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اتــفق وفــد إقـلــيم كــردســتـان مع
احلـكـومة االحتـاديـة خالل خالل
زيــــارته الى بـــغــــداد امس عـــلى
وضع آلية  خلـفض انتـاج النفط
ـقبلـة باالضافة الى في األشهر ا
اعـتمـاد الشـفـافيـة في مـا يتـعلق

بصادرات النفط.
ووصل وفـد االقــلـيم امس األحـد
إلـى  بــــــــغــــــــداد وعــــــــقـــــــد أول
اجـــتـــمــاعـــاته مـع نــائـب رئــيس
الـــوزراء وزيـــر الـــنــــفط ثـــامـــر

الغضبان.
 وقــال الـغـضــبـان خالل مــؤتـمـر
صــحـــفي مـــشـــتــرك عـــقب عـــقــد
االجتـماع األول لـلوفـد في بغداد
(ناقشنـا خفض االنتاج  بـطريقة
تدريـجية وعـليه سـيتم اخلفض
ـئة خالل الكـبـير بـنسـبة  23 با
الشهرين القـادم حتى حزيران
بنسبة  9.7 يومياً اما تبقى من
ـقـبـلة الـسـنة أي الـ  6 أشـهـر ا
فــســـيـــتم اخلـــفض بـــكــمـــيــة 8

مالي يومـياً) مضـيفا انه (تمت
مـنــاقـشـة اسـتـثــمـار الـغـاز كـون
هناك استثـمارات كبيرة في عدد
ــكــتــشــفــة وغــيـر مـن احلــقــول ا
ــســتــغـــلــة في االقـــلــيم وكــان ا
ـوقف ايـجـابـيـا وسـوف تدرس ا
ــقـتــرح الـذي حــكـومــة االقــلـيم ا
تـقـدمـنـا به السـتـثـمـار الـغـاز في
زيادة تـوليـد الطـاقة الـكهـربائـية
في عــدد من احملــطـات بــالــعـراق
وســـيـــتم إرســـال وفـــد فـــني الى
االقــلــيم لــلــتـعــاون مع زمـالئـهم
وبعدها ننـاقس االمور التجارية
والــــفـــنــــيــــة مع الــــشــــركـــة ذات

العالقة).
وتـــابع الــغــضــبــان أن (الــلــقــاء
تــضـمـن ايـضــا  مـنــاقـشه قــطـاع
الــكـهـربــاء بـهــدف تـقـلــيل نـقص
الـكــهـربــاء في الـصـيـف وهـنـالك
تـطـابـق بـاالراء والـرؤى من اجل
زيـادة طـاقـة االنـتـاج في الـعـراق
واالقـــلـــيم اضـــافـــة الى فـــقـــرات
فـرعــيــة  مــنــاقـشــتــهــا بــشـكل
شفاف) مـؤكدا (اتفـاق اجلانب

شترك على التعاون والتنسيق ا
بـــ وزارتي الـــنــفط والـــثــروات
الــطــبـيــعـيــة وحـكــومـتي بــغـداد
واربـيل في تطـوريـر دور الـعراق

نـظمـة الدولـية لـلشـفافـية) في ا
مـشـيرا الى ( قـيـام الـعـراق بدور
بــــنـــاء فـي اســـتــــعـــادة دوره في
ــنـظـمــة كـعـضــو اصـيل ولـيس ا

مـراقـبـا بـعـد تـعـلـيق عـضويـته).
وكـــشف الــغـــضــبـــان ايــضــا عن
(منـاقشة اجلـانبـ قضيـة حركة
عـلومـات وقد وضـعنـا الية في ا

ما يـخص انتاج وتـصديـر النفط
ــتـــأتــيــة من ذلك يــتم ــوارد ا وا

تناقلها بكل شفافية).
ـاليـة في من جـانـبه قـال وزيـر ا
حــكــومـة كــردســتــان آوات شـيخ
جـنـاب ان (الـوفـد نـاقش حـقوق
اإلقـــلــيم وواجـــبــاته كـــجــزء من
الـعـراق مـشـمـول بـحل مـشـاكـله
عـلـومات واتـفقـنـا على  تـبـادل ا
بـشـفـافـيـة  وسـنعـمل عـلى قـطع
أشـــواط إضـــافــيـــة في حتـــســ
) مضـيفا العالقات بـ اجلانـب
ــــقـــتـــرح انـه ( في مــــا يـــخص ا
ــقـدم من احلــكــومـة االحتــاديـة ا
قترح بشان الغاز فقد تسلمنا ا
وســوف نــنـــاقــشــته في مــجــلس
وزراء حكومة االقـليم وايضا في
مـــا يـــخص تــــعـــظـــيم الـــطـــاقـــة
الـكهـربـاية فـسـيـتم التـعـاون ب
حكومـتي بغداد واربـيل للخروج

خرج).
 وافاد مصـدر في وقت سابق ان
الــوفــد  الــكـردي ســيــكــون رفـيع
ـسـتـوى يـتـرأسه  شـيخ جـناب ا
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االجــراءات الـــقــانــونـــيــة بــحق
اخملــــالـــفـــ مع قـــيـــام الـــفـــرق
الصحية والرقابـية والتفتيشية
ــتــابــعـة واجلــهــات األمــنــيــة 
تــنــفــيـذ الــتــعــلـيــمــات واتــخـاذ
ومـــضى االجــــراءات الالزمـــة) 
الـبيـان الى القـول (لـلمـحافـظ
فـرض شـروط او قيـود اضـافـية
او االســتـــمــرار بــفـــرض حــظــر
الـــــــتـــــــجــــــوال الـــــــشــــــامـل في
مـحافـظاتـهم او مـناطق مـحددة
ـوقف مــنـهــا حـسب تــطـورات ا
الـوبائـي محـليـا بـالتـنـسيق مع
وزارة الــصـحـة والـبــيـئـة وعـدم
ــنح اســـتــثــنــاءات الــســـمــاح 
اضــافــيــة او تــخــفـيـف احلــظـر
خـالفــا لــتــوجــيــهــات الــلــجــنــة
الكـات الـعــلـيـا) وبـشــان دعم ا
ؤسسات الصحية العاملة في ا
باشر  قررت في ظل التمـاس ا
اللجنة (منـحهم  كتاب شكر من
رئـيس مـجـلس الـوزراء وصرف
مـــكـــافـــأة شــهـــريـــة لــكـل عــامل

ـصـابـ بــتـمـاس مـبــاشـر مع ا
بـالــفـايـروس وتـخـصـيص قـطع
اراضٍ سـكنـيـة لهم ومـنع اقـامة
طالبات العشائرية الدعاوى وا

ضدهم في كل مايتعـلق بعملهم
  والــتـوصـيـة لالمــانـة الـعـامـة
للمجلس بـإعداد مشروع قانون
ــضـــاعـــفــة فـي مــا  يـــتـــعــلـق 

اخلــدمـــة خالل مــدة مـــكــافــحــة
الـوباء ألغـراض الـتقـاعـد ومنح
االمـتـيـازات الـوظيـفـيـة وتـمـديد
الـسن الـتـقـاعـديـة لألطـباء). من

جـهـتـها اعـلـنت وزارة. الـصـحة
عن تسجيل  26 اصابـة جديدة
بــــالـــعــــدوى خالل الــــســـاعـــات
اضية. وقالت  في بـيان تلقته ا
(الــزمــان) امس ان (مــخـتــبـرات
الــــوزارة ســـجـــلت 26 أصـــابـــة
جـديــدة تـوزعت بـواقع حـالـتـ
في الكرخ و 3 في مديـنـة الطب
وواحــــدة فـي كل مـن الــــنـــــجف
وواسط وذي قـــار وبـــابل  و17
في البصرة) مؤكدا ان (حاالت
تــوزعت الــشـــفــاء بـــلــغت   56 
بواقع حالـت في كل من الكرخ
 وواسـط وذي قـــــــار وحـــــــالــــــة
واحـدة في كل من مـديـنـة الطب
وكـــــربالء وكـــــركــــوك و 18 في
النجف و 10 في السليـمانية و
فـي  13 فــي اربــــــــــــــــــيـل و 6 
الــبـصـرة). وفي الـسـلـيـمـانـيـة 
افاد شهود عيـان بعودة احلياة
ئة الى طبيعتـها بنسبة  90 با
بـــعــد الــســـمــاح بــفـــتح احملــال
التجـارية بأسـتثنـاء منع دخول

الـعـجالت الى الـسـوق الـرئـيس
ـديـنـة ويـكــون لـلـمـشـاة وسـط ا
فــقـط). في حــ نـــظم ســـائــقــو
الـبـاصـات تـظـاهــرة لـلـمـطـالـبـة
بـــالــــســـمـــاح لـــهم في مـــزاولـــة

عملهم.
 في غـضون ذلك  عـقدت خـلـية
األزمـة الـنيـابـيـة برئـاسـة حسن
كـــر الـــكــعـــبـي الــنـــائب األول
لــــرئـــــيس مـــــجــــلـس الــــنــــواب
اإلجــتـمـاع احلـادي عــشـر لـهـا 
ضـــيــفـت خالله رئـــيس بـــعـــثــة
مــنــظـمــة أطــبــاء بال حــدود في
العـراق شـوكت متـقي  ورئيس
ــنــظـــمــة في فـــرنــســا بــعــثـــة ا
جوانيال فرانسوا  لبحث سبل
تـــــعــــزيــــز دورهــــا وتــــنــــفــــيــــذ
مشـاريعها وبرامجها وخططها
الـطــبـيــة والـدوائــيـة لـلــمـرضى
والـتـدريـبـيـة لالطـباء فـضال عن
ـقـدمـة اجلـوانب االسـتـشـاريـة ا
خالل ازمـة جـائـحـة كـورونا في

العراق).
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دعـا اخلـبيـر القـانوني طـارق حرب
ــــتـــوفـــ جــــراء االصـــابـــة ذوي ا
بــفـايــروس كــورونـا الى  مــطـالــبـة
اجلـــهــات الـــتي تــصـــدر شــهــادات
الـــوفـــاة بـــذكـــر ان ســـبـب الـــوفــاة
االصـابـة بكـورونا حلـفظ حقـوقهم
مــــشــــيـــــرا الى ان (بــــعض الــــدول
طـالبة الدولة واالشـخاص بدأوا 
ـــتــســبـــبــة بـــالــفــايـــروس  بــدفع ا
تـــــعــــويـــــضــــات) مـــــوضــــحــــا ان
ـقـررة تــشـمل حـتى ــسـؤولـيــة ا (ا
ـتسبـبة بنـقل العدوى الى الـدولة ا
الـــــعـــــراق). وقــــال حـــــرب في رأي
قـانوني تلقته (الزمان) امس (الذي
ــتـــضــررين نـــرجــوه من االخـــوة ا
بــسـبب كـورونــا بـالـوفـاة مــطـالـبـة
اجلـهات التي تصدر شهادات وفاة
بـذكر. ان سبب الـوفاة هو  كورونا
ا فـأن في ذلك حـفظـا حلقـوقهم طـا
ان بـعض الدول واالشخاص بدأوا
ـطـالـبة الـدولـة التـي كانت سـبـباً
في كـورونا بدفع تعويضات) الفتا
وجب قررة  سؤولية ا الـى ان (ا
الـقانون الدولي تشمل حتى الدولة

الـكورونـا في شهادة الـوفاة لكي ال
تـــضـــيع حـــقــوق الـــعـــراقـــيــ في
الـــقــانـــون الــدولـي وفي الــقـــانــون
الـداخلي) مشـيرا الى انه ( قد يتم
تـــــشــــريـع قــــانـــــون لـــــتــــعـــــويض
ــتـضـرريـن من كـورونـا وحــفـاظـاً ا
ـذكورين لـذلك اعـلـنا عـلى حـقـوق ا
انه يجب ان يحدد سبب الوفاة في
شهادة الوفاة لكي ال تضيع حقوق
ـــتــضـــررين) وشــدد حـــرب عــلى ا
ضــرورة ( الــتـــنــبــيه الى ذلك فــقــد
ســـمــعــنـــا  وال نــعـــلم صــوابه  أو
صـحته  ان بعض شـهادات الوفاة
ـتوفـ لم يـحدد ـمـنوحه لـذوي ا ا
بـهـا سبب الـوفـاة وهو الـكـورونا)
مـوضـحـا انه ( حـتى فـي حـال عدم
حتـقق أي شـيء فال بـد من ذكر ان
ســبب الـوفـاة الـكـورونـا دون تـأمل
تــعــويض من الــدولـة الــتي يــتـردد
اسـمـها كـسبب في كـورونا او اسم
الـــدولــة الــتي نــقـــلت كــورونــا الى
الـــعــراق وألغــراض اثــبــات ذلك اذ
ية وألغراض طالبـات العا كـثرت ا
الـقــانـون الـعـراقي) مـضـيـفـا انـهـا
(مـــســـألـــة تــاريـخ قــبـل أي هـــــدف

آخر).
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قررت الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
ـكــافـحـة والـسالمــة الـوطــنـيــة 
جـائــحــة كــورونـا فــرض حــظـر
جتـوال جـزئي مـحـدد بـسـاعـات
بــدءا من يــوم غــد وخالل شــهـر
رمــــضـــان يـــبـــدأ من الـــســـاعـــة
الـــســادســة صــبـــاحــا ولــغــايــة
الـسـابــعـة مــسـاء مع اسـتــثـنـاء
ومـنح ـنــاطق من ذلك  بــعض ا
امـتــيـازات شــهـريــة لـلــعـامــلـ
ـصـابـ ـرضى ا بـتــمـاس مع ا
بـفايـروس كـورونا وتـخـصيص
قطـع اراض للـمالكات الـصحـية
تـثمـينـا جلهـودهم في التـصدي
لــلــعــدوى. واطـــلــعت (الــزمــان)
امـس عـلى بـيــان الـلـجــنـة الـتي
عقدت اجتماعها برئاسة رئيس
ــسـتــقــيل عـادل عــبـد الـوزراء ا
ـهـدي وقررت ان (يـكـون حـظر ا
الـتـجوال من الـسـاعـة السـابـعة

مــسـاءً الى الــسـادسـة صــبـاحـا
بدءا من يـوم غد الـثالثاء لـغاية
ــــقـــبل مـع شـــمـــول  22 ايـــار ا
يـومي اجلمـعـة والـسبت من كل
اسـبـوع بـاحلظـر الـشـامل الـتام
وبـــــــذات االســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاءات
واالجراءات السابـقة واستمرار
ــســتـــثــنــاة ســابــقــا الــفــئــات ا
ــا فــيــهـا ــزاولــة أعــمـالــهــا 
مـشددا االفـران والـصـيـدلـيات) 
عـلـى  (مـنع الــتــجـمــعــات الـتي
يــتــجــاوز عـــدد افــرادهــا ثالثــة
اشـخــاص والـسـمـاح لـلـمـطـاعم
بتقـد خدمة التـوصيل حصرا
واليسمح بفتح قاعات استقبال
الـــزبـــائـن فــيـــهـــا  مـع مـــزاولــة
االعمـال وفـتح احملال الـتجـارية
ـــــعـــــامل خالل ـــــصـــــانع وا وا
سـاعـات الـنـهـار وبـاحلد األدنى
من العامل  والتعهد بتطبيق
اجــراءات الــوقــايــة الــصــحــيــة
وعـــــدم الـــــتــــجـــــمع) مـــــؤكــــدا
ـــدارس (االســـتـــمـــرار بـــغـــلق ا

واجلـــامـــعـــات ودور الـــعـــبـــادة
العب الــريـاضـيـة ــقـاهي وا وا
والت وقـاعات االفـراح ومنع وا
اقــــامــــة مــــجـــالـس الــــفــــاحتـــة
والــعــزاء) ولـــفت الــبـــيــان الى
ـؤسـسـات (مـواصــلـة الـدوام بـا
احلــكــومــيــة بــاحلــد االدنى من
الـعـامــلـ ولــلـضــرورة حـصـرا
عــلى ان اليــتــجــاوز نــســبـة 25
ـــئــة مع مـــنع عـــمل وســائل بــا
الـنـقل الـكـبـيـرة الـتي يـزيـد عدد
ركــابــهــا عن اربــعــة اشــخــاص
ـركـبـات االجرة والـسـماح فـقط 
الــصــالــون كــمــا تــكــون حــركــة
الشـاحنـات الكبـيرة من الـساعة
الـسـابـعـة مـسـاءً الى الـسـادسـة
ـنع الـسـفر صـبـاحا) وتـابع (
اخلــارجي والــداخـلـي والـتــنـقل
بـــ احملــــافـــظـــات ولــــلـــجـــنـــة
اسـتـثـنـاء فـئـات مـحـددة حـسب
الـضرورة) داعـيـا اجلـمـيع الى
ـنزل (ارتداء الـكـمامـات خارج ا
بــــدون اســـتــــثــــنـــاء وتــــتــــخـــذ

جـار الــله  ان ( الـتـحــالف يـعـمل
فاوضات من خالل احلوارات وا
الـسـيـاسيـة الـتي سـيـجـريـها مع
الـكـاظـمـي عـلى تـطـبـيق بـرنـامج
الـتــحـالف وحـصــر الـسالح بـيـد
ـدن احملررة الـدولـة واسـتـقـرار ا
وإعـادة الـنـازحـ الى مـنازلـهم)
وأضافت أن (استحقاق حتالفها
قـبـلة سـيـنحـصر من احلـكومـة ا
بـــ وزارتــــ إلى ثالث وزارات
وســيـتم تــقـد قـائــمـة بــأسـمـاء
كـلف هو بدوره رشحـ إلى ا ا
سـيــقـوم بـاخـتــيـار األنـسب وفق
الـكـفـاءة الـتي يـراها تـنـاسب كل

مرشح للحقيبة الوزارية).
بـــدوره اعــــلـن حتـــالـف الــــقـــوى
الــــعــــراقـــيــــة انـه من ســــيــــقـــدم

مرشحيه للكاظمي. 
واضـافـت الـنــائب عن الـتــحـالف
نــورة الـــبــجــاري ان (الــتــحــالف
فـوق اسـتحـقـاقه له ست وزارات
بينها حقـائب سيادية لكن حتى
ــلف وهـو االن لم نــحــسم هــذا ا
ناقـشة والـتبـاحث) مؤكدة قيـد ا
انه (خالل يـومـ سـيـتم حـسـمه

بشكل نهائي).

عـلى احلـفـاظ عـلى الـشـراكـة ب
األحـــزاب الـــكـــرديـــة). وتـــشـــيــر
مـــعــلـــومــات  إلى أن الـــكــاظــمي
يحـاول تقـد كـابيـنة تـتألف من
وزراء جـــدد لــذا طــلب تـــغــيــيــر
اثـن من الـوزراء الـكـرد الـثالثة
في احلــكـومــة احلـالــيـة وتــقـد
ـرشـحــ رسـمـيـاً بـحـلـول يـوم ا
امـس األحـــد كـــحــــد أقـــصى في
الوقـت ذاته يسـعى رئـيس إقـليم
كردسـتـان نيـجيـرفان الـبارزاني
ــــزيـــــد من إلى مـــــنح الـــــكـــــرد ا
الــــوزارات في الــــكــــابــــيــــنـــة او
تــــوســــيع مــــشــــاركــــة األحـــزاب
الــكـــردســـتــانـــيـــة األخــرى -إلى
ــــقــــراطي جـــانـب احلــــزب الـــد
واالحتــــاد الــــوطــــنـي- من خالل
وزراء الـــــدولـــــة والــــهـــــيـــــئــــات
احلــكـومــيـة عالوة عــلى إشـراك
ـــســيــحـــيــ في الــتــركـــمــان وا

احلكومة. 
وقــال حتـالف بــرئــاسـة خــمـيس
اخلنجـر امس األحد أن حصته
في حـكـومــة  الـكـاظـمي سـتـكـون

وزارت أو ثالث وزارات.
وقالت النائب عن التحالف هدى

مشـيرا الى ان (الكـرد سيـقدمون
عـــــدة مــــرشـــــحــــ لـــــلــــوزارات
ولــلــكـــاظــمـي حــريــة االخـــتــيــار
مـــنــهم). وبــحـــسب جــوهــر فــإن
(مـفـاوضـات الـكـاظـمي مـسـتـمرة
مـع االحـــزاب الـــســنـــيـــة حلـــسم
وزاراتـــهم . وفــــيـــمـــا يـــنـــتـــظـــر
الــكـاظــمي مـرشــحي كـردســتـان
يـحـرص رئـيس إقـلـيم كـردسـتان

اي اعتراض على تـرشيح القوى
السيـاسيـة شخصـيات للـحقائب
الــــوزاريـــة بــــشــــرط ان يــــكـــون
ـــرشح مــســـتــقـال حــصــراً وان ا
جال يكـون لديه كفـاءة وخبـرة 
عمـله) موضـحة ان (الـصدر غـير
مــوقــفه  حـتـى ال يـكــون مــعـرقال
لــتـمــريــر احلــكــومــة الــســابــقـة
وتكـرار سينـاريو  مـحمـد توفيق
عـالوي الــــــــذي اعـــــــــتـــــــــذر عن
اســتــكــمــال مــهــمـــته بــتــشــكــيل
احلـكـومـة بـعـد فـشل مـفاوضـاته

مع القوى السياسية).
ـــقـــراطي وكـــشـف احلـــزب الـــد
الــكــردســتــاني عن حــسـم الــكـرد
مـــفـــاوضـــاتـــهـم مع الـــكـــاظـــمي
ـنـحــهم ثالث وزارات  عـلى ان
تترك له حرية االختيار للشخص

رشح. ا
وقال القيادي في احلزب  فرحان
جـوهر ان (الـكـتل الكـرديـة انهت
فـاوضات حـول حصص الـكرد ا
في الـكـابيـنـة الـوزارية بـحـكـومة
الــكــاظــمي بــالــتــفـاق عــلى مــنح
الـكــرد ثالث وزارات  هي الــعـدل

الية واالعمار). وا

فرهـاد عالء الدين من نـفق مظلم
ــفـــاوضــات. وقــال في دخـــلــته ا
تــــــغــــــريـــــدة عــــــلـى تــــــويــــــتـــــر
رصــــدتــــهـــــا(الــــزمــــان) امس ان
ـفاوضـات بـ رئـيس الوزراء (ا
كلف والـكتل السيـاسية دخلت ا
نفقا مظلـما) واضاف (يا جماعة
اخلــيــر انــكم تــلــعـبــون بــالــنـار
الي فتهديدات كورونا والعجز ا
واسـعـار الـنـفط الـهـابـطـة الزالت

تدق االبواب).
 ورأى عالء الـــــــــديـن ان (عــــــــدم
تــســـديـــد احلــكـــومـــة لـــلــرواتب
باكملها في رأس الـشهر سيكون
اول مـسـمـار فـي نـعش الـعـمـلـيـة
السيـاسيـة ) متسـائال (فهل انتم
واعــــون?). وفـي شــــأن مــــتــــصل
كشـفت مصـادر عن تخـلي رئيس
الـتيـار الـصـدري مقـتـدى الـصدر
عن بعض شروطه بشـأن اختيار
اعضاء كـابيـنة الكـاظمي. وقالت
ـــــصــــادر ان (الـــــصــــدر اوصل ا
رسـائل الى الــقـوى الـسـيـاسـيـة.
والكاظمي بشأن اختيار اعضاء
الــكـابـيـنــة الـوزاريـة لـلــحـكـومـة
اجلديدة أكد فيها انه ليس لديه
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افــادت مــصــادر نــيــابــيــة بــعــزم
ـكـلف مـصـطفى رئـيس الوزراء ا
الـــكـــاظــــمي تـــقــــد طـــلب غـــدا
ان للـتصويت على الثالثاء للـبر
حـــــــكـــــــومـــــــتـه وسـط اشــــــارات
بـصـعوبـات يـواجـههـا الـكـاظمي
في مـــــفــــاوضـــــاته مـع الــــقــــوى

السياسية.
وقــال الــنــائب عـن الـفــتـح عــامـر
الــــفـــايـــز في تــــصـــريح امس إن
(الـــكــاظـــمي أنـــهى الـــكــابـــيـــنــة
الـوزاريـة وسـيـقـوم غـدا الثـالثاء
بتقـد طلب إلى مجـلس النواب
لـــعـــقــــد جـــلـــســـة مـــنح الـــثـــقـــة
حلكومته). وأضاف أن (الكابينة
الـــوزاريــــة الـــتي ســـيــــقـــدمـــهـــا
ـان سـتـكـون الـكـاظـمي إلى الـبـر
من  22 وزارة إال أن أســــــمــــــاء
ـــرشـــحــ لـــلــحـــقــائب بــعض ا
الـوزاريــة قـابـله لـلــتـغـيـيـر خالل
الـــســـاعـــات االربع والـــعــشـــرين

االخيرة). 
ـسـتـشـار في غـضـون ذلك حـذر ا
الـسـيـاسي لـرئـاسـة اجلـمـهـورية

XO³¦²  U½Ë—u  U¹U×{ ÍË–  uŽb¹ »dŠ

 …U u « …œUNý w   u*« V³Ý

 WO «dF « …√d*« 5JLð

ـا الشك فـيه ان الــعـراق يـحـتـاج الـى ادراك مـدى تـأثـيـر
الظـروف االقتـصاديـة والسـياسـية الـصعـبة وبـخاصـة على
الـنـسـاء في مـخـتـلف الـقـطاعـات واجملـاالت ...حـيث هـنـالك
رأة بشكل افضل وهي اربعة قطاعات حتتاج الى تـمك ا

..التعليم والصحة والسياسة واالقتصاد .
ا هي رأة ا رأة من اجل ا ان القيادة النـسوية التتعـلق با
ـا في ذلـك الـرجـال سـاحــة لـعب مــتـكــافـئــة لـنــا جـمــيـعــا 

والنساء على مستوى صنع القرار .
زيد وفي العراق بـات ضروريا الـبحث عن كيـفية اشـراك ا
من النـساء في احليـاة السـياسـية وحـاجتهـن الى مزيد من
الضـمانـات من خالل الـقـوان او الـدستـور .. كـما نالحظ
ـرأة السـيـاسـيـة غـير مـسـتـقـرة وغـير ان نـسبـة مـشـاركـة ا

فاعلة وبدت وكأنها منحة عطف .
ـرأة كفاعل وشريك مهم من الضروري ادراك اهمية دور ا
ولـيس اكــمـال نـصــاب مـهـمــتـهــا رفع االيـادي بـالــقـبـول او
ـلى علـيـها .. حـان الـوقت الن يـكون لـلـمرأة الرفض كـمـا 

دور اكبر في صنع القرارات ووضع السياسات .
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اسطنبول
وعـــضــويــة وزيــري الــتــخــطــيط
واالقـــلـــيم دارا رشــــيـــد وخـــالـــد
شــواني ورئــيس ديــوان رئــاسـة
االقلـيم أومـيد صـبـاح وسيـبحث
في بــــغـــداد مــــلـــفــــات الـــرواتب
ــوازنـــة وتـــخــفـــيض انـــتــاج وا
النـفط.ويتضـمن برنـامج الزيارة
أيـــضـــاً اجــراء لـــقــاء مـع رئــيس
ـسـتــقـيل عــادل عـبـد الــوزراء  ا
ــالـيـة ــهـدي بـحــضـور وزيـر ا ا
فـؤاد حـسـ بـالـضـافـة الى لـقاء
ـكـلف مـصـطفى رئـيس الوزراء ا

الكاظمي. 
 واسـتهـل الوفـد اجـتـمـاعاته في
بــــــغـــــداد مـع وزيـــــري الـــــنــــــفط
. واكــد والــكـــهــربــاء االحتــاديــ
شـــواني ( الــــتـــزام كــــردســـتـــان
بـاالتــفـاقـات الـدولــيـة الـتي دخل
العراق كطرف فيها ومنها اتفاق
تـخـفـيض إنـتـاج النـفط عـلى أن
يـكون الـتـخفـيض بـحـسب نسب
; اإلنــتـــاج وبـــاتـــفــاق الـــطـــرفــ
لــضـمــان عـدم تــضـرر مــواطـني.

اإلقليم ).

dLðR∫ وزيرا النفط االحتادي ومالية االقليم في مؤتمر صحفي امس
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الـتي كـانت سـببـا في نـقل الـعدوى
الـى الــعــراق ولــيس الــدولــة الــتي
كــانت الـســبب في حــدوث كـورونـا
فـــــقـط)  ِوتـــــابع انـه (ألجل حـــــفظ
ـا سـيـحـصل حـقــوق الـعـراقـيـ 
مــســتــقــبالً من اثــبــات لــلــكــورونـا
ولـلدولـة التي كانت سـببـاً في نقله
ـــا قــد يـــتـــرتب عـــلــيه لـــلـــعــراق 
تضررين تـعويضات فالـرجاء من ا
التأكد من تثبيت. ان الوفاة بسبب

عامر الفايز 

جمللس محـافظي صنـدوق النقد
الــعــربي .وقــال بــيــان صــحــفي
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان)امس إن
(صندوق الـنقد الـعربي انتخب
لــســنـة ــرقم  1  وفــقــا لــقـراره ا
ـركـزي  2020 مـحــافظ الـبــنك ا
العـراقي عـلي محـسن اسمـاعيل
العالق رئيساً جمللس محافظي

الصندوق).
وأضاف الـبيان أن ( الـصندوق
اخــتـار ايـضــا مـحـافظ ســلـطـنـة
عمان لـدى الصنـدوق نائبا له
وذلـك في دورتـه الـــــســـــنـــــويـــــة

 .( الرابعة واألربع
ا ويـأتي هـذا الـقـرار ( تثـمـيـنـا 
يــتـمــتع به الــعالق من قـدرة في
الية اضافة االدارة والشؤون ا
الى مهنيته ودقته في اداء عمله
بــــكل امــــانــــة واخـالص وكـــان

دائما مثار احترام اجلميع). علي محسن اسماعيل العالق
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ـركـزي اخــتـيـر مـحـافـظ الـبـنك ا
الـــــعــــــراقي  عــــــلي مــــــحـــــسن
اســـمـــاعـــيـل الـــعالق رئـــيـــســـاً

تـــصــريح ان (هــنــاك من يــنــشــر
لـفقة بعض االخـبار الكـاذبة و ا
مفادها ان اللجنة قدمت مقترحا
ـوظـفـ او السـتـقـطـاع رواتب ا
رفـضت تعـي شـريـحة مـعيـنة)
مـؤكـدا (لــيس هـنـاك مـقـتـرح من
قــبل الــلــجــنــة او احــد الــنــواب
بـــاســـتــــقـــطـــاع اي نـــســـبـــة من
الــــرواتب تــــمـــامــــا  ومـــســــألـــة
الــــتـــعــــيـــيــــنـــات او األجـــور او
التخصيصات مسالة حكومية و
ال عالقــة لـلـجــنـة فـيــهـا اطالقـا).
بـــدوره خــاطب الــنـــائب حــامــد
ــــوســـــوي رئــــاســــة الــــوزراء ا
ـالــيـة لــتـسـريع اطالق ووزارة ا
ــــالــــيـــة الــــتـــخــــصــــيــــصــــات ا
للمـحاضرين في تـربية مـحافظة

كربالء.

غـالــبـيـة االعـضــاء حـيث نـحـدد
ن يـشـمـله االدخار سـقفـا مـالـيا 
ـن يــتــقــاضى راتب مــلــيــوني
دينار او اكثـر  اما من يتقاضى
 500 او اكـــثـــر بـــقـــلـــيل او اقل
ولـديه الـتـزامـات عائـلـيـة كـثـيرة
ـكن تطـبيق وبدالت ايـجار فال 
االدخار االجـبـاري علـيه النه اما
سـيــهـمل وظـيـفــته او يـلـجـأ الى
الـفسـاد) مـشـيرا الـى انه (حتى
الــلــحــظــة لم يــتم الــوصـول الى
اتـــفــاق نــهـــائي ومــازال ضــمن
مرحلة الـنقاشات وكيـفية ايجاد
حـلـول لــلـمــشـكـلــة الـتي دخــلـنـا
فيها). ونفى رئيس اللجنة هيثم
اجلبوري في وقت سابق وجود
مـقــتـرح لالسـتــقـطـاع من رواتب
. وقــال اجلـبــوري في ــوظــفــ ا

االقـتـصــادي صـعب جـدا) الفـتـا
الـى ان (الــدولـــة لــيس امـــامــهــا
حـلـول بـديلـة كـثـيـرة الن تـعـظيم
ـوارد عمـلـية لـيسـت سهـلة في ا
وقت قــيــاسي مــا يــدفع ذلك الى
خــيــارات مــحــدودة من بــيــنــهــا
اللـجـوء الى االحتـيـاطي البـنكي
ـــــصـــــارف واالقـــــتــــــراض مـن ا
الــعـراقــيـة ومــحـاربــة الـفــسـاد)
واوضـح كــــــوجـــــــر ان (احــــــدى
الطرق التي تمت منـاقشتها لكن
لم تــصــبح قــرارا حــتى االن هي
الـلـجـوء الى االدخـار االجـبـاري
لــــكـن نــــقـــــطــــة اخلـالف هي من
سـيـشـمل بـاخلـيـار ذلك) مـؤكـدا
ان (الــلــجــنــة لــيــست مع فــكــرة
ـوظــفـ ادخــار جـمــيع رواتب ا
ــا فــئـات مــحــدودة بــحـسب وا

أن (إجـــــمــــالـي قــــيـــــمــــة رواتب
ـتقـاعدين والـرعاية وظـف وا ا
يتجاوز  50 مليار دوالر سنوياً
مـــؤكـــداً ضـــرورة الـــعـــمل عـــلى
ــــئـــة مـن هـــذا حتـــويل  10 بــــا
االنـــــفـــــاق لـــــصــــالـح االنـــــتــــاج

احملــــلي).
ـالــيـة فـيــمــا كـشــفت الــلـجــنــة ا
الــنــيــابــيــة عن تــقــد مــقــتــرح
لتـدارك االزمـة االقتـصاديـة التي
تـشـهـدهـا الـبالد بـعـد انـخـفاض
ــيـا من خالل اســعـار الـنــفط عـا
الـلــجـوء الى االدخــار االجـبـاري
.وقـال عـضـو الـلـجـنة لـلـمـوظـف
جـمـال كـوجـر في تـصـريح امس
ان (الــــوضع الــــعـــام لــــلــــعـــراق
ر بـأزمـة اقتـصـادية ـنطـقـة  وا
حادة والـدولة وضـعهـا يخـتلف

ـشـاريع اخملـتـلـفـة اذ وقع عـبـر ا
الـــدلـــيـــمـي في وقت ســـابق اول
ــــطـــورة عــــقــــد مع الــــشـــركــــة ا
ـستـثـمـرة إلنشـاء مـدن زراعـية ا
وصـنـاعـيـة وجتـاريـة ضـمن ذلك
ـشـروع لــتـشـغـيل الـشـبـاب في ا
مـحـافـظـة ذي قـار الـذي سـيـوفـر
أكثـر من الـفي فرصـة عمل خالل
الـعـام اجلاري ,عـلى امل تـوقيع
ــمـاثـلـة في ـزيــد من الـعـقـود ا ا
احملافظات األخرى بهدف توفير
أكــثـر من مــئـة ألف فــرصـة عـمل
فيهـا وذلك بعد اسـتكمـال جميع
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة واإلدارية
ـصرفي بشقيه ودخول القطاع ا
احلـكـومـي واخلـاص في تـمـويل

شروع. هذا ا
في سيـاق متـصل اعلن الـدليمي
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تـعـقد الـلـجنـة الـعلـيـا للـمـشروع
الــوطـــني لـــتــشــغـــيل الـــشــبــاب
بـرئـاسـة وزيـر الـتـخـطيـط نوري
الدليمي اليوم االثـن  اجتماعا
شروع ناقـشة تعـميم ا موسعـا 
في عــدد من احملــافـظــات . وقـال
بـيـان مـقـتـضب لـلـوزارة اطـلـعت
علـيه (الـزمان) امس ان (الـلجـنة
ستعقد اجتماعها اليوم برئاسة
شروع ناقشة اطالق ا الدليمي 
في مــحـافــظـات اخــرى). وكـانت
الــــوزارة قــــد اعــــلــــنـت في وقت
سـابق عن تـوقـيع اول عـقـد عمل
شروع الوطـني لتشغيل ضمن ا
الـشـبـاب الـذي سـيـوفـر اكثـر من
الفي فرصـة للعاطـل عن العمل
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ـاضي والشعب العراقـي وشعوب العالم اخملـتلفة تمر منذ مارس ا
بـتـجـربـة مرة غـيـر مـسـبـوقـة لم يشـهـد لـهـا مـثيـال في التـاريخ وهي
ــنـازل واحلــظـر عـن الـتــجـوال واخلــروج إلى الــعـمل احلـجــر في ا
ـسـاجد والـدوائـر احلكـومـية  دارس واجلـامـعات واألسـواق وا وا
ــدن وشــوارعــهــا الــرئــيــســيــة بــاحلــواجــز وقــد قــطــعت أوصــال ا
الـكــونـكـريــتـيـة وصــار من يـغــادر مـنـزله دون ســبب مـقــنع عـرضـة
ـالـيــة  ولم يـعــد هـنــاك مـقـاه وال لـلــسـجن واإلهــانـة والــغـرامــات ا
جتمعات وال موالت وال حـدائق عامة وال كافيـهات وال ما يشير إلى

حياة أو حركة .
في العراق الذي يعاني من أزمات لها أول وليس لها آخر ويضرب
الـفــسـاد فــيه وتـهــدر األمـوال وتــعـصف اخلـالفـات الـســيـاســيـة به
وتــتـصــارع دول ومـؤســسـات فـي سـاحــاته عــسـكــريـا وســيـاســيـا
وإستـخبـاراتـيا وإقـتصـاديـا   ضرب فـيروس كـورونـا بقـوة وبرغم
مــحـدوديـة اإلصــابـات لـكن اخملــاطـر تـكــمن في حـالــة الـرعب الـتي
نــشـرهـا فـي الـعـالم وصــار كل شيء مـحـســوبـا بـدقــة وكل يـخـاف
اآلخـر وال يـقتـرب منه وحـتى أفـراد األسرة الـواحدة جـعـلهم الـوباء
مـستائـ قلقـ يشكـون ببعـضهم الـبعض وتمـضي بهم األيام إلى
اجملهول بـينـما الـسلـطات السـياسـية واألمـنيـة وخاليا األزمـة تلعب
بهـم كما الريـح ح تضرب أشـرعة سفـينة تـائهة في بـحر متالطم

األمواج ال يستقر وال يهدأ .
بـدا الـتـذمـر يـنــتـشـر في الـنـار كـالـهــشـيم وصـارت الـشـكـوك أمـرا
معـتـادا واألسئـلـة تتـكـاثر عن احلـظـر وجدواه وآلـيـات تطـبـيقه وعن
ذوي الدخل احملدود وإنهيار اإلقتـصاد وغياب احلكومة عن دورها
نشود وإنشغـالها بعمل إستعراضي ال غـير وهي تظهر بكمامات ا
سؤولـون بقـفازات بالسـتيـكية أمـام الشـاشات ويـتبـاهى النـواب وا
ـفاخـرة والـتـباهي يـرفعـون أيـديـهم ليـراهـا الـناس وكـانه نـوع من ا
والـتـمـيــز بـيـنـمـا شـكــاوي األسـر الـفـقـيـرة واجلـائــعـة تـتـعـالى وهي
مـحجورة في بـيوتـها وأزقتـها الضـيقـة بال حلول وال جـدوى فصار
ـؤكـد أن احلـظـر سـالح سـيـاسي فـرضــته حـكـومـة فــاشـلـة تـريـد ا
التخـلص من عجزها وتردي بنـيتها التـحتية الصـحية بالهروب إلى
حـلول ال قيـمة لهـا خاصة مع مـضي الوقت وتـزايد حاجـات الناس
وتـعطل حـياتهم حـتى بدأوا يـشعـرون بأن احلظـر مثل سـيوف حتز

رقابهم .
فـهل سـيـستـمـر كـورونـا لـعبـة بـيـد الـساسـة الـعـراقـي
لـيتـخلـصوا من األسـئلـة واألعبـاء ومطالـب الناس
الــعـاديـ وحــرمـانـهـم ولـيـســتـمـروا في حــمـايـة
رهق سـلطتـهم التي يـفضـلونهـا على الـشعب ا

شتت في تيه ال يكاد ينتهي .  وا
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ــعـنـفـة مالك حـيـدر شـيع جـثـمـان ا
الـزبــيـدي الى مـقـبـرة وادي الـسالم
الــتي تـوفـيـت مـتـأثـرة في الـنـجف 
بــحــروقــهــا فــجــر يــوم امس داخل
ـركـزة  فــيـمــا اعـتــقـلت الــعـنـايــة ا
القـوات االمنية والـد طفلـة تبلغ من
العـمر  10 سـنوات بـتهـمـة تعـنيف
ابـنـته وكــسـر سـاعـديــهـا بـواسـطـة
لـوح من اخلشب  وفي ظل ارتـفاع
ضحايا الـعنف االسري في البالد 
تـتـصـاعـد دعـوات تـشـريـع الـقـانون
ـــواجــهــة ــغــيـب مــنــذ ســـنــوات  ا

زمن .  اضطهاد اجملتمع ا
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وقال شـهود عيـان لـ (الزمان) امس
ان (جثمان الزبيدي وري الثرى في
مــقــبــرة وادي الـسـالم بــالـنــجف )
ــعــنـــفــة تــوفــيت الفـــتــ الى ان (ا
مــتـأثــرة بـحـروقــهـا الــتي تـســبـبت
بـتلـوث الـدم وتوقف كـلـيتـاها وهي
ـركــزة في راقــدة داخل الــعــنــايــة ا
ـســتـشـفى). وكــانت الـزبــيـدي قـد ا
أقــدمت عــلى حــرق نــفــســهــا جـراء
عــنف أسـري مــتـواصل مـن زوجـهـا
ئة وعائلـته ونالت احلروق  50با
مـن جـسـدهـا الــذي أخـذ يـعـاني من
الــتــســمم ولم تــخــرج من مــرحــلـة
اخلـطـر وفق مـا كـشـفت شـقـيـقـتـها
في وقـت ســـابق.وطـــالـــبت عـــضـــو
مـــجــلس الــنــواب عـــالــيــة نــصــيف
رئـاســة مـجــلس الـنــواب والـلــجـان
ــنــظــمـات ــعــنــيــة وا الــنــيــابــيــة ا
احلــقــوقـيــة بــالـعــمل عــلى تــشـريع
قـــــانـــــون مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــعـــــنف
األســري.وقـالـت نـصــيـف في بــيـان
غدورة  الزبيدي توفيت امس ان (ا
 مـتــأثـرة بــاحلـروق الــبـالـغــة الـتي

تـعرضت لـها بـسبب تـعنـيفـها وفق
مـــــــا ســــــــتـــــــظـــــــهـــــــره نـــــــتـــــــائج
وأضــافت ان (الـنــهـايـة الـتــحـقـيق)
ـأسـاوية الـتي تـعـرضت لـها مالك ا
مـكن أن تـتـعرض لـها أي كـان من ا
امــرأة تــعــيش في دولــة ال تــضــمن
احلماية الكافية للمرأة من العنف).
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مــشـيـرة الى ان (الـعـراق وبـضـمـنه
إقـلـيم كـردسـتـان يشـهـد الـعـديد من
ـرأة ـمـارسـات اإلجـرامـيـة بـحق ا ا
ويـشـهـد حـاالت انـتـحـار نـسـاء كـما
يــــحـــدث في الــــوسط واجلـــنـــوب)
وطـالــبت نــصــيف رئـاســة مــجـلس
ـعنـية الـنـواب واللـجـان النـيـابيـة ا
ـعــنــيـة ـنــظــمــات احلـقــوقــيــة ا وا
رأة والطفل (بـالعمل معاً بحقـوق ا
عــلى تــشــريع هــذا الــقــانــون الـذي
سـيضـمن لـلمـرأة حقـهـا). واعتـقلت
القـوات االمنية والـد طفلـة تبلغ من
الـعـمر  10 سـنـوات بـعـد تعـنـيـفـها
وكــســر سـاعــديــهــا بـواســطــة لـوح
اخلشب . وتناقلت مواقع التواصل
االجـتـمــاعي صـورا تـظـهــر بـشـاعـة
التعذيب ووجود اثار وكدمات على
وجه وعيني الطـفلة . وقالت شرطة
قــضـاء ســامــراء في بــيــان اطــلـعت
عــلـيـه (الـزمــان) امس ان (االب عـزا
سبب االعتداء على ابنته وتعنيفها
ـعيشية  الى احلالة االقـتصادية وا
الـصـعـبـة و عــدم مـقـدرته عـلى سـد
احتـياجاتـها وان والدتـها منـفصلة
عنه مـنذ سـنة تـقريـبا) مشـيرا الى
ان ( وبــــعـــد االخــــبــــار الـــوارد الى
الـشـرطـة اجملتـمـعـية وقـسم حـمـاية
االســرة في مـحــافــظه صالح الـدين
اســتــطــاعــوا اصـطــحــاب االب الى
مـــركـــز الـــشـــرطـه وقـــرر الـــقـــاضي

ال يخـفى على  أحد  من أبـناء هذا الـبلد الـطيب  ما لـلتظـاهرات التي
اضـية قبل حضر الـتجوال وتوقـفت بسببه من أثر شهدتهـا األشهر ا
بـإشـاعـة  روح الــتـفـاؤل وبث الـروح الـوطــنـيـة لـعـمــوم الـنـاس فـأبـنـاء
العراق كسروا جدار اخلوف بقوة  ,ورسموا مشهدا مشّرفا سيضل
العراقيون يتشرفون بظهوره في سماء حياتهم واستمراره وهو يغذي
حـيـاتهم بـالـقوة والـعـزة حتى يـتم إعـادة العـراق الـعظـيم الى أحـضان
ابناءه الشرفاء  والقضاء على األدوات التي أساءت لتاريخه ووجوده

وعظمته وقدمته   الى االخرين تابعا ذليال  .
ان معركة الشعب الـطيب األصيل مع القوى السيـاسية احلاكمة التي
ال تـعـرف مـاذا تفـعل سـوى ان تـرهن البـلـد بـأيادي خـارجـيـة وتفـتـخر
بـذلك بـحجـج عقـائـدية وطـائـفـية وصـراعـات  مع آخريـن متـطـرف من
الـطوائف األخـرى وقامت بـتـمزيق الـبلـد والسـيـر به نحـو الهـاوية وهم
يعـتبـرون ذلك نصـرا ألنهم وقـفوا ضـد من يقف أمـامهـم وهو مخـتلف
مـعـهم عـقــائـديـا وهـكـذا نـظــر الـطـرفـ عـلى أن قــيـمـة وجـوده تـمـكن
ـقـابل بل ويـكـفـره ويـضـعه في خـانة بعـقـيـدته الـتي يـخـتـلف بـهـا مع ا
العدو احلـقيقي مـتناسيـا او متغـافال من ان هذا الصـراع قاد العراق
الى مـنــحــدر الـوجــود واصـبـح في ذيل الــقـائــمـة فـي كل شيء سـوى
الـفـساد والـتـبعـيـة  وان مصـيـر ماليـ العـراقـي اصـبح في خـطر ,
هـذا األمر ال يـنـظر له من يـقـوم بقـيادة الـبـلد الـيـوم ومن هنـا وضعت
الـطبـقـة السـياسـيـة نفـسهـا في خـانة الـعدو لـلشـعب الـذين يشـاهدوا
وت وت ال بل ا وبأم اعينـهم ان احلياة في العـراق أصبحت شقـيقة ا
ـرء الى إرادة الـسمـاء التي هي ـمات سـيـحيل ا أرحم وأفـضل كون ا
بالـتـأكيـد أرحم وأكثـر اهتـمامـا بالـبشـر من إرادة األرض التي رضت
لـنـفـسـها ان تـكـون تـابـعة وذلـيـلـة لألجـنبـي وهذا مـا يـرفـضه الـشعب
ـوت بكرامة خـير من العـيش بذلة رفضـا قاطعـا منطـلقا من مـعادلة [ا
ـعـادلة أعـاله والتي ظـهـرت لـلـوجود في ذلك واهـانـة]. ومن هـنا فـان ا
ـشـهـد الـتـشـريـني الـرائع بـدأ احلديـث عنـهـا الـيـوم حـ أكـد أبـطال ا
شرّفة حال إعادة واقف ا االنتفاضة عزمهم على إعادة احلياة لتلك ا
احلياة الـطبيـعية للـعراق والقـضاء على ذلك الـفايروس الذي وقف في
طـريق اسـتـمـرارهم بـالصـمـود والـتـحـدي لتـلك الـقـوى الـتي لم حتـترم
ارادتهم ابدا.   وفـي موقف سيـاسي متصل ان الـطبقـة السيـاسية ما
زالـت بل وزاد إصـرارهـا عــلى خـرق االســتـقالل الــسـيـاسي لــلـعـراق
والـعـمل عـلى اعـادته لوضـعه الـطـبـيعـي فرفـضت أول مـرشح لـرئـاسة
الــوزراء بــعـد اســتــقــالــة احلــكـومــة الــتي مــا زالت تــعــمل ألنه رفض
هـيمـنـتـهم عـلى قـراره بـتـشـكيل حـكـومـة مـسـتـقـلة تـأخـذ عـلى عـاتـقـها
يل إليران النهوض بالعراق من جـديد ورفضت الثاني فقط ألنه ال 
برغـباته وتـوجهـاته وعقـيدته الـسيـاسية  ,وكأن ايـران هي ربُ العراق
ـسـؤولـة عـنه تـاريـخـيـا وحـاضـرا وهي الـتي خـلـقـته من الـعـدم وهـي ا
ومستقبال وهي من تطعمه إذا جاع وهي من تقبض روحه يوم تقبض
وال يــــبـــقـى أحـــدا عـــلـى األرض وهي من األرواح 
حتاسبه يوم العرض انا لله  وإنا  إليه راجعون.
عــاش الـعــراق بـلــد الـرجــال   األصالء الـنــجـبـاء

الشرفاء

w½«bL(« ÊU³CG « ”«d

تــوقــيـــفه وتــســـلــيم الــطـــفــلــة الى
والـدتهـا لغـرض احملـافظه عـليـها).
وكشـفت قيـادة شرطـة محـافظة ذي
قـــار  عن تــفـــاصــيل  مـــقــتل إمــرأة

حامل بناحية النصر .
وقالت القـيادة في بـيان  إن ( مركز
شـرطة نـاحيـة الـنصـر  تلـقى بالغا
قـتل امـرأة من موالـيد  2000من
خالل اطـالق الـــــرصـــــاص نـــــحــــو
رأسـهـا فـتـوجـهـت الـقـوات األمـنـية
ـكـان احلـادث وقـامت بـنـقل اجلـثة
إلى الــــــطـب الــــــعــــــدلي إلكــــــمــــــال
اإلجـراءات الـقـانـونــيـة لـهـا) الفـتـا

إلى أن (مـجـريــات الـتـحــقـيق حـتى
اآلن تـشـير إلى أن احلـادث انـتـحار

رميا بالرصاص).
وتابع أن (والد اجملنى عليها تقدم
بــشـكــوى أمـام مــركــز الـشــرطـة في
الناحية ضد زوجـها بتهمة ارتكاب
ة القتل بحق ابنته) مؤكدا أن جر
(القوات األمـنية أوقـفت الزوج على
تحدة ذمة التحقيق).وحثت األ ا
في الـعــراق مـجــلس الـنــواب عـلى
اإلسـراع في إقرار قـانـون منـاهـضة
العنف االسري وسط تـقارير مثيرة
للقـلق عن إرتفاع في حـاالت العنف

الـــقــائم عـــلى الــنــوع االجـــتــمــاعي
والـعـنف األسـري في جـمـيع أنـحاء
الـبالد وخــاصـة مع تــزايـد وتــيـرة
الـتّـوتــر بـ أفـراد األسـرة نــتـيـجـة
ـنــزلي بــسـبـب جـائــحـة لــلــحـجــر ا
كـــورونــا.وجــاء في بــيـــان لــبــعــثــة
ــيــة في الــعـراق  أن ــنــظـمــة األ ا
ـتـحــدة لـلــسـكـان (صـنــدوق األ ا
ـتـحـدة حلـقـوق ومــفـوضـيـة األ ا
ـتــحـدة اإلنــسـان ومــنـظــمــة األ ا
لـلطـفولـة اليـونيـسيف وهـيئة األ
تـحدة للمـرأة في العـراق يعربون ا
عن قلـقهم من إرتـفاع وتيـرة العنف

األسري في ظل جـائحـة كورونا مع
نشر تقاريـر إعالمية عن العديد من
حـاالت الـعـنف هـذه خالل األسـبوع
نصـرم منهـا تقاريـر عن إغتصاب ا
امـــــرأة من ذوي اإلحـــــتـــــيـــــاجــــات
اخلاصة وإعتـداء زوجي وإنتحار
امرأة جراء العـنف االسري و قيام
امــرأة بــإشــعــال الــنــار بــنــفــســهــا
لــلـســبب ذاته وكـذلك أذيــة الـنـفس
ـتـكررة بـسـبب اإلساءة الـزوجـية ا
والـــتـــحـــرش اجلـــنــسـي بــشـــخص
قــاصــر وغـيــرهــا من اجلـرائم ذات

الصلة).

عنفون من ابيهم يتلقون العالج nOMFð∫ االطفال ا
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كـــشف مـــركــزاالعـالم الــرقـــمي  عن
تــنــامي وازديــاد اعــداد حــســابــات
اعـضــاء تـنـظـيم داعش وانـصـارهم
على منـصات التـواصل االجتماعي

وخصوصا فيسبوك.
ــركــز. فـي بــيــان تــلــقــته واوضح ا
(الـــزمـــان) امس ان (هـــذه الـــعــودة
ـاضـيـة التي جـاءت خالل االشـهر ا
رافقت ازمـة جائـحة كـورونا و ادت
الى تأخـير استـجابة دعم فـيسبوك
لطلبـات حذف احلسابـات ) مضيفا
ان (اعــضـاء داعش ومن يــسـانـدهم
اسـتـغـلـوا الـفرصـة وبـدأوا بـانـشاء
حـسـابـات جـديـدة او اعـادة تـفـعـيل
ــة وقـامــوا بـنــشـر حــسـابــات قـد
عمـليـاتهم االرهـابيـة والتـرويج لها

نصة ). عبر ا
w½U−  Z¹Ëdð

ــســـتــخـــدمــ من ــركـــز ا وحـــذر ا
ـنشـورات حتى (التـفـاعل مع هذه ا
لــــو كـــان بــــانـــتــــقـــادهــــا من خالل

الـتـعـليـقـات او مشـاركـتـها ألن ذلك
يــؤدي الى الــتــرويج اجملــاني لــهــا
دون قـصـد) داعـيـا شركـة فـيـسـبوك
الـى(ايــــقــــاف هـــــذه احلــــســــابــــات
واغالقــــــهــــــا فـــــورا) كــــــمــــــا دعـــــا
ــســـتــخـــدمــ الـى (تــضـــافــر كل ا
ـد االرهابي من واجـهـة ا اجلـهـود 
ـــكــثـف عن هــذه خـالل الــتـــبــلـــيغ ا
احلـسـاب لـتـسـهيـل مهـام فـيـسـبوك
في اغالق هذه احلـسابـات). واشار
البـيان الى  ( اغالق فـيسـبوك آالف
احلـسابـات الداعشـية عـلى منـصته

اضية). خالل السنوات ا
wÐU¼—« »U Š

مـوضـحـا ان ( فـيـسـبـوك كـان يـقوم
بــحـــذف احلــســاب االرهـــابي بــعــد
ــسـتــخــدمـ الــتــبـلــيغ عــلــيه من ا
بـــدقـــائق). مـن جـــهـــة اخـــرى حــذر
تقرير مـستخدمي نظـامي التشغيل
 iOSوأنــدرويـد من حــمـلــة جـديـدة
وخـطـيرة لـبـرامج التـجـسس. وقال
الـتقـرير ان  عـملـية احـتيـال حتاول

جــــذب األشــــخــــاص الســــتــــخـــدام
عـلومات تطـبيـقات زائفـة تتـعلق 
بـشـأن فايـروس كـورونـا والـعمالت
ـشفـرة واستـرداد األموال. ووفـقا ا
لــشـركــة تـرانــد مــايـكــرو ومـقــرهـا

طـوكـيـو بـالـيـابـان فـقـد وقع إنـشاء
راوغـة هذه تـطـبيـقات الـتـجسـس ا
ـكن لــكل من آيــفــون وأنـدرويــد. و
لـهـذه التـطـبيـقـات سرقـة مـعلـومات
مـــثـل الــدردشـــات عـــبـــر اإلنــتـــرنت

وقــوائم جـهـات االتــصـال والـصـور
ــوقع. ومع ذلك وحــتى بــيــانــات ا
يـبـدو أن تـطـبـيـقـات  iOSقـد قـلـلت

علومات. من قدرات سرقة ا
d¹uD² « bO

وأشـــــــارت  الــــــــشــــــــركــــــــة إلى أن
ــا ال تــزال قــيــد (الــتــطــبــيــقــات ر
ــا تـنــتــظــر الـوقت الــتــطـويــر ور
ــنـاسب لـضخ الـرمـوز اخلـبـيـثـة). ا
ومن ب الـتطـبيـقات اخلـطرة التي
رصدها التقرير  تـطبيقان متاحان

تاجر اإللكترونية في ا
Concipit 1248 يـطــلق عـلــيـهــمـا

Concipit Shop.و
 غير انه لم يعد بإمكاننا رؤية هذه
التطبيقـات على متجر غوغل بالي
سـتخـدم ا قـام بعـض ا ولـكن ر
بـتنـزيـلـهـا بـالـفـعل قـبل حـذفـها من
تـجر اإللكـتروني رسمـيا.ووجدت ا
تـرانـد مـايكـرو بـالفـعل الـتـطبـيـقات
اخلـطــرة عـنــد الـنــظـر إلى تــطـبـيق
Coronavirus Up- زائف يــسـمى

 datesوكـان هـذا الـتـطـبـيق يـسـرق
علومات من هواتف أندرويد. ا

ويـبـدو أن جمـيع الـتطـبيـقـات تأتي
Concipit 1248 من شركـة تسمى
تـملك مـوقع ويب شـرعيـا يدعي أنه
اول مــنـصــة اســتـرداد نــقــدي عـلى
 .Blockchainومــع ذلـك فــــــــــــــإن
 Concipit 1248 مـرتـبط أيـضا بـ
 Cashnow.ee وهــــو مــــوقع ويب
يحظر بـرنامج مكافحـة الفيروسات

اجليد من الوصول إليه.
 وقــالت شـركـة تــرانـد مـا يـكـرو  ان
الـتـرمـيـز داخل الـتـطـبـيـقـات يـشـير
ـــة إلـى أن مـــنـــشـــئـي هـــذه اجلـــر
اإللـكـتـرونـية هم هـواة. من جـهـتـها
أخـبـرت شــركـة آبل تـرانــد مـايـكـرو
أن آلــــيـــة األمـــان  sandboxقـــادرة
عــلى اكــتـشــاف هـذه الــســلـوكــيـات
الـضارة وحـظرهـا. امـا إذا كنت من
مــــســــتــــخـــــدمي أنــــدرويـــــد فــــمن
ـســتـحــسن تـنــزيل بـرنــامج جـيـد ا

كافحة الفيروسات.

تـدفقة (احملـاصيل الزراعـية االيرانـية ا
من مـعـبـر برويـز خـان في منـطـقة كالرا
ضــمن حـدود اقـلـيم كــردسـتـان بـاجتـاه
ديـــالى تــؤمن نـــصف حــاجــة االســواق
بــالـوقت الــراهن الن االنـتــاج احملـلي ال
يــلـبي احلـاجــة الـفـعــلـيـة) .واضـاف ان
(جـــزءً كـــبـــيــرا مـن احملــاصـــيل يـــذهب
بـاجتاه بغداد ومحافظات اخرى) الفتا
الـى ان ( اي قـــــرار بــــإيـــــقـــــاف تـــــدفق
احملــاصـيل سـيـؤدي الى ارتــفـاع كـبـيـر
لـألسعار) وتـابع ان (االنتـاج احمللي ال
يــــغــــطـي احلــــاجــــة لـألســــواق في ظل
الظروف الراهنة) على حد تعبيره . من
ائـية في ـوارد ا جـانبه  كـشف مـدير ا
ـعـمــوري عن سـبب احملــافـظــة مـهـنــد ا
االنـخــفـاض الـكـبـيـر في مـنـاسـيب نـهـر
ـعـمـوري إن (الـتـصريف ديـالى. وقـال ا
الــكــامل من ســد حــمـرين شــمــال شـرق
بـعـقوبـة يبـلغ حالـيا 115مـترا مـكعـبا/
ثــانـيــة مـنــهـا مـئــة مـتــر مـكــعب تـذهب
بـاجتـاه األنـهر الـرئـيـسـة اخلمس وهي
خـريـسـان ومهـروت و الـروز واخلالص
و 15مـتـرا مكـعبـا مـنهـا  تذهب بـاجتاه
نـهر ديالى)  مـبينـا ان (زيادة اطالقات
ـــيــاه بــاجتـــاه االنــهـــر اخلــمس جــاء ا
لــتـامـ مــا يـعــرف بـالـريــة الـفـطــامـيـة
لـلـمـحـاصـيل الـزراعـيـة وهـمـا احلـنـطـة
والـشـعـير قـبل مـوسم احلصـاد)  الفـتا
إلى أن  ( اطالق 15مترا مكعبا في نهر
ديـالى اجراء مؤقت سيتـسمر لغاية 20
نــــيــــســـان اجلــــاري ومـن ثم ســــتـــزداد
ــائـيــة ويـعــود الـنــهـر الى االطالقــات ا
ناسيب) . وضعه الطبيعي من ناحية ا

ـــنــاصـب ســيـــجــري بـــعــد ان (حـــسم ا
تــشــكــيل احلـكــومــة الــقـادمــة من خالل
ـان تــشــكـيل جلــان مــشـتــركـة مـع الـبــر
لـــوضع آلــيـــات تــســهم فـي حــسم هــذا
ــلف الــذي يـشــمل مـحــافـظــات اخـرى ا
بــســبب وجــود الــكــثــيــر من الــوحـدات
االداريــة ســواء اقـضــيـة او نــواحي مـا
زالـت تدار بالـوكالة) واشـارت الـدايني
ــنـاصـب كـانت الـى ان (مـهــمــة حــسم ا
مـنـاطـة بـاجملـالس احملـلـيـة قـبـل صدور
قـــــرار حـــــلــــهـــــا). بـــــدورهــــا  افـــــادت
قــائــمــمــقــامــيــة  قــضــاء خــانــقــ بـان
احملــاصـيل الــزراعـيــة االيـرانـيــة تـؤمن
نــصـف حــاجــة اســواق احملــافــظـة وان
جــزءا كـــبــيــر.ا مــنــهـــا يــذهب بــاجتــاه
مـــحــافــظـــات اخــرى.  ونــقـل بــيــان عن
قـائممـقام القـضاء دليـر حسن القول ان

الــفـريـق حـلــيم فـرهــود حلــسم مـلف
احــتـسـاب مـدة الــغـ في الــتـرقـيـة.
وشــدد الـيــاســري في بـيــان اطــلـعت
عـليـه (الزمـان) امس عـلى ان (تـنـجز
كن الـلجـنـة اعمـالـها بـاسـرع وقت 
لـــرفع الـــغــ الـــذي اصــاب ضـــبــاط
الوزارة جراء تأخر تـرقياتهم المر ال
دخل لــــهـم به ومـن جــــمـــــيع دوائــــر
ن لـديهم الوزارة) داعـيـا جـميـع (
تــأخـــيـــر في احـــتــســـاب الـــغــ من
الــضــبــاط الى مـــراجــعــة الــلــجــنــة)
مشـددا عـلى عدم الـسـماح  بـأي غ
لـلـمنـتـسـبـ وضرورة مـعـاجلـة هذا
ــلف وحـســمه بــشـكل شــامل.وكـان ا
اليـاسري قـد بـحث مع وزير االعـمار
واالسـكان والـبلـديـات العـامـة بنـك
ريكاني  تخصـيص اراض للـضباط
ــوظــفــ وعــوائل ــنــتــســبــ وا وا
الــشــهـداء واجلــرحــيـفـي قـوى األمن
الــــداخــــلـي. واقــــتــــرح الــــيــــاســــري
تــــخــــصــــيـص قــــطــــعــــة أرض لــــكل
ـوظــفـ ــنــتـســبـ والــضـبــاط وا ا
ـدنـيـ واجلـرحى وذوي الـشـهداء ا
وحــسب الــرقـــعــة اجلــغـــرافــيــة. من
جـــانــبه ابــدى ريــكـــاني اســتــعــداده
وضـوع بـعد إكـمال لـلتـعاون بـهـذا ا
إجـراءات تـخــصـيص قـطع األراضي
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اطــلــقـت وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
ــركــزيــة اســتــمــارة الــتـــعــيــيــنــات ا
خلـريجي اجملـمـوعة الـطبـيـة على ان
يـكـون تــعـيـيـنـهم بـعـد اقـرار مـوازنـة
الــعــام اجلـاري . وقــالت الــوزارة في
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه
هن (استنادا الى قانون تدرج ذوي ا
الــطــبــيــة والــصــحـيــة رقم 6 لــســنـة
2000 تُعلن دائرة التخطيط وتنمية
ــــــــــوارد فـي الــــــــــوزارة عـن اطالق ا
االســتــمــارة األلـكــتــرونـيــة اخلــاصـة
الكـات الـطبـيـة والصـحـية بـتوزيع ا
والــتــمـريــضــيـة مـن خـريــجي الــعـام
الدراسي 2018 -2019 الدور االول
أجل رفــد مــؤســســـاتــنــا الــصــحــيــة
الكـــات الـــطـــبــيـــة والـــصـــحـــيــة بـــا
والتـمـريضـية ) مؤكـدة ان (التـعي
ــوازنـة الــعــامـة يــكــون بــعـد إقــرار ا
االحتــاديـة لـلــعـام اجلـاري  وتــوفـيـر
الدرجـات الوظـيفيـة والتـخصـيصات
ــالـيـة) ـالــيـة لــهم من قِـبل وزارة ا ا
واوضح الــبــيــان ان (الــتــقــد عــلى
االستـمارة االلـكتـرونيـة يكـون ابتداء
من اليـوم االحد  حـسب جدول زمني
محدد  وعن طـريق الرابط الذي حدد
سابقا) مشيرا الى انه (سيتم تِباعا
فتح االستمارة االلكترونية خلريجي
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دعت الـنائـبة عن محـافظة ديـالى ناهدة
الـدايـني  الى استـنفـار أمـني استـباقي
لـتفـادي حرائق احلنـطة داخل محـافظة
ـتـهـمـ ديـالى مــؤكـدة عـدم اعـتـقــال ا
بــافــتـعــال احلــرائق الــسـابــقــة .وقـالت
الـدايـني في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ـــــوسم إن ( حـــــرائق احلـــــنــــطـــــة في ا
اضي التهمت آالف الدوا في ديالى ا
ـنـاطق ـئــة مـنـهــا كـانت فـي ا و  70بــا
احملـررة ) مـشـيـرة إلى أن ( عـدداً لـيس
ــزارعـ تـكـبــدوا خـسـائـر بــقـلـيل من ا
فــادحـــة وفــقــدوا مــصــدر رزقــهم لــعــام
كــامل) مــؤكـــدة ان (الــتــحــقــيــقــات في
حـرائق احلـنـطـة لـم تـعـرف تـفـاصـيـلـها
تورطـون بها والسـيما أن ولم يُـعتـقل ا
ـساحات التي التهمتها النيران كانت ا
) ودعت الــــدايـــني  إلى كـــبــــيـــرة جـــداً
(إطالق حــالـة اسـتـنـفـار مـبـكـر لـتـفـادي
مـوسـم آخـر لـلـحـرائق تـزامـنـا مع  بـدء
مــوسم احلـصـاد الــذي سـيـنــطـلق بـعـد
ا يسـتدعي اتخاذ خطوات أسـبوع 
مـبكـرة في ظل القلـق الذي ينـتاب أغلب
ـــنـــاطـق احملـــررة بـــالـــوقت مـــزارعـي ا
الــراهن خــوفـاً عــلى مــصــدر رزقـهم مع
وجـود نـشاط خلاليـا نـائمـة مـتطـرفة) .
وفـي شــأن اخــر تــطــرقت الــدايــني الى
عـــدم حــسم ادارة أربع وحــدات إداريــة
فـي احملــافـــظـــة  . واوضـــحت ان (اربع
ـــقـــداديـــة وحـــدات اداريــــة ومـــنـــهــــا ا
ومـندلي جرى التريث في حسم إدارتها
بـاألصـالة وابـقاؤهـا ضمن واقع االدارة
بـالـوكالـة بالـوقت الراهن) مـشـيرة الى

الـدور الثـاني لـلـعـام الدراسي 2018
-2019  وخـــــريـــــجي جـــــامـــــعــــات
كردستـان  وخريـجي اجلامعـات غير
ــشـمـولــ ضـمن قـانـون الــعـراقـيـة ا
التدرج الطبي والصحي رقم 6 لسنة
2000) واضــاف انه(سـيــتم حتــديـد
آليات تـعيـ خريجي كـليات الـعلوم
ـذكــورة ضــمن الـتــعـديل والــفـئــات ا
الــثـــالث لـــقــانـــون الـــتــدرج الـــطــبي
ـوازنـة). من والـصــحي بـعـد إقــرار ا
جـهــة اخـرى  وجه وزيــر الـداخــلـيـة
ياس طاهر الياسري بتشكيل جلنة
الي عليـا برئاسـة الوكيل اإلداري وا

ناهدة الدايني 
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ــهــدي مـــحــمــد تــوفــيق عــبــد ا
عالوي قــصي الـسـهــيل أسـعـد
الـــعــــيـــدانـي عـــدنــــان الـــزرفي
مــصـطــفى الـكــاظـمي. من يــهـدم
اجلسر يشعل احلرب والعكس
أصـح. ألنَّ الــــــرعـب يـــــــدفـع إلى
الـــبـــحـث عن الـــنـــجـــاة وعـــنـــد
الــوصـول إلـى الـنــجـاة يــتــبـيَّن
الــــــــهـالك فـي أوضـحِ صــــــــورة!
فـــاحلـــرب عـــلى مـــحـــور الـــشـــر
الســـتــــئـــصـــالـهِ جـــرَّت شـــروراً
مـتـعـاقـبـة تـبـدو بال نـهـايـة. إلى
ـا سـنـقول قـريـباً: درجـةٍ أنـنا ر
لــقـــد كـــان كـــورونـــا هــو الـــزمن
اجلميل! كما قلنا بعد مرور عقدٍ

أعلـنت احلرب عـلى مـحور الـشر
أفغانـستان والعـراق وليبيا رغم
كل التنازالت والتعويضات التي
دفــعــهـــا الــقـــذافي. واســـتــمــرار
تـــصــريــحـــات بــوش مـن بــدايــة
احلـرب حــتى آخـر حلــظـة له في
الــــبــــيت األبــــيض: إنَّ الــــشـــعب
دني أو العسكري األفغاني ا

ليسوا أعداءً ألمريكا! إنَّ الشعب
الــعــراقي لــيـس عــدواً ألمــريــكـا!
وهــذا لن يــخـتــلف كــثــيــرًا عــمَّـا
سـنـشـهـده فـي حـيـاتـنـا بـعـد أنْ
ــاضي أو يــنــجـرَّ كــورونــا إلى ا
بـعــد حـدوث أو ســقـوط اجلــسـر
بــ طـــهــران وواشــنــطن: عــادل

عـلـى حـرب الــثـمــاني ســنـوات:
الثـمانينـات هي الزمن اجلميل!
الوظـائف مـتوفـرة الـكهـرباء ال
تنقطع وال يوجد حظر للتجوال
إال يـــومــــاً واحـــداً لــــلـــتــــعـــداد
الـــــســـــكــــانـي واحلــــرب عـــــلى
احلدود مستمـرة لكنها بعيدة
ـا الـيــوم فـقــد دخــلت احلـرب أمـَّ
بيـوتنـا وشوارعـنا وال كـهرباء
وال مـاء شـرب وال مسـتـشـفـيات
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جنَـــحَـت طـــهــــران في لــــبـــنـــان
والـعـراق وفي سـوريـا اسـتـعاد
األســد ســيـــطــرته لـــكن جنــاح
ـقـبل طـهـران يـعـتــبـر األسـوأ ا
يـعــتـبـر فــشالً لـواشــنـطن وقـد
يــجـرُّ وراءه فــشالً اقــتـصــاديـاً
وعــسـكـريـاً وســيـاسـيــاً تـخـجل
مــنه وال تــسـتــطـيـع الـتــعـايش
مــعـه وهـو مــا ســيــجــرهــا إلى
احلـرب الـتي ال تـريـد. ولهـذا لم
تــــــرد عــــــلـى صــــــواريخ الــــــرد
ـــتــفق عــلــيــهــا بــ اإليــراني ا
الــطـــرفــ حلـــفظ مـــاء الــوجه
وعـــــدم الـــــتــــورط فـي احلــــرب.
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دهوك

اجلـــولــــة األولى بــــعـــد مــــقـــتل
ســــلـــيــــمـــانـي كـــانـت لـــصــــالح
اخلامنـئي لكن احلرس الثوري
اعـــتـــراف األخــيـــر بـــإســـقـــاطه
الــطــائــرة األوكــرانــيـة خــرجت
مظاهـرات ضد احلرس الثوري
ـا اضــطـرَّ اخلـامـنـئي أنْ يـؤمَّ
صالة اجلـمـعة بـعدمـا غابَ عن
نبـر ثمانيـة أعوام ليدافع عن ا
احلــــــرس الــــــثــــــوري. سَــــــرَّبت
هــا نـشـرت واشــنـطن لـإلعالم أنـَّ
مــنـظــومــة صـواريـخ بـاتــريـوت
لــلــدفــاع اجلــوي في قــاعــدتــهـا
الــــعــــســــكـــــريــــة عــــ األســــد
وانــســـحـــبت مـن ثالث قـــواعــد
عسكرية ألنَّ تكلفة الدفاع عنها
أكـــــــبــــــر من أهـــــــمــــــيــــــتــــــهــــــا
االســتــراتـــيــجـــيــة فـي رِســالــة
تـفـهـمــهـا طـهـران بـالــتـصـعـيـد
ع واحلــرب الــوشــيــكـة. ــتــوقـَّ ا
جنـــحت واشـــنـــطن فـي إقـــنــاع
الـكثيـر بأنَّ طهـران سبب رئيس
الضـطــرابــات الــشــرق األوسط
فـضربَت االقـتصـاد اإليراني من
جـــــانبٍ واحـــــد ومـن اجلـــــانب
اآلخـر فــقـد اســتـطـاعـت طـهـران

حتــقــيق االكــتــفــاء الـذاتـي كــمـا
حدث لبـغداد قبل توقـيع اتفاقية
الـنفط مقـابل الغـذاء سنة 1996
هذه االتـفـاقيـة األكـثر فـساداً في
ـــتــحـــدة هَـــدَمت تــاريـخ األ ا
قـطـاعي الـصـنـاعـة والزراعـة في

العراق. 
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واشــنــطـن حتــاول أنْ تــتـــجــنَّب
حرباً تعلم جـيداً أنَّها غير قادرة
عـلى حــســمـهــا بـالــقـضــاء عـلى
نظـام واليـة الـفـقيـه نهـائـيـاً كـما
فـــعـــلـت مع نـــظـــام الــــبـــعث في
بـغـداد ولـهـذا تـلـوح بـالـعــــصا
مـــنــذ  4نـــوفـــمـــبــر  1979يــوم
احـتـلـوا السـفـارة األمـريـكـية في
طهران وأذلوا الشعب األمريكي
بــوضع مـــوظــفي الـــســفــارة في
أقـفــاص جتـوب شـوارع طـهـران
لـيـتــعـرضـوا لـلــرجم والـشـتـائم
وبـ فـتـرة وأخـرى تـقـرر إعـدام
أحــد األســـرى. واشــنــطن تــريــد
حتـجيم نفـوذ طهـران في بغداد
فاوضات مـستمرة عن طريق وا
بـغـداد أو غــيـرهـا من الـعـواصم

الغربية والعربية.

مع الـتــكـرار الــقَـهــري لـتَــبِـعـات
نهاية احلرب الباردة ثمَّ حادثة

كَحَدثِ جَلَلْ 2001أيلول  11
يتـبعه الـشـر بالـفوضى أعـلنت
َـنـاعـة ـنـطق ا واشـنـطن دعـمـاً 
الـذاتــيــة أنَّ رؤوس الــدولــة لن
ـكـان نـفسه وال يـجـتمـعـوا في ا
في الـوقت نـفسه كـما اعـتادوا
خـــوفـــاً مـن ضـــربـــةٍ قـــاضـــيـــة
ولـلحيـلولة دون الـفوضى يجب
أنْ تـبقى الـرؤوس صامـدة ضد
قِــوى خـطـيــرة ومـجـهــولـة غـيـر
مـرئــيـة! يـجـب الـتـجــسس عـلى
اجلـمــيع ال خــصــوصــيــة بــعـد
ـــة في خــــطــــر! ثمَّ الــــيــــوم األمـَّ

ـكلف الـثالث لم أتـوقف اال عـند نـقطـة واحـدة في تصـريحـات ا
لرئـاسـة الـوزراء السـيـد مصـطـفى الـكاظـمي ..تـلـكم هي دعوته
ـانـيـة ـؤتـمـر حـوار وطـني قــبل الـذهـاب الى االنـتـخــابـات الـبـر

..مبكرة كانت ام مؤجلة .
لــست بـصــدد اســتــذكـار عــدد مــؤتـمــرات احلــوار الــوطـني أو
صاحلة التي سميت لها حقيبة وزارية في الوزارة األولى  .. ا
ـوضــوع في وزارة الــثـقــافـة ثم عـقــد أول مــؤتـمــر طـرح هــذا ا
حـيـنـمـا كـان الـدكـتـور مـفــيـد اجلـزائـري وزيـرا لـهـا. ثم عـقـدت
مـؤتمـرات أخرى بـرعاية اسالمـية و الـتوقـيع على وثـيقـة مكة
ومن بعـدها عـقـدت مؤتـمرات بـرعايـة اوروبيـة إيـطالـية فـرنسـية
تـحدة وبـريطـانـية  كـمـا عقـدت حـلقـات نـقاشـيـة برعـايـة اال ا
وأيـضا عـقد مـؤتـمرا بـرعايـة اجلـامعـة الـعربـية .. وبـعـد انتـهاء
ـؤتـمـر في اربـيل احلـرب االهـلـيـة عـام  2010عـقـد مـثل هـذا ا
ــنـاطق الـتي شـهـدت ذلك كـمـا عـقــدت مـثل هـذه الـنـدوات في ا
نصـات في احملافظات القتـال الطائفي وكـذلك ما بعد ظـاهرة ا
ـؤتــمـرات وبــعـد االنــتـصــار عـلى الــغـربــيـة عــقـدت مــثل هــذه ا
عصابات داعش االرهـابية الدوليـة حصلت مثل هذه احلوارات
ـا نـيـكـلـسـون  راعـية ... وبـ فـتـرة واخـرى تـعـقـد الـبـارونـة ا
مــؤســسـة عــمـار اخلــيــريـةمــؤتـمــرات بــهـذا الــســيـاق تــشـرفت

بحضوري بعضها .
صاحلة ؤتمرات  في اجنـاز ا ـاذا فشلت كل تـلك ا السؤال : 
كـلف لـرئاسـة الـوزراء دعوته ـفـتـرضة واآلن يـكـرر ا الوطـنـية ا

للحوار الوطني مجددا?? 
مكن القول :  في هذا السياق يبدو من ا

ـصاحلـة ليـست ب أفـراد الشعـب كمواطـن .. بل أن اوال : ا
الـتـصـالح الـشـعـبي أن صح الـتـعـبـيـر اسـبق وأكـثـر تـقدمـا من

تصدية للسلطة . التصالح ب القوى السياسية ا
ثـانيا.افـرزت العـمليـة السـياسيـة انغـماس االحزاب في مـفاسد
ـصـالح اقـلـيـمـيـة ودولـيـة بل اذكـر احملـاصـصـة ..  وتـمـثـيـلـهـا 
حتقـيقا صـحفـيا نـشره الـصديق عـصام الـعامـري عن افـتخار
ـثلـونها كل قـيادات االحزاب بـاجلهـات التي يـجدون انفـسهم 
ـخابرات ذلك حـسب جنسـيته االجـنبيـة وبلـد اللجـوء وعالقته 

البلد .
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ا يـكـون للـجـانب العـقـائدي دوره في تـوافق اجـندات ثالـثـا: ر
االحــزاب ومـصــالح اقــلـيــمــيـة ودولــيــة جتـد قــيــادات االحـزاب
قال ـتصـدية للـسلـطة الـيوم أنهـا األقرب لـها ;وقد تـفاجـئت  ا
لــلـدكــتــور ايــاد الــســامــرائي االمــ الــعــام الــســابق لــلــحـزب
اإلسالمي الــعـراقي يـؤكـد أن حــزبـهم ال يـقـتـصــر عـلى طـائـفـة
ــكن العــضـــاء هــذا احلــزب مـن طــوائف أخــرى مــعـــيــنــة بـل 
الــوصــول إلى مـواقـع قـيــاديــة وعـد كل مــا ســبق وأن حـدث ال

يتجاوز ردود أفعال فحسب .
قال الذي وصلني عبر موقعه على الفيسبوك ا يكون هذا ا ر
نوعـأ من االسـتـعـداد الكـامل لـلـحـوار الوطـني مـجـددا .. كذلك
سبـق وأن سمـعـنا في لـقـاء متـلـفـز ما قـاله احـد قيـادات الـكتل
انية عن دور هذه االحـزاب في الضغط على القضاء لعدم البر

محاسبة الفاسدين!! 
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ــكـن أن تــدرج ضـــمن االســتـــعــداد الـــكــامل كـال احلــالـــتــ 
نشودة  للمصاحلة الوطنية ا

لكن . ....
قبلة واطن/ الناخب وب االنـتخابات ا تبقى فجوة الثـقة ب ا
كن ـنشود عبر صناديق االقتراع ... كيف  للتغيير الشامل ا

ردم هذه الفجوة?? 
ـثـقفـة أن تـدعو ـية وا هل يـفتـرض بـالنـخب والـكـفاءات األكـاد
النـاس لالصـطـفـاف في طـابور االقـتـراع النـتـاج ذات االحزاب
ـفاسـد احملاصـصـة وحكـومتـها الـعـميـقة وسالحـها تـصـدية  ا
ـهيـمنـة على نـفلت واالجـندات االقـليـميـة والـدوليـة لالحزاب ا ا

السلطة?? 
ـتـظـاهـرين في سـاحـات الـتـحريـر لن اعـتـقـد ان دمـاء اوالدنـا ا
ـنـشـود ... جتف اال بــقـبض الـشـعب ثــمن الـتـغـيـيــر الـشـامل ا
ــقـبل عـلى فــرضـيـات ولــذلك يـجب  ارتــكـاز احلـوار الــوطـني ا
حــلـول مــنـهــجـيــة واضـحــة وصـريــحـة تــلـغي اعــراف مـفــاسـد
احملـاصصة أوال .. وتـتفق على هـوية وطـنية عـراقية جـامعة ...
تـطــبق في قــانــون االحـزاب قــبل الــذهــاب الى االنـتــخــابـات ..
ـشـاركـة في انـتـخـابـات مـجـلس وتـتـحـول االحـزاب الـراغـبـة بـا
النـواب االحتادي إلى احزاب وطـنية عـراقية تـمثل في قاعـدتها
التاسيـسية ما اليقل عن  عـشرة محافظـات عراقية ... على أن
يضم اجملـلس التـاسـيسي لـها فـعالـيات مـجـتمـعيـة مرمـوقة من
ـثقـفة ..  واعتـراف جمـيع هذه االحزاب ي والـنخب ا األكـاد
بـالــهـويــة الـعـراقــيـة اجلــامـعـة والــشـامــلـة بــاعـتـبــارهـا الــهـويـة
الـدستـوريـة لـلدولـة ولـها األولـويـة عـلى باقي الـهـويـات الفـرعـية
...وهي هويات مـعترف بها ;  فـاذا كانت ما أطلق علـيه تسمية
كـونات) تخـشى احلكم الدكـتاتوري ... فـانها الـيوم مدعوة ( ا
ـنـفـعة ـسـاواة بـ ا القـرار احلـكم الـرشـيـد لـضبـط العـدالـة وا

نفعة العامة للدولة . الشخصية للمواطن/ الناخب وب ا
وهي دعوة لـلنخب الـعراقية أن تـدلو بدلـوها في هذا اجملال ...
لـكن الـقـول الــفـصـيح والـفـصـل عـنـدي امـا أن يـتــكـقل الـسـيـد
ـرتـقبـة  مـؤتمـرا لـلحـوار الـوطني بـنـتائج الـكاظـمي وحـكومـته ا
متوخاة ... تنتهي باستعادة ثقة العراقي بنظام حكم رشيد ...
او انـتـظــار غـضب اجلــيـاع عـلى قــارعـة الــطـريق نـحــو مـراكـز
االقـتـراع ... عـنـدهـا لن تـكـون هـنـاك مـؤسـسـة سـيـاسـية حـتى
بنموذج االشباح للدولة احلالية وهي تمرر مفاسد احملاصصة
نـفـلت واالجـنـدات االقلـيـمـية وحـكـومـتهـا الـعـميـقـة وسالحـهـا ا
هـيمنة عـلى الدولة .. سيـكون هناك مـتغير والدولـية لالحزاب ا
تـاريـخي يـكـتب بــدمـاء الـشـعب الـذي أراد احلـيـاة .. فالبـد أن
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وإجــراء انـــتـــخـــابـــات من دون
وجود  مـحكـمـة احتاديـة كامـلة

االعضاء.
ـطـلوب من الـرئـاسات ثـالثـا : ا
الــثالث والــقــوى الــســيــاســيــة
ــفــوضـيــة وهـو فـيــمـايــخص ا
موضوع حيوي كان محطَّ جدلٍ
ونـقاشٍ ولعـله كان أحـد اسباب
ــــــــواطـــــــــنــــــــ عن عــــــــزوف ا
االنـــــــتـــــــخــــــابـــــــات إذ كـــــــانت
فوضيات السابقة تُتهم بأنها ا
شــكـلت عــلى وفق احملــاصـصـة
وبـالتـالي فـانهـا لم تـكن مـهنـية
بالـشكل الذي يـطمئن الـناخب
والـقوى الـسياسـية عـلى نتائج

االنتخابات. 
WOÐU ²½« WOKLŽ

ـبـاشرة ـفـوضـية ا ومن مـهام ا
ـديرين واعداد النظام بتعي ا
الـذي يتعـلق بتفـاصيل العـملية
االنتخـابية كلـها وهذا موضوع
مـــهم يـــجـب أن يـــتم عـــلى وفق
ــهـنــيــة وبـاســتـقاللــيـة األطـر ا
وحيادية بعيدا عن أي تسييس
او تدخـل من أيّ طـرف لـضـمان
عـدم االنــعـكــاس الـسـلــبي عـلى
مـجمل العـمليـة االنتخـابية  إذ
ــديــرون يـــفــتـــرض ان يــعـــ ا
ـكـاتب في الــعـامـون ومـديــرو ا
احملافظات بعـيدا عن هيمنة أو
تـــدخـل أي طـــرف ســـيـــاسي أو
مـــســؤول مــهـــمــا كـــان مــوقــعه
نـاهـيك عن وجود مـخـاوف لدى
بعض الـقوى الـسيـاسيـة ولدى
ـتـحـدة بالـتـحـديد بـعـثة األ ا
من مــحــاوالت  تــسـيــيس عــمل
ــفـوضــيـة وإســتـغالل تــعـيـ ا
ـديرين في مـكاتب احملـافظات ا
ـفوضـية األمـر الذي من ومـقر ا
شأنـه ان يؤثـر سـلـبـا في إعادة
ـــواطــنــ بـــالــعــمـــلــيــة ثــقــة ا

االنتخابية  .
إنَّ هـذه االسـتـحـقـاقـات الـثالثـة
الــتي اوردنــاهـا اذا مــارافــقــهـا
وجود إرادة حقـيقـية لـلحـكومة
ولــــشـــــخـص رئــــيـس الــــوزراء
عني بفتح حوار مجتمعي_ ا
ـتظـاهـرين وتنـسـيقـيـاتهم مع ا
والـقـوى الـسـيـاسـيـة واجلـهـات
ـنظمـات الدولية _ النـاشطة وا
فــانـــهــا ســتــســاعــد في بــلــورة
الرؤى وانـضاجـها لـكي يتـمكن

ـوجب مقـترح مـجلـس الوزراء 
ـــفـــوضـــيـــة  كــــمـــا يـــنص مـن ا
الـقانـون  من حتديـد موعـد لهذه
االنـتخابـات  التي يـأمل اجلميع
ان تــكـون بـحــدٍ مـداه عـام واحـد
مـن تــأريخ مــبــاشــرة احلــكــومـة

اجلديدة 
التي سيقع على كـاهلها مهمة ال
تـقل أهــمـيـة عن االسـتــحـقـاقـات
أعـاله وهي تــــهـــيــــئــــة االجـــواء
الـــســلـــيــمـــة من نـــاحــيـــة بــسط
الــــقـــانــــون وســـلــــطـــة ألــــدولـــة
ـدنـية ـؤسـسـاتـهـا األمـنـيـة وا
وتــــهــــيـــئــــة االجــــواء لـــلــــقـــوى
ـرشـحـ لـعرض الـسـيـاسـية وا
بـرامـجـهم والــتـحـرك والـتـرويج
بـــ صــــفـــوف اجملـــتــــمع وحث
شـاركة واجناز الـناخبـ على ا
انــتــخـابــات نــزيـهــة بــعــيـدا عن
التهـديد والـترغـيب من مجـاميع
الــــــسالح ومــــــحـــــاوالت شـــــراء
ــال األصــوات عـن طــريق ضخ ا
ـــال الـــســــيـــاسي الــــفـــاســــد وا

اخلارجي .
ويــــــعــــــوّل الــــــكـل عــــــلى هــــــذه
االنـتــخـابــات في أنـهـا ســتـكـون
مــحــطــة مــفــصـــلــيــة في تــأريخ
الــــعــــراق احلـــــديث إذ تــــؤسس
لـعـمـليـة سـيـاسـيـة مقـبـلـة تـكون
أولى مـــــــهــــــــامـــــــهـــــــا االصالح
الـسيـاسي واالقـتـصـادي الـلذين
ســيـكــونـان  ضـمــانـا الســتـقـرار
قراطي في الـدولة والنـظام الـد
العراق كما ويـنتظر من اجملتمع
بـعـنـاويـنه الـثــقـافـيـة والـديـنـيـة
واجملـــتــمـــعــيــة والـــعــشـــائــريــة
والـــشـــبــــابـــيـــة والــــنـــاشـــطـــ
واالحتــــــادات والــــــنــــــقــــــابـــــات
ـنــظـمــات الــدولـيــة الـداعــمـة وا
الصديـقة تـهيئـة السـبل الكفـيلة
بـإجنـاح الـعــمـلـيـة االنــتـخـابـيـة
شاركة واطن على ا وحتفيز ا
الفـاعلـة كونـها الـسبـيل الوحـيد
لظهور نخبة تمثل أبناء الشعب
الـعــراقي خــيــر تــمــثـيـل وتـضع
ــقـدمــة وتـنــظـر مــصـاحله في  ا
إلى اســــتــــحـــقــــاقــــات اإلصالح
سـؤولـيـة والتـزام أخالقي من
ـــاطـــلـــة أو دون تـــســـويف أو 
تـرحـيل لــلـمـلـفـات بـغـيـة إجنـاح
عــمـلــيـة بـنــاء الـدولــة عـلى وفق

واطن . تطلعات ا

عـلى احملـافظـة كدائـرة واحدة أو
أن تكون الدائرة االنتخابية على
مــســتـوى الــقــضـاء أو أن تــكـون
الدوائر االنـتخابيـة لكل مئة ألف
نـسمـة كـمـا نص الـدسـتور أو أن
تـكـون هــنـاك دوائـر مــتـعـددة في
احملـــافـــظــة الـــواحـــدة بـــحـــسب
ـهـمـة اإلتـفـاق وقـد أوكـلت هـذه ا
إلى رئـــاســـة مــــجـــلس الـــنـــواب
ـفــوضـيـة ووزارة الـتــخـطــيط وا
وفــقــا لــلــمـؤشــرات والــبــيــانـات
ؤسـسـات على وجـودة لـهـذه ا ا
ان يُـــعــدّ جـــدول لــهـــذا الــغــرض
ويُــعـرض امــام مـجــلس الــنـواب
لــــلــــتـــصــــويت كـي يـــتـم ارســـال
الــقــانــون بــاجملـــمل الى رئــاســة
اجلمـهـوريـة لـلـمـوافـقـة علـيه في
مدة خـمـسـة عـشـر يـومـا ويـنـشر
فـي اجلـريــدة الـرســمـيــة لـيــكـون

فعول. نافذ ا
ثـانـيــا :  حـسم مـوضــوع قـانـون
احملـكمـة االحتـادية الـعلـيـا فبـعد
أن قـرر مـجــلس الـقــضـاء االعـلى
الطـعن بتـعـي أحـد القـضاة في
احملكمة   خملالـفته للقانون الذي
ـوجــبه  نـتـيـجـة إلـغـاء شُـكـلت 
ــادة  3من قــانــون  30لـــســنــة ا
تعلقة بتعي األعضاء 2005 ا
 وبـــالــنـــتــيــجـــة فــإن احملـــكــمــة
اإلحتــاديـة لـن تـتــمــكن  من عــقـد
ارسة مهامها على جلسة ومن 
وفق الــــدســـــتــــور ونــــحن أمــــام
خــيــارين إمــا الــتــصــويت  عــلى
مــــشــــروع قــــانـــــون احملــــكــــمــــة
ـعروض أمام اإلحتـادية الـعلـيا ا
مــجــلس الــنــواب مــنــذ  دورتــ
إنـتـخـابــيـتـ والـذي اسـتُـكـمـلت
إجــــراءاتـه كــــافـــــة ويــــنـــــتــــظــــر
التصويت  بأغـلبية ثلثي اعضاء
مـجـلـس الـنـواب;بـحـسب مـا ورد
ادة 92 في الـفـقـرة ثـانـيا  مـن  ا
من الـدســتـور   أو أن نـذهب إلى
ا إعداد مشروع قـانون تعديل  
ـــادة  3من كـــانـت تـــتـــضـــمـــنه ا
ذكـور آنـفا لـكي تـكون الـقانـون ا
هــنـاك آلـيــة قـانـونـيــة دسـتـوريـة
واضـحة أمام احملـكمـة االحتادية
لــتـعـيــ عـضـو جـديــد لـتـمـارس
مـهــامـهــا الــدسـتــوريــة الـتي من
ـــوافــقــة عـــلى نــتــائج أهــمــهــا ا
ـانـيـة مـوضع اإلنـتـخـابـات الــبـر
ان كن حل البر احلديث  اذ ال 

ـكـلَّف من عـدمه  لـذلك قـبـولـهـا ا
ــــــنـــــــهــــــجــــــ كـــــــان  كلٌّ مـن ا
ِ الـسـيـد فـ احلـكـومـيـ لـلـمــكـلـَّ
عالوي والــــســـيـــد الــــزرفي  قـــد
تــضـــمن حتـــديــد مـــوعــد ســـنــة
الجـراء االنــتـخــابــات من تـأريخ
التصويت عـلى احلكومة وكانت
األمــور االجـرائــيــة تـتــجه نــحـو
إقـامــة انـتـخـابـات مــبـكـرة  بـعـد
ـان بـحل نـفـسه وفـقا قـيـام الـبـر
لـلـمــادة الـدســتـوريـة   64وهـذا
ايضا البد له من توافق سياسي
فال احــد يـــســتــطــيع ان يــجــبــر
ـان عـلـى حل نـفـسه اال اذا الــبـر
اتـفـقت الـقـوى الـسـيـاسـيـة عـلى
ذلك والـــذهــاب الى انــتــخــابــات
مـبكـرة. ولكـي تُجـرى إنـتخـابات
مـبـكـرة امامـنـا مـشاكل قـانـونـية
وفـنـيـة واجـرائـيـة مـهـمـة سـوف
تــكـون عـامالً يــحـول دون اقـامـة
هذه االنتـخابـات التي يـنتـظرها
ابـنـاء الــشـعب كـلــهم  من حـراك
شعبي شبابي أو شعب بأكمله.
ـــشـــاكل هـي مـــحــددات وهــذه ا
مهمـة تقع في أغلبـها على عاتق
ـوجودة في القـوى السـياسـية ا
مــجـــلس الـــنـــواب واحلـــكـــومــة
اجلــديـدة ونــســتـطــيع عـرضــهـا

على وفق اآلتي : 
اوال : مــنـهـا مـايــتـعـلـق بـقـانـون
االنـتـخـابـات الــذي صـوَّتَ عـلـيه
ـجـمل مـواده مـجـلـس الـنـواب 
ــتــعــلق بــإســتــثــنـــاء اجلــدول ا
ــتـعــددة في بــتــوزيع الــدوائــر ا
ـقترح احملـافظـة الواحـدة وهو ا
الذي حـظي بـالتـصـويت من ب
عــدة مـقــتـرحـات  مــنـهــا اإلبـقـاء

مــامــطــلـوب إجنــازه من أصالح
بات صعباً السيما وأن احلديث
اصــــبـح بـــــإجتــــاه تـــــعـــــديالت
دســتـــوريــة وهــذه الـــتــعــديالت
حتــتــاج الى طــبــقــة ســيــاســيـة
ثـلـة تـمـثيالً حـقـيـقيـاً ودقـيـقاً
عن الـشـعـب كي حتـدد خـيـاراته
بـشـأن الــتـعـديالت الــدسـتـوريـة
والـــــتي هي فـي جــــزء مـــــنــــهــــا

جوهريٌّ. 
مـن نـــــــاحــــــــيـــــــة أخــــــــرى ومع
مستجدات االوضاع كانت هناك
مواقف تتطـلب قرارات مصيرية
من مـــثل قـــرار إخــراج الـــقــوات
االجـنبـيـة وطـبـيـعـة الـعالقـة مع
ــتــحـدة االمــريــكــيـة الـواليــات ا
الــــذي يــــجب ان يــــكــــون قـــرارا
يحظى بقبول األطراف العراقية
كـــافــة مــايــؤكــد اهــمــيــة وجــود
ـان جـديـد وحـكـومـة جـديـدة بـر
يــأخــذان عــلى عــاتــقــهــمــا هــذه
االسـتــحـقــاقــات . من الــنـاحــيـة
ادة الـدستـورية وقـد أوضحت ا
ان ومن ثم 64 طريقة حل البر
اجـراء إنـتــخـابــات خالل سـتـ
ـان تـمـكن من يـومـا مـع أن الـبـر
إجنـــاز قـــانــــون االنـــتـــخـــابـــات
ـفوضيـة بغض الـنظر وقـانون ا
ـالحـــظــــات الــــتي رافــــقت عن ا

. هذين القانون
nKJ*« —UO²š«

يــزاد عــلـى مــاتــقــدم  مــســلــسل
كـلَّف وتشكـيل حكومة اختـيار ا
جـديـدة إذ كـان الـتـعـهـد بـإجـراء
أو حتـديــد مـوعــد لالنـتــخـابـات
ـبـكرة مـطـلـبا اسـاسـيا لـلـقوى ا
الـسـيـاسـيـة وشـرطـا في مـسـألة

w½«œu « ŸUOý bL×  

بغداد

بعد احلراك الشعبي في تشرين
ـطـالب الـذي بدأ االول وسـقف ا
ــا يــتــعــلق خــدمــيــاً وانــتــهى 
بـاصالحـات جـوهريـة سـيـاسـية
وإقـتصـاديـة أصـبح واضـحاً أن
وجودة اآلن القوى السـياسية ا
ــان كــانت أم ; ســواء  في الــبــر
في احلـكـومــة; غـيــر قـادرة عـلى
ــنـشـود حتــقـيق هـذا االصالح ا
والـقضـية أكـبر من أن تـكون في
إسـتقالـة حكومـة ومجيء أخرى
ـرجــعــيـة لـذلـك كـانت خــطــبــة ا
طالب بإعداد واضحة بحـصر ا
قـــانـــون جــديـــد لالنـــتـــخـــابــات
وتــشــكـــيل مــفــوضـــيــة جــديــدة
والـتهـيـئـة إلنـتـخـابـات مـبـكرة 
وهي بهـذا عكست رؤيـة الشعب
العراقي الذي فقـد الثقة بالقوى
السـياسية وجديـتها في إحداث
االصالح احلــقـيــقي نــاهــيك عن
حــقـيـقـة راســخـة وهي أن أغـلب
ن لم يـشـارك ـتـظـاهـرين هم  ا
ـــان في في انـــتــخـــابـــات الـــبــر
وأن ماموجود من قوى 2018
ــان لم تـكن ســيـاســيـة في الــبـر
لــتـحـصل عــلى مـقـاعـدهــا فـيـمـا
ــشــاركــة فــاعــلــة في لــوكــانت ا
انـتـخـابـات  2018ولـوال عـزوف
ئة من الشعب با مانـسبته  80 

شاركة في االنتخابات. عن ا
لــــــذلـك كـــــانـت رؤيــــــة احلـــــراك
الــشـعـبي هي أن مــامـوجـود في
ـان ال يعـدُّ تمـثـيال حقـيقـيا الـبر
عن أبنـاء الشعب; وقـد أصبحت
هـناك قـنـاعـة لدى اغـلب  الـقوى
الــســـيــاســـيــة  بـــأن االمــور قــد
وصـلت الى طـريق مـسـدود وان

 UO{d Ë wMÞu « —«u(«
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Dogs   ويــــلــــفــــظ شــــ في
 Suger . وال تـــوجـــد قـــاعـــدة
لـهذه اإلخـتالفات . فـهل يوجد
في اللغة الـعربية حرف ينطق

بثالث صور ?
5- هــــنـــاك الــــكــــثـــيــــر من
الــكــلـــمــات الالتـــيــنـــيــة الــتي
تـتـضـمن حروفـاً ال يـنـطق بـها
Light مــــــــــــــــــــــثــل  gh فــي 
و Right و High   ومـــــــــــثـل
احلــــرفــــ       W  ,  e في
g ومـــــــثـل احلـــــــرف .Write 
في كلمة  Sign. وال يوجد في
الـعربـية حرفـاً يكـتب وال يلفظ
سوى األلف بعد واو اجلماعة
 والـالم في أل الــتـــعــريف إذا

أتت بعد حرف شمسي .
6- فـي معـظم الـلغـات التي
تـسـتـخـدم احلـروف الالتـيـنـية
كلـمات تـتضـمن حروفـاً تُنطق
بــأصـوات ال تــدل عـلــيـهــا تـلك
األحرف مـطـلقـاً  مــــــثل كلـمة
  r ough  تـــلــــفظ رَف مع أنه
  enough لـيس فـيـهـا فـاء  و
Lieuten تـلـفظ إنَف  وكـلـمـة

  entتلـفظ ليـفتـينـانت مع عدم
وجود فاء  .

7- ويــرمــز أحــيـانــاً لــنـفس
الصوت بأحرف مختلفة  مثالً
صــوت الــشــ  فــمــرة يــكــتب
Dictionary  في كـــلــمــةtion 
Discussion فيsion  ويكتب
Special في ci   ويـــــــكـــــــتب
Suger ويــــــــكــــــــتب   su في  
 Shall في sh    ويـــــــكــــــــتب

و English وهكذا !!
8- أمـا حـروف العـلة فـليس
لـهـا قـاعــدة ثـابـتــة  ويـخـتـلف
نطق احلـرف الـواحد من كـلـمة
a إلى أخرى . خذ مثالً احلرف
وانظر كيف يُـنطق في الكلمات
Came و Man   اإلنــكــلـيــزيـة
iوخـــــــذ احلــــــرف . Water  و
الذي يـنطق بصور مـختلفة في
bindو girl   و big   الكلمات
وخــذ احلـرف  uوكــيف يُــنـطق
Unit و Under  في الـكـلـمـات
و  Urgent.      يـقــول تـعـالى
إنا أنـزلنـاه قرآنـاً عربـياً لـعلكم

تعقلون .

3- وبـسـبب النـقص الـكـبـير
في احلـروف الالتـيـنيـة تـضـطر
الـشـعوب الـتي تـستـعمـلـها إلى
تـــركـــيب حـــرفـــ لـــداللــة عـــلى
ph و th   : صــوت واحــد مــثل
و  sh و  ch. كــمـا تــضـطـر إلى
إسـتـعـمـال حـرف واحـد لـلـداللة
على صوت أو أكثر في الوقت
نفسه مثل احلرف   X في كلمة
  box  بـينـما ال تـلـجأ الـعربـية
إلـى التـركـيب لـوفـاء أبجـديـتـها

بكل األصوات اإلنسانية .
4- كـــــثـــــيــــــر من احلـــــروف
الالتـيـنـيـة لـهـا عـدة أشـكـال في
C الــــنــــطق  فــــمــــثـالً احلـــرف
يُــنـطق ســيــنـاً مــرة وكـافــاً مـرة
أخـرى  وقـد يـجـتـمع الـنـطـقـان
Circle في كــلـمــة واحــدة مـثل
في الـلـغــة اإلنـكـلـيـزيـة . وحـتى
ركـب من حـرف مـثل احلـرف ا
 chيـــنـــطـــقــــونه بـــعـــدة صـــور
school مـــــخـــــتــــــلـــــفـــــة مـــــثل
S ويـــنـــطق حــرف .Church و
بـأشكـال مـختـلفـة  فـيلـفظ س

في  Sits   ويُـــــلــــــفـظ زاي في 

وهـي : ث ذ ح خ ش ص ض ط
ظ ع غ ق  في حــ ال يــنــقص
األبجدية العـربية من الالتينية
سـوى ثالثـة رموز لـلـداللـة على
 v  p g . وقــــد حــــلـت بــــعض
الـلـغات اإلسالمـيـة كـالفـارسـية
هــذا األمـــر وذلك بــإســتــعــمــال
الباء بوضع ثالث نقاط حتتها
لــلـداللــة عـلى   p  والــكـاف مع
عالمــة تـشـبـه الـفـتــحـة فــوقـهـا

.g   للداللة على

1- يــــبــــلـغ عــــدد احلــــروف
الـالتـيـنـيـة تـسـعـة عـشـر حـرفـاً
صـحيـحـاً وسـبـعـة أحـرف عـلة
هي   a e i o u w y  بــيــنــمـا
احلــروف الـــعــربــيــة تــبــلغ 28
حـرفـاً لـيس فـيـهـا سـوى ثـالثة
حــــروف عــــلـــة  األلـف والـــواو

والياء  .
2- ال يـــوجـــد في احلـــروف
الالتيـنيـة ما يـرمز ألثـني عشر
صـوتــاً من أصــوات اإلنــسـان 
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بغداد

تـعـد الـلـغـة الـعربـيـة من أغـنى
الـلـغـات حـيث تـبـلغ مـفـرداتـهـا
حــوالي مــلــيــونــ مـفــردة في
حــ ال تــبـــلغ أغــنى الـــلــغــات
األوربــيــة 300  ألف مـــفــردة .
ــعـاني هــذا إضـافــة إلى دقــة ا
ودقـــــة الــــــعـــــبــــــارات ووصف
األشيـاء في اللـغة الـعربـية عن
غـيـرها . وهـذه مالحظـات على
مـدى تفوق اللـغة العـربية على

غيرها:
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ـصرفي ولـيد يلـخص البـاحث ا
عـيدي عـبد الـنبي احلـجاج  في
كتابه اجلـديد (ادارة واستخدام
االحــتـــيــاطـــات االجـــنــبـــيــة في
ركـزية -  نافذة العملة البنوك ا
ــركـزي االجــنــبـيــة فـي الــبـنـك ا
ـوذجاً)  تـطور اداء الـعراقي ا
ـركزي الـعراقي وجـهود الـبنك ا
خــبــرائه في مــجــال حـيــوي من
مـجــاالت الـعـمـل مـنـذ تــأسـيـسه
لــــلـــــمـــــرة االولـى عــــام  1947.
ويـؤكد احلـجـاج  الـطـفـرة التي
حقـقها الـبنك تـمثـلت في تغـيير
ـــصـــرف الـــوطـــني اســـمه مـن ا
ـركزي في العـراقي الى الـبـنك ا
االول مـن تــــمــــوز عــــام  1956.
ونــظــراً لــكــون الـعــراق في تــلك
ــرحـلــة  بــلـداً زراعــيـا بــشـكل ا
رئـــيـــسي في حتـــقـــيـق مــوارده

»UD(« œ«uł

بغداد

ـية  Periodico Tech Quimicaبـحثـا لـطـالب الـدكـتـوراه بكـلـيـة الـعـلوم في نـشـرت اجملـلة الـعـا
اذج جـامعـة بـغـداد احـسـان مهـدي شـهـيـد حـمل عـنوان "اسـتـخالص وتـقـديـر التـبـيـكـونـازول في 
ومـسـتـحضـرات بـيـئـية في مـديـنـة كـربالء باسـتـخـدام كـروماتـوكـوافـيـا العـمـود الـسـائلـة عـالـية االداء

HPLC".
اذج بـيئية مخـتلفة في مـناطق زراعية لم يتم بيـدات وطريقة اسـتخالصها من  وهدف الـبحث الى دراسة ا
ـتـبقـي من هذه ـزارعـ ودراسـة ا ـثل هـكـذا بحـوث تـهـتم عـلى حـد سـواء بـصحـة ا الـعـمل عـلـيهـا سـابـقـا 

بيدات. ا
ويـذكر ان ان مـجـلة  Periodico Tech Quimicaحاصـلـة على Cite Score 2. 09ضـمن التـحـديث اجلـديد

ستوى الثاني. لها فضال عن كونها من اجملالت احملمكة ضمن مستوعبات  Scopusو SJRوضمن ا

رسالة بغداد
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رقم   9 لـــســـنـــة 1961.وزيـــادة
ايـــــــــــرادات الـــنـــفط  الـــعــامل
االســـــاسي في انـــــشــــاء دائــــرة
ؤلف ان االستثمارات . ويؤكد ا
كـتـابه يـهـدف الى الـتـعـرف على
ركـزي في ادارة جـهـود البـنـك ا
احــــتــــيــــاطــــاتـه من الــــعــــمالت
االجــــنــــبــــيـــــة والــــذهب واوجه
ـعـيـار اسـتـخـدامـهـا في ضـوء ا
الـــصــادر مـن صــنـــدوق الــنـــقــد
الدولي  واستـخدامها الغراض
ـــتـــاجـــرة والغـــراض الـــربح وا
االحتـياطي من العـملة الـعراقية
. كـــمـــا يـــشـــيـــر الى ان الـــبـــنك
ـركـزي ال يـعـد نـافـذة الـعـمـلة  ا
وســيـلــة من وسـائل الــسـيــاسـة
النـقديـة بل هي اجراء تـنظـيمي
الدارة العـملـة االجنـبيـة تتطـلبه
حـاجــة االقـتـصـاد الـعـراقي وان
دور الــبــنك يــنـــحــصــر في نــقل

ـصــدر احلـكـومي الـعــمـلــة من ا
الـى الــقــطـــاع اخلــاص لــغــرض
تـــــلــــبــــيــــة احــــتــــيـــــاجــــاته من
االسـتيرادات . ويـؤكد ان تـوفير
هــــذه الـــعـــمـــلــــة واعـــتـــبـــارهـــا
كـاحتـياطات لالقـتصـاد العراقي
اسـتـنـزفـهـا الـنـظـام السـابق في
احلـروب  كمـا تعـذر على الـبنك
انـشـاء ســوق لـتـبــادل الـعـمالت
االجـنبـية  بل ان الـقانـون جعل
الـتعـامل بهـا خالفـاً للـتعـليـمات
من اجلـــــرائم االقـــــتـــــصـــــاديــــة

اخلطيرة .
واهـمـيـة هـذا الـكـتـاب تـكـمن في
تلك خبـرة مصرفية ان مؤلفـه 
ميـدانية هي ثـمرة خدمـة طويلة
في ســـبع دوائــر مــخــتــصــة في
الـبـنك الـعـراقي عـلى مـدى نـحو
ثالث عاماً  كما عهدت اليه ما
بـــعــد عــام  2003.ادارة نــافــذة

العملة االجنبية ضمن اللجان
ا مكنه همة   كلفة بهذه ا ا
من االطالع النـظـري والـعـملي
عــــلـى ادارة احــــتــــيــــاطــــيـــات
الــعــمالت . ويــتــألـف الــكــتـاب
الـذي يعـد الـثـالث لـلـمؤلف من
سـتـة عـشر فـصالً تـبـدأ بـنـظرة
عـلى االقــتـصــاد الـعــراقي مـنـذ
عــــــــام  1950وتــــــــنـــــــــتـــــــــهي
بـاالسـتنـتـاجـات والتـوصـيات .
كــمــا احــتــوى عــلى  82جــدوالً
احـــــصـــــائــــيـــــاً . وخـــــلص الى
ضــرورة تـطــويـر اســلـوب ادارة
االحـتــيــاطــات االجـنــبــيــة الـتي
بـحــوزة الــبــنك واســتـخــدامــهـا
افـضل اسـتـخـدام رشـيـد خلـدمة
متطلبات رسم وتنفيذ السياسة
الــنــقـــديــة وحتـــقــيـق واجــبــات
ـــا  يــخــدم ومـــهــمــات الـــبــنك 

االقتصاد العراقي .

وذجاً ركزي العراقي إ البنك ا

غالف اجملموعة

غالف الكتاب
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صدر كـتاب لـلفـيلـسوف الـكندي
(أالن دونـــو) بـــعـــنـــوان  نـــظــام
التـفاهة. كتـاب طار حول العالم
مـحـموالً بـأقالم الـغـرب ونـقاده
بحـثاً عن األسـبـاب التي جـعلت
ــواقع ــســكــون  الــتـــافــهــ 
الــقــرار في الــعــالم ســيــاســيـاً

واقتصادياً وأكثر...
كـلمـات رائـعة قـيلـت في الكـتاب
وعـنـه تـسـتــحق أن يـقــال أكـثـر
مــنــهـا عن شــرقــنـا ومــحــيـطــنـا

وعنا.
يؤكد ابن كيـبيك أن التافه قد
ــــعـــركــــة من دون حـــســــمــــوا ا
اجـتـياح الـبـاسـتـيل (إشارة إلى
الـثــورة الـفــرنـســيـة) وال حـريق
الرايخشتاغ (إشارة إلى صعود
ـانـيـا) وال رصـاصـة هــتـلـر في أ
واحـدة من معركـة الفـجر إشارة
ــعــركــة األســطــوريــة بـ إلى ا
بــونـــتــا وبـــراكــمــار) فـــقــد ربح
الـــــتـــــافـــــهـــــون احلـــــرب فـــــعال
ـنـا وبـاتـوا وسـيـطـروا عـلى عـا

يحكمونه.
W−  W×OB½

يـعطي أستـاذ الفلـسفة والـعلوم
السـياسـية نصـيحـة فجّـة لناس
هذا العصر: ال لزوم لهذه الكتب
ال تـــكن فـــخـــوراً وال ـــعـــقـــدة  ا
. روحانياً  فهـذا يظهرك متكبراً

ال تـــــقــــدم أي فـــــكــــرة جـــــيــــدة

فستـكون عرضة لـلنقد. ال حتمل
نـظرة ثاقـبة وسع مقـلتيك أرخ
يوعة وكن كذلك. شفتيك فكر 
عـلـيك أن تكـون قـابالً لـلتـعـليب
فـالتـافهـون قد لقـد تـغيـر الزمن 

أمسكوا بالسلطة.
وحــ يــســأل عن أســبــاب هــذا
التـحـول يعـيـد ذلك إلى عامـل
اثــنـ فـي الـســوســيـولــوجــيـا
واالقـتـصـاد كـمـا في الـسـيـاسة
والـشـأن الـعـام الـدولي. الـسـبب

األول: يــــــــعــــــــزوه
دونـــو إلى
تـــــــطـــــــور
مــــفــــهــــوم
الــعــمل في
اجملتمعات
. فيقول إن
ــــــهــــــنـــــة ا
صــــــــــــــارت
وظـــــيـــــفـــــة
وصـــــــــــــــــار
شــــاغـــلـــهـــا
يـــــتــــعـــــامل
مــــــــعـــــــهـــــــا
كـــوســــيـــلـــة
لـــلــــبـــقـــاء ال

غير. 
فـــيــــمـــكن أن
تــعــمل عــشـر
ســـــــــاعـــــــــات
يــومــيــاً عــلى
وضع قــطــعــة

في ســـــيـــــارة وأنت ال جتـــــيــــد
إصالح عطل بسيط في سيارتك

ــكن أن تـــنــتج غـــذاء ال تــقــدر
أو تـــبــيـع كــتـــبــاً عــلى شـــرائه 
ومــجـالت وأنت ال تــقــرأ مــنــهــا

 . سطراً
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انـــحــــدر مـــفـــهـــوم الـــعـــمل إلى
ــــتـــوسـط وصـــار أشــــخـــاصه ا
ـعــنى الـســلـبي مـتــوســطـ بــا
للـكلـمـة. صار الـعمل

اط.  مجرد أ
شيء مـا من رؤيـوية
شـابـلن في  األزمـنـة
احلـديــثـة أو فـريـتـز
النـغ فـي رائــــــــعــــــــة

متروبوليس.
الــــســـبـب الـــثــــاني
مــرتـبـط وفق دونـو
بــعــالم الــســيــاسـة
ومــــجــــال الــــدولـــة

والشأن العام. 
هـنا بـدأت سيـطرة
الـتـافـهـ فـيـقـول
ولــدت جـذور حـكم
الـتـفـاهـة مع عـهـد
مـارغـريت تـاتـشر.
ويقـول انه يومها
جـاء الـتكـنـوقراط
إلـى احلــــــــــــــــكـم
اســــــتــــــبــــــدلـــــوا
فهوم السياسة 

احلــوكــمـة واســتــبــدلـوا اإلرادة
ـقـبـولـيـة ــفـهـوم  ا الـشـعـبـيـة 
ــقـولـة ـواطن  اجملــتـمـعــيـة وا
الـــشــريـك. في الـــنــهـــايـــة صــار
الــشــأن الــعــام تــقــنــيــة إدارة ال
مــنـظــومــة قــيم ومــثل ومــبـاد
ومفـاهيم عـليـا. وصارت الـدولة

مجرد شركة خاصة. 
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ـــصــلـــحـــة الــعـــامــة وصـــارت ا
مــفــهــومـــاً مــغــلـــوطــاً جملــمــوع

صالح اخلاصة لألفراد.  ا
وصـار الـسـيـاسي تـلك الـصورة
السخيـفة جملرد الناشط اللوبي

صلحة زمرته.
ـنــطـلــقــ تـنــمـيط من هـذيـن ا
الــعـمل وتــســلـيــعه وتــشـيــيـئه
وتفريغ السياسة والشأن العام
صــارت الـتــفـاهــة نـظـامــاً كـامالً

على مستوى العالم. 
وصارت قـاعدة النجـاح فيها أن
ــفــردة تــلــعب الــلـــعــبــة حــتى ا

معبرة جداً وذات داللة. 
لم يعـد األمر شـأناً إنـسانـياً وال
هي مـجرد لـعبة مسألـة بشـرية 
حتى أن الـعبـارة نـفسـها راجت
في كل لـغــات عـالم الـتــفـاهـة أن

تلعب اللعبة.
وهي قــاعـدة غــيـر مــكـتــوبـة وال
نص لهـا لكن يـعرفـها اجلـميع:
انــتـــمــاء أعـــمى إلى جـــسم مــا
يـقـوم عـلى شـكـلـيـات الـسـهرات
والغـداءات واالنتقامـات. بعدها

يـصــيــر اجلـسـم فـاســداً بــشـكل
بـنـيـوي قاطـع. حتـى أنه يـنسى
عـلـة وجـوده ومـبـاد تـأسـيـسه
اذا كان أصالً وألية أهداف... و
 أفـضل جتسـيد لنـظام التـفاهة
يقول دونو صـورة  اخلبير هو
ـستـعـد لـبيع ـثل  الـسـلطـة  ا
ــثـقف عــقــله لـهــا. في مــقـابل  ا
الـذي يـحـمل االلـتـزام جتـاه قـيم

ومثل. 
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جـامـعـات الـيـوم الـتي تـمـوّلـهـا
الــشـــركــات صـــارت مــصـــنــعــاً
! حتى أن لـلخـبراء ال لـلمـثـقفـ
رئيس جامعـة كبرى قال مرة ان

على العقول أن تتناسب مع»
حاجات الشــــركات.

ال مكـان لـلـعـقـــــــــل الـنـقدي وال
حلســــــه. 

أو كــــمـــــا قــــال رئـــــيس إحــــدى
الـشـبــكـات اإلعالمــيـة الـغــربـيـة
الــضـخـمـة مـن أن وظـيـفـته هي
ـتوفر أن يـبيع لـلمعـلن اجلزء ا
. ستهلك من عقول مشاهديه ا
 صــــــــــــــار كــل شـيء واألهـم أن
اإلنـسـان صار الكـتفـاء أو حتى

إلرضاء حاجات السوق.
هــكــذا يـــرى دونــو أنه  خــلق
. نظام يضع نظام حكم التافه
ــئــة من أنــظــمــة ثــمــانـــ في ا
األرض البـيـئيـة عـرضة ألخـطار
ويــســمح نـــظــام اســتـــهالكــهـم 
ــئـة من خـيـرات خلــمـسـ في ا

كوكـبنا بأن تـكون حكراً على
ـئـة مـن أثـريـائه. واحــد في ا
كـل ذلـك وفـق نـــــــــهـج نــــــــزع
الـسـيـاســة عن الـشـأن الـعـام

وعن التزام اإلنسان .
ــكن مــواجــهــة حــكم كــيف 
التـافهـ هـذا? يجـيب دونو:
مـــا مـن وصـــفـــة ســــحـــريـــة
احلـــرب عــــلى اإلرهـــاب أدت
. خــدمـــة لــنــظــام الـــتــافــهــ
جـعــلت الـشـعـوب تــسـتـسـلم
إلرادات مـجموعـات أو حتى
ـلــكـون ألشـخــاص كـأنــهم 
عـنايـة فـوقـية. بـدل أن تـكون
تـلك احلرب فـرصة لتـستـعيد

الشعوب قرارها. 
ثورة تخديرية

إنه خــطــر ثــورة تــخــديــريــة
جديـدة غرضـها تـركيـز حكم

التفاهة. 
ـطـلـوب أن نقـاوم الـتـجـربة ا
واإلغــراء وكل مــا ال يــشــدنـا
إلى فــــوق. أال نــــتــــرك لــــغـــة
اإلدارة الـفــارغـة تـقـودنـا. بل

فاهيم الكبرى.  ا
أن نعـيد معاني الـكلمات إلى
ـــواطـــنــة مـــفـــاهـــيم مـــثـل ا
الــشـــعب الـــنـــزاع اجلــدال
احلـقـوق اجلـمـعـيـة اخلـدمـة
الـــعـــامـــة والــقـــطـــاع الـــعــام
واخلـيـر الــعـام... وأن نــعـيـد
الــتـالزم بــ أن نـــفـــكــر وأن

نعمل. فال فصل بينهما.
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ــالــيـــة الى جــانـب حــصــة من ا
الـنـفط الـذي تـسـتـخـرجـه شـركة
الـــنـــفط الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  فــان
احــــتـــيــــاجــــاتـه من الــــعــــمالت
االجـنبيـة الفائـضة تكـاد ال تذكر
 ولذلك فان هيكله التنظيمي لم
يـتـضـمن خالل عـقـد الـسـتـيـنات
دائرة لالسـتـثمـارات . ويـلخص
ركزي احلـجاج وظـائف البـنك ا
ـرحـلــة بـالـقــول انـهـا في هــذه ا
كــانـت تــقــلــيــديــة تــصــاحــبــهــا
االعـمـال الـرقـابـيـة والـتـنـفـيـذيـة
ــــــصـــــارف فـــــضـالً عن عــــــلى ا
الشؤون الـقانـونيـة التي تـشمل
الـتحـويل اخلـارجي والـتـفـتيش
ـصـارف  واحلـقـوق ومـراقـبـة ا
اضـافة الى االعمـال االحصـائية
واالقــــتــــصــــاديــــة والــــفــــنــــيــــة
واالعالمية . ويعد صدور قانون
مـراقـبـة الـتحـويل اخلــــــــارجي
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ضــمـن سـلــســلــة فــلــســفـة الــتي
تـصدرهـا دار الـشؤون الـثـقافـية
الــعــامـة  صــدر حــديــثــاً كــتـاب
بـعـنـوان (فلـسـفـة الـدين في فـكر
اركــون  –دراســة حتـــلــيـــلــيــة )

للدكتور جاسم علك شهاب .
ــؤلف ان فـلـسـفـة الـدين ويـرى ا
تــؤدي دوراً بـارزاً في الـفــلـسـفـة
ــعـــاصــرة  يـــتـــمــثـل بــبـــيــان ا
فاهيم الفلسفية اخملتلفة التي ا
كن ان تتبناهـا وتتوفر عليها
ـعــتــقــدات الـديــنــيـة االديــان وا
وتزيدها نـضوجاً  وكذلك تزيد
في فــــهم احلــــيـــاة الــــروحـــيـــة
الـفكـريـة للـمـجتـمـعات وحتـليل
ــعـتــقـدات مـا تــنـطــوي عــلـيه ا
ونوع االدلة التي تستند اليها.
ــؤلف حتــلــيل الى ذلك تــبـــنى ا
نـهج الـعـقلي الـنـقـدي للـمـفـكر ا
ـــقـــيم في اجلـــزائـــري الـــبــارز ا
بـــاريـس مـــحـــمـــد اركـــون الــذي
يـسـتمـد مـسـارات فلـسـفـة الدين
رحلة الـراهنة من الـغربية فـي ا
وجودهـا . وكـان اركـون متـمـيزاً
عن اتـــرابه من حـــيث تـــكـــويــنه
ـعـرفي حـيث تـندمج الـعلـمي وا
فيه عناصـر تراثية باطالع وافر
 عـــلى الـــعــــلـــوم االنـــســـانـــيـــة
احلـديـثة ومـنـاهـجـهـا فضالً عن
ي فـي الــتـــاريخ تــأهـــيل اكـــاد
االسالمـي وقـــضـــايـــا الـــتـــأويل

والـفـلـسـفـة الـغـربـيـة احلـديـثة 
واطالع عـلى الدراسـات الفـكرية
بــشــأن الـقــرآن الـكــر والــكـتب
ـقـدسـة وقــضـايـا االسـتـشـراق ا
وعلم االلسنيات والسيميائيات.
ـؤلف في الكتاب الذي واعتمد ا
يقع في  470صـفحـة من الـقطع
ـنـهـج الـوصـفي الــكـبــيـر عـلـى ا
الـتحليـلي في حتلـيل النصوص
وســبــر اغــوارهــا والــكــشف عن
دالالتـهـا . وقـد اقـتـضت طـبـيـعـة
الــدراســة تــقـســيم الــكــتـاب الى
قـدمة اربـعة فـصول فـضال عن ا
ـصطـلحات واخلاتـمة ومـلحق ا

ـحـمـد اركـون  ودعا اخلـاصة 
ــــــؤلف الـى تـــــبـــــنـي االصالح ا
نـهج النقد عند اركون الفكري 
بــــوصف الــــعــــرب رواد الـــعــــلم
ـؤسس على ـعرفـة والوعي ا وا
النـقد ونقـد العـقل بهـدف تغـيير
الــواقـع . امـــا هــدف ســـلـــســـلــة
فـلـسـفـة بـحـسب جلـنـة التـألـيف
والـتــرجــمــة والــنــشـر فـي الـدار
فـهي تـقـد نــصـوص فـلـسـفـيـة
تــأســيـــســيـــة ومــتــون نـــظــريــة
مختـلفة عبر مـقاربات حديثة او
ـــة تـــارة  او مـــزيــجـــاً من قـــد
كلـيهمـا تارة اخرى  في قراءات
ـهـتم او مـتـمـيـزة تـتـعـاطى مع ا
ـتخـصص بـحـسب مسـتـويات ا
البث والـتلقي  مـؤلفة بالـعربية
او مــــتـــرجــــمـــة عن اجتــــاهـــات
ــيــة تــرضـي قـدر فــلــســفــيـة عــا
ـستـطـاع تلـكم الـغايـة وتـعالج ا
تـفـصيـالتـهـا . وهـو ما يـتـحـقق
في هذا الكـتاب الذي قدم اركون
كـظاهـرة فـلسـفـية عـربـية تـهدف
الـى تــطــبــيق االســتــراتــيــجــيــة
عـرفية وطرحـها في الدراسات ا
االسـالمــيـــة  لـــكي يــهـــتم بـــهــا
ـسـلـمـون الـبـاحـثــون الـعـرب وا
عــمـــومــاً والســيـــمــا هـــو يــهــتم
بالـنص الديـني بصـفة خـاصة 
كما انه مشـروع مبني باالساس
عــلى الـــتــعــرف عــلى الــظــاهــرة

الدينية . 
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ـورد ضـمن سـلـسـة كـتب مـجـلـة ا
الـــتـي تـــصـــدر عن دار الـــشـــؤون
الثقافية العامة صدر كتاب جديد
بـعنـوان (جهـود البـاحثـ العرب
في دراســة مـوضــوعــات الــشــعـر
الــعـــربي وحتـــقــيـــقه في مـــجــلــة
ــوارد) . وقـــد غــطى الـــكــتــاب  ا
الــذي يــقع في  280صــفــحــة من
الــقـطع الـكـبــيـر واعـده بالل عـبـد
دة الـرزاق حـمـيد الـسـامـرائي  ا
من  1971لغاية  2000. وتضمن
الــكــتــاب جــهــود الــبــاحــثــ في
مــوضــوعـــات الــفــخــر والــوصف
ديح والـهجاء والرثاء والغزل وا
والـشـكــوى واحلـكـمـة والـعـتـاب .
وتنـاول الكـتاب في فصـله الثاني
جـهود البـاحثـ في جمع الـشعر
وحتـقـيقـه  وتضـمن شـعر عـشرة
شــعـراء بـيـنـهم غــيالن بن سـلـمـة
ـسيب بن عـلس ومالك الـثقفي وا
بن مـر الــهـمـداني وبــشـامـة بن
ـري وقيس بن احلدادية الغدير ا
 . كــمـا تــضـمن الــكـتــاب مـبــحـثـاً
بــعــنــوان الــتـعــقــيــبــات والـردود
لتمس وتناول دواوين الشعراء ا
الـضـبي وذي االصــبع الـعـدواني
وكــــعب بـن زهـــيـــر وضــــمـــرة بن
ضـــمـــرة الــنـــهـــشـــلي . وانـــتــهى
الــكــتــاب بــخــاتــمــة اكــدت ســعــة
ـــوضــوعـــيــة عـــنــد الــدراســـات ا
الـبـاحثـ وتـنـوع ابـحـاث اجملـلة
واهـتـمــام الـبــاحـثــ بـاجلـوانب
الـنــفـســيـة في الــشـعــر وحـضـور

الــــغـــزل الــــرمـــزي في جــــهـــود
الـبـاحــثـ وكـثـرة مـوضـوعـات
الــتـكــسب عــنـد الــنــابـغــة الـتي
تـطـرق الــيـهــا الـعـلــمـاء وكـذلك
اكــدت قـلــة دراسـات الـبــاحـثـ
بـشــأن اسـتـدراكــات شـعـراء مـا
قـبل االسالم قـيـاسـاً بـالـعـصور
الـــتي تـــلـــته . امـــا فـي مـــجــال
اجلـمـع والـتـحـقــيق فـقـد ركـزت
الـــدراســـات عــلى نـــشــر شـــعــر
ـقلـ اجملـيـدين في الـشـعـراء ا
اشـعــارهم  وكـانت غـالــبـيـتـهم
ن لم يــكن لـه ديــوان شــعـري
مـحـقـق فـجـمـعه الـبـاحـثـون في
ـجموعـة شعرية ورد  مجـلة ا
ــا يـــســاعــد عــلى احــيــاء مــا
ـؤلف الى انه انــدثـر . واشـار ا
نهج التاريخي الوصفي اتبع ا

في اجناز فصول الكتاب .
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يـحــاول كـتـاب جـديـد صــدر في الـقـاهـرة
تـأصيل نـظـرية تـاريخـية في االعالم حتت
عـنوان(النظرية الفرعونية في االعالم)عبر
حـوادث ووقائع مستقلة من احلروب التي
خـاضتـها اعتـلى احلضـارات اإلنسـانية 
ويـقدم الكتاب الذي الفته سهام الشقيري
اذج من االسـتـبداد وشـادي عـبد احلـق 
عـتمدة في مـعاملة والـتضلـيل والطغـيان ا
الـفـراعـنة مع شـعـوبـهم خـصـومهم  ومن
خالل وسـائل مـبتـكرة. والـكـتاب الـصادر
هـو عن دار حـمــيـثــرا لـلـتــوزيع والـنــشـر 
الـثاني الـشقـيري حـيث سبق أن أصدرت
كـــتـــاب انـــســـنــــة االعالم عن دار نـــشـــر

اماراتية.
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1
ـوتى " يقـول البطل ( نـحن ال نقرأ وال في فيـلم " جمعـية الـشعراء ا
نـكــتب الـشــعـر ألنّه ظـريف  ,نــقـرأ ونـكـتـب الـشـعـر ألنــنـا أفـراد من
ــتـليء بـالــعـاطــفـة الـطب, اجلـنس الــبـشـري ,واجلــنس الـبــشـري 

احملاماة ,أدارة األعمال  ,الهندسة) ..
مضيفا :

(هي حـرف نبـيلـة ومهـمة لـكي نحـافظ على احلـياة ولـكن الشـعر ..
اجلمـال .. الـرومانـسيـة.. احلبّ ..هذه األشـيـاء هي الّتي نـعيشُ من

أجلها) ..
الشـاعرة ناديـة الدلـيمي وعـبر ديوانـها األول الـذي اصدرته قبل 6
أعـوام " حـبـر عـلى قلـق" وعبـر ديـوانـهـا الثـاني " أفـتـعل خـريـفا لـ..
أجتـرّد- نـهـايـات  "2019تــريـد ان "تـعـيـش الـشـعـر" عــبـر اجلـمـال
والـرومـانـســيـة واحلب الـشــامل بـرغم مـا يــحـيط بـهــذا الـشـعـر -
واحلـبّ ايـضـا - من "إحــبـاط" و"انـتـظــارات" ومـا يـتـيــسّـر من قـلق

باحت به قصائدها وشكّل مِلْحها وبإمتياز..
ـثـبّت عـلى الـعـنوان- هـو حـالـة (كَـيْد) أرادت به ألنّ (افـتـعـالـ/ها) ا
الـشــاعـرة ان تــقـود قــارئـهــا  لـيــتـأكّــد من خالله بــان مـا اخــتـارته
ــتـلـئـا خلـريـفــهـا لم يـكـن سـوى مـحـاولــة اخـفـاء لـ(ربــيع) لم يـزل 
باحلـياة وبـاخضـرارها وأنّ اية قـراءة مدقّـقة سـتكشف أن األوراق
مـا زالت نابـضة بـالعـنفـوان وأن هنـاك عافـية إبـداعيـة طافـحة وما
الـ(جترّد) اخلـريفي الـذي إدّعته سـوى مكيـدة بيـضاء القـصد مـنها

غوايتنا لقراءة منجزها ..
وأشهد ان خطتها هذه قد جنحت معي !!

ــكـائــد ســأجتـاوز في قــراءتي لــديـوانــهـا وربّـمــا من بــاب تـبــادل ا
"الـعنـوان" الـذي غالـبـا ما تـتـوقف عنـده القـراءات الـنقـديـة احلديـثة
باعتباره " ثريا النص " والكاشف عن العالقات اإليحائية بينه وب

. نصوص ا
و ســأســـمح لــقــراءتـي ان تــتّــخـــذ من الـ(مــدخل) عـــتــبــة أولى ألن
ـكنـني اعـتـباره ـفـتعل (وهـو مـا  الـشـاعـرة إفتـتـحت به خـريـفهـا ا
وارب" الـذي سأطل مـنه على مـا أثّثـته في بيـتهـا اخلريفي "البـاب ا
ـدخل هـذا لم يـكن  –ايـضـا- سـوى من قــصـائـد ) مـعـتـقـدا بــانّ ا
ـكيـدة الـتي افتـرضتـها انـا او قـادتني الى إفـتراضـها إمـعان في ا

الدليمي..
دخل: تقول في ا

( الكتابة ثمرة ألم نبيل ..
أو ..

هذا : ما سأحاول ان أوهمك به) ص7
واإليهام بحسب قواميس اللغة هو عكس اليق  ويشكّل محاولة
إليـقــاع اآلخـرين فـي اخلـديـعــة الـتي يــجـيــزهـا الــشـعـر بــالـتــأكـيـد
ـفـارقة والـغوايـة ولـكن ب بـاعتـبـارها احـدى وسـائل دهشـته في ا
الـ"إيـهـام" والـ"حتــقّق" هـنـاك عــالم شـعــري سـأحـاول ان اســتـقـر

بعض مالمحه عبر متنه النصّي
تواضعة.. ومن خالل أدواتي القرائية ا
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تـواجـهــنـا عـنـاوين الـقـصـائـد
ـثـبّــة في فـهـرس اجملـمـوعـة ا
ـــســمّــيــات الفــتــة (حــواس
بــالــيــة  –حلــظــة لم جتيء –
نـــشــــيج دواة - احلـــبـــر اذا
تنفّس  –وجد أزرق  –مزاج
نهر  –اغنية زاهدة.. الخ ).
وعـــــبــــر هـــــذه الــــعـــــنــــاوين
تابع ومتـونها سـيتـوصل ا
الى يق مفاده ان الدليمي
ال تنتـمي اال لنفـسها وهي
ــهــا الـذاتــيـة أمــيــنـة لــعـوا
بـعيـدا عن إدعـاء إرتبـاطـها
بـ"الـــــــعـــــــالـم اخلـــــــارجي"
وإنـدمـاجــهـا فـيه اال حـ
يـنــعـكس ذلك الــعـالم عـلى

"جوانيّتها"..
فال تــنــاصــات او رمـوز
أو اساطيـر أو فذلكة او
تهـو سـريـالي بال جذر
وإنّــمـا هــنـاك بــوح إنـســاني تـرتــمي فـيه

الشاعرة بكامل تصميمها عليه
ـكـنني الـقول انـهـا حتتـاج الى قراءة خـاصة ومن هـذا التـأسيس 
شـهد " الـنـسوي" الـعـام والذي يـطيب قـراءة غيـر مـنضـويـة حتت ا
لـبـعـض الـنـقـاد –والـقـرّاء أيـضـا  –تــعـمـيـمه لــيـفـقـدهم الــكـثـيـر من

جماليات نص "األنثى" اخملالف للهيمنة الذكورية..... !!
واذا كان اجلـوّ الـوظـيـفي او الـفـعـالـيـات اجملـتـمـعـيـة قـد سـاويـا ب
ــرأة غــيــر ان الــسـلــطــة الــذكــوريـة مــا زالت مــهــيــمــنـة الــرجل وا
ي خصوصا في كتاباتهما (نزار قـباني ومشتقاته مثال ومستغا

قابل) .. ومشتقاتها با
لـك جـرأة مـخـتـلـفة ـوازنـة فـانّ خـريـف نـاديـة  وبـعـيـدا عـن هذه ا
الـتـمـرّد عـلى الـرقيب الـذكـوري عـابـرا بـهمّـهـا األنـثـوي الى مـناطق
تـخـصّـهـا هي لـوحـدهـا ألن بـعض الـشواعـر يـجـعـلن من مـظـلـومـية
ـا في هـذا الـتـظـلّم من ـراة قـضـيـتـهن األسـاسـيـة وعـلى الـرغم  ا
نبـرية" لكونها مشروعيـة  غير ان شاعرتـنا بعيدة عن "مـرافعاته ا
اتخذت من دواخلها ومن هواجسها أحالمها وانكساراتها  همها

الشعريّ االول واالخير..
من دون ان تـكـون نـاكـرة وال مـدجّـنـة تـوقـهـا الى اآلخـر  –احلـبيب
ـتـحـقّق وبـجـرأة بـعـيـدة عن الـتـصـريـح أو االبـتذال ـفـتـرض او ا ا

كشوف. ا
شابهة داعيا الى ( وبودي أن أشير هنا الى بعض اإلستـثناءات ا
قراءة أمل اجلبوري - ر كـبه جناة عبد الـله فيء ناصر ضحى
احلدّاد رلى بـراق فراقد الـسعـد وعدنـان الصائغ

رزاق الربيعي –
لـلـمشـاكـسة طـبـعا لـهـؤالء الشـعـراء الكـبـار فهم
أعالم الــشـعــر الـعـراقي والــعـربي لـكــنـهـا روح

احملبّة وانتهازها لذكر اسمائهم) !!
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Vitamin الثقـيلة من فـيتام سي
3 Vitamin وكـذلك فيـتـام د C  
 D3 أو بــــشـــكـل عـــام اســــتـــخـــدام
كافحة غذيات الدقيقـة األساسية  ا
الـعدوى  وتـشـمل الـفيـتـاميـنات أ 
vitamins A, B, .ب  ج  د  وإي

C, D, and E.
WCH «  U−²M

عالج آخـر  اسـتـخـدامه مـنذ آالف
الـــســـنــــ من قـــبـل الـــصـــيـــنـــيـــ
صـري الـقدمـاء  هو والرومـان وا
Colloid- منتجات الفضة الغروية
 .al silver تـــأتي فـي أشــكـــال يــتم
إعـطـاؤهــا كـسـائل عن طـريق الـفم 
أو حـقـنهـا أو وضـعـها عـلى اجلـلد.
تعمل منتجات الفضة
الـغـرويـة عـلى تـعـزيـز
ـــــنــــــاعـــــة جـــــهــــــاز ا
ومـحـاربـة الـبـكـتـيـريـا
والــفـايــروسـات  وقـد
 استخـدامها لعالج
الــسـرطــان وفـايـروس
ناعة البشرية نقص ا
/ اإليـــدز والــــقـــوبـــاء
ــنــطـقــيـة والــهـربس ا
وأمـــــــراض الـــــــعــــــ
والـتهـاب الـبروسـتات
CO- و كــــــورونــــــا -

VID-19.
عالج بـــســـيط وغـــيــر
مكـلف الستـخدامه مع
اآلخــــــــــــريـن  هــــــــــــو
Mentho- ـنـثوالت "ا
 "latum الـقــائم عـلى
ــــــــنـــــــثـــــــول. يــــــــتم ا
استخدامه لألنـفلونزا
الــشــائـــعــة وأعــراض
الــبــرد. يــفـرك عــلى األنـف وحـوله 
ـــنع دخــول ويـــعـــمل كـــمــطـــهـــر و
اجلــــراثــــيم إلى مــــســــار اجلــــهــــاز
ا في ذلـك فايـروسات الـتنـفـسي  

الهالة.
أفـاد شـمـال إيطـالـيـا ونيـو أورلـيـنز
ــرضى أن عــددًا غــيـر مــعــتــاد من ا
ـسـتـشـفى في يـجب إدخــالـهم إلى ا
ICU ـــركــزة وحـــدات الـــعـــنـــايـــة ا
ووضـــعــهم عـــلى مــدار  24 ســاعــة
طــوال أيــام األســبـــوع عــلى جــهــاز
ـئـة مع تـنـفس قـوي بـنـسـبـة 90 بـا
رضى غير مستجيب بقاء بعض ا

ـا يـؤدي إلى فـشل في الـتـنفس.  
ـبـلغ عـنه حـوالي مـعــدل الـوفـيـات ا
 .40 تـــســــمـى احلــــالـــة مــــتـالزمـــة
الـــضــائـــقــة الـــتـــنــفـــســيـــة احلــادة
 .ARDS وهــذا يـعـني أن الــرئـتـ

تـمتـلئـان بالـسوائل. عـندمـا ينـطبق
هــذا الــوصف عـلـى نـوبــات يـوصي
Dr. Raoult الـــــــدكـــــــتــــــور راؤول
وزمالؤه الطـبـيون اآلخـرون مرضى
 COVID-19 بـ "الــــــــــنـــــــــــوم فـي
وضـــعـــيــــة اجلـــلـــوس" حــــتى يـــتم
الـشـفاء. هـذا يـساعـد عـلى تـصريف
عروف أن . من ا السائل من الرئت
هـذه الطـريقـة تعـمل بنـجاح مـنذ أن
 تـوثــيــقـهــا ألول مــرة خالل وبـاء

اإلنفلونزا اإلسبانية عام 1918.
وأخــــيــــرًا  يــــقــــوم الــــبــــاحــــثــــون
الـصـيـنـيـون بـالتـعـاون مع الـعـلـماء
الكوبيـ والروس بتطـوير لقاح قد
يــكــون جــاهــزًا قــريــبًــا لالخــتــبــار.
سـيــحـاول الــلـقــاح أن يـعــالج لـيس
فــــــقط ســـــــلــــــســــــلــــــة واحــــــدة من
الفايروسات التاجية  ولكن جينوم
RNA  الــتــاجي األســاسي RNA 
  (Ribonucleic Acid = لـــــيـــــتم
اســـتــخــدامه كـــوقــايـــة من طــفــرات
الفايروسات التاجية اجلديدة. على
النقيض من الغرب  الذي يعمل من
خـالل الـعــمل حــصــريًـا عــلى دوافع
الـــربح  ســـيــتـم تـــوفــيـــر الـــلـــقــاح
الـصـيـني الـكـوبي الـروسي بـتـكـلـفة

منخفضة للعالم بأسره.
WOFO³Þ  UłöŽ

كن العثـور على هذه العالجات ال 
البديلـة على اإلنترنت الـتي تسيطر
Big Phar- عــلـيه شــركـات األدويـة
 .maقـد تـنـصح مـراجع اإلنـتـرنت 
إن وجـدت  بـعدم اسـتـخـدامـها. في
أحــسن األحــوال  ســيــخــبـرونك أن
ـنـتـجـات أو الـطـرق لم تـثـبت هـذه ا
فـعــالـيــتــهـا  وفي أســوأ األحـوال 
أنــهـا قـد تـكــون ضـارة. ال تـصـدقـوا
ـنـتـجـات أو ذلك. ال شيء من هــذه ا

األســـــالــــــيب ضــــــارة. تـــــذكّـــــرْ  
اســتـــخـــدام بـــعــضـــهـــا كــعـالجــات
. وتـذكّرْ  لقد طبيـعية آلالف الـسن
جنـــحت الــصـــ في الـــتــعـــامل مع
  COVID-19بــاســتــخــدام بــعض
ـكلفة هذه األدوية الـبسيـطة وغير ا

نسبيًا.
قـــلـــيل من األطـــبـــاء يـــدركـــون هــذه
العالجات العمليـة والبسيطة وغير
ـــكـــلــــفـــة. وقـــد طُـــلب من وســـائل ا
اإلعـالم  حتت ضـــغط من شـــركــات
األدويــــة الــــعــــمـالقــــة والــــوكــــاالت
ـمـتـثـلـة  فـرض رقـابة احلـكـومـيـة ا
علومات القيّمة. اإلهمال على هذه ا
أو الـــفـــشل في تـــوفـــيـــر مــثـل هــذه
الـــعالجــات الــعـــامــة الــتـي يــســهل

الوصول إليها يقتل الناس.
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قـــــد يــــكـــــون بــــيـل غــــيـــــتس أحــــد
ا يشير إلى "مستشاري" ترامب  
ــدد تـاريخ "الــعـودة أنه يــجب أن 
إلى الــــــعــــــمـل" حــــــتـى نــــــهــــــايـــــة
أبريل/نيسان على األقل  وإذا كان
جــــــــيــــــــتـس فـي طــــــــريــــــــقـه  إلى
يـونـيـو/حـزيـران عـلى األقل. هـذا ال
يـزال يــتـعــ رؤيـتـه. غـيــتس قـوي

للغاية:
قال الرئيس دونـالد ترامب الثالثاء
إنه يريد أن تـفتح الشركـات بحلول
عيـد الفصح   12أبريل  لتـخفيف
األثـــر االقــــتــــصــــادي. ... اعــــتـــرف
جـيـتـس يـوم الـثـالثـاء بـأن الــعـزلـة
الـذاتيـة سـتكـون "كارثـيـة" بالـنسـبة
لالقـــتــصـــاد  ولــكن "فـي الــواقع ال
يــوجـــد حل وسط". واقــتــرح إغالق
CNBC ?) .سـتـة إلى  10أسـابـيع

 24مارس (2020
سـتــقـود مـؤســسـة بــيل ومـيـلــيـنـدا
غـيـتـس جـهـود الـتــلـقـيح الــشـامـلـة
قـرر إطالقـها فـي الفـترة الـتي من ا
الـتي تـلت احلـظـر أو اإلغالق (غـلق

دن واحلجز قي البيوت). ا
تشـمل جمـعيـة التطـعيم  الـتحالف
من أجل ابـتـكـارات الـتـأهـب لـلـوباء
Coalition for Epidemic Pre-
paredness Innovations
  (CEPI) (CEPI)وهـي مــنــظــمــة
NIH / شـبـه حـكـومـيـة  قـام فـيـهـا
 NIAIDبــاإلشــراف عــلى بــرنـامج
الـتـطـعـيم - بـدعم من بـيل غـيتس ;
ـي لـــلـــقـــاحـــات الـــتـــحــــالف الـــعـــا
والتحص  –وهو أيضاً من إنشاء
بــيـل غــيــتس  بــدعـم من مــنــظــمــة
ـية  بتـمويل وافر من الصحـة العا
مـؤســســة غـيــتس ; الــبــنك الـدولي
واليونيـسف ; باإلضافة إلى عدد ال

يحصى من شركات األدوية.
 يقترح بيل غيتس بشدة أيضًا أنه
ــســافــرين احلــصــول يــجب عــلى ا
عـــلى شـــهــادة تـــطـــعــيـم في جــواز
ســـفــرهم قـــبل الـــركــوب عـــلى مــ

طائرة أو دخول بلد.
 سـيـشرف عـلى تـنـفيـذ الـبـرنامج 
ــــا في ذلـك بــــرنــــامج الــــهــــويــــة
ي ذي الـصـلـة  اإللـكـتـرونـيـة الــعـا
كن إدارته بشرائح نانوية والذي 
ـــكن وضـــعـــهــا في nano-chips 
اللقاح نفـسه  من قبل وكالة جدول
ــعــروفـة األعــمـال  ID2020غــيــر ا
والـــتـي تُـــعـــد أيـــضًـــا مـــبـــادرة من

مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
يُعرف بـيل غيتس أيضًـا بأنه مؤيّد

قـوي لـلـحد مـن عدد الـسـكـان بـشكل
كـبيـر وانـتقـائي. معـرفـة ما نـعرفه 
مَنْ يـثق في أي لـقـاح يـحـمل تـوقيع
بـيل غـيـتس. نـأمل أن ال يـنـجح هذا
سـعى الشـرير في كل مـكان. يجب ا
أن نــأمل في الــنــهــايــة  فــلن تــأتي
الــنــهـــايــة أبــدًا - ويــغــرق الــضــوء

تدريجيًا الظالم.
ـزيــد من الـتــفــاصـيل حــول جـدول
أعــمـال   ID2020 راجع مــقــالـتــنـا

على هذا الرابط: 
https://

www.globalresearch.ca/
coronavirus-causes-effects-
real-danger-agenda-id2020/

5706153
مالحـظـة لـلـقراء: يـرجى الـنـقـر على
ــشــاركــة أعاله أو أدنــاه. قم أزرار ا
ــقــالــة إلى بــإعــادة تــوجـــيه هــذه ا
Cross- .قـوائم بـريـدك اإللـكـتـروني
 postعلى موقع بلوق اخلاص بك 

ومنتديات اإلنترنت. إلخ
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هــو مــحــلل اقــتــصــادي وجــغــرافي
سـيــاسي. كــمـا أنه مــتــخـصص في
ائـية والبـيئيـة. عمل ألكثر وارد ا ا
من  30عــــامًـــا مع الــــبـــنـك الـــدولي
ــيـة حـول ومـنــظـمـة الــصـحــة الـعـا
ـياه. الـعـالم في مـجـاالت البـيـئـة وا
يـحـاضر في جـامـعـات في الـواليات
ـــــتــــحـــــدة وأوروبــــا وأمـــــريــــكــــا ا
اجلنـوبيـة. يكتب بـانتـظام للـبحوث
ادي ية. التـراث الثقافي غير ا العا
PressTV ? .ســـبــوتـــنــيكRT ?  ;
الــقـرن احلــادي والــعــشــرين; بــريـد
قراطية  غرينفيل ; الدفاع عن الد
تيليسور ; مدونة ساكر  التوقعات
NEO) ?) الــــشـــرقــــيـــة اجلــــديـــدة
ومــواقـع اإلنــتـــرنت األخـــرى. وهــو
مـــؤلف فـــيــلم  - Implosionفـــيــلم
اقــــتــــصــــادي مـــثــــيــــر عـن احلـــرب
والتـدميـر البـيئي وجـشع الـشركات
- خيال قائم عـلى حقائق وعلى 30
عـامًـا من اخلـبـرة في الـبنـك الدولي
في جـمــيع أنـحــاء الـعـالـم. كـمـا أنه
ي مــؤلف مـشـارك في الــنـظـام الـعـا
ــقــاومـة. والـثــورة! - مــقــاالت من ا
وهو باحث مشارك في مركز أبحاث
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ـتــحـدة حتـاصـر بـلـدي ان اال ا
وتقتل االطـفال والعـجزة وتصنع

وت لن أحضر احتفالها. ا

ـــوقــعـــ عــلى تـــأســيس األ و ا
ـتـحـدة رد اجلـمـالي عـلـى الـدعوة ا

برسالة جاء فيها 

فتدخل الرئيس بورقيبة على الفور
مــــنــــاشـــــدا الــــرئـــــيس الـــــعــــراقي
عبدالكر قاسـم العفو عن الدكتور
فـــاضل اجلــــمـــالـي والـــســــمـــاح له
ـغــادرة الـعـراق الي تـونس وتـبع
ذلك مناشدات اقليمية دولية اخرى
جــــمـــيـــعــــهـــا تـــرجــــو االفـــراج عن
اجلمـالي فاسـتجـاب الرئـيس قاسم
ــغــادرة فــاضل اجلــمـالي وسـمح 
بــــــغـــــداد الـي تـــــونـس فـــــرحـب به
ــوقــفه الــرئــيس بــورقــيــبــة وفــاءا 

أعاله
عند وصول فـاضل اجلمالي تونس
اسـتـقـبله بـورقـيـبة مـرحـبـا وعرض
عـلـيه ان تـمنـحه الـدولـة الـتونـسـية
راتـبــا فــابى االخـيــر اال ان يــكـسب
ــجــهــوده الــذاتي فــعــمل عــيــشـه 
أســـتــــاذا في إحــــدى اجلـــامــــعـــات

التونسية 
أطلق بورقيبة اسم فاضل اجلمالي
عــــلى أحــــد شـــوارع الــــعـــاصــــمـــة
التـونسية وعـمل هناك بـكل احترام

وتقدير حتى توفي فيها
ــنـــاســبـــة مــرور في عــام 1995 و
خــمـسـ عـامـاً عـلى تـأسـيس األ
ـــتـــحــدة ارســـلت دعـــوة لـــفــاضل ا
اجلمالي حلضور االحـتفال بصفته
واحد من خمسـة أشخاص فقط في
ـتحدة العـالم كتبـوا دستور األ ا

ــتــحــدة بـــصــفــته رئـــيس الــوفــد ا
العراقي وبعد فترة قليلة قال: 

ـــيــــكــــرفــــون إلى أخي ســــأحـــيـل ا
احلـبـيب بـورقـيـبـة لـلـتـحـدث بـاسم
دولـــة تـــونـس احلـــرة وهـــنـــا ســاد
الـصــمت في الـقــاعـة وغــادر الـوفـد
الـــفـــرنــسـي قــاعـــة االجـــتـــمـــاعــات

احتجاجا
ـيكـرفـون وألقى اسـتـلم بو رقـيـبة ا
خــطــابــاً حــمــاســيــاً بــطــولــيــاً نـال
اسـتـحسـان احلـاضرين وإعـجـابهم
ووقف اجلمـيع يصفق ويـحيي هذا
البطل القومي وبـعد انتهاء خطابه
توجه بـورقيـبة إلى الـدكتـور فاضل

اجلمالي وقال له 
ال أنـا وال بلـدي تونـس سنـنسى لك

صنيعك هذا
بعد سنت من هذه احلادثة أي في
الــعـام 1956 حــصــلت تـونـس عـلى
استقاللـها من االستعـمار الفرنسي
بــفــضل كــفــاح شــعـبــهــا بــالــدرجـة
ـبـادرة اجلــريـئـة االولى ومن ذلـك ا
والــشــجــاعــة من الـدكــتــور مــحــمـد

فاضل اجلمالي 
بــعـد اجـتـيـاح قـصـر الـرحـاب األمن
لـكية في سـالم ومصرع األسـرة ا ا
الــــعــــراق عــــام ١٩٥٨ كـــان فــــاضل
ـلكي اجلـمـالي اول رمـوز الـنـظـام ا

يصدر بحقه عقوبة االعدام 

رئيس احلزب الدستوري التونسي
احلـبيب بـو رقـيبـة يـحاول الـدخول
تـحدة إلى قاعـة اجتـماعـات األ ا
إال أنه مُــنع كـــونه ال يــحــمل صــفــة

رسمية
فـــورا اســتـــدعى الـــدكــتـــور فــاضل
اجلمـالي احلبيـب بورقيـبة وقال له
أنت ســـــتـــــدخل إلـى مــــبـــــنى األ
ـتـحـدة بـصفـتك عـضـوا في الـوفد ا
العـراقي والتـفت اجلمـالي إلى أحد
اعـــضــاء الـــوفــد ورفع شـــارة كــتب
عـلـيـها وفـد الـعراق ووضـعـهـا على
صدر احلبيب بورقيبة وقال له أنت
اآلن أحــد أعـضــاء الــوفــد الــعـراقي
ـنـعك من ولـن يـسـتــطـيع أحــد أن 
ـتــحـدة الـدخــول إلى مـبــنى األ ا
فـدخل بـورقـيبـة مع الـوفـد الـعراقي
وحتــــــدث اجلـــــمــــــالـي أمـــــام األ

عــــــــام 1954 ذهـب احلــــــــبــــــــيب
بـــــورقـــــيـــــبـــــة رئـــــيـس احلــــزب
الدستوري إلى نيويورك وحاول
ـتحدة الدخـول إلى مبنى األ ا
عسى أن يـفلح فـي عرض قـضية
تـونس أمـام اجملـتـمع الـدولي إال
نظمة الدولية منعوه أن حرس ا
كــونه ال يــحــمـل صــفــة رســمــيـة
تخـوله حضـور اجتـماعات األ
تـحدة وحاول بـورقيبـة جاهداً ا
إقــــنـــاع احلـــراس الــــســـمـــاح له
بــالــدخــول دون جــدوى وشــاءت
الــصـــدفه ان تــتــزامـن مــحــاولــة
بـــورقــيـــبـــة دخــول مـــبــنى اال
ـــتــــحــــدة مع وصــــول الــــوفـــد ا
العراقي برئاسة وزير اخلارجية
الــدكـتــور فـاضل اجلــمـالي الـذي
تــسـاءل مـا يـحــدث فـأخـبـروه أن
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ي يالحـظ ان الـتــذبـذب احلـاد ـتــتـبع جملــريـات أســعـار الــنـفط الــعـا  ا
ارتفـاعًـا وانـخـفـاضا ال يـعـود ألسـبـاب نـفطـيـة (عـرض وطـلب) فـحسب
ـا ألسـبــاب اقـتـصــاديـة وسـيـاســيـة  تـوظـف مـا هـو نـفــطي خلـدمـة وإ
األغراض الـسيـاسيـة  ويـستـخدم سالح أسـعار الـنـفط كأحـد أسلـحة
احلرب االقتصـادية في الصراعـات الدولية .. وان العـراق بحكم حجم
نـتج إنتـاجه احملدد في مـنظمـة االوبك فلـيس له تأثـير كـبيـر كبـاقي ا
كالـسـعـودية فـي االوبك أو روسيـا خـارجـها  وعـادة تـكـون الدول ذات
االقتصـاد الريعي كـالعراق الذي يـشكل انتـاج النفط اجلـزء األكبر في
ناجتها احملـلي اإلجمالي  واجلزء األكـبر في حجم ايراداتـها العامة 
يكون اقـتصادهـا متأثـرًا بشكـل كبيـر بالتـغيرات الـتي حتصل في هذه
نـظمة اليـوم لم تعد تـغير خـارجي .. وان هذه ا األسعار الـتي تتغـير 
كمـا كانت قـوتهـا التـساومـية في الـستـينـات والسـبعـينـات والثـمانـينات
نـظمـة عدم حيـنمـا كانت قـوة بـعض أعضـائهـا مسـتمـدة من انـتمـائهـا 
ا اليوم بعض الدول في االوبك الحول لها وال قوة النها االنحياز  وإ
ـنـظـمـة .. وعادة مـنفـردة طـبـعًـا في ظل حتـكم الـقـوة األعـظم في هـذه ا
حسابـات هذه القـوة ( امريك) وكـذلك روسيا هي غـير حسـابات الدول
ـنـتج وهـذا يـعـنـي مـا عـلى هـذه الـدول ومـنـهـا الـعـراق لـيس الـنـامـيـة ا
ـا الـشــروع  في بـنـاء وتــنـمـيــة وحتـديث اقـتــصـادهـا االسـتـسـالم  وإ

(زراعي صـنـاعي ) ال يــعـتـمـد كـثــيـرا عـلى ايـرادات
ـــا عــلـى تــصـــنــيـــعه الـــذي له مــردود الــنـــفط وإ
ردود النفط اخلام اقتصادي كبير جـدا مقارنة 
 .. وذلك هــو اجلــواب عــلى ســيــاســة الــهــيــمــنـة

نتجة. لبعض الدول ا
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شاركة حواء في عزلة نفسية ضمن رقعة البيت? هل فكر يومًا 
ــنــزل دون ــدة اســـبــوع في اروقـــة ا أو هل خــطـــر بــبـــالــكم الـــركــون 

ضجر?!...
كوث سؤال وددت اثارته للرجال; آمِلـة أن يكون ميزان تقبـلهم لفكرة ا
ا تعانيه نصفهم اآلخر.  في البيت ضرورة وقائية ومحاولة للشعور 
مِحـنـة وباء كـورونـا وما يـتـبعـهـا من إرهـاصات هي أشـد ضـراوة على
ـنزلي ففكرة العزلة قد تبدو تذمرين من احلجر ا الرجال فهم أكثر ا

َن لم يعتدها.  مخيفة في حد ذاتها 
عنى اجلـلوس طويالً في مـكان واحد ويـكون في الغـالب بعيد العزلـة 
عن خط سـيـر الــطـبـيـعــة الـتي تـضج بــاحلـيـاة خـارج مــكـان االنـعـزال
تمثلة بــ ( الشمس الهواء الضوء حميمية التجوال في الشوارع وا
الـتــبــضع من األســواق الـذهــاب الى الــعـمل لــقــاء األصـدقــاء زيـارة
ــطـعـم شـرب قــهـوة فـي الـكــافـيه األقـارب تــنــاول وجـبــة طـعــام في ا
وغيرهـا من مسـالك حيـاتنـا اليومـية احلـديثـة) كل هذا وغـيره من متع
اليــ الـبــشـر حـول الــعـالم ومن احلـيــاة الـيـومــيـة أصــبح مـحــظـورا 
ضمـنـهم فـئـة الرجـال فـهم خط الـدفـاع األول في مـقـاومة هـذه الـعـزلة

والتباعد االجتماعي.
ـفترضة لهـذا التقليد فالرجل بأعتـبارهِ كائنًا اجتـماعيًا فهـو الضحية ا
ي الذي الـقى مخالـبه عنوةً على شـريحة آدم الـذي بدأت تفرضه العا
بعض احلـكومـات عـلى الرجـال والنـسـاء وبقـوة القـانـون ومن ال يلـتزم
ـنـزلي فـإن الـعـقـوبـة تـأتيه ويـقاوم قـرارات حـظـر الـتـجـوال أو الـعزل ا

غرامة مالية فضلًا عن احلبس.
شحونة فـإن الزوجة وفي هذه األيام -بشكل و في ظل هذه األجواء ا
خاص- تبذل جهودًا مـضنية لتـرويض شريكها الـرجل; وإقناعه بتقبّل
رافـقتـها في الـبيت! هـذا فضالً واقعه ولـو لفـترة قـصيـرة والتحـلّي 
عن واجباتها ومسؤولياتها التي أخذت تتفرّع مثل خيوط العنكبوت ال
ـنزل وتـعقيـمه أو توفـير حـياة منـزليـة جاذبة سيمـا التـأكد من نـظافة ا
تنـوعة أو تلبيـة رغبات الطعام ألفراد األسرة سواء بإعداد األطـعمة ا
ـلـعـون ) أو مـحاولـة سـد ثـغـرات أوقات الذي فـتح شـهـيـته احلـظر ( ا

الفراغ الطويلة لعائلتها... ألخ من األعمال األخرى. 
ووسط هذا وذاك وبـ أم وأخت وزوجة وابـنة يـشـرق نهـار فيه الـكثـير
من الـواجـبـات والـعديـد مـن االلتـزامـات ازاء أب وأخ وزوج وابن وألن
كـفـة الـواجـبـات ال بـد أن تـكـون عـادلـة فـأن الـرجل يـجـتـهـد في خـارج
رأة جتـتهد في داخله ألّـا أن التعـاون سمة طيـبة تكحّل وجه نزل وا ا
ن يسـديـهـا لـنا; لـهـذا نالحظ أن الـعـوائل الـتي تـسود العـنـاء بـالـفـرح 

شاركة يبدون أكثر راحة وأشد استقرارًا.  حياتهم ا
وهـذه من الـنِـعم الـتي نـتـمـنـى دوامـهـا عـلـيـهم ونـحن اذ نـحـمل مـبـارِد
اقالمنا ونكتب عمّا يعـانيه اجملتمع ليس بالضـرورة أن نقصد أنفسنا
ا نـقصد ـا تكـسوهم احلـياة الـهادئـة وإ أو غيـرنا من الـقلـة الذين ر

تلك النسبة الكبيرة مِمّن يطالهم العناء والشقاء في واقعهم.
فقـد فـرضت سـلـطة احلـجـر الـوقائي سـطـوتـهـا على الـعـديـد من الدول
رأة ب هذه ومنها العراق وبينت للرجال كـمية االختناق الذي يطال ا
ا سبب اجلدران الـصلبـة والتي يـتعـذر على األكـسجـ اختـراقهـا; 
نـزلي ولكن لهم أزمـة وبائـية تـضـاف إلى ( كرورنـا ) اسمـهـا الوبـاء ا
يبقى األهم من احلجر ولعناته ما الدرس الـذي تعلمناه كشعوب عامة
والعراقي خاصة من هذا القدر الذي حدّق بنا وطوق مفاصل حياتنا
بسالسل اقـعـدتنـا في بـيوتـنا?! مـاذا اسـتفـدنـا من هذا الـدرس? وماذا
قدمـنا النفـسنـا ولعـوائلـنا? ومـاذا سنفـعل وكيف سـيكـون سلـوكنـا بعد
إنتـهاء سجن كـورونا? هـذا ما سـتكـشفه األيـام القـادمة الـتي ارجوها
كن أن تطالنا والسالمة أن تكون خالية من االزمات واخلبيـات التي 

رجائي أن تبقى رفيقتكم.
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كبيرًا. انظر أيضا هذا الرابط:
https://

www.globalresearch.ca/
covid-19-fight-cure-western-

pharma-rip-off/5707360
وهذا الرابط: 

https://
childrenshealthdefense. org/

news/does-the-coronavirus-
pandemic-serve-a-global-

agenda/
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اقــتـــرح الــبــروفــيــســور الــفــرنــسي
ديــديـيه راولـت  وهـو أحــد أكـبـر 5
عــــلــــمــــاء في الــــعــــالم فـي مــــجـــال
ُـــعـــدِيــــة  اســـتـــخـــدام األمـــراض ا
هـــــيــــــدروكــــــسـي كـــــلــــــوروكــــــوين
(كــلـوروكـوين أو بالكــيـنـيل)  وهـو
دواء معروف وبسـيط وغير مكلف 
ـالريا  ـكـافـحة ا يُـسـتـخـدم أيـضًـا 
وقـــــد أظـــــهــــر ذلـك فــــعـــــالــــيـــــة مع
الفـايروسات الـتاجيـة السابـقة مثل
الـسارس. بـحـلول مـنـتصـف فبـراير
  2020 أكـدت الـتـجـارب الـسـريـرية
في مـعـهـده وفي الـصـ بـالـفعل أن
ــكن أن يـــقـــلل من الـــثــقل الـــدواء 
. الفايـروسي ويحقق حتـسنًا مذهالً
نـشر الـعـلمـاء الـصيـنـيون جتـاربهم
األولى عـلى أكـثـر من  100 مريض
وأعلـنوا أن جلـنة الـصحـة الوطـنية
الصينية ستوصي بالكلوروك في
Covid- إرشاداتهم اجلديدة لعالج

19.
تعمل الص وكوبـا معًا باستخدام
Interferon Alpha 2B عـــــــقــــــار
وهــو دواء عــالي الـــكــفــاءة مــضــاد
لـلـفـايـروسـات  تـطـويـره في كـوبا

مـــنــذ حــوالي  39 عـــامًــا  ولــكن ال
يعرفه العـالم كثيرًا  بـسبب احلظر
ـفــروض عـلى أي شيء األمــريـكـي ا
Interferon يــأتي من كـوبــا. أثـبت
أيـضًــا أنه فـعــال جــدًا في مـحــاربـة
 COVID-19 ويـــتم إنـــتـــاجه اآلن

. في مشروع مشترك في الص
يـــوجـــد دواء هــنـــدي / أيـــورفـــيــدا
) طبيعي قد (الطب الهندي القد
 الـكـركـمـ  Curcumin يـأتي في
كـبـسـوالت مـثل  .C90 وهـو مـركب
مضاد لاللتهـابات ومضاد لألكسدة
 اســـتـــخــــدامه بـــنــــجـــاح لـــعالج
ــعـــديــة  الـــســرطـــان واألمـــراض ا

وأيضا  الفايروسات التاجية.
تشـمل العالجـات األخرى الـبسـيطة
والـــفــعـــالــة اســـتــخـــدام اجلــرعــات

ز في ذكـرت صحـيفـة نيـويورك تـا
 30 اذار أن الرئـيس تـرامب تراجع
عن بــيـانه الـســابق أنه بـحـلـول 12
CO- أبــريل يــجب أن يــكـون إغالق
 VID-19 قــــد انـــتــــهـى وحل وقت
"العودة إلى العمل". وبدالً من ذلك 
قـال إن الـتـمديـد حـتى نـهـايـة أبريل
ا حتى يـونيو. كان ضروريًـا - ور
وقـال إن هـذا كـان يـتـبع تـوجـيـهـات
مـسـتـشـاريه  ومن بـيـنـهم الـدكـتور
ــعـــهــد أنـــتـــوني فــوسـي  مــديـــر ا
الـوطــني لــلـحــســاسـيــة واألمـراض
ـــعـــهــد ـــعـــديــة NIAIDضــمـن ا ا

NIH الوطني للصحة
COVID-19 تــــســــبّب فــــايــــروس
حــــــــتـى اآلن في حــــــــدوث عــــــــدوى
ووفـيـات أقل بـكـثـيـر من األنـفـلـونزا
ــاضـيـة. الـشـائــعـة في الــسـنـوات ا
ـية في أبـلغت مـنظـمة الـصحـة العا
 30 آذار عن إصــــــابــــــة  750 ألف
شــخـص في الــعــالم بـــاالنــفــلــونــزا
ــوتى 36 الــشـــائــعـــة وبــلغ عـــدد ا
ـتـحـدة حوالي ألـفًـا. في الـواليـات ا
 161000 حـــالــة إصـــابــة و 3000
حالة وفـاة. ومع ذلك  يدعي فوسي
ـثـيــر لـلـرعـب أنه قـد يـكــون هـنـاك ا
اليـــــــ من حـــــــاالت اإلصــــــابــــــة ا
بــالـفـايـروس الــتـاجي في الـواليـات
ـــتـــحـــدة ووفــيـــات تـــتـــراوح بــ ا

ـصـادفة   .200000-100000 وبا
كذلك يفـعل بيل غيتس  بـاستخدام
نــفس األرقــام تــقــريــبًــا. كل ذلك مع

فكرة دفع لقاح في حلق اجلمهور.
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تـــــتـــــعـــــاون مـــــعـــــاهـــــد األمــــراض
واحلـسـاسـية
األمـــريـــكـــيـــة

NIAD
ومؤسـسةبيل
ومــــيـــــلــــنــــدا
Bill غـــيــتس
and Melin-
da Gates
بهدف تـطوير
لــــقـــــاح ضــــد

COVID-
19 

لـــقـــد أثـــبــتت
الـــــصــــ أنه
ــــــــــــــــــــــكــن
الـــســــيـــطـــرة
CO- عــــــــــلى

VID-19
بـــــتــــكــــلــــفــــة
مــنـــخــفـــضــة
نــــــوعًــــــا مـــــا
وبــانــضــبــاط
صارم وأدوية

تــقـلــيــديــة. وقـد اســتــخـدمـت نـفس
األدويـة والـتـدابـيـر لـقـرون لـلـوقـاية
مـن جـــــــمـــــــيع أنـــــــواع األمـــــــراض

الفايروسية وعالجها بنجاح.
COVID-19  أوالً  إن اللقاح ضد
أو الفايـروسات التـاجية بـشكل عام
 هـو لقـاح اإلنفـلـونزا. الـلقـاحات ال
تـــشـــفي. في أفـــضـل احلـــاالت  قــد
تمنع لقـاحات األنفلـونزا الفايروس
ــريـض بــشـدة من الــتــأثــيــر عــلى ا
مــثــلــمـا يــحــصل بــدون لــقــاح. يـتم
تقـيـيم فـعـالـيـة لقـاحـات اإلنـفـلـونزا
بشكل عام ب  20و  .50 اللقاحات
هي قبل كل شيء ثروة كبيرة جلني
Big ال لـشـركات األدويـة الكـبرى ا

Pharma
ثــانــيًــا  إلــيـك عــدد ال يــحــصى من
الـــعالجــات الـــتي أثـــبــتت جنـــاحًــا
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لـعل الـتـسـاؤل الـذي يـطـرح نـفـسـه هـو كـيـفـيـة اسـتـثـمـار ذلك لـلـخـروج
ـطــالــبــات األوربـيــة وأمــريــكـا بــافـضـل الـنــتــائج  وهــنـا جنــد ظــهــور ا
بـتـعـويـضـات من الــصـ النـهـا بـؤرة الـفـايــروس ولم تـبـلغ دول الـعـالم
ـتـبع ألي جـانـحـة او وبـاء او اخـطـار طـبـيـعـيـة كـونـية ـبـكـر ا بـاإلنـذار ا

وحتى محلية.                       
هل ستـستخـدم امريـكا اغـلى واهم ورقة وهي عـجز مـيزانـها الـتجاري
ـبـلغ وبذلك مع الصـ ألكثر من 5.2 ترلـيـون دوالر باسـتقـطـاع هذا ا
ركز االقتصادي الثاني  او تعيد قوة الدوالر وهيمنته وإعادة الص ا

الثالث في العالم  ولعقود قادمة  
ـا سـتـتجه  اوربـا والـهـند ودول اخـرى  لـلـمطـالـبات ليس ذلـك فقط وإ
وستـدعمـها امـريكـا الضعاف الـص  وتـخسـر الصـ اكثـر من ثالثة
تـرلـيـونـات دوالر وكـيف سـيـتم تـعـويـضـهـا وهل سـيـسـمح لـهـا بـدخـول
ي كــمـا هـو احلــال قـبل كـورونــا ام سـتـفــرض مـحـددات الـسـوق الــعـا
للـتجـارة اخلارجيـة  معـها وسـيتـزامن الفـائض االنتـاجي الصـيني الى
ـوجب خـفض األســعـار ام ان الــصـ التــسـتــطـيـع ذلك النـهــا تـنــتج 
ـال وبـأقل األربـاح وهـنـا أيـضـا يـثـار تـساؤل الـكـفـايـة اجلـديـة لـراس ا
استـيـراد الـص خـمـسة مـالي بـرمـيل من الـنفط يـومـيـا على سـيـؤثر
ي وخـاصــة انـتــاج نـفط الــصـخـري انـخــفـاضه عــلى االقـتــصـاد الـعــا
ـنتجـة األخرى وكذلك ـرتفعـة مقـارنة بنـفوذ الدول ا األمريكي وكـلفته ا
ماهـو موقف روسـيا وبـعض الـدول لتـخفـيف األزمة عن الـص ام هي

ستكون مستفيدة من الوضع اجلديد
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بــقـــوة هــجــومـــيــة بــعـــد اجلــويــة
مــســجال ســتــة أهــداف وفي دفــاع
قـوي  بـتــلـقي هـدفـا واحــدا  فـيـمـا
تصـدر محمـد داود قائمـة الهداف

بخمسة أهداف
كـما ظـهر الـفريق مـتجـانسـا ولعب
بـروحــيـة عــنـاصــره الـشـابــة الـتي
قـدمت مـبــاريـات مـهـمــة قـدم فـيـهـا
نـفـسه طــرفـا قـويـا اســتـحق فـيـهـا
الـصـدارة الـتـي قـد تـمـنــحه الـلـقب
ولــو احلـديث عن هـذا االمــر مـبـكـر
ـؤقتة فيما إمام ما تقـرره اللجنة ا
يــتــعــلق بــأمــر الــبــطــولــة وعــكس
الفـريق دوره الدفاعـي عندمـا تلقى
باراة هدفا وحيدا من األمانة في ا
الثـانية قبـل ان يحافظ عـلى نظافة
ــــبـــاريــــات الـــثالث شـــبــــاكه في ا

األخرى
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 هــــــنــــــا ال نــــــريــــــد ان نــــــنــــــاقش

ستوى العام للفريق ونستعرض ا
 الذي حافظ عليـة منذ عدة مواسم
بـفــضل االعـتــمـاد عــلى مـجــمـوعـة
العـبــ واعـدين الزالــوا يـشــكـلـون
قــوة لـــلــمـــشــاركـــة  ســاعـــدته  في
حتقيق النتائج  قبل ان تكشف عن
قــدراتــهــا  فــيــمــا  يــسـعـى يـحــيى
ـــؤكـــد عـــلـــوان خلــــطف الـــلــــقب ا
يـتحـدث عنه بـعـدما أصـبح مصـير
ـؤقــتـة  في الــدوري  بـيــد اإلدارة ا
ر كيـفية إدارة أمـوره الذي الزال 
بــاحـرج  فـتـرة فـي تـاريـخه في ظل
ـدن كـافـة حـظـر الـتـجــوال وغـلق ا
بـسـبب  انـتـشــار فـيـروس كـورونـا
العب قبل ان التي تسببت بغلق ا
ـدربـ تــطـال عـدد من الــنـجـوم وا
واإلداري الى أخره عـلى مستوى
العالم  منهم من  توفوا ومنهم من

تعافوا.
ينـظر الـنفط لألمـور بتـخوف كـبير

ـثلـة بإلـغـاء الدوري وقـد ال يهـنا
بـعد بـالصـدارة في حال اسـتئـناف
الــبـطــولـة الـتـي أنـهــكـهـا الــتـوقف
وسط اتـــهـــامـــات مـــتـــبـــادلـــة بــ
االحتاد والـفـرق واالثنـ فشال في
تقدير ومـواجهة األمور التي زادت

تعقيدا مع مرور الوقت.
مـا يهـمنـا هـو ان يظـهر فـريق أخر
من غــيـر الــتي حــصــلت عـلـى لـقب
ــــــــنح عـــــــلـــــــوان الـــــــدوري وان 
والالعبـ فريـقهم الـلقب وحتـقيق
احلــــــــــدث ال بـل احلــــــــــلـم فـي أهم
الـــبـــطـــوالت الـــكـــرويـــة احملـــلـــيــة
صـير وأمر غـير مرجح اجملهـولة ا
ان تــنــتـهـي اخملــاطـر الــتي حتــيط
ــــــتــــــأرجـح بــــــ بــــــالـــــــدوري   ا
االســتــئــنـــاف والــتــأجــيل وفي كل
األحـــوال ان األمــــور حتــــتـــاج الى
تغـير ولـيس   استـهالك الوقت في

الكالم واخلالفات.
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جـاء تـوقف الـنـشاط لـيـمـثل ضـربة
مـوجعـة لـلمـدرب الـنرويـجي الذي
ــوسم عــانى كـــثــيـــرًا في بــدايـــة ا
احلــــالـي من ضـــــعف الـــــنــــتـــــائج
وابتعاده فريقه مانشستر يونايتد
ــــنــــافــــســــة عن الــــلــــقب بل عن ا
راكز األربعة واالبتعاد أيضًا عن ا
ـؤهــلــة إلى دوري أبــطـال األولى ا

قبل. وسم ا أوروبا ا
وبعـد أن بدأت التقـارير اإلنكـليزية
ـــدربــ الـــذين من اســـتـــعــراض ا
نتـظر أن يخـلفوا سولـسكاير في ا
قـــــلــــــعـــــة األولـــــد تـــــرافـــــورد من
مـــــاوريــــســــيــــو بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو
ومـاسيـمـليـانو ألـيجـري وبريـندان
ــدرب رودجــرز وغــيــرهم تــمــكن ا
الـنــرويـجي في آخــر شـهــرين قـبل
ــنــتــقــدين الــتــوقف من إســكــات ا

بـعروض قـوية. وتـفادى مـانشـستر
يــونــايـــتــد الــهـــزمــيــة في آخــر 10
مـــبـــاريـــات خـــاضـــهـــا في جـــمـــيع
ــســابـقــات وحــافظ عـلـى نـظــافـة ا
شـباكه في  8مـنـها وقـلص الـفارق
مع تــشـيـلـسي الـرابع إلى  3نـقـاط
ووضـع قـــــدمًــــــا في ربـع نـــــهــــــائي
الـــدوري األوروبي لـــيـــأتي تـــوقف
الـنـشاط ويـوقف عـجـلة انـتـصارات
الـــــيـــــونــــايـــــتــــد ويـــــحـــــبط أحالم

سولسكاير.
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درب اإلسباني كثيرًا من لم يتأثر ا
توقف النشـاط فمنطقـيًا فقد فريقه
فــرصــة الـــتــتــويج بـــلــقب الــدوري
اإلنــكــلـيــزي لــلــمـرة الــثــالــثــة عـلى
الـتــوالي بــابــتــعـاد لــيــفــربـول في
الــصــدارة بــفــارق  25نـــقــطــة إلى

جانب وجـوده في منطـقة مطـمئنة
لــضـمــان الـتــأهل لـدوري األبــطـال

قبل. وسم ا ا
وتمـكن بالفـعل من التتـويج بكأس
الـرابطـة اإلنـكـلـيزيـة وكـان يـسـير
بــخـــطى ثــابــتــة في دوري أبــطــال
أوروبا وكـأس االحتاد اإلنـكلـيزي
وتـأمل إدارة الــسـيـتـي في جتـديـد
تعـاقده وبـالتـالي يعـد جوارديوال
ـــــدربــــــ تـــــضـــــررًا من مـن أقل ا

التوقف احلالي.
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أتى الـتـوقف احلالي لـيـهدد أحالم
ـاني فـكـلـوب كـان عـلى ــدرب األ ا
بـعـد انـتصـارين فـقط من الـتـتويج
بـلـقب الـدوري اإلنــكـلـيـزي لـلـمـرة
األولـى في تـــاريخ لـــيـــفــربـــول في
رة األولى ـيرلـيج وا عـصر الـبر

منذ  30عامًا.
وكان قريـبًا من حتطـيم العديد من
األرقــام الــقــيــاسـيــة أيــضًــا سـواء
بـالـتتـويج بـلقب في شـهـر مارس/
ــــكن من أذار أو بــــأكـــبــــر عــــدد 
الــنـقــاط لــيـأتي الــتــوقف احلـالي
ويـــربك أحـالم كــلـــوب خـــاصــة أن
هــنـــاك شـــكـــوك حــول إمـــكـــانـــيــة

ــوسم مـــرة أخــرى. اســتـــئــنـــاف ا
وبــعــيـــدًا عن الــدوري لن يـــتــأثــر
كـلـوب بـتـوقـف الـنـشـاط فـقـد ودع
دوري األبــــطــــال وكــــأس االحتــــاد
اإلنـكــلـيـزي بــالـفـعل ولـم يـتـبق له
ـــرلــيج ســـوى مــبـــاريـــات الــبـــر
وبالطبع ال توجد أي شكوك حتوم

حول مستقبله في قلعة األنفيلد.
ـا يــكــون مــوريــنـيــو هــو أكــثـر ر
الـــرابــحـــ من الــتـــوقف احلــالي
فـفـريقه تـوتـنهـام هوتـسـبيـر عانى
من سـلسـلـة من الـنـتائـج السـلـبـية
قــــبل الـــــتــــوقف وصـل إلى فــــشل
الــفــريق الــلــنـدنـي في حتــقـيق أي
انـــتـــصــار فـي آخــر  6 مـــبـــاريــات

سابقات. خاضها في جميع ا
كــــمــــا ودع تــــوتــــنــــهــــام في تــــلك
ـــبــاريـــات الــسـت دوري أبــطــال ا
أوروبـــــا أمــــام اليــــبـــــزيج وكــــأس
االحتاد اإلنـكلـيزي أمـام نورويتش
ركز الـثامن سيـتي وتراجع إلـى ا

في جدول الترتيب.
قارنة وبدأت الصحف اإلنكليزية ا
بــ أرقـام مــوريــنـيــو وبــ أرقـام
ـدرب مــاوريـســيــو بــوكــيـتــيــنــو ا
الـســابق لــلـســبــيـرز بــســبب عـدم

تــقـد الــسـبــيـشــال وان اإلضـافـة
أمولة للفريق اللندني. ا

ــنح قـبـلـة لـيـأتي ذلـك الـتـوقف و
ـوريـنـيـو الذي عـانى من احلـيـاة 
غـيـابـات مؤثـرة بـسـبب اإلصـابات
الـــتي ضــربـت جنــوم الـــفــريق من
هــاري كــ وهــيــوجن مــ ســون
واآلن بـإمـكـانه اســتـعـادة خـدمـات
الثـنـائي عـنـد اسـتئـنـاف الـنـشاط
ا إنـقاذ مكانه وإنقاذ مـوسمه ور
عــــلى رأس الــــقــــيــــادة الـــفــــنــــيـــة

لتوتنهام.
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تـضررين يعـد رودجرز من أبـرز ا
وسـم االسـتـثنـائـي الذي بـفـضـل ا
يقدمه مع ليستر سيتي وتواجده
ــــركــــز الــــثــــالـث في جــــدول فـي ا
الــتـــرتــيـب واقــتـــرابه من قـــيــادة
الثعالب للتأهل إلى دوري األبطال
ــتــوقع أن ــقــبل. ومـن ا ــوسـم ا ا
يــعــاني رودجــرز في إعــادة تــأهل
العـبــيه عـنـد اسـتـئــنـاف الـنـشـاط
ـواصلـة الـعروض الـقـوية في ظل
ــطــاردة الــشــرســة الـتـي يـعــاني ا
مـنــهـا الـفــريق من قـبل تــشـيـلـسي

ومانشستر يونايتد.
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1975-  مـنتـخبـنـا  الشـبابي يـتـقاسم لـقب بطـولـة شبـاب اسيـا التي
جـرت في الكـويت مع نظـيـره االيراني حـسب نظـام الـبطـولة الـسابق

باراة النهائية بدون اهداف . بعد  تعادل الفريق في ا
1976- فـوز منتـخبـنا الـشبـاي على  نـظيـره السـريالنكي بـخمـاسية
ـباراة نـظيـفة  كـانت حصـة حسـ سعـيد مـنهـا  اربعـة اهداف في ا

التي ضيفتها بانكوك ضمن تصفيات بطولة شباب اسيا .
1986-  فوز الـعربي الـقطري عـلى الهالل الـسعودي بـهدفـ مقابل
هـدف وتـعادل  الـنـصـر االماراتي مـع العـربي الـكـويتي بـهـدفـ لكل
مـنهـما  في اطـار منـافسـات بطـولة االنديـة اخللـيجـية الـتي جرت في

الرياض .
1986- فوز منـتخبنـا الوطني علـى نادي تيرس بـولس البرازيلي من
الدرجة الثالثة بثمانيـة اهداف نظيفة سجلها  احمد راضي  3وعناد
بـاراة الوديـة التي جرت عبد   3 وسمـير شـاكر ورحيـم حميـد في ا
ــنــتـخب ـعــســكـر الــتــدريـبـي  الـذي اقــامه ا في الــبــرازيل  ضـمـن ا

حتضيرا للمشاركة في مونديال مكسيكو .
2004-  تــعــادل اجلــويــة مع الــوحــدة االمــاراتي بــدون اهــداف في
ـبـاراة التي ضـيـفـتهـا دمـشق ضـمن اياب مـنـافـسات بـطـولة دوري ا

ابطال اسيا .
2005-  تــعـــادل الــزوراء مع اجلـــيش الـــســوري بـــدون اهــداف في
باراة الـتي ضيفتـها دمشق  ضمن  ايـاب منافسـات بطولة  دوري ا

ابطال اسيا .
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عـلى مـدى سـنـوات عـمرهـا لم تـرتق اجلـمـعـيـة العـمـومـيـة في االحتاد
العـراقي لكرة الـقدم للـقيام بـدورها الرئـيس ومواكبـة أحداث االحتاد
الـذي تـمـثلـه حتى وصـفت بـأوصـاف ال تـلـيق بـها  ,لـيست هـي سبب
عني نفسه على مدى ا هنالك أسـباب يتحملهـا االحتاد ا الوحيد وا
الــدورات الــســابـقــة من عــمــر االحتـاد  ,مــنــهــا وأهــمــهـا هــو اجمليء
بأشحـاص أقل ما يقـال عنهم هم دخالء عـلى اللعـبة أو حشـروا فيها
حشرا السـيما في اجلمعـية العمـومية ألسباب يـعرفها اجلـميع تتعلق

باألصوات االنتخابية .
الـيـوم اللـجنـة الـتطـبيـعـية في احتـاد الكـرة امـام مهـمة كـبـيرة وواجـبة
ؤشرة فيه عليها تعديل النظام االساسي لالحتاد ومعاحلة الثغرات ا
ألجل األرتـقـاء بـواقع كـرة الـقـدم الـعـراقـيـة الـتي بـاتت الـيـوم بـحـاجـة
ـستند عـلى شعارات ماسة لألصـالح احلقيقـي ال االصالح الفارغ ا

رنانة التي تعودنا عليها من  2003وحتى اليوم ..
وضـوع وتـسـائل فيه قـرأت مـنشـورا لـلـزميل عـلي نـوري حـول ذات ا
حـول هل فعال ( األعالم والـصـحافـة الشـريك األساسـي في العـملـية

الرياضية ..? )
لم نلحظ الـتطبـيق الفعلي لـهذا الشـعار وبقي مجـرد ( زيادة ) أسطر
ـسؤولـ في الـدولـة ( في جـانـبـها وكـلمـات انـشـائـيـة يـلقـيـهـا كـبـار ا
الرياضي ) ألجل تضم خطابه بكلمات ( تثير) انتباه السامع و (ال

ياه راكدة منذ عقود ! حترك ) 
الـيـوم البـد من نــفض غـبـار كل هــذه الـسـنـوات من عــلى ( اجلـمـعـيـة
تعمد إلبعاد عيون العمومية ) والذي تراكم بفعل اإلهـمال واإلهمال ا
راقـبة واالعـتراض والـطرح االيـجابـي هو صوت وأصوات نـقيـة عن ا

االعالمي و الصحفي
مـن هنـا البـد لـنـا ان نـنـاصـر ونـدعم كل الـطـروحـات الـتي تـشيـر الى
أهـمـيـة تـواجـد اخمللـصـ من االعالمـيـ والـصـحفـيـ في اجلـمـعـية
العـموميـة إلحتاد الكرة حـتى تلغـى عمليـات التكـتالت وبيع االصوات

والبحث عن سفرات !!
ـتواجـدين في جلنة مـراجعـة النـظام االساس في نطـالب من األخوة ا
احتاد الكرة ان يضمنوا هذا النظام بشكله اجلديد مادة جديدة تتيح
وجـودة اليـوم في اإلحتـاد مثل رابـطتي تـكوين ( رابـطة ) كـالـروابط ا
ثلها الالعب واحلـكام و غيرهـما تسمى رابطـة اإلعالم ينتخـب من 
ويحق لها الترشيح والتصويت وفقا للسياقات القانونية احلاكمة ..
عـنـدهـا سيـكـون هنـالك صـوتـا قويـا ومـراقبـا نـزيـها يـدافع عن مـسار
اإلحتاد إن كان عـلى صواب ويقـف حجر عثـرة أمام من يـريد السوء

بالكرة العراقية لتحقيق منافع خاصة
إن كـــان الــــشـــعــــار االزلي بـــشــــراكـــة اإلعالم
عنـي باالمر للريـاضة فعال ( ال قوال ) فـعلى ا
تـــطــبـــيــقه وإن كـــان مــجـــرد شــعـــار فــوضــوي
ــــتــــلـــكــــان االقالم فـــاإلعـالم والـــصــــحــــافـــة 

واألصوات العالية .. الستم معي ..?
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كـــشف رئــيـس جلــنــة احلـــكــام في
االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم عالء
عـبـد الـقـادر تـفاصـيـل عمـل جلـنة

ودائرة احلكام في االحتاد.
وقـــال عــبـــد الــقـــادر في تـــصــريح
صــحــفي  انه الول مــرة في تـاريخ
االحتاد هـناك دائرة حـكام وهناك
جلــنـــة حــكـــام وهــذا الـــشيء كــان
مغـيب تمـاما عن العـمل به منذ ان

اعتمده االحتاد الدولي.
واوضـح ان دائـــــرة احلــــكـــــام هي
ــعــنــيــة بــتــطــويـر احلــكــام وهم ا

ـنـهاج الـعـلمـية معـنـ بتـطـبيق ا
الــفــنــيــة واالداريــة بــكل مــفــردات
الــتـحـكـيم من الـتـرشــيح لـلـقـائـمـة
الـــدولــــيـــة ولــــتـــرقــــيـــة احلــــكـــام

شاركات اخلارجية وغيرها. وا
وتابع لهذا اخترت ثالثة من اعلى
الــكـفــاءات وهم كــاظم عــودة وهـو
مـــــراقب فـي االحتــــاد االســـــيــــوي
وزمــيـله جنـاح رحم و اخـتـيـاره
من فضل الـله ايضـا كمـحاضر في
االحتــاد االسـيــوي وكـذلـك سـمــيـر

مهنا وهو غني عن التعريف.
ـقــررات الــفـنــيـة واضــاف ان كل ا

ـا بـخـص االمـور الـتي ذكــرتـهـا
تـــــرفع لـــــكـي تـــــنـــــاقش وتـــــدرس
ويصادق عليـها هذا العمل سوف
يكون عـلى ارض الواقع ألول مرة
وسيراقب اعضاء اجلنة الرئيسية
جــمــيع الــبـرامـج الـتـي تـطــبق في

اجلان الفرعية في احملافظات.
وكـــانت الــتــطــبــيـــعــيــة قــد ســمت
رؤساء وأعضـاء جلان االحتاد في
وقت ســـابق  حــيث تـــواجــد اسم
صــبـــحي ضــمـن أعــضــاء الـــقــسم
ــالي لـلــجـنـة الـتــقـني واالداري وا

احلكام.
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{ مـدريـد - وكـاالت: كـشف تـقـريـر
صحفي إسباني عن شعور العبي
ريــال مـدريــد بــالـقــلق خالل فــتـرة
باريات مع تفشي فيروس توقف ا

كورونا.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية
فـإن كــورونــا طـرح حــالــة من عـدم
ــدربـ الــيـقــ لــدى الالعـبــ وا
واجلــمـاهــيــر وأدى إلى انــتــشـار
الــكــثــيــر من الـشــكــوك واألســئــلـة
ــعـقـدة والـتي  طـرح بـعـضـهـا ا

في "سانتياجو برنابيو".
وأشـــــــــــارت إلـى أنـه فـي األيــــــــــام
األخــيـــرة بــدأ العــبـــو مــدريــد في
الـــشــعــور بــبــعـض الــقــلق بــشــأن
إمــكــانـيــة مــنح لـقـب الـلــيــجـا إلى

برشلونة.
وأوضحت أن هـذا الـقلق تـضاعف
مـؤخرًا بـعـدما كـشـفت تقـارير عن
نــيــة االحتــاد اإلســبــاني اعــتــمــاد
الـتـرتـيب احلـالـي جلـدول الـلـيـجـا
ــشـاركـة في دوري بــشـأن الــفـرق ا
أبطـال أوروبـا والدوري األوروبي

إذا ألغيت بطولة الدوري.
ـــــيــــــرجني وذكـــــرت أن العــــــبـي ا
أصــابـهم فـزع من إمـكـانـيـة اتـخـاذ
ـاثل بـشـأن حتـديـد الـفـائـز قــرار 
وسم (في ظل بـلقب الـلـيجـا هـذا ا
تصدر برشلونة جلدول الترتيب).
وقـــالـت الـــصــــحـــيــــفـــة إن اإلدارة
طــمـأنت الالعــبـ من خالل حـوار
عقد ب الرئيس فلـورنتينو بيريز

درب زيـن الدين زيـدان والقـائد وا
ســيـرجـيـو رامــوس و الـتـحـدث
خالله عن احتماالت عودة الليجا.
ؤمل ان تعود عجلة مباريات من ا
الــدوري االســبـــاني لــكــرة الــقــدم
لـلــدوران من جـديـد بــعـد تـوقــفـهـا
بـســبب جـائــحـة كــورونـا "كــوفـيـد

19".
وقـــال قــال عـــمـــدة مــدريـــد لــويس
ـــيــدا في تــصــريح مـــارتــيــنــيــز أ
إلذاعـة "أونـدا سيـرو" أن "جـائـحة
كن السيطرة فيروس كورونا "ال 
عـلـيهـا خالل اسـتئـنـاف البـطوالت
الــتي تــشــهــد إقــبـاال جــمــاهــيــريـا

كبيرا".
واوضـح "لن تـكـون ثـمــة جـمـاهـيـر
ـدرجـات اإلسـبـانـيـة طـوال داخل ا
ـا فــصـلي الــربـيع والــصـيف ور

اخلـريف أيـضًـا الـوضع لن يـكـون
حتت السيطرة الكاملة".

وتـابع عـمدة الـعـاصمـة اإلسـبانـية
"سـيـتـعـ عـلـيـنـا تـغـيـيـر عـاداتـنا
وسلوكياتنا حتى بعد السماح لنا

بالعودة إلى الشوارع ".
وأضـاف ان"مــبــاريـات كــرة الــقـدم
بــدون مـشـجـعـ في الـصـيف أمـر
ــا  اتــبـاع قــواعـد مــحـتــمل طـا

الصحة والسالمة".
وكــان احتـاد كــرة الـقــدم قـد أعـلن
هــــذا األســــبــــوع أنه في حــــال لم
يـسـتــأنف الـدوري فـسـيــسـتـخـدم
الــتـرتــيب احلـالـي لـيــقـرر األنــديـة
األربـعــة الـتي سـتـشـارك في دوري
ـــا يــعـــني مـــشـــاركــة األبــطـــال 
برشـلونـة وريال مـدريد وإشـبيـلية

وريال سوسيداد.
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والــــريـــــاضـــــة الى االمـــــوال ولــــو
الـتــغــيـر يــقع عــلى عـاتق اإلدارات
الـريـاضـية  الـتي لم تـقـدم أسـاليب
عــمـل مــتــقــدمــة  بل بــقــيت تــعــمل
وسـط احلــلــول الـــتــرقــيـــعــيــة ولم
تـتـمـكن من تـقــد بـرامج  عـمـلـيـة
مــؤثــرة مـــنــتـــجــة  وهــذا يـــعــكس
التـفاوت في عقـلية الـعاملـ منهم
قـلـيـلـو  اخلـبـرة  وانـعـدامـهـا عـنـد
ـن دفـــــــعت  بـــــــهم الـــــــبـــــــعض  
االنــتــخــابــات الــضــعــيــفــة وطــرق
إقـامـتهـا مـا كرر مـشـهد االتـهـامات
واخلروقات التي بقـيت الصقة بها
عـلى الدوام ومـا حـصل قبل أشـهر
ال يـحتـاج الى تـعـليق  عـنـدما  ظل
وضع االحتــاد مـوضع الــشــبــهـات
التي أطاحت به  األمر  الذي يدعو
الى  الـعـمل  الـفـاعـل الـشـفاف وان
يستعدي اجلمـيع الثقة  وان يكون
لهم دورا واضحـا مختـلفا  وعسى
ان يكونـوا قد تعلـموا  اجلميع من
الــدرس  ومـا يـلـزم إتـبـاع أسـالـيب
عــمل مـــتــقــدمــة إلنــقـــاذ  الــلــعــبــة
والـــــريــــــاضـــــة وهــــــذا مـــــرهـــــون
ؤتمرات االنتخابية في ان تأتي با
عـملـية االختـيار واالنـتخـاب وغلق
الـفـجــوة الـكـبـيـرة الـتـي  خـلـفـتـهـا
الفتـرة األخيرة  في وضـع يفترض
ـقراطي ولـو  الشـكوك ان يـكون د
ـــؤتـــمــرات تــدور لـــلـــيـــوم حــول ا

السابقة بعدم نزاهتها 
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 وأعـود لــلـحـديث عن فـريق الـنـفط
مـتـصدر الـدوري الـعـليل  11نـقـطة
من خــمس مــبـاريــات حــقق الــفـوز
فيها على الكهرباء بهدف دون رد
قـبل ان يـتـعـادل مع األمـانـة بـهدف
ـيـنـاء الـبـصـري بـفوز ثم عـاد من ا
ثـمـ بـالـتـغــلب بـهـدفـ ثم  حـقق
الـفـوز عـلى احلـدود بـهـدف قبل ان
يتـعادل سلـبا مع نـفط اجلنوب في
الـبـصرة  الـنتـيـجة الـتي أبـقته في
الـصدارة الـتي كان قـد خـطفـها عن
طريق هـدف مـحمـد داود في مرمى
احلـــدود في الـــدقــيـــقـــة األولى من
ــبـاراة نــقــطـة الــتــحـول في وقت ا
ـشـاركة  الـتـي ظـهـر فـيـها مـسـار ا
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احلـــديث عن الـــدوري وإمـــكــانـــيــة
االنتـهاء منه في ظل الـظروف التي
تـــواجه الـــبــلـــد  جـــراء  انـــتـــشــار
فيروس كورونـا يدخل في حتديات
حقـيقية قـبل ان يحل شـهر رمضان
ــبــارك  وهــو أســاســا تــعــثــر من ا
ـسابقات البـداية امام فشـل جلنة ا
واالحتــــاد والـــفـــرق في مـــعـــاجلـــة
األمـــور وتــكـــرارهـــا في كل مـــوسم
ـــبـــاريــات مع عــنـــدمـــا تــزامـــنت ا
االحــتـجــاجـات الــشــعـبــيـة  لــيـأتي
القرار  التقليدي التعسفي في مثل
كـل مــــرة حــــيث  إرجــــاء  الــــدوري
وكــأنه امـرأ مـفـرطــا يـطـبق  في كل
موسم  نـعم يحصل هـذا في جميع
الــدوريــات لــكن هــنــالك  إجــراءات
آنــيــة  ال تــمـس الــدوري  وتــبــقــيه
مـتـوازن دون الـتـأثـيـر بـهـا  إطالقـا
ومن ثم  االنـتــهـاء مــنـهــا في وقـته
ـثبت مسـبقـا  خالفا على احملدد  ا
مـا يحـصل هنـا عـندمـا تفـرض مدد
تـــأجـــيل  طـــويــلـــة ألي ســـبب كــان
لل في المعـنى لـها قـبل ان تخـلق ا
نــفـوس الالعـبــ والـفـرق  إضـافـة
الـى مــا  يـــلـــحـق بــهـــا مـن إضــرار
نـافسة التي  تبعد تتعلق  بواقع ا
بـعـض الـفــرق عن  ســكـة الــنــتـائج
ومن ثم  تـأخيـر  تقدمـها فـي حلظة
غــيـر مــتـوقــعـة وغــيـر مــدروسـة
وتــولـد حــالــة من االنــكــسـار
وجتـرهـا  لــلـخـفــاقـة وقـد
تـفشل في  الـتـعويض
األمــر الــذي يـثــيـر
غـضـبـهـا لـكن
دون جدوى

إمــام قـــرارات  الــتــأجـــيل  الــتي ال
واسم تناقش على مر ا
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 وفي وقت تـواجه  جمـيع اإلطراف
اليـوم صعـوبات في إكـمال الدوري
احلالي الذي يـتصدره النـفط للمرة
سابـقة ما األولى منـذ اللعـب في  ا
يــجـعل مــنه مـتــمـســكـا في مــوقـعه
الــذي يـــرى فــيه  مالمـــســة الــلــقب
حـــتـى في حـــال  اإللــــغـــاء  في ظل
الــظــروف الــتي يــعــيــشــهــا الــبــلـد
والـريـاضـة  الـعلـيـلـة أسـاسا وسط
عمـل استمـر مخـيبـا  على مـستوى
ــؤســســـات الــريـــاضــيــة جــمــيـع ا
ألسـبـاب شـتى لـكن  يـبقـى احلديث
مـتــقــدمــا في كل األوقــات عن  كـرة
الـــقـــدم  رغم انـــهـــا تـــعــيـش عـــقــد
واضحة لم يقدر على  جتاوزها كل
مـن  تــولى مـــهــمـــة إدارة الــلـــعــبــة
بـسبب اسـتمـرار  العـمل التـقلـيدي
ألســـبــــاب مـــشـــتــــركـــة  ســـواء من
اإلدارات التي انـغلقـت على نفـسها
واجلهات احلكومـية التي استمرت
تـعمل خـارج مـفهـوم حاجـة الـلعـبة

مبنى احتاد كرة القدم العراقي

ريال مدريد
يتردد
باجراء
تعاقدات

جديدة خالل
موسم

االنتقاالت

جانب من احدى مباريات فريق ليفربول

يحيى علوان

{ لـنـدن- وكـاالت : في الـوقت الـذي مـنـح فـيه تـوقف الـنـشـاط احلـالي جـراء
ـيـرلـيج إلنـقاذ ـسـتـجـد قـبـلـة احليـاة لـبـعض مـدربي الـبـر فـيروس كـورونـا ا
دربـ آخرين موسـمهـم بسـبب ضعـف النـتائج وجـه في الوقت ذاته ضـربـة 

كانوا على الطريق الصحيح نحو حتقيق إجنازات الفتة للنظر.
ويستـعرض أولي جـونار سـولسكـاير  تـأثير تـوقف النـشاط عـلى أبرز مدربي

يرليج عبر التقرير التالي: البر
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”u U½ b³Ž ‰ULł <
الـتدريـسي فـي كلـيـة االعالم بـاجلـامـعـة الـعـراقـيـة شارك فـي احملفل
العـلـمي السـادس جلمـعـية الـبـصيـرة بدراسـة عـنوانـهـا (مشـاهد من

زمن كورونا وطهارة الغرب).

d¼UD « œ«uł wKŽ <
الـعالمـة الـعـراقي الـراحل قـررت دار الـشـؤون
الثـقـافـية الـعـامـة اعادة تـأهـيل احـدى قاعـاتـها
لـتـحــمل اسـمه مع اعــادة طـبـاعـة جــمـيع اثـاره

العلمية.

WKOF « dOAÐ bLŠ√ <
االديب االردني ضــيـفـه ديـوان الــهــريس الـثــقــافي ضــمن فـعــالــيـاته
الثقافـية التي ينـظمها عن بـعد في أمسيـة وحوارية مفـتوحة ادارتها

األديبة منى طه.

 —u M « bOŽ <
اضي والـراحل عـضو رابـطة وت الـسـبت ا الشـاعر األردني غـيـبه ا
الكتاب األردني وعـضو االحتاد العام لألدبـاء والكتاب العرب. من
دواويـنه: أنــا واخلـزامى بــحّـة الــفـجــر شـراك الــصـقــيع وأخــيـلـة.

 —Ëe½√  b$<
اخملرج السوري عرض فيـلمه (رد القضاء) ضمن عـروض (السينما
ـؤسـسـة العـامـة لـلسـيـنـمـا السـوريـة عـبر في بـيتك) الـتي أطـلـقـتهـا ا

منصة فيميو ,والفيلم من  تأليف ديانا كمال الدين.
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{ لــوس اجنـلــوس - وكـاالت -
أطـــلـــقـت لـــيـــدي غــــاغـــا وبـــول
مـكارتني وفـرقة رولينـج ستونز
وبــيــونـــســيه مـــســاء اول امس
ــيــا خــاصــا الــســبـت حــفال عــا

لـــلـــمــوســـيـــقى والـــكــومـــيـــديــا
والـقــصص الــشـخــصـيــة فـيــمـا
وصـفته غـافا بـأنه (رسالة حب)
لـــلــعــامــلــ الــذين يــتــصــدرون
ــعــركــة مع جــائــحــة فــيـروس ا
كــــورونــــا.وضـم عــــرض (عــــالم
واحـــد: مــعــا في الـــبــيت) الــذي
اسـتمـر سـاعـت وبث عـبـر عدة
قنـوات تلـفـزيونـية في الـواليات
تحدة واخلارج مساهمات من ا
مــــنــــازلــــهم من إلــــتــــون جــــون
وســـتـــيـــفـي وونـــدر وجنم كـــرة
القدم الـبريطـاني ديفـيد بيـكهام
ــتــحــدة وســيـــدتي الــواليـــات ا

السابقت ميشيل أوباما ولورا
بـــوش. وقــــالـت غـــاغــــا (إنــــني
تـنة جـدا للـعامـل في قـطاع
الرعاية الصـحية والعامل في
اجملال الطـبي وكل العامل في

مــتـــاجـــر الـــبــقـــالـــة وخـــدمــات
التـوصيل والعامـل في البريد
ـؤسـسـات غـيـر الـربـحـية وكل ا
األخــــرى الــــتي تــــعــــمل بــــجـــد
جـــدا.هـــذه حـــقــــا رســـالـــة حب
صـــادقــة لـــكم جـــمــيـــعــا في كل
أنـحاء الـعالم وأتـمنى أن تـكون
تــذكــرة لــلــعـطـف الــذي يــحـدث
ـدرس اآلن). وأشـاد احلـفل بـا
والـعـامـلـ فـي مـجـال الـرعـايـة
الــصـحــيـة والـبــقـالــة وخـدمـات
الـتـوصـيل والـبـريـد والـعـامـل

اآلخرين.
ونـظم احلـفل مـنــظـمـة الـصـحـة

احلفل الرئيسي .
وكــان من بـ
من شـاركوا
ـــــــطــــــرب ا
اإلمـــــاراتي
حـــــــســــــ
اجلــســمي
ـطـربة وا
األمريكي
ة جنيفر
هـدسـون
و إيسون
تــــشـــــان من
هــــوجن كــــوجن
والـهـندي فـيـشال

ميشرا.

ـيــة ومــجـمــوعــة غـلــوبـال الــعــا
سيتزين غير الربحية ويعد أكبر
شاهـير حتى اآلن في جهـد من ا
جـائــحـة فــيـروس كـورونــا الـتي
أودت بـحيـاة أكـثـر من  150ألف

شـــــــخــــــصــــــا فـي كـل أنــــــحــــــاء
الـعالـم.واستـهـدف احلـفل أيـضا
فـــاعــــلي اخلــــيــــر والـــشــــركـــات
لــلـمــسـاهـمــة في صـنــدوق تـابع
ية للتصدي نظمة الصحة العا
لفيروس كـورونا. وقال منظمون
فـي تــــــصــــــريـح (إن شــــــركــــــات
ومـــانـــحـــ آخــريـن ســـاهـــمــوا
بــالــفـــعل بـــنــحــو  150مـــلــيــون

دوالر).
ولم تغن بيونسـيه ولكنها بعثت
بـرسـالــة مـصـورة أشــارت فـيـهـا
ــرتــفــعـة إلى مــعـدالت الــوفــاة ا
بـــشـــكل غــــيـــر مـــتـــنـــاسب بـــ
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عـالم االثــار الـعــراقي نـعــته االوسـاط الــثـقــافـيـة
ـاضي ــنـيــة األربـعــاء ا واالثـاريــة الـذي وافــته ا
مخـلفـا تركـة كـبيـرة من البـحـوث والكـتب فضال
عن كونه مؤلفاً وباحثـاً ومنقباً ومدرساً في عدد

من اجلامعات العربية .
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{ نــــــيـــــو دلــــــهي  –وكـــــاالت -
كـشـفت جنــمـة بـولــيـوود كـانــيـكـا
كــابــور إصــابــتـهــا بــفــيـروس
كـورونا  مؤكدة أنه (كانت
لـديـهــا أعـراض في اآلونـة
األخــيــرة تــشــبه أعـراض
اإلنــــفــــلــــوانــــزا وبــــعــــد
خــضــوعــهــا لــلــفــحص
كــــانـت الــــنــــتــــيــــجــــة
إيـــجـــابــيـــة وثـــبــتت
إصـــــابــــتـــــهــــا بـ

(كــوفــيــد 19).
وذكــــــــــــــــــرت
كـــــــــابــــــــور
ـزيـد من ا
الـتفاصيل
حـــــول مــــا

حــدث مــعــهــا
مـــــــــــن خــــــــــالل

حـسابها على موقع
إنـسـتـغرام مـشـيـرة إلى

(أنـــهــا حــالــيًـــا في احلــجــر
الــصــحي بـرفــقــة عـائــلـتــهـا
أيـــضًــا إلى جـــانب فــحص
خالطته كل شـخص قامت 
ـاضية). ونوهت في الـفترة ا
كابـور التي يـتابـعهـا أكثر من
 3 مالي شخص على
مـــواقع الـــتــواصـل (عــلى
ضـــــــرورة االلــــــتــــــزام
بــــالــــتـــعــــلــــيــــمـــات
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تـابع وزير الـثقـافة
والـــــســــيـــــاحــــة
واآلثـــار عـــبـــد
األمـــــــــيـــــــــر
احلــمـــداني
احلــــــــالـــــــة
الــصـــحــيــة
لــلـــمــمــثــلــة
فــــــــــائـــــــــزة
جـــاسم الـــتي
تـــــــعـــــــانـي من
مـــــــــــــــــرض
عـــــضــــال.

وأجــرى احلــمــداني اتــصـاالً مع
وزيــر الــصــحــة جــعــفــر صــادق
عالوي لــغــرض تــوفــيـر الــعالج
إلى الـفــنـانـة من اخلـارج لـكـون
الـعالج غـيـر مـتـوفـر في الـعـراق
وفـقا لـصفحـة وزارة الثـقافة في
(فـيــسـبــوك)  مـتـمــنـيــاً جلـاسم
الـــشـــفـــاء الـــعـــاجل وعـــودتـــهــا

للنشاط الفني في أقرب وقت.
وكـانت الـفـنـانــة هـديل كـامل قـد
نـاشـدت وزيـر الـصـحـة لـلـتـدخل
العاجل ألنقاذ حياة جاسم التي
تـعــاني مـن مـرض الــســرطـان و
تــأخــر تــلــقـيــهــا جــرعــة الـعالج
الـكيـمـاوي.. و كـتـبت كـامل على
صـفحـتـها غـي (فيـسـبوك): (الى
الـسـيــد وزيـر الـصــحـة احملـتـرم
...ال مــنـــة مـن الــدولـــة عـــلى أي
مـــــواطـن عـــــراقـي في تــــــقـــــد
اخلـدمــات الـصـحـيــة والـطـبـابـة
ـــبـــتــلى ...الـــفــنـــان الــعـــراقي ا
ــــرض الــــســــرطـــان فـي أزمـــة
مــتـفــاقــمـة االن حــيث مع حــظـر
التـجوال يـتعذر عـليـه احلصول
على الـدواء او استكـمال العالج
الـكــيــمــيــائي ..ال بــد من ايــجـاد
حـلـول حقـيـقـية ..الـفـنانـة فـائزة
جاسم تتلوى من االلم في بيتها
وحــيــدة ال تــســتــطـــيع الــتــنــقل
بــــــســـــبب احلــــــظـــــر لـــــغـــــرض
اسـتحصـال الدواء وطلـبت اكثر
من مـرة مــقـابـلـتك ولم تـتـلق اي

ــــــرضى رد ..الــــــوقت ثــــــمــــــ 
الـــســرطـــان اذا تـــعــذر عـــلـــيــكم
مـقــابـلـتـهـا اوكـل لـهـا من يـنـوب
عــنك حلل مـشــكـلــتـهــا ومـشـاكل
ـواطـنـ ...لـيس سـهالً عـلـيـنا ا
ان نــفــقــد كل يــوم فــنـان عــراقي
ـــؤســـســـات بـــســـبـب اهـــمـــال ا

الصحية ).
ـثــلـة عــراقـيــة قـدمت وجــاسم 
الـعديد من االعـمال التـلفزيـونية
والسـيـنمـائيـة منـها:( الـقلب في
مكان اخر) و(نساء في الذاكرة)
و(الدفتر األزرق) و(ذئاب الليل)
وفـيـلم (زمن احلب) وفـيـلم (فتى
الــصــحـــراء) كــمـــا شــاركت في
بــطــولــة مــســرحــيـة (نــســاء في

ان) و(النبي ايوب). البر

فائزة جاسم

Î«œÒb−  tðUO UF  qłR¹ ÊU

U ½d  w  ‚öſù« —«dL²Ý≈ l  
ـســتـبــعـد { بـاريس  –وكــاالت - من ا
حالـيـا إقامـة مهـرجان كـان السـينـمائي
بشكـله األصلي هذا العـام بسبب حالة
اإلغالق التي فـرضت في فرنسـا بسبب
نظمون تفشي فيروس كـورونا.وأجّل ا
ـاضي قـائلـ إنهم هـرجـان الشـهر ا ا
قد يسـعون إلى تنظـيمه في حزيران أو
نـظمون تـموز من الـعام احلالي.وأكـد ا
وفـقـا لـلـبي بي سي أن (تـلك اخلـطـة لم
تـعـد خـيـاراً مـتـاحـاً اآلن بـعـدمـا مددت
فــرنــســا إجــراءات اإلغالق الــعــام هــذا
األسـبـوع. ولم يـوضـحـوا بـعـد البـدائل
ـــقــرر إقـــامــة ـــطـــروحــة).وكـــان من ا ا
ـهــرجـان في الــفـتـرة من  23-12أيـار ا
ـــــقــــبل.ولــــدى إعـالن قــــرار تــــأجــــيل ا
ـهرجـان في البـداية قـال رئيـسه بيار ا
ليـسـكـور (إنه مـتـفائـل بدرجـة مـعـقـولة
بـشأن احـتمـال انعـقاده الـعام احلالي).

وقـــــــــــــــــــــــال
لــــيـــســــكـــور
لصـحيـفة لو
فـــــيــــــغـــــارو
حــيــنـهــا إنه
(يــعــتــقــد أن
الــــــــــوبـــــــــاء
ســــــيــــــبــــــلغ
ذروتـــــه فــــي
نـهـاية آذار).
وأوضـــــــــــــح
الـــــــرئـــــــيس
الـــفــــرنـــسي
ـــــانـــــويل إ

مــاكــرون أن (حــالــة االغالق في الــبالد
ســــوف تــــمــــدد حــــتى  11أيــــار  ولن
نـسـتـطــيع إقـامـة فــعـالـيــات عـامـة قـبل
مـنـتـصف تـمـوز عـلى أقل تـقـديـر).وقال
هرجان: بعد تصريح الرئيس منظمو ا
الـفرنسي(نـقر بأن تـأجيل مهـرجان كان
الـسيـنمائـي الدولي الثـالث والسـبع

الذي كـان مـقرراً مـبدئـيـاً عقـده في آخر
حـزيــران أو في مـطــلع تـمــوز  لم يـعـد
خـيــاراً مـتـاحـاً).وأضـافـوا(من الـصـعب
افتـراض أن مـهرجـان كان سـيُـعقـد هذا
نـظـمون الـعام بـشـكله األصـلي).وبـدأ ا
مـــحــادثــات مع مــتــخــصــصــ بــشــأن
ذلك.وقــالــوا إن (ثــمـة تــوافــقــا عـلى أن
مهـرجـان كان ركـيزة أسـاسـية لـلقـطاع
الــســيـــنــمــائي وعــلــيه الــنــظــر في كل
االحــتــمـاالت... كي يــصــبح كـان 2020

حقيقةً بطريقة أو بأخرى).
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ويـحمـيك من كل شر). الى ذلك
ـصـري حـكـيم ـطــرب ا نـشـر ا
فيديو جديـد عبر صفحته على
مـوقـع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
ظـــهــــر فـــيـه من داخل مــــنـــزله
واضــعــاً كــمـامــة عــلى وجــهه
ونـــظـــارات شــمــــــســـيـــة عــلى

عينيه. 
وعــلق حــكـيـم عـلـى الـفــيــديـو
قـــائال (انـــا قـــلت اتـــمـــشى فى
البيت واغير جو .. عامل ايه
وحــشــتــوني) في إشــارة مــنه
نزلي إلى أنه ملـتزم باحلـجر ا
لــلـــحــد من إنــتـــشــار فــيــروس
كـورونـا.وإنـهـالت الـتـعـلـيـقـات
عــلى الـــفــيــديــو مـن مــتــابــعي
حـــكــيـم والــذيـن أثـــنــوا عـــلى
طـــرافــتـه وتــمـــنـــوا له أجـــمل
األمــنــيـات ومــنــهم من طــالـبه
بالـغناء مبـاشرة وكثيرون من
متـابـعيه عـبروا عن إشـتيـاقهم

له.
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ـصــري هـاني ــطـرب ا أطـلق ا
شــــاكـــر أغــــنــــيــــته اجلــــديـــدة
(اجلـــــيـش األبـــــيض) والـــــتي
أهـــداهــــا لألطــــقم الــــطـــبــــيـــة
حملــاربــتـــهم تــفـــشي فــيــروس

ستجد.  كورونا ا
واالغـــنــيــة مـن كــلــمـــات أمــيــر
طـعيـمـة وأحلان خـالـد جنـيدي
وتوزيـع ياسـر مـاجـد وإخراج

هنا حافظ.
وتــلـــقى شــاكـــر الــتـــهــاني من
متابعيه عبر صفحته الرسمية
عـــــــلـى مـــــــوقـع الـــــــتــــــــواصل
اإلجـتــمـاعي وكـان من بــيـنـهـا
(عايـزه اقولك صوتك راااااائع
ربـنا يحـفظك فـعال صوت قوى
دافـئ حـــنـــون نـــعـــمه من الـــله
عـايـزين اغانى جـديدة يـاهانى
ويــــاريت انت تــــلـــحـــنـــهـــا زى
الـبــومك بـتـاع زمـان كـان رائع
رائع يـــاهــاني ربــنــا يــحــفــظك

ـدة ثالثة أيام حيث إلى مدريد 
الـتــقت كـريـسـتــيـانـو. وبـحـسب
عـلـومات الـتي حصـلت عـليـها ا
فإن رونالدو وكـارداشيان تناوال
الـطـعـام مـعـاً وخالل ذلك قـالت:
تـــبـــادل كـــيم وكـــريـــســـتـــيـــانــو
االبـتـســامـات. كـان من الـواضح

أنهما منسجمان بشكل جيد).

كـارداشيـان في ربـيع عام 2010
عندمـا كان الـنجم الـبرتـغالي قد
بــدأ مــوســمه األول في صــفـوف
ريـــال مـــدريـــد وكــان يـــبـــلغ من
الـعـمر  25 عـاماً وقـتـهـا بيـنـما
كـانت عـارضـة األزيـاء الـشـهـيرة
في الـ 29 مـن عــــمـــــرهــــا وقــــد
سـافـرت كـيم في نـيـسان 2010
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عـــلى الــرغـم من مــرور
نحو 10 سنـوات على
الـعالقــة الـتي جـمـعت
جنـــمــــة تـــلــــفـــزيـــون
الــــــــــــــواقـع كــــــــــــــيـم
كـــارداشـــيـــان بالعب
كـرة الـقـدم احملـتـرف
كريستيانو رونالدو
عـــادت صــــحـــيـــفـــة
بــريـطـانــيـة مـجـدداً
لــتــســلــيط الــضـوء
عـــلى حـــيـــاة أبــرز
العـبـي كـرة الــقـدم
فـي الــــــــــعــــــــــالـم
فــــــــكــــــــشــــــــــفت
تـــــــفــــــــاصـــــــيل
اضـافـيـة حـوال
الـــــــــقـــــــــصــــــــة

الشهيرة.
وقــالت صــحــيــفـة
ديـــــــلـي مـــــــيل: (إن
رونـالـدو إلتـقى بـكيم
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كانيكا كابور

األمـــريــكـــيـــ الــســـود بـــســبب
كــــــوفــــــيـــــد-.19وقــــــالـت (هـــــذا
ـعـدل الـفـيـروس يـقـتل الـسـود 
يـبـعث عـلى الـقـلق فـي أمـريـكا).
ـشـاهـدين عـلى حـمـاية وحـثت ا
أنـفــســهم.وغـنى فــريق رولــيـنج
ســتــونـز الــذي ظـهــر في أربــعـة
كنك أماكن منفـصلة أغنية ”ال 
أن حتصل دائما على ما تريده“
)يو كان نوت أولويز جت وات

يو وونت).
وفي إهــداء لـــبــيل ويــزرز الــذي
تـــوفي قـــبـل أســـبـــوعـــ عـــزف
ستيفي ووندر (ل أون مي) في
ح غنى مكارتني الذي حتدث

عـــــن أمــــه
الــــــــــــــــتـي
كــــــــــــــانـت
ـــــرضــــة
وقــــابــــلــــة
(لــــــــيــــــــدي
مـــادونــا).و
شـــــــــارك في
وقـت ســـابق
الــــــــســـــــــبت
مــــــغــــــنـــــون
وعـــــازفـــــون
ــــوســـيــــقى
الـــــــــبـــــــــوب
ـوسـيـقى وا
الكالسيكية
مـــــــــــــــــــــــــن
الــــواليــــات
ـــتــــحـــدة ا
وأســـــــيـــــــا
والـــــشــــرق
األوسط من
بيـوتهم في
احلفل الذي
 عــبـر بث
مـباشـر على
مـــــــــدى ست
ســاعـات قـبل

التون جون

ليدي غاغا
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مثلة السـورية نسرين طافش حتدٍ جديد أعلنت ا
تـابـعيـهـا عبـر صـفحـتـها الـرسـميـة عـلى أحد
مواقع التـواصل اإلجتـماعي وهـو عبارة عن
تـرشــيـحــهـا لــكـتب لــقـراءتــهـا وإســتـغالل
أوقـــاتــهـم. ونــشـــرت طـــافش صـــورة لـــهــا
وأمامـهـا عدداً من الـكـتب وعلّـقت: (مـساء
احلب و الوعـي و اجلمـال .. حتـدي الـقراءة
ــا انـو اآلراء والــوعي مع نــســرين مــكــمل و
انقسمت على الستـوري ب الي طلبوا اقتراح
لـرواية والـلي طـلـبـو اقـتـراح كـتب تـنـمـيـة وعـلوم
ــا انــو مــافي طــاقــة قــررت مـــا زعل الــتــنـــ و
مكـتبـات فاحتـة بـسبب احلـجر والـكـتب باإلنـترنت
رة و مـو كلـهـا مـتـوفـرة خـلـيت اخلـيـارات اكـبـر هـا
شاركـة واقتراحاتي لـهذا الشـهر روايت لسهولـة ا

تع ومفيدين جدًا). رائعات وكتاب تنمية 
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القاصـة السـورية صدرت لـها ضـمن سلسـلة االبـداع العربي لـلهـيئة
صـريـة الـعامـة لـلـكتـاب مـجمـوعـة قـصصـيـة جـديدة بـعـنوان (ازرق ا

رمادي) تضم  22قصة قصيرة.
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رئــيس قـــسم الــصـــحــافـــة في كــلـــيــة االعالم
بـاجلـامــعـة الــعـراقـيــة كـشف عن قــيـام بـاحث
للـمـاجسـتـير بـإجنـاز رسـالة عـنـونهـا(أسـاليب
تـنـاول مـقــاالت الـرأي في اجلـرائــد الـعـراقـيـة

وضوعات الفساد).

كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيان
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ــســؤولـة اســتــغـرب عــدم رد وحتــرك احلــكــومــة او أي من اجلــهــات ا
ــطـالـبـات وصـيـحـات ـصـنـفــة عـلـيـا او بـخـطـوط ادنـى فـيـمـا يـتـعـلق  ا
واطنـ بضرورة دعمـهم اثناء تطبـيق حظر ( فلم كـورونا ) وال سيما ا
ـوبايـلية في قطـاع التـواصل حيث اصـبح النت وشـبكـاته العـنكـبوتـية ا
ـواطن ظل طوال عقـود حبيس يشـكل عصبـا حيويـا مهمـا ال بديل عنه 
وما زال يبحث عن نفسه وكيانه يتنسم عبير حريته ولو بطريقة عبثية..
عـنـيـة تـسـحب مـلـيارات الـدنـانـيـر يـومـيا من الـعـجـيب ان االتـصـاالت ا
واطـن لـكن الفـم احلكـومي مطـبق حـد اخلجل في الـرد على جـيـوب ا
ـصادفة أي مقـترح نـيابي او مـطلب حيـادي .. طرح هـذا السؤال  –با
ـواطـنـ وال سـيمـا الـفـقراء - في سـوق اخلضـرة الـذي شـهـد تدافع ا
منـهم للـحصول عـلى بعض ما يـصمـدهم خالل االزمة .. اذ ان الطـبقة
قراطي ) تكون االرستقراطية احلاكمة في كل زمان ( دكتاتوري او د
مؤمنة احوالها ومـقتضياتها وامنـها االسري واحمليط القريب منها الى
كنـة في  طبيعة إنسانـية لألسف مجبولة علـيها منذ القدم أطول مدة 

وستبقى حاكمة ابد االبدين .. اال ما رحم ربي ..) .
ـعنـى انهـا دومـا تـمـتـلك حظ الـدفاع ـا ان احلـكومـات ( مـبـخـوتـة ) 
عـنـهـا من قـبـل مـتـطـوعـ باإلنـابـة .. كـمـا ان الـنـاس فـيـهم الـكـثـيـر من
ـلك .. تـكـفل احـدهم بـالـرد عـلى الـسـؤال قـائال : ـلـكـيـ اكـثـر من ا ا
ـكـنـهـا ان جتـيب عـلى كل (احلـكـومـة لـديـهـا مـلـفـات كـبـيـرة عـديـدة ال 
شيء... حتى عن امنـيات مواطنـ عابث .. فـليس مهمـا ما تدعيه من
االنتـرنت والـتـواصل .. فـكل اسـرة حريـصـة مـطـبقـة إلجـراءات احلـظر
عـليـها ان تـتواصل عـبر الـنت وهذا غـير مـكلف واسـعاره زهـيدة تـكفي
السرة كـامـلة شـهريـا .. فـلم تخـلقـون إشـكاالت وتـسمـحـون بفـضاءات
يـتـاح لـكل من هب ودب اخلـوض بــهـا ولـو من بـاب اضـطـراب الـوضع
شـهـد واإلساءة لـلـحكـومـات بعـد ان تـعلـمـوا على ـساهـمـة باربـاك ا وا

عارضة وال يعجبهم العجب ) .. القهر وا
ن يعـتمـد عـلى قوته ـواطنـ من أصـحاب الـبـسطـيـات أي  رد احد ا
عـبــر مـا حتــصل عـلــيه ذراعــاه من كـد وكــدح يـومي فــقـال بــقـوة غــيـر
مـعهودة لـلمتـحدث اذ اجابه من زاويـة لم ينتـبه لها  : ( مـشكلـتكم انتم
اتـبـاع الــسـلـطـان في كل زمـان ومـكـان وال ســيـمـا سـيـمـا أولـئك الـذين
يجـيـدون تغـييـر وجـوههم وازيـائـهم بل واسمـائـهم والقـابـهم حسب كل
ظرف وزمان اذ اصبحنا نراهم ونعرفهم ونخبرهم .. فهم ... هم ... ال
يتـغيـرون دوم لديـهم قـدم مع السـلطـة احلكـامـة اين كان نـوعهـا  فيـما
ـعـارض ولو بـوجـهه الـصوري يـضعـون قـدمـا احتـيـاطـية في اجلـانب ا
يستـفيـدون منـها عـند أي تـغيـير قـادم ... هكـذا دواليك يـعتـاشون على
ـشـهـد فـيـمـا رقـاب الـفـقـراء .. فـانـتم تـعـتـقــدون أنـفـسـكم دومـا عـلـيـة ا
ـستـغـل من قـبـلكم وامـثـالكم االخرون من أصـحـاب الدخل احملـدود ا
ليس سـوى شماعات تعـلقون علـيها اخطـاءكم وتبررون بهـا تصرفاتكم

بل وجتمعون حتت يافطتها سحتكم احلرام ) ..
حـدث هرج ومـرج وتـدخل الـنـاقـمـ على الـسـلـطـة ... ومـا اكثـرهم في
ت الى بلـدانـنا الـعـربيـة جـراء تفـاوت طـبقي مـخـز وظلم اجـتـماعي ال 
رسالـة الـسـماء الـسـمـحاء بـشيء .. لـدرجـة حتولت الـسـاحـة الى جدل
سـيـاسي محـتـدم كـاد يـتحـول الى صـدام تـسـتـخدم به كـافـة األسـلـحة

ستترة باغلب البيوتات ما ظلم منها او انظلم ..  ا
عــنـد ذاك تــدخل اخـر قــائال : ( اســتـهـدوا بــالـرحــمن يـا اخــوان نـحن
حنة عليـنا الصبر .. كما ان تخـفيض أجور خدمات النت والتواصل
ان لـيـست مسـألـة سـهلـة كـمـا تعـتـقـدون ويجب ان يـلـجـا بهـا الى الـبـر
ا يتطلب اللجوء الى التظاهر .. وهذا ما ال يسمح وصوت الشعب ور
به الظـرف فعلى اجلـميع التزام صـوت العقل والـصبر ثم الـصبر الذي
لم نعرف غيره منذ عقود وقرون .. وستحل االزمة وتمر احملنة ونعيش
معا مرة أخرى باذن الله .. فان مع العسر يسرى ومن صبر ظفر ) ..
فيما كان الطـرح مقبول من بقيـة األطراف وقد غربت شمس ذلك اليوم
ـديـنـة لـتنـفـيـذ قـرار احلـظـر.. لذا كـمـا ظـهـر رجـال الـشرطـة بـاطـراف ا
ـنـطق والـطـرح الـعـقالني - ـتـجـادلـة وفـقـا لـهذا ا اضـطـرت األطـراف ا
باقـل تقـديـر - وعادوا الى بـيـتـهم يلـوكـون مر الـصـبـر ويتـجـرعون امل

االنتظار حتى يح احل .. 
تسـول حد اجلنون الذي كان يهذي وحده في قبل تفرقهم قال احد ا
الـشوارع واالزقة : ( أيـها الـناس انتم مـجانـ مثلي .. كـيف تعـتقدون
لـيـارات يـوميـا .. تـمثل دخل رؤوس تخـفـيض أجور الـتـواصل وهي بـا
ا السلطة واجـندات الداخل واخلارج وتشـكل تمويل أحزاب وكتل ور
دول مـجـاورة... فالي عـ تـريـدوهـم يـكـرمـونـكم ومـا انـتم اال مـجـانـ

مثلي بالقهر والـصبر .. وانا لله وانا اليه راجعون ) ..

ضـحك اجلـمـيع ... فـيـمـا بـكى اخـرون مـنـولـوجـيا ..
وسـاد صمت وخـيم ليل .. عـلى امل اتـساع حـدقات
السماء إلطاللة فجر منتظر يرونه بعيدا ونراه قريبا.

حي يــحـاط بــطــبـقــة رقــيــقـة من
الدهـون و ينـتشـر في البرودة و
الــرطــوبـــة الــظالم. يــجب غــسل
ــدة اكــثــر من عــشــرين الــيــدين 
ـاء الدافئ و الـصـابون ثـانـية بـا
و الـتـعـرض لـلـشـمس و احلرارة
ـــنـــاطـق اجلـــافـــة والـــهـــواء و ا

النقي. 
اللهم احفظنا جميعا و اياكم. 

ـكـتـب و عـنـد اسـتـخـدام سـطح ا
احلمامات.  

كمـا يجب جتـفيف  االيـدي جيدآ
بـعـد غسـلهـا للـقضـاء على مـا قد
يــكــون كــامــنــآ بــ االصــابع. و
يــــــجب تــــــقـــــلــــــيم االظــــــافـــــر و
قـصــــــــــــــها حـتـي ال يـستـطـيع

الفايروس .
فـيد.  الـفايـروس غير ـلخص ا ا

اكـثر تـركيـزآ للـڤيـروس. لذا تـعد
ـــفــتــوحـــة و األكــثــر ـــنــاطق ا ا
تــهـويــة ذات نـسب ضــئـيــلـة من
الــفــايـروس. وبــعــد كل مــا قـيل
يجب عـليكم غسـل اليدين قبل و
بــعـد مالمـســة الـغـذاء الــلـعـاب
ــــوت االقـــــفــــال و األكــــر الــــر
الـتـلـيـفـون احملـمـول الـسـاعات
مـفــاتـيح الـنـور  الــكـومـبـيـوتـر

الـــكــرتـــونــيــة. و 42 ســـاعــة من
عـدنية و 72ساعة من االسطح ا
الــبالســتــيك. لــذا فــعــنــد هــز او
البس و غيرها ينتشر تنفيض ا
ــدة 3 الــفــايـــروس في الـــهــواء 
سـاعات. لـذا ينـصح بعـدم هز او

البس و غيرها. .   تنفيض ا
وتـــظل جـــزيـــئـــات الـــفـــايـــروس
مــتـوازنه في درجــات الـبـرودة و
نـزل و الـسـيارة. الـتـكـيـيف في ا
وحتـتـاج الي رطـوبـة خـاصـة في
الظالم  لـذلك تخـفيض الـرطوبة
واجلـفــاف و احلـرارة و الــضـوء
وتقوم  االشـعة فوق البـنفسجيه
بـتــكـسـيــر مـكــونـات الــفـايـروس

البروتينيه من على  
االســـطح فـــيـــمـــكن اســـتـــخــدام
األشــــعــــة لـــتــــعــــقـــيـم  و اعـــادة
إسـتـخـدام االقــنـعـة ولـكن يـجب
اخـذ احلــيـطــة حـيـث ان االشـعـة
تـكسر الـكوالچـ البـروتيني في
وال يسـتطـيع الفايـروس اختراق

اجللد الصحي. 
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و ال يـعـتـبر اخلل مـفـيـدآ حيث ال
يسـتطـيع كسـر الـطبـقة الـدهنـية
الـــــــــتـي حتــــــــــمـي بـــــــــروتـــــــــ

الفــــــايروس. 
شـروبات الكـحولية كمـا ال تعد ا
مفـيدة حـيث إن تركـيزها اقل من
ئة طلوبة و هي 65 با النسبة ا
 حـيث ان اقـواهـا  مـثل الـڤـودكـا

ئة فقط. تركيزها 45 با
و يـعـد غـسـول الـفم الـلـيـستـرين
فـعال حـيث ان تـركيـزه الكـحولي

ئة. 65 با
ـغـلـقـة مـنـاطق ـنـاطق ا و تـعـد ا

حـــــــرارة اعــــــلـى من 25 درجــــــة
البس مئـوية لغـسل اليدين أو ا
ــاء أو غــسل اي شـئ. كــمــا ان ا
ا السـاخن يكـون رغاوي اكـثر 

يجعله اكثر فائدة.
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كـمـا ان الـكحـول ذو تـركيـز اكـثر
ـئــة  يــذيب الــدهـون من  65 بــا
وخـصــوصـآ الـطــبـقــة الـدهــنـيـة

اخلارجية للفايروس.  
و يعد اي خليط بنسبة 1:5 ماء
الـى مـبــيض مالبس (كــلـوركس)
عــامل اذابــة و تــكــســيـر داخــلي
لــــبــــروتــــ  كــــمــــا يــــعــــد مــــاء
االوكـسـج الـنقي عـنـصر فـعال

للقضاء عليه  تدميره.
و ال يـنـصح بإسـتـخدام مـبـيدات
الـبــكـتــيــريـا حــيث ان فــايـروس
كــورونـــا لـــيس كـــائن حي مـــثل
ـضادات الـبكـتريـا. لذا ال تـنفع ا
احليوية مع هـذا الفايروس غير
احلي.  و ال يـــــنــــصح بـــــنــــفض
الءات و االقـــمــشه ـالبس او ا ا
حــيث يـــكــمن الــفـــايــروس عــلى
سطوحـها. و يتحلل بـنفسه بعد
اقل من 3 ســـــاعــــــات من عــــــلى
ـالبـس و االقـــــمــــــشه اســــــطح ا
ــسـامـيـة. و بـعـد4 سـاعـات من ا
اسطح النحاس واخلشب و بعد
24 ســـــــــاعــــــــــة مـن األســــــــــطح

فــايــروس كــورونــا(كــوڤــيــد 19)
لـيس كائن حي و لـكن هو عـباره
عن جزيء بـروت مـحاط بطـبقة
حـمـايـة مـن الـلـيـبـيـد الـدهـني. و
عـنــدمـا يــتـخــلل خاليـا األنف او
الــفم يــتــغـيــر الــكــود الـوراثي و
يــتـــحــول إلى خـاليــا عـــدوانــيــة

متكاثرة سريعة اإلنتشار.  
ــا ان الـفـايـروس لـيس كـائن و 
.د لـذا حي ولــكن جـزيء بـروتـ
فهو ال يقتل و لكن يفكك و يحلل
نفـسه بـنفـسه. و عـملـيـة التـحلل
تـعتـمـد علي احلـراره و الرطـوبة

واحلرارة.
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و هـذا الـفايـروس "سبـحـان الله"
ضــعـيف وهـش جـدآ. و يــحــمـيه
فـقط الـطـبـقـة الـدهـنـيـة الـرفـيـعـة
الــــــتي حتــــــيط بـه. لـــــذا يـــــعـــــد
ــنــظــفــات افــضل الــصــابــون وا
عالج. ألن الـرغـوة تقـطع الـطبـقة
الــدهـنــيـة احملــيـطـة و لــذا يـجب
ـدة عـشـرين دعك الـيـدين جــيـدآ 
ثانـية او اكـثر لعـمل رغوة كـافية
 و عــنـد اذابـة الــطـبـقـة الــرقـيـقـة
الــدهـــنــيــة يــنــكــمش الــبــروتــ
الــڤـــيـــروسي و يـــكــســـر نـــفــسه

بنفسه.
ا ان احلرارة تذيب الدهون و 
لـــذا يـــجـب اســـتـــخـــدام مـــاء ذو
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الـعـالم يـتحـالف لـلـحرب
في غــــضـــون ســــاعـــات
بيـنمـا يتـبادل االتـهامات
في مـــواجــهـــة كــورونــا
وطـــائــــرة مـــتـــطـــورة من
اجليل اخلـامس تساوي
ســـعــر  7 آالف جـــهــاز
تــــنــــفـس اصــــطــــنــــاعي
وتـكـلـفـة حـامـلـة طـائرات
تــــكـــــفي لـــــبــــنــــاء 500
مـستـشفى فـائق التـطور
والــــــسـالح حتــــــول الى
خردة مقـابل فايروس ال
يــرى بــالـــعــ اجملــردة
سـتـخـتل مـوازين الـقوى
وســـــتــــــرسم كــــــورونـــــا
خـارطــة حتـالــفــات عـلى
اســـــــاس الـــــــتـــــــعـــــــاون
اإلنـــســـانـي وســـتـــنـــجح
الـدول الــتـي تـصــنـع مـا
يخدم االنـسان وتتراجع
دول تــــــــــصـــــــــنع أدوات

وت. ا
ÍdÐU'« oŁ«Ë

والـــتــســـعـــ في  21نــــيــــســـان
اجلـاري.وقــال مـصـدر بــالـعــائـلـة
ــلــكـة ــالـكــة في تــصــريح إن (ا ا
كــانت حـريـصـة عـلى عـدم اتـخـاذ
تدابـيـر خـاصـة لـلسـمـاح بـتـحـية
األسـلـحـة النـاريـة ألنـها ال تـشـعر
أنـــهـــا ســـتـــكــــون الئـــقـــة في ظل
الــظـروف احلـالـيـة).مـضـيـفـا (أنه
ـرة األولى يُــعـتــقـد أن هــذه هي ا
ـلكة مـثل هذا الـتي تطـلب فيـها ا
األمـر مـنـذ اعتالئـهـا الـعـرش قبل
 68عــامـــا). ونــقل كـــريس شــيب
مــراسـل قــنـــاة (آي.تي.فـي) عــلى
تـــويـــتــــر عن مـــصــــدر قـــوله (لن
لـكة نـحتـفل بعـيـد ميالد جاللـة ا
بأي طريقة خـاصة هذا العام
بــــســــبب أزمــــة فــــيــــروس
كـــورونــا). وكــان شــيب
أول مـن أعــــلن طــــلب
لـكـة. وكان قـصر ا
بـكــنـجـهـام قـد ذكـر
اضي أن الـشـهـر ا
عــرضــا لالحــتــفـال
ـلـكة بـعـيـد مـيالد ا
الــــــــــرســــــــــمـي فـي
حـــزيـــران لن يـــتم
تنظيمه في شكله
الــتــقــلــيــدي في
ضــوء الـقــيـود
ــــفــــروضـــة ا
عــــــــــــــــــــــلــى
التجمعات

لـكة { لـندن - وكـاالت - قـررت ا
إلـيـزابـيث مـلــكـة بـريـطـانـيـا عـدم
االحــتـفـال بـعـيـد مـيالدهـا الـرابع
والـتـســعـ بـأي مــراسم خـاصـة
وطـلـبت أال تـكـون هــنـاك طـلـقـات
ــنــاسـبــة بــعـد أن حتــيــة بـهــذه ا
استـشعرت أن هـذا األمر سـيكون
مـن غـــــيـــــر الالئـق في ظـل أزمــــة
فـيروس كـورونـا.وحتيـة السالح
التي تكـون بإطالق طلـقات فارغة
من مــواقع مــخــتـلــفــة في أنــحـاء
لـنـدن تـقلـيـد تسـتـخـدمه العـائـلة
ناسبات الكة عادة لالحـتفال  ا
خــاصـة مــثل الـذكــرى الــسـنــويـة

ـيالد. ويـحل وأعـيـاد ا
عـــيــــد مــــيالد
ـــلــــكـــة ا
الــــــــرابع
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االحتـاد احلـر مع نـيـوزيـلـنـدا أن
نــتــائـج كل فــحــوصــات كــورونــا
ـئات فيـها جاءت التي أجـريت با
سلـبيـة ما أتاح لـلسـلطات إعالن
الــــبالد مــــنــــطـــقــــة خــــالـــيــــة من

الفيروس.

الـدول على مـسـتوى الـعـالم التي
أعــلـنت عن خـلــوهـا من فـيـاروس

ستجد "كوفيد- ."19 كورونا ا
وأكـدت حــكـومـة جـزر كـوك وهي
دولــــــــة صـــــــغــــــــيـــــــرة حتــــــــظى
بــاالســـتـــقاللـــيـــة وتــنـــتـــمي إلى

{ ابــــو ظــــبـي - وكــــاالت ذكـــرت
وكـالـة أنبـاء اإلمـارات الـسبت أن
(دولـــــة اإلمــــارات قـــــررت فــــرض
غــرامـــة تــصل إلى  20ألف درهم
عاقبة اي ما يعادل  5500دوالر 
من يــنــشـرون مــعـلــومــات طـبــيـة
بـشأن فـيروس كـورونـا تتـعارض

مع البيانات الرسمية).
وتــــهـــــدف هـــــذه اخلــــطـــــوة إلى
ــعــلــومـات مـكــافــحــة انــتــشــار ا
ـتـصـلـة اخلـاطـئـة والـشــائـعـات ا
بــتـفـشي كــوفـيـد- 19الـذي أودى
بـحـياة  37شـخـصـا في اإلمارات
ـؤكـدة فـيـمــا بـلغ عـدد احلــاالت ا
ـاضية هنـاك حتى يوم اجلـمعة ا

 6300حالة.
وقـالت الــوكــالـة نــقال عن الــقـرار
احلـــكــــومي (يــــحــــظـــر عــــلى أي
شخص بـناء عـلى القـرار نشر أو
ـعـلـومات إعـادة نـشـر أو تداول ا
أو اإلرشـادات الـصـحـيـة الـكـاذبة
ـغـلوطـة أو غـير ـضـللـة أو ا أو ا
علنة رسميا... وذلك باستخدام ا
ـــســـمـــوعــة أو وســـائل اإلعـالم ا
ـرئــيــة أو وسـائل ــقــروءة أو ا ا
واقع الـتـواصل االجـتـماعـي أو ا
اإللـكــتـرونــيـة أو وســائل تـقــنـيـة
ـعــلـومــات أو غـيـرهــا من طـرق ا

النشر أو التداول).
الى ذلـك  أصـبح بـلــد صـغـيـر في
جنـوب احمليط الـهاد ب أوائل
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صرية نيلـلي كر عن إجرائها عمـلية جراحية مثلـة ا كشفت ا
في عينيها مـنذ فترة قريـبة بسبب كثـرة بكائها في أدوارها
اضـيـة.وقالت الفـنـية الـتي لـعبـتـها عـلى مـدار السـنـوات ا
كـر أثـنــاء حـلـولـهــا ضـيـفــة في بـرنـامج  مـع الـدمـيـة
الشـهيرة أبـلة فـاهيـتا: (أنـا عمـلت عمـلية فــي عيني
دة 6 بسـبب كثـرة البـكاء والـدكتـور كان مـانعـني 
شهـور إني أعـيط).وأضـافت(لم أقـدم أدوارًا كئـيـبة
كمـا يـعـتقـد كـثـيرون أدواري كـانت عـمـيقـة تـهدف
لــشيء مـــا ورغم ذلك ســـأعــوض اجلــمـــهــور عن
ــســلــسل ــاضــيـــة  احلــزن طــوال الــســـنــوات ا
ـقـبل يـحـمل اسم 100 كـومـيـدي في رمـضــان ا
سلسل سيكون مختلفًا وش).وأشارت إلى أن (ا
تــمــامًـا حــيـث تـلــعب شــخــصــيــة فــتــاة نــصــابـة

.( ويشاركها البطولة الفنان آسر ياس
وكانت كـر قد خـضعت مـؤخرًا جلراحـة في الوجه

إلزالـة ورم كــانت تُـعــاني مــنه مـؤكــدًة أنــهـا (جنتْ من
اإلصابـة بالشـلل).وأوضحت تـفاصـيل العـملـية الـدقيـقة التي

ـتــحـدة األمـريـكـيـة فـقـالت إنـهـا (كـانت خـضـعت لـهـا بـالـواليـات ا
"مـخـضوضـة" لـلـغـايـة بـسـبب صـعـوبـة اجلـراحـة وخـطـورتهـا في الـوقت

ذاته).

مـسؤولي الـصحـة في محـاولة
شجع للحفاظ عـلى سالمة ا
ــســاعــدة في مــنع انــتــشـار وا

  COVID-19لــــألســــف 
اتــخــاذ قـــرار بــإلــغـــاء جــمــيع
ـــظــاهــر والـــعــروض احلــيــة ا

لتايلور سويفت هذا العام).

ــــنـــــظـــــمــــات الـــــصــــحـــــيــــة ا
واحلكومات حول العالم بشدة
الــتـجـمـعــات الـعـامـة الــكـبـيـرة
لـفـتـرة غـيـر مـحـددة من الـوقت
مع إلغاء العديـد من الفعاليات
في جميع أنحاء العالم).وتابع
البيان: (وبـناءً على توجيه من

أجــلــنــا جـــمــيــعًــا). وأصــدرت
سـويفت بـيانـاً جاء فيـه: (تعد
COVID-19 محاربـة كورونا
حتـديًا غيـر مسـبوق جملـتمـعنا
ـي ويــــجب أن تــــكـــون الــــعـــا
ــعـجـبـ دائــمًـا عـلى سالمـة ا
رأس األولــويـات. لــقــد أغــلـقت

{  لــوس اجنـلـوس –
وكـــاالت - أعـــلـــنت
الــنــجــمــة تــايــلــور
ســــويــــفت إلــــغــــاء
جـــــمــــيـع حــــفـالتــــهــــا
وعـــروضـــهـــا احلـــيـــة
لـــلــــعـــام 2020
بــــــــســـــــــبب
إنــــــتـــــشـــــار
فــــــــيــــــــروس
كورونا.ووجّهت
ســــويــــفت رســــالـــة
حزينة إلى محـبيها عبّرت من
خاللـهــا (عن حـزنــهـا ألنــهـا لم
تـتمـكن الـعام احلـالي من رؤية
جمهورها في حفـلة موسيقية
وجـهـاً لـوجه).وكـتـبت سـويفت
في صــفـحــتـهــا اخلـاصــة عـلى
أحـــــــد مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
اإلجـتـمـاعـي: (أنـا حـزيـنـة جدًا
ألنني لن أتمكن من رؤيتكم في
حـفــلـة مـوسـيـقــيـة هـذا الـعـام
لـكنـني أعلم أن هـذا هو الـقرار
الــصـحــيح من فــضــلك ابــقـوا
بــصـحـة وأمــان.. سـأراكم عـلى
كن سرح بأسرع ما  خشبة ا
ــهم اآلن هــو االلــتــزام ولــكن ا
بـــهـــذا احلــجـــر الــصـــحي من

جزر كوك اول دولة خالي من كورونا
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تايلور سويفت 
نيللي كر

طريقة مبتكرة بدل من الكمامة
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