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باجراءات  الشروع  عن  التخطيِط   
ُ
وزارة كشفْت 

تخصيص االراضــي في بغداد الطالق مشروع 
تــشــغــيــل الــشــبــاب فـــي الــعــاصــمــة،بــيــنــمــا اوعـــزت 
مــحــافــظــة بـــغـــداد الـــى مــديــريــة الــبــلــديــات وهيئة 

االستثمار من اجل البدء باجراءات تنفيذه.
التخطيط  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وافــاد 
ـــزهـــرة الـــهـــنـــداوي فـــي تــصــريــح خـــص به  عــبــد ال
"الصباح"، بان الوزارة اطلقت خالل شهرشباط 
املـــاضـــي مـــشـــروع تــشــغــيــل الـــشـــبـــاب فـــي سبع 
مــحــافــظــات فـــي الـــبـــالد وهـــي "كـــربـــالء املــقــدســة 
،الـــنـــجـــف االشــــــرف ،بـــابـــل ،ذي قــــار ،الـــديـــوانـــيـــة 
الى  انها تسعى  الــى  ،الــبــصــرة واالنــبــار ،مشيرا 
اطالقه في العاصمة بغداد لكن االمربحاجة الى 
النشاطات  الــالزمــة القامة  االراضـــي  تخصيص 

الصناعية والزراعية عليها.
بغداد  ان  الــى  ــلــوزارة،  ل الرسمي  املتحدث  ولــفــت 
يندر بها وجود قطعة ارض يمكن ان تستوعب 
املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة كــافــة بــل فقط 
ومتفرقة،منوها  مختلفة  بــامــاكــن  اراض  قــطــع  
الى وجود مدينة صناعية بالنهروان قد ترشح 
بلديات  ان  عن  فضال  للمشروع،  لتخصيصها 
بـــغـــداد اكــــدت لـــلـــوزارة انــهــا بــصــدد تخصيص 
لــلــمــشــاريــع  بــــالــــنــــهــــروان  ايــــضــــا  ارض  قـــطـــعـــة 

من  االنتهاء  يتم  ان  ما  انه  الى  الصناعية،منبها 
بــاالجــراءات  الشروع  سيبدأ  التخصيص  عملية 
الــفــنــيــة واالداريــــــة الـــالزمـــة الطـــالق املـــشـــروع في 

بغداد .
باملشروع  الــخــاصــة  اللجنة  ان  الــهــنــداوي،  واكـــد 
عــقــدت اجــتــمــاعــات عــدة مــع محافظة بــغــداد من 
االراضي،مفصحا  اليات تخصيص  اجل وضع 
عن وجود اراض في مناطق اللطيفية وابو غريب 
والـــتـــاجـــي بـــاالمـــكـــان تــخــصــيــصــهــا لــلــمــشــاريــع 
بل  للدولة  مملوكا  ليس  معظمها  لكن  الزراعية 
مــلــك خـــاص وبــالــتــالــي فــانــه اليــمــكــن الــتــصــرف 
انه  او تخصيصها لهذه املشاريع، مضيفا  بها 
ستتم االستفادة من الخبرة التي حصلت عليها 
الوزارة في املحافظات السبع التي شهدت اطالق 
وتنفيذه  اخفاقات  اي  اجــل تجاوز  املشروع من 

بالشكل االمثل.
مـــن جــانــبــه قــــال الــنــائــب الــفــنــي ملــحــافــظ بــغــداد 
"الصباح"،  به  العيثاوي في تصريح خص  علي 
مديرية  مع  عــدة  اجتماعات  عقدت  املحافظة  ان 
اجل  مــن  بــغــداد  استثمار  وهيئة  بــغــداد  بلديات 
الالزمة  املباشرة بعمليات تخصيص االراضــي 
بخلق  االستثمار  هيئة  قــيــام  وكــذلــك  للمشروع 
رؤيـــة واضــحــة العـــداد مــشــاريــع يمكن للشباب 
تنفيذها وكذلك تبني مايقدمه الشباب من افكار 
لبلورتها واعدادها وتنفيذها على االراضي التي 

سيتم تخصيصها ضمن املشروع .
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الكاظمي،  الــــوزراء مصطفى  مجلِس  رئــيــُس  أكـــَد 
ـــحـــوار الــســتــراتــيــجــي مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة  أن ال
األمــيــركــيــة، اعــتــمــد أوال عــلــى الــســيــادة الــعــراقــيــة، 
البرملان  املــرجــعــيــة،ورأي  ورأي  الــعــراق،  ومصلحة 
وأنــنــا لــن نـــفـــّرط  بــســيــادة الـــعـــراق، وبــيــنــمــا شــدد 
بــرواتــب املتقاعدين؛  املــســاس  لــن يجري  أنــه  على 
أكـــد أن مــاحــصــل هــو إجــــراء فــنــي بــســبــب نقص 
السيولة وستعاد تلك املبالغ لشريحة املتقاعدين، 
العراقي وليس ملك  العراق ملك الشعب  ان  مبينًا 

السياسيني.
لــه أمس  أول مؤتمر صحفي  فــي  الكاظمي  وقــال 
الــخــمــيــس: إن "الـــصـــراحـــة هـــي املـــبـــدأ الــــذي نعمل 
عليه،وليس لدينا غير الصراحة"، مؤكدًا أنه "لوال 

حكمة املرجع السيد السيستاني لكان العراق اآلن 
في مكان آخر".

"يـــوم 10 /6 /2014، هــو جـــرح في  وأضــــاف، إن 
ـــعـــراق وطــعــنــة وانـــتـــكـــاســـة، ولـــكـــن بــهــّمــة  تـــأريـــخ ال
الــعــراقــيــني ودعــــم األصـــدقـــاء تــحــّول الــعــنــوان من 
جـــرح الــعــراق الـــى نــصــر الـــعـــراق"، مــشــيــرًا إلـــى أن 
"انتكاسة املوصل والتجرؤ عليها لم تكن صدفة، 
بل كانت نتيجة لسوء اإلدارة والفساد والكراهية 

والعنصرية والطائفية، ولكننا عبرنا".
وشدد الكاظمي: "لقد أتينا الى رئاسة الحكومة في 
ظل وضع اقتصادي منهار وصراع إقليمي، ولم 
م مهام رئاسة الــوزراء، لكن من 

ّ
نكن نرغب بتسل

وقف بعيننا هم العراقيون الفقراء واألرامل، وهذا 
مجاملة"،  وليست  حقيقية  إجـــراءات  منا  يتطلب 
رافضًا ما وصفها بـ "املزايدات السياسية"، وتابع: 
ـــعـــراق أمــــام تــحــٍد حــقــيــقــي، ومـــا يــهــمــنــا هو  إن "ال

الصراحة مع الشعب العراقي".
"قلنا  الكاظمي،  أكــد  املتقاعدين،  رواتـــب  وبــشــأن 
املساس  (عــدم  مهامنا  منا 

ّ
لتسل األول  اليوم  منذ 

برواتب املتقاعدين)، ولم يحصل قطع في رواتب 
املتقاعدين، وستعاد االستقطاعات خالل يومني، 
مّس، 

ُ
ت املتقاعدين: (رواتبكم لن  وأقول ألهلي من 

وماحصل هو إجراء فني بسبب نقص السيولة)"، 
م أكثر من راتــب، 

ّ
إلــى أن "هناك من يتسل مشيرًا 

وهــــؤالء نعمل عــلــى حــصــر  اخــتــيــارهــم بــالــراتــب 
ــعــراق   ــيــس املــتــقــاعــديــن، ولــديــنــا فـــي ال األعـــلـــى، ول
مليونا متقاعد، وكلهم سيتسلمون رواتبهم من 
دون استقطاع، والتستمعوا للسّراق ومن يحاول 

استغاللكم وخداعكم".
وقـــال: "هــنــاك مــن قـــّدم مــن الــعــراقــيــني فــي الــداخــل 
تــضــحــيــات أكــثــر مــمــا قــــّدم مـــن هـــم فـــي الـــخـــارج، 
وهؤالء يستحقون الرعاية"، مبينًا ان "جميع مدن 

العراق تعاني، وأبناءها يستحقون، والعراق ليس 
العراقي،  للشعب  ملك  هــو  بــل  للسياسيني،  ملكًا 
ورهاننا على الشعب العراقي، وليس لدينا طموح 
بالسلطة". وتابع: "يجب أن نعيد هيبة الدولة، ولن 
أي  الــدولــة تحت  بــاالعــتــداء على مؤسسات  نقبل 
على  اعتدت  التي  العصابة  اعتقلنا  ولقد  عــنــوان، 

املتظاهرين في ساحة التحرير".
الجنوب  "مـــدن  ان  الــــــوزراء،  وأكـــد رئــيــس مجلس 
حرمت  مرتني، مرة في زمن النظام املباد والثانية 
حاليا"، مبينًا "اننا نحتاج فرصة إلصالح الوضع 
املــالــي فــي الــدولــة، وهــنــاك مــن سيتضرر مــن هذه 
ان  الفاسدون"، وأوضــح  اإلصــالحــات، وباألخص 
العراق  سترفد  الحدودية  املنافذ  على  "سيطرتنا 
بمليارات الــدوالرات، ونحن سنعمل على إصالح 

املنافذ البرية والبحرية".
وأضـــــاف، إن "خــيــارنــا الــوحــيــد هــو الـــصـــدق، ألن 

ليس لدينا طموح سياسي، ولكن لدينا استعداد 
نحو حكومة  السعي  على  بلدنا"، مشددًا  لخدمة 
"تــصــل الــــى انــتــخــابــات عـــادلـــة ونـــزيـــهـــة، وتــحــمــي 
انه  الدولة واألمـــن"، وبــني  االقتصاد وتحفظ هيبة 
والعالقة  والبرملان،  الحكومة  بني  قطيعة  "التوجد 

مع البرملان ستكون عالقة تكاملية".
وبــخــصــوص الـــحـــوار مــع الـــواليـــات املــتــحــدة الــذي 
"سيعتمد  الكاظمي:  قــال  الخميس،  أمــس  انطلق 
الحوار الستراتيجي مع الواليات املتحدة األميركية 
ومصلحة  الــعــراقــيــة،  الــســيــادة  تحقيق  عــلــى  أوال 
نفّرط  ولــن  البرملان  املرجعية،ورأي  ورأي  الــعــراق، 
بــســيــادة الــعــراق، والنــريــد أن يــتــحــّول الــعــراق الى 
منطقة صراع، بل نريده منطقة سالم"، وأضاف، 
الــواليــات  الستراتيجي مــع  الــحــوار  "ســنــقــول فــي 
املــتــحــدة: (كــفــى حـــروبـــا وصـــراعـــات وشـــعـــارات، 

ونحتاج أن نبني)".

تــمــخــضــت مـــبـــاحـــثـــات الــــحــــوار الـــســـتـــراتـــيـــجـــي  بــني 
انطلقت  والتي  املتحدة،  والــواليــات  الــعــراق  جمهورية 
الــيــوم الجمعة،  مــســاء األمـــس واســتــمــرت حتى فجر 
عن التوصل الى جملة تفاهمات مشتركة بني البلدين 
ومكافحة  األمــنــيــة،  ال سيما  املــجــاالت،  فــي مختلف 
السياسية،  والقضايا  والطاقة،  اإلرهاب، واالقتصاد، 

والعالقات الثقافية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت "الصباح" نسخة 
الستراتيجي  االطــار  اتفاقية  إلــى  "واستنادًا  انــه  منه، 
لــعــام 2008 لعالقة الــصــداقــة والــتــعــاون املــبــرمــة بني 
جمهورية العراق والواليات املتحدة األميركية، ُعقدت 
مباحثات الحوار الستراتيجي عبر دائرة اجتماعات 
األقدم  بالوكيل  املمثلني  الطرفني  بني  املغلقة  الفيديو 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــد الـــكـــريـــم هــاشــم 
مصطفى، ووكيل وزارة الخارجية األميركية الخاص 
بالعالقات السياسية ديفيد هيل عن حكومة الواليات 
املتحدة األميركية. وتناولت املباحثات مجاالت األمن، 

والقضايا  والطاقة،  واالقتصاد،  اإلرهـــاب،  ومكافحة 
السياسية، والعالقات الثقافية.

على  تأكيدهما  جــددا  "البلدين  ان  الــى  البيان،  ولفت 
املبادئ املتفق عليها في اتفاقية اإلطار الستراتيجي، 
باإلضافة إلى املبادئ التي وردت في تبادل املذكرات 
ـــعـــراق إلــى  الــدبــلــومــاســيــة، ومــــراســــالت جــمــهــوريــة ال
 (S/2014/440) املـــرقـــمـــة  ــــي  ــــدول ال األمــــــن  مــجــلــس 
املرقمة  األخـــرى  وكــذلــك  فــي 25/6/2014،  واملــؤرخــة 
 2014 أيـــلـــول   20 فـــي  واملــــؤرخــــة   (S/2014/691)
األميركية  املتحدة  "الــواليــات  ان  مؤكدا  التوالي"  على 
العراق، ووحدة  احترام سيادة  تأكيدها على  جددت 
أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات 

التشريعية والتنفيذية العراقية".
أدرك  والــطــاقــة،  االقــتــصــاد  يتعلق بقضايا  مــا  وفـــي 
الـــبـــلـــدان، وفــقــا لــبــيــان وزارة الــخــارجــيــة، الــتــحــديــات 
االقــتــصــاديــة الــهــائــلــة الــتــي تــواجــه الــعــراق فــي ضــوء 
أزمتي جائحة كوفيد - 19، وانخفاض أسعار النفط، 
ـــعـــراق إلــــى تــبــنــي إصـــالحـــات اقــتــصــاديــة  وحـــاجـــة ال
جــوهــريــة، وبــحــثــت الـــواليـــات املــتــحــدة تــزويــد الــعــراق 
باملستشارين االقتصاديني للعمل بشكل مباشر مع 

حكومة العراق، من أجل املساعدة في تعزيز مستوى 
الدعم الدولي لجهود حكومة العراق اإلصالحية، بما 
فــي ذلــك الــدعــم املــقــدم مــن املــؤســســات املالية الدولية 
فــي مــا يــخــص الــخــطــط الــجــديــة لتشريع اصــالحــات 
مناقشة مشاريع  عــن  جــوهــريــة، فضال  اقــتــصــاديــة 
الــشــركــات  فيها  تــنــخــرط  الــتــي  املحتملة  االســتــثــمــار 
األميركية العاملية في قطاع الطاقة واملجاالت األخرى، 

شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية.
وأملح البيان، الى انه وفي ما يخص الجوانب السياسية، 
املباحثات،  املتحدة األميركية، خالل  الواليات  أعربت 
ليس من  الــعــراق،  إلــى جانب جمهورية  عــن وقوفها 
خالل التعاون الثنائي الوثيق على املستويني األمني 
والــســيــاســي فــقــط، ولــكــن مــن خـــالل دعــمــهــا للعراق 

وحكومته الجديدة. 
كــمــا أكــــدت املــبــاحــثــات أهــمــيــة مــســاعــدة الـــعـــراق في 
بالشكل  واإلصـــالحـــي  الــحــكــومــي  بــرنــامــجــه  تطبيق 
ذلك  فــي  بما  الــعــراقــي،  الشعب  يلبي طموحات  الــذي 
االستقرار،  واســتــعــادة  اإلنسانية،  الجهود  مواصلة 
وعادلة  انتخابات حرة  وتنظيم  البلد،  إعمار  وإعــادة 

ونزيهة. 

وبالتعاون  البيان،  املتحدة، بحسب  الــواليــات  وأكــدت 
مــــع شـــركـــائـــهـــا الــــدولــــيــــني، عـــلـــى دعـــمـــهـــا املـــتـــواصـــل 
لــلــتــحــضــيــرات الـــتـــي يــجــريــهــا الـــعـــراق لــالنــتــخــابــات، 
وجـــهـــود دعــــم ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وإعـــــادة الــنــازحــني وتــســهــيــل عملية انــدمــاجــهــم، وال 
تعرضت  التي  العراقي  املجتمع  فــي  األقليات  سيما 

لإلبادة على يد عصابات داعش اإلرهابية. 
في ضوء  "انــه  البلدان  أقــر  األمنية،  الشراكة  وبشأن 
تهديد عصابات  من  التخلص  بشأن  املتميز  التقدم 
ــــيــــة، ســـتـــواصـــل الـــــواليـــــات املــتــحــدة  داعــــــش اإلرهــــاب
األميركية خالل األشهر املقبلة تقليص عدد القوات 
العراقية  الحكومة  مع  والــحــوار  الــعــراق  في  املتواجدة 
حـــول وضـــع الـــقـــوات املــتــبــقــيــة وحــيــث يــتــجــه تركيز 
البلدين صوب تطوير عالقة أمنية طبيعية تقوم على 
أنها  املتحدة  الــواليــات  أكــدت  املشتركة. كما  املصالح 
ال تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري 
دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقًا في اتفاقية 
االطار الستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان 

التعاون االمني يتم على اساس االتفاقات املتبادلة. 
ـــعـــراق الـــتـــزم بــحــمــايــة الــقــوات  واوضـــــح الـــبـــيـــان، ان ال

ــــي، واملــــرافــــق الــعــراقــيــة  ــــدول الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف ال
الــدولــي  الــقــانــون  مــع  بما ينسجم  الــتــي تستضيفهم 
والــتــرتــيــبــات املعنية بــخــصــوص تــواجــد تــلــك الــقــوات 

وبالشكل الذي سيتم االتفاق عليه بني البلدين.
خطط  الحكومتان  ناقشت  الثقافي،  املستوى  وعلى 
العراق،  إعادة األرشيف السياسي املهم إلى حكومة 
وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش 
الطرفان خطط إعــادة القطع االثرية، وأرشيف حزب 

البعث إلى العراق.
د الـــطـــرفـــان تــأكــيــدهــمــا عــلــى أهــمــيــة الــعــالقــة  وَجـــــــدَّ
الستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل 
عــلــى تــعــزيــز مــصــالــح كــال الــبــلــديــن ولتحقيق األمــن 
واالستقرار واالزدهــار في املنطقة. ورحبت حكومة 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــفــرصــة إعــــادة تــأكــيــد شراكتها 
وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي 

بتسلم مهامه الحكومية.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان، الــــى ان "الــحــكــومــتــني تــتــطــلــعــان إلــى 
في  آنفًا  املــذكــورة  القضايا  بشأن  معمقة  مباحثات 
الستراتيجي  للحوار  العالي  التنسيق  لجنة  اجتماع 

في العاصمة واشنطن املزمع عقده في تموز".

{ }

أمناء  ملجلس  الوطنية  اإلعالمية  املــبــادرة  الحلبوسي،  الــنــواب محمد  رئــيــُس مجلس  ثمَن 
بالقرارات  االلتزام  الخاصة بمواجهة وباء كورونا والتثقيف على  العراقي،  اإلعــالم  شبكة 
الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، وفي حني شدد نائب رئيس مجلس 
النواب، بشير حــداد، على ضــرورة تشكيل خلية األزمــة اإلعالمية على غــرار خليتي األزمة 
املــبــادرة  ان  املــدنــي،  املجتمع  مــن منظمات  عــدد  عــد  كــورونــا،  الحكومية والنيابية ملواجهة 
الناس  وحدت الخطاب االعالمي ووفــرت املستلزمات الضرورية لتوحيد املعلومة وتنبيه 
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العراق بأن إجــراءات  العاملية في   الصحِة 
ُ
افــادْت منظمة

الــعــزل املجتمعي وتــطــبــيــق شــــروط الــوقــايــة مــا يـــزاالن 
ركــيــزة أســاســيــة الحــتــواء كـــورونـــا، داعــيــة املــؤســســات 
وقت  املبكر،في  الــعــزل  سياسة  مواصلة  إلــى  الصحية 
أكدت فيه خلية االزمة في الرصافة ان انخفاض اعداد 
اإلصــابــات إلــى أقــل مــن الــف ال يعد دليال على تحسن 

املؤشر الوبائي للفيروس. 
وفي تلك االثناء، تواصل اإلدارات املحلية في املحافظات 
ــقــطــاع الــصــحــي  ــعــتــبــات املــقــدســة جــهــودهــا لــدعــم ال وال

الحتواء الوباء.
الدكتور  العراق  العاملية في  وقال ممثل منظمة الصحة 
أدهم اسماعيل لـ " الصباح ": ان اإلجراءات التي اتخذتها 
مختلف  فــي  مثيلتها  تطبيق  تــم  الصحية،  املؤسسات 
ارتفاع  مع  أمــرا حاسما خصوصا  وتعد   العالم،  دول 

االصابات مؤخرا.
التباعد االجتماعي وتعليق  وأضــاف إن إجــراءات مثل 
الــتــجــمــعــات الــجــمــاهــيــريــة وفــــرض قــيــود عــلــى الــحــركــة 
وإغـــــــالق املـــؤســـســـات مـــثـــل املــــــــدارس وأمــــاكــــن الــعــمــل 

واملطاعم، ما تزال ضرورية الحتواء انتشار املرض.

ســــــراَح673  الـــعـــدِل   
ُ
وزارة أطــلــقــْت 

نــــزيــــال فـــــي دائـــــــــرة اإلصـــــــــالح مــن 
الـــذكـــور واالنـــــاث خـــالل شــهــر أيــار 

املاضي.
واوضح مصدر مسؤول في الوزارة 
بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" 
ان دائــرة اإلصــالح العراقية التابعة 

لـــلـــوزارة، اتــخــذت جــمــيــع  الــتــدابــيــر 
واإلجراءات التي من شأنها تسريع 
ــتــســفــيــر وتـــأمـــني  وتــــيــــرة حـــركـــة ال
انها  معلنا  املــحــاكــم،  امــــام  الـــنـــزالء 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، اطــلــقــت  ســراح 
ــنــزالء خـــالل شــهــر ايــار  عـــدد مــن ال
املاضي، والذين توزعو بواقع 616 

من الرجال و 75 من النساء.
التسفير  مـــالكـــات  ان  ـــى  إل واشـــــار 
ونــقــل الـــنـــزالء والــلــجــان الــقــانــونــيــة 

اضـــافـــة الــــى اآللـــيـــات والـــحـــراســـات 
والــــــطــــــوارئ، تــعــمــل بــشــكــل يــومــي 
الــدوام  ساعات  تزيدعن  ولساعات 
الـــرســـمـــي بــغــيــة مــتــابــعــة الــقــضــايــا 
القضائية  الــجــهــات  مــع  والـــدعـــاوى 
لــتــســريــع  الـــعـــالقـــة  ذات  ـــجـــهـــات  وال
إجـــــــــراءات إطــــــالق ســــــراح الــــنــــزالء، 
العمل  إتــمــام  عــلــى  وحــرصــا منها 
بالشكل األمثل َوعدم عرقلة عملية 

اطالق سراح النزالء.

 الثقافِة واالعالِم والسياحة 
ُ
اطلقْت لجنة

واالثار النيابية، مبادرة لتوثيق 
االماكن االثرية على مستوى العراق 

بواسطة الواقع االفتراضي والتطبيقات 
االلكترونية الذكية.

وقال عضو اللجنة بشار الكيكي 
لـ"الصباح": ان "اللجنة وبالتنسيق مع 

هيئة االعالم واالتصاالت اطلقت مشروع 
توثيق بيانات االماكن السياحية بشكل 
الكتروني وباحدث التطبيقات الذكية ". 

واضاف النائب، ان "املشروع يشمل 
جميع املحافظات بما في ذلك اقليم 

كردستان من اجل تقديمه للمواطنني 
العراقيني ولبقية دول العالم". 

واشار الى ان "توثيق االماكن االثرية 
على التطبيقات الذكية سيكون بمثابة 

الدليل السياحي لجميع املواطنني 
العراقيني والسياح في العالم، مبينا ان 

ذلك يأتي ضمن دعم ثقافة الحفاظ على 
االثار العراقية والتركيز على منحها 

قيمتها الحقيقية".  ولفت الكيكي، الى ان 
"املشروع سيكون مهما جدا من الناحية 
االجتماعية في حالة التباعد االجتماعي 
اضافة الى ان التطبيقات الذكية التي هي 
في متناول الجميع ومن املمكن التعرف 

على االثار العراقية واماكنها ونبذة 
تاريخية عنها وعن مراحل تكوينها عبر 

هذه التطبيقات".

3 التفاصيل�

¶
¶
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وقال داوود، في حديث لـ"الصباح"، 
جدوله  فــي  سيضع  الكاظمي  ان 
للوقوف  املحافظات  جميع  زيــارة 
عـــــلـــــى واقــــــعــــــهــــــا الــــــخــــــدمــــــي عـــن 
قــرب،مــبــيــنــًا ان الــحــكــومــة لــديــهــا 
زيـــارة  ان  اال  الــبــرامــج  مــن  الكثير 
املــحــافــظــات ســتــكــون عــلــى رأس 

اولوياتها.
الــكــاظــمــي شخصية  ان  واضــــاف 
ـــديـــه اغــلــبــيــة  مــســتــقــلــة ولـــيـــســـت ل
انـــه في  ــبــرملــان،اال  ال سياسية فــي 
قــاعــدة شعبية  لديه  الــوقــت نفسه 
تقويتها  عــلــى  وسيعمل  واســعــة 

في املستقبل.
الكاظمي  زيــــارة  داوود  ووصــــف 
توقيتها  بالـ"مهمة"في  نينوى  الى 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص والـــلـــقـــاء 
مــــع شــــرائــــح مــخــتــلــفــة مــــن ابـــنـــاء 
الــشــعــب فـــي املـــوصـــل والـــوقـــوف 
على احتياجاتهم بشكل مباشر، 
مشيرًا إلى أن السياسي العراقي 
غاب عن املواطنني وتفهم حالتهم 
ولــغــايــة  مــنــذ 2003  ومــعــانــاتــهــم 
هـــذا  يـــمـــتـــلـــك  لـــــم  وبــــالــــتــــالــــي  االن 
السياسي ايــة رؤيــة واضــحــة عن 
عموم  في  الشعب  ابناء  مايعانيه 

املحافظات.
يشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء 
نينوى،  الـــى  الــكــاظــمــي  مصطفى 
يــوم أمــس األول األربــعــاء، شهدت 
افــتــتــاح الــجــســر الــثــانــي "الــحــريــة" 
صندوق  مــن  وإشــــراف  بتنسيق 
إعــــادة اعــمــار املــنــاطــق املــتــضــررة 

مـــن الــعــمــلــيــات االرهـــابـــيـــة املــحــال 
بكلفة  العامة  بعهدة شركة سعد 
7 ماليني و924 الفا و723 دوالرا 
الدولي  البنك  وبتمويل من قرض 
االضافي البالغ 111مليون دوالر 
والذي سهل حركة النقل والتجارة 
لــلــمــركــبــات وحـــركـــة الــســابــلــة بني 
شــــــرق املــــوصــــل وغـــربـــهـــا كــونــه 
يقع على نهر دجــلــة ويــربــط حي 
الــفــيــصــلــيــة الــــواقــــع فــــي الــجــانــب 
في  الــتــجــاريــة  باملنطقة  الــشــرقــي 

مركز املدينة وجامعة املوصل.
تلقته  للصندوق،  بيان  وبحسب 
"الــصــبــاح"، فـــان الــصــنــدوق ومنذ 
تأسيسه في منتصف عام 2015 
بــعــد احــتــالل عــصــابــات "داعــــش" 
وحــزام  كبرى  محافظات  لخمس 
بــابــل يلعب دورًا  بــغــداد وشــمــال 
مـــحـــوريـــًا فــــي تــنــســيــق الــجــهــود 
والـــفـــعـــالـــيـــات ملــخــتــلــف مــكــونــات 
البنك  من  املمول  الــطــارئ  القرض 
الطارىء التنمية  مشروع   الــدولــي 
اإلضـــافـــي  الـــقـــرض  و   (EODP)
(AD_EODP)،اذ يعمل صندوق 
اعـــــادة االعـــمـــار كـــوحـــدة تنسيق 
واشـــــــــــراف عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ اعـــمـــال 
البنى  ملشاريع  والتأهيل  اإلنشاء 
التحتية لقطاعات (الصحة، الطرق 
املوارد  واملجاري،  املاء  والجسور، 
املــائــيــة، الــنــقــل، الــــزراعــــة، املــبــانــي، 
الكهرباء) بالتنسيق مع فرق إدارة 
املشروع املشكلة في الوزارات ذات 
املعنية  املحافظات  وإدارة  العالقة 

(نــيــنــوى وصـــالح الــديــن واالنــبــار 
وديـــالـــى وكـــركـــوك وحــــزام بــغــداد 

وشمال بابل).
واضاف الصندوق انه الجل القيام 
بــهــذا الـــدور املــهــم أســس صندوق 
للتنسيق  فــريــقــًا  االعـــمـــار  اعـــــادة 
واملتابعة يترأسه م. مهندسني من 
أصــحــاب الــخــبــرة واالخــتــصــاص 
في مجال تنفيذ املشاريع املمولة 
من البنك الدولي وعدد من الخبراء 
في  واالختصاص  االستشاريني 
العقود  وإدارة  الــتــوريــدات  مــجــال 
لــلــمــتــابــعــة  ـــيـــة.وذلـــك  املـــال واإلدارة 
إعـــداد/ الــفــرق لضمان  مــع جميع 

تــحــديــث خــطــط املــوازنــة/الــصــرف 
املحدثة  الــتــوريــدات  حسب خطط 
وتـــوقـــيـــتـــات املـــشـــاريـــع وتــــواريــــخ 
انـــتـــهـــائـــهـــا ومــــراقــــبــــة حـــســـابـــات 
ـــفـــرق واعـــــــداد الـــتـــقـــاريـــر املــالــيــة  ال
 IFRs بضمنها التقارير الفصلية
مع سجالت  مطابقة  تقدم  والتي 
كـــل فــريــق وتــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي 
واملــشــورة والــتــدريــب اثــنــاء العمل 
للفرق في امور االدارة املالية بما 
يضمن ادامة الحسابات والتقارير 
IFRs ،كــمــا يــقــوم الــصــنــدوق من 
خـــالل الــخــبــيــر بــمــراجــعــة طلبات 
البنك  الــى  ارســالــهــا  قبل  السحب 
الـــــدولـــــي لـــضـــمـــان ارفــــــــاق جــمــيــع 
االولـــيـــات املــطــلــوبــة وان مــايــرســل 
للبنك الدولي هو حسب تعليماته.

واكـــد الــبــيــان ان الــصــنــدوق يعمل 
 IFRs عــلــى مــراجــعــة كــل تــقــاريــر

لــلــفــرق وخــطــط الــصــرف/املــوازنــة 
ـــى الــبــنــك الــدولــي  قــبــل ارســالــهــا ال
 
ً
وفــــــــي الــــــوقــــــت املـــــــحـــــــدد، فـــضـــال

عـــن مــســاعــدة جــمــيــع الـــفـــرق في 
كــــل االمـــــــور املــتــعــلــقــة بــالــصــرف 
مـــن دخـــــول املـــخـــولـــني الــــى مــوقــع 
طلبات  واعـــداد  املطالبة  الــى  البنك 
الــــســــحــــب والـــــــرصـــــــد والـــتـــقـــيـــيـــم 
بإحدى  االستعانة  إلى  باإلضافة 
الــشــركــات االســتــشــاريــة الــعــاملــيــة 
املـــتـــخـــصـــصـــة بـــمـــهـــام الـــتـــدقـــيـــق 
املوقعي من خــالل تحقيق  الفني 
مفاجئ  بشكل  مــيــدانــيــة  زيــــارات 
ملـــواقـــع تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع ودوائــــر 
املــهــنــدس املــقــيــم وإعـــــداد تــقــاريــر 
لغرض  الصندوق  إلــى  تقدم  فنية 
ومراجعتها  العمل  سير  متابعة 
ــــي.  ــــدول ــــهــــا الـــــى الـــبـــنـــك ال وارســــال
الـــصـــنـــدوق  ان  ـــبـــيـــان  ال واوضــــــــح 
لغرض  إستشاري  يضطلعبدور 
الــتــواصــل و الــوقــوف على أولــويــة 
احــتــيــاجــات املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة 
مــــــن خــــــــالل ورش  لــــلــــمــــشــــاريــــع 
الــعــمــل وجــلــســات االســـتـــمـــاع مع 
املجتمع  ومــنــظــمــات  املستفيدين 
املــــدنــــي،كــــمــــا اســــهــــم بــالــتــنــســيــق 
واالشراف على عشرات املشاريع 
خدمة  املحررة  املحافظات  ضمن 
ألبــــنــــائــــهــــا وبــــمــــا يـــحـــقـــق تــلــبــيــة 
تطلعاتهم في عودة الحياة الحرة 
الـــكـــريـــمـــة وتــســهــيــل عــــــودة آالف 
مــنــاطــق سكناهم ـــى  إل  الــنــازحــني 

 األصلية.

{ }

املــبــادرة  الحلبوسي،  محمد  الــنــواب  مجلِس  رئــيــُس  ثــمــَن 
العراقي،  اإلعـــالم  شبكة  أمــنــاء  ملجلس  الوطنية  اإلعالمية 
االلــتــزام  على  والتثقيف  كــورونــا  وبــاء  بمواجهة  الخاصة 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  من  الــصــادرة  بالقرارات 
الوطنية، وفي حني شدد نائب رئيس مجلس النواب، بشير 
حــداد، على ضــرورة تشكيل خلية األزمــة اإلعالمية على 
والنيابية ملواجهة كورونا،  الحكومية  األزمة  غرار خليتي 
عد عــدد من منظمات املجتمع املــدنــي، ان املــبــادرة وحدت 
الخطاب االعالمي ووفرت املستلزمات الضرورية لتوحيد 
املعلومة وتنبيه الناس بمخاطر عدم االلتزام بالوقاية من 
شاكر  البرملان  رئيس  باسم  املتحدث  وقــال   .-19 كوفيد 
حــامــد لــوكــالــة االنــبــاء الــعــراقــيــة (واع)،: إن رئــيــس مجلس 
الوطنية  اإلعالمية  املبادرة  ثمن  الحلبوسي  النواب محمد 
 
ً
ملجلس أمناء شبكة االعالم العراقي معتبرا اياها متصدرة

للمسؤولية العامة في تحشيد وعي صحي عاٍل ومتقدم 
ملواجهة األزمة الوبائية، كونها تصدر من اكبر مؤسسة 

اعالمية عراقية ملواجهة جائحة  كورونا .
املــبــادرة تتصل بسعي مجلس  وأضـــاف حــامــد، أن هــذه 
النواب لتفعيل الجهد الحكومي من خالل لجنة خلية األزمة 
اإلجــراءات  عبر  معالجاته  و  الحكومي  للجهد  ومراقبتها 
التجوال  حظر  نتيجة  االقتصادية  والــتــداعــيــات  الصحية 
وتأثيره في ذوي الدخل املحدود . وفي وقت سابق، أطلق 
اإلعالمية  املبادرة  العراقي،   اإلعــالم  أمناء شبكة  مجلس 

الوطنية ملواجهة  فيروس كورونا املستجد في البالد.
بــدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير حــداد، في 
يلعب  "اإلعـــالم  إن  (واع):  العراقية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح 
دورًا مفصليًا في الكثير من األحداث وأثناء األزمات، اذ أنه 
للحقيقة  املهنية إنصافًا  املعايير  األمــور على وفق  يعالج 

وخدمة للمجتمع لتجاوز األزمة بأمان وبأقل ضرر".
واضاف حداد أن "ظهور فايروس كورونا فجأة وتسارع 
إلى تحمل مسؤولياته، كما  وتيرة ضحاياه دفع اإلعــالم 
أن دور  بــل  الصحية،  والـــكـــوادر  املــؤســســات  ذلــك  تتحمل 
اإلعالم قد يكون أكبر وخاصة في هذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها البلد". وثمن حداد "املبادرة اإلعالمية الوطنية 
اياها "مبادرة  العراقي"، عادا  التي أطلقتها شبكة اإلعالم 

وطنية وإنسانية كبيرة تستحق التقدير والتشجيع".
"املبادرة ستعزز  البرملان أن  وأوضــح عضو هيئة رئاسة 
من  واملــواطــنــني  الحكومية  الصحية  الــســلــطــات  بــني  الــثــقــة 
الدقيقة  واإلحصائيات  الصحيحة  املعلومات  نقل  حيث 
املــوثــوقــة، بعيدًا  املــصــادر  بــاالعــتــمــاد على  الــتــي تنشرها 
عــن املــعــلــومــات واألرقــــــام الــتــي تبثها شــبــكــات الــتــواصــل 
االجتماعي". من جانبه، يرى مدير العالقات واالعالم في 
مؤسسة برج بابل للتطوير االعالمي، رحيم الشمري، ان 
احتواء وباء كوفيد 19- املستجد يحتاج جهودا صحفية 

محترفة، وسياسة اعالمية من نوع خاص.
ـــى أن تبني  واشـــــار الــشــمــري، فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح"، إل
الــوبــاء ال يمكن أن يثمرر ويحقق  الــدولــة الحــتــواء  اعـــالم 

الــثــقــةمــن دون مــشــاركــة الــجــهــات اإلعــالمــيــة األخــــرى من 
والتشويش  فالشائعة  ووســائــل،  ومؤسسات  صحفيني 
واملجتمع  االقتصاد  فــي  وتــؤثــر  الــنــاس،  بعواطف  تتحكم 
والسياسة، وهنا باتت الحاجة لتكاتف الجهود باستخدام 
الــوثــيــقــة وردع اي خــبــر غــيــر صــحــيــح مــع بــيــان االخــبــار 
الدقيقة من مصادرها. ويــرى الشمري ضــرورة تشكيل 
املــقــروءة  املــســتــويــات  على جميع  يتحرك  فــريــق مشترك 
بالجمهور  املباشر  االتــصــال  وحتى  واملرئية  واملسموعة 
وتحذيرهم  املواطنني  لطمأنة  بثقة  واملضي  العام،  والــرأي 
من التلفيق وخطورة املرض بآن واحــد، مع التركيز على 

اجراءات السالمة والوقاية وااللتزام بالنصائح الطبية.
بدوره أثنى رئيس منظمة عراق السالم، حسني العطواني،  
على مبادرة الشبكة الرامية في توحيد الخطاب االعالمي 
ملــواجــهــة فـــايـــروس كـــورونـــا، مـــؤكـــدًا أن مـــن شــانــهــا رفــع 
الــخــطــاب االعــالمــي الــصــحــي والــتــوعــوي ضــد هـــذا الــوبــاء 
إن  لـ"الصباح":  العطواني،  وكل من يشكك بوجوده. وقال 
املــبــادرة جـــاءت فــي وقتها السيما مــع وجـــود املشككني 
بهذا الفايروس وهو امر ضروري كي  يفهم املواطنون ان 
الوضع خطير ويجب االلتزام بجميع االرشادات الصحية 
التي تصدر من وزارة الصحة او خلية االزمــة الحكومية، 
الخطاب  تــوحــد  هــذه  بمبادرتها  االعـــالم  ان شبكة  مبينًا 
االعالمي وتوفر املستلزمات الضرورية لتوحيد املعلومة 
وتنبيه الناس لخطورة املوقف. وبينما اكد رئيس منظمة 
ان   طــه،  خضير  اللطيف  عبد  الــبــشــريــة،  للتنمية  اللطيف 
مبادرة شبكة االعالم مهمة وضرورية في توحيد املعلومة 
وتوفير ما تحتاجه الكوادر الصحية لنقل الصورة بشكل 
صحيح وبمصداقية لكي يعي املواطن حجم الخطر الذي 
يحيط به، بارك رئيس مركز دار السالم العراقي الدكتور 
الشعبية  للمساءلة  العراقي  امللتقى  عضو  شاتي  سامي 
تسهم  التي  العراقي  االعــالم  امناء شبكة  مجلس  جهود 

في توعية املواطنني وخاصة بمخاطر جائحة "كورونا".
افــق علي بخت على حملة مجلس  واثــنــى رئيس منظمة 
التي يمكن  امناء شبكة االعالم ووسائل االعالم الوطنية 
ان تــشــارك فــي هـــذه الــحــمــلــة ملــا لــهــا مــن اثـــر ايــجــابــي في 

تثقيف املجتمع بخطورة "كورونا".
وقـــال بخت لـــ"الــصــبــاح": ان كــل دولـــة تصرفت وفــق طرق 
ومـــعـــالـــجـــات ذاتـــيـــة ودعـــــم ملــجــتــمــعــات اخـــــرى لــلــتــصــدي 
العراق  ان  حــني  فــي  اجــمــع،  العالم  بها  يمر  التي  للجائحة 
كان رائعا في كثير من الجوانب منها التكافل االجتماعي 

واملحافظة على تعليمات وزارة الصحة وخلية االزمة.
الــتــي تكمن بالتقيد  الــوقــايــة  لــنــا اال  واضــــاف ان الســبــيــل 
وااللتزام بتوصيات خلية االزمة ووزارة الصحة والتي من 
اهمها التباعد االجتماعي، والتي يمكن ان تجنبنا كافراد 
واسراالصابة بهذا الوباء وبالتالي اذا التزمنا بذلك نقطع 
الوباء غير معلوم  ان  شوطا كبيرا في تجاوزذلك، مبينًا 
نتعامل مع  ان  اعراضه غير واضحة وممكن  وقــد تكون 
الى  بنقله  الــكــارثــة  او  املصيبة  وتــقــع  اشــخــاص مصابني 
اكبر عدد ممكن من املواطنني ونكون عندها قد تسببنا 

بحصول كارثة مجتمعية التحمد عقباها.

{ }

وذكر بيان للخارجية تلقته "الصباح"، أن "وزير الخارجّية 
الــتــقــى ســفــيــر روســـيـــا االتـــحـــادّيـــة لــــدى بـــغـــداد ماكسيم 
ــم االخــيــر، بــرقــيــة تهنئة ُمــوّجــهــة إلــى 

ّ
مــاكــســيــمــوف، وســل

بمناسبة  الــروســّي سيرغي الفـــروف  نظيره  مــن  الــوزيــر 
التوفيق  له  متمنيًا  للخارجّية،  وزيــرًا  عمله  مهاّم  تسّنمه 
والنجاح، وجرى خالل اللقاء استعراض آفاق التعاون بني 

البلدين في املجاالت السياسّية واالقتصادّية والعلمّية".
الــبــيــان، عــن "أمــلــه بتحقيق لقاء  وأعـــرب حــســني، بحسب 
التي  املــوضــوعــات  ُمختِلف  ملناقشة  مــوســكــو؛  فــي  قــريــب 
والتجارّي"،  االقتصادّي  التعاون  وباألخص  البلدين،  تهّم 
إعــادة  الحالية هي  الحكومة  أولــوّيــات  "مــن  أّن  إلــى  ُمِشيرًا 
بني  التنسيق  أهمية  على  عــالوة  العراقّي،  االقتصاد  بناء 
رة للنفط ضمن صيغة  صدِّ

ُ
روسيا والعراق وبقية الدول امل

ــــوزارة لتذليل أّي ُمــعــّوقــات  ــــد، "اســتــعــداد ال
ّ
(أوبـــــك+)". وأك

العالقات  إطــار تعزيز  الروسّية؛ في  السفارة  واجه عمل 
ُ
ت

التاريخّية بني البلدين".
ــســتــوى الــعــالــي 

ُ
مــن جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر الـــروســـّي "بــامل

الــبــلــديــن فــي مــجــال مكافحة اإلرهــــاب،  التنسيق بــني  فــي 
التحتية  البنى  وتطوير  لبناء  الــروســّيــة  الــشــركــات  وعــمــل 
التعاون  إلــى  إضافة  والكهرباء،  النفط  قطاع  في  العراقّية 

العلمّي والفّني". 
وعّبر السفير الروسّي عن "أمله في عقد الدورة التاسعة 
شتَركة في موسكو نهاية عام 2020 بعد انتهاء 

ُ
للجنة امل

أزمة فيروس كورونا، ووّجه الدعوة للسّيد الوزير بوصفه 
رئيس الجانب العراقّي في هذه اللجنة لزيارة موسكو".

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، مـــع الــســفــيــر 
اإليراني في بغداد إيرج مسجدي ، سير العالقات الثنائية 

بني بغداد وطهران.
وافـــــاد بــيــان اخــــر، تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، بـــان "حــســني التقى 
مسجدي، وقدم السفير تهانيه لتشكيل الحكومة الجديدة 
للحكومة  وتمنى  للخارجية  وزيــرا  مهامه  الوزير  وتسنم 

الجديدة النجاح والتوفيق".
استعراض سير  جــرى خالله  "اللقاء  ان  البيان،  واوضــح 
العالقات الثنائية بني بغداد وطهران، وسبل تعزيزها بما 

يخدم مصالح الشعبني الصديقني".
العراقـية- الــعــالقــات  أكـــدا على عمق  "الــجــانــبــني  أن  وتــابــع 

اإليرانية، وضرورة تعزيزها؛ خدمة للشعبني الجارين".

قاعدة  استكمال  إلى  كافة  الدولة  مؤسسات  التخطيط،ِ   
ُ
وزارة دعْت 

البيانات الخاصة بموظفيها، لتوليد الرقم الوظيفي.
"وزير  ان  "الصباح"  وتلقته  التخطيط،  وزارة  اصدرته  بيان  وذكر 
مجلس  برئيس  أمس  لقائه  خالل  أكد  النجم  ال 

ّ
بت خالد  التخطيط، 

التميمي، ان إنجاز مشروع  العامة االتحادي محمود محمد  الخدمة 
الرقم الوظيفي، يمثل خطوة مهمة باتجاه رسم السياسات السليمة 
صورة  "سيعطينا  أنه  مبينًا  العراق"،  في  والتشغيل  للتوظيف 
حيث  من  الدولة،  مؤسسات  في  الوظيفة  واقع  عن  ودقيقة  متكاملة 
هي  وما  الدخل،  ومقدار  الخدمة،  ومدة  واالختصاص،  الشهادة 
الحاجة إلى االختصاصات العلمية، من جهة الندرة والوفرة من تلك 

االختصاصات".
ال على "أهمية الدور املفصلي الذي ينبغي أن يؤديه مجلس 

ّ
وشدد بت

واملؤهالت،  املعايير  وتحديد  وضع  في  االتحادي،  العامة  الخدمة 
لشاغلي الوظائف الحكومية، وبالتالي فإن معيار الكفاءة سيكون هو 

الحاكم في اختيار املوظف، وفقًا ملتطلبات الوظيفة نفسها".
وأكد أن "الوزارة مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم املمكنة للمجلس 

من أجل مساعدته في أداء مهامه، املنصوص عليها في القانون".
وأوضح أن "اللقاء، بحث واقع عمل مجلس الخدمة العامة االتحادي، 
والعمل على توفير أفضل الظروف لعمله، من خالل رفده باملالكات 
الوظيفية، والبيانات اإلحصائية املتعلقة بموظفي الدولة، والعمل على 
تطوير القدرات للعاملني في املجلس، بغية تمكينهم من أداء مهامهم، 

على نحو أفضل".
تقديره  عن  االتحادي،  الخدمة  مجلس  رئيس  أعرب  جانبه،  من 
مشيرا  املجلس"،  لعمل  الداعمة  التخطيط  وزير  لجهود  العالي 
في  السيما  الدعم،  من  الكثير  إلى  بحاجة  مازال  "املجلس  أن  إلى 
التخصيصات  قلة  في  وكذلك  الوظيفية،  املالكات  تعزيز   مجال 

املالية".



ــــــــة في العراق  وقال ممثــــــــل منظمة الصحة العامليَّ
الدكتور أدهم إسماعيل لـ"الصباح": إنَّ "اإلجراءات 
ــــــــة، تم تطبيق  التي اتخذتها املؤسســــــــات الصحيَّ
مثيلتهــــــــا فــــــــي مختلــــــــف دول العالم، وتعــــــــدُّ أمرًا 
حاسمًا خصوصًا مع ارتفاع اإلصابات مؤخرًا".
وأضــــــــاف إنَّ "إجراءات مثــــــــل التباعد االجتماعي 
ة وفرض قيود على  وتعليق التجمعات الجماهيريَّ
الحركة وإغالق املؤسسات مثل املدارس وأماكن 
ة الحتواء انتشار  العمل واملطاعم، ال تزال ضروريَّ
املــــــــرض. فالوباء ال يمكن الســــــــيطرة عليه إال من 
خالل العــــــــزل والفحص الســــــــريع والعالج وتتبع 

مخالطة املرضى".
وأكد انَّ "منظمة الصحة العاملية تدعو املؤسسات 
الصحيــــــــة إلــــــــى مواصلة سياســــــــة العــــــــزل املبكر 
لجميع الحاالت وإدخــــــــال املصابني الذين يعانون 
مــــــــن أعــــــــراض خفيفــــــــة للمــــــــرض أو ال يحتاجون 
إلى دخول املستشــــــــفى إلــــــــى مرافق العزل املؤقتة 
التــــــــي تتوفر فيهــــــــا إجراءات الوقايــــــــة من العدوى 
ة بــــــــني املواطنني  ومكافحتهــــــــا، والتوعيــــــــة الصحيَّ
بشــــــــأن املســــــــتجدات بتطــــــــورات تفشــــــــي الوبــــــــاء 
وتزويدهم باملعلومــــــــات التي يحتاجونها لحماية 
أنفسهم وأســــــــرهم، لكنَّ اســــــــتمرار املواطنني في 
ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتبادل الزيارات 
ووجبات الطعام وإقامــــــــة األفراح ومجالس العزاء 

ستتسبب في انتشار الوباء".

ارتفاع أعداد املراجعني
من جانبه، قال عضــــــــو خلية األزمة في الرصافة 
إنَّ  لـ"الصبــــــــاح":  الحســــــــيني  عبــــــــاس  الدكتــــــــور 
"انخفــــــــاض عــــــــدد اإلصابــــــــات الى أقل مــــــــن األلف 
ه مؤشــــــــرًا على تحسن الحالة  يوميًا ال يمكن عدَّ
ــــــــة"، مبينــــــــًا أنَّ منحنــــــــى اإلصابــــــــات يبــــــــدأ  الوبائيَّ
بالهبوط بعد تسجيل نسبة إصابات منخفضة 

ألسبوع وليس ليوٍم واحد".
وأضــــــــاف إنَّ "هنــــــــاك خوفــــــــًا بــــــــني املواطنــــــــني من 
ة  اإلصابــــــــة بالفيروس، ما أثر في الحالة النفســــــــيَّ

لهم، وبدؤوا بالتوجه نحو املستشفيات".
وأفاد بأنَّ "عدم زيادة عدد املسحات بعد أْن وعد 
وزيــــــــر الصحــــــــة بوصولها الى 20 ألف مســــــــحة، 
يعوُد ألســــــــباٍب منها ارتفاع عــــــــدد املراجعني الى 

املستشــــــــفيات إلجراء الفحــــــــص، وكذلك الجهود 
ة باملسح امليداني". الكبيرة للفرق الصحيَّ

ولفت الحســــــــيني إلى "وجود ثغــــــــرات في تطبيق 
حظر التجوال الشــــــــامل، إذ إنَّ القــــــــوات األمنية لم 
تأخذ دورها الحقيقي، فهي موجودة على شكل 
ســــــــيطرات لكنها لــــــــم تنشــــــــر كل نقاطها إلغالق 
املحــــــــال املخالفــــــــة، وفــــــــك التجمعات فــــــــي املناطق 
ة"، مبينــــــــًا أنَّ "األســــــــبوع الحالي للحظر  الســــــــكنيَّ
الشامل يعدُّ حاســــــــمًا، فإما االستمرار بتسجيل 
ة من اإلصابات، أو تجمد األعداد وقطع  أعداد ألفيَّ

سلسلة االنتشار في جميع املناطق".

ونبــــــــه الــــــــى أنَّ املستشــــــــفيات امتــــــــألت باملرضى 
واملشتبه بإصابتهم من املالمسني، بسبب الحالة 
ة املتدنية للمواطنني خوفًا من إصابتهم  النفســــــــيَّ
بالفيروس، مشــــــــددًا علــــــــى أنَّ وعــــــــي املواطن أمٌر 

ضروري أكثر من فرض الحظر.

ردهة خامسة
ة  بــــــــدوره، أعلن نائُب األمني العام للعتبة العباســــــــيَّ
املقّدســــــــة املهندس عباس موسى أحمد، "شروع 
قســــــــم الصيانــــــــة الهندســــــــّية في العتبة املقدســــــــة 
بإنشاء ردهة خامســــــــة في مستشفى ابن القف 

بجانب الرصافة في بغداد وعلى مســــــــاحة تقدر 
بحوالي 5000 متــــــــر مربع لعالج املصابني بوباء 

كورونا".
وأشار الى أنَّ "هذا املشروع يأتي بتوجيه مباشر 
مــــــــن قبــــــــل املتولــــــــي الشــــــــرعي للعتبة العباســــــــية 
املقدسة ســــــــماحة الســــــــيد أحمد الصافي، وبناًء 
على توجيهات وتوصيات املرجعية الدينية العليا 

ة". ة والطبيَّ بدعم املؤسسات الصحيَّ

متابعة النازحني
وبهذا الســــــــياق، قامت فرقة االستجابة السريعة 

التابعــــــــة لدائــــــــرة صحــــــــة صــــــــالح الديــــــــن للرعاية 
الصحية األولية بحملة سحب عينات للمالمسني 

في املحافظة.
وذكــــــــر مدير قطــــــــاع تكريت الدكتــــــــور معمر عبد 
املحســــــــن عبد الغني ملراســــــــل "الصباح" ســــــــمير 
عادل، انه تم بالتنســــــــيق مع قسم الصحة العامة 
ســــــــحب عينات وفحــــــــص ومتابعة األشــــــــخاص 
املالمسني للحاالت املؤكدة بفيروس كورونا في 
املنطقة التي يتواجدون فيها وفي عموم املحافظة 

وإرسالها ملختبر الصحة العامة. 
وذكــــــــر انه تــــــــم فحص ومتابعة 40 شــــــــخصًا من 
املالمسني لحالة مؤكدة في قضاء تكريت للتأكد 
من عدم وجود أعراض املرض عليهم وتوعيتهم 
بارتداء الكفوف والكمامات واستخدام املطهرات 

حفاظًا على سالمتهم.
بدوره، أفاد مدير قطــــــــاع الرعاية الصحية االولية 
في ســــــــامراء الصيدالني ياســــــــر كامــــــــل محمود 
لـ"الصبــــــــاح" بانَّ فريقًا طبيــــــــًا متخصصًا ترافقه 
عيادة متنقلــــــــة مجهزة بجميع العالجات الالزمة، 
زار مخيمــــــــات النازحني في ســــــــامراء لالطمئنان 
على الوضع الصحــــــــي والبيئي لهم، إذ تم فحص 
أعداٍد كبيرة من األطفال والنســــــــاء وكبار الســــــــن 
وصرف العالجــــــــات الالزمة لهــــــــم، وكذلك توزيع 
ة لهم من أجل الوقاية  بعض البوســــــــترات التثقيفيَّ
مــــــــن الفيروســــــــات والتأكيد على النظافــــــــة العامة 

والشخصية من أجل صحة وسالمة الجميع.
وفــــــــي صالح الديــــــــن ايضًا، أعلــــــــن املحافظ عمار 
جبــــــــر خليــــــــل موافقة وزيــــــــر الصحة علــــــــى بناء 
مستشــــــــفيني بطريقة البناء الجاهز في قضاءي 
بلد والشــــــــرقاط، فضًال عن املوافقة على إنشــــــــاء 
مختبر لفحص مصابــــــــي كورونا، وكذلك إجراء 
املســــــــح الصحي لقضاء بلد بالكامل بعد ازدياد 

عدد اإلصابات واملالمسني.

إصابات بني القضاة
هذا ونقلــــــــت مراســــــــلة "الصباح" كولــــــــر غالب أنَّ 
محكمة اســــــــتئناف أربيل أفادت بظهور عالمات 
اإلصابة بفيروس كورونا على اثنني من قضاتها 
وعلــــــــى إثر ذلك تقرر فرض الحجر الصحي على 

محكمة استئناف أربيل ملدة 14 يومًا.
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أعلن صندوق إعادة إعمار املناطق املتضررة 
مــــــــن العمليات اإلرهابية، إتمام إعمار جســــــــر 

ة في محافظة األنبار. وبناية للموارد املائيَّ
ؤاوضــــــــح رئيس الصندوق الدكتور مصطفى 
الهيتي في حديــــــــث خاص أدلى به لـ"الصباح": 
أنَّ "مشــــــــروع إعــــــــادة إعمــــــــار جســــــــر زنكورة 

الفوقانــــــــي، كان قــــــــد أدرَج ضمــــــــن مشــــــــاريع 
وتمــــــــت  املاضــــــــي 2019،  للعــــــــام  الصنــــــــدوق 
املباشــــــــرة بأعمالــــــــه بتاريخ الـ 13 من شــــــــهر 
تشــــــــرين الثاني للعــــــــام املاضــــــــي وبمدة عمل 
بلغــــــــت 200 يــــــــوم". واضــــــــاف: انه تــــــــم إنجاز 
املشــــــــروع من قبل املالكات الفنية والهندسية 
املختصــــــــة للصنــــــــدوق قبــــــــل املوعــــــــد املحدد 
وضمــــــــن املواصفات الفنية املطلوبة، مشــــــــيرا 
الى االهمية الستراتيجية الكبيرة التي يلعبها 

الجســــــــر، كونه يربط منطقة الخمســــــــة كيلو 
بمنطقــــــــة زنكورة، كما انه يعــــــــدُّ معبرًا لطريق 
املرور السريع من قضاء الرمادي الى قضاء 
هيت. وفي الســــــــياق ذاته، أعلن الهيتي إنجاز 
املالكات الفنية والهندسية التابعة للصندوق، 
مشــــــــروع إعادة إعمــــــــار بناية شــــــــعبة املوارد 
املائية في قضــــــــاء راوة لصالح مديرية املوارد 
املائيــــــــة فــــــــي املحافظــــــــة. وِفي املجــــــــال البلدي، 
 أعماله على 

ُ
اوضــــــــح أنَّ الصنــــــــدوق يواصــــــــل

وفــــــــق املواصفــــــــات والتوقيتــــــــات املطلوبة في 
مشــــــــروع تأهيل شــــــــوارع ضمن حي الزيتون 
التابع الى قضاء الرمادي في منطقة الخمسة 
كيلو بمحافظة األنبــــــــار، منوها بأنَّ املالكات 
الهندســــــــية والفنية للصندوق، باشرت اعمال 
التبليــــــــط، عــــــــالوة على انه تم انجــــــــاز عدٍد من 
الشوارع سابقًا, مع استمرارية العمل بوتائر 
متصاعــــــــدة، مؤكــــــــدًا إنجاز املشــــــــروع خالل 

األيام القليلة املقبلة.

افتتحــــــــت دائرة صحة بابــــــــل، أول وحدة من نوعها 
فــــــــي منطقة الفرات األوســــــــط، والخاصة باألشــــــــعة 
ة ضمن مركز شــــــــهيد املحراب لقســــــــطرة  التداخليَّ

وجراحة القلب في مدينة الحلة.
وقال مدير عام دائرة صحــــــــة بابل الدكتور محمد 
هاشــــــــم الجعفــــــــري في تصريــــــــح خــــــــاص أدلى به 
لـ"الصباح": إنَّ "دائرته افتتحت أول وحدة من نوعها 
في منطقــــــــة الفــــــــرات األوســــــــط، والخاصة بفحص 
ــــــــة ضمن مركز شــــــــهيد املحراب  األشــــــــعة التداخليَّ
املختص بقســــــــطرة وجراحة القلب في مستشفى 

مرجان التعليمي بمدينة الحلة مركز املحافظة".
ــــــــة التــــــــي تــــــــم  وأردف: إنَّ "وحــــــــدة األشــــــــعة التداخليَّ
ة الــــــــى املصابني  افتتاحها ســــــــتقدم خدمــــــــات نوعيَّ
النــــــــزف  وحــــــــاالت  والشــــــــرايني  األورام  بأمــــــــراض 
ة  الطارئــــــــة، فضــــــــًال عن تشــــــــوهات األوعيــــــــة الدمويَّ
ــــــــة واملكتســــــــبة"، مبينًا في الســــــــياق ذاته، أنَّ  الوالديَّ
ة، كانت تجرى باستخدام  "تلك التداخالت الجراحيَّ
التخديــــــــر العام، أما اآلن فأصبح باإلمكان إجراؤها 
بواسطة األشــــــــعة التداخلية وبأســــــــتخدام التخدير 
املوضعــــــــي، منوهــــــــًا بأنَّ الوحــــــــدة تعدُّ من أقســــــــام 
التداخــــــــل القســــــــطاري وتجرى من قبــــــــل أخصائي 
األشعة والسونار وحاصل على اختصاص دقيق 

في التداخل القسطاري.

رواتــــــــب  تخصيصــــــــات  املاليــــــــة  وزارة  أدرجــــــــت 
ة  املتعينــــــــني الجدد على مــــــــالك مديريــــــــات التربيَّ
ة لسنة  الســــــــت بمشــــــــروع قانون املوازنة االتحاديَّ

.2020
وأوضــــــــح محافــــــــظ بغداد محمــــــــد جابــــــــر العطا 
بحديث خاص أدلى بــــــــه لـ"الصباح": أنَّ "املحافظة 
ومديريات التربية الســــــــت في العاصمة كانو قد 
طلبوا مرات عدة من رئاسة الوزراء ووزارة املالية, 
إطالق رواتب املتعينني الجــــــــدد البالغ عددهم 13 
ألفًا بني مــــــــدرس ومعلم وموظف، ال ســــــــيما بعد 
ة والبيانات  أْن أنجــــــــزت املديريات الكتب الرســــــــميَّ
والقوائم بأسمائهم، كونهم لم يتسلموا أي مبالغ 

منذ مطلع العام الحالي".
وأشــــــــار الى أنَّ "هذه الدرجات توفرت من الحذف 
واالســــــــتحداث لألعــــــــوام املاضيــــــــة، وبالتالي فإنَّ 
املتعينــــــــني الجدد ليســــــــوا بحاجة ملبالــــــــغ جديدة 
وتخصيصــــــــات إضافية ترصد لهم"، مضيفًا أنَّ 
"وزارة املالية وعلى إثر ذلك أدرجت تخصيصات 
رواتــــــــب املتعينــــــــني الجــــــــدد على مــــــــالك مديريات 
التربية الســــــــت ضمن مشــــــــروع قانــــــــون املوازنة 

االتحادية لسنة 2020".
ودعــــــــا العطا الى "اإلســــــــراع بتحويل املحاضرين 
املجانيــــــــني الــــــــى عقــــــــود بغية حســــــــم هــــــــذا امللف 
وإنصــــــــاف هــــــــذه الشــــــــريحة املهمــــــــة"، الفتــــــــًا في 
الســــــــياق ذاته الى أنَّ وزارة املاليــــــــة لم تكمل حتى 
ة لهم  ــــــــة واملاليَّ ة والقانونيَّ اآلن اإلجــــــــراءات اإلداريَّ

 

رغــــــــم قيــــــــام املحافظــــــــة بإرســــــــال كتــــــــب بمبلــــــــغ 
 ومــــــــدة العقد"، كاشــــــــفًا عــــــــن أنَّ "املتعينني الجدد

نظمــــــــوا خــــــــالل األيــــــــام املاضيــــــــة، اعتصامــــــــات 
ة عدة أمام وزارة املالية إلطالق رواتبهم  احتجاجيَّ
اســــــــوة باملتعينني بمحافظتي ميسان والبصرة، 
إذ تــــــــم تســــــــليفهم مبالــــــــغ مالية علــــــــى أْن يجري 

استقطاعها الحقًا بعد إقرار املوازنة.



04
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Fri. 12 . Jun. 2020 Issue No. 4845 2020 12

q

NNN E W S P A P E R

قــــرار إيـــقـــاف عــمــلــيــات دخــــول محصولي 
الــحــنــطــة والــشــعــيــر بــصــورة غــيــر رســمــيــة، 
جـــاء خـــالل حــضــور وزيـــر الـــزراعـــة محمد 
كــريــم الــخــفــاجــي اجــتــمــاعــًا للجنة الــزراعــة 
واملياه واألهوار النيابية، الثالثاء الفائت، تم 
خالله إقرار مجموعة من التوصيات املهمة 
التي تخدم الفالحني والعملية الزراعية في 

العراق.

أهمية القرار
بني الباحث االقتصادي فراس عامر أهمية 
الـــقـــرار «لــكــونــه جــــاء فـــي الـــوقـــت املــنــاســب 
ـــذاتـــي، وبـــأنـــه يــحــد من  لــتــعــزيــز االكــتــفــاء ال
عمليات تهريب املحصولني من والى البلد، 
فــضــًال عــن أنَّ الــقــرار شــدد على ضــرورة 

دفع مستحقات الفالحني املتأخرة».
ودعــــا عــامــر فـــي حــديــثــه لــــ»الـــصـــبـــاح» الــى 
«اإلســـــــــراع بــتــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات االجـــتـــمـــاع 
ة  االقتصاديَّ ة  العمليَّ تخدم  كونها  املذكور 
الى  واالســتــثــمــار،  الــخــاص  القطاع  وتفعيل 
محصول  تسليم  معوقات  تذليلها  جانب 

الـــتـــجـــارة  وزارة  ســــايــــلــــوات  ـــــى  ال الـــحـــنـــطـــة 
وشركات وزارة الزراعة».

مجموعة التوصيات
تــمــخــض اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــــزراعـــــة واملـــيـــاه 
واألهوار النيابية مع وزير الزراعة عن جملة 
الـــوزراء  مجلس  دعـــوة  تضمنت  توصيات 
لــإليــعــاز الـــى الــجــهــات ذات الــعــالقــة بــإعــادة 
تسلم  آلــيــة  فــي  ة  الفنيَّ بــاملــواصــفــات  العمل 
مــحــصــول الــشــعــيــر، واإلســـــراع فــي تسليم 
تسويق  عــن  للفالحني  ــة  املــالــيَّ املستحقات 
سيما  ال   ،2019 لــعــام  الشعير  محاصيل 
من  الفالحني  تسلم مستحقات  أنَّ قضية 
ة  والتشريعيَّ ة  التنفيذيَّ السلطتني  أولــويــات 

ة». ة الحاليَّ رغم كل الظروف املاليَّ
فتح  «ضـــرورة  على  التأكيد  تضمنت  كما 
ة جديدة الستيعاب الزيادة  مراكز تسويقيَّ
الــحــاصــلــة مـــن إنـــتـــاج مــحــصــولــي الحنطة 
الدعم  تقييم  وإعــــادة  الــعــام  لــهــذا  والشعير 
ـــعـــراق»، فضًال  املــقــدم الـــى الــفــالحــني فــي ال
ـــة  ـــة واألمـــنـــيَّ ـــــــزام األجــــهــــزة الـــرقـــابـــيَّ عـــن «إل

املــخــتــصــة بــمــراقــبــة عــمــل ســايــلــوات وزارة 
الـــتـــجـــارة والــكــشــف عـــن الــفــســاد املــوجــود 
في عــدٍد منها ، وتعزيز دور األجــهــزة في 
بــمــواقــع تسلم  ــة  الــرقــابــيَّ تدقيق اإلجـــــراءات 
ة  انسيابيَّ تسهيل  يضمن  بما  املحاصيل، 
االكتفاء  على  والحفاظ  ة  التسويقيَّ ة  العمليَّ

الذاتي».

دعم الفالحني
لبنى  ة  االقتصاديَّ الباحثة  أشــارت  بدورها 
الشمري الي أنَّ «تنفيذ وتطبيق هذا القرار 
ة كونه  ة الزراعيَّ من شأنه أن ينشط العمليَّ
يدعم الفالحني ويشدد على ضرورة تسلم 
عــدم جعل  الــى جانب  ة،  املاليَّ مستحقاتهم 

ة أرضا بورًا». األراضي الزراعيَّ
يتعلق  مـــا  «تــنــفــيــذ  إنَّ  الـــشـــمـــري:  ـــت  وقـــال
مراكز  وفــتــح  التسويق  عمليات  بتسهيل 
ــــزيــــادة  ـــة جــــديــــدة الســـتـــيـــعـــاب ال تـــســـويـــقـــيَّ
الــحــاصــلــة مـــن إنـــتـــاج مــحــصــولــي الحنطة 
الدعم  تقييم  وإعـــادة  الــعــام،  لهذا  والشعير 
ــفــالحــني، مـــن شــأنــه أْن يــوفــر مبالغ  ـــى ال ال

مالية ال يستهان بها كانت تذهب الستيراد 
املحصولني في السنوات السابقة».

تسويق املحصولني
ـــــر الـــتـــجـــارة عــــالء الـــجـــبـــوري قد  كــــان وزي
وجـــه مــالكــات الـــــوزارة الــعــامــلــة فــي املــراكــز 
ــة بــجــمــيــع املــحــافــظــات الـــى بــذل  الــتــســويــقــيَّ
قصارى الجهود؛ بهدف معالجة املشكالت 
ة ملحصول  ة التسويقيَّ التي تعترض العمليَّ
الفالحني  تعترض  التي  واملعوقات  الحنطة 

في تسويق محاصيلهم.
وذكــــر بــيــان لــــلــــوزارة أنَّ الـــجـــبـــوري «عــقــد 
اجتماعًا مع وكالء الوزارة واملشرفني على 
التخاذ  املحافظات؛  في  ة  التسويقيَّ الحملة 
املشكالت  ــــة عاجلة إلنــهــاء  إداريَّ إجــــراءات 
الــتــي تــواجــه الــفــالحــني واملــــزارعــــني، وقــيــام 
بزيارات  ة  التسويقيَّ الخطة  على  املشرفني 
عاجلة إلى جميع املحافظات لتقييم الوضع 
املــشــكــالت بشكل جــذري  ومعالجة  هــنــاك 
ــة لــهــذه  بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــات املــحــلــيَّ

املحافظات».

ة التي  شهدت األيام املاضية جدًال واسعًا بشأن األزمة املاليَّ
تمر بها البالد والتي ربما تكون األصعب منذ عقدين من 
الزمن وقد أشعل الجدل ورقة انتشرت في وسائل اإلعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي تضمنت عددًا من املقترحات 
كان من أبرزها مقترحات تمس الرواتب من خالل تقليلها 
بنسبة معينة عبر فرض ضرائب جديدة، وفي الوقت الذي 
ة سيكون أفضل  ة حقيقيَّ نتفق جميعًا أننا نمر بأزمة ماليَّ
 حلولها مرًا، إال أننا نسجل مجموعة من املالحظات حول األزمة 

ة وإدارتها. املاليَّ
البيانات  ة  فــي ضبابيَّ تتمثل  ــة جــدًا  املــهــمَّ األولـــى  املــالحــظــة 
األزمــة  من حجم  التثبت  علينا  يصعب  بحيث  واملعلومات 
واإليـــرادات  للعجز  برقم مختلف  يطالعنا  ألنَّ كل مسؤول 
والـــنـــفـــقـــات وحـــتـــى عـــــدد املــوظــفــني 
وهــــــــذا يـــشـــكـــل عــــالمــــة اســـتـــفـــهـــام 
ــة املــعــلــومــات   كــبــيــرة بــشــأن شــفــافــيَّ

ة.  املاليَّ
الرؤية  فــي  تتمثل  الثانية  املالحظة 
أنها  يتضح  والتي  للحل  املطروحة 
ة،  ة وليست اقتصاديَّ رؤية محاسبيَّ
ـــكـــل يـــتـــحـــدث عـــــن مـــقـــتـــرحـــات  فـــال
تــهــدف الـــى مــطــابــقــة اإليـــــــرادات مع 
الــى األثر  الــذهــاب  النفقات من دون 
املـــحـــتـــمـــل مـــــن طـــبـــيـــعـــة اإليــــــــــرادات 
الــــذي ستخلقه  األثــــر  أو  املــقــتــرحــة 
الــنــفــقــات املــقــتــرحــة، وعـــلـــى سبيل 
املــثــال فـــإنَّ الــحــديــث عــن تخفيض الـــرواتـــب ال يــأخــذ بنظر 
بمرحلة  نمر  أننا  الكلي، ال سيما  الطلب  في  أثــره  االعتبار 
من االنكماش يمكن أْن تستمر ألكثر من عام وبالتالي فإنَّ 
املفاضلة يجب أْن تكون لصالح حلول أخرى تعطي النتيجة 
ــة تحفيز   نفسها مــن حــيــث األثــــر فــي املـــوازنـــة مــع إمــكــانــيَّ

الطلب الكلي.
املوازنة مع انكماش اقتصادي  النتيجة إنَّ لدينا عجزًا في 
وهذا يستدعي تمويال يعزز النمو خالل املرحلة األولى من 
الخوف من مشكلة استدامة  الداخلي من دون  الدين  قبيل 
الــديــن، ألنــهــا ليست األهـــم فــي الــظــرف الــحــالــي وإنــمــا األهــم 
االســتــقــرار االقــتــصــادي، ومــن ثــم فــي مرحلة أخـــرى يجب 
االقــتــصــادي معًا  التمويل واإلصـــالح  تــعــزز  اعتماد حــلــول 
الجاري أو خصخصة املشاريع  مثل إعــادة هيكلة اإلنفاق 
اإلنــعــاش منذ سبعة عشر  فــي غرفة  تقبع  التي  الــخــاســرة 
عــامــًا ولـــم تــتــم معالجتها بـــأي شــكــٍل مــن األشـــكـــال، وفــي 
ة أعمق  الى إجــراءات إصالحيَّ الذهاب  مرحلة الحقة يمكن 
ــة وجباية  مــن قبيل مــحــاربــة الــفــســاد فــي املــنــافــذ الــحــدوديَّ
الضرائب، وهذه اإلصالحات كلها يجب أْن تكون مدروسة 
بعناية وتعلن بثقة للجمهور ال أْن يتم تداولها بشكٍل يزيد 

ة. الوضع ضبابيَّ

يتزايد التساؤل حول الموعد الذي سيضخ 
 “ECB» الـــمـــركـــزي األوروبــــــــي الــبــنــك  فــيــه 
ـــســـنـــدات مــن  بـــرنـــامـــجـــه الــــطــــارئ لــــشــــراء ال
ــــدول الــضــعــيــفــة في  أجـــل مــســاعــدة أغــلــب ال
الــركــود  الــمــزيــد مــن  الــيــورو لتجنب  منطقة 

االقتصادي.
ــــدول عــلــى االقـــتـــراض لتمويل  وبــاعــتــمــاد ال
كــورونــا  جائحة  مــواجــهــة  فــي  احتياجاتها 
فيروس، من المرجح أْن يتخذ ECB المزيد 
من إمدادات تلك السندات، ألنَّ المستثمرين 
الـــخـــاصـــيـــن يـــبـــتـــعـــدون عـــــن الـــمـــخـــاطـــرة. 
 ABN Amro بنك في  المحللين  وبحسب 
فــإنَّ األزمــة ستدفع الحكومات الــى إصــدار 
ة أي ما يعادل 935  850 مليار يورو إضافيَّ

مليار دوالر هذا العام.
ومن غير المتوقع أْن يشتري البنك المركزي 
بــحــاجــة ان  ــديــون اإلضــافــيــة، لكنه  ال جميع 
للحفاظ على  يكفي  بما   

ً
يكون دوره كبيرا

أال  وضــمــان  المنخفضة،  الــشــراء  تكاليف 
تتحول الصدمة االقتصادية الى أزمة ديون 
كــتــلــك الـــتـــي قـــاربـــت عــلــى تــمــزيــق االتـــحـــاد 

النقدي منذ أقل من عقد مضى.
لــقــد نــشــأ بــرنــامــج شـــراء ســنــدات الجائحة 
وقيمته 750 مليار يورو كوسيلة مفضلة 
ة  للـ ECB في محاربة أسوأ أزمة اقتصاديَّ
في أوروبا بعد الحرب. وتوقع االقتصاديون 
ـــذيـــن اســتــطــلــعــت بــلــومــبــرغ آراءهـــــــم قبل  ال
أْن يضيف  األسبوع  هذا  السياسة  اجتماع 
محافظو البنوك المركزية 500 مليار يورو 

في وقٍت الحق من هذا العام.
يقول مدير االستثمار في شركة ستاندرد 
اليــــــف أبــــيــــرديــــن (جـــيـــمـــس آثــــــــي): ”إنـــهـــم 
 مــن حيث مسح اإلمـــدادات 

ً
يــنــهــارون قليال

ة“. اإلضافيَّ
ـــمـــركـــزي  ال ـــبـــنـــك  ال إدارة  مـــجـــلـــس  حــــافــــظ 
األوروبــي في وقــٍت سابق على عدم تغيير 
البرنامج، واختيار استخدام وسائل  حجم 
 عن ذلك لتعزيز إقراض البنك. 

ً
أخرى عوضا

لــكــن رئــيــســة الــبــنــك الـــمـــركـــزي كــريــســتــيــن 
الغارد أكدت بأنه يمكن زيادتها وتمديدها 

لما بعد عام 2020.
يــصــطــف  أْن  ـــــمـــــرجـــــح  ال مــــــن  حــــيــــن  فــــــي 
الــمــســتــثــمــرون الــخــاصــون لــلــحــصــول على 
ة، التي   مثل الديون األلمانيَّ

ً
الدين األكثر أمانا

فوائد  قد تطلب وعلى نحو متزايد أسعار 
أعلى من الدول األضعف كإيطاليا واسبانيا 

 من الفيروس.
ً
وهما األكثر تضررا

وقـــد يــمــتــد مــا يــســمــى بـــدل الــمــخــاطــرة الــى 
التجارية  للقروض  االخــرى  الفائدة  اسعار 
ــــركــــود  واالســــتــــهــــالكــــيــــة، مـــــا يــــزيــــد مـــــن ال
االقــتــصــادي. فــي اســوأ الــحــاالت، قــد يجعل 

تسديد الحكومة ال يمكن تحمله.
للـ ECBهـــو ضمان  الرئيس  الـــدور  وبينما 
ثـــبـــات االســــعــــار، فـــانـــه يــعــد الـــحـــفـــاظ على 
االســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي وتــقــلــب الـــســـوق غير 
المستثمرين للحصول على  المبرر وفــرار 

 لذلك.
ً
االصول مكمال

انتعاش طويل وباهظ
دخـــــول بــرنــامــج شـــــراء الــــطــــوارئ الــوبــائــيــة 
الــهــدف، النــه ال  PEPP ُصمم لتحقيق هــذا 
قيد برامج 

ُ
يحتوي على اغلب القيود التي ت

ECB السابقة. وهو يسمح للبنك المركزي 
المثقلة  ايطاليا  الى  السندات  لتوجيه شراء 
السندات  عــائــدات  انحسرت  فقد  بــالــديــون، 
ــيــا مــنــذ بــــدء الــبــرنــامــج فـــي آذار  فـــي ايــطــال
الماضي في اشارة الى ان ECB يقوم بذلك 
السندات خــالل شهر  وُمـــِررَّ بيع  بالضبط، 
نيسان الماضي بنجاح. ومع ذلك خفّضت 
ــيــة تــصــنــيــف الــدولــة  مــؤســســة فــيــتــش الــدول

االئتماني على نحو غير متوقع.

الشهر  مطلع   PEPP الــــ الغــــارد  ووصــفــت 
الــــحــــالــــي بــــقــــولــــهــــا: ”انــــــــه افــــضــــل وســـيـــلـــة 
ادواتــنــا“. وأّيـــد كبير  نملكها فــي مجموعة 
االقــتــصــاديــيــن فــيــلــيــب اليـــــن، الـــــذي يكتب 
البنك  إدارة  لمجلس  السياسة  مقترحات 

المركزي، رأي الغارد في اليوم التالي.
وذكــــر اليـــن فـــي مـــدونـــة بــــأنَّ ECB يــهــدف 
 عبر 

ً
أمنا االكثر  الدين  تكلفة  الى تخفيض 

التنفيذ  أنَّ  جميع فترات االستحقاق، وأكد 
.“

ً
الناجح للبرنامج الطارئ أمر ”مهم جدا

بيكتيه  بنك  في  االقتصاديين  كبير  يقول 
لــي هي  (فــريــدريــك دوكـــــروزت): ”بالنسبة 
مــســألــة وقـــت فــقــط ألنَّ الــحــاجــة الـــى الــدعــم 
الـــى مضاعفة  بــحــاجــة  ســتــطــول. جميعهم 
سرعة التقدم في النهاية. وبحلول حزيران 
المقبل سيتخذون القرار بتمديد PEPP الى 

السنة المقبلة“.
وتــشــارك كــل مــن اليـــن والغــــارد الــــرأي في 
منطقة  بمنهج  اللحاق  الــى  الحكومات  حــثَّ 
عبر  التكلفة  ينشر  الــذي  المشترك  الــيــورو 
المفوضية  مــن  لب 

ُ
ط قــد  وكــان  المجموعة. 

االوروبــيــة تسليم مقترح في الــســادس من 
أيار الحالي لكنَّ القادة ما زالــوا منقسمين 
حول ما إذا كانت المساعدة يجب أْن تتخذ 

شكل ُمنح أم قروض.
ألـــمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا  مـــثـــل  وعـــــارضـــــت دول 
الـــتـــي تــخــشــى أْن يــنــتــهــي بــهــا  والـــنـــمـــســـا 
مقترحات  الفواتير  مــن  الكثير  لدفع  األمــر 
بخصوص مسألة إصدار سندات مشتركة 
والـــتـــي يــعــدهــا ECB كــخــيــار أرخــــص من 
آمنة.   

ً
أصـــوال النها ستكون  الوطني  الــديــن 

ويـــرى الــبــنــك الــمــركــزي االوروبـــــي أنَّ أســوأ 
لــه هــو نسبة تقلص االقــتــصــاد  ســيــنــاريــو 
هـــذا الــعــام تــصــل الـــى 12بــالــمــئــة ولـــن يعود 
الـــى حجمه الــســابــق قــبــل ظــهــور الــفــيــروس 
وحتى نهاية عام 2022، ما يشير الى إعادة 

انتعاش طويل وباهظ.
Bank of Ameri-  ييوقع اقتصاديون في

تريليون  الى 1.5  السندات  ca توسع خطة 
الــعــام 2021، وذكــروا  الــى  يــورو وتمديدها 
في مالحظة لهم: ”من المحتمل انَّ الصدمة 
االقتصادية وما يتعلق باحتياجات التمويل 
زال  ومـــا   .ECB يتوقعه  مــمــا  بكثير  اكــبــر 
األوروبــيــة غير موجود وغير  الحكومة  رد 

مناسب“. 
عن موقع بلومبيرغ

الدولية في  الطاقة  ذكرت وكالة 
تقرير توقعاتها السنوي، أمس 
الــعــالــمــي  الــطــلــب  األربـــــعـــــاء، إن 
عـــلـــى الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي يــتــجــه 
صــــوب تــســجــيــل أكـــبـــر تــراجــع 
سنوي على اإلطالق بفعل أزمة 
فيروس كورونا وشتاء معتدل 
ـــــــحـــــــرارة فـــــي نــــصــــف الــــكــــرة  ال

األرضية الشمالي.
ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع تــــراجــــع الــطــلــب 
العالمي على الغاز أربعة بالمئة 
يــعــادل 150 مــلــيــار متر  أو مــا 
إلـــى 3850 مــلــيــار متر  مــكــعــب 
مكعب هذا العام أي مثلي حجم 
الــــتــــراجــــع الــــــذي أعـــقـــب األزمـــــة 

المالية في 2008.
العالمية  الغاز  أســواق  وشهدت 
الــكــبــيــرة تـــراجـــع األســـعـــار إلــى 
منخفضة  قياسية  مستويات 
إجـــراءات  بفعل  الطلب  تعثر  إذ 
لمكافحة  المطبقة  الــعــام  الــعــزل 
جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد19- وتـــراجـــع 

اإلنتاج الصناعي.
ويــقــلــص قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
اإلنــــــــفــــــــاق ويـــــــرجـــــــئ قـــــــــــرارات 
اســتــثــمــاريــة. وعــلــى الـــرغـــم من 

ـــطـــلـــب فــي  تــــوقــــعــــات تـــعـــافـــي ال
ال  ـــطـــاقـــة  ال وكــــالــــة  فـــــإن   2021
ـــى  تـــتـــوقـــع الـــــعـــــودة ســـريـــعـــا إل

مستويات ما قبل األزمة.
وبــالــنــســبــة لــلــعــام بــأكــمــلــه، من 
الـــمـــزيـــد  تـــشـــهـــد  أن  الـــمـــتـــوقـــع 
مـــــن األســــــــــواق الـــمـــتـــقـــدمـــة فــي 
أوروبــــــــــا وأمــــريــــكــــا الــشــمــالــيــة 
وآســـيـــا أكــبــر انــخــفــاضــات في 
الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 
 بــالــمــئــة مــن الــتــراجــع اإلجــمــالــي 

في 2020.
وقــــــــال فــــاتــــح بـــــيـــــرول الـــمـــديـــر 
الدولية  الطاقة  لوكالة  التنفيذي 
«مـــــن الـــمـــتـــوقـــع تـــعـــافـــي الــطــلــب 
ــــغــــاز بــشــكــل  الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى ال
تدريجي في العامين المقبلين، 
أنـــه سيعود  هـــذا ال يعني  لــكــن 

سريعا إلى الوضع المعتاد».
وأضــــــــــــاف “ســـــيـــــكـــــون ألزمــــــة 
ــــــر دائــــــــم عــلــى  أث كــــوفــــيــــد- 19 
تطورات السوق مستقبال حيث 
تــثــبــط مـــعـــدالت الــنــمــو وتــعــزز 

الضبابية”.
وســتــكــون غــالــبــيــة الـــزيـــادة في 
الطلب بعد 2021 في آسيا وفي 
حيث  والهند  الصين  مقدمتها 

طبق سياسة دعم قوية.
ُ
ت
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يــقــال إن الــقــصــة هـــي نـــوع مـــن تهذيب 
األكاذيب، غير أن قصة (فتى الحروب ) 
للقاص نبيل جميل، تنزع إلى العكس من 
ذلك تماما؛ فهي تنفتح على عالم واقعي 
مخيف وقلق، تشوبه ظالل دامية ونظام 
الــقــاص  يلفظ حــشــرجــاتــه األخـــيـــرة. إن 
في  الزمني  التقابل  تقنية  على  يشتغل 
القص، ويالمس ما يحدث من فوضى 
وارتـــبـــاك وعـــوالـــم مــتــحــركــة وفـــق أجـــواء 
االيــــام األخـــيـــرة لــلــحــرب،فــالــســرديــة في 
الــقــصــة تــعــطــي شــكــال لــلــفــوضــى عبر 
الــــقــــص ورصـــــــد كـــــل مـــــا يـــجـــري،تـــبـــعـــا 
لطبيعة األحداث التي تنتج النص وليس 
الــســارد ذاتـــه، فــي ســرديــة منطوية على 
ومن  السرد  أمكنة  .إن  الترقب  مغريات 
خــــالل أشــــد تــصــريــحــات املـــكـــان ملــعــانــا 
ـــيـــال، والـــــــدروب  مـــغـــمـــورة فــــي الــظــلــمــة ل
بــوضــوح  تمييزها  يــمــكــن  ال  واألشـــيـــاء 
ــلــمــدافــع  ل عـــبـــر ومــــضــــات ســـاطـــعـــة   

ّ
إال

والبنادق املتربصة. تتوزع أدوار القصة 
الــراوي  رئيسة؛  ثــالث شخصيات  على 
األبصار  عــن  وهــو غير منظور وخفي 
عــن قــصــد، وشــخــصــيــة أخــــرى اسمها 
(الوجـــود  وبطلة  وفــتــاة مجهولة  فــريــد، 
لــهــا )، يــظــهــر فـــريـــد فـــي الـــنـــهـــار الـــذي 
ســبــق لــيــلــة انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام غــيــر مــبــال 
السردي  زمنه  تقابل  يحدث،برغم  بما 
ـــفـــتـــاة، فــهــو يـــجـــول في  مـــع الــــســــارد وال
في  يــغــوص  اإلرادة  األســــــواق، وصــلــب 
املرتبكةغير  الــحــيــاة  فــي  االشـــيـــاء  قــلــب 
يجري  الــقــص  ملــجــريــاتــهــا.إن  متحسب 
على ثالثة مستويات سردية متشابكة 
ومــتــداخــلــة،وتــتــرك لــقــارئــهــا الــكــثــيــر من 
الخيارات، أما الفتاة فال وجود فيزيقيا 
لــهــا؛إنــهــا بــطــلــة الوجـــــود لــهــا فـــي ثنايا 
الــســرد ســـوى ذكـــريـــات الـــســـارد عنها، 
وهو يعيش في قلق املجهول.إن التكتيك 
فـــي قــصــة فــتــى الـــحـــروب يــلــم بــأطــراف 
واستثنائية  مميزة  بــقــدرات  يــحــدث  مــا 
الطاقة والدأب، وقدرة على ضبط املتاهة 
الـــســـرديـــة واســـتـــطـــراداتـــهـــا، فــالــقــص ال 

الثيمات  تعدد  برغم  رصانة  من  يخلو 
السردية وتداعياتها، فثمة ملكة سردية 
تـــقـــدم بـــــرؤى واقـــعـــيـــة، لــكــنــهــا تــالمــس 
ملجموعة  معادلة  وهــي  أحيانا،  الخيال 
الــعــالئــق الــتــي ينتجها الــســرد، فــي يوم 
التطواف  وليلة نادرتني، يمتهن (فريد) 

النهاري لدرجة انه في الليل :
(يــضــطــر إلــــى وضــــع قــدمــيــه فـــي إنـــاء 
وال  اململح)،  الدافئ  باملاء  مليء  كبير 
يكترث ملا يحصل في الليل من قتال 
يذكر  السارد  لكن  املدينة،  بأطراف 
ـــدار  أن فــريــد يــصــيــح مـــن ســطــح ال
العنقودية،،  القنابل  لترى  (اصعد 
لقد   ،( تنفلق  انــظــر كيف  تــعــال،، 
كــــان مــرتــبــكــا مـــرعـــوبـــا بسبب 
جروح كثيرة أصيب بها السارد 
بـــــــحـــــــروب ســـابـــقـــة،لـــتـــصـــبـــح 
ــنــفــســي ملـــا يــحــدث  املـــقـــابـــل ال
اآلن، إن األحــداث تجري في 
بــيــت صــديــقــه فـــريـــد أثــنــاء 
ــه،والــســارد يقص  زيــارتــه ل
بــضــمــيــر (الــغــائــب ) وهــو 
غــيــر مــســمــى، فــهــو ليس 
ســــــاردا عــلــيــمــا، بـــل هو 
مــحــايــد، لــكــنــه بـــني آونـــة 

:(فــي  (نـــون)  يتذكر حبيبته  وأخـــرى 
تــلــك الــلــيــلــة اخــــرج صــورهــا ورســائــلــهــا 
ونثرها حوله ونام، لكنه استيقظ أكثر 

من مرة على صوتها العذب يناديه من 
بعيد )، وعلى الرغم من أن الحرب تخلق 
بيئة مشتركة بني الناس، إال أن السارد 
لــم يكنعلى وفــاق مــع والـــده الــذي يهينه 
بــاســتــمــرار،لــذلــك قـــرر ان يــؤجــر غــرفــة 
في الفندق، ويحمل مع حقيبة مالبسه 
الكثير مــن األشــيــاء والــحــاجــيــات، مثل 
الطعام والفستق وقنينة الجن، وبطريق 
الفندق ( داهمه شعور بأن  إلــى  عودته 
مدينته مهجورة، كانت القمامة منتشرة 
في كل مكان، كانت غرفة الفندق ثابتة 
الــصــمــت يضيف  الحـــركـــة فـــيـــهـــا،كـــان 
معنى آخر للقلق ويحيطه بألوان الكالم 
ـــه هو  الـــصـــامـــت، فــالــصــمــت بــالــنــســبــة ل
اراحــة  بــاب  كل مااليقال بكلمات، ومــن 
النفس كرع كأسا بتلذذ، 
وهـــــــــــــــــــــــــو 

يــســمــع اإلذاعــــــــــات الـــتـــي تـــقـــول ســـوف 
تسقط بغداد في غضون ساعات، بعد 
كــان صديقه  الــبــصــرة،  أن سقطنصف 
فـــريـــد يـــشـــاركـــه مـــائـــدة الـــخـــمـــرة)، ولــم 
يخف السارد رغبته في إظهار مهاراته 
وذلك  القصة،  أو عقدة  الحل  إخفاء  في 
ـــــدى املــتــلــقــي  ـــفـــضـــول ل بــخــلــق رغـــبـــة ال
إلثـــــــارة االحــــاســــيــــس الـــغـــامـــضـــة حـــول 
الــنــهــايــة املــقــتــرنــة بــالــغــد، فــالــصــمــت في 
هـــذا املــقــطــع مــن الــقــصــة هــو عــبــارة عن 
ليس  والعكس  وذكــريــات،  أفكار  تداعي 
ـــك يــذهــب  هـــو الــصــحــيــح، وبـــنـــاء عــلــى ذل
إلى وجه املرأة املاثل في الرجل، حبيبته 
(نون) :(حني التقاها أول مرة في صالة 
القبلة  تتلذذ في طعم  الشيراتون  فندق 
األولــــى،كــــانــــت مــنــجــذبــة إلـــيـــه جـــدا،وهـــو 
القاص  يمتلك  ذراعــيــه).  بــني  يعصرها 
نبيل جميل خاصية سردية تقوم على 
االقـــتـــضـــاب بـــرغـــم أن 
الــوقــائــع اوســـع مــن أن 
غير  عـــني،  تستوعبها 
الفتاة (نــون) ال ارى  أن 
دورا لها في القصة،فهي 
لــم تــشــارك فــي مجريات 
الـــقـــص إال عـــن بـــعـــد، ولــم 
تقل لــه ســـوى: (تــوقــعــت أن 
ـــك مــســتــقــبــل جــيــد،  يـــكـــون ل
الحروب واملقابر واألمراض)، 
وهو يقول لها: (ثرثارة ثرثارة 
أبــدا  أفهم  ولــم  أحببتك)،  لكني 
ـــــضـــــرورة الــــســــرديــــة القـــحـــام  ال
لبالشار  املكان  جماليات  كتاب 
واملغزى من ذلك، لكن القص لدى 
نبيل جميل يفتح طرقا ال تنتهي، 
فــــاملــــكــــان لــــديــــه مـــقـــتـــرن بــالــحــيــاة 
لديه  السرد  إن  قــوة غريبة.  ويحمل 
اليميل الى طول استقرار، فهو يحيد 
عن مقاصده البدئية مكتشفا مسالك 
مضافة إلــى الــســرد فــي قصصه، إلى 
جــانــب األســلــوب األنــيــق الـــذي هــو رمــز 
ودليل على شيء هو من أخص مميزاته 
السردية، الناجمة عن صواب التدبير في 
اجتراح نموذج غير تقليدي في القص، 

يرى حتى لوكان معصوب العينني

طــلــت علينا أعــمــال مــن قــنــاة (األم بــي سي 
عــــــــراق)، وبــــــدت تـــلـــك االعــــمــــال وكـــــــأنَّ لــيــس 
قـــراءة دقيقة متأنية  أو  مــن رقــابــة فنية  ثمة 
لــفــحــوى ومـــضـــامـــني مـــا يـــقـــدم، وقــــد يــكــون 
السبب هو الرغبة امللحة في مسابقة الزمن 
االعمال  تلك  للقائمني على  املعطى  الشحيح 
في  وتقديمها  انجازها  لها،ألجل  واملنتجني 
مـــوســـم رمــــضــــان، ونـــحـــن حـــني نـــؤكـــد على 
ضـــــرورة وجــــود عـــني مــحــايــدة مــتــابــعــة ألي 
مــن حرصنا على  نابع  فذلك  درامـــي،  منتج 
العراقية وحفظها  للدراما  الحقيقي  الترويج 
وتصديها كإرث ثقافي وفني حضاري أمام 
منافسة شديدة من قبل الدراما العربية،التي 
تـــمـــيـــزت بـــحـــضـــورهـــا خــــــالل هــــــذا املـــوســـم 
الــــرمــــضــــانــــي2020، ولــلــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
كــســب املــتــلــقــي الـــعـــراقـــي والـــعـــربـــي، ودعــمــا 
بات  الـــذي  الــعــراقــي  الــدرامــي  العمل  لديمومة 
نتركه  فهل  وتأثيره،  شحيحا في حضوره 

فقيرا ومسطحا في ظهوره؟.
 (غايب في بالد العجايب) مسلسل عراقي 
قـــدم مــن قــنــاة( االم بــي ســي عــــراق )، التي 
كونها  فــي  انطالقها  عند  خيرا  استبشرنا 
ســتــغــيــر واقــــع الـــحـــال، وتــعــمــل عــلــى إحـــداث 
نــهــضــة درامــــيــــة مــلــفــتــة، وتــنــفــتــح عــلــى كل 
والكفاءة،  املــســاواة  بــروح  العراقيني  الفنانني 
ولــكــن!!. رصــد لهذا املسلسل مجموعة من 
وكــان  املتميزين،  الــعــراقــيــني  الــدرامــا  ممثلي 
كتابه مختلفني، وكــان يفترض به أن يكون 
مسلسال دراميا نقديا بأسلوب ساخر، وأن 
تزّج به بعض االنتقادات العابرة ضد الفساد 
التوجه  واملــفــســديــن، وتعبيرا عــن حــالــة مــن 
الــوطــنــي، لــم تــنــقــذه مــن الـــوقـــوع فــي الــعــادي 

واملألوف.
 جــــــاءت االفــــكــــار والــــــــرؤى فــــي هـــــذا الــعــمــل 
التوقع  العمل في  مسطحة ومكررة، وسقط 
وغاب عنه عنصرا التشويق واملفاجأة، وزاده 
االخـــــراج الــتــقــلــيــدي واملــنــفــذ دونــمــا جــــّدة أو 
حداثة غيابا وبعدا عن التواصل الحقيقي مع 
املكان وتقزيم  املتلقني، من خالل محدودية 

ـــرؤيـــة، فأصبح  الــفــضــاء وتــضــيــيــق زوايـــــا ال
وجــوده رقما ملوسم رمضاني لم يترك أثرا 
ولــم يضف جــديــدا، وكــأن االستسهال كان 
طــبــيــعــيــا ومـــفـــروضـــا فــيــه مـــن دون دراســــة 
وخبرة وتخطيط، علما أن العمل من إخراج 
الــفــنــان أســـامـــة الــشــرقــي، واالشــــــراف الــعــام 
ألوس الشرقي، وكالهما عرفا بتقديم أعمال 
جيدة من خالل قناة الشرقية!! ومن غايب 
الى بنج ومواسم واليــة بطيخ، برنامج(بنج) 
ـــــذي قــــدم مـــن قـــنـــاة( يــوتــيــفــي) الـــجـــديـــدة،  ال
و(واليـــــة بــطــيــخ)، الــقــاســم املــشــتــرك بينهما 
بقيادة  يعملون  ذاتــه،الــذيــن  العمل  فريق  هــو 
وادارة الفنان(علي فاضل ) بوصفه املخرج 
واملمثل وقائد الفريق، هي مجموعة طيبة من 
الشباب العراقي، استطاعت من خالل أعمال 
نقدية ساخرة وجريئة أن تكتسب حضورا 
ـــدى جــمــهــور املــتــلــقــني، وأن تــقــدم وبــنــجــاح  ل
الــدرامــيــة امللفتة، السيما  عـــددا مــن املــواســم 
أن الفنانني العاملني من خاللها ومعهم علي 
املفكر  الفريق  بــروح  يعملون  كانوا  فاضل، 
واملتعاون، وكانت الشخصيات والكاركترات 
املـــقـــدمـــة مــــفــــروزة ومـــعـــبـــرة كـــل عــلــى حـــدة، 
اضــافــة الـــى وجـــود شــابــات جــريــئــات معهم 
تــمــيــزن بــحــضــور لــطــيــف ومــحــبــب. فــي هــذا 
املــوســم الــرمــضــانــي اخــتــار هـــذا الــفــريــق أن 
يقدم برنامجا بطريقة جديدة توغل أكثر في 
وسياسيا،  اجتماعيا  عنه  املسكوت  فضح 
الـــبـــصـــري  فــــكــــان أن اســـتـــعـــانـــوا بـــالـــكـــاتـــب 
الجميل( أحمد وحيد ) الذي كان هو اآلخر 
من  له  أخير  منفرد  بتقديم ظهور  مشغوال 
على قــنــاة الــســومــريــة، وكــانــت االفــكــار التي 
زودهم بها الكاتب مختلفة، تجمع التراجيدي 
النقدي مع الكوميدي، وتتفاوت في املستوى 
االنـــتـــقـــائـــي ملـــواضـــيـــع بــعــضــهــا يــمــس واقـــع 
الناس، وبعضها سقط في االفتعال واملبالغة 
واملــيــلــودرامــا! وألن الــتــكــرار مــمــل واعــتــقــاد 
املطلقة  الثقة  التمكن والخبرة متسرع، وألن 
فــــخ، تـــعـــرض الـــفـــريـــق فـــي مــوســمــه الــجــديــد 
الــى هــزة تحتاج الــى الــتــوقــف واعــــادة النظر 

والتقييم الحقيقي ملا تم تقديمه للحفاظ على 
في  الوجوه  تكرار  ألن  ونجاحها،  املجموعة 
عرفوا  التي  الكاركترات  وبــذات  العملني  كال 
بها، ونقل ما يدور في الشارع الى شاشات 
املتلقي  أربـــك   ، وتــــروٍّ تــأمــل  مــن دون  التلفاز 
الـــذي بات  وخــلــق حــاجــزا بينه وبــني الفريق 
يتنقل بني الفضائيات بحسب قيمة املردود 
املادي، وليس قيمة املردود الفني. مهمة الفن 
الواقع  املــعــاش، بل تقديم  الــواقــع  ليست نقل 
فنيا!!  تكون  أن  لها  ينبغي  التي  بــالــصــورة 

املبتذلة  املرتجلة  واالساليب  الفجة  العبارات 
ومحاولة التقليل من قيمة اآلخر حتى على 
سبيل املزاح،ليست من الفن الراقي والهادف، 
مــهــمــة الــفــنــان الـــواعـــي حـــني يــنــتــقــد ويسلط 
الضوء على السلبيات، أن يقدم ذلك بأسلوب 
مقنع دونما أسفاف أو اغراق في السماجات، 
فريق عمل والية بطيخ الذي كان له حضوره 
من خالل النقد الواعي والطرح املسؤول في 
فيما  النظر  يعيد  أن  عليه  السابقة،  املواسم 
تدفع  التي  الفضائيات  تغريه  ال  وأن  يــقــدم، 

بسخاء مقابل أن تستقطب الفريق الناجح، 
وال تتابع ما يقدم أو تتفحصه قبل أن يكون 
أن يخسر  املــتــلــقــني، وال يهمها  أنــظــار  أمـــام 
ما  بقدر  الــنــاس  فــي ضمائر  الفريق موقعه 
يهمها أن تعلن عن وجودها من خالله، وال 
دامت  ما  بآخر  تستبدله  أن  من  لديها  مانع 
الــشــراء!! ومن فريق  تمتلك املــال وتستطيع 
عمل واليـــة بطيخ نــود الــوقــوف أمـــام عملني 
عــراقــيــني قــدمــا مـــن قــنــاة فــضــائــيــة واحــــدة؛ 
االول يتحدث بزمن الحاضر، والثاني ينطلق 

املــعــاصــر،  الــعــراق  املــاضــي، االول يمثل  مــن 
فينطلق  ماضيه،  عبر  العراق  يمثل  والثاني 
من الجنوب وتأريخ أهله املليء باملحن، االول 
الشبيب،  باسل  العراقي  الكاتب  اسم  يحمل 
وتحت عــنــوان(واحــد زائــد واحــد )، ملخرجه 
جـــمـــال عـــبـــد جــــاســــم، واآلخـــــــر يــحــمــل اســـم 
عــنــوان(أحــالم  وتحت  كــريــم،  الكاتب شوقي 
السنني)، ملخرجه علي أبو سيف، وقد قامت 
بإنتاج املسلسلني قناة(االم بي سي عراق)، 

ومعهما ستكون لنا عتبة رابعة.
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فــيــنــا طــفــول

الُعزلِة املشتهاة؛ أرى زمنًا في املسافِة ينمو حقائَب، 
الــدروُب،  ُه 

ْ
ت
َ
ل أجَّ الـ  طِر 

َ
امل ِمــَن  الغيُم فيها بريدًا  يختبُئ 

ما في سحاٍب   تغفو على موعٍد ُربَّ
ُ
ة نا املطِريَّ

ُ
ورقصت

ُف  ، يا لغرابِة عاِملنا وْهَو ُيْبِحُر في زورٍق، َوُيَجدِّ
َ

ل تأجَّ
.

ْ
ُه في الوصول

َ
بالالمواعيِد محنت

حاِل أراِك تنامَني في 
ُ
 االشتهاِء امل

َ
ِك يا طفلة ِحبُّ

ُ
وحَني أ

 على ورقي / جسدي، والسطوُر 
َ

الِحْبِر، َوْجُهِك سال
 
ٌ
بلة

ُ
ق فتسطُعني  لألخيِر،  للوميِض  ها 

ُ
فراشات ِضجُّ 

َ
ت

 االنتظاِر، وأنِت هناَك 
ُ
ة ها ِفضَّ

ُ
رِهق

ُ
في سريِر الكتابِة ت

حَني  الــوقــُت  الهدوِء،وينطفُئ  معنى  كــأُســِك   
ُ

ِسف
ْ
ل
َ
ف

ُ
ت

ْت قلوُب 
َ
َمْرأ

َ
ت الكلماُت،  : ملاذا تسوسَنِت 

ُ
السؤال يعوُد 

الغياِب عليها، تقولَني: إنَّ النصوَص ُزجاُج القلوْب!.
3

َغِة الُغرباِء أنا، 
ُ
ها بأصاِبَع من ل

َ
ت
َ
 ُزْرق

ُ
 يثلُم الليل

ٌ
نجمة

ِفزُّ 
َ
ــي على فــكــرِة األرجــــواِن، ت

ّ
ــف

َ
ــخ

َ
ــت

ُ
 أن أملــَس امل

ُ
أحـــاول

ني 
ُ
ط رِّ

َ
ف

ُ
ت ُمسُّ اشتعالي، 

َ
ت  ، ِفزِّ

َ
ْست

ُ
امل العنِب  ِمَن  َسْهٍم 

َ
ك

ِلِسالِل   
ً
ــة

َ
ُمــْرَهــق العناقيَد  وترمي  كثيٍف،  ضباٍب  في 

ــىُء  ــبِّ
َ
ــخ

ُ
ــــِت، ت  مــن خــريــِف املــواعــيــِد أن

ٌ
الـــذهـــول. رجــفــة

 
ُ

ل
َّ
 تتمث

ٌ
ها لعنة

ُ
باِغت

ُ
ِب حَني ت َغرُّ

َ
َمْوِعَدها باخضراِر الت

 
ً
ــِب أيــقــونــة ــْي ــَغ روحـــًا تــهــزُّ انــتــبــاَه املـــرايـــا وتــمــتــدُّ فــي ال

النتظاِر الهطول.
ــى وتــركــُض صــوَب 

ّ
ــَحــف

َ
ــت

َ
 ت

ٌ
 أزمــنــة

َ
ــة ــمَّ

َ
وبـــني أنـــا، أنـــِت ث

َب ارتباِك 
ْ
اختصاِر املواسِم في الَجَسَدْيِن؛لتشرَب َنخ

الدقائِق منفى، وحَني  َبْت في  العقارِب في ساعٍة َسرَّ
ــٍة في 

َّ
 جالسة على ِضــف

ُ
ــفــاحــة

ُ
الــغــرابــِة تلمُع ت انــطــفــاِء 

.
ْ
نينِة الناعسة

ْ
مأ

ُ
ُمحاِل الحقيقِة عيناِك فيها: سريُر الط

4
لطِني  رهــا  َوَمــرَّ ها، 

َ
ل
َّ
َشك الغيِب  في   

ً
ليلة ــٍم، 

ْ
ِلــُحــل شكرًا 

ــْدنــا عــلــى جــســد املــتــاهــِة عـــاِرَيـــْنيِ  بــدايــتــي حــتــى تــوحَّ
ِة  الشاعريَّ  

ِّ
بكل طيفًا  له  ِق شمعتني. شكرًا  تعرُّ على 

ها؛ لتبتِدئَني 
َ
ل
َّ
 سمراَء حل

ً
 يسكبني بروحِك خمرة

َّ
ظل

وحيًا يقرُع األجــراَس، كي تعرى من العطِش األخيِر 
عاقِر في سؤاٍل للغرابِة محنتني.

ُ
 امل

ِّ
 الظل

ُ
حكاية

ــَر الــقــبــالِت أوتــــارًا بــرفــرفــِة الــظــالِل،  شــكــرًا لــُه أْن َصــيَّ
تاُه، 

َّ
ْرَب خصالٍت تالمُس آخَر األنهاِر تسجُد ضف

ُ
َوق

، يـــــزجُّ الـــريـــَش 
ً
ــلــحــمــاِم يـــطـــشُّ أجـــنـــحـــة وفــــي نـــعـــاٍس ل

 شاعٍر 
َ
 استفاقة

ُ
 املساُء فتورُق اللغة

ُ
بالكلماِت،يغتسل

الغيِم، طاَف  بناُت  ُرُه  ـــَزرِّ
ُ
ت  وارتــدى نّصًا 

َ
البالغة خلَع 

 في الَنْهِد أْفَصَح تينتني.
ً
ال

ِّ
على الفصوِل ُمَرت
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أثـــــارت قــضــيــة الــقــطــع فـــي رواتـــــب املــتــقــاعــديــن تـــســـاؤالت كــثــيــرة عن 
الستراتيجية التي تقودها الحكومة والعقول االقتصادية التي تعتمد 
عليها، للخروج من األزمة املالية التي يعيشها البلد نتيجة انخفاض 
أسعار البترول وتفشي وباء كورونا، واهم هذه التساؤالت هي ملاذا 
الــحــل األول واألســهــل هــو هــذا القطع فــي رواتـــب املتقاعدين أو  كــان 
املوظفني؟ وما هي الستراتيجية التي وضعتها الحكومة للخروج من 
اقتصادية  املقبلة؟ هل سنشهد إصالحات  الحلول  األزمــة، ومــا هي 
والـــوزارات  الحكومة  الــى مفاصل  حقيقية؟ هل ستمتد اإلصــالحــات 
الــعــام منذ سنوات  املـــال  الــتــي تعتاش على  الــفــســاد  وتــمــس مصالح 

طويلة؟. 
الشارع العراقي أصبح يعي الكثير من األمور االقتصادية التي كانت 
تخفى عنه سابقا، فأصبح يتساءل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
الحلول  كـــأول وأهـــم  الــرواتــب ومستحقاتهم  الــى  التوجه  عــن أســبــاب 
البلد  النفطية في  الدولة لإليرادات غير  لألزمة املالية، وعدم استثمار 
الهيئة  مــن  املستحصلة  الــرســوم  مثل  كثيرة،  وهــي 
العامة للضرائب وإيرادات الكمارك واملنافذ الحدودية 
والعديد من  العقاري  والتسجيل  واملــرور  واألوقـــاف 
الــــوزارات والــدوائــر األخـــرى، باإلضافة إلــى عالمات 
اســتــفــهــام كــبــيــرة عــن مصير الــتــفــاهــمــات مــع إقليم 
كــــردســــتــــان، وأســــبــــاب دفـــــع املــســتــحــقــات مــــن قــبــل 
الحكومة املركزية لإلقليم من دون ان يقوم بتسليم 
ما يتم تصديره من نفط اإلقليم . كما ينظر الشعب 
الـــذي خدم  املتقاعد  حــلــول تمس  الــى  الغضب  بعني 
الدولة 30 سنة او اكثر، وغض النظر عن مزدوجي 
الرواتب والتقاعدات الكبيرة لنواب ورئاسات ومدراء 

عامني وعناوين أخرى.
انها  من  بالرغم  انــه  ونقول  للحكومة  اإلجــابــة  نترك 
التي  التظاهرات  عبر  دعــم جماهيري  على  حصلت 
انطلقت في أكثر من فترة زمنية، وأكثر من محافظة وقدمت شهداء، 
وبالرغم من حصول الحكومات على دعم ومباركة املرجعية الدينية 
فــي الــنــجــف األشــــرف، إال أنــنــا لــم نشهد ســـوى مــحــاوالت لــإلصــالح 
املغانم  تقاسمت  التي  السياسية  الــقــوى  مصالح  بمجملها  تمس  لــم 
ر 

ّ
والوزارات، وجعلت من مواردها املالية حكرا على أحزابها التي تسخ

املال العام املستحصل من الــوزارات لخدمة مصالحها، وتجنيده من 
اجل البقاء في السلطة. 

وهكذا يمكننا القول بان الحكومة الجديدة مطالبة بإجراءات إصالحية 
حقيقية، عبر تفعيل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وبمتابعة 
الـــوزارات وعــدم استثماره في  أسباب هدر املــال العام في العديد من 
رفد موازنة الدولة، وهي مطالبة أيضا بوضع ستراتيجية اقتصادية 
ـــــة واســـعـــة وواضـــحـــة ملــفــهــوم اإلصــــــالح، وال بــــدَّ من  حــقــيــقــيــة، ورؤي
أن يــكــون اإلصــــالح مــشــروعــا شــامــال، يــعــالــج املــشــاكــل االقــتــصــاديــة 
والخدمية والسياسية من جميع جوانبها، ويحقق العدل االجتماعي 
 واالقــــتــــصــــادي الــــــذي بــــدونــــه ســـيـــكـــون اإلصـــــــالح بــــال مـــضـــامـــني أو

 غايات

لم يعد مفهوم الغزو يعني زحف الجيوش املدججة بالسالح الحتالل أرض بلد آخر، 
وقد يسبق الغزو العسكري ويرافقه ويليه نوع من الغزو األكثر خطورة واستمرارية، 
وهو غزو العقول، وكل حرب مدمرة تنتهي بالجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار، 
مهما طال الصراع، وذلك ما نراه هذه األيام، من خالل حضور العراق في املشهد 
ترتيب  واألميركية حول  العراقية  الحكومتني  بني  التفاوض  عبر  ســواء  األميركي، 
الجمهوريني  الــســيــاســيــني  بــني  فــي واشــنــطــن  الـــدائـــر  الــجــدل  أو  بينهما،  الــعــالقــات 
والديمقراطيني بشأن خلفيات غزو العراق وأسبابه ونتائجه، وتبادل االتهامات بني 
الرئيس ترامب وباول بشأن حيثيات الحرب األميركية، قبل سبعة عشر عامًا، ضد 

العراق، وكل منهما يصف اآلخر بالكذب!.
في السياسة ومناوراتها، املصداقية هي املعيار األكثر حضورًا، وقد تغيب الحقيقة 
في تسويغ السلوك السياسي أو تفسير األحــداث، والحروب ليست مجرد أحداث 
بشرية  تتغير، وخسائر  تسفك ومصائر  دمــاء  ولكنها  عابرة،  اخطاء  أو  ساخنة 
ومادية ومعنوية، ومن ثم فإن من يتورط فيها، عليه أن ينتظر 
يوم الحساب ودفــع الثمن، ولو بعد حني، وذلــك ما يستخلص 
من نهايات كل الطغاة املعتدين، وليس آخرهم بالطبع دكتاتور 
غرماؤه  القاعدة حتى  هــذه  مــن  يستثنى  وال  السابق،  الــعــراق 
الـــذيـــن أســقــطــوه، فــالــتــاريــخ يــســجــل ويــتــذكــر ويــحــاســب، ولــو 
رسم  ويعيدان  يتفاوضان،  وأميركا  الــعــراق   .!

َ
أحيانا متأخرًا 

داخلية  أزمــات  يواجه  منهما  وكــل  املعقدة،  خارطة عالقاتهما 
وخــارجــيــة، ولـــم يــعــد كــل منهما يفكر فــي مــفــهــوم الــنــصــر أو 
لــآلخــر، في  الطرفني وهزيمة   ألحــد 

َ
نــصــرا يبدو  فما  الهزيمة، 

الخارجية  وزيــر  أيــام  قبل  ترامب  معينة!.هاجم  زمنية  مرحلة 
بـــاول، بعد إعــالنــه اعــتــزامــه التصويت لصالح  األســبــق، كــولــن 
مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
املقبلة، وكتب في تويتر: ”كولن باول، متغطرس حقيقي، كان 
مسؤوال بدرجة كبيرة عن إدخالنا في حروب الشرق األوسط 
أنه سيصوت ملتغطرس  العراق!)، أعلن لتوه  الكارثية (يقصد 
آخر، جو بايدن النعسان“، وأضــاف: ”ألم يقل باول إن العراق 
قد امتلك أسلحة دمار شامل؟.. العراق لم يمتلكها، لكننا ذهبنا 
الــجــمــهــوري، ولكنهما مختلفان  الــحــزب  الــحــرب“!.تــرامــب وبـــاول كالهما مــن  إلــى 
انتخابية مقبلة  يبدو مربكًا في ظل حملة  التسقيط، وهــو ما  إلــى حد  الـــرأي،  في 
شديدة، بينه وبني منافسه الديمقراطي جو بايدن، أما ملاذا يضع باول الجمهوري 
األميركية،  الديمقراطية  اللعبة  ألغاز  أوراقــه في جيب مرشح ديمقراطي، فتلك من 
أن يشعر باالنحياز نحو  الــذي ال بد من  بــاول األسمر  وقــد نجد تفسيرًا ملوقف 
السود واألقليات، وهي مسألة  الشعبية على خلفية تهميش  قضية االحتجاجات 
نفسية قبل أن تكون سياسية، راسخة في عقلية الرجل، فقد كتب باول في مذكراته 
 صغيرًا، ملجرد 

َ
مشاهد مؤملة عن تعرضه لالضطهاد والظلم، عندما كان ضابطا

اسمرار لون بشرته!.
إن املرشح الديمقراطي بايدن كان نائبًا للرئيس السابق أوباما، وكالهما لم يكن من 
الداعني إلى غزو العراق، وذلك عندما كان باول يقف بقوة خلف بوش االبن، وهو 
في منصب وزير الخارجية حينذاك، ويطرح أمام مجلس األمن أواخر عام 2002 
وثائق تتهم النظام العراقي السابق بامتالك أسلحة محرمة، وكان باول قبلها في 
عام1990 رئيسًا ألركان الجيش األميركي الذي طرد قوات صدام من الكويت..وكل 
ذلك التاريخ السياسي لم يمنع باول من تغيير موقفه وموقعه، فنجده اليوم يضع 
مواجهة  في  الديمقراطي،  املرشح  جانب  إلــى  السابقني  مربع خصومه  في  قدميه 
املتشابكة قد يبدو  الظروف  العنصرية، وفي هذه  بالنزعة  رئيس جمهوري متهم 

لون البشرة، هو األقرب إلى الحق والحقيقة!.
الرئيس  تصريح  فــي  أليس  ونــتــســاءل،  األميركية،  العراقية  املــفــاوضــات  إلــى  نعود 
 كافيًا ملطالبة 

ً
دليال العراق  الواضح والصريح حول تكذيب مسوغات غزو  ترامب 

انتهت  اللعبة قد  أن  امتيازات من واشــنــطــن؟!..أم  األقــل  أو في  العراق بتعويضات، 
بالتعادل، إن لم نقل الخسارة املتبادلة، وقد تراجعت أوهام النصر!.

ويظهر ذلك في تداعياتها ومخاطرها 
ان  يكون، السيما  أينما  اإلنسان  على 
عدد سكان العالم قد اقترب أو تجاوز 
ســبــعــة مــــلــــيــــارات نـــســـمـــة، مــــع تــفــاقــم 
مــطــرد فــي اقــتــصــادات الــعــالــم الفقير، 
الــــى درجــــة ال يــمــكــن مــعــهــا الــســيــطــرة 
ينظر  الكافي، من  بالغذاء  اإليفاء  على 
ـــيـــوم، يــجــده يــمــر بمرحلة  الـــى عــالــم ال
بأنها  وصفها  يمكن  فريدة،  تاريخية 
من اعقد املراحل في تاريخه الحديث، 
وقــد ضــربــت جائحة كــورونــا أرجـــاءه 
بأزمة  مقترنة  أقصاه،  الى  أقصاه  من 
اقتصادية خانقة تعد من اشد األزمات 
االقتصادية منذ أزمة العالم في 1929،

صراع العمالقة في سيادة العالم
الدائر  الــصــراع  احــد  أن ينكر  ال يمكن 
بني الواليات املتحدة والغرب من جهة، 
واملعسكر الشرقي بمختلف منطلقاته 
حساب  من  الرغم  على  األيديولوجية، 
الرأسمالي  املعسكر  على  دولــه  بعض 
ورواســب  عوامل  هناك  أن  إال  الغربي، 
ثـــقـــافـــيـــة تـــلـــعـــب دورهـــــــــا فـــــي جـــوهـــر 
االنضمام الى الطرف الغربي بشكل أو 
الرغم  ، على  البعيد  املـــدى  بــأخــر على 
من حساب املصالح بينها وبني الغرب، 
وماليزيا  الرأسمالية،  الــدولــة  كاليابان 
ــلــتــني يــتــخــذ كل  الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة، ال
مــنــهــمــا الــفــلــســفــة الــرأســمــالــيــة طــريــقــا 
فــــي رســـــم ســيــاســاتــهــمــا، مــــع وجــــود 
تلك،  أو  الثقافة  هــذه  تخص  تــعــديــالت 
فالثقافة الكونفوشيوسية في اليابان، 
واإلســـالمـــيـــة فـــي مــالــيــزيــا ، وكــالهــمــا 
ـــدى كــثــيــر من  لــهــمــا مـــبـــادئ راســـخـــة ل
شــــعــــوب آســــيــــا، مــــا يــــفــــرض عــقــبــات 
الغربية  الليبرالية  تطبيق  في  حقيقية 
التي هي عليها  بمنطلقاتها وثقافتها 
فـــي الـــغـــرب، وقـــد يــنــطــبــق هـــذا بــدرجــة 
أو بــأخــرى عــلــى دول آســيــا وامــيــركــا 
والغرب، كما أن روسيا الحليفة ببقايا 
األيــديــولــوجــيــة لــلــصــني، أخــــذت تقض 
مضاجع الغرب في أوربا، والسيما في 
البضائعي  الغزو  أوكرانيا، فضال عن 
فيها  بما  املعمورة  أرجــاء  لكل  للصني 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة نفسها، 
مــا يــضــيــف طــابــعــا صــراعــيــا خــطــيــرا، 
وال شــك فــي أن قــوة الــواليــات املتحدة 
ال تـــزال الــرقــم الــصــعــب فــي الــعــالــم، إال 
أماكن  في  التي تخوضها  الحروب  أن 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم تــجــعــلــهــا تــعــانــي 
مــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، في 
(بالهدوء  نسميه  أن  يمكن  مــا  مقابل 

الـــصـــيـــنـــي) الــــــذي يـــنـــأى بــنــفــســه عــن 
الــحــروب واألزمــــات مــبــاشــرة، مــا جعل 
الثقيل)،  (الرجل  عليها  يطلق  البعض 
الــذي قد يخفي أيضا قــوة متناهية ال 
يعرف مداها، ولهذا نحن نعيش صراع 
العمالقة لتضيف أزمة كورونا العاملية، 
الــنــاتــجــة عنها،  واألزمـــــة االقــتــصــاديــة 
شــكــال جـــديـــدا مـــن الـــصـــراع قـــد يــأخــذ 
مــديــات خــطــيــرة، مــن اجــل التحكم في 
عالم اليوم، أو في األقل التقاسم بينهما 

على أسس يفهمها الطرفان.

نحو تشكل عالم جديد
ال شك في أن جائحة كورونا ضربت 
العالم بأسره في مفصل قاتل، فشلت 
املختلفة،  بقطاعاته  العاملي  االقتصاد 
وحــــددت الــســفــر بــني أجــــزاء املــعــمــورة، 
وشـــلـــت الــتــعــلــيــم والــعــمــل والــســيــاحــة، 
حتى سرحت كثير من الدول املتقدمة 
ماليني املوظفني والعمال من وظائفهم، 
اميركا  أن  وتـــدل بعض اإلحــصــائــيــات 
وحـــدهـــا ســـرحـــت مـــا يـــقـــارب خمسة 
كما  وعامل،  موظف  مليون  وعشرين 
أعـــــداد  تـــســـريـــح  شـــهـــدت دول أخــــــرى 
تفاقما  األكــثــر  واملشكلة  منهم،  هائلة 
عــلــى املـــســـتـــوى املــعــيــشــي تــظــهــر في 
التي أضرت  التقليدية والفقيرة،  الدول 
األزمة الصحية فيها بالفئات محدودة 
ــــدخــــل، والســـيـــمـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ال
بعد  يوما  يــزداد  املشكلة  هــذه  وتفاقم 
مـــن هــذه  كــثــيــرا  أن  إذا عــلــمــنــا  اخـــــر، 

التقنية  اإلمــكــانــيــات  تــمــتــلــك  ال  الـــــدول 
التي  الصحية  األزمـــة  ملواجهة  الــالزمــة 
تضرب مجتمعاتها. إن كل املؤشرات 
الــحــالــيــة تــؤكــد أن الــعــالــم مــتــجــه نحو 
تــشــكــل جـــديـــد، ســـــواء فـــي تــنــظــيــمــاتــه 
واملعرفية  واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة 
الــداخــلــيــة، أو عــلــى مــســتــوى الــعــالقــات 
التي تشهد تفككا واضحا  الــدول  بني 
مثال  وخير  السياسية،  عالقاتها  في 
تلك العالقات التي بدأت تهتز بني دول 
االتحاد األوربــي، ودخول روسيا على 
الخط وتقديمها مساعدات صحية الى 
بعض الــدول األوربــيــة، كما حصل في 
ايطاليا، ما أربك عالقات دول االتحاد 
األوربـــــي، وســبــب تــصــاعــد االنــتــقــادات 
بدأنا  آخــر  بينها، وعلى جانب  ما  في 
أمريكا  النبرة بني  زيــادة حــدة  نالحظ 
والـــصـــني حــــول كــــورونــــا، مـــا سيلقي 
بــظــاللــه عــلــى الــوضــع الــســيــاســي ليس 
بــيــنــهــمــا فــحــســب، بـــل عــلــى مــســتــوى 
من  املخاوف  تزايد  مع  العالم، السيما 
اقــتــصــادات دول قــويــة، وعلى  انــهــيــار 
نـــطـــاق الــــكــــرة األرضـــــيـــــة، حـــتـــى ذهـــب 
الــكــثــيــر مـــن املـــراقـــبـــني واملــحــلــلــني الــى 
االعــتــقــاد بــان الــعــالــم مــا بعد كــورونــا، 
لــن يكون كما كــان قبلها، ســواء على 
مستوى  على  أو  التحالفات  مستوى 

الصراعات اإلقليمية واملحلية.

األزمة والشرق األوسط
ألـــقـــت األزمـــــــات بــظــاللــهــا عــلــى منطقة 
الشرق األوســط، ولم تعد أسعار النفط 
والسيما في الدول الريعية املعتمدة كليا 
كــوارث  الخالص من  قــادرة على  عليه، 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة تــنــتــظــرهــا بــســبــب 
أمــنــهــا املجتمعي  بــــات  كــــورونــــا، حــتــى 
ـــغـــذائـــي في  واإلنـــســـانـــي والـــصـــحـــي وال
دائرة الخطر، فضال عن التغيرات التي 
قــد تــطــول املنطقة بــأســرهــا، مــا يجعل 
كــثــيــرا مـــن الـــــدول الــتــقــلــيــديــة فـــي مهب 
الـــريـــح، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــلــة مــخــاطــر 
في  بتأثيرها  مقارنة  ظاهريا  كــورونــا 
دول  في  أن مخاطره  إال  املتقدم،  العالم 
الشرق األوسط ال تزال من اكبر أزماتها 
املــســتــعــصــيــة، الســيــمــا أن كــثــيــرا منها 
وتراجع  سكانية  اختناقات  من  تعاني 
والصحية  االقــتــصــاديــة  قطاعاتها  فــي 
احتدام  عن  فضال  وغيرها،  والخدمية 
ـــــصـــــراعـــــات املـــحـــلـــيـــة فـــــي بــعــضــهــا،  ال
ـــتـــي تــضــيــف الـــــى أزمـــتـــهـــا الــصــحــيــة  ال
واالقـــتـــصـــاديـــة مــتــاعــب كــبــيــرة، وربــمــا 

سيعجل هذا في انهيار بعضها.

.

.

 اذ لم تفلح كل الخطط الخبيثة في النيل 
مــن وحـــدة وصــبــر وشــجــاعــة وصــمــود 
ألــوانــهــم وأطــيــافــهــم،  الــعــراقــيــني، بجميع 
ولعل من نافلة القول ان نشير هنا إلى 
الــذي  الشعبي،  للحشد  البطولية  املــآثــر 
تشكل بعد الفتوى التاريخية للمرجعية 
الــديــنــيــة الــعــلــيــا، فــقــد أعــــاد األمـــــور إلــى 
تفلت  كــادت  او  فلتت  ان  بعد  نصابها، 
من عقالها، مع اقتراب عصابات داعش 
اإلرهابية من أسوار بغداد، بينما حفل 
املــشــهــد اإلنــســانــي الــعــراقــي، بــمــواقــف، 
يــعــجــز الـــواصـــفـــون عـــن وصــفــهــا، ولــو 
ــــكــــتــــاب واملـــــخـــــرجـــــون،  تــــصــــدى لــــهــــا ال
لــخــرجــوا بـــأعـــمـــال، يــنــافــســون بــهــا ما 
تــنــتــجــه هــولــيــود االمـــريـــكـــيـــة، وبــولــيــود 
الــهــنــديــة، فــضــال عــن الـــدرامـــا الــعــربــيــة..

ـــعـــراقـــيـــون، فـــي ذلــك  ولـــعـــل مـــا زرعـــــه ال
بــــــدؤوا، يــحــصــدون نتائجه  ـــعـــام، قـــد  ال
خيرا وفيرا، سُيْغرق اإلنسانية جمعاء، 
ذلــك أن َمــن يـــزرع خــيــرا، ال يحصد إال 
خيرا..وليس بالضرورة، ان يكون خير 
صــاحــب الــخــيــر عـــائـــدا لـــه وحـــــده، انــمــا 
الذي  ان  القول  وحقيقة  وينتشر..  يعم 
ـــى مـــا جــرى  جــعــلــنــي اعــــود بـــالـــذاكـــرة إل
فــي عـــام ٢٠١٤، بــحــلــوه ومــــره، هــو انني 
الكثير  تــداولــتــه  فــيــديــو  شــاهــدت مقطع 
تظهر  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من 
فيه فتاة عراقية، من محافظة ميسان، 
َطلَقَة اُملحّيا، وسط أسرتها، وهي تقدم 
آيات الشكر واالمتنان والعرفان، لشاب 
انباري، كان تبّرع بإحدى كليتيه، لهذه 
الفتاة، وانقذ حياتها بعد ان كانت مهدده 
املليء باإلنسانية  املشهد  بــاملــوت.. هــذا 
إلى  أعــادنــي  الــنــادر،  العراقي  بجوهرها 
استذكار حادث من بني األحداث الكثيرة 
التي حفل بها عام ٢٠١٤ ، فبني ثنايا أيام 

املحنة التي تجسدت في جسر ”بزيبز“ 
الذي سطع صيته يوم ذاك، اتذكر قصة 
سيدة انبارية، تقطعت بها السبل، بعد 
استشهاد زوجها، وتهجيرها قسرا، مع 
َمن ُهجروا، ولم يكن امامهم من سبيل 
الى  ليصلوا  بزيبز،  سوى عبور جسر 
العابرون  بر االمـــان، وفــي حينها، كــان 
يحتاجون الى من يكفلهم، لكي تسمح 

لهم القوات االمنية باملرور.
فــوقــفــت تــلــك الــســيــدة مــتــحــيــرة، ال مــال 
فــراحــت  لـــديـــهـــا، وال مــعــني وال كــفــيــل، 
تبحث في هاتف زوجها الذي احتفظت 
به عّلها تجد رقما تتصل به النقاذها 
هــي واطــفــالــهــا مــمــا هــي فــيــه مــن بــؤس 
وشقاء، فتوقفت عند احد االرقام، وقد 
سجله زوجها باسم (فالن ناصرية) - 
لالسف لم اعد اتذكر االسم، بعد مرور 

-.. حاولت  الــحــادثــة  ســت ســنــوات على 
الـــســـيـــدة ان تــتــصــل بـــابـــن الــنــاصــريــة، 
ولكن رصيدها لم يسعفها، فاستعانت 
بــاحــد الــرجــال مــن ابــنــاء مدينتها، لكي 
يــســاعــدهــا عــلــى تــأمــني االتـــصـــال، فلم 
الطرف  لــدى  الهاتف  مــعــهــا..رن  يقّصر 
االخر، الذي لم يتأخر في االجابة، قالت 
له انــا زوجــة فــالن، وانــا االن في محنة، 
واحتاج لعونتك.. أبشري، هكذا أجابها، 
ولـــم يــتــأخــر ابـــن الــنــاصــريــة، الــــذي كــان 
يرزح تحت براثن الفقر، فذهب الى احد 
اقــربــائــه واقــتــرض منه مبلغا مــن املــال، 
فـــأرســـل رصـــيـــدا لــهــاتــف الـــســـيـــدة كي 
من  وتوجه  معه..  التواصل  من  تتمكن 
فـــوره الــى بــغــداد ثــم الــى بــزيــبــز، وتعهد 
امام القوات االمنية، بكفالة هذه السيدة 
الناصرية،  الى  معه  ليأخذها  واطفالها، 
ابــــنــــاء مـــديـــنـــتـــه، يــســابــق  وهــــنــــاك، راح 
احــدهــم االخــر ليحظى كــل واحــد منهم 
بــاســتــضــافــة بــنــت االنــــبــــار.. وبــعــد ذلــك 
هيؤوا لها بيتا خاصا، مع توفير كل ما 

تحتاج اليه من مستلزمات 
الحياة.

واتـــــذكـــــر حــيــنــهــا أيــــضــــا، ذهــــابــــي الـــى 
الونان،  جعفر  والصديق  انــا  الناصرية 
والــتــقــيــنــا ذلـــك الـــرجـــل، ابـــن هـــذه املدينة 
الــــتــــي تـــفـــيـــض كــــرمــــا وشــــجــــاعــــة، كــمــا 
الــتــقــيــنــا الــســيــدة بــنــت االنـــبـــار، ووقــفــنــا 
عــلــى تــفــاصــيــل الــقــصــة، وقـــرأنـــا عمق 
ـــعـــراقـــيـــني، فــي  الـــتـــالحـــم الــكــبــيــر بــــني ال
 عيون ابناء ذي قار، مع اهلهم من ابناء

 االنبار.
وعلمت في ما بعد ان بنت االنبار، آثرت 
البقاء في ذي قار، لتبقى تمثل شريانا 
عراقيا، يربط بني جانبي القلب النابض 

عشقا للعراق.
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ة  ويأتي الكشف عن القائمة األوليَّ
تحضيرًا لالنخراط بالتجمع الذي 
ســــــــينطلق للفترة من الرابع عشر 
من الشهر الحالي ويستمر لغاية 
الحادي عشــــــــر من الشهر املقبل، 
ة  حساســــــــيَّ الســــــــتعادة  ســــــــعيًا 
التدريبات ورفــــــــع معدالت اللياقة 
األشــــــــهر  أنَّ  ــــــــة، ال ســــــــيما  البدنيَّ
األخيرة شــــــــهدت خموًال إجباريًا 
نتيجــــــــة  العالــــــــم  ألغلــــــــب العبــــــــي 

انتشار فيروس كورونا.
وتألفت قائمة أسود الرافدين من: 
جالل حسن ومحمد حميد وفهد 
طالب وعلي كاظم ومحمد صالح 
لحراســــــــة املرمى، وأحمد إبراهيم 
وعلي فائز وســــــــعد ناطق وريبني 
وميثم جبار ومصطفى  سوالقا 
عدنــــــــان  وعلــــــــي  جبــــــــر  محمــــــــد 
وعــــــــالء  إســــــــماعيل  وضرغــــــــام 
بطرس  وفرانــــــــس ضياء  مهاوي 
وحســــــــن رائد ومصطفــــــــى معن 
لخط الدفاع، وهمام طارق وأمجد 
عطوان وبشــــــــار رســــــــن وحسني 

علــــــــي وصفــــــــاء هــــــــادي وابراهيم 
بايــــــــش ومــــــــازن فيــــــــاض ومحمد 
قاســــــــم ماجــــــــد ومحمــــــــد رضــــــــا 
ومحمد  الكاظــــــــم  عبد  وشــــــــريف 
مزهــــــــر لخــــــــط الوســــــــط، وعــــــــالء 
عبــــــــد الزهرة ومهنــــــــد علي وأيمن 
عبــــــــاس ومحمد  حســــــــني وعالء 
داود ومحمد قاسم نصيف لخط 

الهجوم. 
ة لالتحاد  وتتنظر الهيئة التطبيعيَّ
املركزي لكرة القدم الرد الرسمي 
مــــــــن قبل االتحــــــــادات التــــــــي تمت 
ة  مفاتحتهــــــــا لتأمني مباريات وديَّ
مع منتخبــــــــات بلدانهم تحضيرًا 
ملباراة هونغ كونغ املقررة إقامتها 
في الثالث عشر من تشرين األول 

املقبل.
وفي سياق آخر حافظ منتخبنا، 
على مركزه في التصنيف الجديد 
الذي أصدره االتحاد الدولي لكرة 
القدم "فيفــــــــا"، إذ احتل األســــــــود 
 1344 برصيــــــــد  الـــــــــ70  املركــــــــز 
نقطة وهو املركز نفســــــــه في آخر 
تصنيف وجرى نيسان املاضي.

علــــــــى  ســــــــابعًا  الوطنــــــــي  وجــــــــاء 
مســــــــتوى منتخبــــــــات آســــــــيا بعد 

منتخبات: اليابــــــــان، إيران، كوريا 
قطــــــــر،  اســــــــتراليا،  ــــــــة،  الجنوبيَّ

ة. السعوديَّ
ايضــــــــًا  الســــــــابع  املركــــــــز  و 
املنتخبــــــــات  علــــــــى مســــــــتوى 
العربية بعــــــــد كل من: تونس، 
املغرب، مصر، قطر،  الجزائر، 

ة. السعوديَّ
وحافــــــــظ املنتخــــــــب البلجيكي 

الترتيــــــــب  صــــــــدارة  علــــــــى 
برصيد 1765 نقطة، ثم 
فرنســــــــا برصيد 1733 
نقطــــــــة ثــــــــم البرازيــــــــل 
 1712 برصيــــــــد 

نقطــــــــة بينما حلت 
باملركز  إنكلترا 

برصيد  الرابع 
.1661

وصــــــــف الالعــــــــب االســــــــترالي "املشــــــــاغب" نيــــــــك 
كيريوس رابطة الالعبني املحترفي لكرة املضرب 
(ATP) بـ"األنانيــــــــة" للمضــــــــي قدمــــــــا فــــــــي إقامة 
بطولة الواليات املفتوحــــــــة، رابعة البطوالت االربع 
الكبــــــــرى، فــــــــي موعدها رغــــــــم ما تشــــــــهده البالد 
من احتجاجــــــــات مناهضة للعنصرية وتفشــــــــي 

فيروس كورونا املستجد. 
واعتبر كيريوس (25 عاما)، املعروف بصراحته 
املطلقــــــــة حتى وإن كانت جارحــــــــة أحيانا، أنه من 
املبكر إقامة بطولة فالشنغ ميدوز املقرر انطالق 
أدوراهــــــــا التمهيدية فــــــــي 24 آب ، لينضم الى عدد 
من الالعبني الذين أبدوا تحفظهم حيال املشاركة 
فــــــــي البطولة ابرزهم املصنف اول عامليا الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.
وكتب االســــــــترالي عبر حســــــــابه على موقع 

تويتــــــــر "تحــــــــاول " ATP" إقامة بطولــــــــة الواليات 
املتحدة املفتوحة في موعدها. هي أنانية نظرا لكل 
ما يحدث فــــــــي الوقت الراهن، أكان "كوفيد – 19" 
أو االحتجاجــــــــات. برأيي، علينا أن نتغلب ســــــــويا 

على هذه التحديات قبل عودة كرة املضرب". 
وعلقت رابطتا املحترفني واملحترفات منافسات 
الكرة الصفراء منذ منتصــــــــف آذار الفائت حتى 
أواخــــــــر تموز على أقــــــــرب تقدير، حيــــــــث أرجئت 
بطولة فرنســــــــا املفتوحة الى ايلــــــــول بينما ألغيت 
ويمبلــــــــدون االنكليزية، بيد ان بطولة فالشــــــــينغ 
ميــــــــدوز أبقت على موعدها فــــــــي نيويورك، بؤرة 
تفشــــــــي الوباء في الواليات املتحــــــــدة البلد االكثر 

تضررا من الفيروس، خلف أبواب موصدة. 
وأصدر منظمــــــــو البطولة قيــــــــود نظافة صارمة، 
تتضمن وضع الالعبــــــــني القادمني الى البالد في 
الحجر الصحي ملدة 14 يوما والسماح لكل العب 
بجلب شخص واحد فقط معه من الجهاز الفني 

والتدريبي. 

فأوغل فــــــــي تدريبه في منطقة ســــــــكن عمه 
ة،  بملعــــــــب لكرة القدم في منطقة الحســــــــينيَّ
وبالرغــــــــم مــــــــن بعــــــــد املســــــــافة، إال أنــــــــه كان 

يستمتع كثيرًا بالتدريبات الطويلة.
يتحــــــــدث بــــــــدر ناصر عــــــــن بدايتــــــــه مع كرة 
اليد قائًال: "بدايتي مع شــــــــباب نادي الكرخ، 
ثم تــــــــم انتدابــــــــي ملنتخب الناشــــــــئني بعد أْن 
دخلت اختبارات تحت قيادة املدربني ظافر 
صاحب وخالــــــــد عدنان، 
أول  فــــــــي  شــــــــاركت  إذ 
بطولة لي للناشــــــــئني في 
اإلمــــــــارات، بعدهــــــــا مثلت 
نــــــــادي نفط الوســــــــط في 
النجــــــــف بقيــــــــادة الكابنت 
الصايغ،  رســــــــول  حجي 
ذاته  املوســــــــم  ولعبت في 
مباراتــــــــني ضــــــــد فريــــــــق 
الكــــــــرخ  كابــــــــنت  والــــــــدي 
حمودي  آنذاك  واملنتخب 
ناصــــــــر، ثم مثلــــــــت نادي 
مواســــــــم  ألربعة  الكــــــــرخ 
متتاليــــــــة، إذ أديــــــــن كثيرًا 
خالــــــــد  الفريــــــــق  ملــــــــدرب 
لي  الــــــــذي أضاف  عدنان 
الشيء الكثير، وحصلت 
لقــــــــب وصيف  على  معه 
البطل ورابع الدوري ومــــــــع املدرب املحترف 
التونسي فتحي شريف على املركز الثاني، 
ومع الكابنت الكبير محمد حمده على املركز 

الثاني ايضا.
ثالثة ألقاب للقيثارة

ويضيــــــــف ابــــــــن الالعــــــــب الدولــــــــي حمودي 
ناصر: "مثلت القيثاره ثالثة مواسم متتالية 
أحرزنا فيهــــــــا لقب الدوري مع الكابنت ظافر 

صاحب، ثــــــــم انتقلت الى نــــــــادي الجيش مع 
املــــــــدرب القديــــــــر حيدرغازي وقــــــــد حصلنا 
حينها على وصيف البطــــــــل، واخيرًا مثلت 
نادي الســــــــليمانية في آخر موســــــــم للدوري 
املمتاز مع املدرب الخلوق الكابنت كمال عبد 

الواحد".
دعوة مبكرة للمنتخب

ويضيف الالعب ذو الـ 26 عامًا الذي يشــــــــغل 
مركز جنــــــــاح أيمــــــــن: "بالرغم مــــــــن أْن بدايتي 
الحقيقيــــــــة بــــــــدأت فــــــــي 2010 إال أنني تمكنت 
من إثبــــــــات وجودي وتقديــــــــم أوراق اعتمادي 
الى جميع املدربني الذين أشرفوا على تدريبي 
كانــــــــت نتيجتهــــــــا أْن تمــــــــت دعوتــــــــي لتمثيــــــــل 

املنتخب الوطني في 2014".
اإلصابات خذلتنا

وتطرق حمودي الى أســــــــباب خروج منتخبنا 
في تصفيات كأس العالم األخيرة قائًال: "هناك 
عدة أســــــــباب أدت الى ظهور منتخبنا بشكل 
متواضع بالرغم من أنَّ الفريق كان قريبًا من 
التأهل ومن بينهــــــــا اإلصابات التي أملْت بعدٍد 
من الالعبــــــــني املهمني وأيضــــــــًا االعتماد على 
العبني شباب قليلي الخبرة وبعض الجزئيات 

املؤثرة في اللحظات الحاسمة".

ة فاشلة تجربة احترافيَّ
وعن تجربته االحترافية مع نادي بشكتاش 
التركي، قال بدر ناصر: "تجربتي مع الفريق 
التركي لــــــــم يكتب لها النجاح بعد أْن أخلفوا 
معــــــــي في العقــــــــد املادي، وأنــــــــا مصمٌم على 
االحتراف في أوروبا ولدي بعض العروض 

سأفصح عنها في الوقت املناسب".
"مباراتي األفضل"

ة،  ــــــــة والخارجيَّ وعن أجمــــــــل مبارياته املحليَّ
أجاب: "أجمل مباراة لي في الدوري العراقي 
هــــــــي تلك املبــــــــاراة التي تمكــــــــن فيها فريقي 
الجيش من الفوز على الشــــــــرطة الذي مثلته 
ثالثة مواســــــــم متتالية أحــــــــرز فيها الدوري 
مــــــــن دون خســــــــارة، أمــــــــا املنتخــــــــب الوطني 
فأجمل مبارياتي معــــــــه في دورة التضامن 
اإلســــــــالمي في اندونيســــــــيا ضــــــــد املنتخب 

الياباني".
واختتــــــــم بــــــــدر حديثــــــــه قائــــــــًال: "إنــــــــه يدين 
بالفضل في ما وصل إليه من مستوى الى 
عدٍد من املدربني ومن بينهم عمه (علوكي)، 
ووالــــــــده الذي حفزه كثيــــــــرًا ناصر حمودي 
والى الكباتن ظافــــــــر صاحب وخالد عدنان 

وعبد الوهاب محمود".

أعلنت وزارة الشــــــــباب والرياضــــــــة، أن وزارة املالية 
وافقــــــــت على إطــــــــالق رواتــــــــب موظفــــــــي االتحادات 

ة. الرياضيَّ
وأكد مدير عام دائرة الشــــــــؤون القانونية واإلدارية 
واملاليــــــــة شــــــــاكر محمد عــــــــودة أنَّ وزارة الشــــــــباب 

ستطلق رواتب موظفي االتحادات الرياضية، 
بعــــــــد قيــــــــام وزارة املاليــــــــة بتمويــــــــل حســــــــاب 

االتحادات.
وأوضح عودة انه تمت املوافقة على إطالق الرواتب 
مــــــــن قبل وزارة املالية بعــــــــد إكمال جميع اإلجراءات 
املتعلقة بالصــــــــرف، مضيفا إنَّ هــــــــذه الرواتب هي 
لخمســــــــة أشهر وســــــــيتم تمويل األشــــــــهر املتبقية 

حسب ضوابط الصرف املعمول بها في الوزارة.

k
BABAH

وصفــــــــاء هــــــــادي وابراهيم 
ومــــــــازن فيــــــــاض ومحمد 
ماجــــــــد ومحمــــــــد رضــــــــا 
ومحمد  الكاظــــــــم  عبد  ف 
الالـــالء  ـــ ــــ ــخــــــــط الوســــــــط، وعــ
هرة ومهنــــــــد علي وأيمن 
عبــــــــاس ومحمد  وعالء 
مد قاسم نصيف لخط 

ة لالتحاد  ةةيئة التطبيعيَّ َّ

رة القدم الرد الرسمي 
تحــــــــادات التــــــــي تمت 
لتأمني مباريات ودية 

ي
ةة َّ

ت بلدانهم تحضيرًا 
كونغ املقررة إقامتها 
ر من تشرين األول 

ر حافظ منتخبنا، 
 التصنيف الجديد 
تحاد الدولي لكرة 
ذ احتل األســــــــود 

يي
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 نفســــــــه في آخر 
نيسان املاضي.

علــــــــى  ســــــــابعًا 
ي

ــات آســــــــيا بعد 

منتخبات: اليابــــــــان، إيران، كوريا 
قطــــــــر،  اســــــــتراليا،  ــــــــة،  ــــالجنوبيَّ َّ

ة. ةةالسعوديَّ َّ

ايضــــــــًا  الســــــــابع  املركــــــــز  و 
املنتخبــــــــات  علــــــــى مســــــــتوى 
العربية بعــــــــد كل من: تونس، 
املغرب، مصر، قطر، الجزائر، 

ة. ةةالسعوديَّ َّ

وحافــــــــظ املنتخــــــــب البلجيكي 
الترتيــــــــب  صــــــــدارة  علــــــــى 

برصيد 1765 نقطة، ثم 
فرنســــــــا برصيد 1733 
نقطــــــــة ثــــــــم البرازيــــــــل 
 1712 برصيــــــــد 

نقطــــــــة بينما حلت 
باملركز  إنكلترا 

برصيد الرابع 
.1661

حــــــــاول " ATP" إقامة بطولــــــــة الواليات 
توحة في موعدها. هي أنانية نظرا لكل 
ــــــــي الوقت الراهن، أكان "كوفيد – 19" 

ي ي

جــــــــات. برأيي، علينا أن نتغلب ســــــــويا 
ي

حديات قبل عودة كرة املضرب". 
طتا املحترفني واملحترفات منافسات 
راء منذ منتصــــــــف آذار الفائت حتى 
على أقــــــــرب تقدير، حيــــــــث أرجئت  ز
ــا املفتوحة الى ايلــــــــول بينما ألغيت 
النكليزية، بيد ان بطولة فالشــــــــينغ

تطلق رواتب موظفي االتحادات الرياضية، 
د قيــــــــام وزارة املاليــــــــة بتمويــــــــل حســــــــاب 

حادات.
ضح عودة انه تمت املوافقة على إطالق الرواتب 
 قبل وزارة املالية بعــــــــد إكمال جميع اإلجراءات 
بالصــــــــرف، مضيفا إنَّ هــــــــذه الرواتب هي  َّقة

ســــــــة أشهر وســــــــيتم تمويل األشــــــــهر املتبقية 
ي

ب ضوابط الصرف املعمول بها في الوزارة.

.

اقترح مســــــــاعد مدرب املنتخب األوملبي لكرة القدم حيدر نجم 
ة تعويضًا عن  علــــــــى اللجنة التطبيعيــــــــة إقامة بطولة تنشــــــــيطيَّ
إلغاء الدوري الذي ســــــــيلحق الضرر بمسيرة األندية ملا يترتب 
ة. وقال إنَّ البطولة ســــــــتكون  ــــــــة ومعنويَّ عليه مــــــــن جوانب ماديَّ
ة على أال  مفتوحة للمشــــــــاركني، ال سيما من األندية الجماهيريَّ
يزيد العــــــــدد على الثمانية من أجل كســــــــب الوقت قبيل انطالق 

الدوري للموسم املقبل.
ه يعتقــــــــد أنَّ إقامة البطولة ســــــــيصب في صالح  وأشــــــــار إلى أنَّ
املدربني والالعبني لغرض اســــــــتعادة اللياقة البدنية والحفاظ 
ة. وأوضــــــــح أنَّ قرار إلغاء  على األفــــــــكار واملعلومات التدريبيَّ
الــــــــدوري لم يكن صائبــــــــًا وكان ال بدَّ مــــــــن البحث عن حلول 
من أجل أْن تســــــــتمر املســــــــابقة مثل بقية الــــــــدول التي قررت 
االســــــــتئناف فيها ومنها عربية وال أرى أنَّ ظروف الشــــــــقيق 
الســــــــوري هي أفضل مــــــــن بلدنا حيــــــــث تقام هنــــــــاك املباريات 
وبحضور جماهيري بســــــــيط. واضاف أنَّ تشــــــــكيل املنتخبات 
الوطنية واختيار الالعبني يعتمد بالدرجة األســــــــاس على أندية 
الدوري وتوقفه تســــــــبب في حرماننا من متابعة مواهب كروية 
كّنا نترقبها بالتالي علينا أْن ننتظر املرحلة املقبلة وهذا يشكل 
عنصرًا ســــــــلبيًا في بناء املنتخبات، ال سيما أنَّ العراق مقبٌل 

على مرحلة تصفيات مهمة من املونديال العاملي املقبل.

نهائي  إيــاب نصف  يعيد 
مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس الـــيـــوم 

الجمعة وغدا السبت الحياة 
لكرة القدم االيطالية، في بالد 

دفـــعـــت الـــغـــالـــي والــنــفــيــس جـــراء 
تفشي فيروس كورونا املستجد.

ستكون مباراة يوفنتوس مع ضيفه ميالن 
ـــــى تـــقـــام فـــي ايــطــالــيــا بــعــد أن اصــبــحــت بـــؤرة  االول

فيروس "كوفيد - 19" في 
الـــقـــارة الـــعـــجـــوز، وبـــدايـــة 
اللعبة  يأمل مسؤولو  ما 
عــــــودة  تـــــكـــــون  ان  فــــــي 
املستديرة الى طبيعتها.
ــــــــرغــــــــم اســــــتــــــمــــــرار  وب

الـــــفـــــيـــــروس، بـــــدأت 
ــــيــــا تـــخـــرج  ايــــطــــال
تدريجيا من عزل 
صــــــــــارم الـــشـــهـــر 
املـــــاضـــــي وتـــتـــجـــه 

نــحــو حـــيـــاة عـــاديـــة، 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد عـــودة 
االزمة  ان  القدم  كرة 
الــخــطــيــرة اصــبــحــت 

وراء الطليان.
يوفنتوس  و سيكون 
مـــــرشـــــحـــــا لـــتـــخـــطـــي 
مــــــــــيــــــــــالن، بـــــعـــــدمـــــا 
عــــــــادلــــــــه فــــــــي عـــقـــر 

شباط  فــي   1-1 داره 

املــــــــاضــــــــي.. وســـيـــفـــتـــقـــد 
مــيــالن مــهــاجــمــه املــصــاب 
املخضرم زالتان  السويدي 
اعــاد  ـــذي  وال ابراهيموفيتش، 
الــحــيــاة الـــى الــفــريــق الــلــومــبــاردي 

بعد عودته في كانون االول. 
ــــذي ســيــحــاول  ويــغــيــب أيــضــا عـــن مــيــالن ال
الحاق الخسارة االولى بيوفنتوس في تورينو منذ 
االســبــانــي  املــهــاجــم  الـــعـــام 2011، 
ســــــامــــــو كــــاســــتــــيــــيــــخــــو الـــــــذي 
تـــعـــرض لــســرقــة مــســلــحــة في 
مـــيـــالنـــو واملــــــدافــــــع الــفــرنــســي 
تــيــو هــرنــانــديــز وذلـــــك بسبب 

االيقاف.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، يــســتــعــد 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس ملـــعـــركـــتـــه 
الطاحنة في الدوري مع 
التسيو الذي يبعد عنه 

بنقطة يتيمة.
مـــــــــــدربـــــــــــه  ورأى 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
فــــــي حـــــديـــــث لــشــبــكــة 
فـــريـــقـــه  ان  "ســـــــكـــــــاي" 
"مـــــــحـــــــظـــــــوظ" لــــخــــوض 
الكأس والــدوري ودوري 
فترات  في  اوروبـــا  ابطال 
مــنــفــصــلــة، فـــي ظـــل سعيه 
الــــــــــــــدؤوب لــــنــــقــــل نـــجـــاحـــه 
املحلي الى الساحة القارية.

{ }
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وقــــــــال طبيــــــــب جراحــــــــة العيون، غيــــــــث رعد، 
مــــــــن مدينة النجف: "أطلقــــــــت مبادرة عمليات 
عيون مجانية، إذ ســــــــأجري عملية للعني ألي 
شــــــــخص كان مصابًا بالفيــــــــروس، وتعافى 
بعــــــــد أن يذهب ملصــــــــرف الدم ويتبــــــــرع بدمه 

إلنقاذ شخص آخر"
جري عمليات الليزك بأحدث الطرق 

ُ
وأضاف" أ

وأدقها، وعمليات املاء األبيض مع أجود أنواع 
العدسات األميركية الصنع والثالثية األبعاد، 

وكل ذلك على نفقتي الشخصية".
وتابع رعد "ومن باب التراحم بيننا ولتشجيع 
املرضى املتعافــــــــني بإهــــــــداء املصابني الجدد 
جرعة بالزمــــــــا النقاهة قمنا بهــــــــذه املبادرة، 
مــــــــن الجميل أن يثبت العراقيون أن األزمات و 
املحن توحدهم و تشد من أزرهم و الشواهد 
كثيــــــــرة ، مواقف العراقيني فــــــــي االزمات هي 
قلب العراق النابض وروحه الوثابة التي تعيد 
لهــــــــذا البلد العظيم مجده و تراثه املمتد آلالف 

السنني".
أما الشــــــــاب ســــــــعدون زكي من مدينة ديالى، 
يعمل مديــــــــرًا تنفيذيًا في شــــــــركة لالنترنت 
فقــــــــرر أْن يمنح باقــــــــات "االنترنــــــــت" املجانية 
ملدة عام كامــــــــل مقابل التبــــــــرع ببالزما الدم، 
وقال زكي بحماس: "بعد ســــــــماعي عن عدد 
اإلصابات املرتفع وبيع بالزما الدم بأســــــــعار 
باهظــــــــة، أحببــــــــت تقديم خدمة إنســــــــانية من 
خــــــــالل إعطــــــــاء خــــــــط اشــــــــتراك مجانــــــــي في 

االنترنت".
وبني أنَّ "الهدف من املبادرة هو تحفيز الناس 
على التفكير بغيرهم ومحاولة مســــــــاعدتهم، 

ليكونوا سببًا في انقاذ أرواح اآلخرين".
وتوالت الحمالت اإلنسانية، ومنها مساهمة 

مصوريــــــــن من بغــــــــداد ومحافظــــــــات أخرى 
واملناســــــــبات  الزفــــــــاف  حفــــــــالت  بتصويــــــــر 
املجانية للمتعافــــــــني بعد التبرع بدمهم، وقال 
عضو الجمعية العراقية للتصوير، علي كريم 
الســــــــاري: "بعد رؤيتي للكثير من املناشدات 
عبر وســــــــائل التواصل االجتماعي والقنوات 
الفضائيــــــــة لحــــــــث املتعافــــــــني على مســــــــاعدة 
املصابــــــــني بدمهــــــــم، قمت أنــــــــا ومجموعة من 

الزمالء بتدشني حملة التصوير املجانية".

وأوضح "هي خدمة إنسانية ومساندة، ودعم 
 ونهارًا من 

ً
للمالكات الصحية املرابطــــــــة ليال

اجل إنقاذ حياتنا".
وتحــــــــدث كاظــــــــم رزاق، فني لنصــــــــب أجهزة 
التبريد، من النجف عن مســــــــاهمته: "سأقوم 
بنصــــــــب وصيانة أجهــــــــزة التبريد والتكييف 
مجانًا علــــــــى نفقتي الخاصــــــــة ومدى الحياة 
للشخص املتعافي، أو ألحد أفراد أسرته بعد 

انقاذه لشخص مصاب".

{ }

ذكرى " سقوط " املوصل بأيدي العصابات الداعشية 
ذكرى يوٍم فارق في تاريخ العراق، وحدٌث من الصعب 
النفسية والسياسية واالجتماعية، إذ  تجاوز تداعياته 
كشفت هذه الفاجعة عن واقــٍع مختل، وعن صراعاٍت، 
وأخطار تخّص هوية االرهاب وجماعاته وأهدافه، مثلما 
تخّص البيئة التي يمكن أن تساعد على نشوء صور 
هذا االرهاب واكراهاته، وهذا ما جعل يوم العاشر من 
حزيران عام 2014 يكتسب هذه الخطورة في الالوعي 
الجمعي، وفي طبيعة مقاربة الظاهرة الداعشية، والتي 
الــتــي عانت  الــغــزو والــقــتــل  تشبه فــي تاريخها ظــواهــر 
التاريخ، فما جرى كان تعبيرًا عن  الشعوب في  منها 
هوية االرهاب، وعن عالقته بالصراعات السياسية التي 
لعبت  إذ  املنطقة،  تعيشها 
اقليمية ودولــيــة دورًا  قــوى 
خطيرًا في صناعة داعش، 
وفــــــي دعـــمـــهـــا لــوجــســتــيــًا 
وســـيـــاســـيـــًا وتــســلــيــحــيــًا، 
واألخـــطـــر مــن ذلـــك دعمها 
اعــــــــالمــــــــيــــــــًا، فـــــالـــــخـــــطـــــاب 
االعـــــالمـــــي الـــــــذي ســـّوقـــتـــه 
تحّول  االرهــابــيــة  الجماعة 
فـــي تضخيم  ــــى خـــطـــاب  ال
ـــغـــلـــو والــــخــــوف  نـــــزعـــــات ال
والرعب، والى تهويله وكأنه 
قــــوة قــــــادرة عــلــى احــتــالل 
واملـــــــدن،  والــــعــــقــــل  االرض 
تمرير  تسويغ  عــن   

ً
فضال

الفقهية  مرجعياته  أنــمــاط 
الذي  وباالتجاه  والثقافية، 
بدا وكأنه تمثيل لنمط من 
التفكير والحكم، مثلما هو مجال لخطاب له مريدوه وله 

بيئته السياسية والدينية.. 
مــا حــدث فــي حــزيــران، ليس ســوى جريمة، لعبت في 
صياغة احداثها ظروف وجماعات، وسياسات، وأخطاء 
بعضها  راهــن  اقليمية،  سياسية  وممارسات  داخلية، 
على افشال مشروع الدولة العراقية، مثلما راهن البعض 
اآلخر على تحويل العراق الى بيئة مفتوحة للصراعات 
األثــنــيــة والــطــائــفــيــة، وعــلــى وفـــق قــاعــدة " حــكــم الــقــوة" 
االقليمي  االســتــقــرار  أصحابها ضــرب  بها  اراد  الــتــي 
والدولي، وايجاد معادلة سياسية مضطربة، ومحكومة 
بــتــوجــهــات عــدائــيــة، لــهــا مـــزاج طــائــفــي، ونـــزعـــات تدفع 
باتجاه الكراهية والتكفير، وتغويل صناعة العدو بعيدًا 
أيــة مسؤولية  أو انسانية، وعــن  أيــة قيمة اخالقية،  عن 

تخّص قيم التعايش والتواصل والقبول باآلخر..

" "

 .
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ابتكر مستثمرون شباب بلجيكيون 
قناعًا يظهر بسمة األشخاص الذين 
يضعونــــــــه، وقــــــــد لقيت هــــــــذه الفكرة 
استحســــــــان جهات عدة بينهم الُندل 
في املطاعــــــــم واملعالجــــــــون الراغبون 
فــــــــي إظهار جانــــــــب إنســــــــاني أكبر 

ملرضاهم. 
ويقوم هذا القناع الذي يحمل اســــــــم 
ماســــــــك"  "ســــــــمايلينغ 
جهاز  التقــــــــاط  على 
فوري  تصويــــــــر 
للجزء  صورة 
الســــــــفلي من 
ثــــــــم  الوجــــــــه 

طبعهــــــــا 
علــــــــى 

مــــــــة  كما
قماشية. 

تســــــــتغرق  وال 
العمليــــــــة  هــــــــذه 
بضــــــــع  ســــــــوى 
وهــــــــي  دقائــــــــق 
أيضا  ممكنــــــــة 
االنترنت  عبــــــــر 

مــــــــع نتيجة واقعيــــــــة بدرجة 
كبيرة بحسب مراسلي وكالة فرانس 

برس. 
وقال شارل دو بيلفروا أحد مؤسسي 
شركة "تشيزبوكس" املصنعة ألقنعة 
"سمايلينغ ماسك" : "في املستشفيات 

وبعــــــــض  املســــــــنني  ودور 
املتاجــــــــر، ُينظــــــــر إلى األقنعة املســــــــماة 
"جراحيــــــــة" في أحيــــــــان كثيــــــــرة على 
أنهــــــــا تفتقــــــــر للجانب اإلنســــــــاني. مع 
إعادة الطابع الحقيقــــــــي لوجه الطبيب 

أو املعالجة، يتحســــــــن الوضع النفسي 
لــــــــدى املرضى ونوِجــــــــد فائضًا من 

الحنان".
وأضــــــــاف "فلنكــــــــن واضحــــــــني، هي 
ليســــــــت أقنعة جراحية لكنها ليست 
أيضًا اكسســــــــوارات. هي مؤلفة من 
طبقتــــــــني من القطــــــــن وفلتــــــــر لتنقية 
الهواء وتلبي تاليًا املعايير الصحية".

الفكــــــــرة إعجاب  أثــــــــارت هــــــــذه  وقــــــــد 
مــــــــن  وهــــــــو  بروغمــــــــان  مستشــــــــفى 
أكبر املؤسســــــــات االستشــــــــفائية في 
العاصمة البلجيكية ويعنى خصوصًا 

باستقبال األطفال املرضى. 
وقالت مســــــــاعدة مديــــــــر العمليات في 
املستشــــــــفى هنــــــــد أوعلــــــــي "يصعــــــــب 
اســــــــتقبال املرضــــــــى بابتســــــــامة فــــــــي 

وجود الكمامة".
وأشــــــــارت إلــــــــى أن هذا الحــــــــل "يظهر 
رغبتنــــــــا فــــــــي اســــــــتقبال (املرضــــــــى) 
بتفــــــــاؤل واهتمــــــــام" في وقــــــــت "يتعني 
علينا إظهار ترحاب أكثر من العادة".

ولم يقتصــــــــر االهتمــــــــام بهــــــــذه الفكرة 
على القطاع الصحــــــــي، إذ أكد القائمون 
على املشــــــــروع أن هذه الكمامات "توفر 
إضافــــــــة حقيقية للعاملــــــــني في املطاعم 
ومصففي الشــــــــعر إذ مــــــــن املهم لديهم 

إضفاء مشاعر على الوجه".

اكتشــــــــف علماء أرجنتينيــــــــون بقايا 
متحجــــــــرة لنــــــــوع من الضفــــــــادع كان 
يعيش في وسط هذا البلد الواقع في 
أميركا الجنوبية قبــــــــل نحو مليوني 
ســــــــنة، على مــــــــا أعلنت وكالة نشــــــــر 
العلوم في جامعة ماتانسا الوطنية. 

الباحث  انيوالن  وأوضح فيديريكــــــــو 
للعلــــــــوم  األرجنتينــــــــي  املعهــــــــد  فــــــــي 
الطبيعيــــــــة "ال نعــــــــرف الكثيــــــــر عــــــــن 

ضفــــــــادع مرحلة مــــــــا قبــــــــل التاريخ". 
وأضاف "الضفادع والعالجيم تتأثر 
كثيــــــــرًا بالتغيرات املناخيــــــــة والبيئية 
لذا تشكل مصدرا مهما للمعلومات 

لفهم املناخات السابقة".
وحصل االكتشــــــــاف علــــــــى عمق 44 
مترا خالل حفر بئر مياه في ســــــــان 
بيدرو على بعد 180 كيلومترا شمال 
بوينوس أيريس. وشدد الباحث على 
أن علمــــــــاء اإلحاثة عثروا على "عظمة 
عضــــــــد كائــــــــن برمائــــــــي صغير جدا 
مختلف عــــــــن العالجيــــــــم والضفادع 

الساكنة لألشجار".
وأكــــــــد أنه تم التعــــــــرف على املتحجرة 
الصغيرة رغم حجمها ألن البتراوات 
وهي مجموعة من البرمائيات تشمل 
الضفــــــــادع والعالجيم تتمتــــــــع ببنية 
خاصــــــــة عنــــــــد طرف عظمــــــــة العضد 
فــــــــي مفصل الكــــــــوع". وتوفر لها هذه 
البنيــــــــة الخاصة ليونــــــــة كبيرة للقيام 
بحــــــــركات ووثبــــــــات ســــــــريعة. وقال 
فيديريكو أنيوالن "يشكل االكتشاف 
مســــــــاهمة كبيرة في علم اإلحاثة في 

األرجنتني".

أقامت دائرة الفنــــــــون العامة في وزارة الثقافة وضمن 
بوابتها االلكترونية، امــــــــس االول االربعاء، معرضها 
الســــــــادس عشــــــــر الكترونيًا تحت عنــــــــوان "نزهة بال 

حظر" للفنان رائد أمير. 
تضمــــــــن املعــــــــرض 28 لوحــــــــة فنية 
تجســــــــد املناظر الطبيعيــــــــة الخالبة 
في العراق ، اذ عبر الفنان رائد امير 
خــــــــالل اعمالــــــــه عن حب االنســــــــان 
العراقــــــــي لزيــــــــارة هــــــــذه االماكــــــــن، 
مشــــــــيرًا الــــــــى أن هــــــــذا اللــــــــون من 
الفن ينال اعجــــــــاب عدد كبير من 
املتذوقني ســــــــواء كانوا مختصني 
بالفن التشكيلي او من املواطنني  
الهــــــــواة للرســــــــم،  كونــــــــه يتناول 
املمتنــــــــع  الســــــــهل  االســــــــلوب 

للذائقة الفنية العراقية.
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