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طبعة العراق 
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صــــوتت احلــــكــــومـــة بــــرئــــاســـة
مـصـطـفى الـكــاظـمي عـلى تـفـعـيل
قــرار تــخــصـــيص قــطع األراضي
الـسكـنـيـة لـلعـامـلـ الـذين لـديهم
صاب وفق أولويات تماس مع ا
حتددهـا وزارة الـصـحة والـبـيـئة
فــيــمــا ســـجــلت الــوزارة اصــابــة
1385 بفـايـروس كـورونـا مـوزعة
عـلى بـغـداد واحملـافـظـات وشـفـاء
591 حالـة والوفـيات 60 بحسب
ــوقف الــوبــائي الــيـومـي. وقـال ا
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــكـــاظــمـي وجّه شــكـــره وعــالي
واجهة تقديره للمالكات الطبية ا
جلــائــحــة كــورونــا) واضـاف ان
(مـــجــــلس الــــوزراء صـــوت خالل
جــــلـــســــته عــــلى تــــفـــعــــيل قـــرار
تــــــخــــــصـــــــيص قــــــطـع األراضي
الـسكـنـيـة لـلعـامـلـ الـذين لـديهم
صاب وفق أولويات تماس مع ا
حتـددهــا الـوزارة). فــيـمـا كــشـفت

الوزارة عن لـقاء مـرتـقب سيـجمع
ــــســـــؤولــــ فـي بــــغــــداد بـــــ ا
وموسكو عبر الدائرة االلكترونية
 لـبـحث تـزويــد الـعـراق بـالـلـقـاح
الـذي تـوصل الـيـه الـبـاحـثـون في
روسـيــا اخلـاص بـعـالج كـورونـا
مـــشــــيـــرة الى ان الــــعـــراق عـــلى
تـــواصل مـــســــتـــمـــر مع احملـــافل
ـسـتـجدات الـدولـيـة بـشـأن اخـر ا
تفـشية. وقال كافحـة اجلائحـة ا
ــتـــحــدث بــأسـم الــوزارة ســيف ا
البدر لـ (الزمان) امس ان (العراق
ومـنــذ الــظـهــور االول لـلــجـائــحـة
كـــورونـــا مـــتـــواصل مع احملـــافل
ـتـسـجدات ـعـرف اخـر ا الـدوليـة 
ـكــافــحـة ــســتـحــدثــة  والــطـرق ا
الــفـــايــروس واحلـــد من انـــتــقــال
) الفتا الى واطن العدوى ب ا
ان (الوزارة عـلى تواصل مـستـمر
ــسـؤولــ في روســيــا بــعـد مع ا
االعالن عن عـقـار او لـقاح تـوصل
اليه البـاحثون لـعالج كورونا عن
طريق سفـارة العراق في مـوسكو

وهـنــاك لــقـاء مــرتـقـب سـيــجـمع  
مـســؤولي الـبـلــدين عـبــر الـدائـرة
االلكتـرونية لـبحث تزويـد العراق
بــهــذا الـــلــقــاح) وبــشــأن وجــود
نــقـص في اجـــهــزة سي  بي  ار
الـتي تــسـتــخـدم مع االوكــسـجـ
رضى الـفـايروس  اكد الـبدر ان
(الــوزارة حــريــصــة عــلى تــوفــيـر
ــؤســســـاتــهــا جــمـــيع االجــهـــزة 
ـا فـيـهـا جـهـاز سي  الـصـحـيـة 
بي  ار الـذي يــســتـخــدم لــبـعض
احلاالت وبتـشخيص من الـطبيب
شرف) نافـيا (وجـود اي نقص ا
بـــتــــلك االجــــهـــزة  وان الـــوزارة
ـوضـوع مع سـتـتـابع حــيـثـيـات ا
ـسـؤول فـي دوائـرها). وكـانت ا
تـقـاريـر صـحــفـيـة قـد اشـارت الى
ستشفـيات الروسية عقار تسلم ا
(افـــيــــفـــافــــيـــر) لـــعـالج كـــورونـــا
ستجد وتوزيـعه سيكون مجاناً ا
لكـل احملتـاجـ  بـواسطـة وثـيـقة
الـــتــــأمـــ الـــصــــحي االلـــزامي .
ثـل عقـار  افـيـفـافـير اول دواء و

صادقت روسي مضـاد لـكـورونا  
عـلى اســتـخــدامه وزارة الــصـحـة
الروسـية . ويـنتج عـقار افـيفـافير
فـي اطــــار مـــــشــــروع مـــــشــــتــــرك
بـاشرة لصـندوق االسـتـثمـارات ا
الــروسي ومـــجــمــوعـــة خــيــمــرار
لــتــصـــنــيع االدويــة  بـــنــاء عــلى
اسـاس (فــافـيــيـرافــيـر) الــذي بـدأ
استخدامه في الـيابان عام 2014
وهــــو لــــعـالج حــــاالت صــــعــــبــــة
لالنـــفــلـــونــزا. في غـــضــون ذلك 
كـــشــــفت دائــــرة صـــحــــة بـــغـــداد
الـرصـافـة عـزمـهـا حتـويل قـاعـات
ـلــعب الـشـعب ريـاضـيــة مـغـلــقـة 
الــدولـي الى ردهـــات عــزل نـــظــراً
لكـثر اإلصـابات بـالفـايروس.وقال
مــديــر عـام الــدائــرة عــبــد الـغــني
الــسـاعــدي في تــصــريح تــابــعـته
(الــزمــان) امس (نــعــتــزم حتــويل
لعب غـلقـة الريـاضيـة  القـاعات ا
الـشـعب الــدولي الى ردهـات عـزل
ـــصــابـــ بــكـــورونــا ــعـــاجلــة ا
بـــالــتـــعــاون مـع وزارة الــشـــبــاب

والريـاضـة). وأعـلنت الـنـائـبة في
مـجـلس الـنـواب وحـدة اجلـمـيـلي
عن اصـابــتـهــا بـكــورونـا . وبــعـد
ورود فــــحص أربــــيـل الــــذي أكـــد
سالمة الـنـائب محـاسن حـمدون 
اقـدم حــمـايــتــهـا عــلى اخـراجــهـا
ــوصل بــعـد بــالـقــوة من حــجــر ا
برغم كـسـر بـاب مـشفـى احلـجر  
الكات الصحية الذين من رفض ا
يـــؤكـــدون إصـــابـــتـــهـــا بـــحـــسب
ـستـخـدمة في نـيـنوى األجهـزة ا
بــحـــسب شــهــود عـــيــان. واكــدت
وزارة الـــتــجـــارة وفـــاة مـــســؤول
الــتــصــريــحــات األمــنـيــة بــســبب
إصابته كـورونا. وفي كـردستان 
قررت وزارة الداخـليـة تمـديد منع
الـتــنـقـل بـ احملــافـظــات. وقـالت
الوزارة فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس (تقرر تمديد منع التنقل ب
مـحـافــظـات االقـلـيـم وكـذلك حـظـر
التنقل باجتاه احملافظات االخرى
قبل). وجدد الى االول من تموز ا
وزير الـصـحـة في االقـلـيم سـامان

ـرحـلة البـرزجني  حتـذيـره من ا
احلــالـيــة. وقــال الــبـرزجنـي عـلى
هامـش توقـيع مـذكـرة صـحـية مع
منظـمة الـهالل االحمر الـدولية إن
(حـكـومـة االقـلــيم امّـنت مـيـزانـيـة
ــواجـهـة اخـرى لـوزارة الــصـحـة 
كــورونـــا وكــذلك حـــصــلــنـــا عــلى
مــيــزانـيــة جــديــدة من احلــكــومـة
االحتاديـة اضـافـة الى مـسـاعدات
ــنـظــمــات الـدولــيـة) طــبـيــة من ا
وقف الـوبائي للـجائحة وبشأن ا
اكـــــد كــــــورونــــــا في االقــــــلــــــيم  
الـبــرزجني ان (الـوضع لــلـحـاالت
ـعدالت سـجـلـة االن  قـد ازداد  ا
محذرا خطـرة اكثـر من الـسابق) 
من (ارتـــفـــاع مـــعـــدل االصـــابــات
بــــالـــــفـــــايــــروس الى االالف  في
حينـها لم يتـمكن النـظام الصحي
في االقــلــيم مـن الــســيــطــرة عــلى
الـــوضـع ونـــصــــبح مـــثـل بـــعض
الدول الـتي لم تـعـد تـمـتـلك اماكن
ـسـجـلـة لـديـها). إلرقـاد احلاالت ا
وأكــد مـــديــر دائــرة صـــحــة بــابل
مــحـــمــد اجلــعـــفــري جنــاح عالج
بالزما النـقاهة في شـفاء احلاالت
ـصـابــة بـاجلـائــحـة  عـاداً إيـاه ا
. ــــصــــابــــ األفــــضـل في عـالج ا
وأفاد مصـدر طبي بتـسجيل 109
إصابـات جديـدة في مـحافـظة ذي

قار. 
وتـشـهـد احملـافــظـة مـنـذ أكـثـر من
اسبوع تزايداً في عدد اإلصابات.
وقــال مـديــر صــحـة ذي قــار عــبـد
احلسـ اجلابري فـي تصريح ان
(عدد اإلصابـات في احملافظـة منذ
تفـشي اجلـائحـة بلغ  893إصابة
منها  401 شفاء و 19حالة وفاة
ئة  وعدد الرقود أي بنسبة  2با
احلـالـي في مـســتــشـفى احلــسـ
التـعلـيـمي بلغ  263 حالـة تتـلقى
الـعـالج ضـمن تــعــلـيــمــات لـوائح

ية)  منظمة الصحة العا
مـؤكدا ان (قـضـاء سـوق الـشـيوخ
أكــثـر األقــضــيــة تـســجــيالً بــعـدد
اإلصــــابـــات حــــيـث بـــلــــغت 416
إصـابـة بـيـنـهـا  8 وفـيات  وذلك
لــــعـــــدم االلــــتـــــزام بــــاإلجــــراءات
الـوقـائـيـة واالسـتـهـانـة بـخـطـورة
ـــــــــرض). وجتــــــــاوزت اعــــــــداد ا
اإلصـــابــات والـــوفـــيـــات بــســـبب
كـورونــا في ذي قـار   120 حـالـة
اضية  بحسب خالل الساعـات ا
مـــصــدر ثـــان رفض الـــكـــشف عن

هويته. 

مُــسـتــقــبالً). تـفــاصـيل ص2 .  في
وقـت التقى الوزيـر فؤاد حس مع
سـفــيـر الـصـ لـدى بـغـداد تـشـانغ
تـاو  وبـحـثـا سـبل االرتـقـاء بـآفاق
الــعالقــات الـثــنـائــيــة الـتــاريـخــيـة
والــسـتــراتـيـجــيّـة الـتـي تـربط بـ
.ونـقل بــيــان تـلــقـته بــغـداد وبــكــ
(الـــزمــان) امـس عن الــوزيـــر قــوله
خـالل الــلــقـــاء ان (الــصـــ شــريك
مــهِــمّـفي عــمـلــيــة إعـادة اإلعــمـار)
مـشـيـراً إلى (أهمـيـة توسـيع نـطاق
الــتـعــاون الـثــنـائي في مــجـال دعم
إعــادة إعـمـار الـبـنى الــتـحـتـيـة في
ــــنـــــاطق احملــــررة مـن قــــبــــضــــة ا
اإلرهاب) مُـعرباً عن تقديره (للدعم
الـذي قـدمـته إلى الـعـراق والسـيّـما
ـستلـزمات الطبـية التي أرسـلتها ا

مـؤخراً إلى وزارة الصـحّة والبـيئة
إثــــر تـــفـــشي فــــايـــروس كـــورونـــا
ـــســـتـــجـــد في الـــعـــديـــد من دول ا
الـعـالم). من جـهتـه أكد تـشـانغ تاو
(اهـــتــمـــام حــكـــومــتـه في تــعـــزيــز
الـعالقات مع بغـداد وحرصها على
إبـعـاد الـعراق عـن أن يكـون سـاحة
لـــلــصــراعـــات اخلــارجــيــة) ونــقل
الــسـفـيــر (رسـالــة تـهـنــئـة لــلـوزيـر
مـوجـهـة من قـبـل نظـيـره الـصـيـني
تـتــضـمّن الـدعـوة لـزيـارة بـكـ في
إطار تعزيز العالقات ب البلدين)
زيد من داعـياً إلى (أهـميـة تقـد ا
الـــدعـم وتــعـــزيـــز أمـن الـــشـــركــات
الصينية العاملة في العراق) فيما
وعـد الوزيـر بتـلبيـة الدعـوة لزيارة

كنة. الص في اقرب فرصة 

مـشـجعـة لذلك تـقـرر اقتـصار الـصـلوات اخلـمس واجلمع
ـســاجـد عـلى األئـمـة واخلــطـبـاء إبـقـاء لــلـشـعـيـرة مع في ا
االستـمرار برفع األذان  كمـا تقرر توجيـه إداراتها العمل
على تطـبيق اإلجراءات الصحيـة متى  تقرير فتـحها كلياً
أو جزئيـاً).  فيمـا افاد رئيس الـهيئـة العلـيا للحـج والعمرة
ـسعـودي بعـدم تلـقي العـراق إشعـاراً من اجلانب سامي ا
الـســعـودي بــإلــغـاء مــوسم احلج احلـالـي بـســبب جـائــحـة
كورونا. وقـال السمـعودي في بيان مـقتضب ان (الـهيئة لم
تـتـلق اشـعـارا من الـسـعـوديـة بالـغـاء مـوسم احلج احلـالي
بـســبب كـورونـا). وتــواجه الـســعـوديـة خــيـارا صـعــبـا بـ
احـتـمال تـقـلـيص أو إلـغاء احلج لـلـمـرة األولى في الـتاريخ
احلـديث فـي قـرار يــنــطـوي عــلى مــخــاطـر ســيــاســيـة مع
سـتجـد.وتضـغط العـديد مـلكـة تفـشي كورونـا ا مـواجهـة ا
من الـــدول اإلسالمـــيـــة عـــلـى الـــريـــاض من أجل إصـــدار
ـقـرر في ــضي قـدمــا في مـوسم احلـج ا قـرارهـا بــشـأن ا
رجح أن يـتم تـنظـيم موسم ـقبل.ومـن غيـر ا أواخـر تـموز ا
احلج بـكــامل قـدرته االســتـيـعــابـيـة  والســيـمـا بــعـد دعـوة
ـاضي إلى الـتـريث في إبـرام عـقـود الـسـعـوديـة فـي آذار ا

متعلقة باحلج والعمرة اثر تفشي الفايروس. 
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الــســيــاســيـــ قــطــعــوا الــطــريق
الدولي السـريع الرابط بـ بغداد
واحملافـظات احـتـجاجـا عـلى قطع
الرواتب). واستبعد عـضو اللجنة
الية النيابـية جمال كوجر عودة ا
رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى
الكاظمي إلى خيار االستقطاع من
الـــرواتب حلـل أزمـــة الـــســـيـــولـــة
الــنـــقــديـــة فــيـــمــا قـــدم عــدداً من
قترحات حلل األزمة.وقال كوجر ا
في تــــصــــريح امـس إن (خــــطـــوة
رئـــــــيـس الـــــــوزراء الـــــــبــــــــدء في
االستـقطـاعات من الـطـبقـة الهـشة
فـي اجملــــــــــــتــــــــــــمـع وهـي رواتـب
تـقـاعدين لم تـكن خـطوة مـوفـقة ا
وأعـطت درسـاً مـهـمـاً لـلـحـكـومـة)
الفــتــا الـى أن (احلــكــومـــة بــحــال
بدأت باالستقطاعات من الدرجات
اخلـــاصـــة والـــرئــــاســـات الـــثالث
فـــــان وقع والــــوزراء والـــــنــــواب 
االستـقطـاعـات من باقي الـدرجات
ـا حـصل) سـيـكـون أقل تـأثـيـراً 
وأضــاف (أال نـــتــعـــقـــد أن رئــيس
الوزراء سـيعـود للـجوء إلى خـيار
االسـتــقـطــاع مـرة أخــرى بـعــد مـا
حصل وبـحـال الـلـجـوء اليـه فانه
سينحصر بالدرجات العليا فقط)
مــشـيــرا الـى ان (االســتـقــطــاع لن
شكلة الفعلية على األرض يحل ا
لكن احلل يكون من خالل مواجهة
الفـسـاد والـبـدء بتـصـحـيح مـسار
الدولـة االقتـصادي وإعـادة هيـكلة

السياسة االقتصادية للدولة). 

الى (تـخــفـيض رواتـب الـكــيـانـات
ئة اما بقية ُنحلّة بنسبة  30با ا
ـــتــقـــاعــدين مــوظـــفي الـــدولــة وا
واجلــيـش والـــداخــلـــيـــة وجـــهــاز
مكـافـحـة االرهـاب وجـهـاز احلـشد
الـــشـــعــــبي وجـــهــــاز اخملـــابـــرات
الــوطــني وجــهــاز االمن الــوطــني
والفرقة اخلاصة ال تمس رواتبهم
ومـخــصــصــاتــهم). وكــان شــهـود
ــئــات من عــيــان قــد أفـادوا بــأن ا
محـتـجزي رفـحـاء وذوي الشـهداء
والـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـ قـطـعـوا
الـطــريق الـدولـي الـســريع الـرابط
ب بغـداد واحملافـظات اجلنـوبية
احـتــجــاجــاً عــلى قــطع رواتــبـهم.
وقــال الـــشــهـــود ان (مــحـــتــجــزي
رفحاء وذوي الـشهـداء والسـجناء

ومنتـسبي الـرئاسـات الثالث وهم
ـئة مجـلس النـواب بـنسـبة  30با
واألمـانـة الـعــامـة جملـلس الـوزراء
ئة ورئاسة الوزراء بنسبة  30 با
ـــئـــة ورئـــاســة بــنـــســـبــة  35 بــا
ـئة  اجلمـهـوريـة بـنـسـبة  35 بـا
ومـخــصــصــات مـجــلس الــقــضـاء
األعـــلـى واحملـــكــــمـــة اإلحتــــاديـــة
القـضاة يـكون الـتُخـفّيض بـنسـبة
ستفيدين ئة) مبينا ان  ا  35 با
من قانون رفحاء يعـاملون معاملة
الشـهداء والـسجـناء الـسيـاسي

ُـسـتـفـيـدة إذ تـتـقـاضى الـعـائـلـة ا
راتـــبـــاً واحـــداً بــــدالً عن شـــمـــول
افـــرادهـــا كــافـــة وفـي حـــال وفــاة
ُستفيد  فيُطبّق قانون الشهداء ا
من حيث استفادة الورثة) مشيرا

ـنـصب (تـخـفـيض مـخــصـصـات ا
ؤسسات غير لوكيل الوزارة في ا
مـرتــبــطــة في الــرئــاســات الـثالث
البـالـغة  مـلـيون  500 الف ديـنار
ـئة وكذلـك االمر بـا بـنـسـبـة  80 
يـسـري عـلى من هم بـدرجـة وكـيل
وزير في الـرئـاسـات الـثالث الذين
يـتـقـاضــون مـخـصــصـات مـنـصب
تبلغ  مليون و 500 الف دينار)
وتابع ان (مخصصات درجة وزير
ــؤســـســات غــيــر مُـــرتــبــطــة في ا
بــوزارة الـــبــالـــغــة  5مالي 600
الف ديــنـار تــخــفض بـنــســبـة 80
ئة ودرجة وزير في الرئاسات با
الـثالث  تــخــفض مـــخــصــصــات
نـصب البـالغة  7 سبعـة مالي ا

ومــائــة الـف ديــنــار بـــنــســبــة 80
ئة) الفتا الى ان (اخملصصات با
الثـابتـة للـمـنتـسبـ اإلداري في
ئة  وزارة تُخفّض بنسبة  40 با
ئـة بالـنسـبة لـلمـنتـسب و 35 با
وكذلك الفـنيـ في نـفس الوزارة 
شـمـول مـنـتـســبي وزارة الـتـعـلـيم
العالي والـبحث الـعلـمي األساتذة
اجلــامــعــيــ الـــذين يــتــقــاضــون
ــــئــــة بــــا مــــخــــصــــصــــات  200 
ـئة) باالسـتـقطـاع بنـسـبة مـئـة با
واضـاف الـبـيـان ان (مـخـصـصات
ـــنـــتـــســـبـــ اإلداريـــ لـــوزارة ا
الكـهربـاء الثـابتـة تُخفّـض بنـسبة
ئـة والـفـنـيـ بـنـسـبة 25  30 بـا
ـسـاءلـة ـئـة ومـنـتــسـبي هـئـة ا بـا
ــئــة والــعــدالــة بـــنــســبــة  35 بــا
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جــدد ذوو الـشــهــداء والــســجــنـاء
الـسـيــاسـيــ الـتـظــاهـر امس في
بـــغـــداد مـــحـــتـــجـــ عـــلى قـــطع
رواتــبــهم فــيــمــا اوصت جلــنــتــا
ــوازنـة ومــعـاجلــة االزمـة اعـداد ا
ـالــيــة خالل اجــتــمـاع اول امس ا
بأستقـطاع مخصـصات الرئاسات
الــــثالث والـــــدرجــــات اخلــــاصــــة
ــؤســســات ذات اخملــصــصــات وا
الـعـالـية  فـيمـا اسـتـثـنت من ذلك
اجلـــيش والــــداخـــلـــيــــة وجـــهـــاز
مكافحة االرهاب واحلشد الشعبي
وجـــــهـــــازي اخملــــــابـــــرات واالمن
فـيـما الـوطـني والـفـرقـة اخلـاصة 
احــتج مــحــتــجــزو رفــحــاء وذوي
الشـهـداء والسـجـناء الـسـياسـي

عـــــــلـى قـــــــرار قـــــــطـع الـــــــرواتب.
وتـــظـــاهــــروا امس امـــام مــــبـــنى
مـــؤســســـة الـــشـــهـــداء حـــامـــلــ
شعارات تندد بـأي خطوة من هذا
الـــنـــوع تـــقـــدم احلــــكـــومـــة عـــلى
اتخـاذهـا. واطلـعت (الـزمـان) على
بيـان تـضمن تـوصـيات الـلـجنـت
خالل االجــــتــــمــــاع الــــذي قــــضى
(بـاستـقـطـاع مـخـصـصـات مـعاون
ديـر الـعـام الذي يُـعـامل بـحسب ا
ــؤســســة الــتي يــنــتــمي إلــيــهــا ا
دير وكذلك تخفيض مخصصات ا
رتـبطة في ـؤسسـات ا العام في ا
ـرتبـطة الرئـاسات الـثالث وغـير ا
مـؤكدا ـئـة)  بـهـا بـنـسـبـة  80 بـا
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ـقاتـلـة التـركـية جـددت الـطائـرات ا
طــلــعـاتــهــا اجلـويــة امس لــقـصف
مـواقع داخل االراضي العراقية في
اطــار عــمـــلــيــة عــســكــريــة. فــيــمــا
اسـتدعت وزارة اخلارجـيّة السـفير
الـتركي لـدى بغـداد فاحت يـلدز على
خـلـفـية الـقـصف التـركي الـذي طال
ـنــاطق شـمــال الـعـراق عــدداً من ا
ومـا تـسـبّب به من تـرويع لـلـسـكان
وبثّ الـذعر بينهم. وجرى اللقاء به
مـن قـبل وكـيل الـوزارة األقـدم عـبـد
الــكـر هـاشم الـذي ســلـمه مـذكـرة
ــذكــرة االحـــتــجــاج. وتــضـــمّــنت ا
(إدانـة احلـكـومة النـتـهاكـات حـرمة
وســـــــيــــــــادة األراضي واألجـــــــواء
ـواثـيق الـعــراقـيـة  الـتي تـخـالف ا
الـدولـيـة وقـواعد الـقـانـون الدولي
ذات الــصـــلــة وعالقــات الــصــداقــة
ومـبـاد حسـن اجلوار واالحـترام
ُـتبادل) وجـددت الوزارة التـأكيد ا
فـي مـذكّــرتـهــا عـلى (دعــوة اجلـارة
تـركيـا لوقف الـعمـليـات العـسكـرية
األحــاديــة وأعــربت عن اســتــعـداد
احلــكـــومــة الــعــراقــيـــة لــلــتــعــاون
ــــشـــتـــرك فـي ضـــبط األمـن عـــلى ا
احلــــدود بـــالــــشــــكل الــــذي يـــؤمن
) وطــــالـــبت مـــصـــالح اجلـــانـــبــ
الــوزارة الـسـفـارة الـتــركـيّـة بـ(نـقل
ـــذكـــرة إلى اجلــهـــات الـــتــركـــيــة ا
اخملــــتــــصّــــة التــــخــــاذ اإلجـــراءات
الــــكـــفــــيــــلـــة بــــوضع حــــد لــــهـــذه
االنـــتــــهـــاكـــات ومـــنـع وقـــوعـــهـــا
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قـرر ديـوان الوقف الـسـني استـمـرار تعـليـق الصـلوات في
الكـات الـديـنـيـة. وقـال بـيان ـساجـد وإقـتـصـارهـا عـلى ا ا
تلـقته (الـزمان) امس ان (رئـيس الوقف سـعد كـمبش عـقد
اجـتـماعـا تـشـاوريـا  ضم مـختـصـ شـرعـيـ وعددا من
اخملـتــصـ في اجلـانب الـطــبي والـوبـائي لـبــحث امـكـانـيـة
الـفـتح الـتـدريـجي لـلـمـسـاجد) واضـاف ان (الـوقف يـثمن
ـسـاجد من الـصـورة احلضـاريـة الـتي عـكـستـهـا إدارات ا
األئــمـة واخلـطـبـاء وبـقـيـة اإلداريــ في الـتـفـاعل اإليـجـابي
ـنضـبط بـاإلجراءات الـصـحيـة تـنفـيذا ـسؤول بـااللـتزام ا ا
لـلفـتاوى الشـرعيـة واستجـابة للـتعـليمـاتً التي صدرت عن
الـلـجـنـة الـعـلـيا لـلـصـحـة والـسالمـة الـوطـنـيـة في الـعراق)
واشاد اجملـتمعون بـ (الـتجاوب السـريع لديوان الوقف في
ضــمـان تــرتـيب إجــراءات مـراسم الــدفن الالئــقـة لــوفـيـات
كورونا والـسعي مع السلـطات الرسمـية لتأمـ مقابر دفن
قريـبـة لذويـهم حيث  تـأم  7 مـقابـر لهـذا الـغرض في
بـغـداد وعدد من احملـافـظات وكـذلك الشـروع بـتأمـ فرق
مــنـاســبــة تــتالءم مع هــذه اإلجـراءات) وتـابع الــبــيـان انه
(نـتــيــجـة الشــتــداد الـوبــاء في الــبالد وألن الــظـروف غــيـر
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فـي الـــــــشــــــارع فـي ظـل صــــــراع
ــصــالح واإلرادات الــدائــر بــ ا
علن أمريـكا وايـران والتـهديـد ا
الـذي تـنـفــذه بـعض اجلـهـات من
ــعــســكــرات الــتي خالل قــصف ا
واشاروا تـظم قــوات امـريــكـيـة) 
الى ان (هـــنـــاك بــعـض االطــراف
الـــســـيـــاســـيـــة حتـــاول إفـــشـــال
احلـــكــومـــة الـــتي حتـــاول مــسك
الــــعـــصـــا من الــــوسط وحـــصـــر
السالح بيد الدولة وفرض سلطة
القـانون ومحـاربة الـفسـاد وبناء
عالقـــات مــتـــوازنــة مع اجلـــمــيع
واجهـة التحـديات الكـبرى التي
تـــواجه الــعـــراق في ظل تـــفــشي
اجلـــائــحـــة وانــعـــكــاســهـــا عــلى
اقتصـادات الدول ومنـها البالد).
وكـان رئـيس مـجـلس الـوزراء قـد
ــثل اســتـــقــبل اول امـس وفــداً 
ائـتالف الــوطـنــيـة. وجـرى خالل
الــلــقــاء بـحـث آخـر مــســتــجـدات
األوضـاع الـسـيـاسـيـة الـراهـنة و
ســـــيــــر احلـــــوار بــــ األطــــراف
الــســيـاســيــة الـعــراقــيـة من أجل
رّ بها مواجهة التحـديات التي 
الـعــراق. وشــدد الـكــاظـمي خالل
الــلـقــاء عــلى (أهـمــيــة اسـتــدامـة
الـعـمل الـوطــني من أجل تـخـطي
الـعـقـبـات االقـتـصـاديـة واألمـنـية
والسياسية الراهنة وصوالً الى
تنفيذ أهداف برنامج احلكومة) .

(حـــــرصه عـــــلى الـــــتـــــواصل مع
القوى السياسية من اجل جتاوز
ر بها العراق  التحديات التي 
وتــــوحــــيـــــد اجلــــهـــــود من اجل
واطن). بدوره حتقيق مصـلحة ا
الـكي على (اهـمية حـماية شدد ا
اجملــتـــمع من اســتـــهــداف قــيــمه
وأخالقـه واحلــفـــاظ عــلى الـــقــيم
اجملـتـمـعيـة واإلسالمـيـة من اجل
احلــصــول عــلى نــظــام سـيــاسي
متـ وعمـليـة سيـاسيـة مسـتقرة
قـادرة عــلى جتــاوز الـصــعـوبـات
مــجـددا ــتــراكــمــة)  ــركـــبــة وا ا
(مـوقـفه الــداعم لإلجـراءات الـتي
ـواطن وتـلـبـية تـتـعـلق بـخـدمـة ا
متطلباته). وعـد مراقبون مبادرة
رئـيس احلــكـومـة بــزيـارة رئـيس
كــتــلــة ســيــاســيــة خــطــوة غــيــر
مــســبــوقـة  تــهـدف الـى تـقــريب
واقف وجهـات النـظر وتـوحيـد ا
والـــــرؤى لــــــزخـم جـــــهــــــود دعم
احلــــــكـــــومــــــة فـي ظـل االزمـــــات
الــــراهــــنـــــة. وقــــال مــــراقــــبــــون
لـ(الـــــزمـــــان) امس ان (خـــــطــــوة
الكاظمي ايجابـية تسهم بتقريب
سـافة وجهـات الـنظـر وتـقريـب ا
بـــ الــــفــــرقــــاء لالبــــتـــعــــاد عن
ــزايــدات الــســيـاســيــة من اجل ا
توحيـد جهود لـدعم احلكومة في
مـؤكـدين ظل االزمـات الــراهـنـة) 
ان (الزيارة لها اثر سياسي كبير
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بـــحث رئـــيـس مــجـــلـس الــوزراء
مـصــطـفى الــكـاظــمي مع  رئـيس
ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون نــوري
ـــــالـــــكي حتـــــقـــــيـق الـــــوفــــاق ا
ـكـونات الـسيـاسي بـ الـكتل وا
والـتـحـديــات الـتي تـواجه فـرض
االمن والـــقـــانــون  في وقت عـــد
مراقـبون مـبادرة الـكاظـمي بغـير
سبوقة  وانها خطـوة لتقريب ا
وجـــهــات الــنـــظــر بــ الـــفــرقــاء
ـواقف لـدعم لـتــوحـيـد الــرؤى وا
احلـــكــومــة. وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان ( الـــكــاظـــمي
ـــالــكـي بــحــثـــا خالل الـــلــقــاء وا
مسـتجـدات االوضـاع السـياسـية
واألمنية  وتداعيات تفشي وباء
كـورونـا وهـبـوط أسـعـار النـفط)
واتـفق اجلــانـبــان عـلى (ضـرورة
ان تــتـخــذ احلــكـومــة مـعــاجلـات
سريـعة جتـاه القـضايـا التي لـها
عالقـة بالـواقع األمـني والـصحي
واالقــتــصــادي  وتــوفــيــر بــيــئـة
مناسـبة إلجراء انـتخابـات عادلة
ونـــزيـــهـــة  وحتـــقـــيق الـــوفـــاق
ـكـونات الـسيـاسي بـ الـكتل وا
ليـتحـمل اجلمـيع مسـؤوليـة بناء
الــدولــة ومــواجــهــة الــتــحــديـات
وفــــــــــرض االمـن وااللــــــــــتـــــــــزام
بـــالــقـــانــون) و اكـــد الــكـــاظــمي
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 عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان
مــســرور الـــبــارزاني  بــوفــاة نــائب
أمـير اإليـزيديـ في الـعراق والـعالم
كــامــيـران خــيــري سـعــيــد بك وكـيل
امـير االيـزيـديـة في العـراق والـعالم.
وقـال الـبارزاني فـي بيـان الـتـعـزية
بـبالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة
األمـيـر كـامـيـران خــيـري سـعـيـد بك
وكــيل أمـــيـــر االيــزيـــديـــة لــلـــشــؤون
نـاسـبة الـدينـيـة).  وأضاف (بـهـذه ا
األلـيـمـة نـعـرب عن خـالص تـعـازيـنـا
ـة وخــاصـة األمــيـر لــعـائــلـتـه الـكــر
حــازم حتــسـن بـك أمــيــر االيــزيــديـة
وكــــــــــافـــــــــة اإلخــــــــــوة واألخـــــــــوات
).  وكـان خــيــري بك قـد اإليـزيــديــ
تــوفي يــوم االثــنــ في مــســتـشــفى
ــحـافــظـة دهـوك. قــضـاء شــيـخـان 
وهـــــــو إبـن عم االمـــــــيـــــــر احلـــــــالي
لاليـزدي حازم حتس من مواليد
عام  1955ودرس في كـلية القانون
بـجامعة القـاهرة.  وكان  عضوا في
جلـنة كـتـابـة الدسـتـور الـعـراقي عام
  2003 كــــمــــا اخــــتـــيــــر عــــضـــوا
ؤقـتة للـجمـعـية الـوطنـية الـعـراقيـة  ا
بــ عـامي   2004_2005 . ومن
ــقــرر  ان يــكـون قــد دفن جــثــمـان ا
خـيري بك امس  الـثالثـاء في ناحـية

باعدري خالل مراسم خاصة. 
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ثم انـــقـــطع الــتـــصـــويــر والـــتـــقــطت
ر الكاميرا بعد  3ساعات من مقتل 
منشأه عسـكرية وجنديـا أمريكيا. من
الـواضح أن اجلــنـود الــذين جــمـعـوا
تعلـقات عبـثوا بالكـاميرا فـالتقطت ا

هذه الصور). 
ويـقــول الــكـاتـب نـقال عـن يـاتس إن
(رويتـرز حتـدثت مع  14شـخصـا من
نـطقـة وأجمـعوا شهـود العـيان فـي ا
عــلى أنه لم تــقع أي اشــتــبــاكــات في
ذلك الـوقت قد تـكـون اسـتـدعت تدخل
روحـيـة بالـقـصف). وينـقل الـتقـرير ا
عن ياتس أنه (بعد مـدة التقى وزميل
ـــنــاقـــشــة آخـــر بــجـــنـــرال أمــريـــكي 
الـتــحــقـيق في الــواقــعـة وكــشف لـهم
الكـثيـر من التـفـاصيل وأطـلعـهم على
ــصـور أجـزاء من شــريط الــفـيــديـو ا
ـروحيـة دون أن يسمح للواقـعة من ا
لهم باحلـصول علـيه أو االطالع عليه
ـتكررة رفض طـالبات ا كامال.ورغم ا
البـنـتـاغـون منـحـهم الـشريـط لكن في
العام 2010 نشر مؤسس ويكيليكس
جولـيان أسـاجن الـشريط الـذي يظـهر
ــر وهــو يــتـرنح ــروحـيــة تــتــابع  ا
مـــحـــاوال االخـــتـــبـــاء خــلـف حـــاويــة
للـقمـامة قـبل أن يتم تـفجـيره بـقذيـفة
مع آخـــريـن ثم دار احلـــوار الـــتـــالي

روحية: داخل ا
ـ انـــــظــــــروا إلى أشـالء أوالد الـــــزنى

هؤالء
ـ لطيف

- تصويب رائع
ـ شكرا

ويضـيف الـتقـرير (كـشف الـفيـديو أن
روحية التقطت صورة سعيد الذي ا
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ـصـري.. ذي االصل الـكـوردي الـعـراقي مـحـمـد بـدرخـان فـيـلم من روائع اخملـرج ا
"زوجـة رجل مـهم" الـذي عـرض عام 1988 مـن تألـيف رؤوف تـوفـيق وبـطـولـة أحـمد
صـري" يلـجأ . يروي الـفيـلم قـصة ضـابط مبـاحث "االمن العـام ا زكي ومـيرفت أمـ
فرطـة في وأد ثورة اخلبز يومي 18 و19 كـانون الثاني1977 عوقب الى القـسوة ا
بإحالته عـلى التقاعد. وألنه شخصية سادية مهووسة بالسلطة وإذالل اآلخرين يظل
يكابر.. مـخفيا إحالته الى التقاعد عن اجلمـيع حتى زوجته مؤجرا سائقا وحماية
تلكها في مـسقط رأسه.. إحدى القرى.. ال فرق ب كثير ببيع قـطعة ارض زراعية 
من سـاسة الـعراق بـعد 2003 و"هـشام  –احـمد زكي في الـفيلـم" إذ شاهدت.. عن
ألهم إال أنه كثب.. اشـخـاصـا فـارغ نـفـخت الـسـلـطة فـيـهم كـبـرياءً أجـوف.. لم 
نصب! وظهر خواء تكوينهم. أضفى عليهم هالة من وميض إنطفأت بتنحيتهم عن ا

أحتدث اآلن.. 
ويـلـوح في عـيـني عـقـلـي أحـدهم.. تـبـوأ مـنـصـبـا جـار من خالله عـلى احملـيـطـ به
فائضا بـاجلور ليشمـل القطاعات الـتي طالتهـا سلطته.. حـتى أن مرافقيه يـتمنون لو
شمولون بسياق عمله فال صبحـوه.. يجيب او خدموه خارج الواجب.. يشكر! امـا ا
مـجيـر لهم من سـوء أدائه حتى بـلغ به الصـلف و"حوبـة النـاس" حد الـتورط بخالف
مـع حُمـاتِهِ بـشـأن مـبـالغ مـخـتـلـسـة كـان يـنبـغي ان يـتـقـاسـمـهـا مـعـهم; فـأغـواه نزغ
ـسـرحـيـة; لـذلك هـوى الـشـيـطـان عـلى اجلـنـوح عن جـادة الـلــعـبـة خـارجـا عن نص ا
مـجـردا مـن مـنـصـبه وعـضــويـة حـزبه و... من يـهـوي فـي الـعـراق.. تـداركه الـله.. لن
ـنــاصب دافــعـ ن أعــرف إســتـمــاتــوا في الــعـودة الـى ا يــنــهض! هـذا وســواه 
بـالغ اخملتـلسـة من قبـل ومن بعـد... ليـتمـظهـروا مرائـ بالـسلـطة إرضاءً أضعـاف ا
لـلغـرور... عطـفا علـى "هشام" في "زوجـة رجل مهم" الـذي قتل والـد زوجته وإنـتحر
عـاد معـظم هؤالء الى الـدول التي جاؤوا مـنهـا في ح أنـا كوردي عوقـبت لقـضية
وقـفي فيهـا مقاال من مـنصب نائب رئـيس احملكمـة اجلنائـية العـليا التي أتـشرف 
سـتـحق قانـونا اسـسـتهـا بنـفـسي وإيغـاال بـالتـنكـيل جُـرِدتُ من راتبي الـتـقاعـدي ا
ـا مـكـثت فـي بـغداد لـكـنـني لم أجلـأ الى كـردسـتـان بـرغم وجـود عـائـلـتي فـيـهـا إ
وأكملت حـياتي محـاميا; كي ال يشـار الى أنني تنـصلت من موقـفي في بغداد الئذا
الذ للـكوردي وغير الكوردي بأهلي في كـردستان.. وال يخفى عـلى أحد أنهم نعم ا
وهذا يعرفه الـشيوعيون واإلسالميون والقوميون العروبيون إبان معارضتهم لصدام

إنطالقا من كردستان. 
كاسب احلالل ميزات الـسابقة ومتفوقـا عليها في ا  أعدت بناء نـفسي مجردا من ا
لـتـعـيش عـائلـتي رفـاهـا.. بـكدي وكـدحي ومـواظـبـتي وإخالصي مـتفـانـيـا في الـعمل.
نصيـحة لهـشام ونظرائـه في العراق قالـها االمام أحـمد بن حنـبل.. رضي الله عنه:
ــنـصب وال تــتـشــرفـوا به "عــلي زين اخلالفــة ولم تـزيــنه" شـرفــوا ا
ولـيكن فـرصـة خلدمـة النـاس ولـيس سانـحـة للـجـور علـيهم..
تـواضعـوا يرفـعكم الـله وإبـنوا أنـفسـكم; لن تثـلمـكم شائـبة
ـا تــغـنــون بـحـنــاجـركم وال يـرتــهن وجــودكم بـاآلخــرين إ
ولـيس بـأصـوات مـسـتـعـارة من حـزب او فـئـة او طـائـفـة او

قومية او... سوى الروم خلف ظهرك روم.

WFÐU²∫ عسكريون اتراك يتابعون عبر الشاشات عمليات القصف اجلوي لشمالي العراق
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شتركة على علقت قيادة العمـليات ا
إختـراق الطـائـرات التـركيـة لألجواء
الــعـــراقـــيــة وقـــصـــفـــهــا مـــواقع في
ســنــجـار ,مــشــيــرة الى ان ذاك يــعـد
تـصــرفـاً اسـتــفـزازيـاً ال يــنـسـجم مع

حسن اجلوار . 
وقال بيان لـلعمـليات تلـقته (الزمان)
امس (نــســتــنــكــر اخــتــراق االجـواء
العـراقيـة من قبل الـطائـرات التـركية
الــــذي حـــــصل امـس االول من خالل
18 طـائــرة  مـتـجــهـة نـحــو سـنـجـار
ومـخــمـور والـكـويــر واربـيل وصـوال
الى قـــضــاء الــشــرقـــاط بــعــمق 193
مـــتــراً مِـن احلــدود الـــتــركـــيــة داخل
االجواء الـعـراقيـة واسـتهـدف مـخيم

لالجئ قرب مخمور وسنجار).
 مـؤكــدا ان (هـذه الـطــائـرات عـاودت
االقتـراب من احلدود الـعراقـية وهذا
التـصرف االستـفزازي ال يـنسجم مع
الـــــتــــزامــــات حــــسـن  اجلــــوار وفق
االتـفـاقـيـات الـدولـيـة ويـعـد انـتـهـاكاً
صـارخـاً لـلـسـيـادة الـعـراقـيـة وعـلـيه
يــجـب  إيــقـــاف هـــذه االنـــتـــهـــاكــات
ـــصـــالح احـــتـــرامـــاً والـــتـــزامـــا بـــا

شتركة ب البلدين). ا
وشـــدد الـــبــيـــان عــلـى (عــدم تـــكــرار

القوات التركية يعد انتهاكاً صريحاً
لــســيــادة الــبـااد) ,مــطــالــبــا رئــيس
الـــــــوزراء ووزيـــــــر اخلـــــــارجـــــــيــــــة
بـ(اســـتـــدعـــاء الـــســــفـــيـــر الـــتـــركي
وتسـليمه مـذكرة احـتجـاج و ايصال
ــــتــــحــــدة), الــــشــــكــــوى إلى األ ا
واضاف (نرى مـا أقدمت علـيه تركيا
من انـتـهـاك سـافـر لـلـسـيـادة الـعراق
ية من يعد استخفافاً بالقرارات األ
جـــهـــة وســيـــادة الــعـــراق من جـــهــة

أخرى). 
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وسـبـق الـعـمـلــيـة الـعـســكـريـة زيـارة
رئـــيس جـــهــاز اخملـــابــرات الـــتــركي
هــــاكـــان فـــيـــدان الى الـــعـــراق ســـراً
ــاضي بــحــسب مــصـدر اخلــمــيس ا
ســـيـــاسـي  الـــذي اكـــد أنه (إلـــتـــقى
شــخـصــيـات ســيـاســيـة وحــكـومــيـة

عراقية). 
وهنـأ وزير الـدفاع الـتركي خـلوصي
أكــار طــيـــاري سالح اجلــو بــنــجــاح
عـملـيـة (اخملـلب-النـسـر) الـعسـكـرية
شـــمــــالي الــــعــــراق.وعـــبــــر جــــهـــاز
الالسلكي وجّه أكـار كلمة لـلطيارين
الـعـائـدين إلى قـواعـدهم الـعـسـكـرية
بــــعـــد ضــــرب أوكـــار بي كــــا كـــا في

العراق. 

وقال أكار (لـقد تكـللت عمـلية اخمللب
- النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم
وبـطــوالتـكم) مـؤكـدا (تــدمـيـر أوكـار

اإلرهـاب خالل الـعــمـلـيـة)  ,عـلى حـد
تعـبيـره. وأضـاف (لقـد تدمـرت أوكار
اإلرهابـي التي كـانوا مـنها يـنفذون

 مـعـظم احـتـفــالـيـات عـيـد الـصـحــافـة الـعـراقـيـة الـتي كــنت احـضـرهـا  ال اتـذكـرهـا
ـمل .. اال ذكرى واحـدة  حدثت في مقـر النـقابة عـند جـسر الصـرافية بـالتـفصيل ا

وسط التسعينيات .
حضرت  االحتفالية  مع جمع غفير من الزمالء والزميالت . 

وعندما وصـلت احملروسة  (الكيكـة) واجلميع ينتظرهـا باحر من اجلمر .. طلب مني
زميلي د طه جـزاع  / ان ابدأ بقطعها الى نصـف  ثم الى قطع متساوية .. الحظت
اسم (الزوراء) يـغطـي  مسـاحة الـكـيكـة الكـبـيرة  بـاكمـلـها .. تـنـاولت  السـك  ولم
اقطـعـها من الـوسط كـما  جـرت الـعادة  بل قـطـعتـهـا من جهـة الـيمـ  فاصال أ ل
التعـريف .. واستغرب البعض .. وضحك البـعض االخر  .. ظنا منهم  اني ال اجيد

يالد . قطع الكيك .. ولم اعرف بعد تقاليد  اعياد ا
ولـكي اقطع الـشك باليـق .. قـلت للـجمـيع / يا زمالء ...جـريدتنـا  التي نـحتـفل بها

كل سنة  اسمها (  زوراء ) وليس الزوراء .
 فـي الـيـوم التـالـي كـتب االسـتـاذ  عـبـد اجملـيـد الـشـاوي مـوضـوعا
طريـفا  عن حكـاية  اسم جريـدة زوراء  .. طالبـا من اجلميع
تصـحيح  االسم .. لـكن الغـريب  ال النـقابة صـححت اسم
ـيالد الـسـنـويـة جـريـدتـهـا الـنـاطـقـة بـاسـمـهـا .. وال كـيـكـة ا
اخـتــفى مــنــهـا ( أل الــتــعــريف)..!? كل عــام واالـصــحــافـة

العراقية .. بالف خير .
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نشرت جـريدة الغـارديان الـبريطـانية
تــقــريـــرين لــبـــول دايــلي األول حــول
ــــؤسس مــــوقع تــــوجــــيـه االتــــهــــام 
ويـكــيـلـيـكـس لـلـتــسـريـبــات جـولـيـان
أســاجن يــعــتــبــر فـــيه دايــلي أنه (من
العار أال تتضمن الئحة االتهام) التي
تـبــني عـلـيــهـا واشـنــطن مـطـالــبـتـهـا
بـريـطـانـيـا بـتـسـلم أسـاجن (الـفـيـديـو
سرب الذي يـظهر مروحـية أباتشي ا
أمـريــكــيـة تــقـتل  11مـدنــيــا عـراقــيـا

بينهما صحفيان من رويترز).
ـــر نــور ـــصــور الـــعـــراقي  وقـــتل ا
الدين هـو وزمـيله سـعـيد شـماغ في
غــارة جـــويــة أمـــريــكـــيــة عــام 2007
ووصف اجلـيـش األمـريــكي قـتــلـهــمـا
بــأنه كـــان خــطــأ.ويـــوضح دايــلي أن
(االدعــــاء األمــــريــــكـي رفض تــــقــــد
الشريط الـصادم ضـمن األدلة حتى ال
يـفــضح جــرائم احلــرب األمـريــكــيـة).
ـزيد مـن التـفـاصيل ويكـشف دايـلي ا
احملـيــطـة بـالــواقـعــة في تـقــريـر آخـر
بــعــنــوان (كل األكــاذيب: كــيف غــطى
اجليش األمريـكي على قتل صـحفي
عـراقـيـ بـالـرصاص)?. يـقـول دايـلي
إن الـصـحـفي دين يـاتس كـان يـتـولى
رئــاســـة مــكـــتب وكـــالــة رويـــتــرز في
الـعـراق عــنـدمــا جـرى في عـام 2007
ـر نور قتل الـصـحـفيـ الـعـراقيـ 
الـدين وســعـيـد شــمـاغ الـلــذين كـانـا
يعمالن بالوكالة خالل احلادث الذي
صــنــفــتـه وزارة الــدفــاع األمــريــكــيــة
(الــبــنــتــاغــون) حــادث قــتل عــرضي.
يوضح أن (كل الـكلـمات الـتي صدرت
عن اجلــيـش األمــريــكـي بــخــصــوص
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الــــقـــــصف وان الـــــعــــراق عـــــلى أ
االســتـعــداد لـلــتــعـاون بــ الـبــلـدين
وضـــبـط األوضـــاع األمــــنــــيـــة عــــلى

شتركة).  احلدود ا
وأعـلــنت تـركـيــا عن إنـطالق عــمـلـيـة
عــسـكــريـة جــويـة تـســتـهــدف مـواقع
قـــــالـت انـــــهـــــا (حلـــــزب الـــــعـــــمــــال
الكردستاني) وقصف مواقع عدة في
اقــلـــيم كــردســتــان شــمــالي الــعــراق
وصوالً الى سنجار في نينوى معلنة
عن جنـاح الـعــمـلـيـة بـعـد تـدمـيـر 81
هـدفاً لـلـمنـظمـة احملـظورة فـي تركـيا

صنفة باالرهاب دولياً. وا
 فـيمـا قـالت مـسؤولـة بـلـدية سـنـجار
ان (القـصف الـذي وصفـته بـالعـنيف
تسـبب بـسـقوط شـهـداء وجرحى في
دن  ,وهو ما نفـته تركيا صفوف ا

في وقت سابق). 
وطـالـب عـضـو جلــنـة األمـن والـدفـاع

النيابية كر عليوي 
وزارة اخلارجـيـة باسـتدعـاء الـسفـير
التـركي لـدى بغـداد وتسـلـيمه مـذكرة
احتجاج على (انتهاك أنقرة للسيادة

العراقية). 
وقــال عـــلــيـــوي في بـــيــان تـــابـــعــته
ستمر (الزمان)  امس  إن (التعـدي ا
عـــلى األراضـي الـــعــراقـــيـــة من قـــبل

اسـتـفـزازاتـهم ضـد بالدنـا وشـعـبـنـا
ومــخـافـرنــا وقـواعـدنــا الـعـســكـريـة
ويــحـــاولـــون انـــطـالقــا مـــنـــهـــا شن
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نسـمع بـ احلـ واالخـر من يـلـقي بـالالئـمـة عـلى الـشـعب في مـا آلت الـيه اوضاع
العراق من تـدهور سياسي وحتمـيله مسؤوليـة انتخاب العـناصر الفاسدة  من دون
واطن منـذ االحتالل ومـا تعرض له من ـراجعـة الظروف الـتي احاطت بـا ان يتوقف 
ضغوطات وحـمالت تضليل وتغييب للقيم الـوطنية خاصة في االنتخابات االولى عام
 2005الـتي كــانت لـبــصـمـته الــبـنـفــسـجـيــة دورأ في هـيــمـنـة االحــزاب االسالمـويـة
الفـاسدة عـلى الـسلـطات وهـذا صحـيح نسـبيـا .. غـير انه سـرعان مـا كشف حـقيـقة
هذه االحزاب ومسـؤوليتها في نشر الفساد وتـدمير الوطن وقتل كل فرصة لنهوضه
.. صحـيح ان هذا الـوعي كان بطـيئا ,نعـترف انه الى االن لم يـصل الى مسـتوى ما
واطـن ئـة من ا نـحن فـيه  لـكنه في تـنـام واضح جتـلى في مـقاطـعـة حوالي 80 بـا

لالنـتخـابات ومـا سبـقهـا من تظـاهرات تـصاعـدت وتطورت فـي تشرين االول 2019
التي قادهـا الشباب وما زال الـبعض منهم صـامدا في ساحات العـز والكرامة برغم
عـدد الــشـهــداء وطـبــيـعــة الـعــنف الـوحــشي الـذي تــعـرضــوا ومـا زالــوا .. لـذلك من
ـتـمـيـزون الـذين حـرصـوا لـلـحفـاظ عـلى االنـصـاف ان نـحي مـوقف هـؤالء الـشـبـاب ا
سلميـة ثورتهم الشعبيـة وشعار نريد وطن الذي كان عـنوان وطني جتاوز الشعارات

طلبية التي كانت سمة تظاهرات السنوات السابقة . ا
تميز شبـابنا اليوم اليقتـصر على سلمية ثـورتهم فحسب بل يرتبط بـالروحية الوطنية
مـفـاهـيم الـعــالـيـة خـاصـة في ظـروف جـديــدة بـدأت تـسـود الـعـالم  ومـنــهـا  الـعـراق 
سياسيـة جديدة بل حتى مفاهـيم اجتماعيـة وقيمية ناهـيك عن انحسار واضح لقوى
اليسـار ما يدفع الشباب الى االبتـعاد عن هموم االوطان كمـا كان سائداُ في العقود
ـاضـيـة . ويـتـذكـر اشـخـاص من جـيـلـنا او الـقـريب مـنه كـيف كـانت صـور ومالحم ا
عمـر اخملـتار وجـميـلة بـوحيـرد واحمـد بن بال وعـبد الـناصـر  وجيـفارا وهـوشي منه
ونـهـرو وليـنـ ومـا وتسي تـونغ  وغـيـرهم من الـثوار والـزعـمـاء تثـيـر فـينـا احلـمـاسة
راحل التي وتشدنـا للعمل حتت جـناح احزاب وطنـية وقومـية معروفـة انذاك .. في ا
عشناهـا وبرغم ما فيها من خيبات ومرارات خاصة في  اقطار وطننا العربي الكبير
ـاذج ومـعايـيـر نضـالـية لـلعـمل الـسيـاسي تـختـلف عـما هـو عـليه االن كـانت هـنالك 
كثيراُ  لـذا فان مواقف شبابنا الوطنية وخطابه الوطني وتضحياته جتعلهم يتميزون
عن جـيلـنا بل يسـبقـونه بكـثيـر .. انهم جيل جـديد يـقود نـفسه ومن حـقه ان يقول ان
ختلف ليس هنـالك من يقودنـا بل نحن قادة انـفسنا خـاصة وان االحزاب الـوطنيـة 
ا يخدم قضايا مسميـاته و الى االن قاصرة عن استيعاب خطابهم والتفاعل معهم 
الوطن واالمة .. هـذا اجليل حتـدى  الطائـفية وكل مـحاوالت تمـزيق الوطن واثبت انه
ة في وطن سيادته شروعة بحياة كر االجدر بتمـثيل الشعب والتعبير عن تطلعاته ا
مـصانـة ويسـوده القانـون . جيل ثـورة وطنـية شـعبـية بـعيدة عن كل
ـصـطـلـحـات الـشـاذة الـتي غزت مـجـتـمـعـنـا بـعـد االحتالل .. ا
جـيل اليـعرف الـتـنـظيـر  في االيـدلـوجـية والـتـكـتيك  ,وكل مـا
يريـده وطن  ومن لديه الغيرة والنخـوة من السياسي البد
ـنافع الـسلـطة واغراءاته ان يسـمع صوته النه غـير مـلوث 

فهو من الوطن واليه . . جيل متميز متميز .

وتابع ان (احملكمـة بانتـظار تصويت
مـجـلس الـنـواب عـلى رفع احلـصـانة
تـهم باالشتراك في هذه عن النائب ا
الــقــضــيــة لــيـتــســنـى اكــمــال بــقــيـة
االجــراءات الـقــانــونـيــة بــحـقه  ,النه
ـكن اجـراء بـدون رفع احلــصـانــة ال
ـادة الـتـحــقـيق مـعه حــسب احـكـام ا

63 من الدستور). 
وكـــان اجملــلس قـــد نــفـى مــا ورد في
تــســـجــيل فـــديــو تـــنــاقـــلــتـه مــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـأن صـدور
تـهم بقضايا قرار يقضي شمول ا

النزاهة بقانون العفو العام. 
وقـال في بـيـان سـابق ان (اجملـلس ال
ـلك الصالحـيـة الـقانـونـيـة الصدار
ــتــهــمــ من عــدمه قــرار بــشــمــول ا
بـــــقـــــانــــــون الـــــعـــــفـــــو وان ذلـك من
اخــتــصــاص جلــان تــطــبــيق قــانـون
وجب العـفـو واحملـاكم اخملتـصـة و
نـصـوص واجـراءات وشـروط الـعـفو
رقم 27الـصــادر عن مـجــلس الـنـواب
سـنة 2016) ,داعيـا الى (اعـتـمـاد ما
ــوقع الــرسـمـي جملـلس يــنــشــر في ا
الـقـضـاء االعـلى فـقط وعـدم التـرويج

الخبار الصحة لها من الواقع). 
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اعــلن مــجــلس الــقــضــاء االعــلى عن
اعــادة مـبــلغ عـقــد الـتــأمـ اخلـاص
بـــوزارة الـــتـــربـــيــــة مع اســـتـــمـــرار
ــتــهــمـ اجــراءات الــتــحــقــيق مع ا

بالقضية. 
وقال بـيان لـلمـجلس تـلقـته (الزمان)
امـس ان (الـــــقـــــاضي اخملـــــتـص في
ـكافـحة ـركزيـة  مـحكـمة الـتـحقـيق ا
الفسـاد في الرصافة  ,اكد  استمرار
اجـراءات الـتـحـقـيق في قـضـيـة عـقـد
الـتـامـ الـتـابع لـوزارة الـتـربـيـة مع
ـن فـيـهم ـتــهـمـ  مــجـمـوعــة من ا
الــــوزيـــــــــــرة الــــســـــابــــقــــة ووكالء

الوزارة).
 واضاف ان (احملكمة  قامت  باعادة
 كـامل مبـلغ الـعـقـد الـبالغ 41 مـلـيار
ديــنــار حلــســاب الــوزارة وازالــة اي
ال العام نتج عن العقد وان ضرر با
احملــكــمـة بــصـدد اكــمــال الـتــحــقـيق
ــتــهـــمــ الـى مــحـــكــمــة واحــالـــة ا
ـــركـــزيـــة اخملـــتـــصــة اجلـــنـــايـــات ا
كـافحـة الفـساد الجـراء احملاكـمات
ـــتـــهـــمـــ وفـــقـــا لالصـــول بـــحق ا

القانونية).

واجـهة أي تـدخل خـارجي من قبل
بــعض الــعـــصــابــات اخلــارجــة عن
الـقـانون) ,الفتـا الى انـه (حتى اآلن
لم يتـحـرك جهـاز مـكافـحـة اإلرهاب
نافـذ العامة وننتظـر انتشـاره في ا
نافيا بعد تـوجيهـات القائـد العام) ,
(انــتــشــار قـــوات جــهــاز مــكــافــحــة
اإلرهــاب في مــنــافـذ اإلقــلــيم أو في

غيرها).
وتـابـع ان (الـهــئـيــة تـســعى في ظل
ـالــيـة الـراهـنــة إلى الـعـمل األزمـة ا
ا على زيادة اإليرادات احلـكومية 
يــدعم خـــزيــنــة الـــدولــة االحتــاديــة
ووضـعت خــطـطــا مـدروسـة في أن
تـأخــذ دورهـا عــلى وفق مــا حـددته
لــهــا الــقــوانــ والــتــعـلــيــمــات في
اإلشـــراف والــــرقـــابـــة والــــتـــدقـــيق
والـــتــحـــري األمــني وتـــطــبـــيــقـــهــا
بصرامة لـلكشف عن حـاالت الفساد
ـشـتـرك مع والـتـهـريب بـالــتـعـاون ا
ـــنـــافـــذ الـــدوائـــر الـــعــــامـــلـــة في ا

احلدودية). 
واطـاحت مـديــريـة مـكــافـحـة اجـرام
بـغـداد الـتـابـعـة الى وكـالـة الـوزارة
لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية
ـزور (بـاجـات وتـخـاويل وهـمـيـة)
تستخدم اثناء مدة حظر التجوال.
ـديــريــة  في بــيـان تــلــقـته وقــالت ا
(الـزمــان) امس إن (قــوة من مــكـتب
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ــنـــافــذ احلــدوديــة قــدمت هـــيــئــة ا
مـقــتــرحــاً لـرئــيس الــوزراء إلرسـال
ــواجــهــة أي تــدخل قــوات أمــنــيــة 
خــارجي مــؤكــدة ان لــديــهــا خــطـة

لزيادة االيرادات. 
وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(الهـيـئـة قدمـت مقـتـرحـا إلى رئيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي بـشـأن
إرســال قــوات أمــنــيــة مــعــززة ألمن
ـــنــــافـــذ لـــغـــرض ضــــمـــان عـــمل ا
ـــــنـــــافــــذ مـالكــــاتـــــهـــــا فـي داخل ا
وإشـعـارهم بـالـعـمل في بـيـئـة آمـنة

االنــبــار عـن تــفــاصــيـل اعــتــرافــات
عــنــصـــر من داعش زود الــتـــنــظــيم
ـعـلـومـات عـن مـواطـنـ وتـسـبب
بـاختـطـافـهم وقـتلـهم بـيـنـهم مدني
سيق إلى حـتـفه في صـحراء قـضاء

الرطبة. 
ــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وقــالت ا
(الزمان) امس إن (متهما يدعى ح ,
ع  ,ف يـــســـكـن الـــرطـــبـــة اعـــتـــرف
بـانـتمـائه الـى داعش بـصـفة أمـني
ـعـلـومات حـيث كـان يـقـوم بـجـمع ا
ـــتــــعـــاونـــ مع ــــواطـــنـــ ا عن ا
االجـهــزة االمــنـيــة ويـقــوم بـاخــبـار
الـتـنـظـيم لـيـتـم خـطـفـهم من بـيـنـهم
ـواطن ق  ,م  ,ع الــذي  خـطــفه ا
مبـيـنا وقتـله في صـحراء الـرطـبة) ,
تهم انه ( التعمق بالتحقيق مع ا
الذي أقـر بالتـفصـيل بكـيفـية خطف
اجملــــنى عــــلــــيه والــــتـــوجـه به الى

صحراء الرطبه وقتله).
ـــوضــوع عـــرض عــلى وتــابع ان (ا
قــاضي حتــقـــيق مــحــكــمــة االنــبــار
ـركـزيـة  ,حـيث  تــشـكــيل فـريق ا
ـتهم اعاله عمل  واالنـتقـال بـداللة ا
ولـدى دخــول الى صــحـراء الــرطـبه
ـتهم ـعتـدلـة قام ا وحتديـداً قـرية ا
بــــإالرشـــاد الـى مـــكــــان دفن جــــثـــة
اجملنى عليه وبعد احلفر  العثور

مـكـافـحـة اجـرام البـيـاع رصـدت من
خالل مـــتــابــعـــة مــواقع الـــتــواصل
االجتـمـاعي مـنشـورا يـروج الصدار
بـاجــات وتــخـاويل وهــمــيـة مــقـابل
مبالغ مالية) ,مشيرا الى (استدراج
تهم ونـصب كم مـحكم اثمر عن ا

شهود). القبض عليه باجلرم ا
ــتــهـم اعــتــرف بــعــد واضــاف ان (ا
الـتحـقـيق مـعه بـاصـدار اكـثر من 7
بـاجــات وهـمـيــة مـقـابـل مـبـلغ 150
الف دينار للباج الواحد) ,الفتا الى
(اتـــخـــاذ االجـــراءآت الـــقـــانـــونـــيــة

الالزمة بحقه). 
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والــقت قــوة مــشــتــركــة من الــفــرقـة
الثامنة القبض على ثالثة ارهابي

بينهم مسؤول اجلباية في االنبار .
وقال بـيـان امس ان (قـوة عـسـكـرية
مـشـتـركـة ضمـت نـخبـة مـن مقـاتـلي
الــلــواء الـــثالثــ احــد تـــشــكــيالت
الــفــرقـة الــثــامــنــة ومـفــارز شــعــبـة
االستخـبارات العـسكرية فـي الفرقة
وبنـاء علـى معـلومـات امـنيـة دقيـقة
وفــرتــهــا مــديــريــة االســتــخــبــارات
العسكرية  ,تمكنت من القبض على
ثالثـة ارهابـيـ في مـنطـقـتي الـزلة
والبوحردان بالقـائم بينهم مسؤول

جباية داعش). 
فـيـمـا كـشـفت مـديـريـة اسـتـخـبارات

كان اليـزال حيـا بعـد الضـربة األولى
يزحف بـيأس ويـتمـسك باحلـياة رغم
ـروحــيـة إصـابــته اجلــســيـمــة لـكـن ا
ــوقع وعــادت لـتــصـوب دارت حـول ا
عـلــيه .لـكـن سـيـارة مــارة فـيــهـا رجل

بسم الله الرحمن الرحيم

رحوم  إتقدم بالتعازي احلارة الى عائلة ا

 g¹œuŽ —Ëœ« błUÝ

الـــذي تـــوفي االثـــنــ 2020/6/15 في
ـتــحـدة احـد مــسـتــشـفــيــات الـواليــات ا
االمريكـية اثر مرض عـضال. أسكنه الله

فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
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ر وسـعـيد شهـود الـعـيان قـالـوا إن 
كانا يبحثان عن لقطات مصورة آلثار
غـــارة جــويـــة جـــرت في الـــفـــجــر من
جـانب مروحـيـة أمـريـكيـة في مـنـطـقة
. ويــشــيـر يــاتس إلى أنه (رغم األمـ
ــســؤولــ ضــغــطه حـــيــنــئــذ عــلى ا
الـعـسـكـريــ في قـوات الـتـحـالف في
ـزيد مـن الـتفـاصـيل ـعـرفـة ا بـغـداد 
فإنه لم يفـلح وخرج النـاطق الرسمي
لــيــشــيــر إلى وقــوع اشــتــبــاكــات مع
مـسـلــحـ وسـقـوط  9قـتــلى بــيــنـهم
مـدنـيــان) وعـادا (ذلك كــان عن طـريق
اخلطـأ). ويـوضح يـاتس أن (الـوكـالة
اســـتــرجـــعت بــعـــد أيــام مـــعــداتـــهــا
ــــر واطـــــلــــعـت عــــلـى مــــا صـــــوره 
بكـامـيـرته حـيث الـتقط مـشـاهـد آلثار
اشـتـبــاك بـالـرصـاص ثـم بـعـد دقـائق
قـلــيـلــة وقـبل مــقـتــله صــور سـيـارات
هــامــفي تــابـعــة لــلــجــيش األمــريـكي
تـوقــفت بـشــكل هـاديء عــنـد مــفـتـرق
طــــرق قــــريـب ولم يـــــكن هــــنــــاك أي
مسـلـح أو اشـتـباكـات مع اجلـنود

عـــمــلـــيــة الـــقـــتل كــانـت بــالـــنــســـبــة
لـــرئـــيـــســـهــــمـــا في الـــعـــمل مـــجـــرد
ـروحـية أكاذيب".كـشف الـفـيـديو أن ا
الــتـقــطت صــورة ســعـيــد الــذي كـان
اليــزال حــيــا بـــعــد الــضــربــة األولى
يزحف بـيأس ويـتمـسك باحلـياة رغم
ـروحــيـة إصـابــته اجلــســيـمــة لـكـن ا
ــوقع وعــادت لـتــصـوب دارت حـول ا

عليه.
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ويقول التقـرير إن (ياتس كان يجلس
أمام مـكتـبه في بغـداد في ذلك الوقت
من صـيف عـام 2007 في مـقـر وكـالـة
ـنـطقـة احلـمراء رويتـرز لألنـباء في ا
وكان يـستـعد لـتغـطيـة واقعـة تفـجير
ســيـارة مــفــخــخــة في أحــد األسـواق
ـدينـة وكـانت األجواء الشـعـبيـة في ا
بــعـــد ذلك هــادئـــة). ويــتــذكـــر يــاتس
ـكـتب ثم دخـول ـرتـفع فـي ا (األنـ ا
أحد الـزمالء الـعـراقيـ وعـلى وجهه
عالمـات احلزن والـصـدمـة قـائال (لـقد
ــر وســعـيــد) مــضــيــفـا أن  قــتل 

وأطـفـاله يـحـاولـون مـسـاعـدة سـعـيـد
ويــحـمــلــونه فـيــهــا فـتــطــلق عــلـيــهـا
ــروحــيـــة قــذيــفــة ويــعـــلق الــطــاقم ا
بــــأصـــوات تـــغــــمـــرهـــا الــــســـعـــادة:

إنظروا..مباشرة من خالل النافذة).
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بغداد

االعالميـة لدوائـر الصحـة والبـيئة
فــــاالعالن عن اجــــراءات الـــوقـــايـــة
والتحـذير من خطر انـتشار االوبئة
واالمـراض عـبـر حـديث االنـطـقة او
كـتوبـة الى اجلمـهور االصـدارات ا
غــيــر كـافــيــة الن اجلــمـهــور تــطـور
انـــعـــكــــاســـا لــــتـــطـــور الــــوســـائل
االتـصـالـية وتـطـبيـقـاتـها وتـعـددها
في فـضـاء يـشـهــد زخـمـا اتـصـالـيـا
كــثـيف لــذلك فـأن االعـالم الـصـحي

بحاجة الى:
ية لـتحديد 1- اجراء دراسة اكـاد
ـؤثرة ـاط اجلمـهـور والعـوامل ا ا
فــيه كـخـطـوة اولى لـتـفـكـيك رمـوزه
ـكـن االسـتــعــانـة وتــبــســيـطــهــا و

االهــمــال بـقــصــد او من دونه ومـا
نـــتج عـــنـه من رتـــابـــة في حتـــديــد

االولويات.
ولـنـتـرك كل ذلك االن طي الـنـسـيان
ولـــنــوجـه االنــظـــار الى مـــشـــكـــلــة
الــوعي فـنــحن في خـضم مــجـتـمع
ــيل الى تـصـديق مـفـزع بـنـظـريـة
ـؤامـرة وله احلق في ذلك قـيـاسـا ا
الـى حــجم الــتــخـــريب والــتــدمــيــر
ــمـنــهج الــذي تــعـرض له الــبــلـد ا
ـؤثـر ولـنا اضـافـة الى غـياب دور ا
مـؤثــرين كـثــر قـادريـن انـيــوجـهـوا
الـرسـائل ويـصـنـعـوا وعـيـا ال بأس

به اين اخللل اذن.
ؤسسات لنبدأ بـاحلديث عن دور ا

ـهـتمـة بـتـشـكيل ظـلت الـدراسـات ا
الـــوعـي الــــصــــحي في اجملــــتــــمع
احملـــلي حــــبـــيـــســــة الـــرفـــوف في
ـيـة الوطـنـية ولم ـكـتبـات االكاد ا
تــــتــــرجم الـى فــــعل اقـــــنــــاعي في
مــجــتــمـع تــشــتــبـك فــيه الــعــادات
والتقـاليد والتـراكمات االجتـماعية
لــدرجـة تــعـقــيــد كـفــيــلـة بــتــفـنــيـد
الـرســائل االتــصـالــيـة واالعالمــيـة
التـي تغيـبعـنهـا فك رموز الـتشابك
ــشـار له نــاهـيك عن والـتــعـقــيـد ا
ــــنـــظــــومــــة االعالمــــيـــة ضــــعف ا
احلـكـوميـة نـتـيجـة السـباب كـثـيرة
ابرزهـا غياب الـتخصص في ادارة
االزمــة وجـعــله مـركــونـا في زاويـة

ـــيــة في هــذا بـــالــبــحـــوث االكــاد
الشأن ان تعذر القيام فيها.

2- تــشـكــيل خـلــيــة ازمـة اعالمــيـة
يـديــرهـا مــتـخــصـصــون بـاالزمـات
االعالمـــيـــة بـــصالحـــيـــات اصــدار
الــقـرارات تـتـضــمن كل مـؤسـسـات
الـدولة االعالمـيـةلتـحـديد اولـويات
الـــعـــمـل في صـــنـــاعـــة الـــوعي مع

ضمان توفر اإلمكانات.
3- الــتـركــيــز عــلى صـنــاعــة مـواد
مـــرئــيــة من قــلـب قــاعــات احلــجــر
الــصـحي ويــحـبــذ الـتــركـيــز عـلى
احلاالت اخلطـيرة والوفـيات كنوع
ــشــاهـد مـن الـتــحــذيــر ونــقــلــحي 

الذعر.
4- االسـتــعــانـة بــخـبــراء االخـراج
واالنتاج التـلفزيوني من اجل عمل
مشـاهد درامـية هـادفة حـول كيـفية
انــــتـــشــــار الـــوبــــاء بـــ الــــنـــاس

وباللهجة احمللية.
5- اســتـخــدام تــطــبـيــقــات مـواقع
التـواصل االجتمـاعي ( فيس بوك
يـوتـيـوب تك تـوك تـويـتـر) لـنـشـر
ذكورة عـلى اعتبار رئـية ا واد ا ا
ـواطـنـيـميل الى اسـتـخـدامـها ان ا
اكــــــثــــــر مـن وســـــائـل االتــــــصـــــال

التقليدية.
ـــؤثــر فـي تــوجـــيه 6- تـــوظـــيف ا

وارشاد اجملتمع وهم:
رجعيـات الدينية والـسياسية أ- ا
ـــؤثــرة ( تـــوجــيــهـــات جــادة عن ا
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اخلـــــطــــــر احملـــــدق بــــــالـــــصـــــوت
والصورة)

ب- الكوادر الصحية ذات الصلة.
ـصــابـون بـالـوبـاء وبـاالخص ج- ا

اخلاالت اخلطيرة.
د- مـؤتمـرات اعالمـية لـلـمسـؤول
عـن االزمـــة عـــلـى ان تـــكـــون غـــيـــر
عنى ان تـتضمن كـلمات تقـليديـة 
حتــذيـر بــالـلــهــجـة احملــلـيــة وفـعل
درامي يــــخــــرج عـن بــــروتــــوكــــول

ؤتمرات. ا
-تـكـلـمنـا بـاخـتـصار اعاله عن دور
ــرجـعــيـات الــديـنــيـة ورجــاالتـهـا ا
ولـنـعط ذلك شــيـئـا من الــتـفـصـيل
مـجتـمـعاتـنـا تضع االديـان في ع
االهــتــمــام وتــنــصت بــشــكـل اكــبـر
لـسمـاع نصوص الـكتـب السـماوية
ـقـدسـة وبـاالخص الـقـرآن الـكر ا
اضـــافــة الى االحـــاديث الــنـــبــويــة
ــعــصــومـ واجملــتــهــدين عــبـر وا
التاريخ اإلسالمي وهذا ما سيوفر
للمختص في ادارة االزمة ارضية
مــــنـــاســــبـــة جلــــمع رجــــال الـــدين
واالتــــفـــاق عـــلى تــــوجـــيه رســـائل
اعـالمـيــةمــوحــدة تــتـمــيــز بــالــدقـة
تــتـــضـــمن نــصـــوصـــا من الـــكــتب
ـقدسـة واالحاديث الـنبـوية كـنوع ا
من الـتحـذير ووجـوب اتـباع مـنهج
جديد للتعامل مع الفايروس سواء
عـــبـــر احملـــاضـــرات الـــديـــنـــيــة او
تخصيص مساحات مرئية مناسبة

في الـقــنـوات الـفــضـائـيــة او نـشـر
مــقـــاطع مــرئـــيــة في تـــطــبـــيــقــات
الــتــواصل االجــتـــمــاعــيــة ســعــيــا
لالسـهـام لـتوعـيـة فـئات كـبـيرة من

اجملتمع.
والن اجملـتمع احملـلي يـتـأثر ايـضا
بــالـــعـــادات واالعــراف الـــقـــبــلـــيــة
والـعـشـائريـة والـدور الـكبـيـر الذي
تـــــتــــواله فـي مــــنـــــاحي احلـــــيــــاة
االجتـماعـية وقـدرتها عـلى التـاثير
في جـمـوع بشـريـة هائـلة سـيـعطي
ــســـؤولــ عن حـال جــيـــدا بــيـــد ا
صــــنـــاعـــة الـــوعـي من اخلـــطـــورة
تزايدة للوبـاء وامكانية االصابة ا
الـفـعـلـيـة ومـاتـتضـمـنـه من تـهـديد
جــــدي لـالرواح الســــيــــمــــا اذا مـــا
اشـــرنـــا الـى وجـــود مــــؤســـســـات

حكومية تعنى بشؤون العشائر.
ـؤشــرة اذا تـرجـمت تـلك الـنـقـاط ا
وتـــطـــور مــضـــمـــونـــهــا الـــفـــكــري
هـنـية سـتـسهم الى والـتـطبـيـقي 
حــــد بـــعــــيــــد في صــــنـــاعــــة وعي
جـــــــــــــمــــــعي عـن اخملـــــــــــــاطـــــر
الـفعـليـة النتـشار فـايروس كـورونا
ـسـتجـد واحملـاذير الـتي يـتوجب ا
ـــــــــــــواطـن اتــــبـــــاعــــهــــا عـــــلى ا
لـلـحـيـلـولـة دون اصـابـته واصـابـة
مــــحـــــــــــبـــيـه ولـــتـــقــــلـــيل دائـــرة
ـــتـــزايـــدة في االونـــة االنـــتـــشـــارا
االخـيرة جـنـبنـا الـله واياكم خـطر

الوباء.

كانت حال لبنان إلى ما قبل إلتئام
ـــثــلي الـــشــرعــيـــة الــلــبـــنــانــيــة
ـــان الـــدســـتــــوريـــة (نـــواب الـــبـــر
ـؤتـمـر الـذي سـعت ـتـنـاثـر) في ا ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية إلـيه ا
حـرصـاً مــنـهـا عـلى لــبـنـان وقـوبل
السعي وكـذلك فكرة إنعـقاد مؤتمر
في مديـنة الـطائف بـترحـيب عربي
ودولـي مـــثل حــــال من تـــصــــيـــبه
جــــرثــــومــــة كــــورونـــــا في الــــزمن
احلـاضــر. جـســد مـنــهك وأحـيــانـاً
ــســاحـــة عــشــرة آالف مـــتــهــالـك 
وأربــعــمــئـــة وخــمــســـة وعــشــرين
. تـــشــقق في كــيــلـــومــتــراً مـــربــعــاً
مـؤسـسلت الـدولـة وصـلت إلى حد
إنشـقاقات في اجلـيش. ميلـيشيات
تمـارس من أنواع الـتدمـير والـقتل
مـا لم يـشهـده الـوطن اللـبـناني من
ـال قــبل. تــدفـقــات مـن الـسـالح وا
تــصل جــواً وبــراً وبــحــراً ألحـزاب
ورمـوز جـمـاعـات سـيـاسـيـة رهـنت
نــفــســـهــا لــلــشـــر بــدالً من اخلــيــر
وإلسـتـعـمـال الـوطن أرض األجـداد
ســاحــة لــتــنــفــيــذ مــآرب الــغــريب.
قـنــاصـة يــنـشــطـون في كـل أحـيـاء
الــعـــاصــمـــة بــيـــروت الـــتي بــدأت
تـــتــــحـــول إلى مـــديــــنـــة أشـــبـــاح.
مــؤســســات فــنـدقــيــة حتــولت إلى

مـقـرات لـلـمــيـلـيـشـيـات. إبـتـكـارات
ألســالـيب الــهــمـجــيــة عـلى قــاعـدة
ـذهـبـيـة وصلـت إلى حـد اخلطف ا
والـســحل والـقـتل عـلى الـهـويـة أو
ـــتــاجــرة بــاخملــطــوفــ إلبــتــزاز ا
ذويــــهـم. إنــــهــــيــــار مــــؤســــســــات
إقـتـصـاديـة وحـاالت من الـشـلل في
قـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيم عـــمـــومـــاً وفي
ـــدارس اخلـــاصــة اجلـــامـــعــات وا
إنـتـهت بـاإلقـفال عـلى نـحـو مـا هو
حـاصل لــلـبـعـض مـنـهــا في الـزمن
الــكــوروني وحتت تــأثــيــر احلــالـة
االقتـصاديـة. تزايُـد حاالت الـهجرة
هـــربـــاً عن طـــريـق الــبـــحـــر أو عن
ـشـهـد طــريق سـوريـا. هـكـذا كـان ا
بـــكل مـــحـــطــــات الـــرعب والـــهـــلع

والضياع.
وإذا جـــاز الــقـــول فــإن الـــذي كــان
ثال ال يحدُث وأوردْنا على سبيل ا
ـاذج مــنه بـدأ يـتالشى احلــصـر 
بالـتـدرج بـفـعل مـا حقـقـتْه سـفـيـنة
الــطـائف الـتي كـانت مـعـنـويـاً مـثل
سـفـينـة نـوح وأمـكنـهـا بحـكـمة من
سعى لتـفادي سقـوط لبنان نـتيجة
احلــرب األهــلــيــة الــعــبــثــيــة الــتي
حـدثت بإفـتعـال وفي حلـظة تـنو
للـروح الوطنـية في الـنفس اآلمَّارة
بـالـشـر وبـالـتـطـلع إلى اإلسـتـئـثـار

بالسُـلطة كمـا احلال حاضراً وضْع
الوطن في ما يشـبه العنايـة الفائقة
مـحروسـاً بكل مـقومـات العـمل على
إعـادته كـمـا اخلـارج هـذه األيـام من
فـتـرة احلـجـر والـعالج من كـورونـا
يــتـــنـــفس بــطـالقــة ويـــبـــدأ الــوطن
اجلـريـح إسـتــعــادة الــوهج والـدور
وفق وثـــيـــقــة دســـتـــوريــة  وضع
ـثـلي بـنــودهـا في ضــوء مـطـالـب 
الـشرعـيـة الـلـبـنانـيـة واإلسـتـئـناس
بإقتراحات كثيرين منهم من جانب
"أطـبـاء" الـدبـلـومـاسـيـة الـسـعـوديـة
ومعـهم دعـماً وتـطويـراً بعض أُولي

الشأن واحلنكة عربياً ودولياً.
يحـضرنا ونـحن نعـيش منذ بـضعة
أشــهــر حــاالت كالمــيــة تــســتــهـدف
النيْل من صيغة تـوافقية واقعية ما
كـــــانـت لـــــتـــــتـــــحـــــقق إالّ مـن خالل
السعودية قيادة وشعباً وأرضاً في
الوقت نفسه موقف يتسم باحلكمة
واحلنكة. فالقيادة التي كان كبيرها
ـلك فـهد بن زمـنذاك الـطـيب الـذكر ا
عـــبــدالـــعـــزيــز أوجـــز الــتـــمــنـــيــات
ـشـاعـر أمام الـنـواب الـلبـنـانـي وا
في جــلـســتــهم األولى إلجــتـمــاعـات
مـــؤتــمــر الـــطــائف يـــوم الــســبت 1
أكـتـوبـر/تـشرين األول 1989 بكالم
األخ الـــذي يــــريــــد اخلــــيـــر ألخــــيه

ـملكة نبـثق أصالً من روحية ا وا
ـــؤسس ـــلك ا مـــاضـــيـــاً من زمن ا
عــبـــدالــعـــزيــز رحــمـــة الــله عـــلــيه
وحـاضـراً في زمن خـادم احلـرمـيْن
لك سـلـمـان سـدد الله الـشـريـفيْـن ا
خطـاه وأزمان إخوانه الـذين باتوا

في ذمة الله. 
ــا ســجــلــوا ولــتــذكــيــر الــذين طــا
مـاضـيــاً ومـعـهم الـذيـن يـسـجـلـون
حاضراً مـواقف إعتراضـية وصلت
إلى حـد الدعـوة إلى إعـتـبار إتـفاق
الـطـائف وكـأنه غيـر مـدرج في بـند
اإلجنـازات اإلنـقـاذيـة واإلصالحـيـة
الـعـربيـة يـلـفتـنـا في بعض أوراق
وأدبــــــيــــــات تــــــاريخ الــــــعـالقـــــات
الـسـعـوديـة- اللـبـنـانـيـة مـدى رقي
ــلك الــتـــعــامل والــتــخـــاطب بــ ا
عــبـدالــعـزيــز وأول رؤســاء لـبــنـان
ــسـتـقل الـشـيخ بـشـارة اخلـوري ا
كـــمــا نــســـتــحــضـــر من كالم راعي
ــلك فــهـد ثالث مـؤتــمــر الـطــائف ا
عــبــارات وردت فـي ســيــاق كــلــمــة

ؤتمر.  إفتتاحه ا
فـهـو قـال "لـقـد حـان وقت اإلنـتـقـال
دافع إلى التسابق من التراشق با
عــلى صــنــاعــة الــسالم بــاحلــكــمـة
ستنير والرأي والتبصر وبالفكر ا
الرشـيد" وإن لبنـان لم يعد يـتحمل
زيـد من النزاعـات العقـيمة" و"إن ا
الــشــعـب الــلــبــنــاني الــذي ضــحى
كثيراً وقاسى كثيراً قادر بإذن الله
وعونه على جـعْل وطنه مرة أُخرى
ـة ـوذجـاً لــلـحـيـاة احلــرة الـكـر

األصيلة. 
لــقــد إخـتــلــفت الــظــروف وتــبـدلت
أحــــوال وتـــغــــيــــرت مــــواقع لــــكن
اجلـوهـر واألسـاس ظل هـو قـضـية
اإلنـسـان وقـضـيـة احلـيـاة وقـضـية
الــدور الــذي يــجب أن يــعــود إلــيه
لــبـنـان في شـتى احملـافل الـعـربـيـة
والـدولــيـة...". إذا كـان الـغـرض من
طـالبات بـإعتبـار مؤتمـر الطائف ا
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بيروت

ـا لم يـحـدث ولم يتـوصل إلى وكـأ
الـصــيـغــة الـتي تــوصَّل إلـيــهـا هـو
ـة لــلــنــيل من اإلســتــضـافــة الــكــر
لــلـشـرعــيـة الــلـبـنــانـيــة قـبل إحـدى
وثالثــــ ســــنــــة فـــهــــذا نــــوع من
اجلـــحـــود ذلـك أنه بـــفـــضل الـــذي
رعــيى وإســتــضــاف وحث وتــمــنى
وســاعــد وشـارك في تــرمــيم بـعض
مفـاهيم لـدى لبـنان اإلنـسان وكـثير
تـــصـــدعـــات في لـــبـــنـــان الـــكـــيـــان
ـا أمــكن والــبــنــيــان كــان اإلنــقــاذ 
ـا كـان عـرضـة لـلـتـهـاوي. إنـقـاذه و
وإذا كان الغـرض هو رفْض روحية
الوثـيقـة الدستـورية فـإن النيْل من
هذه الصـيغة هـو كذلك جحود دون
وجه حق ومـعـناه رغـم توضـيـحات
وتنظيـرات غير موضـوعية إشعال
فـتــيل بـغــرض زج لـبـنــان في أتـون
رة الشكل الذي إقتتال يتخذ هذه ا
عليه في سـوريا وفي ليبـيا. ويبقى
القول إن الـذين يتعامـلون بعبارات
تـفـتـقـر إلى الــكـيـاسـة في مـوضـوع
الـصيـغـة الوطـنيـة الـكبـرى (ميـثاق
1943) والـــصــــيـــغــــة الـــعـالجـــيـــة
اإلنـقـاذية األُخـرى (إتـفـاق الـطائف)
يــنــطـــلــقــون في مــا يــتــخــذونه من
مـواقف مــبـثــوثـة إمــا عـلـى الـهـواء
وإمـا من خالل كــلـمــات تُـلــقى عـبْـر
الشاشة الـتلفزيونـية خالل مناسبة
ـــيــة مـن هــوى ديـــنــيـــة أو تـــكـــر
يـتـجاوز خـارج فـضـاء الـوطن الذي
أمعـنت النصـال اخلارجيـة نزفاً في

كبريائه. 
ولـو أن مــواقـفــهم لـيــست إيــرانـيـة
الـهوى ألمـكن إعتـبـارها أحـد روافد
ـــقـــراطـــيــة الـــرؤى في نـــهـــر الـــد
اللبنانية. لـكن الهوى غير اللبناني
وغـير الـعـربي بـإسـتـثنـاء الـتـعـبـير
ـواقف بــلـغــة الـضــاد يُـفــقـد تــلك ا
مـوضـوعـيتـهـا فـضالً عن أن الـرمز
األكثر حضوراً في الطيف اللبناني
الـشــيـعي اإليــراني الـهــوى (األمـ

الــعـام حــزب الـلـه" الــسـيــد حــسن
نــصـرالــله) كــان عـنــد بــدء احلـرب
الـلبـنانـيـة التي أطـفأت الـسعـودية
لــهــيــبــهــا لم يــبــلغ الــعــشــرين من

العمر. 
أمــا الـرمـز الـفـتـاوي اآلخـر الـشـيخ
ا أحمـد عبد األمـير قبالن فـكان ر
ـعيار يصبح لم يولد بـعد. وبهذا ا
إســـتــئـــنــاســـهــمـــا واجــبـــاً بــرؤى
متـعقـل عاشـوا ويالت ذلك الزمن
ــتالعـبـ الـذي حــفل بـالالعــبـ ا
ــــغـــلـــوب عـــلى أمـــره بـــالـــوطن ا
واألشــد قـــســـوة من ويالت الـــزمن
الكـوروني الذي نعـيشه منـذ أشهر
وال نــرى في األفق مـــالمـح نـهــايـة

له. 
واإلستـئنـاس بالـرؤى ضروري علَّ
وعــسى يــقـتــنع عــنــدئــذ دعـاة طي
صـفـحـة إتفـاق الـطـائف بـكالم قاله
لك فهد في جلسـة إفتتاح مؤتمر ا
الطـائف "إن الفـجر الـلبـناني آت ال

ريب فيه طال الزمان أم قصر".
ن يـنـير ذلك الـفـجر والـله الـهادي 
الـسـبـيـل أمـامـهم ويـضـع بـالـتـالي
حـــداً جلـــحـــوديْن في وقـت واحــد.
واجلـحـود بالـنـعـمة أمـر ال يـرضاه
ـ خصـوصـاً أن مؤتـمر رب الـعا
الــــطــــائـف الــــذي كــــان مـن حــــيث
ـثل سفـيـنـة نـوح أنتج الـتـشـبـيه 
الـوثـيـقة الـدسـتـورية الـتي هي من
ــقــارنــة بــأهـمــيــة الــلــقـاح حــيث ا
األعجـوبة الـذي تسـعى دول العالم
ـتـقــدم إلسـتـيالده ولم يــحـالـفـهـا ا
الــتــوفـــيق حــتى اآلن فــيــمــا عــدَّاد
اجلــائــحــة الــكـورونــيــة الــشــريـرة
ـزيد مـن أرقام الـضـحـايا يـسـجل ا

إصابة أو وفاة. 
ولــذا فـــإن من واجب كـل لــبـــنــاني
وبالذات الذين في نفوسهم جحود
الـتـمـسـك بـتـلك الـوثـــــيـقـة الـعالج
حـــتى ال يــــعـــود الـــشــــر يـــعـــصف

باجلميع.

 vLF « s  tK UÐ –uF½

-1-
هناك نوعان من العمى :

عمى األبصار ش
وعمى البصائر 

وكالهما صعب ولكنَّ الثاني هو األخطر .
-2-

وعـمى الـبصـائـر هو الـذي يـقـود أصحـابه لـلوقـوع في مـسـتنـقـعات اخلـيـانة
واالعــتـداءات عــلى ــظـالـم واجلــرائم  والــعــصــيــان  واجــتــراح ألــوان من ا
االرواح واألموال واألعـراض .. ذلك أنّ هـذا العـمى يُـميت الـقـلوب ويـعطّل
ـعهـودة  ويزّين ألصحـابه كلَّ قبـيح  ويجـعلهم العـقل عن القـيام بوظـائفه ا

يتجاوزون اخلطوط احلراء بال هوادة .
-3-

نـاصب حتى اذا ومن مصـاديق عـمى البـصائـر واللـهـاثُ وراءَ الكـراسي وا
ماتَمَّ االسـتحواذ عليـها  استُغِلـتْ أبشع استغالل لصـالح االنتفاخ الذاتي
ـكاسب واالمـتيـازات اخلـاصة بـعيـداً عن مراعـاة مصـالح البالد واغتـنام ا

والعباد .
-4-

ـنع (ابن عـباس) مـثالً وهـو حـبر األمـة أنْ يـكون من انّ عمى األبـصـار لم 
ـنع الدكـتور أكبـر الشـخصـيات الـعلـميـة واألدبيـة في الـتاريخ كـما انّه لم 
) ان يـكـون عـمــيـداً لالدب الـعــربي وأنْ يـكـون الــدكـتـور (حـسن (طه حـســ

عاصرين .  اجللبي) من ابرز علماء القانون ا
وان يـكــون الــدكـتــور (مــحـمــد مــهــدي الـبــصــيـر) من مــشــاهـيــر االســاتـذة

اجلامعي ومن أبرز الشعراء واخلطباء العراقي .
-5-

ان عــمى االبـصــار هـو الـذي جــعل مـعــظم الـسـلــطـويــ يـراهـنــون عـلى مـا
ـال والــثـروة  ولــيس عــلى خـدمــة الـوطن يـحــوزونه من الـســلــطـة واجلــاه ا

واطنون في واد آخر. واطن  وبهذا يكونون في وادٍ بينما يكون ا وا
فهم مـحجوبون عن وجدان الناس وضمائرهم  وليس لهم على االطالق أيّ

رصيد اجتماعي حقيقي .
وهذا هو االفالس بَِعيْنِه .

-6-
فيد هنا : ومن ا

التذكير بقصة ذات مغزى  ذَكَرَتْها كتبُ التاريخ :
ديـنة تـقدّمت (أروى) بـنت أويس الى (مـروان بن احلكم)  –يـوم كـان والي ا
توفى سنة 51 هـ ) عروف ا  –تشكو سعيد بن زيد العدوي ( الصحابي ا

مُدَعِيَةً انّه اغتصب قطعةً من أرضها في احليرة وقالت:
(انه قد أخذ حقي  واقتطع قطعة من أرضي) 

فقال سعيد :
كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله (ص) يقول :

من اقتطع شبراً من أرضٍ ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرض
ثم ترك لها االرض 

وقال :
اللهم إنْ كانت كاذبةً فَأَعْمِ بصرها واجعلْ قبرَها في بئرها

فعميت (أروى) .
لقد استجاب الله دعاءه فيها .

ّا أعمى الله تعالى (أروى) كانت تلتمس اجلدران وتقول : ثم 
" أصابتني دعوة سعيد بن زيد .

قالوا :
وبينما هي تمشي اذ وقعت في البئر فماتت

دينة اذا عاب بعضهم على بعض يقولون : وكان اهل ا
أعماه الله كما أعمى أروى "

وهكذا قاد عمى البصيرة الى عمى البصر .
-7-

ومن الظـواهر احملزنـة التي شاعت في الـعراق اغتصـاب البيـوت والعقارات
من الدولـة ومن أصحـابهـا وتزويـر السـندات الـتي تثـبت ملـكيـة الغـاصب

في منـحى عمـيقُ الداللة عـلى عمى البـصائـر  الدافع الى ارتكـاب مثل هذه
اجلـرائـم دون وجل وخـشـيـة من الـله  ودون اكـتــراث بـكل الـقـيم األخالقـيـة

واالنسانية ...
ال خير في عقار يورث النار .

وهذا مـاال يلـتزم به االّ أهل الـبصـائر  أمـا الذين عمـيت بصـائرهم عن ذلك
فهم اجلناة على انفسهم ايضاً بعد ان جنوا على اآلخرين 

( وسيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون )
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بغداد

ـــقـــاهي فــــتم شـــراء واحـــدة بــــا
ـــحـــافـــظــة اخـــرى فـي مــقـــهى 
الـبـصـرة فـبــدأ الـشـبـاب تـقـضي
شاهدة مفاتن ساء متأخرا بـا ا
الراقصة اخلليعة نوع ما ,وهنا
بــدات االزدواجـــيــة تــتـــغــيــر في
بــــــــعض االشــــــــخــــــــاص الى ان
انــتــبـــهت احلــكــومــة عــلى هــذه
الحظة واخـذت بنصـيحة احد ا
فـكرين بأن يـكون هنـاك مجمع ا
خاص بالراقصـات جللب انتباه
الــشـبــاب الـطــائش ولــلـتــخـلص
الصبيان وبنات الناس الشرفاء

من االعتداءات اجلنسية .
فكانت الفكرة االولى هي منطقة
ـيـدان ويـشـهـد ان الـزعـيم عـبد ا
يدان فقال الكر قاسم مر من ا
له احـــد مــســـتــشـــاريه يــجب ان
ـكان من جذورة النه نقـلع هذه ا
ملـيئ بالفـجور والـذي ال يناسب
الــــــديـن االسالمـي والــــــعــــــادات
لـكن والــتــقــالــيــد الــعــشــائــريـة ,
الــزعـيم رد عـلى مــسـتـشـاريه ان
هـذه الـبــيـوت لـهـا الــفـضل عـلى
بـيــوت الـنـاس االحـرار ولـوالهن
لكانت االعتداءات مـستمرة على

الشخصية يجعل من هذا القائد
ان يـفــرض نـفــسه عـلى اعــضـاء
مــجــمــوعــته فــيــقــوم بــاالعــتـداء
ن هـو اجلــنـسي او الـتــحـرش 
اضــعف في اجملــمــوعــة بــحــجـة
ــرأة عن احلــمــايــة ,فـــحــجــاب ا
الـرجـال هــو مـنـشــأ االزدواجـيـة
حــسـب رأي عــلـى الــوردي فـــمن

هنا تنشأ االزدواجية .
قاهي احد االيـام صاحب احـد ا
اصـبح ذكــيـا فـذهب الى سـوريـا
وجــلب مــعه احــدى الــراقــصـات
ــقــهى اخلــاص به بـدوافع الى ا
ــقــاهي االخـرى ــنـافــســة مع ا ا
بــزيـادة الــربح وجــلب الــشــبـاب
االكـثــر لـلـمـقـهى ,فـبــدأ الـشـبـاب
شـاهدة الـراقصة وهي يذهـبوا 
ترقص على مـسرح الصـغير في
ــقـهى فــبـهــذه الـعــمـلــيـة بـدأت ا
كبوت عمـلية اشبـاع اجلنسـي ا
ـشاهدة وطبيعي ولو بالنظر وا
هي احــــد اســــالـــــيب االشــــبــــاع
اجلنـسي وهـذه اول خطـوة ترك
الــتــحــرش بــالـصــبــيــان وبــنـات

الناس.
تـطـورت فـكـرة شـراء الـراقـصات

نـــرجع الى الـــوراء قـــلـــيال والى
بـداية تـأسـيس الدولـة الـعراقـية
حيث االزقة الـضيقـة التي تكون
مـديـنــة بـغـداد مــنـهـا  ,يـذكـر ان
ـرحـوم عـلى الـوردي اشار الى ا
االزدواجــيـة ومـنـشـئـهـا في هـذه
االزقـة بــدأ ان االم تـخـرج ابـنـهـا
الـصـغـيـر خــارج الـدار الـضـيـقـة
لــكي تـــنــجــز اعــمــال الــبــيت من
الـصـبـاح البـاكـر وامـا االب فـهو
صــبـاحــا في الـعـمـل ومـسـاء في
ـــــقـــــهـى يـــــرجع الـى الـــــبـــــيت ا
ــوضـوع هـو مـتــاخـراً. مــحـور ا
الــطــفـل الــذي يــلــعب عــنــد بــاب
ـا انه يـلــعب بـالـشـارع الــدار و
حـتـما سـيـجـد له اصدقـاء يـلعب
مــــــعــــــهم وهــــــوالء االصــــــدقـــــاء
يــــتــــعـــرضــــون الـى اعــــتـــداءات
شــــخــــصــــيــــة من اقــــرانــــهم في
احملالت االخـرى والـذي يـتـطـلب
ان يـكـونـوا عـلى شـكل مـجـامـيع
ليحمو انفـسهم وهذه اجملموعة
من الـطبـيعي ان يـكون لـها قـائد
الـذي يتـمـيز بـالقـوة والـشجـاعة
ولـيـحـتـموا بـه مجـمـوعـته مـنهم
الضعـيف خاصة ,والتمادي في

الـصـبـيـان وبـنـات الـنـاس بـشكل
عام.

اخلطـوة االخرى التي قـامت بها
احلــكـومــة هي تـثــقــيف الـنــسـاء
عـــلـى خـــلع احلـــجـــاب واظـــهـــار
ـوظفات فـاتن فبـدأت النـساء ا ا
بـالــذهـاب لـلــعـمل بــدون حـجـاب
كــدلـيـل عـلـى الـثــقــافــة والـرقي ,
الـتثـقـيف جـاء عن طريق االعالم
ــسـلـسالت الـهـادفـة والـقـصـد وا
مـنـهـا هـو جـلب انـتـبـاه الـشـباب
وابعـادهم من مالحـقة الـصبـيان
كـخــطـوة نــحـوة الــصـحــيح لـكن
يـنــقـصـهـا الــكـثـيـر فــبـدأ الـشـاب
ــعن الــنــظـر يالحق الــنــسـاء و
ـكـشـوفـة الشـبـاع عـلى االجـزاء ا

. كبوت جنسياً نظرة ا
v Ë« …uDš

: ابعاد حلد االن عـملت خـطوتـ
الشباب الـطائش عن االعتداءات
عـلى اقـرانـهم االضـعف مـنهم او
الـصـبــيـان كـخــطـوة االولى فـتح
ـيدان بـيـوت دعارة في مـنـطقـة ا
وخلع احلجاب للنساء وفي هذه
اخلــطـــوتــ ادت الى انـــحــســار
مــشـاكل االعــتــداءات اجلـنــســيـة
عــلى الـــصــبـــيـــان وعــلى بـــنــات

الناس بشكل عام.
اســتــمــرت هـــذه الى فــتــرات في
الــدولـــة الــعــراقـــيــة الى ان جــاء
حــكم حــزب الــبــعث فــاقــتـرح ان
تـكـون في كـل مـحـافـظــة مـنـطـقـة
ــومــسـات وفي صـغــيــر اليـواء ا
بـغداد  اعـداد اكثـر من مـنطـقة
تــنــاســبـــا مع الــزخم الــســكــاني
لـــبــغــداد .فــشــاعـت ثــقــافــة لــدي
الـشـبـاب بـالــذهـاب لـلـمـومـسـات
عــنـد هــذه االمــاكن فــبــالــرغم مـا
يـــحط من حـــذر وتـــنـــاقض لـــكن
بـــدات مالمـح احلـــيـــاة تـــدب في

نـــفـــوس الـــنـــاس وظـــهـــر احلب
رأة وهو والعشق ب الرجل وا
ـؤشـر عـلى احلـيـاة االنـسـانـية ا

ب اجلنس .
لــــكن كـل هـــذا هـل ابـــعــــدنـــا عن
ـعصـية للـخالـق ? هل الضـمير ا
كــونــنــا مــســلــمــ ال يــشــعــرنــا
بــــالــــتـــانــــيـب? هل عــــالج فــــعال

االزدواجية ?
اجلـــواب : بــــكل االحــــوال خـــلع
احلــجــاب ال يــنـــاسب مع الــدين
االسالمي فـلـعـنـة خـلـع احلـجاب
تــاتي ولـو مــتـاخــرة. بـالــنـســبـة
لـلــذهـاب لـلـمــؤنـسـاة حــتـمـاً انه
فاحشة ولو لم يشعر بها الكثير
بداية لكن تـراكم العمل الفاحش
جـعل الــعــنه تـتــاجل ولــو حلـ
ــعـصــيــة اخلـالق هي ,فــلـعــنـة ا
جــلـب الــبالء فـــكـــانت نـــتــيـــجــة
ـــعــصـــيـــة لــتـــلك الـــفـــتــرة هي ا
احلــروب الـــتي اكــلـت االخــضــر
والـيــابس من جـاريـن مـســلـمـ
ذهب خـيــرت شـبــابـهـا وتــرمـلت
ــا ادى الى خـــيــرت نـــســاءنـــا 
زيادة البالء ومـرض االزدواجية
اكـــثــر وازديـــاد الــظـــلم واجلــور
واالنحراف يوم بعد يوم (فدعاء
االمــــام احلــــســـ ان ال تــــرضي
الــــــوالة عــــــنــــــهم ابــــــدا ســـــاري
فعـول) وقولى تعـالى حيث ما ا
تـــكــونــوا يــولى عـــلــيــكم ايــضــا
ــفـعـول .فـمـا هـو احلل? سـاري ا
ــنـــقــذ ?ام هــنــاك هل نــنــتـــظــر ا

حلول?
احلل الديـني موجـود لكن رجال
كن الـدين الـيوم مـثل االطـبـاء 
ـكن يـبـقيك يـعـاجلك بـسـاعـة و

ال . اشهرا او اكثر لكسب ا
بــدايــة االسالم لـم يــحــرم شــرب
اخلـمر لـكن بعـد فـترة من الـنهي

عــنه قــد حـــرم لــغــايــة نـــفــســيــة
,فــلــيس مـن الــصــعب ان تــكــون
هناك اماكن خاصة لكل محافظة
ـــؤنــــســـاة هم جلـــمع جــــمـــيـع ا
وعـــوائــلـــهم فـــيــهـــا حــيث االكل
ــــبــــيت مــــجــــانـــا والــــشــــرب وا
وبـحمـاية امـنـية مـشددة ورقـابة
صـحيـة ودينـية وقـانونـية تـمنع
اي جتــــــاوز او انـــــــحـــــــراف عن
تـعـالـيـم الـدين احلـنــيف فـتـكـون
ــوقت بــوابــة لــثــقــافـة الــزواج ا
كخطـوة اولى مع اخذ بـاالعتبار
ادية عند دفع امكانية الشباب ا
ـــــــوقـت ومـن ثم اجــــــــور زواج ا
تـترك اخلـطـوة الثـانـية لالجـيال

االحقة تأتي بعد 25 سنة.
مع اخذ بـنظر االعـتبار احلـماية
والعـنايـة والتـثقـيف والتـشجيع
عـن طــــــــــريـق وســــــــــائـل االعالم
توافقة من بالطرق الصحيحة ا
مــــا يــــرضي الــــله ومــــا جـــاء به
القـران وينـاسب عاداتـنا والـقيم

السائدة.
ــقـابـل اصـدار عــدة قـوانــيـ بـا
لـتنـظيف الـشارع الـعام وحـماية
النسـاء كان تفرض غـرامة مالية
مشددة عـلى من يقوم بـالتحرش
نع اي جتاوز وفق اجلنـسي و
رقابـة امنـية مـشددة في الـشارع
الــعــام ودوائــر الــدولـة وجــمــيع
مــؤسـســاتــهـا وامــاكن الــتـرفــيـة
تنـزهات وكما هـو معمول به وا

في بعض الدول .
العالج :

1- عالج تشتت انتـباه التالميذ
والــطالب عن دروســـهم فــبــهــذه
تـفوق الـطريـقة سـيزداد عـدد ا

دراس .
2- عالج طـريـقـة اخـتـيـار شريك
احليـاة بطـريقـة عقالنيـة نتـيجة

كـبوت لدى التـفريغ اجلـنسـي  ا
الــشــاب نـتــيــجـة لــذهــابـة لــهـذه

االماكن.
3- زيـادة فرصـة الثـقة بـاختـيار
شريك احلياة بعد ما كان سابقا
الــكــبت اجلــنــسي يــخــلـق شـاب
شكاك وعد الثقة بالنساء

4- يقلل من الطالق
5- يحسن النسل احلالل 

ؤنساة عن 6- يعالج انحراف ا
طريق احلرام 

7- بـنـاء مـجـتـمع فـعـال بـاعـطاء
فرصـة اكثـر ثقـة للنـساء بـالعمل

بزيادة يد العاملة
8- يعـالج مشـكلة ( كـما تـكونوا

يولى عليكم )
9- اصـالح الــــــذات يـــــــبــــــدا من

اصالح انفسنا 
10- قـوله تـعـالى ( نولـي بعض

الظا بعضا)
11- بــنــاء سـلــيم لــلــشـخــصــيـة

راحلها اخملتلفة
12- بــهـــذه الـــطــريـــقـــة نـــعــالج
ـــكـــبـــوتــات الـــتي تـــتـــراكم في ا

الالشعور
13- نـعــد حل مـشــكـلــة اجلـنس
كحـاجـة اولى في الشـخصـية ثم
تـــــعـــــالـج احلـــــاجـــــات االخــــرى

تدريجياً
14- هـــــذا مــــا يـــــتـــــنـــــاسب مع
ـسـلم الـذي الـضـمــيـر الـعـربـي ا

يجعله مرتاح الضمير 
15- احلــلـول االخــرى وتـطــويـر

الفكرة متاح لالجيال االخرى 
ـؤقت ــتـعـدد او ا 16- الـزواج ا
ـــشــكـــلــة هــو مـــا يـــنــاسـب حل 
اجلــنس عـنــد الـعــرب فــنـحــتـاج
لثقـافة خاصة غـير متأثـرة بغير

الثقافات.
17- هذه الـطريـقة سـيجـد حزب

دني جواب للكثير الشيوعي وا
من الــتــســاوالت الــتي تــراودهم

اجتاة التدين .
18- يـــقـــلل مـن الـــتـــشـــضي عن
االسـالم كـــــكـــــثـــــرة الـــــطـــــوائف

راجع واالراء . وا
19- اعـتـقـد بهـذه الـطـريقـة بـعد
25 سـنــة ســيـاتـي جـيل مــتــفـهم

اكثر ويجد حلول اكثر .
20- احلل االمــثل بــ الــصـراع
ـــتـــطـــرف واالفـــكـــار الـــيـــمــــ ا

اليسارية.
bOŠË qŠ

هـذة اخلطـوة الـتي اعـدها احلل
ـشاكل الكـثر من 1400 الوحـيد 
ســنـة ولـهـذا الـيـوم تـدار رحـاهـا
بـ الـقـتل والـتـكـفـيـر واحلـروب
والـــعــادات الـــعــشـــائــريـــة الــتي
فـرضة نـفـسهـا اكـثر من االسالم
والنهوض بـاجملتمـــــــع العربي
سلم من جـديد ليـــــــكون مثال ا

حسن اخللق ب اجملتمعات .
ولــكي نـريح مـهــمـة رجـال الـدين
بالوعظ واالرشاد التي ال تنتهي
مادامت هـناك انسـان يعيش بال
حلول تطـبيقية واقـعية وتفرض
وحتـــمـي بـــالــــقـــانــــون ونـــكـــون
عشر مصدرين حلسن اخللق وا
لـلـعـالم بـتـفـوق ومـؤثـر وهـذا ما
ارادة االسالم واهل الــبـيـت كـمـا
في قــول االمـــام الـــصــادق سالم
الـله عــلـيـه كـونــوا زيـنــا لـنـا وال

تكونوا شينا علينا .
اتـمـنى الـقـراءة بـتـمـعن من اجل
تطوير الفـكرة ال لزجر والبغض
فـي حـق االخــــــــــــر واالخـــــــــــريـن
فـاحتـرام االنسـانـية حق جلـميع
بنـوا االنسـان ومن اجل مجـتمع
ســــعـــيــــد مــــتـــكــــافل .ومـن الـــله

التوفيق .
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قال عـلماء آثـار إنهم اكتـشفـوا على األرجح أقدم مـسرح في العـاصمة الـبريطـانيـة لندن في مـوقع يشهـد أعمال إعـادة تطويـر سكنـية في مـنطقـة وايت تشابل.ويُـعتقـد أن مسرح
"األسد األحمر" هو أول مـسرح يجريبناؤه لـهذا الغرض في العصر اإللـيزابيثي بعد أن كان مـوقعه محل جدل لفترة طـويلة.وعثر العلـماء على هياكل خشبـية ومصنوعات يدوية
اضي.ووصـف عالم اآلثار ستـيفن هوايت الـكشف بأنه "مذهل".ويُـعتقـد أن جون برايان عـضو فرقة وأبنية خالل أعـمال احلفر فـي منطقـة ستيبـني واي شرقي لنـدن العام ا
ـسـرح" في شورديـتش والـذي أكـمـله مع جـيـمس بـاربيـج في عام تمـثـيل مـسـرحـية بـنى مـسـرح "األسـد األحـمـر" في عام  1567تـقريـبـا قـبل بـنـاء مـسرح آخـر أطـلق عـلـيه "ا
سرح" أول مقـر دائم لفرق الـتمثيل حـيث قدمت عليـه مسرحيـات ويليام شـكسبيـر في أواخر القرن " التمثـيلية وكـان "ا .1576وكـان باربيج عضـوا في فرقة "رجال الـلورد تشـامبيرلـ
عـروفة بشأنه على دعويـ أمام القضاء في عامي   1567و 1569 تشيران إلى السادس عشـر.وال ُيعرف الكثيـر عن مسرح "األسد األحمر" وتـقتصر التفـاصيل التاريخـية احلديثة ا
"األسد األحمـر" و "بيت الريف" الـذي كان يضم مـسرحا خـارجيا ومقـاعد.وكان عـلماء اآلثـار قد بدأوا في كـانون الثاني   2019الكـشف عن هيكـل خشبي مـستطيـل يتكون من 144
ـوقع الذي تـبلغ مـساحته   12.3مـترافي 9.3 أمـتار يـطابق بـشكل وثـيق األبعاد قـطعـة من بقـايا األخشـاب حتيـطه فتـحات يـعتـقد أنـها "سقـاالت" أو أروقة عـرض.وقال اخلـبراء إن ا
شرف عـلى العمل: "بـعد نحو 500 ـعهد آثـار جامعـة كوليدج لـندن.وقال هـوايت ا دينـة التابع  .أشـرف على أعمـال احلفر قـسم "آثار جنوب شـرقي" ا ذكورة في الـدعوي الـقياسيـة ا
وقع الـصحيح في تلك الفترة تتفق وجودة في ا سرح اإلليزابيثي.وأضـاف: "قوة األدلة اجملمعة والبقايـا األثرية لألبنية ا ا عثرنـا على أطالل مسرح "األسد األحمر" الذي ميـز فجر ا عام ر

وقع تعود إلى القرن اخلامس عشر والسادس عشر. ة".كما عُثر على أبنية في الركن الشمالي الشرقي من ا سجلة في الوثائق القد سرح ا مع خصائص ا
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تـناولت احلـلقـة األولى عرضـا تاريـخيا
وكـيف كانت مـركزا لـلثـقـافة في الـعراق
بــــغــــداد قــــبــــلــــة الــــعــــالـم في الــــعــــلم
وكيف اصـبحت الـثقـافة فـيها والـثقافـة
بعد التغيير. ونبدأ هذه احللقة بتنويه
خالصته ان الـسياسـي يعدّون وزارة
الثـقافة غيـر سيادية  فـيما نـعدّها نحن
عني بعلم النفس السياسي اهم من ا
سؤولة عن وزارات سيادية ألنها هي ا
بناء االنسـان وتشكيله فـكريا واخالقيا
وهي أداة الـتنوير وسلوكـيا وسيـاسيا
ـنـظـور(دايـنـمـو) لـتـقدم واحملرّك غـيـر ا
ثقف في توجهات وألن دور ا اجملتمع
اجملـتــمع اقــوى من دور الـســيـاســيـ

غير انهم لن يستطيعوا حتقيق ذلك ما
لم تـكن حـاضـنـتـهم..وزارة الـثـقـافـة..قد
نــظّـفت نــفـسـهــا من ثـقـافــات مـتـخــلـفـة

ستوى طموحهم. وارتقت 
ثــقــافــات مـا بــعــد الــتــغــيــيــر..تـشــريح

سيكولوجي
تـعـاني وزارة الـثـقـافة مـن عقـد نـفـسـية

نحدد أخطرها باآلتي:
.1احلول العقلي:

 (احلــول الــعـــقــلي) مـــصــطـــلح جــديــد
نحتـناه في علـم النفس العـربي ليصف
واقع احلـــال الــــذي عـــاشه ويــــعـــيـــشه
الـعــراقــيــون بــعـد ..2003ونــقــصـد به
ـصـاب بـهـذا احلـول يـرى ان ا حتــديـدا
االيـــــــجــــــابـــــــيــــــات فـي جـــــــمــــــاعـــــــته
ويـــــــــغــــــــــمـــــــــــــــض عــــــــــيــــــــــنـه عن
ويـضخّم سـلبـيـات اجلمـاعة سـلـبيـاتهـا
األخــــــــرى ويـــــــغــــــــمض عــــــــيـــــــنـه عن
ايـجـابـيـاتـهـا..وكـمـا يـرى احـول الـعـ
ـكنك ان تـقـنعه انه الـواحد أثـنـ وال 
كــــذلك احــــول الــــعـــقـل يـــرى ان واحـــد
جـماعـته عـلى حق واألخـرى عـلى باطل

وان هـــذه األخــرى هي ســـبب األزمــات
مع ان جماعته شريك فيها.

وكـــنـت تـــابـــعـت االحـــداث من( (2003
فـوجـدت ان الـعـقل الـسـيـاسي الـعـراقي
مــنــتج لـألزمــات وغــيــر قــادر عــلى حل
ألن االدمـــان عـــلـى االزمــات ـــشـــكالت ا
كاالدمـان على اخملـدرات..ففي احلـالت
يـحدث لـلـعـمـلـيـات العـقـلـيـة في الـدماغ
برمـجة ثابـتة جتعـله يعتـاد على تفـكير
ـطي مـحدد يـجـبره عـلى تـكراره.وأنه
Dogmatismمــصــاب بـالــدوغــمــاتــيـة
الــتي تـــعــني اجلـــمــود الــعـــقــائــدي او
االنـغالق الــفـكــري الـذي يـعــدّ احـد أهم
وأخــطـر اســبـاب األزمــات الـســيـاســيـة
و(مـرض)خالـقي األزمات من والثـقافـية

. القادة السياسي
كـان هـذا احلـول العـقـلي مـقتـصـرا على
ـطــلـقــة من احلـكّــام الـذين الــغـالــبـيــة ا
استلموا السلطة بعد ?2003لدرجة ان
عارضة) من  كانوا يـسمون انفـسهم (ا
يــــــــرون ان الــــــــعــــــــراق من حــــــــقــــــــهم
واآلخـرون ال حـق لـهم فــيه!.وبـدءا فــقط
من عــام  2008انــتـــشــرت عـــدوى هــذا
احلــول لـــتـــصــاب به كـــتل ســـيــاســـيــة
كـل واحـدة تـرى ان وفـصــائل مـســلـحـة
فكـرهـا..عـقـيـدتـهـا..رؤيـتـها لـألمور هي
الــصح واألخــرى زنـــدقــة او ضاللــة او
غــبــاء..واشــتــد هــذا احلــول في 2019
لـيـوصل اجلـميع بـأن احلـكم لـلـسيف ال
ـئـات لـلــعـقل..فـحــصـد الـسـيـف رقـاب ا
بـيـنـهم قـادة قـوم وشـبـاب فـكـر وابـرياء
وصـبـايـا واحـداث..وامهـات وحـبـيـبات

مفجوعات. 
وبـاسـتثـنـاء ثالث مـكونـات اجـتمـاعـية:
والـتـقدمـيـ الـذين ـرجـعـيـة الـديـنـيـة ا
واحملـبون ـتـلـكـون منـظـورا انـسانـيـا

لــلـعـراق وطــنـا لــلـجـمــيع فـأن غـالــبـيـة
الــــعــــراقــــيــــ مــــصــــابــــون بــــاحلـــول
اخـطـرهم اولـئك الـذين تـوزعوا الـعـقـلي
عـلى مـســمـيـات وعـنــاوين وسـلـطـات ال
تخـضع لسـلطـة الدولـة كل واحدة ترى
انـــهــــا هي احلـق وهي األصـــلـح حلـــكم
الـبـلـد مع انـهـا كـلـهـا ال تـصـلح ألن من
يــتـحـكـم به احلـول الــعـقــلي ال يـســتـمع
لــنــصـــائح عــلـــمــاء الــديـن اخملــلــصــ
ــشــورة حــكــمــاء وال يــأخــذ  لــديــنــهم
بل يــتــفــاهم مــعك بــالــســيف ان الــقــوم

خطّأت فكرته.
وشــــيـــــوع احلــــول الـــــعــــقـــــلي يــــؤدي
بـالسـيـاسيـ الى ان تتـحـكم بهم عـقدة
ـــرضي بـــاآلخــر(الـــبـــرانـــويــا) الـــشك ا
وتــفــســيــر أفــعــال اآلخــرين عــلـى انــهـا
ومعظمهم فيمـا تؤدي بالعراقـي  تآمر
مصاب بـ" سيكولوجيا التبحوش" الى
فـضـائـحه الـتـفـتـيش عن عــيـوب االخـر
قـضم الــســمــعـة الــتــشــهـيــر..واشــاعـة
والــشـــعــور الـــهـــوس والــهـــســـتــيـــريـــا
بالكـراهية الـتي تؤدي سيكـولوجيا الى
فـيــمـا احلــقـد وتــفـعــيل دافع االنــتـقــام 
يــشــيع عــنـد آخــرين مــوســيــقى وأغـان
ومـحـبه فـيـخـتـلط (احلـابل بـالنـابل) في
مشـاهـد لـو رآهـا عـاقل لوصـفـهـا بـأنـها
أغــــرب مـن مــــســــرحــــيـــــات مــــا بــــعــــد

الالمعـقول! 
ان األصــابـــة به لـــو كــانت ــشـــكــلـــة وا
مـقـتـصـرة عـلـى جـمـاعـة مـحـدودة لـكـان
لــكن ان يـصــيب ماليـ ــكـنـا الـعالج 
الناس في مجـتمع تتعدد فـيه السلطات
وتضـعف فيه سـلطـة الدولـة فان العالج
مـا يـعـني ان العـراقـي كن اآلن غـيـر 
ســيــبــقــون يــدفــعــون ثــمن هــذا احلـول
الـعقـلي خـيـبات وفـواجع الى ان تـنجح
ــنــفـتــحــة عـقــلــيـا الــقــوى الـســلــيـمــة ا
ـتـنـورة ثـقافـيـا في اجمليء بـحـكـومة وا
تـكون فيـها الـسلـطة لـلدولـة فقط وليس
لـقـادة ســلـطـات مـصــابـ بـهـذا احلـول
(األثـــول) والــتــنـــويه بــان الـــســيــاسي
(األحــول عـقل)..يـتـحـول الى طـاغـيـة او
مــســـتــبــد ان تــمــكـن من احلــكم.. وتــلك
احـدى اهم الـتـحـديـات الـتي تـواجـهـهـا

وزارة الثقافة.
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من الروايـاتِ التي يـجب أن تتـحول إلى
عـــملٍ ســـيـــنــمـــائي يُـــتـــرجم إلى لـــغــاتٍ
مخـتلـفة إنهـا تُجـسد اجلـنوب الـعراقي
اً عـارفاً بـلغةِ لـوحتهِ كان الـكاتبُ عـا
وطبيعةِ اجلنوبي تبدأ الرواية بحدثٍ
ذو داللـة عمـيـقة أتـقن صـناعـته الـكاتب
قبل يبدأه بـعمليةِ تـغيير اسم الـطالب ا
اجـستـير في عـلم النفس على دراسـة ا
يـدقق مــوظف الــتـدقــيق في مــعـلــومـاته
الشخـصية فـيجد أن اسم والـدة الطالب
خوشـية يسـأله عن اسم أمهِ الـصـحيح
فـيجـيبه أنـها حـوشيـة وليـست خوشـية
يــرفض والتــوجـــد امـــرأة بــهـــذا االسم 
ـعـامـلة وهـنـا تـبـدأ الـرواية من ـدقق ا ا
هـــذا احلــدث فـــاإلسم عـــلى مـــا يـــبـــدو
جـنـوبي ومن الـعـمارة عـلى الـطالب أن
يذهب إلـى دائرةِ نـفوس الـعمـارة ليُـغيّر
ـضي الـطـالب الـبـغدادي اسم والدته 
إلى الـعمـارة وهـناك يـتم الـتعـارف بـينه
وب السـيد هـاني الناجي يرى الـسيد
الـنـاجي حـيرة هـذا الـبـغـدادي في دائرة
نفوس الـعمارة يأخذه الـسيـد إلى بيته
لــيــحل لـه مــشـكــلــته إن الــســيــد يــأخـذ
ســــلـــمـــان إلى الــــبـــيت دون أن يـــعـــرف
مـشــكـلـته أو اســمه ونـسـبه هـذه مـيـزة
تـضــاف إلى اجلــنــوبـيــ أنــهم كــرمـاء
يطـرق البـاب فيـوعز إلى زوجـته: عـلوية

وياي خطار من بغداد
فترد العلوية : يا هال باخلطار.

يقوم بضيافـتهِ أحسن ضيافة وذلك قمة
ــحــاولـة ذبـح الـديك اإليـثــار أن يــقـوم 
الـوحـيد ألحَّ سـلـمان بـأنه جـائع ويـريد
ـوجود وأال يـذبح الديك يأكل أن يأكل ا
صـــحن بـــيـض وســـيّــاح الـــتـي جتـــيــده
الــعـلــويـة يــقص ســلـمــان عــلى الـســيـد
مـشـكـلـتهِ يـخـبــره أن احلل بـسـيط جـداً
وعــلــيه أال يــكــتــرث يــأخــذه إلى ســوق
اجديةِ سلمان ينذهل من العمـارة في ا
الـسـيـد الـنـاجي الـشـخـصـيـة اجلـنـوبـية
ـضي احملـتــرمــة بـ أبــنـاء مــديــنـتهِ 
ـران عـلى اجلـسـر الـســيـد و ضـيـفه و
يـرى سـلـمـان اخـتـنـاق الـسـيـد وحسـرته
كان لعل ذروة الـقصـة بدأت من بهـذا ا
هنا ليـكتـشف سلـمان بعـدها أن الـسيد
عـاشق وقــصـة عـشـقه غــريـبـة األطـوار
الــســيــد مــتــزوج ولــديه طــفــله أســمــهـا

رضٍ من خديـجة وهذه الـبنت مريـضة 
األمراض اخلبـيثة سلمـان يسأل الـسيد
عن هذه العالقـة الغريبـة األطوار والغير
مــألــوفــة كـــيف اقــتــرب احلـب إلى قــلبِ
ـثلِ ظـروفه! يبـدأ الـسيـد بـسرد الـسـيد 
قصة عشقه بالرمز بعد أن يحل مشكلته
وذلك بخـلط مسحـوق القـاصر واللـيمون
ويأخـذ من اخملـلوط بـحجم عـود الثـقاب
ـسح الـنقـطـة التي عـلى أسم حـوشـية
وغــداً يــخـتم عــلى االسم وبــذلك تـنــتـهي
مشكلـة سلمان يوصله إلى كراج ويدفع
كــروته دون أن يـشــعـر رغم الـتــصـاقه به
ـعدودات لـكن الـسـيـد اسـتـغل الـثـواني ا
يـتصل لـيـدفع أجـرة األسـتـاذ الـبـغدادي 
الـسـيــد بـسـلــمـان عـلى حــ فـجـأة ألنه
سـلـمان ذهب لـواجب الـعـزاء في بـغـداد 
عـرفة قـصة عـشق السـيد كـان متـشوقـاً 
كـانت حــبـيـبــة الـسـيــد طـالب في مــعـهـد
علمة الواعدة علم ووصفت بأنـها ا ا
ــكــان الــذي يــتــبـادل اجلــســر كـان هــو ا
العـاشقان مـشاعـرهما بـحرصٍ بالغٍ كان
لـديـهـما سـجالً يـوم عـنـده ويـوم عـنـدها

لــــيــــكـــتــــبــــا به
مـــشـــاعــرهـــمــا
ذات يـــوم ال بــد
ان يُــــفـــــتـــــضح
أمرهما بالفعل
يـأتي ذات يـوم
بـــيــنـــمـــا هـــمــا
يـتـبـادالن أعذب
كـلــمـات الـهـوى
ويـــشـــتـــكـــيـــان
تبـاريح الهوى
تــقـبل عـلــيـهـمـا
ســــــــــــــيـــــــــــــارة
النــــــــدكَــــــــروز 
يأخـذوا ابنـتهم
ســــــــــــــــــــــــحــالً
ويـنـهـالـوا عـلى
السيد بالضرب
ــبــرح يــأخــذ ا
أحدهم الـسـك
ويــــــــــجــــــــــرحه
بـصــدرة جـرحـاً
عميقاً يتركونه
ـــــــــضـــــــــون و

ويبقى السيد يعاني األلم واجلرح يبقى
يحـبهـا ولم ينـقطع عـن اجلسر ذات يوم
تعلـمات أنها تخبـره برسالةٍ مع أحـدى ا
قـد تزوجت ابـن عمـهـا وهي سعـيـدة جداً
مــعه وأنــهــا تــســكن في قــرى أم كَــعــيـدة
ـاء يـحيط بـها حاول وأعـطته رمـز بأن ا
السـيـد أن يذهب ويـجوب قـرى أم كعـيدة
كـلــهـا حـتـى يـعـثــر عـلــيـهـا لـكــنه خـشي
عليها ألنه يعرف معنى أن تتزوج البنت
ابن عـمـهـا ويُـكـتـشف عـلـيـهـا زلة تـتـعـلق
بـالـشرف فـجـأة بيـنـمـا سلـمـان في قـاعة
اجستير إذ امتحان الكورس األول في ا
تـصل إليـه رسالـة من الـسيـد يـخبـره بأن
خديجـة توفيت أحس سلـمان بألم كـبير
وجـرح عـمـيق كـيف له أن يـعـزي صـديـقه
يأجل الـقـريب وهـو في قـاعـة االمـتـحـان 
السـنـة أم يأجل الـعزاء إلى صـديقه بقي
هـــكــذا حـــتى أ امـــتــحـــانه وخــرج أول
الطالب أراد أن يذهب إال إن االمتحانات
كانت في ذروتها وما هي إال ثمانية أيام
فـيـذهـب مـسـرعـاً إلى الـكـراج لـيـتـجه إلى
الـعـمـارة يـركـب سـيـارة الـتـكـسي يـخـبـر
اجـديـة فـيـسـأله الـسـائق أنه يـريـد إلـى ا
ـاجــديـة أريـد الــســائق عـمـن يـريــد من ا
الـسـيـد هـاني الـناجي يـقـول له الـسائق
أتــيت لـلــعـزاء قـال لـه نـعم وهل مـا زال

جادر عزاء خديجة باقياً لآلن?
يخـبره الـسائق إن جـادر خديـجة قـد نزل
ولــكن جــادر الــسـيــد مــا زال مــنــصــوبـاً
صـدمة كـبرى وحـالـة من الدهـشة يـصاب
بها سلمان فهو الذي شعر بتأنيب كبير
ألنـه لم يــــعــــزي
صــــديــــقه عــــلى
وفــــاة ابـــــنــــته
فــــكــــيف به اآلن
وصـــــديــــقه قــــد
الكـلـمات توفي 
اجلـــــنـــــوبـــــيــــة
لوحتها كانت
طـــــــــاغــــــــــيـــــــــة
وحــــــــــاضــــــــــرة
يزاً حضـوراً 
الــــــكــــــاتـب قـــــد
مــارس عــمــلــيـة
اإلحـــــــيـــــــاء من
جديـد وصبـغها
بصـبغ احلداثة
يــــتـــــحـــــدث عن
اإلنـــــــــــــــــــسـالخ
الـــكـــبــيـــر الــذي
تـــــــــعـــــــــرض له
الــــــــعــــــــراق في
بـــدايــة الــعــراق
اجلــــديـــــد عــــام
2003 بـــــــــــــــدأ

الـــــنــــــاس يــــــغــــــيـــــرون اســــــمــــــاءهم
ويــسـتــبــدلـونــهــا بـأســمــاء أخـرى إن
الــســرد الــغــرائـــبي الــذي تــمــيــزت به
الـروايــة كـان واضــحـاً مــنـذ الــسـطـور
األولى إذ الــتــســلـسل الــســردي جـرى
احلبكة على وتيـرة تصاعديـة مشوقة 
كانت في الـثلث األخـير من الـرواية أو
الربع الرابع بالتحديد صحبنا السرد
وكــنــا نــســتــطـلـع إلى الــنــهــايـة الــتي
ستـنتـهي بهـا هذه الـقصة كنـا نتوقع
أن تـنتـهي بـاالنفـصـال وكنـا نـتوقع أن
تموت خديجة لـكن موت السيد لم يكن
مـتـوقـعـاً إذ الـكـاتـب أخـتـصـر حـبـكـته
ــفــاجــئــة صــادمــة ألنه اخــتــصــرهــا
بكلمـاتٍ معدودة على عـدد أصابع اليد
ـوت السـيد ومن معه الواحدة كيف 
في موته هذه بقيت مجـهولة لدينا إال
مــــا ســـمـــعـه الـــراوي من احــــد الـــذين
حضروا مجلس العزاء وقال إن السيد
ـاء الــبـنــاء الـهـنــدسي كـان مـات في ا
ا تـنفع الذي متقـناً بحـرفية عـالية ر
يدرسون علم النفس إنه صراع نفسي
كبـيـر كان يـعيـشه السـيد إال إن نفسه
كـبـيـرة وســامـيـة فـحـلــقت في مـلـكـوت
باد ال تـموت ولـكن حتتاج عالٍ إن ا
أن تـطــبق وتــنــشـر فـي عـمــوم الــنـاس
لـتـتعـلـمـها األجـيـال جـيل عن جيل كل
الـروايـة كــانت بـوهج نـاصع وإشـعـاع
يُـبـعث من بـ سـطـورها الـكـلـمـات لم
تُبـلى ألنهـا لم تفقـد برقـها ونصـوعها
إنـهـا لم تــلـجـأ إلـى قـامـوس الــكـلـمـات
لتسـتعير مـنه ألفاظـاً رنانة موسـيقية
بل جلأ الكاتب إلى الفـولكلور العراقي
توهجة ليرى أنه يحمل من الكـلمات ا
قــسـطــاً كـبــيـراً هــذه احلـكـايــة أعـطت
دروســاً وعـبــراً بـالــكـرامـة الـشــهـامـة
الــــوفــــاء الــــكــــرم واحلـب الــــعــــذري
ـونولـوج الذاتي كـان مـفعـماً بـالروح ا
الوثابة احلزينة التي فعل الهوى فعله
وقسى عليها صراع القلب وما يهوى
واحملـيط والـظـروف الـعـامـة كـانـا على
طــرفي نـقــيض تــمـامـاً الــسـيــد فـقــيـر
احلال هـو مـجـرد موظـف في دائرة ال
ـال إال القليل فكيف له أن يجني من ا
يتـزوج احدى النـساء الـتي تسكن حي
ـعـلـمـ فـهـو يـخـبـرهـا ذات يـوم: إذا ا
ــوت من الــله قـــســـمج إليّ تـــره راح 
اجلوع فـتـجيـبه بـصـدمـةٍ كيف يـقول
لــهـا: مــا أكَــدر أتــخــيل أعــوفج وأروح
للشغل هكـذا كان يعـشق السـيد ولكن
ـا انتهت به قصته حاك حبه انتهى 
الكاتب القصة بإسلوب بديع جداً هو
بـاغتة والـصدمة بنّـاء ماهر بـعنـصر ا
الـطـارئـة الـتي يـفـاجئ بـهـا الـقـار كل
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بروحـية وثـقة من خـالل مجـموعة
وجـــوه شــــابـــة  نــــقـــلت الــــفـــريق
لــلــواجــهــة  في  بــطــولــة صــعــبـة
وظــروف عــمل أصـعـب  لـكن االهم
ان يــظـهــر فــريق شـبــابي يــفـرض
نــــفـــسـه ويـــســـتــــطـــيـع ان يـــقـــدم
مسـتويـات والعب مـؤكد سـيكون
طـريـقـهم للـفـرق اجلـماهـيـرية  في
طـمـوحات شـخـصـية الت الـشـهرة
تاتي تـدرجا  كمـا حصل مع اغلب
الالعـب ونـحيي جـهود الالعـب
ــــدرب الـــذي  قـــدم لـــنـــا فـــريق وا
النفط بشكل فني  ليستمر الفريق
مــنـافــســا من مــوسم الخــر  حـيث
ـوسم الـرابع يتـواجـد الـفرق في ا
ـقـدمـة قـبل ان  يـقـدم مـواقـع ا
نـفــسه بـاحلــالـة الــفـنــيـة
الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة  وسط
طمـوحـات اللـقب الذي
حــرمه مـــنه كـــورونــا
الــذي نـدعــو الـبـاري
عــــز وجل ان  يـــزيل
هذه الـغمة عن  أهل
العـراق واإلنـسانـية
والــــــعـــــــالم اجـــــــمع
وحتــــــيــــــة  لالعــــــبي
الـــنــفط ولـــعـــلــوان

وإدارة النفط.

يحيى
علوان
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قبلة اقتحم الـنجم الدولي السابق خالد محمد صبـار سباق الترشح لالنتخابات ا
في االحتاد العراقي لكرة القدم.

وقال مصدر مقرب من صبار في تصريح صحفي  إن النجم الدولي السابق خالد
قبلة كممثل عن نادي الكهرباء. محمد صبار قرر الترشح خالل االنتخابات ا

نـصب رئيس االحتاد ـرشحـ يزداد يـوماً بعـد االخر لـلتـرشح  وأوضح أن عدد ا
ـنـافـسة بـ عـدنـان درجـال ويونس مـحـمـود واحـمد راضي ونـائـبه حـيث حتـتدم ا

وعبد الله مجيد رئيس نادي أربيل.
جتدر اإلشارة الى ان انتخابات احتاد الكرة ستقام خالل فترة أقصاها 6 اشهر.
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يز. من موسم الخر وفي ظهور 
احملاوالت احلقيقية

وبــــــدأت مــــــحــــــاوالت الــــــفــــــريق
ــنـافــسـات  وفي احلـقــيـقــيـة في ا
الــصـراع عــلى لــقب الــدوري مــنـذ
مــــوسم  2015عــــنــــدمــــا وصل من
مـجمـوعته الـى دوري النـخبـة ب
أفضل ثمانية فرق ثم حقق أفضل
وسم التالي عندما نتيجة له في ا
حل وصيفا عنـدما حقق الفوز في
22 مباراة من  36 في معدل جيد
وجـــمع   77نـــقـــطـــة  وفي أفـــضل
ثـــاني هــجـــوم لــتــتـــاح له فــرصــة
الـلـعب بـبـطـولـة  األنديـة الـعـربـية
اإلبطال وخرج من  دور ال 16وفي
افـــضل ثـــاني  هــجـــوم واســتـــمــر
قدمـة  عندما يتواجـد في مواقع ا
حل ثـالـثــا مـتـســاويـا مع اجلـويـة
الــوصــيف بـفــضل فــارق األهـداف
وذلـك  فــي مــــــــــــوسـم  2017 2018
وحــقـق الــفــوز في 24 مــبــاراة من
مــجــمـوع 38 و12 تــعــادل وخــسـر
مــبــاراتــ في أفــضل مــوسم
من حــيث الــنـتــائج وكـاد
ان يـقـلب الـطـاولـة على
الــفــرق اجلــمــاهــيــريـة
عـندمـا اسـتمـر مـتألـقا
في الـــبـــطـــولـــة وقــدم
الالعـــبـــ أفــضـل مــا
عـــــنــــدهم مـن  عــــطــــاء
قـــــــــــادهـم الـى
ـــــــوقع ا
ـذكور ا
قـــــــــبل

من دون أهـداف كمـا  تـصدر العب
الـفريق مـحمـد داود قـائمـة هدافي
الــــدوري    قـــبـل إلـــغــــاء الـــدوري
بــســـبب تـــطـــور وانــتـــشـــار وبــاء
فــيــروس كــورونــا من قــبل اإلدارة
ـؤقــتــة الحتـاد الــكــرة فـفي وقت ا
قــال الـبــعض ان عـلــوان والـفـريق
ظــلــمــا  بـــســبب قــرار  اإلدارة في
وقت ان إدارة النفط كانت من ب
اإلدارات الـــتـي طـــالـــبت بـــإلـــغـــاء
الدوري رغم  تقدم فريقها ووقوفه
في الـصـدارة بــثـقـة عــالـيـة  وكـان
خـمـسة العـب انـتـقلـوا من الـنفط
ـــوسم حــيث فــرحــان مع بــدايــة ا
شكور الى الفيصلي وعلي ياس
لـلطـلبـة ومصـطفى عـلي للـكهـرباء
ومــازن فـــيــاض لــلــشــرطــة وزيــاد
حـــمـــيـــد  لـــزاخـــو  لـــكن الـــفـــريق
بــاألســاس اسـتــمــر يـعــتــمــد عـلى
الــوجــوه الــواعــدة  الــتي عــززهــا
ــدرب حــسن احــمـد وبــعــدفــتـرة ا
عـمل هي األطــول بـ كل من عـمل

مع الـفـريق وقدم مـجـمـوعة
نتخبات الشباب العب 
والـنــاشـئـ ومـنـهم من
حــــصـل عــــلى فــــرصــــة
الــلـــعب  مع الـــوطــني
األول قـــــبل ان تــــأتي
ــدرب طـــمــوحـــات ا
في قــيــادة فــريق
شــبـابـي لـعب
ــســتــوى
جــــــــيــــــــد
وعــــالي

في الــوسط الــكـروي  وتــمـكن من
قــيـادة الـفــريق في الـدوري األخـر
ونــقــله الى الــصــدارة بــعــد لــعب
خـمس مـبـاريـات  جنح في الـفـوز
على الكهـرباء بهدف  دون رد ثم
تـعــادل مع األمـانــة بـهــدف وقـهـر
ــلـعــبه وبـ جــمـهـوره ـيــنـاء  ا
بالـبصرة كـما تغـلب على احلدود
بهدف ثم تعـادل مع نفط اجلنوب

بكـورونا إضافـة الى زيادة حاالت
الـوفـيات  وتـنـتظـر  قـرارات خلـية
األزمة وهو ما ينطبق على  إعداد
ــــنــــتـــخـب الــــوطـــنـي ومـــجــــمل ا
األنـــشــطـــة الــريـــاضــيـــة  األخــرى
الـــتي هي اســـاســـا   مـــســـتـــمـــرة
مــرتـــبـــكــة في ظـل عــمـل مــتـــأخــر
تـقـلـيـدي  علـى مسـتـوى الـقـيادات
واالحتــــادات واألنــــديــــة  قــــبل ان
تــلـــقي كــورونـــا بــظـاللــهـــا وتــقل
العب بسبب تأثيراتـها السلبية ا
 لـــيـس عـــلى الـــريـــاضـــة بل عـــلى

مجمل إرجاء احلياة.
 ويـقــول العب الـنـاصـريـة وهـداف
الدوري العـراقي في احد مواسمه

فـي نــــــــــهــــــــــايــــــــــة
الـتــسـعـيـنـيـات
حـــيـــدر عـــايــد
مهم ان تتغير
مــــــــــــســـــــــــار
مـــنـــافـــســات
الــــــــــــــــــدوري
ويــظـهــر مـرة
فـــــــــــــريـق مـن
احملــــافــــظـــات
كـما حـصل مع
اربـــيل ودهــوك
والــــــوسط  وان
يــــــاتـي الـــــنــــــفط

ويـلعب

ان تـــســــلط األضـــواء
عـــلى الــــفـــريق الـــذي
استمـر متألـقا قبل ان
يــتــركه حــسن احــمــد
في قــرار غـيــر مـتـوقع
بعد فترة عمل ناجحة
للمدرب والفريق وفي
عالقــــة ح جـــيــــدة مع
اإلدارة  في وقــــتــــهــــا
ـهـمة قـبل ان يتـولى ا
بــــــــاسـم قــــــــاسـم  في
ـوسم األخـيـر وقاده ا

للموقع الرابع.
شاركات اخلارجية  ا
وســيـكــون عـلى إدارة
الــــنــــادي ان تــــنــــظـــر
لألمور من جانب اخر
ـــــشــــاركــــات حـــــيث ا
اخلـــارجــيـــة وذلك من
ــــشـــاركــــة في خالل ا
الـبـطـولـة الــتـاهـيـلـيـة
زمع إقامتها لغرض ا
حتــديــد  الـفــرق الـتي
ستلـعب في البطوالت
األســيـويـة والــعـربـيـة
بــعــد ان اكــد الــفــريق
حــــضــــوره الــــواضح
واسـتــمـر يــقـدم مــبـاريــات مـوسم
بـــعــــد اخـــر وحـــضـي بـــاحـــتـــرام
ـراقــبـ ألنه خـرج  من سـيـطـرة ا
الفـرق اجلمـاهيـرية  وأدار عـلوان
مع الالعب مباريات الفريق على
أفـــضل مـــا يــرام والـــلـــعب بــروح
عـالـيـة عنـدمـا جنح في  مـبـارياته
داخل وخـارج ملـعبه كـما ادار
ــبــاريـات بــالــشـكل ـدرب ا ا
ـــطــلـــوب ونــحج فـــيــهــا ا
وألزم وسائل اإلعالم ان
تـســلط األضـواء عـلى
ـشاركة ولو مسار ا
الـــــبـــــعـض يــــرى
حــــــــصــــــــرا من
أنصار اجلوية
ان فــــريــــقــــهم
أحق بــالـلـقب
النـه عــــــــــلـى
فـارق نــقـطـة
مـن الــــنـــــفط
ولـه مـــبـــاراة
اقل وهو األخر

في وضع فــــني  لــــكن الـــلــــجـــنـــة
ؤقتة  أقفلت البطولة  التي كان ا
ان تـقـام بالـية جتـمـيع الـفرق كـما
ــســابــقـات لــذلك كــان مــقــرر من ا
لالستـفادة من الـوقت  لكن حصل
الذي حصل وكسب الـنفط  سمعة
كـــبــيـــرة رغم ظـــروف الـــبـــطـــولــة
ـباريات  من دون وإجراء بعض ا

جمهور.
ولـوان الـفـرق جـمـدت نـشـاطـاتـهـا
في ظل تــصـاعـد وزيـادة اإلصـابـة
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أنـــــصـف االحتـــــاد الـــــدولي
لــكــرة الــقــدم "فــيــفــا" نـادي
الــزوراء في الـقــضـيــة الـتي
اثارها محترفه الكاميروني

السابق ياز اوكاال.
الـــــزوراء كــــــان قـــــد انــــــهى
تـــــعــــــاقـــــده مـع اوكـــــاال في
ـــاضي ألســبــاب الــصــيف ا
فــنـــيــة لـــكن الالعـب تــوجه
الى فيفا في محاولة لكسب
مـبلغ مـالي من خالل تـغر
إدارة الــــــــنــــــــوارس.وقـــــــال
احملــامـي نــزار احــمــد الـذي
دافـع عن الــــزوراء فـي هـــذه
القـضيـة في حديث صـحفي
 إن (الالعـب الـــكــــامــــروني
يـــاز اوكــاال كـــان قــد تـــقــدم
شكوى لـدى فيفـا ضد نادي
الــــــــزوراء فـي الــــــــصـــــــــيف

اضي). ا
وأضـــــــــــــــــــــاف ان (الــالعــب
الـكامـيـروني ادعى ان نادي
الــزوراء فــسخ عــقــده بـدون
ـــا يــــؤهـــله ســــبب عــــادل 
لــتـعــويـضــات فــسخ الـعــقـد

وقدرها 100 الف دوالر).
وتابع اخلبير القانوني ان
(فـــيـــفـــا الــيـــوم رد شـــكــوى
الالعـب كـــــلـــــيـــــا وأنـــــصف
الــزوراء في مــســألــة انــهـاء
الــعـــقــد).يــذكــر ان اخلــبــيــر
الــــقــــانــــوني نــــزار احــــمــــد
مــــــخــــــتـص في مــــــســــــألـــــة
الــــنــــزاعــــات الــــريــــاضــــيـــة
الـدولـية حـيث كـان الـسبب
الـرئـيـسي وراء رفع عـقـوبـة
اإليـــقــاف عن رئــيس احتــاد
الـســبـاحــة الــسـابق ســرمـد

عـــــــبــــــد االله. أكــــــد
أحــمــد خــلف مـدرب
الــطــلــبــة أن الــفــريق
سيعود بقوة من أجل
ــنـافــســة عــلى لــقب ا
الــــــدوري الـــــعــــــراقي
وسم ـمـتاز خـالل ا ا
ـــقـــبل.وفي ســـيـــاق ا
منفصل قال خلف في
تـصــريح صـحـفي  إن
الطلـبة سيـكون من ب
ــنــافــســة عـلى الــفـرق ا
الــلــقب حــيث وعــدتــنــا
وزارة الــتـعــلــيم الــعــالي
ـطلـوب لـيسـترجع بـالدعم ا
مـــكــــانـــتـه بـــ الــــفــــــــــرق
الـكـبـيـرة الــسـاعـيـة حلـصـد

البطوالت.
وأشــــار إلى أنه يــــنــــتــــظــــر
تــوجـــيــهــات خــلــيــة األزمــة
لـلــعــــــودة إلى الــتـدريــبـات
وبـــدء الــتـــعــاقـــد لــلـــمــوسم

قبل. ا
وأوضح خــــلـف أن هــــنـــاك
مـيزين عددا من الـالعبـ ا
أبـــدوا رغــبـــتــهم بـــتــمـــثــيل
ـســتــقـبل من الــفــريق في ا
خـالل اتـصــاالت شــخـصــيـة
معـهم ويتـوقف القـرار فقط
عــلى اتـضــاح رؤيـة مــصـيـر
سابقة.يشار إلى أن إدارة ا
نـادي الـطـلـبـة جـددت
درب تـعاقـدهـا مع ا
الــــشــــاب أحــــمـــد
خـلـف لـيـسـتـمـر
دير على مقعد ا
الـــــــــفــــــــنـي خالل

وسم  ا
قبل. ا
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بـحث وزيـر الــشـبـاب والـريــاضـة عـدنـان
ـنـفـذة درجــال مع الـشــركـة الـفــرنـسـيــة ا
ـبي اســتـئــنـاف ــلـعـب الـنــاصـريــة األو
ــشـــروع.وذكــر بـــيــان الـــعــمل وإجنـــاز ا
صـحفـي لوزارة الـشـباب والـريـاضة  أن
(وزيـر الشبـاب والرياضـة عدنان درجال
بي ـعب النـاصريـة االو نـفذة  الـشركـة ا

سعة 30  الف مـتفرج بحـضور مدير عام
ـهـنـدس جنم عـبـد الـواحـد الـهـنـدسـيـة ا
ــالــيــة ومــديـــر عــام الــدائــرة اإلداريــة وا
واالداريـة شـاكـر مـحـمد عـودة فـضالً عن
الكات الـهنـدسيـة ومديـر قسم عـدد من ا
الــعــقـود احلــكـومــيــة في وزارة الـشــبـاب
ـــلــعب والـــريـــاضــة).وقـــال درجـــال  إن (
الـناصريـة أهميـة كبيـرة من جوانب عدة
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الـفـرق اجلــمـاهـيـريــة  عـبـر تـقـد
ـــغــــريــــة والــــرواتب الــــعــــروض ا

العالية.
Ê«uKŽ  ôËU×  

وكــادت ان تـأتي مـحــاوالت عـلـوان
عـــنــدمــا تــمــكن مـن قــيــادة الــنــفط
لــــصـــدارة فـــرق الــــدوري وخـــطف
ـشاركة الـلقب في الـيته الـثانـية  
خمسة عـشر فريقـا وكان يأمل بعد
وسم األخير تسلم مهمة الفريق  ا
خـلفـا للـمدرب بـاسم قاسم حتـقيق
رغبة إدارة النادي في حتقيق حلم
احلصول على لقب الدوري منذ ان
ـــمــــتــــازة في تــــأهل لــــلــــعب فـي ا
ـتــلـكه  من ــا  خـيــارات لـعــلـوان 
خـبـرة تــدريـبـيـة طــويـلـة بـدأت مع
مـنـتـخب الشـبـاب في  سـبـعيـنـيات
اضي ومـنـتخـبـات وطنـية الـقـرن ا
ــــنــــتــــخب اخــــرى اخــــرهــــا  مـع ا
ـؤهـلـة الـوطـني فـي الـتـصـفــيـات ا
لـبـطولـة روسيـا األخـيرة كـمـا عمل
مع عــدة فــرق مــنــهـا جــمــاهــيــريـة
فــــضال واالحــــتــــراف مع عــــدد من
األنـديـة العـربيـة واخلـليـجـية   عن
حـصـوله عــلى شـهــادة الـدكـتـوراه
ـتــلك رؤيـة وخـبـرة مــا جـعـله ان 
كــرويـــة عــالــيــة وقــبــلــهــا ان العب
كروي من الطراز األول  ولعب  مع
جيل أسـماؤهم مـحفـورة في ذاكرة
الكـرة العراقيـة حيث اللـعب لنادي
ـكن ان ـســيـرة ال الـطـلــبـة ولـو  ا
تأتي باأللقاب وغيرهااذا لم تتوفر
وتـؤمن أجـواء الـتـدريب ألي فـريق

كان.
WFÝ«Ë …d³š 

لك علوان خبرة وسمعة بالشك  
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لــوال كـــورونــا وانــتــشــار الــوبــاء
بــســرعــة الــذي اثــر عــلى مــجــمل
مــجــاالت احلــيــاة قــبل ان تــلــغي
ــمــتــاز والـــتــأثــيــر في الـــدوري ا
ـا كـاد مـوسم الـكــرة والـنـفـط لـر
يـحــيى  عــلــوان ان يـدخـل تـاريخ
نادي الـنفط وان يـسكت مـنتـقديه
الــــذين شـــكــــكـــوا في قــــدراته في
تعثر ـوسم ا قيادة الـفريق بعد ا
مع الـطالب وبـعـد  تـبـايـن   مـهام
تـــدريــبــيــة مع مـــخــتــلف  الــفــرق
ـواسم ــمــتـازة فـي  ا احملــلـيــة  ا
األخـيـرة لــكـنه حتـمل مــسـؤولـيـة
الــــفـــريـق  وتــــابع األمــــور عــــبـــر
التـنسـيق مع اإلدارة  في ان يقدم
زيد  وان يحقق ما تصبوا اليه ا
بـعــد عـدة مــواسم عـكس الــفـريق
دوره بـــثــقـــة وقــوة وتـــواجــد في
ـــــواسم مـــــربع الـــــســـــلم  خالل ا
األربـعـة األخـيـرة وتـغـيـرت نـظـرة
الـوسط الكـروي عن الـفـريق الذي
ـــوسم قــــدم نـــفـــسـه خالل تـــلـك ا
بـأفـضل حـال  عـنـدمـا حافـظ على
مـسـتـوى النـتـائج والـتـرتيب رغم
انــتــقـــال عــدد من العـــبــيه في كل
موسم بعد تسـليط األضواء عليه
 وألنــهم اثـبــتـوا جــدارة  وقـامـوا
بــادوار واضـــحــة دعــمـت مــهــمــة
احــمــد الــذي ظــهــر والــفــريق في
أفـــــضـل األوقــــــات  وفي فــــــتـــــرة
حتـــسب له  كـــمـــا ان الـــعـــمل مع
مـجـمـوعـة  العـبـ شـبـاب إفـادته
عــنـدمــا وجـدوا الــطــريق سـالــكـة
لـتــمــثـيـل  مـنــتــخــبـات الــنــاشـ
والـشبـاب قبل ان تـتهـافت علـيهم
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ظـهـر ميـسي مع الـبرشـا في الـليـغـا ( بلك ) جـديد
كـمــا ظــهــر اول مـرة فـي مـوسم 2005 في إشـارة
واضـحـة عـلـى االمل والـتـواصل وعــدم الـيـئس  ..
قبـل يوم ظـهر كـرستيـان رونالـدو مع اليوفي في
كوبا إيـطاليا .. االخـبار اجلديدة واجلـيدة تترى ..
واقع السـياحيـة فتحـت أبوابهـا للمأل والـطيران فـا
اخلارجي انـطلق في عـواصم ومدن دولـية مـتعددة
..  اوربا شهدت نـشاط ملحوظ وهـنالك الكثير في
ا يـوحي بـحـركة اجنـدات شـهـر تمـوز الـقـادم .. 
واسـعـة .. سـوريـا رفـعـت احلـظـر وانـطـلق دوريـهـا
الـكـروي .. تـونس عـادة لـهـا احلـيـاة .. في الـعراق
اصبح احلظـر جزئي .. وننـتظر في أسـابيع قادمة
قـريبـة يصـبح كلـي .. صحـيح ذلك كله ال يـعني ان

األمور طبيعية .. 
بل ان الثـقـافة الـصـحيـة مسـتـمرة والـوعي يـفرض
ذاته والـوقـايـة تـصــبغ الـشـارع بـاجـوائـهـا ... ثـمـة
حـراك إيـجـابي .. عـلـيـنـا ان نـتفـاعـل معـه .. نـعزز
اإلجراءات ونشجع االلتزام قدر اإلمكان .. فهنالك
امل .. بل امل كـبيـر .. نصل به جـميـعا الى نـهاية

رض باذن الله .. مطاف نصرع به ا
الـتـزمـوا .. تـعـلـمـوا .. تـفـائـلـوا .. فـان الـله يـتـوفى
االنـفـس عــنــد مــوتــهـا .. بــيــده األمــور وهــو ارحم
الراحم ... الرحمة هنا باتاحة الفرصة لنا لتعلم
الـدروس ... واإلفـادة من جتـارب احلـيـاة .. فـكـلـنا
لم نـكن راضــ عن احـوالــنـا قـبل كــورونـا .. وهـا
هنا مالي الناس تدفع الكـثير من مالها .. للعودة

الى ما كانت عليه قبل احلظر .. 
غـفرة هـنا عـليـة الـتكـرار .. وا
.. وكـــثـــرة الــعـــبـــر .. الــذي
نـــتــــمــــنى ان ال يــــبــــقى بال
اعــتــبـــارا .. ومــا كــان الــله

ظالم للعبيد ..

لـذا نحن نحرص على إجنازه واستئناف
الـعـمل وجتـاوز الــصـعـوبـات الـتي أثـرت
ـالية في أوقـات سابـقة ومنـها األزمـت ا
واألمــنـيــة وجـائــحـة كــورونـا" مــتـعــهـداً
بـ"بـــذل قــــصـــارى جـــهــــده مع الـــوزارات
ـــــسـؤولية في الـساندة الـتي تشـاركنـا ا
الـية الـعمل ومـنـها وزارتـا الـتخـطيـط وا
في هـذا اجلــانب).ومن جـهـتـه أكـد مـديـر
عـام الدائرة الـهندسـية جنم عبـد الواحد
أن (االجـتماع تمخض عن اتفاقيات مهمة
تــمـثـلت فـي الـتـأكـيــد عـلى إكـمــال مـلـحق
الــعـقــد اخلـاص بــاســتـئــنـاف الــعـمل في
ـشروع مـن خالل تقـد الـشـركة تـعـهداً ا
بــاالســـتــمـــرار بــالـــعــمـل وحــسب تـــوفــر
ـــالـــيـــة لـــرفـــعه إلى وزارة الـــســـيــولـــة ا
الــــتـــخــــطـــيط الســــتـــكــــمـــال اإلجـــراءات
كن طـلوبـة بأسـرع وقت  ـوافقـات ا وا
ــتـابـعـة وزارتيّ فـيـمـا تــكـفـلت الـوزارة 
ــالــيـــة من خالل الــوزيــر الــتـــخــطــيط وا
ـكن من تخـصـيـصات مـالـية لـتأمـ مـا 

هم). شروع ا إلجناز هذا ا

والـقـوة اجلـويـة وبعـد تـقـاعـده انـتقل
الـى الـتـدريب حــيث ركـز عــلى تـدريب
ـسـتوى الـشـبـاب وعـمل مـدربـاََ عـلى ا
الــوطـني ومـسـتـوى األنــديـة ال سـيـمـا
تــدريب مـنــتـخب نــاشـئـة الــعـراق عـام
2017).واخــــــتـــــتم االحتــــــاد الـــــدولي
الـتعـزية ( نـود أن نغـتنم هـذه الفـرصة

لـلطلب منـكم بنقل تـعازينا القـلبية إلى
االحتـــاد الــعــراقي وإلى عـــائــلــة عــلي
نشود أن هـادي وأصدقائه.. إن أملنا ا
تـكون هذه الذكريات والـكلمات الداعمة
مـساعدة جللب السالم والعزاء في هذا
الــوقت الــعــصــيب). ومن جــهــة اخـرى
تــابع الــنــائب عــبــاس عــلــيـوي رئــيس
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جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة في مـجـلس
الـنواب بـاهتمـام بالغ الـوضع الصحي
ـــكــــتب االعالمـي لـــلـــهــــيـــئـــة ــــديـــر ا
الـتطـبيـعيـة الحتاد كـرة القدم االعالمي
يــوسف فـعل بــعـد اصـابـتـه بـفـايـروس
كـورونـا.ويـبدي عـلـيـوي ثـقته الـكـبـيرة
بــــقـــدرة االعـالمي يـــوسـف فـــعـل عـــلى
رض والعودة بعافية الى جتاوز هذا ا

عائلته ومحبيه مؤكدا
 اسـتعـداده التـام لتـقد اي تـسهيالت
ـصـاب او مـســاعـدة تـسـهم بـتـجـاوز  ا
حملـنته تـثميـنا لدوره الـكبيـر في خدمة
الـرياضة الـعراقية  مـتمنـيا له وجلميع

صاب بالشفاء العاجل . ا
يـذكـر ان  مـديـر إعالم االحتـاد الـعراقي
لــــكـــرة الــــقــــدم يـــوسـف فـــعـل اصـــيب
ستجـد "كوفيد 19 بـفايروس كورونـا ا
وظــهـرت أعـراض الـفـيـروس عـلى فـعل
ــــــا دفـــــــعـه إلـى إجــــــراء وزوجـــــــتـه 
الـــفــحـــوصــات الـــطــبـــيــة الـــتي كــانت

نتائجها إيجابية.

جانب من
اجتماع
وزارة
الشباب مع
الشركة
الفرنسية
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بغداد- الزمان
بـعث االحتاد الدولي لكرة
الـقدم "فيفا" ببـرقية تعزية
إلى الــهــيــأة الــتــطــبــيــعــيـة
الحتـــاد كــرة الــقـــدم الــعــراقي
ــدرب الـــكـــروي عــلي بـــوفـــاة ا
ـــنــيــة يــوم هـــادي الــذي وافــته ا
ـــاضي بـــعـــد إصـــابــته اجلـــمـــعــة ا

بفيروس كورونا.
إلى وجـــاء في نص بـــيــان الـــبــرقـــيــة 
االحتـاد الــعـراقي لـكـرة الـقـدم الـسـيـد
إياد بنيان رئيس اللجنة التطبيعية.
 نـيابـة عن االحتاد الـدولي لكـرة القدم
نـرجـو قـبـول خـالص الـتـعـازي بـرحيل
ــدرب عـلـي هـادي الـالعب الــســابق وا
بـســبب الـفـايـروس (ان الـكـلـمـات غـيـر
كـافيـة للـتعبـير عن احلـزن الذي نـشعر
بـه لــهــذه اخلــســارة الــتي أثــرت عــلى
الـكرة العـراقية).وتـابع االحتاد الدولي
( خـالل مـســيــرته الالمــعـة ظــهــر عـلي
هادي في أندية الزوراء والكرخ

أوروبا وبالـتالي يـجب إصدار جواز
نتخب وتلقينا عدة عراقي لتمثيل ا
اتـــصــــاالت بـــشـــكل شـــخـــصي لـــكن
التـحركـات الـرسمـية إلصـدار جوازه
إلى اآلن لم تــتم.وأشــار إلى أن عــلي
مــلــتــزم مع نــادي كــوبــنـهــاجن لــكن
سـتقبل االنتـقال لكبار طموحه في ا
األنــديـة األوروبــيـة خــصــوصـا وأنه
تلقى عدة عروض لـكنه متريث حل
نضوجه بشكل تام. ومن جهة اخرى
ـــديــر اإلداري لــلـــمــنـــتــخب كـــشف ا
الــوطـــني بــاسل كـــوركــيس ان العب
ـصــري هـمـام نــادي اإلسـمــاعـيـلـي ا
طـارق سـيـغـيب عن تـشـكـيـلـة اسـود
ــواجـهــة هـونـغ كـونغ في الــرافـدين 
ــؤهـــلــة ــزدوجـــة ا الــتـــصــفـــيـــات ا
لنـهائـيات كـأس العالم 2022 وكأس

آســــيـــاÆ2023 وقــــال كـــوركــــيس في
تـصـريح صحـفي إن العب مـنـتـخـبـنا
الـوطني واحملـتـرف مع اإلسـمـاعـيلي
ــصــري هـمــام طــارق ســيـغــيب عن ا
مواجهة مـنتخبنـا الوطني مع هونك
كــــونك ضــــمـن تــــصــــفــــيــــات كــــاس
العالم.وأضاف ان همام حتصل على
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ـبــاريـات بــطـاقــتـ صــفــراوين في ا
السـابقـة بالـتصـفيـات لذلك سـيحرم
ــبـــاراة واحــدة عــلى ان من الـــلــعب 
يــعـود في مــواجـهــة كـمـبــوديـا. ومن
ـنـتــخب الـوطـني ـقــرر ان يـواجه ا ا
نـظيـره هـونغ كـونغ في الـثـالث عـشر

من تشرين االول القادم
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ــوسـوي أكــد والــد عــلي ا
احملـــــــتـــــــرف فـي نـــــــادي
ــاركي كــوبــنــهــاكن الــد
رغـــبـــة جنــلـه بــتـــمـــثــيل
ـنـتــخب الـعـراقي.وقـال ا
وسـوي في تصـريحات ا
صـــــحــــــفــــــيـــــة إن عــــــلي
ـــــــوســــــــوي عــــــــلى أ ا
االستعداد لتمثيل منتخب
شــــبــــاب الــــعــــراق ولــــديه
الـرغـبـة لتـمـثـيل بالده رغم
ارك طـلب أن مـنـتـخب الـد

ضمه.
وسوي  علي يحتاج وب ا
إلى إكــــمــــال إصــــدار أوراقه
الـثــبـوتـيـة كــونه مـولـود في

احمد
خلف

الالعب همام
طارق

متاز ÕuLÞ∫ كورونا تقضي على طموحات النفط في مسابقات ا
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ـــصــري حــسن الــرداد عــلى ــمــثل ا رد ا
الــشــائـعــات الــتي انــتــشــرت خالل األيـام
ـاضيـة عبـر مواقع الـتواصل اإلجـتماعي ا
ـصـرية وتـنـاولت عالقته بـزوجـته الفـنـانة ا
ي ســـــــمـــــــيـــــــر غـــــــا وتــــــكـــــــهـــــــنت إ
بـإنــفـصـالــهـمــا.حـيث نــشـر تــغـريــدة عـبـر
حـسـابه الــرسـمي عـلى تـويــتـر قـال فـيـهـا:
(الـصحـافـة الصـفـراء ال تنـتهي .. لألسف
ـواقع مـا زالـت تـبـحث عن تــريـنـد بـعـض ا
وفـرقـعة إعـالميـة عـلى حـساب الـشـائـعات
عن الـفـنـانـ .. أقول لـهم :عـيب احـتـرموا
مـهنتـكم). الى ذلك وبعـد إنتشـار أنباء عن
تـدهــور احلـالـة الــصـحـيــة لـلـفــنـان جـورج
وسـوف نشـر األخيـر تدويـنة عـبر حـسابه
ـوثق عـلى الـفيـسـبوك طـمـئن من خاللـها ا
جمهوره القلق.وعبر الوسوف في التدوينة
عن ضــجـره من تــكــرار الـشــائـعــات الـتي
تـطال صحته وطالب ناشـريها التأكد قبل

تداول أخبار من هذا النوع: 
ـــا أصــــحى وشــــوف عــــدد كــــبـــيــــر من )
االتـصاالت بـقول خـير شـو االشاعـة اليوم
ة التأكد من !! أتـمنى من الصحافة الـكر
ـعـلـومـات قـبل نـشـرهـا ا
أو نـقلها من موقع

الى آخر.
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ي الـعربي يشـرف على ندوة الـتي تقيـمها مـنصة االكاد
أريــد الـدولـيـة مــسـاء يـومي 26 و 27 حـزيـران اجلـاري
بعنـوان(الدراسات البيـئية في البـحوث العلمـية) وتتضمن

خمست محاور.
 Vł— w½U¼

وسـيقي االردني عرضت له مديرية ثقافة محافظة إربد ا
ـاضي عبر منصاتها اإللكـترونية (مغناة صرخة السبت ا
لـلـقدس) وهي من كـلمـات مـحمـود العـكـور ضمن بـرنامج

(الثقافة عن قرب).
w “ bL×  ` U
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الـنـاقد الـسـيـنـمائـي العـراقي حتـدث مـسـاء امس الـثالثاء
عـن الفـيلم اإليـطالي (مـطر وشـيك) للـمخـرج حيـدر رشيد
بعـد ان عـرضـته سـينـمـا مـؤسسـة عـبـد احلمـيـد شـومان

عبر منصة (زووم).
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الـــــــــراحـل اردوان زاخـــــــــوي والـــــــــتي
حــاضـرفـيـهـا من دهـوك االذاعي جـمـال
بـــرواري حـــيث قـــدم خالل احملـــاضــرة
نــبـذة مــخــتـصــرة عن حــيـاة
مــسـتـعــرضـا فــيـهـا الـراحل 
تـــــــاريخ والدتـه ونـــــــشـــــــأته
ودراســــــــتـه وفــــــنـه وابــــــرز

اغانيه.
وقال الـبرواري (قـدم زاخوي
قــــدم الـــعــــديـــد مـن االغـــاني
كــمـا ــئــات  والــتي تــقــدر بـا
غــــنـى من كــــلـــــمــــات كــــبــــار
الـشعـراء الكـرد امـثال : جـكر
خــويـن صــالـح الــيـــوســفي
خــالـص خـــلـــيل الـــشـــهـــيــد
مـحـمـود هـالـو عـبـد الـعـزيـز
خـياط...وغـيـرهم الكـثـيرين 
كـــــمـا غـنى مع فـنـانـ كـبـار
كــــثــــر مــــثل ايــــاد زاخـــوي 
حتـــســـــــــــــ طه مـــحـــمــد
طــــــــيـب طـه وســــــــعــــــــيــــــــد

كاباري....الخ).
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اقـامت دار الـثــقـافـة والـنــشـر الـكـرديـة
نـدوة إستـذكـارية إلـكتـرونـية لـلمـطرب

ÀöŁ qÒ− ð Âd

 UOMſ√ لـطـفـلـهـا الـصـغـيـر إذ نـشـرت عـبـر
صفحتهـا اخلاصة على أحد مواقع
التواصل اإلجـتماعي صـوراً ظهرت

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
أحـتفـلت جنم تـلـفزيـون الـواقع كيم
كـــارداشـــيــان بـــاخلـــطـــوات األولى

فـيــهـا مع طــفــلـهــا وهي حتـتــضـنه
وعلّقت بـالقول إبـني الصـغير  بدأ
ـشي لــلـتـو). ومن نـاحـيـة أخـرى
ية أفادت وسائل إعالم عـا
أن كــارداشـــيـــان ســتـــقــوم
بـدفع الفـواتيـر الـطبـية عن
متظاهرة أصبحت مشوّهة
بــعــد أن أطــلــقت الــشــرطـة
األمريكـية عليـها الرصاص
ـطـاطي وذلك في خـطـوة ا
إنـــــســــانــــيـــــة وأخالقــــيــــة
ـناصـرة الـتظـاهـرات التي
حتـصل فـي أمـريـكـا رفـضـا
لسياسـة الرئيس األمريكي
دونـالـد ترامب الـعـنـصـرية

التي يتبعها.
الى ذلك ألــتـقــطت عـدسـات
شاهير كاميرات عدسـات ا
(الباباراتزي) صوراً للنجم
(بـــيــرس بــروســنــان) عــلى

الشاطئ في هاواي.
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ـطربة اللـبنانـية جنوى كرم انتهت ا
من تــسـجــيل ثالث اغـنــيـات جــديـدة
اصــبـحـت جـاهــزة اال انـهــا تــنـتــظـر
ــنــاسب الصـدارهــا تــبــاعـا الــوقت ا
ــقـــبــلــة عــلى أن تـــكــون االغـــنــيـــة ا
بــــعـــــــــــــــد حــــوالـى اســــبــــوعــــ

وسـتــكــون لــبــنــانــيــة إيــقــاعـيــة من
الستايل الذي تفضل كرم ان تطل به

على الناس.
وقع الفن وكانت كرم قـد قالت وفقـا 
(عــلـيـنــا أن نـعــيش كل يـوم بــيـومه
لنـرى مـاذا سيـحـدث من تغـيرات في
العالم إذ إن هذه األزمـة ليست على
ـا هي صــعـيـد بــلـد أو مــنـطــقـة وإ
عـلى صـعـيـد الـكـرة األرضـيـة أجـمع
ونحن خـاضعـون لهـذه القـوان إن
ـية للصحة أو نـظمة العا كان عبر ا
أي قــــوانــــ أخــــرى لــــكي نــــحــــفظ

سالمتـنـا.ومن هـنا ال
نـــــدري إن كــــنــــا غــــداً
ســـنــــعـــمل أو نـــصـــدر
أغــنـيــة جــديـدة فــأنـا
أمشي مثلما يأخذني
نـــهــر احلـــيــاة فــإن
نـاخ مـنـاسـباً كـان ا
ألغــــنـــيــــة جـــديـــدة
فـــطـــبـــعـــاً ســـأقــوم
بــــــــذلـك وإن كـــــــان
الـعـكس فـلن أقـدم
عــــــــــلــى هــــــــــذه
اخلـطوة ولـكن
أعــــــتــــــقــــــد أن
مـــــــــوضــــــــوع
األون اليــــــــــــن
ســــــيــــــســــــهل
الــــكــــثـــيــــر من
األمــــــــــــــــــــــور).

فـتـره دينـامـيكـيـة وواعده بـاجنـازات مهـمـهة تـتـحمس
بدأ مشروع او إتخاذ قرار.
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حـان الـوقت لـتـعقـد عالقـة بـنـاءة او صـداقة. تـنـتـظرك
مواجهة .رقم احلظ 4.
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بـدايـة مـرحـلـة جـديـدة ومـهـمـة فى هـذا الـشـهـر فـترة
مثالية لبدء كل جديد.
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ارتباط مـهم والذى قد يسبب لك التـوتر .حاذر العناد
شاعر السلبية.  وا
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ـنـخـفـضـة قـد ـعـنـويـات ا حـاذر األفـكـار الـسـوداء وا
تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك.
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قـد تـقـلق بـشأن احـد افـراد الـعـائلـة او بـشـأن ارتـباط
مهم التيأس.
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بــإمـكــانك إعـادة األمــور إلى مـجــراهـا الــطـبــيـعى إذا
صبرت.رقم احلظ 12.

ÊUÞd «

تــفــاءل بـاخلــيــر وحــسن ادارة اعــمــالـك فـأنـت جتــيـد
التصرف. رقم احلظ 3.
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سـارع الى تــعـزيــز الـروابط االجــتـمــاعـيــة وافـرح مع
االهل واالصدقاء.رقم احلظ 8.
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تـفـرح الى جـانب شـريـكك . فـتـرة مـنـاسـبـة لالنـفـتـاح
على محيط مختلف.
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 تزدهر العالقات العاطفية وحتقق اجنازا مهما .يوم
السعد االربعاء.
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إبـحث عن حتـالــفـات و نـصـائـح فـأنت بـحـاجــة إلـيـهـا
. لدعم القضية أو مشروع مع

 u(«

Âu−M «Ë X½√Íd « r d «

اشـطب االرقــام كــامـلــة بــشـكل
تـنـجم عـنه ارقـام سـتـجـدهـا مع
احلل الـصــحـيـح والـتي يــشـكل
مجـموعـها ارقـام الرقم الـسري
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نائب مـساعد مـدير جـامعة الـشارقـة االفرع الـقى مؤخرا
والدكـتورة ساجدة مـحمد زكي محـاضرة في ورشة عمل
دولـيـة اقـامتـهـا عن بـعـد كـلـيـة الـتـربيـة لـلـبـنـات بـاجلـامـعة
الـعـراقـيـة بـالـتـعــاون مع جـامـعـة الـشـارقـة بـعـنـوان (بـنـاء

ثالي). اجليل ا

طـبـيب الـعـيـون في مـسـتشـفى ابن
الهـيثم التعـليمي للـعيون في بغداد
نعـته االوساط الطبية الـعراقية بعد
اضـي اثر ـوت االحـد ا ان غـيـبه ا
سـائل اصابـته بفـايروس كـورونا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

االديب الـعـراقي رئيـس مركـز الـتـنّـور الـثّقـافيّ الـفـنـلـنديّ
صـــدر له عن دار أمـــواج األردنـــيّـــة لــلـــنّـــشـــر والــتّـــوزيع
ـركـز كـتـاب بـعنـوان (حـوارات مع شـمس بـالـتّـعـاون مع ا

. األدب العربيّ سناء شعالن) ويقع في جزئ

الـبـاحث االردني صـدر له عن شـركـة دار الـبـيـروني لـلـنـشـر
والتـوزيع في عمّـان كـتاب جـديد بـعنـوان (رُسُل حتت أزيز

الرصاص) و يتضمن الكتاب خمسة محاور رئيسية.
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الـشـاعــر والـصـحـفـي الـعـراقي نــعـته االوسـاط الـثــقـافـيـة
ـاضي ـوت االحد ا واالعالمـيـة الـعـراقـيـة بـعـد ان غـيبـه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

جنوى كرم
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الــتــقى وزيــر الــثــقـافــة والــســيــاحـة
ـاضي واآلثـار حـسن نـاظم األحـد ا
وفد جـمعـيـة التـشكـيلـي الـعراقـي
بـرئــاسـة أمـ ســر اجلـمـعــيـة قـاسم
حـــمــزة حــيـث تــمت مــنـــاقــشــة دور
اجلمعية الفني ومد أواصر التعاون
مع دائـــرة الــفــنــون الــعــامــة.وبــحث
الـلـقـاء الـذي حـضـره فـضالً عن وفـد
اجلـــمـــعــيـــة رئـــيس احتـــاد األدبــاء
ــعـمـوري ومــديـر عـام دائـرة نـاجح ا
الـفــنـون الـعــامـة عـلـي عـويـد فـرص
الـتعـاون مـا بـ الوزارة واجلـمـعـية
واجلـهات الـنـقـابـيـة األخرى في دعم
ـعـنــيـة بـالـفن ـشــاريع الـثـقــافـيـة ا ا

التشكيلي العراقي.
ولفت نـاظم في مـعـرض احلديث عن
ـسـروقة تـقفي أثـر األعـمـال الفـنـية ا
ـهـربة واسـتـعـادتـهـا إلى مـشروع وا
الـدكـتـور أحـمـد نـاجي آل سـعيـد في

إيــقــاف عـمــلــيــات بـيــعه عــلى األقل
داعـيـاً رئـيس وفـد اجلـمـعـيـة ومـديـر
عـام دائـرة الـفـنـون إلى الـتـعـاون مع
ا في ذلك شروع  آل سعيد إلجناح ا

ـــعـــني فـي وضع أرشـــيف لـــنــــدن ا
لــلـوحـات الــفـنــيـة الـعــراقـيـة ســيـمـا
سروقـة منهـا األمر الذي سـيسهل ا
اســتـــعــادة هـــذا اإلرث اجلــمــالي أو

مـن عـــــائـــــد لـــــلـــــفـن والـــــثـــــقـــــافـــــة
الــعــراقــيــة.ووفــقــا لــصــفــحــة وزارة
الثقـافة في (فيـسبوك) فـأن آل سعيد
عارض الـفنية ونفذ نظم عدداً من ا
ـعـنـيـة في ـشـاريع ا عـدداً آخـر من ا
أرشــفــة وتــوثـيـق الـفن الــتــشــكــيـلي

العراقي.
كمـا كشف وزيـر الثـقافـة عن شروعه
بتوجيه مقتـرح لرئاسة الوزراء يلزم
جــمــيع دوائــر الــدولــة بــاســتــشــارة
الـــوزارة قـــبل تـــنـــفـــيـــذ أي أعـــمـــال
تــشــكــيـلــيــة سـواء كــانت نــصــبـاً أو
ـــبـــادرات جـــداريـــات لـــلـــحــــد من ا
عـايير الشـخصـية غـير احملـسوبـة 
فــنــيــة وجـــــــمــالــيــة مــا يــسيء إلى
ؤسسـات والشخصيات العديد من ا

دن. وا
الى ذلك اطلقت دائرة الفـنون العامة
ـاضي جتــربـتـهـا الـعـشـرون االحـد ا
ضــمن بـوابـة الــفـنــون اإللـكـتــرونـيـة
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بالـرغم من مـناشـدة خـليـة االزمة ووزارة
الصحة على ضرورة االلتزام باالجراءات
الــوقــائــيــة الــتـي حتــد من تــفــشي وبــاء
كــورونـــا الــذي اصـــاب غــالـــبــيـــة الــدول
ــيــة ومــنـهــا الــعــراق وبـالــرغم من الـعــا
التـعـلـيمـات الـتي تـصـدرها خـلـيـة االزمة
ومنـهـا حظـر الـتجـوال وااللـتزام بـارتداء
عقمات الكمامات والقفازات واستخدام ا
الطـبـيـة الزال الـبـعض يـستـهـ بـالـوباء
ثـقف العراقي اخلطيـر مادعى الـفنـان وا
ان يـــــســــهـم في دعـم تــــلـك االجـــــرائــــات
ـواطن وتوعـيتهم الوقائـية وتثـقفيف ا
لاللـتـزام بـالــتـعـلـيـمــات الـصـحـيـة فـراح
الــشـاعــر يــكــتب اعــمــال غـنــائــيــة وجتـد
ــطــرب لـيــقــدمـوا طـريــقــهـا لــلــمــلـحن وا
لـلـجـمهـورعـمال يـدعـون فـيه الـى االلـتزام
باالجرائات الوقائية .وراح الكاتب يكتب
مشـاهد تـمثـيـليـة ليـقدمـهـا عبـر القـنوات
الفضائـية وهي تثـقف للتوعـية وااللتزام
بــاالرشـــادات الــصــحـــيــة وراح الـــفــنــان
التشكيـلي يرسم ويخطط ويـلون بريشته
مـايدور بـافـكـاره ومـخـيـلـته والـتي تـدعو
واطن صحيا ويضعون يدهم لتوعية ا
بيـد اجليش االبـيض وافـراد االمن الذين
ـواطــنـ من الـوبـاء يـسـعـون حلــمـايـة ا
.وراحت نقـابة الـفنـانـ العـراقيـ تدعم
ـوسـيـقـيـة االعـمـال الـفـنـيـة الـغـنـائـيـة وا

والـدرامـيــة والـتـلـفــزيـونـيـة الــتي تـسـهم
واطن في هذا االطار وفتحت بتوعية ا
ـوســيــقــيـة الــنـقــابــة اســتـديــوهــاتــهــا ا
لـتـسـجـيـل اعـمـال الـفـنـانــ دعـمـا مـنـهـا

لالجرائات الوقائية.
( الــــزمــــان ) جتــــولـت في جــــمــــعــــيــــات
وستـديوهـات فنـيـة  وسجـلت اراء بعض
الفنانـ عن اهمية مـساهمة اعـمال فنية
ــواطــنـ وتــدعم االجــرائـات بـتــوعــيـة ا

الوقائية .
×قـال الـفـنـان طالل عـلي ( من الـضـروري
جـدا ان نـشــارك في اعـمــال فـنـيــة تـسـهم
ـواطنـ وتـرشدهم عن الـوباء بتـوعيـة ا
اخلـطـيـر وبــاعـمـالـنــا الـفـنـيـة الــغـنـائـيـة
وسيـقيـة نتمـكن من ايصـال ولو جزء وا
بسـيط من تلك االجـراءات الوقـائيـة التي
ـواطـن لـيـتــجـاوز مـحــنـة الـوبـاء ) تـهم ا
ويـضــيف ( بــالــنـســبــة لي  سـاهــمت في
اغنية ارشادية عنوانها (ابقى ابيتك) من
كلمـاتي وأحلاني وغـنائي وقمت بـأدائها
على الـعـود في مـقـر سـكني... وكـلـمـاتـها
اصبر تقول:ابقى ابيتك... حبيبى فديتك 
وحتمل شويه... ندري الـكعده والله اذيه
انت وأهـلك صـدك مـانـنـسى تـضـحـيـتك 
غال اعلـينه... التأذيهم وتـأذينه. وماكو
حل ابيدينه غيـر... تبقى ابيتك   ,وهناك
تعاف وشكرهم وكذلك نية لعمل حلث ا
الـعامـلـ في اجملـال الـطـبي وشـد ازرهم

ـا قـدمــوه لـنــا ) وعن دور الـفـنــان يـقـول
ـرحـلة طالل علي ( دور الـفـنـان في هذه ا
ــسـانــدة مــحـاربـي الـكــورونـا مـهم جــدا 
وتوعيـة الناس وخـصوصا ان اجلـماهير
حاليا متابعه بشكل كـبير لفنانيها والكل
يـتــابع الــفـضــائــيـات ومــواقع الــتـواصل
االجتـماعي  واالعـمال يـتقـبلـها اجلـمهور
االن حتى لو كانت بسيطـة وعفوية. علما
ان الفضائـيات االن صارت تـاخذ األعمال
الفنية التي تـدعم اإلجراءات الوقائية من
مواقـع التـواصل االجـتـمـاعي ويـتم بـثـها
في قــنـواتــهــا وقــد عــرضت اغــنـيــتي في
فضـائـيـة الـعـراقيـة وكـذلك قـنـاة زاكروس
ـؤمل ان تــعـرضـهــا قـنـوات اخـرى ومن ا

دعما منا لالجرائات الوقائية ).
× واشـار نـائب رئـيس جـمـعـيـة الـفـنـان
التشكيلي الـعراقي حسن ابراهيم الى
انه في ( في الـوقت الــذي يـحـارب سـكـان
كــوكب االرض حلـــمــايـــة امــنه الـــصــحي
والــوقــائي من خــطــر االصــابــة من وبــاء
كــورونــا  اخــذت احلــيـــاة تــتــقــوض في
اجملـتـمـعـات ويـنـعـدم االخـتالط واحلـركـة
ا والتـنـقل في حـظـر شـامل اوجـزئي .. 
القى بضالله عـلى تعـطيل  احليـاة بشكل
سلبي كبير رغم ضـرورة الوقاية والخيار
غـيــر ذلك .. من زاويـة اخــرى لـنــسـتــثـمـر
نـــتــــاج واشـــتــــغــــال اغـــلب الــــفـــنــــانـــ
الـتـشـكـيـليـ فـي هـذه الـفتـرة مـن اعـمال

بدع من الفـنان والكـتاب والشعراء ا
الــذين يــرمــون لــلــمــســاهــمــة بــاحلــمــلـة
الـتـثــقـيـفـة واالرشــاديـة لـنــحـد من خـطـر
الوباء الذي نراه سـينجلي اذا مـاالتزمنا
ومن واجـبـنا ان نـذكـر بـاعـمـالـنـا الـفـنـية
خطـر الـوبـاء قبل ان نـسـمح لـلـبعض من
االستهانه به كوبـاء خطير وقاتل السمح
الــله وانـــتــظــر مـــجــمــوعـــة من االعــمــال

الـغــنـائـيــة لـتــسـجـيــلـهــا وتـدعـو
جـــمــــيـــعــــهـــا لــــلـــسالم

واالمان).

فـنــيـة تــنـاولت ثــيـمــة احلـدث االكــبـر في
مـرحــلـة مــواجـهــة  كــورونـا  وتــفـاعــلـهم
اجتاهه في اعمـالهم عـلى كافـة االساليب
واالجتاهات الفـنية  اذن لـتكون مـقترحاً
لـدعـوة  الـفـنـانـ الــتـشـكـيـلـيـ اعـضـاء
جمعية الـفنان التـشكيليـ العراقي 
القامـة معـرض العـمال تـشـكيـلـية تـساهم
بـــصـــنـــاعــــة اجلـــمـــال ودعم االجـــراءات
ومـــحـــاربـــة الـــوبـــاء مـن قـــبل اجلـــهـــات
اخملتـصـة .. حتـيـة لكل مـن قدم تـضـحـيةً
في حمـايـة اجملـتـمع من اجلـيش األبيض
والــرحـمــة لــضــحــايـا الــوبــاء والــشــفـاء

صاب ) . العاجل جلميع ا
لحن صباح زيارة ( مكتب جنوم ×وقال ا
الـفن في الـصـاحلـيـة كـان ومـايـزال يـدعم
االعــمــال الــفـــنــيــة وخــاصــة الـــلــحــنــيــة
والغـنـائيـة وقـدمت اكـثر من عـمل غـنائي
وتـثـقـيـفي اسـهم بـكـتـابـته مـجـمـوعـة من
الـشــعـراء الــعـراقــيـ ومــازلت اسـتــقـبل
ها نصوص غنائـية لتلـحينهـا وتقد
للـقـنوات الـفـضـائيـة اسـاهمـا مـنا
لـلحـد مـن خـطر الـوبـاء وارى انه
من واجبنـا ان نسـهم جمـيعا في
ان نـطـبق تـعــلـيـمـات االجـراءات
الــوقــائــيــة والــتــوعــويــة دعــمـا
الخـوتــنــا في اجلــيش االبــيض
ورجال االمن واكـرر ان مـكتـبـنا
وامــكــانــاتــنــا مــفــتــوحــة امـام

وكــان بـــروســنـــان بــرفــقـــة زوجــته
الصـحافـية كـيلي سـميث  قـد كشف
ـــاضـي أن صـــديـــقـــيه األســـبـــوع ا
ـقـربــ لـسـنــوات طـويـلــة تـوفـيـا ا

بسبب فايروس كورونا.
67 ووصـف جنم جـــيـــمس بـــونـــد 
عــامًـا (كــوفـيـد 19بـأنه حــرب) كـمـا
وصـفه بـأنه (تـهـديد مـروع لـلـحـياة
يــلــوح فـي األفق) وذلك في حــديــثه
جملـلــة مــحـلــيـة. وقــال (لــقـد فــقـدت
صـديــقـ مـقـربـ بـسـبب كـورونـا.
ـدة  45سـنـة لــقـد كـانـا صــديـقـ 

وأنا عراب البن أحدهما).
وتـــابع(بـــغض الـــنـــظـــر عن مـــكــان
وجـــودك ومـــدى جـــمـــاله  ال يـــزال
لـديك هذا الـتـهديـد الـفظـيع لـلحـياة
يــلـوح في األفق. عــلـيك االســتـمـرار
في دفـع الــــصـــــخــــرة إلـى األعــــلى
ـشـاركة في وعـليك االسـتـمرار في ا
احلـــيــــاة. نـــحن فـي حـــالـــة حـــرب.

وتون). الناس 

U¼dOGB  v Ë_«  «uD)UÐ wH²% ÊUOý«œ—U

كيم كاردشيان

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6686  االربعاء 25 من شوال 1441 هـ 17 من حزيران (يونيو) 2020م
Issue 6686 Wednesday 17/6/2020

w UL'« À—ù« oOŁuðË WHý—√ W UI¦ « l  Êu¦×³¹ ÊuOKOJAð

{ مــالــيـــبــو- وكـــاالت  - الــتـــقــطت
شاهير عدسات كاميرات مصوري ا
ية (الباباراتزي) صـوراً للنجمـة العا

الشهيرة ليدي غاغا في ماليبو. 
وكانت غـاغـا الـبـالغـة من الـعـمر 34
عاماً برفقة حبيبها الرئيس التنفيذي
جملــمــوعــة بـــاركــر وخــريـج جــامــعــة
هارفارد مايكل بـوالنسكي البالغ من
الـعـمـر 42 عـامـاً حـيث أنــهـمـا كـانـا
يــجــلـــبــان الـــغــذاء والــشـــامــبـــانــيــا.
واعتـمدت إطاللـة غاغـا على (لـيغـينغ
أصفر وكـروب توب بـيضـاء وبوت
ـــــرة االولـى الـــــتي بـــــني).وكـــــانـت ا
رصـدت فـيـهـا غـاغـا بـرفـقـة حـبـيـبـها
بوالنسكي في رأس الـسنة اجلديدة

في الس فيغاس.

لـثالث فنـانـ عـراقـي
تـشـكــيـلـيـ من ذي قـار
حتـت عــــنـــــوان (نــــرسم
حياة) وهم (أمنة محسن
وشـــــــــــــاركت بـــــســـــتـــــة
لـــوحــات فـــنــيـــة وســؤدد
الــرمــاحي وشــاركت بـ11
لـوحـة فـنـيـة وعادل داوود
كــــانت مـــشــــاركـــتهِ بـ 10

لوحات. 
وحــمــلت الـ28 لــوحــة
تعابـير والوان جـميلة
عكست في تفاصيلها
احلـــيــاة و تـــرجــمت
مدى تـداخل احلياة
فــي ذي قــــــــــــــــــــــار
وضرورة الـتعامل
مــع كــل هـــــــــــــــذه
الــــــتـــــفـــــاصـــــيل
بأيجابية فاعلة. وزير الثقافة ووفد حمعية التشكيلي العراقي
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تـصــبح األلـعـاب اإللــكـتــرونـيـة
وسـيلـة إبالغ ألطفـال معـرض

للخطر. 
ورأت لـــــورا مـــــوران مـــــديـــــرة
اجلــمــعــيــة أن هـذه الــعــمــلــيـة
األولى فـي فـــرنـــســــا والـــتي ال
مــثـيل لــهـا في اخلــارج هـدفت
إلـى جتـاوز (الــتــحـدي األكــبـر)

الذي يـواجهه مسـاعدو الـقصر
ـــعــامــلــة أي ضـــحــايــا ســوء ا
(الـــســـمــاح لـــلـــطـــفل بـــالـــكالم
وللبالغ برصد وجود مشكلة).
وأكدت موران “لكن الـشباب ال
يـستـخدمـون الـوسائط نـفسـها
. عـلينا أن نتكيف مثل البالغ
وأن جنـــــــد طـــــــرق جـــــــديـــــــدة
لـلـتواصـل معـهم. (وبـغـية ذلك
دخل مـتــطـوعــو اجلـمـعــيـة في
عــالم (فـورتـنــايت) االفـتـراضي
بــشــخــصــيــة (ســمــيت الــطــفل
األرق) وتناوبوا لكي يجعلوها
تـستـمر يـومـيا مـدة شهـر حتى

الساعة 22,30. 
وكـانت مـهمـة هـذه الـشخـصـية
االفتراضـية الرد عـلى الالعب
ـــارســـون الــــصـــغـــار الــــذين 
اللعبة بالتزامن معها ويريدون
احلــــــديث عـن مـــــشــــــاكـــــلــــــهم
اخلــاصـــة. في غــضـــون شــهــر
تواصل 1200 طـفل او مراهق
من سن العـاشرة إلـى السـابعة
عشـرة مع الشـخصـية اجملـنحة
وهـو عـدد (الفت) بـحـسب لـورا

موران.
في غـــالــبـــيــة األحــيـــان ضــغط
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ـصريـة شـيـرين عبـدالـوهاب تأثـرت الـفنـانـة ا
بـبـكـاء طـفل مـصـري في مـقـطع فـيـديـو تبـادله
الـنـشـطـاء بـشـكل كـبـيـر عبـر مـواقع الـتـواصل
االجتـمـاعي حـتى أنـهـا اعـادت نشـر الـفـيـديو
عــبـر تــويــتـر واتــخــذت عـهــداً عــلى نـفــســهـا

جتاهه.
ـنـزل ــكـوثه في ا الـطــفل ظـهـر يـبــكي تـأثـراً 
بـــســـبـب أزمـــة كـــورونــــا ومـــنع أهــــله له من
اخلــروج خــوفــاً عــلــيه مــعــربــاً عن مــلــله من
مشـاهـدة التـلـيفـزيـون واأللعـاب اإللـكتـرونـية
وفي تـعلـيق على الـفيـديو أبـدت شيـرين مدى
تـأثـرهـا بـالـطــفل ووعـدته بـالـتـنـزه مـعه بـعـد
انـتــهـاء أزمــة كـورونـا حــيث كـتـبـت: (حـبـيب
قلـبي ربـنـا يـحـفـظك ألهـلك والـدنـيـا ترجع زي
األول وأحـسن قريب إن شـاء الـله وأوعدك إن

شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح).
يُـــذكــر أن شــيــرين كــانـت قــد تــعــرضت ألزمــة
شـخصـية مـؤخـراً بعـد انتـشار شـائعـات حول
وجـود خالفـات بـيـنــهـا وبـ زوجـهـا الـفـنـان
ــصــري حــســـام حــبــيب حــتى أنه تــردد أن ا
صرية مصممة على الطالق وتدخل طربة ا ا
ـصــري أحــمــد ســعـد حلـل خالفـات الــفــنــان ا

. الزوج
شيرين كتبت تدوينة عـبر تويتر نفت فيها كل
مــا تـردد حــول نـشـوب خـالفـات بــيـنــهـا وبـ
عنى أصح زوجها وكتبت: (قريت أخبار أو 
إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش
ـرة) واخـتـتـمت التـدويـنـة باسم مظـبـوطـة با
أغــنــيــة أحــمــد ســعــد الــشــهــيــرة (بــحــبك يــا

صاحبي).
أما حسـام فأعاد نشـر تدوينة لشـقيق شيرين
مــحــمــد عــبــدالــوهــاب كــتب فــيــهــا: (حــسـام
وشيـرين في بيتـهم احلمـد لله اطمـنوا ويارب
الـلـي بـيـطــلع االشـاعـات دي يــجـيـلــو كـورونـا
ونـخــلص مـنه يــارب) كـمــا كـتب في تــدويـنـة
أخـــرى: (فِـي قُـــلُـــوبِــــهِم مَّـــرَض فَــــزَادَهُمُ الـــلَّهُ

مَرَضًا).

الــــشـــبـــاب عـــلـى الـــزر بـــداعي
ـــئـــة الــــفـــضـــول إال ان 30 بــــا
ــشـــاكل شـــخــصـــيــة أســـروا 
مـتـفـاوتـة اخلـطـورة وقـد أشـار
الـــبـــعـض إلى أنـــهـم في وضع
خــطــر جـدا عــلى مــا أوضـحت
اجلـمعـية الـتي تـمكـنت احيـانا
من تـوجــيــهـهم إلى جــمـعــيـات
متـخصـصة كـتلك الـتي حتارب

درسي والتنمر. التحرش ا
  من أجل جنـاح الـتـجـربـة كـان
ينبـغي إبالغ الالعبـ الشباب
تـاحة أمـامهم من بـاإلمكـانيـة ا
دون أن يــكــون األهل الــذين قـد
يـــكـــونــــون هم مــــصـــدر ســـوء

عاملة على علم بذلك. ا
شروع فأحـجم القيـمون عـلى ا
ــشـروعــهم عــبـر عن الـتــرويج 
وســــائل اإلعالم الــــعــــاديـــة بل
ـــــؤثــــرين اســــتـــــــــــعــــانــــوا 
معـروف في أوسـاط رواد هذه

األلعاب.
وقــــــال فـــــابــــــريس بـالزول من
وكــالــة (أفـاس ســبــورتـس أنـد
انـتــرتـنــمـايــنت) الــتي أشـرفت
عــلى الــعــمــلــيــة (هــذه الــقــنـاة
رادفات الصحيحة ناسبة وا ا

…b−M  X¹UMð—u  W³F  d³Ž WO{«d² ≈ WOB ý
WK UF*« ¡uÝ U¹U×{ ‰UHÞ_«

لـــكـي نـــفــــهم بــــوضــــوح عـــلى
األطـــفـــال الـــذين يـــحـــتـــاجــون
مــسـاعــدة من دون لـفـت انـظـار
الــذيـن يـــعـــرضــونـــهـم لـــســوء

عاملة). ا
ومن خـالل شـــــراكــــة مـع فــــرق
مــــحــــتـــــرفــــة في الـــــريــــاضــــة
اإللــكــتــرونـيــة أو مـع مـؤثــرين
ـشتـركـ بثت لـديهم ماليـ ا
رسـائل تـفــسـر اآللـيـة وكــيـفـيـة
االتـــصــــال بــــالــــشــــخــــصــــيـــة
االفتـراضيـة عبر (سـنابـتشات)
و(إنستـغرام) فضال عـن منصة
(تــويـتش) الـتي تــبث مـبـاشـرة
مقاطع من ألعـاب فيديو. وهذه
وســـــائل ال يــــرجـح أن يــــطــــلع

عليها األهل. 
وقــــال بـالزول (نــــظــــرا إلى أن
األطـفـال كـانـوا مـحـجـورين من
دون أي وسيـلة أخرى لإلبالغ
ـــأســـوي أن لـــكـــان فــــعال من ا
يتنبه احد األهل لآللية ويوقف
مـــنــــصـــة الــــلـــعـب).وجـــاء في
الـرسـائل (إذا كـنت ضـحـيـة أي
شكل من أشكـال العنف) أضف
حـسـاب (إبيك أنـفـان بلـو) عـبر

(فورتانيت).

{ بـاريس- (أ ف ب)  –سـيــتـنـاول
قـبل من قصص الكي لوك األلـبوم ا
صورة الشهيرة التي بطلها راعي ا
أبـقـار (يطـلق الـنـار أسـرع من ظله)
األمــيـركــيـ الــســود عـلى مــا أعـلن
كاتـب سينـاريو هـذه السـلسـلة التي
ابـتــكـرهــا قـبل أكــثـر من 70 عــامـا

البلجيكي موريس.
وأوضح جـــول كــاتب الــســـيــنــاريــو
الـفـرنـسي لأللـبـومـ األخـيـرين من
الكــي لـــــــــــــوك فـي 2016 و2018
قــصص الكي لـــوم تــدور في حــرب
االنــــفــــصــــال األمــــيــــركــــيــــة لــــكن
األمـيـركـيـ الـسـود ال يظـهـرون في
هذه القصص إال بطريقة هامشية.
ويـظـهـر السـود فـي الـسـلسـلـة الـتي
تضم 80  ألـبوما بشكل متفرق من
دون أن يـــتـــولــــوا الـــكالم غــــالـــبـــا.
وســيــصــدر األلــبــوم اجلــديــد الـذي
وضـع رســـــــومـه أشــــــــديـه في 23
تـــشـــرين األول/اكـــتـــوبـــر لــدى دار

الكي كوميكس.
وأوضح جـول (لقد ألف األلـبوم قبل
وفـاة جـورج فـلـويـد بـكـثـيـر). وتـدور
ــغــامـرات اجلــديــدة في لـويــزيــانـا ا
حـيـث ورث الكي لـوك مــزرعــة قـطن
نـطقة وسـيتواجه مع الـنافـذين في ا

والفصل العنصري.

‰ËUM²¹ „u  w ô
ÍdBMF « qBH «
q³I*« t u³ √ w

Èdš√ WB ÆÆ UM²×zUł

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ـمـرضـ ومـوظـفي هـنـاك وفــيـات عـديـدة بـ االطـبـاء وا
وهـم يـتـصـدون لـفـايروس الـصـحـة في الـبـلـدان الـعـربـيـة
رضى في مسـتشفيات لم سـتجد ويعـاجلون ا كورونا ا
ـثالـية التي تكن تـمتـلك احلد االدنى من تدابـير الـوقاية ا
يـجب أن يجـري توفـيرهـا للـطواقم الـطبـية والـتمـريضـية.

ــواطـنــ الســيـمــا بــعـد ان  ـؤسـف ان كـثــيــرا من ا ا
االعالن عن تخفيض احلظـر في اكثر من مكان صاروا

يتصرفون وكأن الفايروس لم يكن موجوداً أصالً .
فـي الــعـراق تــوفـي عـدد مـن االطــبـاء واصــيـب آخـرون 
وكـان يـجـب الـتـركـيـز عـلـيـهم في االعالم لـسـبـبـ  اوال
كـونهم شـهداء الـواجب الـوطني واالنـسـاني في مواجـهة
اجلـائحـة القـاتـلة والـسبب الـثاني لـتـكون الـصورة اكـثر
ـواطـنـ الـذين ال يـريـدون ان يـصـدقـوا وضـوحـا امـام ا
ا يصـغون الى منتـجات اعالمية حتت سـقف نظرية ور
ـــؤامــرة يـــجــري تـــوزيــعـــهــا عـــبــر وســـائل الـــتــواصل ا

والواتساب وتوحي بأن الفايروس اكذوبة ليس أكثر .
ـا كـان اخـتـراعـاً من صـنع بـشـري ذا اهـداف نـقـول ر
بــعـيــدة غــيــر مـرئــيــة  ولـكـن هـذا ال يــعــني انه بــالــفـعل
فايـروس مـوجود وقـوي وليـس له عالج جاهـز حتى اآلن
ويــحـصــد أرواح مـئــات اآلالف في الـعــالم وحــيّـر الـدول

الغنية والعمالقة .
في مصر فعلت نقابة االطـباء حسناً ح أعلنت انّ عدد
حــاالت الـوفــاة بـ األطــبـاء  بــلـغت  67 حــالــة نـتــيــجـة
اإلصابة بـفايروس كـورونا وذكرت أسـماءهم ونشـرتها
ـبـالي ويــبـدو انـهم ـصــري غـيــر ا ـواطن ا لـكي يـكــون ا
الي أمام احلـقيقة الصـادمة لعله يلـتزم بشكل جدي با
بـالـشـروط الـصـحـيـة وآخـر وجـبـة من ضـحـايا الـواجب
الـصـحي في مـصـر هم الدكـتـور أحـمـد الزفـتـاوي كـبـير
نـصورة في دلتـا مصر استـشاري الصـدر في مدينـة ا
والـدكــتـور عــلي حــسن الـعــربي اســتـشــاري الـكــبـد في
القـاهرة والـدكتـورة أميل فـوزي أخصائـي اجلراحة في

محافظة الفيوم .
ال يــزال اجلــهــد االعالمـي لــلــحــكــومــات الــعــربــيــة دون
ـطلـوب في مواجـهة اجلـائحـة . لعل اجلـائحة سـتوى ا ا
ـباالة والـتهـاون  وذلك أمر العـربيـة االسـاس هي عدم ا
يـرجع الى نـوعـيـة الـثـقـافات االجـتـمـاعـيـة الـسـائدة  وال
نـنـسى أيضـاً عـدم ثقـة الـشـعوب بـاحلـكومـات عـلى طول

اخلط زاد الط بلة .
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ـتعـة الـكرويـة  وعلى عـاد دوري األضـواء والبـهجـة وا
باب تـلك الـعودة الـنـاقصـة أحتـفـنا الالعب الـذي يـكاد
يصير اسطورة ال شبيه لها ليونيل ميسي بإعالن قال

فيه :
 إنَّ كرة القدم لن تـكون كما كانت قـبل جائحة كورونا
بـاغـتـة  وهـو في ذلك ينـسـجم تـمـاماً مع حـقـيـقة أن ا
احلـيـاة قـبل هـذا الـوبـاء لن تـكـون مـثـلـما كـانـت قبـله 
والـريـاضة وعـنـوانهـا األعـظم كرة الـقـدم ليـست خارج

هذا التوصيف الشامل الكامل .
شــاهـــدت عــلى مــدى اســبــوع من مــحــجــري ومالذي
ـبـاراة  ومن أطـرافـها الـتي الـبـيـتي األمـ سـلـة من ا
جتـاذبـت وتــنـاطــحـت وتــراوغت وتــفــنـنـت  كــان ريـال
مـدريـد وبـرشـلـونـة وبـايـرن مـيـونخ ويـوفـنـتـوس  ولـقـد
روع  وتيقنت من حزنت كثيـراً على غياب اجلمـهور ا
تحـمس ـتفرجـ ا شهـور الذي يصف ا أن القـول ا
ـغـنـ الــصـائـحـ الـهــائـجـ بـأنـهم هم الــراقـصـ ا
الالعب الـذي يحـمل الرقم (12) هو تـمام احلق وقوة
ستديرة دفع مضافة ألحد عـشر العباً يلهـثون خلف ا
ـلـينـة من النـاس أحلى الي  اجملـنونـة الـتي شكـلت 

الذكريات وأتعسها أيضاً !!
منظموا اللـعبة وجتارها جلأوا الى تقنـية بديلة للحلول
مــحل غـيــاب اجلـمـهــور  فـاسـتــعـمـلــوا االعـيب وحـيل
ــدرجـات بـصـور الــكـومـبـيــوتـر الـرهــيب لـرسم وملء ا
وسيقى جماهـير افتراضيـة  وقام مشغل الـصوت وا
العب  ـعـروفـة في ا بـتـوجـيه احلـركـات واألصـوات ا
رمى تـعالت األصـوات واألهازيج  فـإن حدث هـدف 
وإن ضـاعت فـرصة تـسـجيل  رشّ اجلـهـاز ضجـيـجاً
وهـمهمـات تدل عـلى اخليـبة واحلـسرة  لـكن الالعب
بـدا أنـهم غـيـر مـسـتـجـيـبـ عـاطـفـيـاً ونـفـسـياً مـع هذه
وجـعة حقاً  كـما لو أنهـا لعّابة مـستلة من التـمثيلـية ا

صبر األمهات .
سـتوى الـفني واجلـسماني ثـمة انخـفاض كـبيـر على ا
والــنــفــسي لالعــبــ  ومــصــاطب االحــتــيــاط لم تــعـد
دربون حق مقـتصـرة على ثالث ورقات بـعد أن مـنح ا
بـاراة الواحدة  مع اضافة تبديل خمـسة العب في ا
اء والـتذاكر اسـتراحـت بـدقيـقت خـاصتـ بشـرب ا

مع زيدان !!
بورصة أسـعار الالعب تـتهاوى  وهذا أمـر قد تكون
ـال اجلشع تلك له فوائـد عظيـمة بعـد أن أفسد رأس ا
اللعبة اللذيذة  فـصارت األندية التي تمتلك الدوالرات
الضخمة هي التي تفوز وتتألق ألنها قادرة على شراء
هرة  وظـلت الفرق الـفقيرة أعظم الـفنانـ الكرويـ ا
حـائـرة بـبــنـاء مـلـعب  وبـعـضـهـا حـائـرة حـتى بـشـراء
قمصان وقنادر واجهزة جديدة !!
الــكـرة صـارت تـشـبه الـبـشـر وهم
يواجهون قسوة السيدة كورونا .

أنا حزين .
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{ بــاريس- (أ ف ب)  –تــنــظم
نــســخــة رقـمــيــة عن مــهــرجـان
إيــــــكـس-أن-بــــــروفــــــانـس في
جـنــوب فـرنــسـا الـذي يــعـد من
ـلـتـقـيــات األوبـرالـيـة في أهـم ا
الــعـــالم بــنـــســـخــة مع عـــشــر
حفالت لنـجوم في عالم األوبرا
صـــــورت مـن دون جـــــمـــــهـــــور
وســتـــبث بــالــنــسـق الــتــدفــقي

مجانا. 
فبعـد إلغاء دورة الـعام احلالي
بـــســــبـب فـــايــــروس كــــورونـــا
سرح ستجد سيشهد هذا (ا ا
االفـتــراضي) بـ الـسـادس من

ـهـرجـان وسـتـبـث عـبر ضـمن ا
مـــحـــطـــات (آرتي كـــونـــســـيــر)
و(فـــرانس مـــوســـزيـك) وقـــنــاة

هرجان اخلاصة. ا
وسيـشارك الـكثيـر من الفـنان
الـذين كــانـوا ســيـشــاركـون في
ـلــغـاة في دورة الـعـام 2020 ا
نــــقـــاشــــات ســــتــــتـم من خالل
تــطــبــيق (زوم) مع بـث تـدفــقي
ــهــرجــان مـثل عــــــــبــر قـنــاة ا
قـــائــدا األوركـــســتـــرا تــومــاس
هـنــغـلـبــروك وسـوزانــا مـالـكي
ــوســيــقـــيــة كــايــا ــؤلــفـــة ا وا

سارياهو.

تـولـيه دور الـبـطـولـة في أوبـرا
(فـــوزيك). أمـــا في الـــنـــســـخــة
الـرقـمـيـة فـسـيـؤدي مـقـاطع من
تـأليف فـرانز شـوبـيرت وألـبان

برغ. 
ن راتل الـــذي أمــــا ســـــــــــــــا
كـــــان يـــــفـــــتـــــرض أن يـــــديـــــر
أوركـســــترا لـنـدن السـمـوفنـية
فـي عــــــــــــرض (فـــــــــــــــــــوزيـك)
غنية فسيرافق على البـيانو ا
األوبرالية الـتشيكيـة ماغدالينا

كوزينا.
وســـتــســجل احلــفالت من دون
جــمــهــور في مــواقع مــعــروفــة

تـمـوز/يـولـيـو واخلـامس عـشر
مـنه نــقـاشـات حــول مـســتـقـبل
أوســاط األوبــرا الـــذي تــضــرر
جراء اجلـائـحة بـسبب االغالق
ــــســـبــــوق والــــطـــويل غــــيـــر ا

للمسارح عبر العالم.
ـوعـدين الـبـاريـتـون ومن بـ ا
ـاني كـريـتـسـيـان غـيـرهـاهر األ
والـــــتـــــيـــــنــــــور الـــــفـــــرنـــــسي
ســتــانـــيــسالس دو بــاربــيــراك
وقـائـد األوركسـتـرا البـريـطاني

الشهير سام راتل. 
اني سيشارك وكان التينور األ
في دورة العام 2002 من خالل
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{ جـنــيف  –وكـاالت - شــاركت
ـدة نــســاء في صــراخ جــمـاعـي 
دقيقة في جميع أنحاء سويسرا
خالل احتجـاج عام طال خالله
ـــعــامــلــة مــتــســاويــة وإنــهــاء
الـعـنف عــلى أيـدي الـرجـال.وفي
ــــاضي نــــظم نــــصف الــــعــــام ا
ملـيون شخص مـسيـرة لتـسليط
الــضــوء عــلى ســجل ســويــسـرا
الــسيء فـيــمـا يــتـعــلق بـحــقـوق
ــرأة. لـكن مــسـيــرة هـذا الــعـام ا
نظمون اسم التي أطلق عليها ا
)إضــراب الــنــســاء( كــانت أكــثـر
هــدوءا نــظــرا لــقــيــود فــايـروس
كـــورونـــا.وتـــتــمـــتع ســـويـــســرا
بــجــودة حـيــاة عــالـيــة ولــكـنــهـا
ــتــقــدمــة تـــتــخــلف عن الـــدول ا
األخــرى فــيــمـا يــتــعــلق بــأجـور
ــســـاواة في مــكــان الـــنــســاء وا
الــعــمل.وحتــصل الــنــسـاء عــلى
ا يـقرب أجور أقل من الـرجـال 
ــا من اخلـــمس وهـــو أفـــضل 
كانت عـليه قبل  30عامـا عنـدما
كانت حتصل على أقل من الثلث
تـقـريبـا. لـكن أجـور الـنـساء اآلن
ـا كــانت عــلـيـه في عـام أســوأ 
2000 وفقا للبيانات احلكومية.
ـتــظـاهـرين في وصـرخت آالف ا
ـــدن الــســويـــســريــة جـــنــيف وا
ـدة دقـيـقـة في الـسـاعة األخـرى 
3:24 مـــســـاء وهــو الـــتـــوقــيت
ـرأة الــيــومي الــذي تــبــدأ فـيـه ا
الــعـمل دون أجــر من الــنـاحــيـة
الفـنـية نـظـرا لوجـود فـجوة في
األجـــور.كــمـــا نــظم احملـــتــجــون
جتمـعـا سريـعا ثم وقـفـوا دقيـقة
صــــمت حــــدادا عـــلى الــــنـــســـاء
الالتـي قـــــــتــــــــلـــــــهن األزواج أو
ـتـظـاهرون األصـدقاء. وشـجب ا
الـعــنف ضـد الــنـسـاء ومــجـتـمع
ــثـلــيـ ودعــوا إلى االعــتـراف ا
بـعــمـلــهن بـدون أجــر في رعـايـة

أفراد العائلة واألقارب.
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إلى بــالـغـ “فــعــلــيـ ”خالل
فترة العزل في فرنسا.

وأشـرفت جـمعـيـة (النفـان بـلو)
(الـــطــفـل األزرق) الــفـــرنــســـيــة
حلـــمــايـــة األطـــفــال عـــلى هــذه
ـسـبـوقـة التي الـتـجـربـة غـيـر ا
بـقــيت طي الـكـتـمـان حـتى اآلن
آملة أن تـمهد آلليـة دائمة حتى

{ بــــــــــــاريـس-(أ ف ب)  –من
خالل شــخــصــيــة افــتــراضــيــة
مـجـنـحـة تـرتـدي األزرق دخـلت
لـعبـة (فورتـنـايت) اإللكـترونـية
الـشهـيـرة تمـكن أكـثر من 350
طـــفال ومــراهــقـــا يــتــعــرضــون
عـامـلة أو يـعـانون من لـسـوء ا
مـشــاكل من الـبـوح بـأسـرارهم
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{ لـــنــدن (أ ف ب)  –تـــشــكـــلت
طــوابــيـر انــتــظـار االثــنــ امـام
تاجـر في انكلـترا بعـدما سمح ا
لـهـا بـاسـتـئـنـاف عـمـلـها مـع بدء
مرحلة جـديدة من رفع العزل في
ـتـحـدة حتـمل أهـمـيـة ـمـلـكـة ا ا
ـتـضرر كـبيـرة القـتـصاد الـبالد ا
بشدة من تـداعيات وبـاء كوفيد-
19. وقـالـت طـالـبــة في الـثــامـنـة
عــشــرة جــاءت لــشــراء سالل في
ـعروف في مـتـجر سـلـفـريـدجـز ا
وسط لـــنــدن (انــا ســـعــيــدة بــأن
اتـمكن مـجـددا من الـتسـوق بـعد

هذه الفترة الطويلة).
ـتاجـر التي تـعتـبر ولم تبق إال ا
ـواد (أســاســيــة) مـثـل مـحـالت ا

الغذائـية والصيـدليات مـفتوحةً
خالل فــتـــرة الــعــزل الــتي بــدأت
أواخــــــــر آذار/مــــــــارس مـن أجل

احتواء تفشي الوباء.
وتـــــــــوفي 42 ألـف مـــــــــصــــــــاب
ـسـتـجد في بـفـايروس كـورونـا ا
البالد وهي حصيلـة قد تتجاوز
50 ألـفـاً إذا احـتـسـبت الـوفـيات
الــتـي يــشــتــبه بــأن الــفــايــروس
تسبب بها. وبدأت احلكومة مع
مـالحـــــظـــــة تـــــراجـع في أعـــــداد
الـــــوفـــــيـــــات واحلــــــاالت الـــــتي
تـستـدعي االسـتشـفـاء بتـخـفيف
الـقــيـود في إنــكـلـتــرا وسـمـحت
منذ مـطلع حزيـران/يونيـو بفتح
جـــــزئـي لـــــلـــــمــــــدارس وكـــــذلك

األســــواق في الــــهــــواء الـــطــــلق
وشركات بيع السيارات.

وفي انـتـظــار اسـتـئـنـاف بـطـولـة
رتـقبة جدا االربعاء كرة القدم ا
بـــات مــســمـــوحــاً االثــنــ آلالف
ـتـاجـر (غـيـر األسـاسـيـة) كـتـلك ا
الـــتي تـــبــيـع الــثـــيــاب والـــكــتب
ــعــدات اإللـكــتــرونـيــة بــفـتح وا
أبــوابــهـــا. في لــنــدن بــدا مــارك
تايت (48 عامـا) الذي يـعمل في
مجـال العـقارات مـتفـائال. انتـظر
سـاعـة ونـصف سـاعـة لـشـراء مـا
يــحــتــاج الـــيه رغم انه ســبق ان
اشتـرى حاجيـات عبـر االنترنت

لكنه لم يكن راضيا.
وأصبح وضع الكمـامات إلزامياً

في وســائل الــنــقل الــعــام لــكـنه
تاجر. مع ذلك غير إلزامي في ا
كان ال بد للمـتاجر من أن تفرض
ـوظف تدابـير لـضمـان سالمة ا
ــتـكـرر والــزبـائن كـالــتـنــظـيف ا
ــواقـعــهــا ووضع عالمــات عـلى
األرضـــيـــات حتثّ الـــنــاس عـــلى
احلـــفـــاظ عــلـى مــســـافـــة في مــا
بــيــنــهم. وأعــلن رئــيـس الـوزراء
بـــوريـس جــونـــســـون لـــوســـائل
ـركـز اإلعالم خالل زيـارة األحــد 
جتــاري فـي شــرق لــنـــدن حــيث
ألـــقى نـــظـــرة عـــلى الـــتـــدابـــيـــر
ــكن لـلـنـاس أن ـعــمـول بـهـا  ا

يتسوقوا بكلّ طمأنينة.
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