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زيـادة فـي أعداد االصـابـات بـنـاءً عـلى
ــواقف الـوبــائـيـة الــيـومــيـة). ولـفت ا
الــتـمـيـمـي في وقت سـابق الى ان رفع
حــظــر الـتــجــوال الـكــلي واســتــبـداله
بــاجلــزئي ادى الى انــتــشــار كــورونـا
ـا تــسـبب وازديــاد عــدد االصـابــات 
ـشـاكل كـثـيـرة في مـجـال تـفشي ذلك 
اجلــائــحـة الــتي اصــبــحت واقع حـال
يــجب الـتــعـامل مــعـهــا عـبــر االلـتـزام
نع االصابة. وعد مختصون بـالوقاية 

طبعة العراق 
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قـال موقع يعـنى باالرصاد واالنواء
اجلـوية إن حتري هالل شهر شوال
وعــيـد الــفـطــر في الـدول الــعـربــيـة
ســيــكـون بــعــد مـغــيب شــمس يـوم
قبل لـتحديـد ما اذا كان اجلـمعـة ا
الـسبت متمـمًا لرمضـان فيما أعلن
رجع الدينـي محمد حس مـكتب ا
ـقـبل فـضـل الـله في لـبـنـان األحـد ا
أول أيـام عيـد الفطـر السعـيد. وقال
ـوقع إن (حتري هالل شـهر شوال ا
وعــيـد الــفـطــر في الـدول الــعـربــيـة
ســيــكـون بــعــد مـغــيب شــمس يـوم
اجلـمـعـة  22 ايــار لـتـحـديـد مـا اذا
كـان السبت متمـمًا شهر رمضان أم
أنـه أول أيـام شـهـر شـوال.) وأشـار
إلـى أنه (يُــســتــثــنى من ذلك كل من
ـغرب سـلطـنة عـمان والـسودان وا
حـيث ستـتحـرى هذه الـدول الثالث
هـالل شـوال يـوم الـسـبت  23 ايـار
كونه يصادف  29 رمضان في هذه
الــدول تــبـعــا لـبــدء شــهـر رمــضـان
فــيــهــا).وأظــهــرت دراســة أجــراهــا
(طـقس العرب) بشأن إمـكانية رؤية
هـالل شـوال وعـيـد الـفـطر 1441هـ
بـبــعـد مـغـيب شـمس يـوم اجلـمـعـة
ــقـبل أن رؤيــة هالل شــهـر شـوال ا
مــســتــحــيــلــة بــالــعــ اجملــردة أو
الـتلسكوب نظرا لغروب القمر قبل
الـشـمس في جمـيع الدول الـعربـية
إضـافة لـكون الهالل لـم يتولـد بعد
حـيث تشير احلسابـات الفلكية إلى
أن والدة الــهالل سـتـكــون في تـمـام
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الـــســاعــة  8:39مـــســاء اجلـــمــعــة
بـتوقيت الـسعودية أي بـعد مغيب
الـشــمس. وفي لـبـنـان أعـلن مـكـتب
ـــرجع فــضل الـــله أن يــوم األحــد ا
ـــــقــــــبل هــــــو أول أيـــــام عـــــيـــــد ا
كـتب بـيانـا أعلن الـفـطر.وأصـدر ا
ــوافق لـلـرابع فــيه أن يـوم األحـد ا
والــعــشـرين مـن ايـار اجلــاري هـو
أول أيـام عيد الـفطر السـعيد.وجاء
فـي الـبـيـان انه ( حتــديـد مـوعـد
بنى بـارك بناء على ا عـيد الفطر ا
الـــفــــقـــهي لـه بـــاالعـــتــــمـــاد عـــلى
احلـسابات العلمية الفلكية الدقيقة
الـتي تفيد االطمئنان لوالدة الهالل
وإمـــكـــان رؤيـــتـه في الـــعـــديـــد من

مناطق العالم).
 من جــهـة اخــرى طـالــبت الـلــجـنـة
االمـريكية حلـرية االديان باحلد من
سلـحة التي سـيطـرة اجملموعـات ا
تــمــارس مـا وصــفـته بــانــتـهــاكـات
طــائـفـيـة. ونــقل بـيـان عن الــلـجـنـة
الــــتـــابــــعـــة لــــوزارة اخلـــارجــــيـــة
االمــريـكــيــة قـولــهـا  في تــقـريــرهـا
ئـة فقط الـسنوي ان (30 -  50 بـا
مـن الــــــكـــــــلــــــدان واالشـــــــوريــــــ
ـسيـحيـ العـراقيـ عادوا الى وا
امــاكـنـهم مـنــذ سـقـوط داعش بـعـد
جلـوئـهم الـى اربيـل واجـزاء اخرى

من اقليم كردستان). 
وطــالـبت الـلـجـنــة بـ(الـضـغط عـلى
احلــــكـــومـــة الــــعـــراقـــيــــة التـــمـــام
سـياسـتها لـوضع حد او السـيطرة
عـلى قوات احلشـد الشعـبي خاصة
الــفـئــات الـتي تـمــارس انـتــهـاكـات
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قــررت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة فـرض
ـشـدد عــلى ست مـنـاطق في احلــظـر ا
بـغـداد بـعـد ارتـفاع نـسـبـة االصـابات
بــكــورونــا   فــيــمــا عــد مــخــتــصــون
حــصـلــيــة االصـابــات الـيــومـيــة الـتي
تـسجـلهـا مخـتبـرات الصـحة (نـاقوس
خـطـر) يـلـوح بـفـقـدان الـسـيـطـرة عـلى
كـورونــا . وقـال الـوزيـر حـسن مـحـمـد
الـتميمي في بيان تلقته (الزمان) امس
ناطقي التام انه (تـقرر فرض احلظر ا
ــدة ابـــتــداء من يــوم غـــد االربــعــاء و
اســبـوعــ يـشـمل بــعض الـقــطـاعـات
ـــؤشــرة لــدى واحملـالت لــلــمـــنــاطق ا
دائـرتي صحة بـغداد الرصـافة والكرخ
وهـي مـــدن الـــصـــدر واحلــــبـــيـــبـــيـــة
والــكــمـــالــيــة و احلــريــة و الــشــعــلــة
والــعــامــريـة)  الفــتــا الـى ان (الــقـرار
سيتزامن مع تنفيذ أكبر عملية للرصد
الـــوبـــائي الــفـــعـــال في الـــقــطـــاعــات
واحملالت وعـمليات التعـفير والتوعية
الـصحـية بالـتعاون مع قـيادة عمـليات
دني وأمـانة بـغـداد ومديـرية الـدفـاع ا
بــــغـــداد ووســـائـل االعالم والـــدوائـــر
عـنية)  مـؤكدا (اتـخاذ ـؤسسـات ا وا
نـــفس االجـــراءات فـي بــاقـي مــنـــاطق
بــغـداد واحملـافـظـات فـي حـال تـأشـيـر

طــائـفـيـة وتـضع الــعـراقـيل لـعـودة
ـــنــاطـق الــتي احلـــيـــاة واعــمـــار ا
سـيحـيون يـقـطنـها االيـزيديـون وا
ـكـونـات الـدينـيـة والـقـومـية في وا
ـتنـازع عـلـيهـا) عـلى حد ـنـاطق ا ا
زعـم الــتــقــريــر. ونــقل الــبــيــان عن
مــنــسق الـتــوصــيـات الــدولــيـة في
حــكـومــة اقـلـيم كــردسـتــان ديـنـدار
زيــبــاري قـوله ان (الــتــقـريــر اشـاد
بـدور حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتان في
اسـتقـبال وايـواء اكثـر من ملـيوني
كونات نـازح والجئ معظمـهم من ا
الدينية اعتبروا االقليم مالذا آمنا
يـتـمتـعـون فيه بـاحلـمايـة والـعيش

بسالم واستقرار).
 وتـصــدر الـلـجـنـة تـقـريـرا سـنـويـا
ـكونـات الـدينـية يـتـناول اوضـاع ا

حول العالم.
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ــوعـد الــذي قـطــعـته مـع اقـتـراب ا
ان الستـكمال الـتشكـيلة امـام البـر
الــوزاريـة البــد من وضع شـعــبـنـا
طالب وقـواه الوطنية  وشـبابنا ا
بــــحــــقــــوقـه أمــــام مــــا أواجه من
حتـــديـــات تــتـــطــلـب من اجلـــمــيع
الـتكاتف لتذليلها وما اقوم به من
مـداوالت وحـوارات بنـاءة ومـكثـفة
مـع كل الـقــوى الـســيــاسـيــة هـدفه
الــوصـول الى مــا يـرضي شـعــبـنـا
ويــعـيــد الـثـقــة بـامــكـانــيـة جتـاوز
الــعـــمــلــيـــة الــســيــاســـيــة لالزمــة
ـتـفـاقـمـة الـتي تـواجـهـهـا وتضع ا

عراقنا أمام مفترق طرق.
لـــقــد تــصـــديت لــواجـــبي واعــرف
ـــصـــاعب الــتـي تــقف مـــســبـــقــاً ا
امــامي والــتــركـة الــثــقـيــلــة الـتي
ســتــواجــهــني عــلى كـل األصــعـدة
ياديـن احليوية التي وفـي جميع ا
ـواطــنـ وأمن تــرتــبط بـحــيــاة ا
وسـيـادة واسـتـقالل الـبالد. مـدركاً
أن االزمة شاملة وتدخل في نسيج
الــدولــة ومــؤسـســاتــهــا وتــعـرقل
قـوتـهـا االقـتـصـاديـة الـتي تـعـثرت
اضيـة فلم يـتحقق خالل الـفتـرة ا
مــا من شــأنـه الــنـهــوض الــشــامل
بـــــاالمن الـــــغــــذائـي لــــلـــــبالد وال
الــنــهــوض بــالـصــنــاعــة وتــنـويع
واردات الـــــــدولـــــــة وتـــــــوســـــــيع
االسـتثمار وتأهيل البنى التحتية

تآكلة.  ا
ومـا زاد من الصعـوبات عدم إعادة
الـنـظـر بـجـدية فـي هيـكـلـيـة انـتاج

وتــــســــويـق الــــنــــفط واالهــــتــــمــــام
شتـقات النـفطيـة  فيمـا أعيد في بـا
ـقـابل تـدويـر أزمة الـفـساد االداري ا
ـالـي وتـفـكك الـكـثـيـر من اجـهـزة وا
اسـتكمال الدولة ومؤسساتها. وبدالً
من تـشجـيع االستـثمارات وقـطاعات
ــصــانع الــعــمـل واعــادة تــشــغــيل ا
ـــتــعـــثــرة بـــتــأمـــ مــا حتـــتــاجه ا
السـتيعاب االيـدي العاملـة العاطلة 
جــــرى رفع مـــســــتـــوى الـــتــــضـــخم
الــوظــيــفي في اجــهـزة الــدولــة ومـا
يـنطـوي عليه من اسـتنزاف لـلموارد

وبطالة مقنعة.
كـل ذلك جعل التحـديات التي تواجه
اي حـكومة مضاعفة. ومع معرفة كل
هـذه الـصـعـوبات اسـتـجـبت لـتـحمل
ـسؤوليـة معتـمداً على تـفهم الكتل ا
والـقــيـادات الـسـيـاسـيـة  وقـبل ذلك
ـظـلوم ـبـتلى وا جـمـهور شـعـبـنا ا
ــطــالـب بــحــقــوقه الــطــبــيــعــيــة وا
ـرحـلـة خـصـوصـاً وأن لـضـرورات ا
الـتدني اخلطـير في موارد البالد مع
انــهـيــار أسـعــار الـنــفط يـحــتم عـلى
احلـكـومة الـبحث في كل االجتـاهات
إليــجــاد مـصــادر عــاجـلــة لــتـســديـد
رواتب الـعامل في الـدولة وتغطية
الـنفـقات الـضروريـة لتـسيـير شؤون
ــــؤســــســــات وفي والــــتــــزامــــات ا
واطن من مـقدمتها تـام سالمة ا

جائحة كورونا.
إنـــني اذ اضـع هــذه الـــوقـــائع امــام
شـعبـنا والقـيادات الـسياسـية اؤكد
مـــــجـــــدداً ان الـــــعــــراق أكـــــبـــــر من

شـاكل مهما الـتحديـات واالزمات وا
بـلـغت وانـنـا بـحـاجـة الـى الـتـعاون
والــتـظـافـر مع كل قــوى شـعـبـنـا من
ــانـيــة واحــزاب سـيــاســيـة كــتل بــر
وفــعـالـيــات اجـتـمــاعـيـة وثــقـافـيـة 
ا تظاهرين  وبـتفهم من شبابنـا ا

كّن احلكومة القيام بواجبها.
وهـذا الـدعم مـطـلـوب اآلن من الـكـتل
انيـة للمـساعدة في الـسياسـية البـر
اسـتـكـمـال التـشـكـيـلة الـوزاريـة عـبر
ـرشـحـ الــتـصـويت عــلى قـائـمــة ا
ضي لـلـوزارات الشـاغـرة من اجل ا
فـي وضع اخلطط العمـلية الجناز ما
رحلة أوكـل الى احلكومة من مـهام ا
االنـتقـالـية واالسـتجـابة لـلتـطلـعات
ـشـروعة لـلمـواطنـ بتـوفيـر احلد ا
ـمـكن من اخلـدمـات وسـبل الـعيش ا
الــــكـــر وايــــقـــاف االنــــتـــهــــاكـــات
والـتـجـاوزات الـتي يتـعـرضـون لـها
واعــادة ابــنــائــهم الــذين تــعــرضـوا

لالعتقال والتغييب.
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يـنبـغي ان ال يغيب عـنا جـميعـاً اننا
جنـد أنفسنـا بعد سبعـة عشر عاماً 
في وضـعٍ ال نُحسـد عليـه فسيـادتنا
اسـتـمـرت مـنـقـوصـة او مـنـتـهـكـة او
مـعـرضـة لـلـشـكـوك وأراضي بـالدنا
يـــراد ان تــصــبح مـــيــدانــاً لــصــراع
االخـرين وأمن مـواطنـيـنا مـهدد  ال
مـن اســـتــــمــــرار داعش وخاليــــاهـــا
الـــنــائــمــة بل وايـــضــاً من الــسالح
ــنـفــلت خــارج إطـار الــدولـة  وكل ا
ـال الـعـام مــظـاهـر الـفـســاد ونـهب ا

ـســتـوى غـيـر وتــبـديـد الــثـروات وا
قبول لتصنيف العراق على صعيد ا
الـتـعلـيم والصـحـة واخلدمـات. فيـما
ـــكن لم تـــعـــد الـــبــطـــالـــة ظـــاهــرة 
إحـتواؤها بل جتـاوز عدد العـاطل
وخـصـوصـاً من بـ اخلـريـجـ الى
مـسـتـويـات لم تـبـلـغـهـا في اي ظرف
ســـابـق. وبـــات خط الــــفـــقـــر يـــضم
امـــهــات وعــائالت الـــشــهــداء الــذين

جادوا بارواحهم دفاعاً عن الوطن.
ورغـم ان الثـروة الـتي دخـلت خـزائن
الــعـراق عــلى مـدار الــسـنـوات الـ17
ـاضــيـة  كـانت تـكـفي إلعـادة بـنـاء ا
سـتقبل الـبالد وتأسـيس صنـدوق ا
فـان الــفـسـاد قـد اسـتـنـزفـهـا وهُـرّب
بـعـضهـا عـلنـاً الى خـارج البالد ولم
ــســؤولــيــة الّــا أجــد وانـــا أســتــلم ا

خزينة شبه خاوية!.
لــقـد وجـدت من واجــبي في ظل هـذه
عـقدة أن أضع الـظـروف الصـعبـة وا
شـعبنـا أمام ما نـواجه من صعوبات
 من بــيـنـهـا الـتـنـاقض بـ الـوعـود
الـعلـنيـة التي أكـدت على حـريتي في
إخـتــيـار الـتـشـكـيـلـة الـوزاريـة  ومـا
يــدور وراء الـكـوالــيس من مـنـاورات
وشـــد من قـــبل الـــبــعض . وهـــو مــا
يـعـرقل ويـعـطل إسـتـكـمـال احلـكـومة
لـكي تباشر مهـامها بحيـوية وتظافر
فـي اجلـــهــود وصـــوالً الـى االهــداف
ـعلنـة.  ويبدو احـياناً أن مـا نطلقه ا
مـن تــأكــيــدات لــضــرورة تــصــحــيح
مـسارات العـمليـة السيـاسية ووضع
ــعـافــاة ال جتـد الــبالد عــلى طـريق ا
آذانـاً صــاغـيـة لـدى الـبـعض هـنـا او
هــنـاك  دون اإلنـتــبـاه الى ان الـبالد
ـا سـيـضـعنـا جـمـيـعـاً أمام مـهـددة 
خـيـارات لـيس فيـهـا رابح وأفضـلـها
األنـحدار الى الـفوضى ال سـمح الله
 مــا يـدفع الى اعــادة الـتـأكــيـد عـلى
ـصـالح ضــرورة ان يـضع اجلـمــيع ا
ــصــالح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا فــوق ا
الـثانـوية وان تـتظافـر جهـود جميع
الـكتل واالحزاب وبـتفهم من شـعبنا
ـرحـلــة. لـيس أمـامـنـا لــعـبـور هـذه ا
ســوى خـيـار االسـتـجـابــة لـلـمـطـالب
الـشـعبـيـة العـادلـة التي عـبـرت عنـها

احلــركــة اإلحــتــجــاجــيــة وســاحــات
الـتـظـاهر الـتي جـمـعت خيـرة بـنات
وشــبـاب شـعـبـنــا والـعـمل اخملـلص
عـلى حتـقـيق مطـالـبـهم باعـادة مـجد
الــعـراق وقـوته وكـرامــته وتـصـفـيـة
ــقــيـــتــة بــكل تـــركــة احملــاصــصـــة ا
الي جتـلـيـاتهـا ومـحـاربة الـفـسـاد ا

واإلداري.
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باشرة بأية خطوة ولـيس باإلمكان ا
ا يعـيد لـلدولة جـادة دون الشـروع 
هـيـبـتهـا وبـسط سـيادتـهـا  وهـو ما
يـتـطـلب ان ال يـكـون أي طـرفٍ مـهـمـا
كـان شأنه أو مصدر قوته أو مواالته
فــــوق ارادة الــــدولــــة والــــدســــتــــور
والـــقـــانــــون وإن يـــصـــبح الـــسالح
والـقوة الـناريـة بيـد الدولـة والقوات
ـسلحة وبإمرة القائد العام للقوات ا

سلحة.  ا
اود الــتــأكــيــد مــرة أخــرى إلزالـة أي
همـة التي أنيطت بي الـتباس بـان ا
ـرحلـة االنتقـاليـة بأسرع هي عـبور ا
كن  واالسـتـجابـة الى مـهام وقـت 

ملحة مباشرة  ابرزها :
- إجنــاز قـانـون االنـتــخـابـات مع مـا
يـتــطـلـبه من تـدقـيـقـات أو تـعـديالت
واإلنــتـهــاء من الـصــيـغـة الــنـهــائـيـة
ـــفــــوضـــيـــة الــــعـــلـــيـــا لـــقــــانـــون ا
لإلنــتــخـابــات وتـأمــ كل مـا يــلـزم
الجــراء االنــتـخــابــات في أقـرب وقتٍ
ـثـلـيـة اال ــكن والـتـعـاون مـع 
ـــراقـــبـــ احملـــلـــيــ ـــتـــحـــدة وا ا
والــدولــيـ والــتــأكـد وضع األسس
الـصـحـيـحـة الجـراء االنـتـخـابات في
جـوٍ سياسي وأمـني يضمن نـزاهتها

وعدالتها.
-إتــخــاذ كل االجــراءات والــتــدابــيـر
بـــالــتــعـــاون بــ وزارة الــداخـــلــيــة
وجــمـيع االجــهـزة االمـنــيـة حلــمـايـة
ــتـظـاهـريـن واحلـرص عـلى سالمـة ا
ساحاتهم والتعبير عن ارادتهم بكل

حرية  سلميًا.
-اعـلن بـوضـوح كـقـائـد عـام لـلـقوات
ـسلحة بأنني لم ولن أصدر أي أمر ا
بـاطالق الـرصـاص ضـد اي متـظـاهر
سـلمي  ومـن يقوم بـذلك سيـقدم الى

الـعدالة. ومن واجب وزارة الـداخلية
واجـهـزة االمن مـنع اي طـرف ثانٍ أو

تظاهرين. ثالثٍ التداخل مع ا
-أعـيد الـتأكـيد هـنا ثـانيـة بأن اوامر
قـد صـدرت الى كـل االجـهـزة االمـنـية
ـعـتـقـل من بـاطالق سـراح جـمـيع ا
ــتـظـاهـرين  والـبــحث والـتـحـقـيق ا
والـــتـــقــصي إليـــجـــاد اخملــتـــطـــفــ
وتـشخيص الـذين قاموا بـاالغتياالت

ووضعهم أمام القانون.
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شـرعت دول عربية بفرض عقوبات
ـــالـــيـــة تـــتـــوزع بـــ الـــغـــرامـــة ا
والـسجن خلارقي تعليمات الوقاية
مـن فــايـــروس كــورونـــا . وفــرضت
الـلـجنـة الـعلـيـا للـصحـة والـسالمة
الـوطنية  مكافـحة جائحة فيروس
كـورونـا في الـعـراق غـرامـة مـالـيـة
قدرها  50 ألـف دينار ما يعادل 42
دوالرا عـلى كل من ال يلتزم بارتداء
الـــكــمــامـــات من دون اســتـــثــنــاء.
وأعـلنت كل من الكـويت وقطر أنها
تقاعس عن ستبدآن في معاقبة ا
ــكـافـحــة الـفـيـروس وضع كــمـامـة 
بـالـسـجن أو غـرامـة تـبـلـغ قـيـمـتـها
آالف الــــــــدوالرات .وقـــــــــالت وزارة
الـصحة الكويتية إن أي مخالف قد
ــــدة تـــصل إلى يـــواجـه الـــســـجن 
ثـالثــــــة أشــــــهــــــر في حــــــ قــــــال
الــتـلـفــزيـون الـرسـمـي الـقـطـري إن
الـعقوبة الـقصوى ستـكون السجن
ثـالث سنـوات.وتبـلغ أقصى غـرامة
لـلمخالف في الكويت خمسة آالف
ديـــنــار( 16200 دوالر) وفـي قـــطــر
 200 ألـف ريــــال ( 55 ألف دوالر).
وتــعــد هــذه الــعـقــوبــات خــيــالــيـة
وأعـــلــنت دول اخلــلـــيج الــست في
اجملـــمل أكــثــر من 137 ألـف حــالــة

إصـابة بكورونا و 693 حالة وفاة.
وفـي القاهـرة  اعلن رئـيس الوزراء
ــصـري مـصـطـفى مـدبـولي زيـادة ا
سـاعات حظـر التجوال واوضح إن
(حــظـر الــتـجــول سـيــبـدأ الــسـاعـة
اخلـامـسـة مسـاء بـدال من التـاسـعة
ـقــبل مــســاء اعــتــبــارا من األحــد ا
حـتـى اجلـمـعة   29 أيـار) مـشـيـرا
الـى (ايقاف حـركة الـنقل اجلـماعي
واحلافالت والتنقل ب احملافظات
لـلحـد من فرص انتـشار الـفايروس

االحـصائيات التي تسجـلها مختبرات
ــــوقف الــــوبــــائي الــــوزارة ضــــمن ا
الـيــومي الـتي اشـرت ارتـفـاعـا بـنـسب
االصـابـة بـأنـهـا نـاقـوس خـطـر) يـلوح
بـقـدان الـسـيطـرة عـلى كـورونا  وقـال
اخملـتصون ان (وضع الـعراق الصحي
ال يــــتـــنـــاسـب مع حـــجـم االصـــابـــات
ــتـــزايــدة بــشــكل يــومي وهــذ االمــر ا
ســيـؤدي الـى فـقــدان الـســيـطــرة عـلى
ــســتــشــفــيــات عن الــوبــاء وخــروج ا
اخلدمة)  مـشددين على (اهمية اتخاذ
اجـراءات تـساعـد عـلى منع تـفـاقم هذا
االزمــة الـتي اصــبـحت نـاقــوس خـطـر
تــهـدد اجملـتـمع). وأعــلن مـديـر صـحـة
بــغـداد الــكـرخ جــاسب احلــجـامي عن
تـعافي  19 مـصـاباً من كـورونـا.وكتب
احلـجـامي في صفـحتـه على فـيسـبوك
ان ( 19 مـــصــابــاً بـــكــورونــا غــادروا
مـسـتـشفـيـات الدائـرة بـعـد اكتـسـابهم
الــشــفـاء الــتـام). وكــشف الــدائـرة عن
صاب بكورونا منذ احصائية بعدد ا
تــسـجـيل اول حـالــة في جـانب الـكـرخ
حــيث كــانت بــواقع حــالــة واحـدة في
جــكــوك والــعــطــيــفــيــة والــشــاجلــيــة
والـشرطة اخلامـسة والرابعة واالعالم
و 8 فـي الـــبـــيـــاع و 55 فـي احلـــريـــة
وحــــالــــتـــ فـي كل مـن الـــســــيــــديـــة
والــوشــاش والــطــارمــيـة واجلــوادين

خـالل أســـبــــوع الـــعــــيـــد).وقـــررت
احلـــكـــومـــة أيـــضـــا إغـالق احملــال
ــطـــاعم واحلــدائق الـــتــجــاريـــة وا
ـتــنــزهـات الــعــامـة والــشــواطئ وا
ـقـبل الذي تـمـامـا خالل األسبـوع ا
يـحل فيه عيـد الفطر.وأعـلنت مصر
حـتـى اآلن اكـتـشاف  12229 حـالـة
إصــابـــة مــؤكــدة بــالــفــايــروس من
بـيـنـها  630 حـالـة وفاة. وارتـفعت
أعــداد اإلصـابــة بـالــفـايــروس مـنـذ
خــفــفـت احلــكــومــة بــعض الــشيء
حــظـر الـتـجـول الــلـيـلي وإجـراءات
احـــتــــرازيـــة أخـــرى.وقـــالت وزارة
الــصــحـة إن عــدد حـاالت اإلصــابـة
اجلــديــدة الــتي سُــجّــلت اول امس
األحــد بـلغ  510 حــاالت لـتــتـجـاوز
اإلصــــابــــات الـــيــــومــــيـــة حــــاجـــز
اخلـمـسمـئـة للـمـرة االولى منـذ بدء
انـتشار الـوباء في آذار. وقال وزير
األوقـاف مـحـمـد مخـتـار جـمـعة في
ـؤتمر الصـحفي إنه (ستتم إذاعة ا
شـــعـــائـــر صالة الـــعـــيـــد مـن أحــد
مـساجـد الدولة (بـعدد مـحدود جدا
تـصح بهم إقامة الصالة ولن يُفتح
لـلـجـمـهـور وسـيُـسـمح لـلـمـسـاجـد
فـقط بتشغيل مـكبرات الصوت عبر
إذاعــــة الـــــقــــران الــــكـــــر لــــنــــقل
ـسـجـد فـقط الــتـكـبـيـرات من ذلـك ا
دون الــسـمـاح بـالــتـجـمع).وأوضح

مــــدبـــولي أن (مـــصــــر ســـتـــواصل
ــواطــنـ تــطــبـيـق حـظــر حــركـة ا
اعـتبـارا من السـاعة الثـامنـة مساء
ــدة حـــتى الـــســـادســـة صــبـــاحـــا 
أسـبوع بعـد العيد) وأضاف أنه
(سـتكـون هنـاك إجراءات احـترازية
لـــلــتـــعــايش مع كـــورونــا أهـــمــهــا
ضــرورة اســتــخــدام الــكــمــامــة في
ــــكـــــاتب ـــــواصـالت وا وســـــائل ا
ـغــلـقـة مع احلــكـومـيــة واألمـاكن ا
.( فــرض عـقــوبـات عــلى اخملــالـفـ
وفـي موسكو دعا الرئيس الروسي
ــيـــر بــوتـــ امس االثـــنــ فـالد

مسلمي البالد لإلصغاء إلى صوت
زعـمائهم الدينيـ واالحتفال بعيد
ــنـــازل وسط تــفــشي الـــفــطــر في ا

فايروس كورونا. 
وقـــــال بــــوتــــ خـالل اجــــتــــمــــاع
افـــتــراضـي (عــبـــر الــفـــيـــديــو) مع
الــقــيــادات الـديــنــيــة لــلـمــســلــمـ
ــثــلي اجملـتــمع في جــمـهــوريـة و
بـشـأن داغــسـتــان جـنــوبي الـبـالد 
تـداعـيـات تـفـشي وبـاء كـورونـا في
ـنـطـقـة إن (داغـسـتـان سـتـحصل ا
كافحة طلوبة  ساعدة ا عـلى كل ا
الـعدوى) مشـيرا إلى (ضرورة حل
مــشــكـلــة نـقص أجــهــزة االخـتــبـار
ــعــدات والــكــوادر الــطــبـيــة في وا

اجلمهورية بأسرع وقت).

ودراجــة نــاريـة مــخــتــلـفــة وبــلغ عـدد
الـــغــرامــات 113771 غـــرامــة  كـــمــا
ســهـلت دخـول 117343 عــجـلـة حـمل
حتمل مواد غذائية. الى ذلك   سجلت
دائــرة صـــحــة الــســلــيـــمــانــيــة تــسع
اصـــابــات جــديــدة بـــكــورونــا.وقــالت
الـدائرة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
انـه ( تسجـيل تسع اصابـات جديدة
بـكورونا في السليمـانية بعدما ظهرت
نــتـائج الـفـحص اخملــتـبـري لـهم الـتي
كـــانت مـــوجـــبــة)  واشـــار الى (نـــقل
ـــصـــابــ الـى احلــجـــر الـــصــحي). ا
وافـادت دائرة صـحة محـافظـة النجف
ـغـادرة  14مـحـجـورا امـاكن احلـجر
الــصــحي بــعـد انــتــهـاء مــدة احلــجـر
الــــبـــالـــغـــة  14يــــومـــا دون اعـــراض
مــرضــيـة.واصــدرت خـلــيــة االزمـة في
واسط مـجمـوعة قـرارات بعـد تسـجيل
احملــافـظــة تــسع اصـابــات بـكــورونـا.
وقـالت اخللية في بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (دائرة صـحـة واسط سـجـلت
اصـابات جديدة عدد ثـمانية في قضاء
بــدرة من مالمـسـ لـشـخص وافـد من
الــهــنـد الــذي  تــشـخــيص اصــابـته
مــؤخـــرا)  مــشــيــرا الى ان (الــدائــرة
ــواطن من ســجــلـت اصــابــة جــديــدة 
مـحافظـة ميسـان قضاء عـلي الغربي).
وافــصــحت دائــرة صــحــة مــحــافــظــة

والـيرمـوك وسبع الـبور وشـارع حيـفا
و 30 فـي الــــدورة و 9 فـي الــــتـــــاجي
ورحـمانـية اجلعـيفر و 29 فـي الشعلة
و 5 فـي الطـوبجي و 23 فـي العـامـرية
فـي مـنـطـقـة و 11 فـي الـكـاظـمـيـة و 9  
الكرخ و 22 في منطقة حي الفرات و6
فـي حي اجلهاد و 4  فـي حي اجلامعة
و 13 فـي حـي الــــــــعــــــــامل و 12 فـي
االسـكان و 8  فـي البـيـاع واحملمـودية
و 7 فـي الـغزالـيـه. بدوره   اكـد مـديـر
عــام صــحــة الــرصــافــة عــبــد الــغــني
الــســاعــدي عن اكــتــسـاب   10حــاالت
جـديـدة الـشفـاء   لـيرتـفع عـدد حاالت
الـشـفاء في جـانب الرصـافة الى  353
حـالـة شفـاء. وقال الـسـاعدي في بـيان
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (الـرصــافـة
شـهـدت تـماثل  10حـاالت لـلشـفاء وان
الـعدد الـتراكـمي للـحاالت الـتي تعافت
مـن كــورونـــا ارتــفع الى  353 حـــالــة
جـــاءت بــفـــضل اجلـــهــود الـــكــبـــيــرة
ـتــمـيـزة من قـبل مالكــتـنـا الـطـبـيـة وا
والـصـحـيـة والـتـمـريـضـية). وتـواصل
األجـهزة األمـنيـة ضمن قيـادة عمـليات
بــغـداد إجــراءاتــهـا اخلــاصـة بــفـرض
حـــظـــر الــــتـــجـــول الـــوقـــائي  فـــقـــد
تـمــــــــــكنت منذ 17 آذار ولغاية امس
االول مـن القـاء الـقـبض عـلى 45392 
مـخالـفاً   فـيمـا  حجز 3161 عـجلة

مـيـسان عن نـتائج فـحص مئـة مسـحة
ـشتبه باصابتـهم بكورونا  فيما من ا
شــددت عــلى االلـتــزام بــالـتــعــلـيــمـات
الـصـحـيـة الـصـادرة من خـلـيـة األزمة.
وقـالت الدائرة في بيان تلقته (الزمان)
امس انـه (بحسب توجيهات مدير عام
صــحـة مـيـسـان عــلي مـحـمـود الـعالق
وبـاشـراف مديـر قـسم الصـحـة العـامة
سح الفعال في عـلي النوري باجـراء ا
مـحافظه مـيسان   اخـذ مئة مـسحة
ــركـزي في وارســالـهــا الى اخملـتــبـر ا
ــبــكــر الي بــغــداد مـن اجل الــكــشف ا
اصـابة جديدة   وقـد اتضح ان جميع
رسـلة هي سـالبة)  داعـيا ـسحـات ا ا
أهـــــالـي مــــيـــــســـــان الـى (االلـــــتــــزام
بـالـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة الصـادرة من
خـلـيـة األزمـة ودائـرة الصـحـة حـفـاظا
عـلى سـالمة اجلـمـيع مـن خالل تـقلـيل
ـــنـــزل اال لـــلـــضـــرورة اخلـــروج مـن ا
الــقــصــوى والــتــبــاعــد اجلـســدي عن
اآلخـرين مـسـافة مـتـرين وكـذلك جتنب
ـصــافـحـة ـزدحــمـة وعــدم ا االمــاكن ا
س الوجه والـتـقـبيـل وااللتـزام بـعـدم 
نزل ولـبس الكمامة عند اخلروج من ا
نع واسـتعمال مـعقمات األيـدي دائما 
انـتـقـال الـعـدوى).  وكـانت مـخـتـبـرات
الــصـحـة قـد سـجـلت امس االول 144
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أكــدت وزارة الـتـربـيـة أن الـقـرارات
ــتــداولـة بــشــأن الــصـفــوف غــيـر ا
ـنتهية التي جـرى بحثها من قبل ا
هـــيــئــة الــرأي فـي الــوزارة بــشــأن
ـنـتـهـيـة  مـجـرد الـصــفـوف غـيـر ا
مـــقــتـــرحــات  ولم يـــتم حــتى االن

البت بها بشكل رسمي.
ـــتـــحـــدث بـــاسـم الــوزارة  وقـــال ا
حـيـدر فـاروق في تـصـريح تـابـعـته
(الـــــزمــــــان) امس إن (الـــــقـــــرارات
ــتــداولــة عــلى مــواقع الــتـواصل ا
االجــــتــــمــــاعي وعــــدد من وســــائل
نتهية راحل غيـر ا اإلعالم بـشأن ا
الـتـي جـرى بـحـثـهـا من قـبل هـيـئـة
مــــــجــــــرد الـــــــرأي في الــــــوزارة   
مـقـترحـات لم يـتم الـبت بهـا بـشكل
رســمي). وكــانت مـواقع الــتـواصل
االجـــتـــمـــاعي قـــد تـــداولت خـــمس
قـرارات منها اعتماد درجات نصف
الـــســنــة ونــهـــايــة الــكــورس األول
نـتهـية)  وعـدها لـلمـراحل (غيــر ا
درجــــــة نــــــهــــــائــــــيـــــة   واجــــــراء
ـكـمـل االمـتـحـانـات لـلراسـبـ وا
في نـصف الـسنـة ونهـاية الـكورس
ـنـتـهـيـة في االول لـلــمـراحل غـيـر ا
مـواعـيـد حتدد الحـقـاً  إضـافة إلى
اتــــخـــاذ قــــرار تـــخــــفــــيض أجـــور

ــــدارس األهـــلـــيـــة الــــدراســـة في ا
ــئــة   وتـــأجــيــر بـــنــســبــة 10 بـــا
احلـوانيت ألصحابـها احلالي في
ـــقـــبل بـــشــكل الـــعـــام الــدراسي ا
مـــجــــاني  فـــضال عـن مـــنـــاقـــشـــة
امــتـحـان الــطـلـبـة اخلــارجـيـ في
ـوافـقة االول مـن حزيـران مـقـترن 

خلية األزمة.
 وأعــــلـــنـت الـــلــــجـــنــــة الـــدائــــمـــة
لـالمـتـحــانـات الــعـامــة عن قـرارات
عــــــــــــدة مـع قــــــــــــرب مــــــــــــوعـــــــــــد
االمـــتـــحـــانــات.وذكـــر الـــبـــيــان ان
ديـريـات العـامة (الـوزارة وجـهت ا
لـلـتـربـيـة بالـتـنـسـيق مع مـديـريات
ــديـريــة الـعــامـة ــدني وا الــدفـاع ا
لـلــصـحـة ضـمن حـدود كل مـديـريـة
ـراكـز االمــتـحـانـيـة قـبل لـتــعـفـيـر ا
مـوعد االمتحان واضافة الى منع
فــتح اكـثــر من مــركـز امـتــحـاني
واحـد فـي نـفس الـبـنـايـة مـهـمـا
كـانت سعة اسـتيعابـها) مشدد
عـــلى (الــتـــزام ادارة ومــراقــبي
ـشارك ـراكز االمـتحانـية وا ا
بــاالمــتـــحــانــات الــتــمــهــيــديــة
ــتـطــلـبــات الـسالمــة الـعــامـة
ومـــراعــاة الــشــروط الـــصــحــيــة
ولـــبـس الـــكـــمــــامـــات الـــطــــبـــيـــة
ـطـاطـيـة في مـا تـقوم والـقـفـازات ا
ـركز االمـتحـاني بأسـتثـمار ادارة ا

ـتـاحة في بـنـاية جـمـيع الـقاعـات ا
ــركــز االمــتــحــاني وتــقــلـيـل عـدد ا
ــمـتــحـنـ فـي كل قـاعـة)  ولــفت ا
الـبيان الى (اصدار توجيه باشراك
ـالكـات الـتــعـلـيــمـيـة   كــمـا عـلى ا
ـركز االمـتحـانيـة ان تراعي ادارة ا
ضــمـن اعــدادهــا خلــرائط جــلــوس
ــشــاركــ بــاالمــتــحــانــات وتــرك ا
مـســافـة مـقـعـد فـارغ بـ كل طـالب
واخر)  وتـابع ان ( الـلجـنة حددت
وقت االمـتـحانـات التـمهـيديـة التي
تــبـدأ فـي تـمــام الـســاعـة الــثـامــنـة
بـتـوقيت بـغـداد من دون ذكر مـوعد

اجراء االمتحان). 
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بــحــسب الــبــيـان (ضــرورة تــوحــيـد
اجلـــهــود ورص الــصــفــوف من أجل
تــــرســـــيخ األمن واالســـــتــــقــــرار في
ـديـنـة  وعـدم الـسـمـاح لـعـصـابات ا
داعـش من اســـتــــهــــداف الـــنــــســـيج
االجـــتـــمـــاعـي والـــســـلم األهـــلي في
احملـافـظـة السـيـمـا مـديـنـتي خـانـق
وجــلـــوالء)  مــشــدداً عــلى (أهــمــيــة
الـتـعـاون والـتنـسـيق والـتـكـاتف ب
خـتلف تشـكيالتها الـقوات األمنـية 
فـي اجلـــيش والـــشـــرطـــة واحلـــشــد
ـا يـعزز ـواطنـ  والـبـيـشمـركـة وا
الـــوحـــدة الــوطـــنـــيـــة وإرســاء قـــيم

التآخي والتسامح).
 من جــانـبه  قــدم الـتـمـيــمي شـرحـاً
شاكل مفصالً عن (واقع احملافظة وا
الــتي تــعـتــرضـهــا) مــثـمــنـاً جــهـود
ـــبــاشــر في (الـــرئــيس الهــتـــمــامه ا
مــتـابــعـة شــؤون احملـافــظـة من أجل
.( تـقد أفـضل اخلدمـات للـمواطـن
عــلى صـعـيـد مـتـصل   الـتـقـى وزير
الــكــهـربــاء مــاجـد مــهــدي حـنــتـوش
الـســفـيـر االيـراني لـدى بـغـداد ايـرج
رافق له  وبـحثا مـسجـدي والوفـد ا
تـبـادل اخلـبرات بـ الـبـلـدين في ما
يــخص مـجـال الــطـاقـة.  وقــال بـيـان
لــلـــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اجلـانـبـ تـطرقـا الى الـتـعـاون ب
الـبـلـدين اجلـارين لـلـنـهـوض بـقـطاع
الـكهربـاء في العراق من خالل الربط
الكهربائي والغازي وتبادل اخلبرات
) وقدم نـفعـة للـجانـب ـا يحـقق ا
مـسـجـدي في خـتـام الـلـقـاء الـتـهاني
ناسبة تسنم حنتوش والـتبريكات 

مهام ادارة الوزارة. 
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تـــلــقى رئـــيس اجلـــمــهــوريـــة بــرهم
صـالح  اتـصـاالً هـاتـفـيـاً من نـظـيره
اإليــراني حـسـن روحـاني الــذي هـنـأ
ـنـاسبـتي تـشكـيل احلـكومـة وقرب
بـارك. وقال بيان حـلول عيد الـفطر ا
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (صــالح
وروحـاني اكـدا خالل اتـصال هـاتفي
تــعــزيـز أمن وســيــادة الـعــراق الـذي
يـحظى بأهمية بالغـة إقليمياً ودولياً
كـونه عامل استقرار وسالمة شعوب
ــنــطــقـة  فــضالً عن أهــمــيـة ودول ا
ـواجهـة جـائـحـة كـورونا الـتـنـسـيق 
شـترك للـحد من انـتشارها والـعمل ا
ـــا يــــضـــمن سالمــــة الـــشـــعـــبـــ
واإلنــســانـيــة جــمـعــاء) واضـاف ان
(الــــرئــــيــــســــ اســــتـــعــــرضــــا أهم
ـنطـقة ـسـتجـدات السـيـاسيـة في ا ا
والـتــشـديـد عـلى الـتـعـاون اإلقـلـيـمي
وتـخــفـيف حـدة الـتـوتـرات لـتـرسـيخ
ـنــطـقـة)  وقـدم األمـن والـسـلـم في ا
روحــاني دعــوة إلى (صــالح لــزيـارة
إيـران الـذي وعـد بتـلـبيـتـها في وقت
ـبـادرة مــنـاسب)  واشــاد صـالـح (
ـة الـتي جتسـد عمق روحـاني الـكر
الـعالقـات ب الـبـلدين)  مـعـرباً عن
(تـــمــنــيـــاته لـــلــشــعـب اإليــراني في
حتـقـيق كل ما يـتـطلع إلـيه من رفـعة
ورقـي وازدهـار). كــمــا بــحث صــالح
مـع مـــحــــافظ ديــــالـى مـــثــــنى عــــلي
الـتـميـمي وعدداً من شـيوخ ووجـهاء
ــديــنــة  تــوحــيــد اجلــهــود وعــدم ا
الـــســـمــاح لـــداعش في اســـتـــهــداف
الــنـســيج االجـتــمـاعي. وأكــد صـالح
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ير بوت فالد

-اتـــخــاذ كل الــتـــدابــيــر الـــعــاجــلــة
ـالية ـواجهـة االزمة االقتـصادية وا
وتـرشـيـد االنفـاق ومـحـاربة الـفـساد
والــبــدء بــاالصالحــات الــضــروريـة
وحماية شعبنا من جائحة كورونا.
-وقــــبل وخالل كـل ذلك اســــتـــعـــادة
هــيــبــة الــدولــة وتــأكــيــد الــســيــادة
الـــوطــنـــيــة وحــصـــر الــسـالح بــيــد
ــعــنــيــة ــؤســســـات الــرســمــيــة ا ا
وضـمان امن الـبالد امـام التـهديدات

االرهـابـيـة وارسـاء سيـادة الـقـانون
وان يكون اجلميع سواسية امامه.
ا أعـلـنه هنـا اجد إنـني اذ أتـعهـد 
من واجـبي التعـبير عن تقـييم الكتل
وقــيـاداتـهـا الــتي جتـاوبت مـعي في
الـتـصويت عـلى التـشـكيـلة الـوزارية
نقوصة  وأتطلع الى اجلميع دعم ا
جــهـودنــا ومـا نــقـوم به مـن لـقـاءات
وحــوارات الســتـكــمــال الـتــشــكـيــلـة
وتـسهيل مهامـها في إطار ما حددنا

رحلة االنتقالية. وأختم من مهام ا
بـرد عـلى من نـبـهنـي الى أنني بال
حــزبٍ سـيـاسي وال كــتـلـة نــيـابـيـة
حتـمـيـني فـيـمـا انـا ماض الـيه من
تـعـهدات قـطـعـتهـا خـدمة لـشـعبي

بقوله تعالى : 
"مَـنْ يَتَـوَكَّـلْ عَلَـى الـلَّهِ فَـهُـوَ حَسْـبُهُ
إِنَّ الـلَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُل

شَيْءٍ قَدْرًا" 
صدق الله العلي العظيم
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أوعـــــز رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظمي بـتـشـكـيل جلـنة
تـتـولى وضع قـائـمـة دقـيـقـة بـأسـماء
ـعــوقـ من الــشـهــداء واجلــرحى وا
الــذيـن ســقــطــوا في اإلحــتــجــاجــات
الــشـعــبـيــة سـواء من احملــتـجـ او
قـــوات األمـن. وقـــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الــزمـان) امس ان (الـقـائـمـة اخملـطط
متدة منذ األول لها ستغطي الفترة ا
مـن تـشـرين األول 2019 الـى الـثـامن
عـشر من أيـار اجلاري  وستـنشر في
وســـائل اإلعالم وتـــعــتـــمــد أســـاســاً
لـتكر الـشهداء وإعادة اإلعـتبار لهم
وتــــعـــويض عــــوائل الـــضــــحـــايـــا).
واضـاف الـبـيـان  ان (الـكـاظـمي اناط
كـتبه بـلـجنـة متـخصـصة مـرتـبطـة 
مـهـمة وضع هـذه الـقائـمـة بالـتـعاون
مع مـــؤســســات الـــدولــة اخملــتـــلــفــة
ــنــظــمــات الــعــراقــيــة والــدولــيــة وا
ــعـلـومـات الــرصـيـنـة لــضـمـان دقـة ا
الـواردة فـيهـا). واكد الـبيـان ان (هذه
الـقائمة تعد عـند إجنازها أول جهد
رســـمي عــراقـي لــتـــوثــيق ضـــحــايــا
اإلحـتجـاجات. ويأتي إجنـازها تلـبيةً
ألحــــد الـــوعـــود األســــاســـيــــة الـــتي
ـنـهاج الـوزاري حلـكـومة تـضـمّـنهـا ا

ان الـكـاظمي الـذي صوّت عـلـيه البـر
فـي الــــــســــــابع مـن أيــــــار اجلـــــاري
ـتـعـلق بـالـشـروع بـحـمـلـة شـامـلة وا
ـســاءلـة بـشـأن أحـداث لــلـتـقـصي وا
الــعـنف الـتي رافــقت اإلحـتـجـاجـات
واإلهـتمام بـعوائل الشهـداء والتكفل

عاجلة اجلرحى).
وكـان الكاظمي قد تلقـى برقية تهنئة
ـــمــــثل الــــســــامي لــــلــــشـــؤون مـن ا
ـفـوضـية اخلـارجـيـة نـائب رئـيـس ا
األوربــــــيـــــــة جــــــوســــــيـب بــــــوريل
فــونـتــيــلـيس قــدّم فـيــهــا الـتــهـنــئـة
ــنـاسـبـة تــولـيه رئـاســة احلـكـومـة
ونـيـلهـا ثقـة مجـلس النـواب. واعرب
فــونـتــيــلـيس بــحـسـب بـيــان تـلــقـته
ـفوضـية لـلعمل (الـزمان) عن تـطلع ا
مـع احلكومـة عن قرب وهي تـتصدى
لــلـتــحـديــات الــتي تـواجه الــعـراق 
خــصــوصــا جــائــحــة كــورونـا الــتي
جتـــتـــاح الــعـــالم بـــأســره) مـــؤكــدا
(اســتـمــرار الـتــعـاون والـشــراكـة مع
ـــفــوضــيــة األوربـــيــة ضــمن إطــار ا
الـشـراكة والـتـعاون) مـشـيرا الى أن
(اإلحتـاد األوربي سيستمر بالوقوف
الـى جـانب الــعـراق دعــمـا لـســيـادته

وإستقراره وأمنه وإزدهاره).
وبـيّن فـونـتيـلـيس أن (بعـثـة اإلحتاد
األوربـي مــازالت تــعــمل في الــعــراق

ضــمن إطــار الـتــعـاون في مــكـافــحـة
نـظّمـة والعنف ـة ا اإلرهـاب واجلر
ـــشــورة الى والـــتـــطــرف وتـــقـــدّم ا
ـســتـوى اجلــهـات الــعـراقــيـة عــلى ا
ــلــفــات الــتي اإلســتـــراتــيــجي فـي ا
تـعـدّهـا احلـكـومـة الـعـراقـيـة أولـويـة

وطنية) . 
كــمـا أكـد أن (الــبـعــثـة اإلسـتــشـاريـة
اإلوربـيـة في الـعـراق سـتـبـقى احدى
أدوات اإلحتـــــــــــاد اإلوربـي لــــــــــدعـم
إسـتـقـرار الـعراق وإزدهـاره) مـبـيـنا
أن (جنـاج البـعثـة في العـراق يعـتمد
ـــســـتـــمـــرة بـــ عـــلى الـــشـــراكـــة ا
) مـــعــربــا عـن (أمــله في اجلـــانــبــ
إســتـــمــرار الــتــعـــاون الــوثــيق بــ
احلـكـومـة الـعـراقـيـة وبـعـثـة اإلحتاد

األوربي). 
وفـي وقت ســــابق أعــــرب الـــرئــــيس
الـــتـــركـي رجب طـــيب أردوغـــان  عن
اســــتــــعــــداد بـالده لــــدعم الــــعــــراق
سـياسـياً وأمنـياً واقتـصادياً كـاشفاً
عـن رغبـته في زيـارة بغـداد في أقرب
ـــكـــنــــة.  جـــاء ذلك خالل فــــرصـــة 
اتـصـال هـاتـفي تـلـقـاه الـكـاظـمي من
أردوغـــــان وفق بـــــيــــان صـــــادر عن

احلكومة اجلمعة  . 
وقـدم أردوغان التهنـئة الى الكاظمي
ـنــاسـبـة تـولـيه رئـاسـة احلـكـومـة

مـؤكدا استعداد تركيا لدعم العراق
ســيــاســيـا وأمــنــيــا واقـتــصــاديـا.
وأشــار أردوغــان إلى أنه (يــتــطـلع
الـى زيـارة بـغـداد في أقـرب فـرصـة
ـكنـة لبحث سـبل تعزيـز العالقة
ضـمـن إطـار اإلتـفـاقـيـات الـثـنـائـيـة
ــتـــبــادل لــلـــســيــادة واالحـــتــرام ا
ووحــــدة أراضـي الــــبــــلــــدين). من
جــانـبه شـكـر الـكــاظـمي الـرئـيس
الـتـركي عـلـى الـتـهـنـئـة مـؤكدا أن
(الـعـراق يـتـطـلع الى بـنـاء عـالقات
شــراكــة أقـوى مـع اجلـارة تــركــيـا
عــلى أسس مـن الـثــقــة واالحــتـرام

.( تبادل ا
 وأردف الـــكــاظــمي (ســـيــكــون من
دواعـي الـســرور اســتــقــبــالــكم في
بـغـداد وتـبـادل الـزيـارات بـالـشكل
الــذي يــسـهـم في اتـخــاذ خــطـوات
عـمليـة لتعزيـز العالقات الثـنائية).
وذكـر الـبـيـان أن (اجلـانـبـ بـحـثا
ــائـــيــة بــ مـــســألــة احلـــصص ا
الــبــلـــدين وســبل تــعــزيــز حــركــة
الـتـبـادل الـتـجـاري واإلسـتـثـماري
ودور الــــشـــركـــات الـــتــــركـــيـــة في
مــجـاالت الـطـاقـة واإلعـمـار وسـبل
ــواطــنــ بــ تــســـهــيل حــركـــة ا
الـبـلـدين والـتـنـسـيق في مـواجـهة

أزمة كورونا). 
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احـتـرام اجملـتـمع الـعـراقي ومـا يـعـتـقده
ويــــــــؤمـن بـه). وادان ديـــــــوان الــــــــوقف
الـشــيـعي الــواقـعـة ووصــفـهــا في بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس بــأنــهــا (إهــانــة
ــشــاعــرنــا واالســتــخــفــاف بــعــقــائــدنـا
ــــســــتـــــمــــدة من األديــــان وأخـالقــــنــــا ا
الـسـمـاوية ) واضـاف (انـنـا نـتـلـقى هذه
الـتــصـرفــات الـعــلــنـيــة وخـصــوصـا في
الــشــهــر الــفــضــيـل كــإعالن حــرب عــلى
شـعـبـنـا في مبـادئه وأخالقـه وهي حرب
ــرات من احلــروب أخــطــر بــأضـــعــاف ا
الـعــسـكــريـة واالقــتـصــاديـة األمــر الـذي
يـتطلب ردًا عاجلًا من احلكومة العراقية
يـتناسب مع فداحة هـذا االعتداء السافر
وخـطورته على هويـة البلد الـقائمة على
ستمد من الـطهر واالستقامـة والشرف ا
تــعــالـــيم االسالم  األديـــان الــســـمــاويــة
كـافـة).بـدوره رأى ديـوان الـوقف الـسـني
ثـلي في بـغداد تـعد على ان رفع عـلم ا
الـشـعب العـراقي ودين اإلسالم.وقال في
بـيــان أن الـديــوان (يـعــدّ هـذا الــتـصـرف
تـعـدياً عـلى شـعب الـعراق ودين االسالم
وقـيـمـنـا االخـالقـيـة) مـضـيـفـا (ونـرى ان
الــفــعـل تــخــطـيـط الســتــهــداف الــبــيــئـة
االخالقـيـة لالمـة االسالمـية).من جـهـتـها
قـالت مؤسسة الشهداء في بيان إن (هذا
الـتصرف الذي استفز مـشاعر العراقي
يـعد استـهانه بـدماء الشـهداء واجلرحى
ـــعـــوقـــ الـــذين روت دمـــاؤهم وآالف ا
الــطــاهــرة ارض الــعــراق) داعــيـة وزارة
ـثل االحتاد اخلـارجـية إلى (اسـتـدعاء 
األوروبي وتــسـلــيــمه مــذكـرة احــتــجـاج
شـديــدة الـلـهــجـة لــقـيــاهم بـهــذا الـعـمل
ـش واإلسـاءة لـقدسـية شـهر رمـضان ا
ـبــارك). وطـالب رئـيس حتــالف الـفـتح ا
هـادي الـعـامري بـطـرد الـسـفـراء الـثالثة
ـنـحـرفـ اخالقـيـا).وقـال في بـيان ان (ا
(مـــا قــامـت به بـــعـــثــة االحتـــاد االوربي
وسـفـارتــا بـريـطــانـيـا وكـنــدا في بـغـداد
ـثـليـ يـعـد فعال مـشـيـنا بـرفعـهم عـلم ا
وتـصـرفا غـيـر مـحسـوب يـخـالف اعراف
وتـقـالـيـد واخالقـيـات اجملـتـمع الـعـراقي
وحتـديـا واضــحـا ومـسـتـفــزا لـلـقـوانـ
الـعراقـية). وطـالب الـعامـري ( احلكـومة
الـــعــراقــيـــة بــالــتــحـــرك الــفــوري وطــرد
ـنـحـرفـ اخالقـيـا) الـسـفـراء الـثـالثـة ا
مـضــيـفًـا ان (هــؤالء ال يـتـشــرف الـعـراق
ثـلـ عن بـلدانـهم اضـافة بـوجـودهم 
الى تـعــديــهم الـســافـر عــلى حـرمــة هـذا

ـشـاعر الـشـهر الـفـضيل واالسـتـخـفاف 
).وادان رئــيس ائــتالف الــنــصـر اليــ ا
حـيدر العبادي بشـدة هذا التصرف وقال
في تـغريدة على تويـتر (ندين وبشدة اي
مـسـاس بـقـيم مـجـتـمـعـنـا)  مـضـيـفـا انّ
(اخالقــيــات اجملــتــمع جــزء من هــويــته
ومــجــتــمــعــنـا يــطــمح لــتــعــزيــز هـويــته
واسـتـقـراره ووحـدته وازدهـاره انـطالقـا
من خـصــوصـيـته ومــصـاحله). وطـالـبت
كـتـلة الـنـهج الـوطني الـنـيـابيـة في بـيان
تـلقته (الزمـان) امس اخلارجية الـعراقية
ـناسـبة بـ(اتـخاذ اإلجـراءات القـانونـية ا
ـنـتهك لـعـقيـدة وقيم لـردع هذ الـسـلوك ا
الـشـعب الـعـراقي وإبالغ تـلك الـسـفارات
بـــتــقـــد االعــتـــذار لــلـــشــعب الـــعــراقي
نافية والتعهد بعدم تكرار هذه األفعال ا
رجع للذوق اإلنساني السليم). وطالب ا
الـديـني مـحـمـد مـهـدي اخلـالـصي  بـعـدّ
بــعـــثــة اإلحتـــاد األوربي  وســـفــاراتـــهــا
أشـخـاصـاً غـيـر مـرغـوب فيـهم. وقـال في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (لـو أراد
ـرغ في الـرغـام أنف بـلـد الـشـيـطـان أن 
ـــا وجـــد أســـوأ في كـــالـــعـــراق االشـم  
ـهـانــة من عـلم قـوم لـوط يـأمـر اإلذالل وا
بـرفعه في سماء هذا البلد  وما كان ذلك
لـيـحــدث لـوال تـمـهــيـد الـشـيــطـان األكـبـر
بـتــسـلـيـط حـكـومــة من ذيـولـه) عـلى حـد
ــنــاسـبــة هــذا الـتــجـاوز قـولـه وتـابع( 
الــوقح الــســافل عــلى مــشــاعــر الــشــعب
الـعراقي ومقـدساته  من قبل الـسفارت
وبــعــثــات اإلحتـاد األوروبـي  في أمـر ال
ـهـام الــدبـلـومـاسـيـة بـصـلـة  ت إلى ا
نـطـالب احلــكـومـة الـقـيــام بـواجـبـهـا في
شــــجـب هــــذا الــــتـــــصــــرف الــــعــــدواني
الــعـــنــصــري األبــاحـي الال أخالقي  من
ـعـنـيـة وعدّ قـبل الـسـفـارات والبـعـثـات ا
ـسؤولـ عنـها أشـخاصـاً غيـر مرغوب ا
ـــرجع الـــديــنـي كــاظم فــيـــهم). وحـــمّل ا
احلـائري فـي بيـان (احلـكومـة مـسؤولـية
ــنــتـهك ــشــ ا مـواجــهــة هــذا الـفــعل ا
لـــلــســيـــادة وجــمــيـع الــقــيم واجـــتــثــاث
ــدنـــيـــة الـــتي تـــدافع عن ـــنـــظـــمـــات ا ا
الـشـاذين جـنــسـيـا حتت يـافـطـة احـتـرام
ـــدنــــيـــة).وضـــجـت مـــواقع احلــــريـــات ا
الــــتـــواصل االجـــتـــمــــاعي بـــرفض هـــذه
اخلـطـوة واســتـنـكـارهــا .وحـمّل الـكـاتب
واحملـلل السياسي سميـر عبيد احلكومة
مسؤولية هذا التمادي وكتب في تغريدة
عــلى تــويــتــر رصــدتــهـا (الــزمــان) امس

في اجملـتمعـات التي ال تـتقبـلهم حيث ال
تــــعـــتـــرف قــــوانـــ كــــثـــيــــر من الـــدول
نـاسبة هـذا العام في بـحقوقـهم.وتأتي ا
ظل جـائـحة كـورونا حـيث تـفرض مـعظم
دول الـعـالم تــقـيـيـدات عـلى الــتـجـمـعـات
الـعـامـة بـهــدف مـنع انـتـشـار الـفـيـروس.
وعـدت كتـلـة دولة الـقـانون الـنـيابـية رفع
ـــثـــلــــيـــ جتـــاوزاً عـــلـى الـــقـــيم عـــلـم ا
واألعـراف االجـتـمـاعـيـة واكـدت في بـيان
انـهـا  (تـسـتـنــكـر هـذا الـعـمل بـشـدة ألنه
يـخالف الـقيم الـسمـاوية) مـطالـبة وزارة
ــنع اي اخلــارجـيــة بـ(الــقــيــام بــدورهـا 
ـسـتـقـبل) داعـيـة  الـبـعـثـات جتـاوز في ا
الـدبـلـومـاسـيـة الـعـامـلـة في الـعـراق إلى
أن(حتـتـرم قيم وعـقـائـد الشـعب الـعراقي
وتـبتـعـد عن اثـارة هذه االمـور مسـتـقبال
وبـعــكـسه يـتم غــلق اي بـعــثـة ال حتـتـرم
عـمـلـهـا ومـهـمـتــهـا الـدبـلـومـاسـيـة وقـيم
واديــان الــشـــعب الــعــراقـي والــدســتــور

العراقي).
 «—U³F « bý√

واســتــنـــكــر حـــزب الــدعــوة االسـالمــيــة
احلـادثـة وقـال في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس (نـدين ونـسـتـنـكـر بـأشـد الـعـبارات
الــســلـوك غــيــر األخالقـي والال مــسـؤول
لــبـعــثــة االحتــاد االوربي بــرفــعــهـا عــلم
الـشــاذين جــنـســيــا عـلى ارض الــعـراق
خــصـوصــا ونــحن نــعــيش ايــام الــقـرب
ـــبـــارك.. االلــــهي في شــــهـــر رمـــضــــان ا
ونـعـتبـره عـدوانـا آثـما وتـعـديـا صـارخا
عــلى الــشــعب الــعــراقي وديــنه وقــيــمه
نهجًا الستهداف وتخطيطا مقصودا و
ـنظومة االخالقية لالمة وتبشيرا بهذا ا
الذي حترمه كل نحرف  السلوك الشاذ ا
الـــــــشــــــرائـع واالديــــــان).ورأى احلــــــزب
ـثـلـي اإلسالمي الـعـراقي ان رفـع علـم ا
تـلويث لسماء العراق وهويته اإلسالمية
ـشـاعر ابـنـاء شعـبـنا واسـتـفزاز واضح 
اكد احلزب في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (مـا اقـدمت عـلـيه البـعـثـة وبـالـتـعاون
مع عــدد من ســفــارات الـدول االجــنــبــيـة
لـوث سمـاء الـعراق وهـويـته ومعـتـقداته
الي في واعـرافه الـتي يـجمع عـلـيـهـا ا
ن يـرفــضـون اي ســلـوك شـاذ الـعــالم 
يـنافي الفطرة الـسليمـة وتعاليم األديان
كـافة). وطالب احلزب احلـكومة بـ(موقف
رســمي حـــازم جتــاه هــذه الـــتــصــرفــات
ـسـتــفـزة والـعــمل عـلى عــدم تـكـرارهـا ا
مـســتــقــبالً وايــصـال رســالــة بــضـرورة
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(تـمـادى سفـراء بعـض الدول في الـعراق
والـسبب احلـكـومة  أيـعـقل بلـيـلة الـقدر
ورفع أعـمــال الــعِـبــاد لــلـســمــاء بـلــيــلـة
ـثــلــيـ في ســمـاء مـبــاركـة يُــرفع عــلم ا
ـاذا هــذا االهـتــمـام مـنــقـطع الـعــراق ? و
ـثــلـيــ في الـعـراق الـنـظــيـر بــقـضـيــة ا

حصراً?)
WO Mł WOK¦

وتـسـاءل (لــكن هل رأيـتم يـومـاً مــثـيـلـيّـة
جـنسية عند احليوانات فتعساً للبشر)?
وخـاطب في تــغـريـدة ثـانـيــة الـسـفـيـرين
الـبريطاني والكـندي في بغداد قائالً (إذا
كـان التمدن والتـطور واحلرية من وجهة
تـخلـف ـثـليّـة فأنـا أول ا نـظركـما هي ا
وعـلـيـكم احـتـرام تـخـلـفي الـذي يـبـدأ من
ـاني بـاإلسالم ومـحمـد وأهل الـبيت ) إ
واضــاف (وفـخــري بـحــضــارتي وتـراثي
الذي علم أوربا والعالم العلوم والقانون
والـنـظـام االجـتــمـاعي والـفـنـون). وعـمـد
ـواد الـدسـتور نـاشـطـون الى الـتذكـيـر 
الـعراقي الـتي تؤكد هـوية الـدولة ومـنها
ـادة  2الــتي تـنص عـلى أوالً:- اإلسالم ا
دين الـدولة الرسمي وهو مصدر أساس
لـــلــتـــشــريـع.ودعــا مـــغــردون عـــراقــيــون
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تـــفــاعـــلت قــضـــيــة رفـع بــعـــثــة االحتــاد
األوروبيّ والــســفــارتــ لـــبــريــطــانــيــة
ــثــلــيــ والـــكــنــديــة في الــعـــراق عــلم ا
مـــبـــانــيـــهــا وجـــوبـــهت بــرفـض رســمي
وشـعـبي واسع كـمـا أصـدرت مـرجـعـيات
ديـنــيـة وقـوى ســيـاســيـة بـيــانـات إدانـة
واسـتنكـار لهـذا التصـرف. وادان العراق
رســــمـــيــــا الــــواقـــعــــة وشــــجـــبت وزارة
اخلـارجيّة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ــثــلـه من مــســاس ــا  هــذا الــســلـــوك (
باد والقِيَم االخالقيـة السامية التي بـا
حتـترمها الديانات السماوية كافة فضالً
عن تـنافـيه مع القـيم واالخالق واألعراف
االجـتـماعـيّـة لـبلـدنـا الـعزيـز واسـتـفزازه
ـقـدسـة) ـعـاني الـديـنـيـة ا لـلـمـشـاعـر وا
نـاسبة نذكر كافة مـضيفة انه (في هذه ا
الـبــعــثـات الــعـامــلــة في الــعـراق بــلـزوم
ـرعـيّــة في الـبالد الـتــقـيـد بــالـقـوانــ ا
ورعـايـة األعـراف الـدبـلـومـاسـيـة والـقِـيَم
ُـجــتـمَع الــعـراقي). وأكـد الـســائـدة في ا
مـجـلس النـواب انه لن يـسـمح بـرفع علم
ـثــلـيــ عـلـى ارض الـعـراق. الـشــواذ وا
ــان بــشــيــر ووصف نــائب رئــيـس الــبــر
احلـــداد في بـــيــــان رفع  الـــعــــلم بـــأنه (
تـصرف غير مـسؤول) مشـددا على القول
(انـــنـــا لن نـــســـمح بـــرفع عـــلم الـــشــواذ
ــثـلــيــ عـلـى أرضـنــا).ودعــا احلـداد وا
ــعــنــيـة (وزارة اخلــارجــيــة واجلــهــات ا
ـتابعـة القضـية) الفـتا الى توجـيه جلنة
الـعالقـات اخلارجـيـة واألوقاف والـلـجان
ـعـنــيـة بـ(اتـخـاذ االجـراءات الـنـيــابـيـة ا
الالزمــة ضــد هـــذا الــتــصــرف). ورفــعت
ســـفــارة االحتـــاد األوروبـي في الـــعــراق
ثـلي في رسـميـا اول امس األحد عـلم ا
مـقــر الـبـعــثـة في بــغـداد. بــعـد ان قـررت
بـعثات االحتاد في أنحاء العالم رفع علم
ناهضة ي  قوس قزح إلحياء اليوم العا
ثـلـية والـتـحول اجلـنسي . وفي رهـاب ا
 17ايار من عام  1990أعلنت منظمة

ـثلـية اجلنـسية ـية حذف ا الـصحة الـعا
من الئـحــة األمـراض الـنـفــسـيـة مــنـهـيـة
بـذلك الــقــرار مـدة طــويـلــة من تـصــنـيف
ناسبة القرار ـثلية على أنها مرض.و ا
عــدّ اجملــتــمع الــدولي ذلك الــيــوم من كل
ـثلـية ـنـاهضـة رهاب ا ـيا  عـام يومـا عا
اجلـنسـيـة والتـحـول اجلنـسي.وعـادة ما
ــيـــة مــســيــرات دعــمــا تـــشــهــد مــدن عــا
لـلمثلي لـتسليط الضـوء على معاناتهم
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ثالً بوزيـر التربيـة ورئيس اللـجنة الـوطنيـة العراقيـة للتـربية والـثقافة شارك العـراق 
ـؤتمـر االستـثنـائي االفتـراضي الذي أقـامته مـنظـمة والـعلـوم علـي حمـيد مـخلف في ا
ـنـظـومات الـعالـم اإلسالمي لـلتـربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافـة (إيسـيـسـكـو) حتت شـعـار (ا
التـربوية في مواجهـة األزمات والكوارث  كوفيد -   19) بـالتعاون مع اللجـنة الوطنية

العراقية للتربية والثقافة والعلوم.
ونـقل بيان للوزارة عن مخلف القول ان
(الـــعـــالم بــــأســـره يـــشـــهـــد تـــطـــورات
مـــتــســـارعـــة جـــراء أزمــة كـــوفـــيــد 19
وإدراكــا لـلــتــحـديــات الــتي يـواجــهــهـا
رحلة تتكاتف اجلهود الـعالم في هذه ا
العـتماد سـتراتيـجيات تـربوية مـناسبة
لـــلـــتــــعـــامل مع هــــذه األزمـــة من خالل
احملــافــظــة عـــلى مــســتــقـــبل أبــنــائــنــا
الـتالميـذ والطلـبة عبـر مواكـبة التـعليم

وبطرق غير التقليدية).
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وأشــــــــار إلى ان (اإلجــــــــراءات الــــــــتي
اتـخـذتـهـا الـوزارة في الـعـراق لـضـمـان
سـير العملية التربوية واستمرارها في
ـناهج ـيـة هي تهـيـئة ا ظل األزمـة الـعا
والــتـواصـل االلـكــتـرونـي إذ  تـوفــيـر
نصات واقع وا نـسخ الكترونية عـبر ا
وقـيام فضائية العراق التربوية بإنتاج
خــمــســة أالف درســاً تــعــلــيــمــاً وكــذلك
الــتـعــاون مع ثـالثـة قــنــوات فـضــائــيـة
أخــــرى) واكـــد مــــخـــلـف انه ( إطالق
منصة الطالب االلكترونية بأسم نيوتن
 و إدخـال مدارس الـعراق كـافة في هذه
ـسـجلـ أكـثر ـنـصة حـيث بـلغ عدد ا ا
من مـلـيون تـلمـيذ وطـالب مـعظـمهم من
ـنـتـهـية فـضال عن ـراحل الـدراسـيـة ا ا
اطالق مــنــصــة الــعــراق الــتــعــلــيــمــيـة

ــالك والى الــوزراء ســالم بـن مــحــمــد ا
ـؤتـمر). من جـانبه أكـد ـشـارك في ا ا
ـنـظـمـة الـعـالم اإلسالمي ـديـر الـعــام  ا
الك لـلتـربيـة والعـلوم والـثقـافة سـالم ا
ـنظومات التربوية في دول العالم إن (ا
اإلسالمـي حتــتـــاج الى إعـــادة تـــأهــيل
لـتصـبح قادرة على مـجابـهة التـحديات
ــســتــقــبــلـيــة والــتــكــيف مـع األزمـات ا

وحــــــاالت الــــــطــــــوار وذلك مـن خالل
تـطوير البـنى التحتـية وحتديث برامج
الــتــكــوين وتــوظــيف الــتــكــنــولــوجــيـا
ؤتـمر فرصة احلـديثة) مـشيراً الى ان ا
لـتبادل التجارب والتباحث بشأن اجنع
الــسـبـل في احلـد مـن اآلثـار الــســلـبــيـة
لــلـــجــائــحـــة الــتي نـــتج عــنـــهــا إغالق
ا ـدارس وتعطيل العملية التربوية  ا

انـعكس ذلك سلباً على الـتعليم) مؤكداً
ــكـن االعــتــمــاد عـــلى الــتــجــارب انه (
الـنــاجـحـة لـبـعـض الـدول والسـيـمـا في
تـبني التكنـولوجيا احلديثـة وتطبيقات
الـذكاء االصطناعي ما يضمن استمراراً
رابـحـاً لـلـعـلـمـيـة الـتـربـويـة).  من جـهـة
اخـرى طـالب الـنـائب عن كـتـلـة احلـكـمة
ســالم طــحــمــيــر الــطـــفــيــلي بــتــثــبــيت

بالتعاون مع وزارة االتصاالت التي بلغ
ـقـدمـة فـيـها الف و500 عـدد الـدروس ا
ـسـجـلـ بـلغ   650 ألف درسـا وعـدد ا

طالب وطالبة). 
…UM  ‚öÞ≈

مـضـيـفا (و كـذلك  إطالق قـنـاة فـايـبر
الـتعليـمية كون الـهواتف الذكيـة متاحة
لــلــجــمــيع  كــمــا اتــخــاذنــا اإلجـراءات
اخلــاصــة بـــتــوعــيــة الـــطالب وأولــيــاء
األمــور لـــتـــرســـيخ ثـــقــافـــة الـــتـــعــلـــيم
االلـكتـروني من خالل بث رسائل نـصية
و إعــداد مـنــاهج مــحــوســبــة لـلــطــلــبـة
ــســرع الـبــالغ الــنــازحـ والــتــعــلــيم ا
عـــددهم أكــثــر من    300 ألف تـــلــمــيــذ
وطـــالب وتـــنـــفـــيــذ بـــرنـــامج تـــدريـــبي
ــدرسـ كــقــادة تـدريب لــلـمــعــلـمــ وا
وبـواقع  15ورشـة تـدريبـية وبـعدد الف
معلم ومدرس وتقني للورشة الواحدة 
درسـية وفق ـناهـج ا كـمـا تعـامنـا مع ا
مــعـايـيــر الـتــعـلم فـي األزمـات إذ حـذف
ــطــلــوبـة) ــوضــوعــات غــيــر ا بــعض ا
واخــتــتم مــخــلـف قــوله بــنــقل (حتــايــا
رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
ؤتمر وزير وشـعب العراق إلى رئيس ا
الـتـعـلـيم الـسعـودي حـمـد بن مـحـمد الـ
ــنـظـمــة الـعـالم ـديــر الـعـام  الـشــيخ وا
اإلسالمي لـلــتـربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافـة

احملـاضرين واعـطاء أولويـة للخـريج
الــقـدامـى. وجـاءت مــطــالـبــة طــحــيـمي
خالل زيــارته الى مـديـريـة تــربـيـة بـابل
ـديرها الـعام مهـدي العوادي. ولـقاءه 
من جــهـتـه اكـد الــعـوادي ان (الــتـربــيـة
لفات ونـعمل على تذليل مـهتمة بهـذه ا
الـعقـبات لـلشـروح بتـثبيـت احملاضرين

عنية). بالتنسيق مع اجلهات ا

الى(مـراقـبـة مـيول احلـكـومـة لـلـسـرقات)
بـدال من (مـراقـبـة حـريـة ومـيول اآلخـرين
اجلــنــســيــة) وتـوعــدوا بـ(انــتــصــار كل
ـضــطــهـدين) مــقــابل فـقــدان (أســالـيب ا
الـقـمع الديـني واالجـتـماعي الـقـدرة على
تـبرير الظلم وسـلب احلقوق). واستخدم
ــــــــــــــغــــــــــــــردون هـــــــــــــاشــــــــــــــتـــــــــــــاغ ا
_بـالعراق) الذي أصبح ثلي (#كاللـعلما
رائـجا بعد تداوله بـكثرة امس.ويبدو أن
بـعثـة االحتاد األوربي في الـعراق حذفت
تـغريـدتهـا التي أشـارت إلى قيـام البـعثة
بـاالشتـراك مع سفـيـري كنـدا وبريـطانـيا
ـثــلـيي بـرفـع عـلم قــوس قـزح اخلــاص 
اجلـنس في بغداد بعد ان  أثارت غضبا
واسـعـا . وقـالت تـغريـدة لـلـبـعـثـة أرفقت
بـصورة الـعـلم اول امس انه (باالشـتراك
مع الــــســـفـــارة الـــكـــنـــديـــة والـــســـفـــارة
الـبريطانـية في العراق نـنضم اليوم في
بـغداد مع بعـثات االحتاد االوروبي حول
الـعالـم في رفع علم قـوس قـزح لالحتـفال
ـثـلـية ـنـاهـضة رهـاب ا ي  بـالـيوم الـعـا
والـتحول اجلنسي وتسليط الضوء على
/ات ومــتـــحــولي/ات ـــثــلـــيــ حــقــوق ا

اجلنس ومزدوجي/ات اجلنس).

دبلوماسيو
اإلحتاد األوربي
يرفعون علم
ثلي ا
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ـوت الـشـروط الـتـي بـهـا حـيـيت وسـتـبـقى يـقـهـرهـا الـسالح داعش لن تـمـوت أال 
فـتنـزوي لتـلعق جـراحاتـها وتـعـيد تـنظـيمـها لـتعـود لتـضرب في اي بـقعـة على وجه
األرض  تضـرب البـطن الـهش وحتتـل مواقـعه وتـمعن فـيه تـدميـرا وتـرحل موقـتا
نظمات لتعـود لتدمر وهكذا وأن كان هناك بطن رخوة للغاية حتتل ايضا الدول/ ا
ارهابية كانت ام مدنية/ االحزاب/ االشجار حسب نظرية ابن خلدون تولد تزدهر
تشـيخ ثم تمـوت واالرهاب يـنطـبق علـيه ذلك (دوام احلال من احملـال) ولكـن علـينا
قولة كـما ركنا الى مـقولة (اخيـرا ال يصح اال الصحيح) أو ان ال نركن الى هـذه ا
(الله مـوجود) وكـأن هنـاك شك في ذلك أو كأنه لم يـطلب مـنا الـسعي في مـناكـبها
ؤمن ؤمن القوي وا بل طلب مـنا التوكل عليه فقط أو كأنه جل جالله ال يفرق ب ا

الضعيف.
النـخلـة بال فسـيلـة يشـكهـا االنسـان في ارض مالئمـة وفي منـاخ مالئم ويرعـاها 
وأن كـانت فـسيـلـته بـرحيـة لن تـثمـر نـخلـته اال الـبـرحى (مدخالت ومـخـرجات) فال
تـوجد عـمـليـة سيـاسـية مـدخالتهـا مـجلس حـكم طائـفي ومـخرجـاتـها دولـة مواطـنة
اذا ال تضرب داعش في اسرائيل? اذا تنـهي داعش وألى أألبد يتعجب الكثـيرون 
ـاذا ال تـؤذي ايـران? اذا داعـش ايـرانـيـة وذاك شـاهـد (بأم داعش اسـرائـيـلـيـة .. 
عـيـنه) الــطـائـرات االمـريــكـيـة تــسـقط احلـمــوالت الـغـذائــيـة عـلى داعش اذا داعش
امريكـية وأنـا في احلقـيقة غـير مـهتم لـذلك بقـدر ما انا مـهتم بـالسـبب الذي جعل
اذا ـاذا وكـيف كونـت حاضـنـة لـهـا فـيه و داعش تـرنـو لـلـعراق اكـثـر من غـيـره  و
وكـيف تـمكـنت من تـأسـيس دولتـهـا فـيه? وال اقول سـوريـا كون ظـروفـها مـعـروفة
ـرحـلـة قبل االسـتـرسال لـنـقول ان عـلـينـا اوال ان نـقـيم داعش وأهدافـهـا في هذه ا
ـقـتل الـبـغـدادي بعـمـلـيـة نـوعـية داعش سـقطـت عسـكـريـا وتـلـقت ضـربـة قاضـيـة 
اعترفـت امريكا التي قـامت بها بأن هنـاك دور للمخـابرات العراقيـة فيها .. اعادت
تـنـظـيمـهـا في ظل قـائـد جـديـد وهي الـيوم ال تـبـحث عن بـغـداد وال تـهـدف الحتالل
ـا كـانت عـليه ـوصل كـمـا حـصل في الـسـابق ألنـها تـعي انـهـا اضـعف كـثـيـرا  ا
ـارسـة ادامـة زخـم مـنـاسب لـتـحـقـيق انـهـاك لـلـقـوات ولـكـنـهـا قـادرة الـيـوم عـلى 
كنها على ما يبدو ادامة هذه سلحة واالجهزة االمنية االخرى وصناع القرار و ا
احلالة لـفترة طويـلة قد تـمهد الحقـا لعملـيات احتالل وتـشبث بالهـدف . خصوصا
اذا ادت مـفـاوضـات حـزيـران الى خـسارة جـهـد مـنـظـومـة اسـتـخـبـارات الـتحـالف
الدولي وقواته اجلوية ومشورته العملياتية  والتعبوية . ونتمنى عدم حصول ذلك.
مـا الـذي قـمنـا به لـضمـان عـدم تـكرار حـالـة قـيام مـئـات من الـدواعش من احتالل
وصل تمـتلك وحدها  55000 الف جـندي? اليس هذا سؤاال ثالثـة محافظـات .. وا
خـطـيـرا يـسـتـحق ان يـجـاب عـلـيه من لـدن الـقـيـادة الـسـتـراتـيـجـية

العليا?
اقول لـكم وعلى مـسؤوليـتي اننـا لم نفعل شـيئـا مهمـا ألننا
انتـصرنا ورفعنـا العلم واحتفـلنا واستعـرضنا وأعدنا كل
عارك الى اخلـدمة دون اية عـقوبة ولو الهـارب في تلـك ا

كانت عقوبة التوبيخ. وللحديث بقية.

مـنـذ سـنـوات يُـسـلم فالحـو كـوردسـتـان مــنـتـوجـهم من احلـنـطـة والـشـعـيـر لـوزارة
الــتــجـارة االحتــاديـة الــعــراقـيــة كــأقـرانــهم من فالحـي الـعــراق عــلى أمل صـرف
ـئات اآلالف من األطـنان ولألسف نـتـوجات وهي  مسـتحـقاتـهم من أثـمان تـلك ا
الـشـديد وبـحـججٍ واهـية اليـصـدقـها حـتى األطـفـال كمـا يـقـولون حـرمت احلـكـومة
االحتـاديـة بـدوافع عـنـصـريـة آالف الـفالحـ من حـقـوقـهم الـطـبـيـعـيـة مـقـابل تـلك
الـكـمـيـات الـهـائـلـة من احلـنـطـة والـشـعـير ورغـم مـراجـعات وفـود عـديـدة من ذوي
ثيالتها في بغداد ثلي وزارات التجارة والزراعة في اإلقليم  االختـصاص ومن 
إال إن الـوضع بـقي عـلى مـا هـو عـلـيه وأدى إلى انـحـسـار زراعـة هـذا احملـصول
علمـاً أن اإلنتـاج يفيـض كثيـراً عن حاجـة اإلقليـم في منطـقة تـشتهـر دولهـا خاصة
في تـركـيـا وإيـران بـإنـتـاج وتـصـديـر تلـك احملـاصيـل ورغم هـذا الـتعـسـف والظـلم
ـاضي تـعرضت وسم ا واطـنـ ومنـذ ا الـكـبيـر الـواقع على هـذه الـشريـحـة من ا
زروعة باحلنطـة والشعير ومع موسم احلـصاد وفي مناطق تمتد ـات ا آالف الدو
من األراضي السـورية تـصل إلى أطراف خـانقـ لعـملـيات حـرق مُنـظّمـة من قبل

قوى خفية كما يتمُّ توصيفها من قبل اجلهات الرسمية 
وفي حقـيقة األمر ومنـذ أكثر من عام اكـتشفت قوى الصـراع في العراق وسوريا
سالحاً جـديداً أكثر فعالـية وخطورة وال يؤدي إلى القتـل البيولوجي لإلنسان بل
يـبـقيه حـيّاً أمـام خـيارين أحـدهمـا مـؤكد وهـو اإلفقـار واإلذالل وثـانيـهمـا اإلرهاب
ـنـطـقـة لــتـلك الـقـوى صـاحـبـة بـراءة الـذي يــؤدي إلى الـتـهـجـيـر والـتــرحـيل وتـرك ا
ستجد مـثل شقيقه (كوفيد (19الـذي بدا باالنتشار بشكلٍّ اختـراع هذا السالح ا
اضية غامض وقـد أدخل السالح اجلديـد في اخلدمة والـتطبـيق الفعـلي السنـة ا
تـنازع علـيها ب بـغداد وإقلـيم كوردستان ناطق ا وكانت ساحـته التجـريبيـة في ا
وخـاصـة في ســنـجـار وكـركــوك وسـهل نـيــنـوى ومـخـمــور وديـالى وصالح الـدين
ـناطـق بل ومنع مـئات وحقق جنـاحـاً كبـيراً في إدخـال الـرّعب ب مـواطـني تلك ا
اآلالف مـنـهم من الـعودة إلى بـلـداتهم وقـراهم الـتي رحلـهم مـنهـا في الـبـداية نـظام
صدام حـس ليـكمل خارطته من احملـيط إلى اخلليج حتت ظالل رسـالته اخلالدة
نـاطق وما لبثوا وحينـما أسقطته أمـريكا رجعوا إلى بـيوتهم وبساتـينهم في تلك ا
إن أعادوا لـها حركة احلياة التي لم تستمـر طويالً حيث فقست بيوض ذلك النظام
ـانية سيئة الصيت الفـاشي لتخرج (صواصي) داعش بلحى احلـملة الوطنية اإل
وغرافي والتـعريب مضافـاً اليها هذه عروف بالـتغييـر الد ولتسـتكمل البـرنامج ا
رّة فكـرة األسلمة ووسائلـها في الذبح والسبي واالستـعباد كما شهـدناها حينما ا
ـوصل وسـنـجـار وتـلـعــفـر وسـهل نـيـنـوى وأنـفـلـوا مـئـات اآلالف من اسـتـبـاحـوا ا

اإليزيدية الذين يعيشون اليوم في مخيمات النازح منذ  2014وحلد اآلن. 
ّ تـطويـره لـيشـمل اخملتـلـف عـرقيـاً وديـنيـاً ومذهـبـياً في مـناطق الـسالح اجلـديد 
ّ تـأسـيـسهـا بـفـتوى مـن مرجـعـية سـيطـرت عـلـيهـا قـوّات احلـشد الـشـعـبي التي 
الشـيعة العليا في العراق لغرض مكافحة داعش ودرء خطرها عن كربالء والنجف
والكاظـمية وسامـراء لكنها هي األخـرى طوّرت نفسهـا فأصبحت بديالً لـلمؤسسة
العـسكريـة واتسـعت مهـامهـا فامـتدت إلى مـناطق سـاخنـة حول كـوردستان وفي
ـزارات الـشيـعيـة كـما أعـلنت الـعـديد من فـصائـلـها هـناك داخل سـوريـا حلمـاية ا
هم هـناك أصابع اتهام مباشرة للعـديد من التشكيالت ومنها داعش ومن واالها ا
ـسـتـفيـدين في سـيـاسـة الـتـعـريب آنـفـة الذكـر وأيـضـاً عـنـاصـر أولئـك الذين من ا
دن والـقرى في تـخوم اسـتخـدمـتهم الـسلـطات كـأدوات لتـغيـير هـويات الـبلـدات وا
ـناطق الـكـوردسـتانـيـة خارج كـوردسـتان اجلـنـوبيـة والـغـربيـة والـشرقـيـة أي في ا
ـنــاطق مـرتـعــاً لـتـلك إدارة اإلقـلــيم وبـغـيــاب قـوّات الـبــيـشـمــركـة أصـبــحت هـذه ا
يليشياوية التي تسببت في عدم عودة النازح العنـاصر والتنظيمات اإلرهابية وا
ـتــلـكـاتـهم الــتي اسـتـبـيــحت من قـبل تـلـك الـعـنـاصـر من أهـالــيـهـا إلى بـيــوتـهم و

واجملموعات. 
لقـد استخدم الـسالح اجلديد بشـكلٍّ واسعٍ هذه السنـة حيث امتد إلى مـحافظات
سـتـخدمـة لهـذا السالح ا يـؤكد أن نـهـجاً جـديداً لـتـلك القـوى ا عـراقـية أخـرى 
ّ تطـويره هو اآلخر بـإضافة نكـهات دينية وإن تعددت تـسمياتـها وعناويـنها نهج 
انية أيّام النظام ومذهبـية على أساسه العنصـري أصالً وعلى شاكلة احلملـة اإل
الـسـابق ويـبـدو ومن الـبـقع اجلـغرافـيـة الـتي يـتـعـرض لـهـا هـذا الـسالح أن هـدفاً
ـنـطـقـة من سـكـانـهـا اسـتـكـماالً مـشـتـركاً وواضـحـاً من اسـتـخـدامه وهـو إفـراغ ا
وغرافي لعمـليات التطهير العرقي سيئة الـصيت التي استخدمت في التغيير الد
اضي حيث للـمدن والبلدات والقرى ومـنذ مطلع ستيـنيات القرن ا
وصلت ذروتـها في نهايـة السبـعينيـات لتعاود ثـانية وبذات
الـنـهج مـضـافـاً إلـيه نـعـرات طائـفـيـة مـتـطـرفـة بـعـد أحداث

أكتوبر 2017م. 
وهكـذا يسـتـبدل شـعـار النـفط مـقابـل الغـذاء لـيكـون حرق
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ـــســتـــجـــدات األمــنـــيــة نــوقـــشت ا
األخــــيـــــرة فـي الــــعـــــراق وازديــــاد
واتـسـاع رقـعـة حتـركـات داعش في
ـنـاطق عــدد من مـنـاطق الــعـراق وا
تـنازع عـليـها. وشـكل عرض رؤى ا
ـــــشـــــروع الــــوطـــــنـي الــــعـــــراقي ا
لألوضـاع والعـملـية الـسياسـية في
ـنـطــقـة عـمـومـاً الـبـلــد وتـطـورات ا
إلى جــانب مــســائل أخــرى حتــظى
بـاهتـمام اجلـانبـ محـوراً آخر من

اللقاء.
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اســتـقــبل رئـيـس اقـلــيم كـردســتـان
نيـجيرفان الـبارزاني الشـيخ جمال
ــــشــــروع الــــضــــاري أمــــ عــــام ا

الوطني العراقي جمال الضاري. 
وجرى خالل لـقاء  تـناول األوضاع
الـسـيـاسيـة واالقـتـصاديـة الـراهـنة
للعراق وخطوات اسـتكمال تشكيل
الــكــابــيــنــة اجلــديــدة لــلــحــكــومــة
االحتادية الـعراقيـة وملء احلقائب
الـوزاريـة الـشـاغــرة بـالـبـحث كـمـا
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رئيس أقليم
كردستان يلتقي
في أربيل جمال
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قالت تقارير صحفية ان رئيس احلكومة
مـصــطــفى الــكـاظــمي عــ الــفـريق اول
الركن طـالب شغـاتي الكنـاني مسـتشارا
امنيا اقدم وتكليفه بأعادة تنظيم جميع
القـوات األمنـية والعـسكـرية. وقـال بيان
تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الكـاظـمي ع
الكـنـاني مـسـتـشـارا امـنـيـا اقـدم لـلـقـائد
ـسلحـة وتكـليـفه بأعادة العـام للـقوات ا
تــــنـــظــــيم جـــمــــيع الــــقـــوات األمــــنـــيـــة
والعـسـكريـة وحتويل الـوية احلـشد الى
فـرق قــويـة مـســنـدة مـن جـمـيـع الـقـوات
بـاحـدث االلـيـات واالسـلـحـة وحتـويـلـهـا
الى قـــوات شــبــيــهــة بــقــطــعــات جــهــاز
مـكـافـحة االرهـاب وبـقـاءها ضـمن هـيـئة
احلـشد). اال ان مـصـادر مقـربـة لشـغاتي
لـم تـــؤكـــد أو تـــنـــفي لـ (الـــزمـــان) هـــذه
التقاريـر وعدت مستـشار رئيس الوزراء
ـــرأة حـــنــــان الـــفـــتالوي أن لــــشـــؤون ا
الـكـاظـمـي قـطع الـطـريق عـلى من حـاول
خــلق فـجـوة بـيـنـه وبـ احلـشـد.وقـالت
الفـتالوي في تـغريـدة على مـوقع تويـتر
إن (زيـارة رئيس الـوزراء لهـيـئة احلـشد
أوصــلت رســالـتــ إحــداهــمـا داخــلــيـة
وأخـرى خـارجـيـة بـأن احلـشـد مـؤسـسة
من مــؤســســات الــدولــة وان احلــكــومــة
داعمة له) ,وأضافت أن (الكـاظمي أثبت
ان احلشد هو حشد العراق وليس نقطة
انــقــسـام وبــذلك قـطع الــطــريق عـلى من
يـــحــــاول خـــلـق فـــجــــوة بـــ احلــــشـــد
والــكـاظـمي). وكــان الـكـاظــمي قـد كـشف
خالل زيــارتـه مــقــر هــيـــئــة احلــشــد عن
صـولـة نـهـائيـة إلجـتـثـاث تـنظـيم داعش
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الـذي يـحاول إعـادة تـنـظـيم فـلوله  وأن
مقاتلي احلشد في مـقدمة الذين ينفذون
هــذه الـصــولـة الـى جـانب اخــوانـهم في

سلحة. اجليش وبقية القوات ا
وأضاف الـكاظـمي أن (قانـون احلــــــشد
هـــو رقم 40 الـــــصــــادر في عــــام 2016 
اإلطار القانوني الذي يحميكم وسندافع
عـنه  وأن قوة الـدولـة هي عـندمـا تـكون
مـنـسـجـمة مـع قوانـيـنـهـا وشعـبـهـا كون
احلـشـد هو حـشـد الـوطن الذي سـتـخـلد
تــــضــــحــــيــــاتـه وشــــهــــداؤه في ذاكــــرة
) مـحــذرا من (وجـود بـعض الــعـراقـيــ
األصــوات الـنــشـاز الــتي حتــاول ايـجـاد
وإن هذا فجوة ب احلشد وب الدولة 
الـتشـكيـك يجب أن يـتوقـف)  ولفـتا الى
أن (احلـشـد تــأسس اسـتــجـابـة لــفـتـوى
ـرجع علي ـثلـة بـا ـرجـعيـة الـديـنيـة  ا
السيـستاني وأن االنتـقاص من شهدائه
من قـبـل أيـة جــهــة كـانت أمــر مــرفـوض
تمـاماً) ووعـد الكـاظمي قـيادات احلـشد
(بـــــزيــــارات مـــــقــــبـــــلـــــة لإلطالع عـــــلى
احــتــيــاجــاتــهم وتــنــســيق الــعــمــلــيـات

العسكرية ضد تنظيم داعش). 
الى ذلك  كـشف قـائد عـمـليـات اجلـزيرة
الــلــواء الـركن قــاسم مــحـمــد صـالح هن
هــدف عـمــلـيــات (أسـود اجلـزيــرة) الـتي

أنطلقت امس االحد.
وقــال صـالح في مــقـطع صــوتي نـشـرته
خـلــيـة االعالم األمـني وتـابـعـة (الـزمـان)
امس ان (العـملـية تسـتهـدف البحث عن
أوكــار وعـنــاصـر االرهـاب وعــدم اعـطـاء
هـاجمـة قواتنـا وفرصـة للـتخفي العـدو 
في هـذه الصـحاري الـواسعـة التي تـبلغ

ـــربـــعــة أكـــثــر من 200 مـــســـاحــتـــهــا ا
كـيـلومـتـر امتـداداً من احلـدود العـراقـية
الـســوريـة الى بـيـجي بـاجتـاه نـيـنـوى),
مؤكـدا انه ( قتل الـعديـد من العـناصر
االرهابية وتدمير أوكـار وتفجير عبوات

ناسفة) .
واوضح صـالح ان (الـبحث مـسـتـمر عن

أي خاليا تتخفى في الصحراء).
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واعـلــنت خـلـيــة االعالم األمـني في وقت
سابق عن إنطالق عملية أسود اجلزيرة
لــتــفــتــيش صــحــراء اجلــزيــرة شــمــالي
مـحــافــظـة االنــبـار وجــنـوبي مــحـافــظـة
نــيـنـوى وغـربي مـحــافـظـة صالح الـدين

وصوال الى احلدود الدولية مع سوريا.
وتـشـمل الـعمـلـيـة وادي الثـرثـار ومـطار
ــنــايف جــنـــيف وســنــيـــســله و جـــبل ا
سـحـول راوه و الـشـعـبـاني وطـريـفـاوي

ووادي العجيج و تلول الطيارات.
وتشتـرك فيها قـيادات عملـيات اجلزيرة
وصالح الـديـن وغـرب نـيـنـوى واحلـشـد
الــشــعــبي والــعـشــائــري وبــأحــد عــشـر
مــحــوراً بـإســنــاد مـن طـيــران اجلــيش
والقوه اجلويـة.وافادت تقاريـر صحفية
بـهـروب عــدد من الـدواعش احملـتـجـزين
في سجـن الهـول بريف احلـسكـة شرقي
ســوريــا واحملــاذي حلــدود الـعــراق من

دون ذكر مزيدا من التفاصيل . 

حنان الفتالوي

جتهز وسالح العدو على قواتنا) .
واكد التـميمي  ان (حـكومة ديالى
لـديهـا خـطط واجراءات قـالت إنـها
حاسمة في القـواطع االمنية تطبق
بعـد عيـد الفـطر وتـمت االستـعانة
بـكامـيرات حـراريـة ومعـدات بأكـثر
من 100 ملـيون دينـار  حتويـلها
من امــور اســاســيــة بــعــد اعــتــذار
وزارتي الـــدفـــاع والــداخـــلـــيــة عن
تـــمـــويل قـــواطع ديـــالى االمـــنـــيــة
ـــعـــدات احلــربـــيــة بــاألجـــهــزة وا
احلـديــثــة) . الى ذلك افــاد مــصـدر
طــبـي في ديــالـى  ان  (حــصـــيــلــة
الـــهــجـــوم االرهــابي عـــلى نـــقــطــة
مـرابطـة للـحشـد الشـعبي في قـرية
الـبومـرعي شمـالي نـاحيـة العـظيم
ارتـفـعت إلى مـصـرع  4وإصـابة 4
آخـرين بــجــروح بـعــضـهم حــالـته
حرجـة والزالوا يـتلـقون الـعالجات

فـي مـسـتـشـفـى اخلـالص) مـشـيـرا
الـى (اطالق نـــداءات اســــتـــغــــاثـــة
لـلـتــبـرع بـالـدم إلنــقـاذ اجلـرحى) .
صدر إلى وفي حادث آخر أشار ا
ســقـــوط ضــحـــيــتـــ من احلـــشــد
العشـائري بهـجوم استهـدف نقطة
امنية للحـشد في قرية شاقراق في

قدادية). اطراف قضاء ا
وكشف الـنائب عن مـحافـظة ديالى
ريــاض الــتـمــيــمي  عن عــمــلــيـات
وصفـها بـاالبتزاز تـمارسـها بعض
الـسـيـطـرات األمـنـيـة في احملـافـظة
ـــــال من لـــــلــــحـــــصــــول عــــــــــلى ا
أصـــــحـاب عـجالت احلـمل.وقــــال
الـــتـــمـــيــمـي لــ (الــزمـــان) امس إن
(ثالثــة من أصــحــاب الــشــاحــنــات
قدموا دعاوى قضائية بحق بعض
الـــســيــطــرات األمــنـــيــة في ديــالى
بــتــهــمــة االبـتــزاز )  مــضــيــفـا أن
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وجه الــنـائب  عن مـحـافـظـة ديـالى
ريـــاض الـــتــمـــيـــمي  رســـالــة الى
رئيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
اشـار فــيـهــا الى ان بــوابـة بــغـداد

الشرقية تنزف . 
وقــال الـتـمـيـمي في الـرسـالـة الـتي
تـلـقـت (الـزمـان)  نـسـخـة مـنـها ان
(مـحافـظـة ديالى الـبوابـة الـشرقـية
لـلـعـاصـمـة بــغـداد تـطـلب تـدخـلـكم
حلــمـايــتــهــا من عــصــابـات داعش
االرهابـية)  مـبيـنا ان  (امن ديالى
هـــو امن الـــعـــراق واســتـــقـــرارهــا
استـقرار العـاصمة وبـعد الصراع
ـفسـدين من اجل مع الـفـاسـدين وا
القضاء عـلى اإلتاوات اليوم ديالى
تـــخـــســـر شــهـــداء وجـــرحى داخل

ناطق السكنية) .  ا
واضاف  (سيدي الرئيس الى متى
تــبــقى مــحــافــظــة ديــالى تــخــســر
شـــبـــابــهـــا وتـــنـــزف في زاغـــنـــيــة
والـعـبـارة وبـزايـر بـهـرز ولم جتف
تـــلك الــدمــاء لــتـــنــزف مــجــددا في
مـــنــطــقــة زهــرة والـــعــظــيم حــيث
اســــتــــهــــدفت بــــقــــذائف الــــهـــاون
ـنطـقتـ وتـتكـرر الهـجمـات ب ا
احل واالخـر واسفـرت عن وقوع
ضــحــايــا الـى مــتى االبــقــاء عــلى
قيادات امنية غير قادرة على حفظ

االمن والنظام) . 
وتـابع ان (محـافـظة ديـالى حتـتاج
الى قيـادات شجـاعة ومهـنيـة تقود
ـلف األمــني وحتـافظ عـلى ارواح ا
واطـنـ وتمـنع اإلتاوات في كل ا
الــســـيــطـــرات وتــوقف عـــمــلـــيــات
الــتــهــريب واخلــطف)  مــتــســائال
(الى مــتى نـنــتـظـر عــقـود الــطـعـام
ـفـروضـة عـلى مـنـتـسـبـ شـرطة ا
ديـالى واســتــقـطــاع مــبـلغ 90 الف
ديــنـار شــهـريــا واجلـمــيع يـنــاشـد
ــفــروضــة ايـــقــاف هــذه الــبــدعــة ا

فــرضــا عـلـى ابــنـاءكـم من الــقـوات
االمـنـيـة). واكـد الـتـمـيـمي ان  (كل
االمــور امــامــكـم ســيــادة الــرئــيس
نـاسب الذي يـتطلع ولكم الـقرار ا
لـه كل ابـنـاء مـحـافـظـة ديـالى الـتي
ثـابة مـنزلـكم)  الفتا الى ان هي 
(هـذه احملافـظـة ستـبـقى سنـدا لكل
العراقي في افراحهم واحزانهم).
كــمـا حــذر الــنـائـب عن  مـحــافــظـة
ــــعـــمـــوري  من ديــــالى بـــرهـــان ا
الفـراغ العسكـري في ديالى مـبينا
انه قـد يـحـدث مـا ال يحـمـد عـقـباه.
ـعـمـوري في تــغـريـدة عـلى وقــال ا
تــــويـــتــــر تـــابــــتـــعـه الـ (الـــزمـــان)
(ويـسـتـمـر نـزيف الـدم الـطـاهـر في
مــحـافـظـة ديـالى وسط االسـتـهـانـة
بــخــطــر تـــنــظــيم داعش االرهــابي
ـــا حـــذرنـــا مـــنـه مــرارا الـــذي طــا

وتكرارا).  
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ـــعــمـــوري  ان  (دمــاء واضــاف  ا
الشهـداء واجلرحى بذمة من ادعى
ـســؤولــيـة فـي االجـتــمـاع حتــمل ا
االمـني االخي وعـلى الـقائـد الـعام
ـسـلـحة الـتـحرك سـريـعا لـلـقوات ا
ــليء الـفـراغ الــعـسـكـري  واال قـد

يحدث ما ال يحمد عقباه).  
من جهته قال  محافظ ديالى مثنى
عـــلـي الـــتــــمـــيــــمي في تــــصـــريح
صـحـفي إن  (تـصـاعــد الـهـجـمـات
االرهـــابــــيــــة في بــــعض مــــنـــاطق
احملافـظة وخـاصة اطـراف خانـق
تـعـود الـى غـيـاب اخلطـط الـكـفـيـلة
وعدم حتـديد مسـؤوليـات القواطع
بـ الـتـشــكـيالت االمـنــيـة من قـبل
ــنــاطق ــشـــتــركــة فـي ا الـــقــوات ا
ــشـــتــركـــة حــدوديـــا بـــ ديــالى ا
وكـــــردســــــتـــــان وديـــــالـى وصالح
الــديـن). واضــاف  الــتـــمــيــمي ان
(احلـوادث واخلسـائـر االخـيرة في
االجــهـزة االمــنـيــة سـبــبـهــا تـفـوق

ـــة هي مـن تــتـــولى (شـــبـــكـــة قــد
عـــمــــلـــيــــات االبــــتـــزاز ) .وأوضح
الـتــمـيــمي أن  ( بــعض سـيــطـرات
احملافـظة تمـارس عملـيات االبتزاز
مــنــهــا ســيــطــرة الــنــاي وكـبــاشي
ومـيـاح وبـواقع ثالثـمـئـة دوالر عن
كـل شـاحـنـة وهـو مــا اجـبـر بـعض
أصحاب الشاحـنات لتقد دعاوى

قضـــائية ) . 
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الـى ذلك قــال قـــائــمـــمــقـــام قــضــاء
بــعــقــوبــة عــبـدالــله احلــيــالي  في
تـصـريح تـلـقـته الــ ( الـزمان )  ان
(عمل احلراس الليلي في بعقوبة
واطــرافـــهـــا فــوضـــوي لألسف وال
يــــجـــــري وفق مـــــا اقــــره قــــانــــون
احلــراس الــلـيــلــيـ رقم 8 لــســنـة
عدل من ناحيـة ما تضمنه  2000ا
من فـقــرات خـاصـة تــشـكــيل جلـنـة

نازل واحملال جلباية االموال من ا
ووجـود تــزكـيــة لـهم   نــاهـيك عن
ــوحـد واالشــراف االمـني). الــزي ا
واضــــاف احلـــيــــالي  انـه ( طـــالب
بـــشـــكل رســـمـي بـــتـــعـــلـــيق عـــمل
احلــراس الـلـيـلـ بـالـوقت الـراهن
حلـــ تــطـــبــيـق فــعـــلي إلجــراءات
ومــضـــامــ الــقـــانــون عــلى ارض
الــــواقع لــــتـــجـــاوز الــــكـــثــــيـــر من
السـلبيـات). وأوضح احليالي  أن
( بــعــقــوبــة بــحــاجــة مــاســة لـدور
احلـراس الـليـلـي لـكن وفق غـطاء
قـــانــوني واضح يـــتــيح مـــعــاجلــة
الكثير من السلبيات ويلبي طموح
ــنع اي اســـتــغالل من االهـــالي و
خالل فـــرض امـــوال عــالـــيـــة عــلى
مواطن هم بـاألساس يعانون من
الــفـقــر والــبــطـالــة وســوء الـوضع

االقتصادي ) .
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وعـقـدت قـيـادة فـرقـة الـعـبـاس الـقـتـالـية
اجـتـمـاعـاً مع قـائــمّـقـام مـديـنـة سـامـراء
وقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي
لــبــحث الـــتــعــاون االمــني والــتــنــســيق
ــواجــهـات الــتـحــديــات الـتي ـيــداني  ا
ـتثـمـثلـة بـهجـمات تـشـهدهـا احملـافظـة ا

داعش. 
فـي غــضــون ذلك اعــلــنت وزارة الــدفــاع
االيـرانيـة استـعدادهـا لتـقد إمـكانـيات

عسكرية وامنية للعراق.
وابـدى وزيــر الـدفــاع االيـراني الــعـمــيـد
امــيــر حـاتــمـي (رغـبــة بـالده في تــقـد
امكـانيـاتها االمـنية والـعسـكرية لـلعراق
وتـعـزيــز الـشـراكـة الــسـتـراتـيــجـيـة بـ

البلدين).
جــاء ذلك في اتـصــال هـاتــفي اجـراه مع

نظيره العراقي جمعة عناد سعدون. 
في تــــطــــور الحق  أحــــبــــطت قــــوة من
مديـرية االستـخبارات الـعسكـرية عمـلية
تـهـريب كـمـيـة كـبـيـرة مـن االدويـة قـادمة

من سورية باجتاه محافظة نينوى.
ـديريـة االستـخبـارات تلـقته وذكر بـيان 
(الزمان) امس انه (بعملـية نوعية نفذت
وفق مــعــلــومــات اســتـخــبــاريــة دقــيــقـة
وبـــكـــمــ مـــحــكم تـــمــــــــــكــنت مـــفــارز
شـــــــــعبـة االسـتخـبارات الـعـســــــكـرية
في الـــــــفـرقة 15 وبالـتـعاون الـفــــــوج
ـــــشــــاة 92 مـن احـــــبــــاط االول لــــواء ا
عــمــــــــــلــيـــة تـــهــريب  13 الـــفــاً و222
قـطــــعـة من االدويـة اخملتـلـفة قـادمة من
ــــوصل مــــخــــبـــأة ســـوريــــا بــــاجتـــاه ا
بـشــــــــاحـنـة عبـر قـطع خـاص عـمل لـها

في بدي العجلة).
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ـانـيـة عن احـد نـوابه وطلب ـان اقلـيم كـوردسـتـان برفع احلـصـانـة الـبر قـرار بـر
انية عن 18 نـائباً في مجلس النواب مجـلس القضاء االعلى برفع احلصانة البر
ـواقف السيـاسية والشـخصية نـتيجة العـراقي أثارا الكثـير من ردود االفعال وا
وضـوع احلصانة التي تأثـير ومصلحـة بعض القوى رغم انه باالسـاس يتعلق 

نصت عليها اغلب الدساتير والقوان في مختف دول العالم.
ـنع ويـقـصد بـهـا أن الـشـخص الذي فـاحلـصـانة لـغـة مـشـتقـة من احلـصن أي ا
كن رفع الدعـوى عليه ألسباب ينـظمها القانـون واحلصانة قانوناً يتمـتع بها ال 
ـشــرع الــوطـني أو الــدولي إلى بــعض األشــخـاص بــحـكم ــنــحه ا هـي امـتــيـاز 
ـنع حتـريك الـدعوى اال بـعـد احلـصـول على وظـائـفـهم وهي قـيد قـانـوني مـؤقت 

رجع اخلاص للمطلوب رفع احلصانة عنه. موافقة من ا
وهي عـلى عـدة انـواع حـصـانـة سـيـاديـة  ودبــلـومـاسـيـة وقـضـائـيـة ونـقــابـيـة
ـان كي ـانـيـة يــعـطـيـهـا الـدســتـور والـقـانـون لـلــنـواب في الـبــــر وعـسـكــريـة وبـر
يســـتـطيع النائـب تأدية وظيـفته كامـلة كسلـطة تشـريعيـة بعيدا عن تـاثير الـسلطة

التنفيذية.
ادة(63/ ثانياً) من ـانية منصوص عليها في ا االساس الـقانوني للحصانة البر
ـادة(7) من قـانـون مـجـلس الـنـواب رقم 13 الـدسـتـور الـعـراقي لـعـام 2005 وا

ادة(20/ أوالاً)من النظام الداخلي جمللس النواب. لسنة 2018 وا
: حـصانـة موضـوعـية تـعتـمد مـبـدأ الالمسـؤوليـة اجلزائـية او وتـنقـسم الى نـوع
ـان اسـقـاط الـتــهـمـة وهي تـتـعــلق بـاالقـوال ســـــواء كــانت داخل ام خـارج الـبـر
تـعلقة بـطبـــــيـعة وظيفـته كنائب وهـذه احلماية واآلراء واالفكار الـتي يطرحـها وا
مطلـقة تبدأ بعـد مباشرته عمـله في مجلس النواب وتـمتد حتى الى مـا بعد انتهاء
عـمـله في مـجـلس الـنـواب وحـصـانـة اجـرائـيـة ضـد االجـراءات اجلـزائـيـة تتـعـلق
الحقات باالفـعال التي ليس لـها عالقة بوظـيفة النـائب وتهدف الى حمـايته من ا
ـا تـوقف االجـراءات اجلـنـائـية ـة ا الـقـضـائـيـة وهي ال تـعـفي الـنـائب من اجلـر
فـقط. رفع احلـصانـة إجراء قـانـوني يُتـخذ لـتـمكـ القـضاء من مـسـائلـة نائب في
ملف مـعروض علـيه وتتم اما بـطلب من النـائب نفسه او بـطلب نائب آخر أومن
:االول قرار القـضاء او االدعاء العام لـكن قرار رفع احلصانة ال يـتم اال بطريق
ـوافـقـة مــجـلس الـنـواب بــالـتـصـويـت بـأغـلـبــيـة مـطـلــقـة خالل الـفـصل جـمـاعـي 
ـطــلـوبــة لـرفع احلــصـانــة هي أغــلـبــيـة عــدد األعـضـاء الـتــشـريــعي واألغـلــبـيــة ا

احلاضرين.
والثـاني: قرار فردي من رئيس مجلس النواب فقط من دون احلاجة لعرضه على
اجمللس أو الـتصـويت عليه اذا كـان خارج الـفصل التـشريـعي أي خالل األربعة
أشهر مـن كل عام وهي مقـيدة بتهـمة اجلنـاية فقط الـتي عقوبـتها مـدة تزيد على

خمس سنوات.
يـتــرتب عـلى رفع احلــصـانــة نـتـائج وآثــار وهي جـواز اتــخـاذ جــمـيع االجـراءات
القـانونيـة في التـحقيق من اوامـر القـبض والتوقـيف ومنع الـسفر وحـجز االموال
واحملـاكـمـة ويـبـقى رفـع احلـصـانـة مـسـتـمــرا وإنْ قـررت احملـكـمـة الـبـراءة حلـ
انيا يضاف اكتسـاب احلكم الدرجة القطعـية بتصديقه تميـيزاً ويعتبر اتهـاما بر
ـوقف لالتـهـام الـقـضـائي ومـوقـف الـنـائب مـسـحـوب احلـصـانـة يـكـون أشــــبه 
وظف مسـحوب الـيد فلـيس للـنائب مبـاشرة وظيـفته الـتشريـعيـة والرقابـية كونه ا

متهما.
ــبـدأ اخــيـرا فــاحلــصـانــة بـكـل انـواعــهـا قــد تُـعــــــتــبـر اخالال 

ادة (14) الـدستـورية او قـررة با ـساواة ب االفـراد ا ا
بدأ القانون فوق اجلمــــيع وال أحد قد تـــــشكل خرقاً 
ـــواطنة اال فـوق القانون أو اخالال في أركان احلق وا
انــهــا تـــظل مــطــلـــوبــة ومــقــبـــولــة مــادامـت تــتم حــسب
ـصـالح الـدســـــــتـور والـقـانــون وبـعـيـدا عـن االهـواء وا

وتصفية احلسابات.
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الزوجـية ظاهرة كونية بارزة ابتداءً من ( الذرّة ) وانتهاءً باالنسان حيث يتجاذب
(الذكـور) و ( االناث) في ثنائية تورث احلفاظ على النوع االنساني عبر العالقات

رسومة من قبل السماء . الشرعية ا
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وانّ اية محـاولة للخروج على هذا النظام الزوجي تعتبر انتهاكاً صريحاً وخطيراً
للـفطرة الـسلـيمـة من جانب  وحتـدياً لـلخـطوط احلـمر الـتي ال يسـوغ جتاوز وها

بعد أنْ حددتها الشرائع بشكل واضح معلوم .
-3-

ان اكـتـفاء الـرجـال بـالـرجـال والـنسـاء بـالـنـسـاء وهـو ما يـعـبّـر عـنه الـيـوم بزواج
ـوازين والــقـيم الـديـنــيـة واألخالقـيـة ـثـلـيــ مـا هـو االّ انـفالت وانــقالب عـلى ا ا

قيت . واالنسانية واحلضارية فضالً عن كونه انحداراً الى مهاوي االنحطاط ا
-4-

ـثـلـيـ يـكـشف عن رغـبـة مـعـيـنـة تُـبـيـحُـها واذا كـان ثـمة مـن يتـشـدق بـانّ زواج ا
ـمنوحـة لكل انسـان فانّ هذا الـزعم باطل ومردود فـليست احلريـة الشخـصية ا
احلريـة سائـبـة احلدود. فـهل يشـرع زواج األخ بـاخته مـثالً اذا كـانا قـد تراضـيا

بذلك ?!
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ثلـيون الشـاعة الـفاحـشة في الوسط بكُلّ صـلف ووقاحـة ومن دون حيـاء ينشـط ا
االجتـماعي العام وهـذا ما ال يسعـنا غض الطـرف عنه باعتـباره مسخـاً صريحاً

باد السامية . للقيم وا
-6-

وقد فـوجئنا برفع علم الشاذين جنسيا من قبل بعثة االحتاد االوربي في العراق
ـشـاعر ـثـله مـن حتـد  ـا  ـكن الـقـبـول به عـلى االطالق  وهـو عـمل مـرفـوض ال 

الشعب العراقي وقيمه االصيلة .
ـسـؤوليـة الـشرعـية والـوطـنيـة نـطالـب احلكـومـة العـراقـية بـالزام وانـنا من مـوقع ا
ا ال يـخـدش مشـاعر ذكـور وااللـتزام الـكـامل  ـذكورة بـسحب الـعـلَمَ ا الـبـعثـة ا

ـواضـعات العـراقـيـ والـبـعد عن كـل ما ال يـنـسـجم مع ا
االجتماعية واالخالقية التي نشأوا عليها .

ـكن أنْ نتـسامح فـيها  انهـا ليـست قضـية شـخصـية 
ـبــاد الــديـنــيـة ــا هي قــضـيــة انــتـصــار لـلــقــيم وا وا
ذكورة والتي البُدَّ ان واالخالقيـة التي انتهكتها البعثة ا

تسارع الى التدارك واالعتذار عنها .
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بغداد
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توفـ في مجتمعـات ليست للمـصاب بهذا الـوباء اللع  بل أعداد كبـيرة من ا
للـمنـتحـرين الذين يـقررون أن يـنهـوا حيـاتهم ألسـباب ال تـعد وال حتـصى وأعداد

رض أو االثن معا . وتون من اجلوع أو ا شردين الذين  أخرى من ا
تحدة وكـانت الواليات ا رموقة  الظـاهرة وجهت عليهـا األضواء وسائل اإلعالم ا

تصدرة بجدارة . األمريكية ا
لقد خـلق هذا الوبـاء فجوات عـميقـة قي نفوس الـكثيريـن وجعل الكل يـتقوقع على
ؤلم . ساعدة لقمة سائغة لقدرهم ا ن يحتاجون الدعم وا نفسه تارك األخرين 
التـقارير احلكوميـة في أمريكا ومعـها دول أوربية تظــــهـر أن أعداد العاطل عن
ـزيد من حـاالت االنـتـحار والـتـشرد ألن ـا يبـشـر  الـعـمل في ارتـفــاع مـخـيف 
ـلك شـــيء اطالق بــكل مـا تـعـنـيه دخـلـهم قــد ضــــاع  وبـات الـعـديـد مــنـهم ال 

الكلمة .
اآلن سـوف يـقدم لي الـكـثيـرين دراسـات وإحصـائـيات وتـقـارير تـذكـر أننـا أيـضا
نعـاني وهناك حاالت انتحار وتـشرد  وأنا أؤكد هنا نحن حـقا عندنا حاالت لكن

ما مقدارها على أرض الواقع .
شاكل في احلقـيقة هي نـسبة ضـئيـلة مع التـضخم السـكاني الـذي نعاني مـنه وا
التي نعـرفها جميعا وأنا بغـنى عن ذكرها  ألننا ببساطة شـعوب منفتحة وليست
ساعدة الغير منغـلقة والتفاعل اإلجتماعي جزء من تكويننا ولهذا نتحرك سريعا 

ـــتــواضـــعــة اخلــجـــولــة  ولألسـف شــعــوب بــقـــدراتــنــا ا
ـيـزة مـنـذ وقت طـويل ومـجـتـمـعـات كـثـيـرة فـقـدت هـذه ا
ولغت الـعواطف والـفطرة الـبشـرية واآلن بعـد أن فقدت
وقف ولتعالج ا الكـثير ترفض االعتراف حتى بفـشلها 
هاجرين حتى يأتوا بعاداتهم تقرر فتح األبواب بوجه ا
ـنـفـتـحـة ويـنـفـخـوا الـروح في مـجـتـمعـاتـهم وثـقـفـاتـهم ا

نهكة . ا

عموري عبدالله احلياليبرهان ا
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يقدم نواب محـافظة البصرة خالل
ـقبـلـ ثالثـة مـرشـح الـيـومـ ا
لــتــولي حـــقــيــبــة الـــنــفط بــعــد ان
فترض يعقدوا اجتماعهم األخير ا
امـس الــســـبت لـــلــتـــصــويـت عــلى

تقدم للمنصب .  عشرات ا
وقـال الـنــائب عن احملـافــظـة عـامـر
الــفـــائــز في تــصـــريح أن (من بــ
ـرشـحـة حلـقـيـبـة الـنفط األسـمـاء ا
الـنائب جـبار الـلعـيبي الـذي حظي
بـقـبـول نـواب احملـافـظـة فـضال عن
ــتـقــدمـ لــلـمــنـافــسـة مــعه عـلى ا
ـنـصب أيـضـا) مـرجـحـا (اقـتـنـاع ا
رئيـس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
بـالـلـعـيـبي ومـا يـتـبـقى هـو قـنـاعة

الكتل السياسية به). 
¡ULÝ√ .bIð

وأضـــــاف أن (مـن بــــ األســـــمــــاء
ــتــقــدمــة إحــســان عــبــد األخــرى ا
اجلـبار مـديـر شركـة نـفط البـصرة
وعـلي رحـيم مـديـر معـهـد الـتدريب
ـالـكي الـذي كان الـنـفطي وسالم ا
يـشغل سـابقـا منـصب وزير الـنقل
إضــافـــة إلى طه الــتـــمــيــمي الــذي
يـــــعــــــمل فـي شـــــركــــــة اكـــــســـــون
مــوبـــيل).وتــوقع الـــفــائــز أن (يــتم
تقـد األسـماء إلى رئـيس الوزراء

يــــوم غــــد االثــــنــــ او بــــعــــد غــــد
الــثالثــاء).وتــصـاعــد اجلــدل خالل
ـاضـيـة بـهـذا الـشـأن حـيث االيــام ا
قــال احـد الـنـواب أن مـجـمـوعـة من
نــواب الـــبـــصــرة انـــســـحـــبــوا من
فـاوضات اجلـارية الخـتيـار وزير ا
لــلـنـفط من احملــافـظـة . واشـار الى
وجـــود صــفـــقـــات حـــزبـــيــة وبـــيع
لــلـمـنــصب فــيـمــا نـفى الــنـائب عن
انية البصـرة وعضو الـنزاهة البـر

ـيـاحـي صـحـة هـذه عـبـد األمــيـر ا
االتهامات وقال أن (نواب احملافظة
يــنــوون إقـــامــة دعــوى قـــضــائــيــة
بـــخـــصـــوص الـــنـــائب الـــذي أدلى
بـتــصـريـحــات حـول مـلف اخــتـيـار
وزير النـفط من احملافظـة).كما نفى
الـــفــائـــز بــدوره إنـــســحـــاب نــواب
احملـافـظة مـن ملف الـتـرشـيح وقال
أن (الــــنـــــائب الـــــذي أدلى بـــــهــــذه
الـتصـريحـات هو وحـده لم يحـضر

اجـتــمـاعـات الــنـواب بـهــذا الـشـأن
وكـان عـذره بأنـه لم يبـلغ بـحـضور
االجتمـاعات) وأكد (استـمرار عقد
ــنــاقـــشــة أســمــاء االجــتــمـــاعــات 
رشح لهذه احلقيبة الوزارية). ا
نصب تقـدم لشغل ا وبلغ عدد ا
50 شـخــصـاً وجـرى االتـفـاق عـلى
تـصـويت كل نـائب على 10 أسـماء
رشح الختيار ومن ثم اللقاء با
ـتـقـدمـ وعـرضـهـا 3 أسـمـاء من ا

عــــلى رئـــيـس الـــوزراء.من جــــهـــته
اوضح الــنــائب عن الــبــصــرة بــدر
الـــزيــادي ان اجـــتـــمـــاع يــوم امس
الـسبت يـهدف الخـتـيار آخـر قائـمة
نــهـائــيــة لـلــمـرشــحــ تـضم ثالث
شـخـصــيـات وسـيـتــولى الـكـاظـمي
مـهـمة اخـتـيـار. وفي كردسـتـان اكد
مسـؤول الشؤون الـعراقيـة في مقر
ـــــقـــــراطي رئـــــيس احلـــــزب الـــــد
الـكــردسـتــاني عــرفـات كــرم حـسم
ــرشـحه لــتــســلم حـقــيــبـة احلــزب 
اخلـارجـية . وقـال كـرم في تـصريح
إنـه ( إعالم الـكــاظــمي بــأن فـؤاد
رشح الـوحيد لـلحزب حسـ هو ا
لتسلم حقيبة اخلارجية وفي حال
ـان يُــمـكن عــدم تـمــريـره في الــبــر
ــلك الــكــثــيــر من لــلـــحــزب الــذي 
ــؤهـــلــ ـــرشــحـــ األكــفـــاء وا ا

ـرشح آخـر) مسـتدركا استـبداله 
(لكن حتى اآلن لم يُـحدد أي مرشح
بــديل). وبـــشــأن وجــود اتــصــاالت
هاتـفية بـ رئيس احلزب مـسعود
الـــبـــارزانـي والـــكـــاظــــمي وزيـــارة
األخــيــر إلى كــردســتـان أوضح أن
(هنالك تـواصال هاتفيـا دائما لكن
لم يحـدد أي موعـد لزيـارة اإلقليم 
ألن الـتــركـيــز مـنــصَّب حـالــيـاً عـلى
اسـتكـمال الـكابـينـة احلكـومية وال

شك أن هـذا ســيـتــحـقـق بـعــد عـيـد
الفطـر). ونفت مصـادر امس صحة
مـا تـردد عن تـرشـيح رئـيس ديوان
رئـــاســـة االقـــلـــيم فـــوزي حـــريــري
ــــنـــصـب وزيــــر اخلـــارجــــيــــة في
احلــكــومــة االحتــاديــة بــعــد رفض
الــقــوى الــســـيــاســيــة الــشــيــعــيــة
ـالية السابق فؤاد لترشيح وزير ا
حـسـ لــلـمـنـصب اعــتـراضـا عـلى

طريقة ادارته للوزارة . 
—UOF  œUL²Ž«

بـدوره قـال عــضـو مـجــلس قـيـادة
االحتــاد الــوطــنـي الــكــردســتــاني
الــنـائـب هـر كــمــال آغــا إن (فـرع
االحتــــاد في كــــركــــوك قـــدم ثـالثـــة
ـنـصب وزيـر الـعدل في مـرشـحـ 
احلـــكــومـــة االحتــاديــة هـم أمــجــد
مـــحـــمـــد وأركـــان قــادر ولـي كــر
وشـيـركو عـمـر مـحمـد عـلي إذا ما
 اعـتـماد مـعيـار الـتكـنـوقراط في

االخــتـيـار) مـسـتـدركـا ( لـكن إذا 
ــرشــحـــ عــلى األســاس قــبـــول ا
السياسي فإن لدى االحتاد مرشح
سبق أن قدمه وهـو خالد شواني).
وتـرفض بـعض الــقـوى الـشــيـعـيـة
ايـضــا تــرشــيح شــواني وتـرى ان
مـــوقـــفـه ابـــان الـــتـــصــــويت عـــلى

استقالل االقليم لم يكن مناسبا.

طالب شغاتي

»ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء في االجتماع األول لكابينيته



ـراحل جـديدة .. ال توجـد سـعـادة دائـمة وال حـزن بـاقٍ .. كـلهـا فـواصل 
فابتسم ألجملها و جتاهل أتعسها..

 } } } }
ـرة ذكرى واهـنـة منـطفـئـة وتتـحـول من مرض الى ستـصـبح هذي األيـام ا
شفاء.. من ضـمأ إلى ارتـواء .. من موحش إلى مـؤنس ..يبـدل الله كل ما

يريده بـ "كن" .. فكن مطمئناً. 
 } } } }

كورونا علمنا الكثير من األمور 
واولها االنتباه للنعم التي كنا فيها 

ولم نحمد الله عليها..باحلمد تدوم النعم .. 
احلمد لله دائما وابدا ..

 } } } }
الـذين كــانت تـخـنــقـهم جــدران الـبـيــوت وتُـطـبق عــلى أنـفــاسـهم أسـقــفـهـا

كوث فيها  ..واليعرفون جماليات ا
يعيشـون بـ داخلها مـثل كائنٍ محـصور أو محاصـر.. وكأنهم يدورون في
علب فـارغـة واحليـاة بالـنـسبـة لـهم تبـدأ من جتـاوزهم لـ عتـبـتهـا واخلروج

خارجها
-"كورونا" تقول لكم االن هي أمانكم الوحيد - بعدالله -

 } } } }
الشدائد مهما بلغت ال تـــدوم فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب.

.. ال يـفـصـلـنا عـنـهـا إال طـريق  عـنوانه  ثق أن األيـام اجلمـيـلـة قـريـبة جـداً
الصبر.

 } } } }
ال حتزن على ما فات  
ا هو آت.  واستبشر 

عطاء الله رحمة ومنعه حكمة فكن مع الله يكن معك في كل شي.
 } } } }

فكّر دائماً أن دوام احلال من احملال.. 
ولنـكن عـلى درايـة كامـلـة بـأن األوقات الـعـصيـبـة مـا هي إال أوقات مـؤقـتة

فقودة.. ستزول مع األيام.. وسنستعيد بعد زوالها سعادتنا ا
 } } } }

ا هو أفضل لن تتوقف احلياة على أشـياء خذلتنـا فدائماً يعوضـنا الله 
وأجمل ..

 } } } }
خالصة الـقـول: فـإنَّ الـرزقَ مقـسـوم وَسُـوءُ الظَّنِّ ال يـنـفع وفـقـير كُلُّ من

يطمع وغنيّ كُلُّ من يقنع.
- علي بن أبي طالب (ع)

 } } } }
األفـعــال هــــي الــتي تـــــؤكــد صــــدق احملــبـة  أمــا الــكـــالم فـاجلــــمـيع

فالسفة
مهما تراكمت الصعاب إلّا أنهـا ال تدوم.. ألن الله وعد بالفرج والتيسير..

ن بيده مقاليد كل شيء.. ال حتزن وال جتزع وتعلق 
 } } } }

روّض قـلـبـك عـلى الـتــسـامح عــلى الـتـغــافل دعه يـرى األشــيـاء من زوايـا
أخرى يبتعد عن سوء الظن ال يتعب نفسه بتتبع العثرات...

 } } } }
سيمضي الـقلق وستـأتي الراحة بـعد هذا الكم من الـعناء سـيعوّض الله

ستقبل بكل ما هو جميل.. شاعر واضطراب األمل وخوف ا توتّر ا
 } } } }

من يحـدثكـم عن زمن قادم مـخـيف فحـدثوه عـن رب لطـيف .. عن إشراق
الصباح بعد الظالم .. وعن احملن التي صارت منحاً ..

حدثوه عن " فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا " 
 } } } }

كل شيء سـيـكـون عـلى مـايـرام.. فـقط مـرر أمـنـيـاتك لـرب الـسـمـاء وافـتح
نافذة قلـبك للحيـاة.. ابتسم فليـس هنالك مايـستحق أن تبدو

عابساً ..
 } } } }          

ال تتضايق من أيامك ..
فاحللوة منها أعطتك سعادة .. 
واحلزينة منها أعطتك خبرة ..

أما الــــقاسية منها فقـــد أعطتك دروساً .

الصـيـام لـغةً  مـعـنـاه اإلمسـاك عن شئ  يـقـال صـام فالن عن الكالم  أي
فـطرات امسك وامـتـنع عنه والـصـيام شـرعاً هـو الـتوقف واإلمـسـاك عن ا
فطـرات تشمل أمور عـديدة مادية من طلوع الفـجر الى غروب الشـمس وا
اديـة منـها األكل والشـرب و اجلماع  واالعـتداء على وحسيـة معنـوية   وا
ـعنوية واحلـسية  فهي عـديدة ومنها فطرات أما ا اآلخرين وغيرهـا ومن ا
قامرة وغيرها من الكذب والغش واخليانة والـرشوة والسرقة والفسـاد وا
ـوبــقــات الــتي تــبــطل الــصــيـام  والـســؤال الــذي نــتــوجه به الى بــعض ا
فـطرات السـياسـيـ الذين يـصـومون رمـضان وهم يـفـعلـون العـديـد من ا
اذا تصـومون وأبناء الشعب باتـوا على معرفة تامة اذا تصومون إذن?  
بكم ويعرفـون ان صيامكم ريـاء في رياء مثل صالتـكم وزياراتكم لالماكن
ـقـدسـة ودعـائــكم  فـيـهـا ألنـكم كــذبـتم عـلى الـشــعب وفـسـد  وسـرقـتم ا
وظلـمـتم وقـتـلتم وخـنـتـوا وحنـثـتـوا بالـيـمـ وجوعـتـوا الـشغب وأفـقـرتـموه
وأمـرضـتـمـوه ودمـرتــمـوه ودمـر الـوطن  فـعالم تــصـومـون بـعـد كل هـذه
اجلرائم ? ان أغلب الـسياسـي يراءون في الـصيام كمـا يراءون في باقي
ناسـبات الديـنية خـصوصاً  فـي شهر في مـحرم حيث يـلبسـون السواد ا
ـشون مـئات األمـتار ـواكب احلـسيـنيـة ويـوزعون الـطعـام و ويحـضرون ا
عـلى األقـدام إليهـام الـنـاس إنـهم مـتـديـنـون  والـنـاس بـاتت تـعرف ان ذلك
كذب وخداع وريـاء وهم أيضاً يـعرفون ريـائهم هذا كـما يعـرفون جيدا ان
صيامـهم باطل مثل صالتـهم وباقي التـكاليف الـشرعيـة التي يقـومون بها
رياءً  هذا فـيـمـا يـخص صـيـام السـيـاسـيـ الـذين ال يلـتـزمـون  بـالـصوم
ــعـروف ان الـصــوم هـو عـدم أيـضـاً فـي رمـضـان  وفـي غـيـر رمــضـان وا
الكالم أو واالمـتنـاع عن الكالم الـغيـر صحـيح والبـذيء والكـذب واخلداع
كن حتقـيقها وغيـر ذلك من األمور التي يـشملها وإعطاء الوعـود التي ال 
مـصـطـلح الـصـوم وهـكـذا فـان أغــلب الـسـيـاسـيـون ال يـلـتـزمـون  بـشـروط
الصيام  وال يـلتزمـون بالصـوم كذلك والدلـيل إننا  نـسمع من السـياسي
كل يوم في مؤتمراتهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم في وسائل اإلعالم أكاذيب
ووعود ال تتحقق واتهامات  فيما بينهم وجتاوز على اآلخرين وتغطية على
ارسات خاطئة فكم سـمعنا من السياسـي عن  إالصالحات  والتغيير
وتقد اخلدمات للـشعب ومحاربة الـفساد ومحاسبـة الفاسدين والسراق
ــعـيـشـيـة والـقـضـاء عــلى الـبـطـالــة واجلـوع والـفـقــر وحتـسـ األوضـاع ا
ـيلـيشـيات والـعصـابات للـمواطـن وحتـقيق األمن واألمـان وحتـجيم دور ا
ـنـفـلــتـة وحـصـر الـسـالح بـيـد الـدولـة واحلــد من الـنـزاعـات الــعـشـائـريـة ا
وسـطــوة الـعــشـائــر وجتـاوزهــا عـلى الــقـانــون والــنـظــام ومـا الى ذلك من
األكـاذيب والـوعــود الـتي لم تــنـفـذ ولم يـر مــنـهـا الــشـعب غـيــر الـتـسـويف
رائ والتضليل واخلـداع   فمثل هؤالء السـياسي اخملادعـ الكذاب ا
الـظـا الـفـاسـدين الـسـارقـ الـقـاتـلـ لـيس لـهم من الـصـوم إال الـكذب
وفي هذا الـشـهر واخلداع ولـيس لـهم من صـيامـهم إال اجلـوع والـعطـش 
ظـلوم الفـضيل شـهر الـعـبادات وإجـابة الـدعاء لـيس أمـام أبنـاء  شعـبنـا ا
بتلى بهـؤالء الساسة الـفاسدين والفـاشل  إال التـضرع الى الله تعالى ا
بـالدعـاء  ان يـخـلص الـعـراق مـنـهم ألنـهم رؤوس الـفـسـاد والـظلم ورؤوس
ـصائب الـتي حلت بـنا و سـارقي أموال الـشعب ونـاهبي وثروات الف وا
الـوطن وخـونـة الــشـعب والـوطن  ومن أتــبـاعـهم ومـريـديــهم الـذين سـرقـوا
ونهـبـوا  وظلـموا وقـتـلوا وخـانـوا مثـلـهم  وباسـمـهم  وان ينـتقـم منـهم شر

انتقام ويأخذهم بذنوبهم الكبيرة اخذ عزيز مقتدر انه سميع الدعاء.
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{  جـــنـــيف (أ ف ب) - تـــعـــقـــد الــدول
الـ 194األعــضـاء في مــنـظــمـة الــصـحـة
ـــيـــة امس اإلثـــنـــ اجـــتـــمـــاعـــا الـــعـــا
افـتـراضــيـا لـلـمـرة األولـى في تـاريـخـهـا
لــبــحث الــرد الــدولي عــلى الــوبــاء لــكن
ـباحـثات التـوتر الـصـيني-األمـيركي وا
حـول تــايـوان واألبــحـاث إليـجــاد لـقـاح
تلقي بـثقلـها علـيه.وسيلـقي عدة رؤساء
دول وحــكــومــات ووزراء كــلــمــات خالل
ـية منـاسبـة انـعقـاد هذه اجلـمعـية الـعا

في مواجهة الوباء.
ويـدعــو الـنص أيـضــا مـنـظـمــة الـصـحـة
ــيـــة إلى "الـــتــعـــاون الــوثـــيق مع الــعـــا
ــيــة لــصــحــة احلــيـوان ــنـظــمــة الــعــا ا
تحدة ومنظمة األغذيـة والزراعة لأل ا
ــصـدر احلـيـواني والـدول ... لــتـحـديـد ا
للفيروس وحتديد بأي طريقة انتقل الى
ـهام البـشـر (...) وخـصوصـا من خالل ا

العلمية وبعثات تعاون ميدانية".
ويطلب أيضا "إمكـانية الوصول الشامل

الـلــقـاحــات وإرسـال خـبــراء الى الـصـ
لــكن مــســألـة مــنــشــأ الـفــيــروس ال تـزال
الـنـقـطـة األسـاسـيـة في احلـرب الـكالمـية
.وتـطالب تـحـدة والصـ ب الـواليـات ا
تحدة بإجراء حتقيق في هذا الواليات ا
وضوع على غرار استرالـيا وتشتبهان ا
في ان بـكـ أخـلـفت حـادثـا مـخـبـريـا قـد
يــكـون وراء انــتــشـار الــفــيـروس.وتــتـهم
ـحـاولة ـتـحـدة الصـ اآلن  الـواليات ا
قرصنة أبحاث أمـيركية حول لقاح وسط
تـنـافس أمـيـركي-أوروبي حـول لـقاح في
ـسـتـقـبـل. وقـد هـدد الـرئـيس األمـيـركي ا
دونـالـد تـرامب "بـقـطع جـمـيع الـعالقـات"
.في مـوازاة ذلك تعتبـر احلكومة مع بك
ية قد األميركـية أن منـظمة الصـحة العـا
أهـملت حتـذيـرا مـبكـرا صـدر من تـايوان
ـستـجد حول خـطـورة فيـروس كورونـا ا
ــتــحـدة. وهــو مــا تــنــفــيه وكــالــة األ ا
ـــتـــحـــدة  بـــدعم من ودعـت الـــواليـــات ا
ية إلى بعض الدول منظمة الصحة العا
"دعـوة تــايـوان" إلى هــذا االجـتــمـاع رغم
.لكن تـايوان اسـتبـعدت معـارضة الـصـ
ـية والتي كانت عن منظـمة الصحـة العا
تـشــغل فـيـهــا وضع مـراقب حـتى 2016
سنـة وصول تـساي إنغ ون إلى الـسلـطة
ــبـدأ وحـدة بــعـدمــا رفـضت االعــتـراف 
اجلـزيـرة والـبـر الـرئـيسـي لـلصـ داخل
نــفس الـبــلـد.في جــنـيف تـؤكــد مـنــظـمـة
يـة أن الدول األعـضاء فقط الصـحة العـا
يــعــود إلـيــهــا قــرار قـبــول تــايـوان أم ال.
يــبـــقى مـــعــرفـــة مــا إذا كـــانت دولـــة مــا

ستدعو إلى تصويت.
وقــال مــصــدر دبـــلــومــاسي إنه في حــال
حـــصــول تـــصــويـت فــســـيــؤدي ذلك إلى
ـشـاكل "نـسف" عـمل اجلــمـعـيـة بـسـبب ا

اللوجستية التي قد يطرحها.

ـــنــتــجــات ــنـــصف لــكل ا والـــســريع وا
الالزمة لالستـجابة لـلوباء" ويـشدد على
دور "اللقاح الواسع النطاق ضد كوفيد-
 19باعتـباره للـمنفـعة العامـة في العالم
نع انتقـال انتشار الفـيروس والقضاء و
علـيه من أجل وقف الـوبـاء".وقال مـصدر
دبــلـــومــاسي أوروبي " الـــتــوصل إلى
اتفاق غير رسمي العتماد القرار بتوافق
اآلراء. وسـتـكـون هذه نـتـيـجـة مـهـمة ألن
ـيـة سـتـكـون أول مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ي يـتفق على نص بـاإلجماع" منتـدى عا
مــؤكـــدا أنه ســيــتم الـــتــطــرق حــتى إلى
ـا يـشـمل مـنـشأ ـواضـيع "الـصـعـبـة"  ا
الــفــيــروس وإصالح مــنــظــمــة الــصــحـة
ـــيــة الــذي طـــالــبت بـه الــواليــات الـــعــا

تحدة بإحلاح. ا
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ــصـدر األوروبي لـوكــالـة فـرانس وأكـد ا
برس أنه "لم يتم جتنب أي موضوع" في
مــشــروع الــقــرار ســواء كـان بــالــنــســبـة
ــواصــلـــة إصالح مــنـــظــمــة الـــصــحــة "
ـية وخـصـوصا قـدراتهـا الـتي ثبت العـا
ـنع حـدوث أزمـة بـهذا أنـهـا غيـر كـافـية 
احلــجم".وقــال الـســفــيـر األمــيــركي لـدى
برغ تحـدة في جنيف انـدرو بر األ ا
اجلمعة "آمل في أن نتمكن من االنضمام
إلى اإلجماع". وتخوض واشنطن  التي
تـتــهم بـكـ بــأنـهـا أخـفـت حـجم الـوبـاء
ـيـة مـواجـهـة مـع مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
الــتي شــكك الــرئـيس األمــيــركي دونــالـد
تـرامب بــإدارتـهـا لـلـوبـاء مــعـتـبـرا انـهـا
سـاهمة . وعلق ا ـوقف الصـ انحازت 
األمـــيـــركــــيـــة في مـــنــــظـــمـــة الـــصـــحـــة
ـيــة.وهـنــاك عـدة مــواضــيع تـثــيـر الــعــا
اخلالفــات من إصالح مـنــظـمـة الــصـحـة
ــيـة وصـوال إلـى تـايــوان وأبـحـاث الــعـا

للـصحـة هيئـة اتخـاذ القـرار في منـظمة
الـصــحــة الــتي تـبــدأ اجــتــمـاعــهــا عــنـد
الــســاعـة 10,00 ت غ عــلى أن يــنــتــهي
ظهـر الثالثـاء.ورغم تـصعـيد الـتوتـر ب
واشنطن وبـك ال تـزال الدول تأمل في
أن تعـتمد بـالتـوافق مشـروع قرار طويل
قــدمه االحتــاد األوروبي ويــطــلب إطالق
ـكن" "عــمـلــيــة تـقــيــيم في أســرع وقت 
ي واإلجراءات لدرس الرد الصـحي العا
ـية التي اتـخـذتهـا منـظمـة الصـحة الـعا

5OÝUO « bMŽ ÂuB «Ë ÂUOB «

بولندا

ÍbOÐe « w UÝ

rÝu*« –UI½ù U½Ë—u  s  WÒOL×  WŠUO  Z¹Ëd² « b¹dð f½uð

ألف وظــيــفـــة.وتــتــصــدر الـــســيــاحــة
القـطـاعـات األكـثر تـضـررا من تـدابـير
ــفـروضــة مــنــذ آذار/مـارس اإلغالق ا
الفـائت وكانت قـد بدأت تـتعافـى بعد
ســنـوات مـن االضــطــراب الـســيــاسي

واألمني. 
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ويــرى خـــبـــراء أن بــدايـــة الـــتـــعــافي
اجلديـد سـتـكـون بحـلـول الـعام 2021
لـيــتــمــكن الــنـشــاط الــســيــاحي الـذي
يشـغّل حـوالى نـصف ملـيـون شخص
ويـســاهـم بـحــوالى %14 من الــنـاجت
الــداخـــلي اخلــام مـن الــنـــهــوض من
ــســؤولــة بــالــديـوان جــديــد.وقــالت ا

الوطـني للـسيـاحة فـريال قـظومي في
مــداخـلــة خـالل نـقــاش عــبــر تــقــنــيـة
الـفـيـديـو "بدأنـا نـسـجـل مطـلـع الـعام
احلالي تطوّرا بلغ %28 في العائدات
اليـة ولكـننـا نتـوقع خسـائر بـستة ا
مـلــيــارات ديـنــار... حـقــا الــوضـعــيـة
سـتـكـون صـعـبة".ويـقـول اخلـبـيـر في
اجملال السياحي والـتسويق الفندقي
أنيس السويسي لوكالة فرانس برس
إن الوضـعيـة "كارثيـة وال نعـرف متى
سـتــنـتــهي لــذلك يـجـب أن تـتــعـايش
الـســيـاحــة مع كـوفــيـد-19. وأغـلـقت
ـــنــتـــجــعــات غــالـــبــيـــة الــفـــنــادق وا
ّ الـســيـاحــيـة في الــبالد أبـوابــهـا و

يالزمه حيثما تنقل.ويقول السويسي
الـذي راكم خـبـرة في الـعمـل الـفنـدقي
دينة احلمّامات خالل األزمات التي
مــرّت بــالـــقــطــاع "يــجـب أن نــبــدأ في
تـقـد عـروض نـقـول فـيـهـا: هـذا نزل
خال ومحمـي من كوفيد-19. وشددت
الــقــظـــومي عــلـى أن هــذه اإلجــراءات
ضروريـة "السـتـرجـاع ثقـة شـركـائـنا"
ولكن يبـقى أن تتـمكن كل الـفنادق في
الـبالد فــعال من تـطــبـيــقـهــا.وتـوقّـعت
يـة للسياحة تراجع عدد نظمة العا ا
ـا يـتـراوح بـ الـسـيـاح في الـعــالم 

ــــئـــــة في الــــعــــام 2020. 60 و80 بــــا
وشـهــدت الـســيــاحـة في تــونس مــنـذ
مــطـــلع الـــعـــقــد احلـــالي واالنـــتـــقــال
قـراطي ثالث أزمات السـياسي والـد
حــولــتـهــا مـن قــطـاع داعـم القــتــصـاد
الـــدولــة الـى هش يـــســـتـــدعي دعـــمــا

متواصال.
ÂUE½ ◊uIÝ

ومنذ ثورة 2011  تراجـعت السـياحة
مع االضـطــرابـات االجـتــمـاعــيـة الـتي
مـرّت بـالـبالد والـتي انـتـهت بـسـقـوط
نظـام الـرئـيس األسـبق زين الـعـابدين
بن علي. ومـا إن بـدأ الـقطـاع يـتـعافى
حــتى تــلـقـى ضـربــة قــاســيــة بـســبب
تـراجع االســتـقــرار األمـنـي في الـبالد
سلحة للجهادي وتنامي الهجمات ا

وخــصــوصــا مـنــهــا فـي الــعـام 2015
والـتي قــتل فــيـهــا سـيــاح في مـديــنـة
سـوســة الـســاحـلـيــة ومـتــحف بـاردو

بالعاصمة
.وعـــادت الـــدولـــة إثـــر ذلك لـــتـــرمـــيم
صـورتـهـا وإعادة الـروح الـى الـقـطاع

تـخـصـيص عـدد قـلـيل مـنـهـا لـلـحـجـر
ــــنـــــاطق الـــــصــــحـيّ وأصــــبـــــحـت ا
دن أشباح وقُدّرت السياحية أشبه 
خسـائـر وكـاالت السـفـر بـحوالى 300
مـلــيـون ديــنــار (حـوالى 100 مـلــيـون
يورو).وفـي منـطـقـة سـيـدي بـوسـعـيد
الـتي تــمــثل أولى وجــهـات الــوافـدين
األجانـب إجمـاال يـقـول مـحـمـد صدّام
بينما يجلس أمـام محلّه لبيع التحف
إنه يأتي لـيفـتح احملل "ساعـة كل يوم
لتهوئـته خوفا من الرطـوبة".ويضيف
فـروض أن نكون اآلن فـي بداية "من ا
وسم ونستـقبل العديـد من السيّاح ا
لـكـن ال يـوجــد أحــد... بـالــنــســبـة إلي
وسـم".وتـمثـل تونـس إحدى انـتهـى ا
أهم الـوجـهـات الـسـيـاحيـة فـي شـمال
ـتـوسطي. إفريـقـيا نـتـيجـة مـوقعـها ا
وتمتد سواحلها على 1300 كلم. ومن
شهورة الى جانب احلمامات مدنها ا
ــعــروفــة وســوســة جــزيــرة جــربــة ا
بـجــمـال شــواطـئــهـا. كــمـا يــقـصــدهـا
الـــســـيّـــاح األوروبـــيـــون الكـــتـــشـــاف
صـحـرائــهـا واالسـتـمــتـاع بـشــمـسـهـا
ومــواقـــعـــهــا األثـــريـــة.وقــدمت وزارة
الـسـيـاحـة تـصـوّر بـروتـوكـول صـحيّ
ليـتم اعـتـمـاده في إنـعاش الـسـيـاحة
يـفـصلّ تـدابــيـر جتـهـيــز الـفـنـادق من
اجلانب الصـحي. ومن هذه التـدابير
وجوب احترام الـتباعـد ب الطاوالت
ـسـابح ـظالت عــلى الـشـواطـئ وا وا
وجتــنـب الــتـــجـــمّـــعــات ســـواء داخل
الفندق أو خارجه. وسيُطالَب السائح
بــأن يــجــلب مــعه الى جــانب الــكــر
الـواقي مـن الـشــمس ســائال مـطــهـرّا

نـكـوب عبـر حـمالت دعائـيـة مكـثـفة ا
في اخلـارج فــزار قـرابـة 9,5 مـلـيـون
سائح البـالد في العام 2019  مقـتربا
ــرجـعـي لـلــوافــدين قــبل من الــعــدد ا
.وطــالت شـظـايـا 2011 عـشـرة ماليـ
إعالن إفـالس عــــمالق الـــــســــيــــاحــــة
الــــبــــريــــطــــانـي تــــومــــاس كــــوك في
أيلول/سبـتمبـر اللسـياحة في تونس
الـتي يـقـصـدهـا ثالثـة أربـاع الـسـياح
عبـر وكـاالت سـفـر بـحـسب اجلـامـعة
التونسـية للـفنادق.ويقـول السويسي
"كُــنّـــا نـــروّج لــلـــشـــمس والـــشــواطئ
اجلـمــيــلـة وانــتــقـلــنــا الى الــتـرويج
لالسـتـقـرار األمـني والـيـوم يـجب أن
نروّج لنجاح تونس في معاجلة أزمة
كــورونـــا ولــســـيـــاحــة مـــحــمـــيّــة من
الفيروس".وتؤكـد السلطـات الصحيّة
في الـــبالد أنـــهـــا تــمـــكـــنت من كـــبح
انتـشار اجلائـحة ولـم تسجـل أرقاما
ـصـاب والـوفـيات مفـزعـة في عدد ا
كمـا هي احلـال في دول قـريبـة مـنـها
وخـصـوصـا الـدول األوروبــيـة.ويـبـلغ
ــصـابــ اإلجـمــالي بـفــيـروس عـدد ا
ـسـتـجـد في تـونس حـوالى كـورونا ا
1035 وعـــــدد الــــــوفـــــيـــــات 45.ورأت
القـظـومي أن الـسـوق الداخـلـيـة التي
ا تمثل  %20من عائـدات القـطاع ر

 . تكون احللّ
وقـــالت "ســـنـــركّـــز كلّ جـــهـــودنـــا في
البدايـة على الـسوق الداخـليـة إلقناع
التونسـي باإلقـبال على الـسياحة...
وفي حــال حتـسّـن الـوضـع الـوبــائي
ســنــعــمـل عــلى ســيـــاحــة الــقــرب مع

اجلزائر وليبيا".

W∫ رئيس االحتياطي الفدرالي االمريكي جيروم باول يتحدث عن االزمة االقتصادية الناجمة من تفشي كرورنا ويظهر خلفه الرئيس االمريكي دونالد ترامب “«

بغداد

Í“U³ « wKŽ

q √  «—cý

{ تـــونـس (أ ف ب) - بــــعـــد تــــوقف
الـنـشــاط الـسـيــاحي في تـونس كــلـيّـا
ـكافـحة بسـبب تدابـيـر اإلغالق التـامّ 
ــســتــجــد بــدأت فــيــروس كــورونـــا ا
الـســلــطـات تــفــكـر فـي كـيــفــيـة إنــقـاذ
ـوسـم الـســيــاحي واخلــروج بـأخفّ ا
األضـرار عـلى هـذا الــنـشـاط احلـيـوي
لالقـتصـاد بـفـرض بـروتـوكـول صحيّ
والـــــــتــــــــعـــــــويـل عـــــــلـى الـــــــســـــــوق
الداخلية.وقـدّرت السلطات الـتونسية
اخلسـائـر الـتي قـد تـلحق بـالـسـيـاحة
جـــرّاء الـــشـــلـل الـــتـــام الـــذي أصـــاب
القـطاع بـحدود سـتـة ملـيارات ديـنار
(مـلـيــارا يـورو) وفــقـدان حـوالى 400
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واشـــنـــطـن (أ ف ب) - أكـــد رئـــيس
االحـــتـــيــاطي الـــفـــدرالي األمـــيــركي
جيـروم بـاول أن األزمـة االقتـصـادية
الـــنـــاجـــمـــة عن فـــيـــروس كـــورونـــا
ـسـتـجــد تـنـطـوي عـلى "اخـتالفـات ا
جـوهريـة" مع أزمـة الـكـساد الـكـبـير
ويفـتـرض للـنمـو أن يـعاود االرتـفاع
رتفعة سريعاً رغم معدالت البطالة ا

والركود العميق.
وقــال بـاول خالل مــقـابــلـة مع قــنـاة
"سي بي إس" حـول الـكـسـاد الـكـبـير
الـــــــذي واجـــــــهـــــــتـه الـــــــبـالد خالل
الـــثالثـــيـــنـــات "ال أعـــتـــقـــد أن هـــذه
الـنـتـيـجـة مـرجـحـة" مـشـيـراً إلى أن
االقــتــصــاد كــان مــزدهــراً قـبـل أزمـة
ـصـارف بـحال جـيـدة كـما الـوباء وا
أن اســتـــجــابـــة الـــســلـــطـــات كــانت
متـنـاسبـة.لكـنه تـوقع أن تصل ذروة
مـــعـــدل الـــبـــطــالـــة إلى 20 أو 25%
بــيــنـمــا ســيـتــراجع الــنــاجت احملـلي
ـتـحـدة خالل اإلجـمــالي لـلـواليــات ا
الـفصل الـثـاني "بسـهـولة بـنـحو 20

أو 30%.
W¹œUB² «  «dýR

ـؤشـرات االقـتـصـادية وبـعـيـداً عن ا
ــركـزي عن الــتي يــراقـبــهــا الـبــنك ا
كـثـب أشـار بــاول إلى أن األهم اآلن
هـو الـسـيــطـرة عـلى الـوبـاء في ظل
غـياب لـقـاح أو عالج مـثـبت.واجلدل
ـتــحـدة بـ مـحــتـدم في الــواليـات ا
مـؤيـدي فـتح سـريع لالقـتـصـاد ومن
يـفـضـلــون فـتـحـاً بـطـيـئـاً ومـدروسـاً

لتفادي موجة إصابات ثانية.
وأوضـح بـــــــــاول "األمـــــــــر األهـم في
ؤشرات الطبية الوقت احلالي هي ا
وانـتـشـار الـفـيـروس وكل مـا يرتـبط
بـــذلك" كـــمــــا تـــدابـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد
ـؤشرات االجتـمـاعي.ورأى أن تـلك ا
هي شـروط ضـروريـة إلتـاحـة إطالق
عجـلة االقـتـصاد من جـديد "ونـعتـقد
أن تلك سـتكـون احلال خالل الـفصل

الثالث" من العام.

ويـواصل عـدد الـعــاطـلـ عن الـعـمل
ــتـحــدة مع ارتــفــاعه في الــواليــات ا
سـجل جـدد فيما رفده اسبـوعياً 
قــد تـــقــتـــرب نــســـبــة الـــبــطـــالــة في
نيسان/ابريل من %20 ضعف الرقم
الـذي شـهدتـه البـالد في خـضم ركود

عام 2009. 
واشـارت وزارة الـعمـل اخلمـيس إلى
أنّ أكـــــــثـــــــر من  3ماليــــ شــــخص
ـاضي لــلــمـرة انــضــمـوا األســبــوع ا
ــــــطـــــالــــــبـــــ األولى إلـى لــــــوائح ا

بتعويضات البطالة. 
ومــنــذ مـنــتــصف آذار/مــارس صـار
عـــــــــدد هــــــــؤالء يـــــــــنــــــــاهــــــــز 33,5
أمــيــركي.وبــلــغـت هــذه اإلحــصـاءات
األســبـــوعـــيـــة ذروتــهـــا في نـــهـــايــة
آذار/مــارس مع إحــصــاء نــحـو 6,8

مليون عاطل من العمل. 
وتنـخـفض األرقام مـذّاك ولـكن ببطء
وصـار بـعـيـداً الزمـن الذي كـانت فـيه
ــطــالــبــ بـــالــتــعــويــضــات أرقــام ا
تــــــــتــــــــراوح بـــــــ 200 ألف و250
ألــفــاً.واتــصف الــنــصف الــثــاني من
شــهــر آذار/مــارس بــاتــســاع نــطــاق
إجـراءات احلـجـر الـهـادفـة إلى احلـد
من تــــــفـــــشي فــــــيـــــروس كـــــورونـــــا
ــســتـجــد.واضــطــرت عـلـى إثـر ذلك ا
ـــتـــاجــر إلى ــقـــاهي وا ـــطـــاعم وا ا
ـــدارس. إغـالق أبـــوابـــهـــا وكـــذلك ا
ثـال فـقدت الـعامالت وعلى سـبـيل ا
ــنـــازل وجـــلـــيــســـات األطـــفــال فـي ا

أعمالهن. 
كـــمـــا أنّ ســائـــقي ســـيـــارات األجــرة
وغـــيـــرهم مـن الـــســـائـــقـــ وجـــدوا
أنـــفـــســهـم فــجـــأة بال زبـــائن.تـــعــلّق
اخلـبـيـرة االقــتـصـاديـة في مـؤسـسـة
"هـاي فـريـكـويـنـسي ايـكـونـومـيـكس"
البحثية روبيال فـاروقي قائلة "بينما
يــــشـــرّع االقـــتـــصـــاد أبـــوابه بـــبطء
يتبـاطأ بدوره نـسق تسريح الـعمال
ـسـتوى ـرجح أن يـبـقى ا ولـكن من ا
قـبلـة".ويقول مرتـفعـا في األسابـيع ا

اخلبيـر في "بانثـيون ايكـونوميكس"
يــان شـيــفـردســون "نــأمل أن يـشــهـد
شهر حزيـران/يونيو بـداية انتعاش
في وقت تــبــدأ واليــات بـاســتــئــنـاف
الــنـشــاط" ولـكن "مــا زال الـغــمـوض
وقف لـناحيـة تقـدير مـستوى سيّـد ا
إعــادة الـتـوظــيف الـذي ســتـنــتـهـجه
الـــشـــركـــات".وفـــرت إدارة الـــرئـــيس
دونـــالــد تـــرامب والـــكــونـــغــرس مــا
يوازي 669 مـلـيـار دوالر عـلى شـكل
قـــروض لـــلــــشـــركـــات الــــصـــغـــيـــرة
ـتوسـطـة بهـدف مـسـاعدتـهـا على وا
.كــمـا أنّ احلق ــوظـفـ دفع رواتب ا
في إعــانـات الــبـطــالــة اتـسع نــطـاقه
موقـتـاً ليـشـمل فئـات لم تـكن مخـوّلة

إلـى هـــذه األرقــــام لم تــــعــــد األزمـــة
ـالـيـة تــشـكّل مـرجـعـاً لـلـمـقـارنـة إذ ا
تـخـطـتـهـا أرقام 2020 بـشـكل كـبـير
ويــتـوجـب بـدالً مـن ذلك الــعـودة إلى

أرقام كساد الثالثينيات.
وشـــهــد الــنـــاجت احملــلي اإلجـــمــالي
لـــلـــدولـــة ذات االقـــتـــصـــاد األول في
الــعـالم تــراجــعـا بــنـســبـة %4,8 في
الـــــــفــــــصـل األول وهــــــــــو أقـــــــسى
انخـفاض مـنـذ الفــــصل الرابع لـعام
.(%8,4) 2008 وأودى كــوفـــيــد-19
بــحـــيــاة نــحــو 73 ألف شــخص في
تحدة وأصاب ما يوازي الواليات ا
 1,2مـلـيـون شـخص بـحـسب تـعداد

جلامعة جونز هوبكنز.

وكان يجـعل من االقتـصاد واحدا من
ركــائـز حــمــلـته االنــتـخــابـيــة لـلــفـوز
بـوالية رئـاسـية ثـانـيـة.وكانت نـسـبة
البطـالة لشهـر آذار/مارس منـخفضة
( (%4,4مـع األخـــذ بــــاالعـــتــــبـــار أنّ
حساب النـسب الشهريـة يتوقف عند

اليوم ال 12من كل شهر. 
وبالتـالي فإنّ هذه الـنسبـة احتسبت
قـــبل الـــشـــروع فـي فـــرض إجــراءات
احلجر واسـعة الـنطاق.ويـقدّر بعض
االقـتـصـاديـ خـسـارة 28 مـلـيـــــون
وظـــــيـــــفــــة فـي نـــــيــــســـــان/ابـــــريل.
ية الية العا وللمقارنة فإنّ األزمـة ا
الـتي اسـتــمـرت لـعـامـ أسـفـرت عن
خسارة 8,6 مليون وظيـفة.واستناداً
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طـالبة بـها علـى غرار فئـة أصحاب ا
ــطــالــبـ ــهن احلــرة.وكــان عــدد ا ا
بتعـويضات الـبطالة  1,7مليون قبل
تفـشي الوبـاء.وتنشـر اجلمـعة نـسبة
الـبـطالـة لـشـهـر نـيـسان/ابـريل ومن
ـتوقع أن تالمس مـسـتـوى قيـاسـيا ا

يبلغ 20%.
ÂU —« —u³Ž

وأثـارت الـسـرعـة الـتي شـهـدت فـيـها
الـبالد عـبـوراً من افـضل أرقـام خالل
50 عــامــاً إلى األسـوأ فـي تـاريــخــهـا
ـــعــاصــر صــعـــوبــة في إجــراء أي ا
مـقـارنـات.فــفي شـهـر شـبـاط/فـبـرايـر
لـيس إال كـان تـرامب يـشـيـد بـنـسـبـة
الــبـطــالـة الــتي تــراجـعت إلى 3,5%
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احملـــافــظــات بــأن يـــقــومــوا بــزيــارة
جلــــامـع اخلــــرقـــــة بـــــحي الـــــفــــاحت
شاهدة باسطنبـول تمتعا وتـبركا  
اخلرقة النـبوية الشـريفة التي نـقلها
الــســلــطـــان ســلــيم من احلــجــاز الى
اســطــنــبــول أثــنــاء حـــكــمه لــلــدولــة
الـــعــثــمــانــيــة آنــذاك وهــذه اخلــرقــة
ـبـاركـة  مـحـفـوظة فـي هذا اجلـامع ا
مــنــذ تــأســيــسه عــام 1853م  حـيث
سمح الـسلـطـان عبـد احلمـيد الـثاني
بــفــتح صــنــدوق اخلــرقــة الــشــريــفـة
ـواطـنـ في شـهـر وعـرضـهـا عــلى ا
رمـــضـــان من كل عـــام وفي ظـل هــذه
الـــظــروف الــصــحـــيــة احلــذرة الــتي
يعيشـها الناس في كل مـكان قد غاب
ـســحـراتي صــوت الـبــوق وطـبـلــة  ا
دن الذي كان يجـوب شوارع وأزقة ا
الـتـركـيــة لـيـوقـــــظ الـصـائـمـ وقت
الـسـحـور وهـو مـوروث شـعبـي قد
مــكـمل جلــمــال ونـكـــــــــهـة وروحــيـة
ـبـاركـة وهذا الـلـيـالي الـرمـضـانـيـة ا
ـــوروث  اليــقـــتــصــر وجـــوده عــلى ا
ا في مـعظم الدول تركيا فحسب وا
االسالمـية سـيـمـا العـراق ومــــــــصر
العـربية وبـعد انـتهاء فـترة الـسحور
يــحــ وقــــــــت االمــســاك ثم يــعــلــو
صــــــــــوت اآلذان فــي اجلــــــــــــــــوامـع
ــسـاجــد ايــذانـا بــاقـامــة فـريــضـة وا
سلمون صالة الفجر حيث يتضرع ا
بـالتـوسل والـدعـاء لدى الـرب الـكر
ــسـلــمـ في ن عـلى جــمـيع ا بــأن 
ـغـفـرة الـعــالم بـاخلـيـر والـرحــمـة وا
واالمـــــان والـــــسالمـــــة وقـــــبـــــــــــول

الطاعات .
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يـقصد بـاإلصالح االقتصادي تـغييـر في السياسـات واإلجراءات والوسائل
ونـظام األولويات  وهو يختلف عن التصحيح االقتصادي كتصحيح العجز
دفوعات . وفي ضـوء الواقع االقتصادي ـوازنة العامة او في مـيزان ا في ا
ـشـكالت هذا والـظـروف الـتي تـواجه البـالد  فإن هـذا اإلصالح هـو احلل 
تـلك الـواقع والـنـهـوض بـاالقـتـصـاد ..  وال يـخـتـلف اثـنـان في ان الـعـراق 
قـاعدة موارد اقتصادية (بشرية وطبيعية) غنية وعوامل ومستلزمات التنمية
والـتقدم االقتصادي  كاألرض الصاحلة للزراعة  وأسس القطاع الصناعي
ـتـوسـطة ـشـروعات الـصـنـاعيـة الـكـبـيرة وا ومـنـهـا التـصـنـيع الـعسـكـري وا
والـصغيـرة  وقطاع السـياحة بـخاصة السـياحة الـدينية..  ان هـذا النهوض
الـذي حـصل لـلـعـديـد من دول الـعـالـم ومـنـهـا العـراق فـي سـبـعـيـنـات الـقرن
ـاضي كانـت قاعدتـه االساسـية قطـاع زراعي (الـنباتـي واحليـوان) وقطاع ا
صـناعـي متـطور بـخاصـة الصـناعـة التـحـويلـية. وتـطور هـذين القـطاعـ هو
الـدعـامــة االسـاسـيـة القـتـصـاد وطـني مـتــطـور  مـتـنـوع ال يـجـعل من قـطـاع
عنى إنهاء حالة االقتصاد االسـتخراج النفطي القطاع القائد لالقـتصاد  
الذي يتأثر عادة بـعوامل ومتغيرات (اقتصادية الـريعي او احادي اجلانب  
ـيا وسـياسـية) خـارجـية .. وكـما يـحصل االن بـعد انـهيـار أسعـار النـفط عا
والــذي أصــبــحت له آثــارا ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلى مــجــمل مــيــاديـن احلــيـاة
االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية و حـتى الـسـيـاسـيـة  بـخـاصـة في تـزايـد أعداد
الـبطـالة وتزايـد مسـاحة الفـقر وتعـميق مـشكلـة الركـود  االقتصـادي وتزايد
مـعـدالت الـتـضـخم  في االقـتـصـاد الـعـراقـي .. والذي اقـتـرن ذلـك بـجـائـحة
كــورونـا  .. ولـذلـك فـإن اإلصالح االقـتــصـادي لــلـعـراق يــعـد الـيــوم شـرطًـا
ضـروريًــا لـتـحـقـيق الـتــنـمـيـة والـتـقـدم االقــتـصـادي  وعـادة ان الـدول الـتي
خـاضت غـمـار هـذا اإلصالح البد ان تـسـتـنـد الى استـراتـيـجـية اقـتـصـادية
تـاحـة خلـدمـة األهداف الـعـلـيا بـوصـفـهـا استـخـدام لـلـموارد االقـتـصـاديـة ا
لـلـدولـة ومــنـهـا األهـداف االقـتـصـاديـة . وعـلى وفق الـواقع االقـتـصـادي في
ـكن تـوضيح الـعـناصـر االسـاسيـة لهـذه االسـتراتـيـجيـة التي الـعـراق فإنه 

تتركز في اآلتي :
1- تــعـديل الـبـنــيـة االقـتـصــاديـة لـلـبـالد ( زراعي صـنـاعي) مــتـطـور يـخـدم
الـتـجـارة اخلـارجـيـة ويـزيـد ايرادات الـعـمالت األجـنـبـيـة الـصـعـبـة  ويـحقق
الـتوازن بـ قطـاعات االقـتصـاد من خالل تفـعيـل دور القـطاعـات اإلنتـاجية

السلعية واخلدمية .
ـيـاه الـصـاحلة 2- اعـادة تـأهـيل الـبـنيـة الـتـحـتـية لـالقتـصـاد كـالـكـهربـاء وا
ـواصالت واخلـزن لــلـشـرب ومـيــاه الـصـرف الـصـحـي وقـطـاعـات الــنـقل وا

ؤانىء واإلسكان . وا
3- الـتـركـيز عـلى الـتـنـميـة الـبـشـرية وأسـاسـهـا بـناء االنـسـان بـوصفه اداة

عرفة والصحة . التنمية وغايتها  بخاصة في تطوير التعليم وا
نضبط  الن سيادة هذا 4 - سياسة االعتماد على نظام اقتصاد السوق ا
ـنـضبـط علـى احليـاة االقـتـصـاديـة في الـبـلـد الـنـامي الذي ال الـنـظـام غـيـر ا
ـتلك وفـرة في اإلنتاج الـسلـعي واخلدمي ال تقـود الى احداث تـنميـة جدية
ـكن حتقـيقه بـدون التـخطيط ومـتيـنة   وهـذا يعـني ان هذا اإلصالح غـير 

اجلزئي والشامل .
ـوازنــة وفي مــيـزان 5- مــعــاجلـة االخــتالل في االقــتـصــاد كــالـعــجــز في ا
ــدفـوعـات  ومـعـاجلــة تـزايـد حـالــة الـركـود االقـتـصــادي وتـزايـد مـعـدالت ا
ديـونـية اخلـارجـيـة والداخـلـية  حتـتـاج خلطط الـتـضخـم  وارتفـاع حـجم ا

اقتصادية بآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة .
6- تـفـعـيل دور االسـتثـمـار احملـلي واألجـنـبي من خالل الـربط ب الـتـنـمـية
واألمن الــوطـني  حـيث ان ال تـنــمـيـة بـدون اسـتـثــمـار اقـتـصـادي  وال أمن

وطني بدون قدرة اقتصادية متينة ومتنوعة تستند الى تنمية جدية .
7- تنشيط القطاع السياحي بخاصة السياحة الدينية التي تتوفر عواملها

فـي الـبـالد  هــذا الــتـنــشــيـط الـذي يــقــود الـى زيـادة
كن عنى  ايـرادات  البلد من العمالت الـصعبة  
ان نقول ان هذه السياحة هي (نفط دائم) للعراق .
8- مــحـاربــة جـديـة لــلـتـحــدي األكـبــر الـذي يـواجه
عـمـليـة اإلصالح و يـعيق عـمـليـة الـتنـمـية  وهـو آفة
الي بوصفه بـوابة للتخلف وهدر الـفساد االداري وا

وارد وغياب التنمية واالرهاب. ا

ــــــــوائــــــــد في ا
الـــــــــــشــــــــــوارع
ـــــــــيــــــــــادين وا
العـامـة حـرصا
عــــلـى صــــحــــة
وســالمـــــــــــــــــــة
وحـيـاة الـناس
بعـد ان تـفشى
وبــاء كــورونــا
فـي الــــــــــــبـالد
مؤخرا والذي
تـــــوجب فـــــيه
ايـقـاف ومـنع
الـــكـــثــيـــر من
الــفــعــالــيــات
الـرمـضــانـيـة
واالجتماعية
والـترفـيـهـية
لــــلــــحــــد من
انتـشـار هذا
الـــــــــوبـــــــــاء
الـــــــطــــــار
الـذي تـزداد
خـــــطـــــورته

مع زيــادة كـــثـــافــة الـــتـــجــمـــعــات
الــبــشـريــة في األمــاكن الــعـامــة كــمـا
انسحـبت تلك االجراءات االحـترازية
ـــوالت واألمـــاكن من الـــوبـــاء عـــلى ا
ـغلقة الكـبيرة اضافة الى التجارية ا
سـاجد التي بـدت خالية اجلوامع وا
ـــصــلــ في كـل االوقــات حــيث من ا
اقـــــتــــــصــــــرت عــــــلى رفـع اآلذان في
ـواقــيت احملـددة لـلــصالة مـنـذ بـدء ا
ظـهـور وبـاء كـورونـا وحلـد االن وقـد
تكـررت حتـذيرات الـسلـطـات احمللـية
الصحاب اجلوامع بعدم اقامة صالة
اجلـمـاعـة أو صـالة الـتـراويح  فـيـهـا
حـــتى تــزول تـــلك االزمــة اخلـــطــيــرة
ـثل هـذا الـشـهـر الـكـر  يـحرص و
الـــصــائــمــون عـــلى قــراءة الــقــران ال
سـيمـا ان الكـثـير مـنـهم قد اجـبـرتهم
ظـــروف احلـــظـــر عـــلـى الـــبـــقـــاء في
الـبـيوت لـسـاعـات طـويلـة كـمـا فرض
وبـاء كورونـا قـيـودا على الـصـائـم
بــعــدم قـدرتــهم عــلى الــتـجــوال بــعـد
ســــاعـــات االفـــطــــار في االســـواق أو
تبـادل الزيـارات وأطبـاق الطـعام ب

العوائل واألهالي.
w H½ ÍËdð

ـثل تـلك االيـام كـمـا اعـتـادوا عــلـيه 
ــبــاركـة ســابـقــا والـتـي يـنــتـظــرهـا ا
الصائـمون بكل اشـتياق تـرويحا عن
النفوس وهنالك الـكثير من الطقوس
ـوروثـة التي الـرمـضـانيـة الـتـركـيـة ا
انـحـسـرت هــذا الـعـام بـسـبب وجـود
الوبـاء الـذي اجتـاح دول الـعالم دون
اســـتــثــنـــاء كــمـــا حــرمت االجــراءات
االحـترازيـة من الـوبـاء أعداد  كـبـيرة
من الرجـال والنسـاء األتراك ومن كل
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ولم يكن لديـهما أمـراض أخرى. هذا ما
يــظــهــر من الــســجالت الــطــبــيــة الــتي
ــعــهــد الــعــالي فــحــصــهــا حــتى اآلن ا
عهد ا أفـاد به رئيس ا للصحـة  وفقًا 
الـوطنـي اإليطـالي للـصحـة  سـيلـيفـيو
Silvio Brusaferro بـــــروســــافــــيــــرو
خالل مـؤتــمـر صـحــفي عـقــد الـيـوم في

دنية في روما.  احلماية ا
ــتــوفــ اإليــجــابــيــ ــرضى ا "لــدى ا

متوسط عمر أكثر من 80 عامًا - 80.3
عاما على وجه الدقة ... 

غــالــبـيــة هــؤالء األشـخــاص يــحـمــلـون
زمنة.  األمراض ا

لم يـكن هـنـاك سـوى شـخـص فـقط في
الـوقت احلـاضـر غيـر حـامـلـ ألمراض
أخــرى غــيــر فــيــروس كــورونــا  ولــكن

احلكـومة اإليطـالية  كـما يعـلم اجلميع
 أغلـقت البالد بـأكمـلهـا التي يـبلغ عدد
ســكـانــهـا 60 مـلــيـون نــسـمــة. كم عـدد
اإليطالي الذين ماتوا بسبب فايروس
ــعـايــيـر االخــتـبـارات كـورونــا? حـتى 

ُضللة? فيدة وا التشخيصية غير ا
ـعـهـد اإليــطـالي الـعـالي حـسب بـيــان ا

رحلة: للصحة  في هذه ا
ا اثنان. ر

هل تصدّق ذلك?
حاول االنتباه جيدا لذلك.

حظا طيبا.. وفقك الله.
عهد الـعالي اإليطالي يبدو أن رئـيس ا
لـــــديه بـــــعض الـــــذكــــاء. إنـه يــــدرك أن
األشــخـاص الـذين يـعـانـون بـالـفـعل من
حاالت صـحيـة خطـيرة أخـرى كأمراض
القـلب واجلهـاز التـنفسـي مثال  والتي
كن ال عالقـة لـهـا بـفـيـروس كـورونـا  
ـــوتـــون بــــســـبب تـــلك ـــوتـــوا و أن 
احلــاالت األخـــرى  بــغض الـــنــظــر عن
حـقـيـقـة أنهـم قـد ثبـت أنـهم إيـجـابـيون
لكورونا في الفحص اخملــــتبري (وهي
ــــــفـيـدة كـمـا أثـبـتـنا اخـتـبارات غـيـر ا
ســابــــقــاً- راجع جــريــدة الــزمــان عــدد

يــــوم ). 
ــعــلــومــات من رومــا  13 تــابع هــذه ا
Agenziaمـارس 2020 مـن صــحــيــفــة

 Novaوحتت عنوان:
ــعــهـــد الــوطــني "فــيــروس كــورونـــا: ا
Italian Na-)ISS  اإليـطــالي لـلـصـحـة
tional Institute of Health) فـــي
إيـطالـيا   التـأكّد مـن وفاة شـخص

فقط بسبب فيروس كورونا"
"قد يـكـون هـنـاك شـخـصـان فـقط تـوفـيا
بـسـبب فـيـروس كـورونـا في إيـطـالـيـا 
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حـــتى في هـــاتــ احلـــالــتـــ  لم يــتم
ـلفات  وبالتالي  االنتهاء من فحص ا
كن أن تـظهـر أسبـاب الوفاة مـختـلفة
عن الكورونـا.. وقد حدد رئيس ISS أن

"ما يزيد قليالً
عـن مــــــــائـــــــة
ســــجل طــــبي
جــــاءت حـــتى
اآلن مـــــــــــــــــــن
ـستـشـفـيات ا
في جــــــمــــــيع
أنــــــــــــحـــــــــــاء

إيطاليا"
... في الــوقت
احلاضر  في
الــــــــــــــــواقـع 
السلطات غير
قـــــادرة عـــــلى
الـتـمـيـيـز بـ
من مـــــــاتــــــوا
بــــــــــســــــــــبـب
الـــفـــيـــروس 
مـن أولـــــــــــئـك

الـــذيـن مـــاتــــوا ويــــتم طــــرح أعـــدادهم
لـلـجمـهـور يـوميًـا  ولـكنـهم في الـغالب
كـانـوا حامـلـ ألمـراض خطـيـرة أخرى
ـوتـو من فـيـروس والـذين  لــذلك  لم 
Agenziaكورومـا . ردا عـلى سؤال من
Nova في الـــــــواقـع  لـم يـــــــتـــــــمـــــــكن

بـروسـافـيـرو مـن حتديـد الـعـدد الـدقـيق
لــلــوفـيــات الـنــاجـمــة عن الــفـيــروسـات
الـــــــــتـــــــــاجــــــــيـــــــــة. ومـع ذلـك  أوضح

البروفيسور أنه وفقًا للبيانات التي 

حتـلـيلـهـا  فـإن الـغـالـبـيـة الـعظـمى من
الـضحـايا يـعـانون من أمـراض خطـيرة
غــيـــر الــكــورونــا وفـي بــعض احلــاالت
ــــكـن أن يــــؤدي ظــــهـــــور عــــدوى في
اجلـهـاز التـنـفسي إلى الـوفـاة بسـهـولة
أكبـر. تـوضـيح هـذه الـنـقـطـة  وتـوفـير
بـيانـات حقـيقـية  'عنـدمـا نحـصل على
السجالت  سنذهب أبعد من ذلك. ومع
ذلك  فإن السكـان األكثر عرضـة للخطر
ـــنـــهــكـــون والـــذين يـــعــانـــون من هم ا

أمراض متعددة "
الترجمة إلى لغة غير طبية: 

ـوتـون في إيطـالـيا األشـخـاص الذين 
لديهم أمراض تقليدية خطيرة أخرى ال
عـالقـة لـهـا بـالــكـورونـا  ومن الـواضح
أنـــهم مـــاتـــوا فـــعــلـــيـــا  بــســـبب تـــلك
األمـــــراض األخــــرى. ومـع ذلك  نـــــحن

نغلق البالد كلها.
لذا  بـالنسـبة ألولئك األشـخاص الذين
يـجـاهدون إليـجـاد سـبب "للـدمـار" الذي
يــنــتــشــر في إيــطــالــيــا  – ويــضــعــون
نـظريـات مثل أنـها بـسبب كـارما لـروما
ة التي حتـاول غزو نصف العالم القد
عروف ; إنها شبـح مارتن لوثر ينتقم ا
من الـفـاتـيـكـان. إنـهـا سالح بـيـولـوجي

اليـ من لـديـه الـقـدرة عـلى اجـتـثـاث ا
الــنـاس بــ عـشــيــة وضـحــاهـا ; إنــهـا
فـيـروس جـاء مع نيـزك صـغـيـر وحتطم
خارج مـيالنو. انـها انتـقام صـيني ضد
مـــاركــو بـــولــو
لسرقته مفهوم

عكرونة. ا
خـذ قـسـطًـا من
الــــــــــراحــــــــــة 
واســــــــتـــــــرخ 
واحـــصل عــلى
طـــــــــــــــــبــق مـن
ـــعـــكـــرونــة  ا
وشـــــــــــــــــــــــغّــل
الــتــلــفــزيــون 
وألن جـــــمــــــيع
العب فــارغـة ا
 شـاهــد إعـادة
باراة كرة قدم
من عام 1979.
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بــــالــــنــــســــبــــة
لألشــــــخـــــاص
ـــعــهــد الــذين يـــعــتـــقــدون أن رئـــيس ا
اإليــــطــــــــــالي لــــلـــصـــحــــة يـــكـــذب مع
حـقــــــــائـقه وأرقـامه  تـوقــــــــفْ وفـكرْ
ــديـر عن في األمـر. هـل سـيــعـلـن هـذا ا
ـــدمـــرة الـــتي مـــــــثـل هـــذه األخـــبــار ا
تــتــــــــــنــاقض بـــشــكل أســـاسي مع كل
شيء تـفعـــــــله احلكـومة اإليـطالـية مع
عمليات اإلغالق واحلجر الصحي للبلد

بأكمله? 
سـيـكـون األمـر كـمـا لـو أن مـديـر مـراكـز
الـسيـطرة عـلى األمراض في أمـريكـا قد
أعلن  "هـناك مـا مجـموعه تـسع وفيات
ـتـحـدة نـعـتـقـد أنـهـا قـد في الـواليـات ا
تـكون نـاجـمة عن كـورونـا  وحتى أنـنا
لـــســنـــا مـــتـــأكــديـن  ألنك تـــرى  هــذه
الـتـســعـة كـانــوا من كـبــار الـسن الـذين
بــالــكـاد يــســتــطــيــعــون الــنـهــوض من
الـــفــراش قـــبل ظــهـــور كــورونـــا بــوقت
طـويل. كان هـؤالء الـتسـعـة يعـانون من
مـرض رئــوي خـطـيــر لـلـغــايـة. نـعم  ال
تـنسَ احلـصـول عـلى حـقنـة اإلنـفـلـونزا
الـعـاديـة اخلـاصـة بك إذا كـان بـإمـكانك
ارتداء بـدلة حتـذيريـة والقـيادة بـسرعة
فائقة إلى أقـرب صيدلية  حـيث ينتظر

موظفو احلقن .

صالح الربيعي في سوق أنقرة
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لـقــد مـرت مــعـظم الـشــعـوب والـدول
االسالمـيــة  بـظـروف اقــتـصـاديـة أو
سياسية  أو كوارث طبيعية مختلفة
ـــنــعـــهـــا  أو يــغـــيــر اال ان ذلـك لم 
طقـوسها الـدينـية أوالعـقائـدية التي
اعـتـادت عـلـيهـا مـنـذ مـئـات الـسـن
ـسـتجـد اخلـطـير حـتى حل الوبـاء ا
سـمى بـكورونـا هـذا العـام  والذي ا
لم يــســلم مـنـه بـلــد في الــعـالـم عـلى
االطـالق ومن تـــلـك الـــبـــلــــدان الـــتي
تعـيش تهديـد هذا الـوباء هي تـركيا
حيث تـغيـرت فـيهـا مالمح الطـقوس
والشـعـائر الـديـنيـة والـروحيـة التي
اعـتـادت عـلــيـهـا الـنـاس خالل شـهـر
رمـضــان الـكــر  في كل عــام وعـلى
الرغم من تلك الظـروف اال ان الكثير
ـسـلـم الـصـائـمـ في تـركـيا من ا
حرصـوا على أن التـؤثر عـليـهم هذه
األجواء التي يسودها حذر االصابة
بـوبـاء كـورونـا الـتي تـتـوالى أخـبار
ضـــحـــايــاهـــا عـــبــر وســـائل االعالم

اخملـتـلـفة
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ؤتمر صحيفة أإنيزيو نوفا تنقل وقائع ا

توابل رمضان

مسجد تركي في أشهر ضواحي أنقرة

مـنـذ مـئـات الـسـنـ حـيث تـسـتـقـبل
هذه الـعوائل الـشهـر الكـر بتـزي
ـساجـدها واجلوامع وإنارة مآذن  ا
ــســـاكن والــبـــيــوت في وشـــرفــات ا
عمـوم البالد تـرحيـبا بـشهـر الصوم
ـضاءة الـكر ويـرفـعون الـالفتـات ا
كـتوب عـليـها أهال أهال يـارمضان ا
فـرحــا وتـيـمـنـا بــثـواب هـذا الـشـهـر
الـفـضـيل وعــلى الـرغم من انـحـسـار
ــتـــبــضـــعــ في األســواق حـــركــة ا
بــســبب وجــود وبــاء كــورونـا اال ان
التجار وأصحاب محال اخلضروات
والـــفـــواكه واالســــمـــاك والـــلـــحـــوم
والــــتـــوابل واألغــــذيـــة األخـــرى قـــد
عــرضـوا بــضــاعـتــهم عــلى اخـتالف
انـواعهـا وكـما هـو مـعـتاد بـرمـضان
ثل تلك األيام يكثر اقبال كل عام و
الـــنـــاس عـــلـى االســـواق كل حـــسب
احـــتــــيـــاجـه ســـيــــمـــا احلــــلـــويـــات
ــعــجـنــات والــعــصــائـر واألكالت وا
الـتـقـلـيـديـة األخـرى التـي تـقدم عـلى
مــوائـد اإلفــطـار كــالـزيــتـون واجلـ
والبسـطرمة والـتمر والـتمر الـهندي
واد الغذائية األساسية التي وهي ا
يــرغــبــهـــا الــصــائــمـــون في مــائــدة
االفطار التركيـة اضافة الى األطعمة
ـتـنـوعــة األخـرى وكل حـسب ذوقه ا
ـتـوارثة في االفـطـار ومن الـعـادات ا
لــــدى األتـــراك فـي شـــهــــر رمـــضـــان
بـارك هي ان يـبدأ الـصائم إفـطاره ا
بتنـاول التمـر أو الزيتـون مع اهمية
وجــود طــبق الــشــوربــة الــســاخــنــة
كـونــهـا من األطـعـمــة األسـاسـيـة في
ــائــدة الــتــركــيــة لــتــأتي بــعــد ذلك ا
الكنـافة والـكالج والبقالوة وهي من
احلــلـويــات الـتـي يـفــضـلــهـا مــعـظم
االتراك بـعد االفـطـار اما اخملـابز في
عـمـوم تـركــيـا فـتـقـوم بـاعـداد أنـواع

مخـتـلفـة من اخملـبوزات ومـنـها خـبز
ميـز الذي  يتكون بيدا وهو الـنوع ا
مـن الــدقـــيق والـــســـكــر واخلـــمـــيــرة
والـسمـن احليـواني احملـلي ويـعـتـبر
هــــذا الـــــنـــــوع من اخلـــــبـــــز من أهم
أصـناف أطـعـمة االفـطـار في رمـضان
ائدة غير مكتملة بدونه والتي تعد ا
ـوروثـة ومن الـعـادات الـرمـضـانـيـة ا
األخـرى لدى األتـراك هي الـتي وضع
أسسها الـزعيم االسالمي جنم الدين
أربكان عندما  تولى رئاسة احلكومة
التركية عام  1996حيث تقيم العديد
من الـبــلـديـات في عـمــوم مـحـافـظـات
تركيـا اخليام والـسرادق الرمـضانية
ـيــادين واألمـاكن الـعــامـة يـقـدم في ا
فـيهـا طـعام االفـطـار اجملـاني لكل من
يــــدركه وقت اإلفــــطـــار وهــــو خـــارج
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كـــمــــا  يـــتــــســـابـق رجـــال األعــــمـــال
ــيــسـورين  فـي تـركــيـا واألثــريـاء وا
خالل الــشــهـر الــفــضـيل عــلى اقــامـة
مــوائــد الــرحـــمن كــســبــيل زكــاة عن
ـانـا وطـمـعا أمـوالـهم وجتـاراتـهم ا
باألجـر والثـواب من الرب الـكر في
ـبارك كمـا تقوم الـعديد هذا الشـهر ا
من اجلمـعـيات اخلـيريـة واالنـسانـية
وائد اجملـانيـة في الشوارع الـعامة ا
خـدمـة لـلــصـائـمـ من عـامـة الـنـاس
وقت االفـــطـــار وتــعـــتـــبـــر بـــلــديـــتي
إسطنبول وأنقرة من أوائل البلديات
الــتـركـيــة الـتي تــقـدم طـعــام اإلفـطـار
لـلـصـائـمـ في كل مـكـان اال ان وباء
كـــورونــا هـــذا الــعـــام قــد غـــيب تــلك
الـســرادق واخلـيــام بـعــد أن اتـخـذت
الــســلـــطــات الــتـــركــيـــة وفي عــمــوم
احملافـظات اجـراءات صـحيـة وقائـية
واحــتــرازيـة مــنــعت فــيه اقــامــة تـلك

ؤتمر الصحفي عهد اإليطالي للصحة في ا مدير ا
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قـد تكون بـعض الصحـوات مصادفـة إبداعيـة ال تمثـل بالضـرورة نبؤة موت
.. فـثمة قـلوب نابضـة برسالـة من يفهـمون ويفعـمون طعم احلـياة .. من هنا
طـرق باب قـلبي مسـلسل (يـسكن قلـبي الذي شـكل في اغلب تـفاصيـله غير
ا حوت تسق  مع البيئة  تجاوز لثقافة الفوازير الرمـضانية غير ا ـملة ا ا
من تـراث وضمـير عراقـي بدى بكل جتـليـات هويته الـثقـافية اجملـملـة بالوان
ــا جـذبـا او صـحـوة ضـمــيـر لـلـجـهـات ذات قـوس قــزح يـشـكل مـدخال ور
لف الـثقـافي كسالح مـهم ال بد الـعالقة كـي تكـون اميـنة في الـتعـاطي مع ا

ن يريد اإلحياء بال استحياء.. منه في ادامة زخم الصمود والثبات 
دنـيـة واحلـداثـة قـد تـوغلت ـنـصـرم لم تكـن ا في نـهـايـة سـبـعـينـات الـقـرن ا
بــبــيـوت الــعــراقـيــ حــد االشـبــاع الــشـعــبي  اذ بــدات طالئع الــتـقــنــيـات
لـكيـة .. في ذاك الوقت وأجـهـزتهـا تودع ارث الـقرون الـعـثمـانيـة واحلقـبـة ا
كـان السواد األعظم ينامـون على السطوح بوقت ندرت أجـهزة التلفاز حتى
جتـمع الكثيـر من أبناء احمللة في بـيت واحد يشاهدون فـيه مسلسل (الذئب
ـديــنــة) ذلك الــعـمـل الـدرامي الــعــراقي رحــمـا ووالدة فــضال عن وعــيــون ا
ا جادت االجـادة الذي اهتزت له النـفوس واشرأبت اليه االعناق تـستمتع 
به نـخب من فناني ذلك الـوقت الذي طوى التراب اغـلب ابطاله وادواته التي
جنـحت بـتـصـويـر حـال الـعـراقـيـ مـتـوحـدين خـلف شـاشـة يـعـتـقـدون انـها
تــمـثــلــهم وتـعــبــر عن جــيش خـواطــرهم وطــمـوحــاتــهم في الـعــيش كــوحـدة
اجـتـماعـية مـنـسجـمـة تتـحسـس ذات االنسـان بعـيـدا عن احابـيل الـسيـاسة
ـمتدة الى واالجـندات . اذ ظـلت تلك احلـلقـات محـفورة بالـذاكرة الـشجـية ا
مـا قبل عصر التـحزب والتخنـدق والتفرق حلقـبة تاريخيـة تمثل آخر ملذات

تذكرون .. عيش ما زال يستطعم مذاقه ا
في شـهـر رمـضـان وبـرغم احلـظـر وتـداعـيـاته طـل علـيـنـا مـسـلـسل (يـسـكن
ـا عـاشته قـلـبي) بـشـخصـيـات فـنـية لـهـا بـاع تـمـتلك الـقـدرة عـلى الـتـعبـيـر 
وعــايـشـته من رحم عــراقي مـخـتـزن حــد الـوجع ومـفـعـم بـامل ال يـيـأس من
رصــد الـضـوء في دهـالــيـز تـلك االجــنـدات الـظالمـيــة .. حـيث بـرع اخملـرج
ـثـل كـل بدوره وحـسن اداؤه كـانـهم يـتـعبـدون بـصـومـعة والـكـاتب ومـعه 
احلزن والترقب في (بيت ماجدة) التي ما زالت جتود منذ كانت فتاتها قبل
الــعــشــرين ... وهــا هي تــعي مــخـاضــات عــصــر الــتـحــزب واحملــاصــصـة
نخـور حد االبتالع .. بـعد مدد انـقطاع طـلت مشاهد واخلـراب اجملتمـعي ا
يـسكن قلبي في صور ولـوحات فنية تـملك قدرة التعـبير عما جتيش به ذات
مـنكفئة باحـثة عن نفسها وسط اخلـراب واالرتداد العام برغم االختزال في
ـا حتـويه مـن مـؤثرات ـشـاهـد  أجـواء بـغــــــداديـة بـحـتـة .. اال ان بـعض ا
صوتية موسيقية فاحــــت من مونلوج البيئة الداكنة الغارقة بشظف العيش

وتهالك الناس الكادحة من اجل البقاء .. 
ـصنوعـة من الظروف ـتجلي بـ عمالق الذات تـلك الذات ا ذلك الـصراع ا
ـشوهة بتضخم األرصدة واالرقام اجلشعة وب مباديء عصية االنكسار ا
خاض تلك احلضارة الرافدينية التي لم تخنع ولم تنزوي برغم ظـلت تنوء 
ـتـخصـصـ يـعزون الـضـغط حـد االنـصهـار.. الـغـريب ان بـعض النـقـاد وا
أسـبــاب الـفــقـر الـدرامي والـفـني الى ضـعـف اإلنـتـاج مـتـنـاسـ مـسـوؤلـيـة
احلـكومة بـضرورة االلتفات الى استنـهاض الفن العراقي .. دراما وسينما
ومـــسـرح ومـوسـيـقـى وغـنـاء ... الـذي نــتـمـلك فـيه الــتـراث واالرث والـسـبق
واهب الـتي اثبت فيها مـبدعي (يسكن قلـبي) انهم على اهبة واإلمـكانات وا

االســتــعـداد لــتــحــمل عـنــاء الــعــودة لـلــقــلب الــعـراقي
سـتلـزمات الـتي ال تنـتهي الـنابـض شريـطة تـوفيـر ا
ــال ســائب بـقــدر مـا حتــتــاجه من حــكـومــة تـعي
أهــمـيـة الـفن كـهــويـة وسالح حـضـاري ال غـنى وال
بـديل عـنه .. هنـا تـكمن عـلـية (يـسـكن قلـبي) كـقلب

عراقـي يبحث عمن يسكن فيه ..

ـالي في كل سـاعـة وهـذا مـاأجـبر ا
من األهـالي عـلى االلتـزام بـالـوصـايا
والـتـوجـيهـات والـنـصـائح الـصـحـية
والــوقــائــيـــة الــتي يــصل بـــعــضــهــا
برسائل نصية عبر الهواتف  لتالفي
ــمــارســة االصـــابــة بــهــذا الـــوبــاء و
ستطاع احلياة اليـومية بأمان قـدر ا
وقد استثمر معظم االهالي في انقرة
دن الـتركـيـة األخرى يـااليام وبقـيـة ا
والتـوقيـتات احلـكومـية التـي يسمح
لـهم فــيـهـا ارتــيـاد االسـواق واحملـال
التجاريـة ليتبـضعوا مايـناسبهم من
مواد أسـاسيـة رمضـانيـة  يحـتاجـها
الــصـائـم خالل أيـام الــشــهـر الــكـر
وبـهذا تـتـميـز تركـيـا عن بـقيـة الدول
االسالمـيـة األخـرى بـبـعض الـعـادات
والـتـقالـيـد والـطـقوس الـديـنـيـة التي
ورثوها مـنذ زمن طويل وقـد وصفوا
ا شـهر رمـضـان  بسـلـطـان الشـهـور 
لهـذا الشـهر من قـدسيـة ب الـشهور
األخـرى ومـا زالت الـعـوائل الـتـركـيـة
ــــــســــــلــــــمـــــة ا
مـحـافــظـة عـلى
طـــــقـــــوســـــهــــا
الـــــديــــــنــــــيـــــة
الــرمــضــانــيــة
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اقرأنه حتى الضعـيف  منهم  ولم يتمكن
شكلة عندما خسر من اخلروج من هذه ا
في مـلـعب نـفط الـوسط بـهـدف الـنـتـيـجة
اخمليبة الثالـثة التي نالت من  طموحات
ــشــاركــة بــعــد الــتـراجـع  في الــنـتــائج ا
والـــتـــرتـــيب  وتـــلــقـي  ثالث  خـــســارات
وفوز قـبل ان يلتـقي  مع النقط في مـهمة
شكلت حتديا للفريق  حيث النفط الذي
يـسـعى لـلـفــوز بـعـدمـا كـان قـد حـقـقه في
يـنـاء بهـدف ـرة األولى علـى حسـاب ا ا
همة باراة ا ولعب اجلنوب واحدة مـن ا
في الــفــتــرة الــقــصــيــرة وكــاد ان يــقــلب
الطاولة على كتيبة علوان قبل ان تنتهي
بـالتـعـادل من دون أهـداف ليـرفع الـفريق
رصــــيـــــده الى أربع نـــــقــــاط مـن خــــمس
ــركــز الــثـانـي عـشــر وله مــبــاريــات في ا
هـــدف وعــلــيه أربــعـــة ويــكــون خــرج من
ـنــافـسـات  الــتي دخـلــهـا وسط ظـروف ا
درب عمل  مرتـبكة وصعـوبات واجهت ا
و الالعب  ومنهم لم يلتحق بالفريق إال
قــبل أيـام مــا اثـر عــلى الــتـشــكـيل الــعـام
وبــدوره أدى الى انـــحــســـار األمــور   لم
يتـمكن الـفريق من الـتغـلب علـيها النه لم
يـسـتــنـد عـلى فـتـرة عــمل  واضـحـة بـعـد
تــوقف الــدوري لــفــتـرة طــويــلــة  وحــالـة
ــالي الــتي واجــهت الــفــريق الــضــغط  ا
الـــذي يــــرى في إلــــغـــاء الــــدوري  األمـــر
األفــضل ألنـه بــعــد المــعــنى  الســتــمــرار
مـــشـــاركـــتـه جـــراء مـــا حــــصل  وفي كل
ــكن الـتــقـلــيل من مــشـاركـة األحـوال ال 
الـــفــريق  وكــانـت لــيس بــاألمـــر الــســهل
لـيــسـتـمــر الـفـريق بــالـدوري الـذي وصل
الـــيه  في مـــوسم 2004 وظــهـــر بـــشــكل
واسم  وخالل  وجود مقبول في بعض ا
ـــالــيـــة الــتـي دعــمت اإلدارة في ــوارد  ا
تشـكيل عدة فـرق  ومنـها فرديـة  حصلت
عـلى مشـاركات خـارجيـة بعـدما سـيطرت

على البطوالت احمللية.
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ومـهم ان نــشــيـر لــلـدور اإلداري والــفـني
ــيــنـاء إبــراهــيـم دحــلــوس أحـد لــنــجـم ا
أعــــــضــــــاء اول أدارة والزال يــــــحــــــضى
بـاهـتـمــام اجلـمـيع مـشــرفـا عـلى الـفـريق
ـسابـقـة احملـلـية لالن الـذي اسـتـمـر في ا
في مـشـاركات مـتـبايـنـة خضـعت لـقدرات
النادي نفسه إضـافة الى جهود الالعب
ن مـثلـوا الـفريق وأشـير لـهم بـاهتـمام
واحلـال لـلـمـدربـ الــذين تـعـاقـبـوا عـلى
قـيـادة الـفـريق والـكل واصـل تـقد دوره

على ما يقدر عليه
وأصــــبح نـــفط اجلــــنـــوب احـــد األمـــاكن
الـريـاضـية وسط اهـتـمـام أبنـاء الـبـصرة
وتـطــلـعــاتـهم ان تــهـتم وزارة الــنـفط في
تـطـويـر مـنـشــاته في مـديـنـة حتـتـاج الى
أنــديــة مــتــكـــامــلــة في كـل شيء بــســبب

عراقتها الرياضية.

عـلى االسـتــقـالـة لـلـضـغـط مـحـتـجـا عـلى
اجلـهة الـراعـيـة لدعم الـفـريق  في حتدي
ـــلل لــنــفــوس غــيــر مـــســبــوق تــســرب ا
الالعـــبــ وخـــشـــيــة ان  تـــعـــلق األمــور
ـــســتـــحــقـــاتـــهم وهي مـــصـــدر رزقــهم
ـشكـلـة التي تـواجه اغـلب العبي الـفرق ا
البل إدارات األنـــديـــة نـــفـــســـهـــا األكـــثــر
شـكـوى مـنـها عـلى الـدوام بـسـبب الـعمل
الـتقـليـدي الـسائـد  عنـدها الـتي لم تغـير
مــنه مع مـرور الـوقت الــذي يـشـهـد نـفس
الــوضع  ولم تـعــلن أي إدارة من األنـديـة
مـعـالم بـرنـامج عـمل  اسـتـثـمـار وتـمويل
ذاتي بـعـدما بـقـيت تعـتـمد عـلى اجلـهات
الـراعـية الـتي تـقدم  األمـوال  بـالتـفـاط
التي ال تسد احلاجة  على مستوى فريق

كرة القدم.
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ورغم الـــــضــــغط الـــــذي واجه إدارة ولي
وإمـام تـغيـر مسـار األمـور تأتـي مشـاركة
مـتاز الـثاني نـفط اجلنـوب في الـدوري ا
الذي انطـلق في  السابع عـشر من شباط
حــيـنــمــا واجه الــفــريق  اإلخــوة األعـداء
يناء في افتتاح مباريات البطولة الذي ا
يـناء بهدف وقبلها كان صلحة ا انتهى 
 مـدرب اجلـنوب قـد عـبـر مخـاوفه بـسبب
فـتـرة اإلعداد الـقـصيـرة الـتي  لم تعـتـمد

الـسيـاقات الـعـامة مع رغـبة الالعـب
تـأخـر قبل الـدخول في االلـتحـاق ا

ــوسم احلــالـي وبـدا قــبل الــدخــول في ا
مشواره  من ابريل بعدما تعادل من دون
أهـداف في نـتـيجـة مـهـمـة في ظل ظروف
الـلـقـاء قـبل ان يتـلـقى خـسـارة الـنفط في

قلب العاصمة.
وظــهـــرت مــخــاوف مـــبــاريـــات الــذهــاب
وخـشيـة تكـرار سيـناريـو الدوري األخـير
بـعـدمـا حـصل عــلى نـقـطـة من مـبـاراتـ
ـشاركـة األخـيرة وبـعـد الذي حـصل في ا
وكــيف اكــلت نــتــائج الــذهـاب مـن جـرف
ـلـعـبه ويـحـقق اجلـنـوب  قـبل ان يـعــود 
الـــنــتــيــجــة االيـــجــابــيــة  بـــالــفــوز عــلى
الديوانـية بهدفـ دون رد  وخرج بعدها
الى الـعــاصــمـة وواجه الــطالب وتــعـادل
مـــعــهـم بــأربـــعـــة أهـــداف في اول لـــقــاء
لـلطالب الـذي كاد ان يـخرج من الـبطـولة
في حـيــنـهـا بـســبب ديـون مـتــرتـبـة عـلى
الـنادي لـبعض الالعـبـ قبل تـدخل الوز
ير السـابق د رياض احمد لـينقذ الطالب
ـشاركـة والدخـول في الدوري من ورطة ا
بعد  أربعة  ادوار  غير ان اجلنوب حقق
بـدايـة  مـتـوازنة  وبـسـبب االحـتـجـاجات
ـسـابـقــات  تـأجـيل الــشـعـبـيــة  أعـلـنـت ا
الــدوري مــا شــكـل عــبــا عــلى  الالعــبــ
والـــفــــريق بـــســــبب  تـــوقـف الـــوحـــدات
الـتـدريـبـيـة وامتـنـاع  الـبـعض مـنهم  من
احلـضـور  حلــ تـسـديـد مـســتـحـقـاتـهم
الـتي ألـزمت رئـيـس الـنادي  مـحـمـد ولي
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ــمــتــاز  الــقــرار تــنــتــظــر فــرق الــدوري ا
الـنهـائي لـلجـنة الـتطـبيـعيـة إلدارة احتاد
لـكـرة الـقـدم  حـول تقـريـر مـصـيـر الدوري
من حـيث  استـئنـافه او إلغـائه وبالـعودة
الى  الـوضع الـعام  لـلـبلـد بـالتـنـسيق مع
خلية األزمة  فيمـا يتعلق  بتطور الوضع
 بــواقع فـيـروس كـورونـا  ومـا يـشـهـد من
زيـادة واضـحـة بـعـدد اإلصـابـات األخـيرة
الـتي أثـارت قـلق خلـيـة األزمـة فيـمـا قالت
اللـجـنة الـتـطـبيـعـية انـهـا ستـحـسم األمر
نــهـايــة الــشــهــر احلــالي بــعــدمــا الـتــقت
مـثلي الفـرق قبل أيـام التي قدمت طـلبا
مشتركا والتـوجه الى إلغاء الدوري ألنها
جتد نفسهـا إمام وضع مرتبك  احلق بها
ضـررا  وهي تـعـيش مـشاكل مـخـتـلـفة من
عـدة مواسم  ألكـثر من سـبب  حـتى منـها
بـــالـــكــــاد شـــاركت  فـي الـــدوري احلـــالي
ـــاضـي  حـــيث نـــفط ـــتـــوقـف من اذار ا ا
اجلنوب الذي  عانى كـثرا لكنه إصر على
شاركة في الـوقت األخير كمـا علمنا من ا
مــصـــادر مــقـــربــة من الـــفــريـق والــنــادي
بسـبب عـدم تـامـ مـسـتـحـقـات الالعـب
إلى مـا قـبل انطالقـة الـدوري لـوقت قريب

شاركة. جدا ما اثر على ا
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وسم شاركـة معلعـلة من بداية ا وبدأت ا
ـــســــابـــقـــة  في ـــشــــوار في ا وبــــدايـــة ا
ـاضي عندما انتقل  الى منتصف أيلول ا
ـدرب عـمـار عـبد مـلـعب اربـيل  بـقـيـادة  ا
ـنتـخب الـوطني يـنـاء وا احلـسـ جنم ا
ـهـمـة في وضع اخـتـلف في الـذي تـولـى ا
الـنـادي الـذي شكل فـي فتـرة من الـفـترات
دينة مكانا الستقطاب عدد من رياضيي ا
 ومن خـارجـها في تـمـثيل الـفـرق الفـردية
واجلـمـاعـيـة في الـنـادي  عـنـد   مـنـتصف
اضي  وقـدم نـفسه عـبر أكـثر من الـعقـد ا
فــريق  جنح مــحــلــيــا  ومن ثـم االنــتــقـال
للـمشاركات اخلـارجية واسـتمر في وضع
اخـتـلف فيه عـن بقـيـة أنديـة وزارة الـنفط
ــيـنـاء  رغـم قـصـر والـبــصـرة  والــغـر ا
فـتــرة اإلعالن عن تــأسـيس الــنـادي لــكـنه

تسابق مع الزمن.
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وشكل نـفط اجلـنوب  نقـطة إشـعاع ورفع
شـعـار خـدمـة الـرياضـيـ  لـكن  كـأمـثـاله
من بـقيـة األنـديـة بـقي مـهـتـمـا علـى فريق
كرة القـدم  وسط صعوبات مـالية  ظهرت
ـشـاركة ـاضي  انعـكـست على ا ـوسم ا ا
ــوقع اخلـامس عـنــدمـا حـل الـفــريق في ا
عشـر لعب  38مـبـاراة حقق الـفـوز بـتسع
مبـاريات وتـعادل   14 وخسر15 أغلـبها
ــشـــكــلــة الــتي واجــهت خــارج مــلــعــبه ا
الفـريق ونزف الكـثير  من الـنقاط  قبل ان
شاركـة العامة وما خلفته تنسحب على ا
مـن مـشـاكل في وقـتـهـا جتـاوزهـا الـفـريق
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ـدينة الـشبـابية. وجه وزيـر الشـباب والريـاضة عـدنان درجال بـتشـييـد مقر الحتـاد بنـاء االجسـام ضمن ا
وذكر بـيان صحـفي ان  وفد االحتاد الـعراقي لبـناء االجسـام برئـاسة فائـز عبد احلـسن متوسم  بـالوزير
درجال اخلير ويشد على يديه في احداث تغييرات محسوسة لصالح الرياضة واسرتها بصورة عامة .
وأوضح البيان أن عبـد احلسن استعرض اهم اجنازات االحتـاد وابطال اللعبـة وجماهيريتـها بعد افتتاح
عدد كـبير من الـقاعات في محـافظات العـراق كافة . واكد درجـال وفقاً للـبيان ان الوزارة لن تـدخر جهدا
نجزة ومنها احتاد بناء االجسام في سبيل الوقوف مع أي احتاد واسناده وبصورة خاصة االحتادات ا
ديـنة الـشبـابيـة منـوها ان اجلانب اذ  توجـيه الدائـرة الهـندسـية بـضرورة تـشييـد مقـر لالحتاد ضـمن ا
االستثماري وتـشعب العمل فيه البد ان يشمل االحتادات والتسويق إلجنـازاتها وهو ما سنعمل عليه بعد

جتاوز الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا وتداعياتها.
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ازدهـر النـفاق فـي عهـد الرئـيس الـراحل جمـال عبـد الـناصـر وكان لإلعالم
ستديرة صـري لم يكن يعشق السـاحرة ا الرياضي نصيب مـنه فالزعيم ا
ولـكـنه كـان دائم احلـضـور الى مـبـاريـات كـرة الـقدم والسـيـمـا بـ الـقـطـب
األهلي والـزمـالك وذلك لالسـتـفـادة من الـشـعبـيـة الـطـاغـية لـلـفـريـقـ وكان
ـشـاهديـن حيث تالحـقه كـامـيرات الـتـلـفزيـون وتـترك حـضـوره وباال عـلى ا
قابـل يتبارى الالعـبون في التزلف فـيقفون بـالطابور الهجـمات اخلطيـرة با
ـقصـورة قبل انـطالق اللـقاء ويـضعون تـبرعـاتهم في صـندوق يـحمله امام ا
طـفل صـغيـر وسط تـصفـيق الـرئيس فـي تمـثيـلـية تـتـوسط صورهـا الـصحف

الرياضية باليوم التالي.
ـا ظـاهـرة بـنـيـويـة في مـعـظم فـداء الـتـطـبـيل والـتـمـلق لـيس حـالـة عـابـرة وا
كاسب االنية اجملتمعـات الرياضية غـاياتها بائـنة وأهدافها جـلية تتمثـل با
ــهـنـة واثــيـر الــبـرامـج ومـسـاحــة الـقــراء حـيث عــلى حـســاب الـكــرامـة وا
ـسؤول وهـو في غنى عـنها وكم االبتـذال وأطالق الصـفات وااللقـاب على ا
من مقـالة مـدحت شخـصية ريـاضيـة وكانت في حقـيقـتها سـبة عـلى الكاتب

كتوب عنه. وا
ويـشـهـد الـوسط الـريـاضي حـالـيـا سـبـاقـا مـحـمـومـا بـ جـبـهـتـ طـريـقـهـا
مختلف ولكن مقصدها واحد.. األول يسعى بقوة الى الهجوم الكاسح على
وزير الشباب اجلديد عـدنان درجال وابتزازه من خالل رصد زالته وترقب
نصب سـوى قبل أيام معدودة.. عثراته وسقـطاته مع ان الرجل لم يتـسنم ا
هـذه األصوات واالقـالم بدأت تالحق صـوره ولـقـاءاته وتعـلق عـلى حـركاته
وسكنـاته لكي يبـادر الى احتوائهـا والتخلص مـن شرورها عن طريق تـلبية

كشوفة. رغباتها ا
عارضة.. هـؤالء مثل احلاكي يدور الى جانب هذه اجلوقـة هنالك اعالمـيو ا
عـنـدمــا يـضـغط سـيـده زر الــتـشـغـيل فـيــتـقـمص دور الـنـاقــد يـتـبـاكى عـلى
الرياضة الـعراقية ومصـلحة الوطن ويهـاجم الوزير يعبث بـالتاريخ ويقلب
شروخة وقـائع من اخليال عفـا عنها طوية ويـردد كاألسطوانـة ا صفحـاته ا
الزمن.. يسعى عبر مرثياته اسقاط درجال إلرضاء مستخدميه وال يفهم ان

دموع التماسيح حولته الى امثولة للسخرية واالمتهان.
ـطـبـلــ وهـؤالء اشـد ضـررا عـلى الـوزيـر من اجلـبـهـة الـثـانـيــة هي جـبـهـة ا
ـــــــتلك االخرين ويـنقسـمون ايضـا الى قسمـــــــ األول.. متمـــــــرس 
خـبـرة واســعـة في هــذا اجملـال ويــعـرف مـن ايـــــن تــؤكـل الـكــتف والـراس
واليـدين واجلسـد بأكـمله.. واخــرون يحـملـون صــــفـة النـفاق ولـكــــــنهم ال
ـتــلـكـون اخلـبــرة الـكـافـيــة الـتي تـســعــــــــفـهم في أداء مــهـمـتـهـم بـالـشـكل

الصحيح.
انتـهازيـون يتـقربـون من الوزير بـغزل فج ومـديح زائف فضـائيـون يعـملون
ـواقع التواصل االجـتماعي ويـطلقون في الوزارة بـصفة وهمـية ينـشطون 
تـطون القـلم ويعتقـدون انهم من اربابه الصفـات والنعـوت على (معـاليه) 
بــيـنــمـا هم عــبـيــد الـدرهم والــديـنــار.. امـيـون لــيس لـهـم عالقـة بــالـصــحـافـة
واالعالم.. دخالء طـارئـون.. ال يـتـرددون في الـتـزلف مـهـمـا تـغـيـرت الـوجوه

واالزمنة واحلقائب الوزارية.
ـعاني احلـقة والـنقـد احلـقيـقي الذي مـصدره وبـ هؤالء وهـؤالء.. اختـفت ا
اإلخالص وحل مـحــله غـرض الــنـفس االعـمـى فـأصـبح نــصـيب الــريـاضـة
العراقيـة الشقاء والصـحافة واالعالم االنحطـاط بعد ان ساد خط االرتزاق
ن يـتوهم ان ـهني اشـبـاه الـصـحـفـيـ  ـشـهـد ا والـتـكـسب وطـغى عـلى ا

هذيانه االلكتروني جعله سيد السلطة الرابعة.
يـحـكى ان أحد اخلـطـباء بـالغ في الـتزلف الى الـرئـيس جـمال عـبـد النـاصر
فـزعم ان مـا جـاء في الـقـران الـعـظـيم (ولـكـم فـيـهـا جـمال
ح تريحون وح تـسرحــــون) قد نزلت فيه في
ـــة اإلبل ـــقــــصـــود من اآليـــة الــــكـــر حـــ ان ا
واخلـــيــول واحلـــمــيـــر فـــكــان جـــزءاه الـــســجن
والــتـعـزيـر لــذا لن نـسـتـغــرب إذا أطـلق أحـدهم
القاب مجـانية عـلى درجال وادعى انه (عدنان)

أصل العرب والقبائل العربية.     
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سمت الهيـئة التطـــــــــبـيعية لالحتــــاد
الــعــراقـي لــكــرة الـــــــــقــدم ضـــــــــــيــاء
سـابقات في حسـ امينـاً لسر جلـنة ا

االحتاد.
وقــــال مــــصــــدر فـي احتــــاد الــــكــــرة في
تــــصــــريح صـــــحــــــفي  إن الــــلــــجــــــنــــة
الــتــطــبــيـعــيــة في احتــاد الــكــرة قـررت
تـســــــــمــيـة ضـيـاء حـســ امـيـنـا لـسـر

ــــسابقات. جلنة ا
وأوضح أن الــلــجــنــة سـتــحــسم قــريــبـاً
ـســابــقـات في تــســمــيـة رئــيس جلــنــة ا
ـقبـلـ مشـيراً االحتـاد خالل الـيومـ ا
ـطـروحــة يـعـمل إلى أن احـد األسـمــاء ا
ـنـصب مـديـر عــام في وزارة الـتـعـلـيم

العالي.
جتدر اإلشارة الى ان الهيئة التطبيعية ضياء حس
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يـدرس االحتـاد الـعـربي لـكـرة الـقدم
إمـكانيـة إحداث تـغيـيرات عـلى نظام
منافـــــــسة كأس العرب لألندية في

نسختها القادمة. 
غـربية": نـتخب ا ووفقـا لصـحيفـة "ا
"فـان االحتاد العـربي يدرس إشراك
فـريــقـ من خــارج الـوطن الــعـربي
ينتميان ألوروبا وأمريكا الالتينية".
وأشـارت إلى أن "هـذه الـفـكـرة تأتي
ــنـافــسـة الـعــربـيـة من أجـل إعـطـاء ا
طـابعًـا دوليًا ويـحــصل مـن خاللها
عـلى مـوافــقـة االحتـاد الــدولي لـكـرة
الـقدم "فـيـفـا" على مـشــــــاركـة بطل
ـــنـــافــســـة فـي كــأس الـــعـــالم ذات ا

لألندية".
يـذكـر أن االحتــاد الـعــربي كـان قـد
طــبق فـكـرة مــشـاركـة مـنــتـخـبـ من

تواصل سعيـها إلكمال حـسم تسمية
كتملة. جميع اللجان غير ا

ومن جــــــانـــــبـه خـــــــــــــضـع مـــــدافع
نتخب الوطـني لكرة القـــــدم علي ا
فــــائــــز  فـــحــــوصــــات اخـــــــــتــــبـــار

فــــــايروس كورونا.
وقال فـائـــــــز في تـصريح صـحفي
ـاضـيـ اجـريـت خالل الـيـومـ ا
فــحـــوصــات طــبـــيــة لــلـــتــأكــد من

إصابتي بفــــــايروس كورونا.
وأوضح ان نــتــائج الــفــحــوصــات
كــانت ســلـبــيــة وبـالــتــالي انــتـهت

نزل. فترة احلجر في ا
يذكـر  ان فائـز كان مالمـسًا لـلحكم
الــدولي مـهــنــد قــاـــسـم خالل احـد
البرامج التلـفزيونية والذي بدوره

اصيب بفيروس كورونا. 
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نتخب العراقي مـرحلة ضبابية حاليا في يعيش ا
ــدرب ـــســتـــجــد فـــا ظـل أزمــة فـــيــروس كـــورونــا ا
سـريـتــشـكــو كـاتــانـيــتش اضـطــر لـلــعـودة إلى بالده
ـدرب سـلـوفـيــنـيـا وكـذلـك طـاقـمه الـفــني فـيـمــا يـبـقى ا

ساعد الوطني رحيم حميد في العاصمة بغداد. ا
وكـذلك حال بـعض الالعـب احملـترفـ الذين يـنتـشرون
في بــعض الـــدول ومــنــهـم من يــحــتـــرف في الــدوريــات
الــعـربـيـة وتــمـكن من الـعــودة إلى الـعـراق بـيــنـمـا بـقي

آخرون في أوروبا.
ويُـتـوقع أن يــكـون هـنـاك تـفـاوت بــ الالعـبـ بـحـسب
نـزلي لكل منـهم في هذه الـفترة توفـر أدوات التـدريب ا
والتزامهم بـالبرنامج الذي وضـعه مدرب الليـاقة البدنية

دير الفني. وا
وقــد تـــكـــون بـــعض مـــقـــتــرحـــات االحتـــاد اآلســـيــوي
ـنافـسات سـالحا ذي حـدين ومن بـينـها السـتـئنـاف ا

فكرة إكمال التصفيات بطريقة التجمع.
نتخب العراقي ال ا ال يتوافق هذا مع تطلعات ا ور

سيما أنه متصدر ترتيب اجملموعة الثالثة.
ـنــتـخـبــات سـيــشـعــر اجلـهـاز الــفـني ومـثل بــقـيــة ا
بـاالرتبـاك في ظل غمـوض الوضع احلـالي ال سيـما
أنه ســيـــكــون مــجــبـــرا عــلى فــحـص أكــبــر عــدد من
الالعبـ قبل إعالن قائـمة أسود الـرافدين ومنح
الـفرصـة لـلـكـثـيريـن الختـيـار األعـلى جـاهـزية من
بــيــنـهم.وتــقع عــلى عـاتـق الـهــيــئـة الــتـطــبــيـعــيـة
مــســؤولـيــة كـبــيـرة في حتــديـد مــصـيــر الـدوري
ـوسم فــمــقــتــرح األنـديــة أن يــتم شــطب نــتـائـج ا
قبل مبكرة. وسم ا احلالي على أن تكون بداية ا
وهو مـا سيـتيح لالعـب احمللـي الـتأقلم ورفع
جاهـزيتـهم البـدنيـة من خالل مبـاريات الدوري

قبل دعوة بعضهم للمنتخب.
وتـوجـد رؤيـة أخـرى  تــسـريـبـهـا تـؤكـد أن
ــســؤولــ هي الــذهــاب الســئــتــنـاف رغـبــة ا
وسم احلالي في نافسات حتى لو انتهى ا ا
ـقـبل. وهـذا قـد يـؤثـر عـلى أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
نتخب وبالـتالي ال بد أن يكون هناك العبي ا
تـوافق بـ احتـاد الكـرة واجلـهـاز الـفني
ألسود الـرافدين قـبل حسم مـصير

متاز. الدوري ا

سريتشكو
كاتانيتش

ـباريات قبل خـسارة اللقاء الرسمي في ا
الــتــالي في الــعــاصــمــة مع  احلــدود  مـا
ـشـاركــة والـنــتـائج اربك من حــسـابــات ا
التي زادت الـط بـله والن اخلسارة أتت
ذهـابـا لـتـكـرس عـقـدة نـتائـج اخلروج من
مـلـعب الـبـصـرة مع ان الفـريق مـر بـفـترة
كن تعديلها بفترة قصيرة. صعبة وال 
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وعاد اجلنوب الى ملعـبه  عندما استقبل
اربـيل في  اخـتبـار غـيـر سهل لـكـنه حقق
رغـبـته وعـوض  نـتـائج مـبـارياتـه الثالث
دجج عـنـدما جنح بـالـفوز عـلى  ضـيـفه ا
ـــعـــروفـــة الـــتي بـــعـــدد من   األســـمـــاء ا
انتدبها وكان يعول عليها لكن سرعان ما
ظـهـرت خـارج مـسار األمـور عـنـدمـا سقط
في ملعب اجلنوب  بـهدف بعدما  كان قد
ســقط  قــبـلــهـا مــبــاشـرة في مــلــعب نـفط
مــيــسـان  لــكن عــقـدة مــبــاريـات الــذهـاب
اســـتـــمـــرت مالزمـــة
لـــــــلــــــــفــــــــريق
وأحلـــــــــقـت به
ضررا امتد من
وسم مشاركة ا
ــــاضي وكـــيف ا
ـــوسم انـــتـــهـى ا
عــنــدمـــا عــجــز
الـفريق من
مـواجــهـة

رأيه في مـسـألـة إكمـال مـنـافـسات
الــــــــدوري فـي ظـل الـــــــــظــــــــروف

الصحية احلالية.
وقـال خــلف في تـصــريح صـحـفي
مـنــطـقـيـا إكــمـال الـدوري بـات في
غـــايــة الــتــعــقــيــد ســواء بــســبب
كورونا أو االحتـجاجات الشـعبية
الــــتي ضــــيــــقـت اخلــــنــــاق عــــلى

نظم للبطولة. ا
ـعـطـيات وأوضح: بـالتـالي وفق ا
األمر لـيس بـالسـهل خصـوصا أن
ـقـبـلة سـتـشـهد ارتـفـاعا األشـهر ا
كـبـيــرا بـدرجـات احلـرارة وضـغط
ـنـافـســات سـيـؤثـر سـلـبـيـا عـلى ا

. الالعب
وعن مسـتقـبـله مع الطـلبـة أكد أن
األمور لـم حتسم بـعـد مع الـنادي
لـكن مـبـدئـيـا أنـا مـلتـزم بـكالم مع
اإلدارة وعــلــيــنــا تــســويــة األمـور

ـــــــالـــــــيــــــة ا
لــــلــــجــــهــــاز
الــــــــــفـــــــــــنـي
والالعــبــ في

ـــــوسـم احلـــــالي ا
كـي نـــــــتــــــحـــــــدث عن

قبل. وسم ا ا
وتــــــــابـع: مــــــــتــــــــواصـل مع

الالعب وجميـعهم أبدوا رغبتهم
بالبـقاء مع الـفريق وهـناك بعض
الالعـبـ بالـفـرق األخـرى كـشـفوا
عن تـطـلـعــهم لالنـضـمـام لـلـطـلـبـة
رادفا في حـال جـددت التـعـاقد مع
الــفـــريق ســيــتـم إضــافــة عــدد من

ميزين. الالعب ا
يشار إلى أن أحمد خلف جنح في
إعادة جزء من بـريق نادي الطـلبة
رغم اعتماده على تشكيلة شبابية
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خـــارج الــبـــلــدان الـــعــربـــيــة وهـــمــا
الــسـنــغـال ومــدغـشــــــقــر في كـأس
الـــــعــــرب لـــــلــــــــــــشـــــبـــــاب والـــــتي
اســتــضـافــتــهـا الــســعــوديـة فـــــــي
الـفـتـرة األخـيـرة وتـوجت الـسـنـغـال

بها. 
وجتـدر اإلشارة أن البـطولـة العـربية
لألنـدية في نسختـها احلالية وصلت
إلى مـرحلة نصف النهائي لم تكتمل
حــتى اآلن بــســبـب تـفــشـي فــيـروس

كورونا. 
جتـدر اإلشـارة إلى أن اإلسمـاعـيلي
ـغربي واحتـاد جدة يـواجه الرجـاء ا
الـسعودي يالقي الشـباب السعودي
في إطـــار نـــصف نـــهـــائـي نـــســـخــة
ــوسـم احلــالي الــذي لم تــكـــــتــمل ا
حت اآلن بـسبب انـتشـار فــــايروس
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رفض بـعض جنـوم اإلسـمـاعيـلي
تمـديـد عقـودهم مع الـفريق نـظرًا
ـعـروض ـادي ا ـقـابل ا لـضـعف ا

عليهم.
وعـــلم  أن العـــبي اإلســـمـــاعــيـــلي
الـــذين ســـتـــنـــتــهـي عــقـــودهم مع
ـوسم القادم مثل الفريق بنـهاية ا
مــحـمــد الـشــامي وعــمـاد حــمـدي
رفـضـوا تـمــديـد عـقـودهم بـسـبب
عقد الالعب العراقي همام طارق.

ويـــحـــصل هـــمـــام طـــارق عـــلى 6
مـاليـــ جـــنـــيه مـــصـــري كـــراتب
ـبــلغ الــذي طـالب سـنــوي وهـو ا
بــعـض الالعــبـــ بــاحلــــــــصــول
عـــــلــــــيه مـن أجل الــــــبـــــقــــــاء مع

اإلسماعيلي.
يـــذكــر أن ثــنــائي اإلســـمــاعــيــلي
همام طارقمــحـمــد الـشــامي وعــمـاد حــمـدي

حـصال عـلى عـدة عـروض مـحـلـية
وخليجية.

ومن جـــانــبه كــشـف مــدرب فــريق
الـطـلـبـة الـعراقـي أحمـد خـلف عن
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ركزي لكرة القدم االحتاد ا
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ـنافـس في بطـولـة الـدوري اإلسـباني { مدريـد- وكـاالت: أعـلن نـادي برشـلـونـة ا
عودته الرسـميـة للـتدريبـات اجلمـاعية  اسـتعـدادًا الستـئناف الـنشـاط الكروي في
رحـلة شهـر حـزيران. وأبـلـغت رابطـة األنـدية اإلسـبـانيـة اجلـميع بـالـوصول إلـى ا
الثالثة حـيث سيتمكن العـبو كرة القدم من أداء الـتدريبات كمـجموعات.  وتسمح
ـرحــلـة الـثــالـثــة الالعـبــ من الـتـدريـب من خالل اجملـمــوعـات بــحـد أقـصى 10 ا
أشخـاص وهـذا مـا أفـادت به رابـطة األنـديـة اإلسـبانـيـة خالل الـسـاعـات القـلـيـلة
اضـية. ولذلـك أكد برشـلونـة عبـر موقـعه الرسـمي على شـبكـة اإلنتـرنت العودة ا
ـديـنة الـريـاضـيـة "خـوان جـامبـر" في تـمـام الـسـاعة غـدًا للـتـدريب اجلـمـاعي في ا

العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد.
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{ بـاريس- رويـتـرز: قـال ألـكـسـندر
تـشيـفـرين رئـيس االحتاد األوروبي
لـكـرة الــقـدم (الـيــويـفـا) إن االحتـاد
الــقـاري لـلــعـبــة الـشـعــبـيــة يـخـطط
إلنــهـاء مـوسم اجلــاري بـحـلـول آب
ــا في ذلك دوري األبــطـال ــقــبل  ا
والدوري األوروبي. وتوقـفت معظم
بـــطـــوالت الــــدوري في أوروبـــا في
ـــــــــــاضـي فـي ظـل مــــــــــــارس آذار ا
اسـتـمرار أزمـة فـيروس كـوفـيد-19
لـكن بــعض الــبـطــوالت كــشـفت عن
ـــبــــاريـــات خالل خـــطـط لـــعــــودة ا
ــقـبـلـة. وألــغت فـرنـسـا األسـابـيع ا
وهــولــنـــدا بــطــولــتي الــدوري لــكن
ــاني عــادت مــبــاريـــات الــدوري األ
لـــلــحــيــاة من جـــديــد يــوم الــســبت
وسم في ويتوقع تشيفرين اكمال ا
ـــــــئــــــــة عـــــــلـى األقـل من  80 فـي ا
الـــبــطــوالت. وقــال تــشـــيــفــرين في
تـصريـحات تـلـفزيـونيـة لديـنا فـكرة
لـكن يـتـعـ عـلـيـنـا االنـتـظـار حـتى
تـؤكـد الـلجـنـة الـتـنـفـيذيـة لـلـيـويـفا
وسم واعيـد. بوسعي الـقول إن ا ا

األوروبـي سـيــنـتــهي في أغــسـطس
إذا مـــا ظل كل شيء كــمــا هــو اآلن.
سـؤول األوروبي أعـتـقد وأضـاف ا
أن مـعظم بـطـوالت الدوري سـتـكمل
ـوسم. والـبطـوالت الـتي لن تـكمل ا
ـوسم هـي صـاحــبـة الــقــرار. لـكن ا
سيكون عـليها خـوض تصفيات إذا
ـــشـــاركـــة فـي الـــبـــطــوالت أرادوا ا
األوروبــيـــة. ولم تـــســـتــكـــمل بـــعــد
مبـاريات دور  16 في دوري أبطال
أوروبــــــا وفـي الــــــدوري األوروبي.
ويتطلع باريـس سان جيرمان الذي
تـــوج بــطال لـــدوري فــرنـــســا األول
خلوض مبارياته في دوري األبطال
خارج بالده بـعد أن قالت احلـكومة
الفرنسية إنها لن تسمح بإقامة أي
أحـــداث ريــاضــيــة عـــلى مــســتــوى
احملـــتـــرفــــ في أراضـــيــــهـــا قـــبل
قبل.وعن ذلك قال سبتـمبر أيلـول ا
رئـــيـس الـــيــــويـــفـــا بــــاريس ســـان
جـيرمان ولـيون.. سـيتـع عـليـهما
تنـظيم مبـاريات في فـرنسا. وإن لم
ـكـنا فـسيـتعـ علـيهـما يـكن هذا 

الـلـجـوء لـلعـب على مـلـعب مـحـايد.
وأردف تـــــشــــيـــــفــــريـن إن لم يـــــكن
بــوســعك الــلــعب عــلى أرض بالدك
فـسـيـكــون عـلـيك الـلــعب في مـلـعب
مـــحــايــد.. وال أرى ســـبــبـــا يــجــعل
احلـكـومة الـفـرنـسيـة ال تـوافق على
الـسـمـاح لـهم بـخـوض مـبـاراة دون
جـمـهـور. لـكن دعـونـا نـنـتـظـر. هـذا
ـقـرر خــارج سـلــطـاتي.  وكــان من ا
إقـــامــة مــبــاريــات بــطــولــة أوروبــا
 2020 في  12 مدينة أوروبية لكن
ـقـبل الـبـطـولـة تـأجـلت إلـى العـام ا
بـسـبب اسـتـمـرار األزمـة الـصـحـيـة
ـيـة. وقـال تـشـيـفـرين أجـريـنـا الـعـا
محادثات مع تـسع مدن و ترتيب
كـل شيء. ال تــــزال هـــــنــــاك بــــعض
اجلوانـب لم يتم االتـفاق عـليـها مع
ثالث مـدن ومـن ثم فـإنــنـا ســنـعــقـد
مـــزيـــدا من احملـــادثـــات. من حـــيث
بدأ فإنـنا سنقـيم البطولة في 12 ا
مديـنة وإن لم يتـسن لنـا ذلك فنحن
على استعـداد إلقامتها في  10مدن

أو في تسع أو ثماني.
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ـوسم احلالي بعد سـتة أعوام قضاها ا
مـــعه وتـــبـــ أن اإلســبـــاني كـــارلــوس
ســايـنث ( 25عــامـا) سـيــحل مـكـانه في
قـيادة سيارة الفريق.ولم يتضح بعد ما
إذا كان فيتل سيجد فريقا جديدا ليقود
ســـيــارته في . 2021 وكـــان فــيــتل فــاز
ـتتـالـيـة في البـطـولة بـألـقـابه األربعـة ا
بـ عامي  2010و 2013مـع فريق ريد
بـــول قـــبل االنــتـــقـــال إلى فـــيــراري في
قابل  سيشغل دانيال . 2015وفي ا
ــكـان الــذي كـان مـتــوقـعـا ريــتـشـاردو ا
لــفـــيــتل في صــفـــوف فــريق مــاكالرين.

وسم أيـضا. وقـال فولف: "ما من هـذا ا
فـريق جـيد سـيـتجـاهل بـبـساطـة وجود
سـائق تـوج بـالـلقب أربع مـرات سـابـقة
فـي سوق االنـتـقـاالت فـجـأة" ورغم هذا
أكــد مـــرســيــدس تـــمــســكه بـــســائــقــيه
. ونـــفى فــولـف أن ن يــكــون احلـــالــيــ
اني حـريـصـا على فـريق مـرسـيـدس األ
ـاني مـجـددا.وقال: اسـتـقـطـاب سـائق أ
"نــحن في فــريق مــرســيـدس نــرغب في
تــقـد أفــضل الـسـيــارات وضم أفـضل
الـسائق بغض النظر عن جنسياتهم".
 ويــتـرك فــيـتل فــريق فـيــراري بـنــهـايـة

- وكــاالت: أعـرب الـنــمـسـاوي { بــرلـ
تــوتــو فـولـف رئـيـس فـريق مــرســيـدس
لـسباقات سيارات فورموال -1عن حزنه
ــــاني وأســــفـه لــــرحــــيـل الــــســــائـق األ
سـيـباسـتيـان فيـتل عن فـيراري بـنهـاية
ــــــوسم احلــــــالي. وقــــــال فـــــولـف في ا
تــصـريـحـات لــصـحـيــفـة "فـرانــكـفـورتـر
أجلـمـيـنه سـونـتاجـتـسـايـتـوجن إنه أمر
مــــؤسف أن تــــصـل حـــقــــبــــة في عــــالم
فـورموال -1إلـى نهـايتـها". ولم يـتوصل
فـيتل ( 32عـامـا)  الـفائـز بـلقب بـطـولة
الــعـالم (اجلــائـزة الــكـبــرى) لـســبـاقـات
ســيــارات فــورمــوال -1أربـع مـرات إلى
اتـفـاق مع فـيـراري عـلى جتـديـد الـعـقد.
ــاضـيــة  احــتـدت وخـالل الـســنــوات ا
ـنافـسة بـينه وبـ البـريطـاني لويس ا
هـاميلتون سائق فريق مرسيدس. وقال
فــولف: "كـلـمـة فــيـتل لـهــا ثـقل في عـالم
فـورمـوال "-1مــشـيـرا إلى أنه كـان لـديه
تـواجـد مـهم لـلغـايـة في هـذا اجليل من
. وثارت تـكهـنات مؤخـرا عما الـسائـق
إذا كــان فــيــتل سـيــنــتــقل إلى صــفـوف
ــقــبل ــوسم ا مــرســيـــدس بــدايــة من ا
خـاصة وأن عقدي هاميلتون ( 35عاما)
وفـالتـيري بـوتاس ( 30عـاما) يـنتـهيان
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{ بــــاريس- وكــــاالت: يــــعــــتــــقــــد نــــوفــــاك
ديــوكـوفــيـتـش أنه سـيــفـوز بــأكـبــر عـدد من
ألــقـــاب بــطـــوالت الـــتــنس األربـع الــكـــبــرى
وسيـصبح الالعب الـذي يقـضي أطول فـترة
ي بـحـلـول وقت عـلى قـمـة الــتـصـنـيف الـعـا
ــتـــلك الالعـب الــصــربي (32 اعـــتــزاله.  و
ــصـنف األول احلـالي  17لـقـبـا في عـامـا) ا
الـبطـوالت الكـبـرى بفـارق لـقبـ عن رفـائيل
نـادال وثالثــة عن روجـر فــيـدرر وقـال إن ال
يسـاوره أي شك في قـدرته علـى جتاوزهـما.
وقال ديوكوفيـتش في مقابلة تـلفزيونية مع
جراهـام بنسـينـجر "أمتـلك دائمـا ثقة كـبيرة
في قدراتي. أعـتقـد أن بوسـعي الفـوز بأكـبر
عـدد من الـبـطـوالت الـكـبـرى وحتطـيم الـرقم
الـقـياسي ألطـول فـتـرة عـلى قمـة الـتـصـنيف
ي. هذه هي أهـدافي في مـسيـرتي بكل العـا
تازة تأكيد".  وكان ديوكـوفيتش في حالة 
قــبل أن تـتـســبب جـائــحـة فـيــروس كـورونـا
ـسـتـجـد فـي تـوقف مـنـافـسـات الـتـنس في ا
بــدايـــة مــارس/ آذار.  وفــاز ديــوكــوفــيــتش
بكأس احتاد الالعب احملـترف مع صربيا
وأحـرز لــقـبه الـثــامن في بـطـولــة أسـتـرالـيـا
ـفـتــوحـة ثم حـقق انــتـصـاره اخلـامس في ا
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- وكاالت: قـال رابح ماجـر أسطـورة الكـرة اجلزائـرية وبـورتو { برلـ
البـرتغـالي إن اإلصـابة حـرمته من أن يـكـون أول العب عربي وإفـريقي

يــنــشط في الــدوري اإليـطــالي وذلك عــقب مــفــاوضـات إنــتــر مـيـالن مـعه.
وأوضح مـاجـر خالل تصـريـحات صـحـفيـة تـلقـيت عـرض من إنـتـر ميالن
وبايـرن ميونخ عندما كنت مع بورتـو". وتابع: "النادي البرتغالي رفض عرض
بايـرن بسبب تفـاوض األخير مـعي أوال.. أيضا كنت قـريبا في بـداية مشواري
ادي لم يـكن مـناسـبا.. وفي ـقـابل ا االحـتـرافي من باريس سـان جـيرمـان لكن ا
سـيرة الكبيرة". وعن جنوم الكـرة اإلفريقية حاليا قال: "أرى النهـاية أفتخر بهذه ا
أن سـاديـو ماني وبـيـير أوبـاميـاجن ومـحمـد صالح ورياض مـحـرز هم االفضل في
الـوقت احلـالي والــنـتـائج خـيـر دلـيل عــلى ذلك". وأردف مـاجـر: "صالح ومـحـرز
جنـحا في فـرض نفـسيـهمـا مع ليـفربـول ومانـشسـتر سـيتي وهـما فـخر لـلكرة
الـعــربــيـة". ونــصح جنم مــحـاربـي الـصــحـراء الــســابق صالح بــالـبــقـاء في
لـيفـربول بـعـد النـجاح الـكبـير الـذي حقـقه هنـاك من خالل الفـوز بدوري

وسم. يرليج هذا ا األبطال واقتراب فريقه من حسم لقب البر

{ لــنــدن- وكــاالت: كــشف تـــقــريــر صــحــفي إســـبــاني عن رغــبــة
ــيـرلـيج من خالل نـيـوكـاسل فـي إحـداث مـفـاجـأة كــبـرى في الـبـر
الــتـعــاقــد مع أحــد األســمــاء الالمــعـة في أوروبــا لــقــيــادة الــفـريق.
واقتربت مـلكية نيوكاسل من االنتقال لـألمير محمد بن سلمان بعد
االتـفـاق الـذي  بـيـنه وبـ مـايك آشـلي مـالك الـنـادي علـى شرائه
مـقـابل  300 مــلـيـون جـنـيه إســتـرلـيـني. وبـحـسب مــوقع "ديـفـيـنـسـا
سيـنترال" اإلسباني فإن اإلدارة اجلديدة لـنيوكاسل تفكر في إسناد
ـديـر الفـني لـريال مـهـمة تـدريب الـفريق لـلـفرنـسي زين الـدين زيدان ا
ـنح زيـدان راتـبًا يـصل إلى ضـعف ما مـدريـد. وتـخطط إدارة نـيـوكاسل 
يـتقاضاه في ريـال مدريد (نحو  25مـليون دوالر) من أجل إقنـاعه بقيادة
قبـلة. وال يعـتبر زيـدان هو الوحـيد على ـاكبايس فـي السنـوات ا مشروع ا
ـرشــحـ لــتـدريب نــيـوكــاسل فـهــنـاك أيــضًـا مــاكس ألــيـجـري في الئـحــة ا

وماوريسيو بوكيتينو لكنه يأتي على رأس الالئحة.
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يـا أصـدقـائي لــقـد انـتـهى األمـر". وأضـافت
"قـلت له مـاذا تــقـول? ورد قـائال "نـعم وطـلب
من إدواردو أرتــالـــدي احلــديث إلى الــرعــاة
وقـال أريد أن أكـون واضـحـا مـعهم. ال أدري
إن كـنـت سـأتـوقف لــسـتـة أشــهـر أو عـام أو
لـألبـــــــد". ولـم يـــــــنــــــــفـــــــذ
ديـوكـوفيـتش خـطط
اعـــتــــزاله وعـــاد
بــقــوة لــيــفــوز
بــــبــــطــــولــــة
ـــبـــلــدون و
في يـولــيـو/
تـــــمــــــوز من
العام نفسه.

دبي ليعزز مسيـرته اخلالية من الهزائم إلى
تلك الالعب السويسري  21 مباراة.  و
الكبير فيدرر أيضا الرقم القياسي في أطول
ـي إذ بقي فـتـرة عـلى قمـة الـتـصـنـيف الـعا
ـدة  310 أسـابــيع من بـيــنـهـا عـلى الــقـمـة 
 237 أسبوعا متتاليا مقابل  282و122
لـديوكـوفـيتـش.  ويكـمل فـيدرر  39عامـا في
أغـــســــطس/ آب وقـــال ديـــوكـــوفـــيـــتش إنه
يـتـصـور أنه سـيـسـتـمـر في الـلـعب حـتى
يبلغ  40 عامـا.  وقال الالعب الـصربي

رء. "ال أؤمن بـوجود حـدود لـقـدرات ا
أعـتــقـد أن احلـدود هي مــجـرد أوهـام
يصنعها غرورك أو ذهنك".ومنذ فترة
لــيـست بــعــيـدة كــان لـديــوكـوفــيـتش
نظـرة مخـتلفـة تمـاما لـلتـنس.  وبعد
ـجـمـوعـتـ مـتـتـالـيـت اخلـسـارة 
ــصــنف في أمــام بــنــوا بــيــر غــيــر ا
ـفـتوحـة عام 2018 بطـولـة ميـامي ا
قـالت إيــلـيـنـا زوجـة ديــوكـوفـيـتش إن

الالعب الصربي كان مستعدا لالعتزال.
قـابـلة "قـال لي إنه سـيعـتزل وقالـت في ا

وكـان هذا حـقـيـقيـا. لـقد خـسـر في مـيامي.
ة مروعة. بعدهـا قال لنا تعلمون كانت هز رئيس فريق مرسيدس توتو فولف

{ واشـنطن- وكـاالت: أعلـنت صالـة مزادات سـوثبي أنه 
بيع زوج من أحذية تدريب العب كرة السلة األمريكي مايكل
بلغ قـياسي قدره وقـعة باسـمه  جـوردان التي ارتداهـا وا
ــــزادات.  وارتــــدى أســــطــــورة  560ألف دوالر فـي أحــــد ا

الــلـعــبــة حــذاء نــايـك ذي الــلـونــ األبــيـض واألحــمــر "أيـر
ــــلــــعب عـــام  1985وفـــقــــا لـــلــــمـــوقع جـــوردان  1إس" في ا
اإللـكـتـرونـي لـسـوثـبي واصــفـا حـالـة احلـذاء بــأنـهـا "جـيـدة

باراة".  بشكل عام وبعالمات ا
وبــدأت تــقـــد الــعــطـــاءات عــلى زوجي احلـــذاء الــلــذين 
قاس  13و5ر 13قـبل أكثر تـصنيعهـما خصيـصا جلوردان 
شـتري على من أسـبوع في نيـويورك.ولم يتم مـعرفة هـوية ا
الـفــور.  ويــعـادل ســعـر الــبـيـع الـنــهـائي  4 أمــثــال الـســعـر
الـتقـديري األولـي لسـوثبي حـيث كان يـدور حول  150 ألف
دوالر.  و كـســر سـعـر مــزاد قـيـاسي ســابق حلـذاء "مـون
ـاضي حيـث  بيـعه بـسـعر شـو" لـنـايك عام  1972الـعـام ا
ــزادات إن نــايك  500ألــفــا و 437 دوالر.  وقــالـت صــالــة ا

البس بتوقيع جوردان عام أنتجت خط إنتاج من األحذية وا
ـــرة األولى الــتـي تــقـــوم بـــهــا شـــركــة األدوات  1984وهي ا

ـاذج ــثل ذلك مـا مـهـد الـطـريـق لـلـكـثـيـر من  الـريـاضـيـة 
تعاون الالعب التي نراها اآلن".
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{ روما- وكـاالت: كشف تقـرير صحـفي إيطالي شـرطًا وحيدًا
حـدده يـوفنـتوس لـلـموافـقـة على رحـيل العـبه البـوسنـي ميـراليم
بـيانـيتش إلى بـرشلـونة. وزعـمت صحـيفـة "سبـورت" الكـتالـونية
أن يـوفـنـتوس اتـفق مـع برشـلـونـة عـلى ضم نـيـلـسـون سـيـمـيدو

مقابل الـثنائي ميرالـيم بيانيتش ومـاتيا دي تشيـليو باإلضافة إلى 25
مليـون يورو.  وبحسب شـبكة "سكـاي سبورت إيطـاليا" فإن بـيانيتش لن
ينضـم إلى برشلونة إال في حالة حصول يوفنتوس على خدمات البرازيلي
آرثر ميـلو مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيانكونيري ليس مهتمًا بشكل
خاص بسـيميـدو. ويبدو أن انـتقال آرثـر ليوفـنتوس مـعقد لـلغايـة بعد أن
أعلن الـنجم البرازيلي نيته البـقاء في كامب نو وعدم رغبته في الرحيل.
وال يــزال بـيـانـيـتـش مـرشـحًـا لالنـتــقـال إلى أكـثـر مـن نـادٍ في صـفـقـات
تـبادلـية من ضـمنـها مـانشسـتر يـونايـتد من أجل بـول بوجـبا وباريس
ســان جــيــرمــان من أجل لــيــانــدرو بــاريـــديس وتــشــيــلــسي من أجل
جـورجيـنـيو. ويـقدر يـوفنـتوس قـيـمة بـيانـيتش بـحوالي  40-30 مـلـيون
يورو لـذلك لن يستخدمه بـاإلضافة إلى ماتيـا دي تشيليو و 25مليون

يورو نقدًا مقابل وصول سيميدو. 

{ مـدن- وكاالت: فـاز بـايرن
مــــيــــونخ عــــلى مــــضــــيــــفه
يونـيون بـرل بـهدف دون
رد ضمن مـنافـسات اجلـولة

اني.  26من الدوري األ
ســـجـل ثـــنــائـــيـــة الـــفـــريق
الـــــــــبــــــــافــــــــاري روبــــــــرت
لــيـفــانــدوفــســكي من ركــلـة
جـزاء وبـنجـامـ بـافارد في
ـثــيـر الـدقــيـقـتـ  40و.80 ا
أيضا أن نـفس الثـنائي سجال
في شـــبــاك بـــرلــ في مـــبــاراة
الـدور األول الــتي انـتـهت بـفـوز
بـايـرن مـيـونخ .1-2 رفع بـايـرن
رصـيده إلى  58نـقطـة لـيـعزز
موقعه في الـصدارة بفارق 4
نـقـاط عـن مالحـقه بـوروسـيـا
دورتــمــونــد بــيــنــمــا جتــمـد
رصيد يونيـون برل عند 30
ركز الـثاني عشر. نقطـة في ا
كان الشـوط األول متكـافئا حيث
ـرمى تـبــادل الــفـريــقـان تــهـديــد ا
وكـاد لــيـفــانـدوفــسـكي أن يــسـجل
هدفـا مبـكرا إال أن تـسديـدته علت
الــعــارضــة. ورد اجلــنــاح األيــســر
لـيـونـيـون بـرلـ مـاريـوس بـولـتر
بــفــرصـــة خــطـــيــرة تــصـــدى لــهــا
مانويل نوير كما أزعج النيجيري
أنــطــوني أوجــاه مــدافـعـي بــايـرن
ـينا ويـسارا وكاد أن بتـحركاته 
يــســجل بــتـســديــدة مــرت بــجـوار
القائم األيـسر.  في الدقـيقة 18
ســجـل تــومــاس مـــولــر هــدفــا
لبايـرن بعد مـتابعـة كرة زميله
جنـابري إال أن حـكم اللـقاء لم
يـحتـسبه بـداعي التـسلل بـعد
الـلـجـوء لـتـقنـيـة الـفـيـديو.  مع
مــــرور الــــوقت أحــــكم بــــايـــرن
سيـطرته عـلى مجـريات األمور
وضـغط بــقـوة حـتى ورط لـيـون
جوريتـسكه دفاع يونـيون برل
فـي ركــــــلـــــــة جــــــزاء ســــــددهــــــا
لـيـفانـدوفـسكـي بنـجـاح.وقبل أن
يــطــلق احلــكم صــافــرة انــتــهــاء
الــشــوط األول ســدد بــنــجــامـ
بافارد كرة خطـيرة بجوار القائم
األيسـر.  تغـير الـسينـاريو تـماما
في الــشـوط الـثـاني وسـار الـلـقـاء

اني u“∫ حقق فريق البايرن فوزاً معنوياً في سباقات الدوري األ
اجلـاري بـالـتـدريــبـات اجلـمـاعـيـة
وسم وستـستمر تمهـيدا لعـودة ا
في الـتـدريـبـات الـفـرديـة. وأضافت
الـصـحـيـفـة: "مـجـلس احتـاد الـكرة
ـــاضي بـــطــلب تـــقـــدم اجلــمـــعــة ا
لــــلـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلى
الـبـروتـوكـول الـصـحي السـتـئـناف
الـنشـاط الريـاضي بـإجراءات أقل
صــرامــة عـلـى اعــتـبــار أن بــعض
هــذه الـشـروط صـعـبـة الـتـحـقـيق".
وجـاء هـذا الـطـلب عـقب االجـتـماع
الــذي دار بــ الــرابــطــة واالحتـاد
اإليـطـالي لـلـعـبـة واحتـاد األطـبـاء
ــــثل أطــــبـــاء الــــريـــاضــــيــــ و
الرابطة حيث  عرض مقترحات
بـديـلـة لـتـسهـيل عـودة الـتـدريـبات
اجلــــمــــاعـــــيــــة ومن ثم الــــدوري.

فـي اجتــــاه واحــــد نــــحــــو مــــرمى
أصــــحـــاب األرض حــــيـث أضـــاع
جـرويـتـسـكـه وكيـنـجـسـلـي كـومان
وجنابـري أكثر من فرصـة خطيرة;
بــــســــبب الــــرعــــونــــة فـي إنــــهـــاء
الهجمات. ومن ركلة ثابتة جديدة
لـــعب جــوشــوا كـــيــمــيـــتش ركــلــة
ركـنــيـة ارتـقى لـهـا بـافـارد بـرأسه
فـي الــزاويـــة الـــيـــســـرى مــســـجال
الــهـــدف الــثـــاني. اســتـــغل مــدرب
يـونـيـون بـرلـ الالئـحـة اجلـديـدة
بـــإجــــراء خـــمـــســـة تـــبـــديالت في
الـشــوط الـثـاني إال أن فـريـقه كـان
بال أنـــــيــــاب ولـم يــــهـــــدد مــــرمى
الـبـافـاري سـوى مـرتـ بـتـسـديـدة
ن لـبــرومــيل بــجــوار الـقــائم األ
بــيــنــمـــا تــصــدى مــانـــويل نــويــر

وأوضـحـت الــرابــطـة: " حتــلــيل
نـــقــــاط الـــبـــروتـــوكــــول صـــعـــبـــة
الـــتـــحـــقـــيق و عـــرض -بـــروح
قـتـرحات الـتي قد بـنّاءة- بـعض ا
شـاكل".  يـذكـر أن النـقـطة تـنـهي ا
الـتي أثـارت الـشـكـوك بـالـتـحـديد
بـــ أنــــديـــة الـــدرجــــة األولى هي
ضــرورة احــتـرام أي فــريق لـفــتـرة
احلــجــر الــصـحي لـ 15يــومـا في
حـالــة ظــهـور أي حــالـة إيــجـابــيـة
خالل مـعـسـكـر الـفريـق.  وما زالت
هــذه الــقــضــيــة مــحل نــقــاش بـ
وزارتـي الـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة
والـصـحـة وبــ الـلـجـنــة الـفـنـيـة
الـعـلـمـيـة وهـو مـا سـيـتـسـبب في
تأجيل بدايـة التدريبـات اجلماعية

وعد الحق.

لـتسـديـدة قويـة لفـيـليـكس كروس.
أمــا هـــانـــز فـــلـــيك مـــدرب بـــايــرن
مـيـونخ فـاكـتـفى بـثالثـة تـبـديالت
فقط نشط منها كـومان فقط بينما
كـان إيــفــان بــيـرشــيــتش والالعب
الـشـاب مـيكـائـيل كـويـسـانسي بال
بـصـمـة. وكشـفت تـقـارير صـحـفـية
إيـطـالـيـة أن أنـديـة دوري الـدرجـة
األولى "الـــــســـــيــــري آ" لـن تـــــبــــدأ
تـدريـبــاتـهـا اجلــمـاعـيــة كـمـا كـان
مـــنــتــظـــرا. وذكــرت صــحـــيــفــة "ال
جازيـتا ديـلو سبـورت" أن اللـجنة
الــطـبــيـة-الــفــنـيــة لم تــوافق عـلى
مقترحات تدابير السالمة البديلة
التي أقـرتهـا الرابـطة. ويـعني هذا
الــــقـــرار أن األنــــديــــة لـن تــــعـــاود
نـشــاطـهـا بـدءا من  18مـايـو/أيـار

العب التنس
نوفاك

ديوكوفيتش
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ليبيا "اجلماهيرية العربية الليبية
الـشـعـبـيـة اإلشـتـراكيـة الـعـظـمى".
ومثل هذه التسـمية السداسية في
حـد ذاتهـا تشـكل حسـاسيـة وقد ال
يـتم الـتعـبـير عـنـها إالّ أنـهـا باقـية

في النفوس.
W¹—U cð —u

عند الـتأمل في الصورة الـتذكارية
الــتي إلــتُـقــطت لــلــقـادة اخلــمــسـة
مــبـتــســمـ وفي مــضــمـون إعالن
قـــــيـــــام إحتــــادهـم كـــــان هــــنـــــالك
إســتــبــشــار مـغــاربـي- مـشــارقي-
ـــا  الـــتـــوصل إسالمي-دولـي 
إليه. إحتـاد إقلـيمي يـرتاح لـقيامه
اإلحتاد األوروبي الذي مضى على
فـكـرة الـتـأسـيس سـبـعـة عـقـود (9
أيـار  1950) وعــلى بــدء إنــطالقه
ربع قــرن ( 18نــيــســان 1965) ثم
إكـتـمل اإلنــضـمـام عــلـيه دولـة إثـر
دولـة. ولقـد صـمد هـذا اإلحتاد ألن
نـسـبـة احلـسـاسـيـات كانـت قـلـيـلة
جــداً وإنـحــصــرت في بــريـطــانــيـا
ـــانــيــا حـــيث كل من وفـــرنــســا وأ
الــدول الــثالث تــمــلك مــواصــفــات
القيادة ب معنـوية ومالية وتميز
دولي. كمـا أن قيـام إحتاد مـغاربي
يـــخــفف كــمــا "مـــجــلس الــتــعــاون
اخلــلـــيــجي" الــعـبء وبــالــذات في
تـمــيـز الـســيـاسـات عن اجلــامـعـة
الـعـربـيـة. لـكن مع كـثـيـر األسف لم
يـــحــلـق هــذا اإلحتـــاد وبــقـي مــثل
طــائــر جــمــيل مــكــســور اجلــنــاح.
ودخــلت الــصــراعــات واحملــاوالت
اإلنــقالبـيـة والـتــنـاقض في إتـخـاذ
نأى عن التشاور جتعل واقف  ا
من الصعب إعتماد دورية اإلنعقاد
وتـرجــمــة بـعض مــضــامـ إعالن
قيـام اإلحتـاد إلى فعْل ومـنهـا على

ــثـــال ال احلــصـــر "إن مــا ســـبــيـل ا
غـرب الـعربي تـتـوفـر علـيه بـلـدان ا
مـن إمـكــانــات بـشــريــة وطــبـيــعــيـة
ـواكـبـة وإســتـراتـيــجـيـة تــؤهـلـهــا 
ــرتَــقـبــة في الــعــقـود الــتــطـورات ا
ــقــبــلــة..." و "إن مــغــربــاً عــربــيــاً ا
مـوحداً يـشـكل مرحـلـة أساسـية في

طريق الوحدة العربية".
اآلن وقـد ووريت احلــسـاسـيـات مع
الـــقــــادة األربـــعــــة الـــذيـن رحـــلـــوا
(احلـــــسـن الـــــثـــــاني. بـن جـــــديــــد.
الــقـذَّافي. بن عـلـي) وبـات اجلـنـاح
ــــغـــاربـي في مــــرمى الــــتـــدخالت ا
األجـنبـيـة وبالـذات الـتدخل الـتركي
األردوغـاني عــلى نــحــو مـا يــحـدث
داخل ليبيـا والتعامل معـها بذئبية
كـونـها مـثل شـاة مسـتـضعـفـة بات
من مــصـــلــحــة اجلــمــيع مع تــنــوع
ظــروف كل دولـة وحــاجــتــهــا إلـيه
ـــــغــــــاربي وضْـع إعالن اإلحتــــــاد ا
بـرسم إعادة الـتمـعن في مـضامـينه

وحتويلها إلى فعل جاد.
وفي ضـوء تلك اإلسـتـعادة يـنـكفىء
الــــــذئـب الــــــذي يــــــرى فـي خاليــــــا
اخوانية في دول اجلـوار الليبي ما
يشجعه عـلى مواصلة إعتـبار ليبيا
غاربي إذ يكفي أنها اسكنـدرونَه ا
األمـة ضـيـاع لـواء اسـكـنـدرون أحـد
فلذات كبد الوطن السوري. وعندما
غاربي على أيدي يتحول اإلحتـاد ا
اجلـــيل الـــوارث مـن حـــكـــام الــدول
اخلــــــمـس مـن مـــــجــــــرد إعـالن إلى
تفعيل ما إتفق عليه األسالفووضْع
ـضامـ مـوضع التـنفـيـذ ينـكفىء ا
الذئب وتسْلم الشاة التي تاهت عن
ربـعـهـا... بل حـتى لن يـجـرؤ الذئب
على اإلنقضاض بالتدرج عليها من

نصة التونسية. ا

. وإلى ذلك إن ـثـلون أحـزاباً نواب 
جتـربة إسـناد رئـاسـة احلكـومة إلى
ـعـارضـة كـانـت خـطوة من هـو في ا
ــمـــارســة مــتـــقـــدمــة عـــلى طـــريق ا
ـقــابل هـنـالك ـقـراطــيـة. وفي ا الـد
أربع دول مـحـكــومـة من عــسـكـريـ
بـــثــيـــاب مــدنـــيــة. ولـــكل من هــؤالء
اجلـــنــراالت رؤيــة لــتــســيــيــر أمــور
ــمـارسـة الـدولــة ال حتـبــذ مـســألـة ا
ـقــراطـيــة وفق األصـول وهـذا الــد
ليس كل أوجه الـتبـاين حيث هـنالك
دولــتــان نــفــطــيـتــان هــمــا اجلــزائـر
ولـيـبـيـا يـرى جــنـرال كل مـنـهـمـا أن
الـــذهب األســـود يـــجـــعل كـــفـــته في
مــيـــزان صــيــاغــة الــســيــاســات هي
الــراجــحـــة نــســبــيـــاً ســواء جلــهــة
عـــاصـــمـــة اإلحتـــاد أو جلــهـــة رسم
الـــســيـــاســـات. ومع أن اجلـــنــراالت
األربــعــة ظــهــروا عــنــد إعالن قــيــام
اإلحتــاد يــوم اجلــمــعــة  17شــبــاط
 1989على العالم العربي بجناحيْه
شارقي بـكامل قيـافتهم غـاربي وا ا
ـــلك احلــسن ــدنـــيــة إلـى جــانب ا ا
ـسـكـاً الـثــاني بـبـدلـتـه الـبـيـضــاء 
باليـد اليمنى زين الـعابدين بن علي
جـنـرال تونس وبـالـيسـرى الـشاذلي
بـن جــديــد جـــنــرال اجلــزائـــر يــلــيه
مـعـاويـة ولـد سيـدي الـطـايع جـنرال
موريتـانيا ثم مـعمَّر الـقذَّافي جنرال
ليـبيـا الذي إرتـدى الثوب الـتقـليدي
الــلــيــبي األبــيض إالّ أن كالً مــنــهم
كـان في داخـله عـسـكـريـاً وبـإمـتـياز.
وهـكــذا كـان اإلحتـاد مــنـذ الـلــحـظـة
األُولى خـلطـة مـدنيـة- عـسكـرية إلى
جـانب أنـهـا وفق تـنـوع الـتـسـمـيات
ـقراطية كانت: ملـكية جـمهورية د
شـــعــــبــــيـــة وجــــمـــهــــوريــــة فـــقط
وجمـهوريـة إسالميـة. وحدهـا كانت
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حللت اهال ونـزلت سهال ومرحبـك الله ومسهـلك وانت جتلس على
كرسي رئاسة الوزراء بعد والدة قيصرية في عطارة السياسة التي
ـر مـن دون أن تـنــتــفع وعــلى حــد قــولــهم تــنـفّع. ـوسـم  لم تــدع ا
فالسياسـة العراقية كـما تعرف الدين لـها فهي مثل العـاصفة فأما
ترفع السياسي واما تدفنه وهي بال رحمة وال اخالق وال دين. فكم
مرشح من قبلك غـازلتهم عطارة الـفساد كذبـا وخداعا وغدروا بهم
في حلـظــات احلـسم الن الــبـعض لـم يـعـطــهم مـا ارادوا والــبـعض
ا كانت والدتك اآلخر رفع الكارت األحمر ضـده من غير بالده ور
عــســيــرة بــ الــكــارت األحــمــر واالخــضــر والــتــهــديــد والــوعــيـد
والصـفـقات واالخـوانيـات لـكن شاء الـقـدر ان حتصل عـلى الـكارت
األخـضـر بـشـروط بـعـضــهـا مـعـروفـة الـنـسب لــكـنـهـا لـيـست سـرا
غامـضا في جتـربة الـسيـاسة الـعراقـية لـكن الكـارت األحمـر مازال

وعودة.    وقف وتكتمل الكابينة ا مرفوعا حتى ينجلي ا
عادلة  وفي جتارب السياسة العراقية ومفاتيحها ومغاليقها تبدو ا
اشبه بـقول ونـستـون تـشرشل (يـعيـد التـاريخ نـفسه ألن احلـمقى لم
يفهـموه جيدا) والـسياسـة عندنـا أصبحت مـثل االوصاف الشـعبية
في زمن الـكـورونـا مـكـونـات اللـيـمـون مع اخلـل وقلـيـل من الـثوم أو
ـلح وبـعض من عسـل النـحل مع حـبة الـبـركة كثـيـر من الثـوم مع ا
وهي وصفة تصلح ان يتناولها الرئيس لكي يفهم ماذا يريد الشعب
ثخن بجـراح رعاع السـياسة وقتـلته. وقيل ان دخـول احلمام ليس ا
ـسؤوليـة ليست سـهلة واليصح كاخلروج مـنه ودخولك الى موقع ا
اخلروج منه من دون فعل مؤثـر فال نحتاج اليـوم الى قنابل صوتية
ـوبـايل او زيـارة مـيـدانـية في االجـتـمـاعـات الـرسـميـة او مـن خالل ا
استعـراضية لـلدعـاية ألن الذاكـرة العراقـية ليـست مثـقوبة ويـنبغي

التوقف عن االستخفاف بالذات والذهنية العراقية. 
لعـلـها مـفـارقة مـلفـتـة للـعـراقيـ ان تـكون الـعـرابة الـدينـيـة هي التي
وتى يـقررون حـياتـنا ونـظامـنا ويـؤسسـون لنا حتدد مـستـقبـلنـا وا
نظامنا الـزواجي ومساحة قبـورنا وطريقة تفـكيرنا وانوع االكالت
ـوتى ويجبرونا للوقـوف صيفا وشتاء حتى يأتي التي نأكلها على ا
نتظـر ويختارون مالبس نسـاءنا وزخرفة عيـونهم فأحزابنا كودو ا
أصبحت مغـا تقسم واسالـبا توزع كأنـها دكان عطـارة توزع لنا
البركـات بينـما الواقع هـم شلة من لـصوص يرتـدون مالبس فاخرة

واطن. نسيجها من دم الشعب ومكاتب مصنوعة من عرق ا
ال اقول علـيك إيرانيـا او أمريكـيا ولن اتقـمص الشخـصية الـعراقية
التي قال عنها ابن مـدينتك الكاظـمية العالم الكـبير على الوردي (ما
يمة البعض الذي يعجبه العجب) ولن أكون حتت تأثير همسات و
ال يرى األشياء اال بلونه األسود او األبـيض او لبعض العقول التي
مازالـت مؤجـرة لألحـزاب والـقـبـائل والـقومـيـات بل سـأخـتـار عـقلي
ـقــيــاس عــلم األفــعـال بــدال من اآلراء ووجــهــات الــنـظــر. وســأبـدأ
كن لـعراقي ان يـتنـازل عنه وهـو العراق قـياس األول الـذي ال  با
ومــنـســوب عــراقــتــيك في ان حتــافظ عــلــيه في عــيــونك وضــمــيـرك
فالعـراق ال يريد اال رجـال تليق بـعراقـيتهم تـابع له ال متبـوع عميل
ــطــاع ال الـطــائـع الـصــانع ال الن الــعــراق هـو الــســيــد الــوحــيــد ا
صـنـوع واحلـاكم ال احملـكـوم ألن العـراق وطن الـعـشق واجلـمال ا
ـكن ان يـعـيش فـيـه قاتـل وعـميـل وسـاقط ومـرياع والـثـقافـة وال 
متخوم بالفساد وعاهر مأبون يدمر وطنا من جذوره ويقتل شبابه
ويـجـوع عـلــمـاءه ومـثـقــفـيه.   هـنــاك يـا صـاحـبي جــنـوبي مـصـاب
باحلسـد ومظـلوميـته اكتـوت بذوي القـربى (وظلم ذوي الـقربى اشد
هنـد) حيث تـسحق انسـانيـته باجلوع مضاضـة من وقع احلسـام ا
والفـقر والـبطـالـة وتنـهب ثرواته وتـسمم اسـمـاكه ويقـتل باألفـيون
وشمالي ال يـجد من يحـميه يسـتيـقظ صباحـا على مديـنته ليـجدها
نـصـفـهــا مـدمـرة واألخـرى حتت انــتـداب الـغـريـب وشـرقي تـقـطع
بسـاتـيـنه وحتـرق مـزارعه وتسـرق ثـرواته وتـسـلب هـويـته وغربي
يبحث عن نـصف اهله في سجون الـوطن وخيمـات الذل والتـهجير
ومكتـوب علـيه مواطن حتت التـجربـة! وانت أيها الـكاظـمي تعرف ان
(طراطير) السـياسة وزعاطيـطها  جلبـوا العار للوطن فـقد قتلوا كل
شيء جميل كان محل فخرنا  قتـلوا فينا احالم اطفالنا  وصدروا
ـاضي وطـقـوسه وانـعـشـوا فـيـنـا الـوالءات الـطـائـفـية لـنـا غـيـبـيـات ا
والديـنـية والـقومـيـة وجلـبـوا لنـا بـسيـاستـهم داعش الـفـساد والـقتل
بل هدمـوا فيـنا وقـانون الـسالح وكا الـصـوت والتـهجـير الـقـسري
وجعـلونا اشـتاتا وزرعـوا بذور الـعمالـة في اوطاننـا  جذوة الوطـنية 
ــاء والـكــهـربــاء والـغـاز والــنـفط لـدول مــخـتــلـفـة نــسـتــجـدي مــنـهم ا
واخلضروات والـرقي والل والـبصل  بل اصـبحنـا خزينـا لألفيون
واخملدرات وحبوب الهلوسة لقتل شباب الوطن. فأي وطن هذا الذي
ـنح اجلاهل وقاطع يكافئ الـقاتل والـلص والفاسـد ليكـون وزيرا و
الطـرق وراعي الـغنم والـبـعـير درجـة سـفيـر!ال نـريد مـنك ان تـمسك
عصا موسى لتغير األحوال بسـرعة البرق ألننا نعرف ما تركوا لك
اجلـهـلـة من حـمل مـداه ثـقـيـال وبالء وبـيال فـأنت الـيـوم جتـلس في
صـحـراء جــرداء ال زرع وال اقـتـصــاد والمـصـانع والحــيـاة صـاحلـة
للـبـشـر فـكان الـله في عـونك مـثـلمـا كـان الـله في عـون الـشعب مع
الرعاع طيلة هذه السنوات الـعجاف. وكل ما نريده ان تكون عراقيا
في وطن وزاهــدا بــالــوطــنـــيــة ونــريــد وطن فــيه مــواطــنــة وعــدالــة
االجـتــمـاعـيــة وبـيـت عـراقي واحــد ال بـيـوت شــيـعــيـة والســنـيـة وال
مسيحية وال اوقاف دينـية تتنابز باأللقـاب نريد وقفا عراقيا واحدا
يـجـمع كل األديـان وعـراقـا سـيـدا لـنـفسـه ال مـحـكومـا مـن اخلارج.
بالعربي الفصيح يريد الشعب مـنك ان تكون منقذا للعراق بأفعال
رجل دولة ال ظـاهـرة صوتـيـة وأن جتـعل القـانـون هو الـسـيد االول
نفلت الكل سواسية امامه وليس امام احلاكم وان جتعل السالح ا
سالحا للشعـب وليس لقتله وان تـقلع جذور العـملية الـسياسية من
ة الـكـاحلة جذورهـا بـانتـخـابات مـبـكرة لـلـخالص من الـوجوه الـقـد
الـتي قـتـلت جـمـال الـعـراق وهـيـبتـه وجـعـلوه فـي آخـر األوطان وان
وتـعـيد تـفتـح ملـفـات الـفـسـاد بـقـوة فـتـبـدأ من األعـلى الى األسـفل 
ن سـرقت نـقــدا اوجـرفت كــرواتب رفـحـاويــة وحـزبـيـة ـلـيــارات  ا
واالهم ان تـثـأر لـدمـاء شـهـداء الـوطن من الـشـبـاب الـذي وجـهـاديـة 
ليـشيـات بدم بـارد. وان يكـون مانديال قتلـتهم احلـكومـة السـابقـة وا
ايقونـة التسـامح حاضـرا في بناء الـوطن. ال نريـد ان يستـمر الوطن
مـخـتـبـرا لـتـجـارب اجلـهـلـة والـغـيـبيـون وال ان يـكـون الـوطـن وصـفة
شعبية لعطـار سياسي ساذج يقول لنـا بأن خالص الوطن هو قطعة
خضـراء من الـقمـاش وبصـقـة جاهل لـلـشفـاء وعبـاءة سـوداء فيـها
البـركة او من يـقول لـنا آخـر كثـيـر من الكـمون مع قـليل من اخلل
وكثيـر من زيت الزيـتون ألن الـعراق هو الـوصفـة السحـرية الـوحيد

للبقاء!
{ استاذ ودكتور
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الـ"يـــورو" عـــمـــلـــة مـــوحَّـــدة لــدول
اإلحتــاد تـنــسي الــفــرنــسي فــرنـكه
ـاني مـاركه... واإليـطـالي لـيـره واأل
وهـكــذا ال مـجــال لـلــتـحـسـس. هـنـا
تـصبح بـريطـانيـا حالـة إستـثنـائية
ـتـوج كـونــهـا تـمـســكت بـاونــدهـا ا
وإسـتـمـرت عـلى تـمـسـكـهـا هذا إلى
أن كـــان االنـــســـحـــاب بــفـــعل إرادة
أكـثـريـة شـعـبـيـة وحـزبـيـة جتاوزت
ئة بقليل. لكن حتى اخلمس في ا
ــوافــقــ عــلى االنــســحــاب غــيــر ا
مــتـمـســكـون بـعــمـلــتـهم كـمــا بـعـلَم

لكتهم.
wÐ—UG  ÕUMł

مــــا نـــريـــد قــــوله إن دول اجلـــنـــاح
ــغـاربـي من األمــة إرتــضت مــبـدأ ا
اإلحتـاد إالّ أن الــبـعض مــنـهــا كـان
ـكانة والـزعامة ـسألة ا مسـكوناً 
ـجـمـلـها فضـالً عم أن الـتشـكـيـلـة 
كـانت ال تشـجع عـلى الثـبـات حيث
هـنـالك دولـة مـلـكـيـة فـيـهـا حـكـومـة
خـاضـعــة لـلـمـحـاســبـتـيْن: من هـرم
ـــلك ومن الـــســـلــــطـــة الـــذي هــــو ا
ان الـذي يـتـوزع على مـقـاعده الـبـر

الـتـثـبيـت والتـفـعـيل حـاله من حال
"مـــجـــلس الـــتـــعـــاون اخلــلـــيـــجي"
كـإســتـنــسـاخ لـلــصـيــغـة ومن حـال
"اإلحتـاد األوروبي" كون أرض دول
غاربي ومنها على سبيل اجلناح ا
ـثـال السـاحل الـليـبي الـذي يبـعد ا
ثالثــة أربــاع الــســاعــة طــيــران عن
ســاحـل إيــطــالــيــا إحــدى جنــمــات
اإلحتـــاد األوروبي الــــذي يـــحـــافظ
عـلـى حـيـويـته في ظل شـيـخـوخـته
التي جتلت وقد مضت سبعة عقود
عـــلى تــــأســـيـــسـه. ومَن كـــان هـــذا
جواره ال بد يتأثـر ويقتبس ويأخذ
في اإلعــتــبـار عــوائــد اإلحتــاد بـ
ـتـجـانسـة أصالً ذلك الـدول غـيـر ا
أن كـالً من دول اإلحتــــــاد األوروبي
لـهـا لــغـتـهـا الـقـومــيـة ولـهـا أيـضـاً
ديانـتها وثـقافـتها وخـصوصيـتها
لكن هذا ليس مدعاة حتفُّظ على أن
يـــكــون لــهـــذه الــدول بــيـت يــجــمع
شـــمـــلـــهم مع إحـــتـــفـــاظ كـل دولــة
بـخـصـوصـيـتـهـا وعَـلَـمـهـا ولـغـتـها
وديـانتـهـا. وأمـا الـعـمـلـة الـوطـنـية
فــهـذه من الــطـبــيـعـي صـهْــرهـا في

في زمـن احلـجْـر مع أفـراد الـعـائـلـة
بـداعي احلـذر مـن لـسـعـة كـورونـية
ـن حــوله من تُـــلــحق األذى به أو 
ـرء من تنويع كبـار وصغـار يُكـثر ا
احملـــطــات الـــفـــضـــائــيـــة بـــغــرض
الــتـســلـيــة والـتــرويح عن الــنـفس
فــضالً عـن تــنــاسي الـــتــشــوق إلى
الـشــراب والـطــعـام في إنــتـظـار أن
ــغــرب من ــؤذن حلـــلــول ا يــؤذن ا

اليوم الصْومي.
ــواطن في دول وبــالــنــســبــة إلى ا
غاربي من األمة فإنه كما اجلناح ا
شـقـيقه الـلـيـبي الذي يـكـابد ويالت
الــعـــبث بــأمــنه مـن جــانب إقــحــام
تــركــيــا األردوغــانـيــة نــفــســهـا في
تقرير مصيره فإنه في حلظة تأمُّل
في ما يراه وما يسـمعه عما يجري
لـليـبيـا وعلى أرضـها يـسأل نـفسه:
هـل كـانت حـال لـيـبـيـا كـمـا اآلن لـو
غـرب الـعربي" أن كُتب " ?إحتـاد ا
يــنـــتـــقل مـن مــجـــرد احلـــبــر عـــلى
صفحات حتـمل تواقيع قادة الدول
غربية اجلزائر ملكة ا اخلمس (ا
تــونس لـيــبــيـا مــوريــتـانــيـا) إلى
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ــــــنـــــهـــــاج  اي كل شـيء في هـــــذا ا
سؤولية اكبر سيكون العبء كبير وا

واإلجنازية أقل.
ــنــهــاج الـوزاري نــعم لــقــد تـضــمن ا
ــحــاربـة االرهــاب وحــصـر تــعــهـداً 
الـسالح بـيد الـدولـة  فـما أمـكـانـيات

احلكومة في معاجلة ذلك?
W−NM2Ë W¹u

ـسألـة األولى (الـفـسـاد) في الـعراق ا
لـم يــعــد حــالــة كــمـــا في مــعــظم دول
تـقـدمة) بل ـتـقدمـة وغـيـر ا الـعالم (ا
ــواصـفـات اصــبح ظـاهــرة تـتــمـتع 
نهجة ومحمية جتعل منها قوية و
ا االمـر سـيـحـتـاج الى حـكـومـتـ ر
لكي تستطيع تفكيكة ومن ثم تتعامل
ــواجــهــة وفـي اطـار مــعه في اطــار ا
ــكـافــحــة وفي اطــار جتـنـب اعـادته ا
سـألة هي للـحيـاة مـرة اخرى هـذه ا
صعـبة جـداً على حـكومـة انبـثقت من
ـــتـــعب .. مـن رحم مـــصــاب الـــرحم ا
اصــابـة مـزمــنـة وتـكــاد تـكـون قــاتـلـة
ـرض الــفـســاد. ثم يـأتي (الــتـحـدي
االمــني) لـيــمـثل عــنـوان من عــنـاوين
التحـديات الكـثيرة في الـعراق  فهذا
التحدي متفرع ماب (حتدي ارهاب
ـة مـنـظمـة) وهـذا يـعني حتـدي جر
ان مــوضـــوعــة حــصــر الــسالح بــيــد
الـدولــة وتـثـبــيت هـيـبـة الــدولـة بـعـد
ســـنـــوات من ثـــقـــافـــة تـــكـــاد تـــكــون
تـــرســــخت هـي ثـــقــــافـــة ان الــــدولـــة
(فـــاشــلــة) وان الـــدولــة (ضــعـــيــفــة)
يضـاف الى ذلك ان احملـيط االقـلـيمي
والدولي يشتغل وليس يفكر ويخطط
فـحـسب عـلى ان يـكـون الـعـراق دولـة
ليست مـقتدرة وقـادرة وقوية السـيما
ان العراق لو استمر في مسار تقوية
قراطية قدراته وتعزيـز مسيرته الـد
بالتـأكيـد سيكـون قادراً على الـتعامل
تمثل بان العراق مستقبالً مع قدره ا

ــنــهـاج وتــنــفــيــذه وهـذا يــعــني ان ا
الوزاري متـرهل ومتـضخم  وكان من
فتـرض ان يكـون برنامج مـهمات أو ا
ورقة مهمـات بدالً من ان يكـون منهاج
بــرامج  والــســبب الن طــرح بـرنــامج
فيه كل شيء ال يحقق اال شيئاً واحداً
وبـالـتـالي ال يـسـجل بـصـمـة تدل عـلى
ان احلـــكـــومـــة جنـــحت في حـــ من
االفــضل واالجنح من ذلـك طــرح ورقـة
عمل فـيهـا افضـليـة ذات عنـوان واحد
ـــــمــــكن أو عــــنـــــوانــــ وكـــــان من ا
فروض ان هذا العنوان يتمثل بأن وا
هــذه احلـكـومــة جـاءت لــتـكــون جـسـر
عــبــور من خالل اجنــازهــا احلــقـيــقي
النـتـخابـات مـبـكـرة يـستـعـد ويـحـضر
لــهـا وهـذا الــتـحــضـيـر ســوف يـكـون
ــتـعــهـد به صــاحب مــصـداقــيـة النه ا
تــعــهـد فــنــفـذ امــا ان يــتـعــهــد ضـمن
ـسـألـة بـرنـامج واسع فــاعـتـقـد هـذه ا
واقعياً من الصعوبة اجنازها واجناز
نـهاج ثم بـالتالي كل ماجـاء في هذا ا
سـوف يـكـون مـسـؤول عن عـدم اجناز

مــقـدرا لـه ان يـكــون قــويـاً وان يــكـون
ـسألة قـراطياً في آن واحـد هذه ا د
على مايبدو التروق للمحيط االقليمي
ـقـراطـية وال من الـذي تعـفف من الـد
احملــيط الـدولي احملــكـوم بــالـهــيـمــنـة
تـوحـشة وعـلى رأسـها لـلرأسـمـاليـة ا
تـحـدة االمريـكيـة اذا فكال الواليـات ا
الطرف ال يروق لهم ان يكون العراق
قوياً . وهـناك عـثرات وهنـاك مصدات
ـــــا من لـــــيـس فــــقـط في الـــــداخل وا
اخلـــارج (االقـــلــيـــمي والـــدولي) لـــكي
ـسـألة اذا يـكون الـعـراق ضعـيـفـاً  فا
نظـرنا اليـها من هـذا اجلانب فـعنوان
حصـر الـسالح بيـد الـدولة يـعـني قوة
ـســألـة غـيــر مـرغـوبـة الـدولــة وهـذه ا
بالنسبـة لالطراف االقليمـية والدولية
واطراف اخـرى في الـداخل عـلى هذا
طلب االساس فـان حتقـيق مثل هـذا ا

ليس بالهيّن .
تـــلك هي عــنـــاوين ابــرز الـــتــحــديــات
لـنرجع الـى الفـرص بـالـرجـوع الى ما
 تـــأكــيــده مــنــذ الــبــدايــة لــو كــانت
االولـــويـــة فـي ورقـــة مـــهــــمـــات هـــذه
احلكومة ضمن الـبرنامج الضخم هي
بـكرة واالستـعداد لها) (االنتخـابات ا
فـان االســتـعــداد واالعـداد لــهـا سـوف
يـــقـــتــضي تـــوفـــيــر ظـــرف آمن وهــذا
الــظــرف اآلمن بــالـنــتــيـجــة ســيــجـعل
الدولـة مجـبـرة ومحـقة بـالوقت نـفسه
لتـنـميـة قدراتـها االمـنـية الـتي تتـمكن

من حصر السالح بيد الدولة.
من جــــــانـب آخـــــر وفـي اطــــــار هـــــذه
بـكرة البد من االولويـة لالنتـخابـات ا
تثبـيت بديـهة ان هنـاك منـسوب عالي
ـي لـــلـــمـــد ــــســـتـــوى الـــعـــا وعـــلى ا
ـــد الــشــعــبــوي الـــشــعــبــوي وهــذا ا
ــيل الـى مــســألــتــ في ســـيــاســيــاً 
ـيل الـســيـاسـة : االولـى الـشـعــبـوي 
الى الــلــونــ االسـود او االبــيض في
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بغداد

الــتـفــكـيــر والـعــمل الــسـيــاسي. امـا
الـثـانـيـة فــان الـشـعـبـويـة تـمـيل الى
ــــطــــلق) ولــــيس الى االطـالقـــيــــة (ا
الـــنــســبــيــة (الــنــســـبي) في الــعــمل
والــتـفـكــيـر الــسـيــاسي. في حـ ان
عقلـنة ينبغي ان تشتغل السياسة ا
عـلـى ركـيـزتــ اسـاسـيــة : الـركـيـزة
االولى : االلــوان الــرمــاديــة (مــابــ
الـــلـــونــ االبـــيض واالســـود). امــا
الثانية : النسـبية وليست االطالقية

في العمل والتفكير السياسي.
هـنـا فـان الـسـيـد (الـكـاظـمي) عـنـدما
جـاء فـهـو بــ مـطـرقـتـ أو طـرفـ

ـــطـــلق ( وكالهـــمـــا يــشـــتـــغـالن بــا
يــشــتــغــلــون بــالــلــونــ االســود أو
االبيض) لذا يـتوجب علـيه ان يكون
ســـيـــاســـيـــاً وان يـــكــون رجـل دولــة
ـسك ـعـنى الـكــلـمـة إذ عـلـيه ان 
الـــــعــــصى مـن الــــوسط (بــــااللــــوان
الـرمـادية) وبـالـتـصـرفات والـتـفـكـير
غــــيـــر االطـالقي (نــــســـبـي وواقـــعي

بالوقت نفسه).
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نـعم هـنـاك مــطـرقـة مـطـالب الـشـارع
الــغــاضب وهــنـاك مــطــرقــة مــطـالب
تنـفذة لذا فعليه القوى السيـاسية ا
ـــوازنـــة كــان من ان يـــوازن وهــذه ا
ــمـــكن ان تــكــون مـن خالل تــعــهــد ا
يـــــــــقـــــــــدمـه ومـن خالل اجـــــــــراءات

يقتضيها هذا التعهد.
مـاهو هـذا الـتـعـهد ? بـتـصـوري كان
من الــضــروري ان يــتــعــهــد الــســيـد
الـــكــاظـــمي جـــهــاراً بـــانه ســوف لن
يــكــون (ال هـو وال فــريــقه) مــرشــحـاً
ـبـكرة الـقـادمـة  هذه لالنـتـخابـات ا
ـسألـة حـيـنمـا تـطـرح بهـذا الـشكل ا
سوف يوصل رسـالتي اطمـئنان لكل
مـن الــقــوى الــســيـــاســيــة من جــهــة
والشـارع احملـتج الغـاضب من جـهة

ـعـنـى انه سـيـوصل رسـالـة اخـرى 
لــلـقــوى الــسـيــاسـيــة بــانه سـوف لن
يــعــمـل ضــمن اطــار هــذه احلــكــومــة
ـسـتـقـبـله االنـتـقــالـيـة جلـمع رصـيــد 
ا هـو يـعمل لـوصول السـيـاسي وا
العـراق الى بـداية بـر االمان ولـتأتي
حكـومـة جديـدة وعلى اثـر انـتخـابات
ـسـار. ـمـكن ان تــكـمل ا جـديــدة من ا
وهـذا مـهم جـداً الن حـقـيـقـة الـتـمـرير
تـنـفذة تـمت الن القـوى الـسـياسـيـة ا
كـانت مـضـطـره ولـيس مـقـتـنـعة والن

الشارع احملتج كضم غضبه.
ـطلـوبة من الـسيد لذا فـان البـصمة ا
الـكـاظـمي هي ان يـنـجح في الـتـهـيأة
وفي االسـتـعـداد النـتـخـابـات مـبـكرة
ـســألـة كـمــا ذكـرنــا قـبل قــلـيل هــذه ا
حتـتـاج الى مــسـتـلـزمـات امـنـيـة لـذا
سيعمل على ذلك ومن ضـمنها حصر
الــسـالح بــيــد الــدولــة وعــدم انــفالت
السالح لذا يشـتغل جانبـيا على هذه
ـسألـة كـذلك يـشـتغل عـلى مـعـاجلة ا
االزمـة االقـتـصـاديـة بـاحلـدود الـدنـيا
التي حتفظ للمواطن العراقي كرامته
على االقل (كرامـته في العيش)  هذه
ايـضـاً جــزء من االسـتـعـداد واالعـداد
ـمـكن ان لالنـتـخـابـات  وايـضـاً من ا
حتقق له رسالة للجمهور مفادها انه
لن يكـون منـافس لهـا في االنتـخابات
القـادمة  هـذا التـعهـد وتلك اخلـطوة
تـمـثل (ضـربـة مـعـلم) كـنـا نـتـمـنى ان
يــتــبـنــاهـا الــســيـد الــكــاظـمي والزال
الوقت مـنـاسب لكي يـعـمل من اجلـها
بوصـفهـا فـرصة كل الـفرص لـلنـجاح
ـسـار حـتى وان قـدم بـرنـامـجاً وفق ا
(بـتصـوري مـبـالغ فـيه) وغـيـر واقعي
وامــكــانــيــة حتــقــيــقه بــكـل مــحـاوره
الـــســـبــعـــة هي امـــنـــيــة مـن االمــاني

الوردية.
{ استاذ ودكتور

يــعـــيش الــعــراق حتــديــات مــعــقــدة
عــنـقــوديـة مــتـشــعـبــة. فـهـو يــعـاني
(االرهـاب والـفـسـاد واحملـاصـصـة)
يـــضـــاف الى ذلـك حتـــديـــات االزمــة
الــســيـاســيــة واالزمــة االقـتــصــاديـة
ــالــيــة والــتي اصــبــحـت شــرسـة وا
بــفـــعل ســلـــوكــيــات الـــرأســمـــالــيــة
ــنـطـقـة ـتــوحـشـة واتــبـاعـهـا في ا ا
ــلـوك واالمـراء الــتـبع في السـيــمـا ا
بـلـدان (الـبـتـرو دوالر)  ناهـيـكم عن
االزمة الـصحـيـة (كورونـا)  فجـميع
طـالـبة هـذه التـحـديات جـعـلت من ا
واالســراع بــتــمــريـر حــكــومــة تــديـر

الشان العام ضرورة ملحة جداً.
والسؤال األم وسط هذه التحديات 
مـــاهي فـــرص الـــنـــجـــاح لـــلـــســـيـــد
(الكاظـمي)? االجابة صـعبة ومـعقدة
ـا بـيـد انـهــا لـيـست مـسـتـحـيـلـة طـا
نهاج وهذا تشكلت هذه احلكـومة 
نـهاج جاء بـسبـعة محـاور غير ان ا
كل مــحـور مــنـهــا يـحــتـاج الى دورة
حـكومـة كـاملـة لـكي تتـلـمس اجنازه
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أفكار ب شقي الرحى
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بتـعظـيم مشـكلـة مسـكوت عـنهـا منذ
عـشرات الـسـن وفي مـحـافظـة تـعد
الـيـة عـبر مـصدر إيـرادات الـعـراق ا
انـــتـــاج وتـــصــديـــر الـــنـــفط  انـــهــا
ـيـاه مــحـافـظـة الــبـصـره ومـلــوحـة ا
ـلوحـة خلقـها الـعبـادي قبيل وكأن ا
ـســؤول عـنــهـا االنــتـخــابـات وهــو ا
تاريخيـا  فقامت الدنـيا ولم تقعد  
قصر بحق لكي يظهر هذا الـرجل با
اهل احملــافـظــة والــسـبب في جــرهـا
ـــوت الــبـــطـيء وكـــأن عــدم نـــحـــو ا
ـتــوارثـة مـنـذ اصالح هــذه احلـالـة ا
عقـود سبـبها الـعبـادي الذي سـيقتل
أبــنـاء الــبـصـره االبــطـال والــشـرفـاء

اعـلن احـد الـسـاده ( قـائم مـقـام ) في
احدى اقضية  محـافظة البصره دون
احلـاجـة الى ذكـر اسـمه  ان الـقـضـاء
يعاني من موضوع شحة ماء الشرب
و إن مـاء الـشـرب  يعـتـمـد عـلى بـركة
مـاء يـدعي انـهـا غـيـر صـالح لـلـشـرب
ـوقف . هـكـذا ـعـاجلـة ا ويـسـتــغـيث 

كانت البداية مع العبادي . 
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ثم تبعتها مشـكلة خلط األوراق منها
على سـبيل الـذكر وليس الـتحـديد ما

يلي :
 1-بدأت اإلجـراءات بـأثارة مـوضوع
مـهم جدا وقـد جـدا وااللتـفـات اليه

ـاء ال ـالـح الـذي قـالــوا عن ا ـاء ا بــا
يصـلح حتى لشـرب احليـوانات . اما
االن فــقــد  الــســكــوت عــنــهــا بــعــد
االنـتخـابـات وازاحـتهم لـلـعـبادي عن
اســـتـالم مـــقـــعـــد رئــــاســــة مـــجـــلس

الوزراء.
شكلة الثانية واالجراء الثاني  2-ا
ألســقـاط الــعـبــادي  في االنـتــخـابـات
االشهـار عن انتشـار مرض الـسرطان
ـسـتـمـرة واألسـلـحة وكـأن احلـروب ا
الـتي استـعـملت وخـصـوصا أسـلـحة
ـنضب الـتي استعـملته اليـورانيوم ا
أمريـكا وحلـفائـها لم يخـلق مسـببات
ـــرض  وكــأن الـــعــبـــادي هــو هــذا ا
الـسـبب ولـيس سـرقـة أمـوال الـعـراق
ـسـتـشـفـيـات وتـوفـير وعـدم تـنـفـيـذ ا
االدويـــة و االخــــتــــصـــاصــــات الـــتي
تعـمـدت او تغـافلت عـنهـا احلكـومات
الـسـابـقـة منـذ انـتـهـاء حـرب الـكويت
حتى ان جاءت احلرب ضد( العبادي
) لـيـكـون الـسـبب في خـلق الـسـرطان
ونشـره في البصـرة وعمـوم العراق !
توحشة بعد حتقيق وبدأت احلملة ا
الــــنــــصـــر ضــــد الـــدواعـش وقـــبــــيل
االستعدادات الـتمهيديـة لالنتخابات
. وبـــعـــد ابـــعــاده  الـــســـكـــوت عن
ــشــكــلــة رغم مـــا كــشف عــنه وزيــر ا
الصحة السابق عن مستشفيات على
الــورق والـــســـرقــات الـــتي لـــهــا اول

وليس لها آخر .
ـاء احلـقــيــقــة االن احلــمــلــة بــدأت 
الشرب في البصرة واخاف ان تنتقل
الـى هــجـــوم حـــول اإلدارة اجلـــديــدة

حول موضوع السرطان .
  3- واخاف ان تبرز نقاط أخرى وال
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سيما موضوع الكورونا  علينا ان
نـــســــأل رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
اجلديـد هل زار الـص وايـران قبل
استـيـزاره بأربـعة عـشر يـوما وهي
الفترة اخلـطرة في نقل العدوى !!!!
حـيث ليس من الـصـعب عـلى الذين
اتـهـمـوا العـبـادي بـجـلب الـسـرطان
ـاء ووقـوفه ضـد مـشـاريع حتـلـيـة ا
بـغـيـة قـتل أبـناء الـبـصـرة الـشـرفاء
االبــطــال ان يــروجــوا فـــكــرة نــقــله

ستجدة  . رض الكورونا ا
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واطـن في  4-اثارة الـرعب لـدى ا
قـوتـهم وال سـيـمـا الـقـطاع الـزراعي
ومعضـلة تسـميم األنهـار وبحيرات
األسـمـاك عـبـر الـفـايـرس او أسـباب
عــلى غـرار الــفـايــرس مـثل تــسـمـيم
ـياه الـبحـيرات. لـيـموت الـشـعب با
ــســمـمــة وال سـيــمـا ان الــفـاعل ال ا
ــا مـاء يــشــرب من مــاء الــنــهــر وا
مستـورد ونراه في اعـيننـا سيارات
اء للصفوة فال شاحنات تستورد ا
يـــهم األســـاتـــذة ان مـــات الـــشـــعب
مـــســمـــومـــا او أصــابـه الــفـــايــرس
ـنتـشر من وسط الـعراق زروع وا ا
الى جــنـويه  ويــرى الـنــاس مـئـات
آالف االطـنـان من الـثروة الـسـمـكـية
تـبـاد . انــهـا مـنـاسـبـة وسـبب قـوي
ألسـقــاط الـعـبـادي فـي االنـتـخـابـات
ألنه اوعـز لــلـفـايـرس ولـلـسـمـوم ان
تغزو األنـهار في الـوسط واجلنوب
قـــبــــيل واثــــنـــاء الــــتــــرشـــيــــحـــات
االنــتــخـابــيـة وعــدم مـعــاجلـة ذلك .
اليس ذلك كافيـا ألثارة الشعب على
هذا الرجل وقد  السكوت عن ذلك

بــعـد فـتـرة قـصـيــرة بـعـد ان حـقـقـوا
الهدف ومـا جر في اذياله من تـدمير
الـثروة الـسـمـكيـة في وسط وجـنوب
الــــعــــراق   خــــوفـي من ان يــــكــــون
فـايـروس قاتل الـسـمك حتـول بـقدرة
ستجد قادر الى فايروس الكورونا ا

مع مجيء رئيس الوزراء اجلديد .
5- مـن اإلجـــــــــراءات األخـــــــــرى هي
االغــــــراءات الـــــتـي مـــــورسـت ضـــــد
ـتحـدين مـعه واالنسالخ من كـتـلته ا
لــيـفـقـد بـذلك األغـلــبـيـة الـتي تـؤهـله
لـتــوكل له مـهـمــة تـشـكـيل الـوزارة  .
.وحـالـيــا نـسـمع عــبـر الـفــضـائـيـات
ـثـلي الـتـكتالت لـقـاءات مع بـعض 
بـالـرفض الـعـلـني واتـهـام احلـكـومـة
التي ال تمثل كذا وكذا وكذلك ندوات
ــــا اوعــــدوا عن عــــدم االعــــتــــراف 
الــرجـل اجلــديـــد وان تـــصــريـــحــات
ا ثلي كتلـهم ال تمثلهم وا بعض 
تـــمـــثـل وجـــهـــة نـــظـــر شـــخـــصـــيــة
واسـتــغالل مـا يـتـعــلق بـاحلـشـد ....
ألـخ . وغــــــيــــــرهــــــا من اإلجــــــراءات
ــــعـــــوقــــات الـــــتي وضـــــعــــوهــــا وا
ـسـتـقـبـلـيـة الـتي من واالحـتـمـاالت ا
ــمــكن ان تــرسم وتــطــبق ضــد أيـة ا
حـكـومة الـهـدف مـنـها إبـقـاء الـعراق
يـــعـــاني مـن فـــراغ ســـيـــاسي ســـهل
االبتالع واخضاعه حلاالت قد تؤدي
الى تــــمـــزيـــقـه  عـــلـــمــــا ان اجلـــمع
تـصارع قـد يكـون من مصـلحته ان ا
يقسم العراق لتخدم حصته مصالح

الدولة واجلهة التي يتبعها .
ربي اشـــهـــد انـي قـــد بـــلـــغت  الـــله
يحرس العراق ويحرسنا في خدمته

جميعا .

ســبق ان نـــشــرت عـــلى صـــفــحــات
جريدة الزمان موضوعا اعدت نشر
جــزء مــنه بــعــد اســتــيــزار الــســيـد
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي  وقـــد ســر
الــعـراقــيـون الــتــفـاتــاته الى بـعض
الــنــقـاط الــتـي  يــطـالـب اجلــمــهـور
ره اريد ان اعرج بتحقيقها . هذه ا
عـلى الـلعـبـة التـي اعدت لـلـحيـلـولة
دون إعادة استـيزارالـسيد الـعبادي
وارى ان بــوادر مـثــلـهــا قـد ظــهـرت
لتكون جتديدا للعبة ذاتها ولكن قد
تكون حالـة طبيعـية ولكن احلذر قد
يسبق القدر  وفي كل االحوال البد
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تقيم جـامعة ديالى ورشة عـمل الكترونية يـوم غد االربعاء بعنـوان (عملية انتقـاء اجملالت العلميـة وآلية قبولها
سـتمـر في كالريفيت. وقـال بيان تـلقته ضمن مـستوعـبات كالريفـيت يلقـيها جـمال الـكواهي مديـر التعـليم ا
(الـزمان) امس ان (الورشـة تعقـد عبر بـرنامج ويبـكس ميت وهي موجـهة الى اعضـاء هيئـات حترير اجملالت

) واضاف ان الورشة تهدف الى االجابة عن االسئلة التالية: العلمية العراقية والتدريسي
عتـمدة من قبل كالريـفيت في انـتقاء اجملالت الـعلمـية. وكيـفية الـتقد من قـبل اجملالت العلـمية باد واالهـداف ا ا
لـلدخـول ضمن مـستوعـبات كالريـفيت وكـيفـية اجـراء التقـييم لـلمـجلـة. واالستـشهادات بـاجمللـة ودرجة اخـذها بـنظر
عـتـمدة بـاختـيار اجملالت وكـيفـية عـاييـر ا االعـتبـار واسبـاب عـدم اختـيار بـعض اجملالت في تصـنيـف كالريفـيت وا

احتساب معامل التأثير للمجالت وكيفية النشر ضمن مستوعبات كالريفيت

رسالة ديالى
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بغداد

…bOFÐ  «¡UC  s  ¡«b½
الـعــراق الـفــكـريــة والـســيـاســيـة
ـكن لـبـلـد ان واالجـتـمـاعـيــة. ال 
يــكـون حــضـاري ومــتــقـدم اذا لم
تـكن هـنـاك اسـمـاء كـبـيـرة يـكون
ـتـحف (عـنـاد غزوان هـناك في ا
بـــدر شـــاكـــر الـــســـيـــاب بـــلـــنـــد
احلــيـــدري كــاظم حــيــدر قــاسم
مــحــمــد عــوني كــرومي شــفـيق
ـلك نــوري فـؤاد ـهــدي عـبــد ا ا
الـــــتـــــكــــرلـي  غــــائـب طــــعـــــمــــة
فـــرمــان...الـخ ) اســمـــاء كــبـــيــرة
وكــثــيــرة  الــعــراق زاخــر بــهـذه
االســـمـــاء الـــكــــبـــيـــرة  اجـــيـــال
مــتــواصــلــة  اجــيــال الــشــعــراء
والــــفــــنـــانــــ الــــتــــشـــكــــيــــلـــ
سـرحـي  الـعراق كـنـز كبـير وا
المع.. جـواهر كبـيرة تـشع بشكل
جمـيل اشبه بالنـيران الكبـريتية
ــلــتـهــبـة .. .. اشــبه بـالــنــيـران ا
اشـبه بـنـجـوم الـفـضـاءات  لذلك
ـسـتوى كي يـخلـد الـعـراق على ا

ستوى احلضاري التاريخي  وا
سـتوى الفـكري  وان يشكل  وا
حـــركــــة ومــــســـيــــرة مع حــــركـــة
ـسـتـوى وثـقـافـات الـعــالم عـلى ا
ي  سـتوى العا العـربي وعلى ا
ـــــتــــحف  ان يـــــتــــأسـس هــــذا ا
ــتــحف اعــمــال وســيــضم هـــذا ا
(سامي عبـد احلميد ) .. ورسائل
( سامي عبد احلميد ) .. ارشيف
( سامي عبد احلميد ) .. نظارات
( سـامي عـبـد احلـمـيـد ) .. عـصـا
(سـامي عـبـد احلـميـد ) . من االن
نــبــدأ جتــمــيع أشــيــاء  وهــنــاك
ــا الـــكـــثـــيــر من االشـــخـــاص ر
ــتـلــكـون بــعض االدوات لــهـذه
الـرمــوز الـكــبـيـرة كي ال يــتـحـول
الفنان الى ايقونة استذكار والى
محطات استذكار. انا ضد الرثاء
وضــــد االســـــتـــــذكـــــارات وضــــد
النـدوات الـتي تتـكـلم عن الفـنان.
فروض االن فقدنا الـكثير وكان ا
قبل ثالث أو أربع أو خمس
ــا هـنـاك سـنه نــؤسس لــهـذا. ر
صـعـوبـة ان جنـمع تـراث الـفـنـان
كن ان مـفردات الـفـنـان  ولـكن 
جنــمـع هــذه االعـمــال . مــحــبــتي
ورسـالـتي لـلسـيـد وزيـر الثـقـافة
ــشـروع وارجــو ان يـبــدا بــهـذا ا
ونـحن مـسـتــعـدون لـلـتـعـاون مع
ـؤسسـات الثقـافيـة. نريد افكار ا
عــــــــراق يــــــــرتـــــــــقي الن االدوات
مـوجـودة..  االصـوات مـوجودة..
احلــــركــــة مــــوجــــود.. الـــتــــاريخ
مــــوجـــود.. فــــيـــزيــــاء الـــعــــطـــاء
مـوجـودة. الــعـراق يــشع شـعـراء
عـــظــــام.. تـــشـــكــــيـــلــــ كـــبـــار..
مــسـرحــيــ كــبـار. ال نــريــد هـذا
الــتـراث ان يـغــرق ويـحـتـرق الن
بدأت الـغابة حتتـرق وبدأنا نشم

رائحة اخلشب.
كن ان نـشم رائحة اخلشب  ال 
وال نــسـمح لــلـغــابـة ان حتــتـرق
نريد وهج نـريد من االن ان نبدأ
ــشـروع ان نــؤسس هــنـا بــهـذا ا
شـروع واال سنـفقـد شيء كبـير ا
وجـزء كـبـيـر مـن خـارطـة كـبـيـرة
ــا ســـتــحــرق هـــذه اخلــارطــة ر
وتـأتي اجيال ال تـعرف شـيئاً عن
هـــــذا الــــــكـــــــــــــنــــــز وعن تــــــلك

اجلواهر.

إنــهـــا روايــة
احلـــــــــــــــــــــب
الــــــــعــــــــذري
الــــــعـــــفــــــيف
ــكــابـر وإذ ا
غـيـر حـيـاتـها
مـن الـــــعــــــبث
إلـى الـــــديـــــر
فـلـعـلـها بـدلت
حــــــيــــــاتـه هي
األخـــــــــرى من
الـــــــــــــــديــــــــــــــر
ــــــــــــــــا إلـى...
يـــشــبه تـــبــادل

األدوار
واألحـــــــــــــــــوال!
فضال عن عمل
ابـداعي مـشـابه
جلــبــران خــلــيل
جــــبـــران لــــعـــله
(عــــــــــــــــــــــرائــس
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نــقـــرأ (فــاوست)
لكوتيه التي نقلها
إلى الـــــعــــربـــــيــــة

وكلك ظن أن الدكتـور محمـد عوض محـمد بلغـة التكاد تـدانيهـا لغة
ـقـدمة الـتي كـتـبـها لكن إذ تـقـرأ ا مـخـتص بـاألدب الـدكـتـور مـحمـد
ـتـرجم مخـتص بعـلوم الدكتـور طه حس (ت1973) يفـجؤك أن ا
اجلـغرافـية تـتـساءل من أين جـاءته مـوهبـة الصـيـاغة الـراقيـة هذه?
واهـب ال شأن لهـا بالـدرس; فالـدرس ال يصنع فهـذا ما يـؤكد أن ا
ترجم قد نقل وتعـجب ثانية من أن ا موهبة بل قد يصقـلها وينميها
ـترجمات التي تنجو وقلة هي ا انـية مباشرة سرحية عن األ هذه ا
ـانــيــة فـضال عن ـا حــذق الــلـغــة األ وهــو إ من الــلـغــة الــوسـيــطـة
صـر سنة 1916 يوم نـفتـه سلطـات اإلحتـالل البـريطانـي  الـتركيـة
فاخـتلط هنـاك باسرى كونه من العـامل ضـدها إلى جزيـرة مالطـا
ـانـيـة ـان واألتــراك فـتـعـلم الـتـركــيـة وحـذق األ احلـرب من جـنـد األ
ـقدمـة فتـأسف لـهذا الـتسـويف. والتـاجيل من وتـرجم عنـها. تـقرأ ا
تـرجم محـمـد عوض مـحمـد كتـابة لـدن طه حسـ وقد طـلب مـنه ا
مـقدمـة لـها وهي الـصـادرة عن جلنـة الـتألـيف والـترجـمـة والنـشر
التي الفت سنة 1914 من مؤسسيها الدكتور أحمد لطفي السيد
واحـمـد أمــ وطه حـســ وعـبـد الــوهـاب عــزام ومـحـمــد أحـمـد
الغمراوي  واحـمد زكي وعبد احلمـيد العبادي ومـحمد فريد أبو
ـرحوم أبي حـديد وبـيدي الـطـبعـة الثـانـية وهي من خـزانـة كتب ا
تقـرا فتـعجب لـهذه وافق لـسـنة 1964 الصـادرة عام 1365 هـ ا
ـتــرجم احلـاذق الــنـابه احلـواشي واإليــضـاحــات الـتي يــسـردهــا ا
الـدكــتـور مــحـمــد عـوض مــحـمــد الـذي يــفك أمـامك مــغـالــيق هـذه
سـرحية الـتي ما برحت حتـتاج إلى شـروح وتوضيح لـبعد الـعهد ا
بـهـا; إذ كتـبت في بـدايات الـقـرن التـاسع عـشـر فضال عن بـعـدها
عن األجــواء الـعـربــيـة والــشـرقـيــة فـتــكـثـر فــيـهــا طـقـوس الــسـحـر
والـتعـز كـما أن كـوتيه فـي خواتـيم عمـله هـذا يهـجـو العـديد من
رجـاالت ذلك الـزمـن الـذين عـابـوه وال نـسـتـطـيع الـوصـول إلى كـنه
األمر ألنـها مـوغلـة في التـعميـة. واإلبهـام فضال عن أنه مـا كتـبها
ـجـريـات عـمــله بل كـان انـشــغـاله بـأعـبـاء دفـعـة واحـدة كي يــلم 
ـار وشغفـه بالسـفر وغشـيانه أماكن الـلهو الوظـيفة في دوقـية فا
سرحي هذا واألنس والقصف والشراب حائالً دون إتمام عمله ا

هذه الفواصل الزمنية زادت في إرباكه.
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تـقرأ فـتـعـجب-- فـوق عـجـبك بـالـلـغـة الراقـيـة الـرصـيـنـة-- بـالـدقة
تـناهيـة حتى ال تكـاد جتد خطـأ طباعـياً بله الـنحوي أو الـلغوي ا
تـرجم الـفـلسـطـيـني احلاذق; أبي وائل األمـر الـذي يذكـرني بـدقـة ا
عادل زعـيـتر(1897--1957) الـذي أحتف مكـتـبـة العـرب بـأكـثر
من عـشرين كـتـابا مـترجـمـاً ويوم يـكمل عـادل زعـيتـر طبع كـتاب (
ـصـر يـحصي ـعـارف  ـتوسـط) ألميل لـودفـيك في دار ا الـبـحـر ا
اثنتي عشرة خطـأة في كتاب عدد صفحاته تـسع مئة صفحة لكن
عادال ال يرضيه أن يخرج كتابه بهذه األخطاء الطفيفة واذ يعرض
احلال أمام صاحب الدار شفيق متري; فإن شفيقا هذا ال يقبل أن
تتـحمل داره الـرصيـنة أخطـاء غيـره فيقـترح زعـيتر كـتابـة توضيح
يـحمّل نـفـسه وزر هذه الـهـفوات الـهيـنـات في ح نـقـرأ اآلن كتـبا
مترجـمة وموضوعة ضـاجة باألغالـيط النحويـة واللغويـة واإلنشائية

وال يتوارى أصحابها والدار الناشرة خجال من الناس.

بغداد
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صالح القصب يضيء مسيرة سامي عبد احلميد

ان يـــنــــبــــثق من خـالل مـــتــــحف
العـظـماء. رسـالـتي الـتي اخاطب
بـــهـــا الـــســـيــد وزيـــر الـــثـــقـــافــة
احملـــتــــرم.. هـــو تـــأســــيس هـــذا
ـتـحف  مـثـلـمـا يـوجـد مـتاحف ا

في الــعـالم والـوطـن الـعـربي في
الـــقـــاهـــرة يـــوجـــد مـــتـــحف (ام
كـلـثـوم) ومـتـحف (عـبـد الـوهاب)
مـتــاحف لـتــلك االسـمــاء الـبـارزة
ـصـريـة الـتي شــكـلت الـثـقــافـة ا
ـــــتـــــاحف هـي جـــــزء من هـــــذه ا
ــيـة الن الــثـقــافـة ـتــاحف الــعـا ا
ـــتـــاحف ال تـــقـــتـــرن فـــقط في وا
جغـرافيـة الـبلـد بل تشـكل حوار
وحـضارة يـأتي السـائح يتـعرف
عــلى تـشـكــيـلي مـصــري يـتـعـرف
) عـــلى ادوات عــــلى (بــــوشـــكــــ
) على (مـولير) الى االن (بوشـك
في (باريس) يحتفظون بالكرسي

الذي يجلس عليه (مولير). 
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ــتــحف لــو شــيــد ســيـضم هـذا ا
اســمـــاء كــبـــيـــرة يــضم اعـــمــال
ومـالبـس (جـــــــــواد ســــــــــلــــــــــيم)
وتخـطيطات (جـواد سليم) ليس
شرطـاً تخطـيطاته االصـلية حتى
لــو كـــانت مــصـــورة وبــطـــبــاعــة
تلك حـديثـة ال ضيـر اذا كنـا ال 
هـذه اخملـطـوطات واالدوات او ال
تـلك تـلك اخمللـفـات الثـقافـية ..
كن ان تـلك الشـواهـد الثـقافـيـة 
نــبـــرز الــصـــحـــافــة .. الـــرســائل
ـتـبـادلـة .. صـوره االرشـيـفـيـة . ا
تحف سيخلد تلك االسماء هذا ا
العـظـيـمـة الـتي كـونت جـغـرافـية

ال أريــــد ان أرثي (ســـامـي عـــبـــد
احلـمــيـد) ألنه زمن مــتـدفق ألنه
مـــســيـــرة أزمـــنــة مـــتــعـــددة مــر
ـــحـــطـــات كــــبـــيـــرة مـــزدهـــرة
وســنــوات كــانت مــضــيـئــة ألنه
أنتج في تـلك الـسـنـوات واعطى
ـسرح وحـاول ان يـرسم خارطـة 
عـــراقي الـــراحل (ســـامـي عـــبــد
احلـمـيـد) يـشـكل اجلـيل الـثـاني
جـيل (بــدري حــسـون فــريـد طه
سالم شـكري الـعقـيدي يـعقوب
الــقــرغـلي) هــذه االســمــاء كـانت
تــشــتـغـل ضـمـن مـوجــة مــهــمـة
ـوجـة (سامي وكـان يقـود هـذه ا
عـبـد احلـمـيـد) كي يـرسـم مـديـنة
وفـضــاء (سـامي عــبـد احلــمـيـد)
االســـمـــاء الــــكـــبـــيـــرة هي مـــدن
(اجلــواهـري) مـديـنـة (الـسـيـاب)
ـلك نـوري) مديـنة مـدينـة (عـبد ا
(فــائـق حــسن) مـــديــنـــة ( كــاظم
دن اسـتطاعت أن حـيدر ) هـذه ا
تـشكل الق واول مـوج حركي في
ــسـرح ــسـرح الــعـراقـي . مـر ا ا
ـراحل مـتعـددة اكـثر العـراقي 
ــسـرح ــراحل الــتي مــر بــهــا ا ا
الـعــراقي اكـثــرهـا كــانت مـراحل
صـامـته غيـر مـتـحركـة لم تـمـتلك
نـبض غير مـزدحمة بـرؤى غير
مزدحـمة بـقصـائد الـشعـر كانت
بـعـيـدة عن الـلـون وعـظـمـة الـفن

وسيقى.  التشكيلي وروح ا
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ولـكن انبـثقت هنـاك حركة مـهمة
جداً كان صوت (ابراهيم جالل)
نـداء كبيـر اشبه بالـنداءات التي
تأتي من فضاءات بعيدة.. علماء
االرض.. عـلمـاء الـفـلك.. سـنوات
ــا تــصل بــعض يــبــحــثــون لــر
الــــــنـــــداءات من الــــــفـــــضـــــاءات
ـفتـوحـة من اجملـرات البـعـيدة. ا
سرحية بالضبط كانت احلركة ا
ـعـيـار.. الـعـراقـيــة اشـبه بـهـذا ا
مـعـيــار الـتـقـاط نــداء كي يـشـكل
انــطالقــة فـكــان نــداء (ابــراهـيم
جالل) كبير جداً ومهم أستطاع
(سامي عبد احلميد) التقاط هذا
الـــنـــداء واسس اول انـــعـــطـــافه
ـسـرح مــغـايــرة جتـريــبـيـة فـي ا
الـعــراقي اضـافـةً الى الـتـجـارب
االخـرى الـتي سـاهـمت بـتـطـوير
الــتــجــربــة االولى. الــنـداء االول
لـلــفـنــان (سـامي عــبـد احلــمـيـد)
اإلســتـذكــارات ال تـكــفي عـنــدمـا
يــســتـذكــر الــعــظــمـاء فـي الـدول
ـتـقـدمـة الــتي تـمـتـلك حـضـارة ا
مـتـقـدمـة الـتي اهـتـمت بـخرائط
تـــلك اخلـــرائـط الـــتي رســـمـــهـــا
ـــبــدعــون اهــتــمت بــخــريــطــة ا

) وخـريـطـة (رامـبو) و (بـوشـكـ
(ادكـــار الـن بـــو) و (ســـيـــزان) و
(مونـيه) و (بـاخ) وكوّنت مـديـنة
اخرى احـتوت كل هـذه النداءات
وكل ذلك األلـق من خالل مـتـحف

الـــعـــظـــمـــاء. أوجه رســـالـــة الى
الـسـيـد وزيـر الـثـقـافـة الـعـراقـية
ـشـروع مـهم احملـتــرم ان يـبـدأ 
جداً هـو (مـتـحف العـظـماء) النه
االســـتـــذكـــارات حلـــظـــة وتــزول
الـلحـظة مـثالً أنا االن اتـكلم عن
(سـامي عـبـد احلـمـيـد) حلـظةً ال
يـــــكــــفـي االرشــــيف وال تـــــكــــفي
اللقاءات التي وردت في اخلطب
ـقاالت في تمـجيد الـفنان وال وا
يـكـفي حـتى مــنـجـزه ألنه يـغـيب
اذا لم تـــكن هــنــاك ادوات ووعي
ثـقافي عـلى مسـتوى عـالي على
ــــســـتــــوى احلـــضــــاري عـــلى ا
مـسـتـوى الـدولـة ومـؤسـسـاتـها
يــذهب ويـــتالشى هــذا الــنــداء..
ــوج الــبــحـر بـالــضــبط اشــبه 
ـــوج عــظــيم مـــهــمـــا كــان هــذا ا
ومـتدفق  عـندما تـهدأ العـاصفة
ـــوج وتــصـــبح يــتـالشى هـــذه ا
ة مياه الـبحر راكدة هـادئة مسا
ال تــمــتـلك أي فــعل بــالــتـغــيــيـر.
ـتحف مـتـحف الـعـظـمـاء.. هـذا ا
ـــــــكـن ان يـــــــكــــــــون مـن خالل
مـــــــــوروثـه او مـن خـالل تـــــــــلك
االلتـقـاطات الـتي تـركهـا الفـنان
ـــتـــبـــادلـــة اعـــمـــاله رســـائـــله ا
مالبــــسه نــــظـــاراتـه اذا كـــانت
هنـاك حركـة لبـناء ثـقافـة وحوار
ثـقافي لـلدولة ومـؤسساتـها هو

انية سرحية عن األ محمد عوض محمد نقل ا

يوهان فولفانك

من اعمال الفنان سامي عبد احلميد

سامي عبد احلميد وصالح القصب

ـاني الكبـير يـوهان فـولفانك تعـد مسـرحيـة (فاوست) لألديب األ
فـون كوتـيه (1749-1832)من أشـهـر ما كـتب ولم تـصل إلى
شـهـرتـهـا أعـمـاله األخـرى ومـنـهـا ( آالم فـرتـر) الـتي نـقـلـهـا إلى
صري أحمد حسن الزيات ( 1968-1885 العربية  األديب ا
) صاحب مـجلة (الـرسالة) الـثقافـية واألدبيـة األسبوعـية فضال
عن ( ديــوان الــشــرق والــغـــرب); أو (الــديــوان الــشــرقي) كــمــا
يترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوي ( 1917-2002) إذ عرف
عن كــوتــيه شــغــفه بــآداب الــشــرق والســيــمــا األدبـ الــعــربي
ؤمل والفـارسي إذ اهتم بأشـعار حافـظ الشيـرازي وكان من ا
ـسـتـشـرقـ لـكـن عـدم تـمـكـنه من إجـادة الـلـغـة أن يـفـتـأ أحـد ا
ار وقف العـربيـة وانشـغاله بـالوظـيفـة احلكـوميـة في دوقيـة فا

حائال دون نيله هذا االمتياز.
الدكتـور فاوست األسطـورة التي تدوولت فـي القرون الـوسيطة
ثل الـنقـاء ومكـارم األخالق واألفكـار النـبيـلة وقد والذي كـان 
ـهــرطــقــ الـشــغــوفــ بــالـلــذائــذ احملــرمـة تــعــرف عــلى احــد ا
تـرجم البـاذخ لهذا الـعمل البـاذخ أيضا; وبـقات ولقـد شاء ا وا
الدكتـور محـمد عوض مـحمد ( 1895- 1972) أن يطلق على
ــهــرطق اسم (إبــلــيس) في حــ جــاء اسـمـه في الــعـمل هـذا ا
األصل ( الـشيـطان مـفسـتوفـيلـيس) هذا الـرجل الشـرير يـوقعه
في حـبـائله ويـغـريه بـإعادته إلـى شبـابه فـيرتـكب الـفـواحش ما
ظــهـر مـنـهـا ومـا بـطن لـكـنـه في أخـريـات أيـامه يـعـود إلى جـادة
ـساعدة إبـليس- إنقـاذ حبيـبته ( مركريت) الصواب فـيحاول-
من الـسـجن الـذي تـقـبع فـيـه انـتـظـارا لـيـوم إعـدامـهـا هـو الـذي
دفـعـهـا- وقـد كـانت فـتـاة حـيـيـة خـجـول تـنـضح طـيـبـة-الرتـكـاب
مـوبقـات شتـى فتـدس السم ألمـهـا كي يخـلو لـهـا اجلو الـعابث
كمـا تكـون سببـاً في مقـتل أخيهـا الذي أفـجعه ارتمـاس شقـيقته
في حمـأة الرذيـلة ولوك الـناس سـمعة األسـرة وتسقـط جنيـنها
عونة الذي حبلت به سفاحا من فاوست الذي يحاول إنقاذها 
إبــلــيس لـــكن تــقــريع ( مــركــريـت) ألبــلــيس وفــزعــهــا من مــرآه
مـتسـائلـة: مـا هذا الـذي انشـقت عـنه األرض? أهذا هـو? أخرجه
من هنا! ما الذي يبغيه في هذه البقعة الطاهرة? إنه يبغيني. ص
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هـذا األمــر يـغــيـر مــجـرى احلــوادث قـائال لــهـا: لــقـد كــتـبت لك
الهالك في حـ كانت ترانـيم علويـة سماويـة تصدح لقـد كتبت
لها الـنجاة لـكن إبليـس. وقد طال علـيه األمد واجلـدال والنقاش
يــسـحـب فـاوسـت ويــخـرجــان مـن الـزنــزانــة وصــوت من داخل

السجن يضعف تدريجيا منادية عليه ولكن الت ح مناص.
تـكاد تـذكرني بأسـطورة ( تـاييس) التي أسطـورة (فاوست) هذه
انـاتـول فـرانس ( صـاغـهـا روايــة رائـعـة أديب فـرنــسـة الـكـبـيــر 
تبتل (بافنوس) 1844--1924) حيث حاول الراهب الزاهد ا
ترديـة فيـها والـذهاب بـها إلى أحد إنقـاذها من حـمأة الـرذيلـة ا
األديـرة كي حتـيا حـيـاة الطـهـر والبـتـوليـة لـكن يصـعـقه جمـالـها
األخـاذ فـيـقع في حـبـائلـهـا لـيـعشـقـهـا ويـهيم بـهـا وجـدا وحـبا

ويظل مكابرا كابحا هوى النفس.
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غـــالـــبـــا مـــا اشـــاهـــد وانـــا اقـــود
سـيـارتي بـعض ضـعـاف الـنـفـوس
ـضـايـقـة الـنـسـاء وهم يــقـومـون 
اثـــنـــاء ثـــيـــادتـــهن الـــســـيـــارات..
واحلـقـيـقـة ان الـنـساء قـلـيالت في
قـيــادة الـسـيـارات مـقـارنـة بـاعـداد
رأة النـسـاء وهـنـاك من يـضـايق ا
بالـسـيـارة فيـحـاول حصـرهـا على
الرصيف ومنهم من يتسابق معها
حـــ يـــرى امــرأة تـــقــود ســـيــارة
مسـرعة لعـمل لها او تـأخيرها عن
امــر مــا الن كـل الــنــســاء ال يــقــدن
الــســـيــارات بــســرعــة وهــنــاك من
يــتــحـــرش بــالــنــســـاء حــتى وهن
بالسيارات.. وهـذه االعمال ناجمة
عن جـــهل مـــطــبـق وعــدم تـــربـــيــة
صـحيـحـة مـنـذ السـغـر كـما ان من
يــقـوم بــهــذه االعــمــال يـعــاني من
مرض التخلف الذي هو آفة كبيرة
في اجملـتــمع فــمـاذا تــعـني قــيـادة
ــرأة لــلــســـيــاراة او لــيــست هي ا
انسـانة تـقوم بـاعمـالهـا كمـا يقوم
االخـرون بـهــا.. لـقـد شـاهـدت مـنـذ
صــغـري فـي اعـوام اخلــمـســيـنـات

نــسـاء يــقـدن الــسـيــارات ولم يـكن
احــد يــكــتــرث لــهن وكــان مــنــظـرا
طبـيعيـا جدا حتى ان بـعضهن كن
مــحـجـبــات وكن يـرتـديـن الـعـبـاءة

وهن يقدن السيارات.. انبذوا هذه
تخلـفة وانظروا لـلحياة االعمـال ا

نظار جديد.
×ÊULOKÝ bL- بغداد
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لعرضها واختصار اجلزرات الوسطية
وتـبــلـيـطـهــا تـبـلـيـطــا حـديـثـا واوضح
اسامة عبد طـالب جامعي ان شوارعنا
الـتي شـقت في ثالثـيـنـات واربـعـيـنات
ـاضي لم تـعـد تـواكب الـتـطور الـقرن ا
احلـــديث ولـم تـــعـــد تـــســــتـــوعب زخم
الــسـيــارات ولـهــذا فـأن االزدحــام عـلى
اشـــده فـي كل مــــكـــان وال اعــــتـــقـــد ان
الـــتـــبــلـــيط كــاف
لــــــكي يــــــصـــــلح
الـــشـــوارع فـــهي
بحاجة الى شيء
جـــــــديـــــــد مـــــــثل
ـنـازل اسـتـمالك ا
واالبــــنـــيـــة الـــتي
بـــجـــانب الـــطــرق
وهـذه مــحــصـورة
في مـنـاطق بـغداد
ـــــــة في الـــــــقـــــــد
شــــوارع الـــكـــفـــاح
واجلـــــمــــهـــــوريــــة
والـــــشـــــيخ عـــــمــــر
وبـــاالمــــكـــان هـــدم
ــنــاطق الـقــيــدمـة ا
واعـــادة تـــصــــمـــيم

الــشــوارع من جـديــد وفق الــتـصــامـيم
احلـديثـة التي تـراعي التـطور والـتقدم
حــتى سـنـوات عـديـدة مــقـبـلـة امـا االن

فان شوارعنا بائسة جدا.. 
ـواطنـون ان أسبـاب االزدحام ويـؤكد ا
كـثيـرة جدا في مقـدمتـها قـدم الشوارع
وعــدم مـالءمــتـــهــا لـــتــطـــورات دخــول
السـيـارات بـهذا الـشـكل وكثـرة الـناس
الـــتي تـــشــكـل حــلـــقـــة زائـــدة في هــذا
االزدحـــام إضـــافــة الـى الـــســـيـــطــرات
األمــنـيــة وتــضـرر الــشــوارع ويـســتـاء
ـواطـنون جـدا من االزدحـام احلاصل ا
في الشـوارع الـتي تـوجد بـهـا عـيادات
األطباء او األسواق التـجارية ويحتاج
الــبــعض الـى مــراجــعــات لألطــبــاء او
الــتــبــضع او شــراء األشــيــاء ويـشــكل
االزدحـام مــعـانــاة مـضــافـة لــهم حـيث
ـئات األمـتار من ـشي  ـارس هؤالء ا
اجـل الــــــــوصــــــــول الـى األســـــــواق او
الـــعــيـــادات ومـن ثم الـــعـــودة بــنـــفس
ــرضى وكـبـار الـسن فـان الـطـرق امـا ا
ازدحـام الـشـوارع يــسـبب لـهم مـعـانـاة
كـبــيـرة جــدا حـيث ان الـتــأخـيــر يـزيـد
مـعــانـاتـهم وخـاصــة في أيـام الـصـيف
حــيـث تــصل درجــات احلــرارة الى مــا

ـكن ان يـبقى فـوق اخلـمسـ درجة و
ريض داخل السيارات لنصف ساعة ا
او اكثر بسب االزدحـام الشديد ويزداد
االزدحــام ســـوءا مع حــصــول حــوادث
اصــطــدام او تـفــجــيـر إرهــابي لــيــزيـد
الــطــ بــلــة ولــيـصــبـح الـوصــول الى
قصود امرا صعبا جدا ويدفع كان ا ا
ـواطـنــون يـومـيـا ثـمن هـذا االزدحـام ا
من اعــصــابـهـم ولـهــذا البــد لـلــجــهـات
ـعــنــيــة ان تــعــمل أوال عــلى تــبــلــيط ا
الــــشـــــوارع بــــشــــكل جـــــيــــد وجــــسب
ـــواصــــفـــات احلـــديـــثـــة وتـــعـــريض ا
ـهــمـة من خالل اسـتـقـطـاع الـشـوارع ا
امـتـار من جـانـبي األرصـفـة واجلزرات
الــوســطــيــة والـعــمـل عـلـى مـنـع نـزول
ــواطـــنــ والــبـــاعــة الى مـــنــتــصف ا
الـشـوارع ومـنـع الـدراجـات والـعـربـات
ـهمة ورفع من الـدخول الى الـشوارع ا
بـعض السيـطرات واحلـواجز لتـسهيل
انـسـيـابـيـة الــسـيـارات والـعـمل أيـضـا
ــة عــلـى تــســقـــيط الــســيـــارات الــقــد
وانــشـاء طــرق حــديـثــة وعــريــضـة في
ــنـاطق اجلــديـدة وعــدم تـكــرار نـفس ا
القصة في أمـاكن تبنى حديثا من اجل

ضمان مستقبل آمن للطرق.
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ــقـاهي الـشـعـبـيـة في احـدى ا
في بغـداد كـانت لـنـا وقـفة مع
ــواطن " حــسـن عــبــد الــله " ا
الــــبــــالغ من الــــعــــمــــر واحـــد
وســبــعــ عــامــا وقــد حتــدث
ـواطن الـيـنـا عن مـشاهـداته ا
وانـطــبــاعـاتـه طـوال ســنـوات
حـياتـه قـائال ولـدت في بـغداد
بجـانب الـرصـافـة حـيث كانت
ـلـكــيـة قـائـمــة وقـد شـاهـدت ا
ـــلك فـــيـــصل الـــثـــانـي وانــا ا
صـــغــيـــر وشــهـــدت ثــورة 14
تــــمـــوز ويـــوم حـــدث انـــقالب
الـنـظــام الـسـابق وشـهـدت كل
االحـداث واحلروب واحلـقيـقة
ان مـــــا مــــر بـع الــــعـــــراق من
مــآسي سـبــبه االســاسي عـدم
تــكـاتف الــنــاس مع بــعــضـهم
ووجـــود الــــنـــفـط بـــالــــعـــراق
واخليـرات الـكـثـيـرة وعلى كل
ـــــاضي فـــــأن احلـــــيـــــاة فـي ا
وخاصـة في فـتـرة الـستـيـنات
افـــــضل من االن وهـي فــــتــــرة

وتــــــركـــــــهـم في الـــــــشــــــوارع
والصـدقـاء الـسـوء وتـسـربـهم
ــــدارس .وبـــــالـــــرغم من مـن ا
ضــــــعـف قـــــوتـي اال انــــــني ال
اســتـطــيع الـبــقـاء في
ـنـزل فـأذهب يـومـياً ا
قهى واجللوس الى ا
مع اآلخــرين من كـبـار
الــسن لــنــتــحــدث في
أمــــور كــــثـــيــــرة وعن
هموم احلياة احلالية
وتذكر األيام اخلوالي
عــنــدمــا كــنــا شــبــابـاً
وكـيـف كـانت احلــيـاة
جتري بصورة سهلة,
واذهب أيــــام اجلـــمع
ـــتــنـــبي الى شـــارع ا
لالطالع عــلى الــكــتب
والـــــوجــــــوه ورؤيـــــة
بــــــــــــعـض قــــــــــــدامـى
األصـدقـاء فـاحلـيـاة ال
تـــــــنــــــتـــــــهي فـي سن

معينة.

اآلن فـأن كل شيء قـد تـغـير  ,ولم
يــعـد حـتـى الـصـغــار يـحــتـرمـون
الـكـبـار وهـذا االمـر نـاجت عن قـلة
الـتــربـيـة وعــدم مـتـابــعـة األبـنـاء

ـكـاسب حـتى واحـد يـبـحث عن ا
ولو عـلى حسـاب اآلخرين وحتى
االعمـال كانت بسيـطو جداً وكان
ـراحـل امـا الــهــدوء ســمــة تـلـك ا

ذهـبيـة بـالـنسـبـة لتـاريخ الـعراق
حــــيث كــــان يــــعم االمــــان وكـــان
الـعـيش سـهال وكل شيء مـتـوفـر
والنـاس تعمل وال تفـكر ابدا باي
شيء حــتى جــاءت احلــروب
فــأكــلت االخــضــر والــيــابس
واجلميع يـذكرون ما حل بنا
من حــصــار وحــروب .. وانـا
رجل متقاعد وكبر السن هذا
أتــاح لي الــنــهــوض مــبــكــراً
والـصالة بــعــدهـا اذهب الى
الـســوق لـشــراء اإلفـطـار الى
بـيتي فـمـا زال بعض ابـنائي
يـسـكــنـون مـعي بـسـبب عـدم
ــــنــــازل واألراضي تــــوفــــر ا
وصــعــوبــة الــبــنـاء فـي هـذه
األيــــام واحلـــيـــاة كــــانت في
الـسـابق بـسـيـطـة جـداً واآلن
مــعــقـدة ,فــالــعــمل والــعـيش
وكانت العالقات االجـتماعية
قـــويــة جـــداً بــ األصـــدقــاء
ـــعـــارف امــا الـــيـــوم فــأن وا
احلـيـاة أصبـحت مـادية وكل
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ـواطن عـلي جـواد من بغـداد/ مـدينـة الـصدر مـوضوع يتـناول ا
آ الـرصاص الـطائش الـذي يطـلق بالـهواء اثـناء االعـراس او ا
او تـشــيـيع احـد الـشـهـداء او اطالق الــقـوات االمـنـيـة لـلـعـيـارات
ـتــلـكـات الـنــاريـة وهــو امـر يـجــعل الـرصــاص يـتــسـاقط عــلى 

واطن او على رؤوسهم وهو امر البد من ايجاد حلول له. ا

ـواطن احمد رحيم من بغـداد/ الشعب موضـوع الكتابة يطرح ا
عـلـى الـسـيــارات ويـقــول اكـثـر الــكـتــابـات عــلى سـيــارات الـنـقل
وسـيارات االجـرة وهناك كـتابـات سخـيفة ومـعيـبة ولـيس بها اي
ذوق اضافة الى كتـابة بعض الشبان ارقـام هواتفهم على زجاج
ـصطـلـحات االجـنـبيـة وهي ظـاهرة السـيـارات اخللـفـية وبـعض ا

معيبة ومؤسفة.
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قهى حسن عبد الله في ا

شوارع مألى باحلفر
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قـبل سـنـوات اسـتبـشـرنـا خـيرا
ونـحن نرى ونـسمع ان الـدوائر
الــــزراعــــيــــة صــــارت تــــقــــرض
الــفالحـ مـبــالغ كـبـيــرة لـبـنـاء
البـيوت الـزجاجـية الـتي سوف

تـــــزرع بــــــهـــــا اخلــــــضـــــراوات
الـصيـفـية وتـطرح فـي الشـتاء..
واســـتـــبـــشـــرنـــا خـــيـــرا حـــيث
ســـنــــحـــصـل عـــلى الــــبـــامــــيـــا
والبـاذجنان واخليار والـطمامة

شـتـاء من الـبيـوت الـزجـاجـية..
ومــرت الــســنـــوات ولم نــر ايــة
بيـوت زجاجيـة وال هم يحزنون
ولم نــــــشـــــاهـــــد فـي االســـــواق
خـضــراوات صـيـفـيــة بـالـشـتـاء
ـســتــورد مـنــهـا من الــلــهم اال ا
دول اخــرى! فـــمـــا الـــذي جــرى
واين ذهبت البيـوت الزجاجية?
اذا لم نشـاهد تلك احملاصيل و
ال نــــدري مـــا هـــو الــــســـبب في
ذلك.. ولــــكـن عــــمـل الــــبــــيــــوت
الــزجـاجــيـة ار رائع جــدا حـيث
يــسـتـفـيـد الـفالح من هـذا االمـر
ويفـيد االخرين.. ولـكن يبدو ان
الـفــسـاد هــو االخـر اجته نــحـو
تلك البيوت الزجاجية فتبخرت
ـــاء والبــد من كــمـــا يــتـــبــخــر ا
اشـاعـة الـزراعـة بـهـذه الـبـيـوت
الـــــتي تـــــوفـــــر لـــــلـــــشـــــعب كل
اخلـــضـــراوات لـــكن بـــاســـعـــار

رخيصة ايها السادة.
5- ديالى Š ÂUA¼

واطن وضـوع ادناه بـعث به ا ا
(مازن عـبـد الـرحـيم) من بـغداد/
الــــكــــرخ يــــتـــــنــــاول فــــيه االراء
الــشــخــصـيــة لـه حــول الــرسـوم
ــواطن والــضــرائب. ويــبــتـد ا
مـوضـوعه بالـقـول تفـرض الدول
تـقـدمـة رسومـا وضـرائب على ا
ـواطـن وهـو حق مـشروع من ا
حقوق ايـة دولة ولكن تلك الدول
ـواطــنـيـهـا فـهي قـدمت الــكـثـيـر 
قـدمت لـهم كل اخلدمـات الـكامـلة
والـضمان االجـتمـاعي والصحي
والـرعــايـة االجــتـمــاعـيــة لـكــبـار
الــــــــسن والـــــــنــــــــســـــــاء االرامل
ــطـلـقـات والــعـوانس وهـيـأت وا
لــــكـل مـــــواطن عـــــمل فـــــاذا دفع
ــواطن ضــرائب فــانه سـيــكـون ا

مرتاحا.. 
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وعــلى صـعــيـدنــا احملـلي فــمـاذا
ـســؤولــة لــنـا قــدمت اجلــهــات ا
فميـاه الشرب آسنـة ولونها بني
من االتـربــة وغـيــر مـعــقـمـة ومع
هــذا البـد من دفع رسـوم عــلـيـهـا
والكهرباء متـقطعة وال ينعم بها
ــواطـن اضــافــة الى اعــتــمــاده ا
ـــــــولـــــــدات ومـع هــــــذا عـــــــلـى ا
سؤولة تلك خصصت اجلهات ا
واطن الـكهـربـاء ومـطـلـوب من ا
الـذي ال يــنـعم بــهـا في الــصـيف
وال في الــشــتــاء وال يـــســتــطــيع
ـياه احلارة دائـما ان يـغتـسل با

ان يـــدفع ضــرائب كـــبــيــرة جــدا
وهو امر اعتبره البعض ابتزازا
من الذين خـصخصوا الـكهرباء
وكل هذه األمور أدت الى خلخلة
الـواقع االقـتـصادي لـلـوطن ومن
حق الـدولـة ان تتـخـذ اإلجراءات
السلـيمة والتـي ترى انها سوف
تــســهم في اســتــقــرار األوضــاع
وعـلى كـل مـواطن ان يــدعم هـذه
الـتــوجـهــات الن كل مـواطن البـد
ان يسهم ولو بأسهام بسيط في
ـعركة ضد هـبوط األسعار هذه ا
وتــضــرر االقــتـصــاد واذا كــانت
مشكلة اسـتقطاعات الرواتب من
ــشــاكل الـــتي يــواجــهــهــا اهم ا
ـــواطــنــون حــالـــيــا والســيــمــا ا
ــــواطــــنـــون الــــذيـن عـــلــــيــــهم ا
التزامـات دفع اإليجارات واجور
ـاء وشراء ـولدة والـكهـرباء وا ا
االدويـــــــــة واجـــــــــور الــــــــنـــــــــقل
واالستقطاعات اجلارية االن هي
استـقـطاعـات بـسيـطـة حتى االن
وال يــعــرف احــد كــيف ســتــكـون
األمور بعد اشهـر قليلة اذا ظلت
أسـعار الـنـفط كمـا هي وعلى كل
مــواطن ان يـضـع في حـســابـاته
ما سوف يحدث بعد اشهر! وفي
هـــذه الــفــتـــرة البــد لـــلــدولــة من
اتـــــخــــاذ إجـــــراءات ســــريـــــعــــة
لــلــنــهـوض بــعــجــلـة االقــتــصـاد
الــعــراقي واهــمــهــا ايــقـاف بــيع
الـــعــمالت االجـــنــبــيـــة وايــقــاف

ـواطـن عـلي حـســون من بـغــداد/ الـبــلـديــات الى كـثـرة يـشــيـر ا
الدراجات الـنارية في شوارع بـغداد رغم كثرة الـسيارات ايضا
ولو اقـتصر االمـر على الـدراجات لكـان افضل وهو امـر موجود
ـكتظـة لكن وجـودها بالـشوارع مع الـسيارات بـكثيـر من الدول ا

صار يسبب مشاكل وازدحام في كل شوارع بغداد.
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ـواطن عالء كـاطع من بـغـداد/ ابو دشـيـر الى االزدحام يـشـير ا
احلـاصل في بوابـات الدخـول الى بغـداد ويقـول ان االزدحامات
تصل الى مسافات بعيدة بـسبب وجود الشاحنات وزخم السير
رور ار من تلك البـوابات والبد من وجود تسـهيالت السماح  ا

الشاحنات ليال حتى ال تؤثر على السير في النهار.

ـواطن حـسـ فـرحان بـتـوفـير من بـغداد/ بـوب الـشـام يـطالب ا
نطقة بوب الشام في كهرباء غير مقتطعة ومياه نظيفة اخلدمات 
وشــوارع مــبــلـطــة ومــدارس جــيــدة وتـوفــيــر الــعــمل والــقـروض

نطقة مهملة. للمواطن ويقول ان تلك ا
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اكــد مــواطــنــون في مــخــتـلـف مـنــاطق
بغداد ان غـالبية الـشوارع والطرق في
حـالـة سـيـئـة وبـحـاجـة الى صـيـانة او
تــعــبــيـــد جــديــد وقـــالــوا في احــاديث
مـتـفـرقـة لـ (الـزمـان) ان شـوارع بـغـداد
بــائـســة وبــحـاجــة الى اضــافـة امــتـار
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كنت واقفاً امـام باب بيتي وانا
انظر الى بائع الغاز الذي يبيع
الــغـاز مـن خالل عـربــة جتــرهـا
مـاكنـة وكـان يرمي الـقـناني من
ــتــر عــربــته الــتي تــعـــــــــلــو ا
بــكـــثــــــــــــيــر وكـــان مــشــغــوالً
بــعـــمــلـه هــذا وال يـــعــيـــر احــر

اهتمامه.. 
ونظـرت الى تـلك القـنـاني التي
يـعلـوهـا الـصـدأ وال يـسـتـطيع
نـتـجات الـنـفطـية ان احـر في ا
يـكـلف عـمـاال لـصـبـغـها وكـذلك

ـتـكسـرة من اسـفلـها الـقـناني ا
والــتي حتــتـاجت الى تــصــلـيح
والتي تـعاني من االعوجاج من
مـكان حـملـها وتـعجبت من ذلك

نظر... ا
سؤولة اذا ال تهتم اجلهات ا  
اذا يـفعل باعة بـتلك القـناني و
الـغاز هذا وهم يـرمون الـقناني
عـلى االسفـلت من ارتفـاع عال..
ـمكن ان تـطلى جـميع كـام من ا
???? الـــقــــنـــانـي وهـــنـــاك ورش
مــتـــخــصـــصـــة لــدى اجلـــهــات

ـعـنـية الصـالح االضرار الـتي ا
تصيب القـناني... وقيام مجمع
الغاز بعدم تـسلم اية قنينة بها
اضرار االمر الذي سوف يجعل
البـائع يعـتني بـالقنـاني وكذلك
ـواطـنـون وقـبل سـنـوات قبل ا
ان وزارة الــنـفط تـعــاقـدت عـلى
صـفـقـة قـنـانـي حـديـثـة شـفـافـة
واشـــتــــريـــتــــهــــا لـــكـن ايـــا من

وتطن لم يشاتدها. ا
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رمي قناني الغاز
يخلق االضرار
بها

مواطنون في محل لبيع اجملوهرات

االسـتـيراد الـعـشوائي والـضرب
بــــيـــــد من حــــديــــد عــــلى ايــــدي
الـفــاسـدين واســتـعــادة األمـوال

سروقة. ا
 ان اإلنتاج الـزراعي والصناعي
ســوف يـسـهـمــان في تـوفـيـر كل
شيء لـلـمـواطـن وكـفـانـا تـبـديدا

لـــــلـــــعـــــمالت الـــــصـــــعــــبـــــة في
اسـتـيرادات ال طـائل منـها.. وان
حـديث الـناس عن اسـتـقـطـاعات
الـــــرواتب ســـــوف تــــتـالشى مع
األيـام وسوف تـعود احلـياة الى
مـجـاريـهـا الن اجلـمـيع يـعـلـمون
ان هذه اإلجراءات ليست طويلة

وانــهــا ســوف تــزول مع الــوقت
ومع عـــــودة االســـــتـــــقـــــرار الى
أسـواق الـنــفط في الـعـالم ولـكن
يـــجب عـــلـــيـــنــا ان نـــتـــعـــلم من

الدروس ونأخذ العبر.  
وان ال نـبـدد ثــروات الـعـراق من
فـسدين في أماكن خالل وضع ا

ال تــنـاسـبـهم وعــلى كل جـهـة ان
تــعــرف كـيف تــزن األمــور بــدقـة
وان حتسب لكـل شيء حساباته
فقد كفانـا محاصصات وجتارب
فــاشــلــة وقــد اثــبــتت األيــام انه
بــدون وحــدة هــذا الـشــعـب فـان

األمور لن تستقيم.

واطن صالح عبود من بغداد/ الشيخ معروف موضوع يطرح ا
تبـلـيط الـشوارع ويـقـول الحظت كـثـــــــــــيـرا من منـاطق الـعراق
بال تـبـلــيط وهـنــاك ازقــــــة وشـوارع رئــيـســة وغـيـر رئــيـسـة بال

تبليط..
ـها ـكن تـقد  ولقـد اصـبح التـبـليط من اسـهل اخلـدمات الـتي 
ــنــاطق ــواطــنــ مـن خالل نــصب مــعــامل اســـفــلت في ا الى ا

    . قاول كائن ومعدات بدال من ا وتزويد البلديات 
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تـتــقـدم جــريـدة (الـزمــان) بـأحـر الــتـعـازي
ــسـتــشـار ?wK??z«u ا « Ê«Ëd??O??ý لالســتـاذ
االمـني لـلسـيـد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـوفاة
wK?z«u? « q U?  ÊU?½b??Ž aO?A? شـقـيـقه »
اســكــنه الــله فــســيح جــنــاته وألــهم اهــله

وذويه الصبر والسلوان.
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ـــفـــقـــودين نـــحن لـــفـــيـف من ذوي ا
والشـهداء واجلـرحى نتقـدم بخالص
الـشـكـر واالمتـنـان والـتـقديـر لـلـسـيد
هـندس عـدنان مـحمد الـلواء الـركن ا
احلــردان مــديــر مــديــريــة اخلــدمـات
ــقـــاتــلــ الـــشــخـــصــيــة ورعـــايــة ا
السـتـقبـاله لـلـمـراجعـ بـدون مـوعد
مـسـبق والــتـشـديـد عـلى مــنـتـسـبـ
عـامالت بشكل تام ديريـة بإجناز ا ا
وارشــادنــا لالجـراءات الــصــحـيــحـة
وتقد اخلدمات الالزمـة للمراجع
عوقـات امامنـا فهو بحق وتسـهيل ا
ـنـاسب ـكـان ا ـنـاسب في ا الـرجل ا
وفق الله السـيد اللواء عـدنان محمد

والله ولي التوفيق.
 عدنان محمد احلردانbÐ YO—- بغداد
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الــــتــــدريــــسـي في كــــلــــيــــة االعالم
بـاجلـامــعـة الـعــراقـيـة تـلــقى تـهـاني
زمالئه لـــرئــاســـته حتـــريــر مـــجــلــة
منـصة أريد متمن له التوفيق في

مهمته.
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الـطـبيب االسـتشـاري الـعراقي غـيبه
وت بـعد معانـاة مع مرض عضال ا
والراحل شغل مناصب طبية ادارية
ــديـنــة الـطب عـدة مــنـهــا مـديــرعـام 
ومــديــرعــام مــســتــشــفى الــيــرمــوك

ورئيس صحة بغداد الكرخ.
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رئـيس إحتـاد القـيصـر لألدب والـفنـون في االردن حتدث في
أمسية ثقـافية شعرية اقـيمت بالتعاون مع مـديرية ثقافة إربد
 وعــبــر تــطـبــيـق زوم حــول حـيــاة الــشــاعــر حــربي طــعــمه

صري. ا
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وت ـصري نـعته االوساط الـثقـافية بـعد ان غـيبه ا الـشاعر ا
.والــراحل كـتب ـاضي عن عــمـر نـاهـز الـ 72عــامـاً الـسـبـت ا
الـعـديـد من كـلـمـات األغـاني لـنـجـوم الفـن في مـصـر والعـالم
ـسـرحــيـات ومـنـهـا (ثـورة الـعــربي كـمـا كـتب الـعــديـد من ا

الشطرجن).

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما .
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صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ.9
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.
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ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ.8
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ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتـربة جميلة او قـصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.

bÝô«

ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ.2
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سـائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ.3
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أشـــطب الــــكـــلـــمـــات أدنـــاه
ـكن بـجـمـيع االجتـاهـات و
شطب احلرف اكثر من مرة
 مع احلل الصـحيح حتصل
عـلى حـروف تـشـكل الـكـلـمـة
ـطـلـوبة: (مـوسـيـقي عربي ا

معاصر):
ســـكـــرتـــيـــر  –ســـونـــيـــا –
ســكـــســفــون  –ســكـــانــيــا-
ســـراي  –ســــهى  –ســــعـــد
ادرش  –ســـــــكــــــة  –سن –
ســــبـــــيل  –ســـــفن  –ســــان
جــورج  –ســعــيــد صــالح –
ساحل  –سـيـمـون  –سـكـان
 –سندس  –سماء  –سوريا
 –سـلـسبـيل  –سـيـبـيـريا –
ســـــنـــــد ســـــوني  –ســـــر –
ســكـوتـلـنـدا  –ســرايـيـفـو –

ون  –سرب. سان ر

صـري احتـفل بـعيـدميالده الـثـمانـ وتلـقى امنـيات مـثل ا ا
ديد. االوساط الفنية والثقافية بالصحة الدائمة والعمر ا
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اللـهم آتـني عـلـماً وحـكـمـة.اللـهم ألـهـمني
رشـدي وأعِذني من شر نفـسي.اللهم إنا
نسـألك رضـاك واجلنـة.اللـهم اجـعلـنا
من عتقاءك من النار برحمتك ياأرحم

. الراحم
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عاملتان جتهزان أكياسا حتتوي على مواد غذائية توزع على فقراء مدينة جنيف السويسرية.
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ـثل وزيـر الـتـعـليم ـثنـى السـابق زاره وفـد  رئـيس جـامـعـة ا
الـعالـي والبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عبـد الـصـاحب لـتـفـقده
ومتابـعة تطـورات وضعه الصـحي.وضم الوفد رئـيس جامعة
ـوسـوي وعــمـيـد كــلـيـة الــطب في جـامــعـة بـابل بـابل عــادل ا

ومعاونه العلمي متمن له الشفاء العاجل.
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انـتــهى اخملــرج الـشــاب مــحـمــد مــزهـر من
تـصـويـر مـشـاهـد فـيــلـمه اجلـديـد (جـيـنـيـز
فـــرانــســـســـكـــو)  والــفـــيـــلم كـــمـــا يـــقــول
مــزهـــر(عــبــارة عـن قــصــة رمـــزيــة جتــســد
مايـحدث لـلعـائلـة بعـد فقـدانهـا رب االسرة
جـراء احلروب حـيث يـضطـر االبن لـلقـيام
ـسـؤولـيـة االب والـتـاكـيـد بـان مـسـيرة
احلــيـاة يــجب ان تــسـتــمـر والتــتـوقف
بــفــقــدان اي شــخـص جــراء احلـروب
العبثية ) وعن فكرة الفلم اكد اخملرج
ان ( الفكرة تتـناول مامر به العراق
من احــــداث وتـــهــــجــــيـــر
وحــروب وانــتــقــلت من
جـيـل الى جـيل
وعــــــــــــــلـى

االنسانية ان تضع حدا لهذا احلروب التي
تدور حولـها مجمـوعة اسئـلة داخل كل منا
وعن اسـبــاب مـايـجـري االن من تـغـيـيـر في
الـهــويــة االنــسـانــيــة ونـحــاول اثــارة هـذه
االسـئـلـة وتـشـفـيرهـا لـلـمـتـلـقي لـكـي يـعـيد
قراءة واقعه واعـادة منح الهـوية احلقـيقية
لالنــسـان وابـعـاده عن الــعـنـاوين وااللـوان
الــــــتـي ادت الى الــــــكــــــره ورفـض االخـــــر)
ويضيف ان (العمل هو نتاج ورشة طالبية
تـتـناول االفـكـار واالراء) وعن الـصـعـوبات
الـتـي واجـهــهــا اخملــرج قــال ( هي كــثــيـرة
لـكـننـا اسـتـطعـنـا جتـاوزها بـخـلق الـبدائل
وكادر الـعمل تبـنى فكـرة الفيـلم بكل مـحبة
ومـصداقـيـة بعـيـدا عن كل ماهـو سـلبي في
هذه احلـياة لـكن تبـقى حلظـة االنتـظار هي

اصعب من النهاية). 
مـن جـانـبه قـال الـنـاقـد مـفـيـد سـلـيـمـان عن
الـفـيـلم ( جـمـيل جـدا ان نـرى اخملـرج جعل

الــصـورة تــتـكـلم بـال حـوار مـكــتـوب واشـد
على يـد كل من عمـل في هذا الـفيـلم ويقـينا
انه مـفـخرة جملـمـوعـة الـشبـاب الـتي عـملت
لـــتـــقــد كـل مــاهـــو جـــديـــد كــذلـك صــراع
االحـداث والصـورة في نـقل مسـيـرة الفـيلم
كان ونحن الى قضية فنية تمثل الزمان وا
ســــعــــداء ان نــــرى هـــكــــذا افـالم وجتـــارب
سينـمائية تـطرح االفكار بـكل جراة وتشكل
ظـاهرة شـبـابـية تـتـطابق مع احـداث الـيوم
وارجــو مـنــاقــشــة فــكـرة الــفــيــلم من خالل
ورشـة سـيـنـمـائـيـة كـون مـوضـوعـة الـفـيـلم
مهمة للجميع وكونه ومضة مثيرة وقضية
انـسـانـية وجـمـالـية حـيث اخـتـصـر اخملرج
باحداث الفيـلم مامر به العراق من حروب

الى يومنا هذا).
و الـفـيـلم من اعـداد واخـراج مـحـمـد
مـزهر وتـمثـيل مـجمـوعـة من طلـبة

كلية الفنون اجلميلة .

ديرية دعت األطـفال والشباب مدير ثـقافة عجلـون اعلن ان ا
شـاركـة في مسـابـقة مـوهـبتي من بـيـتي التي الصـغـار إلى ا
أطلقتـها وزارة الثقافة لتحقيق االستثمار األمثل للطاقات في

حقول الرسم والشعر والقصة والغناء والعزف.

يـة الـعـراقـية حتـدثت في الـنـدوة الـتي نـظـمتـهـا كـلـية االكـاد
اضي عن (اثر التربية للبنات بجامعة االنبار مساء السبت ا
النـشاطـات السـكـانيـة في التـلوث الـبيـئي والتـطورات في ظل

جائحة كورنا) والتي اقيمت عبر منصة الكترونية.
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طـربة السـورية أصالة خالل بكت ا
إحتفالها بعيد ميالدها الـ 51 الذي
صـــــــادف في  15أيــــــار اجلــــــاري 
وعــاشت حلـظــــات من الـتـأثـر عـبـر
بث مــبـــاشــر مـع مــتــابـــعــيـــهــا في
صفحتهـا اخلاصة على أحد مواقع
الـتـواصل اإلجــتـمـاعـي كـاشـــــــفـة
عن خـــوفـــــــــــهـــا من الــــتـــقـــدم في

العمر.
وقـــالت أصــالـــة إنــهــا (تـــخــاف من
تــــاريخ عــــيـــد مــــيالدهـــا  15أيـــار
مــــنــــــــــذ أن بــــلــــغت  33عــــامــــاً) 
وأضــــــافــــــــت (كــــــنت أخــــــاف من
عــمـري وغــالـبــا أصــدقـائي أصــغـر

مني).
وتــابـــعت أصــالـــة (وجــدت رقم 51
عـامـا لـيس كـثـيـرا عـلى مـا حـقـقته
عــشت أول مــرة عــنــدمــا تــزوجـــت
أول مـــرة كــان فـــيـــهــا أحـــلى شيء
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ــواقع احلـضـاريـة ألــتي سـكن فـيــهـا األنـبـيـاء أو ظــهـروا بـهـا لــنـشـر دعـوتـهم ـنـاطق وا أهم ا
الـوحدانيـة  تتحدد في آسـيا وجزء من افـريقيـا وعلى اخلصـوص في منطـقة الشرق األوسط

والوطن العربي  .
ـواطن الـتـاريـخـيـة بـشيء من االخـتـصـار لـكي تـكن أكـثـر تـشـويـقـا لـلـقار وسـنـتـنـاول هـذه ا
ـواطن بالـتسـلسل حـيث سنـبدأ باحلـديث عن إقلـيم الشـام باعـتبـاره أكثر وسنكـتب عن هذه ا

واقع التي تعرفت على االنبياء والرسل  . ا
وبعدها العراق وايران ومصر واجلزيرة العربية  .

أوال  - بالد الشام  :
 1- الفينيـقيون:  وهم الكنعانـيون فكلمة فيـنيقي أصبحت بعد عام  1200 ق .م مـرادفة لكلمة

كنعاني.
صرية منذ األلف الثالث ق.م والكنعانـيون هم أوالد كنعان جاء ذكرهم في الوثائق البـابلية وا

قبل ظهور بني اسرائيل باكثر من ألف سنة  .
 2- العبرانيون : من سام وينسب اسمهم إلى عابر احد اجداد النبي إبراهيم (ع) الذين أتى
بـهم إلى فلـسطـ والكـنعـانيـون هم الذين أطـلقـوا علـيهم هـذا اللـقب بعـد ان عبـر ابراهيم (ع)

نهر الفرات إلى فلسط فسموه ابراهيم العبراني .
 3- األمـورين :  يـرجـع نـسـبـهم إلى كـنـعـان ويـتـكـلـمــون الـلـغـة الـسـامـيـة وحـكـمـوا اجـزاء من
فـلـســطـ وسـوريـا وكـان الـبـابــلـيـون يـسـمـون سـوريــا وفـلـسـطـ قـبل عـام 2000 ق.م أرض

االموري .
 4-اليبوسـيون:  من نسل يـبوس . وهو من عائـلة كنعـان بن حام كمـا جاء في التوراة  . وهم
من أسـسـوا مـدينـة اوشـلـيم الـقدس في 3000 ق.م وسمـيت يـبوس إذ ان اول مـن بنـاهـا ملك

اليبوسي  .
 5- الفلسـطينيون : يأتي ذكرهم في جدول أنساب مصرا األبن الثاني حلام أخي كنعان  .
ـسـمى بـفـلـسـطـ حـوالى  1300-1000 ق.م فـقـد سـمي سـاحل وهم اسـتـوطـنـوا الـسـاحل ا

سورية اجلنوبي فلسط .
 6- بـنو اسـرائـيل  : مـجيـئـهم إلى فلـسـط في 1290 ق.م عـنـد خـروجهـم من مصـر بـقـيادة

النبي موسى(ع) خالل فترة حكم رمسيس الثاني.
(بيسان في الشمال واستقرت القبـائل االسرائيلية في اماكن متفرقة من السلسلة اجلبلية ب
وبئر سبع في اجلـنوب ) في قرى ليس لهـا اسوار على عكس الفـلسطينـ الذين اقاموا مدن

محصنة .
وتوزع االسرائيليون عند دخولهم أرض فلسط على ثالثة أقاليم  .

اإلقليم االول  : أقصى اجلنوب حيث استولى عليه يهوذا  .
االقليم الثاني  : في شرق االردن وجزء من وسط كنعان  .

االقليم الثالث :  في الـقسم اجلنوبي من السـاحل الشمالي فقد عـاش فيه الفلسطـينيون  بعد
ذلك .

ـصـريـون إسم  : عـمـو في اللـغـة الـهـيـروغلـيـفـيـة  وهم الـبدو  7- الـعمـالـقـة  : أطـلق عـليـهم ا
الساكنون بالشام وبالد الرافدين  .

وفي الـلـغـة اآلرامـيـة  : الك أي أمالك اجلـنـود الـتي تـوزعـهـا احلـكـومـة عـلـيـهم  . فـأطـلق عـلى
اجلندي البدوي تمييزا له عن باقي البدو الق  فاصبح :

عم: بدوي  الك = عمالك أو عمالق  .
 8- اخلبيرو :  وخبر مصدر خبيرو األكادية

وتتحدث عنهم ألواح تل العمارنة انهم كانوا عبراني  .
لـكة األدومـي   كـان اليـهود يـسمـونهـا : سعـير وحـكم األنباط  9- األنباط:  مـقرهم نـفس 

مساحات واسعة في جزيرة سيناء وحوران في العراق  .
وهم عرب يتكلمون اللغة العربية وأسماء ملوكهم عربية اما لغتهم الكتابية فهي آرامية  .

هـذا فـيــمـا يــخص بالد الــشـام كـأكــثـر اقــلـيم شــهـد مــوطن ومـواقف
لالنبياء والرسل

قال باحلديث عن بالد الشام وسيكون لنا حديث وسنكتـفي بهذا ا
قال القادم  . اخر عن العراق في ا

ـعـتـقــدات "الـسـيـد حـسـ ــصـدر : أضـواء عـلى الـديــانـات وا { ا
الصدر " (اجمللد السابع)
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 ال تـــــــــــــبــــــــــــالـغ فـي
اسـتهالك الـتـمر
قارنة مع اذ با
أنــواع الـفـواكه
األخــرى يـحــتـوي
الـتـمـر عـلى أعـلى تـركـيـز من
السـكـر والـسـعـرات احلـرارية إذ
تــوفـر كـل حـبـة  50 ســعـرة حــراريـة.
يـنـصح بـعـدم جتاوز  3 حصص من
الــفـواكه يـومــيـا في شــهـر رمـضـان

ا فيها التمر.
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محمد مزهر
ال حنون
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وحـيـاة ثـانـيـة عـنـدمـا تـزوجـت مرة
تــــــانــــــيـــــة) (وكــــــانت مـع اخملـــــرج
طـــــــــارق الــعـــريــان الــذي أعــلــنت
انـفـصـالـهـا عـنه في كـانـون الـثـاني

اضي). ا

وهـمــا أبـنـائـي وطـفــولـتي مع أبي
أعــتــبــرهــا عــمــر
كـامل رغم أنـني
كـــنـــت وقـــتــهــا
 15عــامــا فـقط

ÊU e « ≠ …d¼UI «
صـرية مـروة ناجي طـربـة ا أطلـقت ا
دعــاءً ديــنـــيــاً جــديــداً بـــعــنــوان (انــا
كـسورة) مـن كلـمات سـيـد عزمي ا
وأحلـــــان ولـــــيــــــد ســـــامـي وتـــــوزيع
وسيقي عمرو اخلضري في شهر ا
ـبارك. وآخر أعـمال ناجي رمضان ا
ـا لقيتك) كان فيديـو كليب بـعنوان (
ـالـكي واألغـنـيـة من كـلـمـات أحمـد ا
وأحلـان مـصـطـفى الـعـسـال وتـوزيع
محـمـد مـجـدي. و تصـويـر الـكـليب
بـالـكــامل في لـبــنـان بـتــوقـيع اخملـرج
الــلــبـنــانـي فــادي حـداد. مـن نــاحــيـة
أخـرى اسـتـقــرت نـاجي خالل األيـام
اضية على أغنية جديدة من كلمات ا
الــشــاعــر مـــحــمــود عـــبــد الــله ومن
أحلـان مــحــمــد الـنــادي ســتـضــمــهـا

أللبومها القادم.
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أديل 

ـمـثل { نـيـويورك  –وكـاالت - حتدث ا
ون خالل تـواجده حالياً ي مات د العا
في إيــرلـــنــدا حــيـث كــان يــصـــوّر فــيــلم
ـبـارزة األخـيـرة) وإضـطـرارة لـلـبـقـاء (ا
هناك بسبب إجراءات منع السفر نتيجة
تفشي فيروس كورونا عن هذه التجربة.
وقـال فـي لـقــاء إذاعي (مـن الـواضح أن
ما يـجـري في العـالم أمـر مروع لـكـنني
مع عـائـلــتي بـأكـمــلـهـا ولــدي أطـفـالي).
ـــون أن (إبـــنـــته الـــكـــبـــرى وكـــشف دا
ألـكــسـيـا  تــشـخــيـصـهــا بـالــفـايـروس
بـكـوفـيد- 19 أثـنـاء وجـودها فـي الـكـلـية
في نـيــويـورك لــكـنــهـا : اجــتـازت األمـر
بـشـكل جـيــد). ومـنـذ تـوقـف الـتـصـويـر
تقـيم العـائلـة في ضاحـية دالـكي الثـرية
ـغني ن فـيهم ا ـشـاهيـر  ـتلك ا حيث 
األيرلـندي بـونو

منازل.

الــــوقت احلــــالـي. وكــــانت أديل قــــد
ـلحوظ صدمت مـحبيـها بـالتغـيير ا
الــذي طـرأ عــلى شـكـلــهـا وأبــهـرتـهم
بـنحـافتـها بـعـد فقـدانهـا حوالى 45
كــــيــــلــــوغـــرامــــاً مـن وزنـــهــــا خالل
إحتفالهـا بعيد ميالدها الـ  32 الذي

صادف في  5أيار اجلاري.
علـى صعـيد آخـر استـذكرت الـنجـمة
ـنــاسـبــة فـتـرة نـيــكـول كــيـدمــان و
ــنــزلـي من أجل احلــد من احلـــجــر ا
انتشار فيروس كـورونا فيديو يعود
لعام  2018 عندمـا أطلت كـيدمان في
مقـابلـة أجرتـها مـعهـا مجـلة (فـانتي
فــيــر) ضـمن بــرنـامـج حـمل عــنـوان
ــواهب الــســريــة) حــيث (مـــســرح ا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
حتـــافظ الــنــجــمــة أديل عــلى عالقــة
جـــيــدة بــطـــلــيـــقــهــا رجـل األعــمــال
ـون علـى الرغم من ون بـسـا سـا
إتمام إجراءات إنفـصالها عنه خالل
هــذا الـعـام رغـبـة مـنــهـا في تـوفـيـر
حــيــاة أســريـــة صــحــيــة لــنــجــلــهــا
"أجنـــلـــيـــو" الـــبـــالغ مـن الـــعـــمــر 7

سنوات. 
وقـــــد قـــــررت أديل بـــــاإلتـــــفـــــاق مع
طليقها أن يسكنا بجانب بعضهما
ــون مـتــواجـداً دائــمـاً لـيــكـون ســا
عـــــنـــــدمــــا يـــــرغب فـي رؤيــــة إبـــــنه
والـــعــكس وذلـك في مــديـــنــة لــوس
أجنـــلــوس حـــيث تــعـــيش أديل في

كشفـت عن موهبـة سرّية
عـنـها وهي أنـهـا تـتـناول
احلــــشـــرات مـن الـــديـــدان
والـــصـــراصــيـــر واجلــراد
ـقلي.اسـتـذكرت كـيـدمان ا
هــذا الـــفـــيــديـــو وأعــادت
نشـره على صـفحـاتهـا على
مواقع الـتـواصل اإلجتـماعي
 لتـنصح متـابعـيها بـسناكس
يـتـنـاولـوهـا.وكـانت كـيـدمـان قد
ـذكورة قـابـلة ا قالـت خالل ا
أن (أكــــثــــر من مــــلــــيــــاري
شــــــخـص في الـــــــعــــــالم
يأكلون احلشرات وأنها

واحدة منهم).
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بالـرغم من انـها اجـراءات استـثـنائـية حتـيل الى نزوع
نـحو قـوانـ طوار كـونـية مـفـروضـة على الـبـشر في
كل مـــكــان  إال انّ مــا تــقــوم به مــنــصــات الــتــواصل
االجتماعي في تويـتر وفيسبوك في مالحـقة ما تسميه
زيـفـة اخلـاصـة بفـيـروس كـورونا ضـلـلـة وا االخـبـار ا
ـستـجد جـهـد يسـتـحق الوقـوف عـنده  مـنـعاً لـزيادة ا
حالـة الـهلع  والـتضـلـيل والتـسويـق لنـظريـات ومواقف
التـمت بصـلـة الى الواقع وقـد يـكون مـكـانهـا الطـبـيعي

في سينما هوليوود . 
يبـدو ان هـناك جـهداً اسـتـثنـائيـاً في هـات الـشركـت
األشــهـر فـي الـعــالم لــلـتــصــدي لالخـبــار الــتي جنـهل
مــصـادرهـا احلــقـيـقــيـة وتـنــتـشـر أســرع من اي خـبـر
صــادر عـن زعــيم او حــكــومــة  وتــتــعب عــلــيه قــنــوات
وصحف كبـرى انّهـا صناعـة اعالمية جـديدة لالفراد
كان العالم في العقد االخير فرحا بها كونها تأتي في
سيـاق حتـرر االنسـان من احـتكـار االجـهزة االعالمـية
واحتـكاراتـها لـلـبث .  كل شيء انقـلب على الـضد من

رجوة  وهذا أمر مثير بحد ذاته. الفوائد ا
بذولة في فرز الصحيح من الزائف لم  لكن اجلهود ا
الحقـة االخبار والـبيانات الـكاذبة التي تكرس سـابقاً 
تشـجع على الـكراهـية واالنـقسـام والتـناحـر واحلروب
ـــذاهب وحــتـى الــقـــبــائل بـــ الـــشــعـــوب واالديــان وا
يـة حتـتفظ والـعشـائـر . وال تـزال مواقع الـشـبكـة الـعـا
بــصـور الــطـيــارين االمـريــكـان الــذين كــانـوا يــوقـعـون
بـعـبـارات بـذيـئـة لـلـغـايـة ضـد الـشـعب الـعـراقي ولـيس
نــظـامه الــسـيــاسي  عــلى الـصــواريخ الـتـي حتـمــلـهـا
طائراتهم وهم يـتجهون لـقصف اهداف اغلـبها خدمي
ومــدني في الــعـراق . إنّ  مــا جـرى االصــطالح عــلـيه
باحلـقد التـاريخي بـ الشعـوب ال يتـشكل من فراغ 
وانّمـا هو عمـلية تـصنـيعيـة دقيقـة  تنـبري لهـا شركات
دعايـة واجهـزة استـخبـارات من اجل بلـوغ اهداف قد
تـكـون آنـيـة كـاحلـروب الـقـصـيـرة  لـكـنـهـا تـتـرك آثاراً
عـمـيـقـة في جـسم الـبـشـريـة  وال تـنـفع في عـالجـاتـها
الدعوات نحو التضـامن الدولي والسالم ب الشعوب

قراطية وحقوق االنسان. واعالء شعارات الد
جميع الوسائل االعالمية الفـردية والعامة  واحلكومية
ـراسالت الـشخـصـية  في زمـني السـلم أو احلـرب وا
العلنـية ب البـشر يجب أن تكـون في مرمى احملاسبة
اذا دعـا أي منـهـا الى قتـل الشـعـوب بدعـوى انـحراف
فاضـلة ب حكّـامها وفـساد أنـظمتـها الـسياسـية  فـا

احلكّام عسيرة وصعبة أصالً. 
الــفـضـاء االفـتــراضي بـات مـلـوثــاً ومـثـقالً بــالـنـفـايـات
السامـة والبد من تنـقيته  تـلك مهمـة أصعب من فكرة
اخـتـراع وســيـلـة تـواصل اجـتــمـاعي أو وسـيـلـة إعالم

عامة.

هل يحـتاج شـاعر عـمالق ال يتـكرر في الـشعـر الشـعبي
الـعــراقي وبـشـعــره الـفـصــيح الـذي يـحــفـظهُ كل مـواطن
غيور إلى تزكيـة من العراقي حـتى يُشيَّد لقـامته البهيَّة
قـدسة? وهل نصب في مـسقـط رأسه مديـنة الـكاظـميـة ا
يا دولة رئيس الـوزراء بحاجة إلى مـراجعة سيـرة مظفر
النوَّاب الشـعرية والنـضالية وكـفاحهِ حتى آخر رمق من
عـمـره ضـد الـطـغاة والـديـكـتـاتـوريـة; لـكي تـوعـز بـإجناز
نصب ألبي عادل الذي تـتمنى كل الدول العـربية لو كان
مولده على أراضيهـا? ألست أنت يا دولة رئيس الوزراء
ـسـكُ بـكفِّ الـنـوَّاب الـيــسـرى في مـرقـد جـدِّه من كـان 
مـــوسـى بن جـــعـــفــر(ع) حـــ زار الـــعـــراق آلخـــر مــرَّة
واسـتـقبـله الـرئـيس الـراحل جالل الـطـلـبـاني في قـصره
الــرئــاسي كــصــديق ورئــيـس دولــة يــعـشـق شــعــره حـد
الـبكـاء? فـلمـاذا هـذا التـهـاون بإجنـاز نـصبه الـبـهي وهو
ـوت بــشـجـاعـة نــادرة في مـشـفى مـازال يــقـارع شـبح ا
الـشـارقـة? ألـيست هـي فرصـتك الـثـمـيـنـة إلسـعـاد الريل
وحمد وعشاق النوَّاب في أصقاع العالم? كما أنَّ نصبهُ
ال يـكــلف مـيـزانـيـة الــدولـة ثـمن إيـفــاد وزيـر إلى مـؤتـمـر
بائس; وبـوسعي جـمع ثمن الـنصب من تـبرعـات عشاقه
جـرد نشـر بوست صـغير عـلى صفـحتي في ومريـديه 
الفيس بـوك ألوفِّر لكم تكـاليف النـصب ومايحيط به من
حـديـقــة غـنَّـاء فـهـو الـشــاعـر األبـرز واألحب في نـفـوس
الـنـاس والـذي نُـقـشت قـصـائـده في ضـمـائـر الـعـراقـي
والـعــرب ولـيس عـلى صـفــحـات قـلـوبـهـم فـحـسب. حـتى
الشاعر الوطـني موفق محمد الـذي أزاحوا أهالي احللة
ستـاراً عن نصبه قـبل أيام; وكـان على نفـقتـهم اخلاصة
وجـوع شعر باخلجل برغم عسر احلال; هـذا الشاعر ا
ر وهو يرى نـصبه الشاهق بـينما حـبيبه مـظفر النوَّاب ا
أل قـلــوب الـعـراقـيـ غــبـطـة بـنـصبٍ ال أحـد يــتـذكـره و
شاعري يشهق عالـيا في مدينته الكـاظمية. هي فرصتك
ؤاتـية لتـخلـيد الـنوَّاب وهو يـتنـفس هواء أيـامه األخيرة ا
الـتي أدعــو الـله أنْ تـطـول كـثـيـراً; فــسـتـخـلَّـد مع نـصـبه
بـادرة الـتي سـيـبـاركـها ـضيء إذا أقـدمت عـلى هـذه ا ا
العـراق من أقـصـاه إلى أقصـاه لن أطـيل علـيك يـا دولة
رئيس الوزراء لكني أخـتم مقالي بهذه الصـيحة للنوَّاب
التي هزَّت عروش األنظمة احلاكمة قبل عشرات السن
ومـا زالت فـرائــصـهم تـرجتف إذا سـمــعـوا هـمـهـمـة ابن

لوك مظفر النوَّاب وهو يهدر سليل ا
 أنبيك عليَّاً

ما زالت شورى التجار 
ترى عثمان خليفتها 

وتراك زعيماً سوقيا 
لو جئت اليوم 

حلاربك الداعون اليك 
وسموك شيوعيًا.

اللهم إني بلَّغت اللهم فاشهد.
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لم تـســتـطع جـائـحــة كـورونـا الـتي بـدأت
قــصــتـهــا من ووهــان الـصــيـنــيــة والـتي
أشارت أصابع االتـهام خاللهـا إلى وجبة
اخلفـافـيش أن جتعل الـصـينـيـ يكـفُّون
ـأكوالت الغـريبة كـما ال يزال عن تناول ا

طبخ الصيني يحفل بكل جديد. ا
ـثلـجات في هونغ فقـد ابتكـر محل لـبيع ا
كـونغ نـوعـاً جـديـداً من مـنـتـجـاته روَّج له
ـسـيّل لـلـدمـوع بـاسم آيس كـر الـغـاز ا

حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وذكــر صــاحب احملل أنـه صــنع الــنــكــهـة
الـغـريـبـة لــآليس كـر تـعـبـيـراً عن دعـمه
قراطـية مـوضحاً أنه أراد للـحرية والـد
تقـد شيء يذكّـر النـاس بأن عـليـهم عدم

فقدان شغفهم.
ــكـوّن وتــشـكّل حــبـوب الــفـلــفل األسـود ا
ـنح الـرئـيس لـآليـس كـر اجلـديـد مـا 
ــسـيِّـل لـلــدمــوع الـذي شــعــوراً بــالـغــاز ا

استوحيت منه الفكرة.
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في خطـوة يتوقع أن تخـفف من حدة انتشـار فيروس كورونا
حــول الــعـــالم تــوصـــلت دراســة حـــديــثــة إلـى مــادة حتــمي
ـدة تصل إلـى ثالثة أشـهر. األسطح مـن كورونـا واجلراثـيم 
ـادة من األسلـحة اجلـديدة حملـاربة وينـتظـر أن تصـبح هذه ا
الــوبـاء. حتـمـي طـبـقــة من مـضــاد لـلــجـراثـيم تــرش عـلى كل
دة قد تصل إلى 90 سـتجد  األسطح من فـيروس كورونا ا
يـومـا كمـا أظـهـرت دراسـة تـمـهيـديـة مـا قـد يـشكـل سالحا
جديـدا في مـكافـحـة وباء كـوفـيد-19 . ورأت الـدراسـة التي
أعـدهـا باحـثون في جـامعـة أريزونـا األمـريكـية ولم يـراجعـها
ـتــواجــدة عـلى عـلــمــاء آخـرون بــعــد أن كـمــيــة الـفــيــروس ا
ضـاد اجلراثـيم هذا تراجـعت بنـسبة األسطح الـتي رشت 
ئة بعد ـئة في غضـون عشر دقائق وبـنسبة  99,9 بـا  90 با
. وأوضح تشارلز جـيربا عالم الـبيولوجـيا اجملهرية ساعتـ
عـد الرئـيسي للـدراسة أن هـذه التكـنولـوجيا في اجلامعـة وا
قـبل في احتـواء الوبـاء. وأضاف: أرى هي التـطور الـكبـيـر ا
ـســتـخـدمـة بـكــثـافـة مـثل أنـهـا مــهـمـة خـصـوصــا لألسـطح ا
قـــطــارات األنــفــاق واحلــافالت الــتي تـــعــقم بــانــتــظــام لــكن
األشخاص الـذين يتـعاقـبون علـيهـا يعيـدون تلـويثـها.  وتابع
أن هـذه الـتــكـنــولـوجــيـا ال حتل مــكـان الــتـنــظـيف والــتـعــقـيم
ــراحل الـفــاصــلـة بــ عــمـلــيـات الــعـاديــ بل حتــمي في ا
ادة نتظمـة. وقد اختبر فريق اجلامعة ا التنـظيف والتعقيم ا
التي صـممت خصـيصـا حملاربـة الفيـروسات من قـبل شركة
ـولة الدراسـة أيضا. وأجرى الـباحثون االيد بـايو ساينس 
جتربتهم على فيروس كورونا البشري  229 إي الذي يشبه
سـتجد في تركيـبته وخـصائـصه اجليـنيـة فيـروس كورونـا ا
ادة لـتغطي لكنه يـصيب بـأعراض إنـفلـونزا طـفيـفة. وتـرش ا
األسطح اخملـتلفـة على أن تـكرر الـعملـية كل ثالثـة إلى أربعة
ادة تـغيرا في بـروتينـات الفيـروس وتهاجم أشهـر. وحتدث ا

الطبقة التي حتميه.

{ واشــــــنـــــطـن- (أ ف ب): أطـــــلق
سـالح اجلـــو األمــيـــركـي بـــنـــجــاح
األحـد طـائـرة فـضائـيـة مـسـيّرة من
طـراز اكس- 37بـي من قـاعـدة كـاب
كانافيرال في فلوريدا في مهمة من
ـــقــرر أن تـــســـتــمـــر عــدة أشـــهــر ا
ستخصص إلجراء جتارب علمية.
ـسيّـرة أشـبه بـنـسـخة والـطـائـرة ا
مـصـغّـرة من مـكوك فـضـائي عـلـما
أن الـبــرنـامج الـفـضـائي األمـيـركي
ــركــبــات أخـــرج هــذا الــنــوع مـن ا
الــفـضـائــيـة من اخلـدمــة في الـعـام

2011.
وســتـمــضي الـطــائـرة الــفـضــائـيـة
ـدار إلجـراء ــسـيّـرة أشــهـرا في ا ا
جتارب سيتم خاللها توجيهها عن

بعد.
وبـعـيـد اإلطالق اشاد وزيـر الـدفاع
األمــيــركـي مــارك إســبــر بـ(سـادس
مــهـمـة لــطـائـرة اكس- 37بـي الـتي

كن إعادة استخدامها).
و إطالق الطائرة الفضائية التي
أطــلق عــلــيــهــا تــســمــيـة “مــركــبــة
اخــــتــــبـــار مــــداريـــة ”بــــواســــطـــة
الـصاروخ “أطـلس  ”5عـند الـساعة

 9,14صباحا ( 13,14ت غ).
وسـتــضع الـطـائـرة الـفـضـائـيـة في
ــدار قـمــر اصــطـنــاعـيــا صـغــيـرا ا
أطـلق علـيه تسـمية فـالكـونسات-8
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حتـويـلـها إلى األرض. ويـبـلغ طول
الـطائـرة تسعـة أمتار وعـرضها مع

اجلناح  4,5أمتار.
ونــــشــــرت وزارة الــــدفــــاع صــــورا
لـلطائرة لكنهـا لم تكشف معلومات
مـفــصّـلـة عن مـهـمـاتـهـا وقـدراتـهـا.
وفـي رحالتهـا السـابـقة الـتي بدأت
فـي العام  2010بـقـيت الـطـائرة في

دار لفترات أطول. ا
ـهـمـة األخـيـرة الـتي انـتـهت وفـي ا
فـي تـشـرين األول/أكــتـوبـر أمـضت
دار مـا رفع الفترة  780يـوما في ا
دار الـتـراكمـيـة التي قـضـتهـا في ا

إلى  2865يوما.

إلجــراء أبــحـاث إضــافـيــة وفق مـا
أوضـــــــحت وزيـــــــرة سالح اجلــــــو
بــاربــرا بــاريت في وقت ســابق من
الشهر احلالي كاشفة تفاصيل عن
مـهمة كانت قبل ذلك مشروعا فائق
الـسريـة. وقالت بـاريت التي ترأس
أيـضـا قـوة الـفـضـاء األمـيـركـيـة إن
ـهـمة سـتـشـهد جتـارب أكـثر هـذه ا

من أي مهمة سابقة.
 وأوضــــــــحـت أن الــــــــتــــــــجــــــــارب
ســتـــتــضــمن: اخــتـــبــار تــأثــيــرات
اإلشــعــاعــات عــلـى الــبــذور ومـواد
أخـرى وحتويل الـطاقـة الشـمسـية
ـكن إلـى طـاقـة مـوجـات صـغـيـرة 
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ـوجات أخرى محتـملة من انتشار
اجلـائحة. يـشار إلى أنه في الثالث
عـشـر من مـايـو قدم وزيـر الـصـحة
ســــلــــفـــادور إيـال خالل مــــؤتــــمـــر
صـحـفي مـشـتـرك مـع وزيـر الـعـلوم
واالبــتـكـار بـيـدرو دوكي الـنـتـائج
ـؤقتة الرئيسية للدراسة الوطنية ا
ENECov-  حول احلالة الوبائية
ـوجـة األولى من  ?id19وتــشـمل ا

ثالث تشملها هذه الدراسة.
وأكــــد الـــوزيـــران إيـال ودوكي أنه
نـظرًا لـضخامـة العـينة فـإنهـا تعد
واحـــدة مـن أكـــثـــر الـــدراســـات من
نـوعـهـا طـمـوحًـا في جـمـيـع أنـحاء
الــعــالم. وقــد أعــدهــا كل من وزارة
الـصــحـة ومـعـهـد كـارلـوس الـثـالث
الـــصــحي  ISCIIIبـــالــتــعــاون مع
ــــعـــــهــــد الــــوطــــنـي لإلحــــصــــاء ا
INEوأقـاليم احلكم الذاتي وتتيح
مـعـرفة عـدد األشـخاص الـذين على
اتـصـال بـالـفـيـروس أو كـانـوا على
اتـصال به ومـعرفة مـا إذا كان يتم
ــرور احلـــفــاظ عــلى احلـــصــانــة 

الوقت.

شــهـر يــنـايـر). وفي اســبـانــيـا أكـد
وزيـر الـصحـة اإلسبـاني سلـفادور
إيـال ووزيــر الــعــلـــوم واالبــتــكــار
بيدرو دوكي أن هناك دراسة تؤكد
ـــئـــة من الـــشـــعب أن نـــحـــو  5بـــا
اإلسـبانـي طوروا أجـسامـا مضادة
لــفـيــروس الـكــوفـيـد  .19وأشـاروا
إلـى أن هـذه الـدراســة تـعـد واحـدة
ـتـخــصـصـة من أكــثـر الـدراســات ا
طـمـوحًا في الـعـالم والتـي ستـوفر
بـيانـات محوريـة التخـاذ القرار في

السياسات الصحية العامة.
ولـفتـوا إلى أن الدراسـة أفادت بأن
هـناك تبـاينا جغـرافيا مـلحوظا مع
انـتـشار أعـلى في مـحافـظات وسط
شـــبه اجلـــزيـــرة اإليـــبـــيـــريــة و
ـؤقتـة لـهذه اسـتـخالص الـنتـائج ا
الــدراســة بــعــد حتــلــيـل مــؤشـرات
عـينة تمثيلية بلغ تعدادها  60ألفا
و 983شــخـصــا من جـمــيع أنـحـاء
الــبالد وقــد بـدأ الــعـمل عــلى هـذه
الـــــــدراســــــة في الـ 27مـن أبــــــريل
قرر االسـتمرار بها ـاضي ومن ا ا
ــقـبــلــة حتـســبـاً خالل األســابــيع ا

والـشراي (فـرنشيـسكو بـوتسار)
الـــعــامـل في واحـــدة من كــبـــريــات
مـسـتـشـفـيـات رومـا في حـديث مع
الـوكالة الوطنيـة لإلعالم اللبنانية:
(مـرضى اليوم مختـلفون تماماً عن
ــــــرضى مـن ثـالثـــــة أو أربــــــعـــــة ا
أســابـيـع ألنـهم عــنـدمــا يـشــعـرون
بــالــعــوارض يــعــاجلــون فـوراً وال
يـتـطلـب دخولـهم الـعنـايـة الفـائـقة.
ـرضى اجلــدد بـإمـكـانـهم مــعـظم ا
الـعـودة إلى مـنـازلهم اآلن من دون
احلــــاجـــــة إلى أجــــهـــــزة تــــنــــفس
. صــنــاعي الــوضع تــغــيــر تــمــامـاً
ــبـكـر يــعـود كل ذلك إلـى الـكـشف ا

.( واطن والوعي عند ا
هل بــدأ يـتـفـكك الـفـيـروس? يـجـيب
الــبــروفــسـور بــوتــســار: (ال أعـرف
صـراحة إذا تـغيـر الفـيروس أم أن
مــنـاعـة األجـسـام لـكل مـريض هي
الــتي تـغــيـرت عــلـيـنــا أن نـنــتـظـر
مــزيـــداً من األبــحــاث الــتي جتــرى
كنني الـقول إننا في حـالياً لـكن 
مـواجهـة مرض مـختـلف تمـاماً عن
ـرض الـذي أصابـنـا في منـتصف ا

مـع ذلك تعـتـقـد مـراكـز أبـحاث أن
الـلـقـاح الـذي يـعـمل عـلى اكـتـشافه
كن وإنـتـاجه في عـدد من الـدول 
ـنع الـعـدوى من فـيـروس آخر أن 
. رأي حـذر بـهـذا الـشـأن مـسـتـقـبالً
عــــبـــر عـــنـه أحـــد أطـــبــــاء الـــقـــلب

ــرمـــوق (مـــاريــو الـــبـــيــولـــوجـي ا
نـيـغـري) الذي ذكـرت مـصادره أن
احلـــصـــانــة ضـــد الـــكــوفـــيــد ?19
ـمـكن أصـبـحت أكـبـر لـذلك فـمن ا
أن يــخــتــفي في وقت قــريب حــتى

قبل العثور على لقاح ينهيه.

ـــصـــابـــون يـــومــــاً بـــعـــد يـــوم وا
بـالـفيـروس حالـياً يـختـلفـون عمن
أصـــــابـــــهم قـــــبـل شـــــهـــــر وعــــدد
ركـزة مـنهم احملـتـاج لـلـعنـايـة ا

هم أقل بكثير من السابق.
ـــــعـــــهــــد يـــــؤكـــــد هـــــذا الـــــرأي ا
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يـعتقد معظم الـعلماء واخلبراء في
ـسـتـجد إيـطـالـيـا أن كـوفـيد  19ا
يـــكــاد يــقــتـــرب من نــهـــايــته وقــد
يـختفي قبل اكتشاف لقاح يحد من
خـطره ألن شـراسته بـدأت تضعف
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صريـة ريهام احتـفلت الفـنانـة ا
ن بعيد زواجها اخلامس من أ
ـمــثل الــشـاب شــريف رمـزي ا
وشــاركـت مــتــابــعــيــهــا بــصــور
ـــيـــزة مـن حـــفل زفـــافـــهـــمــا
وارفــقـــتــهـــا بــرســـالــة شـــديــدة

الرومانسية وجهتها لزوجها.
ريـــهـــام كــتـــبـت مـــعــلـــقـــة عـــلى
ـمــيـز جـداً الـصــــور: (يـومــنـا ا
 15-5-15 اتـذكـر هـذا الـصـبـاح
جــيــداً نـحــتــفل الـيــوم بــخـمس
ســـنـــوات مـن الـــزواج شـــريف
رمــزي جـعــلــتـنـي أسـعــد امـرأة
عــلى األرض ومـــازالت أشــعــر
أنـــني األكــثـــر حــظـــاً وكل يــوم
مازالت اكتشف أشـياء جتعلني
أحـبك مـازالت الـشـخص الذي
أريــد أن أحــبه إلى األبــد عــيــد
زواج سـعـيـد حـبـيـبي صـديـقي
ــفـضـل الـزوج األكــثــر روعــة ا
فـي الـــعــــالم أفـــضـل شــــــريك
ــــكن أي شــــخص أن حــــيــــاة 

يتمناه).
وأضــــافت مـــداعــــبـــة زوجـــهـــا:
(مالحـــظـــة: ال يـــوجــد شـــخص
أفـضل مـنك ألقــضي مـعه فـتـرة
الــعــزل) حــيث تــلــقت الــفــنــانـة
الشابة تهاني متابـعيها متمني
لــهـا ولــزوجــهـا دوام الــســعـادة

واحلب.
يُـــذكـــر ان ريـــهـــام تـــزوجت من
شـريـف رمـزي بــعـد قــصـة حب
جــمــعـتــهــمـا في كــوالــيس آخـر
أعـمــالـهـا الـدرامــيـة (الـعـراف)
وقد رُزقت منه بطفل وفضلت
بـــعـــد ذلك الـــتــفـــرغ ألســرتـــهــا
وابــــتــــعـــــدت عن الــــفـن كــــمــــا
صـــــرحـت أكــــثـــــر مـن مــــرة أن
ابتـعـادها عن الـتمـثـيل جاء بـناء
على رغـبتـها الـشخـصيـة وليس
بــطــلب مـن زوجــهــا في الــوقت
الــــذي اعــــتــــرفت فــــيـه أن هـــذا
الـقــرار القى تـرحــيـبــاً قـويـاً من

رمزي.

هذا العـام بسبب عـدم القدرة عـلى التنقل
بــأمـــان مع احـــتـــرام مــبـــاد الـــتــبـــاعــد
االجـتمـاعي عـلى ما أفـادت صـحيـفـتا ذي
تــــلـــغــــراف ومـــايـل أونالين. وحتــــفـــظت
أوسـاط قـصـر بـاكــيـنـغـهـام عن الـرد عـلى
ــعــلــومــة ردا عـــلى ســؤال وكــالــة هـــذه ا
فـرانس بــرس واعـدة بــإعالن رسـمي في

وقت الحق من األسبوع.
ــقــرر ــوعــد ا وعــلـق الــقــصــر قــائال إن ا
لـكي هو أساسـا إلحصـاء طيـور البـجع ا
ب  13 تــمـوز و 17مـنه بــ سـانــبـري-
أون-تــيـمــز (في غـرب لــنـدن) وأبــيـنــغـدن

(قرب أكسفورد).
رة الثانية منذ القرن الثاني عشر وهذه ا
ـستـمر الـتي ال يقـام فـيهـا هـذا التـقـليـد ا
منذ تسعة قرون بعد إلغاء أول في 2012

بسبب فيضانات.

{ لـــنـــدن- (أ ف ب) : يـــغـــيب اإلحـــصــاء
لكي وهو تقليد السنوي لطيور البجع ا
مــلــكي بــريــطــاني ألــغي مــرة واحــدة في
تــسـعـة قــرون هـذه الـســنـة بــسـبب وبـاء
كوفـيد- 19 على مـا أعـلـنت وسائل إعالم

بريطانية األحد.
ــلك الـعــاهل الــبـريــطـاني ومـنـذ  1186 
ـلـكي الـطلـيـقة قـانونـا كل طـيـور البـجع ا
في الـبالد. وفي كـل عـام يـجـوب شـخص
متـخـصص مع مسـاعـدين له نهـر الـتيـمز
عــلى مــ قـوارب مــســطـحــة لـلــتــأكـد من

وضع هذه الطيور.
ويــرصــد هــؤالء بــبــزات حـمــراء عــلــيــهـا
شــعـارات مــلـكـيــة صـغــار طـيــور الـبـجع
ـسكـون بـهـا ألخذ مـقـاسـاتهـا ووزنـها و

والتأكد من صحتها.
غـيـر أن هـذا الـطـقس الـتـقـلـيـدي سـيلـغى


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

