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بنـاءً على مـعـلومـات استـخبـارية
دقــيــقـــة كــشــفت االســتــخــبــارات
الـعـسـكـريــة عـجـلـة مـفـخـخـة في
القاطـع الشمـالي باجتـاه الطريق
الــســريـع شــرق قــضــاء الــرطــبــة
بـــاالنــبـــار. وقــال بـــيــان امس ان
(مــفــارز شــعــبــة االســتــخــبــارات
الــعــســكـــريــة في الــفــرقــة االولى
وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء
ــشـاة 53 قـامـت بـنــصب كــمـ ا
ــفـخـخـة ومــطـاردتـهـا لـلــعـجـلـة ا
واالشـتـبـاك مع مـن فـيـهـا والـذين
الذو بالـفرار تـارك الـعجـلة بـعد
مـحـاصــرتـهـا وعـدم تـمــكـنـهـا من
اســتــهـــداف قــواتــنــا االمــنــيــة ).
واضاف البيان ان (مفارز هندسة
الفرقـة تكفلت بـتفجـيرها مـوقعيا

دون حدوث اضرار).
فـيـما الـقت مـفـارز االسـتـخـبارات
الـعــسـكـريـة فـي الـفـرقـة الــثـامـنـة

ـشـاة 30 بـالــتـعــاون مع الـويــة ا
و32 (الـــــــقــــــبـض عــــــلـى ثالثــــــة
ارهــابـيــ في مــنـطــقــة الـرمــانـة
بـقــضـاء الـقـائـم بـاالنـبـار بــيـنـهم
ــواد الــنــفــطــيــة مــســؤول نـــقل ا
ويـعـمـل ضـمن مـا يــسـمى ديـوان
الـزكـاة وشـقـيق احـد االرهـابـيـ
الــذي فـجــر نــفـسـه عـلى قــواتــنـا
األمـنــيـة في حــديـثــة عـام 2015
ــطـــلــوبـــ لــلـــقــضــاء وهم مـن ا
وجب مذكـرة قبض وفق أحكام

ادة 4 إرهاب) . ا
الـى ذلـك اوصى جــــــــهـــــــاز االمن
الوطني مـجلس الوزراء بـإحالة
ملف وصفه بـانه فساد في وزارة
الـــتــجــارة الى هـــيــئــة الـــنــزاهــة
العـامـة. وجـاء في وثيـقـة صادرة
عن االمن الوطـني حصـلت علـيها
(الــزمــان) مــوجــهــة الى مــجــلس
الـوزراء ان اجلـهـاز يـؤيـد ما ورد
من معلومـات في كتاب صادر عن
ــوسـوي مـكــتب الــنـائب حــامـد ا

بـشـأن عـمــلـيـلت فـسـاد في وزارة
لف التـجارة ويـدعـو الى احالـة ا
الى جلنة االمن الغذائي في هيئة

النزاهة االحتادية.
وفي شأن مـتصل طـالبت الـنائـبة
هـــدى ســـجـــاد رئـــاســـة اجملـــلس
فاحتة وزارة الـعمل و الشؤون
االجـتـمــاعـيـة إليـقــاف إبـرام عـقـد
الـــتـــأمـــ الـــصـــحي اجلـــمـــاعي
ــوظـفي والـتــأمــ عـلى احلــيـاة 
الـوزارة مع شــركـة احلـمـراء دون
علـمـهم. وعزت سـجـاد مطـالـبتـها
لـ(وجــود مـخــالــفــات قـانــونــيـة).
وقـــــالت فـي وثــــيـــــقــــة اطـــــلــــعت
عــــلــــيــــهــــا(الــــزمــــان) امس  أن (
الـــوزارة جتـــاوزت عـــلى قـــانـــون
احلــمــايــة االجــتــمـاعــيــة رقم 11
لــــســـــنــــة 2014 و ذلك من خالل
إبرام عقـد تأمـ صحي دون علم
ـســتـفـيــدين مـنه وعــدم مـراعـاة ا
الضـوابط و التـعلـيمـات اخلاصة
بـإبـرام الـعـقـود).من جـهـته أرسل

الــنـــائب األول لـــرئــيس مـــجــلس
الــنـواب  حــسن الــكــعـبي كــتــابـاً
رسـمــيـاً إلى وزيــر الـعـمـل طـالـبه
فيه بـاتـخاذ االجـراءات الالزمة و
اعالم اجملـــلـس بــطـــبـــيـــعــة تـــلك

اإلجراءات.
الى ذلك كــشــفت هـيــئــة الـنــزاهـة
االحتـادية عن تـمـكـنـهـا من إعادة
مـــلـــكــيـــة عـــقـــار إلى الـــدولــة في
محـافظة بـابل بقـيمة تُـقدَّرُ بـأكثر
من  350مليون دينار. وقال بيان
تلـقـنه (الزمـان) امس ان (الـفريق
ــــؤلف من مــــحـــقــــقي شــــعـــبـــة ا
الــتـحــري والــضـبـط في الـهــيــئـة
ـتـهم الـذي قام تـمـكن من ضـبط ا
بـــــاالســــتــــيالء عـــــلى الــــعــــقــــار
واســـتـــغـالله ألغـــراضٍ جتـــاريـــةٍ
صـلـحته الـشـخصـيـة فضالً عن
ضــبـط أصل إضــبــارة الـــعــقــار)
مؤكدا أن (ملكية العقار الذي يقع
في مركز مـدينة احلـلة تعود الى
دائــرة عـــقــارات الـــدولــة / وزارة

ـالـيــة  في بـابل وتُـقــدَّرُ قـيـمـته ا
بـأكـثـر من  350 مـلـيـون ديـنـار).
من جــهــة اخــرى حــررت مــفــارز
اسـتــخـبــارات ومـكــافـحــة ارهـاب
بـــغــداد الــعـــامــلــة ضـــمن وكــالــة
االسـتـخــبـارات مـخـتــطـفـا والـقت
.وقال بيان القبض على اخلاطف
امس ان (مـــفــارز اســـتــخـــبــارات
ومكـافـحـة ارهاب بـغـداد العـامـلة
ضمن وكـالة االسـتخـبارات القت
الـقـبض عـلى مـتـهـمـ اثـنـ في
منـطـقة الـعـطيـفـية بـبـغداد اقـدما
ــواطــنـ عــلى اخــتــطـاف احــد ا
ومـساومـة ذويـة عـلى مـبـلغ مالي
إلطالق ســراحـه).وافــادت خــلــيــة
ــــقـــتـل ضـــابط االعالم االمــــني 
بشرطـة احلدود واصـابة عدد من
افـراد اسـرته بـهـجـوم في نـاحـيـة
يــثـرب.وقــالت اخلــلـيــة في بــيـان
امـس ان (هـــجــــومـــا مــــســـلــــحـــا
اســتـهــدف مــنــزل احـد الــضــبـاط
ـــنــــســـوب الى قـــيـــادة شـــرطـــة ا
ـا ادى الى اسـتشـهاده احلدود 
وإصــابـــة افــراد من عــائـــلــته في
نــاحــيــة يـثــرب بــقــضــاء بـلــد في
مـــحـــافـــظـــة صالح الـــدين). وفي
الـشــأن ذاته  اوضح الــبــيـان ان
(أربع قـنـابـر هـاون سقـطت خـلف
مــديــريــة الــطــرق اخلـارجــيــة في
ـحـافـظـة مـنـطـقـة الـكـلـيـو 110 
األنبار ضمن قـاطع الفوج الثاني
طــرق خــارجــيــة  لم تــســفــر عن
وقــــوع ايــــة خــــســــائــــر تــــذكـــر).
دعـو ابو واطاحت قـوة امنـية بـا
ستـشفيات شهاب مسـؤول امن ا
بــــداعش.واشــــار بـــيــــان لـــوزارة
الــــداخـــلــــيـــة امـس الى ان (قـــوة
مـشــتـركــة من فـوج قــوة الـواجب
الــتــابع لـقــيــادة شــرطـة نــيــنـوى
ومديـريـة اسـتخـبـارات ومكـافـحة
ارهــاب نـيــنــوى الــعـامــلــة ضـمن
وكالة االستخبـارات والتحقيقات
االحتادية في الـوزارة وبناءً على
مـعـلــومـات اسـتـخـبــاريـة دقـيـقـة
تــمـكــنت من الــقـاء الــقــبض عـلى
ـكـنى ابو ع ا ن  ع  الداعـشي  ا 
شــهــاب الــذي كــان يــعــمل فــيــمـا
ــسـتـشـفـيـات خالل يـسـمى امن ا
مدة سيـطرة الـتنظـيم على مـدينة
اكـــد ــــوصل). وفـي الــــنــــجف   ا

مصدر امني في احملافظة مصرع
امراة اثـر حادث حـريق اندلع في
صـدرفي تـصريح منـزلـها.وقـال ا
امس إن (منزال في مجمع السالم
ـــحــافـــظــة الـــنــجف الـــســكـــني 
تعـرض لالحتـراق نتـيحـة حادث
ــا اســفـر ــطـبخ  حــريق داخل ا
عـن احـــــــتــــــراق امـــــــرأه مـن اهل
ـــنــزل) واضــاف أن (االجـــهــزة ا
االمـــنــيـــة فــتـــحت حتـــقــيـــقــا في
مالبسات احلادث) دون مزيد من

التفاصيل.
عــلى صـــعــيــد اخــر كــشف وزارة
الـكــهـربــاء عن اســتـهــداف جـديـد
خلــطــوط وابــراج نــقل الــطــاقـة 
وقــالت في بــيــان امس انه (بــعـد
الــنــجـاح الــكــبــيـر الــذي حــقــقـته
وزارة الـــكـــهــــربـــاء في ســـاعـــات
جتهـيـز الكـهـرباء لـلـمواطـن في
عـموم مـحـافـظات الـعـراق ويـبدو
أن هنـالك من اغاظه هـذا النـجاح
نجز للوزارة وتـشكيالتها حتى ا
أســتـهــدف لـلــمـرة الــثــالـثــة عـلى
الــــــتـــــوالـي وخالل ثـالثـــــة أيـــــام
خـــطـــوط وأبـــراج نـــقل الـــطـــاقــة
الـكـهـربـائـيـة في مـحـافـظة ديـالى
ومـنـطــقـة خـان بــني سـعـد وتالل
حـــــمــــريـن واحلــــويــــجـــــة حــــيث
ـقـداديـة 132 تـعـرضت خـطـوط ا
كي في وشـرق بـغـداد-امـ 400
كي في إلـى اعــتــداءات ارهــابــيــة
بـعـبـوات نـاســفـة تـكـلـفت سـقـوط
ابـراج اخلــطـوط الــنـاقــلـة والـذي
أسفـر عن خـروج مايـقارب 1500
واط من اخلـدمة وحتـديـد أحـمال
نـظـومة عـلى جـانبي الـكرخ من ا
بــغـداد وشــمــال شـرق الــرصــافـة
ومــحـــافــظــات كـــركــوك واالنــبــار

وصالح الدين ونينوى).
واكـدت في بــيـان (عـودة اإلرهـاب
لـيـسـتـهـدف خط مـيـرسـاد-ديـالى
400 كي فـي بـــعــــمل تـــخــــريـــبي
والــــــــذي أدى إلـى خــــــــروجـه عن
الـــعـــمل). واضـــافت (ان مـالكــات
الوزارة استنفـرت من نقل الطاقة
ـكان احلوادث نطـقة الـوسطى  ا
وبـاشـرت فـورا أعــمـال الـصـيـانـة
ـــــعــــاجلـــــة األضــــرار والـــــعــــمل
ـدمـرة مـتـواصل لــبـنـاء األبـراج ا

واعادة اخلطوط إلى العمل).
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حــــدد وزيـــر الــــتـــخــــطــــيط نـــوري
الـدلـيـمي االسـبـوع اجلـاري مـوعداً
ــنــحــة الــطــارئـة لــصــرف مــبــالغ ا
تضررين من احلظر للمستفيدين ا
الــــصــــحي. وقــــال الــــدلــــيــــمي في
تـصـريح تـابعـته (الـزمان) امس إن
ــنــحــة الــطــارئــة (صــرف مـــبــالغ ا
لـــلــمـــســتـــفــيـــدين ســيـــكــون خالل
األســـبــوع اجملــاري) مـن دون ذكــر
ـــزيـــد من الـــتـــفـــاصـــيل. وكـــانت ا
الـلـجنـة الـعلـيـا للـصحـة والـسالمة
قــد اكـدت  قـبل ايـام اطالق مـنـحـة
ـســاعــدة االسـر شــهــريـة مــؤقــتــة 
ـــتـــضـــررة جــراء وبـــاء كـــورونــا ا
وحــظـر الـتـجـوال.وبــاشـر مـصـرفـا
الـرافـدين والـرشيـد بـصرف رواتب
مــنــتــســبي مـقــر وزارة الــداخــلــيـة
ـديريـات التـابعـة لهـا عن طريق وا
ـاستـر كارد الـدوليـة.وقال بـطـاقة ا
ـصـرف الـرافدين ـكـتب اإلعالمي  ا
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(لـــلــــمـــرة األولى  صـــرف رواتب
مــنــتــســبي مـقــر وزارة الــداخــلــيـة
نـصـرم الكـترونـيا لـشـهر نـيسـان ا
استر كارد ) واشار الى انه عـبر ا
نتسـب  تسلم رواتبهم (بـإمكان ا
مـن اي مـــكــــان مـــوجــــودون فـــيه)
ـصـرف ان (الــتـقـد عـلى وتــابع ا
ـوظـفي ســلـفـة 25 مــلـيــون ديـنــار 
وطنة رواتبهم على دوائـر الدولة ا
ـنـصة ـصـرف يـكـون عن طـريـق ا ا
االلـــكـــتـــرونـــيـــة) مـــؤكـــدا (إطالق
ـنـصـة االلـكـترونـيـة وان بـإمـكان ا
ـوظف الـتـقـد علـيـهـا عن طريق ا
ــوبــايل) .بــدوره  افــاد مــصـرف ا
الـرشـيـد بـصـرف رواتب مـنـتـسـبي
ـــــديــــريــــات الـــــوزارة وعــــدد من ا
صرف في بيان الـتابعة لهـا.واكد ا
امــس إنــه ( صـــــــــــــــــــرف رواتـب

ــوطــنــة مــنـــتــســبـي الــداخــلــيـــة ا
صـرف للـشهر مـستـحقـاتهم لـدى ا
ـــــــاضـي عـــــــبـــــــر ادوات الـــــــدفع ا
االلكترونية) الفتا الى انه (بإمكان
ـنتسب تـسلم رواتبهم من فروع ا
ــنـــتــشـــرة في بـــغــداد ـــصـــرف ا ا
واحملــافــظــات او من احــد مــكــاتب

عتمدة).  نخيل ماستر كارد ا
مـن جـــهـــة اخـــرى  أعــــلن الـــبـــنك
ــركــزي الــعــراقي أنه قــام بــبــيع ا
أكـثـر من  165 مـلـيون دوالر نـهـاية
ــاضي .وشــهــد الـبــنك األســبــوع ا
خـالل مزاده لـبيـع وشراء الـعمالت
األجـــنــبـــيــة امس انـــخــفـــاضــاً في
مـبيعـاته لتصل إلى  165مـليوناً و
 486 الــفــاً و  216 دوالرا غــطــاهــا
الــبــنك بــسـعــر صــرف اســاس بـلغ
 1190 ديــنــاراً لـكـل دوالر مـقــارنـة
ـاضي الذي بـلغت بـيـوم األربعـاء ا
مـبـيـعاته  176 مـلـيـوناً و 526 ألف

دوالر.
فـيمـا اكدت هـياة التـقاعـد الوطـنية
انـها تعمل بكـامل موظفيـها بنسبة
ــئــة مـشــيــرة الى تـغــيــيـر مــئــة بـا
اوقـات الـدوام الـرسمي لـيـكون من

 7 صــــــبـــــاحـــــا الى  1.30 بــــــعـــــد
الـظـهـر.ونـقل بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته
(الـزمـان) امس عن رئـيـسـهـا احـمد
الـسـاعـدي قـوله ان (الـهـيـئـة تـعمل
ـئـة مع بــكـامل مـوظـفــيـهـا مـئــة بـا
ان تـعليمات الهيئة العليا للصحة
ئة والـبيئة تنص على دوام  25 با
وقــد  تــغــيــيــر  اوقــات الــدوام 
الـرسـمي من  7 صـبـاحـا الى 1.30
بـعــد الـظـهـر ) مـشـيـرا الى ان(اخـر
عامالت واستقبال مـوعد ل تسلم ا
ـراجع هـو الساعة  11 صـباحا ا
لـيـتـسنـى للـمـوظـف اكـمـال الـعمل
ـستلمـة) موضحا ان عامالت ا بـا
( عـمـلـية الـتـجمـع حتصل صـبـاحا
قـبـل افـتـتـاح الـدائـرة لـيـتم تـنـظـيم
ـــعــامالت). الـــصـــفــوف وتـــســـلم ا
واضــاف الـــســاعــدي ان (الــهــيــئــة
شـكلت فـرقا جـوالة لتـقوم بـإيصال
ـنـجـزة الى اصـحـابـهـا الـهــويـات ا
في بـــيــوتــهم تــخــفــيــفــا عن كــاهل
واطن )  مشيرا الى ان (الهيئة  ا
حــريـصـة عـلـى تـطـبـيق  الــتـبـاعـد
االجـــتــمـــاعي لــلـــمــواطـــنــ داخل
الـــدائــرة واثـــنــاء انــتـــظــارهم وان
يـتقيـدوا  بساعـات الدوام احملددة
ـواطـن لـكن ضـعف الـوعي لـدى ا
يـجعل الهيئـة تواجة صعوبات في

ذلك) . 
نـتـشـرة حلاالت وبـشـأن الـصـور ا
االزدحـام الـشـديـد قـال  الـسـاعـدي
ــة تـروج ان (بــعــضـهــا صــور قـد
لـغرض االثارة ) مؤكدا ان (الدائرة
حـــريــصه عـــلى تــلـــبــيـــة حــاجــات
ـــواطـــنـــ لـــكـن ظـــروف الـــبـــلــد ا
الـصـحـيـة وحتـديـد سـاعـات الـعمل
وظف يجعل عملنا ونـسب دوام ا
يــواجه صـعــوبـات حتـتــاج تـعـاون
ـواطن معـنا وصـبره علـينـا قليال ا
ريـــثـــمــا نـــتـــغــلـب عــلى ظـــروفـــنــا

القاهرة).

5KýUH «Ë WB U;« sŽ ÈQM0 …¡uH  W uJŠ qOJA²  WÏ×K  …—ËdC «
ــتــنــفـذيـن الى  فــعل إيــجـابي بــا
ـنظومة يـستهدف اصالح وتـغييرا
الــســيـاســيـة احلــاكــمـة ورمــوزهـا.
فـــــأنــــــطـــــلـــــقـت الـــــتـــــظـــــاهـــــرات
واالعــتــصــامــات مـنــذ أوائل 2011
مـروراً باألعوام التي تلـتها لتتوج
بـاالنتفاضة الـبطولية في األول من
ــاضي) مـشــيـرا الى ان اكــتـوبــر ا
هـذه االنتـفاضة  (قـوبلت بـاحلديد
والــنــار من جــانـب صــنــاع الــقـرار

ـنتـفضـ طالـبوا الـسـياسي ألن ا
بـتــشـكـيل حـكـومــة وطـنـيـة نـزيـهـة
كـفـوءة قادرة عـلى إنـتشـال الـعراق
ــصـيـر الــذي يـقـاد إلــيه. كـمـا من ا
ـــكـــافــــحـــة الـــفـــســـاد طـــالــــبـــوا 
ـســتـشـري كـالـسـرطـان في جـسـد ا
ــحــاســبــة الــدولـــة واجملــتــمع و
تـمـاسـيـحه قـبل صغـاره ومـعـاقـبة
تـظاهـرين وحصـر السالح قـتلـة ا
بــيــد الـدولــة وإجــراء إنـتــخــابـات

كن لها ان مـبكرة بإشـراف دولي 
تـسـهم في تـغـيـير تـركـيـبـة مـجلس
الـــنــــواب بـــعـــد تـــعــــديل قـــانـــون
االنـتـخـابـات واستـكـمـال تـشـريعه
وتـشـكيل مـفـوضيـة مـستـقـلة حـقاً
بــاإلضـافـة الـى مـكـافــحـة الـبــطـالـة
وتـــوفــيــر اخلــدمـــات الــضــروريــة
ومــــنـع الـــتــــدخـالت األجــــنــــبــــيـــة
الـفـاضحـة في شؤونـنا الـداخلـية).
ولـــفت الــبـــيــان الـى ان (الــظــروف
ـر بـهـا بـلـدنـا في الـصـعـبـة الـتي 
هـذه األيــام والـتي فـاقـمـهـا تـدهـور
أســــعـــار الــــنـــفـط وتـــفــــشي وبـــاء
كـورونـا تلح عـلى تشـكـيل حكـومة
مــــؤقـــــتــــة كـــــفــــوءة بــــعـــــيــــدا عن
احملـاصصة والـفاشلـ واجملرب

وان تـــقــــدم عـــلى إجـــراءات آنـــيـــة
ـواجـهـة الـوبـاء وتـوفـير وعـاجـلـة 
مــســتــلـزمــات ذلك وتــقــد الـدعم
واإلســنـاد الى الـعــوائل احملـتـاجـة
مـن الـــفـــقـــراء والـــكـــادحــ وذوي
الــدخـل احملـدود والــتــوجـه اجلـاد
نـحــو إنـعـاش اقـتـصـادنـا الـوطـني
وتــنـويع مـصــادره وإعـادة احلـيـاة

الى القطاعات اإلنتاجية). 
وهــنـأت الــرئـاســات الـثـالث عـمـال
ـنــاســبـة من الــعــراق والـعــالم بــا

جـــهــته هـــنــأ وزيـــر الــعـــمل بــاسم
نـاسبة وقال عـبدالزمـان العمـال با
فـي بــيـــان تـــاقــتـه (الــزمـــان) امس
(نـتـقــدَّم بـرسـالـة حب وتـقـديـر إلى
الــطــبـــقــة الــعــمــالــيــة في الــعــراق
ناسبة عيدهم األغر عيد والـعالم 
ي) مضـيفا (حتية لكم الـعمال العا
ـكافحـون في سبـيل مجدكم أيـها ا
ــــــومــــــة ــــــتـــــــآزرون من أجـل د ا
قـضـيـتـكم.).  وخـاطب عـبـد الـزمان
الـعــمـال قـائال ( لـقـد بـرهـنـتم أنـكم
ركـيـزة أساسـية في بـنـية اجملـتمع
ومــنـطــلق ثـوري مــهـني قــائم عـلى
أســــــاس احلـــــريــــــة والـــــعــــــدالـــــة
والـتـضـحـية لـرسم مـسـتـقـبل واعد
لـشـعوب الـعالم أجـمع) وتابع (.كل
االحـترام والـتقـدير لـعمـال العراق
ونـقابـاتـهم ومسـيرتـهم النـضالـية
الــوطــنـيــة.. سـنــكــون دومـاً مــعـكم

ومنكم ). 
كـمـا هـنـأ مـحـافظ الـنـجـف األشرف
لــؤي الـيــاسـري الــعـمــال بـعــيـدهم
ي .وخـاطب اليـاسري الـعمال الـعا
في بـيان امس (أننا نفـتخر و نعتز
بـــأمـــثــالـــكم أنـــتـم أيــهـــا الـــرجــال
ـميزون)  مـضيفا (اشـكركم بهذه ا
الـكلـمات لـلجـهد الـذي تبـذلونه من

ـــتــــواصل فـي ظل هـــذه الــــعـــمـل ا
اجلـائـحة  فـعالً أثـبتم أنـكم الـقلب
الـنابض و الـرئة التي يـتنـفس بها

قدسة). بلدنا العزيز ومدينتنا ا
ـسـتـشار في واقـتـرح فـرهاد عالء ا
الــرئـــاســة (عــدم تــقــد الــتــهــاني
لــلـعــمـال في عــيـد الــعـمـال فــانـهم
ا قـدموا لـيـسوا بـحـاجة لـهـا  وا
ساعدات واحللـول ليحاربوا لـهم ا
اجملـاعة والـفقر الـذي اصابـهم بعد
ان تــوقـفت االعـمــال والـتـجـارة في
ـتــضـررين من الــبـلــد فـان اكــثــر ا
جــائــحـة كــورونــا هم من الــطـبــقـة
الـعـاملـة العـامل الذي يـعمل بـاجر
يـومي من عامل بناء الى عامل في
ـــــطــــاعم الـى عــــامـل في احملالت ا
ـــشـــاريع واألســــواق وعـــامل فـي ا
اخلـــدمـــيـــة وغـــيـــرهـــا). وقـــال في
تـغريدة اطلـعت عليهـا (الزمان) الر
ان (الــطـبـقـة الـعـامــلـة الـيـوم اكـثـر
حــوجــا لـقــرارات وتـشــريــعـات من
مــــجــــلـس الــــنــــواب ولــــضــــمــــان
اجــتــمــاعي من احلــكـومــة بــعـد ان
جــمـعـت الـبــيـانــات وعـرفت من هم
اهـل احلاجـة والعـوز وان تـهانـيكم
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دعـا احلزب الشـيوعي العراقي الى
تـــضــافـــر اجلــهـــود لــلـــخالص من
مـنـظـومـة احملاصـصـة الـقـائـمة في
الــعـراق وتـشــكـيل حـكــومـة كـفـوءة
بـعـيـدا عن احملاصـصـة والفـاشـل
مـؤكدا اهمـية بـناء عالم واجملـرب
جـــديـــد تـــســوده قـــيم الـــتـــكـــافــؤ
ـــســـاواة بـــعـــيــداً عـن احلــروب وا
ـة والــهــيــمــنـة والــتــســلط والــعــو
توحشة.وقال احلزب الـرأسمالية ا
ـنــاسـبـة األول من أيـار فـي بـيـان 
تـلقـته (الزمان) امس انه (في االول
مـن ايـار كل عــام يــحــتـفل الــعــمـال
وســائـر شـغــيـلــة الـيـد والــفـكـر في
مـخـتـلف االرجـاء بـعـيـد الـتـضامن
الـكفاحي والنضـال العنيد من اجل
احلـريــات الـنـقـابـيـة والـسـيـاسـيـة
ـقراطـيـة والسالم وفـي سبـيل الـد
والـعدالة االجتماعية واالشتراكية
مـن اجل عـالم خــالٍ من االســتـغالل
الـطبقي واالضطـهاد والتمـييز بكل
ـنـاسـبة انـواعه) مـضـيـفـا (بهـذه ا
اجملـيدة يسرنـا ان نتوجه بالـتحية
ونــعـبـر عن االعـتـزاز غـيـر احملـدود
ـــاديــة في بـــصــانــعـي اخلــيــرات ا

الــعــالم أجــمع وهم يــحـيــون هـذه
ـــيــــة الـــكـــبـــرى ـــنــــاســـبـــة األ ا
ويــســتـــذكــرون بــفــخــر تــاريــخــهم
احلـافل ونضـاالتهم الـباسـلة لـبناء
عـالم جـديـد تـسـوده قـيـم الـتـكـافؤ
ـــســـاواة بـــعـــيــداً عـن احلــروب وا
ـة والــهــيــمــنـة والــتــســلط والــعــو
ـــتــوحـــشــة وعن الـــرأســمـــالــيــة ا
مـصـادرة حق الـشـعـوب فـي تـقـرير
مـصـيـرهـا بـنـفـسـهـا وفي اخـتـيـار
الـنظام السيـاسي األجتماعي الذي
تـريده). وحـيا البـيان أيضـاً (مآثر
وبــطــوالت وتـضــحــيـات طــبــقـتــنـا
الــعـامــلـة الـعــراقـيــة في اضـرابـات
ـــوانـيء والـــســـكك والـــســـكـــايـــر ا
والـــنــفط و"كي ثـــري" وكــاوربــاغي
والـنـسـيج والـزيـوت وغـيـرهـا إبان
لـكي واسهاماتـها البارزة الـعهد ا
فـي ثــورة الــرابع عــشــر من تــمــوز
وفـي حـمـايـتـهـا وفي ظل االنـظـمـة
الـديـكتـاتـورية واالسـتـبداديـة التي
تــعــاقــبت عــلى حــكم الــعـراق رغم
شـراسـة االرهـاب والـقـمـع السـيـما
قبور حـقبة الـنظام الديـكتاتـوري ا
ـــدمــر).واشــار الـــبــيــان ونـــهــجه ا
الــيــان(نــضـال الــطــبــقـة الــعــامــلـة
يــــكـــتــــسب فـي الـــوقت احلــــاضـــر

االهــمــيـــة الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة
ان لم يكن اكثر من اي وقت نـفسها
مـــــــضـى رغم الـــــــصـــــــعـــــــوبــــــات
والـتـعـقـيـدات الـهـائـلـة التـي حتيط
بــهـذا الـنـضـال وبــنـضـال الـشـعب
الـــعــراقـي عــمـــومــاً ورغم تـــفــشي
الــبــطــالــة في صــفــوفــهـا وتــوقف
الـــدورة االقــــتـــصـــاديـــة وعـــجـــلـــة
االنـتاج ومـحاوالت فـرض سيـاسة
اخلـصـخـصـة إسـتجـابـة لـضـغوط
وشــروط صــنــدوق الـنــقــد والــبـنك
الـدولي وغياب اخلدمات العامة
وعــدم تــثــبــيت اصــحــاب الــعــقـود
ـؤقتة واالجـور اليومـية وعشرات ا
االَالف مـن الـــعــــمـــال ومــــحـــاربـــة
الـتنـظيم  الـنقـابي ومحاوالت شق
صـفـوف الطـبقـة الـعامـلة ألضـعاف
دورهــا في الـدفــاع عن مـصــاحلـهـا
اجلــذريـة وفي إعـادة بـنـاء الـعـراق
ـــزدهـــر). ومــضى ـــقــراطي ا الـــد
الــبــيــان قــائال إن (الــكـوارث الــتي
يــعـيــشــهـا بــلـدنــا بــفـضل الــقـوى
تـنـفذة الـتي راهـنت على والـكـتل ا
قـــدرتــهـــا في خـــداع اجلــمـــاهــيــر
وتـزيـيف وعيـهـا وشحـنهـا طـائفـياً
وقــومـــيــاً لــتــكــريس احملــاصــصــة
بــتـنـوعــهـا وتــفـرعـاتــهـا الــعـديـدة
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نعت االوساط الصـحفية الـعراقية الـصحفي البـصري ريسان حا
الــفــهـد الــذي تــوفى امـس بـعــد رحــلــة شــاقــة قــضــاهـا فـي الـعــمل
الـصــحـفي مـنــذ نـحــو ثالثـة عــقـود مـراسـال مـثـابــرا ونـاشــطـا عـلى
شبكات التـواصل االجتماعي. وعرف الـفهد في حتقـيقاته التي توثق
ـهـا وال سـيـمـا في ـديـنـة الـتي احـبـته ومـآثـرهـا وابـرز مـعـا حـوادث ا
قطاع الـتعـليم اجلامـعي حيث تـولى ادارة االعالم على عـهد عدد من
رؤوساء جـامـعـة الـبـصـرة بيـنـهم داخل حـسن جـريـو. وراسل الـفـهد
جريـدة (الزمـان) سنـوات عدة بـعد نـيسان 2003 فضال عن كـتاباته

في صحف ووكاالت انباء الكترونية عدة.
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واحملـال التـجاريـة وحسب األوقات
السابقة وبدون أي تغيير).

ــتــحــدة ــيــا اكــدت الــواليــات ا عــا
االمــريـكــيــة ان انـتــشــار اجلـائــحـة
يـعـود لـفـشل الـصـ فـي وقـفـها أو
إرادتـها في حدوث ذلك والسيما ان
االدلـة تــشـيـر الى انـحـدار الـساللـة
ــتـــطــورة من مــعـــهــد في ووهــان ا
وقــال الــرئـيـس األمـريــكي دونــالـد
تــــرامب أنـه رأى أدلــــة تـــثــــبت أن
ـستـجـد ينـحدر فـايـروس كورونـا ا
ـديـنة ووهـان عادا أن من مـعـهد 
انــتــشــار اجلــائــحــة يــعـود لــفــشل
الــصـ في وقــفـهــا أو إرادتـهـا في
ــثـل مــنــظــمـة حــدوث ذلك.وافــاد 
ـيـة في بـكـ غودين الـصـحـة الـعـا
غــالـيــا أن الــسـلــطـات الــصــيـنــيـة
تــرفض بـشـكـل مـسـتــمـر الـطــلـبـات
نظمة لـلمشاركة في الـتي تقدمهـا ا
الــتــحــقــيــقــات اخلــاصــة بــظــهــور
ــثل ـــســـتــجـــد.وقـــال  كـــورونــا ا
ــنـظـمـة في تــصـريح امس (نـعـلم ا
أنه  فــتح حتـقـيق وطـني صـيـني
ـرحـلـة لم بـالـفـعل ولـكن فـي هذه ا

تتم دعوتنا للمشاركة).

اجــــراءات حــــظــــر الـــتــــجــــوال في
احملــــافــــظــــة لــــغـــايــــة اخلــــمــــيس
واضـــــاف ان (الـــــرصــــد ـــــقـــــبل) ا
الـوبـائي ذهب بـاجتـاه الـكـشف عن
عـــدد احلـــاالت) مــــبـــيـــنـــا ان (ذلك
سـاعـدنا في الـسيـطـرة على الـوباء
لـــذلك مـــددنـــا اجـــراءات احلـــظــر).
ـواجـهة ورفـضت الـلـجـنـة الـعـلـيـا 
ستـجد في اقليم فـيروس كورونـا ا
ـساجد في كـردستـان طلبـا بفتح ا
االقــلـيم داعــيـة الى الــصـبــر حـتى
الــعـاشـر من ايــار اجلـاري.  وأعـلن
مـحافظ النـجف رئيس خـلية األزمة
لــؤي الــيــاســري في بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان) أمس اجلـمـعـة ان (يـومي
اجلـمـعة والـسـبت سيـشـهدا حـظرا
جـزئـيـا كـبقـيـة األيـام ولـيس حـظراً
كـــلـــيًــا  وبـــالـــنـــســبـــة ألصـــحــاب
الـسيارات التاكسي صفراء اللون 
 تـمديد عملها في الشوارع لغاية

الساعة   8 مساءً من كل يوم) .
وأشــار الــيــاســري الى ان (جــمــيع
الــفــعــالــيــات الــتي أشــرنــا الــيــهـا
بــاالســتــثـنــاءات الــســابــقــة تـبــقى
ـطاعم وتـشـمل أصحـاب األفران وا

ـصـاب بـكـورونـا  داعـياً حلـجـر ا
ــــواطـــنـــ الـى الـــدقــــة في اخـــذ ا
االخـبار ومن مصادرها احلـقيقية .
و  6 حــاالت وفـاة).  ومـددت خـلـيـة
االزمـة في الـبـصرة اجـراءات حـظر
الــتـــجــوال في احملـــافــظــة لـــغــايــة
ـــقـــبل. وقـــال رئـــيس اخلـــمـــيـس ا
اخلــلـيـة احملـافظ اســعـد الـعـيـداني
في تـصـريح امس انه (تقـرر تمـديد

حــالــة . واشــارت في بــيــان الى ان
(االصـــابـــات تـــوزعت بـــواقع  6في
الـــرصـــافــة و 8 فـي الــكــرخ و 3في
مــديــنــة الــطب وواحــدة في كل من
الــنـجف والــسـلــيـمــانـيـة و  28 في
ــثــنى و الــبــصــرة و7 فـي كل من ا
كـركوك وحالتـ في كل من ميسان
وذي قــــــار و 4فـي بــــــابل و 13 فـي
اربـــيل).ورأى مـــديـــر مـــســـتــشـــفى
الـكنـدي الـتعـليـمي في بغـداد سالم
ــبـكـر الــبـهـادلـي أن الـتـشــخـيص ا
لـكـورونـا يـسـهم في جتـاوز األزمة
عـطيات احلالـية تؤشر مـؤكدا ان ا
الى قـرب (االنـتـصـار عـلـى الـوباء).
وكــانت الـلــجـنـة الــعـلــيـا لـلــصـحـة
والـسالمة قد وافقت عـلى استثناء
هــيـئــة احلـمــايــة االجـتــمـاعــيـة من
نــسـبـة الـدوام احملــددة والـسـمـاح
بـسفر العـراقي للـدول التي لديهم
إقــامــة بــهـا بــعــد تــعــهــدهم بــعـدم
الـعـودة حلـ زوال الـوبـاء . ونـفى
ــتـحــدث الــرسـمي بــأسم الـوزارة ا
سيف البدر التقارير التي تداولتها
مـواقع التـواصل االجتمـاعي بشأن
اتـــخــاذ مــدارس الـــنــجف مـــوقــعــاً
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تــشــرع وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة
ــنـاطــقي بــعـد بــإجــراءات الـعــزل ا
ارتـــفــــاع مـــســـتــــويـــات االصـــابـــة
ـدن . وقال بـالـعـدوى في عـدد من ا
وزيــر  الــصــحه جــعـفــر عالوي في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــوزارة تـشـرع بــاجـراءات الـعـزل
ـناطقي وليس هـناك حتديد حتى ا
ــنــاطـق مــشــمــولــة بــاحلــظــر االن 
ألن عملية احلجر ستكون الصحي 
ــنـاطق الكـات الى  ا بــعـد دخـول ا
ذات الــتــجــمع الــسـكــاني الــكــبــيـر
واالصـابات الكثـيرة وسيكـون فيها
عـمـليـات تعـفـير وتـوعيـة لـيتم بـعد
ذلك تـطـويقـها) نـافيـا (ما نـشر في
صـفحـات التـواصل االجتـماعي عن
مــــنـــاطق مــــشــــمـــولــــة بـــاحلــــظـــر
ـناطقي) واكد عالوي ان (مناطق ا
الــعــراق جــمـيــعــهــا حتــتــوي عـلى
اصـابات حـتى يتم اثبـات العكس).
وشــــــخــــــصـت الــــــوزارة  امس 82
اصـابة جديـدة بكورونـا وشفاء 29
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اجـــتــمـع وفــد حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كـــردســـتــــان بـــرئـــاســـة قـــوبـــاد
الـطالـبـاني نائب رئـيس مـجلس
وزراء اقــــلـــيـم كــــردســـتــــان مع
رئــيس مـجــلس الــنـواب مــحـمـد
احلـلــبـوسي. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امس ان (اجلــانـــبــ
ــــــشـــــاكل اكـــــدا ضــــــرورة حل ا
الــعـــالـــقــة بـــ بــغـــداد واربــيل

واخلـــروج بـــنـــتـــيـــجـــة تـــرضي
لفـات العـالقة). اجلمـيع بشـأن ا
واكد الـبيان ان (الـرؤى متـقاربة
بشأن ضرورة اتباع آلية سليمة

شاكل).  حلل ا
وعـلمت (الـزمـان) ان وفد الـلـقيم

غادر بغداد امس.
 وتـنـفـيذاً لـتـوجـيه األمـ الـعام
جملــلـس الــوزراء حـمــيــد نــعــيم
ــتـــابــعــة الــشــكــاوى الــغــزي 
ــواطــنــ من واســـتــفــســارات ا

خالل اخلـط الــســـاخن يـــواصل
فـريق إدارة األزمــات في األمـانـة
ـــيــدانــيــة الـــيــومــيــة جــوالته ا
واد لـتسـهيل انـسـيابـية مـرور ا
الــغـذائــيـة والــطـبــيـة فـي بـغـداد
واحملـافـظـات. وقـال بـيـان تـلقـته
(الزمان) امس ان (الفريق أجرى
خالل الـيـوم زيـارات مـيـدانـية
إلى ســـــــيــــــطــــــرات الـــــــشــــــعب
واليوسفية في مـحافظة بغداد 
والـصقـور في مـحـافظـة األنـبار

واإلسكـندرية في مـحافـظة بابل.
ونقل الفريق  توجيهات اللجنة
الــعـــلــيــا لـــلــصــحـــة والــسالمــة
الوطنية واألمـانة العامة جمللس
ـا الـوزراء بـضــرورة اإللـتـزام 
جـــاء فـي الـــقــــرارات اخلــــاصـــة
بــتــســـهــيل مــرور الـــشــاحــنــات
ـــواد الـــغـــذائـــيــة احملـــمـــلـــة بــا
والطبية وعدم عرقلتها للظرف

ر به البلد).  الراهن الذي 
واكـد الـبــيـان ان (الـفـريق اسـهم
بـــــــحـل الـــــــزخـم احلـــــــاصـل في
سـيطـرات مـحـافظـة بـابل الـيوم
بــــعــــد قــــطع عــــدد مـن الــــطـــرق
الـرئـيـسـة بـسـبب ازديـاد حـاالت
اإلصابات بفايروس كورونا من
خالل فتح طرق بديلة بالتنسيق
بيـنه وبـ خلـية أزمـة احملافـظة
وقـيـادتي الـشـرطـة والـعـمـلـيات
تـوقـفة و إطالق الـشاحـنـات ا

جميعها). 
وتواصل األمانة الـعامة تلـقيها
الــشـكــاوى واإلســتـفــسـارات من
ـواطـنـ عـلى اخلط الـسـاخن ا
بـالرقم 160 أثنـاء أوقـات الدوام

الرسمي.

وبـالتـالي السـعي بكل مـا تملك من
طـاقـات وامـكانـيـات الدامـة حكـمـها
الــذي أثــبت فــشــلـه الـذريـع طــيــلـة
اضية والذي الـسبعة عشر عاماً ا
أدخـل الـعــراق شــعــبــاً ووطـنــاً في
نــفق شــديـد الــظالم دون ان يــلـوح
فـي نـهـايــته بـصــيص ضـوء االمـر
الــذي دفع الـغــالـبــيـة الـعــظـمى من
الــــشــــعـب الـــعــــراقـي الى حتــــويل
الـتذمـر واالستـياء  و"خـيبة االمل"

ريسان حا الفهد
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ان رئيس البر
خالل لقائه في
بغداد نائب
رئيس حكومة
اقليم كردستان
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وعقــد مديـر عـام الدائـرة االقـتصـادية
ـعــادن مـنـعم في وزارة الـصـنــاعـة وا
احمد حسن أجتمـاعاً موسعا في مقر
ـثـلـون من الـشـركة الوزارة حـضـره 
العامة للصنـاعات الفوالذية ومصرف
ــســؤولـ في االقـتــصــاد وعــدد من ا
الــدائـــرة االقـــتــصـــاديــة جـــرى خالله
اســـتـــعــــراض ومـــنـــاقــــشـــة عـــدد من
ـــواضــــيع والــــفــــقـــرات واحلــــلـــول ا
ناسبة النهاء كـافة االمور القانونية ا
ب الطرف وتـسويتهـا بشكل نهائي
ال للـحـيلـولـة دون حدوث اي هـدر بـا

العام. 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(مدير عـام الدائـرة االقتصـادية اصدر
خالل االجـتـمـاع تـوجـيـهـا الى جـمـيع
التـشـكـيالت العـامـة الـتابـعـة لـلوزارة
ــتــعــلــقــة ــشــاكل ا بــحــسم جــمــيـع ا
ـصـارف احلكـومـيـة واألهلـيـة التي با
ـالي لـشـركات ـسـتـوى ا تهـيم بـرفع ا
الـوزارة وحل مـشـاكـلـهـا االقـتـصـادية
والـقـانـونـيــة  مـؤكـدا في ذات الـوقت

حــرص الــدائـــرة االقــتــصـــاديــة عــلى
ـتـابـعـة اجلـادة واحلـثـيـثـة لـتـجـاوز ا
عوقات من اجل جميع الصعوبات وا
ـالي واالقـتـصادي النـهـوض باألداء ا

للشركات العامة).
وأعلـنـت الـشركـة الـعامـة لـلصـنـاعات
الـكــهــربــائـيــة وااللــكــتـرونــيــة إحـدى
ـعادن عن شركـات وزارة الصنـاعة وا
جتهيز الشركة الـعامة لتوزيع كهرباء
الوسط بدفعتـ من محوالت التوزيع
ـبرم مـختـلـفـة الـسـعـات وفق الـعـقـد ا

ب الطرفيـن .
 وذكــر مــديــر عـام الــشــركـة ســفــيــان
فـوزي اجلبـوري فـي تصريح لـلمكتب
اإلعالمي في الـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الــشــركــة قــامت بــتــجــهــيــز
الـدفـعــة األولى من احملــوالت لـصـالح
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
/ فرع توزيع كـهرباء الـنجف االشرف
وتـضــمــنت  35مــحــولـــة ســعـة 400
 KVAو 36مــــحــــولـــــة ســــعـــة 250
KVA مـضــيــفـاً بــأن الـشــركــة قـامت

غنـيسيـوم و النحـاس و احلديد و وا
) ويـتـمـيز مركب ثـنـائي امـ االثـيـل
بـأن له خــلــطـة لــكل فــتـرة من فــتـرات
الــتــســمـــيــد الــتي تــتـــضــمن ( فــتــرة
و الـنبـاتات حتضـير الـتربـة وفتـرة 
و فترة التزهيـر و فترة الثمار ) حيث
يسـتـخـدم سـمـاد العـنـاصـر الـصـغرى
عـالي الـزنك لـلـتـربـة الـضـعـيـفـة فـيـما
يسـتـخـدم سـمـاد العـنـاصـر الـصـغرى
عالي البوتاسيوم للثمار) مشيراً الى
ان (مصنع األسمدة ينتج أيضاً سماد
العـناصـر الصـغرى الصـلب والـسماد
العضوي (الكومبوست) مفصحاً عن
انه من اخملـطط إجراء جتـربـة عـمـلـية
أخرى لـزراعة  200دو من احلنـطة
ـقـبــل . يـذكــر ان الـشـركـة في الـعـام ا
سبق وأعلنت عن اجراء جتربة عملية
ناجـحـة لـزراعـة الـبطـاطـا بـإسـتـخدام
سـمـاد الــعـنـاصــر الـصـغــرى الـسـائل
نتج في مصانع معـاونية ابن سينا ا
وزيـــادة الـــغـــلـــة الـــزراعـــيـــة إلنـــتــاج

البطاطـا).
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والــقـــوات االمــنــيــة ومــنــتــســبي
الـقـطـاع الـصـحي في عـدة احـياء
من مــديـنــة تـكــريت ومـحــيـطــهـا.
وبـيـنت اجلامـعـة في بـيان تـلـقته
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أطــلــقت جـامــعــة تــكـريت حــمــلـة
عقـمات ب طهـرات وا لتـوزيع ا
ــتــعــفــفــة والــنــازحـة الــعــوائـل ا

انيا ا
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ـتـحـكـمـة بأمـر الـبالد أكـثـر مـا يـقـلق بـعض "الـديـنـاصـورات الـسـيـاسـيـة" ا
نـصرمـة هو ضـياع ـواقع التـنـفيـذية  طـوال الفـتـرة ا تـشـبثـة با والـعبـاد وا
مـورد من مـوارد  ريـعـهـا وما كـانت جتـنـيه من الـوزارات من خالل الـعـقود
ـشـبـوهة" ,فـضالً عن حـصـتـها "الـشـرعـية" من الـوهـمـيـة و"الكـومـيـشـنات ا
الـدرجـات الـوظـيـفـيـة والـتي تـوزع بـشـكل عـادل بـ "أحـزابـنـا  الـسـيـاسـية
ـباركـة أطال الـله أمدها " ,كل هـذه اإلمتـيازات وما خـفي منهـا كان أعظم ا
ـؤسـسـات الـتنـفـيـذية ـقـالـيد ا ـاسكـة  كـانت جتـنـيهـا الـقـوى الـسيـاسـيـة ا
وتـوزعـهـا عـلى  مكـاتـبـهـا الـسـياسـيـة لـتـوظف هـذا األمـر "سيـاسـيـاً " بـغـية
ـومة واإلستـمرار في ظـل غياب حتـقيق مـكاسب إنـتخـابيـة ما يـعطـيهـا الد
عطلة عـنوة بإرادات سياسيـة متباينة الـقوان الهامة الـكابحة جلماحـها وا
حـيث لـم يـكن الـوزيــر سـوى أداة طـيـعــة بـيـد األحـزاب الــتي يـنـتــمي إلـيـهـا
ومـنفذاً ألجندات الكـتل السياسيـة ومحققاً لرغـباتها الشـخصية وهذا ليس
شيءً مـتـواريـاً عن أنـظار الـرأي الـعام ,بل حـقـيـقة مـاثـلة  ,مـا أود اإلشارة
إلـيه أنه لــيس من مـصـلـحـة "احلـيــتـان الـسـيـاسـيـة" تــمـريـر كـابـيـنـة وزاريـة
تـكـنـوقـراطيـة مـهـنـيـة في وقت بـدأت أوراقـهـا تتـسـاقط بـفـعل اإلحـتـجـاجات
واإلعـتصـامات الـغاضبـة واحدة تـلو األخرى  ,وأضـحت بعض الـكتل التي
كـانت تــعـرف بـالـفـوالذيـة الــعـصـيـة عـلـى الـتـفـتـيت كــشـجـرة مـزق أوراقـهـا
اخلـريف . وبعض هذه "القوى السارقة" للمـال العام تشعر أن ليس أمامها
خـيـارات مفـتـوحة ,فـهي أمـا أن تـبقى في مـواقع الـسـلـطات الـعـليـا وتـتـمتع
بـحصـانتهـا "احلديديـة" التي تـوفر  لـها الكـثير مـن الشرعـية واألمان ,وأما
أن تـودع في زنـازين الـعـدالة ,لـذلك سـتـراوغ طويالً لـلـحـيلـولـة دون وصول
ـهنية" الـقوية إلى مـراكز القـرار التنـفيذي في الوقت بـعض الشخـصيات "ا
الـذي تـسـعى فـيه جـاهـدة إلى إضـعـاف دور الـقـضـاء والـتـسـلل إلى بـعض
ـستقلة ; مـاكرة تلك "القوى رجاله ,كـما تسللـت وحتكمت ببعض الـهيئات ا
احملـتـالـة" الـتي تـربـعت عـلى الـعـرش الـسـيـاسي الـعـراقي مـرتـديـة جالبـيب
اإلسالم وحتـصـنـت بـقالع اخلـضـراء  ولـعل أهم الـعـوامل والـظـروف الـتي
ـضي بـفـســادهـا وعـنـجـهــيـتـهـا "تـصـفــيق وتـزمـيـر" بـعض سـاعـدتــهـا في ا
الـشـعب لهـا وسـير اآلخـر في ركـابهـا وتـبريـر الـواعظـ لـها ,لـكن مـا يـثلج
غـايـر" وتـنـامي ظـاهـرة "اإلدراك اجلـمعي" الـفـؤاد بـروز حـالـة من "الـوعي ا
حلـجم التحديات الـتي تواجه العراق سيـاسياً وإقتصـادياً وثقافياً  ,نحاول
تـحقق فـي مسـتوى الـسـلوك الـعـراقي تغـذيته نـجـز ا ـتبـع لـهـذا ا نـحن ا
وتـوسـيـع دائـرة "الـوعي واإلدراك" من خالل الـنـشــر والـتـعـمـيم وفـتح آفـاق
رير جـديدة لعمل "توعوي وطنـي عابر للخالف" ينتـشل البالد من واقعها ا
الـذي صـنـعـته كمـا أشـارنـا أحـزاب "مـاهـرة " في اللـعب والـتـضـلـيل كـبرت
كـروشها على حسـاب بطون الفقراء اخلـاوية وصنعت لهـا "مجداً أسطورياً
"عــلى جــمــاجم األطــفــال ظــنــاً مــنــهــا أن مــلــكــهــا ســيـدوم ,ولــكن "اإلرادة
اجلــمـاهـيــريـة الـواعــيـة" حــولت أحالمـهم الــسـلــطـويـة إلى
ـكلف أن يعي كـوابيس ,ونـتمـنى على رئـيس الوزراء ا
رحلة ويـحسن إختيار كـابينته الوزارية من خـطورة ا
خالل تـبني أسـلوب مهـني جديـد يعيـد للدولـة روحها

وليكون أول الغيث وأوله (قطرة وبعدها ينهمر).

كلف مصطفى الكاظمي خالل اعالنه البرنامج احلكومي Z∫  رئيس الوزراء ا U½dÐ
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ـكلف بتـشكيل افادت مصـادر بعزم ا
احلـكـومـة مـصــطـفى الـكـاظـمي عـلى
تــقــد تــشـكــيــلـتـه اجلـديــدة الــيـوم
اخلميس بعـد ان يتم التوافق عـليها
خالل الـــســاعـــات االخــيـــرة من اجل
تــقـد طــلب لـعــقـد جــلـســة نـيــابـيـة
الــتـصــويت عــلـيــهـا فــيــمـا تــوقـعت
مـصــادر عـقـد اجلـلــسـة يـوم االثـنـ

قبل او الثالثاء. ا
ـــصــدر فــإن (الـــقــائــمــة وبـــحــسب ا
اجلـديـدة تـتـضـمن تـغـيـيـر مـرشـحي
أربـع وزارات من الـــقــــائــــمـــة األولى
الــتـي قــدمــهــا مــؤخــراً وهي الــنــفط
الـية والعمل). ووقع واالتصاالت وا
نهاج اضية ا الكاظمي الليلـة قبل ا
احلـكــومي عـلى ان يــرسـله صــبـاحـا

الى مجلس النواب. 
وعقدت القوى الشيـعية اجتماعا مع
الــكــاظـمي امـس لـتــفــويــضه ارسـال
ان لـعـقـد جـلـسـة تـمـرير كـتـاب لـلـبـر
احلـكـومة بـعـد الـتـنـسـيق مع الـقوى
السنـية والكـردية التـفويض بارسال
ان بـغيـة عقد كتـاب الى رئاسـة البـر
جــلـســة الـتــصـويت عــلى الــكـابــيـنـة
ـــدة احلـــكـــومــــيـــة قـــبل انــــتـــهـــاء ا
الـدســتــوريـة. واضــاف ان (ذلك جـاء

واصفات التي  بحسب اآلليات وا
االتـــفـــاق عـــلــــيـــهـــا مع الــــكـــاظـــمي
لــلـمــرشـحــ في االجـتــمـاع االخــيـر
ـــنــزل رئـــيس حتــالف الـــذي عــقــد 
الـفتح هـادي الـعامـري).لـكن  الـنائب
عن حتــالف سـائــرون  بـدر الــزيـادي
اكـــد  اســــتــــمــــرار اخلالفــــات عــــلى

طروحة .  األسماء ا
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وقال الـزيـادي في تـصريح امس  إن
ـطـروحــة لـتـولي (جـمــيع األسـمــاء ا
احلــــقـــــائب الــــوزاريــــة عـــــلــــيــــهــــا
اعــتـراضـات من الــكـتل الــسـيــاسـيـة
وبالتالي الكاظمي لم يأخذ دوره في
تشـكيل الـكابـينـة الوزاريـة) مضـيفاً

الدستورية  ألن هذا يؤدي إلى عودة
 احلـــال إلى  مـــاكـــانت عـــلـــيه  قـــبل
ـستقيلة وتخضع تشكيل احلكومة ا
لـــلــشـــروط ذاتــهــا  الـــتي  تــشـــكــلت
ــوجـــبــهــا احلـــكــومـــة الــســـابــقــة
وكابينـته الوزارية  من حـيث تكليف
ـانية رئيس اجلـمهوريـة الكـتلة الـبر
األكثر عدداً والـتي فسرتهـا  احملكمة
االحتـــــاديـــــة وبـــــذلـك فـــــإن رئـــــيس
اجلــمـهــوريـة ســوف يــكـلف الــكـتــلـة
ـانــيــة األكـثــر عــدداً بـتــشــكـيل الــبــر
ـــادة 76 من احلـــكــــومــــة عــــمالً بــــا
الـدستـور) مـردفـا (وحيث إن الـكـتـلة
األكـبــر وفق تـفـســيـر احملـكــمـة الـتي
ذكرت في تفـسيرهـا أن تلك الكـتلة -
ـكـون األكـبـر عـدداً - هي "الـتـجـمع ا
من أكبر عدد من النواب في اجللسة
األولى جملـــلـس الـــنــواب" ولـــيـــست
الـــكـــتـــلـــة الـــتـي تـــصـــدرت نـــتـــائج

االنتخابات). 
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ـــيـــالـي الى إن (احلـــكـــومــة ولـــفت ا
الــســابـقــة لم تــأت من كــتـلــة واحـدة
ا أتت توافـقيـة دون الركون إلى وإ
هـذا الـتــعـريف) مـضــيـفـا  انه (بـذلك
تــكـون كـتــلـة ســائـرون هي صــاحـبـة
االستـحقـاق  الـدستـوري في تشـكيل
احلكومة  ألنها  األكثر عدداً ولم يتم
تشـكـيل حتالـف أكثـر منـهـا عدداً في

ان). اجللسة األولى  للبر
وابـلــغت مـصـادر (الــزمـان) في وقت
سـابق بـحصـول انـفـراجـة في االزمة
ب الكاظـمي والقوى الشـيعية التي
اتهمته بازدواجية التعامل معها من
جـهة ومـع القـوى الـسـنيـة والـكـردية
ــصــادر من جــهــة اخــرى. وافــادت ا
بأن اجتمـاعا عقد في مـنزل العامري
ضم الــقــوى الـشــيــعــيـة والــكــاظـمي
انتهى باالتـفاق على تمـرير حكومته
وتـقـاسم الوزارات  لـيـكـون لـتـحالف
سائرون  ثالث وزارات هي الكهرباء
ـائـيــة ولـلـفـتح ـوارد ا والـصــحـة وا

مثـلها الـداخليـة واالتصـاالت والنقل
وخــمس وزارات وزعت بــالــتــسـاوي
بــ خـمــسـة ائــتالفـات وهي الــنـفط
للـحـكمـة واخلارجـيـة لدولـة القـانون
والـتـعـلـيم الـعـالي لـلـنـصـر  والـعـمل
لـلـفـضـيـلـة والـزراعـة لـلـعـقـد اجلـديد

حتالف فالح الفياض . 
فـي غـــضـــون ذلـك اكـــد الـــنــــائب عن
حتــالـف الــقــوى الــعــراقــيــة مــحــمـد
الـكـربـولي ان الـكـاظـمي قـطع شـوطا
جيدا بـالتفـاهمات وقـال في تصريح
ان (اجلميع ال يـزال داعماً لـلكاظمي
ـــشـــكـــلـــة تـــكـــمن في تـــوزيع لـــكن ا
احلــــصص حــــيث يـــتــــركـــز اخلالف
ضي اآلن) مـضيـفـا ان (الـكـاظـمي 
ـــان وهـــو اآلن بـــصــدد داخـل الـــبـــر

تسـوية خالفاته مـع الكتل الـشيـعية
ويــبـــدو أنه قــطع شـــوطــاً جــيــداً في
إطار التفاهمات).وبشأن ما إذا كانت
ـكـون الـسُنّي هـناك خالفـات داخل ا
قــال الـكــربــولي ان (لـدى الــســنّـة من
ـان ومن يـدافع عن ـثـلـهم فـي الـبـر
حقوقهم التي يعـرفها اجلميع والتي
ال نساوم عليها أيا كانت األسباب). 
ونـفى رئـيس ائــتالف دولـة الـقـانـون
تــرشـيـحـه أيـة شــخـصـيــة ألي مـوقع
الكي في بـيان تلقته ( وزاري وقال ا
الـزمـان) امس ان (الـفـضـاء االعالمي
شـهــد كالمـا غــيـر مـســؤول واخـبـاراً
غير صحـيحة حول تشـكيل احلكومة
ولـتوضـيح ذلك نـؤكـد إننـا بـذلـنا مع
االخــرين ومـازلــنـا  جـهــودا مـكــثـفـة

تـصحيح مسار العملـية السياسية العـرجاء بالعراق يحتاج لـعملية جراحية
فوق الكبرى..

األنـحراف الـسيـاسي عنـد األحزاب والـكتل والـتيـارات السـياسـية بـالعراق
هدي.. تمخض عنهُ انتفاضة شعبية أطاحت بحكومة عادل عبد ا

هل..  بـأسـتطـاعـة حكـومة مـصـطفـيـ الـكاظـمي ان تـصحح  األخـطـاء وتنـقذ
العراق من الضياع  ..!! ??

جـمـيع احلـكومـات الـسـابقـة فـشـلت فـشال ذريعـا بـادارة الـعـراق  على خط
سـيـاسـي صـحـيح .. وهـذا ولـد حـالـة من االحــبـاط والـتـذمـر عـنـد الـشـارع
الـعـراقي وخـاصـةً جـيل الـشـبـاب..  وما الـتـظـاهـرات اال ردة فـعل أيـجـابـية

صحية في تصحيح مسار العملية السياسية برمتها.
الـتظـاهرات من وجـهة نـظري هي  ثـورة تصـحيـحيـة ضد الـفسـاد والتـخبط
ــال الــعـام وأنــعــدم األمن والــوضع الــصـحي والــفــوضى واجلـهـل وهـدر ا

نهار .. والتربوي والصناعي  الهش ا
ـنطق الـعقل ـهدي لم جتـنح  ـسـتقـيل عـادل عبـد ا حـكـومة رئـيس الوزراء ا

والواقع في طريقة التعامل مع التظاهرات..
ــا ولـد تـنـافــرا وتـصـادمـا  بـ ـفـرط  بل جلـأت الـى اسـتـخـدام الــعـنف ا

طالب بأبسط حقوقهِ  .. ستبد والشعب االعزل ا احلاكم الطاغية ا
هدي.. حدثت الكثير من الهفوات في حكومة عادل عبد ا

تـصريحات الـناطق بأسم احلـاكم الطاغيـة اللواء ركن عبـد الكر خلف  ..
ـسـؤولـيـته قـوبـلت بالـسـخـريـة واألسـتـهـجان الـذي لم يـكن مـوفـقـا نـهائـيـاً 

والرفض من قبل الشارع العراقي..
ؤتـمـرات الصـحـفيـة لـلواء ركن عـبـد الكـر خـلف لم تكن الـتـصريـحـات وا
ا يجري على أرض تـمت للواقع واحلقيقة بـصلة كانت تصريحات مـخالفة 

تظاهرين .. الواقع من قتل ودخانيات وأستخدام الرصاص احلي ضد ا
وشـهادة لـلتـاريخ لوال حـنكة ووطـنيـة وشجـاعة قـائد طـيران اجليـش الفريق
ـطـعم الـتـركي حـيث رفض ـالـكي حلـصـلت مـجـزرة في ا ركن أول حـامـد ا

طعم التركي ليالً .. تنفيذ أمر انزال قوات أمنية وعسكرية على بناية ا
الكي.. وهذا موقف رجولي ووطني يحسب للقائد الفريق ركن أول حامد ا
ـكـلف مصـطـفى الكـاظـمي ان يـحذر  ويـبـتعـد عن لـغة أتـمـنى من الرئـيس ا
الـعـنـف بـالـتـعـامل مع الــتـظـاهـرات ألنـني عــلى قـنـاعـة ويـقــ مـطـلـقـ بـأن
التظاهرات ستستمر وتكون بشكل أوسع  بعد رحيل جائحة وباء كورونا..
الـهدف من كل ما طرحت هـو رسالة أخ صادقـة  للعراقي الـوطني األستاذ
الـكاظمي أن ينصت لـصوت الشعب فهـو سنده احلقيـقي بعد الله عز وجل
ـتظاهـرين ومن أعطى  االوامر ـظلوم  .. وأن يـحيل قتـلة ا .. وأن يـنصف ا

تظاهرين للقضاء العادل النزيه ..!!  بأطالق الرصاص احلي ضد ا
نعم القضاء العادل النزيه ..!! 

وأن يـكون الـكاظمي ثـورة تصـحيحـية في وضع أسـتراتـيجيـة صحـيحة في
نهار الذي نخرهُ الفساد .. أنقاذ أقتصاد العراق ا

الـكاظمي قادر أن يـحظى بألتـفاف اجلماهـير حوله لوصـحح مسار العـملية
السياسية الفاسدة التي دمرت العراق وذبحت الشعب وحطمت مستقبله..

?! . الكاظمي سيحظى بتأييد الشعب وإلتفاف اجلماهير بقرارين جريئ
تظاهرين وحيتان الفساد الى القضاء.. أوالً أحالة قتلة ا

ـ الـشـجـعـان في الـوزارات ـهـنـيـ االكـاد ثـانـيـا ً االعـتـمـاد عـلى الـله وا
قبلة  بشرط ان يكونوا من خارج العملية السياسية تماما ..  ا

وختاما ...
هل ســتـشـرق بــشـائـر األمل في بــنـاء عـراق مــزدهـر في ظل حــكـومـة ثـورة

تصحيحية على يد مصطفى الكاظمي .. ?
الـكاظمي وعدنـا خيراً قالـها بصريح الـعبارة سأقف في
ـدافع عن حـقوق خـانـة الشـعب خـانـة الفـقـراء خـانة ا

ظلوم هل يفي بوعدهِ للعراقي .. ا
ستعان .. ننتظر والله ا

عاش العراق.. الشامخُ العلم..

ـسيب الـتابـعة الى الـتقـنيـة في ا
جامـعة الفـرات األوسط التقـنية 
ورشـــة عـــمـل إلـــكـــتــــرونـــيـــة عن
ـــتـــاحــة لـــلـــتـــعــلـــيم الـــبـــرامج ا
اإللـكـتـروني بـاسـتـخـدام تـطـبـيق
FCC. وتــنــاولت الــورشــة الــتي
الــقـاهــا حـيــدر فـوزي عـرض أهم
ـستـخدمة فـي التعـليم الـبرامج ا
ـــتــاحــة بــاجملــان اإللـــكــتــروني ا
ــهــتــمــ وخــصــوصـا جلــمــيع ا
Google Classroom بـــرنـــامج
وكـيـفـيـة اجــراء االمـتـحـانـات من
خالله والتسـهيالت التي يـقدمها
لألستـاذ والطـالب. وتطرقت ألهم
ــتـاحـة الـبــرمـجــيـات اجملـانــيـة ا
لــغـــرض تــســجـــيل احملــاضــرات
الــفــديــويــة مــثل بــرنــامج الــبـور
بــويـنت وبــرنـامج Loom فـضالً
عن بــــرامج الـــقـــاء احملـــاضـــرات
ــبـاشــرة عـلـى الـطــلـبــة ومـنــهـا ا
Free conference بـــــــرنـــــــامج
Zoom Meet- وبـــرنـــامجCall 
ــيــزاتــهـا  ingومــنــاقــشــة أهم 

وعيوبها).

(الــزمـــان) امس ان (الــتـــدريــسي
فـؤاد نـهـاد عبـد في كـلـية الـعـلوم
تـمــكن من انـتـاج أكـثـر من 1000
ــعــقــمـات ــطـهــرات وا لــتــر من ا
ـــــطـــــابـــــقـــــة ا
عايـير منـظمة
الـــــــصــــــــحـــــــة
ـيـة داخل الـعـا
مــــخــــتــــبــــرات
اجلـــــامـــــعــــة).
وأوضــــحت ان
(احلـــــــمـــــــلـــــــة
تـــــــضــــــمـــــــنت
تــــــــــــــــــــــــوزيــع
نتوجات بعد ا
اكــــــــــــــمــــــــــــــال
اخــتــبـــاراتــهــا

حـــــــــــــــــــيـث 
جتهـيز ثـمان
ســلــة حتــتــوي
كـل ســلـــة عــلى
ثـالثـــــة انــــواع
طهرات). من ا
وأقامت الكـلية
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أعـلـنـت الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات
الــتــعــديـــنــيــة إحــدى شــركــات وزارة
عادن عن جناح جتربتها الصناعة وا
الـثانـيـة لـزراعـة احلـنـطـة بـإسـتـخدام
إنتاجها من سماد الـعناصر الصغرى
السـائـل . وأوضـح مديـر عام الـشركة
رافـد عبــد اجللـيـل جبــار في تصريح
لـلـمـكـتب اإلعالمي في الـوزارة تـلـقـته
(الــزمــان) امـس أن (مالكــات شـــعــبــة
بحـوث الـزراعة في مـعـاونيـة مـصانع
ابن سينا الـتابعة للـشركة جنحت في
جتربـتـهـا الـثانـيـة لـزراعة  60دونــما
حـنـطـة في أراض تـابـعـة لـلـمـعـاونـيـة
بإستـخدام سـماد الـعنـاصر الـصغرى
الــــســــائـل من خـالل زيــــادة الــــغــــلــــة
الزراعية إلنتاج احلنطة بنسبة – 30
ـديـر العـام فـاعلـية ـئـة. وأكـد ا  40با
سماد الـعنـاصر الصـغرى الـذي ينتج
ـعـاونـية في مصـنع األسـمـدة الـتابع 
مصـانع ابن سـيـنا والـذي يـتـكون من
ـــنـــغــنـــيــز خــلـط عــنـــاصـــر الــزنك وا
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œULÝ∫ جناح زراعة احلنطة باستخدام السماد الساذل

تعففة عقمات ب القوات االمنية والعوائل ا WKLŠ∫ منتسبو جامعة تكريت في حملة لتوزيع ا

أن (األيام الـقادمـة صعبـة إذا لم يكن
هــــــنـــــــاك تـــــــوافـق لــــــتـــــــشـــــــكـــــــيل
احلكومـة).وأضاف أن(على الـكاظمي
اإلســــراع  في تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة
( واختيار وزراء مستـقل ومقبول
مـــرجـــحـــاً أن ( يــتـــقـــدم الـــكـــاظـــمي
بـاالعـتـذار عن تـشـكـيل احلـكـومـة في
ظل غياب الـتوافقـات). واكد الزيادي
أن (الـــكـــاظــــمي تــــمـــكن مـن تـــقـــد
مـــجـــمــوعـــة من األســـمـــاء لــكـن تــلك
األسـمـاء قـوبـلت بـالـرفض من بـعض
الــكـــتل الــســيــاســيــة  الــتي طــالــبت

بتغييرها خالل 48 ساعة). 
وتـوقع الــنـائب عن صــادقـون فـاضل
جبـر شنـ وتابع شـن عـقد جـلسة
مـنح الـثـقـة لـلـحـكـومـة اجلـديـدة يوم
االثـــنـــ أو الـــثالثـــاء من األســـبــوع
ـقـبل  بــحـسب االتـفـاق بـ الـقـوى ا
الــسـيــاسـيــة والـكــاظـمي مــسـاء اول
امس. واكــد ان (تـشـكــيـلـة الــكـاظـمي
تــخـلــو من وزراء حــكـومــة تــصـريف
االعــمـــال احلــالـــيــة الـــتي يــرأســـهــا
ـــهــدي) ــســـتـــقـــيل عـــادل عـــبـــد ا ا
مـــوضــــحـــا أن (اجــــتـــمــــاع الـــقـــوى
السـياسـية بعـد منـتصف الـليـلة قبل
ـاضــيـة وصل إلى مــراحل نـهــائـيـة ا
بعد إعطاء الضوء األخضر للكاظمي
بـــتـــقـــد طل إلـى رئـــاســة مـــجـــلس
الــنــواب بـعــقــد جـلــســة مـنـح الـثــقـة
حلـــــــــكــــــــومـــــــــتـه فـي األســــــــبــــــــوع
كلف أكد خالل قبل).وأضاف أن (ا ا
ـنهـج الوزاري االجـتـمـاع الـتـزامه بـا
وإجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة بـعـد عام
واحد من تشـكيل احلكـومة).من جهة
اخرى قـال خـبـير قـانـوني ان حتالف
سائـرون هو اخملـول بتـرشيح مـكلف

جديد اذا ما اعتذر الكاظمي. 
ــيـالي في رأي وقــال زهـيــر حـبــيب ا
تـلــقـته( الــزمـان) امس أن (اسـتــقـالـة
رئيـس احلكـومة وكـابـينـته الـوزارية
بادرة  إلى تؤدي  الى عودة  زمام  ا
 رئــيس اجلــمــهــوريــة من الــنــاحــيـة

ـثـلـة إلنـتـاج حـكـومـة مـتـمـاسـكـة و
ـصالح الـعراق وقـادرة على حقـيقـة 
الــتــصــدي لـألزمــات بــفــريق مــهــنيّ
كــفـــوء) مــضــيــفــا ان (ائــتالف دولــة
الــقـانــون مـســتـمــر مع الـشــركـاء في
هـمة الـصعـبة اال أنـنا إجناز هـذه ا
واحلقـيقـة تـقال  لم نـرشح اَي وزير

ألية وزارة).
ـكلف طـلب منا ـالكي إن ا واضاف ا
ان (نشترك في الترشيح لكن رفضنا
ذلك  وقلنـا صراحة ان مـايهمـنا هو
ان تــكـون احلــكــومـة قــويــة مـقــتـدرة
تتحمل مـسؤولياتهـا الدستورية  و
ــوقع بـقـدر مـا ال تـهــمـنـا الـوزارة وا
تهـمنـا التـشكـيله الـوزارية) عـلى حد

قوله . 
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أعـلن وزيـر التـخـطـيط نـوري صـباح
شروع الدليمي عن انطالق أعمال ا
الــوطـــني لـــتــشـــغــيـل الــشـــبــاب في
محـافظة االنـبار داعـياً الـشباب إلى
اســـتــثــمــار هــذه الــفــرصــة وتــقــد
مــشــاريــعـــهم من خالل مــوقع وزارة

العمل والشؤون االجتماعية.
وأوضـح الــــدلــــيـــــمي خـالل مــــراسم
تـــوقـــيـع عـــقـــد الــــعـــمل مـع شـــركـــة
اخلـــيــرات الـــعـــراقـــيـــة أن الـــعـــقــد
سيـتضمن إقـامة مـنطقـة تنـموية في
مـحــافـظـة األنـبـار عــلى مـسـاحـة 10
ــــشـــاريع آالف دو الحــــتـــضــــان ا
ـتـوســطـة في اجملـاالت الـشــبـابـيــة ا
الـزراعـيـة والـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة
مؤكداً في بيان تـلقته (الزمان) امس
شروع سـيوفـر أكثر من 2000 (أن ا
فـرصة عـمل ألبـنـاء مـحافـظـة األنـبار
خـالل الـــعــام اجلـــاري حـــيـث يـــعــد
الـثـالث من نـوعه بـعـد تـوقـيع عـقـود
اثـلة في ذي قـار والديـوانيـة.الفتاً
صارف اخلـاصة سـتتولى إلى أن (ا

ـيـسرة لـلـشـباب في مـنح القـروض ا
ــــركــــزي إطــــار مــــبــــادرة الـــــبــــنك ا

العراقي).
شـروع ستـنطلق مبـينـاً ان (أعمـال ا
في جــمــيع احملـافــظــات بـعــد إجنـاز
كـــافـــة اإلجـــراءات الـالزمـــة من قـــبل
احلـكـومـات احملـلـيـة) مؤكـدا إلى أن
شاريع الـزراعية والصـناعية (هذه ا
ســـيــتــــــــــم ربــطــهــا تـــكــامــلــيــاً مع
بـعـضـهـا لـتـحـقـيق أهـداف الـتـنـمـيـة

ستدامة). ا
ــفــوض ــديـــر ا من جـــانــبـه اعــرب ا
لــلـشـركــة عن تـقــديـره جلــهـود وزيـر
ـشروع التـخطـيط في دعم وإجناح ا
الـوطني لـتـشغـيل الـشـباب من خالل
الئــمـة لــلـعـمل تــوفـيـره الــظـروف ا
ـــشــروع ســيــســهم في مــؤكــدا ان (ا
حتـريـك عـجـلـة الــتـنـمــيـة وحتـسـ
واقع قــطــاعي الــزراعـة والــصــنــاعـة
وحتقـيق األمن الـغذائي في الـعراق
ــشــروع مـــشــيــراً الى ان الــعـــمل بــا
ســيـبــدأ فــوراً وسـيــلــمس الـشــبـاب

نتائجه خالل فترة قصيرة).
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KVA  مــؤكــداً (اســتــمــرار الــشــركــة
كنة بإنتاج احملوالت بأقـصى طاقة 
ـــســتـــفـــيــدة لـــتــجـــهـــيــز اجلـــهـــات ا
بـالـتــوقـيــتـات احملــددة رغم الـظـروف
االستثنائية التي تـمر بها البلد جراء

تفشي فايروس كورونـا).

أيـضـاً بـتـجـهـيــز الـدفـعـة الـثـانـيـة من
احملــوالت لــصــالح الــشــركــة الــعــامـة
لتـوزيع كهـربـاء الوسط / فـرع توزيع
تضـمنة  9محوالت كهربـاء واسط وا
سـعة KVA 630 و15 محـولــة سـعة
 KVA 400و 16محـولــة سـعة 250
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إحدى قـريبـاتي مصابـة بعقـدة احلسد; تـخشى أن تطـال الع
ما حـققه زوجـهـا من اجنازات مـالـية وحتـوالت إجتـمـاعيـة إبان
ـقبور صـدام حس حـينما “خَضّر ”الباذجنان حكم الـطاغية ا

. في أمعاء العراقي
فابو بـيتـها.. حـينذاك.. يـعمل مـدرسا جـامعيـا ويشـتغل بـتجارة
ـعيشـية منـتقلـ من مدينة “الثورة – االقمـشة تطـورت حالهم ا
الـصــدر حـالـيـا ”شـديـدة الــشـعـبــيـة الى حي “اجلـامـعـة ”رفـيع

الرقي.
هذه “الـفـوبـيا  –الـعـقدة ”لم تـدعـهـا تـهـنـأ عـيـشـا.. حـرمتـهـا من
اليـة التي جتر معها رفاها رغيدا; يفترض اإلستمتاع بالوفرة ا
به ان يـجـعل احليـاة حـلـوة لكن “احلـسد!? ”يـنغـصـهـا; الى حدٍ
دق أسفـيـنا بـيـنهـا واحملـيط االجتـمـاعي منـعـزلة عن “حـبايـبـها”
بـشـكل يـقـتــرب من الـقـطـيــعـة… فـهي حتـذر الـتــبـسط مـعـهن; كي
التبوح بـاسرار تـطور حيـاتهـا; متحـاشيـة حتى أمـها وشقـيقـاتها

تزوجات. غير ا
عـاجلت ولدهـا الكـبير.. عـلي في اوربا.. مـطلع الـتسـعيـنيات إذ
أجـريت له عـمـلـيـة جـراحـيـة مـكـلـفـة نـسـبـيـا وكـلـمـا سـألـوهـا عن
ا تـسرد قصـة احملبس الذي الـتكالـيف لم تعطِ رقـما محـددا إ
بـاعـته; لـيـتـعـالج عـلي بـثـمـنه! وابـتلـيت بـولـد مـحـدود االسـتـيـعاب
دراســيـا; فــاضـطــرت لـتــاجــيـر مــدرسـ خــصـوصــيــ له قـبل
ـكافـأة الـتي امـتـحـانـات بـكـلـوريـا االعـداديـة من دون ان تـذكـر ا

درسون مكتفية بـ “بيع احملبس.” تقاضاها ا
هندس الذي استـشهد الحقا بايدٍ غادرة يتبرأ ثم زوجت ولدها ا
منـها أهل “االعظـمـية ”باعت ألجـل زواجه.. نفس احملـبس للـمرة
الثالثة.. على التوالي وبنجاح منقطع النظير يتندر به األقرباء!
رباط السـالفة شاهدت سـياسي كانـوا حفاة.. عراة في حواري
دمـشق وطـهـران وخـرايب اوربـا; يـعـيـشـون عـلى صـدقـات الدول
تلكـونها ابا تحـدة يتحـدثون اآلن عن مالي وقصـور  واال ا
.. أحدهم قال خالل لقاء عـلى إحدى الفضائيات: “ورثت عن جدٍ
في اخلـمسـينـيات  5ملـيارات عن والدي ”وفي اخلـمسـينـيات لم
تكن ميـزانية  15دولة تصل الى  5مليـارات.. على االقل كذبوا بـ
“عـرفـة ”لـتــغـطـوا عـلى فـسـادكم.. “إذا إبــتـلـيـتم فـإسـتـتـروا ..”ال
تنـتهـجـوا سبـيل عدي صـدام حـس الـذي نشـر عـلى صفـحات
جريدته “بابل ”أن بطاقته التموينية ضاعت تضافرا مع تصريح
شــقـيــقه قـصي بــأن والـده بــاع غـنــمـات ورثـهــا عن جـده وزوج

أخاه!
ما يعني أن كل حكومة جتيء “تبيع لواتة بروسنا ”وتعاملنا على
أنـنــا مـغــفـلــون; فــسـيــاسـيــو مـا بــعـد  9نـيــسـان  ?2003 أعـرف
أصـولـهم من عـوائل مــعـدمـة في الـعـراق عـانـوا شـظف الـعـيش

مغترب إعتمادا على راتب اللجوء البالغ .$ 250
باستثـناء كم شخصية مـعروفة من عوائل ثريـة وانا طبعا لست
مـنهم; الني من عائـلة مـتوسطـة احلال جاهـدت بعـد تخرجي في
ـنصـور مـساحـتـها ٦٤ م٢ كلـيـة القـانـون; وأشتـريت دارا في ا
يعـني النـوم فـيهـا وقوفـا ولم أسـتغـربهـا; ألن ضـيق الزنـزانات..

خالل االعتقاالت السابقة هيأني عضليا ونفسيا للنوم وقوفا.
لم يـــتـــرك لي والـــدي.. صـــبـــري حـــداد ســـوى ٤٥ م٢ من دار
الـعـائـلـة في شـارع فـلـسـطـ  تـنـازلت عـنـهـا لشـقـيـقـاتي الالتي
دخــلن مـعــتـقالت أمن صــدام ولم يـكــتب لـهن الــزواج; كـون من
يــتـقــدم خلــطـبــتـهن امــا فـقــيـر وامــا واحــد من ضـحــايـا الــبـعث;
فــيـرفــضن; كي ال يــفــطــرن عـلـى بـصــلــة الى ان حل الــســحـور
وأغـلقت قلـعة الـزواج بوابـاتها فـ… واصـلن الصـيام حتى أرذل

العمر!
عـودا الى مـحـبس ام عـلي.. قـريبـتي.. الـتي تـزوجت سـنة 1964
فـإنهـا تشـبه سـياسـياً يـدعي إمتالكه ماليـ الدوالرات مـنذ عـهد
النظام السابق وآخر يـقول أنه كان ينفق على الوزارة من مطعم
“الطـبيخ ”وثالـث.. جده تـاجر ورث عـنه… محـبس ام علي ورابع
مأل فمه بالقول: “نصف بغداد إلنا.. من جسر األئمة الى الباب
الـشرقي ”فـعـلق صـديق طـفـولته: “جـا إشـمالـكم عـايـفـ نصف

بغداد وساكن بااليجار.”
بالـنـتيـجـة أم عـلي تدرأ فـوبـيـا احلسـد بـاحملبس
والساسـة يغطـون على فسادهم بـ “ورث ”غير

عقول! ا
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بغداد

ـتـطـور ان اغـلـب الـقـادة الـتـنـمــويـ واالقـتـصـادين فـي دول الـعـالم ا
فهمواً جيداً  ان تمك  الشباب  هم أثمن مورد  - ونحن نقدر ذلك
سـتـدامة . مع ـسـتمـر والـتـنمـيـة ا ـورد ... إنهم أسـاس الـنـجاح  ا ا
اســتــمــرارنــا في الــتــطــور  يــتــطـــلب ان نــعــتــنق  تــمــامًــا الــبــرامج

تطورة  التي تشكل عالم األعمال.   والتكنولوجيا والتقنيات  ا
وبـذات الوقت  يـجب ان  نـفهم احلـقـائق االقتـصـادية الـتي تـواجهـها
توسطة في التوظيف واالحتفاظ وإدارة شركات السوق الصغيرة وا
ــكن أن تـعـمل مع ـواهب الـتــكـنـولـوجــيـة والـتـقــنـيـة  الـتي  أفــضل ا
ـشاريع كن تـطبـيـقهـا على حتـس أداء االعـمال وا التـكـنولـوجيـا و
ـنـفــذة  بـشـكل يـنـتج عـنه خـبـرات فـنـيـة صـنـاعـيـة وزراعـيـة وتـقـنـيـة ا
ـشاريع الزراعـية والـصنـاعية  وضـرورة تمـكنهم وادارية في ادارة ا
من نقل الـتفـوق واخلبـرة إلى الشـركات الـناشـئة سـريعـة النـمو التي
ـالـية . حتـتـاج إلى التـكـنـولـوجيـا واالسـتـشارات الـفـنـية واالداريـة وا
ـشـاريع تـمـكـ الـشـبـاب ـزيـد من االبـتـكـارات واالهـتـمـام  نـتـوقع ا
العراقي خـصوصاً  في مـجال التـكنولـوجيا والـبرمجـيات والتـقنيات

احلديثة . 
وضـوعية وحـيادية اتـأمل من القـائم في بحـرص وطني ومهـني و
ؤسساتي في وزارة التخطيط سـعة الصدر    الـعمل  التخطـيطي ا
وزارة التخطيط العراقيـة لها تاريخ كبير بالـعمل التخطيطي وأجنزت
ـائـيـة ارجـو اعـمام عـشـرات اخلـطط االسـتـراتيـجـيـة والـتـنـمويـة واإل
ـطـورين  في احملـافـظات الـعـراقـيـة االخـرى  دون االكـتـفاء جتـربـة ا
ـحـافـظـة ذي قـار األصـيـلـة   وضـرورة وجـود شـركـات مـطـورة في
احملـافـظــات االخـرى العــمـام الــفـائــدة والـتــجـربــة  والـتــركـيــز عـلى
ـنـاطق والـشـرائح احملـرومـة ومـنـهـا بـالـتـحـديـد مـيـسان اسـتـهـداف ا
والبصرة ومحافظات الوسط واحملافظات الغربية فضال ً عن كركوك
ـوصل ... لـغـرض حتــقـيق الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة واتـاحـة الـفـرص وا
ـستدامة وعدم بدأ الـتنمية ا شاريع  وفـقاً  االقتصاديـة  في إقامة ا
حصـر اغلب النـشاطات االقـتصـادية واالجتـماعـية  في محـافظة ذي
شروع قار  وكما مب في مـنشور وزارة التخطيط " كن  –انت  –ا
" وضــرورات تـوزيع الــقـرارات االقــتـصـاديــة والـســيـاســيـة وإشـراك
واطنة اجلميع بدون اسـتثناء لـتحقيق الـعدالة االجتـماعية وتـرسيخ ا
شاركة والحقاق احلـقوق للـجميع واعادة تـرسيخ حقـوق  القيـادة وا

جلـمـيع احملـافـظـات بـعـيـداً عن الـشـخـصـنة او االدوار
االحــتـكــاريــة وفق مـبــدأ وطــني الـعــراق لــلـجــمـيع
ويشـترك ويـتمـتع  في ادارتـه وحقـوقه والتـزاماته

جميع العراقي دون تمييز .
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وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية
وتـدعـوان حـلـفاءهـمـا التـخـاذ الـقرار
نــفــسـه.وكــانت نــشـــاطــات اجلــنــاح
الــعــســكـري فــقط حلــزب الــله الـذي
تعتبره دول االحتاد األوروبي حركة
إرهـــابـــيـــة مــــحـــظـــورة لـــكن لـــيس
نـشــاطـات اجلـنـاح الــسـيـاسي الـذي
ينظم باستمـرار خصوصا تظاهرات
أو حتـركـات ضـد اسـرائـيل.وحـظرت
بـريطـانيـا اجلنـاح الـسيـاسي حلزب
اضي مـعـتبـرة االنتـماء الـله العـام ا

ة. للحركة جر
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الى ذلك اسـتهـدف قصـف اسرائـيلي
اجلمعة مستـودع أسلحة حلزب الله
الــلـبــنـاني في مــحـافـظــة حـمص في
ـرصـد وسط سـوريـا وفق مـا أفـاد ا
السوري حلقوق اإلنـسان ما تسبب
بـــإصـــابـــة عـــشـــرة أشـــخـــاص وفق
االعالم الـــرســـمـي الـــســـوري.وأفـــاد
مـسـؤول ســوري مـحـلي عن "اعـتـداء
لم تـعرف طـبـيعـته بـعد" هـو الـثاني
من نـــوعه خـالل ســـاعـــات بـــعـــدمــا
اتهمت دمشق لـيالً إسرائيل بإطالق
صـــواريخ عـــلى مـــواقع في جـــنــوب
الــبالد اقـــتــصــرت أضـــرارهــا عــلى
ـرصـد رامي ـاديـات. وقــال مـديـر ا ا
عـبــد الـرحـمن لـوكــالـة فـرانس بـرس
امس اجلـمعـة إن "قصـفـاً إسرائـيلـياً
اســتـــهــدف مــســتــودعـــاً لــلــذخــيــرة
والــــصـــــواريخ تـــــابع حلـــــزب الــــله
الــلـبـنـانـي داخل مـعـسـكــر يـقع عـلى
طــريق حــمص - تــدمـر" مــا تــسـبّب
"بـــانــفـــجـــارات عــنـــيــفـــة تــطـــايــرت
شــــظــــايــــاهـــــا إلى داخـل مــــديــــنــــة
حـمص".وأفـاد مـحـافظ حـمص طالل
الـبرازي فـي تصـريـحات لـلـتلـفـزيون
السـوري الرسـمي عن تعـرّض "ثكـنة
عـسـكريـة لـلـجيش الـعـربي الـسوري

في شـرق مـديــنـة حـمص العـتـداء لم
تــعـرف طـبــيـعـته حــتى اآلن".ونـقـلت
وكــالـة األنــبـاء الـســوريـة الـرســمـيـة
(سـانــا) عن وصـول "عــشـر إصـابـات
ــشـافي الـعــامـة واخلـاصـة في إلى ا
ـديـنـة نـاجتـة عن تـسـاقط الـقذائف ا
ـســتـهـدف. ــوقع ا ــتـطــايـرة" من ا ا
ونشرت صورة تظـهر تصاعد سحب
ـكــان.وبـعـد مــنـتـصف الــدخـان من ا
الــلــيل ذكـرت ســانــا أن "مـروحــيّـات
العدو اإلسرائيلي" أطلقت "صواريخ

عـــدّة من أجــواء اجلـــوالن الــســوري
ـــنــطــقــة احملــتلّ عــلـى مــواقع في ا
اجلـــنــــوبـــيــــة" من دون تـــفــــاصـــيل

إضافية.
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رصـد من جهـته أنّ الغارات وأورد ا
اســتـهـدفت مـواقع عـســكـريّـة تـابـعـة
لــلــقــوّات اإليـــرانــيّــة ومــجــمــوعــات
مــوالـيــة لـهـا.وشــنّت اسـرائــيل مـنـذ
ـاضي ضـربـات عدة نـهـايـة الشـهـر ا
في سـوريا. واتـهـمت دمـشق االثـن

ـاضي اسـرائـيل باطـالق صورايخ ا
ـقـتل ثالثـة مـدنـيّـ قرب تـسـبّـبت 
ـرصـد دمـشق اسـتـهـدفت بـحـسب ا
قـوات ايـرانــيـة ومن حـزب الـله.وفي
 20نـــيــســـان/أبـــريل أكـــدت دمـــشق
تصـدي الـدفاعـات اجلويـة السـورية
لـصـواريخ إسـرائـيـلـيّـة قـرب مـديـنـة
رصد إنها طالت تدمر األثرية قال ا
مـواقع عـسـكـريـة إيـرانـيـة وتـسبّـبت
ـقتل تـسـعة مـقـاتلـ بيـنـهم ثالثة
ســـــــوريـــــــ وفـق حـــــــصـــــــيـــــــلـــــــة

لـــلـــمـــرصــد.وكـــثّـــفت اســـرائـــيل في
األعـوام األخـيرة وتـيـرة قـصـفـها في
سـوريـا مــسـتـهـدفـة بـشـكل أسـاسي
مــواقع لــلـجــيش الــسـوري وأهــدافـاً
إيـــــرانـــــيـــــة وأخـــــرى حلـــــزب الـــــله
الــلــبــنــاني.وتُــكــرّر إســرائــيل أنــهــا
ـــا تـــصــفه ســـتــواصـل تــصـــدّيـــهــا 
ــــحــــاوالت إيــــران الـــرامــــيــــة إلى
تــرســيخ وجــودهـــا الــعــســكــري في
سوريا وإرسال أسلـحة متطورة إلى

حزب الله.

{ طــهـــران (أ ف ب) - نــددت إيــران
ـانيا ألنـشطة امس اجلمـعة بحـظر أ
حـزب الـله الـلـبـنـاني عـلى أراضـيـها
وقالت إنها ستواجه عواقب لقرارها
اإلذعـــان لـــضـــغـــوط إســـرائـــيـــلـــيـــة
ــانــيــا أعـلــنت وأمــيـركــيــة.وكــانت أ
اخلمـيس حزب الله "مـنظـمة شيـعية
إرهابيـة" وقام الـعشرات من عـناصر
ـداهمة الشرطـة والقـوات اخلاصة 
مـــســاجـــد ومــؤســـســات مـــرتــبـــطــة
بــــاحلـــزب الـــلــــبـــنـــانـي في أنـــحـــاء
البالد.وفي بـيان صدر لـيل اخلميس
اجلــمـــعـــة قــالـت وزارة اخلــارجـــيــة
اإليرانية إن احلظر يتجاهل "حقائق
مــــنــــطــــقــــة غـــــرب آســــيــــا".وقــــالت
اجلــمــهــوريـة اإلسـالمـيــة إن الــقـرار
يـــســـتـــنـــد فــــقط إلى أهـــداف "اآللـــة
الدعائية للكيان الصهيوني والنظام
ـتـخـبـط" وفق مـا نـقـلت األمـيــركي ا
وكــالـة أنــبــاء فـارس.ودانت "بــشـدة"
القـرار ألنه "اتـخذ تـمـاما بال احـترام
لــلـحـكـومــة والـشـعب الــلـبـنـاني ألن
حزب الـله جـزء رسمي ومـشروع من
ـان اللبـناني".وقالت احلكومـة والبر
إيــــران إن حـــــزب الـــــله لـــــعب "دورا
أسـاسـيا في مـكـافـحـة إرهاب داعش
ـنـطــقـة" في إشـارة إلى تـنـظـيم في ا
الدولة اإلسالمـية.وأضـافت "يتوجب
ـــانــيـــة حتـــمل عـــلى احلـــكـــومـــة األ
الـتـداعـيـات الـسـلـبـيـة لـقـرارهـا عـلى
مــكـــافــحــة اجلـــمــاعــات اإلرهـــابــيــة
ـنـطـقـة".وحزب الـله احلـقـيـقـيـة في ا
العب ســيــاسي أســاسي في لــبــنـان
وهــــو حــــلــــيـف إليــــران والــــنــــظـــام
الـســوري. وقـد تـأسس عـام  1982في
أعقاب االجتياح اإلسـرائيلي للبنان
بـدعم من احلـرس الـثـوري اإليـراني.
وخـــاض حــربـــا مـع إســرائـــيـل عــام
ـــتــحــدة .2006وتــصــنـف الــواليــات ا
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انية الشرطة اال
تقتحم مدرسة
تابهة جلمعية
االرشاد

{ باريـس (أ ف ب) - احتـفل سـكان
ــعــزولــون امس اجلــمــعـة الــعــالم ا
بعـيد الـعمّـال من دون أي تظـاهرات
وال جتـمّــعـات مـنـتـظـرة عـلى الـرغم
مـن تــدابـــيــر رفع الـــعــزل األولى في
أوروبا حيث تسبب فيروس كورونا
ـسـتـجــدّ بـكـارثـة اقـتــصـاديـة غـيـر ا
مــــســـبـــوقـــة وكـــذلـك في الـــواليـــات
ـتـحـدة.في هـذا الـبـلـد حـيث تُـوفي ا
أكــثــر من ألــفـي شــخص جــديــد في
الساعات األربع والعشرين األخيرة
وفق آخــــر تــــعــــداد نُــــشــــر مــــســـاء
اخلــمـــيس هــدّد الـــرئــيـس دونــالــد
. وأعــلن تــرامب من جــديـــد الــصــ
تـــــرامب الـــــذي يـــــحــــمّـل الـــــصــــ
مـسـؤولـيـة تفـشي الـوبـاء أنّه يـفـكّر
في فــرض رسـوم عــقــابـيّــة عــلـيــهـا
بعدمـا قال إنّه اطّلع على أدلّـة تشير
ـستـجدّ هو إلى أنّ مصـدر كورونا ا
مـخـتبـر صـيـني.ولن يُـقـام أي جتمّع

ناسبة عيد العمال تقليدي اجلمعة 
وهـو يــوم عــطــلـة رســمــيــة في عـدد
كبير من دول العالم (مع استثناءات
ـــتـــحـــدة وكـــنــدا مـــثـل الـــواليـــات ا
وأســتـرالـيـا). إال أن هــذا األمـر غـيـر
مــسـبــوق في تـاريخ الــنـقــابـات.لـكن
األخيـرة دعت إلى أشـكـال أخرى من
الـتــحـرك: تــعـبــئـة افــتـراضـيــة عـلى
مــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي أو
الـوقــوف عـلى الـشـرفـات وواجـهـات
ــبـاني مع حــمل الفـتــات.وبـحـسب ا
نـقــابـات فــرنـســيـة عــدة سـيــحـاول
الـعمّـال بـذلك التـذكـير بـأهـميـة عمل
أشخـاص "مخفـي في مجـتمعـاتنا"
عـــلى غـــرار الــعـــامــلـــ في مـــجــال
الـــرعـــايـــة الـــصــــحـــيـــة ومـــوظـــفي
ــتـــاجـــر الـــذين الـــصـــنـــاديق فـي ا
"يــــواصــــلـــون الــــعــــمل وفي أغــــلب
األحــيـان يـخــاطـرون بـحــيـاتـهم".في
تـحدة حـيث ال عطـلة في الواليـات ا

هذا العيد اجلمعة قدّم أكثر من 30
مــلـيـون أمـيـركي طـلـبـات لـلـحـصـول
عــلى إعـانـات بـطـالـة مـنـذ مـنـتـصف

آذار في عدد قياسي.
ZzU²½ dA½

وبدأت شركات عدة بـنشر نتائج من
بـينـها اجملـموعـة العـمالقة لـلتـجارة
االلكترونية أمازون التي توقّعت عد
قبل. وأعلنت حتقيق أربح للفصل ا
مجمـوعة بوينـغ للصنـاعات اجلوية
الـتي تـضـررت بـشـدة بـسـبب تـوقف
الــرحالت الــدولــيــة إطالق ســنـدات
بــــقـــيـــمـــة  25مــــلـــيـــارات دوالر.في
أوروبــــــا لـم تــــــتــــــســـــــبب األزمــــــة
ــسـبــوقـة مــنـذ االقـتــصــاديـة غــيـر ا
ــيـة الــثــانــيـة نــهــايـة احلــرب الــعــا
ـــصـــروفـــ من بـــارتـــفـــاع أعـــداد ا
ــوظـفــ في الـعــمـل لـكـن ماليــ ا
بــطــالــة تــقــنــيــة.وجـاءت اخلــمــيس
سلسـلة من األرقام لـتؤكد الـتوقعات

القاتمة في القارة.فقد أعلنت فرنسا
أن إجـمالـي النـاجت الـداخـلي تراجع
لــديــهـا بــنـســبـة  %5,8في الــفـصل
األول من الـــــعـــــام احلــــالـي وكــــذلك
إسـبـانـيـا بـنـسـبـة  %5,2وإيـطـالـيا
انيا إن عدد بنسبة  .%4,7وقالت أ
الـعـاطـل عـن العـمل ارتـفع بـنـسـبة
 .%13,2وفي مــــنـــطـــقــــة الـــيـــورو
تـراجع النـشـاط بنـسـبة  %3,8وفق
ـــــكـــــتب األوروبـي لإلحـــــصــــاءات ا
"يـوروستـات" الـذي يـحذّر من أن في
الــفـــصل الــثـــاني ســتـــكــون األرقــام
ـــــركــــزي أســــوأ.وأعـــــلن الـــــبـــــنك ا
ــا كــان مــنــقـذ األوروبي الــذي لــطــا
مـــنـــطـــقـــة الــيـــورو اخلـــمـــيس أنه

"مستعدّ" لتعزيز قدراتها
تـثـيـر احلــصـيـلـة الـبــشـريـة لـلـوبـاء
ي أيــضــاً الــقــلق. فــقــد أودى الــعــا
رض حـتى اليوم بـحيـاة ما ال يقلّ ا
عن  230ألـف شـــخـص في الــــعـــالم

مـنـذ ظـهـوره في الـصـ في كـانـون
األول/ديـسـمـبـر وفق تـعـداد أعـدّته
وكــالـة فــرانس بــرس اسـتــنـاداً إلى
تـحدة مـصادر رسـمـية.والـواليـات ا
رض هي الدولة األكثر تضرراً من ا
بتـسجـيلـها أكـثر من مـليـون إصابة
ونــحـو  63ألف وفــاة. لــكن أوروبـا
دفــعـت الــثــمـن األكــبــر لـــلــوبــاء مع
 27967 وفاة في إيطاليا و26711
في بريطـانيا و 24543في إسبانيا
و 24376في فــرنــســا. في روســيـا
أعـــلن رئـــيس الـــوزراء مــيـــخـــائــيل
مـيـشــوسـتـ إصــابـته بـالــفـيـروس
وجتــــاوز عـــدد الـــوفـــيــــات عـــتـــبـــة
ــرض األلف.في بــريــطــانــيــا بــلغ ا
ذروته وفـق قــــول رئـــــيس الــــوزراء
بوريس جونـسون الذي وعـد بخطة
ـــقـــبل في رفع الـــعـــزل األســـبـــوع ا
انــســجــام مع دول أوروبــيــة أخـرى
انيـا التي بدأت بسلوك على غرار أ

سار. هذا ا
انيا التي خرجت قوية من وتبنت أ
ي سلسلة عركة ضـد الوباء العـا ا
تــــدابـــيـــر جــــديـــدة فـي اجتـــاه رفع
الـــعـــزل.وســـتــــتـــمـــكن الــــكـــنـــائس
ـسـاجــد من إعـادة فـتح أبـوابـهـا وا
عارض وحدائق تـاحف وا وكذلك ا
احليـوانات والنـصب التـذكارية. إال
ـطاعم ستـبقى مـغلقة قاهي وا أن ا
حـتى الـسـادس من أيـار/مـايـو على
ـســتـشــارة أنـغـيال األقلّ.وأشــارت ا
مـيـركل إلى أن مـسـألـة فـتح احلدود
مع الــــــدول األوروبـــــيـــــة لــــــيـــــست
مطـروحة في الـوقت احلالي مـقابل
خــــــطــــــر مــــــوجــــــة ثـــــــانــــــيــــــة من
اإلصـابـات.وهـذا اخلـطـر نفـسه دفع
الـسـلـطـات اإليـطـالـية إلـى عدم فـتح
ــــدارس خالفـــا لــــفـــرنــــســـا ودول ا
أوروبيـة أخرى. في الـبرتـغال حيث
أعلنت احلكومة اخلميس خطة رفع
ـدارس عـزل عـلى مـراحل وحـدهـا ا
الـثــانـويـة سـتـفـتح أبـوابـهـا في 18
ـدارس أيــار/مـايـو فـيـمــا سـتـبـقى ا
االبــــتـــــدائــــيـــــة مــــغـــــلــــقـــــة حــــتى
أيــلـول/ســبــتـمــبــر. وقـد تُــســتـأنف
بـطـولـة كـرة الـقدم في عـطـلـة نـهـاية
األســـــــــــبـــــــــــوع األخـــــــــــيــــــــــرة مـن
أيــار/مـايــو.وهـذا األمـر لـن يـحـصل
وسم بشكل في فرنسا حيث أُغلق ا
نهائي اخلميس.وقـد تعود مباريات
ـالعب من دون كــــرة الـــــقـــــدم إلى ا
ــــانــــيـــا حـــضــــور جــــمـــهــــور في أ
ـزيـد من عـدم الـيـق وإسـبـانـيـا و
في إيـطــالـيــا.وكـرة الـقــدم مـتــوقـفـة
ّ تـمـديد أيـضاً في الـبـرازيل حيث 

اجــراءات الـعــزل اخلـمــيس في ريـو
دو جانيرو حتى  11أيار/مايو في
ـواقـف الـرئـيس قــرار اتُـخـذ خـالفـا 
جـايـر بــولـسـونـارو الـذي يـدافع عن
استئنـاف النشاط االقتـصادي مهما
ـح رئـــيـس الـــوزراء كـــلّـف األمـــر.وأ
الــــيـــابــــاني شـــيــــنـــزو آبـي إلى أنه
يُـــفــــتـــرض أن يـــتـمّ تـــمــــديـــد حـــال
الـطـوار الصـحـيـة أيـضاً في بالده
إلـى مـــــــا بـــــــعـــــــد الـــــــســـــــادس من
قابل أعـلنت كوريا أيار/مايـو.في ا
اجلـنــوبـيـة اجملـاورة اخلـمـيس عـدم
تسـجيل أي إصابـة جديدة بـكورونا
ــسـتــجــدّ لــلـمــرة األولى مــنــذ بـدء ا
رض عـلى أراضيـها.وأشاد تفـشي ا
تـحدة أنطونيو األم العام لأل ا
غـوتـيريش اخلـمـيس بـنجـاح كـوريا
الــشــمــالــيــة هــذا. وقــال إن من بــ
ـلحوظـة" التي تُـظهر أنه "النـماذج ا
مكن مكافحة سوياً كوفيد-19 من ا
ــنـاخي" "هــنـاك كــوريـا والـتــغـيّــر ا
الـشــمـالــيـة".وقــدم الـبــلـد اآلســيـوي
"مـــيـــثـــاقـــاً أخـــضـــر" إلعـــادة بـــنــاء
االقــــتـــصـــاد مع إلــــغـــاء مـــحـــطـــات
كـهربـائـية تـعـمل على الـفـحم واحلدّ

من انبعاثات الغازات الدفيئة.
Íe — lÐUÞ

وأوقــفت الــشـــرطــة الــتــركــيــة امس
ـــســــؤولـــ اجلــــمـــعــــة عــــددا من ا
الـنـقـابيـ الـذين كـانوا يـتـظـاهرون
في اسطـنبول احـتفاال بـعيد الـعمال
عــلى الــرغم مـن حــظـر اخلــروج إلى
الـشـوارع بـهـدف مـنع انـتـشـار وبـاء
كـوفـيد-.19وأوقـفت الـشـرطـة نـحـو
 15شــخـصــا بــيــنــهم أرزو شــركس
أوغلو رئيـسة احتاد نقـابات العمال
الـثـوريـة التـركـيـة (ديسك) حـسـبـما
ذكــــر مـــصــــور من وكــــالــــة فـــرانس
برس.وكان فـي مجمـوعة من حوالى
خــمـســ مــتـظــاهــرا بـيــنــهم نـواب
لــلــمـعــارضــة خــرجــوا في مــســيـرة
بـاجتـاه ساحـة تـقسـيم الـتي تـرتدي
طابـعا رمزيـا كبيرا لـالحتفـال بعيد
ـــشــاركـــون في الـــعــمـــال.وارتـــدى ا
الـتـظـاهــرة أقـنـعـة واقـيــة لـكـنـهم لم
يــــحــــتـــرمــــوا قـــواعــــد الــــتـــبــــاعـــد
االجــتــمـــاعي.وفــرضت الـــســلــطــات
الـتــركـيـة حــجـرا تــامـا اعــتـبـارا من
اجلــمـعــة ولـثالثــة أيـام عــلى سـكـان
احملافظـات الثالث األكـثر اكتـظاظا
بـيـنـهـا اسـطـنـبـول لـلـحـد مـن خـطر
انــــــتـــــشــــــار فـــــيــــــروس كـــــورونـــــا
ــســتـجــد.وسـجــلت أكــثـر من 120 ا
ألف إصـابـة بـالـفـيـروس في تـركـيـا

و 3100وفاة مرتبطة به.
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{ واشــــنـــطـن (أ ف ب) - أعـــلــــنت
وكـالـة الـفـضــاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
ـلـيـار اخلـمـيس تــوقـيـعـهـا عــقـدا 
دوالر مع ثالث شـركات بـينـها "بـلو
" جلــــــيـف بــــــيــــــزوس أوريــــــجــــــ
و"ســـبـــايس إكس" إليـــلـــون مـــاسك
لـصـنع مركـبـات هبـوط علـى القـمر
ــعـلن في إطـار الــهـدف األمــيـركي ا
لــلــعــودة إلى الــقـمــر.وســتــتــشـارك
ـمــلــوكـة إليــلـون "ســبـايس إكـس" ا
مـــاسك (صـــاحب "تــيـــسال) و"بـــلــو
" جلـيف بـيـزوس (صاحب أوريـج
"أمـــازون" وأثــرى أثـــريــاء الـــعــالم)
و"دايـنـيتـيـكس" األمـيركـيـة العـامـلة
أيـــضــــا في قـــطـــاع الــــصـــنـــاعـــات
الــفــضــائــيــة  967 مــلــيــون دوالر
لـيــطـور كل مــنـهـا مــركـبـة الــهـبـوط
اخلـــاصـــة بـه حـــتى شـــبـــاط2021
وهـو الـتــاريخ الـذي سـتــخـتـار فـيه
وكــــالـــة "نــــاســـا" أحــــد الـــنــــمـــاذج
ــقــدمــة.وقـال مــديــر "نــاســا" جـيم ا

بـرايـدنـسـتـاين إن "أمـيـركـا شـارفت
راحل األخيـرة من مشروعها على ا
الرامي إلـى إرسال رواد فـضاء إلى
الــقـــمــر ســـنــة  2024حـ ســنـرى
ـذهـلة الـتي سـتـطأ فـيـها الـلـحـظة ا
لــلــمــرة األولى قــدمــا امــرأة ســطح
الـقـمر".وأضـاف "لـلمـرة األولى مـنذ
حـقـبة مـهـمات +أبـولـو+ يكـون لدى
ــركــبـات +نــاســا+ تـمــويل لــنــظـام 
الـهـبـوط الـقمـريـة مع طـاقم بـشري.
لدينا حاليا عقود مع شركات تعمل
حلــســاب بــرنـــامج +أرتــيــمــيس+".
ركبات الهبوط ويحتل هذا النظام 
الـقــمـريــة مع طـاقم بــشـري مــوقـعـا
مــركــزيــا في بــرنــامج "أرتــيـمــيس"
األمـيـركي لـلـعـودة إلى الـقـمر.ورغم
وبـــاء كـــوفـــيــد- 19الـــذي تـــســـبب
بـتـعــلـيق أعـمــال اإلنـشـاء وجتـارب
صاروخ ومـركبـة "أرتيـميس" أبدى
همة براينسـتاين رغبتـه في رؤية ا
تـمـضي قـدمـا.وقـال "عـلـيـنـا إعـطـاء

دهم بأمر األمل للنـاس. علينـا أن 
يـــتــيح لــهم أن يـــحــلــمــوا ويــشــكل
مـصـدر إلـهـام لـيس ألمـتـنـا فـحسب

بل للعالم أجمع".
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الى ذلك أطـلــقت مـجــمـوعــة بـويـنغ
األميركـية للـصناعـات اجلوية التي
تضررت بشدة جراء تفشي فيروس
ـــســتــجــدّ ســنــدات دين كــورونــا ا
بقـيمة  25ملـيار دوالر مـتخـلية في
ـــــســــاعــــدة الــــوقـت احلــــالـي عن ا
الـــــفــــدرالــــيـــــة وفق مـــــا جــــاء في
بـيــان.وقـالت اجملـمــوعـة اعــلـمالقـة
لــــلــــصـــنــــاعــــات اجلــــويــــة "نــــحن
مسرورون جداً بـالطلب على عرض
سـنـداتنـا الـيـوم" موضـحـة أن هذه
اخلطوة "من التدابير التي نتخذها
كي يواصل  17ألف متـعاقـد ونحن
أيـضـاً الــتـمـكن من احلــصـول عـلى
الــســيـــولــة".وأكـــدت بــويــنـغ أنــهــا
تـــتــخـــلى "في الـــوقت احلـــالي" عن

مـبلغ  17مـلـيـار دوالر خُـصص لـها
فـي اخلـــطـــة الــــهـــائـــلــــة إلنـــعـــاش
االقتصـاد األميركي البـالغة قيـمتها
 2200مــلـيـار دوالر والـتي تـبـنـاهـا
الكونغرس.وينتهي العرض االثن
 4أيـــار ويُـــقـــدّم فـي ســـبع شـــرائح
تــتـراوح مـددهــا بـ ثالث سـنـوات
.وأشارت الشركة إلى وأربع عامـاً
أن "الـطـلب الـقـوي يـعـكس الـقـنـاعة
الـقـويـة جــداً بـصالبـة بــويـنغ عـلى
األمــددى الـطـويل و(صـالبـة قـطـاع)

الصناعة اجلوية".
وحــرصـت الــشــركـــة عــلى اإلشــادة
ــســـؤولـــ وبـــإدارة الـــرئـــيس بـــا
دونــــالــــد تــــرامـب واالحــــتــــيــــاطي
الــفـدرالي إلرسـاء "مـنــاخ من الـثـقـة
في األسواق" الذي من دونه لم يكن
.وقــبـل تــفــشي ــكـــنــاً االقـــتــراض 
الــوبـــاء الـــذي شـلّ حــركـــة الـــنـــقل
اجلــويـة وأرغم الـشــركـة عـلى وقف
انــتـاجـهـا كــانت بـويـنغ في األصل

تواجه صـعوبات اقـتصاديـة كبيرة
وتضـررت سمعتـها بسـبب فضائح
بـشـأن تــرخـيص طـيـران طــائـرتـهـا
الــــرئــــيــــســــيــــة  737مــــاكس.وكل
الــطـائـرات من هـذا الـنـوع مـجـمّـدة
فـي الـعــالم مــنــذ ربـيع  2019بــعـد
حـــــادثــــ أوديـــــا بــــحـــــيــــاة 346
.لكن مـنـذ شهـر آذار وأزمة شـخصـاً
كـوفـيد- 19تـدهـور الـوضع بـشـكل
كــبــيــر بــالـــنــســبــة لــلـــمــجــمــوعــة
األميـركية. وأعـلنت بويـنغ األربعاء
عن خــفض عـدد الــعــامـلــ لـديــهـا
بنـسبة  %10أي إلغـاء حوالى 16
ألـف وظــــيــــفــــة وخـــــفض إنــــتــــاج
طـائــراتـهـا الـتــجـاريـة الـرئــيـسـيـة
لـتحـقـيق توفـير.وسـيـتمّ إلغـاء هذه
الــــــوظـــــائـف من خـالل بـــــرنــــــامج
عــمـلــيـات تــســريح طـوعــيـة وغــيـر
طــوعـيــة. وتــعــني بــشـكـل أسـاسي
دني الذي موظـفي قسم الـطيـران ا
ســيــتـمّ تــخـفــيـض الــعـامــلــ فــيه

دير بنسبة  %15وفق ما أوضح ا
الــعــام ديــفــيــد كــالــهــون في بــريــد
داخلي للـموظف عـلى هامش نشر
نـــــــــتــــــــائـج الــــــــفـــــــــصـل األول من
الـعــام.وأشـار كــالـهــون في الـبــريـد
الـذي اطـلــعت عـلـيه وكــالـة فـرانس
برس إلى أن "اخلـفض الواضح في
الطـلب عـلى مـنـتـجـاتنـا وخـدمـاتـنا
ـكنه ببساطة قبلة ال  للسنـوات ا
ـستـويـات العـاليـة النـتاجـنا" دعم ا
احلالي. وأُرغمت اجملموعة على أن
تــغــلـق بــشـكـل مــوقت مــصــانــعــهـا
األميـركية وفـتحتـها من جديـد للتو
لــكن اســتــعــادة الـنــشــاط ســتــكـون
تـــدريـــجــيـــة.وأعـــلـــنت بـــويـــنغ عن
خـسائـر في الـفصل األول من الـعام
بلغت  641 مليون دوالر وتراجعت
إيـراداتــهـا أكــثـر من الــربع.وارتـفع
الــدين من  27,3 مـــلــيــار دوالر في
 31كــانـون األول إلى  38,9مــلــيـار

في أواخر آذار/مارس.
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ركز األول ـية للصـور.وحتمل الصـورة الفائـزة با اضي بـجائزة مـسابقة الـصحافـة العا فازت صورة من أحـداث الثورة الشـعبيـة التي شهـدها السودان الـعام ا
تظاهرين وهو يلقي شعرا ثوريا بينما يسلط عليه التي التقطها مصور وكالة األنباء الفرنسية ياسويوشي شيبا عنوان "صوت مباشر".ويظهر في الصورة أحد ا

تظاهرين أضواء هواتفهم احملمولة.وقالت جلنة التحكيم إن صورة شيبا "الشعرية" تسلط الضوء على قوة الشباب والفن.  اجلمع احمليط به من ا
قـراطية.وقال شيبا أثناء دنـية الداعمة للد ـا أدى إلى صراع ب اجليش والقوى ا اضي  وأطاحت الثورة السودانية بـعمر البشير الذي حـكم البالد لعقود العام ا
تظاهـرين السلمـي على مدار إقـامتي في السـودان في ذلك الوقت. شعرت سـاعتها ـجموعـة من ا مناقشـة الصورة:"كانت هـذه اللحـظة هي الوحيـدة التي التقـيت فيها 

بتضامنهم الذي ال ينطفئ مثل اجلمرات التي ال تتوقف عن التوهج". 
ـسابقـة ليكـغيتـو ماكوال إنه عـلى الرغم من التـقاط الصـورة في وقت صراع إال أنهـا "ملهـمة".وأضاف: "نـرى هذا الشـاب الذي ال يطلق وقال رئيس جلـنة التـحكيم في ا
رحلة النهائية من النار وال يرمي احلجارة لكنه يلقي قصيدة".وتابع: "تـؤكد على اإلحساس باألمل وتسلط عليه الضوء".كما رُشـحت خمس صور أخرى للوصول إلى ا

سابقة. ا

رسالة باريس
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ـــعـــطى إن كـــان يـــرجـــو الـــظـــفــر 
التمديد 

إال أن عقده مقيت 
أن يستأنف الطقوس من جديد 

يربكه بإجحاف شديد 
كأنه مارد أو خادم مطيع… 

 يـنعم بـالبقـاء إن استـمرت مراسم
اإللقاء

فذلك الـفرمان يقـدس فعل اإلصغاء
 

قال له  
" أُكــــتـب لــــعــــلي أمــــنــــحك بــــعض

النذور...." 
ـتهن عـمـليـة اسـتـنزاف لـقـلم ضل 

فعله بجنون 
تـتـبــارى الـكـتــابـات إلرضـاء صـوت

مجهول 
وعده بالنجاة من اخملتوم

 فإذا أُخمد فعل الصمود 
ـكث في أخـدود أضـحى بـائــسـا 

تأسره السموم.

يروقني البقاء على قيد احلياة 
وإن هددني صوجلان الفناء  

أقــــصــــد الــــهـالك وغــــيــــرهــــا من
فردات   ا

أيقظت ذعرا أمسى معتاد 
يعزب قمع من دمر الفؤاد  

تـــــركـه يـــــكـــــتـب إلى أن فـــــقـــــــــد
الصواب  

مزقه كيان لئيم  

أحاط به ألنه أراد سماع األن 
ـسك فـاألن هو صـوت وجدان ا

 
ـوت" بـ احل يقـتـنـصه "قداس ا

واحل 
قـار يـتـجلى تـعـطشه مع كل أوان

ــزيــد والــعــديــد ــزيــد ا يــأمــر بــا
العديد  

ريض ومن يسافر رخصةً أعطى ا
شقة واأللمْ                 بالفطر إن وجدوا ا

أعفى النساءَ العاجزات بفديةٍ
                    وكذلك الشيخ الكبيرِ إذا هرمْ

 أما إذا اإلنسانَ افْطَرَّ ناسياً
               هُوَ صائماً يبقى وَافْطَرَّ فيِ وَهمْ

يا موسم اخليرات شهر جتارةٍ
                      وعظيمةً لو  تُستغّلُ وتُغتنّمْ

تلكَ التجارةَ لن تبورَ ونعمةً
                  يختصُ فيها اللهُ من دونِ النعمْ

فلتكثروا  اخليرات ما فيِ وِسعكمْ
              واستذكروا الفقراء يا أهلَ الهممْ

فاللهُ باأليتامِ أوصانا وَفي
              إيتاءِ ذيِ القربى وَفي صلة الرَحمْ

مَنْ ليسَ يَرحمُ بالضعيفِ فأنهُ
                مِن رحمة الله العظيم هو أنحرمْ

ُ بِربنا يا أخوتي فلنستع
                    باللهِ من ال يستع فقد ندمْ

فتسابقوا من اجل طاعة ربكم
                 ولتسمدوا العون من احدِ حكمْ

قته كي يرفع الله العظيم 

               عنا ونقمته ويرحم من ظلم
ال لن يرد الله دعوة صائمٍ

                  فتضرعوا لله في شهر الكرمْ
أن يقبل الله العظيم صيامنا

.                     ويعم كل األمن فينا والنعمْ
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كــانت تـشـحــذُ ذاكـرتـهــا. ثم انـتــفـضت كـمن
مـسّهـا شيء خـفي حلـظتـهـا فرفـعت رأسـها
متلئ ووضعته ب كفيها وأخذت بالبكاء ا
بــاجلــزع ونــشــيــجه يــعــلــو ويــهــتــز له كلُّ
جـسـدها الـرطب واحملـروم قـرارُهـا كـان فيه
نـــوع من الــتــنـــازل قــرار جتــمـــعت فــيه كلُّ
مـشـاعــر اخلـجل والـغــضب والـرغـبـة في ردِّ
ا فـعلن اعتـبـارها أو االنـتقـام من أخـواتهـا 
بــهــا مـن الــتــهـــجــيـــر الــروحي والـــنــفــسي
كـاني قـرارُ االنتـقام هـو نتـيجـة كتـمتـها وا
في قـلـبهـا الـطـيب. قـد انصـهـرت فـجـأةً على
صــوت زقـزقـة عــصـافــيـر احلب وانــفـجـرت
لــتـمأل الـبــيت بـالــصـراخ والـدمــوع الـتي لم

تتوقف إال بدقِّ جرس الباب.
فـتحت الـبـاب كانت خـائـفةً فـهي أمـام األمر
ـسـتـذئـبة كـانت ـاكـرة وا الـواقع فـنـظـرته ا
ــثـابــة ضـيــاع خـمــســة وثالثـ عــامًـا من
عـمـرهـا فـمـالت الئـذةً وراء الـبـاب مـنـتـظـرةً
ــة من هـذا صــاعـقــة الـطــرد من الـبــيت حـا
الك اجلـديـد لذكـرياتـهـا وأنفـاس والديـها ا
نـحـها وقـتًـا يسـيرًا حـتى تـدبر أمـرها. أنْ 
جرجر طلبها نفـسه بتمنٍ هاد تاركًا خلفه

خيط أملٍ رطب..
فجأةً ومن دون وعي ظـهرت أمـامه وتدفقت
كــلــمــاتــهــا وأفــكــارهــا في مــوقفٍ ال يــرحم
ـفـردات من تــلـقـاء نـفـسـهـا أحـيـانًــا تـأتي ا
حتــمـي اإلنــســان من مــهــالك الــقــدر رفــعت
رأسـها لـتـرى وجـهه نسـيت نـفـسـها لـوهـلةٍ
وهي تنظـر إلى عمقِ عيـنيه وانتـشرت على
وجــهـهــا ابـتــسـامـة رقــيـقــة خـجــولـة حـنت
رأسها وأخذت جانبًا وهي تُردد باستيحاء:
ــ تفـضل إلى بـيـتك لديَّ مـا أقـوله لك هداك

الله على مسكينةٍ ويتيمة مثلي.
فـأجابـهـا بلـهـجةٍ فـيـها اشـمـئزاز مـتـعالٍ في
قبـول دعـوتهـا للـدخول إلـى بيـته كان رجـلًا
بــشـــرته شـــديـــدة الـــبــيـــاض وله عـــيـــنــان
واسعتان ومدورتـان سوادهما ملـفت للنظر
مـثل شعـره وجبـيـنه متـميـز بـعالمةِ تـعفـيرٍ
ـــان واضــــحــــة وهـي إحـــدى عـالمــــات اإل

والتقوى.
لم تــكن "يــوســفـيــة" تــعـرف الــشــوارع الـتي
يعـتاش مـنـها الـناس إال مـا عرفـته من بيت
والــديـهــا ومن أخــواتـهــا وأزواجــهن الـذين
يـأتـون إلــيـهم ويـخـرجــون. وكـان حبُّ أمـهـا
مــقـدسًـا يــحـجب عـنــهـا رغـبــاتـهـا كــالـقـمـر
والشمس يـحجبـان عن أشياءٍ كـما يحـجبان
عن الــوجـوه. فـهي فــتـاة خـام في أطــبـاعـهـا
وقـعت فريـسـة خيـانـة أخـواتهـا فـمن يدخل
لك وجر الـصبـر واالنتـظار والـتضـحيـة ال 

انْ يخرج حافيًا من احلياة.
صـوتُ زقـزقــة طـيـور احلب يـقــطع صـمـتـهـا
أمـامه ويـبعث بـصـيـصًـا من النـور يـخـترق
الـبـيـت الـهـاد تـنـظــر إلى سـورة الـكـرسي
تـقـرأهـا بقـلـبـهـا: يا الـله سـنـواتي الـعـجاف
مثقـلة بـالذنوب وأنت أعـلم بهـا فكلُّ ذنوبي
وهي كــانـت تــصبُّ في رضــا أمي وســعــادة

خواتي.
ما الذي يريدونه مـني يالحقونني حتى في
ا ضيـعته في تيهِ فـتاةٍ اختارت وحدتي و
ـــا اخــتــارت ســـعــادة اآلخــريـن ولم تــعي 
ــصـبـوب لــيـصــبح عـلــيـهــا فـجـر الــوحـدة ا

بالكوارث.
قطع توسالتها الصامتة:

ــ إلى مـاذا تـنـظـرين أيّـتـهـا الـسـيـدة? ومـاذا
تـريـدين مـنـي? كـوني شـجـاعـة وصـارحـيـني

بــرغـبــاتك..? وضــعت (يـوســفــيـة) يــدهـا في
حـضــنـهـا مـتـشـابـكــة ورفـعت بـصـرهـا كـان
وجــهــهــا بــ الــهــدوء والـقــلق واحلــذر ثم

أجابت :
ا ــ ال أعلم فذلك يعتمـدُ على مدى قناعتك 

سأقوله لك بكلِّ صدقٍ وأمانة.
ــالـك) بــقـــولـــهــا بـــعض الـــشيء فــوجـئ (ا
وراقـبـهـا بـالـنـظـرات بـضع حلـظـات ثم قـال

بنوعٍ من التهكم:
. ــ حسنًا أسمعكِ

غام وجه (يوسفية) وأجابت مغتاظة قليلًا:
ــ أنت تريـد البيت وهـو اآلن أصبح مـلكًا لك
رسميًا لكن سأقصُّ عليك قصتي ولكَ األمر
في حتـــديـــد مــهـــلـــةٍ لـيّ حــتـى أجـــد مــأوى
يـحـمـيـني بـعـد خـروجي من بـيت أمي وأبي
بهـذه الـطريـقة الـبشـعـة التي خـطط لهـا أعز
الـنـاس لروحـي. قد يـكـون ذلك غـيـر مـقـبول

ولكن البد من أنْ تسمعني ..
شـــرعت (يــوســفـــيــة) تــروي مـــا قــدّمــته من
تـضـحـيةٍ ألمـهـا وأبـيـهـا وأخواتـهـا الـبـنات
وتـوقـفت عـنـد مـنح أمـهـا الـبـيت لـهـا; ألنـهـا
ــطـيــعــة واخلـادمــة لـكلِّ الــبــنت الـكــبــيـرة ا
عائلـتها بـقناعـةٍ مطلـقة وخاصـة محبـوبتها
أمـها. وكـيف اعـتـرضت وقـتـها لـكـون الـبيت

حقَّ اجلميع?!
وحينـئذٍ تدبّرت أمـها وسيلـةً حلمايتـها فقد
كتـبت وصيةً أن ال يـباع الـبيت حـتى تتزوج
(يوسفية) أو تـموت احتقن وجهـها بالدماء
وكـان غـامـقًـا من اخلـجل وهي تـضعُ أمـامه

ورقة الوصية فأردفت أمامه قائلة:
- عرسان كُثُر عرضوا عليّ الزواج في حياة
أمي وإغراءات كـبيرة كـنت أتعـرض لها من
نطقـة وغيرهن من النساء. لكن قبل نسوة ا
ريضة التي حتتاجني لم أفكر سوى بأمي ا
بقربهـا وأخواتي الضعـيفات يجب أنْ أؤمن
لهن حياتهن بزيجاتٍ محترمة وقد جنحت..
ــصـيـرٍ ال أعــلم كـيف واآلن أقـابـلُ جنـاحي 

ستقبل? سيكون في ا
احلــقــيـقــة يـا ســيــدي حـ يــقـدم اإلنــسـان
حـيـاته لـآلخــرين ال يـشـعـر حـتى بـنـفـسه أو
بـاإلغـواء لو كـنت قـبـلت بـاإلغـواء لـتزوجت
بـسرعـة الـرصـاصة ولـكن ال يُـغـريـني سوى
قدسة. ما يُمـليه عليَّ ضـميري اجتـاه أمي ا
ا كنت آمل أنْ ال يُـقـبل عليّ أحـد لـلزواج طـا
أمي على قـيد احلـياة هنـا صكّت بـأسنـانها
عـلى شفـتـها الـسفـلى وأخـفت وجـههـا على

نحوٍ غريب حتت عباءتها.
الك تـبع ذلك ثمـة فـترة صـمتٍ طـويلـة بـ ا
و(يـوسـفيـة) وكـان مـنـظـرها يـوحي بـالـثـقة
والـقــنـاعـة والـتـحـفظ الــذي يـتـبـاين مـنـهـا
الئـكـة في سـلـوكـهن يـشـبه الـقـديـسـات أو ا
ــتـوهج لــشــعــلـةٍ االســتــثــنـائي ذلـك األلق ا
جوهـريـة نادرة يُـدركهـا كلُّ من يـنظـر إليـها
الك رة واحـدة.. عندها تـصلّب وجهُ ا ولو 
وتساءل بـصوتٍ حزين وودود: مـاذا تريدين
مـني? فــكلُّ الـذي سـتـطـلـبــيـنه سـيـكـون قـيـد

التنفيذ وبال تردد.
بــدت عــلى وجـهــهـا نــظــرة انـبــهـار وحــيـرة

تلئة بالتعبيرات والتوسالت وقالت:
ــ شــهـران أو ثـالثـة وأســلــمك الـبــيت إذ لم

دة.. أغالِ في حتديد ا
ـالك بـنظـرةٍ كـادت أنْ تـكون مـفـتاح رمـقهـا ا

الفرج لـ(يوسفية) وقال:
ــ (تمامًـا) مثـلما تـرغب أمـا رغبتي هي أنْ
تبقي في البـيت لستة أشهـر هل هذا يكفيك

صوتُ أمِّها أجملُ أرثٍ بقي لـها يُحيط بها
كالهواء. بقيت وحدها تصارع احلياة بال
جـرأة وال خبـرة بـعـد أنْ غـادرت أمُّـها إلى
ـقـتدر. الـبـطـولةُ اجلـمـيـلـةُ التي مـلـيكـهـا ا
قـدّمـتهـا قـد تـكون سـاذجـةً لـكـنّهـا تـشـعر
أنّها حققت رسالةً ستـفتخر بها عند من ال
يـضـيع عـنـده عـمل عـامل. فـكيـف إذا كانت
ن كانت اجلنة حتت أقدامها..?! خدمتها 
ببـساطـةٍ إنّه اسـتسالم لـواقع حالـها بـعد
أنْ ضــاق عـلــيـهــا الـبـيـت الـذي كــان يـومًـا
يــشـبه الــنـهــر أصـبح صــامـتًـا فــارغًـا من
احلياة. الليلُ يهبط وغرفُ البيت أبوابُها
مـغـلـقـة. الــصـورُ عـلى احلـائط آخـر بـقـايـا
الوجوه التي مألت حياتـها أمست معتمةً
يُـضــيــئــهــا ضــوء مــنــعـكـس من الــنــوافـذ

نحها نوعًا من االطمئنان والهدوء.
األمرُ قد جتاوز احلزن فاألمُّ الراحلة أخذت
حــنــان أخـواتِــهــا األربع ومــا عــاد جـرس
البـاب يُـدَقُّ كالـسابق إنّـه هاد كـهدوئـها
ووحدتها. تـوقف عن الدقِّ كمـا توقفوا عن
َ وعودهن الـسؤال عـنـهـا فاألخـوات نـسـ
ـال كـان دائـمًا ; ألن ا وتـنـكّرنَ لـوصـيـةِ األمِّ

ثمينًا والنفوس يغلبها الطمع.
لم يــبقَ قـربـانًـا أبــيض تُـقـدمه كــتـضـحـيـةٍ
حلـيـاتـهن ونـضوجـهن. وهـي من قـبلت أنْ
تكـون مع اجلـنة رغمَ فُـرصِهـا الـذهبـية في

الزواج فجمالُها كان يفوقُ جمال أخواتها
ويُـثـيـر االنتـبـاه واحلـسـد والـرغـبة لـكلِّ من
يــراهـا كـانـت مالمـحُــهـا بـيــضـاء كــالـثـلج
دقيقةَ األوصاف اجلبهـةُ ناصعة وعريضة
والوجنتان متوردتان والعينان الالمعتان
ُـثـيـر ـمــيـز بـحـجـمه الــصـغـيـر وا واألنف ا
باسـتقـامته ودمُـها اخلـفيف وابـتسـامتُـها
الـــودود جتــعلُ كـلّ من يــنـــظــر إلــيـــهــا من
ـنطـقـة يُـطـلق عـلـيـها اسم اجلـيـران وأهل ا
ازحنهـا العجائـز بقولهن: "إنّكِ الك) و (ا

القديسة يوسفية".
درسـة بوقتٍ كانت حـياتُـها بـعد أنْ تـركت ا
مـبـكـر قد أضـفت إلى شـخـصـيـتهـا الـكـثـير
ـثالـيـة العـالـية وهي تـقود أسـرتـهـا بهـذه ا
والتـضحيـة التي قلَّ نـظيـرها في زمنِ خلط
األوراق والوصول بطبائع البشر إلى القمم
ــان فـي الــكـــذب والـــنــفـــاق واإلحلـــاد واإل
ــعـرفـة والــعـلم كـلُّــهـا قــمم والـكلُّ يـرى وا
نفسه أفضل من اآلخر لكن لم يفهمْ أحد ما
يـخـتـلـجُ في صـدرهـا سـوى أمـهـا واآلن قـد

رحلت.
بــدت "يــوســفــيــة" في حــالــةٍ صــعــبــة جـدًا
اذا وشديدة االرتباك واإلحـباط ال تعرفُ 
تُــجــيب عــلى عــروض وطــمع أخــواتــهـا..?.
أحسّت أنَّ بلعومـها يزداد جفافًـا وتنفسها
يــضــيق فــكلُّ تــضــحــيــاتــهـا ذهــبت أدراج
الرياح وأحـالمها تالشت.
والـــــبـــــيـت بـــــكـلِّ أركـــــانه
وذكـريـاته يــبـدو مـوحـشًـا
يسوده صـمت ال يقطعه إال
ـلونة صوت طـيور احلب ا
الــــتي تــــزقــــزق وكـــأنّــــهـــا

تكلمها تلومها توبخها.
اتـسـعت عـيـنـا "يـوسـفـيـة"
وبصوتٍ خـجول مـنخفض

تكرر متسائلة:
- أنـتِ أيـــتـــهـــا الـــطـــيـــور
حتـــدثــيـــني أتـــكـــون تــلك
الـتــضـحــيـة خــاطـئـة?! هي
ـاذا حــقـيــقـة إنــسـانــيـة 

تأمرين اآلن?
يــاااه إنّ تــضـــحــيــاتي لم
حتققْ جناحًا إنسانيًا ولو
بــقـــدرٍ بــســيـط من رابــطــة

الدم.
أيتـها الـطيـور اجلمـيلة إنَّ
تــضـحــيــتي إنّـمــا هي من
العـظمـة بـحيث ال يُـمكـنني
الــتـــعــبـــيــر عـــنــهـــا فــهي
خـــالـــصـــة لـــله أولًـــا وبــر

. بوالدتي ثانيةً
ســحــبت نــفــسًــا عــمــيــقًــا
وعيناهـا تلمعـان شاخصةً
صــوب الــطــيـور ورجــعت
ـطبق كما لو إلى صمتها ا

حتى جتدي مخرجًا حلياتك? غـلّفتها شحنة
من الــفـرح وهي تُــعـيــد كـلــمـات الـشــكـر له
والــتــضـرع لــله تــعــالى أنْ يــفـتـح له أبـواب
مقـادير الـرزق على مـصاريـعهـا كانت تـبدو
أمـامه وكـأنّـهـا طـفـلـة كـبـيـرة مُـنـحت جـائـزةُ
البـقاء عـلى احلـياة مـندهـشة حـائرة قـليـلًا
كــمــا لــو لم تــصـدق مــا قــاله. مع ذلـك كـانت
ــا هـو آت وشــعـور عن تــؤمن بـحــدســهـا 
شيءٍ مــا قــادم لم يـجـئ وقـته بــعــد أحـسّت
أنّـهـا ارتـفعـت عن األرض وبـدأت تمـشي في
الـــهــــواء دون أي اســــتــــقــــرار. ظلَّ ســــحـــرُ
ؤقت قـائمًـا في روحهـا بعد أنْ انتـصارهـا ا
غادرهـا قلق الـتـشرد في الـشوارع. وشـعرت
أنّها حتـررت من التـوتر والضـيق النـاجم
الك. لقد حسم أمرها بكلمةٍ وختم عن لقاء ا
وبــصم بـعــهـدٍ أنْ ال يــصـلــهـا إال بــعـد ســتـة
أشـهر بـهـذه الـبسـاطـة كـأنّه وضع بذرةً في
قـلـبـهـا فتـكـونت مـنـهـا نـوبة حـادة الـتـفـكـير
ـراجعـة لـكلِّ نـظرةٍ وكـلـمـة وبنـشـوةٍ كان وا
قــلـبـهـا يــكـشف لـهــا اكـتـشــافًـا ال يُـصـدّق ال
يـعــرفه أحـد سـوى نــفـسـهــا والـنـبض الـذي

يرتفع مع كلِّ خيال.
اكرة بدأت تتحدث إلى نفـسها: إنّ نظراته ا
ـسـتـذئـبة تـنمُّ عـن جتربـةٍ حـيـاتـيـة غـنـية وا
ـا تزيد من ـعرفـة وقد لـوّحته الـشمس  با
جـــمــاله رغم هـــيــأته الــدالّـــة عــلى اجلــمــود
ـتــخـفي الـذي ال واجلـد واألخــطـر مــزاجه ا
يُــعـرف له قــرار أو يـقــهـر أمـزجــة اآلخـرين.
طـوله يُـشـيـر إلى فـحـولـةٍ مـكـبـوتـة أنـيق له
مـظهـر األثـرياء. ألول مـرةٍ يـغزوهـا مـثل هذا
الشعـور! قد يكـون الرجل الوحـيد الذي رأته
بــهـذه الـطـريـقــة فـأثـار فـيـهــا نـشـوةً غـريـبـة
وإحـساسًـا حقـيقـيًـا فهـتفت مـع نفـسهـا: يا
الله! مـا هذا الشـعور?! وظلّـت مستـغرقةً في
مُخـيلـتهـا ال تعي وال تـصدق مـا كان يـجري

حولها وقد انتهى بهذه السهولة.
والغـريب أنَّهـا شـعرت بـالشـوق لرؤيـته مرة
ثانـية فـثمة شـيء من ضوء احلب قـد تسلل
ُــفـرح إلـى قــلـبــهــا بــعــد كلِّ ذلـك اخلــيــال ا
ولكنّهـا تضايقت; ألنَّ نفـسها اللـوامة غزتها
عـلى حــ غـرة لـتـؤكـد لـهــا أنَّ كلَّ خـيـالـهـا
ومُــخـيــلـتـهــا خـطـأ وأنَّــهـا تــخـدع نـفــسـهـا
بنفسها وعليها أنْ تُفرغ دماغها وقلبها من
هذا الـهـوس وأنْ جتعل نـفـسهـا مـنيـعة عن
وسوسة الـشيطان. لـقد سعت طـيلة حـياتها
أنْ جتعل روحهـا مقدسة وجـسدها مـنيعاً ال
ـكن مـهـاجـمـته خـارج اخلـطـوط الـشـرعـية
واألحـكام الـنـبويـة والـس اإللـهـية رغم أنَّ
روحها كانت معذبة ولكن لم يكن في مقدور

أحدٍ أنْ يذلها أو يسخر منها.
واحلقيقة أنَّ كلُّ من يعـاديها كان أدنى منها
ـان كمـا كانت في اإلنسـانيـة والصـبر واإل
تـعـلـم أنَّ من يـحـاول أذيـتـهــا ويـهـرب مـنـهـا
ويسـعى لالنفـصال عنـها نـهائيًـا إنّمـا يفعل
ذلك ليجردها من نقائها واحـترامها لنفسها
طلـق بالله تـعالى. ولم يسعَ إلى انهـا ا وإ
ذلك سوى أخـواتهـا! فهُنَّ الـلواتي عـرّضنـها
لــلــتـجــريح واالســتـهــزاء والـكــيــد وحـاولن
تــركــهــا وحــيــدة في احلــيــاة ومع كـلِّ هـذه
األحقـاد كـانت تمـتـلك القـدرة عـلى االحتـفاظ
بهن كمـا حاولت مرارًا وتـكرارًا أنْ تنـبههن
إلى أنّــهـا أخـتـهـن الـكـبــرى لـكن بال جـدوى
وصـرخـتـهــا مُـجـمـجـمـة ال تُـسـمع وال يـرقُّ
عليـها قـلب وهي تموت وحتـيا ب شـوقها
وخـوفـها الـدائم من ابـتـعـاد أخـواتهـا عـنـها

إلى األبد. وصلت إلى شعورٍ خارقٍ باليأس
وأعلـنت في نـفسـها عـن عجـزها واالنـزعاج
ارتفـعت مقـاديره الـنفسـية حـدَّ اللـعنـة إنَّها
تـفشـل في االحتـفـاظ بـأخـواتهـا رغم كلَّ ذلك
احلب وتــلك الـتـضـحــيـة عـمـرهــا قـد تـقـدّم
ووجـهـهـا بـدأ يـشـيخ وشـعـرهـا الذي كـانت
تــمـشـطه أمُّــهـا لم يـعـد يــنـسـاب كــالـسـنـابل
ا يزيدها الصفراء الذي تتحسس نعومته 
ألقًا وجـمالًـا. واآلن هي وحدها تـساوم على
الـبــقـاء في ذكـريـاتـهـا بــيـنـمـا أخـواتـهـا قـد
أخـذن حـصـصـهن من اإلرث ويـتـنـعـمن بـها
مع أزواجهن أمـا هي فـلم يعـد نصـيبـها من
اإلرث يعنيها فهو في تناقصٍ مستمر حتى
بـــات غــيــر كــافٍ لــســكـن جــديــد رغم أنّــهــا
اخــتــصــرت الــكــثــيــر من وجــبــات الــغــذاء
وأنـهـكـت نـفـسـهـا بـالــصـيـام ال تـأكل سـوى
وجبـةٍ واحدة تُـسـكت بهـا صراخ بـطنـها من

اجلوع.
وانـقـضت أيـامــهـا بـسـرعـة الـبـرق واشـتـغل
ـالك وموعـد تسـليم الـبيت من قلـقهـا نحـو ا
جديد ولعنةُ فـكرة طردها من البيت من قبل
ذلـك الــكــائن الـــذي ســكن روحــهـــا وبــنــفس
الوقت هو من سيُـمزِّق كلَّ أملٍ في البقاء لم
ا حولهـا تشاؤمها يرسمُ تعد تعي شيـئًا 
في عـقـلـهـا شـرورَ هـذا الـعـالم وأنَّ الـرحـمة
واإلنسـانـية واألخـوة صـارت حلـمًـا في لهب
الــضـيــاع عــيـنــاهـا لم تــذوقــا طـعم الــنـوم
وعذابُ نفسها طن في األذن يطحنُ روحها
ـرارةِ ويــشلُّ صــبـرهــا يُــعــطلُ حـواســهــا 
قسوة الوحدة طن أشبه بالرن يسحقها
ـيـتـهـا في آنٍ واحـد ويـخـذلـهـا يـخـنـقـهـا 
حـتى بدأت تـنـهار وهي تـدمـدم وتتـنـهد مع

نفسها:
- الــعـمـر ســيـنـطــفئ بـعـد شــروق الـشـمس
والعذاب والتـشرد سيكونـان عا جديدين
ــعـادي من الــضــيــاع ســأنــهي ذلـك األمــر ا
ٍ حادة وأرتاح من هذه والظالم بطعنـةِ سك
الـقـسـوة ولـيـقـولـوا إنّـهـا انـتـحـرت نـتـيـجةَ
خــيـانــةِ الـعــهـد بــ أمـهــا وأخـواتــهـا... ال
أخـواتـي مـسـكـيــنـات ال يـعـرفـن حـقـوق الـله
تــعـــالى أخـــاف أنْ يــصـــيــبــــــــهن مـــكــروه

بسببي.
وبـ فكـرة إنهـاء حـياتـهـا وخوفـهـا من الله
تعالى أنْ يصبَّ عذابه على النـاكثات للعهد
رنَّ جرس الـباب وانـطـفأت كلَّ اآلمـال ومات
اخلـيـال وأصـبـحت كـجـثـةٍ تـتـحـركُ بصـمتِ
وتى تسعى بنفسهـا نحو اجملهول قلقة ا
بانتظارِ رحمة الله تـعالى تنقذها من الهيام
في الـطـرقـات ال ســقف يـحـمـيـهـا وال أقـربـاء
قريب تـلجأ إلـيهم حتى أخواتـها ال يرغ
بــهــا بــســبب أزواجــهن هــكــذا هي عــنــدمـا
روّع تـتراكم عـلـيهـا الـشدائـد ويظـهـر األلم ا
في قلبـها وروحهـا يجعـلها مـشلولةَ اإلرادة
والتـفكـيـر ال أحد يـعرف مـعنى تـرك بيت لم
تـــخطُ عــتـــبــته ثـالثــ ســنـــة ولم تــضــرب
الــشــمس وجــهـهــا لــقـد أحلــقــوا بـهــا الـذل
واألذى وهـن يـــرفـــضن بـــوقـــاحـــة وصالفـــة
إيـواءهـا بـحـجـجٍ واهـيـة ويـتـعـامـلن مـعـهـا
كطيرة جمـيلةٍ أزف وقت ذبحـها تقتربُ إلى
الـباب وتـرسل إلـيهـا نظـراتٍ مـبهـمـة كأنـها
تــتــوسل بــهــا وقــعت عــيـنــيــهــا عــلى حـرزٍ
وضـعـته أمّـهـا لـوقتِ الـشـدائـد بـدأت تـقرأه
ـســتـمــر: "يـا عــلى أصـوات رنــ اجلــرس ا
مـــالك الــرقـــاب وهــازم األحــزاب يـــا مُــفــتح
األبواب يا مُسبب األسباب سبب لنا سببًا

ال نسـتـطيع له طـلبـا..." سـرت في أوصالـها
نـتهى الدهـشة غير مـصدقةٍ نـفسها راحة 
بـالـفــكـرة الـتي راودتـهــا هي أنْ تـسـأله مـدةً
أخـرى ريـثـمـا جتـدُ بـيـتًـا لإليـجـار أو يـأخذ
مـال إرثـهــا بـدلًـا عن بـقــائـهـا في الـبـيت أو
ــنـطــقـة مــســاعـدتــهــا في إيـجــاد بــيتٍ في ا

نفسها.
فــتــحت الــبــاب وقــفت أمــامه بـال خـوفٍ أو
ـسـاعدة قـدر إمـكـاناته تـردد وهي تسـأله ا
كــأنّـهــا تـتـمــرد وتـرسل بــاسـتــمـرار نـداءات
توسلـية تـتكسـر على فمـها وروحهـا الفشل
واالنكـسار واضحـان على مُـحيّـاها من شدة
الــبـكـاء الــذي جـعل وجـنــتـيـهــا مـلـتــهـبـتـ
ومُـبـتـلـتـ بـالـدمـوع قـطع كالمـهـا بـصـوتٍ
رقـــيق وهــاد وقــد جتـــسّــمت عـــلى وجــهه

معاني اإلنسانية والرحمة:
- ال عليكِ اهدئي الدنيا ما تزال بخير وقد
عــرفتُ قـصـــــــــتك من زوجــتي وهي رفـيــقـة
أمّـكِ ونُــقـــدِّر لك مــرارة فـــــــــــقــدانـــهــا كــأمٍّ

عزيزة.
شعرت (يـوسفية) فـجأةً بحـزنٍ جارف وكآبةٍ
عـمـيـقــة; لـتـذكـرهـا مـوت أمـهـا الـذي أصـبح
ِ غــرةٍ بـــرغـــبــةٍ ذكـــرى وأحـــسّت عـــلى حـــ
جامـحة في أنْ يـتقـبلـها عـلى علـتهـا ويحقق
حلمها الذي عـاشت على أطالله ستة اشهر.
الــتـزمت الــصـمت ولـم تـعـد تــنـطـقُ بـحـرفٍ
وكـان هو كـذلك يـلتـزمُ الـصمت مـحـاولًا أنْ
يحبس دموعـه كي ال تراها. استـمر الصمت
بــعض الـوقت وهــمـا ال يــزاالن عـنــد الـبـاب
وكــأنَّ خـيــطًـا من احلــيـاة أخــذ يـظـهــر عـلى
وجـهـيـهـمـا وتـوهـجًـا خـابـيًـا راح يـتقـدُّ في

عينيهما.
ـالك اجلـديـد وابتـلع ريـقه تـقـلـصت شـفـتـا ا

بصعوبةٍ بالغة فنطق:
- يــا يــوســـفــيــة نـــاقــشت أمــر الـــبــيت مع
زوجتي وألنَّ عشرتـنا كانت لسـنواتٍ خاليةً
من األطــفـال.. قــررت أنْ أعـقــد مـعك اتــفـاقـاً
وهـذا االتــفـاق عـلى مــحـورين كـلــيـهـمـا في
! صاحلكِ وخلـدمتكِ إنْ قـبلتِ فـالدار ملك لكِ
وإنْ لم تــقـبــلي أيــضًـا الــدار مــلك لكِ وهـذا
سـندُ الـبـيت قـد سـجّلـته في عـقـارات الـدولة
باسـمكِ وهـذه رغبـتي ورغـبة زوجـتي والله
ـستـعـان عـلـمًـا يا يـوسـفـيـة أنا لم تـعـالى ا
أسـاعـدك; ألنك وحـيـدة ويـتـيمـة بل ألنـكِ قد
أوقـدتِ فـي قـلـبـي حب اإلخالص لـله تــعـالى
ولـلوالـدين وبـهذا اإلخـالص قد كـويتِ قـلبي
بحبٍ فيَّ لله تعالى من النظرة األولى والله
تعالى وحده يعلم ماذا جرى بي نحوك! كان
شــيـئًـا لـم أسـتـطع إعــطـاء تــفـسـيــر له لـكنَّ
زوجـــتي وضـــعت احلـــروف عـــلى الـــنـــقــاط
فوجدتُ السعادة تنسابُ إلى قلبي بقرارها.
أراد أنْ يُـعـبـر عن عـشـقه بكـلـمـاتٍ مـخـتـلـفة
ولكنَّ الكلماتِ خانته فاكتفى ينتظرُ اإلجابة
وهو مُطرقُ الرأس خوفًا عليها من اإلحراج
كما لو أنَّه يحاول احلصول على شيءٍ فقده

من زمنٍ بعيد.
أمـا هي فـحـاولت أنْ تُـخـفي ارتـبـاكـهـا فـقـد
أبصرت صـورةً طبق األصل عمّـا رسمته في
مـخـيــلـتــهـا وقــلـبـهــا يـرتــعشُ بـالــسـعـادة
ووجـهـهـا قـد احــمـرَّ خـجـلًـا وكـشـفت له عن
رضـاهـا بـإحـسـاسـهـا وقـلـبـهـا وهي تـشـعرُ

بروحٍ خلّاقة جديدة تدبُّ فيها.
هــو الــله تــعــالـى الـقــادر وحــده أنْ يُــســبب
األســـبــاب ويُــحــوِّل األحـــوال ولــو انــثــنت

مالي الثنيات...

سُبحانَ مَنْ جَعلَ الصِيام فريضةً
              سُبحانَ مَنْ أعطى الفضائلَ والنعمْ

سُبحانَ مَنْ رَفَعَ السَموات العلى
                  سُبحانَ مَنْ بِالنُونِ اقسَمَ والقَلمْ

شَهر الصيامِ لقد أتى يا مرحباً
                   أهالً وسهالً فيكَ يا شهر الكرمْ

بالصومِ تَعتادُ النفوس بطاعةٍ
                      للهِ والصبر اجلميل بال  سأمْ

فعليك بالصبر اجلميل فأنهُ
                      فَرَج ومفتاح لَكمْ مِنْ كل هَمْ

فالله يختبر العباد بصومهم
                أعمالهم يومَ احلسابِ هيَّ احلكمْ
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عن بـعد وال يـعتـرف بالـشهادات
منوحة عبر هذه النظام . ا

وهل سـيــسـاهم فـي خـلق بــيـئـة
تـفــاعـلــيـة مـن خالل الـتــقـنــيـات
اإللكـترونيـة وهل سيدعم عـملية
الـتواصل بـ الطالب واألسـتاذ
عــبـــر تــوظـــيف تــكـــنــولـــوجــيــا
االتــــــصـــــال مـن خالل تــــــقـــــد
احملــاضـرات عن بــعـد وحتــقـيق
هــذا الـــهــدف في ظـل فــقــدان أو
ضـــــــعـف اخلـــــــبـــــــرة الالزمـــــــة
والـتــدريب الــضــروري لــلــقــيـام
ــهــمـة الــتــكــنـولــوجــيـة بــهـذه ا
الصعبة وعدم امتالك الكثير من
ـسـتـلـزمات األساتـذة والـطـلـبـة 
هــذا الـــتــواصل بــاإلضــافــة إلى
ضـعف االنـتـرنت أو عـدم تـوفره
وانــقــطــاع الــكــهــربــاء بــصــورة

متكررة .
ــتـــلك األســاتـــذة وكــذلك وهـل 
ـــهــارات الــتـــقــنــيــة الــطـــلــبــة ا
بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـى الـــتـــعـــلـــيم

ــا تـــوقــفت الــدراســـة انــتــظــاراً 
ستـسفـر عـنه تطـورات الفـيروس
ســـعـت احلــكـــومـــات إلـى إبـــقــاء
ـنزل من الطـلـبـة يـتـعـلـمـون في ا
خـالل اإلنــتـــرنت لـــلـــوصــول إلى
أدوات الــتــداول عــبــر الــفــيــديــو
وخــــطط الــــدروس اجلـــاهـــزة أو
تبث مـحطـات الـتلـفزيـون دروسا
لــلـطالب وكــذلك جـعـل اإلنـتـرنت
مجانـياً لـلطـلبـة وحتى أن بعض
ارسون الطالب دروس البلدان 
التـربيـة البـدنيـة (الريـاضة) عـبر

التعليم االلكتروني .
ــتــلك ــطـــروح هل  والـــســؤال ا
نظـام التـعلـيم في العـراق البـنية
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتي تـــؤهـــله إلى
االنتـقال ومـواكبـة هذه األسـلوب
في التعـلم وماذا سيوفـر التعليم
ـا االلـكـتـروني لــلـطالب بـأكـثـر 
هو متوفر لديهم من كتب ومالزم
واجلميع يـعلم بان نظـام التعليم
في الـعراق يـرفض نظـام التـعليم

االلـكـترونـي الذي لم يـتـعـامـلوا
مـعه سـابـقـا إذا مـا اخـذ بـنـظـر
االعـتـبــار افـتـقـادهـم لـلـجـوانب
الـتقنيـة والبشريَّـة والتنظـيميَّة
في ظل اعـــتـــمــاد كـــبـــيـــر عــلى
األساليب التقليدية إذ إن اغلب
الـكوادر الـتدريسـية من الـفئات
الــتي نـــشــأت وتـــعــلــمـت مــنــذ
ســـــنــــوات طـــــويـــــلــــة لـم يــــكن
االنــــتـــرنت فـــيــــهـــا مـــوجـــودا
والـــكــوادر األحـــدث تــتـــلــمــذت
واتــبــعـت نــفس األســلــوب  في
الـتـعـلـيم الـقائـمـة عـلى حـضور
األســـتــاذ فـي الــقـــاعــة وإلـــقــاء
احملاضرة وحينما نطرح فكرة
التعليم االلكتروني بهذا الوقت
والــظــرف الـــصــعب نــطــلب من
األســـتــــاذ إن يـــكــــون أســـتـــاذا

وتقنيا وإداريا.
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إن إدارة الـتــعــلــيم في الــعـراق
ـسـؤولـيـة األسـاسـية تـتـحـمل ا
النــعـدام الــبــدائل في الــتـعــلـيم
حـــالـــيـــاً واجلــــمـــيع يـــعـــلم إن
ــدارس واجلـامـعــات تـعـطـلت ا
بـعد أيـام من انتـظام الدوام في
ـؤسـســات الـتـعــلـيـمــيـة الـتي ا
كـانت معـطـلة مـنـذ بدايـة الـعام
الـدراسي بــسـبـب الـتــظـاهـرات
طـالبة باإلصالحـات في البلد ا
وكــان األجـــدر اســتــثــمــار وقت
عـدم انــتــظــام الــدوام بــإيــجـاد
الـسـبل الـكـفـيـلـة لـلـتـواصل مع
الطـلبة الـكترونـيا وكذلك إعداد
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األســاتــذة لالســتــخــدام األمــثل
للوسـائل الكـفيـلة لـلتواصل مع
الطلبة. إن التعليم عن بعد رغم
كن أن يـكون بديالً أهـميـته ال 
في نــظـام تــعــلــيـمـي بـنـي عـلى
ـباشـر بوجـود أستاذ التلـق ا
يلقـي وطالب مـتلـقي فمـا يطرح
حالـيـاً من أسالـيب الـتعـليم عن
بعد ال يـستوفي شروطه لذلك ال
ــــــكن إن يــــــعـــــتــــــبـــــر  وضع
الــتــدريـــسي حملــاضـــراته عــلى
ـواقع االلكـترونيـة تعلـيما عن ا
بـعـد. وبـنفـس الوقت نالحظ إن
نــظـام الــتــعـلــيم في الــعـراق لم
وضـوع بـجـدية كـافـية يـأخـذ ا
فـلم يـقـدم تــعـلـيـمـات لــتـحـقـيق
الـتـواصل الـفـعال الـذي يـعـتـمد
عـلى الـبنـيـة الـتحـتـيـة التـقـنـية
ــنــظــومــة اإلداريــة والــكــادر وا
ــنـهـج الـدراسي الـتــدريــسي وا
ـتبع وكـذلك الطـالب. وتخويل ا
اجلــامـعــات صالحـيــة اخـتــيـار
تـطــبــيــقــات والـيــات الــتــعــلـيم
تـاحة ـناسـبـة وا االلـكتـروني ا
بــهـذا الـوقت الــصـعب هـو رمي
الكره في اجلانب األخر وتهرب
ـقابل تطالب سـؤولية وبا من ا
اجلامـعـات من األساتـذة إيـجاد
احلــلــول الــبــديــلــة ولــيــتــحـول
األساتـذة إلى تـقنـيـ وإداري
ومصـمم لـلبـرامج التعـليـمية
فــضـال عن كــونـــهم أســاتــذة ال
ــكن في هــذه احلـالـة حتــقـيق
الـفائدة من الـتعليـم االلكتروني

الن األســتـــاذ يـــجب إن يــتـــفــرغ
لـلـمـادة الـدراسـيـة دون الـدخـول

في قضايا إدارية أو تقنية.
إن سـبب الــتـخـبط الـذي يـعـاني
مـنه نـظـام الـتــعـلـيم في الـعـراق
ــتــعـلم ــعــلم وا هــو ابــتـعــاده ا
وكــذلـك عـدم إتــبــاعـه لـلــوســائل
احلـديث والـتـردد في اسـتـخـدام
هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا والـكـفـاءات
اخملــــتـــــصـــــة في هـــــذا اجملــــال
والــنـــاجتـــة حـــيـــنــاً عـن وجــود
مــقــاومــة يــشــدهــا احلــنــ إلى
ــوروث الـــتـــقــلـــيــدي وغـــيــاب ا
مشـاريع ومـبادرات حـقـيقـية في
هـــــذا اإلطــــار والــــتـــــخــــوف من

عرفة اجلديدة.  ا
طالبة بـاستخدام التعليم فهل ا
االلــكــتــروني يــراد مــنه االدعــاء
بـاسـتـمـرار الـدراسـة والـتـظـاهر
باسـتخدام تـكنـولوجيـا التـعليم
االلــكــتــرونـي من خالل إيــصــال
الزم واحملــاضـرات الــكــتب أو ا
إلـى الــطـــالـب ولــيـس تـــطــبـــيق
بــرنــامج لــلــتــعــلم االلــكــتــروني
باسـتـخـدام منـصـة لـلتـعـلم عـبر
االنترنت كما هو عليه اليوم في
دول الـعـالم الـتي تــوقـفت فـيـهـا
الـدراســة .. سـؤال يــحــتـاج إلى
مــراجــعــة مـن قــبل اخملــتــصــ
والقائـم على نظـام التعليم أم
هي عـمــلـيــة بــديل بـائس إلدارة
ضـائـعة بـ رغـبـتهـا في الـبـقاء
وب تـوفيـر احتـياجـات الطـلبة
احلقيقية في التعليم والتعلم .

يُقـصَـد بـالـتـعـلـيم عن بـعـد بأنه
مـــنــظـــومــة لــتـــقــد الـــبــرامج
الـتعليـمية أو التـدريبية لـلطلبة
في أي وقت ومكـان بـاسـتـخدام
علـومات واالتصاالت تـقنيـات ا
وبــهـــذا يـــفـــقــد كـل من الـــقــائم
ُـتـعلم بالـعـملـيَّـة التـعـليـمـيَّة وا
ــبــاشــر مع خــبــرة الــتـــعــامل ا
ـــتـــاز هـــذا الــــطـــرف اآلخـــر و
الـنــوع من الــتـعــلـيم بــسـهــولـة
الـوصـول للـمـحتـوى الـتعـلـيمي
وكـذلك دعم االستيـعاب وتـوفير
الوقت والـتـكلـفـة باإلضـافة إلى
عــوائــد بــيــئــيــة إيــجــابــيـة ألن
التعليم عن بعد هو وسيلة غير
ورقيـة مقارنـةً بأشكال الـتعليم
الـتـقـلـيـدي فـضـلًـا عن اسـتـهـلك
طاقـة بنـسبـة أقل عنـد التـواجد
ـؤســسـات في اجلـامــعــات أو ا

التعليمية.
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ونتيجة لتفشي فيروس كورونا

ال يـعـرف كثـيـرون أن أرقام »كـورونا «الـتى يـتابـعـونـها كل يـوم هى إحـصاءات
صادرة عن جامعة »جونز هوبكنز «األمريكية.. فما القصة?

ـشهـد العـثمـانى البـائس هو عـنوان الـعالم اإلسالمى فـى عام  ?1636وبـينـما ا
تـأسـست جامـعة »هـارفارد «فى أمـريـكا. كـان الـعالـم اإلسالمى يواصل حـقـبة
اجلـمود واالنهيـار بعد أن سـاد احلضارة اإلنـسانيـة قروناً طـويلة وكـانت كلية
ثم جـاء القـرن الثامن ?«هـارفارد»تـتأسس كـثانى جـامعـة بعد  «ولـيام ومارى»
عـشر ليـفتـتح مئـويته بتـأسيس جـامعة »ييل «عام  .1701وفى الـنصف الـثانى
من القرن تأسست جامعة »برنستون ?«و»كولومبيا ?«و»بنسلفانيا .«وفى عام
هى أول جامعة أمريكية تمنح درجة الدكتوراه «كولومبيا»كانت جامعة  ?1767

فى الطب.
كـان تأسـيس جامعـة هارفارد و»أخـواتها «بـداية حـقبة فى الـعالم اجلـديد. لكن
جـامعة »جـونز هوبـكنز «عام  1876كـانت بداية حـقبـة أهم.. إنّها بـداية انطالق
ـطـاً جديـداً من اجلـامعـات قد ـتـحدة كـقـوة عظـمى قـادمة.. ذلك أن  الـواليات ا
تأسَّس إنّه »جـيل اجلامعات الـبحثية «حـيث الهدف هو البـحث والعلم والناجت
ـعرفى واإلنتاج الصنـاعى والعائد االقتـصادى.. أو فى جملة واحدة: »حيث ا

اجلامعة هى الدولة.«
ــوجب تــبــرع من رجل األعــمـال »جــونــز بــدأت جــامــعـة »جــونــز هــوبــكــنـز «
هـوبكـنز ?«ويـعادل رقم الـتبـرع اليوم  150مـليـون دوالر. وقد كان ذلك هـو أكبر
ثيرة أن رجل فارقـات ا تـبرع خيرى فى تـاريخ أمريكا حـتى ذلك الوقت. ومن ا
ـعـاصـر »مـايـكل بـلـومـبـيـرج «قـد تـبـرع عـام  2018جلـامـعـة »جـونـز األعـمـال ا
هـوبـكـنز «الـتى تخـرج فـيـها وكـان تـبرعه الـذى يـقارب مـلـيارى دوالر هـو أكـبر

تبرع فى تاريخ التعليم األمريكى منذ نشأته وحتى اآلن.
يـدرك »بـلـومـبـيـرج «تـمـامـاً جـوهـر عـمل جـامـعـته ولـذلك فـقـد خـصص الـتـبرع
وهوب من غير القادرين مالياً وذلك الجتذاب الطالب األكثر لـصالح الطالب ا
قـدورهم دفع تـكالـيف الـدراسة كــــــافـة التى تـزيد نـبوغـاً والـذين قد ال يـكـون 

على  70ألف دوالر سنوياً.
رموق »جوناثان كول «فى يـروى أستاذ جامعة كولومبـيا وعالم اجتماع العلم ا
كـتابه »جـامعـات عظـيمة «الـذى ترجـمه للـعربـية »نـاصر احلـجيالن«وصدر عن
صـرية الـلبـنانـية»  قـصة اجلـامعـات البـحـثيـة العـظيـمة فى 2016عـام  «الـدار ا
ـعـرفـة. إنه كـتاب أمـريـكا وكـيف حتـوّل الـهـدف من تـعـليـم الطالب إلـى إنتـاج ا
رائع تـمـنيت لـو قـرأه كل قـادة اجلامـعـات فى بالدنـا. وحسب »تـورس فـيزل«
الـرئـيس الفـخـرى جلامـعة »روكـفـلر ?«احلـاصل عـلى جائـزة ـــنـوبل فى الطب

فإنّه »كتاب بارع.. يجب أن يقرأه اجلميع.«
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. إن جوهر »اجلـامعات العظيمة «فى أمـريكا هو تقد العـلماء وليس اخلريج
وحـسب أستـاذ جامـعة كـولومـبـيا واحلـاصل على جـائزة نـوبل فى الطب »إريك
ـعـرفة ـهـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـجـامـعـات هى نـقل ا كـانـدل» :«يـعـتـقد كـثـيـرون أن ا
كن الفـصل ب الـتعـليم والـبحث. يجب أن تـستـمر اجلـامعات ويـفوتهم أنّـه ال 
اط جـديدة من الـتفـكير. ـعرفـة وأ األمـريكـية فى اكـتشـاف أنواع جـديدة من ا
وإذا أرادت واشـنطن أن حتـافظ عـلى القـيـادة فى االقتـصـاد فى القـرن احلادى
يـة بـوضوح. إن كالم »كـاندل« ـهمـة األكـاد والـعشـرين فـعلـيـها إدراك هـذه ا
ـئة من الـصنـاعات األمـريـكيـة اجلديـدة تعـتمـد على دقـيق لـلغـاية ذلك أن 80 بـا

اكتشافات قامت بها جامعات أمريكية.
لـقد أدركت اجلامـعات البـحثية أو »اجلـامعـات العظـيمة «أن مـهمتـها هى تقد
ـنـتـجِـة وإعـداد الـشـباب االكـتـشـافات الـعـلـمـيـة فى الـعـالم وتـقـد األبـحـاث ا
لـيـكـونـوا قـادةً فى الـبـحث والــعـلم ذلك أن اإلبـداع واالبـتـكـار ونـقل الـعـلم إلى
الـصناعة.. هـو ما جعل اجلـامعات الكـبرى أساس تـقدم أمريكـا وأساس حسد

العالم.
إن أمـريكا لم تـبتكـر فكرة »اجلـامعـات البحـثية «بل إنـها قد نـقلتـها من أوروبا
فـح بدأت جـامعة هـارفارد عام  1636كـانت ذات نزعـة دينـية وكان »بـنيام
فـرانـكـلـ «هـو من أسس مــنـهــجـاً بــعـيــداً عن األهـداف الــكـنــسـيــة جلـامــعـتى
واعـتمـد بـديالً عن ذلك الـعلـوم والـدراسات الـعـملـيـة. وقد ?«يـيل»و «هـارفارد»
ــنــهج بــحــيث تــراجع عــدد طالب تــأثــرت خــريــطــة هــارفــارد عــلى أثــر هــذا ا
وبـينما كان عدد طالب 1834وفى عام  .«العلوم»وزاد عدد طالب  ?«الالهوت»

الطب فى هارفارد  80طالباً كان عدد طالب الالهوت  30طالباً.
انى.. أى أن تكون اجلامعة راح قـادة اجلامعات فى أمريكا يقلدون النموذج األ
ـانـيـا سـابـقــة عـلى نـحـو صـادم ويـذكـر لــلـعـلم ولـيـست فــقط لـلـتـعـلـيم. كــانت أ
جـامعة «نـيكوالس بـاتلر»إنّه حـ زار رئيس جامعة كـولومبيا  «جـوناثان كول»
بـرلـ عام  1884قـال: »الـطـريق أمـامـنـا طـويل لـلـغـايـة حتـى نـصل إلى مـكـانة
مـتسـاوية مع جـامـعة بـرل فى الـتقـدم والرقى .«ويـنـقل عن أول رئيـس جلامـعة
ثل األعلى للجامعة.. يجب أن نقلد»أندرو وايت:  «كورنيل» جـامعة برل هى ا
ذلك فـى أمريكا .«ثالثـة قادة كبار كـانوا وراء صناعة »اجلـامعات العظيمة «فى
أمـريـكا واالنـتـقال من »الـتعـليم «إلى »الـبحث :«بـنيـام فـرانكـل فى جـامعة
بـنسـلـفـانيـا الـذى ابـتعـد عن الـتـأثـير الـكـنـسى عـلى اجلامـعـات ورجل األعـمال
«دانـيال جيـلمان»الـذى أسس أول جامـعة بحـثية مـرموقة و ?«جـونز هوبـكنز»
أول رئـيس جلامـعة »جـونز هـوبكـنز «وأول مـن قاد »جـامـعة بـحثـية «فـى تاريخ
أمـريـكا. تـأسـست جامـعة »جـونـز هوبـكـنز «بـعـد مائـة عـام من احلرب األهـلـية
ـوذجه من جامعات لـتكون أول جـامعة تـهتم بالـبحث العـلمى. أخذ »جـيلمان «
ـانيا الكبرى: جـامعة برل وجامـعة جوتنجن. وفى عام  1884كـان فى جامعة أ
انيـا وكان يشـــار 50أكثر من  «جـونز هوبكنز»  أسـتاذاً درس معظـمهم فى أ
إلى جــامـعـة »جــونـز هـوبــكـنـز «فى بــالـتـيــمـور بـاسم » جــامـعـة جــوتـنـجن فى

بالتيمور.«
فـى عام  1901تـقـاعد »جـيـلـمان «بـعـد أن أصـبح قـادة التـعـلـيم فى أمـريـكـا قد
مـضـوا وراءه فى الثـورة الـتى أطـلـقهـا فى مـفـهـوم اجلامـعـة. ويـنقل »كـول «عن
ـفكر الـشهير فى جـامعة شـيكاغو »إدوارد شـيلز «قوله: »إن تـأسيس جـامعة ا

جونز هوبكنز هو احلدث احلاسم فى تاريخ نصف الكرة الغربى.«
ـانـيـا وكـانت هى فى الـنـصف األول من الــقـرن الـعـشـرين سـادت جـامــعـات أ
األفـضل فى الـعـالم وكـانت جـامـعـات أمـريـكـا تـأخـذ مـنـهـا لـتـصـبح قـريـبـة من
واقع مـسـتويـاتـهـا. لـكنّ صعـود وانـهـيار »أدولف هـتـلر «قـد أدى إلى تـبـديل ا
حيـث استمـرت جامـعات أمريـكا الـبحثـية فى طـريقهـا بيـنما تـراجعت جـامعات
ـانيا. ولـقد زادت الفـجوة ب اجلـانب سـنوات عديـدة بحيث سـيطرت أمـريكا أ
ـانـيـا مـركزاً ـراكـز األولى فى تـصـنـيف اجلـامـعـات بـيـنـمـا لم حتـصـد أ عـلى ا

واحداً فى اجلامعات اخلمس األولى فى العالم.
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انيا كان ح كانت »جـونز هوبكنز «تـمضى على خطى الـنماذج األعلى فـى أ
هـناك قائـد جامعى كـبير بـالتوازى مع »جـيلمان «رئيس »جـونز هوبـكنز ..«إنه
رئـيس جامعة هـارفارد الذى غـيّر من مفهـوم اجلامعة «تـشارلز ولـيام إليوت»

وقادها إلى حيث قادت هى حركة البحث العلمى فيما بعد.
كـان هناك دوماً خـطّان متوازيـان رجال األعمال وقـادة اجلامعات. كان »جونز
روكـفلر «فى الـنفط ثم جامعة »روكـفلر ?«وكان »أنـدرو كارنيجى «فى احلديد
والـصــلب وكـانت مـؤسـسـة »كــارنـيـجى ?«وكـان »واشــنـطن ديـوك «فـى الـتـبغ
وكـانت جامـعة »ديوك .«لم يـكن هدف رجـال األعمـال هو الربـح ولم يكن هدف
قــادة اجلــامـعــات هــو تـخــريج الــطالب. وهـنــا جــاء هـذا الــتـحــالف الــرائع بـ

عاصرة. وذج من الوعى أدّى إلى تأسيس القوة األمريكية ا
إن معظم اإلنتاج اجلديد فى أمريكا قد جاء من هذه اجلامعات. ولوالها ما كان
اإلنـتاج وال االقـتـصاد ال فى الـسالم وال فى احلـرب. لوال اجلـامـعات الـبـحثـية
ـصانـع وال الشـركـات وما ومـختـبـرات الـعلـوم وبـراءات االخـتراع مـا كـانت ا

كان اإلنتاج وال التصدير. وفى قولة واحدة: »ما كانت أمريكا هى أمريكا.«
لم يـنتـه التـاريخ بـعد والـيـوم حتـاول جامـعـات الصـ أن تـأخـذ من أمريـكـا ما
انيا. إن برنامج »األلف موهبة «فى الص والذى جترى سبق أن أخذته من أ
ثل بـشأنه محاكمة رئيس قسم الكـيمياء فى جامعة هارفارد »تـشارلز ليبر ..«
ـتـحـدة فى مـجـال الـبـحث ـوذجـاً حملـاولـة اإلحالل الـصـيـنـى مـحل الـواليـات ا
العلمى.تدرك الص أن »البحث «هو الذى قاد أمريكا إلى صدارة العالم وأن
ـعادلة التى حتكم فلسفة العصـر احلديث هى أن اجلامعات العظيمة هى التى ا

لك العالم. لك العلم  جعلت أمريكا قوة عظمى وأن مَن 
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ابـعـاد سـيـاسـيـة من خالل نـقل
قـــــرار الـــــثـــــوار إلى ســـــاحـــــة
احلبـوبي في مـحافـظـة ذي قار
مــديــنــة الــشـهــداء ومـن هــنـاك
استمر رفض الوجوه الفاسدة
ثورة تشرين رغم تـوقفها ألكثر
من مـرة كـانت تعـاود من جـديد
وبــشــكل قــوي فـكــان تــوقــفــهـا
األول بــسـبب زيـارة أربـعـيـنـيـة
أتخذ الثوار اإلمام احلسـ ع 
ــصــيـــري بــأيــقــاف  قــرارهـم ا
الـتظـاهـرات إلى مـا بعـد أتـمام
شعـائر الزيارة حـتى ال يكونوا

سبب في توقفها.
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لقطع الـطريق أمام من يريد ان
يـشكك بـأهـداف الـثـورة والعب
عـلى الــوتـر الــطـائــفي وكـانت
مراهنـة السياسـي واحلكومة
ظاهرات سوف تعود على ان ا
بـــشـــكل اقل مـن انـــطالقـــتـــهـــا
ولــكن وتـــنـــتــهـي تــدريـــجـــيـــاً 
تـظاهريـن فاجـئوا الفـاسدين ا
بــعـــودة قـــويــة بـــعــد الـــزيــارة
ـــطــــالب أقـــوى مــــبـــاشــــرة و
وحـظـور شــعـبي مــلـيـوني إلى
سـاحات الـتظـاهر   وتـعرضت
ـظاهـرات ايـضـًا إلى الـتوقف ا
بــــشــــكـل نــــســـــبي فـي بــــعض
ـصـادمـات مع ــنـاطق  بـعــد ا ا
أنـصـار الـسـيد مـقـتـدى الـصدر
وخـــصــوصـــاً في بـــغـــداد لــكن
قــرارهــا اسـتــمــر بــالــســاحـات
األخــرى  الـكـارثــة جـاءت بـعـد
دخــول وبــاء كـورونــا لــلــعـراق
ودعـــــوة وزارة الــــصــــــــــــحــــة
الـعراقيـة وخلية األزمـة بتاريخ
لــــــلـــــــتــــــوقـف  عن14-3-2020
ـــشـــاركـــة فـي اي جتـــمـــعــات ا
ومـظاهـرات  خوفـنا عـلى حياة

ـواطن بـسبب انتـشار الوباء ا
الــذي جـاء رحـمــة لـلـســيـاسـيـ
الـذين استـغلوا الـفرصـة وبدئوا
بــتــحــركـات ســيــاســيــة من اجل
تــشـــكــيل حــكــومـــة تــتــوافق مع
مصـاحلهم احلـزبيـة فكـان فتور
الـــتــظـــاهـــرات فــرصـــة ذهــبـــيــة
الخـتــيـار رئــيس وزراء بــتـوافق
ـتهـمـ بالـفـساد سـياسي بـ ا
يـقــوم بـتـشـكـيـل حـكـومـة حـسب
مــبــدأ احملــاصــصـة الــذي رفض
تظاهرين رفضاً قاطعاً من قبل ا
وبـــــــصـــــــمـت واضـح من قــــــــبل
تحدة نظمات الدولية واأل ا ا
فأثمرت هذه الـفرصة عن تكليف
مـدير جـهاز اخملـابرات مـصطفى
الـكــاظـمي لـتـشــكـيل احلـكـومـة 
الــسـؤال الـذي يـطــرح نـفـسه في
هــذا الــوقت هل تــســيس خــلــيـة
األزمــــة وبـــاء كـــورونــــا من اجل
فــرض حـــظــر لــلـــتــجـــوال يــشل
احلـيـاة اليـومـية ويـكـون انـهائه
كــلـيــا بـالـتــزامن مع مـنح الــثـقـة
حلـــكــومـــة الـــكـــاظـــمي من قـــبل
مجلس النواب  للعلم أن الوباء
يـا حـتى وان لم يكن منـتـشر عـا
انـتشـاره في العـراق بشـكل قوي
مـثلمـا هوعـند معـظم دول العالم
وان  رفـع احلــــــظــــــر وعـــــادت
احلــيـــاة إلـى طـــبـــيــعـــتـــهـــا هل
سـيــكـون لـلــمـتــظـاهــرين صـولـة
ثـــانــيـــة ورأي مــبـــاشــر يـــجــبــر
الــكــاظــمـي عــلى الــتــنــحي مــثل
ــهــدي أذا مــا ســلــفـــــــه عـــبــد ا
تـنــصل عــلى وعــوده بــتــحــقـيق
ـــتـــظـــاهـــرين  ام ان مــــطـــالب ا
األوان قد فات وخصوصاً ان كل
ــــعــــطــــــــــيــــات تـــدل عــــلى ان ا
الكـاظـمي رشح بتـوافق أمـريكي

أيراني.

عـلى عـدد من احملافـظـات ومـنـها
نـطقة اخلضراء ذي قار وجعل ا
ســجن لـلــسـيـاســيـ بــعـد  قـطع
ـؤديـة الـيهم احلـكـومة الـطرق ا
اتبـعت الكـثـير من الـسبل إلنـهاء
ـــظــــاهـــرات الــــســـلــــمــــيـــة من ا
ـــفـــرط اســــتـــخــــدام لـــلــــعـــنـف ا
واالغـــتــــيــــاالت وقــــطـع خــــدمـــة
اإلنــــتـــــرنت مـن اجل إضـــــعــــاف
ــتــظــاهــرين لــكـن ريـاح صــوت ا
ا ال تشتهي تظاهـرين جائت  ا
أشـرعـة احلـكــومـة فـكـان طـوفـان
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ظـاهرات أولى ثـمارها  وجـنت ا
ــان الـعـراقي بــعـد مـوافــقـة الـبـر
على استـقالـة حكـومة عـادل عبد
ــــهــــدي بــــتــــاريخ 2019-12-1 ا
ـــظــــاهـــرات عـــنــــدهــــا دخـــلـت ا
الـشـعـبــيـة بـعـد هــذه االسـتـقـالـة
ـوجـهـة مع مــرحـلـة جـديـدة من ا
الـكــتل الــســيـاســيــة الــتي بـدأت
تــــقـــدم مــــرشــــحـــ إلـى رئـــيس

اإليرانـية في الـبـصرة والـنجف
ـا ولـد ردة فـعل عــنـيـفـة عـنـد
ــسـلــحـة الــتـابــعـة الــفـصــائل ا
اليران فبدأت مـرحلة جديدة من
ــتــظـاهــرين ـواجــهــات بــ ا ا
ـسلـحة السـلـميـ والفـصائل ا
التي خـلفت الكثـير من الشهداء
في صـــفـــوف الــثـــوار من خالل
ـبـاشـر لـسـاحـات االسـتـهـداف ا
االعـــــــتـــــــصـــــــام فـي بـــــــغــــــداد
واحملـافـظـات وخـطف واغـتـيـال
تبع الـناشطـ كل هذا القـمع ا
من احلــــكــــومــــة والـــفــــصــــائل
ــسـلـحـة لم يــضـعف من هـمت ا
ـتــظـاهــرين الــسـلــمـيــ عـلى ا
الــعـكـس كـان يــزيــد من قــوتـهم
وإصـــــرارهـم عـــــلـى حتـــــقــــــيق
ــــشــــروعـــة فــــكـــان ـــطــــالب ا ا
الـــتـــصـــعـــيـــد واضح من خالل
حـــــرق بـــــنــــايـــــات األحــــزاب و
ــلــيــشــيــات الــتــابــعــة اليــران ا
ـتظاهرين ـبادرة بيد ا وكانت ا
من خالل الـسـيـطـرة الـواضـحـة
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ـلــيــونــيــة الـتي ثــورة تــشـريـن ا
انـطلقت شـرارتها األولى بـبغداد
وبـــقـــيـــة مـــحـــافـــظـــات الـــوسط
واجلــنـــوب في  1تــشـــرين األول
عام    2019احتجـاجاً على تردي
األوضـاع االقـتـصـاديـة وانـتـشار
الفـساد والـبطالـة حتـى تطورت
ــطــالب ووصــلت إلـى حـد تــلك ا
ـطالبـة بأسـقاط النـظام احلاكم ا
واسـتــقـالــة حــكـومــة عـادل عــبـد
ـهدي وتـشـكيل حـكـومة مـؤقـتة ا
تمهد النتخابات جديدة بأشراف
ـي  جـــــــــــوبـــــــــــهـت  هــــــــــذه أ
التـظاهرات بأعمـال عنف شديدة
من قـبل احلـكومـة و بـأسـتـهداف
مبـاشـر لـلـمـحتـجـ بـالـرصاص
احلي من قــبل الــقــوات األمــنــيـة
خـلف الـكـثـير من الـضـحـايـا ب
شــهـــيــد وجــريـح وســرعــان مــا
تــــطــــور االمــــر بـــــعــــد مــــا نــــدد
احملــتــجــ بــالــتــدخل اإليــراني
ــــبـــاشـــر في الــــعـــراق وقـــيـــام ا
احملــتــجـ بــحــرق الـقــنــصـلــيـة
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اجلـمـهـوريـة فـكـان قـرار الـرفض
يـــأتي مـن ســـاحــــة الـــتــــحـــريـــر
مـبـاشـرة  بـرفـض كل شـخـصـيـة
مــتـهــمـة بـالــفـســاد وكـان رئـيس
اجلـمهـوريـة برهـم صالح مـجـبر
ان يـــنـــصـــاع إلى امـــر الــشـــعب
فرفـضت اكثـر من شخـصيـة كان
عــلـــيــهــا عـالمــة اســتـــفــهــام من
تـظاهرين وحـتى اخذ الصراع ا
ـتـظـاهـرين والـسـيـاسـيـ بـ ا
مـجرى ثـاني بـعـد تدخل مـبـاشر
من الـسيـد مـقـتدى الـصـدر الذي
امر اتباعه من اصحاب القبعات
الـــزرق الــذيـن كــانـــوا يــحـــمــون
ــــتـــظـــاهـــرين حــــسب قـــولـــهم ا
بــــــاالنــــــســــــحــــــاب واتــــــهــــــامه
لـلــمـتــظــاهـرين بــاالنــحـراف عن
ــــا ســـــبب أهــــداف الـــــثـــــورة 
ــتـــظــاهــرين تـــصــادمـــات بــ ا
واتبـاع السيد الـصدر في ساحة
الــتـــحـــريـــر بــبـــغـــداد وســـاحــة
الــصــدريـن في الــنــجف من اجل
السـيطرة عـلى ساحات الـتظاهر
الن االخـتالف في مـطالب الـثوار
كــان واضح بـ الـسـيـد مـقـتـدى
ـتــظـاهـرين فــالـسـيـد الــصـدر وا
الــصــدر كـــان يــطـــالب بــأصالح
نـفس الـوجـوه الـفـاسـدة واعـادة
تـــــدويـــــرهـــــا من جـــــديـــــد أمـــــا
ــتــظــاهـرين فــكــانــويـطــالــبـون ا
وجودة بتغييـر شامل للوجوه ا
ـا أدى ومـحــاكـمــة الـفـاســدين 
ذلـك االخـــــــــتـالف إلـى حــــــــدوث
صـدامـات دمــويـة بـ الــطـرفـ
وبعـد سيطـرة اصحاب الـقبعات
الـــزرق عــلى ســاحـــة الــتــحــريــر
ـــــطــــعـم الــــتــــركـي وســــاحت وا
الــصــدرين في الــنــجف فــكـانت
االســتـراتــيـجــيــة الـتي اتــبـعــهـا
ــتــظــاهــرين مــحــنــكـة وحتــمل ا
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تــقـوم بــايــقــاف حتــويل مــبـالغ
الــرواتب الى مــوظــفي االقــلــيم
والـــتي هي اســـاســـاً مــتـــأخــرة
ــوظــفــ لم يــســتــلــمــوا اي وا

راتب من رواتب عام 2020.
ان الــــتــــفـــــاعالت الــــكـــــثــــيــــرة
واآلثـــاراخلــطـــيــرة لــقـــرارقــطع
الـــــــرواتب وفـي هــــــذا الـــــــوقت
بــالــذات حــيـث كــورونــا وقـدوم
بـارك يجـعلـها شهـر رمضـان ا
لـيــست قــضـيــة قـطع رواتب او
عــمل اداري او حـــكــومي جــراء
اجـــتــهـــاد شـــخـــصي او خـــطــأ

يـعرف اجلـميع آثـاره ونتـائجه.
وبــدالً من ان تــقـــوم احلــكــومــة
العـراقـيـة بتـقـد مـنحـة البـناء
الـشـعب الـعـراقي ومن ضـمـنهم
سكان االقليم كـما فعلت الكثير
من الـــدول مـــثـل تـــركـــيــا ودول
اخلــلـــيـج وكــنـــدا الـــتي قـــدمت
ـبـلغ الفـا دوالر لكل من شيـكا 
يتصل بارقـام معينة ليدخل في
حـســابه كـمـســاعـدة وتـعـويض
عن االذى والـــضـــرر الـــنــفـــسي
واالجـــتــمـــاعي الـــذي ســـبـــبــته
جــائـحــة كــورونـا بــدالً من ذلك

ـــكن فـــيـــمـــا بـــعــد وظـــيـــفي 
تـبريـره بل ان هـذا الـعـمل هو
ـــــة بـــــكل الـــــقـــــوانـــــ جـــــر
والـــــشـــــرائـع الـــــســـــمـــــاويـــــة
واالرضــــــيـــــة وهــــــو يــــــذكـــــر
الـعـراقـيــ بـاحلـصـار اجلـائـر
الذي عـاشوه في الـتسـعيـنات
وحصار النـظام السابق القليم
كـردسـتـان والـذي كـان حـصاراً
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قــطع رواتـب مــوظــفي االقــلــيم
ـة ومـتـجـددة مـنـذ قـضـيــة قـد
ســـــنــــوات وقـــــد حتـــــولت الى
مــعـادلـة سـيـاســيـة وحـسـابـيـة
ودسـتـوريـة وقـانـونـيـة مـعـقدة
بــــ احلـــكـــومـــة الــــعـــراقـــيـــة
وحـكـومـة االقـلـيم ولـكل طـرف
اســـــبـــــابه ومـــــبـــــرراته الـــــتي
ــــهم يـــــقــــدمـــــهــــا لـــــكن مـن ا
والــــــــواجب الــــــــدســـــــتـــــــوري
ــــلــــقـى عــــلى والــــقــــانــــونـي ا
احلـكـومـة االحتاديـة الـعـراقـية
ان ال جتـــــــــــعـل ارزاق ورواتـب
ـــوظـــفـــ ورقــــة مـــســـاومـــة ا
اوضغط  تـسـتخـدمـها عـند كل
ازمــة او مــشــكــلــة داخــلــيـة او

ÊUC — —U² « b³Ž

اربيل

ـعقدة عـادلة ا خارجـية. هـذه ا
طــرفـهـا االول ســيـاسي يــظـهـر
ويؤثر بشكل كبير بفعل القوى
ـهيمنة على القرار السياسية ا
الـســيـاسي في الـعـراق والـتي
تـستـخدم الـرواتب ورقة ضغط
كــلـمـا كــانت هـنـاك مــفـاوضـات
تشـكيل حكومـة او اقرارقوان
مـعــيــنـة لــصــاحلـهــا  من اجل
الــتـــأثـــيـــر ولي االذرع وفــرض
االرادات عـلى االقـلـيم وتـتـكرر
فـي كل مـرة وقـد جــربـهـا اغـلب
رؤســاء احلــكـومــة الــســابــقـ
وكــلـهـم فـشــلــوا كــمـا فــشل من
ســــبــــقــــهـم في حــــكـم الــــدولـــة

العراقية.
ÍœUB² « q UŽ

امــــا الـــطـــرف اآلخــــر في هـــذه
ــعـادلــة او الــقــضــيــة فـانه ال ا
ـكن اغفـال او جتاهل الـعامل
االقـــتـــصـــادي بــســـبب تـــراجع
اسـعــار الـنــفط وازمــة كـورونـا
ـكن تفهم اي يـة والتي  الـعا
اجراءات حـكوميـة وفي اي بلد
بالعالم لو تمت وطبقت بعدالة
وظف ومسـاواة على جمـيع ا

في العراق.

كـما ان عـلى حـكومـة االقـليم ان
ال تـــعـــطي الـــذرائـع بـــاالصــرار
والــعـــنـــاد عــلـى االحــتـــفــاظ او
احلـصول عـلى وزارة معـينة او
ـالية او منـصب ما الن وزارة ا
اي مــــنــــصـب في بــــغــــداد واي
شخصية مهما كانت قيمتها او
عـنـوانـهــا فـان مـصـالح وارزاق
وحيـاة الناس اهم واكبـر منها
ويـجب ان ال يــكــون ذلك سـبــبـا
ـوظــفـ الـتي لـقـطـع ورواتب ا
هـي لـــــــــيـــــــــسـت حـق خــــــــاص
وظف فقط بل هي صلحـة ا و
قــضـيـة عــامـة وتــشـغل وحتـرك
عـجـلـة االقتـصـاد واحلـيـاة لـكل

الناس.
جتــــــويع مــــــواطـــــنـي إقـــــلــــــيم
كردستان او جتويع اي مواطن
فـي اي مــكــان في الـــعــراق امــر
مــرفــوض وســيـــاســة خــاطــئــة
ة يجب ان يتحرك وتشكل جر
االدعـــاء الـــعــام والـــقـــضــاء في
الــعـراق واقــلـيـم كـردســتـان من
اجل التحقيق فيها ومعاقبة كل
مـن يـثــبت مــســؤولــيـتـه حـسب

احكام الدستور والقانون.
{ قاض عضو االدعاء العام

أيّاً كانت االسبـاب والتبريرات
ـــــــكن ان واحلـــــــجج الـــــــتـي 
تـقــدمـهــا احلـكـومــة الـعــراقـيـة
لـتـبـريـر قـرارهـا االخـيـر بـقـطع
ـــوظـــفـــ في اقـــلـــيم رواتـب ا
ــكن ان كــردســـتـــان فــانـه ال 
وظف يُقنع مئات اآلالف من ا
العـراقـي في اقـلـيم كردسـتان
خـتلف وظائـفهم ودرجاتهم
والـذيـن يـعــانــون كـمــا يــعـاني
أغــــلـب الــــنــــاس في الــــعــــراق
والــــعـــالم اجـــمـع بـــسب وبـــاء
كـورونـا وحـظـر الـتـجـول الـذي
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وكـذلك الفـرق الشـعبـية في مـدينة
تــتـنــفس كــرة الــقــدم وتـعــشــقــهـا
بـجـنـون    ووجـود فـرق اجلـنـوب
والـــبــــحـــري والــــنـــفط والــــثـــغـــر
ـيـناء والـبـصـرة  واالحتـاد  لـكن ا
كان في وضع خـاص وحافظ على
مـسـار األمور بـثـقـة عـالـيـة  وبـعد
صـــــبــــر طـــــويل أعـــــلن الـــــفــــريق
الـتـعرض بـقـوة للـمـسابـقة األولى
بــــعـــــد الــــغــــاء  نــــظــــام الــــدوري
ـشاركـة بـاسم الـنادي واسـتـعـاد ا
وتـــألق الـــفـــريق في الـــدوري  في
إلــيـتـه اجلـديــدة  بـعــدمـا  تــصـدر
فرق مـجموعـته اجلنوبـية منـطلقا
للـبطولـة اجلديدة  وانـتقل لدوري
الـــــــــدرجــــــــــة األولى    1975في
تـــشــكــيل مـــتــكــامـل  نــزوال لــدكــة
االحـتـيـاط وفي خـطـوط مـتـكـامـلة
يقودهم العب النادي وتبنه جميل
حـنــون  احـد العــبي جــيل لم يـقل
شـانا عن الـذي حـصل على الـلقب

احلصول على اللقب
 ¡UMO*«  UÐU Š

ولـم يــكن فـي حــســابـــات الــنــادي
احلـــصـــول عـــلى الـــلــــقب في ظل
هيمنة فرق العاصمة على الدوري
األخـرى اجلــمـيــلـة األســمـاء الـتي
أحـبتـها جـماهـير الـلعـبة بـاعتزاز
وحب وبــــاإلضـــافــــة الى امــــتالك
ـيـنـاء مـجـمـوعـة العـبـ تـتـمـيـز ا
ـــهــــارات والـــلــــعب الـــعــــالـــيـــة
وبــحـمــاس وفي أســلـوب مــهـاري
ـتع منح مـجموعة كروي جذاب 
العـبـ مـن الـفـريق شــرف الـلـعب
لــلـمــنـتـخـب الـوطـنـي مـرة واحـدة
وهـو مـا جــعل الـطـريق مــفـتـوحـة
إمام األبـرز مـن الالعـبـ لـتمـثـيل

نتخبات حتى اليوم ا
إضــــافــــة  الـى ان إدارة الــــنــــادي
نفـسـهـا  أمـنت  فـرص عـمل  عـلى
ــوانئ وتــوفــيـر دور ســكن مالك ا
لــــهم  وكــــان الــــنــــادي  في وضع
مـخـتــلف عن اقـرأنه  في  الــكـثـيـر
من الــتــفــاصـيل بــفــضل  حــمـاس
ـرتبط وثقـة وحرص العـامل ا
ـؤســسـة  رسـمــيـا   كــمـا  كـان بــا

الــــنــــادي يــــســــتـــــفــــيــــد  من ريع
ـبــاريـاته الـبـطــاقـات الــدخـولــيـة 
مـــبـــالغ  عـــالـــيـــة بــســـبب الـــزخم
اجلماهيري الذين كان  يحضرون
ويـفـتـرشون  ارض مـلـعب الـفريق
بـاريات والكل يحافظ في جميع ا
عـلى  طـبـيـعـة  الـنـظـام واعـتـماده
مـن اجلـــــمـــــيع   كـــــانـت  ظــــروف
مـواتــيـة  وجــيـدة  وضــعت قـطـار
الـفـريق عـلـى  سـكـة االنـتـصـارات
الـــتي انـــطـــلق بـــهــا من مـــحـــطــة
البصـرة التي ال تنام  ولـو للحظة
لـــيـــصل  الى بـــغـــداد االنـــطـالقــة
ــهـيــبـة الــكـبــيـرة والــضــخـمــة وا
وبـقي يـنتـظـر حلـظـات انـتـظـارها
لـعــقـود من الــزمن قـبل ان يــجـني
الــثـمــار  ويـتــحـقق احلــلم ويـدعم
الــبــصــرة وجــعــلــهــا الــعــاصــمــة

الكروية الثانية  في ليلة تاريخية
واالحــتــفــال بـــالــعــودة بــاإلجنــاز
احلــدث الـــكــروي الــذي  غــيــر من
مــســار الــدوري بــواســطـة العــبي
ــيــنــاء عــنــدمــا تــمــكن تــشــكــيل ا
الـفــريق مـن نـقـل درع الـدوري من
خالل مجـموعة العـب منـسجم
كـانـوا في بدايـة عـطائـهم الـكروي
وهم يــلـعـبـون بــعـضـهم لــلـبـعض
ـــثــابـــة عــائـــلــة وكـــان الــفـــريق 
وارتفع اسـمه من  خالل الـصحف
التي اسـتـمـرت تـثـني عـلى جـهود
ـدرب جـلــيل حـنـون ومــجـمـوعـة ا
الالعـــبـــ بــانـــتـــظـــام حتت اسم
الــنـــادي الــذي  أســـاســا يــتـــمــتع
بسـمعة كـبيرة قبـل احلصول على
الــلــقب  عــلى مــســتــوى اخلــلــيج
نطقة وانتقل فيها لتك األماكن وا
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{ مـدن - وكـاالت: يـتـرقب اجلـميع
ــانــيـــا الــســـادس من شــهــر في أ
أيـار/مـايـو احلالي التـخـاذ الـقرار
بشأن استئناف الـبوندسليغا لكن
يبدو الوضع أكـثر سوءا في بلدان

أخرى.
ــثـال وفي فــرنــســا عـلى ســبــيل ا
ــوسم ــســؤولــون إنــهــاء ا أعــلن ا
بــتــتــويـج بـاريـس ســان جــيــرمـان
ــراحل بــالــلــقب دون اســتــكــمـال ا
سـابقة الـتي توقفت تـبقيـة من ا ا
اضي مـنذ مـنـتصف آذار/مـارس ا
بــســـبب أزمــة تـــفــشـي اإلصــابــات

ستجد. بفيروس "كورونا" ا
ورغـم احلـاجـة إلى انـتـظـار الـقـرار
ـسـؤولون عن ـانـيا لم يـئن ا في أ

اللعبة ولم يبد أي منهم تذمرا.
ـدير وقـال هـانـز يـواخـيم فـاتـزكه ا
اإلداري لنادي بوروسيا دورتموند
في تصريحات إعالمية "قلنا دائما
إنـنـا نـتـقـبل الـقـرارات الـسـيـاسـية
وبالطبع ال يزال هذا قائما". وكان
ـــاني رد فـــعل رابـــطـــة الــدوري األ

مشابها.

اجـتــمــاع الــقــمــة وخالل اجــتــمـاع
ــانــيـة ـســتــشـارة األ الـقــمــة بــ ا
أجنــــيال مـــــيــــركل ورؤســــاء وزراء
ـانيـا  تـأجيل الـواليات الـ 16بـأ
الـقـرار بـشـأن اسـتـئـنـاف فـعـالـيـات
دوري الـدرجـتــ األولى والـثــانـيـة
ــــانـــيـــا حـــتـى الـــســـادس من في أ

أيار/مايو احلالي.
وال يـسـيـر األمـر بالـسـرعـة الـتي قد
حتـتـاجـهـا كـرة الـقـدم االحـتـرافـيـة
وقـال ديـتمـار فـويـدكه رئيس وزراء
ــانــيــة: "إذا واليــة بــرانــدنــبــرج األ
سـمـحت لـكرة الـقـدم االحتـرافـية ال
ـكـنك حـظــر ريـاضـة الـهـواة. أوال
يـتـعـ الـسـيـطـرة عـلى الـفـيـروس
ــكــنــنـا االنــطالق عــلى وبـعــدهــا 

لعب مجددا". أرض ا
ـوسم وهـذا يـعـني أن اســتـئـنـاف ا
احلالي للـبوندسليـغا والذي يأمله
ـشاركـون في هـذه الصـناعـة التي ا
تـبلـغ قيـمتـها مـليـار دوالر سيـكون
مستـبعدا أن يـحدث في التاسع من
أيار/مـايو احلالي وال يـرجح بشدة
أن يـســتــأنف فـعــالــيـاتـه بـعــد هـذا

الـتاريخ بـأسبـوع أيضـا ألنه حتى
في حــال جــاء الــقــرار الــسـيــاسي
ـوافقـة في الـسادس من الـشـهر بـا
احلــــالي ســــتــــحــــتــــاج األنــــديـــة
بـــالـــضــرورة إلى  14يـــومـــا عــلى
األقل لالستعـداد بعد فتـرة الغياب
عن الــــتـــدريــــبـــات في األســــابـــيع

اضية. ا
ومـع تــــأجـــــيـل الــــقـــــرار بـــــشــــأن
ـسـابـقـة يـنـتـظـر مـد اسـتـئــنـاف ا
ــا بـعـد ــفـروضـة  فــتـرة الـقــيـود ا
ـوعـد احملـدد سـلـفـا وهـو الـرابع ا

من أيار/مايو احلالي.
ـدير اإلداري وأكـد مارتـ كـاينـد ا
لـنادي هـانوفر أن الـوقت يـتسرب
وقـال: "بـعد الـتـقيـيم اإليـجابي من
جــهـات مـخــتـلـفــة خلـطـة الــتـأمـ
ـــقـــدمـــة من رابـــطــة والـــسالمـــة ا
ــاني أود صـدور قـرار الـدوري األ
وحتــديــد مــوعــد مــعــ لــضــمــان

. تطبيق خطة التأم
طروح حاليا هو: ويبدو السؤال ا
ـقــبل هل يــكــشف يــوم األربــعــاء ا
فعليا عن موعد استئناف فعاليات

الـبوندسـليـغا. ورغم هـذا ما زالت
بـطولـة الـبونـدسلـيغـا بوضع جـيد
مــقـارنــة بـبـطــوالت دوري مـحــلـيـة
أخـرى على الـسـاحة الـدوليـة. ففي
ــثـال ألـغي فـرنــسـا عـلـى سـبـيل ا
الـــدوري احملــلـي أمس اخلـــمــيس
وتـوج باريس سـان جيـرمان بـلقب
وسم دون استكمال البطولة هذا ا

وسم. فعاليات ا
وفي إنــكــلـــتــرا مـــا زالت األنــديــة
وسم بعيدة تماما عن استئناف ا
ـدير اني يـورجن كـلوب ا وقـال األ
الــــفـــنـي الـــســــابق لــــبـــوروســــيـــا
ــــانـي واحلــــالي دورتــــمـــــونــــد األ
لـــلـــيـــفـــربـــول مـــتـــصـــدر الـــدوري
اإلنـكلـيزي: "تشـعر بـالغـيرة عـندما
تــرى وتــسـمـع عن كـيــفــيــة أدائـهم
ـــانـــيــا ومـــتى الـــتـــدريـــبـــات في أ
سيبدأون وكذلك منذ بدأ الالعبون

التدريبات كثنائيات على األقل".
وأوضح كـــلــــوب"وفي إنـــكـــلـــتـــرا
انيا... نتأخر بـأسابيع قليـلة عن أ
ما زلنـا في مرحلـة اإلغالق. ولهذا
نـازلـنا في أجـواء مثـيرة جنـلس 

وهـو لـيـس أمـرا عـاديـا بــالـنـسـبـة
إلجنلترا".
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عــلى صـــعــيـــد اخــر أكـــدت إيــرين
لــــــوزانـــــو وزيـــــرة الــــــريـــــاضـــــة
اإلسـبـانيـة أن هـناك حـالـة واحدة
سيـسمح خاللهـا بإعادة اجلـمهور
إلى مالعب كرة القدم مرة أخرى.
وقــالت لــوزانــو فـي تــصــريــحـات
أبــــرزتـــهـــا صــــحـــيـــفــــة "مـــونـــدو
ديــبـورتــيـفــو" اإلسـبــانـيــة: "بـدأنـا
أولى مــــراحل الــــعـــودة بــــإقـــامـــة
الــتـــدريـــبــات الـــفــرديـــة مع وضع

احتياطات صحية".
وأضـافـت: "اسـتـئــنـاف الـلــيـغـا? ال
ــكـن اســتـــئـــنــاف نـــعـــرف مــتـى 
ـــســـابــــقـــة. في الــــوقت احلـــالي ا
سـتــذهب الـفــرق إلى الـتــدريـبـات
رحلة وعلينا انتـظار تطور هذه ا
سـتـحـيل تـمـامًـا حتـديد لكـن من ا
ـباريـات. هذا األمر مـوعد لـعودة ا

يعتمد على مدى تطور الوباء".
ـــكــنــنـي قــول إنه لن وتـــابــعت: "
العب يـكـون هـنـاك جـمـاهـيـر في ا

حــتى يـــكــون لــديــنـــا عالج فــعــال
للغاية لهذا الفيروس".

وواصـلت: "نـعـلم أن هـذا الـتـجـمع
اجلـمـاهـيـري ضـروري لـلـعـديد من
األلـعـاب الريـاضـية لـكـننـي أعتـقد
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أنه يتع علينا في الوقت احلالي
االنتظار ومشـاهدة كرة القدم على

التلفاز".
وأردفت: "اخـتـبـارات طــبـيـة لـفـرق
الـليـجـا? يجب إجـراء الـفحـوصات

متاز بكرة القدم نافسة عل لقب مسابقة الدوري ا Í—Ëœ∫ فرق احملافظات ظلت لفترات طويلة خارج دائرة ا

الـطـبيـة عـلى الالعبـ وأن يـكون
طبيب النادي مسؤوالً عن ذلك".

وأتـمت: "هـذا الـفـيـروس ضرب كل
الـصـنـاعـات وكـرة الـقـدم صـنـاعـة

أيضًا".
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مــــلــــعب لــــكــــرة الــــقــــدم ومالعب
مــخــتـلــفــة  ووجـود دار  ضــيــافـة
ودار ســيـــنــمــا ومــلـــحــقــات تــدار
بـضـوابط عالـيـة وبـصالبة  وسط
خـــطـــوات نــــاجـــحــــة وواضـــحـــة
ونــزيـهــة والـكل يــسـانــد الـكل من
اجل  ان يـبـقى الـنـادي  مـحـافـظـا
عـــــلـى وضـــــعـه وكـــــان الـــــنـــــادي
يـــســـتـــقـــبل ضـــيــوفـه من الـــفــرق
الوافدة  في  النـادي ما جعلها ان
تـدوم لفتـرة طويـلة قـبل ان تتـغير
ـــنـــشـــآت  بـــعـــدمــا مالمـح تـــلك ا
ـــديـــنـــة الـــتي فـــرضت  ظـــروف ا
أبـحـرت في بـحـر احلـروب وضـعا
أخــر انـعــكس عــلى الـنــادي الـذي
تأثـر بـهـا كثـيـرا  وتـغيـرت أشـياء
ــيــنــاء اســـتــمــر  اســمــا    لــكـن ا
ثال بـفريق ضـخمـا حتـى اليـوم 
كـرة الـقـدم الـلـعـبـة الـتي اخـتـزلت
بــقــيــة األلـعــاب األخــرى وشــكـلت
أســاســا لــشــهــرة الــنــادي في ظل
ـــتــعــاقــبــة األجـــيــال الــكــرويــة  ا
احملــــفـــورة بــــذاكــــرة الــــبــــصـــرة
الـكــرويـة الـتـي تـتـحــدث بـاعـتـزاز
عن أســمــاء وعــنــاوين   وشــكــلت
الــتــحـــدي لــكــرة بـــغــداد  مــا دفع
مــدرب الـوطــني  في وقــتـهــا عـلى
دعـــوة  عــــدد كـــبـــيــــر  من العـــبي
ــديـنــة لــلـمــنــتـخــبـات الــنـادي وا
الـوطـنـيـة بـعـد فـتـرة طـويـلـة عـلى
الـــــــدعـــــــوة األولـى في مـــــــطـــــــلع
اخلمسينيات  التي شملت   كر
ــــثل عـالوي  احلــــاضــــر لالن  و
أرشــيف وتـاريخ الـنـادي اجلـنـدي
اجملهـول كإقـرانه الذين قـدموا كل
ـبــوبـتــهم الــريـاضـة مــا لـديــهم   
وكــرة الــقـــدم حــصـــرا وال مــجــال

فخرة حلصر تلك األسماء ا
W¹Ëd  …bŽU

وكــان يــدعم الــقــاعــدة  الــكــرويــة
والـرياضـيـة لـلمـيـنـاء  و للـمـديـنة
ميز بكل منتخب تربيـة البصرة ا
معـنى الكلمـة    البطـولة وخطفت
مـرات كـاس مـنـتـخـبـات الـريـاضـة
درسية ثاني بطولة بعد الدوري ا
 ومـوازيــة  لـبـطـولــة اجلـمـهـوريـة

اني انيا السادس من شهر اجلاري التخاذ قرار استئناف الدوري اال UGOKÝb½u³∫ يترقب اجلميع في أ « …œuŽ

األسماء التي بقيت تتداول بعدما
وجدت فـرصتـها  الـتي شكـلت لها
دعـمــا  مــعــنــويــا والــسـيــر داخل
مـسـار الـكــرة  بـعـدمـا بـقي العـبـو
احملـافـظات بـعـيـدين  عـن  تمـثـيل
ـنتـخـبـات  بـسـبب حـصـر إقـامة ا
الـدوري  عـلى فـرق بـغـداد قـبل ان
يـــظــــهــــروا حتت أنــــظـــار اإلعالم
ـدربــ من خالل  إقـامـة دوري وا
عــلى مــســـتــوى  الــبــلــد وفــرصــة
اللعب  لـعدد من أنديـة احملافظات
الـتي قــطـعت الــطـريق  عــلى فـرق
بـغــداد الــتي اســتـمــرت تــتــقـاسم
ؤسسات ألقاب  وجـميعها تـعود 
 مــــا وفــــر لــــهــــا فــــرص الــــلــــعب
ـــشــــاركـــة امــــام فـــرق أنــــديـــة وا
احملـــافــظـــة الــتي ال تـــمــتـــلك ايــة
مــقـومــات لــلـعب وفـي فـتــرة عـمل

صعبة.
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والزال الــوسط الـكـروي والـشـارع
يــنــظـر بــاعــتــزاز لــلــنـادي وفــرقه
ـنــتـخب واألســمـاء الــتي مــثـلـت ا
الــوطـــني في مـــخــتــلـف األلــعــاب
ـكن واسـتــمـر لــلـيــوم يــقـدم مــا 
ه رغم اخـــــتالف ظــــروف تــــقـــــد
الـعـمل بـسـبب اخلـالفـات األخـيرة
بـ جنـومه الـكـبيـر لـكـنه عـاد من
تـلـك الــكــــــــــــبــوة وخــرج مــنــهـا
والزال مـــــنــــافـــــســـــا ويــــشـــــار له

باحترام.
 ويـقـول احلــكم الـكــروي الـسـابق
يـنـاء مـفـخرة عبـد طـاهـر تـاريخ ا
كـبـيرة في ظل عـطـاء الالعـب في
مخـتلف األلـعاب   وجتـاوز العمل
الــتـــقــلــيـــدي بــفـــضل مــا تـــقــدمه
ـؤسـسـة من دعم كـبيـر واهـتـمام ا
ــســتــويــات وبــقي عــلى جــمــيع ا
ــديــنـة دوره مــؤثــر رغم ظــروف ا
والـريـاضـة واسم كـبـيـر   ونـحيي
كل مـن عـمـل في الــنـادي حتت أي
دينة االول مهمة كانت في نادي ا
واحلـديث يــطــول عن من عــمل به
والـــكل يــــســـتـــحــــــق الـــتـــحـــيـــة
واالحـــتــرام عـــلـى مــدى تـــاريـــخه

فخرة. ا
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أكـــد وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
الـدكـتور احـمـد ريـاض ان الوزارة
تـعـيش فـي ذروة طـاقـتــهـا إلجنـاز
ـوكـلة الـيـها االعـمـال الـعمـرانـية ا
من مالعب رياضيـة كبرى وقاعات
مـــتـــعـــددة االغــــراض ومـــشـــاريع
ـالكـــات ســــانــــدة اخــــرى عـــبــــر ا
الــهـنــدسـيــة لـلــوزارة والـشــركـات

تعاقدين معها. ا
وبــ ان جـــائــحــة وبــاء كــورونــا
ي من الـتي اخـلت بـالــنـظـام الـعـا
جــــمــــيع جــــوانـــبـه واثـــرت عــــلى
مـفــاصل الـعــمل لم تـمــنع مالكـات
الــوزارة الـهـنــدسـيــة من مـتــابـعـة
اعمالها وان كانت بحدود معقولة
لكن األهم انـها لم تـتوقف نسـبيـا 
رغم الـصـعـاب  مـضـيـفـا ان ثالثة
مالعب كبـرى في بـغداد والـبصرة
جتاوزت نسبة اجنازها  %90من
ـمكن الـقيـمة الـكـليـة للـعمل ومن ا
القول انها جاهـزة لالفتتاح قريبا
وهي مـلـعب الـشــهـداء بـسـعـة 32
الف متفرج وملعب الزوراء بسعة
 16الف متـفرج في بـغداد ومـلعب
يناء في الـبصرة بسعة  30الف ا

متفرج 
وتـابـع بـالــقـول ان شــهـر نــيـسـان
احلالي كان موعدا الفتتاح ملعبيّ
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جــمـــيع  فــرق احملـــافــظـــات ظــلت
لـــفـــتـــرات طــويـــلـــة خـــارج دائــرة
نافـسة عل لقب مسـابقة الدوري ا
ــمـتـاز بــكـرة الـقــدم مـنـذ ان كـان ا
يـجـري عـلى مـسـتـوى فـرق بـغـداد
ـــؤســـســات  الـــعـــســكـــريــة بــ ا
ـدنـيـة حلــ تـغـيـر الـنـظـام في وا
عــــــام  1974\1975 وســــــمـي في
وقتها بدوري أندية العراق وإلزام
الفرق بتغيـر أسماؤها بعدما الزم
التغيـر  دمج  اكثر من فريق حتت
تـــســـمـــيـــة واحـــدة واخـــذ يــشـــبه
بــطـوالت االحتــادات احملــلـيــة  مـا
فـتح اجملــال  امــام  اكـبــر عـدد من
الالعـب بـعـدما ارتـفع عدد الـفرق
الى  16فــريـــقــا مـن خالل  اجــراء
تـصـفــيـات لــلـفــرق عـلى مــسـتـوى
ـنـاطـق اجلـغـرافـيــة وفي وقـتـهـا ا
صـعـدت فـرق السـمـاوة والـرافدين
يناء للدرجة  االولى في حينها وا
يـناء وبـعـد اربعـة مواسم تـمـكن ا
البصـري من احلصول عـلى اللقب
في مــــوسم  1978وكــــان اجنـــازا
ضـخمـا  بكل مـعنى الـكلـمة بـعدما
بقيت فرق العاصـمة مهيمنة  على
 الــبــطـوالت وتــتــبـادلــهــا  قـبل ان
ـــذكـــور يــــفـــتح نـــظــــام الـــدوري ا
ـشـاركـة الــواسـعـة امـام عـدد من ا
فـرق احملـافـظـات التـي  وجدت من
اللعب في الـدرجة االولى وبجانب
فـرق الـشـرطـة واجلـويـة والـزوراء
والــطــلــبــة وغــيـــرهــا مــا دفــعــهــا
لـلــتـعــامل  مع األمـور بــشـكل اخـر

عـنـدمـا راحت بـعض الـفـرق  تـقدم
مــغــريــات  لالعــبــ  احملــافــظـات
الـتي فـشـلت في الصـعـود والـلعب
متـاز حاليا بدوري انـدية القطـر ا
ومثال نادي السماوة الذي انتدب
اغــلـب العــبي الــنــاصــريــة وكــذلك
نــادي صالح  الـــدين الــذي شــارك
ولعب بعـد الصعود  بـتشكيل  من
العــبي احملــافــظــات والــعــاصــمــة
وتــمــكـن من احلــصــول عــلى لــقب

الدوري  موسم 1982\1983
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ــيــنـاء احلــديث عن فــريق نــادي ا
يــــخــــتــــلف عن بــــقــــيــــة  أنــــديــــة
احملافظات الـتي حصلت على لقب
الــــدوري وانـــــتـــــزعــــتـه من قـــــلب
العـاصـمـة بـغـداد كـمـا  احلديث
عن فـــــرق صالح الـــــدين واربـــــيل
ودهـــــوك والــــــوسط الـــــتـي دونت
أســــمــــاؤهــــا فـي ســــجل الــــدوري
احملــــلـي  ألنه شــــكل  مــــنــــعــــطف
الـتـحـول في  الصـراع عـلى الـلقب
وكـان بــإمــكــانه  ان يــحــقــقه قــبل
وقت لــــوال نـــظــــام الـــدوري الـــذي
استـمـر لفـتـرة طويـلـة امام  بـداية
يـنـاء البـصـري في عام تـأسـيس ا
 1931وكـمـا جـمــعـني  حـديث مع
نتخب جنم النادي  والبـصرة  وا
الـوطـني كـر عالوي قـال    نادي
صري هما اقدم يناء  واالهلي ا ا
ـنطـقـة عـربـيا ناديـان اسـسـا في ا
ـيـنـاء  مـتـكـامال مـعـتـمـدا وشـيـد ا
عـلى قـدرات واحدة من مـؤسـسات
وانئ  حيث البلـد العريقـة حيث ا

وكـانـت أمــنــيــة ان  يـلــعـب أبــنـاء
الـبـصـرة في الــفـريق الـذي وفـرت
له  أجـواء لـعب  جـيدة في وقـتـها
هـا لالعـب   ظـلت مـصدر وتـقـد
عيشهم ومسـتقبل غوائلهم  حيث
مــجـمـع سـكــني  مـتــكــامل  والـكل
اســـتــفــاد من االهـــتــمــام بـــعــدمــا
كــــانـت  فــــرق الــــنــــادي نــــقــــطــــة
ديـنـة التي اسـتـقطـاب لـريـاضي ا
وجـدوا ضــالــتــهـم  بـعــدمــا شــكل
الـــــنــــادي حتـــــوال في مـــــســــارهم
الــــريــــاضــــــــــــــيـــة وحــــيــــاتــــهم
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وفي وقتـها أعـرب جمهـور الفريق
ومــديـــنــة الــبـــصــرة عن فـــخــرهم
بالعـبـي الـفــريق  ومـا قــدمـوه في
ـــذكـــور حــيث ـــوسم ا بـــطــولـــة ا

الشهداء والزوراء في بغداد لو ان
الظـروف سارت بـصورة طـبيـعية
لــكن حــظــر الــتــجــوال والــظـروف
الصحية اثرا كـثيرا على مجريات
ـعـدات وااليـدي الـعـمل ووصـول ا
العاملة الفنية الى مواقع العمل
العب االخـرى وفـيــمـا يـتــعـلق بــا
توقـفة عن العـمل بَيَنَّ رياض ان ا
جنـــــــاح مــــــســـــــعى الـــــــوزارة في
اســـتــــحـــصـــال األمــــوال الالزمـــة
العب اثـــمــر عن إلجنـــاز بــقــيـــة ا
العب كـركوك اسـتـئنـاف الـعـمل 
وديـــالى وصـالح الــديـن وذي قــار
ــوصـل والــســـمــاوة واالنـــبـــار وا
والديـوانيـة وملـعب التـاجيات في
بــغــداد بــســعـة  65الف مــتــفــرج
ــشـكــلـة االكــبـر الـتي مــنـوهـا ان ا
كانت تواجهنا هي مـشكلة العقود
مع الشـركات واالجـراءات االدارية
والـقـانونـيـة واحلـمد الـله انـتهت
اغـلــبـهــا وقـد بــوشـر الـعــمل فـعال
العب فـيـما سـيـسـتأنف بـبـعض ا
بـالبـقـية االخـرى خالل مـدة قريـبة
ــــتـــابــــعـــة جــــمـــيع ومـــاضـــون 

تعلقة بها . التفاصيل ا
واضــاف ريــاض ان االمـــر نــفــسه
ينـطـبق عـلى الـقـاعـات الـريـاضـية
ـغـلـقة مـتـعـددة االغراض ومـنـها ا
ــديـــنــة الـــقـــاعــة الـــكــبـــيــرة فـي ا

الـشــبـابـيــة داخل الـوزارة بــسـعـة
 7000مــــتـــفــــرج الــــتي تــــنـــصب
اجلـهود حـاليـا نحـو اكمـالهـا بعد
ان حـصـلـنـا عـلى الـتـعـزيـز 7000
مــتــفــرج الـــتي تــنـــصب اجلــهــود
حــالــيــا نــحــو اكــمــالــهــا بــعــد ان
الي الذي حصـلنـا على التـعزيـز ا
سـهل الـكـثيـر من مـفـاصل االجناز
ــــعـــونــــة االخــــوة في مــــجـــلس

النواب
ـبــالغ االضـافـيــة سـاعـدت وهـذه ا
عــلى تـــســريع وتــيــرة الــعــمل في

قـاعـات كـركـوك والـنـجف والـكـوت
ونـيـنـوى من مـوازنـة عـام ?2019
مـنـوها ان اإلنـفـاق الـكبـيـر إلجناز
ـــكن ان ـالعب والـــقــــاعــــات ال  ا
يتـعارض مع مشـاريع اخرى نحن
بــصـدد الـتــعـامل مـعــهـا مـيــدانـيـا
ونـواصل حتضـيراتـنا لـها ومـنها
الــدورة الـــعــربـــيــة  2021وكــاس
اخللـيج ومـشروع بـغداد عـاصمة
الـشبـاب الـعربي ومـشـاريع اخرى
تتعلق بالثقـافة والفنون والرعاية

العلمية
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كـشف االحتاد الـعـراقي للـسبـاحة
ـؤتـمـر الـصحـفي أسـبـاب الـغـاء ا
ـزمع عقـده مـنـتـصف شـهـر آيار ا
ـــقــبل. وذكــر االحتــاد في بــيــان ا
تـلــقت الــزمــان نـســخــة مـنه أن "
األســـبـــاب الـــتي ادت الى الـــغـــاء
ـؤتـمر االنـتخـابي مـنتـصف هذا ا
الـشــهــر هي ان الــهـيــئــة االداريـة
لالحتاد تتألف من ثمانية اعضاء
والــنــصــاب الـــقــانــوني مـــكــتــمل
اســـتـــنـــادا لـــقـــانـــون االحتـــادات
الــريـاضـيـة رقم  16لـسـنـة 1986
وال يـوجـد مسـوغ قـانـوني إلجراء

انتخابات تكميلية.
ــبــيــة ومــصــادقـــة الــلــجــنـــة االو
ــؤتــمـر الــعــراقـيــة عــلـى الــغــاء ا
االنـتـخـابي اسـتـنـادا الى الـكـتاب
ــرسل الـــيــهــا من نـــائب رئــيس ا
االحتــاد الـــعــراقـي ســعـــد فــاضل
عــبــاس رئــيس االحتــاد الــعـراقي

للسباحة.
وعـدم تسـمـية هـيـئـة مشـرفـة على
االنتخابات من قبل رئيس اللجنة
بية العراقـية استنادا للمادة االو
(-1- 6أ) مـن قـــانــــون االحتـــادات

رقم  16لسنة . 1986
وال يوجد محـضر اجتماع لـلهيئة
االداريـــــة بــــتـــــحـــــديـــــد مـــــوعــــد
ـدة الــقـانــونـيـة لالنــتـخــابـات بــا
احملـددة بـخـمـسـة واربـعـ يـومـا

بحـسب الـتعـلـيمـات الـصادرة من
بـية الـعراقـية رئـيس اللـجنـة االو
ـوكـلة له استـنـادا لـلـصالحيـات ا
ــادة ( (19مـن قــانــون ـــوجب ا

االحتادات رقم  16لسنة .1986
وعــدم اســـتالم االحتــاد الــعــراقي
ــبــيـة لـلــســبــاحـة والــلــجــنـة االو
الـــعــــراقــــيــــة كـــتـب من االنــــديـــة

ؤسسـات االعضاء في االحتاد وا
ـثـلـيـهـا ومـرشـحـيـها لـتـسـمـيـة 
لالنـتخـابات قـبل ثالث يـوما من
مـوعد عـقـد االنـتـخابـات اسـتـنادا
لــــلــــمــــادة (-2- 6ج) من قــــانــــون

االحتادات".
وجــاء في الـبـيــان "خـتـامــا فـأنـنـا
نطـالب جلـنة الـشـباب والـريـاضة

بإجـراء حتقـيق عاجل وفوري عن
ارســــال كـــــتـب مــــزورة لـالحتــــاد
الـدولي لـلــسـبـاحـة وادعـاءات عن
اجـراء اجـتـمـاع طـار لـلـجـمـعـية
الــعــمـومــيــة بــتــاريخ  3نــيــســان
 2020واصــدار قـرار لــلـجــمـعــيـة
الـعمـوميـة لالحتاد بـإبعـاد سرمد

d… ∫ ملعب نادي الزوراء بكرة القدمعبداالله من رئاسة االحتاد".

قرر في الشهر اجلاري ؤتمر االنتخابي ا dLðR∫ السباحة تلغي ا

 U öÝ
تــعـــرض الـــصـــحــفـي الــريـــاضي طالل
الــعــامــري الى وعــكــة صــحــيــة الــزمــته
فراش العافـية (الزمان) تـتمنى السالمة
للـزميـل العـامري والـعودة الـسريـعة الى
بالط صــاحــبــة اجلاللــة لــيــمـارس دوره

االعالمي.
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هـرجـانات ومـثـله األعلى احلـفالت وا
في الــفنّ كــان الـفــنــان الــعـراقـي كـاظم
ـشــاكل الـتي الــسـاهــر.لـكن ورغـم كل ا
واجـهـهــا في طـريـقـه الى الـنـجــومـيـة
واصل عمله وتمرينه حتى اشترك في
بــــــرنـــــامج (ذا فــــــويس) عـــــام 2014
وحـصـد الـلـقب. سـبق هـذا الـفـوز عـدم
قبـوله في بـرنـامج (آراب أيدول) وكان
وقع الفن عن األمر وقال إن قد صرح 
(جلنة التحكـيم لم تنصفه وقتها ورغم
ذلك لم يـنـكسـر بل أعـطاه االمـر الـقوة

واإلصرار إلثبات موهبته بعدها). 
أطـلق سـعـد أول عـمل له بـعـنوان (هب
الـهوا هب) ويـعـتـبر هـذا الـعمل األول
واخلــاص بـــعــد أن فـــاز بــلـــقب احــلى
صـوت ضــمـن فـريـق كــاظم الــســاهـر.
وفي مسيرة ستّـار العديد من االغاني
بـــيـــنـــهـــا مــــا صـــار شي وتـــواعـــدنـــا
وأبهيبتك يا عراق ومـو مشكلة وملينا
الــغـربـة وعــشق مـجــنـون وصـوالً إلى
أحدثها تقـهرني التي أصدرها في 13
شبـاط من العام 2020. وخاض سعد
ـطـربـة شـذى جتـربـة ديـو غـنـائي مع ا
حــســون بــعــنــوان (هال بــغــداد) كــمـا

صور فيديو كليب خاص لألغنية. 
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ـايـسـتـرو الـسـوري قـاد الـفـرقـة الــسـيـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة ا
الـسـورية عـبـر أقـنـية الـعـالم االفـتـراضي من خالل تـقد
مقطـوعة موسـيقيـة التينـية نشـرت عبر صـفحة دار األسد

للثقافة والفنون الرسمية.
Íb U)« wKŽ

مـقـدم بـرنـامـجي (كالم الـنـاس) و(اجلـيش االبـيض) عـلى
قناة (الـشرقية) تلقى امنيات االوساط االعالمية بالصحة
ت به بـســبب احلـصى في الــدائـمـة بــعـد ازمــة صـحـيــة ا

الكلى الزمته فراش العافية.
 U³OK  ÊUł

نتج الـلبناني تلقى تعازي االوساط الفنية اللبنانية لوفاة ا
ـــاضي راجـــ الــله أن والـــدته مـــاري حـــنــا الـــثالثـــاء ا

يسكنها فسيح جناته.

ــذيــعــ الــعــراقــيــ كــان شــيخ ا
ـــــــلــــــــتــــــــقـى االذاعي ضــــــــيـف  ا
والــتــلـــفــزيـــوني  عــصـــر الــثالثــاء
اضـي من مقـر اقامـته في تركـيا ا
التـي عقـدت(عن بعـد) عبـر وسائل
التواصل االجـتماعي  عبر صفحة امانة الشؤون الثقافية

في احتاد االدباء.
w UH  Ê«b¹“

رئـيس جامـعة الـيرمـوك االردنيـة اعلن ان اجلـامعـة مسـتمرة
ـشـاريع لـطـلـبة ـنـاقـشـة الـرسائل اجلـامـعـيـة ومـقـترحـات ا
اجستير والدكتوراه والدبلوم العالي وانها اجنزت مناقشة ا

22 رسالة في اجلامعة منذ بداية أزمة كورونا . 

bOLŠ Õö

ـطــرب الـعـراقي انـتــهى من تـسـجـيل ابــتـهـال رمـضـاني ا
بـعـنـوان (مـا اعـظـمك) من احلـانه وكـلـمـات الـراحل طـالب

السوداني.
WO Uý ôË—

ـتـابـعـيـهـا وهـو ـمـثـلــة الـلـبـنـانـيـة اعـلـنت خـبــراً حـزيـنـاً  ا
إنفـصالها رسميـاً عن زوجها رودي سعد بعد زواج دام

سنة و3 أشهر.
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طرب ستار سعد ان يحافظ استطاع ا
عـــلى جنـــومــيـــته مــنـــذ حــصـــده لــقب

ـــوســمه بــرنـــامج (احـــلى صـــوت ) 
ـــا يــقـــدمه من الـــثـــاني عــام 2014 
اغــنــيـات مــتــمــيـزه بــصــوته الــعـذب .

ومـــؤخـــرا وقــبـــيل جـــائـــحــة كـــورونــا
ـاضي بدأت وحتـديدا في 20 شبـاط ا
دور السينـما في العراق بـعرض فيلمه
(الى بغـداد) الذي هـو من بطـولته
مـع اسـيــا كـمــال و سـوالف جــلـيل
واخــراج انـور الــيـاســري وانـتـاج
شركـة العـراق اال ان عرض الـفيلم
تـوقف بــعـد ذلك ضـمن االجـراءات
ـواجـهة ـرافقـة حلـظر الـتـجوال  ا
فـايـروس كورونـا.ويـقـدم سـعد في
فيلم اغنيت هما (جذابة يا دنيا)
و (ضــــمــــيــــتــــلـك) اخــــراج انـــور
الــيــاســري كـــلــمــات حــازم جــابــر
احلـان ازهر حـداد. والفـيـلم يروي
ــريــر لــفــنـان أصــيب في الــواقع ا
بدايـة مسـيرتـه الفـنيـة باإلكـتئاب
لـفقـدان قدرته عـلى مـعاجلـة والده
ـتقـاعـد الذي يـحتـاج إلى عـملـية ا
جـراحـيـة إلنـقـاذ قـلـبه فـإسـتـغلـته
عـــصـــابـــة مـــنـــظـــمــــة تـــعـــمل في
أذربـيــجـان هـذه الـعـصـابـة كـانت
تــــــهـــــدف الـى حث االشــــــخـــــاص
الكفـوئ في العراق عـلى الهجرة
الســــــتــــــغـاللـــــهـم لــــــلــــــعـــــمـل في
ـسـتـشـفـيـات والـنـوادي الـلـيـلـية ا

التـي تديـرها.  سـعد وإسـمه احلقـيقي
عـبـد السـتـار سعـد عـبد الـسـتار وفـقا
ـــــوقع الـــــفن شـقّ طـــــريــــقـه نـــــحــــو
الـنــجـومـيـة بـظـروف صـعـبـة,وهو من
مـــوالـــيـــد الـــبـــصـــرة عـــام 1990 في
البصرة ونشأ في العاصمة العراقية
بـغـداد. وح بـلغ الـسـادسـة عـشر من
عمـره ترك الـدراسة وتـوجه للـعمل مع
ـادية الـصعـبة والده بـسبب احلـالة ا
جـراء الــظـروف الــســيـئــة الــتي كـانت
تــــســـود الـــعـــراق. فـــكــــرّس وقـــته مع
ـــســاعـــدة والـــده في إعـــالــة أخـــواته 

العائلة.
Âu−M « YK¦

واكــتـشف سـعــدمـوهـبــته في احلـاديـة
عــشــر من عـمــره وحــظي بــدعم أهـله.
ــدرسـة ومــثـابــرته عـلى وبـعــد تـركه ا
الــعــمل لــعــدة ســنــوات اســتــطـاع أن
عهد مختص يدرس وينمي موهبته 
لـلـتــدريب عـلى الــغـنـاء في اخلــامـسـة
عشـر من عمره. كـما خـاض جتربة في
واهب (مثـلث النـجوم) لكن برنـامج ا
مـشــاركــته لم تــكـتــمل بــســبب ظـروفه
ـادية الـصـعبـة.قـبل الشـهـرة الكـبرى ا
كـــان ســـتــار يـــغــنّـي في الــكـــثـــيــر من

الـصحـفي العـراقي مـنحه مـلتـقى الـشام الـثقـافي العـلمي
وطن السالم ايقـونة التشريف الذهبية العليا نظير االثراء

بذول ونشر ثقافة السالم. االدبي واجلهد االنساني ا

سيلينا غوميز

{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
شـاركت الـنـجمـة األمـريـكـيـة سـيـلـيـنا
غوميز في صفـحتها الرسـمية مقطع
فيـديو مـتداول عـلى مواقع الـتواصل
ـرضـتـ وهـما االجـتـمـاعي يـظـهـر 
تـرقصـان عـلى أنـغـام أغنـيـتـهـا (بوي
فــرنـد) من ألــبــومــهـا اجلــديــد (ريـر)
وعلّـقت غـومـيز بـقـولـها(هـذا جـعـلني
أبـتـسم كـثـيــراً وشـكـراً لـكل مـحـتـرف
عــلى اخلــطــوط األمــامــيـة وأنــتـم يـا
رفــاق أبـــطــال) ويــبـــدو واضــحــاً أن
الـنـجــمـة تـلــتـقط كل من يــرقص عـبـر
موقع تيك توك على أغانٍ من ألبومها
ـرضـت اجلـديـد.ويظـهـر الـفـيـديـو 
وهـــمــا تـــرتـــديـــان مالبس الـــوقـــايــة
الشـخـصيـة ومعـدات احلـمايـة بـينـما
كانـتا ترقـصان حـيث وضعت األولى

كلمة عازبة واألخرى مرتبطة.

وخالل وقت ســابق من هــذا الـشــهـر,
أعلـنت غـومـيز أنـهـا سـتتـبـرع بدوالر
واحد مقابل كل طلب لنسخة ألبومها
الفاخر (رير) والتي تضمنت أغنيتها

اجلديدة (بوي فرند).

هـمة.  من نـاسبـات ا الـعديـد من ا
جانـبه اكد مديـر عام دائرة الـفنون
ـوســيـقــيـة مـحــمـود عـبــداجلـبـار ا
ـكان سيـشهد من موسى ان (هذا ا
جـديد امـسيـات واصـبوحـات فنـية
من خـالل دائـــــــرتـي الـــــــفـــــــنـــــــون
ـسـرح ـوسـيــقـيـة والـسـيــنـمـا وا ا
لتبلغ رساالت الـعراق الثقافية الى

العالم).
ـصـدرة  وتـبــنت مـنـظــمـة الــدول ا
للـنفط (أوبك) كلـفة إعادة الـتأهيل
ـنـظمـة بـإقـامـة حفل حـيث تـرغب ا
فـني يحـمل رمزية كـبيـرة للـمنـظمة
في ذكـــرى تـــأســيـــســـهــا الـ60 في
الــعــراق بــاعــتــبــاره ضــمن الــدول
كان الذي ؤسسة وحتديداً في ا ا
 اإلعالن فيه عنهـا بقاعة الشعب

وسط بغداد في العام 1960.
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الــلــهم اكــفــني بــحاللك عن حــرامـك وأغـنــني
بـفــضــلك عــمن ســواك. الـلــهم إنـي أسـالك أن
تـرفـع ذكـري وتــضع وزري وتــصــلح أمـري

وتغفر لي ذنبي.
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انــطـلـقـت من عـصــر األوّل من شـهـر
ـبـارك اخلـتـمـة الـقـرآنـيّـة رمـضــان ا
ـرتّـلـة الـتـي يُـقـيـمـها الـرمـضـانـيّـة ا
مـعــهـد الــقـرآن الــكـر في الــعـتــبـة
شاركـة نخبة قـدّسة و العبّـاسية ا
من قرّاء كتاب الله العـزيز وتستمر
حتى آخر أيّام الشهر الفضيل.وب
مــديـر مــعـهـد الــقـران الــكـر جـواد
الــنــصــراوي وفــقـا لــصــفــة الــوقف
الشـيـعي في (فيـسبـوك)ان (اخلتـمة
اتــخــذت فــيــهـــا جــمــيع اإلجــراءات
االحـتــرازيـة والــوقـائــيــة لـلــحـد من
انتـشار وباء كـورونا وتـنقل يـوميّاً
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ـا يـناسـبـها من امأل دوائر الـشـبكـة 
مرادفات بحـيث تنطلق دائـما باالجتاه
الــذي تــشـــيــر الــيه االســـهم مع احلل
الـصـحـيح حتـصل عـلى ربط مـتـكـامل

للحروف.
1- دولة اوربية

2- عملية حسابية رياضية

3- يستخدم لتنظيف االسنان

4- الهة يونانية

5- راقصة لبنانية

6- اثار فرعونية

7- فنانة مصرية معتزلة

8- عكس مضحكة

9- حشرات سامة

10- حيوان بحري
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ن هم من حــولك سـيـتالشى الـشـعــور بـعـدم الـثــقـة 
شيئا فشيئا في وقت الحق اليوم .

qL(«

اجلـمـيع يـتــوقع مـنك ان تـعــطـيه احلـلــول الـتي يـطـمح
اليها . رقم احلظ 8.

Ê«eO*«

لَسْتَ تماماً نفسك سمائك العـاطفية تبدو كئيبة اليوم 
رقم احلظ.9
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أنت تـشـعـر بـاالرتـيـاح وتـبـدو عـظـيـماً و
»dIF «

ال تترك امور الدنيا تقودك حيث ال ترغب فليس هناك
من سبب ألن تنساق مع التيار .
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يزا في نظر احلبيب . لديك ما يـجعل منك شخصا 
يوم العد الثالثاء.
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تــعـامل بـحـذر مع األشــيـاءَ الـتي تَـشْـعــر بـأنـهـا هـامـة
خصوصاً في العمل.

ÊUÞd «

ال تـيـأس من مـحـاوالتك إلجنـاح مـشـروع كـنت تـعـمل
عليه منذ زمن.

Íb'«

هــنـاك من يــريـد ان يــعـطــيك قـلــبه بـصــدق فال جتـعل
ابوابك مغلقة اجتاهه .

bÝô«

كن واضحاً أكثر في طريقة حوارك مع الشريك حتى
ال يسيء فهمك. 

Ë«b «

كلّ الـعيـون علـيك لـلمـجيء بـالشيء غـيـر متـوقّع  يوم
السعد االربعاء.
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ال تكن منـغلقاً على نفسك وحاول أن تندمج مع البيئة
من حولك. رقم احلظ   5.
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حليم) الصافات 10. 

وقـال تـعـالى: (ولـقـد جـاءت رسـلـنا
إبراهيم بالبشرى) هود 69 .
 وقال تعالى: (وامرأته قائمة

فضحـكت فبشرنـاها بإسحاق ومن
وراء إسحاق يعقوب) هود 71 .
الئـكة وهو وقال تـعالى: (فـنادته ا
قــائـم يـصــلي فـي احملـراب أن الــله

يبشرك بيحيى) آل عمران 39 .
الئـكـة يـا  قــال تـعـالى: (إذ قــالت ا
مـر إن الـله يـبـشــرك بـكـلـمـة مـنه

قال الله تعالى: بسم الله
الـــــرحـــــمن الـــــرحـــــيم
(فــبــشـــر عــبــاد الــذين
يـــســـتـــمــــعـــون الـــقـــول
فـيـتـبـعـون أحـسـنه) الـزمـر17-18.
وقــال تـــعـــالى: (يـــبـــشـــرهم ربـــهم
بـرحمـة مـنه ورضوان وجـنـات لهم

فيها نعيم مقيم) التوبة 21.
وقـال تــعـالـى: (وأبـشــروا بـاجلــنـة
الـتي كــنـتم تـوعـدون) فـصـلت 30.
وقـــال تــعــالى: (فــبـــشــرنــاه بــغالم
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عـنــد الـســاعـة
اخلـــــامـــــســـــة
عـــصــراً عـــبــر
عـــدة قـــنـــوات
فضـائيـة ويتمّ
خــالل هـــــــــــذه
اخلتـمـة قراءة
جـــــــــــــــــزءٍ مـن
القـرآن الـكر
يـــتمّ تـــوزيــعه
بـالـتـتـابع بـ
الــــــــــــقــــــــــــرّاء
عدّل ساعة و
واحـــــــــــــــدة) .

{ لوس اجنـلوس –وكاالت - تـوحد
أكثر من 20 مهرجـانا سـينمـائيا في
العالم لـبث أفالم باجملـان على موقع
يــوتــيــوب بــعـد أن أغــلــقت جــائــحـة
ـــســـتـــجــد دور فـــيـــروس كـــورونــا ا
السيـنما وأدت إلى إلـغاء مهـرجان
سـنـويـ في كـان ونـيـويورك.وقـالت
شــركــتــا تــرايــبــيــكــا انــتــربــرايـزس
ويـوتيـوب الـلـتـان تنـظـمـان احلدث
ـــــاضـي إنه في بـــــيـــــان االثـــــنـــــ ا
(ســـــيُــــعــــرض خـالل احلــــدث الــــذي
يستمر عشـرة أيام حتت عنوان كلنا
ي أفالم واحد: مهـرجان الـفيـلم العا
اخـتـارتـهــا مـهـرجـانـات بـرلـ وكـان
والـبــنـدقـيـة وصـنــدانس وتـورونـتـو
وتـرايــبـيـكــا إلى جـانب مــهـرجـانـات
29 أخـــــــــــرى ويــــــــــــبـــــــــــدأ يـــــــــــوم 
أيار).وسـتُـعـرض خالل احلدث أفالم
روائــيـــة ووثـــائـــقـــيـــة ومـــوســيـــقى
وعـــروض كـــومـــيـــديـــة. ولـم تـــعـــلن
تـــفـــاصــيـل الــبـــرنــامـج ولن تـــشــمل
الـــــــعـــــــروض عــــــلـى األرجـح األفالم
الرئيسية اجلديدة التي تعرض ألول

مرة عادة في مهرجانات لألفالم.

b×Ò²ð WOzULMOÝ  U½UłdN

ÎU½U−  Âö _« Y³
وحرم إلغاء مـهرجان كـان في فرنسا
الذي يـقام فـي أيار والـغمـوض الذي
يـكتـنف مـصـير مـهـرجـاني الـبنـدقـية
وتورونتو في سبتـمبر أيلول بسبب
تــفـــشي فــيــروس كــورونــا مــنــتــجي
األفالم من نـافـذة رئـيـسـيـة لـلتـرويج
ألفالمــهم اجلــديــدة لـوســائل اإلعالم
واجلمهور.وقال منظمو مهرجان في
ـشـاركـة تـصـريح (إنـهم فـخـورون بـا
في احلــدث الــذي يـنــظـمـه يـوتــيـوب
لتسـليط الضـوء على أفالم ومواهب
ــا يـــســمح اســتـــثــنـــائــيـــة حــقـــا 
للجمهور ألن يختـبر الفروق الدقيقة
في رواية القـصص من جمـيع أنحاء
الــعــالم والـشــخــصـيــة الــفـنــيــة لـكل

مهرجان).
ـــؤســـســة وقـــالت جـــ روزنـــتـــال ا
ـهــرجــان تـرايــبــيــكـا في ــشــاركــة  ا
نـــيــويـــورك والــذي ألــغـي أيــضــا إن
(الــفــكـــرة هي إلــهـــام الــبــشـــر عــبــر
احلــــــدود وتـــــوحــــــيــــــدهم أثــــــنـــــاء
اجلــائـــحــة).وأضــافـت روزنــتــال في
بـــيــان (الــعـــالم كــله فـي حــاجــة إلى

الشفاء في الوقت احلالي).
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الثقافة وحتديدا الى دائرة الفنون
ــوســيـــقــيـــة حــال االنــتـــهــاء من ا
تـرمـيـمه).مـؤكدا (ان مـايـهـمـنا االن
تــرمـيــمه واجنــازه وفــتــحه الحــقـا
سرحية ـوسيقيـة وا امام الفرق ا
كونه واحد من الرئات الثقافية في
بـغـداد). واسـتـمع احلمـداني خالل
جولته في أروقة الـقاعة الى شرح
ـــهــــنــــدســـ مــــفــــصل من قــــبـل ا
ـشرفـ بشـأن عمـليات والـفنـي ا
ـطلـوبة لـلـمحـافظـة على الـترمـيم ا
ــعـمـاري في ثالثــيـنـيـات الـطـابع ا
ـــــاضي واالحـــــتـــــفــــاظ الـــــقـــــرن ا

بــــــالـــــــعـالمــــــات
والـــــــســــــمــــــات
مـيزة لـلقـاعة ا
الــــــــــــــــــــــــــــتــي
احـــــتـــــضـــــنت
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اكــــد وزيـــــر الــــثـــــقــــافـــــة واالثــــار
والـسـيـاحـة عـبـداالمـيـر احلـمـداني
ان(قـاعــة الـشــعب تـعــد واحـدة من
رئـات الـثـقـافـيـة في بـغـداد ) وذلك
خالل جـولــته االسـتــطالعـيــة عـلى
القـاعة التي تـخضع الى ترمـيمات
ــــــشـــــــاريع مـن قــــــبـل شــــــركـــــــة ا
الـــنــفــطــيـــة.وأشــار الى ان (قــاعــة
الـــشـــعب كـــانت مــوضـع اهــتـــمــام
مــنــظــمــة أوبـك بــعــد مــخــاطــبـات
رســـمــــيـــة من قــــبل الـــوزارة خالل
اضـيـة اذ شهـدت القـاعة الـفتـرة ا
ـــنـــظـــمـــة الــنـــفـــطـــيــة انــطـالقــة ا
ــقـتــرح عـراقي في وتـأســيـســهـا 
عـهـد اجلمـهـوريـة العـراقـية االولى
فـي الــــعــــام 1961).الفـــــتــــا الى ان
ـبـنى سـيـتم تـسـليـمه الى وزارة (ا

اجنلينا جولي

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - وجـهت
ـمـثـلـة احلـائزة عـلـى جـائـزة األوسـكار ا
أجنلينا جولي رسـالة إلى اآلباء نشرتها
شورة مجلة تـا تقدم فـيها الـنصح وا
نزلي لـلوقاية من خالل مرحلة احلـجر ا

انتشار فايروس كورونا.
قالت فيها إن (بـقاءها مع أبنائـها الستة
ـسـتـجد خالل أزمـة فايـروس كـورونـا ا
ستـحيل أن تكون جعلهـا تدرك أنه من ا
أُمـاً مـثـاليـة وأن تـلـبـي كل االحـتـيـاجات
خالل تـلك األزمـة). وكــتـبت جـولي (44
عـامـاً) في رسـالـتـهـا:(اآلن في ظل أزمـة
كورونا أفكر في جـميع اآلباء واألمهات
نـزل. جمـيعهم الذين لديـهم أطفـال في ا
يأمـلون في أن تـكـون لديـهم القـدرة على
أداء كل شيء على نـحـو صحـيح وعلى
تلـبـيـة كل االحتـيـاجـات والبـقـاء هـادئ
. ولكنني أدركت أن تنفيذ ذلك وإيجابي

مستحيل).
وأضافت جـولي أن (األطـفال ال يـريدون
أن يــكـــون آبــاؤهم مـــثــالـــيــ ولــكـــنــهم

.( يريدونهم أن يكونوا صادق
و جـــولي لـــديـــهــــا ســـتـــة أبـــنـــاء: ثالثـــة
بيـولـوجـيـ وثالثـة بالـتـبـني مع زوجـها

مثل األميركي براد بيت. السابق ا
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{ مومـباي  –وكاالات -  قـالت أسرة
مثل الهندي ريشي كابور إنه توفي ا
يوم اخلـمـيس بـعد صـراع دام عـام
مع سـرطان الـدم. قـام كـابور بـبـطـولة
أفـالم شــهــيــرة في بــولــيــوود مــنــهــا
(بـوبي) و(مــيـرا نــام جـوكـر) ”اسـمي
ـمـثل الـهـنـدي ريـشي جـوكر .أسـرة ا
كابور يتـحدث في مؤتـمر صحفي في
نيويورك بصورة من أرشيف رويترز.
وكـــابــور (67 عـــامـــا) ســـلـــيل أســـرة
مـشـهورة في صـنـاعـة الـسيـنـمـا وهو
متزوج وله ابـنان وشخـصت إصابته
بالسرطان في 2018  . وقالت أسرته
في بـيان ”ظل مـبتـهـجـا ومـقـبال على
احلياة بكل جوارحه طوال عام من
. وانـتــقل كـابـور الـعـالج عـبـر قــارتـ
إلـى نـــيـــويــــورك لـــلـــعـالج وعـــاد إلى
مــوطــنه في مــومــبـاي فـي سـبــتــمــبـر
أيـلول. وجـاءت وفـاة كـابور بـعـد يوم
ـمـثل الـهـنـدي عـرفـان خان من وفـاة ا
( 54عامـا) الـذي قـام بأدوار في أفالم
شـهيـرة مـثل (اليف أوف بـاي) (حـياة
بـاي) و(جــوريــســيك ورلــد) ”الـعــالم
اجلـوراسي .“والـذي عــاني كـذلك من
مرض الـسرطـان. وحثت أسـرة كابور
ـعـجـبـ الـذين كـانـوا في الـظروف ا
الـعــاديـة سـيـتـدفــقـون عـلى الـشـوارع
لـتـأبـيـنه بـااللـتـزام بـقـواعـد الـتـبـاعد

ـفـروضة بـسـبب تـفشي االجـتمـاعي ا
ـسـتـجـد. جـائــحـة فـيـروس كـورونــا ا
وقــالت األســرة ”هــنـــاك الــعــديــد من
ـــفـــروضــة عـــلى احلـــركــة الــقـــيــود ا
والــتــجــمــعــات في األمــاكـن الــعــامـة.
ونـحن نـطلب مـن معـجـبـيه وأصـدقاء
الـعائـلـة ونـرجـوهم احتـرام الـقـوان
ـعمـول بـهـا. ونشـأ كـابـور في أسرة ا
ــمـــثل . فـــجـــده هـــو ا ـــمـــثــلـــ من ا
ـمثل راج بريـثفـيـراج كابـور ووالده ا
كابور كمـا أن أخويه راندير وراجيف
وابــنه وأبـنــاء وبـنــات أخـويه قــامـوا

بـأدوار في أفالم. وبـدأ كـابـور حـيـاته
الـفــنـيـة عــنـدمـا كــان عـمـره 16 عـامـا
بـتمـثـيل شخـصـيـة قام بـهـا والده من
قبل في نسـخة جـديدة من فيـلم (ميرا
نام جـوكر) أنـتجت عام 1970. وبعد
ذلك وضع بــصــمـتـه اخلـاصــة كــنـجم
رومــــانــــسي. وقــــال رئـــيـس الـــوزراء
الـــهــنــدي نــاريـــنــدرا مــودي إن وفــاة
كابـور أحزنـته. وأضاف علـى حسابه
عـلى تـويــتـر صـاحب وجـوه مـتـعـددة
وودود ومفـعم باحليـوية... هـكذا كان

ريشي كابور. كان كتلة موهبة.“

Ÿ«d  bFÐ —uÐU  wA¹— ÍbMN « q¦L*« …U Ë

ÎU UŽ ∂∑sŽ Âb « ÊUÞdÝ l


	p1.shf
	p2.shf
	p3.shf
	p4
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf

