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رجـــحـــت أوســـــــاط بـــرملـــانـــيـــة اإلعـــــــالن عــــن أســـمـــاء 
واستكمال  الــشــاغــرة  السبع  لـــلـــوزارات  املــرشــحــني 
الوزارية قبل عيد الفطر املبارك، وبينما  التشكيلة 
تــلــقــى رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي دعـــوة 
واالتحاد  العربية  الجامعة  أبدت  السعودية؛  لزيارة 

األوروبي وبعثة الناتو في العراق دعمها للحكومة 
الجديدة من أجل النجاح بمهمتها.

عبد  إقبال  الدكتورة  النواب  مجلس  عضو  وقالت 
الحسني لـ "الصباح": إن "الجلسة االستثنائية التي 
عقدها مجلس النواب لم تستكمل فيها التشكيلة 
الــحــكــومــيــة لــرئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
واقــتــصــر فــيــه الــتــصــويــت عــلــى 15 وزيــــــرا، لــعــدم 
تــرشــيــحــه أي شــخــصــيــة لــشــغــل مــنــصــب وزيـــري 
النفط والخارجية، ورفض نواب منح الثقة لعدد من 
الــوزراء". وأضافت، ان "الكاظمي تعهد أمام رئيس 

قــبــل حلول  التشكيلة  بــاقــي  بــاســتــكــمــال  الــبــرملــان 
املـــبـــارك، وتــرشــيــح شخصيات  الــفــطــر  عطلة عــيــد 
املــنــاصــب كما حصل مع  لــهــذه  كــفــوءة ومستقلة 
قال  آخــر،  مــن جانب  الــذيــن سبقوهم".  املرشحني 
النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري لـ "الصباح": 
لم  وجسيمة  كبيرة  تحديات  تواجه  "الحكومة  إن 
تواجهها أي حكومة منذ 2003، كون العراق يمر 
بـــأزمـــات خــانــقــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وصحية 
وهناك تحديات كبيرة ".  وأضاف، إن "فرصة نجاح 
ليست  ولكنها  تكون صعبة  قد  الكاظمي  حكومة 

ــوزراء على  ــ ــ ال رئــيــس  يــحــصــل  أن  بــعــد  مستحيلة 
دعم حقيقي من القوى السياسية إن كانت جادة 
وصادقة في بناء الدولة". بينما أشار رئيس كتلة 
سند النيابية أحمد األسدي في حديث لـ "الصباح"، 
ــام الـــحـــكـــومـــة هــــي مــواجــهــة  ــهـ ــم مـ ــ ــــن أهـ ــــى أن "مـ الـ
واالستعداد  االقتصادي  والوضع  كورونا  جائحة 
قالت  رجـــب،  يــســرى  النائب  املــبــكــرة".  لالنتخابات 
في حديثها لـ "الصباح": إن "مهام الحكومة املقبلة 
واضحة جدًا وعليها القيام بها؛ منها التحضيرات 
لالنتخابات املبكرة". في غضون ذلك، تلقى رئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصاال هاتفيا 
من أمني عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة 

بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب.
كما اعلن املمثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية 
فــي االتــحــاد األوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، استعداد 
ــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــجــديــد  االتــــحــــاد لـــلـــتـــعـــاون مــ
االتحاد  باسم  بــوريــل  الكاظمي.ورحب  مصطفى 
األوروبــي، في بيان صدر عنه، "بتصويت مجلس 

النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي".  

نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، عملية 
أمنية ملالحقة عصابات داعش االرهابية في 
ثالث مناطق في محافظة االنبار، في حني 
اعلنت خلية اإلعالم األمني، مقتل ارهابيني 
احدهما مسؤول املفارز األمنية في داعش، 

خالل عملية عسكرية باملوصل.
تلقته  األمـــنـــي،  اإلعــــالم  لخلية  بــيــان  ــر  وذكــ
"الصباح" ان "قوة من قيادة عمليات االنبار 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي والــجــيــش نـــفـــذت عملية 
الستراتيجي  الــخــط  ملناطق  وتفتيش  دهــم 

وصحراء ثميل ومنطقة الــرزازة في االنبار 
ملنع تسلل عناصر داعــش والسيطرة على 
تــحــركــاتــهــم"، الفــتــا الـــى ان "الـــقـــوات اتــخــذت 
سلسلة إجــراءات امنية إلحباط أي محاولة 
تعرض لعناصر داعش قد تطول محافظة 

االنبار".
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اعـــلـــنـــت خــلــيــة اإلعـــــالم 
"مسؤول  احدهما  ارهــابــيــني  مقتل  األمــنــي، 
لـ داعــش" في سلسلة جبال  املفارز األمنية 
شيخ إبراهيم بعملية امنية بالجانب األيمن 

للموصل. 

اســـتـــأنـــف صـــنـــدوق اعــمــار 
ــق املـــــتـــــضـــــررة مــن  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ املـ
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة اغــلــب 
مــشــاريــعــه فــي املــحــافــظــات، 
ــلــــن قـــــرب انـــجـــاز  بــيــنــمــا اعــ
ــار  ــ ــمـ ــ ــروع إعـــــــــــــادة اعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
ــحـــــطـــــة ضـــخ  وتـــــــأهـــــــيـــــــل مـــ

السعدية في ديالى.
ـــادر  ــ ــان صــ ــ ــيــ ــ ــ ــب ب ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ

مـــــن الـــــصـــــنـــــدوق، تــســلــمــت 
"الـــــصـــــبـــــاح"، نـــســـخـــة مـــنـــه، 
ــنــــدوق اســـتـــأنـــف  فـــــأن الــــصــ
الــعــمــل فـــي اغــلــب املــشــاريــع 
فـــي املــحــافــظــات املــتــضــررة 
ــيــــة  مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات اإلرهــــابــ
بسبب التوقف الذي حصل 
التي  كــورونــا  جـــراء جائحة 

شهدها البلد".
ــلــــن رئــيــس  مــــن جـــانـــبـــه، اعــ
الصندوق مصطفى الهيتي، 
انجاز  قــرب  الــبــيــان  بحسب 

ــار  ــ ــمـ ــ ــروع إعـــــــــــــادة اعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
وتأهيل محطة ضخ لصالح 
قــــطــــاع املـــــــــوارد املـــائـــيـــة فــي 

ديالى.
واضاف ان "للمشروع أهمية 
ــه يــقــوم  ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــونــ
بحماية ناحية السعدية من 
الــراشــح  املــــاء  ــغــرق نتيجة  ال
مــن ســد حــمــريــن وضخها 
الـــى الــبــحــيــرة لــلــحــفــاظ على 
ــنـــى الــتــحــتــيــة واالســـــس  ــبـ الـ
لألبنية واملنازل في املدينة".

لــلــنــائــب االول لرئيس  املــكــتــب اإلعـــالمـــي  كــشــف 
مــجــلــس الـــنـــواب حــســن الــكــعــبــي، أمـــس الــجــمــعــة، 
عن االتفاق مع رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي على اطالق رواتب املتقاعدين املتأخرة 

اليوم السبت، وفي حني أكدت اللجنة املالية النيابية 
عدم وجود مؤشرات خطيرة حيال القدرة على 
الــدولــة، أبــدى عضو لجنة  تأمني رواتـــب موظفي 
والتخطيط  الــحــكــومــي  الــبــرنــامــج  تنفيذ  متابعة 
الــســتــراتــيــجــي الــنــائــب محمد شــيــاع الــســودانــي، 
رئيس  بـ"تنصل" حكومة  مما وصفه  استغرابه 
الــوزراء السابق عادل عبد املهدي عن واجباتها 

بإطالق التمويل لرواتب املتقاعدين.
البرملان،  لرئيس  األول  النائب  ملكتب  بيان  وأفــاد 
مــع رئيس  اتــصــاال هاتفيا  "اجـــرى  الكعبي  بــأن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، لــبــحــث 

موضوعة تأخير صرف رواتب املتقاعدين". 
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، ان "اطالق رواتب 
ــيــوم الــســبــت 9 ايــــار، بينما جــرى  املــتــقــاعــديــن ال

املتقاعدين  تامني رواتــب  ان يكون  االتــفــاق على 
اولــويــات  اولــى  مــن  االجتماعات  الرعاية  وشبكة 
التمويل والصرف في كل االشهر قبل الرئاسات 

الثالث". 
ــدد الــكــعــبــي تــاكــيــده ان "رواتـــــب املــتــقــاعــديــن  وجــ
والرعاية االجتماعية والشرائح املستضعفة خط 
املــســاس بها تحت اي ظــرف"،  احــمــر وال يمكن 

ــدد فـــي كـــل اجــتــمــاعــات املــجــلــس  ــ ــه "شـ مــبــيــنــًا أنــ
الوزاري لالقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت 
فــيــهــا بــحــث االزمــــة االقــتــصــاديــة عــلــى ان تكون 
بعيدة  االجتماعية  والــرعــايــة  املتقاعدين  رواتـــب 
عن فكرة االستقطاعات او اي قــرار حكومي او 

نيابي في املستقبل".   
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اعدت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة خطة لتنفيذ 250 

الف وحدة سكنية سنويًا موزعة بني 
عموم املحافظات.

وافاد مصدر في املركز اإلعالمي 
لوزارة االعمار بتصريح خص 

به "الصباح" بأن الوزارة وضمن 
خططها ملعالجة أزمة السكن أعدت 

خطة النشاء (250) الف وحدة 
سكنية سنويا من خالل توزيع 

مهام تنفيذها على قطاعات عدة 
لسد النقص الحاصل في الوحدات 

السكنية.
وأوضح أن الدراسة التي أعدتها 
الوزارة تتضمن ان يقوم القطاع 

الخاص بتنفيذ 50 الف وحدة 
سكنية سنويا باالعتماد على ما 
يمتلكه من معامل بناء جاهز في 
عموم املحافظات، فضال عن 100 
الف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها 

الشركات األجنبية ذات الخبرة 
في تنفيذ وتشغيل معامل البناء 
الجاهز، الى جانب تنفيذ 50 الف 

وحدة سكنية سنويًا من قبل 
شركات الوزارة عن طريق معاملها 

املنتشرة في عموم املحافظات. 

سقي املزروعات في احدى ساحات بغداد.. تصوير علي الغرباوي

2 التفاصيل�

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

12 

19 

3

2

9

12

1

2

60

122941

2337

2603 

104 

1661

838

 
2020 8

35 
 

9 
2 

5 
1 

4 
5 

3 
3



02 Sat. 9 . May. 2020 Issue No. 4818 2020 9A L S A B A H  N E W S P A P E R

   07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

 07809210536
  dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

وقالت عضو مجلس النواب الدكتورة إقبال عبد 
االستثنائية  «الجلسة  إن  «الــصــبــاح»:  لـــ  الحسني 
لــم تستكمل فيها  الـــنـــواب  الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس 
مصطفى  الـــــوزراء  لــرئــيــس  الحكومية  التشكيلة 
الكاظمي واقتصر فيه التصويت على 15 وزيرا، 
لــشــغــل منصب  لـــعـــدم تــرشــيــحــه أي شــخــصــيــة 
وزيري النفط والخارجية، ورفض نواب منح الثقة 

لعدد من الوزراء».
وأضافت، ان «الكاظمي تعهد أمام رئيس البرملان 
بــاســتــكــمــال بــاقــي الــتــشــكــيــلــة قــبــل حــلــول عطلة 
كفوءة  وترشيح شخصيات  املبارك،  الفطر  عيد 
ومستقلة لهذه املناصب كما حصل مع املرشحني 

الذين سبقوهم».
من جانب آخر، قال النائب عن تيار الحكمة ستار 
الجابري لـ «الصباح»: إن «الحكومة تواجه تحديات 
كــبــيــرة وجــســيــمــة لــم تــواجــهــهــا أي حــكــومــة منذ 
خانقة سياسية  بأزمات  يمر  العراق  كــون   ،٢٠٠٣

واقتصادية وصحية وهناك تحديات كبيرة « .
الكاظمي قد  ان «فرصة نجاح حكومة  وأضــاف، 
أن  بعد  مستحيلة  ليست  ولكنها  صعبة  تــكــون 
يــحــصــل رئــيــس الــــــوزراء عــلــى دعـــم حقيقي من 
القوى السياسية إن كانت جادة وصادقة في بناء 
السياسية  أن «القوى  الى  الجابري  الدولة». ولفت 
فقرات  بعض  على  املالحظات  بعض  لديها  كــان 
املنهاج الحكومي -ما يقارب من ١٠ الى ١١ نقطة- 
وليست  ٤ ســنــوات  كاملة  الــى دورة  يحتاج  منها 
ســنــة واحـــــدة، إضــافــة الـــى مــســألــة ارتـــبـــاط قــوات 

الحشد والبيشمركة برئيس الوزراء».
بــيــنــمــا أشــــار رئــيــس كــتــلــة ســنــد الــنــيــابــيــة أحــمــد 
األســـــدي فـــي حــديــث لــــ «الـــصـــبـــاح»، الــــى أن «مــن 
كورونا  مواجهة جائحة  الحكومة هي  مهام  أهم 
والـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واالســـتـــعـــداد النــتــخــابــات 

املبكرة».
النائب يسرى رجب، قالت في حديثها لـ «الصباح»: 
وعليها  جــدًا  واضحة  املقبلة  الحكومة  «مهام  إن 
القيام بها؛ منها التحضيرات لالنتخابات املبكرة 
املتظاهرين،  قتل  في  يد  لديه  من  كل  ومحاسبة 
العديد من  املقبلة مواجهة  الحكومة  أن على  كما 

التحديات منها كورونا والوضع االقتصادي». 
وأضافت، ان «على الحكومة أن تراعي وضع خطط 
اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تساعد في 

دعم الواقع الخدمي واملعيشي للمواطنني».

دعم دولي
ــــوزراء  فــي غــضــون ذلــــك، تــلــقــى رئــيــس مــجــلــس ال
أمني عام  الكاظمي اتصاال هاتفيا من  مصطفى 
بتسلمه  للتهنئة  ستولتنبرغ،  ينس  الناتو  حلف 

رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب.
وأكد ستولتنبرغ بحسب بيان للمكتب اإلعالمي 
لرئيس الــوزراء، «حرص حلف الناتو على تعزيز 
الشراكة مع العراق في محاربة اإلرهاب عن طريق 
«حاجة  مبينًا  العراق»،  في  العاملة  التدريب  بعثة 
ــلــتــعــاون مـــع الــــعــــراق ملــواجــهــة  املــجــتــمــع الــــدولــــي ل

تحديات االرهاب».
ـــعـــام على  مـــن جــهــتــه، شــكــر الــكــاظــمــي األمـــــني ال
تهنئته، وأكد أن «الحكومة العراقية تولي اهتماما 
دعوة  له  وقــدم  الناتو»،  مع حلف  للشراكة  كبيرا 
لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق 
عمله  لبحث سبل رفع مستوى العمل املشترك، 
خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات األمنية، 
وتــــجــــاوز املـــعـــوقـــات ســـــواء األمـــنـــيـــة أو املــتــعــلــقــة 

بإجراءات الوقاية الصحية.
العراق  فــي  األطلسي  بعثة حلف شمال  وقــدمــت 
«الناتو» تهنئتها للفريق أول ركن عثمان الغانمي 
الركن  والفريق  العراقي»،  الجيش  أركــان  «رئيس 
على  العراقية»  البرية  الــقــوات  «قــائــد  عناد  جمعة 

التعيينات الجديدة في وزارتي الداخلية والدفاع.

منه:  «الــصــبــاح» نسخة  تلقت  للبعثة  بيان  وذكــر 
«لقد كان لنا شرف العمل معهم على حد سواء 
ونتطلع  العراق،  في  للبعثة  املاضية  الفترة  خالل 

أدوارهــم  في  معهم  املشترك  العمل  مواصلة  إلــى 
الجديدة كوزراء في حكومة جمهورية العراق». 

املــمــثــل األعــلــى لــألمــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
االتــحــاد األوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، أعــلــن بــدوره 
اســتــعــداد االتـــحـــاد لــلــتــعــاون مـــع رئــيــس الـــــوزراء 

الجديد مصطفى الكاظمي.
ورحب بوريل باسم االتحاد األوروبــي، في بيان 
ــنــواب الــعــراقــي  صـــدر عــنــه، «بــتــصــويــت مجلس ال
بــالــثــقــة عــلــى حــكــومــة الــكــاظــمــي»، واصــفــا ذلـــك بـ 
في  االستقرار  تحقيق  نحو  األساسية  «الخطوة 

العراق على املدى الطويل».
وأشار الى أن «الحكومة العراقية الجديدة ينتظرها 
عمل مكثف، وتحديات صعبة لتلبية االحتياجات 
للشعب  امللحة  واألمنية،  والصحية،  االقتصادية، 

العراقي».
الـــوزاريـــة املتبقية، أكـــد بــوريــل  وبــشــأن الــحــقــائــب 
قائًال: «نحن على ثقة بأن املناصب املتبقية سيتم 

شغلها في أقرب وقت ممكن».
وأضــــــاف، «نـــحـــن مــلــتــزمــون بــالــعــمــل مـــع رئــيــس 
الكاظمي من أجــل عــراق سلمي، مزدهر  الـــوزراء 

وديمقراطي يلبي التطلعات املشروعة لشعبه».
  

تأييد عربي
إلى ذلك، رحب أمني عام الجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
الــكــاظــمــي، وحصولها  ــــوزراء مصطفى  ال رئــيــس 

على ثقة مجلس النواب. 
الــعــربــيــة فــي حديث  الــعــام للجامعة  ودعـــا األمـــني 
التشكيلة  استكمال  فــي  «اإلســــراع  إلــى  صحفي 
الـــــوزاريـــــة، لــكــي تــتــمــكــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة من 
ــتــحــديــات الـــراهـــنـــة وتــلــبــيــة الــتــطــلــعــات  مــواجــهــة ال
املشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي 

تطالب بها منذ تشرين األول من العام املاضي».
ووجه أبو الغيط رسالة تهنئة الى رئيس الــوزراء 
الجامعة  استمرار  فيها  أكــد  الكاظمي  مصطفى 
العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع 
الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ 
النهوض  من  ويمكنه  واستقراره،  للعراق وحدته 
مـــن الـــوضـــع الــصــعــب الـــــذي يــمــر بـــه فـــي الــفــتــرة 

األخيرة.
مــن جــانــب آخـــر، تلقى رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي اتصاال هاتفيا من ولي العهد السعودي 
بمناسبة  التهنئة  خالله  قــّدم  سلمان،  بن  محمد 
تـــولـــي الــكــاظــمــي رئـــاســـة الــحــكــومــة ونــيــلــهــا ثقة 

مجلس النواب.
وبــحــســب بـــيـــان عـــن املــكــتــب االعــــالمــــي لــرئــاســة 
امللك  السعودي، «تهاني  العهد  ولــي  الـــوزراء، نقل 
سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العالقات 
بني البلدين الجارين الشقيقني»، مؤكدا أن «للعراق 
دورًا أساسيًا في تقريب وجهات النظر باملنطقة».
كــمــا قـــّدم بــن ســلــمــان، وفــقــا لــلــبــيــان، «دعــــوة الــى 

الكاظمي لزيارة اململكة».
وتلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
اتصاًال هاتفيًا مماثًال من رئيس مجلس الوزراء 
الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
اإلعــالمــي-  ملكتبه  بيان  بحسب  الكاظمي-  وقـــّدم 
الشكر لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، كما بحثا 
تشكيل لجنة برئاسة العراق تعالج ما تبقى من 
التعويضات، وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر  ملف 

الكويت.
إلى ذلك، رحب وزير الخارجية اإلماراتي، عبدالله 
العراقية  الــحــكــومــة  بتشكيل  نــهــيــان  آل  زايـــد  بــن 
الـــجـــديـــدة بــرئــاســة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، مــعــربــة 
العراقي  الشعب  تطلعات  ذلــك  يلبي  أن  أملها  عن 
والتنمية، مؤكدة  واالســتــقــرار  األمــن  فــي تحقيق 
حرصها وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون 

والعالقات األخوية املشتركة بني البلدين.

أمنية  عملية  والــجــيــش،  الشعبي  الحشد  قـــوات  نــفــذت 
ملالحقة عصابات داعش االرهابية في ثالث مناطق في 
محافظة االنبار، في حني اعلنت خلية اإلعالم األمني، 
األمنية في  املــفــارز  مــســؤول  احدهما  ارهــابــيــني  مقتل 

داعش، خالل عملية عسكرية باملوصل.
وذكر بيان، ان «قوة من قيادة عمليات االنبار للحشد 
ملناطق  وتفتيش  دهــم  عملية  نفذت  والجيش  الشعبي 
الـــرزازة  ومنطقة  ثميل  و صــحــراء  الستراتيجي  الخط 
في االنبار ملنع تسلل عناصر داعش والسيطرة على 
ـــقـــوات اتـــخـــذت سلسلة  ـــى ان «ال تــحــركــاتــهــم»، الفــتــا ال
إجــــراءات امنية إلحــبــاط أي مــحــاولــة تــعــرض لعناصر 

داعش قد تطول محافظة االنبار».
فــي غــضــون ذلـــك، اعلنت خلية اإلعـــالم األمــنــي، مقتل 
داعــش»  لـ  األمنية  املــفــارز  «مــســؤول  احدهما  ارهابيني 

في سلسلة جبال شيخ إبراهيم بعملية امنية بالجانب 
األيمن للموصل.

انه «بمتابعة ميدانية وجهود  الى  واشــار بيان للخلية، 
مــكــثــفــة، ملــالحــقــة بــقــايــا عــصــابــات داعــــش االرهــابــيــة، 
تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة 
قتل  من  نينوى،  ومكافحة  استخبارات  وخلية  عشرة 
األمنية في  املــفــارز  مــســؤول  احدهما  إثــنــني،  إرهابيني 
داعــــش والـــتـــي كــانــت تــعــمــل فـــي ســلــســلــة جــبــال شيخ 

إبراهيم».
الى ذلك، استهدفت مدفعية اللواء 52 بالحشد الشعبي، 
تحركا لفلول «داعـــش» اإلرهــابــيــة شمال غــرب قضاء 

الطوز بمحافظة صالح الدين.
بالحشد   52 الــلــواء  «مدفعية  إن  للحشد،  بــيــان  وذكـــر 
الشعبي استهدفت تحركا لفلول داعش اإلرهابية في 
قرية «بــارة بــارة» شمال غرب قضاء الطوز بمحافظة 

صالح الدين «.

لرئيس  االول  للنائب  اإلعــالمــي  املكتب  كشف 
الجمعة،  أمــس  الكعبي،  حسن  الــنــواب  مجلس 
عن االتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي على اطالق رواتب املتقاعدين املتأخرة 
ــيــوم الــســبــت، وفـــي حــني أكــــدت الــلــجــنــة املــالــيــة  ال
عـــدم وجـــود مــؤشــرات خــطــيــرة حيال  النيابية 
أبدى  الدولة،  القدرة على تأمني رواتــب موظفي 
الحكومي  البرنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  عضو 
شياع  محمد  النائب  الستراتيجي  والتخطيط 
الــســودانــي، اســتــغــرابــه مــمــا وصــفــه بـ»تنصل» 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق عـــــادل عبد 
لرواتب  التمويل  بإطالق  واجباتها  عن  املهدي 

املتقاعدين.
وأفاد بيان ملكتب النائب األول لرئيس البرملان، 
الكعبي ”اجــرى اتصاال هاتفيا مع رئيس  بأن 
ــكــاظــمــي، لبحث  ـــــــوزراء مــصــطــفــى ال مــجــلــس ال

موضوعة تأخير صرف رواتب املتقاعدين». 
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، ان «اطالق رواتب 
جرى  بينما  ايـــار،   9 السبت  الــيــوم  املتقاعدين 
االتفاق على ان يكون تامني رواتب املتقاعدين 
اولويات  اولى  من  االجتماعات  الرعاية  وشبكة 
ـــتـــمـــويـــل والـــــصـــــرف فـــــي كـــــل االشـــــهـــــر قــبــل  ال

الرئاسات الثالث». 
املتقاعدين  «رواتــــب  ان  تــاكــيــده  الكعبي  وجـــدد 
املستضعفة  والــشــرائــح  االجتماعية  والــرعــايــة 
خـــط احــمــر وال يــمــكــن املـــســـاس بــهــا تــحــت اي 
ظــــرف»، مبينًا أنـــه «شــــدد فــي كــل اجــتــمــاعــات 
الــوزاري لالقتصاد وفي كل الحوارات  املجلس 
التي جرت فيها بحث االزمــة االقتصادية على 
ان تكون رواتب املتقاعدين والرعاية االجتماعية 
بــعــيــدة عـــن فــكــرة االســتــقــطــاعــات او اي قـــرار 

حكومي او نيابي في املستقبل».
وفي هذا الشأن، قال عضو لجنة متابعة تنفيذ 

الستراتيجي  والتخطيط  الحكومي  الــبــرنــامــج 
الـــنـــائـــب مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، فــــي بــيــان 
التحرك  الجديدة  الحكومة  ”على  إن  صحفي، 
الــســريــع إلطـــالق رواتــــب املــتــقــاعــديــن“، مــشــددا 
على ”ضــرورة تجنيب هذه الشريحة القرارات 
املجحفة في ظل ظروف جائحة كورونا وشهر 

رمضان“.
وأكــــد الـــســـودانـــي، أن ”اإلجــــــــراءات االداريـــــــة لم 
العائالت»، مبديًا  الظروف املعيشية لهذه  تقدر 
وفي  السابقة  الحكومة  ”تنصل  من  استغرابه 
الــلــحــظــات األخـــيـــرة مــن عــمــرهــا عــن واجــبــاتــهــا 
لهذه  التمويل  بإطالق  الخاص  الــقــرار  بــإصــدار 

الرواتب“.
وشـــــدد الـــســـودانـــي عــلــى ضـــــرورة أن ”تــذهــب 
قـــــرارات الـــدولـــة بــاتــجــاه حــمــايــة هـــذه الشريحة 
بعيدا عن التسويف واالجتهادات“، مطالبًا بأن 

”تبتعد فــي حــل ازمــاتــهــا عــن رواتـــب املوظفني 
واملتقاعدين“.

على صعيد ذي صلة، أكد عضو اللجنة املالية 
الــنــيــابــيــة أحــمــد مــظــهــر، فــي تــصــريــح صحفي، 
الــجــاري مؤمنة والعمل  ايـــار  ان «رواتـــب شهر 
جار على تامني رواتب شهري حزيران وتموز 
املقبلني“، مؤكدا أنه «ال توجد مؤشرات خطيرة 
حــيــال عــدم الــقــدرة على تــامــني رواتـــب موظفي 

الدولة».
امــامــهــا جملة من  «الـــدولـــة  ان  واضــــاف مظهر 
الــحــلــول تــســتــطــيــع مـــن خــاللــهــا تـــامـــني رواتــــب 
موظفي الدولة وهذا ال يعني انها تمتلك عصا 
ســحــريــة، لــكــن وجـــود حــكــومــة رســمــيــة تمتلك 
جــمــيــع الـــصـــالحـــيـــات امـــــر فــــي غـــايـــة االهــمــيــة 
 لــفــتــح ابــــــواب الـــتـــعـــاون مـــع كـــل الــــــدول لــتــجــاوز

 االزمة».

« »
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وبـــعـــد أن اعـــلـــنـــت انــــجــــاز املــــشــــروع فــــي ثــمــانــي 
الــتــخــطــيــط الطــالقــه  مــحــافــظــات، تــســتــعــد وزارة 
قـــريـــبـــا فــــي مــحــافــظــتــي واســـــــط وديـــــالـــــى حـــال 
اســتــكــمــال االجــــــراءات االداريــــــة، وفــقــا للمتحدث 
الى  الهنداوي، مشيرا  الزهرة  الــوزارة عبد  باسم 
تشغيل  مشروع  فيها  اطلق  التي  املحافظات  ان 
الشباب هي ذي قار والديوانية واالنبار والنجف 
االشـــرف وكــربــالء والــبــصــرة، واخــرهــا قبل ايــام 
توقيع عقد املشروع في محافظتي بابل ونينوى.
ـــــى من  وكــشــف الـــهـــنـــداوي عـــن ان املــرحــلــة االول
املشروع ستوفر ما ال يقل عن  الفي فرصة عمل 
في كل محافظة، ومع مــرور الوقت ستزيد هذه 
الفرص وصوال الى 100 ألف فرصة عمل بحلول 

نهاية هذا العام.
ولــعــل نــجــاح هـــذا املـــشـــروع بــحــاجــة الـــى دعـــم، ال 
املنتج، وفقا لعضو لجنة  سيما في مجال دعــم 
الــدكــتــورة ندى  النيابية  االســتــثــمــار واالقــتــصــاد 
شــاكــر جـــودت، الــتــي وصــفــت املــشــروع بــأنــه من 
الخطوات الواعدة ويمكن له ان يحقق الهدف في 
تفعيل الصناعة الوطنية في ما لو تم دعمه من 

قبل الحكومة وحمايته من املنتج املستورد.
لـ»الصباح» الى أن  واشــارت جــودت في تصريح 
هذا املشروع أقر في الدورة السابقة وتم حينها 
االتــفــاق مــع البنك املــركــزي لتمويل املــشــروع، اال 
استكماله،  دون  حــالــت  عــدة مشكالت  هــنــاك  ان 

ابرزها منافسة املنتج املستورد.
واكــــــدت فـــي هــــذا الـــصـــدد اهــمــيــة فــــرض رســـوم 
جــمــركــيــة لــلــمــادة املـــســـتـــوردة مـــن اجــــل حــمــايــة 
الـــصـــنـــاعـــة املـــحـــلـــيـــة، مــبــيــنــة أن «فــــــرص نــجــاح 
هــذه املــبــادرة وفــي الــوقــت الــحــاضــر كبيرة جــدا، 

الشباب  من  املهمة  الفئة  انها تستهدف  السيما 
العاطلني عن العمل، بالتالي ستوفر فرص عمل 
الى  العملة الصعبة  لهم.. فضال عن منع خــروج 

الخارج».
كما اكدت ان املشروع سيرفع املستوى املعيشي 
ــقــطــاع الــخــاص  لــلــشــبــاب، ويــحــقــق تـــطـــورا فـــي ال

وبالتالي يسهم في تفعيل االقتصاد.
واوضـــحـــت عــمــيــد كــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــات االعـــمـــال 
أن  نعمة  حسني  نغم  الــدكــتــورة  النهرين  جامعة 
على  يعتمد  الشباب  لتشغيل  الوطني  املــشــروع 
مــبــدأ الــشــراكــة بـــني الــشــبــاب وتــطــويــر قــدراتــهــم 
إنــشــاء مــشــاريــع واعــــدة ومـــدرة  وتمكينهم مــن 

للدخل.
وعدت نعمة في حديثها لـ»الصباح» ان «املبادرة 
الوطني  املستوى  على  التحديات  أكبر  مــن  تعد 
البطالة في  الشباب وتقليص نسبة  في تشغيل 
املشروع  «أهــم عوامل نجاح  ان  الــعــراق»، مؤكدة 
بأن تكون لوزارة التخطيط تصورات ستراتيجية 
والخدمات  والــزراعــة  الصناعة  لقطاعي  متكاملة 
الــتــي تــكــفــل تــمــكــني الــشــبــاب واســتــيــعــابــهــم في 
اقتصادية  جـــدوى  بـــدراســـات  تنموية  مــشــاريــع 

ضامنة لنجاحها».
ويرى االستاذ في كلية بغداد للعلوم االقتصادية 
تشغيل  نجاح مشروع  ان  النجم  احمد  الدكتور 
الـــشـــبـــاب يــتــطــلــب الـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
االجتماعية  والشؤون  العمل  ووزارة  لالستثمار 
والبنك املركزي، اضافة الى تفيعل دور املنظمات 

الدولية التي يمكن ان ترعى مثل هذه املبادرات.
وأكـــــد الــنــجــم فـــي تــصــريــح لــــ»الـــصـــبـــاح» ان هــذا 
املــشــروع ممكن ان يــوفــر ثــالثــة مــاليــني فرصة 

عمل في غضون السنوات الثالث املقبلة، ويسهم 
الــــى حـــد كــبــيــر فـــي الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة الــتــي 
بيانات  بحسب  باملئة   13.8 نسبة  الــى  وصــلــت 

وزارة التخطيط.
الــبــطــالــة تستدعي  مــن  النسبة  هـــذه  ان  واوضــــح 
وضع معالجات حكومية جذرية بمديات قصيرة 

وطويلة األمد.
واشــــاد الــنــجــم بــاملــشــروع الــوطــنــي الــــذي أطلقته 
انـــه يــســهــم فــي تحقيق  الــتــخــطــيــط، واكــــد  وزارة 

هــــدف الــتــنــمــيــة بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــات الــقــطــاع 
الخاص التي تعد بمثابة الوعاء الحاضن إلحداث 
التقليدي  الــتــوجــه  مــن  بـــدال  اســتــثــمــاريــة،  تنمية 
املــوازنــة  ارهــقــت  التي  الحكومية  التعيينات  نحو 
ان  دون  مــن  مــالــيــة  اعــبــاء  واضـــافـــت  التشغيلية 

تحقق عوائد تنموية في البلد.
كما ان املشروع، وبحسب النجم، سيسهم بشكل 
للقطاع  االستثماري  الـــدور  تفعيل  فــي  بآخر  أو 
الخاص وفي اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة 

بدعم من املصارف الحكومية والخاصة وبالتالي 
خلق فرص عمل كبيرة تمتص نسبة اليستهان 

بها من البطالة.
وشـــدد عــلــى اهــمــيــة األخـــذ بــعــني االعــتــبــار نسب 
ــة فـــي املــحــافــظــات ودرجــــــة تـــوافـــر الــبــنــى  ــبــطــال ال
الــتــحــتــيــة الـــضـــامـــنـــة فــــي تــــوزيــــع املـــشـــاريـــع بــني 
اثــر كبير في  احـــداث  املحافظات بما يسهم فــي 
تنميتها والنهوض بواقعها الصناعي والزراعي 

والخدمي.
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مبنى وزارة التخطيط ... ارشيف

منفذ الشالمجة الحدودي.. ارشيف

مشروع سكني.. ارشيف

اعلنت محافظة نينوى البدء بتأهيل ثالثة فنادق في املوصل واعادة بناء 
400 دار مدمرة في املدينة القديمة.

ان «املالكات  لـ»الصباح»  الجبوري في تصريح  وقال محافظ نينوى نجم 
لـــوزارة  تابعتني  مــع شركتني  وبــالــتــعــاون  املــوصــل  بــلــديــات  فــي  الهندسية 
االعــمــار االســكــان، شــرعــت بــاعــمــار  ثــالثــة مــن اكــبــر فــنــادق املــوصــل التي 
تعرضت الى دمار خالل االحــداث التي رافقت عمليات تحرير املدينة من 

عصابات داعش االرهابية.
وبني ان عملية اعمار الفنادق بدأت بعد انجاز رفع االنقاض منها بالكامل، 
اشور،  وفندق  املوصل،  فندق  باالعمار هي  املشمولة  الفنادق  ان  مضيفا 
وفــنــدق املــديــنــة.واوضــح املــحــافــظ ان اعــمــار هــذه الــفــنــادق يتم بتمويل من 
املــتــضــررة، مــن دون ان يتم تحديد مــدة االنجاز  صــنــدوق اعــمــار املناطق 

بسقف زمني.
من جانبه، كشف قائممقام املوصل زهير االعرجي، عن البدء بإعادة بناء 
إعمار  حملة  من  الثامنة  الدفعة  ضمن  القديمة،  املدينة  في  منزل   (400)

وترميم املنازل املتضررة جراء العمليات العسكرية. 
وقال االعرجي في تصريح لـ»الصباح» إّن املالكات الهندسية والفنية في 
بلدية وبلديات نينوى وبالتعاون مع شركة عطاء الخير الهندسية باشرت 
إعــادة إعمار وتأهيل دفعة جديدة تضم نحو 400 منزل متضرر داخل 

مدينة املوصل القديمة.
 وأضاف االعرجي  أنَّ «مدة إنجاز هذه املنازل وإعمارها ستستغرق نحو 

سبعة شهور».

اعــدت وزارة االعــمــار واالســكــان والبلديات 
العامة خطة لتنفيذ 250 الف وحدة سكنية 

سنويًا موزعة بني عموم املحافظات.
وافـــاد مصدر فــي املــركــز اإلعــالمــي لــوزارة 
االعــــمــــار بــتــصــريــح خــــص بــــه «الـــصـــبـــاح» 
ازمة  الــوزارة وضمن خططها ملعالجة  بأن 
الــف  اعـــــدت خــطــة النـــشـــاء (٢٥٠)  الــســكــن 
وحدة سكنية سنويا من خالل توزيع مهام 
النقص  لــســد  عـــدة  قــطــاعــات  بــني  تنفيذها 

الحاصل في الوحدات السكنية.
واوضــــح ان الـــدراســـة الــتــي اعــدتــهــا الــــوزارة 
بتنفيذ  الــخــاص  القطاع  يــقــوم  ان  تتضمن 
باالعتماد  ســنــويــا  وحـــدة سكنية  الـــف   ٥٠
عــلــى مـــا يــمــتــلــكــه مـــن مــعــامــل بــنــاء جــاهــز 
الف   ١٠٠ املحافظات، فضال عن  في عموم 
الــشــركــات  بتنفيذها  تــقــوم  سكنية  وحـــدة 
وتشغيل  تنفيذ  فــي  الخبرة  ذات  األجنبية 
الى جانب تنفيذ ٥٠  الجاهز،  البناء  معامل 

الف وحدة سكنية سنويًا من قبل شركات 
في  املنتشرة  معاملها  طــريــق  عــن  الــــوزارة 
عــمــوم املــحــافــظــات، بينما تــقــوم الــشــركــات 
االستثمارية بتنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية 
في  الــواحــدة  النافذة  مبدأ  باعتماد  سنويا 

الحصول على األرض.
ـــــــوزارة ســتــعــمــل على  واكــــد املـــصـــدر ان «ال
لــلــدور  انــتــاجــيــة  بــخــطــوط  تــعــزيــز معاملها 
الــســكــنــيــة، امــــا عـــن طـــريـــق االســتــثــمــار او 
ــــشــــراء، اذ ال بـــد مـــن اســـتـــخـــدام مــعــامــل  ال
تمتاز  والــتــي  والشقق  الـــدور  لبناء  خــاصــة 
التي  التقليدية  الــطــرق  عــن  بعيدا  بــالــجــودة 
الوحدات  البالد ملاليني  لم تعد تلبي حاجة 

السكنية.
أنـــجـــزت  أن  ســـبـــق  ـــــــــــوزارة  ال أن  وأوضـــــــــح 
بموجب مشروع  السكنية  الــدور  تصاميم 
املدن السكنية الجديدة وبمساحات مختلفة 
وفق أحدث معايير البناء واملواصفات، بما 
 يسهم في توفير وحــدات سكنية بأسعار 

مناسبة.

افتتحت دائرة صحة النجف مستشفى للعزل الصحي نفذته االمانة العامة 
للعتبة الحسينية وفق أحدث املواصفات العاملية.

افتتاح  الياسري في مؤتمر صحفي خالل  النجف لؤي  وأوضــح محافظ 
املستشفى، ان مركز الشفاء الذي تم افتتاحه في مستشفى الحكيم العام 

تم تنفيذه بمدة قياسية ال تتجاوز العشرين يوما.
نظام  وفــق  ٣٠ ســريــرا مصمم  تبلغ سعته  الـــذي  املستشفى  ان  واضـــاف 

الردهات املنعزلة، وتم انشاؤه على مساحة كلية ١٢٥٠ مترا مربعا.
وقدم محافظ النجف شكره إلى املرجعية الدينية العليا وللمتولي الشرعي 
للعتبة الحسينية، على إنجاز هذا املستشفى الذي تم انشاؤه وفق أحدث 
عمل  في  نوعية  نقلة  سيحقق  املستشفى  ان  مؤكدا  العاملية،  املواصفات 
دائــــرة صــحــة الــنــجــف، وســيــقــدم دعــمــا كــبــيــرا لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في 

املحافظة خالل فترة التعرض لجائحة كورونا ومابعدها أيضا.
كما اشاد الياسري بالدور الكبير للمرجعية الدينية والعتبات املقدسة في 
مواجهة جائحة كورونا، وفي دعم املالكات واملؤسسات الصحية، مشيرا 
الى ان املركز هو الثاني بعد ان تم انجاز مركز للعزل الصحي نفذته العتبة 
العباسية املقدسة على طريق نجف كربالء، بتمويل من مستشفى أمير 

املؤمنني التخصصي التابع للمرجع األعلى السيد علي السيستاني.
هذا وحضر حفل افتتاح املستشفى الذي اطلق عليه اسم مركز الشفاء، 
مــديــر عـــام صــحــة الــنــجــف، ومــمــثــلــون عــن الــعــتــبــة الحسينية ومــالكــاتــهــا 
الهندسية، اضافة الى مجموعة من األطباء واملسؤولني في محافظة النجف.

البصرة  قــررت خلية االزمـــة فــي محافظة 
تخفيف اجـــــراءات حــظــر الــتــجــوال واعـــادة 
ابتداء من  الحدودي  فتح منفذ الشالمجة 

الجمعة املقبل.
أسعد  املهندس  البصرة  محافظ  وتـــرأس 
عبداالمير العيداني، اجتماعا لخلية األزمة 
بــحــضــور مــمــثــلــي الــجــهــات ذات الــعــالقــة، 
الــقــرارات  إلــى عــدد من  وتوصل االجتماع 
فــــي مــقــدمــتــهــا تــطــبــيــق الـــحـــظـــر الــجــزئــي 
لــلــتــجــوال بـــدًال عــن الــحــظــر الــكــلــي اعــتــبــارا 
من يــوم غد األحــد، اذ سيسمح بالتجوال 
مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة صــبــاحــًا وحــتــى 

السادسة مساًء ليبدأ بعدها الحظر.
وتــضــمــنــت قـــــرارات الــخــلــيــة عـــدم الــســمــاح 
والــنــواحــي ومركز  االقــضــيــة  بــني  بالتنقل 
املحافظة اال لالمور الطارئة، وتستثنى منه 
والصحفيني  واألمــنــيــة  الصحية  املــالكــات 

أثناء أداء واجباتهم في تغطية األحداث.
يـــكـــون دوام  الــــقــــرارات أن  كــمــا تــضــمــنــت 
الدوائر في البصرة، بواقع 25 % على أن 
يتم االلتزام بوسائل الوقاية، بينما سيتم 
السماح بفتح العيادات الطبية خالل فترة 
االلتزام بإجراءات  الجزئي شريطة  الحظر 
الــى السادسة  الثالثة عــصــرا  الــوقــايــة، مــن 
مــســاء عــلــى أال يــزيــد عـــدد املــراجــعــني عن 
١٥ مـــريـــضـــا وارتـــــــــداء الــــقــــفــــازات الــطــبــيــة 
والكمامات وتطبيق التباعد بني املراجعني، 

واستمرار التعقيم.
واتـــفـــقـــت خــلــيــة األزمــــــة عــلــى غــلــق وعـــزل 
عـــــدد مــــن املـــنـــاطـــق املـــــوبـــــوءة بــاملــحــافــظــة 
مــنــهــا، ابـــو صــخــيــر. والـــخـــورة فــي قضاء 
الهارثة، ومناطق الترابة وام الشويج وحي 
الشهداء في قضاء املدينة، ومناطق القائم 
في  الــحــســني  وحـــي  والتميمية  القبلة  فــي 
أبي  في  العوجة  ومنطقة  املحافظة،  مركز 
الخصيب والشافي في قضاء الدير، على 
فـــي متابعة  الــطــبــيــة  املـــالكـــات  أن تــســتــمــر 

وفــحــص املــالمــســني فــي هـــذه املــنــاطــق من 
أجل تضييق الخناق على الفيروس.

افتتاح منفذ  إعـــادة  إلــى  الخلية،  واشـــارت 
الــشــالمــجــة الـــحـــدودي ابـــتـــداء مــن يـــوم ١٥ 
ايــار مبدئيا أو أقــرب مــن هــذا التأريخ في 
حال اكتمال اإلجراءات في املنفذ، لضمان 
دخول املواد الغذائية للبصرة، مع التشديد 
على ضمان املراقبة الصحية واألمنية في 

املنفذ.
وشددت الخلية على ضرورة التباعد وعدم 

إقامة التجمعات البشرية في املحافظة، إلى 
التوعية الصحية  جانب استمرار حمالت 
الخارج  مــن  القادمني  واالعــالمــيــة، وحجز 
فــــي مــخــيــم الــــعــــزل لـــحـــني صــــــدور نــتــائــج 
فحوصات الPCR من مختبرات الصحة 

العامة في بغداد.
وذكرت الخلية ان املالكات الطبية ستواصل 
اعمالها، في زيارة املناطق التي تود إجراء 
الكلي  الحظر  يطبق  أن  على  فيها،  مسح 

الشامل يومي الجمعة والسبت.
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يرى خبراء ومختصون بالشأن االقتصادي، 
ان املنهاج الــوزاري لرئيس الــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي ركــــز عــلــى الـــجـــوانـــب االقــتــصــاديــة 
املهمة وهي االستثمار والصناعة واملصارف، 
داعني الى اتخاذ اجراءات استباقية قبل البدء 
قانون  كتعديل  الحكومي  الــبــرنــامــج  بتنفيذ 
مــجــلــس االعـــمـــار ودمـــــج هــيــئــات االســتــثــمــار 
الوطنية والعمل على حصر السالح بيد الدولة 

لخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وقــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي مــاجــد الــصــوري 
"املــــنــــهــــاج  ان  لـــــــ"الــــــصــــــبــــــاح":  تــــصــــريــــح  فــــــي 
ــــــــوزراء الــحــالــي  ــــــــوزاري لــحــكــومــة رئـــيـــس ال ال
بالجيد،  وصــفــه  يــمــكــن  الــكــاظــمــي  مصطفى 
ارادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة مــــن   وعـــلـــيـــه البـــــد 

 لتنفيذه" .

ة ة االساسيَّ القطاعات االقتصاديَّ
الــــــــــوزاري لــلــحــكــومــة  واضــــــــاف ان "املــــنــــهــــاج 
الحالية وضع جزءًا من الحلول للتخلص من 
الــعــراق سياسيًا  تــواجــه  الــتــي  الكبيرة  االزمـــة 
واقتصاديًا واجتماعيًا"، مشددًا على "ضرورة 
البرنامج الحكومي لكونه واعدًا  البدء بتنفيذ 
االساسية  االقتصادية  القطاعات  وسيخدم 
 وهــــــي االســــتــــثــــمــــار والــــصــــنــــاعــــة والــــــزراعــــــة 
"تشكيل مجلس  أن  الــى  واملـــصـــارف".واشـــار 
ضرورية،  حاجة  واالستثمار  لالعمار  اعلى 
النـــه ســيــقــوم بمهمة دفـــع عــجــلــة االســتــثــمــار 
واالقتصاد في البلد"، مؤكدًا ان "هذا املجلس 
يــحــتــاج الـــى تــعــديــل قـــانـــون مــجــلــس االعــمــار 
املـــوجـــود حــالــيــًا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، اذ فيه 
نـــواقـــص كــبــيــرة ويــمــكــن ان يـــؤثـــر فـــي عمل 
مــجــلــس االعــــمــــار عـــنـــد تــشــريــعــه بــصــيــغــتــه 

الحالية".

دمج هيئات االستثمار
وتابع "كما يجب دمج هيئات االستثمار في 
جميع املحافظات، النها تعد حلقات روتينية 
الــبــالد"،  زائـــدة تعرقل عملية االســتــثــمــار فــي 
ـــى "تــوظــيــف الــشــخــصــيــات املــنــاســبــة  داعـــيـــًا ال
للنهوض بواقع  امللفات االقتصادية  ادارة  في 
االقــتــصــاد الــوطــنــي". مــن جــهــتــه، اكـــد الخبير 

االقتصادي همام الشماع، ان "تنفيذ البرنامج 
الــــوزراء مصطفى  رئيس  قبل  مــن  الحكومي 
استباقية  اجـــــراءات  اتــخــاذ  يتطلب  الــكــاظــمــي 
الدولة  بيد  الــســالح  بحصر  متمثلة  تمهيدية 
بيئة  لخلق  والتهديد  التسليح  مظاهر  والغاء 
الشماع  وقــال  املستثمرين".  تستقطب   آمنة 
املــال جبان  "رأس  ان  لـ"الصباح":  في تصريح 
امــوالــه وتحميه"،  تؤمن  بيئة  الــى  لذلك يحتاج 
الفتًا الــى انــه في "اآلونـــة االخــيــرة ال تستطيع 
تعطيها  الــتــي  الضمانات  تنفذ  ان  املــصــارف 

للمقترضني".

بيئة استثمارية آمنة
الـــى تطوير  واوضـــــح ان "االقـــتـــصـــاد يــحــتــاج 
االســتــثــمــار، االمــــر الــــذي يــتــطــلــب خــلــق بيئة 
او  تــــدخــــالت  اي  دون  مـــثـــالـــيـــة  اســـتـــثـــمـــاريـــة 

تقاطعات"، وان املصارف يتطلب عملها بيئة 
آمــنــة وعــنــدمــا تــحــصــل عــلــى ضــمــانــات على 
قـــرض يــجــب ان تنفذ هـــذه الــضــمــانــات ال ان 
"السبب  ان  مبينًا  ورق"،  عــلــى  حــبــرًا  تصبح 
الذي يجعل املصارف االن عبارة عن صناديق 
هو انها ال تستطيع ان تمنح القروض خوفًا 
مــــن عـــــدم تـــســـديـــد الــــقــــرض الن الــضــمــانــات 
الــــتــــي تــــقــــدم غـــالـــبـــًا مــــا تــــكــــون مـــالـــيـــة وحـــني 
االمــوال  الحجز على   االستحقاق ال تستطيع 

والعقارات".

بدء البرنامج الحكومي
الــى ضمانات  وتــابــع: ان " االقــتــصــاد بحاجة 
حــقــيــقــيــة وفــعــلــيــة لــالســتــثــمــار واالقـــتـــصـــاد 
ولـــرجـــال االعـــمـــال واالمــــــوال، وهـــذه تــأتــي من 
خـــالل اتــخــاذ اجـــــراءات اســتــبــاقــيــة قــبــل الــبــدء 

رئيس  داعــيــًا  الــحــكــومــي"،  الــبــرنــامــج  بتنفيذ 
ـــــــــوزراء الـــــى "تــحــقــيــق االمــــــن واالســـتـــقـــرار  ال
بــاي  يــبــدأ  ان  قــبــل  للمستثمرين  والطمأنينة 
خــــطــــوة فــــي الـــجـــانـــب االقــــتــــصــــادي لــتــنــفــيــذ 
ـــنـــواب  بـــرنـــامـــجـــه". يـــشـــار الـــــى ان مــجــلــس ال
قـــد صـــوت عــلــى مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة رئــيــس 
ـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، كـــمـــا صـــوت  ال
ــلــحــكــومــة   ايــــضــــًا عـــلـــى املــــنــــهــــاج الــــــــــــوزاري ل

الجديدة.
وتــضــمــن املــنــهــاج الـــــــوزاري فـــقـــرات عــــدة من 
ضمنها  ما يخص الجانب االقتصادي، حيث 
ركــز على دعــم عملية االســتــثــمــار مــن خالل 
واالستثمار،  لالعمار  اعلى  مجلس  تشكيل 
ودعـــــم الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي عـــن طـــريـــق  رفــع 
الــعــراق"، وكذلك دعــم قطاع   شعار "صنع في 

املصارف.

تتعاظم اهمية الغذاء من الناحية التجارية بعد ازمتي النفط وكورونا؟ ال شك في 
ذلك، اذ ان كال االمرين سيكونان مهيمنني في تقرير السياسات االقتصادية في 
االفق املنظور، نظرًا لتعدد مراكز السيطرة في القرار وال انفراد واحتكار له بعد 

تراجع اوبك وتنافس الدول في ايجاد لقاح للجائحة.     
الواقع الفعلي في السياسات الغذائية هو ان 85 باملئة من االستهالك الغذائي يتم 
عبر الناتج املحلي وتتقدمه الدول الصناعية ووضع الصني مقبول ومتواضع لبقية 
آسيا واميركا الالتينية وكارثي في افريقيا، هذا االمتياز للدول الصناعية دفعها 
الى تحويل باقي الدول الى االعتماد على التجارة معها، (د. سمير امني /مستقبل 
التصنيع  التفاوت في  اقليميًا في ضــوء  الحال علينا  انعكس هــذا      ( الــزراعــة 
واالقتصاد الريعي، فجيراننا يتنافسون على التصدير الينا بعشرات املليارات 
من الــدوالرات سنويًا، وهذا طبيعي في عالم العرض والطلب بل مشروع وهكذا 
استبيحت منافذنا الحدودية.   ففي تصريحات 
نهاية  الــحــدوديــة  املــنــافــذ  هيئة  لــرئــيــس  صحفية 
السنوية  املنافذ  مـــوارد  بــان  افــاد  املــاضــي  شباط 
منها  املتحقق  لكن   ، دوالر  مليارات   10 بـــ  تقدر 
الدقيقة  الــعــمــل غــيــر  ــيــات  آل مــلــيــار دوالر بــســبــب 
واالقليم،  املركز  في  الحدودية  املنافذ  معظم  في 
وبما ان سياجنا الجمركي لم يحقق حتى رسم 
بريمر البالغ 5 باملئة من قيمة املستورد الذي هو 
التوت فان االمــر جسيم. ولذلك واستجابة  ورقــة 
لهذه الحالة سمعنا عن حرق سنوي في موسم 
الحصاد للحنطة والشعير، وفي موسم التسويق 
لتباع  الجوار  الحنطة من دول  نسمع عن تهريب 
املنافذ  وهــذا حصاد  عراقيني  او شعير  كحنطة 
املشرعة او تدمير الثروة السمكية في اقفاصها 
في الفرات االوسط او الحيلولة دون اقامة مشاريع 
الصناعة  تحجيم  او  الحيوانية  لــلــثــروة  او  الــبــان 
الوطنية ما اضطر املعامل الحكومية  الى التوسل 

لدوائر الدولة من اجل شراء منتجاتها. 
لذلك  وكــتــابــكــم،  كتابنا  ال يحسمه  الــتــحــدي  هـــذا 
وفي ضوء تباشير وزارة الزراعة باننا ال نحتاج 
الستراتيجية  للمحاصيل  بالنسبة  لــالســتــيــراد 
وانها تحمي 25 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا، علينا 
لذلك  املــيــاه،  ما يحفزنا لحسم ملف  اساسية  املوسمية كانت  االمــطــار  ان  تذكر 
علينا ان نــشــرع فــي مــفــاوضــات جـــاده لعملية تــكــامــل،ال سيما وانــنــا فــي االفــق 
املنظور سيكون استثمارنا ليس ملبيًا للطموح، فبالنسبة للغذاء كعنوان سيادي 
يجب رفع اداء منافذنا، والبد من مشاريع مشتركة متكاملة في العناصر الغذائية 
من البان وثروة حيوانية ومحاصيل ستراتيجية، كل يسهم بما يتميز وينفرد به 
سواء في الخصوبة ووفرة املياه واملستوى التقني، وهذا يجعل ملف املياه ايسر 
عمليًا وفق املواثيق الدولية للدول املتشاطئة. ولعل ما يدفع للتكامل في االنتاج 
القروض  او تحجمه  العراقي ستبتلعه  النفطي  الريع  ان  والحيواني هو  الزراعي 
االقتصادات  ومــع  اقتصاديًا  جيراننا  مع  نتكامل  فعندما  والخارجية،  الداخلية 

الكبرى والصني سيصبح طريقنا سالكًا لتنمية مستقرة اقليميًا.

تقرير الوظائف
األميركيني  مــاليــني  يحتاج  لــن  الــحــال  بطبيعة 
لتأكيد ما  إلــى إحــصــاءات  العمل  العاطلني عن 
بالفعل، فقد تضررت سبل عيشهم  يعرفونه 
بـــشـــدة بــســبــب عــمــلــيــات اإلغـــــــالق الــجــمــاعــي 
لـــألعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة خــــالل جــائــحــة فــيــروس 
كورونا التاجي، بيد ان تقرير الوظائف الرسمي 
اللمحات  أكــثــر  مــن  واحــــدة  للحكومة، ســيــقــدم 
بكل  االقتصادية  التداعيات  تلك  عــن  الشاملة 
املقاييس، حيث يظهر تسريح العمال وارتفاع 
الكبير  الكساد  إلى مستويات  البطالة  معدالت 

في شهر نيسان املنصرم.
إحصاءات  مكتب  عن  الــذي سيصدر  التقرير 
الــعــمــل، سُيبلغ صــانــعــي الــســيــاســة فــي الــوقــت 
الـــــــذي يــــواصــــلــــون فـــيـــه االســـتـــجـــابـــة لــــألزمــــة، 
املنزل  البقاء في  أوامــر  وسيوثق مــدى تضرر 

بشدة للعمال األميركيني .
يـــتـــوقـــع االقـــــتـــــصـــــاديـــــون الـــــذيـــــن اســتــطــلــعــت 
األميركي  االقتصاد  أن  آراءهـــم،  "ريفينيتيف" 
نيسان/أبريل،  فــي  وظيفة  مليون   21.85 فقد 
وهـــو أكــبــر رقـــم مــســجــل عــلــى اإلطـــــالق، حيث 
الــشــهــريــة للحكومة  الـــوظـــائـــف  بــيــانــات  تــعــود 
فقدان  والــى جانب  العام 1939  إلــى  األميركية 
الوظائف في آذار/مــارس ، فإن تسريح العمال 
فــــي نـــيـــســـان/ أبــــريــــل ســيــقــضــي عـــلـــى جــمــيــع 
الوظائف املكتسبة خالل العقد املاضي بني آذار 
2010 وشباط 2020 ،حينما أضاف االقتصاد 

. BLS األميركي 22.8 مليون وظيفة ، وفقًا لـ
فــي غــضــون ذلــك تــوقــع االقــتــصــاديــون، ارتــفــاع 
أعلى معدل  باملئة، وهــو  إلــى 16  البطالة  معدل 
البطالة  أرقــــام  تــتــبــع  فــي    BLS بــــدأت أن  مــنــذ 
من  وهـــذا مستوى   1948 الــعــام  فــي  الشهرية 
الــبــطــالــة لـــم نــشــهــده مــنــذ الــكــســاد الــكــبــيــر في 
 BLS ثالثينيات الــقــرن املــاضــي، والـــذي تــقــدر
مــــن أجـــلـــه الـــبـــيـــانـــات. ويــــقــــدر االقـــتـــصـــاديـــون 
عند  ذروتـــه  بلغ  البطالة  معدل  ان  الحكوميون 

24.9 باملئة في العام 1933.
وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.4 باملئة في 
شهر آذار، والــذي كــان بالفعل زيــادة صارخة 
من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا القريب من 
3.5 باملئة في شباط املاضي، ولكن في مكان 

قريب من الذروة املتوقعة لهذا العام.

أسوأ معدل للبطالة
األبيض "كيفني  البيت  االقتصادي في  الخبير 
البطالة قد يصل إلى  هاسيت" قال، إن "معدل 
20 باملئة في نيسان، على حد قوله. مذكرًا ،اننا 
ننظر على األرجح إلى أسوأ معدل للبطالة منذ 

الكساد الكبير".
وقال "مارفن لوه" كبير املحللني الستراتيجيني 
تكون  لــن  إنــه   ، فــي "ستيت ستريت"  العامليني 
لدينا صــورة كاملة عن مــدى ســوء الــوبــاء في 
سوق العمل حتى نهاية شهر حزيران املقبل. 
فيما أشــار "مــارك زانــدي" كبير االقتصاديني 

، في تقرير  للتحليالت  في مؤسسة "مــوديــز" 
ــــى أن نــمــو الــوظــائــف  بــحــثــي هــــذا األســــبــــوع إل
الــذاكــرة  يــوم  األرجـــح بحلول  سيستأنف على 
، حــيــث تــبــدأ الــشــركــات فــي أجــــزاء كــثــيــرة من 

الواليات املتحدة في إعادة فتح ابوابها.
الواليات بالفعل في تخفيف  بــدأت بعض  وقد 
القيود، بينما ستستغرق واليــات أخــرى وقًتا 
أطــــول فـــي الــفــتــح وإعــــــادة الــتــجــديــد، ويخشى 
املــســتــهــلــكــون  كــــــان  إذا  مـــــا  االقــــتــــصــــاديــــون 
إعــادة  بمجرد  يفعلون  كــانــوا  كما  سينفقون 
إنــفــاق املستهلكني  االفــتــتــاح، وعـــادة مــا يمثل 
للواليات  اإلجمالي  املحلي  الناتج  ثلثي  حوالي 
املــــتــــحــــدة، وهــــــو أوســـــــع مـــقـــيـــاس لــالقــتــصــاد 

األميركي.
وقـــــال "ديـــفـــيـــد كــيــلــي" كــبــيــر الــســتــراتــيــجــيــني 
الــعــاملــيــني فـــي "جـــي بـــي مـــورغـــان فـــانـــدز" ، إن 
"املستهلك األكثر حذًرا الذي يقضي املزيد من 
الوقت في املنزل يمكن أن يغادر قطاع املطاعم 
ببطء  للتعافي   - العاملة  وقــوتــهــم   - والــتــرفــيــه 

أكبر".
 

إعانات البطالة
لقد اثرت فاشية Covid-19 في أميركا خالل 
الــشــهــريــن املــاضــيــني، وبــــدأ الـــنـــاس الــعــمــل من 
الثاني  النصف  ذلك في  أمكن  منازلهم حيثما 
التجارية  األعمال  أغلقت  آذار، حيث  من شهر 

وعــلــقــت املـــــــدارس الـــتـــدريـــس الــشــخــصــي. مع 
استمرار عملية اإلغالق، في ما قامت الشركات 
االنتظار  فــي  إبــقــائــهــم   أو  موظفيها  بتسريح 

بمنازلهم.
 ADP شركة  نشرته  منفصل،  تقرير  وأظهر 
ـــرواتـــب، أن أربــــاب الــعــمــل الــخــاصــني  ملــعــالــجــة ال
نيسان.  في  وظيفة  مليون   20.2 بإلغاء  قاموا 
الرغم من أن تقرير ADP واستطالعات  على 
BLS غـــيـــر مــرتــبــطــني بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فـــإن 
االقـــتـــصـــاديـــني واملــســتــثــمــريــن يـــنـــظـــرون إلـــى 
استبيان ADP كمؤشر ملا سيأتي في تقرير 

.BLS الوظائف الحكومي
وعــــلــــى مــــــدى األســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة، 
تــابــع االقـــتـــصـــاديـــون بــقــلــق مــطــالــبــات الــبــطــالــة 
الذين  األســبــوعــيــة، والــتــي تحسب األشــخــاص 
ألول  البطالة  إعانات  على  للحصول  يتقدمون 
مرة منذ منتصف آذار، حيث ارتفع العدد إلى 
القوى  باملئة من  قرابة 18.6  أو   ، 30.3 مليون 

العاملة في الشهر ذاته.

معدل البطالة
من املتوقع إضافة 3 ماليني مطالبة أولية أخرى 
لألسبوع املنتهي في 2 آيار الجاري. ومع ذلك، 
ال تحدد مطالبات البطالة معدل البطالة الرسمي 
، والذي يعتمد على مسح منفصل لحوالي 70 
الــشــهــر، لكن  الــف أســـرة تنتهي فــي منتصف 
االنــفــجــار فــي املــطــالــبــات يــشــيــر إلـــى أن ســوق 

العمل في أميركا في وضع صعب وحرج.
ويـــتـــم احــتــســاب األشـــخـــاص فــقــط عــلــى أنــهــم 
"عــاطــلــون" عــن طــريــق BLS عــنــدمــا يــكــونــون 
عــاطــلــني عـــن الــعــمــل ولـــكـــن مــتــاحــني لــوظــيــفــة 
ـــى الــبــحــث بــنــشــاط عن  جـــديـــدة ، بــاإلضــافــة إل
وظيفة جديدة ، أو إذا كانوا في "فترة تسريح 
مؤقتة" مع توقع استدعائهم للعمل في غضون 

ستة أشهر.
ولــكــن فــي األزمــــة الــحــالــيــة ، لــن يبحث ماليني 
األميركيني العاطلني عن عمل بوظيفة جديدة، 
البقاء  التجارية وطلبات  األعمال  نظًرا إلغــالق 
في املنزل، وهذا يعني أن الكثير من األشخاص 
املسرحني لن يتم احتسابهم في معدل البطالة 

في شهر نيسان الفائت.
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املثقفــــــــون بمختلف عناوينهــــــــم يلعبون دورًا اساســــــــيًا  في اثراء منظومــــــــة القيم في 
املجتمــــــــع وبالنتيجــــــــة  فهم بوابة اثــــــــراء هويته املعرفية ثقافيًا وسياســــــــيًا واجتماعيًا 
ومنــــــــع حدوث التصحر املعرفي والفراغ القيمي الســــــــائد اليوم فــــــــي تعامل املواطن مع 
قضايا وطنه وأزماته . وعلى مر التاريخ شــــــــكلت الثقافــــــــة قيمة معرفية في منجزها 
املقلق والنافع واملؤثر لتحفيز السياســــــــي نحو تحصني مشــــــــروعه البنائي بما يقدمه 
املثقف خالل اشــــــــتغاله الثقافي ومنجزه الفكري ،اذ تشــــــــكل قضايا اإلنسان مفاتيح 
لكشف  االضرار املحيطة بحياته العامة ، ال يتقصد بها لغة التسقيط املباشر وال لغة 
الشــــــــتم والتعبير الظاهري بل ينحو بها باتجــــــــاه اللغة الجمالية الدالة على احداث فعل 
التطهيــــــــر والتحرر لقيادة االنســــــــان نحو تغير نفســــــــه اوال ليتمكن من ناصية تغيير 
واقعه ومحيطه ومجتمعــــــــه. وهذا املنجز الذي يتجلى بمختلف أجناس وألوان الثقافة 
هــــــــو الذي يحدد املســــــــار والحياة الثقافية الي بلد يجعل مــــــــن مكانة املثقفني فيه، اهم  

ادوات االصالح واالعمار في مشروع بناء االنسان .
املؤســــــــف االول، منذ العام ٢٠٠٣ واالسباب مختلفة تراجع هذا املنظور ليتحول املثقف 
العراقي ولعدة اسباب ابرزها إهمال (السياسي) لدوره ليتحول 
ح رأي ومقتفي  مــــــــن متحرر رأي ومنجــــــــز إثرائي ، الى ُمصــــــــرِّ
اثر، ومتخندق خلف واجهة محددة، وبالنتيجة خســــــــرنا دوره 
التنويــــــــري وأضعنــــــــا فرصة أن يكون عنصــــــــرًا فاعًال في بناء 
وترصني هوية االنســــــــان العراقي الوطنية. املثقف بغض النظر 
عــــــــن بطاقتــــــــه التعريفية الشــــــــخصية وانتماءاتــــــــه ومرجعياته 
قادر  على أن يتحرك بقوة تحت شــــــــعار هوية املواطنة املوحدة 
ويكسر حواجز االبعاد الطائفية واملذهبية والسياسية ليحلق 
فــــــــي رحاب املجس االنســــــــاني فينتج معرفة مســــــــببة للتغيير 
واالصالح بال مقيدات انتمائية  ويتجاوز مســــــــافات الحواجز 
واملقيدات السياســــــــية وبذلك يتعاظم دوره وتكبر مسؤولياته 
اتجاه املواطن والوطن.واملؤســــــــف الثاني ان القوى السياســــــــية 
لم تســــــــتوعب قيمة واهميــــــــة وزارة الثقافة كاحــــــــد ابرز روافد 
االســــــــتثمار، وراحت تهمشــــــــها وتعدها ترفــــــــًا غير ذي جدوى 
فنرى عزوفًا عن االهتمام بهذه الوزارة  وتترك لها اقل نســــــــب 
مالية فــــــــي املوازنات الســــــــنوية، وتهمل فيها اعتبــــــــارات مكانة 
وقيمــــــــة وحقوق املثقفني ودورهم في تعضيد وتقويم مســــــــار 
العملية السياســــــــية التي يشــــــــكلون فيها رافدًا  فاعًال في اثراء 
مساحة النقد والجدل املعرفي، لو اتيحت للمثقفني  الفرصة ليمارسوا دورهم الفاعل 

واملؤثر في املجتمع.
املؤســــــــف الثالث يتجلى بأن اغلب املخاضات العســــــــيرة لــــــــوالدات الحكومات املتعاقبة 
كانت القوى السياســــــــية فيهــــــــا تبتعد عن التفكير الجاد في ان تختــــــــار وزارة الثقافة 
كمشروع لبرنامجها االصالحي والتنموي وتعدها قضية ثانوية خاسرة في مفهوم 

الفساد واإلفساد السياسي السائد .
اعمار االنســــــــان واثراء مســــــــاحته املعرفية ثقافًيا احدى نقــــــــاط رقي الدول املتحضرة 
واملزدهرة و صمام األمان ملنظومة الدولة للتعامل والتحرك وســــــــط  شعب وجيل واع 
متبصر يلتصــــــــق بجذوره القيمية والتاريخية  والحضارية والتراثية، ويعمل على ان 
يدافــــــــع عن قضاياه دفاعًا وجوديًا يخلو من العبــــــــث والفوضى.  ان الدولة بحكومتها 
وســــــــلطاتها التشريعية والتنفيذية في ظل ما تواجهه من تحديات جسيمة ينبغي ان 
تتحمل مســــــــؤولية اعادة النظر بضرورات  إنعاش الحياة الثقافية  واالهتمام الخاص 
باملثقف ودعم مشــــــــروعه املعرفي، وخالف ذلك ستفقد املنظومة السياسية احد ابرز 

مرتكزات نجاحها في عملية تحقيق البناء واالعمار واالزدهار في العراق .

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

من  املــوصــل  تحرير  ملحمة  بعد 
بـــراثـــن  داعــــش  اكــــدت املرجعية 
العليا في احد بياناتها الجمعوية 
الــحــقــيــقــة املــــرة الــتــي غــفــل عنها 
الــكــثــيــرون او غــّضــوا ابــصــارهــم 
االنتصار  نشوة  واخذتهم  عنها 
بان  التنظيم وحــــّذرت   على هــذا 
تنتِه  لــم  التنظيم  هــذا  مــع  املعركة 
بــعــد وامــــام الـــعـــراق شـــوط طويل 
ـــالحـــتـــفـــال بـــالـــنـــصـــر الـــنـــهـــائـــي  ل
بــذلــك فــالــحــرب لــم تضع اوزارهـــا 
للنصر  مقتضب  اعــالن  بمجرد 
، فـــمـــا جــــــرى خــــــالل االحــــتــــالل 
الــداعــشــي لــثــلــث مــســاحــة الــعــراق 
امـــر لــيــس بــالــهــني او الــعــابــر بعد 
بالكثير  التنظيم  هـــذا  ارتــبــط  ان 
مـــن االجــــنــــدات املـــوالـــيـــة لـــه داخـــل 
وخــــــــــارج الـــــــعـــــــراق، كــــمــــا ارتــــبــــط 
له  ستراتيجية  حواضن  بوجود 
بجميع  اللوجستي  الــدعــم  تــقــدم 
اشــــكــــالــــه وتــــشــــّكــــل مــــثــــابــــات لــه 
يــنــطــلــق مــنــهــا لــتــنــفــيــذ اجـــنـــداتـــه 
وضـــــــــرب قــــواتــــنــــا االمــــنــــيــــة بــني 
الحني واالخــر ، كلما سنحت  له 
الــفــرصــة بــذلــك  وبــاالســتــنــاد الــى 
االرض  على  السوقية  املعطيات 
النائمة  الخاليا  تقّدمه  مــا  وعلى 
(وهي ليست بنائمة) اضافة الى 
الــحــواضــن البعث / داعــشــيــة من 
ولـــوالهـــا ال تستطيع  تــســهــيــالت 
تـــنـــفـــذ  ان  داعـــــــــــش  عـــــصـــــابـــــات 

اجنداتها التخريبية   .
تلك الخاليا لم تزل تشّكل العمق 
توفر  فهي  لداعش  الستراتيجي 
لــهــا املــــــالذات الــتــي تــحــتــاج اليها 
ومـــنـــذ اجــتــيــاحــهــا لـــلـــعـــراق والـــى 

االن فــهــي مــربــط الــفــرس فــي اي 
نشاط معاٍد  يصدر من قبل هذه 
الــعــصــابــات  ، نــاهــيــك  عــن الدعم 
املــمــاثــل الــــذي تــقــدمــه االمـــتـــدادات 
االقليمية املمولة لداعش والداعمة 
لنشاطاتها وعلى جميع الصعد، 
اضـــافـــة الــــى الـــدعـــم الــلــوجــســتــي  
وهــي جهات لم تتواَن عن تقديم 
لتشابه  العصابات   لهذه  دعمها 
اطروحاتها السيا / طائفية  معها 
وانجالء  املوصل  تحرير  ومنذ   ،
غبار املعارك  استمرت التأكيدات 
وتـــواتـــرت الــتــحــذيــرات مــن عــودة 
نـــشـــاط هـــــذه الـــعـــصـــابـــات وبــــاي 
التأكيدات  ، وتــكــررت  كــان  شكل 
حــيــال ذلــك ولــكــن بـــدون فــائــدة !! 
وكواقع  الذكر  آنفة  املعطيات  .مع 
حـــــــال ال يـــســـتـــغـــربـــّن احـــــــد مــن 
عـــودة نــشــاط داعـــش عــلــى شكل  
ضــــربــــات تـــوّجـــهـــهـــا الـــــى قــواتــنــا 
الظروف  شتى  مستغلة  االمنية، 
وتختلف   ، والسياسية   االمنية 
نـــوعـــيـــة وقـــــــوة الــــضــــربــــات الــتــي 
الظروف  تلك  باختالف  توّجهها 
التي  الصفر  الــى نقطة  ، ونــرجــع 
والشعور  التراخي  عدم  تتضمن 
بــالــزهــو بــالــنــصــر ويـــجـــب اعــــادة 
التي كانت تحت  املناطق  تأهيل  
ســطــوة هـــذه الــعــصــابــات تأهيال 
كــــافــــيــــا لـــغـــســـل ادمــــــغــــــة اهــــالــــي 
ـــغـــرض تــنــقــيــتــهــا  تـــلـــك املـــنـــاطـــق ل
ــبــعــث /  مـــن تـــرســـبـــات الـــفـــكـــر   ال
ـــيـــس هـــــذا بــالــشــيء   داعــــشــــي  ول
ــــــك بــاالســتــعــانــة  املــســتــحــيــل وذل
بــــــالــــــدول الـــــتـــــي مـــــــرت بــــظــــروف 
ترسبات  مــن  للتخلص  مشابهة 

وافــــكــــار املـــاضـــي كــأملــانــيــا الــتــي 
النازي  عانت االهــوال من الحزب 
ومـــن حــواضــنــه وذيـــولـــه واذنـــابـــه  
السابقة.في  يوغسالفيا  وايضا 
الفترة االخيرة تطورت نشاطات 
داعــش الى مديات  تدميرية غير 
تختلف  ال  كــانــت  وان  مــســبــوقــة 
ان  السابقة ولكن  عن نشاطاتها 
يتم ذلك بعد اعالن تحرير العراق 
وتــطــهــيــره فـــهـــذا امــــر يــســتــدعــي 
التوقف ، فلم تعد املسألة تخص 
داعـــش  وحــدهــا بــل ارتــبــط االمــر 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار نـــــشـــــاط الــــخــــاليــــا  
(النائمة ) في تقديم الدعم لداعش 
كما لو كانت العصابات موجودة 
احتلت  في سابق عهدها عندما 
ـــعـــراق  مـــســـاحـــة تــــســــاوي ثـــلـــث ال
وبــــتــــنــــوع نـــشـــاطـــهـــا الــتــخــريــبــي 
املبرمجة  الــعــودة  حقيقة  تتضح 
والــتــدريــجــيــة  او انــهــا تــعــّد الــعــدة 
إلنتاج نسخة جديدة منها تكون 
اشد فتكًا، كما يدل ذلك على ان 
مــايــســمــى بــالــخــاليــا الــنــائــمــة هي 
لــيــســت نــائــمــة بــاملــعــنــى الــحــرفــي 
لـــلـــكـــلـــمـــة بـــــل هـــــي يـــقـــظـــة تــمــامــا 
ما  متى  اجندتها  بتنفيذ  وتــقــوم 
فهي  تـــشـــاء  هــــدف  والي  ارادت 
تختار الهدف والتوقيت املناسب 
لـــه وبـــمـــا يــتــنــاســب مـــع اجــنــدتــهــا 
مثل  التخريبية  داعشية   / البعث 
الطاقة   امــــدادات  تخريب وضــرب 
الــكــهــربــائــيــة الـــوطـــنـــيـــة واشـــعـــال 
الحرائق في حقول الحنطة وذلك 
مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــريـــب االقـــتـــصـــاد 
الوطني واحــداث بلبلة وحالة من 
لدى  وتذمر  والشكوى  الفوضى 

املواطن من حكومته. 
 واجـــمـــاال هــنــاك حـــرب ضــروس 
اخرى كان على الجهات املختصة 
ان تقوم بها وهي ال تقل ضراوًة 
 عن الحرب امليدانية وبها 

ً
وأهمية

ُيـــســـتـــكـــمـــل الـــنـــصـــر الــعــســكــري 
وتــــتــــحــــّقــــق نــــتــــائــــجــــه املــــتــــوخــــاة 
وبدونها يعّد هذا النصر ناقصا 
تــأهــيــل  بــــإعــــادة  اوال  ،  وتــتــمــّثــل 
 ، اسلفنا  كما  املريبة  الــحــواضــن 
وثانيا  بتفعيل دور االستخبارات 
الوطنية والجهات االمنية واطالق 
يــــدهــــا فــــي اكــــتــــشــــاف ومــتــابــعــة 
ومـــحـــاســـبـــة  الـــخـــاليـــا الـــبـــعـــث /
داعشية  وهي خاليا تعد الجيش 
الخفي لداعش واالمتداد السوقي 
لها ، داعش تحاول وبشتى الطرق 
فــي جبهات  تــعــّوض هزائمها  ان 
القتال وتقّلل من آثارها الصادمة 
على نفسيات عناصرها  لترفع 
املزيد  ولتكسب  معنوياتهم  مــن 
مـــن  الــتــمــويــل والــتــجــنــيــد والــدعــم 
املـــــادي والــلــوجــســتــي والــفــتــوائــي 
واالعــــــــالمــــــــي مــــــن امـــــتـــــداداتـــــهـــــا 
االقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة ، وتــســعــى 
ايضا  الى ايصال رسالة مفادها 
يتمّدد  أخطبوطي   تنظيم  باّنها 
وله أذرع ضاربة في كل مكان في 
الـــعـــراق ومـــن جــهــة اخـــرى تفنيد 
نظرية وجود مناطق آمنة او آمنة 
"نسبيًا "  السيما في وسط العراق 
ــد حــواضــنــه  وجـــنـــوبـــه فــهــو يــجــنِّ
ويسّير خالياها البعث/ داعشية 
/ النائمة ويبرمجها  ألجل ذلك . 
وبــدون هذين االجراءين سنبقى 

كل يوم نصحو على كارثة.

الــيــوم أصــبــحــنــا أمــــام حــكــومــة قــدمــت منهاجها 
الوزاري ، وصرحت بأنها ستحاول أن تدير دفة 
البالد بما يصحح األوضاع ، ويواجه اإلشكاالت 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة ويــــؤمــــن مــتــطــلــبــات 
الــعــراقــيــني فـــي ظـــل أوضـــــاع اقــتــصــاديــة عسيرة 

وغاية في الصعوبة . 
االحتجاج  طالبت حركة  املــاضــيــة   الفترة  خــالل 
الــســلــمــي بــــأن تــتــحــمــل الــحــكــومــة مــســألــة إجــــراء 
أن تقوم  األمـــر يتطلب  ، وهـــذا  انــتــخــابــات مبكرة 
االنتخابي  القانون  بــإصــدار  التشريعية  السلطة 
ــلــحــكــومــة أن تـــدعـــم مــفــوضــيــة  ل ، حـــتـــى يــمــكــن 
االنــتــخــابــات الــتــي تــســتــوجــب أن ال يــكــون بينها 
وان   ، معينة   بجهة سياسية  مرتبط  او  حــزبــي 
التي  الــى كــل اإلشــكــالــيــات السلبية  يتم االلــتــفــات 
رافقت االنتخابات السابقة لتالفيها ، وان تسعى 
الحكومة بكل وسائلها املتاحة لضمان الشفافية 
والنزاهة في التنافس االنتخابي وفرز األصوات . 
وألن حركة االحتجاج السلمي  قدمت العديد من 
املباشرة بشكل  الحكومة  على  يتوجب  الشهداء 
الجنائية  الــجــرائــم  فــي  للتحقيق  ومخلص  جــدي 
احالة  تتم  وان   ، املتظاهرين  بحق  مورست  التي 
من  تتشكل  قضائية  هيئة  الــى  التحقيق  ملفات 
عدد من القضاة النجاز ملفات التحقيق بالسرعة 
الشخصيات  كــل  التحقيق  يشمل  وان   ، املمكنة 

املتورطة. 
ونـــحـــن الــــيــــوم نــعــيــش أزمــــــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا ، 
والتقيد  الــوعــي  الشعب  مــن  تتطلب  املحنة  وهــذه 
وان   ، الــحــكــومــة  بـــقـــرارات  وااللـــتـــزام  بالتعليمات 
ومعالجة  الصحي  الــقــطــاع  الــى  الحكومة  تلتفت 
حــــاالت الــنــقــص فــي األجـــهـــزة الــتــي تــعــانــي منها 
املجتمع  مــن  تطلب  وان   ، الصحية  مؤسساتنا 
الـــدولـــي مــســاعــدتــهــا ومــســانــدتــهــا لــتــجــاوز هــذه 

املحنة . 
ــــســــالح بـــيـــد الـــــدولـــــة نــص  والشـــــــك ان حـــصـــر ال
دستوري يلزم التمسك به ، ويعني الحكومة على 
قيادة البالد وتوفير األمن ، وأن تكون الفصائل 
وأجــهــزة  املسلحة  الــقــوات  قــيــادة  تــحــت  املسلحة 
الــى مواجهة  فــاألمــر يفضي  ذلــك  ، ودون  األمـــن 
الدستور والحكومة والشعب ، ما يستوجب على 
كل فصيل مهما كان اسمه أن يعي هذه الحقيقة 
العراق أن يأخذ مساره في بناء دولة  التي تعني 

القانون  ، و القانون العراقي يمنع ذلك وتستوجب 
القوانني منع هذه الفصائل ومواجهتها . 

ــــنــــواب حــــني مــنــح  ونـــــــدرك جــمــيــعــًا أن مــجــلــس ال
الــثــقــة لــحــكــومــة الــســيــد الــكــاظــمــي ، فــقــد حملها 
 ، اإلشــكــاالت  مــن  كبيرًا  وثــقــًال  كبيرة  مسؤولية 
ونــجــد أن الــحــوار مــع حــركــة االحــتــجــاج السلمي 
والــشــخــصــيــات االقــتــصــاديــة والــســعــي لتشجيع 
الــقــطــاع الــخــاص هــمــا الــطــريــق والــســبــيــل الوحيد 

للتخفيف من كاهل الحمل الثقيل للحكومة . 
أبناء املناطق التي تم تدميرها من داعش ، واخوتنا 
داخـــل مخيمات  تــم تهجيرهم ووضــعــهــم  الــذيــن 
الحر وال يمكن  البرد وال تحمي من  ال تقي من 
لرعاية  مــاســة  بــحــاجــة  لبيوتهم  بــديــال  تــكــون  أن 
وأعمالهم  وقــراهــم  بيوتهم  الــى  للعودة  ومــعــاونــة 
ومدارسهم ، وهذا األمر منوط بمساعدة وجدانية 
مــن كــل مــن يجد ان يسهم الــى جــانــب الحكومة 
في إنهاء هــذا امللف ، وأصــحــاب رؤوس األمــوال 
والشخصيات املتمكنة ماديا في هذا البلد املعطاء 

مدعوون لهذا املوقف الوطني  . 
ان اعتماد العراق على النفط بشكل أساس أمر ال 
يقبله العقل ويرفضه املنطق ، لذا على الحكومة أن 
تلتفت الى القطاع الزراعي والصناعي والسياحي 
الــعــراقــي وتشجع  الــزراعــي  ، وان تحمي اإلنــتــاج 
الصناعة الوطنية بالوسائل التي تتمكن منها مع 
اننا ندرك جيدا أننا نعيش في ظل دولة ينخرها 
الــجــمــيــع دون استثناء  لــهــذا فـــان كـــان  الــفــســاد ، 
يــطــالــب بــاجــتــثــاث الــفــســاد ومــالحــقــة الــفــاســديــن 
 ، لــقــوانــني وقــــرارات رادعـــة  ، فاننا بحاجة ملحة 
ومستعجلة تالحق الفاسد وتطبق بحقه أقسى 
أوضـــاع عسيرة وصعبة يمر  فــي ظــل  العقوبات 
بها البلد ، وان نلمس جدية القضاء والحكومة في 

انهاء أو محاصرة هذا امللف . 
تــريــد ان تعيش بــســالم وبحاجة  انــنــا دولـــة  كما 
الـــذي غــاب عــن حياتنا ، ولــذلــك علينا أن  لــألمــن 
الداخلية  فــي شــؤونــنــا  الــخــارجــي  الــتــدخــل  نمنع 
أو  ،وان ننأى عــن ان نكون طرفا فــي أي صــراع 
إشكال دولي ، فلسنا بحاجة ألن نضع أنفسنا 
الــيــوم تــواق  ، فالعراقي  جــســورا لعبور اآلخــريــن 
ـــبـــالد الـــتـــي خــربــتــهــا الـــحـــروب   لــلــســالم وبـــنـــاء ال

واإلرهاب . 
والتعليم  القضاء  احترام  نــدرك جميعا ضــرورة 
اعــتــداء او موقف  ، و نرفض أي  وقــطــاع الصحة 
ضــد كــل مؤسسات الــدولــة ، وان الــقــانــون يجرم 
كل اعتداء مهما صغر او كبر ، لذا يتوجب علينا 
أن نتعاون يدا بيد ومع الحكومة التي سنحسن 
الظن بها في ظروفنا العسيرة ، وسنبقى ننتظر 
تحقيق الوعود التي طرحها السيد رئيس الوزراء 
الوعود  املرحلة وحجم  نــدرك صعوبة  إننا  مــع   ،
الــتــي تــراكــمــت على ظهر هــذا الــرجــل الـــذي تقدم 
لــيــؤدي دور الــفــدائــي ، ان نــجــح ولـــو بــبــعــض ما 
الــوزاري واخفق في الباقي فانه  جاء في املنهاج 
سيسجل اسمه بني القادة الذين يحترمهم الشعب 
الرجل ال يملك  بــأن  نــدرك جميعا  ، وأن  العراقي 
العصا السحرية في تذليل الصعاب واملشكالت 
نتأمل جميعًا شعبا  و   ، البلد  منها  يعاني  التي 
وحكومة ووزراء بأن هذا العراق هو نحن جميعا 
فيها  ونتوسم  قــادمــة  ملرحلة  نتهيأ   ان  علينا   ،
الــــعــــراق بهيًا  الــشــعــب ســيــنــتــصــر وســـيـــعـــود   ان 

معافى

الكاظمي كاملة  البرملان إال إن حكومة  رغــم إن 15 وزيـــرًا فقط هــم مــن صــوت عليهم 
الصالحيات ورئيسها يتمتع اليوم بمساحة مناورة وحراك أكبر بكثير في اشغال بقية 
تشكيلته، هو اليوم رئيس وزراء وليس مجرد مكلف بتشكيل حكومة وبالنتيجة بني 
يديه ما يمنحه قوة تفاوض أعلى الختيار بقية الوزراء بما ينسجم مع طموحاته وخطته 
إلدارة الدولة،  لو أراد هو ذلك وقبل تحقيق طموحاته وخطته يمكنه استخدام املتبقي 
من تشكيلته لفرض تهدئة سياسية ومد جسور تفاهم مع الفئات الغاضبة من النظام 

السياسي وباالخص قوى االحتجاج املستقلة.
مؤشرات كثيرة تؤكد صعوبة وربما استحالة الذهاب الى انتخابات مبكرة ولن نحتاج 
هنا الى ادراج قائمة املعرقالت لكن نكتفي بالتذكير إن اجراء انتخابات مبكرة سيعتمد 
في كل االحوال على قرارات برملانية ومن غير املتوقع ان تفضل فئة كبيرة من النواب 
انهاء وجودها والذهاب الى معركة انتخابية بكلفة مالية عالية وفي اجواء شعبية معادية 
لها، وسيفعل معظم النواب كل شيء ملنع انهاء دورتهم بسرعة أو 
باالحرى انهم سيجمدون هذا املسار عبر التغيب عن الجلسات 

التي يضم جدول اعمالها خطوات باتجاه االنتخابات املبكرة.
بل بوصفها وسيلة إلحــداث  لذاتها  االنتخابات  يريد  ال  الــشــارع 
التغيير في االداء السياسي وهو ما يمكن فعله جزئيًا بتكليف 
التواصل معه  قادرين على  او  املحتج  الشارع  وزراء مقربني من 
لتحقيق مطالبه وليس لرشوته سياسيًا ، وزراء يكون انشغالهم 
االصلي هو تحريك اداء مجلس الوزراء ليعمل بحماس أكبر نحو 
دفع مشاريع قوانني اصالحية لالداء السياسي ومحاربة الفساد 
العراق عن  وابعاد  الدولة  العام وتعزيز سلطة  املــال  وايقاف هدر 
املواجهات الدولية، وزراء ال ينشغلون بامللفات اليومية لوزاراتهم 
التي بالتأكيد لن تحقق طفرة في االداء نظرا لقصر عمر الحكومة 
التشغيلية  الــضــرورات  لسد  الكافي حتى  التمويل  وجــود  وعــدم 

اليومية.
من غير املتوقع ان يحظى اي مرشح لتولي وزارة ما بتأييد جميع 
املحتجني او القوى املنظمة لالحتجاج  فهؤالء طيف واسع وربما 
يجب  ولذلك  فعل سياسي  كل  في  كما  وتحاسد  تنافس  بينهم 
القبول بالحد املعقول من التأييد وفي حال الرفض الحاد يمكن 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــذهــاب الـــى شخصيات اصــالحــيــة قــويــة حتى 
تمثيل  ليس  فالهدف  باملحتجني  مباشرة  عالقة  لها  تكن  لــم  لــو 
املتظاهرين في الحكومة بل الدفع الى اصالحات جوهرية في االداء 
وهو ما يعني ان الخطوات االستثنائية لرئيس الــوزراء ستحتاج 

الى دعم داخل املجلس من أعضاء منسجمني مع توجهه.
الزعامات السياسية التقليدية في العراق ال تريد غالبًا ان ينجح اي 
رئيس وزراء حتى ال يتحول الى منافس انتخابي وشعبي لها باالضافة الى انها تعيش 
عقدا نفسية تجاه من يشغل منصبا رسميا بينما هي خارج ميدان القرار الحقيقي 
الــدولــة بــأي طريقة كانت وهــو مــا يعني ان الفشل  ابــقــاء يدها مطلقة فــي  ولــذلــك تريد 
سيالحق اي حكومة بدرجة مؤذية جدا للمواطنني ومحاولة التعايش او الرضوخ لهذا 
الوضع ثبت انها لن تؤدي إال الى مزيد من الغضب الشعبي وتهديد االستقرار والسلم 
تجمع  داعمة  كتلة  تشكيل  عليه  التدهور  منع  في  وزراء  رئيس  اي  ينجح  ولكي  العام 
النواب الغاضبني واملتفرقني ولو بصورة غير معلنة ويعززهم بوزراء موالني له ال لزعماء 
آخرين، والوزارات الخالية في مثل هذا الظرف تتيح ألي رئيس وزراء فرصة استثنائية 

لتعزيز قوته بطرح مبادرات استثنائية في ادارة الدولة  لو أراد هو ذلك.



حميد املــخــتــار فــي روايــتــه « تــابــو « ال 
محظورات عنده في السرد ، فهو كتب 
كل شيء ولم ينسى او يترك او يغفل 
شيئًا . حتى باتت  كل صفحة  تخبرك 
بانثياالت جديدة ال تشبه سابقتها وال  

الالحقة لها .
 قاموس من العبارات واملفردات الزاخرة 
السرد  تحرك  املــعــاش  الحياتي  بالثراء 
في نص سار بوتيرة غالبتها عناصر 
الــذي طغى في بعض  الدهشة والترقب 
الصفحات . في تقسيم داللــي ،  قسم 
املختار روايــتــه الــى اربعة اقــســام  وفي 
الــقــســم الـــثـــالـــث نـــجـــد  خــمــســة اوجـــــه : 
والثاني سامي  الشهواني  االول محمد 
فريد  والــرابــع  نهاوند  والــثــالــث  البصير 
الدين العطار والخامس جمولي الكوري 
، ولكل منها داللته في السرد واالخبار 
عـــن مـــا يــــدور فـــي ذاكـــــرة الــــــراوي الـــذي 

تكلم في كل شيء  وفي تعريف وتوضيح 
اعــطــى كــل وجـــه شــرحــًا مختصرًا قــبــل الــدخــول في 
سرد كل وجه . ثمة ضحايا كثر وانتهازيون وشهداء 
وفــاســدون  التمثيل  يجيدون  وممثلون  ووصــولــيــون 
وانقياء .. انها حكاية  حقبة  زمنية ال يجود الزمان 
بمثلها ابدا جعلت من النص يغوص في ارض خصبة 

من التداعيات واالنثياالت والشهادات . 
ـــذي يــجــري يــا ربـــي ؟ وملــــاذا وصــلــنــا الـــى هــذا  « مــا ال
الحال ”  ص 64 . هذه العبارة   تفصح كل املكنون 
والظاهر في الرواية ، انه السؤال االبدي الذي ال جواب 
له  سوى الحيرة والدهشة والقلق، انه زمن ال يشبه 
االزمان ولم نسمع عنه او عن احداثه . من هنا ينطلق  
من  بمصير  ضحاياه  مصير  ليربط  املختار  حميد 
آذاهــم بحجج واهية ليس آخرها  تسلط عليهم ومن 
القادر  عبد  الــحــاج  اجــادهــا  لعبة  انها   ! الديمقراطية 
املنتفع واملــمــثــل الــقــديــر فــي زمــنــني  وصــاحــب الجاه 
والــنــفــوذ والــحــظــوة ، ورقــص لها  مــزاحــم الــذي يــدور 
الجالد في كل  انــه   ، نعمته ووليها  في فلك صاحب 
االزمـــان والــقــوي الــذي ال يتوانى عــن فعل كــل شيء 
يحاولون  الذين  الضحايا  ولكن  الشرفاء..   يفعله  ال 
الفكاك من فخاخ الزمن وقيوده ، ال يستطيعون فعل 
أي شيء واجــب فعله ”  قطاع 33 و حسام الشهيد 
وفاضل املعدوم في سجن ابو غريب و الحاج غنتاب 

والحاج كشكول وتجية 
وام  وشـــــاتـــــي  وشـــــالـــــح 
عـــــبـــــاس وابـــــــــو عـــبـــاس 

والـــــحـــــاج غــــالــــي وزوجــــتــــه 
والــحــاج نعيم ” وســواهــم مــن الذين 

الحاج  مثل  االقــويــاء  الكبار  افــعــال  عليهم  وقــعــت 
عبد القادر ورهطه . اما قطاع 33 فيكون شاهدًا على 

زمنني احالهما اكثر مرارة من االخر . 
« الثورة هي القطاع 33 وهي الوطن  واالرض السوداء 
الى  املمتدة  ايامنا  الــحــزن  وفجيعة  ورايـــات  املنكوبة 
آمــاد سحيقة ، عــذاب بقامة العدم ، ذلــك العدم  الذي 
تــرصــع بــنــجــوم ومـــضـــات عــيــون املــحــتــضــريــن على 
ـــئـــة والــســرطــانــات  اعـــالـــي املــشــانــق والـــثـــرامـــات واالوب

املنبثقة من باطن االرض  ” ص 316 . 
امــا الـــراوي عبد الحميد املختار الــذي أتــى ذكــره في 
الراوية مرتني  ، فهو  امليت الحي ، املقتول والشاهد ، 
رجل الدين الذي تجده الشرطة مقتوال ولكن املفارقة 
بكامل  ويأتيهم  طلبه   في  يرسلون  عندما  الدرامية 
مالمحه وصورته واسمه ، في هذا املشهد الذي بناه 
الوضوح  ، هو   الدقة واالبهار  الروائي بناء غاية في 
امللغز بــالــســؤال والــحــيــرة ،  ومــالبــســات زمننا الــذي 
نــــرى فــيــه شــخــصــا ومــــن ثـــم نــــرى نــفــس الــشــخــص 

والهيئة  الــصــورة  وبنفس 
لــكــنــه لــيــس هـــو . اشــتــغــل 
حــــمــــيــــد املـــــخـــــتـــــار شــغــال 
واقــــعــــيــــا وتـــخـــيـــلـــيـــا وكـــــان 
يـــــســـــرد جــــمــــلــــه وافــــــكــــــاره 
الهادرة وفق تغليب الصنعة 
املباشر  النقل  على  الروائية 
ملـــــا يــــجــــري فــــكــــان صــــيــــادا 
دقــيــقــا لـــالحـــداث الــتــي جــرت 
ولم تكتب ، للمشاهد العفوية 
فكتبها  الــكــتــاب  اهملها  الــتــي 
الفعل  نكهة  ومنحها  بصدق 
وحـــيـــاة املــتــابــعــة واالصــــغــــاء . 
” ســتــفــاجــأ بـــانـــغـــالق املـــكـــان 
وبـــــؤســـــه وضـــــجـــــره وخــــطــــره 
وســتــفــاجــأ بــغــيــابــاتــه الــطــويــلــة 
كــمــا فـــي املـــــرات الــســابــقــة حني 
يــزورهــا في  ان  تلح عليه  كانت 
البيت رغم خطورة املكان وكثرة 
الــقــنــاصــة فــيــه  ” ص 190 .  ” 
تـــابـــو ” روايــــــة قـــالـــت كـــل شــيء 
بعذوبة اللغة و الصنعة املبهرة .

اشارات ودالالت 
ـ اورد الروائي حميد املختار قوال  
مسرحية  مــن  مقتطع  لبوشكني 
بوريس غودونوف جاء فيها : ثمة 

قصة اخيرة وينتهي سفر مدوناتي  .
ـ  في اخر سطر من الرواية يقول : ليس امامنا االن 
ســـوى صــفــحــات  بــيــض جــديــدة سيكتبها رغـــم كل 

شيء.
ـ بعض الحوارات مكتوبة باللهجة العامية وهي تؤدي 
بداللة  الفصحى  اللغة  مــن  اقــوى  بــرأيــي  هنا  معناها 

التأثر والتأثير .
ـ كتبت الرواية بأسلوبني ، االول شغل معظمها ، وهي 
اللغة الهادرة املعمقة . في حني كتب اخر فصل وهو ” 
قطاع 33 االنفاس االخيرة لحدائق الطفولة ” باسلوب 
اخر تماما ، كانت لغته هادئة وديعة وفيها مشاعر 

الحنني والذكريات  .
الــراوي ” عبد الحميد  الروائي اسم شخصية  ـ اورد 
املختار ” وهي من الحاالت النادرة التي يرد فيها اسم  

للشخصية مشابه السم كاتبها .
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النص
ــنــص مـــا ارتـــفـــع.. هـــل مـــا ارتـــفـــع من  ال
الــقــيــس:  امـــــرؤ  قــــال  كــمــا  أو  األرض؟ 
وجـــيـــد كــجــيــد الــــرئــــم لـــيـــس بــفــاحــش 
ما  وبــني  بمعـــطل  وال  نصتـــه  هــي  إذا 
نــص (ارتـــفـــع) ومـــا (بــــرز) أو ظــهــر أو 
نــتــأ تــكــمــن تــــصــــورات ومـــتـــاهـــات من 
حقيقة (ما نص) وما محق وما ربا.. 
ثنائية  يــمــارس  أن  الـــقـــارئ  يستطيع 
الــضــد حــضــورا وغــيــابــا، متكئا على 
تـــصـــور املـــســـكـــوت عـــنـــه، فــهــل يــأنــس 
النص عن  باطن  فــي  بالبحث  الــقــارئ 
امـــــــارات املـــســـكـــوت عـــنـــه؟ وهــــل مــوت 
ذات  مــن  ينبع  حقيقي  مطلب  املــؤلــف 
املــتــلــقــي؟ أم انـــهـــا طــبــيــعــة الــنــصــوص 
املــيــتــة الــتــي يــتــحــدث عنها الــلــغــويــون؟ 
الفصيل  ذلــك  النص.. هو  إنها طبيعة 
الــذي تموت عنه أمــه فــور والدتـــه، بني 
القارئ وطبيعة النص هنالك  ما يريد 
الــتــجــاذب  مــن  غــيــر محسومة  منطقة 
قوامها الصوت الذي قد يحافظ عليه 
القارئ، وهو صوت املبدع الذي أريد له 
التغييب، وقبل الخوض في مشروعية 
نــطــرح ســؤاال  املــطــلــب يمكننا أن  هـــذا 
نــقــارب حقيقته  أو  املــبــدع،  عــن ماهية 
من خالل أهم سماته، ويمكننا القول 
االحتفاظ بسمة مهمة  أو  التصور  أو 
قـــد يــجــب تــكــريــســهــا فـــي تــأمــلــنــا عن 
املبدع، وهي أنها (ما نص) ما (ارتفع) 
بــــه مــــن لـــغـــة، ومـــــا نــــص شـــكـــل نــصــا 
غــايــر املــســاحــة املــســتــويــة مــن األرض 
النص  فكان  املــبــدع،  عليها  تمرد  التي 
وهجا  تشكل  التي  النصوص  وكانت 
لغويا، واخترت كلمة (الوهج) ألنها ال 
تعطي كمًا  قــدر ما تعطي لونًا نكهة 
مـــغـــايـــرة، وبــمــعــنــى آخـــــر، إن املــؤلــف 
سيموتان  واملؤلف  النص  أم  سيموت 
ــــى نـــصـــوص، إن  إل الـــنـــص  إذا أحــلــنــا 
إمــكــانــيــة االلــتــفــات إلـــى نـــص مـــا تــبــدأ 
بـــمـــا يــتــصــف بــــه مــــن حــقــيــقــة لــغــويــة 

مؤتلفة،  لغوية  أحداثا  تشكل  مغايرة 
املبدع بني  وإن محاولة تغييب صوت 
ـــقـــارئ تعد  حــقــيــقــة الــنــص وســلــطــة ال
أبـــدع. ومــن املمكن أن نفهم  هــدمــا ملــا 
في مكان ما أن النص هو تلك األحداث 
 الــلــغــويــة املــؤتــلــفــة الــتــي أبــدعــهــا مــبــدع 

ما،
غير أن املشكلة تقع في عقل املتلقي 
املـــصـــادرة في  الـــذي يــمــارس سلطته 
ـــنـــص، والـــنـــيـــل منه  تــغــيــيــب حــقــيــقــة ال

إلرضـــــاء خــصــوصــيــة لــصــيــقــة بــذاتــه 
ال بـــالـــنـــص، فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن األعــــمــــال 
الــشــعــريــة ســـــواء أكـــانـــت جــاهــلــيــة أم 
األدبية  النصوص  محدثة، وكثير من 
الــقــارئ على  التي جــاءت نثرا، قدمها 
األعمال  تلك  شكل جـــداول، وصـــارت 
األدبـــيـــة تمثل أمــمــا مــن الــنــوع األدبـــي 
البحث  االتجاه من  ذلــك  املعني بسبب 
 والعلم أو النقد، وغيره من االتجاهات

 األخرى.

التعالي
الــنــص  الــتــعــالــي مـــن  هـــل يمكننا فــهــم 
الـــقـــراءة؟ هــل يتعالى الــنــص أم  أم مــن 
الـــــقـــــارئ؟ هــــل الـــنـــص هــــو الــــخــــالق أم 
اإلجــابــات  تمثل  أسئلة  كلها  املتلقي؟ 
كانت  إذا  نافعة  حقائق  ربــمــا  عليها 
الــقــارئ من  فــي بعث  إجاباتنا تصب 
جـــديـــد، فـــي تــحــريــك رغــبــتــه فـــي فهم 
ليس في  فالنص  ذاتـــه،  اآلخـــر ال فهم 
حـــاجـــة إلــــى قـــــارئ يــســلــبــه جــمــالــيــاتــه 
ويحل مكانها جماليات أخرى، النص 
يــبــحــث عــــن قــــــارئ يــــــــراوده فــــي لــقــاء 
ويتعاطف  عنه،  الغبار  ينفض  حميم، 
يمتلك  بما  االنبهار  تعاطف  لغته  مــع 
ــــك الـــنـــص مـــن لــغــة ســـاحـــرة تـــؤدي  ذل
معنى معينا أو معاني كثيفة، وأعتقد 
أن املتلقي لو أراد إنتاج دالالت أخرى 
سترتكب أول خيانة ضد النص الذي 
اعتبرنا ترجمته خيانة؛ ألن الخيانة أن 
تفك عرى االرتباط بني الــدال واملدلول 
عــنــد شــاعــر مــــا، وقــــاص مـــا وروائــــي 
مـــا، والــخــيــانــة أن تــطــرز قميصا آخــر 
كما  ما  نصا  وتلبسها  مخيلتك،  من 
تــرى أنــت ومــن حيث أنــت ال من حيث 
املــبــدع، املــبــدع يكسو الــلــغــة ثــوبــا آخــر 
وفق  فيه في شكل فضفاض  تسرح 
ما آنس من جمال في تحالف األشياء 
ويــكــتــشــف اقــــتــــران املـــعـــانـــي الــخــفــيــة، 
فتجيء تشبيهاته تنفح عن تصوراته 
املتلقي  الــقــارئ،  لألشياء ال تصورات 
الــســيــاق ال في  فــهــم  يحفظ دوره فــي 
الجور على تراث الفنان، وتبدأ محاولة 
التعاطف  عــبــر  الــنــص  لــقــراءة  املتلقي 
مــع الــنــص وصــاحــبــه، فمهمة الــقــارئ 
التباين  فهم  على  حريصا  يــكــون  أن 
الــذي أحــدثــه املــبــدع؛ بغية فهم  اللغوي 
مراميه وبغية معرفة كيف يفكر وليس 
كيف يفكر املتلقي، لكن التعالي الذي 
يجب أن يكون في النص أكثر تناميا، 
وأكــثــر قــدرة على اســتــشــراف املتلقي 
وجعله يستمر في عملية الفهم ويدرك 
أبعاد النص؛ ألن النص املتعالي يعبر 
الزمان واملكان، وهو كثيف قابل على 

خــلــق نفسه مــن جــديــد، فــاســتــعــارات 
املــــتــــنــــبــــي -عـــــلـــــى ســـبـــيـــل الـــتـــمـــثـــيـــل- 
اســتــعــارات مــمــتــدة متعالية عــلــى أفــق 
كلما  يتعالى ككوكب  فالنص  الزمان، 
اقــتــربــنــا مــنــه عــرفــنــا مــعــنــاه، نــحــن ال 
نــريــد أن نــجــتــذب الـــكـــواكـــب إلــيــنــا بل 
نريد أن نتألق تألق الكواكب، ونريد أن 
نفهم تلك النصوص، وأن نتماهى مع 
نمارس  وأال  صاحبها،  سيكولوجية 
قــراءة  نغترب معها في  وأن  التغريب، 

أخرى.

التأويل
سيكون التأويل لعبة دقيقة تحت ظل 
وإذا خضعنا  والــخــيــال،  الــوهــم  ثنائية 
تحت وطأة الوهم سنقضي على عرى 
االرتــبــاط بــني الـــدال واملــدلــول؛ ألنــك إذا 
تــوهــمــت ســتــتــوهــم ســاحــة بــعــيــدة عن 
ســـاحـــة الـــنـــص وفــــق مـــا أحــــــرزت من 
تعقالت استوى عليها عقلك، مخالفا 
تـــروده، وأن  الــذي  النصي  العقل  بذلك 
تحمل النص على ظاهره ليس معناه 
التوهم؛ بل أنت  أو  الوهم  إلــى  أن تلجأ 
تـــحـــاول الــكــشــف عـــن الــعــقــل الــنــصــي 
ـــذي يــســتــوي بــه الــنــص عــن العالئق  ال
املتشابكة فيه، أن تتخيل هذا التواصل 
في حقيقة النص، الكاشف عن مناطق 
التغييب،  معتمة استدعتها ضرورات 
وقـــد تــكــون هـــذه الـــضـــرورات فــنــيــة أو 
دنقل  أمــل  فــي قصيدة  تواصلية كما 
(ال تصالح): «ال تصالح وإن منحوك 
الـــــذهـــــب..»، تــــرى هـــل كــــان أمــــل دنــقــل 
يــســتــدعــي هــــذه الــشــخــصــيــة الــتــراثــيــة 
استدعاء لطيفا ليعالج موقفا سياسيا 
إسرائيل  مع  املصالحة  مواجهة  وهــو 
الــتــي يــقــودهــا أنــــور الـــســـادات؟ وعلى 
نحو غير مباشر انها كانت ضرورة 
تغييب تحت وطأة التعسف الذي كان 
يمارس من قبل السلطات آنذاك، والتي 
كــبــيــرا مــثــل محمد  وضــعــت صحفيا 
وهــو  االعــتــقــال،  رهـــن  حسنني هيكل 

الصديق والصاحب واملستشار؟
وقد يأتي قارئ آخر ويوظف النص في 

مكان ما يشبه وال يماثل، لكن السؤال: 
هــل تــجــاوز الــنــص حــادثــة الــصــلــح مع 
الكيان الغاصب يعد تحوال للنص؟ قد 
السؤال نابعة  تكون اإلجابة على هذا 
التي  اإلنسانية  القيمة  في  التأمل  من 
تتنامى مع النص، وتطبع جماهير بما 
يمثل مــن إحــســاس بــأن الــوفــاء للقيم 
بالعوض،  استبدالها  من  أعــز  الكبرى 
مــثــل الــــســــؤال الـــــذي وجــهــتــه الــجــلــيــلــة 
بــنــت مـــرة زوج كليب بــن ربــيــعــة: (أبــا 
الـــبـــدن تـــدع لـــك تــغــلــب دم زعــيــمــهــا؟)، 
القيم  تحمل  الــتــي  الــنــصــوص  تلك  إن 
املــتــوارثــة إنــســانــيــا،وعــلــى هـــذا النحو 
مــــن الــــفــــن، تــعــيــش أبـــــد الــــدهــــر وعــلــى 
تعاقب األزمنة، وتكون معينا خصبا 
للتأويل، وإذا تركنا نصا حديثا ألمل 
دنــقــل ومــارســنــا قــراءتــنــا لــلــذة امــرئ 
وطــيــش شبابه  طــرفــة  وحكمة  القيس 
انفسنا  سنرى  زهير،  عقل  ورجاحة 
أمام تراث إنساني من القيم،والشك ان 
تلك  بفنهما  العالء طــورا  وأبــا  املتنبي 
القيم اإلنسانية  املتعالية من  املنظومة 
 فـــنـــيـــا كـــنـــبـــاريـــس مـــتـــألـــقـــة فـــــي فــلــك

الفن.
غــيــر أن كـــل شـــاعـــر مـــن هـــــؤالء كــان 
يــمــثــل لــغــة أخــــرى ال تــمــاثــل غــيــره، إن 
أنه مجاز  الشاعر لغة جديدة، بمعنى 
جديد واستعارة جديدة، الشاعر يعيد 
الـــدال واملــدلــول؛ ألنه  نسج العالقة بــني 
يهتدي إلى عالقات أوســع رحابة بني 
املعنى،  على خطوط  ويلعب  األشــيــاء، 
ويكتشف املزيد بني الوردة وما تمثل، 
أو بني الصحراء وما تقدح في الذهن، 
أو املــطــر ومـــا يــتــجــاوز نــمــاء األرض، 
إنــه يكتشف عاملا جــديــدا مــن فلسفة 
األشـــــيـــــاء وعــــالقــــاتــــهــــا مـــــع بــعــضــهــا 
إيضاح  على  يعمل  والتأويل  البعض، 
هذه العالقات التي يهمس بها الشاعر 
على نحو فضفاض، ويمارس مناورة 
املعنى بال هــوادة، مثيرًا بذلك حفيظة 

كل متذوق عبقري.

* كاتب من البحرين

ــــزمــــن بــــه وقـــل  بـــعـــد أن تـــبـــاعـــد ال
اتصاله بالناس اال عبر الهاتف,لم 
الــبــيــت الصغيرة  يــجــد اال حــديــقــة 

مالذًا له.
فالحا  لها  وخــصــص  بها  اعتنى 
من راتبه التقاعدي الضئيل,اذ لم 
الحياة  يلهيه في  أحــد  له من  يعد 
الــيــومــيــة ســــوى حــفــيــد وحــفــيــدة 

يتناوبان على زيارته.
تفرق األوالد والبنات كل الى عشه 
وظـــلـــت الــحــديــقــة مـــــالذه الــيــومــي 
..يــقــضــي فــيــهــا ســويــعــات الــنــهــار  
مـــتـــأمـــًال عـــصـــافـــيـــرهـــا والـــطـــيـــور 
بــزيــارة  تتفضل  قــد  الــتــي  الهائمة 

سريعة لها.
الشتالت ويفرح  كــان يتابع نمو  

مــع  فــــرحــــا  تـــنـــمـــو,ويـــتـــعـــايـــش  اذ 
الــورود التي كانت تهواها زوجته 
الراحلة..كانت تحب اوراق الشبوي 
املحاطة بالوردات الحمر والصفر 
التي كــان يقطفها لها كل صباح 
ــــــــزداد ابــتــســامــتــهــا الـــســـاحـــرة   وت

القًا.
غــــــــــــــادرتــــــــــــــه الـــــــــــراحـــــــــــلـــــــــــة مــــنــــذ 
الــحــديــقــة مكانا  شــهــور,وصــارت 
للخوف بعد أن منعته (كورونا ) 

من الوصول اليها.
ظــــل بـــيـــنـــه وبــــــني الـــحـــديـــقـــة الــتــي 
احبها  بابا زجاجيا منعه الخوف 

ومراقبة الحفيدين من تجاوزه.
.. وذكــريــات  التلفاز مـــالذه  صــار 

حياة جميلة عاشها.

ة
م
س

جــــتــــه 
اهــم مــن الذين 

الحاج مثل ا االق
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ــبــيــة مـــن عـــانـــوا مـــن مــرض  وغــال
بفيروس  اإلصــابــة  خطير جـــراء 
متقدمون  هــم  املستجد  كــورونــا 
فــي الــســن ويــعــانــون مــن أمــراض 

مسبقة.

ضحايا صغار
الــوراثــة جان  العالم في علم  لكن 
- لوران كازانوفا مهتم «بالباقني 
بـــني 4 و5  تــبــلــغ نسبتهم  الـــذيـــن 
الـــخـــمـــســـني  دون  مــــــن  هــــــم   ،%
وقعوا  جــيــدة»،  عــامــًا وصحتهم 
ضحايا شكل خطير من املرض 
لـــم يــكــن تــفــســيــره مــمــكــنــًا، أي « 
يــنــهــي  أن  اســــتــــطــــاع  كـــشـــخـــص 
ماراتون في تشرين األول 2019 
في  نــيــســان 2020  فـــي  ووجـــــد 
باألكسجني  مــوصــوًال  اإلنــعــاش 
لفرانس  واألنابيب»، كما يوضح 

برس.
ويــــضــــيــــف كــــــازانــــــوفــــــا املــــديــــر 
املــــشــــارك ملــخــتــبــر عـــلـــم الــــوراثــــة 
الــبــشــريــة لـــألمـــراض املــعــديــة في 
مــعــهــد «إيـــمـــاجـــني» فـــي بــاريــس 
وجامعة روكفلر في نيويورك أن 
«الفرضية هي أن لهؤالء املرضى 
عـــوامـــل وراثــــيــــة تـــكـــون صــامــتــة 

لحني التقائها بالفيروس».
بدأ  الفرضية،  تلك  من  وانطالقًا 
ائتالف «كوفيد هيومن جنيتيك 
إيفورت» بدراسة حاالت مرضى 
ــــــــــران وأوروبـــــــــا  مـــــن الــــصــــني وإي
ـــيـــابـــان.  وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وال

ويــجــري أخـــذ عــيــنــات مــن دمهم 
وتــشــريــح حــمــضــهــم الـــنـــووي ثم 
تحليل التسلسالت الوراثية، عبر 
لتحديد  وراثية»  «عوامل  اختيار 
مــا إذا كانت هــي «املــذنــبــة» أو ال، 

وفق كازانوفا.
مــــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت الـــبـــاحـــث فــي 
مـــســـتـــشـــفـــى لـــــــــوزان الـــجـــامـــعـــي 
ومدرسة لوزان االتحادية للعلوم 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة جــــــاك فــــيــــالي إلـــى 
أنـــه «قــبــل ســـنـــوات، لــكــنــا اتهمنا 
الــصــدفــة بــذلــك، لــكــن األمـــر ليس 

ذنب الصدفة وحدها».

الشريط الوراثي
ويـــوضـــح هــــذا الــخــبــيــر فـــي علم 
الـــجـــيـــنـــوم (الــــشــــريــــط الـــــوراثـــــي) 
واألمـــــراض املــعــديــة «لــديــنــا الــيــوم 
اإلمـــــكـــــانـــــات لــتــحــلــيــل الـــشـــريـــط 

ــــــوراثــــــي لـــــهـــــؤالء األشـــــخـــــاص،  ال
كـــانـــوا ضحايا  إذا  مـــا  ومــعــرفــة 
لــنــوع نـــادر مــن الــتــحــول الجيني، 
خــاص  بشكل  عــرضــة  تجعلهم 

لفيروس سارس – كوف - 2».
العلم في السنوات األخيرة  نجح 
مسؤولة  وراثية  عوامل  بتحديد 
قابلية  أكثر  حامليها  جعل  عــن 
للتضرر من عدة أمراض معدية، 
االنفلونزا  إلــى  كــالــســل، وصـــوًال 
ومــــــــــــرورًا بــــالــــتــــهــــابــــات الـــــدمـــــاغ 

الفيروسية.
لـــكـــن يـــشـــيـــر الــــخــــبــــراء إلــــــى أن 
اختالف الرد املناعي من شخص 
آلخـــر لــيــس بـــالـــضـــرورة مرتبط 

بتحول وراثي واحد فقط.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور فـــيـــالي 
«نــظــامــنــا املــنــاعــي يــعــمــل بشكل 
ــــــيــــــة عـــــمـــــل ســــاعــــة  مـــــشـــــابـــــه آلل

ميكانيكية»، التي يجب أن تعمل 
جميع عناصرها معًا.

ويضيف هذا الطبيب السويسري 
أن االمر أشبه «بوجود حبة رمل 
الحلقات،  في مواقع مختلفة من 
وكــــل حــبــة مـــن هــــذه الــــرمــــال قد 
تتخذ شكًال وموقعًا مغايرًا عند 
املــــرضــــى، لكنها  مـــن  مــجــمــوعــة 
تؤدي إلى النتيجة نفسها»، وهي 

شكل خطير من املرض.

مسارات عالجية
الطبي  معهد  مدير  يقول  ولذلك، 
الــجــزيــئــي فـــي هــلــســنــكــي مـــارك 
إلـــى عينة كبيرة  «نــحــتــاج  دالــــي، 
جـــدًا وتـــعـــاونـــًا» مـــن بــاحــثــني من 

مختلف أنحاء العالم.
تــجــنــيــد 10 آالف  هــــو  والــــهــــدف 
مــريــض، عــبــر مـــبـــادرة «(كــوفــيــد 
جـــنـــيـــتـــيـــك»،  هــــــوســــــت   (19  -
ومشاركة النتائج مع 150 مركز 
أبـــــحـــــاث، وفـــــق دالـــــــي، عـــلـــى أمـــل 
الــتــوصــل إلــى «مــعــلــومــات مفيدة 

خالل الصيف».
إليه  الـــذي يحتاج  الــوقــت  أن  غير 
تــحــديــد تــلــك الـــعـــوامـــل الـــوراثـــيـــة 
الطبيعة  تخبئه  ما  على  «يعتمد 

لنا»، كما يشير جاك فيالي.
ويوضح «قــد نجد أهــدافــًا سهلة 
الــتــحــديــد، لــكــن أيــضــًا قـــد يــكــون 
عــلــيــنــا الــعــمــل ألشـــهـــر، بــصــبــر، 
يقومون  كــانــوا  الــذيــن  كالرهبان 
بــنــســخ الــكــتــب الـــديـــنـــيـــة، نــراجــع 
ملفاتنا الهائلة ونجري تحليالت 

طويلة األمد».
وإذا ما أثمر هذا العمل عن نتائج، 
اكتشاف مسارات  إلــى  يقود  قد 

عالجية.
ويشير مـــارك دالـــي إلــى أنــه «إذا 
عـــثـــرنـــا عـــلـــى مــــؤشــــرات جــيــنــيــة 
 تـــوجـــهـــنـــا نـــحـــو جــــــٍني ســـبـــق أن 
طــور عقار مرتبط بــه، يمكن لنا 
حينها فقط أن نعيد تحويل هذا 

العقار».

ال شيء مضمونا
لكن ال شيء مضمونا أيضًا من 
هذه الناحية. ففي حال «لم يكن 
هناك دواء مسبق (ضد القصور 
الــجــيــنــي الــــذي جــــرى تــحــديــده)، 
ســــــنــــــوات   5 إلـــــــــــى  ســـــنـــــحـــــتـــــاج 
وفق  جــديــدة»،  جزيئات  لتطوير 

البروفسور فيالي.
واألســـوأ مــن ذلــك أن األمـــر قــد ال 
يقود إلى أي نتيجة، إذ قد يكون 
الــــذي اكتشف  الــتــحــول الــجــيــنــي 
لــــ»الـــتـــحـــريـــك»، أو أن  غــيــر قـــابـــل 
ـــى آثـــار  املـــســـاس بـــه قـــد يــــؤدي إل

جانبية عديدة.
تسعى األبحاث الوراثية املتعلقة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا املــســتــجــد 
تنوع  إلــى تحديد خلفيات  أيضًا 
الــــعــــوارض، وكـــذلـــك قــــدرة بعض 

األشخاص على مقاومته.
ويــــذكــــر الـــطـــبـــيـــب كــــازانــــوفــــا أن 
وأزواج  وأطـــــــبـــــــاء  «مـــــمـــــرضـــــني 
لــم يمرضوا ولم  املــرضــى  بعض 
بــالــفــيــروس»، موضحًا  يــتــأثــروا 
أن «الـــفـــرضـــيـــة هــنــا هـــي وجـــود 
وراثية تجعلهم مقاومني  عوامل 
لــلــفــيــروس». ويــنــطــبــق ذلـــك على 

فيروسات أخرى.
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل املـــــــثـــــــال، يــمــنــح 
تـــحـــول وراثـــــي فـــي الـــجـــني «ســي 
ضّد  طبيعية  مناعة   «5 أر  ســي 
البشرية.  املناعة  نقص  فــيــروس 
وســمــح هــذا االكــتــشــاف بتطوير 

استراتيجيات عالجية.
وشـــــفـــــي مـــــصـــــابـــــان بـــفـــيـــروس 
املناعة في 2011 و2020  نقص 
جذعية  خــاليــا  زرع  عملية  بــعــد 
مـــــن مـــتـــبـــرعـــني يـــحـــمـــلـــون هــــذا 
الـــتـــحـــول فـــي الـــجـــني «ســــي سي 
تــطــويــر عقار  أمــكــن  أر 5». كــمــا 
«مــــارافــــيــــروك» أيــضــًا عــلــى هــذه 
«علم  فــيــالي  الــقــاعــدة. ويضيف 
علم  وسيلة الستكشاف  الوراثة 
األحــــيــــاء، لــكــن الـــعـــالج نــفــســه ال 

عالقة له بعلم الوراثة».
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رصــــد بــاحــثــون فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
ـــطـــفـــرات فــي  وبـــريـــطـــانـــيـــا املــــئــــات مــــن ال
الـــذي يسبب مــرض (كوفيد  الــفــيــروس 

.(19 -
أي جهة  تــتــمــكــن  ـــم  ل اآلن  ولـــكـــن حــتــى 
بالنسبة  هـــذا  سيعنيه  بــمــا  التنبؤ  مــن 
النــتــشــار الــفــيــروس بــني الــنــاس ومــدى 

فعالية أي لقاح يتم تطويره.
أمر  الجيني)  التركيب  (تغير  الطفرات 
السؤال  الفيروسات.  في  الــحــدوث  دائــم 
هو: أي من هذه الطفرات قد تغّير شدة 

املرض أو احتمال العدوى؟
أشـــار بحث أولـــي مــن الــواليــات املتحدة 

 -  D614G هــي - أّن طــفــرة معينة  إلـــى 
آخــــذة فــي الــهــيــمــنــة وقـــد تــجــعــل املــرض 
أكثر عدوى. لكن حتى اآلن، لم يخضع 
البحث ملراجعة علماء آخرين ولم ُينشر 

بصفة رسمية.
ويــرصــد الــبــاحــثــون، مــن مختبر لــوس 
أالمــــــوس الـــوطـــنـــي فـــي نــيــو مــكــســيــكــو، 
ــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى ”نـــتـــوءات“  ال
الفيروس التي تعطيه شكله املميز. وقد 
استعانوا في هذا بقاعدة بيانات تسمى 
”املبادرة العاملية ملشاركة جميع بيانات 

اإلنفلونزا“.
وأشــــاروا إلــى أنــه يــبــدو أن هــنــاك شيئًا 
ما يتعلق بهذه الطفرة املحددة يجعلها 
تــداعــيــات  أن  إال  أكــبــر –  بــســرعــة  تنمو 

األمر ليست واضحة بعد.
بيانات عن  بتحليل  البحث  وقــام فريق 
مــرضــى بــفــيــروس كـــورونـــا فــي مدينة 
شــيــفــيــلــد فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة. وعــلــى 
الــرغــم مــن أنــهــم وجــــدوا أّن األشــخــاص 
املــصــابــني بــهــذه الــطــفــرة مــن الــفــيــروس 
لــديــهــم نــســبــة أكــبــر مـــن الـــفـــيـــروس في 
عيناتهم، إال أنهم لم يجدوا أدلة على أّن 
هؤالء األشخاص كانوا أكثر مرضًا أو 
بقوا في املستشفى لفترة أطول بسبب 

ذلك.

سالالت مختلفة
رصـــــــدت دراســــــــة أخـــــــرى مــــن جــامــعــة 
كــولــيــدج لــنــدن 198طـــفـــرة مــتــكــررة من 

الفيروس.
وقـــــــال األســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي فـــرانـــســـوا 
بــــالــــوكــــس، وهــــــو أحــــــد الـــقـــائـــمـــني عــلــى 
الـــدراســـة، إّن: «الــطــفــرات فــي حــد ذاتــهــا 
ليست باألمر السيئ وال يوجد ما يوحي 
تــتــحــول   SARS-CoV-2 طـــفـــرة  ــــأن  ب
بــشــكــل أســـــرع أو أبـــطـــأ مـــن املـــتـــوقـــع“. 
القول  يمكننا  ال  اآلن،  ”حتى  وأضـــاف: 
ما إذا كان SARS-CoV-2أصبح أكثر 

أو أقل فتكًا أو عدوى“.
ـــــدراســـــة أخـــــــرى مـــــن جــامــعــة  ووفـــــقـــــا ل
غــــالســــكــــو - قــــامــــت أيــــضــــًا بــتــحــلــيــل 
التغيرات ال تصل  هــذه  فــإن   - الطفرات 
إلى حد اعتبارها سالالت مختلفة من 
الـــفـــيـــروس. وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن 
نوعًا واحدًا فقط من الفيروس هو الذي 

ينتشر حاليًا.
وتــعــد مــراقــبــة الــتــغــيــرات الــصــغــيــرة في 
هيكل الفيروس أمرا مهما لفهم كيفية 

تطوير اللقاحات.
فــــــيــــــروس اإلنـــــفـــــلـــــونـــــزا، عــــلــــى ســبــيــل 
يــتــحــّول ويــطــّور نفسه بسرعة  املــثــال، 
كــبــيــرة بحيث يــجــب تــعــديــل الــلــقــاح كل 
عـــام لــلــتــعــامــل مـــع الــســاللــة اآلخـــــذة في 

االنتشار.

تطوير األدوية
(كوفيد  لقاحات  مــن  العديد  تستهدف 
الــنــتــوءات  الــتــطــويــر حــالــيــًا  - 19) قــيــد 
املميزة للفيروس. والفكرة هي أّن جعل 
جسمك يتعرف على عنصر فريد من 
محاربة  على  النتوءات سيساعده  هذه 
تغّير  في حال  ولكن  بأكمله.  الفيروس 
شكل هذه النتوءات، فقد يصبح اللقاح 
الذي تم تطويره أقل فعالية. وفي الوقت 
الــــحــــالــــي، ال يـــتـــعـــدى كــــل هـــــذا الــنــطــاق 
النظري. إذ ليس لدى العلماء معلومات 
لــيــقــولــوا مــا ستعنيه  كــافــيــة حــتــى اآلن 

التغيرات في جينوم الفيروس.
فـــــان دورب،  لـــوســـي  ــطــبــيــبــة  ال وقــــالــــت 
املــشــاركــة فــي صــيــاغــة دراســــة جامعة 
كــولــيــدج لــنــدن، إّن الــقــدرة عــلــى تحليل 
الفيروسات  جينومات  مــن  كبير  عــدد 
لجهود  بالنسبة  بثمن  تــقــدر  «ال  ربــمــا 

تطوير األدوية».
ومــــع ذلـــــك، قـــالـــت لــبــي بـــي ســــي: «أحـــب 

الجينومات، لكنها ال تبح إال بالقليل».

أّكــدت الصني أمس الجمعة أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة 
لكن   ،19  - كوفيد  لتفشي  العالم  استجابة  ملراجعة  العاملية  الصحة 

«بعد انتهاء الوباء».
وتأتي التصريحات التي صدرت عن املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هوا شونينغ في وقت تواجه الصني ضغوطا عاملية متزايدة 

منذ أسابيع للسماح بتحقيق دولي بشأن مصدر الوباء.
وقالت هوا للصحافيني إن عملية املراجعة 

يجب أن تتم «بشكل منفتح وشفاف 
وشــامــل للجميع» وتــحــت إشــراف 

ــــعــــام ملــنــظــمــة الــصــحــة  املــــديــــر ال
ــــعــــاملــــيــــة تـــــــيـــــــدروس ادانــــــــــوم  ال
غــبــريــســوس. لــكــنــهــا أضــافــت 
كـــذلـــك أنـــهـــا يــجــب أن تــجــري 
«في وقت مناسب بعد انتهاء 

الوباء».
ـــــك أن  ـــــصـــــني كـــــذل وشــــــــــــددت ال

يــســتــنــد  أن  تـــحـــقـــيـــق  أي  عـــلـــى 
ــــــــى قــــــواعــــــد الــــصــــحــــة الــــدولــــيــــة  إل

وأن يــتــم بـــــإذن مـــن جــمــعــيــة الــصــحــة 
العاملية أو املجلس التنفيذي، وهما الهيئتان 

اللتان تديران منظمة الصحة العاملية. ودعت دول عديدة بينها فرنسا 
وأملانيا وبريطانيا الصني إلى مزيد من الشفافية بشأن تعاطيها مع 
الدعوات  الــواليــات املتحدة وأستراليا  أزمــة كوفيد - 19، بينما قــادت 
الــوبــاء. وسبق أن رفضت الصني  لفتح تحقيق دولــي بشأن مصدر 

دعوات فتح التحقيق، متهمة الواليات املتحدة بـ»تسييس القضية».
ببداية  صلة  على  معلومات  أخفت  بأنها  التهم  بشّدة  الصني  ونفت 
تفشي الوباء، مصّرة على أنها لطاملا تشاركت املعلومات مع منظمة 

الصحة العاملية والدول األخرى دون تأخير.

في معمل أدوية خاص في محافظة حمص في وسط سوريا، يصل 
الدكتور رشيد الفيصل وموظفوه ليلهم بنهارهم، إلنتاج أكبر دفعة 
مـــن عــقــار «هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــني» املــســتــخــدم فـــي الــبــروتــوكــول 

العالجي السوري ملصابي وباء كوفيد- 19.
وكــان  الــعــمــل.  يــشــرف على  نــظــارتــه وهــو  الستيني  الطبيب  ويمسح 
معمله على غرار بقية معامل األدوية في سوريا توقف في السنوات 
األخيرة عن إنتاج هذا العقار. لكن بعد تفّشي فيروس كورونا الذي 
أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص من أصل ثالثة ماليني و570 

إنتاج  معامل  استأنفت ستة  العالم،  حــول  إصابة  ــــدواء بعد ألــف  ال
حصولها على ترخيص من وزارة الصحة.

ويقول مدير معمل ابن حيان للصناعات 
الدوائية «لدينا رخصة لصناعة هذا 

الدواء منذ العام 2016. كنا ننتجه 
مع  تتناسب  جــدًا  قليلة  بكميات 
حاجة السوق لعالج أمراض مثل 

الذئبة الدماغية».
عليه  اشتّد  «الطلب  أّن  ويوضح 
كــورونــا بشكل كبير  أزمـــة  بعد 

وقــمــنــا بــاســتــيــراد املـــــادة األولــيــة 
وبدأنا بإعداده».

ــــهــــيــــدروكــــســــي  والــــــكــــــلــــــوروكــــــني وال
كلوروكني عقاران قديمان ضد املالريا 

يستخدمهما أطــبــاء فــي دول عــدة فــي عالج 
مــصــابــي كــوفــيــد - 19، إال أن هــيــئــات طــبــيــة فـــي دول عـــدة أوصـــت 
وبسبب  فعاليتهما،  ســريــريــة  دراســــات  أي  تثبت  لــم  إذ  بتجّنبهما، 

مخاطر حصول مضاعفات في القلب.
في املعمل الكائن على أطراف مدينة حمص، يستنفر أكثر من 500 
عامل وموظف وطبيب قدراتهم. يعملون في ما يشبه «حالة طوارئ» 

استثنائية.
وأنهى املعمل حتى اآلن تجهيز 12 ألف علبة دواء خالل املرحلة األولى 
ويستعد  ثالثني حبة،  على  علبة  كل  وتحتوي  أسبوعًا.  امتدت  التي 

حاليًا إلنتاج أربعني ألف علبة خالل أيام.
ويقول الفيصل «هذه الكمية تغّطي حاجة السوق وتزيد»، إذ يحتاج 

املريض علبة واحدة خالل فترة عالجه.

أعلنت النمسا شفاء مرضى صابني بفيروس كورونا املستجد بعد 
عالجهم بمصل (بالزما) الدم من مرضى متعافني من املرض، وهو 
بــروتــوكــول ُتــجــرى عليه تــجــارب فــي العديد مــن البلدان ولكن مــا زال 

يستلزم تطويره مزيدًا من البيانات الطبية.
وقال روبرت كراوس عالم األمــراض املعدية 

فــــي مــســتــشــفــى غــــراتــــس فــــي جــنــوب 
الــبــالد، خـــالل مــؤتــمــر صــحــفــي، إن 

هـــذا الــعــالج أعــطــى نــتــائــج مقنعة 
لدى ثالثة مرضى وقد شفيوا.
وقــــــــــال األخـــــصـــــائـــــي إنــــــــه مــع 
ذلــــــك «خــــيــــار أعــــطــــي ملــرضــى 
تـــــم اخــــتــــيــــارهــــم بـــعـــنـــايـــة وال 
اتــبــاع  اخــتــيــر  تعميمه».  يمكن 
هـــــذا الــــبــــروتــــوكــــول عـــلـــى وجـــه 

ـــــــــدى مـــريـــضـــني  الــــــخــــــصــــــوص ل
ــــيــــان مــــــن أمــــــــــــراض أخــــــرى  ــــعــــان ي

للغاية.  املــنــاعــي ضعيف  وجــهــازهــمــا 
عولج في املجموع 20 شخًصا في النمسا 

للشفاء.بـــاســـتـــخـــدام بــــالزمــــا الــــــدم مــــن أشــــخــــاص تــمــاثــلــوا 
ووجهت جمعية الصليب األحمر نداًء عاجًال إلى املتبرعني بالبالزما 
العالج املحتمل. وتقدم نحو  التجارب على هذا  حتى يتسنى توسيع 
«آثــارًا  العالج  لهذا  إن  قالوا  األطــبــاء  لكن  لذلك.  اآلن  200 متبرع حتى 

جانبية» ومن الضروري تحسني املعرفة بفاعليته.
سمحت دول أخرى باستخدام البالزما في تجارب مماثلة مثل فرنسا 

والواليات املتحدة وسويسرا والصني.
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إقبال شديد
ويؤكد ياسني قموس، مدير شركة 
"درونواي ماروك" املوزعة ملنتجات 
شــــــــركة "دي جــــــــي آي" الصينيــــــــة 
الرائدة في القارة اإلفريقية، "هناك 
إقبال شديد، فخالل أسابيع قليلة، 
تضاعــــــــف الطلب ثــــــــالث مرات في 

املغرب وبلدان أخرى في املنطقة".
ويؤكد أن املغرب الذي يســــــــتخدم 
طائــــــــرات بــــــــدون طيــــــــار منــــــــذ عدة 
سنوات، "يعد من بني الدول األكثر 
تقدمــــــــا في القارة" فــــــــي هذا املجال 
مرافق صناعيــــــــة متخصصة  مع 
وشــــــــبكة مــــــــن الباحثــــــــني وكذلــــــــك 

رين معَتمدين. مسيِّ
لقــــــــد قصرت التراخيــــــــص والقيود 
اســــــــتخدام  طويلة  لفتــــــــرة  اإلدارية 
بــــــــدون طيــــــــار املدنيــــــــة  الطائــــــــرات 
علــــــــى مجاالت محــــــــددة قليلة مثل 
ورش  الســــــــينمائي  التصويــــــــر 
األلواح  الزراعية ومراقبة  األراضي 

الشمسية أو رسم الخرائط.
لكــــــــن كل شــــــــيء تغير مــــــــع ظهور 
جائحة كوفيد - 19. ففي األسابيع 
األخيرة، ظهرت الروبوتات الطائرة 
في عــــــــدة مدن حيث تســــــــتخدمها 
التنبيه  لبــــــــث رســــــــائل  الســــــــلطات 
والكشف عن التحركات املشبوهة 
في الشــــــــوارع أو التجمعــــــــات غير 

القانونية على أسطح املنازل.
ال يتــــــــم دائمــــــــًا االلتــــــــزام بقواعــــــــد 
العزل الصارمــــــــة التي اعُتمدت في 
منتصف آذار، إذ تشير الصحافة 
املحلية علــــــــى وجه الخصوص إلى 
عقد سهرات مسائية بني الجيران 
الجماعــــــــة علــــــــى  أداء صلــــــــوات  أو 
األســــــــطح، بعيًدا عن أعني دوريات 

املراقبة.

"تكنولوجيا مهمة"
أطلقت شرطة مدينة تمارة القريبة 
من الرباط األسبوع املاضي نظام 
مراقبــــــــة جوية عالــــــــي الدقة طوره 

مهندســــــــون من شــــــــركة "بتي3د" 
التي كان عملها يقتصر حتى ذلك 

الوقت على رسم الخرائط.
كما تبنت دول أخــــــــرى في أوروبا 
التقنيات  األوسط  والشرق  وآسيا 
املســــــــتخدمة في الصــــــــني في بداية 
ملراقبــــــــة  ســــــــواء  الوبــــــــاء،  تفشــــــــي 
تطهيــــــــر  أو  املواطنــــــــني  تحــــــــركات 
األماكن العامة أو تطوير وســــــــائل 
اختبــــــــارات  أو  األدويــــــــة  توصيــــــــل 

الكشف.
ويفيد موقع شــــــــركة "دي جي آي" 
بمفردها  تستحوذ  التي  الصينية 
على 80 % من الســــــــوق العاملية أن 
"برزت بســــــــرعة أهميــــــــة الطائرات 

ملسيرة  ا
كتقنية حيوية ملؤسســــــــات حفظ 
األمــــــــن العــــــــام خالل األزمــــــــة ألنها 
تســــــــمح بضبط األمن في األماكن 

العامة".
البلــــــــدان،  معظــــــــم  غــــــــرار  وعلــــــــى 
يســــــــتخدم املغرب بشكل رئيسي 
رات املســــــــتوردة من الصني.  املسيَّ
لكــــــــن ظهــــــــور احتياجــــــــات جديدة 
باتجاه  يدفــــــــع  بالوبــــــــاء  مرتبطــــــــة 
تطويرهــــــــا على املســــــــتوى املحلي 

لتناسب االستخدامات املحلية.
ويـــقـــول عــبــد الـــرحـــمـــن اكـــريـــويـــل، 
رئــيــس شــركــة "الـــفـــراشـــة": "هــنــاك 
و"الفراشة" شركة  حقيقي".  طلب 

نــــــــــاشــــــــــئــــــــــة 
لتطوير  التمويل  نجحت في جمع 
خــط إنــتــاج لــلــطــائــرات بـــدون طيار 
في الرباط للمراقبة الحرارية ورش 

املطهرات.
من جانبــــــــه وضع قســــــــم الطيران 
في جامعة الربــــــــاط الدولية خبرته 
في تصرف الســــــــلطات العامة في 
نهاية آذار لنشــــــــر طائــــــــرات بدون 
طيــــــــار مجهزة بمكبــــــــرات الصوت 
أو كاميرات مزودة بأشــــــــعة تحت 
الحمراء قادرة على الكشــــــــف عن 
الحركات الليلية أو درجات حرارة 

الحشد.

ويوضــــــــح محســــــــن بويــــــــا، مديــــــــر 
"التقييــــــــم والتحويل" فــــــــي الجامعة 
الدوليــــــــة بالربــــــــاط أن "العمــــــــل جار 
على بعض املشاريع قبل تعميمها 

في جميع أنحاء البالد".
ويقــــــــول إن فــــــــرق الجامعة طورت 
ع، ولكن "علينا  أيًضا تطبيقات تتبُّ
باألمر"  تشــــــــريع  انتظار صــــــــدور 

لنشرها.
الســــــــلطات  رغبــــــــة  لعــــــــدم  ونظــــــــرًا 
املغربيــــــــة فــــــــي التواصــــــــل بشــــــــأن 
املوضــــــــوع، لــــــــم يكــــــــن مــــــــن املمكن 
دقيقة  علــــــــى خرائــــــــط  الحصــــــــول 
للطائرات بدون طيار املنتشرة منذ 
فــــــــرض حالة الطوارئ الصحية في 

منتصف آذار.

"األطر القانونية"
ال  أخــــــــرى،  بلــــــــدان  عكــــــــس  علــــــــى 

املراقبة  اســــــــتخدام طائــــــــرات  يثير 
رة جدًال في املغــــــــرب حيث  املســــــــيَّ
تلقى االســــــــتراتيجية الصارمة في 
مواجهة الوباء تأييدًا قويًا حســــــــب 

املؤشرات الرسمية.
إذ ســــــــرعان ما بادرت اململكة إلى 
إغــــــــالق حدودهــــــــا ونشــــــــرت قوات 
األمن علــــــــى نطاق واســــــــع لفرض 
املشــــــــددة  العزل  االلتزام بإجراءات 
واالرتــــــــداء اإللزامــــــــي ألقنعة الوجه، 
وهي تدابير تم تعزيزها منذ بداية 
التجول  بفــــــــرض حظــــــــر  رمضان 

الليلي.
بهــــــــذه  االمتثــــــــال  عــــــــدم  ويعاقــــــــب 
التعليمات بالسجن ملدة تراوح بني 
شهر وثالثة أشــــــــهر و/ أو بغرامة 
تعــــــــادل 115 يورو. وقد أحيل أكثر 
من 59 ألف شخص من املخالفني 
الى القضاء بتهمــــــــة "مخالفة حالة 

الطوارىء الصحية" بحســــــــب آخر 
حصيلة.

وتؤكد السلطات أن هذه اإلجراءات 
الصارمــــــــة ســــــــمحت بالحــــــــد مــــــــن 
العدوى، مع تسجيل 5382 إصابة 
في البالد بينها 179 وفاة منذ بدء 

حالة الطوارئ الصحية.
لكــــــــن عــــــــدد املخالفــــــــني (85 ألفــــــــا 
حتى 30 نيســــــــان) دفع األســــــــبوع 
األمــــــــم  فــــــــي  مســــــــؤولة  املاضــــــــي 
املتحدة إلى االستشــــــــهاد باملغرب 
بــــــــني البلــــــــدان التــــــــي تولــــــــد فيهــــــــا 
اإلجــــــــراءات االســــــــتثنائية "ثقافــــــــة 
لحقوق  بالنسبة  الســــــــام"  اإلغالق 
اإلنســــــــان. ورفضــــــــت الربــــــــاط هذا 
التقييم، وقالت إنها اتخذت تدابير 
"تتماشى مع األطر القانونية التي 
تحتــــــــرم حقوق اإلنســــــــان احترامًا 

كامًال".

تنقســــــــم إدارة الرئيس األميركي 
دونالــــــــد ترامــــــــب حــــــــول اعتمــــــــاد 
شــــــــبكة الجيــــــــل الخامــــــــس مــــــــن 
االتصــــــــاالت الخلويــــــــة مع موقف 
الدفــــــــاع ووكالة  لــــــــوزارة  مختلف 
(ناســــــــا)  األميركيــــــــة  الفضــــــــاء 

وهيئات حكومية أخرى.
ووافق أعضــــــــاء لجنة االتصاالت 
الفدراليــــــــة الخمســــــــة نهاية أبريل 
على نشر شبكة الجيل الخامس 
من االتصــــــــاالت الخلوية من قبل 

شركة "ليغادو نتووركس".
إال أن معارضــــــــي هــــــــذه الخطــــــــة 
ستســــــــتخدم  أنهــــــــا  يؤكــــــــدون 
ترددات قد تشوش على ترددات 
تستخدم في اإلشارات التجارية 
والعســــــــكرية لنظــــــــام التموضــــــــع 

العاملي (جي بي أس).
علــــــــى  اللجنــــــــة  قــــــــرار  وحصــــــــل 
دعــــــــم وزيــــــــري العدل وليــــــــام بار 
إال  بومبيو.  مايــــــــك  والخارجيــــــــة 
أن وزيــــــــر الدفــــــــاع مــــــــارك إســــــــبر 
التجارة  ناســــــــا ووزارتي  ووكالة 
وشــــــــركات  القومــــــــي  واألمــــــــن 
الرئيســــــــية،  األميركية  الطيــــــــران 
عارضت القرار بقوة. وقد أعرب 
البنتاغون  مســــــــؤولون كبار في 
األربعــــــــاء عــــــــن معارضتهم أمام 

لجنة في مجلس الشيوخ.
كبيــــــــرة  ديــــــــزي  دانــــــــا  وقالــــــــت 
مستشاري وزير الدفاع لشؤون 
أمور  "ثمة  املعلومات  تكنولوجيا 
كبيرة  واألخطار  كثيرة غامضة 
جدا للسماح بنشر نظام ليغادو 
نظــــــــرا إلى تأثيره على عمل نظام 

جي بي أس".
وعبر السناتور الجمهوري جيم 

إنهوف الــــــــذي يرأس لجنة القوات 
املســــــــلحة فــــــــي مجلس الشــــــــيوخ 
عن معارضته ملشــــــــروع شــــــــركة 

ليغادو.
وأوضــــــــح "ال اعتبــــــــر أن تعريض 
إشــــــــارات جــــــــي بــــــــي أس للخطر 
فكرة إيجابيــــــــة (...) بعد تجارب 
وتحاليل واسعة قال لنا الخبراء 
في كل وكالــــــــة فدرالية تقريبا إن 
خطة ليغادو ستؤثر على أنظمة 
جــــــــي بــــــــي أس (...) ما ســــــــيلحق 
األميركــــــــي  باالقتصــــــــاد  األذى 

برمته".
إنه  الجمهوري  الســــــــناتور  وقال 
طرح املسألة على ترامب مشيرا 
إلــــــــى أن الرئيس لم يكن على علم 
بتأثيــــــــر املشــــــــروع املحتمل على 

نظام "جي بي أس".
البنتاغــــــــون  إن  ديــــــــزي  وقالــــــــت 

سيستأنف قرار اللجنة.

تخلت شركة "ســــــــايدووك البس"، التابعة 
لشركة غوغل، عن خطة بناء مدينة ذكية 
فــــــــي كندا، مشــــــــيرة إلى وجــــــــود تعقيدات 
ســــــــببتها أزمة جائحة فيــــــــروس كورونا 

املسبب ملرض (كوفيد - 19).
ومنذ عدة ســــــــنوات، تســــــــعى الشركة إلى 
تحقيق طموحات ببناء مدينة رقمية في 

تورونتو بكندا "تعتمد على االنترنت".
وألقى دان دكتــــــــوروف، الرئيس التنفيذي 
للشــــــــركة، بالالئمة على "غموض الوضع 
االقتصــــــــادي غيــــــــر املســــــــبوق" كســــــــبب 
وراء تخلي شــــــــركته عن خطة املشــــــــروع. 
وكان املشــــــــروع قــــــــد أثــــــــار جــــــــدال دفــــــــع 
شــــــــركة "ســــــــايدووك البس" إلى تقليص 

طموحاتها.
وقال دكتوروف في منشور على مدونة: 
"في ظل تزايد حالة الغموض االقتصادي 
غير املســــــــبوقة في شــــــــتى أرجــــــــاء العالم، 
وفي سوق العقارات في تورونتو، أصبح 
من بالغ الصعوبة استمرار مشروع تبلغ 
مساحته 12 فدانا من الناحية املالية دون 
التضحية بأجزاء أساسية من الخطة التي 
طورناها بالتعاون مع شركة ووترفرونت 
تورونتو لبناء مجتمع شــــــــامل ومستدام 

بصفة خالصة".
وأضاف: "أعتقد أن األفكار التي طورناها 
خــــــــالل فتــــــــرة العامني ونصــــــــف املاضية 
ســــــــتمثل مســــــــاهمة مهمة في العمل على 
مواجهة املشــــــــكالت الحضريــــــــة الكبيرة، 
الســــــــيما مجــــــــاالت القــــــــدرة علــــــــى تحمل 

التكاليف واالستدامة".
وكانت رؤية املشــــــــروع بنــــــــاء مدينة مليئة 
بالتكنولوجيا، من السيارات ذاتية القيادة 
إلى األســــــــاليب املبتكرة لجمع القمامة، مع 
توافر املئات من أجهزة االستشعار التي 
تجمــــــــع بيانات عن جــــــــودة الهواء وحركة 
األشــــــــخاص، وتشــــــــييد أبنية مســــــــتدامة 
بطرق جديدة، وتدفئــــــــة حارات الدراجات 

الهوائية.

بيد أن البعض تســــــــاءل عــــــــن كيفية فوز 
بالعقــــــــد.  البــــــــس"  "ســــــــايدووك  شــــــــركة 
وأيضا عندما اتضح أن الشــــــــركة تخطط 
لتطوير موقع أكبر بكثير من املعلن عنه، 
ظهــــــــرت مجموعــــــــة ضغط مــــــــن املواطنني 
عارضت الخطــــــــط املقترحة، مســــــــتنكرة 
اعتبارهــــــــم "فئــــــــران تجارب" فــــــــي تجربة 
رقميــــــــة. وُشــــــــكلت لجنــــــــة مســــــــتقلة بغية 
إجراء دراسات دقيقة للخطط. وأصدرت 
اللجنة تقريرا أشــــــــار إلى أن بعض أفكار 
الخطــــــــط بمثابــــــــة "تكنولوجيــــــــا من أجل 
التكنولوجيــــــــا"، وأنها غير ضرورية على 
األرجح. وحصلت الشــــــــركة فــــــــي النهاية 
على الضــــــــوء األخضر مؤقتــــــــا ملواصلة 
خطتها، مــــــــع تقليص املســــــــاحة املطلوبة 
للموقع بشــــــــدة مــــــــن 190 فدانا إلى قطعة 

أرض مساحتها 12 فدانا.
خبــــــــرت الشــــــــركة بــــــــأن أي بيانات 

ُ
كمــــــــا أ

تجمعها من أجهزة االستشعار الخاصة 
بها يجب أن تكون أصوال عامة.

شــــــــركة  دايمونــــــــد  ســــــــتيفن  ويــــــــرأس 
الهيئة  وهــــــــي  تورونتــــــــو"،  "ووترفرونــــــــت 

املشرفة على تطوير املوقع.
وقــــــــال دايمونــــــــد، ردا على إعالن شــــــــركة 
سايدووك: "على الرغم من أن هذه ليست 
النتيجــــــــة التــــــــي كنا نأملها، تقدم شــــــــركة 
ووترفرونــــــــت تورونتو الشــــــــكر والتقدير 
لشــــــــركة ســــــــايدووك البس علــــــــى رؤيتها 
وجهدها وااللتزامات العديدة التي قدمتها 

الشركة وموظفوها ملستقبل تورونتو".
وأضاف: "ال يزال حي كيسايد (الرقمي) 
فرصــــــــة ممتــــــــازة الستكشــــــــاف حلــــــــول 
مبتكرة توفر إســــــــكانا ميســــــــور التكلفة، 
وطــــــــرق انتقــــــــال مطــــــــورة، وتغيــــــــر املناخ 
والعديد من التحديات الحضرية األخرى 
التي يجــــــــب على تورونتو، ومــــــــدن العالم، 
معالجتهــــــــا بغية مواصلة مســــــــيرة النمو 

والنجاح".
وقــــــــال دان دكتــــــــوروف فــــــــي مدونتــــــــه إن 
الشركة تواصل االستثمار في الشركات 
الناشــــــــئة "التــــــــي تعمل في كل شــــــــيء من 

األثاث اآللي إلى الكهرباء الرقمية".

أعلنــــــــت الســــــــلطات الصينية أمس الجمعــــــــة أن مركبة 
الفضــــــــاء الصينية الجديدة غيــــــــر املأهولة التي اطلقت 
مطلع األسبوع، "حطت بنجاح" على األرض بعد مهمة 

تجريبية.
ويشــــــــكل ذلك نجاحا تكنولوجيا للصني من شــــــــأنه 
الســــــــماح لها الشــــــــروع ببناء محطــــــــة فضائية كبيرة 
يتوقع أن يبدأ العمل عليها خالل الســــــــنة الحالية على 

أن تنجز في العام 2022.
وحطت مركبة العودة إلى األرض عند الساعة 13,49 
(الساعة 05,49 ت غ) في موقع هبوط محدد مسبقا 
في شــــــــمال البالد، على ما أوضحــــــــت وكالة الفضاء 

املكلفة الرحالت املأهولة.

ونشــــــــرت صورة لعملية هبوط املركبــــــــة التي أبطأتها 
ثالث مظالت بيضاء وحمراء، في صحيفة "الشعب" 

الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني.
وتهدف هذه املركبة بشــــــــكل أساســــــــي إلى نقل رواد 
فضــــــــاء إلى محطــــــــة الفضاء املقبلة وإجــــــــراء رحالت 

مأهولة إلى القمر.
وكانت أطلقت الثالثاء بواسطة صاروخ "لونغ مارتش 
5بي" وهو األقوى الذي تستخدمه الصني وسيسمح 
بنقــــــــل اجزاء محطة الفضاء التي ســــــــميت "تيانغونغ" 
(القصر الســــــــماوي). وســــــــبق أن أطلقت الصني منذ 
1999 عدة مركبات من نوع "شنجو" بنيت على طراز 
مركبة ســــــــويوز الســــــــوفياتية ثم الروســــــــية الشهيرة. 
واملركبة الجديدة التــــــــي أطلقت الثالثاء معروفة بأنها 
أكثر أمانا، وأســــــــرع وأكثر مقاومة للحر وأطول (8,8 
أمتار) وأثقل (21,6 طنا). وهي قادرة على نقل مزيد 

من رواد الفضاء (ستة بدال من ثالثة) ويمكن إعادة 
استخدامها بشــــــــكل جزئي. وتفتح هذه الخصائص 

آفاقا جديدة أمام الصني.
فمن شأن هذه املركبة إجراء مهمات أبعد في الفضاء 
تتطلــــــــب ســــــــرعة أكبر وحمايــــــــة أفضل مــــــــن درجات 
الحرارة القصوى. وأتت عودتها الناجحة بعد فشــــــــل 
عودة مركبة شحن تجريبية أطلقها الصاروخ نفسه 
بعدما تعرضت "لخلل" على ما قالت الوكالة الصينية. 
وتســــــــتثمر الصني مليارات الدوالرات في برنامجها 
الفضائي ووضعت عــــــــدة أقمار اصطناعية في املدار 

لحسابها أو لحساب دول أخرى.
وأصبحــــــــت مطلع 2019 أول دولة في العالم تنجح في 
عملية هبوط مســــــــبار على ســــــــطح الجانب املظلم من 
القمر. وتأمل أيضا بإرســــــــال مهمة مأهولة إلى القمر 

في غضون عشر سنوات.
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وفي بيان رسمي تلقت ”الصباح الرياضي“ 
نسخة مــنــه، قــدمــت لجنة الــشــبــاب والــريــاضــة 
الــبــرملــانــيــة ” الــشــكــر واالمــتــنــان الـــى الــدكــتــور 
أحمد رياض وزير الشباب والرياضة السابق 
النتهاء مهام عمله وعبرت عن بالغ االحترام 
والــتــقــديــر الــــذي تــكــنــه لــلــوزيــر ريــــاض ملــا قــام 
بــه مــن عمل فــي ظــل مرحلة حــرجــة وظــروف 
هذه  ان  العزيز السيما  بلدنا  بها  مــر  صعبة 
اللجنة شكلت مع الوزارة فريقا واحدا من أجل 
به  والنهوض  والرياضة  الشباب  قطاع  خدمة 

وتطويره“.
وبـــاركـــت“ الــلــجــنــة املــتــمــثــلــة بــالــرئــيــس ونــائــب 
الــرئــيــس واملـــقـــرر وبــقــيــة االعـــضـــاء ” الــكــابــنت 
عـــدنـــان درجــــــال بــمــنــاســبــة تــســنــمــه منصبه 
له  وتمنت  والــريــاضــة  للشباب  وزيـــرًا  الجديد 

التوفيق والنجاح في عمله“.
اللجنة  دعــم  على  بالتأكيد   ” بيانها  وختمت 
النيابية ومساندتها للوزير الجديد الى جانب 
مواصلة دورها الرقابي ألداء الوزارة من أجل 

خدمة الشباب والرياضة“.
الرياضية  واألندية  االتــحــادات  هنأت  بدورها، 
الــوزيــر درجـــال لتبوء هــذا املنصب املــهــم في 
مــفــصــل الـــريـــاضـــة، الســيــمــا أن هـــذه الـــــوزارة 
في  وتسهم  الستراتيجيات  تتبنى  مــن   هــي 
لتحقيق  األوملبية  اللجنة  مــع  أســوة  التخطيط 
ريــاضــة اإلنــجــاز و االرتــقــاء بالواقع الشبابي 
بـــارك االتــحــاد املــركــزي  الثقافي والــعــلــمــي، اذ 
لــلــمــالكــمــة هــــذه الــتــســمــيــة وتــمــنــى ان يــكــون  
الرياضيني  تطلعات  قدر  على  الجديد  الوزير 
وطموحات الشباب في مهمته الوطنية امللقاة 
هذه  فــي  بمسؤولياته  والــنــهــوض  عاتقه  على 
خدمة  الــبــالد،  بها  يمر  التي  الحرجة  املرحلة 
ألبــنــاء الــشــعــب الــعــراقــي الــنــهــوض بــواقــع هــذه 

الشريحة املهمة ”.
وشدد االتحاد املالكمة على أن ” اتحاد الفن 
ــلــوزيــر الــجــديــد  الــنــبــيــل مـــن أوائـــــل الـــداعـــمـــني ل
صـــاحـــب الـــتـــاريـــخ الـــريـــاضـــي املــمــيــز عــنــدمــا 
بالشكر  تقدم  كما  ومدربا  كرويا  كــان العبا 

والعرفان لوزير الشباب السابق الدكتور احمد 
رياض خالل فترة تسنمه مهام الوزارة“.

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه هــنــأ ” رئـــيـــس واعـــضـــاء 
االتــحــاد املــركــزي لــلــســكــواش الــكــابــنت عــدنــان 
درجال بمناسبة تسنمه مهام منصب الوزير 
داعـــني املــولــى الــقــديــر ان يــســدد خــطــاه لخدمة 
بــلــدنــا الــعــزيــز والــريــاضــة الــعــراقــيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص وفــاتــحــة خــيــر النــطــالقــة جــديــدة 

لرياضتنا في املحافل الدولية من خالل تقديم 
الدعم للرياضة والرياضيني“.

وباركت لجنة الركبي لدرجال وعدته ” الرجل 
املناسب وجديرا بالثقة التي أنيطت له لالرتقاء 
بـــواقـــع الــريــاضــة الــعــراقــيــة فـــي مـــا اثــنــت على 
الدكتور  الــســابــق  الــوزيــر  الــتــي بذلها  الــجــهــود 

احمد رياض خالل الفترة املاضية“.
مــن جــانــبــهــا، قــدمــت كــل مــن الــهــيــئــة االداريــــة 

لناديي الزوراء ونفط ميسان الرياضي التهنئة 
الى الكابنت عدنان درجال واالمنيات الصادقة 
لـــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي مــهــمــتــه لتحقيق 
تــطــلــعــات الــشــبــاب الــعــراقــي لــبــنــاء مــؤســســات 
بعد  والشباب  الرياضة  قطاع  تخدم  شبابية 
الكاظمي  الحكومة مصطفى  رئيس  ثقة  نيله 

ومجلس النواب ”.
وعدت ادارة الزوراء تولي درجال قيادة وزارة 
الــشــبــاب كـــأول وزيـــر مــن الــالعــبــني السابقني 
لــكــرة الـــقـــدم“ نــقــطــة مضيئة لــالرتــقــاء بــواقــع 
الــريــاضــة الــعــراقــيــة وتــمــنــت فــي الــوقــت نفسه 
السداد  رياض  احمد  الدكتور  السابق  للوزير 

والنجاح في حياته املقبلة“.
نادي الطلبة بدوره هنأ الكابنت عدنان درجال 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  بمناسبة اســتــيــزاره فــي 
وتمنت إدارة األنيق ومالكاتها التدريبية عالوة 
عــلــى الــالعــبــني الــتــوفــيــق لــدرجــال فــي املرحلة 
املقبلة التي تحتاج لعمل كبير لخدمة الرياضة 
والشباب“، داعية الجميع ” للوقوف معه كون 
املرحلة املقبلة تحتاج لتضافر الجهود وأملنا 
ان يحقق تطلعات الشارع الرياضي العراقي“.
اما مجلس ادارة نادي الوكرة القطري- متمثًال 
برئاسة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني ونائبه 
العاملني  وجميع  الغني  عبد  الله  عبد  سلمان 
فيه- استثمر الفرصة وتقدم بخالص التهاني 
والتبريكات الى الكابنت عدنان درجال متمنني 
وزيــرًا  املقبلة  مهمته  في  والنجاح  التوفيق  له 

للشباب والرياضة في العراق“.
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قــــررت الــلــجــنــة الــتــطــبــيــعــيــة لــالتــحــاد املـــركـــزي لــكــرة 
من   ٢٢ املمتاز حتى  الـــدوري  ايقاف  استمرار  القدم 
وتوصيات خلية  قــرارات  مع  تزامنًا  الحالي،  الشهر 
األزمة الحكومية، بانتظار ما تسفر عنه األيام املقبلة 
بخصوص وبــاء كــورونــا، جــاء ذلــك اثــنــاء االجتماع 
التطبيعية  االتحاد بني  الــذي جرى بمقر  التشاوري 
ـــــدوري املــمــتــاز ، بــحــضــور وزيــــر الــشــبــاب  وانـــديـــة ال

والرياضة عدنان درجال.
وقال رئيس اللجنة التطبيعية اياد بنيان: في البداية 
نبارك للنجم الكروي عدنان درجال تسنمه منصب 
وزير الشباب والرياضة، ونتمنى له املوفقية والنجاح 

في عمله.
 واضـــــاف: تــمــت خـــالل االجــتــمــاع مــنــاقــشــة مصير 
الدوري املمتاز، واالستماع الى وجهات النظر املختلفة 
من ممثلي االنــديــة، بعدها،  تم االتــفــاق على تمديد 

إيقاف مسابقة الدوري حتى22 من آيار الحالي. 
واشــار بنيان الى انه يأمل  بعودة مسابقة الــدوري، 
وبقية النشاطات الكروية، في حال تحسن االوضاع 
البالد وانتهاء جائحة كــورونــا، بما  بشكل عــام في 
يــتــالءم مــع تــوصــيــات االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
وقرارات خلية االزمة، التي تؤكد سالمة الجميع  من 

مخاطر هذا الوباء اللعني. 
االنــديــة رضاهم  أكــد ممثلو   وفــي نهاية االجــتــمــاع 
التام وتضامنهم مع قرار التطبيعية، الداعم لالهتمام 
بــســالمــة املـــالكـــات االداريـــــة والــتــدريــبــيــة و الــالعــبــني 
بـــاملـــقـــام األول مــع   الـــكـــريـــم ووضـــعـــهـــا  والـــجـــمـــهـــور 

ضرورة تطبيق قرارات خلية االزمة.

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

فالح حسن.. ارشيف

مظهر خلف.. ارشيف

عباس عليوي

لقاء من الدوري..ارشيف

رئيس نادي الوكرة القطري .. وكاالت

رئيس اتحاد الطائرة جميل العبادي .. ارشيف

عقد االتحاد املركزي للكرة الطائرة عبر الدائرة اإللكترونية املغلقة 
ونائبه  جراسا  آري  الدكتور  الدولي  االتحاد  رئيس  مع  اجتماعا 
اتحادات  الفيلكاوي برفقة عدد من رؤســاء  عيسى حمزة أحمد 
بواقع  تتعلق  التي  القضايا  من  العديد  ملناقشة  آسيا  غــرب  دول 
اللعبة، فضال عن التدابير الصحية التي تتعلق بحماية الرياضيني 

والالعبني من مرض كوفيد 19.
وقالت الدائرة االعالمية التحاد الطائرة في بيان لها ان ” جميل 
العبادي رئيس االتحاد عقد سلسلة من االجتماعات مع ممثلي 
تــم فيها تقييم واقــع  الــدولــي وغــرب اسيا عبر االنترنت  االتــحــاد 
اللعبة وسبل تطويرها في ظل أزمة جائحة كورونا التي عصفت 
الوباء  الطائرة من هذا  لعبة  وقاية رياضي  واهمية  أجمع  بالعالم 
الخطير وكيفية الحفاظ على سالمتهم باتباع االرشادات الصحية 

املمكنة ”.
 وأضاف البيان ان ” رئيس االتحاد الدولي جراسا عبر عن دعمه 
الكبير التحاد اللعبة ووعد بإقامة العديد من الدورات واملعسكرات 
التدريبية ملنتخبات العراقية وزج املدربني في مشاركات تطويرية، 
عودة  بعد  الطائرة  للعبة  التحكيمي  بالواقع  االرتــقــاء  عن  فضال 

االنشطة الرياضية الى سابق عهدها ”.
 مــن جهته عــبــر“ الــعــبــادي عــن شــكــره وتــقــديــره لالتحاد الــدولــي 
الــتــواصــل معه وملا  فــي  الــدائــم  املنطقة لحرصهم  واتــحــادات دول 
تمثله كـــرة الــطــائــرة الــعــراقــيــة مــن مــكــانــة مــهــمــة عــلــى الساحتني 
اتحاده على مواكبة احدث  العربية واآلسيوية ”، مؤكدًا ”حرص 
والنهوض  تطويرها  وســبــل  اللعبة  على  تــطــرأ  الــتــي  املــســتــجــدات 
بمستقبلها عبر وضع الخطط املناسبة واالهداف املراد تحقيقها 

بخطى النجاح ”.
الكبيرة  الــطــائــرة حقق طفرة  الــدولــي لكرة  االتــحــاد  ان  الــى  يشار 
التي  املبتكرة  الستراتيجية  بفضل  الرقمية  الشبكات  نشاط  في 
قادته ألن يصبح ضمن أقوى ثالثة اتحادات في العالم من حيث 
الحضور الرقمي على منصات وسائل التواصل االجتماعي بعد 
كــال مــن االتــحــاد الــدولــي لــكــرة السلة الـــذي جــاء فــي املــركــز األول 

واالتحاد الدولي للركبي الذي حل في املركز الثاني.

وصف العب منتخبنا الوطني السابق 
لكرة القدم مظهر خلف األجــواء التي 
املرحلة  العراقية خالل  بالكرة  تحيط 
الهيئة  تشكيل  شــهــدت  الــتــي  الحالية 
التطبيعية إلدارة شؤونها بالغامضة.
إن  الرياضي)  (الصباح  لـ وقال خلف 
أن  يــمــكــن  ال  التطبيعية  الــهــيــئــة  عــمــل 
تبرز مالمحه مهما بلغت ذروته، من 
تخطيط مسبق  هناك  يكون  أن  دون 
ووضـــــــع ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن شــأنــهــا 
االرتــــقــــاء بـــواقـــع الـــكـــرة الــــى مــصــاف 

الدول التي سبقتنا في هذا املجال.
وأعــــرب خــلــف عــن أمــنــيــاتــه أن تنجح 

أيــاد  يــقــودهــا  الــتــي  التطبيعية  الهيئة 
بــنــيــان وبــقــيــة األعـــضـــاء، عــلــى األقـــل 
لـــرســـم خــــارطــــة طـــريـــق كـــرتـــنـــا الــتــي 
تــعــثــرت نـــوعـــا مـــا فـــي ظـــل الـــظـــروف 
مع  دعمه  مؤكدا  البلد،  يعيشها  التي 
جميع زمــالئــه الــذيــن عــاصــروه ومن 
يــقــود كرة  ملــن  أعقبهم  سبقهم ومــن 
الـــعـــراق فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى أمــل 
انتخاب منظومة كروية جديدة تأخذ 
بني  الــكــرة  هيبة  إعــــادة  عاتقها  عــلــى 
بلدان املنطقة، وإعــادة ألق منتخباتنا 
استحقاقات  تنتظرها  التي  الوطنية 

جمة عربية وقارية وعاملية.
ــــى ان عــلــى الــجــمــيــع   ولـــفـــت خــلــف ال
والـــكـــل سيعمل  ذات  بــنــكــران  الــعــمــل 
العامة  للمصلحة  خــدمــة  موقعه  مــن 

بــعــيــدا عـــن املــنــافــع الــشــخــصــيــة الــتــي 
من  بــمــا سيجنيه  الــبــعــض  يفكر  قــد 
بواجهة  أو  القيادة  دفــة  تــواجــده على 
العالقات  لغة  عــن  بعيدا   ، املسؤولية 
الـــتـــي ال تـــخـــدم مــصــلــحــة ريــاضــتــنــا 
بـــــصـــــورة عــــامــــة وكــــرتــــنــــا بــــصــــورة 
خاصة، مناشدا القائمني على شؤون 
الــكــرة فــي الــوقــت الــحــاضــر االبــتــعــاد 
عــن املــحــســوبــيــات واملــنــســوبــيــات الن 
املرحلة املقبلة صعبة للغاية وتتطلب 
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود وعـــــدم الــتــفــكــيــر 
لنبني  االطـــالق  على  املــاديــة  بالفائدة 
صرحا كرويا جديدا يبدأ من القاعدة 
التي يجب االهتمام بها ألنها العمود 
الفقري الذي سترتكز عليه ساحرتنا 

املستديرة.
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كشف املكسيكي خافيير أغيري مدرب 
القدم، أن  نادي ليغانيس اإلسباني لكرة 
الــدوري املحلي سيعاود نشاطه في 20 
حزيران وينتهي في 26 تموز على رغم 

رفض املسؤولني تأكيد ذلك.
وقال أغيري في مقابلة مع موقع «ماركا 
كالرو» املكسيكي إنه تبّلغ رسميا بخطة 
منتصف  منذ  املعّلق  الـــدوري  استئناف 
آذاراملــــــاضــــــي بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا املستجد.
العودة  «تنوي  انها  الليغا  رابطة  وأعلنت 
الـــى املــنــافــســات فــي حــزيــران « مــن دون 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد مـــــعـــــّني، بـــعـــدمـــا أعـــطـــت 
ــــضــــوء األخـــضـــر  الـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة ال
للبطوالت  الــفــرديــة  التمارين  الستئناف 
االحترافية هذا األسبوع بشكل تدريجي، 
فــيــمــا بــــدأت األنـــديـــة بـــإجـــراء فــحــوصــات 

«كوفيد - 19» لالعبيها.
وقــــــال أغــــيــــري «لـــديـــنـــا مـــوعـــد النـــطـــالق 
 ، الليغا في 20 حزيران  الــدوري. سنبدأ 
رسميا  ستنتهي  أسابيع  خمسة  وبعد 

في 26 تموز «.
املتبقية سُتلعب  الــــ11  املــراحــل  وتــابــع أن 
على طريقة مرحلتني كل أسبوع كاشفا 
أن «املواجهات ستقام أيام السبت واآلحد، 

واألربعاء والخميس».
الــذي يحتل فريقه املركز  وأردف أغيري 
الترتيب قبل تعليق  فــي  األخــيــر  مــا قبل 
وأنا  للتو  الليغا  أبلغتني  «لقد  املنافسات 
بــذلــك ألنــنــا حــددنــا برنامج  سعيد جـــدا 
بــعــد نجاحنا في  الــتــدريــبــيــة.  الــحــصــص 

االختبارات».
أقـــرت خطة  الحكومة االســبــانــيــة  واقـــرت 
رفــع قيود اإلقــفــال الــتــام االثــنــني املاضي 
وجاءت على أربع مراحل، على ان يشمل 
املحترفني  الرياضيني  الــى  بالنسبة  ذلــك 
«فتح املجال أمام التدريبات الفردية والحد 
األدنى من التمارين للرابطات املحترفة»، 
وتــواجــد ستة العــبــني كحد أقــصــى على 

أرض امللعب.
الليغا،  الـــذي وضعته  الــبــروتــوكــول  وفــق 
بمجموعات  الــتــمــاريــن  بــإقــامــة  ستسمح 

صغيرة قبل أن يرفع العدد تدريجيا.
املوسم في  الرابطة في استئناف  وتأمل 

منتصف حزيران خلف أبواب موصدة. 
وبــحــســب االجــــــراءات الــحــكــومــيــة، سيتم 
بدءا من املرحلة الرابعة لتي تدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ فـــي أوائـــــل حـــزيـــران ، الــســمــاح 
بــإقــامــة أحـــــداث فـــي الـــهـــواء الــطــلــق (مــثــل 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم) شــرط أال يتجاوز 

عدد املتواجدين 400 شخص.
وأكـــــد رئـــيـــس الـــرابـــطـــة خــافــيــيــر تــيــبــاس 
أن «صـــحـــة الـــنـــاس أهــمــيــة قـــصـــوى، لــذا 
وضـــعـــنـــا بــــروتــــوكــــوال شـــامـــال لــحــمــايــة 
استعداداتنا  إطـــار  فــي  املعنيني  صحة 

الستئناف الليغا».
وتـــابـــع «إنـــهـــا ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 

ولــــكــــن نــــأمــــل أن نـــلـــعـــب مـــجـــددا 
فــــي حــــزيــــران وإنــــهــــاء مــوســم 

الصيف»،  هــذا   2019-2020
الـــــدوري  مــضــيــفــا أن إلـــغـــاء 
«ليس خيارا» عادا أن ذلك 
خسائر  األنـــديـــة  سيكبد 

بما يقارب املليار يورو.
ومــــــن بـــــني الـــبـــطـــوالت 
الـــــخـــــمـــــس الـــــكـــــبـــــرى 
فـــي أوروبـــــــا، أعــلــنــت 

أملـــانـــيـــا رســـمـــيـــا اســتــئــنــاف 
 ، أيـــار   16 فــي  البوندسليغا 

بــيــنــمــا وضــعــت فــرنــســا حــدا 
باريس سان  متوجة  ملوسمها 
جرمان بطال، فيما ال تزال كل 
مــن إيــطــالــيــا وانــكــلــتــرا تكافح 

إليجاد سبل العودة.

ـــقـــدم تشن  كــشــف رئـــيـــس االتــــحــــاد الــصــيــنــي لـــكـــرة ال
شويوان أن الدوري املحلي قد ينطلق في حزيران املقبل 
لكن من دون بعض العبيه األجانب  وأبرزهم البرازيلي 

باولينيو والنمساوي ماركو أرناتوفيتش.
وكان من املقرر أن ينطلق الدوري في 22 شباط ، لكن 
كــانــت مدينة  الـــذي  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  تفشي 
ووهــــان بــؤرتــه األســاســيــة، حـــال دون ذلــــك، ودفــــع الــى 

تأجيله حتى اشعار آخر.
وأوضـــح رئيس االتــحــاد ان املــوســم الجديد قــد ينطلق 
أواخر حزيران املقبل، لكن في غياب عدد من املدربني 
املتعلقة  املوقتة  االجــــراءات  بسبب  األجــانــب  والالعبني 
بــدخــول الـــبـــالد. وقــــال فــي هـــذا الــصــدد لشبكة «ســي 
«إنــهــا معضلة حقيقية ألنــه  الــرســمــيــة  فـــي»  تــي  ســي 
لم  الالعبني واملــدربــني األجــانــب  فــإن ثلث  كما تعلمون 
يــعــودوا بعد». واضــاف «بصراحة، سنأخذ هــذا األمر 
ننتظر  لن  لكننا  املباريات،  تنطلق  االعتبار عندما  في 
عودتهم قبل أن نستأنف اللعب واال سيكون األمر غير 

عادل تجاه األندية االخرى».

اننا جــاهــزون في ما يتعلق بتحاشي  وأوضــح «طاملا 
الوباء والسيطرة عليه، سنَفعل النشاط».

وســيــتــأثــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص جـــراء هـــذا االجــــراء، 
فابيو  اإليطالي  مدربه  بقيادة  اللقب  حامل  غوانغجو 
كـــانـــافـــارو، ووصــيــفــه بــيــجــيــنــغ غـــــوان عــنــدمــا ينطلق 
بالده  منتخب  قائد  كانافارو  وعــاد  الصيني.  الـــدوري 
أملانيا، لكن نجم برشلونة  الفائز بمونديال 2006 في 
السابق البرازيلي باولينيو ومواطنه تاليسكا ال يزاالن 

عالقني خارج البالد.
الفرنسي برونو  املــقــابــل، يغيب عــن غـــوان مــدربــه  فــي 
ـــبـــرازيـــلـــي ريـــنـــاتـــو أغـــوســـتـــو واملــهــاجــم  جــيــنــيــزيــو وال
الــكــونــغــولــي ســيــدريــك بــاكــامــبــو، فـــي حـــني لـــم يتمكن 
أرنــاتــوفــيــتــش مـــن االنــضــمــام الـــى صــفــوف شنغهاي 
هولك  البرازيليني  اعـــادة  فــي  نجح  األخــيــر  لكن  سيبغ، 

وأوسكار قبل حظر االجانب من دخول البالد.
وكــــشــــف رئــــيــــس االتــــــحــــــاد الـــصـــيـــنـــي ان مـــبـــاريـــات 
ــــــــــدوري ســـتـــكـــون خـــلـــف أبـــــــــواب مـــــوصـــــدة قـــبـــل أن  ال
يـــعـــود الــجــمــهــور تــدريــجــيــا، مــشــيــرا الــــى أن االتـــحـــاد 
 يـــعـــمـــل عــــلــــى خـــــــوض املـــــبـــــاريـــــات فـــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة

قصيرة.
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للسُتلعب  ُكاشفا ُ

واآلحد، 

ه املركز 
 تعليق 
وأنا  تو 
برنامج 
حنا في 

ت خطة 
ملاضي 
 يشمل 
ي

حترفني 
ة والحد 
حترفة»، 
ى على

الليغا،   
موعات 

جيا.
سم في 

منتصف حزيران خلف أبواب موصدة.
وبــحــســب االجــــــراءات الــحــكــومــيــة، سيتم
بدءا من املرحلة الرابعة لتي تدخل حيز
الــتــنــفــيــذ فـــي أوائـــــل حـــزيـــران ، الــســمــاح

ي

بــإقــامــة أحـــــداث فـــي الـــهـــواء الــطــلــق (مــثــل
يي

مــبــاريــات كــرة الــقــدم) شــرط أال يتجاوز
يي

شخص. عدد املتواجدين 400
وأكـــــد رئـــيـــس الـــرابـــطـــة خــافــيــيــر تــيــبــاس
أن «صـــحـــة الـــنـــاس أهــمــيــة قـــصـــوى، لــذا
ـــالالـال لــحــمــايــة ــوضـــعـــنـــا بــــروتــــوكــــوال شـــامـ
استعداداتنا إطـــار  فــي  املعنيني  صحة 

الستئناف الليغا».
وتـــابـــع «إنـــهـــا ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 

مـــجـــددا أن نـــلـــعـــب نــــأمــــل ولــــكــــن
فــــي حــــزيــــران وإنــــهــــاء مــوســم
الصيف»،  هــذا  2019-2020

الـــــدوري مــضــيــفــا أن إلـــغـــاء 
«ليس خيارا» عادا أن ذلك 
ي

خسائر  األنـــديـــة  سيكبد 
بما يقارب املليار يورو.
نينيــني الـــبـــطـــوالت  ـــ ــومــــــن بــ

الـــــخـــــمـــــس الـــــكـــــبـــــرى
فـــي أوروبـــــــا، أعــلــنــت 

أملـــانـــيـــا رســـمـــيـــا اســتــئــنــاف
، أيـــار  16 فــي  البوندسليغا 

بــيــنــمــا وضــعــت فــرنــســا حــدا 
باريس سان متوجة  ملوسمها 
جرمان بطال، فيما ال تزال كل
مــن إيــطــالــيــا وانــكــلــتــرا تكافح 

إليجاد سبل العودة.

ـــــــــكـــــــــوري  اخـــــــتـــــــيـــــــر ال
الجنوبي سون هيونغ-
مـــــــــني، مـــــهـــــاجـــــم نـــــــادي 
لكرة  االنكليزي  توتنهام 
القدم، من بني أفضل خمسة 
مجندين في كتيبته بعدما أنهى 
التي  األساسية  العسكرية  تدريباته 
امتدت لثالثة أسابيع مع مشاة البحرية.

ونـــشـــر ســــالح مـــشـــاة الــبــحــريــة فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة صـــــورا لـــســـون عــبــر صــفــحــتــه على 
ويــؤدي  «أم16-»  بندقية  يحمل  وهــو  فيسبوك 

التحية بعد إكمال مهمته.
وبدأ سون تدريباته في 21 نيسان الفائت مع 
الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سالح مشاة 
البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية، وتضمنت 
املــشــي ملــســافــات طــويــلــة وتــدريــبــات مــع الــغــاز 

املسيل للدموع والبنادق.
جميع  على  إلزامية  العسكرية  الخدمة  وُتَعد 
الـــرجـــال الـــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل فـــي كــوريــا 
الجنوبية ملدة عامني تقريبا، وهم يشكلون 
الجزء األكبر من القوات التي يبلغ قوامها 

600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية 
الذي يبلغ تعداده حوالى 1,3 مليون جندي، بيد 
ان ســون كــان مــن بــني العــبــي كــوريــا الجنوبية 
الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، 
بعد فوزهم بامليدالية الذهبية ملسابقة كرة القدم 
في   2018 عــــام  اآلســـيـــويـــة  األلــــعــــاب  دورة  فـــي 

إندونيسيا.
وبــمــوجــب شـــروط اإلعــفــاء الــتــي حــصــل عليها 
الالعب الذي شوهد يذرف دموع فرح بعد الفوز 
على اليابان 1-2 بعد التمديد، يحتاج فقط إلى 
إكمال تدريبه األساسي وأداء حوالى 500 ساعة 
من الخدمة املجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.
واســـتـــغـــل ســـــون تـــوقـــف الـــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي 
بـــــســـــبـــــب فـــــــــيـــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا املـــــســـــتـــــجـــــد، 
ــــــقــــــيــــــام بــــالــــخــــدمــــة  ـــــــــى بـــــــــــالده وال  لــــــلــــــعــــــودة ال

العسكرية.
ــبــالــغ مـــن الــعــمــر 27  وانــتــهــى مــوســم الـــالعـــب ال
قبل  املمتاز حتى  اإلنكليزي  الـــدوري  فــي  عاما 
انــتــشــار فــيــروس «كــوفــيــد - 19» حـــول الــعــالــم 
أوروبــا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في  وفي 
ذراعـــه خــالل املــبــاراة أمــام أســتــون فيال فــي 16 
 شباط، وقال سبيرز إنه عاد إلى بالده «ألسباب 

شخصية».

القد
مجندين
الع تدريباته 
امتدت لثالثة أس
ححالح مـــش ـــالالـ ســ ــونـــشـــر
الــجــنــوبــيــة صـــــورا لـــس
يحمل وهــو  فيسبوك 
التحية بعد إكمال مهم
وبدأ سون تدريباته ف
الكتيبة 91 التابعة للوا
البحرية في جزيرة ج
املــشــي ملــســافــات طــو
املسيل للدموع والبن
العس الخدمة  ددَعد  ععوُت الـــرجـــال الـــقـــادريـــنُ
الجنوبية ملدة عام
الجزء األكبر من

دافع مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر عن 
نفسه، متحدثا عن مواجهته وعائلته سلسلة 
من املضايقات، بعد خرقه للمرة الثانية خالل 
أســابــيــع، قــواعــد الــعــزل املــنــزلــي املــفــروضــة في 

إنكلترا بسبب فيروس كورونا املستجد.
وتــقــدم  ووكـــر (29 عــامــا) بــاعــتــذار علني في 
مطلع نيسان، بعدما أشارت تقارير صحافية 
الى انه دعا أحد أصدقائه الى تمضية وقت في 
القدم  منزله، وذلــك قبيل دعوته مشجعي كرة 
الحكومة وعــدم االختالط  تعليمات  الــتــزام  الــى 

مع اآلخرين.
مـــدافـــع مانشستر  أن  ـــى  ال تــقــاريــر  أشـــــارت  و 

املمتاز،  اإلنكليزي  الـــدوري  لقب  حامل  سيتي 
خــالــف مــجــددا هـــذه الــقــواعــد مــن خـــالل زيـــارة 

والديه وشقيقته في مدينة شيفيلد.
ونــــشــــر املــــــدافــــــع الــــــدولــــــي اإلنــــكــــلــــيــــزي بــيــانــا 
مـــطـــوال عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
فيه  بما  أنــنــي بقيت صامتا  «أشــعــر  فيه   جــاء 

الكفاية».
وأضاف «نظرا الى التقارير األخيرة املنشورة 
أمامي  بأن ال خيار  عني وعن عائلتي، أشعر 
ســوى التحدث عــن هــذه األمـــور بشكل علني، 
لقد اختبرت في اآلونــة األخــيــرة إحــدى أقسى 
الفترات في حياتي، وأتحمل املسؤولية الكاملة 
عــن ذلــــك. لكنني أشــعــر اآلنــــي بــأنــنــي عرضة 

ملضايقات».

وتــابــع «لـــم يــعــد األمــر 
يتعلق بــي حــصــرا، بل 

يؤثر على صحة عائلتي 
وأطفالي».

وأقـــــــــر ووكـــــــــر بـــــأنـــــه خـــالـــف 
ملكافحة  املــفــروضــة  التعليمات 

- 19» مــن خالل  «كــوفــيــد  تفشي 
زيارة شقيقته ووالديه.

ووجـــه ووكـــر انــتــقــادات الذعـــة لالهتمام 
ـــــذي قــــام به  اإلعــــالمــــي بــــه، ســـائـــال «مــــا ال

والـــــــــدّي وشــقــيــقــتــي لــيــســتــحــقــوا انــتــهــاك 
املصورين  لحاق  خــالل  من  خصوصيتهم 
بــي الــى مــنــزَلــهــم؟ أشــعــر على الــــدوام بأنني 

مالَحق».

تــعــّرضــت الــحــســابــات االلــكــتــرونــيــة للنجم 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العب نادي 
السلة،  لكرة  االميركي  باكس  ميلووكي 
لــقــرصــنــة شــمــلــت إعـــــالن انــتــقــالــه الــى 
غولدن ستايت ووريــورز واالســاءة الى 
ليكرز  أنجليس  لــلــوس  الــراحــل  النجم 
كـــوبـــي بـــرايـــنـــت، قــبــل ان يــســتــعــيــدهــا 

ويعتذر عما بدر منها.
وأعــلــن بــاكــس ليل «حــســابــات يانيس 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  أنتيتوكونمبو 
االجــتــمــاعــي تــعــرضــت لــالخــتــراق وتــم 

إلغاؤها».
وأضاف بيان متصدر ترتيب املنطقة 
الــشــرقــيــة وصـــاحـــب أفــضــل سجل 
املنافسات  تعليق  قبل  الـــدوري  فــي 
فـــي آذار املـــاضـــي بــســبــب فــيــروس 
تحقيق  فتح  «تم  املستجد،  كورونا 

بالحادثة».
ــــتــــغــــريــــدات قــلــق  وأثــــــــــارت إحــــــــدى ال
مشجعي باكس بعدما بدا ان أفضل 
العب في الـ»ان بي ايه» ملوسم -2018

2019 «ذاهب الى ووريورز».
وأساءت تغريدات أخرى الى العبني 
آخرين أمثال ليبرون جيمس العب 
براينت  األخير  ليكرز، وأسطورة 
الذي لقي حتفه في كانون الثاني 
الـــفـــائـــت فــــي تــحــطــم مـــروحـــيـــة، 
يعده  اليوناني»  «العمالق  وكان 

مثاله األعلى.
وبعد ساعات، نجح الالعب البالغ من العمر 25 عاما في 
استعادة حسابه على «تويتر»، وقدم اعتذارا عما جرى.
وكــتــب يانيس «الــتــغــريــدات واملــنــشــورات كــانــت مسيئة 
للغاية، ويثير خيبة أملي واشمئزازي أن أحدا قد يقول 

هذه االمور الفظيعة».
وتــابــع «أشــعــر بــالــســوء كــون بــاكــس، كــريــس (ميدلتون 
زمــيــلــه فــي الــفــريــق) لــيــبــرون وعــائــلــة (ســتــفــني) كــوري 
(العب ووريــورز) كانوا محط التغريدات الخبيثة وغير 
الــصــحــيــحــة»، مضيفا «أشــعــر بــالــســوء بــشــكــل خــاص 
الــحــزن، إذ ال يجب أن  تــجــاه عائلة براينت خــالل فــتــرة 

يتعرضوا لهذا النوع من السلبية والتصرف».

صادق مجلس االتحاد الدولي لكرة 
الجمعة على  القدم (”إيفاب“) امس 
(فيفا)  للعبة  الدولي  االتحاد  اقتراح 
بــزيــادة عــدد الــتــبــديــالت فــي املــبــاراة 
من ثالثة الى خمسة بشكل موقت، 
املعلقة  البطوالت  استئناف  بمجرد 
املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  بسبب 

بحسب ما أفاد الطرفان.
مشترك  بــيــان  فــي  الهيئتان  ولفتت 
الــتــعــديــل سيطبق على  هـــذا  أن  إلـــى 
ــلــعــبــة، عـــلـــى أن  ـــقـــانـــون الــــرقــــم 3 ل ال
”يدخل حيز التنفيذ فورا“ ويشمل 
املسابقات التي تنتهي بنهاية كانون 
مــنــظــمــو  بــــه  أخـــــذ  حـــــال  فــــي  األول، 
البطوالت.ويهدف تعديل القانون إلى 
الناتجة  الضغوط  الالعبني  تجنيب 
عن كثافة املباريات التي من املتوقع 
املقبلة،  الــفــتــرة  فــي  يخوضونها  أن 
من  يقترب  الـــذي  التوقف  لتعويض 
أن  كــامــلــني، السيما  اتــمــام شهرين 

عامل  أيضا  التعليق  لفترة 
سلبي على لياقة الالعبني.
وأوضــــــــــــــــــح ”إيـــــــــفـــــــــاب“ 
و“فــــــــــيــــــــــفــــــــــا“ انـــــهـــــمـــــا 
”ســـيـــحـــددان ” مـــا إذا 
هذا  تمديد  يمكن  كــان 
الـــخـــيـــار حـــتـــى نــهــايــة 
2021، وبالتالي امكان 
تــطــبــيــقــه خــــالل كــأس 
أوروبـــــــــــــا فــــــي صــيــف 

العام املقبل.
ولــفــت الــبــيــان إلــى أنه 
سيسمح للمسابقات 
تقنية  تستخدم  الــتــي 

املـــــســـــاعـــــدة بـــالـــفـــيـــديـــو 
بــالــتــخــلــي  آر“)  ايـــــه  (”فــــــي 

عنها في الوقت الراهن.
وســيــمــنــح الـــتـــعـــديـــل لـــلـــفـــرق خــيــار 
استخدام خمسة بدالء كحد أقصى 
فــي ثــالث مناسبات خــالل املــبــاراة، 
الوقت  قبل  أو  الشوطني  بني  وكذلك 

اإلضافي (في حال التمديد).

عودتهم قبل أن نستأ
عادل تجاه األندية اال

شخصية».ت التي يبلغ قوامها 

املمتاز،  اإلنكليزي  الـــدوري  قب 
ــــــهـــذه الــقــواعــد مــن خـــالالـالل زيـــارة 

في مدينة شيفيلد. ه
الــــــدولــــــي اإلنــــكــــلــــيــــزي بــيــانــا  ع
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
فيه  بما  أنــنــي بقيت صامتا  ر

التقارير األخيرة املنشورة  الى
أمامي  بأن ال خيار  تي، أشعر 
عــن هــذه األمـــور بشكل علني، 
ي ي

ي اآلونــة األخــيــرة إحــدى أقسى 
ي

تي، وأتحمل املسؤولية الكاملة 
ي

ي أشــعــر اآلنــــي بــأنــنــي عرضة 
يي

وتــابــع «لـــم يــعــد األمــر 
يتعلق بــي حــصــرا، بل 

يؤثر على صحة عائلتي
وأطفالي».

وأقـــــــــر ووكـــــــــر بـــــأنـــــه خـــالـــف
ي

ملكافحة  املــفــروضــة  التعليمات 
19» مــن خالل  «كــوفــيــد - تفشي 

زيارة شقيقته ووالديه.
ووجـــه ووكـــر انــتــقــادات الذعـــة لالهتمام

ـــــذي قــــام به  ــــــمــــي بــــه، ســـائـــالالـال «مــــا ال ـــالالـال ــاإلعــ
ّوالـــــــــدّي وشــقــيــقــتــي لــيــســتــحــقــوا انــتــهــاك

املصورين  لحاق  خــالل  من  ـالـالخصوصيتهم 
ــــبــي الــى مــنــزلــهــم؟ أشــعــر على الــــدوام بأنني  ََ

ققمالَحق».

ضتــعــّرضــت ّ
اليوناني ي
ميلووكي
لــقــرص
غولدن
النجم

كـــوبـــي
ويعتذ
وأعــلــن
أنتيتو

االجــتــم
إلغاؤه
وأض
الــش
فــي
فـــي
ي

كو
بالح
وأثـــــ

مشج
العب

2019
وأس
آخ
ل

مل 
ني.
 

لــي

فـــرق خــيــار 
كحد أقصى 
الل املــبــاراة، 
الوقت  قبل 

يد).

الدوري الصيني... وكاالت

يانيس.. وكاالت

وكرر 
وكاالت
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تشني بيناو
كانت بطلة مقاومة حاربت اليابانيني 
عندمــــــــا غــــــــزوا الصــــــــني عــــــــام 1937. 
وأصبحت صــــــــورة التقطــــــــت لها قبل 
فتــــــــرة وجيزة من موتها طعنا، أيقونة 
ترمز للتحدي الذي ال يعرف الخوف. 
والتقط تلك الصــــــــورة مصور ياباني 
رصــــــــد آخر لحظات البطلة التي قبض 

عليها أثناء القتال وسجنت.
تعرضت الغتصاب جماعي من قبل 
خاطفيهــــــــا عدة مــــــــرات، ومــــــــع ذلك لم 
تنكســــــــر. وبدت وكأنهــــــــا تضحك في 
وجه املوت فــــــــي تلك الصــــــــورة، يداها 
رأســــــــها  حــــــــول صدرها،  مطويتــــــــان 
مرفــــــــوع وهي تنظر لعدســــــــة الكاميرا 

بال تردد.
ُخلدت هذه الوقفة فــــــــي تمثال لها بلغ 
ارتفاعه خمســــــــة أمتار في نانجينغ - 
وكانت هذه املدينة قد شــــــــهدت واحدة 
من أســــــــوأ املجازر أثناء الحرب؛ حيث 
ذبحت القوات اليابانية نحو 300,000 

رجل وامرأة وطفل صيني.
وقال عنها فان جنشــــــــوا، وهو مؤرخ 
صيني ومدير أحد املتاحف ”صاحبة 
تلك الشــــــــخصية املذهلة، تركت أجمل 
انطبــــــــاع، وكانــــــــت أكثر من يســــــــتحق 

االحترام“.

نور عنايت خان
كانــــــــت األميرة الهندية والجاسوســــــــة 
البريطانيــــــــة نور عنايــــــــت خان حفيدة 
الســــــــلطان تيبو، الحاكم املسلم ملدينة 
مايسورو في القرن 18. وكان والدها 
معلمــــــــا صوفيــــــــا مــــــــن الهنــــــــد، وأمها 
أميركيــــــــة، وهــــــــي ولدت في موســــــــكو 

ودرست في السوربون في باريس.

إلى  اللغويــــــــة  مهاراتهــــــــا  وأوصلتهــــــــا 
العمل مع القوات الخاصة البريطانية، 
وأصبحــــــــت من بني العمالء الســــــــرين 
وكانــــــــت مهمتهــــــــم الهبــــــــوط باملظالت 
داخل فرنسا التي كانت محتلة خالل 
الحرب وذلك لتعطيل أنشطة النازيني، 
وللتنســــــــيق مــــــــع املقاومة الفرنســــــــية 
والتجســــــــس علــــــــى تحــــــــركات القوات 

املعادية.
وكانــــــــت أول امــــــــرأة تتولى مســــــــؤولية 
خطرة، وفــــــــي النهايــــــــة قبضت عليها 
النازية، غيســــــــتابو، وحققت  الشرطة 

معها وعذبتها.
حاولت الهرب مرارًا وفي إحدى املرات 
وجدت منفذا للهرب من على أســــــــطح 
املنــــــــازل، وبعد كل محاولة هرب كانت 
ظــــــــروف ســــــــجنها والتحقيــــــــق معها 
تســــــــوء ولكن يعتقد أنها لم تدل بأية 
معلومــــــــات ذات أهميــــــــة لألملــــــــان الذين 
لــــــــم يعرفوا عنها إال اســــــــمها الحركي 

(مادلني).

وفــــــــي أيلــــــــول مــــــــن عــــــــام 1944 قتلت 
بالرصاص وهي وثالثة من رفيقاتها.

”صليــــــــب  وســــــــام  علــــــــى  وحصلــــــــت 
جــــــــورج“ في اململكــــــــة املتحــــــــدة، وهو 
وســــــــام ُيمنح ملن قــــــــام بأعمال بطولية 
نادرة، كما منحتها فرنســــــــا وســــــــام 
”صليــــــــب الحرب“. وأقيم لها في لندن 

نصب تذكاري لشجاعتها.

لودميال بافيلتشينكو
هــــــــي واحدة من أنجــــــــح القناصات في 
التاريــــــــخ، وكانت قد أوقعت 309 قتلى 
في صفوف الجنــــــــود األملان بعد غزو 
النازيــــــــني لالتحــــــــاد الســــــــوفييتي عام 
1941. وكان معظــــــــم ضحاياهــــــــا من 

القناصة، وأطلق عليها لقب ”ســــــــيدة 
املوت“. ورغــــــــم أن القناصــــــــة النازيني 
لــــــــم يتمكنوا منها، إال أنهم نجحوا في 
التســــــــبب بإصابتهــــــــا بقذيفــــــــة هاون، 
ورغــــــــم تعافيها إال أنها ســــــــحبت من 

على الخطوط األمامية.
وأثناء عملهــــــــا كرمز للجيش األحمر، 
جابت العالــــــــم والتقت مــــــــرة بالرئيس 
األميركي، فرانكلــــــــني روزفلت. ورغم 
أنها منحت جائزة النجمة الذهبية من 
قبل االتحاد السوفييتي، إال أنها فيما 

بعد محيت من التاريخ.
ارينا سالفنســــــــكا  الناشــــــــطة  وتقول 
لبي بي ســــــــي: ”من املفاجئ كيف أنه 
لم يحتَف كمــــــــا ينبغي بقناصة كانت 
ذات قدرات اســــــــتثنائية بعــــــــد وفاتها. 
لكن الســــــــوفييت يروون ما حدث في 
الحرب العاملية الثانيــــــــة بطريقة تركز 
على صورة الجندي - الرجل - املقدام. 
انظــــــــروا فقط إلى نصب أبطال الحرب 
والجنــــــــود املجهولني. النســــــــاء لســــــــن 

جزءا مــــــــن هذا الســــــــرد الــــــــذي يقدمه 
السوفييت“.

نانسي وايك
لدى نانســــــــي شــــــــهرة بكونها مقاتلة 
مميتــــــــة، وامــــــــرأة لعــــــــوب علــــــــى نحــــــــو 
فاضح، ومســــــــرفة في شرب الكحول، 
إلى جانب ســــــــمعتها كعدوة شرســــــــة 

للنازيني.
ولــــــــدت فــــــــي نيوزيلنــــــــدا ونشــــــــأت في 
أســــــــتراليا. وهربت من املدرســــــــة في 
عمر السادسة عشرة وحصلت على 
عمل في فرنســــــــا كصحفيــــــــة، ويقال 
إنها كذبت عليهــــــــم وقالت إنها قادرة 
على الكتابة باللغــــــــة املصرية القديمة 

لتحصل علــــــــى العمل. وهنــــــــاك التقت 
بصاحب مصنع، اسمه هنري فيوكا، 
وتزوجته وعاشا في مرسيليا عندما 

بدأ غزو األملان عام 1939.
التحقت نانســــــــي باملقاومة الفرنسية 
الحلفــــــــاء  مــــــــن  طياريــــــــن  وأرشــــــــدت 
للوصــــــــول بأمــــــــان إلى إســــــــبانيا عبر 
جبــــــــال البرانس. ولكــــــــن عندما فضح 

األملان شبكتها، فّرت إلى بريطانيا.
ألقــــــــى النازيون القبــــــــض على زوجها، 

وعذبوه وأعدموه.
عادت نانســــــــي إلــــــــى فرنســــــــا وبدأت 
عملها مــــــــع قوات العمليــــــــات الخاصة 
البريطانية، وشاركت بكثير من املهام 
التي تطلبــــــــت شــــــــجاعة، وزعمت أنها 
قتلت حارسا أملانيا بيديها في إحدى 

املرات.
وبعد أن فقد الحلفاء شــــــــيفرات راديو 
مهمــــــــة في إحــــــــدى املعــــــــارك، تطوعت 
بركوب دراجة ملسافة 500 كيلومتر، 
العــــــــدو  ســــــــيطرة  مناطــــــــق  مجتــــــــازة 

لتحضــــــــر بديال عــــــــن تلك الشــــــــفرات. 
وقالــــــــت إنها تمكنت مــــــــن القيام بذلك 

بمدة لم تتجاوز الثالثة أيام.
لم تمانــــــــع أن تواعــــــــد أملانيني من أجل 
املعلومــــــــات، وقالت  الحصــــــــول علــــــــى 
مرة لصحيفة أســــــــترالية: ”كنت أضع 
قليال من البودرة و أشــــــــرب قليال من 
الكحول وأنا فــــــــي طريقي، أمر بنقاط 
األملان وأغمز لهم وأنا أقول ’هل تريد 

تفتيشي؟‘ يا إلهي كم كنت لعوبا“.
وبسبب قدرتها على املراوغة، أسماها 
األملان بـ“الفأرة البيضاء“ - وهذا اسم 

سيرتها الذاتية التي كتبتها.
حصلــــــــت نانســــــــي علــــــــى كثيــــــــر من 
الجوائــــــــز بعد انتهــــــــاء الحرب وتوفيت 

فــــــــي لندن يــــــــوم 7 آب من عــــــــام 2011 
وكان عمرها 98 عامــــــــا. وكان طلبها 

أن ينثر رمادها في فرنسا.

جاين فيالي
ولدت فــــــــي جمهوريــــــــة الكونغو لكنها 
انتقلت إلى باريس عندما كانت طفلة 
وكانت تعمل كصحفية عندما اندلعت 
الحرب العاملية الثانية. تركت فرنســــــــا 
وأصبحــــــــت عميلــــــــة ســــــــرية للمقاومة 
الفرنسية في جنوبي البالد. وجمعت 
معلومات عن تحركات القوات النازية 
وأرســــــــلتها إلى قــــــــوات الحلفاء. قبض 
عليهــــــــا العــــــــدو عــــــــام 1943 وأدينــــــــت 
بالخيانــــــــة، لكــــــــن أســــــــرارها بقيت في 
مأمن ألنها كانت قد شّفرت البيانات 

جيدا.
أرسلت جاين إلى معسكرات االعتقال 
ومن بعدها إلى ســــــــجن النســــــــاء في 
مرســــــــيليا، لكنها لم تهرب ولم يطلق 

سراحها ونجت من الحرب.
انتخبت عضوة في مجلس الشــــــــيوخ 

الفرنسي عام 1947.

هيدي المار
حظيت نجمــــــــة الســــــــينما املولودة في 
النمسا بمســــــــيرة مهنية براقة جلبت 

لها الشهرة وستة أزواج.
ولــــــــدت لعائلة يهوديــــــــة غنية في فيينا 
وتزوجت أول مرة من تاجر أســــــــلحة، 
منعها مــــــــن التمثيــــــــل، وأجبرها على 
لعب دور املضيفة ألصدقائه وزمالئه، 

وكان من بينهم نازيون.
لم تســــــــتطع االلتزام بذلك وهربت سرا 
إلى باريس ثم إلــــــــى لندن حيث التقت 
باألســــــــطورة لويس ب مايــــــــر، رئيس 
استوديوهات ام جي ام. عرض عليها 
توقيع عقد للعمــــــــل في هوليوود وبدأ 
بالترويــــــــج لهــــــــا ”كأجمــــــــل امــــــــرأة في 

العالم“.
وأصبحت معروفة بعد نجاح أفالمها 
الثالثني، لكن نجاحها لم يكن بطوليا. 
وفي الواقــــــــع إن ما أوصلها ألن تكون 
في قائمــــــــة النســــــــاء هذه هــــــــو عملها 

اإلضافي - كمخترعة.
طورت هيدي نظام إرشــــــــاد صواريخ 
الطوربيد لقوات الحلفاء بحيث يواجه 
خطــــــــر التشــــــــويش مــــــــن قبــــــــل العدو. 
لــــــــم تهتم البحريــــــــة األمريكيــــــــة ببراءة 
االختراع تلك، لكن بعضا من عناصر 
ذاك االختراع يمكن رؤيته في عدد من 
التكنولوجيــــــــا املســــــــتخدمة اليوم مثل 

البلوتوث والواي فاي.

ميا يي
بــــــــدأ نضال ميــــــــا حتى قبــــــــل اجتياح 
اليابانيني لبورما فــــــــي الحرب العاملية 
الثانيــــــــة. كانت ميا ناشــــــــطة من أجل 
املطالبة باستقالل بالدها، ومعارضة 
للســــــــلطات االســــــــتعمارية البريطانية. 

التحقت باملقاومة أثناء الحرب العاملية 
الثانيــــــــة وحملــــــــت معها دائما ســــــــيفا 
وسما للدفاع عن نفســــــــها. وفي عام 
1944 ســــــــافرت ســــــــيرا علــــــــى األقدام 
مجتازة األراضي املسيطر عليها من 
قبــــــــل العــــــــدو وجباال في الهنــــــــد واقعة 
تحــــــــت ســــــــيطرة البريطانيــــــــني لتتابع 
نضالهــــــــا ضــــــــد اليابانيــــــــني. ضمدت 
جراحها بأشرطة قطعتها من ثيابها 
أثناء مضيها فــــــــي طريقها، ورفضت 
عــــــــروض الرجال لحملها. وســــــــاهمت 
في نشر املنشورات في بورما إلظهار 

سوء معاملة اليابانيني للسكان.
رغم أنها خططت للعــــــــودة إلى بورما 
مــــــــع زوجها بعد والدة ابنهما، إال أنها 
تدربــــــــت لتكون مظلية، ولــــــــذا التحقت 
بعمليــــــــة أخرى ولم تعد قبل تشــــــــرين 
األول 1945 أي بعــــــــد نهايــــــــة الحــــــــرب. 
واســــــــتمر نضالها إذ حاربت من أجل 
اســــــــتقالل بالدها ومن ثم ضد الحكم 

العسكري في البلد.

راسونا سيد
هي اســــــــتثناء على هذه القائمة ألنها 
أثنــــــــاء الحرب وقفت إلــــــــى جانب قوى 
املحــــــــور - علــــــــى األقل اســــــــميا. كانت 
صــــــــراع  فــــــــي  أساســــــــية  شــــــــخصية 
أندونيســــــــيا من أجل نيل اســــــــتقاللها 
ولم يكن اليابانيون هم العدو بالنسبة 

لها، بل املستعمرون الهولنديون.
بدأت نشــــــــاطها السياســــــــي في عمر 
مبكر وأنشأت حزبا سياسيا أسمته 
اإلندونيســــــــيني  املســــــــلمني  جمعيــــــــة 
وكانت ال تزال في بداية العشرينيات.

كانــــــــت تتقد كشــــــــعلة عندمــــــــا تخطب 
بالجموع، وكانت شــــــــجاعة في انتقاد 
الســــــــلطات الهولنديــــــــة املســــــــتعمرة ما 

أكسبها لقب ”اللبؤة“.
كثيرا ما قطــــــــع الهولنديــــــــون خطبها 
واعتقلوها، وســــــــجنت مرة 14 شهرا. 
عندما اجتــــــــاح اليابانيــــــــون األرخبيل 
عــــــــام 1942، التحقــــــــت بمنظمة داعمة 
لليابانيني لكنها استخدمتها لتواصل 
نشــــــــاطاتها في سبيل الحصول على 

استقالل البالد.
وفي حالة اليابان، لم يتوقف القتال مع 
هزيمة اليابانيني؛ إذ حاول الهولنديون 
العودة إلعادة فرض ســــــــيطرتهم، في 
بادئ األمــــــــر بمســــــــاعدة البريطانيني، 
وبــــــــدأت صــــــــراع مريــــــــر اســــــــتمر أربع 
سنوات، انتهى مع اعتراف الهولنديني 
 1949 عــــــــام  إندونيســــــــيا  بســــــــيادة 
وكرمت راســــــــونا وزّين اســــــــمها أحد 

شوارع جاكرتا.
النســــــــاء  مــــــــن  واحــــــــدة  وراســــــــونا 
الالتــــــــي  القليــــــــالت  اإلندونيســــــــيات 
حصلن علــــــــى لقب ”بطلــــــــة وطنية“ 
بفضــــــــل دفاعها القوي في ســــــــبيل 
املســــــــاواة بــــــــني الجنســــــــني وتعليــــــــم 

النساء.
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أوضــــــــح "أبــــــــدأ يومــــــــي بالرياضة 
طوال اليوم أتمــــــــرن وأؤلف، كتبت 
ة  مجموعــــــــة من أعمال موســــــــيقيَّ
جديدة على مسيرتي املتواضعة، 
وأدير الطلبة واملدرسني في بيوت 
العــــــــود عبــــــــر وســــــــائل التواصل، 
قــــــــررت  مهمــــــــة  كتــــــــب  وعنــــــــدي 
قراءتها". مبينًا "سأســــــــتثمر هذه 
الفترة في سد جوانب تنقصني، 

متجنبــــــــًا تحويــــــــل الحظــــــــر الــــــــى 
مأساة".

كسرًا للملل املترتب على املكوث 
داخل البيت، نصح نصير شــــــــمه: 
"كلنــــــــا.. مهما تفاوتت اهتماماتنا 
بحاجة  ــــــــة  الثقافيَّ ومســــــــتوياتنا 
الى مزيــــــــٍد من معرفــــــــة". موجهًا 
الــــــــى "مكتبــــــــات عظيمــــــــة صارت 
اوناليــــــــن.. كل كتــــــــاب بعشــــــــرين 

أو ثالثــــــــني يــــــــورو، يجــــــــده القارئ 
االســــــــكندرية  مكتبــــــــة  مجانــــــــًا.. 
الناطقــــــــة  ــــــــة  األميركيَّ واملكتبــــــــات 
ومكتبات  والعربيــــــــة  باالنكليزية 
اإلمارات وعمان وكل الدول هيأت 
مكتباتهــــــــا مجانًا، ألي شــــــــخص 
وبالتالــــــــي من  يســــــــمع،  يدخــــــــل.. 
يريد إنجاز بحث يســــــــتطيع.. أنا 
اكتشــــــــفت طرق قراءة القرآن في 

والعراقيــــــــة  املصريــــــــة  املــــــــدارس.. 
واملغاربيــــــــة، كيف أضفى العراقي 
القرآن،  على  لهجتيهما  واملغربي 
وهو لغة فصحى، وكيف اشتغل 
القــــــــراء املصريون علــــــــى القرآن.. 
عندي وقٌت أســــــــمع وأقرأ وأعزف 

وأؤلف".
مطمئنــــــــًا "ال تحــــــــرق الوقت؛ فهو 
مــــــــن عمرك.. إعمــــــــل لدنياك كأنك 

تعيش أبدًا وفكــــــــر آلخرتك كأنك 
تموت غدًا.. ناس كثيرون أصيبوا 

وشفوا".
املركز  العود..  بيت  مســــــــتعرضًا 
فــــــــي القاهــــــــرة والفروع، فــــــــي: "ابو 
ظبي وبغداد.. أديره اعتمادًا على 
األساتذة وهم كلهم خريجون من 
عندي، وضعت لهم مناهج عمل.. 
لــــــــكل بيــــــــت مديــــــــر فنــــــــي يلخص 
لــــــــي مجريــــــــات العمــــــــل، وعندمــــــــا 
تواجههــــــــم مشــــــــكلة أشــــــــارك في 
الطلبة  وأســــــــمع  أزورهم  حلهــــــــا.. 
لالطالع علــــــــى املســــــــتوى وآليات 
قراءتهم  املنهج ومستوى  تطبيق 
للنوطة وأقيــــــــم كل بيت على حدة 
في  اونالين  باملدرسني..  واجتمع 

البيوت".
واعدًا بافتتاح بيت في قلعة أربيل: 
"اتفقت بشأنه عندما أقمت حفل 
(مــــــــدن النرجس) في كردســــــــتان 

العراق".
وبشــــــــأن جديده قــــــــال: "منذ ثالثة 
أسابيع بلورت مجموعة من أفكار 
سجلتها في مسودات موسيقية 
عدت إليها، مثال اليوم استنفدت 
ست ساعات أتمرن على موضوع 
موســــــــيقي ســــــــأعلن عنه، وأفكر 
بتقديم حفالت أونالين.. بدءًا من 

األسبوع املقبل".

{ }

{ }

ال أدري مــــــــا الذي جعلنــــــــي أفكر أنَّ أفضل وســــــــيلة للخروج من 
الضائقة املالية التي كنت أمّر بها في سبعينيات القرن املاضي، 
ة، ومثل هذه الفكرة  هي افتتاح أســــــــواق جملة لبيع املــــــــواد الغذائيَّ
ها  غريبة تمامًا على معرفتي وتجربتــــــــي الحياتية، وبالتالي فإنَّ
أقرب ما تكــــــــون الى ورطة كبيرة وخســــــــارة مؤكدة ويبدو أنني 
وقعــــــــت تحت تأثير جاري (أبو ســــــــعد) وعروضــــــــه املغرية، فقد 
كان الرجــــــــل تاجــــــــرًا مرموقًا من تجار املواد الغذائية في ســــــــوق 
الشورجة، وحثني على افتتاح محل للبيع بالجملة في منطقتنا 
الســــــــكنية، وهو الذي يجهزني بكامل احتياجات املحل، وال أظن 
أنَّ هنــــــــاك إغراًء أعظم من هذا اإلغراء، وزاد جاري في كرمه حني 
اتفــــــــق معي على أنَّ أعيد له أية بضاعــــــــة (ثقيلة) ال رواج لها في 

منطقتنا!
وهكذا بعــــــــت مصوغات زوجتــــــــي واقترضت من هنــــــــا وهناك، 
وحصلــــــــت على محــــــــل في مكان مناســــــــب، وهيأت لــــــــه الرفوف 
والديكورات والكهربائيات على أفضل وجه ممكن، وأبو ســــــــعد 
معــــــــي خطوة بخطــــــــوة، يقتــــــــرح ويوجه ويرتــــــــب، واضعًا خبرته 
الطويلة وملســــــــاته التجارية على أركان املحــــــــل، حتى إذا انتهينا 
من كل شــــــــيء قام الرجل جزاه اللــــــــه خيرًا عني وعن املحتاجني، 
بجلــــــــب البضاعــــــــة من الشــــــــورجة بنفســــــــه، واســــــــتأجر عاملني 
على حســــــــابه، وقمنــــــــا بتوزيع 
تحــــــــت  وتنظيمهــــــــا  البضائــــــــع 
إشــــــــرافه وامتألت الرفوف بكل 
مــــــــا يحتاج إليه املشــــــــتري، وأبو 
سعد حريص على وضع ورقة 
بالسعر على كل بضاعة، الى أْن 

اعتاد على األسعار!!
صبــــــــاح اليوم الثانــــــــي، وهو أول 
يوم نفتتــــــــح فيه املحــــــــل (وكان 
ابني يســــــــاعدني بالحدود التي 
يقــــــــدر عليها، فهــــــــو ابن خمس 
املبيعــــــــات  بلغــــــــت  ســــــــنوات)، 
قرابــــــــة (85) دينــــــــارًا، وهو مبلغ 
محــــــــل  علــــــــى  جــــــــدًا  متواضــــــــع 
للجملة، ولكنه طبيعي في الوقت 
نفســــــــه، فاملحل جديــــــــد، وليس 
لديــــــــه زبائــــــــن يتعاملــــــــون معه، 
أو باألحرى  وصدق تحليلــــــــي- 
تحليل ابي ســــــــعد- لحركة البيع 
الضعيفة، ففي اليوم الرابع بلغت 
مبيعاتنا (323) دينارًا، وقبيل الغروب، دخلت إحدى الســــــــيدات 
املحــــــــل، وراحت تقلب نظرها بني البضائع، كانت ســــــــيدة جميلة 
– إْن لــــــــم يخدعنــــــــي املاكياج- وتبدو عليها آثــــــــار الترف والنعمة، 
وهي تحمل بيدها حقيبة كبيرة للتبضع، ومن دون أْن (تدقدق) 
في األسعار على عادة معظم النسوان بدأت تملي علّي طلباتها 
(لب جوز – هيل – شــــــــاي – لوز – علب لحم وأسماك وأجبان... 
الخ)، وأنــــــــا، أهيئ البضاعة، وأدونها في (وصل) كما يفعل باعة 
الجملة، ووصل املبلــــــــغ الى (92) دينــــــــارًا، فأكرمتها بالدينارين 
واســــــــتوفيت (90) دينارًا فقط، وكانت في غاية الســــــــعادة وهي 
تشــــــــكرني، وكنت أكثر ســــــــعادة، وســــــــاعدتها في حمل الحقيبة 
واســــــــتئجار (تاكسي) لها، وحني عدت سألني ولدي (بابا: أشو 
هــــــــاي املرة ما نطــــــــت فلوس الجكاير؟!)، فالتفــــــــت فورًا الى خانة 
الســــــــجائر، واكتشــــــــفت (10 تكات) من النوع األجنبي مفقودة، 
يبلغ ثمنها (60) دينارًا، وأدركت بعد فوات األوان، أنها سرقتني 
في أثناء انشغالي بالوزن وتجهيز املواد، فقلت له غاضبًا (ليش 
ابني ظليت ســــــــاكت؟)، أجابني ببراءة (بابا ماكو داعي، ما طول 
حرامية، الله يذبها بالنار)!!، هززت رأسي وابتسمت حزنًا، فمن 

أين لطفولته أْن تدرك إّنه قد رمى والده في النار...

ُرب ضارة نافعة، هكذا يتحدث لســــــــان 
حــــــــال صنــــــــاع الفوانيــــــــس بمصر قبل 
ة  مقالهم، وذلك بعد انحســــــــار شــــــــعبيَّ
اإلنتاج  لصالــــــــح  ة  الصينيَّ الفوانيــــــــس 
املحلــــــــي، ســــــــواء بســــــــبب صعوبــــــــات 
االســــــــتيراد أو ربمــــــــا بســــــــبب الحالة 
ة التي أصابــــــــت البعض تجاه  النفســــــــيَّ
ة، وذلك إثر انتشــــــــار  املنتجات الصينيَّ

فيروس كورونا.
وحســــــــب مــــــــا اعتــــــــاد املصريــــــــون منذ 
زمــــــــن بعيد، فإنَّ هدية الفانوس هي 
مصدر لفرحة األطفال في شهر 
رمضــــــــان الكريم، ومع ظهور 
ومشــــــــكالت  كورونا  أزمة 
االســــــــتيراد مــــــــن الصني 
نحو  األنظار  اتجهــــــــت 
ة  الشــــــــبابيَّ املبادرات 
الفانوس  لصناعــــــــة 
التقليدي  املصري 

املصنوع أساسًا من الخشب أو الصاج.
ورغــــــــم وجــــــــود مخزونات كبيــــــــرة لدى 
ة من العام  التجار من الفوانيس الصينيَّ
املاضي، فإنها لم تحظ برواج كبير بعد 

جائحــــــــة كورونا، ليس ألســــــــباب تتعلق 
باالستيراد فحسب، بل ألسباب نفسية 

أيضا.
 كما تأتــــــــي أســــــــعار الفوانيس املصرية 

لتناســــــــب جميع املســــــــتويات، حيث تبدأ 
من 15 جنيهًا حتى 85 جنيهًا بحســــــــب 

األحجام. 
داخــــــــل إحدى ورش تصنيــــــــع الفوانيس 
الخشبية، يوضح شريف أحمد أنه نجح 
مع شركائه في تصنيع فانوس خشبي 

يحمل الطابع املصري.
ويوضح شــــــــريف أن مراحل العمل تبدأ 
من التصميم على الحاســــــــوب للشــــــــكل 
املطلوب واألســــــــماء التي يرغــــــــب الزبون 
فــــــــي كتابتها علــــــــى الفانــــــــوس، ثم تقطع 
آلــــــــة الحفر بالليــــــــزر األخشــــــــاب وتحفر 
األشــــــــكال واألســــــــماء، لتأتــــــــي املرحلــــــــة 
األخيرة حيث يجمــــــــع العمال تلك القطع 
الخشــــــــبية ويركبونها معًا، ثم يضيفون 

ة امللونة. بعض املصابيح الكهربائيَّ
ويشير إلى تزايد اإلقبال على هذا النوع 
ة،  من الفوانيس ملا يحمله من ثقافة محليَّ
ة  ة إضفاء الخصوصيَّ فضًال عن إمكانيَّ
على كل فانوس بوضع أسماء األطفال، 
ما يجعل كل فانــــــــوس خاص بصاحبه 

وال يشبه اآلخر.

ُعرض عمل جديد لفنــــــــان "الغرافيتي" 
في مستشــــــــفى  بانكســــــــي  البريطاني 
التــــــــي تحارب  كتحية للطواقــــــــم الطبية 
فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد فــــــــي ثاني 

أكثر الدول تأثرًا بهذا الوباء في العالم.
وأهدى الفنان الشهير واملجهول في آن 
واحد هذا العمل لجهاز الصحة الوطني 

في بريطانيا.
كذلك، نشــــــــر الفنان صورة للعمل عبر 
"إنســــــــتغرام"، وهو يظهر صبيًا يرتدي 

بحماالت  مــــــــع سرواًال  يلعــــــــب 
علــــــــى  شــــــــكل دميــــــــة 

ضــــــــة  ممر
تضــــــــع 
مشلح 

بطل 

خارق.
وتأتــــــــي بقعــــــــة األلــــــــوان الوحيــــــــدة فــــــــي 
العمــــــــل الفني هــــــــذا، الذي يحمل اســــــــم 
"غايم تشــــــــينجر"، من الصليب األحمر 
املرسوم على بزة املمرضة، فيما يظهر 
ســــــــوبرمان وباتمان مهملني في ســــــــلة 

إلى جانب الصبي.
وكتب الفنان في رســــــــالة إلــــــــى الطواقم 
العاملة في املستشفيات "شكرًا لكل ما 
تقومون به. آمل بأن يضفي هذا العمل 
بعض النور على املكان مع أنه باألسود 

واألبيض فقط".
وقــــــــد ُعلــــــــق العمل على جــــــــدار ممر في 
مستشفى ســــــــاوثهامبتون في جنوب 
إنجلترا على أن ُيعرض بشــــــــكل علني 
مــــــــا أن ترفع إجراءات العــــــــزل، على ما 

قالت ناطقة باسم بانكسي.
وسيطرح العمل الحقًا للبيع في مزاد 
لجمــــــــع التبرعــــــــات لجمعيــــــــات خيرية 
مرتبطــــــــة بنظام الصحــــــــة الوطني في 
بريطانيا. وقد حققت أعمال سابقة 
للفنــــــــان ماليني الدوالرات في مزادات 

ة. علنيَّ

يســــــــتعد نــــــــزار شــــــــهيد 
الفدعــــــــم، إلخــــــــراج فيلم 
ســــــــينمائي  روائــــــــي 
مهشمة"  "رؤية  بعنوان 
السيناريســــــــت  تأليــــــــف 

فاروق محمد.
ســــــــيرة  يتناول  الفيلــــــــم 
عبــــــــد  الشــــــــاعر  حيــــــــاة 
الوهــــــــاب البياتــــــــي، فــــــــي 
الساعة،  ونصف  ساعة 
تغطي بداياته وقصائده 
معارضــــــــًا  واغترابــــــــه 
الســــــــابق، بلغة  للنظــــــــام 
نخبة  سيؤديها  ة  دراميَّ
الفــــــــن في  مــــــــن نجــــــــوم 
العراق وسوريا واألردن 
واسبانيا.. حيث قضى 
مــــــــن حياته في  مراحل 

هذه الدولة.

الفنانــــــــني  ــــــــة  جمعيَّ عــــــــن  صــــــــدر 
العــــــــدد  العراقيــــــــني  التشــــــــكيليني 
الثامن من مجلة "رواق التشــــــــكيل" 

ة. الفصليَّ
احتــــــــوى العــــــــدد الذي يتكــــــــون من 
128 صفحــــــــة ملونــــــــة مــــــــن القطع 
الكبير على العديد من املوضوعات 
ة غطت  ة التشكيليَّ والدراسات الفنيَّ

فيها الكثير من جوانب هذا الفن.

كتــــــــب فــــــــي هــــــــذا العــــــــدد مجموعة 
مــــــــن الكتــــــــاب والنقاد عــــــــن تجارب 
ــــــــة لعدٍد من الفنانــــــــني العراقيني  فنيَّ
والعرب واألجانب، حيث كتب فيها 
كل من: ياســــــــني النصيــــــــر، د.جواد 
الزيــــــــدي، د.عاصــــــــم عبــــــــد األميــــــــر، 
جاســــــــم عاصي، مالك املسلماوي، 
صالح عبــــــــاس، ناجــــــــح املعموري، 
خالد خضيــــــــر الصالحي، د. زهير 
الشــــــــيخ، فاضل  صاحــــــــب، نصير 
عباس، د معتز عناد، حيدر عودة، 

قاسم العزاوي.

ضارة نافعة، هك ببُرب
حــــــــال صنــــــــاع الفوان
مقالهم، وذلك بعد ا
الصينيَّ َّالفوانيــــــــس 

املحلــــــــي، ســــــــواء بس
االســــــــتيراد أو ربم

يي

ة التي أصا ةةالنفســــــــيَّ َّ
ة، ةةاملنتجات الصينيَّ َّ

فيروس كورونا.
َّزمــــــــن بعيد، فإنَّوحســــــــب مــــــــا اعتــــــــا
مصدر لفرح
رمضــــــــان

كو أزمة 
االســـــ

اتجه
املب

لص

ب عرو ب يي
علــــــــىى شــــــــكل دميــــــــة 

ضــــــــة ممر
تضــــــــع 
مشلح 

بطل

ي ون ب ه و ى
أن يعرض بشــــــــكل على ععإنجلترا ُ
مــــــــا أن ترفع إجراءات العــــــــزل، ع

قالت ناطقة باسم بانكسي.
وسيطرح العمل الحقًا للبيع في

ي مم

لجمــــــــع التبرعــــــــات لجمعيــــــــات خ
مرتبطــــــــة بنظام الصحــــــــة الوطني
بريطانيا. وقد حققت أعمال س

ي

للفنــــــــان ماليني الدوالرات في مز
ة. ةةعلنيَّ َّ

و ي ب ي
معارضــــــــًا  واغترابــــــــه 

يي

الســــــــابق، بلغة  للنظــــــــام 
نخبة  سيؤديها  ة  ةةدراميَّ َّ
الفــــــــن في  مــــــــن نجــــــــوم 
العراق وسوريا واألردن
ي

قضى واسبانيا.. حيث
مــــــــن حياته في  مراحل 

هذه الدولة.
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