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ان  املــؤمــل  انــه مــن  التربيِة عــن  كشفْت وزارُة 
النهائية  الــوزاريــة  االمتحانات  بـــاداء  يــشــارك 
مـــايـــقـــارب الـــــ 700 الــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة في 
الــدور  املتوسطة واالعــداديــة خــالل  املرحلتني 
ــ  الــحــالــي 2019  الــــدراســــي  الـــعـــام  مـــن  االول 

 .2020

وقــــــال مـــصـــدر خـــــاص فــــي املـــديـــريـــة الــعــامــة 
بــالــوزارة فــي تصريح  للتقويم واالمــتــحــانــات 
ــــوزارة تعمل على  ال لـــ" الــصــبــاح ":، ان  خــاص 
تــهــيــئــة الــبــيــئــة املــنــاســبــة لــلــطــلــبــة حــــال اجــــراء 
املرحلتني  فــي  الــوزاريــة  النهائية  االمتحانات 
الى  ، منوها  واالعــداديــة  املتوسطة  املنتهيتني 
بــاداء االمتحانات  انــه  من املؤمل ان يشارك 
الدراسي  للعام  االول  الــدور  النهائية  الــوزاريــة 
الــف طالب  الـــ 700  مــايــقــارب  ـــ 2020  ـ  2019
وطالبة موزعني بواقع 250 ــ  300 الف طالب 
الف طالب  املتوسط و300  الثالث  في مرحلة 
الدخول  في مرحلة السادس االعــدادي لكون 
باالمتحان الوزاري شامال لكال املرحلتني في 
عموم محافظات البالد عدا اقليم كردستان . 
واضــاف ان الــوزارة تعمل جاهدة على تهيئة 
الوزارية  االمتحانات  الداء  املناسبة  الظروف 
خصوصا بعد تقليل املواد الدراسية ملرحلة 
ــثــالــث املــتــوســط الــــى خــمــس مــــواد دراســيــة  ال
فقط ، وتقليص املواضيع املنهجية في املواد 
الـــدراســـيـــة الـــى الــنــصــف لــكــل مــــادة مـــن مـــواد 
الــــســــادس االعـــــــدادي االحـــيـــائـــي والــتــطــبــيــقــي 

واالدبي واملهني.  

59  
73  

1  
8  

20  
13  

5  
22  

7  
11  

2  
2  
1  

 5
1  

2

300

9757

349625

17770 39111

10406

1057236

832411748

381153359

1751614

21742

496 6868

1095

2020 12

I n f o g r a p h i c
A L S A B A H

18  
10  

11  
13  

15
7

30  

2
 3

2
1

اكــــدْت دائــــرة الــصــحــة الــعــامــة ان حــظــر الــتــجــوال 
الشامل كان هدفه كسرسلسلة انتشار فايروس 
كورونا للحد من انتقاله بني املواطنني بالسرعة 
الــكــبــيــرة، وفــســح مــجــال اكــبــر لــلــفــرق الصحية 
لتحديد املناطق األكثر اصابة به من أجل وضع 
خــطــة جــديــدة واعــتــمــاد الــحــظــر املــنــاطــقــي فيها، 
معرض  قاعات  الحالي  االســبــوع  بينما ستفتح 

بغداد الدولي بعد االنتهاء من تزويدها باألجهزة 
واملستلزمات الطبية لغرض استقبال املصابني، 
فـــي وقـــت اعــلــنــت فــيــه وزارة الــصــحــة انـــشـــاء 3 
مــســتــشــفــيــات فـــي بـــغـــداد والـــديـــوانـــيـــة وديـــالـــى 

ملصابي الجائحة من قبل شركة استرالية .
وقال مديرعام الصحة العامة في الوزارة رياض 
":ان ازديـــــــاد االصـــابـــات  الـــصـــبـــاح   " ــــ  ل الــحــلــفــي 
بفيروس كورونا قد يدفعنا العالن قرارالحظر 
الـــشـــامـــل فــــي الــــبــــالد بــســبــب االرقــــــــام الــكــبــيــرة 
واملـــربـــكـــة الـــتـــي وصـــلـــنـــا الـــيـــهـــا ضـــمـــن املـــوقـــف 

الكبيرة  العمليات  عــن  فضال   ، اليومي  الوبائي 
الــتــي اجــرتــهــا الــفــرق الصحية بــاملــســح املــيــدانــي 
الــفــعــال خــالل االســبــوعــني املــاضــني، منوها الى 
اعتماد قرار الحظر الجزئي يوم غد االحد وفق 
الوطنية  والــســالمــة  للصحة  العليا  قــرارالــلــجــنــة 
ملواجهة الجائحة العطاء الفرصة لتسهيل حركة 

املواطنني، واصحاب املهن الحرة خالل النهار .
واضـــاف إن حظر الــتــجــوال الــشــامــل كــان هدفه 
كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله 
مجال  وفسح  الكبيرة،  بالسرعة  املــواطــنــني  بــني 

اكــبــر لــلــفــرق الــصــحــيــة لــتــحــديــد املــنــاطــق األكــثــر 
اصابة بالفايروس من أجل وضع خطة جديدة 
إلى  الشامل، والعودة  الحظر  انتهاء اسبوع  بعد 
تطبيق حــظــر الــتــجــوال الــجــزئــي واعــتــمــاد خطة 
أعلى  الــتــي سجلت  املـــدن  على  املناطقي  الحظر 

االصابات. 
بغداد  دائــرة صحة  مديرعام  من جانبه كشف 
الـــكـــرخ جـــاســـب الــحــجــامــي لــــ " الــصــبــاح " ،عــن 
الوصول الى املراحل االخيرة من تزويد قاعات 
واملستلزمات  بــاألجــهــزة  الــدولــي  بــغــداد  معرض 

بالفيروس  املــصــابــني  اســتــقــبــال  لــغــرض  الطبية 
الـــحـــالـــي، مضيفا  وســيــتــم افــتــتــاحــه االســــبــــوع 
لصحة  التابعة  والفنية  الهندسية  املــالكــات  إن 
الــكــرخ قــامــت بتهيئة 4 قــاعــات داخـــل املــعــرض 
العتبة  أن  مبينا   ، املــصــابــني  اســتــقــبــال  لــغــرض 
الــقــاعــات  بتجهيز  بــــادرت  املــقــدســة  الحسينية 
بــــــاألســــــرة واملــــتــــطــــلــــبــــات االخــــــــــرى وتــهــيــئــتــهــا 
 لـــــرقـــــود املـــــرضـــــى بـــســـبـــب األعـــــــــــداد املــــتــــزايــــدة 

للمصابني .
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 تصوير : علي الغرباوي

قاعة امتحانية... ارشيف

التميمي،  حسن  والبيئِة،  الصحِة  وزيـــُر  ثمَن 
الــدور الكبير لشبكة االعــالم العراقي في نقل 
الــحــقــائــق ونــشــر الــتــقــاريــر الــصــحــيــة وتــوعــيــة 
املــــواطــــنــــني ومــــســــانــــدة املــــالكــــات الــطــبــيــة فــي 

مواجهة جائحة كورونا. 
واكد التميمي، لـ " الصباح " ان "شبكة اإلعالم 
العراقي سجلت مواقف عديدة وبشكل يومي 
في دعم جهود مواجهة جائحة كورونا، عبر 
نــشــر االخــبــار والــتــقــاريــر واألنــشــطــة اليومية 
للوزارة وبمصداقية ومهنية عالية ، مثنيا على 
مــســانــدة جهود  فــي  الشبكة  مــفــاصــل  جميع 

"الجيش االبيض" في التصدي للوباء.
واضـــــاف وزيــــر الــصــحــة، ان" شــبــكــة االعـــالم 
العراقي كانت ومازالت السباقة في مثل هكذا 
مـــبـــادرات وطــنــيــة مــهــمــة، وفـــي نــقــل الحقيقة 
الــيــوم األول لظهور  والــتــقــاريــر الــخــاصــة مــنــذ 
مثنيا  الـــــوزارة"  لــدى  موثقة  وجميعها  الــوبــاء 
العديد  الشبكة في  على "مشاركة مؤسسات 
من املبادرات الهادفة الى بث رسائل التثقيف 
أخبار  للمواطنني، ومتابعة  الصحية  والتوعية 

الوزارة وكل ما يتعلق بالجائحة".
"الـــــــوزارة عــلــى تـــواصـــل مباشر  وأوضــــــح، ان 
مــع الشبكة، فــي جميع األنــشــطــة وعــلــى مــدار 
الــســاعــة؛ وقـــد كـــان االعـــالمـــيـــون عــلــى تــمــاس 
الوزير بشكل شخصي ومباشر  مباشر مع 

والــلــقــاءات وكانت  امليدانية  فــي جميع جــوالتــه 
لهم االولوية بنقل االخبار بشكل يومي، داعيا 
جميع الــوســائــل االعــالمــيــة الـــى مــســانــدة تلك 
املبادرة الوطنية واالشتراك بها لتوعية الناس 

بمخاطر هذا الوباء".
وكـــان مجلس أمــنــاء شبكة اإلعـــالم الــعــراقــي، 
أطــلــق (املــــبــــادرة اإلعــالمــيــة الــوطــنــيــة ملــواجــهــة 
الى االنفتاح على  وبــاء كورونا) والتي تهدف 
جــمــيــع املـــؤســـســـات اإلعـــالمـــيـــة والــصــحــفــيــة 
ووضــــــــع خــــطــــة إعــــالمــــيــــة عــــالــــيــــة املـــســـتـــوى 
االلتزام  على  والتثقيف  كورونا  وبــاء  ملواجهة 
العليا للصحة  اللجنة  الصادرة من  بالقرارات 
 والسالمة الوطنية ودعم القوات األمنية ووزارة 

الصحة.

املتحدة  األمــِم  لبرنامِج  املقيُم  املمثُل  افصحْت 
اإلنمائي في العراق، زينة علي أحمد، عن تنفيذ 

اكثر من 2380 
وقالت في حديث خاص ادلت به لـ"الصباح": ان 
حكومة  يدعم  اإلنمائي  املتحدة  األمــم  برنامج 

العراق في عدد من البرامج، وهناك برنامجان 
رئــيــســان يــتــم تنفيذهما حــالــيــًا هــمــا مــشــروع 
إعادة االستقرار، وبرنامج االستجابة لجائحة 
كورونا. واضافت، انه حتى اآلن، تم الحصول 
على مبلغ 1.3 مليار دوالر من 27 جهة مانحة، 
فــضــًال عــن حــكــومــة الــعــراق حــيــث مكننا هــذا 

التمويل من انجاز أكثر من 2380 مشروعًا. 

{ }

 ضمَن قيادِة 
ُ
نفذْت القطعاُت العسكرية

عمليات صالح الدين عملية عسكرية في 
جزيرة غرب تكريت، بينما تمكنت قيادة 

عمليات سامراء، من القبض على ارهابيني 
في ناحية يثرب. وذكر قائد عمليات 

صالح الدين اللواء الركن عبد املحسن 
حاتم، ل "الصباح"، ان "القطعات العسكرية 
نفذت عملية عسكرية في جزيرة تكريت 

للبحث والتفتيش عن فلول عصابات 
داعش االرهابية و بمشاركة اللواء الحادي 

والتسعني فرقة املشاة الرابعة عشرة 
وفوجي  سوات والتكتيكي التابعني الى 

مديرية شرطة صالح الدين واللواء الحادي 
والخمسني حشد شعبي". واضاف، ان 

"العملية أسفرت عن العثور  على 3 اوكار 
لعصابات داعش االرهابية احدها يحتوي 
على 5 قذائف هاون عيار 120ملم واغطية 

ومواد طبخ، اذ تم حرق االوكار ومعالجة 
املواد املوجودة فيها، وتم العثور على (2) 

حاوية مدفونة تحت االرض، وكذلك العثور 
على قاعدة صواريخ صنع محلي تمت 

معالجتها من قبل خبراء املتفجرات".

« }

أثــنــى خــبــراُء وبــاحــثــوَن فــي الــشــأِن الــســيــاســي، على 
قـــدرات املــفــاوض الــعــراقــي بــــإدارة حـــوار ستراتيجي 
معمق مع الجانب األميركي، متوقعني توصل البلدين 
في  عليها  التوقيع  سيتم  ستراتيجية  مــعــاهــدة  إلــى 
فرانس  وكالة  أكدتها  توقعات  الجاري،  العام  خريف 
بــــرس، الــتــي نــقــلــت عــن مــصــدريــن حــكــومــيــني، تلقي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة لزيارة البيت 

األبيض خالل العام الجاري.

وكان اُملتحّدث باسم وزارة الخارجّية أحمد الصّحاف، 
قد أوضــح، في تصريح صحفي، أن "الجلسة األولى 
لــلــحــوار الــســتــراتــيــجــي بــني الـــعـــراق وأمــيــركــا شهدت 
االقــتــصــادّيــة والسياسّية واألمــنــّيــة  الــعــالقــات  تــنــاول 
أكــدا  "الــوفــديــن  أن  الــبــلــديــن"، موضحًا  بــني  والثقافّية 
مسعاهما لتوطيد العالقات في ظّل الحكومة الجديدة 

برئاسة مصطفى الكاظمّي".  
بداية  الجلسة ستكون  "هــذه  أن  الصحاف  وأضـــاف 
على  الستراتيجّي  للحوار  أخــرى  جلسات  لسلسلة 
أمـــل أن ُتــعــَقــد الــجــلــســة املــقــبــلــة بــشــكــل ُمــبــاِشــر في 

واشنطن عند توافر الظروف اُملناِسبة".  

وقــــال الــكــاتــب والــبــاحــث بــالــشــان الــســيــاســي، كــفــاح 
العراقي  الــحــوار  ان  لـــ"الــصــبــاح":  محمود، فــي حــديــث 
األميركي انطلق بالتركيز على نقاط اساسية اشار 
الــكــاظــمــي فــي تعليقه  الـــــوزراء مصطفى  لــهــا رئــيــس 
على الــبــيــان الـــذي صــدر عقب انــتــهــاء الــجــولــة األولــى 
اهــمــهــا احـــتـــرام الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة ومـــنـــع نـــفـــوذ اي 
ان  وبــني محمود  ذلـــك.  تــهــدد  ان  اجنبية يمكن  دولـــة 
تشمل  عــالقــة ستراتيجية  بــنــاء  على  تعمل  امــيــركــا 
واملصرفية  والــزراعــيــة  والصناعية  العلمية  النواحي 
واملالية واالقتصادية والطاقة، ولهذا فان الحوار كان 
تتطور  ان  يمكن  البلدين  بــني  جــديــدة  انطالقة  بــدايــة 

اتفاقية  تــوقــيــع  الـــى  لــلــوصــول  املقبلة  خـــالل االشــهــر 
ملا  واضــح  بشكل  العالقة  تنظم  جــديــدة  ستراتيجية 
امــا الخبير االمني  الــبــلــد.  انــتــخــابــات فــي  بعد اجـــراء 
التوقيع  توقع  فقد  الهاشمي،  هشام  والستراتيجي، 
اميركية،  ـ  عــراقــيــة  ستراتيجية  مــعــاهــدة  ورقـــة  على 
وفق الحوار الذي سيجري في تموز بناًء على بنود 
االتفاقية التي ابرمت في 2008. واضــاف الهاشمي، 
في حديث لـ"الصباح،" ان املفاوض العراقي استطاع ان 
ينتزع من االميركان املوافقة على القرار النيابي الذي 
صدر في كانون الثاني من هذا العام املتعلق بسحب 

القوات االجنبية من العراق



وكـــان اُملــتــحــّدث بــاســم وزارة الــخــارجــّيــة أحمد 
الصّحاف، قد أوضح، في تصريح صحفي، أن 
"الجلسة األولى للحوار الستراتيجي بني العراق 
االقتصادّية  العالقات  تــنــاول  شهدت  وأميركا 
البلدين"،  بــني  والثقافّية  واألمــنــّيــة  والسياسّية 
لتوطيد  أكــدا مسعاهما  "الــوفــديــن  أن  موضحًا 
الــعــالقــات فــي ظـــّل الــحــكــومــة الــجــديــدة برئاسة 

مصطفى الكاظمّي".  
الجلسة ستكون  "هـــذه  أن  الصحاف  وأضـــاف 
ـــلـــحـــوار  بـــــدايـــــة لـــســـلـــســـلـــة جــــلــــســــات أخــــــــرى ل
الستراتيجّي على أمل أن ُتعَقد الجلسة املقبلة 
بشكل ُمباِشر في واشنطن عند توافر الظروف 

اُملناِسبة".  
وقـــــال الــكــاتــب والـــبـــاحـــث بــالــشــان الــســيــاســي، 
كفاح محمود، في حديث لـ"الصباح": ان الحوار 
نقاط  على  بالتركيز  انطلق  األميركي  العراقي 
ـــــوزراء مصطفى  اســاســيــة اشـــار لــهــا رئــيــس ال
الـــذي صدر  الــبــيــان  على  تعليقه  فــي  الكاظمي 
ــــــى اهــمــهــا احـــتـــرام  عــقــب انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة األول
اجنبية  ــة  دول اي  نفوذ  ومنع  العراقية  السيادة 

يمكن ان تهدد ذلك.
واضــــــــاف مـــحـــمـــود ان االمــــيــــركــــان أصـــحـــاب 
مصلحة في رؤية عراق معافى فهم من اسقط 
يصنعوا  ان  وارادوا   2003 عـــام  صـــدام  نــظــام 
انموذجا شبيها باليابان وكوريا الجنوبية بعد 
وقتل  املليارات  وانفقوا  الثانية،  العاملية  الحرب 
في  يعملون  انهم  مــؤكــدًا  مــن جنودهم،  الكثير 
العسكرية  املــؤســســة  بــنــاء  عــلــى  نفسه  الــوقــت 

العراقية الوطنية بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وبني محمود ان اميركا تعمل على بناء عالقة 
ستراتيجية تشمل النواحي العلمية والصناعية 
والـــزراعـــيـــة واملــصــرفــيــة واملــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
انطالقة  بداية  كــان  الــحــوار  فــان  والطاقة، ولهذا 

جـــديـــدة بـــني الــبــلــديــن يــمــكــن ان تــتــطــور خــالل 
االشــهــر املــقــبــلــة لــلــوصــول الـــى تــوقــيــع اتفاقية 
ستراتيجية جديدة تنظم العالقة بشكل واضح 

ملا بعد اجراء االنتخابات في البلد.
االتفاق  لهذا  كبيرة  انعكاسات  هنالك  ان  واكــد 
والـــذي سيعيد  التوقيع عليه،  املــؤمــل  الـــذي مــن 
االذرع  جميع  وابــعــاد  الطبيعي  وضعه  للعراق 
التي تؤثر في القرار املحلي ويعيد للبلد هيبته، 
مشيرًا الى ان احد اهداف الحوار تحقيق مطالب 
منتفضي تشرين 2019 ليكون البلد مستقرًا 

بعيدًا عن اية ضغوطات.
من جانبه، عد مسؤول دائرة التنسيق واملتابعة 
فــي مــجــلــس وزراء اقــلــيــم كــردســتــان الــدكــتــور 

عبد الحكيم خسرو الحوار العراقي ـ االميركي 
خـــطـــوة مــهــمــة وجـــيـــدة العــــــادة تــحــديــد مــســار 

العالقات بني الطرفني.
وأوضح خسرو، لـ"الصباح"، ان العراق مر بعدة 
مراحل مهمة جدا العادته لوضعه الطبيعي في 
ولغاية   2003 منذ  واالقليمي  الــدولــي  املجتمع 
الــتــحــوالت  تغيير  مــســالــة  ان  الـــى  مــشــيــرًا  االن، 
االقــلــيــمــيــة واالزمــــــــات الـــتـــي مــــرت فـــي املــنــطــقــة 
ـــعـــراق بـــصـــورة خــاصــة  بـــصـــورة عــامــة وفــــي ال
الدولية  العالقات  فــي  االربـــاك  مــن  نوعا  خلقت 
الحكومة  مــن  استدعى  مما  الحلفاء،  مــع  حتى 
الــبــدء بــحــوار مــع اميركا العـــادة تحديد مسار 
ــــــدول وفــقــا  الـــعـــالقـــات بـــني جــمــيــع االطــــــراف وال

للعالقات املتبادلة واملصالح واالهداف املشتركة 
واالهــــتــــمــــامــــات املــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة االرهــــــاب 
واالســتــقــرار والتنمية االقــتــصــاديــة ســـواء كان 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــراق او املــســتــوى االقــلــيــمــي 
والدولي، على اعتبار ان "كورونا" خلق نوعا من 
اعادة الهيكلة السياسية واالدارية واالقتصادية 
الــدول في العالم واملنظومة الدولية، بعد  لجميع 

ان اصبحت االهتمامات البشرية واحدة.
للعراق  الصحيح  املــســار  ان  خــســرو  واضــــاف 
والثقافية مع  االقتصادية  العالقات  بتنمية  هو 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــثــقــافــيــة مــن خـــالل وجــود 
مـــســـتـــشـــاريـــن مــــع الـــحـــكـــومـــة العــــــــادة هــيــكــلــة 
االقتصاد واالصالح املنشود، خصوصًا خالل 
املرحلة الحالية التي يجب ان تشهد تنويعا في 
النفط كمصدر  االقتصاد وعدم االعتماد على 
ـــــة مــؤســســات  اســــــاس، وان تـــكـــون هــنــالــك دول
وجميع  االقتصاد  وتوجيه  ادارة  بعملية  تقوم 
القطاعات، واعتماد اقتصاد  حر وقطاع خاص 
قوي مع غطاء قانوني وهذا مطلوب من السيد 
الكاظمي ويحتاج الى تعاون مع الواليات املتحدة 

والدول املتقدمة.
ولفت خسرو الى ان العراق ومن خالل املصالحة 
املتظاهرين  على  واالنــفــتــاح  الــداخــلــيــة  الوطنية 
البلد وانهاء  السياسية داخل  وجميع االطــراف 
امللفات العالقة بني املركز واالقليم كون الحكومة 
في  املتوازنة  والتنمية  امللفات  لهذه  الراعية  هي 
عموم املحافظات، نستطيع القول ان البلد اصبح 
جزءا من الحل بعدما كان منطلقًا للمشكالت 
واالزمات السياسية واالقليمية ومنها ما يتعلق 
بمسألة العالقات املتوازنة، موضحًا ان الفرصة 
االن سانحة لتنمية عالقات متوازنة مع الواليات 

املتحدة وفق املصالح املشتركة.
امــــا الــخــبــيــر االمـــنـــي والـــســـتـــراتـــيـــجـــي، هــشــام 
الهاشمي، فقد توقع التوقيع على ورقة معاهدة 
ستراتيجية عراقية ـ اميركية، وفق الحوار الذي 
االتفاقية  بــنــود  بــنــاًء على  تــمــوز  فــي  سيجري 

التي ابرمت في 2008.
واضـــــاف الــهــاشــمــي، فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح،" 
ان املـــفـــاوض الــعــراقــي اســتــطــاع ان يــنــتــزع من 
االمــيــركــان املــوافــقــة عــلــى الــقــرار الــنــيــابــي الــذي 
املتعلق  العام  هــذا  الثاني من  صــدر في كانون 
ان  العراق، مؤكدًا  من  االجنبية  القوات  بسحب 
لم يستطع فرض  السابقة  العراق في حــواراتــه 
جملة تخصصية ويحذف اخرى اال في حوار 
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يـــعـــتـــزُم مـــجـــلـــُس الـــــنـــــواِب الــتــصــويــَت 
الداخلي  االقــتــراض  يــحــدد  قـــرار  على 
ب5  والخارجي  دينار  تريليون  ب40 
اللجنة  نــفــت  بــيــنــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
املالية االستقطاع من رواتب املوظفني 

من دون العودة الى البرملان. 
اللجنة احمد الصفار ان  وقــال عضو 
املوظفني  "اي استقطاعات من رواتــب 
البـــد ان تــكــون بــقــانــون يــصــوت عليه 

داخل مجلس النواب".
املالية  "اللجنة  ان  لـ"الصباح"،  واضــاف 
اجتمعت مع وزيري املالية والتخطيط 
ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي ووكــــــالء 
الـــــوزارتـــــني واملـــســـتـــشـــاريـــن مـــن اجــل 
ــيــة  الـــتـــوصـــل الـــــى حـــلـــول لــــالزمــــة املــال
والـــتـــبـــاحـــث حــــول قـــانـــون االقـــتـــراض 

الداخلي والخارجي للحكومة ".
وكـــشـــف عــــن"قــــرب الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مـــشـــروع قــــرار داخــــل مــجــلــس الــنــواب 
يتضمن تحديد االقتراض الخارجي بـ 
( 5 مليارات دوالر ) والداخلي بـ (40 
تريليون دينار ) من املصارف املحلية 

والبنك املركزي".
ــــى ان "هـــنـــاك شـــرطـــا يــلــزم  واشــــــار ال
الحكومة  بعد التصويت على مشروع 
القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم 
بعد 60 يــومــا ورقـــة اصــالحــيــة تعمل 
باتجاه تغيير جذري في بنود املوازنة 

وااليرادات غير النفطية ".
من جانبه، افاد بيان صادر من اللجنة 
تــســلــمــت "الـــصـــبـــاح"، نــســخــة مــنــه، أن 
الــلــجــنــة املــالــيــة بــرئــاســة الــنــائــب هيثم 
اللجنة  اعـــضـــاء  الــجــبــوري وحـــضـــور 
عقدت  اجتماعا الستكمال املناقشات 
الــخــاصــة بــمــشــروع قــانــون االقــتــراض 
اللمسات  ووضـــع  والــخــارجــي  املحلي 

األخيرة عليه. 
ـــيـــة وبــحــضــور  وبـــحـــثـــت الـــلـــجـــنـــة املـــال
ـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة  عـــــدد مــــن اعــــضــــاء ال
األخرى خالل االجتماع الذي عقد في 
النقاط  مــن  عـــددا   ( الشبيبي   ) قــاعــة 
واالســـتـــفـــســـارات املــــــراد تــوضــيــحــهــا 
بشأن مشروع قانون االقتراض أهمها 
سقف هذا االقتراض واملدة الزمنية له ، 
على ان تأخذ الحكومة بنظر االعتبار 
النفط في  باسعار  الحاصل  االرتــفــاع 

السوق العاملية.
وبــــيــــنــــت الـــلـــجـــنـــة املــــالــــيــــة بــــــاألرقــــــام 
الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة لــتــغــطــيــة رواتـــب 
الرعاية  واملتقاعدين وشبكة  املوظفني 
املتبقية  السبعة  لألشهر  االجتماعية 
لعام 2020 والتي يحدد على ضوئها 
، فضال عن ضرورة  االقتراض  مبلغ 
تــقــل عـــن ٪25 من  تــحــديــد نــســبــة ال 
حــجــم االقــــتــــراض الــكــلــي لــلــمــشــاريــع 
االستثمارية لتحريك عجلة االقتصاد 
للشباب  عمل  فرص  وتوفير  العراقي 

العاطلني عن العمل.
وشــــــددت الــلــجــنــة املــالــيــة عــلــى أهــمــيــة 
أرســـــــال الـــحـــكـــومـــة لــــورقــــة االصـــــالح 
االقتصادي واملالي الى مجلس النواب 
املالية  بالسياسة  النظر  إعــادة  لغرض 
املسار  هــذا  وتصحيح  واالقــتــصــاديــة 
الـــذي يمس قــوت املــواطــن، فضال عن 
مختلفة  وآراء  افــكــارا  الحكومة  تبني 
املــوازنــة  فــي ســد العجز الحاصل فــي 
غير القيام باستقطاع رواتب املوظفني 
واملــــتــــقــــاعــــديــــن وهــــــو أمــــــر مـــرفـــوض 
وبـــشـــكـــل قــــاطــــع فــــي الـــلـــجـــنـــة املـــالـــيـــة 

ومجلس النواب.

نــتــائــج   
َ
دقـــــــة الـــصـــحـــِة  وزارُة  أكــــــــدْت 

للكشف عن  التي تجري  الفحوصات 
هذه  وان  كــورونــا،  بفايروس  االصابة 
ملعايير منظمة  تأتي طبقا  االجـــراءات 

الصحة العاملية.
الدكتور  الـــوزارة  املتحدث باسم  وقــال 
ان منظمة  لــــ"الـــصـــبـــاح":  الـــبـــدر  ســيــف 
الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة نـــفـــت االنــــبــــاء الــتــي 
تــحــدثــت عــن عـــدم خــطــورة مــا تعرف 
بــــاالصــــابــــات الـــصـــامـــتـــة والــــتــــي يــتــم 
املسح  عمليات  خـــالل  عنها  الــكــشــف 

امليداني.
واوضـــــــح ان هـــــذه االصـــــابـــــات تــخــلــو 
احــيــانــا مــن اعــــراض املــــرض، اال انها 
دقــيــقــة ويـــتـــم الــكــشــف عــنــهــا، ضمن 

اجراءات الفحص املختبري.
واشار البدر الى ان "الفحص املختبري 
هــو احــد االجــــراءات االساسية ضمن 
عملية التشخيص، ولكن ليس اخرها 

للمريض  السريرية  العالمات  فهناك 
والــــفــــحــــوصــــات املـــخـــتـــبـــريـــة االخــــــرى 
والــفــحــص الــشــعــاعــي واملــقــطــعــي وكــل 
تقرر  بمحصلتها  الــفــحــوصــات  تــلــك 

اصابة املشتبه به من عدمه".
املختبري  "الفحص  ان  املتحدث  وبــني 
لــلــمــريــض يــجــري عــلــى عـــدة مــراحــل، 
قبل بدء مرحلة العالج ويتم اخذ عدة 
مسحات للشخص املصاب خالل مدة 
العالج"، مؤكدا ان "جميع الفحوصات 
املعتمدة من قبل وزارة الصحة والبيئة 
العاملية  املناشئ  افــضــل  مــن  العراقية 
والعاملني عليها لديهم خبرة في هذا 

املجال ومن خيرة مالكات الوزارة".
كــمــا اكــــد الـــبـــدر ان "مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــاملــيــة حـــاضـــرة فـــي جــمــيــع مــراحــل 
ــتــعــامــل مـــع املــــــرض، وان اعــتــمــاديــة  ال
املــخــتــبــرات مـــن قــبــل املــنــظــمــة دقــيــقــة 
جدا"، منوها بأن "جميع االحصائيات 
الـــتـــي تــعــلــنــهــا املـــنـــظـــمـــة فــــي الــنــشــرة 
الــيــومــيــة الــتــي تــصــدر عــن دول شــرق 

ملــــا تــعــلــنــه وزارة  املـــتـــوســـط مــطــابــقــة 
الصحة العراقية".

مـــن جــانــبــهــا، تــشــيــر الـــدكـــتـــورة وداد 
الى  فــيــروســات،  اختصاص  القيسي، 
والقفازات  الكمامات  استعمال  اهمية 
الــطــبــيــة مــــن قـــبـــل املـــواطـــنـــني لــتــالفــي 

االصابة بالفايروس.
ان  لـ"الصباح"  واوضحت في تصريح 
احــد طــرق االصــابــة يــأتــي عبر الـــرذاذ 
اثناء الكالم من قبل حامل الفايروس 
حتى لو لم تظهر عليه اعراض املرض.
وتـــؤكـــد الــقــيــســي أن "عــمــلــيــات املــســح 
الصحة  وزارة  تجريها  الــتــي  الــوبــائــي 
ضئيلة  فيها  الخطأ  نسبة  كانت  وان 
فــهــي ضـــروريـــة خــاصــة لــالشــخــاص 
الذين ال تظهر عليهم اعراض وهي ما 
موضحة  الصامتة"،  الــحــاالت  تسمى 
ان "هذا الشخص ربما يكون مالمسا 
او محل شك لذا يجب ان يحجر للتأكد 
مــن حامل  اكــثــر  كــان معديا  اذا  فيما 
الفايروس الذي تظهر عليه االعراض".

افــصــحــْت املــمــثــُل املــقــيــم لــبــرنــامــِج األمــــم املــتــحــدة 
العراق، زينة علي أحمد، عن تنفيذ  اإلنمائي في 
ـــعـــراق ضمن    اكــثــر مـــن 2380 مــشــروعــا فـــي ال
جــهــود إعــــادة االســتــقــرار، مــع مــســاعــدات نقدية  
تعيلها  الــتــي  لــألســر  ومــنــح  الفقيرة  للمجتمعات 

  نساء  
ان  لـ"الصباح":  به  ادلــت  وقالت في حديث خــاص 
بــرنــامــج األمــــم املــتــحــدة اإلنــمــائــي يــدعــم حكومة 
الــعــراق فــي عــدد مــن الــبــرامــج، وهــنــاك برنامجان 
رئيسان يتم تنفيذهما حاليًا هما مشروع إعادة 
االستقرار، وبرنامج االستجابة لجائحة كورونا. 
انه حتى اآلن، تم الحصول على مبلغ  واضافت، 
1.3 مليار دوالر من 27 جهة مانحة، فضًال عن 
حكومة العراق حيث مكننا هذا التمويل من انجاز 
مشروعًا   570 منها  مشروعًا،   2380 مــن  أكثر 
آخر على وشك االنتهاء في قطاعات مهمة مثل 

ساعد  كما  والصحة،  والتعليم  والكهرباء  املــيــاه 
املشروع 4.6 مليون نازح على العودة الى بيوتهم. 
واشارت علي الى انه نتيجة الحرب ضد "داعش" 

اإلنمائي  املتحدة  األمــم  برنامج  باشر  االرهــابــي 
املناطق  الــى  أعماله إلعــادة االستقرار  العراق  في 
املحررة في منتصف عام 2015، مع التركيز على 

وتوفير  األســاســيــة،  التحتية  البنى  تأهيل  إعـــادة 
فرص عمل قصيرة األمد، ودعم الحكومة لتقديم 
خـــدمـــات ذات جــــودة أفــضــل وتــعــزيــز الــتــمــاســك 
العراقية  الــحــكــومــة  املــجــتــمــعــي.وبــشــأن مــســاعــدة 
للتصدي لجائحة كورونا، اكدت ان برنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي في العراق طور حزمة استجابة 
لألزمة، تشمل  إجراءات ملكافحة الفايروس مثل 
زيادة قدرة املختبرات الطبية على فحص الحاالت 
الحماية  معدات  وتوفير  باصابتها  يشتبه  التي 
الشخصية للعاملني في القطاع الصحي، وزيادة 
عـــدد أجــنــحــة عـــزل املــصــابــني، وإجـــــراء تقييمات 
لــوضــع ســتــراتــيــجــيــات الــتــعــافــي ملــرحــلــة مـــا بعد 

جائحة كورونا. 
كما كشفت ممثل برنامج األمم املتحدة عن توزيع 
بوسائل  الفقيرة  للمجتمعات  نقدية  مساعدات 
عدة، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل – حيث 
أجــور عمل  العمال محليًا ومنحهم  توظيف  يتم 
مهام  لتنفيذ  يوميًا،  أمريكيا  دوالرا   20 بمقدار 

إزالة األنقاض التي خلفتها عصابات "داعش" من 
الشوارع واألماكن العامة وطالء وتزيني األرصفة 
وإصـــــالح املــقــاعــد املــدرســيــة ورســــم الــجــداريــات 
التي  النقدية لألسر  املنح  ان  إلى  التوعوية, الفتة 
بقيمة  ملــرة واحــدة  تمنح  والتي  النساء –  تعيلها 
الديون  تغطية  على  النساء  دوالر ملساعدة   500
اللوازم  أو  األدويــة  أو  اإليجار  مثل  الفورية  املالية 
الــنــقــديــة للشركات  املــدرســيــة ألطــفــالــهــن و املــنــح 
الصغيرة واملتوسطة الحجم ملساعدة الناس على 
مستدام.  دخــل  على  والــحــصــول  أعمالهم  تنمية 
املتحدة اإلنمائي يعمل  ان برنامج األمــم  وتابعت 
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أكــــــــدت دائرة الصحــــــــة العامة أنَّ حظــــــــر التجوال 
الشــــــــامل كان هدفــــــــه كســــــــر سلســــــــلة انتشــــــــار 
فيروس كورونا للحد مــــــــن انتقاله بني املواطنني 
بالســــــــرعة الكبيرة، وفســــــــح مجال أكبــــــــر للفرق 
ــــــــة لتحديد املناطق األكثــــــــر إصابة به من  الصحيَّ
أجل وضع خطة جديدة واعتماد الحظر املناطقي 
فيها، بينما ســــــــتفتح األســــــــبوع الحالــــــــي قاعات 
معرض بغــــــــداد الدولي بعد االنتهاء من تزويدها 
ة لغرض استقبال  باألجهزة واملستلزمات الطبيَّ
املصابني، في وقت أعلنت وزارة الصحة إنشــــــــاء 
ــــــــة وديالى  3 مستشــــــــفيات في بغــــــــداد والديوانيَّ

ة. ملصابي الجائحة من قبل شركة أستراليَّ
وقــــــــال مديــــــــر عــــــــام الصحــــــــة العامة فــــــــي الوزارة 
الدكتور ريــــــــاض الحلفي لـ"الصبــــــــاح": إنَّ ازدياد 
اإلصابات بفيروس كورونــــــــا قد يدفعنا إلعالن 
قرار الحظر الشــــــــامل في البالد بســــــــبب األرقام 
الكبيرة واملربكة التي وصلنا إليها ضمن املوقف 
الوبائــــــــي اليومــــــــي، فضًال عن العمليــــــــات الكبيرة 
ة باملســــــــح امليداني  التــــــــي أجرتها الفــــــــرق الصحيَّ
الفعال خالل األســــــــبوعني املاضيــــــــني، منوهًا الى 
اعتماد قرار الحظــــــــر الجزئي يوم غٍد األحد وفق 
ة  قرار اللجنــــــــة العليا للصحة والســــــــالمة الوطنيَّ
ملواجهة الجائحة إلعطاء الفرصة لتسهيل حركة 

املواطنني، وأصحاب املهن الحرة خالل النهار.
وأضاف إنَّ حظــــــــر التجوال الشــــــــامل كان هدفه 
كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله 
بني املواطنني بالســــــــرعة الكبيرة، وفســــــــح مجال 
ــــــــة لتحديد املناطــــــــق األكثر  أكبــــــــر للفرق الصحيَّ
إصابة بالفيروس من أجــــــــل وضع خطة جديدة 
بعد انتهاء أســــــــبوع الحظر الشامل، والعودة إلى 
تطبيــــــــق حظر التجــــــــوال الجزئــــــــي واعتماد خطة 
الحظــــــــر املناطقي على املدن التي ســــــــجلت أعلى 

اإلصابات.
ونــــــــوه الحلفــــــــي الى وجــــــــود مقتــــــــرٍح أو رؤية تم 
ة إلبقاء حظر  تقديمهــــــــا الى خلية األزمــــــــة النيابيَّ
التجوال الشــــــــامل الى تموز املقبل، ولكن لم يجر 
اعتماده او التفاعل معه حتى اآلن ألنها لم تصل 
الــــــــى مرحلــــــــة خطيرة تدفعهــــــــا الى هــــــــذا الخيار، 
مشــــــــيرًا الى أنَّ تمديد حظر التجوال الشــــــــامل أو 
رفعه يعتمــــــــُد على خطورة املوقــــــــف وليس على 
عــــــــدد اإلصابــــــــات، ولم يتــــــــم تنفيذ هــــــــذا املقترح 

بسبب عدم التوافق.

تجهيز قاعات معرض بغداد للحجر
من جانبه كشــــــــف مدير عام دائرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ"الصباح"، عن 
الوصول الى املراحــــــــل األخيرة من تزويد قاعات 
معرض بغــــــــداد الدولي باألجهزة واملســــــــتلزمات 

ة لغرض اســــــــتقبال املصابــــــــني بالفيروس،  الطبيَّ
وســــــــيتم افتتاحه األســــــــبوع الحالي، مضيفًا إنَّ 
ة التابعة لصحة الكرخ  ة والفنيَّ املالكات الهندســــــــيَّ
قامــــــــت بتهيئة 4 قاعات داخــــــــل املعرض لغرض 
ة  اســــــــتقبال املصابني، مبينًا أنَّ العتبة الحســــــــينيَّ
ة  املقدســــــــة بــــــــادرت بتجهيــــــــز القاعات باألســــــــرَّ
واملتطلبــــــــات األخرى وتهيئتهــــــــا لرقود املرضى 

بسبب األعداد املتزايدة للمصابني.

بناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية 
وديالى

 3 إنشــــــــاء  الصحــــــــة،  وزارة  أعلنــــــــت  وبدورهــــــــا 
مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى ملعالجة 
ة،  مصابــــــــي كورونــــــــا من قبل شــــــــركة أســــــــتراليَّ
بسعة 400 ســــــــرير في جانب الرصافة ببغداد، 

ومحافظتي الديوانية وديالى.
واضافت الوزارة في بياٍن لها، أنه ستتم املباشرة 
بالعمل خالل 30 يومًا مــــــــن تاريخ توقيع ملحق 
العقد، داعية الشــــــــركة إلى ضرورة املباشرة في 
مواقــــــــع العمل، واإلســــــــراع بتنفيذها وتســــــــليمها 
خــــــــالل فتــــــــرة ال تتجــــــــاوز األســــــــبوع، وخالفــــــــه 

ستتحمل املسؤوليات كافة.

تحويل مبنى مجلس بلدي الى مركز 
صحي

من جانبها قررت محافظة بغداد بالتنســــــــيق مع 
دائرة صحة بغــــــــداد الكرخ تحويل مبنى املجلس 
ة  البلدي ملنطقة (االحنف) التابعة لقضاء الكاظميَّ
الــــــــى مركز صحي نموذجي تماشــــــــيًا مع ازدياد 

ة في ظل انتشــــــــار  الحاجــــــــة الى الخدمات الصحيَّ
فيروس كورونا.

وأوضح محافــــــــظ بغداد املهنــــــــدس محمد جابر 
العطا في تصريح خص به "الصباح"، أنَّ محافظته 
قررت وبالتنســــــــيق مع دائرة صحة بغداد الكرخ 
تحويل مبنى املجلــــــــس البلدي ملنطقة (االحنف) 
التابــــــــع ملنطقــــــــة ركيــــــــة وفاضــــــــل ضمــــــــن قضاء 
ــــــــة الــــــــى مركز صحي نموذجــــــــي، منبهًا  الكاظميَّ
الــــــــى أنَّ أهميته تبرز كون هــــــــذه املنطقة واملناطق 
املحيطــــــــة بها وهــــــــي الســــــــالميات والتاجي تخلو 
ة وكان  مــــــــن وجود أي مركز أو مؤسســــــــة صحيَّ
األهالي يضطــــــــرون الى الذهاب الى مستشــــــــفى 
الكاظمية أو املركــــــــز الصحي فيها كأقرب مكان 
ة، لكنهم قدموا طلبًا  للحصول على خدمات طبيَّ

الى املحافظة من أجل االستفادة من املبنى.
ولفــــــــت الى أنَّ املحافظة بالتنســــــــيق مع قائممقام 
ــــــــة ودائــــــــرة صحــــــــة الكرخ أرســــــــلت فرقًا  الكاظميَّ
ة الى املبنى للوقــــــــوف على وضعه  ــــــــة وصحيَّ فنيَّ
ومالءمته ألْن يكــــــــون مركزًا صحيًا، عالوة على 
تقدير عدد الغرف التي يمكن أْن يحتويها املركز 
ة  ة التي يستوعبها مع إمكانيَّ والخدمات الصحيَّ
توســــــــيعه من أجــــــــل اإلفادة منه كموقــــــــٍع للحجر 
الصحي للمصابني بكورونا عند الحاجة له على 
إثــــــــر زيادة أعــــــــداد املصابني باملــــــــرض في جانب 

الكرخ.
منبها الى أنَّ دائرة الصحة ستعمُل على تجهيز 
ة الالزمة ما أْن يتمَّ  املكان باملســــــــتلزمات الصحيَّ
إنجاز املوقع وتحويله بالكامل الى مركز صحي، 
ة ضمن  الفتًا الــــــــى أّن وجود مؤسســــــــات صحيَّ

ة مناســــــــٌب جدًا في هذه الفترة  املناطق الســــــــكنيَّ
التي يواجــــــــه فيها املواطنون صعوبة بالتنقل في 

ظل إجراءات حظر التجوال.

ة في  احتواء إصابات املالكات الطبيَّ
كركوك

والــــــــى كركوك، إذ أعلنت دائــــــــرة صحة املحافظة، 
تسجبل إصابات جديدة بالفيروس بني املالكات 

ة. ة والتمريضيَّ الطبيَّ
ة في  وأشــــــــار مسؤول شــــــــعبة األمراض االنتقاليَّ
صحة كركوك الدكتــــــــور منذر نعمان لـ"الصباح" 
الى أنَّ دائرة صحة كركوك سجلت ست إصابات 
ة أثناء  ة والتمريضيَّ بالفيروس بني املالكات الطبيَّ
أداء واجبهــــــــم فــــــــي معالجة املرضى واإلشــــــــراف 
ة وبالرغم مــــــــن اإلجراءات  على الردهــــــــات الوبائيَّ
ــــــــة املتخــــــــذة في املستشــــــــفيات، منبهًا الى  الوقائيَّ
ــــــــة اتخذت على خلفية  ة فوريَّ أنَّ احتــــــــرازات وقائيَّ
ذلك بعزل املصابني وتحديد املالمسني للحاالت 
ة  املؤكــــــــدة باإلصابــــــــة مــــــــن قبــــــــل الفــــــــرق الصحيَّ
وضبــــــــط إجــــــــراءات الوقاية في ردهــــــــات الطوارئ 
بإبعاد املراجعني بترك مسافة بينه وبني الطبيب 
املعالج وتكثيــــــــف حمالت التعقيم فــــــــي الردهات 
كافــــــــة، فضــــــــًال عن قيام فــــــــرق الصحــــــــة بإجراء 
عمليات املسح والفحص السريع وأخذ املسحات 
ة في  ــــــــة والتمريضيَّ ــــــــة للمــــــــالكات الطبيَّ املختبريَّ

مستشفى ازادي للتأكد من سالمتهم.

واسط تسجل 233 إصابة جديدة
وفي واسط ســــــــجلت دائرة صحة املحافظة 233 

إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال معاون املدير العام للدائرة الدكتور سعدون 
األمير لــ"الصباح": إنَّ دائرة صحة واسط سجلت 
(24) ساعة املاضية 233 إصابة جديدة  خالل الــ
ة مستقرة ويتلقون  بالفيروس وهم بحالة صحيَّ
ة الالزمة، فضًال عن اكتســــــــاب 30  العنايــــــــة الطبيَّ
حالــــــــة الشــــــــفاء التــــــــام ومغادرتهم املستشــــــــفى، 
مشــــــــيرًا الى أنَّ اإلصابات توزعت بواقع 138 في 
مركز مدينة الكوت و50 إصابة في قضاء الحي، 

ة. فضًال عن 45 في قضاء النعمانيَّ

تمديد العطلة املحلية في النجف
من جانبها قررت خلية األزمة في النجف تمديد 
ة ألســــــــبوع آخر ابتــــــــداًء من يوم غد  العطلة املحليَّ

األحد.
وأوضح محافظ النجف لؤي الياسري لـ"الصباح"، 
أنَّ الخلية قررت تمديد العطلة املحلية في املحافظة 
أسبوعًا آخر مع االستمرار بفرض حظر التجوال 
الجزئي مــــــــن الســــــــاعة الثانية بعــــــــد الظهر حتى 
السادســــــــة صباحًا، مشــــــــددًا على مديرية املرور 
بفرض الغرامات على من يخالف قرارات الخلية 
ة، فضًال عن  وخصوصًا في السيطرات الخارجيَّ
عدم دخول أكثر من سبعة أشخاص مع الجنازة 
التي تدفن فــــــــي مقبرة النجف، بينما ال يســــــــمح 
بدخول أي شــــــــخص مع الجنازة التي تحمل أحد 
املتوفني بفيــــــــروس كورونا. وطالبت خلية األزمة 
العتبة العلوية املقدســــــــة تزويدها بكتاب رسمي 

عن النسبة املئوية لدوام موظفيها.

املطالبة بمسح شامل لقضاء بلد
ة في محافظة  بدورهــــــــا فرضت الحكومــــــــة املحليَّ
صالح الدين حظر التجــــــــوال في قضاء بلد بعد 

زيادة اإلصابات بالفيروس.
وبني محافظ صــــــــالح الدين املهندس عمار جبر 
لـ"الصبــــــــاح"، أنــــــــه تم فرض حظر تجوال شــــــــامل 
في القضاء بســــــــب زيادة اإلصابات بالفيروس، 
فضــــــــًال عن فتــــــــح ردهة للحجر الصحــــــــي، إذ تم 
ة من  ة الزراعة وتأثيثها باألســــــــرَّ تجهيــــــــز إعداديَّ
قبل املحافظــــــــة مع أهالي القضــــــــاء لتكون مكانًا 
مالئمــــــــًا للحجــــــــر مع توفيــــــــر الكهربــــــــاء وخدمة 

االنترنت على مدار 24 ساعة.
ودعا الى إجراء مســــــــٍح شامل للقضاء من خالل 
تقديــــــــم طلــــــــب لوزير الصحــــــــة بإجرائــــــــه لتحديد 
األماكــــــــن املوبوءة وعزلها بشــــــــكٍل كامل، مطالبًا 
ــــــــة بتقديــــــــم الدعــــــــم ألنَّ التعداد  الحكومــــــــة املركزيَّ
الســــــــكاني لقضــــــــاء بلــــــــد عــــــــاٍل جــــــــدًا وظروفهم 
ة تفرُض عليهــــــــم الحركــــــــة ألنَّ أغلبهم  املعيشــــــــيَّ
مزارعــــــــون وتجار، محذرًا بقيــــــــة األقضية من أنَّ 
مــــــــا يحصل في قضاء بلد ســــــــيحصُل في بقية 
األقضيــــــــة ما لم يكن هنــــــــاك التــــــــزاٌم بالتعليمات 

والحجر املنزلي.
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املوصــــــــل  ــــــــة  قائممقاميَّ افتتحــــــــت 
ة واســــــــتأنفت  أربــــــــع دوائر حكوميَّ
العمــــــــل بها بعــــــــد أْن كانــــــــت خارج 
الخدمة منذ أربعة أعوام في مدينة 
املوصل، بينما شــــــــرعت املحافظة 
بتأهيــــــــل ديــــــــر بهنــــــــام فــــــــي ناحية 

قرقوش شرق املدينة.
املوصــــــــل  قائممقــــــــام  وقــــــــال 
تصريــــــــح  فــــــــي  زهيراألعرجــــــــي 
املــــــــالكات  "بجهــــــــود  لـ"الصبــــــــاح": 
ــــــــة  بلديَّ فــــــــي  ــــــــة  والفنيَّ ة  الهندســــــــيَّ
نينــــــــوى وبالتعــــــــاون مــــــــع شــــــــركة 
ة تم  سعد لالستشــــــــارات الهندسيَّ
ة كانت  افتتاح أربــــــــع دوائر حكوميَّ
خــــــــارج الخدمــــــــة منذ أربعــــــــة أعوام 
بعــــــــد تدميرهــــــــا في أيمن وأيســــــــر 
املوصل من قبل عصابات "داعش" 
ة"، منوهًا الى "اســــــــتئناف  اإلرهابيَّ

العمــــــــل فيها وهــــــــي دوائــــــــر العمل 
والشــــــــؤون االجتماعيــــــــة، شــــــــؤون 
القاصرين، بريد اتصاالت نينوى، 

ومركز التأهيل االجتماعي".
من جانبه أوضــــــــح محافظ نينوى 
تصريــــــــح  فــــــــي  الجبــــــــوري  نجــــــــم 
لـ"الصباح"، أنَّ "الجهد الهندسي في 

بلديات نينوى والوقف املســــــــيحي 
شرعا معًا في تأهيل وترميم دير 
املوصل"، مضيفًا  "بهنام" شــــــــرق 
إنَّ مــــــــدة العمــــــــل حــــــــددت بعشــــــــرة 
أشهر، فضًال عن أنَّ مبالغ اإلعمار 
تم صرفها من مبالغ إعمار البنية 

ة في املحافظة". التحتيَّ

أنجــــــــز فريــــــــق علمــــــــي مــــــــن كلية 
هندســــــــة املســــــــيب، ضم الدكتور 
علي جابر عبد الحميد واملدرس 
ميثم حســــــــني رشيد التدريسيني 
في قســــــــم هندســــــــة الطاقة، بحثًا 
علميًا بشــــــــأن تصميم وتصنيع 
واختبار عاكس شمســــــــي لتنقية 

املاء الخام.
وقــــــــال الدكتــــــــور علــــــــي جابر في 
"البحث  إنَّ  لـ"الصبــــــــاح":  تصريح 
ركــــــــز علــــــــى تصميــــــــم وتصنيع 
شمســــــــي  عاكــــــــس  واختبــــــــار 
مــــــــن نــــــــوع الحــــــــوض ذي القطــــــــع 
املكافئ لغرض اســــــــتخدام الطاقة 

ة لتســــــــخني املاء الخام  الشمســــــــيَّ
وتحويلــــــــه الى بخــــــــار لتتم عملية 
تكثيفــــــــه ثانيــــــــًا إلنتاج مــــــــاء نقي 
بمقــــــــدار ٢٠٠ لتر باليــــــــوم الواحد 
كمصدر للميــــــــاه النقية في قرية 
تتكــــــــون من ١٠٠ شــــــــخص"، الفتًا 
ــــــــة تغنينا عن  الــــــــى أنَّ "هذه العمليَّ
الوقود االحفوري الالزم لعمليات 
التنقية واالســــــــتفادة مــــــــن الطاقة 
وتقليــــــــل  ــــــــة  املجانيَّ ة  الشمســــــــيَّ

التلوث".
منبهــــــــًا الــــــــى أنــــــــه تمــــــــت خــــــــالل 
التصميــــــــم مع  البحــــــــث مقارنــــــــة 
نــــــــوع  مــــــــن  التقليــــــــدي  العاكــــــــس 
البليت املســــــــطح الذي يســــــــتخدم 
 عادة في تســــــــخني امليــــــــاه إلثبات 

أفضليته".
وأضــــــــاف إنَّ "الدراســــــــة بينت من 
خالل االختبــــــــار الخاص بعملية 
التشــــــــوه واالنبعاج نتيجة التمدد 
الــــــــذي قــــــــد يحــــــــدث فــــــــي أنبــــــــوب 
ة  الشمســــــــيَّ األشــــــــعة  اســــــــتقبال 
نتيجــــــــة وزن املــــــــاء ووزن األنبوب 
ما  الحــــــــرارة  درجــــــــات  وارتفــــــــاع 
يؤدي الى انحــــــــراف األنبوب عن 
ة  خــــــــط ســــــــقوط األشــــــــعة, وكيفيَّ
معالجتــــــــه"، وأكد أنَّ البحث املقدم 
 Akademia تم نشــــــــره في مجلة
ة املختصة  ــــــــة العامليَّ Baru العلميَّ
ة  الهندســــــــيَّ العلــــــــوم  بمجــــــــاالت 
تصنيفــــــــات  ضمــــــــن  والداخلــــــــة 

ة". (سكوباس) العامليَّ

ه مــــــــن املؤمل أْن  كشــــــــفت وزارة التربيــــــــة عن أنَّ
ة ما  ة النهائيَّ يشــــــــارك بأداء االمتحانات الوزاريَّ
يقارب الـــــــــ 700 ألف طالب وطالبة في املرحلتني 
ة خالل الدور األول من العام  املتوسطة واإلعداديَّ

الدراسي الحالي (2019 ــ 2020).
وقال مصدر خاص في املديرية العامة للتقويم 
واالمتحانــــــــات بالــــــــوزارة فــــــــي تصريــــــــح خاص 
لـ"الصبــــــــاح": إنَّ "الوزارة تعمُل على تهيئة البيئة 
ة  املناسبة للطلبة حال إجراء االمتحانات النهائيَّ
ــــــــة فــــــــي املرحلتني املنتهيتني املتوســــــــطة  الوزاريَّ
ة، منوهًا الى أنه من املؤمل أْن يشارك  واإلعداديَّ
ة الدور األول  ة النهائيَّ بأداء االمتحانــــــــات الوزاريَّ
للعام الدراســــــــي (2019 ــ 2020) مــــــــا يقارب الـ 
700 ألــــــــف طالب وطالبة موزعــــــــني بواقع (250 
ــــــــــ 300) ألف طالب في مرحلة الثالث املتوســــــــط 
و300 ألف طالٍب في مرحلة السادس اإلعدادي، 
لكون الدخول باالمتحان الوزاري شــــــــامًال لكال 
املرحلتني في عموم محافظات البالد عدًا إقليم 

كردستان".
وأضــــــــاف إنَّ "الوزارة تعمــــــــُل جاهدة على تهيئة 
ة  الظروف املناســــــــبة ألداء االمتحانــــــــات الوزاريَّ
ة ملرحلة  خصوصــــــــًا بعد تقليل املواد الدراســــــــيَّ
ة فقط،  الثالث املتوســــــــط الى خمس مواد دراسيَّ
ــــــــة فــــــــي املواد  وتقليــــــــص املوضوعــــــــات املنهجيَّ
ة الــــــــى النصف لــــــــكل مادة مــــــــن مواد  الدراســــــــيَّ
السادس اإلعدادي اإلحيائي والتطبيقي واألدبي 
واملهني". ومن جانبه بني مدير عام تربية الكرخ 
األولــــــــى الدكتور فــــــــالح القيســــــــي لـ"الصباح"، أنَّ 

ة  "مديريته تعمــــــــل من خالل الجيــــــــوش التربويَّ
خلــــــــف املنصــــــــات االلكترونية على مــــــــدار الـ 24 
ــــــــة للطلبة من أجل  ســــــــاعة ببث دروٍس توجيهيَّ
ــــــــة"، متأمًال أْن  تهيئتهــــــــم لالمتحانــــــــات النهائيَّ
تعلن الــــــــوزارة قريبًا مواعيــــــــد أداء االمتحانات 
ة التي هي مرتبطة بقرارات خلية األزمة  النهائيَّ
الخاصــــــــة بمكافحــــــــة جائحة كورونــــــــا في حال 
انخفاض عدد اإلصابات املسجلة، إذ تم تقديم 
مقترٍح إلجرائها في نهاية شهر تموز أو بداية 
شــــــــهر آب املقبلني، علــــــــى أْن تكون منفصلة في 
مواعيدها، يوم ملرحلة الثالث املتوســــــــط واليوم 

الذي يليه للسادس اإلعدادي".
مشــــــــيرًا الى أنها "تعمل على إعداد بيئة تتالءم 
مع الوضع الصحي للبلــــــــد للحفاظ على الطلبة 
مــــــــن الفيروس املســــــــتجد وحــــــــال املوافقة على 

املقترح سيتم اإلفصاح عنه رسميًا".
ة  واضــــــــاف القيســــــــي إنَّ "املنصــــــــات االلكترونيَّ
ة حتى  ة والتعليميَّ ة التدريســــــــيَّ ســــــــترافق العمليَّ
حال اســــــــتقرار الوضع في البلد، لكونها أثبتت 

نجاحــــــــًا كبيــــــــرًا في مراجعــــــــة الــــــــدروس للطلبة 
ة وجهاز اإلشــــــــراف  وتواصــــــــل األســــــــر واملديريَّ
ة  التربوي واالختصاصي مع الهيئات التدريسيَّ
ــــــــة علــــــــى حٍد ســــــــواء بمــــــــا يصب في  والتعليميَّ
مصلحة الطلبة ومتابعتهم، إذ سيكون موازيًا 
للتعليم التقليــــــــدي"، موضحًا أنَّ "دعم املنصات 
يتطلُب مساندة الجهات ذات العالقة في توفير 
ة  ة خاصة لها ال تتأثر بعوامل خارجيَّ بنى تحتيَّ
من ضعف خدمــــــــة االنترنــــــــت أو توقفه". داعيًا 
الجهات العليــــــــا ومنظمات املجتمــــــــع املدني الى 
إتاحة الخدمة مجانًا أو نصب أبراج في املناطق 
التي تفتقر لها مع تخفيض أسعاره للطلبة عبر 
ة لتطوير عملها، الى جانب  املنصات االلكترونيَّ
التعليم املجانــــــــي التقليدي للطلبــــــــة، ولدعم هذا 
املشروع في املناطق التي تحتاج لخدمة انترنت 
بنســــــــبة عاليــــــــة أو ال تتوفــــــــر فيهــــــــا الخدمة من 
األقضية والنواحي والقــــــــرى واألرياف لضمان 
وصول التعليم الى جميع شــــــــرائح املجتمع في 

البالد وفي عموم املحافظات".

أعلنــــــــت مديريــــــــة تربية كربــــــــالء، موعد صرف 
رواتب املتعينني الجدد على مالكاتها من الذين 
صــــــــدرت أوامــــــــر تعيينهم العــــــــام املاضي خالل 

شهر حزيران الحالي.
وقال مدير عــــــــام التربية عباس عــــــــودة عليوي 
لـ"الصبــــــــاح": إنَّ "وزارة املالية وافقت على إطالق 

التخصيصــــــــات املاليــــــــة للمتعينــــــــني الجدد على 
مــــــــالك املديريــــــــة الذين صدرت أوامــــــــر تعيينهم 
ومباشــــــــرتهم في العام املاضــــــــي 2019 والبالغ 
عددهم 890 موظفًا بني مدرس ومعلم وحرفي 
وحارس ليلي"، مشــــــــيرًا الى أنه "ســــــــيتم صرف 
رواتبهم خالل شهر حزيران الحالي"، الفتًا الى 
ة ســــــــتوافق خــــــــالل األيام القليلة  أنَّ "وزارة املاليَّ
املقبلة علــــــــى تخصيصات من صــــــــدرت أوامر 

تعييناتهم ومباشــــــــرتهم في العام الحالي ٢٠٢٠ 
بعــــــــد إنهاء الجداول الخاصــــــــة بهم التي طلبتها 

ة". الوزارة من املديريَّ
وأكــــــــد أنَّ "مديريتــــــــه تســــــــعى للحصــــــــول على 
موافقــــــــة وزارة املالية علــــــــى إطالق مخصصات 
املحاضريــــــــن املجانيــــــــني الذيــــــــن حصلــــــــوا على 
ــــــــة واملتواصلني بالعمل منذ  البطاقات املصرفيَّ

سنوات في تعليم وتدريس التالميذ والطلبة".

}
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ترتيب أولويات
ـــــعـــــراق يــجــب  الــــــعــــــزاوي: أن «ال وتــــابــــع 
أن يـــبـــدأ بــخــطــط كــيــفــيــة تــقــلــيــل نسب 
االعــتــمــاد عــلــى ايـــــرادات الــنــفــط بشكل 
ــــقــــرار مــجــلــس  تــــدريــــجــــي»، مـــشـــيـــدا ب
الوزراء الخاص بإعادة ترتيب أولويات 
بــنــود االنــفــاق، انسجاما مــع اإلصــالح 
املالي واالقتصادي الذي بدأت الحكومة 

باعتماده «.
الــفــعــلــيــة  األولـــــــى  ـــخـــطـــوة  «ال انـــــه  ورأى 
الى ضرورة  الفتا  الكاظمي»،  لحكومة 
وضـــــع خـــطـــط الســـتـــثـــمـــار الــقــطــاعــات 
االنتاجية الصناعية والزراعية بالشكل 
الذي يوفر مئات املاليني من الدوالرات 

التي تخرج من البلد».

عملية اإلصالح
ان تشمل عملية  اهمية  الــى  اشــار  كما 
اإلصالح االقتصادي، تعديالت القوانني 
والـــتـــشـــريـــعـــات، كـــقـــانـــون االســـتـــثـــمـــار، 
والـــــجـــــمـــــارك والـــــضـــــرائـــــب والـــــرســـــوم 

وغيرها.

وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء قـــد اكــد 
خــــالل الــجــلــســة االســتــثــنــائــيــة ملجلس 
الوزراء، ان «البلد يمّر بأزمات وتحديات 
كـــبـــيـــرة، فــــي الـــجـــانـــب املــــالــــي وجــائــحــة 
كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، 
ووضـــعـــنـــا الـــخـــطـــط لـــتـــجـــاوزهـــا، وهــــذا 
مـــا يــتــطــلــب الـــتـــعـــاون مـــن قــبــل الجميع 
الطريق  فــي  البلد  لوضع  الحكومة،  مــع 
الـــصـــحـــيـــح»، مــبــيــنــا ان «ســـــوء الــنــظــام 
املــشــاريــع،  مـــن  الــعــديــد  عــرقــل  اإلداري 

ونعمل جاهدين على إصالحه».

أشد كساد
وتــوقــع الخببر املــالــي اســتــمــرار األزمـــة 
املالية خالل األشهر املقبلة، إال انه رأى 
امكانية الخروج منها مع بدء الحكومة 

بعملية اإلصالح.
في غضون ذلــك، قــال البنك الدولي في 
تــقــريــره لـــآلفـــاق االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة 
جـــائـــحـــة  إن   2020 يــــونــــيــــو  بـــشـــهـــر 
كــــورونــــا أحــــدثــــت أشـــــد كـــســـاد شــهــده 
الــعــالــم مــنــذ عــقــود. وأضــــاف أنـــه مــع أن 

تــزال غير معروفة،  ال  النهائية  النتيجة 
فــــإن الــجــائــحــة ســـتـــؤدي إلــــى انــكــمــاش 
من  الشاسعة  األغلبية  فــي  اقــتــصــادي 
والبلدان  الصاعدة  األســواق  اقتصادات 
دائما  ضــررا  أيضا  وستلحق  النامية، 
بـــإنـــتـــاجـــيـــة األيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة واإلنــــتــــاج 

املحتمل. 

الشرق األوسط
هـــــذا وتــــوقــــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي انــكــمــاش 
االقتصاد العاملي خالل العام الحالي بـ 
بـــ 2.4 باملئة في  نــمــوه  بــاملــئــة، بعد   5.2
العام املاضي 2019، لكنه توقع أيضًا أن 
يسجل االقتصاد نموا بـ 4.2 في العام 

.2021
أما عن توقعاته بشأن اقتصاد منطقة 
ــــشــــرق األوســــــــط وشــــمــــال افـــريـــقـــيـــا،  ال
املنطقة  اقتصاد  يسجل  أن  تــوقــع  فقد 
بـ4.2   2020 الحالي  العام  في  انكماشًا 
طفيفا  انكماشًا  سجل  أن  بعد  بــاملــئــة، 
إن  قــال  لكنه  باملئة،  بلغ 0.2  في 2019 
املنطقة  اقتصاد  أن يسجل  املتوقع  من 

نموًا بـ 2.3 باملئة العام املقبل 2021.
التوقعات لألثر  الدولي هذه  البنك  وعزا 
الذي تركته جائحة كورونا واملستجدات 

التي طرأت على سوق النفط.

األسواق الناشئة
وفـــــــــي أحـــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر عـــــــن اآلفـــــــــاق 
الدولي  البنك  قال  العاملية،  االقتصادية 
املتوقع  مــن  املتقدمة،  االقــتــصــادات  إن 
أن تنكمش 7.0 باملئة في 2020، بينما 
ستنكمش اقتصادات األسواق الناشئة 
لها منذ  انكماش  أول  وهــو  باملئة،   2.5

عام 1960. 
الناتج  الفرد من  وعلى أســاس نصيب 
املحلي االجمالي، فإن االنكماش العاملي 
ســيــكــون األعـــمـــق مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 

العاملية الثانية.
وتــظــهــر الــتــوقــعــات مــزيــدا مــن الــضــرر 
بــاالقــتــصــاد مــقــارنــة بــالــتــقــديــرات التي 
نــشــرهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
انكماشا عامليا  توقعت  والتي  نيسان، 

بنسبة 3 باملئة في 2020.

النفط  اســعــار  انــخــفــاض  إن 
وضــــع االقـــتـــصـــاد الــعــراقــي 
في حالة حرجة، على الرغم 
ــــه تــحــد واحــــــد، ولــكــن  مـــن ان
ـــكـــثـــيـــر بــالــنــســبــة  يـــعـــتـــبـــر ال
للتعامل  الــجــديــدة  للحكومة 
معه، ويشكل النفط نحو 67 
باملئة من االقتصاد العراقي، 
املــتــحــقــقــة  اإليـــــــــرادات  ان  إذ 
مــن بــيــع الــنــفــط الــخــام تمول 
امليزانية  من  باملئة   90 نحو 
الحكومية، لذا لن تعتبر هذه 
مشكلة عندما تكون اسعار 
النفط مزدهرة، لكن املشكلة 
الحقيقية تكمن عندما يهبط 
فيبقى  النفط،  برميل  سعر 
التمويل العراقي تحت رحمة 
العام  العاملية، وهذا  األســواق 
خـــصـــوصـــًا كــــانــــت عــديــمــة 
الــــرحــــمــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدول 
تعتمد  والتي  للنفط،  املنتجة 
عــلــيــه بــشــكــل اســــاســــي فــي 
الحكومية  ميزانيتها  تمويل 

كالعراق.
تــــدابــــيــــر االحــــــتــــــواء بــســبــب 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
قــلــلــت الـــطـــلـــب الـــعـــاملـــي عــلــى 
النفط الــخــام، فــي ظــل زيــاده 

املـــــــعـــــــروض فــــــي االســــــــــواق 
ــتــي هي  الــعــاملــيــة، والـــصـــني ال
الخام  للنفط  مستورد  اكبر 
عــــاملــــيــــًا، والـــــــزبـــــــون األكــــبــــر 
ـــــلـــــعـــــراق، مــــرت  ـــنـــســـبـــة ل بـــال
بـــحـــالـــة اغـــــــالق تــــــام بــســبــب 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
ــــــؤرة انـــطـــالق الـــفـــيـــروس،  وب
فــــضــــًال عــــن حـــــرب اســـعـــار 
النفط التي بدأت بني روسيا 
السعودية  العربية  واململكة 
والتي  اذار2020،  شهر  فــي 
انتهت بالتوصل التفاق بني 
الــســعــوديــة الــتــي تــقــود اوبــك 
وحلفائها، وبني روسيا التي 
تعتبر ضمن مجموعة اوبك 
بلس، وينص هذا االتفاق او 
ما يسمى باتفاق اوبك بلس، 
على تخفيض اإلنتاج بشكل 
مليون   9.7 بــمــقــدار  مــؤقــت 
األمر  الــواحــد،  باليوم  برميل 
الذي اعترضت عليه روسيا 
في بادئ األمر، والهدف من 

هذا التخفيض هو الحد من 
املــعــروض وتــراكــمــات  تخمة 
املــخــزون الــعــاملــي مــن النفط، 
مــــمــــا يــــســــهــــم فــــــي ارتـــــفـــــاع 
زيــاده  النفط في ظل  أسعار 
الطلب في حال دخول اتفاق 

اوبك بلس حيز التنفيذ. 
 في موازنة عام 2020 املزمع 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا مـــن قبل 
الــبــرملــان الـــعـــراقـــي، والــبــالــغــة 
135 مليار دوالر، بلغ حجم 
العجز فيها 40 مليار دوالر، 
إذ تم حساب ايرادات العراق 
النفط الخام بسعر  65  من 
$ للبرميل الواحد، وتم وضع 
مـــســـودة املـــوازنـــة بـــنـــاًء على 
هذا السعر، لتمويل املشاريع 
اليها  يــحــتــاج  الــتــي  التنموية 
القطاع  رواتــب  وتأمني  البلد، 
العام، وتكلف بذلك 45 مليار 
دوالر على هيئة تعويضات 
ورواتــــــب تــقــاعــديــة، والــجــزء 
األكـــبـــر مـــن املــــوازنــــة يــذهــب 

كــــرواتــــب لــلــمــوظــفــني الــبــالــغ 
عــــددهــــم 7 مـــاليـــني مــوظــف 

كنفقات تشغيلية. 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي نــاقــش 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مـــقـــتـــرح 
خـــفـــض رواتـــــــب الـــرئـــاســـات 
الخاصة،  الــثــالث والــدرجــات 
املقترحة  االفـــكـــار  بــني  ومـــن 
ايــضــًا االتـــجـــاه الـــى االدخـــار 
لــرواتــب املوظفني  االجــبــاري 
ــــــنــــــســــــب مــــــعــــــيــــــنــــــة لــــســــد  ب
الــعــجــز الــحــاصــل بــاملــوازنــة 
تعافي  عــنــد  واســتــرجــاعــهــا 

اسعار النفط. 
ازمــــة  االن  يــــواجــــه  ـــــعـــــراق  ال
ويتوقع  خــانــقــة،  اقــتــصــاديــة 
الــبــنــك الـــدولـــي ان االقــتــصــاد 
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي ســــيــــنــــكــــمــــش 
الـــســـنـــة،  هـــــــذه   ٩.٧ بـــنـــســـبـــة 
بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض اســـعـــار 
الــنــفــط، فــضــال عــن األزمــــات 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 

البلد.

ارتــــفــــع الـــــيـــــورو قــلــيــال مــقــابــل 
الدوالر األمريكي امس الجمعة، 
أعلى مستوى  ليظل قريبا من 
فـــي ثــالثــة أشـــهـــر، والـــــذي بلغه 
فــي وقـــت ســابــق مــن األســبــوع، 
البيع  عن  املتعاملون  توقف  إذ 

لجني أرباح أحدث ارتفاع.
ـــــــتـــــــداوالت  وخــــــــــالل جــــلــــســــة ال
ــــــدوالر  فــــي آســــيــــا، انـــخـــفـــض ال
األســــتــــرالــــي وعــــمــــالت أخــــرى 
شديدة التأثر باملخاطر، قبل أن 
الدوالر  مقابل  وترتفع  تتعافي 

ــــذي ُيــعــتــبــر مـــالذا  األمــريــكــي ال
آمنا، عقب ارتفاع أسهم أوروبا.

وكــــان املــســتــثــمــرون قــد قـــرروا 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق تــخــفــيــض 
مــراكــزهــم، بــعــد زيــــادة سريعة 
فــــي الــــرهــــانــــات عـــلـــى األصـــــول 
انطلقت  الــتــي  املــخــاطــر،  عــالــيــة 
بفضل آمــال بمزيد مــن إعــادة 
فتح االقتصادات في الكثير من 

الدول.
إلى  باملئة   0.1 الــيــورو  وارتــفــع 
قــريــبــا  لــيــظــل  دوالر،   1.1315
أعلى  وهــو  دوالر،  من 1.1422 
ــــة أشــــهــــر،  مــــســــتــــوى فـــــي ثــــالث

والذي بلغه يوم األربعاء.

وصــــعــــد الــــــــــدوالر األســــتــــرالــــي 
دوالر   0.6881 إلــى  باملئة   0.4
أمـــريـــكـــي، بــعــد أن نــــزل ألدنـــى 
مــســتــوى فــي عــشــرة أيـــام عند 
0.6799 في الجلسة اآلسيوية.

دول  عــــــــمــــــــالت  ــــــــفــــــــعــــــــت  وارت
ـــك  الــــشــــمــــال األوروبـــــــــــــي، وكـــذل
ـــــدوالر الــكــنــدي الــشــديــد  فــعــل ال
الــتــأثــر بــالــنــفــط، والـــــذي صعد 
باملئة   0.3 تعامالت  أحــدث  في 
الكرونة  إلى 1.3585. وسجلت 
الــنــرويــجــيــة أكــبــر تــحــركــات، إذ 
ارتفعت 0.6 باملئة إلى 9.5665 

مقابل العملة األمريكية.
االسترليني  الــجــنــيــه  وتــجــاهــل 
حــقــيــقــة انـــكـــمـــاش االقـــتـــصـــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوتـــيـــرة قــيــاســيــة 
بــلــغــت 20.4 بــاملــئــة فـــي أبــريــل 
إذ  آذار،  مـــــارس  مـــن  نـــيـــســـان، 
أمـــــضـــــت الـــــبـــــالد الــــشــــهــــر فــي 
إجــــــــــراءات عـــــزل عـــــام مـــشـــددة 
بــحــســب مــــا أظـــهـــرتـــه بــيــانــات 

رسمية اليوم الجمعة.
ويرى املستثمرون أن الرقم هو 
على األرجــح قــاع االنهيار قبل 

تعاف طويل وبطيء .
البريطانية  الــعــمــلــة   واســتــقــرت 
فــــــي أحــــــــــدث تـــــعـــــامـــــالت عــنــد 
1.2606 دوالر وانخفضت 0.1 
باملئة مقابل اليورو إلى 89.79 

بنسًا.

 

كثر الحديث عن الدور االبرز للقطاع الخاص في تحقيق اهداف 
وبرامج التنمية، والكل يقر بهذا الدور، سواء الجهاز التشريعي او 
الخبراء واالكاديميون، ولكن من دون  التنفيذي، ومعهم  الجهاز 

جدوى!.
عشرات املقاالت كتبناها منذ بدء مرحلة التغيير في العام 2003 
والى يومنا هذا، في الشأن املتعلق بدور مهم للقطاع الخاص في 

التنمية، وما زلنا لم نلمس اثرًا لهذا الدور، فما السبب؟.
واضــح  غير  بالتنمية  املعني  الــخــاص  للقطاع  الحقيقي  املعنى 
النظرة  أنه غير متوفر، والسبب هو  الجزم  للكثيرين، واستطيع 
ــتــي تــعــنــي أن أي شــخــص خـــارج  الــشــمــولــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص ال
الوظائف العامة (الحكومية) يندرج توصيفه تحت عنوان قطاع 
خاص، وهو كذلك، ولكن.. ال بدَّ من تفكيك هذا الخلط باملفهوم، 
كي نتمكن من تحديد املعنيني منهم بتحريك عجلة التنمية، أي 
اصحاب الثروة واملال والخبرة الفعلية، وأدوات التنمية منهم، وهم 
لكونهم  التنمية،  اســاس  الخاص، ويعدون  القطاع  ضمن مفهوم 
البشرية ممن ال تتوفر لهم  املــوارد  النسبة االكبر من  يشكلون 

فرص عمل في القطاع الحكومي طبعًا.
الدقيق؛ أي  باملعنى  الخاص  القطاع  التركيز على  بدَّ من  لذلك ال 
املالك للمال والثروة، وهنا يتوزعون بني قلة صمدت واستمرت 
فـــي الــبــقــاء وتـــواصـــل عــمــلــهــا وجــهــودهــا 
التي  القاسية  الــظــروف  برغم  وكفاحها، 
مرت وتمر بها البالد، وبني كثرة هاجرت، 
املــال  اســم راس  الــتــي يطلق عليها  وهــي 
املهاجر، مع خبراتها في تحقيق التنمية، 
وخبراتها  وقدراتها  امكاناتها  لتستثمر 

في اغلب دول العالم.
القطاع  بــدَّ من تحديد مسؤولية  وهنا ال 
الــــذي يــحــقــق التنمية  الــحــقــيــقــي  الــخــاص 
من  على  تقتصر  ان  ال  وخبرته،  بامواله 
الدولة فقط (التنفيذ  يعتمد على قروض 
بالزمة)، مقاول يعمل على دفعات الدولة، 
أنهم  وتجربة هــؤالء قد فشلت، والسبب 
ال يـــحـــرصـــون عـــلـــى االمــــــــوال وتــغــريــهــم 
على  املشاريع،  وترك  بالدفعات  لالكتفاء 
عـــكـــس اصــــحــــاب راس املــــــال الــــذيــــن هــم 
اموالهم وتنمية  اكثر حرصًا على تنمية 
مواردهم ونجاح مشاريعهم، هذا هو واقع 

الحال وليس انتقاصا من أي شريحة.
ـــذي يــحــتــاج اليه  اذْن فــالــقــطــاع الــخــاص ال
الــبــلــد، والـــــذي نـــريـــده، هـــم اصـــحـــاب املـــال 
واملــــال املــهــاجــر، وهـــم وحــدهــم الــقــادرون 

على تحريك عجلة التنمية.
الخاص الجتذابه؟  القطاع  من  النوع  هــذا  لتشجيع  املتطلبات  ما 
القطاع  التنفيذ اصعب؛ أوًال ضــرورة دعم  الجواب بسيط، ولكن 
وعدم  معروفة،  نجاح  لديهم قصص  ممن  الــداخــل،  في  الخاص 
عــرقــلــة نــشــاطــهــم، وذلـــــك بــقــوانــني وتــشــريــعــات ضــامــنــة وبــيــئــة 
استثمارية امنة ( حماية قانونية )، لتكون جاذبة، وحماية للمنتج 
الوطني، وسياسة تجارية واستيرادية عقالنية، عند ذلك سوف 
نشجع رأس املال املهاجر على العودة حني يجد اصحابه زمالءهم 
في الداخل مدعومني بقوانني وضمانات، فهل هناك ارادة حقيقية 
لتوفير هذه املتطلبات؟! وبدونها ال يمكن ان نجتذب راس املال 

املهاجر.
للقطاع  عــن دور  نافعا  فــال حديث  املتطلبات  هــذه  توفر  وبـــدون 
الخاص في التنمية، وال تنمية تتحقق بدونه، أي القطاع الخاص، 
عديدة  التنمية  تحقيق  فــي  الحقيقي  الــخــاص  الــقــطــاع  وتــجــارب 
وعلى امتداد الكرة االرضية، وهنا في العراق ما زالت العشرات 
ــتــجــارب الــتــي تــعــد مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الــحــقــيــقــي، والــتــي  مـــن ال
 صمدت ولم تغادر العراق، ولم تزل متحفزة وتبذل جهودا خيرة، 
وحققت نجاحات مشهودة بالرغم من العراقيل، ولكنها ال تكفي 
في  وفشل  خامل  عــام  قطاع  مــع  البلد،  تنمية  متطلبات  لتغطية 

تحقيقها.

حقل نفطي

يورو
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تنتظم العالقات الدولية وفق قياســــــــات نفعية تســــــــتوفي مبرراتها من خدمة 
املصلحــــــــة الوطنيــــــــة لكل بلــــــــد، بالتناظر مــــــــع ســــــــواه؛ لذلك لم يبــــــــق فيها منت 

للمجامالت، إنما ثمة هامش إنساني خارج السياقات.
تتساوى االبعاد العاطفية، في لعبة املشاطرة "خذ وطالب" التي طرحها الرئيس 
التونســــــــي الراحــــــــل الحبيب بو رقيبة، في العــــــــام 1965، وهي فكرة عملية مئة 
باملئة، يجب استحضارها على االصعدة كافة.. الفردية واالجتماعية والدولية؛ 
فالعالم ليس غابة بمعنى أن األقوى يفترس الضعيف، لكنه مضمار ســــــــباق، 
يغلب فيه األشطر الكسول! بالغا األهداف املطلوبة قبل سواه، مستحوذا على 

منافعها. 
ــــــــْلم"، كما يقول الشــــــــاعر شاذل طاقة، انطالقًا من  ، يا عيني، وما سَّ "غريبًا مرَّ
كون املداوالت السياسية والتجارية تخضع ملنطق صارم، يؤسس على جذور 
راسخة؛ كي يقوم بنيان عالئقي رصني، لكن فيه إيحاءات قد تبطل صفقات 
تجارية كبــــــــرى، وتلميحات معنويــــــــة.. ربما تغير مواقف سياســــــــية متبناة.. 
ســــــــرعان ما تنســــــــف إذا "مر حزينا... وما ســــــــلم" 
بوصف أن حسابات الحقل يعاد ترتيبها بموجب 
النتائــــــــج املتحققة في البيدر. الحــــــــزم في العالقات 
الدولية، مبطن بهشاشــــــــة سحرية تصل حد جمال 
الشــــــــعر.. في إنسانيتها او بشاعتها، ال فرق، ومن 
هنا ال بد من البحث عــــــــن عناصر القوة في تبادل 
املنفعة سياســــــــيا، من دون سحق املجتمعات؛ فأنا 
أجد في عبارة الوالــــــــي االموي على العراق الحجاج 
بن يوســــــــف الثقفي: "من تكلم قتلناه ومن ســــــــكت 
مات كمدا" غاية في بالغة الشعر وسحر االيصال، 
ملعنى يراد ترســــــــيبه في قعر وجــــــــود املتلقي، كي 
يقيد حركته من داخل شعوره بالضعف، من دون 

قيود ظاهرة تربط حول يديه او تشل حركته.
ومــــــــن هنــــــــا تصــــــــدق االحــــــــالم الرومانســــــــية على 
التعامــــــــل الدولي؛ لكي تنتظــــــــم العالقات وفق تبادل 
املنفعــــــــة القائم على خدمة مصالــــــــح بلدين او أكثر، 
من دون أن يغيب هاجس املشــــــــاطرة، في الوصول 
الــــــــى الدرجات القصوى من الجــــــــودة والكلفة االقل 
والســــــــهولة فــــــــي التعاطي مــــــــع النظيــــــــر الدولي، من 
حيث تنظيم املواقف السياسية والربح في التبادل 
التجاري وتدعيم الضمانات والتواصل االنساني، 
كهامــــــــش.. أجمل من املنت، لكنه ليــــــــس أهم منه؛ ألن املنت منت والهامش هامش، 
ال تزحف قيمة على أخرى، مهما تعرض العالم الى هزات فكرية واقتصادية.

فمهما اتكأ الساســــــــة على تخت التأمل حاملني، لن تمحى حكمة بورقيبة "خذ 
وطالب" وتحل بدًال منها "ســــــــوي خير وذب بالشط" إطالقا.. مهما كان الفرد 
اتكاليا في مجتمع كسول، انفلتت عرى انتمائه الوطنية منفصمة؛ فالعالقات 
الدوليــــــــة ال تفور في قدر يغلي فوق نار الهبة، لكنها تنضج على مجمرة ذات 
نــــــــار هادئة.. تســــــــتعر.. ريثما تصل الى درجة اتقاد القــــــــدر الفائر.. يغلي فوق 

نار الهبة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 ومع ســــــــعادة العراقيــــــــني باالنتصار على 
قوى الظالم، ظلت االوضاع متردية على كل 
واالقتصادية،  واالمنية  السياسية  الصعد 
مع تفاقم الصراع على الســــــــلطة وتفشــــــــي 
الفساد، كل ذلك ادى الى نزول فئات كبيرة 
من الشــــــــعب العراقي الى الشارع في اوسع 

ممارسة احتجاجية في العراق .
ومــــــــا زاد الطــــــــني بلة  على خلفيــــــــة الصراع 
االميركــــــــي - االيرانــــــــي فــــــــي العــــــــراق  كان 
الحدث (الصدمة) في اغتيال الشخصيتني 
املؤثرتني قاســــــــم ســــــــليماني وأبــــــــو مهدي 
املهندس، علــــــــى يد القــــــــوات االميركية في 
بدايــــــــة هذا العــــــــام 2020، على طريق مطار 
بغداد، وجاء الرد بالهجوم على الســــــــفارة 
االمريكيــــــــة مــــــــن قبــــــــل مجاميع مســــــــلحة, 
وقصــــــــف قواعدها في العــــــــراق، األمر الذي 
جعل الحكومة العراقيــــــــة في موقف حرج 
ازاء كل ذلك،ممــــــــا دفــــــــع بالبرملــــــــان العراقي 
املنقسم على نفســــــــه للتصويت على الزام 
حكومــــــــة تصريــــــــف االعمــــــــال بالطلب من 

االميركان الخروج من العراق.
 واســــــــتجابة لهــــــــذا التشــــــــظي واالرتبــــــــاك، 
يأتــــــــي الحــــــــوار العراقــــــــي - االميركي على 
االســــــــتراتيجي)  االطار  (معاهــــــــدة  اعقاب 
التي وقعت عام 2008 بــــــــني البلدين, وألن 

التأثير االيراني اقوى من نظيره االميركي 
فــــــــي الواقــــــــع العراقــــــــي، تم ســــــــحب القوات 
االميركيــــــــة نهاية العــــــــام (2011) في زمن 
حكومة املالكي.. مع االبقاء على اعداد من 
القوات ألغــــــــراض االستشــــــــارة والتدريب، 
ثــــــــم عــــــــادت قــــــــوات التحالف بعــــــــد احتالل 
(داعش) ملناطق واسعة في شمال العراق.. 

ومع اشــــــــتداد الصــــــــراع االميركي االيراني، 
متخذيــــــــن العراق ميدانا لــــــــه، وبعد (حادثة 
املطــــــــار)، تصاعدت حدة الصــــــــراع الى ابلغ 
مدى، ومارست ايران ضغطا مباشرا على 
الحكومة العراقية إلخراج القوات االميركية 

مرة اخرى. 
مــــــــن وزيــــــــر الخارجيــــــــة   االن وبمبــــــــادرة 
االميركــــــــي (مايك بومبيو)، ســــــــيصار الى 
سلســــــــلة حوارات حــــــــول ترســــــــيم العالقة 
املســــــــتقبلية بني العراق وامريــــــــكا، واعتقد 
بــــــــان النتائــــــــج ســــــــتكون لصالــــــــح البلدين 
واملنطقــــــــة بما فيهــــــــا ايــــــــران, وربما تمهد 
لتفاهــــــــم اميركي - ايراني الحقــــــــا.. ويبدو 
ان حكومة الســــــــيد (الكاظمي) ستستفيد 
مــــــــن التجارب الســــــــابقة وتعالج ما اخفقت 
به الحكومات املتعاقبــــــــة، وتأتي هنا اهمية 
حســــــــن اختيار الوفد املفاوض، فاملطلوب 
وحدة القرار العراقي وتذويب االختالفات 
والوصول الى رؤية وطنية موحدة، بحوار 
عراقي /عراقي حول مجمل امللفات العالقة.

لقــــــــد طالب الوفــــــــد العراقي بدعــــــــم اميركي 
مــــــــن الناحيتــــــــني االقتصاديــــــــة واالمنيــــــــة، 
ألهميتهمــــــــا القصــــــــوى في تجــــــــاوز أزمة 
انخفاض اسعار النفط، وملالحقة عناصر 
(داعــــــــش) التــــــــي نشــــــــطت في غيــــــــاب دور 

(التحالف)، وانشغال الدولة بمقاومة وباء 
(كورونــــــــا)، كما من املحتمــــــــل ان يتضمن 
الحوار الحقــــــــا اتفاقا عــــــــن جدولة لخروج 
القوات االجنبية من العراق، وهو أمر يتسم 
بأهمية اولى لدى جهات سياســــــــية عراقية 
تشكل ضغطا دائما على القرار العراقي.. 
ومن الضرورة ان يتبــــــــع هذا الحوار حوار 
(عراقي - ايراني)، يضمن للعراق سيادته 
كدولة تتعامل مع الجميع على اساس عدم 
التدخــــــــل في الشــــــــؤون الداخليــــــــة للبلدين.. 
فليس من مصلحة العراق معاداة امريكا، 
كمــــــــا ليس من املصلحة معاداة ايران أو اية 
دولة اخرى، بل ارى من الضروري التحرك 
النعاش التواصل االيجابي ومّد جســــــــور 
التعــــــــاون مــــــــع الــــــــدول العربيــــــــة واالقليمية، 
وخلق أفضية واسعة لاللتقاء على اساس 
اســــــــتقاللية القــــــــرار واملصالــــــــح املتبادلــــــــة. 
الحوار سينجح مع االقرار بوجود عقبات 
في املشهد السياســــــــي العراقي، قد تؤخر 
تنفيذ بعــــــــض املطالــــــــب االمريكيــــــــة والتي 
تحتاج مــــــــن الحكومة العراقيــــــــة الى بعض 
الوقت للمعالجة. االمر اآلخر هو ما يتعلق 
بالتزام العراق ببنــــــــود الحصار االميركي 
علــــــــى ايران في ما يخص التبادل التجاري 

واستيراد الطاقة.

تســــــــتعد ســــــــوريا الى جانب لبنان لتداعيات تفعيــــــــل قانون "قيصر"، 
الــــــــذي يتضمن احدى اقســــــــى أنواع العقوبــــــــات االقتصادية االميركية 
وطــــــــأة على البلديــــــــن، رغم انها موجهة فــــــــي مضامينها النّصية نحو 
سوريا وحلفائها بشــــــــكل قانوني، لكن هذه العقوبات في امتداداتها 
لن تســــــــتثني كل من يمــــــــّد يد العون لالقتصاد الســــــــوري من حلفائه 
التقليديني صراحة. وقد تلقت األسواق املالية السورية أولى الصدمات 
الكبيــــــــرة فــــــــي غضون هذا األســــــــبوع عبــــــــر انهيار تاريخــــــــي لعملتها 
الوطنية "الليرة"، إذ فقدت نحو ســــــــبعني في املئة من قيمتها التداولية 
في مقابــــــــل الدوالر، إضافة الى تخبط كبير في مضاربات األســــــــواق 
الرســــــــمية والســــــــوداء على حد ســــــــواء، في تســــــــابق انعكس بشــــــــكل 
كارثي على ســــــــعر الليرة والقوة الشــــــــرائية لها، لدى مختلف الطبقات 
الفقيرة واملتوسطة املصابة بالصعقة والجمود لتلقي الضربة األولى 
لالصطدام الواقعي بحلول موعد سريان قانون قيصر. وهذا القانون 
هــــــــو عبارة عــــــــن حزمة عقوبات قاســــــــية جــــــــدًا، عملت مراكــــــــز القرار 
االمريكية علــــــــى انضاجها قرابة من ســــــــنتني، 
بناء على شــــــــكوى اتخذت طابعًا دوليا تستند 
الــــــــى وثائق صورية وفيديويــــــــة قدمها معارض 
ســــــــوري للمنظمات الدولية ولالدارة االميركية، 
تظهر – بحسب ادعائه - حجم القسوة املفرطة 
التي يمارســــــــها النظام الســــــــوري فــــــــي التعامل 
مــــــــع معارضيه فــــــــي الســــــــجون، وإزاء افراد من 
الحركات التي نادت بتغيير النظام تزامنا مع ما 
يسمى بـ"بالربيع العربي" حتى وقت تقديم تلك 
الوثائق. لكن آثار تلك العقوبات املشددة سوف 
تلقي بقســــــــوتها ال على حلفاء سوريا املعلنني 
والسريني، بقدر ما سوف تنعكس على املواطن 
السوري البســــــــيط الذي يعاني أصال من سوء 
ظرفه املعاشــــــــي، وسط حصار دولي منذ قرابة 
عشر سنوات. صانعو هذه القرارات الضاغطة 
يعــــــــون هذه الحقيقــــــــة األخيــــــــرة، ويعتبرون هذا 
الضغــــــــط جزءًا من حفر املزيد من الفجوات بني 
املواطن السوري وحكومته، ما قد يؤدي مجددا 
الى تفــــــــكك العالقة ومن ثم الدولة الحاكمة، وهو 
مــــــــا تهدف اليه كل القرارات الدولية الســــــــابقة والصراع املســــــــلح القائم 
هناك، الذي أدى الى جعل ســــــــوريا حقال مفتوحا الســــــــتقطابات عدة 
تتجاذب بشــــــــكل يومي بينها على تلك الســــــــاحة الهشــــــــة. يجري كل 
ذلك وســــــــط واقع لبناني ال يقل احتداما وســــــــوءًا، من انهيار كبير في 
الليرة اللبنانية، وشــــــــلل شــــــــبه تام في القطاعات العامة والخاصة، ما 
يلقي بظالل ال يستهان بامتدادها نحو مناخات مجاورة، في توقيت 
يشــــــــهد هبوطا حاّدًا في اقتصادات العالم واملنطقة بســــــــبب كورونا، 
وهبوط فادح في اإلنتاج والصناعات البترولية. ليس من السهل تقبل 
شــــــــلل اقتصاد بلدين عربيني مجاورين على التوالي للعراق، من دون 
توقع انعكاسات مثل هذا الشلل على بلدنا الغارق اساسًا في طبقات 
من االزمات. قراءة املشــــــــهد بشــــــــكله االفقي ال يشعر أي اصبع يؤشر 
على الخريطة املحيطة بالعراق افقيا بأي نوع من االرتياح، وربما ينذر 
بأفق يستدعي املزيد من الدراســــــــات واخذ الحيطة والدراية، والتوجه 
الحاســــــــم نحو ترصني املوقف العراقي القادم وســــــــط هــــــــذه الخريطة 
املائرة وغير الثابتة، التي تبحث عن حلول بدورها، ولكن غالبا خارج 

حدودها.

{ }

2003
2014

مشــــــــروع  أّي  إلنشــــــــاء  التخطيــــــــط  عنــــــــد 
الجــــــــدوى  دراســــــــة  تكــــــــون  اقتصــــــــادي، 
االقتصادية هــــــــي املفتتح االســــــــتهاللي في 
هذا التخطيط، لكونها املؤشر األساس الذي 
ُيحدد اتخاذ قرار اإلنشــــــــاء من عدمه . كما 
أنهــــــــا الضمانــــــــة النظرية – العمليــــــــة للنجاح 
طيلة عمــــــــر املشــــــــروع، وال نجــــــــاح من دون 
دراسة جدوى اقتصادية، كما ثبت ذلك في 

العديد من التجارب عامليًا.
فــــــــي دراســــــــة الجــــــــدوى االقتصاديــــــــة، وهي 
دراســــــــة فنية في معظــــــــم جوانبها، ال يصح 
الركون إلــــــــى االحتمال واالعتقاد إّال بحدود 
ضّيقة جدًا؛ والبدَّ من محددات ومؤشــــــــرات 
يتم االعتمــــــــاد عليها خالل الدراســــــــة، وهنا 
ســــــــنعرض بإيجاز بعض املحددات املطلوبة 
إلنشــــــــاء مشــــــــروع صناعي كمثــــــــال؛ وهي 
بالتالــــــــي محددات يمكــــــــن أن يصح بعضها 
أو معظمهــــــــا في دراســــــــة جدوى املشــــــــاريع 

االقتصادية اُألخرى:
املــــــــواد األوليــــــــة ومــــــــدى توفرهــــــــا محلّيًا أو 
اســــــــتيرادّيًا، الحاجة الفعلية للمنتج وحجم 
االســــــــتهالك املحلي، تّوّفر الطاقة الكهربائية 

والغاز، القرب من طــــــــرق املواصالت القائمة 
ومصادر املياه، املشــــــــاريع القائمة املشابهة 
ومديات تأثيرها في الســــــــوق، التكنولوجيا 
الصناعية املناسبة، املوارد البشرية املتاحة، 
عالقــــــــة املنتج بمنتجات املشــــــــاريع األخرى، 
املوقع الجغرافي األمثل، التلّوث البيئي الذي 
سيحصل وطرق معالجته، معدالت درجات 
الحرارة لسنوات ســــــــابقة في املوقع املحدد، 
فترة اســــــــتعادة رأس املال، الهيكل التنظيمي 
االداري والفنــــــــي واملــــــــالك املناســــــــب، كلــــــــف 
االنتاج والربح املســــــــتهدف، طرق التسويق، 
االنتاجيــــــــة  الطاقــــــــة   ، والتغليــــــــف  التعبئــــــــة 
التعاقديــــــــة والتصميمية، أيام العمل وفترات 
الصيانــــــــة، طبيعــــــــة االنتاج: مســــــــتمرة طوال 
اليوم باملناوبــــــــة أم وجبة واحــــــــدة، الخدمات 
واآلليــــــــات  املعــــــــدات  املطلوبــــــــة،  الصناعيــــــــة 
املســــــــتخدمة، الســــــــالمة الصناعية والطبابة، 
ورش العمــــــــل واملختبــــــــرات، وســــــــائط نقــــــــل 
املنتسبني، مســــــــتلزمات السكن الضرورية 
قرب املصنع، املطعم والخدمات االجتماعية، 
وغيرهــــــــا . إنَّ الكثير من املحــــــــددات التي تم 
ذكرهــــــــا، يتطلب معرفة إحصائية واســــــــعة 

ومعالجــــــــات حســــــــابية ورياضيــــــــة، وتنظيم 
عالقة مع جهات متعددة: عســــــــكرية، مدنية، 
أمنية، صحية، بلدية ومســــــــاحة، مستهلكني 
للمنتــــــــج، إذ أن لــــــــكل من هذه الجهــــــــات رأيًا 
يرتبــــــــط بطبيعة املشــــــــروع وموقعه وتأثيره 

املجتمعي والعسكري والصحي... الخ.
وفي الجانب األهم، فإنَّ القائمني على إعداد 
دراســــــــة الجدوى االقتصاديــــــــة ال بدَّ من أن 
يكونوا من الكــــــــوادر االختصاصية في هذا 
املجال، ومن أصحــــــــاب الخبرة، والتحصيل 
الدراســــــــي بتفاصيلــــــــه املتعددة: الهندســــــــي، 
التجــــــــاري،  االقتصــــــــادي،  املالــــــــي،  الفنــــــــي، 
التســــــــويقي، القانوني، تبعًا للترابط الوثيق 
في مــــــــا بينها، إذ تتطلب الدراســــــــة مثل هذا 

 لتفاصيلها املتداخلة.
ً
الترابط، نتيجة

وللتقريــــــــب، يمكن مالحظــــــــة ترابط وفاعلية 
هــــــــذه االطراف في تحديد قيمــــــــة املنتج، بعد 
أن ُتحتســــــــب الكلف االتية للوحدة االنتاجية 
األوليــــــــة واملــــــــواد  املــــــــواد  القياســــــــية: كلــــــــف 
االحتياطيــــــــة والصيانــــــــة، كلــــــــف الخدمــــــــات 
الصناعية (كهرباء، ماء، غاز، بخار، زيوت، 
الرواتب واملخصصات  محروقات).. كلــــــــف 

واألجــــــــور والتوقيفــــــــات التقاعديــــــــة، كلــــــــف 
مطعــــــــم،  (طبابــــــــة،  االجتماعيــــــــة  الخدمــــــــات 
ســــــــكن، نقل).. كلف التعبئة والتغليف، كلف 
الدعاية واإلعــــــــالن ، كلف الدعوات القضائية 
والحقوق . ومن مجموع هذه الكلف للوحدة 
القياســــــــية، وبعد إضافة نسبة مئوية إليها 
كهامش ربــــــــح، تتحــــــــدد قيمة املنتــــــــج، ومن 
خالل هــــــــذه القيمة وحجم التســــــــويق يمكن 
احتســــــــاب نقطــــــــة التعادل وفترة اســــــــترداد 
رأس املــــــــال اُملســــــــتثَمر. وللتقريــــــــب أيضــــــــًا، 
وبحســــــــب املحددات القياســــــــية العاملية التي 
ُتشــــــــير إلى نجاح الدراســــــــة، أن تكون نسبة 
الرواتــــــــب واالجــــــــور ال تتجــــــــاوز 30 % من 
مجمــــــــوع الُكلف، وأن تكون نســــــــبة املوظفني 
االداريني بمختلف التخصصات ال تتجاوز 
10 % من مجموع املنتسبني، وهكذا يكون 
لكل عنصــــــــر من عناصر دراســــــــة الجدوى 

ة. االقتصادية محدداته القياسيَّ
ما تقــــــــدم عرض موجز عن أوليات دراســــــــة 
الجدوى االقتصادية ملشــــــــروع صناعي، إّال 
أن التفاصيــــــــل الدقيقــــــــة تتطلــــــــب الكثير من 

االستغراق.

فــــــــي البداية البد مــــــــن توضيح أن الدين الفطــــــــري يحتوي على 
ـــــني من العبــــــــادة, وكل نمط لــــــــه نظامه ووحدتــــــــه الزمنية,  نمطـــ
فالعبــــــــادة االولى هي مادية شــــــــكال كالصالة والصوم, وهناك 
عبادة روحية قد تشــــــــتملهما اذا ســــــــعى البشر الى تحقيقها, 
ولكــــــــن واقعيــــــــا طابعهمــــــــا املــــــــادي مهيمن علــــــــى مضمونهما 
الحيــــــــوي, واي عمــــــــل بــــــــال مشــــــــاعر حيوية فيه ســــــــوف يفنى 
ويتالشــــــــى كتالشــــــــي املادة التي يمثلها, بينما تلك املشــــــــاعر 
التــــــــي هي عبــــــــادة ذاتيــــــــة, وال تدخل فــــــــي االصــــــــول والقانون 
الدينــــــــي, وهي صراحة مــــــــا يحتاج اليه ويفقده نســــــــبيا الذين 
هم ملتزمــــــــون بالعبادة املادية كواجب حتمي, ويكون اداء ذلك 
الواجب بحسب العرف املعمول به, واملعنى الروحي للدين الذي 
هو يرتبط باملشــــــــاعر الحرة للناس, التــــــــي هي غير مقيدة الى 
نظام او مرتبطة بســــــــياق, والتي يســــــــميها بعض الفالسفة – 
املعنى االنســــــــاني – والتي هي مفهوم روحي واســــــــع وعميق, 
وخارج اي الية محددة, وتلك الصيغة هي التي تمنعنا من فعل 
مضاد لها, وتدعونا دائما الى حمل روح املساملة, وهي املسار 
املعنــــــــوي الجليل الذي اتخــــــــذه جميع االنبيــــــــاء, الذين ارتكزت 
دعواتهم املتفرقــــــــة على هذا املعنى االصيــــــــل. هناك طرفة في 
اطــــــــار التزامن لنا غاية في ايرادهــــــــا, فقد عمل خصما التاريخ 
السياســــــــي والعســــــــكري كل من تشرشــــــــل وهتلــــــــر في عمل 
مشترك, فهما كانا متزامنني في عمل، هو اقرب الى ما يسمى 

مراسل سلمي وليس حربيا، لقيامهما بايصال الرسائل رغم 
خطورة الوضع العســــــــكري, ولكــــــــن تلك الروحيــــــــة قد تبددت 
تدريجيا, وذلك بعد شــــــــغلهما التفكير املادي للسياسة, فقادا 
العالم الى ابشــــــــع حــــــــرب كونية, وفقــــــــدان الــــــــوازع الروحي قد 
دعم ســــــــطوتهما العسكرية, ويرى ســــــــارتر, أنه كلما اتسعت 
ســــــــطوة الحس العســــــــكري قلت ســــــــطوة العقــــــــل والفكر الحر, 
وفعال انحرف هتلر وخصمه االنكليزي, وســــــــاد الدمار ومات 
املاليني من البشــــــــر, ولم تخرج القيــــــــم الروحية بمعنى مالئم, 
فهتلر قد انتحر وتشرشــــــــل احتفل بالنصر, فأّي بشاعة قد 
رســــــــمها لنا العالم املادي بقســــــــرياته, ولالسف، تلك القسرية 
املاديــــــــة موجودة حتى اليوم, بل تفاقــــــــم ايقاعها, ووجدت من 
يستوعبها من دون وعي, بل بتسليم اعمى يقبل حتى بجلد 
الذات, وبدل أن يســــــــود املعنى الســــــــلمي الروحــــــــي, الذي ارتبط 
بعلمنــــــــة الدولة وقانونها الوضعي, على اعتبار أنه مثال قبوله 
اوسع للقانون الديني, وال ندري املرات التي نسخ فيها واقعنا 
املادي هتلر, الــــــــذي تعددت نماذجه بهيئــــــــات مختلفة, وكذلك 
املاديــــــــة الدينية بعد ســــــــقوط نظم الدولة, ولدت لنــــــــا تلك املادية 
مجتمع الطائفة, الذي كان اضافة الى ساكســــــــونيته البشــــــــعة, 
اشــــــــبه بهيردوتيا البد من أن تفعل فعلتهــــــــا, وخلو الخصوم 
يجعلها تخلق خصوما لها وتقــــــــوم بتصفيتهم, بينما بقيت 
العلمانية عزالء، والتي كانت قد تربت في كنف الدولة ونظامها 

الحيوي, ولم تغادر قناعتها الروحية, وهي مثلت بجدارة دينا 
روحيا فائقا وإن افتقدت الى االعراف .

ثمة تســــــــاؤل مسالم عن حياتنا منذ العام 2003 الى اليوم, كم 
من املآســــــــي عاش الناس املتدينــــــــون روحيا؟ طبعا هناك االف 
االجابات، ولكن ال تخرج عــــــــن افقها املنحاز, وتتفق وال تهتم 
مع الذين ال تهدف مســــــــاملتهم الى اي تبرير اخالقي ملوقفهم, 
بل هي على العكس، قــــــــد تكون وجها اخر من القتل الطائفي, 
الذي كان يبرر موقفه االخالقي, ويؤكد حقه الديني, فهو يرى 
الدفــــــــاع عن معتقــــــــده واجبا, وما اكتفت املاديــــــــات الدينية بهذا 
فقط , بل شرعنت الحياة وفق قانون الغابة, فانعدم اي معنى 
روحي, بينما املعنــــــــى العضوي ما انجرت علمانيته الى نفس 
املنزلــــــــق الذي انجــــــــرت اليه املادية الدينيــــــــة, وبقيت تراهن على 
املعنى الســــــــلمي والتزام العامل االنســــــــاني في الحدود املتاحة, 
واعطت لنفسها االنطباع املرضي والقناعة باملوقف االنساني 
بصيغتــــــــه املدنيــــــــة, وانعدم فيهــــــــا اي تجاوز على حــــــــق الغير, 
مناقضــــــــة املاديــــــــة الدينية التي ضاعت فيهــــــــا املعايير, وانعدم 
فيهــــــــا اي نفس مســــــــاملة, وال يمر على خاطر احــــــــد فيها قوله 
تعالى: ( فإن جنحوا للســــــــلم فاجنح لها)، ومؤكد أن السلم هو 
معنى روحي سمح تفتقده حياتنا الى حد كبير, والدين احوج 
الى الســــــــمو الروحي الســــــــلمي، كعبادة روحية وتربية للنفس 

البشرية .



 فرح مؤجل
 نادية الطالبة التي انهت دراســــــــتها 
الجامعيــــــــة هــــــــذا العام قالــــــــت : منذ 
االخيــــــــر  الدراســــــــي  العــــــــام  بدايــــــــة 
فــــــــي الكليــــــــة، انــــــــا وزمالئــــــــي كنــــــــا 
متحمســــــــني ليــــــــوم التخــــــــرج ومــــــــا 
يرافقه من فرح واستعدادات، بدءًا 
(الحنــــــــة) او الحفل  بمــــــــا يعــــــــرف بـ
التنكري، وعندما كنت في املرحلة 
االعدادية كنت شــــــــاهد عيان على 
التي  والتجهيــــــــزات  التحضيــــــــرات 
قامت بها شقيقتي الكبرى، كيف 
اختــــــــارت مالبــــــــس الحفل وصورة 
التخرج برفقة والدتــــــــي، وانا كذلك 
كنــــــــت قــــــــد اعــــــــددت افــــــــكارًا كثيرة 
استعدادًا لتخرجي في الجامعة". 

 انتظار
 سراب املتخرجة في الجامعة منذ 
بضع سنوات بينت : ان شقيقتها 
قامت بالتحضيرات لحفل التخرج 
بــــــــدء العام الدراســــــــي االخير  منذ 
في الجامعة واشــــــــترت زي التخرج 
الخاصــــــــة  الزينــــــــة  ادوات  وبعــــــــض 
بهذه املناســــــــبة، اذ كانت ســــــــعيدة 
جدًا وهــــــــي تنتظر اليوم املنشــــــــود 
بعــــــــد اربعــــــــة اعــــــــوام من الدراســــــــة 
واالجتهاد، وعلى الرغم من ظهور 
وبــــــــاء كورونا والظــــــــروف الصعبة 
التي رافقت العام الدراسي اال انها 
لم تفقــــــــد االمل فــــــــي امكانية اقامة 
الحفل الذي ينتظــــــــره الطالب وهم 
يشــــــــارفون على انهاء دراســــــــتهم 
الجامعيــــــــة قبــــــــل خــــــــوض معترك 

الحياة .

ة  صور تذكاريَّ
تقلب نادية صور تخرج شقيقتها 
اكثــــــــر  منــــــــذ  املتخرجــــــــة  ســــــــراب، 
من عشــــــــرة اعــــــــوام وهــــــــي محاطة 
بزميالتهــــــــا وزمالئهــــــــا والفرحــــــــة 
فــــــــي زيهم  باديــــــــة علــــــــى محياهم 
املوحد الخاص بالخريجني، وتقول 
نادية بصوت مليء بالحسرة: منذ 
دخولي الجامعة وانا انتظر بشغف 
ولهفــــــــة أن يكون لــــــــدي البوم صور 
مشابه ملا تملكه شقيقتي، اسجل 
فيه فرحي ولهفتــــــــي بيوم التخرج 
ويكون شاهدًا على سنوات التعب 
والجهــــــــد ولكــــــــن لالســــــــف جائحة 
كورونا حرمتنــــــــا من هذه الفرحة، 
ومازال القلق يســــــــاورني من عدم 
يــــــــوم خاص لحفل  حصولي على 
التخرج مع زمالئي في الكلية التي 

قضينا فيها اجمل ايام العمر.
 

 تجربة
 الدكتورة سهاد القيسي اكاديمية 
املستنصرية تحدثت  الجامعة  في 

املرحلــــــــة الرابعــــــــة قائلــــــــة: "لــــــــم تثن عــــــــن تجربة قــــــــام بهــــــــا طالبها في 
الظــــــــروف العصيبة التي نعيشــــــــها 
اليوم طالبــــــــي عن صنــــــــع االفكار 
والتجــــــــارب املثمرة، اذ قاموا بجمع 
املبالغ املالية التي كان من املفترض 
احتفاالتهــــــــم  بهــــــــا  يقيمــــــــوا  ان 
ويشــــــــتروا بها ثياب الحفالت التي 
تقام كل عام تزامنًا مع تخرجهم، 
وعوضــــــــًا عــــــــن ذلك بــــــــدؤوا بحملة 
واملحتاجــــــــني  للفقــــــــراء  تبرعــــــــات 
للمســــــــاعدة في تجــــــــاوز ازمة وباء 
كورونا، فالطالب العراقي معروف 
بعزيمتــــــــه وارادتــــــــه ويختلــــــــف عن 
اقرانه في الدول االخرى بانه كلما 
تعرض ملصاعب وظروف عصيبة 

كلما كان مبدعًا وناجحًا".
 أسباب

مدير العالقات واالعالم في جامعة 
بغــــــــداد الدكتور عــــــــادل عبد الرزاق 
الغريري اشــــــــار الى "وجود تقليد 
ســــــــنوي متبع في اغلــــــــب جامعات 
العالم لالحتفــــــــال بيوم التخرج في 

الجامعة، وفي العــــــــراق يتم تحديد 
اليــــــــوم الخاص بحفــــــــل التخرج من 
قبــــــــل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــــــــي، وقــــــــد تعــــــــذر االحتفــــــــال 
بخريجي العــــــــام املاضي الذي كان 
مقررًا القيام به في تشرين الثاني 
مــــــــن العام 2019، بعد ان تزامن مع 
التظاهــــــــرات التــــــــي انطلقت في ذلك 
الوقــــــــت، لذلك لم نتمكــــــــن من اقامة 
الحفل املركزي الذي تقيمه جامعة 
بغــــــــداد وبقية الجامعــــــــات االخرى، 
ولفت عبد الرزاق الى وجود تقليد 
سنوي يقوم به الطلبة داخل الحرم 
الجامعي، اذ يرتــــــــدون زي التخرج 
املوحد ويلتقطون الصور التذكارية 
في بوابة الجامعــــــــة وعمادة الكلية 
االســــــــاتذة  االحتفال  ويشــــــــاركهم 
واالهل واالصدقــــــــاء، و يتم تحديد 
االحتفــــــــاالت بــــــــدءًا من شــــــــهر آذار 
ولغايــــــــة نهايــــــــة نيســــــــان، لكن في 
هذا العام حرمــــــــت جائحة كورونا 
الطــــــــالب من فرحتهــــــــم، اذ فرضت 

على الجميــــــــع املكوث فــــــــي البيوت 
ولــــــــم يقتصــــــــر االمــــــــر علــــــــى قطاع 

التعليــــــــم فقــــــــط ، بل تعطلــــــــت اغلب 
مفاصــــــــل الحيــــــــاة، وكان للتعليــــــــم 
العالــــــــي النصيب االكبــــــــر من هذه 
الجائحة بعد ان تعطلت الدراســــــــة 
بجميع املراحل . االمر الذي اضطر 
اللجــــــــوء للتعليم  الــــــــى  الجامعــــــــات 
االلكترونــــــــي من اجــــــــل اكمال العام 
الدراســــــــي وعــــــــدم ضيــــــــاع الســــــــنة 

الدراسية .

 روبوت 
في االيام القليلة املاضية ضجت مواقع 
والفضائيات  االجتماعــــــــي  التواصل 
بمقاطع فديوية لروبوتات آلية تحمل 
صور الطالب املتخرجني ، فبســــــــبب 
الظــــــــروف واالجــــــــراءات الوقائيــــــــة من 
فيروس كورونا املســــــــتجد في اغلب 
دول العالــــــــم، أقامت جامعــــــــة يابانية 
دون  مــــــــن  لطالبهــــــــا  تخــــــــرج  حفــــــــل 
اســــــــتخدمت  انهــــــــا  إال  حضورهــــــــم، 
روبوتــــــــات متحركة مع صور الطالب 
ترتــــــــدي أوشــــــــحة وقبعــــــــات التخرج، 
عوضــــــــًا عن حضورهم شــــــــخصيًا ، 
اذ يحمل كل روبوت جهاز حاسوب 
لوحيًا مكان الوجــــــــه متصل بمكاملة 
فيديوية مــــــــع الطالــــــــب ليعيش لحظة 
تخرجه من املنزل من خالل اتصاله 
بروبوته الذي خصص له في الحفل، 
وليتحكــــــــم به عن بعد خالل تســــــــلمه 
شــــــــهادة تخرجه من رئيس الجامعة 
وســــــــط تصفيق االساتذة املوجودين 
فــــــــي قاعة االحتفــــــــال . وفــــــــي تقرير 
نشــــــــره احد مواقــــــــع االنترنت تحدث 
احــــــــد طلبة املاجســــــــتير الذي تســــــــلم 
شهادته بواســــــــطة روبوت آلي، قائًال 
: هذه تجربة غير مألوفة، أن أتســــــــلم 
الشــــــــهادة خــــــــالل وجــــــــودي باملنزل. 
ونأمل أن نصبح بهــــــــذه الفكرة قدوة 
لجامعات أخرى، للحد من التجمعات 
التي ترفع مخاطر اإلصابة بفيروس 

كورونا .
 .

ة  حفالت الكترونيَّ
 عــــــــدد مــــــــن زمــــــــالء نادية عملــــــــوا على 
االعــــــــداد لحفــــــــل الكترونــــــــي وصنعــــــــوا 
بوســــــــترًا كبيرًا يضم صــــــــور زمالئهم 
واطلقــــــــوا على انفســــــــهم دفعة كورونا ، 
تقول الطالبة الجامعية اســــــــتبرق امجد: 
في بداية االمر لم يكن من الســــــــهل على 
شــــــــقيقتي وزمالئها تقبــــــــل فكرة الغاء 
حفــــــــل التخرج ، لكن الحقًا تقبلوا االمر 
حفاظًا على ســــــــالمتهم مــــــــن الجائحة 
التي غــــــــزت العالم بصورة هســــــــتيرية، 
واســــــــوة باغلبيــــــــة الطلبــــــــة حــــــــول العالم 
وضعوا بدائل لالحتفال بالتخرج ،منها 
االحتفال االفتراضي وتهيئة بوسترات 
ووضــــــــع صورهــــــــم لتعليقها وعرضها 

في مواقع التواصل االجتماعي .
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لــكــل مــهــنــة لــغــتــهــا الــخــاصــة املــحــكــيــة واملـــتـــداولـــة داخــــل الــفــئــة 
ُتبدل  وقد  االنسانية,  املجموعة  لتلك  تنتمي  التي  االجتماعية 
وادوات  الزمن  تطور  بفعل  االنسانية مصطلحاتها  املجموعة 
االستخدام وسنجد ذلك واضحًا في  امثلة متعددة من تطور 

املهن . 
في العراق وسواه عرفت مهنة الطبع القديمة للصحف واملجالت 
والكتب بالطباعة الحجرية بداية ثم دخل  عصر الطباعة مطلع 
القرن العشرين حتى مجيء عصر الالينوتايب عام 1954 في 

جرائد (البالد ) و(الزمان ) و(الشعب) وسواها.
متحركة  منفصلة  الــطــبــع  حـــروف  كــانــت 
الــواحــد ثالثة  ,وللحرف  الحديد  مــادة  من 
االخير  والحرف  ومتوسط  أولــي  اشكال, 

في الكلمة. 
كانت هذه الحروف بكل اشكالها توضع 
فــي خــانــات منفصلة فــي شبكة خشبية 
 ,  ( التسكاة   ) تسمى  كبيرة  حديدية  او 
وكان(املرتب)بضم امليم وتشديد التاء هو  
العامل الرئيس الذي يقوم بجمع الحروف 
عــلــى شــكــل كــلــمــات مــنــفــصــلــة يجمعها 
في(تسكاة ) آخر ليكون جمل املوضوع 

فقرة فقرة. 
كـــان عــامــل الــطــبــاعــة يــحــتــاج اثـــنـــاء جمع 
حروف املادة  الى ملء فراغات تحدث في 
الصفحة املعدة للطبع، فيضع نوعني من 
االشكال الحديدية املصممة هما (البوش) 
و(الـــطـــربـــوش) ,وشــكــل الــبــوش ال يحمل 
معلمًا واضــحــًا ســوى الــفــراغ , أمــا شكل 
الطربوش فهو شكل يعزز ثبات الكلمة املدونة املصنوعة داخل 

املقال . 
هذه الكلمات االصطالحية في لغة الطباعة تختلف عن مصطلح 
(بوش) العامي الذي يعني الفراغ او (بال فائدة) ويختلف عن 
معنى ذات الكلمة باللهجة البدوية التي تعني (املاشية) من غنم 

وابقار ..الخ
ومعنى  الجماعة,  املعاني:  معجم  في   ( (الــبــوش  كلمة  وتعني 

كلمة (بوشوا ) هو  : كثروا واختلطوا! 
أما (الطربوش) فكلمة معناها معروف بلباس الرأس االحمر. 
هكذا يتغير معنى الكلمة استنادًا الى بيئة االستخدام والزمن, 
الى  يحتاج  املــتــطــورة  وفنونها  الحديثة  الطباعة  فــي  أحــد  وال 

(بوش ) و(طربوش) بعدما دخلت عاملًا جديدًا من التطور.
ـــ

كتاب اُألستاذ الباحث باسم عبد الحميد 
الحقيقة)،  بـــ (سحر  املــوســوم  حــمــودي 
ُجـــهـــد واســـــع فـــي ســـيـــاقـــات املــــوروثــــات 
تــاريــخــهــا ومــثــابــرة مختصيها  ضــمــن 
في شتى الصنوف واألجناس البحثية. 
لكن املركز األساس في املنت ــ كما نرى 
ـــــ فـــي كـــّونـــه يــتــوســع فـــي مـــدى الــعــالقــة 
بــني صــنــوف املــــوروث ، بــني استقاللها 
كبنية ، وامتدادها إلى املجاورات. ومثل 
تــتــّيــســر ســبــلــه بسهولة  الــفــعــل ال  هــــذا 
نـــتـــج 

ُ
أ تــــامــــة بــمــعــظــم مــــا  دون مـــعـــرفـــة 

مـــن دراســــــات وكـــتـــب بـــأقـــالم ومــلــكــات 
باحثني ، ســواء كانوا عراقيني أو عربًا 
الــتــي  املــعــرفــيــة  الــفــرشــة  أو أجـــانـــب .إن 
أطــراف  الباحث هي جمع  عليها  اعتمد 
املعادلة والتركيز على الهدف األسمى ، 
حيث العالقة الجدلية بني تلك املوروثات 
الشعبي واألســاطــيــر.  ــتــراث  ال ،الســّيــمــا 
وهــمــا مــتــنــان مــعــرفــيــان يــنــتــمــيــان إلــى 

ة. األنثروبولوجيا البشريَّ

الحقيقة؟ ســؤال  املــقــصــود بسحر  مــا   
ول هــذه 

ُ
ُيــحــيــل إلـــى طــبــيــعــة املـــؤَلـــف. وأ

للكتاب؛  العتبة  اختيار  فــي  االعــتــمــادات 
كــّونــه زاخــــرًا بــالــبــحــوث والــعــّيــنــات التي 
ُقـــدمـــت عــلــى مــــدى الـــتـــاريـــخ اإلنــســانــي، 
ــكــّتــاب، أو  ســــواء كـــان ذلـــك عــبــر ســّيــر ال
طبيعة منَتجهم املعرفي، الذي كشف عن 
الكبيرة سواء بني املجتمعات،  العالقات 
الكّتاب خالل جهودهم املتمّيزة.  أو بني 
نــتــج، 

ُ
فــالــســحــر مــتــأت مـــن جـــواهـــر مـــا أ

تداولته  والحقيقة من طبيعة تشكل ما 
وتقاليد وطقوس  عـــادات  مــن  الــشــعــوب 
ــــِقــــَدم، فـــي كــّونــهــا نــتــاجــًا فــاعــًال  مــنــذ ال
اجــتــمــاعــيــًا ، يــرتــبــط مــبــاشــرة بــالــعــقــل 
ومـــا يــنــتــجــه مـــن أفـــكـــار .هــــذه املـــفـــردات 
شــّكــلــت بــنــى فــكــريــة تــصــب فـــي جــانــب 
أهمية ديالكتيك تاريخ وسيرة الشعوب. 
الحقيقة عبر  بــلــورت  قــد  تــكــون  وبــهــذا 
مــعــانــيــهــا الـــواضـــحـــة فـــي الـــكـــشـــف. لــذا 
أرخــت  قــد  بسحرها  الحقيقة  أي  فــهــي 
 ، والجماعات  والبلدان  الشعوب  لسيرة 
ألنــهــا نــتــاج فكرهم الــبــري والــحــضــري. 
ولعلَّ املالحم واألساطير القديمة، قّدمت 

العالقات  ضمن  الداللة  مختلفة  معاني 
ملحمة  مثل  الحيوي  النص  فــي  الــذاتــيــة 
أساطيرها.  بسحر  الــزاخــرة  كلكامش 
ولــنــأخــذ مــثــًال مــا آلـــت إلــيــه الــعــالقــة بني 
(كــلــكــامــش ــــ أنــكــيــدو) بــعــد رحــيــلــه إلــى 
الــعــالــم األســـفـــل، ورغــبــة املــلــك فــي رؤيــة 
صاحبه التي بدت مستحيلة بسبب عدم 
إلى  بالوصايا وهو سائر  أنكيدو  تقّيد 
العالم األسفل. لكن التذرع وزيادة الطلب 
دفع اإلله بإخراج روحه بأن أحدث ثقبًا 
األســفــل، خرجت منه  العالم  فــي سقف 
الحقائق  جسده.  تلبست  أنكيدو،  روح 
الــتــي انــبــثــقــت مــن خــروجــه ،كــانــت عبر 
وصفه لسكنى العالم األسفل، واملعايير 
التي ُتدار بها الحياة هناك، ما يوصلنا 
ــثــواب فــي العالم  الــعــقــاب وال إلــى حقيقة 
اآلخر. هذه الحقائق أنتجتها اُألسطورة 
ضمن امللحمة. وهي أساسًا بنى فكرية 
أساسية في الفكر امليثولوجي وسحره. 
الكتاب،  مباحث  ملــفــردات  التقسيم  أمــا 
فكانت ترتبط بسيرة املؤِلف على مدى 
سنني ليست قصيرة، استطاعت ذاكرته 
املعرفية والثقافية ودربته في الكتابة ، أن 
تضعها مّوضع التوزع والشمول لحراك 
الوسط الذي شّكل تاريخه املعرفي. وما 
الصفحات  هو  هنا،  التداخل  في  يهمنا 
الـــتـــي افــتــتــح بــهــا املـــؤلـــف ،ال لـــشـــيء أو 
قصد، سوى كّونها فاتحة الّمــة عّبرت 
الكاتب  عليه  ارتــكــز  منهج  مفتتح  عــن 
خــــرى فــيــه نــّوع 

ُ
مــن جــهــة ، ومـــن جــهــة أ

التاريخ  جدلية  مــانــح  على  التركيز  مــن 
لــــذا سيحظى  فـــي آن واحـــــد،  واملـــعـــرفـــة 

باهتمامنا.
 اال ان العديد منها كتب بأيدي 
قد تكون بعيدة عن واقع الشارع. 
أو مـــشـــاهـــدات  فـــهـــي ذكـــــريـــــات 
كتبت  الــشــارع  لسطح  خارجية 
بــعــد اعــجــاب بــالــشــارع فحسب 
انها ذكريات  وبعبارة أكثر دقة 
ملــن هــو ليس مــن ابــنــاء محالت 
هذا الشارع العتيد. قريبًا صدر 
كتاب االستاذ سعدون الجنابي 
املــــتــــرجــــم الــــقــــديــــر عـــــن شـــــارع 
الرشيد (رحلة في ذاكرة شارع 
الــرشــيــد) والــــذي اعــتــقــد انـــه من 
رئيس  لسبب  املهمة  الشهادات 
هــو ان اســـرة كــاتــبــه قــد سكنت 
محلة من محالت الشارع وولد 
هــو فيها وهــي محلة (املــربــعــة) 
كما ان اسرته الجنابية قد كونت 
مــحــلــة خـــاصـــة بــهــم وبــاســمــهــم 
ليس بعيدة عن محلة (املربعة) 
ومــحــلــة الــجــنــابــيــني وازقــتــهــا لم 
يبق منها اآلن اال اطالل وجدران 
قديمة وهجرتها االسر الكريمة 

وتـــحـــولـــت تــلــك االزقــــــة املــلــتــويــة 
الــصــغــيــرة الـــى مــحــال ومــخــازن 

تجارية. 
يقول املؤلف الفاضل في مقدمة 
كـــتـــابـــه تــعــتــمــد هــــــذه الــــدراســــة 
عــــلــــى مــــــذكــــــرات ومــــشــــاهــــدات 
شــخــصــيــة لــلــكــاتــب عــلــى مــدى 
اكــــثــــر مـــــن نـــصـــف قــــــــرن. فــقــد 
تعد  التي  املربعة  ولــد في محلة 
مــحــلــة الــتــعــايــش الـــديـــنـــي بحق 
ومسيحيون  يــهــود  سكنها  إذ 
كافة.  الــطــوائــف  مــن  ومسلمون 
مؤكدين مشتركاتهم االنسانية 
العيش  الــوطــنــيــة.  ومــرجــعــيــتــهــم 
في محلة املربعة يعني ان نكون 
ملتصقني بشارع الرشيد حقًا، 
ملعب مراحل الطفولة والشباب.
 كتب االستاذ سعدون الجنابي 
مــشــاهــداتــه ووضــــع مـــا خزنته 
ذاكــرتــه فــي هــذا املـــدون الجدير 
باالكبار والثناء. وقدمه لالجيال 
القادمة التي ال تمتلك فكرة عن 

مكان كان مركز اشعاع وطني 
يغطي املدينة بل والبلد كله. 

اختار الكاتب (عملية اذا صحت 
ـــــعـــــبـــــارة) بـــجـــمـــع مـــــا تــضــمــه  ال
ــيــقــظــة ومـــشـــاهـــداتـــه،  ذاكــــرتــــه ال
تــوزيــعــًا جغرافيًا  كــتــابــه  فــــوزع 
ملسار الشارع من شماله حيث 
ـــــبـــــاب املــــعــــظــــم حــــتــــى جـــنـــوبـــه  ال
حـــيـــث الــــبــــاب الــــشــــرقــــي. وكــــان 
الـــحـــديـــث  يـــضـــم  االول  قـــســـمـــه 
مـــن املــســافــة املــمــتــدة مـــن الــبــاب 
املــــعــــظــــم حــــتــــى ســــاحــــة االمـــــني 
او ســـاحـــة الـــرصـــافـــي والــقــســم 
الــشــارع من  الثاني يتحدث عــن 
الــرصــافــي حتى منطقة  ســاحــة 
رأس القرية و القسم الثالث من 
منطقة رأس القرية حتى منطقة 
ــــــع مـــــن مــنــطــقــة  ــــــراب الـــســـنـــك وال
في  الــشــارع  نهاية  السنك حتى 
وأضــاف  الشرقي  الباب  منطقة 
املـــؤلـــف الــفــاضــل فــصــًال أخــيــرًا 
عن مشاهدات من وحي ذاكرته.

وفي ما يخــــــــص تاريخ هــــــــذا الزي فإن 
األدلــــــــة اللغوية واألثرية تشــــــــير إلى أنه 
كان مستعمًال منذ العصور السومرية 
وبالتحديد منذ عصر فجر الســــــــالالت 
3000 - 2400 ق.م ، ومــــــــن ثــــــــم فهــــــــو 
يضاهــــــــي في قدمه لبــــــــاس الرأس الذي 
كان يســــــــتعمله الفراعنــــــــة املصريون ، 
الفرق الوحيد هو ان اللباس الفرعوني 
لم يعد مستعمال اآلن بخالف اليشماغ 
والعــــــــكال الذي مازال يســــــــتعمل بكثرة 
في بلدان املشرق العربي أي في العراق 

ة. والشام والجزيرة العربيَّ
ويعّد الدليل اللغوي أحد أهم األدلة على 
قدم اســــــــتعمال هذا الزي ، إذ تعد لفظة 
يشــــــــماغ امتدادًا للفظــــــــة (أس - ماخ) أو 
(أش - مــــــــاخ) الســــــــومرية والتــــــــي تعني 
غطاء الــــــــرأس، ومنها لفظة صماخ التي 
مازالت متداولة في لغتنا الدارجة والتي 
تعني الــــــــرأس الكبير، أما العكال فيبدو 
أنــــــــه مرتبــــــــط بلفظــــــــة (أ - كال) التي قد 
تعنــــــــي (الرابط أو الربــــــــاط)، ويبدو من 
االســــــــم الذي يطلق على هذا الغطاء أنه 
كان مســــــــتعمال مــــــــن قبل كبــــــــار القوم 
كامللوك والحكام، أمــــــــا الناس اآلخرون 
فيبــــــــدو أنهــــــــم لــــــــم يســــــــتعملوه إال في 
العصور املتأخرة، السيما بعد سقوط 
بابــــــــل عام 539 ق.م. أمــــــــا الدليل األثري 
على اســــــــتعمال هذا اللباس فيســــــــتقى 
مــــــــن األدلــــــــة املاديــــــــة الســــــــيما األختام 
واملنحوتــــــــات، إذ تعــــــــرض هــــــــذه األدلة 

ليس وجود أو قدم هذا الزي وحســــــــب 
بــــــــل وطريقة لبســــــــه أيضا، إذ تشــــــــير 
املنحوتــــــــات إلى طرق مختلفة للبســــــــه 
منهــــــــا : طريقة اللفــــــــة الصغيرة أي لف 
اليشماغ فوق الرأس من دون استعمال 
العقــــــــال ، الجراوية كما نســــــــميها نحن 
، وهو مــــــــا وجدناه فــــــــي تماثيل كوديا 
أنســــــــي (حاكم) ســــــــاللة لكــــــــش الثانية 
(2150 ق.م)، ثم أخذ امللوك بلبسه بلفة 
طويلة كما هو الحال مع امللوك البابليني 
واآلشوريني ، وكذلك لبس اليشماغ مع 
العقــــــــال كما هو الحــــــــال في تمثال امللك 
ســــــــرجون األكدي أو حفيده نارام سني 
(حدود 2300 ق.م) الذي يظهر اليشماغ 
مشدودا من خلف الرأس وفوقه العقال.

وفي ما يخص لون اليشماغ الذي كان 
يلبســــــــه العراقيون القدماء فيستشف 
من الصور أو الرموز املرســــــــومة عليه 
وهي في الغالب ألســــــــماك ســــــــابحة، ان 
لونه هــــــــو األبيض، الن هذا اللون هو ما 
يسهل الرسم عليه ، أما لون الرموز أو 
الصور نفسها فمن املرجح انه األسود 
كونــــــــه يتناغم مع اللون االبيض، فضال 
عن أنه يعطيهــــــــا - أي الرموز والصور 
- وضوحــــــــا أكبــــــــر، أما ســــــــبب اختيار 
األســــــــماك لتزيني غطاء الــــــــرأس القديم 
فعلى األرجح لصلتها باإلله أنكي (أيا) 
إلــــــــه املياه والحكمة، وذلك لكي تمنح من 
يلبس هذا الزي الحكمة العالية واملعرفة 

الواسعة بشؤون الحياة والعمل.
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قال رئيس اللجنة الفنية واملسابقات 
في االتحاد املركزي املركزي للكرة 
اللعبة  إنَّ  ســوادي حسني:  الطائرة 
العاملي  الــوبــاء  بفعل  كثيرًا  تــأثــرت 
الــذي تسبب في إيقاف الــدوري، ال 
سيما أننا كنا نعول عليه كثيرًا في 
ة وإثبات  تشكيل املنتخبات الوطنيَّ
 جــــدارة الــعــراق فــي االســتــحــقــاقــات 

ة. الدوليَّ
وأكــــــــد فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ{الــــصــــبــــاح 
يكتف  لـــم  «الــــوبــــاء  أنَّ  الـــريـــاضـــي» 
ـــــل قــطــع  بـــتـــوقـــيـــف املــــســــابــــقــــات ب
االتـــــصـــــال مــــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي 
وألــغــيــت بــســبــبــه الــنــشــاطــات على 
مستوى االتحاد العربي واآلسيوي 

والدولي وفقد العشرات من املدربني 
التدريبية  الـــــدورات  إلقــامــة  فــرصــًا 
التنشيطية التي غالبًا ما تسهم في 
 تطور قدراتهم وبالتحديد في الدول 

النامية». 
اليوم  يختلف  «الــعــالــم  أنَّ  وأوضـــح 
عـــن األمـــــس، وال بـــدَّ مـــن االعــتــمــاد 
على أساليب أكثر تطورًا للنهوض 
أْن  يمكن  إذ ال  املــنــتــخــبــات،  بــواقــع 
يــبــقــى الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عليه 
وال بـــدَّ مــن إيــجــاد الــســبــل الكفيلة 
ـــــــدوري بــريــقــه الـــذي  بـــاســـتـــعـــادة ال
يمكن إقامته من دون جمهور وفي 
ة اعتمادًا على القاعات  أجواء صيفيَّ
املــكــيــفــة؛ أي أنـــه عــكــس كـــرة الــقــدم 
التباعد  تطبيق  يمكن  كما  تمامًا، 
االجتماعي واعتماد وسائل الوقاية 

ــــة الـــتـــي  أوصــت بها الــــصــــحــــيَّ

ذلك  لــكــنَّ  ــة،  الــعــاملــيَّ الصحة  منظمة 
يــتــطــلــب وجــــــود عـــزيـــمـــة وإصــــــرار 
لــــدى  ـــة  حـــقـــيـــقـــيَّ ورغـــــبـــــة   وإرادة 

األندية».
وأشـــــــار ســـــــوادي حـــســـني الـــــى أنـــه 
كـــانـــت لــــدى االتــــحــــاد خــطــة جــيــدة 
ـــوبـــاء الــغــايــة منها  قــبــل انــتــشــار ال
تطوير اللعبة ورفــع قــدرات الحكام 
واملــدربــني مع وضــع منهاج متميز 
اعتمد  أْن  بعد  الوطنية  للمنتخبات 
االتـــحـــاد لــجــانــًا فــاعــلــة لــكــن جــاءت 
الرياح بما ال تشتهي السفن ونحن 
ننتظر ما سيسفر عنه قادم األيام 
وكــلــنــا ثــقــة أنَّ الـــعـــراق ســيــتــجــاوز 
األزمـــــة ويـــعـــاود مــرحــلــة الــنــهــوض 
على  مستندًا  جديد  من  الرياضي 
قدرات شبابه ورغبتهم في تحقيق 

اإلنجازات.

الــتــقــى وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنــان 
درجـــــال خـــالل زيـــارتـــه ملــحــافــظــة كــربــالء 
املــقــدســة مــمــثــلــي األنـــديـــة الــريــاضــيــة في 
املحافظة للتشاور بشأن عملهم والظروف 
ظل  فــي  ــة  الــريــاضــيَّ باملؤسسات  املحيطة 
جائحة كورونا، واألزمة املالية فضًال عن 
قانون األندية، مبينًا أنَّ األطر القديمة في 
األندية بصورة  ألقت بظاللها على  العمل 
الذي  الخارجي  العالم  عن  وعزلتها  عامة 
تطورت فيه وباتت مؤسسات استثمارية 
قائمة بذاتها وهو ما يجب أْن نفعله إذا ما 

أردنا مسايرة ركب التطور.
مـــؤكـــدًا عــلــى «الــــرؤيــــة الـــجـــديـــدة فـــي دعــم 
التي  القوانني  وتشريع  الرياضية  األنــديــة 

تسهم في ذلك».
وشـــــدد الــــوزيــــر درجــــــال عــلــى «ضـــــرورة 

تشكيل لجنة مشتركة بني وزارة الشباب 
ومحافظة كربالء برئاسة مدير عام دائرة 
ة وعضوية مدير عام دائرة  التربية البدنيَّ
شــــؤون األقـــالـــيـــم واملــحــافــظــات وأعــضــاء 
واملــحــافــظــة  الـــشـــبـــاب  مـــن وزارة  آخـــريـــن 
آلــيــة جــديــدة للتعامل مــع األنــديــة  لــوضــع 
الرياضية ووضع الخطة املناسبة لدعمها.. 
التأكيد على اإلســراع بتشريع قانون  مع 
ة  األندية بما ينسجم مع القوانني الرياضيَّ

ة». الدوليَّ
ــريــاضــيــة  مــــن جــهــتــهــا قـــدمـــت األنــــديــــة ال
البدنية  التربية  ــدائــرة  ول لــلــوزيــر  شكرها 
ــة  ــــــدورات الــتــطــويــريَّ ملــبــاشــرتــهــا بــإقــامــة ال
الرياضية  األنــديــة  فــي  العاملة  للمالكات 
استمع  كما  اإللــكــتــرونــيــة،  املــنــصــات  عبر 
درجال لشروحات مسهبة قدمها ممثلو 
األنــــديــــة عـــن أبـــــرز املـــعـــوقـــات، ومــنــاقــشــة 
آلــيــة اســتــمــرار الــعــمــل فيها واملــشــاركــات 

ة. ة في البطوالت املحليَّ املستقبليَّ

لكرة  الوطني  ملنتخبنا  املساعد  املـــدرب  أكــد 
القدم، رحيم حميد، أنه على تواصل مستمر 
ـــك  مـــع املــــــدرب ســتــريــشــكــو كــاتــانــيــتــش، وذل
ـــة  لــلــتــحــضــيــر املـــثـــالـــي لــلــتــصــفــيــات اآلســـيـــويَّ
املــــزدوجــــة والـــتـــي ســتــســتــأنــف خــــالل شهر 
التدريبات  عـــودة  وانَّ  املــقــبــل،  األول  تشرين 
تــحــتــاج الــــى قـــــراٍر حـــاســـٍم مـــن خــلــيــة األزمــــة 

ة.  الحكوميَّ
القائمة األولية  وقــال حميد: «تم اإلعــالن عن 
املدرب كاتانيتش  الوطني من قبل  للمنتخب 
التي حــدد من خاللها يــوم غــٍد األحــد موعدًا 
ة  الفعليَّ الــتــدريــبــات  وبــــدء  الــالعــبــني،  لتجمع 

للتحضير للمرحلة املقبلة».
وأضـــــــــاف: «نـــنـــتـــظـــر مـــوافـــقـــة خـــلـــيـــة األزمـــــة 
الــحــكــومــيــة عــلــى الــســمــاح لــالعــبــي املنتخب 
الــتــدريــبــات، وهـــذا قــد يحتاج  بالتجمع وبـــدء 

الــوقــت بسبب جائحة كــورونــا، ووجــود  إلــى 
إصـــــــابـــــــات عــــــديــــــدة فــــــي الــــعــــاصــــمــــة، لـــذلـــك 
ســنــتــواصــل مـــع جــمــيــع الـــالعـــبـــني املــدعــويــن 
لتزويدهم باملنهاج الخاص، والتدرب عن ُبعد 

بالوقت الحالي».
وأوضــــح املــــدرب املــســاعــد ألســــود الــرافــديــن: 
مــع جميع  الــتــواصــل بشكل مستمر  «سيتم 
ــة،  الــالعــبــني بــعــد إتـــمـــام واجــبــاتــهــم الــتــدريــبــيَّ
اخـــتـــبـــارات خــــالل أول تجمع  وســيــتــم عــمــل 
رســمــي ملــعــرفــة لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة فـــي ضــوء 

املنهاج املسبق الذي تم اعتماده».
ــة لــالتــحــاد  يـــشـــار إلــــى أنَّ الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيَّ
رئيس خلية  فاتحت  قد  القدم  لكرة  املركزي 
البرملان،  لرئيس  األول  النائب  ة،  النيابيَّ األزمة 
حــســن كــريــم الــكــعــبــي، بــخــصــوص الــســمــاح 
والــذي  األول،  التجمع  لــبــدء  املنتخب  لالعبي 
أبدى موافقته على ضــرورة السماح لالعبي 
أنَّ  أكــد  ولكنه  لــلــتــدريــبــات،  بــالــعــودة  املنتخب 

هكذا قرار مرهوٌن بموافقة الحكومة.

اســـتـــدعـــى الــســلــوفــيــنــي ســيــتــريــتــشــكــو 
ــــة  كـــاتـــانـــيـــتـــش 34 العــــبــــًا كـــقـــائـــمـــة أولــــيَّ
الذي  الوطني  منتخبنا  تشكيلة  الختيار 
األهمية يالقي  غــايــة  فــي  مــبــاراة  تنتظره 
فيها نظيره منتخب هونغ كونغ في 13 
التصفيات  ضمن  املقبل  األول  تشرين 
املــؤهــلــة ملــونــديــال الـــدوحـــة 2022 وكــأس 

آسيا في الصني 2023.
الـــريـــاضـــي) اســتــطــلــعــت آراء  (الـــصـــبـــاح 
بعض املختصني بالشأن الكروي بشأن 
املشوار  مواصلة  وإمكانية  القائمة  هــذه 
رغــم وجـــود فــيــروس كــورونــا الـــذي عقد 
األمـــــــور فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لـــيـــكـــون أول 
املــتــحــدثــني الــخــبــيــر الـــكـــروي واملــحــاضــر 
اآلســيــوي الــدكــتــور كــاظــم الــربــيــعــي الــذي 
تضم  القائمة  «إنَّ  الخصوص:  بهذا  قــال 
الالعبني األساسيني  مجموعة جيدة من 
التصفيات وآخرين جددًا  الذين خاضوا 
األوملـــبـــي، فضًال  املنتخب  مــن  وواعـــديـــن 
عن بعض املغتربني وليس جميعهم ربما 
لــلــظــروف الــحــالــيــة الــصــعــبــة الــتــي تجعل 
اســـتـــدعـــاءهـــم صــعــبــا مـــع تــفــشــي وبـــاء 

كورونا». 
وأضاف إنَّ «ظروف التجمع حاليًا صعبة 
خـــالل صعوبة  مــن  الــعــالــم  دول  لجميع 
والفحوصات  والطيران  السفر  إجــراءات 
اللعب  ترغب  التي  للدول  وكذلك  ة،  الطبيَّ
ـــــــــًا»، مـــوضـــحـــًا «يــــجــــب الـــتـــأكـــد مــن  ودي
ة لالعبني ومسألة  مستوى اللياقة البدنيَّ

التدريب الفردي على أمل رفع الحظر».
ولفت الربيعي الى أنَّ الالعب العراقي غير 
الــفــردي واملــنــزلــي،  الــتــدريــب  معتاد على 
مــشــيــرًا الـــى «ضـــــرورة إيــجــاد معسكر 
تدريبي في مكاٍن صحي وهناك فسحة 
جــيــدة مـــن الـــزمـــن خــصــوصــًا أن مــوعــد 
تشرين  شهر  فــي  سيكون  التصفيات 

أنَّ «األمـــل موجود  املــقــبــل»، مــؤكــدًا  األول 
بالتأهل ال سيما أنَّ معظم دول مجموعتنا 
تــمــر بـــالـــظـــروف ذاتـــهـــا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
مجموعته».  فــرق  منتخبنا  فيه  يتصدر 
يعرف  كاتانيتش  «املـــدرب  إنَّ  مستدركا 
ة كل منهم،  الالعبني جيدًا وتبقى جاهزيَّ
ــة»، مختتمًا:  ــفــرديَّ إضــافــة الــى الــفــوارق ال
اللياقة  مـــدرب  أْن يضع  الــضــروري  «مــن 
الـــبـــدنـــيـــة مـــنـــهـــاجـــًا تـــدريـــبـــيـــًا فــــرديــــًا مــع 
الــالعــبــني عــن طــريــق مــنــصــات الــتــواصــل 
الحديثة ومتابعتهم إلى أْن يتم لم الشمل 

بعد إجراءات كورونا».
من جانبه قال املدرب نبيل زكي: «أعتقد 
الـــى  ــــدعــــوة األخــــيــــرة  ال فــــي  أنَّ ال جـــديـــد 
صــفــوف املنتخب الــوطــنــي»، مــشــيــرًا الــى 
أن األسماء ذاتها هي من تم استدعاؤها 
املرمى  السابقة حتى حـــراس  املـــرات  فــي 
هم ذاتــهــم». وأضــاف ان «بعض األسماء 
أرى من املمكن أن تأخذ دورهــا وتحجز 
أو  األساسية  التشكيلة  لها مكانًا ضمن 
الالعبني  بالذكر  االحتياط، وأخص  حتى 
شـــريـــف عــبــد الــكــاظــم ومــيــثــم جـــبـــار من 
ة  مــن روٍح قتاليَّ بــه  يــتــمــتــعــون  مــا  خـــالل 

الكرة  نقل  في  حديثًا  أسلوبًا  ويمتلكون 
ويـــفـــرضـــون أنــفــســهــم عـــلـــى املــســتــطــيــل 

االخضر». 
الالعبني مطالبون  «ان جميع  وأكــد زكــي 
بتقديم كــل مــا عــنــدهــم مــن أجـــل ضمان 
ــــــــدور اآلخـــــــر مــن  بـــطـــاقـــة الــــعــــبــــور الــــــى ال
ة، وعليهم أْن يتحملوا  التصفيات اآلسيويَّ
مسؤولية املباريات القادمة ألنها فاصلة 
مـــع اســتــثــمــار عــامــل صـــــدارة املــجــمــوعــة 
بـــرصـــيـــد 11 نـــقـــطـــة نـــفـــســـيـــًا، وهـــــــذا مــا 
ــة  يــمــنــح جــمــيــع الـــالعـــبـــني جـــرعـــة مــعــنــويَّ
التي  ة  الروحيَّ عالية لتكملة املشوار بذات 

جعلتهم يقفون بالصدارة».
لبعض  املــنــتــخــب  «رهـــبـــة  إنَّ  مــســتــدركــًا 
الــالعــبــني ال ســيــمــا الــجــدد مــنــهــم والــذيــن 
ذكرتهم آنفًا اعتقد انها انخفضت كثيرًا 
بعد أْن مثلوا املنتخب في بعض املباريات 
الباقية  الــثــالث  املــواجــهــات  لتكون  سابقًا 

هي بوابة العبور».
وكانت محطتنا التالية مع الالعب الدولي 
الـــســـابـــق حـــســـام فــــــوزي الــــــذي قــــــال: إنَّ 
العالم  به  الــذي يمر  «الــوضــع االستثنائي 
يجعل من خيارات املدرب والقائمني على 

التفكير بوضع  أثــنــاء  بــالــعــراق  الــريــاضــة 
التصفيات  لتكملة  لــالســتــعــداد  بــرنــامــج 
صــعــبــة وفـــي الــوقــت ذاتــــه ســهــلــة، حسب 
وواقعيًا  احترافيًا  كــان  مــا  إذا  التصرف 
تقليديًا  كــان  إذا ما  لكْن  سيكون سهًال، 
الــذي كــان معموًال به  وعــن بعد وحسب 
سابقًا فسوف يكون األمر صعبًا للغاية 

ومتعثرًا».
وأشار فوزي الى أنَّ «القائمة التي ظهرت 
لـــلـــشـــارع الـــريـــاضـــي مـــن خــــالل اإلعــــالم 
تــعــد ذاتـــهـــا الــســابــقــة، أي أنَّ الـــواقـــع ذاتـــه 
سيعاد وهــذا يعني أنَّ املــدرب سيتعامل 
بـــاألســـلـــوب عــيــنــه الـــــذي كــــان عــلــيــه قبل 
األزمـــة وهــو حــٌر بالتأكيد ألنــه املــســؤول 
للمعايير  وفقًا  لكن  الفريق،  عن  املباشر 
الــفــنــيــة هــــذا غــيــر صــحــيــح، ال ســيــمــا أنَّ 
ــلــكــرة يحتم  ل فـــاعـــل  عــــدم وجـــــود دوري 
املــدرب قلة الخيارات وانعدام مجال  على 
انتقاء الالعبني األفضل، وهذا ما يجعلنا 
نتحدث عن مشكلة قائمة في العراق هي 
حصر القائمة الوطنية بالعبني معينني ال 
تــولــدت من  هناك مشكلة  أنَّ  أي  غيرهم، 

ة». ضعف القاعدة األساسيَّ
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والالعب  املــدرب  الجمعة  امــس  الرياضية عصر  االوســـاط  فقدت 
ـــســـابـــق عـــلـــي هــــــادي مـــتـــاثـــرا بـــاصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا.  ال

وكـــــان هـــــادي قـــد ادخـــــل املــســتــشــفــى مــطــلــع االســــبــــوع املــاضــي 
 بــعــدمــا أظـــهـــرت الــفــحــوصــات اصــابــتــه بــفــيــروس كــوفــيــد - 19 .
وتـــــــــدهـــــــــورت حــــــالــــــة الــــفــــقــــيــــد يـــــــــوم امـــــــــس وخــــــضــــــع ألجـــــهـــــزة 
الــتــنــفــس االصـــطـــنـــاعـــي اال ان املــنــيــة لـــم تــمــهــلــه طـــويـــال وفــــارق 
ـــعـــراق.   الـــحـــيـــاة لــيــكــون هـــــادي اول حـــالـــة وفـــــاة لـــريـــاضـــي فـــي ال
يشار الى ان هادي كان قد مثل أندية الزوراء والعهد والرايسينغ 
اللبنانيني عندما كان العبا واشرف على تدريب منتخب الناشئني 
وأندية كربالء والطلبة وزاخو وعمل خالل فترة انقطاعه محلال 

رياضيا .
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تظاهرات حاشدة
وليست هذه أول مرة تخرج تظاهرات غاضبة 
احــتــجــاجــا عــلــى مــقــتــل أســـــود بــيــد الــشــرطــة، 
الــحــجــم منذ  هـــذا  تــتــخــذ  تــحــركــات  أول  لكنها 
 حــــركــــة الــــكــــفــــاح مـــــن أجــــــل الــــحــــقــــوق املـــدنـــيـــة 

في الستينات.
وهـــي أول مـــرة مــنــذ ســنــوات يــشــارك البيض 
بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي املــســيــرات. وقـــال إيـــه سي 
تــشــانــر وهـــو عــــازف مــوســيــقــى أســــود التقته 
وكــــالــــة فــــرانــــس بـــــرس قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام فــي 
مـــوقـــع املــــأســــاة ”أمــــــر مــشــجــع جـــــدا أن نـــرى 
أشــخــاصــا مــن شــتــى األصــــول“ وتــابــع مبديا 
 أمـــلـــه فـــي الــتــغــيــيــر ”أعـــتـــقـــد أن الــجــمــيــع سئم 

األمر“.
* ما هي أول خطوات تحققت؟

- أول مــــا حــقــقــتــه هـــــذه الــتــعــبــئــة هــــو تــغــيــيــر 
الذهنيات.

األمــــيــــركــــيــــني (49 %)  نـــصـــف  نـــحـــو  وبـــــــات 
يــعــتــبــرون الــيــوم أن الــشــرطــة مــيــالــة أكــثــر إلــى 
استخدام القوة املسرفة بحق مشتبه به أسود، 
مقابل 25 % عام 2016، وفق استطالع للرأي 

أجرته جامعة مونماوث.
ــســات الــحــركــة بــاتــريــس  وذكــــرت إحــــدى مــؤسِّ
التفوه  كــان  كــالــورز ”قبل سبع سنوات فقط، 
بعبارة (بالك اليفز ماتر) (حياة السود تهّم) 
أمرا في غاية التطرف“. أما اآلن فهذا الشعار 
األبيض،  البيت  قبالة  عريضة  بحروف  مــدون 

بدعم من بلدية واشنطن.
وأعــلــنــت عــــدة مــــدن أولـــــى الـــخـــطـــوات إلصـــالح 
أجـــهـــزة الـــشـــرطـــة، فــحــظــرت هــيــوســنت تقنية 
”الــخــنــق“ الــتــي تقضي بــإمــســاك مــوقــوف من 
من  النقابات  إقصاء  واشنطن  وتعتزم  عنقه، 
كما  الشرطة،  عناصر  بحق  التأديبية  اآللــيــات 
إتــاحــة االطـــالع على ماضي  نــيــويــورك  تعتزم 

الشرطيني.
الديموقراطيون  قــدم  الوطني،  املستوى  وعلى 
فــي مجلس الــنــواب مــشــروع قــانــون يستهدف 
الــحــصــانــة الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي يــحــظــى بها 

الشرطيون.

هل تكون كافية؟
 يبقى من الصعب إجراء إصالح في الواليات 
املتحدة في وجود نحو 18 ألف كيان مستقل 
مـــن قـــــوات حــفــظ الـــنـــظـــام، بـــني شـــرطـــة بــلــديــة 
ودوريـــــات تــابــعــة لــلــواليــات ومــكــاتــب مــأمــوري 
الخاصة  قوانينه  منها  لكل  وغيرها،  املناطق 
لالنتساب والتدريب واملمارسات املأذون بها... 
وقــــال قــائــد شــرطــة هــيــوســنت آرت اســيــفــيــدو 
خـــالل جــلــســة اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس ”مــن 

الضروري أن تكون لنا قواعد فدرالية“.
إال أن فرص التوصل إلى نص يحظى بالتوافق 
تبقى ضئيلة في ظل االنقسامات العميقة بني 
الكونغرس.  في  والجمهوريني  الديموقراطيني 
وإن كـــان حـــزب الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب نــدد 
مــن فعل  يعتبرها  أنــه  إال  ”مــروعــة“،  بجريمة 
”شــخــص فـــاســـد“ رافـــضـــا إصـــالحـــا شــامــال 

ألجهزة الشرطة.

ما الذي يتطّلبه األمر؟
وقـــالـــت الــنــاشــطــة جــلــيــلــيــة عــبــد الــــبــــراون الــتــي 
الـــتـــقـــتـــهـــا فــــرانــــس بــــــرس فــــي مــيــنــيــابــولــيــس 
املقبل،  زعيمنا  بإعداد  نبدأ  أن  ”يجب  مؤخرا 
جاكسون“،  جيسي  خالفة  من  يتمكن  حتى 
املتحدث باسم قضية السود الذي بات متقدما 

في السن.
إال أن حــركــة ”بـــالك اليــفــز مــاتــر“ تــرى عكس 
ذلك. وقالت باتريس كالورز ”جيلنا ال يريد أن 
يكون هناك متحدث واحد باسمه، خصوصا 
وأن ذلك ليس آمنا“ مضيفة ”إننا نعمل بشكل 
جماعي على الرسالة ، ولو أن األمر يستغرق 

أحيانا وقتا أطول بقليل“.
االلــتــبــاس، كما حصل  كما أن األمـــر قــد يثير 
مع ظهور شعار ”قطع التمويل عن الشرطة“، 
إذ اعُتبر مبالغا به، ولو أن هدف مطلقيه كان 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى ضـــــــرورة تــخــصــيــص 
التباين االجتماعي  املزيد من األموال ملكافحة 
واالقتصادي الذي يطال األميركيني السود في 

مجاالت مثل التربية والصحة وغيرهما.
وســــــارع تـــرامـــب الـــــذي يـــخـــوض حــمــلــة لــلــفــوز 

بــواليــة ثــانــيــة فــي تــشــريــن الــثــانــي، إلـــى تــنــاول 
بينما  الراديكالي“،  بـ“اليسار  منددا  املوضوع 
”األمــر  جـــوردان  جيم  الجمهوري  النائب  علق 

مجّرد جنون“.

ماذا عن االنتخابات؟
وكــتــب الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي الــســابــق بـــاراك 
ــلــمــدونــات  أوبــــامــــا عـــلـــى مــنــصــة ”مــــيــــديــــوم“ ل
توعية  هــو  الــتــظــاهــرات  ”هـــدف  أن  اإللكترونية 
الرأي العام، تسليط الضوء على الظلم، وإحراج 
أصحاب النفوذ (...) لكن في نهاية املطاف، يجب 
ومــمــارســات  قــوانــني  إلــى  التطلعات  تترجم  أن 
وهذا  ديموقراطية،  وإلــى  مــحــددة،  مؤسساتية 
عــنــدمــا ننتخب مــســؤولــني في  يــحــصــل إال  ال 

الحكومة يتجاوبون مع طلباتنا“.
وأوضح أن ”املسؤولني املنتخبني الذين يلعبون 
أكبر دور على صعيد إصالح أجهزة الشرطة 
ونظام القضاء الجنائي يعملون على املستوى 
ـــواليـــات“ خــاتــمــا ”دعــونــا  املــحــلــي ومــســتــوى ال

نباشر العمل“.

البدلة العسكرية
وأعرب رئيس أركان القوات االميركية الجنرال 
للظهور  أسفه  عن  الخميس  علنا  ميلي  مــارك 
دونالد  الرئيس  جانب  إلــى  العسكرية  بالبدلة 
تظاهرة  بعنف  الــشــرطــة  فــرقــت  بعدما  تــرامــب 
الــبــيــت األبـــيـــض فـــي األول من  ســلــمــيــة قــــرب 

حزيران.
السماح  املتظاهرين  تفريق  مــن  الــهــدف  وكــان 
لـــتـــرامـــب بــالــتــوجــه إلــــى كــنــيــســة ســـانـــت جــون 
ــتــقــاط صــــور وهــــو يــحــمــل الــكــتــاب  الــقــريــبــة الل

املقدس محاطا بعدد من املسؤولني. 
اإلنترنت  عبر  كلمة  فــي  ميلي  الــجــنــرال  وقـــال 
معهد  لخريجي  الــشــهــادات  تسليم  بمناسبة 
رأوا  ”كــثــيــرون منكم  الــعــســكــري  دام“  ”نــوتــر 
نتائج هــذه الــصــورة لي األســبــوع املاضي التي 
أثارت جدال حول دور العسكريني في املجتمع“.
وأضـــــــــــاف ”لــــــــم يــــكــــن يـــــجـــــدر بــــــي أن أكــــــون 
ــلــحــظــة وفــــي تلك  هـــنـــاك، وجــــــودي فـــي تــلــك ال

الــبــيــئــة ولــــدت انــطــبــاعــا بــضــلــوع عــســكــري في 
إنــــه خــطــأ استخلصت  الـــداخـــلـــيـــة..   الــســيــاســة 

منه العبر“.
وكانت صور الجنرال ميلي باللباس العسكري 
مــن  انــــتــــقــــادات  ــــــــارت  أث تــــرامــــب  يـــســـيـــر وراء 
مسؤولني عسكريني سابقني خصوصا وزير 
الدفاع جيم ماتيس. وحضر أيضا في حينها 
وزيرا الدفاع والعدل ومسؤولون آخرون. ودافع 
الــبــيــت األبــيــض بــشــدة عــن خــطــوة تــرامــب في 
حينها مشددا على أنه كان يرغب ”في تمرير 
رسالة قوية“ وقورن برئيس الوزراء البريطاني 
ويــنــســتــون تــشــرشــل خــــالل الـــحـــرب الــعــاملــيــة 

الثانية.

”عمالق لطيف“
وكان فلويد الذي يبلغ طوله 1.93 متر معروفا 
الصدقائه وعائلته بأنه ”عمالق لطيف“، وهو 
مــغــنــي راب وريــــاضــــي عـــانـــى مـــن مــشــكــالت 
مــع قـــوات إنــفــاذ الــقــانــون واإلدمــــان ولكنه أراد 

األفضل ألطفاله.
انــتــقــلــت والـــدتـــه، الــتــي كـــان يــصــرخ مــن أجلها 
عندما كان يموت في 25 أيار في مينيابوليس، 
إلى هيوسنت بعد فترة وجيزة من والدتــه في 

العام 1973 في والية نورث كارولينا.
نشأ فلويد فــي الــحــي الــثــالــث، وهــو حــي فقير 
االفــارقــة في  األمــيــركــيــني  مــن  وغالبية سكانه 

وسط هيوسنت.
وأفــــــاد ابــــن عــمــه شــــاريــــده تــيــت خــــالل تجمع 
تكريمي األسبوع املاضي في مينيابوليس ”لم 
يكن لدينا الكثير، لكن كان لدينا دائما بعضنا 

البعض“.
وقال معلمه في الصف الثاني واين سيكستون 
ان جورج حني كان يبلغ سبعة أعوام  كان يحلم 
بأن يصبح قاضيا في املحكمة العليا ذات يوم.

الــثــانــويــة، لعب دور  وفــي مــدرســة جيك ييتس 
األخ األكبر لكثير من األوالد املحليني.

التجمع  فــي  فيلونيس  األصــغــر  وقـــال شقيقه 
التكريمي: ”كان يعلمنا كيف نكون رجاال ألنه 

كان في العالم قبلنا بالفعل“.

الــقــدم وتــفــوق في  تميز فلويد فــي مجال كــرة 
كرة السلة حني كان في الكلية.

”كـــان شــرســا في  فيلونيس  وأوضـــح شقيقه 
امللعب“، وتابع ”ولكن في الحياة كان (عمالقا 

لطيفا) مع جميع الناس“.

بارع في الكلمات
 ترك فلويد الكلية وعاد إلى هيوسنت ملساعدة 
عائلته في تدبر أمورها. في التسعينات، انضم 
فــي هيوسنت واشتهر  الهيب هــوب  دائـــرة  الــى 
باسم ” بيغ فلويد“، حيث حقق بعض النجاح.

لكنه لم يتمكن من تفادي الطابع العنيف لهذا 
املجال في هيوسنت، فاعتقل عدة مرات بتهمة 

السرقة وتجارة املخدرات.
وقــالــت وســائــل إعـــالم محلية إنــه ُســجــن اربــع 
الــحــادي والعشرين  الــقــرن  ســنــوات فــي مطلع 

بتهمة السطو املسلح.
الشأن  إلــى  التفت  السجن،  مــن  وبعد خــروجــه 
الديني وتعاون مع كاهن رعية في الحي الثالث، 
واســـتـــخـــدم ســمــعــتــه وحــبــه لــنــجــم كــــرة الــســلــة 
الكنيسة،  إلــى  الشبان  لجذب  جيمس  ليبرون 

حيث علمهم ايضا ممارسة كرة السلة.
قــــال فــيــلــونــيــس ”كـــــان قـــويـــا، كــــان بـــارعـــا في 

استخدام الكلمات“.
انتقل فلويد إلى مينيابوليس في العام 2014 
مــن أجــل ”تغيير األجــــواء“ والــبــحــث عــن عمل 
أكــثــر اســتــقــرارا لــلــمــســاعــدة فــي دعـــم أم ابنته 

الجديدة جيانا.
كــــان يــعــمــل كــســائــق شــاحــنــة لــجــيــش اإلنــقــاذ 
(منظمة خيرية ترعى الفقراء) ثم كحارس في 
حانة، وهي الوظيفة التي فقدها عندما أغلقت 

مطاعم املدينة بسبب وباء (كوفيد – 19).
كــتــب فــلــويــد عــلــى مــوقــع إنــســتــغــرام فــي الــعــام 
2017 وســط اضــطــرابــات عرقية ”لــدي عيوب 
ومـــثـــالـــب، وأنـــــا لــســت أفـــضـــل مـــن أي شخص 

آخر“.
وتـــابـــع  ”لــكــن عــمــلــيــات إطــــالق الـــنـــار جـــاريـــة.. 
ال يــهــمــنــي مـــا هـــو ديــنــك أو مـــن أيــــن أنــــت. أنــا 
 أحــبــك، والــلــه يــحــبــك يــا رجــــل. ضــعــوا الــبــنــادق

جانبا“.

تحقيق العدالة
أيــــار، تــوفــي فــلــويــد مختنقا بعد  لــكــن فــي 25 
ملــدة ثماني  أبيض على رقبته  أن جثا شرطي 
دقائق، وانتشر مشهد وفاته الذي تم تصويره 

من قبل املارة على الفور حول العالم.
باستخدام  للتو سجائر  اشترى  فلويد  وكــان 
ورقة 20 دوالًرا مزيفة، وتناول الفنتانيل، وهي 

مادة مخدرة قوية.
كانت كلماته األخيرة ”ال أستطيع أن أتنفس“، 
وانــتــشــرت صــورتــه فــي جــمــيــع ارجــــاء الــعــالــم، 
وأشــعــلــت وفــاتــه مــطــالــب األمــيــركــيــني األفــارقــة 
بوضع حد للعنصرية وعنف الشرطة بحقهم.

ـــــت روكـــــســـــي واشـــــنـــــطـــــن، والــــــــــدة ابـــنـــتـــه  وقـــــال
جــيــانــا، الــتــي تبلغ مــن الــعــمــر اآلن ســتــة أعـــوام 
ــــــد الـــعـــدالـــة لـــه ألنــــه كــــان شــخــصــا جــيــدا.  ”أري
الــــنــــظــــر عــــمــــا يـــعـــتـــقـــده أي شـــخـــص،   بــــغــــض 

كان جيدا“. 
عن  هيوسنت  فــي  الثالث  الحي  وأعـــرب سكان 
احترامهم لفقيدهم برسم جداريات تكريما له، 
الحجر األحمر  تصور احداها على جــدار من 
في مبنى اإلسكان االجتماعي حيث نشأ، ”بيغ 
فلويد“ الرجل الضخم بجناحي مالك مع هالة 

حول رأسه.
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ة  العراق وكيفيَّ قبل الخوض في ماهية االستقرار داخل 
نعرف  أْن  علينا  برئته،  والتنفس  مالمحه  إلــى  الــوصــول 
 على 

ُّ
ماهية الال استقرار، فاألخير ومن زاويــة عامة يدل

عـــدم الــتــمــكــن مــن الـــوصـــول الـــى مــا يــســمــى «عــــدم ذبــذبــة 
ــة  ــة واالجــتــمــاعــيَّ الــســيــاســيَّ التقاليد واملــعــايــيــر واألنـــســـاق 
املــتــأثــرة بــاألولــى»، والــتــي تحكم االنــتــقــال إلــى مــا يسمى 
«هرم الدولة الحقيقي»،عدم الذبذبة في املنظومة املذكورة 
أعاله إْن حضر يولد لنا أكثر من ضمان على املستوى 
الــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي ويـــوصـــل الــى 
ثمة  الــدولــة،  الــى  توجه  التي  الصدمة  امتصاص  خاصية 
اســتــقــرار»،  بـــ»الــال  ملــا يسمى  العقبات ترسخ  مــن  العديد 
مــنــهــا وجــــوب الـــخـــروج مــن دائــــرة الـــصـــراع بــني الجماعة 
واملجتمع (ال يتسع املقام هنا للتفصيل في الفرق بينهما 
وملن يرغب فعليه مراجعة ما كتبه الدكتور علي الوردي 
الصدد)،  بهذا  الله  رحمهما  الجبار  عبد  فالح  والدكتور 
التعدد  مرحلة  إلــى  الوصول  تعيق  املــوجــودة  فالتمايزات 
املمدوح وقبوله، إذ ينبثق منها (أي التمايزات) االستقرار 
الذي نريد ونطلب، واملفارقة االجتماعية هذه ليست من 
السهولة بمكان بل إنها تشكل تحديًا، واقعنا يشير إلى 
أنَّ العراق بعرفه الحالي ال يمكن أْن يخرج منتصرًا، عقبة 
التركيبة  فيه  قعتنا  أو  كبيرًا  مأزقًا  والتي تشكل  أخــرى 
ة بعد العام 2003 هو نمط القيادة الذي أنتجته  السياسيَّ
ة أعاله،  السلطة التي هي مخاض أولدته التركيبة السياسيَّ
إذ بـــرز ويــبــرز بــوضــوٍح مــبــدأ املــحــاصــصــة املــقــيــت الــذي 
يــرســم حــــدودًا لــكــل شـــيء، حـــدود بــني األحــــزاب نفسها، 
حدود بني األحزاب والسلطة وبني األحزاب والبرملان وبني 
األحـــزاب ومريديها وبــني األحـــزاب واملــواطــنــني املستقلني 
وبني األحزاب والدستور وبني األحزاب ورسم السياسات 
ــة، لحظة االنــخــفــاض املــدقــع فــي هذا  ــة والــخــارجــيَّ الــداخــلــيَّ
الترسيم للحدود من قبل األحزاب إنها حدوٌد قابلة للعبور 
وقابلة للتغيير، فالسلطة املبتناة على التركيبة السياسية 
ة غير  املختلطة في املنهج ال لغاية تعددية بل لغاية فوضويَّ
خالقة قد أولدت أنماطًا من العالقات االجتماعية والروابط 

القافزة على املعيار. 
األحـــزاب  ألقـــول: نجحت  املعنى  تكثيف  لــي  يطيب  وهــنــا 
ومعتقداتها  أسمائها  اختالف  على  ة  العراقيَّ ة  السياسيَّ
وقــومــيــاتــهــا فــي تــوظــيــف الــكــثــيــر مــن األدعـــيـــاء (ثــقــافــيــًا، 
إلى  أدى  نظامًا  لنا  فأنتجت  دينيًا)  اجتماعيًا،  سياسيًا، 
انــقــالب املــاهــيــات، االنــقــالب املــاهــوي الــحــاصــل لدينا هو 
نتاج االختالل الحاصل في طبيعة األنماط واألنساق التي 

أولدتها السلطة الغالبة للدولة.
استهلكت  نفعيًا  ة  القويَّ دولتيًا  الــرخــوة  السلطة  هــذه  إنَّ 
منا الزمن فكان زمنًا رديئًا غير مستقر (جللته الطائفية 
بفعل فساد  الــدولــة  خــزيــنــة  مــنــا  استهلكت  واإلرهــــــاب)، 
واضـــح فــي تنفيذ املــشــاريــع الــكــبــرى أو إنــهــا بــاألســاس 
أو وفرة  اقتصاد قوي  مشاريع وهمية، فبقينا من دون 
ة التي  ة، استهلكت منا القدرة التصنيعيَّ ة أو بنى تحتيَّ ماليَّ
بامتياز  ة  ريعيَّ دولــة  جعلنا  ما  معطلة،  بل  خاملة،  باتت 
والنفط هو بوصلتنا الذي جعل منا دولة مذهلة بالكسل، 
الــتــرهــل فــي الــدولــة خــلــق طــابــورًا مــن األزمــــات واألخــيــرة 

بدورها تهز عرش استقرار الدولة.



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

Sat. 13 . Jun. 2020 Issue No. 4846 2020 13

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

رامي خريج كلية آداب لم يكن واردًا في 
حياتــــــــه أْن يكون نحاتًا، لكنه اكتشــــــــف 
موهبتــــــــه بصــــــــورة غير مباشــــــــرة أثناء 
عمله في مطعم عراقي بســــــــلطنة عمان، 
إذ دخل بحلبــــــــة تحٍد مع زميله وأبدع في 
نحت الفاكهــــــــة املوجــــــــودة وتحويلها الى 
شــــــــخصيات ومناظر صارت هوايته منذ 
سنة، مستغًال فترة تحضيره للبوفيه في 
ة. املطاعم والبعض منها لألراگيل الطبيعيَّ

وقال نعمة: "اإلبداع هو أْن تحّول الالشــــــــيء 
إلى فكرة متجانســــــــة ناطقــــــــة بالجمال، إذ 
قدمت مستر بن وجيفارا وكريم منصور 
ة  وشــــــــارلي شــــــــابلن كأول مجموعة نحتيَّ
بعدهــــــــا توالــــــــت أعمالي في رســــــــم الوجوه 
والشخصيات املؤثرة واملعروفة في الوسط 

الثقافي، لتكون انطالقتي في هذا العالم".
موضحًا "في البداية كنــــــــت أتأخر بالنحت 
والرســــــــم وبعد املمارســــــــة والتعب وســــــــهر 
الليالي اســــــــتطعت أْن أصل الى مرحلة الدقة 

بالعمل والسرعة في اإلنجاز".
عدَّ رامــــــــي تجربته "فريدة مــــــــن نوعها في 
العــــــــراق وتمنى أْن تصل الــــــــى ربات البيوت 

ل  عمــــــــا و
املطاعــــــــم لتزيــــــــني املوائد وعمــــــــل لوحات 
محببة ألطفالهم وأزواجهم وحتى أقاربهم 
خالل أوقــــــــات الزيارة، وهــــــــي بمثابة لوحة 

فرح ترسم على املائدة كطبٍق فني".
، فتعدد األفكار  مبينًا أنَّ "الفن عالٌج نفسيٌّ
التي ُتطرُح وأيضًا األلوان تدفُع الى طرد ما 
يزعجك عبر املنحوتة ويدخل اإلنسان في 

تصالح مع نفســــــــه عندما يدون ما يزعجه 
وما يدور في مخيلته ثــــــــم يبتلعها، هذا ما 
حدث معــــــــي، فأفكاري وأمنياتي أرســــــــمها 
علــــــــى الفاكهة وآكلهــــــــا، وقتها أشــــــــعُر أنها 

تحققت".
وفي الختام، أملح نعمة إلى أنَّ "هذا النوع من 
الفنون ليس دارجًا وال الضوء مسلطًا عليه 

وهناك قلة قليلة في العراق تدرك جماليته، 
ألنهــــــــا ال تعــــــــرف قيمــــــــة أْن تحــــــــّول الفاكهة 
والخضار إلى منحوتات، تعّبر من خاللها 

عّما تريد بفكٍر فني مبدع".
متمنيــــــــًا أْن "يدرَس في املــــــــدارس واملعاهد 
ة  كفٍن يأخذ مجاله كباقي الفنون التشكيليَّ

األخرى".

{ }

هــــــــو طالــــــــب من عمرنــــــــا، ومــــــــن مرحلتنا الدراســــــــية فــــــــي الجامعة 
املســــــــتنصرية قســــــــم اللغــــــــة العربية ولكنــــــــه بأقل االوصــــــــاف التي 
يســــــــتحقها عبقــــــــري زمانه، لم يتــــــــرك كتابًا في االدب والفلســــــــفة 
والفكر والثقافــــــــة العامة اال وقرأه وحفظ الكثير منه عن ظهر قلب، 
وكنا نعجب من قدراته الهائلة فال تكاد تذكر أمامه اسم شاعر او 
فيلسوف او مفكر من سقوط روما حتى قيام الجمهورية العراقية 

اال وتحدث عنه وعن مؤلفاته وكتبه وخصوصياته!
كان مــــــــن حقه التباهي وكان من واجبنا االنبهار في حضرة طالب 
يمتلك قدرة متفردة على االسترســــــــال في الكالم وترتيب االفكار 
وســــــــعة املعلومات وصياغة الجمل بأســــــــلوب مذهــــــــل واذكر كيف 
نقلــــــــت له ذات يوم اعجابــــــــي برواية (الدون الهــــــــادئ) وقبل ان افرغ 
من مالحظاتي تســــــــلم مقود الكالم وأخبرني ان اجمل ما ورد في 
الروايــــــــة (ضمن نصهــــــــا االصلي) عبارة جاءت على لســــــــان البطل 
القومي يقول فيها (العام كلــــــــه اباطيل وانا الحقيقة الوحيدة) وقد 
وصف الناقد الروســــــــي كوزموف هــــــــذه العبارة بأنها اعظم ما قيل 
في االدب السوفيتي ثم حدثني عن اعظم روايات املؤلف املوسومة 

(القمر والدب القطبي) ولكنها مع االسف لم تترجم الى العربية!!
ويتربــــــــع على عــــــــرش الذاكرة من تلك االيام اســــــــتاذ النقــــــــد الفقيد 
الراحــــــــل الدكتور علي جواد الطاهر تغمده الله بواســــــــع رحمته كنا 
فــــــــي املرحلــــــــة الثالثة مــــــــن العام 
وهــــــــا   1969  /1968 الدراســــــــي 
هــــــــو يدخــــــــل قاعتنــــــــا الول مرة 
ويحاول  بتواضع  نفسه  ويقدم 
التعرف علينــــــــا بطريقة مبتكرة 
حيث يذكر كل واحد اســــــــمه ثم 
يتحدث عن اهم قراءاته والكتب 
التي تأثر بها فلما وصل الدور 
الى زميلنا عبقري زمانه عّرف 
يتحــــــــدث بطالقة  نفســــــــه، وراح 
وتوقف  الســــــــوفيتي،  االدب  عن 
شــــــــولوخوف  ميخائيــــــــل  عنــــــــد 
وروايتــــــــه التــــــــي لم تترجــــــــم الى 
العربيــــــــة (القمر والدب القطبي)، 
وعرج بعدها الى الدون الهادئ، 
والعبارة التي وردت على لسان 
البطــــــــل وكيف وصفهــــــــا الناقد 
العمالق كوزوموف بأنها اعظم 

ما قيل في االدب العاملي!!
اليــــــــه،  مصغيــــــــًا  الطاهــــــــر  كان 
وابتســــــــامة ناعمة تطوف على وجهه، فلما انتهى، شــــــــكره وقال له 
(انا معجب بقدرتك الهائلة على التعبير عن افكارك، واعجابي اكبر 
بخيالك الخصب، الن شــــــــولوخوف ليست لديه رواية غير مطبوعة 
بعنــــــــوان، القمر والــــــــدب القطبي، وال يوجد ناقد اســــــــمه كوزوموف، 
ولم ترد على لســــــــان البطل مثل تلــــــــك العبارة، وأنت كما هو واضح 
لم تقرأ الدون الهادئ، ولم تقرأ اي شــــــــيء باملرة)، ثم قدم لنا شرحًا 
موجزًا عن حياة الروائي والجوانب الفنية املشرقة في الدون الهادئ 
وموقعها من الروايــــــــة العاملية وانتهى الزمن املقرر للمحاضرة ولم 
ينتــــــــه الدكتور من محاضرتــــــــه ووعدنا بمزيٍد مــــــــن التفاصيل في 
وقت آخر مــــــــن غير ان يفوته توجيه النصيحــــــــة لنا ولزميلنا على 
وجه الخصوص بلغة ابوية رقيقة، ان نقرأ الدون الهادئ فهي عمل 

يستحق القراءة!
كانــــــــت لحظــــــــة تاريخيــــــــة فصلت بني زمنــــــــني غادر فيهــــــــا عبقري 
زمانه القاعة وقد تســــــــاقط ريشــــــــه امللون وذبل عرفه االحمر وفقد 
صوته الجميل، ولم يعد يتحدث الى غير نفســــــــه، ومنذ تلك اللحظة 
التاريخيــــــــة الفاصلة، وحتى هذه اللحظة التــــــــي تكاثر فيها عباقرة 
زمانهــــــــم حتى امتألت بهم البالد، وال رادع يردعهم، ونحن نصرخ 

بحزن: أين الطاهر؟!

رغــــــــم كل األمانــــــــي واألحــــــــالم التــــــــي 
مّنــــــــى بهــــــــا القائمون علــــــــى مهرجان 
"أوتنابشتنم الدولي لإلبداع" أنفسهم، 
ظنًا بأنَّ فيروس "كورونا" الذي اجتاح 
العالم ســــــــرعان ما سيتراجع، وتعود 
الحياة إلى طبيعتها من دون أْن يؤثر 
ذلك في مستقبل العالم اجمع ودورة 
العام الحالي 2020 من املهرجان، التي 
كان مــــــــن املقرر ان تحمل اســــــــم احد 
عمالقة االبداع العراقي "زهاء حديد"، 
فإنهم اضطــــــــروا مؤخرًا التخاذ قراٍر 

بالتأجيل الى حني انتهاء الفيروس.
الدكتــــــــور  املهرجــــــــان  مديــــــــر  وقــــــــال 
حســــــــني الطائــــــــي: إن "قــــــــرار تأجيــــــــل 
موعــــــــد إقامــــــــة املهرجان لهــــــــذا العام 
جاء لضمان صحة وســــــــالمة جميع 
املشاركني من داخل العراق وخارجه، 
الصحيــــــــة  اُملســــــــتجدات  ظــــــــّل  فــــــــي 

وتماشــــــــيًا مع اإلجراءات الوقائية في 
العــــــــراق للتصدي لفيــــــــروس كورونا 
املستجد، وكذلك إتاحة الوقت الكافي 
للمشــــــــاركني من جميع أنحــــــــاء العالم 
ليتمكنــــــــوا من الحضور واملشــــــــاركة 

الفاعلة".
وأضاف الطائي إنَّ "الترتيبات إلقامة 
الــــــــدورة الثانيــــــــة من املهرجــــــــان بدأت 
من قبــــــــل فريق (اوتنابشــــــــتم) الفني 
واللوجستي بعد انتهاء الدورة األولى 
لتكــــــــون الدورة بأبهى صورة, كما أنَّ 
رئيس  وبإشراف  التنسيقات جارية 

فريد  الكابــــــــنت  املهرجان  ومؤســــــــس 
لفتة".

ويعــــــــدُّ مهرجان "اوتنابشــــــــتم الدولي 
يحتفــــــــي  مهرجــــــــان  أول  لإلبــــــــداع" 
املجــــــــاالت،  جميــــــــع  فــــــــي  باملبدعــــــــني 
ة  ــــــــة أو األكاديميَّ ســــــــواء كانــــــــت الفنيَّ
إلكمــــــــال  ويدعمهــــــــم  ــــــــة،  الرياضيَّ أو 
مســــــــيرتهم، كما ويعدُّ أول مهرجان 
عراقــــــــي يعتمد فــــــــي اختيار املكرمني 
علــــــــى لجــــــــان تضــــــــم فنانــــــــني كبــــــــارًا 
وأكاديميــــــــني معروفــــــــني مــــــــن العراق 

والعالم.

ارتدى الترام في العاصمة املغربية 
الربــــــــاط كمامــــــــات في ســــــــابقة من 
نوعهــــــــا. وتابــــــــع ســــــــكان العاصمة 
ومدينة ســــــــال، مقدمة الترام ترتدي 

الكمامات.
وهذه رســــــــالة مــــــــن إدارة الترام إلى 
ســــــــكان مدينتي الربــــــــاط وجارتها 

بارتــــــــداء  لاللتــــــــزام  مدينــــــــة ســــــــال، 
الكمامــــــــات، مع دخــــــــول أول مرحلة 

لتخفيف الحجر الصحي.
وفــــــــرض املغــــــــرب، في الســــــــابع من 
شــــــــهر نيســــــــان املاضــــــــي، ارتــــــــداء 
الكمامــــــــات إجباريًا، عنــــــــد مغادرة 
املنازل وفي وســــــــائل النقــــــــل العام 

وفي مقرات العمل املهنية.
إلى ذلك، أكد سعد الدين العثماني، 
رئيــــــــس الحكومة املغربية، أال يعني 

بتاتــــــــا اختفاء جائحــــــــة كورونا في 
املغرب عدم اتداء الكمامة، داعيا كل 
املغاربــــــــة ملواصلة الحــــــــذر وااللتزام 

بالتدابير االحترازية.
كمــــــــا عبرت الحكومــــــــة املغربية عن 
تفهمهــــــــا للضغط، الذي يشــــــــعر به 
العديد من املواطنني، بسبب الحجر 
تضحيــــــــات،  ولكنهــــــــا  الصحــــــــي، 
املغربية،  الحكومــــــــة  وفق توصيف 
للخروج ساملة غانمة من الجائحة.
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تقوم اليابانية هاماكــــــــو موري البالغة 
مــــــــن العمــــــــر تســــــــعني عامــــــــا يوميا 
بتماريــــــــن للمحافظة على رشــــــــاقة 
أصابعهــــــــا، ليــــــــس لحياكة الصوف 
أو التطريــــــــز بل ملمارســــــــة األلعاب 

اإللكترونية.
املتقاعــــــــدة امللقبة بـ "الجدة الالعبة" 
تمضــــــــي ثــــــــالث ســــــــاعات أو أكثر 
يوميا في محاربة الوحوش وشن 
افتراضية  هجمات في عوالــــــــم 
ضمــــــــن ألعابهــــــــا اإللكترونية 
املفضلة، وتملك أيضا قناة 
"يوتيوب"  عبــــــــر  خاصــــــــة 

ملتابعيها.
الشعر  صاحبة  وتقول 
مقابلة  خالل  األشــــــــيب 
عبر اإلنترنت "أنا شــــــــغوفة 
بممارسة األلعاب اإللكترونية كل 

يوم"، وتضيف "أتمتع بكل يوم".
وشــــــــددت علــــــــى أن الفــــــــوز على أحد 
أعدائها على الشاشــــــــة يساعدها في 

التخلص من الضغط النفسي والتوتر.
وتبــــــــدأ املقاطع املصورة التــــــــي تبثها عبر 
قناتهــــــــا علــــــــى "يوتيــــــــوب" بتحيــــــــة وديــــــــة 
وانحنــــــــاءة، إال أن تصرفاتهــــــــا املتزنة هذه 
تختفــــــــي مــــــــا إن تبدأ اللعــــــــب فتتحول إلى 
مطلقة نار شرســــــــة، في لعبــــــــة "كول أوف 
ديوتي" أو مســــــــتخدمة متمرسة للسيف 

"في نير: أوتماتا".

وتقيــــــــم موري في شــــــــيبا بجنوب شــــــــرق 
اليابان مــــــــع عائلتها، وهــــــــي صاحبة رقم 
قياســــــــي مدرج في موســــــــوعة "غينيس" 

كعميدة سن الالعبني عبر "يوتيوب".
ويقول حفيدها الوحيد كييســــــــوكه ناغاو 
"43 عامــــــــا"، "تمــــــــارس هــــــــذه األلعاب على 
الدوام. أظن أنها مختلفة قليال عن الناس 
العاديــــــــني، فهم ال يتحمســــــــون كما تفعل 

على ألعاب الفيديو".
موري ليســــــــت جديدة علــــــــى عالم األلعاب، 
فقد مارســــــــت أكثــــــــر من مئتــــــــي لعبة منذ 
بدأت هذه الهواية قبل أربعني عاما، فكانت 
أول منصة ألعاب اقتنتها من نوع "كاسيت 
فيجن" في عــــــــام 1981، بعدما أثار هوس 
أوالدها باللعبة فضولها. وتقول "اكتشفت 

أن ثمة أمرا مثيرا جدا في العالم".
مارســــــــت موري غالبية األلعاب الشــــــــهيرة 
في العالم ومنها "ســــــــوبر ماريو بروذرز" 
و"دراغــــــــن كويســــــــت" و"فاينل فنتاســــــــي" 
و"كــــــــول أوف ديوتي"، وتقــــــــر أحيانا بأنها 
تبقى حتى الســــــــاعة الثانيــــــــة صباحا أمام 

الشاشة.
وتلعب موري عــــــــادة بمفردها في املنزل، 
لكنهــــــــا أطلقت قنــــــــاة عبر "يوتيــــــــوب" عام 

2014 للتواصل مع العبني آخرين.
وتبث مقاطع جديــــــــدة يصورها حفيدها 
ثــــــــالث أو أربــــــــع مــــــــرات فــــــــي الشــــــــهر، وقد 
اســــــــتقطبت ثالثمئة ألف مشترك وماليني 
املشــــــــاهدات مع مضامني - تظهرها وهي 

تلعب- أو من حياتها اليومية.
وتقول: "من املمتع أن يراني أناس كثر بدال 

من اللعب بمفردي".
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إلحياء الذكرى السادســــــــة لصمود مدينة بلد، يقيم املركز 
اإلعالمــــــــي التطوعي في صالح الدين بالتعــــــــاون مع نقابة 
الفنانــــــــني العراقيــــــــني "مهرجان بلد الصمــــــــود الدولي" الذي 
ســــــــتنطلق فعالياتــــــــه (أوناليــــــــن) مــــــــن (25 - 30) حزيران 
الحالي، إذ يتضمن املهرجان عروضًا مسرحية ومعارض 
تشكيلية وأمسيات شعرية وبمشاركة أكثر من 100 فنان 

عراقي وعربي عبر مواقع التواصل االجتماعي.
مدير املهرجــــــــان ذو الفقار البلداوي قــــــــال: "جهوٌد كبيرة 

تبذُل مــــــــن الفنانــــــــني واإلعالميــــــــني متحدين 
الجائحــــــــة والعــــــــزل املنزلــــــــي متواصلــــــــني مع 
فنهــــــــم وإبداعهــــــــم واختصاصاتهم خالقني 

أجــــــــواًء تســــــــهُم بإدخــــــــال البهجة والســــــــرور 
واملتعــــــــة وكســــــــر الروتني فــــــــي املجتمع، وبث 
الحياة ورســــــــم أجواء جمالية ثقافية فكرية 

إنسانية".
واضــــــــاف" في األيام املقبلة ســــــــيتم إعالن 
لجنة التحكيم التي تم تكليف د.أ حســــــــني 
علي هارف برئاســــــــتها وكذلك تشــــــــكيل 

ة". لجنة نقدية فكريَّ
يذكــــــــر أن مهرجان "بلــــــــد الصمود الدولي" 
من املهرجانات العراقيــــــــة الثقافية الفريدة 
مــــــــن نوعهــــــــا بالعالم لكونهــــــــا برعاية ذوي 
الشــــــــهداء، إذ تأســــــــس فــــــــي 25/ 12/ 2014 
وذلك مــــــــن أجل إحياء ذكــــــــرى فك حصار 

مدينــــــــة صغيــــــــرة برقعتهــــــــا الجغرافية 
حاصرتها  بتضحياتهــــــــا،  كبيــــــــرة 

عصابات "داعش" اإلرهابية ملدة 
ستة أشــــــــهر من 10 حزيران 

األول  كانــــــــون   25 ولغايــــــــة 
.2014
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تقوم اليابانية
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