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ــنــواب حسن  ال لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب األول  أكـــد 
كريم الكعبي أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة 
الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات،  وتحتاج 
الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء واالستقرار 
أبــدى  وقــت  فــي  الــــوزاري،  البرنامج  بتنفيذ  للبدء 

باستكمال  تفاؤلهم  الــنــواب  مجلس  فــي  أعــضــاء 
ــــوزاريــــة، داعــــني فــي الــوقــت نــفــســه إلــى  الــكــابــيــنــة ال

سرعة تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة.
"الكابينة  "الصباح: إن  لـ  الكعبي في حديث  وقــال 
الخبرة  تمتلك  الكاظمي  برئاسة  الحالية  الوزارية 
فـــي الــتــخــصــصــات، وتــحــتــاج الـــى الـــوقـــت الــكــافــي 
ومساحة من الهدوء لرسم خطط للبدء بالبرامج 
وحدة  على  الحفاظ  من شأنها  التي  والنشاطات 

واستقالل العراق ومحاربة عصابات داعش".

"الخطر  أن  الــبــرملــان،  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  وبـــّني 
األمــنــي هــو الــتــحــدي األكــبــر الـــذي يــواجــه حكومة 
الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش االرهابية 
قواتنا  أمـــام  بكل جوالتها  املعركة  الــتــي خــســرت 

األمنية البطلة".
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهروا 
التصويت  "أهمية  إن  "الصباح":  لـ  راونـــدوزي قال 
على استكمال الكابينة الوزارية تمثل بداية مرحلة 

تنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "التصويت ومنح الثقة لكامل الكابينة 
الوزارية يجب أن يولد في مقابلها تطبيق البرنامج 
الحكومي، ويــبــدأ احــتــرام ســيــادة الــعــراق وحصر 
الداخلي  األمــن  على  والحفاظ  الــدولــة  بيد  السالح 

واستقراره".
ولــفــت الــى أن "املــطــلــوب مــن رئــيــس الحكومة اآلن 
هـــو املــضــي بــتــهــيــئــة األرضـــيـــة املــنــاســبــة لتنفيذ 
لجائحة  الصحي  بامللف  واالهــتــمــام  االنــتــخــابــات 
كــــورونــــا"، مــشــيــرًا إلـــى أن "الـــواقـــع الــعــمــلــي لبناء 

الحكومة  دعم  النواب  على مجلس  يفرض  الدولة 
الستقرار البالد في جميع املجاالت".

ــــدوره، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف ســـائـــرون رامــي  بـ
كابينته  استكمال  وبعد  "الكاظمي  إن  السكيني: 
فإن  الــــوزارات،  باقي  على  بالتصويت  الحكومية 
هناك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته 
فــي الــجــوانــب االقــتــصــاديــة والصحية والــعــالقــات 

الدولية والتوازن االقليمي والدولي باملنطقة". 
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الجمهورية برهم صالح، ومجلس  شدد رئيسا 
الوزراء مصطفى الكاظمي، على العمل بما يحقق 
تــطــلــعــات املــواطــنــني فــي اإلصــــالح املــنــشــود بكل 
الــدولــة، في حني بحثا آخــر مستجدات  مفاصل 
األحـــــــداث عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، واألوضــــــاع 
االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة. فــي غــضــون ذلـــك تلقى 
البريطاني  ــــوزراء  ال رئــيــس  مــن  الكاظمي رســالــة 
بوريس جونسون، عبر فيها عن استعداد بالده 
لتحديات  تصديها  في  العراقية  الحكومة  لدعم 

ــر بــيــان ملكتب  ــا".وذكـ عــديــدة مــن بينها "كـــورونـ
رئيس مجلس الوزراء اإلعالمي، تلقته "الصباح"، 
من  عــددا  لقائهما،  خــالل  ناقشا،  "الرئيسني  أن 
الــوزراء  رئيس  األساسية".وهنأ صالح  القضايا 
لتنفيذ  ــة،  الـــوزاريـ الكابينة  اســتــكــمــال  بمناسبة 
البرملان.  عليه  صــّوت  الــذي  الحكومي  برنامجه 
والجمهورية  الـــوزراء  مجلس  رئيسا  بحث  كما 
آخر مستجدات األحداث على الصعيد الداخلي، 
واألوضــــــاع االقــتــصــاديــة واألمـــنـــيـــة، والــخــطــوات 
تواجه  التي  التحديات  ظل  في  اتخاذها  الــواجــب 
الــبــلــد بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، وتــدهــور أســعــار 

النفط العاملية. 

مجلس  رئيس  نائب  كشف 
الـــــــنـــــــواب الـــــدكـــــتـــــور بــشــيــر 
خــلــيــل الـــحـــداد عــن جــاهــزيــة 
خــالل  للتصويت  قــوانــني   7
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، فــيــمــا أكــد 
أن الــتــصــويــت عــلــى مــوازنــة 
بــصــيــغــة  ســـتـــكـــون   2020
نصف سنوية او أخرى يتم 

االتفاق عليها فيما بعد.
"الصباح" إن  لـ  الحداد  وقــال 

هناك العشرات من مشاريع 
الــقــوانــني التي مــن املــؤمــل أن 
تــشــرع فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
مــنــهــا مـــاتـــم قــــراءتــــه لــلــمــرة 
االولى او الثانية ومناقشتها 
وجـــاهـــزيـــتـــهـــا لــلــتــصــويــت، 
ــانــــون  ومــــنــــهــــا؛ مـــــشـــــروع قــ
جرائم املعلوماتية والالجئني 
والــــــــتــــــــجــــــــاوزات الـــســـكـــنـــيـــة 
ومـــقـــتـــرح قـــانـــونـــي األنـــديـــة 
ــة واالتــــــــحــــــــادات  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
والــخــدمــة املــدنــيــة االتــحــاديــة 
ومــجــلــس اإلعــمــار وغــيــرهــا.

وبــــّني نــائــب رئــيــس مجلس 
ــواب بــــأن الـــبـــرملـــان طــالــب  ــنـ الـ
اإلســراع  بضرورة  الحكومة 
ــانـــون  بـــــإرســـــال مــــشــــروع قـ
موازنة العام 2020 في مدة 
أقصاها نهاية الشهر الحالي 
لتجري قراءتها ومناقشتها 
الــتــصــويــت عليها،  ــّم  ثـ ومـــن 
مبّينًا أن صيغة املوازنة التي 
ســـيـــصـــوت عــلــيــهــا مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب ســــتــــكــــون نــصــف 
أيــة صيغة أخرى  او  سنوية 
يتم االتفاق عليها فيما بعد.
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يتجه مجلس النواب لتشريع قانون 
النفط والغاز خالل الجلسات املقبلة، 
في ظل مطالبات نيابية بإعادة النظر 
بجوالت التراخيص النفطية وعقود 

وزارة الكهرباء. 
وقال عضو لجنة النفط والطاقة 

النيابية أمجد العقابي لـ "الصباح" 
إن "على رئيس الوزراء أن يكون 

جادا في إعادة صياغة عقود 
وزارة الكهرباء االستثمارية ألنها 

تستنزف الكثير من األموال خاصة 
وأن العراق يمر بضائقة مالية 

وظروف وصحية صعبة". 
وأضاف النائب، أن "من بينها العقود 

االستثمارية للمحطات التي تكلف 
الكثير من األموال وخصوصا 

أن تلك العقود تلزم العراق بدفع 
تكاليفها حتى وإن كانت الحاجة 

لها، وتشمل العقود في محطة 
بسماية االستثمارية والرميلة 

االستثمارية وكار وقيوان  ومحطة 
الشعيبة". 

وتابع العقابي، أن "الدولة ملزمة أن 
تسدد للشركات املستثمرة واملنتجة 

للكهرباء بحدود 300 مليون 
دوالر ضمن العقد املبرم مع وزارة 

الكهرباء، في وقت أن حدود الجباية 
الفعلية تصل الى 17 %  وغير 

الفعلية  83 %".   
الحظر الشامل .. تصوير علي الغرباوي
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أطلق مجلس أمناء شبكة اإلعالم العراقي، املبادرة 
اإلعالمية الوطنية الهادفة ملواجهة فيروس كورونا 
التنسيق  تعزيز  الى  والرامية  البالد،  في  املستجد 
ملواجهة  دقيقة  إعالمية  خدمة  وتوفير  والــتــعــاون 

الوباء.
يأتي ذلك في وقت، حذرت خالله وزارة الصحة من 

فــي مواجهة  مــؤشــرات مقلقة تمهد أليــام خطيرة 
فــيــروس كــورونــا بعد تسجيل اصــابــات تجاوزت 
األلــف يوميا، فــي وقــت شــددت جميع املحافظات، 
ــــرض حــظــر  والـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد، مــــن إجـــــــــراءات فـ

التجوال.
وذكـــر مجلس أمــنــاء شبكة اإلعــــالم الــعــراقــي، في 
ــادرة تــؤكــد االنــفــتــاح على  ــبـ بــيــان صــحــفــي، أن "املـ
ووضــع  والصحفية  اإلعــالمــيــة  املــؤســســات  جميع 
خطة إعالمية عالية املستوى ملواجهة وباء كورونا 

الـــصـــادرة من  بــالــقــرارات  والتثقيف عــلــى االلـــتـــزام 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة والــســالمــة الــوطــنــيــة ودعــم 

القوات األمنية ووزارة الصحة".
ولفت إلى أن "شبكة اإلعالم العراقي تساند جميع 
اإلعالمية في ما يخص مواجهة وباء  املؤسسات 
كورونا عبر توفير املعدات واملستلزمات اإلعالمية 
ــارات نــقــل  ــ ــيـ ــ ـــن سـ ــة مـ ــروريــ ــــضــ ــات ال ــاجــ ــيــ ــتــ واالحــ
التنسيق  تعزيز  بهدف  وكاميرات  واستوديوهات 
ملواجهة  دقيقة  إعالمية  خدمة  وتوفير  والــتــعــاون 

الــوبــاء". وأضــاف أن "هــذه املــبــادرة اإلعالمية تأتي 
انسجامًا مع التحديات الكبيرة التي تقع على عاتق 
املــؤســســات اإلعــالمــيــة والــصــحــفــيــة". فــي غضون 
ذلــــك، قـــال وكــيــل وزيــــر الــصــحــة، حــــازم الجميلي 
ــابـــات بــفــيــروس  لـــ "الــصــبــاح" إن عــبــور عـــدد اإلصـ
كورونا حاجز األلف يوميا أمر مقلق جدا بسبب 
عدم التزام املواطنني بالحظر. وأشار الى أن املوقف 
ــائـــي شــهــد مـــؤخـــرا تــســجــيــل 1268 إصــابــة  الـــوبـ
"أمس األحد" بالفيروس في أعلى حصيلة بالبالد 

في  قفزة  مع  الخطير  الوبائي  باالنفجار  ووصفه 
أعداد الوفيات التي وصلت معدالتها أكثر من 30 
حالة يوميا، متوقعا أن تتخطى اإلصابات حاجز 
الـ 15 ألف خالل األيام املقبلة، في حني أن العراق لم 
يكن يسجل أكثر من 100 حالة يوميا قبل 22 أيار 
املاضي، والسبب يعود الى ارتفاع عدد الفحوصات 
الــتــي وصــلــت بـــني 10 – 15 ألــــف فــحــص يــومــيــا، 
واإلصرار على االعتقاد بعدم وجود كورونا رغم 

خطر الوباء.  
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أفــصــحــت وزارة الــنــقــل عــن مــســاٍع 
جدية إلكمال متطلبات رفع الحظر 
عــــن الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــن دخـــــــــول األجـــــــــواء  ــ ــة مــ ــوعــ ــنــ ــمــ املــ
االوروبــــــيــــــة بـــســـبـــب وضـــعـــهـــا فــي 
استيفائها  لعدم  الــســوداء  القائمة 
للطيران  الــدولــيــة  املــنــظــمــة  مــعــايــيــر 
ــــى أن  املـــدنـــي، وأشــــــارت الـــــــوزارة إل
 من 

ً
الخطوط الجوية تمتلك أسطوال

31 طائرة معظمها طائرات حديثة.
ــر الــنــقــل نــاصــر الشبلي  وقـــال وزيـ
ــه لـــ  ــ ــــي تـــصـــريـــح خــــــاص أدلـــــــى بـ فـ
"الــصــبــاح": إن "وزارتــــه ومــن خالل 
لـــجـــان فــنــيــة تــعــمــل عـــلـــى تــطــبــيــق 
وتنفيذ املتطلبات واملعايير الدولية 

لـــرفـــع الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــعــراقــيــة 
مــن الــقــائــمــة الـــســـوداء الــتــي تشمل 
ــات الـــطـــيـــران املـــمـــنـــوعـــة مــن  ــركــ شــ
دخـــــول األجـــــــواء األوربـــــيـــــة"، وبـــّني 
حثيثة  بخطى  تسير  ــوزارة  ــ ــ "ال أن 
لــرفــع الــحــظــر عــنــهــا لــيــعــود الــطــائــر 
للتحليق مــن جــديــد في  األخــضــر 
جــمــيــع عـــواصـــم الـــــدول األوروبـــيـــة 
والعاملية". ولفت وزير النقل، الى أن 
"وزارته جادة في تفعيل االتفاقيات 
الثنائية السابقة بني سلطة الطيران 
املدني واالتحاد األوروبــي النطالق 
الرحالت الى معظم الدول األوروبية 
والسويد  والدنمارك  (أملانيا  ومنها 
ــع الــخــطــوط  وبــريــطــانــيــا) بــعــد وضـ
الجوية العراقية في القائمة السوداء 
بــســبــب عـــــدم االلـــــتـــــزام بــاملــعــايــيــر 

الدولية".  
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شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح، 
ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــا يـــحـــقـــق تــطــلــعــات  ــمـ ــمـــل بـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
ــنــــني فــــي اإلصــــــــالح املـــنـــشـــود  ــواطــ املــ
بــكــل مــفــاصــل الــــدولــــة، مـــؤكـــديـــن أن 
إمكانياتها  كــل  ســتــوظــف  الــحــكــومــة 
ــواقــع الــخــدمــي  مـــن أجـــل االرتـــقـــاء بــال
ــي حــــني عـــبـــر رئــيــس  لـــلـــمـــواطـــنـــني، فــ
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
عــن اســتــعــداد بـــالده لــدعــم الحكومة 
ــي تــصــديــهــا لــتــحــديــات  ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ

عديدة من بينها "كورونا".
وبحسب بيانات ملكتب رئيس مجلس 
"الصباح"،  تلقتها  اإلعــالمــي،  الـــوزراء 
فإن الرئيسني ناقشا، خالل لقائهما، 

عددا من القضايا األساسية.
وهنأ صالح رئيس الــوزراء بمناسبة 
لتنفيذ  الــوزاريــة،  الكابينة  استكمال 
برنامجه الحكومي الذي صّوت عليه 
البرملان، وبذل أقصى الجهود لتقديم 

الخدمات للمواطنني.
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــجـ ــيــــســــا مـ وبــــحــــث رئــ
والجمهورية آخر مستجدات األحداث 
ــاع  ــ عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، واألوضـ
ــة، والـــخـــطـــوات  ــيـ ــنـ االقـــتـــصـــاديـــة واألمـ
الــواجــب اتــخــاذهــا فــي ظــل التحديات 
ــه الـــبـــلـــد بــســبــب جــائــحــة  ــتـــي تــــواجــ الـ
كـــــورونـــــا، وتـــــدهـــــور أســــعــــار الــنــفــط 

العاملية.
وتم التأكيد على أن الحكومة ستوظف 
ــاء  ــقـ ــل االرتـ كـــل إمــكــانــيــاتــهــا مـــن أجــ
بالواقع الخدمي للمواطنني، ومواجهة 
وبما  مكامنه،  عن  والكشف  الفساد 
يحقق تطلعات املواطنني في تحقيق 

 مفاصل 
ّ

اإلصــــالح املــنــشــود فــي كـــل
الدولة. 

ملجلس  االستثنائية  الجلسة  وخــالل 
الوزارية،  الكابينة  الــوزراء بعد إكمال 
ــلــــس مــصــطــفــى  بــــــــارك رئــــيــــس املــــجــ
الـــجـــدد تصويت  لـــلـــوزراء  الــكــاظــمــي، 
مجلس النواب عليهم، مؤكدًا أن اليوم 
ــة نــبــدأ  ــــوزاريــ بــعــد إكـــمـــال الــكــابــيــنــة ال
بــالــخــطــوات الــعــمــلــيــة، كــفــريــق واحـــد، 
لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد.  
ــار الــكــاظــمــي إلـــى أن "الــبــلــد يمر  وأشــ
بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب 
ــة كــــورونــــا وانـــهـــيـــار  ــائـــحـ ــــي وجـ ــال املــ
ــنــفــط وغـــيـــرهـــا، ووضــعــنــا  أســـعـــار ال
لــتــجــاوزهــا، وهـــذا مــا يتطلب  الخطط 
التعاون من قبل الجميع مع الحكومة 
لــوضــع الــبــلــد فــي الــطــريــق الصحيح، 
ــنــظــام اإلداري  ال أن ســــوء  إلــــى  الفــتــًا 
عــرقــل الــعــديــد مــن املــشــاريــع، ونعمل 

جاهدين على إصالحه.  
ــــس الـــــــــــوزراء  إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــبــــر رئـــــيـ
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، عن 

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــدعــ اســــتــــعــــداد بــــــــالده لــ
ــي تــصــديــهــا لــتــحــديــات  ــة فــ ــيـ ــعـــراقـ الـ
فــي مقدمتها مواجهة  يــأتــي  عــديــدة، 
جائحة كورونا املستجد "كوفيد 19" 
التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها 

على الوضع االقتصادي واملالي.
جــاء ذلــك في رسالة خطية بعث بها 
جونسون إلى رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وقام بتسليمها، 
في  البريطاني  السفير  األحـــد،  أمــس 

بغداد ستيفن هيكي.
وأوضـــــــــح بــــيــــان املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي 
الـــجـــانـــبـــني  أن  الـــــــــــــــــوزراء،  لــــرئــــيــــس 
اســــتــــعــــرضــــا، خــــــالل الــــلــــقــــاء، ســبــل 
تعزيز التعاون بني البلدين في املجال 
واالستثماري،  واالقتصادي  األمني 
ــراق واملـــنـــطـــقـــة،  ــ واألوضــــــــــاع فــــي الـــــعـ

والتحديات التي يواجهها البلد.
بريطانيا  دعم  على  الكاظمي،  وأثنى 
لــلــعــراق، مــؤكــدا حــرصــه على تعزيز 
البلدين ورفــع مستوى  العالقات بني 

التعاون بينهما.

{                      }

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكــد 
الوزارية  الكابينة  حسن كريم الكعبي أن 
الخبرة  تمتلك  الكاظمي  برئاسة  الحالية 
فـــي الــتــخــصــصــات، وتــحــتــاج الـــى الــوقــت 
الكافي ومساحة من الهدوء واالستقرار 
للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري، في وقت 
تفاؤلهم  الــنــواب  بمجلس  أعــضــاء  أبـــدى 
أن  مبّينني  الــوزاريــة،  الكابينة  باستكمال 

هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة.
وقـــــال الــكــعــبــي فـــي حـــديـــث لــــ "الـــصـــبـــاح: 
ــة الــحــالــيــة بــرئــاســة  ــــوزاريــ إن "الــكــابــيــنــة ال
الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، 
وتـــحـــتـــاج الــــى الـــوقـــت الـــكـــافـــي ومــســاحــة 
بالبرامج  للبدء  لــرســم خطط  الــهــدوء  مــن 
والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على 
وحدة واستقالل العراق ومحاربة داعش".
ــّني الــنــائــب األول لــرئــيــس الــبــرملــان، أن  وبــ
"الخطر األمــنــي هــو التحدي األكــبــر الــذي 
يـــواجـــه حــكــومــة الــكــاظــمــي بــعــد انــكــســار 
التي خسرت  اإلرهابية  عصابات داعــش 
ــام قــواتــنــا  ــ املـــعـــركـــة فـــي كـــل جـــوالتـــهـــا أمـ

األمنية البطلة".
ــات  ــابـ ــعـــصـ "الـ الــــــى أن  الـــكـــعـــبـــي  وأشــــــــار 
اإلرهــابــيــة تــحــاول الــعــودة ووضــع موطئ 
ــــهــــا داخــــــــل الــــــعــــــراق مـــــــرة أخـــــرى  قـــــــدم ل
ومـــحـــاوالتـــهـــا إلرســـــــال الــــرســــائــــل عــبــر 
ــويـــل اإلعـــــالمـــــي الـــــــذي تــســتــخــدمــه  ــهـ ــتـ الـ
ألنصارها املتواجدين في سوريا وليبيا 
األخــرى  املناطق  من  وعــدد  وافغانستان 
بأنها مازالت موجودة داخل العراق"، الفتا 
الى أن "هناك معلومات استخبارية تؤكد 
ــداد كــبــيــرة مــن أســـر الــدواعــش  وجـــود أعــ
املخيمات يمكن  املوجودين في عدد من 
ارهــابــيــة،  نــشــاطــات  بتنفيذ  استخدامهم 
السيما أن أغلب تلك األسر مازال ذووهم 

من الدواعش في الدول األوربية".
ــديــــمــــقــــراطــــي  الـــــنـــــائـــــب عـــــــن الـــــــحـــــــزب الــ
الــكــردســتــانــي نـــهـــروا راونـــــــدوزي قــــال لـ 

الــتــصــويــت على  "الـــصـــبـــاح": إن "أهــمــيــة 
بداية  تمثل  الــوزاريــة  الكابينة  استكمال 

مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "التصويت ومنح الثقة لكامل 
الكابينة الوزارية يجب أن يولد في مقابلها 
احترام  الحكومي، ويبدأ  البرنامج  تطبيق 
سيادة العراق وحصر السالح بيد الدولة 
والحفاظ على األمن الداخلي واستقراره".

ولفت الى أن "املطلوب من رئيس الحكومة 
اآلن هو املضي بتهيئة األرضية املناسبة 
لــتــنــفــيــذ االنــتــخــابــات واالهـــتـــمـــام بــاملــلــف 
الصحي لجائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن 
الــدولــة يفرض على  لبناء  العملي  "الــواقــع 
الحكومة الستقرار  دعــم  الــنــواب  مجلس 

البالد في جميع املجاالت".
ــار الــنــائــب مــمــثــل كــوتــا الشبك  فــيــمــا أشــ
قصي عباس، الى أن "استكمال الكابينة 
العديد من  الحكومة  الــوزاريــة يحتم على 
الــقــضــايــا واملــطــالــب الــتــي يــطــالــب الشعب 
بــتــحــقــيــقــهــا، وعــلــيــهــا أن تـــنـــزل لــلــمــيــدان 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــذ مــــا وعــــــد بــــه رئــ ــفـ ــنـ وتـ

الجماهير".
ـــ "الــــصــــبــــاح"، أن "املـــهـــام  ــ وأكــــــد عـــبـــاس ل
املــطــلــوبــة اآلن مـــن رئــيــس الــحــكــومــة هي 
ايــجــاد الــحــلــول الــنــاجــعــة لــوقــف الــتــدهــور 
االقتصادي والعمل على إحياء االقتصاد 

الداخلي للبالد والقضاء على البطالة".

"الجانب األمني يأخذ حيزًا  وأضــاف، أن 
كــبــيــرًا مــن جــهــد الــحــكــومــة، لــذلــك عليها 
العسكرية  للقوات  الــدائــم  الــدعــم  توفر  أن 
وموضوع كورونا والتحديات السياسية 
املفترض  من  التي  املرتقبة  واالنتخابات 

أن تتهيأ األرضية املناسبة لها".
النائب عن تحالف سائرون  قــال  بـــدوره، 
ــي الــســكــيــنــي: إن "الـــكـــاظـــمـــي وبــعــد  ــ رامــ
بالتصويت  الحكومية  كابينته  استكمال 
فــإن هناك تحديات  ــــوزارات،  ال على باقي 
ــه حــكــومــتــه  ــواجــ ــتــ ــــدة وصـــعـــبـــة ســ ــديـ ــ جـ
ــة والــصــحــيــة  ــاديـ ــتـــصـ فــــي الـــجـــوانـــب االقـ
ــوازن االقــلــيــمــي  ــتــ ــ والـــعـــالقـــات الــدولــيــة وال
والـــدولـــي بــاملــنــطــقــة"، مــبــّيــنــًا أن "حــكــومــة 
الكاظمي ورغــم وجــود بعض املالحظات 
عليها لدى بعض األطراف لكن هذا األمر 
عــدم دعمها  أو  تمريرها  يعني عرقلة  ال 

ملواجهة التحديات الحالية".
وأضاف السكيني، أن "إضعاف الحكومة 
الحالية تحت أي ذريعة، هو أمر لن يخدم 
العراق في مواجهة األزمات الحالية، ومن 
ثّم فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، 
ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية 
ولخدمة املصالح العامة"، مشددًا على أن 
"أهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي 
وتــقــويــتــهــا لـــتـــجـــاوز الــتــحــديــات األمــنــيــة 

واالقتصادية والصحية الراهنة".

جددت وزارة النفط، التزام العراق الكامل 
بــاتــفــاق "أوبــــك بــلــس" لــتــمــديــد تخفيض 
اإلنتاج حتى نهاية تموز املقبل، مبّينة أن 
نسبة التخفيض الـ 23 باملئة تشمل أيضا 

حصة التخفيض إلقليم كردستان.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط عاصم 
ــدول  ــ ــبــــاح" إن "اتــــفــــاق الـ ـــ "الــــصــ ــ ــاد ل ــهـ جـ
تمديد  وحلفائها  اوبــك  للنفط  املــصــدرة 
خــفــض االنـــتـــاج شــهــرا اضــافــيــا، يهدف 
الــى تــأمــني اســتــقــرار أســعــار النفط التي 
تـــدهـــورت عــلــى خلفية جــائــحــة كــورونــا 
والــقــيــود املــفــروضــة الحــتــوائــهــا"، مبّينا 
للنفط يجب  املــنــتــجــة  الــــدول  "جــهــود  أن 
وامتصاص  الــتــوازن  إلعـــادة  تستمر  ان 
الفائض النفطي في السوق العاملية وهذا 

مؤشر جيد بالنسبة لالتفاق الذي حقق 
تقدما في هذا اإلطار".

وأشـــار جــهــاد الــى أن "كــل مــاكــان هناك 
انفتاح وتقليل قيود الحركة والتنقل في 
زيــادة  باملقابل  يكون  العالم  دول  عموم 
في االستهالك أكثر ويؤثر ايجابيا على 
الـــســـوق الــنــفــطــيــة ودعــــم أســـعـــار الــنــفــط، 
الــتــزامــه بــقــرار  ــعــراق جـــدد  مضيفا أن ال
املــعــروفــة 23  بالنسبة  االنــتــاج  تخفيض 
اعتبارا  التنفيذ  والــذي دخــل حيز  باملئة 
من شهر ايار املاضي والبالغة 9 ماليني 
و700 ألف برميل يوميًا وتشمل النسبة 
املــــذكــــورة حــصــة الــتــخــفــيــض مـــن اقــلــيــم 
كـــردســـتـــان وهــــي الــنــســبــة الـــتـــي تــســري 
منظمة  في  املنضوية  الــدول  على جميع 
ــى نــهــايــة  ــ ــا الـ ــيـ ــرا اضـــافـ ــهـ ــك 1+، شـ ــ اوبــ
كان  "االتفاق  ان  املقبل"، موضحا  تموز 
9.7 ماليني  نسبة  تــكــون  ان  على  ينص 

فــي شــهــري ايـــار وحــزيــران بينما تموز 
النسبة 7.7 ماليني برميل يوميا،  تكون 
تموز  لشهر  الــخــفــض  نسبة  وســتــكــون 
مــمــاثــلــة لــنــســبــة الــخــفــض لــشــهــري آيـــار 

وحزيران".
ــــدول املــصــدرة  ولــفــت، الـــى ان "اجــتــمــاع ال
لـــلـــنـــفـــط اوبـــــــك الـــــــذي عـــقـــد عـــبـــر دائــــــرة 
تطورات  مراجعة  الــى  يهدف  تلفزيونية 
ــتـــاج  الــــســــوق الــنــفــطــيــة بـــعـــد خـــفـــض االنـ
والـــتـــطـــورات األخـــيـــرة الــتــي أســهــمــت في 
رفع أسعار النفط الى أكثر من 40 دوالرا 
إذ  الــتــمــديــد،  ــرار  قـ تطبيق  بــعــد  للبرميل 
ــدول املــنــتــجــة  من  ــ ــ ســتــســتــمــر جـــهـــود ال
ــتــوازن للسوق مــرة أخــرى  أجــل إعـــادة ال
ــــذي تـــدهـــور بــســبــب االنـــغـــالق الــعــاملــي  الـ
ــراء تفشي جــائــحــة كــورونــا والــركــود  جـ
االقـــتـــصـــادي الـــــذي تــعــرضــت لـــه بــلــدان 

العالم".

   07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

 07809210536
  dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

أفصحت وزارة النقل عن مساٍع 
جـــديـــة إلكــــمــــال مــتــطــلــبــات رفـــع 
الـــحـــظـــر عــــن الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــعــراقــيــة املــمــنــوعــة مـــن دخـــول 
ــــيـــــــــة بــســبــب  األجـــــــــــــواء االوروبـــــ
وضــعــهــا فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء 
لعدم استيفائها معايير املنظمة 
الدولية للطيران املدني، وأشارت 
الجوية  الخطوط  أن  إلــى  الـــوزارة 
طــائــرة  مــن 31   

ً
أســـطـــوال تمتلك 

معظمها طائرات حديثة.
ــــل نــــاصــــر  ــقـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـ
الـــشـــبـــلـــي فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
لـ "الصباح": إن "وزارتــه  أدلــى به 
ومــــن خــــالل لـــجـــان فــنــيــة تعمل 
املتطلبات  وتنفيذ  تطبيق  على 
الخطوط  لرفع  الدولية  واملعايير 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن الــقــائــمــة 
الـــســـوداء الــتــي تــشــمــل شــركــات 
ــيـــران املــمــنــوعــة مـــن دخـــول  الـــطـ
األجــــــــــواء األوربـــــــيـــــــة"، وبـــــــّني أن 
حثيثة  بخطى  تسيير  "الــــوزارة 
لرفع الحظر عنها ليعود الطائر 

األخضر للتحليق من جديد في 
األوروبية  الــدول  عواصم  جميع 

والعاملية".
وأشار إلى أن "الوكالة األوروبية 
ــا)  ــ ــاسـ ــ ــران (االيـ ــيــ ــطــ ــ ــة ال لـــســـالمـ
ــد طــلــبــت مـــن الــخــطــوط  كـــانـــت قـ
ــة فــــي حــيــنــهــا  ــيـ ــعـــراقـ ــة الـ ــويـ الـــجـ
السالمة واألمان  توفير معايير 
ــة فـــي طـــائـــراتـــهـــا كما  ــ ــيـ ــ األوروبـ
األوروبــيــة  الطيران  شركات  في 
األخـــــــــــرى مــــــن خــــــــالل تــطــبــيــق 
اتــفــاقــيــة الــبــلــد الــثــالــث (تـــي سي 
الــجــويــة  ــوط  الـــخـــطـ أن  أي  او)، 
بلد  أن تهبط في  العراقية يجب 
أوروبي ثالث للتأكد من معايير 

السالمة واألمان".

ــه  ولــفــت وزيـــر الــنــقــل، أن "وزارتــ
جـــــادة فـــي تــفــعــيــل االتــفــاقــيــات 
ــثــنــائــيــة الـــســـابـــقـــة بــــني ســلــطــة  ال
ــران املــــــدنــــــي واالتــــــحــــــاد  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــ ال
ــي النــطــالق رحـــالت الى  األوروبــ
ــدول األوروبــــيــــة منها  ــ ــ مــعــظــم ال
ــــدنــــمــــارك والــســويــد  ــا وال ــيـ ــانـ (أملـ
وبريطانيا) بعد وضع الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي الــقــائــمــة 
ــــســــوداء بــســبــب عــــدم االلـــتـــزام  ال
بــأن  مــنــوهــًا  الــدولــيــة"،  باملعايير 
ــيـــة  ــة الـــعـــراقـ ــويــ ــجــ ــ "الــــخــــطــــوط ال
طــائــرة  مــن 31   

ً
أســـطـــوال تمتلك 

معظمها طائرات حديثة"، مردفًا 
ــودة تسد  ــوجــ املــ "الـــطـــائـــرات  أن 
حاجة الخطوط الجوية العراقية، 

الحظر عن  وهــنــاك مــســاٍع لرفع 
األســـطـــول  أوروبـــــــا ودعـــــم  دول 
الطائرات  العراقي بإدامة  الجوي 
وفتح خطوط لتشغيل الطائرات 
العراقية  املـــطـــارات  فــي  الــجــاثــمــة 
بسبب الحظر املفروض عليها".

وأوضـــــح الــشــبــلــي، أن "الــــــوزارة  
ــد مــع  تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل عـــقـ
الحكومة  (بوينغ) وقعته  شركة 
أسطول  تعزيز  بهدف  العراقية 
العقد  ضمن  العراقية  الطائرات 
ــع الـــشـــركـــة املــــذكــــورة،  ــبــــرم مــ املــ
ــن تـــجـــهـــيـــز الـــــعـــــراق  ــمــ ــتــــضــ ويــ
بالطائرات ضمن فترات محددة 
ــة املــســتــقــبــلــيــة  ــب الـــحـــاجـ وحـــسـ

للخطوط الجوية العراقية".
ــد حـــظـــرت  ــ ــــت أوروبــــــــــــا قــ ــانــ ــ وكــ
الخطوط العراقية فوق أراضيها 
عــــــدم  بـــــســـــبـــــب   2015 عـــــــــــام 
اســتــيــفــائــهــا مـــعـــايـــيـــر املــنــظــمــة 
أن  بعد  املــدنــي،  للطيران  الدولية 
ــة ســـالمـــة الــطــيــران  ــالـ طــلــبــت وكـ
األوروبــيــة "EASA" عــام 2014 
مــنــع طـــيـــران الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
العراقية بشكل مؤقت ملخالفتها 

شروط ومعايير السالمة.

يتجه مجلس النواب لتشريع قانون 
ــالل الــجــلــســات  ــ الـــنـــفـــط والــــغــــاز خـ
املــقــبــلــة، فــي ظــل مــطــالــبــات نيابية 
التراخيص  بجوالت  النظر  بإعادة 

النفطية وعقود وزارة الكهرباء. 
والطاقة  النفط  لجنة  عضو  وقـــال 
لـ "الصباح"  العقابي  النيابية أمجد 
ــوزراء أن يكون  ــ إن "عــلــى رئــيــس ال
جـــــادا فـــي إعــــــادة صــيــاغــة عــقــود 
الكهرباء االستثمارية ألنها  وزارة 
تـــســـتـــنـــزف الـــكـــثـــيـــر مــــن األمـــــــوال 
يمر بضائقة  الــعــراق  وأن  خــاصــة 

مالية وظروف وصحية صعبة". 
بينها  "مــــن  أن  ــائـــب:  ــنـ الـ وأضــــــاف 
للمحطات  االســتــثــمــاريــة  الــعــقــود 
الـــتـــي تــكــلــف الــكــثــيــر مـــن األمـــــوال 
وخــصــوصــا أن تــلــك الــعــقــود تلزم 
وإن  حتى  تكاليفها  بــدفــع  الــعــراق 
كانت الحاجة لها، وتشمل العقود 
االستثمارية  بسماية  محطة  فــي 
ــار  ــ ــة وكـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة االســ ــلــ ــيــ ــــرمــ وال

وقيوان  ومحطة الشعيبة". 
وتــابــع الــعــقــابــي: أن "الـــدولـــة ملزمة 

أن تـــســـدد لــلــشــركــات املــســتــثــمــرة 
واملــنــتــجــة لــلــكــهــربــاء بــحــدود 300 
املبرم  العقد  ضمن  دوالر  مليون 
مــع وزارة الــكــهــربــاء، فــي وقـــت ان 
الى  تصل  الفعلية  الجباية  حـــدود 

17 %  وغير الفعلية 83 %". 
الــى أن "عقود املستثمرين  وأشــار 
في هذه املحطات فيها هدر باملال 
التعرفة  أن سعر  العام فضال عن 
(املـــيـــكـــا) املـــجـــهـــزة مــــن قـــبـــل هـــذه 
دوالرا   39 ـــى  ــ ال تـــصـــل  ــات  ــطـ املـــحـ
لـــلـــســـاعـــة الــــــواحــــــدة"، مـــنـــوهـــا بـــأن 
"مــحــطــة بــســمــايــة تــصــل الــكــهــربــاء 
ــــى ثــالثــة  املــجــهــزة مـــن املــحــطــات ال
آالف ميكا واط في الساعة وبمبالغ 
شـــهـــريـــة تـــصـــل الـــــــــى 82 مــلــيــون 

دوالر". 
ــعــــــقــــــابــــــي بـــــــــــأن "عــــــــدم  ونــــــــــــــوه الــــ
وزارة  تــــســــديــــد اســــتــــحــــقــــاقــــات 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــجـــبـــايـــة مــــن قــبــل 
املعامل  واملــصــانــع  الــدولــة  وزارات 
العمالقة يصل الى حدود 50 %". 
ــود وزارة  ــقـ ــعـ بـ يـــتـــعـــلـــق  ــا  ــ مـ ـــي  ــ وفـ
النواب  مجلس  عضو  دعــا  النفط، 
رئــيــس الـــــــوزراء الــــى إعـــــادة الــنــظــر 
بجوالت التراخيص ودراسة مبالغ 

لـــلـــنـــفـــط، ألن ســعــر  االســــتــــخــــراج 
الوقت كــان بحدود  النفط في ذلــك 
فالسعر  حاليا  أمــا  دوالرا،   60 الـــ 
على  لــذا  الـــ 40 دوالرا؛  يتجاوز  ال 
وزارة النفط أن تكون جادة بإعادة 
مبالغ  لتوفير  العقود  بتلك  النظر 

مالية للموازنة". 
وأشــار الى أن "تلك العقود املوقعة 
مــثــبــتــة دولـــيـــا وعــلــى الــحــكــومــة أن 
تـــتـــدخـــل عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــالــيــة 
فــريــق حكومي  عبر تشكيل  جــدا 
لغرض الوصول الى صيغة تفاهم 
مــع هـــذه الـــشـــركـــات"، مــوضــحــا أن 
املالية واالقتصادية يعاني  "األزمــة 

منها كل العالم". 
وبــــــّني أن "األيــــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 
من  النفط  مبالغ  تسليم  ستشهد 
كاستحقاق  للحكومة  األقليم  قبل 

عن 250 ألف برميل". 
ولفت العقابي الى أن "قانون النفط 
والـــغـــاز ســيــشــمــل آلـــيـــات الــتــعــامــل 
بخصوص نفط األقليم والبصرة، 
ــريــــق شـــركـــة  ــــن طــ ــكـــون عـ ــيـ إذ سـ
ــو"، مـــؤكـــدا أنــــه "مــــن ضمن  ســــومــ
التي ستقر خالل  املهمة  الــقــوانــني 

األيام املقبلة".
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وأشار الى أن املوقف الوبائي شهد مؤخرا 
تســــــــجيل 1252 إصابــــــــة بالفيــــــــروس فــــــــي 
أعلى حصيلــــــــة بالبالد، ووصفه باالنفجار 
الوبائي الخطير مع قفزة في أعداد الوفيات 
التــــــــي وصلت معدالتها أكثــــــــر من 30 حالة 
يوميا، متوقعا أن تتخطى االصابات حاجز 
الـــــــــ 15 ألفا خالل األيــــــــام املقبلة، في حني أن 
العراق لم يكن يســــــــجل أكثر من 100 حالة 
يوميا قبل 22 أيار املاضي، والســــــــبب يعود 
الــــــــى ارتفاع عدد الفحوصــــــــات التي وصلت 
بني 10 – 15 ألف فحص يوميا، واإلصرار 
على االعتقــــــــاد بعدم وجــــــــود كورونا رغم 
خطــــــــر الوباء، فضــــــــال عن اجــــــــراء عمليات 
املســــــــح الوبائي الســــــــريع على نطاق واسع، 
ما ســــــــمح بالوصول الــــــــى األف من حاالت 

اإلصابة املخفية.
وأوضح أن نســــــــبة بغداد بمعدل اإلصابات 
تتــــــــراوح بــــــــني 50 - 60 باملئــــــــة مــــــــن عــــــــدد 
اإلصابــــــــات الكلية فــــــــي البــــــــالد، عازيا ذلك 
لضعــــــــف اإلجــــــــراءات األمنية فــــــــي مواجهة 
الخروقــــــــات التــــــــي نجمت عن عــــــــدم تفاعل 

غالبية املواطنني مع حمالت التوعية.
وأردف أن خليــــــــة األزمة في الوزارة رفضت 
منــــــــذ البداية تحويــــــــل الحظر الشــــــــامل الى 
جزئــــــــي، وكنا قريبني من االنتهاء من خطر 
كورونا بمنتصــــــــف رمضان لكن الحكومة 
الســــــــابقة اتخذت قرارا علــــــــى عجلة، مؤكدا 
الحاجة الــــــــى قرارات قويــــــــة وفاعلة تفرض 
ارتداء الكمامة في الشارع، وفي الدوائر مع 
الكفوف وااللتزام الحرفي بإجراءات الوقاية.

عطلة محلية وحظر جزئي
وقال محافظ النجف لؤي الياســــــــري عقب 
اجتماع خلية األزمة ملراســــــــل "الصباح" إن 
الخلية قررت إعطاء عطلة رســــــــمية محلية 
ملدة أسبوع تبدأ من يوم أمس األحد السابع 
مــــــــن شــــــــهر حزيــــــــران الحالي، باســــــــتثناء 
منتســــــــبي األجهــــــــزة األمنية واملؤسســــــــات 
الصحية الذين سيكون دوامهم بنسبة 50 

باملئة.
وأشــــــــار الــــــــى أن املحافظة باشــــــــرت بحظر 
جزئــــــــي يبدأ من الســــــــاعة الثانيــــــــة من بعد 
الظهــــــــر حتى الســــــــاعة السادســــــــة صباحا 

وملدة اسبوع. 
وأضاف الياســــــــري أن الخلية قررت إغالق 
مداخــــــــل املحافظة ومخارجهــــــــا، مع فرض 
غرامة مئــــــــة ألف دينار على من يخالف هذا 
القرار، فضــــــــال عن عدم إقامة املناســــــــبات 
داخل الدور السكنية ســــــــواء كانت أعراسا 

او مجالــــــــس عــــــــزاء. وأوضــــــــح أّن الجنائــــــــز 
الداخلــــــــة إلــــــــى املحافظــــــــة يرافقهــــــــا ســــــــبعة 
أشــــــــخاص فقط، مبينا أن تــــــــم توجيه دائرة 
الصحة بعــــــــدم املوافقة على اقامة العمليات 
للمواطنــــــــني مــــــــن خــــــــارج املحافظــــــــة وتبليغ 
املستشــــــــفيات أالهليــــــــة بذلــــــــك، كمــــــــا تقرر 
إغالق املحال واملطاعم واألســــــــواق وأالفران 
ومحال الخضراوات بعد الساعة الثانية من 
بعد الظهر، وتم أيضا منع دخول املواطنني 
من االقضيــــــــة والنواحي للمركز وبالعكس، 
وفرض غرامة مالية علــــــــى املخالفني، الفتا 
إلى أن الخلية قررت تســــــــمية ضباط برتب 
عالية من الشــــــــرطة لتنفيذ واجبات الحظر 
وتقســــــــيم املدينــــــــة الى مناطــــــــق، فضال عن 
غلق املســــــــاجد واملزارات والعيادات الطبية، 
والتشــــــــديد علــــــــى جميــــــــع أبنــــــــاء املحافظة 

بارتداء الكمامات والكفوف.

إصابات بني مالكات الصحة
وفي كركــــــــوك، قال مســــــــؤول إعالم صحة 
املحافظــــــــة ســــــــامان يابــــــــة علــــــــي ملراســــــــلة 
"الصبــــــــاح" إن الدائــــــــرة عــــــــززت إجراءاتهــــــــا 
الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس 
كورونا في مستشــــــــفى الحويجة واملراكز 
الصحيــــــــة التابعــــــــة للدائــــــــرة فــــــــي القضــــــــاء 
ونواحيه علــــــــى خلفية تســــــــجيل إصابتني 
بــــــــني املالكات الصحية في املستشــــــــفى، إذ 
تــــــــم عزلهما علــــــــى الفــــــــور وابقاؤهما تحت 
العناية املركزة، فضال عن حجر املالمسني 
واملســــــــتلزمات  االحتياجــــــــات  ومتابعــــــــة 
التــــــــي تحتاجها ردهــــــــة العــــــــزل الوبائي في 

املستشفى لتوفيرها.

  تمديد الحظر
وفي امللف نفســــــــه، قال الناطق باسم خلية 
األزمة فــــــــي نينوى عدي العبادي ملراســــــــلة 
"الصباح" إن محافظ نينوى نجم الجبوري 
قــــــــرر املضي مــــــــع تعليمــــــــات خليــــــــة األزمة 
املركزية في بغداد باستمرار حظر التجوال 

ملدة أسبوع.
وأضــــــــاف أن الخلية قررت اســــــــتثناء دائرة 
الصحة والجهات األمنية والدوائر الخدمية 
والزراعــــــــة والطــــــــرق والجســــــــور والتقاعــــــــد 
واللجنــــــــة املســــــــؤولة عــــــــن قرعــــــــة تعيينات 
التربية فضــــــــال عن كل ما يتعلــــــــق بعملية 
الحصــــــــاد وحركة الفالحــــــــني والحاصدات 
وتســــــــويق الحبوب، فضال عــــــــن صهاريج 
الوقود وشاحنات املواد الغذائية مع السماح 
ملحال األغذيــــــــة والفواكه والخضر واألفران 

بالعمل وفــــــــي حالة املخالفة يتــــــــم إغالقها، 
وُيســــــــمح للمطاعــــــــم بالعمل بنظــــــــام خدمة 
التوصيل املنزلــــــــي، وكذلك فتح الصيدليات 
واملستشــــــــفيات األهلية، إلى جانب الحاالت 

الطارئة واإلنسانية.

إغالق قضاء الحي 
 من جهته، قال مدير إعالم صحة واســــــــط 
علــــــــي محمد ملراســــــــل "الصبــــــــاح" إن خلية 
األزمة قررت إغــــــــالق قضاء الحي بالكامل، 
وشددت على ضرورة تطبيق أعلى درجات 
الحيطــــــــة والحذر واتخاذ االجراءات الوقائية 
بعــــــــد ارتفــــــــاع حــــــــاالت االصابــــــــة بكورونا، 
فضال عــــــــن اخضاع جميع افــــــــراد املتوفني 
واملالمســــــــني الى الفحوصات الطبية لبيان 

سالمتهم او إصابتهم بالعدوى.
ولفت الى تعزيز واسناد اإلجراءات املتخذة 
فــــــــي القضــــــــاء من خالل ارســــــــال قــــــــوة من 
الشرطة والفرق الطبية، إلى جانب مباشرة 
فــــــــرق الدفاع املدني بحملــــــــة تعفير وتعقيم 
مناطق ومٔوسســــــــات ومحــــــــال القضاء، مع 
توفير جميع املستلزمات الدوائية والغذائية 

لألهالي.
 إجراءات مشددة

 أمــــــــا في صــــــــالح الدين، فقد أفــــــــاد املحافظ 
عمار جبر ملراســــــــل "الصباح" أن تشــــــــديد 
االجــــــــراءات الوقائيــــــــة جــــــــاء نتيجــــــــة ازدياد 
اإلصابــــــــات وأغلبهــــــــا بســــــــبب الوافدين الى 
املحافظة، إذ شــــــــهدت تســــــــجيل 26 إصابة 
موزعة بني 13 مدنيا و 13 عسكريا وحاليا 
فــــــــي انتظار اإلعالن الرســــــــمي لهذه النتائج 
من خلية األزمة املركزية في وزارة الصحة.
وذكر أن املشــــــــكلة التي تواجه املحافظة هي 
القطعــــــــات األمنية التي كان مــــــــن املفترض 
ان تكــــــــون لهــــــــا مــــــــدة محــــــــددة لاللتحاق او 
النــــــــزول بإجــــــــازات، إال أن هــــــــذا االمــــــــر غير 
مطبــــــــق، موضحــــــــا أن إمكانيــــــــات املحافظة 
ملواجهة الفيروس هي مستشــــــــفى التأهيل 
التي تســــــــتوعب 60 ســــــــريرا وهناك نسبة 
مخصصة في كل مستشفى في األقضية، 
فضــــــــال عــــــــن تخصيــــــــص مــــــــكان للحجر 
الصحــــــــي في جامعــــــــة تكريت - األقســــــــام 
الداخلية، وتمت تهيئة 50 غرفة للحجر، الى 

جانب املستشفى الخيري في سامراء.

مقررات للحد من كورونا
وفي بابل، قال رئيس خلية األزمة حســــــــن 
منديل القريشــــــــي ملراســــــــلة "الصبــــــــاح" إن 
الخليــــــــة أصدرت جملة مــــــــن املقررات للحد 

من انتشار كورونا منها؛ استمرار الحظر 
الشــــــــامل ملــــــــدة أســــــــبوع وتشــــــــديد تطبيقه، 
وااللتــــــــزام بتطبيــــــــق جميع القــــــــرارات التي 
اتخذتهــــــــا اللجنة العليا للصحة والســــــــالمة 
الوطنية ومنها؛ منع التجمعات واســــــــتمرار 
غلق املطاعم باســــــــتثناء خدمــــــــة التوصيل 
وقاعات املناســــــــبات واملتنزهــــــــات واملقاهي 
واملــــــــوالت الكبيــــــــرة والقاعــــــــات الرياضيــــــــة 
وعيادات  الخصوصي  التدريــــــــس  ومعاهد 
األطباء الخاصة واملسابح، باستثناء محال 
بيــــــــع املــــــــواد الغذائيــــــــة ومحال بيــــــــع الفواكه 
والخضــــــــر واألفران والصيدليــــــــات، كما تم 
غلق منافذ املحافظة وتشكيل لجنة علمية 
مــــــــن األطباء االستشــــــــاريني تشــــــــرف على 
جميــــــــع املؤسســــــــات الصحيــــــــة بما يخص 

إجراءات العالج.
ونّوه بأنه ســــــــتتم تهيئة األقســــــــام الداخلية 
بابــــــــل  صحــــــــة  دائــــــــرة  إلــــــــى  وتســــــــليمها 

لتخصيصها للحجر الصحي. 
وأضاف: تم تخصيص 60 باملئة من السعة 
الســــــــريرية لجميع مستشــــــــفيات املحافظة 

للمصابني بكورونا.

 حملة (صحتك أهم)
هذا وأطلقت مفوضية حقوق اإلنسان حملة 
(صحتك أهــــــــم) للحصول علــــــــى النصائح 
واالرشادات الطبية بشأن فيروس كورونا.

وأوضح الناطق الرســــــــمي باسم مفوضية 
حقــــــــوق اإلنســــــــان الدكتور علــــــــي البياتي لـ 
"الصبــــــــاح" أن املفوضيــــــــة أطلقــــــــت منذ يوم 
أمــــــــس األحــــــــد حملــــــــة (صحتك أهــــــــم) التي 
تشمل تخصيص أرقام هواتف للمواطنني 
تســــــــاعدهم بالحصــــــــول علــــــــى املعلومــــــــات 
واالرشــــــــادات الخاصــــــــة بمــــــــرض كورونــــــــا 
الســــــــيما الذيــــــــن لديهم مصــــــــاب ويخضع 
لحجر منزلــــــــي صحي، منبها أن املفوضية 
نســــــــقت مع عدد من األطبــــــــاء لالجابة عن 
هذه االستفســــــــارات وخصصــــــــت الرقمـــني      

07722145452 و87029535825 
للتواصل مــــــــع األطباء ضمــــــــن الحملة التي 
تعد ضمن إجراءات الحجر املنزلي الصحي 
الطوعي. ودعا البياتي اللجنة العليا للصحة 
والســــــــالمة الوطنية الى توجيه أمانة بغداد 
والجهات املسؤولة في املحافظات كافة من 
أجل ارشاد املواطنني بشأن اآللية الصحية 
الســــــــليمة للتعامــــــــل مع النفايــــــــات الخاصة 
باملريض تحــــــــت الحجر املنزلي، وكذلك آلّية 
التعامل مع أدواته ومستلزماته ملنع انتشار 

العدوى بني أفراد أسرة املصاب.

{ }

ازدياد اعداد االصابات 

 افتتحت محافظة نينوى أمس األحد 
مركــــــــزا للتشــــــــغيل والــــــــذي ســــــــيوفر 
2600 فرصة عمل بمجاالت الزراعة، 
فيمــــــــا شــــــــرعت مالكتهــــــــا املختصة 
بإعمار عشــــــــرة مذاخر فيها دمرتها 
عصابــــــــات "داعــــــــش" االرهابيــــــــة إبان 
سطوتها اآلثمة على مدينة املوصل. 

وقــــــــال محافــــــــظ نينوى نجــــــــم عبدلله 
الجبــــــــوري في تصريح خــــــــاص أدلى 
به لـ "الصبــــــــاح": إن املحافظة افتتحت 
مركزا لها للتشــــــــغيل في ناحية وانة 
شمال مدينة املوصل والذي سيسهم 
فــــــــي توفيــــــــر وكخطوة أولــــــــى،  2600 
فرصــــــــة عمــــــــل فــــــــي مجالــــــــي الزراعة 

واالنتــــــــاج الحيوانــــــــي، مشــــــــيرا الى أن 
افتتاح املركز، سيســــــــهم في القضاء 
على البطالة داخــــــــل املحافظة وينمي 
من معدالت تطويــــــــر القطاع الزراعي 

فيها.
من جانــــــــب آخر، أفصح عن شــــــــروع 
املالكات الهندســــــــية والفنية املختصة 
بإعمــــــــار عشــــــــرة مــــــــن أكبــــــــر مذاخر 
االدوية في أيمــــــــن مدينة املوصل بعد 
خروجها عن الخدمة منذ أربعة أعوام، 
والتــــــــي دمرها ظالميو "داعش" خالل 
ســــــــطوتهم اآلثمة على املدينة، وبمدة 
إنجاز التقل عن سبعة أشهر، منوها 
بأن مبالغ إعمار املذاخر رصدت من 
ميزانية املحافظــــــــة خالل تخصيص 

مبالغ إعمار املناطق املتضررة.

 

أعلنت هيئة اســــــــتثمار املثنى عن قرب املباشــــــــرة 
بإنشــــــــاء مشــــــــروع اســــــــتثماري كبيــــــــر، يختص 
بصناعة األسالك واملواد الكهربائية والبطاريات 
وبكلفــــــــة 215 مليون دوالر، مؤكدة أنه ســــــــيحقق 
قفزة نوعية بقطــــــــاع الصناعات  الكهربائية على 

مستوى البالد.
وقــــــــال مديــــــــر عام الهيئــــــــة املهندس عــــــــادل داخل 
الياسري في حديث خاص لـ "الصباح": إّن الهيئة 
والشركة املنفذة، أنجزت جميع اإلجراءات اإلدارية 
تمهيدا لتنفيذ املشــــــــروع ضمــــــــن قضاء النجمي 
شــــــــمال املحافظة خــــــــالل األيــــــــام القليلــــــــة املقبلة 

وبكلفة تصل إلى 215 مليون دوالر.
وبــــــــني أنــــــــه تــــــــم تخصيــــــــص 200 دونــــــــم لتنفيذ 
املشروع الذي يضم 100 جملون، ومحطة إلنتاج 
الطاقة، ومجموعتني من الوحدات النمطية لإلدارة 

واستراحة العاملني، فضال عن شبكة من الطرق 
الرابطة بني أجزاء املشروع. 

الياســــــــري أفصح عن أّن املشــــــــروع سينتج 500 
طن شهريا من األسالك و(القابلوات) ومحوالت 
القدرة الكهربائية وبطاريات الســــــــيارات، وكذلك  
الكهربائية  (البــــــــوردات) واملصابيــــــــح واملفاتيــــــــح 
على اختالف قدراتها وأنواعها وبـقـدرة انتـاجية 

عـالية. 
وأكد أّن املشروع املقرر اكتمال انجازه خالل ثالثة 
أعوام، ســــــــيحقق قفزة نوعية في قطاع الصناعة 
وتنمية االقتصاد الوطني على مســــــــتوى البالد، 
من حيــــــــث االعتماد على املنتــــــــج الوطني وتقليل 
االعتمــــــــاد على املنتج االجنبي املســــــــتورد لســــــــد 
حاجة االسواق املحلية ودعم قطاع الكهرباء، كما 
ســــــــيوفر أكثر من 1000 فــرصــــــــة عمل مختلفة 
لأليادي العــامـلة خالل مّدتي التنفيذ والتشغيل، 

ما سيسهم بتقليل الـبــطــالـــة فــي الـمـحافـظـة.

استأنف منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، عملية التبادل 
التجاري  مع الجارة إيران أمس األحد بواقع يومني أسبوعيا.

وبّني رئيس املنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي في بيان 
صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه أمس: أن االستئناف جاء بعد 
غلــــــــق التبادل التجاري كإجراء وقائي بــــــــني البلدين منذ منتصف 
شــــــــهر آذار املاضي، بســــــــبب تفشــــــــي جائحة كورونا، مشيرا الى 
أّن هنــــــــاك جملة ضوابــــــــط تم اعتمادها من اللجنــــــــة العليا للصحة 
والسالمة لالستئناف منها أن تقدم املحافظة طلبا بإعادة افتتاح 
املنفــــــــذ، وإن يكــــــــون التبادل التجاري ليومني في األســــــــبوع وبواقع 

250 ارسالية.
ونــــــــوه أن التبــــــــادل التجاري ســــــــيخضع لعمليات تعقيــــــــم وتعفير 
للبضائــــــــع والشــــــــاحنات الداخلــــــــة، فضــــــــال عــــــــن منــــــــع التجمعات 
واالختالط بني سائقي الشاحنات والعمال واملخلصني الكمركيني، 
والتأكــــــــد من ســــــــالمتهم من اإلصابة بالفيــــــــروس، وكذلك إلزامهم 
بلبس الكمامــــــــات والكفوف وااللتزام بالبعــــــــد املكاني فيما بينهم، 
عالوة على عدم الســــــــماح بدخول اي شــــــــخص إلــــــــى داخل املنفذ 

الحدودي باستثناء البضاعة املسموح بإدخالها حصرا.

في أوقات األزمات الكبرى، تجتهد الحكومات في البحث عن الحلول،  
بابتكار االساليب الناجعة، واتخاذ اإلجراءات املناسبة إلدارة األزمة، 
واحتواء آثارها بأقل التكاليف املمكنة، وصوال الى التغّلب عليها ثّم 
محو آثارها، او التكّيف معها إذا كانت من النوع الذي اليعالج ضمن 

مدى زمني منظور.
الــدولــة  كــيــان  مــايــهــدد  أخــطــرهــا  لــكــن  بطبيعتها مختلفة،  األزمـــــات 
بني  بنزاع شــارع  تبدأ  قد  والقيم،  العمران  بخراب  وينذر  واملجتمع، 
عشيرتني او اتجاهني سياسيني متعارضني، او قوميتني او طائفتني 
عرقيتني، تتطور الى أزمة شاملة، وقد تبدأ األزمة بظاهرة طبيعية، 
واجتماعية  اقتصادية  بمشكالت  تنتهي  فيضان،  زلـــزال،  جفاف، 
كبيرة، وقد تبدأ االزمة بكساد اقتصادي وانهيارات مالية ومشكالت 
كبير،  واجتماعي  اضــطــراب سياسي  الــى  تتحول  او سيولة  ديــون 

ربما يصل الى حّد الحرب الخارجية والحرب األهلّية.
تاريخ الدول واألمم مليء بهذه التحديات التي قادت الى ازدهار أمم 
وانهيار امبراطوريات ودول، واندثار حضارات 
للتاريخ من  أخـــرى. مابقي  ومــدنــيــات وصــعــود 
كــل ذلـــك هــو دروس ســيــاســيــة ومـــواقـــف وعبر 
واالجتماعي  الحضاري  للسلوك  ماثلة  ونماذج 
والـــســـيـــاســـي تــعــّلــمــت وتــتــعــّلــم مــنــهــا الــبــشــريــة 
لــلــتــحــّوط مـــن الــســلــوك الــخــاطــئ الــــذي قــــاد الــى 
للفوز  تــجــارب اآلخــريــن  للتعّلم مــن  أو  الــكــارثــة 

بالتحدي.
في أي مربع نضع أزمات العراق الحالية، وماهو 
السلوك السياسي واالجتماعي املناسب للتغّلب 

عليها؟
اذا شئنا الصراحة املتناهية، سنجد أنفسنا في 
آخر السّلم الحضاري والبشري في القدرة على 
العقالني ألسباب كثيرة، فقد خبرنا  التصّرف 
السلوك والتفكير السياسي واالقتصادي لعقود 
على  ونقتات  التجارب  نكرر  أّننا  وتبّني  طويلة، 
فكر فقير ونعيش التناشز املعرفي والسلوكي 
ونــــدّور عــقــدنــا االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وكـــأّن 
تجارب العالم ليست بني ايدينا، فنحن مصّرون 
التعّلم من دروس  على منهج التجريب والنريد 
األزمنة  ونختصر  املسافات  لنختزل  اآلخــريــن 

ونمسك باللحظة الحضارية املناسبة.
فــي األزمــــة االقــتــصــاديــة الــراهــنــة وهـــي خطيرة 
يدرك االقتصاديون عمقها ونتائجها السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة واألمــنــيــة، بــدأنــا نــكــرر سمفونية 
األخطاء املريرة، انقسام اجتماعي حاد، وسلوك 
وشــعــارات جوفاء،  مزاجات شعبوية  على  يراهن  مبتدئ  سياسي 
أكثرها سطحي  لــألزمــة  تــّدعــي حــلــوال  فــي خطابات  وتنافس حــاد 

وساذج، وطبقة سياسية التريد مراجعة فكرها وسلوكها.
 يريد 

ٌّ
على املستوى االجتماعي انقسم املجتمع عموديا وأفقيا كل

املحافظة على مكاسبه املالية، ولم تختلف املواقف بني أهل املعرفة 
بعيدا عن  الكارثية  األزمـــة  يــريــد معالجة  كــل  الــنــاس،  وبــني بسطاء 
التضحية بما حصل عليه أيام الوفرة املالية، يستوي في ذلك العامل 
والشهادة  والنضال  التضحية  وأهــل  الجامعي،  واالســتــاذ  البسيط 
إجماع  واالنتهازيون،  واملستهلكون  واملنتفعون  للبالد،  واالخــالص 
عراقي كبير على أّنهم غير معنيني باألزمة وعلى السياسيني تدبير 
أمور البالد، فهم من أخطأ وهم من يتحّمل مسؤولية الخطأ الجسيم، 
أما عن الحلول، فالحل الجاهز الوحيد قول قوم موسى عليه السالم 

،((إذهب أنت ورّبك فقاتال إنا هاهنا قاعدون)).
السياسة  املجتمع ونخبة  الثقة بني  ذلــك معروف وهــو غياب  سبب 
واالدارة واالقتصاد، وندرة التفكير العميق الجاد بمشكالت البالد 
واستمرار املعالجات السطحية لالزمات الى ان وصلنا الى التحدي 
األكبر واألخطر الذي يهدد وحدة البالد وبقاءها وسيادتها وأمنها 

واستقرارها ومستقبل أجيالها.
الحكومة التملك حلوال سحرية والخيارات محدودة ومريرة ومؤملة، 
قد يمكن عبور األزمة بتدبيرات وتقشف وخفض كبير في معاشات 
املــوظــفــني، لــكــن مــن يضمن اســتــقــرار الـــشـــارع وعـــدم خــروجــه عن 
السيطرة، كل ذلك يدعونا الى الصراحة املتناهية والخطاب الشفاف 
والشرح الوافي واملقنع من جانب الذين بأيديهم الحل والعقد، وخطط 
قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، فقد سقطت أوهام النخبة وتداعى 
اقتصاد الريع، ولم يعد النفط السلعة الستراتيجية التي تجعل العراق 
التقّشف وشّد األحزمة  في قلب املتنافسني عليه، لقد أزفت ساعة 
البطون وسيكتشف الشعب أي صنف من الساسة والخبراء  على 
اجتماعي ووحــدة  وأي تضامن  العصيبة؟  اللحظة  هــذه  يحتاج في 
سياسية افتقدها فكان الحصاد هباء، وسنتعّلم من الدروس التي 
التغّلب على األزمــات والتحديات الكبرى بال  أهملناها، كيف يمكن 
األوان إلصــالح هيكلي شامل  آن  واملــحــكــوم، فهل  الحاكم  بــني  ثقة 
لبنيات السياسة واالقتصاد والثقافة والتعليم؟ أم نحتاج الى كوارث 
جديدة لنسائل عقلنا وأنفسنا عن الطريق املسدود الذي سلكناه؟.
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املــتــظــاهــريــن في  واحــتــشــد عـــشـــرات اآلالف مـــن 
واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الواليات املتحدة، 
أمــس، مطالبني  مساء أمس األول السبت وصباح 
بــوضــع حــد للعنصرية ولــوحــشــيــة أجــهــزة إنــفــاذ 
الــقــانــون، مــع دخــــول االحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت 
عقب وفــاة جــورج فلويد على إثــر معاملة شرطة 

مينيابوليس العنيفة له يومها الثاني عشر.
وخرجت تظاهرات في عدد من املدن الكبرى منها: 
نــيــويــورك وأتــالنــتــا وفــالدلــفــيــا وشــيــكــاغــو ولــوس 
انجلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن وميامي، 
إضافة الى احتجاجات شهدتها تجمعات سكانية 

ريفية صغيرة في أنحاء البالد.
وســـار عــشــرات اآلالف فــي مــســيــرات مــع تقارير 
أغلب  فــي  كانت  فــي مشاهد  عــن مشكالت  قليلة 
ــيــة ولــيــســت مـــتـــوتـــرة، واجــتــمــع  األحــــيــــان احــتــفــال
املــتــظــاهــرون، وهـــم يـــرتـــدون األقــنــعــة والــكــمــامــات، 
ودعوا إلى تغييرات أساسية في عشرات األماكن 
انتظر مشيعون  من الساحل إلى الساحل، بينما 
في والية كارولينا الشمالية لساعات إللقاء نظرة 
الوالية  ابــن  الــذي يضم جثة  الذهبي  التابوت  على 
الــذي تسبب مقتله  الرجل األســود  جــورج فلويد، 
الحركة  تعزيز  فــي  مينيابوليس  شــرطــة  يــد  على 

االحتجاجية.
وشـــهـــدت واشــنــطــن أكـــبـــر تـــظـــاهـــرة، حــيــث أغـــرق 
املــتــظــاهــرون الــشــوارع املغلقة أمـــام حــركــة املـــرور، 
بينما حّول عدد من املحتجني بعضهم التقاطعات 
إلــــى صـــــاالت رقـــــص، وعـــرضـــت خـــيـــام مــنــصــوبــة 

وجبات خفيفة ومياه.
تــم تحصينه  الـــذي  األبــيــض  البيت  أمـــام  وسمعت 
هتافات  إضافية،  أمنية  وإجـــراءات  جديد  بسياج 

وصيحات في موجات.

معارضة في "البنتاغون"
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعالم أميركية، أن وزيري 
املشتركة  األركــــان  والـــدفـــاع ورئــيــس هيئة  الــعــدل 
عارضوا طلب الرئيس، دونالد ترامب، بنشر قوات 

من الجيش للسيطرة على االحتجاجات.
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد طــلــب الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بــدايــة 
التظاهرات نشر 10 آالف جندي، لكن وزير الدفاع، 

مارك إسبر، وافق على نشر 1600 فقط.
وفي السياق نفسه، نفى البنتاغون صحة األنباء 
بشأن رفض وزير الدفاع ورئيس األركــان، مارك 
ميلي، اإلدالء بإفادتهما أمام مجلس النواب بشأن 

انتشار القوات في واشنطن.
وقال املتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان: 

أمام  "لم يرفضا اإلدالء باإلفادة  إن إسبر وميلي 
لــجــنــة شــــؤون الـــقـــوات املــســلــحــة بمجلس الــنــواب، 

مثلما نقل البعض".
وأشار هوفمان، إلى أن الفريق املختص بالشؤون 
مع  املــوضــوع  يبحث  يــزال  ال  للبنتاغون  القانونية 
الــلــجــنــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب بـــشـــأن طــلــبــهــا، وأن 
البنتاغون ملتزم بأن يوفد وزير شؤون الجيش، 
رايــــان مــاكــارثــي، ورئــيــس أركــــان الـــقـــوات الــبــريــة، 

جــيــمــس مــاكــونــفــيــل، وقــائــد الــحــرس الــوطــنــي في 
واشنطن، ويليام ووكر، باطالع اللجنة على األمور 
واشنطن  فــي  الوطني  الــحــرس  بانتشار  الخاصة 

األسبوع املقبل.
انتقدوا  قــد  الــنــواب  بمجلس  الديمقراطيون  وكــان 
أمــام لجنة شؤون  إسبر وميلي لرفضهما املثول 
النائب  اللجنة  رئيس  وطالبهما  املسلحة،  الــقــوات 
الديمقراطي، آدم سميث، بذلك على خلفية تهديد 

الـــرئـــيـــس، دونـــالـــد تـــرامـــب، بــنــشــر قـــــوات الــجــيــش 
فــي املــــدن لــوقــف أعــمــال الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت مع 
االحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية إثر 
مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيسوتا.

تقدم بايدن
من جانب آخر، أظهر استطالع أعدته شبكة "سي 
الرئيس  نائب  بايدن  تفوق جو  األميركية،  إن"  إن 

تــرامــب في  الحالي دونــالــد  الرئيس  الــســابــق، على 
سباق االنتخابات الرئاسية 2020.

ـــى "حـــصـــول بــايــدن  وتــشــيــر أرقـــــام االســتــطــالع إل
عــلــى 51 بــاملــئــة مــن أصــــوات الــنــاخــبــني املسجلني 
باملئة   41 مقابل  املتحدة،  الــواليــات  مستوى  على 
الدعم  لــتــرامــب"، مــا يمثل تــحــوال كبيرا فــي حجم 
باملئة، مقابل 43  بـــ 48  كــان يحظى  الــذي  لبايدن 
باملئة لترامب في استقصاء شهر نيسان املاضي.
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اتهم رئيس البرملان اإليراني، محمد باقر قاليباف، االستخبارات 
الذي استهدف  الهجوم،  أيه" بالوقوف وراء  األميركية "سي آي 

برملان بالده، سنة 2017.
وقال قاليباف في كلمة، أمس األحد، في اجتماع مجلس الشورى 
"الهجوم اإلرهابي على مبنى املجلس  اإلسالمي (البرملان): إن 
البغيضة  للمخططات  رمـــزا  كـــان   ،2017 عـــام  حــزيــران   7 فــي 

املحاكة من قبل األعداء ضد الشعب اإليراني".

وأضـــاف أن مــا وقــع لــم يكن مــجــرد عمل إرهــابــي، و"اآلن ثبت 
الصهيوني  والكيان  ألميركا  التابعة  االستخبارات  أجــهــزة  أن 
وبعض دول املنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم 
لو توفرت  تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شــوارع طهران 

إمكانية ذلك لهم".
وأســـفـــر هــجــومــان قـــرب الــبــرملــان اإليـــرانـــي وضـــريـــح مــؤســس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــالمــــيــــة الـــســـيـــد روح الــــلــــه الـــخـــمـــيـــنـــي، يـــوم 
 40 وإصـــــابـــــة  شــخــصــا   17 مــقــتــل  عــــن   ،2017 حـــــزيـــــران   7 

بجروح.

أظــــهــــر عـــــــداد جـــامـــعـــة "جـــــونـــــز هـــوبـــكـــنـــز" 
األمــيــركــيــة أن إجــمــالــي الــوفــيــات بــفــيــروس 
كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى 
صــبــاح أمــس األحـــد، بينما وصــل مجموع 

املتعافني إلى 3 ماليني و87315.
وحـــســـب بـــيـــانـــات الـــجـــامـــعـــة، ارتــــفــــع عـــدد 
اإلصابات خالل اليوم املاضي بواقع 126,3 
ـــة، لــتــصــبــح الــحــصــيــلــة 6 مــاليــني  ألــــف حـــال
في  اإلصـــابـــات  عـــدد  وتـــجـــاوز  و896179. 
الواليات املتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 
ـــفـــا، وفــي  أل ـــفـــا، وفــــي روســـيـــا 458  أل  672
بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 
246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في املركز 

الخامس بني الدول األكثر إصابة بالوباء.
إلى ذلك، طالب ما يقرب من 30 خبيرًا علميًا 
بارزًا في حكومة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون ببدء تحقيق عام إلعداد 
بريطانيا ملواجهة موجة ثانية من فيروس 
"ديلي  صحيفة  وتــقــول  املستجد.  كــورونــا 
ميل" البريطانية: إن هذه املطالبة تعد عالمة 
أخــــــرى عـــلـــى وجــــــود فـــجـــوة مــتــنــامــيــة فــي 
بني  املستجد  كــورونــا  فيروس  مع  التعامل 

وزراء الحكومة ومستشاريها العلميني.
الثانية  املوجة  إن  الخبراء:  مجموعة  وقالت 
"مــحــتــمــلــة" هـــذا الــشــتــاء، وحــــذرت مــن أنها 

الحكومة  تعالج  لم  إذا  فتكا  أكثر  "ستكون 
إخفاقاتها من تفشي املرض السابق".

اللهجة  أن رسالة حــادة  الصحيفة  وذكــرت 
بعث بها الخبراء للحكومة، انتقد املوقعون 
عــلــيــهــا نــهــج الــحــكــومــة فـــي الــســيــطــرة على 
االختبار، وعدم الرغبة في جعل املسؤولية 

من مهام مؤسسة الصحة العامة.
ومن بني املوقعني أساتذة بــارزون في علم 
الــفــيــروســات والــصــحــة الــعــامــة وعــلــمــاء في 
البالد. وقــال 4 خبراء في  أفضل جامعات 
الحكومية،  العلمية  االستشارية  املجموعة 
فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي، إن "قـــــرار تخفيف 
اإلغالق في إنجلترا سيعرض حياة الناس 
أنــه "سيموت  الــخــبــراء مــن  للخطر". وحـــذر 

ــكــثــيــرون إال إذا وجـــدنـــا حـــلـــوال ســريــعــة  ال
التي  الهيكلية  املــشــكــالت  لــبــعــض  وعــمــلــيــة 
بالغ  أمــرا  الفعالة  االستجابة  تنفيذ  جعلت 

الصعوبة".
وأكدوا أن معدل الوفيات في اململكة املتحدة 
كـــــان مــرتــفــعــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن "الـــجـــهـــود 
املــضــنــيــة الـــتـــي بــذلــهــا املــهــنــيــون والــعــلــمــاء 
الــصــحــيــون داخـــــل وخــــــارج الــحــكــومــة، مع 
تــضــرر الــفــقــراء وبــعــض األقــلــيــات العرقية 
أعلى  بريطانيا  وســجــلــت  خــــاص".  بشكل 
حــصــيــلــة مـــن الـــوفـــيـــات فـــي أوروبـــــــا جـــراء 
مرض كوفيد19-، مع وفاة أكثر من 50 ألف 
"رويترز"  أجرتها  لحصيلة  طبقا  شخص، 
األسبوع املاضي بناء على مصادر رسمية.

حادثة  اثــر  اندلعت  التي  االحتجاجات  على  رده  فــي 
مقتل "جورج فلويد" راح "دونالد ترامب" يركز على 
شجب االضطرابات وأعمال الشغب ويدعو املدن التي 
لسحق  الوطني  الحرس  استدعاء  الــى  لها  تعرضت 

العنف وتخريب املمتلكات.
أن  التي كــان ترامب يكررها  املواضيع  ابــرز  من بني 
املحتجني يتلقون التحريض من "فوضويي" اليسار 
بـ"أنتيفا"، وهو  املتطرف، وبالتحديد اولئك املرتبطني 
تحالف مفكك من محتجي جناح اليسار والجماعات 
انتخابه رئيسًا.  الواجهة منذ  أخــذت تظهر في  التي 
األميركية سوف  الحكومة  ان  تــرامــب  أعــلــن  مــؤخــرًا 

تضع "أنتيفا" في خانة املنظمات اإلرهابية.
التي توفرت للسيد  الــواضــح ما هي األدلــة  ليس من 
تـــرامـــب، إن كــانــت لــديــه أدلــــة، حــتــى أوصــلــتــه الـــى أن 
الذي  العنف  وراء  الكامنة  الدافعة  القوة  هي  "أنتيفا" 
على  أن هجماته  بيد  عــديــدة،  أميركية  مــدن  تشهده 
الــحــركــة صــــار يـــرددهـــا مـــســـؤولـــون مــخــتــلــفــون في 
اإلدارة من بينهم املدعي العام "بيل بار" رغم صعوبة 
إيــجــاد تــطــابــق بــني خــصــائــص وســلــوك "أنــتــيــفــا" مع 

الواقع الفعلي.
كــلــمــة "أنــتــيــفــا" لــيــســت تــعــبــيــرًا جـــديـــدًا، حــيــث سبق 
اســتــخــدام هــذه الصيغة فــي املــاضــي وكـــان معناها 
في عدة لغات "ضد الفاشية". استوحت هذا التعبير 
عــبــر الــعــقــود جــمــاعــات عــديــدة مــتــطــرفــة أو منتمية 
الـــى جــنــاح الــيــســار، ولــكــن اســتــخــدامــهــا فــي أميركا 
حاليًا ال يقدم وصفًا ملنظمة ذات بناء هرمي يتولى 
قيادتها زعماء معروفون واضحون، بل هي إشارة 
ـــى مــظــلــة تــنــضــوي تــحــتــهــا تشكيلة مــتــداخــلــة من  ال
وجمعتهم  بينهم  قــربــت  الــذيــن  السياسيني  شـــوارد 
الى بعضهم فلسفاتهم اليسارية وتبنيهم ألساليب 

الفعل املباشر املختلفة.
ال يشترك جميع من يعرفون أنفسهم بأنهم "اعضاء" 
في "أنتيفا" باآليديولوجيات املحددة ذاتها، كما انهم 
ال يتفقون جميعًا على التكتيكات املتطرفة بمجملها 
فــي مخيلة  اســتــقــرت  هـــذا  وكــامــل تفاصيلها. رغـــم 
تنظيمًا  تمثل  الحركة  بأن هذه  العامة فكرة مفادها 
سياسيًا ذا هيكل بنائي كامل االندماج، السيما في 
اوساط يمينية معينة يستخدم اسم "أنتيفا" عندها 
لــإليــحــاء بـــصـــورة خــطــر يـــســـاري مــتــطــرف، عنيف 

ومنظم، يهدد النظام واألمن املجتمعيني.
كانت احدى اولى املناسبات التي ظهرت فيها "أنتيفا" 

بوجهها الصريح خالل فترة حكم ترامب هي مسيرة 
"وحــــــدوا الــيــمــني" فـــي واليــــة فــرجــيــنــيــا عــنــدمــا وجــد 
واملتظاهرين  املتطرفني  اليمينيني  مــن  هـــادر  حشد 
العنصريني أنفسهم بمواجهة متظاهرين مضادين 

لهم من جناح اليسار ومعارضي العنصرية.
عديدة  تــظــاهــرات  "أنــتــيــفــا"  ناشطو  نظم  مــن حينها 
جناح  متحدثي  ضــد  الــتــظــاهــرات  بينها  مــن  معلنة 
ـــيـــمـــني الــــذيــــن كــــانــــوا يـــلـــقـــون خــطــبــهــم فــــي حـــرم  ال
الـــجـــامـــعـــات. بـــعـــض الــتــكــتــيــكــات الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
الــحــركــة تــحــولــت الــــى ســمــات مــمــيــزة الحــتــجــاجــات 
 جــــــنــــــاح الــــــيــــــســــــار، مـــــثـــــل ارتـــــــدائـــــــهـــــــم زيـــــــــًا أســـــــود

 بالكامل.
تكتيكات  يــمــارســون  "أنتيفا"  الــى  املنضوين  بعض 
اليمني  تنّفر منهم  لم  التكتيكات  تلك  بالفعل،  عنيفة 
اليساري  التيار  الــى  املنتمني  معظم  أيــضــًا  بــل  فقط 
التي  العنيفة  الــعــام، مــثــال ذلــك االحــتــجــاجــات  بخطه 
وقــعــت فــي بــيــركــلــي بــكــالــيــفــورنــيــا فــي الــعــام 2017 
وجعلت "نانسي بيلوسي" تصدر بيانًا شجبت فيه 
القبض على من  القاء  الــى  "أنتيفا" ودعــت  تكتيكات 

شاركوا فيها ومحاكمتهم.     
ليست هناك قاعدة قانونية يستطيع ترامب االستناد 
إرهابية.  منظمة  "أنتيفا"  حركة  أن  إعالنه  في  اليها 
بحق  التصنيف  هذا  األميركية تستخدم  فالحكومة 
مــنــظــمــات ذات صــفــة دولــــيــــة، ولـــيـــس هـــنـــاك قــانــون 
لــالرهــاب يمكن الــتــذرع بــه إلســقــاط هــذا التصنيف 
على الجماعات املحلية. وحتى لو كان هناك مثل هذا 
القانون، فلن يكون واضحًا من هو الطرف بالتحديد 
ليست  "أنــتــيــفــا"  ألن  الــوصــف،  عليه  الـــذي سينطبق 
كــيــانــًا واحــــدًا مــحــدد املــعــالــم مــثــل تنظيم الــقــاعــدة أو 

"داعش".
يــجــادل منتقدو تــرامــب بــأن خطابه املــنــادي بفرض 
العقوبات رسميًا على "أنتيفا" إنما يصب في خدمة 
أهــداف سياسية محددة، سواء أسفر ذلك عن ثمرة 
أم لم يسفر. يقول هؤالء أن ترامب وإدارته قد أذكوا 
املتطرف  اليسار  ومــن  الحركة  مــن  الــخــوف  مشاعر 
عمومًا حني وصفوا أتباع الحركة باالرهاب في حني 
صـــوروا معظم احـــداث االســبــوع املــاضــي بأنها من 
العنف فــي محاولة  الــى  افتعال "فــوضــويــني" يــدعــون 
الســتــغــالل الــبــلــبــلــة الــتــي حــدثــت ولــيــســت ردة فعل 
غاضبة ازاء العنصربة والعنف الوحشي الذي ابدته 

قوات الشرطة.
 

أندرو نوتي/عن صحيفة اإلندبندنت

احتجاجات اميركا... وكاالت

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا... وكاالت
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رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول 
الــحــمــدانــي اكـــد ان "الـــنـــدوة خلصت الــى 
جــمــلــة مـــن الــتــوصــيــات اهــمــهــا الـــدعـــوة 
للقطاع  اقــتــصــادي  تجمع  تأسيس  الــى 
الخاص تجتمع فيه فروع القطاع الخاص 
مـــن االتــــحــــادات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
والــــــزراعــــــيــــــة والـــــــغـــــــرف والـــجـــمـــعـــيـــات 
ــتــابــعــة لـــهـــذه االتــــحــــادات والــجــامــعــات   ال
واملـــســـتـــشـــفـــيـــات  االهـــلـــيـــة والـــشـــركـــات 
التجارية واملصارف واملؤسسات املالية 
واصـــحـــاب رؤوس االمـــــوال واملـــعـــارض 
لتشكيل  ــتــجــاريــة  ال املـــحـــال  واصـــحـــاب 
(تكتل القطاع الخاص)  يكون له دور في 
املركزية  الحكومة  مع  املسؤولية  تحمل 

والقيام بهذا الدور ضمن اختصاصه".

نواة اقتصادية
واشـــــار الـــى "االقــــــرار بــاهــمــيــة تأسيس 
نـــواة  لــتــكــون  الــقــابــضــة (االم)  الــشــركــة 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــنـــطـــوي تـــحـــت خــيــمــتــهــا 
الــــــشــــــركــــــات املــــســــاهــــمــــة واملـــــــحـــــــدودة 
والــتــضــامــنــيــة واملـــتـــوســـطـــة واملــــشــــروع 
ــــفــــردي خـــاضـــعـــة لـــقـــانـــون الـــشـــركـــات  ال

املعدل   1997 لسنة   (21) رقــم  العراقي 
وقــــد شــــرع ونــظــم لــهــا بــالــقــانــون اعـــاله 
املــادة السابعة منه مكرر بالتعديل رقم 
بانها  عــرفــهــا  وقـــد   2019 لسنة    (17)
شــركــة ضــامــنــة مــســاهــمــة او مــحــدودة 
التابعة، وتبني  تسيطر على  الشركات 
العراق اصبح يستلزم  التوجه  في  هذا 
انشاء هكذا مشروع اقتصادي (تجاري 
– صناعي – زراعي – استثمار – وكل 

ما له عالقة باالقتصاد)  ". 

االقتصاد الوطني
يـــأتـــي  الــــتــــوجــــه  ـــــــى ان "هـــــــــذا  ال ولـــــفـــــت 
ملــــواجــــهــــة فــــوضــــى الـــــســـــوق ومـــخـــاطـــر 
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  انــدثــار 
واملــــشــــروع الــــفــــردي، واصـــبـــح تــأســيــس 
هكذا شركات ضرورة ملواجهة الكوارث 
وايجاد الحلول ومد يد املساعدة للقطاع 
العام وتخفيف العبء عليه الناشئ من 
الــدولــة  مفاصل  كــل  فــي  املقنعة  البطالة 
الــتــفــرغ لتحليل  ومــؤســســاتــهــا، وكــذلــك 
الــســوق والــوضــع االقــتــصــادي ومراقبة 
ــــشــــركــــات الــــخــــارجــــيــــة ومــــنــــع فـــرض  ال

داخليا  الوطني  االقتصاد  على  ارادتــهــا 
وخارجيا، ومساعدة الدولة العراقية عند 
بواسطة  االقتصادية  االتفاقيات  ابـــرام 
ما تمتلكه من رؤوس االموال والخبرات 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع 
الـــخـــاص، واالهـــــم مـــن ذلـــك الــتــحــرر من 
االيــرادات  وتفعيل  النفط  على  االعتماد 

االخرى االقتصادية".

املشاريع الجديدة
الـــى ان "هـــذا التوجه  واشــــار الــحــمــدانــي 
يــســاعــد فـــي اعـــــداد املــشــاريــع الــجــديــدة 
واملــــنــــافــــســــة فـــــي االســـــــــــواق الـــداخـــلـــيـــة 
االمــــوال  وتــوفــيــر رؤوس  والـــخـــارجـــيـــة، 
ـــــالزمـــــة والـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا   ال
ــــعــــائــــدة لــهــا  ـــلـــشـــركـــات واملـــــشـــــاريـــــع ال ل
ـــخـــدمـــات  واســـتـــثـــمـــار تـــلـــك االمـــــــــوال وال
القابضة  او  الــشــركــة االم  لــدى  املــتــوفــرة 
في االسواق املحلية والخارجية، فضال 
الشركة  الن  املــخــاطــر  تقليل حجم  عــن 
اكثر من مجال واحد  االم تستثمر في 
وفــي حالة خــســارة مــشــروع فــان اربــاح 
املشاريع االخرى تعوض الخسارة بدل 

يتوفر  كما  املــال جميعه،  رأس  خسارة 
االمان القانوني في حالة االفالس طبقا 
الغــلــب الــقــوانــني االقــتــصــاديــة فــي العالم 
ليست  الــقــابــضــة  او  االم  الــشــركــة  فــــان 
اي شركة  عن  مباشر  بشكل  مسؤولة 
او مــشــروع تابع لها فــي حــال وقــوع اي 

مشكلة مثل االفالس". 
وانظمة  املالية  التسهيالت  وفي مفصل 
الــضــرائــب قـــال الــحــمــدانــي: ان "الــشــركــة 
تقوم في العادة بتقديم تقرير كلي عن 
الــضــرائــب لــكــل الــشــركــات الــتــابــعــة لها، 
انشاء شركات  انه في حال  وهذ يعني 
او مــشــاريــع جـــديـــدة تــصــبــح الــضــرائــب 
للشركة  التابعة  الشركات  ان  كما  اقــل، 
االم تــعــمــل فـــي امـــاكـــن مــخــتــلــفــة، وهـــذه 
لــهــا انــظــمــة ضـــرائـــب مختلفة  االمـــاكـــن 
يــمــكــن لــلــشــركــة االم الــقــيــام بـــهـــذا بــدل 
الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة فــــي تـــلـــك االمـــاكـــن 
املختلفة، كما ان الشركة االم او القابضة 
تـــســـتـــطـــيـــع بـــســـهـــولـــة الــــحــــصــــول عــلــى 
قـــروض الن لديها الــعــديــد مــن االصــول 
ـــقـــروض   وهــــــذا يــجــعــل الـــفـــوائـــد عـــلـــى ال

اقل".  

البطالة  فمنها  اشكالها  تختلف  والبطالة 
والبطالة   ،  Unemployment الحقيقية 
الكاذبة False Unemployment ،والبطالة 
   Disguised Unemploymentاملـــقـــنـــعـــة
،فــالبطالة الحقیقیة هي ظاهرة اقتصادية 
ازدهــار  مــع  بــدأ ظهورها بشكل ملموس 
مــعــنــى في  للبطالة  يــكــن  ــم  ل إذ  الــصــنــاعــة 
املجتمعات الريفية التقليدية، طبقًا ملنظمة 
العمل الدولية فإن العاطل هو كل شخص 
قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، 

ولكن دون جدوى.
ومـــــن خـــــالل هـــــذا الـــتـــعـــريـــف يــتــضــح أنـــه 
لــيــس كــل مــن ال يعمل عــاطــال فالتالميذ 
واملــعــاقــون واملــســنــون واملــتــقــاعــدون ومــن 
فقد األمل في العثور على عمل وأصحاب 
العمل املؤقت ومن هم في غنى عن العمل 

ال يتم اعتبارهم عاطلني عن العمل.
وهنا ال نريد ان نستغرق في تفاصيل ما 
وانما جعلناها  الحقيقية  بالبطالة  يرتبط 
تــمــهــيــدًا لــلــبــطــالــة املــقــنــعــة فــحــســب، وكـــذا 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــبــطــالــة الـــكـــاذبـــة حيث 
وقــت  فــي  اسبابهما  ونــبــني  سنعالجهما 

الحق.
ان النسبة املئوية لعدد املوظفني العموميني 
الى عدد السكان بحسب املوازين العاملية 
ال تــتــجــاوز 1 % فــعــدد ســكــان الــواليــات 
املــتــحــدة االمــيــركــيــة 328.2 مــلــيــون وعــدد 
املوظفني العموميني 2 مليون بنسبة 0.6 
% مــن عــدد الــســكــان، وعـــدد ســكــان كندا 
العموميني  املوظفني  وعــدد  مليون   37.59
عـــدد  مــــن   %  0.7 بــنــســبــة    0.287978
الـــســـكـــان، وعـــــدد ســـكـــان فــرنــســا 66.99 
مــلــيــون وعــــدد املــوظــفــني الــعــمــومــيــني 0،5 

السكان،  عــدد  مــن  بنسبة 0.7 %  مليون 
مليون وعدد  املانيا 83.02  وعــدد سكان 
بنسبة    0.45132 الــعــمــومــيــني  املــوظــفــني 
0.5 % مــن عـــدد الــســكــان، وعـــدد سكان 
الهند  مليار و353مليون وعدد املوظفني 
العموميني 21.547 مليون بنسبة 1 % من 
عدد السكان، وعدد سكان الصني مليار و 
393 مليون وعدد املوظفني العموميني 7.6 
السكان،  عــدد  مــن  بنسبة 0.5 %  مليون 
ثابتة  تقريبا  النسبة  ان  بوضوح  ويظهر 

ال تتجاوز1 %
آخر  العراقيبحسب  الشعب  ابناء  امــاعدد 
مليون   38،43 التخطیط  احصائیةلوزارة 
نسمة وبــلــغ عـــدد املــوظــفــني فــي الــــوزارات 
والدوائر املمولة مركزيًا قرابة ثالثة ماليني 
, فــي حــني يعمل في  مــوظــف 2.941890 
دوائر التمويل الذاتي التابعة للدولة حوالي 
ارقـــام  تــوجــد  مــوظــف (ال  الـــف  خمسمئة 
العامة),  دقيقة لعدم ظهورها في املوازنة 
فيكون عدد املوظفني الحكوميني 3.44189 
لــعــام 2019 –الــوقــائــع  ــعــامــة  ال املــــوازنــــة   ،
 2019/2/11 فــي   4529 الــعــدد  الــعــراقــيــة: 
وتــشــكــل الــقــوى الــعــامــلــة فــي املــؤســســات 
الحكومية نسبة 18 % من سكان العراق 
فــي سن  الــســكــان   – اقتصاديًا  النشطني 
العمل 15-60 سنة – البالغة نسبتهم 57 
% مــن ســكــان الـــعـــراق بحسب تــقــديــرات 
لــوزارة  التابع  لإلحصاء  املــركــزي  الجهاز 
الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة, امــــا نــســبــتــهــم الــى 
فــي حني   ،% 9 فتكون  الــســكــان  مجموع 
عدد سكان إقليم كردستان العراق 5.123 
مليون وعدد املوظفني في اإلقليم بحسب 
في  واملــثــبــت  التخطيط  وزارة  إحـــصـــاءات 

الى  املوازنة 0.682021  فتكون نسبتهم 
االقليم 13 %، بينما على أساس  سكان 
مــا هــو مــقــدم مــن اإلقــلــيــم 1.255 مليون 
عــدد سكان  مــن   % 24 نسبتهم  فتكون 
اإلقليم وهي نسبة عالية جدًا تشكل ربع 
السكان، بالتأكيد ان هذه األرقام ال يدخل 
فيها املتقاعدون في الدولة العراقية، اننا ال 
ندعي ان جميع هؤالء موظفون حقيقيون 
 Ghost فال نشك بوجود موظفني وهميني

Employee  في هذه األرقام.
فــــالــــعــــراق يـــمـــتـــلـــك عــــــــددًا مـــــن املـــوظـــفـــني 
الحكوميني يفوق بـ 9 أضعاف ما تتطلبه 
النسبة العاملية كما هو في دول أخرى، اما 
إقليم كردستان فـ 13 ضعفًا وإذا اخذنا 

بحسابات اإلقليم فتكون 24 ضعفًا.
 Disguised املــقــنــعــة  الــبــطــالــة  هـــي  هــــذه 
الــبــطــالــة  وتـــســـمـــى    Unemployment
عــن مجموعة  تعبر  ايــضــًا، حيث  املخفية 
مــن الــعــمــال الــذيــن يحصلون عــلــى أجــور 
أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد 
تم  إذا  الوظيفة، وهــي نسبة  تتطلبه  الــذي 
على  يترتب  ال  العمل  مجال  من  سحبها 
خــروجــهــا أي نــقــص فـــي اجــمــالــي إنــتــاج 
الــشــركــة أو املــؤســســة الــتــي هــم موظفون 

فيها، وربما زاد اإلنتاج.

النامية  الــدول  املقنعة تحدث في  فالبطالة 
نــتــيــجــة تــــكــــدس الـــعـــامـــلـــني فــــي الـــجـــهـــاز 
الـــحـــكـــومـــي بـــمـــا يـــفـــوق احـــتـــيـــاجـــات تــلــك 
األجهزة وذلك نتيجة التزام الدول بتعيني 
الــخــريــجــني، دون أن يــكــون هــنــاك احتياج 

حقيقي ألعمالهم.
كبيرة  الزيادة  لهذه  السلبية  التأثيرات  ان 
جــدًا فـــأول ظــهــورهــا على املــوازنــة العامة 
فــــالــــعــــراق خـــصـــص لــــــرواتــــــب املـــوظـــفـــني 
(43.4) ترليون دينار عراقي لعام 2019 
املعادلة  في  اخذنا  إذا  بينما  موازنته  في 
السابقة فما تتطلبه املوازنة (4.8) ترليون 
بـ (35) مليار  اقــل  أي  دينار عراقي فقط 
الظاهر  العجز  يعالج  وهــو  تقريبًا  دوالر 
فــــي املـــــوازنـــــة خـــاصـــة إذا اضـــفـــنـــا لــــه مــا 
املكان  الوظيفة من  يحتاجه املوظف ألداء 

والنقل وغيرها من املستلزمات االخرى.
الــعــراق  التعيينات فــي  اهـــم أســبــاب  ومـــن 
ارتباطًا  ترتبط  حيث  السياسية  العوامل 
مـــبـــاشـــرًا بـــاالنـــتـــخـــابـــات وكـــســـب املـــزيـــد 
مـــن األصـــــــوات، وهــــو امــــر خــطــيــر يــنــدرج 
فــي اســتــغــالل املــنــصــب ألغــــراض خاصة 
خــارجــة عــن حـــدود الــوظــيــفــة وهـــو فساد 
ــقــانــون، بــل أكــثــر مــن ذلــك  يــعــاقــب عــلــيــه ال
املشروعة  غير  املنافسة  اطــار  فــي  يدخل 
وشـــــــــراء األصـــــــــــوات فـــيـــقـــلـــل مـــــن فـــرص 
املنافسني ويجعل املساواة وتكافؤ فرص 
الكثير  نجد  هنا  ومــن  مختلفة  األحــــزاب 
مــنــهــم يــبــحــث عـــن املــنــاصــب ألنــهــا تــوفــر 
الجهة  تجعل  التي  التعيينات  توفر  فيما 

السياسية في موقع اقوى.
ان العراق إذا أراد  ان يخرج من هذا املأزق 
عليه ان يــجــري اصــالحــًا إداريــــًا شــامــًال 
ومصالحها  األحـــــزاب  هيمنة  عــن  بــعــيــدًا 
الخاصة للوصول الى إيجاد فرص العمل 
لــلــمــواطــنــني املـــؤهـــلـــني وتــقــلــيــص هــيــمــنــة 

األحزاب ونفوذها من خالل التعيينات.
ـــة اســـتـــقـــرار نــســبــة  ولـــلـــوصـــول الـــــى حـــال
املوظفني الحكوميني وفقًا للنسبة املعمول 
العراقية  الحكومة  مــن  يتطلب  عامليًا  بها 
إيجاد فرص عمل خارج القطاع الحكومي 
ـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــصــنــاعــي  وتــشــجــيــع ال
ـــزراعـــي والــســيــاحــي وغــيــرهــا ألنــهــا ال  وال
شك لها التأثير الكبير في تحريك عجلة 
االقــتــصــاد وفــك االخــتــنــاقــات فــي املــوازنــة 

وتوجيهها نحو ما هو أهم.

الــنــفــط  مـــن  الــصــني  واردات  قــفــزت 
الـــخـــام 19.2 بــاملــئــة فـــي مــايــو أيـــار 
عــنــهــا قــبــل عــــام، لــتــصــل إلـــى أعــلــى 
مستوى شهري لها على اإلطالق، 
مع تعافي الطلب على الوقود بقوة 
بـــعـــد تــخــفــيــف الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة 
لـــوقـــف انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
املستجد. تظهر بيانات من اإلدارة 
العامة للجمارك يوم األحد أن أكبر 
العالم  فــي  الــخــام  للنفط  مــســتــورد 
من  طـــن  مــلــيــون   47.969 اشـــتـــرى 
مليون   11.296 يــعــادل  بما  النفط، 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، وفـــقـــا لــحــســابــات 
أجــرتــهــا رويــتــرز. بــاملــقــارنــة، كانت 
 9.84 الــــســــابــــق  ـــشـــهـــر  ال واردات 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي حــني أن 
واردات مايو أيار 2019 بلغت 9.47 
مليون برميل يوميا. وفي األشهر 
الخمسة األولى من 2020، اشترت 
طــن من  مــلــيــون  الــصــني 215.576 
مليون   10.353 أو  الـــخـــام،  الــنــفــط 
باملئة  بـــزيـــادة 5.2  يــومــيــا،  بــرمــيــل 
على أساس سنوي، بحسب األرقام 

الصادرة عن إدارة الجمارك.
ولـــــــم تــــصــــدر الـــــجـــــمـــــارك بـــيـــانـــات 
مجمعة هذا العام إال لواردات يناير 
كانون الثاني وفبراير شباط. يرى 
املحللون أن طلب الصني على النفط 
عــــاد إلــــى أكـــثـــر مـــن 90 بــاملــئــة من 

مستويات ما قبل جائحة فيروس 
كــــورونــــا. وبـــلـــغ مــتــوســط مــعــدالت 
الــتــشــغــيــل فـــي مــصــافــي الــتــكــريــر 
باملئة  الــدولــة 71.27  مــن  املــدعــومــة 
أيــار، مرتفعا 3.21 نقطة  في مايو 
مــئــويــة مــقــارنــة مــع ابــريــل نــيــســان، 
فــي حــني بــلــغ مــعــدل الــتــشــغــيــل في 
باملئة،   76.12 املستقلة  املــصــافــي 
وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات تـــرصـــدهـــا شــركــة 
ســابــاليــم االســتــشــاريــة. وقـــال فنغ 
لــــي شــــــي، املـــحـــلـــل لــــــدى آي.اتــــــــش.

قبل صــدور  متحدثا  مــاركــت،  اس 
األرقــــــام، “فـــي ضـــوء تــعــاف أســرع 
ملعدالت استهالك الخام باملصافي، 
فضال عن أنشطة التخزين القوية، 
الـــخـــام  واردات  تـــرتـــفـــع  أن  نـــتـــوقـــع 
الــصــيــنــيــة ارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــرا قــبــيــل 
حدوث تعاف كامل لطلب املصب.”

البيانات  فــي غضون ذلــك، أظــهــرت 
أن صادرات منتجات الوقود املكرر 
بــلــغــت 3.89 مــلــيــون طــن فــي مايو 
أيــــــار. وبــــني يــنــايــر كـــانـــون الــثــانــي 
ومايو أيــار، صدرت الصني 29.90 

مليون طن من منتجات الوقود.
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  واردات  وبـــلـــغـــت 
فــــي مـــايـــو أيــــــــار، شـــامـــلـــة املــنــقــول 
بــخــطــوط األنــابــيــب واملـــســـال، 7.84 
الــواردات  مليون طن. وسجلت تلك 
40.12 مليون طن بني يناير كانون 
ذكرته  أيــار، حسبما  ومايو  الثاني 

الجمارك.

بعد ان انحسرت التصريحات النارية في تقديم الحلول االقتصادية 
االقتصادي  النمو  تعطيل  اسهمت في  والتي  املختصني  من غير 
املــطــلــوب، بــرزت لدينا الــيــوم تقليعة (الــتــغــريــدات) واخــطــرهــا على 

الحلول تلك التي تصدر عنهم واقصد (غير املختصني).
الــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة)  ـــذي تطلق مــفــردة ( تفعيل  ال فــفــي الــوقــت 
شغلوا  "يله  البسيط  وباملعنى  السهولة  فــي  غاية  مسألة  وكأنها 

املعامل املتوقفة "؟
اعقد مشكلة  امامك  اقــرار تشغيل هذه املصانع تبرز  ولكن عند 
والـــتـــي تــعــتــبــر االســـــاس لتشغيل هـــذه املــصــانــع اال وهـــي الــطــاقــة 
الكهربائية والتي التكفي لالستهالك االعتيادي للمواطنني، فكيف 

الحال مع حجم الطاقة التي تشغل هذه املصانع؟.
النتائج املتوقعة ملابعد (حقبة كورونا) ان تتجه الدول الى االكتفاء 
الذاتي بعد الكساد الكبير الذي حل بالدول العظمى والتوقعات ان 
الحل في االفق ملعالجة الكساد، وذلك الختالل الدورة االقتصادية 
وقيام  العوملة  انهيار  بعد  فاعليتها  وعــدم 
االقـــطـــاب املــتــصــارعــة بــالــبــحــث عـــن نــظــام 
اقـــتـــصـــادي جـــديـــد يــنــقــذهــم مــــن الــنــتــائــج 
الــذي  الفيروس  ذلــك  خلفها  التي  الوخيمة 

اليرى بالعني املجردة .
ــقــريــبــة وفــي  مــنــذ مــــدة زمــنــيــة لــيــســت بــال
العالم  اقــطــاب  بــني  املحموم  التنافس  ذروة 
لالستحواذ على قيادة ومقدرات االقتصاد 
من  عــدد  كــان  العوملة  برنامج  عبر  العاملي 
الدول االوروبية تبحث عن وسائل للخالص 
من آثار العوملة عبر توجهها نحو االكتفاء 
نظام  فــي  تبحث  ومــازالــت  فكانت  الــذاتــي، 

اقتصادي يعتمد على تدوير االقتصاد.
وينطلق هـــذا الــبــرنــامــج مــن نــظــريــة الــنــدرة 
االفــادة  امكانية  مــدى  اي  للموارد  النسبية 
للبحث  جــاٍر  فالتفكير  نفادها..  قبل  منها 
فــي امــكــانــيــة االفــــادة مــن املــــوارد بمحاولة 
 اعادة استخدامها او تدويرها ويطلق على هذا البرنامج باالقتصاد

 التدويري.
تــدور  لــدي وهــي  الظاهرة وعمق فكرتها  الــى هــذه  انتباهي  ولفت 
بالتحديد وهي  فنلندا  املهجر وفي  لي قريبا في  ان  ذاكرتي،  في 
املتنوعة  االقتصادات  في  الفريدة  بتجاربها  الزمن  عبر  معروفة 
ومواجهة االزمات ذاتياً، كلما اسأله هل اكملت دراستك يحدثني 
عن كورسات اضافية تصب بهذا املعنى ومطلوب منه االجابة عن 
سؤال مفاده ما امكانية االفادة القصوى من اي مورد عبر اعادة 

استخدامه او تدويره .
عليه اتوقع ان هذا التوجه  سينعش تجارة (شراء السلع املستهلكة)
املـــوارد وذلك  من جديد العــادة تصنيعها استنادًا العــادة تدوير 

لتحقيق االكتفاء الذاتي املطلوب.
وعــــودة عــلــى ذي بـــدء حــتــى فــي حــالــة التفكير فــي اعــــادة تــدويــر 
اقتصادنا، فان الحاجة واالولوية تكمن في حل معضلة الكهرباء، 
املعطلة  اعـــادة تشغيل املصانع  املــواطــن وحــاجــة  كــي تسد حاجة 

وتدوير االقتصاد .
السكراب وتصديره  تجارة جمع  العراق نشطت  في  انــه  املالحظ 
باثمان بخسة في الوقت الذي نحتاج الى اعادة تصنيعه (تدويره 

اقتصاديًا) فهل سننتبه على هذه الظاهرة؟.
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مع أن األرقــام تختلف جوهريا بني غلة الحصاد وحسابات البيدر، إال أن 
اإلحصاءات بصورة عامة كانت وما زالت وستبقى علما حضاريا، يعطي 
مؤشرات ودالالت، ويقود الى نتائج فاعلة، منذ وضع ارسطو مبادئها في 
اكاديمية املشائني بقلب أثينا، حتى خارطة شبكة عنكبوت العوملة .. وهنا 
1014 شخصًا  أّن  بــوســت“،  ”واشــنــطــن  نشرتها صحيفة  بيانات  تظهر 
أســــود، قــتــلــوا عــلــى يــد الــشــرطــة فــي عـــام 2019. وتــبــّني عـــّدة دراســـــات أن 
األمريكيني السود أكثر عرضة كضحايا للشرطة مقارنة باألعراق األخرى، 
في  الحكومية  غير   Mapping Police Violence مة 

ّ
منظ بإعالن  معززة 

دراســة أجرتها، أّن السود يقتلون على يد الشرطة، أكثر بثالث مرات من 
البيض. لم تعد قــراءة وفهم املشاهد – وان كانت حية - كما تعرض على 
عواهنها، فثمة لغة شيطانية تقف وراءها بشكل مباشر او غيره . ان القوى 
سينارست  عبر  الخاصة،  ملصالحها  شــيء  كل  وتوظف  تختلق  العظمى 
الظالم املستتر بخبايا عصية االدراك قد ال تظهر النتائج فيها على قائمة 
واالستغراق  العاملية  السيطرة  لكن  آنية،  علنية  حساب 
في الهيمنة والتسلط والترف التقني على حساب األمم 
وخيراتها وشعوبها، قد يثبت مجرى االحــداث وامتالء 
الغالل وطوابير الضحايا جميعها قد تسهم بان يدرك 
تصاعدية  زوبعة  بعد  الحقيقية  األهــداف  البريء  العالم 
يــقــودهــا اعـــالم اســـود مــضــلــل، يــحــدث عـــادة بــعــد عقود 
وربما قرون، تكون فيها قد طارت الغربان واعدم البطل 
املتهم  يعد العترافات  ولــم   ... النسيان  واســدلــت ستائر 
اعالمية تضليلية  فــي مساحة  مــجــرد ســطــور  اال  قيمة 
ضــيــقــة جـــدا .. فــعــنــدمــا انــتــشــر خــبــر مــقــتــل األمــيــركــي 
بشرته  طغت  وان  االبــيــض)  القلب  ذي   ) فلويد  جـــورج 
السمراء على املشهد ، لم اكن افكر في كيفية مقتله بهذه 
البشاعة، بقدر ما صب جل اهتمامي على أسباب اخراج 
هـــذا املــشــهــد وتــوقــيــتــه وتــســريــبــه وتــحــريــك الــــراي العالم 
العاملي ضده، وما يخبئ للعالم من ورائه .. فثمة تاريخ 
اسود للقوى املهيمنة ينبئنا دوما عن جرائم يندى لها 
تاريخ البشرية، ترتكب في جميع بقاع العالم لصالح تلك 
طوال  مختلفة  وأنظمة  معينة  أسماء  تحمل  التي  القوى 
علنية  مذابح  من  ترتكبه  ما  في  تتشابه  لكنها  التاريخ، 
ان هوالكو  يظن  مــن  ويخطئ   .. املساملة  االكــثــريــة  بحق 
التترية هي األشــد فتكا تاريخيا، وان دونــت ماساته في بطون  وجيوشه 
الكتب .. فما ارتكب – على سبيل املثال - في العراق خالل عقود خلت من 
(حروب واعدامات وحصار واغتياالت وسجون ومقابر وتفجير وتفخيخ 
وإرهاب وفساد .... فضال عما نراه ونقرؤه عما يحصل في مناطق ودول 
اشــد فتكا وبشاعة وخسة مما  يعد   ،( االفعوية   ) الـــراس  ذات  لها  أخــرى 

ارتكب في أي زمكان ما .
يذكر ان شبكة ســي.إن.إن األميركية نقلت خبر غضب ترامب من كشف 
الحر ضد  العالم  احتجاجات  بعد  األبيض،  البيت  قبو  في  السري  مخبئه 
انطلقت  وان  والــهــيــمــنــة،  واالســتــعــمــار  والــبــشــاعــة  واالســتــغــالل  العنصرية 
شرارتها من خالل عرض مشاهد من ( دراما ماساة مقتل جورج فلويد 
الــرد على تلك االخبار غاضبا، بعد ان ظهر  الرئيس ترامب  .. وقد قرر   (
واستعرض ماشيا وهو يرفع الكتاب املقدس، ويلتقط بعض الصور امام 
كنيسة سانت جون القريبة من البيت األبيض، التي شهدت استخدام الغاز 
للعنصرية  املناهضني  ضــد  االمريكية  الــشــرطــة  قبل  مــن  لــلــدمــوع  املسيل 
واالستغالل بكل انواعه، في ما يشبه الختم على تقنيات متطورة دقيقة لم 

تعد لها قدرة اثبات الرقي والتحضر في ظل سحق حقوق االنسان.

اللغوي قبل نحو ثالثة شهور من  التداول   دخلت ”الكمامة“ حيز 
اآلن. كممت أفواهنا في مفارقة ميتالغوية لم تألفها دراسات اللغة 
القاهر  عبد  مــن  السيميولوجيا،  أو  السيمياء  أو  واملــدلــول  الـــدال  أو 
الى  الهجري،  الخامس  القرن  اإلعــجــاز“ في  الجرجاني في ”دالئــل 
الــدال واملدلول بني القرنني  دي سوسير في العالقة االعتباطية بني 
القرنني  بني  التوليدي  النحو  في  وبينهما تشومسكي  والـــ 20,   19
20 و21, وليس بعيدا عنهم ابن خلدون في القرن التاسع الهجري 
الذي تناول السيميا بوصفها ”علم أسرار الحروف“. ترافق دخول 
الكمامة التي هيمنت بوصفها مدلوال قبل أن تكون داال، مع الكفوف 
التي هي عالمة إيهامية يمكن أن نجد لها موطئا لدى روالن بارت 
في كتابه ”إمبراطورية العالمات“, الى مجال اللغة بعد انتشار وباء 
كورونا. هذا الوباء دخل املوسوعة تحت مسمى كوفيد 19املستجد 
يكون  أن  يفترض  الــذي  الفم  الكمامة  استوطنت   .
معنى  عن  الباحث  ”الـــدال“  اللفظي  باملعنى  ناطقا 
”مدلول“، لكن في قلب الطبيب ال الشاعر هذه املرة. 
العملي، يواصل كوفيد  اللفظي واملــدلــول  الــدال  بني 
املستجد 19 حصد الضحايا في كل أنحاء العالم. 
الــتــداول هو  قيد  أحدهما  يواجهه بسالحني  العالم 
اللقاح. لغويا ال  الكمامة، واآلخــر قيد االختبار هو 
أعرف من أين جاءت عبارة كوفيد املستجد 19 لكن 
لدى اإلطباء ومنظمة الصحة العاملية إجابة ليست 
واملداليل.  والـــدالالت  املفاهيم  تداخل  ظل  في  وافية 
ربما يصبح السؤال التالي واجبا وهو.. هل يعني 
يكونوا  لم  لكنهم  ربما  قبله؟  كوفيدا   18 هناك  أن 
بدءا  برؤوسنا  استجد  أنــه  الخالصة  مستجدين. 
تلك  كل  كانت  أيــن  بالكمامات.  املغلقة  أفواهنا  من 
”الجائحة“،  دون مسمى  الكورونات  أو  الكوفيدات 
إذ ال يعرف سوى سوسير وخليفته تشومسكي 
أم  اعتباطية  ومدلولها  دالــهــا  بــني  العالقة  كانت  إن 
عــالــم سبيط  الــراحــل  الــعــراقــي  العالم  بلغة  قصدية 
النيلي؟. أيضا من حقنا أن نسأل: ما هي مجاالتها 
أو في السيطرات،  اللغة  وحيز تداولها إن كان في 
االستثناء، مع كف  إبــراز هوية  يتعني عليك  حيث 
حــقــيــقــي مـــوهـــوم بــعــالمــة مـــن خــــارجــــه، وكــمــامــة 
لــهــا تمنحك جـــواز مــرور  لـــون  ابــتــســامــة ال  تخفي 
بتعليمات  بأنك مواطن صالح تؤمن  بداخله شعورا  وهميًا يخفي 
الحكومة. وتستمر األسئلة طاملا للحروف أسرارها كما يقول ابن 
خلدون.. ملاذا كانت كل الكوفيدات السابقة بال كمامات وال كفوف. 
الكمامات والكفوف أنتجت سلسلة مسجات لغوية بدوال ومدلوالت 
الجرجاني ودي سوسير  اعتباطية من رخصة  املــرة  ال تبدو هــذه 
وتشومسكي وعالم سبيط النيلي، وإذا شئتم روالن بارت وأمبرتو 
بملياراته  العالم  اختزل  أنــه  أمــر كوفيد 19املستجد  املهم في  أيكو. 
السبعة الى مجرد عالمة هي ”الكمامة“ التي اصبح لنا منها إنتاج 
الصنع تتمزق  العراق“، مع كفوف رديئة  وطني محلي ”صنع في 
العافية درجــات كوفيديا وكفوفيا وصناعيا.  بالكف. لكن مع ذلك 
بلغة الدال واملدلول اعتباطا وقصدا، فإن كوفيد 19 فرض على العالم 
زيا موحدا بوسم عالماتي واحد هو الكمامة. لم يعد للكلمة معنى، 
البدء  الــدال وبقي املدلول سابحا في فضاء الالجدوى. في  اختفى 
كانت الكلمة, وفي الختام الكمامة، لم يعد مهما أن تكون .. مسكا 

أو حنظال.

وايجابيا  فاعال  املواطن  فحتما سيكون   
وانــســانــيــا مــتــحــضــرا، طبعا هـــذا ال يلغي 
ان تحصل خروقات واخطاء هنا وهناك، 
وقابلة  عامة،  وليست  فردية  تبقى  لكنها 
لالصالح بوجود االرادة الوطنية. التكامل 
غــالــبــا مـــا يــكــون نـــــادرا ومــســتــحــيــال هــذه 
ــــــــــام.. ومـــــا يـــجـــب الـــتـــوقـــف عــــنــــده هــو  االي
الــبــلــدان املصنفة  مالحظة مــا يــجــري فــي 
التطور،  فــي سلم  واالعــظــم  االرقـــى  بأنها 
التكنولوجية،  العلمية  الثورة  في  والــرائــدة 
والنماذج هي امريكا وبلدان العالم الغربي 
ومـــا يــحــصــل فــيــهــا، بـــني حـــني وآخـــــر، من 
انـــتـــفـــاضـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة نــتــيــجــة لــخــلــل 
ســيــاســي او اقـــتـــصـــادي، وقــــد تـــجـــاوزت 
مــــراحــــل مــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة فــــي الـــعـــمـــارة 
واالخــــتــــراع الــتــكــنــولــوجــي، واالكــتــشــافــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــبـــــاهـــــرة، ونـــــفـــــاذ عـــلـــمـــهـــا فــي 
مجاهيل الكون وما بعد الثقوب السوداء، 
ـــم يــتــم بــالــغــيــبــيــات بـــل بــاالجــهــزة  وهـــــذا ل
واملختبرات  الرياضية  والــقــوانــني  العلمية 
املــتــطــورة، مــا يــجــعــل الــكــون كــلــه بقبضة 
املنطق  فــي  ومستقبال.  حــاضــرا  الــعــلــمــاء 
في  غاية  مواطنها  يكون  ان  العلمي يجب 
يطالب  املتمدن حتى حني  الراقي  السلوك 
بحقوقه، لكن ما ينقله الواقع عبر شاشات 
التلفزيون واالخــبــار يثبت عكس ذلــك. ان 
الحضارة  هــذه  أبناء  املواطنني  من  الكثير 
واملـــــدن الــعــجــيــبــة وتــقــلــيــعــاتــهــا املــعــمــاريــة، 
اعداًء  ليبدوا متوحشني  اقنعتهم  ينزعون 
لــالنــســانــيــة، مــخــربــني، لــصــوصــا، قــتــلــة، ال 
يتوانون عن احراق البلد كله مقابل اشباع 
غــريــزة االنــتــقــام والــكــراهــيــة والــعــنــف التي 
تنهش نفوسهم، وهذا ما حصل ويحصل 
فـــي أمــيــركــا وبـــعـــض الـــبـــلـــدان األوروبــــيــــة، 
الغوغاء  هــؤالء  اُملشاهد ألفعال  ان  بحيث 
يــجــدهــا تــتــنــافــى مـــع مــظــاهــر الــحــضــارة 
الــتــي يتشدق  الــخــارق  الغربية ومــواطــنــهــا 
بــهــا الــفــالســفــة واملـــفـــكـــرون، بــأنــهــا نهاية 
التاريخ وخاتمته، وهي الفراديس والجنان 
والــرخــاء،  والسكينة  بــالــســالم  تنعم  الــتــي 
وســـيـــكـــون االنــــســــان الـــجـــديـــد هـــو املــطــلــق 
الذي بشرت به الفلسفات املثالية واالديان 
الوضعية والسماوية، وبدل ان تكون الجنة 

في طبقات السماء فإنها ستكون ارضية، 
في  الجميع  ويعيش  تحديدا،  الغرب  وفــي 

أبديتها..
تاريخ النظام الرأسمالي، ومنذ تطور اآللة 
قـــرون، عصابي متوحش مــادي بال  عبر 
القيمة  لفائض  ســوى  فيه  معنى  ال  روح، 
وســيــادة االحــتــكــار واالســتــغــالل واشــبــاع 
غـــرائـــز االنـــســـان الــحــســيــة، واســـقـــاط لكل 
مــــا هــــو فــــكــــري وروحـــــــــي. االنـــــســـــان فــي 
الراسمالية سلعة تباع وتشترى وصامولة 
فــي مــاكــنــة املــؤســســات االحــتــكــاريــة، هــذا 
النظام بنى لإلنسان مدنًا خرافية وفرت له 
ممكنات العيش املعقول والرعاية الصحية 
بها شيخوخته،  يدفن  التي  العجزة  ودور 
لكنه جــرد االنسان من قــواه الفكرية، من 
تاريخه  مــن  الفلسفي،  رصــيــده  تــأمــالتــه، 
الـــنـــضـــالـــي، وتـــضـــحـــيـــاتـــه ومـــآســـيـــه عــبــر 
التاريخ. ما يعانيه االنسان في الغرب أزمة 
فكرية حادة وفراغ روحي مرعب، واجابات 
بديال عن  العلم  جــاهــزة؛  هناك  املسؤولني 
الفكر والفلسفة، وهو الذي يجيب عن كل 
االنسان  حياة  من  ُكنس  لقد  التساؤالت، 
الـــروح،  تــاريــخ الفلسفات وجــدلــهــا، تــاريــخ 
االديان  وأفكارها، وحتى  الطبقات  صراع 
بأساطيرها وسردياتها القيمية، لذا حني 

والعنصري  السياسي  االعصار  يحصل 
ويــلــتــف حــبــل املشنقة االقــتــصــاديــة حــول 
رقـــبـــة الـــنـــظـــام، أو مـــن كـــائـــن غــيــر مــرئــي 
املواطن  مصير  يهدد  كــورونــا،  كفيروس 
الــرابــض  املــــارد  ينطلق  حينها  ووجـــــوده، 
في داخل االنسان املسحوق، هذا الوحش 
لـــم تـــروضـــه األفـــكـــار واملــعــتــقــدات والــقــيــم 
ـــتـــربَّ عــلــيــهــا، فهو  ـــم ي اإلنـــســـانـــيـــة، ألنــــه ل
اُملستِغل،  الراسمالي  بيد  ُمستهَلك ودمية 
يعمل ليال ونهارا من اجل تأمني حاجياته 

اليومية واشباع غرائزه الحسية..
أحــيــانــًا في  مــا يحصل  مــقــارنــة  ال يمكن 
بلدان  مع  املتطورة حضاريا،  البلدان  هذه 
كــثــيــرة فــي الــعــالــم الــثــالــث، ومــنــهــا الــعــراق، 
في  مستمرة  والتظاهرات  فاالحتجاجات 
اكثر من عشر سنني، ضرب  العراق منذ 
فــيــهــا مــثــاال اخــالقــيــا وســلــوكــا حــضــاريــا 
مميزا، وخصوصا االخيرة في 1 تشرين 
عــام 2019 ومــا زالـــت، على الــرغــم مــن أنَّ 
املواطن يعيش في مدن مخربة ال خدمات 
البطالة والفقر وشظف  فيها، ويعاني من 
الــعــيــش. الـــعـــراقـــي حـــني احـــتـــج لـــم يــســرق 
ولم  ولــم يحرق مؤسسة حكومية  متجرًا 
يعكس سلوكه انحرافا اخالقيا او أبسط 
خرق اجتماعي مشني، برغم األخطاء التي 
بعض  وحصول  التظاهرات،  في  حصلت 
مظاهر العنف وسقوط الضحايا وإشعال 
الحرائق من قبل املندسني، من اجل حرف 
النبيلة،  السامية  اهدافها  عــن  االنتفاضة 
لــكــنَّ الــعــراقــي اثــبــت أنَّ وعــيــه الــســيــاســي 
متقدم وارادتــه الوطنية عالية، وهذا متأٍت 
االنسانية  والعقائد  باالفكار  تسلحه  من 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
اليسارية،  والــحــركــات  الوطنية  واالحــــزاب 
عبر تاريخها النضالي، وربت عليها اجياال 
مــن الــشــعــب، وكــذلــك رســـوخ وثــبــات القيم 
ارثه  من  املجتمع  في  بنيت  التي  الروحية 
التاريخي الحضاري والديني والعشائري 
املــوغــلــة فـــي الـــقـــدم.. االنـــســـان ابـــن الــواقــع 
التاريخية  الــروح  ترسمها  وجيناته  حقا، 
االصيلة التي تسري في أول خلية نشوء 
 للوطن، وحتى آخــر لحظة زمــن في حياة 

مواطنها.
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 إنَّ ثقافات عاملنا املعاصر، وكما هو االمر 
ــم الــســابــقــة، قـــد شــهــدت  ــعــوال فـــي ثــقــافــات ال
التجاور والتداخل وفق اسلوبني هما: اسلوب 
املغلوب،  الــى  الــغــالــب  مــن  العسكرية  الغلبة 
املغلوب  مــن  الحضاري  السريان  واســلــوب 
الى الغالب، واالمــر في الحالتني ال يعني ان 
هذا التجاور وذلك التداخل قد ادى فعًال الى 
مسخ الواحد لآلخر، او اكتساح ثقافة الغالب 
لثقافة املغلوب وبالعكس، إذ تبقى الثقافات 
مــتــجــاورة ومــتــداخــلــة كــمــا يــؤشــر الــتــاريــخ 
ويـــؤكـــد الــــواقــــع، لــكــنــهــا قـــد ال تـــكـــون كــذلــك 
مــن حــيــث الــســيــاســة وااليــديــولــوجــيــا، فقد 
تتصادم، وهنا يرى (صموئيل هنتجتون) 
الحرب  الــحــضــارات هــو خليفة  ان تــصــادم 
 The والبقية)  (الغرب  لشعار  وفقا  الباردة 
 ، ذاتـــه  السياق  وفــي   ،  west and the rest
فوكوياما)  (فرانسيس  يصل  وبالنتيجة، 
في كتابه الى تأكيد سيادة الغرب املعاصر 
فكرا وسلوكا على العالم ليتمثل بالليبرالية، 
بــيــنــمــا تــؤكــد الــحــقــيــقــة فـــي الــتــاريــخ وعــلــى 
ارض الــواقــع ان حـــوار الــثــقــافــات فــي عاملنا 
املـــعـــاصـــر، هـــو حــــوار مــســتــمــر ومــتــواصــل 
الـــى تشكيل ثقافة  ضــمــن ســيــاقــات تـــؤدي 
التأثير،  وواضحة  االنتشار  سريعة  عاملية 
هـــي ثــقــافــة الــتــكــنــولــوجــيــا . ويــجــعــلــنــا ذلــك 
الثقافات البد من  تداخل  ان  نتذكر حقيقة 
الــصــراع بــني الجماعات  ان يخلق نوعا مــن 
من  ولــكــن  الــهــويــة،  مسألة  بسبب  املختلفة 
دون ان يعني هذا سرمدية الصراع، الن ما 
نجده ونعيشه من صراعات راهنة تحركها 
دوافع سياسية وايديولوجية، ليست كامنة 
ثقافاتهم  طبيعة  في  وال  البشر  طبيعة  في 
املتنوعة التي ال تعرف سوى عالقة التجاور 

والتداخل.
أمـــــا بـــصـــدد حـــــرب املـــعـــلـــومـــات وتـــحـــوالت 
ــنــمــط املـــعـــاصـــر لــوظــيــفــة  االقـــتـــصـــاد فــــإن ال
الــجــاســوســيــة وصـــــراع املــصــالــح وتــنــافــس 
السياسات، هو نمط جاسوسية املعلومات 
او  ونـــدرة  الخاصة  الشركات  وجاسوسية 
وفرة املعلومات ، فالذي يمتلك املعلومة في 
عاملنا املعاصر وفي كل مكان وزمان، يكون 
سيدًا سياسيًا واقتصاديًا وكذلك عسكريًا، 
الــثــروة، ومن  الــى  الطريق  هــي  املعلومة  الن 
يسيطر على الثروة يسيطر على كل شيء 

بما في ذلك السلطة السياسية، الن من يمتلك 
املعلومة قادر ايضا على ان يشكل العقول، 
ومـــن ثـــم يــحــدد الــســلــوك، ومـــن يــفــعــل ذلــك 
والسلطان.  والسلطة  القوة  يصبح صاحب 
االملــانــي (ماكس  اذا ما كــان عالم االجتماع 
فــيــبــر) قـــد تـــحـــدث فـــي الـــســـابـــق عـــن ثــالثــة 
 – (التقاليد  هي  السلطة،  لشرعية  مصادر 
الكاريزما – البيروقراطية)، وتحدث (كارل 
مـــاركـــس) عــن مــصــدر وحــيــد هــو (امللكية 
الـــخـــاصـــة)، وتـــحـــدث عــلــمــاء الــســيــاســة عن 
مصدري (القوة وااليديولوجيا) او غيرهما 
من املصادر ، فان متغيرات عصرنا الراهن 
افــــــرزت مـــصـــدرا هـــو مـــصـــدر (املـــعـــرفـــة او 
املنافسات  سيجعل  ما  وهــذا  املعلوماتية)، 
ليست  املقبلة  والــحــروب  والــقــادمــة  الحالية 
عسكرية  حروبا  وال  اقتصادية  منافسات 
منافسات  هي  ما  بقدر  التقليدي،  باملعنى 
ثـــقـــافـــيـــة وحــــــــروب مــعــلــومــاتــيــة مــــن حــيــث 
االنتاج والتشكيل، وهي منافسات وحروب 
لــيــس بـــني دول فـــقـــط، بـــل بـــني مــؤســســات 

اقتصادية عمالقة ال ُتعرف لها حــدود وال 
مقابل  الجنسية)،  عديمة  (شــركــات  مراكز 
قبل  الــســائــدة  الجنسية  متعددة  الــشــركــات 

الثورة املعلوماتية املعاصرة. 
ويــعــنــي كـــل مـــا تـــقـــدم تـــعـــرض مــفــاهــيــمــنــا 
املعاشة لثورة عامة وشاملة، فقد كانت تلك 
املفاهيم تخضع لطبيعة السلطة السياسية 
وشــرعــيــتــهــا قــــاصــــرة عـــلـــى الـــحـــق االلـــهـــي 
ثــم عــلــى الــقــوة ثــم عــلــى الــعــقــد االجــتــمــاعــي، 
لتتحول الى شرعية امتالك وانتاج املعلومة. 
واذا كان مفهوم (االمن) يعني تقليديا امن 
الـــدولـــة واملــجــتــمــع عــلــى اســـس عــســكــريــة او 
بامتالك  يــتــوافــر  الــيــوم  امــن  فــإن  بوليسية، 
واالشياء  االشخاص  املنفصلة عن  املعرفة 
والـــظـــواهـــر، لــضــمــان امـــن الـــدولـــة واملــجــتــمــع 
ــتــعــامــل الــســلــيــم مع  واشـــبـــاع الـــحـــاجـــات وال
الــــداخــــل والـــــخـــــارج . امـــــا مـــفـــهـــوم (حـــقـــوق 
االنسان) فقد تطور عبر ضرورة تاريخية 
على شكل اجيال، من مرحلة الالحقوق الى 
شعوب  على  املقتصرة  الطبيعية  الــحــقــوق 
الشاملة،  الحقوق  الــى  اخـــرى،  دون  وبــلــدان 
العاملي  الى االمــم املتحدة واعالنها  وصــوال 
بالنهايات  االنـــســـان  ثــم حــقــوق  ومــالحــقــه، 
(حقوق  جماعية  الــى  فــرديــة  مــن  املفتوحة 
افراد – حقوق جماعات – حق االختالف – 
حق التنمية – حق البيئة – حق االتصال.. 
ـــــــخ)، وكــــذلــــك فــــي مـــضـــمـــار الــتــقــســيــمــات  ال
السياسية،  واالقــالــيــم  لــــالرض  املــفــاهــيــمــيــة 
فقد عرفنا من قبل مفاهيم لتقسيم (شرق 
– غـــرب) و(شــمــال – جــنــوب) و(رأســمــالــي 
و(نــام-  متقدم)   – و(متخلف  اشتراكي)   –
متطور) و(صناعي – زراعـــي) و(مــركــز – 
املعاصر  عاملنا  يقوم  بينما  الــخ،  اطــــراف).. 
واملقبل على تقسيم جديد معياره املعلومة، 
ومن يمتلك صناعتها ويحتكر تقنيتها، انه 
تقسيم يقوم على معادلة (من يعلم – من ال 
يعلم) او (من يحتكر املعلومة – من يفتقر 
يعلم خاضعا  ال  من  وسيكون  للمعلومة)، 
وثقافيا،  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا 
ملن  ومستقبله  بمصيره  ومرتهنا  وتابعا 
يعلم، والتقسيم املقبل غير قائم على اسس 
ايــديــولــوجــيــة وال ســيــاســيــة وال اقــتــصــاديــة 
كــمــيــة، بـــل قــائــم عــلــى اســــس مــعــرفــيــة أوًال 

وأخيرًا.
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والتصريحات  واملــقــاالت  االحــاديــث  كثرت 
الــى  وتـــدعـــو  تــطــالــب  الـــتـــي  املــهــمــة  واالراء 
درامــا ناجحة، ولكن رغم كل هذه االفكار 
االفــق ما  نــرى في  املطالبة، ال  واملقترحات 
يــدعــو الـــى تــطــويــر الـــدرامـــا، ولــهــذا نتمسك 
بمطالبتنا املستمرة بطرح ما نجده مفيدا، 
الدراما  االعتراف بحاجة  إن  القول  ويمكن 
هو  وانــمــا  عيبا،  ليس  تاهيل  الــى  العراقية 
االنتاجية  العملية  كــل  بــأن  الــراســخ  اليقني 
الــطــمــوح، ولــهــذا نعتقد بــأن  دون مــســتــوى 
هناك اجــراءات فاعلة يمكن أن تساعد في 
تقليل مستوى املشكالت التي تعاني منها 

الدراما وهي :
1 - اصدار قرار جريء، أو مسودة (قانون 
الــــدرامــــا)، بــوصــفــهــا نــشــاطــا ثقافيا  دعـــم 
للمجتمع، والبد من دعم مالي بمبلغ معني- 
مــن جــهــات رســمــيــة- يكفي النــتــاج اعــمــال 
هذا  يكون  وان  ومتنوعة،   متعددة  درامية 
وبحسب  لــلــزيــادة،  قــابــال  املخصص  املبلغ 
الخطط التي تضعها دائرة ذات صالحيات 

مثل شبكة االعالم العراقي. 
2 -تشجيع شركات االنتاج  الدرامي ومدها 
االخــرى،  والتسهيالت  والسلف  بالقروض 
ها على الخوض بغمار االنتاج الخاص.

ّ
وحث

3  - انشاء مكتب خاص بادارة لجنة مخولة 
لفحص واجـــازة الــنــصــوص، واالعـــالن عن 
دعــوة كتاب الــدرامــا فــي كــل موسم محدد  
لتقديم نصوصهم، بحيث تسلم النصوص 
وهي مسجلة برقم ووصل اثباتا للحقوق، 
ويــفــضــل ان تـــكـــون هــــذه الــلــجــنــة مــركــزيــة 
تفحص وتجيز اي نص درامي في البالد، 
بما في ذلك النصوص التي ترغب القنوات 
الــفــضــائــيــة بــإنــتــاجــهــا، حــفــاظــا عــلــى ذائــقــة 

الجمهور واملجتمع من االبتذال والتشويه.
الــفــاســديــن، ورصـــد ظــاهــرة  4 - محاسبة 
الفساد، والرشاوى بكل اشكالها املعششة، 
وعــدم صــرف اجــور ومــبــالــغ  ملــن ال يعمل، 

وتفعيل دور الرقابة في ذلك .
لتسجيل  الفنانني  نقابة  مــع  التنسيق   -  5
مستوياتهم،   بحسب  الفنانني  وتصنيف 
مــــــن مــــخــــرجــــني ومــــمــــثــــلــــني ومــــصــــوريــــن 
وغـــيـــرهـــم مـــن الــفــنــيــني، ومــــراعــــاة اســلــوب 
ومراعاة  العمل،  في  واملشاركات  التكليف 
عدم الهيمنة عند البعض وتهميش االخر، 
وهذا  املعني،  للدور  املالئم  املمثل  واختيار 
ال يمنع من رغبة املخرج بمنح احد االدوار 
لم  أو  للنقابة  منتٍم  غير  اكثر  او  لشخص 

يمارس التمثيل سابقا .
-6 الــعــمــل عــلــى اشــــــراك جــمــيــع الــعــامــلــني، 
(كـــاتـــب، مــخــرج، مــمــثــل، مــصــور، مونتير، 
مؤثرات وحيل وخدع، مكياج، اضاءة وادارة 
فنية)،  في ورش تدريبية تاهيلية متطورة 
فــي داخـــل الــبــالد وخــارجــهــا، ومــنــح فرص 
الرســــال الــعــامــلــني الـــى الــــدول املــتــقــدمــة في 
مجال االنتاج واالخراج والتصوير وغيرها 
من التقنيات الحديثة،  لالطالع على احدث 

تجارب العالم في الدراما التلفزيونية. 
7 -  فـــتـــح حـــلـــقـــات مــنــاقــشــة وتــحــلــيــالت 
ــنــقــاد املــخــتــصــني،  نــقــديــة مـــن قــبــل كــبــار ال
الدرامي،  املنجز  عيوب ومشكالت  لكشف 
وكشف االخطاء الــواردة في املضمون من 
الصورة  وفي  ومفاهيم،  ومعلومات  افكار 
واملــعــالــجــات االخـــراجـــيـــة، وايـــجـــاد الــســبــل 
السيناريو،   كتابة  بتطوير  الكفيلة  والطرق 
وكذا الحال بالنسبة الى االخراج واساليبة 
تقنيات  من  يتطلبه  ومــا  القديمة  التقليدية 
واســالــيــب اخــراجــيــة حــديــثــة، وغــيــرهــا من 

العناصر.
الدرامي  االنتاج  - تفعيل وتطوير حرفة   8
جماليا  فنيا  عمال  بوصفه  التلفزيوني،  
ابداعيا، وليس عمال ربحيًا فقط ، وهذا ما 
كبيرا،  ووعــيــا  خــاصــة  فنية  ثقافة  يتطلب 
لــخــلــق جــيــل واع مـــن املــنــتــجــني بــمــســتــوى 
رابطة فنية تسعى الى زيادة عدد املنتجني. 
اختيار نصوص رصينة،  العمل على   -  9
مــن نصوص،  العالم  فــي  ُيكتب  بما  اســـوة 

عبر دعمها بافكار ومواضيع ذات قصص 
قضايا  تتناول  مسبوكة،  مشوقة  ممتعة 
االنـــــســـــان املـــصـــيـــريـــة واملـــهـــمـــة ومـــعـــانـــاتـــه 
ـــوطـــن والــجــمــال  وتــطــلــعــاتــه، ومـــواضـــيـــع ال
والروحية  واالجتماعية  الثقافية  والــرمــوز 
ـــفـــكـــريـــة، وبـــحـــرفـــة عـــالـــيـــة فــــي اســـلـــوب  وال
الكتابة،  وتحمل رسالة ومضامني تالمس 
تطلعات املجتمع وقيمه وتقاليده ومشاعره 

وذائقته .
الـــكـــروبـــات  الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظــــاهــــرة    - 10
والعالقات ذات املصالح النفعية، ومحاسبة 
والسخرية  والتسقيط  التشهير  اســالــيــب 

بني ابناء الوسط الفني.
الــتــواصــل بــني االجيال  11 - اشــاعــة ثقافة 
اية  أن  ايــجــابــيــة، ومــعــروف  بـــروح  املختلفة 
حرفة وميدان في الحياة العملية واملعرفية، 
البد من ان تكون قد مرت باجيال متواصلة، 
أصناف:  ثالثة  الــى  التصنيف  يمكن  وهنا 
ـــوســـط والـــشـــبـــاب)، وان هــنــاك  (الـــــــرواد وال
اكثر من حاجة للتواصل بني هذه االجيال 
بمنتهى املحبة والتقدير واالحترام، وبدون 
ادنـــى اســتــخــفــاف او اســتــهــزاء او تهميش 
او صــراع بني هذا وذاك، تمسكا بالتعامل 
الــوســط الفني،  الــالئــق واملــهــذب فــي  املهني 
ومنح فرص العمل بشكل متوازن وبحسب 

الكفاءة واملهارة .
12 - ضــــــرورة وضــــع نـــظـــام تــنــســيــق بني 
املؤسسات االنتاجية الحكومية، والشركات 
املنتجة  التلفزيونية  الــقــنــوات  أو  الــخــاصــة 

للدراما والتعاون بينهما.
13 - الــعــمــل عــلــى تــحــديــث الــتــقــنــيــات من 
كــامــيــرات الـــى اجــهــزة اضـــــاءة، مــع مــعــدات 
ــتــصــويــر املـــتـــطـــورة، مـــع ســيــتــات انــظــمــة  ال
مـــونـــتـــاج فـــائـــقـــة الــــكــــفــــاءة، مــــع مــنــظــومــات 
املــــؤثــــرات الـــصـــوريـــة والـــصـــوتـــيـــة والــحــيــل 

والخدع الفنية.
14 - وضــع نــظــام اجـــور لكل العاملني في 
الفنان  العراقية، بما يناسب مكانة  الدراما 
في  السلبي  الشعور  لقطع  االداء،  وجـــدارة 

العرب في  الفنانني  اجــور  املقارنة مع  حال 
ذات القطاع. 

١٥-اصــــدار لــوائــح او ضــوابــط او قــوانــني او 
تعليمات مجزية بقانون رسمي، يعد غطاًء 
لتسهيل امر العمل في االنتاج التلفزيوني 
وانــجــاز االعــمــال، ويــحــدد ســيــاقــات العمل 

وفق الضوابط.
١٦- نرى من املبادرات املخلصة ان تشترك 
اكثر من قناة بانتاج عمل مسلسل بانتاج 
مشترك، يعود بالفائدة للجهات املساهمة، 
ال  الــتــي  العالية  التكاليف  مــن  ويخفف  بــل 
الذي  االمــر  واحــدة تحملها،  قناة  تستطيع 
الــتــعــاون والــتــفــاعــل االيــجــابــي بني  يتطلب 

املؤسسات بشكل راق. 
قـــطـــاع في  اي  بــــان  الــــراســــخ  االيــــمــــان   -١٧
الــدرامــي  كاالنتاج  امليدانية  العملية  الحياة 
بــادارة  مــن  قيادته  التلفزيوني مثال، البــد 
نـــافـــذة  صــــالحــــيــــات  وذات  مـــتـــخـــصـــصـــة 
عالية  كفاءة  ولها  الجميع،  بقبول  وتحظى 
خسائر،  ادنـــى  دون  الــنــاجــحــة  االدارة  فــي 
باهرة  نتائج  عــراقــيــة تحقق  النــتــاج درامـــا 

ويفخر بها البلد.
١٨- بــاالمــكــان وضـــع لــوائــح عــمــل ال تجيز 
املواضيع التي تحط من قدر وقيمة شريحة 
الهدامة  لالفكار  الترويج  أو  معينة،  فئة  او 
والــطــائــفــيــة والـــــال أخـــالقـــيـــة، أو  الــتــعــصــب 
ـــديـــنـــي والــــعــــرقــــي، أو ايـــــة افــــكــــار داعـــيـــة   ال

للتشظي واالنحالل والتخريب....
-19 واخيرا نريد دراما بقصة مهمة ممتعة 
ذات هــــدف ورســــالــــة، ومــكــتــوبــة بــاســلــوب 
بــادوار  باهر  وتمثيل  تقليدي،  حديث غير 
مختلفة، وكفاءة انتاجية عالية، بادارة فنية 
نحسبها  بصور  متقن،  وتصوير  مــاهــرة 
لوحات فنية بتتابع سردي محكم وشطارة 

اخراجية فائقة.
الــعــمــل  فــــرصــــة  اتـــيـــحـــت  لــــو  نــــبــــارك   20-
املشترك مع جهة عربية او اجنبية الغراض 
على واالنفتاح  واالســتــفــادة  الخبرة   تبادل 

 العالم.

تــشــيــر الـــدراســـة الــتــي أجــرتــهــا شــركــة نيلسن 
لألبحاث، الى أن 41 باملئة من األشخاص الذين 
اســتــطــلــعــت آراءهـــــم ذكـــــروا أن قــراءتــهــم للكتب 
الغلق في آذار  ازدادت منذ بدء فرض إجــراءات 
املـــاضـــي.  وفــقــا لـــلــــ1000 شــخــص مــن البالغني 
الــذي  للبحث  النموذجية  العينة  يمثلون  الــذيــن 
 1 ولغاية  املاضي  نيسان  للفترة من 29  جــرى 
آيار الحالي، فقد ازداد الوقت الذي تقضيه العينة 
بقراءة الكتب من ثالث ساعات ونصف الى ست 
فــي األســبــوع، وان 10 باملئة فقط من  ســاعــات 

العينة ذكروا أن ساعات قراءتهم كانت أقل. 

األدب االنهزامي
كما أفصح القراء، خالل البحث، عن التغير الذي 
جائحة  تفشي  منذ  للكتب  ذائقتهم  في  حصل 
كـــوفـــيـــد19-، اذ أصــبــح االهــتــمــام مــنــصــبــا على 
أنــواع  البوليسية واإلثـــارة وغيرها مــن  الــروايــات 
األدب الــشــعــبــي، مـــع شــهــيــة قــلــيــلــة لـــقـــراءة كتب 
املــريــر. ذكــر 52 باملئة، اي أكثر من  الــواقــع  عالم 
نصف املستطلعني، أنهم صــاروا يمضون وقتا 
أكثر في الــقــراءة، بسبب وجــود وقــت فــراغ أكثر 
لديهم، في حني ذكر نحو 51 باملئة ان السبب هو 
رغبتهم باالستمتاع أكثر، بينما شعر 35 باملئة 
منهم بأن الكتب منحتهم ”مهربا من األزمــة ”. 
البريطانية لويز  لم يكن األمــر بالنسبة  للكاتبة 
دوتي، التي أدرجت ضمن القائمة الطويلة لجائزة 
لهذا  البوليسية  للرواية  بيكلير  أولــد  ثيكستون 
”رصيف  التشويق خاصتها  روايـــة  عــن  الــعــام، 
سبعة“، مفاجأة، في ما يخص تصاعد االهتمام 
بالرواية البوليسية بقولها: ”من الخطأ االعتقاد 
بــــأن الـــنـــاس ســيــلــجــؤون الــــى األدب االنــهــزامــي 
الخفيف أو لقصص تثلج الصدر خالل األوقات 

الصعبة“، مضيفة ”يرغب الناس في أن يكونوا 
غَرقني، ما يعني أنهم سيذهبون باتجاه أي 

َ
مست

كتاب سيمنحهم هذا الشعور من خالل وجود 
قصة تستحوذ على اهتمامهم“، مشيرة الى أن 
”فئات روايات الجريمة واإلثارة، هي األشمل في 
ذلك، من خالل قصص يكتنف الغموض ما يقوم 
بــه شخوصها، ومــن املــفــارقــة، ان تكون روايــات 

الغموض هي األكثر ترفيها غالبا“  .

عودة مريحة
العام 2005، عندما كتب االسكتلندي بيتر  في 
مــــاي، روايـــتـــه ”اإلغـــــالق الـــتـــام“، ظــن الــنــاشــرون 
حــيــنــهــا أن الــســيــنــاريــو الــــذي يــتــخــيــل فــيــه لــنــدن 
الــطــيــور، كــان غير  انفلونزا  غــلــقــت بسبب 

ُ
أ وقــد 

الـــذي تبرع  واقــعــي وبعيد االحــتــمــال، لكن مـــاي، 
بسبقه هذا الى العاملني في خط املواجهة األول 
كــورونــا، قد ملس تصاعدا  في محاربة فيروس 
كبيرا في مبيعات الرواية منذ صدورها الشهر 
الجريمة  روايــة  بــأن  ”أعتقد  مــاي:  املاضي.يقول 
تمثل عودة مريحة للقيم التي نشعر، في بعض 

األحيان، بأننا فقدناها، حيث قوى الخير تتفوق 
على قوى الشر“، مضيفا: ”وهــذا أمر ذو صلة 
خصوصا في وقت يبدو فيه عاملنا وكل ما هو 
مألوف من حولنا، وقد انقلب رأسا على عقب“. 
على مــا يبدو فــإن الــقــراء قــد وجـــدوا الــراحــة في 
روايته التي تتحدث عن عالم شبيه بعاملنا بشكل 
الرواية في  تبت 

ُ
اذ يقول مــاي: ”عندما ك غريب، 

املــرة األولــى، كان االعتقاد بان القراء لن يكونوا 
قد  فيه مجتمع  عــالــم  مــع  التكيف  على  قــادريــن 
اســتــعــد ملــواجــهــة ظـــروف صعبة وضـــد جائحة 
الــيــوم،  بــاتــت  لــألســف،  قــاتــلــة“، مضيفا ”لكنها، 
السيناريو املألوف، واألغــرب من ذلــك، أن الناس 
بـــــدأت تــشــعــر بـــالـــراحـــة بـــهـــذه الــتــجــربــة املــألــوفــة 
والتي  معها،  التكيف  يمكنهم  الــتــي  واملشتركة 
هي عكس التجربة ”القديمة“ املعتادة حني كان 
ويقبلون بعضهم  ويعانقون  الناس يصافحون 
تـــشـــعـــرهـــم، اآلن، بــعــدم  بـــاتـــت  الـــبـــعـــض، والــــتــــي 
وقفت  الــقــراءة،  وقت  تزايد  من  االرتياح“.بالرغم 
الحاصل في شراء  التغير  الدراسة على حقيقة 
الكتب، ففي الوقت الذي ذكر فيه نحو 25 باملئة 

ان شراءهم للكتب قد ازداد، بما نسبته 18 باملئة، 
قالوا انهم اشتروا كتبا أقل، بسبب عدم قدرتهم 
الكتب، وهــو السبب  الــى محال بيع  الذهاب  على 
وراء هذا التراجع.يشير متجر ووترستونز (لبيع 
الكتب بالتجزئة في اململكة املتحدة)*، ان مبيعاته 
عكست تماما ما ذهبت اليه دراسة نيلسن، فقد 
كانت روايات الجريمة واالثارة هي األكثر مبيعا 
ومنها رواية ”كويني“ لكانديس كارتي-وليامز، 
األحمر“  املستنقعات  لوبستر  يغني  و“عندما 
باتشيت،  آلن  الهولندي“  و“البيت  أويــنــز،  لداليا 

و“فتاة، امرأة آخر“ لبرناردين ايفاريست. 

*صحيفة الغارديان البريطانية
*(أدب املدينة الفاسدة، وهو مجتمع غير فاضل 
الفوضٰى، فهو عالم وهمي ليس للخير  تسوده 
فــيــه مـــكـــان، يــحــكــمــه الـــشـــر املــطــلــق، ومــــن أبـــرز 
مالمحه الخراب، والقتل والقمع والفقر واملرض، 
بــاخــتــصــار هــو عــالــم يــتــجــرد فــيــه اإلنــســان من 
إنسانيته ويتحّول فيه املجتمع إلٰى مجموعة من 

املسوخ تناحر بعضها بعضًا-ويكيبيديا)

دونكيشوت: هل لك أن تخبرني يا سانشو، ما الذي يأكله التاريخ حني يجوع ؟ 
سانشو: كباب أربيل .

دونكيشوت: وأين قرأت عن ذلك يا سانشو ؟
ق على الحائط .

ّ
سانشو: قرأت ذلك في الورقة التي تسقط  يوميًا من التقويم املعل

 
ً
 أجدك ذكيًا تقدح شررًا، وساعة

ً
دونكيشوت: اللعنة عليك يا أيها األحمق. ساعة

أراك كتلة لحم معبأة ببنطلون رث.
سانشو: تخوفُت أن توبخني لو قلت لك الحقيقة يا سيدي الدون، ومع ذلك نلُت 

منك هذا التشنيع بعقلي وما ينضُح من أفكار!.
دونكيشوت: هات، وقل لي عن التاريخ  شيئًا يا سانشو . 

ســانــشــو: لــيــس الــتــاريــخ ســـوى مــطــعــم، نـــاس تــدخــل اللــتــهــام 
، وناس 

ً
األطعمة ابتالعًا وال تغص بسور الصني لو كان لقمة

ـــــواب بــانــتــظــار الــصــدقــات وفـــضـــالت الــطــعــام،   تــقــف عــلــى األب
الضباع وحيتان  أعــُني  التي تطلق سهامها  االزدراء  ونظرات 

املال العام .  
دونــكــيــشــوت: هـــْب أنـــك ربــحــت بــطــاقــة الــيــانــصــيــب، فــمــا الــذي 

ستفعلُه بتلك األموال يا سانشو ؟.
 آدمــيــة حــنــونــة، تطعمُه 

ً
ســانــشــو: ســأكــري لــحــمــاري خـــادمـــة

املساج  لــه  وتعمل  الــســوداء  الجعة  وتسقيه  صحيًا،  شعيرًا 
وتقرأ على مسامعِه قصص الغرام.

 البهيمة وتنسى 
َ

ل
ّ
دل

ُ
دونكيشوت: ويحك يا سانشو، تريُد أن ت

الشقي  الــزمــن  عبر  املتراكمة  نفسك  وشــهــوات  أمــور حياتك 
اليابس واملؤلم باملتاعب ؟ !.

فاء والبنني ، ولذا أريد  سانشو: حماري أولى من صاحبه بالرِّ
 حتى تبرز أضالعُه من 

ً
 قطرة

ً
له عروسًا  تسقيِه الغراَم  قطرة

صدره، وترتفُع كما الجسور في الهواء الطلق.
دونكيشوت: لقد بدأت عالقتك بالحمار تخيفني يا سانشو 
.كنت أتوقع أن تبتاع بأموال اللوتو سيارة فارهة وفيال على 
البحر وتكمل دينك بزوجة صالحة ، وكذلك تطبع كتابًا عن 

السيرة الذاتية لتاريخك العسكري في حرب الطواحني .
الــدون،  يا سيدي  تلك األشياء من أحالمي  لم تكن  سانشو: 
 ما أرغب به وأتمناه، هو أخذ حماري والسفر  معه إلى 

ّ
فكل

أكثر  ال  الحرية  تمثال  مــع  تذكارية  لنأخذ صــورة  نــيــويــورك، 
وال أقل . 

دونكيشوت: أهذا كل ما تحلُم به يا سانشو ؟ .
سانشو: وهل التقاط صورٍة مع الحرية األمريكية باألمر الهني 

يا سيدي الدون؟ .
دونــكــيــشــوت: طــبــعــًا، فــكــل مـــواطـــن يــســتــطــيــع أن يــفــعــل ذلــك 
بسهولة.سانشو: ربما ، فذلك كان قبل عصر الكورونا يا سيدي الدون، إما بعد 

الفيروس، فهو قصة أخرى.
نظُر يا سانشو، ما الذي ضربَك على رأسَك لتصبح كاتب 

ُ
دونكيشوت: لقد بدأت ت

نظريات ؟! .
سانشو: تعلمت ذلك من هذه الداّبة الصبورة التي وزن عقلها يساوي ذهبًا، انتظر، 

فسأدّون ذلك في كتاب سيرتي الذاتية يوم أضع صورة حماري على الغالف.
دونكيشوت: ال يعجبني هذا، فتعلقَك بحمارك بات يشغلني يا سانشو!! .

سانشو: ذلك شيء حسٌن، فأنا وحماري جسُد واحٌد في الصبر وتحمل مشاق 
التاريخ، ولكننا عقالن برأسني منفصلني ، رأٌس ُيعظم قدرتنا األسطورية على 
حوم البشر الفاسدة صبرًا، ورأٌس صافٌن بكذب الهويات 

ُ
حمل وتحمل أطنان من ل

فرق ما بني فلسفة الحيوان واإلنسان.  
ُ
البيولوجية التي ت

دونكيشوت: اللعنة عليك يا سانشو، لقد بت ال تفرق بيننا وبني الدواّب؟!! .
سانشو: الحمار عند أهل الغابة من كبار الفالسفة الحيوانيني ، فهو  أكثر أدبًا 
على طاولة الطعام من الــدب، وأهــم  تفكيرًا من األســد في إدارة شــؤون الغابات، 
الثعلب في الجنس، مما جعل نفوذه  الفيل، وأدهــى حنكة من  وأعظم توازنًا من 
طاغيًا ، ويضاهي عند أهل األنس سارتر وأرسطو وكيركغارد ومشتقاتهم من 

مختلف املاركات .
دونكيشوت: قْص لسانَك يا سانشو، وحذار حذار .

سانشو: وممن تحذرني يا سيدي الدون، من كورونا نيويورك ؟ .
دونكيشوت: بل من فواتير كباب أربيل يا سانشو.

عـــودة الـــى ثنائية الــداخــل والـــخـــارج في 
انفردت  مقولة  وهــي   , العراقية  الثقافة 
مثقفني  تهجير  او  لهجرة  الثقافة  بها 
الدرجة  عراقيني ألسباب سياسية  في 
االولــــى .. وعــلــيــه نــشــأ  مصطلح جديد 
استدعى مصطلحا   ،( الــخــارج  ثقافة   )
مقابال هو (ثقافة الداخل) , واملصطلح 
االول يخص ما انتجه املثقفون العراقيون 
للتمييز بينه وبــني ما  في بــالد املهجر، 
تشبثوا  الــذيــن   الــداخــل  مثقفو  ينتجه 
بالبقاء، او الذين لم تسنح لهم الفرصة 
لــلــبــحــث عـــن وطــــن ثــــان تــحــت الــضــغــط 
الــســيــاســي ضـــد املـــعـــارضـــني لــلــنــظــام, 
حد  والتهديد  االذى  مــن  بهم  لحق  ومــا 
التصفيات الجسدية .. وال حاجة – هنا 
- الى تفصيل في الظروف التي واجهتها 
العشرين  القرن  نهاية  العراقية  الثقافة 
..الن الجميع على معرفة تامة بها , وفي 
الجميع على دراية  الثقافي بات  الوسط 
التي واجهت اعتراضا  املقولة  بحيثيات 
بها  اقتنعت  بينما  الــجــهــات،  بعض  مــن 
جهات اخر.. اقصد (ثقافة الداخل/ثقافة 
الخارج). السؤال الذي يحتاج الى اجابة 
مقنعة هو هل انتج مثقفو الخارج ثقافة 
اخـــرى لــهــا مــالمــح خــاصــة تختلف في 
الداخل  ثقافة  عن  ومضامينها  شكلها 
؟ و لــإلجــابــة نــقــول : مـــن الــطــبــيــعــي ان 
يتأثر املثقف بالبيئة الجديدة، وان يعبر 
ــتــأثــر الــنــســبــي للصلة  عـــن مــــدى هــــذا ال
املعروفة بني الثقافة والبيئة، على اساس 
بــيــئــة ال تنفصل  نــتــاج  الــثــقــافــة هـــي  ان 
عــنــهــا، فــهــي انــعــكــاس لــلــواقــع وتــعــبــيــر 
عنه بأساليب فنية مختلفة.. هذا التأثر 
ادت   , نكرانها  يمكن  ال  هــو حقيقة  إذًا 
الـــيـــه مـــن طــــروحــــات واراء  مـــا ادت  الــــى 

بسيكولوجية  تتصل  افـــرازات  وانتجت 
النظرة  اســـاس  اآلخـــر على  مــع  التفاعل 
الى الهوة الحضارية بني بيئتني : الوطن 
(املــتــخــلــف) و (اآلخـــــر) املـــتـــقـــدم.. االمـــر 
(مركب نقص) تجاه  الذي انتج شعورا بـ
أكان  العراقي، سواء  املواطن  لدى  اآلخر 
في القاع او على قمة الهرم الثقافي حتى 
 , الجميع  بها  يعترف  الــتــي  !والحقيقة 
اننا شعب متخلف , لكن ما نقف ضده 
كمثقفني، هو ان الشعور بمركب النقص 
الى  الواحدة  الثقافة  الى شطر  ينسحب 
ثــقــافــتــني تـــتـــمـــايـــزان، فــتــعــلــو احــداهــمــا 
النظر  والــفــت   .. االخــــرى ضمنيا  عــلــى 
امــــر ذي حــســاســيــة تتمظهر  الــــى  هــنــا 
ــبــة تــتــعــاطــى بها  عــلــى ســلــوكــيــات ســال
واالعالمية  الثقافية  املــؤســســات  بعض 
العامل  واالشــخــاص، مبنية اصــال على 
ـــذي اشـــرت الــيــه آنــفــا ,  الــســيــكــولــوجــي ال
ومــعــرفــة  قــراءتــهــا  للمتفحص  ويــمــكــن 
(االحتفائية),   املبالغة  منها   , بواعثها 
وحـــجـــم املــســاحــة املــعــطــاة ملــثــقــف دون 
آخر، ليس على أساس املنجز، انما على 
اسس غير ثقافية .. ربما تستند ايضا 
الى اعتبارات وعالقات شخصية،  مما 
يندرج تحت (مرضية) الثقافة العراقية..   
نـــعـــم , هـــنـــاك مــثــقــفــو خــــــارج ومــثــقــفــو 
 داخـــل , فــي ثــقــافــة واحــــدة ال ثقافتني .

 وانا لست ضد تكريم املثقف العراقي، 
بغض النظر عن مرجعياته االجتماعية  
والـــجـــغـــرافـــيـــة , وبـــخـــاصـــة مـــن اضــطــر 
لــتــرك وطــنــه فــي ظـــروف قــاهــرة , ولكن 
االبــداع وليس بمعايير اخرى,  بمعايير 
فــكــثــيــر مـــنـــهـــم قـــــدم انـــــجـــــازات كــبــيــرة 
تــســتــحــق االحـــتـــفـــاء بـــأعـــلـــى الــــدرجــــات 
يـــد عليا  هـــنـــاك  تـــكـــون  أن ال  بـــشـــرط   ,
 ويــــد ســفــلــى خـــــارج املــعــايــيــر الــثــقــافــيــة

 الحقيقية .



سيكون مستقبل مانشستر سيتي، بطل الدوري 
املاضيني،  املوسمني  في  القدم  لكرة  اإلنكليزي 
على املــحــك مــع بــدء اجــــراءات استئناف قــرار 
الــقــاريــة ملــدة عامني  استبعاده عــن املــشــاركــة 

بسبب مخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
"كاس"  الرياضي  التحكيم  وتستمع محكمة 
اعتبارا من اليوم اإلثنني الى استئناف سيتي 
تداعيات كبيرة  التي تحمل  القضية  هــذه  في 

على مستقبل النادي املتهم بتضخيم إيرادات 
بــني 2012  الــرعــايــة ليخفي مــخــالــفــات حــصــلــت 

و2016 لقواعد اللعب املالي النظيف التي يفرضها 
االتــحــاد األوروبـــي للعبة "ويــفــا" مــن أجــل تحقيق 

التوازن بني اإليرادات واإلنفاق.
الثاني املاضي  الــقــاري في كانون  وقــرر االتــحــاد 
استبعاد سيتي عن املشاركة القارية ملدة عامني 
بــســبــب "خـــروقـــات خــطــيــرة لــقــواعــد الــلــعــب املــالــي 
مليون  بمبلغ 30  أيــضــا  إيــــاه  مــغــرمــا  الــنــظــيــف"، 

يورو.
ـــــحـــــكـــــم الــــتــــابــــعــــة واعــــــتــــــبــــــرت غــــرفــــة  ال

للجنة املراقبة املالية لألندية أن النادي الذي يشرف 
على تدريبه اإلسباني جوسيب غوارديوال ارتكب 

املالي،  النظيف  اللعب  لقواعد  خطيرة"  "انتهاكات 
تقدير  فــي  "املبالغة  الــنــادي، عوقب على  أن  عــادة 
للفترة بني  الرعاية، في حساباته  مداخيل عقود 

2012 و2016".
وسيثير االستبعاد القاري للموسمني املقبلني 
في حال أكدته "كاس" هذا األسبوع، تساؤالت 
للفريق  االســاســيــة  الــركــائــز  بــشــان مستقبل 
الذي قطع شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي 
مــن نسخة هـــذا املــوســم بــفــوزه ذهــابــا خــارج 

قواعده على ريال مدريد اإلسباني 2-1.
من  االستئناف  الــى  االستماع  جلسة  وستعقد 
اإلثنني الى األربعاء عبر تقنية االتصال بالفيديو، 
وفي حال لم يتم اإلعالن عن حكم على الفور بعد 
القرار خالل شهر  "ُيَتخذ  فقد  االستماع،  جلسة 
تــمــوز " بحسب مــا أفـــاد أمــني عــام "كـــاس" ماتيو 

ريب.
وحتى في حال قررت "كاس" تأكيد الحكم الصادر 
بحق سيتي، يمكن لألخير تقديم استئناف آخر 

أمام املحكمة الفدرالية السويسرية.

الذي  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  تلقى 
يــســتــعــد الســتــئــنــاف نــشــاطــه فـــي 17 
آذار بسبب  مــنــذ  تـــوقـــف  بــعــد  تـــمـــوز 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد، 
خــبــرا ســـارا بــصــدور نــتــائــج سلسلة 
الــفــحــوص األخـــيـــرة الــتــي أجـــراهـــا من 
دون أي حـــاالت إيــجــابــيــة بـــ"كــوفــيــد - 

."19
مـــا مــجــمــوعــه 1195 العــبــا  وخـــضـــع 
وعــامــال فــي طــواقــم األنــديــة للفحوص 
في السلسلة السادسة من االختبارات 
التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وقالت رابطة الــدوري املمتاز في بيان 
التأكيد  املمتاز  الــدوري  لرابطة  "يمكن 
أنــــه فـــي يـــومـــي الــخــمــيــس 4 حـــزيـــران 
والجمعة 5 حزيران، تم اختبار 1195 
العــبــا ومــوظــفــا فـــي األنـــديـــة للكشف 
عن فيروس "كوفيد – 19". ومن بني 
لــم تظهر أي نتائج  هــذه االخــتــبــارات، 

إيجابية". 
واالعــــــــــــالن يـــعـــنـــي أنـــــــه تــــوقــــف عــــدد 
اإلصابات بفيروس كورونا حتى اآلن 
عــنــد 13 حــالــة إيــجــابــيــة مــن إجــمــالــي 
6274 اختبارا تم إجراؤه على الالعبني 
والطواقم، على أن تستمر االختبارات 

على أساس مرتني في األسبوع.
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الشَبه أربعني)..  الدارجة واملتوارثة (يخلق من  يقولون في األمثال 
ة هذا املثل حني أعاد سيد إبراهيم عبد  وقد َسـلـّمت تمامًا بموثوقيَّ

السميع اكتشاف ما كنت قد اكتشفته بنفسي من قبل!
كنت في زيارة قريب لي في محل النجارة الخاص به حيث يعمل 
(سيد) ابن الشقيقة مصر مساعدًا له، حني أطلق األخير َصيحة 
ُمدّوية دونما نـُذر أو مقدمات: إيه اللي جابك؟ هو انته ورانا ورانا؟!

حاصرتني صيحة النجار املصري طيب القلب، وأخذتني املفاجأة 
على حني غّرة.. كنت أتوقع أنني املقصود بالجملة الساخطة وبهذا 

النهار األزرق، قبل أْن أستفهم في عتب شديد..
- ماذا يجري يا سيد؟ ومن جعل نهارك أزرق؟!

- أنا باعتزر يا أستاز علي.. زيزو ده بيطاردني في كل حتة!
- ألف بعد الشر عليك.. مني زيزو ده؟!

- أهوه.. قّدامك.. بص كده على الشاشة!
استدرت نحو شاشة التلفزيون، وكانت ذات النتيجة التي َسبقُت 
اإلعالمي  العزيز  الزميل  كان  إليها بسنوات..  الوصول  في  غيري 
غـــانـــم نــجــيــب عـــبـــاس يـــقـــّدم حــلــقــة مـــن بــرنــامــجــه 
الشهير (-1 -2 3) وفيه ُيبّسط األلعاب الرياضية 
(زيزو)  أما  الجديد،  للنشء  وقوانينها  ومفرداتها 
الــــذي كـــان ســيــد إبــراهــيــم يــتــحــدث عــنــه ســاخــطــًا، 
فهو نجم الكرة املصرية األسبق عبد العزيز عبد 
الشبه بني زميلنا  الله! فدرجة  الشافي، وسبحان 
اإلعــالمــي املــرمــوق والنجم األهـــالوي شــديــدة، وال 
تكاد تجد فرقًا في مالمح االثنني، وقد كنت قبل 
العجيب  الشبه  بهذا  غانم  الزميل  أخبرت  قد  ذلــك 
لدى أول لقاء جمعنا في دنيا الصحافة، ثم كتبت 
عن ذلك ونشرت صــورة االثنني (املذيع والالعب) 
ضــمــن تحقيق خـــاص فــي (مــجــلــتــي) عـــام 1988 
في  الرياضية  الصفحات  على  كنت مشرفًا  حني 

دار ثقافة األطفال!
املتعصب بدرجة شديدة  الزملكاوي  ثم راح سيد 
األهلي عبد  تركها العــب  التي  اآلالم  يحدثني عن 
الــعــزيــز عــبــد الــشــافــي فــي نــفــســه، وروى قصصًا 
كثيرة، واستغرق طويًال في املواقف التي كان فيها (زيزو) سببًا 
في آالم مبرحة للزملكاوية. وقد استثمرت مساحة البوح اإلنساني 
هــذه لكي أشــاطــر الــزمــلــكــاوي فــي جزئية مــن هــذا الــشــعــور، فعبد 
انتزع  الــذي  الشافي كان أحد نجوم املنتخب املصري  العزيز عبد 
منا كأس فلسطني في بغداد عام 1972 بعد خسارتنا املوجعة (1 
ة، وقد ذكرْت مجلة (املصور) املصرية في  - 3) في املباراة النهائيَّ
يومها أنَّ زيزو أصّر على حمل الكأس واحتضانها خالل املسافة 
كلها بني بغداد والقاهرة، ثم عاد الالعب ذاته بعد سنتني في تونس 
ليسهم إسهامًا كبيرًا في خسارتنا أمام مصر في نهائي النسخة 

التالية من بطولة كأس فلسطني!!
وأعني  الــشــافــي،  عبد  العزيز  عبد  مــن  ــة  الــعــراقــيَّ (النسخة)  أمــا 
الدكتور غانم نجيب عباس، فكان كثيرًا ما يجد  الزميل  بها 
اإلحراج لهذا الشبه العجيب، خصوصًا حني كنا نسير سوية 
في منطقة املربعة بشارع الرشيد، وكنا نفاجأ بهرولة األشقاء 
والتقاط  عليه  للسالم  نحوه  األهــلــويــة،  وخصوصًا  املصريني، 
الصور معه، ســواًء توهموا بأنه النجم الكروي املصري أو أدركوا 

بعد تفّرس شديد في املالمح أنه النجم التلفزيوني العراقي!

سيتم حث العبي دوري الدرجة األولى 
األملاني لكرة السلة الذين تم تجميعهم 
في ميونيخ إلنهاء البطولة خلف أبواب 
مــــوصــــدة، بـــشـــدة عــلــى ارتـــــــداء ســـوار 
الصحي  البروتوكول  إطــار  في  تعقب 
الـــهـــادف الـــى تــجــنــب انــتــشــار فــيــروس 

كورونا املستجد.
وأوضــــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور فــــــلــــــوريــــــان 
املسؤول عن اإلجراءات  كاينتسينغر، 
للمحطة  بالبطولة،  الخاصة  الصحية 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــريــــاضــــيــــة "مـــاغـــنـــتـــا 
سبورت" أنه "إذا كان اختبار العب أو 
إيــجــابــيــا، فيمكننا  الــطــاقــم  فــي  عضو 
ــبــيــانــات ملــعــرفــة من  اســـتـــخـــدام هــــذه ال
ــــــ 48  كـــــان عـــلـــى اتــــصــــال بــــه خـــــالل ال
ساعة املاضية". وتابع "لقد طّبقنا هذه 
التكنولوجيا كوسيلة احتياطية ألسوأ 

السيناريوهات".
ومــع ذلـــك، سيكون اســتــخــدام الــســوار 
على أساس طوعي، على أن يكون اسم 

السوار  في  املوجودة  الرقاقة  صاحب 
مــســتــعــارا وال يــمــكــن ســـوى لــألطــبــاء 
املــســؤولــني عــن الــفــرق تــحــديــد الهوية 

الحقيقية لالعب.
وأكد املدير املسؤول عن كرة السلة في 
نادي بايرن ميونيخ، ماركو باسيتش، 
لشبكة "أي أس بي أن" الرياضية بأنه 
ســيــتــم "حـــــث الـــالعـــبـــني بــــشــــدة" عــلــى 
ارتــداء الــســوار، لكنه لن يجبرهم على 
"نـــأمـــل أن يفهم  فــعــل ذلـــــك، مــضــيــفــا 

الجميع سبب قيامنا بذلك".
وعــلــى غـــرار دوري كــرة الــقــدم، وضع 
بروتوكوال  األملــانــي  السلة  كــرة  دوري 
صــــحــــيــــا وجـــــــــــــدوال زمـــــنـــــيـــــا إلنـــــهـــــاء 
موسمه، وقد وافقت عشرة فرق على 
املـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة الــتــي تستمر 
لثالثة أسابيع، ووضعت جميعها في 
الــعــزل الصحي داخــل فندق  حالة مــن 
واحد في ميونيخ.وبعد مباريات دور 
خمسة  مــن  (مجموعتان  املجموعات 
فـــرق كـــل مــنــهــمــا)، تــقــام األدوار ربــع 
الــنــهــائــي ونــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي 

بنظام الذهاب واإلياب.

إعالن  الرياضي يستفيق من صدمة  الوسط  يكد  لم 
التنسيق واملتابعة  خبر وفــاة معاون مدير عام دائــرة 
في وزارة الشباب فالح عودة متأثرًا بإصابته بفيروس 
كورونا، حتى تلقى صدمة أخرى تمثلت بإصابة أكثر 
التفكير  إلى  من رياضي آخــر، ما دفع وزارة الشباب 
بــتــحــويــل إحــــــدى مــنــشــآتــهــا إلـــــى مــســتــشــفــى لــعــالج 

املصابني بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة.
بالعاصمة  الخطيب  ابــن  في مستشفى  حاليًا  ويرقد 
بــغــداد مـــدرب منتخب الــنــاشــئــني الــســابــق عــلــي هــادي 
ثــبــوت إصابتهما  والــحــكــم االتــحــادي علي كــريــم بعد 
أخــرى  الــى حــاالت متفرقة  اللعني، إضــافــة  بالفيروس 

بعضها قيد انتظار نتائج التحاليل. 
وأكد كابنت املنتخب الوطني السابق حمزة هادي شقيق 
املــــدرب عــلــي هـــادي فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع "الــصــبــاح 
ـــريـــاضـــي" أن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لــشــقــيــقــه مــســتــقــرة  ال
مبينًا  بالفيروس،  اإلصــابــة  أثبتت  التحاليل  أنَّ  برغم 
االكتشاف  أنَّ  أكــدوا  العالج  املشرفني على  األطباء  أنَّ 
املبكر لإلصابة سيسهم بشكل كبير بسرعة تعافي 

شقيقه.
أْن يكتسب العب  األطــبــاء  آراء  هــادي بحسب  ورجــح 
الحالي،  األســبــوع  التام خــالل  الشفاء  السابق  الـــزوراء 

ويكون قادرًا بعد ذلك على مغادرة املستشفى واملكوث 
في املنزل.

 بــــدوره اســتــجــاب وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــكــابــنت 
أبناء  أطلقها  التي  الواسعة  للمطالبات  درجــال  عدنان 
ـــريـــاضـــي بــــضــــرورة تـــحـــويـــل دائـــــــرة الــطــب  الــــوســــط ال
الرياضي الكائن في مقر الوزارة أو إحدى القاعات إلى 

ال سيما  الرياضيني،  من  املصابني  لعالج  مستشفى 
في ظل اكتظاظ أغلب مستشفيات البلد باملصابني.

وأكد درجال أنه شرع باالتصال بوكيل وزير الصحة 
والبيئة للشروع بفحص ومعاينة املكان من قبل لجنة 
الــذي سيقع  مختصة، ثم يتم بعد ذلــك تجهيز املكان 

ة. عليه االختيار باملالكات واملستلزمات الطبيَّ

والرياضة عدنان درجــال، سفير جمهورية  الشباب  استقبل وزيــر 
صربيا في بغداد (سفير مفوض فوق العادة) بالوف أوروش، وجرى 
خــالل الــلــقــاء بحث سبل الــتــعــاون املــشــتــرك فــي املــجــالــني الرياضي 

الشبابي بني البلدين الصديقني. 
الرياضية  الــخــبــرات  وتــبــادل  الــتــعــاون  إمكانية  السفير  واســتــعــرض 
عمومًا وكرة القدم باألخص، وتطوير الفئات العمرية واملواهب ونشر 
التنس األرضي  التي تتميز بها صربيا، ال سيما  األلعاب  عدد من 
الجمباز  الكبار من الصرب وألعاب  اللعبة  العالم بنجوم  الذي عرف 
والــســبــاحــة وغــيــرهــا مــن األلــعــاب، وأعــلــن اســتــعــداد بــلــده العمل بها 

حسب رغبة العراق عقب جائحة كورونا.
من جهته أعرب الوزير درجال عن سعادته بالزيارة وما يراه من أفٍق 
البلدين،  بني  وتطورها  الرياضية  الشبابية  العالقات  لتدعيم  واســٍع 
مشيرا الى أنَّ جمهورية صربيا تنال مكانة مرموقة بني دول العالم 
املتقدمة فــي األلــعــاب الــريــاضــيــة بــصــورة عــامــة، األمـــر الـــذي يؤشر 

إنجازاتها الرياضية العاملية وعلو كعب فرقها في املنافسات.
مستقبًال  البلدين  بني  مشتركة  اتفاقيات  عقد  أهمية  على  مشددًا 
وتبادل الخبرات واملعسكرات التدريبية الرياضية واألخرى الخاصة 
بتأهيل الشباب وما تثمر عنه من رفع مستوى فرقنا بواقعية وليس 

مجرد كالم.

جائحة  من  العاملي  التعافي  ستعقب  التي  املقبلة  املرحلة  إنَّ  وتابع 
كـــورونـــا ستشهد تــطــورًا وتــعــاونــًا مــثــمــريــن بــني الـــعـــراق وصــربــيــا 
التعاون  لهذا  وسنعقد شراكة وتعاونًا حقيقيًا كوننا نحتاج فعًال 

على املستويني الشبابي والرياضي.
الصربي رغبة بطل  السفير  أعلن  مــؤثــرة  ــة  ريــاضــيَّ بـــادرة  وفــي 
التنس العاملي نوفاك ديوكوفيتش بزيارة العراق حال استقرار 
الــوضــع الصحي عامليًا، مــن جهته رحــب الــوزيــر درجـــال بهذه 

والرياضة  الشباب  وزارة  أنَّ  وأكــد  الــزيــارة 
لهذه  الــالزمــة  اإلجـــــراءات  ترتيب  ستتولى 
الـــعـــراق لبطل التنس  الـــى  املــهــمــة  الـــزيـــارة 
العاملي ديوكوفيتش التي من املمكن أْن 
تؤدي الى نتائج باهرة في ميدان نشر 
الــيــه فــي جميع  الـــذي نسعى  الــلــعــبــة 

مدن العراق.
وفـــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء قـــــدم الــســفــيــر 
الــصــربــي شــكــره وتــقــديــره للعراق 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــًا والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

أنَّ املــســتــقــبــل ســيــشــهــد الــعــديــد من 
ــتــعــاون املــشــتــرك  االتــفــاقــيــات وســبــل ال

والرياضة  الشباب  وزارة  تــزويــد  على  الــحــرص  مــع 
بــخــريــطــة مــفــصــلــة عـــن األنــشــطــة واألنــــديــــة ومــعــاهــد 

التدريب والتطوير الشبابي في صربيا.

ثم
يح
الــع
كثيرة، واستغرق ط
في آالم مبرحة للزم
هــذه لكي أشــاطــر ال

ي

العزيز عبد الشافي
ي

منا كأس فلسطني
ي

- 3) في املباراة النه
 زيزو أص

يي
يومها أن
ييَّيي

كلها بني بغداد والق
ليسهم إسهامًا كبي
التالية من بطولة كأ
ال (النسخة)  أمــا 
الد الزميل  بها 

اإلحراج لهذا الش
في منطقة املرب

وخص املصريني، 
ي

ًالصور معه، ســواًء
سسبعد تفّرس شديد ف ّ

التعاون لهذا ًشراكة وتعاونًا حقيقيًا كوننا نحتاج فعًال 
ويني الشبابي والرياضي.

الصربي رغبة بطل السفير  أعلن  مــؤثــرة  ــة 
ي ي

ــــة ريــاضــيَّ َّ

ملي نوفاك ديوكوفيتش بزيارة العراق حال استقرار 
صحي عامليًا، مــن جهته رحــب الــوزيــر درجـــال بهذه

ي

والرياضة  الشباب  وزارة  
يي
أن كــد 
ييَّيي

لهذه  الــالزمــة  اإلجـــــراءات  ــرتيب 
التنس  الـــعـــراق لبطل  الـــى  هــمــة 

ْوكوفيتش التي من املمكن أْن

تائج باهرة في ميدان نشر 
الــيــه فــي جميع  ي نسعى 

ق.
م الـــلـــقـــاء قـــــدم الــســفــيــر 
شــكــره وتــقــديــره للعراق 
شـــعـــبـــًا والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

بــل ســيــشــهــد الــعــديــد من 
ت وســبــل الــتــعــاون املــشــتــرك

والرياضة الشباب  وزارة  تــزويــد  على  ص 
مــفــصــلــة عـــن األنــشــطــة واألنــــديــــة ومــعــاهــد 

لتطوير الشبابي في صربيا.

ي 

ا 
ق 
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دمية السحر األسود
وقــــــــال روي ســــــــميث، من ”فيرســــــــت درافت نيوز“، 
املختصــــــــة بالصحافــــــــة الحديثة وتدقيــــــــق الحقائق: 
”هناك الكثير من املؤامــــــــرات املحيطة ببيل غيتس. 
إنه بمثابة دمية الســــــــحر األسود التي يثقبها الناس 
بنظرياتهم للمؤامــــــــرة. وال غرابة في ذلك، فقد كان 

دوما وجه الصحة العامة“.
ووفقا لدراســــــــة أجرتها صحيفــــــــة نيويورك تايمز 
بالتعــــــــاون مع مختبرات زيغنال، فإن النظريات التي 
تتهم غيتــــــــس بأنه علــــــــى صلة بفيــــــــروس كورونا 
كــــــــرت 1.2 مليون مرة على التلفزيون وشــــــــبكات 

ُ
ذ

التواصل االجتماعي.
ونشــــــــر جــــــــزء كبيــــــــر مــــــــن هــــــــذا املحتــــــــوى علــــــــى 

فيسبوك،إذتتم مشاركتها ماليني املرات.
وخلصت فيرست درافت نيوز أيضا إلى أن املوقع 
الصينــــــــي للفيديو ”تيك توك“ أصبــــــــح مركزا لهذه 

املؤامرات.
وبحث فريق لتقصي الحقائق في بي بي سي ًعددا 

من أغرب تلك املؤامرات.
ومن بني تلك النظريات للمؤامرة أن مؤسســــــــة بيل 
غيتــــــــس وزوجته مليندا الخيريــــــــة اختبرت لقاحات 
على أطفال فــــــــي أفريقيا والهند، مــــــــا أدى إلى آالف 
الوفيــــــــات وإلى إصابــــــــات ال عالج لها. بل أشــــــــارت 
إحــــــــدى نظريات املؤامرة إلى أنه يواجه املحاكمة في 

الهند.
وتشــــــــير نظرية مؤامرة أخرى إلــــــــى أن غيتس وزع 
علــــــــى نطاق واســــــــع في كينيــــــــا لقاحــــــــا للتيتانوس 

يحتوي عقارا يسبب اإلجهاض.
ويــــــــروج فيديــــــــو علــــــــى صفحــــــــة ”ذا نيــــــــو أمريكان 
ماغازين“ على فيســــــــوبك فكرة أن غيتس يســــــــعى 
إلــــــــى تجريد العالم من ســــــــكانه عن طريق اللقاحات 
واإلجهــــــــاض، كمــــــــا يربــــــــط بــــــــني غيتــــــــس والحزب 

الشيوعي الصيني. وشوهد الفيديو 200 ألف مرة 
وتمت مشاركته 6500 مرة.

كما شــــــــوهد فيديو يتهم بيل غيتس بالسعي لزرع 
شــــــــرائح إلكترونية داخل أجســــــــاد البشر أكثر من 

مليوني مرة على يوتيوب.

ثري ومشهور
ولكن كيف أصبح غيتس، مؤسس مايكروسوفت، 
الذي أغــــــــدق املاليني في مجال الصحــــــــة العامة من 
مؤسسته الخيرية، محط نظريات املؤامرة لفيروس 
كورونا؟يعتقد بروفيســــــــور جوزيف أوشينسكي، 
أســــــــتاذ العلــــــــوم السياســــــــية فــــــــي جامعــــــــة ميامي 
وصاحب كتــــــــاب عن نظريات املؤامرة، أن الســــــــبب 

ببساطة هو أن غيتس ثري ومشهور.
وقال أوشينســــــــكي: ”نظريات املؤامرة تعني اتهام 

اصحــــــــاب النفوذ بالقيام بأمــــــــور مروعة. النظريات 
متشابهة بصورة عامة، مع تغيير األسماء“.

واضــــــــاف ”قبل غيتس كان هناك جورج ســــــــوراس 
وعائلة روثتشايلد وعائلة روكفيلير“.

وعلى الرغم من أن بعض نظريات املؤامرة ســــــــريعا 
ما تموت وتفقــــــــد الزخم، إال أن النظريات التي تدوم 
تضم ”أشــــــــرارا كبــــــــارا وتتناول قضايــــــــا يهتم بها 

الناس“.
وقــــــــال أوشنســــــــكي: ”كان ذلــــــــك ذخيــــــــرة نظريات 

املؤامرة ألزمان طويلة طويلة“.
ويــــــــرى أوشنســــــــكي أنــــــــه علــــــــى الرغم مــــــــن أن هذه 
النظريــــــــات ”ال تحتوي على حتى ذرة من الصحة“، 

إال أن الناس ما زالوا يصدقونها.
ويعتقــــــــد أكثر من ربــــــــع األميركيــــــــني و44 في املئة 
مــــــــن الجمهوريني أن بيــــــــل غيتس يريد اســــــــتخدام 

لقاح (كوفيد–19) لزراعة شــــــــرائح الكترونية تحت 
جلــــــــد الناس، وذلــــــــك وفقا لدراســــــــة أجرتهــــــــا ياهو 
بالتعاون يوغوف. ويعتقد ســــــــميث أنه دوما يوجد 
”جزء مــــــــن الحقيقة“ يتم اســــــــتخدامه في نظريات 
املؤامرة بعيدا عن ســــــــياقه. فعلى سبيل املثال، فإن 
مؤسســــــــة غيتــــــــس الخيرية مولت دراســــــــة، أجراها 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العام املاضي، 
لتخزيــــــــن تاريــــــــخ اللقاحات لكل شــــــــخص على نوع 
مــــــــن الصبغة. وال يمكن رؤية هــــــــذه الصبغة بالعني 
املجردة، ويمكن وضعها فــــــــي الوقت ذاته الذي يتم 

فيه تلقيح الشخص.
ويصعــــــــب التأكد من جذور نظريات املؤامرة، ولكن 

ُيعتقد أن اإلنترنت تساعد على انتشارها.

الفهم الجمعي
وقال سميث «قبل اإلنترنت، كانت نظريات املؤامرة 
علــــــــى نطاق ضيــــــــق وتوجد فــــــــي فقاعتها الخاصة 
أو مجتمعهــــــــا املحدود، ولكنَّ اإلنترنت تســــــــمح لها 
الفئــــــــات السياســــــــية واملجتمعية  باالنتشــــــــار عبر 
املختلفة». وقال إن نظريات املؤامرة تنتشر بشكل 
موسع في زمن تفشــــــــي الوباء ألن الناس في حالة 
نفسية تسمح بذلك. وقال سميث «هذه األزمة غير 
مسبوقة في حجمها ومداها. يوجد قدر كبير من 

عدم اليقني، والناس يكرهون عدم
 اليقني».

وللتغلــــــــب على ذلــــــــك يلجأ النــــــــاس إلى مــــــــا يعرف 
بمحاوالت الفهم الجمعي.

وقال سميث «نتشــــــــبث بأي معلومات في محاولة 
لبــــــــث أي قــــــــدر من اليقــــــــني والنظــــــــام واملنطق داخل 

أنفســــــــنا، وهذا الوقت الذي تبدأ فيه الشــــــــائعات. 
نظريــــــــات املؤامــــــــرة، ومــــــــن بينهــــــــا النظريات 

املتعلقة ببيل غيتس، تمأل الفراغ املعرفي».

«يجب أْن نضحك»
وخصصت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية 
(كوفيــــــــد–19)،  لـ للتصــــــــدي  دوالر  مليــــــــون   300
الخاطئــــــــة  للمزاعــــــــم  بــــــــاال  املؤسســــــــة  تلــــــــق   ولــــــــم 

بشأنها.
وفي تصريح قالت املؤسســــــــة: «نحن قلقون بشأن 
نظريــــــــات املؤامــــــــرة التــــــــي تنتشــــــــر علــــــــى اإلنترنت 

والضرر الذي قد تسببه للصحة العامة». 
وأضاف التصريــــــــح «في وقت كهــــــــذا، يواجه العالم 
فيــــــــه أزمة صحيــــــــة واقتصادية غير مســــــــبوقة، من 
املؤسف أن ينشــــــــر أشخاص معلومات مضللة في 
الوقت الذي يجب أن نتعاون فيه جميعا إلنقاذ حياة 
(كوفيد–19)  الجميع. وخير ما نقوم به للتصدي لـ

هو نشر الحقائق». 
وفــــــــي مقابلــــــــة مع بي بي ســــــــي أعــــــــرب غيتس عن 

دهشته أنه أصبح محط نظريات املؤامرة.
وقال غيتس: «من املســــــــبب للقلق وجود هذا القدر 
من الجنون في العالم. عندما يتم تطوير لقاح، نريد 
أْن يســــــــتخدمه 80 فــــــــي املئة من العالم، وإذا ســــــــمع 
الناس أن ذلك مؤامرة، فإنهم ســــــــيعزفون عن اللقاح 

وسيستمر املرض في قتل الناس».
وأضــــــــاف غيتــــــــس «أنــــــــا مندهــــــــش أن بعــــــــض هذه 
الشــــــــائعات يتركز على شخصي. نحن فقط نتبرع 
باملــــــــال، ونفكر فــــــــي حماية األطفال مــــــــن األمراض، 
لكــــــــن األمــــــــر ال يتعلــــــــق بالشــــــــرائح اإللكترونيــــــــة أو 
ضحكنــــــــا

ُ
أي مــــــــن ذلــــــــك. تــــــــكاد هــــــــذه األمــــــــور أن ت

 

 أحيانًا».

ر علماء من أننا خلقنا ”بيئة مثالية“ تساعد 
ّ
حذ

على انتقال األمراض من الحياة البرية إلى البشر 
وانتشارها بسرعة في جميع أنحاء العالم.

ويســــــــّرع تدخل البشر في الطبيعة من حولنا من 
احتماالت وقوع ذلك.

وتأتــــــــي هــــــــذه الفرضية مــــــــن خبــــــــراء دوليني في 
الصحة يدرســــــــون كيفية وأمكنة ظهور األمراض 

الجديدة.
وقــــــــام العلماء بتطوير نظــــــــام للتعرف على أنماط 
األوبئة، بهــــــــدف التنبؤ باألمــــــــراض املوجودة في 
الحياة البرية التي تشكل أكبر نسبة من الخطورة 

على البشر.

ليست آخر جائحة
ويشــــــــرف على ذلــــــــك علماء في جامعــــــــة ليفربول 
باململكة املتحــــــــدة. وتأتي هذه الجهــــــــود في إطار 
مســــــــاع دولية لتطوير طرق لالســــــــتعداد بشــــــــكل 
أفضل الحتماالت تفشي األمراض في املستقبل.
قــــــــال البروفيســــــــور ماثيــــــــو بايليس مــــــــن جامعة 
ليفربول: ”في السنوات العشرين املاضية، كانت 
لدينــــــــا تهديدات كبيرة - ســــــــارس، ميرس، إيبوال، 

إنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير“.
وأضــــــــاف: ”لقد هربنا من خمس رصاصات لكن 

السادسة أصابتنا“.
وأوضح: ”هذه ليست آخر جائحة سنواجهها، لذا 
نحتاج إلى النظر عن كثب في األمراض املوجودة 

في الحياة البرية“.
وكجزء من هذه الدراســــــــة الدقيقة بهذه األمراض، 
صّمــــــــم بايليس وزمــــــــالؤه نظامــــــــًا للتعرف على 
األنماط التنبؤية، يمكنه استكشاف قاعدة بيانات 

واسعة من كل أمراض الحياة البرية املعروفة.
والطفيليــــــــات  البكتيريــــــــا  آالف  بــــــــني  ومــــــــن 
والفيروســــــــات املعروفــــــــة، يبحــــــــث العلمــــــــاء عــــــــن 
 دالئــــــــل للتعرف علــــــــى ما قد يشــــــــكل أكبر تهديد 

للبشر.
وإذا أثارت مسببات مرض ما االهتمام، يستطيع 
العلماء توجيه جهود البحث إلى الوقاية أو العالج 

قبل حدوث أي تفشي.
وقال البروفيسور بايليس ”سيكون علينا إجراء 
خطــــــــوة إضافية ملعرفة األمــــــــراض التي يمكن أن 
تتســــــــبب بجائحــــــــة، لكننا نحــــــــرز اآلن تقدمًا في 

الخطوة األولى“.

دروس من اإلغالق
يتفــــــــق العديــــــــد مــــــــن العلمــــــــاء على أن ســــــــلوكنا - 
وخاصــــــــة ما يتعلق بإزالة الغابــــــــات وزحفنا على 
موائل الحياة البرية املتنوعة - يســــــــاعد األمراض 
على االنتشــــــــار من الحيوانات إلى البشر بشكل 

متكرر.
ا لألســــــــتاذة كيت جونز من جامعة كوليدج 

ً
ووفق

لندن، فإّن األدلة ”تشير بشكل عام إلى أّن األنظمة 
البيئيــــــــة التــــــــي غيرها اإلنســــــــان غالبًا مــــــــا ترتبط 
بزيادة خطر إصابة البشر بالعديد من العدوى“.
وأضافــــــــت: ”ليســــــــت هــــــــذه الحــــــــال فــــــــي جميــــــــع 

األمراض“.

 
ً
لكــــــــنَّ أنــــــــواع الحيوانــــــــات البريــــــــة األكثــــــــر تحمال
لالضطرابات التي يســــــــببها البشــــــــر، مثل بعض 
أنــــــــواع القوارض، غالبًا ما تكــــــــون أكثر فاعلية في 

استضافة ونقل مسببات األمراض.
وأشــــــــارت: ”لذلك، فإّن فقدان التنــــــــوع البيولوجي 
يمكــــــــن أن يخلــــــــق مســــــــاحات طبيعيــــــــة تزيد من 
خطورة االتصال بني البشر والحياة البرية وتزيد 
من فرص انتشار بعض الفيروسات والبكتيريا 

والطفيليات إلى البشر“.
وأظهر تفشــــــــي بعض األمراض هــــــــذا الخطر في 
”نقــــــــاط االلتقاء“ بني النشــــــــاط البشــــــــري والحياة 

البرية بوضوح.

ففي أول تفشي لفيروس نيباه في 
العــــــــام 1999 في ماليزيا، انتشــــــــرت 

عدوى فيروسية - تحملها خفافيش 
الفاكهة - في مزرعة خنازير كبيرة على 
حافة غابــــــــة. وكانت خفافيــــــــش الفاكهة 

البرية تتغذى على أشجار الفاكهة، وقامت 
الخنازير بعدهــــــــا بأكل الفاكهة نصــــــــف املأكولة 
التي ســــــــقطت من األشجار وكانت مغطاة بلعاب 

الخفافيش.
وأصيب أكثر من 250 شــــــــخصًا ممن كانوا على 
اتصال وثيق مع الخنازيــــــــر املصابة بالفيروس. 
وتوفــــــــي أكثــــــــر مــــــــن 100 منهــــــــم. ال يــــــــزال معدل 

الوفيات الخاص بفيروس كورونا يتكشف، لكّن 
التقديــــــــرات الحالية تضعه عند حوالي 1 في املئة. 
أّمــــــــا فيروس نيباه، فيقتل من 40 إلى 75 في املئة 

من األشخاص الذين يصابون به.
ويقــــــــول البروفيســــــــور إريــــــــك فيفر مــــــــن جامعة 
ليفربول واملعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية 
فــــــــي نيروبــــــــي، كينيــــــــا، إّن الباحثــــــــني بحاجة إلى 
متابعة مســــــــتمرة للمناطق التي يوجد بها خطر 

أعلى لتفشي األمراض.

املضيف الطبيعي
وتعتبــــــــر املــــــــزارع الواقعــــــــة علــــــــى حافــــــــة الغابات 
واألســــــــواق التي يتم فيها بيع وشــــــــراء الحيوانات 
من األماكن التي يرجح أن تظهر فيها األمراض.

وأضاف: ”نحن بحاجــــــــة إلى أن نكون دائمًا على 
اطــــــــالع على هذه الواجهات وأن يكون لدينا أنظمة 
لالســــــــتجابة إذا رأينا أي شيء غير عادي“، مثل 

تفشي مرض مفاجئ في موقع معني.
وقال البروفيســــــــور فيفــــــــر ”األمــــــــراض الجديدة 
تظهر في البشر على األرجح ثالث إلى أربع مرات 

في السنة“.
وأضاف: ”ليس فقط في آســــــــيا أو أفريقيا، ولكن 

في أوروبا والواليات املتحدة أيضًا“.
وأوضــــــــح ماثيــــــــو بايليــــــــس أّن املراقبة املســــــــتمرة 
لألمــــــــراض الجديــــــــدة تكتســــــــب أهميــــــــة متزايدة. 
وقال:: ”لقد خلقنا بيئة كاملة تقريبًا هنا لظهور 
األوبئة“. ويتفق األستاذ فيفر مع هذا الرأي. وقال 

”من املرجح أن يحدث هذا األمر مرارًا وتكرارًا“.
وأضــــــــاف: ”لقــــــــد كان ذلك يحدث طــــــــوال تفاعلنا 
مــــــــع العالــــــــم الطبيعي. املهم اآلن هــــــــو كيف نفهمه 

ونستجيب له“.
وقال البروفيســــــــور فيفر إّن األزمة الحالية توفر 
درســــــــًا حول نتائج تأثيرنا على العالم الطبيعي.
وأكــــــــد أنه ”من واجبنا جميعًا أن نفكر في املوارد 

التي نستهلكها والتأثير الذي تحدثه“.
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بأي معلومات في محاولة 
ني والنظــــــــام واملنطق داخل 

ي تبدأ فيه الشــــــــائعات. 
ن بينهــــــــا النظريات 

أل الفراغ املعرفي».

 أحيانًا».

س نيباه في 
ا، انتشــــــــرت 
لها خفافيش

نازير كبيرة على 
فافيــــــــش الفاكهة 

ار الفاكهة، وقامت 
الفاكهة نصــــــــف املأكولة 
جار وكانت مغطاة بلعاب 
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نالــــــــت جنــــــــى مؤخــــــــرًا املركــــــــز االول في 
األملانيــــــــة  العراقيــــــــة  اإلذاعــــــــة  مســــــــابقة 
التــــــــي اعلن عنهــــــــا عبر مواقــــــــع التواصل 
االجتماعي بمشــــــــاركة العشرات من كال 
الجنســــــــني الذيــــــــن صنعوا مئتــــــــي مقطع 
فيديــــــــو وحصلــــــــت جنــــــــى علــــــــى اعجاب 

غالبية املشاركني في التصويت. 
تقول جنى يوســــــــف ان "العمــــــــل االذاعي 
شــــــــيء ممتع للغاية وما زاد من عشــــــــقي 
لــــــــه وقوف والدي الصحفي يوســــــــف عبد 
عون الى جانبي وتعلمــــــــت منه ابجديات 
العمل االذاعــــــــي الذي يحتاج ثقافة وجرأة 
وانسجامًا مع املتلقي اضافة الى احترام 
القيم االجتماعية والثقافية للمجتمع كون 
اإلذاعة وســــــــيلة إعالميــــــــة غايتها التعليم 
والتعلم وتوفير املعلومة واكتســــــــابها في 

آن واحد".
واكدت "عند دخولي املســــــــابقة كان هناك 
شــــــــعور بالرهبــــــــة ينتابني بســــــــبب كثرة 
الى  اضافــــــــة  وإمكانياتهــــــــم،  املشــــــــاركني 

اختالف توجهــــــــات املصوتني عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، لكني حصلت على 
املركز االول الى جانب متسابقني مثابرين 
منهم عازف البيانو سعد البدري التلميذ 
في الصــــــــف الثالث االبتدائي من محافظة 
واســــــــط الذي حصل على املركــــــــز الثاني 
بينما نالت فاطمة ســــــــلمان من محافظة 

واسط ايضًا املركز الثالث".
من جهتــــــــه اثنى والدها الزميل يوســــــــف 
عبد عون على التجربة وقال ان "املسابقة 
جزء من منهــــــــاج اإلذاعة العراقية األملانية 
فــــــــي متابعة املواهــــــــب الطالبية وهي جزء 

من بوابة املدارس العراقية األملانية".
ســــــــتحتفي  "اإلذاعــــــــة  ان  الــــــــى  واشــــــــار 
باصحــــــــاب املراكز الثالثة االولى في وقت 

الحق".
يذكــــــــر ان املســــــــابقة تضمنــــــــت اختيــــــــار 
اجمــــــــل مقطــــــــع فيديــــــــو يبث عبــــــــر مواقع 
التواصل االجتماعي من خالل املشاركة 

بالتصويت واختيار األفضل.

 " "

.

األرقام املتزايدة التي تعلنها وزارة الصحة والبيئة عن اعداد املصابني 
واملتوفني تشبه حالة استمرار القصف املدفعي املميت من طرف واحد 
مع استمرار بقاء املدنيني في العراء تحت القصف دون وقاية واحتماء 
باملالجــــــــئ ومنح العدو فرصة انتصــــــــار مجانية وتمكينه من قنصهم 
واحدًا بعد اآلخــــــــر ..وفي ظل هذا الوهم باألمان الزائف يحقق فيروس 
كورونا كل يوم انتشــــــــارًا وتوســــــــعًا وتقدمًا عدديًا ونوعيًا جديدًا في 

اختيار ضحاياه من مستوى اطباء ورياضيني وإعالميني.
هكذا يبدو املشــــــــهد اذا أردنا تقريب الصورة واختصارها مع تخطي 
االصابات بفيروس كورونا عتبة األلف األولى الى 252 إصابة موزعة 
بشــــــــكل مخيف بني الرصافة والجسِر ، حيث الكرخ (165) والرصافة 
(498) وصوال الى (149) إصابة في البصرة وفي كل املحافظات بما 
فيها االنبار (7) وصالح الدين (2) ووفاة 33 مواطنا عراقيا ،ال ينظر 
الفيروس الى هوياتهم وانما يتســــــــلل الى أجهزتهم التنفسية ويقضم 
الرئتني قضم اإلبل نبتة الربيع ، والبد هنا من حديث األرقام املرعب في 
بيانات الحرب فقد تجاوز مجموع اإلصابات(11098) والوفيات(318) 
والراقدين (5876) ، وستون يواجهون املوت في العناية املركزة ، دون 
ذكــــــــر ارقام الناجني من املوت ألنها حاالت تعاف لخســــــــائر واصابات 
في صفوفنا، ومع كل هذه األرقام الصادمة تبرز بقوة عبارة التكذيب 
والتجهيــــــــل وتغييب العقول: ( ماكو كورونــــــــا ) التي يطلقها مواطنون 
أقل ما يقال عنهم أنهم يشــــــــاركون العدو في قتل واصطياد العراقيني 
دون قصد وشــــــــعور بالذنب وال خوف من حساب، والغريب في األمر 
ان هــــــــذا الصنف املروج لنفي وجود الوباء ال يريد التصديق إال اذا رأى 
الفيــــــــروس بالعني املجردة وأصاب أحد أفراد اســــــــرته، حتى ان أحدهم 
تساءل عبر تقرير تلفزيوني عن 
سبب عدم إصابة أي شخص من 
أقربائــــــــه وملاذا لم يصلهم كورونا 

حتى اآلن، إْن كنا صادقني؟! 
اإلصابــــــــات  أرقــــــــام  نشــــــــر  ومــــــــع 
والوفيات بشــــــــكل يومي ال يشعر 
املشككون بوجود الوباء باقتراب 
الخطر رغم انــــــــه يصيب عن بعد 
أخوة لهم في املحافظة او الوطن او 
اإلنسانية لكنهم بحاجة الى دليل 
قاطع مثل إصابة الجار والصديق 
والشقيق واالبن والبنت واألعمام 
العشــــــــيرة،  ورئيــــــــس  واالخــــــــوال 
وبعضهــــــــم يذهــــــــب الــــــــى مــــــــا هو 
أبعد ويــــــــرى أن كورونــــــــا مؤامرة 
على أمتنــــــــا العظيمة التي منعتها 
إلي  التوصــــــــل  مــــــــن  املؤامــــــــرات 
اختراع طبي وعلمي وتكنولوجي 
.. ومــــــــازال هــــــــذا الصنــــــــف املنكر 
للحقيقــــــــة القاتلــــــــة واملنطق يبحث 
عــــــــن دليل على وجــــــــود الوباء في 
نفســــــــه وعيالــــــــه وأقربائــــــــه ، حاله 
حــــــــال ذلك الواعــــــــظ الديني الذي اعتقد ان كورونــــــــا عقاب إلهي يصيب 

املنحرفني وال يصيب املؤمنني وحني أصابه سكَت ولم يعقب! 
ال نتمنى ان يجد هؤالء الدليل الذي يبحثون عنه في أنفسهم وأحبائهم 
ألن الندم لن يكــــــــون مجديا بعد الصدمة ووقوع الفأس في الرأس لكن 
ما نتمناه ان يؤمن كل عراقي بأن الصحة والوقاية ليستا ملكا وحقا 
شــــــــخصيا فقط وإنما نحن أعضاء في منظومة متشــــــــابكة تســــــــمى 
اب عابرون في 

ّ
املجتمع والصحــــــــة العامة ، واننا كعراقيني وبشــــــــر رك

مركــــــــب واحد وليس من حق أحد التصرف على هواه وثقبه من تحته، 
وان عــــــــدم التصديق و االكتراث ليس قراره الشــــــــخصي املســــــــتقل وال 
يدخــــــــل في باب حرية الرأي والتعبير التي أســــــــأنا لها كثيرا وأصبحت 
حريــــــــة تدمير وتشــــــــهير، فحتى الحرية الشــــــــخصية تقف عند حدود 

اآلخرين وال تتعداهم.
ال نتمنى للباحثني عن دليل على وجود الفيروس ان يجدوه بالطريقة 
الخاطئــــــــة التي يتداولونها وبالجدل العقيم الذي يخوضون فيه والدليل 
الــــــــذي يطلبونه برؤية الفيروس بالعــــــــني املجردة وحصرا حني يصيب 
قريبــــــــا لهم بالضربة القاضية، فاملعانــــــــد ال يواجه الدليل بالدليل وانما 
العناد ألجل العناد ويســــــــتطيع ان يبرر ويفلت في الوقت الذي يشتهي 
فهو ال يكترث لحياته وحياة اسرته فكيف يهتم بجدية النقاش وحكم 
العقــــــــل واملنطق فكيف أقنعه وأثبت له وجود كورونا بعد كل هذا املوت 

والبالء؟!.
سأل معلم تلميذه هل أنَّ الثعلب يلد أم يبيض؟ فأجابه التلميذ: والله يا 

أستاذ أنت تعرف أنَّ الثعلب ماكر ويمكن أْن يفعل االثنني معًا.

تنتظم الجهود الرسمية والشعبية 
صحيًا ملواجهة انتشار "كورونا" 
بجدية ال تساهل فيها، من حيث 
بإجــــــــراءات  العــــــــام،  الــــــــرأي  تعبئة 
محسوبة ال تثير ذعرًا بني فئات 
املجتمــــــــع، من خالل السوشــــــــيال 
ميديا التــــــــي تعمل علــــــــى التهدئة 
والتحذير بتزامن تأملي مدروس. 
آراء  اســــــــتطلعت  "الصبــــــــاح" 
وإعالميني  وقانونيني  أكاديميني 
أســــــــتاذة  فقالــــــــت  ذلــــــــك،  بشــــــــأن 
العلــــــــوم السياســــــــية فــــــــي جامعة 
الفراهيــــــــدي د. رابعــــــــة العبيــــــــدي 
"غالبًا ما تتســــــــارع االحداث؛ لكن 
الوعي الشعبي يحتويها" مؤكدة 
" كورونــــــــا بالء حــــــــل بالعالم؛ لذا 
علينا مواجهته بتــــــــرٍو وهدوء ال 

تهــــــــاون وال تفريط وال مبالغة في 
التزمت".

وبينــــــــت "تلقى النــــــــاس توجيهات 
مــــــــن خليــــــــة االزمة، تــــــــم تطبيقها 
بدقــــــــة عالية، فــــــــي انمــــــــوذج رائع 

الحسنات".
واشــــــــار القاضــــــــي منيــــــــر 

حداد الى ان "الفيس بوك 
موقــــــــٌع إلكترونّي ُيتيح 
واصــــــــل بني األفراد 

ّ
الت

فــــــــي  والجماعــــــــات 
جميع أنحــــــــاء العالم، 
للخدمــــــــات،  أّســــــــس 
وســــــــائل  كحــــــــال 
االجتماعي  التواصل 

متابعــــــــًا:  األخــــــــرى" 
"ُيمكــــــــن من خــــــــالل تلك 

املســــــــتجدات االلكترونيــــــــة 
اإلمســــــــاك بزمام املســــــــتقبل؛ 

معظــــــــم  تتلقــــــــى  االن  فالنــــــــاس 

التوجيهــــــــات الرســــــــمية من خلية 
االزمــــــــة عبــــــــر السوشــــــــيال ميديا 

وتستجيب لها".
تفــــــــاءل حداد: "أفرحني الشــــــــباب 
التواصــــــــل  نعمــــــــة  بتوظيفهــــــــم 
االجتماعــــــــي بمــــــــا هو نافــــــــع، في 
التنبيه الــــــــى الخطأ في معالجة 
مــــــــن  والحــــــــد  الجائحــــــــة 

انتشارها".
االعالميــــــــة  واشــــــــارت 
ضحى كريــــــــم ثابت، 
الــــــــى ان "الحصــــــــول 
صفحــــــــٍة  علــــــــى 
ينشر  شــــــــخصّية 
صاحبهــــــــا  فيهــــــــا 
يريد من صور  ما 
ومقاطع  وكتابــــــــات 
تلتــــــــزم  فيديويــــــــة؛ 
حرمة الوطن وتســــــــهم 
من  الشــــــــعب  في حماية 
ظاهرة  كورونــــــــا،  انتشــــــــار 
إيجابيــــــــة، أثبتت فيها وســــــــائل 

التواصــــــــل االجتماعــــــــي جديتها" 
الصحــــــــة  "مصلحــــــــة  مبينــــــــة 
العامــــــــة لــــــــم تقــــــــف عنــــــــد حــــــــدود 
مســــــــؤولية الحكومة، إنما خطوة 
نحــــــــو االصــــــــالح، الــــــــكل يشــــــــعر 

بالتضامن".
الــــــــى ان "عناية  وأملحت ضحــــــــى، 
في  االعالمية  واملكاتــــــــب  املدونني 
املؤسســــــــات املعنية، تؤدي مهمة 
املنافذ  من  مشــــــــتركة،  تضامنية 
بإدخــــــــال  الرصينــــــــة؛  االعالميــــــــة 
جمــــــــل اســــــــتجدت على وســــــــائل 
تهــــــــدئ  االجتماعــــــــي،  التواصــــــــل 
الناس وتوجههم نحو الســــــــالمة" 
موضحة "النشر على السوشيال 
ميديا صار ملتزمــــــــًا بما يصدر 
مــــــــن الجهات الصحية، ولم ينفلت 
أي شخص بطرح قد يقلق الناس 
الكل يشــــــــعر بأهمية التهدئة من 

دون تهاون".

وهــــــــو منتجع  بــــــــدأ كاســــــــكايس، 
لألثرياء يقع على شــــــــاطئ البحر 
قرب العاصمة البرتغالية لشبونة، 
إنتــــــــاج كمامات واقيــــــــة خاصة به 
ملكافحة فيروس كورونا املستجد 
لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم 

حوالي 214 ألف نسمة. 
وقــــــــال رئيــــــــس البلديــــــــة كارلــــــــوس 
كاريــــــــراس إن البلديــــــــة تأمل في أن 
تكون قادرة علــــــــى ضمان "حماية 
مواطنيها على األمــــــــد الطويل" من 

فيروس كورونا.
 وقد اشترت البلدية آلتني من الصني 

لتصنيع حوالي 5 ماليني كمامة. 

وســــــــتتوافر األقنعة، التي ســــــــتباع في 
مجموعــــــــات مــــــــن أربــــــــع كمامــــــــات في 
مقابل يورو واحد، لدى أكثر من 400 
موزع في هذه املدينة الواقعة في غرب 

لشبونة. 
وأوضــــــــح رئيــــــــس البلديــــــــة "بالنســــــــبة 
للســــــــكان األكثر فقرًا، ســــــــتكون هذه 
الكمامــــــــات مجانيــــــــة"، موضحــــــــًا أنها 

أيضًا ملستخدمي  "ســــــــتكون مجانية 
وسائل النقل العام" حيث أصبح وضع 

الكمامة إلزاميًا. 
وكانــــــــت البلديــــــــة قد أطلقــــــــت في وقت 
ســــــــابق مبادرة فريدة مــــــــن نوعها في 
البرتغال تتمثل فــــــــي تقديم اختبارات 

مجانية لكوفيد19- لجميع سكانها. 
وتعتمــــــــد مدينــــــــة كاســــــــكايس، التــــــــي 
شكل السياحة عمودها الفقري، على 

ُ
ت

استعادة ثقة السياح األجانب من أجل 
انعاش اقتصاد املنطقة. 

وســــــــجلت البرتغال، التــــــــي لم تتضرر 
بشــــــــدة من وباء كوفيد19- مثل الدول 
األوروبيــــــــة األخــــــــرى، حوالــــــــي 34 ألف 
املســــــــتجد  بفيــــــــروس كورونا  إصابة 
و1465 وفــــــــاة، وفقــــــــًا ألحــــــــدث األرقام 

الرسمية.

تقيم دائرة ثقافة وفنون الشــــــــباب قســــــــم الســــــــينما 
واملسرح في وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع 
مؤسسة سنتر فن في واسط املهرجان الدولي االول 

ملسرح الدمى نهاية حزيران الحالي.
وقال مديــــــــر املهرجــــــــان املخرج عبــــــــاس العبودي 
لـ"الصباح ": "بســــــــبب جائحــــــــة كورونا 
على  (أونالين)  املهرجان  ســــــــيكون 

مواقع التواصــــــــل االجتماعي وســــــــتتنافس االعمال 
املشــــــــاركة على ثالثــــــــة مراكز، أفضــــــــل نص وافضل 
اخراج وافضل تحريك باشراف لجان مختصة لفرز 
ومشاهدة االعمال املقدمة من داخل وخارج العراق"

وأضــــــــاف العبودي ان "األعمال املشــــــــاركة ســــــــتكون 
باللغــــــــة العربيــــــــة الفصحــــــــى وذات طابــــــــع انســــــــاني 

واجتماعي بعيد عن العنف.

ابتكرت الفرقــــــــة الســــــــيمفونية األملانيــــــــة طريقة جديدة 
للترفيــــــــه عن الســــــــكان املعزولني في البيوت وممارســــــــة 
هوايتهم املفضلة املتمثلة في عزف املوسيقى ولكن من 
خالل تنفيــــــــذ اجراءات التباعــــــــد االجتماعي للوقاية من 
عدوى فيروس كورونا املســــــــتجد، حيــــــــث قررت الفرقة 
احياء حفــــــــل فريد من نوعه وهم يركبون منطادا يعمل 

بالهواء الساخن فوق سماء العاصمة برلني.
 عزف أعضاء الفرقة املوســــــــيقية مقطوعة ســــــــيمفونية 
علــــــــى مســــــــافة قريبــــــــة مــــــــن املنــــــــازل والكافيهــــــــات في 

برلني، واحيوا الحفل تحت شــــــــعار "برلــــــــني بحاجة إلى 
املوسيقى"، وركبوا املنطاد الذي يعمل بالهواء الساخن 
فترة من الوقت وبعد انتهاء املقطوعة املوسيقية حياهم 

السكان . 
وعلى جانــــــــب آخر، قررت الســــــــلطات املعنية في أملانيا، 
رفع الحظر عن الســــــــفر إلى اوروبا بدءًا من 15 حزيران 
الجاري، ويأتي هــــــــذا القرار ضمن العديد من اإلجراءات 
التي بدأت الدول األوروبية في اتخاذها لتخفيف اإلغالق 

الكامل في مواجهة فيروس كورونا املستجد.
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تقيم دائرة ثقافة وفنو
واملسرح في وزارة الش
مؤسسة سنتر فن في
ملسرح الدمى نهاية حز
وقال مديــــــــر املهرج
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