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أوعـز رئــيس مـجـمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
بـــــتـــــكــــــر ثالث مـن بـــــطالت
اجليش االبـيض وذلك في اطار
دأبـت عـلـيه قـنــاة الـشـرقـيـة في
ـتـمـيــزين في مـخـتـلف تـكـر ا

ميادين اجملمتع.
وفـي اولى حـــلـــقــــات بـــرنـــامج
(اجلـــــــيـش االبـــــــيـض) الـــــــذي
تـعــرضه الــقـنــاة خالل الـشــهـر
الفضيل  تكر السيدت ام
عـــلي وام مـــنـــتـــصـــر الـــلـــتـــ
تــتــولـــيــان اعــداد الــطــعــام في
مـطبخ مـستـشفى الـفرات الـعام
سـتـشفى بـبـغداد ولم تـغـادرا ا
اضي منذ  31 كانون الثاني ا
مـفـضـلـت واجـبـهـمـا الـوطـني
ـصاب واالنسـاني في خدمة ا
بـــكــــورونـــا عـــلى الـــعـــودة الى
الـبيت لالطـمئـنان عـلى العـائلة

واالطـــفــال.و خالل احلـــلـــقــة
ـبـلغ مـادي يـعـ ـهـمــا  تـكـر
الـعـائلـت عـلى تـدبيـر قـوتهـما
الـــيـــومي فـــضـال عــلـى اتـــاحــة
الـفـرصـة لـلسـيـدتـ عـلـى لـقاء
اسرتيهما بعد غياب قارب على

الثالثة اشهر.

وفي السياق ذاته كـرمت القناة
وبــــايـــعـــاز من الــــبـــزاز ضـــمن
ثـالية)  رأة ا برنـامج (قالدة ا
ــمـرضــة شــيــرين عــلي نــعـيم ا
الـــتي تـــعـــمل في مـــســـتـــشــفى
اليرموك والتي قررت ان تقطع
يـومـيـا مـسـافـة  17 كـيـلـومـتـرا
لـــلــوصـــول من مــســـكــنـــهــا في
سـتشفى منـطقة الـشعب  الى ا
بركوب الدراجة الهوائية  بعد
تــوقف ســيــارات الــنــقل الــعــام
حرصا بسـبب حظر الـتجوال  
مــــنـــهــــا عـــلـى اداء واجـــبــــهـــا
االنـسـاني والـوطـني.وسـاهـمت
الــــقـــوات االمـــنـــيـــة في احـــدى
سـيــطـرات بــغـداد في مــراسـيم
ــرأة تــقـــلـــيــد نـــعـــيم بـــقالدة ا

ثالية ومنحها مبلغا ماليا. ا
ـــكــــرّمـــات الـــثالث وشــــكـــرت ا
البزاز لرعايـته للتـميز ورصده
احلــاالت االنــســـانــيــة وتــقــد

الدعم لكافة فئات اجملتمع.
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نـفـذت قـوة من احلـشـد الـشـعـبي
الحقـة فـلول عـملـيـة اسـتبـاقـيـة 
داعش في محـافظة االنـبار.وذكر
بــيـان لــلـحــشـد تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس انه (بــنـاء عـلى مــعـلـومـات
استخبـارية دقيقـة نفذت قوة من
احلــشــد ضـمن قــيــادة عـمــلــيـات
الحقة االنبار عـملـية استـباقيـة 
خاليـــــــا داعـش ضــــــمـن قـــــــاطع
ـسؤولـيـة في االنـبار  اسـفرت ا
عن الــعــثــور عــلى ثالث عــبـوات
نـاسفـة مـجهـزة لـلـتفـجـير). وفي
ديــــالى  أفــــاد مــــصــــدر أمــــني
بــســقــوط قــذائـف هــاون لــلــيـوم
الــثــالث عـلـى الـتــوالي بــأطـراف

ناحية العبارة. 
ـصــدر في تـصـريح امس وقـال ا
إن (قــذيـــفـــتي هـــاون ســقـــطـــتــا
بــأطـــراف نــاحـــيـــة الــعـــبــارة لم
تــتــسـبب بــأي اصــابـات تــذكـر)
مؤكدا أن (هـذا القذائق تـتساقط
منذ ثالثة ايام). وأعـلنت مديرية
شــرطــة جنــدة بــغــداد عن إلــقـاء
القبض على شخص سرق مكتب
صـيـرفة في مـنـطـقـة الزعـفـرانـية
وضـبط بــحـوزته مـبــلغ اكـثـر من
 70مـــلــيــون ديـــنــار.وقــال إعالم
ديرية في بيان تلقتخ (الزمان) ا
امس إن (دوريــات شـرطــة جنـدة

الزعفرانية نفـذت واجباً مشتركاً
مع الشـرطـة االحتاديـة وعدد من
األجـهـزة األمـنـيـة األخرى حـيث
تـمــكـنت من إلــقـاء الــقـبض عـلى
مـتهم قـام بـسرقـة صيـرفـة ضمن
ـعـهد) واضاف أن (ذلك شارع ا
جـاء بــعـد مـعـلـومــات دقـيـقـة عن
ـتهـم ضمن مـحـلة مـكان وجـود ا
الـشـمـوخ حــيث ضـبط بـحـوزته
ـسـروقـات وتـسـلـيـمه إلى عـلى ا
اجلـــهــــات اخملـــتـــصــــة إلكـــمـــال

التحقيق). 
واكــدت قــيـادة عــمــلـيــات بــغـداد
الـقــبض عـلى أكــثـر من  30 الف
مخالف حلـظر الـتجوال مـنذ بدء
االزمة .وذكر بـيان لـلعمـليات انه
مخالفاً ( القبض على 30277 
حلــظـر الــتـجــوال وحـجـز 1628
عـجــلـة ودراجـة نـاريـة مــخـتـلـفـة
وتـغـر 70325مـركـبـة مـنـذ 17
ـــاضـي). وافـــادت خـــلـــيــة آذار ا
االزمــــة في مــــحـــــافــــظــــة واسط
بــفــرض  107 غــرامـــة مــروريــة
وحـجز 152 عجـلة و 45 دراجة
نـاريـة وإحـالة  18 شـخصـاً الى
الـتــوقــيف بــســبب مــخــالــفـتــهم
لــتــعـــلــيــمــات حـــظــر الــتــجــوال
الـــــوقـــــائـي خالل الـــــســـــاعـــــات
اضيـة.وسجلت احملـافظة وفاة ا
طـفل بـعد تـعـرضه إلى مـهـاجـمة
مجموعة من الكالب السائبة في

مـنطـقـة اخلـاجـية  مركـز مـديـنة
الــكـوت.وقــال مـديــر إعالم بـيــئـة
احملافـظة عـلي فخـري إن (الطفل
تـعـرض إلى مـهـاجـمـة مـجـمـوعة
من الــــكـالب أدت إلى وفــــاته في
احلــــال) داعـــــيـــــا األهـــــالي إلى
(ضــــــرورة احلـــــذر مـن حـــــوادث
ــاثــلـة والســيــمـا مع انــشــغـال
ـالكـات الــصــحــيــة والـبــيــئــيـة ا
بـالوقـايـة من فايـروس كـورونا).
وتــعــد احلــادثـة هـي الـثــاني من
نـوعـهــا في احملـافـظـة بـعـد وفـاة
ــاضي في طــفل خالل الــشــهــر ا
ــنـطــقـة نــتـيــجـة هــجـوم نــفس ا

كالب سائبة. 
من جـهــة اخـرى  كــشـفت وزارة
الـدفـاع الــتـركـيـة عن حتـيـيـد 20
من عــــنـــاصــــر حـــزب الــــعـــمـــال
الــكـــردســتـــاني بــعـــد مــحـــاولــة
التـسلـل إلى منـطقـة عمـليـة (نبع
الـــسـالم) في شــــمــــال ســــوريـــا.
وقالت الـوزارة في بيان امس إن
ـهـام اخلـاصـة الـتـركـيـة (قـوات ا
أحبـطت محاولـة تسـلل لعـناصر
بي كـا كــا كـانت تـهــدف لـزعـزعـة
األمن واالســتــقــرار فـي مــنــطــقـة
وأضـاف عــمــلــيـة نــبع الــسالم) 
انخ ( حتـيـيد  20 عـنصـرا من
نـظـمة إثـر عمـليـة ناجـحة دون ا
الـــــســــمــــاح لـــــهم بــــتـــــحــــقــــيق

أهدافهــــم).
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امـس إن (اإلصــــابــــة اجلــــديــــدة
المرأة تـبـلغ من العـمر  40 عاماً
من سكان ناحية بحركة بأربيل)
وتــــابع ان (الــــوزارة شــــخـــصت
اصـــــابـــــتــــــ جـــــديـــــدتـــــ في
السـليـمانـية تـعودان إلى رجـل

أحدهمـا مسن يبـلغ من العمر80
مضـيفا عامـا واآلخر  29عاماً) 
(وبذلك يرتفع مجموع اإلصابات
في إالقــلـيم إلى  344 بـيــنـهـا 4
وفــيــات و 315 حــالـــة تــعــافٍ).
وفي بــابل  افـــاد مــصـــدر طــبي
بـتــســجـيل  4 اصــابـات جــديـدة
بـكـورونـا في احملـافـظـة. وافادت
دائــرة صـحـة مــحـافـظــة الـنـجف
شفاء أربعة مصاب من كورونا
في احملافـظة. وقـالت الدائرة في
بيان تلقته (الزمان) امس إن ( 4
مــصــابــ بــكــورونــا تــمــاثــلــوا
للشفاء التام من الفايروس  ولم
تـسـجل احملــافـظـة يـوم امس اي
اصابة جديدة بالعدوى). واكدت
دائرة صحـة ميسـان تماثل ثالث
ـصابـة بـالفـايروس حالـة شـفاء 
ـســتـشـفى. فــيـمـا ومــغـادرتـهــا ا
سجـلت دائرةصـحة الـبصرة 12
إصابـة جـديدة بـالعـدوى. وقالت
الدائـرة في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (الـــــدائــــرة شـــــخــــصت
12اصـابـة جـديـدة دون تـسجـيل

وفيات). 

لتمك القطاع الصحي والبيئي
قـال ألداء مــهــامه). من جــانــبه  
ــتــحــدث بـأسـم الـوزارة ســيف ا
الـبـدر في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
صـاب امس ان (جتربـة عالج ا
بكـورونا بـأستـخدام بالزمـا الدم
ــــــأخـــــــوذة مـن االشــــــخــــــاص ا
ـــتــعــافــ بــدات في الــبــصــرة ا
وبغـداد وحقـقت نـتائج ايـجابـية

حتى االن). 
في غــضــون ذلك  قــررت خــلــيـة
االزمة في مـحافـظة صالح الدين
ـدة عـشـرة ايـام غـلق احملـافــظـة 
بـعـد تسـجـيل اصـابـة مـؤكدة في
منطقـة بني سعد. وقـالت اخللية
في بـيـان  تــلـقـته (الـزمـان) امس
إن (احملـافظ رئيس خـلـيـة االزمة
عمار جبر وجه باغالق احملافظة
ــدة عـــشــرة أيـــام بــعـــد ظــهــور
إصـابـة لـوافـد من خـارج الـعراق

في قضاء بلد).
 وكانت اخللـية قـد اعلنت عن ان
االجهـزة اخملتـصة عـزلت منـطقة
بــني سـعــد الـتي شــخـصـت بـهـا
االصـــابـــة وذلك بــعـــد مــشـــاركــة
ــصـاب بـحــفل زفـاف قــبل ايـام ا
وشــــــــــخـص بــــــــــاصــــــــــابــــــــــتـه
بـــالـــفـــايـــروس.وســـجـــلت وزارة
صـحة كـردسـتـان إصابـة جـديدة
بـــكــــورونــــا في أربــــيل. وقــــالت
الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمان)

لـلـمـحـافـظـة مـشـيرا الـى أن هذا
الـــنــوع من الــفـــايــروس ظــهــرت
صاب مؤخرا.  أعراضه على ا
بدوره  قال وكيل الوزارة عضو
خلية األزمـة جاسم الفالحي في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس إن
(خــلـــيـــة األزمـــة تــقـــيم الـــوضع
الـصـحي والوبـائي يـومـيـاً بـدقة
ـــعــايــيــر وتــضع الــكـــثــيــر من ا
الـالزمـــة وتـــتـــابع االزدحـــامـــات
احلاصلة في بغداد أثناء احلظر
اجلــــــــزئـي الـــــــتـي ارتـــــــبــــــــطت
بـاالحتـيـاجات األسـاسـية بـشـهر
واطـن رمضـان  ونتـوقع من ا

االلــتــزام بـتــعـلــيـمــات اخلـلــيـة)
مــؤكـدا ان (تـســجـيـل اإلصـابـات
هو داللة عـلى وجود مـسح فعال
رضـيـة التـي تسـاعد لـلحـاالت ا
بـشكل كـبـيـر على تـكـوين صورة
حـقــيـقــيـة عن الـواقـع الـوبـائي)
واشـــــار الى ان (الــــعـــــامل األهم
بــتـوفــيـر الــدعم يـقع عــلى عـاتق
ـواطن وعـلــيه أن يـوفـر الـدعم ا
خلـلـيـة األزمـة من خالل االلـتـزام
بــالــتــعـلــيــمـات والــشــروط الـتي
تـصـدرها اجلـهـات اخملـتـصة في
الــوزارة ألن الـــغــايــة مــنــهــا هي
صــحـة االنــسـان وهــدفـهــا سـامٍ
ونــــتـــطــــلع اللــــتــــزام أكـــبــــر من
ـواطــنـ وكـذلك مـن احلـكـومـة ا
ــاديـة ــســتــلـزمــات ا بـتــوفــيـر ا

الالزمــــة وفــــضـل اســــتــــخــــدام
األدوية على مسؤوليته اخلاصة
حــتـى تــدهــورت صـــحــته وذهب
ـســتـشـفى وتــوفي هـنـاك) إلى ا
داعيا الى (عـدم التهويل ألن ذلك
قـد يـؤثـر عـلى الـوضع الـعـام في
.( ـواطن البالد وعـلى نفسـية ا
ــثـنى وكــان مــديـر عــام صـحــة ا
ـالـكي قـد حـذر من دخـول عـون ا
ساللــــة أوربـــيــــة من فــــايـــروس
كـــورونـــا هي (األشـــد خـــطــورة)

االصـابــات. واكـد وكــيل الـوزارة
عـــضــــو خـــلــــيـــة االزمــــة هـــاني
الــعــقــابي في تــصــريح مــتــلــفــز
تـــابـــعـــته (الـــزمــان) امـس (عــدم
وجــــود سـاللــــة مــــتـــــطــــورة من
فـــايــروس كـــورونــا فـي الــعــراق
قـادمـة من أوروبـا) مـشـيـرا إلى
أن (الــــشـــــاب الـــــذي تـــــوفى في
ـثنى أصيب بـكورونا محافـظة ا
ــــســــتــــشــــفى ولم يــــذهـب إلى ا
للحـصول على الـرعاية الـصحية
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نــفـت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
وجود ساللـة متـطورة لـفايروس
كـــــورونــــــا مـن نـــــوع اوربـي في
ـواطـنـ الـعـراق  فـيـمــا دعت ا
الى االلـتـزام بالـلـوائح الـوقـائـية
نع تفشي العدوى  مؤكدة انها
تـــدرس اعــــادة فــــرض احلــــظـــر
الــشــامل بـــعــد مــتـــابــعــة اعــداد
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قـــدمت احلــــكـــومـــة لـــلـــمـــجـــلس
الـــوزاري لـالقـــتــــصــــاد عـــددا من
قـترحـات بـهدف حـمايـة الـعمـلة ا
الصعبة تضمنت ايقاف استيراد
دة سـتة اشهـر وايقاف ركبـات  ا
اســتـــيــراد الـــســلع الـــكــمـــالــيــة 
واصـدار سـنـدات سـيـاديـة لـشراء
النفط من الدولة. وجاء في وثيقة
مـــوجــهـــة الـى اجملــلـس الــوزاري
لالقتصـاد حتمل توقـيع ام عام
مـجــلس الـوزراء اطــلـعـت عـلــيـهـا
(الزمـان) امس انه (بغـية احلـفاظ
على العملة الصعبة وعدم انهيار
قيـمـة الـديـنار الـعـراقي نـدرج لكم
ـقتـرحـات ادنـاه الـتي قـد تـسهم ا
بدعم اقـتصـادنـا الوطـني في هذه

ـرحلـة مـرحـله انـتـشـار جـائـحة ا
ـقــتــرحـات كــورونـا). وتــمــثـلـت ا
بايـقاف اسـتيـراد السـيارات سـتة
تفق اشهر والـسماح بـاستيـراد ا
عليهـا مسبـقا حصـرا  خصوصا
يا وان اسعار السيارات ثابتة عا
وعــــدم احلـــاجــــة الـى مـــزيــــد من
ـــرحـــلـــة الـــســـيــــارات في هـــذه ا
وايقاف اسـتيراد الـسلع الكـمالية
بالـتنـسيق بـ وزارتي الصـناعة
ــــــــدة ســـــــتـــــــة والــــــــتـــــــجـــــــارة 
اشـهـر واصـدار سـنـدات سـيـادية
مــقـدرة عــلى ســعــر الــنــفط تــبـاع
ـتـلك بـحـسب الـســعـر احلـالي و
ـوجـبـهـا عـددا مـحددا ـشتـري  ا
من بــــرامـــــيل الــــنــــفـط وله احلق
ببـيعـهـا الى الدولـة بعـد مضي 6
اشهر  وبهذا تسحب الدولة اكبر

ـكن مـن الـسـيـولــة الـنـقـديـة. مـا 
واذا مـا طـبق قـرار مـنع اسـتـيراد
السـلع الـكمـالـيه فـهذا يـعـني منع
اســتــيــراد كل شيء كــمــالي غــيــر
داخل بــاالنــتـــاج مــثل كــمــالــيــات
الـســيـارات وكـمــالـيــات الـهـواتف
الـــذكـــيـــة واحلـــقــائـب واالحـــذيــة
البس وادوات الــزيــنــة  وكــذلك ا
الـــنــســـائـــيــة والـــرجـــالـــيــة وهي
ــكن صـنـاعـتـهـا وغـيـرهـا  سـلع 
مــحـلــيــا مــا يــؤدي الى تــشــجـيع
الــصــنـاعــة الــوطــنــيــة .  واتــخـذ
اجمللس الـوزاري لالقتـصاد خالل
جلساته االخيرة قرارات عدة بعد
دراســته مــجـــمــوعــة من اآللــيــات
واحلـــلـــول بــشـــأن تـــأثـــيـــر أزمــة
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــنـــفط في
ــيــة عـلـى الـوضع األســواق الـعــا

االقتصادي واالجتماعي للبلد من
اجل اتــخــاذ الــتــدابــيـر الـالزمـة 
ـــعـــاشي ـــســـتــوى ا حلـــمـــايـــة ا
لـلـمـواطـنـ وكـذلك إيـجـاد بـدائل
ـوازنة الـعامـة للـدولة. من تدعم ا
جـهــة اخــرى قـال مــوقع مــخـتص
تابعة أخبار النفط العراقي أن
العـراق سـيـواجه تـعـقيـدات فـنـية
ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض
إنـتـاج الـنـفـط دعـمـا التـفـاق أوبك
عــــلى ســــحب نــــحـــو  10 مالي
واجهة برميل يومـيا من السـوق 
انـــــخــــفـــــاض أســــعـــــار الــــنـــــفط
Iraq Oil اخلام.وبـحـسب موقع
 Report فـــــــإن (الــــــــعـــــــراق لن
يستـطيع تلـبية اتـفاق التـخفيض
في حــصـتـه إال من خالل االتــفـاق
مع الـشركـات الـدولـيـة الـتي تـدير

حقول النفـط) مرجحا ان (يواجه
العراق مـفاوضات صعـبة مع تلك
الــشــركـات بــالــنــظــر إلى أحــكـام
العـقود التـي حتمي الـشركات في
مـــثل هـــذه الــظـــروف).  والـــتــزم
الــعـراق بــتــخــفـيـض إنـتــاجه من
الـــنــفـط بــنـــســـبــة تـــصل إلى 23
قبل ما ئة ابتداء من الـشهر ا با
سيؤثر علـى اإلنتاج احلالي الذي
يـبــلغ مــعـدله نــحـو  4.5 مـلــيـون
بــرمـــيل يــومـــيــا.وخالل الـــشــهــر
ـاضي أرسل الــعـراق اقــتـراحـا ا
ية إلى جميع شركـات النفط الـعا
طـالــبـا مــنـهــا خـفـض مـيــزانـيـات
تطـويـر حـقـول النـفط بـنـسـبة 30
ـــئه بـــعــد ان أثـــر انــخـــفــاض بــا
أســـعـــار الــنـــفـط عــلـى اإليــرادات
احلـــــكــــومـــــيــــة لـــــكــــنـه قــــال إن

قـتـرحـة لن تـؤثر الـتخـفـيـضـات ا
على إنـتاج الـنفط اخلـام . وتعمل
الشركات الدولية في حقول النفط
ـوجب اجلــنـوبــيــة في الــعــراق 
عقود خـدمة تمـنحهـا سعرا ثـابتا
ـنـتجـة وتـقوم مقـابل الـبـراميل ا
الـشركـات بـتـطـويـر حـقـول الـنفط
مـــــــقــــــابـل كــــــلف تـــــــدفــــــعــــــهــــــا
بـغداد.وخـفـضت شـركـات الـطـاقة
في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم اإلنـفـاق
بعـد أن انخفـض سعر خـام برنت
الـقـيـاسي أكـثــر من الـنـصف مـنـذ
بداية الـعام فيـما انهـارت أسعار
النفط بـشكل كبـير خالل األسبوع
اضي لتصل الى مستويات غير ا
مـســبـوقــة.وال تـزال وزارة الــنـفط
تنتظر ردا من شـركات النفط على

هذا االقتراح.
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افادت تـسـريبـات بـتشـكـيل جبـهة
نـيــابـيــة مـؤثــرة رافـضـة لــرئـيس
ــــكـــــلف مـــــصــــطـــــفى الـــــوزراء ا
الكاظـمي فيـما يواصل الـكاظمي
مــفــاوضــات صـــعــبــة مع الــقــوى
الـســيـاسـيــة بـغـيــة الـتـوصل الى
تشكيلة حكومية حتظى بالتوافق
قبـوليـة على امل  الـتمكن من وا
عرض قائـمة باسـماء جديـدة بعد
رفض تــشـكــيـلــته الـوزاريــة الـتي
عـرضـهـا عـلى تـلك الـقـوى اواخـر
ــــاضي.وبـــــحــــسب االســــبـــــوع ا

معـلـومات تـلقـتـها (الـزمان) امس
فـإن(اجلـبهـة الـرافـضـة لـلـكـاظمي
تـشـكـلت نـتـيـجـة لـتـكـلـيـفه فـريـقـا
مـفاوضـا مـرتـبـطا بـشـكل مـبـاشر
بـالسـفـارة األمـريكـيـة وتـرشـيحه
شـــخـــصــيـــات مـــثـــيــرة لـــلـــجــدل
وبعضـها مرتـبط أيضا بـالسفارة
األمريـكـية وبـعضـهـا اآلخر عـليه
مـلــفـات فـســاد وبـعـضــهم أيـضـا
يــحـمـل شـهــادة مــزورة) بــحـسب
ــــصـــادر الــــتي اشــــارت الى إن ا
(األمـور ذاهــبـة لــتـشــكـيل جــبـهـة
مـعـارضـة لـلــكـاظـمي تـضم هـادي
ـالــكي وايـاد الـعــامـري ونــوري ا

عالوي وخمـيس اخلنـجر ونـوابا
ـــــوصل وبـــــعض الـــــنــــواب من ا
السنـة مع تأيـيد كردي يـتمثل في
اإلحتــــاد الــــوطــــنـي وتــــغــــيــــيـــر
واجلــــمــــاعــــة اإلسـالمــــيــــة). ولم
ــصــادر( انــضــمــام تــســتـــبــعــد ا
احلـكـيم لـلـجــبـهـة الـرافـضـة بـعـد
ورود إشـــــــــــارات مـن نـــــــــــوابـه).
ورفضت غـالـبيـة الـكتل الـشـيعـية
الـكـابـيـنــة الـوزاريـة الـتي قـدمـهـا
الــكـــاظــمي اجلــمــعـــة وطــالــبــته
بـاسـتــبـدال مـرشـحــيه اذ انـتـهى
اجـتـمـاع قـادة الـقـوى الـشـيـعـيـة
الــذي عــقــد مـــســاء اجلــمــعــة في

مـنـزل  الـعــامـري ودام سـاعـتـ
بــاالتــفــاق عـــلى حتــديث أســمــاء
الــكــابــيـــنــة الــوزاريــة ورفض كل
ـــقــتـــرحــة وطـــالــبــوا األســـمــاء ا
بتغـييرهـا.وأكد مصـدر  سياسي
في تــــصــــريح امـس ان (الــــقـــوى
السياسية أبـلغت الكاظمي بشكل
واضـح بـــــأنــــــهــــــا لن تــــــصـــــوت
حلــكــومــته إذا لم يــغــيّــر قــائــمــة
وزرائه) مـــــشـــــيــــرا الـى انه (من
ـقـرر أن يـعـقــد اجـتـمـاع مـسـاء ا
اليـوم األحد لالطالع عـلى قائـمة
وزراء مـعـدلـة يـقـدمـهـا الكـاظـمي
مع اسـتـمـرار حـواراته اجلـانـبـية

مع الـــكـــتل ذاتـــهـــا) واوضح  ان
(اخلالفات على وزارات الداخلية
والــدفــاع والـنــفط والــكــهــربـاء
ــكـون ـالــيــة تـدور بــ كـتل ا وا
الـواحد) مـؤكـدا إن (هـنـاك رفـضا
لشـرط األكراد بـاإلبـقاء عـلى وزير
.( ــالــيــة احلــالي فــؤاد حــســ ا
مضى قـائال ان (الـكاظـمي يواجه
ـرشـحي رفـضـاً ألكــثـر من ســبب 
وزارات مــثل الــنـفط والــصــنــاعـة
ـالـية والـداخـلـية). والـكهـربـاء وا
بــــدوره أكــــد الــــنــــائب عـن دولـــة
القـانـون كاطع الـركـابي (موافـقة
الـكـاظــمي عـلى تـغـيــيـر مـرشـحي

بعـض الوزارات أبـرزهـا الـشـباب
واخلارجية)

وأضاف أن (بعض األسماء كانت
مـحل اعـتـراض الـكـتل الـشـيـعـية
التي منحته مهلة  48 ساعة للرد
عــــلـى االعــــتــــراضـــــات). وتــــوقع
الـــركـــابي(الـــتـــصـــويت عـــلى 15
رجح ان ا وزيراً  في جلسة البر
انـعــقــادهـا في االســبــوع احلـالي
بعـد جتاوز اخلالفات عـلى بعض
) من جـــهـــته اتـــهم  ـــرشـــحـــ ا
رئــيس كــتـلــة الــفــتح الــنـيــابــيـة
خالفة محمد الغـبان الكاظـمي 
ـبرم مع الكـتل الشيـعية االتفاق ا

بــشـأن مــرشــحي الــوزارات.وقـال
في تغريـدة على تـويتر إن ( كـتلة
شـــيــعـــيــة مـــحــددة أصـــرت عــلى
ـــكـــلف في تـــفـــويض الـــرئـــيس ا
اخــتــيــار الـــكــابــيــنــة لــغــايــة في
نفسها) مبينـاً أن (الكتل الشيعية
األخـرى وافـقت بــشـرط أن يـطـبق
ـــبــدأ عـــلـى اجلــمـــيع دون هـــذا ا
اســتـــثــنـــاء). وتــابع الـــغــبــان أن
ــكـــلف خـالفــاً لـــذلك (الـــرئــيـس ا
ـــبــــدأ قـــبل مـــرشـــحـي الـــكـــتل ا
الـــكـــرديـــة والــســـنـــيـــة وتــعـــامل
بـازدواجـيـة وهـذا األمـر مـرفوض
ويــعـقــد تـمــريـر الــكــابـيــنـة)ِ . في

غـضـون ذلك تــوقع مـسـؤول مـلف
الــعــراق في مــقــر رئــيس احلــزب
قراطي الكردستاني مسعود الد
الــــبــــارزانـي عــــرفــــات كــــرم في
تغـريـدة عـلى تـويتـر وجـود رغـبة
شـيـعــيـة بـإجـبـار الــكـاظـمي عـلى
االعـتــذار لــيـبــقى رئــيس الـوزراء
ـهـدي في ـســتـقـبل عــادل عـبــدا ا
مـنصـبه بـالـقـول: (أظن أن الـكتل
الــسـيــاسـيــة الــشـيــعــيـة ســتـدفع
الكاظمي إلـى االعتذار وذلك لكي
ـهـدي في مـنـصبه يـبقى  عـبـد ا
وهــو آخـــر قــرار قــبـل االنــهــيــار)

بحسب تعبيره.
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مـوقع تـويـتـر ال يغـيـر الـكـثـيـر.فـقادة
الـــســفن احلـــربــيـــة األمــريــكـــيــة في
اخللـيج مخـولون بـالفـعل التخاذ أي
إجـراءات يــعـتـقـدون أنــهـا ضـروريـة
حلــمـــايــة أرواح أطــقـــمــهم وسالمــة
سفنهم.وهم مـعتادون على تـكتيكات

القوارب اإليرانية الصغيرة.
WO Ëœ  «d²¹uð

لــكـن األحــداث األخــيــرة تـــظــهــر أنه
ي بالوباء بالرغم من االهتمـام العا
ــوجـودة فــإنّ الــتـوتــرات الــدولـيــة ا
ـا تـكـون قـد مـسـبـقـاً لم تـخـتف. ور
تفـاقمت.والـسبب هـو أن لدى كل من
ــتــحــدة وإيــران أهــدافـا الــواليــات ا
استـراتـيجـيـة في ما يـتـعلق بـاآلخر.
وهـذه األهــداف لم تـتــغـيــر إذ تـريـد
إيــــران احلـــد مـن نـــفــــوذ الـــواليـــات
نـطقة وتـوسيع موطئ تحـدة في ا ا

قدمها.
وتــــشــــيــــر الـــــزيــــادة األخــــيــــرة في
الـضـربات اجلـويـة اإلسـرائـيـلـية في
ــثـال إلى أن سـوريــا عـلى ســبـيل ا
إيـران وحــلـفـاءهـا مــازالـوا يـسـعـون
بــنـــشـــاط لـــتــحـــقـــيق هـــذا الـــهــدف
ا يشـعر بعض قادة إيران هناك.ور
ـتــحـدة بـالــنـظـر إلى أنّ الـواليــات ا
صـراعـاتـهــا الـداخـلـيـة لـيس لـديـهـا
ـواجــهـة في الــكـثــيـر مـن احلـمــاس 

اخلليج. 

وهـناك خـطـر من أنّ تـؤدي الـفوضى
وعدم اليقـ بسبب أزمـة كوفيد-19
ــــــتــــــشـــــدديـن في إلـى تـــــعــــــزيـــــز ا
ـــثل فـــإن إدارة تـــرامب إيـــران.وبـــا
ـمـارسـة "أقـصى تـعـزز سـيـاسـتـهـا 
ضـغط" عـلى إيـران العـتـقـادهـا عـلى
ـكن أن يؤدي مـا يبـدو بـأنّ الـوبـاء 
ـطاف إلى انهيـار النظام في نهاية ا
اإلسالمـي في طــهــران. والــغــالــبــيــة

الــــــعـــــظــــــمـى من اخلــــــبـــــراء
اإلقــلـيـمــيـ الــذين اسـتــمـعت
إلـــيـــهم ال يـــتـــفـــقــون مـع هــذا

االعتقاد.
وفـي غــــضــــون ذلـك تــــواصل
إيران إحراز تقدم على جبهات
أخــرى.ويـــشــيــر إطالق إيــران
ـا زعم احلـرس يـوم األربـعــاء 
الــــثـــوري اإليــــراني أنه قــــمـــر
صنـاعي عـسكـري بـاستـخدام
صاروخ يـبدو أنه يـعتـمد على
تـــكــــنـــولـــوجــــيـــا مـن كـــوريـــا
الـشــمـالـيـة إلـى أنّ الـبـرنـامج
الـصاروخي اإليـراني مـسـتـمر
في الــتـحــسن.وبــيـنــمـا تــبـقى
إيـران اســمـيـا ضـمن اتــفـاقـيـة
ـية عام 2015 مع القـوى الـعا
الـــتي حـــدّت من أنـــشـــطــتـــهــا
النـووية فإنـها تنـتهك الـعديد
من شــــروطـــهــــا.وفي حـــ أن

ـــــــاضـي حــــــ حتـــــــرشت زوارق ا
سريعة مسـلحة تابعة لـفرع البحرية
جموعة باحلرس الثوري اإليراني 
مـن الــســفـن احلــربـــيــة األمــريـــكــيــة
الـــعــــابـــرة فـي اخلـــلــــيج بــــحـــسب
ـتـحـدة.وكـان بـ السـفن الـواليـات ا
األمـريـكـيـة الـقـاعـدة االسـتـكـشـافـيـة
ـــتــنـــقــلـــة "يــو إس إس لـــويس بي ا
ـدمــرة "يـو إس إس بـولــر" وكــذلك ا

بول هاميلتون.
وتـقـول الـبــحـريـة األمـريـكـيـة إنه في
أحــــد احلـــــوادث مــــر زورق حــــربي
إيراني بسـرعة فائـقة على بـعد نحو
تسعة أمـتار من مقـدمة سفيـنة خلفر

السواحل األمريكي.
وأقــــر احلــــرس الــــثــــوري اإليــــراني
بـحـدوث مـواجـهـة لـكنـه ألـقى الـلوم

. على األمريكي
وقـال القـائـد الـعـام للـحـرس الـثوري
اإليــراني اجلـنــرال حــسـ سالمي
أمس اخلـمـيس إنه أمـر قـوات إيران
الـبـحـرية "بـتـدمـيـر أي قـوة إرهـابـية
أمـــريــكـــيــة في اخلـــلــيج" عـــلى حــد
تعبيـره "تهدد أمن اجليش اإليراني

دني". أو الشحن ا
اخلــــــوف اآلن هــــــو أن تــــــتــــــحـــــول
نـاورات العـدائيـة وحرب الـكلـمات ا
إلـى أفـــــعـــــال.ومع ذلـك فـــــإنّ "أمــــر"
الــرئــيس تــرامب الــذي أعــلــنـه عــبـر
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وقـالـت الـعـلي بك فـي لـقـاء مــتـلـفـز
تــــــابــــــعــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
عاجلـات التي وضعـتها الوزارة (ا
نتـهية جاءت راحل ا المتحانـات ا
بـعـد اجـتمـاعـات دوريـة مـكـثـفة في
ــديــريـة الــعــامـة هــيــئـة الــراي و ا
للـمناهج الـتي اجرت دراسـة جدية
راعت فيها ظروف طلبة احملافظات
كــــافـــة ســـواء تـــلك الـــتي شـــهـــدت
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عـدت وزيــرة الـتـربـيـة ســهـا خـلـيل
الـــــعـــــلي بـك ان مـــــاطـــــرحـــــته من
معـاجلات وتقـليص مـواد بالنـسبة
ـنـتـهـيـة كان ـراحل ا المـتـحـانات ا
عادال ومنـطقـيا ينـسجم مع ظروف
الـطـلـبـة  ,مـؤكـدة عـدم وجـود قـرار
بالـغاء االمتـحان التـمهـيدي لطـلبة

الدراسة اخلارجية.

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق
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العـديد من اخلـطوات الـتي اتخـذتها
كن الـتراجع عنـها يخشى طهران 
خبراء من أن إيران تـسعى للوصول
إلى موقع يـتـيح لهـا تصـنيع أجـهزة
ركـزي من ألياف الـكربون - للطـرد ا
وهي اآللــيـة األســاســيـة لــتـخــصـيب
اليورانيوم - على نحو سري خارج

نطاق التفتيش الدولي.
وقـد تـكـون الــتـوتـرات بـ الـواليـات
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أظن بعـد بضع سنـ يصبح العـراق في مقدمـة الدول من حيث عـدد احلاصل
اجسـتير على الـشهادات الـعليـا  اذ تشهـد جمهـرة احلاصلـ على شهـادتي ا
ـوا مـتـسـارعا الفـتـا لألنـظار قـيـاسـا الى عـدد السـكـان الـذي بلغ والـدكـتوراه  
األربعـ مليونـا  وهي ظاهرة تُسـعد أي انسان وطـني  فال أفضل من التوسع
في التعـليم العـالي ليحـصل األبناء عـلى حقوقهـم بالتعـليم  فهـو أساس التـنمية
واخلـطـوة االولى لبـلـوغ الـرقي وبدونـهـا تـتعـثـر كل اخلطـوات مـهـما كـانت  كـما
أظن ان تزايـد الشهادات وبهذا احلـجم الكبير يفتـرض ان ينعكس على الواقع 
فال قيـمة لعـلم دون أن يجني اجملـتمع مـنافعه  وفي ذلك يـكمن جانب من أهـمية
العـلم  وهنا مـربط الفـرس كمـا يُقال  فـاذا كان الـتنويـر من أبرز وظـائف العلم
للـمجتمع  فالوقائع على األرض ال تشـير الى ذلك  بل ان مظاهر التخلف أكثر
بـروزا من مـظـاهر الـتـنـويـر  ولسـت بحـاجـة الى كـثـيـر تأمل لـتـطـلق حـكـمك بأن
مجتـمعنا أقرب كـثيرا للتخـلف منه الى التحضر  هـذا اذا كنت موضوعيا  وال
تنـظر لالمور من منظور ( مؤدلج )  او تتحكم بك أبعاد سياسية او اجتماعية 
او تدافع عن غـير الصـحيح اسـتنادا الى قـيم باليـة لم يعـد لها حـضور في عالم
يتـسابق مع الريح لالرتقاء بنوعـية احلياة  وألبدأ من اختصاصي في االعالم 
ـاجستير والـدكتوراه  بينـما لم نتمكن فما قـيمة آالف شهادات الـبكالوريوس وا
ا من صناعـة اعالم مواطنة قـادر على صهـر اجملتمع وتغـيير منـظومته الثـقافية 
ـا هـو مـتــقـدم ?  او انـشـاء وسـائل اعالم هـو مـسـتـحـدث  وتــعـمـيق تـطـلــعـاته 
ـثـيالتــهـا في دول كـانت الى وقت قـريب تـعــد مـتـخـلـفـة  ولـذلك كـانت مـنـافـسـة 
توصف بـأقذع النعوت . ومـا قيمة آالف الـشهادات في اجملال الريـاضي  بينما
الريـاضة في بالدنا متـأخرة  ولم نتـمكن على مـدى عشرات السـن من حتقيق
اجناز يُـشار له بالبنان اال ما ندر وبشق األنفس ?  ولم نتمكن من اشاعة ثقافة
رياضيـة على أسـاس علمي  فـمازالت الـرياضة الـنسـوية لديـنا عـيبا  مـا نفعل
بأكـداس من شهادات الـفنون  بيـنما لم نـتمكن من االرتـقاء بذائـقة اجملتمع  او
ستـواها الفني سرح وغيـرهما تقـترب  تكون لـنا أعمالـنا الفنـية في الدرامـا وا
من مـثـيالتـهـا في دول عـربـيـة وال أقـول أجـنـبـيـة  وهـكـذا احلـال في الـكـثـيـر من
االختـصاصات التي تمكن الشـباب من احلصول على شهادات عـليا فيها  نعم
ـنجـزات الـتي ننـافس بـها اآلخـرين هي حـصيـلة عـمل مـنظـومات وال أعرف ان ا
تـرتـبط بأصـحاب الـشـهادات فـحسب  بـل تتـحكم  بـهـا عوامل سـياسـيـة ومالـية
بــالـــدرجــة األســـاس  لــكن مـع ذلك البــد مـن رؤيــة انـــعــكـــاس لــهـــا في الــواقع
وا في حتـضره  وتخـفيفا االجتـماعي  تغـييرا في ثقـافته  وارتقـاء بذوقه  و
ـتخـلفـة  ومحـاربة لـعـاداته السـيئـة  فمـا نراه ان من تـطـرفه  وتصـديا لـقيـمه ا
اجملتمع يـتراجع وال يتـقدم  بيـنما الشـهادات تتـزايد  وكأننـا نبدد أمـوالنا على
غيـر دراية  هذا اذا حاكمنا األشياء بكم الـشهادات التي غدت طموحا للذين لم
ـستـغرب ان نتـوقع منـهم أن يفـكروا يـوما بـها  أمـا من حيث الـنوع فـما عـاد با
تـرى او تـسمع سـائـقا او حـارسـا او موظـفـا بسـيطـا مع احـتـرامي الكـبـير لـهذه
اجـستـيـر او الدكـتوراه  ومـثل هؤالء هن الـشريـفـة وقد حـصل على شـهـادة ا ا
يسـتحقـون الثـناء  ويـفرحك أن يكـون من ب زمالئك من جـاهد حـتى تمكن من
ـأسـاة  ان يظـل السـائق حتـقـيق االجنـاز بـحـصـوله عـلى شـهـادة عـلـيـا  لـكن ا
سائـقا واحلـارس حارسا  والـشهـادة مجـرد وثيـقة يـجني مـنها زيـادة في راتبه
واخملصصـات والوجاهة  اما طريقـة التفكير فظلت عـلى حالها من دون تغيير .
لقـد اسُتسهل طـريق احلصول على الـشهادات  هذه هي احلـقيقة  ولـيس عيبا
االقــرار بــهــا والــوقـوف لــتــأمــلــهــا  لــكي ال نــزيــد في ســرعـة

االنحدار .
مراوحـة اجملتـمع في مكـانه يعنـي ان عملـنا الـتعـليمي بال
ــعـنى ان مـسـتـوى جـودته ضـئـيل وقـد يـكـون جـدوى 
سبـبه االهتمـام بالكم عـلى حساب الـنوع  ولكـن بالنوع

ترتقي اال  .

هندس وقاسم سليماني (ارشيف) ÂUDŠ∫  لقطة حلطام السيارة التي كانت تقل ابو مهدي ا
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ــــــكــــــلف واجه رئــــــيـس الـــــوزراء  ا
ــــزيـــد من مـــصـــطــــفى الـــكــــاظـــمي ا
ـاضـي االنـتـقادات خالل الـيـومـ ا
وسط انــبــاء غن تــلــقــيه تــهـديــدا من
حتـــالـف الـــفـــتح فـي وقت تـــكـــشـــفت
رشـح لـلحـقائب الـوزارية اسمـاء ا
في حـكـومـته الـتي بـدورهـا تـعـرضت

لالنتقادات. 
وقــــال الـــنـــائب عـن  ســـائـــرون بـــدر
الـزيـادي في تـصـريح  إن (الـكاظـمي
لم يــتـبـع آلـيــة واضـحــة في اخـتــيـار
رشحة للـكابينة الوزارية). األسماء ا
ـــقـــتـــرحـــة واضــــاف أن "(ألســـمـــاء ا
يـــصـــعب تــمـــريــرهـــا داخل مـــجــلس
الـــنــواب وجــاءت نــتـــيــجــة ضــغــوط
ـكلف).و جرى حزبيـة مورست على ا
تداول قـائمـة تلـقتـها( الـزمان) ضمت
  قيل إن الكاظمي  أسماء  مرشح
عرضـها على الـكتل الـسيـاسية خالل
اجـتــمـاع لـلـجـنـة الــسـبـاعـيـة  عـقـد 
مؤخرا في منزل رئيس حتالف الفتح
هادي العامري ثم عـاد واجرى عليها

تغييرات.
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 وكشفت القـائمة عن احـتفاظ وزيري
اليـة والصحـة فؤاد حسـ وجعفر ا
ــنـصـبـيــهـمـا فـي احلـكـومـة عالوي 
ـقبـلـة. فـيمـا رشح  جـبـار اللـعـيبي ا
وزيــرا لــلــنــفط عــبــد الــكــر هــاشم
مصـطفى لـلـخارجـية وإبـراهيم بـحر
العلوم وزيرا للتـعليم العالي ومحمد
شــيــاع الــســوداني وزيــرا لــلــزراعــة
ونزار قـحطان لـلكـهرباء وجـواد عبد
الــــرضــــا وزيـــــرا لــــلــــنــــقـل وكــــاظم
السهالني وزيرا للعمل وهشام داود
لـلـثـقــافـة وخـالـد الـبـتـال لـلـتـخـطـيط
وماهـر حمـاد للـتجـأرة وفالح حمود
لــوزارة الــتــربــيــة وخــالــد شــواني 
لـــلــــعـــدل وريــــزان مـــحــــمـــد وزيـــرة
لــلــبـلــديــات وجــاسم األســدي وزيـرا
ـائــيــة وحـسن اخلــطـيب لــلـمــوارد ا
وزيــرا لالتـصــاالت. وحـســ سـعــيـد
لـــلــشـــبـــاب الـــهـــجـــرة إيـــفــان فـــايق

ـكن بدء عـنى ال  بهـكـذا اجـراء 
عـــام دراسي جـــديــد دون انـــتـــهــاء

العام الدراسي احلالي).
مؤكـدة (وجـود مقـتـرح داخل هيـئة
الــراي بـالــعـودة الـى االنـســيـابــيـة
ـرحـلــة مـابـعــد الـثـالث بــالـنـســبـة 
ـتــوسط وذلك تـشـجــيـعـا القـسـام ا
ــهـني وايالء مــزيـد من الــتـعـلــيم ا
االهـتـمـام بـهــذا الـقـسم الـتـعـلـيـمي
ــعـــني بـــتـــطـــويـــر قــدرات ــهـم ا ا
هنية) ,واشارت الى ان ( الطالب ا
اجـــراء االمــتـــحـــان الـــتـــمـــهـــيــدي
بـالــنـسـبـة لـلـطــلـبـة اخلـارجـيـ له
ـثـابـة اخـتـيـار اهـمـيـة وذلـك النه 
ـــــتـــــقـــــدمـــــ الداء دقـــــيق الالف ا
مكن ان نكون االمتحان ومن غير ا
قادرين عـلى استيـعاب او الـسماح
لالالف بــاداء االمــتـحــان الــنــهـائي
ـرور بـاالمتـحـان الـتـمـهـيدي دون ا
الن الـوزارة غيـر مـستـهـدة لتـوفـير
مــســتــلـزمــات االمــتــحـانــات لــهـذه

االعداد الهائلة).
وعن مـــــلف الـــــتـــــعــــلـــــيم االهـــــلي
دارس االهـلـية اوضـحت الـعلي وا
بك ان (الـرقابـة مـسـتمـرة عـلى هذا

القطاع الـذي اسهم نوعا ما في فك
االخـتــنـاقـات احلـاصــلـة في بـعض
دارس احلكومية وان منح اجازة ا
ـــدارس التـــعـــطى اال وفق لـــتـــلـك ا
شروط وضوابط وضعـتها الوزارة
ويــتم مـتـابــعـة تـطــبـيـقــهـا من قـبل

مديرية التعليم االهلي). 
وفي تـــطــور الحق عـــلــقت الــوزارة
مــــادتي االســــــــالمــــيـــة والـــلـــغـــة
الـعــربـيـة بــاالمـتـحــانـات الـوزاريـة

هنية للعام الدراسي اجلاري. ا
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ــهـني وقــال مـديــر عـام الــتـعــلـيم ا
الـكي فـي تصـريح امس مـحـمـود ا
ــــديــــريــــة واســـــتــــنــــاداً الى ان (ا
الــــقــــرارات االخـــــيــــرة اخلــــاصــــة
بــاالمــتـحــانــات الــوزاريــة وجـهت
ــهـنــيـة في ـدارس ا اعــمـامــاً الى ا
بغداد واحملافظات بعد استحصال
وافـقة عـلى تـعلـيق مادة الـتربـية ا
االسالمـية والـقـرآن الـكر والـلـغة
الـعــربـيـة بــاالمـتـحــانـات الـوزاريـة
لـــلـــعــام الـــدراسي احلـــالي لـــقــسم
التـمريض) ,مـبيـنـا ان (الـفضـائـية
ــواد الـــتـــربــويـــة بــاشـــرت بـــبث ا

مدارسـهـا بعض الـتـوقفـات بـسبب
التظاهرات او الـتي كانت مستمرة

بالدراسة).
ــواد كـان واضـافـت ان (تـقــلـيص ا
وفق خطة بديلـة اثر ازمة فايروس
كـورونـا تــضـاف الى حـلـول اخـرى
طـرحتـهـا الوزارة كـمـنصـة الـعراق
الـتعـلـيـمـية الـتي تـتـضـمن دروسا
لـــلـــمــراحل الـــدراســـيــة فـــضال عن
اجملــمـــوعــات االلــكــتــرونــيــة الــتي
دارس في اطلقتـها بعض ادارات ا
بــــرامج الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
اخملتلفة التي شـهدت تفاعال كبيرا
من التالميذ والطلبة وذويهم وذلك
الن هــدفـــهــا هــو اشــغــال الــطــالب
ــواده الــدراســيــة وضــمــان عــدم
ولـفــتت ضــيــاع الــعـام الــدراسي) ,
الـعــلي بك الى ان ( حتــديـد مــوعـد
االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة مـرتــبط
بــتـــطــور االوضــاع الــصــحــيــة في
الــبـالد ومــقــررات خــلــيــة االزمــة),
مـــجـــددة رفـــضـــهـــا (عـــد الـــســـنــة
الــدراسـيــة ســنـة عــبــور والسـيــمـا
ـنـتـهــيـة وذلك الرتـبـاط لـلـمــراحل ا
نـظـمات دولـية ال تـسمح العـراق 
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ـــاضـي قــال الـــرئـــيس فـي الــعـــام ا
األمريكي دونالـد ترامب في خطاب
إنّ اجلـــيش الــثـــوري األمــريـــكي في
ســبــعــيـنــيــات الــقـرن الــثــامن عــشـر
"اســـــتــــــولى عــــــلى مــــــطـــــارات" من

. البريطاني
في ضــوء ذلك فـإن تــغـريــدة تـرامب
اضي الـتي دعا فيها يوم األربعاء ا
قادة البحرية األمريكية إلى "إسقاط"
الــزوارق احلــربـيــة اإليــرانــيــة الـتي
تتحرش بالسفن احلـربية األمريكية
ــثـابـة بـيــان خـاطئ إلى حـد كـانت 
ما.لكن التغريدة كـانت بالتأكيد أشد
ـتـحـدة بـعـمل تـهـديـد من الـواليـات ا
عسكـري مبـاشر مـنذ وقت سابق من
هذا الـعـام وذلك بعـدمـا قتـلت قوات
أمـــريــكـــيــة قـــائــد احلـــرس الــثــوري
اإليـراني اجلــنـرال قـاسم ســلـيـمـاني

في العراق.
d¹c% tOłuð

ـتـحـدة وإيران ودفع هـذا الواليـات ا
إلى حــافــة نــزاع. إذن مـا الــذي دفع
تــــرامب إلى تـــوجــــيه حتـــذيـــر اآلن?
اذا الـعودة إلـى تأجـيج التـوترات و
في وقـت تـــــــكـــــــافـح كـل من إيـــــــران
ـتحـدة وبـاء كوفـيد-19 والواليـات ا
ــبــاشـــر لــرســالــة تــرامب الـــســبب ا
ـــقـــتـــضــبـــة يـــرجع إلى األســـبــوع ا
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الدراسية التي  تقـليصها لفروع
ـــهــني كـــافــة من اجل الـــتــعـــلــيم ا
نهاج التواصل مع الطلبة الكمال ا
ـــقــرر شــمــوله بـــاالمــتــحــانــات), ا
ـــالــــكي ان (الـــتــــوجـــيه واوضـح ا
ــواد االمـتـحـانـيـة الـتي ال يـشـمل ا
تـــدخل بـــاالمــتـــحــانـــات الــوزاريــة
ـــواد احملــذوفـــة وهي وبـــحـــسب ا
حذف الـفـصل اخلامس فـي منـهاج
الـــلــغــة االنــكــلـــيــزيــة والــفــصالن
السابع والثامن من مادة االحصاء
احلـــيــاتي اضـــافــة الـى حــذف من
ـنـهج الـفـصل الـثـامن الى نـهـايـة ا
ـــادتي الــصـــيــدلــة وعـــلم االدويــة
والتـمريض الـباطني ومـن الفصل
ـــنـــهج الـــتـــاسع حـــتـى نـــهـــايـــة ا
لــتـمــريض االطــفـال) ,وتـابع (كــمـا
تـــضـــمـن قـــرار الـــوزارة حـــذف من
ـنهج الـفصل الـعـاشـر الى نهـايـة ا
بــالـــنــســبـــة لــتـــمــريض الـــصــحــة
الـنـفـسـيـة والـعـقـليـة ومـن الفـصل
الرابع من الباب الـثالث مع جميع
فــصــول الــبــاب الــرابـع لــلــتــولــيـد

والقبالة النسائية).
dEŠ∫ طالب يؤدون االمتحانات قبل احلظر

وللصناعة فالح حسن وخلت القائمة
مـن تــــرشـــيـح أي أســــمـــاء لــــوزارتي
الــداخــلـيــة والــدفــاع. وطـلـب حتـالف
الـفـتح من الـكـاظـمي اجـراء تعـديالت
عـلى الكـابـينـة الـوزارية.وقـال مـصدر
في الـفـتح  أن (هـنـاك انـزعـاجـا لـدى
حتـــالف الــفـــتح من رئـــيس مـــجــلس
ــكــلف بــســبب الــســيــاسـة الــوزراء ا
اخلــاطــئــة الــتي اتــخــذهــا في إثــنـاء
تـشـكـيـل الـكـابـيـنـة الـوزاريـة وتـقـد
تـــنـــازالت لــبـــعض األحـــزاب مـــقــابل
حــصـــوله عــلى ثــقــتـــهم في مــجــلس
الـنــواب). وأضـاف أن (كــتـائب حـزب
الله أبلغت قيادة الفتح رفضها تولي
الــكــاظـــمي رئــاســة الــوزراء وأكــدت
أيـضا أنـهـا سـتتـخـذ إجـراءات أخرى
في حــال حـصل الــكـاظــمي عـلـى ثـقـة
ان وتمكن من تـشكيل حكومته). البر
ـصدر إلى أن ( الفـتح أمهل وأشار ا
ــكـــلـف أســـبـــوعــا رئـــيـس الـــوزراء ا
لـتـصـحـيح مـسـاره وإجـراء تعـديالت
عـلى الكـابـينـة الـوزارية في حـكـومته
ان). من جـهة قبل إرسـالـها إلى الـبـر
اخــرى اعـلــنت كـتــائب حــزب الـله ان
الــكــاظــمي طــلب اجــراء لـقــاء مــعــهـا
لــشـرح مـوقــفه من اغــتـيــال اجلـنـرال
االيـرانـي  قـاسم ســلـيـمــاني ونـائب
رئـــيس هــيـــئــة احلــشـــد ابــو مــهــدي
ـهـندس ورفـقـائـهـما بـضـربـة جـوية ا
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ال اعـرف حـتى االن  طـبــيـعـة الـعـالقـة الـتي تـربط ذكــريـات الـشـهــر الـفـضـيل 
رحـوم الشـيخ جالل احلنـفي  طيب الـله ثراه  مـثلـما ال السيـما في بـغداد  بـا
ـا ألن الـوشـيـجة اعـرف سـبب كـتـابـتي الـدائـمـة عن احلـنـفي  في رمـضـان  ر

بينهما عميقة وقوية  بحيث جتبرني على استذكارهما معا !
ـفــيـد  ان اذكـر ان  مـعـرفـتي بـاحلـنــفي تـعـود الى مـنـتـصف بـدايـة  اجـد من ا
ستـينـيت القـرن العـشرين وكـانت مـعرفـة بسـيطـة من طرفي انـا  فقط  وهي لم
تتـعد قراءة مـسودات بـعض مقـاالته التي كان يـرسلـها من الـص الشـعبـية يوم
كان معـاراً لها  من العراق لتدريس الـلفة العربية في جامـعاتها  الى صحيفة "
العرب " الـبغـدادية مـدرستي احلـقيقـية في ولـوج عالم الـصحافـة وكان يـحيـلها
أليّ مـديــر الــتـحــريــر شـاكــر عــلي الــتـكــريــتي بــهـدف اخــتــيـار بــعض الــصـور
قـاالت خـصوصـاً األمـاكن الـتي يرد األرشـيـفيـة تـدعـيمـاً وجتـميـالً لنـشـر تلـك ا
ـسـتـنـصـريـة وشـارع الـرشـيـد ـدرسـة ا ذكـرهـا في مـوضـوعـات رسـائـله مـثل: ا
وجامع احلـيدرخانه وشخصـيات مثل د. مصطفى جـواد وسالم حس وحس

ام وعزيز شالل عزيز .. الخ
عـرفة تـتوطد  ثـم اصبحت رور الـسنـ  وبعـد عودته الى الـعراق  كـانت ا و
الحـقــا واحـدى احـلى الـطـبـاع  حــيث كـنت ازوره بـ اونـة واخـرى وأالقي في
عـشر  رخيم االلقاء  مـحب للصدق  يكره زيارتي تـرحيبا عاليـا .. كان حلو ا
النـفاق  واجمل مـا فيه حبه لـبغداد  فـهو يعـرف كل ما يخـصها وعـندما أقول
(كل) فـأنـني أعـني الـكـلـمـة وأعرف مـدلـولـهـا الـلـغـوي إذ لم أسـاله يـومـاً شـيـئاً
يخص بـغداد او ظرف مـر بها مـنذ بدايـة تأسيس الـدولة العـراقية احلديـثة حتى
أواخـر ايــامه إالّ وأجـابــني عـنه بــشيء من الـتــفـصــيل الـوافـي هـو لم يــعـتـرف
بـالـزمن ويـعـتبـره حـالـة من واقع احلـال وال يـنـبغي الـتـعـامل مـعه بـاخلـوف منه
عروف أتركوا (الزمن) خلفكم وإذا لم تفعلوا ذلك وكثـيراً ما كان يردد بصوته ا

فسيسبقكم ويلف حباله حول رقابكم ..!
غترب حاليا في امريكا  صمم الصحـفي   ا واذكر ان جنـله عقيل الفنان  وا
ـرات  ترك عـمله فـجـأة في صحـيـفة " بـغداد " كان شـديد الـعـناد  وفي احـد ا
بعد مـنتصف الـنهار يوم كـنت رئيسـا  لتحـريرها   بيـنما نـهيئ مواد الـصفحة
االولى  وعـبـثـا حـاولـنـا ثـنـيه عن ذلك  وتـأجـيل قـراره الى الـيـوم الـتالـي  لكـنه
رفض رغم كونه كـان رئـيسـا لـلقـسم الفـني .. فـلم اجـد حالً غيـر اتصـالي بـأبيه
الشـيخ احلنفي  الذي اكد عـليه العودة الى الـعمل فورا  واكمال تـصميم العدد

.. و قد  حل االشكاالت الحقاً   وعادت االمور الى نصابها ..  
كانت احـاديث شيخنا احلنفي في رمضان  في اجملالس البغدادية  من اشهى
ــعـلـومـة بــالـطـرفــة  ويـحـاكي واغـنى واحـلـى االحـاديث  ألن من طـبــعه مـزج  ا

لحة التراث ..  احلاضر 
ي وتسـجل مفكرتي ان أخر نـشاط للشـيخ احلنفي كان حضـوره احلفل التكر
ناسبة بـلوغ الشيخ عامه الذي أقـامه على شرفه السيـد عبد الوهاب احلـمادي 
الرابع والـتسـع ويـقول احلـمادي ان الـشيخ احلـنفي الـبغـدادي حضـر احلفل
بـرفقة زميلنـا عادل العرداوي وذلك يوم  27كـانون الثاني  2006 وتـناول أكلته
احملـبـبة (الـفـسـنجـون) الـتي يـشتـهـر الـنجـفـيون فـي إعدادهـا ..رحم الـله الـشيخ

جالل احلنفي  احد ابرز محبي رمضانات بغداد ..
 اخيـرا .. دعواتي الى الـرحمن الـرحيم ان يـصّفي الـنفوس
وان يجـعل من هذا الـشهـر الفضـيل شهـراً لسـد احلاجة
ـادي لـأليـتـام واألرامل واحملـتـاجـ والـعـوز والـنـقص ا

وان يـطــفئ نــار فـايــروس كـورونــا الــلـعــ فـالــعـراق ال
يستحق ان يستقبل ابناؤه رمضان وفي افئدتهم غصة!

كر النوري

امــــريــــكــــيـــة قــــرب مــــطــــار بــــغـــداد
الــدولي.وتـتــهم الــكـتــائب الـكــاظـمي
بـالتـواطؤ فـي عمـليـة قـتل سلـيـماني

هندس.  وا
وقالت  في بيان  ان (الكاظمي طلب
وساطـة لـلقـائنـا لـشرح مـوقفه بـشأن
ـــة) واضــافت  ان ( الـــلـــقــاء اجلـــر
حصل  مع الـكاظـمي وجرى االتـفاق
عـلى تشـكـيل جلـنة مـشـتـركة لـلـبحث

ة). في مالبسات اجلر
ـسـتـقل الى ذلك  وصف الـسـيـاسي ا
كر النوري حـكومة رئيس الوزراء
ـكـلف مـصــطـفى الـكـاظـمي بــأنـهـا ا
(مـشـبـوهـة ومـريـبـة ولـيـست جـدلـيـة
فـقط). وقـال الــنـوري في تـغـريـدة له
ــرجــعــيـة عــلى مــوقع تــويــتــر إن (ا
أوصت بعدم اختـيار حكومـة جدلية
مـضـيـفــا أن الـظـاهـر صـار االخـتـيـار
حلـكـومة مـشـبـوهة ومـريـبـة ولـيست

جدلية). 
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كون وتابع  أن (اختيـار مرشح من ا
ـسـيحـي علـيه شـبـهـات وحتـفـظات ا
هـــــو اول الــــــوهن وأول خــــــطـــــوات
الــتــســاقط في حــكــومــة الــكـاظــمي).
وكــان الـقـيــادي في حـركــة بـابــلـيـون
بـاسل فـاضل أبــدى في تـصـريـحـات
صــحــفــيــة اســتــغــرابه من تــرشــيح
ـكون ـكلـف لشـخـصـية نـيـابـة عن ا ا

ـــســـيــحـي مــشـــيـــرا الى أن (هــذه ا
الــشــخــصــيــة عــلــيــهــا الــكــثــيــر من
ــريـبــة مع الــشــبــهــات والــعالقــات ا
اجلـــهـــات األجـــنـــبــــيـــة) عـــلى حـــد
قــوله.وحـذر رئــيس كـتــلـة بــابـلــيـون
ــانــيـة رئــيس الـكــاظــمي بـأنه الــبـر
ـــكــلف (ســـيـــواجه نــفـس مــصـــيــر ا
االسبق محمد توفيق عالوي متهما
ايــاه بـ (الــتــعــامل بــأزدواجــيــة) مع
الكتل السياسية) فيما اشار الى أن
ـكون ـثـلي ا (لم يـفـاحت او يـشـاور 
ـسـيـحي في مـجـلس الـنـواب حـول ا
كون في الكابينة احلكومية مرشح ا

قبلة).  ا
ويـــرى رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم
صالح في الـكاظـمي صحـفيـا ذكيا

قــادرا عـــلى جتــاوز مــشـــاكل الــبالد
وذلك بـعد فـشل مـكـلفـ سـابـق في
احلصـول على تـأييد سـياسي واسع
وهما محمد عالوي وعدنان الزرفي.
وكلف صالح في 9 نيـسان اجلاري
رئـيس الكـاظـمي بتـشـكيل احلـكـومة
وهو ثالث شخـصية يتم تكـليفها في
األسـابيع الـعـشـرة األخـيرة لـتـشـكيل
حـــكــومــة حتل مــحـل حــكــومــة عــبــد
ــهــدي الــتي اســتــقـالـت في الــعـام ا
اضي بعد أشهر من االحتجاجات. ا
نائـب عن النـصر: تـشـكيـلـة الكـاظمي
مثالية وستنقذ العراق من أزماته

ووصـف رئــيس كـــتــلـــة الــنـــصــر في
ديـــالى الــنـــائب ريـــاض الــتــمـــيــمي
ـثـالـية الـتي الـتـشـكـيـلـة اجلـديـدة بـا

ســتــنـقــذ الــعـراق مـن أزمـاته فــيــمـا
كشف عن تهديـدات بالتصـفية طالت
ـــكـــلـف الـــســـابق عـــدنـــان داعـــمي ا
الـزرفي. وقال الـتـمـيـمي في تـصريح
لـكان امس إن (الكـاظـمي والزرفـي 
ـشتركات أبرزهـا مهنية العديد من ا
الـعمل وعـدم االنـصـياع لـضـغـوطات
الــكــتل) الفــتــا الى أن (الــتـشــكــيــلـة
اجلـديـدة حلكـومـة الـكاظـمي مـثـالـية
وستـنـفذ الـعـراق من أزماته كـما ان
وزرائه سينـصاعـون جمللس الوزراء
ولـيس لكـتـلـهم الـسيـاسـيـة). وكشف
الــتــمــيــمـي عن (تــهــديــدات من كــتل
كـــبـــيــرة وصـــلت ألغـــلب الــداعـــمــ
للـزرفي خالل التـرشيح" مـنوها الى
أن "تـــلك الـــتـــهــديـــدات "تـــتـــوعــدهم

تـحـدة وإيـران أقل أهمـيـة إذا تمت ا
تـهـدئـتـهــا مـؤقـتـا. لـكن من الـواضح
أنــهم لم يـفــعـلــوا ذلك.ويـبــقى خـطـر
اندالع صراع من حادث عرضي أكبر
ــــــــا اآلن مـن أي وقـت مــــــــضـى ور
بـشـكل أكـبـر بالـنـظـر إلى أنّ كال من
البلدين قـد يسيء فهم تأثـير جائحة
فــيــروس كــورونــا عــلى قــدرة اآلخــر

على التحرك.
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ـوازنة دعا خـبـراء الى صرف الـنـظر عن ا
ـالـيـة لـسـنـة 2020 بـشـكل كـامل واقـرار ا
موازنـة طـوار  واالنـتـقال نـحـو اقـتـصاد
فتوح واللـجوء الى إعادة هيكلة السوق ا
االقـتــصــاد الـعــراقي وعــدم الــرضـوخ الى

شروط صندوق النقد الدولي. 
راقب وقال اخلبير االقتـصادي والعضو ا
ـكافحـة الفسـاد سعيد في اجمللس االعلى 
يــاسـ مــوسى في رأي تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (الـــــــــعـــــــــراق بـــــــــلـــــــــد ريـــــــــعي
¨واالقتـصاديـات الريـعيـة هي اقتـصاديات

فــاشــلــة تــشــجـع عــلى الــفــســاد والــنــهب
وتكوين مافيات وعصابات مدعومة بشكل
او بآخر بنفوذ سياسي) ¨مستدركا (لسنا
صائب الدولة الوحيد التي تئن من هذه ا
وعليه ـالـية ¨ االقتـصـاديـة وسوء االدارة ا
ــقـتـرحـات اتـقـدم الـى اصـحـاب الــقـرار بـا
ــقـتــرحــات (صـرف االتــيـة). وتــضــمــنت ا
ــالـيــة بـشــكل كـامل ــوازنـة ا الـنــظـر عن ا
واقــرار مــوازنــة طـوار مــنــعــا لــلــفــسـاد
والنـهب واقـتـصـار موازنـة الـطـوار على
مــوازنـــة تــشـــغــيــلـــيــة كــرواتـب وتــمــويل
الـــقـــطـــاعـــات ذات االهـــمـــيـــة الـــقـــصــوى
المـسـة لـلـحــيـاة الـيـومـيـة كـالـقـطــاعـات ا
ــوازنــة الـتــشــغـيــلــيـة لــلـشــعب وضــغط ا
ومـراجـعـة اخملـازن وجـردهـا بـشـكل دقـيق

ونزيه وشفاف) .
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ـقتـرحات ايـضا (الـغاء ابواب وتضـمنت ا
ــســؤولـ ــنـافع واالمــتــيـازات لــكــبـار ا ا
واعتمـاد حتويالت مالـية لـلعمـلة الصـعبة
وفق الـيـة واضـحـة الـتـتـبع ووفق مـنـهـاج
اسـتـيرادي ¨مـبـلغ حتـويل= سـلـعـة داخـلـة
¨مع اعـــتــمــاد الــيـــة جــديــدة فـي مــراقــبــة
ــنـــشــأ مـــســتـــقـــلــة مـن طــرف ثـــالث مـن ا
تـســتـوفي اجلــودة والـضـرائـب والـرسـوم
ـا يــسـاعـد عـلى الـكـمــركـيـة الـكــتـرونـيـا 
انسيابية وصول السلع وعدم تكدسها في
ـنـافـذ والغـاء احلـلقـات الـزائدة وانئ وا ا
ومـنــعـا لــلـفــسـاد واالبــتـزاز والــتـدخل في
ــنـافـذ واعــادة الـنـظــر في بـعض شـؤون ا
الـيـة في الـعـدالة الـقوانـ ذات اجلـنـبـة ا
ـتـضـررين االنـتـقـالـيـة¨واالقـتـصـار عــلى ا
فــعـال من جــرائـم الــنــظـــام الــدكـــتــاتــوري
ـتضررين متقاعدين مع السابق واعتبار ا
ــتــقــاعــدين حتــمل اخلــزيـــنــة الــعــامــة وا
ــالـيـة واطالق ـشــمـولــ لـلـتــوقـيــفـات ا ا
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ــشـــاريع االنــتـــاجــيــة في قــروض لـــدعم ا
الصناعة والزراعة للقطاع العام واخلاص
واقـتـصـار ـتــوقـفـة ¨ ــصـانع ا لـتـشــغـيل ا
واد ـعدات االنتـاجية وا توريداتـها على ا
ــصـــنــعـــة في الـــعــراق¨مع اخلـــام غــيـــر ا

اعفاءات تشجيعية).
واشـــار الـى ضـــرورة (انـــشــــاء صـــنـــدوق
ـول بنسـبة تصاعـدية من اموال سيادي 
االيـرادات الــنـفــطـيـة¨والـعــمل عـلى اطالق
تــراخــيـص الســتــثــمــار قـــطــاع الــتــعــدين
وتصنيعهـا وتصديرها واعتـماد الشفافية
مع سياسة واضحة لالبالغ واالفصاح عن
ـعـلــومـات بـشـكل دوري والــغـاء الـلـجـان ا
ـرتبطـة باالحزاب والهيـئات االقتـصادية ا
السياسية ¨واخضاع االحزاب الى معايير
ـالي واعتماد قانون الكشف عن التمويل ا
جـــديــد وتـــعــلـــيـــمــات جـــديــدة لـــلــعـــقــود
ـنافـسة شـتريـات احلـكومـية¨ تضـمن ا وا
والشـفـافـية بـ الـشـركات ¨وتمـنع ابـتزاز
شـركـات قـطـاع االعـمـال اخلـاص وحـمـايـة
نتـوج الوطني وحتـويل شركات الـقطاع ا
الـعــام الى شـركــات مـســاهـمـة مـع ضـمـان
ـــئــة مـن االســهم تــمــلـك الــدولــة لـ 51 بــا
ابتداء¨وتطرح اسـهمـها في سوق االوراق
ـواطنـ ) ودعـا موسى الى الـيـة امام ا ا
دخرة لدى (تشجيع واستقـطاب االموال ا

ركزي واطن الجل ايداعـها في البنك ا ا
الـعـراقي كـودائع ثـابـتـة قـصـيـرة وطـويـلة
صارف بضمانات مالية من االجل ولدى ا
الدولـة والسـماح بـاصدار اوراق وصـكوك
ركزي وبفائدة مالية مضمونـة من البنك ا
مـــجــزيـــة ودعم وتــشـــجــيـع الــصـــنــاعــات
الـنــفـطــيـة والــبـتـروكــيـمــيـاويــة والـلـدائن
وغـيـرهـا واعـتــمـاد قـانـون مـوحـد لـرواتب
مــــوظــــفي الــــقــــطــــاع الــــعــــام من رئــــيس
اجلـمـهـوريـة الى اصــغـر درجـة في الـسـلم
الوظـيفي ¨مع وضع جدول لـلمـخصـصات
وحسب الـقـطاعـات العـامـة واعتـماد نـظام
مــتـابــعــة مـركــزي صــارم يـرتــبط بــرئـيس
الي مجلس الوزراء او من يخوله للملف ا
واالقـتـصـادي والـتخـطـيط).مـن جـهتـه اكد
اخلبير االقتصادي عماد احلرش التميمي
ضـرورة هـنـدسـة وتـخـطـيط إعـادة هـيـكـلة

االقتصاد العراقي¨ .
وقال في رأي تلقته (الزمان) امس انه(بعد
أن تعـمقت االخـتالالت في بـنيـة االقتـصاد
العراقي نتـيجة التـآكل احلاصل في البنى
الــتـحــتـيــة وضـعف أنــشــطـته االنــتـاجــيـة
الـزراعـيـة والــصـنـاعـيـة ¨ واعـتـمـاده عـلى
ـــورد الـــريـــعي بـــصـــورة كـــامــلـــة الـــتي ا
أصبحت الـسمة الـبارزة لهـذا االقتصاد) ¨
مـــؤكـــدا ان (مـــســألـــة تـــنـــفـــيـــذ اجــراءات

اصالحــيـة جــريـئــة وجـديــة عــلى صـعــيـد
إعــادة هــيــكــلــة هــذا االقــتــصــاد ضــرويــة
لـتـحقـيق االنـتـقـال نـحـو اقـتـصـاد الـسوق
ـــفــتـــوح ووضـــعه عــلـى طــريـق الــنـــمــو ا

ستدامة).  والتنمية ا
ومــــضى احلــــرشي الى الــــقــــول ان (هـــذا
:هل تـتــوافـر لـدى يـدعــونـا لـلــتـســاؤل أوالً
الـعـراق اإلمـكـانـيـات التـي جتـنبـه الـوقوع
في كارثة اقـتصاديـة وماليـة واجتمـاعية ¨
وجتـــنـــبـه الـــدخـــول في دهـــالـــيـــز الـــدول
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وهل من مـصـلـحـته االسـتـعـانـة بـصـندوق
النـقد الـدولي لتـنفـيذ عـملـية اعـادة هيـكلة
الدين? وفـقـاً لشـروط هـذا الصـنـدوق التي
تـتـمـثل بــ (إيـقــاف الـتـوظـيف في الـقـطـاع
احلـــــكــــومـي وإعــــادة هــــيـــــكــــلـــــة الــــدين
العاموتـقليص حجم الـقطاع العـام بنسبة
ـــئــــة وخــــصـــخــــصـــة ال تـــقل عن 30 بــــا
مــؤســـســات الـــدولــة اإلنـــتــاجـــيــة وطــرح
أصـولهـا لـلـتـداول وحتريـر سـعـر الـصرف
لــــلــــدوالر  ووقف الــــدعم اإلضــــافي عــــلى
قــطـــاعــات الـــنــقل واحملـــروقــات والـــقــمح
واألدويــة  ورفـع الــضــرائـب عــلى الـــســلع
اإلستهالكـية وإشـراك القـطاع اخلاص في
إدارة مؤسـسـات الـدولة اإلنـتـاجـية و دعم

عبد احلس الهن

وسيلكمان مؤسسًا حركة علم النفس
اإليجابي أن (الفرد عندما تتوفر لدية
ـتـطـلـبـات احلـيـاتـية األسـاسـيـة من ا
طـعـام يـشـبـعه وبـيت يـؤويه فـإن مـا
يـفـيض من مـال ال يـزيـد إال قـلـيلًـا من
سـعـادتـه ولـكي يـكــون سـعـيــدًا حـقـا
ـفـعـمـة عـلـيه أن يـبـحث عن احلـيـاة ا
ــــعـــاني اإليـــجــــابـــيـــة واألفـــكـــار بـــا
التفاؤلـية) ويرى الـعلمـاء ان التفاؤل
ــنــاعــة الــنــفــســيـة يــنــشط أجــهــزة ا
واجلسـدية وهـذذا يعـني اننـا احوج
مـا نـكـون الـيــوم الى الـتـفـاؤل ونـحن
نعاني جراء انتشار وباء كورونا  . 
ويبدو ان الـعراقيـ تنبـهوا الى هذا
االمـر فــأخـذوا يــحـاولــون بث اجـواء
ا ان التفاؤل والـطاقة االيجـابية ور
فـــرض حـــظـــر الــتـــجـــوال اســـهم في
اللـجـوء الى وسائل مـتـنوعـة الشـاعة
االرتياح بدل االمتـعاض ال سيما وإن
عـلــمــاء الـنــفس مــتـوافــقــون عـلى أن
االجـواء الــتـفــاؤلـيــة الـتي يــعـيــشـهـا
االنسان في الظروف الـصعبة جتعله
ــصــاعب اكــثــر قـــدرة عــلى جتـــاوز ا
واالمــراض. وقـد حــاول الــعــراقــيـون
اشـاعـة مـثل هـذه االجـواء الـتـفـاؤلـية
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هــذا شــاب ظــهـر فـي مــقـطـع مــصـور

يـحـاول زرع االيـجـابـيـة في الـنـفـوس
الالنــــتــــبـــاه ان الــــشــــاب لم يــــكـــتف
بحضوره الواضـح واسلوبه اجلميل
ـا اضـاف حـسـا فـنـيا في االقـناع وا
ـــــقــــطع من خـالل الــــبــــدء به عــــلى ا
شهـد تمثـيلي مع شـخص آخر كان
يثـبط من حـمـاسـته ويقـلل من مـكـانة
ـشـهـد مدخال الـعراقـيـ وكـان هـذا ا
للـفـيـديو الـذي كـرس لـرفع معـنـويات
الـعـراقـيـ وهـم يـواجـهـون كـورونـا.
والالفت ايـضــا ان صـاحب الـفــيـديـو
استعان بـارقام ودراسات ليـثبت علو

شأن ابناء وطنه. 
وحتـــدث بــــاســـلـــوب جــــذاب فـــأخـــذ
يـــســتـــعـــرض كــيـف ان الــعـــراقـــيــ
يـتــعـاونـون فـي مـا بـيــنـهم بــالـسـراء
والـــضــــراء ويـــفـــتـــحـــون بــــيـــوتـــهم
ـناسـبـات وعن الـكرم جليـرانـهم في ا
ـلـيـونـية الالفت عـنـد اداء الزيـارات ا
ا يقدم على الزواج فقال ان العراقي 
ـسـاعدته عـارف  يبـدأ االصـدقـاء وا
وشـراء مـا يـحــتـاجه من اثـاث وسـلع
وهذا يـحـصل عنـدنا فـي العـراق فقط
وعندمـا تنتـقل اسرة الى منـزل جديد
ـنـطـقـة اجلـديـدة الى يـبـادر. سـكـان ا
مـسـاعـدتـهــا واعـداد الـطـعـام لـهـا في
اليوم االول وكرر القول وهذا يحصل
عــنــدنــا في الــعــراق فــقط . وعــنــدمـا
يـــتـــوفـى احـــد يـــبـــادر اآلخـــرون الى
ـصـاب بــدفع مـبـلغ مـسـاعــدة اسـرة ا
يــســـمى الــواجـب ويــفــتـح اجلــيــران
ــعــزون مـــنــازلــهـم لــيـــبــيت فـــيــهـــا ا
الـــــــقــــــادمـــــــون من احملـــــــافــــــظــــــات
وليستريـحوا فيهـا وكرر القول وهذا
يـــحــصـل عــنـــدنـــا في الـــعـــراق فــقط
.وعـنـدمـا تـتـعـطل سـيـارة احـدهم في
سـاعدته  وكرر الشارع يـهب النـاس 
القول وهذا يحصل عندنا في العراق
فـقط وضـرب امـثـله اخـرى.  ثم اشـار
الى ان دراسـة امـريـكــيـة بـشـأن اكـثـر
الشعوب عاطفة في العالم اظهرت ان
. اوال عـلى مسـتوى الـعرب العـراقيـ
ي ثم ـســتـوى الــعـا وسـابــعـا عــلى ا
حتـدث عن دراسـة اخـرى لعـالم نـفس
بريـطـاني هـو ريتـشـارد لـ اكدت ان
الشـعب العـراقي هـو  اذكى الشـعوب
ـرتـبــة الـعـشـرين الـعـربــيـة ويـحــتل ا

يا.  عا
وقد حـظي الـفيـديـو بتـأيـيد واعـجاب

تلق .  واسع لدى ا
وارى من الــضــروري تـــوســيع نــشــر

فـاجــأني صـغـيــري مـحـمــد الـتـلــمـيـذ
ــتــفــوق وهــو يــذكــر امــامي الــذكي ا
مصطلح الطاقة االيجابية سألته وقد
ـثل اسـتـغـربت ان يـتـحـدث صـغـيـر 
هـذا الـعـمـر عن ذلك : وهل تـعـرف مـا
هي الطـاقـة االيـجابـيـة حتى تـتـحدث

عنها ? 
اذا فأجابني مستـغربا استغرابي: و
ـــوقف قــبل زمن ال اعــرف. كــان هــذ ا
كـورونـا بـأشـهــر.عـنـدمـا حل كـورونـا
وقف بكل شراسته تـذكرت احلديث ا
فــقـــررت مـــادمت وقــد اجـــبـــرت عــلى
نـزل ان ابعث شـيئا من احلبس في ا

الطاقة االيجابية لدى عائلتي فأخذت
ارطب االجــواء وابــعــد عــنــهم كل مــا
يبـعث على الـتشـاؤم وسعـيت جاهدا
ألن ازرع الـتــفــاؤل في قـلــوبــهم..وقـد
فوجئـت مؤخرا بـدراسة جـديدة تـفيد
بـأن الــنـظــرة الـتــفـاؤلــيـة والــتـفــكـيـر
االيـجـابي فـي امـور احلـيــاة يـبـعـدان
شــبح االمــراض ويـــطــيالن الــعــمــر 
اطـال الله بـأعـمـارنـا وأعـماركـم برغم
انف كورونا. وترى دراسة اخرى  انّ
(الـتـفـاؤل دفـاع جــيـد ضـد الـتـعـاسه
ــــكن أن يُــــتـــعــــلم) وإن الــــتـــفــــاؤل 
ـــا الـــنـــفـس بـــايـــلس ويـــضـــيـف عـــا

مثل هذه الرسائل الـتفاؤلية التي من
شـأنـهـا اعـادة ثـقـة اجلـمهـور بـوطـنه
وواقــعه إثــر عــقــود من االحــبــاطــات
وتراجع االرتباط بالهوية العراقية. 
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وكـان ومـا يـزال لـفــنـان الـكـاريـكـاتـيـر
تألق كر كلش صور الصحفي ا وا
احلضور الالفت في هـذه االزمة. وقد
حـرص كـلش عــلى ان يـضع بــصـمـته

قبل حظر التجوال واثناءِه. 
فــــفي اثـــنــــاء االغالق الــــعــــام كـــانت
رسومات كلش التي تـتناول فايروس
كـورونـا تـقـتـحم صـفـحـات الـتـواصل
االجتـمـاعي باثـة الراحـة وااليـجابـية
ب النفوس . وقد حظيت بردود فعل
واسـعـة من مـريـدي مـواقع الـتـواصل
ـتــابـعــ تـفــاعـلـوا حـتى ان بــعض ا
مـعـهــا ومـعه بـصـورة الفــتـة فـأخـذوا
يـقـتـرحـون عـلــيه االفـكـار لـيـصـوغـهـا
بـرسم كـاريــكـاتـيــري. اشـد عـلى يـدي
ـبدع هذا االنـسـان الـطـيب والفـنـان ا
الــذي لم تـــبــعــده هــمـــومه واوجــاعه
الشـخـصيـة عن هـموم واوجـاع ابـناء
وطـنه . اجل  فـكــلش ال يـزال يـعـاني
جـراء مــرض ولــده الـشــديــد الـذي لم
يــــــجـــــد لـه الـــــشــــــفـــــاء الـــــوافـي في
ستشـفيات احلكـومية ولضيق ذات ا
ـسـتـشـفـيـات الـيـد فـإن الـتـوجه الى ا
االهلية يعد امرا مستحيال على كلش
ــكــافح الــذي يــنــوء حتت االنــســان ا
حمل ثقيل ومسـؤولية عائـلية ال تكاد
عـــوائـــد الـــعـــمـل الـــصـــحـــفي تـــســـد
مـتـطـلـبــاتـهـا . ومـا اشـد حـزني وأنـا
اقـرأ اســتـغــاثـة كـلـش عـلى صــفـحـته
الـشخـصـيـة لـتوفـيـر عالج ابـنه فـيـما
يواصل هو بث االبتسـامة على شفاه

العراقي من خالل رسوماته.
 وحـتى قــبل احلــظـر حــاول كـلش ان
يواجه الـفايـروس بـطريـقته اخلـاصة
فـأقـام مـعـرضـا فـنـيـا تضـمـن رسـوماً
توعويـة تلقي الـضوء على خـطر هذا
الفايروس وسبل الـوقاية منه . وجاء
عرض الذي اقيم في البيت الثقافي ا
في مـديــنـة الـشــعـلــة بـبـغــداد الـتـابع
واطن لوزارة الثـقافة حتت عـنوان (ا
وشــبح كــورونـــا) وحــظي بــحــضــور

واسع واهتمام اعالمي.
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جميل جـدا ان يحـتفي رجال الـشرطة
بـالـعـرسـان  وذكـرى حـلـوة في حـيـاة
اي عـروسـ وهم يـحـتـفـلـون سـنـويا

بذكرى زواجهم فتستعيد الذاكرة زفة
رسمية برعاية رجال الشرطة. 

حـدث هــذا في الــنــجف والـنــاصــريـة
وذي قــار وكـــانت اجـــواء ايــجـــابــيــة

رائعة. 
وقد انـتـقـلت هـذه االيجـابـيـة لـعريس
فــفـضل ان يــســتـغــني عن االحــتــفـال
بـرمتـه ويتـبـرع بـاالمـوال اخملـصـصة
ـتـعـففـة. وعـلى لالحـتـفـال لـلـعـوائل ا
ــســاعــدات اثــار انــتــبــاهي ان ذكــر ا
تبرع يـتفنون بـالطرق والوسائل ا
ـساعدات التي يعـتمـدونها اليـصال ا
ـتـعـفـفـ ـتـبـرعـ يـحـثـون ا بل ان ا
عـلى تقـبل الـعـطـايـا . والتـزال مواقع
ثل هذه التواصل االجتماعي تزخر 
ـواقف اذ يـقـدم فــاعـلـو اخلـيـر عـلى ا
نشر ارقام هواتف لتكون متاحة امام
.ونـشـر احـدهم ـتـعـفـفـ ـعـوزين وا ا
رقـم الـــــــــهـــــــــاتف (07812702501)
وكـتب ( هـذا رقم يـسـاعـد احملـتـاجـ
اذا تـــعـــرفـــون اي احـــد مـــحـــتــاج او
كـاسب او عـمـله يــومي لـيـتـصل عـلى
هــذا الـــرقم حـــتى يــســـتــلـم وجــبــات
غـذائــيــة ومـعــقـمــات) واكــثـر من ذلك
طــالب بـــنــشــر الـــرقم  في مـــجــامــيع
الــــتــــواصل - الــــكــــروبــــات - حــــتى
ـكن. وكتب آخر يستـفيـد اكبـر عدد 
قــــائال: (أخــــوان رجــــاءً أي عــــائــــلـــة
مـحــتـاجـة مــواد غـذائـيــة أو مـسـواق
تـــــــــــــتـــــــــــــصــل عـــــــــــــلـى االرقـــــــــــــام
07709222782/07725987107/  
07725109281/07713079622/

  (07800218854
وتــابع (ذمـة بــرقــبـتـه الـيــســتـحي أو
يتردد نحن كـلنا أخـوان ونرجو رضا
الـــله جل وعـال   وأرجـــو الــتـــعـــمـــيم
بـالكـروبـات والـفـيـسـبـوك رجـاءً ولكم
أالجر  لـيـستـفـيـد النـاس والـدال على
اخلـــــــــــــيــــــــــــر كـــــــــــــفـــــــــــــاعــــــــــــلـه). 

كما
 تــفــ الــعـراقــيــون بــنــشــر الــنــكـات
ـــصــورة ومـــقــــــــــــاطع الـــفــيـــديــو ا
الـسـاخــرة واخـذوا يـتـبــادلـونـــــــــهـا
عــبــر الـــرســائل كــمـــا لم يــنــســوا ان
يسـخـروا من الـسيـاسـي ويـقـارنون
بـــ ردود افـــعــــالـــهم ازاء مـــعـــانـــاة
ـــــواطـــــنـــــ وبـــــ ردود افـــــعـــــال ا
ســيــاسـيــ فـي دول اخـرى بـل وبـ
ردود افـعــال مــواطــنـ ومــيــسـورين
ـــســاعــدة اخــوانـــهم وابــنــاء هــبــوا 

وطنهم وقت احملنة.

رسوم كاريكتيرية كر كلش
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ــصــرفي وتــوفــيــر حـاجــته من الــقــطـاع ا
الـســيـولــة الـنــقـديـة عــبـر تــسـديــد الـدولـة
صـارف وتبني ـستـحقـة لتـلك ا لديـونها ا
الـدولــة لــسـيــاســة دعم وتـأهــيل وتــمـويل
توسـطة ومتـناهية شاريع الـصغيـرة وا ا
الصـغر). من جـهته أعـلن مسـتشـار رئيس
الوزراء عبد احلس الهن إعداد مسودة
تتـضمن ـوازنة الـعـامة ¨ جديـدة لـقانـون ا
مـقـتـرحـات تـتـعـلق بـتـقلـيـل الهـدر وضـبط
الــنــفــقـات¨ وأشــار الى جنــاح احلــكــومــة
احلالـية بـتفـعـيل مخـتلف الـقطـاعات¨ كما
فاوض كشف عن تسمـية الوفد الـعراقي ا
مع اجلانب األمـريـكي بـشأن إعـادة تـرتيب
الـــعالقـــة بـــ اجلـــانـــبـــ واالنـــســـحــاب

االمريكي من العراق.
وقــال الـــهــنــ فـي تــصــريـح إن (الــفــريق
ــوذجـاً ــكـلف مـن رئـيـس الـوزراء أعــد  ا
ـوازنــة الــعـامــة لـلــعـام جــديـداً لــقـانــون ا
احلـالي ¨وألول مــرة اعـتــمــد فــيـهــا ســعـر
النفط بسعرين ¨ثابت ومتحرك)¨ مبيناً أن
ــوازنـة يـقـدر ــقـتـرح في ا (سـعـر الــنـفط ا
بـ 30دوالراً ¨وأصــبــحـت أقل بــكـــثــيــر عن

وازنات السابقة وفقاً للمتغيرات). ا
وأضــاف أن (الــســـعــر الــثـــابت في إعــداد
ـوازنـة سـيـغـطي الـرواتب واألسـاسـيـات ا
وشــراء األدويـة والــبـطــاقــة الـتــمــويـنــيـة ¨

وقـضـايــا الـطـاقـة ¨إضـافـة الى الــتـزامـات
أخــرى).وأوضح أن (مـــقــتــرحـــات عــديــدة
ـوازنـة ¨الـذي سـيـتم ضُـمـنت في قــانـون ا
رفعه جملـلس الـوزراء للـتـصويت عـليه ¨ثم
إرسـاله الى مـجــلس الـنـواب ¨ من بـيــنـهـا
مــنع تـــقــاضي أكــثــر مـن راتب وتــخــيــيــر
ــعــني في اخـــتــيــار مــا يــراه الــشــخـص ا
مناســـــــباً ¨كما تضمـن قطع اخملصصات

التي لم تغط بقانون).
ــــقـــتــــرحــــات األخـــرى الــــتي وتــــابع أن(ا
وازنة ¨ وضع سلم ثابت تضمنها قانون ا
بأعلى سقف للرواتب جلميع الفئات ¨بدءاً
من الـرئـاسـات عـلى أن يـكـون من 5 إلى 6
مالي كسقف أعلى ¨ ثم يبدأ نزوالً حسب
الــتـســلــسل الــوظــيـفي ¨ كـمــا  االتــفـاق
مــبـدئــيــا عـلـى إيـقــاف تــسـديــد الــقـروض
ــصـارف ـوظـف لــدى ا ــتــرتــبــة بــذمــة ا ا
ملـوكة لـلدولة ¨وكذلك صنـدوق اإلسكان ا
الي وعودة نشاط حل حتس الوضـع ا
السوق وهذا قد يتـطلب عاماً أو عام أو
أكــثــر مع احــتــمــالــيــة إطــفــاء الــديـون إنْ

اقتضت احلاجة). 
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ـناقـشـات  فـي مقـهـى حافـظ  بـشارع اثـارت مـالحظـة لـي ادليـت بـهـا خالل  احـدى ا
نـزلي ردود فعل من اصـدقاء  اثـارهم استـغرابا ـتنـبي  قبل ايـام من فرض الـعزل ا ا

ما ذهبت اليه.
ـتنبي  يتقـطع احلوار في اغلب االحيان على وكما هـو جار في كل حواضر شارع ا
ايقاعـات اقداح الشـاي والليمـون الساخن او اطاللـة صديق تأخـر موعد وصوله  او
ـقبالت االبـاحـية الـتي صـارت في العـراق هذه تـصديـر طرائـف سيـاسيـة مع بـعض ا
عـرفة في بث مبـاشر على غـرار  ما درجت علـيه قنوات االيام جزءا من مـستلـزمات ا
تلـفازيـة فـضائـيـة  في قطع بـرامجـهـا االعتـيـادية والـذهاب الى خـارج االسـتوديـوهات
لـنقـل مبـاشـر من اجل التـرويج  لـشتـائم سـياسـيـة تمـثل وعـاء حـيويـا  لـسايـكـولوجـية

عامالت البيع والشراء  تواصلة   (حشر مع الناس عيد) ا
 على اي حال  وعـودة الى ما قلـته واستغـربه جالسـون  ان اصابع الفـساد  ليست
ـؤسسـات  احلـكـومـيـة الثـالث ومحـركـاتـهـا من احـزاب ومؤسـسـات بـهـيـئات فـقط  بـا
ا في البـيئـة العامـة للمـجتـمع العراقي ضـمن متـاريس وجيوب وا طائـفيـة ومناطـقيـة 
ومـفـازات من دون تـغـيــيب حلـقـيـقـة ان الــهـامش اجلـمـعي اخلــاص بـالـنـزاهـة  مـازال
سـتشـري في صفوف مـواطن شكـلة تكـمن في الفـساد ا واسـعا وقويـا وواضحـا. ا
مـدنـيـ   تـرى مـاذا تقـول عن اشـخـاص جـنـحـوا الى تزويـر وثـائق تـخـرج  دراسـية
لـلـحـصـول علـى منـافع او وظـائف  او وثـائق اثـبـات انـهم يـستـحـقـون رواتب الـرعـاية
االجــتـمـاعـيــة  او مـنح  تـعـطـى بـ احلـ واالخـر  فـحــسب وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
والبحث الـعلمي  وضع اليـد على اكثر مـن ثالثة االف شهادة دراسـية مزورة  كما
 الكـشف عن  خـمس واربـع الف وثـيـقة فـقـر زائفـة  اراد  بـها مـروجـوها الـسـطو
على رواتب الرعايـة االجتماعية  وبيـعت بيوت واراض بغفلة من مـالكيها  و تمرير
كل ذلك  بأوراق  حـررها  (مختصون) العديـد من البضائع والسـيارات عبر احلدود 
ـكن استـنـساخ عـمالت وتـصريـفـها في ـدني  ثم كـيف  في األحـتيـال من اجملـتمع ا
اذا ال  يـكـون فسـادا  ان يـحتـكر الـسوق ان لم يـكن وراءهـا اشخـاص ومـافيـات?  و

جتار واصحاب دكاك وصيادلة  حاجات مواطن لتباع بأسعار مرتفعة .
 وكـيف تـفـسـر نـزعـة الــبـعض في الـتـجـاوز عـلى حــقـوق مـواطـنـ اخـرين?  ثم مـاذا
نـسـمي نـزعـات التـألـيب والـنـفـاق والـكـذب والتـحـريض غـيـر فـسـاد?  وكـيف ال يـكون
فـسـادا نـزعـة بـعض الـنـاس  الى تـدبــيـر تـهم كـيـديـة ضـد اخـرين  بل كـيف ال يـكـون
واظـبـة على نـشر مـعلـومـات عبـر منـصات الـتواصل فسـادا ان ينـشـغل البـعض في ا
علوماتي (السيشل ميديا) عن شخصيات عامة بغير وجه حق  فقط الشباع حاجة ا
ـاذج اخالقيـة نظيـفة مـعروفة  والـطعـون بسلـوكها مرضـية يـحركهـا االستـعداء على 
وحتضـرني هنـا (نغـزة) طريـفة لـلزعـيم البـريطـاني الراحل من خالل صنـاعـة التـلفـيق
كن للكـذبة ان تدور حول العالم بينـما احلقيقة مازالت ترتدي تشيرشل يـقول فيها (
ريض مـصاب مالبـسهـا)  بل وحتضـرني ايـضا حـادث شهـدته عـاصمـة بلـد عـربي 
ارة في شـارع مكـتظ ويلـطخهم بـااليدز  احـدث جرحا بـليـغا في يـده  واخذ يـطارد ا

لوث . بدمه ا
ـنظومة االجـتماعيـة على صعيد باجلرد احلسـابي النهائـي  هناك خلل اخالقي في ا
افراد  او كمـا يقول السيد خلدون الساعدي (الواوية تفرخ  بالت )وان كان عددهم

اليستهان به  لكنه  في كل االحوال خلل نسبي .
احلـال  ال تـوجد وصـفـة جاهـزة  لـلمـعـاجلة بل تـوجـد معـايـير يـنـبغي ان تـتـحول الى
الحـقة- كل هـذه االنـواع من الـفسـاد عـلى انهـا عـار ومعـيـبة ال مـنـصـات اجتـمـاعيـة 
كن القـبول بها  مع االشتغال  في توسيع دائرة وصـمها مقابل العمل على اشهار
ـعـنى مــضـاف الـعـمل مـتـواصل لـلــنـمـاذج الـتي تــوفـر فـرص االقـتــداء االخالقي  و
ـواظب على تـكوين  افـتراق مـشهـود له ب الـعار بـنسخ  هـذه االنواع من الـفساد  ا
زيـد من احلضور شهـد با والـنسخ االجتـماعيـة النظـيفة  الـتي تتفـتح االن وتتصـدر ا
واطـن وهيئـات ونخب  انتخـوا بصمت في دعم مـتطلبـات مواجهة العفوي الـصادق 
فـايـروس كــوفـيـد 19 من خالل االلــتـزام بـحــقـوق الـصــحـة لـلــجـمــيع  حتـثـهم  روح

واجهة .  التضامن لنصرة الذين يفتقدون القدرة  على هذا النوع من ا
ال مجال لـلمعايشـة ب خسة كسب بلـصوصية  وسمـو موقف  ال ينتظر  اخلالصة 

اال ارضاء الشرف ومتطلبات العفة .
فـرصـة تــطـهـر قـد التــعـوض  من اجل اجـراء نــحن االن في عـ الـفــرصـة   احلـال  
نظومـات الرأي العام الـعراقي من خالل اعادة هـيكلة الـوضع الوطني على تصحـيح 
ـة تـضـع الـبالد عـلى طــريق تـغـيــيـر جـوهـري ـخـاض مــكـاشـفــة مـؤ اسس جــديـدة  

لصالح موجبات االصالح الشامل 
اجـزم ان (عهـد الـعز والـرز) في طـور االنكـمـاش احلاد االن وعـليـنـا اعادة الـنـظر في
ـاذا التـكـون لـديـنا في االسـبـقـيـات. لـقـد صـارت الوالئم شـتـائم  ولي ان أسـأل هـنـا 

الـعـراق مـنـظمـات مـدنـيـة تـقـوم مـسؤولـيـاتـهـا  عـلى تـقـد اخلـدمات
ـشوره بـشأن الـتطـوعيـة االسـتشـارية واالنـخراط في تـقد ا
ـطـلوبـة في ميـداني الـنخـوة والنـبل ولـيس انتـظار االلـيات ا

التفاطن.?
لقد صـنعت السياسات محلف  لصيانة العار وهذا اسوأ
فـلـماذا ال نـصـنع االن مـعـاييـر لـلـصـحة انـواع االنحـطـاط 

والسالمة االخالقية للجميع ضمن مشروع وطني?!
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تعـاقبة إلقـامة دولـة عربيـة واحدة مـنذ بدايـة ما سمي بـ نـاضلت األجـيال العـربيـة ا
عصر الـنهضة" في منتصف القرن التاسع عـشر عندما كان العرب قد وقعوا حتت
هـيـمنـة الدولـة الـعثـمانـيـة منـذ القـرن الـسادس عـشـر وتيـقنـوا تـمامـا إن العـثـمانـي
األتراك الـذين هـيمـنت عـليـهم "الـنـزعة الـطـورانيـة"(الـقومـيـة التـركـية) يـريـدون بإسم
سخـوا هويـتهم العـربية ويـحولوهـم الى مجرد رعـايا خانـع ال شأن اإلسالم أن 
ـنظمـات العـربية وال قـيمـة لهم..لقـد ظهـرت منذ ذلك احلـ الكـثيـر من اجلمعـيات وا
فـكرين واألدباء الـعرب الذين كانـوايناضـلون ويعمـلون بقوة على أيدي الـعديد من ا
من أجل قيـام دولة عربـية واحدة وفك اإلرتـباط مع األتراك الـذين جتاوزوا احلد في
جتاهل حقـوق العرب وإستغاللهم والنـظر إليهم على أنهم مجـرد رعايا تابع ليس
ا يريدون مصرين على عدم اإلعتراف بهم كأمة عربية عريقة عليهم سوى اإلمتثال 
نـشـرت اإلسالم وحـمــلت رسـالـته إلــيـهم وإلى غـيـرهـم من الـشـعـوب واأل في كل
مكان مـن أرجاء األرض ..وفي الوقت الذي ظـهرت فيه الـدعوة الى القـومية الـعربية
وإنشاءالـنوادي واألحزاب واجلمعيـات التي تطالب بوحـدة العرب بعيـدا عن الهيمنة
الـعثـمانيـة واألجنبـية عـموما بـرزت مجـموعة من الـظواهر الـتي رافقت ذلك مـنها:1)
تــوجه الـقــوى اإلسـتـعــمـاريـة لــلـســيـطـرة عــلى الـوطن الــعـربي إبــتـداء من اإلحـتالل
الـفرنسي للـجزائر عام 2..1830) ظهـور احلركة الصهـيونية الـتي أعلنت صراحة
ساعدة ومسـاندة القوى اإلستعمارية عن نيتـها تأسيس دولة يهودية في فـلسط 
الكبرى..3) بوادر إنهـيار اإلمبراطورية العثمانية وإستعداد الدول العظمى لوراثتها
يـة األولى لـصالح تـلك القـوى التي ي جـديد بـعد احلـرب العـا ..4) ظـهور نـظام عـا
حلت محل الـعثمانـي في السيطـرة على الوطن العـربي ..ان حركة الوحـدة العربية
ومنذ فجـر اليقـظة القـومية الـعربيـة في النصف األخـير من القـرن التاسـع عشر قد
نـاخ السيـاسي السـائد على أخذت تراوح بـ صعـود وهبوط ومـد وجزر بـحسب ا
ي حـتى بداية اخلمسـينات من القرن العـشرين عندما قام الصعـيدين العربي والعا
جمال عبد الناصر بثورته القومية الرائدة في مصر في الثالث والعشرين من يوليو
عام 1952 حـيث أستـعادت الـقـوميـة العـربيـة على يـديه قـوتهـا وزخمـها وأصـبحت
تـيـارا قومـيـا جـمـاهـيـريـا عارمـا وعـقـيـدة شـعـبيـة عـلى مـسـتـوى الـوطن الـعربـي كله
وحـقيـقة من حقـائق العـصر علـى مسرح الـسيـاسة الدولـية..ان وحـدة األمة العـربية
هي األصل والقاعـدة وأما التجزئـة وكل ما صنعته وإصـطنعته قوى الـشر األجنبية
عاديـة على مر الـتاريخ من حدود وعـراقيل ومـصاعب بقـصد تفـتيتـها وإضعـافها ا
فهو زائل بـالتأكيد ألنه ال يـنسجم وال يتالءم مع طبيـعة األمة العربـية الوحدوية التي
تـرفض التـشرذم والـتجـزئة واإلنـقسـام..إن حاضـر أمتـنا الـسياسـي واحلضاري ال
اضـيـهـا الـعريـق الواحـد احلـافل بـالـقوة يـنـسـجم أو يـتـوافق مع الـتيـار الـتـاريـخي 
ـعاصـر(عصـر التـكتالت الـكبـرى) وإن الوضع واألمـجاد وال مع الـتيـار التـاريخي ا
الـطـبـيـعي أو احلتـمي هـو أن تـتـوحـد وبـالتـالي فـإن الـوحـدة الـعربـيـة هي الـتـجـسيم
الـسيـاسي لـلقـوميـة الـعربـيـة في هذا اجلـزء من الـعالم..ان الـكفـاح من أجل حتـقيق
الـوحـدة العـربـية سـيـستـمـر حتى يـتم جتـاوز التـجـزئة الـتي فـرضتـهـا وإصطـنـعتـها
القـوى اإلسـتـعـمـارية ذلـك أن التـجـزئـة الـتي تـنخـر اآلن في اجلـسـد الـعـربي والذي
حتـول بهـا الى كيـانـات ودول ودويالت عديـدة ضعـيفـة ال حول لـها وال قـوة مسـتلـبة
ـكن أن تكـون بـديال مـنطـقـيـا مقـبـوال عن الوحـدة كـمـا إن جتربـة الـدولة اإلرادة ال 
القطريـة قد أثبتت عجزها وفشلها في احلفاظ على سـيادتها وأمنها وحماية نفسها
من األخطار اخلـارجية ولم تستطع أن تصنع جناحا مهما في ميدان التنمية وغيره

يادين احليوية األخرى.. من ا
ؤامرات التي تواجهها أمتنا ومهمـا يكن حجم الصعوبات وا
اآلن كـبـيـرا وخـطـيـرا عـلى مـخـتـلف الـصـعـد فـإن الـوحـدة
العربـية التي (ستـتحقق بالـتأكيد في يـوم  تاريخي قادم)
هي احلل الـوحـيـد لــتـجـاوز الـعـرب مـاهم فـيه من جتـزئـة
ـسـتـقـبل عـربي وتـشـتت وتـمـزق وتـبـعـيــة ومـحن وصـوال 
جـديد يـضمن ألمـتنـا العـربيـة حقـها الـطبـيعي فـي احلياة

ة. احلرة الكر

سعيد ياس موسى



ـتخصص كـاإلعالم السياسي ازدهر اإلعالم الـعربي في العـديد من أنواع اإلعالم ا
والـريـاضي وحـتى (الـفـني) لـكـنه الـيـوم يـقف شـبه عـاجـز عـن مـتـابـعـة تـطـور أحداث
انـتشـار فيروس كـرونا بـاحترافـية وتـمرس ودراية بـاعتـبار أن اإلعالم الـصحي وعلى

أهميته لم يراود مكانه إال من بعض النماذج التي ال ترقى للتعميم أو النمذجة. 
سـتوى هـذه األزمة وأن أفق الحظـة أن مـردود اإلعالم العـربي لم يكـن  فـالثـابت بـا
ـا هي قوة الصـدمة  وما جـرفته من أرقام وضـحايا الصحـفي لم يـكن واضحا ..ر
ألضيف أن انعـدام تكـوين الصحـفي فـيما أوقـد يكـون  لغيـاب االستشـراف  مـرعبة 

يخص اإلعالم الصحي هو أكبر سبب كرس ضعف االضاءات اإلعالمية .
فبـقـدر ما تـوالت األحـداث عاصـفة بـقـدر ما ازداد تـيه اإلعالم بـكل وسائـطه لـيتـقلص
دوره وتـأثيـره سـريعـا إلى حـد أن أصبح اإلعـالم االجتـمـاعي مصـدرا بـديال وحتـمـيا
ستجدات هذه للمتـلقي الذي انصاع أمام منافذ الشبكـات للحصول على األخبار وا
ـفبـرك واخلـاطئ وحـتى اخلرافي كـواقع حـال جعـلـنا األخـبار الـتي تـراوحت ما بـ ا
نـستـدرك أهـمـية االهـتـمام بـاإلعالم الـصحي كـمـكمن وحـيـد لتـحـقيق سـلـطة اجملـابـهة

اإلعالمية راهنا.
تـخصص الذي هـو في مفهومه يعد اإلعالم الـصحي أحد روافـد ومعطـيات اإلعالم ا
ـعــرفـة ويـتـوجـه إلى جـمـهـور الـعــام يـعـطي جـل اهـتـمـامه جملــال مـعـ من مــجـاالت ا

متخصص أو عام غير متخصص مستخدما مختلف فنون اإلعالم.
ط اتـصالي مـوضـوعه األسـاس الطب والـصـحة وبـاحملصـلـة فاإلعـالم الصـحي هـو 
تـخصصـ في اجملـال الطبـي وعامـة الناس الـعامة يـتوجـه إلى جمـهور يـجمع بـ ا
ـعلـومات الـصـحيـة الصـحيـحة ذات سواء أكـانوا مـرضى أم ال مـتكـأ على مـجـموع ا
وثـوقة ليتم تـعميمـها وتبسـيطهـا وإتاحتهـا على نطاق واسع بـهدف توسيع ـصادر ا ا

عرفة الطبية ونشر الثقافة الصحية. ا
وعلى الـرغم من هـذا بـقي اإلعالم الـعربي بـكـليـاته الـعلـمـيـة غافال عن هـذا الـنوع من
ـتخـصص وعن تكـوين إعالمـي وصـحفـي مـتخـصـص وأسـيرا لـلنـظرة اإلعالم ا
الـسطحـية له مـسكـونا بـوهج االرتباط بـاإلعالم السـياسي والـرياضي وتـعمـيم العمل

فيه.
ـتـعـذر عـلى اإلعالم الــعـربي مع كـورونـا ربط عـالقـة آمـنـة ومـرتـكـزة وعـلـيه كـان مـن ا
ا زاد من ومـستـعجـلة دون الـوقوع ضـمن خطـابـات التـهويل أو الـتخـبط واالرتبـاك 
ـتلقي عـوض القيـام بوظائف رفـع منسوب اخلـوف والهلـع والضبابـية لدى اجلـمهور ا
ـعـلومـات الـصـحيـحـة التي من شـأنـهـا أن تسـاهم في تـقويض الـتـحلـيل وتـعزيـزهـا با
درجات اخلوف وحتـويلة إلى استيعاب موضوعي وتـوعوي وتقريبي بعيدا عن طقوس
كـرر الصاخب اخلاوي من مـصادره العـربية لكـونها لم تكن العرض واالسـتعراض ا

واجهة أزمة بهذا احلجم والقوة. مستعدة 
إن صـراع اإلعالم الـعـربي الـيوم مـع كرونـا يـطـرح حـتـمـيـة مراجـعـات عـمـيـقـة لـلـعمل
عـلـومة الـعلـمـية الـيوم هـني في اجلـامعـات ألن ا ي وا اإلعالمي ولـتخـصص األكـاد

هي جوهر اإلنسانية وسبيل تقدمها.
عنى آخـر البد من االنتقال ما بعـد كرونا إلى االهتمام بتـخصصات إعالمية أخرى
لـفائدة اإلنـسانـية والعـلم لنشـر الوعي الصـحي ألن قلـة االهتمـام بهذا االخـتصاص
ضـللة ما زعـزع التوازنات وفـتح الباب أمام فـبركة وا عـلومات ا فتح السبـيل أمام ا

تلقي واجتذابه. فواجع وانكسارات قللت من تأثير هذا اإلعالم على ا
كرونا الـيوم عرًت النقائص ومرَرت االنكسارات أمـام حركة الفيروس وانتشاره بقوة
مارسة راجعـات جتاه سيرورة ا ا يدعو لضـرورة ركوب ناصية ا وتسارع كـبيرين 
اإلعالمية بـتحديد أولوياتها الراهنـة والقادمة فاإلعالم العربي البد له من خلق عالقة
قوية بالـعلوم تتموسط بوشائج بعيدا عن التداخالت واإلبهام وهذا للدفع أكثر بعجلة
احملتـوى اإلعالمي الـعلـمي والـصحي نـحو األمـام لـنهـضـة اجملتـمعـات ولـنشـر الوعي

الصحي لديها.
إن احلديث عن جائحـة كرونا وارتفـاع حدتها يـحيلنـا بطريقـة أو أخرى لتطـلعات البد
وأن تـترجم واقـعا باعـتنـاق منـهجـيات وأفكـار تعـيد الـنظر فـي ثوابت وأهداف اإلعالم
ووضعها موضع النقد والتساؤل ألن اإلنسان متلقيا يبدو سيهمل مستقبال حتما ما
هـو غير صـالح من منـظور إنـسانـيته بـعدما تـأكد لـديه أن ال شيء قاوم حـينـما سقط

اإلنسان وامتحنت اإلنسانية.
لقـد بـدا اإلعالم العـربي زمن كرونـا رابـضا أمـام هذه الـظـاهرة مـتمـحـورا فيـها عـبر
ألـفـة غــيـر مـعـهـودة وال هي مـخـتــارة بل فـرضت نـفـسـهـا بـصــورة تـعـكس الـقـسـريـة
الصـارخـة لتـتشـكل أكـبر أزمـة صـحيـة تـعرفـهـا البـشـرية عـلى مدار

أزمانها. 
ـسلم به أن كرونـا قد أحلقـــــــــت بـاإلعالم العربي بات من ا
خصوصـا حفـريات وانـــــــهـيارات مفـصـــــــلـية ال يسـتقيم
إال وفق حــركـيــة تـتـضح فـي ضـوئـهــا مـعـالـم إعالم جـديـد
يـضـع اإلنـســــــــان واإلنــســــــــانــيــة عــلى مــحك الــســطـوة

وااللتزام.
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تـوصي هـيئـة الصـحة الـعـامة في إنـكلـترا
الـناس بـالنظـر في احلصول عـلى مكمالت
غـذائيـة أو (دوائيـة) حتتوي عـلى فيـتام
"دي" يوميا طوال فصلي الربيع والصيف
فـي وقت يتـواصل فـيه اإلغالق الـناجم عن
ــعــتــاد تـــفــشي فــيـــروس كــورونــا.وفـي ا
يــحـصـل الـكــثـيــر مـنــا عـلـى مـا يــكـفي من
فـيتام "د" عن طـريق قضاء بعض الوقت
في الـهـواء الطـلق حـيث تـصنـعه بـشرتـنا
من الـــتـــعـــرض ألشـــعـــة الـــشـــمـس.فـــهــذا
الـفيتام الـذي تعطيه لنـا أشعة الشمس
مع الـفيتـامينـات األخرى يُمـكن أن يساعد
ـرض اجلــسم عــلـى الــبــقــاء الئــقــا لــدرء ا
والـــعــدوى وذلك أمـــر مــهم خـالل تــفــشي
وبــــاء.إذن من هم األشـــخــــاص الـــذين قـــد
ـكـمـالت الـغـذائـيـة الـتي يــحـتـاجـون إلى ا
حتـــــــتـــــــوي فـــــــيـــــــتــــــــامـــــــ د?مـــــــا هي
الـنـصـيـحـة?يُـنـصح الـنـاس فـي بـريـطـانـيا
بـــــالــــفـــــعل بـــــالـــــنــــظـــــر في تـــــنــــاول 10
ـكـمالت مــيـكـروغـرامـات يـومــيـا من هـذه ا
خالل أشـهـر الـشـتـاء (من أكـتـوبـر/تـشرين
أول إلـى مـارس/آذار) وعـلى مـدار الـسـنـة
إذا كــنـا ال نــقـضـي الـكــثـيــر من الـوقت في
الهواء الطلق.وتشعر هيئة الصحة العامة
في إجنلترا بالقلق من عدم حصول الناس
عــلى هــذا الـفــيـتــامـ خـالل تـفــشي وبـاء
فـــيــروس كـــورونــا بـــعــد أن نـــصــحـــتــهم
ـنـزل الــسـلـطـات الــصـحـيــة بـالـبـقــاء في ا
لــفـتـرات أطــول.ويُـوصي بـاحلــصـول عـلى
فـيـتـامـ "د" على مـدار الـسـنـة إذا: كنت ال
تـخــرج إلى الـهـواء الـطـلق في الـكـثـيـر من
ــنــزل اتــقــاء األحــيــان أو كـــنت تــلــوذ بــا
ثال وكنت تعيش في للضرر على سبيل ا

دار رعاية.
البس مـا يغطي معظم وتـرتدي عادة من ا
بشرتك عندما تكون في الهواء الطلق

وقـــد ال يــكــون األشـــخــاص ذوو الـــبــشــرة
الـداكنة يـحصلـون أيضا علـى ما يكفي من
فـيـتامـ "د" حتـى لو كـانوا يـقـضون وقـتا

في الهواء الطلق.
وقــد أصـدرت احلـكــومـتـان االســكـتـلــنـديـة
والـويلزيـة النصـيحة نـفسهـا.وقالت سارة
سـتانـر من مؤسـسة الـتغـذية الـبريـطانـية:
"لــسـوء احلظ مع اسـتـمـرار آثـار فـيـروس
كــــورونـــا بــــات الـــوقت الــــذي يـــقــــضـــيه
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الـتــغـذيـة.وقـد اعـتـبـر بـعض الـبـاحـثـ أن
ــرضى نــقص فــيــتــامــ "د" لــدى بــعض ا
سـيـؤثر سـلبـا في حـالة اإلصـابـة بفـيروس
كــورونــا. ولــكن عــوامل اخلــطــر الــكــامــنـة
األخـرى مثل أمراض الـقلب الشـائعة لدى
ـرضى أيـضـا جتـعل من الـصـعب هــؤالء ا
اسـتخالص النتائج.ويقوم باحثون إسبان
ـعــرفـة مـا إذا كـان وفــرنـسـيـون بــتـجـارب 
فـــيــتــامـــ "د" يُــســـاعــد مــرضـى فــيــروس
كــورونـا.ويــقـوألســتـاذ الـطـب الـبـريــطـاني
الـبروفـيسـور جون رودس: إن فـيتـام "د"
له آثـار مـضادة لاللـتهـابـات وهنـاك بعض
األبـحـاث الـتي تـشـيـر إلى أنه قـد يـقـلل من
ناعية للفيروسات وقد استجابة اجلسم ا
رضى فـيروس كورونا يـكون لذلك عـالقة 
ا الـذين تعرضـوا لتلف شديـد في الرئة ر
يـكون نـاجما عـما يعـرف بالـتهاب "عـاصفة
" ردا على الـفيروس ورغم ذلك الـسيتـوك
ـزيـد من الـبـحوث ثـمـة حـاجـة إلى إجراء ا

الستكشاف األمر.
{ أين تباع مكمالت فيتام "دي"?

- تـتوفر مكمالت فيتـام "دي" بشكل كبير
ـتاجر (السوبر ماركت) والصيدليات. في ا
وقـد تـكـون في صـورة فـيـتـامـ "د" صرف
أو جــزءا من قـرص يــحـتـوي فــيـتـامــيـنـات
مــتــعـددة.ويــقـول اخلــبــراء إنه ال يـجب أن

الــشــمس حــيـث حتــرق الـشــمـس الــقــويـة
الـبـشرة لـذلك حتتـاج إلى حتـقيق الـتوازن
بــــ صـــنـع فـــيــــتــــامـــ "د" فـي جـــســــمك
والـتعـرض للـشمس بـطريـقة آمن وذلك من
خـالل احلــرص عــلى تــغـــطــيــة بــشــرتك أو
نع راهم الواقـية من الشمس  حـمايتهـا با

احلرق والتلف.
{ ماذا عن األطفال والرضع واحلوامل?

الــنـصــيـحــة هي: يــجب حـصــول الـصــغـار
الـذين يرضعون رضـاعة طبيـعية من حلظة
الــوالدة إلى عـمـر سـنـة واحــدة عـلى مـكـمل
يـــومـــيــــا بـــكـــمـــيـــة تـــقـــدر من 8.5 إلى 10
مـيـكروغـرامـات من فـيتـامـ "د" للـتـأكد من
أنـهم يـحصـلـون على مـا يـكفـيهـم.ال ينـبغي
إعـــطــاء األطـــفـــال الــذيـن تــتـم تــغـــذيـــتــهم
بـالرضـاعة الـصنـاعيـة مكـمالت الفـيتـام

إال إذا كـان ما يـحصـلون عـليه أقل من 500
مــلـيــمـتــر (حـوالـي نـصف لــتـر) من حــلـيب
األطـفال يـوميا الـذي يحتـوي على فيـتام
"د".يــجب إعــطــاء األطــفــال الــذيـن تــتـراوح
أعـمـارهـم ب  1 إلى  4 ســنـوات مــا يـصل
إلى 10 مـيكـروغرامـات يومـيا من مـجمالت
.أمـــا جــرعـــة الــبـــالــغــ (10 الـــفــيـــتــامــ
مـيـكـروغـرامـات في الـيوم) فـتـنـطـبق أيـضا
عـــــلى الــــنـــــســــاء احلــــوامـل ومن يـــــقــــمن

بالرضاعة.

ـا حتتـاج إلـيه للـمسـاعدة تـشـتري أكـثر 
فـي احلـــفــاظ عـــلـى تـــوفـــر إمـــدادات هــذه
ـكمالت متـاحة للـجميـع.ويعرف الـعنصر ا
ـعـظم مـكـمالت فـيـتـامـ "د" باسم ـكـون  ا
D3. وتـنـتج الـنـبـاتـات فـيـتـامـ D2 وأمـا
فــيـتـامـ D3 فــتــنـتــجه بــشـرتـك.وتـتــوفـر
قطرات من هذا الفيتام لألطفال الرضع.

× ماذا عن النظام الغذائي?
- عـلى الـرغم من أن تـنـاول الـطـعـام ضمن
ـكن أن يساعد على نـظام غذائي متوازن 
نـاعي ضـمـان األداء الـطـبـيـعي لـلـجـهـاز ا
فــإنه ال يــوجــد غــذاء بــعــيــنه أو مــكــمالت
كن أن "تعزز" عمل جهاز غـذائية بعينهـا 
ـعدالت الـطـبيـعـية.ومن ـنـاعة أكـثـر من ا ا
الـــصــعـب احلــصـــول عــلى مـــا يــكـــفي من
فيتام "د" من الطعام وحده.كما أن اتباع
نـظـام غـذائي مـتـوازن مهم لـصـحـة جـيدة
وهــو أمـر مــفـضـل حـتى عــنـدمــا ال يـواجه
الـناس تفشي أمراض وبائـية.وثمة أطعمة
غـنـيـة بـفيـتـامـ "د" مـثل األسمـاك الـغـنـية
بــالــزيت والــبـيـض. كـمــا أن بــعض أنـواع
احلـبوب التي نتناولـها في اإلفطار والزبد

والزبادي غنية أيضا بفيتام "د".
{ هل يجب أن أحصل على "حمام شمسي"?
ـكنك احلصول عـلى جرعة زائدة من - ال 
فــيــتـامــ "د" من خالل الــتــعـرض ألشــعـة

الـكـثيـرون مـنا في الـهـواء الطـلق مـحدودا
فـــااللـــتــزام بـــشـــكل صـــحــيـح بــالـــقـــواعــد
نزل مهمان للغاية. احلـكومية والبقاء في ا
وتـعرض العـديد منـا ألشعة الـشمس بشكل
مــحـدود يــعـني أنـنــا بـحــاجـة إلى تــوفـيـر
ـزيـد من الـرعايـة اإلضـافيـة لـلحـفـاظ على ا
فــيـتـامـ "د" عـنــد مـسـتـويــات صـحـيـة في

أجسامنا".
اذا نحتاج إلى فيتام "دي"?  }

- فيتام "د" مهم لصحة العظام واألسنان
كن والـعـضالت. ونـقص هـذا الـفـيـتـامـ 
أن يــؤدي إلى مـرض تــشـوه الـعــظـام الـذي
يًــســمى الـكــســاح عـنــد األطــفـال أو حــالـة
oste- ـماثـلة الـتي تـسمى ضـعف الـعظـام ا
.وتــشــيــر بـعض  omalaciaلــدى الــبــالـغــ
الــدراســات إلى أن جتــنب ســوء الــتــغــذيـة
يـساعد عـلى الصمـود في وجه نزالت البرد
واإلنـفـلـونزا الـشـائعـة عـلى الـرغم من عدم
وجــود دلــيل عــلـى أن فــيــتــامــ "د" يــعـزز

ناعي. اجلهاز ا
{ هل يجب أن أتناول الكثير منه?

- ال عـلى الرغم من أن مكمالت فيتام "د"
آمــنـة جــدا فــإن تـنــاول أكـثــر من الــكـمــيـة
ثل خـطرا ـكن أن  ـوصى بـها كل يـوم  ا
ــدى الـــطــويـل.إذا اخــتـــرت تــنــاول عـــلى ا
مـكــمالت فـيـتـامـ "د": ال يـجب أن يـتـنـاول
األطـفـال الـذين تتـراوح أعـمـارهم ب 1-10
سنوات أكثر من 50 ميكروغراما يوميا

وال يــجب أن يــتــنــاول الــرضع (أقل من 12
شـهرا) أكثر من 25 مـيكـروغراما يـوميا وال
يـجـب أن يـحـصل الـبـالـغـون عـلى أكـثـر من
100 مـــيـــكـــروغــرام يـــومـــيـــا وإذا كـــانــوا
سـيـتـنـاولون مـكـمالت غـذائـية فـإن الـكـمـية
ــــوصي بـــهـــا هي  10مـــيـــكـــروغـــرامـــات ا
يـوميـا.وقد يوصـي الطبـيب بجـرعات أعلى
في بـعض األحيـان للمـرضى الذين يـعانون
مـن نقـص فـيـتـام "د".وبـعـض األشـخاص
الـذين يعانون من حاالت طبـية معينة مثل
ـكنـهم تعـاطي فـيتـام مـشـاكل الكـلى ال 
ـنح فـيتـامـ "د" وقـاية من "د" بـأمـان.هل 
فـيـروس كورونـا?ال ال يوجـد دلـيل على أنه
يـــقـــلل مـن خـــطـــر الـــعـــدوى أو اإلصـــابــة
بـفـيروس كـورونـا.ولكن اخلـبـراء يعـتـقدون
أنـه قـــــد تـــــكــــــون له فـــــوائــــــد خالل هـــــذا
الـوباء.فـمكمالت فـيتامـ "د" سوف حتسن
صــحـــة الــنــاس الــذين يـــعــانــون من ســوء
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اجملـتمـعات الـهشـة فكـرياً يسـهل التـأثيـر علـيهـا.. ولتسـيطـر علـيهـا أكثـر يجب تـفرقته
وحتـويـله إلى مـجــمـوعـات فـكـريــة كل مـنـهـا تـعــارض األخـرى في األهـداف والـتـوجه

ظاهرياً وتوافقها باطنياً لتحقيق ذات الهدف..
 الوسيـلة الوحيدة األسـهل لتحقيق ذلك تكـون عن طريق اإلعالم.. ومثال واضح لذلك
مـا يـحدث في الـعـراق.. فقـد انـقسم اجملـتـمع لعـدة مجـامـيع تبـدو  كـأنهـا مـتنـاحرة..

لكنها تأتي بنفس النتيجة!
اجملـمـوعـات الـبـعـثـية.. نـعـم ال تـسـتغـرب فـالـبـعث الزال يـنـبـض في الـشـارع وجتـربة
ـقـراطيـة عـرجـاء متـرجـرجة.. ـكن أن تـنـتهي بـبـضع سـنوات من د اربـعـ عـاماً ال 
وهم يعارضـون كل شيء ويتمنـون سقوط النـظام احلالي فحـلم العودة للـحكم بقيادة
رغد ابنة الـطاغية و شيوخ العوجة ما زال قائما فـهم ال يستسيغون أن يكون للمكون
الـشـيـعي دور في احلـكم فـمن كـان ال يـحق له أن يـكـون مـديـر نـاحـيـة في مـحـافظـته

يقبلون اليوم له احلق ليصبح رئيس الوزراء?!
ـنـحـرفـة عـقـائـديــا الـتي تـأسـست بـعـد 2003 ذات الـدعم اخلـلـيـجي اجملـمـوعــات ا
وتسـعى لتـشـويه سمـعة عـمامـة الدين وتـبريـر القـتل وإشاعـة الفـوضى هدفـها األول

واألخير ضرب حوزة النجف.. ولك أن تتخيل وجود مرجع شيعي يقيم في أربيل!
زق مالبسه أمام الشاشة ن  جمهـور "الطشة" او السطحـيون وهم سريعو التأثـر 
ويـتكـاثرون في مـنشـورات الـناشـطات اجلـميالت وكل مـا يـصدر من مـدفوعي الـثمن
ُسَـلَمات ال تستطيع أن تثبت لهم عـكس ذلك فهم يؤمنون ببكاء الفقراء في فهو من ا

أيام احلجر الصحي وال يكترثون لذلك أيام األحتجاجات..
بــعض هـؤالء يــبـحث عن وطـن أيـام الـتــظـاهــرات ألجل الـلــجـوء وبــعـد أزمــة كـورونـا

يطالبون بأن يعودوا إلى الوطن و ما كان نكرة باألمس أصبح اليوم معرفاً!
هـنـاك أيضـا أصـحاب الـصـوت العـالي أو مـجـموعـات "هـستـيـريا اجلـمـاهيـر" وهؤالء
نقـادين حتت تأثير الـشعارات وجـلهم من الشبـاب الذي يهرول ينطبق عـليهم مـبدأ ا
ـا هـنـاك فـتـيـات أغـاني وأعالم الـوطن خـلف سـراب اإلعالم جتـدهـم يـتجـمـعـون طـا
ألنـهم يظـنون أن الـوطنيـة تتـحقق بـتلـك األشياء وإيـاك أن تقـول أن بعض تـصرفـاتهم
خـطـأ ألنك سـترمى بـأبـشع التـهم وتـكـون خائـنـاً للـوطن فـهذا مـا تـعلـمـوه من أبواق

الفضائيات.
جمـهـور األحزاب وهـؤالء مجـاميع مـتـعددة تـنتـمي ألحزاب سـيـاسيـة وفق ما شـرعته
ـقــراطـيـة بــعـضــهم الـقــلـة يـحــاولـون أن يــجـدوا وطـنــا عن طـريـق الـعـمــلـيـة لـهم الــد
قراطـية وألياتها ويؤمنـون أن التغيير يحدث عن طـريق األنتخاب ومشكلة هؤالء الد
الـكـبـرى مع خـصـومـهم تـتـمـثل في أنـهم لـو كـانـوا من أتـبـاع األحـزاب الـعـلـمـانـية أو
الشـيـوعيـة والسـنـية أو الـكرديـة فال ضـير وال ضـرار لكن إيـاك أن تـنتـمي لألحزاب
الشيعـية.. عندها ستكون أقـبح من الذي هدم الكعبة في نظـرهم ألنهم ال يستسيغون
أن يكون لـلشـيعة دور في احلـكم رغم أن الفـساد مشـترك بـ األحزاب ككل إال أن

اللوم يقع على عاتقهم فقط..
كل هـذه اجملامـيع تؤدلج عن طـريق عدة أدوات مـنهـا القـنوات الـفضـائيـة وصفـحات
واقع التـواصل اإلجتماعي بالتالي فـأن هدفهم مشترك هو خـلق قناعة مؤقتة ذات
هدف تـدمـيري لـلـذات اجملتـمـعيـة ولـيس من شأنـهـا أن تصـنع وعـيا دائـمـيا كل ذلك
يستهـدف فئة معينة وطبقة محددة من اجملتمع وبعدها يبدأ تدفق منشورات الالوعي
األجــتــمــاعي حتت شــعــارات أبــرزهــا "الــوعي قــائــد" الــذي أطــلــقه اإلعالم وصــدقه

احملتجون.
بـدل أن يـكــون هـنـاك قـائـد واع يـبـلــور عـمـلـيـة األحـتـجــاج ويـرص صـفـوفـهم ويـطـرد

ندس أصبح كل خمسة أنفار  يقودهم منشور أو شخصية مدفوعة الثمن?! ا
لألسف غـالـبـيـة شـعـوب الـعـالم تـتـأثـر بـاإلعالم وأكـثـر مـا نـعانـي مـنه الـيـوم هـو أنـنا
موهـمـون بأن إعالمـنـا وشخـصـيـاتنـا وطـنيـة.. ولـنا في الـصـمت الـذي رافق الكل في
كـلف الثاني لكن عنـدما  رفضه عادت األبواق تـخرج من جحرها مرحلـة إختيار ا

وذج واضح للعبة والياتها. مرة أخرى. 
ـكلف اجلـديـد صعـبـة جداً كـما يـرى مـراقبـون ولو عمـلـية تـمريـر ا
أردنـا أن نصـحح خـطأ سـنـوات سابـقـة ونتـخلـص من سيـطرة
"الـــســفـــارة" من جـــهــة وأوامـــر "احلــاج" مـن جــهـــة أخــرى
لـيتـعـافى هـذا الـبلـد.. فالبـد أن تـصـحوا عـقـول شـبابه وأن
نـنـسـلخ من مـجـمـوعـات الـتـأثـيـر اإلعالمي ونـنـتـمي لـبـودقة
الــوطن فــقط.. عــراق الـعــمل والــفـكــر واحلــضـارة.. ال وطن
كن أن تـتحـقق السـلمـية ونـختار الـشعـارات عنـدها فـقط 

ثلينا في األنتخابات القادمة بوعي.. إن حدثت.

متبرعون يوظبون مساعدات غذئية للفقراء
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مـاذا يـعني رمـضـان بالـنـسبـة لـلفـقراء
فـي ظل وبـــاء كــــورونـــا? وهـل لـــقـــادة
األديـــان دور فـي مـــكـــافـــحـــة اجلـــوع?
وكـيف سيؤثر انهيـار سعر النفط على
اقـتصـاد العالم? أسـئلـة تثيـرها بعض
صـحف بريـطانيـا.وعن أحوال الـفقراء
ـسـاجـد الـتي فـي رمـضـان مع إغالق ا
ي? يـسـأل سـاجـد هـي بـنك طـعـام عــا
مـحـمود الـرئيـس التـنفـيـذي مؤسـسة
تــشـاريـتي رايت اخلــيـريـة. وفي مـقـال
الي بـصحيفة آي بعـنوان سيجوع ا
فـي رمـــضـــان - ولـــكن لـــيس بـــســـبب
الــصــيــام يــقـول الــكــاتب إن (اإلغالق
احلـالي بـسـبـب وبـاء فـيـروس كـورونا
هـو بالنسـبة للكثـيرين مصدر إزعاج
قــــلـــيل بـل قـــد تــــكـــون بــــالـــنــــســـبـــة
زيد من الوقت لـلبعضـفرصة لقـضاء ا
مع الــعــائـلــة وتـطــويـر مــهــاراتـهم في

صناعة اخلبز). 
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غـير أنه يرى أن األمر بالنسبة للفقراء
في بـــريــطــانــيـــا والــعــالم مـــخــتــلف.
كن أن تـعني فقـدان مصدر فـالعـزلة "
الـعيش وحتى خطر اجلوع). ويضيف
سـاجد أنه (بالنسـبة ألقل الناس حظا
ـرجح أن يـكـون الـتـضـور جـوعـا مـن ا
ـــوت أقــوى مـن فـــيــروس ســـبب فـي ا
كـورونـا.( وهـذا هـو احلال كـمـا يـقول
الـكـاتب مع بـدايـة شهـر رمـضـان ب
ـسـلـم لـيس في بـريـطانـيـا فقط بل ا
ــسـلــمـة في الــبــلـدان ذات األغــلـبــيـة ا
أيـضـا. ويـصف الـكاتب شـهـر رمـضان
بـأنه "يـوفـر حـالـة رعـايـة غـيـر رسـمـية
لـــلــماليــ  حــيـث يــضــمن كل واحــد
مــنـهم وجــبـة واحــدة أو وجـبــتـ في
الـيـوم في األمـاكن الـتي يـتـجـمع فـيـها
ـسـاجـد."غـيـر أن احلـال الـنــاس مـثل ا
لــيس كـذلك هـذا الـعــام بـسـبب الـوبـاء
الـــذي دفع بـــالـــســلـــطـــات في أنـــحــاء
ـسـاجـد مــخـتـلـفـة من الــعـالم إلغالق ا
). يـقول ـنع تـفشي الـفـايروس الـلـع
ـسـاجد - مـن أماكن سـاجـد إن (هـذه ا
ـسـجـد احلـرام الــصالة احملـلـيـة إلى ا

في مــــكـــة - مـــغـــلـــقـــة وهـــذا يـــعـــني
بـبـساطـة أن شبـكة األمـان هذه لم تـعد
مــوجـــودة". ويــعــني هــذا أيــضــا وفق
الــكـاتب أنه " ألول مـرة إغالق بـنك
ـدة شـهـر." ويـحذر ي يُـفـتح  طـعـام عـا
من أن "تـكلفة هذا بـاهظة."وأدى الوباء
دارس حيث يحصل أيضا إلى إغالق ا
األطـفـال الفـقـراء على وجـبـة أو اثنـت
يـوميـا. وإذا كانت دولـة مثل بـريطـانيا
تـسـتـطـيع أن تـتـدارك هـذا وجتـد بديال
ـــســاعـــدة األطــفـــال فــإن الـــوضع في
الـدول النامية ليس كذلك.ويقول ساجد
"في الـبلدان النامية حيث تعمل منظمة
تـشارتي رايـت إلطعام 18 ألـف طفل في
الـيـوم هـنـاك عـدد قـلـيل مـن اخلـيارات
ي األخـرى. ووفقا لبرنـامج الغذاء العا
ــتـــحــدة  يـــفــقــد 320 الـــتــابع لـأل ا

درسية). مليون طفل اآلن وجباتهم ا
ولـهــذا يـطـالب الـكـاتب الـدول الـغـنـيـة
ـنظـمـات غيـر احلـكومـيـة (التي بـدعم ا
ية إلى ـكنـها وقف حتول جـائحة عـا
كـارثــة إنـسـانـيـة.(ويـقـول إنه في شـهـر
اليـ في الـبلدان رمـضان (سـيخـتار ا
الـتي أعي ما يدور فـيها بـحكم عملي -
مـثل بـنغـالديش وباكـسـتان والـسودان
- أن يــجــوعـوا فـي رمـضــان. لــكن هـذا
اجلـوع يـجب أن يـنـتـهي عـنـدمـا تـغرب

الشمس ويفطرون).
ـساعدة الـفقراء وفي حتـرك ذي صلة 
في زمـن الــوبــاء أطــلــقـت صــحــيــفــتــا
اإلنــــدبــــنـــدنـت أونالين وإيــــفــــيـــنــــنج
ـواجــهـة اجلـوع في ســتـانـدرد حــمـلـة 
ـتـحـدة.وتـهـدف احلـمـلـة إلى ـمـلـكـة ا ا
دعم مـشروع يطلق علـيه اسم "فيليكس
بـروجـكت" وهـو أكـبـر مـوزع لـفـوائض
الـطـعـام عـلى احملـتـاجـ وكـبـار الـسن
ــســنـ غــيــر الـقــادرين عــلى شـراء وا
ـعزول في ـستـلزمات الـضرورية وا ا

نزل. ا
ويـوفر مشروع فـيل   يكس حاليا 100 
ـراكـز اجـتــمـاعـيـة ألف وجــبـة يـومـيــا 
ضــخـمـة تــديـرهــا الـسـلــطـات احملــلـيـة
دارس وكـذلك اجلـمـعـيـات اخلـيـريـة وا
في جــمــيع أنـحــاء الـعــاصـمــة.وحـسب

اإلنــدبــنـدنت فــإنه  حــتى اآلن جـمع
 1.5مــلــيـون جــنــيه اسـتــرلــيـنـي لـدعم
ـشـروع.وتـنـقل الـصـحـيـفـة عـن سارة ا
مـواللي أسقف لنـدن قولها "جنح عدد
من كــنــائــسـنــا في أنــحــاء الـعــاصــمـة
الــبــريــطــانــيــة وال ســيــمــا تــلك الــتي
تــســتـــضــيف وتــديــر بــنــوك الــطــعــام
ــــشـــرديـن في شــــراكـــة مع ومـالجئ ا

اضي." فيليكس في ا
وتــضــيف "لم يــحــدث أبـدا مـن قـبل أن
كـانت هناك حاجة أكبر من حاجتا اآلن
سـتـضـعـف إلى الـعـمل سـويـا لـدعم ا
في مـجـتمـعاتـنا احملـليـة ".ويقـول إمام
مــسـلـم يـدعي مــحـمــد مـحــمـود إنه مع
بــدايــة رمــضــان (تــأثــر بــشـكـل خـاص
بـالـروح الطـيبـة) الـتي أظهـرها الـناس

جتاه اآلخرين. 
وحـث اجلميع عـلى االستـمرار في دعم
حتــقـيق هــدف "تـوفـيــر الـغـذاء لــلـنـدن

اثلة. اآلن" ومشاريع أخرى 
أمـا إفراهيم ميـرفيس كبـير حاخامات
الـيهـود في بريـطانيـا  فنُـقل عنه قوله
(الـــــــــيــــــــــوم في وقـت يــــــــــواجه آالف
ـؤلم بـسـبب األشـخـاص عـدم الـيـقـ ا
عـدم مـعـرفـة مـصدر وجـبـتـهم الـتـالـية
يـجب علـينـا التـواصل معـهم بتـعاطف
وطـمأنـينة. أحث كل شـخص قادر على
دعـم النـداء).وأظـهـرت أكـبـر دراسة من
نـوعـهـا نـشـرت امس أن دواء لـلـمالريا
وُصـف كـــعالج مـــحـــتـــمل لــــفـــيـــروس
كـوفيد- 19 لـم يظهـر أي فائـدة توصي
بـتفضيله على طرق الـرعاية القياسية
وارتـبط في الـواقع بتـسـجيل مـزيد من
الـوفـيـات.ومـوّلت احلـكومـة األمـيـركـية
دراســة لــتـــحــلــيل اســتــجــابــة قــدامى
الـــعـــســـكـــريـــ األمـــيـــركـــيـــ لـــدواء
هــيـدروكــسي كـلــوروكـ الـتـي نـشـرت
نـــتـــائـــجـــهـــا عـــلـى مـــوقع طـــبي قـــبل

مراجعتها من قبل باحث نظراء.
كـانت التـجارب مـحدودة لـكنـها عززت
الـشكوك حول فـعالية الـدواء الذي يعد
الــرئـيس دونـالـد تــرمب وقـنـاة فـوكس
نـيوز اإلخبـارية اليمـينيـة من ب أكبر
مـؤيديه. نـظر البـاحثـون في السجالت

ــكن أن فـي انــتــظــام دقــات الـــقــلب و
يـتـسـبب في الـغـيبـوبـة أو الـنـوبات أو
في بـعض األحيـان السكتـة القلـبية في
هـذه اجملموعـة.يستـخدم الهـيدروكسي
كـلـوروكـوين ومـركب الـكـلـوروكـ مـنذ
الريـــــــا وكــــــذلك عــــــقـــــــود لــــــعـالج ا
نـاعـة الـذاتيـة والـتـهاب اضـطـرابـات ا

فاصل الروماتويدي.  ا
ولـقي الـدواءان اهـتـمـامـاً كـبـيـراً خالل
جـائـحة كـوفـيد- 19 إذ بـيـنت األبـحاث
اخملــبـــريــة أنــهــمــا قـــادران عــلى مــنع
الـــفــيــروس من دخـــول اخلاليــا ومــنع
تــكـاثـره لـكن فـي عـالم األدويـة يـحـدث
كـثيراً أن يفشل الباحثون في تكرار ما
الحظوه في اخملتبر في اجلسم احلي.
ـكن حتديـد اإلجابة الـصحـيحة إال ال 
مـن خالل إجــــراء جتــــارب ســــريــــريـــة
عــشـوائـيــة كـبــيـرة والـعــديـد من هـذه
ـا في ذلك بــشـكل ــشـاريـع جـاريــة  ا
ـتـحـدة وأوروبا خـاص فـي الـواليـات ا

تحدة. ملكة ا وكندا وا

مـن العيوب األخـرى أن الدراسة لم تقم
ـــرضى عـــشـــوائـــيـــاً في بـــاخـــتـــيـــار ا
مـجموعات البحث ألنها قامت بتحليل

ا حدث بالفعل. استعادي 
إضــــافـــة إلى ذلـك فـــإنه مـن الـــصـــعب
ـبـحـوثـ كـانت تـعــمـيم الـنـتـائج ألن ا
صـفـاتـهم مـحـددة: مـعـظـمـهم كـانوا من
الـذكور مع مـتوسط عـمر فوق  65عـاما
ومن الــســود وهي مــجــمـوعــة تــتــأثـر
بـشكل غير متنـاسب باألمراض الكامنة

مثل مرض السكري وأمراض القلب.
لـم يـكـن هـنــاك خــطــر إضــافي لــوجـود
جـــهـــاز الــتـــنــفـس االصــطـــنـــاعي بــ
اجملـمـوعة الـتي تـنـاولت الهـيـدروكسي
ؤلف إلى ـا دفع ا كـلوروكوين فقط 
اقــتـراح أن زيـادة مـعــدل الـوفـيـات بـ
هـــذه اجملــمــوعـــة قــد تـــعــزى إلى آثــار

جانبية خارج اجلهاز التنفسي.
وقــد خــلــصت أبــحــاث ســابـقــة إلى أن
الـــدواء يــحـــمل مــخـــاطــر بـــالــنـــســبــة
لـلـمـرضى الـذين يـعـانـون من مـشـكالت

الــــطـــبــــيـــة لـ 368 مـن الــعـــســـكـــريــ
ـستـشـفيـات في جـميع الـسـابقـ في ا
أنـــحــاء الــبالد والـــذين إمــا تــوفــوا أو
ــســتــشــفى بــحــلـول 11 خــرجــوا من ا

نيسان.
كـانت معدالت الـوفيات لـلمرضى الذين
تـناولـوا الهيـدروكسي كـلوروك 28%
ضاد ـن تناولـوه مع ا مـقارنة بـ 22% 
احلـيـوي أزيـثـرومـيـسـ - وهـو مـزيج
يـحـبـذه الـعـالم الـفـرنـسي ديـدييه راول
وحـفـزت دراسة نـشـرها عـنه في مارس

ي به. االهتمام العا
WOÝUO  W¹UŽ—

ن تـلـقوا الـرعـاية بـلغ مـعـدل الوفـيـات 
ئة. القياسية فقط 11با

وُصـف الهيـدروكسي كـلوروك مع أو
بـدون أزيـثـرومـيـسـ لـلـمرضـى الذين
يـــــعــــانـــــون من أعـــــراض أشــــد لـــــكن
الــبـاحـثــ وجـدوا أن زيـادة الــوفـيـات
اسـتمـرت حتى بعـد أن عدلوا الـنموذج
إحصائياً مع معدالت استخدام أعلى.

dOŁQð∫ فيتام دي له تأثير مضاد لاللتهاب
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مــــســـــتــــجـــــدات تــــقـع يــــومـــــا بــــعــــد
آخــر".بــاألســاس فــكــرتُ فـي مــحــاكـاة
شـخصـية الـليـدي ليـليث الـتي رسـمها
الـفـنان دانـتي روزيـتي وانتـظـرتُ تلك
الــلــحــظـــة الــتي حتــيل فــيــهــا شــمسُ
ا حانت األصـيل ما تـقع علـيه ذهبًـا. و
الــلـحــظـة اللــتـقــاط الـصــورة لم أمـسك
ـا ــرآة كـمـا فـعـلت لــيـدي لـيـلـيث وإ ا
اســتـعـضـت عـنـهــا بـهـاتــفي احملـمـول
الـذي بـات وسـيـلـة لـلـتـأمل والـتـواصل

في زمن العزل
وفـي وقت بـال عــــــمل وال تــــــكـــــالــــــيف
اجــتـمــاعـيـة ســرعـان مــا أدركت أنـني
انـتقلت من مرحـلة الالوقت إلى مرحلة

الوقت الوفير".
وانــتـفت كل األعـذار الــتي كـنت أتـذرّع
بـها لعـدم اقتفـاء أفكاري اإلبـداعية في
الــســابـق. اآلن ســأخــوض غــمــار هـذا

العالم".
وجـعـلتُ أبـحث وأسـتمـع للـمـوسـيقى

وأشاهد األفالم والوثائقيات".
وحــاولـت دراســة احلــالــة الــنــفــســيــة
ـكـانيـة التـي التُـقطتْ فـيـها الـصور وا
أو رُسـمتُ فيهـا اللوحـات وكان عندي
نتَج بعد عاجلة ا من الوقت ما يكفي 

ذلك".
جـولـيـا كَـيِل في مـشـهـد من فـيـلم بالب

فيكشن

قـبل الـوبـاء"."شـاهـدت فـيـلم مـصـاصي
الـــدمـــاء 'أونـــلـي الفـــرز لـــيـــفت أاليف'
لـلـمخـرج جـيم جارمـوش قـبل يوم من
الـتــقـاط هـذه الـصـورة. وقـد أحـسـست
أنــهــا تــعـــكس الــوضع الــراهن حــيث
الـقليل جـدا من الناس يخـرجون نهارا
بــيــنـمــا الــكل في عــزلـة. وقــد حــاكـيت
مـشـهد االفـتتـاح وأحطت نـفسي بـكتب
اخلـيال واألحالم للـتعلـيق على العالم
الـــســيــريـــالي الــذي أســـتــشـــعــره أنــا
وغـيري"."مستلهمةً لوحة 'روح الوردة'
لــلـرســام جــون ولـيم ووتــرهـاوس. في
الــطـريـق اللـتــقـاط هــذه الـصــورة كـنت
مـدفـوعة بـالـرغبـة في اسـتنـشاق ورود
الـربـيع الـتي تـفـتـحت حـديـثـا غـير أن
يــدي لم تـطـل إال وردة ذابـلـة"."قــضـيت
نــــهــــاري فـي نــــافــــذتي حتت ضــــيــــاء
الــشـمس ويـدي عـلى بــلـورة مـكـسـورة
الهي الـليـلـية كـتـلك الـتي توجـد في ا
عـلى أمل اصـطيـاد التـأمالت الـصائـبة
ـوسيـقى صـاخبـة. بعد بـينـما أسـتمع 
ذلـك شـرعـت في تــقــمص شــخــصــيـات
الـفـيـلم االسـتـعراضي 'سـاتـرداي نايت
فــيـــفــر. بــعض األيــام حـــزيــنــة. كــانت
ــرحــلــة الــزرقـاء 'فـي حـيــاة الــفــنـان 'ا
بـيكاسـو نابعة من سـقوطه في بئر من

االكتئاب. 
إن مــوضــوع لــوحـته 'امــرأة مــكـتــوفـة
الـذراعـ 'هــو الــتــعـبــيــر عن مــعــانـاة
إنـسان سقط أسيرا لقوى سحرٍ أسود.
هـــذا الــــتـــحـــديق فـي الالشيء وهـــذا
اإلحــسـاس بـالــعـزلــة أحـسـستُ بــهـمـا

"هـذه الصورة مستلهمة من فيلم 'بالب
فـيـكـشن 'لـلـمـخـرج كـوينـ تـارنـتـيـنو.
ُــــلـــصق وقــــد أردتُ مـــحـــاكــــاة هـــذا ا
اإلعالنـي للفـيلم وربطه بـأشياء تـتعلق
بــأيـامــنـا الــراهــنـة. وقــد أطـلــقت عـلى
الـصورة اسم 'ريـال فيـكشن 'نـسبة إلى
الـــعـــديـــد مـن الـــقـــصص اخلـــيـــالـــيـــة
والــتــراجــيـديــة واحلــســيـة فـي بـعض
األحيان التي نعايشها اآلن"."كل ما في
الـصـور هو من إعـدادي أنـا مسـتـعيـنة
ـــــــا لــــــديّ مـن أدوات في مـــــــنــــــزلي
ستعار الذي جلبته بـاستثناء الشعر ا

من أمازون"."
WOK ²K  WŠU

شروع خلق مساحة للتسلية في هذا ا
أيــــامي في الــــعـــزل فـــضـال عن كـــونه
وسـيلة للتواصل البصري مع اآلخرين
عـــــبـــــر نـــــشْـــــر مــــا نـــــخـــــتـــــبـــــره من
مـشاعر"."بـينمـا كنت أفتش في ذاكرتي
عن صــور مــلـهــمـة خــطـرتْ لي لــوحـة
'الـفـتـاة ذات الـقـرط الـلـؤلـؤي 'لـلـرسـام
ـا كـنـت ال أمـتـلك يــوهـانس فــرمـيــر. و
قــرطـا لـؤلـؤيـا فـقــد اسـتـعـنتُ بـأقـراطٍ
نـشفة زرقاء لففت عـلى شكل بيض و

بها رأسي".
واإلغالق وتباطؤ حركة العالم رغم ما
يــحــيط به من مـالبـســات تــراجــيــديـة
ــكـن الــنــظــر إلــيه من بــعض األوجه
ــكن كـــهــديــة - هــديــة فـي صــنــدوق 
الــعـثـور فــيه عـلى األمل وعــلى فـرصـة
لـلتأمل وتـعلُّم كيف نـتواصل من جديد
نا ا كـنا قد نسـيناهـا في عا بـطرق ر

وأردت مـحـاكـاتـهـمـا".من وراء نـافـذتي
جــعــلتُ أطــوف شــوارع بــاريـس عــبـر
كـلمـات همنـغواي. وأعـود من تطوافي
فـي بـعض األيـام مــكـدودة مــرهـقـة من
صــــــــــخـب الــــــــــزحــــــــــام أتــــــــــوق إلى
الــسَـكــيـنــةأردتُ الـتــعـبــيـر عن رمــزيـة
الـلمس في أيامنا هذه التي تعلو فيها
س األصــــوات احملــــذرة من مــــغـــبــــة 
ناديـة باحلفاظ عـلى مسافة الـوجه وا
مــتـرين عــلى األقل فـيــمـا بــ الـنـاس.
إخـراج هذا البورتريه على هذا الشكل
تـطلّب أسلوبا خاصـا في الطباعة"هذا
الـبـورتـريه مـستـلـهم من األخـبـار التي
تـقول إن كل الطلـبيات غيـر الضرورية
مـن أمــازون قــد أُرجـــئت في فـــرنــســا
وكـــذلك مـن األســطـــورة الـــيــونـــانـــيــة
صــنـدوق بــانـدورا 'الــتي اسـتــسـلـمت '
لـفـضولـهـا وتسـبـبت في إطالق سراح
ـوت والـبـؤس عــلى الـعـالم ــرض وا ا
مـن صـنــدوق يــلــفّه الــغــمــوض أهـداه
إلـيهـا زيوس كـبيـر آلهـة األولِمب. وقد
سـارعت باندورا إلـى إغالق الصندوق
لـكنهـا ظنت أن شيـئا ما مـتروكا داخل
ــا كــان شـــيــئــا هـــذا الــصــنـــدوق ور
مـخـتلـفـا. وعنـدمـا فتـحتْـه كان آخـر ما
الح أمــامـهـا فـيه قـبس من نـور وروحٍ
أشـاع جوا من الـسكيـنة والـراحة على
حــيـاة من األلم واخلـوف. هـذا الـقـبس
الـــنــوراني كــان األمـل. واألمل مــنــحــة
داخـلية تـدفعنـا لالستمـرار في احلياة
ــعــانــاة سـوف وتــقــول لــنــا إن أيــام ا

تمضي".
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بـعـد رحلـة استـمرت شـهرين في لـندن
عـادت جـوليـا إلى باريس بـيـنمـا كانت
ــديـنــة تـتــأهب لإلغالق في مــحـاولـة ا
لــلــتـصــدي لـتــفــشّي فــيـروس كــورونـا
ــسـتـجـد.تــقـول جـولـيــا: "حـيل بـيـني ا
وبـــ هـــوايـــة الـــتـــجـــول فـي شــوارع
بـاريس فوجـدت نفسـي مقيـدة بحدود
شـقتي في الـطابق السـادس. وكغيري
وجـدت نفسي مـعزولة وغـير واثقة من
ــســتـقــبل. شــعــرت كــأنـني فـي حـلم ا
عــالـقـة بــ الـواقع واخلــيـال وال دلـيل
أمـــامي ســـوى الــقـــصص اإلخــبـــاريــة
والــــشـــائــــعــــات ومـــا يــــحـــيـط بي من

rKO∫ شاهدت فيلم مصاصي الدماء أونلي الفرز ليفت أاليف للمخرج جيم جارموش
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بيروت

قطعا ا
تعٍ لو لم يكنْ  يا لصيف 
غــــيــــره كــــان الــــفــــصـــول

األربعا
طر آنا.. وريان الضحى
مزهر آنا.. وذاوٍ سرِعا

 } } } }
وفي مقهى سلوفـانسكي دوم علقت
فـــاتـــنـــة من الـــلـــواتي يـــعـــشــقـــهن
اجلواهري بالشاعر مظفر النواب..
وهـنـا انـتـبه اجلــواهـري لـلـحـكـايـة
فــسـأل الــنــواب.. بـأي لــغـة تــتــكـلّم
مــعـهــا? فـأجــاب الـنــواب: بـفــرشـاة
ـناسـبة فـالنـواب رسّام الـرسم وبا
وله إذن مـوســيـقـيــة مـثـلــمـا حتـمل

مـفـردته نغـمـاً وبعـد يومـ اقـتحم
اجلــواهـري خـلـوة الـنـواب مـداعـبـاً
مـلحة شـهيرة كـانت بعنوان إياه 
"فـاتـنـةً ورسّـام" مـهـداة إلى "مـحـمـد
ــصــبـاح" الــذي عُــرف في احلـال " ا

مظفر النواب"
صباح) يوماً وقال (محمد ا
لفاتنة من الغيد احلسان

من (اجليك) لست أدري 
بـــــهن احملـــــصّـــــنـــــات من

الزواني 
.. فقالت  هلّمي أرسمنك غداً

غـــــــــداة غـــــــــد وفي
قهى الفالني  ا

رسـمي حيث اشتمت فقال 

ـعـاني من الـرسـم ا
باني  وا

فقالت ال ومن أعطاك ذهناً
وعـلّـمك الـتـفـنّن في

البيان 
أداة الــــــرسم حتــــــمـــــلــــــهـــــا

... سالحاً
بــــــــ فــــــــخــــــــذيك

مشحون السنان 
ولكن كل ما تبغيه منّي 
خـفـوت الـضـوء في

كان ضنك ا
وفـي دمـــشق الــــتـــقـى اجلـــواهـــري
الــنـواب ألكــثــر من مــرّة لــكن لــقـاء
يزاً كان بـ اجلواهري والنوّاب
قد حـصل في طرابـلس (ليـبيـا) بعد
ســنــوات طـويــلـة ( (1988من لــقـاء
ـميّز وظلّـت العالقة حـميمة براغ ا
ــودّة واإلعــجــاب وفي وتــمــتــاز بــا
كـتــابي " اجلـواهــري جـدل الــشـعـر
واحلــــــيــــــاة"  كــــــنت قــــــد ســــــألت
اجلـــــواهــــري عـن إبــــداع عـــــدد من
ن الـشـعـراء الـعــراقـيـ والـعـرب 
فـيـهم مـظـفــر الـنـوّاب فـقـال مـقـيّـمـاً
ـا يفـيـد أنه يـعتـبر إبـداع الـنواب 
من أبـــرز الـــشــعـــراء الـــشــعـــبـــيــ
اجملــــدّديـن نـــاهــــيك عـن إعـــجــــابه
بـنـضـالـيـتـه وشـجـاعـته فـضالً عن
روحه اإلنـــســـانـــيـــة ونـــبل أخالقه
وظلّت العالقـة احلميمـة قائمة على
الــرغم من شـحّ الـلــقــاءات الخـتالف
ـبدعـ وطـريـقة تـعـبـير كل حـيـاة ا
مـــنــهـــمــا عـن ذلك في حـــيـــاتــهـــمــا

اخلاصة.
 } } } }

وإذا كانت لهجـة التعبيـر  الشعرية
لدى مـظفـر النـواب جنـوبية إال أنه
ـــولــد واجلــذور شــاعـــر بــغــدادي ا
والـبـيـئـة والـثـقـافـة وهـو لم يـسـكن
جـنــوب الـعــراق ولم يــتـعــرّف عـلى
لـــــهـــــجــــــة أهـــــله إلّـــــا فـي أواسط
اخلمسيـنات  ح ذهب إلى زيارة
األهــوار فـي ســفـرة دامـت ألســبـوع
ــنـطــقــة وأهـلــهـا واحــد فـأســرته ا
وأغانيها وطـبيعتها ولـهجتها فقد
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الــنـــواب أنــهـــا هي الـــتي ولّــدتــــه
وهـــذا يـــعــنـي أنه ولـــد في مـــطــلع
الــــعام 1932 وحياة مظفر النواب
التي امتدت لنـحو ثماني عقود من
الـزمـان وكــانت مـلـيـئــة بـاحلـيـويـة
ـغــامـرة والـتــرحـال والــشـمـوخ وا
فـإنه يـعـانـي الـيوم  ومـنـذ عـقـد من
الزمـان تـقريـباً من
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
الــــبــــاركــــنــــســـون
وحــيـداً في خــلـوة
أقـــرب إلـى خـــلــوة
رابــعـــة الــعـــدويــة
ولــــــــقــــــــائــــــــهــــــــا
ــــعـــــشــــوقـــــهــــا
اخلـــــــــــــــالـق وهـي
عــــــــــودة إلـى رحم
األشــيـــاء  وكـــمــا
يـقــول : عـودة إلى
الهـور والـعصـفور
وأعـواد الـقصب ..

أســـــــمع خــــــلــــــوة
الــعــصــفــور جــنـة
ريش ونقطة نور  
لــقــد رسـم مــظــفــر
الــنــواب احلـــزن لــوحــات وألــوانــاً
لدرجة فاض فيه الكيل وهو يعشّق
 احلــزن بــاحلـــزن ويــعــتّق الــدنــان
بـــخـــمـــرته الـــســـلـــســة  ويـــعـــجن
احلـروف ويـدوف الـكـلـمـات مـنـقّـعة
بـــقــطــراتــهـــا الــصــافــيـــة الــنــقــيــة

تفتحة الزكية.  وورودها ا
چنة خدك مر على الزعرور

وشال الفي وحطة بوسط حجري
واحلـــواجب چــنـــهــة مــطـــرت گــبل

ساعة
ورسمت النوم عله صدري

والصبح كلش

والــبـســاتـ
عرگانه مسچ ودموع

احــچي بــكل حــريــر الــله الــتـعــرفه
وياك

وتگلي خشن
خشن حزن الليل

صـيـحـة ريل راجع من ولـيف بـعـيد
كلش

مثل الفراگ كلش
حزن ينطخ بحزن

(قصيدة ذيب حزن الليل)
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حتـيـة لـلـنـواب الـذي أهـدانـا احلب
واجلـــمـــال واإلبـــداع والـــتـــجـــديــد

والتمرّد.
ــظـفـر الـنــواب ثـانـيـة ألنه وحتـيـة 
جمعنا وظل يتألأل في ضمائرنا

ـــبــادرته ــركـــز كالويش  وحتــيـــة 
الريادية الثقافية - اإلنسانية 

ــبـدع وســتــبـقـى حـيــرة الــشـاعــر ا
وجودية مستمرة 

الهدى باحليرة 
واحليرة حركة 
واحلركة حياة 

حسب ابن عربي 

ـــــادة الــــكــــلــــمــــة { األصـل في هــــذه ا
فـتاحية الـتي ألـــــــــقاها الـدكتور عبد ا
احلسـ شعبان في احـــــــتفالية "مظفر
الـنــواب يـتــــــــألأل في ضــمـائــرنـا" في
ـيلـــــــينيوم) مديـنة السليـمانية ( فندق ا

في 22/2/2020.

تــوجـــيـه دعـــوة خــاصـــة لـه كـــمــا
تــقــتـضـي الـقــوانــ الــلــبــنــانــيـة
لـلـحصـول علـى فيـزا خـاصة عـبر
لكية واإلقامة وتعهد تقد سند ا
باستضافـته وحتمل كل ما يتعلق
بالتـبعات الـقانونـية وكانت  آخر
ـشار زيـارة خاصـة له بالـتـرتيب ا
إلــيه  قــبـل حــصــوله عــلى جــواز
سـفـر بوجـود والـدتي الـتي سرّت
بـلـقـائه وشـجـعتـهـا عـلى قـراءة ما
كـانت تردده مـن أقوال وتـعـتبـرها

شعراً.
أتــذكّــر لــقــاءنــا في أواخــر الــعــام
وكنتُ قـد وصلتُ لـتوّي إلى 1970
بـراغ لـلـدراسـة الــعـلـيـا وحـيـنـهـا

كــنت ال أزال في كـورس
الـلـغــة لـكـنــني بـعـد أن
عـلــمت بــوجــود مـظــفـر
الـــــــنـــــــواب فـي بـــــــراغ
وصــــادف أنــــنـي كــــنت
أتـــهـــيــأ  لـــلـــســـفــر إلى
القاهرة حلضور مؤتمر
ــنــاسـبــة مـيالد دولي 
الــزعــيم الــراحل جــمـال
عـــبـــد الـــنــاصـــر (بـــعــد
وفـاته) ضمـتـنا جـلـسة
فـي مـطــعم " أوفــلـيــكـو"
ـــــــكـــــــان الـــــــذي زاره ا
نـابـليـون واحـتـسى فيه
"الــــبــــيــــرة الــــســــوداء"
(أوائـل الــقــرن الــتــاسع
عـــشــر ) والـــطـــريف أن
الـــســـاعــــة الـــتي تـــزيّن
ــــطــــعـم قـــد واجــــهــــة ا

أوقـــفت عــقــاربــهـــا وظــلّت هــكــذا
لـتـحـمـل توقـيـت احـتالل نـابـلـيون

للعاصمة التشيكية. 
وهــــنـــاك صـــدح صــــوت الـــنـــواب
وشـاركه فـيه جـعفـر يـاسـ وكان
يــــقـــرأ الـــنــــواب الـــبـــيت األول أو
ـــقــطـع األول لــيــجـــيــبـه يــاســ ا
قطع الثاني. بصوته الشجي با
ـــــبــــدعــــان وفـي بــــراغ الــــتـــــقى ا
الــكــبـيــران اجلــواهــري والــنـواب
خـالل تــلك الــزيــارة األثـيــرة. وفي
مـقـهى سلـوفـانسـكي دوم الـشهـير
الذي كـان مقرّاً لـلجواهـري يرتاده
كـل يــوم تــقــريــبــاً والــلــقــاء غــيـر
الـتـعــارف فـقـد كـان الــتـعـارف قـد
حـــــــصـل مـن قــــــبـل حـــــــ كــــــان
اجلـواهـري رئيـسـاً الحتـاد األدباء
فـي الـــعـــام 1959 وكـــان مــــظـــفـــر
النواب عضواً فيه منذ التأسيس
ويـتــردد عـلى نـادي احتـاد األدبـاء
حلــــــــضـــــــور بـــــــعـض األمـــــــاسي
عناه ناسـبات لكن اللـقاء  وا
الــصــمـيــمي واخلـاص
وعــــلى انــــفــــراد
وحرّيـة ومحـبة
كـــان في بـــراغ
حـــــســـــبـــــمـــــا

أعرف.
حـ أبـدى

مظفـر النواب
إعـــــــــجـــــــــابه
الـتي بــبــراغ 
زارهـــــــا ألول
مــــــــــــــــــــــــــرّة
وبــجــمــالــهـا
ونــســـائـــهــا
وأجــوائــهــا
كـــــــــــــــــــــــــان
اجلــواهــري
مفـتونـاً بها
ومـــتــولـــهــاً
بـــحــــبـــهـــا
فــــــــــتــــــــــلك
ـديــنـة الـتي ا
كــــلّــــمــــا ازددت
مـــــعــــرفـــــةً بـــــهــــا
وبـخــبـايــاهـا وزوايــاهـا
وخـفــايـاهـا ازددت عــشـقــاً لـهـا
وتـعـلقـاً بـهـا وكان اجلـواهـري قد
نظم لهـا في العام 1973 قصيدته
ـوسـومة " آهـات" التي الـشهـيرة ا

يقول فيها:
قف على براها وجب أرباضها 

صطاف وسل ا
رتبعا وا

أعلى احلسن ازدهاء وقعت 
أم عـلــيـهـا احلـسن زهـواً

وقعا
وسل اخلالق هل في وسعه 

فوق ما أبدعه أن يبدعا 
جاءت األسراب تترى مقطع 
من نـشـيـد الصـيف يـتـلو

تعبتُ ومن دوخة رأسي في الدنيا
.. أبكي

ال تكسرني الريحُ 
.. فـــمــاذا يـــكــســـرني بــعـــد الــريح ِ

وأبكي
القصّة ُ بلّلها الليلُ 

وليسَ هناكَ مَنْ يحكيها 
فلنذهب فالريحُ ستحكي

أخورُ يضيءُ وجوه الزان ا
فال تــخــجل يــا حــزني أنْ تــصــبحَ

زاني
يا قلبي 

يا بنَ الشكّ 
أرحني من أحزاني

نفى تعبتُ ولمْ أصلِ ا
شي في قلبي  نفى  ا

في خطواتي .. في أيّامي 
يسافرُ في كلّ قطار ٍ أركبهُ 

في كلّ العرباتٍ أراهُ
حتّى في نومي

شي كالطرقاتِ أمامي 

وكما يقول عن احلزن :
مو حزن لكن حزين 

طر  مثل ما تنقطع جوّا ا
شدّة ياسم 

مو حزن لكن حزين 
مثل صـندوق العـرس ينـباع خردة

عشق من تمضي السن 
مو حزن لكن حزين 

مثل بلبل كَعد متأخر 
لكَه البستان كلها بالي ت 

مو حزن لكن حزين 
لــكن أحـبـك من كـنت يــا أسـمـر

جن
 } } } }

سـألـت اجلـواهـري يـومـاً وهـو
الـــذي لم يـــكفّ  يـــتـــحـــدّث عن
ـــنـــفى والـــســـبع الـــعـــجـــاف ا
(ســــــــــــنـــــــــوات غـــــــــربــــــــــــــته
األولى1968.1961) ومـاذا كـان
ــنــفى يــا أبــا فــرات: أهــو في ا
زمـــهــريـــر الـــغــربـــة أم فــردوس
احلـرية? وبـعـد أن سحب نـفـساً
عـمــيـقـاً وطــويالً من ســيـجـارته
.. إي أجـــابـــني : اإلثـــنـــان مـــعــاً
والــله أي والــله. وصــدقَ بـذلك
نفى واغترب يعرف فمن عاش ا
مــا الـــذي يــقــصـــده اجلــواهــري

وماذا قصد مظفر النواب?
 } } } }

قـدّر لي أن ألـتـقـي مـظـفـر الـنواب
مـــرّة واحـــدة بـــعـــد خـــروجه إلى
الـــــعـــــلن بُــــــعـــــيـــــد انـــــقالب 17
تـمـوز(يـولـيو) 1968 وخـصـوصاً
بــعــد تـســويــة قــضــيـة هــروبه من
ســجن احلـــلّــة وإســقــاط األحــكــام
التي صدرت عليه بـعد اعتقاله في
إيــران وتــســلــيــمه إلـى احلــكــومـة
العـراقيـة حيث حـوكم وصدر حكم
بــإعــدامـه  ثم خــفـض احلــكم إلى
ـــؤبّـــد وكـــانت الـــتـــنـــظـــيـــمــات ا
الشيوعـية قد نظّمت عـملية هروب
جـــمـــاعــيـــة من ســـجن احلـــلّــة في
خـريـف الـعـام  1967وكـان من ب
الهاربـ مظفـر النواب عـلماً بأنه
 اعــــتـــقـــال قـــسـمً مـــنـــهم وجنح
اآلخرون في اإلفالت بعد أن قضوا

بضعة أيام في الريف. 
وقــد رويـت كــيف نــظــمــنــا ســفــرة
طالبـيـة إلنـقـاذ سـعـدون الـهـاشمي

(شقـيق سامي الـهاشـمي) من سدّة
الـهـنـديـة إلى بــغـداد كـمـا جـاء في
مـــقــالــة لي عن ســـنــان الــشــبــيــبي
ـوسـومــة:  سـنـان مــحـمـد رضـا وا
ـركـزي- قضـية الـشـبيـبي والـبنك ا
ــــــنـــــــــشــــــورة في رأي عــــــــــــــام ا
صـــحــيــفــة اخلــلـــيج (اإلمــاراتــيــة)

بتاريخ 2012/10/31.
وكـنت قـبل أن ألـتـقـي مظـفـر أحـفظ
الـكثـير من قـصـائده والسـيّمـا تلك
ـهـرّبـة من سـجن نـقـرة الـسـلـمـان ا
واســــتــــمــــعـت إلى الــــكــــثــــيــــر من
الـتـفـاصيـل عنه من عـدد غـيـر قـليل
مـن األصـدقـاء مـنـهم مـهـدي عـدنـان
الـشــديـدي واحملــامي مـحــمـد أمـ
األســــدي وابـــــراهــــيـم احلــــريــــري

وصاحب احلكيم وآخرين.
وكـــان الــلــقـــاء الــثـــاني الــذي وثق
الـصـداقـة في بـراغ الـعام 1970 ثم
تـــواصــلت الـــلــقــاءات بـــعــدهــا في
دمــشق  حــيث تـعــمّـقـت عالقـتي به
وكـنت ألـتــقـيه عـلى نـحــو مـسـتـمـر
تـــقــريـــبــاً ســـواء في مـــنــزل طــارق
الــــدلــــيــــمي أو في مــــنــــزلي أو في
ــقـــهى وحــ غـــادرت دمــشق لم ا
تـكـتـمل زيـارتي لـهـا إال حـ ألـتقي
مــظــفــر الــنـــواب وكــان غــالــبــاً مــا
يـأتـيـني بـصــحـيـة الـشـاعـر ريـاض
النـعمـاني كما الـتقـيت به أكثر من
مرة في الثمانينات في طرابلس. 

وفي الــتـســعــيــنـات
حــ انــتــقــلت
إلــــــــــــــــــى

لــنـدن
لم يــكن مــظــفــر الــنـواب

يـــزورهــا إال ويـــشـــرفـــنـي بـــزيــارة
حـيث كنت أعـتبـرها فـرصة خـاصة
مـــنـــاســـبـــة ومـــهـــمـــة لـــلـــتـــواصل
الـــشــخــصـي من جــهـــة ومن جــهــة
أخـرى لتنـظيـم أمسيـة له مع نـخبة
عـربــيـة كـنـت أدعـوهـا إلـى مـنـزلي
وفـي لـنـدن كـان رفــيق دربه الـفـنـان
سـعدي احلـديثي وغـالـباً مـا كانت
تـرافـقه مـيسـون الـدمـلوجي  وأود
أن أشــيـــر إلى أن مــظـــفــر الــنــواب
اسـتــمـر بــحـمل جــواز سـفــر لـيـبي
لـــغـــايـــة الـــعـــام 2007 وكـان حـ
يـرغـب بـزيـارة بـيـروت يـطـلب مـني

كــانت زيــارته األولى إلى الــعــمـارة
عن طـريق الـكـحالء حـيث عـشـائر "
البو محمد" و"الشموس" سبباً في
تــعـلّـقه بــالـلـهـجــة اجلـنـوبــيـة كـمـا
أخبـرني وزاد أنه وقع في عـشقـها
وفي حــــديـث له مـع كــــاظم غــــيالن
(دوّنه في كـتـابه عن مـظفـر الـنواب

- الظاهرة االستثنائية  دار مكتبة
عـدنـان  بـغداد 2015) عن كـيـفـية

تمكنه من اللهجة يقول: 
إنـــهــا مـــثل امــرأة مـــنــحـــتــني هي
رأة ال نـفـسهـا ومـكنـتـني منـهـا... ا
تستطيع أن تعشقك دون أن تمكّنك
مـنهـا.. العـامـية سـلسـة مطـواعة ال
تستـعصي على النـحت واالشتقاق
منـها.. الـصورة عنـها أجـمل وأكثر

"... وضوحاً
لـقد وقع الـنواب فـي عشق الـلهـجة
الـعـامـيـة اجلـنـوبـيـة مـن أول نـظرة

كـــمـــا
ـعـايـشة يـقـال فـبـعد أسـبـوع مـن ا
قرّر االقـتران بهـا  خصـوصاً وكان
قد تعلّق بها فاألهوار هذا الفضاء
ـائي الـشــاسع يـعـطــيه مـثل هـذه ا
ـزدانة ـتـحـرّكـة ا ـائـيـة ا الـصـور ا
بــالــطــيــور بــأنــواعــهــا واألســمــاك
ـتــعـددة وقـد وجـد واحلــيـوانـات ا
في ذلـك ضــالــته وخـــمــيــرة أولــيــة
إلبــداعه السـيّــمــا والـبــيــئـة تــمـثل
رؤيـة تشـكـيلـية مـتكـاملـة بذائـقتـها
اجلمالية ومفردات لغتها كما يقول
مـحــمـد مــبـارك ومــا زاد في عـشق
مـظـفر الـلكـنة اجلـنـوبيـة ولهـجتـها
اجلــذابـــة  هــو الـــلــقـــاء بـــعــدد من
ــغــنــ مــثل "غــريــر" و"جـوســيم" ا
و"سـيد فـالح" حـيث اكتـشف الـثراء
فـي األصـوات واألجــواء والــعــوالم

اجلميلة.
ـقطع أود أن وقبل أن أخـتـتم هذا ا
أشــيــر إلى أن مــظــفــر الــنــواب من
مــوالــيــد 1934 وهــنــاك مـن يــقـول
اســـتــنـــاداً إلى الـــطـــبـــيـــبــة 1932
الـتـشـيـكـية فـالسـتـا كااللـوفـا الـتي
عـــاشـت في الـــعــــراق مـــنـــذ أوسط
الــعــشــريــنـات وغــادرتـه في الــعـام
وأستند في هذا التاريخ إلى 1932
الــروايـة الــتي صـدرت عــنـهـا وهي
بــــعـــنــــوان " طــــبــــيــــبــــة في بــــيت
البـرزجني" وقام بتـرجمتـها حس
الــعــامل في أواخــر الــتـســعــيــنـات
ــدى فـي دمــشق ونـــشــرتـــهـــا دار ا
العام 2000 وحسب ما يذكر مظفر
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وسيقي احمد مختار مع مظفر النواب وا

ان حتـتفل مدينـة السليمـانية الكـردية وكردستان الـعراق عموماً
بالشاعر العربي الكبـير مظفر النواب فهذا حدث مهم بل بالغ
األهمية وهو يدل على عمق الترابط الوثيق  ب العرب والكرد
ــثـقــفـ وهــو تـأكــيـد جــديـد أن الــعالقــــــة وخــصـوصــاً بـ ا
العربـية- الكردية ببـعدها الثقافي واإلبـداعي حتكـــمها أهداف
مـشتركـة وتسـتنـد إلى قيم مـشتركـة وجامـعة أيـضاً وهي قــــيم
ــســاواة والــشــراكــة والــــــعـدل والــسالم احلــريــة واجلـمــال وا

والتسامح .
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اليـة الذي أثـر على جـميع أسواق األوراق هو االنهـيار ألسـواق األوراق ا
تحدة كان واحداً من أسوأ ملكة ا الية الرئيسية في العالم وال سيما ا ا
ـالـيـة في التـاريخ احلـديث وجـاء احلادث حاالت الـركـود لـسوق األوراق ا
صدمة بعد انـهيار نـظام بريـتون وودز على مـدى سنتـ وصاحبت ذلك '
تـحدة وانـخفـاض قيـمة الـدوالر في إطار اتـفاقـية نيـكسـون في الواليـات ا
سـمـيــثـسـونـيــان . وضـاعف الـتــأثـيـر انـدالع ازمــة الـنـفط عـام 1973 في

أكتوبر من ذلك العام.
ـالـيه الـتـاريخ يــعـيــد نـفـسه 2020  سـيـكــون انـهـيـاراً ألســواق االوراق ا

ي وانهيار  ية وانهيار سعر برميل النفط العا العا
اقتصاد بعض الـدول التي تعتمـد على انتاج وبـيع النفط كسلـعة اساسية
في اقتصادهـا ومن ضمن هذه الدول الـعراق.. الذي سيـواجه ازمة مالية
لم يشهدها من قـبل بسبب السيـاسة التدميـرية التي حكمت الـبلد فدمرت

ية  ائية وسنشهد مجاعة عا الثروة الزراعية والثروة ا
اذا لم تـتم الـسيـطـرة عـلى هـذا الـوبـاء الـذي هـو بـدوره سبـب رئيـسي في

هذه االزمة التي اجتاحت العالم .حيث اصبح
ية وهذه االزمة لها تأثيرات اهمها: النفط اخلام ارخص سلعة عا

1- تراكم الديـون على بعض الـدول التي تعـتمد عـلى النفط اخلـام بشكل
وظف  أساسي وانهيار اقتصادها وعجزها عن دفع رواتب ا

2- قد يدخل بـالفعل الـعالم  مـرحلة الـركود وكانـت لذلك انعـكاساته في
تـقـديـرات سوق الـنـفط فـي تـعامـالته لـذلك بـدأت الـصـفـقات اآلجـلـة في

كافة أنواع اخلام من النفط بالتراجع
3- أن معظم األخبار التي تنشر عن اجلهود البحثية الطبية والصيدالنية
اخلاصة بالوصول للقاح خاص بفـيروس كورونا تتحدث عن ستة أشهر
على األقل وبـعضـهـا يتـحدث عن عـام وهو مـا يـجعل الـرهان عـلى حتمل

مخاطر االحتفاظ بالنفط وتخزينه عالية جدا الرتفاع التكاليف.
ي واجملاعة ففي النـهايـة سيـكون عام 2020 عام انهـيار االقتـصاد العـا

والبطالة وتفشي فايروس قاتل
ــيـة فــيـجب أن تــتـخــذ دول الـعـالم ــالـيــة الـعـا وانـهــيـار أسـواق االوراق ا
خـطـوات ومــعـززات ذكـيـة ال حتــتـمل االجـتــهـاد واخلـطـأ لــتـدارك تـهـاوي

ي االقتصاد العا
فدول العشرين قامت بحزمة من احملفزات للنواجت
احملـليـة القـتـصـاداتـهـا وعـلـيـهـا اإلنـفـاق السـريع
ــوهــا ومن ــقــ لــقــطــاعــات ذات تــأثــيــر في  ا
أهمـهـا: الزراعـة والـصـناعـة والـصحـة والـنقل

والطيران والتجزئة وغيرها من القطاعات.
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بغداد

في مؤتـمـر ميـونخ سـنة 2017 نبه مـؤسس شـركة مـايـكروسـوفت بيل
غيتس الى أن احلرب القادمة لـيست حرباً نووية لكـنها حرب جرثومية
ينهار فيها البـشر واحلجر  يقتل فيها اإلنـسان ويكسد بها االقتصاد
هـاجم سوى تـكاليف انـتاج الـفايروس او اجلـرثومة  ولم وال يتـحمل ا
يحـمل العـالم هذا الـتحـذير عـلى محمل اجلـد  ويسـتذكـر العـالم اليوم
بـاحـترام مـا صـرخت به حـنـجرة غـيـتس بـعد أن راح فـايـروس كـورونا
يـطـرق أبـواب جـمـيع دول الـعـالم دون اســتـثـنـاء كـبـيـرهـا وصـغـيـرهـا 
تسابق تـخلف  القاصي والداني  الـغني والفقـير  ا تقدم مـنها وا ا
والـراكن لـلــهـدوء  فـلـيس من دول الـعـالم وال من شـعـوبـهـا من هـو في
ــنــاســبــات ــوتـــمــرات وا مــأمن من هــذا اخلـــطــر  بــســبــبـه تــأجــلت ا
ــدارس واجلـامـعــات  وألـغـيت واالحـتـفــاالت  وعـلـقت الــدراسـة في ا
ـسابـقات  وراح قـادة الـعالم يـقلـدون الـهنـود وهم يؤدون الـبطـوالت وا
ـعقـمـات الـتي راحت سالح ال يـغـادر الـغني وال الـتـحـيـات ويتـنـكـبـون ا
ة رؤوس حـتى غادر االبن ميامنت ابيه واألخ مسا الفقير  الرئيس وا
أخـيه  وبـعـد أن كـان االصحـاب يـؤدون الـتـحيـة مـعـانـقـة حلت األرجل
وسـيـلـة لـلـتـحـية  فـأخـضـعـت كورونـا بـجـبـروتـهـا الـعـالم وقـادته وراح
اجلميع يتوجس منـها خيفة  ال سالح يحـميه وال قصر يأويه وضاقت
ـا رحبـت  بعـد أن حلـت كورونـا ضيـفـاً ثيـقـاً مزعـجـاً مرعـباً األرض 

على جميع دول العالم .
ا كـان اخلاسـر األكبر اقـتصـاد الصـغار الذي اعـتاد الـعيش على ور
مـا جتـود بـه الـطـبـيــعـة من بـتــرول راح مـسـتــهـدفـاً بـكـل الـوسـائل مـرة
بالـتواطؤ وأخـرى باستـخراج احلـجري وثالـثة بالـطاقة الـبديلـة النظـيفة
ورابـعـة بـحـرب األســعـار  وطـفـيـلــيـاته من مـتـخــذي الـقـرار وصـانـعي
اليـة واالقتـصاديـة في بلدانـهم يتـلقون الـضربـات فرح السـياسـات ا
ـا قد يـحل بـشعـوبهم من جـوع وقـحط بعـد أن راح الفـقر غـير أبـه 

يضربهم اطناباً . 
ويقـينـاً أن كرونا مـثلمـا أرق صحـة العالم بـأسره سـيؤرق اقتـصاديات
الـغـالب من دول الـعـالم  فـالـعـمالق الـصـيـني راح مـشـلـوالً وهـو الذي
اعـتـاد عـلى تـأريق اقـتـصـاديات الـكـبـار  وغـابت الـشـمس في الـيـابان
ية الثانية تشرق الشمس في ثل الذائع منذ نهاية احلـرب العا مفندة ا
الـيـابــان وتـغـيب في أوروبـا  وراح احلـكـام الـذين شـيـدوا اقـتـصـادات
بلدانـهم على نفط زائل يـفكرون بـبديل اليوم ال بـالبديل االسـتراتيجي 
بـلحـاظ أن الـتخـطـيط عنـدهم كـذبة أو مـشـروع فاشل غـيـر مجـدي وهو
ســـبـب فـــشل أوروبــــا والـــعـــمالق األمــــريـــكي والـــروسـي وذاته ســـبب
ازدهارهم وتـقدمـهم فالـقصـور الفـارهة عـندهم ال في الـيابـان  وموائد
الـطعـام حـكرا عـلـيهم ومـحـرمة في أوروبـا قـحطـاً  وبـالقـطع أن األزمة
الية اخلانقـة التي راحت تعصف باقتـصادات العالم لن تدق األبواب ا
او تـقف عــلى أعـتـابــهـا  بل سـتــكـون اثـارهــا مـدمـرة عـلـى االقـتـصـاد
الـعـراقي كـما دق كـورونـا أجـراس اخلـطـر في ناقـوس صـحـة الـعالم 
ـتضـررين بلـحاظ اعـتمـاد موازنته في وبالـقطع سـيكـون العـراق أكثر ا
ـئـة)  وبـكـمـيـة سـنة 2020 عـلى اإليـرادات الـنـفـطـيـة بـنـسـبـة ( 83 بـا
ائـة وثمانـون الف برميل مصـدرة تبلغ ( 388 .3) ثالثة مالي وثـما
وهي طـاقة تـقديـريـة مفـتـرضة في مـوازنة  2019 ولم تتـحـقق وبسـعر
ـفتـرضـة غـير سـتـة وخـمسـون دوالر لـلـبرمـيل الـواحـد وبهـذه األرقـام ا
الـواقعـيـة بلـغ العـجـز اخملطط (51)  واحـد وخمـسـون تـريلـون ديـنار 
فإذا ما عـلمنـا ان اعلى طاقة تـصديريـة متوقعـة لن تتجاوز ( 3.600)
ثالثة ماليـ وستـمائـة الف برميل وسـعر بـرميل ال يـتعادل الـيوم عـتبة
(30) ثالثـون دوالراً سـيتـخـطى العـجـز اخملـطط للـمـوازنة عـتـبة ( 80)
ثمانـون ترليون ديـنار عراقي وهي الكـارثة االقتصـادية بعيـنها  يرافق
الكارثت الصحية واالقتصـادية اشكالية ترشيح وتكليف رئيس وزراء
ـكـلف الـذي اخفق الـتـشـكـيل  فإن ـستـقـيل وا جـديـد خـلـفاً لـلـرئـيس ا
اإلشـكـالـيـة احملـتـكمـة سـتـكـون ثالثـيـة األضالع   واذا تـطـلع الـشارع
ـتـحـرك فـيـمـا مـضى النـفراج سـيـاسي يـصـلح مـا افـسـد الـدهـر فإنه ا
الـيـوم يجـد نـفسه عـالـقاً فـي أزمة اقـتـصاديـة وصـحيـة اقل مـا توصف

باخلانقة . 
عـلى مـتخـذ الـقرار الـيـوم أن يكـون أكثـر شـجاعـة وواقـعيـة في تـصديه
لالزمة القـائمة التي جتـد أساسها في صـانع القرار السـياسي بلحاظ
كونه هو احلاكم وكل القرارات األخرى من نتاجه ويقــــــيناً أن القائد
احلق هو من يتـصدى لالزمة وينــــــبري لهـا كي يتمكــــــــن مـنها قبل

ـائــــــز بـ قـائـد أن تـتـمــــــكن من الـبـلـد وهـذا هـو ا
وقــائـد وحــاكم وآخــر  فـمن الــــــــــقــادة من كـتب
ـتصــــــدين الـبـــــــناة اسمه في صـفحـة الكـبار ا
ومـــنـــهم من ركـن لــلـــســـكـــيــنـــة فـــأحلق الـــكـــارثــة
بـشــــــــعـبه وراح الـتاريخ يــــــــذكـره في صفـحة

هزوم . ا
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في األنـديـة نحـتـاج إلى معـايـير لـلـجودة
الــشــامــلــة من أجـل االنــتــقـال لـ تــقــيــيم
الــعــمل في األنــديــة بـعــيــداً عن األحــكـام
اجملردة واستـنادا إلى مقـياس علمي ذي
معاييـر واضحة تسـهم في جودة العمل

وعالج السلبيات وتالفيها مستقبالً.
إن اخللل الرئيس الـذي تعاني منه أغلب
أنــديــتــنـــا يــكــمن في حتـــقــيق الــكــفــاءة
والـفـاعلـيـة اإلدارية بـسـبب عدم تـطـبيق
مــفــاهـيم اإلدارة احلــديــثــة والـتــخــطـيط
االســــتـــراتـــيــــجي واحلـــوكــــمـــة لـــعالج
ـاليـة وحتـس مـواردها وال مـشاكـلـها ا
أستغرب أن بعضهم إذا ما اطلع على ما
كتـبـنـاه هـنا سـيـجـد صـعوبـة في مـعـرفة
ـكتـوبة في صـطـلحـات ا أهـمـية بـعض ا
هــذه الـــســطــور في اإلدارة بـــشــكل عــام

والرياضية على وجه التحديد.
فـالريـاضة الـيوم بـاتت صنـاعة واإلدارة
الريـاضية مـنهج عـلمي لصـناعة الـنجاح
الــريــاضي وادارة االنــديــة واالحتــادات
يــجب ان حتــقق تــطـلــعــات الـريــاضــيـ
ـــمـــارســة واجلـــمـــاهـــيــر مـــعـــا.  اذ ان ا
ـفهـومها الـســـــائد الى االن الريـاضية 
ومـنــذ سـنـوات بــعـيـدة لم حتــدث الـفـرق
والــنـجــاحـات الــتي مـا زلــنـا نــحـلـم بـهـا
ــضي بـ وســنــبــقى إذا أصــررنــا عــلي ا
نــفس الـنـهج فـإن الـذي سـيـحــــــدث هـو
الـهــبـوط احلـاد الى درجــات مـخـيــفـة قـد
تـعصف بـالريـاضـة العـراقيـة. لذلك بـناءً
عـــــلى مــــا ســـــبق ذكــــره يـــــجب إحــــداث
تـغـيـيـرات سـريــعـة بـتـظـافـر اجلـمـيع مع
امــتالكــنــا الــكــفـاءات
ـوهبـة وهـو ما وا
سـيــسـهل عـلـيـنـا
االنــــــــــــــــــــطــالق
والــــــــــلــــــــــحق
بــــــــــالــــــــــركب

سريعا

دوري إذ لم تـــعــد مـــشــكـــلـــة الــريـــاضــة
واالنـديـة في الـعـراق مــشـكـلـة مـسـمـيـات
ألنــديـة بــاسم مـديــنـة أو قــضـاء وهــيـكل
ــوذجي لألعــضــاء لــكن أصــبــحت في
اجلـوانب اإلداريـة وكـيـفـيـة تـنـظـيم عـمل
تــلك االنـــديــة ومــشــروعــيـــة وامــكــانــيــة
ـوجـودين فـيـهـا واالسـتـفـادة الـقـصوى ا
والفـعـالـة من تـلك اإلمـكـانـات (الـبـشـرية
ـاديــة) إذ أثــرت بــشـكل جــليّ وواضح ا
ـــؤســـســات الـــريـــاضـــيــة وعـــلى عـــلى ا
قدمـة من طرف هذه اخلدمـات اخملتلفـة ا
ـــؤســـســـات واولـــهـــا وزارة الـــشـــبــاب ا
والريـاضة وبالتـالي الوصول الـى حلقة
مـهمـة في الـتـعـامل مـعـها عـنـوانـهـا عدم
وضعي االمكـانية الـفعليـة في التعـامل ا
مع العـامل فـيها االمـر الذي يؤدي إلى
ـمـارسات إعـادة الـنـظـر في األسـالـيب وا
اإلدارية بل واعـادة التـقيـيم احلازم لكي
نـتمـكن من مسـايرة أنـدية الـعالم حـولنا
حـتى وإن كـان بـعـد مـدة زمـنـيـة طـويـلـة
ـسـافات شـاسـعـة في كـونـهم سـبـقـونـا 

ميدان العمل االحترافي.
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إن إلدارة اجلـودة الشـامـلة دور كـبـير في
ـــــتــــمـــــيــــز في اإلدارة حتـــــقــــيق األداء ا
الريـاضـيـة ومـعـيـار صـلب لـعـمل االنـدية
الــريــاضــيــة في دول الــعــالم اخملــتــلــفـة
وتــطــبــيق مــبــادئــهـا عــلى أرض الــواقع
يـســهم بـدرجــة كـبـيــرة في االرتـقــاء بـهـا
وتـطــويـرهـا عن طــريق مـسـاهــمـتـهـا في
ـســتــمـر وجتــنب األخــطـاء الــتــحـســ ا
والـوقــايـة من الــوقـوع فــيـهــا فـضالً عن
ـاديـة أو ـوارد ا ـثــلى من ا االســتـفـادة ا
ــتـــاحــة دون احلــاجــة إلى الـــبــشــريــة ا
تكاليف أو موارد إضافية تفوق إمكانات
ـا ال شك فيه أن ايـة مؤسـسـة سانـدة. 
لكل نـاد أهدافًـا تسـعى مجـالس إداراتها
لتحقـيقها ومن أجل قـياس جودة العمل

وهبة كونهـا خاليا التمـاس احلقيقي بـا
الرياضـية وعلى وفق االداء الـذي تقدمه
خـتلف فـرقهـا وتشـكـيالتهـا الريـاضيـة 
االلـعـاب يــكـون قـيـاس الــعـمل الـريـاضي
ستلزمات احلقيقي مع توافر االجواء وا
الـتي تتـيح لهـا الظـهور بأفـضل صورة 
ومن هنا تبرز احلاجة احلـقيقية العتماد
مــــعـــايــــيـــر اجلـــودة فـي عـــمـل االنـــديـــة
ـثلى الـذي يـجعل وتـكـاملـهـا بـالصـورة ا
مـن النـادي الـريـاضي مـؤسـسة حـقـيـقـية
محـصنة اداريـا واقتصـاديا وفنيـا يتيح
لـنـا إمـكـانـيـة إطالق مـصـطـلح االحـتراف
الــتــكــامـــلي عــلــيه. لــكن ومع مــرارة مــا
سـنــتــنــاوله كــونه حـقــيــقــة مـحــســوسـة
عـيـار احلـالي بـالـعـمـوم وتـكـمن فـي ان ا
الـســائـد في وسـطـنــا الـريـاضي لــتـقـيـيم
النجاح أو الفشل في أي ناد هو حتقيق
الـــبـــطــوالت والـــعالمـــات الـــكـــامــلـــة في
ـشـاركـات الـتـنـافـسـيـة وقـد يـكـون هذا ا
ـعــيــار من الــنــاحــيـة الــعــــــــــــاطــفــيـة ا
مـقـبــوالً لـكن من الـنـاحـيــة الـعـلـمـيـة في
اإلدارة الـريـاضيـة ال يُعـتـد به وال يُـعتـمد
عليه ألنه ال يقيس جودة األداء بأسلوب
عـلـمي والـعـكس هو الـصـحـيح إذ يـكون
االعــتــمــاد مــدمـرا بــاســتــجالب االبــطـال
الرياضيـ او سلوك طرق غـير مشروعة
جتــيـز لــهم حتــقــيق اإلجنــاز وتــشـويش
الــرأي الـــعــام عــلى انـه إجنــاز مــتــحــقق

بصورة تامة.
احلـقـيقـة وما يـجب ان نـقر بـه اليـوم هو
غــيــاب مــفــهـوم (اجلــودة الــشــامــلـة) في
األنديـة ما يـجعلـها تُـدار بعشـوائية في
ظل غـيـاب مـقيـاس يـحدد مـعـاييـر الـعمل
لــضـمــان الـرقـابــة وتـقــيـيم األداء بــشـكل

الــفـروســيـة ســحب الــثـقــة من الــرئـيس
حـيـدر اجلـميـلي وبـعض اعـضـاء الهـيـئة
االدارية واخـتارت جـوان فؤاد مـعصوم
رئـيـساً لـالحتاد بـعـد مصـادقـة اجلمـعـية
ـفـصل حـول الـعـمـومـيـة عــلى الـتـقـريـر ا
ـــالـــيـــة وتـــدني اخلـــروقــات االداريـــة وا

مستوى لعبة الفروسية في العراق.
وتمت االجراءات بشكـل قانوني استناداً
لــقـانــون االحتــادات الـريــاضــيـة رقم 16
لــســنـة 1986 وكــان الــنــصــاب مـكــتــمًال
ـثـلي االنديـة من أصل 14 بـحـضور  9
نـادي وحتـقق االجــتـمـاع غــيـر عـادي في

بغداد.
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عــلى صـعــيــد مـتــصل كــشف مــصـدر في
بية الـعراقية بأن انتخابات اللجنة األو
اغـــلب االحتــادات الـــريــاضــيـــة تــتم عن

طريق وسائل التواصل االجتماعي.
ـصدر إن (انـتـخـابـات االحتـادات وقـال ا
الــريـاضــيـة تــتم عن طـريق (واتس اب)
حـــيث تـــتم اإلقــاالت وتـــســمـــيــة رؤســاء
وأعضـاء جدد). وأوضح ان (االنتـخابات
تــتم بــدعم حــكــومي مـن وزارة الــشــبـاب
والــريـاضــة عن طــريق مــجــمــوعـات في
وسائل الـتواصل كان اخـرها انتـخابات

احتادي الفروسية والسباحة).
…œu'« dO¹UF

من جـــهـــة أخـــرى اكـــد وزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريـاضــة احــمـد ريــاض الــعـبــيـدي ان
اجلـودة الـشامـلـة ومـعايـيـرها غـائـبة عن
االنـديـة الـريـاضـيـة وقـال في بـيـان تـلقت
الـزمـان نسـخـة منـه  ( يعـلـو احلديث عن
االنـديـة الـرياضـيـة في مـجتـمـعـنا عن أي
ـقــيــاس الــنـجــاح والــفـشل حــديث اخــر 
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نتخبات تلقى االحتاد العـراقي لكرة القدم اشـعاراً من نظيره االسيـوي يؤكد من خاللها إقـامة بطولة آسيـا 
الـشباب حتت 19 عامـاً في موعـدها احملـدد خالل الـعام اجلاري 2020. وباإلضـافة الى بـطولـة كأس آسـيا
لكة نتخبات الناشئ حتت  16عاماً. وتقام بطولة حتت  16عاماً في  للشـباب ستقام ايضاً بطولة آسيا 
الـبحرين لـلفترة من 16 ايـلول إلى 3 تـشرين االول 2020 فيـما تـقام بـطولة حتت 19 عـاماً في أوزبكـستان
ـراجـعـة من 14 وحـتى  31تـشـرين االول 2020. ونـوه االحتـاد اآلسـيـوي أن اخملـتـصـ سـوف يـقـومـون 
الـوضع الـصـحي الـراهن ومـتـابـعـته عن كـثب في جـمـيع الـدول اآلسـيـويـة وبالـتـنـسـيق مع اجلـهـات الـصـحـية
اخملتـصـة حـفـاظاً عـلى سالمـة اجلـمـيع واحلـرص علـى إقامـة الـبـطـولتـ بـأمـان في مـوعدهـمـا وسـوف تـعلم
االحتـادات األعضـاء في حال تـغـير أي مـوعد.  جتـدر اإلشارة الـى ان منـتخب الـشـباب جنح في الـتأهل الى

النهائيات بعدما تخطى مجموعته بالتصفيات والتي ضمت منتخبات الكويت وباكستان وفلسط وعمان.
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أكد مـدرب فريق النـجف لكـرة القدم
حــــسن احـــمــــد أن مــــعـــظـم العـــبي
الـدوري العـراقي اتـبـعـوا اإلرشادات
ــنـزل وحــافــظـوا عــلى بـقــاءهم في ا
والتزموا بالتدريبات. وقال احمد إن
ـــنـــزلي يـــتـــبع لـــثـــقـــافــة احلـــجـــر ا
الـــشــــخص وحــــرصه عـــلـى إتـــبـــاع
تخذة من قبل اإلرشادات الصحيـة ا

خـليـة األزمـة مبـينـاً أن اغـلب العبي
األنـدية الـعراقـية اتـبـعوا ذلك بـشكل
ـنـزلـية جـيـد وواصـلـو تـدريـبـاتـهم ا
بـشـكل يــومي من اجل احلـفـاظ عـلى

لياقتهم البدنية. 
وأضـاف احـمـد نـحن كـكـادر تدريـبي
لـفـريق الـنجـف عرفـنـا كـيف نـسـتغل
ـنــزلي وأعـطــيـنـا ســاعـات احلــجـر ا
مـنــاهج تـدريــبـيــة فـرديــة لالعـبــيـنـا
بـــشـــكل مـــتــواصل
كي نــــحـــافظ عـــلى
الــلــيـاقــة الــبـدنــيـة
لالعـب في الـــــوقت

الراهن. 
وزاد وتــــابـــــعــــنــــا
أيـضــاً الـتــدريـبـات
الـذهــنـيــة لالعـبـ
شـاهدة من خالل ا
والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيل
واالسـتـكـشـاف إلى
احلاالت التكـتيكية
ـــــــــبــــــــــــاريـــــــــات
الدوريـات األوربـية
الـسابـقـة وهـذا ما
يـــــــســــــهـل عــــــودة
الالعـب بـالـتـطور
بـــشــــــــــكل ســـريع
بـعــد انـتــهـاء أزمـة

كورونا.
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أعــلن نــادي الـــقــوة اجلــويــة اســـتــئــنــاف
تـــدريــــبـــاتـه الـــيــــوم االحـــد حتــــضـــيـــرا

متاز. الستئناف مسابقة الدوري ا
ـدرب ايـوب اوديــشـو في تـصـريح وقـال ا
صــحــفي ان "الـــتــدريــبــات ســـتــقــسم إلى
مـجـمــوعـات تــضم كل مـجــمـوعـة خــمـسـة

اشخاص".
وبــ انـه "ســيـــتم تــدريـــبــهـم وفق مــنـــهــاج
تــدريــبي خــاص مع االلــتــزام بــتــعــلــيــمــات

الوقاية قبل وبعد التمرين".
واشـــار الى ان "الـــقـــوة اجلـــويــة لـن يـــبــدأ
بـالـتــدريـبـات إذا لم يــحـصل عـلـى مـوافـقـة

رسمية من خلية االزمة احلكومية".
وكــان نــادي الــقــوة اجلــويــة الــريــاضي قــد
تعـاقد مع ايـوب اوديشـو مدربـاً لفريـق الكرة
في موسم 2019/ 2020 رغم اعتذاره اول
االمر عن االستـمرار بتـدريب الفـريق بسبب
ظـروفه الــصـحـيــة وحـاجـتـه ألجـراء عـمــلـيـة
جراحية للعيون خارج العراق اال أنه وافق
على البـقاء عـلى رأس الهـرم الفـني للـجهاز

وسم احلالي. التدريبي للصقور خالل ا
ــدرب قـــراره بــاالســـتـــمــرار في وتــراجـع ا
تـدريـب الـفــريق لــلــمــوسم احلــالي بــسـبب
ـدرب باإلدارة ـتيـنـة التي تـربط ا العالقـة ا
وكـذلك تــلـبـيــاً لـطــلب جـمــاهـيـر الــصـقـور.
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حسن احمد

ـ الـعـربـي واالسالمي في الـعـالم يــحل شـهـر رمــضـان عـلى الـعــا
بـشـكل استـثـنائي بـعـد موجـة االجـراءات التي شـهـدتهـا دول الـعالم
ـبـاريـات واالنـشـطة بـسـبب جـائـحـة كـورونـا خـصوصـا مع تـأجـيل ا
الـريـاضـيـة وبـقـاء الالعـبـ والـريــاضـيـ داخل اسـوار بـيـوتـهم من
ـنـزلي خـشــيـة من انـتـشـار وبـاء ضـمن اجـراءات الـعـزل واحلــجـر ا
الفـايروس الـذي مثل انـتشـاره كابوسـا مقـلقـا زاد من عدد الـوفيات
تقـدم مثلـما هو احلال السيمـا في دول امتازت بـنظامـها الصـحي ا

مع ايطاليا وفرنسا.
ومادام حلول الشهر الفضيل سيزيد من تلك االجراءات  بعد تزايد
نـزل السـيـما ان  دورة احلـيـاة في هذ الـشـهر سـاعـات البـقـاء في ا
تـتـزايـد وتـيرتـهـا بـعد سـاعـات االفـطـار  من خالل الـكثـافـة واالقـبال
الـذي يزيـد الـتجـمـعات ويـسهـم بتـشجـيع بـعض اجلهـات الـرياضـية
في دعم ورعايـة بعض االنـشطـة التي تتـسم بطـابع رمضـاني يسهم
بـخـصـوصـيـة مـعــيـنـة لـهـذا الـشـهــر والشك انـني اسـتـذكـر في هـذا
اجملال الـبطوالت الـرمضانـية سواء تـلك التي تـتجه نحـو احياء لـعبة
احملـيبس والـتي اصبـحت تـتزامن مع حـلول الـشـهر او عـلى صعـيد
الـرياضـة فـهنـالك بطـوالت اخلـماسي الـتي تـستـقـطب ابرز الالعـب
والنجوم  خصوصـا من جانب دول خليجية تـسهم  بإقامة مثل تلك
الـبـطـوالت  ومـضـاعـفـة جـوائـزهـا لـزيـادة درجـات االثـارة والـتنـافس
والشك في ان تلك الـبطوالت  سـتخـتفي  هذا الـعام طبـقا إلجراءات
السالمة التي حتد من تلك التجـمعات والتي كانت ابرز عناوين تلك
البطوالت الرياضية سواء في دول اخلـليج او على صعيد بلدنا وما
له  من اهـتـمام بـالـبطـوالت اخلـاصة بـالـفرق الـشعـبـية  الـتي تـترقب

حلول الشهر ألطالق مسابقاتها وبطوالتها ..
ـا ان رمضـان يـأتي هـذا العـام وسط ظـروف استـثـنائـيـة السيـما و
ارسون تـدريباتهم بعد بـقاء الريـاضي اسيـري اجلدران االربعـة 
ـارسونـها قبـل فرض تلك ـقارنـة مع ما كـانوا  وسط اقل درجات ا
االجراءات فال شك ان الشهر الـفضيل سينعـكس ايضا على وتيرة
تـلك الـتـدريـبـات مـثـلمـا هـو احلـال مع اثـارة اجلـدل مع حـلـول شـهر
رمضان واألحاديث التي ستـتركز على جاهزيـة الالعب الصائم
ـا ـيـدان الـريــاضي وادائـهم الـذي ر ـطــاولـة في ا وقــدرتـهم عـلى ا

يتأثر بسبب وتيرة االلعاب التي يؤدونها..
والشك في ان هـذا الـشـهر يـفـرض عـليـنـا الـعديـد من االخـبـار التي
كـانت تــتــداول في وســائل االعالم والبــد من اســتـذكــارهــا في هـذا
ـكن الـوقـت الـذي تـخـتـفي فـيه االخـبـار واالحـداث الـريـاضـيـة لـتي 
التوقف ازائها فهنالك جداالت واسعة ب بعض الالعب احملترف
و ب مـدربيهم في اخـتيـار اوقات التـدريب ومالئمـتها او اخـتيارهم
للـعب  بعد اخـتيار لـقرار صـيامهم  امـا اليوم فـحال يبـدو متشـابها
ـاضي كثـيرا لكن بـزاويا واطـر مختـلفة فـقد زادت خالل الـيوم ا
ـشـددة  حلــظـر الـتــجـوال واعـادة مع رفع الـكـثــيـر من االجــراءات ا
بـعض صـور احلـيـاة الـطبـيـعـيـة بـشكل تـدريـجي  فـقـد بـادر االحتاد
عاودة التفكير بـاستئناف مباريات البوندسليغا اني بكرة القدم  اال
كـأول الـدول الـتي تـزمع عـلـى اقـامة  الـدوري واعـادة مـبـاريـاتـه بـعد
ـقترح لم يبت به توقف قسـري بسبب جائـجة الكـورونا  لكن  هذا ا
من قبل اجلهـات الصحيـة  التي  رفعت الـكثير من االفـكار  لألندية
الـداخلـة ضمن الـبونـدسلـيغـا لغرض  اجـراء فحـوصات دوريـة على
الالعب بشكل اسبوعي من اجل التحقق من سالمتهم  قبل زجهم
ـباريات  مـثلمـا احلال مع الـصحف االسبـانية  الـتي تداولت هذا با
االمـر  في اجــراء الـفــحـوصــات الـطــبـيــة  عـلى الالعــبـ والــطـواقم
العب  لــغـرض الـتـحـرز مـن اجل ابـقـاء الـشـروط الــداخـلـة  داخل ا
بـاريات ـتصـلة بـسالمـة الالعبـ قائـمة  مع بـقـاء امر ابـقاء تـلك ا ا
ـغلـقـة وابـقاء اجلـمـاهـير الـريـاضـية وامـر اقـامـتهـا داخل  االبـواب ا

خارج تلك االسوار ..
السالمة اوال شعار تفرضه الـرياضة ففي السابق كانت االجراءات
قـائـمـة لـنصـح الالعبـ والـتـحـقق من جـاهـزيـتهم إذا
ــبــاريــاتــهم رغــبــوا الــصــيــام الى جــانب ادائــهم 
والــيــوم تــبــدو الــصــورة مــقــاربــة بــعــد ان بــدت
االجـراءات الصـحيـة واجـبة قـبل إطالق صـافرة

البداية للمباريات بعد استئنافها.
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أبدى رئـيس االحتاد العـراقي للفـروسية
حـيـدر اجلمـيـلـي استـغـرابـه من انـتـخاب
رئيس جديد لالحتـاد فيما تـوعد باتخاذ
اإلجــراءات الــقــانــونــيــة بــشــأن عــمــلــيـة

االنتخاب.
وقـال اجلـمـيـلي "اســتـغـرب حـقـاً األنـبـاء
الــتي تـشــيـر إلـى تـســمـيــة رئـيس جــديـد
الحتــاد الـــفــروســيــة أتــســاءل اين عــقــد
ـاذا لم يــتم اإلعالن عـنه في االجــتـمــاع و

وسائل االعالم".
وأضاف أن "رئاسـة وأعضاء االحتاد لم
يـكـونـوا عـلى درايـة بـاالجـتـمـاع الذي لم
ـبـية ـثل عن الـلـجـنـة األو يـحـضـره أي 
الـوطــنــيـة الــعــراقـيــة" مــؤكـداً بــالــقـول
"ســأجلــأ الى الـطــرق الــقـانــونــيـة بــشـأن

االجتماع غير الشرعي".
وأوضح أن "اخلــلـيــة االزمــة في الــعـراق
شــددت عــلى عـــدم الــتــجــمع في األمــاكن
العـامة لـذلك ال توجد قـاعات مـتوفرة في
الوقت احلاضـر ولو  االجتمـاع بالفعل
سـيعـتبـر خرقـاً لتـعلـيمـات االزمة وسـيتم

معاقبتهم بسبب ذلك".
جتــدر اإلشــارة الى ان الــهــيــئــة الــعــامـة
ـركــزي لـلــفـروســيـة لالحتــاد الـعــراقي ا
الـثـقـة بـحــيـدر حـسـ اجلـمـيـلي رئـيـسـاً
لالحتـاد خالل االنـتـخـابـات الـتي أجـريت
وفق قانون  16لالحتادات الريـاضية في

العاشر من تشرين األول .2018
وكــانت اجلــمــعـيــة الــعــمـومــيــة لالحتـاد
الـعـراقي لـلـفروسـيـة قـد اختـارت رئـيـساً
جـديـداً لالحتـاد خـلـفـاً لـلـرئـيس الـسـابق

حيدر اجلميلي
وقــررت اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الحتـاد

»%b¹bł œU∫ لقطة جتمع ب رئيس االحتاد السابق واحلالي في احدى فعاليات الفروسية حيث اثير الكثير من اللغط بشأن االنتخابات التي جرت مؤخراً
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قــررت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
تـشـكـيل جلـنـة تـدقـيـقـيـة بـخـصوص
ـبـالغ به والـذي وصل عـدد االنـديـة ا
الى أكثر من 400 ناد عـلى مسـتوى

العراق.
وقــال مــصــدر في الــوزارة انه تــقـرر
تـشكـيل جلـنـة برئـاسـة مـدير االعالم
في الـــوزارة مـــوفق عـــبـــد الـــوهــاب
لتدقيق ملفات االندية العراقية بغية
نح الكشف عن الضوابط االصولية 
اجـازات الـتـأســيس من اجل تـثـبـيت

عدد االندية الفعلية.
وأضاف ان اللجنة ستباشر اعمالها
قـريــبـاً جـدا لـلـتـعـرف عـلى قـانـونـيـة
االنــــديـــة ومـــدى فـــاعـــلــــيـــتـــهـــا في

ـــشـــاركـــات اخلــاصـــة بـــأنـــشـــطــة ا
االحتادات واخلطـوات الفعـلية التي

عــلى وفـقـهــا  انـشــاءهـا وبـخالفه
ســيـكـون مـصـيــر اخملـالـفـ االلـغـاء

وســــحب االجــــازات. وأشـــار الى ان
مـهام الـلجـنة تـتضـمن ايضـا تثـبيت
ـعــرفـة اخلـروقـات الــهـيـأت الــعـامـة 
الــــتـي تــــضـــــرب هــــذا اجلـــــانب في
الـعـملـيـات االنـتخـابـيـة عبـر تـشـكيل
عمـوميـات على اهـواء ادارات بعض
االندية بـعيدا عن الشـروط واالنظمة
الــتي يــنص عـلــيـهــا قـانــون االنـديـة

النافذ.
عـلومات االولـية تب ان وشدد ان ا
هــنــــــــــاك كم كــبــيــر من االنــديــة لم
تـوفـر الـشـروط الـرئـيـسـيـة اخلـاصـة
ــومــة االنــديـة بــاســـــــــــتــمــرار ود
االمر الذي قد يـصل الى االبقاء على
مـــــا دون الـ 100 نـــــاد فـــــعـــــلـي في

العراق.
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قرر ان تتلقى الهيئة التطبيعية من ا
لالحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـقـدم دفـعـة
مادية من نـظيره الـدولي "فيفا" خالل
ــواجــهـــة جــائــحــة ــقــبـــلــة  االيــام ا
كورونا. وكشف االحتـاد الدولي لكرة
القـدم "فـيفـا" أنه سـيبـدأ خالل األيام
قـبلـة دفع مسـاعدات تصل القـليلـة ا
قـــيـــمـــتــهـــا إلى  150مـــلـــيــون دوالر
أمــريــكي إلـى االحتــادات الــوطــنــيـة
تـتـمـثل فـي دفـعـات مـسـتـحـقـة سـيـتم
ـواجــهـة تــســديـدهــا بـشــكل مــبـكــر 

تـبـعـات األزمـة االقـتـصـاديـة الـنـاجتة
عن تـفـشي جــائـحـة فـيـروس كـورونـا
ـــســـتـــجـــد. وكـــان رئـــيـس االحتــاد ا
الـسـويـسـري جيـاني إنـفـانـتـيـنـو قد
أكد مـطـلع نيـسـان احلالي في رسـالة
إلى االحتـادات الـ  211األعـضـاء في
"فيفا" أن األخير سـيدفع بشكل مبكر
هــذا الـعــام مـســتـحــقـات عــائـدة لــهـا

ضمن برنامج "فوروارد".
وأوضح االحتـاد الدولي الـذي يـتـخذ
من مـدينـة زوريخ الـسـويسـريـة مـقرا
لـه في بـــيـــان انه "ســــيـــفـــرج عن كل

ــســتــحق الــتــمــويل الـــتــشــغــيــلـي ا
لالحتـــادات األعــضــاء عـن الــعــامــ
ـــقـــبـــلــة  2019و 2020في األيـــام ا
كـــخـــطـــوة أولى مـن أجل مـــســـاعــدة
مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة

فيروس كورونا".
 وأشـار إلى ان "هــذا اإلجـراء يـعـني
أن مبلغا إجمـاليا يناهز  150مليون
دوالر ســـــيــــــوزع عـــــلـى االحتـــــادات

الوطنية الـ 211.
ونقل بـيان فـيفـا عن انفـانتـينـو قوله
"تـســبـبت اجلـائـحـة بــتـحـديـات غـيـر

مــسـبــوقـة لــكل مــجـتــمع كـرة الــقـدم
ـنظمة لـلعبة من ية ا وكالهـيئة العـا
واجـب الــفـــيــفـــا أن يـــكــون حـــاضــرا
ــــســـــاعــــدة من لـــــديــــهـم حــــاجــــات

ضرورية". 
ـسـاعدة »تـبدأ وأشار إلى أن "هـذه ا
بــتــوفــيــر مــســـاعــدة مــالــيــة فــوريــة
الحتـاداتــنـا األعــضـاء" مــوضـحـا أن
ذلـك "هــــو خــــطــــوة أولى مـن خــــطـــة
ـدى نـعـمل مـسـاعـدة مـالـيـة بـعـيـدة ا
عـــلى إعـــدادهــا لـــلــتـــعــامـل مع حــال
الطـــوار في كل مجتمع كرة القدم".
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فـي حــال أراد الـــظـــفــر بـــخـــدمــات
مــــــــــــدافـع إنــــــــــــتــــــــــــر مــــــــــــيـالن
ــــدافع ســـــكــــريــــنــــيـــــار.وأعــــرب ا
الـسـنـغـالي كـالـيـدو كـولـيـبـالي عن
عدم اقتـناعه باالنـتقال إلى باريس
سـان جـيـرمـان حـيث يـهـتم بـفـكرة
االنـتــقـال إلى الـدوري اإلجنـلـيـزي
مع وجــود اهــتـــمــام من الــســيــتي
بـضـمه.ويـرى إلـكـاي جـونـدوجـان
مـتوسط مـيدان مـانـشسـتر سـيتي
أن مـهـاجم وولـفرهـامـبـتون راؤول
ـلك اجلـودة الـكـافـيـة خـيـمـيـنـيـز 
لـــلـــعب فـي صـــفـــوف فــــريق بـــيب
جـوارديـوال.وحـصل الـسـيـتي عـلى
دفعة كبـيرة في حملته لـلتعاقد مع
ظهير برشلونة نيلسون سيميدو 
بـعـدمــا عـلـقت مـفــاوضـات جتـديـد
عقده مع الـفريق الكتـالوني.ويهتم
كـل من مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد
ومـانـشـسـتـر سيـتـي بـالتـعـاقـد مع
مدافع اليـبزيج دايـوت أوباميـكانو
ويبـدو أن مانـشسـتر سـيتي يـتقدم
سباق التعـاقد مع مهــــــــاجم إنتر
الوتــــارو مـــارتـــيــــــــنـــيـــز الــــبـــالغ
قـــــــــــيــمــته 100 مــلــيـــون جــنــيه
إسترليني.ويضع مانشستر سيتي
مدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه
عـــلى رأس أهـــدافه لـــتــدعـــيم خط
ــــــقـــــبـل.ودخل ــــــوسم ا دفــــــاعه ا
السيتي سباق التعاقد مع متوسط
ـبــيك لــيــون الــفــرنـسي مــيــدان أو
حـــســام عـــوار  والـــذي قـــد تــصل
قـــيـــمـــته إلى 60 مـــلـــيـــون جــنـــيه
إسـتـرلــيـني.وهـنـاك مــجـمـوعـة من
األســــمــــاء األخــــرى الــــتي ربــــطت
الـصـحف البـريطـانـية بـيـنهـا وب
االنـتقـال إلى مانـشسـتر سـيتي من
لـوكاس مـارتـينـيـز ورافائـيل فاران
ودوجالس كـــوســتـــا وهـــاري كــ
وديـــفـــيــد أالبـــا وفـــيـــران تــوريس
وخـامـيس رودريـجـيـز ومـالك ثـياو

إضافة إلى ساندرو تونالي.
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بـات اجلـنـاح لـيـروي سـاني قـريـبًا
من الـرحيل عن مـانـشسـتر سـيتي
وحتـــقــيق حـــلــمه بــاالنـــتــقــال إلى
بــايــرن مــيـونـخ بــعـدمــا فــشل في
الـرحـيل إلى بـطل الــبـونـدسـلـيـجـا
ـــاضـي.يـــكـــثف نـــادي الــــصـــيف ا
إنـديبـنديـنتي األرجـنتـيني جـهوده
ـهاجم سـيرجيـو أجويرو خلطف ا
هـذا الــصـيف ويـتــطـلع بـرشــلـونـة
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وسم. متاز هذا ا كشف تقرير صحفي بريطاني عن تطور جديد بشأن عودة احلياة إلى الدوري اإلجنليزي ا
ـشاكل بسـبب فيـروس كورونا يرلـيغ مرتـبط بتقـرير أطـباء القـلب عن النـتائج احملتـملـة إلصابة الالعـب  ووفقًا لـصحـيفة "مـيرور" الـبريطـانيـة فإن استـئنـاف مباريـات البـر

ستجد. ا
ـشاكل في القـلب إذا أصيبـوا بعـدوى في اجلهاز الـتنفـسي مع خوضهم يـرليغ طلـبت من أطبـاء تقد تـقرير بـشأن احتـماليـة تعرض الـالعب  وأشـارت إلى أن رابطة الـبر

لتدريبات شاقة.
يرليغ. وأوضحت أن احلكومة البريطانية اشترطت احلصول على تقرير األطباء قبل عودة النشاط كما سيتم إرساله إلى أندية البر

دة 6 أسابيع. يرليغ قلقون أيضًا على سالمة الالعب لذلك يريدون التوصل إلى سيناريو آمن لعودة النشاط عقب التوقف  وقالت إن مديري البر
بـاريات جتنب االسـتحمام اجلـماعي وتناول الالعـب للـطعام بعـيدًا عن زمالئهم في الـفريق وإجراء اختـبارات كورونا ـرشح تطبـيقها عـند عودة ا وأضافت أن من األفكار ا

بانتظام كل 7 أيام عقب استئناف النشاط.
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كشف تقرير صـحفي بريطاني عن
خـــســـائـــر بـــطـــوالت كـــرة الـــقـــدم
األوروبـية بـعـد جتمـيدهـا نـتيـجة

انتشار وباء فيروس كورونا.
و تـعـلـيق الـبـطـوالت األوروبـيـة
ــنع ـــاضي  مــنـــذ مــارس/ أذار ا
تــفـشي فـيـروس كـورونـا وهـو مـا

أحدث أضرارا اقتصادية كبيرة.
وبـحـسب صـحـيــفـة "ديـلي سـتـار"
البريطانية" فإن اخلسائر وصلت
إلى أكــثــر من  4 مــلــيــارات يــورو

( 3.52مليون جنيه إسترليني).
وكــــشـف خــــبــــراء مــــالــــيــــون عن
ــالــيــة الـــتي أحلــقــهــا األضـــرار ا
الـــوبــــاء الـــذي أدى إلى تـــعـــلـــيق
نــشــاط كــرة الــقــدم حــتى إشــعــار

آخر.
فـفي وقـت سـابق من هـذا الـشـهـر

علـق االحتاد األوروبي لـكرة الـقدم
(يــويـفــا) دوري األبـطــال والـدوري
األوروبي بــيــــــنــمـا  تــأجــــــيل

قبل. يورو 2020 للصيف ا
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ـــتـــوقع أن يـــؤدي تـــعــلـــيق ومن ا
ـــــنــــافـــــســـــات إلى خـــــــســـــائــــر ا
تتــــــــخطى 4.1 مليار يورو وفقًا
لـلـبـيـانـات الـتي جـمـعـهـا اخلـبراء
ــالـيــون وسـيـشــمل ذلك الـدوري ا
مـتاز الذي سـيخسر اإلجنلـيزي ا
مــبــلــغًـــا يــصل إلى  1.28مـــلــيــار

يورو.
وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسم اخلـــبــراء
: "شهـد العـقدين األخـيرين ـاليـ ا
وًا مذهـلًا في عائـدات أندية كرة
القـدم األوروبيـة مدفـوعًا بـارتفاع
فـي قـــيم حــــقـــوق الـــبـث لـــكل من

سابقات احمللية والقارية". ا

وأضــاف: "تـمـكـنـت بـعض األنـديـة
من زيـادة اإليـرادات بـنـمـو الـناجت
احملـلي اإلجــمــالي لـبــلــدانـهم مع
الــــبـــــقــــاء فـي مــــأمـن من ظــــروف

السوق األوسع".
وتابع: "إلـى جانب قـدرة الريـاضة
عـلى ربـط الـنــاس أصــبــحت كـرة
الــقـدم صــنـاعــة ضـخــمـة مــضـادة
ــلـيـارات لـلــركـود تـولــد أربـاحًـا 
اليورو في جميع أنحاء أوروبا".
وواصل: "ومع ذلـك فـــإن تــــفـــشي
فيروس كورونا قد غير ذلك تاركًا
أكـبــر بـطـوالت الـدوري األوروبـيـة
تواجه خسـائر كبـيرة مع خسارة
مـحـتـمـلـة تـبلغ 1.28 مـلـيـار يورو
ـــتـــوقع أن يـــعـــانـي الــدوري من ا
اإلجنـليـزي من أكبـر إصابـة مالـية

ب الدوريات األوروبية".
وأوضح: "يأتي أكثر من %60 من

ــبـلغ أو 800 مـلــيـون يـورو هـذا ا
كن ـفقودة و من عائدات البث ا
ــبـــيــعــات الـــتــجــاريــة أن تــصل ا
ـفـقـودة إلى 300 مـلـيـون يـورو ا
يـليـه انخـفـاض قدره 180 ملـيون

باراة". يورو في أرباح يوم ا
الية أيضًا إلى وتشير البيـانات ا
أن خــســـارة قــيــمــة الـالعــبــ في
ســوق االنــتـقــاالت ســتـصل إلى 3

مليار يورو.
تـحـدث: "باإلضـافة إلى وأضـاف ا
التسـبب في خسارة مالـية شديدة
لــبـطــوالت كـرة الــقـدم في أوروبـا
فـإن أزمـة كورونـا سـتسـبب أيـضًا
فـي خــــفض اإليـــــرادات لألنــــديــــة

األوروبية الرائدة".
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وأردف: "في مــــوسم 2018ـ2019
حـــقق أفــضل 20 نـــاديــا إيــرادات
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ذكـر تقـريـر صـحفي فـرنـسي اول امس اجلـمعـة أن اقـتراب ريـال مـدريـد من التـعـاقد مع
إدواردو كـامـافــيـنـجــا العب وسط رين ال يـعــني صـرف الـنــظـر عن ضم بـول بــوجـبـا جنم

مانشستر يونايتد.
ـيـركـاتو وتـردد أن ريـال مدريـد بـات قـريـبًا لـلـغـايـة من ضم كـامافـيـنـجا ( 17 عامًـا) في ا
ـقـبل مـقـابل 50 مـلـيـون يـورو. وبـحـسـب صـحـيـفـة "لـيـكـيب" فـإن الـتـعـاقـد مع الـصـيـفي ا
كامافينـجا ليس معناه جتاهل ضم بول بوجبـا الذي ما زال هدفًا كبيرًا لزين الدين زيدان
ـاضي بعـدما طالب مدرب ريـال مدريـد.وفشل ريال مـدريد في اسـتقدام بـوجبـا الصيف ا
زيـدان بـضـرورة الـتـعـاقـد مـعه حـيث حـدد مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد  150 مـلـيـون يـورو لـبـيع
الالعب لـكن ريال مـدريد اعـتبـر الرقم مـبالغًـا فيه.ويـرتبط بـول بوجـبا بعـقد مع مـانشـستر

وسم إضافي حال موافقته يونايتد حتى صيف عام 2021 مع إمكانية التمديد 

ـدافـع الـبــرتــغـالي لــلــتـعــاقــد مع ا
جــواو كــانــســيــلــو هــذا الـصــيف
ويسـتـعـد لـعـرض سـيـمـيـدو كـجزء
مـن تــــلك الــــصــــفــــقــــة.ويــــحـــرص
يوفنتوس علـى التعاقد مع مهاجم
الــســيــتي جــابــريــيل جــيــسـوس 
لتعويض جونـزالو هيجواين وقد
يعـرض السـيدة الـعجوز دوجالس
كــــــوســـــــتــــــا كـــــــجـــــــزء من تـــــــلك
الـصــفـقــة.وهـنــاك العـبــون آخـرون
ارتــــبط اســــمــــهم بــــالــــرحــــيل عن
الــســيــتي أيــضًــا من أنــخـيــلــيــنـو
وجون ستونز ورياض محرز ويان
ـنتـظر كـوتو إضـافـة إلى الرحـيل ا
ـوسم لــديـفــيـد ســيـلــفـا بــنـهـايــة ا

اجلاري.
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الـوطن هـو احلب الـوحـيـد اخلـالي
مـن الــــشـــــوائـب حب مـــــزروع في
القلوب ولم يُصنع وبذرة االنتماء
تــنــمـــو في الــشـــخص داخل بالده
يـومــا بـعــد يـوم لـيــتـعـلـق بـوطـنه
ويـضـحـي من أجـله.وفي عـالم كـرة
الــقـدم تــبــرز قـيــمــة "الـوطـن" فـكل
الـالعـبـ يـتـصـارعـون في األنـديـة
عـــلى الــــبـــطـــوالت لــــكن الـــهـــدف
األســـمـى هـــو نـــيل شـــرف ارتـــداء
قــمـصــان بالدهم وتــمــثـيــلــهـا في
احملـافل الـدولـيـة.وكـمـا هـو احلال
لكل قاعدة استثـناء فهناك العبون
ــا اخــتــلــفت ظــروف نــشـأتــهم ر
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مـجـمـعـة بـلـغت 9.3 مـلـيـار يورو
وســـاهـــمت انـــتــقـــاالت الالعـــبــ
ـبـلغ مـسـاهــمـة كـبـيــرة في هـذا ا
ومع انتهـاء عقود بـعض الالعب
ــوسم وعــدم اتــخـاذ في نــهــايــة ا
ـبـاريـات قـرار بـشـأن اسـتــمـرار ا
ســـيــــتـم تــــعـــلــــيـق الـــعــــديــــد من
االنــتــقــاالت أو إعــادة الــتــفـاوض

عليها أو إلغاؤها".
وشـدد: "إذا لم يـتم لـعب مـبـاريـات
وسم ولم يـتم تـمديد أخرى هـذا ا
أي عــقــود بــعــد نــهــايــة يــونــيـو/
ـقـبل فــإن مـانـشــسـتـر حـزيــران ا
سيتي سيخسر 412 مليون يورو

." من قيمة نقل الالعب
وزاد: "يـــحـــتل نـــادي بــرشـــلـــونــة
ــركـز الــثـاني فـي هـذه الــقـائــمـة ا
بــخــســارة مــحــتــمــلــة تــبــلغ 366
يمـلـيـون يـورو ويـتــبـعه لـيـفـربـول WŠœU∫ تكبدت الدوريات الكبرى في اوربا خسائر جسيمة بسبب الوباء العا  dzU š

الـريـاضـيـة فـقط من سـتـحـسم تـأهل الـفـرق إلى
ــوسم دوري األبــطــال والــدوري األوروبي في ا
قـبل. وكانت بعض الـتقـارير زعـمت أنه سيتم ا
ـتـأهـلـ اعـتـمـاد تـصـنـيف الـيـويـفـا الخـتـيـار ا

وسم. أوروبيًا إذا لم تستكمل الدوريات هذا ا
وأوضـحت أنه وفـقًـا لـقرار الـيـويـفـا فـإن الـفرق
ـــــراكـــــز األربـــــعـــــة األولى ـــــتـــــواجـــــدة في ا ا
ـيـرلـيج حـالـيًـا "لـيـفـربـول ومـانـشـسـتـر بـالـبــر
ـوافـقـة عـلى الـتمـاسه) ولـيـسـتر سـيـتي (حال ا
وتشـيلـسي" سـتشـارك في دوري أبطـال أوروبا

ـا ثالث فـحـمـلـوا جـنـسـيـتـ ور
لـكـنــهم اخـتـاروا وطـنــهم وقـاتـلـوا
بـشرف إلعالء رايـته في الـبـطوالت
الـدولــيـة.ونــرصـد الــيـوم قــصـصـا
لنجوم مختـلطون من حياة العبي
كرة قدم حملوا جنسيات مزدوجة
أو لـهم أصول مـختـلـفة واخـتاروا
تـمـثـيل بـلــدانـا أخـرى غـيـر بـلـدهم

األصلي.
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الـنـجم الــغـاني جـيــروم بـواتـيـنج
الـذي ولــد في غـرب مــديـنــة بـرلـ
ــــانــــيــــة ألب غــــاني "بــــريــــنس األ
ـانـيـة "مــارتـيـنـا" بـواتـيــنج" وأم أ
المح إفريقية خالصة لكنه فبدا 

نشأ وسط ثقافة أوروبية.
 ونـشأ جـيـروم مع أمه إال أنه كان
حــريـــصـــا دائــمًـــا عــلـى االلــتـــقــاء
أسـبـوعــيـا بـأخـيه "غــيـر الـشـقـيق"
كـيفـ ولم يجـمعـهمـا فقط الـدماء
ونـفس األب لـكن عـشق كـرة الـقدم

كان يجري في دمائهما سويا.
ورغم أن جــيــروم كــان أقل مــهــارة
وموهبـة من كيفـ إال أن ثقته في
قــــدراته وشـــــهــــادة اجلــــمـــــيع له
بــصـــعـــوبــة مـــراوغــتـه مــنـــذ كــان
صـغــيـرا كــانت كـفــيـلـة بــأن يـبـرز
وسط أقرانه ويلفت األنظار بشدة.
"لقـد نشأت في مـنطقـة مختـلفة من
بـــرلــ لــكن هــذا جـــعــلــني أغــيــر
الـلــعـبـة وأصــبح قـلـيــلًـا أصـعب"..

كيليان مبابي

أما كل من مانشـستر يونـايتد ووولفـرهامبتون
فسيلعبان في الدوري األوروبي.

يـرليج وقالت إن وفـقًا لـلـترتـيب احلالي لـلبـر
لـن يــشــارك آرســنــال وتــوتــنــهــام أوروبــيًــا في
ـــقــــبل إذا لم يــــســــتـــكــــمل الـــدوري ـــوسـم ا ا
ــمـتــاز.وحــسم االحتـاد األوروبي اإلجنــلـيــزي ا
لكـرة الـقدم "يـويفـا" اجلـدل بشـأن بعض األنـباء
اخمليـفة الـتي تـرددت في اآلونة األخـيرة بـشأن
ـنافـسات.وكـانت تقـارير إيـطالـية موعـد عودة ا
يـة طلبت من قد زعمت أن مـنظمـة الصحـة العا
اليويفا تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية عام
2021 بسبب فيروس كورونا.ووفقًا لصحيفة
ـتـحـدث بـاسم "إنـدبـنـدنـت" الـبـريـطـانـيـة فـإن ا
االحتـــاد األوروبي أكـــد أن مــنــظـــمــة الـــصــحــة
ـيـة لم تـطــلب تـعـلـيق نــشـاط الـكـرة حـتى الـعــا
نهـاية 2021 مشـيـرًا إلى أن احملادثـات ال تزال
ـبـاريـات بـشـكل مـسـتـمـرة حـول كـيـفـيـة عـودة ا
ـــيـــة: "هـــذا لــيس آمن.وقـــالت الـــصــحـــة الـــعــا
ارسة نظمة أبدًا بعدم  صحيحًا. ولم توص ا
كـرة القـدم حـتى نـهـاية 2021.وأضـافت: "تـقدم
ـنـظـمي األحـداث الريـاضـية ـشورة  ـنظـمـة ا ا
ولـكـنـهـا لـيـست صـانع الـقـرار".وأتـمت: "بـشـكل
باريات كلما زاد عام كلما تأخر موعـد عودة ا
ـعـلومـات عن وقت مـعـرفـة الـعـالم لـلـمـزيـد من ا

فيروس كورونا واالستعداد للتعامل معه".

فيروس كورونا.وقال االحتاد الهولندي
بـعــد اجـتــمـاع مع األنــديـة واالحتـادات
ـدربـ والالعـبـ إن لقب الـتي تمـثل ا
دوري الــــدرجــــة األولى لـن يُـــمــــنح ألي
فريق بعدما تسبـبت جائحة كوفيد-19

وسم قبل األوان. في إنهاء ا
وكان أيـاكس يـتصـدر التـرتـيب برصـيد
56 نقطة من 25 مباراة بفارق األهداف
عن ألـكـمـار وسـيـحـصل الـفـريـقـان اآلن
على مـقعـدي هولـندا في دوري األبـطال

.2020-2021
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أعلن االحتاد الهولندي في بيان رسمي
اول امس اجلـــــمــــعـــــة تـــــأهل أيـــــاكس
أمـســتـردام وألــكـمــار إلى دوري أبـطـال

قبل. وسم ا أوروبا ا
وكان االحتـاد الهـولنـدي لكـرة القـدم قد
أصـدر بـيــانًـا رسـمـيًـا أعــلن فـيه إلـغـاء

وسم 2019ـ.2020 الدوري 
يــأتي ذلك عــلـى ضــوء قــرار احلــكــومـة
د حالة الطوار حتى أول الهولندية 
قبل بـسبب جـائحة سبـتمبـر/ أيلـول ا

—ULJ √Ë f U¹√ q¼Qð sKF¹ ÍbM uN « œU%ù«

قبلة ×WKL²∫ يشهد فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي تغييرات محتملة في قائمته من خالل االنتقاالت ا   «dOOGð

جانب من
الدوري
الهولندي
بكرة القدم
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كـشف تـقـريـر صـحـفي اول امس اجلـمـعـة أن الـبـرتـغـالي كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو جنم
دة أسبوع لدى عودته إلى إيطاليا. يوفنتوس سيخضع للعزل الصحي 
ـقرر أن يسـتعـيد يـوفنـتوس جنـومه األجانب الـذين عادوا إلى بـلدانهم ومن ا
قبـلة حيث يتطلعون ستجد خالل األيام الـقليلة ا بسبب فيروس كـورونا ا

كن. إلى استئناف التدريبات اجلماعية في أقرب وقت 
وبحـسب صـحـيفـة "تـوتو سـبـورت" فـإن رونالـدو وزمالءه الـذين غادروا
ـدة أسبوعـ آخرين لدى عـودتهم للـتأكد إيطـاليا سـيخضـعون لـلعزل 

من سالمتهم وعدم وجود الفيروس بداخلهم.
وسـافــر الـثـالثي ألـيــكس ســانـدرو ودانــيـلــو ودوجـــــــالس كـوســتـا إلى
الــبــرازيـل كــمــا غــادر رونــالــدو إلى مــســقط رأسه بــجــزيــرة مــاديــرا في

البرتغال.
وخاض يـوفنـتوس آخـر مبـارياته قبل الـتوقف أمـام نظـيره إنـتر ميالن
ـــــاضي وفـــــاز بــــهــــدفـــــ دون رد في إطــــار في 8 مــــارس/آذار ا

الكالتشيو.
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يـفكـر مسـؤولو بـاريس سـان جيـرمان في ضـربة مـزدوجة لـريال مـدريد;
لكي لضم كيليان مبابي جنم الفريق الفرنسي. بسبب سعي العمالق ا
وأشارت صحيـفة "سبورت" في تقـرير مطول لـها اول امس اجلمعة إلى
دريـدي إلغـراء مبـابي قوبـلت بـغضب شـديد من أنَّ محـاوالت النـادي ا
دير ناصر اخلليـفي رئيس النادي البـاريسي والبرازيلـي ليوناردو ا
الرياضي. وأضافت "بـاريس بصدد خطوت يتـوعد بهما الريال
ومبـابي أولهـما إجبـار الالعب على االستـمرار لنـهاية تـعاقده
في صـيف 2022 والضـغط عـلـيه بكل قـوة لـلتـمـديد وإال
سـيـكـون مــهـددًا بـالـتـجـمــيـد مـثـلـمــا حـدث مع فـيـراتي

ورابـيـو". ولـفـتت إلى أن "إدارة بـاريس
ستوجه صـفعة أخرى لـلملـكي بتقد
عــرض ضــخم لــلـــنــرويــجي هــاالنــد
مـهـاجم بـوروسـيـا دورتـمـونـد الذي
يــحــظى بــاهــتـــمــام شــديــد من زين
الـــدين زيــدان مـــدرب ريــال مـــدريــد

وفلورنتينو بيريز رئيس النادي".
وأوضـحت الـصـحــيـفـة أنَّ اإلدارة الـبـاريـسـيـة تـفـكـر في ضم
سـتقبل بـعد قرارهـا بعـدم تفعـيل بند هاالند بـاعتبـاره صفقـة ا
شــراء مــاورو إيــكــاردي من إنــتــر مــيالن وحتــركــهــا إلقــنـاع

كافاني بإنهاء مسيرته داخل حديقة األمراء.
وذكرت صحيفـة ليكيب أن زيدان يـشعر بإحبـاط شديد بعد
وصــول نــبــأ بــقــاء مــبــابي مع بــاريس وعــدم رحــيــلـه هـذا
الـصــيف. ولـفـتت الــصـحـيـفــة إلى أن إدارة ريـال مـدريـد
ا يشـبه "السحر" - على حد تعـبير الصحيفة - حتتاج 
إلقــنـــاع مــســـؤولي بــاريـس بــاالســـتــغـــنــاء عن مـــبــابي.

وتابـع االحتاد الـهـولنـدي في بـيان "في
هـذه األوقـات ووفـقـا لـلـظـروف احلـالـية
لن يـــــــكــــــون مـن الالئـق احلــــــديـث عن
الــدوري وبــالــتــالي ال يــســعــنــا ســوى
تأكيد مراكز األندية طبقا آلخر ترتيب".
راكـز األولى سيـحصل وعلى صـعيـد ا
أياكس على مـقعد هـولندا الـتلقائي في
دور اجملمـوعـات لدوري األبـطـال بيـنـما

يخوض ألكمار األدوار التمهيدية.
ـوسم في وشــارك ألـكــمــار مـفــاجــأة ا
دوري األبـــطـــال آلخـــر مـــرة في مـــوسم

2010.2009 عــــــــنــــــــدمـــــــــا بــــــــلغ دور
اجملموعات.وسـيشارك فـينورد روتردام
ــــــركــــــز الــــــثـــــالـث في دور صــــــاحب ا
اجملـمـوعـات لـلـدوري األوروبي بـيـنـمـا
ــركــز يـــخــوض آيــنـــدهــوفن صـــاحب ا
الـــرابع وفــيــلـــيم تــيــلـــبــورج اخلــامس
األدوار الـتـمهـيـديـة.وتـقرر أيـضـا إلـغاء
الصعود والهبوط بعد تصويت اشترك
فـيه 38 نــاديــا تــنــافس في الــدرجــتـ

األولى والثانية.
ــتـوقع هــبــوط أدو دن هـاج وكــان من ا
ـركـزين وفـالــفـيك في ظل احــتاللـهـمــا ا
األخيرين على أن يحل محـلهما كامبور
ودي جــرافـشــاب من الـدرجــة الـثــانـيـة.
وأضـــاف االحتــاد الــهــولـــنــدي "لــســوء
احلـظ في ظـل إجــــراءات احلـــــكـــــومــــة
األخيرة بسبب فـيروس كورونا أصبح
ـــســـتـــحـــيل اســـتـــكـــمـــال مـــوسم من ا

.2020.2019
وزاد: "سـيــكـون من الـواضح لــلـجـمـيع
سؤول من اجلماهير والالعب إلى ا

واحلكام أن الصحة العامة تأتي أوال".
ـــتــعــلـــقــة بــحــسم وتــابع "الــقــرارات ا
ـسابـقـة كـانت مجـرد مـشـكلـة مـتعـلـقة ا
بكرة الـقدم في سيـاق ما سبـبه فيروس
كورونـا لـلمـجـتمع.وخـتم: "لـكن االحتاد
الــهــولـنــدي عــلى درايـة بــأن الــقـرارات

ستسبب خيبة أمل للبعض".

وريــــال مــــدريـــــد وبــــاريس ســــان
جـــيــرمــان بـ 353مـــلــيــون يــورو
و350 مليون يورو و302 مليون
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مــــنح الـــتـــوقـف احلـــالي لـــلـــدوري
اإلجنــــلـــــيــــزي حــــالـه حــــال بــــاقي
الــــدوريــــات األوروبــــيــــة األخــــرى
بـــســبب تــفــشـي فــيــروس كــورونــا
ــســـتــجـــد الــفـــرصــة لــلـــصــحف ا
اإلجنـلـيـزية لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى
الــصــفــقــات احملـتــمل أن تــعــقــدهـا
األنـديـة الـكـبـرى لـتـدعيـم صـفـوفـها

عند فتح سوق االنتقاالت.
كمـا اهتمت أيـضًا بـتسلـيط الضوء
عـلى الـالعـبــ الـذيـن اقـتــربـوا من

الرحيل عن أنديتهم.
‰UI²½ôUÐ «uD³ð—« Êu³Žô

أصــــبح كـل من مــــانــــشــــســــتـــر
يـونـايـتـد ومـانـشـسـتـر سـيتي
في طريق مـفتـوح للتـعاقد مع
مـــتــوسط مــيــدان أتـــلــتــيــكــو
مدريد بعدما صرف برشلونة

النظر عن التعاقد معه.
وأعـرب الـسيـتي عن اهـتـمامه
بــضـم مــدافع بــرايــتـون
بــ وايت الــبـالغ
من الــعــمــر 22
عامًا والذي
يــــتــــواجـــد
عـلى سـبيل
اإلعــــــــــــــارة
رفــقـة لــيـدز
يـــونـــايـــتــد
و حتــذيـر
مـانــشـسـتـر
سيـتي بأنه
يـــــتـــــوجب
عــــــــلـــــــــيه
تـــــقــــد
عــــــرض
كـــبـــيــر

يورو على الترتيب".
: "تظـهر اإلحصـائيات أنه في وأ
هذه احلالة فإن  10من أندية كرة

الـــقــدم األوروبـــيــة األكــثـــر تــأثــرًا
سـتخـسـر أكـثر من 3 ملـيـار يورو
من قـــيــــمـــة انـــتــــقـــال العــــبـــهـــا".
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حــسم االحتــاد األوروبي لــكــرة الـقــدم طــريــقـة
تـأهل الـفرق إلى بـطـولـتي دوري أبـطـال أوروبا
ـــقــــبل إذا لم ــــوسم ا والـــيــــوروبـــا لـــيـغ في ا

تستكمل الدوريات.
ووفـقًا لـصـحـيفـة "ديـلي ميـل" البـريـطانـيـة فإن
االحتــاد األوروبي عــقــد اجــتــمـاعـه بـالــفــيــديـو
بـرئــاسـة ألـكـسـنــدر سـيـفـيـريـن حلـسم مـصـيـر

وسم احلالي. باريات في ا استكمال ا
وأشـــارت إلى أن الـــيــويـــفـــا أقــر بـــأن اجلــدارة
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 االحتاد
األوروبي لكرة
القدم يحسم
طريقة تأهل
الفرق إلى

بطولتي دوري
أبطال أوروبا
واليوروبا ليغ
وسم في ا
قبل ا

جيروم بواتينج.
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وبـدأت مـسـيـرة بـواتـيـنج األصـغـر
مع نادي تـينـيس بـوروسيـا برل

لـكن بــدايـته احلــقـيــقـيــة كـانت مع
ـانـيــة هـيـرتـا فـريق الــعـاصـمــة األ
بـــــــرلـــــــ حــــــيـث انـــــــضم لـه في
يوليـو/تموز 2002 عندما كان في
الـثـالثـة عـشر من عـمـره.وتدرج في
صـفوف هـيرتـا بـرل حـتى سجل
أول ظـهـور بـ الـكـبـار عـام 2007
ثـم رحل إلى هــامـبــورج وتـفــتـحت
مــــوهــــبــــتـه حــــتى اســــتــــعــــان به
مـانـشسـتـر سـيتي في 2010 لـكنه
ـيرليج.ولم لم يثـبت ذاته في البر
يحظ جـيروم بـفرصـة مع السـيتي
ـــوسم الـــتـــالي انـــتـــقل إلى وفي ا
ـاني لــيـنــفـجـر بـايــرن مـيــونخ األ
تـــألـــقه مع الـــعـــمـالق الـــبـــافــاري
ويــحــقق فــيــمــا بـعــد اخلــمــاســيـة
الـــتــاريـــخـــيـــة حتت قـــيـــادة يــوب

هاينكس.
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ـنـتـخب لم يـخـتــر جـيـروم الـلــعب 
انـيا ويـفـضله عـلى أصله الـغاني أ
ـانـشــافت في األعـمـار لـكن مــدربي ا
الصغرى أعـجبوا ببنـيته اجلسدية
وإجـــادتـه في مـــركـــز قــلـب الـــدفــاع
ـــنـــتـــخـــبـــات 16. 17 و19 ولـــعب 
عامـا.وكانت أبـرز مشـاركات جـيروم
درب ـانيـا عـنـدما اسـتـدعـاه ا مع أ

فرانك إينجل لصفوف منتخب حتت
شارك في كأس األ  19 عاما ا
األوروبـية  2007بـالنـمـسـا وسجل
ــيــزا.وعــانى بــواتـيــنج حــضــورا 
األصــغـر كــثــيـرا حــتى حــصل عـلى
ـاكيـنـات في ظل وجود فرصـة مع ا
أســـــمــــاء عـــــمالقـــــة.فــــكـــــانت أولى
ـنـتـخب الـروسي مـشـاركـاته أمـام ا
في  10أكـتـوبــر/تـشـرين أول 2009
وطُــرد حــيـنــهـا بــعـد حــصــوله عـلى
اإلنذار الثـاني ثم انطـلق فيمـا بعد
وكـان ضـمن الـكتـيـبـة الـتي حـصدت

لقب مونديال 2014.
…b¹d  W UŠ

األخــوان كــيــفـ بــريــنس وجــيـروم
ـــــــــيـزة بـواتـيــنج حـالـة فـريـدة و
لـــــــــلـــــــــغــــــــــــــــايـــــــــة فــــــــــفـــي 23
يـــونــــــــيــو/حـــزيــران 2010 وقـــفــا
وجــهـا لـوجه خـالل نـهـائــيـات كـأس
العالم (جنـوب إفريقيا 2010).وكان
ــنــتــخب جــيــروم يــحــمل قــمــيص ا
اني بيـــــنما كـان كيفـ برينس األ
ــثل "الــنــــــــــجــوم الــسـوداء" في
ـانـيا ـبـاراة التـي انتـهـــت بـفـوز أ ا
(1-0) ليــــدخال التـاريخ.وتــــــكررت
الــــتــــجــــــــــــــربــــة في الــــبــــــــرازيل
عـــــــــام 2014 عـنـدمـا تواجـــــــهت
ــــــــــانـيـة مع مـنـتـخب الـكـتـيــبـة األ
غـــانـــا مــرة أخـــرى ضــمن اجلـــولــة
الــثــانـيــة من اجملـمــوعـة الــسـابــعـة

ليتـــــــــعادل الشقيقان (2-2).
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جلـمـيع الـفـئـات  –من مـواضـيع
تـقنـية مثل عـلوم الـكمبـيوتر إلى
الدراسات االنسانية مثل الفنون
واألداب. تـــــســــــتـــــجــــــيب هـــــذه
الـــشــركــات الى حــاجــة الــســوق
لـلـتدريـب والشـهـادات بـالـدراسة
من أي مــكــان وبــطــريــقــة مــرنــة

وابداعية.
 إن الـتعلـيم عبر اإلنـترنت الذي
يــتم تــنـظــيــمه بــشــكل صــحـيح
ســـيـــتــمـــكن من االســـتـــفــادة من
الــتــدريــســيــ اخلــارجــيــ من
أصــــحــــاب اخلـــــبــــرة الــــنــــادرة
وهـوب الضـروري إلحداث وا
فـرق فـي مـســتـويــات الــتـدريس.
ـــؤســـســـات ـــا تـــصـــبح ا ولـــر
الـتـعـلـيــمـيـة الـتي ال تـتـكـيف مع
التدريس الرقمي غير قادرة على
ــنـافــسـة وغــيـر مــسـتــدامـة من ا

الناحية التشغيلية.
WKŠd  w  w «dF « w UF « rOKF² «

U½Ëd  bFÐ U

في الــعــراق أتــوقع ان يــضــطــر
ــــــــســـــــؤولـــــــون فـي الـــــــوزارة ا
واجلـامـعـات الى قـبـول الـتـعـلـيم
عن بــعـــد كـــجــزء من عـــمــلـــيــات
الـتـعـلـيم والــتـعـلم وهـذا بـدوره
سـيــؤدي الى اضـطـرار الـكـلـيـات
واالقــســـام والــتــدريـــســيــ إلى
الـتـفكـير والـنظـر في أي جزء من
ه ـنهج الـتـعلـيـمي سيـتم تـقد ا
عــبـر احملـاضـرات الــصـفـيـة وأي
ه عــــبــــر جـــــزء ســــيــــتم تـــــقــــد
اإلنـتـرنت. سـيـحـدث هـذا بالـرغم
من مـعــارضـة كـثـيـر مـن الـطـلـبـة
لهذا الـنوع من التعـليم وبالرغم
من ضـعف مـعـارف الـتـدريـسـي
في اسـاليبه وطـرق استـخداماته
وانعدام خـبرتهم بالـتدريس عبر
االنـــــتـــــرنت. والن احلـــــاجـــــة أم
االخــتــراع فــقــد بــدأت إعالنــات
ــنــصـات الــدورات الــتـدريــبــيــة 
الـتـعــلـيم عن بـعــد تـغـرق مـواقع
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي داعــيــة
الـتـدريـسـيـ لـلـمـشـاركـة وتـعـلم
هــذه الــتــكـنــولــوجــيــا اجلــديـدة
كـافأة مضـمونة كـالعادة تـكون ا

لـلـتـكنـولـوجـيا واالعـتـمـاد على
الـعلـم بدالً من االعـتقـاد األعمى
وعـــــلـى الـــــتـــــعــــــاون بـــــدالً من
الـتـحـامل والــرعـايـة الـصـحـيـة
ـــاط احلـــيــاة واالقـــتــصـــاد وأ
الـصديـقة لـلبيـئة. ال أحـد يعرف
بــــالـــضــــبط مــــا ســـيــــأتي ومـــا

سيحصل
  w½Ëd²J ô« rOKF² «

قد يكـون فيروس كوفد - 19هو
الـبــدايــة اجلــديـدة إلمــكــانــيـات
الــتــعــلـم اإللــكــتــرونـي لــقــطــاع
التعليم العالي في جميع أنحاء
ـــمــكن الـــعــالم. فـــلم يـــعــد من ا
رفـض احلـــاجــــة إلى خــــيـــارات
الـتـعلم عـبر اإلنـترنت وخـيارات
مــــا يـــســــمى ب (الــــكــــورســـات
ـــفـــتــوحـــة عـــبــر الــضـــخـــمــة ا
ــا ســيـــصــبح اإلنــتـــرنت). لـــر
الـتعـلـيم عن بعـد بـديالً مـعتـرفًا
بـه لـلـتعـلـيم الـتـقـلـيـدي. إنه أقل
ال ويتالءم مع كثافة في رأس ا
احلـاجــة إلى حتــســ الـكــفـاءة
الــرقـمـيـة لـلـطالب.  وقـد يـحـدث
الـتــعـلــيم االفـتــراضي ثـورة في
الـتـعـليم الـعـالي ألن الطالب في
يـومنا الـراهن لديـهم قدرة أعلى
عـلى التـكـيف مع الـتكـنـولوجـيا
والـبـوابـات اإللـكـتـرونـيـة. حـتى
ـدرسي بــالــنـســبــة لــلـتــعــلـيـم ا
ـتـمـثل بـالـصـفـوف الـدراسـية ا
سيـضـطر الـتعـلـيم إلى االنتـقال
عبر اإلنترنت - وقد يصبح هذا
هـو الــقـاعـدة من اآلن فـصـاعـدًا.
ســيــوفـر الــتــعـلــيم االفــتـراضي
فــرصـــاً اجـــتــمـــاعـــيــة كـــبـــيــرة
لــــلـــمـــحــــرومـــ اقـــتــــصـــاديـــا
ولـلــشــغــيـلــة ولــهــؤالء الـذين ال
سـافات كـنهم حتـمل الـتنـقل 

طويلة.
بـــالـــفـــعل قـــفـــزت الـــعـــديـــد من
الـشـركـات في هـذا اجملـال. ومن
األمـثــلـة عـلـى ذلك شـركـة ادكس
( (edXالتي أسـستهـا جامعتي
MIT) ?)هــــارفـــارد وأم آي تي
ويسـتـخدم خـدمـاتهـا الـيوم 20
مـليون شـخص. لديهـا كورسات

ـتـرتـبـة النـتـشـار مــا هي االثـار ا
جائـحة كـوفد  19 علـى مستـقبل

التعليم العالي واجلامعات? 
يبدو ان احدى هذه اآلثار قد بدأ
حـقـا في الـظـهـور فـبـعـد سـنوات
من النقاش واجلدل بشأن ما إذا
كــان عـلى اجلـامـعــات ان تـتـبـنى
بــشـــكل كــبـــيــر الــتـــعــلــيـم عــبــر
اإلنـتـرنت تـوقف الـنـقـاش فـجأة
وبــدأ الـعــمل فــعالً بـه او بـشــكل
مـشــابه له. بــصــورة او بــأخـرى
يـتم حـالـيـا اســتـخـدام االنـتـرنت
ـعلـومات من األسـتاذ الى لـنقل ا

الطالب.
 —UJ²Ðô«Ë  U “ô«

كــــثـــــيــــرا مـــــا تــــؤدي احلــــروب
واألوبـــئــة بــجــانب نـــتــائــجــهــا
الـكـارثـيـة الى نـتـائج في صـالح
الـبــشــريـة بــصــورة اكـتــشــافـات
عـلـمــيـة واخـتـراعـات واألهم من
ذلك منهجـيات وأساليب جديدة
فـــعـــنــــدمـــا أودت اإلنـــفــــلـــونـــزا
اإلســبـــانــيــة بــ عــامي -1918
 1920بــــحـــيـــاة  100مــــلـــيـــون
شخص في جـميع أنحـاء العالم
أدت إلى االعــتـراف بــالـتــمـريض
كـمهـنـة للـنـساء والى اسـتـخدام
األقــــنــــعــــة واكـــتــــشــــاف لــــقـــاح
اإلنـــفــــلـــونــــزا. وأدت احلـــربـــان
يـتـان األولى والـثـانـية إلى الـعـا
اخـتـراع اجلـراحــة الـتـجـمـيـلـيـة
ــــقــــاوم لــــلــــصـــدأ والــــفــــوالذ ا
ـعــصم والـرادارات وسـاعــات ا
وأجــهـزة االتــصـال الالســلـكــيـة
وأجـــهـــزة الـــرؤيـــة الـــلـــيـــلـــيـــة
والشـريط الالصق والصواريخ
والـتـكـنـولـوجـيـا الـنـووية. وأدت
أزمـة الـنـفط في سـنـة 1973 إلى
الـبحث عن مصـادر بديلـة وطاقة
ــا يـجــعـلــنـا مـتــجـددة. هــذا لـر
نـعـتقـد بـأنه عـند انـتـهـاء احلرب
ضـد الـفــيـروس سـتــظـهـر بـعض
الـنـتـائج اإليجـابـيـة للـبـشـرية. ال
اعـرف بـالـضـبط مـاذا سـيـحـصل
لــكن حلــظــات األزمـات واالوبــئـة
تـوفر أيـضًا فرصـة لكي نـفكر في
اســتــخــدام أمـثل وأكــثــر مــرونـة

الــتـعـلـيم الـعـالي اجملـاني وغـيـر
الربحي. 

- ســتـــظــهــر احلــاجــة لــضــمــان
جـــودة تـــنـــفـــيــــذ الـــتـــقـــنـــيـــات
التـدريسيـة اجلديدة في الـتعليم
الــعـالي والـتي ســتـكـون شـرطـا
لتـنفـيذ الـسيـاسات اجلـديدة في

التعليم والتعلم االلكتروني.
- سـيــتم االعـتـراف بـالـشـهـادات
الــتي تـعـتـمــد عـلى الـدراسـة عن
بعـد وخاصـة تلك الـتي تمـنحـها

ية الرصينة. اجلامعات العا
- ســيـتــعـ عــلى الـدولــة كـردة
فــعل عــلى فــشل اجلــامـعــات في
ــيــة تــقـــد مــســاهــمــات اكــاد
وبــحــثـــيــة تــتـــعــلق بـــجــائــحــة
الـــكـــورونــــا اتـــخـــاذ تــــدابـــيـــر
تـشـريعـيـة جـديدة لـلـضـغط على
اجلــــامـــعـــات لـالنـــفـــتــــاح عـــلى
سـتمرة في االبتـكار والشـراكة ا
عرفـة مع أصحـاب العمل نـقل ا
نظمات واجملتمعات احملـلية وا
غــيـر احلــكــومــيـة ومــا إلى ذلك
ـشاريع وإعـطاء اهـتمـام أكبـر با
الـعلـمية لـلطالب وتـعزيز تـعليم
الــــــكـــــبــــــار في اجلــــــامـــــعـــــات
والــــتــــواصـل مع اجلــــامــــعــــات

الغربية. 
- ستضـطر اجلامعـات والكليات
االهلـية الـقريـبة عن بـعضـها في
ـــوقـع عــلـى االنـــدمــاج وعـــلى ا
خـــفض األجـــور والـــتـــكـــيف مع
الــوضـع اجلــديـــد الـــذي يـــحــتم
االسـتـثـمـار في الـبـحث الـعـلمي
وتـطويـر الشـراكة بـ القـطاع

العام واخلاص. 

تـطبيـقا لشـعار "ال مشـاركة بدون
شـــــهادة اشتراك". 

مـن جــانب آخــر قـــد ال يــســاعــد
الـهـيـكل الـتـنـظـيـمي لـلـجـامـعـات
الــعـــراقـــيــة عـــلى حتـــقـــيق هــذا
الــتـــغــيــيـــر في طــرق الــتـــعــلــيم
والتعلم حيث انه تاريخيا يعتبر
الـهـيـكل الـتـنـظـيـمي الـهـرمي من
بــ أكـبــر الـعـوائـق الـتي حتـول

دون تغيير هادف. 
ــا هـــذا هــو احلــال بــالـــتــأكــيــد 
قررات نشـهده اليوم مع "نـظام ا
ــبــني عــلى الــوحــدات" والــذي ا
حتـــول الى نـــظــام الـــكـــورســات
الـــفـــصـــلـي بـــســـبب احلـــواجـــز
ــيــة والــوظــيــفــيــة بــ االكــاد
الـكـلـيـات واألقـسـام وبـ هـيـئـة
الـــــتــــــدريس واإلدارة وفــــــرضه
بالـقـوة وبـدون جتربـته أوالً كـما
كـان مقـررا له في الـسابق. هـناك
كـنـها ان تـكون حواجـز أخـرى 
حــجــر عــثـرة امــام خــلق الــتـآزر
الـالزم إلجنــاح نـــظـــام مــتـــداخل
وفـــعــال مـن الــتــعـــلــيم الـــصــفي

والتعليم االلكتروني. 
ــا ســـيــحــصل  امـــا تــوقــعـــاتي 
ا هي للـتعلـيم العالي والـتي لر
أبـعــد عن احلــقــيــقـة وســتــكـون
مــجـــرد تــمـــنــيـــات عــلـى حــسب
طـبيـعة اإلدارة اجلـديدة لـلتـعليم

العالي سأوجزها باآلتي:
- ســـــــتـــــــزداد الـــــــدعـــــــوات الى
استـقاللـية اجلـامعـات كحـصيـلة
لـفـشل الـوزارة في إدارة التـعـليم
الــعـــالي خالل ازمـــة الــكـــورونــا
وسـتــعـزز هـذه الــعـمــلـيــة قـطـاع
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الي   يقصد بـالفساد اإلداري وا
إساءة استعمـال الوظيفة العامة
او اخلـاصة بغـية احلـصول على
مــكــاسب خــاصــة   أي حتــقــيق
مكـاسب  غـير مـشروعـة قـانونـيًا
ـعــنى حتـويل واجــتـمــاعـيًــا   
الــوظــيــفـة الــعــامــة او الــنــشـاط
اخلـــاص من كـــونـــهـــا تـــكـــلـــيف
قـــانـــوني وأمـــانــة وطـــنـــيــة الى
متـاجرة غيـر مشروعـة  ولهذا ال
يقتصر هذا الفساد في احلكومة
ـا وقـطـاعـهـا الــعـام فـحـسب وإ
الــقــطـاع اخلــاص  ومــؤســسـات
ــدني .   ويــعــد هــذا اجملــتــمـع ا

الــفـســاد من أخـطــر اآلفـات الـتي
تـواجه حـيـاة االنسـان واجملـتمع
والـدولة  وهي جتسـيد للـسلوك
ـنحـرف عن مـاجاءت اإلنـسـاني ا
به الشرائع السـماوية والقوان
الـوضـعـية . وان من أهم مـظـاهر
الي تـتركز الفـسادين االداري وا

في اآلتي :   
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اوال: الــــرشــــوة  الــــتي تــــعــــني
االجتــار بــالـوظــيــفـة الــعــامـة او
الوظـيـفة اخلـاصة بـغـية حتـقيق

منافع خاصة غير مشروعة .  
ــال الــعـام    ثــانــيــا: اخــتالس ا

ـــوظف ـــوجـــود فـي حـــيـــازة ا ا
العام او اخلاص .

 ثــالـــثًـــا: غـــسل األمـــوال  الــتي
يــقــصــد بــهـــاعــمــلــيــات حتــويل
ـكــتـسـبــة بـطــرق غـيـر األمــوال ا
مـشــروعــة الى أمــوال مـشــروعـة
ـا اكـتــسـبت بـطـرق وتـبـدوا كــأ
مـــشــروعـــة فـي نـــظــر اجملـــتـــمع
ـصدر عـنى اخـفاء ا والـدولـة  
ـشروعة احلـقيقي لألمـوال غير ا
تأتية من عمل غير مشروع  .  ا
رابــــعًـــا : اســــتــــغالل الــــنــــفـــوذ
الــوظــيــفي  الــتـي تــقــصــد بــهـا
ــوظف الـعـام أو زيــادة سـلــطـة ا

اخلـاص ( فـي الـقـطـاع اخلاص )
ارسـته لـلوظـيفـة بـشكل غـير و
اخالقي يقوم عـلى استغالل هذه
الــوظــيــفــة بـغــيــة الــكــسب غــيـر
شـروع  ومن ابـرز  حاالت هذا ا
االسـتغـالل احملسـوبيـة في شغل
الــوظــائف الــعــامــة أو اخلــاصـة
ــال الـعـام أو واالسـتــيالء عـلى ا
اخلـاص  واالجتــار بـالــوظـيــفـة
الـعـامـة أو الـوظـيـفـة في الـقـطاع
اخلــاص   واإلخالل بــواجــبــات
هــــذه الــــوظــــيـــفــــة او  فـي هـــذا
اخلـاص .  و فيـمـا يتـعـلق بـآثار
هــــذا الـــفــــســــاد عــــلى احلــــيـــاة
االقـتصاديـة  فيمـكن توضيـحها

من خالل اآلتي :
إن اســـتــفـــحـــال ظـــاهــرة •
ـــالي في الــفـــســادين االداري وا
مــؤســســات الــدولــة واألنــشــطـة
االخـــــرى بــــخــــاصــــة الــــرشــــوة
ـــــال الـــــعــــام واالخـــــتـالس من ا
وبـــروز ظـــاهـــرة غـــسل األمـــوال
بـخـاصــة بـعـد  2003 شـكل ذلك
ظـــاهـــرة خــطـــرة عـــلـى احلـــيــاة
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة  حـــــيث دخل
االقتصاد العراقي مرحلة جديدة
شــهــدت تــدمــيــر مــعــظم بــنــيــته
االقـتـصــاديـة الـتي كــانت قـائـمـة
قـبل االحـتـالل  وبـالـوقت نـفـسه
أصـــــدرت ســـــلـــــطــــــة االحـــــتالل
االمـــريـــكـي قـــوانـــ وتـــدابـــيـــر
لـتـحـويل االقـتـصـاد من صـيـغـته
ـــركــزيــة الـى نــظــام اقـــتــصــاد ا
تلك السوق بالرغم من كونه ال 
مـقــومـات هـذا الــنـظـام بــخـاصـة
(وفـرة اإلنـتــاج) ثم جـاءت عـقـود
تـــراخـــيص الـــنـــفط مع عـــدد من
الـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة ودعـــوة
االستثمارات األجنبية للعمل في
الــــعـــراق وإلــــغــــاء الـــضــــرائب
الــكـمــركــيـة وفــتح احلــدود امـام
انــــســـيـــاب مــــخـــتــــلف الــــســـلع
واخلــــدمــــات لـــــلــــبالد وإغــــراق
الــــســـوق احملــــلــــيـــة بــــالــــســـلع
االستهالكيـة الرديئة وغيرها من
الـقـوان  كـلهـا قادت الى تـفاقم
ـشـكالت واألزمـات االقتـصـادية ا
وتـوقف عــمـلـيـة الـتــنـمـيـة وهـدر
ــوارد االقـــتــصــاديـــة وضــيــاع ا
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بغداد

ـــالـــيـــة مـن الـــعـــمالت ــــوارد ا ا
الــصـعــبـة الــتي كـانـت بـوابــتـهـا
اخـتــفـاء مـلـيـارات الـدوالرات في
ــــدني فــــتــــرة وجــــود احلــــاكم ا
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   2. ادى هذا الـفسـاد الى إعاقة
خــطط الـتـنــمـيـة بـخــاصـة خـلـقه
لـطــبـقـة ســيـاســيـة واقـتــصـاديـة
عـنى خلق مـوازية لـلحـكومـة  
دولـــــة داخـل الـــــدولـــــة .          
 3. إحلــاق الـضــرر  بـاالقــتـصـاد
الـــوطــنـي بــخـــاصـــة قـــطــاعـــاته
الـسلـعيـة كـالصـنـاعة والـزراعة 
الن أمــوال هــذا الــفــســاد تــذهب
لألنـشطـة التي تدر ربـحًا سـريعًا
وكـــبـــيـــرًا  في الـــبالد وخـــارجه
ومـثـالـهـا هـروب رؤوس األمـوال
واســتـثـمـارهــا  ويـؤدي هـذا الى
زيـادة أعداد العـاطلـ عن العمل
وتـزايـد مسـاحة الـفقـر في البالد
الــتـي وصــلت الى اكــثــر من ربع

سكانه  .   
  4. يـعــطل هــذا الــفـســاد فـرص
اإلصالح االقـتـصـادي واإلداري 
كــاخـتـيـار الــكـفـاءات الـوظــيـفـيـة
ـناسـبة  ويـضعف االخالقـيات ا
الـوظيفـية العـامة ويغـيب مفهوم
ـساءلـة والقـانون . ويؤدي الى ا
ـكان ـناسب في ا غـياب الـرجل ا

ناسب .  ا
5. يؤدي هذا الفساد الى تعطيل
االســتـثــمـار احملـلـي واألجـنـبي 
وجعل الشركات تقوم باستخدام
الغـش واخلداع بـغـيـة احلـصول
ـشاريع  عـلى عـطـاءات تنـفـيـذ ا
وبـــالـــتــــالي يـــقــــود الى ضـــعف
االســتـثــمــار  وشل الـتــنـمــيـة .  
  6. يـضعـف هذا الـفـسـاد كـفاءة
وفـاعـليـة اداء االقتـصاد الـوطني
والــــــــذي يــــــــؤدي الـى ضــــــــعف
اإلنـــتــاجــيـــة وبــالــتـــالي ضــعف
مــعــدالت الــنـمــو االقــتــصـادي.  
 7. يــــــؤدي الـى ســــــوء تــــــوزيع
الـثـروة والـدخل لـيس في صـالح
ذوي الــدخل احملــدود  فــتــنــشــأ
ـال طــبــقــة ثـريــة قــائــمــة عـلـى ا
احلــــــرام  يــــــكــــــون لــــــهـــــا دور
اقـتـصادي وسـيـاسي في الـبالد.
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هم جـدا أن نفهم أنـفسـنا ونـحاول التـحكم فـيهـا وجتاوزها في من ا
نزلي صـاحبة النتـشار كوفيد19 فاحلجر الصحي ا هذه الظروف ا
الشـامل فـاجأنـا ولم نـخـتبـره من قـبل بل فـرض علـيـنا جـمـيعـا عـزلة
صـلحة جسديـة رغم أن اجلمـيع يعلم أن هـذا احلجـر هو من أجل ا
العامـة اجلمـاعيـة فال يجب أن يـكون احلجـر اجلسـدي يرافـقه حجر
عــاطـفي بـل يـجـب أن يـرافــقه تــواصل إجــتــمــاعي وأســري وتــكـافل
ومة احلـياة فالفئه التي حلاجات اجملتمع االساسـيه والضروريه لد
يجب اخلـوف عليـها أكـثرهم الـفئـة التي تـعاني سـلفـا الفـقر وضعف
ــلـكـون االمــكـانـيـات الــكـافـيه إجـتـمــاعي واقـتـصــادي من الـذين ال 
لضـمـان حاجـيـاتـهم الدنـيـا عـلى غرار األكل والـشـرب ودخـولهم في
فترة احلـجر الصـحي الشـامل ومنعـهم من اخلروج واحلـصول على
قـوة عيـشـهم حـيث سـتـتـولد لـديـهم مـشـاكل اجـتـمـاعيـة ويـنـتج عـنـها
مشاكل نفسيه فينتابهم الشعور باالضطهاد  وشعور بإهمال الدنيا
والـوطـن ولم تـســانــدهم الــدولـة مـن هـنــا يــشـعــر االفــراد بـالــكــهـوله
والعجزعن إعـالة أطفاله وعـائلته ويـصبح هو بذاته بـحاجه للطـمأنينه
..كـذالك سـيــتـولـد شـعــور خـوف وارتـفـاع نـســبـة الـقـلـق عـنـد عـمـوم
ا يـولد شـعوراً وفـرضـيات بـناء سـينـاريوهـات كارثـية في اجملتـمع 
نفسيه االفراد بـعدم قدرة البشـريه على مواجهة الـفايروس..فحاالت
اخلـوف والـهـلـع الـتي تـخـلــفـهـا وضـعــيـة احلـجـر الــصـحي الـشـامل
كن ان تـولد إرتـفاعاً في نـسبة الـعنف االسري ومحدوديـة احلركه 
ـكن وقـد يــتـطــور الى عــنف عـام والــشــعـور بــالـغــضب اجلــامح ال 
الــتـــحــكم بـه لــذا من الـــواجب الــنـــصح ويــوافـــقــني الـــرأي الــزمالء
ـكان لبـعض الوقت وهو سـلوك ناجح النفـسانيـون باخلروج وتغـييرا
مع بعـض احلاالت الـتي صـادفـتنـا فـمـكنـتـهم من الـتـحكم بـسـلـوكهم
رون بـها..ومـن االثار الـنفـسيـة الـتي تظـهر وحاالت غـضبـهم الـتي 
عـــلى الــــســـلـــوك الـــعـــام لـــلــــمـــجـــتـــمع فـي أزمـــة كـــوفـــيـــد  19 هي
انتشاراضطرابات متعدده مع مشاعر التبلد واخلوف والقلق فتتسم
ـتواصل في ضـل معـلومـات متـعددة السـلوكـيات بـالـتوتـر واخلوف ا
عن الوبـاء وسـرعـة انـتقـاله بـ االفـراد وهذا يـتـرك شـعوراً بـالـعـجز
ويـخـلق انـطـبـاعـاً عـنـد افـراد اجملتـمـع انه غـيـر قـادر عـلى الـسـيـطرة
والـتــحـكم فــيـولــد فـقــدان الـقــدرة عـلى االحــسـاس واالدراك ومن ثم
شعور عام بفقـدان التحكم  فيـما يلف حياتـهم من غموض فاجلميع
أصبح يبـحث عن معلـومات جديـدة ويتابع اخـباراإلصابـات اجلديدة
وعدد الوفـيات في دول العـالم أجمع وهذا نـاجت عن إرتفاع مـستوى
الـرعب والـقـلق الـذي إنـتـشـرفي كل اجملـتـمـعـات وهـذ مـا جنـده عـنـد
الكثـير وحـتى أنا نـفسي حـيث يرتفـع مستـوى القـلق وهذا مـافسرته
لــنــا نــتــائج االســتــبــيــان الــذي قــمــنــا به أنــا وفــريق مـن الــبــاحــثـ
تخصص في عـلم النفس هنا في مديـنة أوديسا األوكرانيه حيث ا
ـئة ـئة من االوكرانيـ يشـعرون بـالغضب و49 با تبـ لنا ان 42 با
ــئـة يـشــعــرون بـاحلــزن كل هــذه نـسب يـشــعـرون بــاخلـوف و54 بـا
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فـلـو تـواصل احلـجـر الـصـحي لـفـتـرات أطـول وأكـثـر فـهـذا قـد يـنذر
بتطور االضـطرابات النـفسيـة العامة لـلمجتـمع ..واكرر ما ذكرت ان
واجهة أزمة كوفيد  19 ولم تكن جاهزة لها من اجملتمعات فوجئت 
قبـل فان طـال زمـنـهـا اكـثر قـد يـخـلق اضـطـرابات مـا بـعـد الـصـدمة
ـنـاعـة ويـكـون وقع االزمــة اشـد عـلى كــبـار الـسن وعــلى ضـعـيــفي ا
ولديـهم اشـكالـيه في الـتنـفس وكـذالك علـى النـساء احلـوامل فـتزداد
مشاعـر اخلوف الـغير مـرتبطـة باسـباب ملـموسـة فتخـرج على شكل
ـا يـرفع حـاالت هـلع وخـوف من امـكـانـيــة االصـابـة ونـقل الـعـدوى 
نـطق فيـضـاعف هذا الـنوع من مسـتوى اخلـوف الـغيـر مبـني عـلى ا
اخلوف والـهـلع الـزائـد وكـثـرة متـابـعـة االخـبـار في مـواقع الـتواصل
تـبايـنـة التي االجتـمـاعي واالشاعـات والـعديـد من االراء اخملـتلـفـة وا
تـؤثـر عـلى افـراد اجملـتـمع بـصـورة عـامـة فـيـضيـف انـعـكاسـهـا عـلى
ـنـزلي واحلـالـة الــوبـائـيـة بـارتـفــاع نـسـبـة الـقـلق احلـجـر الـصـحـي ا
ـؤكـدة وشــعـورالـنـاس وتـشـتت االفــكـار وامـكـانــيـات الـعـدوى غــيـر ا
ــا تـقـدم فــقـد يـولـد الــوضع الـعـام بـالـعــزله والـضـعـف..وبـاالضـافه 
ـزاج وهـلع واضـطـرابـات اضـطـرابـات نـفـســيـة وحـاالت تـعـكـر فـي ا
طول مزاجـية وتعـم النظـرة التـشاؤمـية واضـطراب الـنوم والـتفـكيـر ا
ـواطن الى الـعالج الـكـيـمـياوي وحاالت االكـتـئـاب واحـيـانـا يلـتـجئ ا
وتنـاول االدويـة من اجل الـظـفـر بـساعـات نـوم عـاديـة او الـتحـكم في
ر فـيهـا والتـخفـيف من االكتـئاب..وهـنا نـحذر من حالـة هلـعة الـتي 
ـكثف لـفتـرة طويـلـة اوالتـطبـيب الذاتي فرضـيات اسـتعـمـال االدوية ا
ألنها قد تـسبب إدمان على االدويـة وتظهر ايـضا إضطرابـات مابعد
ـواطن في انـتظـار دائم حلـصـول كـارثة وفي الصـدمـة الـتي جتـعل ا
تأهب دائم فيولد حالة فزع دائم ويثورالبسط االمور وتنتابه كوابيس
وحاالت ارق وفـوبيـا الـتنـفس يتـضـاعف تدريـجيـا إن لم يـتم التـحكم
فيه تسهل االصـابه بكوفيد  19 ويصل البعض الى االصـابة بنوبات
قلبية فيـعزل نفسه ويصاب بـافكار تشاؤمـية وانتحارية مـثلما نسمع
بحـاالت االنتـحـار والعـنف االسري في بـلـدنا الـعراق .وكـثـيرا مـايتم
التـركيـز بالـنصـائح االرشاديه واالهـتـمام بـالنـظافـة والتـعقـيم وغسل
رض صـاب  ـكن ان يكـون سبـبا في تـعكـر حالـة ا اليـدين وهذا 
كن ان تسوء حالتهم اكثر ويرتفع الوسواس القهري وهؤالء ايضا 
مـســتـوى الـوســواس لـديــهم فـتــرتـفع حــدة الـقــلق عـمــومـا وكل هـذه
احلاالت النـفسيه الـتي سبق ذكـرها تؤثـر سلبـا على اجملتـمع بشكل
عام .فالفئات االكثر عرضة لالزمات النفسية واالضطرابات في هذا
الظرف هـم كبار الـسن واالطفـال والذين يـعانـون اساسـا اشكـاليات
نفسية سابقة باإلضافة لـهذه الفئات الثالث هناك أفراد في اجملتمع
عـلنـوا طـفـولـة قـاسيـة وصـعـبـة ومـشـاكل عـائلـيـة حـادة في طـفـولـتهم
اضي يحمل صـعوبات وذكريات سـيئة مكـبوتة ومخزنه فكلما كـان ا
ـنـاعـة الـنـفـسي غـيـر قـادر عـلى مـواجـهة في الـنـفس يـجـعل جـهـاز ا
الصـعوبات والـتغـيرات ويـرفع من منـسوب الـهشـاشة لـديه وال يكون
واجهة الـصعوبات والوضعيات لديها اليات الدفـاع النفسي الالزم 
ـر به اليـوم ..فـالـسـلـوك االمـثل في احلـجر الكـارثـيـة عـلى غـرار مـا
ــشــاركـة مع الــعــائــلـة واحلــفــاض عـلـى احلـركه ــنـزل هــو ا داخل ا
كمـشاركـة في التـنظـيف او الـرياضـة واي جهـد جسـمي يسـاعد في
افراز هـرمونـات تسـاعـد على الـنوم والـسـعادة واحلـفاظ عـلى الوزن
وخـاصـة ان الــسـمـنــة عـامل مـؤزم لــلـحـالــة الـنـفــسـيـة عـنــد الـبـعض
دة  15 دقيـقة تـشـارك فيه فاالفـضل الـقيـام بنـشـاط جسـدي يـوميـا 
العائله داخل الـبيت اوحديـقة البيت او الـبالكـون خللق جو من االلفه
ـزاج يخفف من مـشاعر الـغضب واخلوف الـتي تتزايد والضحك وا
بالعزله واضفاء االحساس بالطمأنينة والتحكم بالهلع النفسي الذي
شاعر السلبية مع افراد قد يشعر به افراد االسرة وايضا تقـاسم ا
كن تـقاسم مـشاعر االسرة مـهمة جـدا تمـكن من التـصرف فـيهـا و
ـشـتـرك عن احللـول لـتخـطي مـشاكل االضـطـرابات الهـلع والـبحث ا
الـنـفـسـيـة وعـلــيـنـا وضع سـلـوكـيـات جـديــدة نـحـافظ بـهـا عـلى نـفس
لل واالفضل ان الشعور للتحـكم بحياتنا لـكي ال يتملكنـا الشعور با
نـغـير اهـتـمـامـاتـنـا طـول الـيـوم هـو الـعـمل والـقـراءة ونـشاط ريـاضي
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- ســتــقـد تــعــلـيم مــهــني مـرن
لــلـطـالب اسـتــنــادًا إلى بــرنـامج
لـبـنـاء الـكفـاءات. من األفـضل ان
يتم دمج الـتـعلـيم عـبر اإلنـترنت
ـــهــني ألن هــذا مع الــتـــعــلــيم ا
سـيــتـيح فــرصًـا أكــبـر لــتـطــويـر
هنية ولكن ما طبيعة الدراسة ا
هــو أكــثــر أهــمــيــة هــو جتــويــد
الـــدراســــات بــــإدخـــال شــــركـــاء

مختلف في عملية الدراسة.
- ســـتـــدخل مـــقـــررات هـــدفـــهـــا
األساسي هـو التعـلم الشخصي
والــتــعــــلـم الــرقــمي والــتــعــلــيم

هني.  ا
- ســــــتــــــدخل طــــــرق جــــــديـــــدة
لالمــتـــحــانــات من خالل قــيــاس
الـــكــفـــاءة والـــنـــتــائـج والــعـــمل

اخملتبري.
- ســتـقـد خـدمـات اسـتـشـاريـة
واســــعــــة لـــلــــتــــعــــلم الــــرقــــمي
والوظـيفي. لـقـد أجبـرت جائـحة
كرونـا الناس بالـفعل على اعادة
االعـتبـار لـلعـلم واحـترام أهـمـية
اخلبرة وعلى نبذ القيم الفاسدة
واخلـــرافـــات. كـــان من الـــســـهل
االســــــتــــــسالم الـى اخلــــــرافـــــة
والـسخـريـة من األفكـار الـعلـمـية
حـــتى انـــتـــشــار الـــوبـــاء وبــدء
الــبــحث عن دواء ولــقـاح وبــعـد
ذلك بـدأ الـنـاس بـاالسـتـمـاع الى
رأي الـــــعـــــلـــــمـــــاء وأصـــــحــــاب
االخـتصـاص فـأثـبت الـعـلم مرة
ـــضـــاد أخــــرى انه الـــتــــريـــاق ا

للتسمم باجلهل واخلرافات. 
{ بروفيسور هندسة خلوية جامعة
دبلن

فـسدون هم وبالـتـالي سيـكـون ا
من يـتـحـكم بـالـقـرار االقـتـصادي

ا حتى السياسي.  ور
ط 8. يـــــؤدي الى انـــــتـــــشـــــار 
اســـتـــهـالكي تـــرفـي يـــقـــود الى
ضـــعـف االدخـــار والـــذي بـــدوره
يــضــعف االســتـثــمـار وبــالــتـالي

يشل التنمية .   
   9. يــشـيع مــبـدأ نــهب األمـوال
ـشـروع والـثـراء غــيـر ا الـعـامــة 
وضعف الوطنية االقتصادية.   
 10. انخـفاض اإليرادات الـعامة
بــــخـــاصــــة بــــســـبـب الـــتــــهـــرب
ــــا يــــؤدي الى الــــضــــريــــبي  
خـفض الـنـفـقـات الـعـامـة ومـنـها
الــنـفــقــات االســتـثــمــاريــة  الـتي
عنى يقود الى تتجه للتـنمية  
ــوازنـة ــزيــد من الــعــجــز في ا ا
الـــــعـــــامــــة .                         
  11. يــزيـــد الــعبء عـــلى كــاهل
سـتهلك نتـيجة ارتفـاع تكاليف ا
ـنتج احملـلي الذي سـببه مـبالغ ا
الـــرشـــاوي والـــعـــمــوالت .       
   12. يــعــطل أسس االقــتــصــاد
نافسة احلرة بني عـلى ا احلر ا
ـــشــروعـــة  أي يــحـــد من هــذه ا
ـنـافـسـة في الـقـطـاع اخلـاص  ا
الن هـذا الـقـطـاع سـيـكـون مـيدان
ــنـافـسـة بــطـرق غـيــر مـشـروعـة
أدواتها هذا الفساد.               
   13. يــلـغـي هـذا الــفــســاد قـيم
الــنـــزاهــة والـــكـــفــاءة واألمـــانــة
واحلـــــرص فـــــضال عـن إلـــــغــــاء
قـايـيس الـتي حتكم ـعايـيـر وا ا
حـركة االقـتصـاد بخـاصة مـسألة
إبـــرام الـــعـــقـــود بـــ اجلـــهـــات
احلــكــومــيــة واجلــهــات االخــرى
احملــلــيــة واألجـــنــبــيــة .          
 14. وال تـــنـــحـــصـــر اآلثـــار  في
ـــيــدان االقـــتــصـــادي فـــحــسب ا
ـا مــيــادين احلــيــاة االخـرى وإ
االجـــتــــمـــاعـــيــــة والـــثـــقــــافـــيـــة
والــــســــيـــاســــيــــة واألمـــنــــيـــة ..
وتــأسـيــســا عــلى مــا تــقــدم فـإن
ـــــالي في الـــــفــــســــاد االداري وا
الـعــراق يـشـكـل الـتـحــدي األكـبـر
الــذي يـواجه عــمـلــيــة الـتــنـمــيـة
والتـقدم والتـحديث وهـو يساعد

على دعم اإلرهاب في البالد .
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فوتوغرافيـــا الفنان هادي النجار                                   

ـقاالت بـينـها تـقريـر موسع بـشأن صدر عـدد جديـد من جـريدة الـقضـاء بنـسخـة الكـترونـية مـتـضمـنا عـدداُ من التـقاريـر والقـصص وا
مـواجهة الـقضـاء جلائحـة كورونـا والقضـاء يواجه جـائحة كـورونا بـحزمـة قرارات واجراءات اسـتثـنائيـة ومقـاول متلـكىء يعـمد الى قتل
ـستـثمـر األجنـبي وحتقيـق تكــــــــريت صــــــــاحب مبـنى في بغـــداد ورئيس احملـكمة الـتجـارية و الـظروف األمـنيـة تشكـل عائقـاً أمام ا
ـتعـلقة زيفـة في صالح الدين وحتـقيق الـرصافـة وقاضي حتقـيق خاص لـنظـر الدعاوى ا تـدون أقوال متـهم يتـاجــــــــــــر بـالسبـائك الذهـبيـة ا
بـاالبتـــــــــزاز في مـواقف الشـرطة والـدور الرقابي حملـكمـة التـمــــــــــــييـز على مـنطـقية أسـباب احلـكم القـضائي. كمـا تضـمن العـدد باقة من
قـــــــــــاالت منهـا افتــــــــتـاحيـة العدد بـقلم عبـد الســــــــتـار بيرقـدار حملـت عنوان (الـقضاء وجـائحة كـورونا) ونصـاب احملكمـة االحتادية ا
حلسن فـؤاد وتعلـيق على قـرار الهـيئـة العـامة حملكـمة الـتمـييـز االحتادية رقم 5/4/ الهـيئة الـعامة/ 2020 الصادر في 2020/3/17 للـدكتور
ـرض اخلطير عـمداً وإهماال ألريج خـليل واثر فـايروس كورونا في ـة نشر ا مصدق عادل  وتـعليق عـلى قرار مجلس الـدولة حليـدر علي نوري وجر

السياسة العقابية ألياد محسن ضمد.

رسالة بغداد
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اشتغل فوتوغرافيون كثر على ثنائية
(األبـــــيـض واألســـــود) أي الـــــضـــــوء
فــهــمــا والــظِل/ الــضــوء والــعــتــمــة 
مـفـردتـان فـنـيـتـان يـوظـفـهـمـا الـفـنـان
لـلـكـشـف عن مـعـاني ومـفـردات حـراك
ـــكــان الـــواقع . أي مـــا يـــحـــدث في ا
والزمـان.. ولـعل ( مـراد الـداغـسـتاني
جاسـم الزبـيـدي  فـؤاد شـاكـر عادل
عـبد قـاسم  عـبـد الـرسـول اجلـابـري 
علي مـنـاحي) تـميـزوا في هـذا الـنمط
مـن فن الـتــصـويـر فـي تـعـمــيق هـذين
الـضربـ الـفنـيـ من الـتعـبـير  ولم
يـــبـــقـــوه ضـــمن حـــيّـــز ثـــابت  فـــقــد
خـضـعـوا إلى مـستـوى وعـي العـالقة
بـــ أطــراف الـــثــنـــائـــيــة  فـــانــصّب
جـهـدهم في ابـتـكـار الـصـيـغـة الـفـنـية
واألبسـتمولوجـية في التطـبيق  عبر
ا خلق تـشكيل بـنى فنـية صاعـدة . 
عالقات جديدة تُـحسب لكل من هؤالء
. بــيــنـمــا انـشــغل اآلخـرون الــفـنــانـ
بــتـــوظــيف الـــلــوّن فـي مــصـــوراتــهم
ومـنــهم( عـادل قـاسم  عــادل الـطـائي
احـسـان اجلـيـزاني نـاصـر عـساف 
صالح حـيــدر أكـرم جــرجـيس  زيـاد
تــركي ) وغـيـرهـم الـكـثـيــر . فـالـضـوء
غـيـر األبيض  والـظِل غـيـر الـعـتـمة 
إذا ما نـظـرنا إلى الـثـنائـيـات تلك من
تـحصـلة من وجـودهما بـاب البـنيـة ا
كـوسـائل فــنـيـة . كـذلك من اعـتـبـارات
فـــكـــريــة تـــخص مـــبـــررات الـــصــراع
احلــــاصل فـي الـــصــــورة نـــتــــيـــجـــة
الــــــصـــــراع احلـــــاصـل فـي الـــــواقع .
فـالـضوّء صـيـغـة فنـيـة تـصعّـد وتـيرة
األشـياء بـاجتاه االنـفتـاح  وهو جزء
من ســـرديــة بـــصـــريــة مـــهـــمــة  ألنه
رئيات يكـشف عن اخلفايـا ويُجسّـد ا
ضـــمن إطـــار مــكـــونــاتـي داخل كــادر
الـصـورة  أي تـنـفـتح جـوانب الشيء
عبر ضـوء ع الكامـيرا . أما األسوّد
فـهـو صــيـغـة فــنـيــة لـرسم احلـواشي
واجلوانب والزوايا التي حتقق نوعاً
ـوضوعي في عـادل ا من الـتـعـادل وا
الــنـص الــبـــصــري  عـــبــر الـــتــعــادل
ـوضوعي الـفني . أمـا العـتمـة  فها ا
داللــة مــضـادة كــمــا يــبـدو لــلــضـوّء 
لـكـنـهـا أيـضـاً تتـظـافـر من أجل وضع
ـوضـوعي األشـيـاء ضـمن مـعـادلـهـا ا
والـفـني . وفي كال الـنـمـطـ تـتـحـقق
مـعادلـة فنـية لـرسم مكـونات الـصورة
ــكـوّنــات الـواقع . الــتي هي حــامــلـة 
فــــالـــصــــورة عـــالـم قـــائـم بـــذاته .ألن
الـصـورة الـفـوتوغـرافـيـة نص كـبـقـية
األجــنــاس اإلبـداعــيــة اخـتــار وسـائل
تــعـبــيـره  بــعـد أن تــعـدى انــتـاجــهـا
مـجـال احلِـرفـة والـوسـيـلـة لـكـسب مـا
يُــد احلــيـاة. إذاً نــحن نــتــعـامل مع
هذا االشتغال من منطلق وظيفة الفن
الـفــكـريــة  ولــيس فـقط مـن وظـيــفـته
اجلمـالـيـة  التي هي مـرتـكـز أساسي

مـن شـد اجلـسـد بــقـوة مـضــاعـفـة لـدرء
خطـر الـعتـمـة التي تُـمثـل خطـر الواقع
الطـبقي اجملحف. إن اخـتيارات الـفنان
لألمكنة كـما ــ نراها ــ تخـضع للعفوية
ــدروســة في الــذهن  أي الــتــأني في ا
مــراقـبـتـهـا .أي أنه يـتـعـامل عـقـلـيـاً مع
شهد  فيـنتج صورة حتتوي احلوار ا
مع األمــكـنــة  ســواء عـنــد األطــفـال أو
سواهم . فحـوارهم هذا ملغّم بـاألسئلة
الـتـي تـنــتـظــر أجـوبـتــهـا .إن الــتـوزيع
الـتـقـني لـلـضـوء والـعـتـمـة فـي لـوّحات
الـفــنـان  خـلـقــا مـنـهـا مــجـاالً لـلـحـوار
ـــعـــنى خــــلق مـــجـــاالً مـــتـــحـــركـــاً .
فـالصـورة تُقـرأ على مـستـويات . وهذا
رئي  لوحده غـنى موضوعيـاً للنص ا
ـسـتـوى الــطـبـقي من يـسـود غــيـر أن ا
عـلى الـقـراءات  أو أنـهـا ال تـبـتـعـد عن
مــجــاله قط . فــهي حتــاور الــفــقــر إزاء
خـاصة الـغـنى  الوحـدة إزاء الـتجـمع 
شردون في األرض ينمون األسري . فا
كــالـدغل الــبـري . كـمــا وأنه في صـوره
ينشـر الضوء  ليس عـلى فيض  بقدر
مـا يــرشح شـذرات ضــوئـيــة أحـيــانـاً 
وبــاخــتــراقــات ســـهــمــيــة في أحــايــ
أخرى. فـهو يـخـترق الـعتـمـة بأسـاليب
ضـوئيـة مخـتلـفة . مـثله مثـل من يكتب
جـمالً تـختـرقهـا جمل نـارية ذات إيـقاع
مكـثف كما في الشـعر مجسّـداً باإليقاع
. فلـلصورة إيقـاعها. إن لوحـاته تمتلك
ســــرديـــة عـــالـــيـــة وفــــائـــقـــة اجلـــمـــال
واالسـتـرسـال .إن الفـاحص الـبـصري 
تـخصص( الفاحص) لصوّر والقار ا
(النـجار) يدرك حـقيقة فـكرية ــ جـمالية
; كـوّنه يـتـعـامل مع بـراءات مـخـتـلـفـة 
بل الزمة للـطفل  فـليس لـديه البـراءة ا
ويصل يتعداها إلى براءة الشيخوخة 
بــهـا إلـى بـراءة األمــكـنــة  واجلـدران 
ومـــداخل الـــبـــيــوت خـــاصـــة الـــساللم
ــــرتـــبـــطــــة بـــاألعـــلـى واألســـفل  أي ا
بــالــعُــلــيــات واالنــحــدارات الــصــعـود
ـعــتــقـد والــنـزول األســطــوري ضـمـن ا
الـسومـري. والتـأمل الذي يـعتـبر واحد
من حتـديــد الــنـظــرات لألشــيــاء  فـفي
واحدة من صوره  يـبرز جذع شجرة 
شــبــيه بــجــذع الــفــنــان( فــؤاد شــاكـر)
تغضن  لكن فـؤاد جعله متوحداً مع ا
ذاته  بــيـنــمــا ( الـنــجـار) قــرنه بـقــطـة
رابـضـة حتـته  وهي انـعـكـاس حلـيـرة
إنـســانــيــة كـبــيــر . كــذلك خــلــو بـعض
األمـكنة من احلـيوات  لـكنهـا موجودة
كـان سلّم في بـيت فيه داخـله مجـازاً. ا
ـصـنـوع مـنـهـا السـلّم ـادة ا جـمـالـيـة ا
ــتـ . الــســلّم يــظــهـر وهي اخلــشب ا
ــيّــز بـــكــامل انــحــداره  غــيــر أن مــا 
الــــلـــقــــطــــة  هـــو االخــــتـــراق الــــفـــني
ـوضوعي للـعتمـة التي كـانت تشكل وا
غــطــاءه  عــمـل الــضــوء عــلـى تــبــديــد
الــعـتـمــة  وقـد أظــهـر بــعـضـهــا أسـفل
السـلّم  كـما لـو أنهـا تنـجـرف متـحلـلة
أمام الـضوء الـسـاقط باسـتـقامـة . هذا
ـيّــز صـوره احلــراك الــفـني  هــو مــا 
غ7الـتي تـظـهـر وفق تـقـنـيـتـهـا الـفـنـيـة
قوية مقـتدرة في التعبيـر ببالغة عالية
 وفـق مــفــردات مــحــددة هي( الــضــوء
والعتمة) غيـر أن التخريج للمفردت 
هــو مـا يــســوق بالغــة الـتــصــويـر إلى
ــســتـوى . إن حتــقــيق مــنــجــز رفــيع ا
األنـاقــة والــرفـعــة في الــصـورة  كــانـا
عنـصـرين فـنيـ مهـمـ  أسبـغـا على
مـنـتج الـفـنـان تـألـقـاً وأهـمـيـة في حـقل
الـفوتـوغـراف الواسع  كـما ومـيّزه عن
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كـمـا ذكرنـا في ما قـدمـنا من مالحـظات
عـــامـــة حـــوّل صـــورة الـــفـــنـــان(هــادي
النجار) وتطرقـنا خاللها إلى اللمسات
الـفـنــيـة فـيـهـا  السـيّــمـا تـوظـيـفه لـلـ (
الـضــوّء والـظِلْ / الـضــوّء والـعـتـمـة) 
الـلـتـان هـمـا الـوسـيـلـتـان في اشـتـغـال
الـصـورة لــديه .هـذه الــثـنـائــيـة حـددت
ـا فـيـهـا مـجـريـات ـا حـوّله   نـظـرته 
الواقع اإليـجابـيـة والسـلـبيـة . من هذا
كــله حـــرص الــفــنـــان عــلى أن تـــظــهــر
ـشهـد عـبر تـوّفر الصـورة مـعبـرة عن ا
البنى الفنـية عليها . فالـصياغة الفنية
أهم مــا يـشـغل الـفـنــان ; فـابـتـدأهـا من
عـنـصر مـهم في انـتـاج الصـورة  وهو
اختـيار زاوية اللـقطة . وكمـا هو ظاهر
ـثل هــذه الــوحـدة الــفـنــيـة أنه اهــتم 
األساسيـة  التي على ضوّؤهـا تتحقق
الــبـــنى الــفــنــيــة األخــرى . فــهي بــذلك
احلـجر األسـاس الذي تـترتب من بـعده
ـكــمـلـة والــصـاعـدة بــقـيــة الـعـنــاصـر ا
للصورة . فاللقطة لدية حتكمها نظرته
اجلــدلـيــة لألشــيــاء; أي أنـهــا تــخـضع
لـنـظـرته حملـركـات الـوجـود الـتي تـؤكد
طبـيعـتهـا في ذاكـرة الفـرد واجلمـاعة .
وبـــطــبــيـــعــة احلــال تــكـــون خــاضــعــة

لـلـمــعـرفـة الــتي تـوّسّع نـظــرة الـفـنـان
لـلـمـشـهـد  وعـدم االكـتـفـاء بـاالنـفـعـال
الــوجـــداني فـــقط  بـــوصــفـه مــثـــيــراً
للـمشـاعر اإلنـسانـية . إن هـذا يتـحقق
ـــتـــلـــقي الـــذي يـــتـــجـــاوب مع لـــدى ا
الصورة بدرجات ومستويات متفاوتة
ـعـرفـيـة  أيـضـاً تـخــضع لـطـبـيـعــته ا
والثقافية . الفنـان هنا ينظر للمشاهد
ـيّـز بــيـنـهــا  واخـتــيـاره خـاضع  و
لــذائـقـته أوالً وجلـدلـيــة فـكـره ثـانـيـاً 
كن وحلسـاسيته الذاتـية ثالـثاً . لذا 
الــتـأكـيـد عـلى أنـه اخـتـيـار واع وغـيـر
ـرهـون بـالـزمـان مــشـوب بـاالنـفـعــال ا
ـــكــان وحلــظـــة الــكـــشف أو وقــوع وا
ا يكون مرهوناً احلدث كما ذكرنا  إ
باالنفعال الفكري اخلالص الذي يوزن
ـيـزان جدلـيـة قـيام عـنـاصر األشـياء 
األشـيــاء . وبـالـتــأكـيـد تــكـون الـبــنـيـة
وضوعي . فأن كونها ا الفنية خالقة 
ــوجــودات الـــتي تـــشــكل مـــكــوّنــات ا
الـصورة خـاضـعة لـتـشـكل فني تـمـتاز
به ذات الــفــنــان وتــقــنــيــة الــكــامــيــرا
وحـسـاسيـة عـدسـتهـا . فـالـفنـان بـهذا
الـقـدر أو ذاك مُحـرّك أسـاس لـكـل هذه
اخلـــصـــائص الــرفـــيـــعــة والـــصـــاعــد
ـشـهـد . إن الـثـنـائيـة الـتـي يـعـتـمد بـا
عليهـا الفنان كمـا ذكرنا وهي (الضوّء
والــظِـلْ / الــضـــوّء والــعـــتــمـــة) هــمــا
ــكــنـات الــوســائل الــتي تُــحــقق كـل 
الـتـعـبـيـر احملكـوم بـالـفـكـر واجلـمال .
فـلـمــا كـان الـفـكـر يـنـضـوي حتت رداء
كان وجـدلية الـوجود  فأن الزمـان وا
ــتـحــقق الــفــني هــو خالصــة أُخـرى ا
لـــصــورة مـالزمـــة لـــلــمـــوضـــوع . فال
مـوضوع دون شـكل . لذا فـع الـفنان
تُــعــيــنـه في االخــتــيـــار  ومــحــركــاته
الــذاتــيــة ( اإلبــداعــيــة) تُــحــفـزه عــلى
تـوظــيف امـكــانـيـاته اخلــالـقـة لــلـبـعـد
الــفـنـي . إذ يـكــون لــدى فــنــان مـرهف
وّضوعي . كالنجار غلبة الفني على ا
ـتــحــقق األسـاس ــعــنى فــنـيــتــهــا ا
لـلصـورة  وإال بدت لقـطة عـفويـة غير
عنى  بـقدر ما تـفتقر إلى خالـية من ا
جدلية مكوّناتـها . لذا فمصوّر الفوتو
يـــــرسـم خــــطـــــوات صـــــورتـه بـــــدقــــة
مـوضوعيـة  ورهافة فـنية عـالية . من
هــذا نــبــصــر في صــوّر الــفــنــان قـدراً
ـوازنـة بـيت طـرفي انـتاج كـبيـراً من ا
الـصــورة . فــالـرسم بــالــضـوّء يُــشـكل
شـفـافـيـة ذات الـفــنـان ورهـافـة تـعـلـقه
شـهد  وانـتشـار الظِل أو الـعتـمة  بـا
يــعــمـل عــلى رسم حـــواشي وبــنــيــات
الـصــورة الـداخــلـيــة  فـهـو يــرسم مـا
تـدعـو له وتـنـظـر إلـيه ذاته الـواعـيـة 
واحملـافـظـة عـلى تـوازن األشـياء الـتي
تــكـون مــادة الــصــورة ومـكــوّنــهـا .إن
وضعي والفني  وازنة ب ا حتقق ا
ليس باألمر السـهل  لكنه يكون سهالً
ـصــوّر رائــقـة  إذا مـا كــانت ذائــقــة ا
ومستقرة ومعتمدة على عناصر الفرز
واالنتـقـاء . وإذا مـا فـرّق بـ األشـياء
ضـمن وجودهـا احلركي في الـوجود .
فالكـون الوجودي مرتـبك ومكتظ  لذا
ــزاجي أثــنــاء يــتــوجب االســتــقــرار ا

التعامل مع الظـواهر . وهذا ما يُميّز
صورة (الـنـجـار) كـونهـا حـالـة وفعالً
ـكـوّن مهم حتـلى به الـفـنان ــ خـضع 
اإلنـــســان  وهـــو الـــعــقل الـــصــرف 
ـــيّـــز بـــ األشـــيــاء الـــعـــقـل الـــذي 
ومــؤثـــراتــهـــا .إن مـــا الحــظـــنــاه من
مـوازنـة دقـيق  قـادتـنـا إلى تـأويالت
اثل لـفسـحة االنـتاج  هو وفـحص 
وضـوعي الذي تخلص إليه عادل ا ا
ـشوب  الصـورة. فـهي نـتاج الـعـقل ا
بعـاطفـة إنسـانيـة كبـيرة ومـستـقرة .
فــالــفـنــان يُــحـسن تــوظــيف وســائـله
الـفنـيـة في انـتـاج الـصـورة . من هذا
وضــــعـــــنــــا ضـــــمن دائـــــرة احلــــراك
الوجداني بالتأكيد . والوجداني هنا
ـتمـثل بالـفكر مـدعوم بـحراك الـعقل ا
ـتـلـقي ـنـتِج وا عـنـد كال الـطـرفـ ; ا

البصري.
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االسـم الكـامل : هـادي عـبـد االمـيـر جـدوع
السالمي

هادي النجار اسم الشهرة : 
يـــــــــــــــــــالد :االول  مـن كانون تـاريخ ا

األول 1957
يالد : كربالء- العراق مكان ا

الشهادة : بكلوريوس تصوير سينمائي 
ـــعـــــــرض االول عــام 1985 ـــعــارض :ا ا

عرض الثاني عام 2004 ا
ـعــارض احملـلــيـة شــارك في الـعــديـد مـن ا

ية والعا
الــنــشـــاطــات: عـــضــو مـــؤسس جلــمـــعــيــة

التصوير العراقية فرع كربالء.
 احـد مـؤسسي مـحـترف اوروك لـلـتصـوير

ويعمل حاليا مديرا له.
شـغل مـنــصب مـسـؤول الـشــؤون الـعـلـمـيـة

والفنية في اجلمعية العراقية   للتصوير.
يـشــغل حــالــيـا مــنــصب رئــيس اجلـمــعــيـة

العراقية للتصوير.
عـضو ورئـيس لعـدة جلان حتـكيم مـعارض

التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.
مــــــشــــــارك في الــــــعــــــديـــــد مـن الـــــدورات
والـتـدريــبـات بـشـأن تــقـنـيـات الــطـبـاعـة في

. ايطاليا والص
ـادة الـتـصـويـر الـسـيـنـمـائي من مـحـاضـر 
عـــام 1987- 1995 في مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون

اجلميلة. 
اقــامـــة الــعـــديــد من احملـــاضــرات بـــشــأن

تقنيات التصوير.
قاالت بشأن التصوير      عدد من ا

ـــادة مـــكــــان الــــعــــمل احلــــالي : مــــدرس 
الـتصوير الفوتوغرافي واالضاءة في معهد

الفنون اجلميلة.
مدير محترف اوروك للتصوير .

ركز رئـيس اجلمعية العراقية للتصوير  –ا
العام

تـوسيع قاعدة الـثقافة الـبصرية اهدافه :
الفوتوغرافية.

تـوســيع الـعــلـوم الــفـوتــوغـرافــيـة من خالل
الـــســـعـي النـــشـــاء مـــعـــهــــد لـــلـــتـــصـــويـــر

الفوتوغرافي.
اشـاعة الثقافة الفوتوغرافية من خالل دعم
عـدد من الـفــوتـوغـرافـيـ فـنــيـا في طـبـاعـة

اعمالهم بشكل جيد .
اقامة ورشات عمل للطباعة الرقمية .  

ـشهد أو بـاب االختيـار لتصـوير هذا ا
ـصـوّر  فـهـو أمام ذاك  بدوافـع فكـر ا
ظـواهـر اجــتـمـاعـيـة تـنــتـجـهـا ظـواهـر
واجـهة أمكنة سياسيـة . وهو أيضاً 
لها تاريخ . فاالستجابة حلسه الفكريــ
الــفـني مـرهـون بـقــدرة حـسـاسـيـته في
االختـيـار . وهـو ضـرب من االنـحـياز .
غــيــر أنه انـــحــيــاز مـــهــادن وحــيــادي

صرف. 
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فـي فــوتــوغــرافــيــات الــفــنــان ( هــادي
وضوعية  النجار) انتقاء ذي صلة با
أي رصـد االسـتـثـنـائي  لـيس من بـاب
عرضه  بـقدر مـا العمل عـلى محاورته
ـتيسرة لدينا  تومئ إلى . فاللقطات ا
مــثل هــذا احلــوار الــذي يــتــوفــر عــلى
عـــنــاصــر مـــهــمـــة مــحــركـــة  في كــادر
عـنى أنه ال يـقدم مـفردات الـصـورة . 
لــكـادر مــلــتـقــطــة له الـصــورة  بل أنه
يُــحــيل مــحــتــوى الــصـورة إلـى حـراك
مـتمـكن من انتـاج حراك إنـساني عام .
إنه يــحــاور األشـــيــاء  ســواء كــانت (
جدران عـطفـات أزقـة  أمكـنـة غامـضة
ـزارع والـغـابـات  مجـاالت الـبـيوت كا
الداخـلـية كـالـساللم  أطفـال  شـيوخ)
إلى غـير ذلك من مـفردات تسـتعـ بها
عـ الـكـامـيـرة إلنـتـاج قـطـعـة جـمـالـية
خالـصة  ذات محتـوى فكري  يـستمد

آ ومن الـفـكـري من الـفـلـسـفي عالقـاته 
حوّر العقل في جدليته . ألنه يـرتبط 
الـتـعامل مـع العالقـات اإلنـسانـية  أي
أنه يــبـلــوّر نــظـرة فــلــســفـيــة لــلـواقع.
فـلسـفيـة جتمع بـ الفـكري اخلالص 
والـصـيغـة الـفلـسـفـية الـتي تـؤكـد على
جدليـة مثاليـة من جهة  ووجودية من
جـهة أُخـرى  إن عـناصـر الصـورة لديه
لـكـنـهـا مـنــتـقـاة عـبـر رهـافـة مـتـعــددة 
حـسّــيـة  وذات أوجه مــتـبــايـنــة. غـيـر
ـدار أنــهـا جتــتــمع مع بــعـضــهــا في ا
اإلنــسـاني اخلـالـص فـنـظــرته لـلـواقع
ـفهـوم الفن والـتقـنية . ـية  نـظرة أ
إذ جنـد أن الـشـيـخـوخـة التـي حتـتوي
ـكــان يـتـعـامل مـعـهـا بـحس بـشـري . ا
عنى يؤنسن األشياء  فالعتمة التي
تـــعــمل عـــلى الـــتــســـيّــد عـــلى اجلــدار
يُـزيحـها بالـضوء الـوافر  فـيكشف عن
ــتــغــضن  لـــكــنه في نــفس ســطـــحه ا
الـــوقت يــعــكـس قــوة بــقـــائه وأزلــيــته
وصــــمـــوده. فـــاجلـــدار حـــامي وجـــود
اإلنسان . وهذا منطلق إنساني كبير 
يؤطر الفنان نظرته بإطاره . لذا جنده
يـتــعـامل مع األمـكـنــة من بـاب الـعالقـة
الـبـنــيـويـة مع اإلنــسـان. ولـلــنـظـر إلى
الـطفل الـذي يلـوذ باجلـدار مثالً ; جند
فيه نـوعـاً من االحتـمـاء والصـيـانة من
عـوامـل الـتــدمـيــر . فـالـفــنـان ال يــتـركه
كـــنـــمـــوذج لـــصــــورة عـــابـــرة  بل أنه
يخترق العتمة التي تعمل على تغييب
الـــطـــفل واجلــــدار . وفي هـــذا يـــكـــون
الــضــوء من يــخــتــرق هــذه الــســلــطــة
ليـبـددهـا  كاشـفـًا عن صـبي له نـظرته
ـلــغـومـة بـاحلـس الـطـبـقي الـفـطــريـة ا
الـعفوي  فـكل جزء من جـسده يـتحرك
ــعــاني  تـقــاسـيـم وجـهه  خــاصـة بـا
تـركزين في كـفيه الـعيـنـ  ساعـديه ا
تالزم  يقوّمان نظرته  ال من باب ا
االنهزام  بل االمساك بتعبير فيه نوع

مهـمـا اخـتـلف جـنسه . إن في النـص 
تـعـدد اخلصـائص ; يـعـني قـابـلـية فن
ـكـنـات الـتـصــويـر عـلى اســتـيـعــاب 
ــوضــوعي . لــذا الــتــحــقق الــذاتي وا
جنـد أن احملـاور تـعـددت وفق مـحـاور
الرؤى والبنى األُخرى التي تُسهم في
تــصـعـيــد وتـيــرة الـقــدرة الـذاتــيـة في
اخـتـيـار ضـروب الـوظـيـفـة الـفـنيـة في
انــتــاج الــصــورة . فــانــظـر إلـى فــنـان
الــفـــوتـــو من زاوي ضـــيّــقـــة  يـــعــني
تـعــطـيل وتــيـرة الـتــطـور احلــاصـلـة 
ـفـكـرين والـنـقاد والـتي حـفّـزت كبـار ا
على وضع األسس والرؤى التي أقرّت
وجـود الصورة الـفاعل  وعـدّته واحد
من ضــروب الـتـعـبــيـر األُخـرى  فـكـان
تعاملهم مع الصورة كتعاملهم مع أي
منتج إنـساني راقي  بل تفـاعلوا معه
من بـاب تـمـثـيـله لـذاكـرة التـاريخ بـكل
جتـلياتـه .فاعتـمده األنـثروبولـوجيون
ـكن االعـتــمـاد عـلـيه بـاعـتـبــاره مـ 
لدراسة الواقع االجتماعي والسياسي
. وحصـراً مـا قام به الـبـاحثـان( كـفاح
األمـ  عـامر بـدر حـسـون) فـي قراءة
تاريخ بـغداد ضمن احلـقل االجتماعي
والـسياسـي خالل موجـودات الصورة
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الـفنـان الفـوتوغـرافي ( هادي الـنجار)
من بـ الــفـنــانـ الــذي وظـفــوا هـذه
الـثـنـائــيـة.  .خالل لـوحـاته( صـورّه) .
فهـو يعمل على مـعاجلة فكـرة التدمير
الـتي يـجـدهـا سـائـدة إلزاحـة كـيـنـونـة
الـوجـود اجلـمـالي في حـيـاة اإلنـسـان
ـا يعـتـبـر الصـورة صـيـانة لـلـوجود
كان   عبر توثيقـها لتاريخ الزمان وا
لذا جنده ينظـر إلى هذه الظاهرة عبر
ــا يُــشــاهـده في ارتــبــاطـهــا  لــيس 
الـواقع والـذي لـزامــاً عـلـيه عـكـسه في
لـوحـته  بل تـعـدى ذلك بـاجتـاه كشف
ـعـلـول  أي جـدلـيـة الـواقع الـعـلـة وا
وذلك بتحـفيز ذاكـرة اآلخر حملاورة ما
يجده شـاخصاً في الـصورة .وهو أمر
ـنـتِج طـبـيــعي إذا مـا كــان اشـتـغــال ا
يـروم رمي احلـجر فـي البِـرك الـساكـنة
والــــســـاخــــنــــة  دون الــــتــــخــــلي عن
امــكــانــيــاته الــفــنــيـة .فــالــفــنــان هــنـا
يــتــفـحـص مـفــردات الــواقع  ويُـراقب
ـتغـيـرات  وتسـتـوقـفه اللـقـطات في ا
وجــوده الــيـومـي  يـتــحــاور مــعــهـا 
ا يدفعه بعد يتأملها بـع مجردة . 
اسـتكـمـال دورته هـذه إلى االسـتـعـانة
بــعـــ ثــانــيـــة هي عــ الـــكــامــيــرا 
واالهـتمـام بـحِرفـيـة ودقـة وحسـاسـية
الــعـــ هــذه والـــتــحـــكم بـــهــا  خالل
صـوّر+ ع اصـطـفاء الـعيـن (عـ ا
ـصـور هـنا ; األداة الـكـامـيـرا) وعـ ا
رهفة التي اختارت هذه اللقطة دون ا
غيرها  أما ع الكاميرا ;فهي ليست
ـا هي أداة تــرتـبـط بـجــهــاز آلي  وإ
عــ تـنـشّــطـهـا الـتــقـنـيـة الــفـنـيـة .أي
يـعالج صـورة الـواقع بعـقل الكـتروني
ــعــنى أن الــكــامــيــرا لــهـا مــتـفــوّق. 

حسـاسية خاصـة ( علمـاً أن العدسات
تُـقـاس بـدرجـة رهـافـة حـسـاسـيـتـهـا /
كـمــا أوضح لي في الــســتـيــنــيـات من
صوّر رشيد اضي الشـاعر وا القرن ا
مجـيد ) لـذا فـنحن إزاء رهـافـة بشـرية
وآلـيـة تـخـضع لـتـقـنـيـة عـالـيـة . وهذا
التـواجد الـثنـائي لعـينـ مركـزيت 
تـنـتجـان صـورة تـنتـظـرهـا ع ثـالـثة
ـتلـقي البـصـري( ينـظر في هي عـ ا
هذا كـتـابـنا "الـعـ والضـوء" الـصادر
عن دار ســردم في الــســلــيــمــانـيــة عن
فـنـاني الـفـوتـو الـكـرد  .(2014الـفـعل
االنـتاجي هذا يـرمي كوظـيفة إبـداعية
إلى كــشف الــصـراع خــارج الــتـقــنــيـة
الــصــوّريــة  أي يــتــعــامل مع مــفــردة
الـضـوء والـعـتـمة  الـتـي هي مـفردات
الــتـــعــبــيـــر اجملــازي  غــيـــر األبــيض
واألسود  أي غير الضوء والظِل. هنا
يحدث نـوع من االختراق الـذي يُحققه
الـضــوّء اجتـاه هـيـمـنـة الـعـتـمـة .وفي
هــذا تــخـــريج لــبــنــيــات صــراع داخل
اجملــتـمع والــوجـود بــشـكـل عـام وهـو
ــفــهــوم الــعــام قــريب إلى حــد مــا بـــا
مع االشـتغال األول  لصـراع الوجود 
تلك بالغته الذاتية في التعبير لكنه 
. ولــعــلـــنــا وجــدنــا هـــذا في لــوحــات
الــفــنـان(الــنــجــار) قـيــد الــدرس  ومـا
ســوف نــدرسه عـنــد فــنـانــ آخـرين 

حيث شكّـلت ثنائية الـضوء والعتمة 
مـركز أتـاح للصـورة  في كوّنـها تـتخذ
لـهـا مـآالً فـنـيـاً من بـ كل األجـنـاس 
وتـتجـاوب مع متـطلـبات الهـم اليومي
لإلنـسان  وهو يـبحث عن ضـالته في
الذاكرة . وباألساس ذاكرة التاريخ ..
ـــا كـــان الـــتـــاريخ بـــكل تـــفـــاصـــيـــله
الصغيرة والـكبيرة  ودالالت كل منها
 فـمعـنى هذا أنه سـجّل يتـحرك ضمن
مـدونــة  ومـدونـة حتـصل عــلى بـيـنى
فكـرية . فـالـذي يُحـرك مـدوّنة الـتاريخ
هي األفــــكـــار . والـــصــــورة وســـيـــلـــة
لـــلــتــدوين  شــأنــهــا شــأن األجــنــاس
والـــوســـائل األُخـــرى . كن مـــا يُــمـــيّــز
الـصـورة كـوّنـهـا تـتعـامل مـع الوقـائع
من بــاب الــتــوثــيق دون أن تــســتــأثـر
بـتـاريـخه . فـقـد يـكـون االسـتـئـثـار من

(التصوير الفوتوغرافي يشبه فن العمارة الذي تكون اعماله عرضة لنفس
التقو الصارم )                                              

(سوزان سونتاغ)

منزل قد في كربالء

حوش من دار تراثية

االهوار بيئة االبداع الضوئي
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الـغزو قـيل أيـضـا أن الـرئـيس صدام
لن يـــغـــزو الـــكـــويـت لـــو أنه أعـــطي
حتذيرا صـريحـا بأن مثل هـذا الغزو
سـيــواجه بـالــقـوة من قــبل الـواليـات
ــتـحـدة. وحــسب مـقــال لـلــصـحـفي ا
إدوارد مورتـيمـر في مجـلة نـيويورك
ريفيو أوف بوكس في تشرين الثاني
ــــرجح جـــدا أن: 1990 يــــبـــدو من ا
صـدام حـســ مـضى في الـغـزو ألنه
ـــتـــحــدة لن أعــتـــقـــد أن الــواليـــات ا
تــتــفــاعل مع أي شـيء ســوى اإلدانـة
الـلــفـظـيـة. كـان ذلك اســتـنـتـاجـا كـان
كن أن يستخلصه من اجتماعه مع
الـسـفيـرة األمـريـكـيـة أبريـل غالسبي
في  25 تـــمـــوز ومن تـــصـــريـــحـــات
مــــســــؤولي وزارة اخلــــارجــــيــــة في
واشـنــطن في نـفس الـوقـت الـتـنـصل
علنا من أي الـتزامات أمنيـة أمريكية
للكويت ولكن أيضا من جناح كل من
إدارتي ريـــغــان وبـــوش في تـــوجــيه
محـاوالت مجـلس الشـيوخ األمـريكي
لـفرض عـقوبـات عـلى العـراق بـسبب
االنــتــهـــاكــات الــســابــقـــة لــلــقــانــون
الـــــدولـي.فـي ايــــــلـــــول  1990واجه
صــحــافـيــون بـريــطـانــيــون غالسـبي
حــول نص اجـتــمـاعــهـا مع الــرئـيس
صــدام حـســ فــأجـابت قــائــلـة: "من
الـواضح أننـي لم أفكـر ولم يـفـكر أي
شخص آخـر في أن العـراقيـ كانوا

سيحتلون كامل الكويت.

حــيث أصــبــحت خــبــيــرة في الــشـرق
األوسط وبـعـد تـعـيـيـنـات في الـكـويت
وسـوريــا ومـصـر  تـعــيـ غالسـبي
ســفــيــرة في الــعــراق فـي عـام 1989.
كانت أول امرأة تـع سـفيرة ألمـريكا

في دولـــة عـــربـــيـــة. في وقت الحق 
نقلهـا الى البعثة االمـريكية لدى األ
ـتــحـدة ثم نــقـلت إلـى جـنــــــــــــــوب ا
أفـريـقـيــا كـقـنـصل عـام في كـيب تـاون

حتى تــــــــقاعدها في عام 2002.
Â«b  fOzd « l  ¡UI  ‰Ë«

عــقـــدت غالســـبي أول لــقـــاء لـــهــا مع
الرئيس العراقي صدام حس ونائب
رئـــيس الــوزراء طـــارق عــزيــز في 25
تموز 1990. وقالت في بـرقـيتـها إلى
وزارة اخلــارجـــيــة: »اعــلـن الــرئــيس
الـعــراقي صـدام حــسـ في اخلـامس
والــعـــشــريـن من تــمـــوز أن الـــرئــيس
مـبارك سـيعـقـد اجتـمـاعا في الـرياض
في  28أو  29أو  30تــــــمــــــوز ان "لم
يحـدث شيء خطيـر" قبل ذلك كـما كان
صــدام وعــد مــبـارك.  نــشــر نــصـ
عـــلى األقل مـن االجــتـــمــاع. لم تـــؤكــد
وزارة اخلـارجـية األمـريـكـيـة دقـة هذه
الــنــصـــوص ولــكـن  نــشــر بـــرقــيــة
ـــكـــتـــبــة الـــرئـــاســـيــة غالســـبي في ا
ومــــتـــحـف جـــورج بــــوش األب قـــالت
ـكــنـنـا أن نـرى غالسـبي لــلـرئـيس:»
أنـكم نـشـرت عـددا كـبـيـرا من اجلـنـود
في اجلـنـوب. فـي الـعـادة هـذا األمـر ال
يـخـصنـا ولـكن عـنـدمـا يـحدث ذلك في
ســيـــاق تـــهــديـــداتــكـم ضــد الـــكــويت
عقول أن نشعر بالقلق. فسيكون من ا
لهذا السبب تلقيت تعليمات أن أطلب
ـواجهة منكم بـروح الصـداقة - عدم ا
ـاذا  – وفــيـمــا يــتــعــلق بــنــوايــاكـم: 
حتـشـد قـواتـكم قـريـبـا جـدا من حـدود
الكـويت? في وقت الحق نـشـر نص ما
قــالــته غالســبي لــلــرئــيس كــمــا يـلي:
لـيس لـدينـا أي رأي حـول الـصـراعات
الــعـربــيــة الــعــربــيــة مــثل نــزاعك مع
الـكــويت". وجـهـني الـوزيــر بـيـكـر إلى
التأكـيد على الـتعلـيمات الـتي أعطيت
ألول مـرة للـعـراق في الـستـيـنـيات من
ـاضي بــأن قــضـيــة الــكـويت الــقــرن ا

ليست مرتبطة بأمريكا.
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وهـــنــاك نـــســـخـــة أخـــرى من الـــنص
ز (نـشرت في صـحـيفـة نـيويـورك تـا
في  23 ايـــلــول  1990) حــيـث قــالت

ميالدهـا اليوم  26نيـسان وكـنت وما
ازال اســجل مــا اســـتــطــيع مـــعــرفــته
بتـواريخ ميـالد من اتعـرف علـيهم من
الــشــخـصــيـات الــسـيــاسـيــة الغـراض
العـمل الـصحـفي او للـتهـنئـة للـبعض
مـنـهم. مس ابــريل غالسـبي اصـبـحت
تـحـدة في الـعراق سـفيـرة الـواليـات ا
ــتــهـمــة انـهــا اعـطت (الــضـوء وهي ا
االخـضـر) لـغزو الـكـويت.بـعـد الـعودة
الى الـعـراق فـوجئـت انا وم عالء ذات
يـوم  وكنـا نـشـاهد اخـبـار الـتلـفـزيون
ان مس ابـــريـل الـــتـي نـــعـــرفــــهـــا في
القاهرة تـقدم اوراق اعتمـادها سفيرة
ـتــحـدة وكــنـا نــخـشى ان لــلـواليــات ا
تتصل بنا في اي يوم لكنها من حسن
احلظ لم تفعل.  بعد هذه السنوات ما
ـــــوقف زالت هـــــنـــــاك شـــــكـــــوك في ا
االمـريـكي ومــا قـالـته لـلـرئـيس صـدام
حسـ يوم قـابلـته قبل حتـرك القوات
الــعـراقـيــة الجـتـيــاح الـكــويت.تـابـعت
عــشــرات الــروايــات والــتــصــريــحـات
والــوثــائق من غـالســبي ومــســؤولـ
امـريــكـيـ وكـلـهــا تـلـمح الى الـضـوء
االخضـر والـعديـد منـهـا يشـير الى ان
واشــنــطن ارادت تــوريط الــعــراق كي

نطقة بقوة السالح. تتدخل في ا
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وللمـعلـومات أبريل مـواليد  26أبريل
نيسان  78) 1942سنة)  في فانكوفر
بكـولومبـيا الـبريطـانيـة وتخرجت من
كلية ميلز في أوكالند بكاليفورنيا في
عام  1963ومن مدرسـة بول هـ. نـيتز
ـتــقـدمـة من في الــدراسـات الـدولــيـة ا
جــامــعــة جــونــز هـوبــكــيــنــز فـي عـام
1965.
فـي عــــــام  1966دخـــــــلـت غالســـــــبي
ـتـحدة اخلـدمة اخلـارجـية لـلـواليات ا

اعـتدت في عـمـلي الصـحـفي االعتـماد
ـفـكـرات الـصـغـيـرة عـلى الـذاكـرة ثم ا
الــتي احــتــفظ بــهــا مــنــذ بـدء عــمــلي
الصحقي عام  1956ثم االعتماد على
ذاكـرة الـفـيــسـبـوك الـذي يـنـبـهـني كل
يـــوم بــاحـــداث مـــرت في حــيـــاتي في
اضية. من ذلك فوجئت ان السنوات ا
الفيسبوك ذكـرني بتاريخ ميالد انسة
امـريـكـيـة تـعـرفت عـلـيـهـا في الـقـاهرة
ـكتب وكـالة ح كـــــنت اعـمل مديـرا 
االنـباء الـعـراقـية.(1972-1976) قبل
ذلك كان لي صديق فـرنسي عرفته في
ـلـحق الــصـحـفي جـورج بـغــداد هـو ا
مــوسى وحــ الــتــحــقت بــعـمــلي في
مصر وجدته هناك ملحقا صحفيا في
السـفارة الفـرنسـية وجتددت مـعرفتي
ـــلـــحق به وعن طـــريـــقـه عـــرفـــني بـــا
ــلــحق الــصــحــفي الــبــريـــطــاني ثم ا
الــصــحـــفي الــصـــيــني ثم مـــســؤولــة
العالقات في السفـارة االمريكية وكان
هـــؤالء مـــصـــدرا مـــهــمـــا فـي اخـــبــار
ـصرية مع دولـهم وخاصة العالقات ا
امريكا ايـام حرب تشرين وعـبور قناة
السـويس عام  1973والزيـارات التي
قــام بـهـا لـلــمـمـنـطـقــة وزيـر خـاريـجـة
امــريـكـا هــنـري كـيــسـنـجــر.ويـوم قـرر
الـصـديق جـورج مـوسى الـزواج طلب
مـني ان اكون شـاهـد الـزواج في حفل
زواجه امام الـسفـير الـفرنـسي اضافة
ـلحق الـصـيني الى شـاهد اخـر كـان ا
لـكـنه اعـتـذر قـائال ان حـكـومـته تـمـنع
ذلك فــتــحـول اخلــيـار الى االمــريـكــيـة

وهكذا كان.
…dOHÝ `³Bð Ã«Ëe « …b¼Uý 

فـاجأة بـالنـسبـة لكـثيـرين من قراء وا
قال ان اسمها (ابريل غالسبي) هذا ا
الـــتي ذكــرني الــفــيــســبــوك ان ذكــرى
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ـهني ومـعنـونة الى وزارة الـداخلـية ـدرسيـة الصـادرة من مـديريـة تربـية الـكرخ/ الـثانـية لـلتـعـليم ا فقـدت مني الـوثيـقة ا
?qOKš ‚«“d. فـعلى من يـعثر عـليـها االتصـال بالرقم  07700024099 وله « b³Ž wK?Ž بتاريخ 4/3/ 2020 بأسم الـطالب

مكافأة مجزية.

االجـــتـــمـــاع عــلـى الـــنـــحــو الـــتـــالي:
أوضــحـت الــســفــيـرة األمــريــكــيــة في
تـحدة مؤتـمـر صحـفي أن "الواليـات ا
لم تـتخـذ مـوقفـا حـول النـزاع الـعربي
الــــعـــــربي مــــثـل خالف الـــــعــــراق مع
الـــكــويـت". غــيـــر أنــهـــا أوضــحت أنه
يـنـبـغي تـسـويـة اخلالفـات بـالوسـائل
السـلمـيـة. تراجـعت مخـاوف غالسبي
إلى حد كبير عنـدما قال لها صدام أن
رتقب في اجتـماع العـراق والكـويت ا
جدة كـان بروتـوكوليـا تلـيه منـاقشات
موضوعـية في بغـداد. ردا على سؤال
الـسفـيـرة حدد صـدام مـوعدا لـوصول
ولي العهـد (الكويت) سـعد العـبد الله
الــسـالم الــصـبــاح إلى بـغــداد الجـراء
مـنـاقـشات جـوهـريـة. (وهـذا يـبدو في
وقت الحق أنه كـان خـداع حـقيـقي من

صدام). «حسب السفير كيلغور
قـدم جيـمس أكـيـنز الـسـفيـر األمـريكي
مـلكة العـربية السـعودية آنذاك لدى ا
مــنــظــورا مــخــتـــلــفــا إلى حــد مــا في
قـابـلـة التي أجـريت مـعه عام 2000 ا
في بـرنـامج تـلـفـزيـوني عـلى قـنـاة بي
بي إس: قال »لقـد اتـخـذت [غالسبي]
خـطا أمـريكـيا مـسـتقـيمـا وهو أنـنا ال
نـــتـــخــذ مـــواقف بـــشـــأن الـــنـــزاعــات
احلدوديـة ب البـلدان الـصديـقة. هذا
ـعـيـار. هـذا مـا تـقولـه دائمـا. لم هـو ا
تـقل 'الــسـيــد الــرئـيس إذا كــنت حــقـا
تـفكـر في غـزو الـكويت -بـالـله عـليك-
فإنـنا سـنسـقط علـيك غضب الـله على
قصـورك اخلاصـة وعلى بـلدك وسوف
يتم تدمير كل شيء. 'إنها لم تقل هذا

الشيء. وال أي دبلوماسي.
w³Ýöſ …dOH « VzU½

أشـار جـوزيف ويـلـسون نـائب رئـيس
بــعـــثـــة غـالســـبي في بـــغـــداد إلى أن
اجـتمـاعهـا مع الـرئيـس صدام حـس

في مــقـابــلـة تـلــفـزيــــــــــونـيـة  في 14
ايــــــار 2004 لــــــقــــــد قـــــــال لي أحــــــد
ــشـاركـ الـعــراقـيـ فـي االجـتـمـاع ا
[...] صدام لم يـسيء فهـمه فال يعـتقد
أنه كان يحـصل على الضـوء األخضر

أو األصفر".
e¹eŽ ‚—UÞ Í«— 

إن وجـهـات نـظـر ويـلـسـون حـول هذه
ــسـألــة تـتــمـاشى مـع وجـهــات نـظـر ا
نــائب رئـيس الــوزراء الـســابق طـارق
عزيـز الذي قـال في مقـابلـة مع فرونت
الين فـي عــــام  1996أنـه قـــــبل غـــــزو

الكويت لم تكن لـدى العراق أي أوهام
حــول الـتـدخل الــعـسـكــري األمـريـكي.
ـثـل في مـقــابــلـة مـع فـرونت الين وبــا
عام  2000 أعلن عزيـز: "لم تكن هناك
إشــارات مـــخـــتــلـــطـــة" وأوضح: كــان
اجـتمـاعـا روتيـنـيـا. . لم تقل أي شيء
غـيـر عـادي بـالـنـسـبـة ألي دبـلومـاسي
مـحتـرف يـقول دون تـعـليـمـات سابـقة
من حكـومتـه. لم تطـلب تواجـد اخرين

في مقـابلتـها مع الـرئيس [صدام]. 
اسـتــدعـائــهـا من قـبـل الـرئـيس. ... لم
تـــكن مــســتــعـــدة .... كــان الــنــاس في
واشنطن نائم لذلك كانت في حاجة
إلى نـــصـف ســـاعـــة لـالتـــصـــال بـــأي
شـــــــخـص في واشـــــــنـــــــطـن وطـــــــلب
الـتــعــلــيــمــات. لــذلك مــا قـالــته كــانت
تعـليـقات روتـينـية كالسـيكـية مثل أي
تعـلـيقـات يطـلب منـها الـرئيس نـقلـها

إلى الرئيس بوش.
wJ¹d « qF  œ— ŸuI²¹ ÊU  Â«b  ∫„ôuÐ

كيـنيـث بوالك من مـؤسسـة بروكـينـغز
ز في كتب في صـحيـفة نـيويـورك تا
أنه ال يــــتــــفق مع 2003شــــبـــاط  21
وجهات النظـر (التي سبق ذكرها) من

راقبـــــــ مثل إدوارد مورتيمر: ا
في الـواقع كل األدلة تـشـيـر إلى عكس
ذلـك: صــدام حــســ يــعـــتــقــد أنه من
ــتــحــدة ـــرجح جــدا أن الــواليـــات ا ا
ستحاول حتـرير الكويت ولـكن مقتنع
سلحة بأننا لن نرسل سوى القوات ا
كن أن يقضى خفيفة التسليح التي 
عــــلــــيــــهــــا من قــــبـل قــــوات احلـــرس
اجلــمـهــوري الـبــالـغـة  120ألف فـرد.
بعـد ذلك افترض أن واشـنطن سـتقبل
ر غزوه. كتب األساتذة جـون ميرشا
وســتــيــفن والت في طــبــعــة يــنــايـر /
فـبــرايـر  2003 من صــحـيـفــة فـورين
بـولـيـسـي أن صـدام طـلب مـعـرفـة ردة
تـحدة لـغزو الـكويت. فعل الـواليـات ا
إلى جانب تعليق غالسبي التي قالت:
ـتـحدة أي رأي "لـيس لـدى الـواليـات ا
حول الصراعات العربية العربية مثل
خالفــاتك احلـدوديــة مع الــكـويت" في
وقت سـابـق أخـبـرت واشــنـطن صـدام
بأن واشنطن ليس لديها أي التزامات
دفـــاعـــيــة أو أمـــنـــيـــة خـــاصـــة جتــاه

الكويت".
تحـدة تعتزم ا لم تكن الـواليات ا  ر
إعطـاء الـضوء األخـضر لـلعـراق ولكن

هذا ما فعلته فعليا".

5 Š s ×

بيروت

dE(« ¡UN²½≈ bFÐ WOzUNM «  U½U×² ù« ∫rOKF² «
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أكــدت وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي ان
اجلــامـعــات الـعــراقـيــة تـعــمل عـلى
إنــــهـــاء الـــكــــورس الـــثـــانـي عـــبـــر
ـنـصـات االلـكـتـرونـيـة مـؤكـدة أن ا
(االمتحانات النهـائية ستجري بعد
انـتــهـاء حـظـر الــتـجـوال والــعـطـلـة
االجــــبـــاريــــة وحــــسب صـالحــــيـــة
اجلـــامـــعــــات لـــتـــحـــديـــد اجلـــدول
ـــتــــحـــدث االمــــتـــحــــاني). وقــــال ا
الـــرســـمي بـــاسـم الـــوزارة عـــدنــان
الــعـربي إن (وزارة الـتــعـلـيم احـدى
مؤسـسات الدولة الـتي تعتـمد على
قــراراتـهــا وفق مــا تــصـدره خــلــيـة
االزمــة احلــكــومــيــة فــيــمـا يــخص
اسـتـمـرار تـعـطـيل دوام اجلـامـعـات
والـــكـــلـــيـــات واســـتـــمـــرار حـــظـــر

التجوال اجلزئي او الشامل) .
واضـاف انه (فــيــمـا يــخص اكــمـال
ـواد الـدراسـيـة لــلـكـورس الـثـاني ا
عـمــلـنـا كــمـا عـمــلت الـدول االخـرى
نصـات االلكتـرونية وهي بإنـشاء ا
اجراء بـديل مبـينـا ان اجلامـعات ال
تــزال تـعــمل وفق هــذا الــنــظـام من
اجل الـتواصل مع طـلـبتـها واكـمال
ــطـلـوبـة وتــهـيـئـة الــطـلـبـة ـواد ا ا

خلوض االمتحانات النهائية).
ودعـا الـعربي (الـطـلـبة إلى مـواكـبة
حـضـور احملـاضـرات االلــكـتـرونـيـة

ـواد من ـثـابــرة عـلى مـتــابـعـة ا وا
اجـل االســـــــــتــــــــعـــــــــداد خلــــــــوض
االمـتحـانات الـنـهائـية بـعد الـعطـلة
االجـــبــاريــة الـــتي فــرضـت بــســبب
فـيــروس كـورونـا وكـذلك رفع حـظـر
الـتــجـوال كـلــيـاً وحـسـب صالحـيـة
ـسـتـشـار اجلـامـعـات).وأسـتــقـبـل ا
ـعادن الـعلـمي لـوزارة الصـنـاعة وا
عــمــار عــبــد الــله حــمــد اجلــنـابـي
ــثل مـؤسـســة الـعــلـمـاء في وفـدا 
الـــعــراق ضـم نــخـــبــة من أســـاتــذة
اجلامعـات العراقية ومـختص في
وزارة الـصــحـة والــقـطــاع اخلـاص
لـلــتـبــاحث بـشــأن آلـيـات الــتـعـاون
ـستقبـلي لتأم شتـرك والعمل ا ا
مـتـطـلـبـات ومـسـتـلـزمـات مـكـافـحـة
فـــــايـــــروس كــــورونـــــا واحلـــــد من
انـتــشـاره في الـبالد وذلك بـتـوجـيه
من األمانة العامة جمللس الـوزراء .
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(اجلـــــنــــــابي اســـــتــــــعـــــرض خالل
اإلجـتـمـاع الـنـتـائج الـتي حـقـقـتـهـا
شـــركـــات الــــوزارة خالل الــــفـــتـــرة
اضية بتوجـيه ومتابعة من وزير ا
ـــعــادن الـــدكــتــور : الــصـــنــاعــة وا
صـــالــح عـــبـــــد الـــله اجلــــبــــوري :
تمثلـة بتصنيع األجـهزة الطبية وا
كـاجـهـزة الـتـنـفس الـصـنـاعي الـتي
حــصــلت عــلى شــهــادات الــفــحص

ـــركــزي ـــعـــايــرة مـن اجلــهـــاز ا وا
لــلــتـقــيـيس والــسـيــطـرة الــنـوعــيـة
وغرف الـتعفـير لألشخـاص وإنتاج
وجتــهــيــز الــكــمـــامــات ومــخــتــلف
معـدات ومـواد الـتـعـقـيم والـتـعـفـير
ـسـتـلزمـات الـطـبـيـة لدعم وأنـواع ا
ـــؤســســات الـــقــطـــاع الــصـــحي وا
احلـكـومــيـة األخـرى لــتـجـاوز أزمـة
جــائـحـة كـورونــا)  مـشـيـراً الى ان
(هناك أفاقا عديدة للتعاون والعمل
ــشــتـرك بــ الــوزارة ومــؤســسـة ا
الــعــلــمــاء إلســنــاد جــهــود وخــطط

كافحة الوبـاء). الدولة 
ودعـا (أعضاء الوفد لالنضمام إلى
خـلـيـة األزمـة الـعـلـمـيـة في الـوزارة

لــلــتـــوصل إلى ابــتــكــارات جــديــدة
ـــزيـــد من اإلجنـــازات وحتـــقـــيـق ا
مــؤكــداً في ذات الـــوقت اســتــعــداد
الـوزارة وشــركـاتــهـا لــلـتــعـاون من
اجل تـــــقـــــد كـل وســـــائل الـــــدعم
ـمـكـنـة لـقـطـاع الـصـحة واإلسنـاد ا
وقـطـاعـات الدولـة األخـرى لـتـخطي
األزمــة).  مــن جـانــبه أبــدى الــوفـد
الـــضــــيف أعــــجــــابه بــــاإلجنـــازات
ـــواد ــــتـــحـــقــــقـــة واألجــــهـــزة وا ا
ــنــتـجــة بــاحـدث ــســتــلـزمــات ا وا
ية  مبدياً (الرغبة واصفات العا ا
بــــالـــعــــمل مع وزارة الــــصـــنــــاعـــة
ــعـادن واإلســهــام في مـجــابــهـة وا

خطر الوبـاء).
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أتــلــفت فــرق الـــرقــابــة الــصــحــيــة
التابعة الى قطاع النجف اجلنوبي
واد الغذائية   كميات كبيـرة من ا
غيـر الصاحلـة لإلستهالك الـبشري
. وقــال مــديــر الــرقـابــة الــصــحــيـة

ـوسـوي فـي بـيان يـحـيى بـسـتـان ا
امس ان( فـرق الــرقــابـة الــصـحــيـة
الـتــابـعـة لـلــقـطـاع وبــالـتـعـاون مع
جــــهــــاز األمـن الــــوطــــنـي مــــكــــتب
ــة الــرضــويـــة ومــكــافـــحــة اجلــر
نظـمة في النـجف األشرف نفذت ا

حمـلة صحـية مـشتركـة اسفرت عن
العثور على مـا مجموعه  طن من
ـواد الـغـذائـيـة  مـخـتـلـفـة األنواع ا
ــنــاشيء  فــتــمـت مــصــادرتــهـا وا
ونقـلها واتالفـها في منـطقة الـطمر
) . وقدم الصحي في حي احلـرفي

ـوسـوي (شكـره الى مـدير نـاحـية ا
ـا ابداه من الـرضـوية عـلي نـايف  
تـعاون مع فـرق الرقـابة الـصحـية 
وتــسـهـيـل مـهـمــة عـمــلـنـا وتــوفـيـر
مـفـرزة من الـشـرطــة لـتـقـد الـدعم
واإلســـنــاد لــهـم في هــذه احلـــمــلــة
واطنـ (للتأكد الصحيـة). داعيًا ا
ـــــواد من سـالمـــــة وصـالحـــــيـــــة ا
الغـذائيـة قبل شـرائهـا حفـاظا على
سـالمـتـهـم). واعـلـنت دائــرة صـحـة
الـنـجف عن مـغـادرة   165مالمـسـاً
ألماكن احلـجر الصـحي دون ظهور
أعراض مرضية . وقال مدير شعبة
وسوي األمراض الـتنـفسـية لـيث ا
ـــغـــادرين وهم من في بـــيـــان ان (ا
المــســ ألحــد عــشــر مــصــابــاً  ا
تبق غادرتهم يكون مجموع ا و

من احملــجـورين    237مـحــجـوراً).
ـــوســــوي عــــلى الــــفـــرق واثـــنـى ا
الـصحـية والـكـادر الطـبي اخملتص
من جـمـيـع الـقـطـاعـات  والـذي قام
ـــتــابـــعــة احملـــجــوريـن و ـــجــراء
الفحوصات الالزمة لهم طيلة فترة

احلجر البالغة   14يوما).

UI¡∫ صدام حس يلتقي السفيرة غالسبي وبينهما مترجم

ـلك أي رأي حول غالسبي: لـكنـنا ال 
الــصـراعــات الـعـربــيـة الــعـربــيـة مـثل

خالفاتك احلدودية مع الكويت". 
كــنـت في الــســـفـــارة األمــريـــكـــيــة في
الكويت فـي أواخر السـتينـيات. كانت
التـعلـيمـات التي تـلقـينـاها خالل هذه
الـفـتـرة هي أنه يـنـبـغي لـنـا أال نـعـرب
ـــســـألـــة وأن عن رأي بـــشـــأن هــــذه ا
سألـة ليست مرتـبطة بـأمريكا. وجه ا
ـتـحـدثـ الـرسـمـيـ جـيـمس بـيـكـر ا

لـدينـا لـلتـأكـيد عـلى هـذه التـعـليـمات.
ـشـكـلة نـأمل أن تـتمـكن من حل هـذه ا
بـاسـتـخـدام أي وسـائل مـنـاسـبـة عـبر
الــقـلـيــبي (الـشــاذلي الـقـلــيـبي األمـ
العـام جلـامعـة الدول الـعربـية) أو عن
طـــريق الــرئــــــــــــيس مــبـــارك. كل مــا
نـأمـله هــو أن يـتم حل هـذه الـقـضـايـا

بسرعة.
عـــنـــدمـــا نـــشـــرت هـــذه الـــنـــصــوص
زعـومة علـنا اتهـمت غالسبي بـأنها ا
حــصـلت عـلى مــوافـقـة ضـمــنـيـة عـلى
الغـزو العـراقي للكـويت الذي وقع في
قــــيل أن تـــصــــريـــحـــات .1990اب  2
غالسـبي ذكـرت: "لـيس لـديـنـا أي رأي
بـشــأن صـراعـاتك الـعـربــيـة الـعـربـيـة"
و"إن قـضـيـة الكـويت لـيـست مـرتـبـطة
بأمـريكـا" فسـرها الـرئيس صـدام على
أن لـــلــعـــراق  حـــريـــة الـــتــصـــرف في
نزاعاته مع الكويت كمـا يراه مناسبا.
 - لـو حـذروا الـعـراق هل كـان يـحـدث
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في نــــيــــســـان  1991أدلت غالســــبي
بشهادتـها أمام جلنة مـجلس الشيوخ
األمـريـكي للـعالقـات اخلـارجـيـة. قالت
"حذرت في  25يوليو (تـموز) الرئيس
الـعـراقي صـدام حـسـ من اسـتـخدام

القوة لتسوية نزاعه مع الكويت". 
لـكن غالسـبي نـفـسـهـا لـسـنوات ظـلت
صامـتـة حول عـملـهـا في العـراق. لكن
في اذار  2008أجرت صحيفة احلياة
قابـلة قالت أنها ال مقابلة مـعها. في ا
تــأسف. واضـافـت: "انـتــهى األمـر". "ال
أحد يريـد أن يلقي الـلوم وأنا سـعيدة
ـا لم أكن قـادرة جـدا ألخـذ الــلـوم ور
عـلى جـعل صـدام حـس يـعـتـقـد أنـنا
سوف نـفعل ما قـلنـا أننا سـوف نفعل
ولـــكن بـــكل أمـــانـــة ال أعـــتـــقــد أن أي
شــخص بـــالــعــالـم كــان بــإمـــكــانه أن
قـابـلة يـقنـعه". أشـارت غالسـبي في ا
إلـى أن الــرئــيس خالل لــقــائــهــا مــعه
تــلــقى اتــصـاال هــاتــفـيــا من الــرئـيس
ــصـري حـســني مـبــارك. أضـافت أن ا
ــبــارك أنه صـــدام أكــد لـــهــا أنه أكـــد 

سيحاول تسوية النزاع. 
  5OJ¹d « 5 ËR  s  dE½  UNłË 

في عام  2002نـشـر تـقـريـر واشـنـطن
حـول شـؤون الــشـرق األوسط تـقـريـرا
جـديــدا عن لــقـاء غالســبي-صـدام من
قبل أنـدرو كـيلـغور الـسفـير األمـريكي
الــســابق فـي قــطــر. أوجــز كـــيــلــغــور
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ــوسـيــقـيــة اآللـيـة ــقـطــوعـات ا من ا
ـسـرحـية والـسـيـنمـائـية). لألعـمال ا

كمـا نـعت نقـابـة الفـنانـ الـعراقـي
وت عن عمر ناهز نعيم الذي غيـبه ا

الـ  95عاما .
لحن صباح زيارة لـ ( الزمان وقال ا
) امس ان ( احلــــــــزن خـــــــيـم عـــــــلى
ـطــربـ ــوسـيــقـيــ وا الــفـنــانـ ا
ـلـحن بـعـدمــا  نـشـر خـبــر رحـيل ا
ـوسـيـقـار اسـتـاذنـا الـكـبـير نـاظم وا
نـــعـــيم الـــذي كـــان يـــتــردد عـــلى دار
االذاعة والـتـلفـزيـون وعرفـته بـالرغم
من صــــــغــــــر عــــــمــــــري فـي اواخـــــر
السبـعيـنيات كـموسيـقار كبـير وكان
يحـاورنا ويهـتم بنـا ويشـجعـنا على
ـوسيقى والـولوج في هذا ارسة ا
الـعـالم وكـان اليـبـخل بـايـة مـعـلـومـة
موسـيقـيـة او ثقـافيـة لتالمـذته وكان
يـشعـر بـالـفخـر والـفـرح عنـدمـا يـجد
ـارس الــعـزف وله تـطـلـعـات شـابـا 
حلــنـــيـــة وهـــذا مـــاضـــاعف حـــبـــنــا
للمـوسيقى وبـالتالي الـلحن وحزنت
كــــثـــيــــرا عـــنــــدمـــا اخــــبــــرني احـــد

ــوسـيــقــيـ ان نــعــيم تـرك ا
الـــعـــراق وغـــادره لـــظـــروف

(تيتل): برنامج كرستة وعمل
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تخصه عام  1982ليحط الرحال مع
عائلته في أمـريكا وحلبه لـعمله بدا
وسيقى منذ هناك يعمل في مجال ا
الـــــيــــوم االول لـــــوصــــولـه إلى بالد
ــهـجــر) واضـاف زيــارة ان (نــعـيم ا
ولــد في بــغــداد عـام  ?1925ويــعـد
أشـــهـــر وأبـــرز مـــلـــحـــني الـــعـــراق
والـوطن الـعــربي من خالل مـا قـدمه
من أحلـــان وصـــلت شــهـــرتـــهــا إلى
الــسـاحــة الـغـنــائـيــة الـعــربـيـة ومن
أشــهــر تــلك األغــاني الــتـي حلــنــهـا
للـفـنان نـاظم الـغزالي :فـوك الـنخل
طالعة من بـيت أبوها أحبك وأحب
كلـمن يـحبـك يا أم الـعـيون الـسود
مـــاريــــده الــــغــــلـــوبـي مـــروا عــــلي
احلـلــوين. كـمــا قـدم أحلـانــاً كـثـيـرة
لـنــجـوم الـغــنـاء الـعـراقـي كـوحـيـدة
خـلـيل مـائدة نـزهت أحـالم وهبي

فؤاد سالم وغيرهم).
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نـــعت وزارة الــثــقــافـــة والــســيــاحــة
ــــلـــحــــنـــ واآلثــــار شــــيخ ا
ـوسـيـقـار نـاظم نـعيـم الذي ا
اضي وت اخلميس ا غيبه ا
ــديــنــة في دار لــلــمــســنــ 
ديــتــرويت الــتــابــعــة لــواليــة
مـيشـيـغـان األمـريكـيـة وتـقدم
وزيــر الــثــقــافــة عــبــداالمــيــر
احلـــمــــدانـي (بـــالــــتــــعــــزيـــة
ــواســـاة لــلــوسـط الــفــني وا
لرحـيل  نعيم بـعد عـمر زاخر
ـوسـيـقـيـة التي ـنجـزات ا بـا
وصلت شهرتـها إلى الساحة
الــغـنـائــيـة الــعـربــيـة إذ قـدم
الــعــديــد من األحلــان لــكــبــار
طرب العـراقي من أمثال ا
نـــاظـم الـــغـــزالي الـــذي رافق
مــسـيــرته بـالــعـزف عــلى آلـة
الـــكــــمــــان وقـــيــــادة فـــرقــــته
وسيـقية فـضال عن العديد ا

الفجر :  3:50
الظهر : 12:07
غرب : 6:50 ا

ÊUC — WO U ≈

WM'« »«uÐ«
قــال رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم (إذا جـاء
رمـضان فـتحت أبـواب اجلـنة وغـلـقت أبواب الـنار

.( وصفدت الشياط
(رواه مسلم).
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حذار الذهـاب بعيداً في السلبـيات واضبط التشكيك
في عالقتك.رقم احلظ.2

qL(«

الـتـماريـن الـيـومـيـة تسـاعـد عـلـى خـلق راحـة نـفـسـية
فتكون أكثر حيوية.
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 حلـسن احلـظ أن األمـور تـهـدأ فــتـشـعــر بـاالنـفـراج
جتد احللول. رقم احلظ.3
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عطيات حولك وبآخـر رأي تسمعه فتغيّر تتأثر بـكل ا
االجتاه ثم تتراجع.
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هني وقد  يسود جـو من التفاهم محيـطك العائلي وا
حتررت من بعض القيود .
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 حــاول أن حتـافظ عــلى مــعـنــويـاتك وثــقــتك بـالــنـفس
وتبقى واقعياً في كل الظروف.
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ترتاح نفـسياً وصحيا. غياب الثقة بينك وب الشريك
سببها االنانية.

ÊUÞd «

ـعـامــلـة اخلـاصـة حـافـظ عـلى أسـرارك وعالقــاتك وا
يّزك بها الشريك عن اآلخرين . التي 
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الـشـراكة في الـعمـل سالح ذو حدّين لـذا يـستـحسن
أن تبادر الى حتديد الشروط .
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ـتـرددة. احـزم أمرك ال تـكن من أصـحـاب الـقرارات ا
وسر بخطاك للمحافظة على رشاقتك.
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بـادر الى مـعـاجلـة االمـرقـبل تـفـاقـمه ولـيـكـون ميـزانك
. دقيقاً

¡«—cF «

تـتابع بـدقـة ما يـحـصل حـولك وتتـوصل إلى الـنـتائج
وتفرض أسلوبك على اآلخرين .

 u(«
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ـكـونة اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات ا
من ســتــة حــروف ضــمن خــانــة الــدائــرة
ــظــلــلــة حتــصل عــلى حــروف الــكــلــمــة ا
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اولـه رحـــمه . واوســــطه مــــغـــفـــرة
.واخــره عـــتق مـن الــنـــيــران .وانه
شــهــر الــبــطــوالت والــتــضــحــيـات

والفداء .
شـهـر بـدر والـفـتح وانه مـوسم من
مــواسم الـله تـعــالى اخلـوالـد .فـيه
من اخلير الـكثيـر والبر والـنفحات

ماليس في غيره .
ـبارك كـان نزول وفي هـذا الشـهر ا
الـقــران الـكــر الـدســتـور اخلــالـد

وهو مصدر كل تشريع . 
وقــد جـعـله الـله سـبـحـانه وتـعـالى
الـدلـيل والـنـور الـوضـاء لـلـنـفـوس
احلـائــرة وشـريـعـة مــتـكـامــلـة لـكل

زمان ومكان .
اخـــــــي الــــصــــائم فـــــكن في هــــذا
ـــبـــارك اكــثـــر شـــعــوراً الـــشــهـــر ا
ـسؤولـية ورقابـة ذاتيـة واشاعة با
لــــلــــروح واالحـــســــاس بــــحــــاجـــة

االخرين .
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قال الله تعالى في كتابه احلكيم:
(يـاأيـهـا الــذين امـنـو كــتب عـلـيـكم
الــصـيـام كـمـا كــتب عـلى الـذين من
قـبـلـكـم لـعـلـكم تــتـقـون) نـعم اخـوة
ـســلـمـون هـذا االسالم يـسـتــقـبل ا

بارك.  الشهر ا
شهر تتحـول فيه النفوس الى قوة
واحـــدة حـــيـث االمـــســـاك في وقت

واحد .
واالفــــطـــــار في وقـت واحــــد واداء
صالة الـــتـــراويـح في صف واحـــد
وفي جــمـاعـة واحــدة ومن شـذ عن
هـــذا الـــســلـــوك وعن هـــذا الـــنــهج
القو يـشعر بـانه يعيش في عالم

الغربة .
في هــذا الـشـهـر الـفـضـيل وفي ظل
هـــذا اجلــــو الــــروحـــانـي تـــســــكن
الـنـفـوس ويـخـشع الـقـلب ويـصون

العزم انه شهر مبارك. 

درامــــــــا بـولــيـســيـة مــشـوقــة حـول
قـــضـــــــــــيــــة االجتـــار بــــاالعـــضـــاء
ــمــثـل غــسـان الــبــشــريــة نــشــاهــد ا
مــسـعــود في مـســلـسل (مــقـابــلـة مع
الـسـيد ادم) وهـنـاك مـسـلـسل (احلى
االيــام) بــطــولـــة مــعــتــصـم الــنــهــار
ـصري ـمثل ا وروجيـنا. ويـتـقاسم ا
احــمـد بـديــر ومـنــال سالمـة بــطـولـة
مــســلـسـل (يـانــا يــاجـدو) ويــتــنـاول

صراع االجيال. 
ـصــري مــحــمـد ــمـثـل ا ويــخــوض ا
هــنـيــدي جتـربــة مــتـمــيـزة من خالل

سلسل الكارتوني (فوالنيا). ا
ويطل النجم اياد راضي على شاشة
(الــــشــــرقــــيـــــة) من خـالل بــــرنــــامج
(كمامات وطن) اخراج سامر حكمت,
وعنـوان هذا الـبرنـامج قابل لـلقراءة
بطـريقـت ,اما : كـمـامات وطن ,او :

كما  –مات  –وطن.
وقــد  اخــتـيــار عــنـوان الــبــرنـامج
ـشـاهد في بـالـطـريقـة الـتي عـرفـهـا ا
عناوين برامج الشرقيـة ومضامينها
.وتعود جنمة هوى بغداد ,زهراء بن
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اطلـقت مـجمـوعـة قنـوات (الـشرقـية)
اجلمعة دورتها الرمضانية اجلديدة
في واحــدة من اضــخم انــتــاجــاتــهـا
االعالمـيـة والـتـلـفـزيـونـية
سواء عبـر قناة (الـشرقية
األم) او (الشرقـية نيوز) ,
الــــغــــنــــيــــة بــــالــــبــــرامج
االنـســانـيـة والــتـرفـيــهـيـة
واالجتماعـية والسـياسية
والتي تضم ايضـا العديد
ـسـلــسالت الـعـربـيـة من ا
ـسـلسل ـمتـعـة ومـنهـا ا ا
الـســوري (بـروكــار) الـذي
تــدور احـداثـه في مــشـغل
في حـــــــــارة بــــــــروكــــــــار.
ــــســـــلــــسـل الــــعـــــربي وا
(نـبض) الـذي يـشارك فـيه
مثلون الـعراقيون ستار ا
خـــــــضـــــــيـــــــر وســــــوالف
ــنـــعم والـــســـوري عـــبـــدا
عمـايـري ويتـنـاول حكـاية
الــــفـــــتـــــاة نـــــبض الـــــتي
تــتـــعــرض حلــادث تــفــقــد
ذاكــرتــهـا عــلى اثــره.وفي
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عن  دارِ القُرآن
ـابع الــكــر الــتـَّ
لــــــلــــــعـــــــتــــــبــــــة
ـقدسة في احلسـينـية ا
مـــحـــافــــظـــة كــــربالء صـــدر
لـــلـــكـــاتـب نـــزار حـــيـــدر عن
مـطـبـعـةِ دار الــعِـتـرة  كـتـاب
(أَسـحـار رمـضانـيَّـة (الـكِـتابُ
األَوَّل) لـيـكونَ إِضـافـةً جـديدةً
ــةِ . ــــكـــتــــبــــةِ الـــقُــــرآنــــيـَّ في ا

يــنـصح اطــبــاء الـتــغـذيــة بـتــجـنب
االفــطــار عــلى اي عــصــيـر حــتى
وان كـان طــبـيـعــيـا الن الـعــصـيـر
يــفـــاجيء الــبــنـــكــريــاس فـــيــفــرز
ا االنـسـولـ بـشـكل عـشـوائـي 
يــتــســبب بــاضــطـراب فـي عـمــله.
عـلى عـكس الـتــمـر وعـنـد مـضـغه
مرات عـدة في الفم يـعطي اشارة
للبـنكرياس لـلتهيـوء والبدء بافراز
االنـسولـ بشـكل طبـيعي ومـنظم

حسب حاجة اجلسم.
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هو : (احلوار مسـتمر بعـدد كبير من
جنـوم الــشـاشـة) حـيث يــظـهـر مـقـدم
الــبـرامج الــشـهــيـر نــبــيل جـاسم في
بــرنـــامج (أقــصــر الــطـــرق مع نــبــيل

جاسم). 
ويـــعــــود بـــرنـــامـج (اجلـــمــــهـــوريـــة
الـــســادســة) بـــشــكل مــتـــجــدد حــيث
يخوض علي عـماد في ملفـات جدلية
وقـــضـــايـــا كـــبـــرى.  ويـــقص كـــبـــار
ــؤرخـ جتــاربــهم مع ــفــكــرين وا ا
دنــيـا الــقـصــوص في بــرنـامج (فالن
الـفالني). ويـسـتـأنف بـرنـامج(طـبـعة
محدودة) طبعته الفـكرية واالنسانية
واالقتصادية مع عـامر ابراهيم حيث
 يـضــيف في شــهـر رمـضــان احلـالي
سياسيـ وخبراء ومتـخصص في
مجاالت عدة . يستطلع معهم االدوار
الـتـي احـدثـوا من خاللــهـا الـتــغـيـيـر
ــنـشــود جملــتـمــاعــاتـهم. امــا حـدث ا
الـيــوم فـتـواصل نــوار عـاصم عـرض
تــفــاصــيــله عــبـر (مــانــشــيت أحــمـر)
والــذي يــبــحث مــلــفــات الــعــراقــيـ

وشؤون حياتهم.

وهــــنــــاك بــــرنــــامج عـن االطــــعــــمـــة
ة) الـرمـضـانـيـة عـنـوانه (سـفـرة دا
تقدمه وليان البياتي والشيف محمد
سـوادي.كـمـا يــقـدم احـمـد اخلـفـاجي
ـتـعـة وسـوالف سـهـرة رمــضـانـيـة 
ضـــمـن بـــرنـــامج (فـــوانـــيس) الـــذي
شاركة تعة و يتضمن مسابقـات 

. مجموعة من الفنان
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امــا شــعـار (الــشــــــرقـيــة نــيـوز) في
الـشــهـر الــفـضـيل وفـي زمن كـورونـا

ــر بــهـا ــاديـة الــتي  والــضــائـقــة ا
العراق.مشيرة الى ان (القالدة تمنح
الى كل امــرأة عـراقــيــة قـامت بــعـمل
تـــطــوعي واســـتــثـــنــائي فـي خــدمــة
االخـــريـن وعـــانت مـن اجل تـــوفـــيـــر
ـــســـرة في مـــحـــيـــطـــهــا الــسـالم وا
االجــتــمــاعي واســتــحــقت ان حتــمل
هذه القالدة اعـترافا مـاديا ومعـنويا

يزة وخالقة ومضحية). بأنها 
وتـــطل الــنـــجــمــة االء حـــســ عــلى
ـــشـــاهـــدين في بـــرنـــامج ( االء في ا

ـيـز وانـسـاني رمـضـان) بـحـضـور 
مـــجــســدة شــخــصـــيــة (مــامــا لــوال)
بـنــسـخـتـهـا اجلـديــدة الـتي عـشـقـهـا
االطفال في برنامج (ماما لوال) الذي
عـرضـته الــقـنـاة في رمـضـان 2019.
امـــا بـــرنــامـج (بــات اليـف) فــيـــعــود
مــجــددا خالل الــدورة الـرمــضــانــيـة
باسـلوب جديـد وحتت شعـار (خليك
فـي الــبـــيت) حــيـث تــقـــدمه هــيـــفــاء
حسوني من البيت باجـواء تنافسية
ويــتــضــمن جــوائــز مـالــيــة كــبــيـرة.

مــيـم في الــبــرنــامـج االســتــعــراضي
الــغــنــائي اجلــديــد (عــشـق احلــيـاة)

اخراج مهند ابو خمرة.
وكمـا في كل دورة رمـضـانيـة لـلقـناة
هنـاك العديـد من البـرامج االنسـانية
ـتــمـيـزة ومــنـهـا بــرنـامج (اجلـيش ا
االبيض ) تقـد علي اخلـالدي الذي
ـضـحـ ومـنـقذي يـتـقصـى ظروف ا
ـصابـ بـفـايروس كـورونـا وتـتبع ا
خطواتـهم باسلـوب تلفـزيوني فريد,
وسيكون هناك تكر يستحقه افراد

هذا اجليش االبيض.
وقالت القـناة (اعتـاد العراقـيون منذ
اكـــثـــر من 17 عـــامـــا عــــلى تـــفـــاني
الــشـرقـيــة في اعـمــار الـبــيـوت الـتي
دمرتها احلـرب ضمن مشـروع القناة
االول "كـرسـتـة وعـمل" والـذي تـقـدمه

.( هذا العام جمانة كر
وتكـرم الـقنـاة خالل الشـهـر الفـضيل
راة العراقية ,ايقونة احلب واالمل ا
ثـالية عرفـانا بدورها رأة ا بقالدة ا
السـامي واالنسـاني حـيث تضـاعفت
جــهــودهــا في الــظــروف الــصــحــيــة علي اخلالدي يرتدي مالبس واقية
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ورد الى (الــــزمـــان) امس تـــعــــقـــيب من
ي و االعـالمي مــــلـــيـح صـــالح االكــــاد
ـقـيم في نـيـويـورك عـلى الـسـيرة شـكر ا
الـــذاتــيــة لــلـــروائــيــة الــراحـــلــة نــاصــرة
الــسـعـدون الــتي تـشــيـر الى حـصــولـهـا
عـلى بـكـالـوريــوس اقـتـصـاد  قـال فـيه :
ـــا هــذه من األخـــطـــاء الــتي يـــزخــر (ر
االنـتـرنت بــهـا وعـلى اخلــصـوص مـوقع
غــوغل .أسـتــطـيع ان اؤكــد ان الـفــقـيـدة
نـاصرة السعدون لم تتخرج بكالوريوس
اقتـصاد  بل كانت زميلتنا ورفيقتنا في
كـليـة االداب حـينـمـا كـانت هي في قسم
الــفـلــســفـة وانــا في قــسم الــصـحــافـة .
تـخـرجت عام 1966في قـسم الـفلـسـفة
وتـــخــــرجت انـــا 1968 الــــصـــحــــافـــة.
وسيـرتـهـا في صـفحـتـهـا على فـيـسـبوك
حـددت فـقط انــهـا تـخـرجـت في جـامـعـة

بغداد دون تفاصيل محددة).
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ــ إشــتـقــتي ثــوم)! وســؤال أخــر (
لكـلـبتك قـطـايف أو تاكـلي قـطايف!)
هـيــفـاء أبـدت إنــزعـاجـهــا وعـلـقت بـ
"شو هـاألسئلـة!" اما رواد الـسوشال
مـيــديـا فـإعـتـبــروا أن إعـداد احلـلـقـة
ضــــــــعـــــــيـف عــــــــلى الــــــــرغـم من أن
الــتـحــضـيــرات كــانت قـد بــدأت قـبل
أســبـــوع.. مــا وجه ســـؤال لــهــا "من
أوسم بـ معـتصـم النـهـار و الفـنان
أحمـد فـهمي" لـتـجيب "صـعب أخـتار
ولـكن فـهـمي أقـرب لي من مـعـتصم"
يـذكـر أن الـثـنـائي يـشـاركـهـا بـطـولـة
مسلسلهـا (أسود فاحت) والذي تأخر

ــا بــعــد عــرضه 
ــــــــــــــــــــــــــوســم ا
الـــــرمــــــضـــــاني

.2020
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حلت الفنـانة اللبـنانية هـيفاء وهبي
ضـــيــفــة عــلى بـــرنــامج "مــنــا وجــر"
.شــاركت في الـبــرنـامج مـن مـنــزلـهـا
وهي ترتدي بيـجاما بالـلون الزهري
تمكـنت من خطف األضـواء بجمـالها
ـقــابـلـة كـانت عــبـر كـامـيـرا رغم أن ا
الــويب وبــالـعــادة تــؤثــر عـلـى شـكل
الـشـخص لألسـوأ إال أن وهـبي بدت
غـايـة في اجلـمال بـحـسب تـعـلـيـقات

رواد السوشال ميديا. 
مـن جـــهـــة أخـــرى أثـــارت نـــوعـــيـــة
وجهة للـفنانة غضبها في األسئلة ا
الــبـــدايــة وغــضب اجلــمــهــور الــذي
ـسـتـوى وهبي اعـتبـرهـا  ال تـليق 
وكان من بـ األسئلـة (أي بتـختاري
ناظم نعيم وفؤاد سالمتـبــوسي رجل مــاكل بــصل أو مـاكل

ة) ة)وليان البياتيوالشيف محمد سوادي في (سفرة دا وليان البياتيوالشيف محمد سوادي في (سفرة دا

WO³Þ `zUB½



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6646 Sunday 26/4/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6646  االحد 3 من رمضان 1441 هـ 26 من نيسان (ابريل) 2020م

ÂU √ h dð «—U¹ W¹—u «

…dHI*« f¹—UÐ r UF

r UF « w  »UF _« WŽUM  —U¼œ“≈ qG² ð „u³ O

 »U ð«Ë WOŽULł w  W½Ëd Ë „uð pOð Â«b ²Ý≈ w  s « ‰uŠ œuO

والغضب عـندما يـدعوني الناس
بهذا االسم)

ورد هانـكس بكـلمـات تشـجيـعية
مـــطــــبـــوعـــة عـــلى إحـــدى اآلالت
الـكاتـبـة التي غـالـبا مـا يـحمـلـها
مـعه. وكـتب (رســالـتك جـعـلـتـني
وزوجــتـني نــشـعــر بـالــسـعـادة!)
مـــؤكــدا (حــصـــلت عـــلى صــديق
جـديـد). كـمـا قـدم له هـانكـس آلة
كــاتــبــة حتــمل عالمــة (كــورونـا)
الـتـجـاريـة قـائال (اعـتـقـد أن هذه

اآللة الكاتبة تناسبك).
وختم (اسأل شخصـا بالغا كيف
تــــعـــــمل واســــتـــــخــــدمـــــهــــا في
مـراسـلـتي). فـيـمـا دانت مـنـظـمـة
(هـــــــيــــــــومـن رايــــــــتـس ووتش)
اخلـــمــيس مــا اعــتــبــر تــمــيــيــزا
وإسـاءة مـعامـلـة ضـد مـتـحـول
جـنسـيـا في بـنـمـا حـيث وضعت
قواعد للتباعـد االجتماعي قائمة
عـــــلـى نـــــوع اجلــــــنس. وكــــــتب
خـوسـيه مـيـغيل فـيـفـانـكـو مـدير
ــنـظــمـة قــسم األمــيـركــتــ في ا
ـدافعـة عن حـقـوق االنـسان في ا
رســـالـــة إلى رئـــيس الـــدولــة أنه
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في ايـران سـبـعـة اقـوام رئـيـسـة هي الـفـرس والـتـركـمان
واالذريـون واجلـيالك والـبلـوش والـعـرب واالكـراد واكـثر
من مــذهب ديـــني وانــقــســام فـــئــوي وبــحــسب األرقــام
ذهب ئة من سكان إيران يدينون با الرسمية فإن 89 با
ئة ئـة ويتوزع 1 با الشـيعي ويـشكل أهل الـسنة 10 با
بـ األرثوذكس األرمن والـيـهود والـزرادشـتيـة وغـيرهم.
وفي تـركـيـا الى جـانب الـعـنصـر الـقـومي الـتـركي يـوجد
أقــوام االكــراد والــشــركس واألرمـن والـعــرب مـع تــنـوع
مــذهــبي أيــضــاً . وايــران وتــركــيــا دولــتــان رئــيــســتــان
مـجــاورتـان لــلــعـراق  غــيـر انــهـمــا حتـرمــان أن يـتــفـوّه
سـياسي أو أي شـخص بـالـقول انّ ايـران أو تـركـيا هي

صطلح دولة مكونات  كما يشيع هذا ا
تخلخل على ما يلمح اليه في العراق الذي يقوم هيكله ا

كونات. الدستور في انه احتاد 
عـنى االصـطالحي السـياسي كـونات تـتـفق في ا دولـة ا
مع مسار الدولة الفيدرالـية  وهو ما ذهب اليه الدستور
العراقـي نصاً وروحـاً  غير انّ الـوعي العام الـذي يقود
احلـكومـات يـعـمل في مسـاحـة خـارج النص الـدسـتوري
ومن دون االكتراث بـضرورة تنـفيذ نـصوص هم كتـبوها
ــصــالح وتـخل  لـكـن اتـضح فــيــمـا بــعــد انـهــا تــضـر ا

بتوافقات التراضي . 
ـشكـلـة التي تـمـر كل يوم من دون ان تـعـني أحداً  ان ا
ـصــطــلح الــســيــاســيــ ال يــعــون االســتـخــدام االمــثـل 
كونات أو الـفيدراليـة  وهم بذلك يسيـرون الى نهايات ا
ـؤكـد ان العـمـالـقـة االقـلـيـمـي يجـهـلـونـهـا غـيـر ان من ا
ـا يـطـربــون لـتـكـاثـر الـنـغـمـات يـدركـون ذلك جـيـداً  ور
الناشزة في الـعراق الذي يسـتثقل لسـان السياسي تلك
ـفـردة  فـيمـا جتـري عـلى لـسانه بـسـرعـة كـبيـرة لـفـظة ا

كونات . ا
العـراق منـذ قيـامه في العـصر احلـديث زاخـر باالحزاب
لكن لم. يجـرؤ اي حزب ان يقذف الـعراق بتـوصيف بلد

شهد . ستولية على ا كونات اال جوقة االحزاب ا ا
هــذا مـلــمح اولـي لـفــهم  تــعــريف مــصــطــلح ســيــاسـيي
الـــصُــدفــة الــذي يـــطــلــقه الــعـــراقــيــون عــلـى حــفــنــة من

االشخاص.
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ذكـرتـني صـوالت وجـوالت أمـريـكا وروسـيـا والـسـعـودية في
أسـواق النـفط وهبـوط أسعار الـنفط الى احلـضيض بـفرصة
أضـاعها العراق في أوائل الثمانـينات كانت لتجعله من قادة
ـاضي .كـنت أعمل في أوبك مـنـذ أواسط ثـمانـيـنـات القـرن ا
أعوام  1979و 1980مـقرراً للجنة التعاقدات الرئيسية في
شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة وكـانـت الـشـركـة آنـذاك قد
بـلغت أوج عـظمتـها على أكـتاف مـوظفيـها ومهـندسيـها الذي
جـاءوا للخدمة فـيها عند تـأسيسها وبـعد ذلك التأسيس من
ـملـكة الـعراقـية الـبـعثـات العـلمـية الـتي أرسـلتـها حـكومـات ا
ولم وحـكومـة الزعيم عـبد الـكر قـاسم رحمهم الـله جمـيعا 
تـكن الـتـدخـالت احلزبـيـة قـد نـخـرت تـشـكـيالتـهـا بـعـد. ومن
أمـثال عـظمـتها قـدر تعـلق األمر بنـطاق عـملي في االسـتيراد
ـاليـ الـدوالرات أنــنـا كــنـا نــفـتح اعــتـمــادات مـســتـنــديـة 
السـتـيراداتـنـا بدون تـثـبـيت من بنـوك أجـنبـيـة. وعنـدمـا تشح
مـادة فـي الـسـوق ألي سـبب كـان يـكـفي أن نـخـاطب إحـدى
كـبريات الشركات ونقول نحن شركـة النفط الوطنية العراقية
ـادة الفـالنيـة لـتـعـمل الـشـركـات ما في بـحـاجـة مـاسـة الى ا
وسـعـهـا وجتـهـزنـا بـكـمـيـة لتـمـشـيـة أعـمـالـنـا بـسـعـر ما قـبل
األزمـة. على أية حال ورد الى شركة النفـط الوطنية العراقية
ـنحل بزيادة انتاج النفط الى أمـراً من مجلس قيادة الثورة ا
) 8ثـمانـية) ماليـ برميـل يوميـا خالل فتـرة سنـت ونصف
من خـالل تطوير حقول مجنون وحلفاية التي  بالفعل حفر
آبـار استكشافية فيها ومنح االمر الشركة كافة الصالحيات
ـالـيـة واإلداريـة لـلـتـنـفـيـذ. بـاشـرت  شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة ا
وانئ الـعراقـية لـتخـصيـص ميـناء خاص ـفاوضـة شركـة ا
عـدات واالنابـيب الالزمة ـواد وا ومـساحـة خزن السـتقـبال ا
في خـور عبد الـله بينـما باشـرنا في دائرة االسـتيراد بـتهيأة
شـروع الهائـلة وعلى األرضـية الالزمـة لتأمـ إحتيـاجات  ا
فـاحتة شركات احلديـد اليابانـية لتأتلف ثال قـمنا  سـبيل ا
مع بـعـضهـا لـتقـد عرض مـوحـد  ألنابـيب احلفـر والـتبـط
ـفـاحتة شـركـات احلديـد االوربيـة بـريتش سـتيل كـمـا قمـنا 
ـانيـة وفالـوريك الـفرنـسيـة لتـأتلف الـبريـطـانيـة وما نـزمان األ
مـعا وتقدم عرضا موحد ا لضـخامة الطلب الذي ال تستطيع
شـركة واحـدة تأمـينه  (لـم نفـاحت شركـات احلديـد االمريـكية
نوعـا). انطلـقت جميع دوائر الـشركة كـخلية ألن ذلك كـان 
نـحل لتنفيذ األمر ولكن لألسف بدأت بوادر الشؤم تلوح في
سـمـاء الـبالد ومـنـهـا: عـلى اجلـانب الـعـراقي حـادثـة تـفـجـير
ـستـنصـرية والـبدء في تـرحيل مـا سمي بـالتـبعـية اإليـرانية ا
واطن العراقي في 5 نـيسان  1980واعـدام السيد مـن ا
مـــحــمــد بــاقــر الــصــدر في 9 نـــيــســان  1980والــزيــارات
ـكـوكـية لـألميـر الـسـعودي آنـذاك فـهـد بن الـعزيـز لـلـعراق. ا
وعـــلى اجلــانب اإليـــراني نــداء اخلــمـــيــني في 19 نـــيــســان
1980 لــقـلب نــظـام احلــكم في الــعـراق وتــصـريح الــرئـيس
اإليـراني أبو احلسن بني صدر في 25 نـيسان  1980بأنه
سـوف ال يستطيع إيـقاف زحف اجليش اإليراني إذا ما قرر
ذلـك اجليـش الـذهاب الـى بغـداد. فـي أوائل أيـلـول إرتعـشت
مــفـاصل الــشـركــة أسـاً حــ تـسـرب خــبـر ايــفـاد الــشـركـة
هـندس لقتل (تـسميت) اآلبار االسـتكشافية مـجموعة من ا
في حـقـول مـجنـون وحـلفـايـة وبـعدهـا جـاءت أخبـار الـقصف
الـعــنـيف من قـبل الـقـوات اإليـرانـيـة عـلى
خــانـقــ وزربـاطـيــة ثم جـاءت احلـرب
فـي  22/ 9 /1980 لــــــتـــــجــــــهض
فـرصة نهوض أخرى للـعراقي وتبدأ
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ بــــــاريس-(أ ف ب) - ســــــبق
لــيــارا احلـاصــبــاني أن رقـصت
فـي سـاحـات فــرنـسـيــة مـحـاطـة
بـجمـوع من الـفضـولـي إال ان
الـراقــصــة ومــصــمــمـة الــرقص
الــســوريــة الــبــالــغـة  26عــامـا
وقــــفت وحــــيــــدة أمــــام نــــصب
ومــتـــاحف بــاريــســـيــة مــقــفــرة
ـــتـــخـــذة بـــســـبب االجـــراءات ا

الحتواء وباء كوفيد-19.
وأدت الـــراقــــصــــة وهي تــــضع
قــنـاعــا أبــيض بـعض خــطـوات
الــبــالــيـه أمــام عــدســة مــصــور

لوكالة فرانس برس.
واخـتــارت ألداء خـطـوات رقص
مختلفة معالم معروفة مثل هرم
متحف الـلوفر وكـنيسـة ساكري

كـور أو قـصـر غـارنـييـه الذي لم
يـســتـقـبل راقـصي الـبـالـيه مـنـذ
أكـثر مـن شهـر فـضال عن مـلهى
(مــوالن روج) الـــلـــيــلـي وقــوس

النصر. 
وقــد الـتــقـطت صــور لـلــراقـصـة
الــتي درست الــبــالـيـه والـرقص
ــعــهــد الــعــالي ــعــاصــر في ا ا
لــــلــــفـــــنــــون في دمـــــشق أمــــام
كاتدرائيـة نوترودام وبرج إيفل
كذلك. غـادرت يـارا احلاصـباني
سوريا قـبل ست سنـوات وتقيم

في باريس منذ 2016. 
وهي عضـو في ورشة الـفنـان
ــنــفى.  وقــالت الــراقــصــة فـي ا
التي باتت مصممة رقص أيضا
ــعــالم (رؤيــة هــذه الــنـــصب وا

مـقـفــرة يـولــد شـعـورا غــريـبـا).
وأكــدت أن مـشــاعـر مــتـنــاقـضـة
دينة تتمـلكها (فـأنا استمتـع با
مـن دون ضـــــــجـــــــيـج ومن دون
السـيـاح لكـنهـا في الوقت عـينه

حزينة كما لو أنها مهجورة).
ووقــفت الــراقــصــة أيــضــا عـلى
بـالط ســاحــة حــقــوق اإلنــســان
ـطلـة عـلى سـاحة تـروكـاديرو. ا
ــكـــان نــفـــسه وفي وهــنـــا في ا
ساحة اجلمهـورية كذلك التقت
الفنانـة أول جمهور أجـنبي لها
قــبل ســنــوات قــلــيـلــة من خالل
تــصـمــيـم رقــصـة حتــيـي ذكـرى
مـئات األطـفال الـذين قـضوا في
هجوم كيـميائي قرب دمشق في

آب/اغسطس 2015.

{ نيـويورك-(أ ف ب) - أصدرت
فــــرقـــة (ذي رولـــيـــنغ ســـتـــونـــز)
اخلمـيس أول أغنيـة جديـدة منذ
الـعام 2012 بـعـنـوان (لـيفـنغ إن
إيه غــوست تــاون) (الــعــيش في
ـغـني مـديــنـة أشــبـاح). وأعـلـن ا

الــرومــانــســيــة والــشــعــبــيــة.”
نزلي واستطردت فترة العزل ا
فـرصة سـانحـة لـلمـصريـ لكي
يـتــقــربــوا أكــثـر إلـى عـائـالتـهم
أكـثــر ووصـفـتــهـا بــاجلـمــيـلـة
وأنـهـا مـن عـشـاق اجلـلـوس في

نزل. ا
وخـصت الفـنـانة عـفاف راضى
ـجمـوعة ـصري  التـلفـزيون ا
من األدعــيــة الـــديــنــيــة والــتي
ســتــذاع تــبــاعــاً خالل الــشــهــر
الــكـر مــعـربــة عن سـعــادتـهـا
جتــاه الـتــطـويـر الــذي  فـيه 
وعــادة شـاشــة مـاســبـيــرو كـمـا
كــــانت في الــــســــابق.  عــــفـــاف
ـطـربـات راضى تـعــد من أبـرز ا
فى جـــيـــلــــهـــا وقـــد غـــابت عن
الـســاحــة الـغــنـائــيــة لـســنـوات
طـويـلــة قـبل أن تـعـود بـعـد ذلك

للغناء.
عــفـاف راضي مـطـربــة مـصـريـة
ظهرت في اواخر الستينات في
ـديـنـة ومـثـلت حـفالت أضـواء ا
في فـــيـــلم مـــولـــد يـــا دنــيـــا مع
مـــحــمـــود يـــاســـ من أشـــهــر
أغـانــيـهــا: (تـسـأل يــا حـبــيـبي
مــصــر هي أمـي ابـعــد يــا حب
ـــولــد-بـــســـتـــان من الـــفــرح  ا

الـرئيـسي في الـفـرقة مـيك جـاغر
ــفـاجـئ عـلى عن هــذا اإلصــدار ا
(تويـتـر) قـائال (كانت الـفـرقة في
االســـتــوديــو تـــســجل أغـــنــيــات
جديدة قبل اإلغالق واعـتقدنا أن
أغنية واحدة هي +ليفينغ إن إيه
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ـصـريـة عـفـاف عـادت الـفـنـانـة ا
راضـي بــــعــــد غــــيـــــاب طــــويل
حلـــديث عن حـــيــاتـــهــا في زمن
كـورونـا وكــيف تـقـضي وقـتـهـا

نزلي?. في احلجر ا
وقــــالـت عــــفـــــاف راضي خالل
مـــداخــلــة هــاتـــفــيــة لـــبــرنــامج
(الــتــاســعــة) مع اإلعالمي وائل
ـــــــذاع عـــــــبــــــر اإلبــــــراشـي وا
صرية األولى إنها الفضائية ا
تـرفع شـعـار (وحـدي قـاعـدة في
الــبــيت) خالل تــفــشى جــائــحـة
ــســتــجــد  فــيــروس كــورونــا ا
وأنهـا تلـتزم بتـعلـيمـات احلجر
ــنـزلي مــنـذ بـدايــة اجلـائـحـة ا
وانـــهـــا ال تـــخـــرج إال لـــظــروف

طارئة.
ـعـتزلـة مـنذ وأضـافت الفـنـانة ا
سنـوات  أن أغنـيتـها الـشهـيرة
(وحــــدي قـــاعــــدة فـي الـــبــــيت)
رفضـتهـا في بدايـة األمر عـندما
وسيقار الكبير عرضها عليها ا
بلـيغ حمـدي ولكـنهـا في نـهاية
األمر  اقـتنـعت وحقـقت األغنـية
جنـاحًا كـبـيـرًا وتـابعت: “بـليغ
حمدي كان يستطيع عمل أغنية
كل يوم وهو أسـتاذ في األغاني
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تـــســــاهـــيل تـــعــــالى جـــنـــبي 
جــرحـــتــني عــيـــونــة الــســودا 

حبيتك  راح وقالوا راح).
 عــفـــاف راضـى تــعـــد مـن أبــرز

طربـات فى جيلـها وقد غابت ا
عن الـسـاحـة الـغنـائـيـة سـنوات
طـويـلــة قـبل أن تـعـود بـعـد ذلك

للغناء.
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غوست تـاون+ سـتكـون مـناسـبة
لـهــذه األوقـات الــتي نـعـيــشـهـا).
وفـي مـــقـــابـــلـــة مع خـــدمـــة (آبل
ميوزيك) تلت اإلعالن قال جاغر
إنه وكـــيث ريــــتـــشـــاردز كـــتـــبـــا
األغـنـيـة قــبل أكـثـر من عـام لـكن
تــــبـــ أنـــهــــا مالئـــمـــة
لـألوقــــات احلـــــالـــــيــــة.
وأوضح »كتبت األغنية
عن الــوجــود في مــكــان
مــفــعم بــاحلــيــاة لــكــنه
يصبح مجـردا منها إذا
جـاز الـتـعـبـيـر كـتـبـتـهـا
بـــســــرعـــة كـــبـــيـــرة في
غــــــضـــــون 10 دقـــــائق
تـقـريـبا .«وقبـل إصدار
األغـــنـــيــة عـــدّل جـــاغــر
بـــــعض الــــــكـــــلـــــمـــــات
لـــتـــتـــنــاسـب أكــثـــر مع

اللحظة الراهنة.
وأضاف جـاغـر (أدخلت
بـــــعـض الــــتـــــعـــــديالت

عــلــيـهــا. لم تــكن كــثـيــرة ألكـون
ـعدلـة تشبه صادقـا. والنسـخة ا
كــثـــيــرا الـــنـــســخـــة األصــلـــيــة)

لألغنية.
ويـغـني جـاغـر الـبـالغ من الـعـمـر
76 عـامـا عن الــفـوضى والـدمـار
والــوحــدة الـــنــاجتــة عن الــعــزل

التي يبدو أن ال نهاية لها.
 وقـــــد أمـــــضت فـــــرقـــــة الـــــروك
ـاضـي الـبـريطـانـيـة العـقـدين ا
ـيـة لـكن في تـنــظـيم جـوالت عــا

تفشي فيروس كورونا علّقها.
قرر أن حتيي الفرقة  وكان من ا
 15عرضا عـبر أميـركا الشـمالية
بـدءا من الـثــامن من أيـار/مـايـو
لــــكـن  تــــأجــــيـل كل احلــــفالت

بسبب الوباء.
 ولم تـــصــدر الــفــرقــة أي ألــبــوم
جـديـد مـنـذ الـعـام 2005 لـكـنـهـا
قــالت إنــهــا حتــضــر مــجــمــوعـة
جديـدة خالل الـسـنوات الـعـديدة
ــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة. ا

{  جنيف-  باريس -(أ ف ب) -
بـدأ باحـثـون سـويـسـريون امس
بــجــمـع عــيــنــات دم واســتــطالع
مواطنـ لتـحديد نـسبة الـسكان
الــــذين بــــاتت لــــديـــهـم اجـــســـام
مـــضــــادة لـــفــــيـــروس كــــورونـــا

ناعة. ستجد ومستوى ا ا
منـاعة وهـذه الدراسـة بـعـنوان ”
كــــورونـــا ”الـــتـي أطـــلــــقــــتــــهـــا
ـية السـويسـرية للـصحة األكاد
الـعـامة الـتي تـضم 12 مـؤسـسة
ستوى جامعية ”ستجري على ا
الـوطـني جلــمع بـيـانـات وبـائـيـة
ـنــاعـة ”لـفـيــروس كـورونـا عن ا
ستـجد كمـا جاء في بيـان نشر ا

على موقع البرنامج.
والدراسـة الـتي ستـستـمـر لسـتة
أشـــهــــر عـــلـى األقل ســــتـــعــــطي
”مــعــلــومــات مــوثــوقــة عن عــدد
ضـادة لـوباء حامـلي األجـسـام ا
نـاطق اخملتـلفة كوفيد- 19في ا
ومجـموعات مـحددة من الـسكان
ـنـاعة ومـدتـها ”ضد وعن مدى ا
الـــفـــيــروس. وهـــذه الـــبــيـــانــات
سـتقـدم مـعـلـومات ”عن احتـمال
االصــابـة مــجـددا بــالـفــيـروس.”
تسـبب كـوفـيد- 19بـوفاة 1300

شــــخص في ســــويـــســــرا حـــيث
سـجــلت  28500أصــابــة. وهـذا
ـــثل ســـوى جـــزء من الـــرقـم ال 
احلاالت بـسبب عـدم اخضاع كل
السـكان لـفحص الـكشف. وبدأت
ـانـيـا بـتـجارب عـلى إيـطـالـيـا وأ
ستوى الـوطني حول األجسام ا
ـــضـــادة وأعـــلــنـت دول اخــرى ا
اثـلة نيـتهـا في إجراء جتـارب 
قريبا. فيـما  قد يكون لـلنيكوت
أثـر يــقي من اإلصـابــة بـفـيـروس
ـستـجـد عـلى مـا يـفـيد كـورونـا ا
باحثون في فـرنسا حـيث ستبدأ
جتارب وقـائيـة مع رقع نيـكوت
الصـقـة لـلتـحـقق من ذلـك. ويدعم
هذه الـفـرضيـة الـعدد الـقـليل من
ــدخــنـــ في صــفــوف مــرضى ا
كــــوفــــيـــد- 19الــــذين أدخــــلــــوا
ـــســتـــشــفى عـــلى مـــا اظــهــرت ا
دراسات عدة في العالم مع نسب
ـــئــة و12,5 تـراوح بـ 1,4 بـــا
ــئــة. وأكــدت دراســة جــديــدة بــا
شملت  350مريضا بـكوفيد-19
ـسـتـشفى و 150كانت ادخلـوا ا
إصـــابـــتـــهـم أقل حـــدة لــــكـــنـــهم
استـشاروا طـبيـبا الـعدد الـقليل
رضى. للـمـدخـن في صـفـوف ا

وقال استاذ الطب الداخلي زهير
عمورة معد هـذه الدراسة لوكالة
ـرضى فـرانس بــرس (كـان بـ ا
.( ـــدخــنــ ــئــة.فـــقط من ا 5 بـــا
وأوضح الـبروفـسـور جـان-بـيار
شـاجنــو من مـعــهـد بــاسـتـور أن
ـــطــروحــة (هي أن الـــفــرضــيــة ا

النـيـكوتـ من خالل تـثبـته على
مــــتـــــلــــقـــــيـــــات اخلاليـــــا الــــتي
يــسـتــخــدمـهــا فــيـروس كــورونـا
ــنـــعه من الـــتــثـــبت عـــلــيـــهــا)
والـــدخـــول تـــالــيـــا إلى اخلـاليــا

واالنتشار فيها.
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{ ســيــدني- بــنــمـا -(أ ف ب) -
كــتب الـنــجم الـهــولـيــوودي تـوم
هــــانــــكس الــــنــــاجي مـن مـــرض
كــوفــيــد- 19رســالـــة إلى صــبي
أسـترالي ضـحـيـة لـلتـنـمـر يدعى
كورونا وأهداه آلـة كاتبة حتمل

االسم نفسه.
وأصـيب هـانــكس وزوجـته ريـتـا
ويـــلـــســــون بـــكــــوفـــيـــد- 19في
آذار/مـارس وأمـضـيـا أسـبـوع
في مــســتــشــفى فـي كــويــنــزالنـد
بـاســتـرالـيـا قــبل أن يـعـودا إلى

تحدة متعافيَن. الواليات ا
وذكرت وسـائل إعالم مـحـلـية أن
كـــورونــــا دي فـــريـــز الـــبـــالغ من
الــعـــمــر ثــمـــاني ســنــوات أرسل
رســالـة إلى هــانــكس يــسـأله عن
صـحـته كـتب فـيـهـا (سـمـعت في
األخـبـار أنك وزوجــتك أصـبـتـمـا
بــفــيــروس كــورونــا. هل انــتــمــا

بخير?).
وأضـاف (أنــا أحب اســـمي لــكن
ـدرسة يـنـادونني بـفـيروس في ا
كورونـا) وفق مـا أوردت محـطة(
نـيوز 7) وتابع (أشـعـر بـاحلزن

بـــاإلضــافـــة إلى اإلســـاءات فــإن
ــتــحــولــ جــنــســيــا أوقــفــوا (ا
واد وغرموا ومنـعوا من شراء ا

األساسية).
وفي أوائل نيـسان/ابـريل بدأت
بــنــمـــا تــنــفـــيــذ تــدبـــيــر حُــددت
ــوجــبه أيــام خلــروج الــرجــال
وأخــرى خلـروج الــنــسـاء بــغــيـة

التبضع.
وأعــرب فــيـفــانــكــو عن مــخـاوفه
ــمــارس من بــشـــأن الــتــمــيــيــز ا
الــشــرطــة وعــنــاصــر األمن ضــد
تـحـولـ جنـسـيا في الـرسـالة ا
وجـهة إلى الـرئـيس لورنـتيـنو ا

كورتيزو.
وقـد فــرضت إجــراءات الـتــبـاعـد
االجـتمـاعي في بـنمـا لـلمـسـاعدة
عـــلى كـــبـح انـــتـــشـــار فـــيـــروس
كــورونـا فـي الـبــلــد حـيـث تـوفي
144 شــخــصـا وأصــيب حــوالى

خمسة آالف بالوباء.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء بــعـض احلــاالت
ـكن تـغــيـيـر جـنس الـنــادرة ال 
الـشـخص في وثـائق الـهـوية في

بنما.

{ جــبــيل (لــبــنــان)- (أ ف ب) - قــدّم مــوســيــقــيــون
لبـنانـيون امس حـفلة مـصغـرة أمام مـستـشفى خاص
في مديـنة جبيل الـساحليـة شمال بيـروت دعما ألفراد
ــوجـوديـن في اخلـطــوط األمـامــيـة الـطــواقم الــطـبــيـة ا
ستجد الذي أصاب حوالى كـافحة فيروس كورونا ا

700 شخص في لبنان.
ـعــونـات وأقـيـم هـذا احلــدث في مــسـتــشـفـى سـيــدة ا
اجلامـعي عـلى بعـد أربـع كـيـلومـتـرا شمـال بـيروت
ـستشفيات اللبنانية في »حتـية للطواقم الطبية «في ا
وكـ«بـادرة تضامن «مع مـرضى كوفـيد-19 لـلتـأكيد
عــلى أنـهم »لــيـســوا وحـدهم ?«وفق مــا أكـدت لــيـنـا
حـمـدان من جــمـعـيـة »أحـلى فـوضى «الـقــائـمـة عـلى
ـشروع لـوكـالـة فرانـس برس. وتـوزع الـعـشرات من ا
أفراد الـطاقم الـطبي والتـمريضي عـلى أنحـاء مختـلفة
في الـبـاحـة اخلـارجـيـة لـلـمـسـتـشـفى أو عـلى شـرفات
الغـرف الداخلية مـرتدين بزات العمل مع الـتجهيزات

تابعة هذه احلفلة. طلوبة  الوقائية ا

نيويورك- الزمان 
أعلـنت منـصة الـفيـديو تـيك توك
ـــســـتــخـــدم الـــذي يــقل عن أن ا
عـمـره عن  16عـامــاً لن يـتــمـكن
من اسـتـقــبـال وإرسـال الـرسـائل
بـاشـرة قريـبـاً وأكدت الـشـركة ا
الـصيـنـيـة عـلى تطـبـيق الـقـاعدة
اجلـديـدة اعـتـبـاراً من  30أبريل

(نيسان) اجلاري.
وأضــافت مـــنــصــة تــيك تــوك أن
ــسـتــخـدم الـذي تــسـري عــلـيه ا
هــذه الــقـاعــدة اجلــديــدة سـوف
يــتــلــقى إشــعــاراً في الــتــطـبــيق
ويـتــعـ عـلـيه تـصــديـر بـيـانـات
الـــدردشــــة اخلـــاصـــة بـه ألنه لن
يتـمكن من الـوصول إلى أرشيف

الرسائل مع بـدء تطبـيق القاعدة
اجلـديــدة. ومن مـنــظـور حــمـايـة
الشـباب فإن الـقاعـدة اجلديدة ال
ــســـتـــخــدم تـــعـــمل إال إذا قـــام ا
بــتــدوين بــيـانــاته بــصــدق عــنـد
تــســجـيل الــدخــول وقــد حـددت
مــنــصـــة تــيك تــوك احلــد األدنى
لـلـسن بـ  13عـامــاً في الـشـروط
واألحــكـــام الــعــامــة الســتــخــدام
اخلـــــدمــــة ومع ذلـك فــــإنـه يــــتم
االسـتــعالم عن الــعـمــر فـقط وال
يتم الـتـحقق مـنه وبـذلك يتـمكن
حتى األطـفال مـن تصـفح منـصة
الـفيـديـو إذا قدمـوا بـيانـات غـير

صحيحة عند تسجيل الدخول.
ـــــكـن لــــآلبـــــاء مـــــنع ومـع ذلك 

أطـفـالـهـم من إرسـال واسـتـقـبـال
ـبـاشـرة عن طـريق ما الـرسائل ا
ــصـاحب أو يــعـرف بــالــوضع ا
عــــلى األقل حتـــديـــد إمـــكـــانـــيـــة
مـشـاركـة الـرسائـل مع األصـدقاء
صاحب فقط ولـضبط الـوضع ا
يتع عـلى اآلباء تثبـيت تطبيق
تيك توك بـأنفـسهم ويتم تـفعيل
هذا الوضع في قـائمة اإلعدادات
حتـت بــــــنــــــد ”الــــــرفــــــاهــــــيــــــة
الرقـمـيـة/اخلصـوصـية ”والبـند
صاحب.” ”اإلعدادات/الوضع ا
وفي اخلطـوة التالـية يـتم إظهار
كود االستجابة السريعة والذي
يتـعـ مسـحه ضوئـيـاً بواسـطة
الهـاتف الـذكي اخلاص بـالـطفل

وبــهـــذه الــطــريــقــة يــتم اقــتــران
التطـبيـقات ويوافق الـطفل على
تنـظيم اسـتخدام تـيك توك ومع
ذلك ال يتـمكن اآلبـاء من مشـاهدة
احملـــتــويــات الــتـي يــشــاهــدهــا
الطـفل أو التـعرف علـى الرسائل
والـتعـلـيـقات الـتي يـقـوم الـطفل

شاركتها مع األصدقاء.
فيما أعلن تـطبيق (واتساب) عن
سموح به زيادة احلد األقـصى ا
ـات اجلـمـاعــيـة لـتـشـمل لـلــمـكـا
إشـراك ثـمـانـيـة أشخـاص في آن
ــنــزلي واحــد في ظـل احلــجــر ا
الذي يـطـال نـصف سكـان الـعالم

تقريبا.
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