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يــــعـــيــــشه الــــعــــراق في ظل تــــوتـــر
احملـادثـات بـشـأن تـشـكـيل احلـكـومـة
ــقـبـلـة وانــخـفـاض أســعـار الـنـفط ا
ــركـزيـة واخلـالفـات بـ احلــكـومـة ا
ــوازنـة وإقــلــيم كــردســتــان بــشــأن ا
والـــرواتـب. ويــقـــول أبـــو رغـــيف إن
(داعـش لـديه مـجـســات عـلى الـوضع
الــسـيـاسـي فـكـلــمـا احـتــقن الـوضع
الــســـيــاسي كــلــمــا نـــشط بــطــريــقــة
انــتـهـازيــة).ويـرى أيــضـاً أن (خـفض
انـتـشار قـوات التـحـالف الذي تـقوده
ـتـحـدة قــد مـهـد الـطـريق الــواليـات ا
لــذلك مــحــذراً من أن (الــتــنـظــيم في
نــشــاط مــســتــقــبــلي أوسـع وأكــبـر).
وكــــشـف تــــقــــو لــــوزارة الــــدفــــاع
األمــريـكــيـة صــدر الـعــام احلـالي أن
(الـقوات الـعراقـية ال تـزال غيـر قادرة
عــــلى الــــوصـــول لــــلـــمــــعـــلــــومـــات
االسـتخـباراتـية واسـتخـدامهـا بشكل
كــــــاف فـي الـــــغــــــارات ضــــــد داعش
ــفـردهـا أو تـنـفـيــذ الـعـمـلـيـات في
مـناطق وعرة دون مـساعدة الـتحالف
الـــدولي).لــكن أبـــو رغــيف يــؤكــد أن
(الـتــنـظـيم لن يـسـتـطـيع الـعـودة إلى
ســابـق عــهــده حــ اســتــولى عــلى
مـــســـاحــات شـــاســـعـــة في الـــعــراق
وســوريـا ).من جــهـة الــتـحــالف أكـد
ضـابط كـبيـر أن (داعش شن هجـمات
سـتوى مـنخفض) في عـدة ناجـحة 
ـثل األسـابـيع األخـيـرة لـكن ذلك ال 
(زيــادة كـبـيــرة).واضـاف أن األمـر (ال
يــقـتـصـر عــلى عـدد الـهــجـمـات فـقط
ولــكن مــا نـوعــيـة الــهـجــوم? هل هـو
عدات أو التـكتيكات مـعقد? ما نـوع ا
الــتي اسـتـخـدمت? مــعـظم مـا رأيـنـاه
كــان بـدائــيــاً وبـســيـطــاً).لـذلك يــعـد
ـــــتـــــخـــــصص بـــــشــــؤون احملـــــلل ا
سـلحـة في العـراق سام اجلـماعـات ا
هـيــلـر أن (الـتـحـول األخـيـر ال يـقـارن
بــذروة نــشـاط داعش عــنــد إعالن مـا
يـسـمى بدولـة اخلالفـة).ولفت إلى أن
ذلـك لـــيس إال إشــــارة إلى أن (داعش
يـتخـذ موقـفاً أكـثر عـدوانيـة. وهذا ال
يـعني أن لديه قـدرات جديدة أو حتى
مـــؤثــرة). فـي غــضـــون ذلك واصــلت
ـشـتركـة عمـلـياتـها الـقـوات االمنـية ا
امـس لـتـعـقب فـلـول داعش وبـحـسب
بـيـانـات تـلـقـتـهـا (الـزمـان) امس فـقد
انـطلقت صباح امس اإلثـن عمليات
أســود الـصـحـراء لـتــفـتـيش مـنـاطق
وادي حـوران واحلسيـنيات والـكعره
واچ 2  ووادي احلـلـكـوم وصـوال الى
احلـدود الدولية. وقـالت خلية االعالم
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االمني في بيان ان (العملية اشتركت
فـــيــهــا قــيـــادات عــمــلـــيــات االنــبــار
واجلــزيـرة واحلــشـد الــشـعــبي غـرب
االنـبـار وقـطعـات احلـشـد العـشـائري
ضـمن القاطع بتسـعة محاور باسناد
طــيــران اجلــيـش والــقــوه اجلــويـة)
مـؤكـدة  ان (الـعـمـليـة اسـفـرت لـغـاية
االن عـن قـــتـل ثالثــــة قــــيـــاديــــ من
عـصابات داعش االرهابية في منطقة
ـدهم وتفـجير عـجلة حتـمل عبوات ا
نــاسـفـة). واحـبـطت قــيـادة عـمـلـيـات
اجلـزيـرة الـتـابـعـة لـلـحـشـد الـشعـبي
مــحــاولـــة تــســلل لــفــلــول داعش في
حـافظـة بابل نـاحيـة جرف الـنصـر 
من خـالل مــنــطــقــة الــرويــعــيــة لــكن
الـعـمـليـة اسـفـرت عن إصابـة عـنـصر
من اللواء  47  بـاحلشد الشعبي.كما
اجـرت الـقـوات األمـنـيـة ضـمن قـيـادة
عـملـيات ديـالى عمـليـة تفـتيش بـحثا
عـن عـنــاصــر ارهــابــيـة أقــدمت عــلى
إطالق قـنابر هاون سـقطت على قرية
كــلـعـيه حــاوي الـعـظــيم ضـمن قـاطع
شـاة الثامن الـفوج الثـاني في لواء ا
عـــشـــر. وتــمـــكـــنت االســتـــخـــبــارات
الـعسكرية  من القاء القبض على ابو
ـــلك احــد عـــنــاصـــر اخلاليــا عـــبــد ا
الــنـائـمـة في مــنـطـقـة جـمــام الـعـلـيل
وصل خالل عـملـية نـفذتـها جـنـوب ا
مـفارز شعبة االستخبارات العسكرية
فـي الـفـرقة 16  وبـالـتـعـاون مـع لواء
75  عـلى اثـر معـلومـات استـخبـارية
ـطـلـوبـ لـلـقـضاء دقـيـقـة وهـو من ا
ــادة 4 إرهــاب اذ ـــوجب أحــكــام ا
كـان يعمل في امـنية  داعش.وتعرض
عــــنـــــاصــــر من عـــــصــــابــــات داعش
االرهـابـيـة تـتـعـرض  عـلى نـقـطـة 17
الـتابـعة إلى الفـوج الثـالث في اللواء
21  بــاحلـشــد الـشـعــبي في مـنــطـقـة
الـعـيث شـمال شـرقي جالم الـدور ما
أدى  الـى ج اصابة إثنـ من مقاتلي
احلـشـد الـشـعـبي كـمـا جـرى تـعـرض
إرهـابي إلحـدى نـقاط الـسـرية األولى
ـــشـــاة فـي فـــوج مـــغـــاويـــر فـــرقـــة ا
اخلـامــسـة في قـريـة عـ لـيـلى قـرب
حافـظة ديالى نتج عنه دلي عـباس 
اصـابـة مـقـاتل. واضـطـر انـتـحـاريان
يـرتديان حزامـ ناسف الى تـفجير
نــفـسـيــهـمـا داخـل مـسـجــد في قـريـة
ـــدهـم غـــرب قـــضـــاء حــــديـــثـــة في ا
الـرمـادي بـعد مـحـاصرة قـوات حـشد
عــشـائــر حـديــثـة النــتـحــاريـ داخل
ـــســجــد مـــا ادى ذلك الى انـــهــيــار ا
ــســجــد دون إحلــاق ايــة خــســائــر ا
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وصـف اخلـبــيــر الــقــانـونـي طـارق
حـرب قــرار تـعـيـ رئـيس حـكـومـة
ـهدي تـصـريف االعمـال عادل عـبد ا
مــحــافــظـا جــديــدا لــذي قـار خــلــفـاً
لـــلـــمـــحـــافظ الـــســـابق بـ(الـــبـــاطل
قـانوناً). وقـال حرب في بيـان تلقته
(الـــزمــان) امس انـه (لــيس لـــعــبــد
ــهـدي تــعـيــ مـحــافظ بـالــوكـالـة ا
لـوجـود مـعاونـ ونـواب للـمـحافظ
طـبقـاً لقـانون احملـافظـات بامـكانهم
ـارسـة صالحـيـات احملافظ وألنه
رئـــيس حـــكـــومـــة تـــصــريـف امــور
يـــومــيــة) مـــوضــحــا ان ( تـــعــيــ
مــحـافظ لــيس من االمـور الـيــومـيـة
لــوجـود نــوابه ومـعــاونـيه وألنه لم
سـاعـة لنـهايـة حكم يـبق سوى  48  
ـهدي هـدي).  واصـدر عبـد ا عـبـد ا
اول امـس قــرارا يــقــضي بــتــعــيــ
نــاظم الــوائـلي خــلـفــا  لــلـمــحـافظ
الــسـابق عـادل الـدخـيـلي الـذي قـدم
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تعتزم وزارة الصحـة تطبيق العمل
بـنــظـام الــزوجي والــفـردي حلــركـة
ـركـبـات. وقـالت مـصـدر امس (ان ا
الوزارة قررت الـعمل بنـظام الفردي
والـزوجي حلـركـة الـسـيـارات خالل
). فـيـمــا اعـلـنت ـقـبــلـ الـيـومــ ا
دائــرة صـــحــة  بــغـــداد الــكــرخ عن
تـــســــجـــيل  16 اصـــابــــة جـــديـــدة
بفـايـروس كـورونا لـيـكون مـجـموع
عــدد االصـــابـــات في هـــذا اجلــانب
160 حالة في ح أكدت تماثل
خمـس حاالت لـلـشـفاء لـيـرتـفع عدد
حاالت الشفاء الى 69. كما سجلت
دائـرة صـحــة الـبـصـرة 14 إصـابـة

والـرشح وصــعـوبــة الـبــلع وضـيق
الـتـنـفس وااللــتـهـاب الـرئـوي كـمـا
يــنــتـــقل عن طــريـق تــلــوث االيــدي
وقالت ان (الـوقـاية تـكـمن في غسل
اء و الصابون) اليدين بأستمراربا
. واضـــاف الــــبــــيـــان انـه (أجـــريت
ـواطـنـ حـول اهـمـية لـقاءات مع ا
ـنــزل وعـدم احلـضـور الـبـقــاء في ا
للمستشفى في احلاالت الباردة  و
خــاصـــة كــبـــار الــسـن و أصــحــاب
ـزمـنـة بـسبب مـنـاعـتهم األمراض ا

الضعيفة). 
ـراكـز الـصـحـيـة الـتـابـعة وأجـرت ا
لـقــطــاع االعـظــمـيــة بــالـتــعـاون مع
الشرطـة اجملتمـعية حـملة تـوعية و
ارشــادات صــحــيــة ضــمن حــمالت
الــتــوعـــيــة من اجل رفـع مــســتــوى

الـــوعي الـــصــــحي والـــتـــثـــقـــيـــفي
. وقـامت الفـرق اجلوالة للـمواطـن
بـــــــــزيـــــــــارة احملـالت واالســــــــواق
واجملمـعـات الـتـجاريـة الـتي تـشـهد
ـواطــنـ إقـبــاالً واسـعــاً من قــبل ا
رغم حـظــر الـتــجـوال اجلـزئي و
خاللها التعريف بالفايروس وطرق
انتقاله وكيفـية الوقاية منه  فضالً
عن طـــرق انـــتــــقـــاله وأن اعـــراضه
تكـون مشـابـهه العراض االنـفلـونزا
كأرتـفاع درجـات احلرارة والـسعال
والـرشح وصــعـوبــة الـبــلع وضـيق
الـــتــنـــفس وااللـــتـــهــاب الـــرئــوي .
وبينت الـفرق الـصحيـة للمـواطن
ان (الــفـايــروس يــنـتــقل عـن طـريق
تـلـوث االيـدي وتـكمـن الـوقايـة مـنه
في غـسـل الـيــدين بـأســتـمــرار قـبل

ــاء تـــنـــاول الـــطــعـــام وبـــعـــده بـــا
والــصــابــون بـــصــورة صــحــيــحــة
وتعـقيم االدوات واالسـطح بالـكلور
ــاء  فــضالً عـن الــتــأكــيــد عــلى وا
ضـرورة تـنـاول الــغـذاء الـصـحي و
اتـخـاذ االجـراءات الـوقـائيـة ولـبس
الكـمامـات والكـفوف وعـدم اخلروج

اال للحاالت الضرورية).
اعــــتـــذر مــــحــــافظ الــــنـــجـف لـــؤي
الياسري أمس اإلثن عن استقبال
الـزائـرين من ابــنـاء احملـافـظـات أو
القـادمـ من خارج الـعـراق وكذلك
ــواكب احلــســيــنــيـة عــدم دخــول ا
لـلـمــحـافـظــة ألداء شـعـائــر الـزيـارة
وذلك في ذكــرى اســتـشــهــاد االمـام
عـلي بـن ابي طـالـب الـتي تــصـادف

في  21 رمضان.

قـوات احلشـد. في غضـون ذلك اعلنت
وزارة الـكهـرباءإعادة اعـمار وتـشغيل
خـطـوط نقل الـطـاقة بـعد اسـتـهدافـها

من اإلرهاب.
 وقـالت في بيان تلـقته (الزمان) امس
انه (بـعد االسـتهـدافات الـكبـيرة التي
طــالت خــطـوط وأبــراج نــقل الـطــاقـة
الــكـهــربـائــيــة في مـحــافـظــات ديـالى
وكـــركـــوك وصالح الـــدين من جـــانب
اجملـامـيع االرهابـيـة التي أسـفرت عن
سـقـوطِ مـجمـوعـةِ من األبـراج وتـقطع
خـطوط الضغط الفائق الـناقل للطاقة
تــمـــكن ابــطــال وزارة الــكــهــربــاء من
مـالكـــات شــــبـــكــــات نـــقـل الـــطــــاقـــة
ــنـــطــقــة الــوســطى الــكـــهــربــائــيــة ا
والـــشـــمـــالـــيــة مـن الـــعــمـل الــدؤوب
ـقـاطع عمل ـتـواصل لـيل نهـار و وا

ـقــداديـة/ســد حـمـرين وخط ا كـي في
132 كـي في). من جــهــة اخــرى نــفت
قــيـادة عــمـلـيــات بـغــداد مـا تـردد عن
اعـادة فـرض حـظر الـتـجـوال . وقالت
فـي بــيــان تـــلــقــتـه(الــزمــان) امس ان
(بـــعض وســـائل االعالم وصـــفــحــات
الـتـواصل تـنـاقـلت تـسـجـيال صـوتـيا
مسربا من نداءات  شرطة بغداد وقد
فـهم انه انـذار  ج   وعلـيه نوضح ان
هـكذا نداءات هي عـمل روتيني يومي
ولــيس من الـصـحـيـح ان يـتم تـنـاوله
فـي وســــــائـل اإلعالم) مــــــؤكــــــدة ان
(األوضـــاع األمــنــيــة فـي الــعــاصــمــة
طــبـيـعـيـة جـداً وان قــواتـنـا االمـنـيـة
بـتشـكيالتـها كـافة تـمارس واجـباتـها
ــواطــنــ بــصـورة بــالــتــعــاون مع ا

جيدة). 
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كشف مصدر عن جـملة مـقترحات
ـــوظـــفـــ لـــتـــخـــفـــيـض رواتب ا
ـتـقـاعـدين يـعـمل فـريق إعـداد وا
ـوازنة عـلـى رفعـهـا إلى مـجـلس ا
الــوزراء.ونـــقــلت وكـــالــة االنـــبــاء
صدر قوله امس احلكوميـة عن ا
إن (رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ـهـدي عـقــد اجـتـمــاعـاً مع جلـنـة ا
ــوازنــة الـــعــامــة لــلــعــام إعــداد ا
اجلـــاري) مـــوضــــحـــا أن (فـــريق
ـوازنـة أعـدّ مـقـتـرحـات لـرفـعـهـا ا
إلى مـــجـــلس الـــوزراء تـــتــضـــمن
وضع ســــــلـم بــــــأعــــــلى راتـب في
الدولـة ال يـتـعدى  خـمـسـة مالي
وأعـلى تــقــاعـد ال يــتــعـدى اربــعـة

 .( مالي
ـقـترحـات تـضـمنت واضاف أن (ا
ـئة أيضـاً اسـتقـطـاع نسـبة 75با
من اخملــــصــــصــــات لــــلــــدرجــــات
اخلـــاصـــة والـــعـــلـــيـــا وغـــيـــرهــا
ـئـة واسـتـقــطـاع يـصل إلى 50بـا
ـوظـفـ نـزوالً من مـخـصـصــات ا
من األعـلـى إلى األسـفـل) مـشــيـرا
قترحات تضمنت أيضاً الى أن (ا

إيقاف تسديد القروض). 
الـية في مجلس وكانت اللجـنة ا
الـنــواب قــد اســتــبـعــدت في وقت
سابق تقلـيل او التالعب برواتب
وظـف ومـخـصصـاتـهم كونـها ا
ـكن تغـييـرها سنّت بـقانـون وال 
اال بقانون. وتضاربت االنباء اول

امس بـــــــشــــــأن صــــــدور اوامــــــر
ــوظــفــ بــاســتـــقــطــاع رواتـب ا
ـتـقـاعـدين إذ سـارعت جـهـات وا
رسـمـيــة لـنـفي خــبـر صـدور قـرار
ـئـة من يقـضي بـاسـتـقـطاع 12با
تقـاعدين للـشهر احلالي رواتب ا
ـوظـف ـئـة من رواتب ا و 25 با
في االشــــهــــر الـالحــــقــــة. ونــــفى
مسـتـشـار لـرئـيس الـوزراء وجود
قرار باستـقطاع نـسبة من رواتب
ــوظــفــ حــتى اآلن كــمــا نــفى ا
رئـيس هــيـئــة الـتــقـاعــد الـعــامـة
أحــمـــد الــســـاعــدي صـــدور قــرار
تـقاعدين في باستقـطاع رواتب ا
شـهـر آيــار. فـيــمـا طـمــأنت جلـنـة

الـعــمل والــشــؤون االجــتـمــاعــيـة
ـشمـول ـتقـاعدين وا النـيابـية ا
بشبـكة احلـماية بـتأمـ رواتبهم

حتى نهاية 2020.  
وشدد عضو الـلجنـة فاضل جابر
ــكن في تــصــريح عـــلى انه ( ال 
ــســتــحــقــات شــبــكــة ــســاس  ا
احلمـاية االجـتـماعـيـة من قبل اي
جــهــة بل عــلى الــعــكس نــســعى
ـنـح احلـكــومـيــة لألسـر لـزيــادة ا
الـــفـــقـــيـــرة وهـــــــــنـــاك دراســات
اعـدتــهـا الــلـجــنـة الضــافـة اعـداد
اخـرى لـشــمـولــهم كـمــسـتــفـيـدين
داعـــيــا بـــشـــبـــكـــة احلــــــمـــايــة) 
احلــــكــــومــــة الى (اعــــداد خــــطط
واجـهة انـخـفاض اسـعار الـنفط
في ظـل اســـتــــمـــــــرار جــــائــــحـــة

كورونا). 
وتــابـع جــابـــر ان (هــنـــاك مــوارد
كن ان تـعوض خسارات اخرى 
الـقــطــاع الــنــفــطي مــثل ايـرادات
ــنـافــذ احلــدوديــة وغــيــرهـا اذ ا
ـكن لـلـحـكـومـة الـسـيـطـرة عـلى
ـــوازنـــة مع ـــوارد ودعـم ا تـــلك ا
تـأمــ كل مــتـطــلــبـات الــبــلـد من
ـشــاريع وحتــقـيق رواتب ودعم ا

أرباح مستقرة).
 من جــــهــــة اخــــرى اكـــدت وزارة
االســكــان واالعــمــار والــبــلــديـات
الــعــامـــة اســتـــمــرارهــا بـــتــســلم
قـترض االقساط الـشهـرية من ا
الـراغـبــ بـالــتـسـديــد في بـغـداد
واحملافظات بحسب بيان للمكتب
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أفــادت مــصــادر بــحــصـول  تــوافق
ســيـاسي يـصل الى درجـة االجـمـاع
عـلى تـمـريـر الـتـشـكـيـلـة احلـكـومـية
لـلـمكـلف مـصـطفى الـكـاظمي وسط
آمـال بتـذليل آخـر العـقبـات ولو في
الـسـاعـات االخـيـرة. وقـالت مـصادر
خـاصـة لـ(الـزمـان) امس ان (اتـفـاقا
حـصل بـ اغـلب الكـتل الـسيـاسـية
عــلـى تــمــريــر حــكــومــة الــكــاظــمي
بـاستـثنـاء دولة الـقانـون والوطـنية
وبـعض الـكتل الـصـغيـرة مـثل كتـلة
سـند التي يرأسـها احمد االسدي) 
مــشــيـــرة الى ان (الــكــتل الــســنــيــة
والـكـرديـة ابـلغـت الكـاظـمي رسـمـيا
ــقـرر عــقـدهـا بــحـضــور اجلـلــسـة ا
الــيـوم الـثالثـاء وتـمــريـر احلـكـومـة
بـاالتـفاق مع كل من هـادي العـامري
ومــقــتـدى الــصــدر وعـمــار احلــكـيم
وحــيــدر الــعــبـادي). واوضــحت ان
(هـذا التـوافق تعـزز خصـوصا بـعد
تــغـيــيـر االسـمــاء الـتي كــانت مـحل
رشح اعـتراض الكتل اذ  تغيير ا
ــنـصـب وزارة اخلـارجــيـة  بــوكـيل
الــوزارة احلــالي نــزار اخلــيــر الــله
كـمـا  االتـفاق عـلى تـرشـيح قـائد
الـقوات البـرية الفريق الـركن جمعة
نـصب وزيـر الدفـاع ورئيس عـنـاد 
أركــان اجلـيش الـفـريق األول الـركن
ــنـــصب وزيــر ي  عـــثــمـــان الــغـــا
الـداخــلـيـة وتـرشـيح نـاصـر حـسـ
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الـكرديـة سيـصوتون لـصالح تـمرير
حكومة مستقلة). 

وأضـــاف أن (الــعـــراق عــلـى حــافــة
الـهـاويـة وتـشكـيل حـكـومـة جـديدة
بـصالحـيـات مـطلـقـة وبـدعم شـعبي
وســيـاسي ضــرورة وطـنــيـة مــلـحـة
ـــزاجـــات اخلـــاصــة بـــعـــيـــداً عـن ا

صلحية).  واحلسابات ا
ـصــادر الى ان اجلــلـسـة وتــشـيــر ا
سـتعـقد عـلى األغلب الـيوم الـثالثاء
ان ـؤتـمـرات داخل الـبـر فـي قاعـة ا
وذلك لـكبر حجـمها وستـكون هنالك
مـسافـة ب كل نائـب وآخر للـوقاية
الـصـحـيـة. وكـان النـواب الـعـالـقون
فـي بـــعض احملــــافـــظـــات وإقــــلـــيم
كـردستان بسبب جـائحة كورونا قد
وصـلـوا إلى بـغداد امس اسـتـعداداً
ـقـررة لـلـتـصـويت لـعـقـد اجلـلـسـة ا
عـــلى احلـــكـــومـــة. من جـــهــتـه قــال
الــنـائب عن حتــالف الـقـوى مــحـمـد
الــــــكــــــربــــــولـي فـي تــــــصــــــريح إن
(االجـتـمـاعات احلـالـيـة مكـثـفـة جداً
وتــســيـــر بــوتــيــرة مــتــســارعــة في
الـساعات االخيرة من أجل التوصل
الى اتـفاق نهائي وتمرير احلكومة)
مـشـيـراً الى أن (جـلـسـة مـنح الـثـقة
بـــشــكـل مــبـــدئي ســتـــكــون الـــيــوم
الــــــثـالثـــــاء).واضــــــاف أن (اغــــــلب
الـتـشـكيـلـة الوزاريـة غـيـر سيـاسـية
رشـح مدعوم وان كـان بعض ا
) الفتا الى ان (بعض الكتل سياسياً
الـسـيـاسيـة عـارضت الـكاظـمي مـنذ

االعالمي للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امس اضـاف أن (االقـسـاط تشـمل
الــشـــهــور الــســـابــقــة والـالحــقــة
للمـقترضـ الراغبـ بذلك التي
 تـــأجــــيل اســـتــــيـــفـــائــــهـــا من
ــتـــعـــامـــلـــ مع ـــقـــتـــرضـــ ا ا
الصـنـدوق لألشـهر اذار ونـيـسان
وايــــار مـع مـــــراعــــاة الـــــظــــروف
ـر بــهـا الــبـلـد) الـراهــنـة الــتي 
وتــابع ان (الــتــأجــيل لن تــتــرتب
عــلــيه أي فــوائــد تــأخــيــريـة وأن
تسـديد األقـساط الـشهـرية ساري
ـواطن ـفـعـول في حـالـة رغـبـة ا ا

بذلك). 
ـــالي ايـــضـــا قــرر وفي الـــشــأن ا
مصرف الرافدين شمول منتسبي
وطنـة رواتبهم وزارة الداخلـية ا
بالـسـلف والـقـروض ومن حـاملي

استر كارد حصرا.  بطاقة ا
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف وقال ا
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(منـتـسـبي الـوزارة الـذين وطـنوا
رواتبـهم وحصـلـوا على الـبطـاقة
االلكـتـرونيـة مـشمـولون بـالـسلف
ــــنــــحــــهــــا والــــقــــروض الــــتي 
ـصرف) ,مـبـيـنـا ان ( اخلـدمات ا
ـنتـسـبي ـصـرفـية الـتـي تمـنـح  ا
الداخـلية تـكون عـن طريق بـطاقة
ــــاســــتـــر كــــارد الــــصــــادرة من ا
الــرافـــدين حتـــديــدا) ,مــؤكــدا ان
(منـتـسـبي مـقر الـوزارة تـسـلـموا
رواتبهم لشـهر نيـسان الكـترونيا

استر كارد). وعبر ا

بــفــايـروس كــورونــا لــيــرتـفـع عـدد
ــصـــابــ قــيـــد الــعالج الى 249 ا
شـخـصـا فـيــمـا اشـارت الى شـفـاء
حــــالـــة واحــــدة لـــتــــســــجل اعـــداد
االشــخـــاص الــذين تـــمــاثـــلــوا الى
. الـــشــفـــاء الـــتــام  224 شــخـــصــاً
ووزعت مالكــات مـســتـشــفى االمـام
علي فـولدرات تـوعويـة وبوسـترات
عـلـى اجلـدران ضــمن الــنـشــاطـات
ـواجــهـة جـائـحـة الـتي تـقــوم بـهـا 
كورونا . وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (احلـمـلـة شـمـلت الـتـوعـية
والــتــعـــريف بــالـــفــايــروس وطــرق
انـــتــقـــاله وكــيـــفــيـــة الــوقـــايــة من
الــفــايــروس  وأن اعــراضه تــكــون
مــشـــابــهـــة العــراض االنـــفــلـــونــزا
كأرتـفاع درجـات احلرارة والـسعال

الــبـدايــة وحتــاول وضع الـعــراقـيل
ضده الى االن). 

الية ال واوضـح أن (مشكلـة وزارة ا
تـتعلق بالـشخص بل بآلـية التوزير
نـــفــســـهــا والــكـــرد مــصـــرون عــلى
الــتــمـثــيل الــســيـاسـي في كـابــيــنـة
الــكـاظـمي وهم مـصـرون عـلى فـؤاد
حـــســ امـــا وزيـــراً لــلـــمــالـــيــة او
لـلـخـارجيـة).وبـشأن حتـالف الـقوى
قــال الـكـربـولي أن (الـتـحـالف رشح
لـكل حقيـبة نحو  6شـخصـيات وقد
خـولنا الكـاظمي اختيـار ما يناسبه
لـكنه لم يرشح ايـا من االسماء التي
طـرحــنـاهـا من قـبـلـنـا وال اعـتـراض
لـدينا) مـضيفـا (نحن كتـحالف قوى
ــكـون الــســني حــصـتــنـا 6 ــثل ا
وزارات وهـي الـــدفـــاع والـــشـــبـــاب
والــتـربــيــة والـصــنـاعــة والـتــجـارة
والـــتــخــطـــيط). وبــحـــسب مــصــدر
سـياسي فـان (اخلالفات بـ القوى
ـكلف الـسـياسـية ورئـيس الوزراء ا
ال تـزال قائمة ولم تصل إلى مرحلة

االتفاق النهائي) .
ـصــدر أن (الــكــاظـمي ال  واوضـح ا
يـزال يصر عـلى التشـكيلـة الوزارية
الـتي قـدمهـا بنـسـختـها األخـيرة ال
سـيما أنهـا مرّت على هيـئة النزاهة
ـسـاءلـة والـعـدالـة والـقـيد وهـيـئـة ا
اجلـــنــائي مــا يـــعــني أنـــهــا بــاتت
مـستـوفيـة من النـاحيـة القـانونـية)
كلف يسعى اآلن حللّ مـضيفا ان (ا
اخلـالفات والـتي ال تـتـمـحـور حول

شـخصه أو برنـامجه احلكومي بل
ــرشــحــة بــشـــأن بــعض األســمــاء ا

للتوزير). 
ورجح احـد النواب تـمرير احلـكومة
(مـنـقوصـة). واوضح ان (التـشـكيـلة
قـد تمرر لكن بـرفض التصويت على
بــعـض الـوزارات فـي حــال اســتــمـر
ـعــنى أن الـتــصـويت لن اخلـالف 
يـكـون على حـكومـة الـكاظـمي بسـلّة
واحـدة بل سـيجـري عـلى وزير تـلو
آخـــــر بــــعـــــد إقــــرار الـــــبــــرنـــــامج
احلـكـومي).واكـد (وجـود رغـبـة غـير
مـــعــلــنــة لـــكــتل عـــدة بــعــدم مــرور
الـــكــاظــمي واإلبــقـــاء عــلى الــوضع
احلـالي لـكن هـذه الكـتل تـخفي ذلك
ـسـبق بـردة فـعل الـشارع لـعـلـمـها ا

على خطوة كهذه). 
فـي غــضـــون ذلك نـــفى الــنـــائب عن
دولـة القانون حسن السنيد ما تردد
عـن سحب االئـتالف دعمه لـلكـاظمي
لـعدم حصوله على حقيبة الداخلية.
وقـال الـسـنيـد في بـيـان امس (انفي
نــفــيــا قــاطــعــا مــا تــداولــته بــعض
وســـــائـل االعالم بـــــان رفـض دولــــة
الــقـانــون الـتــصـويت عــلى كـابــيـنـة
ــكــلف في مـجــلس الــنـواب يــعـود ا
لــعـدم حــصـول دولــة الـقـانــون عـلى
حـقيـبة وزارة الداخـليـة)  مؤكدا ان
االئـتالف (اعترض على آلـية تشكيل
الـوزارة وما افرزته من تـرشيحات 
ــفـــاوضــات اي ولـم يــقـــدم اثــنـــاء ا

مرشح الي حقيبة وزارية) .
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اسـتــقـالـته من مـنـصـبه في تـشـرين
ـــاضـي. ورأى  حــرب ان الـــثـــاني ا
(تـعــيـ مـحـافظ لـذي قـار أنـفـرد به
هدي ولم يصدر قرار التعي عبد ا
من احلكومة أي من مجلس الوزراء
وهـنالك فـرق ب قرار الـرئيس فقط
هدي بتعي محافظ كما فعل عبد ا
لـذي قار بـقرار مـنه فقـط وب قرار

فاضل جابر 

»b²Ž»¡∫ مسجد حديثة الذي شهد اعتداء اجراميا امس 

صـعبـة رفقـة القطـعات الـعسـكرية في
ــــقـــداديـــة وصالح تـالل حـــمـــرين وا
الدين من اعادة اعمار ما تدمر بسبب
الــعـبـوات الـنـاسـفــة الـتي طـالت تـلك
اخلـطوط وإعادتها للعمل خالل ثالثة
ايـام) مشـيرة الى ان تـلك االعتداءات
(تـسـبـبـت بـخـروج نـحو 2000 مـيـكـا
واط األمـر الـذي أدى لـتحـديـد أحـمال
وانــخــفـاض ســاعـات الــتــجـهــيـز في
جـانب الكـرخ من بغداد وشـمال شرق
الـرصــافـة وكل من مـحـافـظـات ديـالى
وكــــركـــوك وصالح الــــدين واالنـــبـــار
ونـــيــنـــوى).  واكــد الـــبــيـــان (اعــادة
خــطـوط الــشــهـيــد عـبــد الـله-شــمـال
ســامـراء 132 كـي في وخط الـشــهـيـد
وخط عـــــبــــد الــــله-دور 132 كـي في
شرق بغداد ام رقم 1+2 سعة 400
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ضــاعف تـنـظـيم  داعش خالل االيـام
ـاضي ة وبـدءا من الــشـهـر ا االخــيـر
اعـــتــداءاتـه ضــد الـــقــوات األمـــنــيــة
ومــرافق الــدولــة  مــســتـغـالً تـفــشي
جــائـحـة كــورونـا وانـســحـاب قـوات
الــــتــــحــــالف الــــدولي واالنــــقــــســـام
الـسـياسي لـكن ذلك ال يـعني الـعودة
إلـى سيـنـاريـو الـعام  2014 بـحـسب
مــا يــؤكـد مــحـلــلــون.ولـيـل اجلـمــعـة
الـسبت قـبيل مـوعد الـسحـور  تمكن
داعـش من شن هجـومه األكثـر دموية
مــنــذ أشـهــر ضــد الــقـوات االمــنــيـة
واألكـثـر تـعـقـيـداً من جـهـة تـنـظـيـمه
أســـفــر عـن اســتـــشــهـــاد عـــشــرة من
احلشد الشعبي.ويقول احمللل األمني
ــتــخــصص في شــؤون احلــركـات وا
ـــســـلـــحـــة هـــشـــام الــهـــاشـــمي إن ا
(الــعــمـلــيـات الــقــتـالــيــة وصـلت إلى
مـــــســــتـــــوى لم يـــــكن قـــــائــــمـــــا من
قــبل).ويـصف الــهـاشـمي الــهـجـمـات
) الـذي يـهدف إلى بـ(الـقـتال الـهـج
(إعــادة الـقـدرة عــلى الـتــكـيف مع كل
الـتــحـديـات والـتـهـديـدات احملـتـمـلـة
لــغــرض الــتــمــويل الــذاتـي ومــرونـة
الـتنقل والتخفي) إضافة إلى (عرقلة
وتـهـديـد مـشـاريع االسـتـقـرار وعـودة
ناطق احملـررة كنوع الـنازحـ في ا
مـن االنتـقـام).وهو األمـر اكـده ضابط
بـرتبـة عمـيد في جهـاز االستـخبارات
قــــائالً إن (داعـش كـــثف هــــجــــمـــاته
دة ـعـدل ثالثة أضـعاف مـقـارنة بـا
ـاضي).وكان نـفـسهـا في شـهر آذار ا
مـن بـــ هـــذه االعـــتـــداءات هـــجــوم
انتحاري استهدف منتصف األسبوع
ـاضي مقر االستخبارات في كركوك ا
مـا أدى إلى إصابة أربعـة من عناصر
األمـن بـجـروح.وفي مـحــافـظـة ديـالى
أصــبــحت الــهــجـمــات شــبه يــومــيـة
ـــــــــنــــــــاطق خــــــــصــــــــوصـــــــــاً في ا
الـزراعية.ويقول عـدنان غضبان أحد
رؤســاء عـشـائـر نـاحــيـة الـعـبـارة في
شــمـال ديــالى إن اثــنـ من أقــربـائه
أصــيـبــا بـجـروح خــطـيــرة بـ(هـجـوم
مـسلح لداعش) مضيفاً إن الهجمات
االخـــيـــرة (تـــذكـــرنـــا بـــأحـــداث عــام
2014). ويضيف أن (هؤالء استغلوا
انـشغال القـوات األمنية بـفرض حظر
الــــتــــجـــــول جــــراء كــــورونــــا لــــشن
الـهجـمات).لـكن احمللل األمـني فاضل
أبــــــو رغـــــيـف يـــــرجـح اســـــتــــــغالل
اجلـهـادي لـلجـمود الـسيـاسي الذي
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قـــال الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد
تـرامب إنـه يـعـتقـد اآلن أن مـا يـصل
إلى 100  ألـف أمـريــكي قــد يـلــقـون
حـتفـهم في جـائحـة فيـروس كورونا
بــــعـــد أن جتــــاوز عـــدد الــــوفـــيـــات
تــقـديـراتـه الـسـابــقـة لـكــنه أكـد أنه
واثق مـن تطوير لقاح بـحلول نهاية
العام.وخالل مؤتمر افتراضي نقلته
فـوكس نيـوز اول امس توقع ترامب
تـعافـيا سـريعـا لالقتـصاد األمـريكي
وألـقى باللوم في تـفشي الوباء على
ـرض قـد الـصـ حـيث يـعـتـقـد أن ا
نـشــأ. وقـال تـرامب (سـنـخـسـر عـلى
أي حــال من  75 إلى  80 إلى 100
ألـف شخص. هـذا أمر فظـيع). وكان
تـرامب قد قال يوم اجلمعة إنه يأمل
وت أقل من  00 1ألف أمريكي أن 
وفـي وقت ســــــابـق من األســــــبـــــوع
حتـــدث عن وفــاة  60 ألـــفــا إلى 70
ألــفـا.وحتـرك نـحـو نـصف الـواليـات
اآلن لـرفع جزئي على األقل لعمليات
الـعـزل العـام بعـدمـا بدأ عـدد حاالت
اإلصــابـة اجلــديـدة بــالـفــيـروس في
االنـخـفـاض.وفي تـقـيـيم يـشتـبك مع
بـعض خـبـراء الـصحـة الـعـامـة قال

تـرامب إنه يعـتقـد أن تطـوير الـلقاح
سـيـكـون بحـلـول نـهايـة الـعـام.وقال
تـرامب (أعـتـقد أنـنـا سنـحـصل على
لـقـاح بحـلـول نـهايـة الـعام. سـيـقول
األطـــبــاء حــســـنــا يـــجب أال تــقــول
ذلك... ســأقـول مـا أعــتـقـد... أعــتـقـد
أنــنـا ســنـحــصل عــلى لـقــاح عـاجال
ولـــيس آجال). وحــذر كـــثــيــرون من
ن فـيـهم الدكـتور خـبـراء الصـحة 

أنــتــونـي فــاوتــشي كــبــيــر خــبــراء
ـعـديـة في الـبالد من أن األمـراض ا
تــطــويــر لــقــاح يــحــتــاج إلى فــتــرة
تــــــتــــــراوح مــــــا بــــــ عــــــام و18 
شـهـرا.وقـال تـرامب أيـضـا إنه يـريد
ــــدارس أن يـــــعــــود الـــــطالب إلـى ا
واجلــامـعــات في اخلــريف حـتى مع
االعــتـراف بــإمـكـانــيـة عــودة ظـهـور
ـرض.وسعى ترامـب الذي تعرض ا
النــتــقــادات لــعـدم الــتــحــرك بــشـكل
رض إلى تـخفيف أسـرع الحتـواء ا
االنــتــقــادات من خالل إلــقــاء الــلـوم
.وقال تـرامب إن الص عـلى الصـ
ارتــكــبـت ( خــطــأ فــظــيــعـا) دون أن
يــقـول بـدقــة مـا هـو هــذا اخلـطـأ أو
يـقـدم أدلة مـحـددة. وفي طهـران قال
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة الـــصـــحــة ا
اإليــرانـيـة كــيـانـوش جـهــانـبـور في
بـيـان بثه الـتلـفـزيون الـرسمي امس
االثـنـ إن حاالت الـوفـاة بفـايروس
كـورونا في إيران ارتفعت  74 حالة
اضية فـي األربع والعشرين ساعة ا
إلى  6277  حـالة.وأضاف أن العدد
ـؤكدة اإلجـمـالـي حلـاالت اإلصـابـة ا
فـي إيــــــران وهـي من أكــــــثــــــر دول
الـــــــشــــــرق األوسـط تــــــضـــــــررا من

اجلائحة بلغ  98647 حالة.

دونالد ترامب

مصطفى الكاظمي

لــوزيـر الـن قـبل ان يــعـود الى اوبك
ثـانيـة حتى   2008 عـندمـا اقيل مع
مـــســؤولــ آخــرين خـالل عــمــلــيــة
تــطـهــيـر اجـراهــا الـرئــيس االسـبق
مــحــمــود احــمـدي جنــاد  في وزارة
الــنــفط  ثم تــولى مــنـصــبه مــجـددا
مـــنــدوبــا في اوبك بـــعــد انــتــخــاب
الـــرئــيس حـــسن روحـــاني في عــام
2012. مـن جــهــة اخـــرى تــراجــعت
بكرة أسـعار النـفط في التعـامالت ا
امـس مـا قــلـص مــكـاسـب األســبـوع
اضي وسط مخاوف من استمرار ا
ــا ــعـــروض الــنــفـــطي.ور وفـــرة ا
يـــعـــرقل الـــتـــوتــر الـــتـــجـــاري بــ
ـتحـدة والصـ التـعافي الـواليات ا
االقـتصـادي حتى بـعد بـدء تخـفيف
إجــراءات الــعـزل الحــتـواء فــيـروس

كــورونــا.وهــبــــطت الــعــقــود اآلجــلـة
لـــلــخــام األمـــريــكي غــرب تـــكــســاس
6 الـــــــــــوســــــــــيـط 1. 46 دوالر أو 7.
بـللمم.وانخفضت العقود اآلجلة خلام
ـئـة إلى بـرنت  90 سـنـتـا أو 3. 4 بـا
25. 54 دوالر لـــلــــبـــرمـــيل بـــعـــد أن
المـــــست 25. 53 دوالر. وكــــان خــــام
اضي بـنـحو بـرنت ارتـفع األسـبـوع ا
دة ئة بـعد أن تكـبد خسـائر   23 بـا

ثالثة أسابيع متتالية. 
والقـت األســــواق دعــــمــــا األســــبـــوع
ـــقــرر أن يــبــدأ ـــاضي إذ كــان من ا ا
مـــنــتــجـــو الــنــفط الـــكــبــار بـــقــيــادة
الـســعـوديـة وروسـيـا خـفض اإلنـتـاج
في أول أيـار. بينما قال أكـبر منتج
ـتحـدة إكسـون موبيل في الـواليات ا
وشـيفرون إنهما سـيخفضان اإلنتاج

 400ألـف بـرمــيـل يــومـيــا خـالل هـذا
الـربع.لكن تعليقات الرئيس األمريكي
دونـالد تـرامب التي هدد فـيهـا ببحث
زيـادة الرسـوم الكـمركـية عـلى الص
ردا عـــلى تــفــشـي فــيــروس كــورونــا
جـــــددت اخملــــاوف من أن الـــــتــــوتــــر
الـــتـــجـــاري قـــد يــــعـــرقل الـــتـــعـــافي
االقـتـصـادي ويـنـهي مـكـاسـب أسـعار
الــنــفـط.وســبق لــلــدول األعــضــاء في
صــــفـــقـــة أوبك + ان اتــــفـــقت في 12
ـاضي عـلى خـفض إنـتـاج نـيــسـان ا
ـقـدار 9 . 7 مــلـيـون بـرمـيل الــنـفط 
يـــومــيًـــا في أيـــار وحــزيــران  2020
ـــقــدار 7 . 7 مـــلـــيـــون بــرمـــيل في
الــنــصف الــثــاني من الــعــام اجلـاري
ــقـدار 5. 8مــلـيــون بـرمــيل أخـرى و

حتى نهاية نيسان 2022 . 
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 أعــلـنت وزارة الـنـفط اإليـرانـيـة أن
ـندوب اإليراني لدى مـنظمة الدول ا
ـصـدرة لـلـنـفط أوبك حـسـ كـاظم ا
بـور أردبـيلي دخل في غـيـبوبـة إثر
إصـابـته بـنـزيف دمـاغي. واوضحت
الـوزارة في تـغـريـدة عـلى تـويـتر ان
اردبــيــلـي دخل مــســتــشــفى الله في
طــهـــران وهــو في غــيــبــوبــة. وادى
اردبـيلي دورا مـهما في الـثمانـينات
خـالل احلــرب بــ الــعــراق وايـران
حــ كــان وكـيـال لـوزيــر الــنـفط في
ضـمـان اسـتمـراريـة مـبيـعـات الـنفط
االيــراني. وفي  1985 عـ مـنـدوبـا
لـــبـالده في اوبك  قـــبل ان يـــصـــبح
سـفيرا في اليـابان  ثم اصبح وكيال
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لـــلــرئـــيس ومــعه الـــوزراء). وتــابع
(حـيث يـصـدر قـرار تـعـيـ احملافظ
مـن مـــجـــلـس الـــوزراء بـــأجــــمـــعه
ـهـدي والـوزراء معه; رئـيـسه عـبد ا
ـهـدي بـتـعـيـ لـذا فـأن قـرار عـبـد ا
مــحـافظ ذي قـار الـنــاصـريـة أنـعـدم
اسـاسه الدستوري وتوارى مصدره

القانوني).
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ـعادن تـوضـيحـاً لـبيـان خـلـفيـة احلـريق الذي أصــدرت وزارة الـصنـاعـة وا
أنـدلـع بـالــقــرب من مـصــانع ألــبـان أبــو غــريب الــتـابــعــة الـشــركــة الـعــامـة
ـكتب اإلعـالمي للـوزارة في بـيان امس ان للـمـنتـوجـات الغـذائـيـة . وقــال ا
(احلريق نـشب في احلشائـش احمليطة بالسـياج الواقع على الشارع العام
سافة 700 مـتـر) الفتاً إلى أن والذي يـبعد عن مصـانع ألبان أبو غـريب 
ـدني تمـكـنت من إخـمـاد احلـريق دون اي خـسائـر بـشـريـة (فـرق الـدفـاع ا
صـانع ألـبـان أبو وماديــة). وأكــد االبـيـان (عـدم حدوث أي أضـرار تـذكـر 

.( غريب وان حركة العمل واإلنتاج تسير بشكل طبيعي جـداً

بـندر حلقيبـة النقل وعدنان درجال
لـوزارة الشبـاب والرياضـة ومحمد
كـر جاسم للزراعـة). وكانت الكتل
الـشـيعـية قـد اعتـرضت في اجتـماع
اضي على مرشحي مساء السبت ا
وزارات االتـصاالت والتعليم العالي
والــــــثـــــقــــــافـــــة والــــــتــــــخـــــطــــــيط
والـــعـــمل والـــشـــؤون والـــتـــربــــيـــة
االجــتـمــاعـيــة لـكــنـهــا اتـفــقت عـلى
مــرشــحي  8 وزارات مـن مــجــمـوع
ـــكـــتب  22 وزارة. وقـــال عـــضـــو ا
الــسـيـاسي لــتـيـار احلــكـمـة  فـادي
الـشـمـري  في تـغـريـدةً عـلـى تـويـتر
إن(احلـــكـــمــة والـــفـــتح وســـائــرون
والـنصـر وحتالف الـقوى واألحزاب
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كــورونــا اجلــدل بــ نــائب عــضــو في
جلـنـة الـنـفط والـطـاقـة الـنـيـابـيـة وبـ
خـبيـر قانوني. وقـال جمـال احملمداوي
وهـو نـائب عن مـحـافظـة الـبـصرة  في
تـغريـدة على تـويتـر رصدتـها (الـزمان)
ن يــدعي امـس ( نـســتــغــرب كــثـيــراً 
اخلــبــرة في اجملــال الــقــانــوني امــثـال
طارق حرب الذي تتباين مواقفه ورؤاه
ــتــنـفــذين) وتــمــيل بــحــسب رغــبــات ا
مــــشـــــيــــرا الى ان (والــــســـــبب واضح
ومـعــروف لـلـقـاصي والـداني والـلـبـيب

باالشارة يفهم) بحسب تعبيره.
 ôuł WFł«d

واضــاف انه (في رده عـلى رأيـنـا الـذي
عــرضــنــاه في مـؤتــمــر صــحـفـي حـيث
ـراجـعـة جـوالت الـتراخـيص طـالـبـنـا 
الـنـفطـية واقـتـرحنـا ان يسـتـخدم مـبدأ
الـقـوة الـقـاهـرة لـتـكـييـف وضع جوالت
الـتـراخـيص وجتـنـب العـراق مـزيـد من
اخلــسـائـر االقـتــصـاديـة نـرى ان طـارق
حـرب لم يطـلع اصال على وثـائق عقود
اخلــدمـة والســيـمــا الـفــقـرة    31الــتي
حتـدثت عن الظروف الـقاهرة ) .وانهى
احملـمـداوي تـغريـدته قـائال (نـدعـو الله
ان يــجـــنب الــعــراق واقــتــصــاده وأمن
مــــواطــــنــــيه الــــغــــذائـي اخلــــســــائـــر)
ن يـدعي في مـسـتـشـهـدا بـالـقـول ( قل 
الـعلم فلسفة حـفظت شيئا وغابت عنك
أشــيــاء ). وكـان احملــمــداوي قــد طـالب
بـلمراجعـة جوالت التراخيص الـنفطية
وذلـك بسبب تـفاقم الوضع االقـتصادي
جــراء تـفـشي وبــاء كـورونـا. وقـال  في
بـــيـــان ان (ظــهـــور جـــائــحـــة كـــورونــا

وانــعـكـاســاتـهــا عـلى االقـتــصـاد وآثـار
ــبــرمــة قــبل االلــتـــزام بــالــتــعــاقـــدات ا
ـكن اقـتـراح أحـد طـريـقـ حـصـولـهـا 
لـتـكيـيف حالـة تلك الـعـقود ومـنهـا على
ـــثـــال جـــوالت الـــتــراخـــيص ســـبـــيل ا

النفطية). 
…d¼U  ·Ëdþ

واضـاف (إمـا ان يـطـبـق مـبـدأ الـظروف
الــقــاهـرة لــكـون تــنــفـيــذ تــلك اجلـوالت
مـكـلـفًـا ويـرتب ضـررًا بـلـيـغًـا عـلـى أحد
ا طـرفي العـقد وهـو الدولة الـعراقـية 
يـتـيح تـعـديـل الـتـزامـات أطـراف الـعـقد
وتـخـفيـفهـا لتـقـليل الـضرر الـواقع على
الـــــعــــراق مـن جــــراء عـــــقــــود جــــوالت
الـتراخـيص أو يتم تطـبيق مبـدأ القوة

اعــتـيـاديــة) ومـضى قـائـال أنـهـا (أزمـة
خـــطــيـــرة لم يـــســبق ان تـــعــرض لـــهــا
ــسـؤول عن الــعــراق) مـتــســائال ( من ا

رّ?) هذا الواقع ا
وخــــــلص اجلــــــلـــــبـي الى الــــــقـــــول أن
ـســؤولـيـة عن الـقـرار او عـدم اتـخـاذ (ا
ـــكن ان نــتــجــاوزهــا بــتــولي قــرار ال 
اضي هامها ونسيان ا حكومة جديدة 
وعـفا الله عـما سلف.. ونـبدأ من جديد)
مـيـدفا انه (هـكذا حـال العـراق منـذ عام
2003). وانـخـفـضت أسعـار خـام برنت
ــاضي إلى نـحـو 20 دوالراً األســبـوع ا
ستوى األدنى لـلبرمـيل الواحد وهـو ا
مــنــذ الــعــام 2003 فـي أعــقــاب تــضـرر
ي على النفط بسبب تفشي الطلب العا
فـيـروس كـورونـا وما سـبـقـهـا من حرب
ــنــتــجــ الــرئــيــســ األســعــار بـــ ا
الـسـعوديـة وروسيـا فـيمـا انـهار الـنفط
االمــــريـــكي الـى ارقـــام تــــاريـــخــــيـــة لم
يــشــهـدهــا من قـبـل اذ وصل الى ارقـام
ســالــبــة قــبل ان يــسـتــعــيــد شــيـئــا من
عـافـيـته بـعـد ايام .والـعـراق ثـاني أكـبر
مــنــتج لــلــنــفط في مــنــظـمــة أوبك ومع
انــــخــــفــــاض األســــعــــار وتـــخــــفــــيض
الـصادرات يتـوقع اخلبراء ان يـنخفض
صــافي دخل الــعــراق بـنــســبـة  65 في
ـئة في العام  2020 بـعجز شهرً قدره ا
 4 مـليـارات دوالر مخـصصـة فقط لدفع
الرواتب واحلفاظ على استمرارية عمل

احلكومة.
ـراجـعـة جوالت ـطـالـبـة  كـمـا اثـارت ا
الــتـراخـيص الـنــفـطـيـة  بــسـبب تـفـاقم
الـوضع االقـتـصـادي جـراء تـفـشي وباء
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الـقـاهـرة الـتي تـتم إنهـاء الـعـقـد بـشكل
تـــام وإعــادة الــتــعـــاقــد وفق الــظــروف
ا يـراعي مصـلـحة الـطرف اجلـديـدة و
ـتـضرر من هـذه التـعاقـدات) موضـحا ا
ان (الــضـرر والـتـكــلـفـة الـبــاهـظـة الـتي
تـكـبـدهـا االقـتـصـاد الـعـراقي مـن اجراء
تـلك العقـود النفـطية في ظـروف ما قبل
جائحة كورونا كانت واضحة وتفاقمت
بـشـكل شـديد بـعـد انـتشـار الـوباء). من
جـــهـــته قـــال حــرب فـي مــنـــشـــور عــلى
صــفـحـته في فــيـسـبـوك اطــلـعت عـلـيه(
الــزمــان) امس ان  احـد الــنــواب طـالب
بـتــعـذيل او الـغـاء جـوالت الـتـراخـيص
فـي حـــ ان الـــعـــقــــودر بـــ الـــعـــراق
والـشركات الـنفطـسة تتـضمن منح  11
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 حــذر اخلـبـيــر  ووزيـر الــنـفط األسـبق

عـصـام اجللـبي من ان الـعراق سـيشـهد
أزمـة خـطـيرة لم يـسـبق ان تعـرض لـها
مـن قـــبل مـــشـــيــــرا الى أن احلـــكـــومـــة
ســتـعــاني عـجــزاً مـالـيــاً كـبــيـراً . وقـال
الي اجلـلبي في ايضاح بـشأن الواقع ا
لـــلـــعـــراق تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن
(ايـرادات الـعـراق من الـنـفط عام 2020
ـتحقّق مـنها لـشهر كـانون الثاني هي ا
ـتــحــقق مــنــهـا 6.163 مــلــيــار دوالر ا
لـشـهـر شـبـاط هي 5.053 مـلـيـار دوالر
ـتـحقق مـنهـا لشـهر آذار هي 2.989 وا
مــلــيــار دوالر) مــضــيــفــا أن (الــواردات
توقعة لشهر نيسان تبلغ نحو ـالية ا ا
ــتــوقــعـة مــلــيــاري دوالر والــواردات ا
لــشـهــر أيـار هي 1.125 مــلـيـار دوالر).
واوضـح إن (احلـاجــة لـتــســديـد رواتب
ـتـقـاعـدين لـشـهـر نـيـسـان ـوظـفـ وا ا
ولـــكل شـــهــر الحق تـــبــلـغ حــوالي 4.5
مــلـيـار دوالر. وتـوظف احلــكـومـة نـحـو
أربـــعــة ماليــ عـــراقي وتــدفع رواتب
ثـالثــــة ماليـــــ مــــنـــــهم والـــــرعــــايــــة
لـيون موظف) مـشيرا الى االجـتماعـية 
ـطـلـوبة أن (احلـاجـة لـكـامل الـنـفـقـات ا
لـشــهـر نـيـسـان ولـكل شـهـر الحق تـبـلغ
حــــوالي 7 مــــلـــيــــارات دوالر).  ولـــفت
اجلـــلــبي الى انـه (لم يــتــبـق حلــكــومــة
تـصـريف االعمـال سـوى ايّام ويـفـترض
هامـها وال توجد تـولي حكومة جـديدة 
بـعـد موازنـة مصـدقة لـعام  ?2020كـما
ـــواجـــهـــة لـم يـــتم اتـــخـــاذ اي اجـــراء 
االزمــة) واصـفــا ايـاهــا بـأنــهـا (لــيـست

WODHM « hOš«d² «  ôuł WFł«d0 W³ UD*« ÊQAÐ w½u½U Ë VzU½ 5Ð ‰U−Ý

WŠU²*«  U½UJ ù« o Ë 5Hþu*« Vð«Ë— ·d  ∫ÊU²Ýœd
ÊU e « ≠ qOÐ—«

ـوظـفـ بـحـسب اإلمـكـانـات قـررت حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان الـبـدء بـصـرف رواتب ا
ـتـاحـة حـالـيـاً كـمـا اعـلـنت خـطـتـهـا االسـتـثـمـاريـة لـلـعـام اجلـاري. وقـال بـيان تـلـقـته ا
(الزمـان) امس ان (رئيس حكومـة اإلقليم مسرور الـبارزاني اجتمع بـالوفد احلكومي

اضي). فاوض الذي زار بغداد األسبوع ا ا
مـضــيـفـا ان (الـوفــد الـذي تـرأسه نـائب
رئـيس الــوزراء قـوبـاد الـطــالـبـاني قـدم
عـرضـاً مــفـصالً عن نـتـائج الـزيـارة إلى
بـغـداد كـمـا شدد الـوفـد عـلى اسـتـمرار
ــبــاحــثــات مع احلــكــومــة االحتــاديــة ا
لـــضـــمـــان وتــــأمـــ حـــقــــوق اإلقـــلـــيم
ومــســتــحــقــاته الــدســتــوريــة). وقـررت
احلــكـــومــة االحتـــاديــة ايـــقــاف صــرف
رواتب االقــلــيم لــعــدم الــتــزامه بــتــزيـد
قررة من النفط.  ومن بـغداد باحلصة ا
ـقرر أن يـزور الـوفد بـغداد مـرة أخرى ا
ـبـاحـثـات الـتي هـذا األسـبـوع إلكـمـال ا

اضي. اجراها نهاية االسبوع ا
¡uC « jOK ð

واشـــار الــــبـــيــــان الى انـه جـــرى خالل
االجـتماع (تـسليط الـضوء على الوضع
ـــالي الــــراهن في اإلقــــلـــيم إذ قـــررت ا
رئـاسـة احلـكومـة الـبـدء بـصرف رواتب
ـتــاحـة ــوظـفــ حــسب اإلمـكــانــات ا ا
حـاليـاً) مـضيـفا ان االجـتـماع ركـز كذلك
عــلى (أهـمــيــة االسـتــمـرار فـي تـطــبـيق
قـانون اإلصالح وتقرر الـبدء باسترداد
ديونـة للحكومة األمـوال من الشركات ا
هلة هـذا األسبوع وذلك بـعد انقضـاء ا
الـزمـنـيـة احملـددة لإلخـطـار الـذي اُرسل
لـتـلك الـشـركات). كـمـا نـاقش االجـتـماع

الــدعــوات احلـــالــيــة لـــتــطــبـــيق نــظــام
الالمـــركـــزيـــة اإلداريـــة في اإلقـــلـــيم إذ
ــؤتـلــفـة في احلــكـومـة شـددت الــقـوى ا
ـــســــألـــة هـي جـــزء من عـــلـى أن هـــذه ا
بــرنــامج عـــمل الــتــشــكـــيــلــة الــوزاريــة
الـتــاسـعـة ويـجب أن تــشـرف احلـكـومـة
عــلى ذلك وجـرى الــتـأكــيـد عــلى وحـدة
كــيـان إقــلــيم كـردســتــان ورفض جــمـيع
أشـكـال الـتـجزئـة. وكـان وفـد اإلقـلـيم قد
وصل مـساء الثالثـاء إلى بغداد وأجرى
باحثات عـلى مدى يوم جولـت من ا
ـسـؤول في احلـكـومة االحتـادية مع  ا
كـمـا اجـرى لـقـاءات مع قـادة ومـسؤولي
األحـزاب السياسـية للتـباحث بشأن حل
اخلالفـات الــعـالـقـة بـ بـغـداد وأربـيل.
من جـهــة اخـرى اعـلــنت حـكـومــة إقـلـيم
كــــردســــتــــان امـس االحــــد خــــطــــتــــهـــا
االسـتـثـماريـة لـسـنة  2020 ومـا بـعـدها
ـضي نـحـو كـردسـتـان مـتـطـور بـهـدف ا
ومــزدهــر.وتـــشــمل اخلــطـــة  قــطــاعــات
ـائــيـة ــوارد ا الــصـنــاعــة والـزراعــة وا
ـــصـــارف ـــالــــيـــة وا والـــســـيــــاحـــة وا
والــكــهـــربــاء واالتـــصــاالت والــتـــربــيــة
والـتـعـلـيم الـعـالي والـصـحـة والـشـؤون
االجـــتـــمـــاعـــيــــة واإلســـكـــان والـــطـــرق
والـتـجـارة والـثـقـافـة والـشـبـاب والبـنى

دوالرا عـن كل  بـرمــيل نـفط يــسـتــخـرج
ســواء كـان سـعــره اكـثــر من مـئـة دوالر
عـند ابرام الـعقود او اقل من  20دوالرا
كـما هو احلال اآلن.واضاف (نقول لهذا
 الـنـائب ان مـا ذكـرته صـحـيح اعـالمـيا
وسـياسيا لـكنه غير صـحيح قانونا ألن
مـنـا ذكرته يـنـطبق عـنـدما يـكـون العـقد
بــ طـرفـ  عـراقـيـ ) وتـابع ان ( مـا
يــقــوله الــنــائب ســراب قــاتــوني ووهم
تـشـريـعي وتـصـور غـيـر صـحـيح لـوجه
قــانـوني). وخــلص حـرب الى الـتــذكـيـر
ـا طـالب في حــيـنه بـأن تـكـون بــأنه طـا
حـصة الشركات االجنبية من استخراج
ـئويـة من سعر الـنفط تـكون بـالنسـبة ا

البرميل في وقت ليعه ال برقم ثابت.

ــرضـى يــحــتـــاجــونــهــا ولـــيــرفع من ا
مـعـنـوياتـهـا فتـعـود مـسرعـة إلى غـرفة
ة.وكـان الفتاً الـعمـليات بـتصمـيم وعز
دور الــطـبـيـبـات الــعـراقـيـات في األزمـة
احلـــالــــيـــة مع تــــطـــوع كـــثــــيـــرات من
اخـتـصـاصـات مـخـتلـفـة لـلـمـسـاعدة في
الـسيطرة عـلى اجلائحة في بـلد يسجّل
أدنـى مـعـدالت تــوظـيف بــ اإلنـاث في
الـــعـــالـم ال تـــتـــخـــطى حـــوالى  15في
ـــئــة.ويـــشـــيـــر خــالـــد إلى أن "حـــظــر ا
التجول مستمر والوضع يتفاقم" لذلك
"عـملنا على فـيديو لشكـر الطاقم الطبي
في الـعراق والـعالم كـله وحرصـنا على
".ويرى مخـرج العمل أن يـكون تـعليـميـاً
) أن مــــصـــطـــفـى الـــكـــرخي ( 29عـــامـــاً
"الـتـوعـيـة بـالفـيـديـو من أهم الـعـنـاصر
واألدوات الــتي جتـعل الـنــاس يـحـمـون
أنـفسهم بـأنفسـهم".ويضيف "مـهما كان
لـديـنـا من كـوادر طـبـيـة أو تـطـور طبي
لن نـتـمـكن من استـيـعـاب أعداد كـبـيرة"
ـسـتشـفـيـات معـتـبراً ـرضى في ا من ا
أن "مــقـاطع الــفـيــديـو هي من الــعـوامل

الرئيسة لتقييد انتشار الفايروس".

أب وابـنه ضـيـفـاً أخـضـر الـلـون يـعـرّف
عن نــفـسه بـاسم "كـورونــا" ويـدعـوهـمـا
إلـى تــــــــــوخـي احلــــــــــذر والــــــــــتـــــــــزام
الــتــعـقــيم.ورغم الــرفع اجلــزئي حلــظـر
الـتــجـول ال تـزال قـطـاعـات اقـتـصـاديـة
أســاسـيـة في حـالــة إغالق إذ لم تـفـتح
ـطـارات فيـما الـتـنقل بـ احملافـظات ا
ـدارس واجلـامـعات ـنـوع وال تـزال ا

مغلقة وصلوات اجلمعة متوقفة.
wzeł l —

واعـتـبـرت الـسـلـطـات أن الرفـع اجلزئي
قـد يـشـكل مـتـنفـسـاً لـلـنـاس خالل شـهر
رمــضـان ويــسـاعــد أصـحــاب الـرواتب
ـياومـ عـلى تأمـ قوت الـصـغيـرة وا
يــومـهم في أوضـاع مـعــقـدة.في بـغـداد
أيـــضــاً يــســـعى فـــنــانــون إلـى تــقــد
ـسـاعدة في مـجال الـتـوعيـة ألن "هذه ا
مــسـؤولــيـتــنـا" وفق مــا يـقـول مــصـمم
الــديـكـور الـداخـلي عــبـدالـله خـالـد (28
) لــفـرانس بــرس.ويـظــهـر فــيـديـو عــامـاً
تـمـثـيـلي  بـثه عـلى قـنـاة تـلـفـزيـونـية
مـحـلـيـة طـبـيبـة أنـهـكـهـا الـعـمل تـتـلقى
اتــصـال دعم من زوجــهـا لـيــخـبـرهـا أن

تـــســــجـــيل أكـــثـــر من  280 حـــالـــة في
الــبـصــرة وحـدهــا حــوالى مـئــة مـنــهـا
خالل األيــام األربـعـة األخـيـرة وبـيـنـهـا
أفـراد عـائالت كـامـلـة أو سـكـان من حي
ـنـاسبـة عـزاء ما واحـد جتـمـعوا مـثال 
يـشــيـر إلى انـعـدام االلــتـزام بـالـوقـايـة.
ويـضـاف إلى ذلك رفع الـسـلـطـات حـظر
الـتـجـول خالل سـاعـات الـنـهـار.ويـعـني
ذلك زيـادة الضغط على الطواقم الطبية
الـعامـلة في واحـدة من أكبـر محـافظات
الــبالد الــتي تــعــاني مـن نــظـام صــحي
مــتـهــالك أثــقـلــته سـنــوات من احلـروب
واحلـصار والعنف الطائفي.لذلك يقول
قــــاسم إن جــــزءاً مـن األعـــمــــال كــــانت
مـخـصصـة لـلكـوادر الصـحـية والـقوات
األمـــــــنـــــــيـــــــة الــــــــتي حتــــــــاول مـــــــنع
الـتــجـمـعـات.وعـلى أنــغـام أغـنـيـة "بـنت
ـصــريــة الـتـي القت رواجـاً اجلــيــران" ا
كـبيـراً في العـالم العربي أنـشد مـغنون
في مــشـهــد تـمــثـيـلـي آخـر يـشــارك فـيه
شـرطي على حاجز أمني "حظر التجول
من ورا كـــورونـــا والـــدنـــيـــا مـــذعـــورة
ومـجـنـونـة".وفي مـشهـد آخـر يـسـتـقبل

التواصل االجتماعي ضمن أنشطة جلأ
الـيــهـا فـنـانـون من مــحـافـظـة الـبـصـرة
الــغـنــيــة بـالــنــفط في جــنـوب الــعـراق
واطنـ بااللتزام بتدابير لـعلّها تقنع ا
ي لـلـوقـايـة من وبـاء كـوفـيـد- 19الـعـا
بـعد أن تـب أن الدعـوات والتـحذيرات
.ويـقـول الـرســمـيـة لم تـردع الــعـراقـيـ
رّ قـاسم لـوكالـة فـرانس بـرس "اليـوم 
بـــأزمــة فــيـــروس كــورونــا وبـــالــتــالي
وجـهنـا كل عمـلنـا إلى الشق الـتوعوي
لـناحية االلتزام بـتوجيه وزارة الصحة
من تـعقيم وغسل اليدين وما شابه".في
سـاحــة "حـارة الـضـبع" يـدخل عـصـام
ابـن أبــو عــصـــام والــذي يـــلــعب دوره
ــمــثل يــوسـف احلـجــاج فـي مــشـادة ا
كالمــــيــــة مع أبــــنــــاء حـــارتـه بـــســــبب
جتــمــعـهـم من دون أخــذ االحـتــيــاطـات
الـصــحـيـة الالزمـة.ويـقـول احلـجـاج إن
الـهـدف من الـتـمـثـيـلـيـة الـقـصيـرة "رفع
مـستـوى التـوعيـة من خالل الـكومـيديا
ـنازل والـوقـاية".وبـلغ عدد لـلـبقـاء في ا
ــعــلــنــة بـــالــفــيــروس في اإلصــابـــات ا
الــعـراق  2085 بــيـنـهـا  93 وفـاة. و

زوجـته االقـتـراب مـنه واحـتـضانـه لكن
ســرعــان مـا يــصـفــعــهـا مــتــسـائالً "أال
تـــعــرفـــ أن االحــتـــضــان والـــتــقـــبــيل
ـنـوعـان? أين كـمـامـتك?".ويـنـدرج هذا
ــشـهــد الـذي يــتم تـداوله عــلى مـواقع ا

{ الـــبـــصـــرة -(أ ف ب) - في مـــشـــهــد
تـمـثـيـلي قـصـيـر يـلـعب الـفـنـان مـحـمد
ــســلــسل قــاسـم دور أبــو عــصــام مـن ا
الـسوري الـشهـير "بـاب احلارة" فـيعود
إلى مــنــزله بـعــد غــيـاب طــويل. حتـاول
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وظف  تستقطع احلكومة من راتبه نسبة تتراكم لدى الدولة يوظف لدى احلكومة ا
ـتـراكـمة ـبـالغ ا لـصـاحله و كـقـاعدة عـامه عـلى احلـكـومه ان حتـتـسب فـوائد عن ا
ـتـجـمـعـة ـبـالغ ا اجملـمـعـة الـعــائـدة لـلـمـتـقـاعـدين عـلى ان التـقل عن   % 10عـلى ا
ـبالغ ـوظف مرتـبط بسـنوات خـدمـته لتـكون ا شـهـريا أول بـأول . علـما ان تـقاعـد ا
ستقطعة تتناسب مع الراتب التقاعدي الشهري الذي سيستلمه وسنوات خدمته ا

الفعلية .
هذا فقط لـلمـتقـاعدين الـعامـل وليس لـلمـتقـاعدين بال خـدمه مثل مـتقـاعدي رفحه
ومتـقاعـدي العـمل السـيـاسي ومن هم على شـاكلـتهـم مثل أعـضاء مـجلس الـنواب
الـذين لـيس لـديـهـم خـدمـة وظـيـفـيـة اذ يــجب ان يـحـتـسب الـراتـب الـتـقـاعـدي عـلى

سنوات اخلدمة .
نـحون دون استـحقاقـات اخلدمة وسـنوات اخلدمة ـمنوحـ او الذين  ان هؤالء ا
ثابة اكرامية او هبات او منح من يجب ان تعزل رواتبهم بحسابات خاصه ألنها 

الدولة تري احلكومة ضرورة صرف رواتب لهم .
ــتــقــاعــدين الــذين لــديــهـم خــدمـة ــوظــفــ ا ال يــجــوز اطالقــا الــتالعب بــرواتب ا
تراكـمة لدى احلـكومة  ,ال يـجوز االستقـطاع أي مبلغ واستـقطاعـاتهم التـقاعديـة ا
من رواتبـهم ألنهم قد اقـرضوا الدولة ولـهم فوائد عـلى تلك االستـقطاعات . أي ان
ـالـية ال ان تـسرق احلـكـومة كـانت مـثل البـنك ويحـق للـمواطن ان يـسـترد حـقوقه ا
بالغ اخملصصة تـقاعد الذي لديه خدمه و استقطاع ا استحقاقاته   ,ان راتب ا
سـاس به اطـالقا ألنـه ليـس هبـه من احلـكومـه بل هـو جزء من لـلـتـقـاعـد ال يـجـوز ا

وظف من عرق جبينه ووفق قانون صادر بذلك . راتب ا
ــتـقــاعـدين كــبــار الـسن ومــرضى والــتـزامــاتـهم ان جـمــيع ا
الـعـائلـية كـبـيرة فال يـجـوز خلـقيـا وال قـانونـيا وال اجـتـماعـيا
سـاس برواتبهم فهم ليسوا شبابا ليعملوا او يجدوا عمال ا
لهـم  حتى لـو ارادوا ان يـعـمـلوا شـحـاتـ فـهل هذه اخالق

نهك ليكون شحاتا ? تقاعد ا الدولة اجلديدة تكرم ا
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طارق حرب جمال احملمداوي عصام اجللبي 

احملـتــرم و الـسـادة في خـلــيـة االزمـة لإلســراع في اجالئي و جـثـة
كن من الهنـد الن كل تأخيـر لي في الهنـد معناه اخي بأسرع مـا 
وتى اضافة الى سؤ مبالغ مـالية اضافية اليداع اجلثة في ثالجة ا
ال لـتوفير الطعام و السكن حالتي الصـحية بسبب عدم امتالكي ا
شفى التي فيها جثة في الهند حـيث اسكن حاليا في احد اركان ا
اخي هذا حالي وحال عراقي آخرين معي علقوا في الهند عددهم
أكــثـر من 100 شـخص يـفــتـرشــوا شـوارع الـهــنـد مــا بـ مـريض
وكبار سن و نـساء وطالب بسبب تقطع الـسبل بهم و نفاذ اموالهم

فال يوجد فندق او سكن يستقبلنا.
واطن العراقي العالق في الهند  ا
ار علي حسن - رقم الهاتف : 009647708876070 أ

ـار عـلي حـسن سـافـرت برحـلـة عالج مع ـواطن الـعـراقي أ اني ا
ـريض الى الـهـنـد في مـديـنـة دلهي مـنـذ بـدايـة شـهـر مارس أخي ا
وأثـنـاء فـتـرة الـعالج حـدثت جـائـحـة كـورونـا و عـلـقـنـا فـي الـهـند و
وجـهنا نـداء استغـاثة للحـكومة الـعراقية لـإلسراع في اجالءنا لكن
شـفى خصوصا بعد ا اضطررنا لـلبقاء في ا دون اي استجابـة 
ا اضطررت اليداع سؤ حالـة اخي الصحية الى ان توفاه االجل 
جثـة اخي في ثالجـة مـشـفى اكـاش الـتي استـغـلت ازمـة كـورونا و
سـتشفى مبالغ مـالية كبيرة الظرف الصـعب ففرضت علي إدارة ا
مقابل ايـداع اجلثة إضافة إلى حجزهم على جواز سفري و جواز

الية .. ستحقات ا توفي حل تسديد ا اخي ا
تمثلـة بالسيد رئيس الوزراء  ولهذا انا اناشـد احلكومة العراقـية ا
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الـتحتية االقتصادية.واستعرضت هيئة
االســــتــــثـــــمــــار في اإلقــــلــــيم اخلــــطــــة
االسـتثماريـة للحكـومة لسنة  2020وما
ـســتــثــمـرين احملــلــيـ بــعـدهــا عــلى ا
واألجــانب خالل مــؤتـمــر صــحـفي.ومن
ب ألف مشروع مدرج في اخلطة هناك
 461 مشروعاً صناعياً و 113مشروعاً

زراعـياً و 227 مـشـروعـاً سيـاحـياً. وفي
قـطــاع اإلسـكــان هـنــاك مـشــروع لـبــنـاء
عشرة آالف وحدة سكنية في محافظات
وجب اخلطة ستتولى هيئة اإلقليم .و
االســـتـــثـــمـــار فـي كـــردســـتـــان من اآلن
فـصاعداً حتـديد مشاريع االسـتثمار في
كل قـطـاع لـلــمـسـتـثـمـرين الـراغـبـ في
االسـتـثمـار في اإلقـلـيم.وكانـت الطـريـقة
ـعمول بها في السابق تتمثل في قيام ا
ـسـتـثـمــر الـذي لـديه مـشـروع بـتـقـد ا
مـشـروعه لـهيـئـة االسـتـثمـار لـلـحـصول
ــال عــلى إجــازة.وبــلــغت كــلــفــة رأس ا
ـستـثـمر ـسـتثـمـر احمللي واألجـنـبي ا ا
ــشـاريع اجملـازة  52مــلـيـار دوالر في ا
صادقة على قانون االستثمار في منذ ا
ــان كـردســتــان في الــعـام 2006 في بــر
شــأن ذي صـــلــة اعــرب رئـــيس حتــالف
احملـافظات احملررة خميس اخلنجر عن
وظف والعامل رفـضه لقطع رواتب ا
في الـقـطـاع الـعـام في كـردسـتـان.وكـتب
اخلــنـــجــر فـي تــغـــريــدة عـــلى تــويـــتــر
رصـدتـهـا (الـزمـان) امس ان (اسـتـخدام

ورقـة الرواتب في الـضغـوط السـياسـية
عــلى اقــلــيـم كــردســتــان أمــر مــرفــوض
ـــكن االســتـــمـــرار به). واضــاف ان وال
(اهل كـردستـان أهلنـا نتـقاسم مـعهم ما
لــديـنــا ونــعــيش مــعـهم أخــوة في وطن
واحـــد). ورأى ان (دفــعــهـم كل مــرة إلى
خـيارت صعبة ليس في مصلحة العراق
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من جـهة اخرى استعـرض مجلس إقليم
كـردسـتـان لــشـؤون الـنـفط والـغـاز كـافـة
وثقـة والدقـيقة عـلومـات ا الـبيـانات وا
Deloitteمن قـــــبل شـــــركـــــة ديــــلـــــويت
ية بشأن تصدير النفط واستهالكه العا
ومـصاريفه وعائـداته لسنة 2019 كجزء
ـبادرة اخلـاصة بالـشفافـية. وقالت من ا
حـكومة اإلقـليم في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انه يـــــســــرهــــا (عـــــرض جــــمــــيع
ــوثـــقــة بــشـــأن تــصــديــر الــبــيـــانــات ا
واسـتـهالك ومصـاريف الـنفط وعـائداته
في كــردسـتـان لـعـام 2019 من 1 كـانـون
الـثـاني لـعـام 2019 حـتى 31 مـن كـانون

األول لعام 2019 من قبل شركة ديلويت
ــيـة لـلـتـدقـيـق) مـشـيـرا الى انـهـا الـعـا
(واحـــدة مـن أكـــبــــر أربع شــــركـــات في
ــوقع الــرســمي مــجــال الــتــدقــيـق في ا
حلــكــومــة اإلقــلــيم ).ويــعــرض الــبــيـان
تـقــاريـر بـالــلـغــات الـكـرديــة والـعــربـيـة
واإلجنـلـيـزية عـن كل ربع من عام 2019
بـشكل منـفصل مع نشـره ايضا لـتقرير
تـابعـة لعام 2019 عـام إزاء التـدقيق وا
بــهــدف طـــرح فــكــرة عــامـــة لألنــشــطــة
الـســنـويــة. وتـابع الــبـيــان ان (مـجـلس
كــردســـتـــان لـــشـــؤون الـــنـــفط والـــغــاز
ســيـســتــمـر في الــعــمل من اجل إغــنـاء
وتـطـويـر الــتـقـاريـر الـتـابــعـة لـلـتـدقـيق
الحـظـات ـتـابـعــة بـاالعـتـمـاد عـلى ا وا
ـعــنـيـة وال ـقــدمـة من قــبل اجلـهــات ا ا
ســيــمــا اجملــتــمع الــدولي حــيث يــؤكــد
اجملـلس الـتزامه جتـاه شـعب كردسـتان
ــيـة بــاسـتــمــرار شـركــة ديــلـويـت الـعــا
سـتقل ـتابـعة والـتدقـيق ا لـلتـدقيق بـا
لـقــطــاع الـنــفط والــغـاز بــكل عــمـلــيـاته

وأقسامه).

جلسة مجلس وزراء إقليم كردستان
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سـتـعـود حـقـائـبـهم دون اكـتـاف حتـمل فـيـهـا رائـحت اوالده الـذين اصـبـحـوا ايـتام
ضـفـيـره زوجـة وصـرخــة ام وشـتـات عـائـلــة وحـداد االحـبـة سـتــحـمل ايـام شـبـاب
بضـحكات وبـقصص حـب عاشهـا بخـذالل وانتـصارات ..بـكلـمات اشـتيـاق وحن
كم تـفـقـد اشـخـاص وكم عـصـر قـلـبه حلـظـات االشـتـيـاق كم دونت الـذكـريـات هـنـا
وهنـاك وكم رن هاتفك وجتيب كي تطمن ام قلقة لتأخرك وكم اعطيت وعود لطفالك
بشـراء مالبس العيد واين سـوف يكون مكـان اخلروج ..هل اخبرك قـلبك هذا اخر
لقـاء مع زوجتك ..هل قبـلت يد والدك وسلـمت على اخيك الـذي نكسر ظـهره بعدك
..هل تـأملت وجـه والدتك قـبل الـوداع ..الم حتـلم بـعـلم يـحـيط جـسدك وانت ذاهب

قدسة . للمراقد ا
كان .. سوف تهدا تلك البندقية الثائرة واخلوف سوف يعم ا

لقد رحل من كان ساهراً كي ننام ونحلم ..
اهدى الينا روحه حتى نشتري فرحه العيد ..

يـضـيف الى الـفـرات قطـرات دمـاء حـتى يجـري بـارضـنـا وتسـقى زرعـنـا ..اغمض
عـيـنـاه حـتى تـلـد امـراة طـفل يـصـرخ مـعـانق احلـيـاة ..سبـل يداك
حـتى اخــيـة تـكــتف بـالـصالة ..حــضن الـتـراب حــتى تـكـون
العـراقية اكثر اشراق ..ذهب الى مثواة االخير بظلمة القبر
يـــرحب حــتى تـــشــرق شــمــسـك يــاعــراق هل بـــشــرك الــله

بشهادة وتسارعت لها ..هكذا يكون رحيل الرجال ..
رحم الله شهدائنا االبرار
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(1) 
في كل مـناسبـة تأريـخيـة له عالقة بـظهـور و انتـشار تـيار الـفكـر اليـساري كان
يجـذب حماسنا ايام كنـا شباب و نعتبره بـاب علينا ان ندخل من خالله باجتاه
الـطريق  الـذي ياتي بـثمـره وكان مـضـمون الـشعـار ( وطن حر وشـعب سعـيد)
اذا انـكسر هذا احللم الرائع نشـعر باحلزن يشـوبه بقهر اجبـاري و نتسائل : 
و امـتدد فكـر النـفاق الـغارق في كل شيء فـاسد مسـتغال كل الـقوى االنـسانيه
لـصاحله ‘ذلك الـفكر الـذي  كنا تـعرفنا عـلى خبثـه حتت عنوان ( الـرأسماليه )
رغم ان االبــطــال الــصـادقــ  الــيـســار ضــمن مــسـيــرة كــسب اخلــبـز احلالل
لـ(الــكـادحــ ) كــانــوا صـادقــ في مــواقــفـهم بــدلــيل ضــحـوا بــكل شــجــاعـة
بـارواحهم من اجل ان يـاتي الـيوم  الـذي يـتحـقق فـيه االشتـراكـية الـذي فـهمـنا
مضـمـونـهـا  هـو توزيع كـل ما يـنـتـجـة الفـكـر والـكف والـيـد الـيسـاري بـالـعـدالة

لالنسان الذي عرفنا قيمته بانه ( اثمن راسمال ) في الوجود .
ناسبـات ودون مبالغـة اشعر ان كل من فتح عـينه على فكـر اليسار وفي هـذه ا
ا وصلت ا  ( وأنا الـفقير مـنهم ) يشعـر باحلزن الصادق في هـذا العصر مـتأ
الــيــة تــضــحـــيــات الــكــادحــ الـــصــادقــ ...ويــتــســـال : كــيف هــذا االحــمق
(غـورباتـشـوف ) تـسـول له نـفـسه ان يـفـتح بـاب االنهـيـار بـهـذه الـطـريـقـة  التي
التـخلو من الـغباء ? واين ذهـبت االمواج البـشرية خـلف الستـار احلديدي الذي
سـلم ذلك الـغـبـي مـفـتـاحه الغـبى مــنه ( يـلـسن ) و مع هــذا الـتـصـرف انـهـارت
احالم الـيسار على االرض وحزننا اصبح ظاهرة نذرف فيه دموع حب اليسار
ـثالي مع كل ذكرى تاريخـيه واالول من ايار ابرزها ..? هل ان مرارة الـنتيجة ا
الـتي حــصـلت تـؤكــد بـان كالم  ( مــاوتـسي تــونك ) دون ان يـدرك يــقـصـد  به

ر من ورق ) ?   اليسار ( 
(2) 

ـاضي كـانت تـصـدر مـجـلـة في لـبـنـان بـاسم     في نـهـايـة سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
( الدسـتور ) يراس حتريرها الصحفي ( علي بلوط) وهذه اجمللة كانت مهمتها
نـشر السخريات عن ( االحتاد الـسوفيتي ذات احلدود الفوالذيه ..!!) ومع ذلك

كانت اجمللة تعيش على مساعدات مالية من التيارات اليسارية الشرقية …!!
اتذكر قام (بلوط ) في احدى جلسات السمر اخلاصة في نقابة الصحفي في
بغـداد وهـو في حـالـة سكـر قـال بـالنص : ( اسـتـلـمت لتـمـويل مـجلـتي الـفـلوس
بالـكواني من كـوريا الـشمالـية مـقابل بـعض دعايات لـكتب زعـيمـهم االوحد كيم

إيل سونك )
منـذ ذلك احلدث شعرت بـأن التيار اليـسار عمومـاً والشيوع خـصوصاً وكما
ـثل الــكـردي : يـركــضـون وراء طـاقــيـة طـيــرتـهـا الــعـاصـفـة ..!!  ‘فـإذا يــقـول ا
(بـلطجي مثل علي بلـوط استطاع  ان يلبس ( جهـات العالقات واالعالم للرفيق
كـيم ايل سونك هـكذا طـاقـية ) فـماذا الـبس مخـابرات الـنـظام الـعراقي الـسابق
وعن طـريق اجلبـهـة الـوطـنـيـة والقـومـيـة الـتـقدمـيـة كم طـاقـيـة عـلى راس الـرفيق

بريجنيف واحلزب الشيوعي العراقي ?!
ي اتذكر كـتب  هذا علي بلوط ـناسبة عـيد العمال الـعا وكالم يـذكرنا بحادث و
ايلي : ـناسبـة بدأها نـصا  عام  1969افتـتاحيـة في مجلـته الدستـور  بهذه ا
(في هـذا اليـوم من كـلـة سـنـة يظـهـر وجه كـارل مـاركس وبـلحـيـته الـبـيـضاء من
سـماء موسكـو وفي الساحـة احلمراء حتـديدا ويقـول : ياعمـال العالم اعذروني

شهورة : ياعمال العالم احتدوا …!!!! ) بدالَ من مقولته ا
ريـرة للـحـركة الـشيـوعـية في الـعالم وبـعد هـذه التـجـارب ا
عـمـومـا والـشــرق خـصـوصـا هل نـتــعـجب ان نـسـمع من
اصـلب مناضل يـساري والصـوفي الشيـوعي بهاءالدين
نـوري يقـول في اخر لـقاءصحـفي أنه يأسـف عن تاخره

بالتخلي عن الشيوعية …?!!!
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جنح فــريق طــبـي في مــســتــشــفى
حـافظـة كركوك آزادي التـعلـيمي 
في اجـراء عمـلـية جـراحـية خـاصة
ــريـضــة تــبــلغ من فــوق الــكــبــرى 
الـــعـــمــر  81 عـــامــا. وقـــال مـــديــر
ـســتـشــفى گــيالن قـادر في بــيـان ا
تــلـقــته (الــزمـان) امـس ان (فـريــقـا
سـتـشـفى طـبـيـا مـتـخصـصـا فـي ا
جنح في اجـراء عــمـلــيـة جــراحـيـة
خـاصـة مرحـلـة ما فـوق الـعمـلـيات
اجلراحـية الكـبرى الستـئصال ورم
مـعـقـد في حـوض الـكلـيـة الـيـسرى
ـريضـة تبـلغ من العـمر 81 عاما).
من جـــانـــبه اكـــد رئـــيس الـــفــريق

ــريـضـة عـبــاس كـمــال ذنـون ان (ا
كانت تعاني من إدرار دموي شديد
ونـقــصــــــــان الـوزن بـشـكل سـريع
وبعد اجراء الفحـــــوصات الالزمة
ـثــانـة الــتـشــخـيـصي من نــاظـور ا
ــــــفراس احللـزوني والتحاليل وا
اخملتـبرية حـيث اتضح وجود ورم
ا في الكـلية الـيسرى) مضيـفا (
اسـتـوجب اجـراء عـمـلـيـة جـراحـية
لـهـا  خاللـها اسـتـئــصـال جذري
للكلية اليسـرى مع احلالب االيسر
ـــثــانــة حــيث تــكــلــلت وجــزء من ا
العملية بالنجاح واحلالة الصحية
 لـلـمــريـضـة مـسـتــقـرة وتـتـمـــــــتع

بصحة جيدة). 
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وسط مــظـاهـر اخلـراب والـدمـار عـادت
ــمـيــز لـيــحـتل فــتـاة الــربـيع الــنـصب ا
وصل وبـالـتـحـديد مـوقـعه في مـديـنـة ا
ـــوقع قـــرب ســــاحـــة بــــاب الـــطــــوب  ا
ـوصل  حـيث ركـز مـديـنـة ا الـرئـيـسـي 
اعـــاده لــلـــوجــود الـــفــنـــان والــنـــحــات
ـعـروف ثــابت مـيـخـائــيل بـعـد ان قـام ا
عــنــاصـر الــدولـة االسـالمـيــة  بــتـدمــيـر
الـنصـب السـابق في حـزيران (يـونـيو )
عـــام 2014 والـــذي اجنــــزه الـــنـــحـــات
ــــوصــــلـي  فــــوزي اســــمــــاعـــــيل  في ا
ـنـصرم مـنـتصـف سبـيـعـيـنـات الـقـرن ا
..الـنـحـات ثـابت مــيـخـائـيل حل ضـيـفـا
على جريدة (الزمان)ليتحدث عن نصبه
ستقـبلية الذي اجنزه اضـافة العمـاله ا

وكان هذا اللقاء :
{ بــدايـة حتـدث لــنـا عن نـصب فــتـاة الـربـيع
ـكن تشـخيصـها عن ومـا هي الفـوارق التي 
الـنـصب الـسـابق الـذي اجنـزه الـفـنـان فـوزي

اسماعيل?
ـنـجـز احلـالي لـتـمـثـال فـتـاة الـربـيع -ا
يـخـتـلف في أسـلـوب النـسب اجلـمـالـية
للعمل فهو اكثر رشـاقة ونسبته تقريبا
ـــقــيــاس ثــمــانـــيــة وحـــدات ونــصف 
ـثاليةوجمالـية طيات القماش النسبة ا
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اكثر  من الـتمثال الـسابق اما بالـنسبة
لـوجه الـتـمـثـال فيـبـدو أكـثـر حتـديا من
الوجه الذي قـام بنحـــــته الـفنان فوزي
اسـمـاعـيل لكـن تبـقى قـاعـدة التـمـثال ال
عالقـة لـها بـالـنصـب من حيث أبـعـادها
وتـصــمــيــــــــمــهـا وبــالــنـســبــة لـفــتـرة
االجنــاز فــقــد اســتــغـرقـت مــني قــرابـة

الشهرين ..
{ وهـل هــنـالـك اعــمـال نــحــتــيــة تــعــتــبــرهـا

ا قمت باجنازه ? االفضل  
- يـبـقى نصـب  شهـداء سـيدة الـنـجاة
هــو الـــعــمل الــذي كــانـت لي بــصــمــة

يزة فيه..
ستــــقبلية التي تعد { وماهـي اعمــــالك ا

لها ?
-هـناك عـمل يـعبـر عن عـظمـة نيـنوى
احلـضـارية ..ان شـاء الـله اذا مـا نـفذ

يزا .. سيكون شيئا 
وهــو مـــطــروح حـــالــيـــا في بــلـــديــة
ـوصـل ووعــــــــدوني بـتـنـفـيـذه في ا
ــــــــــوصل إحــــــــــدى ســــــــــاحــــــــــات ا
وبــالــنـــــــــســبــة لـتــصــمـيــمه  فــهـو
يـحـمــــــــل رمـزيـة فـتـاة بـهـيـئـة ثور
مـجـنح وجـداريـات حـول هـذا الـرمز
تــــمــــثل تــــاريخ نــــيــــنـــوى الــــقـــد

واحلديث.

الفريق الطبي خالل اجراء العملية

صالح عبد الله 

ـــــعـــــتــــمـــــدة في واحملـــــلــــيـــــة ا
التصنيـع).

وأعلـن مدير عـام شركة الزوراء
الــعــامــة إحــدى شــركــات وزارة
ـعادن هــادي علـي الـصنـاعة وا
طـه عن تصـميم وتـصنـيع غرفة
تــعـــقــيـم االشــخـــاص بــجـــهــود
كـــوادر الــشـــركـــة الـــهــنـــدســـيــة
والفنية تنفيذاً لتوجيهات وزير
ـعادن صـالـح عبـد الصـناعة وا
الــــله اجلـــبـــــوري وتـــوصـــيـــات
ـــــركــــزيــــة خــــلــــيـــــتي األزمــــة ا
والـعـلـمـيــة في الـوزارة بـتـأمـ
متـطلـبات ومـستلـزمات الـوقاية
من فـيــروس كـورونـا واحلـد من

إنتشـاره .
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ونقل بيان تـلقته (الزمان) امس
عن طه تأكـيده أكــد ان (الشـركة
تــمــتــلك اإلمـــكــانــيــات الــفــنــيــة
والــتـــصـــنــيـــعـــيــة  واخلـــبــرات
ـــتــراكــمــة إلنــتـــاج وتــصــنــيع ا
ـواصـفات مـخـتـلف األجـهـزة بـا
ـعمـول بهـا في وزارة الصـحة ا
ولديـها اإلستـعداد الـكامل لدعم
الــــقـــــطــــاع الـــــصــــحـي من أجل

تخطي أزمة الوباء.
مـشـيـراً الى ان الـغــرفـة تـتـكـون
مـن هـــــــيــــــــكـل بــــــــعـــــــرض100
سنـتـمتـرا وطول120 سنـتمـترا
وبارتفاع 320 سنتمترا تتوزع
فـــــــيـــــــهــــــــا عـــــــدد من نـــــــوزالت
(بـخــاخـات) حـول الـشـخص في
غـرفــة الـتــعـقـيـم بـشـكـل يـضـمن
تـوزيع مـحـلـول الـتـعـقـيم بـشكل
متجانس وان الـتشغيل يتم عن
طـريق ضـخ مـادة الــتــعـقــيم من
خـــــزان بالســـــتــــيـــــكي ســـــعــــته
120لـــتــرا عن طـــريق مـــضــخــة
كهربائـية ثم إلى النوزالت التي
تــــعـــــمل عــــلـى حتــــويـل ســــائل
محـلول التـعقـيم إلى رذاذ بفعل

ضخة . ضغط ا
الفـتــاً الى وجـود مـتـحـسس في
مدخل الغرفـة يعطي اشارة الى

ــضـخــة بــالــعـمل عــنــد دخـول ا
الــشـخـص الى غــرفـة الــتــعــقـيم
دة 10- 15 وتـسـتـمـر بـالـعـمل 
ثــانـــيــة بـــشــكل أوتـــومــاتـــيــكي
وبــــاالمـــكــــان الــــتـــحــــكم بــــزمن
التعقيم  مـؤكداً حرص الشركة
عـــلـى تــنـــفـــيـــذ الـــتـــوجـــيـــهــات
الـــصــادرة مـن خــلـــيـــتي األزمــة
ــشـــكــلــة فـي الــوزارة وإجنــاز ا
كـلفة بـها بدقة جميع األعـمال ا
وكـــفــــاءة عـــالــــيــــة وفق أحـــدث

يـة).  واصفات العا ا
وأفـــصـح طه عـن ان (الـــشـــركــة
قــامت بــاهـداء غــرفـة الــتــعـفــيـر
ــــصـــنــــعـــة الى مــــســـتــــشـــفى ا
الزعفرانية الـعام وتشغيلها في
دخل الرسـمي للمـراجع في ا
ـسـتـشـفـى وادخالـهـا لـلـعـمل  ا
الفــتـاً الى ان الــشــركـة تــمــكـنت
أيــضــاً مـن تــصــمـــيم وتــنـــفــيــذ
وإنــــتــــاج جــــهــــاز لــــلــــتــــنــــفس
االصــطـنـاعي الــذي حـصل عـلى
ـعـايـرة من شـهـادة الـفـحص وا
ركـزي للـتقـييس قـبل اجلهـاز ا
والــسـيــطـرة الــنــوعـيــة وقـامت
ـســتـشـفـيـات كـذلك بـتــجـهـيـز ا
بــقـنــاني االوكــســجــ الــطـبي
بنقاوة عـالية لالسهام في دعم
الـــقــطـــاع الـــصـــحـي وإســـنــاده
الحـــتــــواء فــــايـــروس كــــورونـــا

ستجـد). ا
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وتـــــواصــل هــــيـــــئـــــة الــــبـــــحث
والــتــطــويــر الــصــنــاعي إحــدى
تـــشـــكـــيالت وزارة الـــصـــنـــاعــة
ـعادن إنـتـاج وجبـات ريـادية وا
ـطـهـرات ـعـقــمـات وا خملـتـلف ا
ـواجـهـة وبـاء ومــواد الـتـعـقـيم 
كـــورونـــا . وكـــشف مـــديـــر عــام
أحـــمـــــد ريـــحــــان دعـــيـــجـل في
تــصـريح لـلـمــكـتب اإلعالمي في
الــوزارة عن (تــمــكن فـريـق عـمل
من مـركـز بــحـوث ابن الــبـيـطـار
الـتـابع للـهـيـأة من إنتـاج وجـبة
ريادية من مادة الكحول بتركيز
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أعــلـنـت شـركــة الـزوراء الـعـامـة
إحـدى شركـات وزارة الـصنـاعة
ـنـفـذة ـعـادن عن أعــمـالـهــا ا وا
لـصـالح دوائـر الدولـة والـقـطاع

اخلـاص . 
وذكــر مديـر عـام الشـركـة هـادي
عـلــي طـه في تـصـريح لـلـمـكـتب
اإلعالمـي في الــــوزارة تــــلـــقــــته
(الــزمــان) امس ان (فــريق عــمل
شــعــبــة الــصــيــانــة واخلــدمـات
الـفـنيـة وشعـبـة التـطـبيـقات في
قسم اإلنـتاج قـام بتنـفيـذ أعمال
ـــــبـــــدل تـــــصــــــلـــــيح جــــــهـــــاز ا

االوتوماتيكي
ــــركـــز الــــدراســـات  اخلــــاص 
والـتـصـامـيم الـهـنـدسـيـة الـتابع
ــــائــــيـــة وفق ـــوارد ا لــــوزارة ا

برم معها). العقد ا
 مـبــيــنـاً أن (االعــمــال جـرت في
الورشة الفـنية لشعـبة الصيانة
ـــنـــصــــور الـــتـــابع في مـــوقـع ا
لـلــشــركـة وقــد  إدخـال جــهـاز
بدل الى العـمل بصورة جيدة ا
ضمن أعـمال الـصيـانة لـلوحات
الــســيــطـــرة حملــطــة الـــتــحــويل
(11Kv/380 v) الـــــثـــــانـــــويــــة
ــذكــور والــكــائن في لــلــمــركــز ا

منطقة الكريعـات). 
وأضــــــــــــاف أن (مـالك مـــــــــــوقـع
الــتـحــدي قــامت بـإنــتــاج سـيت
مـلـفـات حملـرك كــهـربـائي يـعـمل
باجلـهد الـعالي لـصالح الـقطاع

اخلاص .
مؤكداً ان شـركة الزوراء الـعامة
تـمتـلك خـبرات هـندسـيـة وفنـية
لـصيـانة وتـشغـيل جمـيع أنواع
احملــطــات الـكــهــربــائـيــة دعـــمـاً
لــــــقـــــطــــــاع الـــــكــــــهـــــربـــــاء وان
مـالكــــــــاتـهـا تـواصل أعـمـالـهـا
رغــــــــــم الـظــرف الــراهـن الـذي
ــر به الـبــلــد بـســبب فــيـروس

كورونـا).
وأفـــصـح مـــديــر عـــام الــشـــركــة
الــعــامــة لـــلــفــحص والـــتــأهــيل

الــهـــنــدسـي عـالء الــديــن عــبـــد
احلـسـيـن عـلـي عن قيـام شـعـبة
الـــتـــوكـــيـــد الـــنـــوعـي في قـــسم
اخملتبرات والتـفتيش الهندسي
ـنتـجـات عدد بـأعـمال الـتـوكيـد 
من الشـركات من بيـنها الـشركة
الـعـامـة لـلــصـنـاعـات الـفـوالذيـة
وشـــركــة اور الـــعــامـــة وشــركــة
ديـالى الـعامـة والـشـركة الـعـامة
لــلـــصـــنـــاعـــات الــكـــهـــربـــائـــيــة
وااللـكـترونـيـة والشـركـة العـامة
ـعـدات لـصـنـاعـة الــسـيـارات وا
والــشــركـــة الــعــامــة لـــصــنــاعــة
األسـمدة اجلـنـوبيـة إضـافة الى
الـــشــركـــة الـــعــامـــة لـــلــمـــعــدات
الــهـنــدسـيــة الـثـقــيـلــة الـتــابـعـة

لوزارة النفط .
مـشيـراً الى (ان شـعبـة الـتوكـيد
تــتــولى تــنــفــيــذ أعــمــال عــقــود
تـوكــيـد نـوعـي سـنـوي لــفـحص
مـــنـــتـــجــــات شـــركـــات الـــوزارة
الــشــقــيــقــة والــوزارات االخـرى
كـالكـرات الفـوالذية والـقابـلوات
ــــوصـالت الــــكــــهــــربــــائــــيـــة وا
بـأنــواعـهــا ومـحـوالت الــتـوزيع
ـــقــــايـــيس الــــكـــهــــربـــائــــيـــة وا
ولدات الكهـربائية وغيرها  وا
الفتاً الى ان إجراء الـفحوصات
ـيـة ــواصـفـات الــعـا ئة ضمنيـتم وفق ا 70 با

اخلـطـة الـتـي وضـعـتـهـا الـهـيأة
ـطــهـرات ــعـقــمــات وا إلنــتـاج ا

خالل هذه الفترة.
ـــعــقـــمــات مــؤكـــداً ان إنــتـــاج ا
بـكمـيات ريـادية سـيسـتمـر لسد
جـزء من حاجـة السـوق احمللـية
إضـافـة الى إجراء الـفـحـوصات
اخملـــتــبــريــة لــلـــمــنــتج وحــسب

الدساتير العلميـة).
 وأشـــار الـى ان (مــركــز الـرازي
لـــلــــبــــحــــوث وإنــــتــــاج الــــعـــدد
الـتـشـخـيـصــيـة الـطـبـيـة الـتـابع
لـــلـــهــيـــئـــة قـــام وبــتـــوجـــيه من
ستشار العلمي للوزارة عمـار ا
عـــبــــد الـــلـه حـــمــــد وبـــجـــهـــود
مــــتـــمــــيــــزة من فــــريق الــــعـــمل

بــتــحــضــيــر وجــبــة ريـاديــة من
وسط زرعي من مـــواد مــحــلــيــة
ـركــز تــســتــخـدم مــتــوفــرة في ا
أخوذة رضية ا لنقل العينات ا
من أشـــــــخـــــــاص مــــــشـــــــكــــــوك
بـأصــابـتــهم بـفــيـروس كــورونـا
لـغـرض نـقـلــــهـا الى مـخـتـبرات
ــــركــــــــــــزيــــة مع الـــــصــــحـــــة ا
مـسـحـات مـعـقـمـة خـاصـة بـأخذ
الـــعـــيـــنــــات من احلـــنـــجـــرة او

االنف).
الفــتـاً الـى ان (الـوسط احملــضـر
ــتـاز بـأنه جـاهــز لالسـتـخـدام
بدون حتـضيرات ويـحافظ على
الـفـيـروسـات حلـ نـقل الـعـيـنة

الى مكان الفحـص).
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عتز صـرية أيام ا جاء في ترجمـة (احمد بن طُولُون)  – أمير الديار ا
بالله  – والذي اسـتولـى بعـد ذلك على دمـشق وأنطـاكيه والـثغـور أيام

وفق) - : (ا
(كان يحفظ القرآن)

و (كان من أدرس الناس للقرآن) 
ن يعـيش في رحاب القرآن حـفظاً ودراسةً أنْ تـنعكس عليه توقع  وا
عـايـشة الـقرآنـيـة في مسـاراته كـلهـا لـيكـون صـادقاً مع ربه آثـار تـلك ا

ومع نفســـه ومع الناس ...
ولكننا نقرأ في ترجمته أيضا انه كان (طائش السيف) 

قال القضاعي :
يقال : انه أُحصي مَنْ قَتَلَهُ (ابن طولون) صبراً 

ومن مات في حبسه فكان عددهم ثمانية عشر ألفاً)
هـذا الـعدد الـضـخم من الـقـتلى يـشي بـانه لم يـكن اال مـتسـتـراً بـالدين
ظـالم ـثل هـذا ا واالّ فـانّ الـتـقيّ الـصـادق ال يـسـمح لـنـفـسه ان يـبـوء 

واجلرائم .
وال أدري كيف يوصف بانه (كان عادال) ?

و(حَسَنَ السيرة ) ...?
راجع ترجمته في وفيات األعيان البن خلكان / ج1/ ص 173

انّ التاريخ كثيرا ما يحابي احلُكّام ولكنه يناقض نفسه في ما يصدره
من أحكام ..!!
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صطـنعـة التي يـلجأ وهـناك من ينـخدع بـسهـولة وتنـطلي عـليه احلـيل ا
اليـها بعض احلـكّام لـلتغـطية عـلى ما تنـطوي عـليه نفـوسهم من خبث 

من قبيل ما نقلوه عن (أبن طولون) حينما جاءه وكيله وقال :
رأة وعليها اإلزرار وفي يدها خا الذهب   اني تأتيني ا

وتطلب مني أَفأعطيها ?
فقال له :

مَنْ مَدَّ يده إليك فَأَعطِهِ "
اقول :

لو أردتَ أنْ تقتصر على هذه الواقـعة وحتكمُ عليه من خاللها  أمكنك
االشادة به والثناء عليه .

والسؤال اآلن :
ثل هذا الصنيع ? هل كانت حياتُه كلها  وسيرتُه كلها مطرزة 

راقة ? فأين موضع الدماء ا
ـؤلــفـة  –من ـســجـونـ في الــزنـزانـات  –وهم بــاآلالف ا وأين مــوقع ا

األعراب ?
ا تكون له قيمـة ح يأتي بعد دراسة ان احلكم لِصالحِ رجلٍ معـيّن ا
ـيادين واالّ فـان أكبـر الـطواغـيت ال يخـلو سـاراته في كل ا وتـمحـيص 

ا يُمكنُ ان ينال به االستحسان . ام  من اإل
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ـة جـديـدة فـهي لم تـبـدأ بـابن طـولون ولم وظـاهـرة الـتـسـتـر بالـدين قـد
تختم بكثير من السلطوي في العراق اجلديد .

أنـهم أصــحـاب خـطب عــصـمــاء في الـنـزاهــة واألمـانــة واحلـرص عـلى
ا الصالح العـام ولكنهم لم يقـدموا لنا الـدليل العملي عـلى التزامهم 
يقـولون ال بل قـدّموا الـدليل عـلى أنهم لم يـتجـاوزا ذواتهم ومـصاحلهم

ومكاسبهم وامتيازاتهم .
وهنا تكمن الطامة .

انّ االحتـجاجـات الشـعبـية الـتي استـمرت لـشهور –بعـد ان نفـد صبر
اجلـمـاهـير  –لـتـعـكس انّ الـتـسـتـر بـالـدين لم يـعـد االّ
بـضـاعـة كـاسـدة  وانّ وعي اجلـمـاهـيـر والنـضج
الــسـيـاسي عــنـدهـا ال يــسـمـحــان ألحـدٍ من تـلك
الـزمـر الفـاسـدة أنْ يُخـفي حـقـيقـته عـنـهم  فهم
مـفضـوحـون مكـشـوفـون والبُدَّ من أنْ يـحـصدوا

مازرعوا  طال الشوط أم قصر .

الـية وعـدم احتواء ـوضوعيـة آلثار وتـداعيـات االزمة ا نظـراً للـظروف ا
جــائـحــة تـفــشي كـورونــا بــشـكــلـهــا الـنــهـائي ولــعـدم وجــود اجـراءات
الـية سـتوى عـقلـية  ادارة االزمـات   ا مـؤسسـاتيـة حقـيقـية واقـعيـة  
واالقتصادية  بل جنـد واقعاً   اتخاذ  اجراءات  مـالية واقتصادية او
السعي التـباعهـا بشكل اجراءات  اعـتياديـة   بعقلـية  معـاجلة مشاكل
ــالي مــالــيــة واقــتــصــاديــة اعــتــيــاديــة   لــغــرض  مــعــاجلــة الــوضع ا
وضـوعية الواقعيـة  واحلقيقية واالقتصادي االقرب لالنـهيار بظروفه ا
وازنة الـعامة في تـمثل بتـهاوي وانـهيار اسـعار النـفط الذي تـعتمـد ا ا
تــمـويـلـهـا عــلى ٩٢ %ـ  من  ايـرادات الـنـفط اخلــام. بـشـكل مـوضـوعي
الـيـة يكـون كـافيـاً ووافـياً  عن وواقـعي  ال اعـتقـد ان مـواجهـة االزمـة ا
عاجلـة والتصدي لهـا فقط بأسلـوب  اداري اقتصادي ناجع  طريق ا
ـا نتـصـورهـا وهي تـتعـمق وتـتـجذر في بل ان مـواجـهـة االزمة اكـبـر 
قـطاعـات الدولـة  بشـكل تـدريجي وتـأخر الـتـصدي لـها بـاسلـوب فريق
أزمـات مـالي واقـتصـادي خـبيـر مـقـتدر وعـدم احـتـواء اجلائـحـة سوف
ـالـيـة والـدخـول في تـكـهـنـات ومـراحل يـفـاقم مـن اتـسـاع اثـار االزمة ا

الي .  االنهيار ا
ـالـيـة احلـكـومـيـة  علـى عدم ونـظـراً إلصـرار  اجلـهـات االقـتـصـاديـة وا
سمـاع دعوات اخلـبراء واخملـتص واحلـريصـ على مـستـقبل البالد
وتقد الـنصائح االستـرشادية بـضــــرورة تشكـيل فريق أزمات مالي
ـاليـة بفـكر وعـقلـية اقـتصـادي  خبـيـر مقـتدر عـلى التـصـــدي لالزمـة ا

الية واالقتصادية  واخلروج منها بأقل اخلسائر  .  ادارة االزمات ا
هنية سؤولية ا لذا ندعوا بأخالص وبحرص وطني عـالي  ومن واقع ا
لقاة على عاتقنا اخمللص والسياس الوطني الرشيدين والوطنية ا
 اصـحـاب الـقـرار من ابـنـاء بـلـدنـا الـعـزيـز الـغـيـارى  الى تـدارك االمر
ــالي واالقـتــصـادي  وضـرورة وصـيـانــة وحـفظ الــبالد من االنـهــيـار ا
ـوضـوع اجلـوهـري الـذي يـهـدد كـيـان الـدولـة الـعـراقـيـة تـدارس هـذا ا
واالسـراع في اتـخـاذ قـرارات مؤسـسـاتـيـة حـاسمـة وجـذريـة مـدروسة
ـاليـة واالقتـصاديـة (بعـيداً عن األسـاليب وفـقاً لـعقـليـة ادارة االزمات ا
ؤسسـاتيـة  التـقلـيديـة التي تـنفع اسـتخـدامهـا في الظروف االداريـة وا
ـاليـة احلـقـيـقيـة )  لـعـدم وجود االعـتـيـادية ولـيس في ظـروف االزمـة ا
مـصدات مالـية واقـتصـادية حـقيـقيـة  ناجـعة  وضـرورة ايجـاد هياكل
وشـخـصـيات مـالـية واقـتـصـادية خـبـيرة مـقـتدرة بـديـلـة لقـيـادة الوضع
ـالــيـة ولــيس بـأســالـيب ـالي واالقــتـصــادي بـاســلـوب ادارة االزمــة ا ا
وسياسـات  االنفاق الـتوسعي او االنفـاق االنكمـاشي احلكومي  الذي
حلـد االن لم يـتـفق عـلى الـيـة اقـتـصـاديـة حـقـيـقـيـة بـخـصـوص انـتـهاج
ـالية يتم تـنفيذ استراتـيجيات اقـتصادية مـالية واقع للـتصدي لالزمة ا
الـية ـشاكل و االزمـات ا الـعمل بـشأنـهـا  ونخـرج من اطار مـعاجلـة ا
قاالت الى واقع عمل تـنفيـذي حقيقي واالقتصـادية من اُسلـوب واقع ا
الي  مع األخذ بنظر واقعي مع اهمية ودور  الـتنظير  االقتصـادي وا

االعـــتـــبــار ضـــرورة اإلســـراع بـــاتــخـــــاذ تـــدابـــيــر
واجـــــهة االزمـــــة احلـالية احترازيـة وحتوطـية 
الن تقــــــــديرات الـوضع احلالي  ال حتـــــــتمل
عركـة وانقــــــاذ البالد عدم النـزول الى ارض ا
ــــــالي من  مــــــؤشــــــــــــرات االنـــــــــــــهــــــيــــــار ا

واالقتــــصادي .

التمثال سيستقر في الساحة
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زودت شـركـة نـفط مـيـسـان الـقوات
األمـنـية في احملـافـظـة بكـمـيات من
ــســـتــلــزمــات ــعـــقــمــة وا ــواد ا ا
الـــصـــحـــيــــة  دعـــمـــاً لإلجـــراءات
والــتــدابـيــر احلــكـومــيــة جملـابــهـة

فايروس كورونا.
وقال معاون مدير عام الشركة علي
جــاسم حـــمــود فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمــان) امـس ان (هـــذا اإلجــراء
جــــاء ضــــمن مــــبـــادرة الــــشــــركـــة
لــلـــمــســاهــمــة في دعم ومــســانــدة
الــقــوات األمـنــيــة الـبــطــلــة  الـتي
تــطـبق إجـراءات احلــجـر الـصـحي
الـوقـائي وتمـارس دورهـا الـوطني
فـي مـــواجــهـــة فـــيـــروس كـــورونــا
ستجد وتأمـ احلماية الوقائية ا

.( للمواطن
ستلزمات مضيفاً أن (تقد هذه ا
تـأتي انسـجـامًا من الـدور الـوطني
الـذي تــتـبــنـاه إدارة الـشــركـة  في
دعم مخـتلف الـقطاعـات احلكـومية

ومنها قواتنا األمنية البطلة).
وأشــــار حـــمـــود الـى ان (مـــبـــادرة
شــركـتــنــا تـأتـي  في ظل الــظـروف
الـراهـنـة والـعصـيـبـة الـتي جتـتاح
العـراق والعـالم نتيـجة تـفشي هذا

الوباء).
مـوضحـاً ان (الـشركـة زودت قـيادة
الـشـرطــة ومـديـريـة مــرور مـيـسـان
وفـوج شـرطة نـفط الـعمـارة الـتابع

ــديـــريـــة شــرطـــة نـــفط اجلـــنــوب
ـركزي  بكـميات وسجن الـعمارة ا
نـتـسـب كـبـيـرة وكـافيـة جلـمـيع ا
فـي تــــلك الــــدوائــــر  من مــــعـــدات
سـتلـزمات الـوقايـة الشـخـصيـة وا
الـــصـــحـــيـــة والــلـــوازم الـــطـــبـــيــة

وغيرها).
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ـواد شــمــلت الفــتـاً إلـى أن (هــذه ا
الــــــــــكــــــــــفــــــــــوف 37,500 زوج 
والكـمامات 37,500 كمامـة أيضاً
ـعــقــمـة الــديــتـول (185 ــواد ا وا

لترا وكحول 185 لترا) .
مـبيـناً ان (تـلك الكـميـات ستـساهم
بــسالمــة ووقــايــة أفــراد األجــهــزة
األمـــنـــيـــة من مـــخـــاطـــر الـــعــدوى
واإلصـــابـــة بــــالـــفـــيـــروس أثـــنـــاء
تــأديــتــهم لــلــواجــبــات الــوطــنــيـة

ناطة بهم). ا
وكـــانت الـــشــركـــة مــنـــذ بــدء أزمــة
كـــورونـــا قـــد قـــدمـت الـــعـــديـــد من
ستلزمات الطـبية ومواد التعقيم ا
ــؤســـســـات األمـــنـــيــة  خملـــتــلـف ا
والـــصـــحـــيـــة فــــضالً   عن إطالق
حمالت التـعفيـر والتعـقيم لألحياء
الــســكـــنــيــة في مــديـــنــة الــعــمــارة
واالقـــضـــيــة والـــنـــواحي والـــقــرى
ــواقع الـنــفـطــيـة  والــقـصــبـات وا
ضــــمن اإلجــــراءات اإلحــــتــــرازيــــة
الـــوقـــائـــيـــة لـــلـــحـــد من إنـــتـــشــار
اجلــــائــــحــــة.وأدخـل فــــرع تــــوزيع
كـهربـاء ميـسان أحـد فروع الـشركة
الـعـامــة لـتـوزيع كـهــربـاء اجلـنـوب
ــاضـي  إدخــال يـــوم اخلـــمــيـس ا
مـغـذي الـغـديـر اجلـديد ( 11 ك.ف)
للعمل في قضـاء كميت بعد إجناز

ـئـة.  وقال الـعمـل بنـسـبة 100 با
مـديــر الـفــرع سـعــد عـبــد احلـسـ
ـالكــــات يـــــســـــر في بـــــيـــــان إن (ا
الـهنـدسة و الـفنـية في قـسم تنـفيذ
شاريع وبـدعم من قسم الـهندسة ا
ـيــكـانـيـكــيـة  انـتــهت من أعـمـال ا
استـحداث مـغذي الـغدير  11ك.ف
وإدخـاله لــلـعــمل .  وبـ يــسـر أن
تد بطول 3.5 كيلومترا غذي  (ا
يـخـرج من مـحطـة كـمـيت الثـانـوية

اجلديدة 11 / 33 ك.ف.
الفتاً إلى أن (الهدف من استحداثه
لـفك اإلخــتـنــاقـات احلــاصـلــة عـلى
ـــغـــذي حلي مـــغــذي الـــشـــهـــداء ا
الـــشــــهــــداء  فـــضـال عن ضــــمـــان
إســتـقــرار الـتــيـار الــكـهــربـاء و أن
ـغـذي اجلديـد يـغذي حي الـغـدير ا
و مـنـطـقة الـسـوق وسط الـقـضاء .
شروع كانت موضحاً : إن أعمال ا
نــصب عــمـــود ضــغط عــالي مــدور
ومشـبك بطول (70) كيـلومـترا مع
لـحقات  مـد قابلـو ارضي يخرج ا
ـسافة (105م)  ومد من احملطة 
ـنيـوم بـطول( 10500م ) أسالك ا
 مع نــصب فــنــجــان ضــغط عــالي
210 أقــراص عــازلـة 24 قــرصـا).
غذي مضـيفاً أن (أعـمال مشـروع ا
ضمن اخلطة االسـتثماريـة للشركة
الـعـامـة لـتــوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب
واستعدادات الفرع لفصل الصيف

احلالي).

عمال الكهرباء ينصبون مغذياً

تمثال فتاة الربيع
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Žبـيــروت (أ ف ب) - أقـرّت احلــكـومـة }
ــاضي خــطــة الــلــبــنـــانــيــة األســبـــوع ا
إصالحـيـة تقـدمت عـلى أسـاسـهـا بـطلب
ــســاعـدة إلى صــنــدوق الــنـقــد الــدولي 
الـبالد عــلى اخلـروج من دوامــة انـهـيـار
اقـتـصـادي مـتـسـارع جعـل قـرابة نـصف
الــســكــان حتت خط الــفــقــر.كــيف وصل
رحلة وبات في مصاف لبنان إلى هذه ا
الـدول األكثـر مـديونـيـة في الـعالم? وهل
مـساعـدة صـندوق الـنـقد كـفـيلـة وحـدها
بــإعـادة دفـع عـجــلـة االقــتــصـاد في بــلـد
صـغـيـر تــثـقل االنـقـسـامـات الـسـيـاسـيـة

والطائفية كاهله?
{ ما هي أسباب االنهيار االقتصادي?

- بــاشــر لــبــنــان بــعــد انــتــهــاء احلــرب
األهلية (1990-1975) االقتراض لتمويل
إعــادة االعــمــار. وأعــاد بــنــاء اقــتــصــاد
اعـتـمـد بــالـدرجـة األولى عـلى اخلـدمـات
والـــســـيـــاحـــة وجـــذب االســـتـــثـــمــارات
اخلــارجــيــة وهـي قــطــاعــات مــرتــبــطـة
ارتـبـاطـاً وثـيـقـاً بـالـوضـعـ الـسيـاسي
واألمني وتـقلـباتـهما مـحلـياً واقـليـمياً.
ـــــقـــــابـل لم حتـــــصـل إصالحـــــات في ا
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ـــا اعــتُـــبــر عــرّاب ــركـــزي الــذي لـــطــا ا
اسـتــقـرار الــلـيـرة مــنـذ عـام 1997 بدأت
تسارع منذ عام تقريباً مالمح االنهيار ا
مع أزمة سـيولة حـادة وشح في الدوالر.
ـصـارف مـنـذ نـهـايـة الصـيف وفـرضت ا
ــــاضي قـــيــــوداً عـــلى ســــحب الـــدوالر ا

وحتويل األموال. 
وتــزامـن ذلك مع انــهــيـــار الــلــيــرة الــتي
المس سعـر صرفهـا مقـابل الدوالر عـتبة
األربعة آالف في السوق السوداء الشهر
احلـالي بـيـنـمـا الـسـعـر الـرسمـي مثـبت
على  1507ليـرات.ولـعبت دوراً أسـاسـياً
في هــذا الــتــدهــور االقــتــصــادي أزمــات
سـيـاســيـة مــتـتــالـيـة تــخـلــلـتــهـا حـروب
واعتداءات واغتـياالت خلّفت انـقسامات
ــؤســـســـات الــدســـتـــوريــة وشـــلالً فـي ا
وأرخت بثـقلـها عـلى آليـات صنع الـقرار
ووضـع الــســـيــاســـات الـــعــامـــة وخــطط
الـتــنـمـيـة.وبـعـد اغــتـيـال رئـيس الـوزراء
األســـــــبق رفـــــــيـق احلـــــــريـــــــري في 14
شـــبــاط/فـــبـــرايــر 2005 شـــهــد لـــبـــنــان
انـقسـامـاً بـ فريـقـ أحـدهمـا مـعارض
لسـوريـا ومؤيـد للـمحـكـمة الـدوليـة التي
أنشئت لـلنـظر في قضـية االغتـيال وآخر
مــــــــؤيــــــــد لـــــــــدمــــــــشـق ومــــــــعــــــــارض
لـلمـحـكـمة.وتـبـعت ذلك أربع سـنوات من
عدم االسـتقـرار السـياسي مع تـفجـيرات
واغـــتــيـــاالت ثم حــرب تـــمــوز 2006 ب

إســرائـيل وحــزب الــله. في الــعـام 2008
شـــهــدت الــبالد أزمــة ســـيــاســيــة حــادة
انعكـست اشتـباكات مـسلحـة في مناطق
عــدة.وجتـدّد االنــقــســام عـام 2011 عـلى
وقع الـنــزاع في ســـــــــوريـا اجملـــــاورة
ووقــــــعت اعــتـداءات وتـفــجـيـرات حـتى
الـعام 2013. وبـقـيت الـبالد إثـر انـتـهـاء
والية رئيس اجلمهوريـة السابق ميشال
ســـلــيــمــان فـي أيــار/مــايــو 2014 لــعــام
ونصف العـام.ويلـخص مركز "كـارنيغي"
لـــلــشـــرق األوسط في أحـــد مــنـــشــوراته
األزمـة االقتـصـادية بـأنـها "في جـوهـرها
أزمـة حـوكـمة مُـنـبـثـقـة من نـظـام طـائفي
يــعـاني مـن خـلل بُــنــيـوي مــا حـال دون
صنع سياسات عقالنـية وسمح بانتشار

ثقافة الفساد والهدر".
تاحة اليوم? { ماذا عن احللول ا

- أقــــــرّت احلــــــكــــــومــــــة في نــــــهــــــايـــــة

"الـفـئـات االجتـمـاعـيـة الـفقـيـرة والـطـبـقة
الـــوســطـى هي من ســـتــدفـع الــثـــمن: مع
تـــوقع تـــضــخم مـــرتــفـع وانــكـــمــاش في

االقتصاد".
كناً? { هل سيكون تنفيذ اخلطة 

- ال يـبــدي يـاسـ تـفــاؤالً إزاء إمـكـانـيـة
تــطـبــيق اخلــطـة الــتي يــرى أنـهــا كـانت
حتتـاج تشـاوراً مع فئـات واسعـة كونـها
"تعـيد إنـتاج االقـتصـاد وتصـميم اإلدارة
اليـة للـدولة" بعـيداً عن االقتـصاد احلر ا
ا ميّز لبنان وشكّل عامل جذب الذي لطا
للـرسـامـيل.لكن بـاريس الـتي لـعبت دورا
ـاضــيـة في أســاسـيــا خالل الــسـنــوات ا
حــشـد دعم من جــهـات مــانـحــة لـلــبـنـان
رحـبّت بـاخلطـة ودعت الى تـنـفـيـذ فوري
لإلصالحـات.ويــجـمع احملـلــلـون عـلى أن
تـــطــبــيق اخلـــطــة يــجب أن يـــتــرافق مع
عقلية جديدة في إدارة الدولة بعيداً عن
مـــنــطـق الـــصــفـــقـــات واحملـــســـوبـــيــات

والتسويات القائمة منذ عقود.
ــالــيــة ويـــقــول الــبــاحث فـي الــشــؤون ا
ــصـرفــيـة في جــامـعــة دبـلن مــحـمـود وا
فـــاعــــور لـــفــــرانس بــــرس إن تـــطــــبـــيق
االصالحــات يـعــتـمــد "عـلى مــدى تـعـاون
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة عـبـر تـشـريـعهـا في
ــان" مـــبــديــاً قــلـــقه من أن حتــول الـــبــر
ــــشـــــاحــــنــــات الــــســـــيــــاســــيــــة" دون "ا
ذلك.وتـتـطـلّب بـنـود عـدة كـهـيـكـلـة الـدين
وفرض ضرائب جديـدة وقبول دعم مالي
ـــان الـــذي دعـــا رئـــيس مـــوافـــقـــة الــبـــر
اجلــمـــهـــوريـــة رؤســاء الـــكـــتل فـــيه إلى
اجتماع األربعـاء الطالعهم على مضمون

اخلطة.
ـصارف وشـخصـيات ورفضت جـمعـية ا

سياسية معارضة اخلطة.
وال تـتمـتع احلـكـومـة بحـاضـنـة شعـبـية
ويـــقف مـــتـــظــاهـــرون غـــاضـــبـــون لـــهــا
ـرصاد وحتـظى بـدعم قـوى رئـيـسـية بـا
أبرزها كتـلة عون وحزب الـله الذي تعدّه
واشنطن منـظمة إرهابيـة وحظرت برل

نشاطاته على أرضها قبل أيام.
ـكن لــلــبـنــان أن يـقف ويــقـول فــاعــور "
مــجـددا مـع إصالح مـتــ يــحـظـى بـدعم
دولي لــكن الـقــلق الـرئــيـسـي هـو مـا إذا
كــانت الــســيــاسـة الــداخــلـيــة ســتــسـمح

بتنفيذ أي خطة ذات مصداقية".

نـيـسـان/أبـريل خـطـة إصالحـيـة وطلـبت
مسـاعـدة صنـدوق الـنقـد الـدولي. وتأمل
بــاحلــصــول عــلى أكــثــر من  20 مــلــيـار
متدة دوالر. وتقترح اخلـطة التـقشفيـة ا
عـــلى خـــمس ســنـــوات إصالحـــات عــلى
الـية مـستـويات عـدة بـينـها الـسـياسـة ا
ـدفـوعـات والـبـنـى الـتـحـتـيـة ومـيــزان ا
صـارف.لكـنها وإعادة هـيكلـة للـديون وا
واطن تلحظ إجراءات مـوجعة تطـال ا
مباشـرة على غرار جتـميد الـتوظيف في
ـتـعاقـدين الـقـطـاع الـعـام وخـفض عـدد ا
وعدم ملء آالف الوظـائف بعد تـقاعد من
ـواقع احلـسـاسة. يـشـغلـهـا بـاسـتـثنـاء ا
وتـعــتـمـد تـقـديــر سـعـر الـصـرف بـ3500

ليرة مقابل الدوالر.
وتـقـدم اخلـطـة "تـشـخـيـصـاً" عن حـقـيـقـة
األزمة إال أنها "ال تعد متكاملة" وفق ما
يــشـــرح مــديـــر "مــعـــهــد عـــصــام فــارس
لـلـسيـاسـات الـعـامة والـشـؤون الـدولـية"

ناصر ياس لفرانس برس.
ويقول "هي محـاولة حلّ لألزمة الـشائكة
عبـر أدوات ماليـة ومحـاسبيـة للـحصول
عـــلى الـــدعم اخلـــارجي عـــبــر صـــنــدوق
النقد بيـنما تفرض شـروطاً قاسية على
ــات االجــتـــمــاعــيــة مــســتـــوى الــتــقـــد
واإلجراءات الـتقـشفـية". وبالـتالي "ومع
أخـذهــا وصـفـة الـصـنــدوق كـامـلـة" فـإن

ـــرافق الــعــامــة بـــنــيــويــة في اإلدارة وا
بـســبب الـبـيــروقـراطـيـة واحملــسـوبـيـات
ونظام احملاصصة الطائفية الذي تكرّس

بعد احلرب.
وتراكم الـدين تـدريجـياً وبـالـتالي خـدمة
ــتــرتــبـة عــلــيـه جــراء الــفــوائـد الــديـن ا
ــرتـفــعـة تــزامـنــاً مع انـتــفـاخ فــاتـورة ا

اإلنفاق احلكومي. 
ورصـدت احلـكومـات عـلى مـرّ الـسـنوات
اعتمادات مـالية إلصالح قطـاع الكهرباء
تعادل نحو نصف الدين اخلارجي وفق
تـقـديـرات الـبنـك الدولـي صيـف. ويشـكّل
هـذا الـقـطـاع أبـرز مـكامـن الـهدر وحـتى
الــيــوم مــا زال الــلــبــنــانــيــون يــدفــعـون
فاتـورتي كهـرباء واحـدة للـدولة وثـانية
ـولـدات التـي يسـتـخدمـونـها ألصـحاب ا

لدى انقطاع التيار.
ـدفوعات على وازداد العجـز في ميزان ا
ـتـبـاطئ وقـطاع مـرّ سـنوات مـن النـمـو ا
ـنح فـوائد خـيـالـية مـصرفـي متـضـخّم 
على الـودائع. وجتاوز الـدين العـام أكثر
ــئـة من الــنـاجت اإلجــمـالي من 170 في ا
ـصرف احمللي.ومع تـراجع احـتيـاطات ا
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ـرتبطة بوباء كوفيد- 19حتى أواخر ا
أيـار/مـايـو بـعـدمـا اعـتـبـر مـسـؤولون
ـبكـر البـدء بتـخفيف مـحلـيون أن من ا

ناقشة القيود.وقال آبي عقب اجتماع 
ــتـــخـــذة "ســأمـــدد حــال الـــتــدابـــيـــر ا
الـطـوار التي أعـلـنتـها في 7 نـيـسان
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عـجــزت عن حـبس دمـوعي وانــا اشـاهـد تـابــوتـا لـشـهــيـد شـاب من ضـحــايـا مـعـركـة
. وانني ك فجوع مكيشـيفة ينزلق من ب زقاق ضيق في مدينة حزينة حتمله اكف ا
قطع على صفحتي بالـفيسبوك تملكني احلزن الشديد أم لشاب كـلما حاولت نشر ا
اسفا عـلى شباب يغـادرون احضان امـهاتهم وحـياة ارهقـتهم حتى سلـمتهم الى كف
ـوت في شهـر حرم الله فـيه انتهـاك احلرمات عـلى يد الغـدر الداعشـية االثيـمة. لكن ا
ـشاعر اجلـياشـة الكـبيـرة التي عج بهـا الوطن حـسرة عـلى هذه الـثلة عـزائي هو كم ا
ـضـحـيـة الـتي لـوالهـا الصـبـح الـعـراق الـيـوم في خـبـر كـان. اسـتـذكـار ذلك الـطــيـبـة ا
ـؤلم يدفـعـني الى تذكـيـر كل من يقـرأ هذه الـسـطور بـأن كل األوطان تـقدر التـشـييع ا
ـدن الكـبرى. من هـنا شـهداءهـا وتقـيم لهم نـصب اجلـنود اجملـهولـ في العـواصم وا
علـوم ألن شهـداءنا مقـيمون في يـجب ان نقـدر شهداءنـا ونقيم لـهم نصب اجلنـود ا
الـقلب يـسكـنون الـوجدان وال يـغيـبون حلـظة عن ذاكـرة الوطن. من هـنا يـجب ان يقف
اجملتـمع الـعراقي بـقـادته وكل فئـاته لـيتـوحـد اجلمـيع في دقـيـقة دعـاء صامـت تقـديراً
وإكـرامـاً ألرواح شـهداء الـوطن تـتـبـعـها مـراسم رفع عـلم الـدولـة مـصـحـوبة بـالـنـشـيد
قـيمـ على أرضه الـوطني في مـشهـد جـليل يـشارك فـيه قـادة الوطن وشـعبه وكـل ا
الطيبة مسجل فخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن األبرار مستذكرين سيرهم العطرة
معتـرف لهم باالرتقاء إلى قمة مراتب التضحية والفداء من أجل وطن يستحق كل ما
شـهود الذي ـوقف ا نـقدمه له من أشـكال الـعطـاء. طوبى لـشهدائـنا األبـرار في هذا ا
كان له ما قبـله والذي سيكـون له ما بعـده. فتكر الـعراق لشهـدائها لن يقـتصر على
تد عـلى مدى أيام الـعام كـلها بل مـدى عمر مـشهد يـحمل من الـرمزية الـكثيـر لكـنه 
ـقبـلـة الذي بـذل الشـهـداء من أجله أعـمـارهم وضحـوا بأرواحـهم كي يـبقى األجيـال ا
س أبـنــاءه سـوء وال يـجــرؤ أحـد عـلـى الـتـفــكـيـر في هـذا الــوطن مـصــونـاً عـزيــزاً ال 
ظلوم في كل مكان االعتداء عـلى أرضه أو النيل من كرامته وعزته. وكي ينصروا ا
ـصـيـر. دعونـا نـقف ـدوا يـد الـعـون إلى كـل األشقـاء فـي الـدين والـدم والـتـاريخ وا و
ا تـقـوله دقائـق العـمـر كله ونـتـوجه إلى اخلالق في دقيـقـة دعاء صـامت تـقول أكـثـر 
عاله أن يـجعل الـفردوس األعـلى مـنزلـهم وأن يحـفظ وطنـنا الـغـالي من كيـد الكـائدين
تآمرين على وحدة أرضه وشـعبه. دعونا نلتف وحسد احلـاسدين وطمع الطامعـ وا
حـول شهـداءنا جنـدد لهم الـعهد والـوعد والـوالء مواسـ امهـاتهم وآبـاءهم وزوجاتهم
واخـواتهم وبـناتـهم واوالدهم. دعونـا نقف امـام الوطن نـرمق بعـ العـتب علـى ساسة

الوطن الذين يجب ان يتركوا كل اخلالفات اكراما لدماء ابناء الوطن.

{ طـــوكــــيـــو (أ ف ب) - مـــدد رئـــيس
الــوزراء الــيـابــاني شــيــنـزو آبي امس
االثـــنـــ حـــال الــطـــوار الـــوطـــنـــيــة
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{ بـاريس (أ ف ب) - صوتـت غالـبية
كتب الدولي للمعارض ثـلثي أعضاء ا
عـلى إرجـاء مـعرض إكـسـبو 2020 في
ــدة عـــام كـــامل عـــلى خــلـــفـــيــة دبـي 
انـتـشار وبـاء كوفـيد-19 وفـق ما أعلن
.وهي الــغــالــبــيـة ــنــظــمــون االثــنــ ا

طلوبة التخاذ القرار.  ا
ـنــظـمــون في بــيـان "ســيـوافق وقــال ا
ـكتب الـدولي للمـعارض رسمـيا على ا
إرجــاء إكــســبــو  2020 فـي دبي حــتى
األول مـن تشرين األول/اكـتوبر -2021
31 من آذار/مارس 2022 بعد حصول
الـقـرار عـلى أكـثـر من غـالبـيـة الـثـلـث

طلوبة". ا
وكـانـت الـلـجـنـة الــتـنـفـيـذيــة لـلـمـكـتب
الــــــدولي لـــــلــــــمـــــعـــــارض أوصـت في
ــاضـي بــدعم طــلب نـــيــســان/أبــريل ا
حـكومة اإلمـارات تأجيل إكـسبو 2020
لـعام كامل على خلفـية تفشي فيروس
ـســتـجــد.وكـانـت دبي تـأمل كــورونــا ا
بـــجــذب نـــحــو 25 مـــلــيـــون زائــر إلى
احلــدث الــذي يــســتـمــر ســتــة شــهـور
ويـكـلف مـلـيـارات الـدوالرات. وكان من
ـــقــــرر أن يـــنـــطـــلق في 20 تـــشـــرين ا

األول/أكتوبر هذا العام.
وتــعـتـمـد دبي عــلى الـسـيــاحـة بـشـكل
كــبـيـر واسـتــــــــــقـبـلت في عـام 2019
أكـــــثــــر من 16 مـــــلــــيـــــون من الــــزوار

األجـــــــانب. 
وكــانت اإلمــارة اخلـلــيـجــيــة تـأمل في
اسـتقـبال 20 مـلـيون سـائح هذا الـعام
قــــــبل تــــــفـــــشـي فـــــيــــــروس كـــــورنـــــا
ـستـجد.وألغت دبي الـتي تسـتضيف ا
ــؤتـمــرات ســنــويـا ســلــســلـة مــئــات ا
مــنـاسـبــات ثـقـافـيــة وتـرفـيــهـيـة خالل
األسـابـيع األخيـرة عـلى خلـفـية تـفشي

الفيروس.
ـتـحـدة وســجـلت اإلمـارات الـعـربــيـة ا
حـــتى اآلن أكـــثــر من 14 ألـف إصــابــة
ستجد و126 وفاة. بفيروس كورونا ا
وقلصت احلكومة االماراتية مدة حظر
ــفــروض بــأنــحــاء الــبالد الــتـــجــول ا
بــواقع سـاعــتـ لــيـبــدأ من الــعـاشـرة
مـسـاء وحتى الـسادسـة صبـاحا خالل

شهر رمضان.
وكـان احلظر الذي يهدف لكبح انتشار
فيروس كورونا يسري في السابق من

الـــثــامـــنــة مـــســاء وحـــتى الــســـادســة
صباحا.

وفـي إمــارة دبي الـــتي كــانت تـــخــضع
حلـظـر عـلى مـدار السـاعـة مـنذ  26آذار
ــاضي قـالت الـسـلــطـات إنـهـا رفـعت ا
احلــظـر من الـسـادســة صـبـاحـا وحـتى

العاشرة مساء.
ــكــتب اإلعالمي حلــكــومـة دبي وذكــر ا
أنـه (تـــقـــرر فــــتح مــــراكـــز الــــتـــســـوق
واحملالت الـتجارية اعتبارا من الساعة

12 ظهرا وحتى العاشرة مساء
اعــتـبـارا من يــوم اجلـمـعــة مع مـراعـاة
ـئـة من الـطـاقة الـدخـول بـنـسـبة 30 بـا

االستيعابية).
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ـكـتب في بـيـان أن (حـكـومـة وأضــاف ا
ـطاعم دبي قـررت السـماح لـلمـقاهي وا
ـعاودة نشـاطها مع مـراعاة استـقبال

ئة من إجمالي الطاقة 30 با
االســتـيــعـابــيـة كــمـا تــقـرر اســتـئــنـاف
خــدمـات الـنـقل الـعــام ومـنـهـا قـطـارات

األنفاق اعتبارا من 26 نيسان).
وســمـحت دبي لـلـشــركـات بـتـواجـد 30
ئة من موظـفيها في مـقار العمل مع بـا
إلــزامــهــا بـإجــراء اخــتــبـارات يــومــيـة
للموظف للكشف عن درجات احلرارة.
ــســاجــد ودور الــســيــنــمــا وســتــظـل ا
وصـاالت الترفـيه العائلـية مغـلقة حتى

إشعار آخر.
وتـستـخدم قـوات الشـرطة في اإلمارات
كـنها ـتحدة خـوذات ذكيـة  الـعربـية ا
قـيـاس درجـة حـرارة مـئـات األشـخـاص
ـبـذولـة كل دقــيـقـة فـي إطـار اجلـهــود ا

ستجد. كافحة فيروس كورونا ا
ــكن لـهــذه اخلـوذات الــتي حتـتـاج و
لــوقت أقل ومـسـافــة أقـصـر من أجـهـزة
قـياس احلرارة التـقليديـة قياس درجة
احلــرارة من عـلى بــعـد خــمـســة أمـتـار
وتــسـتـطــيع فـحص مــا يـصل إلى 200
شـخص فـي الـدقـيـقـة. وتـصـدر اخلوذة
إنـذارا في حـالـة رصـد شـخص مـصاب

باحلمى.
وتـــقـــول شـــركـــة كـــيه.سـي. ويـــرابــول
الـصـينـية إنـهـا باعت أكـثر من ألف من
هـذه اخلوذات القادرة على رصد درجة
احلــرارة وتــلـقت طــلــبـات لــلــشـراء من

الشرق األوسط وآسيا وأوروبا.

وقــال ضــابط الــشـرطــة عــلي الــرامـثي
(نـستـخدم تـلك اخلوذة الـذكيـة في هذا
الـــوقـت من األزمـــة مع وجـــود مـــرض
كـوفـيـد-19 فـي كل أقـسـام الشـرطـة في
دبـي فـضال عن وحـدات الــدوريـة الـتي
يــتـطـلـب مـنـهم الــعـمل أن يــكـونـوا في

اخلطوط األمامية).
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وأضـــــاف (في حــــال وجـــــود شــــخص
مــصــاب بــارتــفــاع فـي درجــة احلـرارة
نـتـخذ اإلجـراءات الضـرورية إليـقافه...
سـعـفون مـعه ويـتم نـقله ثم يـتـعـامل ا

إلى أقرب منشأة طبية).
وتـــســـتـــخـــدم شـــرطــة دبـي اخلــوذات
ــــنـــاطق ذات لــــفـــحـص الـــنــــاس في ا
ا في ذلك رتفـعة  الـكثـافة السـكنيـة ا

غلقة. األحياء ا
وكـثفت دول اخلـليـج العـربيـة عمـليات

ستجد في العالم". فيروس كورونا ا
ونــقل الـبـيـان عن الـرئــيس الـتـنـفـيـذي
لـلـشـركـة يوسـف بن عبـد الـله الـبـنـيان
ــنــتــجــات ال تــزال قــولـه إن "أســعــار ا
تــشـكل حتــديـا مع عــدم وجـود حتـسن
في مـيزان العـرض والطلـب للمـنتجات
الـــرئــيــســـيــة في الـــربع األول من عــام

2020 مقارنة بالربع السابق".
وأضــاف الـبـنـيـان "زاد حتـول فـيـروس
ـية ـسـتـجـد إلى جـائـحـة عـا كـورونـا ا
واالنــخــفـاض الــكـبــيــر في سـعــر خـام
بـــرنت في نـــهـــايــة الـــربع احلـــالي من
ــوقـف".وكــانت "أرامـــكــو" صـــعــوبـــة ا
اضي عـلى "سابك" اسـتحـوذت العـام ا
مـــقــابل 69 مـــلــيـــار دوالر. وتــراجــعت
األرباح الصافية للشركة في عام 2019
ـئـة لـتـصبح 1,5 مـلـيـار بـنـسـبة 74 بـا

دوالر.

فـيـروس كـورونـا.وذكـرت الـشـركة وهي
بـــ أكــبـــر عـــشــر شـــركـــات صــنـــاعــة
الــبـتـروكــيـمـيـائــيـات في الـعــالم أنـهـا
ســجـلت خــسـائـر صــافـيــة قـدرهـا 950
مــلــيــون ريـال (253 مــلــيـون دوالر) في
الــــربع األول من عـــام 2020 مــــقـــارنـــة
بـاالربـاح الـصـافـيـة الـتي حـقـقـتـهـا في
ــاضي والـتي ذات الــفـتــرة في الــعـام ا
بلغت 909 مـليون دوالر.وكانت "سابك"
وهـي ثــاني أكــبـــر شــركـــة مــدرجــة في
سـوق األســهم الـسـعـوديـة بـعـد عـمالق
الــنــفط "أرامــكــو" ســجــــــلت خــســائـر
بــقــيــمـة  192 مــلــيـون دوالر فـي الـربع
اضي.وقالت "سابك" الـرابع من العام ا
في بـيـان "قـد تـأثـرت نـتـائج هـذا الـربع
تكررة وبيئة صروفات غير ا سـلبًا با
ـنـتــجـات الـصــعـبـة و عـدم تــسـعـيــر ا
اسـتـقـرار الـطـلب جـراء تـفـشي جـائـحة
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الـفـحص بـعـد تـسجـيل أعـداد مـتـزايدة
مـن حـاالت اإلصــابــة بــالــفــيــروس بـ
ــهــاجــرين مـن ذوي األجـور الــعــمــال ا
ــنـخــفــضـة الــذين يـقــطــنـون مــنـاطق ا
سـكنية مـكتظة.وسـجلت اإلمارات ثاني
أعـلى إصـابة بـفيـروس كورونـا من ب
دول مـجـلس التـعاون اخلـليـجي الست
ـصــابـ ثــمـانــيـة حــيث جتـاوز عــدد ا
آالف وأكثر من 50 حالة وفاة. وال تقدم
الـسـلـطات أرقـامـا مـنفـصـلـة عن حاالت

اإلصابة في اإلمارات السبع.
وأعـلنت الشـركة السعـودية للـصناعات
األســـاســـيــــة "ســـابك" عـــمالق قـــطـــاع
مـلكة صـناعـة البـتروكيـميـائيـات في ا
اإلثـن عن تسجيلها خسائر في الربع
األول من 2020 لـــلـــربـع الـــثـــاني عـــلى
واد الـتوالي بسبب انـخفاض أسعار ا
الـبتروكيميائـية وتراجع الطلب بسبب

شينزو آبي
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حــتى 31 أيــار/مــايــو. وتــشــمـل كــافـة
احملافظات في البالد.

وسجل اقتصاد هونغ كونغ في الفصل
األول من الـعـام تراجـعـا بنـسـبة 8,9%
وهـو رقم قـيـاسي بـسـبب اثـر انـتـشار
ستجد على قطاعات فـيروس كورونا ا
كـــانت تــبــاطــأت أســـاســا في االشــهــر
ــاضــيـة بــسـبـب األزمـة الــســيـاســيـة ا
واخلالفـــات الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة-

األميركية.
وأعـلـنت حـكـومة هـونغ كـونغ في بـيان
االثـــنـــ "انه الـــتــراجع األكـــبـــر الــذي
ـرجعية االساسية يـقاس منذ الفترة ا
الـــــفــــصـل االول من عــــام ."1974لـــــكن
تــداعــيــات انــتـشــار وبــاء كــوفــيـد-19
ــديــنــة في انــكـــــــــمــاش مع أغــرقـت ا
أســـوأ تــــراجع فـــصـــلـي في الـــتـــاريخ

احلديث.
وأظــهـرت األرقـام الـتي نـشـرت االثـنـ
ان تــراجـع الــنــاجت احملــلي االجــمــالي
ــالـيـة جتــاوز مـا ســجل خالل األزمـة ا
االسيوية في  (%8,3) 1998وفي مطلع

ي (7,8%).  2009اثر االنهيار العا
وأطــلق الــعـامــلــون في الـســيــاحـة في

غـامـبيـا نـداء عاجال امس مـوجـها إلى
ـــانــــحـــة حــــكـــومــــتـــهـم واجلـــهــــات ا
ـــســـاعـــدتــهـم في تـــخــطـي الــعـــواقب
ـدمرة جلـائـحـة كـورونا االقـتـصـاديـة ا
على القطاع الذي يعد أساسيا في هذا

البلد الفقير.
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ويـعتمـد اقتصـاد غامبـيا وهي واحدة
من أصــغـر الـدول في إفـريـقـيـا بـشـكل
كـبـيـر عـلى الـسـيـاحـة اخلـارجـية وهي
ــصـدر الــرئـيــسي لـلــدخل إلى جـانب ا
الـــزراعـــة واألمـــوال الـــتـي يـــرســـلـــهــا
الغامبيون الذين يعيشون في اخلارج.
ـوسم الــسـيـاحي في هـذا وقــد تـلـقى ا
الـبـلـد الـذي يـقـصـده األجـانب من أجل
ــشــمــســة عــلى الــتــمــتع بــشــواطــئه ا
احملــيط األطـلــسي ضــربـة قــويـة جـراء

تفشي وباء كوفيد 19.
ـستـجد فـمع ظـهور فـيروس كـورونا ا
عــلــقت كل الــرحالت اجلــويـة في ذروة

وسم السياحي. ا
وتــســبب إلـغــاء حــجـوزات فــنـادق في
تـراكم فواتيـر ضخـــــــمـة غير مـدفوعة
ــشـغــلـ كــــــــــمـا جـاء فـي بـيـان من ا

الـــرابــطـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــفــــــــــنــادق
واحتــــــــــاد الــســيــاحــة والــســفــر في

البالد.
ويـعمل في القطاع بشكل مباشر وغير
مـبـاشـر عشـرات اآلالف من األشـخاص
في بــلــد يـزيــد عــدد سـكــانه قــلـيال عن

مليوني نسمة.
وفــقـا لـلـجــمـعـيــتـ تـشـيــر مـراجـعـة
احلــسـابـات األخـيـرة إلى أن أصـحـاب
الـفنادق يتـوقعون خسـارة مقدارها ما
يـــــســــاوي 118 مــــلـــيــــون يـــورو بـــ
نــيـــســان/ابــريل وحــزيــران/يــونــيــو
ودعـتا إلى "تدخل فـوري" من احلكومة
وحـضّـتـهـا عـلى تـوفـيـر الـتـمويـل على
شــكل قـروض بـفـائــدة مـخـفـضـة ودفع
ـدة خــمـســــــــة أشــهـر عـلى الــرواتب 
ـــصـــارف األقـل كـــمـــا طـــلـــبـــتـــا من ا
ـالـيـ إلى تـعـلـيـق سداد والـشـركـاء ا
الــقــروض.كــمــا طــلــبــتــا من اجلــهــات
ـانـحـة وشركـاء الـتـنـميـة مـثل الـبنك ا
ــــســــاعـــدة فـي تـــمــــــــــويل الــــدولي ا
عــمـلـيــات الـتـســويق ودفع الـتــكـالـيف
ـتوقـعة ـرتبـطة بـالقـواعد اجلـديدة ا ا

بعد انتهاء الوباء.

بغداد
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الكل يعلـم أن فئران التـجارب كائنـات مضحـية ومصيـرها في الغـالب احلتف وقربان
لتجربـة طبية قد تننجح وقد تـفشل خالصة القول أن هذه الكائـنات الضعيفة مناديل
كائـنات مـسـتهـلكـة مـجتـرة قابـلة ورقـية ال حـيـز لهـا في قوامـيس الـضمـير اإلنـسـاني 
ـاثل مصـير الـفئـران كمـا ونوعاً للـذوبان  مـا يجـري للـعراقـي في احلـقب األخيرة 
وخيـر دلـيل على ذلـك أن مواقف الـبعض الـسـياسي مـتـناقـضة و تـشـير بـوضوح الى
بـات العراق حـقل للـتجـارب الفـاشلة غيـاب تام لـلرؤيـة اإلستراتـيجـية في بـناء الـدولة 
عـارضة غامضة العواقب وثانية  لإللغاء راهقة السياسية" دعوات  ومرتعا ألربـاب "ا
وسوم والتصعـيد وأخرى عبثية لصناعة واقع جديد أشد فتكا من السابق التفكير ا
كن أن ينـتج "دولة" حتترم مواطنيـها ال يفضي لقانون ا يسمى"األنـا سياسية" ال 
عادل ينظـر للوزير والفقير بـع واحدة "العبث السياسي" يـنتج قانونا "كر الع "
 مـؤطـر بـأطار هـذه الـكـتلـة أو تـلك  هـنـا واآلن جـراء هذا "الـتـمـايز" وسـيـاسـة الـكيل
ـكـيـالـ  يـبـدأ الـعـقل اجلـمـعي بـالـعـزوف عن بـنـاء دولـته تـتالشى فـرص الـتـقـدم 
وارد الـطبـيـعيـة  يغـيب الوعي ويـشيع ينـكمش اإلنـتاج يـتقـهـقر االقـتصـاد وتنـضب ا
ـتـضـرر األكـبـر عـامـة الـشـعب ـؤلم أن ا اجلـهل  مـا يـعـني الـذهــاب إلى اجملـهـول  ا
وطبـقاته الـكادحـة وهذا بـطبيـعة احلـال ال يشـعر به أصـحاب التـجارب الـفاشـلة ألنهم
ينظرون إلـينا نظر الـباحث لفأرانه ومدى قـدرتها على انضـاج التجربة وإيـجاد العينة
وبالتـالي بناء الـذات على حسـاب هالك أمة وضياع الناجـحة وإجناح مـشروع بحـثه 
مـسـتـقبـلـهـا مـا يـعني بـقـائـهـا في "الـرقـدة احلضـاريـة " والـضـياع
الـسيـاسي واإلجـتمـاعي وحـالة اإلنـهـيار الـقيـمي الـشامل  
وال أكـون مجـافـيا لـلـحــــــــقـيـقة أن قـلت أن األمـة العـراقـية
تعيـش عصور مظلمة تمـاثل العصور الوسطى أو أشــــــد
وإن لم نعـــــــــترف فتـكا وظالم ورجعية وتعسف وفساد 
ـرة سـيـكـون هـالك هـذه األمـة الـعـظـيـمـة بـهـذه احلـقــيـقـة ا
لـذا "ال تكــــــــونوا كالـتي نقــــــــــضت ْغزلـها مِن وشيـكا 

بعد ِ قُوَّةٍ أنكاثا.

ال يـفـتـئِتُ أحـد عـلى الـدولـة عـنـدمـا يــسـتـنـتج بـأن تـنـاقض قـراراتـهـا  وتـضـارب
تطـبـيـقـاتـهـا  وعـدم وضوح تـعـلـيـمـاتـهـا  وتـعقـيـد إجـراءاتـهـا هي بـعض مـظـاهر
ؤسي لـلدولـة العـراقية الـيوم  واألمـثلـة كثـيرة جداً انهـيارها  وهـذا هو احلـال ا
واطن في أيـة مراجـعة ألية دائـرة حكومـية بال استـثناء  على ذلك يـصطدم بـها ا
ـثـال إذ ال تـخـلـو مـن تـلك األمـراض وزارة أو مـؤسـسـة  ولـعـلي أدلل عـلى ذلك 

ا حتمّل سواي تبعاته في الفترة األخيرة. بسيط واحد ر
قبل أثـني عشر عامـاً تقاعد أخي األكـبر من وظيفتـه وهاجر إلى خارج الوطن مع
أفـواج من هــجـروه . وكــان عــليّ مـنــذ ذلك احلـ أن أكــون وكـيــله في مــعـامالته
التـقاعديـة . ومع الشهـر األول من كلّ عام يرسل إليّ شـهادة احليـاة العائدة له 
فـأصـدّقهـا في وزارة اخلـارجيـة  ثم أذهب لـتسـليـمـها إلى هـيـئة الـتـقاعـد  حيث
سـؤول هناك بأن الـراتب التقاعـدي سيتوقف مـؤقتاً حل إنزال وظف ا يُبـلغني ا
شهـادة احلياة في حاسـبة الهـيئة  ثمّ يُـفعّل الراتب في الـشهر الـثالث حيث عليّ
ـتـراكـمة عـنـدئـذ مـراجـعـة مـصـرف الـرشـيد  –فـرع الـيـرمـوك السـتالم الـرواتب ا
(إستالمـاً يدوياً بـدون بطاقة الـكترونـية ) . واستـمرّ احلال علـى هذا النمط خالل

السنوات اإلثنتي عشرة السابقة .
ولـكنّ الـتـغـيـيـر حـدث مع ظــهـور وبـاء كـورونـا  ومـا رافـقه من جتـمـيـد احلـركـة 
ـصرف في واضـطـراب الـدوام  وصعـوبـة الـتنـقل حـيث لم أتـمـكن من مراجـعـة ا
الـشـهـر الـثـالث واضـطـررتُ لـتـأخـيـر مـراجـعـتي لـلـمـصـرف شـهـراً واحـداً آخر 
وراجـعـته مع اإلنفـراج الـنسـبي لـلحـركـة وبالـتحـديـد في اليـوم الـثالث مـن الشـهر
صرف يُخـبرنني بأنّ قـوائم رواتب أخي للشهور وظـفات ا اخلامس  فـفوجئتُ 
ـقـدورهنّ صـرفـهـا ألني تـأخـرتُ عن الـسـابـقـة مـتـوفـرة حتت الـيـد  ولـكن لـيس 
صرف بإيقاف الية / هيئـة التقاعد ألزمت ا استالمـها ألربعة أشهر وإنّ وزارة ا
صـرف الرواتـب التـقاعـدية الـتي يـتأخـر مسـتـحقـوها عن اسـتالمـها لـثالثة أشـهر
صـرف الكتـابة إلى حل اسـتحـصال مـوافقات الـهيـئة  وفي حـالتـي فأن علـى ا
الــهـيـئـة الســتـحـصـال مـوافــقـتـهـا الــتي ال يـعـرف إال الـله مــتى حتـصل في ضـوء
ـوافـقـة بـعد ـا حتـصل ا الـفـوضى الـتي تـعمّ كـامل اجلـهـاز اإلداري لـلدولـة  ور
شـهور فـتحـملـني الهـيئـة من جديـد تبعـات تأخـر موافـقتـها فـتوقف الـصرف ثـانية

لتستمرّ بذلك لعبة الدوران إلى ما ال نهاية . 
صرف ومديرتهنّ بأني لم أتأخر عن اإلستالم بإرادتي  حاولت إفهام موظفات ا
ـسؤول عن شهادات احلـياة في هيئـة التقاعـد هو الذي اعتاد أن وظف ا بل أن ا
ـصـرف بـعد يـطـلب مـني مع بـدايـة كلّ عـام  ومـنـذ أثني عـشـر عـامـاً أن أراجع ا
الشـهر الـثالث السـتالم الراتب  وهـذا ما كـنت أفعـله دائمـاً بدون أن تتـرتب على
ذلك أيـة مـعـوقـات  بل وهـذا مـا فـعـلـته هـذا الـعـام  أمـا تـأخـري شـهـراً آخـر هو
الـرابع فــهـو جـراء قــرارات خـلــيـة األزمـة واإلرتــبـاك الــذي أحـدثه وبــاء كـورونـا 
ــوظـــفــات بــذلـك إال انــهنّ أصـــررن عــلى عــدم الـــصــرف حلــ حــاولت أفـــهــام ا
اسـتـحصـال مـوافقـة هـيئـة الـتقـاعـد  ولم يكن إصـرارهنّ عـلى مـوقفـهنّ من قـبيل
التـعنت فهذا ما أسـتبعده تـماماً  فاحلقّ يُـقال أنه بحكم تـعاملي الطويل مع ذات
وظـفـات حـرصـاً ونـزاهة ـصـرف كـان انـطبـاعي عن مـوظـفـاته دومـاً أنـهنّ نِـعم ا ا
وخُـلـقـاً  ولـكـنـهنّ مـلـزمـات بتـنـفـيـذ األوامـر الـصـادرة لـهنّ من مـراجـعـهنّ ولـيس
ــنــطــقي أن ال تُــعــاتب خــلــيــة األزمــة في أمــر تــأخـر ــقــدورهنّ خــرقــهــا . من ا
ـتـقـاعدين عـن استالم رواتـبـهم أو إيـقـاف صرفـهـا فـذلك خـارج نـطاق عـمـلـها  ا
ـتقـاعدين تـبعـات التـناقض في ولـكن العـتب كـلّه على هـيئـة التـقاعـد التي حـمّلت ا
تطبـيق التـعلـيمات الـتي تصـدرها هي بـنفسـها عـندمـا أجازت لنـفسـها  أن توقف
صرف رواتـبهم بحجة تـأخرهم عن استالمهـا في ح أن فترة الـتأخير هي التي
حددتها لهم  او باألحرى هي التي حددتها لهم بالتآمر عليهم مع وباء كورونا .
ـقــيم خـارج الــوطن في كل عــام حلـ إنـزال ـتــقـاعــد ا إن إرجـاء صــرف راتب ا
مـعـلومـات شـهـادة حـيـاته في حـاسبـة هـيـئـة الـتـقاعـد هـو بـحـد ذاته إجـراء مـضر
ـتقاعد وعائلته الذين ليس لهم من مصدر آخر للعيش سوى هذا الراتب  فأي با
ضرر إذن سـيتـحمـله هؤالء إذا مـا أضيف لـذلك اإلرجاء إيـقاف صـرف الراتب ?
وأيـة شـهوة بـاإليذاء تـضـمرهـا الدائـرة التي ال تـكـتفي بـإرجاء الـصـرف بل تعـقبه
ـتقاعد  بل تتحملهـا جهة اإلرجاء والتوقيف ذاتها بإيقـافه وألسباب ال يتحملها ا
ريرة التي ـتقاعد من عـنت خصوصاً في الـظروف ا ا سيـتحمله ا التي ال تـعبأ 
ـسـؤول عن هذا الـتـناقض في ر بـهـا الوطن الـيـوم .  تُرى من ا
الــقـــرارات اإلداريـــة ضـــمن الـــوزارة الــواحـــدة  بل ضـــمن
الدائـرة الـواحدة ? وأيـة دولـة تـلك التي تُـحـمّل مـواطنـيـها
تـعبة في حـقوق كان يـنبغي تـكررة وا راجـعات ا عبء ا
أن ينـالـوهـا وهم فـي بـيـوتهـم كـمـا هو احلـال فـي الدول
احملــتــرمــة ? وكــيف حتــفـظ الــدولــة هـيــبــتــهــا فـي أعـ
مواطـنيها وهي تـتخبط عاجـزة عن إدارة أبسط شؤونهم

عيشية بيسر وسالسة ?  ا
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هـذه االقتـباسـات  من مـصادر رسـمية
حـكومـية واخـتبـارية  نـسفت األساس

"العلمي" الكامل لالختبار.
واآلن  سأضيف ضربة قاتلة أخرى:
(8). لـم يــــتم الــــتــــحـــــقق من صــــحــــة
االخـتبـار بشكل صـحيح كأداة لـلكشف

رض.  عن ا
ــــكن أن حــــتـى إذا افـــتــــرضـــنــــا أنه 
يـكـتـشف وجـود فـيروس COVID في
ـــــريـض  فـــــإنه ال يـــــظـــــهـــــر كـم من ا
الــفـيـروس مـوجــود في اجلـسم. وهـذا
ـــفـــتـــاح  ألنه حــــتى تـــبـــدأ في هــــو ا
ـرض الـفعـلي في الـعالم احلـديث عن ا
احلــــقـــيـــقـي  ولـــيس فـي اخملـــتـــبـــر 
ـريض إلى مالي ومالي سـيحـتاج ا
مـن الــفــيــروس تــتــكــاثــر بــنــشــاط في

جسده.
كن قياس يـؤكد أنصار االختـبار أنه 
كـميـة الفيـروس في اجلسم. فأجـيبهم:

إثبتوا ذلك.
ـكـنـا إثبـات ذلك بـطـريـقـة ما لـو كـان 
لــكــان يــجب أن حتـصـل مـنــذ عــقـود -

ولكن لم يحصل كذلك.
خــذ خـمـسـمـائـة شـخص وأزل عـيـنـات
األنــسـجـة مــنـهم. ال يــقـوم األشـخـاص
الـــذين يـــأخــذون الـــعــيـــنــات بـــإجــراء
االخـتـبـار. ولن يـعرف اخملـتـبـرون أبدًا
رضى واحلالة التي هم فيها. من هم ا
PCR يقوم اخملتبرون بتشغيل فحص
عـلـى عـينـات األنـسـجـة. في كـل حـالة 
يــــقـــولــــون أي فـــيــــروس وجـــدوا وكم

وجدوا.
ـرضى 24 و 46 و 65 "حــسـنًــا  في ا
و 76 و 87 و 93 وجــدنـا الــكـثــيـر من

الفيروسات."
ــرضى. يـجب أن اآلن لــنـحــدد هـؤالء ا
يــكـونـوا جــمـيـعًـا مــرضى  ألن لـديـهم
ـتـكـاثرة في الـكـثـيـر من الـفيـروسـات ا
أجـــســـامـــهم. هل هـم مـــريــضـــون? هل

يركضون ماراثونات? هيا نكتشف.
لـم يتم فـحص هذا االخـتبـار أبدًا. هذه
فـضـيـحـة هـائلـة. أين نـتـائج االخـتـبار
ـــــضـــــبــــوط في 500 مـــــريض  ألف ا

مريض? ال توجد في أي مكان.
االختبار هو عملية احتيال.

COVID وبـــالــتـــالي  فــإن جـــائــحــة
ـفـتـرض أن تـقوم عـلـى هذا الـتـي من ا

االختبار  هي أيضا عملية احتيال.
"ولــــكن ... ولـــكن ... مــــاذا عن جـــمـــيع
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والسريرية. 
كن وبـالـنـسبـة إلى فـيروس كـورونـا 
اسـتـخـدام تـفـاعل سـلـسلـة بـولـيـمـيراز
الـنـسخ الـعـكـسي في الـوقت احلـقـيقي
(rRT-PCR) عـــلى عـــيــنـــات اجلــهــاز
الــتـنــفـسي الـتي  احلــصـول عـلــيـهـا
ا في ذلك عـينة من بـطرق مـختـلفـة  

البلعوم األنفي أو عينة البلغم. 
 (الصورة 1) 
 (الصورة 2) 

أحــد الـقــيـود الـرئــيـســيـة عـلـى تـفـاعل
ـتسلسل (PCR) هو أن الـبوليـميراز ا
ـسـبـقـة حـول الـتـسـلـسل ــعـلـومـات ا ا
ــسـتـهــدف ضـروريـة من أجـل تـولـيـد ا
َـشْـرَع أي مـنـطـقـة بـدء الـبـادئـات (أو ا
الـعمل في عـلم الوراثة) التـي ستسمح
بـتـكـثـيـرهـا أو تـضخـيـمـهـا االنـتـقائي.
هـــذا يـــعــنـي أنه  عـــادةً  يــجـب عــلى
مـسـتـخـدمي  PCR مـعـرفـة الـتـسـلسل
نطقة (التسلسالت) الدقيق في أعلى ا
ـستـهدفـة في كل من قالـبي ضفـيرتي ا
الــــدي أن إيه من أجـل الـــتـــأكـــد من أن
إنـز بولـيمـيراز  DNAيـرتبط بـشكل
صـحـيح بـالـقـالب الـتـمهـيـدي لـلـهـج
ـســتــهــدفـة ـنــطــقــة ا ويــولــد الحــقًــا ا
بـــأكــمـــلــهـــا أثــنـــاء تــولـــيف احلــمض

النووي.
ــــــات  فـــــإن مــــــثـل جـــــمــــــيـع اإلنـــــز
بـوليمـيرازات احلمض الـنووي عرضة
ـا يـؤدي بدوره إلى أيـضًـا لـلـخـطـأ  
حــدوث طـفـرات في أجـزاء PCR الـتي

يتم إنشاؤها.
هــــنــــاك قـــيــــود أخـــرى عــــلى تــــفـــاعل
تـسـلسل (PCR) وهي الـبـولـيمـيـراز ا
أنـه حــتـى أكــبـــر كــمـــيــة مـن احلــمض
ا ـكن تضخـيمها   لوث  الـنووي ا
يـؤدي إلى نـتـائج مضـلـلة أو غـامـضة.
لــتـقــلـيل فــرصـة الــتـلـوث  يــجب عـلى
الـبـاحثـ حجـز غرف مـنفـصلـة إلعداد
نتج. يجب الكاشف  PCR وحتـليل ا
االســتـغـنــاء عن الـكـواشـف في قـسـائم
االســتـخـدام الـواحـد. يـجب اسـتـخـدام
األنـابـيب التي حتـتوي عـلى غطـاسات
ـكن الـتخـلص مـنهـا وأنـابيب مـاصة

طويلة جدًا بشكل روتيني.
 (PCR الصورة 3 جهاز) 

(الصورة  4 يـعرض الرئيس األمريكي
CO- دونـالد تـرامب مجـموعة اخـتبار
Ab- مـن مــخــتــبــرات أبـوت VID-19
 bott Laboratoriesفــي مـــــــــــــــارس

 (2020
(الـــصــورة  5اجلـــدول الــزمـــني لــعــدد
االخــتـبــارات لـكل مــلـيــون شـخص في

بلدان مختلفة)
(الــــصــــورة 6 يـــــكــــشف هــــذا الــــرسم
الـــتــوضــيــحي  الــذي  إنــشــاؤه في
مــراكــز مـكــافـحــة األمــراض والـوقــايـة
مـنها (CDC) عـن مورفولوجيـا البنية
الـفـوقـيـة الـتي تـعـرضـهـا الـفـيـروسات
ـسـامـيـر الـتي تـزين الــتـاجـيـة. الحظ ا
الـسـطـح اخلارجـي لـلـفيـروس  والـتي
تـــضـــفي مـــظـــهــر الـــهـــالــة احملـــيـــطــة
بـالـفيـروس  عنـد عرضـهـا إلكـترونـياً.
 حتـــديـــد فـــيــروس تـــاجي جـــديــد 
يــســمـى مــتالزمــة االلــتــهــاب الــرئـوي
احلـــــاد  (SARS-CoV-2) عـــــلـى أنه
سبب تفشي أمراض اجلهاز التنفسي.
 اكـــتـــشـــافه ألول مـــرة فـي ووهــان 
الـص في عام 2019. وقـد  تسـمية
ـــرض الـــنــاجـم عن هـــذا الــفـــيــروس ا
ـــــرض فـــــيــــروســـــات الـــــتــــاجـــــيــــة

((COVID-19لعام 2019). 
ترجم عن مصادر مختلفة). (إعداد ا

لـلمرض". نعتـرف أيضًا أنه ما لم يكن
ــريض مـصـابًـا بـعـدوى حـادة  فـلن ا
CO- نـتمكن مـن العثور عـلى فيروس
ـــرضى VID. لــــذلك  فــــإن فـــكــــرة "ا
ـي األعـــــراض" الــــتـي أكـــــدهــــا عـــــد
االخــتـبـار هي هــراء. وعـلى الـرغم من
أن االخـتبـار اإليجابي لـ COVID قد
ال يـشير إلى الـسبب الفعـلي للمرض 
يــجب اإلبالغ عن جــمـيع االخــتـبـارات
اإليـجـابيـة - وسـيتم احـتـسابـهـا على
CO- أنــهـا "حــاالت مـؤكـدة لــفـيـروس

VID بغض النظر عن النتيجة.
ـصـنــعـة لـعـنـاصـر (4). مـن الـشـركـة ا
طـــــقم اخـــــتــــبــــار PCR واســـــمــــهــــا
Creative Di- الـتـشخـيص اإلبداعي
oron- agnostics "SARS-CoV-2
avirus Multiplex RT-qPCR

:Kit" [4]
"الـــوضع الـــتــنــظـــيــمي: الســـتــخــدام
الـبـحث فـقط  ولـيـس لالسـتخـدام في

إجراءات التشخيص"
وهــذا يــعــني: ال تــســتــخــدم نــتــيــجـة
االخـتـبار وحـدها لـتشـخيص الـعدوى

رض. هل هذا معقول?! أو ا
(5). الــــتـــداخل غــــيـــر احملـــدد لـــهـــذه
الــفـيــروسـات فـيــمـا بــيـنـهــا: فـيـروس
اإلنـــفــلــونــزا   A (H1N1) فـــيــروس
اإلنـفـلـونزا (B يـامـاغـاتا)  الـفـيروس
(B) الـــتـــنـــفـــسي اخملـــلـــوي (الـــنــوع
الـفيروسة الغـدية التنفـسية (النوع 3
Parain الـنوع 7) فـيروس األنـفلـونزا
(2)  Mycoplas- الــــــنـــــوع)luenza
maPneumoniae الـــكالمــيــديــا ذات

الرئة الخ. "
وهــذا يــعـني: عــلى الــرغم من أن هـذه
كن الـشركـة تنص عـلى أن االختـبار 
أن يـكـتـشف COVID إال أنـهـا تـنص
ـكن أن يقرأ أيـضًا علـى أن االختبار 
نـــتــائج إيـــجــابــيــة خـــاطــئــة إذا كــان
ــــــــريـض يــــــــعـــــــانـي مـن عــــــــدد من ا
الـفـيروسـات األخرى غـيـر ذات الصـلة
فـي جسـده. مـا الـذي يـثـبـته االخـتـبار
إذن? مَـنْ يعرف? هل هي لـعبة الـشعار

أو الكتابة?!
Application (6). الـتطـبيق الـنوعي

Qualitative(أي ليس كمّيًا)
وهــذا يـعـني: هـذا يـعـني بـوضـوح أن
االخــتـبــار غـيــر مـنــاسب لـلــكـشف عن
ـوجـودة في جـسم كــمـيـة الـفـيـروس ا
ــريض. ســأغـطـي مـدى أهــمـيــة هـذا ا

اإلقرار في دقيقة واحدة.
ـنـتج (7). نــتـيـجـة الـكــشف عن هـذا ا
هـي لإلشـــارة الــســـريــريـــة فــقط  وال
يــنـبــغي اســتـخـدامــهـا كــدلـيـل وحـيـد
لـــلــتــشـــخــيص والــعـالج الــســريــري.
يــنـبـغي الـنـظـر في اإلدارة الـسـريـريـة
لــلــمـرضى بــاالقـتــران مع األعـراض /
الـعـالمـات  والـتاريـخ  واالخـتـبارات
ـعملية األخـرى واستجابات العالج. ا
ال يــنـبــغي اسـتـخــدام نـتــائج الـكـشف
مـباشـرة كدليل لـلتـشخيص الـسريري

وهي فقط كمرجع لألطباء"
وهــذا يـعــني: ال تــسـتــخـدم االخــتـبـار
كـأسـاس حصـري لـتشـخـيص شخص
مــصــاب بـ COVID. ومـع ذلك  هـذا
بـالضبط ما تفعله الـسلطات الصحية
فـي جميع أنـحاء الـعالم. يجب اإلبالغ
عـن جــمــيع االخــتــبــارات اإليــجــابــيـة
(حـتى االختبـارات اإليجابيـة الكاذبة)
لـلوكاالت احلكومية  ويتم احتسابها

.COVID كحاالت

بغداد
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رتـقـبة عـلى الرغم من ان الـعراق من التـحديـات التي تـواجه احلـكومـة العـراقيـة ا
ـلك احتـياطي نـفطي ثـابت حوالي (150) مـليـار برمـيل  يُـعَدْ ثـاني اكبـر خزان
ـتـلك ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة  وعـلى الـرغم من أنه  نـفـطي في الـعـالم بـعـد ا
مـسـاحات واسـعـة وكبـيرة صـاحلـة للـزراعة  إذ تـقـدر نسـبـة األراضي الصـاحلة
ـيـاه بكـثرة داخل ـئة من أراضـيه  وتـوافر ا لـلزراعـة فيه بـــــ(50 إلى 60) في ا
إراضيه الـتي جعلت هويته زراعية وجـسدت مقولة الزراعة الـنفط الدائم حقيقياً 
اال أنه يعـاني من مدة ليست بالـقصيرة من ازمـة اقتصادية كـبيرة انعـكست سلباً
عــلى شـؤون الــبالد  صــاحــبـتــهــا أزمـة آنــيــة مـزدوجــة أو مــركـبــة جتــسـدت في
انـخـفـاض ايـرادته من الـنـفط بـصـحـبـة أزمـة وبـاء كـورونـا  أفـرزت حتـديـاً كـبـيراً
ستـقيلـة منهـا اذا ما اسـتمر الـوضع على ما هـو عليه أم يواجه احلـكومة سـواءً ا
ـنــتـظــرة  تـمــثـلت بــحـقــيـقــة واضـحــة ادارة غـيــر مـوفــقـة (ادارة مــجـمــوعـة من ا
اليـة والنقدية) الشخـصيات سيـطرت وحتكمت بالـقرارات االقتصـادية (بشقيـها ا
اعتمـدت األحادية االقـتصاديـة) وما رافقـها من مخـاطر آنيـة ومستـقبلـية  عجزت
عن حتـريك عـجـلـة السـوق وحتـفـيـز اإلنـتـاج الداخـلي لـتـوفـر فـرص عـمل وحتـقيق
تنـمية تولد اسـتدامة ماليـة (توليد النـقد) طيلة مدة 17 عـاماً تارة بحجة االظروف
االمنـية  وتارة بحجـة إن السياسي يـقوم باستـغالل اجلانب االقتصـادي لتحقيق
غـايــات سـيــاسـيــة  وتـارة بــحـحج مــخـتــلـفـة ال يــتـسـع اجملـال لـذكــرهـا  عــمـقت
االخـتالالت في بـنـيـة االقتـصـاد الـعراقي  وكـانت نـتـيـجتـهـا الـتآكـل احلاصل في
البنى الـتحـتيـة وضعف أنـشطته االنـتاجـية الـزراعيـة والصنـاعيـة  واعتـماده على
ورد الـريعي بصـورة كاملة  بل أصـبحت السـمة البـارزة لهذا االقـتصاد  على ا
رغم مـن امتالكـه الى مااشـرنـا الـيه آنـفـاً  ومن الـتحـديـات الـتي تـواجه احلـكـومة
ـنـتـظـرة علـى الرغم مـن امتالكـه لنـخب وقـيـادات وطـنـية ـسـتـقـيلـة أم ا الـعراقـيـة ا
إقـتـصاديـة ومالـيـة تسـتطـيع ان تـنتـهج أو تـضع رؤية او اسـتراتـيـجيـة اصالحات
ـترتبــــــة نتـيجة هيكـليـة وادارية في هـياكل مؤسـسات الـدولة كافـة تعـالج اآلثار ا
ذلك وتسـتطـيع أن جتد حـلول عاجـــــــلة  فـيمـا إذا منـحت الفـرصة أو سُـمح لها
بذلك  لـكنها هُمشت بل عمـلت االدارة السيئة لالقتــــــصـاد على ابعادها بححج

مختلفة. 
لـذلك بـاتت مـسالـة تـنـفـيـذ اجراءات اصالحـيـة جـريـئـة وجديـة عـلى صـعـيـد إعادة
ـفـتوح هـيكـلـة هـذا االقـتصـاد ضـرويـة لـتحـقـيق االنـتـقال نـحـو اقـتـصاد الـسـوق ا
لف االقتصادي ستدامة  بأن تعطى إدارة ا ووضعه عـلى طريق النمو والتنمية ا
جلـهة عـلـيا لـلتـخطـيط واإلشراف بـالكـامل تـكون عل هـيئـة مجـلس يسـمى اجمللس
األعـلى لـلـتـخــطـيط والـتـنـمـيـة (أو فـريـق إصالحي مـالي اقـتـصـادي طـوعي الدارة
ـالية  أذا كان هناك اعتراض أو تعارض كما يبرر البعض بصعوبة هذه األزمة ا
الرؤيـة بحجة عدم موافقة مجلس الوزراء  أو إنه يسحب الصالحيات من وزيري
ـالـيـة والـتـخــطـيط)  حتـدد اخـتـصـاصـات هــذا اجملـلس بـاإلشـراف عـلى إعـداد ا
ـالي اخلطـير ـسـتقـبلـيـة لنـموذج  اقـتـصادي جـديد يـتـناسب مع الـواقع ا الـرؤية ا
كن أن ـتلك العـراق من ثروات متنـوعة  عن طريـقها  الذي يـعيشه البـلد  وما 
يـتـنـوع الـنـاجت الـقـومي من الــزراعـة الى الـصـنـاعـة الى اخلـدمـات بـهـدف حتـقـيق
االســتـقـرار والـنـمــو االقـتـصـادي في الـعــراق لـيـحـقق الـرفــاه االقـتـصـادي البـنـاء
الشـعب كافة  ومن ثم حتـس مستـويات الدخل وتـعافي اسعـار الصرف وتدفق
النـفط نحـو االسواق الـدوليـة وخـطط التـنمـية وبـرامج عـمل احلكـومة   يـتألف من
ـثـلـون عـدد من األعـضـاء من ذوي الــكـفـاءة واخلـبـرة عـلى أن يـكــون من بـيـنـهم 
دني يصدر بتعيينهم بأمر ديواني ؤسسـات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع ا
دة أربع سـنوات قابـلة للتـجديد وحتـدد مكافـآتهم بقرار مـن مجلس الوزراء  مع
ـكن فـريق الـعــرض هـنـاك مـجـمـوعـة من الــشـخـصـيـات خـبـيـرة ومــتـخـصـصـة (
ـالــيـة) تـسـتــطـيع اخلـروج من إصالحي مــالي اقـتـصـادي طــوعي الدارة األزمـة ا
الضـغوط االقتصـادية التي تـفرضها احـادية االقتصـادي بوضع أو اختـيار آليات

مــالــيــة واقــتــصــاديــة يــتم اعــتــمــادهــا من اجـل مــواجــهـة
ـستـقبـلـية (انـخفـاض اسـعار الـنفط التـحديـات اآلنيـة وا
ـصاحبة الزمـة وباء كورونا) وتأثـيراتها على وايرادته 
ـوازنــة واالقـتـصــاد  وحتـرك عـجــلـة الـســوق وحتـفـز ا
اإلنتـاج الداخلي وتـوافر فرص عمل وحتـقق تنمـية تولد

استدامة مالية (توليد النقد).
والبقية تأتي.

(مـالحـظـة مـهـمـة جــدا: انـظـر تـعـريف
اخــتـبـار تــشـخـيص فــيـروس كـورونـا

قالة) أسفل ا
هـل يُـــعـــقل هـــذا? وكــــيف تـــقـــبل دول

العالم هذه الكذبة?
ـصـنّـعـة تـقـول هـذا اجلـهاز الـشـركـة ا
الســتــخـدامــات الـبــحث فــقط  ولـيس
لالستخدام في إجراءات التشخيص
لـم يتم فحص هذا االخـتبار أبدًا. هذه
فـضـيحـة هـائلـة. أين نـتائـج االختـبار
ــــضــــبــــوط في 500 مـــــريض  ألف ا

مريض? ال توجد في أي مكان.
هذا االختبار هو عملية احتيال.

ثـمانـية أمـثلـة على االحـتيـال الرسمي
Co- فـيـما يـتـعلـق بصـحـة اختـبارات
ronavirus PCR أو مــــــا يُــــــســــــمى
تـفـاعل سـلـسـلـة البـولـيـمـيـراز الـنسخ
الـعكسي  والـتي تستـند إليـها جميع
اإلحـصـائيـات الـتي نـقدمـها  –بـفضل
CDC مـركز الـسيـطرة عـلى األمراض
WHO ـيـة ومــنـظــمـة الــصـحــة الـعــا
FDA وإدارة األغـــــــذيـــــــة واألدويـــــــة 
وصناعة األدوية واللقاحات اخلاصة.

 https://
blog.nomorefakenews.com/

2020/04/08/corona-creating-
illusion-of-pandemic-through-

diagnostic-test/
اخــتــبــار PCR مــثــيــر لــلــســخــريــة 
وســخـيف. إنه يــبـني صــورة جـائـحـة
ـيـة. عـذر إلغـالق الكـوكـب وتـدمـير عـا

االقتصادات واحلياة ... "
قالة  سأقدم اقتباسات من فـي هذه ا
مــــصـــادر رســـمـــيــــة حـــول اخـــتـــبـــار
التشخيص اخلاص بفيروس كورونا.
أنــــا أحتـــدث عن عـــيـــوب قـــاتـــلـــة في

االختبار.
نــظـرًا ألن أرقـام احلـاالت تـسـتـنـد إلى
تـــــلـك االخــــتـــــبـــــارات (أو ال تـــــوجــــد

اخـــتــبـــارات عــلى اإلطـالق)  فــقــد 
إنـشـاء "تـأثـيـر اجلائـحـة" بـالـكامل من

زيفة. العلوم ا
فـي حلــظـــة احلــقــيـــقــة  قـــد يــدحض
مـــحــتــرف الـــدعــايــة زمــيـل له  "كــمــا
تـعـلـمـون  لديـنـا اخـتـبار تـشـخـيصي
رائـع للفيروس. يثـبت االختبار جميع
أنــواع الــنــتــائج الــتي تــقــول أن هـذا
الـشخص مـريض وهذا الشـخص غير
ـــرضـى. لـــكن اليــــ من ا مــــريض. ا
االخـتـبـار ال يـقيس ذلـك حقًـا. اخـتـبار
(PCR) مـثـيـر لـلـسـخـريـة  وسـخيف.
ـي. عذر إنـه يـبـني صـورة جـائـحة عـا
إلغـالق الكـوكب وتـدمـير االقـتـصادات

واحلياة ... "
يــســمى االخـتــبـار الــواسع االنـتــشـار
PCR بــاسم COVID-19 لــفــيـروس
أو تـفاعل سلسـلة البوليـميراز النسخ
الـعـكـسي . لقـد كـتبـت الكـثـير عن ذلك

قاالت السابقة. في ا
لـــنــنـــتــقل اآلن إلـى ثــمــانـــيــة أمـــثــلــة
نشورة ونرى ما لـألدبيات الرسميـة ا

يكشفه.
دمرة في االختبار أوجه القصور ا

(1). مـن مــراكــز مــكـــافــحــة األمــراض
CDC): "CDC) والـــوقـــايــة مـــنـــهــا
2019-Novel : Coronavirus
(2019-nCoV) Real-Time RT-

PCR Diagnostic Panel" [1]:
"قـــد ال يــشــيــر الــكــشف عن احلــمض
الـنووي الريبي الـفيروسي إلى وجود
فــــيـــروســــات مـــعــــديـــة أو أن -2019
ـسبب لألعراض  nCoVهـو العامل ا

السريرية"
وهــذا يــعــني: االخـتــبــار اإليــجـابي ال
يـضـمـن أن فـيروس COVID يـسـبب
الــعــدوى عــلى اإلطـالق. وفي الــقـراءة
ـا ال يكـون فـيروس بـ الـسطـور  ر
ــــريـض عــــلى COVID فـي جــــسـم ا

اإلطالق أيضًا.
ــيـة (2). مـن مـنــظــمــة الـصــحــة الـعــا

(WHO): إرشـادات تقنـية حول مرض
:(COVID-19) كـــــورونـــــافـــــيـــــروس
2019-nCoV عمـلية لـ االخـتبـارات ا

في البشر"
قايسات التي تكشف عن "الـعديد من ا
nCoV-2019 كــــانـت وال تـــزال قــــيـــد
الـتطوير  سواء داخليًا أو جتاريًا. قد
ـــقـــايـــســات فـــقط تـــكـــتـــشف بـــعض ا
الـــفــيـــروس اجلــديــد (COVID) وقــد
يـكتـشف البـعض أيضًـا سالالت أخرى
مثل SARS-CoV متشابهة وراثيًا "
وهـذا يـعني: تـسـجل بعـض اختـبارات
PCR نـــــتــــائج إيـــــجــــابــــيــــة ألنــــواع
الـفيروسات التاجـية التي ال عالقة لها
ـا في ذلك الفـيروسات  -COVID بـ
ـة الـبـســيـطـة الـتي ال الــتـاجـيـة الــقـد

تسبّب سوى نزالت البرد.
ية تـضيف وثيقة مـنظمة الصـحة العا

هذه القطعة الصغيرة: 
"قـيـود اسـتـخدام الـبـروتـوكـول: لم يتم
الـتحـقق من صحة الـعيـنات السـريرية

االختيارية لالختبار"
وهـذا يعني: لسـنا متأكـدين من عينات
األنــــســـجـــة الـــتي يــــجب أخـــذهـــا من
ـــريض حـــتى يــكـــون لالخـــتــبــار أي ا

صالحية.
(3). مـن إدارة الـــــــــغـــــــــذاء والـــــــــدواء
 "LabCorp COVID-:(FDA)
19RT-PCR test EUA Sum-
mary: ACCELERATED
EMERGENCY USEORORO-
RATION (EUA) SUMMARY-
COVID-19 RT-PCR TEST
LABORATORY OF AMERI-

CA)" [3]:
SARS- ـــكن الــكــشف عن فــيــروس
COVID virus]] أو CoV-2RNA
بـشكل عام في عينات اجلهاز التنفسي
ــرحــلــة احلــادة مـن الــعـدوى. أثــنــاء ا
الــنـتــائج اإليـجـابــيـة تــدل عـلى وجـود
SARS-CoV-2RNA.  الــــــــعـالقـــــــة
ـــــريض الـــــســـــريـــــريـــــة مـع تـــــاريخ ا
ــعـلــومـات الــتـشـخــيـصــيـة األخـرى وا
ريض ضـرورية لتحديـد حالة إصابة ا
ُــكــتــشف قــد ال يــكـون ... الــفــيــروس ا
الــســبـب احملـدد لــلــمــرض. يُــطــلب من
ــتــحـدة اخملــتــبــرات داخل الــواليـات ا
وأقـــالــيــمــهـــا إبالغ جــمــيـع الــنــتــائج
اإليـجابية إلى سـلطات الصـحة العامة

اخملتصة "
وهـــذا يــعــني: من نــاحــيــة  نــدعي أن
ـكـنه "بشـكل عـام" اكتـشاف االخـتـبار 
ريض. وجـود فـيروس COVID فـي ا
ـكتشف" ولـكنـنا نعـترف بـأن "العامل ا
CO- فـي االخـتـبـار  والــذي نـعـني به
VID قــــد ال يـــكـــون الــــســـبب احملـــدد

ـــاذا هم ــــرضى واحملـــتـــضــــرين ...  ا
مرضى?"

لـقد كـتبت آالف الـكلـمات لإلجـابة على
هـذا السـؤال في مـقاالت سـابقـة. هناك
CO- عـدد من احلاالت - ال يوجد فيها
VID ومــعــظم األمــراض الــتـقــلــيــديـة

ة - جتعل الناس مرضى. القد
Jon Rappoport  جون رابوبورت #
هـو مؤلـف ثالث مجـموعات مـدوّية من
MATRIX REVEALED  الــكـتب
EXIT FROM THE MATRIX
POWER OUTSIDE THEو
ـقـعد MATRIX كـان جـون مـرشـحًـا 
ـنـطـقة فـي الكـوجنـرس األمـريكي في ا
الــــتــــاســـعــــة والـــعــــشـــريـن من واليـــة

كاليفورنيا.
ــارســة اســـتــشــاريــة يـــحــافظ عـــلى 
لــــلــــعــــمـالء من الــــقــــطــــاع اخلـــاص 
والــغــرض مــنــهـا هــو تــوســيع الــقـوة
اإلبــداعـيــة الـشـخــصـيـة.  تــرشـيـحه
جلــائــزة بــولــيــتــزر  وعــمل كــمــراسل
ـدة 30 عــامًــا  وكــتب اســتــقــصــائـي 
مــــقـــاالت حـــول الـــســــيـــاســـة والـــطب
والـــصــحــة لـ  CBS Healthwatchو
LA Weekly وSpin Magazine و
Stern وصــــحف ومـــجالت أخـــرى في
ـتـحـدة وأوروبـا. قـدّم جون الـواليـات ا
مــحـاضـرات ونـدوات حــول الـسـيـاسـة
نطق  والقوة ية  والصحة  وا الـعا
اإلبـداعـية لـلـجمـهـور في جمـيع أنـحاء

العالم.
∫—œUB

[1]: https://www.fda.gov/
media/134922/download

[2]: https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-

guidance/laboratory-guidance
[3]: https://www.fda.gov/

media/136151/download
[4]: https://www.creative-

diagnostics.com/sars-cov-2-
coronavirus-multiplex-rt-qpcr-

kit-277854-457.htm
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مــا هـو تـفـاعل سـلـســلـة الـبـولـيـمـيـراز
سـتخدم لـتشخيص الـنسخ العـكسي ا

فيروس كورونا
Reverse transcription polyme-

rase chain reaction 
 (RT-PCR) أو

هـو تقنـية مختـبرية جتـمع ب النسخ
الــــعـــكـــسي لل  RNAإلى DNA) في
هـذا السـياق يـسمى DNA الـتـكمـيلي
DNA وتـضـخـيـم أهداف (cDNA أو
مــحـددة بــاسـتــخـدام تــفـاعـل سـلــسـلـة
البوليميراز(PCR) يتم استخدامه في
RNA ـــقـــام األول لــقـــيـــاس كــمـــيــة ا
مـــحـــددة. يـــتم حتـــقــيـق ذلك من خالل
مـراقـبـة تـفـاعل الـتضـخـيم بـاسـتـخدام
اسـتشعاع fluorescence وهـي تقنية
تـسـمى PCR فـي الـوقت احلـقـيـقي أو
PCR الـكمي (qPCR). يـتم اسـتخدام
ــشـتــرك بـشـكل RT-PCR و qPCR ا
روتــيـني لــتـحــلـيل الــتـعــبـيـر اجلــيـني
وحتديد كمية احلمض النووي الريبي
الــفــيـروسـي في اإلعـدادات الــبــحـثــيـة
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هدي عادل عبد ا

تـباً لـلحظ الـسيىء الـذي يرافـقني  ... فأنـا لم أحصـل على مـايرضي غروري
.." هذه العبارة نسمعها كثيراً " 

ـتـذمـرون .. أولـئـك الـذين يـشـكـون أقـدارهم .. و  من االسف.. كـثــيـرون هم ا
يلعنون حظوظهم في هذه احلياة.

 كـثـيـرون أولـئك احلـمـقى الـذيـن يـحـلـمـون بـتـجـاوز احلـدود نـحـو آفـاق تـفـوق
قـدراتـهـم الـوجـوديــة .. وتـتــمـلـكــهم رغـبــة في احلـصــول عـلى قــدرات خـارقـة
عـقول و يـتحدون بـها األرادة الـهيـة .حتى لـو حتالف بـعضهم يـتخطـوط بهـا ا
ال و اجلـاه و الـثـروة و الـرغـبة فـحـلم احلـصـول علـى ا مع الـشـيـطان نـفـسه 

بالسيطرة يراودهم حتى وهم يقضون ..
من حق االنـسان أن يـسعى حلـياة أفـضل .وبامـكانه ذلك ..لـكن أرجوك التقع
في الـفخ .. وتـتبع صـوت الـشيـطـان و إال سيـكـون مصـيـرك الهالك كـمـا كان
مـصيـر " ايـكاروس " ذلك الـذي طـار الى السـماء بـجـناحـان مـثبـتـان بالـشمع

وكلما حلق أعلى فأعلى أذابت الشمس جناحاه .. حتى سقط .
ألنه سـمع ذلك الصـوت ..صوت الشـيطان .. وألنه شـيطـان حاذق فهـو يعرف
كـيف نُفكـر و مالـذي تتمـناه .. يـعرف إن األنـسان له نزعـات قاتـله من الغرور
ونـحن بــطـبـيــعـتــنـا أسـارى الــهـوى و اجلــشع و الـطـمـع .. كـيف تــسـمع هـذا
الـصوت  سيـبدأ مـعك .. سيطـرح الفـكرة اوالً ..ستـتردد .. سـيغريك ويـتقرب
مـنك .. ستـفكـر باالمـر .. سـيعـيد الـكرة بـحذر  سـتـستـمع إليه ..سـيوحي لك
بـالطـمأنـينة ويـخدعك فـتصـدقه ..سيـأمرك و تـذعن إليه ألن صـوته بدأ يُـطربك
حـتى لـوظـهـر بـوجـهه الـقـبـيح أمـامك لن تـسـتـغـرب . لـتـبـدأ رحلـة الـالعودة ..
سيعرف كيف يُحركك ويتالعب بك يُضحكك و يُبكيك عندها ستكون فعالُ

وقعت في الفخ..
صوت  أنـاتك أو شـيـطانك .. إن هـذا الـصوت هـو صـوتك أنت صـوتك اآلخـر
ك الـداخـلـي هـنـاك صــراع قـائم بـ صــوت اخلـيـر و صــوت الـشـر فـفي عــا
..فـالى  أيهما ستصـغي عندما يدعـوك !وكل صوت له من احلجج و البراه

ماتكفي !
ان اولـئك الذين يصـغون الى صوتهـم اآلخر وهو يدعـوهم يستـجيبـون للدعوة
ومع مرور الـوقت  يجدون أنـفسهم  يـعدهم فيـصدقون يـغرقهم يـستسلـمون 
ويرافقون الشياط و يتحالفون حتى يرتكبون احلماقات يظلمون  يسرقون 
مع الـشر فقـط للحـصول عـلى مايـريدون .. إنه التـخطي الـقاتل الـذي يقع فيه

طاف الى التهلكة و اجلحيم .. االنسان .. والذي سيقوده في نهاية ا
 " لم يفت الوقت للندم لو ندم فاوست "

سرحـية كرسـتوفـر مارلو ." د فـاوست ". ذلك الرجل الذي حط هـذه العبـارة 
من قدراته وحتدى االرادة االلهية و باع روحه للشيطان مقابل احلصول على
قـدرات خارقـة ..لكـنه لم ينـدم اال بعـد أن ساقـته الشـياطـ الى اجلحـيم وهو
يـحـمل خـطـايـاه الـسـبع " الـكـبـريـاء  الـطـمع  احلـسـد  الـغـضب  الـشـره 
الـكـسل  الـفـسـق " ذلك الـطـبـيب الـذي عـاش ومــات عـلى مـنـطق سـقـراط . و
ـعــرفــة و شــرب عـصــارة كل الــكُـتـب  درس الـقــانــون و الـطب و إمـتــلىء بــا
الالهـوت .. لكن تعاليه و غرورة القاتل و اجلشع والرغبة بأمتالك حتى ارادة
ـلوك دفعه للمزيد عبـر عقد اتفاق مع الشيـطان مقابل احلصول على قدرات ا
خـارقـة تفـوق تـصـور الـبشـر   فـدراسـة الطـب  القـانـون والالهـوت في نـظره
ـلك هـذا االحـمق عـلـوم التـسـتـهـوي اال الـعـقـول الصـغـيـرة فـأيُ تـعـالى كـان 
ُـغـرر! حـتى تـنـاسى ان االنـسـان هـو من يُـقـرر مـصـيـره ويـصـنع ـغـرور و ا ا

حظوظه ..
عنى ان الله  يـقول كالفن .." إن مصيـر االنسان قدر إلهي صادر مُـسبقاً " 
بـارادته يـخـتــار من يـشـاء لـلـخـالص و من يـشـاء لـلـجــحـيم .. ولـكن مـاذا عن

العدالة اآللهية ? 
ان الـله سبـحانه قد خـلق االنسـان و جعلـه من يحدد وبـارادته احلرة مـصيره
.. أي إن كل مـا يُصادفنا مـن سوء حظ أو جميل حظ هو نـتيجة أفـعالنا نحن
و أقـوالنا نحن ..فالبـد من معرفه كيف  نُـذل كبرياءنـا ونقمع طمـعنا  ونترك

احلـسد ونكظم الـغضب  بأمـكاننا أن نـقوض الشره 
ونـقــتل الــكـسل .. بــأمــكـانــنــا أن نـصــنع حــظـوظــنـا
اجلـمـيـلـة  .. فـاالنـسـان الـعظـيم هـو من خـلـــــق رب
عــظـــيـم .. إصـــــنـع حـــظك و شـــارك في تـــقـــــــريــر
قـدرك... عـندهـا سـيـستـــــجـيب االخـرون لك و حتى

الكون نفسه ...
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مجموعة اختبار االصابة يعرضها الرئيس االمريكي

طبيب يأخذ عينة البلغم من فم مصاب
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ــتــطــورة ــعـــلــومــات ا بــاتت حــرب ا
الوسيـلة الـتقنـية األكثـر سيـطرة على
االستقرار أمنـياً واقتصاديـاً وعلمياً 
ــتـقـدمـة اجـهـزة وألـغت دول الـعـالم ا
اخملابرات واالستخـبارات واالمن منذ
ــتـابــعـة سـنــوات  واعـتــمــدت عـلى ا
ـتـواصــلـة  والـدراســات والـبـحـوث ا
والــبــيــانــات الــتي تــقــوم بــإجــراءهـا
مــؤســســـات صــحــفـــيــة ومــنـــظــمــات
مـتخـصـصـة  وحتـدد عـلى نـتـائـجـها
ـعـلومـاتـيـة وكسب الـسـكان اخلطط ا

واألرض .
مـنـذ تـشـرين 2019 وعـلى مـدى سـتـة
شـهــور مـتــواصـلــة  حتـولت اجــهـزة
االمـن الــــــــوطـــــــــنـي واخملــــــــابــــــــرات
واالسـتـخــبـارات الى اجـهــزة مـراقـبـة
ـعـلـومـات عن االحـتـجـاجـات وجـمع ا
والتظاهـرات  والتي خرجت من اجل
اجلــمـــيع نــتـــيــجـــة الــتـــراجع احلــاد
خملـتـلف اجملـاالت في الــبالد  بـطـالـة
اخلريج والـشباب  هبـوط مستوى
التعـليم  اخلـدمات السـيئـة  سرقات
ال الـعـام والـفـسـاد  الـسالح خارج ا
سـيطـرة الـدولـة  هـشـاشـة الـقـانون 

احزاب تنحني للدول االقليمية .
وتركت السلطـة ما يقدم من حتذيرات

ومــعــلــومــات عن حتــركــات جملــامــيع
محـدودة من عـصـابـات االٍرهاب  ولَم
ـتـطـرف بـعـد تـعـالج مـا تـرك الـفــكـر ا
حــــرب حتـــــريـــــر االرض  واكــــتـــــفت
بالنصـر العسـكري واهمـلت النازح
وتــــهــــديـــــدات االٍرهــــاب وســــوء اداء
وتعـامل بعض عـناصـر اجهـزة امنـية
مع السـكان  ومـا زال مليـون ونصف
لـيـون نـازح خـارج ديـارهم  بـسبب ا
الـــتــــهـــديـــدات االرهــــابـــيــــة والـــثـــأر
العشائـري وفــــقدان قـراهم ومنازلهم
وانــعــدم الــتـــعــويــضــات واإلعـــــمــار

والعمل .
االموال والـتخـصصـات الطـائلـة التي
تــــصــــرف عــــلى اجــــهــــزة ال حــــاجـــة
لـوجــودهــا  وفـســاد قــادة وجـعــلــهـا
تــمــويل لــســـرقــات االحــزاب والــكــتل
ـقــتل شـبـاب الـسـيــاسـيــة  تـســبب 
ابرياء بااليـام االخيرة سـفكت دمائهم
بـالـشــجـاعـة ومــواجـهــتـهم بـاســلـحـة
نحهم من يتولى القيادة تقليدية لم 
علوماتي  العليا الـتطور والتاهـيل ا
ووقفت اسـرائـيل وامريـكا ودوّل وراء
كل ذالك تمويل وتـنفـيذ  وإشاعت ان
الـتــحــالف الــدولي ال اســتـغــنــاء عـنه

لتمهد لبقاءه .
احـتـجـاجـات شـعـبـيـة نـواتـهـا شـباب

ثـــائــــر رفــــضت االوضــــاع  واالقـــوى
بـــتـــاريخ الـــعـــراق مـن اجل اجلـــمـــيع
وحياة افضل ووطن بـارادة العراقي
 ويـتـحمـل مـا جـرى رئيـس احلـكـومة
ـــســـتــــقـــيـــلــــة ذات االداء اخملـــجل  ا
ورئيس هـيئـة احلشد الـشعـبي رئيس
جــهــاز االمن الــوطـــني الــذي ال يــعــلم
بـالـقـتـال واالمن شـيـئـا سـوى تـقـسـيم
الـغــنـائم ومــوازنـة الـهــيـئــة واجلـهـاز

والـتــعـيــنـات بــ احـزاب الــسـلــطـة 
وسفكت الدماء البريئةبالم.

سـتـجد جـعلت ي ا ازمة الـوباء الـعـا
الثـقل اثـقـال مرات وصـعـوبـة الرزق 
وبينت كالشمس نسبة الفقر والبؤس
رتـفـعة الـتي لم تـستـطـيع حكـومات ا
مــا بــعـد 2003 مــعــاجلــتــهــا وشـارك
االحـتالل األجــنـبـي بـصــنـاعــة طـبــقـة
ســـــاســـــة ال عـالقـــــة لـــــهـــــا بـــــاإلدارة

واالقتصاد والتشريعات.
احلاجـة لـطرق طـبـية عـلـميـة الحـتواء
الـوبــاء تـخــتـلـف عن حـظــر الـتــجـوال
والــتــقــيــد  فــالــتــثـقــيـف والــتــوعــيـة
واإلرشــاد  ونــزول الـــفــرق الــطـــبــيــة
واالمنية معا للمناطق السكنية االكثر
ــــبـــادرة اكــــتـــضــــاظ واألســــواق  وا
ـعقم والكـفوف والكـمامات  بتوزيع ا
وتــوجــيــهــات بـــطــرق مــؤثــرة افــضل
الحـــقــــات بـــاحلـــجـــز احلـــلـــول مـن ا

واحلبس والغرامة .
ية بسبب  •تاثيرات اقتصادية عا

االزمـة الــصـحــيـة الــدولـيــة  وهـبـوط
أسعـار الـنـفط  جـعل من يـتـولى زمام
ال واالقـتـصاد يـفـكر بـاسـتقـطـاعات ا
ــــتــــقــــاعــــدين ــــوظــــفــــ وا رواتب ا
احملدوديـن الـدخل دون ان يـعود كـيف
تصرف من تـولى مسوولـية البالد في
ازمـات اخلـمـسـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات
والـسبـعـيـنـات بـعـقل احلـكـمـة والـقوة
وكـان اصـعـب ووجـد احلـلــول  ولـعل
تـرك الـرواتب اخلـيـالـيـة ومـصـروفـات
االمــوال لــلـــفــســاد حـالً  واالهــتــمــام
احلــقــيـــقي بــالــصـــنــاعــة الــنـــفــطــيــة
والـصــنــاعــة الـزراعــيــة واالسـتــثــمـار
ـتــوقـفـة  ـعــامل ا االمـثل لــتـشـغــيل ا
ــنـتــجــات احملـلــيــة الـوطــنــيـة ودعم ا

وإيـــقـــاف االســـتــيـــرادالـــعـــشـــوائي 
ـنـافذ ـا يـجـري بـا وااللـتـفـاف بـحـزم 
ـوانئ والــكـمــارك الـتي احلـدوديــة وا

تاكل خير البلد .
كل شي غـــيـــر صــحـــيح  وحـــكـــومــة
تخُـلف حـكـومـة سابـقـة وتـكـمل طريق
غـــــيــــر صـــــحـــــيح أتـت من تـــــقـــــاسم
احملــــاصـــــصـــــة احلــــزبـــــيــــة  وأوان
وحد بدأت اصطدامها باجملتـــــــمع ا
بــانـتــفــاضــة تــشـــــــــــرين وســتـكــمل
طريـقـهـا بـالـفـترة الـقـادمـة  وتـشـكيل
حكـومـة الكـاظـمي ال تـختـلف عن عـبد
ـالـكي  ويـبـقى ـهـدي والـعـبـادي وا ا
الــــعــــراق وتــــذهب االســـــــــــمــــاء مع

التاريخ .
احلل لــيس صــعــبــاً  وارادة احلــيـاة
والشعـوب فوق كل اإلرادات  بـايجاد
حكـومـة جتـد مـعـاجلة انـيـة سـريـعة 
ـــضي بــســرعـــة  تــخــطط والــوقت 
وتـنـفــذ وتـسـتــغل الـثــروات  وتـعـمل
بــوطــنـــيــة خــالـــصــة  الى ان جتــري
انتخابات حرة بقانون منصف وتوفر
الئــــمــــة واعــــادة ثــــقـــة ــــة ا االرضــــيّ
اجلـــــمـــــهـــــور بـــــالـــــدولـــــة  وعــــراق
احلـضــارات واخلــيـرات واحــتــيـاطي
النقد والـذهب االعلى بعـالم قادر على

صناعة بالد تخدم ابنائها . فالح الفياض
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كـشف عالء مـهـاوي العب مـنـتـخب الـعراق وجـود مـفـاوضـات مـعه من جـانب األهلي
ن ـقبـلـة. وقال مـهـاوي الظـهـير األ ـصري لـضـمه في فـترة االنـتـقاالت الـصـيفـيـة ا ا
لفريـق الشرطـة العراقي فـي تصريـحات صحـفيـة هناك مـفاوضـات لضمي عـبر أحد
الوكالء وأتـمنى اللـعب مع األهلي بكـل تأكيد. وأضـاف مهاوي ان الـلعب في الدوري
وسم ويحق لي صري الـقوي شرف كبيـر تعاقدي مع الشرطـة ينتهي بنـهاية هذا ا ا
الـتـوقـيع لألهـلي اآلن مـوضحـا عـدم الـتـأقـلم مع األجـواء في السـعـوديـة سـبب قـصر
جتربـتي مع نادي الباطن.واختتم: بدأت اللعب مع نادي الكهرباء في سن صغيرة ثم

لعبت مع الزوراء وبعدها انطلق مشواري مع كرة القدم.
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متاز ≈œ«bF²Ý» ∫ يسعى فريق القوة اجلوية إلى تكثيف إستعداداته لعودة مسابقات ا

اجنازاته واألسمـاء التي تعـاقبت على
تمثيـله والعالقة اجلماهـيرية منذ يوم
الـــوالدة ومع كل الــشـــهــرة والـــتــفــوق
احملــلي ولــســمـعــة الــتي تــتـمــتع بــهـا
ـؤسسـة والن اجلويـة اسـتمـر يتـمتع ا
بـحـظـوظ كـبـيـرة سـواء عـلى مـسـتـوى
الـبـطـوالت احمللـيـة لكـن ما يـعـاب على
اإلدارات التي تـعاقبت عـلى احد اعرق
األنـدية احملـلـية الـذي بـرز في مخـتلف
األلـــعـــاب وقــدم الـــعـــدد الـــكـــبــيـــر من
الالعـبـ لــلـمـنـتـخــبـات قـبل ان يـبـقى
عـلى فـريق كــرة الـقـدم بــسـبب ارتـبـاك
الـــعـــمل والـــبـــقــاء عـــلـى دعم اجلـــهــة
الـراعـيــة الـتي بـالـكــاد ان تـقـدم مـبـالغ
بـاريات في وقت العـقود والـرواتب وا
كــان ان تــقــوم قــيــادة الــقــوة اجلــويـة
بـنشيـد مقـر متـكامل يـضم بنى حتـتية
تـلك فقط قبـل ان يبـقى مجـرد اسم و
ســـاحـــة شـــعـــبـــيـــة التــصـــلـح الجــراء
الـوحـدات التـدريـبـية األمـر الـذي شكل
حتــدي لــعــمل الــنــادي الــذي اســتــمــر
يــجـري تــقـلـيــديـا مـع الـنـادي الــعـريق
الذي يفترض ان يكون واجه من حيث
الــبـنى الــتــحـتــيـة كــمـا هــو احلـال مع
ـنطـقة الـتي تثـير احلـسرة في أنـدية ا

في اخر مـوسـم لـكن في كل األحوال
ـكـن الـتــقــلـيـل من دور الـفــريق في ال
ـنــافــســات اخملــتــلــفــة وعــلى الــكـرة ا
العراقية واحلديث عن اجلوية له طعم
خــاص عــلى الـدوام مـن يـوم تــأسـيس
الـنــادي في بـدايــة ثالثـيــنـيــات الـقـرن
ــاضي بـــفــضل األســـمــاء الــكـــبــيــرة ا
واألجـيال الـتـي تـعاقـبـت علـى تـمثـيـله
احملــفـورة في ذاكـرة الــنـادي والـدوري
الـعـراقي واسـتمـر يـجـمع ب الـنـجوم
واأللـقـاب حتت أنــظـار جـمـهــور كـبـيـر

وت عشقا بالفريق.
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ويـأمل جـمـهـور اجلــويـة ان يـسـتـأنف
الـدوري الــذي تـوقف بــسـبب جــائـحـة
كورونـا ويستـعيـد الفريق الـلقب الذي
تنازل عنه قبل موسم عندما حل في
موسم  2017وصيفـا كما حل وصـيفا
مـوسم  2018 بـعــد الــشــرطــة وخـرج
خــالي الــوفــاض مـــحــلــيــا وأســيــويــا
واسـتـمــرت اإلخـفـاقـات الـكــبـيـرة بـعـد
اخلـروج من بـطـولـة األنــديـة الـعـربـيـة
للمرة الثانية تواليا بعد ثالثة مواسم
ـكن ان تنـسى شكـلت حتوال حافـلة ال
مـتع عن في مـسـر الـنـادي واحلـديث ا

ـني النـفس في ان يـستـأنف الدوري
وسط اإلخـبـار الـتي تـشـيـر الـى اتـفاق
األنــديــة عــلى إلــغــاء الــدوري وسـيــتم
ؤقتـة بذلك لـكن يبقى إخبـار اللـجنـة ا
الـقرار النـهائي لـلجـنة التي قـد تعـتمد
ضـوابط حـتى تـتـخـذ الـقـرار الـنـهـائي
لـلبـطولـة الـتي كانت ان تـنتـهي بعـيدا
عن هــذه الـقـصــة ولـو تــعـامــلت جلـنـة
سابقات مع الوقت بشكل أفضل ولو ا
كـان هـنـالك وقت مـحـدد ثـابـا الفـتـتـاح
الـــدوري الــذي بـــقي مـــتـــأرجح في كل

موسم.
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تلك اجلوية أفضل هجوم سجل كما 
ســـبـــعـــة أهـــداف وثـــاني اقـــوى دفــاع
ويـسـعى جــهـاز الـفــريق الـفـني في ان
ـشـاركـة يـحـافظ الـفـريق عـلى مـسـار ا
بتوازن اذا مـا استئـناف الدوري الذي
ـثل طـمـوحـات الــفـرق اجلـمـاهـيـريـة
وأخــرى الــتي قــدمت نــفـســهــا بــشـكل
واضـح وتـــظـــهــــر مـــنـــافــــســـة قـــويـــة
وبـاســتـطــاعــتـهــا ان تـبــقى مــنـافــسـة
لألخــيــر وقــد يــكــون اجلــويـة مـن بـ
ـتـحـمسـ اذا لم يـكن في مـقـدمة من ا
يـطــالب بــاســتـئــنــاف الــبـطــولــة امـام
ــنـافـسـة عـلى الـلـقب حتـقـيق فـرصـة ا
حـيث يـحل االن وصـيـفـا بـفـارق نـقـطة
ـدرب عن الـنـفـط ومـبـاراة وســيـكـون ا
حــزيـنــا اذا مــا الــغي الــدوري النه في
هذه احلـالة يذهب الـلقب لفـريق النفط
امــام رغــبـة اجلــويــة في الــعــودة مـرة
اخـرى لــلـصــراع عــلى اهم الـبــطـوالت
احملـليـة بعـد موسـم حل فـيهـا ثانـيا
قـبـل الـفــشل في بــطــولـة دوري أنــديـة
أســيـا واألنــديـة الـعــربـيــة وتـثــار بـهـا
كـثيـرا امـام فريق اعـتـاد على ان يـبقى
مـنـافسـا قـويـا على الـبـطوالت احملـلـية
ويـرى في احلصـول عـلى لـقب الدوري
بالهدية جلمـهوره الذي يشعر باحلزن
بـعــدمــا تــأخــر الـفــريق مــحــلــيــا إمـام
الــتـنــازل عن لــقــبي الــدوري والــكـأس
وإمــام بـطــولــة حـائــرة التــزال بـعــيـدة
لــيس اجلــويــة من يــراه الــفــرصــة في
احلــصــول عـلـى لـقــبــهــا بل عــدة فـرق
وباستثناء النفط الكل يتمنى ان تعود
ـنافـسات وحتـسم لـقبـها ـباريـات وا ا
بـعـدمـا قـدم مـباريـات مـهـمـة وقـدم كرة
هجومية بعدما تصدر الفرق بتسجيل
ســبـعــة أهــداف قــبل ان يـظــهــر الـدور
ن حـــســـ الـــهـــجـــومي لـالعـــبـــ أ
وحـمادي احـمد مـا اثر بـشكل ايـجابي
على مهـمة الفريق الـذي يقدر الالعب
ـسـؤولـيـة بـعدم ثالث ـهـمـة وا حـجم ا
مـواسم قـريـبـة ضـخـمـة حـيـنـما تـمـكن
الفـريق من احلصـول علـى لقب بـطولة
االحتاد األسـيوي ثالث مـرات متـتالـية
إضـــــافـــــة الى 2018و 2017و 2016
احلـــصـــول عــــلى لـــقـب الـــدوري قـــبل
مـوســمـ في الـفــتـرة الـتي يــتـذكـرهـا
زيد من باعتزاز جمهوره الذي توقع ا
الفريق في حتقيق األلقاب احمللية قبل
ان يتوقف كل شيء عندما حل وصيفا
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درب الكروي أيوب اوديشيو  يبحث ا
مـع العــــبي فــــريـق الــــقــــوة اجلــــويــــة
وسم وأنـصـاره احلـصـول علـى لقـب ا
احلـالي بـعــدمـا انـصب الـتــركـيـز عـلى
ـتــأرجـحــة بـ الـبــطـولــة الـيــتــيـمــة ا
االسـتـئـنـاف او اإللــغـاء وهـذا مـرهـون
ؤقتة وظروف البلد من بقرار اللجنة ا
الوبـاء بعـد موسمـ حل فيـهما ثـانيا
في الــتــرتــيب الــعــام وبــنــفس رصــيـد
الــنــقــاط  84حــيـث األولى جــاء خــلف
الزوراء واألخيـرة بعد الغـر الشرطة
ــلك ــذل من بــطــولــة ا قــبل اخلــروج ا
مـحـمـد الـسـادس لألنـديـة الـعـربـية من
ولوديـة اجلزائري بفارق ركالت قبل ا
اضي التي أثرت اجلزاء نهابة العام ا
عـلـى مـجـمل األمـور وزادت الـطـ بـله
بـوجه الــفـريق الــذي كـان بــإمـكـانه ان
ر لدور الثمانـية لكنه اخفق في لقاء
اإليـــاب ومن ثم خـــســـارة الــرهـــان من
البـداية الن الـفرق تعـول على مالعـبها
في وقت كــــان بــــإمـــكــــان الــــفـــريق ان
يستفيد منها لو لعب بشكل أفضل في
اربيل قبل ان يسقط في اجلزائر للمرة
الـثــانــيــة عــلى الــتــوالي وقــبــلـهــا في
الـــبـــطـــولـــة الـــســـابـــقـــة إمـــام احتـــاد
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ولم تبقى إمـام الفريق واجلـهاز الفني
فقط بطـولة الدوري الـفرصة الـسانحة
في اســـتــعـــادة الــلـــقب ودوره احملــلي
ويـكمل مـشوار البـطولـة العـليـلة حيث
االجتـاه العـام نحـو إلغـائهـا كمـا يبدو
ويأمل ان ياتي الـلقب وهو ما يـنتظره
جــمــهــوره الــكـبــيــر الــذي ابــتــعــد عن
الــفــريـق بــعــد دورين عــلى الــبــطــولــة
بـعدمـا جلا االحتـاد بـوقتـها الى إقـامة
باريات بدون جمهور قبل ان تتوقف ا
وقع الـثاني برصيد 10 والفريق في ا
نقاط من اربع مباريات حقق الفوز في
ثالث وتــعــادل فـي الــرابــعــة وانــطــلق
بحماي وقوة عبر خطوط لعب عكست
قــوتـهــا حــيث احلـارس الــذي اهــتـزت
شـبــاكه مــرتــ امـام خط وسـط اتـسم
بالـنشاط وربط الـدفاع والهـجوم الذي
سجل سبعة أهـداف في حصيلة جيدة
من أربع مـبــاريـات واســتـلم الـالعـبـ
زمام األمور في مبـاريات الفوز الثالث
عندمـا تغلب عـلى نفط ميسـان بهدف
لواحـد كما تـغلب بنـفس النتـيجة على
الطالب وجنح بالفـوز على الصناعات
الـكهربـائيـة بثالثـية نـظيـفة وكادوا ان
يـحقـقوا الـرابع الذي انـتهى بـالتـعادل
مع الـكـهـربـاء بــدون أهـداف الـنـتـيـجـة
وقـع الثـاني إضـافة الـتي أخـرته في ا
ــبـاراة االنــتـظــار الـتي الى الــتـمــتع 
تـأثر بـها ألنـهـا هي من أحلقت الـضرر
بـالـفـريق لـلـتـراجع لـلـوصـافـة رغم انه
الذي كان اكثر فاعـلية وقدم مستويات
ن عــالــيــة واعـتــمــد عــلى الــثـنــائي ا
عروفة وحمادي إضافة الى األسـماء ا
الـــتي دعــمت مــهـــمــة اوديــشــوا الــذي

لـــتــشــكـــيل خــطــوط لـــعب مــتـــكــامــلــة
واالســتــعــداد لــلــمــوسم الــقــادم ألنــنـا
نــريـده كــمـا عــهـدتــاه في ان تـتــحـسن
نافسة ظروف الفريق ومنها اللعب وا
عــلى الـبــطـوالت
ـوسـم الـقـادم ا
مـــــــن خـــــــالل
تــــــضـــــافـــــر
اجلــــــهـــــود
وتــــــامــــــ
احتـيـاجات

. الالعب
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ال نـحتـاج الى كثـير اإلحـصاءات والـشواهـد فضال عن
الـذكاء لـنحـدد مالمح ما كـانت علـيه رياضـتنـا سابـقا..
ومـا بلـغـته االن برغـم كل ما صـرف من أمـوال ضخـمة
ـكن ادراج احلــالـة اال تـعــادل مـيــزانـيــة دول. هـنــا ال 
حتت يـافطـة الفـسـاد كنـتيـجـة حتـميـة المـراض العـصر
الـذي أصـاب اجلـسـد الـعـراقي الـعـام والريـاضي عـلى
وجـه اخلــصــوص مـن قــبــيل االرجتـــال والــعــشـــوائــيــة
والــشـخــصـيــة واحملـاصــصـة والــطـائــفـيــة واالقـربــائـيـة
قراطية صلحية الضيقة ترسخت جراء د والـقومية وا
هـشـة جــادت بـهـا أحــزاب الـســلـطـة وقــواهـا اخملـتــلـفـة
لـتنعـكس اثارهـا السـلبـية عـلى القـطاع الـرياضي الذي
حتـول الى مجـرد اسم وهـياكل فـارغـة ال وجود لـها اال
مـا رحم ربـي وبـنــقـاط مــحـددة يــصــعب ادراكـهــا عـلى
ـا يـنطـبق عـليـه قول (الـشواذ اخلـارطة وتـعـد جزء او 

ليس من القاعدة).
ظل هـذا الـوضع السـلـبي اخملـيم مـنذ سـنـوات وما زال
بال عالجـات حقـيـقيـة.. فـكلـمـا انبـرى بـعضـهم (فرد او
جـماعـة) لـتـحقـيق خـطـوة في اعوجـاج مـا .. تـصدى له
الــبــعض بــصــورة مــبــاشــرة او عــبــر احلــرب بــاإلنــابـة
بـتحـريك بـعض األدوات هنـا وهـناك.. لـتبـقى احلـصيـلة
ـكن فـيه تـعـطــيل مـسـتــمـر بـجــسـد ريــاضي عـلـيـل ال 
الـضـحك عـلى الـنفـس واالخريـن بإمـكـانـيـة بـلـوغ عـتـبة
يدان عـادلة علـى ارض ا إجنـاز حقـيقي مـا لم تتـغيـر ا
من خالل (سن الـقوان الالزمة وإيجـاد البنية الـتحتية
الـالئـقــة وتــوفــيــر األمــوال الـكــافــيــة) مع وجــود رقــابـة
وحـسـاب صـارم يـكـون فـيه احلس الـوطـني هـو الغـالب
ا يـخدم اجملتمع لـلتاكد عـلى صرف الديـنار وتوظـيفه 

وليس لبطون وجيوب ال تشبع ..
الـصريخ والتحشيش والتاجيج والتجييش والتفخيخ ال
يـعـطي صك غــفـران وبـراءة وحـسن سـيـرة وسـلـوك....
سائـلة.. فان صارحـة وا وان كـان الظرف ال يـسمح بـا
غفـرة والتـذكير مـتاح فـكلنـا خطاؤون.. بـاب الرحمـة وا
وخـيــرنـا من اعــتـرف عــلى طـريق الــفـضــيـلــة الـتي هي
لـيست حـصرا وحـكرا عـلى احد دون غـيره شـريطة ان
ـواطن مـسؤولـية وامـانـة كبـرى باالعـناق يـكن الوطن وا
ـا يؤدي الى عتق الـنفس وحتريـر الضمـير قبل فوات
األوان.. فــان االنــعــتــاق من مالحــقــة الــعــار اهــون من

االحتراق بازلية النار...
في خــطـوة إصالحــيـة تــدخل الــفـيــفـا  –ولــو بـطــريــقـة
جـراحية معـقدة صعبة  –العـادة بناء مالعبنـا ونفوسنا
وتخـطـيطـنا ومـؤسسـاتنـا.. لتـولد الـهـيئـة التـطبـيعـية من
ـســتــمـر مــنــذ ســنـوات حتت مـخــاض ذلك الــصــراع ا
عـنوان االصالح الريـاضي الذي نادوا به ومـا زال يعد
ـثـابة طـمـوح جلـمـاهـيـرنا وبـيـتـنـا الـكـروي... وغـيرهم
وذجي ثابة حتول ا ن ينتظرون نـتائج تعد  الـكثير 
ؤسـسات واالحتـادات الريـاضية إصالحي تـقتـدي به ا
األخـرى حـتى يصـبح الـقـطـاع الريـاضي الـعـراقي بيت
للمختص بال مزاحمة من أي طاريء على الوسط ..
تـلك لــيــست خــطــبــة مالئـكــيــة وال نــقــد عـام وال أحالم
طوبـاوية بل انهـا فرصة لـنا جميـعا لنعـيد حسـابتنا في
بــنـــاء الـــوطن وحتـــســـ ادء الــذات
وجتــاوز اخلـطــيـئــات عــلى طـريق
ــمـكن لـكل اإلصالح والــبـنـاء ا
من ادرك غــفـران الـله وسـعت
رحــــمـــة الـــســــمـــاء بـــجــــمـــيل

عطاؤها..

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6654 Tuesday 5/5/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6654  الثالثاء 12 من رمضان 1441 هـ 5 من أيار (مايو) 2020م

ÊU e « ≠œ«bGÐ

قــال الــنــجـم الــدولي الــســابق ســعــد
قيس أن كرة القدم العراقية ستتطور
حتت قيادة النجمـ الدولي عدنان
درجال واحمد راضي. وقال قيس في
ــقــارنــة بــ تــصــريـح صــحــفي إن ا
االجيال السـابقة واحلالـية مرفوضة
مكن فلكل زمن رجـاله لذلك من غيـر ا
قـارنة بـيـنهـما. وعن تـرشيح احـمد ا
راضي وعدنان درجال لـرئاسة احتاد
الكـرة أكد قيس أن “وجود النجم
على راس احتـاد الكرة مـكسب لـلكرة
الــعــراقــيــة الــتي ســـتــتــكــور بــشــكل
مــــلــــحــــوظ وجتـــدر اإلشــــارة الى ان
النجم الـسابق يتـنافسان حلصد
رئاسة احتاد الـكرة. ومن جهة اخرى
ــكـتب االعالمي لــنـادي الـقـوة أعـلن ا
اجلويـة أن رابطـة مـشجـعي الصـقور
سلـكت الـطرق الـقـانونـيـة بحق العب
نادي الزوراء محـمد عبد الـزهرة بعد

تشويه سمعة جمهور النادي العريق
والتـحدث عـليـهم بكالم غـير الئق في
إحــدى الــقـنــوات الــفــضـائــيــة. وذكـر
كتب االعالمي لنـادي القوة اجلوية ا
في بــيــان صـحــفي أن رئــيس رابــطـة
مشجـعي القوة اجلـوية السـيد طالب
الــزهـــيــري راجع الــيــوم االحــد مــقــر
احتــاد الــكـرة وطــلب الــشــكــوى ضـد
الالعب بـعـدمـا زود جلـنـة االنـضـبـاط
بــكــافــة الــتــفـاصــيل مـن اجل اتــخـاذ
االجراءات الـقانونـية بـحقه. وأضاف
كـتب االعالمي أن احملـامي اخلاص ا
بالنادي سـيقوم برفع دعـوى قضائية
في احــــدى مــــحــــاكم بــــغــــداد بــــعـــد
تصـريـحات الالعب في احـد الـبرامج
الريـاضـية والـتي اتهم فـيـها مـطالـبة
الـــبــعض من جــمـــهــور نــادي الــقــوة
ـال) مـنه مقـابل عدم اجلويـة بـأخذ (ا
ـباريات التي مثل الهتاف ضده في ا

اضية. واسم ا فيها الفريق في ا
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اكـــد أمـــ ســـر االحتـــاد الــعـــراقي
لـلـسبـاحـة هـاشم محـمـد ان اجلدل
الـقـائم بـشـأن االحتاد حـسم مـبـيـناً
ان مـا يـروج لـوجـود احتـادين غـيـر
صـــحــيح. وقــال مــحـــمــد في بــيــان
صـحـفي ان سـرمـد عـبدااللـه اصبح
اضي في أسرة السـباحة بعد من ا
ان  اقـــصـــاءه من قـــبل الـــهــيـــئــة
الـعامـة في واضاف عـلـيهـا االحتاد
الـدولي تـأكـيـده بـاإلبـعـاد ويـنـتـظـر
عــقـوبــة ســتـصل حــتــمًـا من جلــنـة

االخالقيات. 
وأضــاف ان مــا يــقــوم به من خــلط
لألوراق مـن خــــلـف الـــــســــتـــــار لن
يـنـطـلي عـلى الـهـيـئـة الـعـامـة الـتي

حـــســمت امــرهـــا بــاحلــضــور يــوم
الـثالث عـشـر من شهـر ايـار احلالي
لـتـجــديـد الـثـقـة بــالـرئـيس اجلـديـد
لـالحتــاد. وأوضـح ان مــا يـــروج له
عـــــبـــــدااللـه من وجــــــود احتـــــادين
لـلــسـبــاحـة ال صــحـة له فــقـد حـسم
خـمسـة من اعضـاء الهـيئـة االدارية
الـســابـقــة حـضــورهم في اجــتـمـاع
الــهــيــئــة الــعــامــة الــذي نــتج عــنه
ـحـاضـر حـمـلت تـأيـيدهم ابـعـاده 
ومـوافــقـتــهم ولم يــتــبق من احتـاد
عبداالله اذا سلمـنا برسالة االحتاد
الدولي اال عضوين. وأضاف هاشم
ان احتاد الـسبـاحة بـهيـئته الـعامة
لن يسمح لعبداالله بإدخال االحتاد
فـي دوامــة جـــديـــدة كـــمـــا فـــعل مع

ــبــيــة وان الــهــيــئـة الـلــجــنــة األو
الــعـــامــة مــاضــيــة في اجــراءاتــهــا
وبـــإشـــراف مـــبـــاشـــر مـن االحتــاد
الــدولي ولن يــتــبق لــعــبــداالله اال
مــغـادرة الـوسط الــريـاضي والـكف
عـن وضع الــــعــــراقــــيـل في طــــريق
الــســبــاحـة والــريــاضــة الـعــراقــيـة
بـــشـــكل عـــام. يــذكـــر ان أمـــ ســر
االحتـاد الــعـراقي لـلــسـبــاحـة رائـد
فـــاضـل عــبـــد اعـــلـن صـــدور قــرار
ايقاف عضو الـهيئة االدارية هاشم
مـــحـــمــد كـــاظم وتـــشـــكـــيل جلـــنــة
حتـــقــيــقـــيــة لــلـــنــظــر بـــخــروقــاته
و ان احتاد السباحة اتخذ االدارية
هـــذا الـــقــــرار بـــعـــد االطـالع عـــلى
ــيـالت) االحتــاد الـــدولي الـــتي (ا

تــوضح اســتالم مــعــلــومـات بــاسم
االحتـاد العـراقي للـسـباحـة وتشـير
الى عـقـد اجـتمـاع طـار لـلجـمـعـية
العمـومية في  3نيسان  2020رغم
عـــــدم وجــــود قــــرار بــــعــــقــــد هــــذا
االجــتـــمــاع مـن الــهـــيــئـــة االداريــة
ـبـية ـعـتـرف بهـا من الـلـجنـة االو ا
العراقية واالحتاد الدولي للسباحة
وعدم مصادقـة اللجنـة على محضر
االجـتـمــاع والـتـحـقـيـق سـيـتـضـمن
جملة من التسـاؤالت لعضو الهيئة
االدارية هاشم محمد فيما لو ثبتت
صـحـتـهـا سيـتـخـذ قـرار ابـعاده من
الــهـيـئـة االداريـة لالحتـاد اسـتـنـادا
للمادة -4-7ج من قانون االحتادات

الرياضية رقم  16لسنة 1986.
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جانب من إحدى مسابقات السابحة احمللية
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نتخب الوطني السابق قصي كشف جنم ا
منـير الظروف واألجواء الـتي مر بها اسود
ــبـيـاد الـرافــدين خالل مـشــاركـتــهم في أو
أثــيــنـا  2004 وكــان اســود الــرافــدين قــد
ــركـز الـرابع في تـلـك الـبـطـولـة حـصـدوا ا
بـــعــدمـــا قـــدمـــوا اداءً كـــبـــيــراً فـي جــمـــيع
ـبـاريـات أبـرزهـا الـتـغــلب عـلى الـبـرتـغـال ا
واخلـسـارة بـصـعوبـة امـام إيـطـالـيـا بـهدف
نــظــيف. وقــال مــنــيــر في حــديث صــحــفي
(حـ بـلـغـنـا مـبـاراة نـصف الـنـهـائي امـام
البارغواي رئاسة الوفد أبلغونا ان الرئيس
األميـركي جورج بوش االبن سـيحضر الى
ـباراة ـؤازرتـنـا في حـال بـلـغـنـا ا الـيـونـان 
الـنـهـائـية). وأضـاف الـغـزال االسـمـر (هذا
االمـر سـبـب اربـاكـاً كــبـيـراً بــ الالعـبـ

فهناك من رحب بخبر حضور بوش وهناك
من رفض بــدوري أبـــلــغت الـالعــبــ بــان
ــبــاراة ولــكل حــدث حــديث نــركــز عـــلى ا
مـشـيـراً إلى أن هـذا االمـر تـسـبب بـفـقـدان
تـركـيـزنا وكـان أحـد أسـباب خـسـارتـنا في

نصف النهائي امام بارغواي).
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نتخب الوطني السابق سعد قيس جنم ا

نـفـوس أنــصـار اجلـويــة والـعالقـة من
خالل فـريـق كـرة الـقـدم وسط مـخـاوف
ـشـاركات األسـيـوية اذا ان يـحرم من ا
مـا طبـقت تعـلـيمـات جلنـة التـراخيص
من قبل االحتاد األسيـوي. احد أنصار
الـــفــريق يـــقــول من الـــصــعب جــدا ان
يبقى فريق القوة اجلوية من دون لقب
ـــوســـمـــ مـــتـــتـــالـــ قـــبل مـــحـــلي 
اإلخـــفــاقـــات في دوري إبــطـــال أســيــا
واألنديـة العـربية بـعدمـا حقق االجناز
الـرائع والـكـبـيـر حـيث احلـصـول عـلى
لقب بطولة االحتاد األسيوي التي كان
يــفـتــرض ان تــدعم جــهــود اإلدارة في
مـواصـلـة الـعـمـل والـعـودة لـلـبـطـوالت
تع اخملـتـلـفة بـقـوة وثـقـة النه فـريق 
ونـــســتـــمــتع مـــعه في مــبـــاريــاته

واألمـل في ان يـســتــعــيـد
عــافـــيــتـه وان يــدعم
بــعــنــاصــر أخـرى

أيوب
أديشو
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كشف جـوشوا كـيـميـتش جنم بايـرن مـيونخ عن أصـعب العب واجـهه على مـدار مـسيـرته حتى اآلن
فضل على مدار تاريخ النادي البافاري. كما أفصح عن العبيه ا

وأبرزت صـحـيفـة "سـبـورت بيـلـد" تصـريـحـات كيـمـيتش الـذي اخـتـار ألفـارو مـوراتا مـهـاجم أتـلتـيـكو
مدريد كأكثر العب مزعج واجهه حتى اآلن وذلك حينما كان في يوفنتوس.

ـوراتا رغـم مواجـهـته لـعـدد هـائل من الـنـجـوم الـبـارزين أمـثال ـاني  ويـأتي اخـتـيـار العب الـوسط األ
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي العبي يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.

وبـسؤالـه عن أساطـيـر بـايـرن الذيـن كان يـود الـلـعب بـجوارهم أجـاب: "لـوثـار مـاتيـوس وأولـيـفـر كان
يزًا". خاصة األخير إلعجابي بعقليته وهو ما ما ينطبق على ماتيوس أيضًا الذي كان العبًا 

وأضاف: "بإمكاني أيضًا اختيار فرانز بيكنباور إلى جانب هذا الثنائي".
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رفــضت مــحــكـــمــة أمــريــكــيــة دعــوى
رفـعـتـهـا العـبــات مـنـتـخب كـرة الـقـدم
الــنـســائي األمــريــكي لـلــمــسـاواة في
األجــــر مع فـــريق الــــكـــرة الـــرجـــالي
ورفـض الـقــاضي ادعــاءات الالعــبـات
ـــا بــــأن تـــقــــاضــــيــــهن رواتب أقـل 
ثل يـحصـل علـيه زمالؤهن الـرجـال 

انتهاكا حلقوقهن.
ورفـــــعت الـــــدعــــوة 28 العـــــــبـــــة من
نتخب الوطني األمريكي لكرة القدم ا
ضـــد احتــاد كـــرة الـــقـــدم األمـــريـــكي

.(USSF)
وطـــالــــبت الـالعـــبــــات في الــــدعـــوى
باحلصول على تعـويضات بقيمة 66
ساواة ـوجب قانون ا مليون دوالر 

في األجور.
ـتـحـدثـة وعـلـقت مـولي لــيـفـنـسـون ا
بـاسم الـالعـبــات عـلى احلــكم بــأنـهن
يـــعـــتــزمـن االســتـــئـــنـــاف ضـــد قــرار

احملكمة.
وقالت لـيفنـــــسون: "أصـابتنـا صدمة
وخــــيــــبــــة أمـل". "لن نــــســــتــــســــــــلم

سنـواصل عملـنا الـشاق من أجل أجر
متساو".

 وأضــافت: "واثــقــون في قــضــيــتــنـا
وثـابتـون عـلى التـزامنـا بـضمـان عدم
التـقـلـيل من قـيمـة الـفـتيـات والـنـساء

ـــارسن هـــذه الـــريـــاضــة الــلـــواتـي 
بسبب جنسهن."

يــأتي هـــذا بــيــنـــمــا أحـــال الــقــاضي
الـــفـــيـــدرالي غـــاري كالوسـن دعــوى
الالعـــبــات بـــالــتـــمــيـــيــز ضـــدهن في

عاملة أثنـاء السفر واإلقامة ونقص ا
الـدعم الـطــبي إلى جـلـســة مـحـاكـمـة
ـــقـــرر عــــقـــدهـــا في 16 والـــتي مـن ا

يونيو/حزيران في لوس أجنليس.
رفضت محكمة أمـريكية دعوى رفعها
فـريق كـرة الـقـدم الـنـسـائي األمـريـكي
لـلـمـسـاواة في األجـر مع فـريـق الـكرة
الــرجـالـي ورفض الـقــاضي ادعـاءات
الالعـبـات بـأن تـقـاضـيـهن رواتب أقل
ــا يـحـصل عـلــيه زمالؤهن الـرجـال

ثل انتهاكا حلقوقهن.
وفـيمـا يتـعـلق بأجـور الالعبـات قالت
احملكمة في حيثيات رفض الدعوى: "
ما حصـده الفريق الـنسائي من أجور
ا يـحصـده الرجـال وفقا يـعد أعـلى 

باريات. " لعدد ا
وفـاز مـنـتخب سـيـدات أمـريكـا بـكأس
ـاضي الــعـالـم لـلــســيـدات الــصــيف ا
لـلـمـرة الرابـعـة فـي تـاريخـه كـمـا فاز

بية. بخمس ميداليات ذهبية أو
ـــســــاواة في وبــــعــــد رفض دعــــوى ا
ـــهـــاجـــمــة مـــيـــغــان األجـــر غــردت ا
رابيـنوي التي فـازت بالـكرة الذهـبية
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يـركاتو دائـمًا حلقـة فاصلة ثل ا
في تـاريخ األنـدية حـيث قـد يـنجح
نادٍ في ضـم العب يكـتب له تاريـخًا
غيـر مـسـبوق بـيـنـمـا يتـعـاقـد آخر
مع أحـد أصـحـاب األسـمـاء الـبارزة
لـكـن دون أن يـقــدم أي جــديــد عـلى

أرض الواقع.
وخالل سلسـلة "صفقـات فاشلة في
تـــــــــــاريـخ األنـــــــــــديـــــــــــة"
يـسـتـعـرض  أفشل
10 صـــــفـــــقــــات
أبــــــــرمــــــــهــــــــا
بــرشـلــونـة في
القرن احلالي:
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أشاد األرجـنتيني سـيرجيو أجـويرو مهاجم مـانشستـر سيتي بقـدرات الهولنـدي فيرجيل
فان دايك مدافع ليفربول مؤكدًا أن صفاته اجلسدية جتعل هناك صعوبة ألي مهاجم في
الـلـعـب ضـده.وانـتـقل فـان دايك إلى لـيـفـربـول في يـنـايـر/كـانـون الـثـاني 2018 قـادمًـا من
سـاوثـهـامــبـتـون وسـاهم مع الــريـدز في حتـقـيق دوري أبــطـال أوروبـا والـسـوبـر األوروبي
وكـأس الــعــالم لألنــديـة كــمــا حـصــد جــائـزة أفــضل العب فـي أوروبـا.وقــال أجــويـرو في
تصريحات لـبرنامج "إل شيرينجـيتو" اإلسباني: "نعلم جـميعًا أن فان دايك هو أحد أفضل
ـدافــعـ في الــعـالـم إنه قـوي وطــويل ولــديه جـســد رائع".وأضــاف: "هـو قــوي جـدًا في ا
واجـهات الفـردية ويلـعب بجسده أيـضًا نظـرًا لطوله الـفارع فيـبدو وكأنه لـيس سريعًا ا
ـثابة 50 بالـنسـبة لي!".وتـابع: "فان لكـنه كذلك بـسبب سـاقيه الـطويـلتـ فخـطوتـان منه 
دايك يـتمـتع بـذكـاء شديـد في الـدفـاع وهو شيء أحـبه فـيه فـهو حـريص لـلـغايـة وصـبور
: "بـالنسـبة لي فأنـا سريع للـغاية وأحب أن أسدد ".وأ هـاجم وهـذا يعقد األمـر على ا
سـاعـدة من مدافع ـدافع ولـكن إذا كـان هادئًـا فـيمـكـنه انتـظـار ا وأحـتاج أن يـواجـهني ا

آخر إنه جيد جدًا في هذا".

يــتم تــعــبــئــتــهــا وتــوزيـــــــــــعــهـا
. علــــــى احملتاج

و حتـويل ملـعب تـوتـنهـام الذي
 إعــــادة بــــنـــــائه مـــــؤخــــرا إلى
مـــســتـــشــفى مـــؤقت حــيـث تــقــدم
خــدمـــات الــعـــيـــادات اخلــارجـــيــة
لــلــنـــســاء بـــاإلضــافــة إلـى مــركــز
اخـتبـار فيـروس كورونـا (كوفـيد -

.(19
ـا وأعــرب مـوريــنــيـو عن فــخــره 
يـفعـله تـوتـنـهـام للـمـسـاعـدة أثـناء
الــوبــاء في الـوقت الــذي قــلل فـيه
من شأن مساهمته الفردية في تلك

الظروف.
وأضــــــــــــاف "أشــــــــعــر بـالــفـخـر
حـيــال مـا يــفــعـــــــله الــنــــــــــادي
وأنــا ال أفـعـل شـيــئــا.. الــنــــــــادي
مــدهـش لـــــــــلـــغــايـــة أشك في أن
الــنـاس لــديـهـم فـكــرة عـمــا يـفــعـله
تـــوتــنــهـــام ومــا يـــحــدث في هــذا

لعب". ا
وتابع "عـندما تـقوم بأشـياء جيدة
ال حتــتـاج إلى جـعـلــهـا عـامـة أنت
تـقــوم بــهـذا األمــر ألنك تــفـعل ذلك
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واحلــذاء الـــذهــبـي في كــأس الـــعــالم
ـاضي: "لن نــتــوقف أبـدا عن الــعــام ا

ساواة". النضال من أجل ا
بـيـنـمـا عـلـقت العـبـة خط الـهـجوم في
الـفـريق أليـكس مـورغـان: "عـلى الرغم
من خيـبة األمـل لسـماع هـذه األخبار
تنا في كفاحنا فإن هذا لن يثبط عز

ساواة من أجل ا
وقــال احتـاد كـرة الــقـدم في الـواليـات
ـتـحـدة إنه يـريـد الـعـمل مع الـفـريق ا
"لـــرسم مـــســـار إيـــجـــابي إلـى األمــام
لتنمية الـلعبة هنا في داخل الواليات

تحدة وحول العالم" ا
ـا كـانت كرة وأضـاف في بيـانه: "لـطا
الــقــدم األمــريــكــيـة رائــدة الــعــالم في
ــلـــعب بـــطـــوالت الـــســـيــدات داخـل ا
ـواصـلة وخـارجه ونـحن مـلـتـزمـون 

هذا العمل".
واسـتــقــال رئـيس االحتــاد األمــريـكي
لــــكــــرة الـــقــــدم الـــســــابق كــــارلـــوس
كــورديــرو فـي مــارس/آذار بــعــد أن
قدم محامو الهيئة األمريكية احلاكمة
لـكـرة الـقـدم تـقـاريـر كـجـزء مـن دعوى نتخب االمريكي بكرة القدم للنساء لقطة 

هافثور
يوليوس
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(سـعيـنـا) على الـفـور حملاولـة منح
ناسبة إلغالق الالعب الظروف ا
مـحتـمل يظـهر بـعد بـضعـة أيام أو
بـضـعـة أسـابـيع من خالل جتـهـيز
ـكـنـهم ـعـدات حـيث  مـنـازلـهم بـا

التدريب".
وأوضح "قــام فـنـيــو تـكــنـولــوجـيـا
ــعــلـومــات الــذين يــنــظــمـون كل ا
شيء في الــتــدريـب بــعــمل شــاق
كـما هـو احلال بـالنـسبـة للجـميع..
أنا فـخور حقـا باألفـراد والالعب

الــذين يــعـمــلــون بــجــد في ظـروف
غريبة للغاية".

ــراقــبــة العــبـــــــــيه وبــاإلضــافــة 
يـقـــــــوم مـوريـنـيـو بواجـــــــبه من
أجل اجملتــــــــمع احمللي حـــــــيث
يقـوم بتوصـــيل طرود الـطعام إلى

. السكان احمللي
كــــــمـــــــا يــــــنـــــــــــــــقـل الــــــفـــــــواكه
واخلــــــــــضــروات الــــــــــطــازجـة
ـزروعـة فـــــــــي مـلـعب تــــــدريب ا
تـــــوتــــــنـــــهــــــام إلى مــــــلـــــــــــــعب
الـــــنـــــــــــــادي الـــــذي تـــــــــــــــقــــام
ــبـاريــات حـيــــــــــث عـــــــــــــلـيه ا كيليان مبابي

نـلت دعـمـاً كـبـيـراً أيـضـاً.”وتـابع: “أشـعـر أنـنـي بـصـحة
جـيدة أشـعـر كإله ال أسـتـطـيع أن أجد كـلـماتي مع أني
أتكـلم كثـيراً اآلن. لـكنـني متـحمس مـتحـمس لـلغـاية هذا

أمـر عـظـيم بالـنـسـبة لي.”بـإجنـازه هذا
يحـطّم بيورسـون الرقم الـقياسي

الــــســــابـق الــــذي ســـــجــــله
الــبـريـطـــــــاني ايـــــــــدي
هـال عـام 2016 وكـان
أول رجــــــــل يــــــــــرفـع

وزن 500
 كيـلوغرام.

بـــــســــبـب تـــــفــــشـي فــــيـــــروس كـــــورونــــا
سـتجـد.لكن وزير الـرياضة تـمسك األحد ا
ـوقف الــصـادر ســابـقـا عـن الـســلـطـات بــا
بـأنـهـا سـتـســمح بـاسـتـئـنـاف الـتـدريـبـات
لـلـريـاضـات اجلـمـاعيـة في 18 أيـار/مـايو
احلــالـي مــقــابل الـــرابع من الـــشــهــر ذاته
ـقـرر لـبـدء ــوعـد ا لـلــريـاضـات الـفـرديـة ا

تخفيف إجراءات االقفال التام.
ـوقف الـرسـمي في مـا وحـصل تـبـدل في ا
خص الــتــمــيــيــز بــ ريــاضــيي األلــعــاب
الفـردية واجلـماعـية بعـدما قـدمت مناطق
ـا فيـها امـيليـا-رومانـيا الـشمـالية عدة 
ـنـاطق االكـثـر تـضـررا الــتي تـعـتـبـر من ا
رأيــا ايـجـابــيـا الـســبت حـول فــتح مـراكـز
التـدريب وسمـحت لألنـدية بفـتح مالعـبها
اخلــارجــيـة لـالعـبــ الــراغــبــ بــخـوض
الـتــمـارين مع احـتــرام مـعـايـيــر الـتـبـاعـد

االجتماعي.
وفي حـ أعلـنت عدة أنـدية في "سـيري أ"
ـا فــيـهــا إنـتـر رومــا بـارمــا بـولــونـيـا
وســـاوولــو رغـــبـــتــهـــا بـــفــتح مـــراكـــزهــا
الـتــدريــبـيــة لالعــبـ الــراغــبـ بــخـوض
الـتـمـارين أشـارت تــقـاريـر الى أن الـنـجم
البـرتغالي كريـستيانـو رونالدو في طريقه
لـلعـودة من فـونشـال الى تـوريـنو من أجل
االلتـحاق بتمـارين يوفنتـوس حامل اللقب
ـــتـــصـــدر.وأفـــادت وســـائل إعالم عـــدة وا

رومــا (أ ف ب) - بـعــدمـا أمِـل الـكــثـيـرون
بـــإمــكــانـــيــة عـــودة مــنــافـــســات الــدوري
اإليطالي لكرة القدم في وقت قريب نتيجة
قرار احلـكـومـة السـمـاح بـعودة الـتـمارين
الــفـرديـة جلـمـيع الــريـاضـات اعـتـبـارا من
ـا فـيـهـا اجلمـاعـيـة أعـاد وزير االثنـ 
الريـاضـة األمور الى نـقـطة الـصـفر بـقوله
وسم. أن أحدا لم يتحدث عن استئناف ا
وجدد فـينتـشنزو سـبادافورا مـساء األحد
مــوقـفه الـسـابق بـ "عــدم الـسـمـاح بـعـودة
تـمـاريـن الـفـرق حـتى  18أيــار/مـايـو" في
ظل اســتــمــرار تــفــشي فــيــروس كــورونــا
سـتجد.ويشكل موقف سبادافورا ضربة ا
وسم محـبطة لـلذين يـأملون بـاستئـناف ا
والـذين اعتـبروا مـا صدر األحد عن وزارة
الـداخـليـة مـؤشـرا إيـجـابـيـا.وقـالت وزارة
الداخـلية في بيان "الرياضيون محترفون
ام ال الــذين يـــنـــتــمـــون الى الــريـــاضــات
اجلمـاعـية سـيـسمح لـهم وأسـوة بجـميع
مارسـة التمارين في االماكن ـواطن  ا
الــعـامــة او اخلـاصــة مع احـتــرام قـواعـد
ـسـافـة ال تـقل عن الــتـبـاعـد االجـتـمـاعي 
مـــــــتــــــريـن إضـــــــافــــــة الـى حـــــــظــــــر أي
ـرســوم ان احلـصص جتـمــعـات".وتــابع ا
الــتـدريــبـيــة يـجب ان تــقـام "خــلف أبـواب
مـوصـدة" وذلك مع دخــول الـبالد مـرحـلـة
ـفروض تـخفـيف اجراءات االقـفال الـتام ا
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بـقـلـبك وهـذا مـا أشـعـر أن الـنادي
يفعله".
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وحــــول تـــــوقف الـــــنــــشــــاط قــــال
مـوريـنيـو "أفـتقـد كـرة القـدم لـكني
أحــاول أال أكـون أنــانــيـا.. يــتــعـ
عـــــــلـي أن اتــــــسـم بـــــــالـــــــتــــــوازن
واإلنــســانــيـــة".وواصل "أفــضل أن
أقــــــــــــــــول إنـــــني أفــــــتـــــقـــــــــــــد
ــــــــنـا كـرة الـقـــــــــدم جزء من عـا
ذلك لــكن يــنــبــــــــــغـي عــلــيــنـا أن
نــــتـــحــــلى بــــالـــصــــبــــر ونـــواصل
مـعـركتـنـا.. أرغب في االنـــــــــتـظار
أليـــام أفــــضل آمـل أن يـــــــــــكـــون
اجلمـيع بـصـحة وأمـان أشــــــــعر
باألسف البالغ عـلى العائالت التي
دمـرتهـا األخبـار السـيئـة".وأكد أنه
ـبـاريـات التي سـيـكـون سـعيـدا بـا
تـقــام في مالعب بــدون جــمـاهــيـر
ن نـظـرا للـفرحـة الـتي ستـمـنحـها 
نـافسات على شاشات يشاهدون ا
الــتـلــفـاز والــذين يــحـتــاجـون إلى
الـقــلـيـل من اإليـجــابـيــة خالل هـذا

الوقت الصعب.
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أفـادت تقـاريـر صـحفـيـة بـرتغـالـيـة بأن كـريـسـتيـانـو رونـالـدو جنم يوفـنـتـوس عالق في
مــاديــرا مع اســتــمــرار طـائــرته اخلــاصــة في مــدريــد.واســتـدعـى يـوفــنــتــوس العــبـيه
ـتواجـدين خـارج إيطـاليـا من أجل اسـتئـنـاف التـدريبـات بـعد أن مـنـحت احلكـومة ا
اإليــطـالـيـة الـفـرق اإلذن بــالـعـودة لـلـتـدريـبــات بـشـرط احلـفـاظ عـلـى قـواعـد الـتـبـاعـد
االجـتماعي. وسـيتعـ على الالعبـ القادمـ من اخلارج االلتـزام بالعـزل الصحي
تواجدين دة أسبوع جـديدين عند العـودة إليطاليا في حـ سيتمكن الالعـبون ا
في إيـطـالـيـا من الـلـحـاق بـالـتـدريــبـات يـوم الـثالثـاء أو األربـعـاء.ووفـقًـا لـلـتـلـيـفـزيـون
الـبـرتـغـالي فـإن رونـالـدو قد يـضـطـر إلى االنـتـظـار لـفـتـرة أطـول في ظل اسـتـمرار
طـائرته في مـدريد بـسبب قـيود الـطيـران التي فـرضتـها احلـكومـة اإلسبـانيـة نتـيجة
توقع عروف أن الـطائرة ُمنعت من اإلقالع 3 مـرات لكن من ا لفيـروس كورونا.ومن ا

أن تتسبب اإلجراءات االحترازية في بقاء الالعب لفترة أطول في البرتغال.

مسـاء األحد بـيـنهـا صحـيـفتـا "كوريـيري
ديـلو سبورت" و"كـورييري ديال سيرا" أن
ـلـكـهـا رونـالدو الطـائـرة اخلـاصـة الـتي 
مـن طــــــراز "غــــــالـف ســــــتــــــر جي 200
غــاالكـــسي" جنــحت أخـــيــرا وبــعــد ثالث
مـحـاوالت فــاشـلـة نـتـيـجــة حـظـر الـسـفـر
ـفروض مـن قـبل الـسـلـطـات اإلسـبـانـية ا
في احلـصول على إذن بـاإلقالع من مدريد
وحـــطت األحــــد في فـــونــــشـــال.وأشـــارت
الــتــقـاريــر الى أن رونــالــدو ســيــعـود الى
ـقـبـلـة تـوريـنـو فـي الـسـاعـات الـقـلــيـلـة ا
نـزلي وعـلـيه أن يـضع نـفـسه في الـعـزل ا
ـدة  14يـوما قـبل أن يـتمـكن من مـعاودة
التمارين مع زمالئه في "السيدة العجوز"
إن كـان بشـكل فردي أو جـماعي.واجلـميع
يــنـتــظــر اآلن قــرارا من احلــكـومــة بــشـأن
علق منذ وسم ا السـماح لها باستئناف ا
الــــتـــاسـع من آذار/مــــارس من عــــدمه مع
تــبـقي 12 مــرحــلـة عــلى نــهــايــته.وأكـدت
رابــطـة الــدوري مــرارا رغــبــتـهــا بــإنــهـاء
ــوسم الـــكــروي بــحــال ســـمــحت بــذلك ا
الـــســــلـــطـــات الـــرســـمــــيـــة في وقت رأى
ســبــادافــورا أن الــطــريـق "يــضــيق أكــثــر
فـأكثـر" في تـصريح أدلى به األربـعاء.وفي
ظل ما ذكرته صحيفة "ال ريبوبليكا" األحد
عن إمــكــانــيــة أن يــتــخــذ رئــيس الــوزراء
جوسـيـبي كونـتي قـرارا األربعـاء بـالسـير
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ـروج حـظر مـوقع فـيسـبـوك صفـحـة رياضي إجنـلـيزي سـابق يـعد من أبـرز ا
ـؤامـرة بـعـد نــشـره "مـعـلــومـات صـحـيّــة مـغـلـوطــة قـد تـسـبّب أذىً لـنـظـريــات ا
".ونـشـر ديــفـيـد آيك وهـو حـارس مـرمى إجنــلـيـزي مـتـقـاعـد ادعـاءات جـسـديـاً
مـغلوطة عديـدة حول فيروس كورونا من بـينها أنّ شبـكات الهاتف احملمول من
اجليل اخلامس (5G) مـرتبطة بـانتشار الفـيروس.كما ظـهر في شريط مصوّر
يلمح فـيه إلى أنّ "مجمـوعة يهـودية تقف خلف انـتشار الـفيروس".وبـعد احلظر
ـحـو نـشــر حـسـاب آيك عـلى تــويـتـر تـغـريـدة جــاء فـيـهـا: "فـيـســبـوك الـفـاشي 
(صـفحـة) ديفـيد آيك. الـنـخبـة مذعـورة".وقالت شـركة فـيسـبوك في بـيان: "أزلـنا
ضرّة".جاء ـغلوطة ا علومات ا وقع حول ا ـتكرّر لسياسـة ا الـصفحة خلرقها ا
احلظر بعـدما طالب "مركـز مكافحـة الكراهيـة الرقميـة" في بريطانـيا في رسالة
مـفـتوحـة لـشـركات الـتـقـنيـة بـحظـر حـسـاب آيك.وجاء فـي الرسـالـة ان أمازون
وفيـسبوك وتـويتـر ويوتـيوب سـاهمت بـتضـخيم "عـنصـرية آيك وأكـاذيبه حول
ـان ".وقّع الــرســالــة الـنــائـب في الــبــر ـاليــ كــوفــيــد - 19 وإيــصـالــهــا إلى ا
عروفون كـريستيـان جانسن دون هاربر البـريطاني داميان كـولينز واألطـباء ا

وبيكسي ماكينا.
ركز إنّ أشرطة مـصوّرة أنتجها آيك وتتضمن ادعاءات مؤامراتية حول وقال ا
كــوفـيـد - 19 شـوهـدت 30 مـلــيـون مــرّة عـلى االنــتـرنت.وأشــار إلى ادعـاءات

خاطئة وردت في األشرطة منها:
اضي أزال موقع يوتيوب مقابلة مع آيك ربط خاللها ب ·وفي أبريل/نيسان ا
األزمـة الصـحيـة احلالـية وشـبكـات هواتف اجلـيل اخلامس. وحـ سئل عن ردّ
فـعله عـلى احـراق أعمـدة بثّ للـهواتف في إنـكـلتـرا و إيرلـندا الـشمـاليـة أجاب:
"إن اسـتـمّرت شـبـكات 5G ووصلت إلى حـيث يـريدون أخـذها سـتنـتهي حـياة

االنسان كما نعرفها لذلك على الناس أن تقرر".
صوّر ذاته قـائالً إنّه يخرق القواعد و في وقت الحق أزال فيسبـوك الشريط ا
عـلومات الزائفة.حظر موقع فيسبوك صفحة رياضي إجنليزي اخلاصة بنشر ا
ـؤامرة بـعد نـشره "مـعلـومات صـحيّة روجـ لنظـريات ا سابق يـعد من أبـرز ا

مغلوطة قد تسبّب أذىً جسدياً".

ضـــد مـــا قـــيل إنه تـــمـــيـــيـــز
لصالح الرجال.

وجــاء فـي هــذه الـــدعــوى أن
وظــيـــفـــة العب كـــرة قــدم في
ــنـتــخب الــوطـنـي لـلــرجـال ا
"تـــتــطــلـب مــســتـــوى أعــلى من
ـــهــارة عـــلى أســاس الـــســرعــة ا
طـلوبة لدى والقوة "أكـثر من تلك ا

فريق السيدات.
ولم يـحــقق فــريق الــرجـال األمــريـكي
لـــكــرة الـــقـــدم إجنـــازات كـــبــيـــرة في
ـنـافـسـات الدولـيـة ووصل إلى ربع ا
نــهـائـي كـأس الــعــالم فـي عـام 2002
بـيـنـمـا يـظل أفـضل إجنـازاته حتـقيق
ـركـز الـثـالث في أولـى بـطـولـة كأس ا

Æ1930 عالم في عام
وحظـيت قضيـة السيدات بـدعم علني
مـن الالعـبـ الـذكــور وفي فـبـرايـر /
شـباط أصـدر فـريق الرجـال األمـريكي
بـيـانًـا يـنـتقـد االحتـاد األمـريـكي لـكرة
الــــقـــدم قـــائـالً إن "االحتـــاد يـــواصل
الـتــمـيــيـز ضــد الـنـســاء في أجـورهن

وظروف عملهن".
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انـتـقـل من لـشـبـونـة إلى بـرشـلـونة
في صــيف 2003 نــظــيــر 6 مالي
يــــورو ولــــســــوء حــــظه وضــــعت
مـقــارنـته بـكــريـسـتـيــانـو رونـالـدو
ضـــغـــطًـــا إضـــافــــيًـــا عـــلـــيه خالل
االنـطالقــة مع الــبـارســا كـمــا كـان
ــلــعب ســبــبًـا في ســلـوكـه خـارج ا
فشله ورحيـله سريعًا عن كـتالونيا

في صيف 2004.
أردا توران

وصـل تـوران إلى قــمــة عـطــائه في
العب مع أتلتيكو وقبل االنتقال ا
مـبـاشـرة إلى بـرشـلـونـة في 2015
نظـير 35 ملـيون يـورو لكـنه فشل
: األول أنه ال لــســبـبــ رئــيــســيـ
يشـبه نوعيـة الالعب في الـبارسا
فرغـم امتالكه لـلمـهارات لـكن تظل
نـــقـــطـــة قـــوته األســـاســـيـــة هي
الــعــامل الـــبــدني والــثــاني
عـــــدم وضـــــوح مـــــركـــــزه
الرئيسي في الفريق هل
هــــــــــــــو العـب وسـط أم
جـــــنـــــاح أم مـــــهـــــاجم

وهمي.
«d¹dOÐ ”öłËœ

انـــــــضم دوجـالس إلى
بــرشــلــونـــة في صــيف
2014 قـــــــــــادمًـــــــــــا مـن
ســــاوبـــاولـــو نــــظـــيـــر 4
مالي يورو خالل صفقة
غـريـبـة لـلـغـايـة كي يـكـون
بديـلًـا لداني ألـفيس إال أن
مـسـتواه الـفـني كان بـعـيدًا
عـن إيـقـاع الــبـارســا لـذا لم
8 يـــــــشـــــــارك ســــــــوى في 
مـبـاريـات فـقط كـمـا فشل
النـادي الكـتالوني في
بــيـــعه بـــأي ثــمن
وظل عـلى قـوة
الـبـلـوجـرانا

حــــتى رحـل مــــجــــانًــــا في صــــيف
.2019
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وصـل هـلـيب إلى قـمــة تـألـقه رفـقـة
آرســـنــال من 2005 وحــتى 2008
ثم انــتــقل إلى بــرشـلــونــة حلــصـد
البـطـوالت نظـير 17 ملـيـون يورو
ـــفــــاجــــأة أنه كــــان خـــارج لـــكـن ا
احلسابات ولم يشارك سوى في 7
مباريـات حيث لم يحـرز أو يصنع
أي هــدف قـبل أن يــخـرج إلى عـدة
إعــــارات ثم يـــــرحل مــــجـــــانًــــا عن

البارسا.
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من أغـــرب الــصـــفــقـــات في تــاريخ
بــرشــلــونــة ألن الالعب لم يــكل أو
ل من اإلصـــابـــات فـي آرســـنــال
ورغم ذلك تعاقد معه البارسا الذي
كـــان يـــعــانـي دفــاعـــيًــا فـي صــيف
 2014نــظــيــر  20مـــلــيــون يــورو
وظـل الــبــلـــجــيـــكي أغــلب فـــتــراته
بـقـمـيص الـبــلـوجـرانـا مـصـابًـا أو
عــلـى مــقــاعــد الـــبــدالء حــتى رحل
مـــــجـــــانًـــــا في صـــــيف 2019 إلى

فيسيل كوبي.
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انـــــتــــــقل إلـى بـــــرشــــــلـــــونــــــة في
يـــنـــايـــر/كــــانـــون الـــثـــاني 2005
لـتــعـويـض رحـيل إدجــار ديـفــيـدز
وكــانت صــفــقــته غــريــبــة جـدًا ألن
الالعب كــان في نــهــايــة مــسـيــرته
الـكرويـة وانـتقل إلى كـتـالونـيا في
صــفـقــة مـجـانــيـة قــبل أن يــعـتـزل
الكرة مباشرة عقب 6 أشهر فقط.
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يزًا قدم تـشيـجرنـسكي مـستـوى 
مـع شــــاخــــتــــار مــــا جــــعـل بــــيب
جــوارديـوال يــصــر عــلى ضــمه في
صــيف 2009 نــظــيــر 25 مــلــيــون
يـورو حـيث أثـيـرت ضـجـة كـبـيـرة
حـول الـصـفـقـة لــكـنه لم يـلـعب إال
مــوسـمًـا واحــدًا خـاض خالله 14
مباراة فقط ثم عاد لناديه السابق

مقابل 15 مليون يورو.
وقال مورينيو خالل حوار مصور
أذاعـته شـبـكـة (سـكـاي سـبـورتس)
"حــتى قـــبل اإلغالق الـــريــاضـــيـــة
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كـشـفت تـقـارير صـحـفـيـة فرنـسـيـة عن كـوالـيس جديـدة في مـلف انـتـقـال الدولي
الفرنسي كـيليان مبابي جنم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.ويعد مبابي
أحـد األهـداف الـرئـيــسـيـة لـريـال مـدريـد حــيث يـعـتـبـره اجلـمــيع في سـانـتـيـاجـو
برنابيو الـوحيد القادر على تعويض رحـيل كريستيانو رونـالدو.وبحسب صحيفة
"لـيكـيب" الـفرنـسـية فـإن مـبابي طـلب من إدارة بـاريس سـان جيـرمان الـسـماح له
ـاضي.وأوضحت أن سبب قيام يركـاتو الصيفي ا بالرحيل إلى ريـال مدريد في ا

مــبــابي بــتــلك اخلــطــوة هـــو اخلــروج اخملــيب من دوري األبــطــال عــلى يــد
مـانـشـسـتر يـونـايـتـد من الدور ثـمن الـنـهـائي.وأشارت
الصحـيفة إلى أن تـوديع البطولـة من هذا الدور نقل
ـبابي بأن بـاريس سان جيـرمان ال يسـتطيع شعورًا 
ـنـافسـة على الـلـقب األوروبي األمر الـذي من شأنه ا
أن يـقلل حـظوظه لـنيل الكـرة الذهـبيـة.من جانبه رفض
باريس سان جـيرمان طلب مبابي وأخبروه أنهم يريدونه
شـروع اجلديـد للـفريق إال أن ذلك أن يـكـون محـور ا

لم يـغـيـر من خـطط مـبـابي وتـفـكـيـره في االنـتـقال
إلى ريـال مــدريـد.ويــنـتــهي عــقـد مــبـابي مع

باريس سان جيرمان في صيف 2022
حيث يـخطط ريال مدريـد للتفاوض مع

ســـان جــيــرمـــان في صــيف 2021
إلجــبـــارهم عــلى بـــيــعه قــبـل رحــيــله

مجانًا في نهاية عقده.
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مثل االيسلندي هافثور يوليوس حطّم بطل رفع األثقال وا
ياً برفع 501 كيلوغراماً أي بيورنـسون رقماً قياسياً عا
ما يزيـد عن نصف طن.حـاز بيورنـسون على شـهرة حول
الـعالم بـعدمـا أدّى دور السـير غـريغـور كلـيغـاين/ اجلبل
ـسلـسل الـشهيـر الذي بـثّتـه قناة “أتش ذا ماون ”في ا
بي أو.”وحــطّم بــيــورنــســون الــرقـم الــقــيــاسي في نــاديه
الـريـاضي في مــسـقط رأسه إيـسـلـنــدا مـؤديـاً مـا يـعـرف
ميتة. وقد رفع الـثقل لثانيـت ثمّ رماه مزمجراً بالرفعـة ا
بفرح.بثّت الـرفعة مباشرة على شـاشة التلفزيون اخملتص
بـالريـاضة ESPN ثـمّ نقـلت على قـنـاة بيـورنسـون على

يويتوب.
يـبــلغ طـول بـيــورنـسـون 2.05 مـتـراً وفـاز عـام 2018

بلقب مسابقة “أقوى رجل في العالم.”
وجد بيـورنسون صعوبـة في احتواء فرحـته كما ظهر في

شــريط مــصــوّر بثّ مـن كــوالــيس مــوقع احلــدث
عــلى قــنــاته عــلى يــوتــيــوب. وقــال: “أنــا
فـخــور إلى أقـصى احلــدود وسـعــيـد

إلى أقصى احلدود.”
وأضـاف: “ال شيء يـوازي فـرحة
اإلثــبــات لــآلخــرين أنّــهم كــانـوا

مخطئ بشأنك. 
كـثــر لم يـؤمــنـوا بي وكــثـر
قـالوا إنّ رفع 501 كـلـيو
غـرامـاً مـسـتـحـيل لـكـنّي

وسم عـلى خطى فرنسا وهولندا وإلغاء ا
الــــكـــروي تــــبـــ أن قــــرار الــــعـــودة الى
الـتـمـارين ال يـشـكل مـؤشـرا عـلى الـتـوجه
نـحو اسـتـئنـاف "سـيري أ" وهـذا مـا أكده
ســبـادافـورا في صـفـحـته عـلى فـايـسـبـوك
األحـد ح قـال "هـنـاك الـكـثـيـر من األمور
الغـريـبة الـتي يتم تـداولـها لـكن شيـئا لم
ـا قـلـته دائـما عن يتـغـيـر في مـا يـتعـلق 

كرة القدم".
وشــدد "عــودة تـمــارين الــفــرق لن حتـصل
ـوسم قـبل  18أيـار/مـايـو واســتـئـنـاف ا
أمــر لم يــتم الــتــطــرق الــيه. اعــتــذر لــكن
حـالــيـا أفـضـل الـتـركــيـز عـلى الــريـاضـات
واجملــمــعــات الــريــاضــيـة األخــرى (لــيس
مالعب كـرة القـدم بل الـنوادي الـرياضـية
وأحــواض الــســـبــاحــة...) الــتي يــجب أن

كن". يُعاد فتحها في أقرب وقت 
وفي رد عـلى مــوقف وزيـر الـريــاضـة ومـا
ذكرته "ال ريـبوبلـيكا" بـشأن احتـمال إلغاء
ـني الـنفس ـوسم جدد التـسـيـو الذي  ا
باحراز لقب الدوري للمرة األولى منذ عام
ـركــز الـثـاني ـا أنه كـان يــحـتل ا  2000
بفـارق نقـطة فقط عن يـوفنتـوس قبل قرار
وسم رغـبته بـاستئـناف "سيري تعـليق ا
عــلى لــســان مــديــره الــريــاضي األلــبــاني

إيغلي تاري.
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االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
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الشهر الفضيل

طيبات مارزقناكم واشكروا لله ان
قـابل فان وبا كنـتم اياه تـعبـدون"
مــداومـة االنــسـان عــلى حـمــدالـله
وشـكـره يـكـون مـدعـاة لـرضـا الـله
عــلـــيه ودوام الـــنــعم"الن شـــكــر

الزيدنكم".
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الثـالثـة جـهاد الـنفس وهـذه اعلى
الن الـــنـــفس اذا لم قـــيم اجلـــهـــاد
تُـشبع غـرائـزها قـد تـسلـك سلـوكا
فــاجلـوع مـثال قـد غـيــر صـحـيـحـا
يــقــود صــاحـــبه الى الــســرقــة او
الـــنـــصب واالحـــتـــيـــال تـــبـــريـــرا
وكــــذا احلـــال ــــوضــــوع اجلـــوع
فالصوم بالنـسبة للغـرائز االخرى
يـعـود الـنـفس عـلى الصـبـر تـقـربا
الى الـــله تـــعــالـى وهــذه حـــكـــمــة
ا يـريد الـله بـكم اليـسر" بالـغـة"ا
وكم من احـداث ومصـائب تواجه
االنـسان في حيـاته تدعوه لـلصبر
ــكــاره كـالــنــزوح والــقـحط عــلى ا
والـــــتــــشـــــرد بــــســـــبب احلــــروب
والــسـيــول والــزالزل واالعـاصــيـر
ومـــاالـى ذلك"فـــاذكـــروني اذكـــركم

واشكروا لي والتكفرون.."
ان الـصـيـام فـرض علـى كل مـسلم
ومسلمـة كل حسب قدرته فان كان
مـعافى فـهو مطـالب بالـصيام وان
كــان مــريــضــا اوكـــبــيــرا بــالــسن
ــراة حــامال اومـرضــعـا اوكـانت ا
فـعــلى هـؤالء الــقـضـاء او الــفـديـة
حـسب الـتــعـالـيـم االسالمـيـة"ومن
كـان  مـريـضـا او عـلى سـفـر فـعدة

من ايام اخر"
ان صيام هذا الشـهر الفضيل يعد
يتـرقبه الـناس نعـمة من نـعم الـله
ـا فــيه من بــفـرح شــديــد كل عــام 

"يــاايـهــا الـذيـن امـنــوكـتـب عـلــيـكم
الـصـيــام كـمـا كـتـب عـلى الـذين من

قبلكم لعلكم تتقون×
الصـوم في الـلغـة هـو االمتـناع عن
شئ مـعــ سـواء كـان فـعال اوقـوال
وهــو مــاخــوذ من الــفـعـل صـام اي
امـا اصـطالحــا فـهـو عـبـادة امـسك
ـفــطـرات الــله بــاالمـتــنـاع عـن كل ا
وعـــلـــيه احملـــددة في وقت مـــحـــدد
فـالصـوم لـغة واصـطالحـا يـحمالن
ــعــنى نــفــسه وهــو االمــسـاك عن ا

ملذات احلياة .
والـصـوم نـوعـان:االول واجب وهو
صــوم رمــضــان "فـمن شــهــد مــنـكم

الشهر فليصمه".
والثاني مستحب وهو صوم االيام
البيض والنذور"اني نذرت للرحمن

صوما ".
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ـة لوجـدنا واذا تامـلـنا االيـة الكـر
ـسـلـمـ ان الـصـيـام فـرض عــلى ا
واالديـان الـتي سـبقـت االسالم"كـما
كــتـب عــلى الــذين من قــبــلــكم" وان
ــبــدا اخــتــلـــفت الــطـــريــقــة لـــكن ا
واحد"لكل جـعلنا شرعـة ومنهاجا "
والــغـــايــة مــنـه تــطـــهــيــر الـــنــفس
الـبــشــريــة من االطــمــاع واالحــقـاد
ـــشـــاعـــر االخـــرين واالحـــســـاس 
واالهم مـن ذلك كـــــلـه ان الـــــصــــوم
جهـاد فـهو يـجعـل االنسـان يجـاهد
اهــواء نــفــسه طــمــعــا بــرضـا الــله
سـبــحـانه وتـعـالى وتـلك اعـلى قـيم
اجلــهـاد اال وهـو جـهـاد الـنـفس"قـد
فـالــصـوم يــجـعل افــلح من زكـاهــا"
تـنع عـن االكل والـشرب االنـسـان 
والـكالم البذيء والـغيبـة والنمـيمة
والفـتنـة اضافـة الى الصـبر وغض

الـطــرف وشـعــور االنـسـان بــاخـيه
االنــــســــان فــــذلك يـــــرسخ الــــقــــيم
ـــســـاعــدة االنـــســـانـــيـــة وابـــداء ا
لالخــرين الن االنــســان الــشــبــعـان
كن ان يـحس بجـوع اخيه مالم ال
يــــــــــحـس هــــــــــو اوال بــــــــــطــــــــــعم
ولــنــاخــذ مــثال فــالــفــقــيــر اجلــوع
يـــتــــعـــاطـف مع الـــفــــقـــيــــر اكـــثـــر
ـــايــتــعـــاطف الــغــنـي النه اكــثــر
شــخص تــعــرض لــلــحـرمــان - مع
االستثناء طبعا.ان الصيام فريضة
وهـــو ركن من اركـــان االسالم ومن
احب الــــعــــبــــادات الى الــــله فــــكل
العـبادات لالنـسـان ماعـدا الصـيام

فهو خالص لله جل وعال..
وقـد يـقـول قـائل هل غـايـة الـصـيام
ــشــاعـر االخــرين من االحـســاس 

شرب فقط? اكل وا حيث ا
واجلــــواب ان الـــصــــيــــام لـه عـــدة

غايات:
االولـى انـسـانــيـة وهـي االحـسـاس
بـجـوع وعـطش الــفـقـيـر وبـالـتـالي
ــا قـدره الـله لـيـكـتـمل مـسـاعـدته 
ـانه بـاكـتـمـال انـسـانـيـته "لـيس ا
ؤمن الذي يـبيت شبعان وجاره با

جائع"
كل النعم الثانـية احترام نـعم الله 
الـــتي انــــعـــمــــهـــا الــــله عـــلــــيـــنـــا
الن فـقدان الشئ يجـعلنا وتقـديرها
نـشـعـر بـقـيـمـته ونـقـدره"ان تـعـدّوا
نـعم الــله الحتـصــوهـا" ونــعم الـله
الحـصر لـها وان اي فـقد الي نـعمة
تـــســبب خـــلال فـي حــيـــاتــنـــا لــذا
فـاالنسان عـندما يـصوم يقـدر قيمة
الـنـعمـة الـتـي فـقدهـا وذلـك يـدعوه
حلــمـــد الــله وشــكــره كي ال تــزوال
الـنعم"يـاايها الـذين امنـوا كلوا من

والـعـطايـا والـهبـات قـربـة الى الله
وفـيه من الـفوائـد الـصحـية تـعالى
لالنـسـان الـشئ الـكـثـيـرالنه يـعطي
فـرصة العـضـاء اجلـسم لـكي تـاخذ
كــمــا يــخـلص قــســطـا مـن الـراحــة
ـوزونة اجلسم من االكـداس غـيـر ا
الــــــــداخــــــــلـــــــة دون حــــــــســـــــاب 

عدة بيت الداء". وخصوصا"ا
وشهـر رمضـان من اقـدس الشـهور
سلم و الـصيام ثالث ركن عنـد ا
من اركــــــان االسـالم وطــــــقــــــوسه

كيف ال وهو اجواء روحانية عالية
الـشهر الـذي انزل فيه الـقران هدى
وبـشـرى للـعـا وفـيه لـيلـة الـقدر
بـاركـة والتـي تعـد "خـير من الف ا
فتستحب فيه االعمال وتغفر شهر"
الـذنـوب ويـكـثـر فـيه قـراءة الـقـران
واالدعــيــة واالذكــار وتــتــعـدد فــيه
الــــصــــلــــوات كـــصـالة الـــتــــراويح
ــسـتــحــبـة تــقـربــا لـله والــنـوافل ا
وتـــتــوشج الـــروابط االنــســـانــيــة
وتــكــثــر فــيه الــصــدقــات وتــزدهــر

مـقـدسة ومـوائـده عامـرة بـكل مـالذ
وهـو فـرض عـلى كل مـسلم وطاب 
ومسـلمـة"شـهر رمـضان الـذي انزل
فيه القران هدى وبينات من الهدى
والـفـرقـان فـمن شـهد مـنـكم الـشـهر
فـليـصمه ومن كـان مريـضا او على
سفـر فـعدة من ايـام اخـر يريـد الله
بــكم الـيــسـر واليـريــد بـكم الــعـسـر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على

ماهداكم ولعكم تشكرون".
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قـيام صيـامها واحـياء ليـلة في وتر
اخـر ليـالـيهـا الـعشـر.لـقد أجـاز الله
ســبــحـانه وتــعــالى فــيـهــا االفــطـار
رض  شقة السفر والضعف في ا
وأمــر مـقــابـلـهــا اعـادة صــيـام ايّـام
االفطار فيفترة الحقة  وعلى الذين
يطـيقـونها وال يـستـطيعـون قيـامها
ــرض ال يــرجى شــفــاؤه او ضـعف
ووهن لكبر سن او عجز فديةاطعام

للمساك ..
وقــد خَص الـــله ســبــحـــانه عــبــاده
سلـم بثواب وأجـر هذه الطاعة ا
العظيمـة ان جعل أجرها موكوال به
يـــجـــزي بـــهـــا مـــا شـــاء من األجـــر
تفضل  وقد نعم ا والفضل وهو ا
ورد في احلــــديـث الـــشــــريـف قـــول
الـنــبي صل الـله عــلـيه وســلم (قـال
الــــــلـه : كل عـــــــمل بــــــنـي ادم له اال
الـصــيـام فــهـو لي وانــا اجـزي به )
وقــــال عــــلـــيـه الـــصـالة والـــسالم (

لـلــصـائم فــرحـتـان يــفـرحــهـمـا اذا
افـــطـــر فـــرح  وإذا لــــقي ربه فـــرح

بصومه ) .
والـصـيـام من الـصـبـر كـمـا جاء في
ــــا يـــوفى قـــول الــــله تــــعـــالى ( أ
الـصـابـرون أجرهم بـغـيـر حـساب )
وقـد ورد عـن الـنــبي عــلـيـه الـصالة
والـسالم انه سـمى رمـضـان بـشـهـر
الـــصــبـــر وفي احلـــديث ( الـــصــوم
نصف الصبر )  وبذلك فان الصبر

هنا ثالثة انواع :
صبر على طاعة الله
صبر على محارم الله
صبر على أقدار الله

اجـتــمــعت مــعــاً في الــصــيـام  وال
يـفـوتـنـا ان فــيه اضـافـة الى تـقـوى
الــروح وصالحــهــا صـحــة اجلــسـد
وعـافـيـتـه فـفـيه بـنـاء لـقـوة اجلـسـد
وجتديد حيويته التي اثبتها الطب
ـنـاعي احلـديث بــاحـيــاء اجلـهــاز ا

ؤمـن في فرض ـسلـم ا لم يـتـعـلق ا
اجمل من الصيـام في شهر رمضان
ـبارك فالـصيـام في حد ذاته فعال ا
مـاديـا يـتـجــاوز في مـعـنـاه ان يـدع

الصائم طعامه وشرابه..
ـنـزل والن هــذا الـفـرض الـعـبـادي ا
بوحي السماء مقـرونا بفترة زمنية
ـيزة التـخـتلف مـحددة فـقد اتـسم 
عن بــــاقي الــــفــــرائض مــــنــــحــــيث
ــضــمــون ولــكــنه زادهــا بــعــبـادة ا
حـسـيــة مـضـافــة حـ يـراقب هالل

الشهر في أوله وآخره ..
ولـكي تـكـون هـذه الـعـبـادة مـنـفردة
في قـيــامـهــا فـقـد ذكــر فـضــلـهـا في
أمـرين وان كان جـزاءها اليـعلم بـها
اال الـــله ســـبــحـــانه وتــعـــالــيـــفــهي

: خالصة لوجهه الكر
االول تــــرتــــيب مــــراحل جــــزاءهـــا
ــغـفــرة والــعــتق من بــالــرحــمــة وا
الـنـار. الـثـاني خـصـوصـيـة مـنـزلـة

وجتــديــد خـاليــاه والــتـــخــلص من
ـيــتــة وبـاقي ــريـضــة وا اخلاليــا ا
الـسمـوم واألمـراض وهـذا تـصديق
لـــلـــحــــديث الـــشــــريف ( صـــومـــوا

تصحوا) .
ومـن فـضل الـصـيــام أيـضًـا ان الـله
سبحـانه وتعالى جعـله كفارة ألكثر

من امر :
كــــفــــارة فــــديــــة األذى في احلج او

العمرة
تمتع اذا لم يجد الهدي في كفارة ا

احلج
كفارة القتل اخلطأ

كفارة اليم
خـتــامـاً نـسـأل الـله أن يــعـيـنـنـا في
شهـر رمضان عـلى الصيـام والقيام
والـذكــر وتالوة الـقـرآن وأن يـتـقـبل
ـســلـمـ صـالح مـنـا ومـن جـمـيع ا

األعمال .
Íb¹e -  بغداد « bLŠ« .dJ « b³Ž

UNF  s Ë WOðuſUD « jI ²Ý
األعـــراض والـــصـــراع هـــذا عـــلى
السيطرة على األرض ليس له أمد
ـفـهوم قـريب وال حـتى بعـيـد في ا
ألـزمــاني لـلــبـشـر بـل وتـعـداه إلى
ابــعــد مـن ذلك حــ قــال الــله عــز
وجل لـــلـــمالئـــكـــة إني جـــاعل في
الئكة أو األرض فـكان استـفهـام ا
ا إنـهم طرحـوا أنـفسـهم بديال ر
عــنه حـــ قــالــوا لـــله ســبـــحــانه
(أجتــعل فــيـهــا من يــفــسـد فــيــهـا
ويـــســفك الـــدمــاء ونــحـن نــســبح
بحمدك ونقدس لك ) فكلمة (نحن)
تدل على إنـنا من يستـطيع القيام
ـهـمــة والـكـالم لـلـمـالئـكـة بـهــذه ا
ــعـنى أكـثـر تـركـيـزا بـان األرض
لـهـا أهمـيـة كـبـيـرة وقـبل ذلـك هو
اخلالفـة إي خالفـة الـله في أرضه
وهــــذه درجـــة كـــبــــيـــرة أرادتـــهـــا
ـالئـكــة بــحـسب قــولــهم لــله عـز ا
وجل ( ونـــحن نـــســـبح بـــحـــمــدك
ونـــقــدس لـك ) لــكـــنــهم بـــعــد ذلك
تـراجــعــوا بــعـد أن أعــلــمـهـم الـله
تـــــعــــالـى بــــحـــــقــــيـــــقـــــة اخلــــلق
واالسـتـخالف لـكن شـخص واحـد
تـمـرد ومـا زال وهـو إبـلـيس لـعنه
الــله فـجــعـله الــله من الـشــيـاطـ
وأسـس له حـزبــا واجــتـمـع حـوله
الكـثير من شـياط اجلن واإلنس
لــلــســيــطــرة عــلـى األرض وحـرف
ـــــســـــار الـــــذي أراده ويـــــريــــده ا
سبـحانه وتعالى والى يـومنا هذا
حـتى إن للـشيـطان من يـعبدوه ثم
ــــة عــــلى وجه حــــدثت أول جــــر
األرض للـسـيـطـرة عـلـيـهـا بـعد أن

قتل قابيل أخاه هابيل .
إذا فـان مــشـروع الــسـيـطــرة عـلى
األرض لـيـس حـديــثــا بل له عــمق
مـــلــــكـــوتـي ســـمــــاوي وقـــد أقـــام
الشـيطـان له دوال وإمـبراطـوريات
عــلى األرض من خالل جـنـوده من
اإلنـس ومــلــكـوا وســيــطــروا لــكن
إرادة الــــــله عــــــز وجل تـــــأتـي في
الــــوقت الــــذي تــــكـــون فــــيه تــــلك
اإلمـبـراطـورية قـد وصـلت مـرحـلة
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اجملـتـمع الــيـوم و لألسف الـشـديــد ال يـسـتـطـيع أحـداً أن
ـنـاسب يـسـتــوعب أسـلـوب الــتـفـكـيــر وال يـحـمل الــوعي ا
ـفهـوم الواقع ـفهـوم احليـاة الـبشـرية  كــقراءة وتـفـكيك 
ولـهـذا تــنـسب ويـنــسب تـفـكــيـرك عـلى مــنـهج غـيـرك دون
ذنب..?الشك عــنـدمــا يـغــتـرف قــلـمك ولــسـانك الــكـلــمـات
ـناقـشـة كيف يـشاء هـناك ويـبعـثر احلـروف في الـطرح وا
تـنسـب  بل و ينـسـبوا كل مـا تـكتب و تـقـول حتت نظـرية
ـؤامرة واإلدجلـة الفـكريـة فـهم اليسـتوعـوا ما تـطرح من ا
غاالة عاندة وا قـوة في الطرح بال منازع وال هم يتركوا ا
لـتقول مـا تريـد  ذلك و أعتقـد أن اآلخرين غـير قادرين و
غـير مهيئ ألستيعـاب قوة الدرس واحلجة البالغة و هذا
الـسـبب هـو وقوفك عـلى أرضــاً صـلـبـة.هذا لـيس بـبـعـيداً
فـأن عقـلـية الـببـغـاوات والتي تـردد ما تـسـمع دون التـأكد
من صـحـة األقـاويل وال يــتـعـبـوا أنـفـسـهم في الـبـحث عن
احلـقيقة أو الـشك في حقيـقتها وهـو بحد ذاتـه يؤدي الى
الـيقـ .أن مجـتمـعنـا اليـوم عبـارة عن "روبوتـات" مسـيرة
وجـدت وإستـغلـت وهنـاك من أستـغلــهـا وغسل عـقولـها 
فـهي ال تـسيـر و ال تـتـكلـم إال عنـدمـا يـضغط [صـاحـبـها]
عـلى زر "الـتشـغيل األزرق" و يـسـيرهـا كـيف يشـاء ومتى
يـريد و يرغب و ال يتكلموا إال متى يضغط على زر النطق
اخلـاص بالـسـماح لـهم بالـنـطق و حسب "كـود الـتشـغيل"
لـلمقـطع الصـوتي ...!لهـذا فإنـنا نعـتقـد أن اجملتـمع اليوم
يـذهب نـحــو الـهـاويـة  هــو عـبـارة عن بــورة اإلسـتـحـمـار
والـتـصـنم ومـطـايـا الـشـيـطـان حتـمل بـضـاعـة غيـرهـا فال
يـحمل  ال فكراً وال عقل وال يتبع منهج التفكير الصحيح
ألنه يـعـمل بـ عقـلـيـة الـببـغـاوات فـهم جـنود الـشـيـطان بال
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صداقية سلوك.انساني هو غاية اي مجتمع الـصدق او ا
وهـدف اسمى فيه وهـو خطوة اولى نحـو البناء وفي رسم
مـعالم حـياة هـادفـة تاتي بـثمـارها حـ نـكون عـلى قنـاعة
شـاعر بـذلك والصـدق يـكون بـالقـول والفـعل وحـتى في ا
االتـسانـيه بعـيدا عن اي تـصنع فـيهـا او محـاولة ابـرازها
من اجل غـايـات او مـنـافع او اهـداف مـريـبـة .الـصدق ان
ـا امـلـكه من قـنـاعـة ومـا احمـله اكـون وان احـاك االخـر 
من.تـربيـة واصول امنـت بكل مافـيهـا من سمـات انسـانية
هي اســاس في رص اي هــدف والـســعي نــحـو بــاطــمـأن
وهـدوء .فالصدق هو زينة اي شـخص ومنبت الي فضيلة
وهـو عالمة نحـو حياة راقـية تضع بـوادر جناحها في اي
ارضـيه وفـي اي بـيـئــة كـانت والــصـدق ال يــكـون بــالـقـول
فـقط.او ما ينطق به اللسان بل عليه ان يحاك االفعال كي
يـكون مالزما ودليل على صحة ما ننطق به ويحاك االخر
بـكل وضـوح من دون اي رتـوش والـصـدق هدف لـكل من
يـريــد ان يـنــقل احلـقــيـقــة او ان يـنــقل احلـدث كـي يـكـون
مـطمـئن فيه والتـاريخ حافل بـاحداث نـقلت بـشكل صريح
من دون اي مـغـالــطـات مـتـعـمـدة وايــضـا حـافل بـاكـاذيب
ـا نـحن فيه من.فـوضى وخالفات عـدة وهذا كـانت سبـبا 

النقل الغير صادق انبت لنا وابرز لنا صراعات كثر .
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ال يـخفى على احد مدى التهميش واالقصاء اللتان يعاني
مـنها الشباب في العراق  وان هذا التهميش لم يأتي من
ــنـهــجه  قــد وضــعــهـا فـراغ  بـل هـو جــزء من خــطــة 
ا الـغرب منذ ضهور بوادر االستعمار االولى  للمنطقه  
عـلمو للشباب من دور كبير في عملية اعمار البلد وتقدمه
نطقه  و عـلمهم ان كل احلظارات التي قـامت على هذهِ ا
قـد اسـتـمــدت قـوتـهـا من الـشـبــاب  وال سـيـمـا احلـظـارة
االسالمــيه  الــتي تــلــخص دور الــشـبــاب فــيــهــا بـقــولي
الـرسول الـكـر محـمـد صلى الـله عـليه وسـلم " نـصرني
الـشـبـاب " و "نـصـرت بـالـشـبـاب " فـكـانت اولى مـشـاريع
االحـــتالل  احــــتالل افـــكــــار الـــشـــبــــاب  من خالل بث
ستشرقون  او من سـمومها لهم عبر الكتب التي الفها ا
خالل الـبرامج واالذاعات و مـا شاكلـها من برامج اخرى
رحـله االخرى وهي مـرحلة اضـعاف الوالء  ثم ابـتدأت ا
من خالل تـهمـيش دور الشبـاب وعدم اعـطائهم حـقوقهم
ـشــروعه  من فـرص الـعــمل والـوضــائف  وحـقـهم في ا
احلـرية والتعبير وغيرها  فبهذه الطريقه قد اضعفوا من
والء الـشباب ألوطـانهم  وح يـضعف الوالء يـنتهي دور
الـتـضـحـيــة والـدفـاع عن الـوطن بل وحــتى الـغـيـرة عـلـيه
ـرحـله  يـقع الـوطن فـريـسه وعـنـدمـا يـصل االمـر لـهـذه ا
سـتعمرين  من غير ان ساغ بـ يدي الغزاة وا سـهلة ا
يـحـرك احـد من مـواطـنـيه سـاكـنـاً  وهـذا مـا يـجري عـلى
الـسـاحة االن  فـلـيس هنـاك مـجـال للـشك ابـدا  بأن كل
هـذا التـهمـيش واغتـصاب احلـقوق قـد جاء من فراغ  او
انه مـحظ صدفه  بل خطه مدروسه بدقه و عـناية بالغت
 اضـعفوا من خاللها والء اهم عنصـر من عناصر البناء
والـدفاع عـن لوطن  فـليـس من ب الـشبـاب من هـو على
اسـتعداد عـلى ان يضحي من اجل وطن لـيس هناك دليل
عـلى انتـمائه الـيه سوى قـطعـة ورق صغـيرة مـكتوب عـليه
ا تعـود اليه  بالعبئ اكـثر من الفائدة . "عـراقي " التي ر
زعومه فاشلة وعـليه فأن كل محاوالت االصالح والبـناء ا
 مـا لم يتم بناء الـشباب واعـادة والئهم للوطن فـهم اللبنه
االسـاســيـة والـصــاحله في في بــنـاء االوطـان  والــعـجـله
الـكفيلة بتقدمه نـحوا االمام  والدرع احلص الذائد عن
ـكن لـلـيـد التي تـسـرق حـقوق حـمـاه وحدوده . حـيث ال 

الشباب ان تبني الوطن  فما هي اال معول هدم له .
اعـيدوا الوالء للشـباب واتركوهم يبـنون الوطن  وسترون

كيف سيزهر من جديد 
قال الشاعر: 

إذا أنا أكبرت شأن الشباب
عجزات   فإنّ الشباب أبو ا
حصون البالد وأسوارها 
إذا نام حرّاسها واحلماة

(قُلِ الـلَّهُمَّ مَالِكَ الْـمُلْكِ تُـؤْتِى الْمُلْكَ
مَن تَشَـآءُ وَتَنـزِعُ الْمُـلْكَ مِمَّن تَـشَآءُ
وَتُــعِــزُّ مَن تَــشَــآءُ وَتُــذِلُّ مَن تَــشَـآءُ
بِــيَــدِكَ الْــخَـــيْــرُ إِنَّكَ عَــلَى كُل شَيءٍ
قَــدِيــر × تُــولِجُ الــلــيْلَ فِـي الْــنَّــهَـارِ
وَتُـولِجُ الـنَّـهَـارَ فِـي الـلـيلِ وَتُـخْـرِجُ
الْـحَي مِنَ الْــمَـيتِ وَتُـخْــرِجُ الَـمَـيتَ
مِنَ الْـحَـي وَتَـرْزُقُ مَن تَـشَـآءُ بِـغَـيْـرِ

حِسَابٍ)(26-27) أل عمران .
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ســؤال يـتــبــادر إلى األذهــان وهـو
مــاذا لــو ســقــطت أمــريــكــا ? وهل
باإلمكان ذلك ومن هي القوى التي
تــســتــطـــيع تــدمــيــر هــذه الــدولــة
الـشـاذة بـسـلـوكـهـا واجملـرمـة مـنذ
تـأسـيـسهـا إلى الـيـوم وقـد أقـيمت
عـلى مالي اجلـثث وقتل األبـرياء
والــتــحــكم بــاقــتــصـاد الــعــالم من
خـالل ســطــوتــهــا الــتــســلــيــحــيــة
والــتــكــنــلــوجـــيــة كــذلك نــســبــهــا
وتـعـاقـدهـا اجلـذري مع الـشـيـطـان
في إقـامة هـذا السـرطان على وجه
األرض ومن خــــلـــفه دول الــــغـــرب
ودوال من الـشـرق األوسط وغيـرها
ن ربـطوا مصـيرهم بهـا وتركوا
مـعتـقـداتـهم الديـنـيـة والتـاريـخـية
واخص بــالـذكـر الــدول اإلسالمـيـة
التي اعزها الله عز وجل باإلسالم
وقـد حــذر في قــرأنه الــكــر أنـهم
أعـداء ولن يـرضـوا أبـدا عـمـا جـاء
به رســولــنــا الــكــر في قــوله عـز
وجل (وَلَن تَرْضَيـ عَـنكَ الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَارَيـ حَتَّـيـ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ـ قُلْ إِنَّ
هُـدَى اللَّهِ هُوَ الْـهُدَيـ ـ وَلَـئِنِ اتَّبَعْتَ
أَهْـــوَاءَهُـم بَـــعْـــدَ الَّــــذِي جَـــاءَكَ مِنَ
الْـعِـلْمِ ـ مَـا لَكَ مِنَ الـلَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ) (120) سورة البقرة .
لم تـخـتـلف أمـريـكـا في أسـاسـيات
أقـامـتـهـا كـدولـة ثم كـدولـة عـظـمى
مـسـيـطـرة عـلى مـقـدرات الـشـعوب
عـن غــــــــــيــــــــــرهــــــــــا مـن الــــــــــدول
واإلمـبــراطـوريـات الـتي ســبـقـتـهـا
فـكـلــهـا قـامت وتـأســست بـالـعـنف
والــقــتل والـــتــهـــجــيــر وانـــتــهــاك

نـفـســهـا أمـام احـتـمـال سـقـوطـهـا
فـنـشـرت أســاطـيـلـهـا الــعـسـكـريـة
وقواعدها في معظم البلدان كذلك
األقـمـار الـصـنـاعـيـة الـتـجـسـسـيـة
بــاإلضــافــة إلى أنــهــا جــعــلت من
الـدوالر هو الـعملـة الوحـيدة التي
لـهـا سـوق وقـيـمـة في كل الـبـلدان
مع سيطرتها على رؤوس األموال
في كــافـة الــبــنـوك حــتى وان كـان
دوالرا واحـدا يــســانــدهــا في ذلك
ـيـة ودول الـغرب ـاسـونـيـة العـا ا
ومن تـبـعـهم من الـدول األسـيـويـة
ـعنى أدق أنـها أالن الـضعـيفة  ,
مـسـيـطـرة عـلى حـركـة الـدوالر اي
ي وتـــتـــحـــكم االقــتـــصـــاد الـــعـــا
ــعـادن ــصــادره مـثل الــنــفط وا
ـعنى انهـا ربطت مصـير الكـثير
من دول الــعــالم ووجـودهــا كـدول
حـاكـمـة ومـسـيـطـرة وال أقول دول
ـصـيـرهـا لـذا فـان بل ( عـوائل ) 
ســقـوطـهــا يـعـني االنـهــيـار الـتـام
ي والــتــغــيــيـر لالقــتــصــاد الــعــا
الــســـيــاسي ذو الــقـــطب الــواحــد
وهــذا مـا سـيــحـدث ألنـهم أوقـدوا
نــارهم حملــاربـــة الــله تـــعــالى من
خالل مـا أوردنــاه مـسـبـقـا ومـا له

من الـطـغـيـان واالسـتـبـداد وحـرف
مـســار فـطـرة اإلنـسـان احلــقـيـقـيـة
فــيــأتــيــهم هــازم الــلــذات ومــفــرق
اجلــمـاعـات فـيـهـلــكـهم جـمـيـعـا او
ـســخـهم وقــصـة فـرعــون شـاهـد
عـلى ذلك في كــتب الـتـاريخ وغـرق
األرض والــطـــوفــان فـي زمن نــوح
عـلـيه الــسالم والـنــمـرود في بـابل
وعـــــاد وثــــــمــــــود وكــــــثـــــيــــــر من
اإلمـبراطـوريات الـتي أهـلكـهـا الله
لـطغـيانـهم وظـلمـهم لـلعـباد . ومن
شــواهـد الــعـصــر الـقـريـب سـقـوط
اإلمبـراطورية الـعثمـانية واالحتاد
الـسوفيـتي هذه كـلها شـواهد على
ــرصــاد لــكل ان الـــله عــز وجل بـــا
مــتــجــبـــر وطــاغــوت ويــعــقب ذلك
ــوغـــرافــيـــة وجــيــو تـــغــيـــرات د
سيـاسيـة وشاهـد ذلك بعـد احلرب

يـة األولى والـثـانـيـة كيف  الـعـا
تغيير اخلارطة اجليوسياسية في

الشرق األوسط .
ÊUDOA « W Ëœ

ـقــدمـة لــعـنـوان أعــود بـعــد هـذه ا
قـالة ( مـاذا لـو سقـطت أمريـكا ) ا
أمـــريـــكـــا هـي دولـــة الـــشـــيـــطـــان
وسيـجري عليهـا ما جرى على من
قـبــلــهـا من دول الــطــاغـوت النــهـا
تـــنــبـع من تــوجـه عــقـــائــدي وهــو
محـاربة الـله سبـحانه وتـعالى من
خالل الـــــقـــــتـل واحـــــتالل الـــــدول
والـسيـطرة على مـقدرات الـشعوب
االقـــتـــصـــاديـــة ونـــشـــر الـــفـــســاد
والـــفـــســـوق واألفـــكـــار الـــهـــدامــة
الـبـعـيـدة عن سـنـة الـله في عـبـاده
واجـزم بـذلك بنـهـا سـتسـقط ألنـها
بــلـــغت من الــطـــغــيــان والـــفــســاد
واالنــحالل واجلـــرائم اهــتـــز لــهــا
ـــلك فـي مــقـــدمــة الـــعـــرش وأيــة ا
ـقـالة هي مـصـداق واضح ودليل ا
سـاطع على ان سـقوط هـذه الدولة
بـات وشيـكـا واألمر يـتعـلق بـاألمر
من الـــــلـه عـــــز وجل . لـــــكـن مــــاذا
سـيحـدث بـعد سـقوطـهـا ? البد من
اإلشارة إلى أن أمريـكا قد حصنت

 فـاذا كـان بـيـنه وبـيـنـهم مـسـيرة
وهو شـهر هـابـووه وفـزعـوا منه 
مـصـداق لـقـوله تـعـالى (إِذْ يُـوحِي
رَبُّـكَ إِلَى الْـــمَــلَـــائِــكَـــةِ أَني مَـــعَــكُمْ
فَـثَـبتُـوا الَّـذِينَ آمَـنُـوا ـ سَـأُلْقِي فِي
قُــــلُــــوبِ الَّــــذِيـنَ كَــــفَــــرُوا الــــرُّعْبَ
فَاضْـرِبُوا فَوْقَ الْأَعْـنَاقِ وَاضْرِبُوا

مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) ( 12)األنفال 
إن هذه الشـبكة الـعنـكبوتـية التي
نـاشـاتــهـا أمـريــكـا الـطــاغـوتـيـة (
حزب الشيـطان ) هي أالن تتحدى
(حــــزب الــــله ) وســــتـــلــــتف تــــلك
الشبـكة العـنكبـوتية حـول رقابهم
حاربته ألنهم جترؤوا على الله 
في عــبـاده وطــاعـتــهم وعـبــادتـهم
لــلــشـــيــطــان وســيـــســود الــسالم
ويـــــدخل الـــــنــــاس فـي دين الـــــله
أفــواجـا وعــدا من الــله إلى رسـله
وأنـــبــيــائه وعـــبــاده الــصــاحلــ
ــســاكــ إن الــله ال والــفــقــراء وا
ـيــعــاد وتـرى اجملــرمـ يــخــلف ا
يــومـئــذ مـقــرنـ بــاألصـفـاد والت
ســـاعــة مــنـــدم عــنــدهـــا ســيــفــرح
ـؤمنـون بنـصر اللـه إن الله على ا

كل شيء قدير.
wKŽ aOA- بغداد « 5 (« b³Ž 

مـن جـذور شــيـطــانـيــة وسـتــسـقط
دول وتـعم الـفـوضى وسـيـضـربهم
الـله تعـالى ضـربة قـاصمـة لـلظـهر
ولن يــنـــفـــهم يــومـــهـــا عــبـــادتــهم
للـشـيطـان وأعوانـه وسيـهرب كـما
هـرب سلفـا كما ورد في كـتاب الله
عــز وجل (وَإِذْ زَيَّنَ لَـهُمُ الــشَّـيْـطَـانُ
أَعْـمَالَـهُمْ وَقَـالَ لَـا غَالِبَ لَـكُمُ الْـيَوْمَ
مِنَ الـنَّــاسِ وَإِني جَـار لَّــكُمْ ـ فَــلَـمَّـا
تَـرَاءَتِ الْفِـئَـتَانِ نَـكَصَ عَـلَيـ عَـقِـبَيْهِ
وَقَـالَ إِني بَـرِيء مـنـكُمْ إِني أَرَيـ مَـا
لَــا تَـــرَوْنَ إِني أَخَــافُ الـــلَّهَ ـ وَالــلَّهُ

شَدِيدُ الْعِقَاب)ِ  (48) األنفال .
انـظـر إلى اآليـة األولى وتـلك اآليـة
ستجـد ترابط بيـنهـما وان مشـيئة
الـله عـز وجـل بـيـدهم ومــا مـلـكـهم
وجبـروتـهم وطغـيانـهم لـيس ملـكا
من الــله بـل هــو من تــدبــيــر حـزب
الـشـيـطان فـمـلك الـله ال يـعـطيه اال
ـنـتــظـر الــذي سـيـأتي خلـلــيـفـتـه ا
الــعـــالم (بـــالــرعب ) كـــمــا ورد من
الروايـات وكما انتـصر رسول الله
ص حــيـث قــال (نــصــرت بــالــرعب
مسيرة شهر) فقد كان اعداء النبي
صــلى الــلـه عــلــيه والـه وســلم قــد
اوقع الـله في قـلوبـهم اخلـوف منه
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اعلـنت دائـرة الـفـنون الـعـامـة إحدى تـشـكـيالت وزارة الـثقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار عن افتـتـاح مـعرض
Æ 2020  الطبيعة االلكتروني األول لعام

ـعـرض  لـدائرة الـفـنون  ـديـر الـعام لـدائـرة الفـنـون الـعامـة عـلي عويـد الـعـبادي ان افـتـتاح ا وقال ا
برعايـة وزير الثـقافة عـبد األميـر احلمداني) مـبينـاً أنه (باكورة األعـمال الفـنية االلـكترونـية للـدائرة جاءت هذه
التجـربة بسـبب جائحـة فايروس كـورونا الوبـائي وهو أول جتـربة على صـعيد وزارة الـثقافـة وبجهـود موظفي

دائرة الفنون).
جتدر اإلشارة إن معرض الطبيـعة يقع ضمن اخلطة السـنوية لدائرة الفنون الـعامة وكان مقراً له ان يقام في

شهر نيسان من كل عام على قاعات دائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة.
ÍuODF « ÂUF½≈

رسالة بغداد

≤∞≤∞ w½Ëd²J ù« ÍuM « WFO³D « ÷dF  ÕU²² ≈

3

WÐ—UC²  Ê«u QÐ bNA*« rÝ—

ذهب البويهي -2- فيد مؤسس ا الشيخ ا

r OLÝ 5 Š

النجف

عــلى الـروايـة إن تــقـدم لـنــا (قـصـة)
و(راوي لـلقـصة) ويـفضل ان يـكون
اكثـر من راوي للقـصة لـيكـون هناك
ستـويات السرد وتنوع رؤية تعدد 
كل ســــارد فـي هــــذه الــــروايــــة في
روايــة (دمـــعــة وحـــيــدة) لـــلــروائي
"مـؤيــد جـواد الـطالل" الـصـادرة من
(دار الـــعــــراب ) في دمــــشق ســــنـــة
االصدار  2019والتي تقع في 189
صــفـحـة وحتــتـوي عـلى  12فـصال
يـتكفل بـوظيفـة السرد (مـاجد) وهو
الـرجل السـتيـني ومرات يـكون على
) يـقـيم في دمـشق (حـافـة الـسـبــعـ
تردية هاربـا من االوضاع االمنيـة ا
في بـــغــداد"الـــيـــوم  يــوم الـــذكــرى
الــســنـويــة الــثـالــثــة لـوصــولي إلى
الــشـام الجــئـا وهــاربـا من جــحـيم
االقتتال الـطائفي في العراق"ص29
يقرر ان يكتب رسائل الى الفاتنة ?
ـراسالت (شــروق) ومن خالل تـلك ا
كن ان تـكون مـادة لـلروايـة الـتي 
تـكـون من (أدب الـرسـائل) واحـيـانا
حــيــنــمــا يــتــحــدث عن اجلــنس في

دمـشق واالمـاكن الـتراثـيـة واالثـرية
في بـغـداد تكـون من (أدب الـرحالت
) التوجد قصـة وال احداث متطورة
او مـتصـاعدة هي تـداعـيات اغـلبـها
يـطــغى عـلـيــهـا ويـغـطــيـهـا اجلـنس
ـوجـود فـي الـروايـة عــلى حـسـاب ا
(العناصـر اجلمالية االخرى ) لذلك
الـقار لـهذه الـروايـة سيـكون عـليه
ا ان يـتـفاعل مـعـها غـريـزيا اكـثـر 
يـتجاوب مـعها من النـاحية الـفكرية
ـاذا احـسست والـعـقـلـيـة! ال اعـرف 
بـنـفـسي كــأنـني اقـرأ- الى حـد مـا-
احــدى روايــات الــكـــاتب االيــطــالي
(الـبــرتـو مـورافـيــا) مـثل (الـسـأم أو
االحــتـقــار أو االنـتــبـاه) وقــد تـكـون
بـشكل دقـيق رواية (أنـا وهو) التي
الــبـطل فــيـهــا يـبـحـث عن تـصــعـيـد
الــطـاقــة اجلـنــسـيـة لــرفع مــسـتـوى
االبـــداع الـــفـــنـي (حـــسب نـــظـــريـــة

الفرويد).
w M'« —u;«

حاول الروائي ان يكـون جريئا جدا
في هــذا احملـــور الــذي يـــصــر عــلى

ليـرفع هذا اجلمهـور السالح ويقاتل
(داعش الرهيبة السوداء) وأخواتها
مع كـل القوى الـتي تدعي مـحاربـتها
رغـم الـتـنـاقــضـات واخـتالط األورق
وتداخـلـهـا أن األمـر أصبح مـتـعـلـقا
بـوجود األنـسـان ومـا تبـقى من إرثه

احلضاري?!"ص64
ÕËd « WMOJÝ

لعلني اجـد افضل ما في الرواية هو
الـفـصل الـسـابع (سـأطـيـر إلى حـيث
تسـكن الروح) وهو نص مـكتوب من
العراق ويبدو ان (ماجد) السارد قد
اودع جـسـده ومـغامـراتـه اجلـنـسـية
رهــيــنـة عــنــد صـديــقه الــذي يــسـكن
مــنـطــقـة (جــرمـانـا) فـي دمـشق وهـو
ـتـعــة) كـمـحـاكـاة يـسـمـيـه (صـديق ا
تعـة) في هذا الفصل تبرز (لزواج ا
مؤهـالت (ماجـد) الـثقـافـية من خالل
زيـارته لـشـارع الــثـقـافـة والـكـتب في
ـــتــنــبي وفي وصف جــمــيل ألبــرز ا
قاهي ناطق التراثـية والثقافية وا ا
يـــنــقــلـــنــا الــروائـي الــيــهـــا "مــقــهى
الـشـاهـبـنـدر الـتي تـرى فـيـهـا صور
ــلـوك والـسـيـاســيـ الـذين لـعـبـوا ا
دور في تــــاريـخ الــــعــــراق احلــــديث
ــتــعــددة مــعــلــقــة عــلى جــدرانــهــا ا
الــــعــــالــــيـــة إضــــافــــة إلى الــــصـــور
ــعــالم بـغــداد األثــريـة الـتــاريــخــيـة 
ة"ص 67تـكـتـسب هـنـا الـلـغة الـقـد
شـيـئـا من الرومـانـسـيـة في الوصف
"يــضـــيع تــغــريــد الـــبــلــبل صــاحب
الـــصـــوت الــصـــادح والـــعـــذب بــ
أصــوات احملــاورين في شــتى أمــور
احليـاة من ثقافة وسـياسة وسواها"
ص 67 يتـوازن البـطل ماجـد حيـنما
يربط الهم اخلـاص بالهم العام وهو

يـــتـــجــــول في (الـــقــــشـــلـــة وســـوق
الـسـراي ومـحل احلـاج زبـالـة لـبـيع
العـصيـر) ويذهب بـخيـاله الى حيث
ـدن وذكريـاته (تكـريت وبيجي) وال ا
ــة يـــنــسـى مــقـــاهي بـــغـــداد الــقـــد
(الــزهـــاوي ومــقــهى حـــسن عــجــمي
ومــقــهى أم كــلــثــوم) وهــو الـعــاشق
ألغاني ام كـلثـوم ودائمـا يذكـرها في

السردية. 
ومن الثقافة ينتقل الى
الــســيــاســة بــشيء من
الـــنــقــد والــعــتــاب "هل
فـــــشل الــــــيـــــســـــار في
حتــقــيـق أهــدافه وكــره
الــــعـــــرقــــيـــــون األحالم
الـــــوهــــمــــيــــة وراحــــوا
يـعــبـرون الــيـوم بــطـرق
مــلـتــبـســة هي غـامــضـة
عــلـــيــهم مـن الــنـــاحــيــة
الــفــكــريـة والــفــلـســفــيـة
والنـفـسيـة- عن رفـضهم
لـألمــــــر الـــــــواقع"ص72
فصل جميل جدا يحتوي
عــلى جــمــيع الــعــنــاصــر
ـشـوقة وهـو طويل (29 ا
صفـحة ) وهو الـذي ينقل
ــــتــــلــــقي اى الــــضــــفـــة ا
االخــــــــــــرى مــن أبـــــــــــداع
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يـبــقى عــلــيـنــا ان نــسـجل
اعـــتـــراضــــنـــا عـــلى غالف
الـــروايــة فـــهـــو تـــصــمـــيم
مـــتـــواضع غـــيـــر جـــذاب 
وكـــذلك الـــعـــنــوان (دمـــعــة
وحـيـدة) لم يكـن متالئم مع
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بغداد

جعله ثـيمة للروايـة وانقذ النص ما
ــلــكه الــكــاتب من ذخــيــرة لــغــويـة
نظـيفـة واسلـوب سلس لـلتـعبـير عن
ـمـتـعة) اجلـنس بطـريـقـة (الـثرثـرة ا
ـرأة "لم يـكن يـكــتـشف بـعـد أسـرار ا
احلـقيـقيـة على الـرغم من كل خبرات
ـرأة الـتي تـتـجـاوز مـفـهوم عمـره.. ا
الــصـورة وحـركــة الـفـيــلم اإلبـاحي
وجـمال الـوجـوه ورشاقـة األجـساد
لــتــجــرك إلى جــنــون الــفــراش الـذي
يـــــكـــــشف لـك أســـــرارا وأســــرارا و
يتـوقف األمـر عـند الـثـغـور الرئـيـسة
الـــثالث الـــتـي تـــوصـــلك إلى أعـــالي
ســدرة مـنــتــهى الــلــذة وال الــزنـدين
الــبـضـ أو الــنـهـدين الــنـافـرين أو
ــزيـنـتـ أحـيــانـا بـالـذهب الـيـدين ا
ـة.. أو غـيرهـما..أو واالحجـار الـكر
غــيــرهــمـــا.. أو ..غــيــر..هــمــا"ص12
وســيــجــد الـقــار الــكـثــيــر من هـذه
ــقـاطع وأكــثـر جــرأة وابـاحــيـة في ا
الرواية "(رغـبة شبقيـة محمومة- لن
تـرتـوي حـتى لـو سـاح دفق ذكـورتي
الــســاخن بـــ فــخــذيك الــعــاجــيــ

ــرمــر الــصــقـيل"ص 13. كــأنــهــمـا ا
ـئـة الــروايـة لـيــست جـنس  100بــا
فــقــد حــاول الـســارد وهــو الــروائي
والــصــوت الـــوحــيــد في الــســرد ان
يتناول من مخزونه الثقافي التطرق
الى كـتـاب اجـانب وعـرب وعـراقـيـ
فـي تـلك الــتــداعـيــات مـثل (تــومـاس
مــــــان) و(كــــــول ولــــــسـن) و(هـــــادي
الـعـلـوي) و(حـسـ مـروة) و(سـعـيد
عــقل) واحــيــانـا يــزج عــرض ورؤيـة
نـقـديـة لـبـعض االعـمـال الـقـصـصـية
والـروائيـة مثل اعمـال فؤاد الـتكرلي
فـي روايــــتـه (الــــرجـع الـــــبــــعـــــيــــد)
ـــســــرات واالوجــــاع)الـــتـي "قـــد و(ا
أرخت جملـموع آالم الـشعب الـعراقي
بــــدءا بــــاالحــــتـالل الــــبــــريـــــطــــاني
عاهدات وانـتفاضـات الشعب ضـد ا
وأشـــكــال االحـــتـــكـــار واالســتـــغالل
االقـــتـــصــادي"ص ?115وال تـــخـــلــو
الـروايـة من الـفلـسـفـة " صـحيح انك
لن تــســتــطــيع جــعل دقــائق الــلـذة-
حـتـى لـو أمــتـدت لــســاعـات- أبــديـة
خـالدة بل هي متغـيرة متحـولة كما
ـــراحـل اجلـــمـــيــــلـــة من هـي حـــال ا
ـبـكـرة إن كـانت احلـيـاة: الـطـفـولـة ا
سـعــيـدة ســنـوات الــدراسـة االولى
ــراهــقــة احلب األول زهــو فـــتــرة ا
الــشـــبـــاب الــنـــجـــاح في الـــدراســة
والــعــمل ذروة الـرجــولـة"ص? 123
كـما انها ال تـنعدم من الـسياسة "هل
يـعـقل أن يـكـون الـيـسـار الـعـربي قـد
أصــبح عـاجــزا وفــاشال في قــيـادة
اجلـمـاهـيـر  –ولـهـذه الـدرجـة !? هل
عـــلى احــزاب الــشــيــوعــيــة مــثال أن
توجه مـا تبقى لهـا من جمهور  –أو
مجـازاجماهـير كـما كانت تـسمـيها-

الروائي مؤيد جواد الطالل 

هـ351هـ . وفي عام 349هـ و348
ـــــواكب والـــــتـــــعــــازي اصـــــبــــحـت ا
احلسينية مثار فتنة طائفية سنوية.
 فــفـي عــام 353هـ تـــفــجـــرت فـــتـــنــة
طـائـفـيـة شـديـدة . وفي الـعـام الـتالي
ذكر ابن كـثيـر وابن االثـير ب( تـسلط
اهل الـسـنـة عـلى الـروافض فـكـبـسوا
مسجدهم مسجد براثا الذي هو عش
الـروافض وقـتلـوا بعض من كـان فيه
من الـــقـــوم). وفي ســـنــة  361ه روى
ابن كثيـر بوقوع فـتنة طـائفيـة كبيرة
واحرقت دور الـروافض في الكرخ ) 
وجــرى عــقــبــهــا مــشــادة قــويــة بــ
ــوسـوي (والـد الـنــقـيب ابي احــمـد ا
ــــرتـــــضى ) الــــشـــــريـف الــــرضـي وا
والــــوزيـــر الـــبـــويـــهـي ابي الـــفـــضل
الشيرازي . كـما ذكر ابن كثـــــــير في
حوادث سنة 362هـ ( قام الوزير ابو
الـــفـــضل الـــشـــيـــرازي ســـنـــة 362هـ
هـاجـمـة اهل الـكـرخ الـشـيـعـة وامر
بـالـقـاء الـنــار في دورهم  فـاحـتـرقت
طائـفة كـثـيرة من الـدور واالموال من
ذلك ثالثـمائـة دكان وثـالثون مـسجدا
وسـبـعــة عـشـر الـف انـسـان . واوقف
ـواكب احلسـينـية احلاكم الـبويـهي ا
مـرات عديـدة اخـرهـا كـان عام 392هـ
ـــفــيـــد الى خــارج  ونـــفى الـــشــيخ ا
بـــغـــداد !!! .وفـي عــام 398هـ حـــدثت
مشادة حول حتـريف نسخة مصحف

عبد الله بن مـسعود الذي تختلف
بــــعـض نــــصــــوصـه عن الــــقــــرآن
فيد مرة العثـماني ونفي الشـيخ ا
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وفي عام 409هـ نـفى بـهاء الـدولة
ـفيد عن بغداد مرة ثالـثة الشيخ ا
. ومـنــذ عـام 381ه بــدأ اخلــلـيــفـة
العـباسي الـقادر بـالله ( احـمد بن
ـتوكل 336-422هـ) اسـحـاق بن ا
في مواجهة دينيـة مذهبية لتكفير
الـشـيعـة واخـراجـهم من االسالم .
من هــذا يـتــبــ الــبــون الــشـاسع
الـذي فـصل الـشـيـعـة االمـامـية عن
سـلـطـة الـبـويـهــيـ الـسـيـاسـيـة 
وكـذلـك نـقص الـدالئل الــتي تـثـبت
تـبـني الـدولـة الـبـويـهـيـة لـلمـذهب
االمـــامي االثـــني عـــشــري  وزيف
انتقال احلكم البويهي من الزيدية
الى االثني عـشريـة وعدم حدوثه .
وفي اخلـتام انـهي مـنـاقشـة كـتاب
ـذهب ــفــيــد مـؤسـس ا (الــشــيخ ا
الـبـويـهي لـلـشـيخ احـمـد الـكاتب )
فــــيــــمــــا يـــخـص عالقــــة الــــدولـــة
البويهيـة بالتشيع االمامي االثني
ــقــالـة عــشــري  وســأنــاقش فـي ا
الـتالـيـة بعـض االعتـراضـات التي
ـفـيـد الـتي وردت تـخص الـشـيخ ا

في الكتاب .
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يـــتـــفـق اعـــداء واصـــدقــــاء الـــدولـــة
ـذهبـيون على انـها دولة البويـهية ا
شيـعـية امـاميـة  ويـنطـلق كل واحد
منهم من سبب مذهبي محدد  حيث
ــشــهــد الــواحــد بــألـوان يــلــونــون ا
مــتـــضـــاربـــة  ويـــقـــفـــون فـي زوايــا
مـخـتـلـفـة لـلـمـنـظـر الـواحـد . ويـقـدم
ـــشــــهـــد الـــعـــام هــــؤالء جـــزءا من ا
ويـبـنـون علـيه اسـتـنتـاجـاتـهم  فهم
مـثال يـسـتـدلــون عـلى زيـارة الـشـيخ
الصـدوق مـحمـد بن عـلي بن بـابويه
جملـلس ركن الدولة  واحـتفـاء عضد
الــــــدولـــــة (ت372هـ ) بــــــالـــــشــــــيخ
ـفـيد(عـنـدمـا كان تـلـميـذا في بـداية ا

ـنـاظرة مع الـرماني دراسته ) بـعد ا
 وانـشاء دار الـعلم في مـحلـة الكرخ
ــفـيـد عـام 383هـ  وجــعل الـشــيخ ا
مـديــره  والـســمـاح بـكــتـابــة بـعض
ــواد االعالمــيــة الــشـــيــعــيــة عــلى ا
مـسـجـدٍ سـنة 351ه ( لـعن مـعـاوية 
لـعن من غـصب فـدكـا  ونـفي ابو ذر
الــغـفـاري .. ثم مــسح ذلك في الـيـوم
الـتـالي )  وقـيـام مـعـز الـدولـة بـسن
االحـــتــفــال بــيــوم عــاشــوراء وعــيــد

الغدير عام 352هـ .
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فردات حلما وال عظما التبني هذه ا
لعمـود الفكـر الديـني البويـهي  فقد
أمـون لعن معاوية من قبل  اعتزم ا
واليــــــــــبــــــــــني
الــشـيـعــة عـلى
هـــــذا احلـــــدث
عمودا مـذهبيا
 واليــعــتــرفـون
به شـــيــعـــيــا 
ويـنــطــبق هـذا
االمـــــــر عـــــــلى
ـعتـضد الذي ا
اراد عام 284ه
لـعن مـعـاويـة 
وهـم عـــلــي بن
يـلــــــــــبق عـام
ه بلعن321
مـعـاويـة ايـضا
ـنــابـر . عـلـى ا
كــــــــــــمــــــــــــا ان
الـــفـــاطـــمـــيــ
ظلوا يحتفلون

سـنينا بـيوم الغـدير ويقيـمون العزاء
في عــاشـــوراء  وعــمل مــثل ذا قــواد
الدولـة احلمدانية  وتـوجد مصاديق
ـفـردات التي لم اخـرى عديـدة لـتـلك ا
تشـكل سياسة عـامة للدولة الـبويهية
لــنــعــتــهــا بــنـــعت االثــني عــشــريــة .
ــفـردات من يــقـتــطع الـطــرفـان هـذه ا
الـــتــــاريـخ (يـــومــــا واحــــدا في لــــعن
مــعـاويــة من مــجـمـوع  117ســنـة من
عـمـر الــدولـة الـبـويـهـيـة) ويـبـرزوهـا
وبسـبـبـهـا يضـفـون عـلى تـلك الـدولة
لونـا طائفيـا محددا . لكـنك لو خلعت
ـذهـبي النــفـتـحت الــسـتـارة الـدافـع ا
وشاهدت مـشهدا عـاما مـليئـا بالوان
الـطـيف الشـمـسي . فـقد قـال االسـتاذ
طه الراوي (في عـهد بني بويه وصل
الــعـلـم واالدب في بــغـداد الى الــقــمـة
ــفـــســرين الــعــلـــيــا فـــنــشــأ اكـــابــر ا
ــتــكــلــمـ واحملـدثــ والــفــقــهـاء وا
ـــؤرخـــ والـــكــتـــاب والـــشـــعــراء وا
واســاطـ عـلـوم الـلـغـة واحلـذاق في
ــعــارف الــكــونــيــة  وكــان لــبــعض ا
مـلـوكهم اثـار في الـعـمران وحـسـنات
على اهل الـفضل واقـمار االدب  ففي
عـهـدهم تــولى الـوزارة في ايـران ابن
والـصاحب بن عـباد  العـميـد وابنه 
ـهـلبي .. ) . وفي بـغداد ابـو مـحـمد ا
وفي عـهـد الــدولـة الـبــويـهـيــة تـسـنم
ذاهب عدا الـقضاء قـضاةً من شـتى ا
ــــــذهب اجلــــــعـــــفــــــري  وامـــــتألت ا
الــوزارات بــشــخــصـيــات عــديــدة من

ذاهب . جميع ا
ـذهب لم تـفـرض الـدولـة الـبـويهـيـة ا
الزيدي بل اشاعت التسامح الديني 

نطق ذاهب اخملتـلفـة الى ا فـلجـأت ا
والفلسفة في محاججاتها   وبسبب
تـلك الـسيـاسـة بـرز اهم رموز الـشـعر
ـنطق والتفسير وعلماء والفلسفة وا
التاريـخ وعلـوم اللغـة والفـقه والطب
واالعــمــار  وال اريــد ذكــر اســمـائــهم
النـهــا مـعــروفـة . فـلــو اخـذنــا بـعض
االســمـــاء الـــتي تـــمــثـل مــذهـــبـــا مــا
ووصـــفـــنــا الـــدولـــة به حـــسـب هــذه
ــصــغــرة فـــانــنــا نــشــوه الــصـــورة ا
الـصــورة والنـصـل الى حـقــيــقـتــهـا 
وبـذلك نـسـتطـيع نـعت الـدولـة بـشتى
ــذاهب واالديــان نــظــرا حلــظــورهـا ا
فـيـهـا . ويـبـرز بـالـتـاكـيـد سـؤال مـهم
يحثـنا عـلى متـابعـة سبب االجنازات
تـلك ? . فـنـرجع لــلـقـول الى ان ابـقـاء
ـثله ديـنـيا اخلـلـيفـة الـعـباسي ومـا 
ـــوقع الـــشـــكـــلـي الـــضـــعـــيف  فـي ا
واحلــكم بـالــنـيــابــة عـنه ( ســيـاســيـا
وديــنـيـا )  وعـدم امـكـانــيـة الـسـلـطـة
الــبــويــهــيــة في احالل مــذهــبــهم في
الـسلـطة ( الـعقـيـدة القـمعـية) كل ذلك
ـذاهـب واالديـان فـسـح اجملــال لـكـل ا
والالديــنــيــ بــالــعــمل بــحــريـة دون
خـوف من شـرطي يـكـتم انـفـاسـهم لو

تكلموا بالعقائد او اختلفوا فيها . 
لــقــد ظل الــبـويــهــون زيــديــة غــلّــبـوا
ـيلون ـذهب  كانوا  الـسلطـة على ا
للشـيعة االمامية النـهم شيعة زيدية 
ويشتركـون معهم في حب االمام علي
واحلــسن واحلــســ النــهم ائــمــتـهم
ايضا  وبـهذا يـشتركـون مع الشـيعة
االمـاميـة في احتـفالـهم بـعيـد الغـدير
ويحـزنون في يـوم عاشـوراء  لكـنهم
لم يـصـبـحـوا جـعـفـريـ او واقـفة او
نتظر  هدي ا فطحية ولم ينتظروا ا
كـمـا ان احتـرامـهـم لـلشـيـخ الـصدوق
رتضى والـطوسي اليعني فـيد وا وا
ـذهب االمـامي  فهم تـشيـعـهم عـلى ا
قــد احــتـرمــوا الــكــثــيــر من فـالســفـة
ـذاهب االخرى ولم يـقـيدوا وفقـهـاء ا
نـشاطـاتـهم . لقـد استـثـمر الـبويـهون
فـقـهاء الـشـيعـة سـياسـيـا ضد الـدولة
الفاطمية  وعندما اقترب الفاطميون
من بغداد عام 402هـ قام القادر بالله
( 336-422هـ) بكتابـة محضر يطعن
بــنـسب الــفــاطـمــيـ وزيـف نـســبـهم
لـــقـــريش وكـــذب حتــــدرهم من نـــسل
ــفــيــد االمــام عــلـي  وقّــعَه الــشــيخ ا

ـــــرتـــــضى والـــــشـــــريف الـــــرضي وا
ومـجـمـوعة مـن الطـالـبـيـ . واصبح
الـوجود الـشـيـعي االمـامي في بـغداد
سالح الــدولـــة الــبــويــهـــيــة لــســحب
شــرعـــيــة الــفـــاطــمــيـــ في احلــكم 
فـيد الثـبات عدم واستغـلوا الـشيح ا
ـنـتـظـر  ومـارسوا صـحـة مـهـديـهم ا
نـــفس الـــدور مع الـــقــرامـــطـــة الــذين
يـنـتـمـون مـثل الـفـاطـمـيـ الى اخلط
االسـمـاعـيـلي من الـتـشـيع .  انـنـا لـو
قرأنا االحداث التي عـصفت بالشيعة
االثــــني عــــشـــريــــة في بــــغــــداد فـــان
ــنــطـــقي يــفــضي الى االســتــنــتــاج ا
ا اسـتنتـجه الشيخ نتيـجة معاكـسة 
احمـد الكـاتب  فالـشيـعة االمـامية لم
تزحف على سلـطة البويهي وهم لم
يـتـغيـروا ليـصـبحـوا شيـعـة يؤمـنون
بــاثــنـي عــشــر امــامــاً   ولم يــصــبح
(البويهيون ائمة من ال امام لهم ) في
بغداد  فقد كان شيعة الكرخ ضعفاء
الســلـطــة لــهم في كل مــراحل الــدولـة
الــــبــــــــــــــويــــهــــيــــة  فــــقــــد تــــوالت
الــــــحمالت الطائفية ضدهم مذ قيام
الــدولــة الــبــويــهــيــة في بــغــداد عــام
ه نهبت دور338هـ . ففي عام 334
الشيـعة في الكـرخ وتكـرر الفتـنة عام
هـ  وتعطلت اجلمعة في مسجد340
بــراثــا وفي مــســاجــد عــديــدة اخـرى
بــســـبب الـــفـــ الــتـي وقــعـت عــامي

غالف الكتاب

فيد الشيخ ا

الدولة البويهية 

شخصيـة ماجد الباحث عن اللذة
ــكن ان يـكـون اجلـنــسـيـة  كـان 
ـطـابق لثـيـمـة الـرواية العـنـوان ا
) أو ـراهقـة ما بـعد الـست هو (ا
(عــــودة الـــشــــبـــاب) أو فــــلــــيـــكن
تـعة)! أخـيرا (جرمـانا وصـديق ا
نـــحن بــأنـــتـــظــار روايـــة ثــانـــيــة
لـلـصـديق " مـؤيـد الـطالل" يـجـعل
لـــذة الـــنص فـــيـــهـــا بـــأن تـــكــون

(االحداث تسرد نفسها ).
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اليـ من ابـناء تـابـعت ومعي ا
شـــعـــبـــنـــا الــعـــراقـي الــعـــظـــيم
الـتظاهـرات التي قام بـها بعض
ـواطـنـ لــلـمـطـالــبـة بـحـقـوق ا
مشروعة بـعد ان بلغ بهم اليأس
الى درجة كبيرة جدا... وال اريد
ان اخـــوض هـــنـــا بــتـــفـــاصـــيل
الــتــظــاهــرات او مــطــالــبــهــا او
انـتـهـائـهـا ولـكن حـرق االطارات
بالـشوارع سـبب اضـرارا كبـيرة
جـدا فـهي اوال اضـرت بـالـشـارع
وبــاالسـفـلت وثـانـيـا ان الـدخـان
ـتـصـاعـد وهـو دخـان سـام اثر ا
على كـثيـر من كـبار الـسن الذين
اضــطـر بــعـضــهم الى مـراجــعـة
ـسـتـشـفـيـات غـرف االنـعـاش بــا
واالمــــر االخــــر وهــــو االضــــرار
ـواطـن بـاالبـنيـة ومـتـتـلـكـات ا
فـالــدخـان االسـود حـول اصـبـاغ
وطـالء الـــــدور الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة
والــعـمــارات الى الــلـون االسـود
ـا جعل مـنـاظرهـا كـئيـبـا قذرا
واحــــتــــاج االمــــر الى خــــســـارة
ــواطــنــ لــطالء اجلــدران من ا

ــطـالـبــة بـاحلـقـوق جـديـد.. ان ا
لــيس مــعــنــاه ان يــضــر احــدنـا
بـاالخرين والبد ان نـتعـلم معنى
ــواطــنـة وكــيــفــيـة الــتــصـرف. ا

وعدم الـتأثيـر على االخرين فمن
يـطـلب شـيـئـا عـلـيه ان ال يـجـعل
االخرين يطلبون اشياء اخرى.
d. -بغداد  bL×
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اليومي الذي يتداوله اولئك وللكساد
واطن اسباب كـثيرة جدا كـما يقول ا
احـمـد سـليـم مضـيـفـا الـقـول الـكـساد
يـأتي نـتـيـجة زيـادة مـا هـو مـعروض
ـواطـنـ واغـلب الـتـجار عـلى طـلب ا
يـسـتـوردون كل شيء ويـضـعـونه في
مخازنهم دون ان يكون هناك عمليات
بـــــيع كـــــمـــــا كـــــانت في
الــــســـابـع وهـــو
امر انعكس على
جـمــيع االعــمـال
والـــــــــــســــــــــــبـب
الـــــرئـــــيس هـــــو
هـــبـــوط اســـعــار
الـــــــنــــــفـط قـــــــبل
ســـــــــــــــنــــــــــــــوات
والــتــقــشف الـذي
جــــرى فـي دوائـــر
الـــدولـــة كل هـــذه
االشــيـــاء جـــعــلت
واطن يـتأنى في ا
عــمـلــيـات الــشـراء
واصــــــــــــبــــــــــــحـت
الـبـضـائع كـاسدة..

وتضرر العمالة واحلمالون العاملون
ـواد الغـذائية في تفـريغ البـضائع وا
واخلـــضــراوات من الــشـــاحــنــات في
مــراكــز الــبــيع بــاجلــمــلـة (الــعالوي)
بــســـبب عـــدم رواج أشــيـــاء كــثـــيــرة
ويـــتــحــدث (عـــلي كــاطـع) حــمــال في
ـوضوع فـيـقول اسـواق جـميـلـة عن ا
لم نـعــد نـحـصل عـلـى رزق جـيـد كـمـا
كـان بـالـسـابق بـعـد ان قـلـت حـموالت
الــــشـــاحـــنــــات ولم يــــعـــد الــــتـــجـــار
يـــســـتـــوردون اال مــــا يـــحـــتـــاجـــونه
لألسواق وقـد كـنا نـحـصل على اكـثر
من عشرين الف ديـنار يوميا اما االن
وبـســبب كـســاد الـعـمل فــقـد بــتـنـا ال
نحـصل اال عـلى سـبعـة االف او اكـثر
ـواطـنون حـسب العـمل. واسـتـغنى ا
عـن الــكــثــيـــر من الــبـــضــائع الــتي ال
ــيـلـون الى يــحـتــاجـونـهــا واخـذوا 
تــقــنـــ عــمــلـــيــات الــشـــراء بــســبب
الـــــتــــقــــشـف وضــــغـط الــــنـــــفــــقــــات
واســتـقـطـاعــات الـرواتب ويالحظ ان
كــثــيــرا من األســواق الــتــجــاريــة في
بــغــداد أصـــبــحت خــالـــيــة ولم يــعــد
االزدحــام الــشـديــد مــيــزتــهــا ووجـد

أصحاب احملال انفسهم في راحة من
الـــعـــمل ولـــذلك اخـــذوا يـــتـــبـــادلــون
االحــاديث وتـــنــاول الـــشــاي وقــراءة
ــزاج ويـــرى (مـــحــسن الـــصــحـف وا
جـاسـم) صـاحب مـحل لـبـيع الـعـطـور
ان أوقــــات الـــعـــمل اجلـــاد والـــتـــعب
واالربــــــاح قــــــد ولت وجــــــاءت أيـــــام
الــــتـــــقـــــشف واجلـــــلـــــوس في احملل
لساعات عـدة بانتظار زبون ال بل ان
بـــــعض أصــــحـــــاب احملــــال صــــاروا
يـبحـثـون عن الزبـائن من اجل ترويج
بـضائعـهم التي كسـدت نتيـجة خوف
ـواطن من عـملـيـات الـشـراء وخوف ا
ــــواطـــنــــ مـن اجملـــهــــول واأليـــام ا
القـادمـة وهذا االمـر لـعـبت به وسائل
االعالم والسـيــمـا الـفـضــائـيـات الـتي
اخـذت تركـزت عـلى كل مـا هـو سـلبي
وجـعــلت اخلـوف يــتـسـلـل الى أفـكـار
الـنـاس صـحـيح ان الـتقـشف زاد من
كـسـاد العـمل ولـكن احلـيـاة طـبـيـعـية
ومستمرة وهناك عمليات بيع وشراء
لــكـــنــهــا اقل مـن األول وانــنــا نــعــمل
ساء ونفتح احملال من الصباح الى ا

وننتظر الفرج القريب.
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في احـدى مـناطـق بغـداد وفي
شـارع مهـم كانت لـنا وقـفة مع
ـواطن (صالـح حسن) الـبالغ ا
من العمر  55 سنة ويعمل في
خـياطـة البدالت الـرجالـية وقد
واطن قائال هي مهنة حتدث ا
هن االخرى حالـها مثل حـال ا
وكـــانت قـــبـل عـــشــريـن ســـنــة
واكـــثـــر مـــزدهـــرة جــدا اال ان
الـــذي حـــدث هــــو تـــأثـــيـــرات
االســتــيــراد عــلى هــذا الـعــمل
البس فـــاالســـتـــيــــراد ادخل ا
ـا اثـر كـثـيرا عـلى اجلـاهـزة 
مـهـنـة تـفـصـيل بـدالت الـرجال
ــسـتــورد اجلـاهــز رخـيص فـا
ــتــعـددة اضـافــة الى الــوانه ا
وتـــفــصـــيــله لـــكن لـــيس مــثل
اخلـيــاطـة والـتـفـصــيل حـالـيـا
نــحن ال نــعــمل اال بــتــفــصــيل
بدالت رجـالية لـبعض االثرياء
وزبـــائن قـــدمــاء ومن ال يـــجــد
قيـاسـات منـاسـبة في الـبدالت
اجلـاهـزة كمـا ان لـديـنـا زبائن

عــلى نـفـسه في اجنــاز جـمـيع
فصلة ولهذا مراحل البدالت ا
تـســتـمـر مـدة خـيــاطـة الـبـدلـة
طـويـال ولـهــذا فــأنـنـي اقـضي
األيـــام مع تــفــصـــيل الــبــدالت
وخـــيـــاطـــتــــهـــا النـــني اعـــمل
لــوحـدي وغــالــبـا مــا تــنــقـطع
الــــطــــرق او تــــصـــادف عــــطل
رســــمــــيــــة واغـــلـب الـــزبــــائن
ـواقف وقد كـنا يـقـدرون هذه ا
ــاضـي جنــلب االقــمــشــة في ا
داخل احملل ليختار الزبون او
انه هـو الـذي يـجـلب الـقـمـاش
مـن األســــــــواق امــــــــا االن فال
اقمـشـة لـديـنـا كمـا ان غـالـبـية
احملــــــــــال لم تـعــد تــســتـورد
مــــثل تـــلك االقــــمـــشـــة لـــعـــدم
تـصـريـفـهـا وهـو امـر لم يـضـر
اخلـيـاطــ لـوحـدهم بل شـمل
الـــعـــمـــال وبـــاعـــة االقـــمـــشــة
واالســطــوات وبــاعــة األجـزاء
ــكــمــلــة لــتــفــصــيل الــبـدالت ا

الرجالية.

ان يـعــطي أربــاحــا لــســد ايــجـار
احملل! الن اإليجـارات غـالـيـة جدا
ولهـذا يـعـمل هؤالء ومـثـلي بدون
اسطوات وعمـال ويعتمد اخلياط

ان يـعــطي أربــاحــا لــســد ايــجـار
احملل! الن اإليجـارات غـالـيـة جدا
ولـهذا تـعـمل في خـياطـة الـبدالت
كن له للراغبـ بها وهو امر ال 

مهـمـ يراجـعونـنـا كل فتـرة لكن
ــهــنـة عــلى الــعــمــوم فــان هــذه ا
انـتـهت تـقـريــبـا في الـعـراق وعن
أسباب تراجع العمل فانها كثيرة
البس جــدا واولــهــا اســتــيــراد ا
اجلاهـزة حـيث أصبـحت الـبدالت
ا أدى اجلـاهزة تـمـأل االسـواق 
الى عــزوف الـنــاس عن تــفــصـيل
البـدالت الـرجـاليـة إضـافة الى ان
تفـصيل البـدلة يكلف كـثيرا حيث
البـد من اخـتيـار وشـراء الـقـماش
الـــذي البــد ان يــكـــون من الــنــوع
ـــــوسم ثم الــــفـــــاخــــر وحــــسب ا
خياطته ولقد كانت االقمشة التي
تــفــصل مـنــهــا الــبـدالت شــتــويـة
وصيــــــــــفيـة وبهارية وهذا غير
مــوجـــــــود االن حــيث ان جــمـيع
الـــبـــدالت اجلـــاهـــزة صـــيـــفـــــيــة

واسم.    وترتدي في كل ا
وقــد أغـــلــقـت مــحـــال اخلــيـــاطــة
أبـوابـهـا اال عـدد قلـيل جـدا مـنـها
مـازالت تعمل فـي خياطـة البدالت
كن له للراغبـ بها وهو امر ال 
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ـواطن هـيـثم عـلـوان من بغـداد/ الـشـعب بـضـرورة فتح يـطالب ا
عامل التي كانت معامل القـطاع اخلاص واعادة احليـاة الالف ا
ـيز تشـغل االف الـعوائل الـعراقـيـة العـامـلة.. في انـتـاج وطني 

يساعد على دعم االقتصاد الوطني.
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ـواطن احـمـد هــاشم من بـغـداد/ االعـظــمـيـة يـقــول ان مـنـطـقـة ا
العب وخـاصة كرة القدم ويناشد اجلهات االعظمية خالية من ا
ـسؤولـة الـعـمل عـلى اقـامـة مالعب كـرة خـمـاسي في اكـثر من ا

ارس الشباب هواياتهم. منطقة باالعظمية لكي 

واطن ناطق علي من محافظة ديالى/ اخلالص موضوع يطرح ا
تبليط النـواحي ويقول لقد اجنز تـبليط عدد من شوارع النواحي
ولكنه تـبليط ال يلبي طـموح الناس حيث ان هـناك عشرات االزقة

مازالت بدون تبليط وال مجاري.
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ـواطن علي منذر من مـحافظة ديالى/ بـعقوبة الى توسع يشير ا
ناطق افـقيا وكـلها صارت نـاطق وبناء احـياء جديدة وتـوسع ا ا
نـاطق تـعـتـمـد عـلى ضخ مـحـطـة واحـدة لـذلك البـد من تـقـسيـم ا

اء. واطنون من ا وانشاء محطات جديدة حتى ال يحرم ا
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صالح حسن يزاول مهنة اخلياطة
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لــلــزيــتــون فــوائــد كــثــيــرة جـدا
واستـعمـاالته مـتعـددة والبد من
اشـاعــة زراعـة الــزيــتـون في كل
مـكـان الن هـذه الشـجـرة مـبـاركة
وعــلـيه البـد من تــشـجـيع زراعـة

اشـياء كثـيرة غابت عن مـزارعنا
وفي مــقـدمــتـهــا الـزيــتـون الـذي
يــــدخل زيـــته كــــعالج شـــاف من
كثير من االمراض وفي مقدمتها
.. وكذلك زراعة تصـلب الشرايـ

الــقــطن الــذي به فــوائـد كــثــيـرة
صـناعـيـة وطبـيـة ومنـذ سـنوات
لم نـــر ايـــة زراعـــة جـــادة لـــهــذا

احملصول اجليد..
 ولـــــــديـــــــنـــــــا فـي كل مـــــــكـــــــان
ـــحـــافـــظــات كـــثـــيــرة اراض و
زراعـيـة كــثـيـرة والبــد ان نـعـمل
الئم لزراعة ناخ ا على ايجـاد ا
ـا فـيـهـما من الـزيـتـون والقـطن 
فــــائــــدة عـــظــــيــــمــــة لـــلــــبــــشـــر
ولــلــصــنـــاعــات.. وكــذلك زراعــة
احملــاصــيل الــبــقــولــيــة بــكــثـرة
كــــزراعـــة احلــــمص والــــبـــاقالء
والعدس مع اختـيار بذور جيدة
جدا لـزراعتـها.. حـيث اننـا نرى
ــســتـوردة من ان الــبــقـولــيـات ا
االنــــواع الـــفــــاخــــرة والبــــد من
اشــاعــة زراعـتــهــا في كل مــكـان
وفي اكــثــر من مــحـافــظــة وعـدم
االعــتـمـاد عـلى االنـواع الـرديـئـة

وجودة سابقا. ا
qOLł d¼U - احللة

ــــــوضــــــوع ادنــــــاه بـــــعـث به ا
ــــواطن (حتــــســـ عــــلي) من ا
بابل/ احلـلـة يتـنـاول فيه آراءه
الـــشــخـــصـــيـــة حـــول مــطـــالب
ـواطـنـ واعتـبـارهـا بسـيـطة ا
ــواطن كــمــا يــقــول ويــبــتـد ا
مــوضــوعه هــذا بـالــقــول ســتـة
عشرة سنة مضت ونحن مازلنا
نراوح فـي مكـاننـا فـليس هـناك
اعـمـار او بـنـاء حـديث ومـازلـنا
ـتـقـدمة فـي ذيل قـائـمـة الـدول ا
ـواطـن مـازال يــشــكـو البل ان ا
من عـــــدم تـــــوفـــــر اخلـــــدمـــــات
الـضـروريـة لــكل انـسـان والـتي
البــد ان تــوفـرهــا الــدولــة لـيس
ـا هي مــنـة او كــرم حــاتـمـي ا
واجب من واجـبــاتـهـا فــالـدولـة
يــجـب ان تــوفـــر كل اخلـــدمــات
لـلــمـواطـنـ وهــذه هي حـقـوق
واطن ومثلما له حقوق فعليه ا
واجـبـات كـثـيـرة اهـمـهـا خـدمـة
الــــعــــلم والــــدفـــــاع عــــنه ودفع
الـضــرائب واحــتـرام الــقـوانـ
واطـنـة احلقـيقـية واالنـظمـة وا
هي االنــتـــمــاء الــوطــني ومــنــذ
ــــواطـن يــــصـــرخ ســــنــــوات وا
بــــأعــــلى صــــوتـه يــــريــــد تــــلك
اخلدمـات الـتي هي غيـر مـكلـفة
بــالـــنـــســـبـــة جلـــهـــود الـــدولــة
ووارداتـهـا فهل حـقا ان مـطالب
ــكن ان الـــنــاس صـــعــبـــة وال 
تـتحقق بـسهـولة?.. ويواجه كل

مــواطن في الــعــراق (اال اعــداد
قـلـيـلـة) من ازمة الـسـكن فـهـناك
مـالي االسـر بال سـكن والـذين
يــسـكــنـون في مــنـازل مــلك لـهم
ــــكـــان يـــعــــانــــون من ضــــيق ا
ـسـاحـات الـصـغـيـرة وزيـادة وا
اعـداد االســرة الـواحـدة وزواج
األبــنــاء وأزمـة الــســكن لــيـست
جــديـدة وكـان بــاإلمـكـان حــلـهـا
عـــنــدمــا كــانـت أمــوال الــعــراق
مــتــوفــرة ولــكن الــفــســاد لــعب
دوره واعــاق عـــمــلـــيــات بـــنــاء
اجملـمـعـات الـسـكـنـيـة لـلحـد من
ــــشــــكــــلـــة ازمــــة الــــســــكـن وا
األســـاســيـــة الــتـي يــواجـــهــهــا
ـواطـنـون هي السـكن الـبـعـيد ا
ـــــواطـن عـــــلى وعـــــدم قــــــدرة ا
ــنـازل الــذهـاب والــعــودة الى ا
بــــســــبب االزدحــــام الــــشــــديـــد
وانـــقـــطــــاع الـــطـــرق يــــومـــيـــا
ولساعات عـدة وباالمكان أيضا
حـل ازمــــــة الــــــســــــكـن وإزالـــــة
العشوائيات من خالل احلد من
دن وبناء ظاهـرة الهجـرة الى ا
مـجـمـعــات سـكـنـيــة واالعـتـمـاد
على البناء العمودي في إسكان
ـواطـنـ كـما هـو مـعـمـول بع ا
في الـعالـم كله والبـد ان يـتـعود
واطـنون على السـكن بالشقق ا
وهـــو امــــر تـــفــــرضه احلــــيـــاة
ـواطـنون ـعـاصـرة ويحـتـاج ا ا
الى الـعمل فـبـدونه ال يسـتـطيع

أي مـواطن من العـيش وتكوين
العائلة وبناء مستقبله والعمل
يعـني حـيـاة كل شـخص ولذلك
البد من تـوفيره لـكل انسان من
اجل ان يــــــعـم االســــــتــــــقــــــرار

والطمأنينة في قلب كل مواطن
ـكـن في هـذا اجملـال االجتاه و
لــلــزراعـة والــصــنــاعــة وإعـادة
ـصـانع ودوران االالت حـيـاة ا
ـواطن يـحـتاج وبـالـطـبع فـان ا

الى الـــــكـــــثـــــيـــــر ولـــــكـن تـــــلك
االحــتـــيــاجـــات تــأتي بـــعــد ان
تـــتــــوفـــر الــــعــــوامل الــــثالثـــة
ــــذكــــورة ولــــعـل انــــتــــشـــال ا
ـــواطن من الـــواقع الـــصــحي ا

والــتـعــلـيــمي ومـلـف اخلـدمـات
أمـور يحـتـاجـها اجلـمـيع ولكن
الــعــافــيــة درجـات وعــلــيــنـا ان
نــــعــــمل يـــــدا واحــــدة من اجل

كاسب للناس. حتقيق ا

بازل واطن اياد فليح من محافظة بابل/ احللة الى ان ا يشير ا
نـاطق بعد ان زحفت االحياء لم يعد لها اي مـبرر في كثير من ا
السكـنية عليهـا ولم يعد للمـبازل اية فائدة سـوى وجود النفايات

ورمي االنقاض واالزبال وتراكم البعوض.
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ـواطن عالء جميل من محافظـة بابل/ احللة الى ظهور خيشير ا
البـعوض ويـقـول لقـد بدأ الـبـعوض بـغزو مـناطـقـنا في ظل تـزايد
مــخــاطــر االوبـئــة واالمــراض والبــد من وجــود رش لــلــمــبــيـدات

للقضاء على البعوض قبل حلول الصيف.

ـواطن عـمـار خلـيل من مـحـافـظة الـبـصـرة/ اجلمـهـورية يـطرح ا
مـوضـوع صـيد االسـمـاك اجلائـر ويـقول ان اعـدادا من ضـعاف
النـفـوس يعـمـلون عـلى صـيد الـسـمك بالـسم وهي عـمـليـة اخذت
وجـودة باالنهـار وحتى النـباتات الـتي تتغذى تصـيب الكائـنات ا

مارسات.  عليها االسماك والبد من منع تلك ا

dzU'« bOB «  UOKLŽ
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اصـبحت الـشكوى ظـاهرة جـيدة لدى
اصـحـاب احملـال التـجـاريـة واالعـمال
االخـرى الــتي يـضـطـلع بــهـا الـقـطـاع
اخلـاص ويقول مـواطنون ان الـكساد
اثـر كـثـيـرا عـلى اعـمـالـهم فـاصـبـحت
الشـكـوى من قـلة الـعـمل هي احلديث

WO(UB « WÞdý d¹b* w½U ½≈ n u
تــــنـــاقــــلت وســــائل الــــتـــواصل
يزأً لضابط االجتماعي موقفاً 
فـي وزارة الــــداخـــلــــيــــة يــــقـــوم
بـــالــتــحـــرك الــســريع وتـــلــبــيــة
منـاشـدة لـنقل واسـعـاف مريض
ودفع تـكـاليـف عالجه من نـفـقته

اخلاصة.
وقال مصدر ان وسائل التوصل
االجتماعي ( فيس بوك) تناولت
بــأهــتــمــام مـا قــام بـه الــعــمــيـد
احلـــقــوقي ثـــامــر عــبـــد الــكــر
احلــــمـــــدانـي مــــديـــــر شـــــرطــــة

وتطن الصـاحلية جتاه احـد ا
ــنــاشـدة وتـلــبــيــته الــســريـعــة 
ــصـدر انه انـســانـيــة.واضـاف ا
ـــنــاشـــدة عــلى وبـــعــد عـــرض ا
الـــســيـــد قـــائــد شـــرطــة بـــغــداد
احملترم اللواء الركن ماجد فالح
ــوســـوي تـــمت االســـتـــجـــابــة ا
السـريـعة وتـوجيـه السـيد مـدير
قـــسـم الـــصــــاحلــــيـــة احملــــتـــرم
الــعــمــيــداحلـقــوقـي ثــامــر عــبـد
الـــكـــر احلـــمــداني بـــايـــصــال
سـريع لـلمـريض كون يـعاني من

حالـة خـاصة وطـارئـة مع حتمل
تــكـالــيف عــلى نـفــقـته اخلــاصـة
ـــشـــرفــة لـــيـــعـــكس الـــصـــورة ا

لضابط الداخلية.
ــصــدر بـالــقـول  ”ان واخــتـتم ا
ـوطنـ بدورهم ثمـنوا عـاليا” ا
عـــبــر مــواقع الـــتــواصل مــوقف
العميد ثامر احلمداني ووجهوا
ــعـالي وزيــر الـداخــلـيـة لـشــكـر 
والـسيـد قائد شـرطة بـغداد على

ناسب. ثقتهم بالرجل ا
{ مواقع التواصل االجتماعي

مدير شرطة
الصاحلية العميد
ثامر عبد الكر
احلمداني

ياه مشكلة ازلية بيوت الصفيح  ظاهرة مؤسفةشح ا

مواجهته نارية ب احملتج والشرطة
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تــضم درامـا رمـضـان  2020 عــددا كـبـيـرا
من جنـوم الــفن الــعـربـي وكـثــيـرا مــا يـدور
الــــتــــســــاؤل عن اجــــورهم فـي اعـــمــــالــــهم
الـرمضانية  وهو ما كشف عنه موقع (في
الـفن)  مــشـيــرا إلى أن هــذا الـعــام شـهـد
انخفاضا ملحوظا في األجور.وجاء الزعيم
ــرتــبــة األعــلى أجــرا في عــادل إمــام في ا
رمـضـان  2020 حـيث تـقـاضى  40 مـلـيـون
جـنـيه عن مــسـلـسل (فالنـتــيـنـو).وحـصـلت
نـيـللي كـر عـلى مـبلغ  7 ماليـ جـنيه في
بـطولة مسلسل ( 100وش).امـا أمير كرارة
الـــذي يــعـــرض له مـــســلـــسل (االخــتـــيــار)
فــتـقـاضى  11 مـلـيـون جــنـيه نـظــيـر بـطـولـة
ـسلسل.فيمـا حصلت ياسمـ عبدالعزيز ا
نـظـيـر بـطــولـة مـسـلـسـل (ونـحب تـاني لـيه)
عــلى مـبـلغ  5ماليـ جــنـيه.وحـصل يـاسـر
جالل خـالل مـــوسـم رمــــضـــان  2020 عن
بــطــولــة مــســلــسل (الــفــتــوة) عــلـى أجـر 9
ماليـ جنيه فيما تـقاضى محمد رمضان
عن بـطــولـة مــسـلــسل (الـبــرنس) عـلى 18

مليون جنيه.
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الـتــدريـسي في اجلــامـعـة الــعـراقـيــة حـاضـر في احلــلـقـة
الـنـقــاشـيـة الـتي اقـامـتـهـا كـلـيــة الـتـربـيـة لـلـبـنـات الـسـبت
ـاضي عـبـر مـنـصـة زوم بـعـنـوان (رمـضـان بـ احلـجر ا

االجتماعي والتقارب االسري).

Í—uš bFÝ√

ـوت ـوســيـقي الـســوري غـيـبه ا ا
بـعـد مسـيرة فـنيـة غـنيـة بعـشرات
ــوســيــقــيــة الــتي قــام األعــمــال ا
بـتـلـحـيـنـهـا وتـوزيـعـهـا عـلى مـدى
. والـراحل من عــشــرات الـســنــ

مواليد دمشق 1953.
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الـتـشكـيـلي االردني اشـرف عـلى مـعـرض نظـمـته مـديـرية
ثـقافـة إربد  بـالتـعاون مع مجـموعـة عبق الـفنـية جملـموعة
من الــفـنــانــات الــصــاعــدات من احملــافــظــة إربـد ضــمن

برنامج التكيف الثقافي (الثقافة عن قرب).
rÝU  rÝUł dÝU¹
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ـطربـة اللـبـنانـية نـعت  شـقيـقهـا ربـيع الذي تـوفي جراء ا
ذبـحة قـلبـية وطـلبت من اصـدقائـها ومـحبـيهـا أن يصـلوا

لشقيقها كل من منازلهم وأن يتمنوا له الرحمة.

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

عـليك بـتطويـر نفسك والـلجـوء لذوى اخلبـرة اجلميع 
يقدر ما تفعل.

Ê«eO*«

تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.
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ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .
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علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9
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ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.
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مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى 

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.
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تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.

Ë«b «

ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.
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حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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الـكلـمات ادنـاه لهـا مكـانها
ناسب داخل الدوائر اعد ا
تــرتـيــبـهــا بـشـكـل صـحـيح
لـتـتــمـكن من الـعــثـور عـلى

فقودة: الكلمة ا
(قــــلـــعـــة اثـــريــــة عـــربـــيـــة

شهيرة):
بــورمـا –ان –هــاء  –نــوال
–طالل  –بيونس ايريس

 –رعد  –رخامي  –بطيخ

 –تبر  –عمريت  –عوائل

 –طالئع  –داليدا  –سعال

 –سبا  –فوالر  –روما –

سـيـتـا  –الـيـود  –نـهـان –
رانيا.

ي الـعـراقي ادار الـنـدوة الـتي اقـامـتـهـا مـؤسـسة االكـاد
النـخب والكـفاءات الـوطنـيـة لالصالح في الثـالث من ايار
ــعـنــونــة (ازمــة فــايـروس اجلــاري  عـبــر بــرنــامج زوم وا

كورونا التداهيات واالنعكاسات).
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اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع
ومـن دعـاء ال يــسـمـع ومن نـفس ال
تشـبع ومن علم ال ينفع اللهم إني

أعوذ بك من هؤالء األربع. 
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الكـاتبـة السـورية صدرت روايـتهـا االولى (موت فـي حياة
ما) عن اجلـمعية العمانيـة للكتاب واألدباء. وتقع في 200

توسط. صفحة من القطع ا
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الــــــعــــــمل فـي إنـــــشــــــائـه حـــــتـى أواخـــــر
ـــوجـب عــقـــد مع هـــيـــئـــة اإلذاعــة 1959
األمـريـكـيـة  RCA لـتـزويـد الـبـلـد بـشـبـكـة
لـلـتـلـفـزيـون  االنتـهـاء من إنـشـاء مـركز
اإلذاعـة والـتـلـفـزيون في  1960 وكـان أول
بـث تــلــفـــزيــوني مـــصــري في  21 تـــمــوز
1960 ثـم لـبـنان  والـكـويت 1961 واالردن

.1968
واذكـر ان ا ول مديـر لتـلفـزيون بـغداد كان
عـدنـان راسم الذي كـنت التـقـيه في مكـتبه
فـي سـنـوات عــمـلي االولى في الــصـحـافـة

كما في احدى الصور.
ذيـع الـذين عمـلـوا في التـلفـزيون مـن ا
سـعاد أحـمد عـزت إبراهـيم الزبـيدي أمل
ــدرس رشــدي عــبــد الــصــاحـب مــقـداد ا
مـراد نهاد جنيب ميسون البياتي حنان
عـبـد الـلطـيف لـيلـى محـمـد قاسم نـعـمان
الــسـعــدي زكـيــة الـعــطـار أكـرم مــحـسن
خــيــريــة حـبــيب مــديــحــة مـعــارج هــنـاء

الـداغـسـتـاني جودت كـاظم عـزيـز اقـبال
حــامــد خــمــائل مــحــسن ســهـاد حــسن
مــاجــد الــدروبـي شــمـعــون مــتـي خــالـد

العيداني سعد رشيد.
اشــــهــــر مـــقــــدمي الــــبــــرامج في تــــاريخ

التلفزيون العراقي:
مــؤيــد الــبـدري - بــرنــامج الــريــاضـة في

أسبوع
كامل الدباغ - برنامج العلم للجميع.
خيرية حبيب - برنامج عدسة الفن.

فرقد ملكو - برنامج نسمات من بالدي
نسرين جورج - برنامج سينما األطفال.

خمائل محسن - برنامج زيارة.
رسم الصغير. خالد جبر - برنامج ا

إبــراهـيم نـاجـي حـلـقـات اســبـوعـيـة -من
القاتل1961.

مثلـون فأذكر منهم سـليم البصري. امـا ا
ســامي قــفـطــان. سـهــام الــسـبــتي. طـالب
الــــفـــراتي. حــــمـــودي احلـــارثـي. خـــلـــيل

الـــرفـــاعـي. ســعـــديـــة الـــزيـــدي. فـــاطـــمــة
الك. الـربـيعي. بـهـجت اجلبـوري. قاسم ا
مـحـمـد حسـ عـبد الـرحـيم. شـذى سالم.

سهى سالم. سالمة سالم. سمير حنا.
عــلى مـسـتــوى الـعـالم كـانـت بـدايـة الـبث
ـانيا عام الـتلفزيوني امريكا عام  1928 ا
1935 فـــرنــســا عــام  1939 روســـيــا عــام
1939 الـــيـــابـــان عــام 1939 الــصــ عـام

 1958الهند عام  1959.
امـا الدول العـربية فـان العراق كـان اولها
ثـم اجلزائـر اواخـر عام  1956 لـبـنـان عام
1959مــــصـــر عـــام  1960ســــوريـــا 1960
غرب الكويت عام  1961السودان  1962ا
1962 الـــســعــوديــة 1963 الـــيــمن 1964 
تونس   1966 االردن   1968لـيبيا 1969 
قـطـر  1971 الـبـحـرين  1971 (مـعـنى ذلك
ان الــعـراقـيـ شــاهـدوا الـتـلــفـزيـون قـبل
الـصيني  والهنود وغيرهم وقبل العرب
جميعا  –اليس ذلك من عجائب الزمن)?!

ـــاضي مـــعــرضه الــنـــحـــات الــعـــراقي اقـــام اخلــمـــيس ا
الـشخـصي االلكـترونـي برعـاية نـقابـة الـفنـان الـعراقـي

قدم فيه مجموعة من احدث منحوتاته.

الكـاتب العراقي صـدر له ضمن اصـدارات االحتاد العام
لـالدباء والـكـتـاب الـعـراقـيـ قـبـيل جـائـحـة كـورونـا كـتاب
(احلتمية التنويرية مدخل التزامن احلضاري) مقسم الى

 11 فصال.
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ـطــرب أحـمـد ســعـد ألــبـومـا ديــنـيـا طـرح ا
جـــــديــــدا حــــمـل اسم (يـــــارب) ويــــضم 8
أغــنــيـات وأدعــيــة ديــنـيــة احــتــفـاال بــشــهـر
ـبـارك ويـتـعاون فـي األلبـوم مع رمـضـان ا
الـشـاعـرين مـحــمـد نـبـيل الـشـريف و مـرو
ــلــحن كــر مــغــربـي كــمــا يــتــعــاون مع ا
نـيـازي وتـوزيع األغـنـيـات لـلـمـوزع مـحـمـد
عــاطف احلـــلــو. ويـــضم ألـــبــوم (يــارب) 8
ـقــام عـلى الـله أغـنـيــات ديـنـيــة هي زوار ا
وبس مــركب نــور عــالم بــحــالي مــلــيــون
بـاب طــمــعـان فـي كـرمك ســبع ســمـوات
وهم من كــلـمــات مــحــمـد نــبــيل الــشـريف
وأحلـان كر نـيازي وتـوزيع محـمد عاطف
احلـلـو وأمـا أغنـيـة (ارزقـني الـثـبـات) فهي
من كـلمات مرو مغربي وأحلان أحمد سعد

وتوزيع محمد عاطف احللو.
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فـي ح أحتفل العالم في 2 ايـار بالذكرى
الـسنوية الرابعة و التسع الختراع أول
جــهـاز تـلــفـزيـون فـي الـعـالم يــحق لـنـا ان
نــحـتـفل او نـذكـر الـعـالم بـان الـعـراق اول
بـلـد عربي انـشا مـحطـة تلـفزيـون قبل 64 
عـامـا اي بـعـد اخـتـراع الـتـلـفـزيـون بـ 30 
عـامـا ولـم تكـن الـكثـيـر مـن دول العـالـم قد

عرفته. 
ومـن حــــسـن احلظ انــــنـي شــــهــــدت تــــلك
ـناسبـة التاريخـية في السـنة التي بدات ا
فــيــهـا الــعـمل الــصـحــفي  ومــا زلت حـتى

االن!!
قـبل  94عــامـا ادهش  مـهـنـدس الـكـهـربـاء
االسـكتلندي األصل جون لوجي بيرد عام
1926 بــأول بث تـلــفـزيـوني جــمـهـوراً من

العلماء.
لك وبـعـد ذلك الـعام بــ  30 عـامـا افـتـتح ا
فــيــصل الـثــاني في عــيـد مــيالده احلـادي
والــعــشــريـن يـوم   2ايــار  1956 مــحــطــة
تـلفـزيون بـغداد. ويـعتـبر بـهذا الـتلـفزيون
الـعراقي أول مـحطات الـتلفـزيون النـاطقة

باللغة العربية في العالم على اإلطالق.
كـانت شركـة (باي) البريـطانيـة تشارك في
ـعـرض البـريطـاني التـجاري في مـنطـقة ا

كـرادة مر ببغـداد قرب االذاعة وكان من
بـ معـروضاتهـا منظـومة بث تلـفزيوني
بـالـلـونـ األسـود واألبـيض مع اسـتـديو
ــلك الـذي ــا شَـدَّ انــتـبــاه ا تــلــفـزيــون 
ـعدات من ـعرض وطـلب شـراء ا افـتـتح ا
الــشـركـة ونـصـبــهـا في مـوقع االذاعـة في

البنكلة التي صارت مقرا للتلفزيون.
واقـتصـرالبث فـي بدايـة االمر علـى بغداد
ثـم وفي اواخر الـستـيـنات شـمل البـصرة
ـوصل وكـركوك وفي الـعام  1976 بـدا وا
وعـــلى نــطــاق ضـــيق أول إرســال مــلــون
وعـلـى الـقـنـات 7و 9 وفـي الـعـام 1977 
 ربـط كل مـــحـــطــات الـــبـث في أنـــحــاء

ايكرويف. العراق بشبكة ا
وبـــعــد الـــعــراق بــســـبــعـــة اشــهــر اسس
الــتـلـفـزيــون اجلـزائـري  في كـانـون االول

عام 1956 خالل احلكم الفرنسي. 
ــصــري فـأن الــعـدوان امــا الــتـلــفــزيـون ا
الــثالثي عــلى مــصـر تــسـبـب في تـأخــيـر

أســابــيع في قــضــيــة كــيم كــارداشــيـان.
وأشـادت وكـيلـة الدفـاع عـنه كلـويه أرنو
في اتـــصـــال مع وكـــالـــة فـــرانـس بــرس
بــإطـالق ســراح مـــوكـــلــهـــا مـــؤكــدة أنه
(نـتـيـجـة سـنـوات من الـكـفاح بـال هوادة
ــصــلــحــة هــذه الــرجل الــذي تــخــتــلف
شـخصيـته احلقيقـية كثـيرا عن الصورة
ـرسـومـة له كـلصّ كـبـيـر).ولـيل الـثاني ا
إلى الــــثـــالـث من تــــشـــرين األول 2016
اعـتـدى خـمـسـة لـصـوص عـلى احلـارس
الـليلي في دارة فنـدقية خاصة في وسط
بــاريس نــزلت فــيــهـا جنــمــة تــلــفــزيـون
الــواقع. ثم صــعــد اثــنــان مــنــهم وهــمـا
مـقنـعان ومـتنـكران بـلبـاس الشـرطة إلى
شــــقـــة كـــارداشـــيـــان وأوثـــقـــا يـــديـــهـــا
وحــــجــــزاهـــــا داخل احلـــــمــــام.وســــرق
الـلصوص خاتما قـدرت قيمته بأكثر من
أربـعـة ماليـ يـورو إضافـة إلى الـكـثـير
ــاس والـــذهب. وفــاقت من احلـــلي من ا

سروقات تسعة مالي يورو. قيمة ا

{ نـانـتـير (أ ف ب) - أطـلق سـراح عـمر
أيت خــداش الــذي يـشــتــبه بــأنه الــعـقل
ـدبر لعملـية السطو الـتي تعرضت لها ا
الـنـجـمـة األمريـكـيـة كـيم كـارداشـيان في
تـــــــشــــــــرين األول  2016فـي بــــــــاريس
اخلــمــيس من ســجن في بــوفــيه شــمـال
ــضي عــقــوبـة في فــرنـســا حــيث كـان 
قـضــيـة أخــرى عـلى مـا أفــادت مـصـادر
قـضـائــيـة.وأشـارت الـنـيــابـة الـعـامـة في
مــنــطــقــة نـانــتــيــر قــرب بــاريس إلى أن
" ـسنّ ـلــقب "عـمـر ا (الـرجل الــسـتـيـني ا
بـات طـلـيـقـا وهـو قـيـد اإلقـامـة اجلـبـرية
بـعـدمـا أفـاد من تـخـفـيف لـلـعـقـوبة عـلى
صـلة باألزمـة الصحيـة). وحُكم على هذا
الـرجل وهـو طـاه وصـاحب مـطـعـم سـنة
 2017 بــالـــســجـن خــمس ســـنــوات في
إطار قضية السطو مع حجر احلرية في
ضـاحـيـة نـويي سور سـ الـراقـيـة قرب
بــاريس سـنـة. 2015 وكــان الـقـضـاء قـد
رفع قــرار تـوقــيـفه رهـن الـتــحـقــيق قـبل

مـسـلـسل (الـبرنس) هـو من مـسـلسالت
الـنـجم محـمـد رمضـان االنـسان الـنـبيل
واالمــ والـبـطل والــرومـانـسي والـذي
ثل كل احلق واالخرون هم االشرار.
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االبتسامة لذكاء احلوار مسلسل (حب
عــمـــري) تــألــيف (فــداء الـــشــنــدويــلي)
اخـــراج (عــبــد الـــعــزيــز حـــشــاد) عــمل
ــتع  ســريـع بــاالحـداث مــتــمــاسك و
ـشاهدة وتـصاعـد الدرامي يـستـحق ا

هـــارون) تــألـــيف عـــلى وحــمـــد شــمس
واخـراج مـحـمـد جـمـال الـعـدل يـنـاقش
مــســـألــة الــتــعــائـــيش بــ االديــان في
الــكـويت وهـو مـسـلـسـل مـثـيـر لـلـجـدل
بـســبب اسـتـعـارة ام هـارون الـيـهـوديـة
(الـعـراقيـة) لتـكـون جنـيسـتـها كـويتـية
وعـتاب وزعل بـ النـجمـة حيـاة الفـهد
ـــــصــــري  –ام هـــــارون- مع اخملـــــرج ا
مـحـمد الـعـدل الذي اعـتـبر االخـراج هو
ـــســـلـــسل الـــكـــويـــتي ســـبـب جنـــاح ا
مــســـلــسل (فــرصــة ثـــانــيــة) مــوضــوع
رومـانسي تـتداخل مـعه فقـدان الذاكرة
لـلبطلـة (ياسم صـبري) بسبب حادث
وسم اكـثر من سـيـر  وهنـاك في هـذا ا
حـــادث ســيــر وال يــؤدي اال الى فــقــدان
الــذاكـرة! مــسـلـسل (بــنـحب ثــاني لـيه)
تــألـيف عـمــرو مـحـمــود يـاسـ أخـراج
مـصطفى بكري هذا العمل رومانسي –
كـــومــيـــدي  يــنـــجح في جـــعل الـــعــمل
ــتـلــقي ال يــتـوقف عن خــفـيـف الـظل وا

ـســكـ وفــعال جنـحت هــذا الـشــعب ا
هـذه اخلادمة بجمالها ومكرها ان تملك
ـلك وتـسـلب عـقـله فـنـسي امـور قـلـب ا
ـلـكـته رومـا فـإطـلق احلـكـم وشـعـبه و
عـلــيه الـنـاس (رومـا- مـنـسـيـة) ومـنـهـا

اشتقت (الرومانسية).
من االعـمال الـدراميـة اخللـيجـية والتي
تـتصف ببداية قـوية ومن ثم سرعان ما
ــتـوسط لـتـكـون ـسـتـوى ا تــذهب الى ا
نـهـايـتـهـا ضـعـيـفـة مـثـال ذلك مـسـلـسل
(شــغـف) تــألــيف عالء حــمــزه وأخــراج
ــسـلـسـل الـسـوري مــحـمــد الـقــفـاص ا
ـشـتــرك (الـنـحــات) تـألـيف الــلـبـنــاني ا
بـثينـة عوض ومجـدي السمـيري  يقدم
درامــا غـامـضـة ومــشـوقـة حـول مـدرس
ــادة الــنـحـت يـبــحث في مــقــتل والـده
ويـــظــهـــر له شــبـــحــا ابـــيه في الـــبــيت
وتـنـكشف اسـرار كثـيـرة في هذا الـعمل
الـذي يـجيـد النـجم  باسل اخلـياط اداء
ـعـقـدة مـسـلسل (أم ـركـبـة وا االدوار ا

وســيـلـة رئـيــسـيـة من وســائل تـوصـيل
ــــاط الـــســـلـــوك االفـــكــــار وحتـــديـــد أ

اجلماعي.
تــابــعــنــا مــا يــقـارب  –وحــسـب حـدود
الــزمن- عــشــر مــســلــسالت ســنـتــوقف
الحـقا بالـنقد وحتـليل لهـا كوجبة اولى
مـن مسلسالت رمضان  ? 2020واغلب
ـــــــســــــلــــــسـالت أجتــــــهـت الى هــــــذه ا
عـنى اللغوي (الـرومانسـية) واذا كان ا
كــمـصــطـلح لــلـرومــانـســيـة كـان يــعـني
(الـرواية او القصة التي فيها مغامرات
عـاطـفـيـة وتـتـغلب الـعـاطـفـة فـيـهـا على
الـعقل ) فـإن الصل الرومـانسـية حـكاية
اخــرى" كــان أحــد مــلـوك رومــا قــاســيـا
ـا عـلى شـعـبه اتـفق احلـكـمـاء على ظـا
جعل أجمل فتاة أن تتقرب منه كخادمة

وجتــعــله يــحـبــهـا
ويـــعــشــقـــهــا قــد
يــــــــرق قــــــــلــــــــبه
الــــعـــــاشق عــــلى

—UDF « ÍbLŠ≠ œ«bGÐ

ـنتج تـكـتـسب الدرامـا الـعـربيـة طـابع ا
ـسـلسالت ـوسـمي سـنـويا ومـعـظم ا ا
تتنافس على كسب جمهورها من خالل
مـا تقدمه الفضائـيات من اعمال درامية
خالل شــهــر رمـضــان! وهي بــالــتـأكــيـد
ـــكن ظــــاهـــرة غــــيـــر صــــحـــيــــة  وال 
لـلـمشـاهـد العـادي او اخملـتص متـابـعة

كل ما يتم عرضه خالل هذا الشهر.
وفـي ظل وجــود احلــظــر اجلــزئي لــيال
بـــســــبب وبـــاء كـــورونــــا بـــذلك حتـــول
ــطـاعم ـقــاهي وا جــمـهــور كــبـيــر من ا
ــتـنــزهــات والـنــوادي االجـتــمـاعــيـة وا
وحــتى قـسم من رواد اجلـوامع وصالة
الــتــراويح الى اجلــلــوس امــام شــاشـة
سـلسالت الـعربـية! الـتلـفـاز ومتـابعـة ا
فـأزداد جــمـهـور الـدرامـا زيـادة فـلـكـيـة
ــا ال شك فــيه ان الــدرامـا أصــبـحت و
أداة مـهمة لتـرسيخ التفكـير السائد في
احلــيــاة ومــواقــفــهــا كــمــا ان الــدرامـا
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بارك يتخوف بعض النـاس من الصيام ظنا منهم انه يسبب ضعف مع حلول الـشهر ا
ـايـؤدي الـى اصـابـته بــفـايــروس كـورونـا. حــتى اآلن ال تـوجـد فـي اجلـسم وجـفــاف 
ــكن أن يـؤثــر عـلى احـتــمـاالت اصـابــتـنـا دراســات عـلـمــيّـة مـوثــقـة تـقــول ان الـصـوم 
ستجد بينما هناك دراسات عديده تشير إلى أنّ األكل بعد االنقطاع عنه بالفايروس ا
نـاعـة وذلك أحـد األهداف الـصـحيّـة من احلـمـيات ألكـثر من  14سـاعـة يقـوي جـهـاز ا
تقطع والتي تفـيد أيضاً في تخليص اجلسم من سماة بـالصوم ا الغذائـية الرائجة وا
الـسمـوم وفي دراسة اخـرى من معـهد  MIT عام  2018 تـفيـد بأن الـصيـام يرفع من
قـدرة اخلاليا اجلـذعيـة في اعادة الـبناء في اجلـهاز الـهضـمي فعنـد التـقدم في الـعمر
فـإن قدرة اخلاليـا عـلى اعـادة البـنـاء ومـقاومـة الـعـدوى تنـخـفض ولـكن الـصيـام يـقوم
بتحـفيز هذه اخلاليا عندما تبدأ اخلاليا بتكسير االحماض الدهنية بدال من السكريات
وهـذا الـتـحول يـحـفـز اخلاليا اجلـذعـيـة على اعـادة الـبـناء حـيث يـعـتبـر الـصـيام تـمـثيل
ـواد اخملـزنه غـذائي فـريــد فـيه بـنـاء وهـدم بـعــد وجـبـتي الـفـطـور والــسـحـور وجتـديـد ا
ـستـهـلـكه في انـتـاج الـطاقـه. لذلك أكـد صـلى الـله عـلـيه وآله وسـلم عـلى تـنـاول وجبه ا
الـسـحــور (تـسـحـروا فــإن في الـسـحــور بـركه) حـديث صــحـيح. ويـقـول الــعـلـمـاء : إن
مـارسة ـنـاعي  االمـتنـاع عن الطـعـام والشـراب فـترات مـحددة يـعـطي فرصـة لـلنـظام ا
مـهــامه بـشـكل أقـوى ويـخـفـف األعـبـاء عن أجـهـزة اجلـســد ألن الـطـعـام الـزائـد يـرهق
ـجـرد أن تـمـارس الـصـوم فـإن خاليـا جـسـدك تـبـدأ بـطـرد الـسـموم اجلـسم ولـذلك 
تراكمـة طيلة العـام وستشعر بطـاقة عالية وراحة نـفسية وقوة لم تـشعر بها من قبل ا
ستعصية التي فشل ولذلك ينصح األطباء بالصيام من أجل معاجلة بعض األمراض ا
الطب في عالجـها وهذا هو اإلعجاز الـقرآني لقوله تعالى : (وَأَن تَـصُومُوا خَيْر لَّكُمْ إِن

صطفى صلى الله عليه وآله وسلم (الصوم جنه) أي وقاية. كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). وقول ا

مـن الـــتــــقـــالــــيـــد
الرمضـانية التي
تــــســـبب حــــظـــر
الــتــجـوال مـن احلـد
ــسـحـراتي مـنــهـا هـو جتـوال ا
ب االزقة اليقاظ الصائم لتناول
الـسـحور. ولـتـجـاوز هـذه احلـالـة قامت
دوريــات لــشـرطــة الـنــجــدة في مــحـافــظـة
ديالى واثناء قيامهـا بالتجوال ب االزقة
ــنـاداة بــان مـوعـد لــتـنــفـيــذ مـهــامـهــا بـا
ــبـادرة الــســحـور قــد حــان. والقت هــذه ا

محبة سكنة ديالى.
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رافقة للشهر الفضيل في من التقاليد ا
مـــعــظم الــدول االسالمـــيــة هي تــزيــ
الـبيوت والشوارع بفانوس رمضان.اال
ان اول مـن عـرف فــانــوس رمــضـان هم
ــعــز ــصـــريــون ..وذلك يــوم دخــول ا ا
لــدين الــله الـفــاطـمي مــديـنــة الـقــاهـرة
قـــادمــا من الــغـــرب وكــان ذلك في يــوم
اخلامس من رمضان عام  358هجرية.
صـريون في مـوكب كبـير حـيث خـرج ا
جــدا اشـــتــرك فــيه الــرجــال والــنــســاء
واألطـــفــــال عـــلى أطـــراف الـــصـــحـــراء
الـغـربـية مـن ناحـيـة اجلـيزة لـلـتـرحيب

ـــعـــز الــــذي وصل لـــيـال.. وكـــانـــوا بــــا
ـلـونة ـشـاعل والـفوانـيس ا يـحـمـلون ا
ـــــزيــــنــــة وذلـك إلضــــاءة الـــــطــــريق وا
إلــيه.وهــكــذا بـقــيت الــفــوانـيـس تـضئ
الـــشــوارع حــتـى آخــر شــهـــر رمــضــان
لــتــصــبح عــادة يــلــتــزم بــهــا كـل ســنـة
ويــتـــحــول الــفــانــوس رمـــزا لــلــفــرحــة
وتــقـلــيــدا مـحــبـبــا في شــهـر رمــضـان.
صري بـعدهـا انتقـلت فكـرة الفانـوس ا
إلـى أغلب الدول العـربية وأصبح جزءا
من تــقـالـيـد شـهــر رمـضـان السـيـمـا في

دمشق وحلب والقدس وغزة وغيرها.

ؤمن ,إنَّ أمـرهُ كـلَّه له خـير قـال الـنـبي مـحمـد صـلّى الـله عـلـيه وسـلم: (عـجـبـا المـر ا
ولـيس ذلك ألحَـد إلَّــا لـلـمـؤمن ,إنْ أصـابَــتْه سـراءُ شـكـر فـكــان خـيـرًا له وإن أصـابَـتْه

ضَراءُ صبر فكان خيرا له).
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ــكن بــســهـولــة احــصــاء االدبـاء والــصــحـافــيــ من أصــحـاب
االجنـازات والــكـتب والــتـجــربـة الــتي جتـاوزت أربــعـ ســنـة في
ـبدع ال تبـدو كبيرة العـطاء االعالمي والثـقافي واعداد هؤالء ا
 فـقـد تـقلّص الـعـدد بـتعـاقب االمـراض وسوء الـرعـايـة الصـحـية
وضعف الـضمانات االجتماعية و بقية االهوال التي مرّ بها البلد

السيما في العقدين االخيرين .
 بـ فـترة وأخـرى نـسـمع عن أديـب أو كـاتب مـعروف فـي ظرف
صحي صـعب ويعيش ضائقة مالـية  فال يتمكن من تدبير عالج
نــفــسه بــدواء أو بـعــمــلــيـة جــراحــيـة . وتــبــذل بــعض االحتـادات
والــنـقــابـات أحـيــانـاً جـهــدا في مـكــان أو آخـر لـكــنـهــا تـبـدو من
نكوب غالباً .  بدع ا اجلهود الفردية التي ينبري لها أصدقاء ا
لم تـسـتـطع الـنقـابـات الـثـقـافـيـة التـي لهـا أنـظـمـة داخـلـيـة ويرجع
تـأسـيسـهـا الى سـبعـة أو ثـمانـيـة عقـود أن تـفتح مـسـارات عالقة
ـــعـــنى الــســـيــاسـي الــوالئي لـــيس بــا دقـــيـــقــة مع احلـــكــومـــات 
ـعـنى اخلـدمي االلزامي في ا بـا والتـصـفـيقي واالنـحـنـائي  وا
ــرضــيـــة والــصــحــيــة وحــتى رعــايــة الــكــفــاءات فـي أزمــاتــهــا ا
االجـتـمـاعـيــة من دون اسـتـجـداء السـيـمـا ان الـكـاتب في بالدنـا
ـعـنى انـسـان يـعـيش بـالـكـفـاف حـتى لـو كـان له مـائـة كـتـاب  وا
الـذي أقـصــده هـو أن تـكــون هـنـاك سـيــاقـات وظـائــفـيـة يـجب ان
عنيون. يفهمها رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة او الوزراء ا
ـســألــة هي جــزء من احلق الــوطـني لــلــكــفـاءات االبــداعــيـة من ا
شــعـراء وروائــيـ وبــاحــثـ وكــتـاب أعــمــدة ورأي  وهـؤالء في
مجـتمعات العالم رئة عظيمة لتـنفس معنى احلياة واشراقة يومية
في دنيـا النـاس من مخـتلف الفـئات. نـحن رئاتـنا مـريضـة فكيف

نتطلع لصحة اجملتمع ?
بدعون في بـلدنا ينتظـرون سنوات طويلة من اال يكـفي أن يبقى ا
ـال الالزم لطـبع اعـمـالهـم فيـمـوتون دون أن يـسـتـطيـعـوا توفـيـر ا

مخلف من اخملطوطات اضعاف ما طبع ونشر لهم ? 
ـثـقـفـ واالدبـاء بـاتـوا عـلى هـامش احلـيـاة وانـهم أال يـكـفي انّ ا
ـكابدين يخـتفون من دون ان يـتذكـرهم سوى بعض اصـدقائهم ا

مثلهم ?
أال تـكـفي رصـاصـات اغـتـيـال روائي هـنـا وشـاعـر هـنـاك لـتـكـون

بدع في اية حلظة . أساة التي يواجهها ا شاهداً على عظم ا
كل الـدعـم الـذي يـتــطـلع له االدبــاء والـصــحـفـيــون في الـعـراق ال
يعادل تصدير بضعة براميل من النفط حتى مع انهيار أسعاره.

ـلـكي وحـتى يـومـنـا هـذا سـيـرة الـثـقـافـة الـعـراقـيـة مـنـذ الـعـهـد ا
واجهت الـكثير مـن التهمـيش والتجاهـل واالستخفـاف والترهيب
والــتـرغـيب أحــيـانًـا لــتـجـمــيل وجه األنـظــمـة احلـكــومـيـة الــدمـويـة
ـثقـف العـراقي كان ـلك فيـصل األول وا والفـاسـدة فمـنـذ والية ا
يعـيش حتت طائلة العـوز والفقر والـنظرة الدونيـة من قبل األنظمة
الـرجــعـيــة نـاهــيك عن الــبـطـش والـزج في الــسـجــون وفق مـزاج
احلـاكم اجلاهل. لقـد كان  تشـريع وزارة اإلرشاد في عام 1959
كمـا تشير مـجلة الوقـائع العراقـية والتي كانت تُـعنى في مجاالت
الــثــقـافــة واإلعالم وحــتى آخــر وزارة ثـقــافــة عـراقــيـة فـي وقـتــنـا
احلـاضـر بالـنـسبـة لـلمـثـقفـ واألدبـاء والـفنـانـ أشبه بـالـساعي
ثقف العراقي رعـاية حقيقية من قبل خلف سـراب; إذْ لم يلمس ا
ثقف خدمة السـلطات احلاكمة إالّ إذا دعت الـضرورة لتجنيـد ا
صـاحلـها وإذا كـان الـزعيـم الراحل عـبـد الكـر قـاسم قد رفع
ـثقف العراقي; ح زار الشـاعر اجلواهري في مبنى من شأن ا
االحتـاد; فـإنَّ احلـكـومـات الـرجـعـيـة الـتي جـاءت من بـعـد الـزعـيم
ـثـقـفـ الـعـراقـيـ وكـانت وزارة الـثـقافـة في عـمـدت إلى إذالل ا
زمنـهم عبارة عن قلم مكـياج زائف لتجمـيل وجه السلطة الـقميئة
وح اسـتلم كرسي احلكم النـظام القمعي حتـولت وزارة الثقافة
ـبــاخـر لــلـطــاغـيـة إلـى غـابــة من الـطــبـول والـصــنـوج واألبــواق وا
ثقف العـراقي أسير نزوات الدمـوي في حروبه العـبثية وأصـبح ا
ثـقف الـعـراقي يـحـصل على وحـمـاقـات الـنظـام الـسـاقط وكـان ا
ديح ة وقـاسيـة األجـر على قـدر ا مايـسدُّ رمـقهُ وفق مـعادلـة ظـا
والتـبخير للطـاغية وليس على مقـدار اإلبداع إذْ أنَّ مكافأة نشر
قصـيدة إبـداعـية في مـجلـة األقالم كـانت ال تتـجاوز الـثالثة آالف
ديـنـار في حـ نــشـر قـصـيـدة تـافـهـة حتـمل في سـطـورهـا اسم
الرئيس في أية جريدة كان يحصل الشاعر مقابل ذلك على ربع
مـلـيــون ديـنــار ولـذا تــراجع اإلبــداع وازدهـرت ثـقــافـة الــتـطــبـيل
ـثـقفـ في تلك والـتـزميـر وكانـت محـنة مـريـرة يتـذكرهـا جـميع ا
السـنوات احلافلـة بالبـطش والتهـديد والوعيـد. لقد تـسنَّم منصب
لكي حتى كـتابة هذا وزير الـثقافة عـشرات األسماء مـنذ العهـد ا
ـنصب عن ن كـان يـستـحق هـذا ا ـقـال وبـإحصـائـية مـنـصـفة  ا
جدارة وكـفاءة عالية لم جند سوى الشـاعر شفيق الكمالي الذي
قتلهُ الطاغية فيما بعد واألخ مفيد اجلزائري الذي لم يستمر فيه
سـوى فـتــرة وجـيـزة والـدكـتـور عـبــد األمـيـر احلـمـداني أمـا عن
نصب فـقد كـانوا ال بالـعيـر وال بالنـفير الوزراء اآلخـرين لهـذا ا
ومـنهم من كان ال يعرف الـفرق ب اإلعالم واألعالف ومنهم من
كان يـجنّد اإلرهابي في مكتـبه الوزاري ومنهم من أخذ ميزانية
ـثقف الوزارة إلـى وزارة الدفاع ومنـهم  من كان ال يعرف من ا
حــتى الـذي يــعــمل مــعهُ في الــوزارة ومــنـهم الــذي ال يــعـرف أنَّ
ـنا قبـل عشـرات السنـوات; كل هؤالء اجلواهـري قد رحل عـن عا
الوزراء اجلـهلـة أصابـوا مقـتالً في كـبد الـثقـافة الـعراقـية أضف
إلى الـبـيـروقــراطـيـة والـتـعـجـرف واالحــتـقـار الـذي كـان يـصـادف
ثـقف العراقي حـ يروم مقابـلة أحدهم لـطرح همـومه اإلبداعية ا
واحلـيـاتــيـة وقـطـيـعـة هــؤالء الـوزراء اجلـوف عن عـمـد مع احتـاد
ـرافق الثقـافية األخرى. األدباء ونـقابتي الـصحفـي والفـنان وا
ثقف الـعراقي بحـضوره واستحـقاقه وقيـمته وكرامته لم يشـعر ا
إالّ من خالل وزارة األخ احلـــمـــداني أجل هـــنـــاك الـــكـــثــيـــر من
بـدع لـم يحـصلـوا علـى حقـوقهم حـتى اآلن ومـنهم كـاتب هذا ا
قـال لـكن االنطـبـاع الـسائـد في الـوسط الـثقـافي أنَّ كـثـيراً من ا
اإلجنـازات قـد حتــقـقت من قـبـل وزارة الـثـقـافــة احلـالـيـة مــثـلـمـا
ثـقفـ ال يـعجـبهم الـعـجب وال الصـيام أعرف أنَّ هـناك ثـلَّـة من ا
في شـهر رجب لكن ماذا سـيقولون إذا جـاء وزيرهم اجلديد في
كابـيـنة األخ الـكـاظمي من مـنـتـجعـات پـاريس إلى وزارة الثـقـافة
ومَنْ مـنهم يعرفهُ أو إذا كان هو يعرفهم أخشى أنْ يعود اإلذالل
لـلـمـثـقف الـعـراقي مـرَّةً أخـرى والـوقـوف طـويالً فـي بـاب الـوزير

على أمل الدخول عليه.
ـغـلــوب عـلـى أمـره; والـذي ال ــثـقـف ا واالسـتــمـاع إلى شــكـوى ا
أتـمــنــاهُ هـو عــودة اجملــافــاة بـ وزارة الــثــقـافــة واحتــاد األدبـاء
ونقـابتي الصحفي والفنان وليس بعيداً أنْ نرى وزارة الثقافة
ثـقف والفنان الـعراقي يهيم في منشـغلة بـشجونهـا الپاريسـية وا
. نأمل من األخ الكاظمي التمعن ـتنبي بال زادٍ وبال مع شارع ا
كـثـيـراً قـبل اخـتـيـار وزيــر الـثـقـافـة اجلـديـد فـيـمـا إذا ضـاقتْ به
السـبل للتمسك  باحلمداني وأنْ يضع أمام ناظريه رغبة الوسط
الثـقافي والفـني والصحفي بـاستمرار
احلـــــمــــداني فـي مــــنــــصــــبـهِ حــــتى ال
تُضـطهد الـثقافـة العراقـية كرَّةً أخرى
ــثـل الــعــراقي الــذي يــعــرفهُ وصــدق ا
اجلــمــيع: (جـرّب غــيــري حـتى تــعـرف

خيري)  وإنَّ غداً لناظره قريب.
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{ بـــــــاريس- (أ ف ب):  كـــــــان
عشـاق ألـعاب ألـقوى عـلى مـوعد
األحـد مع مــنــافـســة مــثـيــرة بـ
ثالثة من (مـلـوك) القـفـز بالـزانة
لـكن مـن داخل حـدائق مــنــازلـهم
فـروض نتـيجة في ظل اإلغالق ا
ستجد. تفشي فيروس كورونا ا
وجنـح كل مـن حـــــــــامل الـــــــــرقم
ي الـــســويــدي الــقـــيــاسي الـــعــا
أرمــــنـــد دوبـالنـــتــــيـس والـــبــــطل
بي الـسـابق الـفرنـسي ريـنو األو
الفيلـني في القـفز خلـمسـة أمتار
مــــرة فـي غـــــضــــون نـــــصف 36
سـاعـة فـيــمـا تـمــكن حـامل لـقب
بـــطل الــــعـــالم األمــــيـــركي ســـام
كنـدريكس من حتـقيق هـذا األمر
ـنـافـسة في في  26 منـاسـبة. وا
هــذا احلــدث الـــذي بــثه االحتــاد
الــدولي أللــعـــاب الــقــوى (وورلــد
أثلتـيكس)  مـباشـرة على وسائل
التـواصل االجـتـماعـي كانت من
حــــدائق مــــنــــزل الفـــــيــــلــــني في
كــلـــيـــرمــون فـــيـــران (فــرنـــســا)
ودوبالنــــــتـــــــيس فـي الفــــــايــــــيت
(لويزيانا األميركية) وكندريكس
في أوكــسـفــورد (مــيـســيــســيـبي
األمــــيـــركــــيــــة). وأراد ابن الـ20
عــامــا دوبـالنــتــيـس ثالث دقــائق
إضــافــيــة لـــلــتــمـــكن من حتــديــد
الفـائـز لـكن الفـيـلـني الـبالغ 33
عـاما قـال إنـه (انتـهـى) ولم يـعد
ــنـافــسـة قـادرا عــلى مـواصــلـة ا

لفترة أطول.
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{ نيـودلهي- (أ ف ب):  تـستـعد الـهند
حلفـلـة موسـيـقيـة ضـخمـة عـبر االنـترنت
ــيــ بـــيــنــهم مع جنـــوم مــحــلــيـــ وعــا
اســـطـــورة الـــروك مـــيـك جـــاغـــر جلـــمع
الـتــبــرعــات لــلـمــتــضــررين من جــائــحـة
كـوفيد-19 . وسيـكون العب الـكريـكيت
ـمـثالن شـاه الـهـنـدي فـيـرات كـوهـلي وا
روخ خــان وبــريــانــكـا شــوبــرا مـن أبـرز
األسمـاء احملليـة التي ستـشارك في هذا
احلـدث كل من مـنزلـه فضـال عن جنوم
ـيـ مثل ويل سـمـيث وبـراين آدامز. عـا
وسـتـنـقـل احلـفـلـة بــالـبث الـتــدفـقي عـبـر
(فـيــسـبـوك). وقــال الـنــجم الـبــولـيـوودي
رهــريـتـيك روشــان في تـغـريــدة (جنـتـمع
لنـبذل قصـارى جهدنـا من أجل العالم).
وقــال الــنـــجم الــكــبــيــر شــاه روخ خــان
(تـابـعــوا احلـفـلــة وتـذكـروا أن كل شيء
سيكـون على ما يرام). ونشر الكثير من
ــشـاهـيـر صـورا ألنــفـسـهم مع الفـتـات ا
كـتب عــلــيـهــا شــعـار احلــفــلـة (من أجل

الهند). 
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{ لـــــــوس اجنــــــلـــــــيس- (أ ف ب):
بـعــدمـا تـبـ لــهـا وجـود نـقص في
سلـية لألطفال ـضام الـعربيـة ا ا
عبر اإلنترنت قررت فنانة التحريك
الـــســـوريــــة األصل الـــعــــامـــلـــة في
هـولـيـوود ر عـلي أديب أن تـعالج
ــســاعـدة األهـل عـلى هــذا الــوضع 
جتـاوز مـحنـة وبـاء كوفـيد- 19 مع

أوالدهم احملجورين.
أتـتـها الـفـكـرة خالل اتصـال هـاتفي
ـقــيـمـة في أجـرتـه مع شـقـيــقـتــهـا ا
قـطر. فعـلى غرار الكثـير من مناطق
الــعـالـم يـجــد األطـفــال في الــشـرق
األوسط أنــفـــســهم مــحــجــورين في
ــنــزل بــســبب الــوبــاء من دون أن ا
ـضـامـ تـتـوافـر لـهم الـكـثـيـر من ا
الـعــربـيــة األصـلـيــة عـبــر االنـتـرنت
لــلـتــرفــيه عن أنــفـســهم كــحـصص
ـتعـة ونشـاطات أخرى. تـعلـيمـية 
فــقـررت ر عــلي ديب الــتي تــعـمل
كـفــنـانـة حتـريك لـدى وارنـر بـراذرز
انـترتاينـمت في لوس اجنليس مع
شـــقــيـــقـــتـــهــا ســـانـــدي االســـتــاذة
اجلـامـعـيـة في قـطـر تـأسـيس قـناة
عــــبــــر يــــوتــــيـــــوب حتت عــــنــــوان

ــســاعــدة األطــفــال ــو  ســاســابــر
الـناطق بـالعربيـة وأهاليهم الذين
يــعـــانــون من ضـــغط كــبـــيــر عــلى
جتـاوز صـعوبـات احلـجر من خالل
حـصص بـسـطيـة تـعـلم عـلى الرسم
وفـن طي الورق (اوريغامي)  أو من
خالل قـراءة كتب للصغار بالعربية.
وقــالت عـلي ديب الــتي شـاركت في
إجنـاز أعمـال مـوجهـة لألطفـال مثل
مـسـلـسل غـرين إيـغـز أنـد هـام يـبث
عـبـر نتـفلـيـكس  تقـوم الـفكـرة على
إشـراك الصغـار. وأوضحت الفـنانة
الـبـالـغـة  34 عـامــا الـتي تـعـمل من
وسم الثاني من مـنزلها اآلن عـلى ا
ـســلـسل ثـمـة كـمــيـات هـائـلـة من ا
ــوجـهـة ـضــامـ بــاإلنـكــلـيــزيـة ا ا
لألطـفـال عـبـر االنـتـرنت لـكن مـا من
مـحتويات عربية أصـلية كثيرة. لذا
يـتمثل الهدف في جعل الوقت الذي
ـضـونه أمـام الـشـاشـات تـفـاعـلـيا
ومــحـــفــزا من خالل الـــرسم مــعــهم
وقــراءة قــصــة عـــلــيــهم أو الــقــيــام
بـأعمال يـدوية. وأكدت علي ديب أن
أبن شـقيقتهـا عمر البالغ  7سنوات
ـــشــــروع مع انــــضم أيــــضـــا إلـى ا

مـشـاركـته في حـصـة تـعلـيم فن طي
الــــــورق الــــــيــــــابــــــاني. وأشــــــادت
ـــشـــاركـــته قــــائـــلـــة إنه األفـــضل
ويـبذبل اجلهد األكبر بيـننا جميعا
مع تـسجيـله ثالثة فيـديوهات حتى
اآلن. وتـسـتـعـ عـلي أديب بـبعض
شــخـصــيــات غــرين إيـغــز أنــد هـام
السـتـقطـاب األطفـال. أمـا شقـيـقتـها
سـانـدي فـمـهـمـتـهـا احملـافـظة عـلى
ـتــابـعـ وإطـالق الـعـنـان تـركــيـز ا
خملـــيــلـــتـــهم من خـالل قــراءة كـــتب

أطفال عليهم. 
وقـــالت لــوكـــالــة فـــرانس بــرس في
رســالـة إلــكــتـرونــيـة قــررت أن أقـرأ
لألطـــفـــال في هـــذه الـــفـــنــرة الـــتي
يـــصـــعب فـــيـــهـــا شـــراء كـــتــاب أو
اســـتـــعـــارته وال ســـيـــمـــا لـــبـــعض
ـعـوزين في دول عـربـية. الـصـغـار ا
وأوضــحت قــررت أن أبــدأ بــكــتــاب
ـن هم بـــ سن الـــثـــالـــثـــة مـــوجه 
والـســادسـة واآلن أنـا اخـتــار كـتـبـا
أكـثر تضمن مـشاركة األطفـال لفترة
اطـول. وكانت االستجابة حتى اآلن
إيـجـابــيـة جـدا مع تـشـارك األطـفـال
بــحـمــاسـة رســومـهـم عـبــر الـبــريـد

اإللـكـتروني فـيـمـا يشـكـر األهل هذه
الــفــرصــة الــتـي تــتــيح لــهم اجــراء
اجـتـمـاعات عـمل عـبـر االنـترنت من
دون أن يـــــقــــاطـــــعـــــهم أوالدهم أو
االخــتـالء بــأنــفـــســهم قـــلــيال. وفي
مــنـطــقـة يــشـهــد عـدد من بــلـدانــهـا
حـروبـا ونـزاعـات ويـواجه األطـفـال
واقــعـا صــعـبــا حـتى قــبل انـتــشـار
الــــوبــــاء يـــــرى خــــبــــراء أن هــــذه
احلـصص تـوفـر للـصـغـار متـنـفـسا
في مـنـازلـهم أو حـتى في مـخـيـمات
. وقـالت آنـا مـاريـا لـوريـني الجـئــ
مـسـؤولة مـنـظمـة يـونـيسف سـابـقا
في لـــبــنــان الـــيــوم يــجـــد األطــفــال
أنـفــسـهم مــحـجـورين في مــنـازلـهم
ومن بـيـنهم أطـفال الـشرق األوسط.
ـــهم مع تــوقف فــجــأة اخـــتــفى عــا
ـــدرســـة والـــلـــعب مـع اإلصـــدقــاء ا
وغـياب التفاعل والتواصل البشري
بـاسـتثـنـاء أفراد الـعائـلـة. هو واقع
عـــزلــة يـــجـــعل مـن الــصـــعب عـــلى
األطـفال أن يسترسلوا في أحالمهم
ويـــحـــجـــر خـــيـــالـــهم بـــ جـــدران
غرفتهم.. هذا إذا كان لديهم غرفة.
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{ بــــــــالـــــــولـه- (أ ف ب): تـــــــوقف
الـسـيـاح عن اجمليء لـلمـشـاركة في
رحـالت سافاري في جنوب إفريقيا
مـع إعالن اغالق احلـدود مـنتـصف
آذار/مــارس بـسـبب وبــاء كـوفـيـد-
فــوجــد الــدلـيـل غـيــرت كــروغـر 19
نـفسه وحيدا وسط اخليام الفارغة
لـلـمرة األولى مـنـذ بدأ نـشـاطه هذا
قـبل  17عـامـا. يـظـهـر الـفـيل فـجـأة
ــد خـرطـومه عــلى درب مـغــبـرة و
مــسـتــاء لـيــشم الـدخالء. ويــهـمس
الـــدلــيل وهــو جـــالس ويــداه عــلى
مـقود سيارة رباعية الدفع في حال
تـقـدم نحـو السـيارة ومـر بجـانبـها
حـافظـوا على هدوئـكم ولن يحصل
لـكم أي سـوء. يقـتـرب الفـيل ويـكاد

يـالمس الــســـيـــارة لــكـــنه يـــقـــتــنع
سـريعا أن وجودنا ال يشكل خطرا.

فيلتف على نفسه ويغادر.
ويـقـول غيـرت كـروغر مـبـتسـما إنه
ـــكـن تــخـــيل مـــوقغ ألمـــر رائع. ال

رء محجورا. أفضل ليكون ا
ويــنـظم اجلـنـوب إفـريـقي 49عـامـا
كــــروغـــر مــــنـــذ  17عــــامـــا رحالت
لــلــزبـائن في األدغــال في مــحـمــيـة
ــحـاذاة مـتـنـزه بــالـوله اخلـاصـة 
كـــروغــر (شــمــال شــرق)  إال انه لم
ـل بعـد من سـحـر الـلـقـاءات التي
يـــجــريـــهــا في الـــبــريـــة مع أســود
وحـيوانات وحيـد القرن وغير ذلك.
إال أن وبـــاء كــوفـــيــد- 19غـــيــر كل
شـيء. فما أن أعلن الرئيس سيريل

رامـــــافــــوســـــا إغالق احلـــــدود في
منتصف آذار غادر السياح اخمليم
عـلى عـجلـة. وترك أمـر العـزل الذي
اتـخذ بعد أسبـوع غيرت كروغر
وحــيـدا في مـخـيــمه. ويـوضح لـقـد
ســـبب فـــيـــروس كــورونـــا صـــدمــة
كـبيرة لـنا نحن الـعاملـ في قطاع
الـســيـاحـة. فـهـذا خـبـزنـا الـيـومي.
وقــد اضــطــر زبــائن إلى تــوضــيب
ــغــادرة في غــضـون حــقــائــبـهم وا
. وكـان مــخــيـمه مــحــجـوزا يــومــ
بـــالــــكـــامل فـي مـــوسم الــــعـــطـــلـــة
الــــصـــيــــفـــيـــة فـي نـــصـف الـــكـــرة
ـاضي اسـتـقبل الـشـمـالي. الـعام ا
مـع موظفيه الستة  700من محبي
رحـالت الــســافــاري. ويــوضح امــا

اآلن اضطررنا إلى إلغاء الكثير من
احلــجـوزات لـبــقـيـة الــعـام احلـالي
وسنة   2021وفـي أيام قليلة خلت
ــنـــطــقــة من نـــزالئــهــا كـل غــرف ا
اقـفـلت مـتاجـر الـتـذكارات أبـوابـها
وعـادت الـسيـارات الـرباعـيـة الدفع
احملـمـلة اوروبـيـ وأميـركـي إلى
مــــرآبـــهـــا. اآلن وحــــدهـــا آلـــيـــات
الـــدوريــة جتـــوب دروب احملــمـــيــة
ـمـتـدة على  55أألف هـكـتـار. وقد ا
زادت وتــــيـــــرتــــهــــا ألن حــــمــــايــــة
احلـيـوانـات تـشكـل أولويـة مـطـلـقة
رغم احلـجـر. ويؤكـد مديـر احملمـية
كننا أن نخفض من إيـان نواك ال 
مــســتــوى االمن. عــلـيــنــا أن نــبـذل
قـصــارى جـهـدنـا لـلـمـحـافـظـة عـلى

احلـيـاة الـبريـة وبـيـئـتهـا احلـيـوية
الــتي تـشــكل أسـاس عــمـلــنـا. فـفي
ــكـنــنـا حــال اخــتـفـى كل شيء ال 

االنطالق من جديد.
ويــــــــوضـح لم نــــــــصــــــــرف أي من
الـــعـــامـــلـــ لــــديـــنـــا ونـــدفع لـــهم
اجــورهم. وبـقي غــالـبــيـة احلـراس
مـــــحـــــجــــوريـن داخل احملـــــمـــــيــــة
لـالســــتـــــمــــرار فـي احلــــرب عـــــلى
. ويـشير الـصيـادين غيـر الشرعـي
إلـى أن الـتــهــديــد احملـدق بــوحــيـد
الــقـرن لم يــتـغـيــر يـجــد اجملـرمـون
طــريــقـة لــلــتـســلل دومــا وحتــتـفظ
قـرون هذه احليـوانات بقيـمتها في

السوق. 
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{ لــــــنـــــدن- (أ ف ب):  تـــــنـــــوي
اجملموعة الـصناعـية البريـطانية
رولـز رويس إلـغـاء نـحـو ثـمـانـية
آالف وظيـفة نظـرا لتـراجع حركة
الــنــقل اجلــوي بــســبب فــيـروس
ـستـجـد حـسـبـمـا ذكر كـورونـا ا
ــلف لـوكـالـة مـصــدر مـقـرب من ا

فرانس برس األحد.
ـــثل هـــذا الـــعــدد حـــوالي 15 و
ـــئــة من الـــيــد الـــعــامـــلــة في بــا
ـــصــنـــعــة حملـــركــات الــشـــركــة ا
الـطــائـرات في أحـدث تــداعـيـات
األزمــة الــعــمــيــقــة الــتي ضــربت

قــطـاع الــطـيــران. وقـال مــتـحـدث
بـاسم الشـركـة إن تـأثيـر كـوفـيد-
غـــيـــر مـــســــبـــوق. اتـــخـــذنـــا 19
إجراءات سريعة لزيادة سيولتنا
وخــفض نـفــقـاتــنـا بــشـكل كــبـيـر
لكننـا سنحـتاج إلى اكثر من ذلك
ـناقـشات جـارية مشـيرا إلى أن ا
مع النـقـابات وأنه سـيتم اإلعالن
ـتعـلقة بـالوظائف عن القرارات ا

بحلول نهاية أيار/مايو. 
وتــاتي خــطــة رولــز رويس بــعــد
اإلعالن عن تـــســريـح ثالثــة آالف
شــــخص في شــــركـــة الـــطـــيـــران

األيرلندية راين إير اجلمعة و 12
ألــــفـــــأ في شـــــركــــة الـــــطــــيــــران
الــبــريـطــانــيـة بــريــتش إيــرويـز.
وتـشـيـر شـركـة فيـرجن أتـالنتـيك
أيـضا إلـى أنهـا جتـد لالسـتـمرار
وطلـبت مساعـدة احلكـومة بدون

جدوى. 
وكانت رولـز رويس ألـغت توزيع
أربـــاحـــهـــا في نـــيـــســان/أبـــريل
وحذرت من الـتداعيـات الوخـيمة
للوباء لكنها أكدت مالءة مالية.
خــفـــضت مــجـــمــوعـــة تــصـــنــيع
احملـركات قـوتـها الـعـامـلة بـنـحو

شخص بشـكل رئيسي في 4600
القـطـاع اإلداري مـنذ  .2018ومن
نتظـر أن يطال التـخفيض هذه ا
رة بشكل أسـاسي العامل في ا

دني. محركات الطيران ا
وقـلــصت اجملـمــوعـة خـســائـرهـا
الـصــافــيـة في  2019بـفـضل أداء
ـــــشــــاكل جتـــــاري أفــــضـل رغم ا
ــكـــلــفـــة الـــتي واجــهـــتـــهــا مع ا
مـحـركــات طـائـرات تـريـنت 1000
وأرهـــقت حـــســـابـــاتـــهـــا لـــعـــدة
سـنـوات إال أن األزمـة الـصـحـيـة

وجهت لها ضربة أخرى.
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صرية بشرى تعرضت الفنانة ا
ألزمة صحية في كواليس
تصوير مسلسلها الرمضاني
اجلديد (القمر آخر الدنيا)
حتى أنها سقطت أرضاً خالل
شاهد. تصوير أحد ا
واصيبت بشرى بهبوط حاد في
ضغط الدم وفي الوقت الذي
نصحها الطبيب بعدم استكمال
التصوير لعدم وصول الدم إلى
ثل ا  خ بشكل كافي  ا
خطورة على حالتها الصحية
صرية مغادرة رفضت الفنانة ا
التصوير وصممت على
وعد عرض استئنافه للحاق 
حلقات العمل وذلك أمام رفض
وقف الفنانة. الطبيب 
يُذكر أن (القمر آخر الدنيا) يُعد
أول بطولة مطلقة لبشرى في
دراما رمضان وتشارك الفنانة
الشابة في بطولته أمام مؤمن
نور عمرو عابد هشام
إسماعيل أميرة نايف ثراء
جبيل ساندي التونسية سميرة
سلسل عبدالعزيز وغيرهم وا
من تأليف محمود الورداني
إخراج تامر حمزة.
رمضان  2018 شاركت بشرى
في بطولة مسلسل (عوالم خفية)
صري عادل إمام أمام النجم ا
تأليف أم جمال محمد محرز
ومحمود حمدان وإخراج رامي
إمام بينما كان فيلم (مش
رايح في داهية) آخر أعمالها
السينمائية وقد شاركت في
بطولته أمام مي سليم حسن
حسني ر مصطفى نبيل
عيسى عمر السعيد سليمان
عيد وغيرهم والفيلم من تأليف
عمرو بدر وندى أكرم وأحمد
مجدي وإخراج أحمد صالح.
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