
 بغداد / املدى

�أم����س،  �ل���وزر�ء،  جمل����س  ناق����س 
�خلطط �لكفيلة بتخفيف �آثار �الزمة 
�القت�صادي���ة عل���ى �ملو�طنني، فيم���ا خول وز�رة 
�ملالي���ة باالقرت��س ل�صد �لعجز �مل���ايل، جاء ذلك 
بح�صب بيان للمكتب �العالمي لرئي�س �حلكومة 

م�صطفى �لكاظمي.
وق���ال �ملكتب يف بيان �إن "جمل����س �لوزر�ء عقد 
جل�صت���ه �العتيادي���ة �لثالثة وناق����س �الإجر�ء�ت 
�لكفيل���ة بتخفيف �آث���ار �الأزم���ة �القت�صادية على 

�ملو�طن���ني". ووج���ه رئي����س �لوزر�ء ����� بح�صب 
�لبي���ان �� "وز�رة �ملالية باإطالق رو�تب �ملوظفني 
ل�صهر �أيار من دون ��صتقطاع، و�تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لكفيل���ة بال�صم���اح ل���وز�رة �ملالي���ة باالقرت�����س 
لتغطي���ة �لعج���ز �مل���ايل �لناج���م ع���ن �نخفا����س 
�أ�صع���ار �لنف���ط". و��ص���اف �لبي���ان �ن "�ملجل�س 
بحث �صبل تعظيم �ي���ر�د�ت �لدولة غري �لنفطية 
ومعاجل���ة �الأر�ص���دة �ملالية غ���ري �مل�صيطر عليها 
ل���دى بع�س �لوز�ر�ت و�لتي ال تدخل يف خزينة 
�لدول���ة". وقّدم �لكاظمي "تهاني���ه مبنا�صبة عيد 
�لفط���ر"، و�أعل���ن �ملجل����س "حتدي���د �أي���ام عطلة 

عي���د �لفطر �ملبارك، �بت���د�ًء من يوم �الأحد �ملقبل 
�ىل يوم �خلمي����س لتكون طيلة �ال�صبوع �ملقبل، 
وم���ع فر�س حظ���ر �لتج���و�ل �ل�صام���ل". و�أ�صار 
رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء �ىل "�أهمي���ة �أن تعمل 
عل���ى  �خلا����س  و�لقط���اع  �الأجنبي���ة  �ل�ص���ركات 
�جتذ�ب �لطاقات �ل�صبابية وتدريبهم و�إك�صابهم 
�مله���ار�ت �لالزمة، و�ىل جان���ب ذلك تقوم وز�رة 
�لعمل و�ل�صوؤون �الجتماعية بت�صديد �جر�ء�تها 
بخ�صو�س �لعمالة �الجنبية من جميع �لنو�حي 
و�الآث���ار �ملرتتب���ة عليه���ا". كذلك ناق����س جمل�س 
�ل���وزر�ء "م�صكلة �ل�صكن و��صتكم���ال �لنو�ق�س 

و�خلدم���ات و�لطري���ق �لرئي�س ملجم���ع ب�صماية 
�ل�صكن���ي، ووجه جمل����س �لوزر�ء بح���ل م�صكلة 
�لطري���ق �لرئي�ص���ي �لر�بط بني جمم���ع ب�صماية 
ومدين���ة بغد�د ومتويله عن طريق �ال�صتثمار" . 
و�أكد بي���ان �حلكومة �ن "جمل�س �لوزر�ء ناق�س 
�جر�ء�ت وز�رت���ي �لرتبية و�لتعليم بخ�صو�س 
�لع���ام �لدر��ص���ي �حل���ايل و�ملر�ك���ز �المتحانية 
ملختل���ف �ملر�ح���ل �لدر��صي���ة ووف���ق �ل�ص���روط 
و�ل�صو�بط �ل�صحية". كم���ا بحث "��صتعد�د�ت 
وز�رة �ملو�رد �ملائية و�حتياجاتها لغر�س توفري 

�حل�ص�س �ملائية �لالزمة للخطة �لزر�عية".

 بغداد / املدى

عنيف���ة  ��صتب���اكات  �أ�صف���رت 
ب���ني ق���و�ت �حل�ص���د �ل�صعبي 
وعنا�ص���ر م���ن تنظيم د�ع����س �الإرهابي، 
ع���ن مقتل عدد م���ن عنا�ص���ر �لتنظيم يف 

ناحية �لعظيم، �صمايل حمافظة دياىل.
وق���ال �حل�صد يف بي���ان تلقته )�ملدى( �إن 
"��صتب���اكات عنيفة �ندلعت بني قوة من 
�لل���و�ء 23 باحل�ص���د وعنا�ص���ر د�ع����س 
�لذي���ن �قدمو� على تفج���ري خطوط لنقل 

�لطاقة يف ناحية �لعظيم".
"�حل�ص���د ت�ص���دى  �إن  و�أ�ص���اف �ملوق���ع 
للمهاجمني وقتل ع���دد� منهم يف �أطر�ف 

قرية �لبومرعي �صرقي �لعظيم".
كما �أعلنت ق���و�ت �حل�ص���د �ل�صعبي، عن 
�إحباط عملية �إرهابية ثانية لتفجري �أحد 

�أبر�ج نقل �لكهرباء يف ق�صاء �آمريل.
وقال���ت �لق���و�ت يف بيان تلق���ت )�ملدى( 
عملي���ة  "�إحب���اط  �إن���ه مت  من���ه،  ن�صخ���ة 
�إرهابية لفل���ول د�ع�س �الإرهابي لتفجري 
�أحد �أبر�ج نقل �لكهرباء يف قاطع مفتول 

يف �ل�صمال �لغربي من ق�صاء �آمريل".
ورد� عل���ى �لهجم���ات، �أطاح���ت �لق���و�ت 
�الأمني���ة، باأخط���ر مف���ارز تنظي���م د�ع�س 
دي���اىل،  مبحافظ���ة  ث���الب"  "و�دي  يف 
فيم���ا مت تدمري 6 م�صافات. وقال م�صدر 
�من���ي، �إن "قوة �منية م�صرتكة باإ�صر�ف 

�الره���اب  ومكافح���ة  ��صتخب���ار�ت  م���ن 
يف دي���اىل، نفذت عملي���ة نوعية يف قلب 
ت���الل و�دي ث���الب )75ك���م �صم���ال �صرق 
بعقوب���ة(، �أ�صف���رت ع���ن قت���ل �أربعة من 
م�صلحي د�ع����س، و�لذين ميثلون �أخطر 
مف���ارز �لتنظي���م، و�ملتورط���ة ب�صل�صل���ة 
طويلة من �لهجمات على �لقو�ت �المنية 

و�ملدنيني".
و�أ�صاف، �أن "�لقوة دمرت �صت م�صافات 
تابعة لد�ع�س، بع�صها كان حتت �الأر�س، 
�إ�صاف���ة �ىل �صب���ط در�جت���ني ناريتني"، 
وف���ق  ج���رت  "�لعملي���ة  �أن  �ىل  م�ص���رًي� 

معلومات ��صتخبارية دقيقة".
 التفا�صيل �ص2 

 بغداد/ املدى 

�أعلن����ت وز�رة �ل�صح����ة و�لبيئ����ة، �أم�����س �لثالثاء، 
ت�صجيل 57 ��صابة جدي����دة بفايرو�س كورونا يف 
�لبل����د. وقالت �ل����وز�رة يف بي����ان تلقت )�مل����دى( ن�صخة منه، 
�إن "خمت����ر�ت وز�رة �ل�صحة و�لبيئ����ة �صجلت )57( ��صابة 
جديدة بفايرو�س كورونا موزعة كالتايل: بغد�د/ �لر�صافة: 
26، بغد�د/ �لكرخ: 2٠، مدينة �لطب: 5، �لب�صرة: ٤، �لنجف: 
١، �ل�صليماني����ة: ١"، فيما �صجلت 56 حالة �صفاء، و٤ وفيات. 
وبه����ذ� ��صبح جمموع �ال�صابات "36١١"، وجمموع حاالت 

�ل�صف����اء "2366"، فيما جمم����وع �لر�قدين �لكل����ي "١١١٤"، 
و"١3١" حال����ة وف����اة منذ ظه����ور �لفايرو�����س يف �لبلد. وبد�أ 
حظ����ر �صام����ل للتج����و�ل يف 6 مناطق بالعا�صم����ة بغد�د، على 
وقع �لت�صاعد �حلا�صل يف عدد �مل�صابني بفايرو�س كورونا. 
وبح�ص����ب خط����ة وز�رة �ل�صح����ة، فانه �صيتم حظ����ر �لتجو�ل 
�ملح����دود عل����ى مناط����ق بعينه����ا يف �لعا�صمة بغ����د�د، و�صيتم 
عزله����ا ب�صكل تام ملدة �أ�صبوعني، كاإج����ر�ء �حرت�زي للحد من 
تف�ص����ي فايرو�����س كورون����ا �مل�صتجد، بع����د ح�صيل����ة �إ�صابات 

عالية.
 تفا�صيل مو�صعة �ص4 

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

اأندية كرة املمتاز ترف�ص 
ا�صتكمال الدوري يف  3 متوز 
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 بغداد/ المدى

ف���ي  قال���ت �للجن���ة �لمالي���ة 
خلي���ة  �إن  �لن���و�ب  مجل����س 
�لطو�رئ لالإ�صالح �لمالي �لتي �صكلها 
م�صطف���ى  �ل���وزر�ء  مجل����س  رئي����س 
�لكاظمي بد�أت باإعد�د قانون �لمو�زنة 
�لج���اري، متوقع���ة  للع���ام  �التحادي���ة 
و�صول م�صودة �لم�صروع �إلى �لبرلمان 

بعد عطلة �لعيد.
وقال رئي�س �لوزر�ء م�صطفى �لكاظمي 
ف���ي مقال ن�صرت���ه )�لمدى( ف���ي عددها 
�ل�صابق،  �إن���ه ت�صلم مهام���ه بخزينة 
خاوية، الفتا �إلى �أن �الأزمة ت�صمل كافة 
موؤ�ص�صات �لدول���ة ون�صيجها، وتعرقل 
نهو�صها �القت�صادي، حيث لم يجر في 
�لفت���رة �لما�صي���ة �لنهو����س بقطاعات 
حيوي���ة مث���ل �ل�صناع���ة و�ال�صتثم���ار 

و�الأمن �لغذ�ئي وغيرها.
و�ص���وت �لبرلم���ان ف���ي �أي���ار �لجاري 
باأغلبي���ة �الأع�ص���اء �لحا�صري���ن، على 
منح �لثق���ة للكاظم���ي و١5 وزير�، في 
حي���ن لم يحظ 5 مر�صحي���ن بالثقة، مع 

�إرجاء مر�صحي �لنفط و�لخارجية.
ويق���ول �حم���د �ل�صفار، مق���رر �للجنة 
�لمالية في مجل����س �لنو�ب، ل�)�لمدى( 
�إن "�لحكوم���ة �صتر�صل م�صروع قانون 

 2٠2٠ لع���ام  �التحادي���ة  �لمو�زن���ة 
�إل���ى مجل����س �لن���و�ب الإج���ر�ء بع����س 
�لتعدي���الت و�لنقا�صات من قبل �للجنة 

�لمالية قبل عر�صه للت�صويت".
ويعتقد �ل�صفار �أن "�لمو�زنة �لجديدة 
�صتك���ون غي���ر مو�صع���ة الأنه���ا ن�ص���ف 
�صنوي���ة و�صتعتم���د على �الأم���ور �لتي 
ت�صمنه���ا �لبرنام���ج �لحكوم���ي و�لتي 
هي عبارة ع���ن ق�صاي���ا  ت�صغيلية �أكثر 
مما ه���ي ��صتثمارية، تتعل���ق بمكافحة 
�الأمن���ي،  و�لجان���ب  كورون���ا،  وب���اء 

ومعالجة �الأزمة �القت�صادية".
�لثال���ث ع�ص���ر  ف���ي  )�لم���دى(  ونقل���ت 
م���ن �ل�صه���ر �لج���اري ع���ن ن���و�ب ف���ي 
�للجن���ة �لمالي���ة �لبرلماني���ة قولهم �إن 
�لحكوم���ة �لجدي���دة تمي���ل �إل���ى تقديم 
وللم���رة  خالي���ة  "مرحلي���ة"  مو�زن���ة 
�الولى في تاريخ �لعر�ق من �لمو�زنة 
�ال�صتثمارية و�صتك���ون مقت�صرة على 
�لت�صغيلي���ة فق���ط لتتمك���ن م���ن تاأمي���ن 

�لرو�تب لالأ�صهر �ل�صتة �لمقبلة.
ويوؤك���د �ل�صف���ار �أن���ه "بع���د �نخفا�س 
�أ�صع���ار �لنفط ف���ي �الأ�ص���و�ق �لعالمية 
تتج���ه �لدول���ة حالي���ا لجم���ع �الأم���و�ل 
و�لم�صتلزم���ات  �لرو�ت���ب  لتغطي���ة 
�الأ�صا�صي���ة منه���ا �لبطاق���ة �لتمويني���ة 
و�الأدوية وغيرها"، موؤك���د� �أن "خلية 

�لطو�رئ لالإ�صالح �لمالي �لتي �صكلها 
رئي�س مجل����س �لوزر�ء ب���د�أت باإعد�د 
للع���ام  �التحادي���ة  �لمو�زن���ة  قان���ون 
�لج���اري". وكان مجل����س �ل���وزر�ء قد 
قرر في جل�صت���ه �الخيرة ت�صكيل خلية 

�لط���و�رئ لالإ�ص���الح �لمال���ي، برئا�صة 
رئي�س مجل�س �ل���وزر�ء وله �أن يخّول 
وزير �لمالية الإد�رة �لجل�صات في حال 
غيابه وع�صوي���ة كل من وزير �لمالية، 
وزي���ر �لخارجي���ة، وزي���ر �لتخطي���ط، 

محاف���ظ �لبن���ك �لمرك���زي، م�صت�صاري 
�لع���ام  و�الأمي���ن  �ل���وزر�ء،  رئي����س 
لمجل����س �لوزر�ء، وممث���ل عن �الأمانة 

�لعامة لمجل�س �لوزر�ء.
 التفا�صيل �ص2

حمال للحالقة تعمل باأق�سى طاقاتها قبل العيد يف ظل اجراءات الوقاية.. )عد�سة: حممود روؤوف(

 بغداد/ املدى 

حتاول ف�صائل م�صلح���ة معروفة با�صم 
رئي�س  �لكاتيو�ص���ا" �حر�ج  "جماعات 
�حلكوم���ة �جلدي���د م�صطف���ى �لكاظمي ع���ر �إعادة 
��صته���د�ف م�صالح �جنبية وعربي���ة يف �لبالد، يف 

�أول �ختب���ار لتعهد�ته بح�ص���ر �ل�صالح بيد �لدولة. 
و�صّل���ط �ختي���ار رئي�س جه���از �ملخاب���ر�ت �ل�صابق 
لرئا�ص���ة �حلكومة �جلديدة، �ل�ص���وء على �ل�صر�ع 
�خلف���ي ب���ني بع����س �لف�صائ���ل �مل�صلحة �ل���ذي بد�أ 
يت�صاع���د عق���ب مقت���ل نائ���ب رئي�س هيئ���ة �حل�صد 
�أبو مه���دي �ملهند����س، و�جل���ر�ل �الإي���ر�ين قا�صم 
�صليماين. ومبكًر� رفعت بع�س �لف�صائل، �ملدعومة 
من طهر�ن، �صع���ار "�النتقام" ملقت���ل �أبرز قادة تلك 
�ملجامي���ع يف ح���ادث �ملط���ار مطلع �لع���ام �حلايل، 
ملنع و�ص���ول �لكاظمي �ىل �صدة �حلك���م، بينما كان 
�صركاوؤه���م ق���د م�صو� باالجت���اه �ملعاك����س. �م�س، 
قالت خلية �العالم �المن���ي، �ن "�صاروخ كاتيو�صا 
�صق���ط على �ح���د �لبي���وت �لفارغ���ة د�خ���ل �ملنطقة 
�خل�ص���ر�ء ببغد�د"، يف �ول هج���وم من نوعه منذ 
ت�صن���م �لكاظم���ي ملف �حلكوم���ة. و��صافت �خللية 
�لتابع���ة للحكوم���ة، �ن "�ملعلوم���ات ت�ص���ري �ىل �ن 
ه���ذ� �ل�صاروخ �نطل���ق من ح���ي �الإدري�صي ب�صارع 
فل�صطني، وق���د نتجت عن �صقوط���ه ��صر�ر ب�صيطة 
يف ج���د�ر �ملنزل". ويع���د �لهجوم �الخري هو �ل�28 
�ل���ذي ي�صته���دف �ملنطقة �خل�ص���ر�ء من���ذ 7 ��صهر، 
وهو �لوقت �لذي بد�أت فيه �لهجمات تت�صاعد �صد 
�مل�صالح �المريكية يف �لعر�ق. و�أغلق �لكاظمي يف 
�وىل �يام ت�صلم من�صب���ه �حد �الحز�ب �لتي متتلك 
ف�صي���اًل م�صلح���ًا يف �لب�صرة )ثاأر �لل���ه(، و�عتقل 5 
م���ن عنا�صر �حلزب، بعد �تهام���ات بفتح �لنار على 
متظاهري���ن يف �لب�صرة. ويقول قي���ادي �صابق يف 
�حل�صد �ل�صعب���ي ل�)�ملدى( �ن رئي�س �لوزر�ء "�ر�د 
�ن يط���رق �حلديد وه���و �صاخ���ن، ويب���د�أ باالأفعال 
قب���ل �القو�ل". و"ثاأر �لل���ه" كان قد الحق حمتجي 
�لب�صرة منذ تظاهر�ت �صيف 2٠١8، و�خذ �مو�ال 
م���ن بع����س �ملتظاهرين مقابل �لتن���ازل عن دعو�ت 

كيدية رفعها �صدهم، بح�صب نا�صطني يف �ملدينة.
 التفا�صيل �ص3 

الكاتيو�شا" تخترب  "جماعات 
وعود القائد العام بح�شر ال�شالح 

واحلكومة تلمح لهوية الفاعل

خلية الإ�صالح املايل احلكومية م�صوؤولة عن اإعداد القانون 

املالية النيابية تتحدث عن موازنة 2020: "ت�شريع مقت�شب" 
يت�شمن بيانات اإنفاق �شهرية 

داع�ش ينفذ "حرب الأبراج" يف دياىل رًدا على "اأ�شود اجلزيرة"

ال�صحة ت�صجل 57 اإ�صابة جديدة بكورونا

الإطاحة باأخطر مفارز التنظيم يف وادي ثالب.. واإحباط هجومني 

لطفي حامت يكتب: 
الأيديولوجيا الوطنية

ومناه�صة الطائفية ال�صيا�صية

الذكاء ال�صطناعي والأدب.. 
الوحُي في الآلة
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�أغل���ى ر�أ�س م���ال �الإن�صان ه���و �حرت�مه 
لنف�صه �إذ� ما َوعد وعدلِه لرعّيته دون �أن 
ي�صتب���د، مل �أجد و�صفًا كه���ذ� يتطابق مع حمنة 35 
متقاعدً� مت���ّزق �لقلب وهم ميّثل���ون ع�صب �حلياة 
يف �للجن���ة �الأوملبي���ة �لوطني���ة بحك���م خر�ته���م 
�لكب���رية وتر�أ�صه���م �أه���م �الأق�ص���ام فيه���ا ودميومة 
خدماتهم لها منذ عام 2003 حتى �الآن دون �نقطاع 
�أو ��صت�ص���الم ملح���اوالت ��صتفز�زه���م �لناجمة عن 
�صر�عات موؤ�ّص�صتهم مع وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة 
يف حق���ب خمتلفة دفعو� �أثمان���ًا باهظة كان �آخرها 
توقي���ف رو�تبهم �ل�صهرية منذ ت�صعة �أ�صهر باإجر�ء 
ُمبه���م ليته �صم���َل �جلميع، فاحلزن ل���ّف �أغلبهم وال 
قدرة له���م على �لت�ص���ّرف.. و�لعج���ب �لُعجاب من 
كان قريبًا من �لرئي����س �َصِعَد وطاب! ثّلة من �أف�صل 
�الإد�رة و�لقان���ون  �ص���وؤون  �لعامل���ة يف  �مل���الكات 
�صات �لت���ي ت�صتلزم  و�ملالي���ة وغريها م���ن �لتخ�صّ
�خلرة و�لكفاءة لتم�صية متطلبات �لعمل �الأوملبي 
من���ذ عام 2003 حت���ى �الآن، مل يدخلو� من �صبابيك 
�لو�صاطة مثلما مت تعيني عديد �ملوظفني يف �للجنة 
�الأوملبي���ة بجّرة قل���م رئي�صها لقربهم م���ن متنفذين 
فيها بعيدً� عن �ل�صو�بط �أو �صرط �متالك �ل�صهادة 

�س. �ملوؤّهلة و�ملطابقة للتخ�صّ
 التفا�صيل �ص5

متقاعدو الأوملبية 
�شحايا اإ�شالح احلكومة 
للمال الريا�شي ال�شائب

احلكومة تبحث الأزمة القت�شادية وحتث ال�شركات الأجنبية على اجتذاب ال�شباب

ال�شتثناءات جميع  اإلغاء  مع  املناطقي  للحظر  تخ�شع  مناطق   6



 بغداد/ المدى

قالت اللجنة المالية 
في مجل�س النواب اإن 

خلية الطوارئ لالإ�صالح 
المالي التي �صكلها 

رئي�س مجل�س الوزراء 
م�صطفى الكاظمي بداأت 
باإعداد قانون الموازنة 

االتحادية للعام الجاري، 
متوقعة و�صول م�صودة 
الم�صروع اإلى البرلمان 

بعد عطلة العيد.

وقال رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي في 
مقال ن�صرته )المدى( في عددها ال�صابق، 

 اإنه ت�ص���لم مهامه بخزينة خاوية، الفتا اإلى 
اأن االأزم���ة ت�ص���مل كافة موؤ�ص�ص���ات الدولة 
ون�صيجها، وتعرق���ل نهو�صها االقت�صادي، 
حيث لم يجر في الفترة الما�صية النهو�س 
بقطاعات حيوية مثل ال�صناعة واال�صتثمار 

واالأمن الغذائي وغيرها.
و�صوت البرلمان في اأيار الجاري باأغلبية 
االأع�ص���اء الحا�صري���ن، عل���ى من���ح الثق���ة 
للكاظم���ي و15 وزي���را، في حي���ن لم يحظ 
5 مر�صحي���ن بالثق���ة، مع ارج���اء مر�صحي 

النفط والخارجية.
اللجن���ة  مق���رر  ال�صف���ار،  احم���د  ويق���ول 
المالي���ة ف���ي مجل����س الن���واب، ل�)الم���دى( 
اإن "الحكوم���ة �صتر�ص���ل م�ص���روع قان���ون 
اإل���ى   2020 لع���ام  االتحادي���ة  الموازن���ة 
مجل����س النواب الإجراء بع����س التعديالت 
والنقا�ص���ات م���ن قب���ل اللجن���ة المالية قبل 

عر�صه للت�صويت".
ويعتق���د ال�صف���ار اأن "الموازن���ة الجديدة 

�صتكون غي���ر مو�صعة الأنه���ا ن�صف �صنوية 
ت�صمنه���ا  الت���ي  االأم���ور  عل���ى  و�صتعتم���د 
البرنام���ج الحكومي والت���ي هي عبارة عن 
ق�صايا  ت�صغيلية اأكثر مما هي ا�صتثمارية، 
تتعل���ق بمكافحة وباء كورون���ا، والجانب 

االأمني، ومعالجة االأزمة االقت�صادية".
ونقلت )المدى( في الثالث ع�صر من ال�صهر 
الج���اري ع���ن ن���واب ف���ي اللجن���ة المالي���ة 
البرلماني���ة قوله���م اإن الحكوم���ة الجديدة 
تمي���ل اإلى تقديم موازن���ة "مرحلية" خالية 
وللم���رة االول���ى ف���ي تاري���خ الع���راق م���ن 
الموازن���ة اال�صتثمارية و�صتكون مقت�صرة 
عل���ى الت�صغيلي���ة فق���ط لتتمكن م���ن تاأمين 

الرواتب لالأ�صهر ال�صتة المقبلة.

ويوؤكد ال�صفار اأن���ه "بعد انخفا�س اأ�صعار 
النفط في االأ�ص���واق العالمية تتجه الدولة 
حالي���ا لجم���ع االأم���وال لتغطي���ة الروات���ب 
والم�صتلزم���ات االأ�صا�صي���ة منه���ا البطاق���ة 
موؤك���دا  التمويني���ة واالأدوي���ة وغيره���ا"، 
المال���ي  لالإ�ص���الح  الط���وارئ  "خلي���ة  اأن 
الت���ي �صكلها رئي�س مجل����س الوزراء بداأت 
باإع���داد قان���ون الموازن���ة االتحادية للعام 
الج���اري". وكان مجل����س ال���وزراء قد قرر 
في جل�صته االخيرة ت�صكيل خلية الطوارئ 
لالإ�ص���الح المالي، برئا�ص���ة رئي�س مجل�س 
المالي���ة  وزي���ر  يخ���ّول  اأن  ول���ه  ال���وزراء 
الإدارة الجل�ص���ات في حال غيابه وع�صوية 
كل م���ن وزي���ر المالية، ووزي���ر الخارجية، 

وزير التخطيط، محاف���ظ البنك المركزي، 
م�صت�صاري رئي�س الوزراء، واالأمين العام 
لمجل����س ال���وزراء، وممث���ل ع���ن االأمان���ة 

العامة لمجل�س الوزراء.
توفي���ر  �صم���ان  المه���ام  خلي���ة  وتتول���ى 
ال�صيولة المالية واتخاذ القرارات الخا�صة 
باالإ�صالح المالي من خالل تر�صيد االإنفاق 
وتعظي���م الم���وارد واإ�ص���الح الموؤ�ص�صات 
المالي���ة، وو�ص���ع خطط تموي���ل لم�صاريع 
االإعم���ار والتنمي���ة واال�صتثم���ار، بم���ا في 
ذل���ك م���وارد واآلي���ات التموي���ل م���ن خارج 
النائ���ب  وي�صتبع���د  الحكوم���ي.  االإنف���اق 
ع���ن كتل���ة الح���زب الديمقراط���ي، "اإق���رار 
موازنة مرحلية للفترة المتبقية من ال�صنة 

المب���ادئ  "اح���د  اأن  اإل���ى  المالي���ة"، الفت���ا 
تك���ون  اأن  العام���ة  االأ�صا�صي���ة  والقواع���د 
هن���اك  اأن  خ�صو�ص���ا  �صنوي���ة،  الموازن���ة 

ظروفا وقعت خارج اإرادة الحكومة".
العام���ة  "الموازن���ة  اأن  ال�صف���ار  ويبي���ن 
النف���ط،  لبي���ع  �صعري���ن  عل���ى  �صتعتم���د 
االأول ثاب���ت لتغطية الروات���ب والموازنة 
الت�صغيلي���ة، الثان���ي متغي���ر يعتم���د عل���ى 
ارتفاع �صعر النف���ط وفي حال تحققت منه 
الوف���رة المالي���ة �صتتج���ه نح���و الجوان���ب 
ال���ى  "الحكوم���ة  داعي���ا  اال�صتثماري���ة"، 
الجوان���ب  عل���ى  والتركي���ز  االهتم���ام 
الت�صغيلي���ة ف���ي اإع���داد الموازن���ة للفت���رة 
المتبقي���ة". ويواج���ه الع���راق وه���و ثاني 

اأكب���ر منتج للخام في اأوبك اأزمة اقت�صادية 
نتيجة تراج���ع اأ�صعار النف���ط واتفاق على 
خف����س االإنت���اج باأكث���ر من ملي���ون برميل 

يومًيا، والذي يبداأ �صريانه هذا ال�صهر.
المه���دي  عب���د  ع���ادل  حكوم���ة  وعج���زت 
الت���ي قدم���ت ا�صتقالته���ا ف���ي �صه���ر كانون 
م�ص���روع  اإر�ص���ال  ع���ن  الما�ص���ي  االأول 
قان���ون الموازن���ة االتحادي���ة لع���ام 2020 
اإل���ى مجل�س الن���واب ب�صب���ب ارتفاع عجز 
الموازن���ة التخميني ال���ذي و�صل اإلى اأكثر 
م���ن اأربعي���ن ملي���ار دوالر، ث���م ت�صاع���ف 

ب�صبب تراجع الطلب على النفط.
من جانبه، يق���ول حنين قدو ع�صو اللجنة 
المالي���ة النيابي���ة اإن لجنت���ه "ال تمتلك اأية 

تفا�صي���ل ع���ن م�ص���روع قان���ون الموازن���ة 
ال���ذي بداأت الحكوم���ة باإعداده���ا على اأمل 
اإر�صال���ه للبرلم���ان خ���الل االأي���ام المقبلة"، 
الفت���ا اإلى اأن "هن���اك لق���اًء مرتقًبا �صيجمع 
اع�صاء اللجن���ة المالي���ة النيابية مع وزير 
المالي���ة للتباحث ب�صاأن االأزمة االقت�صادية 

وم�صروع الموازنة".
وكان مجل����س الوزراء قد ق���رر في جل�صته 
االأخيرة االإ�صراع بت�صريع قانون الموازنة 
العام���ة بم���ا ين�صجم مع متطلب���ات الو�صع 
المال���ي وانخفا����س م�صتوى �صع���ر النفط 

وتنويع م�صادر الموازنة.
لك���ن قدو يق���ول في ت�صري���ح ل�)المدى( اإن 
"تاأخر ت�صريع قانون الموازنة العامة اإلى 
نهاي���ة �صهر اأيار قد يدف���ع باإلغاء اإقرار هذا 
القانون في البرلمان واعتماد ح�صابات اأو 
موازنات �صهرية مع اإلغاء الم�صروفات غير 
ال�صرورية"، الفتا اإلى اأن "هذه االإجراءات 

كفيلة بتاأمين راتب الموظفين".
وي�صي���ف ان "الموازن���ات ال�صهرية تعني 
�ص���رف ما ن�صبته 12/1 م���ن موازنة العام 
الما�ص���ي 2019 حتى انتهاء ال�صنة المالية 
الحالي���ة، وبالتال���ي ال تتطل���ب الت�صوي���ت 
عليه���ا ف���ي مجل����س الن���واب، �صتك���ون من 

�صمن �صالحيات الحكومة".
الى ذلك، اكد ع�صو اللجنة المالية النيابية 
احمد حمه ر�صيد، ان االزمة المالية �صتبقى 
ام���ام حكوم���ة م�صطف���ى  ا�صا�صي���ة  عقب���ة 
ت�صري���ح  ف���ي  ر�صي���د  وق���ال  الكاظم���ي. 
�صحف���ي: ان "االزمة المالي���ة التي يمر بها 
الع���راق لي����س بمق���دور رئي����س الحكوم���ة 
الن  يتجاوزه���ا،  ان  الكاظم���ي  م�صطف���ى 
االقت�صاد العراقي متدهور ا�صا�صا ويعتمد 

على القطاع النفطي فقط ".
 2020 موازن���ة  "تمري���ر  ان  وا�ص���اف 
وار�صاله���ا الى مجل�س النواب �صعب جدا، 
الن وزارة المالي���ة عليه���ا ترتي���ب موازنة 
2021 في ال�صهر الجاري"، معتبرا ان "ما 
تبقى من موازنة 2020 هو ار�صال بيانات 
مالي���ة او موازنات �صهرية، وه���ذا لم يجر 

�صابقا".
ورج���ح  ان "تبق���ى االزم���ة المالي���ة ملف���ا 
�صاخن���ا وعقبة ا�صا�صية تم���ر بها الحكومة 

الحالية، ال يمكنها تجاوزها".
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املالية النيابية تتحدث عن موازنة 2020: "ت�شريع 
مقت�شب" يت�شمن بيانات اإنفاق �شهرية 

 بغداد / المدى

ق���وات  بي���ن  عنيف���ة  ا�صتب���اكات  اأ�صف���رت 
الح�صد ال�صعبي وعنا�صر من تنظيم داع�س 
االإرهابي، عن مقتل عدد من عنا�صر التنظيم 

في ناحية العظيم، �صمالي محافظة ديالى.
وق���ال الح�ص���د في بي���ان تلقته )الم���دى( اإن 
من  قوة  بي���ن  اندلعت  عنيف���ة  "ا�صتب���اكات 
الل���واء 23 بالح�صد وعنا�ص���ر داع�س الذين 
اقدم���وا عل���ى تفجير خط���وط لنق���ل الطاقة 
ف���ي ناحي���ة العظي���م". واأ�ص���اف الموقع اإن 
عددا  وقتل  للمهاجمي���ن  ت�ص���دى  "الح�ص���د 
منه���م ف���ي اأطراف قري���ة البومرع���ي �صرقي 
العظيم". كما اأعلنت قوات الح�صد ال�صعبي، 
عن اإحباط عملية اإرهابية ثانية لتفجير اأحد 

اأبراج نقل الكهرباء في ق�صاء اآمرلي.
وقال���ت الق���وات ف���ي بي���ان تلق���ت )المدى( 
ن�صخ���ة منه، اإنه تم "اإحب���اط عملية اإرهابية 
لفل���ول داع�س االإرهاب���ي لتفجير اأحد اأبراج 
نقل الكهرب���اء في قاطع مفت���ول في ال�صمال 

الغربي من ق�صاء اآمرلي".
الق���وات  اأطاح���ت  الهجم���ات،  عل���ى  وردا 
االأمني���ة، باأخط���ر مف���ارز تنظي���م داع�س في 
تم  فيما  ديال���ى،  ث���الب" بمحافظ���ة  "وادي 
تمدي���ر 6 م�صاف���ات. وق���ال م�ص���در امن���ي، 
م���ن  باإ�ص���راف  م�صترك���ة  امني���ة  "ق���وة  اإن 
ا�صتخبارات ومكافح���ة االرهاب في ديالى، 
نف���ذت عملي���ة نوعي���ة ف���ي قلب ت���الل وادي 
ث���الب )75كم �صمال �صرق بعقوبة(، اأ�صفرت 
عن قتل اأربعة م���ن م�صلحي داع�س، والذين 
يمثلون اأخطر مف���ارز التنظيم، والمتورطة 
ب�صل�صل���ة طويلة من الهجم���ات على القوات 

االمنية والمدنيين".
واأ�ص���اف، اأن "الق���وة دمرت �ص���ت م�صافات 
تابع���ة لداع�س، بع�صه���ا كان تحت االأر�س، 
اإ�صاف���ة ال���ى �صب���ط دراجتي���ن ناريتي���ن"، 
م�صيًرا الى اأن "العملية جرت وفق معلومات 

ا�صتخبارية دقيقة".
ال���ى ذلك، نفذت القوات االأمنية في محافظة 
�صامراء، اأم�س الثالث���اء، عمليات ا�صتباقية 
�صد مناطق ي�صتبه بتواج���د عنا�صر تنظيم 
داع�س فيها. وذكرت قيادة عمليات �صامراء، 
في بي���ان، اأن "قوة من اللواء 315 بالح�صد 
ال�صعبي نفذت عملية دهم وتفتي�س بناء على 
معلومات ا�صتخباراتية دقيقة ت�صير لوجود 
مجموعة م���ن عنا�صر داع����س االإرهابي في 
ال�صبع���ة والرفيع���ات والجناب���ات  مناط���ق 

جنوب غرب مدينة �صامراء".
اأن  بيانه���ا،  بح�ص���ب  القي���ادة  وا�صاف���ت 
والحركات   315 الل���واء  طوارئ  من  "قوة 
واال�صتخبارات والهند�ص���ة واال�صناد قامت 

بمداهمة وتفتي�س تلك المناطق".
و�صه���دت المحافظ���ات المح���ررة، ال �صيم���ا 
�صالح الدين، واأجزاء من كركوك، وديالى، 
هجم���ات  موؤخ���را،  واالأنب���ار،  ونين���وى، 
اإرهابي���ة �صنته���ا عنا�ص���ر الخالي���ا النائم���ة 

مت�صبب���ة  االإرهاب���ي،  "داع����س"  لتنظي���م 
بمقت���ل، واإ�صاب���ة الع�صرات م���ن المدنيين، 

والمنت�صبين في االأجهزة االأمنية.
وف���ي �صي���اق مت�ص���ل اعلن���ت قي���ادة �صرطة 
محافظة �صالح الدين، ام�س الثالثاء، مقتل 

4 م�صلحين من داع�س في بيجي.
وقالت القيادة في بيان، تلقت )المدى( ن�صخة 
منه، ان���ه "بناًء على معلوم���ات ا�صتخبارية 
دقيق���ة عن تواجد ع���دد م���ن االرهابيين في 
منطق���ة ال�صكريات �صمال غرب مدينة بيجي 
وبعم���ق 40 ك���م �صرع���ت ق���وة م���ن مديرية 
�صرط���ة محافظة �ص���الح الدي���ن والمن�صاآت 
موؤلفة من فوج �صوات �صالح الدين والفوج 
التكتيكي وف���وج الط���وارئ االول والثاني 
ع�صر وق�صم متفجرات �صالح الدين ومفارز 
م���ن ا�صتخب���ارات ومكافحة اره���اب �صالح 
الدي���ن وعند الو�ص���ول الى الم���كان حدثت 
م�صادم���ة م���ع االرهابيين الذي���ن ي�صتقلون 
عجل���ة بيك���ب ع���ذاري حي���ث تم قت���ل اربعة 

م���ن االرهابيي���ن واال�صتيالء عل���ى عجلتهم 
ودراج���ة ناري���ة"، م�صيرة ال���ى ان "العملية 
لم توؤد الى اي���ة خ�صائر ب�صرية او مادية في 

�صفوف القوات االمنية".
واأعل���ن الع���راق، ف���ي كان���ون االأول 2017، 
تحري���ر كام���ل اأرا�صي���ه م���ن قب�ص���ة تنظيم 
�صن���وات   3 نح���و  بع���د  االإرهاب���ي  داع����س 
ون�صف ال�صنة م���ن المواجهات مع التنظيم 
االإرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد، معلنا 

اإقامة ما اأ�صماها "الخالفة االإ�صالمية".
وجاء تحرك داع����س في ديالى بالتزامن مع 
عملية ا�صود ال�صحراء التي توا�صل مالحقة 

الم�صلحين في المحافظات المحررة.
با�ص���م  المتح���دث  ر�ص���ول،  يحي���ى  وكان 
القائ���د الع���ام للق���وات الم�صلح���ة، ق���د اعلن 
انط���الق العملية لتطهير االر����س مما تبقى 
م���ن الم�صلحي���ن، واعل���ن اأم����س االول، قتل 
خ���الل  داع����س  م�صلح���ي  م���ن   4 واعتق���ال 
ف���ي  العملي���ة الع�صكري���ة.  وق���ال ر�ص���ول، 

ت�صجي���ل �صوت���ي وزع عل���ى و�صائ���ل اإعالم 
من بينه���ا )المدى( االثنين اإنه: "بعد زيارة 
رئي�س ال���وزراء م�صطفى الكاظمي لعدد من 
مفا�صل وت�صكيالت االأجهزة االأمنية، والتي 
اأك���د خالله���ا عل���ى مالحق���ة فل���ول ع�صابات 
داع�س االرهابية، وتجفيف منابع االإرهاب، 
انطلق���ت عملي���ة اأ�صود الجزي���رة يوم االأحد 
17 اأي���ار الجاري لتفتي����س �صحراء جزيرة 
�صمالي محافظة االنبار، وجنوبي محافظة 
نين���وى، وغرب���ي محافظ���ة �ص���الح الدين، 
وديال���ى". وتهدف هذه العملية اإلى "تعزيز 
المناط���ق،  ه���ذه  ف���ي  واال�صتق���رار  االأم���ن 
ومالحقة العنا�صر االإرهابية واإلقاء القب�س 

على المطلوبين".
واأ�صار اإل���ى اأنه "في �ص���الح الدين، تمكنت 
الق���وات االمني���ة م���ن قت���ل 3 م���ن ع�صابات 
داع�س االرهابي، اأحدهم كان يرتدي حزاًما 
نا�صًف���ا فجر نف�ص���ه بعد محا�صرت���ه، كما تم 
العثور على 7 اأوكار و12 عبوة نا�صفة، كما 
عثرت عل���ى نفقي���ن وتدمير عجل���ة مفخخة 
ن���وع بيك اآب م���ن قبل طي���ران الجي�س، في 
حي���ن ج���رح 4 منت�صبي���ن م���ن ف���وج �صوات 

واإ�صابتهم بين متو�صطة وخفيفة".
وتاب���ع، "في محافظة ديال���ى، عثرت قواتنا 
من خ���الل تفتي����س ع�صر قرى عل���ى وكرين 
داخلهما عب���وات نا�صفة والقاء القب�س على 
4 مطلوبي���ن ف���ي المقدادي���ة، واأي�صا نفذت 
�صرط���ة ديال���ى باإ�صن���اد من طي���ران الجي�س 
عملية ع�صكرية في ب�صاتين الخي�صة بناحية 
اأبو �صي���دة، وتم العثور عل���ى وكر لداع�س 
وتفجير عبوتين اأثناء البحث والتفتي�س".

ولفت اإلى اأنه "في محور عمليات الجزيرة، 
منطق���ة   17 تفتي����س  م���ن  اأبطالن���ا  تمك���ن 
نا�صف���ة  عب���وة   14 تدمي���ر  وا�صتطاع���وا 
وخم�ص���ة اأوكار وخم�صة انفاق لالرهابيين، 
كم���ا ت���م العثور عل���ى مق���ر �صاب���ق لعنا�صر 

داع�س االرهابية".

داع�ش ينفذ "حرب الأبراج" يف دياىل رًدا على "اأ�شود اجلزيرة"
االإطاحة باأخطر مفارز التنظيم في وادي ثالب.. واإحباط هجومين 
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وج���ه رئي����س مجل����س ال���وزراء م�صطف���ى الكاظم���ي، ام�س 
الثالث���اء، باإط���الق روات���ب الموظفي���ن ل�صه���ر اي���ار من دون 

ا�صتقطاع، جاء ذلك في بيان مقت�صب تابعته )المدى(.
واك���د م�ص���در حكوم���ي م�ص���وؤول، االثني���ن، تاأمي���ن رواتب 

الموظفين ل�صهر ايار الجاري.
وقال الم�صدر لوكالة االأنب���اء الر�صمية اإن "الحكومة �صتدفع 
روات���ب الموظفين كاملة ل�صه���ر ايار، موؤك���ًدا ان "عطلة عيد 
الفطر المبارك قد توؤثر في موعد �صرف الرواتب حتى نهاية 

ال�صهر اأو مطلع حزيران لكنها موؤمنة".
وا�صاف ان "هناك اجراءات في مجل�س الوزراء لعدم تكرار 

ما ح�صل مع رواتب المتقاعدين".
وف���ي �صي���اق مت�صل، ق���ال ع�ص���و اللجنة المالية ف���ي مجل�س 
الن���واب في�صل العي�صاوي، انه لي�س من ح���ق وزارة المالية 

ايقاف �صرف رواتب الموظفين.
وا�ص���اف العي�ص���اوي في ت�صري���ح �صحفي: "لي����س من حق 
وزارة المالي���ة ايقاف رواتب الموظفي���ن"، مبينا ان "هنالك 

م�صكلة في تمويل رواتب الدولة ب�صكل كامل".
وتابع ان "المالية مولت ن�صبة كبيرة من رواتب الموظفين، 
واوقف���ت ال�ص���رف لبع����س الدوائ���ر لحي���ن اكم���ال التمويل 
لجمي���ع الموؤ�ص�ص���ات لكي ال يح�صل تفاوت بي���ن الدوائر من 

حيث التوزيع".
واك���د ان "جمي���ع الروات���ب �صت�ص���رف قب���ل نهاي���ة ال�صه���ر 
بع���د اتخ���اذ االج���راءات الالزم���ة التي تتعل���ق ببي���ع العملة 
واي�صال واردات بع�س الموؤ�ص�ص���ات مثل المنافذ الحدودية 

وغيرها".
وخ���الل ال�صاعات الما�صية، تناقل���ت و�صائل االعالم، اخبارا 
تفي���د ب���ان وزارة المالية اوعزت لم�ص���رف الرافدين بايقاف 
دف���ع م�صتحق���ات الموظفين الموطن���ة رواتبه���م دون معرفة 
االأ�صباب ما ت�صبب بتاأخير �صرف رواتب بع�س الموؤ�ص�صات 

وال�صماح لم�صرفي الر�صيد وال� tpi فقط.

اإطالق رواتب املوظفني 
لل�شهر  احلايل من دون 

ا�شتقطاع

جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س 
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اخي���را حظ���ي الع���راق برئي����س وزراء جدي���د وهو 
رئي�س جه���از المخابرات ال�صابق م�صطفى الكاظمي 
ال���ذي انطلق االن لقيادة البالد عب���ر اأزمة اقت�صادية 
ناجم���ة ع���ن انهي���ار اأ�صع���ار النف���ط، وازم���ة �صحية 
ف���ي مواجه���ة تف�ص���ي فايرو����س كورون���ا، ف�صال عن 
ازم���ة اأمنية محتملة متعلقة بع���ودة تهديدات تنظيم 

داع�س.
ولكن جذور جميع هذه االزمات هي بالواقع �صيا�صية. 
عبر ال�صنتين الما�صيتين، ا�صبحت النخبة الحاكمة 
اقل ق���درة على اال�صتجاب���ة الحتياج���ات مواطنيها. 
وبينم���ا كان المحتج���ون ف���ي �صاح���ات االعت�ص���ام 
ف���ي بغداد وبقي���ة المحافظات الجنوبي���ة م�صتمرين 
بالدعوة الى ثورة، كانت النخب ال�صيا�صية من�صغلة 
بالتناحر فيما بينها لمحاولة ال�صيطرة على وزارات 

وما بقي من خزانة الدولة .
رغم ه���ذا الم�صم���ون الكارثي، فان رئي����س الوزراء 
الجديد لي�س ب�صخ�س ثوري �صي�صلح النظام باكمله، 
ولك���ن بدال من ذل���ك، انه ي�صعى الى زي���ادة اال�صالح 
م���ن خ���الل العمل �صم���ن النظ���ام الموج���ود. روؤيته 

ه���ي خو����س الطري���ق ال�صعب م���ا بي���ن المواطنين 
والنخب، وم���ا بين الت�صظي ال�صيا�ص���ي بين النخب 
نف�صه���ا، وذلك من خالل تفعيل ت���وازن جديد ما بين 

اال�صالح والو�صع الراهن.
الكاظمي هو لي�س رئي�س الوزراء الجديد االول الذي 
ياأت���ي با�صالح موع���ود كا�صح. ولك���ن ايامه االولى 
كرئي����س لل���وزراء تعط���ي تلميحات ال���ى التحديات 

التي �صيواجهها، وفر�صه في التغلب عليها .
كان���ت بواكي���ر �صتراتيجي���ة رئي����س ال���وزراء ه���ي 
اقن���اع المحتجي���ن باأنه يمثل �صوته���م. خالل ال�صنة 
الما�صي���ة فق���دت حكوم���ة الع���راق اغل���ب �صرعيتها، 
وذل���ك بفقدانها الم�صداقية ف���ي التحدث بالنيابة عن 
ناخبيه���ا اأو قدرته���ا على منحهم مكاف���اآت اقت�صادية 
مث���ل فر�س تعيي���ن ولكنها ب���دال من ذلك لج���اأت الى 
العن���ف لقمع تظاهرات. اكثر م���ن 600 متظاهر ُقتل 
منذ ب���دء االحتجاجات في ت�صري���ن االول 2019 مع 

جرح ع�صرات اآالف اآخرين .
وف���ي التفات���ة اخرى تح���رك �صريعا بترقي���ة الفريق 
الرك���ن عب���د الوه���اب ال�صاع���دي، ال���ذي كان ابعاده 
م���ن من�صب���ه في جه���از مكافحة االرهاب ف���ي اواخر 
ايل���ول عام 2019 منطلقا ل�ص���رارة �صاعدت بتو�صعة 

االحتجاج���ات ال�صعبي���ة. وعندم���ا قام���ت مجامي���ع 
م�صلح���ة بقتل محت���ج ف���ي الب�صرة خ���الل اال�صبوع 
االول م���ن تول���ي الكاظم���ي لمن�صب���ه، ق���ام با�صدار 
بي���ان يطال���ب فيه باج���راء تحقي���ق ف���ي كل عمليات 
قتل واعتق���االت المحتجين، وقال انه �صي�صكل لجنة 

للتحقيق باحداث قتل المتظاهرين .
ه���ذه  ي�صتثم���ر  ان  الكاظم���ي  بام���كان  ه���ل  ولك���ن 
االج���راءات الرمزي���ة الت���ي اتخذها لتحقي���ق تغيير 
مه���م؟ المفت���اح االول ياأت���ي م���ن محاولت���ه لت�صكيل 
كابينت���ه الوزارية. انه يريد م���ن حكومته ان تعك�س 
االحتجاج���ات ال�صعبية ومطال���ب ال�صعب ب�صكل عام 
اكث���ر مما هي تعك�س االح���زاب ال�صيا�صية. منظومة 
العراق ال�صيا�صية م�صتن���دة على المح�صوبية، حيث 
تعتم���د االح���زاب ال�صيا�صي���ة عل���ى �صيطرته���ا عل���ى 

الوزارات ل�صمان منافع اقت�صادية و�صلطة .
رغ���م تمكن الكاظم���ي من ا�صغ���ال 15 من�صبا وزاريا 
ف���ي كابينت���ه م���ن مجم���وع 22 فان���ه نج���ح ب�صمان 
ا�صغ���ال وزارتي���ن امنيتي���ن مهمتي���ن وه���ي الدف���اع 
والداخلي���ة، حي���ث اخت���ار لهم���ا وزي���ران كف���وءان 
معروفان بان�صباطهما وانهما لي�س لديهما �صراعات 
�صيا�صي���ة. الداخلي���ة لم تع���د تدار من قب���ل وزير من 

منظم���ة بدر. بدال من ذلك فانه���ا تدار من قبل جنرال 
ع�صك���ري متمر�س عثمان الغانمي، �صيتولى الغانمي 
م�صوؤولي���ة اال�ص���راف عل���ى التحقيق ف���ي المجاميع 
�صمن ال���وزارة التي تورط���ت بمهاجمة المحتجين، 
والتي �صت�صع تعه���ده بتحقيق العدالة ال�صاملة على 

المحك .
الكاظم���ي لي����س لدي���ه ا�صدق���اء ف���ي كابينت���ه. ان���ه 
�صيح���اول تكوي���ن تحالفات ف���ي محاولت���ه لتحقيق 

مزيد من التغيير .
عب���ر ال�صنوات القليلة الما�صي���ة، تميزت الحكومات 
العراقي���ة بال���وزراء التكنوقراط. وف���ي ردهما على 
احتجاج���ات ع���ام 2015 و 2016، ح���اول كل م���ن 
رئي�س ال���وزراء حيدر العبادي وع���ادل عبد المهدي 
ك�ص���ب ثق���ة ال�صع���ب م���ن خ���الل تعيي���ن وزراء غي���ر 
�صيا�صيي���ن وتكنوق���راط، بايهامه���م بتحقيق تغيير. 
في تل���ك الفت���رة ا�صبحت �صلط���ة الطبق���ة الدنيا من 
الم�صوؤولين في الوزارات من مدراء ومدراء عامين، 
اعل���ى م���ن �صلطة ال���وزراء، وغالبا م���ا يتدخلون في 

قرارات الوزراء ال�صيا�صية .
ولك���ن عل���ى العك����س من ذلك ف���ان حكوم���ة الكاظمي 
م�صتندة على خلفيات متباينة، تتراوح من تكنوقراط 
م�صتقلي���ن لديهم تفاهم���ات وا�صعة م���ع احزاب، الى 
موظفي���ن مدنيين �صابقين لديهم �صن���وات من خدمة 
كوكالء في نظام االح���زاب الحاكمة. هوؤالء الوزراء 
تو�صل���وا ا�صال، وبمدي���ات متفاوتة، ال���ى تفاهمات 
مع االح���زاب التي يمثلوها ل�صم���ان المحافظة على 
جانب المح�صوبية. عل���ى الرغم من ان الكاظمي هو 
�ص���د الف�صاد المرافق لهذا النم���ط من نظام �صيا�صي، 
فه���ي اللعبة التي �صيخو�صه���ا لي�صبح رئي�س وزراء 

ويدفع نحو �صتراتيجيته اال�صالحية .
ه���ذه ال�صتراتيجي���ة �صتكون بمثاب���ة مفتاحه لك�صب 
ثقة ال�صعب. ولتحقيق ذلك فان فريقه ي�صتعد للتركيز 
عل���ى ا�ص���الح انتخاب���ي وا�ص���الح قان���ون االحزاب 

ال�صيا�صية وانتخابات مبكرة. 
م���ن جانب اآخ���ر �صيخو����س الكاظمي اي�ص���ا حوارا 
المتح���دة، وباالخ����س  الوالي���ات  م���ع  �صتراتيجي���ا 
ح���ول ق�صايا امنية، يرجع بها الثقة التي فقدت عقب 
ح���االت ف�صل �صهدتها الحكومة ال�صابقة التي تراأ�صها 

عادل عبد المهدي .
عن: فورن بولي�سي

 بغداد/ المدى 

ومبكًرا رفعت بع����س الف�صائل، المدعومة 
من طه���ران، �صعار "االنتق���ام" لمقتل اأبرز 
ق���ادة تل���ك المجامي���ع ف���ي ح���ادث المط���ار 
مطلع العام الحالي، لمنع و�صول الكاظمي 
الى �ص���دة الحكم، بينم���ا كان �صركاوؤهم قد 

م�صوا باالتجاه المعاك�س.
ام����س، قال���ت خلي���ة االع���الم االمن���ي، ان 
"�صاروخ كاتيو�صا �صقط على احد البيوت 
الفارغة داخل المنطقة الخ�صراء ببغداد"، 
ف���ي اول هج���وم م���ن نوع���ه من���ذ ت�صن���م 

الكاظمي ملف الحكومة.
وا�صاف���ت الخلي���ة التابع���ة للحكوم���ة، ان 
"المعلوم���ات ت�صير الى ان هذا ال�صاروخ 
انطلق من حي االإدري�صي ب�صارع فل�صطين، 
وقد نتجت عن �صقوطه ا�صرار ب�صيطة في 

جدار المنزل".
ويع���د الهج���وم االخي���ر ه���و ال����28 ال���ذي 
ي�صته���دف المنطقة الخ�صراء منذ 7 ا�صهر، 
وه���و الوق���ت ال���ذي ب���داأت في���ه الهجمات 
تت�صاع���د �ص���د الم�صال���ح االميركي���ة ف���ي 

العراق.

ردود ا�ستباقية 
واأغل���ق الكاظم���ي ف���ي اول���ى اي���ام ت�صل���م 
من�صب���ه احد االحزاب الت���ي تمتلك ف�صياًل 
م�صلًح���ا ف���ي الب�صرة )ث���اأر الل���ه(، واعتقل 
5 م���ن عنا�صر الحزب، بع���د اتهامات بفتح 

النار على متظاهرين في الب�صرة.
ويقول قي���ادي �صابق ف���ي الح�صد ال�صعبي 
"اراد  ال���وزراء  رئي����س  ان  ل�)الم���دى( 
ان يط���رق الحدي���د وه���و �صاخ���ن، ويب���داأ 
باالأفع���ال قب���ل االقوال". و"ث���اأر الله" كان 
قد الح���ق محتجي الب�ص���رة منذ تظاهرات 
�صي���ف 2018، واخ���ذ ام���واال م���ن بع����س 
المتظاهري���ن مقاب���ل التن���ازل ع���ن دعوات 
كيدية رفعها �صده���م، بح�صب نا�صطين في 

المدينة.

وفي اأول خطاب بعد تكليفه، تعهد الكاظمي 
بح�ص���ر ال�صالح بيد الموؤ�ص�صات الر�صمية، 
وقال ان "ال�ص���الح اخت�صا�س الدولة فقط 

ولي�س االأفراد اأو المجموعات".
وي�صي���ف القي���ادي ال�صاب���ق ف���ي الح�صد: 
الت�صعيد  اقتنعت بوقف  الف�صائل  "بع�س 
�ص���د الوالي���ات المتح���دة، لحر�صه���ا على 
الم�صالح االقت�صادية التي تديرها، والتي 

قد تتعر����س للخطر اذا انزل���ق الو�صع في 
الع���راق". وكان الفت���ا طل���ب تحالف الفتح 
ال�صعب���ي(  للح�ص���د  ال�صيا�صي���ة  )المظل���ة 
الدع���م م���ن الواليات المتح���دة بعد يومين 
فقط من الت�صويت عل���ى حكومة م�صطفى 

الكاظمي.
وق���ال رئي�س التحالف ف���ي البرلمان محمد 
الغب���ان: "عل���ى وا�صنط���ن ان تبره���ن على 

اهتمامه���ا بالع���راق باعطائ���ه اولوي���ة في 
الم�صاندة والدعم".

وا�صاف في بيان حينها انه على وا�صنطن 
ان "توؤك���د لل�صع���ب العراق���ي جديته���ا ف���ي 
تقدي���م الم�صاع���دة ل���ه ).....( والعراقيون 
يراقبون من يق���ف معهم عمليا ممن يكتفي 

باطالق المواقف والت�صريحات".
وتتعر����س م�صداقي���ة الكاظم���ي لالختبار 

لي����س في ال�ص���اأن الدولي، وانم���ا اي�صا في 
العالق���ات العربي���ة وف���ي حماي���ة و�صائ���ل 
االع���الم، بع���د هجوم محتجي���ن غا�صبين، 
اول ام����س، عل���ى محطة ف�صائي���ة خليجية 
في بغ���داد، ب�صبب م���ا اعتبر ا�ص���اءات الى 

الح�صد.
وت�صي���ر الم�ص���ادر ال���ى ان تحدي���د البيان 
الع�صكري، مكان انطالق ال�صاروخ االخير 

ال���ذي �صقط عل���ى المنطقة الخ�ص���راء، فيه 
دالالت وا�صح���ة عل���ى الجه���ة المتورط���ة، 
والتي ت�صيطر على منطقة �صارع فل�صطين، 
�صرق���ي العا�صم���ة، والت���ي ذكرته���ا خلي���ة 

االعالم في البيان االخير.
ف���ي  الم�صلح���ة  الف�صائ���ل  اغل���ب  وكان���ت 
الع���راق قد رحبت بتول���ي الكاظمي رئا�صة 
الوزراء، با�صتثناء كتائب حزب الله، التي 

اتهمته بال�صلوع في حادثة مقتل المهند�س 
و�صليمان���ي، وه���و م���ا نفاه تحال���ف الفتح 

)المظلة ال�صيا�صية للح�صد ال�صعبي(.
اأعلن���ت  ق���د  الل���ه،  كتائ���ب ح���زب  وكان���ت 
ا�صتعداده���ا الإلقاء ال�ص���الح، لكن ب�صروط. 
وقال���ت في بي���ان: "�صيت���م التعامل مع هذا 
الملف عل���ى اأ�صا�س تبن���ي الحكومة الجاد 
الإخ���راج الق���وات االأجنبي���ة م���ن الع���راق، 
والتيقن من عدم وج���ود تهديدات مبا�صرة 
م���ن  غيره���ا،  اأو  داع����س،  ع�صاب���ات  م���ن 
المجاميع االإرهابية، على اأمننا، واطمئنان 
وثق���ة �صعبن���ا بتوجه���ات الحكوم���ة، مم���ا 
�ص���الح  لحف���ظ  منا�صب���ة  الآلي���ة  يوؤ�ص����س 
الكتائب تحت اإ�صراف الحكومة، واالتفاق 
عل���ى اأن ال ي�صتعمل هذا ال�صالح اإال اإذ دعت 

الحاجة اإليه".

اإبعاد طهران 
م���ن جهته قال ال�صيا�ص���ي والنائب ال�صابق 
مثال االلو�صي ان ل���دى الكاظمي واطراف 
ف���ي الحكومة "نية لح�ص���ر ال�صالح"، لكنه 
ا�ص���ار ال���ى وج���ود عقبتي���ن ا�صا�صيتين قد 
تعيق���ان جه���ود الحكوم���ة الجدي���دة به���ذا 

الملف.
واو�ص���ح االلو�صي، ان "ال�ص���الح المنفلت 
برعاي���ة اي���ران، وال يمك���ن ح�ص���ره بدون 
الح���دود"،  خ���ارج  اي���ران  �صلط���ة  ح�ص���ر 
مبينا ان االخيرة "ته���دد حكومة الكاظمي 
باغلبيتها داخل مجل�س النواب، باالحزاب 

التي تدين بالوالء لها".
ويرى رئي�س حزب االمة، ان على الكاظمي 
"ح���ل البرلم���ان" واال�ص���راع ف���ي اج���راء 
"انتخابات مبكرة" في حال اراد ال�صيطرة 
عل���ى ال�ص���الح ال���ذي يعم���ل خ���ارج ارادة 
الدولة، كما يق���ول االلو�صي ان "وا�صنطن 
�صت�صاند بغداد ف���ي ال�صيطرة على ال�صالح 
وكب���ح جم���اح اي���ران، خ�صو�ص���ا اإذا اعيد 
انتخاب الرئي����س االمريكي دونالد ترامب 

لوالية ثانية".
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بح�صر  العام  القائد  وعود  الكاتيو�صا" تخترب  "جماعات 
ال�صالح.. واحلكومة تلمح لهوية الفاعل

العدد )4676( ال�صنة ال�صابعة ع�صرة - االأربعاء )20( اأيار  2020

�سيا�سيون يتحدثون عن عقبات 
اأمام رئي�س الوزراء: نفوذ 
طهران والأحزاب املوالية لها

تحاول ف�سائل م�سلحة معروفة با�سم "جماعات الكاتيو�سا" احراج رئي�س الحكومة الجديد م�سطفى الكاظمي عبر اإعادة ا�ستهداف 
م�سال��ح اجنبية وعربية في البالد، ف��ي اأول اختبار لتعهداته بح�سر ال�سالح بيد الدولة. و�سّلط اختيار رئي�س جهاز المخابرات 
ال�سابق لرئا�سة الحكومة الجديدة، ال�سوء على ال�سراع الخفي بين بع�س الف�سائل الم�سلحة الذي بداأ يت�ساعد عقب مقتل نائب 

رئي�س هيئة الح�سد اأبو مهدي المهند�س، والجنرال الإيراني قا�سم �سليماني.

قالت اإنها تحاول تكوين تحالفات لتحقيق مزيد من الإ�سالح

فورن بولي�صي: �صطوة الأحزاب والأزمات املتالحقة جترب 
احلكومة على الرتوي

مدخل ال�شفارة االمريكية بعد حماولة اقتحامها من  حمتجني ... ار�شيف 

 بغداد / المدى

عل���ق ع�ص���و مجل����س الن���واب النائ���ب الم�صتقل علي 
ال�صج���ري، ام�س الثالثاء، عل���ى مقال رئي�س الوزراء 
م�صطف���ى الكاظم���ي، الذي اأ�ص���ار فيه اإل���ى التحديات 
الت���ي تواجه حكومته. وكتب ال�صجري على )تويتر( 
اإن "دولة الرئي�س الكاظمي �صّرح باأن البع�س اأخبره 
اأن لي����س له كتلة تحميه داخل البرلمان، اأقول اإن هذه 
اإ�ص���ارات تهديد مبطن���ة". واأ�ص���اف ال�صجري "انني 
اق���ول: نح���ن وكل ال�صرف���اء م���ن الن���واب وه���م كث���ر 
�صيكون���ون لك���م كتلة قوي���ة تمتاز بالنب���ل وال�صجاعة 
وتف�صل م�صلحة الع���راق على م�صلحة احزابهم التي 

دمرت ونهبت ثروات العراق والنواب منهم براء".
وكت���ب الكاظمي في مقال ن�صرت���ه )المدى( في عددها 
ال�صاب���ق، اب���رز التحديات الت���ي تواجهه ف���ي رئا�صة 
ال���وزراء، قائاًل "وج���دت خزينة الدول���ة �صبه خاوية 
ب�صب���ب الف�صاد، كما اأواجه وعودا متناق�صة للكتل في 

ا�صتكم���ال الحكومة واآذاًنا غي���ر �صاغية في ت�صحيح 
الم�صار". وا�صاف الكاظمي ان "البالد مهددة واأف�صل 
الخي���ارات قد تواجهن���ا االنحدار للفو�ص���ى"، موؤكًدا 
"التزام���ه باإجراء االنتخاب���ات في اأقرب وقت ممكن 
و�صم���ان نزاهتها". و�صدد الكاظم���ي بالقول "لم ولن 
اأ�ص���در اأي اأمر باإط���الق الر�صا�س �ص���د المتظاهرين 
وم���ن يقوم بذل���ك �صيقدم للعدال���ة"، الفًت���ا "�صاأم�صي 
بتعهدات���ي ك���رد على من نبهن���ي باأنني ب���ال حزٍب وال 
كتل���ة تحميني". واك���د الكاظمي "اتخ���اذ كل التدابير 
العاجلة لمواجهة االزمة المالية والف�صاد وكورونا"، 
مبيًن���ا "اأواجه تحديات تتطلب م���ن الجميع التكاتف 
لتذليله���ا". واو�ص���ح ان "التدني الخطي���ر في موارد 
البالد يحتم عل���ى الحكومة البحث في كل االتجاهات 
الإيج���اد م�صادر عاجل���ة لت�صدي���د الروات���ب"، م�صيًرا 
الى ان���ه "لي�س باالإمكان المبا�ص���رة باأي خطوة جادة 
م���ن دون ال�ص���روع بم���ا يعي���د للدولة هيبته���ا وب�صط 

�صيادتها".

 بغداد / المدى

وجه رئي����س الوزراء م�صطفى الكاظم���ي، ر�صالة اإلى 
مجل�س الق�ص���اء االأعلى ب�صاأن ح���ق التظاهر ال�صلمي 

للمواطنين.
وكت���ب الكاظمي في �صفحت���ه الر�صمية على )تويتر(: 
"اأ�صكر مجل�س الق�صاء االأعلى الموقر، على ا�صتجابته 
الفورية الإطالق �ص���راح محامين من مدينة الديوانية 

وعدد اآخر من متظاهري الكوت اعتقلوا االثنين".
واأ�صاف: "اأجدد التاأكيد على اأن حق التظاهر ال�صلمي 
مكف���ول د�صتوري���ا، وعل���ى الت���زام الق���وات االمني���ة 
والمتظاهرين بحماية التظاه���رات، واالأمالك العامة 

والخا�صة".
وكان الكاظم���ي وج���ه، ي���وم االأح���د، وزارة الداخلية 
للك�صف  ال���وزارة  اإمكانات  كل  ا�صتخدام  "ب�ص���رورة 
ع���ن م�صي���ر المختطفين والمغيبين"، م�صي���را اإلى اأن 
"الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول اأن يتعر�س 

المواطنون للخطف واالختفاء بدون رادع".
م���ع  التعاط���ي  "�ص���رورة  عل���ى  الكاظم���ي  واأك���د 
االحتجاج���ات ب���روح مختلف���ة عل���ى اأ�صا����س احترام 
القواني���ن وقي���م حق���وق االإن�ص���ان، وحماي���ة كرام���ة 
المواط���ن العراق���ي"، الفت���ا ال���ى ان "ال�صاب���ط الذي 
يوؤدي واجبه بكفاءة ومهنية �صوف يكّرم، اأما المق�صر 
اأن���ه  والمعت���دي، فالعقوب���ة بانتظ���اره". كم���ا �ص���دد 

المواطن". على  يتجاوز  من  مع  كال�صيف  "�صيكون 
ومن���ح البرلمان ثقته لحكومة رئي�س الوزراء المكلف 
م�صطفى الكاظمي، بعد الت�صويت على اأغلب الوزراء 
المر�صحي���ن للحقائ���ب الوزاري���ة، فيم���ا ت���م تاأجي���ل 

الت�صويت على وزارتي الخارجية والنفط.
يذك���ر اأن م�صطف���ى الكاظم���ي، ثال���ث �صخ�صي���ة يت���م 
تكليفها، م���ن جانب رئي�س الجمهوري���ة برهم �صالح، 
بت�صكيل الحكوم���ة خالل 30 يوما، بعد اإخفاق �صلفيه 
عدنان الزرفي ومحمد توفيق عالوي، في ح�صد تاأييد 

لهما.

نائب م�صتقل يرد على مقال الكاظمي: 
نحن كتلتك القوية

رئي�س الوزراء ي�صكر الق�صاء لإطالقه 
�صراح حمامني ومتظاهرين 
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 طالب عبد العزيز
قناطر

 د�ئم���ًا، هن���اك م���ا ال يتحق���ق م���ن �حُلل���م، نع���م، 
هن���اك �لكث���ر منه، ما ه���و ع�ش���يٌّ ومتوقف يف 
مكان���ه، لك���ن، ثمة م���ا يجب حتققه من���ه، مبا يف 
ذل���ك �الأوه���ام، فالوه���م بالتحقق حلم �أي�ش���ًا، �إذ 
�أي معن���ى حلياة ال �أحالم وال �أوه���ام  فيها، غر 
�أنن���ا، مع هذه وتل���ك، �شنظل نحل���م �ىل �لنهاية، 
وق���د ال تت�شع �أ�شرتنا لكل �الأح���الم، هناك �أحالم 
ثقيلة ج���دً�، مثل �حلل���م بوطن �آم���ن، �أو بن�شف 
طماأنينة يف ن�شف وطن �آمن، �أو برئي�س وزر�ء 
يق���ر�أ بعني قلبه ما نكتبه نحن �حلاملون ..  �لذين 
وجدنا يف �شخ�شه مكانًا ن�شع فيه �أحالمنا، كيما 
ال نلج���اأ �ىل تغير و�شائدنا �لتي ثقلت �أحالمها، 
وهنا ال �أري���د �أن �أحتدث عن �أحالمي �ل�شخ�شية 

�لتي حتققت ! هل حتقق منها �شيء؟
  لدين���ا �أ�شدق���اء، ه���م �أكرث م���ن �أ�شدق���اء لل�شيد 
�لكاظم���ي، قريب���ون من���ه، ن�شاألهم ع���ن ما ميكن 
حتقق���ه م���ن �أحالمن���ا عن���ده فيقول���ون: �أو�شاع 
�لب���الد �شعب���ة ومعقدة، ل���ذ�، ال جن���د يف ما بني 
يديه و�شائ���د تت�شع الأح���الم كل �لعر�قيني، لكن، 
هناك، ما يجب تاأمل���ه و�لتوقف عنده، ولنمنحه 
�لفر�ش���ة، فالرجل ورث ع���ن �أ�شالفه �الإ�شالميني 
ترك���ة ثقيل���ًة ج���دً�، فخزين���ة �لبالد �شب���ه خاوية 
بتعب���ره، ود�ع����س تط���وق بع����س �ل�شو�ح���ي 
�لقريب���ة م���ن بغ���د�د و�شام���ر�ء و�ش���الح �لدين، 
وزيارت���ه �ىل موؤ�ش�شة �حل�شد �أربكت �لوالئيني، 
وعلي���ه �أن يتبن���ى قل���وب �أك���رث م���ن 700 �مر�أة 
فجعت بابنها وزوجه���ا وحبيببها يف تظاهر�ت 
ت�شرين وما بعدها، وهو رجل بال حزب �شيا�شي، 
وبال طائف���ة. �شيعي نعم، لكن���ه ال ي�شّنف كذلك. 
فنق���ول: وه���ل يف ر�أ�ش���ه حلم ما ؟ كيم���ا ننت�شب 
�إلي���ه، نحن مع�شر �حلاملني �لعر�قيني، فيقولون: 

نعم، و�أكرث من حلم.
  في���ا �أخ���ي، �أيه���ا �ل�شي���د �لكاظمي :ه���ل نكتفي 
بعيني���ك وهما جتحظ���ان باجت���اه خ�شومك؟ �أم 
نتوق���ف طوياًل عند ذر�عيك �للتني طويتهما على 
�شدرك ممتنًا، �شاك���رً�؟ من نحن حتى نبحث يف 
�لتفا�شر عن حركة �ليد وجحوظ �لعني وتر�دف 
�للف���ظ ... ؟ نع���م، قل���ت ل���ن تت�شام���ح م���ع قتل���ة 
�ملتظاهرين، و�أمرت بت�شجي���ل �أ�شماء �ل�شهد�ء، 
وه���ذ� �ش���يء جمي���ل يتحقق م���ن �حلل���م، لكننا، 
ي���ا �شدي���ق �أ�شدقائن���ا، م���ا زلنا غ���ر �آمنني على 
نو��ش���ي �أبنائنا كيما تتاأخر يف �لقهر و�لبط�س، 
فه���وؤالء، �شيبط�شون ب���ك �إن منحته���م �ملزيد من 
�لوق���ت، و�شرتدون علينا، ه���م يريدونك عاطاًل 
ع���ن �حلل���م مب�شتقبل �لبالد، فارغ���ًا من عر�قيتك 
ور�فدينتيك �جللجام�شية، ول���ن يقبلو� بك �آمرً� 
عليه���م، فماذ� �أن���ت �شانع معه���م؟ ويف �أحالمهم 

يرون �أنَّ دمك هو �الأعذب بافو�ههم.
 نق���ول ه���ذ�، الأنن���ا نبح���ث عن ن�ش���ف �حللم يف 
حتققك زعيمًا كاماًل، نبحث فيك عن كل ما فقدناه 
، ع���ن كل م���ا �ُشرق م���ن حلمنا، و�ش���اع من دمنا، 
و�أهمل من دم���وع �أمهاتنا و�شقيقاتنا وحبيباتنا 
فه���ل تكون �حلل���م وما نعني���ه؟ �أم���ا �إذ� �أردت �أن 
تكون و�حدً� منهم فه���ذ� �شانك، �شن�شحب ن�شف 
�حلل���م �الآخر، نطويه وننام، لدين���ا من �لو�شائد 

ما يكفي لالأحالم �لفا�شلة.
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لل�صيد الكاظمي، قريبون منه، ن�صاألهم 

عن ما ميكن حتققه من اأحالمنا 
عنده فيقولون: اأو�صاع البالد �صعبة 
ومعقدة، لذا، ال جند يف ما بني يديه 
و�صائد تت�صع الأحالم كل العراقيني،
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اإع������������ان������������ات

 متابعة املدى 

م���ن �ملق���رر �أن يب���د�أ حظ���ر �شام���ل 
مناط���ق  خم����س  يف  للتج���و�ل 
بالعا�شمة بغد�د، �ليوم  �الأربعاء، 
عل���ى وق���ع �لت�شاع���د �حلا�شل يف 
عدد �مل�شابني بفايرو�س كورونا.  

وبح�ش���ب خطة �ل�شح���ة �لعر�قية، 
فان���ه �شيتم حظر �لتجو�ل �ملحدود 
على مناط���ق بعينه���ا يف �لعا�شمة 
بغ���د�د، و�شيت���م عزلها ب�ش���كل تام 
�أ�شبوعني، كاإج���ر�ء �حرت�زي  ملدة 
للحد من تف�ش���ي فايرو�س كورونا 
�مل�شتج���د، بع���د ح�شيل���ة �إ�شابات 

عالية.  
وي�شمل �حلظ���ر �ملناطق���ي جانبي 
�لك���رخ و�لر�شافة يف بغد�د، حيث 
يف مناط���ق �لك���رخ �شيت���م تطبي���ق 
�حلظ���ر عل���ى مناط���ق )�حلري���ة – 

�ل�شعلة - �لعامرية". ( 
�أم���ا يف جانب �لر�شاف���ة، �شي�شمل 
�حلظ���ر �ملناط���ي كل م���ن، )مدين���ة 

�ل�شدر – �حلبيبة – �لكمالية( .
ووفق���ًا للتعليمات �لت���ي �أ�شدرتها 
�ل�شحة، �شُتغلق تلك �ملناطق ب�شكل 
ت���ام، مع من���ع �لدخ���ول و�خلروج 
�إليه���ا، و�إلغاء جمي���ع �ال�شتثناء�ت 
�مل���و�د  بي���ع  حم���ال  �إال  �ل�شابق���ة، 
�لغذ�ئي���ة و�ملخابز، حيث �شي�شمح 
له���ا بفت���ح �أبو�به���ا وف���ق �أوق���ات 

حمددة.  
علي���ه  �أطلق���ت  �ل���ذي  و�الإج���ر�ء 
وز�رة �ل�شح���ة م�شطل���ح "�حلظر 
�رتف���اع  بع���د  ياأت���ي  �ملناطق���ي"، 
بالفايرو����س  �الإ�شاب���ات  مع���دالت 
ب�ش���كل مت�شارع يف عم���وم �لبالد، 
حي���ث �شجل���ت وز�رة �ل�شحة يوم 
�أم�س �الأول �الثنني، 150 �إ�شابة.  
ومن �ملق���رر �أن يدخ���ل �لقر�ر حيز 
�لتنفي���ذ �عتبارً� من �ليوم �الأربعاء 
، وفقًا ملا �أعلنه وزير �ل�شحة ح�شن 
�لتميمي، يف موؤمتر �شحايف عقده 
مببنى �لوز�رة، قائ���اًل �إن "�حلظر 
�شيطبق مل���دة �أ�شبوعني يف مناطق 
متفرق���ة م���ن بغ���د�د، وه���ي مدينة 
و�لكمالي���ة  و�حلبيبي���ة  �ل�ش���در 

و�حلرية و�ل�شعلة و�لعامرية".  
و�أ�ش���اف: "�شتتز�م���ن م���ع تطبيق 
�لقر�ر �أكرب عملية للر�شد �لوبائي 
�ل�شكني���ة  �ملناط���ق  يف  �لفع���ال 
و�لتوعي���ة  �لتعف���ر  عملي���ات  م���ع 
�ل�شحي���ة، وبالتع���اون مع �جلهات 
�الأمني���ة ومديرية �لدف���اع �ملدين"، 
ملوح���ًا ب�"تو�شي���ع د�ئ���رة �حلظر 
�ملناطق���ي لي�شم���ل مناط���ق �أخ���رى 
يف بغ���د�د و�ملحافظ���ات، يف ح���ال 
تاأ�شر زيادة يف �أع���د�د �الإ�شابات 
فيه���ا، ووفق���ًا للمو�ق���ف �لوبائي���ة 

�ليومية".  

ودعا �جلميع �إىل �أن "يكونو� على 
ق���در �مل�شوؤولي���ة و�أن يتعاونو� مع 
�الإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها �حتو�ء 

�الإ�شابات و�إبعاد �خلطر".  
من جهت���ه، �أو�شح �ملتح���دث با�شم 
وز�رة �ل�شح���ة، �شيف �لب���در، �أنه 
�لدخ���ول و�خلروج  من���ع  "�شيت���م 
يف �ملناط���ق �لت���ي �شيطب���ق فيه���ا 
�حلظر و�شتكون �ملحا�شبة �شديدة 
للمخالفني، كما �شيت���م �إلغاء جميع 
�ال�شتثناء�ت �ملمنوحة لل�شحافيني 
�أو غرهم يف �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
�الأخ���رى من �أهايل تل���ك �ملناطق"، 
ق���ررت  "�ل���وز�رة  �أن  �إىل  م�ش���رً� 
�ل�شماح ملحال بي���ع �ملو�د �لغذ�ئية 
و�ملخاب���ز فقط ب���اأن تفت���ح �أبو�بها 

بتلك �ملناطق".  
�لت���ي  �الإج���ر�ء�ت  �شم���ن  وم���ن 
�تخذته���ا �ل�شلط���ات خ���الل �الأي���ام 
الإجب���ار  حماول���ة  يف  �الأخ���رة، 
�ملو�طنني على �اللتز�م باالإجر�ء�ت 
�لوقائية، فر�س غر�مة مالية ب�50 
�أل���ف دينار عر�ق���ي، �أي م���ا يعادل 
�ملركبات  �شائقي  على  دوالرً�،   40
�لعامة و�خلا�شة �لذين ال يرتدون 
�لكمام���ات و�لقف���از�ت، ف�ش���اًل عن 
�عتق���ال �أعد�د كب���رة من �ملخالفني 

الإجر�ء�ت �حلظر.  
جهته���م،  م���ن  خمت�ش���ون،  �أطب���اء 
�أثنو� على ق���ر�ر �حلظر �ملناطقي، 
موؤكدين �شرورة �لتز�م �ملو�طنني 
ودع���م  �لوقائي���ة  باالإج���ر�ء�ت 

�إج���ر�ء�ت وز�رة �ل�شحة للحد من 
تف�ش���ي �لفايرو����س. وق���ال ع�ش���و 
عل���ي  �لعر�قي���ني  �الأطب���اء  نقاب���ة 
"وز�رة  �إن  ل�"�مل���دى"،  �لع���و�دي، 
�ل�شح���ة نا�ش���دت �ملو�طن���ني قب���ل 
بالتعليم���ات  �اللت���ز�م  �أي���ام  ع���دة 
باحلظ���ر  ولوح���ت  �ل�شحي���ة، 
�ملناطقي، لكن �اللتز�م كان �شعيفًا 
جدً� من قبله���م، ما ت�شبب بت�شاعد 
�أعد�د �مل�شابني"، مبينًا �أن "�إجر�ء 
�حلظ���ر �ملناطق���ي ب���ات �ش���رورة 
ملحة للحد من ت�شاعد �الإ�شابات، 
وعل���ى �ملو�طنني �أن يعو� خطورة 
باالإج���ر�ء�ت  �اللت���ز�م  ع���دم 
�لوقائية، و�أن �أي منطقة �شت�شجل 
فيها �إ�شاب���ات �شتتعر�س لالإجر�ء 
ذ�ت���ه"، د�عي���ًا �ل���وز�رة �إىل "ن�شر 
م���ع  بالتز�م���ن  �ل�شح���ي  �لوع���ي 

�الإجر�ء�ت �لوقائية".
من جهة �أخرى حّذرت خلية �الأزمة 
�لنيابية، �أم�س �لثالثاء، من فقد�ن 
�ل�شيط���رة عل���ى �نت�ش���ار فايرو�س 
كورون���ا بع���د ت�شجي���ل طف���رة يف 
عّد�د �إ�شابات �لفرو�س موؤخرً�.  

وقال ع�شو �خللي���ة �لنائب عبا�س 
علي���وي يف ت�شريح �أم�س �لثالثاء 
�ملخ�ش�ش���ة  �إن"�مل�شت�شفي���ات    ،
للحج���ر �ل�شحي يف بغد�د �متالأت 
كورون���ا  بفايرو����س  بامل�شاب���ني 
وغ���ر قادرة عل���ى ��شتيعاب �أعد�د 
�إ�شافية"، الفتًا �إىل �أن"عدم فر�س 
�حلظر �ل�شامل ق���د يفقد �ل�شيطرة 

على �نت�شار �لوباء".  
�إ�شاب���ات  �أن"ت�شجي���ل  و�أ�ش���اف 
مرتفع���ة يف بغ���د�د يع���د موؤ�ش���رً� 
�أزم���ة  �إىل  �لب���الد  يق���ود  خط���رً� 
�شحي���ة كبرة"، د�عي���ًا "�لكاظمي 
�إىل �إعالن حظ���ر �لتجو�ل �ل�شامل 
وت�شدي���د �الإج���ر�ء�ت �الأمنية عرب 
و�لق���و�ت  �ل�شرط���ة  مف���ارز  ن�ش���ر 
�الأمنية يف �ملناط���ق غر �مللتزمة، 
ف�ش���اًل عن مر�فقة تلك �لقو�ت فرق 
�ل�شحة ملتابعة جميع �ملو�طنني".  
وكان   حمافظ بغد�د، حممد جابر 
�لعطا،  قد دعا �حلكومة �إىل فر�س 
حظر �شامل للتجو�ل يف �لعا�شمة 
بغ���د�د �إىل ما بعد �أي���ام عيد �لفطر 
�أع���د�د  تز�ي���د  نتيج���ة  �ملب���ارك، 

�مل�شابني بفايرو�س كورونا.
ملحاف���ظ  �الإعالم���ي  �ملكت���ب  ق���ال 
بغ���د�د ، �إن "�ملحاف���ظ ل���وح عق���ب 
�جتم���اع ط���ارئ خللي���ة �الأزمة يف 
بغ���د�د بح�شور نائب���ه �لفني علي 
�لعيثاوي، ومدير عام �شحة بغد�د 
�لر�شاف���ة، عبد �لغن���ي �ل�شاعدي، 
ومدي���ر ع���ام �شح���ة بغ���د�د �لكرخ 
جا�شب لطيف، �إىل فقد�ن �ل�شيطرة 
�إذ� ما ��شتمرت �الإ�شابات بالتز�يد، 
�ب���ن  م�شت�شف���ى  و�أن  �شيم���ا  ال 
�خلطيب �متالأ بالكامل بامل�شابني، 
كذل���ك م�شت�شف���ى �بن �لق���ف �لذي 
رمب���ا �شيمت���الأ بامل�شاب���ني خ���الل 
�ليوم���ني �ملقبل���ني، وهو م���ا يعني 
تخ�شي����س ع���دد م���ن �مل�شت�شفيات 

فقط للم�شابني بكورونا".
"تز�ي���د  �أن  �إىل  �لعط���ا  �أ�ش���ار 
�أع���د�د �الإ�شاب���ات هو ع���دم �لتز�م 
�ل�شح���ي  باحلظ���ر  �ملو�طن���ني 
وتعليم���ات  �ل�شالم���ة  وقو�ع���د 
�أن���ه  مبيًن���ا  �ل�شحي���ة"،  �جله���ات 
�الجتم���اع  خ���الل  �لتباح���ث  "مت 
لتخ�شي�س مناطق ومباين جديدة 
ت�شتخ���دم �أما للمر�ش���ى �مل�شابني، 
�أو للعزل �ل�شحي للمالم�شني، بعد 
تاأثيثه���ا وجتهزيه���ا بامل�شتلزم���ات 

�ل�شحية �ملطلوبة".
وطال���ب حماف���ظ بغ���د�د "�للجن���ة 
�لعلي���ا لل�شحة و�ل�شالم���ة باتخاذ 
قر�ر حظر �لتجو�ل �ل�شامل، كونه 
�ل�شبي���ل �لوحيد الإنق���اذ �لعا�شمة 

بغد�د من �لوباء �ملتف�شي".
�شح���ة  مدي���ر  ع���ز�  جانب���ه،  م���ن 
�لغن���ي  عب���د  �لدكت���ور  �لر�شاف���ة 
�ل�شاعدي، تز�يد ح���االت �الإ�شابة 
�لفحو�ش���ات  �أع���د�د  زي���ادة  �إىل 
خمت���رب�ت  فت���ح  بع���د  �ملختربي���ة 
جدي���دة لل�شح���ة �لعام���ة، وكذل���ك 
�ملو�طن���ني  بع����س  �لت���ز�م  ع���دم 
باإج���ر�ء حظ���ر �لتج���و�ل �جلزئي 

و�لتعليمات �ل�شحية.
وز�رة  �أعلن���ت  �خ���رى  جه���ة  م���ن 
�إقلي���م  حكوم���ة  يف  �لد�خلي���ة 
�شام���ل  ب���دء حظ���ر   ، كرد�شت���ان،  
وم�ش���دد عل���ى �لتجو�ل م���ن �ليوم 
�الأول لعي���د �لفط���ر ومل���دة �ثنت���ني 

و�شبعني �شاعة.  

وقال���ت �ل���وز�رة يف بي���ان له���ا �إن 
�أول  من  �شيب���د�أ  �لتجو�ل  "حظ���ر 
�أيام عيد �لفطر، و�إن كل من يخرق 

قر�ر �حلظر �شتتم حما�شبته".  
وق���ررت وز�رة �لد�خلي���ة بح�شب 
�ملح���ال  كاف���ة  "�إغ���الق  �لبي���ان 
�لتجاري���ة و�الأفر�ن وكافة �الأماكن 
�لتي مت فك �حلظر عنها م�شبقًا".  

و��شتثن���ى بيان �لد�خلية من حظر 
�لتجو�ل "�لقو�ت �الأمنية و�لفرق 
�ل�شحية و�ال�شعاف، حيث ي�شمح 
لهم باحلرك���ة �أثناء �أوق���ات عملهم 

�لر�شمي".  
وقال نائ���ب مدير �شح���ة حمافظة 
�ل�شليماني���ة هر����س �شليم،�أم����س 
ت�شجي���ل  �إن  �الثن���ني،  �الأول 
بفايرو����س  جدي���دة  �إ�شاب���ات 
كورون���ا يف مرك���ز �ملحافظة خالل 
ناقو����س  يعت���رب  �ملا�شي���ة  �الأي���ام 
خطر، د�عيًا �الأه���ايل �إىل �اللتز�م 
باإج���ر�ء�ت وتد�ب���ر �لوقاي���ة من 

�لفايرو�س كما يف �ل�شابق.  
ت�شريح���ات  يف  �شلي���م،  وق���ال 
تابعه���ا  كردي���ة  �إع���الم  لو�شائ���ل 
"�ملدى" )18 �أيار 2020(، "�إننا 
نعت���رب ت�شجي���ل �إ�شاب���ات جديدة 
بفايرو�س كورونا يف مركز مدينة 
�ل�شليماني���ة خ���الل �الأي���ام �لقليلة 
�ملا�شي���ة، ناقو����س خط���ر، وندعو 
�ملو�طنني وكم���ا كانو� يف �ل�شابق 
�إىل �اللت���ز�م بتد�ب���ر و�إجر�ء�ت 
�لوقاية من �لفرو�س، و�إال �شوف 
�لتج���و�ل  لفر����س حظ���ر  ن�شط���ر 
و�الإغ���الق جم���ددً�، ل���ذ� نتمنى من 
�ملو�طن���ني �أن يطبق���و� �إج���ر�ء�ت 
ينتظ���رو�  وال  باأنف�شه���م  �لوقاي���ة 

فر�شها".    
و�أ�ش���اف �شليم �أن "وب���اء كورونا 
يع���اود �النت�ش���ار ب�ش���كل خط���ر، 
و�ملو�طن���ون لي�ش���و� مباأم���ن م���ن 
�لفايرو����س، ويف ح���ال ��شتم���رو� 
بالت�شاهل وعدم �اللتز�م باإجر�ء�ت 
�لوقاي���ة، قد نكون مبو�جهة كارثة 
وخطر كب���ر، فالفايرو����س يعاود 
�النت�ش���ار، وهو �الأم���ر �لذي لطاملا 
حذرن���ا منه �إن مل يلتزم �ملو�طنون 

بالتد�بر �لوقائية".    
ودعا نائب مدير �شحة �ل�شليمانية 
�الخت���الط  "ع���دم  �إىل  �ملو�طن���ني 
�أي���ام �لعي���د الأن �الأم���ر ق���د يجل���ب 
معه كارث���ة"، م�شيفًا "مع �الأ�شف، 
كورون���ا  م���ن  �لثاني���ة  �ملوج���ة 
يلت���زم  مل  ح���ال  ويف  ب���د�أت،  ق���د 
�لوقاي���ة  باإج���ر�ء�ت  �ملو�طن���ون 
�شتك���رب �لكارث���ة �أك���رث، و�ملوج���ة 
بكث���ر  �أخط���ر  �شتك���ون  �لثاني���ة 
م���ن �ملوج���ة �الأوىل الأن���ه ينت�ش���ر 
د�خلي���ًا وم�ش���ادر �لفايرو�س غر 

معروفة".    

كل �صيء عن "الحظر المناطقي".. 6 مدن في بغداد ت�صتعد لالإغالق العام اليوم

الأزمة النيابية: م�صت�صفيات بغداد امتاأت مب�صابي كورونا..
 نخ�صى فقدان ال�صيطرة!

فقدان و�صل
فقد من��ي الوصل اخملصص الس��تالم 
أقس��اط دراس��ية ص��ادر م��ن كلي��ة 
االس��راء اجلامع��ة مببلغ ملي��ون دينار 
عراقي واملرقم )80120( في 2018/11/2 
باسم الطالب )حيدره عايد مرزه( على 
م��ن يعثر علي��ه تس��ليمها الى جهة 

اإلصدار.. مع التقدير . 

وزارة الكهرباء
ال�صركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة

م / متديد تاريخ غلق 
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة عن متديد تاريخ 
الغلق للمناقصات وكما مدرج في اجلدول ادناه فعلى الراغبني باالشتراك 
 / الكائن في تقاطع الطويسة  املديرية  من ذوي االختصاص مراجعة مقر 
قسم الشؤون التجارية لتسلم املواصفات والشروط للمناقصات مقابل 
دينار غير قابل  مبلغ وقدره )175.000( فقط مائة وخمسة وسبعون ألف 
للرد علماً بأن آخر موعد لقبول العطاءات الساعة الثانية عشر ظهراً من 
الدوام الرسمي ليوم الغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن.. 

مع التقدير 
www.moelc.gov.iq 
south_product_commercial@moelc.gov.iq 

رقم ت
تاريخ الغلق املواداملناق�صة

القدمي 
تاريخ الغلق 

اجلديد 
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ء/ املهند�س موفق يو�صف عزيز  
 املدير العام وكالة 

رئي�س جمل�س االإدارة  



 بغداد/ اإياد ال�صاحلي

اأغل���ى راأ�س م���ال الإن�س���ان ه���و احرتامه 
لنف�س���ه اإذا م���ا َوع���د وعدل���ِه لرعّيته دون 
اأن ي�ستب���د، مل اأج���د و�سفًا كه���ذا يتطابق 
القل���ب  مت���ّزق  متقاع���دًا   35 حمن���ة  م���ع 
وه���م ميّثلون ع�س���ب احلي���اة يف اللجنة 
الأوملبية الوطنية بحكم خرباتهم الكبرية 
وتراأ�سه���م اأه���م الأق�س���ام فيه���ا ودميومة 
خدماته���م لها من���ذ ع���ام 2003 حتى الآن 
ملح���اولت  ا�ست�س���ام  اأو  انقط���اع  دون 
�سراع���ات  ع���ن  الناجم���ة  ا�ستفزازه���م 
موؤ�ّس�ستهم م���ع وزارة ال�سباب والريا�سة 
يف حق���ب خمتلف���ة دفع���وا اأثمان���ًا باهظة 
كان اآخره���ا توقي���ف رواتبه���م ال�سهري���ة 
من���ذ ت�سعة اأ�سهر باإج���راء ُمبهم ليته �سمَل 
اجلميع، فاحلزن لّف اأغلبهم ول قدرة لهم 
على الت�سّرف.. والعجب الُعجاب من كان 

قريبًا من الرئي�س �َسِعَد وطاب!
ثّلة من اأف�س���ل املاكات العاملة يف �سوؤون 
الإدارة والقان���ون واملالي���ة وغريه���ا م���ن 
اخل���ربة  ت�ستل���زم  الت���ي  �س���ات  التخ�سّ
والكفاءة لتم�سية متطلبات العمل الأوملبي 
من���ذ عام 2003 حت���ى الآن، مل يدخلوا من 
�سبابي���ك الو�ساط���ة مثلم���ا مت تعيني عديد 
املوظف���ني يف اللجن���ة الأوملبي���ة بجّرة قلم 
رئي�سه���ا لقربهم م���ن متنفذين فيه���ا بعيدًا 
ع���ن ال�سواب���ط اأو �سرط امت���اك ال�سهادة 
ُه���م  ����س،  للتخ�سّ واملطابق���ة  املوؤّهل���ة 
)املتقاع���دون( ُعّينوا مبوجب كتب ر�سمية 
�سم���ن �ساحية رئي����س اللجن���ة الأوملبية 
ُتل���زم الطرف���ني احلق���وق  نّظم���ت عق���ودًا 
والواجب���ات، ول يوجد اأي قرار اأو قانون 
مين���ع ح�سولهم عل���ى الراتب م���ن اللجنة 
الأوملبية ك���ون الأخرية موؤ�س�س���ة م�ستقلة 
غ���ري حكومي���ة كاأي �سرك���ة يحكمه���ا نظام 
م�ستق���ل اإداري وم���ايل ويديرها موظفون 

غري حكوميني.
العامل���ون يف اللجن���ة الأوملبي���ة الوطنية 
روات���ب  عل���ى  يعتا�س���ون  واحتاداته���ا 
تقاعدي���ة وفق���ًا لنظ���ام الرات���ب القدمي من 
دائ���رة التقاعد، ووج���دوا يف عقودهم مع 
الأوملبي���ة )خربتهم مقاب���ل الراتب اجليد( 
فر�س���ة لتح�س���ني الدخل يف ظ���ل الظروف 
الع�سيب���ة الت���ي مل ت���زل ت���وؤرق العراقيني 
و�سعيه���م  وم�ستقبله���م  حا�سره���م  حي���ال 
ل�تاأمني مورد اإ�سايف ي�سعفهم يف مواجهة 
عار����س �سحي اأو دف���ع اإيج���ار اأو تغطية 
اجلامع���ات  يف  الأبن���اء  درا�س���ة  تكالي���ف 

وغريها.
�صحية الإ�صالح

م���ا ح�س���ل اأن املتقاعدي���ن وقع���وا �سحية 
ث���ورة الإ�ساح احلكومي���ة يف موؤ�س�ستهم 
و�سقط���وا يف ح�سابات خاطئ���ة مل�سوؤويل 
جلن���ة تنفي���ذ الق���رار 60 واملع���دل ب����140 
ل�سنة 2019 حيث مت اإيقاف رواتب جميع 
موظف���ي اللجن���ة الأوملبية مل���دة طويلة ما 
بعد انتخاب���ات املكت���ب التنفيذي يف 15-

16 �سب���اط الع���ام نف�س���ه والت���ي اأبطل���ت 
لحق���ًا يف اأعق���اب توج���ه وزي���ر ال�سب���اب 
والريا�س���ة ال�ساب���ق د.اأحم���د ريا����س اىل 
الق�س���اء بدفوع���ات ت�ستن���د اىل موجب���ات 
عدم اع���رتاف احلكومة بالأوملبي���ة نف�سها 
كونه���ا كي���ان منح���ل، و�سب���ق اأن اأعلن���ت 
املحكم���ة الحتادي���ة العلي���ا يف 11 �سباط 
2018 ع���ن (اإمكانية اإعادة تاأ�سي�س اللجنة 
الأوملبي���ة وف���ق اأط���ر جدي���دة تتما�سى مع 
النه���ج الدميقراط���ي ال���ذي �سلك���ه العراق 
بعد �سق���وط النظام ال�سابق، ووفق اأحكام 
امليث���اق الأوملبي العامل���ي) بح�سب ما جاء 

يف بيان املحكمة.(
راتب منقو�ص!

الغريب اأن املتقاعدين العاملني يف اللجنة 
الأوملبي���ة منحوا رواتب ثاثة اأ�سهر كاملة 
عل���ى ورق���ة ا�ست���ام الرات���ب ومنقو�س���ة 
ن�سفه���ا عدًا ونقدًا، فم���ن كان راتبه مليون 
و200 األ���ف دينار ا�ستل���م 600 األف دينار 
فق���ط، ث���م توق���ف ت�سلي���م الروات���ب من���ذ 
ت�سع���ة اأ�سهر حت���ى الآن بالرغم من انفراج 
اأزم���ة موظفي الأوملبية، وم���ا يثري مكابدة 
املتقاعدين اأنه���م يوا�سل���ون العمل جمانًا 
دون انقط���اع بانتظ���ار احل���ل ال���ذي تاأّخر 
ب�سب���ب حالة اجلمود التي مت���ر به اللجنة 
الأوملبي���ة وعدم وجود �ساحي���ة لرئي�سها 
يف توقي���ع كت���اب اأو من���ح الأم���وال بعي���د 
اإبط���ال انتخاب���ات 2019 بق���رار ق�سائي، 
الأم���ر الذي دفعهم لطرق ب���اب الإعام عّله 
يرف���ع مظلوميته���م اإىل م���ن يعنيه���م الأمر 
يف ال�سلطة التنفيذية للدولة العراقية ومل 
يفكروا قط بال�سكوى لدى الق�ساء ملحا�سبة 
كل من اأ�سه���م يف ت�سّررهم ماديًا ومعنويًا 
اإكرامًا لبيتهم الثاين ال���ذي اآوى خرباتهم 

واأكلوا و�سربوا حتت 
�سقف���ه، و�سحك���وا ملنا�سب���ات جميل���ة 

وبكوا رجاًل كان���وا برفقتهم غادروا الدنيا 
بحلوها ومّرها.

كي���ف ت�سّن���ى لرئي�س جلن���ة الق���رار ع�سام 
الديوان وخلفه اأكرم عطوان اإيقاف رواتب 
املتقاعدي���ن ومل تقع بني يديهم���ا اأية وثيقة 
ر�سمي���ة حتظر �سرف الرواتب لهم؟ و�سبق 
لعط���وان اأن اأكد يف ت�سريح ر�سمي بتاريخ 
11 حزي���ران 2019 )ع���دم �سم���ول موظفي 
اللجن���ة الأوملبية مّم���ن يتقا�س���ون رواتب 
م���ن جه���ات اأخرى، باإط���اق رواتبه���م بناًء 
عل���ى نظام ديوان الرقابة املالية الذي مينع 
�س���ة  ازدواجي���ة �س���رف الروات���ب واملخ�سّ
يف قان���ون املوازنة العام���ة الحتادية لعام 
2019( وي�سي���ف اأنه )مت مفاحت���ة الدائرة 
القانونية يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
الق���رار  الب���ت باملو�س���وع واأخ���ذ  لغر����س 
النهائي ب�ساأنه للنظر باإمكانية ال�سرف من 

عدمه ، غري اأن اجلواب مل ياأت(!

جنبٌة مالية
اأي  ليخ���رج  �ساري���ًا،  الأم���ر  ه���ذا  كان  اإن 
م�س���وؤول ذو �سل���ة باملو�س���وع ويو�س���ح 
�سيا�س���ة  �سحي���ة  املتقاع���دون  يق���ع  مل���اذا 
لفر����س  الأوملب���ي   - ال���وزاري  ال�س���راع 
وتكري����س  جه���ة  م���ن  احلكوم���ة  اإرادة 
ا�ستقالي���ة املنظم���ة املجتمعي���ة املعتم���دة 
دولي���ًا م���ن جه���ة اأخ���رى، وكي���ف ت�ستم���ر 
اأ�سخا����س  ب���ني  الختاف���ات واملزاي���دات 
ويتقا�س���ى  العراقي���ة  للريا�س���ة  اأ�س���اءوا 
بع�سهم اأكرث من رات���ب، ثم اأية عدالة هذه 
اأن تع���اد روات���ب م�س���وؤويل مفا�سل مهمة 
يف الأوملبية كان���وا م�سمولني يف احلظر؟ 
يف  راأى  املتقاعدي���ن  اأح���د  اأن  الطري���ف 
ا�ست���ام نظرائه املتعاقدي���ن مع احتاد كرة 
نني من  الق���دم رواتبه���م كاملة اأنه���م حم�سّ
الفيف���ا !! وعند حترّي كات���ب ال�سطور عن 
هذه املعلوم���ة تبنّي اأن الوزير ال�سابق قال 

لأحد املتقاعدين يف اللجنة الأوملبية اأثناء 
مقابلت���ه له اأن احلل يكمن يف تنظيم عقود 
جدي���دة لإ�سدار ق���رار بال�سرف على غرار 
ما ح�سل لحتاد كرة القدم، ويعلم الوزير 
اأن رئي�س الأوملبي���ة واأمينيه املايل والعام 
فق���دوا �ساحي���ة اتخ���اذ اأي ق���رار بتعيني 
اأو التعاقد مع "موظ���ف اأو رئي�س ق�سم اأو 
مدير اأو م�ست�س���ار اأو خبري" ينطوي على 

جنبة مالية.
عاملون بال عمل!

هناك من عزا اإيقاف رواتب املتقاعدين يف 
اللجنة الأوملبية الوطنية اىل وجود ت�سّخم 
يف ماكها الذي ي�سم  320 عامًا ي�سّكلون 
عبئ���ًا بالغًا م���ن ناحية ا�ستن���زاف الأموال 
�س���ة كروات���ب، وبينه���م ل ميار�س  املخ�سّ
عم���ًا فعليًا، م���ع الإحاطة باأن ع���ددًا كبريَا 
منهم معّين���ون اأ�سًا من اإدارة الأوملبية ما 
بع���د عام 2003 حتت م�سّم���ى  الت�سريفات 
واأم���ن املاع���ب مب���ا يق���ارب 100 �سخ�س 
اأ�سيف���وا ق�س���رًا اىل م���اك الأوملبية، و75 
�سخ�س���ًا يعمل���ون يف ق�سم الآلي���ات نقلوا 
م���ن م���اك وزارة ال�سب���اب والريا�سة 
اىل الأوملبي���ة بح�س���ب م�س���در مطلع 
اأكد للمدى اأن كل هذا العدد جاء بقرار 
اجتهادي غ���ري مدرو����س، اإذ اأن اأغلبهم 
ل عاق���ة ل���ه باملوؤ�س�سة �س���وى ا�ستام 
الرات���ب، الأم���ر الذي يقت�س���ي التحقيق 
الإ�س���اح  عملي���ة  كان���ت  اإن  ملّفه���م  يف 

تبحث عن اأ�سباب الهدر املايل.
م�صوؤولية اإن�صانية

رئي����س جمل�س الوزراء ووزي���را "املالية" 
ي�سطلع���ون  والريا�س���ة"  و"ال�سب���اب 
مب�سوؤولية اإن�سانية قبل اأن تكون قانونية 
لرف���ع احلي���ف ع���ن ه���وؤلء، واأم���ام رئي�س 
ال���وزراء وثيق���ة الق���رار 140 وتف�سياته 
الت���ي مل ي�س���در قرار حكوم���ي باإلغائها اأو 
تعدياته���ا قب���ل اأو بع���د ا�ستقال���ة رئي����س 
عاق���ة  فم���ا  ال�ساب���ق،  ال���وزراء  جمل����س 
حقوق املتقاعدي���ن بحيثيات تنظيم اأموال 
الحت���ادات؟ هن���اك كت���اب لاأمان���ة العامة 
ملجل����س ال���وزراء مل يع���ّدل اأو ُيلغ���ى برقم 
12375 يف 11 ني�س���ان 2011 ين�س على 
اأن )الأوملبية هيئ���ة م�ستقّلة غري حكومية، 
موظف���ني  منت�سبوه���ا  يع���د  ل  وبالت���ايل 
حكوميني ول ي�سمل���ون باإعمامنا 42010 
يف 8 كانون الأول 2010( واإذا كان وجود 
املتقاعدي���ن فائ�س���ًا عن احلاج���ة اأعطوهم 
ا�ستحقاقاته���م لاأ�سه���ر املا�سي���ة واأنه���وا 
املالي���ة  لوزارت���ي  وبالن�سب���ة  عقوده���م، 
والريا�س���ة ميكنهم���ا اأن يناق�س���ا الكيفي���ة 
القانوني���ة لإنه���اء حمنتهم ب���دًل من تركهم 
معّلقني ب���ني وعود ل جدوى له���ا واإنتظار 
َمنح رئي�س الأوملبية الذي �سُينتخب لحقًا 
وفق���ًا لقانونه���ا اجلديد �ساحي���ات النظر 
يف اأمره���م، وه���ذه حكاي���ة مري���رة تقت���ل 
اآمالهم وهم يرتقب���ون من احلكومة اإبطال 
غ���ري  والإج���راءات  املزاجي���ة  الق���رارات 

امل�ستندة اىل قانون.

رياضة العدد )4676( ال�سنة ال�سابعة ع�سرة - الربعاء )20( اآيار  2020

http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net

 د.علي الها�صمي
نقطة ضوء

من خال درا�ست���ي يف الدكتوراه يف الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق 
كان يتوج���ب عل���ّي التطبي���ق يف جري���دة الريا�س���ة ال�سوفيتية )  
Советский  Спорт  ( حين���ذاك ، ه���ذه اجلريدة كانت تطبع 
يومي���ًا اأربعة مايني و650 األف ن�سخ���ة، وهذا العدد من الن�سخ 
ل يكف���ي لكون الحتاد ال�سوفيات���ي يقع يف قارتي اآ�سيا واأوروبا 
، وبرغ���م �س���دور �سحف ريا�سي���ة حملية يف امل���دن، لكن جريدة 
الريا�س���ة ال�سوفيتية الأم تت�سّيد كل ما ي�سدر كونها ت�سم اأف�سل 
ال�سحفي���ني الذي���ن مت اإعدادهم ب�سكل جيد، وه���م متفّوقون على 
اأقرانه���م يف الخت�سا�س���ات الت���ي يكتبون فيها من خ���ال اأق�سام 
ال�سحيف���ة املتنا�سب���ة م���ع نوعي���ة الألع���اب الريا�سي���ة املختلفة، 
وكان �سع���ر بيع اجلريدة حينذاك زهي���دًا ل ميكن مقارنته ب�سعر 
مع���نّي حت���ى لو قلنا اأقل من �سعر علبة كربي���ت التي �سعرها اأغلى 
م���ن اجلريدة على اأ�سا�س اأن الريا�س���ة ممار�سة جماهريية يجب 
اأن تع���ّزز بثقاف���ة جماهريي���ة من خ���ال رخ�س ثم���ن املطبوعات 
كال�سح���ف واملج���ّات والكت���ب الريا�سي���ة، لك���ي تك���ون متاح���ة 

للجميع .
برغ���م هذا العدد اليومي من ماي���ني الن�سخ فاأنها ل تغّطي حاجة 
اجلماهري الريا�سية املتعّط�س���ة ل�ستزادة املعرفة الريا�سية، فقد 
وجدت بع�س احللول الت���ي تقّلل معاناة البحث عن اجلريدة من 
خال ن�سب فاترينات مزّجج���ة يف املناطق املزدحمة ملنح فر�سة 
للذي���ن مل يتمّكنوا من �سرائها ويرون �س���رورة قراءتها بالذهاب 

اىل تلك الأماكن لقراءة ما يوّدون متابعته فيها .
يف اإح���دى امل���ّرات واأثناء وجودي باجلري���دة يف ق�سم كرة القدم 
جل�ست مع عدد من حمرريها ولفت انتباهي عنوان كبري  )ن�سائح 

علمية للمدربني
     )Научные(  рекомендации  для Тренеров   
�ساألته���م كيف تكتبون ن�سائح علمي���ة للمدربني وتزجون اأنف�سكم 
يف جم���ال يفتح عليك���م اأبواب النق���د لتدّخلكم ب�س���وؤون املدربني 
وق���د ل تكون معلوماتكم بامل�ست���وى الذي يوؤّهلكم لكتابة ن�سائح  
)علمية( ول���و كتبتم ن�سائح للمدربني ب���دون كلمة علمية لأ�سبح 
ن�سحك���م اأكرث واقعي���ة، وهذا ما يقوم ب���ه اأي �سحفي يف الطلب 
م���ن املدرب���ني التوا�س���ع اأو ع���دم الع�سبي���ة اأو التدخ���ل ب�سوؤون 
التحكي���م اأو ب���ث روح الفري���ق الواح���د، اأما اأن تق���رتن الن�سائح 

بكلمة )علمية( فاإن ذلك ي�سّبب الإحراج لكم.
 قال يل اأحدهم نحن منتلك معلومات مثلما عند املدربني، وتدخل 
�سحف���ي اآخ���ر م�سّححًا معلوماتن���ا اأعلى مما عن���د املدربني لأننا 
در�سن���ا كل ما يحيط بعملية التدري���ب الريا�سية وما يرافقها من 
علوم م�ساندة، وهذه لي�س���ت املرة الأوىل التي نقّدم فيها ن�سائح 
للمدرب���ني والتي جتد �سداها الطيب يف نفو�سهم حيث ت�سل اىل 
ق�سم الر�سائل يف اجلريدة كثري من ر�سائل ال�ستح�سان والعرفان 
لتنبي���ه املدربني حول مو�سوع ما، وق���ال يل نتحّدى املدربني اأن 

يجدوا ثغرة يف هذه الن�سائح التي اأعرت�سَت عليها .
لق���د اأفادتن���ي اأفكارهم ه���ذه، وحاول���ُت من خ���ال ع�سويتي يف 
م  اللجن���ة الريا�سي���ة لنقابة ال�سحفي���ني العراقيني اآن���ذاك اأن اأنظِّ
م���ع  بالتن�سي���ق  الريا�سي���ني  لل�سحفي���ني  �سي���ة  تخ�سّ دورات 
الحتادات الريا�سية وخا�س���ة يف الألعاب التي حتتاج قوانينها 
وط���رق تدربيها اىل تو�سيح مبا�س���ر من قبل القائمني عليها، لكن 
هذه املحاولة مل تنجح بذريعة نحن نكتب عليهم ونراقب عملهم، 

فكيف جند اأنف�سنا طابًا اأمامهم؟!
اأما الفائدة الكربى، ومن خال م�سوؤوليتي عن جريدة الريا�سي 
�سي���ة ووزعت املحّررين عليها، فبعد اأن  ا�ستحدثُت اأق�سامًا تخ�سّ
كان���ت ُج���ّل اأقامهم تكت���ب عن كرة الق���دم تنّوع���ت نتاجاتهم مّما 

اأ�سفى على جريدة الريا�سي �سفة جريدة كل الألعاب .

اأوراق �ضحفية ريا�ضية

قال لي اأحدهم نحن نمتلك معلومات 
مثلما عند المدربين، وتدخل �صحفي 

اآخر م�صّححًا معلوماتنا اأعلى مما 
عند المدربين لأننا در�صنا كل ما 

يحيط بعملية التدريب الريا�صية وما 
يرافقها من علوم م�صاندة

متقاعدو الأولمبية �صحايا اإ�صالح الحكومة للمال الريا�صي ال�صائب

35 عاماًل كفوءًا ينتظر الراتب.. ورئي�ضهم يفتقد جّرة القلم.. 
وا�ضتثناء الكرة بقرار وزاري!   

 بغداد / حيدر مدلول

�س���ّكل قرار هيئ���ة التطبيع يف احتاد 
الفرتا�سي���ة  بالع���ودة  الق���دم  ك���رة 
يف  املمت���از  الك���رة  دوري  مل�سابق���ة 
املو�س���م احل���ايل ي���وم الثال���ث م���ن 
�سهر مت���وز املقبل عام���ة ا�ستغراب 
تف�س���ي  توا�س���ل  ظ���ل  يف  وده�س���ة 
فايرو�س كورونا امل�ستجد الذي اأدى 
اىل اإ�ساب���ة 3554 �سخ�س���ًا ووف���اة 
اإقام���ة  من���ع  ق���رار  وتوا�س���ل   127
التجمع���ات وغلق املاعب الريا�سية 
لل�سح���ة  العلي���ا  اللجن���ة  قب���ل  م���ن 
وال�سام���ة الوطني���ة التابعة ملجل�س 
ال���وزراء وخ�سوع �س���ت مناطق يف 
العا�سمة بغداد للحج���ر اعتبارًا من 

يوم الأربعاء املقبل ملدة اأ�سبوعني.
ع�س���ر  اخلم�س���ة  الأندي���ة  ورف�س���ت 
امل�سارك���ة يف دوري الك���رة املمت���از 
ه���ذا الق���رار م���ن خ���ال الجتم���اع 
ال���ذي عق���ده ممثلوها ع���رب الدائرة 
الإلكرتوني���ة باأنه مل يك���ن مدرو�سًا، 
عل���ى  ب�س���ورة مطلق���ة  ويتعار����س 
م���ا دع���ت اإلي���ه يف وق���ت �ساب���ق من 
ال�سه���ر اجل���اري ال���ذي مت الإتف���اق 
في���ه اىل متدي���د تعلي���ق املناف�س���ات 
م���ن  والع�سري���ن  الث���اين  ي���وم  اىل 
�سهر اأي���ار اجلاري بانتظ���ار �سدور 
تعليم���ات جدي���دة م���ن قب���ل اللجنة 
العلي���ا لل�سح���ة وال�سام���ة الوطنية 
حي���ث اإن قرارها مل ي�س���ر مطلقًا اىل 
اإقام���ة التجمع���ات ومنه���ا الريا�سية 

الت���ي تتي���ح له���ا مع���اودة تدريباتها 
عل���ى ماعبها من اأجل املحافظة على 
�سامة الاعبني واملاكات التدريبية 
وف���ق  واجلماه���ري  والإداري���ة 
الربوتوك���ول ال�سّحي ال�سامل الذي 
قّدمته رواب���ط الدوريات الأوروبية 
واحتاداته���ا الوطني���ة اىل حكومتها 
من اأجل املوافقة عليها وتنفيذه على 
اأرب���ع خطوات ليك���ون الطريق نحو 
ا�ستكم���ال املباريات، وهذا ما ح�سل 
يف الدوري الأملاين لكرة القدم الذي 
اإنطل���ق م���ن جدي���د بداي���ة الأ�سبوع 
احلايل بغي���اب اجلماهري وب�سروط 

احرتازية �سارمة.
ال�سرط���ة  ن���ادي  �س���ر  اأم���ني  وق���ال 
الريا�س���ي عاء بح���ر العل���وم :"اإن 
رئي����س واأع�ساء هيئ���ة التطبيع يف 
احتاد الك���رة كانوا ينتق���دون ب�سدة 
جمل����س الإدارة ال�سابق يف الحتاد 
برئا�س���ة عب���د اخلال���ق م�سع���ود من 
ا�ستم���رار اإقامة مباري���ات اجلولت 
الأخرية يف �سهر متوز ب�سكل خا�س 
يف ظل ارتفاع درجات احلرارة التي 
تتج���اوز اأك���رث من 40 درج���ة والتي 
توؤثر كثريًا على �سحة الاعبني وها 
هم حاليًا يّتخذون ق���رارًا با�ستكمال 

اجل���ولت الت�س���ع املتبقية م���ن عمر 
امل�سابقة يف نف�س ال�سهر مع ا�ستمرار 
تف�ّس���ي الوب���اء العامل���ي يف الع���راق 
وه���و ي�س���ّكل تناق�س���ًا غريب���ًا منهم 
جميعًا قد ي���وؤدي اىل حدوث حالت 
وف���اة اأح���د الاعب���ني اأو املدربني اأو 
املاع���ب  احل���كام يف  اأو  الإداري���ني 
اإج���راءات  اىل  اأ�س���ًا  تفتق���ر  الت���ي 
ال�سام���ة يف الأيام العتيادية فكيف 
يف هذا الظرف ال�سعب الذي متّر به 

الدول وخا�سة بلدنا".
ب���ه  خ����سّ  ت�سري���ح  يف  واأ�س���اف 
)املدى( :"اإن اأغلب الأندية امل�ساركة 
باملو�س���م الك���روي احل���ايل راف�س���ة 
انط���اق املناف�سات يف ي���وم الثالث 
ناهي���ك  املقب���ل،  مت���وز  �سه���ر  م���ن 
ع���ن تطبي���ق احلظ���ر ال�سام���ل مل���دة 
اأ�سبوعني اعتبارًا من اليوم الأربعاء 
جانب���ي  �سم���ن  مناط���ق  �س���ت  يف 
الكرخ والر�ساف���ة بالعا�سمة بغداد، 
ويخ�س���ع �سكانه���ا ب���دون ا�ستثن���اء 
اىل الفح�س الطبي جلائحة كورونا 
بن���اًء على تعليمات �س���ادرة من قبل 
وزارة ال�سحة حيث اأن معظم لعبي 
الفري���ق الأول لك���رة الق���دم بالنادي 
مدين���ة  %95م���ن  ي�سّكل���ون ن�سب���ة 
ال�سدر واحلبيبية، فكيف التقي بهم 
قب���ل ا�ستئن���اف التدريب���ات يف كلية 
الرتبي���ة البدني���ة وعل���وم الريا�س���ة 
يف اجلادري���ة؟ فه���ل ح�سل���ت هيئ���ة 
التطبي���ع يف الحت���اد عل���ى ال�سوء 
الأخ�س���ر من اللجن���ة العليا لل�سحة 

وال�سام���ة الوطني���ة برف���ع احلظ���ر 
عن التجمعات الريا�سية ومنها كرة 
الق���دم ب�سكل خا�س ال���ذي مت اإيقافه 
اعتب���ارًا م���ن يوم احل���ادي ع�سر من 

�سهر اآذار اجلاري"؟
اأن  امل�ستحي���ل  :"م���ن  ع���اء  وتاب���ع 
يبداأ فريق ال�سرط���ة متارينه اإل بعد 
احل�س���ول على �سمان���ات خطية من 
قب���ل الرئي�س اإي���اد بني���ان وجمل�س 
هيئ���ة التطبيع يف الحت���اد واإل من 
لع���ب  اإ�ساب���ة  م�سوؤولي���ة  يتحّم���ل 
بوباء كورونا �سواء يف التمرين اأو 
املباراة؟ اأعلم اأن التعليمات ال�سحية 
ت�سري اىل �س���رورة خ�سوع اجلميع 
يف الن���ادي اىل احلجر ال�سحي ملدة 
اأربع���ة ع�س���ر يوم���ًا م���ن اأج���ل تلقي 
الع���اج ال���ازم م���ن قب���ل امل���اكات 

الطبية".
وت�س���اءل اأم���ني �س���ر ن���ادي ال�سرطة 
ت�سريح���ه  خت���ام  يف  الريا�س���ي 
ق���رارات هيئ���ة التطبي���ع  اأن  :"ه���ل 
يف الحت���اد ف���وق ق���رارات اللجن���ة 
العلي���ا لل�سح���ة وال�سام���ة الوطنية 
كم���ا  فاللجن���ة  ال���وزراء؟  مبجل����س 
علمُت من مقربني له���ا اأنها �ستجتمع 
ي���وم الأول م���ن �سه���ر مت���وز املقب���ل 
م���ن اأجل اتخاذ ق���رار جديد وح�سب 
امل�ساب���ني  اأرق���ام  زي���ادة  تط���ّورات 
واملتوفني واملتعاف���ني من املواطنني 
اأو قلته���ا �س���واء يف العا�سمة بغداد 
اأو املحافظ���ات الو�سطى واجلنوبية  

اأو اإقليم كرد�ستان".

اأندية كرة الممتاز ترف�ض ا�ضتكمال الدوري في  3 تموز 
 بغداد / املدى

فاحت���ت اإدارة ن���ادي الق���وة اجلوي���ة الريا�سي 
هيئ���ة التطبي���ع يف احت���اد ك���رة الق���دم باإ�سافة 
الألقاب غري املحت�سبة التي حققها الفريق الأول 
لكرة القدم يف النادي خ���ال العقدين ال�ستيني 
وامل�سّجل���ة  املا�س���ي  الق���رن  م���ن  وال�سبعين���ي 
ب�سورة ر�سمي���ة يف �سجات الحتاد الآ�سيوي 

لكرة القدم.

وقال نائب رئي�س الهيئ���ة الإدارية لنادي القوة 
اجلوي���ة وليد الزي���دي عرب احل�س���اب الر�سمي 
للنادي مبوقع الفي�سبوك :"اإنه مت مفاحتة هيئة 
التطبي���ع يف احتاد ك���رة القدم من قب���ل اإدارتنا 
بكت���اب ر�سم���ي للموافق���ة عل���ى اإ�ساف���ة خم�س 
بط���ولت مل�سابقة الدوري العراق���ي لكرة القدم 
والت���ي تّوج بها فريق الق���وة اجلوية لل�سنوات 
)1961 و1962و1971و1972و1973( والتي 
األغي���ت ب�سب���ب احلكوم���ات ال�سابق���ة والنظ���ام 

البائد لتبديل ا�سم النادي يف تلك الفرتة.
واأ�ساف اأن البط���ولت التي تطالب اإدارة نادي 
القوة اجلوية الريا�سي باإ�سافتها اىل �سجات 
احت���اد الك���رة اأو�سح الحت���اد الآ�سي���وي لكرة 
الق���دم بع���دم ممانعت���ه م���ن احت�سابه���ا ب�س���رط 
اإ�سافة البطولت اىل �سجات الحتاد العراقي 

لكرة القدم.
وتاب���ع وليد كامه اأن���ه ل ميكن اإلغ���اء التاريخ 
يف اأي دول���ة، فمث���ًا بطول���ة كاأ�س الع���امل لكرة 
الق���دم الت���ي �س���ارك فيه���ا 13 منتخب���ًا يف اأول 
ن�سخة اأقيمت بالأوروغواي عام 1930 مازالت 
معتمدة اىل يومنا هذا عل���ى الرغم من م�ساركة 
ف���رق قليلة مل تلع���ب يف الت�سفي���ات، ف�سًا عن 
بطول���ة دوري اأبطال اأوروبا الت���ي بداأت حتت 
م�سّم���ى )كاأ����س الأندي���ة الأوروبي���ة الأبط���ال( 
والت���ي كان���ت يف البداية تق�سي نظ���ام خروج 

املغلوب.
اجلوي���ة  الق���وة  ن���ادي  رئي����س  نائ���ب  و�س���ّدد 
الريا�س���ي عل���ى �س���رورة ح�سم ه���ذا املو�سوع 
باأق���رب وقت ممك���ن واإن�ساف اأقدم ن���اٍد تاأ�ّس�س 
يف الع���راق، وا�سع���ًا كل الثق���ة بهيئ���ة التطبيع 
من اأج���ل اإعادة األق���اب ال���دوري واإ�سافتها اإىل 

�سّجات النادي.

اإدارة ال�ضقور تطالب باألقابها غير المحت�ضبة



    

يعد فقدان الوظائف في الآونة الراهنة 
من الكوابي�س التي ل يحتملها اإن�سان، 

ل �سيما بالن�سبة اإلى ال�سيف الفندقي 
الذي ل ي�ستطيع تغطية تكاليف 

و�سفة العقاقير ذات الت�سعة اأدوية، اإذ 
اإن فقدانه لوظيفته �سار م�ساألة حياة 
اأو موت. وحتى بين جموع الموظفين 
والعاملين، بات الخوف مما تخبئه لنا 

الأيام ي�سبب ال�سلل الفظيع لآليات 
التفكير في عقولنا.

ويكفينا تمامًا النظر اإلى ما يثير 
اإزعاجنا يوميًا من العمل في المنزل، من 

مناهج التعليم المنزلية غير المت�سمة 
بالواقعية، وتلك الآلم الخبيثة التي 

بداأت تهاجم عمودك الفقري ب�سبب 
طول فترات الجلو�س، وم�سكالت 

النقطاع الجزئي ل�سبكة »الواي فاي« 
المنزلية التي تفقدك اتزانك في و�سط 

النهار. حتى �سار الكتفاء بالالزم 
فقط من الأعمال اليومية يعد انت�ساراً 

عظيمًا في دنيا الركود الجاثم على 
�سدورنا، ول نتحدث طبعًا عن الإح�سان 

في الأداء!

واإذا ما وجدت نف�س���ك تت�ساءل عن الندوة التي 
كان م���ن املفرت����ض ب���ك ح�سوره���ا، اأو الرتقية 
الت���ي كان م���ن املمك���ن ح�سول���ك عليه���ا، فرمبا 
ت�ساورك م�ساعر احلرج اأو الإح�سا�ض بالذنب. 
كي���ف ميك���ن لأي �س���خ�ض التفك���ر يف التق���دم 
الوظيفي يف الآونة الراكدة الراهنة؟ اإن جمرد 
العثور على وقت منا�سب لإجراء حمادثة مهمة 
م���ع رئي�س���ك يف العم���ل �س���ار من الت�س���رفات 

املحرجة التي يتجنبها اجلميع.
لك���ن، وبرغ���م كل ذل���ك، لي�ض م���ن �س���اأن كارثة 
وب���اء »كورونا« اأن تتحول اإىل طريق م�س���دود 
يف وج���ه حيات���ك املهني���ة عل���ى اأي ح���ال. واإذا 
كان هنال���ك اأي �س���يء، فاإنها اللحظة املنا�س���بة 
للغاية لإثبات قدرت���ك، وذكائك، والربهنة على 
قيمت���ك الفردية. ورمب���ا يبدو الأم���ر حاليًا من 
الأمور اجل�سام ع�سرة املنال؛ بيد اأن احلقيقة 
جم���رد  اأن  �س���يء،  كل  برغ���م  الآن،  املزعج���ة 
املواكبة والتما�س���ي لن يف�س���ي بك اإىل اأي قدر 
م���ن الأمن الوظيف���ي. وهذا من الأم���ور امللحة 
بالن�س���بة اإىل جيل الألفية الذين ي�سلون قريبًا 
اإىل ذروة �سنوات الك�سب املادي، متامًا كما هو 
احل���ال بالن�س���بة اإىل اأبناء جي���ل الطفرة الذين 
يراقبون مدخراتهم التقاعدية وهي تقرتب من 

حافة النفاد.
م���ن اأوىل املهمات يف العمل: التاأكد من التطور 
امل�س���تمر ملهاراتك مبا يتنا�س���ب مع احتياجات 
�س���ركتك. ويف الأي���ام الراهن���ة، يتمثل ذلك يف 
املقدرة على جذب العمالء عرب تطبيق »زووم«، 
اأو احلفاظ على مواعيد ت�سليم امل�سروعات يف 

الوقت املطلوب؛ ل �س���يما مع اختالف املناطق 
الزمني���ة الت���ي ينت�س���ر فري���ق العم���ل اخلا�ض 
ب���ك خالله���ا. واإن كن���ت تعم���ل يف �س���ناعة من 
ال�س���ناعات التي تاأثرت كثرًا ب�س���بب فرو�ض 
»كورون���ا«، فرمب���ا ميكن���ك التفك���ر يف تطبيق 
جتربت���ك الذاتية عل���ى املج���الت الأخرى ذات 
الحتم���الت الأق���وى عل���ى املدى البعي���د، مثل 
جم���ال الأمن ال�س���يرباين، اأو الروبوت���ات، اأو 
ال���ذكاء ال�س���ناعي. ول تتعل���ق ه���ذه املجالت 
الهند�س���ة  اأو  الأك���واد  اأو  بالرتمي���ز  التقني���ة 
احلا�س���وبية فح�س���ب، واإمن���ا ه���ي يف حاج���ة 
اأي�س���ًا اإىل املخت�سني يف املحا�س���بة، ومراقبي 
المتثال الوظيفي، ومديري املوارد الب�س���رية، 

وفرق الت�سالت.
وم���ع دخ���ول خمتل���ف ال�س���ركات يف و�س���عية 
الط���وارئ، فاإن الأمر مرتوك ل���ك يف تقرير اأي 
نوع من املهارات التي يجب اأن متلكها وتتقنها 
خالل الف���رتة املقبل���ة. تقول كارولني �س���ينيزا 
ليف���ني، املدرب���ة املهني���ة لدى �س���ركة »�س���يك�ض 
فيجرز �س���تارت«، يف ولية فلوريدا، اإن اأرباب 
الأعمال الذين تعمل معهم يف جمال ال�سفريات 
واخلدم���ات املالي���ة والتكنولوجي���ا ل ميكنه���م 
روؤي���ة الواق���ع ملا هو اأبع���د م���ن 60 يومًا فقط 
اإىل الأم���ام. وكان التدري���ب التقليدي يف مكان 
العمل م���ن اأول الأم���ور التي ينبغ���ي الهتمام 
بها، مع ا�س���تداد تف�س���ي الوب���اء الراهن، وذلك 
وفقًا لتقرير �سدر حديثًا عن موؤ�س�سة "ماكنزي 

و�سركاه".
متطلب���ات  لفه���م  اجله���ود  ب���ذل  ف���اإن  كذل���ك، 
واحتياجات �س���ركتك ب�س���ورة اأف�س���ل، هو من 
اأن�س���ب منطلق���ات البداي���ة. اإذ تق���ول ال�س���يدة 
�س���ينيزا ليفني عن ذلك: »اأعلم كثرين من كبار 
املديري���ن التنفيذي���ني الذين ل يعب���اأون بقراءة 
ال�س���نوية لأرب���اب الأعم���ال«.  العم���ل  تقاري���ر 
ويج���ب، يف ه���ذه الظ���روف الع�س���رة، العل���م 
مباهي���ة التوقعات املالي���ة، وما ه���ي اأجزاء اأو 
قطاع���ات العم���ل الت���ي ل ت���زال ت���در الأرب���اح، 
وم���ا اإذا كان���ت امل���وارد ثابتة اأو ه���ي يف تغر 

م�ستمر.
والأنباء ال�سارة تفيد باأن »اإعادة �سقل املواهب 
اأ�س���بح م���ن ال�س���هولة مب���كان«. فف���ي ال�س���هر 
املا�س���ي، اأعلن���ت �س���ركة »كور�س���را«، املعنية 
بتق���دمي خمتلف ال���دورات التدريبي���ة والتعلم 
الإلكرتوين عرب �س���بكة الإنرتنت، اإنها �س���وف 
توفر اإمكانية الو�س���ول املج���اين للعاطلني عن 
العم���ل اإىل 3800 دورة جماني���ة عل���ى موقع 

ال�سركة.
امله���ارات  م���ن  الإلك���رتوين  التعل���م  ويعت���رب 
املنا�س���بة للغاية لالأ�س���خا�ض الذي���ن مل يفقدوا 
وظائفه���م كذل���ك. وتق���وم الأ�س���تاذة هرمينيا 
اإيبارا من كلية لن���دن لإدارة الأعمال، بتدري�ض 
ن���دوة ع���رب الإنرتن���ت ح���ول اإع���ادة اكت�س���اف 
احلي���اة املهني���ة يف الظروف الراهن���ة. وكانت 

ق���د طلب���ت م���ن امل�س���اركني يف ال���دورة موؤخرًا 
– اأن  – يف ا�س���تطالع لل���راأي ع���رب الإنرتنت 
ي�س���ف كل منهم ا�س���تجابته ال�سخ�سية لكارثة 
وباء »كورونا«، وقالت ن�س���بة 50 يف املائة من 
2000 م�سارك اإن انت�سار الوباء الأخر فتح 
اأمامهم اأب���واب الفر�ض لتجرب���ة اأمور جديدة، 
اأو تعل���م مه���ارات جدي���دة مل يكون���وا يفكرون 
فيها من قبل. ويف بع�ض احلالت، ترتبط هذه 
التجارب واخلربات مبا�سرة بالعمل من املنزل 
عن ُبع���د، كما قالت الأ�س���تاذة اإيبارا يف دورية 

ريفيو" . بيزن�ض  "هارفارد 
ول نن�سى اأن كثرًا من القطاعات وال�سناعات، 
وكربي���ات  الدوائي���ة،  امل�ستح�س���رات  مث���ل 
تو�س���يل  خدم���ات  حت���ى  التقني���ة،  ال�س���ركات 
الطلب���ات اإىل املن���ازل، توا�س���ل تعيني اجلديد 
من العمالة. وكانت �سركة »اأمازون« الأمركية 
وحده���ا ق���د وظفت م���ا ل يق���ل ع���ن 175 األف 
�سخ�ض جديد بني �سهري مار�ض )اآذار( واأبريل 
)ني�سان( املا�سيني فقط. وهناك �سركات اأخرى 
تعم���ل على نقل املوظفني ب���ني خمتلف الدوائر 
داخليًا، اأو حتاول ال�ستعداد ملختلف الأحداث 

املتوقعة يف اأوقات لحقة من العام اجلاري.
وكانت �سركة »في�سبوك« قد اأعلنت عن اعتزامها 
تعي���ني اأكرث من 10 اآلف موظف جديد �س���من 
ف���رق املنتج���ات واملهند�س���ني، قبل بدء مو�س���م 

النتخابات الرئا�سية الأمركية املقبلة.
ف���اإذا كن���ت قد ح�س���لت على وظيف���ة جديدة يف 
ه���ذه الظ���روف الراهنة، فال بد من ال�س���تعداد 

والتحلي بكثر من املرونة قدر امل�ستطاع.
يف ال�س���هر املا�سي، ان�سم ال�سيد اإيثان ثان اإىل 
�سركة نا�س���ئة تعمل يف جمال التقانة احليوية 
يف �س���ان فرن�سي�س���كو. وت���در ال�س���ركة ق���درًا 
معتربًا م���ن الأرب���اح، حتى اإن �س���احب العمل 
ق���د اأوقف موؤخ���رًا احلمل���ة التمويلي���ة املدعمة 
من قب���ل بع����ض اجله���ات ال�س���تثمارية رفيعة 
امل�س���توى. ويف حني اأنه ل ت�س���اوره ال�سواغل 
ح���ول جمريات العم���ل، فاإن ال�س���يد اإيثان يفكر 
ملي���ًا يف الكيفية التي �س���وف تتغر بها طبيعة 
وظيفته مع مرور الوقت. ويف املعتاد، �س���وف 
يق�س���ي املوظف العادي يف من�س���به كثرًا من 
الوقت يف ح�س���ور املوؤمترات والندوات التي 

يحاول من خاللها جلب العمالء.
ولكن كيف ميكن بناء عالق���ات العمل اجلديدة 

عرب تطبيق مثل »زووم« على �سبيل املثال؟
يقول ال�س���يد اإيث���ان: »اإنني �س���خ�ض اجتماعي 
بطبيعت���ي، وه���ذا م���ن الأم���ور الت���ي اأن���ا اأكرث 
وم���ن  اآخ���ر«.  �س���يء  اأي  م���ن  به���ا  اهتمام���ًا 
ح�س���ن احل���ظ، اأنه يعم���ل يف �س���ناعة مقاومة 
للفرو�س���ات ب�سورة ن�س���بية. وبالن�س���بة لنا، 
فاإن ذلك م���ن الأمثلة املفيدة التي تلخ�ض كيفية 
التفك���ر والتدبر يف واقع وم�س���تقبل وظائفنا 

يف الآونة الراهنة.
عن موقع  " بلومربغ " 
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انطالق���ًا م���ن تل���ك التغ���رات نح���اول التق���رب منها 
والأح���زاب  الق���وى  مه���ام  تاأ�س���ر  اىل  عامدي���ن 
ال�سيا�س���ية الدميقراطي���ة متوقف���ني عن���د امل�س���اعب 
الفكرية وال�سيا�س���ية للقوى الفاعلة يف الت�س���كيالت 

الجتماعية الوطنية املتمثلة ب--
اأول- حتولت الأحزاب ال�سرتاكية والدميقراطية 

تعاين الأحزاب ال�س���رتاكية الي�س���ارية بع���د انهيار 
�س���ياغة  يف  �س���عوبات  م���ن  ال�س���رتاكي  التط���ور 
براجمه���ا الفكري���ة -ال�سيا�س���ية ناهيك عن انح�س���ار 
تاأثراته���ا الوطني���ة على �س���ر الأحداث ال�سيا�س���ية 
والقت�س���ادية اجلاري���ة يف بلدانه���ا ويرج���ع ذل���ك 
النح�س���ار وف���ق م���ا اأرى اىل ك���رثة م���ن الأ�س���باب 

يتقدمها –
-انهيار منوذج التطور ال�سرتاكي 

- �س���ّكل انهيار اأ�سلوب النتاج ال�سرتاكي وما افرزه 
م���ن �س���بابية فكري���ة عن���د �س���ياغة برام���ج الأحزاب 
ال�سرتاكية الطاحمة اىل ا�س���تالم ال�سلطة ال�سيا�سية 

وبناء الدولة ال�سرتاكية. 
- انهي���ار ال�س���رتاكية الفعلي���ة اأدى اىل تراج���ع بناء 
اقت�س���ادات ال���دول الوطنية وما نتج عن���ه من تعزيز 
وفر����ض  والبروقراطي���ة  الطفيلي���ة  الق���وى  مكان���ة 
هيمنتها ال�سيا�س���ية -القت�س���ادية على القطاع العام 

والقطاعات الإنتاجية – اخلدمية الأخرى. 
 -حت���ول الق���وى الطفلي���ة والبروقراطي���ة اىل قوى 
ال�سيا�س���ي  امل�س���تقبل  م�س���ار  يف  متحكم���ة  طبقي���ة 

والقت�سادي للدول الوطنية.  
�س���رائح  م���ن  الفرعي���ة  الطبقي���ة  الق���وى  �س���عود   -
املالي���ة  -الفئ���ات  الربجوازية--الكمبورادوري���ة 
الربوي���ة- اىل ال�س���لطة ال�سيا�س���ية تراف���ق وقدرته���ا 
ال�سيا�س���ية عل���ى تقرير م�س���ر النهوج القت�س���ادية 

للدول الوطنية.
ال���دول  يف  -ال�سيا�س���ية  القت�س���ادية  التغ���رات   -  
الوطنية اأدت اىل تراجع القاعدة الجتماعية للطبقات 
الفاعل���ة يف البن���اء القت�س���ادي املتمثل���ة- بالطبق���ة 
العاملة والربجوازية الوطنية – وال�سرائح الوطنية 
الأخ���رى - وما انتجه ذلك من م�س���اعب اجتماعية-- 

�سيا�سية يف الت�سكيالت الوطنية.
الي�س���ارية  والأح���زاب  الق���وى  مواق���ع  تراج���ع   -  
الدميقراطي���ة يف الت�س���كيالت الوطني���ة اأف�س���ى اىل 
اعتم���اد �س���رعية انتخابي���ة �س���امنة ل�س���يطرة القوى 

الجتماعية الفرعية احلاكمة.
- التبدلت الطبقية يف الت�سكيالت الوطنية مل تقت�سر 
تاأثراتها عل���ى الأحزاب ال�س���رتاكية والدميقراطية 
بل �سملت القوى القومية املا�سكة بال�سلطة ال�سيا�سية 
يف مرحلة املع�سكرين والتي حلقتها تغرات �سيا�سية 

جديدة ميكن تاأ�سرها ب�
 - تراجع هيمنتها ال�سيا�س���ية وت�ستت فكرها القومي 
الناظ���م مل�س���ار تطوره���ا ال�سيا�س���ي وما �س���حبه من 

انهيار نظمها الديكتاتورية.
- اأدى تف���كك الأح���زاب القومي���ة احلاكم���ة يف بع�ض 
ال���دول العربي���ة اىل تبن���ي اق�س���ام منه���ا املعار�س���ة 

امل�سلحة ملواجهة التغرات ال�سيا�سية اجلديدة.

--انهي���ار النظ���م ال�س���تبدادية القومي���ة والتغرات 
ال�سيا�سية املالزمة لها اأدى اىل تنامي مواقع الطبقات 

الفرعية وازدهار اأيديولوجيتها الطائفية.
-- التب���دلت ال�سيا�س���ية - الجتماعي���ة امل�س���ار اليها 
اأنتج���ت واقعًا �سيا�س���يًا جديدًا متيز ب�س���عود اليمني 
ال�سيا�س���ي املناه�ض للتحولت الجتماعية واعتماده 
الطائفية ال�سيا�سية غطاًء اأيديولوجيا لقواه الطبقية 

الفرعية.
ثانيا – �سعود اليمني املتطّرف ونزعته الإرهابية. 

ال���دول  يف  الجتماعي���ة  ال�سيا�س���ية-  التغ���رات   --
الوطنية اأف�ست اىل �سعود اليمني ال�سيا�سي املتطّرف 
وتنامي فعاليته الإرهابية كاأ�س���لوب مناه�ض ل�سلطة 

الطبقات الفرعية. 
- تالحم اليمني القومي املتطّرف مع تيارات ال�س���لفية 
الإ�س���المية اأنتج بنية �سيا�سية -ع�س���كرية - اإرهابية 

متالزمة والدعوة اىل اإقامة الدولة الإ�سالمية.
- لغر����ض حتويله���ا اىل اأقالي���م طائفي���ة تتحك���م فيها 
التيارات الأ�سولية الإ�سالمية اعتمد اليمني القومي- 

الإ�سالمي الإرهاب اأ�سلوبًا لتفكيك الدولة الوطنية. 
- اف�س���ت ال���روح الع�س���كرية -الرهابي���ة للتي���ارات 
الأح���زاب  ق���درة  تراج���ع  القومي���ة اىل  الإ�س���المية- 

ال�سرتاكية والدميقراطية وتبدل مهامها الكفاحية.
اإن الوقائ���ع ال�سيا�س���ية اجلديدة يف ال���دول الوطنية 
جترب الق���وى الي�س���ارية والدميقراطي���ة على جتميع 
دميقراطي���ة  وطني���ة  دول���ة  لبن���اء  الوطني���ة  قواه���ا 

مناه�سة لالإرهاب ال�سلفي والهيمنة الأجنبية. 
ثالث���ا– الأيديولوجي���ة الوطنية ومناه�س���ة الهيمنة 

والتفكك.
- ت�س���رتط العوملة الراأ�س���مالية املرتكزة على الهيمنة 
والتبعية نهو�س���ًا للروح الوطنية وما ينتجه ذلك من 
بن���اء برام���ج فكرية - �سيا�س���ية قادرة على مناه�س���ة 
يف  م�س���امينها  جت���د  والت���ي  والتهمي����ض  التبعي���ة 

املحددات التالية-- 
عل���ى  الق���ادرة  الجتماعي���ة  الطبق���ات  حتدي���د    1-
الكف���اح الوطن���ي املناه�ض مليول التبعي���ة والتهمي�ض 

التي يحملها الراأ�سمال املعومل. 
والت�س���دي  الفرعي���ة  الطبق���ات  مناه�س���ة   --  2  
لتحالفاته���ا مع الراأ�س���مال ال���دويل الواف���د وحتجيم 
نزعاتها الرامية اىل تفتيت الدولة الوطنية وتق�سيمها 

اىل اأقاليم طائفية.
ت�س���كل  دميقراط���ي  وطن���ي-  برنام���ج  بن���اء   -  3  
مو�سوعاته القت�سادية - الجتماعية م�ساند وطنية 
للتطور الجتماعي امل�ستقل واملرتكز على التوازنات 

الطبقية الداخلية. 
 4 -- بناء عالقات دولية انطالقًا من �س���يانة �س���يادة 
الدول الوطنية واحرتام خيار تطورها القت�سادي- 
�س���وؤونها  يف  التدخ���ل  وع���دم  امل�س���تقل  ال�سيا�س���ي 

الوطنية. 
- املو�س���وعات امل�س���ار اليها تتطلب بنية �سيا�س���ية - 
تنظيمي���ة قادرة عل���ى اإدارة الدول���ة الوطنية وتنمية 
ع���ن  ف�س���اًل  القت�س���ادية   - الجتماعي���ة  ت�س���كيلتها 
مناه�سة اخلارج املعومل واحلد من ميوله الالإحلاقية 

مرتك���زة عل���ى املو�س���وعات الفكري���ة – ال�سيا�س���ية 
التالية -

اأوًل – اعتماد مفهوم الوطنية العراقية اأ�سا�سا فكريًا - 
�سيا�سيًا للتحالفات بني القوى والطبقات الجتماعية 
الفاعل���ة يف الت�س���كيلة الجتماعية وما ي�س���رتطه ذلك 
املفه���وم من عدم ارتباط الق���وى الجتماعية الوطنية 

املتحالفة بدول خارجية. 
ثانيًا – اعتماد الدميقراطية ال�سيا�س���ية اأ�سا�سًا لبناء 
العالق���ات التحالفية بني الأحزاب ال�سيا�س���ية الفاعلة 
يف الت�س���كيلة الجتماعية وما يعنيه ذلك من ا�ستبعاد 
فك���رة النفراد بال�س���لطة ال�سيا�س���ية وامل�س���اهمة يف 

النقالبات الع�سكرية.
ثالث���ًا –اعتماد الوطنية الدميقراطية اإطارًا �سيا�س���يًا 
لبن���اء الدول���ة الوطني���ة وتطوي���ر ركائزه���ا الفكري���ة 

-الجتماعية. 
ت�س���تمد التحالف���ات الوطنية فاعليتها ال�سيا�س���ية من 
برنامج وطنية – دميقراطية هادفة اىل تطوير الدولة 
الوطني���ة وت�س���كيلتها الجتماعي���ة وتعزز مناه�س���ة 

الحلاق والتبعية اعتمادًا على املفا�سل التالية –
للتبعي���ة  املناه�س���ة  الوطني���ة  الدول���ة  بن���اء  اأوًل- 

والتهمي�ض.
 1 - ترتك���ز فعالي���ة الدول���ة الوطني���ة الدميقراطية 
عل���ى بنية حتالفية �سيا�س���ية - اجتماعي���ة فاعلة يف 
الت�س���كيلة الجتماعية الوطنية وتوازن م�س���احلها 

الطبقية.  
 2 - ي�سعى برنامج التحالفات ال�سيا�سية – الوطنية 

اىل �سيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهمي�ض.
 3—اعتماد �س���لطة الدولة الوطنية على ال�س���رعية 
الدميقراطية ال�سامنة ملكافحة الإرهاب والتخريب.

ثانيًا – �سيا�سة اقت�سادية وطنية تهدف اىل -
اأ– تلبية امل�س���الح الأ�سا�س���ية للطبق���ات الجتماعية 
النا�س���طة يف الدورة الإنتاجية واملناه�س���ة للتبعية 

والتهمي�ض.
ب– تالزم ال�سيا�س���ة القت�س���ادية للدول���ة الوطنية 
وم�س���الح طبق���ات الت�س���كيلة الجتماعي���ة وتط���ور 

بنيتها الطبقية.
ج– اعتماد �س���وق اجتماع���ي يلبي حاجات الطبقات 
الجتماعي���ة  الت�س���كيلة  يف  الفاعل���ة  الجتماعي���ة 
الوطنية ويعمل على تكري�ض �سماناتها الجتماعية

خال�س���ة الق���ول ان برنام���ج التحالف���ات الوطني���ة - 
الدميقراطي���ة ولغر����ض تطوي���ر فعاليته ال�سيا�س���ية 
لبد اأن ي�س���تند على ركيزتني اأ�سا�س���يتني تتمثالن ب� 

–-
اأوًل- اعتماد ال�س���رعية الدميقراطية للحكم و�سيانة 

الدولة الوطنية من التبعية والتهمي�ض. 
 ثاني���ًا- تكري����ض التوازن���ات الطبقي���ة ع���رب تطوير 

ال�سوق الجتماعي و�سماناته الجتماعية.
اإن املو�س���وعات الفكري���ة – ال�سيا�س���ية املثارة رمبا 
ت�ساعد القوى الوطنية على جتميع �سفوفها معتمدة 
عل���ى مفه���وم الوطني���ة -الدميقراطي���ة وم�س���امينه 
الفكرية -- ال�سيا�سية يف مواجهة التفتت الراأ�سمايل 

الذي متار�سه مراكز العوملة الراأ�سمالية.

اإ�سافة الى ذلك، هناك 
اطالعه على كتاب »الزمان 

الوجودي« لعبد الرحمن 
بدوي. اإذ اأكد بلند مراراً 

اأنه كان على عالقة طيبة 
بعبد الرحمن بدوي الذي 

اأثر بالفعل في توجهه 
بف�سل مناق�ساته معه اأثناء 

وجود بدوي في بغداد في 
عام 1950. ويذكر بلند 

قبل رحيله بفترة وجيزة، 
اأن بدوي اأثر بالفعل في 

توجهه، وهو ما انعك�س تمامًا 
في ديوانه "اأغاني المدينة 

الميتة" .

 ل نعرف �س���يئًا مهمًا عن تلك املناق�سات. 
بي���د اإننا نع���رف اأن عب���د الرحمن بدوي 
 1917 )فرباي���ر(  �س���باط  يف  )املول���ود 
 )2002 )يولي���و(  واملت���ويف يف مت���وز 
واملتاأثر ب�سارتر وخا�س���ة هايدغر، كان 
يف تلك الفرتة يلقب �سلفًا باأول فيل�سوف 
وج���ودي عربي نظرًا اىل اأطروحاته يف 
موؤلفه »الزم���ان الوجودي« الذي هو يف 
الأ�س���ل عنوان ر�س���الة لني���ل الدكتوراه 
1944 ع���ن ع���دد م���ن  داف���ع فيه���ا ع���ام 
م�س���كالت الفل�س���فة الوجودي���ة اأمام طه 
ح�سني الذي تن�سب امل�سادر له القول عن 
بدوي اأثرئذ: :"اأ�ساهد فيل�سوفًا م�سريًا 

للمرة الأوىل" .
 ويب���دو اأن زيارة بدوي اىل بغداد كانت 
عربي���ة  دول  ع���دة  يف  جولت���ه  �س���من 
حما�س���رًا لمعًا ع���ن الأف���كار الوجودية 
يف ف���رتة كان نف���وذه الفك���ري ق���د حقق 
ر�س���انة وا�س���عة بف�س���ل غ���زارة انت���اج 
فل�س���في متثل يف �سل�س���لة م���ن املوؤلفات 
اأبرزه���ا حت���ى زيارت���ه اىل بغ���داد تلك: 
»نيت�س���ه« )1939(، و»ال���رتاث اليوناين 
 ،)1940( الإ�س���المية«  احل�س���ارة  يف 
و»�س���وبنهور«   ،)1941( و»ا�س���بنجلر« 
 ،)1942( و»افالط���ون«   ،)1942(

 ،)1943( اليون���اين«  الفك���ر  و»خري���ف 
و»الزم���ان الوج���ودي« )1945(، و»م���ن 
تاري���خ الإحل���اد يف ال�س���الم« )1945(، 
 ،)1947( الع���رب«  عن���د  و»اأر�س���طو 
الفك���ر  يف  والوجودي���ة  و»الإن�س���انية 
و»�سخ�س���يات   ،)1947( العرب���ي« 
قلق���ة يف الإ�س���الم« )1949(، و»رابع���ة 
العدوية« )1948(، و»�سطحات �سوفية« 
)1949(، و»منط���ق ار�س���طو« )1949(، 
 ،)1949( العربي���ة«  احل�س���ارة  و»روح 
و»الإ�س���ارات الإلهية« )1950(، اإ�س���افة 
اىل ع���دد كب���ر م���ن املق���الت والندوات 
كان بع�س���ها عن الفل�س���فة الهيغلية التي 
�سين�س���ر عنها ب���دوي يف ف���رتة متاأخرة 
م���ن حيات���ه ثالث���ة موؤلف���ات ه���ي »حياة 
هيغ���ل« و»فل�س���فة اجلم���ال والف���ن عن���د 
هيغ���ل« و"فل�س���فة القان���ون وال�سيا�س���ة 

عند هيغل" .
اىل جان���ب كتاب���ات عب���د الرحمن بدوي 
ال���ذي ب���دا يف تل���ك الف���رتة كم���ن يحمل 
متكام���اًل  وجودي���ًا  فل�س���فيًا  م�س���روعًا 
�س���رعان ما بداأت تاأثرات���ه تظهر هنا اأو 
هن���اك من ال���دول العربي���ة، راح عدد من 
املج���الت الأدبي���ة والثقافي���ة ال�س���ادرة 
يف القاه���رة وبروت ي���روج للوجودية 

مبق���الت وترجم���ات خمتلف���ة �س���اهمت 
يف ج���ذب كثر م���ن املثقف���ني العرب اإىل 
الوجودي���ة ال�س���ارترية خا�س���ة ب�س���بب 
الثق���ل املعريف والفل�س���في الذي اقرتنت 

به.
وم���ن املوؤكد لدينا اأن الوجودية �س���بقت 
ب���دوي اىل بغداد ب�س���نوات على يد عدد 
م���ن الأدب���اء العراقيني ا�س���هرهم الكاتب 
والناق���د نهاد التكريل )املولود يف بغداد 
ع���ام 1922 واملتوف���ى يف 1982(، الذي 
ق���د يكون اأول )اأو على الأقل بني اأوائل( 
م���ن روج���وا لفك���ر ج���ان ب���ول �س���ارتر 
بوف���وار  دي  و�س���يمون  كام���و  واألب���ر 
وحاولوا ترجمته اىل العربية منذ نهاية 

اأربعينيات القرن املا�سي. 
ويتميز نهاد التكريل بتوجهه الفل�س���في 
املركز يف التعريف بالأف���كار الوجودية 
وباملي���ل اىل العتم���اد عل���ى ن�سو�س���ها 
مبا�س���رة. م���ن هنا جاء جه���ده املبكر يف 
ترجم���ة رواي���ة »الغري���ب« لكام���و التي 
مل يج���د نا�س���رًا لها فاقت�س���ر على اطالع 
اأ�س���دقائه عليه���ا ول ن�س���تبعد اأن يكون 
بلند احليدري من بينهم نظرًا لعالقتهما 
الوطيدة اآنذالك. كما ن�سر ملخ�سًا لكتاب 
�سارتر الآخر »الوجودية مذهب اإن�ساين« 

عل���ى �س���كل مقال���ني يف جمل���ة »الأديب« 
اللبنانية حتت عن���وان »الوجودية لدى 
�س���ارتر«. بل كاد نهاد التكريل اأن ي�سبح 
اأول من يرتجم اىل العربية كتاب �سارتر 
ال�س���هر »الوجود والعدم« لول اأنه هجر 
هذا امل�سروع معرتفًا بتعقيد هذا املوؤلف 
ال�سارتري الذي �سيرتجمة عبد الرحمن 

بدوي لحقًا. 
ويعرتف التكريل يف �سهادة له من�سورة 
يف كتاب عنه بعنوان »نهاد التكريل رائد 
النق���د الأدب���ي احلديث يف الع���راق« اأنه 
كان يجتاز اأزمة فكرية ونف�س���ية خا�س���ة 
بع���د انهيار القي���م التقليدي���ة يف نظري 
وزوال بع����ض الأوه���ام التي كن���ا نوؤمن 

بها ب�سذاجة يف عهد ال�سبا، م�سيفًا: 
"يف تل���ك احلقبة تاأثرت كثرًا بكتابات 
الدكت���ور عب���د الرحمن ب���دوي، ثم بداأت 
واللبناني���ة  امل�س���رية  املج���الت  بع����ض 
لألب���ر  العب���ث  فل�س���فة  ع���ن  تتح���دث 
كام���و... وعن الوجودية وعن جان بول 
�س���ارتر، وكان من الطبيعي اأن يثر هذا 
احلديث اهتمامي ويدفعني اإىل الإطالع 

على هذه الفل�سفة". 
كما يقول نهاد التكريل يف مو�س���ع اآخر 

من �سهادته: 

1950 ن�سرت مقاًل يف جملة  العام  "يف 
الأدي���ب حت���ت عن���وان »جيل مفق���ود« ل 
�س���ك اأنه يعرّب تعبرًا �سادقًا عن اأفكاري 
وعن حالتي النف�سية يف تلك املرحلة من 
حياتي. كانت الوجودية عندئذ جتيبني 
عل���ى اأ�س���ئلة عدي���دة م���ن الأ�س���ئلة التي 
اأطرحها على نف�سي. ول �سك اأن هذا هو 
ال�سبب الأ�سا�ض الذي جعل هذه الفل�سفة 

جتتذبني".
ه���ذا  يف  املج���ال  يت�س���ع  ل  بداه���ة، 
املق���ال، لعر����ض كاف���ة ال�س���ئلة الثقافية 
والتاريخي���ة الت���ي اأثارته���ا الوجودي���ة 
ال�س���ارترية وماهي���ة �س���ياقاتها املعرفية 

والأدبية والتاريخية. 
بيد اأن ق�سايا الدفاع عن احلرية الفردية 
دة ومغايرة  وعن التعبر يف اأ�سكال جمدِّ
للتقليد وما يرتتب عن ذلك من دعوة اىل 
ا�ستثناء الأدب والفن من اللتزام وكذلك 
الرف�ض ال�س���مني واملبكر لاليديولوجيا 
فيهما ويف احلياة اإجماًل، كانت بني اأكرث 
الأفكار الوجودية تاأثرًا يف اأو�ساط تلك 
النخبة من املبدعني العراقيني الذين كان 

بلند احليدري منهم. 
فاللتزام ال�سارتري مثاًل مل يرهن نف�سه 
بح�س���ابات اأو اأه���داف با�س���تثناء رف�ض 

النمذج���ة يف الكتابة والف���ن ويف الفكر 
تالي���ًا متمو�س���عًا هك���ذا يف  ال�سيا�س���ي 
ت�س���اد مع موقف اليديولوجيات ب�ساأن 
تلك الق�س���ايا التي كان جان بول �سارتر 
قد ناق�س���ها فل�س���فيًا يف �سل�س���لة مقالته 
ال�س���هرة يف جمل���ة »الأزمن���ة احلديثة« 
ين�س���رها  اأن  قب���ل  ي�س���درها  كان  الت���ي 
ع���ام 1947 يف كتابه »م���ا الأدب؟« الذي 
�سرعان ما اأ�سبح مرجع الوجوديني يف 
كل مكان كلما اأثرت م�س���كلة م�س���وؤولية 
اللتزام وال�س���تقالل الذات���ي يف الأدب 
والف���ن ودور الكتاب���ة يف التغي���ر ويف 
وال�سيا�س���ي.  الجتماع���ي  ال�س���راع 
وهو مرجع يتمو�س���ع كا�س���تمرار لتيار 
احلداث���ة ال�س���عري الذي ب���داأه مالرميه 
وفلوب���ر وبودلر منذ منت�س���ف القرن 
التا�س���ع ع�سر وتبلور عنه اجتاه حداثي 
يدع���و لتخلي����ض ال�س���عر من امل�س���اركة 
وجعله مهتما بال�سورة واللغة وجمالية 
الكتابة، بعيدًا عن اأي مهمات واقعية اأو 

توظيف: 
الأبداع �س���رطه احلرية الفردية لل�س���اعر 
اأو الفن���ان لك���ن الق���ارئ اأو امل�س���اهد هو 
الذي يعطي وجودًا للن�ض الإبداعي اإمنا 

عرب ممار�سة حريته الفردية ك�سرط.

بلنــــد الحيــدري وجاذبية الفل�سفة  )8-6(

العامل  نهاية  "كــورونــا" لي�س  الأيديولوجيا الوطنية
ومناه�سة الطائفية ال�سيا�سية

اأثار انهيار خيار التطور ال�ستراكي الكثير من الم�ساعب الفكرية – 
ال�سيا�سية لأحزاب الي�سار ال�ستراكي وما نتج عنها من ت�سدع الأبنية 

الفكرية والبرامج القت�سادية وتبدل الأولويات الكفاحية لقوى الي�سار 
الديمقراطي ناهيك عن تغير برامجه ال�سيا�سية.
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ترجمة : لطفية الدليمي

الق�سم الأّول

الق�سم الأّول من الترجمة 
الكاملة للمقالة المعنونة )الذكاء 

الإ�سطناعي والأدب : الوحي في 
الآلة( التي كتبها المحّرر العلمي 

والتقني في �سحيفة الفاينان�سيال 
تايمز Financial Times العالمية 
 )John Thornhill جون ثورنِهل(

وُن�سرت بتاأريخ 9 اآب )اأغ�سط�س( 
.  2019

المترجمة

لو �شئنا �إقرت�ح تر�شيمة بطولية خمت�شرة فيمكننا 
�لق���ول �إّن �لتاأريخ �لكلي ل����أدب �لعاملي �إمنا ميكن 
�إجمال���ُه يف �ل�شيغ���ة �لتالية : �لكتابُة ع���ن �الآلهة ، 
وم���ن ث���ّم عن �ملل���وك و�مللكات ، وبعده���ا عن عو�م 
�لنا����س ، ثّم عن ذو�تنا يف خامتة �ملطاف ؛ لكن يف 
�لوقت �لذي نبدو فيه وقد �إ�شتنفدنا كّل �ملكت�شفات 
�ملمكنة ب�شاأن مايخت�ّس باالآلهة ، وفعلنا �الأمر ذ�ته 
– و�إن بدرجة �أقّل – مع كّل بعٍد �إن�شاين يخ�شنا 
كب�ش���ر فاإنن���ا الن���ز�ُل نغ���وُر يف طبق���ات عميقة من 
حقبة جديدة يف �لتاأريخ �الأدبي – تلك هي �لكتابُة 
ع���ن �الآالت ، وقد يربهُن ه���ذ� �الأمر على �أنه �لطوُر 
�الأك���ر �إدها�ش���ًا يف كّل �ل�شل�شل���ة �لتطّوري���ة �لتي 
نعرف : �أن تكت���ب �الآالُت عن �لو�شع �لب�شري ، بل 

ورمبا قد تكتُب �الآالت عن �الآالت يومًا ما ! .
   �الأدُب ، �لذي يو�شُف �أحيانًا باأّنه م�شاعُر جم�ّشدٌة 
يف كينون���ات جذ�بة كم���ا �لبلور�ت �لنقي���ة ، ي�شمُّ 
�جلوه���ر �لعميق للتجرب���ة �لب�شرية ؛ ل���ذ� ما�لذي 
ميكن �أن يعنيه ولوج �لذكاء �الآالتي )�الإ�شطناعي 
، �ملرتجم���ة( د�خ���ل ح���دود �ملنطق���ة �لب�شرية ؟ هل 

�شيفت���ُح ه���ذ� �الأمُر مغالي���ق �آفاق مل ت���زل مو�شدة 
حت���ى �ليوم �أم���ام �لكائن���ات �لب�شرية عل���ى �شعيد 
�لفه���م و�لب�ش���رة ؟ �أم �أّن �الأمر ل���ن يكون �أكر من 
تركي���ز �لقناعة ب�ش���اأن ت�شاوؤلن���ا وت�شاغ���ر �شاأننا 

كب�شر يف �شياق �ملخّطط �لكوين للتطّور ؟ 
   الي���كاُد ينق�ش���ي يوٌم من غر �أن يجلب لنا تطّورً� 
مذه���ً� غر م�شب���وق يف حقل �ل���ذكاء �الإ�شطناعي 
)AI( �ل���ذي ب���ات يب���دو وكاأن���ه �لتقني���ة �ل�شحرية 
متع���ّددة �الأغر��س يف زماننا هذ� . ذهَل �لعامُل عام 
 Deep 1997 عندم���ا متّك���ن �حلا�ش���وب �مل�شّمى
Blue  �ل���ذي �شّنعت���ه �شرك���ة IBM �الأمركي���ة 
ذ�ئع���ة �ل�شيت من حتقيق �لغلب���ة على �أعظم العب 
كا�شب���اروف  غ���اري   ، �الأزم���ان  كّل  يف  �شط���رجن 
GArry KAspArov ؛ ومع �أّن �حلا�شوب 
ه���ذ� �أظهر منطًا ر�ئعًا من �ل�شل���وك يف �للعب لكنه 
يف و�ق���ع �الأم���ر مل يكن �ش���وى �آلة ح�شابي���ة فائقة 
�لقوة تتب���ع �أحكام���ًا م�شبقة )ماي�شّم���ى يف �لعادة 
حق���ل  يف   AlGorIThMs خو�رزمي���ات 
�حلا�ش���وب و�لربجم���ة ، �ملرتجم���ة( ، �أو �أن���ه كان 
" �إذ�  " �شاع���ة منّبهة بقيمة ع�ش���رة م�يني دوالر 
ما�شئن���ا �إعتم���اد عب���ارة كا�شباروف �لت���ي تنّم عن 

و�شع �شايكولوجي طافح بالغ�شب و�الإنفعال . 
   غ���ر �أّن �لتط���ّور�ت �الأح���دث يف تقني���ات �لتعّلم 
للبيان���ات  �لهائ���ل  بالتفّج���ر  و�ملقرتن���ة  �لعمي���ق 
لة م���ن هو�تفنا �لذكي���ة وحو��شيبنا ف�شً�  �ملتح�شّ
ع���ن �لتعاظ���م �لهائ���ل يف قدر�تن���ا �الإحت�شابي���ة قد 
مّكن���ت �لرب�م���ج �خلا�ش���ة بالتعّل���م �الآالت���ي عل���ى 
حتقي���ق جمموعة ك���ربى من �مله���ام بطريقة تكافئ 
عم���ل )�إن مل تتف���ّوق على( �أي كائ���ن ب�شري ، ومن 
تلك �مله���ام نذكر �الآتي : تف�ش���ر �ل�شور �ل�شعاعية 
للمر�ش���ى وحتديد �لعلل �لت���ي تنبئ عنها ، توجيه 
�لطائ���ر�ت �ملحّلق���ة يف �جل���و ، ت�شخي����س �ل�شور 
وحتدي���د �الأوج���ه ، �إدر�ك �ل���ك�م �ملنط���وق )كم���ا 

. )sIrI يح�شل يف تطبيق
   متّك���ن �حلا�شوب �مل�شّمى DeepMInD �لذي 
�شّنعت���ه �شرك���ة غوغ���ل �لعم�ق���ة عام���ي 2016 و 
2017  م���ن هزمية �ثن���ني من �أعظم العب���ي �للعبة 
�ل�شينية �لقدمية �مل�شّماة Go  )وهذه لعبة �شديدة 
�لتعقي���د ، ويف���وق تعقيده���ا �لتعقي���د �ل�شطرجني 
مبر�حل ع���ّدة( ، وقد حاز ه���ذ� �لن�شر �حلا�شوبي 
�إهتم���ام كل �لنا����س عل���ى نط���اق �لع���امل باأ�ش���ره . 
�إنبث���ق جناح برنام���ج  غوغل �حلا�شوب���ي �مل�شّمى 
AlphAGo يف ه���ذه �للعبة �إىل �أن���ه �إ�شتخدم 
 Deep تقنية خمتلف���ة متامًا عن برنامج حا�شوب
Blue ، وُيع���زى هذ� �لنجاح �إىل خا�شية �لقدرة 
�حلا�شوبي���ة على " �لتعّل���م " بطريقة ذ�تية ؛ �الأمر 

�لذي مّك���ن �حلا�شوب من هزمية �ألفني وخم�شمائة 
لة و�لر��شخ���ة ب�شاأن هذه  �شن���ة من �حلكم���ة �ملتاأ�شّ
�للعب���ة ، وق���د بل���غ �الأمُر ح���دً� دف���ع �ل�شينيني الأن 
يتمّلكه���م �لعجب و�لذهول من ه���ذ� �الإجناز ، وقد 
�أطل���ق بع����س �لباحث���ني �ل�شينيني عل���ى ماح�شل 
تو�شيف )حلظة �شبوتِنك( يف �إ�شارة �إىل ماح�شل 
ل�أمركي���ني عندم���ا �أطل���ق �ل�شوفييت ع���ام 1957 
 spuTnIK لقمر �الإ�شطناعي �لبد�ئي �شبوتِنك�
�إىل مد�ر ح���ول �الأر�س ، وت�شّببت حلظة �شبوتنك 
ه���ذه يف دف���ع �ل�شيني���ني �إىل تخ�شي����س م���و�رد 
ب�شرية ومالية عظمى يف حقل �لذكاء �الإ�شطناعي 
و�ش���ط �أحاديث التكاُد تهد�أ عن �شباق �أ�شلحة تقنية 

جديدة .
   قدح���ت هذه �لتطّور�ت �حلثيث���ة يف حقل �لذكاء 
�الإ�شطناع���ي �أي�ش���ًا خي���ال بع����سٍ م���ن رو�ئيين���ا 
�الأك���ر �إبد�ع���ًا، ومن ه���وؤالء جاني���ت وينرت�شون 
�إي���ان  و   JeAneTTe WInTerson
ماكيو�ن IAn MceWAn . �لروبوتات �ملفّكرة 
، �لت���ي كان���ت تخت�ّس بها رو�ي���ات �خليال �لعلمي 
بطريق���ة ح�شري���ة ، دخل���ت �لي���وم مي���د�ن �الإنتاج 
�الأدبي و�شارت مو�شوع���ًا رو�ئيًا و��شع �لنطاق ، 
ورو�ية ماكيو�ن �الأحدث* الت�شتمدُّ وحيها �لد�فع 
 DeMIs  م���ن �أي م�شدر �شوى دمي�س ها�شابي�س
hAssABIs  �ملبت���دع �لعبقري حلا�شوب غوغل 

 . DeepMInD مل�شّمى�
متابع���ة  يف  �لكب���رة  �لده�ش���ة  م�ش���دُر  يكم���ُن     
�لتط���ّور�ت �ملذهلة لل���ذكاء �الإ�شطناعي يف حقيقة 
�أّن هذ� �حلقل �لبحثي يعيُد ت�شكيل جوهر مفهومنا 
)�ل���ذي لطامل���ا خ�شن���ا ب�شاأن���ه نقا�ش���ات حجاجي���ة 
التنتهي( عن ما�لذي ميكن �أن يعنيه كوننا كائنات 
ب�شرية ، وهذ� �حلقل �ملتطّوُر �إذ يقفز قفز�ت تقنية 

كربى فاإّنه الينفّك يتح���ّدى مفاهيمنا ب�شاأن �لهوية 
  creATIvITy و�الإب���د�ع    IDenTITy
و�لوع���ي conscIousness . ميّثُل �لذكاء 
�لعلم���ي  �لفك���ر  �ش���اأن  �إع����ء  ذروة  �الإ�شطناع���ي 
�لعق����ين �ل���ذي حت���ّدر �إلينا م���ن ع�ش���ر �لتنوير ، 
ورمبا يك���ون يف �لوقت ذ�ته لعنة لهذ� �لفكر �أي�شًا 
. ه���ل �شنبلُغ يومًا ما ذلك �مل�شهد �ليوتوبي )ورمبا 
�لدي�شتوب���ي( �ل���ذي و�شف���ه �مل���وؤّرخ يوف���ال نوح 
ه���ر�ري yuvAl noAh hArArI عندما 
ت�ش���اءل : ه���ل �شتعرفن���ا �حلو��شي���ُب يف ي���وم من 

�الأيام �لقادمة باأف�شل مّما نعرُف �أنف�شنا ؟
   �آي. َجي. غود I. J. GooD ، �لريا�شياتي �لذي 
عمل برفقة �آالن تورنغ AlAn TurInG على 
ك�ش���ر �ل�شفرة �حلربية �الأملاني���ة يف بليت�شلي بارك 
خ����ل �حلرب �لعاملي���ة �لثاني���ة ، كان �أح���د �لرو�د 
�لط�ئعي���ني يف حق���ل �ل���ذكاء �الإ�شطناع���ي ، ويف 
�لوق���ت ذ�ت���ه كان �أحد �أو�ئل �لذي���ن �أدركو� �لداللة 
�لكاملة �لتي ميكن �أن ينطوي عليها " تفّجر �لذكاء 
" . كتب غود : " ما�إْن يجتاز �لذكاء �لفائق ل�آالت 
م�شت���وى �ل���ذكاء �ملت���اح للكائن���ات �لب�شري���ة حتى 
تك���ون �الآالت ذ�تها قادرة عل���ى تخليق �آالت �أف�شل 
منه���ا ، وه���ي �إذ تفع���ل ه���ذ� �شترتكنا بعي���دً� نلهُث 
ور�ءه���ا غر قادرين على �للح���اق بها ؛ وعلى هذ� 
فاإّن �الآلة �الأوىل فائقة �لذكاء هي �الإخرت�ع �الأخر 
�ل���ذي  )ق���د( يحتاج���ه �أي كائن ب�ش���ري �شريطة �أن 
تبق���ى تلك �الآل���ة من�شاع���ة لرغباتن���ا �لب�شرية و�أن 
تخربنا هي ذ�تها عن �لكيفية �لتي تكفُل لنا �إبقاءها 
حت���ت �شيطرتن���ا " . كان هذ� جزءً� مّم���ا كتبه غود 

عام 1965 ! .  
 sInGulArITy تلك �للحظ���ة من �لتفّردي���ة  
�لتقنية )�إ�شارة �إىل تفّوق �لذكاء �الإ�شطناعي على 

�ل���ذكاء �لب�ش���ري ، �ملرتجم���ة( – فيم���ا ل���و حتّققت 
يوم���ًا م���ا – جرى ت�شبيهها مع تخلي���ق �شكل جديد 
من �حلي���اة �لكفيلة برف���ع �لكائن �لب�ش���ري �لعاقل 
hoMo sApIens �إىل م�ش���اف �الآلهة ، ومّما 
ال�شّك فيه �أن تلك �حلادثة لو حتّققت �شتكون �لو�قعة 
�الأعظ���م دالل���ة ع���رب 300،000 �شن���ة م���ن �لتاأريخ 
�لب�شري ، وبالن�شبة للكاتب �لعلمي جيم�س لفلوك 
JAMes lovelocK �شتوؤ�ّش���ُر تلك �لو�قعة 
نهاي���ة ث�ثمائة عاٍم م���ن �لع�ش���ر �الأنروبو�شيني 
في���ه  وّظ���ف  �ل���ذي    AnThropocene
�الإن�شان �لعاقل تقنيات عديدة غّرت طبيعة كوكب 
�الأر����س ، ويف �لوق���ت ذ�ته �شتوؤ�ّشُر تل���ك �لو�قعة 
  novAcene �لنوفا�شين���ي  �لع�ش���ر  حل���ول 
�ل���ذي �شت�شود في���ه �الآالت فائقة �ل���ذكاء . �شننزلق 
مبوجب ه���ذه �لروؤية �مل�شتقبلي���ة يف دّو�مة هائلة 
م���ن �خلو�رزمي���ات �لت���ي �شتقوُدنا نح���و م�شتقبل 
بعد-�إن�ش���اين posT-huMAn الن���ز�ُل منلك 
ب�شاأنه �لقليل من �لفهم �خلا�س باأمناط من �حلياة 
�الألكرتوني���ة ، ويب���دو مق���د�ر فهمنا ل���ه يف يومنا 
ه���ذ� مماثً� للفه���م �لذي متلكه �لدبب���ة �لقطبية عن 

�جلّر�فات �جلليدية . 
    لطامل���ا �أعِج���ب �لب�ش���ر حتى قبل وق���ت طويل من 
مقدم بو�كر ع�شر �ل���ذكاء �الإ�شطناعي باملُخّلقات 
�الإ�شطناعي���ة �لت���ي جت�ّش���دت و�قع���ًا مرئي���ًا عل���ى 
�الأر����س : خل���ق بيغمالي���ون )وفق���ًا للميثولوجي���ا 
�الإغريقية �لقدمية( غاالتيا – ذلك �لن�شب �لعاجي 
�جلميل �ل���ذي بعثت في���ه �الآله���ة �أفروديت �حلياة 
 GoleM و�شّرته زوجة لبيغماليون . �لغوليم
يف �لفلكلور �ليه���ودي كان كتلة غر ذ�ت �شكل من 
�لطني ، وقد بعثت �لكائنات �لب�شرية فيه �حلياة . 

   تن���اول �لكات���ب �مل�شرحي �لت�شيك���ي كارل ت�شابك  
KArel ČApeK يف �أح���د ن�شو�ش���ه تو�شيفًا 
 r. مل�شن���ٍع ينتُج عّم���ااًل �إ�شطناعيني يف بلٍد �أ�شماه
u. r. ، وه���و �أوُل من �أ�ش���اع مفردة " �لروبوت " 
بعد �أن ُمّثلت م�شرحيته هذه يف �أمريكا عام 1922 
، ورمبا يكون �ملثال �الأكر �شهرة من �شو�ه هو ذلك 
 MArry ل���ذي تناولت���ه �لرو�ئية م���اري �شيلي�
shelley عندم���ا كتبت ع���ام 1816 عن �لرعب 
�لفظي���ع �لذي ميك���ن �أن ين�شاأ عن ع���امٍل �شاب المع 
)ه���و فيكت���ور فر�نك�شتاي���ن( بعد �أن خل���ق وح�شًا 
�شري���رً� �أفلت���ت �ل�شيطرة عليه م���ن بقايا ب�شرية مّت 

جتميعها من " ردهات �لت�شريح و�مل�شالخ " . 
   كانت �لر�ئعة �الأدبية �لتي كتبتها �شيلي هي �لتي 
�ألهمت وينرت�شون لكتابة رو�يتها �الأخرة �مل�شّماة 
 FrAn-KIss-sTeIn فر�ن – ك�س – �شتاين
)�ملن�شورة مطلع عام 2020 ، �ملرتجمة( ، ويف هذه 

�لرو�ي���ة تعم���ل وينرت�شون على �إج���رت�ح مد�خلة 
ة  ذكي���ة عن طري���ق توليف جت���ارب �شيلي م���ع ق�شّ
ح���ب جتري وقائعها يف بريطانيا عقب �لربيك�شت 
)خروج بريطانيا من �الإحتاد �الأوروبي( . يف هذه 
�لرو�ي���ة ثّمة طبيب �ش���اب عابر للهوي���ة �جلندرية 
يدع���ى ry )يو�ش���ف يف �لرو�ي���ة بامتعا�س على 
�أنه " باكورة �مل�شتقبل "( يتوّله يف حّب بروف�شور 
غام�س يدعى فكتور �شتاين ، وهو خبر يف �لذكاء 
�الإ�شطناع���ي كما يفرت�شه �ل�شياق �ملتوّقع للرو�ية 
ة حتكي عن �إخرت�ع ماكث  . " هذه �حلكاية هي ق�شّ
يف قلب �إخرت�ع �آخ���ر " : هذ� ماتكتبه وينرت�شون 
 BBc و�شفًا لرو�يتها هذه ، ويف مقابلة لها مع �ل
و�شف���ت وينرت�شون �حلكاي���ة �الأ�شلي���ة للرو�ئية 
م���اري �شيل���ي باأنه���ا " ر�شال���ٌة خمب���وءة يف قنينة 
" الميك���ن فهمه���ا بالكام���ل �إال يف �أيامنا هذه بعد 
مائتي �شنة من كتابته���ا ، وكما كتبت �لريا�شياتية 
�ملرموق���ة �آد� لوف��س ADA lovelAce يف 
�لق���رن �لتا�شع ع�شر �شفرة لت�شغيل حا�شوب مل يتّم 
تخليقه بعُد فاإّن �شيلي كانت حتكي عن عامٍل مل يتّم 
تخليق���ه كذلك بعُد ، وتق���ول وينرت�شون يف �شياق 
حديثها ع���ن هاتني �الإمر�أت���ني �خلّ�قتني : " كانت 
هات���ان �ملر�أتان تنظ���ر�ن عرب حا�شرهم���ا قافزتني 

نحو م�شتقبٍل مل يوجد بعُد " .
فرد�نيته���ا  طبيع���ة  وينرت�ش���ون  �إ�شتك�شف���ت      
�ل�شخ�شية وكذلك طبيعة جن�شانيتها يف مذكر�تها 
 Why Be hAppy When( �ملو�شوم���ة 
 )?you coulD Be norMAl
وبق���در   ، �ملرتجم���ة(   ،  2012 ع���ام  )�ملن�ش���ورة 
مايخت����سُّ �الأم���ر به���ا فه���ي ت���رى �أّن فج���ر ع�ش���ر 
�ل���ذكاء �الإ�شطناعي هو �ش���يء ينبغي �لرتحيب به 
ب���ل وحتى �الإعتز�ز به وتوق���ره : " �الأمر �لعظيم 
ب�ش���اأن �ل���ذكاء �الإ�شطناعي )هذ� ل���و حققناه يومًا 
م���ا( هو �لكيفية �لت���ي ميكن لك به���ا �أن تتعامل مع 
طبيعت���ك �جلندرية . تق���ول وينرت�شون يف مقابلة 
لها مع BBc : " هل �شتحّبني رجً� �إذ� كنِت �إمر�أة ، 
وهل �شتحبُّ �إمر�أة �إذ� كنَت رجً� عندما نبلغ ع�شر 
م�شاركة جترب���ة �لعي�س على كوكبن���ا �الأر�شي مع 
�أ�شكال من �لكائنات خملقة ذ�تيًا وذ�ت طبيعة غر 
بيولوجي���ة )�إ�ش���ارة �إىل �الآالت ، �ملرتجمة( ولي�س 
له���ا هوي���ة جندرية حم���ّددة ؟ ميكن له���ذه �لتجربة 
�أن تغ���ّر كّل �ش���يء نعرف���ه . �أنا �أحّب ه���ذ� " ؛ غر 
�أّن �لعدي���د م���ن �لُكّت���اب �الآخري���ن )منه���م ماكيو�ن 
ذ�ت���ه( ميتلكون روؤية مناق�ش���ة و�أكر قتامة ب�شاأن 
 huMAnoID إنبثاق �لروبوتات �الإن�شانوية�
roBoTs  �لت���ي تع���دُّ �لتج�شي���د �ملرئ���ي للذكاء 

�الإ�شطناعي  .  

�لرتّدد من مغادرة �لبيت �شار هاج�شَا للكثرين. 
لي�س حبًا بالعزلة �إمن����ا درءً� لهجمة قاتل جمهول 
�ل����رتدد  �الأريحي����ة.  مبنته����ى  �شحاي����اه  يخت����ار 
و�لعزل����ة �قت�شي����ا �لتاأقل����م مع �ش����روط و�إلز�مات 
قلب����ت ما �عتدناه و�ألفناه يف حياتنا �ليومية قبل 
�جلائح����ة، و�ش����ار �ال�شتمتاع مبف����رد�ت �لف�شاء 
�لع����ام يتطلب �أخ����ذ �حتياطات ال ح�ش����ر لها ويف 
ج����و م�شح����ون مبخ����اوف ود�ع �أخ����ر. �حلل����ول 
�ملقرتح����ة لتجنب �الإ�شابة بهذ� �لفرو�س تطلبت 
�لبق����اء يف �لبي����ت و�ل�إلتز�م بتعليم����ات �شلطات 
�لبل����د، �أو م����ا ع����رف "خلي����ك بالبيت". م�����ذ �آمن 
بانتظار ما �شتف�ش����ي �ليه جتارب �ملخابر �لطبية 
م����ن نتائ����ج، م����ن غ����ر �ملتوق����ع �ن تك����ون قريبة، 
الإنت����اج ع�ج جلرثومة مهلك����ة �شلت حركة �لعامل 
و�أو�شدت �الأب����و�ب بوجه ما �عتدناه من �شروط 
�الجتماع. �إال �أن �لبيت/�مل�ذ حتول بفعل �لزمن 
وغي����اب موؤ�شر�ت �الإنف����ر�ج �لقريبة �ىل ما ي�شبه 
جتود  ما  بكل  و�ملجهزة  "�لكب�شولة" �لف�شائي����ة 
ب����ه و�شائ����ل �حلي����اة �حلديث����ة يف زمنن����ا �ملعومل 
و�جلام����ع بني عامل����ني؛ �لو�قعي من����ه و�إفرت��شي 
يف �آن. لذ� وبعد �شهري����ن بالتمام و�لكمال قررت 
و�شع �ل����رتدد يف خانة �ملن�شيات ومغادرة �ملنزل 
ال ل�ش����يء ب����ل مل����ا �أفتقدت����ه م����ن ممار�ش����ة هو�ي����ة 
ريا�ش����ة �مل�ش����ي �ليومية. ذلك فق����د تكفل �جلر�ن 
بتاأم����ني ما �حتاجه م����ن �ملو�د �لغذ�ئي����ة و�لطبية 
طيل����ة �لفرتة �ملا�شية ويف منطق����ة �شكنية ت�شمى 
"بي�شاء" ن�شبة ل�شكانيها من مو�طني هذ� �لبلد. 
ت�ش����ور �أن جتد �شلة �مل�شرتي����ات �أمام باب منزلك 
م����ع باق����ة ورد ربيع����ي �أو بي�ش����ة "عي����د �لقيامة" 
دون �أن ي�ش����اف ثم����ن هذه �لهد�ي����ا �ل�شغرة �ىل 
�لفات����ورة �لو�ج����ب دفعه����ا. فف����ي زم����ن �الأزمات، 
وم����ا تفر�ش����ه م����ن عزلة، �أق����ل وطاأة عم����ا نعي�شه، 
يتن����ادى �لب�شر �ىل بع�شهم، فيك����ون �جلار �أقرب 
�إلي����ك من �شقيق بعي����د وقت �حلاجة. ما بد� يل �أن 
�حلياة �لطبيعية وحالة �ال�شتقر�ر �لتي تنعم بها 
�ملجتمعات تفر�س قو�نينها ومنها �أن �لب�شر، �أقله 
جر�ين وما مل�شت����ه منهم، يف�شلون حالة �لعزلة، 
بفع����ل �شغوطات �لعمل و�لعائلة وما يرتتب على 
ذل����ك م����ن م�شاغ����ل د�خ����ل �أ�ش����و�ر �ملنزل/�لقلعة. 
�أو بلغ����ة �أخرى ي�شب����ح �لفرد �أمي����ل �ىل �الإن�شان 
�لباطني، �إن �أردت، ذلك �لقابع على �أ�شر�ره. لكن 
يف �أوق����ات �الأزمات/�لك����و�رث ومو�جه����ة بلوى 
غ����ر م�شبوقة مثل �لذي نعي�����س تفا�شيلها ينفتح 
�الأفر�د/�جلماعات �ل�شكانية على �أنف�شهم، وعرب 
�إ�شرتجاع ح�����س �الإرتباط باجلماع����ة �ملفتقد بعد 
ط����ول غي����اب. �أو ما يطل����ق علي����ه ��شرتجاع ح�س 

�الجتماعي". "�لتكافل 

لي�����س  �ملا�شي����ني  �ل�شهري����ن  خ�����ل  �أفتقدت����ه  م����ا 
��شتع����ادة لياق����ة ج�شدي����ة وتن�شيط حال����ة �لذهن 
فق����ط، بل ل�عت����ذ�ر من غي����اب عن م����كان �أحببته  
و�شد�ق����ة عقدتها مع ما توفره عنا�شره �ل�شامتة 
من �شفاء ل�شبب عرفت �شره �ليوم. وعرفت �أي�شًا 
�أن �لرب�ءة هي �أف�شل م�ذ يف �للحظات �حلرجة. 
ُمطهر، ح�ش����ب �لتعاليم �مل�شرحي����ة، للتخل�س من 
لوثة ما يحيطنا من �أخبار ن�شفها كاذب و�لن�شف 
�الآخر م�شكوك بيقينت����ه. كنت �أ�شاأل نف�شي؛ كيف 
يل �ن �أتاأكد من �لنهر ونو�ظمه �ملائية و�الأ�شجار 
و�ل����زو�رق �لر��شي����ة ووجوه م�شاة كن����ت �أتبادل 
�لتحايا معه����م من �لتعرف عل����ّي بعد غياب، ويف 
مكان حج����ر ال يبعد عن هذ� �لف�شاء �شوى خم�س 
دقائ����ق م�شيًا على �الأقد�م. كان����ت لهفتي كبرة ملا 
كان ينتظ����رين من مفاجاآت كي �إلغي حالة �إنتظار 
مربك. فاإن ت�شتعيد �شل����ة �ألفة مع مكان وتتقا�شم 
ما تتيحه �أجو�وؤه م����ع �الآخرين هو يف �حلقيقية 
�شطب على ح�س �الإغرت�ب. كما تركته، فقد وجدت 
�لنهر غافً� كعادته و�شاهم����ًا يف جريانه �الأبدي، 
جمددً� مياهه مبا جتود به �شماء هذه �جلزيرة من 
هبات تنتظرها �الأر�س بفرح. فيما بدت �الأ�شجار 
غريب����ة من �لنظ����ر�ت �الأوىل، فق����د تبدلت �أحجام 
�أغ�شانه����ا  وكاأن  وروده����ا،  و�زده����رت  �أور�قه����ا 
�ملت�شابكة و�ملبتورة و�ل�شغرة، هيكلها �لعظمي 
�ن �شحت �لت�شمية، �لذي عر�ه ف�شل �ل�شتاء، غد� 
�ليوم بفعل تبدل ف�شول �ل�شنة �ىل كرنفال حياة، 
حيث �إكت�شت ه����ذه �لكائنات �ألو�ن ف�شلي �لربيع 
و�ل�شي����ف �لباذخة يف جماله����ا وبوعود �شم�س ال 
تاأت����ي �إال ملاما. �لزمن يرتك �أثره على �الأ�شياء، ما 
منح ه����ذه �الأ�شجار فر�دة، ورمبا غر�بة، �أ�شكالها 
�خلارجي����ة �شمن طلق عرو�����س جمانية. �شارت 
له����ذه �لكائنات �شخ�شيات ت�شتطيع �لتعرف �إليها 
م����ن بعيد �أن �أ�شتوقفتك و�ح����دة منها وقر�أت على 

جذعه����ا �أ�شم����اء حمب����ني وتاريخ لقاء. م����ا بد� يل 
لوهل����ة، وه����ي حقيق����ة، �إن عنا�ش����ر �لطبيعة غر 
معني����ة ب�شروط �حلي����اة �جلديدة يف ظ����ل �أحكام 
�المرب�ط����ور كورونا �مل�شتجد-كوفي����د-19 . فها 
هي جّددت نف�شه����ا، و�أحتفظت ب�شحتها من دون 
�الإ�شتئذ�ن من �لب�ش����ر وبعيدً� عن �شرورهم �لذي 
عان����ت منه طويً�. فالتعامل مع �الأ�شياء �ل�شامتة 
ب����د� �أ�شهل ومن دون عقد وخماوف، يف حني كان 
علّي �الإلتز�م باحكام �لتباعد �الجتماعي و�شروطه 
مع �لب�شر، �إبقاء م�شاحة �أمان معقولة، مثلها مثل 
�مل�شافة �لفا�شلة بني �ملتبارزين. �لتحايا عو�شتها 
ح����ركات �لر�أ�����س و�الإ�ش����ار�ت و�ل����ك�م �ملتقط����ع 
م����ن ور�ء �لكمام����ات وع����ن بع����د، ال ت�م�����س وال 
حميمي����ة مبن تلتقيه. ومع ذل����ك فقد بدت حركات 
م����ن يحت�شنهم هذ� �ملكان يومي����ًا كوميدية، �أقرب 
�ىل مثيلته����ا يف �الأف�����م �ل�شينمائي����ة �ل�شامت����ة، 
�ن تاأمل����ت �لنا�س من بعي����د. �أ�شتثناء �الأطفال من 
�أحكام �الإمرب�طور �ملجحفة �أطلق �لعنان الأقد�مهم 
يف �جلري و�للهو و�شط تقافز �لك�ب �لبيتية �و 
رك����وب �لدر�جات �لهو�ئية، لكن �مللفت �ن �أجو�ء 
�لرع����ب �شرعان م����ا ت�شللت �ىل �إح����دى �ل�شركات 
�مل�شنع����ة لقلن�ش����وة �الآم����ان، تو�ش����ع ع����ادة فوق 
�لر�أ�س، ومنها �قتب�ش����ت قلن�شوة على �شكل خلية 
فرو�����س كورونا مبج�شات بارزة ب����داًل من �شكل 
�لدع�شوق����ة �ملتعارف عليه. وح����ده ذلك �ل�شخ�س 
�جلال�����س على م�شطب����ة و�ل����ذي يتو�شل �حلديث 
مب����ن ميرون به ونظر�ته تدعوه����م للم�شاركة يف 
منولوغه �لد�خل����ي فقد غاب عن هذه �مل�شاهد�ت، 
ه����ل �أطاح����ت ب����ه �جلائحة؟ رمب����ا غ����دً� �شيح�شر 
�أو بع����د �أيام، ذلك فق����د �شاغلني و�شع����ه يف �ملرة 
�الأوىل وحتدث����ت �إلي����ه يف �لثاني����ة. وحني ح�شر 
�لك�م ذكرين وقال؛ ب����ان �أق�شى �شيء يف �حلياة 

هو �ن تعي�س وحيدً� يف هذ� �لعامل.

 ظلْت لفظ����ُة �لثقافة حُملقة يف ف�شاء�ت متنوعة بني 
�لف����ن و�ملجتم����ع و�ل�شيا�شي����ة ومل ت�شتق����ر يف رك����ٍن 
مع����ني ، ب����ل بقي����ت يف �الآف����ق �ملفتوحة لتنه����ل عليها 
�لدر��ش����ات و�لبحوث و�لنقا�ش����ات �لطويلة. وكتاب 
�لثقاف����ة للموؤلف تري �إيغل����ن �ل�شادر عن د�ر �ملدى 
يف بغد�د ترجمة لطفي����ة �لدليمي ، قدم فكرة �لثقافة 
بهيئة متلونة ت�شلح ل����كلِّ تقلبات �لع�شور و�الأفكار 
وق����د �أخرج هذه �ملفردة من بح����ر �ل�شجاالت �لعائمة 
وو�شعه����ا يف ف�شاء �لفك����ر و�لفل�شفة وعل����م �لنف�س 
لكّن قبل �لدخول يف ِغمرة نقا�شات �لكتاب ن�شر �إىل 
�أن �ملرتجم����ة لطفية �لدليمي قد قامت برتجمة حو�ر 
للمفكر �يغلن �أج����ر�ه معه ديفييد �يبوين وُن�شر يف 
�ملطبوع����ة �لت����ي ت�ش����در ع����ن جامعة بي����ل �المركية 
وه����ذ� �حل����و�ر يو�شح بع�س �لق�شاي����ا �لثقافية عند 
�ملفك����ر ب�شكٍل موجٍز . يتاأل����ف �لكتاب من ف�شوٍل عدٍة 
ف����كان �الأول بعن����و�ن ) �لثقافة و�حل�ش����ارة( ، فعلق 
على �ملف����ردة باأنها حتم����ل يف معاٍن متع����ددة رئي�شة 
منها) تر�كمًا يف �لعمل �لفني و�لذهني و�ل�شرورة 
�لت����ي يح�ش����ل به����ا �الرتق����اء �لروح����اين و�لذهني ، 
و�لقيم و�لع����اد�ت و�لتقاليد و�ملمار�ش����ات �لرمزية ، 
و�لطريقة �لكلية يف �حلي����اة( )�س 35( وهذ� ي�شر 
�أن جمي����ع ط����رق �حلياة �لت����ي يعي�شه����ا �الإن�شان هي 
ثقافة . يطرح يف �لف�شل ذ�ته �آر�ء �لنقاد و�لف��شفة 
يف تعريفهم للثقافة وال�شيما �إليوت �لذي ر�أى باأنها 
كّل �لفعالي����ات و�الهتمامات �ملمي����زة ل�شعب ما وهنا 
يفتح �يغلن نقا�شًا ملح����ور �لف�شل �الأ�شا�س )�لثقافة 
و�حل�شارة( وهذ� جوه����ر �لف�شل فيورد �أطروحات 
�لباحث����ني و�ملفكري����ن منه����م �شامويل تايل����ور �لذي 

�الأخ�قي����ة  �لرفع����ة  �شي����اق  يف  �لثقاف����ة  �أن  ي����رى 
باعتباره����ا �أمرً� جوهريًا �كر �همية من �حل�شارة ، 
لكّن �حلقيقة �أن �لثقافة منتج تخلقه �حل�شارة ذ�تها 
�لت����ي ت�شعى �لثقاف����ة خللع قو�ع����د �ملتنانة �لروحية 
. بينما نلح����ظ �أن �إدور�د برنيت تايل����ور يرى �أنهما 
�ملركب �ملعقد �لذي يحتوي �ملعرفة و�ملعتقد و�لفن ، 
و�الأخ�����ق و�لقانون . يف حني �أن �ملوؤلف يجنح �إىل 
�الأدب وذ�ئقت����ه �لنقدية فيعر�س ق�شائد �شعرية منها 
لل�شاع����ر جيم�س ب����اأي ) �رتقاء �لكيا�ش����ة( يف عبارة 
يق����ف عندها ) �الفريق����ي �الأ�شود ال يع����زز �رتقاء �أي 
ثقافة( فرى �ملفكر �أن هذه �لعبارة تنطوي على نربة 
تقييمي����ة تعني �أن �الأفارقة لديهم ثقافة �ل�شياق �لذي 
يفيد بكونها �شكً� من �أ�شكال �حلياة . وبعر�س ر�أي 
روب����رت جي �شي يونغ حول جوه����ر �لف�شل في�شر 
�الأخ����ر �أن ) مفهوم �لثقافة تطور ليكون مرت�دفًا مع 
تيار �حل�شارة �لغربية ، و�لثقافة بهذ� �ل�شياق كانت 
�حل�ش����ارة ونق����د �حل�شارة مع����ًا ( �����س156 . وعند 
تعمقن����ا يف �لق����ر�ءة جن����د �أن �ملوؤلف ي����ورد �رتباط 
�حلي����اة بالثقاف����ة ب�ش����كل فل�شف����ي فيق����ول ) ف����اإن م����ا 
يجعل �حلياة ت�شتحق �لعي�����س يف �لغذ�ء و�ل�شر�ب 
مث����ً� مطلب �أ�شا�س من �لناحي����ة �لبيولوجية .. لكن 
يف حقيق����ة �الأم����ر �أن ك�شرة خبز عتيق����ة و�شربة ماء 
متو��شع����ة قادرت����ني على �إد�م����ة �حلي����اة( �س 165 
بق����در م����ا يحمل هذ� �ملعن����ى من فل�شفة لكن����ه يدخلنا 
يف �لت�ش����ّوف يف �أبيات قاله����ا �ل�شاعر �لعبا�شي �بو 
�لعتاهي����ة حمل����ت ذ�ت �ملعن����ى : رغي����ُف خب����ٍز ياب�ٍس 
تاأكل����ه يف ز�وية  وكوز ماء ب����ارد ت�شربه يف �شافية 
�ىل �آخر �لق�شيدة . ال ن�شتطيع �أن جنزم باأن �الأبيات 
ق����د ترجم����ت لك����ن ن����رى �أن تو�ف����ق �الأفكار ق����د جعل 
�ملوؤل����ف يعرب به����ذه �الطروحة ويب����دو �أنها ملخ�س 
لتج����ارب ع����دة . �إنحياز�ت م����ا بعد �حلد�ث����ة عنو�ن 
�لف�ش����ل �لث����اين ويكم����ن يف قال����ب جوه����ري ي�شقل 
في����ه �ملوؤلف فكرة تع����دد �لثقافات �لت����ي ركزت عليها 
ما بعد �حلد�ثة �لت����ي جات لتعلي من �شاأن �ملهم�شني 
و�الأقلي����ات و�الخت�فات و�لتهج����ني �لثقايف وتعدد 
�لهوي����ات ث����م ي�شه����ر عب����ار�ت ل�شعر�ء �نكلي����ز منهم 
كيجر�رد مائلي وهوبك����ز و�ل�شاعر لوي�س ماكني�س 
يف �شمي����م �لتجرب����ة �لثقافية �لتي تهت����م يف ق�شايا 
�حلي����اة وي����رى �أن ) �لثقاف����ات كيانات قائم����ة بذ�تها 
وال ينبغ����ي روؤيته����ا و�عتبارها موؤ�ش�ش����ة على �شيء 
�أك����ر جوهرية و�أهمي����ة من بع�س �ملفاهي����م �لقائمة 
و�ملكتفية بذ�تها مثل لله و�ل����روح و�ملادة و�لطبيعة 
�لب�شرية وقوة �حلي����اة .. �س 193 (وهذه �لثقافات 
بهذ� �ملعن����ى �ل�شياقي �لو��شع �أمر حا�شم و�شروري 
لوج����ود �الإن�ش����ان �لبيولوجي وهذه �أن�ش����اق ثقافية 
ك�شف����ت عنه����ا م����ا بع����د �حلد�ث����ة ويعل����ق �يغل����ن �أن 
�الأخرة قد �نحازت نحو ممار�شات ثقافية �لتي طاملا 
ر�أها �شخيفة و��شتمد حجته على بذلك مبا وجده يف 
�طروح����ات فيغن�شتاي����ن . يف �أطروحته ملو�شوعة ) 
�ل�وع����ي �الجتماعي( وقع����ت يف �لف�شل �لثالث فقد 
ر�أى �أن �ل�وعي �الجتماع����ي هو �أحد �الأ�شكال �لتي 

تعن����ي بها مف����ردة �لثقافة و�شميم ه����ذ� �لف�شل دخل 
يف عم����ق علم �لنف�س عن����د الكان وما �شبقه به فرويد 
ث����م يع����رج �إىل �أطروح����ات مارك�����س �الجتماعية يف 
كتاب����ه )ر�أ�س �ملال( �لذي يرى �الأخ����ر �أن �لفعاليات 
�حليوي����ة �الجتماعية جت����ري وقائعه����ا خلف ظهور 
�الأف����ر�د �ملوكلني بها . وهذ� جع����ل �ملوؤلف يدخل يف 
غمار �اليديولوجي����ا و�رتباطها بالثقافة يف حني �أن 
�اليديولوجي����ا �أمر خمتل����ف عن �لثقاف����ة الأنها ت�شر 
�إىل �لقي����م و�ملمار�شات �لرمزي����ة �لتي ير�د حتنيطها 
يف مف�ش����ل زمني حم����دد �شمن �شي����اق �حلفاظ على 
��شتمر�ري����ة �ل�شلط����ة �ل�شيا�شي����ة لك����ن �لر�ب����ط بني 
�الأطروحت����ني ه����ي �لوظيفة . وقادت����ه زوبعة �أفكاره 
�إىل �لدخ����ول يف �إ�شكالية �لثقاف����ة و�ل�شيا�شة و�أ�شار 
�أن����ه ال ينبغي ف�شلهما ق�ش����رً� مثلما ال ينبغي جعلهما 
تركيب����ًا مدجم����ًا . كذلك ذهب �ملفك����ر �إيغلن �إىل �للغة 
�لتي تنتق����ل عرب �ل�وعي وم����دى �رتباطها بالثقافة 
�إذ ع����رّب عنه����ا باأنه����ا �لعن�ش����ر �حلا�ش����م يف �لق�شايا 
�لب�شري����ة . بينم����ا يبع����ث ت����ري يف �لف�ش����ل �لر�بع 
ب) ر�ش����ول �لثقاف����ة( هك����ذ� عن����ون �لف�ش����ل وعر�س 
فيها ق�شايا �جلم����ال و�ملحاكاة و�لفن يف �أطروحات 
�أو�ش����كار و�يل����د( �ملهوو�ش����ان  ب����رك( و)  �أدمون����د   (
بفك����رة �لفن وعلم �جلم����ال وال�شيم����ا �الأول �شاحب 
�ملقال����ة �مل�شه����ورة يف عل����م �جلمال �لتي تن����اول فيها 
�ل�شيا�شية و�رتبط عنده �لف����ن �و �الأدب بال�شيا�شية 
، �أم����ا و�يل����د فعمل على تكري�س بحث����ه �خلا�س نحو 
�لف����ن بذ�ته ولذ�ته وبهذ� ي�شر �يغلن �إىل �أن �الأدب 
�لفن �لذي يرتبط بايديولوجيا يدخل يف �ل�شيا�شية 
و�ملعن����ى  �جلم����ال  ع����ن  يبتع����د  وبه����ذ�  و�ل�شلط����ة 
�حلقيق����ي للف����ن ويخ����دم �ل�شلطات �أما �لن����وع �الخر 
�لف����ن و�الدب لذ�ت����ه �ي يعرب عن �جلم����ال ووظيفته 
�حلقيق����ة وي����رى �أن �لف����ن �ملتح����رر م����ن �ال�شرت�كية 
و�الأيدلوجي����ة هو منتج للجم����ال وحيثما ي�شود هذ� 
�لف����ن ت�ش����ود �الإن�شاني����ة . ويف �لف�ش����ل �خلام�����س ) 
م����ن هردير �إىل هوليوود ( يط����رح فكرة �لثقافة يف 
ظ����ل �ال�شتعم����ار و�النروبولوجي����ا �لت����ي �أ�شبحت 
حم����ورً� يف �ملناظ����ر�ت �لعنيفة و�لثقاف����ة ذ�تها ر�أى 
�لف��شف����ة و�لباحث����ني �أنها خدمت كبدي����ل عن �لدين 
في�ش����ر �يغل����ن �أن له����ذه �ملو�شوعة در��ش����ة مف�شلة 
عن����ده بعن����و�ن �لثقافة وم����وت �الإله ��� وه����ذ� �لكتاب 
�شنتناول����ه يف مقالة قادمة���������� و�لتي ر�أى �أن �لبد�ئل 
�لثقافي����ة �لت����ي حلت حم����ل �لدين �و �الإل����ه يف �لقرن 
�لع�شرين منها �لفن و�لروح و�لعقل بد�ئل فا�شلة �أن 
حت����ل حمل �الإل����ه ومل ت�شتطع �أن متل����ي تلك �لفجوة 
، ويعر�����س �آر�ء �لنقاد �الدبي����ني يف �لقرن �لع�شرين 
ومنه����م ليفز �ل����ذي ي����رى �أن �الأدب يف حقيقته ميكن 
�أن يك����ون بدي����� عن �لدي����ن ، وري�شاردز �ل����ذي �أعلن 
�إن �ل�شع����ر ميلك �لقدرة على �إنق����اذ �أرو�حنا . �إيغلن 
يف �أطروحات����ه عن �ملاألوف ففي خامتت����ه عنو�نها ب� 
غطر�ش����ة �لثقاف����ة وحطت رح����ال �أف����كاره �إىل �الأدب 
�ل����ذي تقوقع يف �لدو�ئ����ر �الكادميية فغ����دت در��شة 

�الأعمال �الأدبية م�شعى هام�شيًا .  

الذكاء ال�صطناعي والأدب.. الوحُي في الآلة

جانيت ونتر�سون ايان ماكيوان

تيري اإيغلتن.. فكرة الثقافة بهيئة متلّونةمغادرة "الكب�صولة" في زمن العزلة
موج يو�سف لندن- في�سل عبداهلل



تييييويف املييمييثييل الييفييرنيي�ييشييي اليي�ييشييهيير 
اأفالم  يف  ظهر  الذي  بيكويل  مي�شيل 
بونويل  لييوي  مثل  ملخرجني  �شهرة 
وجان لوك غودار، عن عمر 94 عاًما. 
يوم  الفرن�شي،  لالإعالم  اأ�شرته  اأكدت 
املا�شي،  الأ�ييشييبييوع  وفيياتييه  الثيينييني، 

لكنها مل تعلن �شبب الوفاة.
للعامل  �شهرة  اأقل  اأنه  من  الرغم  على 
املتحدث بالإنكليزية، فقد كان بيكويل 
وم�شقط  فرن�شا  ووطنه  اأوروبييا  يف 
لل�شينما رفيعة  راأ�شه باري�س عنواًنا 
يف  العملية  حياته  بييداأت  امل�شتوى. 
الأربعينيات، و�شارك يف 170 فيلًما، 
من  الثمانينيات  اأواخيير  حتى  وعمل 

عمره.
جاء اأبرز ظهور له خالل فرتة املوجة 
الييفييرنيي�ييشييييية اجليييدييييدة، ليييييقييف اأميييام 
بريجيت باردو يف رائعة غودار عام 
ال�شهرة  بقبعته  "كونتمت"   1963
وحاجبيه الكثني. لكن اأعمال بيكويل 
اآخرين  م�شاهر  خمرجني  مع  ا  اأي�شً
يف اأوروبيييييييا �ييشييتييظييل حميييفيييورة يف 
اأعييمييالييه مع  ييا، ومنها  اأييي�ييشً الأذهييييان 
رييينييوار وجييياك ريفيت وجييان  جييان 
واألييفييريييد  فييرنيي�ييشييا،  يف  ميلفيل  بييييير 
وبونويل  بريطانيا،  يف  هيت�شكوك 

يف اإ�شبانيا.
يف اأوروبا، ح�شل بيكويل على عدد 
يف  ممثل  اأف�شل  منها  اجلييوائييز،  من 
الدويل"  ال�شينمائي  كاّن  "مهرجان 
ذا  اإن  ليب  "اإيه  فيلم  عن   1980 عام 
و"الدب  بيلوت�شيو،  مليياركييو  دارك" 
بييرلييني  "مهرجان  يف  الف�شي" 
و"�شرتينج   ،1982 ال�شينمائي" يف 

اآفر" لبير غارنييه ديفر.
تيييييزوج بيييييكييويل ثييييالث مييييييرات، من 

اإليونور هرت، واملغنية جولييت 

غريكو، واأخًرا من لوديفني كلرك. 
واأجنب ابنة من زواجه الأول تدعى 
اآن كورديليا. وظل متزوًجا من كلرك 

حتى وفاته.

بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــر

20 May 2020
General Political daily

Editor-in-Chief
Fakhri Karim

www.almadapaper.net

Email: info@almadapaper.net

اقــــرأ

العمود
الثامن

�شدرت عييين دار املدى الرتجمة العربية لرواية "يف اأمركا" 
ل�شوزان �شونتاج الروائية والفيل�شوفة والناقدة الدبية التي 
و�شفتهيييا اإحدى ال�شحيييف الأمركية باأنهيييا "اأذكى امراأة يف 
الوليات املتحدة الأمركيييية". مل تكن �شونتاغ جمرد كاتبة، 
واإمنيييا كانت يف املحل الأول ناقيييدة ثقافية معنية بال�شياقات 
الجتماعية املحيطة بالأدب، واأثر الأن�شاق املعرفية الأخرى 
)عليييم النف�س، والتارييييخ، والآيديولوجيا( يف ت�شكيل وعي 
الإن�شيييان احلدييييث، روايتهيييا يف اميييركا ح�شيييدت النجاح 
وال�شهيييرة وفازت عام 2000 بجائيييزة الكتاب الوطني، وقد 

و�شفها النقاد بانها عمل روائي مده�س.

لو اأن حفلة تعذيب  �شاب 
وال�شخرية منه وت�شويره واأفراد 

ال�شرطة "البا�شلة" يحلقون 
راأ�شه وحواجبه  يف اأحد مراكز 
حماية القانون ، من دون عقاب 

�شارم ملنفذيها، فقد ل ن�شتبعد اأن 
تتحول مراكز ال�شرطة اإىل دوائر 
تنفيذ الأحكام بحجة اأن �شرطتنا 

املغوارة تخاف على �شمعتها ، 
وتريد تنفيذ �شريعة اأويل الأمر.

الفيديو الذي ن�شرته و�شائل 
التوا�شل الجتماعي يقول: 
اإن �شاًبا من اأهايل بغداد، مت 

اعتقاله، جرميته الوحيدة 
اأنه قال اإن ال�شرطة اأخذت 

منه ر�شوة، ولكي يعرتف باأن 
ال�شرطة ل ترت�شي وهي فوق 
ال�شبهات، مور�شت معه �شتى 

�شنوف الإذلل، ومل يكتف 
مغاوير ال�شرطة بذلك، فقرروا 

اأن ي�شوروه بعد ان حلقوا �شعر 
را�شه وحواجبه ، واأن يبثوا 

الفيديو ، يف ر�شالة تقول: 
اإحذروا، ال�شرطة فوق القانون، 

والأهم، فوق ال�شعب..
ما بني �شمت وزارة الداخلية، 

وبني ب�شاعة الق�شا�س من �شاب، 
يعي�س النا�س اليوم يف ظل اأفراد 

واأجهزة يعتقد كل منهم اأن له 
احلق يف تنفيذ قانونه اخلا�س، 

قد تكون هناك جرائم ت�شتحق 
العقاب، لكن املوؤكد اأن العقوبة 

يجب اأن تاأتي باأمر من الق�شاء، 
ل باأمر من �شابط  يعتقد اأنه 

فوق القانون وفوق ال�شرائع. 
عندما ي�شر البع�س على تنفيذ 

قانونه اخلا�س، فاأغلب الظن اأننا 
ننجرف اإىل هاوية ل نهاية لها.
لعل الأخطر يف واقعة تعذيب 

ال�شاب واإهانته بفيديو م�شور، 
لي�س اأن اأفرادا من ال�شرطة 

قرروا اأن يكونوا هم الدولة وهم 
القانون، بل هو �شمت الدولة 

على مثل هذه الأفعال الإجرامية .
اليوم النا�س يعي�شون يف ظل 

اأجهزة اأمنية هي عبارة عن خلطة 
منتقاة من ت�شرفات ا�شتفزازية 

و�شتائم جاهزة وجهل تام 
بقواعد ال�شلوك الجتماعي، تلك 

هي موؤهالت البع�س من اأفراد 
ال�شرطة  بعد اأن �شرفت لهم 

الدولة جمموعة من العبارات 
املحفوظة يف علب قدمية من 
عينة "وين رايح"، "الأخ من 

يا عمام"، فت�شعر اأنهم جميعا، 
يرددون هتاًفا واحًدا، ويرتدون 

ثوًبا واحًدا، ويف يد كل منهم 
ا غليظًة يخرجها يف اللحظة  ع�شً

التي ي�شم فيها رائحة اختالف مع 
ممار�شاته الال�شرعية.

مرة اأخرى قد اأتفق مع القائلني 
اإن هذه وقائع فردية، لكنها يف 

النهاية تبقى ر�شائل رعب تبثها 
اأجهزتنا الأمنية التي نراها 
وديعة خانعة اأمام �شالطني 

الف�شاد واأمراء امللي�شيات و�شراق 
البلد، و�شنديدة مغوارة مع 
املواطن املغلوب على اأمره.

لقد عملت الب�شرية منذ عقود 
على اخرتاع ا�شمه القانون الذي 

هو عقد اجتماعي بني املواطن 
والدولة  ، ينتقل من خالله 

املجتمع من حالة الفو�شى، اإىل 
حالة النظام والتح�شر والعدالة 
التي تطبق على اجلميع، وهذه 

هي ال�شمانة الوحيدة ل�شتمرار 
احلياة، ومن دون ذلك �شنتحول 

اىل  جمتمع ي�شعر بال�شعادة 
والن�شوة عندما ي�شاهد �شيخ 

ع�شرة يعاقب مواطن لنه 
انتقده يف الفي�شبوك .

ال�شرطة يف 
"حالقة" ال�شعب 

يف �أمريكا

 علي ح�سني

�سباح عطو�ن.. �أنا يف حجر منذ خم�سني �سنةقبل مدفع اإلفطار
قحطان جا�سم جو�د

ال�شيناري�شيييت والكاتيييب �شباح عطوان 
املقييييم يف هولندا حالييييا يعد ابرز كتاب 
التلفزييييون وال�شينما وميييا زالت اعماله 
ل تبارح ذاكرة العراقيني. كتب فتاة يف 
الع�شرين وذئاب الليل واجنحة الثعالب 
وجرف املليييح وغرها. �شبييياح عطوان 
ا�شت�شفنييياه عييير زاويتنيييا قبيييل موعيييد 

الفطار يف جريدة املدى. قلنا له:-
*كيف تلخ�س رم�شان بجملة؟

-منا�شبييية ظريفييية لتجميييع النا�س حول 
موائد الطعمة الد�شمييية وامل�شل�شالت..

لغر.
*ما الذي تغر يف رم�شان اليوم؟

اح�شا�يييس  �شيييوى  الكثييير  يتغييير  -مل 
العراقي بانه مهان وم�شتلب وقد �شاقت 

به ال�شبل!
*الوجبات املف�شلة يف رم�شان؟

- ال�شاورميييا الرتكية اعداد البيت اف�شل 
طبق يل.

*ماذا تتابع من دراما رم�شان؟
- ل اتابع اي م�شل�شل فقط اعيد م�شاهدة 

م�شل�شل )اجلماعة(.
*ممثل تتابع ادواره؟

- هيييل من مثليييي  يرك�س خليييف النجوم 
ليتابع هذا املمثل او ذاك..؟ هههه.

*هل تتابع الف�شائييييات اكرث ام املواقع 
اللكرتونية؟

-الثنان معا كل منهما له وقته.
*اي املواقع تتابع؟

و  ح�شيييرا  يوتييييوب   ا�شيييوف  انيييا   -
.CNN

*والرامج؟
- براجميييي انيييا مييين ي�شعهيييا ل حمطات 

البث.
بالجيييراءات  رم�شيييان  تاأثييير  *هيييل 

ال�شحية؟
-�شخ�شييييا مل اتاأثر لنيييه  ل يوجد حجر 
�شحيييي  يف القريييية التيييي ا�شكييين فيها. 
وكل ييييوم ام�شيييي �شاعتيييني. ول تن�شيييى 
ان لرم�شيييان جيييوا ا�شطورييييا يتخذ فيه 

العرف الديني طق�شا امتاعيا ل عباديا.
*�شخ�شيييية تتمنيييى ان تكيييون معك على 

الفطار؟
- ا�شرتيييي برمتها. لكنها قليال ما جتتمع 
وانيييا مع زوجتيييي وولدي احيانيييا ناأكل 

حول مائدة واحدة.
* ماذا فطرت اليوم؟

- اليوم كان الفطور باميا وقيمة وكباب 
عراقيييي و�شلطييية ولنب وع�شييير برتقال 

طبيعي بليمونة.
*ماذا تتمنى على احلكومة اجلديدة؟

- احلكومة اجلديدة لن حتل اية م�شكلة 
فهيييي اداة  ملييين ر�شميييوا خيييارج البيييالد 

�شيا�شتها.
*اآخر اعمالك؟

- اخييير اعمايل عيييامل ال�شيييت وهيبة ج2  
وذئاب الليل ج3 .

*احلجر املنزيل اف�شل ام رفعه؟
- التيييزام النا�يييس ب�شبيييل الوقايييية هيييو 

احلجر احلقيقي.
*اين انت الآن وماذا تفعل؟

- حتت بطانيتي يف غرفة ظلماء ل�شوء 
غر �شا�شة النقال احاول النوم.

*هل احلجر املنزيل اف�شل او رفعه؟
-احلجييير ممتيييع ملييين يعميييل يف البييييت 
كالكاتب مثال فانا يف حجر تاريخي منذ 

خم�شني �شنة.

 جنم و�يل
الروائيييي واملرتجم �شيييدرت له موؤخرا 
بعنيييوان  روايييية  الرافديييين  دار  عييين 
ا�شميييه كمييييت" تتنييياول فرتة  "ميييكان 
احلرب العراقيييية اليرانية عام 1980 
حييييث ييييروي مييين خاللهيييا   عالقة حب 
انهيييا  وايل  عنهيييا  يقيييول  تراجيديييية، 
ت�شويييير �شفييياف للحيييياة العراقية قبل 
حيييزب  ورحييييل  الأمركيييي  الحتيييالل 
البعيييث. اإنهيييا جيييزء مييين م�شروعه يف 
كتابييية تاريخ اجلحييييم العراقي. �شبق 
للروايييية اأن ترجميييت اإىل لغيييات عاملية 

عدة.
 عبا�س �لعبودي

  املخرج  ال�شينمائيييي ي�شتعد لت�شوير 
"ورقييية  الفيليييم الروائيييي الجتماعيييي 
الطالق"، �شيناريو منتظر امل�شعودي، 

ومتثيل نخبة من الفنانني.  
  الفيلم الذي تبلغ مدة عر�شه 30 دقيقة  
تدور احداثه  حول طفل يحرم من الم 
ب�شبيييب الطيييالق ويعييياين مييين ق�شيييوة 

الأب، ليت�شيييرد يف ال�شيييارع وت�شتغليييه 
ع�شابة من جتار املخدرات.

 بثينة رحيم �سوكت 
يف  حتدثيييت  والكادمييييية  الباحثييية 
الينيدوة  التفاعلية اليتي نيظيمتيهيا كيليية 
عن  النبار  بجامعة  للبنات  الرتبية 
التيلوث  الني�شاطيات ال�شيكيانيية يف  اثر 
جائحة  ظل  يف  والتيطورات  اليبييئي 
كورونا وقد اقيمت الندوة عر من�شة 

الكرتونية.

حول العالم

باحثون يبتكرون قناًعا ميكنه قتل فريو�س كورونا بلم�سه
يعمل باحثون اأمريكيون على ابتكار قناع 
كورونا،  فرو�س  على  الق�شاء  �شاأنه  من 
حيث يتميز باإمكانية حما�شرة الفرو�س 
"ديلي  ل�شحيفة  ووفقا  مل�شه،  فور  وقتله 
ميل" الريطانية، فاإن القناع يحتوى على 
طبقة من الإنزميات ت�شاعد على حما�شرة 
اأجييزائييه  ا�شتهداف  خييالل  ميين  الييفييرو�ييس 
على  للق�شاء  الروتينية وف�شلها  البارزة 
حماولته  مبجرد  الييفييور،  على  الفرو�س 

اخرتاق القناع.
الرو�شية،  "�شبوتنيك"  نقلت  وح�شبما 
"كنتاكي"  جامعة  من  الباحثون  يو�شح 
اأبرز ميزات القناع اجلديد  اأن  الأمريكية، 
اأنه يلتقط الفرو�س 
ويحا�شره على 

من  يقلل  ممييا  يتعمق،  اأن  قييبييل  ال�شطح 
ميكن  الييتييي  الييهييواء  يف  اجل�شيمات  عييدد 

قائد  قال  اآخرين.  اأ�شخا�س  اإىل  تنتقل  اأن 
الكيميائية  الهند�شة  وبروفي�شور  الفريق 

على  الييقييدرة  "لدينا  بات�شكاريا:  ديباكار 
فقط يف  ت�شاعد  لن  قناع ذي طبقة  اإن�شاء 
 ،95-N اأقنعة  منع دخول الفرو�س مثل 
بل تق�شي على الفرو�س متاما". واأ�شاف 
من  ا�شتخدامه  "ميكن  اأنييه  الروفي�شور 
الرعاية  جمييال  يف  العاملني  ماليني  ِقبل 
الفرو�س  مع  يتعاملون  والذين  الطبية 
يييوميييييا وغييرهييم مميين يييفييتييقييرون اإىل ما 
قد  البتكار  اأن  كما  كورونا،  من  يحميهم 
عييدة  ميين  احلييميياييية  يف  م�شتقبال  ي�شاعد 
الب�شرية".  لالأمرا�س  م�شببة  فرو�شات 
وثورية  واعيييدة  بفعالية  البييتييكييار  ويعد 
اأنييه  عيين  ف�شال  الييفييرو�ييس،  على  للق�شاء 
منع  وحييتييى  اإبيييطييياء  عملية  ميين  �ييشيييييعييزز 

انت�شار الفرو�س.

وايتيتي  تايكي  املخرجة  بقيادة  هوليوود  جنوم  من  كبر  عدد  اجتمع 
لقراءة وجت�شيد رواية James and the Giant Peach للكاتب 
املعروف رولد دال وذلك عن طريق الت�شجيل عر الإنرتنت من منازلهم، 
الفنانني  �شمن  ميين   . امل�شتجد  كييورونييا  فييرو�ييس  ملواجهة  حميياوليية  يف 
وليام  وكري�س  رينولدز،  وريييان  �شرتيب،  مريل  العمل  يف  امل�شاركني 
يكون  اأن  املقرر  وميين  وغرهم.  كومربات�س  وبنديكت  هيم�شوورث، 
اإجمايل العمل 10 حلقات مت عر�س حلقتني منه اأم�س عر اليوتيوب. 

غر  العاملية  ال�شحة  ملنظمات  الأميييوال  جمع  اإىل  التعاون  هييذا  يهدف 
الربحية، التي تكافح كوفيد 19 يف اأكرث املناطق �شعًفا يف العامل. وقد 
Roald Dahl Story  بجمع ترعات مطابقة ت�شل  تعهدت �شركة 
اأكرث من مليون جنيه  اأو�شع ملنح  التزام  اإىل 1 مليون دولر، كجزء من 
رواية  اأن  يذكر   ،19 بيكوفيد  املتاأثرة  اخلرية  للموؤ�ش�شات  ا�شرتليني 
"جيم�س واخلوج العمالق"، واحدة من اأ�شهر الكال�شيكيات التي ن�شرت 
للمرة الأوىل عام 1961، وباعت اأكرث من 28 مليون ن�شخة حول العامل.

من  املتزوجني  الكويتيني  من  الكثر 
بتخفيف  طييالييبييوا  امييييييراأة،  ميين  اأكييييرث 
احلظر على تنقلهم، ما دفع بال�شلطات، 
الزوجات  لزيارة  ت�شريح  لتخ�شي�س 
بيييهيييدف تييخييفيييييف وطيييييياأة احليييظييير على 
عييائييالتييهييم. واأ�يييشيييبيييح مبيييقيييدور هييييوؤلء 
الإلييكييرتوين  الرتخي�س  على  احليي�ييشييول 
لييزيييارة الييزوجيية ملييدة �شاعة واحيييدة فقط 
اأن يثّبت  خالل يومني يف الأ�شبوع، على 
الييزوجيية يف  النظام الإلييكييرتوين عيينييوان 
التي  الييوجييهيية  ميين  للتحقق  الييتيي�ييشيياريييح 

يق�شدها الزوج. وفر�شت الكويت �شل�شلة 
اإجييراءات هي من بني الأكييرث �شرامة يف 
الييوبيياء  انييتيي�ييشييار  ميين  للحد  اخلييليييييج  دول 
يف  ا  �شخ�شً  112 بييوفيياة  تيي�ييشييّبييب  اليييذي 
 14850 بني  من  الرثية  النفطية  الييدوليية 
ال�شلطات  واأعلنت  ت�شجيلها.  مت  اإ�شابة 
حتى  �شامل  جتييول  حظر  عن  ال�شهر  هييذا 
الن�شاطات  كييل  معّلقة  اأييييار/مييياييييو،   30
احليوية  با�شتثناء  واخلا�شة  احلكومية 
وال�شرورية منها. ويتوّجب على ال�شكان 
احل�شول على ت�شريح اإلكرتوين للتوجه 

اإىل املتاجر و�شراء املواد الغذائية مّرة كل 
بامل�شي  للراغبني  ميكن  بينما  اأيييام.  �شتة 
خارج املنزل القيام بذلك ل�شاعتني يف فرتة 
ال�شلطات بتخ�شي�س  قرار  امل�شاء. وجاء 
زوجة  من  اأكييرث  من  للمتزوجني  ت�شريح 
بعدما اأثارت م�شاألة �شعوبة تنقل الأزواج 
�شجاًل حملًيا. فقد دعا النائب ال�شابق عبد 
اأن�س  الداخلية  وزييير  العمري،  اللطيف 
اإىل  "تويرت"  على  تغريدة  عر  ال�شالح، 
واإ�شدار  املعدد،  املتزوج  حييالت  مراعاة 

تراخي�س خا�شة بهذه امل�شاألة.

ميين جنيييوم وجنييمييات  كييبيير  عيييدد  يخ�شع 
هوليوود للحجر املنزيل يف الوقت احلايل؛ 
حفاظا على �شالمتهم وملنع تف�شي فرو�س 
بعد  وخا�شة  البالد،  يف  امل�شتجد  كورونا 
منهم.  البع�س  ووفيييييات  اإ�ييشييابييات  تييكييرار 
التي  العامة  امللل  حالة  من  الرغم  وعلى 
البع�س  ي�شف  امليينييزيل؛  الييعييزل  �شببها 
من  متكنهم  طرق  عدة  النجوم  هييوؤلء  من 
الييقيي�ييشيياء عييلييى تييلييك احليياليية وال�ييشييتييمييتيياع 
الآخر منهم  البع�س  باأوقاتهم، على عك�س 
الذي ل ي�شتطيع التكيف مع قيود احلماية 

التي فر�شها الفرو�س املميت. حيث اأكدت 
املمثلة الأمريكية ال�شويدية الأ�شل، مالني 
احلجر  بييفييوائييد  ت�شتمتع  اأنييهييا  اأكيييرميييان، 
للتقرب  الفر�شة  اأعطاها  لأنييه  ال�شحي؛ 
واإقامة  "�شبا�شتيان"،  الوحيد  طفلها  من 
اإجيييراءات  رغييم  له  �شخم  ميالد  عيد  حفل 
احلظر ومنع اأ�شدقائه من احل�شور، وذلك 
دونيللي،  جيياك  املمثل  زوجييهييا  مب�شاركة 
ويتعاون  �شنوات،  ب�شبع  ي�شغرها  الييذي 
املغنية  ونييفييت  جنييلييهييا.  تييربييييية  يف  مييعييهييا 
�شعورها  جاك�شون،  جانيت  الأمييريييكييييية 

بامللل من عزلة كورونا الإجبارية؛ موؤكدة 
مع  تق�شيها  حلييظيية  بييكييل  ت�شتمتع  اأنييهييا 
جنلها، وت�شتغل الوقت فى طهي احللوى 
املف�شلة له مثل، عمل "البانكيك" على �شكل 
متابعيها  �شاركت  وقييد  مو�شيقية؛  نوتة 
مقاطع فيديو لها عر اإن�شتجرام وهى ُتِعد 
الأمريكية  النجمة  �شعرت  فيما  الطعام. 
ال�شحي،  احلجر  باأهمية  دييياز،  كامرون 
نظرا  ال�شعادة؛  من  املزيد  لها  جلب  الييذي 
لأن زوجها العازف بنجي مادن، يهتم بها 
تزال  ل  وكاأنها  لها  الدائم  حبه  عن  ويعر 

يف �شهر الع�شل معه. تاأكيدا لأهمية العزلة 
املنزلية؛ اأو�شحت املمثلة الأمريكية اأرييل 
وقته  يف  جيياء  ال�شحي  احلجر  اأن  وينرت 
اأنفا�شها  تلتقط  جعلها  اأنييه  حيث  متييامييا؛ 
وتتاأمل حياتها وعملها وعالقتها بخطيبها 

لوك بينوورد، الذي ابتعدت عنه ب�شبب 
اعترت  بينما  الييعييمييل.  يف  ان�شغالها 
هريل،  اإليزابيث  الريطانية  املمثلة 
اأجواء  تعي�س  لأنها  حمظوظة؛  نف�شها 
احلجر ال�شحي يف بيتها الريفي مع 8 

اأ�شخا�س من بينهم والدتها وخالتها.

وفاة جنم �ل�سينما �لفرن�سية 
مي�سيل بيكويل

الطقس
اأعلنيييت الهيئييية العامييية لالأنواء اجلويييية العراقيييية حالة الطق�س لهيييذا اليوم 
)الربعييياء( اأن درجات احلرارة تنخف�س قليال عن معدلتها ليوم ام�س، وان 

اجلو �شيكون �شحًوا.   
C°  22 -C°  42 °C      �لنجف /   19 -    C° 38   /أربيل�

C°  23 -C°  45  / �لب�سرة      C°  22 -    C° 42  /بغد�د

C°   22 -C°  42  / �لرمادي     C°  19 -    C° 39   /ملو�سل�

جن����������������وم 
�����س���ت���ف���ادو� 
م����ن ع��زل��ة 
ك�������ورون�������ا 

كويتيون يطالبون بتخفيف �حلظر لت�سهيل �لتنقل بني زوجاتهم

مرييل �سرتيب تقر�أ �لرو�يات لدعم منظمات �ل�سحة 
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