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ــتـــقـــاعــدون بـــاخلــروج في هـــدد ا
تــظـاهــرة صــاخـبــة يـوم غــد االحـد
وبـعده االثـن قـبل ان يتـلقـون نبأ
صــــدور قــــرار من رئــــيس الـــوزراء
مــصــطــفـى الــكــاظــمي النــصــافــهم
والـوعــد بـتـسـويـة ازمـة رواتـبـهم 
ــتـقـاعـدون قـد اتـفـقـوا عـلى وكـان ا
الـــتــظـــاهــر أمـــام بـــوابــة مـــجــلس
الــــوزراء فـي حــــالــــة عــــدم صــــرف
رواتـبـهم االحد فـيمـا صـدمت هيـئة
تقاعدين باعالنها صدور الـتقاعد ا
قــرار من مـجــلس الـوزراء الــسـابق
بـايقاف جميع التمويالت والصرف
ـهـمة الى احلـكـومة وحتـويل تـلك ا
اجلـديـدة وقالت انـهـا تنـتـظر مـنـها
اسـتـثنـاء من ذلك القـرار للـمبـاشرة
تـقاعدين .  واشارت بـدفع رواتب ا
(الـــــــزمــــــان) في وقـت ســــــابـق الى
حتــضــيـرات الطالق تــظـاهــرة ضـد
الـفـسـاد وانـعدام اخلـدمـات وتـاخر
تـقاعدون  الـرواتب.ولم يـتسـلم  ا
رواتــبــهم حــتى الــلـحــظــة لــكــنـهم
جتــمـعـوا اول امس اخلـمـيس أمـام
ــصـارف ومـنـافـذ صـرف الـرواتب ا
االهـليـة دون جدوى مع انهم تـلقوا
تــأكـيـدات بــأن الـرواتب ســتـصـرف
اخلـــــمـــــيس. وســـــاد االســـــتـــــيــــاء
اوســاطـهم لــشـعـورهم بــاالحـبـاط .
تـقـاعدين فـي منـشور وكـتب احـد ا
عــلى فــيــسـبــوك رصــدته (الــزمـان)
امـس انه (بــــاتــــصـــــال مع مــــديــــر
الـتقاعد العامة اعلمنا بصدور قرار
ايـقـاف صـرف الـرواتب الـتـقـاعـديـة
ـســتـقـيل مـن قـبل رئـيـس الـوزراء ا
هدي ومـجلس الوزراء عـادل عبـد ا
الـسـابق وانه سـيقـوم بلـقـاء رئيس
الـوزراء اجلديد مصطفى الكاظمي
ـــقــبــلــ إلطالق خـالل الــيــومــ ا

تقاعدين غدا االحد) داعيا رواتب ا
ـتقـاعدين الى (اخلـروج بتـظاهرة ا
كــبــيــرة بــعـد االثــنــ أمــام بــوابـة
مـــجـــلس الـــوزراء فـي حـــالـــة عــدم
صـرف الـرواتب يـوم االحـد على ان
يــكـون الــتـجــمع امـام مــبـنى وزارة
اخلـارجـية). مـهـددا بالـتـصعـيد في

حال عدم االستجابة للمطالب.
 وقــال مـتـقـاعـدون لـ(الـزمـان) امس
(كـنـا نـتـقـاضى رواتـبـنا في اول او
ثـانـي يـوم من الـشـهـر ولـكـنـنـا هـذا
الــشــهــر لم نــتــســلــمــهــا الى اآلن)
مـضيـف ان (لديـنا التـزامات يجب
ان نـــقـــوم بــهـــا ونـــفــقـــات واجــور
مـطـالـبـ بتـسـديـدهـا مع بـداية كل
ـــا يــضـــعــنـــا في مــواقف شـــهــر 
مـحرجة).وتابعوا (ال نرى هناك اي
مـــبـــرر لــــتـــأخـــر أطالق رواتـــبـــنـــا
ــدني الـــتــقـــاعـــديــة بـــفـــرعــيـــهـــا ا
والـعـسكـري لشـهر آيـار فنـحن ب
نــــاريـن نــــار احلــــظــــر الــــصــــحي
ــفـروض ونـار الـراتـب الـتـقـاعـدي ا
ـتـأخـر الـذي يـعـد الـدخل الـوحـيد ا
ـتقـاعدين) لـلـغالـبيـة الـعظـمى من ا

مــشــيــرين الـى انه (لــو كــان هــنـاك
حـــظــر وتـــأخــر في صـــرف الــراتب
الــــتــــقــــاعــــدي فــــمـن أين يــــعــــيش
ـتقـاعدين ـواطن). وكـانت نقـابة ا ا
الــعـــراقــيــ قــد اعـــلــنت االربــعــاء
ـــــــــــــاضـي عـن صـــــــــــــرف رواتـب ا
ـتـقاعـدين في اليـوم التـالي فيـما ا
الـيـة السـابق فؤاد اكـد ذلك وزيـر ا
. وقـــالـت الـــنـــقـــابـــة عـــلى حـــســـ
صـفـحـتهـا في فـيسـبـوك ان (صرف
ـــتــــقــــاعــــدين ســــيــــكـــون رواتـب ا
اخلـمـيـس. وقـد  ايـداع الـصـكوك
عنية ونحن ننتظر صارف ا لـدى ا
ــصــارف بــالــتــســلم) اشــارة مـن ا
مــوضـحـة ان (الـتـأخـر في الـصـرف
جــاء حلـــدوث أزمــة في الــســيــولــة
الــنـقـديـة جـراء اضـافــة مـتـقـاعـدين
جـــدد عــددهم مــئـــة الف فــيــمــا ان
ـــصـــارف تـــعـــمل عـــلى الـــبــودرة ا
ـــة). من جــهــته قــال رئــيس الــقــد
الــهــيــئــة أحــمــد عــبــد اجلــلــيل في
تــصــريح امس ان (قــرارا بــايــقـاف
الـرواتب صدر من حكـومة تصريف
االعـمال) واضاف إن (الهـيئة تبذل

ـالـيـة ورئـاسة مـسـاعي مـع وزارة ا
الــوزراء الســـتــحــصــال اســتــثــنــاء
ـتـقـاعـدين) لـغـرض صـرف رواتب ا
واضـــاف (انـــهم حـــالـــيـــا يـــجــرون
اتـصاالت بهـذا الشأن من اجل اخذ
مــوافـقــة الـصــرف) مـشــيـرا الى ان
(الــعـــراق كــدولــة لم يــدخــله ايــراد
مـــالـي بـــســـبب جــــائـــحـــة كـــورنـــا
وانــخــفــاض اسـعــار الــنــفط).واكـد
الـساعـدي انهـم (جاهـزون بأي يوم
وحلــظـــة لــدفع الــرواتب حــتى وان
كـــان هــنــاك عــطـــلــة او حــظــر وهم
بـانـتـظـار احلـصـول عـلى اسـتـثـناء
لـدفع الـرواتب) مشـيرا الى انه ( ال
يـــوجــد هـــنــاك اي اســـتــقـــطــاع او
تـــــخــــفـــــيض او الـــــغــــاء لـــــرواتب
ــتــقــاعـدين).واكــد الــســاعـدي في ا
مـقـابـلـة مـتـلفـزة تـابـعـتـهـا(الـزمان)
امـس  ان( احلـــكــــومـــة اجلــــديـــدة
سـتـبـاشر االحـد اعـمـالـها وحـيـنـها
سـيـتسـنى لنـا  تـقد طـلب رسمي
شـكلة بـاالستـثنـاء) مرجحـا (حل ا
االســــــبــــــوع اجلــــــاري). وحتــــــدث
قـابلة عن اسباب الـساعدي خالل ا

ــتــمــثــلــة عــدم تــوفــر الــســيــولــة ا
بــــانــــتـــشــــار فــــايـــروس كــــورونـــا
وانــخـفـاض لـسـعــار الـنـفط واشـار
الـى ان هـــذين الــــعـــامـــلــــ جـــعال
االيـرادات اقل بـكـثـيـر مـن الـنـفـقات

طلوب توفيرها. والرواتب ا
وكـانت الـهيـئـة قد اشـارت االربـعاء
الـى  انـهـا تــلـقـت اشـعــارا بـصـرف
الــرواتب اخلــمــيس كــمــا نــفت مـا
ســمـته بـ(مـزاعم) الــبـعض بـوجـود
ازمـة في صرف الرواتب مؤكدة ان
ــــتـــقــــاعــــديـن مــــؤمــــنـــة (رواتـب ا
ــواعـيــدهــا احملـددة ومــحــفـوظــة 
لـلصـرف). واشارت الى انـها تـعمل
بــكل قـوة وجـاهـزيــة بـالـتـعـاون مع
مـصـرفي الـرافديـن  والرشـيـد على
اكــمــال آلــيــة صـرف الــرواتب بــكل
يسر دون وقوع ازمة بالصرف . 
وقــررت حـكـومـة تــصـريف األعـمـال
ايـقاف التمويل بأشكاله كافة حل
قــيـام احلــكـومــة الـقــادمـة بــدراسـة
وضوع. وحصلت ( الزمان) على ا
وثــيـــقــة صــادرة عن االمــ الــعــام
جملـلس الوزراء حـميـد الغـزي تفـبد

ــالـــيـــة بــايـــقــاف بـ(قـــيـــام وزارة ا
الـتـمويل بـأشـكاله كـافـة حل قـيام
وضوع احلـكومة القـادمة دراسة ا
ــعـاجلـة ـالئـمـة  واخــذ الـقـرارات ا
انـــــخــــفــــاض االيــــرادات بـــــســــبب
انـخـفـاض سـعـر النـفط بـاسـتـثـناء
ـقدمـة لـلـفـقـراء).واضافت ـنـحـة ا ا
الـوثـيـقـة أن (هـذا االمـر يـنـفـذ بـدءا
مـن تاريخ اصداره). وفي كردستان
ـواطــنـ في نــظم الــعـشــرات من ا
مــحـافـظـة الــسـلـيــمـانـيـة اول امس
اخلـمـيس تظـاهرة احـتـجاجـاً على
ـــوظـــفـــ تـــأخــــر صـــرف رواتب ا
وانـعدام اخلدمات. وقال مصدر إن
ــوظـــفــ خــرجــوا (عـــشــرات من ا
بـتـظـاهـرات احـتـجـاجـاً عـلى تـأخـر
صـرف رواتبـهم ألكثـر من شهرين).
وأضـــــــاف أن (الــــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرة
االحــتـجــاجــيـة انــطـلــقت في تــمـام
الـــســـاعــــة الـــواحـــدة في مـــديـــنـــة
ـشــاركـة مــخـتـلف الــسـلـيــمـانــيـة 
شـرائح اجملتـمع امـام احملكـمة ضد
حــكــومـة االقــلــيم لـتــاخــر الـرواتب

وانعدام اخلدمات).
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.واكـد ان ( كل االحــزاب والـنـواب
الـتـركـمـان تـوحـدوا لـكـسـر حُـجَجْ
تـشتـت شـمل الـتـركمـان وألجل أن
تـكـتـمل بـاقــة الـورد الـعـراقـيـة في
ــشـــهـــد الــتـــنــفـــيــذي الـــعــراقي ا
عنى وترجمة الشراكـة الوطنية 
الـكــلـمــة  وألجل تـطــيـيـب خـاطـر
ثالثــة ماليــ مــواطن تــركــمــاني
عراقي  آملـ ونعـتقد بـان لديكم
فرصـة كـبـيرة فـي برنـامج تـكـميل
الــكـابــيــنــة الــوزاريـة بــاســتــيـزار
شـخــصـيــة تـركـمــانـيــة مـخــلـصـة
لـوطـنـهـا وقـوميـتـهـا ). من جـهـته
دعــا عــضـو مــجــلس الــنــواب عن
حتـالف سـائـرون سالم الـشـمـري
ـــطــالب الـــكــاظـــمي لـــتــحـــقـــيق ا
الـــدســـتـــوريـــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــرين
الـســلــمـيــ . وقـال الــشــمـري في
بــيـــان تـــلــقـــته(الـــزمــان) امس ان
(حـركـة الـشـارع سـتـسـتـمـر مـادام
ــطــالب الــتـــأخــيــر في تـــنــفــيـــذ ا
الــرئـيــســة مــســتــمـر ا ويــجب ان
تــكـــون من أولـــويـــات احلــكـــومــة
اجلديدة تـنفيـذها ضمـانا التـأييد

الشعبي واستمرارها لها). 
ودعـــــــــا رئـــــــــيـس الـــــــــوزراء إلى
ــثل ن  (االســتــمـــاع والــلــقـــاء 
تـظـاهريـن السـلـميـ في عـموم ا
الــعـــراق والــعـــمل عــلـى مــنح من
ثـلـهم مـقعـدا وزاريـا في خـطوة
لــتــرســيخ واقع جــديــد لــتــنــفــيــذ

شروعة). طالب ا ا
واوضح اخلبـيـر الـقـانـوني طارق
حــرب في رأي انن (جــمــيع وزراء
ــهـــدي انـــتــهت حــكـــومـــة عــبـــد ا
ــا في ذلك الــوزارات أعــمــالــهـم 
الـسـبع الــتي لم يـنل مــرشـحـوهـا
ـــان) مــشـــيــرا الى أن ثــقـــة الــبـــر
(الوزراء الـسـابقـ لم تـعد لـديهم
صالحـيـة اتــخـاذ أي قـرارات مـنـذ
تـأديـة حـكـومـة الــكـاظـمي الـيـمـ
الـــدســـتـــوريــــة. وتـــابع حـــرب أن
ـــــــــنح (الـــــــــوزارات الـــــــــتـي لـم 
ـرشـحـون لـهـا الـثقـة سـتـدار من ا
قبل أقـدم مـوظف أو أعـلى موظف

درجة بالوزارة).
وتلقى الكاظمي سيال من التهاني
والــتـأيــيــد من رؤســاء حــكــومـات
ــنــاســبــة من وزعــمــاء بــلــدان بـــا
بيـنـهم وزيـر اخلارجـيـة االمـريكي

مايك بومبيو.

اخلارجية والـنفط.وأدت احلكومة
اجلـديـدة الــيـمـ الــدسـتـوري في
مجـلس النـواب الذي رفع جـلسته
الى إشـعـار آخـر. في غـضـون ذلك
طالب الـقـيـادي الـتركـمـاني عـضو
مـجــلس الـنــواب الـسـابـق نـيـازي
ـنح مـعــمـار اوغــلـو الــكـاظــمي 
كـون حقـيبـة وزارية عـند اكـمال ا
تشكيلها. وقال في بيان  مخاطبا
طلب وطني الكاظمي (لنا وقفة 
ودستوري معـكم  فهو اسـتحقاق
ــكــون ثــالـث طــيف عـــراقي هـــو ا
ــوجــود عـلى ارض الـتــركــمـاني ا
بالد الرافـدين منـذ آالف السـن 
شـرفة في واقـفه التـاريـخيـة ا و
حـفـاظه عـلى وحـدة الـعـراق وفـقـاً
ـــبـــادئه الـــوطـــنــيـــة الـــســـامـــيــة
الثابـتة). واضـاف اوغلـو ( لكـننا
لالسف تفـاجأنـا باسـتمـرار ابعاد
تـركـمـان الـعـراق من مـركـز الـقرار
التنفيذي خالفاً للدستور العراقي
 ويحق لنـا ما يـحق لآلخرين من
ـقـعـد الوزاري ـا فـيـهـا ا حـقوق 
ـاده  9 مَنْ ـواقـع وفق ا وبـاقـي ا
الدسـتور الـعراقي في هـذا الوطن
ا أدّيْـنا ما عـليـنا من العـزيز  طـا
الـواجـبــات الـوطـنـيــة ولم نـتـمـرد
تـعاقـبة يومـاً بوجه احلـكومـات ا
بدءا من الدفاع عن الوطن وقدمنا
اآلالف من الـــشــــهـــداء مـــنـــذ عـــام
 2003 وانــتـهــاءً بــاحلــفــاظ عـلى
وحــدة الـــعــراق ارضــاً وشـــعــبــاً)

اإلعالمي لـلـكـاظــمي األنـبـاء الـتي
حتــدثـت عن عــقـــد أول اجــتـــمــاع
لـلــحــكـومــة اخلــمـيـس . وقـال إنه
ــتـداول عن عـقـد يـنـفي (الــبـيـان ا
احلـكــومــة اجلـديــدة اجــتـمــاعــهـا
األول) وأوضح أن (مـاجــرى  هـو
فـقط مـراسـم تـسـلم وتــسـلـيم بـ

احلكـومتـ الـسابـقة واجلـديدة).
ان بعد منتصف ليل وصوت البر
ـنـهـاج احلـكـومي االربـعـاء عـلى ا
وعلى 15 وزيـرا لـتـكـتـسب بـذلك
حـكومـة الـكـاظـمي صـفـة رسـمـية
وقد تمت تأدية اليم الدستورية

للكاظمي وكابينته احلكومية.
ي.. وتألـفت الـتـشـكيـلـة من الـغا
وزيــرا لـلــداخــلــيــة وعــنــاد وزيـرا
لـلـدفـاع وعلـي عـبد االمـيـر عالوي
لـلـمـالـيـة وخـالـد بـتـال للـتـخـطـيط
وحسن الـتـميـمي لـلـصحـةو نـبيل
كــاظم لـلــتــعــلـيم الــعــالي ومــاجـد
مـهــدي وزيـرا لــلـكــهـربــاء ونـازين
محـمـد للـبـلديـات و نـاصر حـس
للنقل ودرجـال للشبـاب والرياضة
ومـنـهل عــزيـز لـلـصــنـاعـة واركـان
شـهـاب احـمـد لالتـصـاالت وعـادل
حـــاشــــوش لـــلـــعــــمل والـــشـــؤون
االجــتــمــاعــيــة و مــهــدي رشــيـد..
ـائـيــة و حـمـيـد وزيـرا لـلــمـوارد ا

مـخـلـف وزيـرا لـلــتـربـيــة فـيـمـا 
رفض مـرشـحي الـتـجـارة والـعـدل

والثقافة والزراعة والهجرة.
وتـأجـيل الـتــصـويت عـلى وزيـري

ــهــدي بـ(إخــتــيـار وأشــاد عــبــد ا
شــخــصــيـات كــفــوءة لــلــكــابــيــنـة
الوزاريـة اجلديـدة) داعيـا الوزراء
الـــســـابـــقـــ الى (الـــتـــعـــاون مع
زمالئـــهـم في مـــرحـــلــــة تـــســـلـــيم
ــســؤولــيـــة). ومن بــ الــوزراء ا
سـؤولـية اجلدد الـذين تـسلـمـوا ا
ـنـتـخب الـوطـني الـسابق كابـ ا
وجنم الــكــرة الــعــراقــيــة عــدنــان
درجـــال لــــيـــكــــون اول العب كـــرة
يصبح وزيرا لـلشبـاب والرياضة.
ورئــيس أركـــان اجلــيش الـــفــريق
ي وزيـرا أول ركن عـثــمــان الـغــا
لـلـداخـلـيه وقــائـد الـقـوات الـبـريـة
الفـريق الركن جـمعـة عنـاد  وزير
للدفاع وتـلقيـا تهنئـة بعثـة الناتو
في العراق عبر بيان اكد استعداد
الـنـاتـو لـلـتـعـاون مـعـهـمـا. ودشن
ي عــمـله بــزيــارة قـام بــهـا الـغــا
مـــســـاء اول امس اخلـــمـــيس الى
ـقـدسـة لالطالع مـديـنـة سـامـراء ا
عـلى الـوضع االمـنـي الـعـام فـيـهـا
بــعــد ان شــهـــدت مــواجــهــات مع
عـنـاصــر من تـنــظـيم داعش خالل
اضية . وحتدث ناشطون االيام ا
ـهـدي الـعـراق. عن مـغـادرة عـبـد ا
ونـــقــلـــوا عن مـــصـــدر في مـــطــار
بغداد  قـوله ان  (موكـبا رئـاسيا
ـــطـــار دخل قـــبـل قـــلـــيـل مـــدرج ا
ـهدي وانـبـاء عن مـغـادرة  عـبـد ا
الى بـاريس بــعـد انــتـهــاء مـراسم
كتب التـسلم والـتسلـيم). ونفـى ا
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تــســـلم رئــيس الـــوزراء  اجلــديــد
مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي رئـــاســـة
ستقيل عادل احلكومة من سلفه ا
ـهـدي وسط تـرحـيب دولي عـبد ا
واقـلـيـمي غـيـر مـسـبـوق لتـشـكـيل
الــــكـــابــــيـــنــــة اجلــــديـــدة  كــــمـــا
تـسـلم الـوزراء اجلـدد مـناصـبـهم
بشكل رسمي بـعد ان منح مجلس
الـنـواب احلـكومـة الـثـقـة في وقت
اضي. متأخر من مساء االربعاء ا
وجـــاءت والدة احلـــكــــومـــة بـــعـــد
مخاض عـسيـر ومفاوضـات شاقة
اجـــراهــا الـــكـــاظــمـي مع الـــقــوى
الـســيـاســيـة تــخـلــلـتــهـا تــوتـرات
ـكــيـالـ واتـهـامــات له بـالــكـيل 
لــكـــنه تــوصـل اخــيـــر الى تــوافق
سـمح بـتـمـريـر حكـومـته وتـأجـيل
وزارتـ لم يـتم االتـفـاق عـلـيـهـمـا
ـان خمـسة بعـد فيـمـا رفض البـر
.وكـاد الـكـاظـمي يـواجه مـرشـحـ
كـلف السابـق محمد مصيري ا
تــوفــيق عـالوي وعــدنــان الــزرفي
الـــلـــذين اضــــطـــرا لالعـــتـــذار عن
ــــهـــــمـــــة بــــســـــبب ـــــضي فـي ا ا
مواجـهـتـهـما اعـتـراضـات شـديدة
من بــعـض الــقــوى الـــســيـــاســيــة
الــــــنــــــافـــــــذة. وجــــــرت اول امس
اخلـمـيس في الــقـصـر احلـكـومي
مـــراسـم الـــتـــســــلم والـــتــــســـلـــيم
للـمـسـؤولـية واحلـقـائب الـوزارية
ـهدي بـحضـور الـكـاظـمي وعـبـد ا
والوزراء في احلكـومت الـسابقة
واحلــــالـــــيــــة. ونـــــقل بـــــيــــان عن
(انـنـا ـنـاسـبـة الـكـاظـمي قـولـه بـا
أقــســـمــنـــا عــلـى أن نــحـــمي هــذه
الــدولـــة وتــوفـــيــر الــطـــمــأنـــيــنــة
لـلـمـواطـنـ وتـوجـيه رسـالـة لـهم
بـأن هـذه احلـكومـة سـتـعـمل عـلى
ـة) تـوفــيــر سـبل احلــيــاة الـكــر
وأشـار إلى (حـرصه عـلى احلـفاظ
ــــتــــحــــقــــقــــة عــــلى االجنــــازات ا
ــواجــهـة الــتـحــديـات والـتــعـاون 
األمنـيـة واالقتـصـاديـة والصـحـية
الـتـي تـواجـه الـبـالد). من جــهـته
هدي التـهاني بتـشكيل جدد عبـدا
احلكومة اجلـديدة مؤكـدا (اهمية
التداول الـسلمي لـلسلـطة كمـظهر
ـقـراطي ورغم كل الــتـعـقـيـدات د
ـشـهـد الـسـيـاسي) ـعـروفـة في ا ا
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أعــــلن فــــريق مـــنــــحــــة الـــتــــكـــافل
االجــتــمـاعي الــذي أقــرته الــلـجــنـة
الـعليا للصحـة والسالمة الوطنية
الـذي يشـرف علـيه وزير الـتخـطيط
الـسـابق نـوري الـدلـيـمـي االنـتـهاء
مـن تــدقـــيـق ومـــقـــاطـــعـــة اســـمــاء
ـتقدمـ للمـنحة وحتـديد األسر  ا
ـنـحـة ــسـتـحـقــة وفـقـاً لـشــروط ا ا
وتـثبـيتهـا بقـاعدة البـيانـات  وفقا

لـبـيان تـلـقته (الـزمـان) اضاف ان (
الفريق استكمل ايضا آلية مبسطة
ـالـيـة ـسـتـحـقـات ا جـداً اليــصـال ا
لـلـمـسـتحـقـ عـبر مـنـافـذ الـتوزيع
ــــركـــزي الــــتـي اقـــرّهــــا الــــبــــنـك ا
ــنــتــشــرة في عــمــوم الــعـراق ) وا
ستحقي سيتلقون موضحا ان (ا
رسـالة  نـصية عـبر ارقام هـواتفهم
 تـتضمن حتـديد مبلغ االسـتحقاق
بلغ  وابتداءً وأقـرب منفذ لتسلم ا
مـن مساء يوم امس  اجلـمعة عبر

وجــــبـــات مــــوزعـــة عــــلى جــــمـــيع
احملـافـظـات بـهـدف احلـيـلـولـة دون
شمول اي جتـمعات للمواطـن ا
عـند منـافذ التوزيع). وتـابع البيان
انـه (كـــمـــا ســــيـــتـم الـــتـــحــــقق من
الـصرف عنـد إطالقه إلكتـرونيا في
نـفس الـلحـظـة فيـما سـتـكون هـناك
قـنـوات لـلتـواصل مع الـذين تـتـولد
لــــديـــــهم اي مــــعـــــوقــــات  عــــنــــد
ـعاجلـتـها بـشكل ـبلغ  تـسـلمـهم ا
فــوري) . مـن جــهــة اخــرى اعــلــنت

خــلـيـة االزمـة عــزمـهـا رفع دعـاوى
قـضائـية بحق كل مـن اقام منـاسبة
عــزاء او فــرح وتـســبب بــتـســجـيل
اصــابـات بــفـيـروس كــورونـا.وقـال
عــضــو خـلــيــة االزمـة ريــاض عــبـد
االمــــيــــر فـي تــــصــــريح ان (اعــــلى
مـعدالت اصابـات بفيـروس كورونا
سـجــلت في الـعـراق كـانت سـبـبـهـا
مــنــاسـبــات جــرت ســابـقــا ونــقـلت
الـــــــعـــــــدوى) واضـــــــاف ان (وزارة
الـصـحـة تـركت االمـر الى الى وعي
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ـــثل مــنـــظــمـــة الــصـــحــة كـــشف 
ية في الـعراق أدهم اسماعيل الـعا
 عـن البدء بـاجراء جتارب سـريرية
ـصـاب لـعـيـنات مـحـدودة لعالج ا
سـتجـد مشـيرة الى ان بـكورونـا ا
نـــتــائج ايــجـــابــيــة حتــقـــقت عــلى
. في وقت اعلنت صابـ ـرضى ا ا
صـحة الـنجف عن عدم تـسجيل اي
اصــابــة بــالــفــايـروس امـس. وقـال
اسـماعيل في تصـريح اطلعت عليه
(الـــــزمـــــان) إن (وزارة الــــصـــــحــــة
الـعـراقـيـة بـاشـرت بـاجـراء جتـارب
ســـريـــريــة وعـــلى نـــطـــاق بـــســيط
لـعـينـات محـدودة في مـدينـة الطب
بــبـغــداد والــبـصــرة من خالل اخـذ
ــصـــابــ عـــيــنـــات من الـــبالزمـــا 
بـكـورونا تـمـاثلـوا لـلشـفـاء ونقـلـها
إلـى مصابـ آخريـن بالـفايروس)
مـبـيـنـا ان (نـتـائج تـلـك االخـتـبارت
عـلـى مـدة الـتـعـافي كـانت مـبـشـرة
ريض خالل مدة وقـد ظهرت على ا
 72ســـــاعـــــة) مـــــؤكـــــدا ان (تـــــلك
ـكن التنبؤ االخـتبارات اولية وال 
بـثبوت فاعليتها بشكل اكبر اال في
حـــــال زيـــــادة عـــــدد الـــــتـــــجـــــارب
واالخــتــبـارات عــلى عــيـنــات أكــبـر
لــلـتـأكـد بـشــكل تـام من فـاعــلـيـتـهـا
ــصــابــ واهــمـــيــتــهــا في عالج ا
ـكن بـالـفـايروس) الفـتـا الى انه (
االنـتقـال بعـد هذا االخـتبـار الى ما
توسطة رحلـة ا ـكن تسميـته با
تحققة من تلك بـناء على النتائج ا
ـــرحـــلـــة الـــتـي جـــرت عـــلى تـــلك ا
الـــعــيــنــات احملـــدودة ). وســجــلت
الــــــوزارة امس االول  63 حـــــالـــــة
جـديـدة بكـورونـا . وقالت في بـيان
ــوذجـا في انـه ( فـحص 2878 
اخملــتـبـرات اخملــتـصــة في الـعـراق
كافة  وبـذلك يكون اجملـموع الكلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ــــرض في الــــعــــراق تــــســــجــــيـل ا

120604) مـــــــــشـــــــــيــــــــــرا الى ان
(مــخــتــبــرات الــوزارة ســجــلت 63
إصــــابــــة تـــوزعـت بـــواقع  23 في
الــرصـافـة و 9 فـي الـكـرخ وواحـدة
فـي مـديــنــة الـطب و 5 فـي كــركـوك
و 25 فـي الـــبـــصــرة  دون وجـــود
وفـيات) مـؤكدا ان (حـاالت الشـفاء
بـلـغت 24 حـالـة  بـواقع  4 في كل
مـن الـــرصــــافـــة والــــكـــرخ و 5 في
الـبصرة وحالت في بابل وواحدة
فـي كربالء و 6 فـي اربيل وحـالت
في صالح الدين) وتـابع البيان ان
(مـــجــمــوع اإلصـــابــات بــلغ 2543
والـوفيات 102 امـا حاالت الـشفاء
فــكـانت 1626). وشــددت اجلــهـات
الــــصــــحــــيــــة في جــــانـب الــــكـــرخ
ــعــنــيـة بــالــتــعــاون مع اجلـهــات ا
إجـــراءات الـــتـــنـــقل واحلـــركـــة في
ـــنــاطق الـــتي تــشــهـــد إصــابــات ا
مــتــزايــدة الحـتــواء كــورونــا.وقـال
مـديـر الـدائـرة جـاسب لـطـيف عـلي
احلـجامي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (الدائرة اتخذت بالتعاون
ـــعــنـــيـــة اجــراءات مـع اجلــهـــات ا
مـشـددة للـحـد من التـنـقل وانتـشار
الـفايـروس في منـطقـة احلريـة بعد
ــعـدل تــســجـيل  27 اصــابـة اي 
ثـلثي االصـابات بالـكرخ منـذ بداية
االزمـــــة والى اآلن وحــــالــــة وفــــاة
ــنــاطق اجملـاورة واحــدة وكــذلك ا

لـهـا الـتي ظـهـرت فيـهـا الـكـثـير من
االصــابــات بـســبب مــرورهم بــتـلك
ــنــطــقــة النــهــا تــقع فـي مــفــتـرق ا
الـــطـــرق) وفي الـــنـــجف  اعـــتـــذر
رئـيس خلية االزمـة محافظ النجف
لـــؤي الـــيـــاســـري عن اســـتـــقـــبــال
الــزائـرين في ذكــرى شـهـادة اإلمـام
بارك. عـلي ومنـاسبـة عيد الـفطـر ا
وقــال الــيــاسـري فـي بـيــان تــلــقـته
(الــــزمـــــان) امس ان (احلــــكــــومــــة
احملـلـية في احملـافـظة تـعـتذر لـعدم
اسـتقبال أي زائر في ذكرى شهادة
ـؤمـن عـلـيه السالم االمـام أمـير ا
ــبـارك  وكــذلك فـي عـيــد الــفــطــر ا
نع تـفـشي وبـاء كـورونا في وذلـك 

احملافظة). 
 بــــدورهــــا  قــــال دائــــرة صــــحــــة
احملــافـظـة عـدم تـســجـيل اصـابـات
جــديــدة ضــمن مــوقــفــهــا الـيــومي
ـــوقف الــــوبـــائـي. مـــبــــيـــنــــا ان (ا
ــسـجـلـة في الــتـراكـمي لــلـحـاالت ا
احملـافـظـة بلغ  307 حـاالت بـيـنـها
 293 حــــالـــة شــــفـــاء و 6 حــــاالت
وفـاة) واكـد البـيان (مـغادرة أثـن
ــصـابـ مــسـتـشــفى احلـكـيم من ا
الـعـام  بـعـد اكـتـسـابـهـمـا لـلـشـفـاء
الـــتـــام ). واعــلـــنت دائـــرة صـــحــة
مـحـافـظـة ذي قـار شـفـاء  4 حـاالت
جـديدة مصابة بكورونا.وقال مدير
عـام الدائرة عبـد احلس اجلابري
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(نـــتــائج الــفــحـص اخملــتــبــري في
مـخـتبـر الـصحـة الـعامـة في بـغداد
اثـبتت وللمرة الثانية على التوالي
سـالمـــة  4حــــاالت جـــديـــدة كـــانت
مــصــابـة ).وســجـلـت دائـرة صــحـة
مـــحــافــظـــة الــبــصــرة  12إصـــابــة
جـديدة بـكورونـا وتماثل  5لـلشـفاء
. وقــالت الــدائـرة في بــيــان تـلــقـته
(الــزمـــان) امس انه (  تــســجــيل
ـوقف الـوبائي  12اصـابـة ضـمن ا
لـيـوم امس اجلـمـعة  واكـتـساب 5
مصاب الشفاء التام من كورونا).
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ـــواطــنـــ وحــثــتـــهم عـــلى مــنع ا
ــنـاســبـات الــتــجـمــعــات واقـامــة ا
لـتجنب االصابـات اال ان اغلبهم لم
يـــلـــتــزمـــوا بـــهــا)مـــشـــيــرا الى ان
ـناطق ـنـاسبـات التي اقـيـمت با (ا
الـــشـــعـــبـــيـــة تـــســبـــبـت بـــكــوارث
واصابات عديدة). واكد عبد االمير
ان (الــــوزارة بـــصـــدد رفع دعـــاوى
قـضائـية بحق كل مـن اقام منـاسبة
عـزاء او افـراح وتـسـبب بـإصـابات

بفيروس كورونا ).
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فـي اجراء وصف بـاحلاسم الـذي يعـيد احلق لـلـمتـقاعـدين اوعز رئـيس مجـلس الوزراء
ا يلي (تربـط هيئة التقـاعد الوطنية كـهيئة مستـقلة برئاسة الوزراء مصطفى الـكاظمي 
ـالية وجتميـد صالحيات رئيس الهـيئة ويكون رئيس مباشـرة وفك ارتباطها عن وزارة ا
ـالية مـجلس الـوزراء هو الرئـيس لها حـاليا ومـطالـبة رئيس الـهيئـة بتـقد الكـشوفات ا
عن امـوال صـندوق الـتـقـاعد خالل 48 ساعـة وإصـدار األوامر بـأن يـكون يـوم الـسبت
دوام لـكل مـوظفي الـهـيئه لـتـنـفيـذ امـر السـيـد رئيس مـجـلس الـوزراء ووضع اليه خالل
تـقاعـدين). وقوبل هـذه القـرارات بارتيـاح واسع ب اليـوم الـقادم إلطـالق رواتب ا
ـكـتب االعالمـي لـلنـائـب االول لرئـيس ـتـقاعـديـن وعوائـلـهم. وفـي تـطور قـال ا اوسـاط ا
ـان حسن كـر الكعـبي ان (الكـعبي اجرى اتـصاال بـالكاظـمي واتفـقا على اطالق البر

الرواتب اليوم السبت)
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ــيـمـونــة ضـمن بــريـدة) في قــضـاء ا
الــبـرنـامـج الـسـنــوي إلكـثــار الـثـروة
السمكيـة في مناطق األهوار و بعدد
بـلغ ثمـانـيـة ماليـ وسبـعـمـائة ألف
نـتـجة سـابحـة من اسـماك الـكـارب ا
في مفـاقس األسـماك الـتابـعة لـدائرة

الثروة احليوانية). 
واضاف ان (إطـالق الوجـبـة الثـانـية
مـن الــســابـــحــات يــأتي اســـتــكــمــاال
جلــهـــود وزارة الــزراعــة وكــوادرهــا
تخصصة في قسم األهوار وتنمية ا
األســـمــاك ومـــديــريــات الـــزراعــة في
احملـافـظات لـغـرض تـعـزيز و تـنـمـية
الـثـروة الـسمـكـيـة في عـمـوم الـعراق
لسـد حاجـة الـسوق احملـليـة منـها و
ضـــمــــان تـــوفــــيــــر األمن الــــغـــذائي
لـلــمـواطن فـضال عن دعـم اإلقـتـصـاد

الوطني).
ــزروعــات في واعــلن قـــسم وقــايــة ا
ــثـــنى عن اطالق مـــديــريـــة زراعـــة ا
ــكـافـحــة حـشـرة احلــمـلـة اجملــانـيـة 
السونة الـتي تصيب حقـول احلنطة
لــــلـــمـــوسـم الـــزراعي 2020-2019.

ـالكات اخملتـصة قامت حيث قامت ا
ـواقع بــحــمـلــة حتــري واكـتــشــاف ا
التي تنتشر فيـها حشرة السونة في
ـبـاشـرة باحلـمـلة حـقول احلـنـطة وا
بيدات معتمدة كافحتها  اجملانية 
لـــدى وزارة الـــزراعـــة نــــوع مـــيـــكـــا

وفـــــــــاســــــــ
للـحـفـاظ على
احملصول من
الــــــــــــــــــــهـالك
والـتقـلـيل من
اضـــــــرارهــــــا
االقتصادية.
ووزعــــــــــــــــــت
زراعة كـربالء
ــــــبـــــيـــــدات ا
مــجـــانــا بــ
الـــــــفـالحــــــ
ـــــزارعــــ وا
ـــــكــــافـــــحــــة
حـــــــــــشـــــــــــرة
الــســـونــة في
حـــــــــــقـــــــــــول

والتفريغ كمـا  االتفاق على حتديد
اســعــار الــنــقل بــعــد الــتـفــاوض مع
الــنــقل الــبـري عــلى اســاس طن /كم
وفي  خـــتــام االجـــتــمــاع  تـــوقــيع
محـضر مـشـترك وسـيتم تـوقيع عـقد
آخــر يـــســهم مــســاهــمــة فــاعــلــة في
تعظيم موارد الـسكك وتنوع مصادر
ايــراداتــهـا وتــوســيع دائــرة اجلـذب

مكن). االقتصادي ا
—«u¼ô« ‘UF½«

اطـــلــــــــق قـــسم تـــنـــمـــيـــة الـــثـــروة
السمـكية في مديـرية زراعة مـحافظة
مـــيــســـان بــالـــتــعــاون مـع اجلــهــات
ــتـمــثـلــة بــقـسم تــنـمــيـة الــســانـدة ا
وإنـعاش األهـوار ومـفـاقس األسـماك
ـــشــرح و شــعــبــة ــيــمــونــة وا فـي ا
ـيـمـونة ـتـابعـة في شـعـبـة زراعة ا ا
الوجبة الـثانية من سـابحات اسماك

الكارب.
ــديــريـة في بــيــان تــلــقـته  وذكــرت ا
(الــزمـــان) امس أن (عــمـــلــيــة إطالق
الـسـابـحــات تـمت في أهـوار جـنـوب
محافظة ميسان (هور عودة ومنطقة
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ناسبة ركزية اآلليـات الالزمة وا ا
ــنــتـجــات الــتي قـامت لــتــسـويق ا
شــركــات الـــوزارة بــتــصــنـــيــعــهــا
وإنـــتـــاجــهـــا مـن مـــواد وأجـــهــزة
ومــعــدات الـــتــعــفــيــر والـــتــعــقــيم
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نـــاقـش وكـــيل وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـــعـــادن لـــشـــؤون الــتـــخـــطـــيط وا
مـعـتـصـم الـنـعـيـمـي خالل تـرؤسه
االجـتـمـاع اخلـامس خلـلـيـة األزمـة

kmkinfo@gmail.com
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احلـــنـــــــــــطـــة الـــتي ظـــهـــرت بـــهـــا
االصابة. 

حــــيث قـــامت الـــكـــوادر اخملـــتـــصـــة
بــتـوزيع مـبــيـد الــفـاســ وسـابـكس
عـلى اصـحـاب احلـقـول الـتي ظـهرت
فـيـهـا حــشـرة الـسـونـة ضـمن نـطـاق

W³FB «  UHK*« ÆÆ wLþUJ «

ان حسم االمر.. البر
مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء..

ملفات معقدة وحتديات كبيرة تواجه الكاظمي..
اهمها ملف األقتصاد..

ملف الصحة وجائحة كورونا..
تدهور.. لف  األمني ا ا

التظاهرات.. 
نفلت .. ليشيات والسالح ا ا

هل بأستطاعة الكاظمي..
عضلة الكهرباء.. أيجاد حل 

والعراق مقبل على صيف ساخن مشحون باألحتجاجات..
هل بأستطاعة حكومة الكاظمي 

تنـفيـذ اإلصالحات وأيـجاد احللـول وحصـر السالح بـيد الـدولة وهذا
ان .. ما تعهد بهِ أمام البر

هل نـستـطـيع جتاوز الـظروف الـصـعبـة والتـحديـات اخلـطيـرة والتـركة
هدي.. ستقيل عادل عبد ا الثقيلة التي خلفها رئيس الوزراء ا
.. صوت الفقراء.. نطمح ان يكون الكاظمي صديق احملروم
نظرة االمل لبناء عراق مستقل ال ساحة لتصفية احلسابات..

.. العراق للعراقي
حتقيق العدالة االجتماعية مطلوب ومهم..

تظاهرين لـلقضاء مطـلب جماهيري مهم احالة حيتـان الفساد وقتـلة ا
لنجاح الكاظمي كي يحظيـ بدعم الشعب..

عالقات دولية متوازنة مطلوب ومهم..
العالقة مع دولة اجلوار هل تتوازن..!! ??

ستوى الدولي والداخلي.. الكاظمي يواجه حتديات مخيفة على ا
حتديات األرهاب خطر يواجه حكومة الكاظمي..

الدعم الدولي مطلوب في مكافحة األرهاب..
حل األزمـات الـتـي تـواجه حـكــومـة الــكـاظـمي يــتـطــلب تـكـاتف

اجلميع ألنقاذ العراق من الضياع والتشظي..
لـنـتحـد جـمـيـعاً ألنـقـاذ الـعراق  الـوضع ال يـحـتمل

مزيداً من األخفاقات والفشل..
أللهم أحفظ العراق وشعبه األبي..

rK∫ وزير التعليم العالي اجلديد نبيل كاظم عبد الصاحب خالل لقائة وزير التعليم السابق قصي السهيل قبل تسلمه منصبه ð
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باشر وزيـر التعـليم العـالي والبحث
العلـمي االستاذ الـدكتور نـبيل كاظم
عبد الصاحب مهام عمله صباح اول
أمـس اخلـــمــيـس في مـــكـــتـــبه بـــعــد
تسـلـمه احلقـيبـة الـوزارية من سـلفه

السابق قصي السهيل.
وقـــال عـــبـــد الـــصـــاحـب إن الــوزارة
ستمـضي باجتاه خـطط عمل جديدة
تــكــون فــيــهــا مـدد الــتــنــفــيـذ ضــمن
تــوقـيــتـات مــحـددة لــتـطــويـر قــطـاع

التعليم العالي في العراق.
وأضـــاف عــبـــد الـــصــاحب أن وزارة
ســـتـــعــمل عـــلى إيـــجــاد الـــعالجــات
الكـفيـلة لـلظـروف االستـثنـائيـة التي
ـر بــهـا قـطـاع الـتـعـلــيم كـمـا بـقـيـة
الـقـطـاعات بـسـبب جـائـحـة كـورونا
فضال عن سعـيهـا لتحـقيق اجنازات
من شأنها تـسجيل القفـزات النوعية
في مـجـال البـحث الـعـلـمي وتـنـشيط
عجلة تسـويقه عبر تـوطيد العالقات
الــثــنــائــيــة بــ الــتــعــلــيم ووزارات
الــدولــة الــعــراقــيــة مــؤكــدا حــرصه
ا يناسب تطوير البـيئة اجلامعـية 

أهدافها العلمية.
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وكانت وزارة التعليم العالي قد نفت
إلـغاء الـتـعلـيم االلـكتـروني والـعودة
ـقـاعـد الـدراسـيـة في الـكـلـيـات إلى ا
واجلـــامــعــات بـــعــد ان بـــثت بــعض
وسائل االعالم خـبر عـقد جـلسة اول
اجــتــمــاع جملــلس الــوزراء بــرئــاسـة
مصطفى الـكاظمي واتخـاذ مجموعة
من القرارات منها مـا يخص التعليم

العالي في العراقي
عــلى صــعــيــد مــتــصل وجـه الــوزيـر
الــســابق لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والبحث الـعلـمي قصي عبـد الوهاب
الــسـهــيل كــتـاب شــكــر وتـقــديـر الى
ــتـقــدم لــلـوزارة ومــنـتــسـبي الك ا ا
ـا مـركــز وتـشــكـيالت الـوزارة كــافـة 

ـية وكـنتم احملافل الـعلـميـة واالكاد
ـثـلـ مــخـلـصـ لــهـويـتـكم بـحـق 

الوطنية احلقيقية.
ونــفت الــوزارة مــا تــنــاقـلــته بــعض
وســــــائـل االعالم بـــــــشــــــأن اجــــــراء
االمــتــحــانـــات الــنــهــائــيـــة لــطــلــبــة
الــدراســات الــعـلــيــا في اجلــامــعـات

العراقية
وقال مـديـر دائرة الـبـحث والـتطـوير
غسان حـميـد عبد اجملـيد ان الوزارة
لم تـــصــــدر أي تـــعـــلــــيـــمـــات حـــول
امـتــحـانـات الـفــصل الـثـاني لــطـلـبـة

الـدراســات الـعـلــيـا مـبــيـنـا ان مـا 
تــــــداولـه فـي مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجـتــمـاعي بـشـأن حتــديـد مـواعـيـد
لالمـــتـــحــانـــات لــيس لـه أســاس من
الصحة. وذكر عبد اجمليد ان جامعة
ذي قــار هي الــوحــيــدة الــتي اجــرت
امتـحـانات لـطـلبـة الدراسـات الـعلـيا

بـــــالــــوقت احلــــاضـــــر وهي تــــخص
الـــفـــصـل األول وذلك بـــاالتـــفـــاق مع
الطلبـة. واكد عبـد اجمليد ان الوزارة
لم تـتـخــذ أي قـرار حـول امـتـحـانـات
الــفـصـل الـثــاني لــطـلــبـة الــدراسـات
العـليـا بالـوقت احلاضـر مشـيرا الى
ان الـــــقـــــرار احلـــــالـي هـــــو اجـــــراء
االمتـحان ورقـيا بـعد انـتهـاء الفصل

الثاني داخل اجلامعات.
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وتوقع مدير دائرة الـبحث والتطوير
ـواد الــدراســيــة لـطــلــبـة تــقــلــيص ا
الـــدراســات الــعــلــيــا او اســتــئــنــاف
ـدة 15 الى 30 يــومــا بــعـد الــدوام 
رفـع احلــــــظــــــر عـن اجلــــــامــــــعــــــات
واجلــامـعــات من اجل تــقـد دروس
مـكـثـفــة وطـمـئن عـبـد اجملـيـد طـلـبـة
الـدراسـات العـلـيـا بـان الـوزارة تقف
مـعـهم دائـمـا مطـالـبـا بـعـدم تـصديق

ـــــتــــداولـــــة في مـــــواقع االخــــبـــــار ا
التواصل االجـتماعي والـعودة دائما
ــصـــادر الــرســمــيــة عن طــريق الى ا
ـعـتـمـدة لـدى ـواقع االلـكــتـرونـيـة ا ا

الوزارة.
وكـــانت وزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والبحث العلمي قد استأنفت الفصل
الــدراسـي الــثــاني لـــلــعــام الــدراسي
احلالي 2019-2020 في اجلـامـعات
والـكلـيـات كافـة احلـكومـيـة واالهلـية
سـائـية ولـلدراسـتـ الـصبـاحـيـة وا
وحـــسب الــتـــقــو اجلــامـــعي الــذي
اعـلـنت عـنه الـوزارة سـابـقـا فـيمـا لم
تـتـأثـر الـدراسات الـعـلـيـا بـالـتـعـطيل
الذي حصل في بداية العام الدراسي

ظاهرات بسبب ا
وقـــررت الــوزارة اســـتــمــرار الـــعــمل
بـنـظـام الـتـعـلـيم االلـكـتـروني بـسـبب
اسـتمـرار حـظر الـتـجـوال والتـعـطيل

ـا جرت الـعادة هذه األيـام على الـكتـابة عن األمـراض واألوبئة طا
حـيث ينـشـغل الـعالم بـفـايروس جـامد أو مـيت كـما يـصـفونه وألن
احلشر مع الناس عيد فسأحتدث لكم اليوم عن أمراض سياسية
( فيها أعراض األوبـئة واألمراض التي أصابت بـعض (السياسي
ومـلـحـقاتـهم من الـنـواب ومن يـلـهث وراء مـنـصب أو سـحت حرام
فـقد عـرّف االطبـاء بعض أنـواع التـهاب اجلـلد بـأنه احلزام الـناري
وهـو مـرض جـلدي نـاجت عن الـتـهـاب فايـروسي شـديـد يـصـيبه في
مـناطق مـتـعددة مـن اجلسم ويـتـسبب في آالم حـادة لـفتـرة لـيست

طويلة ثمّ يغادره بعد انتهاء حضانته.
وفي الـسيـاسة يتـكون هـذا احلزام الـنّاري من ثـالث أوبئـة تنـتشر
ب الفيـنة واألخرى حسب حركـة الرياح خارجيـة كانت أم داخلية
في كوردسـتان أو حولـها وثالـثتهـما مسـتجدة حـملتهـا رياح هبت
من الـشــرق وانـتـشــرت في االصــقـاع فـيــروس كـان مع خــطـورته
أضعف من أن يـواجه حتديات كـوردستان وأهـلها حـتى أصبحت

وذجاً أفضل من دول في أوروبا بتدابيرها شعباً وحكومة. 
ـسـؤولـ في بالدنـا مـنذ وفـي احلقـيـقـة والـواقع كـمـا يـبـدأ بـهـمـا ا
شكلة في وبائـ آخرين يظهران مع بداية أي خالف األزل فإن ا
صاب بهما في إظهار مع حكومة بغداد االحتادية حيث ينبري ا
ـرض; األول جـنـون البـقـر الـسـياسـي كمـا أسـمـيـناه في أعـراض ا
ـصـاب به تظـهـر عـليه عـالمات هـيـجان مـقـال سابق وصـاحـبه أو ا
ــصـارعـة حــيث يـســتـخـدم كل أعــضـاء جـســمه وخـاصـة ثـيـران ا
ـشـكـلـة حـيث الـرأس في الـنــطح أو الـرفس دون أن يـعـرف أصل ا

تثيره األلوان فقط! 
أمـا الـثـاني فـهـو (اجملـلـوب) كـمـا يـسـمـيه األهـالي في بـالدنـا وهو
الذي يحتاج إلى  21حقنة ألنه تعرض إلى عضة كلب مجنون أو
أجــرب وفـي شــكــله الــســيــاسي تــبــدو عــلـــيه حــالــة من الــتــشــنج
ـسـتـمـر حـسـبـما يـتم واالحـتقـان والـرغـبـة الـشـديـدة في الـهـجـوم ا
تلـقـيـنه من غـرفـة الـكونـتـرول مـسـتـخدمًـا أسـنـانه ومـخـالب رجـليه
وصوته الـعالي والـفرق بـينه وبـ سابـقه أنه مبـرمج ومدفـوع مثل
أي جـهـاز الـكــتـروني أصم يــتـلـقى مــعـلـومــاته وأوامـره من عـراب
مصـاب باجلـمرة اخلـبيـثة واعـداً إيّاه بـأنه كلـما كـان هجـومه قوياً
وأوغل أنـيابه ومـخالـبه في جـسد الـضحـية كـانت  وجـبته الـغذائـية

دسمة! 
هذا حالنا في كـوردستان مع األوبئة التي أصـابت بالدنا العراقية
عــمـومـاً وكـوردسـتـان بـشـكل خـاص حــيث أصـبـحت عـقـدتـهم من
ـسلـم في ة الـعرب وا كـوردستـان شمـاعـة  يعـلقـون علـيهـا هـز
األنـدلس وبــعـدهــا في حـزيـران 1967 أمــام أبـنـاء عــمـومــتـهم في

إسرائيل.
وهـكـذا دوالــيـكم حـيث أن كــوردسـتـان حــسـبـمــا أظـهـرت أعـراض
جـنـون الـبـقـر وداء الـكـلب الـسـيــاسـيـ لـدى الـبـعض بـأنـهـا سـبب
خـسـارة شط الـعرب واحـتالل الـكـويت وفـرض احلـصـار وفشل
الـربـيع الـعـربي وظـهـور فـيـروس كـورونـا وانـهـيـار أسـعـار الـنـفط
ألنـهـا أي كـوردسـتـان أغــرقت أسـواق الـعـالم بـكــمـيـات مـهـولـة من
الـنفـط جتاوزت 250 مـلـيـون برمـيل يـومـيـا(!) وأخيـراً ثـبت بـأنـها
تقف وراء انتحار سعاد حسني في عام 2001 حينما دفعتها من
شـقـتـهـا في سـتـيـوارت تـاورغــرب لـنـدن إضـافـة الى انـهـا تـصـدر
ـفخـخـات الى بـغـداد من مـقـرات داعش والـبعث في الـصـواريخ وا
عــاصــمـــتــهــا أربـــيل وو.. ومن هــلـــمــال حــمل

جمال!
ـرضى إن كـنتـم قد قـلـيل من احلـيـاء أيـهـا ا
فـقـد عقـولـكم فـحافـظـوا عـلى نـقطـة احلـياء

في جباهكم!

احلكـوميـة لبـيان احـتيـاجاتـها من
واصفات نـتجات وحـسب ا هذه ا
طـلوبـة  داعيـاً الى ضرورة دعم ا
وتشجيع الصناعة الوطنية لتأخذ
ـرحـلة دورهـا احلـقـيـقي في هـذه ا
ــر به والـــظــرف الــصــعـب الــذي 
البـلد السـيمـا بعـد ماحـققته وزارة
ــعـادن من جنـاحـات الـصــنـاعـة وا
وإجنــازات مـشـهــودة في تـصــنـيع
عدات وإنتاج مـختلف األجـهزة وا
ـسـتـلـزمـات الـضـرورية ـواد وا وا

جملابهة هذا الوبـاء).  
WFÝ«Ë WKLŠ

وأوعــــز الى (الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
للـصنـاعات الـهيدرولـيكـية بـاتخاذ
اإلجـــراءات الالزمــة واالســـتــعــداد
لتنفيذ حملـة تعفير واسعة الحدى
ـــنــاطق في بــغــداد بــاســتــخــدام ا
ـعدات الـتـخـصصـيـة الـتي قامت ا
بـتـصنـيـعـها بـالـتـنـسيق مع وزارة
الـــصــــحـــة واجلــــهـــات االمــــنـــيـــة
واجلهات االخرى ذات العالقة كما
ستمر مع وجه بأهمية التواصل ا
وزارة الــــــصـــــــحــــــة واجلــــــهــــــات
احلــكـومــيـة واحملــافـظــات لـغـرض
ــنــتــجـات جتـهــيــزهــا ودعــمـهــا 

الوزارة الوقائيـة). واضاف البيان
ان االجـتـمـاع نـاقش مـقـتـرح دعوة
ـــــثــــــلـــــ من جــــــمـــــيع وزارات
ومـؤســسـات الـدولــة واحملـافـظـات
والــقـــطــاع اخلــاص لـالطالع عــلى
ــتــنــوعـة من مــنــتــجـات الــوزارة ا
مـــواد ومـــعـــدات ومـــســـتـــلـــزمــات
الــوقـــايـــة من فـــايـــروس كـــورونــا
والـتنـسـيق مع هذه اجلـهـات حول
إمــكـانـيــة الـتـجــهـيــز وكـذلك بـحث
ــواد طــبــيــعــة الـــعــمل واإلنــتــاج 
ومــســتـلــزمــات الـوقــايــة من غـرف
وبوابـات الـتعـفيـر ومواد الـتعـقيم
والــكـمــامـات والــكـمــيـات اجملــهـزة
مـنــهــا لــدوائــر الــدولــة والــقــطـاع
اخلـاص وأخـر مــسـتـجـدات نـصب
خــطـوط اإلنـتــاج اجلـديــدة إلنـتـاج
الــكــمــامــات في مـــعــامل الــشــركــة
الـــعــامـــة لـــصـــنــاعـــات الـــنـــســيج
واجللود والنمـاذج اجلديدة لغرف
الــتــعــفــيـر الــتي تــقــوم شـــــــــركـة
الزوراء الـعامـة بتـصنـيعـها حـالياً
والــــطـــلــــبـــات الــــواردة لـــشــــركـــة
الـــصــــنــــاعـــات الــــكــــهـــربــــائــــيـــة
وااللــكــتــرونــيـــة لــتــجــهــيــز غــرف
نـتـجة لـديهـا وغيـرها الـتعـفـــيـر ا

ـسـتـلـزمـات الـوقـائـيـة ومـخـتـلف ا
واجهة فايـروس كورونا بحضور
دراء العام في عدد من السادة ا
دوائــر مــركـز الــوزارة والــشــركـات

التابعة لهـا . 
ونـــــقـل بـــــيــــان
تلـقته (الـزمان)
امــــــــــس عـــــــــن
الـــــنـــــعـــــيـــــمي
تأكـيـده (أهمـية
تـعـاون وزارات
الــــــــــــــدولـــــــــــــة
واحملــــافـــظـــات
فـي شـــــــــــــــــراء
مـــــنـــــتـــــجـــــات
الـــــــــــــــــــــــوزارة
اخلــــــــــاصــــــــــة
بـــالــوقـــايــة من
وبـاء كـورونـا 
مـشــيـراً الى ان
الـــوزارة قــامت
ـفـاحتـة كـافـة
احملـــــافـــــظــــات
والــــــــــــــوزارات
ومــــــخــــــتــــــلف
اجلــــــــــــهــــــــــــات
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بحـثت الـشركـة الـعامـة لـسكك حـديد
الـــعــــراق  مع الـــشــــركـــة الــــعـــامـــة
للـتـجهـيـزات الزراعـيـة نقل 500 طن
من االسمـدة بشـكل يومي وبـأسلوب
ـــتــــكـــامل جــــاء ذلك خالل الــــنـــقـل ا
اجـتــمـاع مـوسع عُـقــد بـ الـطـرفـ
لبـحث نقـل كمـيات من االسـمدة عـبر

شاحنات السكك. 
واوضح مــديــر عــام الــشــركـة طــالب
احلـسـيني فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس انه ( االتفـاق على عـدة نقاط
ابـــرزهـــا نـــقل االســـمــدة الـــزراعـــيــة
وحــــسب احملــــاور بـــغــــداد/ حـــلـــة/
ديوانـية/ سـماوة/ نـاصريـة/ بصرة
باالضافـة الى محـطة بـيجي وحسب
تاحة للسكك وتشكيل جلنة الطاقة ا
مـشتـركـة ب الـطـرف لالتـفـاق على
عملية النقل والكشف عن الشاحنات
وخـــطـــوط الـــســـكك بـــاالضــافـــة الى
ــثــلــ من كـال الــطــرفـ حــضــور 
لالشــراف عـلى عــمـلـيــتي الـتــحـمـيل
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باحثات ب الشركة العامة للسكك والتجهيزات الزراعية U¦ŠU³ ∫ جانب من ا

ــــــــواضــــــــيع ذات مـن االمـــــــور وا
الصلـة).

ـعادن وشكـلت وزارة الـصنـاعة وا
جلــنــة االمن الــصــنــاعي بــرئــاسـة
وكـيل الـوزارة لــشـؤون الـتـخـطـيط
مــعــتــصـم الــنــعــيـــمي وعــضــويــة
ـدراء الـعـام فـي دائرة الـسـادة ا
الــتــنـظــيم والــتـطــويــر الـصــنـاعي
ودائــرة االســتــثــمــارات في مــركــز
ـديريـة العامـة للـتنـمية الوزارة وا
الــصــنـاعــيــة لـلــنـظــر في شــكـاوى
وطلـبـات الصـناعـي من أصـحاب
مشاريع ومعامل القطاع الصناعي
اخلـــــاص وشـــــركــــات الـــــقـــــطــــاع
الــصــنـــاعي اخملــتـــلط ومــتـــابــعــة
ـعوقـات الـتي تعـترض شـاكل وا ا
عملهم لغرض معاجلـتها وتذليلها
ا يسهم في النهـوض بالصناعة
الــعــراقـــيــة  وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الــــزمـــان) امـس ان الـــوزارة دعت
كــافـــة الــصـــنــاعــيـــ لــتــســـجــيل
شـكـاواهم وطـلـبـاتـهم عـبـر الـبـريد
اإللـــكـــتـــروني الـــرســـمـي اخلــاص
بــلــجــنـة االمـن الـصــنــاعي واخلط
الـــســاخـن الــذي ســـيــتم حتـــديــده

واإلعالن عنه قريبا. »ŸUL²ł∫ وكيل وزارة الصناعة معتصم النعيمي خالل تروسه االجتماع اخلامس خللية االزمة

قــــدمـــوه من جـــهـــود خالل الـــفـــتـــرة
نصب. نصرمة اثناء توليه ا ا

وجـــاء في مـــعــرض كـــتـــاب الــشـــكــر
والـــتـــقـــديـــر (اود ان اعــبـــر لـــكم عن
خـالص شـكـري وتقـديـري الـعـمـيـق
لـــلــجـــهــود الـــتي بــذلت خـالل فــتــرة
اسـتـيـزارنــا اذ عـمـلـنـا مـعـا بـكل جـد
واخالص مـن اجل خــدمــة ابـــنــائــنــا
الـــطــــلـــبــــة واخـــوانــــنـــا األســــاتـــذة
والـــبــــاحـــثـــ فـي ظـــروف بــــالـــغـــة
احلــســاسـيــة والــتــعــقــيــد لــتــنــفــيـذ
البـرنـامج احلكـومي اخلـاص بقـطاع
التـعلـيم وهو االخطـر واالهم من ب
كل الــقـطـاعــات ألنه يـرتــبط بـالــبـنـاء
ليء بالتحديات). الفكري لإلنسان ا
وتــضـــمـن الـــنص الـــكـــتـــاب أيـــضــا
(حتولت اسـاسيـات العمل مـن منهج
الـوزيـر الى مـنـهج الـوزارة وحتـولت
الــقـــرارات من رأي الـــوزيــر الى اراء
وقــرارات الـوزارة وهــذا هـو الــهـدف
االسـاس الـذي كـنــا نـسـعى له دائـمـا

ؤسسات). في إطار بناء دولة ا
ـا وأعــرب الــسـهــيل عن افــتــخــاره 
اجنـزه اجلـمـيع حتت اجـواء صـعـبـة
ومعـقدة وبـرهنـتم على انـكم قادرين
عـلى رفع رايـة الــعـراق عـالـيـا في كل

ـــدة 13 اســـبــــوع من االجـــبــــاري و
ضمنـها امتـحانات الـفصل الدراسي
الــثــاني (نــهــايـــة الــســنــة لــلــنــظــام
الــــســـنــــوي) ويــــكــــون مــــوعـــد اداء
امـتــحـانــات الـفــصل الـدراسي االول
ـقـررات) او (لـلـنـظـامـ الـفـصـلي وا
امـــتــحــان نــصف الــســنــة (الــنــظــام
السنوي) بـعد انتهاء حـظر التجوال
واسـتـئنـاف الـدراسـة ويـتـرك مـرونة
وعـد ووضع لـلـجـامـعـات بـتـحـديـد ا

اجلداول االمتحانية.
اما اجلـامـعات الـتي كـانت مـستـمرة
ـوصل االنـبــار تـكـريت بـالــدوام (ا
كـركــوك سـامـراء فـلــوجـة نـيـنـوى
تلعـفر حمدانـية التقـنية الشـمالية)
فيستـمر التعـليم االلكتـروني للفصل
الدراسي الـثانـي وايضـا يتم حتـديد
امــتـحــانـات لــهم عــنـد عــودة الـدوام
وحسب صالحية رئاسة اجلامعات.
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ــركـز واجلـدول شــعـبـة الــهـنــديـة وا
الـــــــغـــــــربـي واخلـــــــيـــــــرات وعــــــون
والــصــحــراويــة الــهــدف مــنــهــا هــو
الــقـــضــاء عـــلى احلــشـــرة وتــقـــلــيل
االضــرار عـلـى احملـصــول واحلــفـاظ

عليه من الهالك.
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من الـــعـــراق وإيـــران مـن اآلثــار
الـكارثـيـة للـعـواصف التـرابـية 
ولـكــنه أيـضًـا أفـضل حل لـلـعـدد
النسـبي  لبلدان مـا ب النهرين

الدنيا.
wðU³½ ¡UDſ

 إن أكــثــر الــطــرق الـتـي أثـبــتت
فعالـيتـها للـسيـطرة على الـغبار
والــعــواصف الــرمــلـيــة وحــركـة
كـثبان الـرمال هي إعادة الـغطاء
النبـاتي  من خالل زراعة أنواع
مخـتلفـة من األشجار والـنباتات
كن والشـجـيرات واألعـشـاب.  
ـناطق إنشـاء هـذه بـالقـرب من ا
ـــائـــيــة ـــوارد ا احلــضـــريـــة وا
والــبـنــيــة الـتــحــتـيــة الــقـائــمـة.
ــــــنــــــاطق بــــــاإلضــــــافــــــة إلـى ا
ـكن أن تـساهم الـصحـراويـة  
طـــرق تــثـــبــيـت الــتـــربـــة  مــثل
اســـتـــخـــدام الــفـــروع اجلـــافــة 
وقـواطع الــريـاح االصــطـنــاعـيـة
وزراعة الشجـيرات والشجيرات
ـناخ اجلـاف  في الـتي تـقـاوم ا
احلد من حركة الكثبان الرملية.
ـــــكـن أن يـــــتم ري أشـــــجـــــار  
ــقـتــرحـة احلــزام واحملـاصــيل ا
ـيـاه اجلـوفـيـة في بـاسـتـخـدام ا
ـنـطـقـة  ويـوصى بـاالسـتـفادة ا
قـترحـة خللط يـاه ا من أبـراج ا
ياه السطحية من مياه الفرات ا
تـاحة للحد ياه اجلـوفية ا مع ا
لوحة إلى ياه اجلوفية.  ا من ا
أقـصى مـسـتـوى تـركـيـز موصى
به وهــو يــســاوي  2 غــرام لــكل
لتر.  يبـلغ طول احلزام األخضر

للـتـصدي لـهذه الـظـاهرة الـيوم.
إن الـتـحـكم في حــركـات الـغـبـار
والــرمل بــاســـتــخــدام مــصــدات
ط رقـعـة الـشـطرجن الـرياح أو 
من أجـــهـــزة احلــمـــايـــة وإعــادة
الغطاء الـنباتي من خالل إنشاء
مـنـاطق مــحـمـيــة طـبـيــعـيـة هي
تدابير مهمة ولكنها غير كافية.
 تـتـكـون الـعاصـفـة الـتـرابـية من
جـزيــئــات يـبــلغ حــجـمــهـا - 10
ميـكـرومتـر - أو أصـغر (الـطمي
الـناعم).  نـظـرًا لصـغـر حجـمـها
ــكن أن تــبــقى هـذه ووزنـهــا  
اجلـزيـئـات محـمـولـة في الـهواء
ألســـــابــــــيـع.  عـــــنــــــدمـــــا يــــــتم
ـكن أن تـنـتـقل اسـتـنـشـاقـهـا  
هـذه اجلـسـيـمـات بـسـهـولـة إلى
األجزاء العميقة من الرئت وقد
ـا يــتـسـبب في تـبـقى هــنـاك  
أمــراض الـتــنـفـس وتـلف الــرئـة
ــــــبـــــكــــــر في ـــــوت ا وحـــــتـى ا

. األشخاص الرقيق
 بـاإلضـافة إلى ذلك  فـإن مـعظم
تــــربــــة جــــنــــوب بالد مــــا بــــ
لـح  كما أن النـهرين مـغطـاة با
نـطقـة مكـتظة بـالسـكان نـسبة ا
إلى خــصـــوبــتـــهــا.  تــتـــنــاقص
رور الوقت  زروعة  ناطق ا ا
بـاإلضــافــة إلى ذلك بــدأ الــنـاس
في بــنــاء مـنــازل عــلى األراضي
ـنـاسب الـزراعـيــة.  إنه الـوقت ا
نـاطق مـعيـشة لـبدء الـتخـطـيط 
جــــديــــدة خــــارج بالد مــــا بــــ
الــنـهــرين.  إن احلــزام األخـضـر
ـقـتـرح لـيس فــقط حلـمـايـة كل ا

قترح عرضًا يبلغ طوله األول ا
كـــيــــلــــومــــتــــريـن وطـــول 780
كــــيـــلــــومــــتـــرًا يــــجب زراعــــته
بــاألشـــجــار لـــتـــقــلـــيل تــأثـــيــر
الـــعــواصف الــتـــرابــيــة.  بــعــد
إنـــــشــــاء أول حـــــزام أخــــضــــر
ـكن إدخـال حـزام وتـقــيـيـمه  
جديـد.  سيـقـلل كل حزام جـديد
من الـعـواصف الـتـرابـيـة وبـعـد
بــضع ســنــوات ســيـتـم تــقـلــيل
تأثـيـر العـواصف الـترابـية إلى
هــذه الـدرجــة بـحــيث  ال تــضـر
بــالــبــيــئــة  وصــحــة االنــســان.
مــوضـــوع في غــايـــة االهــمــيــة
اطلـعت علـيه  وأجـريت ترجـمة
لــلــعــنــوان واحملــتـــــــــــــويــات
وكــذلك نــبــذة مــخــتــصـرة  الى
الـلـغـة الـعربـيـة مع ابـداء رأيـنا
ـــالـي الـــتـــخـــصـــصي  حـــيث ا
يـنـدرج ضـمن االستـراتـيـجـيات
ـوقـرة ــقـتـرحــة حلـكـومـتــنـا ا ا
بـــشـــأن اعـــتـــمـــاد االقـــتـــصـــاد
وذجـاً جـديداً من االخـضـر  ( 
ــاذج الـتــنـمـيــة االقـتــصـاديـة
ســريــعــة الــنــمــو ويــقــوم عــلى
عـرفـة لالقـتـصـادات الـبـيـئـية ا
الـتي تــهـدف مــعـاجلــة الـعالقـة
ـتــبــادلـة بــ االقــتـصــاديـات ا
االنسـانية والـنظـام البـيئي من
اجل احلـفـاظ على حق األجـيال
الــــقــــادمــــة فـي الــــتــــنــــمــــيــــة)
واالقـتـصـاد االخـضـر هـو جـعل
االقـتـصــاد الـعـراقي مــسـتـدامـاً
بيئـياً  وتنميـة القطاع الزراعي
كــرديـف لالقــتـــصــاد الـــعــراقي
الــريــعي لــتــطــويــر االقــتــصــاد

العراقي . 
ÕU$ oOI%

يـــتـــوقـع ان يـــحـــقق الـــقـــطـــاع
الــزراعـي الـــعــراقـي جنـــاحــات
وسم الصيفي جديدة  في ا
ـقـبـل  اصـبـحـنا والـشـتوي ا
نتـجات الـعراقيـة رائجة نـرى ا
في الـسـوق وبـقــدرة تـنـافـسـيـة
جـــيـــدة  أزمـــة تـــدنـي اســـعــار
الــنــفط ســتــدفع الــفالحــ الى
مــــزيـــد مـن االنـــتــــاج الـــزراعي
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لــيـحـقــقـوا النـفـســهم ولـلـسـوق
الــوطــنــيــة مــوارد غــذاء خــارج
هــيـمــنـة الـنــفط ويـســهـمـوا في
تأم االمن الـغذائي   فيصبح
االمن الـغـذائي لــلـبـلـد مـرتـبـطـا
بـــالـــزراعـــة ولـــيس بـــالـــنـــفط 
الـــقـــطــــاع الـــزراعي الــــعـــراقي
خــطـوات تـنـمـويـة مـدروسـة في
الـــعــمل واالنــتـــاج والــتــطــويــر
الـزراعي  بـادارة زراعيـة كـفوءة
حتـــتـــاج الى الـــدعم واإلســـنــاد
احلـــكـــومـي وحتـــســـ كـــفــاءة
كــــــوادر  االدارة الــــــزراعــــــيــــــة
بـقدرات وامـكـانيـات اقـتصـادية
ومــالـيــة واداريــة وتــسـويــقــيـة
مــقـتـدرة  عـلى درجـة عـالـيـة من
الـــــكـــــفــــاءة وايـــــضـــــاً ضــــروة
ـبـادرة االسـتـفــادة من نـتــائج ا
الــزراعـيــة واالعـتــمـاد وتــمـكـ
ـبـتـعـثـ خارج الـعـائـدين من ا
ـــتــــلـــكـــون الـــعــــراق  الـــذيـن 
الـقـدرات واالمـكـانـات الـعـلـمـيـة
والـــزراعـــيــــة واالقـــتــــصـــاديـــة
ـقـتـرنة ـتـمـيـزة وا واخلـبـرات ا

ــــتـــــراكــــمــــة   بــــاخلـــــبــــرات ا
وتــمــكـــيــنــهم في مــواقع االدارة
والقيادة لـتطوير مستوى االداء
وابـــــــراز الـــــــقــــــــرار الـــــــزراعي
ـثــلـة لــلـقــطـاع بــشـخــصـيــات 
الـزراعي على مـستـوى عالي من
ــســتــوى الــعـــلــمي فــضالً عن ا
ــهــنــيــة اكــتــســاب اخلــبــرات  ا
ـتراكـمة   وامكـانية والعمـلية ا
بـادرة الزراعـية اعـادة قـروض ا
بــــاسـس واســــالـــــيب جـــــديــــدة
باالستفـادة من مكاسب وجتربة
ـنفذة سـابقاً ـبادرة الزراعـية ا ا
واعــــتـــمــــاداً عــــلى الــــتــــقـــيــــيم
ـهــني لـســيـاسـة ـوضــوعي وا ا
ـبادرة الـزراعية االقـتراض في ا
ـصرف وسـيـاسة الـقروض في ا
ـــكن ان الـــزراعـي   الـــزراعـــة 
تمـتص الـبـطـالـة وتـعـالج الـفـقر
وحتــــــــــــقـــــــــق فـــــــــــوائــــــــض
لــلـتـصــديـر وجـلب الــعـمــــــــــلـة
الـــصــعــبــة  فـــضالً عن حتــريك
عـجـلـة االقـتــــــــــــصـاد الـوطـني

العراقي ).

يـتضـمن هـذا الـكتـاب الـذي هو
عـــــبـــــارة عـن دراســـــة جـــــدوى
مـــــحـــــررة مـن مـــــجـــــلس ادارة
واجملـلس االسـتـشـاري الـعلـمي
لـــشـــركـــة ســويـــدي دور أي بي

معلومات قيمة..
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 االقــتــراح والــتــحــديــات الــتي
شروع كن أن يخففها ا

وآثـار العواصف الـترابـية على
اإلنـــســان والـــبــيــئـــة وتــدهــور
الـتـربـة في جـنـوب بالد مـا ب

ـمـكن  الـنـهـرين  .2 10احلل ا
مشروع إحلزام االخضر 

ـستـدام للـموارد واالستـخدام ا
ائية اجلديدة ا

والفـوائد البـيئية واالقـتصادية
واالجتـماعـية احملـتمـلة لـلحزام

راجع  األخضر العراقي وا
لحق الذي يتضمن وا

مــــعــــلـــــــــــــــــــــــــــــومــــات عن
Swedhydro AB 1 شركة

واقــــتــــراح لــــدراســــة جــــدوى 
لـــلــــحـــزام االخــــضـــر  نــــبـــذة
مختصرة  سجلت وزارة البيئة
الــعــراقـيــة في اآلونــة األخــيـرة
283عــاصــفــة تــرابــيـة و  122
يـومًـا مـتـربًــا كل عـام  وتـشـيـر
مـــــــصـــــــادرهــــــا إلـى أنـه خالل
كن قبلة   السنوات العـشر ا
أن يــشــهـد الــعـراق  300يــومًـا
مـــــتــــربًـــــا تــــشـــــمل الـــــغــــبــــار
والــعــواصف الـرمــلــيـة.  تــؤكـد
لـحة هذه الـتوقـعـات احلاجـة ا
لــبـذل جـهــود إقـلـيـمــيـة حـازمـة
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خملــــتــــبــــر ووهــــان لــــدراســـة
فـيروس اخلـفـافـيش. كان ذلك
بــــــــــعــــــــــد أن حـــــــــذّرت وزارة
اخلــارجــيـــة من االخــتــبــارات
اخلــــطـــــرة الــــتـي جتــــري في

اخملتبر.

هذا ال يصدق!  
إن الفيروس التاجي الصيني
ـمــيت الـذي بــدأ في الـصـ ا

عــــلى خـــــفّــــاش الـــــفــــيــــروس
التاجي.

ـســؤولـون األمـريــكـيـون قــام ا
بـــعـــدة رحالت إلى مـــخـــتـــبـــر

ووهان.
عــلى الـرغم من الــتـحــذيـرات 

ــــعــــهــــد الــــوطـــــــــني مــــنـح ا
األمريكي لـلصحة  NIHمنحة
قــــدرهـــا  3.7مــــلــــيــــون دوالر

فـي وقـت مــــــــــا فـي
أواخـــر عــام 2019
قــــــد حــــــلّـق حـــــول
الــــعـــالـم. تــــشــــيـــر
الـــــــــــــدالئـل إلـى أن
الـفـيـروس الـتـاجي
لـم يــــــأت بـــــشــــــكل
طبـيعـي. ما زلـنا ال
نــعــرف مــا إذا كـان
الفيروس القاتل قد
 تـــــســــريـــــبه عن
قــــصـــد أم أنه كـــان

حادثًا.
لـــكـــنـــنـــا نــعـــلم أن
الصـينـي حـاولوا
تــــــــســــــــويـق عالج
لـلـفـيـروس الـتاجي
لــلــعــالم في يــنــايـر
بـــــــــعـــــــــد أن بــــــــدأ
الــــــفــــــيـــــــروس في

االنتشار.
وفقًا لتقرير
من ووهــــان
 جـــــــــــــــــــاء
الـــفـــيــروس

الـتــاجي إمـا من مـركـز
ـــــكــــافـــــحــــة ووهــــان 
األمـــراض والـــوقـــايـــة
مـنهـا أو معـهد ووهان
لــــلـــــفــــيـــــروســــات في

. ووهان  الص
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بــدأت هــذه الــتــقــاريـر
الـتي تربط اخلـفافيش
بــالــفــيــروس الــتــاجي
تنتشـر في يناير. حدّدت ورقة
بـــحـــثـــيــة نُـــشـــرت في مـــركــز
ـــكـــافــحـــة األمــراض ووهــان 
والــــوقـــايـــة مـــنــــهـــا مـــصـــدر
الفيـروس التـاجي هو مخـتبر
ــأكـوالت بــالــقـرب من ســوق ا

البحرية في ووهان.
يـــــوم األحــــد أســــقـط عــــمــــدة
نــــيـــويـــورك الــــســـابق "رودي
جـولـيانـي" قنـبـلة عـلى دكـتور
تـــــــونـي فــــــوسـي. وبّخ رودي
ــــنـــحه 3.7 NIAID  مــــديـــر
مـلـيــون دوالر خملـتـبـر ووهـان
الـــــذي ســـــــرّب الـــــفـــــيــــروس

التاجي.
ثم اتــــهـم رودي جــــولـــــيــــاني
عـلـمـاء  NIHبـأنــهم يـعـرفـون

ا يكشفون عنه. أكثر 
The  وقـد أفاد مـوقع ومـجـلة
Washington Examiner
شــكّـك رودي جــولـــيـــاني في"
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بغداد

تورّط الدكتور أنتوني فوسي
قـدمة من الواليات نح ا في ا
ـــتـــحــدة إلـى مـــخــتـــبـــر في ا
ووهـــان  الـــصـــ  مـــرتـــبط

بوباء الفيروس التاجي.
وفـقًـا لــتـقـريـر  فــإن مـجـتـمع
اخملابرات األمريـكية لديه ثقة
مــــــتــــــزايــــــدة فـي أن ساللــــــة
الـفــيـروس الـتــاجي احلــالـيـة
ـــا تــــكـــون قـــد هــــربت عن ر
طــــريق اخلـــطــــأ من مــــعـــهـــد
ووهـان لـلـفـيـروسـات بـدالً من
سـوق لـلــحـيـاة الـبــرّيـة  كـمـا
ادعى احلـــــزب الـــــشــــيـــــوعي
الــــصــــيـــنـي ألول مـــرة. خالل
مـقابلـة يوم األحـد في برنامج
The Cats Roundtable
الـــــــــذي يـــــــــقـــــــــدّمـه جـــــــــون
كــاتــسـيــمــاتـيــديس  تــسـاءل
ـــــاذا أعـــــطت جـــــولـــــيـــــانـي 
ـــال ــــتــــحــــدة ا الــــواليــــات ا

للمختبر.
"في عام    2014مـنعت إدارة
ـتـحدة من أوبـامـا الـواليـات ا
تقـد األموال إلى أي مخـتبر
ـــا فـي ذلك في الــــواليـــات  
ـتحـدة  التي كـانت تتالعب ا
ـنـوع! بــهـذه الــفـيـروســات. 
عـــــلى الـــــرغـم من ذلـك  قــــدّم
الـدكــتـور فـوسي  3.7مـلـيـون
دوالر خملـتـبـر ووهـان - حـتى
بــــــــعــــــــد أن أصـــــــدرت وزارة

اخلـارجـيـة تـقـاريـر حـول مدى
عــدم سـالمــة هـــذا اخملــتـــبــر 
ومــدى شــكــوكــهم في طــريــقـة
ـكن أن تـطـويـرهـم لـفـيـروس 
ينتـقل إلى الـبشر ". كـما ادّعى
جـــــولـــــيــــــاني. وأضــــــاف: "لم
ــال قط. شيء نـــســحب هـــذا ا

هنا يحدث  جون. 
ال أريــد تـوجــيه أي اتـهــامـات.
ولـكن كـان هـنـاك مـعـرفـة أكـثـر
عــمـا كــان يــحــدث في الــصـ
ا لدى رجالنا العلمي أكثر 
كـشـفـوه لـنـا عـنـدمـا ظـهـر هـذا
ألول مـرة. فـقط فـكّـرْ في األمـر:
إذا تـبـيّن أنّ هـذا اخملـتـبـر هـو
كان الـذي أتى منه الفيروس ا
 فـقد دفـعـنا ثـمـنه. لـقد دفـعـنا
ثـمن الــفـيــروس الـلــعـ الـذي

يقتلنا "
Jim Hoft  جيم هوفت #

The Gateway هـو مــؤسس
Pundit ? أحــد أفـضل مــنـافـذ
األخـبار احملـافـظة في أمـريـكا.
Reed حصل جيم على جائزة
Irvine Accuracy in Me-
dia  وهــــــــو 2013فـي عــــــــام
ــســـتــلم الـــفــخــور بـــجــائــزة ا
Breitbart لــــــلـــــتـــــمـــــيـــــز في
الـصــحـافـة عـبــر اإلنـتـرنت من
American for مـــــؤســـــســــة
Prosperity Foundation

في مايو 2016.

في عام  2015 قدّمت مـعاهد
National الصـحة الـوطنـية
Institutes of Health
حتت إشراف الـدكـتـور توني
فــوسي مــســتــشــار الــرئــيس
األمـــريــــكي دونـــالــــد تـــرامب
واجـهة وبـاء كورونـا منـحة
قــــدرهـــا  3.7مــــلـــيـــون دوالر
ـــعــــهـــد ووهـــان الـــصـــيـــني

للفيروسات.
”Ëd¹U  V¹d ð

معهد ووهان للفيروسات هو
ــشـــتـــبه به الـــرئــيـــسي في ا
تــسـريـب الـفــيـروس الــتـاجي
الـذي أودى بـحـيــاة أكـثـر من
أمــريـــكي  وبــفــضل 50000
دكــتــور فــوسي مــرة أخـرى 

دُمّر االقتصاد األمريكي.
في وقت مبـكر من عام 2018
حــــــذّر مـــــــســـــــؤولــــــو وزارة
اخلــارجـــيــة األمــريـــكــيــة من
مـخـاطر الـسالمـة في مخـتـبر
مـعـهــد ووهـان لـلــفـيـروسـات
عـلى الـعـلـمـاء الـذين يـجـرون
اختـبارات محفـوفة باخملاطر
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تـشـهـد وسـائل اإلعالم و الـسـاحـة الـسـياسـيـة و اإلقـتـصـاديـة الـيوم
ا تسبب به ـسمي بالكـورونا نظـرا  إهتمـاما كبـيرا بفيـروس القرن ا
من شلل لـلحياة الـعامة بـصفة كـاملة و شـاملة و كبـح جميع دواليب
رة األولي الدول علـي بكرة أبـيها. إذ في هـذا الصدد لم تـكن هذه ا
لـبـروز تـلك الـنـوعيـة من الـفـيـروسـات بـحيث شـهـد الـعـالم مـنذ األزل
العديد من األوبئة مـنها إنتشار وباء الطـاعون الذي تسبب في مقتل
مليون شخص في العالم و أوبئة أخري أقل خطورة مثل 200
الكولـيرا و السل و اجلدري و صـوال إلي الفيروسـات احلديثة حتت
مـسـمي الـفـيـروسـات الـتـاجـيـة مـثل الـسـارس و إنـفـلـونـزا الـطـيور و
اخلنازيـر و متالزمة الـشرق األوسط و اإليبـوال. أما فيـروس كورونا
احلديث فـهو يتـمتع بخـصائص نوعـية تخـتلف جذريـا عن سابقـاتها
منـها سـرعة إنتـشاره عبـر العـدوى بطريـقة رهيـبة و غـريبة مـتجاوزا
ـليارات بذلك احلـدود ب الـبلـدان و تكـاثره في اخلاليـا البـشريـة با
في بـضع ثـواني و بقـائه في الـهـواء و عـلي سطح األمـاكن الـعـامة و
ـدة تـتـجاوز أحـيـانا  24سـاعة ,لـيضـرب بـذلك في صـميم اخلـاصة 
ا الهاوية. ي و يطرحه علي فراش الركود أو ر قلب اإلقتصاد العا
ـقـابل ال تـبـدو الـصـورة اإلسـتـشـرافـيـة اإلقـتـصـاديـة عـلي لـكن في ا
ـدى الـقـصـيـر أو الــطـويل سـوداء كـثـيــرا نـظـرا لـبـعض اإلجـراءات ا
ي من جـانب صنـدوق النـقد الـدولي عبر التـحفـيزيـة لإلقتـصاد الـعا
تـضررة مـن هذا الـوباء أو أيـضا اإلقـراض السـريع لبـعض الـدول ا
ملكة العربية خملرجات مجموعة الـعشرين اإلفتراضية حتت قيـادة ا
الــســعـوديــة عــبـر األقــمــار الـصــنــاعـيــة و الــتي خــصـصت خــمــسـة
تـريـليـونـات دوالر كمـخـطط إنقـاذ سـريع أو تـأسيس صـنـدوق حتوط
ـكـافـحـة و إحـتـواء هـذا الـفـيـروس الـقـاتل. كـمـا أن الـتـوقـعـات عـلي
يـة تشـير إلي إنـخفـاض نسـبة ؤشـرات اإلقتـصاديـة العـا مـستـوي ا
ئة و زيادة العجز التجاري ي بنسبة  20 با النمو اإلقتصـادي العا
نـظـرا لـتـبـاطـؤ احلـركيـة الـدولـيـة مع إحـتـمـال إفالس بـعض شـركات
الـرحالت و األسـفـار و شـركات اخلـطـوط اجلـويـة إذا تـواصلـت تلك
تضـررين من جائحة األزمة إلي موفى هـذه السنة. كـذلك من أبرز ا
الــكــورونــا نـذكــر بــاألســاس قـطــاع الــســيـاحــة و اخلــدمــات بــحـيث
ــوسم قــادم جــيــد. أمـا أصــبــحت مــهــجــورة تـقــريــبــا و ال تــبـشــر 
الـية فكـانت التأثـيرات واضحـة عليـها خاصة بخصـوص األسواق ا
ؤشرات اخلاصة منها تلك الهيستيريـا الكبيرة في التذبذب ألغلب ا
بـالـعمالت و األهـم من كل ذلك إنـهيـار مـؤشـر الداو جـونـز عـبر ذلك
السقوط العمودي السريع خالل شـهر أفريل و الذي لم تشهده منذ
ؤشـر الـصـناعي األمـريـكي احملـفز سـنـ طـويلـة. كـمـا يعـتـبـر ذلك ا
األســاسي لــلـشــركـات الــصــنـاعــيـة و الــذي يــعـكس بــدوره الــقـيــمـة
احلـقيـقيـة لإلنـتاجـية الـعامـة األمريـكـية. أيـضا تـضرر أسـعار الـنفط
نـتجـة بحـيث بلغ سـعر الـبرمـيل إلي حدود 22 خاصـة علي الـدول ا
ـتـأتـيـة من ـالـيـة ا دوالر و هـذا يـعـتـبـر ضـرر كـبـيـر عـلي عـوائـدهم ا
ؤشرات التـكنولوجيـة لم تشهد تضرر الثروات الطبـيعية. أما بـقية ا
كـبيـر بإعـتبـار أن اإلقبـال الشـعبي أصـبح مركـز علـيهـا بشـكل كبـير
خـاصة مـنهـا الـعمل عن بـعد في مـجـال التـعلـيم و الـتعـليم الـعالي و
ـيـة عن بـعـد أو اخلـدمـات إدخـال الـبـيـانـات لـبـعض الـشــركـات الـعـا
ستفيد البنكـية و التجارية اإللـكترونية. بالـتالي تعتبر الـتكنولوجيـا ا
األكـبـر من إنـتشـار فـيروس كـورونـا بحـيث تـشـهد مـنـتجـاتـها حـالـيا
إقباال كبيـرا من حيث الشراء و اإلستخـدام. كذلك صناعات األدوية
و مشتـقاتها شـهدت إرتفاع كـبير لنـسبة أرباحـها مقارنـة بالسنوات
ـيا و أيـضا نـذكر مـواد التـعقيم و الفـارطة و ذلك بـشكل مـلحـوظ عا
واد الـغذائيـة التي شهـدت بدورها التـنظيف و األوراق الـصحيـة و ا
مبـيـعـات كـبـيـرة جدا فـي فتـرة وجـيـزة جـدا. فـبـالنـتـيـجـة لم تـتـضرر
القطاعات اإلنتاجية الغذائيـة و الصحية و كان الضرر مقتصر فقط
ـعمـليـة نظـرا لتـوقفـها عن اإلنـتاج و عـلي تبـاطؤ بـعض الصـنـاعات ا
ـكن تـســريح عـمـالــهـا تـخــوفـا من إنــتـشـار الــعـدوى. إذ حـالــيـا ال 
الـتقديـر اإلقتـصادي اإلسـتشـرافي الصـحيـح لنتـائج هـذا الوباء ألن
احلـظـر و احلجـر الـصـحي مـازال محـدودا و في مـراحـله النـهـائـية.
ـطروح هـل ستـصمـد الـشركـات الـصنـاعـية بـعد رفع لـكن الـسؤال ا
احلـظر الـكلي و عـودة الـعمـال للـدوام اليـومي? و هل سـتكـون الدول
قـادرة عـلـي الـتعـامـل مع خـطـورة إحـتـمـال اإلصـابـة بـهـذا الـفـيروس
مجددا و الدخول في مرحلة ثانيـة تصاعدية نظرا لتواصل إنتشاره
عـبر الـعـدوى و عـدم إيجـاد له "دواء نـاجع و لـقاح نـاجح" قـادر علي
التخلص منه بصفـة نهائية?. إجماال ,تعتبر تأثـيرات فيروس كورونا
ي خالل الثالثي األول من سنة  2020محدودة علي اإلقتصاد الـعا
و تبدو الـتأثيرات الـسلبـية واضحة فـقط خاصة من جـانب إنخفاض
تـوقعات نـسب الـنمو اإلقـتصـادي اإلجمـالي و كبـح برامج الـتنـمية و
ـبـادالت الـتــجـاريـة و إرتـفـاع نـسب الـبــطـالـة بـحـيث فـقـدت تـقـلص ا
ــؤقت أو اليــ من األشــخــاص وظــائــفــهم من خالل الــتــســريح ا ا
ـرتـقبـة بـعـد رفع الـكـامل في إنـتـظـار الـنـتـائج الـصـحـيـة و األمـنـيـة ا
احلـظـر و احلـجر الـشـامل و الـكامل. أمـا الـتـأثيـرات اإليـجـابيـة كـما
ـصــائب قــوم عـنــد قـومــا فـوائــد" و هي تـتــركـز يــقـولــون تـصــنف "
باألساس علي إنتـعاشة الصنـاعات اإللكترونيـة و الغذائية و األدوية
و مشتقاتها و خـاصة التكنولوجـيا مثل ناتفليكس و زووم من خالل
تكثيف ظـاهرة العمل عن بعـد و التزود بتجهـيزاتها. بالـنتيجة مازال
ي مـتماسكا إلي حد اآلن بـعد مرور أربعة أشهر من اإلقتصاد العا
ـصنف كوباء سمـي بالكورونا و ا إنتشار عـدوى الفيروس الـقاتل ا
ي شل جـمـيع احلــركـة الـطـبـيـعـيـة و ألــزم جـمـيع شـعـوب الـعـالم عـا
بيوتهم حـتي إشعار الحق. كـما أن توقعات حـصول أزمة عمالت أو
مصرفـية غيـر واردة حاليا و مـستبـعدة كليـا ألن اإلنتاجـية أصبحت
مــرتـكـزة بـاألسـاس عـلي الـعــالم اإلفـتـراضي و صـنـاعـات األدويـة و

مـشتـقاتـها مـن التـعقـيم و التـنـظيف و الـصنـاعات
الغذائـية و التي أضـحت توفر الـيوم في مجـملها
الــســيــولــة الـالزمــة و لــو جــزئــيــا حــتي الــعــودة

تدريجيا إلي احلياة الطبيعية.

- أثناء حواره التلفزيوني اخلطير رودي جولياني –من اليم

واجهة كورونا توني فوسي مستشار الرئيس ترامب 

متظاهرون أمريكيون يدينون توني فوسي

العواصف الترابية مشكلة موسومية
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{ لسان حال اإلنتهازي يقول: (يا منصب زدني ذِلَّة).
صلحة). { اإلنتهازي وصولي مُقنّع شعاره: ( كل شيء في سبيل ا
ـقـدمة) بـأي ثمن { أخطـر مـا في اإلنتـهـازي أنه يريـد الـوصول إلى (ا

ا أي شعور بـ (الذنب). ودو
جتمع (الال معايير) وبدولة (الال سياقات). { تزدهر اإلنتهازية 

.. (فضحيتها) الدولة. { أبشع أنواع اإلنتهازية اإلنتهازية السياسية
{ رجل الــســلـــطــة (يــتــســيـــد) بــاإلنــتــهــازي ورجـل الــدولــة (يــحــكم)

بالعصامي.
رء اإلنـتهـازي وهنـاك احلزب اإلنـتهازي { هنـاك ا
.. كـمـا هـناك األيـديـولـوجـيـا والـسيـاسـة اإلنـتـهـازية

والويل (إذا أجتمعت معاً)!!
ــؤهالت هـو { أكــثـر الــنــاس عـداء لـ(مــسـاطــر) ا
.. اإلنتـهـازي إنـتـاج زمن الـغـفـلة وواقع اإلنـتـهـازي

الال مسطرة.
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فازت صحيفة أنـكوريدج ديلي نيوز ومنـظمة بروبابليكـا غير الهادفة للـربح بجائزة بوليتزر لـلصحافة اخملتصـة باخلدمة العامة بعـدما كشفتا عن أن ثلث قـرى والية أالسكا األمريكية
اضي.وانتـزعت صحيفة كورير تفتقر إلى حـماية الشرطة بيـنما فاز فريق التصـوير في رويترز بجائزة تـصوير األخبار العاجـلة لتوثيقه االحتـجاجات العنيفـة في هوجن كوجن العام ا
ـئات أصدرهـا حاكم الـوالية السـابق مات بـيف في الـلحـظات األخيـرة.. وجائزة جورنـال في لويزفـيل بواليـة كنتـاكي األمريـكية جـائزة األخبـار العـاجلة عن تـغطـيتهـا حلاالت عـفو با
اضـية. ووصل صـحفيـو رويتـرز إلى التـصفيـات النـهائيـة جلائزة رويتـرز وهي وحدة تابـعة لـتومسـون رويتـرز هي الثامـنة الـتي تفوز بـها مـنذ عام  2008 واخلامسـة في األعوام الـثالثة ا
ز. وتقدم جوائز بوليتزر وهي األكبر في عالم الصحافة األمريكية منذ عام  1917عندما أسسها التغطيـة الدولية بفضل تغطيتهم لالحتجاجات لكن اجلائزة ذهبت إلى صحيفة نيويـورك تا
دة أسبـوع نـظرا النـشغال بـعض الصـحفـي أعضـاء مجـلس اجلائـزة في تغـطية أخـبار وبـاء كورونا. النـاشر جوزيـف بوليـتزر في وصـيته. وجـرى تأجيل إعـالن اجلوائز الـذي  االثنـ 
وسيقى.والـعديد من صور وتعتـبر جائزة اخلـدمة العامـة األعلى مقامـا ضمن جوائز بـوليترز في فـئات الصحـافة وعددها  15جائـزة. وتُمنح سبع جـوائز أخرى في فئـات الكتب والدرامـا وا
طـاطي ورشق الطوب. وقال سيل للـدموع والرصاص ا ا في ذلك صور الـتُقطت وسط منـاوشات بالغـاز ا رويترز الفائـزة سجلت االشتـباكات العـنيفة بـ محتجي هـوجن كوجن والسلـطات 

ستيفن جيه. أدلر رئيس حترير رويترز في بيان (نقلت صورنا حجم االحتجاجات في هوجن كوجن ببراعة .“وأضاف ”كانت صورهم جميلة ومؤثرة وتنويرية وخالدة بشدة).
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الـقـصـيدة ولـيـست تـسمـيـة الـديوان
“تقـاسـيم عـلى مقـام الـندم ”بـبعـيدة
ــاهـر ـزيــة فــالـتــطــويع ا عن هــذه ا
لألوزان وتـــــنـــــوّعـه واتـــــســـــاقه مع
ــــــتـــــــجـــــــاورات واالنــــــتـــــــقــــــاالت ا
والــتــضــمــيــنــات قــد مــنح الــديـوان
مقـاماتٍ وأحـواالً وأنسـقة تـعبـيرية
صائتـة صنجـيّة التـشكيل فـالصنج
ـر سـعـدي الـشــعـري الـنـغـمـي لـدى 
أعطى لـلقصـيدة أهازيجـها اخلاصة
وســوّغـــهـــا لـــكـي تــكـــون نـــوعـــاً من
ــنــحى الــتـــغــاريــد واألغــانـي ذات ا
ـشــرَّعـة عــلى الــرمـوز اإلنــشــادي وا
ثنوي فاتك البائنة مـثل زليخة وا
ابـــو تــــمّـــام الــــشـــيــــرازي كـــربالء
ـوريسكيـات  التروبادور العـنقاء ا
وناي أنـدلسي وغيـتارة حن أزرق
والـسياب وخـليل حاوي إنـها رموز
مــســتـــنــدة إلى تـــراجــيع غــنـــائــيــة
وتدوين للقافية وهي تتقدم وتتنغّم
ــعـرفــيـات ــعـاني وا وتــطــوّح بـ ا
ــســتــوحــاة من أســاطــيــر ومالحم ا
وأسـمـاء أجـنـبـيـة أديـسـوس إلـسا
أراغــون نــيـرودا بــيـكــاسـو مــاريـو
فـارغـاس يـوسـا لـوركـا مـوتـسـارت
منـتقـيات تـتواتـر أو تتدافـع لتزحم
الـديــوان وتــتـخــمه بــالـتــضــمـيــنـات
وأســمــاء الـــعــلم وأحــيـــانــاً تــغــرقه
بـالكنـايات واإلضافـات واالستعارات
نـهمرة بكثرة على طول توالية وا ا
صـــفـــحــات الـــديـــوان. من قـــصـــيــدة
شغولة السيـاب وهي من القصائـد ا

الـيسـاريـة لـيـنطـلق فـيـمـا بـعد في
رحاب ومناخـات ومساقات الشعر
الــعـربـي صـانــعـاً صــوته اجلــديـد
بــــعـــــنــــاء واضح مـن خالل نــــضج
جتــربــته الـــشــعــريــة واجلــمــالــيــة
مـسـتـنـداً إلى موهـبـة نـشـطة وذات
َلَـكات بعـد معـرفي عارفـا بخـبايـا ا
الـشــعـريـة تــلك الـتي أهّــلـته في أنْ
ـــتح من كل مـــا يــصـــادفه وتــراه
وتــــعـــــرفه عـــــيـــــنه وذائـــــقـــــته من
جماليات وفنون ومعارف لتحوّله
ــآل وعـــبـــر فـــرن الـــتـــجـــربــة فـي ا
الـــشــــخــــصـــيــــة إلى شــــعــــر حـــار
ومــلــمــوس قــادر عــلى اســتــبــطـان
تـفـاصـيل الـراهن لـيـبـحـر عـبـر ذلك
في الــتــيـارات  الــعــالــيـة لــلــمـاضي
البعـيد مسـتشرفـاً بلغـته الغنـائية
ــــرنــــانــــة مــــا مــــضى وانــــدثــــر ا
ـوريـسـكـيّـات” كـقـصـيـدته “عـطــر ا
الــتـي تُــلــقي بــضـــوئــهــا الــلــغــوي
ــسـتـجــلي لـلــمـاضي الــعـربي من ا
أنــدلس مـضـاع “سـيـكـون وصل مـا
بـأنـدلسٍ ولـيل مـشـبع بـالـعـطر من
وريسكـيّات يا قلبي ولو طال أثر ا

العذاب.”
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يـــــحــــــفل الــــــديـــــوان بــــــالـــــرمـــــوز
واالسـتيـحـاءات واالنـثيـال الـرمزي
فـعم بالبـعد الـنغمي ذي الـتبـعية ا
ـتأتـيـة من تـنوّع ـوسـيـقيـة تـلك ا ا
األوزان والـــســيــطـــرة عــلـى الــرنــة
ـنـتـسـجـة في تـضـاعيف الوتـريـة ا

oOHý rýU¼

بغداد

تـــســارع وتــيــرة الــشــعــر الــعــربي
وتطور مساراته اجلمالية ومن ثم
يـديـا احلـديـثة دخـوله في أنـفـاق ا
ووســائـل االتــصـــال االجــتـــمــاعي
وظـهوره الـالفت في العـقد األخـير
على مستوى النـشر عامة وحيثما
كانت دور النشـر بات يلفت انتباه
أشــهــر اجلــوائــز الــعــربــيــة وراح
يـسـتـعـيـد مـكـانـته الـتي تـزحـزحت
بــفـعل فــورة الــروايــة اآلخـذة اآلن
بـاالنحـسار والـتراجع بـعد أن هبَّ
وانــــدفع كـّل من كــــان يـــجــــد لـــديه
بــــعض احلــــكــــايـــات والــــســـرود
ـها واحلواديت لـطبـعـها ثم تـقد
إلى الـقــار الـعــربي هــذا الـقـار
الـذكي الـذي أضـحى يـعـرف اجلـيّد
صطنع. واحلقيـقي من الرديء وا
 بـ أيــديــنــا مــجـمــوعــة شــعــريـة
لـشاعـر فـلسـطـيني صـاحب جتـربة
مختـلفة ومـغايرة يـكتب القـصيدة
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بعناية يقول:

“ينتابني السـيابُ ال كهبوبِ عصفور
على عينيَّ

يغمسُ قلبه في الدردنيلْ
بـل مــثـل مـــوج الـــوجــدِ مـــثـل دمــوع

عاشقةٍ
عشوق في قمر النخيلْ ترى ا

يـنــتـابــني الــسـيّــابُ حــ أغـيبُ عن
نازلِ حبق ا

في الطـريقِ السـاحلـيةِ حـ ال ترقى
يدايَ

إلى قناديل احلديقةِ
ستحيلْ.” والغوايةِ والزمان ا

وثمـة قـصائـد كثـيرة أخـرى قد كـتبت
عـلى بـحـور الـكـامـل والـرجـز والـهزج
تـقارب واخلبب والـطويل وأغلب وا
هذه القصائد حسنة اإليقاع ساطعة
الـنـبـرة وذات غُـنّــة من جـهـة تـكـوين
وقّـعة احملـكـومة بـاجلِرْس اجلمـلـة ا
وسـيـقي اخملتـال كـقصـيدة “طريق ا

عمودية.”
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ـر سـعـدي وهو وال يـغـفل الـشـاعـر 
في ذروة انـهـمـامه بـاإليـقـاع الـصـور
ـوحيـة والـدالة تـلك التي الشـعـرية ا
حتـــمل داللـــتـــهــا أحـــيـــانـــاً بــدالً من
اإليـــقــاع أو يـــحـــاول أن يــتـــحــاشى
ـــيل إلى اإليـــقـــاع مـــرات عــــنـــدمـــا 
دوّرة وهناك عدة قصائد القصيدة ا
من هذا الشـكل الفـني والتـعبـيري قد
ضــمّــهــا الـــديــوان وتــمــيل إلى هــذا
النسق الفني في محاولة منه تصبو

توحشة:  بولص ادم  يتحدث لـ(الزمان ) عن جنس ادبي يتلخص بالواقعية ا

ــتـلــئـا ونـدبــا داخـلــيـا  تــشـكــيــلـيــة
بــاحلــزن.مـا قــرأته في نـص ( بـولص
آدم ) يــــقــــتــــرب من هــــذا الــــطــــمـــاح
التجـربي اجلديـد انهـا خطـوة بجوار
خــطـوات آخــرين يـكــتـبــون اآلن آالمـا
ونـزفـا كـونـيا.) –انـتهـى االقـتـباس -
وبعـد كتـابـتي نصـوص ثورة تـشرين
و مـجـمـوعـة قـصـصـيـة خـاصـة بـأدب
السجـون باألضـافة الى مـخطـوطت
أخـريــ جـاهـزتـ لـلــطـبع أكـون قـد
قــطــعت شــوطــاً البـأس بـه  يــهـمــني
كتابة تلبي طموح مختلف القراء أما
نقـد نصـوصي والتـنظـير فـهذه مـهمة

النقاد.
{ دائما ما تلتصق ذاكرتك ببيئات مختلفة
..مـامـدى انـعـكــاس تـلك االروقـة في خـزان
ــعـنى ادق في انـســكـابـهـا الـذكـريـات  او 

على نصوصك ?
 - خـــزان الـــذكـــريــــات وصف دقـــيق
ومعبر شكراً سامر ماأن ينسكب في
نـصـوصي مـنـهـا حـتى يـحل مـحـلـها
ذكـريـات أُخـرى لـيـست كُل الـذكـريات
صـاحلة أن تُعـالج أدبيـاً اال تلك التي
تتـوائم مع الـرؤية الـفـنيـة في النص
ولكي التكون عرضاً مُكرراً أبحث عن
اخملـــتــلف الـــذي يُــخــلــخـل ومن هــنــا
أستـطـيع خلق نـظـام تأثـيري يُـناسب
كُـل نـص نُــــــصـــــــوصي وخـــــــاصــــــة
الــقـــصــصــيـــة هي عـــوالم جــمـــالــيــة
مُــسـتــقـلــة يـربــطـهــا إيـقـاع إنــسـاني
وأصوات مُتجانـسة أنا أكتب أحياناً
بـدالً عن أخرس يـحـاول بـالـصراخ أن
يحـتج. وأحيان كـثيرة يكـون توظيفي
لها مونتاجياً لقد غامرت في التدخل
شـخـصـيـاً لـتـغـيـيـر مـحـطـات حيـاتي
نــحـو مــاهــو ديـنــامي و يــضـيف الى
ـكن الـكـتـابة جتـربـتي احلـيـاتـيـة مـا
عــنه لـقـد تــدخـلت بـخـطــورة أحـيـانـا
أيــــضــــاً لــــكي أعـــــرف وأفــــهم عــــلى
الطبيعـة أعماق النفوس حتت ظروف
قاسية وأزمنة مجنونة. افهم البيئات
ُــخـتــلـفــة عــلى أنـهــا قــارات الـوعي ا
والــــآلوعي عــــلى مــــســـارح احلــــيـــاة
الكبـيرة. فمسـرح احلروب التي كتبت
عـنــهـا تــوزع عـلى بــيـئــات مـخــتـلــفـة
وخالل أعــوام طــويـلــة وحـده األديب
والفنـان من يقدم جتربـته الذاتية من
ـآسي الـعـامــة كـشـهـادة عـلى خالل ا
روح العـصر. ومـنه ما يـبقى ومـنه ما
ـوت كل شـئ يـتـوقف عــلى كـيــفـيـة
الـعـمل.  فـي أحـد نـصـوص الـواقـعـية
الــوحــشــيــة كــتــبت ( أُحــطمُ اخلــراب

الذاكري لك ياحَرب ).
ــحـاور { بـوصــلــتك االبـداعــيــة  تـنــبض 
ـسـرح تـتـناول شتـى فمـا بـ الـسـيـنمـا وا

بـكـتـابـة فـقـرة مـهـمـة أشـكـره عـلـيـها
جزيل الـشـكر وهـو الـذي قرأ كـتابي
األول واللذين ثبت على الصفحات
الــداخـلــيـة وغالف الــكـتـاب الــثـاني
مُصطلح (الواقـعية الوحشية ) وهي
نـصوص من مـخـتـلف األجـناس من
هُنا تطرُّق وتلخيص مُعبر من موقع
ا (النـاقد العراقي) األغـر وأتشرف 
 ذكـــــــــره في تــــــــــلك األشـــــــــارة (
تسوّل “ومضيتُ فـكرتُ بنفـسي كا
لعلّ أحدا مـا يضع في يدي وطني.”
يـهمّ أسـرة موقع الـنـاقـد الـعراقي أن
ــلف عن جتــربـة األديب تـقــدّم هـذا ا
العراقي “بولص آدم ”مبتـدئة بنشر
نـصـوص كـتـابـيه: “ضـراوة احلـيـاة
الالمـتـوقـعـة ”و”الـلـون يـؤدي إلـيه”
اللذين وضع لنصوصهما جنساً هو
ــتـــوحّــشــة ?”وهــذا “الـــواقــعـــيــة ا
امـتـيـازه الـفـذّ في ابـتـكـار جـنس من
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ـشـروعك { مـاهـو رأي الـنـقـاد والـقـراء 
األدبي شــــعــــراً وســــردا فـي واقــــعــــيــــتك

الوحشية?
-عن نـصـوص الـكــتـابـ كـتب عـدد
من الــنـــقــاد مــشــكــورين مالحــظــات
مـــهـــمــة جـــداً هي فـي نــفـس الــوقت
تنـظير لـواقعيتي الـوحشية أول من
كـــتبَ رأيــاً حـــول ذلك كــان الـــنــاقــد
العراقي يـاس النصيـر وبالتحديد
حـول قـصـة ( حـجـر األ سـاس) وهي
أول قــصــة في الــعــالم بــنــسخ ثالث
متـعـاقـبـة وفي كل نـسخـة تـغـيـيرات
وإضـافـات مـحدودة والـقـصـة تـبقى
بنـسخـها قـصة قـصيـرة واحدة فـقد
كتـب األستـاذ الـنـصـيـر مـا أسـمـاها
حملــة ( مــنـذ فــتــرة وأنـا اراهـن عـلى
الـكتـابة اجلديـدة التي تالمس وضع
الـعــراق وتــدخل في شــعـابـه وكـنت
مـتيـقنـا ان نصـوصا كـثيـرة ستـكتب
اآلن بـلــغـة اخـرى وبـصـورة اخـرى
مـــــغـــــايــــرة لـــــلـــــصــــور والـــــلـــــغــــة
وفـــيـــهـــا مـــســاحـــات من ـــة الـــقــد
التـجربـة ومن الـتجـريب وال اعتـقد
ــــقــــدوره ان يـــضـع ايـــة ان احــــدا 
مــواصــفــات لــلــنــصــوص اجلــديــدة
والــتي بـدأت تُــكـتب شــعـرا وقــصـةً
ـكان قـصـيـرة وكـتابـة جـديـدة عن ا
ونـقدا مـحـمـال بالـتـجـريب والـتـأمل.
هــذه الــنـــصــوص واحـــدة من ثــورة
كــبـيــرة مـعــارضـة لــلـســيـاق الــقـد
لـلــكـتــابـة اخملــدرة والـعــاديـة وغــيـر
الشـعـريـة انهـا الـكـتابـة الـتي تـعود
بنـا للغـة اإلبهام والتـأمل التي تقال
ولــوحـة وســيـنــاريـو شـعــرا ونـثــرا
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وصل  ا

تــتـسـم كـتــابـات  ومــؤلــفـات االديب
بــولص ادم  بــنــوع من الــواقــعــيــة
ـتــوحــشــة  اسـتــقــاهـا مـن مـاسي ا
توالت عـلى وطـنه فسـكـبهـا في تلك
الـكـتـابــات  يـلـون بـهـا االمـا ومـحن
كتبها للتاريخ  والشك ان ما عايشه
ادم في ســنـوات حــيــاته في الـوطن
بـكــتـسب اهــمـيـة اســتـثـنــائـيـة  من
خالل احلـروب الـتي  تـنـسم رائـحـة
بــــارودهـــا وهـي تــــكـــوي اجــــســـاد
االبـــــريـــــاء  لـــــيـــــوظـف مـــــداده في
اســتـشــعــارات عـمــا  دفع ثــمن تـلك
االزمات   من الحـول لهم والقوة في
ــغـــلــوبــ  لــذلك يــكــتــسب وطن ا
احلـوار مـعه  نـوعــا من الـوثـائـقـيـة
ــــهــــمـــة  الــــتي  تــــبــــرز من خالل ا
اجابـاته  حيـنما يـقدم فـنا ابـداعيا
بـيـد لـيلـقى بـالـيد االخـرى  مـصـيرا
مـجـهـوال عـنـد حـافـة حرب التـرحم..

اتـــركـــكم مـع واقـــعـــيـــة بـــولص ادم
ـستـنـبطـة من مـحـطات واجـابـاته  ا

ابداعية ثرية ..
توحشة هي التجنيس الذي { الواقعية ا
استـخدمه مـوقع النـاقد العـراقي لالشارة
على مـنجـزك  عبـر كتـابي ضراوة احلـياة
الالمتـوقعة ”و”اللون يـؤدي إليه ”والذين
هل تعتقد ان اصدرتهما في وقت سـابق 
ـا اجنزته وتلظى بنيران  الصفة واقعية 

احلروب واالزمات التي شهدها وطنك ?
-لـديــنـا لألسف وطـن  مـسـخُه من
قـبل مالعـ الـعـصـر الـوحـشـية في
الـتـعـامل مع شـعـبـنا أدَّت الـى قطف
خالب فكرية شاذة حيوات عنيف 
مـــــئــــــات اآلآلف ودُمـــــرت نـــــفـــــوس
وحُـطـمـت آمـال و تـشــريـد قـسـري
وإبــادات إزاء هـكــذا وطن يــتـنـاوب
عـــلى روحه الــطـــغــات واحملـــتــلــ

.. ُـخربـ العـنصـري اللـصوص وا
يجب أن نكون في
الــــــــــــــصــــــــــــــورة
الــــصـــــحــــيــــحــــة
ُــنـــاســـبــة أوال: ا
بوعي عميق لهذه
آآلت فـإننا رغم ا
كُـل مــــــــاحـــــــــصل
ويحصـل سنمنحُ
الوطن ثباتاً أزلياً
بعـمـق اليـقـ في
: حــيـاتــنــا ثـانــيـاً
ُـبدع عـلى عـاتق ا
تـــقع مَــســـؤولــيــة
جتــــســــيــــد خالق
وتـــنـــاول صـــادق
ونــــــــزيـه وعــــــــدم
األبــــــتــــــعــــــاد عن
األصـــــــــــــــالــــــــــــــة
األنــسـانــيــة. لــقـد
تــفـضل الــدكـتـور.
حـــــســــ ســــرمك
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خــبـــرتك في مــجـــال الــنـــحت  او من خالل
ـوســيــقى فـايــهـمــا يـعــبـر عن الـتــشـكــيل وا

بولص ادم بكل الواقعية ?
ـيـاً - الــسـيـنـمــا هي مـادرسـتـه أكـاد
عـلى خـلــفـيـة مـشـاهـدات ســيـنـمـائـيـة
غـــــزيـــــرة فـي الـــــنــــــصف الــــــثـــــاني
للـسبعـينيـات أدمنت دور العرض في
ـــوصـل وتــــكـــررت غــــيــــابــــاتي في ا
األعدادية الشـرقية بسبب ذهابي الى
الـسيـنـمـا وخاصـة سـينـمـا إشـبيـلـية
فـصـاحب تـلك الـدار كـان ذواقـا بـوعي
متفرد قـلما يتكرر والسـينما كما نعلم
عـزيــزي سـامــر تـعـرضـت الحـقــاً بـعـد
 2003لـــتـــفــــجـــيـــر وغــــلق وحتـــويل
قـاعـاتـهـا الى مـخـازن والخ إشـتـغـلت
ــؤلـف عــلى وبــطـــريــقـــة ســيـــنــمـــا ا
مــعــاجلـــات مــشــغــولـــة من قــصــصي
القصيرة حتى مُـنتصف الثمانينيات
يــكـفي أن فــيـلــمي األخــيـر مــنـهــا نـال
إعـجاب أُسـتـاذي الراحـل جعـفـر علي
واخملــــرج الــــبــــولــــنــــدي فــــيــــتــــولـــد
ليجينسكي الذي درسني السيناريو
هذا األستاذ كان يحضر قبلنا بنصف
ساعـة ويغسل الصف قـبل أن نحضر!
فـيـلــمي ( سـبع عـبــون ) نـال اجلـائـزة
األولـى ألفـالم الـــــــــشــــــــبـــــــــاب ورشح
هـرجاني الـقاهرة وقـليـبة الـتونسي
ــكـسـاج وبـيــنـمــا كـنت فـي مـرحــلـة ا
وبــدعم ومـــوافــقـــة الــشــاعـــر الــراحل
يــوسف الـــصــائغ لـــتــنــفـــيــذ ذلك في
ـسرح ـؤسسـة الـعامـة للـسـينـما وا ا
صـدر قـرار مـفـاجئ بـعـدم الـسـماح لي
ــهـــرجـــانــات ـــشـــاركــة فـي تــلـك ا بــا
وأفـسدوا كل شئ وقُـذفتُ بعـد شهرين
جُـنـديـاً في مـعــركـة نـهـر جـاسم خالل

احلرب.
{ هل موصل الـسبـعـينـات ما زالت تـسكن
سـارحهـا وثـقافـاتهـا  وتعـايشـها اعمـاقك 
ومالذي تـشعـر به وانت  تراقـبهـا  مسـكونة
ت بصلة لذلك الزمن الزاهر بزمن اخر  ال

?
ـديـنـة الـتي بـنت حـضـارتـهـا - هـذه ا
عــلى أجــمـل فــنــونــهــا وفـــلــكــلــورهــا
وصــنــاعــاتــهــا وإنــتــاجــهــا الــزراعي
والـــصــــنـــاعي واحلـــرفي عـــلى أيـــدي
سـكــانـهــا الـذين مــنـحــوهـا هــويـتــهـا
العراقية وقد عاشوا على ثراها آالف
الـــســنــ اخــتـــلــطت فــيـــهــا دمــاؤهم
وأنـــســابــهم وعــاداتــهم وتــقــالــيــدهم
ولهـجـاتـهم حـتى ظـهـرت خـصـوصـية
وصل في كـل منـاحي احلـيـاة  هذه ا
ــديـنــة كــانـت تـتــرفـع عن الــعــرقــيـة ا
ـذهـبي كـانت والـتـطـرف الـديـني أو ا
ـهـرجان في الـسـبعـيـنيـات قـد بدأت 
ابي تـمام الـذي يـتذكـره الكـثـيرون من

وزونة وهو من قرية جليلية تقع ا
شـرق مــديـنــة حـيــفـا شــاب يـنــشـر
الـــشـــعــر مـــنـــذ عـــقــد ونـــصف إنه
ر سـعـدي أصدر ديـوانا الشـاعـر 
شـــعـــريـــا جـــديـــدا عـن دار "روافــد

للنشر والتوزيع" في القاهرة.
في ديــوانه “تــقـــاســيم عــلى مــقــام
الـــنــدم ”نـالحظ أن شـــعـــره ولـــيـــد
جتربة شعرية عربية لها محطاتها
وشـعـراؤهـا وأزمـنـتـهـا وأجـيـالـهـا
ـسـنـاه ونـحن نـقـرأ لـهـذا وهـذا مـا 
قـيم في زمن الـشاعـر احلـيـفـاوي ا
االحتالل عـلى األرض الفـلسـطيـنية
ـا وتغذّى الـعربيـة عامة فـهو قد 
مـن أنــــســــاغ وأمــــشــــاج الــــشــــعـــر
الـفـلـسـطـيـني هـنـاك بـدءاً بـتـجـربة
سميح القاسم وصحيفة “االحتاد”
الـتي كــان يـرأس حتــريـرهــا حـيث
ــر ســعــدي أولى نــشــر الـــشــاعــر 
قـــصــائـــده في هـــذه الــصـــحــيـــفــة

إلى اإلبدال واحلد من
تــصـــاعــد الــتــواتــر
الـلـفــظي والـدنـدنـة
الــــــــزائــــــــدة لــــــــذا
وجـــــدنـــــاه يـــــقـــــوم
بـــتــدويــر الــوزن ثم
تـطويـعه لغـاية فـنية
نــثـريــة وقــد حتــقق
ذلــك فــي هـــــــــــــــــــــذه
الـقــصـيــدة الـتــالـيـة
وغيرهـا من القصائد
دوّرة “في مثل هذا ا
الــيــوم قــبل روايــتـ
طـويـلــتـ وصــحـبـة
رعـــويــــةٍ لـــقــــصـــائـــد
ِ األمـطار قـبل عالقـت
وزهــــرةٍ في الــــســـور
حتـــــــرسُ ظـــــــلـــــــهـــــــا
وســــــرابــــــهــــــا قــــــبل
ِ الـــســـراب وبــرعـــمــ
تـــفــــتّــــحــــا في الــــريح
وانـسال من الــفـصـحى
لــيــمــتــحــنــا كالمــهــمــا
الــطـريَّ عــلى مــواجـهـة
الـــعــــواصفِ بـــاجملـــازِ
وبـالـبالغـة كـانت امـرأة
بـال نـــــدمٍ يـــــعـــــذّبـــــهـــــا
ويسحبها برفق وصيفةٍ
شـــرقــيّـــةٍ في الـــلــيلِ من
يـــــدهـــــا ومـن غـــــدهـــــا
لـــــتـــــمـــــسـح عن زجـــــاج

ة.” الذكرياتِ غبارَ رغبتها القد

أبـنـاء جــيـلـنـا وفي فــنـدق الـسـكك في
احملــطــة ولــكـــون والــدي الــراحل كــان
مــديـراً له فــقـد الـتــقـيــنـا نــزار قـبـاني
والـبياتي وعبـدالله البـردوني وغيرهم
ـوصل كـانت من الـشـعـراء الـكــبـار وا
ــهــرجـان الــربـيع تـزهــو في الــربـيع 
الذي كـنـا نـنـتظـره بـفـارغ الـصـبر في
الـفندق نـفسه التـقينـا وردة اجلزائرية
وبلـيغ حمدي وصبـاح وصباح فخري
ومــهـا صــبــري وآخـرين رُغـم الـتــوتـر
الـــســـيـــاسي وحــرب الـــشـــمــال اال أن
موصل السبعينـيات عندما تستعيدها
ـديـنة الـذاكـرة جتـد مالمح شـعـريـة ا
ـتـناسـقـة واقعـيـا وحسـياً صـورتـها ا
فنـانيها التشـكيلي الـكبار أدبائها و
فــنــانــيــهــا مــســارحــهــا ومــتــحــفــهــا
احلـضـاري مــقـاهـيـهـا وأنـاقـتـهـا بـكل
شئ مـكـتـبــتـهـا الـعـامــة الـتي قـضـيت
فيهـا نهارات طـويلة مُـنكبـاً على قراءة
أُمـهـات الــكُـتب أطـبـائـهـا الـنـاجـحـ

جامـعـتـهـا الـتي كـانت في تـلك الـفـترة
ــنــاسـبــة فــقـد مــنــارة عــلم بـحـق وبـا
حاضَرَ فيها صديقي د.ليون برخو ود.
عبـداالله رابي وفـيهـا ترجم د. يـوئيل
عـزيز مـقاالت وبحـوث وكتب مـهمة في
ــوصل عـــلم الـــنص مـــركــز شـــبـــاب ا
والـقـاطع اجلـنـوبي الـقـريب من بـيـتـنا
في دور الـسـكك والقـريب من مـدرستي
الـرافــدين األبــتـدائــيـة مــقـابل الــنـادي
اآلثـــوري هـــنـــاك رَسَـــمـت ومَـــثَّـــلت و
أشـتغلت فن الـسيرامـيك وكانت ورشة
الفن التشكيـلي بأشراف الفنان لوثر
إيــــشــــو آدم و هـــشــــام ســــيـــدان و
ــتــوسط أللــقـاء أخــتــيــاري في األول ا
وصل حلث الطلبة كلمة في تلفزيون ا
لألسـتعـداد ألمتحـانات نصف الـسنة..
هـــذا كــلـه يــعـــني أن الــثـــقــافـــة كــانت
ـوصل بــبـهــاء وطـمـوح حـاضــرة في ا
نــحــو األفــضل قــبل أن تــبــدا احلــرب
وتـنـحدر تـدريـجـيـاَ وبـعـد ثالثـة عـقود
ـزدهرة  عانت ونـيف من تلك الفـترة ا
ــوصل الــدمــار الــشــامل عــلى أيـدي ا

مغول العصر.
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{ جزء مـن محـطـاتك االبـداعـيـة ارتـبط بـابو
ـسـرح  برايك هـل اسهم ـثال بـا الفـنـون  
هــذا الــفن بــاضــاءة احملـن  الــتي واجــهــهــا
العـراقيـون سواء في احلـقب السـابقـة او ما

اضية ? شهده عبر السنوات القليلة ا
-هـنـاك أوال إرتـبـاك وتـخـلف الـتـعـليم
الـعـالـي في الـفـنـون األدائــيـة الـدرامـا
ـوسـيـقى ـسـرح وفـنـون الـرقص وا وا
سرحـية وجميع ـسرحيـة والكتابـة ا ا
مــا يـتـعـلـق بـهـا من الـفــنـون األدائـيـة.
وثــانــيــا لــيــسـت هــنــاك إســتــمــرايــة

انـتـاجيـة و مـسارح لـهـا بـرنامج
سـنـوي وطـواقم إنـتاج مـتـكـامـلة
تستطيع تقد عروض مسرحية
يـحضرها جـمهور يـدعم مداخيل
ـسـرحـيـة واال ال مـعـنى الـفـرق ا
ـــســرح يــدّعي الــكــثــيــر ويــقــدم
الـقليل الـتحجج بـالظروف? هذا
اليـبرر كـسل القائـم من فـنان
مـسـرحـيــ وكـتـاب مـسـرحـيـ

ــــســــرح وفق لـألسف  أخـــــذ ا
قـوالب تدّعي اجلـدية ولـكنـها في
الـعـراق عـامـة إســتـيـراد أجـنـبي
وليـست إبـتـكار مـحـلي حتى أن
ـيزانس الكـثير من الـتكوين وا
ـسرحي أستـنسخه مـسرحيون ا
درسـوا فـي اخلـارج وقــدمـوه في
الــعـراق عـلى أنه مـيـزة وأبـتـكـار
خــــــاص بــــــهـم وإذا عــــــددت لي
أســمـاء من أبــنـاء شــعـبـنــا نـعم
هـناك إجنـازات فرديـة ولكـنها لم
ُــهـــمــة الـــتي تــفـــضــلت تـــقُم بـــا
بالسؤال عنها لن نقارن بالغرب
نكون قد ظلمنا مسرحنا احمللي
فـهـنـاك تـفـاوت في مـسـتـوى فهم
ـــســـرح من األســـاس مـــســـرح ا
الـطـفل فـمـا فـوق وهـنـاك قـوان
سـرحي وجمـهور تنـظم العـمل ا
مواظب عـلى احلـضـور وأحـترام
سـرح خالل احلرب الـكبرى لم ا
تـتــوقف عـجــلـة األنـتــاج إال بـعـد
قصف شـديد للمـدن لنقارن مثال
بأرميـنيا فـشعبـها تعـرض أيضاً
لألبـادة اجلـماعـيـة مـرات لكـنـها
عـــامـــرة ومـــنـــذ الـــعـــشـــريـــنــات
ـســارح ثـابــتـة ودور سـيــنـمـا(
20مـــــســـــرح في الـــــعــــاصـــــمــــة
يـيـريـفـان) كل مـنـهـا مـتـخصص
بــنـــوع درامـي مــحـــدد أُقـــدر كل
اجلــــهـــــود الـــــتي بـــــذلـــــنـــــاهــــا
ــســرحــيــة الــتي والــنــصــوص ا
كُـتـبت وحـتى الـكـتب التـوثـيـقـية
ــســرح الـذي الــتي بــحــثت عـن ا
تـعـنـيه لـكـنـني أسـأل اجلـمـهـور
ـسـرح ولـيس الـنـخـبـة هل كـان ا
في حـياتـكم خُـبـزا للـوعي مـنذ
نعوم فتح الله السحار والى حد
اآلن? لم ولـن تــــــقــــــدم الــــــدولـــــة
الـعـراقــيـة الـدعم الــذي أنـتـظـره
ــــســـرحــــيــــ طـــوال قــــرن من ا
الزمان وأنا عـلى يق ثابت بأن
ــســرح هــو مـــدرســة الــشــعب ا
ســـيــكــون هـــنــاك عـــطــاء واضح
ومــؤثــــــــــــر وجــديــر بــاألشــادة
عـــنــد الــبــحـث عن بــدائل أُخــرى

فقط.

4

بولص ادم

غالف الكتاب

ر سعدي شاعر فلسطيني



ÍbOJF « wKŽ

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5
WðuN « …dHŠ Âb ²Ý≈ gŽ«œ ∫f²¹«— ÊU uO¼

ÁU¹U×{ 5 U¦ł s  hK ²K

ـيـداني عـلى أرض الواقـع عالقة مـهـمة الـعالقة بـ الـنـظريـة وتـطـبيـقـها ا
وجـدلـيـة وتـكـاد ان تـكـون هي األسـاس الـتي تـقـوم عـلـيه فـلـسـفـة الـوجود
الـبشري على االرض ومن هنا جاء التـأكيد على ضرورة ان يرافق القول
لموسة الـغرض منه هو الفائدة ا والـتنظير بشكل عام فعل ميداني داعم 
لـلنتائج الراقية للنظرية وبغيـر ذلك تبقى العالقة ب القول والفعل ال قيمة
بـدال من ان يـكــون تـنـظـيـر لـهـا من خـالل حتـول الـقـول الى كــذب فـاحش 
ـسـتوى راقي حلـركـة احلـيـاة الـيومـيـة ومن هـنـا فـان الـقـول سـواء عـلى ا
ـثل جـانب ــؤسـسـات والــدول  الـفـردي او اجلــمـاعي أو عـلـى مـسـتـوى ا
يـداني في اجلهة األخـرى هو الذي الـتنظـير في الوقت الـذي يظل الـفعل ا
يـعطي تصورا أو يـوصل رسالة للـمتلقي عن مـدى تطبيق اجلـانب النظري
عـلى أرض الـواقع لـغـرض ان تـكـتـمل الـصـورة الن اكـتـمـال الـصـورة هو
طـلوبة وبدونهـا ال قيمة لكل مـا قيل ويقال لذلك وصف الـنتيجة النـهائية ا
ـصــطـفـى (صـلى الــله عـلــيه واله وصــحـبـه وسـلم) الــشـخص الـرســول ا
نـافق الـكـاذب والـشـخص الـذي ال يـدعم كالمه بـفـعل مـيـداني مـلـمـوس بـا
نـافق ثالث مـنـهـا اذا حـدّث كـذّب واذا وعـد أخلف حـ قـال:  صـفـات ا
كـما جـاء في صـحيح الـترمـذي رقم احلديث 2631وفي وإذا أؤتـمن خان 
همـة لقيمة القول لذلك يدانـي هو التجربة ا الـفكر االسالمي يظل الفعل ا
ا يستحقه ككالم تكمن قيمته  الـتأكيد على الفعل لغرض تغطية القول 
االعـتباريـة بجانـبه التطـبيقي االمـام علي (علـيه السالم) كمـفكر إسالمي
ـصطفـى   فقد ـسلـم كـونه باب مـدينـة علم الـنبي ا ومن أهم الـعلـماء ا
رتبطة بضرورة توعيه الناس على أهمية الفعل اشار في مجمل أحاديثه ا
الـداعم للـقول حـ قال (وعـد الكـر نقـد وتعـجيل.. ووعـد اللـئيم تـسويف
وتـعطـيل) وبـذلك تـكون عـمـليـة ربط الـفـعل بالـقـول هنـا مـبـنيـة عـلى أساس
لموس والـعكس صحيح نـوعية القـائل فالكر دائـما يقرن قـوله بالفـعل ا
بـالنسبة للئيم والقار الـكر يعرف مدى الفرق الواضح خلصائص كل
من الـشخص الكر والـشخص اللـئيم على مـستوى التـعاطي مع األشياء
بـشـكل عـام في احلـيـاة هـذا مـا يـتــعـلق بـاجلـانب الـفـردي أمـا مـا يـتـعـلق
رتـبط بعالقـة الناس بـقادتـها فقـد أكد االمـام علي   على بـاجلانب العـام ا
يداني لقرارات الدولـة لغرض إدامة الصلة ب جمهور ضـرورة التطبيق ا
قال ما ن يخطـطون وينظرون وينفـذون ح قال (خيُر ا الـناس وقادتها 
يداني ألهمـية القول تكمن في تنفيذه وليس صـدقّه الفعال) اذا فالصدق ا
في اقـراره على الـورق فقط  اذ يـظل عدم الـتطـبيق يالزم احلـالة بـالشكل
تنوعة تلقي بقوله (حبر على ورق) فاحلبر هنا بدالالته ا الـذي يستهجنه ا
ا ـتعددة  البد ان يأخذ طريقه للتـطبيق واال فسيظل على الورق فقط  وا

ادية مـعا  وهذا ما يعاني يـفقده قيمته االعـتبارية وا
مـنه الـعـراقـيون الـيـوم  حـيث  الـكالم عـامـر ومـنمق
والتطبيق بعيد كل البعد عن متناول  أيدي الناس.

»}d»—∫ أطباء يعطون نصائح الى نساء وفتيات حول أضرار اخلتان
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إمـكــانـيـة اخلـروج واســتـعـادة حـيـاة
اجتـماعـية وتـشذيب حليـتي حتى ال
أشـــبه الـــدب بــعــد الـــيــوم".وخـــفــفت
الــقـيـود عــلى احلـركــة في الـبــرتـغـال
وصربـيـا وبلـجيـكا والـنـمسـا وتركـيا
وإســرائـــيـل ونـــيـــجــيـــريـــا وتـــونس
ولــبــنــان لـــكن بــشــكل مــحــدود.وفي
الغـوس قـال سـائـق احلـافـلـة غـانـيـو
أيــيــنال بـســرور "قــطــعـنــا شــهـراً من
ـال اجلـوع والـعـنـاء. اآلن سـأكـسب ا
من جـديـد وأطـعم عـائـلـتي".وتـختـلف
األمـور في مـنـاطق أخـرى من الـعالم
تـاجر في مونـتريال فقد أرجئ فـتح ا
ألسبـوع نظراً لـلعـدد القـليل جداً من
ـسـتـشـفـيـات ـتـوافـرة في ا األسـرة ا
وخطر أن يتسبب رفع العزل بارتفاع
في عدد احلـاالت التي يتـوجب نقـلها
ـسـتـشـفى.وفي جـزيـرة مـايـوت إلى ا
الفـرنسـية في احملـيط الهـندي أرجئ
رفع الــعـزل الــذي كـان مــقـرراً في 11
أيار ألن "الـفايـروس يـتحـرك بحـرية"
كــمــا أكــد رئــيس الــوزراء الــفـرنــسي
إدوار فيـليب. فـيمـا أحصت إسـبانـيا
 282ألــفــاً و 891عــاطل إضــافي عن
الـعـمل في نـيـسـان/ابـريل مـعـظمـهم
في قـطـاع الـسـيـاحـة بـعـدمـا سجـلت
 300ألف في آذار/مارس كما أعلنت
وزارة الـــعــمل الـــثالثــاء.وبـــلغ حــجم
ــســاعـدات الــعـامــة لــلـعــاطــلـ عن ا
العمل "مستـوى تاريخي" مع ارتفاعه
بـنــسـبـة  %137في نـيــسـان/ابـريل

وفق ما قالت الوزارة في بيان.

"ماليـــ من أبـــنـــاء كــالـــيـــفـــورنـــيــا
احـترمـوا قـواعـد الـعزل وبـفـضـلهم
بـتنـا قادريـن على االنـتـقال لـلـمرحـلة
الــثــانــيــة". ويــتــعــرض هــذا احلــاكم
ـوقـراطي لـضـغط مـتـزايـد لـرفع الـد
الـــعــزل وإعـــادة تــنـــشــيط اقـــتــصــاد
واليته اخلامس في الـعالم من حيث
ـعــضـلـة إجــمـالي الــنـاجت احملــلي.وا
نـفسـهـا تتـكـرر في كل أنحـاء الـعالم
بــ احلـذر من الــنـاحــيـة الــصـحــيـة
وضـــــــــــرورة إعــــــــــادة احلــــــــــركــــــــــة
االقتصـادية.وتؤثـر تدابيـر العزل في
ــتـحــدة خــصـوصــا عـلى الــواليـات ا
الـعـمال الـهـايـتـي في مـجـال تـربـية
الـدواجـن وهي يـد عـامــلـة رخــيـصـة
لـكن حـيويـة في بـلـد يـخـشى الـنقص
في الـلـحـوم.وقـالت تـيـنـا ( 27عـاماً)
العـامـلة في مـصـنع للـحـوم الدواجن
في جـورج تـاون في ديالويـر لـوكـالة
فـرانس بـرس "كل يـوم أدعـو الله أال
يــحــصـل لي شيء" مــضــيــفــةً "أريــد
الـبـقـاء في بـيتـي مع أوالدي الـثالثة
لكن ال خـيار أمـامي الفـواتيـر تنـهال
ـــــيـــــنــــاً ويـــــســـــاراً".ووسط عـــــليّ 
احـتــيـاطـات هـائـلــة خـفف نـحـو 15
بـلـداً أوروبيـاً االثـنـ بـعض تـدابـير
العزل. وفتحت احلدائق في إيطاليا
انيا تاحف في أ وأماكن العبادة وا
وتــشـــكــلـت صــفـــوف طـــويــلـــة أمــام
صــالــونـات تــصــفـيـف الـشــعــر.وقـال
ألــكـســيس بـروتــوبـابــاس في أثـيــنـا
مـسروراً "كـنت انـتظـر بـفارغ الـصـبر

الــنـاس عـلـى الـبـقــاء مـحــجـورين في
بيوتهم ألسابيع عديدة وتسبب بشلّ
ي.يجري الـعمل حول االقتصـاد العـا
العالم على مـئات مشاريع الـلقاحات
دخـلـت حـوالى عـشــرة مـنـهــا مـرحـلـة
االخــتـبــار الــسـريــري وفق "مــدرسـة
ـنـاطق لـنــدن حلـفظ الــصـحـة وطـب ا
احلارة".وبـانتظـار ذلك تعـود احلياة
تـدريجـاً حـول الـعـالم إلى طـبيـعـتـها.
وتبدأ كاليفورنـيا أول والية أميركية
أقــرت عــزالً عـامــاً بــتـخــفــيف بـعض
الـتـدابيـر نـهـاية األسـبـوع كـمـا أعلن
حاكمها غافن نيوسوم.وقال نيوسوم

جــهـــتــهـــا أن اكـــتــشـــاف لـــقــاح هي
"فـرصـتـنـا اجلـمـاعـيـة الـفـضـلى لـهزم
الـــفــايــروس".وقـــالت ديـــر الين الــتي
نظمـت مؤتمـراً جلمع الـتبرعـات لهذا
الـغـرض "عـلـيـنـا تـطـويـره وإنـتـاجه
ونشره في كل أنـحاء العـالم بأسعار
ي مـعـقـولة".وجـمع الـتـيـلـيـتـون الـعا
4 اخلاص بـالتـبرعـات مبـلغـاً قدره 7
مــلــيــارات يــورو يــهـدف إلـى تـمــويل
مــشـاريـع األبـحــاث عن لــقـاح.وتــؤيـد
ية رأي دير الين منظمة الصـحة العا
كن أن بأن وحده اللـقاح أو العالج 
يضع حداً للوباء الذي أجبر مليارات

القياسـات الصحـية والتقـييم االثن
وذجه حول تـطور الوباء مراجعـة 
وهو أحـد النـماذج األكـبر في الـعالم
إذ تــــوقع وفــــاة  135 ألف شــــخص
بــالـــوبــاء في الــبـالد بــحــلــول  4آب
وليس  72ألفاً كـما ذكر سـابقاً وذلك
بسـبب رفع الـعزل الـسابق ألوانه في
ــــــنـــــاطـق في الــــــواليـــــات بـــــعـض ا
ـــتــحــدة.وأقـــر الــرئــيـس األمــيــركي ا
دونــــالـــــد تــــرامب األحــــد بــــأن بالده
سـتــخــسـر " 75ألـفـاً  80ألـفـاً 100
فوضية ألف شخص".ورأت رئيسـة ا
األوروبيـة أورسوال فـون دير الين من

) أ ف ب) - أودى { واشــــــــــنــــــــــطن
ــسـتـجــد بـحـيـاة فـايــروس كـورونـا ا
أكــثـر من ربع مــلــيـون شــخص حـول
الـــعـــالم مـــنــــذ ظـــهـــوره في كـــانـــون
األول/ديـــســـمـــبــر فـي الــصـــ وفق
تــعــداد لـوكــالــة فــرانس بـرس إال أن
زيد االنحسار الظاهر لـلوباء يحفز ا
من الـدول ال سـيـما فـي أوروبا عـلى
ــفــروضــة عــلى تـــخــفــيف الــقــيـــود ا
الــسـكـان.فــقـد تــراجع عـدد الــوفـيـات
اليومية في األيام األخيرة في أوروبا
بشكل ملحوظ ما دفع السلطات على
رفع بـعض الـقـيود.لـكـنـهـا أبـقت على
لـزوم الــتـبـاعـد االجــتـمـاعي وفـرضت
تدابـير جـديدة مثـل االرتداء اإللزامي
لــلـقــنـاع في وســائل الــنـقل الــعـام أو
ــتــاجـر واألمــاكن الــعــامـة تــفــاديـاً ا
وجة إصـابات جديـدة.وفي الواليات
تحدة قـررت بعض الواليات كذلك ا
رفع إجراءات الـعـزل. وسجـلت البالد
أدنى عدد وفـيـات يومـية االثـن مـنذ
مطلع نـيسـان/ابريل مع وفاة 1015
شخصـاً في الساعات الـ 24 األخيرة
جراء إصـابـتـهم بكـوفـيد- 19مع ذلك
تبـدو الصـورة مظلـمة بـالنـسبـة لهذا
تحدة البلد.فـقد سُجل في الواليـات ا
أكـبـر عـدد وفـيـات في الـعـالم بـلغ 68
ألفـاً حتى اآلن ويفـترض أن تـتجاوز
مـئـة ألف وفـاة اعـتـبـاراً من حـزيران
وفق الـعـديـد من الـنـمـاذج الـوبـائـيـة
التي ال تتـوقع توقـفاً مفـاجئاً النـتقال
الـعـدوى خالل الـصـيف.وأعـاد مـعـهد

الكيالي. وقالت ان (الـكشف عما حدث
ـــقـــابــر في الـــهـــوتـــة وغــيـــرهـــا من ا
اجلـــمــاعـــيــة فـي ســوريـــا يُــعـــد أمــراً
جـوهــريـا الكـتــشـاف مــا حـدث لـآلالف
ن أعدمهم تـنظيم الـدولة وإخضاع
قاتليـهم للمحـاسبة). وقال الـتقرير إن
نـطـقة (بعض الـسـكـان احمللـيـ في ا
أدلــوا بــشـــهــاداتٍ تــفــيــد بـــتــلــقــيــهم
تهـديدات من مـقاتلـي داعش بإلـقائهم
في حفرة الـهوتـة. وقال بعـضهم إنهم
رأوا جــثــامـ مــتــنــاثــرة عــلى حــافـة
الوادي). وأظـهـر مقـطع مـصور نـشره
الـــتـــنـــظـــيم عــــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجتمـاعي عام  ?2014مجمـوعة من
عنـاصـره يلـقـون بجـثـماني شـخـص
في حفـرة الهـوتة بـعد قـتلهـما.وأرسل
باحـثون تـابعـون للـمنـظمـة احلقـوقية
الـدولـيـة طـائـرة مـسـيَّـرة السـتـكـشـاف
حــفــرة وادي الــهــوتــة; مــا أســفــر عن
العثور على  6جثث كانت طـافية على
اء في قاع الـهُوّة. لكن نـتيجة سطح ا
حتلـيل الـرفات أكـدت أنهم قـتـلوا بـعد
فترة طويـلة من مغادرة تـنظيم الدولة
لـلـمـنــطـقـة.وتـرجّح خــرائط جـغـرافـيـة
اذج طـبـوغـرافـيـة أن عـمق الوادي و
ــكن لـلــطــائـرات ــا  أكــبـر بــكــثـيــر 
ــمـكن أن ــرة مـســحه وأن من ا ـســيَّ ا
تكـون هناك جـثامـ في األسفل حتت
نـظمة الدولية إن اء. وقالت ا سطح ا
(اجلـهــة الـتي تـســيـطــر عـلى الـوادي
وقع يـقع علـى عاتـقـهـا الـتـعامل مـع ا
ة والعـثور على بوصفه مـسرح جـر
ـفـقـوديـن والـتـحـقـيق فـي مـقـتـلـهم) ا
ـتــاخـمـة ـنــطـقــة ا .وتـســيـطــر عـلـى ا
ــعــارضــة لــوادي الــهــوتـــة فــصــائل ا
ـدعـومة من تـركـيـا والتي السـوريـة ا
تــقــاتل حتت لــواء اجلــيش الــســوري
الـوطـني.وسـيـطـرت تلـك الـقوات عـلى
اضي بعد معركة مع نطقة العام ا ا
ــقـــراطــيــة وهــو قــوت ســـوريــا الــد
حتالف بقـيادة كرديـة جنح في حترير
شمال شـرق سوريـا من تنظـيم الدولة

اإلسالمية.
الـى ذلك  أفـــــادت وكــــــالـــــة األنـــــبـــــاء
الـــســـوريــــة الـــرســـمـــيـــة (ســـانـــا) أنّ
الـدفـاعـات اجلـويــة الـسـوريـة تـصـدّت
لــيـل اإلثــنــ لــصـــواريخ أطــلـــقــتــهــا
طــائــرات حــربــيــة إســرائــيـلــيــة عــلى
مستودعات عسكرية في شمال البالد
مشيـرة إلى أنّ التدقـيق ال يزال جارياً
فـي "اخلــــســـــائــــر الـــــتي خـــــلّــــفـــــهــــا
العدوان".وقالت الوكـالة في نبأ عاجل
"وســـائط الـــدفــاع اجلـــوي تـــتـــصــدّى
لعدوان إسرائيلي عـلى مركز البحوث
في حــلب".والحــقــاً نــقـلـت "سـانــا" عن
مــصــدر عـــســكــري قـــوله إنّ طــائــرات
حـربـيـة إسـرائـيـليـة أطـلـقت صـواريخ

ـــســـتـــودعــات اســـتـــهـــدفت "بـــعض ا
العـسـكريـة في مـنطـقة الـسـفيـرة وقد
تـــصــــدّت وســـائط دفــــاعـــنـــا اجلـــوي
ـعادية ويـتمّ التدقيق في للصواريخ ا
اخلـسـائـر الـتي خـلّـفـهـا الـعـدوان".من
ــرصـد الـسـوري حلـقـوق جـهـته أكّـد ا
اإلنـسـان أنّ "انــفـجــارات هـزّت مـواقع
ـيلـيشـيـات اإليرانـية قوات الـنظـام وا
في معامل الدفاع شـرق حلب" مشيراً
إلى أنّ الغارات "استهدفت الفرع 247
+معـامل الدفـاع+ بـالسـفيـرة" الواقـعة
جـنـوب شـرق مـديــنـة حـلب و"أسـفـرت
عن تـدمــيـر مـســتـودعــات ذخـيـرة من
دون ورود مـــــعــــلـــــومـــــات عن حـــــجم
ـرصد اخلسـائر حـتى اآلن".كمـا أفاد ا

عن غــارات أخــرى اســـتــهــدفت شــرق
ـــرصــد "دوّت ثـالثــة ســـوريــا.وقـــال ا
ـيادين انفـجـارات عـنـيفـة في بـاديـة ا
في ريف دير الزور تزامناً مع حتليق
طـــائـــرات مـــجــــهـــولـــة يـــرجّح أنّـــهـــا
إسرائيـليـة استهـدفت مواقع انـتشار
ــيــلـيــشــيــات اإليــرانــيـة دون ورود ا
مـعـلـومـات عن حــجم اخلـسـائـر حـتى
اآلن".وردّاً على سـؤال لـوكـالـة فرانس
بـرس رفـض مـتــحــدّث بـاسـم اجلـيش
اإلسرائيلي اإلدالء بأيّ تعليق.وكثّفت
اسـرائـيل في األعـوام األخـيـرة وتـيرة
قصـفها في سـوريا مـستـهدفـةً بشكل
أســاسي مـــواقع لــلــجـــيش الــســوري
وأهـدافـاً إيـرانـيـة وأخرى حلـزب الـله

الــلــبـــنــاني.ولــيل اخلـــمــيس الــفــائت
أطــلــقت مــروحـيّــات إســرائــيــلـيّــة من
أجــــواء اجلــــوالن الـــســــوري احملــــتلّ
صـــواريـخ عـــلى مــــواقع فـي جـــنـــوب
سوريا في غارات "اقتصرت أضرارها
ـادّيات" بـحـسب وسـائل إعالم عـلى ا
سوريّة رسميّة.وأتت تلك الغارات بعد
ـــاثـــلـــة اتّـــهـــمت ضـــربـــات جـــوّيـــة 
الـــســــلـــطـــات الـــســـوريــــة إســـرائـــيل
بــتــنــفــيــذهــا.وتُــكــرّر إسـرائــيـل أنــهـا
ـــا تـــصـــفه ســـتــــواصل تـــصـــدّيـــهــــا 
حـاوالت إيران الـرامـية إلى تـرسيخ
وجـــودهـــا الـــعـــســـكـــري في ســـوريـــا
وإرسـال أسـلــحـة مـتــطـورة إلى حـزب

الله.
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قالت مـنـظمـة هيـومـان رايتس ووتش
إن ما يُـعرف بـتنظـيم داعش اسـتخدم
حـفـرةً في شــمـال شـرق ســوريـا لـدفن
جــــثـــامــــ أشـــخـــاص اخــــتـــطــــفـــهم
واحــتــجـــزهم أثــنــاء ســيـــطــرته عــلى
ـنـطـقـة. وبـدأ بــاحـثـون حتـقـيـقـاً في ا
األمر بعد تلقيـهم مقطعاً مصوراً عام
 ?2014يــظـــهــر عــنـــاصــر داعش وهم
يــلـقــون بــاجلـثــامــ في حـفــرة يــبـلغ
عـمــقــهـا  50مـتــرا في وادي الــهــوتـة
بريف مـديـنة الـرقة الـسـورية.وتـعتـقد
ـنـظــمـة احلـقـوقـيــة الـدولـيـة أن دفن ا
وقع استمر خالل اجلثام في هـذا ا
دة التي تلت حُكم التنظيم للمنطقة. ا
وطـلــبت هـيــومــان رايـتس ووتش من
الـسلـطـات احملـلـيـة في سـوريـا تـأم
وقع وإزالـة الـرفات واحلـفـاظ على ا
األدلـة جلـهـات الـتـحـقـيق. وعُـثـر عـلى
أكـثـر من  20مـقـبـرة جــمـاعـيـة حتـوي
ناطق التي كانت آالف اجلثام في ا
خـاضـعـة لـتـنـظـيم داعش في سـوريـا.
ويُـرجح أن مـن بـ الـضــحـايــا الـذين
ــقــابــر اجلــمــاعــيــة دُفــنــوا في تـــلك ا
نـشـطــاء وعـامـلـ في مــجـال حـقـوق
اإلنسـان وصـحـفيـ وسـكانـاً كـانوا
ــنـاطـق الـتي يــحـاولــون الــفــرار من ا
يــســيـــطــر عــلــيــهـــا داعش. وســيــطــر
الـتــنـظـيم عــلى مـســاحـة من األراضي
السورية تـقدر بحوالي  88ألف كيلو
مـتــر مـربـع امـتــدت من غـرب ســوريـا
إلى شـــرق الـــعــراق وفـــرض قـــواعــد
حـكمه الـوحـشـيـة عـلى نـحو  8مالي
نـاطق.ويُـعد شخص هم سـكـان تـلك ا
وادي الهـوتة الـذي يـقع على بـعد 85
كيلو متراً إلى الشمال من الرقة التي
اتخـذها الـتنـظـيم عاصـمةً له من أهم
ظـاهر زارات الـسيـاحـية احلـافلـة  ا
وقـع حتول الـطـبـيعـة اخلـالبة. لـكـن ا
ــدة بـ إلى بــؤرة رعب وعـقــاب في ا
عـامي  2013و ?2015وفــقـا لــبــاحــثـة
هـــــيــــومـــــان رايـــــتس ووتـش ســــارة
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ـوافق للثالث عـشر من شهـر رمضان الـكر بعد انعـقدت مسـاء االربعاء ا
ان العتيـد أعزنا الله به وبأعضائه البواسل االفطـار  جلسة إستثنائيـة للبر
ــواطن والـوطن في حـدقـات الـشــرفـاء الـنـجــبـاء الـذين وضـعـوا مــصـلـحـة ا
عيـونـهم وأغـلـقـوا علـيـهـا كي التـفـلت مـنهـم ويفـرطـوا بـهـا إنـهم أشرف من

الشرف نفسه ومن شريف روما ذاته..
وحسب ماأعـلنه رئيسه ـان نعم سـتعُقـد هذا اليـوم بعد األفطـار جلسـة البر
كـلف مصـطفى الـكاظـمي وكابـينـته الوزارية! احللـبوصي لـلتـصويت عـلى ا
فهل سـتُعقد اجللسـة هذا اليوم حقاً ? أم سـتُرحل إلى يوم غدٍ وهل سيمر
الكـاظمي وكابيـنته أم سيكون مـصيره كسـابِقَيه حيث ال يـعلم بهذا إال الله
كـونات والراسـخـون بالـترتـيب والتـنـظيم والـتحـصيص والـتـخصـيص من ا
واألحزاب والـكتل الكردية والسنية والشـيعية وأهل العمائم السود والبيض
ـصلحة ( سوّد وستـكون الصراعـات داخلية وخارجـية وحسب الوالءات وا

الله وجوهكم والأراكم خيراً) و( هسه راح تصير اللعبة طم خريزه ).
ر ? لو ميمر? شتكولون. هسه 

أيام زمـان .. زمان يازمان عـندما كنا أطـفاالً نلهـو ونلعب ونتشـاطر والنعبأ
حلة لو رشت شرقت لو غـربت)  كنا نـلعب في الدربونـة  بالـدنيا(طـشت
العـمارة في النـجف في يومٍ كانت لـيلته السـابقة مطـيرة ولكن الـيوم التالي
كـان اجلـو بـديـعـاً والـسمـاء صـافـيـة وزرقـتـهـا تمـنـحك احلـيـويـة والـنـشاط 
إستـهوانا هذا اجلو فلعبنا لعبة طم خريزه وأثناء اللعب مرَ علينا معممان
أحدهـما مـعتم بـالعِـمة السـوداء( يعـني سيـد من نسل رسـول الله ص والله
أعلم) واآلخـر عمامته بيضـاء ( يعني مومن)  وكانا يتـناقشان بصوتٍ عالٍ
تـردية واجلاللة هل أكـلهما وقد إخـتلفـا حول مسألـة فقهيـة عن النطـيحة وا
حالل أم حرام  ولـقد تـوقفـا بالـقرب مـنا يـنتـظران زمـيل لهم تـأخر عـنهم 
ـصطلـحات غـريبة وألول مـرة تطرق لذلـك سمعـنا كل كالمهـم  ولكن هذه ا
مسـامعـنا( سـالفـتي بيـها ربـاط )  بعـد أن غادرا إنـقسـمنـا فريقـ  فريق
ـومن ونـحن النـعـرف من حـديـثـهـمـا أي شـيئ يـؤيــد الـسـيـد وفـريق يـؤيـد ا
هم وكي الحتدث فـكيف إذن نؤيـد هذا ونـقف ضد ذاك ( عل الهـوبعـة )  ا
بيـننـا مشـكلـة إلتجـأنا إلى الـطريـقة احملـببـة لنا فـي حسم خالفـتنا وهي أن
نتـفق عـلى واحـد من بيـنـنا يـقـوم بقـلع شـعـرات من حاجـبه ونـنوي( الـسـيد
ـقــلــوعـة من احلــاجب بــالـزوجي صح يــو غــلط)  فـأذا كــانت الــشـعــرات ا
ــومـن صح وإذا كــانـت بــالـــفـــردي يــحـــصل الـــعــكس فـــالـــســيـــد غــلـط وا
ويالـلمفجاءة الولد صاحبنا هلس حـاجبيه األثن وماعرفنا السيد صح لو
ـومن... وصـلت الـفـكـرة.. (هـسه اجلـمـاعـة بـعـد االفـطـار راحـوا يـبـلـشون ا
يسـوون احلـزورة ويهـلسـون الشـعر لـكن مـو شعـر احلاجب راح يـهلـسون
ر الكاظمي يو ال طبعاً الكل راح شعـر التحتاني شعر اجلوه ويشوفـون 
يـزان والسـنـة اللي عـدهم العـيارات يشـتـغل بالـهلس األكـراد اللـي بيـدهم ا
ـيزان والشـيـعة الـلي يـشوفـون عـدد ووزن الـشعـرات  وبـالنـتـيجـة يـنقـلب ا

وتضيع العيارات ويتقاسمون الشعرات ألن الهلس مفيد )٠
ر ال... ميمر .. شتكولون٠ ر ? لو ال.... 

مـرْ لو مـامـرْ الـشعـب شراح يـحـصل ( الـشعـب كاعـد عل احلـديـدة ال والله
كونات مـزق ب ا كـاعد عل القازوق ) مـر لو مامر... الوضـع في العراق ا
ـنـتـشـرة أنـقـذت احلـكـومة والـكتـل واألحزاب مـتـردي جـداً جـداً  كـورونـا ا
.. نـعم كورونا وبـاء فتاك ـيلـيشيـات وأجّلت سقـوطهم إلى ح واألحزاب وا
ـقـبـلـة مخـيـفـة جـداً حيث وهو مـنـتـشـر في العـراق  واألزمـة األقـتـصاديه ا
ـوظـفـ تـدنـي أسـعـار الـنـفط بـحـيث ال تـســتـطـيع احلـكـومـة سـداد رواتب ا

تقاعدون رواتبهم) تقاعدين ( اليوم 6 أيار وحلد اآلن لم يستلم ا وا
الية حتى لو إحتراق كل هـذا ال يهم السياسي  فاألكراد يريدون وزارة ا
العـراق.. هـاي الـوزارة هي أم الـعـيـشة والـشـيـعـة مـنبـطـحـ لـهم والنـعرف
ان األقـليم ومـنافـذ العراق في السـبب لديـهم أقلـيمـهم ووزارات األقليـم وبر
األقلـيم ونفط العـراق في األقليم يأخـذوه كله واليعطـوك سنتاً وأنت تـعطيهم
ـئة ويـعرقـلون من واردات الوسـط واجلنـوب مانـسبـته تـتجـاوز العـشريـن با
تشـكـيل الوزارة ويـستـطـيعـون عرقـلـة كل مسـارات احلـكومـة األحتاديـة ولو
ــلـعب ـالــيـة لــو أخــرب كل شـيئ.. لــو ألـعـب لـو أخــرب ا تـنــطـونـي وزارة ا
ويهـددون باألنفصـال( أمشي عليكم الـله ومحمد وعـلي إنفصلوا.. إرتاحوا
وأريــحــونــا )  والــيــوم أذا إنـعــقــدت اجلــلــســة الــتي أشـك في إنــعــقــادهـا
سـتتوضـح األمور وسـيتضـح مصداق قـولي هـذا بإتفـاق األكراد مع الـكتل
ـالـيـة أمـا الكـتل ـة وحتـاصص الـوزارات ذات األيـرادات ا الـسنـيـة لـلـمـغـا
الـشــيـعـيــةفـهم اليـهـمــهم من أمـر الـبــلـد والـشـعـب اي شـيئ جـاعَ أو ضـاعَ
قـدار حتـقيـقهـم للـمكـاسب الـتي تضـمن لـهم البـقـاء في السـلـطة وحتـقيق

مصالح اجلارة العزيزة التي هي أهم من مصالح البلد.
أتمـنى أن يعبر الـكاظمي وهـو حتماً سـيعبر لـلتخفـيف من حدة األزمة التي
شـكلة هي مع عـلمي بأن األوضـاع لن تتـغيـر كثيـراً ألن ا ر بـها الـعراق 
شكلة الرئيسـية هي في بنية النظام ـا ا ليـست برئيس الوزراء وكابينته وإ
نـظـومـة السـيـاسيـة الـقـائمـة عـلى إسس مـتهـرئه وبـالـية السـيـاسي وخـلل ا
ـة وسوء الظن والوالءات اخلـارجية  فإذا لم يتم غا أسس احملـاصصة وا
ـا يـحـقق مـعـاجلـة بـنـيـة الـنـظـام الـسـيـاسي وأذا لم يـتم تـعـديل الـدسـتـور 

مــصــالح الـشــعب ســيـبــقى الــوضع كــمـا هــو عــلـيه من
ـتــحـكــمــة  وكـان الــله في عـون ســيــطـرة األحــزاب ا
الـكـاظـمي أذا لم يـخـرج مـن سـيـطـرتـهم... أتـمـنى له

النجاح والتوفيق وللعراق عبور هذه األزمة.
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مجـلس سيـادي انتـقالي يـضم عسـكري
ومـدنــيـ احلـكم في الــدولـة.وتـقـول بـدر
الــدين "خالل الــعـقــود الـثـالثـة األخــيـرة
ـــارســـة الــعـــادة ووصـــلت الى ازدادت 
مـنــاطق جـغـرافـيــة لم تـكن تـعــرفـهـا مـثل
جــبـال الـنــوبـة (جــنـوب) كــمـا عـادت إلى
ــدن الــتي كــانت تــخــلت االنــتــشــار في ا
ــرة األولى الــتي عــنــهــا".ولــيـسـت هـذه ا
جتــري فــيــهــا مــحـــاولــة لــتــجــر عــادة
اخلـــــــتــــــــان. فـي عـــــــام  ?2015 إدراج
الـتـعـديل في قـانـون الـطفـل.وتوضـح بدر
ـان قام الديـن أنه بعـد وصـوله إلى البـر
البشير بإلغاء النص "بضغوط من بعض
".وترى بدر الدين رجال الدين اإلسالمي
أن "الـعقـاب يـجب أن يشـمل جـمـيع أفراد
أسرة الطـفلة الـتي تُرتكب في حـقها هذه
ــة".وتــقــول مــنــال عــبــد احلــلــيم اجلــر

ــادة مـن يــقــوم إغالق احملـل".وتــعـــاقب ا
بـالفـعل سـواء أكـان طبـيـبـا أو طبـيـبة أو
زائرة صـحيـة.وبـحسب إحـصاءات لأل
ــــتــــحــــدة عــــانت  %87من الــــنــــســــاء ا
والـــفــــتـــيـــات الــــســـودانـــيــــات من هـــذه
مـارسة.وتنـتشـر عادة خـتان اإلناث في ا
عـدد من بلـدان إفـريـقيـا والـشرق األوسط
نـاطق الـريفـية.في وآسيـا وخـصوصـا ا
وجب مـصـر اجملاورة يـحـظـر اخلـتـان 
القـانون و تـشديـد عقـوبة مـرتكـبها في
 2016لــتـصل إلـى سـبع ســنــوات سـجن
تحدة بعد إحصاء نشرته مـنظمة األ ا
لـلـطـفـولـة (يـونـيـسف) أشـار الى اقـتـراب
نسـبة الفـتيـات والنـساء الـلواتي أُجريت
لـهن عـمـلـيـات خـتـان بـ أعـمـار  15و49
عاما في مصر من .%90وتعبّر الـناشطة
النسويـة السودانيـة زينب بدر الدين عن
سعادتها بالتعديل وتقول لفرانس برس
"هذا أمـر مهم جدا لـلنـساء السـودانيات
ويؤكـد أنـنا قـطعـنـا خطـوات".كمـا رحبت
.وقال الـيونـيـسيف بـخـطوة الـسـودانيـ
ـنــظـمــة في اخلـرطــوم عـبــد الـله ــثل ا
ــمـارسـة لــيـست فــاضل في بـيــان "هـذه ا
فــقـط انــتــهــاكًــا حلــقــوق كلّ طــفل إنــهــا
ارسة ضارة ولـها عواقب وخـيمة على
الصحة البدنية والعقلية للفتاة".وأضاف
"عـلى احلـكـومـات واجملـتـمـعـات علـى حد
ســـواء اتــخــاذ إجــراءات فـــوريــة إلنــهــاء
ذلك".وتــــرى الـــنــــاشــــطـــة احلــــقـــوقــــيـــة
السودانية شـيرين أبو بكر ( 28عاما) أن
"جتــر اخلــتـان ال يــتــعـارض مـع الـدين
ولــيس هـــنــاك نص يــبــيح اخلــتــان هي
ـكن مـكـافحـتـهـا في ظل الـتـغـيـير عـادة 
ـا الـذي تــشـهـده الــبالد وأنـا ســعـيـدة 
يـحـدث".ويـعــيش الـسـودان حـالـيـا عـهـدا
جــديـدا بـعــد جنـاح ثــورته الـتـي شـهـدت
دورا بـــــارزا لــــلـــــمـــــرأة وأســـــقـــــطت في
نـيـسـان/أبـريل  ?2019الـرئـيس الـسـابق
ـدة 30 عـمـر الــبـشـيـر الــذي حـكم الـبالد 
اضي يتولى عاما.ومـنذ آب/أغسطـس ا

{ اخلــــــرطــــــوم) ,أ ف ب) - تــــــتــــــذكّــــــر
ــنـزل الــسـودانــيــة حـكم ابــراهــيم ربّـة ا
األربـعيـنـية حـتى الـيـوم الكـابـوس الذي
برح عاشـته قبل سـنوات طـويلـة واأللم ا
الـــذي أحــست به خـالل خــتــانـــهــا وهي
ـارســة ال تـزال مـنـتــشـرة في الـسـودان
هـا.كانت الذي يـتـجه الى منـعهـا وجتـر
ابـراهـيم طـفـلـة في الـسـابـعـة من عـمـرهـا
عــنـدمـا مـرّت بــهـذه الـتــجـربـة الــقـاسـيـة
وتــروي الـيــوم كــيف حـضــرت نــسـاء من
احلي الــذي كـانت تــقـطــنه عـائــلـتــهـا في
اخلـرطوم إلـى منـزلـهـا في يـوم العـمـلـية
ورحن يغـنـ ويزغـردن ويـرسمن احلـناء
ّ نـقـلـهـا إلى غـرفـة عـلى يـديـهـا.والحـقـا 
صـغـيـرة لـلـخـضـوع لـلـخـتـان الـذي يـقوم
عـــلى إزالـــة كـلّ الـــعـــضـــو الـــتـــنـــاســـلي
اخلـارجي أو أجزاء مـنه.وتـقـول ابـراهيم
الـــتي تــغــطي رأســـهــا بــوشــاح لــوكــالــة
فرانس "شعرت بألم مبرح في كل جسمي
ــدة أسـبــوع".وتــضـيـف حـزيــنـة الزمــني 
"راحت فــتــيـات أعــرفــهن ضــحـايــا لــهـذه
الـعـادة وفـقـدن حـياتـهن.. وفـي الزواج ال
مـــتـــعـــة بـل ألم وتـــعب".وأقــــرّ مـــجـــلس
الـوزراء الــسـوداني تـعـديـال في الـقـانـون
اجلـــنـــائي يـــنص عـــلى أن جتـــر عــادة
دة اخلتـان ومعـاقبـة مرتـكبـها بـالسـجن 
أقــــــصـــــــاهــــــا ثـالث ســــــنــــــوات مـع دفع
غـرامة.ويـنـتظـر أن يقـرّ مـجلـس السـيادة
االنـتـقالي بـدوره خالل اجـتـمـاع مـشـترك
مع مـجلس الـوزراء الـتـعديل لـيـتم نـشره
ويــصـبـح قـانــونـا. لــكن لم يُــحـدد مــوعـد
ــادة لـالجــتـــمــاع بـــعــد.وجـــاء في نص ا
ـة كل من يقوم عـدّلة "يعـد مرتـكبـا جر ا
بــإزالــة أو تـشــويه الــعــضـو الــتــنــاسـلي
لألنثى ما يـؤدي إلى ذهاب وظـيفته كـلياً
أو جزئـياً سواء كـان داخل أي مسـتشفى
أو مركـز صحـي أو مسـتوصف أو عـيادة
أو غــــيـــرهـــا مـن األمـــاكن; ويــــعـــاقب من
ة بالـسجن مدة ال تـتجاوز يرتكب اجلـر
ثالث ســنــوات وبــالـغــرامــة. كـمــا يــجـوز

ــســتـشــارة في حــمـلــة "ســلـيــمــة" الـتي ا
ـنــاهــضـة أُطــلــقت قـبـل خـمس ســنــوات 
الـعـادة "نحن سـعـداء بـهـذا الـتعـديل في
الـقـانـون" مـضـيـفـة "لـكن طـبـعـا الـقـانون
وحـده ال يـكـفي ال بـدّ من حـمالت تـوعـية
لـلمـجـتـمع".وتقـول ابـراهـيم "نتـمـنى بـعد
تــعـديل الــقـانــون أن يـدرك كل الــنـاس أن
الفتاة كما ولدت سـليمة يجب أن تعيش

سليمة".
ـكـافـحـة الى ذلك قـالـت جلـنـة سـودانـيــة 
الــفـسـاد يــوم اخلـمـيـس إنـهـا ســتـصـادر
عـــــددا من قـــــطع األراضـي الــــكـــــبـــــيــــرة
والــعــقـارات الــســكــنــيــة فـي الــعــاصــمـة
عزول عمر اخلرطوم من أقارب الرئيس ا
الـبشـير بـعـدما خـلـصت التـحـقيـقات إلى
أنـه  احلـصــول عــلــيــهـا بــشــكل كــبــيـر
بـسـبـب الـعالقـات األسـريــة.وقـالت جلـنـة

إزالـة الـتمـكـ إنـهـا صـادرت عـقارات من
صهر وأبنـاء وبنات إخوة الـبشير وكذلك
من وزير سـابق للـدفاع كان حـليـفا مـقربا
من الرئيس السابق.ونقلت الـلجنة ملكية
صادرة التـي بلغت مسـاحتها األراضي ا
اإلجمـاليـة حوالي  92ألف متـر مربع إلى
ــالــيـــة.وبــشــكل مــنــفــصل حــلت وزارة ا
الــلــجــنـــة أيــضــا مــجـــالس إدارة شــركــة
مطارات السـودان القابضـة وشركة مطار
اخلـــرطـــوم الـــدولي بـــســـبب اتـــهـــامـــات
بالفسـاد.واللجنـة مكلفـة من النائب العام
بتـفكـيك النـظام الـذي بنـاه البـشير وذلك
بــعــد اإلطـاحــة به في أبــريل نــيــسـان من
ــاضي.وتــشــرف الــلــجــنــة عــلى الــعـــام ا
ال الـعام حتقـيـقات في جـرائم تـتعـلق بـا
والــفــســاد مـن جــانب الــرئــيس الــســابق

. وأفراد عائلته ونظامه القد

تحدة ÊUL¦ł∫ نقل جثمان متوفي بكورونا في الواليات ا
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الـوقت الــنـعـيـمي ذكـر ان ادارة
ناديه تعـمل على نظام الرواتب
مـع العـبـيـهـا وقـد انـقـطـعت عن
تـسلـيـمهـا لـلرواتب مـنـذ توقف
الــدوري وسط تــفــهم الالعــبـ
مـــؤكـــدا انـــهـم اســـتـــمـــروا في
االلــتـزام مع العــبــهم احملــتـرف

االفريقي رحيم اوالبي  
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{ ســيــئــول - اف ب:  اخــتــيــر
الـــــكـــــوري اجلـــــنــــوبـي ســــون
هـــيــونـغ-مـــ مــهـــاجـم نــادي
تـوتنهام االنـكليزي لـكرة القدم
من بـ أفضل خـمسة مـجندين
في كتيبته بعدما أنهى اجلمعة
تدريـباته العـسكـرية األسـاسية
الـتي امتـدت لثالثـة أسابيع مع

مشاة البحرية.
ونشر سالح مشـاة البحرية في
كوريـا اجلـنوبـيـة صورا لـسون
عـبــر صـفــحـته عــلى فـيــسـبـوك
وهــو يـحـمـل بـنــدقـيـة "أم-"16
ويـؤدي الــتــحــيــة بــعــد إكــمـال

مهمته.
وبـــدأ ســون تــدريـــبــاته في 21
نــــيـــســـان/أبـــريل الــــفـــائت مع
الــكــتـيــبـة  91الــتــابـعــة لــلـواء
الــــــتـــــاسـع في سـالح مـــــشـــــاة
الــبــحـريــة في جــزيـرة جــيــجـو
ـشي اجلــنـوبــيـة وتــضـمــنت ا
سـافـات طويـلـة وتدريـبات مع
سيل للدموع والبنادق. الغاز ا
وتُــعَـــد اخلــدمـــة الــعـــســكـــريــة
إلـزامــيــة عـلـى جـمــيع الــرجـال

القـادرين عـلى العـمل في كـوريا
ـدة عـامـ تـقـريـبا اجلـنـوبـيـة 
وهم يـشـكلـون اجلـزء األكـبر من
الـقوات الـتي يبـلغ قـوامها 600
ألف جـــنــــــدي مـــقــــابل جـــيش
كــوريـا الــشــمــالـيــة الــذي يــبـلغ
تــعـــداده حـــوالى  1,3مـــلـــيــون

جندي.
لــكن ســون كــان من بــ العــبي
كـوريا اجلنـوبية الـذين حصلوا
عـــــلـى إعـــــفــــــاء من اخلــــــدمـــــة
الــــعـــســــكـــريــــة بـــعــــد فـــوزهم
سـابقة كرة يدالـية الذهبـية  بـا
الـــــــقــــــدم فـي دورة األلـــــــعــــــاب
اآلســـــيــــــويـــــة عـــــام  2018في

إندونيسيا.
ــوجب شـروط اإلعــفـاء الـتي و
حـــصل عـــلــيـــهـــا الالعـب الــذي
شــوهـد يــذرف دمـوع فــرح بـعـد
الـفــوز عــلى الـيــابـان  1-2بــعـد
الــتــمــديــد يــحـــــتــاج فــقط إلى
إكــمـال تـدريــبه األسـاسي وأداء
حوالى  500 ساعـة من اخلدمة
اجملـتــمـعــيـة لــلـوفــاء بـالــتـزامه

بالتجنيد.

واسـتــغل سـون تـوقف الـدوري
اإلنــكــلــيـــزي بــســبب فــيــروس
ـستـجـد للـعودة الى كورونـا ا
بالده والــقــيــــــــــام بــاخلــدمــة

العسكرية.
وصــرح مــتـحــدث بــاسم سالح
مــشـــاة الـــبـــحــريـــة الـــكـــوريــة
اجلـنوبيـة لوكالـة فرانس برس
أن ســـون كـــان من بـــ أفــضل
خمـسة مـجندين من أصل 157

في كتيبته.
وقال "سـون كان استثـنائيا في
ا فيها كل الفـئات التدريبـية 
األخالقــــيــــات الــــعــــســــكــــريـــة

والتعليم األمني".
وانـتـهـى مـوسم الالعب الـبـالغ
من العـمر  27عامـا في الدوري
ـمـتــاز حـتى قـبل اإلنــكـلـيــزي ا
انـتـشـار فـيـروس "كـوفـيد-"19
حــــول الـــــعــــالـم .وفي أوروبــــا
حتـديـدا بعـدمـا تـعرض لـكـسر
ـــبــاراة أمــام فـي ذراعه خالل ا
16 أســــــــــتـــــــــــون فــــــــــيـال فـي 

شباط/فبراير.
 وقـــال ســـبـــيــــرز إنه عـــاد إلى

بــالده "ألســـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــاب
شخصية".

وال يــزال الــدوري اإلنـــكــلــيــزي
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ــشــاكـل االداريـة الـكــثــيــر من ا
والـفـنـيـة عـلى مـسـتـوى تـرتيب
ــشــاركـة في انــديـة الــدوري وا

البطوالت اخلارجية..
WOFO³D² « —UE²½«

 (الـزمــان) ذهـبت صـوب نـادي
بــغــداد الــريــاضي والــتــقت مع
عــضـو الــهـيــأة االداريـة احــمـد
عـــــــزت الــــــذي ذكـــــــر ان ادارته
مـلـتـزمـة جـراء العـبـيـهـا مـؤكدا
ـوسم في دعـمـه لـقـرار نـهـايـة ا
الـوقت احلـالي نظـرا لـصـعـوبة

باريات عودة ا
 واكــــد عـــــزت ان ادارة نــــاديه
ــئـة مـن مـبــالغ ســلــمت 40  بــا
الـــعــقـــود وهي بـــانـــتــظـــار مــا
سيصدر من اجلهـة العليا لكرة
ــا لـــهــا الــقـــدم حــتـى تــوفـي 

وعليها
وحـــول الالعـــبــ احملـــتـــرفــ
ـــتـــلك اربـــعـــة اضـــاف نـــحن 
العـبـ مـحـتــرفـ ثالثـة مـنـهم
من افـريــقـيـا واآلخــر من مـصـر
ونــــحن مــــلــــتــــزمــــون مــــعــــهم
ومـــتــــابــــعــــ لــــهم وجــــمــــيع
مــصـاريــفـهم مــسـتــمـرة لــغـايـة
انــــتــــهــــاء عــــقــــودهم او فــــتح
غـادرتهم الى الـطيـران اجلوي 

بالدهم
 وشــدد عــلى اهــمـيــة االلــتـزام
اجتاه احملترف خصوصا وان
الـفـيفـا مـتابع لـوضـعـهم وانهم
في نـادي بـغداد حـريصـ على
تطبيق العـقود االحترافية على

أفضل وجه
 في اخلتام توجهنا الى عضو
ادارة نــــــادي الــــــصـــــــنــــــاعــــــة
الـكــهـربـائــيـة ســيف الـنــعـيـمي
ـطالب والذي وقف في صف ا
ـوسم واالســتـعـداد بـانــتـهــاء ا
ـــوسم قـــادم يـــبـــدأ مع بـــدايــة
ــيــة ان كــانت الــدوريـات الــعــا
االوضـــــاع مــــــنــــــاسب فـي ذلك
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اخـــتــلـــفت اآلراء حــول نـــهــايــة
ـوسم احلـالي مـنـهـا من تـرى ا
انه مـن الـصـعـوبــة الـعـودة الى
باريـات ألسباب عديدة اجواء ا
ابرزهـا الـسـبب الرئـيـسي الذي
اوقف قـطـار الـدوري لـيس فـقط
في بـالدنـا بـل في اغــلب بــلـدان
الـعـالـم وهـو فـيــروس كـورونـا
الــذي اطــاح بـأكــبــر الـبــطـوالت
الـكـرويـة في حادثـة لـيـست لـها

مثيل مسبقاً .
الـــدوري الــعـــراقـي الــذي لُـــعب
بـدون جمـهـور في بـدايـة االزمة
وسط غـــيــاب مــركـــزيــة الــقــرار
جـراء ما رافق احتـاد كرة الـقدم
ـــســـتـــوى من مـــشـــاكـل عـــلى ا
االداري وضـــعت اعــــضـــائه في
ــطــاف خــارج نــطــاق نــهــايــة ا
الـتـغطـيـة والـيـوم ومع اشراف
عـتمدة من الهيـأة التطـبيعـية ا
الفيفا والتي بدورها تبحث عن
ا يناسب حل يرضي اجلمـيع 
توصيات اللجنة العليا للصحة
والــسالمــة والــتي تــمـنـع حـتى
اآلن اقـامة اي جتمـع سواء كان

رياضي او غيره
W b)« W¹UN½

 الالعـبون يـبـحـثون عن نـهـاية
ــوسم وسط خــدمــتــهم لـــهــذا ا
مـــخــــاوف ادارات االنــــديـــة من
ـستـحقات  ,وذلك تـوفيـر كافة ا
ـــا مــا جـــعل االمـــور تـــتــأزم ر
وسم والـتـأخـيـر حـول نـهـايـة ا
قــــائـم حــــتى اآلن ) ,الـــــزمــــان)
ـثلي التـقت مـجمـوعة مـا ب 
ادارات ومــدرب كـــروي يـــبــحث
شارك عن حقوق العبي فريقه ا
فـي الــــــدوري  ,ومــــــنـه كــــــانت
الـبـدايـة حـيث اكـد مـدرب فـريق
نــادي الـطــلـبــة احـمــد خـلف ان
فريـقه لم ينـقطع من الـتدريـبات

مــنـــذ بــدايــة االعالن عن حــظــر
الك الـــتــــجــــوال وانه رفــــقـــة ا
الــتـدريــبي اعــدوا الـعــدة حـول
تــدريـبــات بــدنـيــة عـبــر شـبــكـة
االنترنيت على امل العودة الى
كن باريـات في اسرع وقت  ا
,
واضـــاف خــــلف  نــــحن نـــدرك
تمـاما خـطورة الـعودة والـلعب
فـي هـــكــــذا اجـــواء لـــكـن نـــحن
نتـأمل خيرا في ان تـكون االيام
ـقـبـلـة افضل  ,نـحن كمـدرب ا
والعـبـ عـمـلـنـا هـو كـرة الـقدم
ولدينا التـزامات اجتاه انديتنا
كــمــا ان ألنــديــتــنــا الــتــزامــات
اجتاهـنا نتمـنى ان توفي بها ,
ادارة الــطـلــبــة الــتــقت بــنـا في
بـــدايــــة قــــرار تـــوقـف الـــدوري
ووعــدت ان تـكــون االلــتــزامـات
ـــا يــقــرره ــالــيـــة مــطـــابــقــة  ا
اصـــحـــاب الـــقــــرار في الـــكـــرة
احملـلـية  ,حـيث نـوهت عـلى ان
ـئة من تقـوم بـدفع خمـسـون با
قـيـمـة الــعـقـد ونـحن كـمـا يـعـلم
اجلمـيع نـعـاني من ازمة مـالـية
في الــنــادي ولم نــســتــلم حــتى
ئة من االن خمسة وعـشرون با
ـبرم ب الـطرف قـيمة الـعقد ا

,
�وطالب مدرب الطالب ادارة
فــريــقه بــالــوفــاء مع الالعــبــ
خــــــصـــــوصـــــا وان االلـــــتـــــزام
اجتاهـهم يدفعنـا لتجديـد الثقة
قـبل وعلى ـوسم ا مـعهم في ا
سـتوى الـشـخصي ذكـر خلف ا
ان في حــاله عـــدم تــمــكن ادارة
ـطلـوبة بـالغ ا الـنادي تـوفيـر ا
فـأنه سـيـتــنـازل عـمـا تـبـقى من
عـقـده اكــرامـا لـلــنـادي صـاحب

الفضل عليه  
وناشد خـلف الهيأة التـطبيعية
ـوسـم خـصـوصـا بـاسـتــمـرار ا
وانه نــحــتـاج لــشــهــر او أكــثـر
ـوسم وجتنب بـقـليل النـتـهـاء ا

dC×¹Ë »U³A «  W³OIŠ rK ²¹ ‰Uł—œ

 ÂbI « …d  WOFO³Dð ŸUL²ł≈
ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

تـسلم وزيـر الشـباب والـرياضة
ـــنــــتـــخب اجلـــديــــد كـــابــــ ا
الــوطـني الـســابق وجنم الـكـرة
الـعـراقـية عـدنـان درجـال مـهام

منصبه رسمياً.
وجـــرت في الـــوزارة مـــراســـيم
االسـتالم والتـسلـيم ب درجال
وسـلــفه وزيــر الــشـبــاب أحــمـد

العبيدي.
ـــان صــوت بـــعــد وكــان الـــبــر
مـنــتـصف لــيـلــة االربـعــاء عـلى
تـسـمـيــة عـدنـان درجـال وزيـرًا
لـلشـباب والريـاضة في حـكومة
رئــــــيس الــــــوزراء اجلــــــديــــــد
مـصـطـفى الـكـاظـمي ونـال ثـقة

ان باألغلبية. البر
ويــــــعــــــد درجــــــال أول وزيــــــر
للـشبـاب والريـاضة في الـعراق
من األسرة الـكروية ويـعتبر من
ع جنــــــوم كـــــرة الــــــقـــــدم في أ
الــــــعـــــــراق وشــــــارك في دورة
ــبــيــة وكــذلك في األلــعــاب األو

كأس اخلليج  5مرات.
واســتـــطــاع الـــنــجـم الــكــروي
الظفر بـلقب الدوري العراقي 6
مــــــرات مـع أنــــــديــــــة الـــــزوراء
والـطلـبـة والـرشيـد ونـال كأس
الـــعــراق  4مـــرات كـــمـــا تـــوج
بـبــطــولـة األنــديــة الـعــربــيـة 3

مـرات. عـلى صـعـيـد اخـر قـررت
تطبيعـية االحتاد العراقي لكرة
الـقدم اسـتـمرار ايـقـاف الدوري
لـغـايـة  22من الـشـهـر احلـالي
تـزامـنـاً مع قـرارات وتـوصـيات
خـــلـــيـــة األزمـــة احلـــكـــومـــيـــة
بـانـتـظـار مـا تـسـفـر عـنه األيـام
ـــقـــبـــلـــة بـــخـــصـــوص وبـــاء ا

كورونا.
وجـــاء ذلك اثـــنـــاء االجـــتـــمــاع
ــقـر الـتــشــاوري الــذي جــرى 
االحتـاد ب التطـبيعـية واندية
مـتاز بـحضـور وزير الـدوري ا
الــشــبــاب والـــريــاضــة عــدنــان

درجال.
وقـال رئـيـس الـتـطـبـيـعـيـة ايـاد
بــنـيــان في بـيــان تــلـقت وكــالـة
{الـفــرات نـيـوز} نـســخـة مـنه
"فـي الــبـــدايــة نــبـــارك لــلـــنــجم
الـكـروي عـدنـان درجـال تـسـلمه
مـــــنـــــصب وزيـــــر الـــــشـــــبـــــاب
وفقية والرياضة ونـتمنى له ا

والنجاح في عمله".
وأضـــاف " خالل االجــتـــمــاع
متاز منـاقشة مصيـر الدوري ا
واالستـماع الـى وجهـات النـظر
ــثـلـي االنـديـة اخملــتـلــفـة من 
بعـدهـا  االتفـاق عـلى تمـديد
إيـقـاف مـسـابقـة الـدوري لـغـاية
 22من آيـــار احلـــالي". وأشـــار

بــنـيـان "نـأمل بــعـودة مـسـابـقـة
الــدوري وبــقــيــة الــنــشــاطــات
الــــكــــرويــــة في حــــال حتــــسن
االوضـاع بشـكل عـام في الـبالد
ا وانـتـهـاء جـائـحـة كـورونـا 
يــتالئم مـع تــوصــيــات االحتـاد
الــدولي لــكـرة الــقــدم وقـرارات
خــلـيـة االزمــة الـتي تــؤكـد عـلى
سالمة اجلمـيع من مخاطر هذا

 ." الوباء اللع

وفـي نــهـــايـــة االجـــتـــمـــاع أكــد
ثلو االندية عن رضاهم التام
وتـــــــضــــــامـــــــنـــــــهم مـع قــــــرار
الـتـطـبـيـعـيـة الـداعم لالهـتـمام
الكـــــات االداريــــة بـــــسالمـــــة ا
والــــتــــدريــــبــــيــــة والالعــــبــــ
واجلــمـهـور الــكـر ووضــعـهـا
ـــــقــــــام األول مع ضـــــرورة بـــــا
تـــطـــبـــــــــــيق قـــرارات خـــلـــيــة

االزمة".

السيرة الشخصية لعدنان درجال 

واضــاف وضع الــبالد وتــوقف
احلـيــاة سـاهم في عـدم االيـفـاء
مع الالعـبـ حول رواتـبهم في
ـاضـيـة وقـال نـحن الــشـهـرين ا
مـنـذ تـوقف الـدوري الـوزارة لم
تـقـدم لـنا مـسـتحـقـات الالعـب
واجلــمـيع مــتـفــهم لـذلك لــديـنـا
العـب مــحــتــرف وحــيــد ونــحن

مـلــتــزمـون مــعه لــغـايــة صـدور
وسم   قرار يخص نهاية ا

وتــمـــنى الــنـــعــيــمـي ان يــكــون
الــقـرار الــقــادم فـي خــدمــة كـرة
الــقـــدم الــعـــراقــيـــة وان يــكــون
ـــقــبل مــثـــالــيــا عــبــر ــوسم ا ا
الـتحـضـير له بـشكل مـبـكر عـبر

وضع اجندة ومواعيداً ثابته.
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الــتـقى رئـيس االحتــاد الـعـراقي
لـلـكـرة الـطائـرة جـمـيل الـعـبادي
بـنـظـيـره رئيـس االحتاد الـدولي
لـــلـــكــــرة الـــطـــائـــرة FIVB �اري
غــراسـا ونــائب رئــيس االحتـاد
الــدولي عــيـــسى حــمــزة أحــمــد
الفيلكاوي برفقة عدد من رؤساء
احتــادات دول غـرب اســيـا عــبـر
ـغــلـقـة. الـدائـرة اإللــكـتـرونــيـة ا
وتمت مناقشة عديد االمور التي
تخص تطـوير اللعبـة في منطقة
غـرب اسـيا في ظل أزمـة جائـحة
كـورونــا الـتي عــصـفت بــالـعـالم
اجـــــــــــــــــمــع ونــــــــــــــــــاقـش اري
غــراســا ســـبل وقــايـــة ريــاضي
لعـبـة الـطـائـرة وكيـفـيـة احلـفاظ

على سالمتهم.. 
كمـا نـقل رئـيس االحتـاد الدولي
اغـراسـا رسـالـة احتادهِ الـدولي
لـلـسـيـد جـمـيل الـعـبـادي رئـيس
االحتـــــــاد الـــــــعـــــــراقـي عـن دعم
أحتـادهِ الكـامل ألحتـاد الـطـائرة
الـعـراقي ووعـده بـأقـامـة دورات

ومعسكرات تدريبية للمنتخبات
الــعــراقــيـة ومــدربــيــهـا ودورات
أخـــرى حتــكـــيـــمــيـــة لـــلــحـــكــام
الـعـراقـيــ بـعـد عـودة الـنـشـاط
الـريـاضي لـطـبـيـعـته. من جـهـتهِ
عــبــر الــســيـد جــمــيل الــعــبـادي
ركزي رئيس االحتـاد العـراقي ا
لــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة عـن شـــكــرهِ
وتـــــقــــديـــــره لالحتـــــاد الــــدولي
ـــنــطــقــة عــلى واحتــادات دول ا
دعـــمـــهم وحـــرصــهم الـــدائم في
الــتــواصل مع عــائــلـة الــطــائـرة
ـا تُــمــثـلـهُ الـطــائـرة الــعــراقـيــة 
الــعــراقــيـة من مــركــز مـهـم عـلى
السـاحة الـعـربيـة واألسيـوية.. 
وشـدد العـبادي عن مـدى حرص
ـــواكـــبـــة اخــر أحتـــادهِ الـــدائم 
تطورات اللعبة وسبل تطويرها
ــسـتـقـبل ـواصــلـة الـنـهـوض 
الــلـعـبـة مـتـمــنـيـاً عـودة احلـيـاة
لـــطـــبـــيـــعــتـــهـــا من أجـل عــودة
الـــنــــشـــاطـــات ووضـع اخلـــطـــة
ـناسبـة للسـير بخـطى النجاح ا

بواقع اللعبة في بلدنا.
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ـركزي الـعـراقي لـكرة الـطـاولـة بان دوري الـنـخـبة ذكر مـصـدر من االحتـاد ا
ـشـاركة 10 لـبطـولـة الـعـراق لـكـرة الـطـاولـة سـيـقـام يوم Ø21 8 في بـغـداد و

فرق. 
ـركـزي الـعراقـي لـكـرة الـطـاولـة بان اكـدت افـتـخـار جـمـعـة رئـيـسـة االحتـاد ا
8Ø21 مـنــافـسـات دوري الــنـخــبـة لـبــطـولــة الـعـراق لــكـرة الــطـاولـة تــقـام يـوم
ـشارك في الدوري هم (الـسليـمانية شاركة  10 فرق للرجـال واالندية ا و
وصل وكربالء والنجف وسيروان والبيشمـركة والصناعة وهلبـجة ونوروز وا

وكوفة).
وزادت عـلى ان الـنــظـام الـدوري يـكــون من دوري من مـرحـلــة واحـدة ويـعـني

جميع فرق تلعب مع بعضها.
ركزي العراقي لكرة واضافت بان جميع منافـسات تقام على قاعة االحتـاد ا

الطاولة في ملعب الشعب.

{ ريـو دي جـانـيـرو- ا. ف .ب -
أعلن نـادي فالمـينـغـو البـرازيلي
لـكرة القـدم اخلميس أن نـتيجة
اخــتـــبـــارات فـــيـــروس كـــورونــا
ــســتــجـــد الــتي أجــراهــا عــلى ا
العبيه جاءت إيـجابية لدى ثالثة
مـنـهم.وكـشف نــادي مـديـنـة ريـو
دي جــانـيــرو وجـود  38اصــابـة
ـوظـفـ اجـمـالـيـا فـي صـفـوف ا
ومرافقيهم.وقال النادي في بيان

له "من ب  293شـــــخـــــصــــا 
فحـصهم (ب  30نـيسـان/ابريل
و 3ايـار/مـايــو) جـاءت نـتــيـجـة
 38مـنـهم ايـجابـيـة واحـيـانا من
دون اعـــراض" دون ان يـــكـــشف

. عني عن اسماء الالعب ا
ولــفت بـيــان حـامل لــقب الـدوري
احملـــــــلي إلـى أن األشـــــــخــــــاص
صاب بفيروس "كوفيد-?"19 ا
هم من أفــراد أســـر الالعــبــ أو
الـــعــامــلـــ لــديــهـم أو مــوظــفي
الــنــادي. وأشــار إلى أن العــبــ

ـرض.وأكـد أظـهـرا مـنـاعـة ضـد ا
الـــنـــادي الـــفـــائـــز بــلـــقـب كــأس
لــــيـــــبـــــرتـــــادوريس  ?2019أنه
ـصـابـ الـبـقاء سيـتـعـ عـلى ا
فـي احلـجـر الــطـبي وأنـه سـيـتم
فـــحص حـــالـــتـــهم يـــومـــيـــا "مع
اسـتـبـيـانـات تـتعـلـق بالـعـالمات

رض. احليوية وتطور" ا
وسـتـطــبق نـفس الـتــدابـيـر عـلى
ــــصـــابــــ وأفـــراد الالعــــبـــ ا

أسرهم والعامل لديهم.
وتـــوصـل الــــنـــادي التــــفــــاق مع
العبـيه احملـترفـ عـلى تخـفيض
ـئـة عن رواتـبـهم بـنـسـبـة  25بـا
شـــــــــهـــــــــري أيـــــــــار/مـــــــــايــــــــو

وحزيران/يونيو.
ـــقــــرر أن تـــنــــطـــلق وكـــان مـن ا
الـبـطـولة الـوطـنـية "بـرازيـلـيارو"
في الـثــالث من الــشـهــر احلـالي
لـكن تـفشي الـوبـاء حال دون ذلك
ـسـابــقـات الـريــاضـيـة كـسـائــر ا
األخرى في الـواليات الـبـرازيلـية

الـ 27الــتي أصــبــحت في حــالــة
جـــمــود.وفـــقـــد فالمـــنــغـــو أقــدم
مـوظف لـديه هذا األسـبـوع وهو
ـــــــــدلـك خـــــــــورخـي لـــــــــويــــــــز ا
دومـينـغوس الـذي توفي عن 68
عـــامـــا بـــأزمــــة قـــلـــبـــيـــة "بـــعـــد
مـضاعـفـات بـسبب كـوفـيد-."19
بـــعــد أن عــمل فـي الــنــادي عــلى

مدى أربعة عقود.
ومــددت حــكــومــة ريــو احملــلــيــة
اجـــــراءات احلــــجــــر الـــــصــــحى
اجلــزئـي حــتى  11ايـــار/مـــايــو
ــكــافــحــة انــتــشــار الــفــيـروس.
ويـوصي بعض العـلماء بـاعتماد
تدابير أكثر صرامة مثل احتواء
السكان الـكلي التي نفذ في مدن

برازيلية أخرى.
ووفـقا للـبيانـات الرسمـية توفي
مـــــا يــــزيــــد عن  8500شــــخص
بـــفــــيـــروس "كــــوفـــيـــد- "19في
الـبرازيـل في ح  اإلبالغ عن

أكثر من  127ألف حالة.
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مــــعــــلــــقــــا مــــنــــذ مــــنــــتــــصف
آذار/مــــارس الـــــفــــائـت في ظل

جهود من أجل استئنافه.

سون هيونغ-م

{ مـــــــدريــــــد- ا ف ب:  كـــــــشف
كسـيكي خافيـير أغيري مدرب ا
نادي لـيغـانـيس اإلسبـاني لـكرة
الـــــقــــــدم أن الـــــدوري احملــــــلي
ســـــيـــــعـــــاود نـــــشـــــاطـه في 20
حزيـران/يونيـو وينتهي في 26
تـمــوز/يــولــيــو عــلى رغم رفض
ــســـؤولــ تــأكــيــد ذلك. وقــال ا
أغــيــري فـي مــقــابــلــة مع مــوقع
ــكــســـيــكي إنه "مــاركـــا كالرو" ا
تـبـلّغ رسـمـيـا بـخـطـة اسـتـئـناف
ــعـلّـق مـنــذ مـنــتـصف الـدوري ا
آذار/مــــارس بــــســــبب تــــفــــشي
فـــــــــــايــــــــــــروس كــــــــــــورونـــــــــــا
سـتجـد.وأعلنـت رابطـة اللـيغا ا

االثـــنــ
انــــــهــــــا
"تــــنــــوي
الـــــعــــودة
الــــــــــــــــــــــى
ـنــافــسـات ا
فــــــــــــــــــــــــــــي
حزيـران/يو
نـــــيــــــو" من

دون حتديـد موعـد معيّن بـعدما
أعطت السلطـات احمللية الضوء
األخـضـر الســتـئـنـاف الــتـمـارين
الـفـرديـة لـلـبـطـوالت االحـتـرافـية
هـذا األســبـوع بـشــكل تـدريـجي

وكـــانت احلــكــومــة االســبــانــيــة
أقـرت خــطــة رفع قـيــود اإلقــفـال
الـتـام االثـنـ وجـاءت على أربع
مــــراحـل عــــلى ان يــــشــــمل ذلك
بـــالــنـــســـبــة الـى الــريـــاضـــيــ
احملـــتــرفـــ "فــتح اجملـــال أمــام

الــتــدريــبــات الــفــرديــة
واحلــــــــــد األدنى
من الــــتـــمــــارين
لـــــلـــــرابـــــطـــــات
احملــــــتــــــرفـــــة"
وتــواجــد ســتــة
العـــبـــ كـــحـــد
أقـــــــصى عـــــــلى

لعب. أرض ا
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
الــــبــــروتــــوكـــول
الـــذي وضــــعــــته
اللـيـغـا سـتـسمح
بـإقـامـة الـتـمـارين
ــــــجـــــمـــــوعـــــات
صغيـرة قبل أن يرفع

العدد تدريجيا.

وتـأمل الــرابـطــة في اسـتــئـنـاف
ـــــــــوسـم فـي مــــــــنـــــــــتـــــــــصف ا
حــزيـران/يــونــيــو خــلف أبـواب
مــوصــدة. وبــحـسـب االجـراءات
احلـــكــومـــيـــة ســـيــتـم بــدءا من
ـرحلـة الـرابـعـة لـتي تدخل ا
حــيـز الــتـنـفــيـذ في
أوائل حـــزيــران
السماح بإقامة
أحــــــــــداث فـي
الــــــــــهــــــــــواء
الـطـلق (مـثل
مباريات كرة
الـقـدم) شـرط
أال يـــتـــجــاوز
عــــــــــــــــــــــــــــــدد
ــتــواجــدين ا
400
شخص.

فــيـــمــا بـــدأت األنــديـــة بــإجــراء
فـــــحــــوصــــات "كـــــوفــــيــــد-"19
لـالعـبـيـهـا. وقـال أغـيـري "لـديـنـا
موعـد النـطالق الـدوري. سـنـبدأ
الــلـيـغـا في  20حــزيـران وبـعـد
خمسة أسابيـع ستنتهي رسميا
راحل في  26تـموز. وتـابع أن ا
ــتــبــقـيــة ســتُــلـعـب عـلى الـ 11ا
طــريــقـة مــرحــلـتــ كل أســبـوع
ـواجــهـات سـتـقـام كــاشـفـا أن "ا
أيـام السـبت واآلحاد واألربـعاء
واخلميس". وأردف أغيري الذي
ــركـــز مــا قــبل يــحـــتل فــريـــقه ا
األخـير فـي التـرتيب قـبل تعـليق
نافـسات "لـقد أبـلغتـني اللـيغا ا
للتـو وأنا سعيـد جدا بذلك ألننا
حـــــددنــــا بــــرنــــامـج احلــــصص
الـتدريـبـية. نـبـدأ غدا (اجلـمـعة)
ألنــــنـــــا جنــــحـــــنــــا في

االختبارات".

خافيير أغيري
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الـتـزامـاً بـاحلـجـر الـصـحي لـلـحـفـاظ عـلى
ــواطـنــ من فـايــروس كــورونـا الــوبـائي ا
تـطـلق دائــرة الـفـنـون الــعـامـة  الـكــتـرونـيـا
مـعرض ابـداعـات بابـليـة لـثالث فنـان من
مـحـافـظـة بـابل بـواقع عـشـرة لـوحـات لـكل

فنان.  
دير العام للدائرة علي عويد (نظراً وقـال ا
لتحول العمل الى الصيغة االلكترونية فان
الـدائرة سـتـعتـمـد تنـفـيذ خـطـتهـا الـسنـوية
القـامـة معـارضـها ولـكن بـشكل الـكـتروني
وسـتطـلق مـعرضـها حتت عـنوان ابـداعات
ـوافق 12 ــقـبـل ا بــابـلــيــة يــوم الــثالثــاء ا

ايار). 
عـرض يشارك فيه ثالثة من مـضيفاً ان (ا
فــنـاني بــابل وهم مـوسى عــبـاس وشــبـيب
ـدحتي وصالح هـادي).  وكانـت الدائرة ا
قـد اطـلـقت بـاكـورة جتـربـتـهـا االلـكـتـرونـية
مـعرض الـطبيـعة في الـثالث من ايار حتت
عـنـوان مـعرض (الـطـبـيـعة الـسـنـوي لـعام)

.2020

بـدايـة ان احلـديث عن احلـكـومـات في اإلسالم جـاء ضـمن رغـبـتي
ـعلومـات التي أجدهـا "تثقـيفية" بأن اضـع ب يدي القـار بعض ا
ـقـال لــيس (وجـهـة ـعـنـى أدق ان ا أكـثـر من كــونـهــا "مـلـزمــة"  .و
ـا يـجب ان تـكـون عـلـيه احلـكـومـات في عـصـرنا احلـالي نـظـري) 
قال عن طبيـعة احلكومات التي دعا إليها اإلسالم ا يتحدث ا .وا
 .و من اجلـدير ان نـقول ان احلـكومـة ألتي دعـا إليـها اإلسالم هي
دنـية أكثر منـها إلى اإلسالمية على باألصل حكومـات تقترب من ا

خالف مايعتقد الكثيرين  .
احملور األول  : وجوب وجود احلاكم .

يــأتي وجـوب وجــود حــاكم واحـد يــشــرف عـلـى تـطــبـيـق الـقــوانـ
واألنـظمة ان كـانت مدنيـة او غيرهـا لعلـة مهمـة وانا اجدهـا منطـقية
ـكن لـلـشعب  ان يـشـرف على تـنـفيـذ األحـكام والـقـوان .حيث ال
فـكل فـرد مـنـشـغل بـعـمـله .ولـعدم كـفـاءة الـبـعض . ثم انه لـيس من
احلكمـة ترك مسؤليـات جسام شائعـة دون ان يحدد نفر  لـرعايتها
وتنفـيذها.فبني آدم التـتم مصلحتـهم إال باالجتماع حلـاجة بعضهم

إلى بعض والبد لهذا اإلجتماع من رأس  .
قال النـبي محمد(ص)(إذا خـرج ثالثة في سفر فـليؤمروا أحدهم )
مــسـنـد أحــمـد حـديث 1106. فــفي مـطــلع اإلسالم كــان الـرسـول
األعـظم بـجـانب تـبــلـيغ رسـالـة ألـله .  حـاكـمــا يـشـرف عـلى تـنـفـيـذ

قوان الله تعالى .
احملور الثاني  :صفات احلاكم حسب الرؤية االسالمية .

سـئل رســول الـله (ص) مـتى الــسـاعـة  ?.فـأجــاب إذا أسـنـد األمـر
لغـيـر أهـله فـانتـظـروا الـساعـة  . وروي عـنه (ص)(ان ألـله اليـقبض
الـعلم انتـزاعا ينـتزعه من العـباد ولكن يـقبض العـلم بقبض الـعلماء
حتى لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جـهاال فسئلوا واجابوا بغير
عــلم فـضــلـوا واضـلــوا) .وهـكـذا جنـد صــفـات احلـاكـم تـتـضح من
ـأثــورات فــتـبــدوا لــنــا ضـرورة ان تــتــوافـر في خالل األحـاديـث وا
احلاكم صـفات ×القوة × الـعلم×الفطـنة×العدالـة×صفات جسـمانية

وعقلية .
ستشارون) عاونون(ا - كيفية إختيار ا

سـلم شيئا فولى روي عن الرسول(ص) قوله (من ولى من أمر ا
رجال وهـو يجـد من هو اصلح لـلمـسلـم منه فـقد خـان ألله وخان

رســـــولـه)  . بـــــحـــــار األنـــــوار ج  66ص 404
ــسـتـشــارين مـســؤولـيـة اجملـلـسي. فــاخـتــيـار ا
ـعـاونـ احلـاكم لــكـنـهـا مـقـيـدة بـأهـلـيـة هـؤالء ا

وعلمهم  .

الــفـاســدين االنــتـهــازيـ يــتــحـكــمـون
ـــصـــائـــر الـــنـــاس  هم يـــنـــعـــمـــون
بــاخلـــيــرات  والــشــرفـــاء يــهــمــشــون
ويــــعـــذبـــون ويـــزجـــون في مـــصـــحـــة
لالمـراض الـعــقـلـيــة او تـكـون الــقـبـور

مساكنهم ال خيار ثالث لهم . 
يــقــول عـنــهــا االســدي (عــنــدمــا قـرأت
الــعــنــبـر أول مــرة ســكــنــتــني وحــشـة
وخـــيــبـــة أمل ونــزعـــة خــفـــيــة إلعــادة
الـتــدقـيق وتــفـحص الــنـاس ومــراقـبـة
وحـشـتــهم وطـريـقــة كالمـهم والــتـقـاط
اشـاراتـهم  دلـني الـعـنـبـر عـلـى قـهري
الـشـخـصي فعـنـبـر جيـخـوف الـسادس
ـثل وانـحالل الـقيم هـو عـنـبـر فـقـدان ا
وســـيــادة الـــطــغــيـــان . بــبـــســاطــة أن
مخـلوقـات جيـخوف في عـنبـر اخلراب
هـم انــفـــســـهم اولـــئك الـــبـــشــر الـــذين
يــسـتــيــقــظـون فـي كل فــجـر عــلى وقع

قصلة والوحشة ).  ا
فـــتـــلك اجملـــسّـــات والـــذبـــذبــات الـــتي
التقطهـا وعي اخملرج واحساساته في
ــسـكــون بــالـطــاقــة الـفــكــريـة الــنص ا
واجلـــمــالـــيــة الــكـــامــنــة والـــصــاحلــة
ـعـاصــر. هي من جتـعل لالســتـخــدام ا
اخملــرجــ يــقــبــلـــون عــلى فك طالسم
الـنص وإعـادة تـشكـيـله وتـركـيـبه على
وفق رؤية ابداعـية غيـر تقليـدية تتسم

. بالفرادة أحياناً
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صرية نـشرت مقطع فيـديو جديدا لها من داخل مثـلة ا ا
ـسرح الـقـومي مـعـلـنـة عن عودتـهـا الـيه في مـسـرحـيات ا
(أون الين) مـسـتذكـرة وقـوفـهـا سـابقـا فـعـلى خـشـبته في

مسرحية الزير سالم .
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ي الـعراقي  حاضـر في دورة (التـقييم و الـقياس االكاد
في التعليم عن بعد) التي اقيمت عبر منصة اريد.
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ـصـري  اعـلن تـراجـعه عن قـرار إعـتـزاله كـتـابـة ـؤلف ا ا
األغـاني وذلـك عـلـى حـســابه اخلــاص عــلى احــد مـواقع

التواصل االجتماعي.

ـطــرب الـعـراقـي تـلـقى امــنـيـات ا
زمـالئه بــالـصــحــة الــدائـمــة بــعـد
ـاضي لعـملـية خضـوعه االثـن ا

بالليزر في عينه.
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الــقــــــــاص االردني صــدرت له  مــجــمــوعــة قــصــصــيــة
بعـنوان (يوسف في البئـر) تتكون من خـمس عشرة قصة
قـصـيرة ,ومن أربع بـاقـات تـتـضمن 19 قـصـة قـصـيرة

جدًا .
wKŽ d³ł qOIŽ

الــبـــاحث الـــعــلـــمي الـــعــراقـي حــاضـــر في ورشـــة عــمل
الـكــتـرونـيـة  اقـامــتـهـا كـلـيــة بـغـداد لـلـعــلـوم االقـتـصـاديـة
الي في اضي  بعنوان(موقف العراق ا اجلامعة االثن ا
ـيـة وازمة تـفشي ظل انـخـفاض اسـعار الـنـفط اخلام الـعا

وباء كورونا).

 œ«uŽ ÊU½bŽ

رئيس ملتقى عفرا الثقافي  في الطفيلة باالردن  اعلن ان
لـتقى يواصل اقامة ندوات وفعاليات من خالل منصات ا
الـتــواصل اإلجـتـمـاعي. من ضـمــنـهـا نـدوة حـول الـثـقـافـة
واإلعالم ودورها في الـتسويق السـياحي للمـناطق األثرية

والسياحية.

t²MÐ≈ ‰Òu% sŽ ÀÒb×²¹ rOKÝ ÂUA¼

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريــة يــســرا ــمــثــلــة ا تـــواصل ا
تـــصــويــر مــشــاهـــدهــا األخــيــرة في
مسلسل (خيانة عهد) والذي يعرض
حـالـيـاً في رمـضان فـي إحدى شـقق
ـشــاهـد ضــمن آخـر 3 ــنـيل.هــذه ا ا
حـلـقـات بـالـعمـل وذلك بـعد أن سـلّم
ـؤلــفـان أمـ جـمــال وأحـمـد عـادل ا
ـنـتـجة احلـلـقـات األخـيرة لـلـشـركـة ا
للعـمل منذ أيـام لتكـتمل بذلك كـتابة
حـلـقـاته األخـيـرة.وقـد إنـتـهت يـسـرا
ـشـاهد في من تـصويـر الـعديـد من ا
الديـكورات الرئـيسـية منـها مـشاهد
في منطـقة شـبرامنت والـتي جمعت
بــيــنــهــا وبـ عــبــيــر صــبـري وحال
شـــــيـــــحــــة وأخـــــرون مـن أبـــــطــــال
ـســلــسل من بـطــولـة ــسـلــسل. و ا ا
يـســرا حال شـيـحـة جــومـانـا مـراد

عـبــيـر صـبـري بـيــومي فـؤاد خـالـد
أنـور خـالد سـرحـان هـنـادي مـهـنا

تيام مصطفى قمر.
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ـغــتـرب جـواد االسـدي حــقق اخملـرج ا
حــضـــوراً فــنــيــا فــاعالً فــهــو يــتــمــيــز
بـإحـسـاس مـسرحـي عالـي من اعـماله
سرحية ( نساء احلرب  ليالي احمد ا
بـن مـاجـد  انـســوا هـامـلت  تــقـاسـيم
عـلـى نـغـم احلـيــاة  حــمــام بــغـدادي 
العائلة توت  ثورة الزجن  االغتصاب

ضغط التـهديد لكن عـليك أن تعرف من
أنـــا ومن اي تـــاريـخ حـــضـــاري اتـــيت
ذاكرتي مـحتشـدة بسيـرة كبار الـعلماء
ـبـتـكـرين من ـفـكـرين وا والـفــنـانـ وا
امــثـــال  اجلــاحـظ وزريــاب والـــكــنــدي
واخلــوارزمي واجلــزري    تـلــصــصـتم
عـلى حـضـارتـنـا وخـطـفـتم مـبـتـكـراتـنا
ا هـو اصالً لنا واصبـحتم تـتباهـون 
ومن عــنــدنــا  أنــا ابــنــة اجلــنــة الــتي

حولتموها أنتم الى رماد). 
 ×  وعــرف عن االســدي انــصــهـاره في
ـية والـعـربـية اعـداده لـلـنصـوص الـعـا
ــا يــتــوافق مع واعــادة صــيــاغــتـهــا 
رؤيــته االخــراجــيــة  حـتـى لــو تـطــلب
األمر تهشيم النص واالطاحة به بشكل
كامل واالتيـان بنص جديـد منطـلقاً من
فــكــرة (مــعــادلــة جــذب) او مــجــمــوعـة
(مــعـــادالت) افـــكــار تـــرســبت لـــديه من
ؤسس. يقول االسدي النص االصلي ا
(أنا اتعامل مـع النصوص الكـالسيكية
واحلـديـثـة.. تـعـامالً حـراً يـعـيـد احـيـاء
االســئــلــة في داخـل الــنص  ويــضــيئ
مـنـاطـق ومـنـاخـات جـديـدة بـالـتـفـجر 
واالبتكار . لـيس هناك نص محرم  او
مــغــلق. ثم أن الــفــرق كــبــيــر جــداً بـ
مـــخـــرج يـــعـــيـــد قـــراءة الـــنـص قــراءة
تــقــديــســيــة تـــســهم في مــوت الــنص
وابـقـائه في مـنطـقـته الـتاريـخـيـة وب

مـخـرج يــعـيـد نــبش وتـفــكـيك واعـادة
اسـتــنـبــاط اخملـبـوء فــيـهــا  ثم اعـادة
قـراءة الـنـصـوص قـراءة اخـراجـيـة قـد
تتـقاطع مع الـنص نفـسه في كثـير من
الـــنـــقـــاط ). فـــاإلنـــزيـــاح عن الـــثـــابت
ـقـدس ـتــواجـد في الـنـص االصـلي ا ا
لــــدى بـــعـض اخملـــرجــــ والـــكــــتـــاب
وانــتـــهــاك حــرمـــة قــدســيـــته من قــبل
مـخـرجـ آخـرين ومن ضـمـنـهم جواد
االســدي هــو يــشــيــر الى مــا يــحــمــله
الـــنص من غـــنى كـــثـــيف في االفـــكــار
ـفـتــوحـة  والـتي تـمـنح اخملـرج افق ا
واسـع في الـــتــــنـــقـــيـب واســـتـــخـــراج
اجلواهـر الثـميـنة الـتي تزداد قـيمـتها
بـــحــسب تـــوافــقـــهــا مع احـــســاســات
ورغــبـات ذاتـيـة مـكــبـوتـة لـديه او مع
الـتـحـوالت والـتـغـيـيـرات االجـتـمـاعـية
والسياسـية واالقتصـادية جملتمع ما 
بــحـيث تـلـفت انــتـبـاه اخملـرج الـيـهـا 
ويتناولهـا بقراءة جديدة غيـر تقليدية

تتوافق مع احلياة الراهنة .
 اما مسرحـية ( تقاسـيم على احلياة )
الــتي أعــدهــا وأخــرجـهــا الســدي  عن
ـــؤلـــفـــهــا ( قــصـــة ( عـــنــبـــر رقم  ( 6
جـيـخـوف ) والـتي تـتـمـحـور ثـيـمـتـهـا
ـثـقف حـول مـاسـاة مـصـيـر االنـسـان ا
الــواعي الـشـريف الـنــزيـة في مـجـتـمع
ظـــالم هش تـــقــوده ثـــله مـن اجلــهـــلــة

الـــكـــاتب واالعالمـي الــعـــراقي تـــلـــقى تـــعـــازي االوســاط
االعالميـة والثقافية لوفاة زوجته االعالمية رحمة عوض 

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

d¹b  w{UIð w³¼Ë ¡UHO¼

oÐU « UN ULŽ√
ÊU e « ≠  ËdOÐ

حـررت الـنجـمـة الـلـبـنـانـيـة هـيـفاء
وهبي محضراً عن طريق محاميها
ـستـشـار القـانـوني يـاسر ـصـر ا
قنطوش يحمل رقم 17766 لسنة
2020 جنح قسم أول مدينة نصر
ضـد مديـر أعمـالهـا السـابق محـمد
حمـزة عبد الـرحمن محـمد الشـهير

حمد وزيرى.
ـسـتـشـار الـقـانـوني يـاسر واتـهم ا
قــنـــطــــــــوش مــحـــامي الـــنــجـــمــة
الــلــبـنــانـيــة هـيــفــاء وهـبي مــديـر
أعـمـالـهـا الـسـابق بـحـصـوله عـلى
مـبـلغ 63 مـلــيـون جـنـيه دون وجه
ــتــلــكــاتــهــا بــعــد ان حــــــق مـن 
مــنــحــته تــوكــيالً عــامــاً يــتــيح له
ـسـتـحـقة ـبــــــالغ ا الـتـعــــــامل بـا

ـــنــتـــجـــ والـــقـــنــوات لـــهـــا من ا
الـــفـــضـــائـــيــة وبـــعـض مــنـــظـــمي

احلفالت.

الفجر:03:36
الظهر:12:06
غرب:06:52 ا
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ال تُسمّى احلديقة حديقةً إال إن كان لها سور. فإن لم
ــائـدة يــكن لــهـا ســور فـهـــــــي بــســتـان.وال تُــسـمَّى ا
مـائـدةً إال إن كان عـليـهـا طعـام  فإن لم يـكن عـليـها
طعام فهي خِوان .و ال تُـسمّى الكأس كأساً إال إن
كـان فـيـها شـراب . فـإن لم يـكن فيـهـا شـراب فهي

قدح . 
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اخلــضــراء ضــمن الــغــذاء  الــتــقــلــيل من
الـبـروتـ احلـيـواني (الـلـحـوم احلـمـراء)
ـشـبـعـة ـركـبــة ا تُـمـنع نــهـائـيـاً الــدهـون ا
ــة صـفـار الـقــشـطـة الــكـر (الـدهن احلــر
ـشبعة البيض) وتسـتبدل بالـدهون غير ا
خـاصـة زيت الـزيـتـون مع عـدم اإلكـثـار من

زيت الـــذرة وعــــبـــاد الــــشـــمس
وعــدم الــقــلي نــهــائــيــا بــهــمـا.
التـقلـيل من مـلح الـطعـام وعدم
اللجوء نهائـيا لألطعمة احلارة
واخملـــــلـالت.الـــــتــــــقـــــلـــــيـل من
احللـويـات الـشـرقـيـة ويجب أن
حتـتـوي وجـبـة الــسـحـور عـلى
ـكــونـات الــغـذائــيـة الــكـامــلـة ا
واألطعمة التي ال تـزيد الشعور
بــالـــعـــطش  وتـــنـــاول الـــلــ
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يـــتـــســـاءل الـــكـــثـــيـــر من
ــصــابــ بـ(الــتــهـاب ا
ــــــزمن) الــــــكــــــبـــــــد ا
ومــــــرضى (تــــــلــــــيف
الـــكــــبـــد) اإلرشـــادات
الـطـبيـة الـواجـب علـيـهم
اتباعهـا في الشهـر الفضيل اذا
ما سـمح لـهم الـطـبـيب بـالـصـيام وعن
ذلك يـقـول الـطـبـيب مـحـمـد عـلي ( اإلفـطـار
عـــلى الــــقـــلــــيل من الــــتـــمـــر (1-3-5) مع
غـرب لتهـيئة الشوربـة الدافئـة ثم صالة ا
اجلــهــاز الـهــضــمي الســتــقــبــال الــطــعـام
ويفضل تقسيم وجـبة اإلفطار إلى قسم

أحدهـما بـعد اإلفـطار واآلخـر ب اإلفـطار
والـســحــور ويـفــضل تــواجــد الـســلــطـات

(الزبـادي) كـمـكون غـذائي يـحـتوي الـعـديد
من العنـاصر الـغذائـية الالزمـة من بروت
وفــيـتــامــ وكــالــسـيــوم ويــحــتــوي عـلى
ــفـيــدة لــلــجــهـاز الــبـكــتــيــريــا الـنــافــعــة ا
ـــيــاه الــهـــضـــمي. االمـــتــنـــاع عن شـــرب ا

الغازية).
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رمضانيات تثقيفية
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ال عـجب أن تشـعـر كـأنك في مـركـز الكـون  فـالـناس
ينجذبون إليك . رقم احلظ .2
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ال تـدع االنــفـعـال يـؤثــر في مـعـامــلـتك مع زمالئك في
العمل.يوم السعد السبت.
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اصـدقـاؤك يشـكـلـون مجـمـوعـة سعـيـدة حولـك حيـثـما
تذهب.تمتّع باحملبة.
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لديك مشـاريع مهمة عـليك ان تركز قـدر االمكان على
حتقيق اجلزء االكبر منها .
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تــقـــود اآلخـــرين في الـــعــمـل ال تــكـن مــتـــرددا تـــمــتع
طلوبة. بادرة ا با
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زاجية كلّ احلبّ الذي يـأتي في طريقك قد يشعرك با
في نهاية اليوم.
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ـمل والوحدة مـا يؤثـر في عالقتك بـالشريك تـشعـر با
وفي حرارة عواطفك جتاهه.
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احلب الذي كنت قـد نسيـته يعود لـيظهـر على السطح
من جديد .رقم احلظ.8
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تنعم بالـنشاط والـطاقة. استـغلهمـا في حتس بعض
نزلية.رقم احلظ 7. أمورك ا
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تـتـمتـع براحـة الـبال مـا يـساعـدك عـلى تـقويـة الـعالقة
بينك وب الشريك.
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حتـرك بحـذر وجتـنب ارتكـاب األخطـاء عـبر الـتواصل
مع الزمالء في العمل.

¡«—cF «

تـقـضي أوقـاتــاً سـعـيـدة مـع الـعـائـلــة وتـنـجح في حل
شاكل التي كانت تشغل بالك. ا
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اكـتب مـعـاني ومـرادفـات الـكلـمـات وفق
االرقـام الـتي  تـتــصل بـبـعــضـهـا بـاخـر
حـرف لـكل كــلـمــة وفق االرقـام حتـصل

طلوبة: على الكلمة ا
(46+67+1=31+67= عالمة

سيارات شهيرة):
علقات 1-13= من اصحاب ا

13-26 = من القارات
26-33= ماركة سيارت

33-39= يتباهون
ثلة مصرية  =47-39
47-54=العب عربي

54-57= نحيف اجلسم
57-60 = فطن وذكي

60-72 = من ابراج العالم الشهيرة
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ي ريـكي مارتن لـقـطات نـشـر الفـنـان العـا
من فـيديو كليـبه اجلديد وذلك على حسابه
اخلـــاص عــــلـى احـــد مــــواقـع الـــتــــواصل
االجـتـمـاعي.وظهـر مـارتن في الـفـيـديو من
ـــواجـــهــة انـــتـــشــار داخل مـــنــزلـه وذلك 
فـايـروس كـورونـا والـذي اطـلـقه اخلـميس
ــــوافق 7 ايــــار عــــبـــر قــــنــــاته ــــاضي ا ا

الرسمية على يوتيوب.
وكـان مارتن قد نشر مؤخـرا عبر صفحته
اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مـــواقع الـــتـــواصل
اإلجــتــمـــاعي مــقـــطع فــيـــديــو يـــدعم فــيه
مــؤسـســتـه اخلـيــريــة حملــاربــتــهــا الــوبـاء
تضررين من ي ومساعدة األطـباء وا الـعا

هذه األزمة الصحية.

الــكــثــيـر يــنــظــرون إلى اضــطـراب
الـــهــويــــة اجلـــنــســـيــة كـــمــســـألــة

أخالقية.
من جـــهــــة اخـــرى كــــشف مــــغـــني
ــصـري حـمـو بـيـكـا ـهـرجـانـات ا ا
بأنه (كان يتعاطى اخملدرات منذ 8
ســنــوات اال انه تــخــلص مـن هـذه

اآلفة اخلطيرة).
ونـصح الـشـبـاب (بـاالبتـعـاد عـنـها
بــــســــبـب أضــــرارهــــا) قـــــائال في
بــرنـامج تـلـفــازي (أنـا مش بـشـرب
مـــخـــدرات خـــالص والـــلـي يـــقــول
يقول وأنا كنت بشرب وبطلت من
8 سن وبنصح الشباب يبطلوا

ألن أضرارها كتير). 
واضاف حـمو بيـكا انه (مرّ بـرحلة
مـعانـاة صحـيـة بسـبب اخملدرات)
ـعدته مشـيرا إلى أنه (تـلقى عالج 
نـتـيــجـة تـعـاطــيه اخملـدرات وعـاد

وتدارك األمر وانتبه لصحته).

تـلـفزيـوني إنه (لم يـسـتغـرب رغـبة
ابـــنه بـــالــتـــحــول ألنه كـــان يــشك

باألمر دائما). 
ـتـحول ووصف سـلـيم قـرار ابـنـه ا
بالشجاع واجلريء. كما ذكر سليم
حلـــظــــــــة اعــتـــراف ابـــنه (ابـــنــته
سـابـقـا) بـاالضـطـرابـات اجلـنـدريـة
ــر بـهــا عــنــدمــا كـان الــتي كــان 
عمـرها ( 18حالـيا 26 عامـا) إنـها

تعيش في جسد غير جسدها.
 كــــمـــا أضــــاف أنه (اآلن فـي طـــور
حتـوله اجلنـسي الـكـامل إلى ذكر)
مؤكدا عـلى (دعمه ودعم عـائلته له

واصلة حياته كشاب).
وقـوبل موقف سـلـيم بتـفـاعل كبـير
عـبر مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
واعـتـبر مـغـردون حـديث سـليم عن
رحــلـة ابـنه مع الــتـحـول اجلـنـسي
شـجـــــــــــاعـة نادرة وغـيـر مـألـوفة
ــصــري إذ ال يــزال في اجملــتــمع ا

حتــدث فــيــهــا عن عــمــلــيــة حتــول
جنسـي البنته نـورا إلى ابن يحمل
اسم نور بعد مـعاناة مع اضطراب
الــهــويــة اجلــنــســيــة في مــجـتــمع
يــرفض ذلك. وقــال سـلـيـم في لـقـاء
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ـصـري هـشام ـمثل ا تـصـدر اسم ا
سـلـيم مواقع الـتـواصل بـعد إدالئه
بــتـصــريـحـات اعــتـبــرهـا الــبـعض
صـادمـة عـبـر بـرنــامج تـلـفـزيـوني
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يسرى

 اخلادمتان  ماريانا  اجملزرة ماكبث
). وفي مــســرحـــيــة ( نــســاء احلــرب )
وهي من تـأليف األسـدي يعـبر بـها عن
مــعـانـاة الـلـجـوء الى الـدول االجـنـبـيـة
والتي أسهمت بـشكل فاعل في حتطيم
وتـــهـــشــيم حـــضـــارة وامن بـــلــدانـــنــا
الـعــربـيــة  وجــعل الـنــاس يـهــاجـرون
بــحــثـاً عـن األمن واألمـان فـي الـبــلـدان
التي سرقت االمن واالمان منا
. فـــاألحــداث جتـــســدهــا ثالث
الجئـات يـتقـاسمن الـعيش في
ـسرحـية  بيت واحـد . تـبدا ا
الالجــئــات يــقــدمن انــفــســهن
لــلـمــحـقق لــتـدوين إفــادتـهن .
ومن ثم تــتــوالى األحــداث في
الـــــــبــــــيت وامـــــــام احملــــــقق .
نــســتــعـــرض جــزء من بــنــيــة
خـطــاب الـنص احلـواري لـدى
االســـدي عــلـى لـــســـان احــدى
الـشـخـصـيـات  وهي الالجـئة
الـعــراقــيــة تــدعى ( فــاطــمـة )
والتي تقف أمـام احملقق الذي
يـســخــر ويــسـتــفــز الالجــئـ

باسئلته العنصرية. 
 فــــاطــــمــــة  : ( بــــعــــنـف عـــال
)(ارجـــوك حـــضـــرة احملــقق ال
تـتـعـامل مـعي كـنـكـرة صـحيح
أنـنـي خـرجت من بــلـدي حتت

جواد االسدي
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