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ـانية الـية الـبر اكـدت اللـجنـة ا
ـوظــفـ اال مــســاس بـرواتـب ا
تقاعدين  كونها مؤمنة الى وا
فـيــمـا نــهــايـة الــعــام اجلـاري  
كـــشــفت عن حـــقــيـــقــة اإلدخــار

ـقـترحـات االخرى االجـباري وا
لتفادي االزمة االقتصادية.وقال
عـضـو اللـجـنـة حنـ الـقدو في
بـيــان  اطـلـعـت عـلـيـه (الـزمـان)
ــــــوظـــــفـــــ امـس إن (رواتب ا
تقاعدين مؤمنة بشكل كامل وا
سـتحـقات خالل وال مـساس بـا

الـعـام اجلاري) مـشـيرا الى ان
(اللـجنـة قدمت ثالث اقـتراحات
لم تــتم مـنــاقــشـتــهــا حـتى االن
وهـي االدخــار اإلجــبــاري الـذي
ــــوظـف الـــذي يــــشـــمـل فــــقط ا
يـتــقـاضى راتب مــلـيــون ديـنـار
ويستـقطع منه 250 الف دينار

وتـعــاد له بـعــد تـعـافـي أسـعـار
ـقــتـرح الــنـفط) واضــاف ان (ا
الـثـاني هـو طـرح عـمـلـة  وهـذا
يـســبب الـتـضـخم في األسـعـار
ـقـتـرح الـثـالث فـهـو طـرح امـا ا
سـتنـدات اي بيع الـنفط الذي ا
في بـــاطن األرض). بــدوره قــال

عـضو الـلـجنـة جـمال كـوجر ان
(الــدولــة لـيـس امـامــهــا حــلـوال
بــديــلــة كـثــيــرة لــتــدارك االزمـة
وارد االقـتصـادية الن تـعظـيم ا
عــمـلـيـة لـيـست سـهـلـة في وقت
قـــــيـــــاسي مـــــا يـــــدفـع ذلك الى
خــيـارات مــحــدودة من بـيــنــهـا

اللجـوء الى االحتيـاطي البنكي
ـــــصــــارف واالقـــــتـــــراض مـن ا
الـعـراقـيـة ومــحـاربـة الـفـسـاد)
مـــوضــحـــا ان (احــدى الـــطــرق
الـتي تمت مـناقـشتـها لـكنـها لم
تـصـبح قرارا حـتى االن تـتـمثل
فـي الـــــلــــــجــــــوء الـى االدخـــــار
االجــبـاري لـكن نــقـطـة اخلالف
هـي مـن ســـــــيــــــشـــــــمـل بـــــــذلك

اخليـــار).
مــؤكـدا ان (الـلـجــنـة لـيـست مع
فــــكـــرة ادخــــار جـــمــــيع رواتب
ا فـئات مـحدودة ـوظفـ وا ا
بحـسب غالبـية االعـضاء حيث
ن يـشـمـله نـحـدد سـقفـا مـالـيـا 
ن يـــتــقـــاضى راتب االدخــار 
مليوني ديـنار او اكثر  اما من
يـتـقاضى  500 او اكـثر بـقـليل
او اقل ولـديه التـزامات عـائلـية
كن كـثيـرة وبدالت ايـجـار فال 
تطبـيق االدخار االجبـاري عليه
النه امــا سـيــهــمل وظــيــفـته او

يلجأ الى الفساد).
وكــان مـجـلس الــوزراء قـد نـفى
صـحـة مـا تـردد عن الـعـزم عـلى
اجـــراء  تــغـــيــيــرات فـي نــظــام
الــــرواتب احلـــالي أو اإلجتـــاه
نــحــو االدخـــار اإلجــبــاري  أو
. ــوظـــفــ تـــخــفـــيض رواتـب ا
واشــــارت االمــــانــــة الــــعــــامــــة
لـلــمــجــلس في بــيـان اول امس
انــهــا (تـــنــفي الـــتــصـــريــحــات
ـتـداولـة بـشــأن تـغـيـيـر نـظـام ا
الـــرواتـب احلـــالـي أو اإلجتـــاه
نـــحــــو االدخـــار اإلجـــبـــاري أو
( ــوظــفــ تــخــفــيـض رواتب ا
داعــــيــــا اجلــــمــــيع الى  (عــــدم
اإلعـتــمــاد أو الـتــعــامل مع أيـة
أخبار أو بيانات أو تصريحات
إعالمـيـة  إال عن طـريق مـواقع
الــتــواصل الــرســمــيــة لألمــانـة
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ما حدث يوم االثن كان وبامتياز حدثا تأريخيا لم يسبق حدوثه منذ
ـكن مقـارنتـهـا بأي مـثيل لـها وهـذا ما نـشأة الـصنـاعة الـنـفطـية وال 

حدث:
باشرة بالتداول في األسواق األسيوية حيث كانت الـبداية عندما  ا
بـدأت أسـعـار الـنفـط األمريـكي   WTI بـالهـبـوط الـتـدريـجي وصوال
بعـد عدة ساعات الى عشـرة دوالرات للبرميل الـواحد بعد أن ابتدأت

التعامالت بحدود  18دوالر.
يا ألغراض تسعير أنواع معينة من عتمدة عا  هو د نفـوط اإلشارة ا
ـتـجـهــة الى األسـواق األمـريـكـيـة. الــنـفـوط في الـعـالم وخــاصـة تـلك ا

(�37-42 API  ثل نفطا خفيفا و
ـحـتـوى كـبـريـتي وشـوائب مـنـخـفـضـة وتنـتـج في واليـات تـكـساس و
ولـويــزيـانـا وشـمـال داكـوتـا. ) وكـان يـعـتــمـد سـابـقـا من قـبل الـعـراق

تجهة الى األمريكت قبل أن يتم استبداله ب لتسعير نفوطه ا
American Sour Crude Index   ASCI 

 وهنـاك نفـوط اشـارة اخرى مـثل برنت (بـحـر الشـمال) ودبي وعـمان
واورال الروسي وغيرها.

وعـنــدمــا بـوشــر بـالــتــداول في سـوق نــيــويـورك اســتــمـرت األســعـار
وبـــانــحـــدار شــديـــد وصــلت الى خـــمس دوالرات ومن ثـم الى بــضع
سنـتـات لـغايـة غـلق األسـواق . هـبط الى (سالب  7 3دوالر ) لـعـقود
شهـر أيار/مايس في ح اسـتمرت عقـود حزيران وتمـوز وما بعدها
سـتويـاتـها مع انـخـفاض بـسيـط علـما أن عـقـود شهـر أيار مـحافـظـة 
تـنـتـهـي في الـسـاعـة  2:30 من عــصـرهـذا الـيـوم الــثالثـاء وتـخـتـفي

بعدها من الشاشات .
الـسالب يـعني اسـتعـداد البـائع ألن يسـلم النـفط للـمشـتري بـاألضافة
ـنـتج لـعـدم تـوفـر ـال لـضـمــان الـتـخـلص من الـنـفـط ا الـى مـبـلغ من ا
اخلــزين وجتــنب كــلف اإليــقــاف ومن ثم إعــادة الــتـشــغــيل وكــلــفــهـا

العالــــية.
ولتفسير ما حدث يجب اإلشارة الى ما يلي:

1- احلديث هو حصرا عن النفط األمريكي  WTI لعقود شهر أيار
فقط وعـلى القار عدم اإلستـغراب عندمـا يرى اليوم أسـعارا موجبة
لـذلك الـنفط والـذي نـعـتقـد أنه سـيـتعـرض أبـضـا إلنخـفـاض تـدريجي

وجبة ذاتها. لبقاء األسباب ا
2- ان اسـتــهالك ذلك الـنـفـط هـو حـصــرا داخل أمـريـكــا وال يـصـدر
لــلـخـارج ومـنـشـأت انـتـاجه مـرتـبـطـة بـأنـابـيب وخـزانـات في مـصـافي

النفط.
3- مـنـذ أن بـدأت أزمـة وبـاء كـورونـا ومـعـدالت األسـتـهالك - وبـدون
استثـناء - بهبوط مسـتمروالذي أزداد بقرارات مـنع حركة السيارات
صـانع وغيـرها والـتي أبت الى تراكم والطـائرات والـبواخـر وتوقـف ا
عـدالت قـيـاسـيـة ونـفوذ الـسـعـات اخلـزنـيـة على اخملزونـات الـنـفـطـيـة 
عدالت قيـاسية غير اليابـسة وفي الناقالت والـتي ارتفاعات اجـورها 

مسبوقة.
نـتـجـة - ومع إشـتـداد تـبـعات ـا تـقـدم اال أن الـدول ا 4- وبـالـرغم 
ـعـدالت عـالـيـة وصـوال لـطـاقـات وبـاء كـورونـا - اسـتـمـرت بـاإلنـتـاج 
قصـوى بـحـيث أن الـفائض في الـعـرض وصل الى مـا يـقرب من 30
ملـيون بـرمـيل يومـيا ( م ب ي ) مع عـشـرة أضعـافه في اخلزين ومع
تــنـاقص في الــطـاقـات الــتـشـغــيـلـيــة لـلـمــصـافي لــهـبـوط الــطـلب عـلى

شتقات. ا
فـشلت األوبك + ( 13 عـضو +  10 غـير منـتمـية ) في الـتوصل الى

ا ازداد الط بلة.. قرار حول خفض اإلنتاج أوائل شهر أذار 
5- وبــعـد جـهـد جـهـيـد وضــغط أمـريـكي اجـتـمــعت وقـررت مـنـظـومـة
ـقدار  9,7 م ب ي في ح أن األوبك زائـد على تـخـفـيص اإلنتـاج 
ــطـلـوب كـان يـجـب أن يـكـون بـحـدود  25 م ب ي . ولم تـلـتـزم دول ا

 G20 بأية تخفيضات فعلية .
أضف لذلك خطـأ كبيرا أخر وهو تأجيل البدء بالتخفيضات لغاية /1

 5 في حن أن القرار صدر في 12/4
نتجـ بدءا بالـسعودية أضف لذلك اسـتمرار حرب األسـعار وقيـام ا

بإعطاء خصومات سعرية وتسهيالت أخرى
مـعـنى ذلك أن قـرار األوبك + والـتي سـاهم بـهـا العـراق وايـدهـا يـقوة
ـقدار (بـيـان وزارة الـنـفط قـبل أيـام ) رغم تخـفـيض حـصـة الـعـراق 
ـا ال يزيد عن 2,5  1,061 م ب ي وهبـوط حجم صـادراته الفـعلـية 

م ب ي.
وبـضـوء ما تـقـدم وبـقـرب انـتـهـاء أجال عـقـود شـهـر أيـار وقـرب نـفاذ
السعـات اخلزنية وقلة الـطلب داخل أمريكا تعـرضت األسعار للهبوط

بالشكل الذي رأيناه.
مـع التـأكيـد بأن مـا حث يشـمل عـقود الـنفط األمـريكي ولـشهـر أيار..

وأغلقت األسواق كما يلي:
عقود شهر أيار        سالب  37دوالر للبرميل

عقود شهر حزيران           21دوالر للبرميل   
عقود شهر تموز              27دوالر للبرميل
عقود شهر أب                29دوالر للبرميل

ـتوقع جدا أن جتـابه األسعار ونظـرا إلستمـرار الظروف ذاتـها فمن ا
ـا لـيـسـت بـتـلك احلـادة في حــالـة عـودة بـعض ـاثــلـة ور ضــغـوطـا 

األنشطة اإلقتصادية علو مستوى العالم.
ولالجابة على سؤال أخر:

لم تتـعرض نفوط اإلشارة األخرى مـثل برنت ودبي وغيرها يوم أمس
لضـغـوط عـاليـة لـكـون ظروفـهـا مـختـلـفـة وأسواقـهـا مـختـلـفـة وما زال

تباطئ ) قائما نشاطها ( ا
ـتـعـلقـة بـالـنـفـط العـراقـي ومـدى تـأثره وإجـابـة أخـرى تـهم الـقـار وا

نقول:
ـئـة من - ان الـنـفط الــعـراقي لألسـواق األمـريـكـيـة هـو بـحـدود 15بـا
الـــصـــادرات الـــعـــراقـــيـــة أي بـــحــدود  450000 ب ي ويـــفـــتــرض

ا الى حوالي  350000ب ي انخفاضها الشهر القادم ر
تجه لألمـريكت ال يحتسب على أساس ان تسـعيرة النفط العراقي ا
ا يـحدد على أسـاس معدل خـمس نشرات السـعر ليـوم التحـميل وا
خلام   ASCI مـقارب الى  WTI بـعد  15 يـوما من يوم الـتحميل

الفعلي على ظهر الناقلة.
ـتـوقـعـة بـضـوء الواقع أما مـدى تـأثـر اإليـرادات الـنـفـطـيـة العـراقـيـة ا
احلـالي لألسـواق واألسـعار ونـتـيجـة األلـتزام بـقـرار األوبك فسـيـكون
ذلك كـارثـيا عـلى الـعـراق وبـشـكل قـد ال يـتـوقعه الـكـثـيـرون وسـيـكون
الـعجز في مـوازنة العـراق لعام  2020 يـفوق ما حـدث منـذ تأسيس

الدولة العراقيةوسنتطرق الى ذلك في مجال أخر
ـا يثـيـر األلم واإلستـغـراب هو عـدم قـيام الـسلـطـات العـراقـية بـأية و
اجـراءات تقـشـفيـة و/او تـنظـيمـيـة واستـمرار الـبـذخ والتـهور في دفع
سؤولـ مبالغ ومخصصات رواتب لغيـر مستحقيـها واستالم كبار ا
عــالــيــة واسـتـالم أخـرين ألكــثــر من راتب وغــيــر ذلك وال نــضـيف إال

(حسبي الله ونعم الوكيل ).
: وفي اخلتام أضيف مالحظت

ستوردة للنفط صلحة الدول ا - األوضاع احلالية هي 
- ان امـريـكـا هـي الـدولـة األولى بـاإلنـتـاج وقـد زادت صـادراتـهـا عن

استيراداتها عام  2019 وألول مرة منذ عام 1952
ـا دون ال  30دوالرا هـو لـيس من مــصـلـحـة  -ان تـدهـور األسـعـار 
الــنـفط الـصـخـري األمـريـكي ( كـمـا أن كـنـدا تـبـيع حـالـيـا بـعـضـا من

نفطها الرملي بالسالب !)
كما أن ما حدث أمس سيعني تعرض العديد من الشركات األمريكية

ا اعالن اإلفالس. ومالكي األبار الصغار إلغالق منشأتهم ور
ا حدث وقد يحدث أمل أن يكون ما تقدم تفسيرا منطقيا 

مـع خـالص تـمـنـيـاتي لـكم بـالـشـهـر الـفـضـيل سـائـلـ الـله أن يـحـمي
اإلنسانية من هذا الوباء وأن يزيح الغمة عن الشعب العراقي.
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عمان

العـامة سـواء موقـعهـا الرسمي
ـــوثــقــة عــلى أو صـــفــحــتــهــا ا

الفيسبوك). 
من جهـة اخرى  أعلن مـصرف
الـرافـدين عن تــفـعـيـل بـطـاقـات
ــاسـتــر كـارد لــعـدد من دوائـر ا
الدولة وتسلم رواتـب موظفيها
لشهر نيسـان للمرة االولى عبر
الــبــطــاقــة اإللـكــتــرونــيــة.وقـال
ـكـتب اإلعالمي لـلـمـصرف في ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(مــــدراء حــــســــابــــات عــــدد من
الدوائر خاطـبوا اإلدارة العامة
لـــلـــمـــصــرف مـن أجل تـــفــعـــيل
بــطــاقــات مــوظــفــيــهم وصــرف
رواتـبـهم الكـتـرونـيا وقـد اتـخذ
ــــــــصــــــــرف اإلجـــــــــراء الالزم ا
مـشـددا ـمــكـنـة)  وبـالـســرعـة ا
عـلى (مـدراء حـسـابـات الـدوائر
االخـــرى الى أن يـــحـــذوا حــذو
هذه الـدوائر وانـتهـاج خطوات
ذلك حـــتى يـــتم مـــنح الـــرواتب
الـــكـــتـــرونـــيـــا من اجل جتـــنب
الـــتــــعـــامل بـــالــــنـــقـــد الـــورقي
واالعــــتــــمــــاد عــــلى الــــتــــداول

اإللكتروني).
ــصـرف الــعـقـاري  فـيــمـا قـرر ا
تــأجـــيل اســـتــيـــفــاء االقـــســاط
ـسـتـفـيـدين من ـتـرتـبـة عـلى ا ا
قروض السيارات. وذكر مصدر
ــصــرف بــيــان إنه (تــقــرر في ا
تــأجـــيل اســـتــيـــفــاء االقـــســاط
ـسـتـفـيـدين من ـتـرتـبـة عـلى ا ا
ــــدة قـــــروض الــــســـــيـــــارات و
شــهـريـن). ويـأتي هــذا االجـراء
بــالــتــزامن مع اجــراءات اخـرى
ســــاعـــيـــة لـــلـــتـــخــــفـــيف عـــلى
واطنـ الذين تضرروا خالل ا

مــدة حـظــر الــتــجــوال الـذي 
ـــواجــــهـــة فــــايـــروس فـــرضـه 

كورونا.
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اسـتــقـبل رئــيس اجلـمــهـوريـة
بـــرهـم صــــالح امس رئــــيس
مــــجـــلـس الـــنــــواب مــــحــــمـــد
احللـبوسـي. وقال بـيان تـلـقته
(الــــزمــــان) امـس انه (جــــرى
خالل الــلـقــاء بــحث تــطـورات
األوضاع السـياسيـة واألمنية
والـــــصـــــحـــــيـــــة فـي الـــــبالد
والـتــأكـيــد عـلى ضــرورة بـذل
اجلـهــود لإلسـراع بــتـشــكـيل
حـكــومــة جــديــدة تــلـبـي آمـال
الــعـــراقـــيــ وطـــمـــوحـــاتــهم
نشودة وحتقق اإلصالحات ا
من خالل دعم رئـيس الوزراء

كلف بهذا الشأن). ا
واضـاف انه (تــمت مــنـاقــشـة
ـــتـــبــــعـــة من قـــبل اآللـــيـــات ا
مـؤسـسـات الــدولـة اخملـتـصـة
ـــــواجـــــهـــــة وبـــــاء كـــــورونــــا
ـســتـجــد وأهـمــيـة تــضـافـر ا
اجلهود للحدّ من انتشار هذه
اجلــائــحـــة عن طــريـق اتــبــاع
تـــوجـــيـــهـــات خـــلـــيـــة األزمـــة
والنصائح الصحية العامة).

V¹dN²Ð 5LN²  ∂ l  oÒI×¹ ¡UCI «

 X¹uJ « v ≈ …—b  œ«u
والـسـودان وتـايـلـنـد واإلمارات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة والـواليـات ا
وزامــبــيــا وزمــبــابــوي). فــيــمـا
صـدقت حتقـيق الزبـير الـتابـعة
إلـى اســـتــــئــــنــــاف الــــبــــصـــرة
االحتـاديـة أقوال سـتـة متـهـم
ـحـاوله تـهـريب مـواد مـخدرة

إلى الكويت.
 واشار مـجلس القـضاء األعلى
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
الـى  (ضـــــبط مـــــواد مـــــخــــدرة
تهـم تنوعت ما ب بحوزة ا
حشيشة  106كيلوغرام و مادة
الكريستـال و حبوب كبتاكون)
واضاف انه ( تـوقيـفهم وفـقاً
ــادة  28من قـــانــون إلحـــكــام ا

اخملدرات). 
 كــمــا دونت مــحــكــمــة حتـقــيق
ـة سـامــراءاقـوال مــتـهم بــجـر
االعــتـداء بـالـضـرب عـلى ابـنـته
الـبـالغـة من الـعـمر  9  سـنوات
بــعــد تــســجــيل شــكــوى ضـده.
واوضح الــبــيــان إن (الــطــفــلــة
تــعـــرضت إلصـــابــات بـــلــيـــغــة
بــالـــوجه وكــســر يــديــهــا بــعــد
تعرضها للـضرب من قبل ابيها
 حــــــــيـث  تـــــــدويـن اقــــــــوله
ـادة وتـوقــيـفـه وفـقــا إلحـكــام ا
 413 من قـــانــون الـــعــقـــوبــات

العراقي). 

تـضـاعفَ تـقـريـبـاً ما ال يـقل عن
 52 عــمــلــيـة في  2018 ومــئـة
عملية في  2019 بينما أعدمت
الـســعـوديـة عــدداً قـيــاسـيـاً من
األشــخـاص يــبــلغ عـددهم 149
شـــخــصــاً في  2018 إلى 184
ـنصرم) شخـصاً خالل الـعام ا
واضاف الـبـيان ان (بـاربادوس
ألـغت عـقـوبة اإلعـدام اإللـزامـية
من دســـتــورهــا كـــمــا ان حــاكم
واليـة كالـيفـورنـيا اعـلن رسمـياً
وقف تنفيذ عـمليات اإلعدام في
الوالية التي فيـها أكبر عدد من
األشــخــاص احملـــكــوم عــلــيــهم
بـاإلعدام في مـا أصـبـحت والية
نيو هـامبشايـر الوالية احلادية
والـعـشـرين الـتي تـلـغي عـقـوبة
اإلعـــدام بـــالـــنـــســبـــة جلـــمـــيع

اجلرائم).
مـوضــحـا ان (الــعـفــو الـدولــيـة
سـجـلت حـاالت تخـفـيف أحـكام
اإلعـدام أو إصدار قـرارات عـفو
بـــشــأنـــهـــا في  24 بـــلـــداً وهم
بــنــغالديـش والــصــ ومــصــر
وغامبيـا وغانا وغيـانا والهند
وإندونيسيـا والعراق والكويت
ومـــالـــيــــزيـــا ومــــوريـــتــــانـــيـــا
ـغــرب/الـصـحــراء الـغــربـيـة وا
والـنــيـجــر ونـيـجــيـريــا وعُـمـان
وبـــاكـــســــتـــان وســـنـــغـــافـــورة

عـمــلـيـات اإلعـدام ولـكن احلـجم
احلـقـيـقـي السـتـخـدام الـعـقـوبة
غير مـعروف حتى االن ألن هذه
الـبـيانـات مـحـظورة بـعـدها من
أسـرار الـدولـة ولـذا فـإن الـرقم
ي هو  657 عمـليـة إعدام العـا
عــــــلـى األقـل ال يــــــشـــــــمل آالف
اإلعـدامــات الـتي يُــعـتــقـد أنــهـا
) واكد الـبيان نُفّذت في الص
انه (إذا استـثنـينـا الصـ فإن
ـئـة من جـمـيع عـمـلـيات  86 بـا
ـبـلَّغ عـنـهـا نُـفّـذت في اإلعــدام ا
أربـعـة بـلـدان فـقط  وهي إيـران
والـسعـوديـة والعـراق ومـصر)
الفـــــتـــــا الى ان (بـــــنـــــغـالديش
والـبــحـرين اســتـأنـفــتـا تـنــفـيـذ
عـمــلــيـات اإلعــدام خالل الــعـام
ــاضي بــعــد وقــفــهــا في عــام ا
 2018 بـــــحــــيـث لم تـــــســــجّل
ـنـظمـة أي عـملـيـات إعدام في ا
كل من أفــغــانــســتــان وتــايـوان
وتــايـــلــنــد بــرغم مـن تــســجــيل
اعــداد فـي تـلـك الــبـلــدان  خالل
عام 2018 واسـتــطـرد الـبـيـان
بـــالــقـــول ان (عـــدد عـــمـــلـــيــات
اإلعـــــــدام فـي إيــــــران شـــــــهــــــد
انـخفـاضاً طـفيـفاً مـا ال يقل عن
 253 عملية في  2018 و 251
عملية في عام 2019 وتابع ان
(عـمــلــيـات اإلعــدام في الــعـراق
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تــصـدر الــعـراق وثالث دول في
الشـرق االوسط قائـمة عـملـيات
ـسـجـلـة لـدى مـنـظـمـة االعـدام ا
العفو الدولية بعد الص التي
ـرتـبـة االولى  فـيـمـا جـاءت بــا
اشـــار الى انــخـــفــاض نـــســبــة
ئة في االعدامات الى خمسة با
الــــــعـــــــالم  فـي وقـت صــــــدقت
مـــحــكــمــة الــزبـــيــر في رئــاســة
اســتــئــنــاف الــبــصــرة اقــول 6
مـتهـمـ بتـهـريب مواد مـخدرة
الى الـــــكــــويـت. وقــــال بـــــيــــان
للمنـظمة اطلـعت عليه (الزمان)
امس ان (العفو الدولية سجلت
  657 عـــمــلـــيـــة إعــدام في 20
ـــنــصــرم  ولــة  خـالل الــعــام ا
حـــيث شـــهـــد ذلك انـــخــفـــاضــاً
ـئـة مـقـارنة بـنسـبـة خـمـسـة بـا
ــســـجـــلـــة في عــام بـــاالعـــداد ا
 2018 الـتي بـلـغت 690 و هو
أقـل عــدد لـــعـــمــلـــيـــات اإلعــدام
نظـمة منـذ عقد سـجلة لـدى ا ا
من الزمن) واضـاف ان (مـعظم
عــمـــلــيـــات االعــدام تـــنـــفــذ في
الـصــ وإيــران و الـســعــوديـة
والعـراق وومصر) مشـيرا الى
ـــرتــبــة ان (الــصـــ جــاءت بــا
األولى في الــعـــالم في تــنــفــيــذ
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من جـهـة أخـرى طـالـبت كـتـلـة
الــســـنــد الــوطــني الـــنــيــابــيــة
ولـــغــرض احلــفـــاظ عــلى هــذه
ـهـمـة والـركن الـعـلـمي الـفـئـة ا
ــضي في الـــعــراق ولــغـــرض ا
بــإكــمــال دراســتــهم واحلــفــاظ
عــلى انــفـســهم وعــوائـلــهم من
االصــابــة بــفــايــروس كــورونــا
ـسـتـجد والسـيـمـا ان الوضع ا
االوربي الـصـحي غيـر مـطـمئن
تطـالب بضرورة اصـدار ملحق
او تـــوضـــيح رســــمي من قـــبل
دائـرة الـتـدريب والـتـطـويـر في
وزارة الـتعـليم بـشمـول الطـلبة
خـــارج الـــعـــراق فـي أمـــريـــكـــا
ـدة الـسـمـاح والتي وأوروبـا 
أمـدهــا تــسـعــ يـومــا وبـاقي
راحل متعلقـاتها اي طلبة ا
ـــتــقــدمــة او الـــدراســيــة ا
اصـدار امــر خـاص بـهـذه
الـفئـة اي طلـبة الـواليات
ـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيــة ا
ـدة ـنــحـهم ا وأوروبــا 
التي منحت القرانهم من
طـلــبــة الــدراسـات داخل
الــعـراق عن طــريق دائـرة
الـــبـــحث والــتـــطـــويــر في
اعــــــمــــــامـــــهــــــا االخــــــيـــــر)
بــحــســــــــــــب بــيــان اطــلــعت

عليه (الزمان).
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هــــــددت وزارة الـــــــتــــــربــــــيــــــة
ؤسـسـات الـتـربـويـة االهـلـية ا
بـــالــغــاء اجــازاتــهــا في حــالــة
الــــتــــأخــــر عـن اعالن نــــتــــائج
ـــــوقع طـــــلـــــبـــــتـــــهـــــا عـــــلى ا
االلكـتروني. ودعت الوزارة في
اعـمـام اطـلـعـت عـلـيه (الـزمـان)
امس بتوقيع مدير عام التعليم
الـعـام واالهـلي واالجـنبـي علي
حـمـيـد خـلف الى عـدم مـطـالـبة
(اولياء امور الطلبة بأي اجور
تـتــرتب عـلـى اعالن الـنــتـائج).
وحـــــــــــذرت الــــــــــوزارة تــــــــــلـك
ـؤسـســات (من الـتــبـاطـؤ في ا
اعالن الــنــتــائج عــادة ايــاه
شكال من اشـكال االخالل
بسير العمـلية التربوية
ـــؤســـســـات). لـــهـــذه ا
واشــارت الـوزارة الى
ان (تـــــأخـــــيـــــر اعالن
الــنــتــائج تــســبب في
اربـــاك كــــبــــيــــر لـــدى
العوائل واولياء امور
الـــتالمـــيــذ والــطـــلــبــة
الذين الزالوا ال يعلمون
مـــــصـــــيــــــر ابـــــنـــــائـــــهم

ونــتـــائــجـــهم الــدراســـيــة).
ونظـرا لتـفشي جـائحـة كورونا

ــعـــمــورة ومــا في كل ارجـــاء ا
تعـرض له الطـلبـة من اصحاب
الـشـهـادات الـعـلـيـا خـاصـة في
تـقدمة في راحل الـدراسيـة ا ا
أمــريـكـا وأوروبـا مع عـوائـلـهم
حـيث هــنـاك ضــغط شــديـد في
تــوفــيـــر ابــسط ســبل الــعــيش
الكر لهم ولعوائلهم من جهة
برم والـتزامـهم ببـنود الـعقـد ا
مع وزارة الـــتـــعــلـــيـم الــعـــالي
والبحث العلـمي عند ابتعاثهم
لــلــحــصــول عـــلى الــشــهــادات
ـــــــخــــــتــــــلف الــــــعــــــلــــــيــــــا 
االخـتـصـاصـات خلـدمـة بـلـدهم

ـســيـرة (جنــدد الـعــهــد الكـمــال ا
الــتـي ابــتــدأهــا احـــرار الــشــعب
وتـوهم اولــئك الـذين يــظـنـون ان
الــثـورة سـتــتـخــلى عن اهــدافـهـا
وتـتـرك دماء شـهـدائـهـا ومـعـاناة
االف من جــرحـــاهــا ونــنــزوي او

نسـتـسلم) واضاف (لـقـد تـعامل
ــنـتـفـضـ غـيــارى الـشـعب من ا
واحملتج بوعي عال في ترتيب
سـلم االولـويـات من خالل ايـقاف
ــــدة بــــســــبب نـــشــــاط احلــــراك 
فايـروس كـورونا  حرصـا مـنهم

عـــلـى سالمــــة ابــــنــــاء الـــشــــعب
ومكتـف باالعـتصام اجلزئي في
اخليام والساحات) واكد البيان
تظاهـرين كرسوا جهودهم ان (ا
خالل االزمـة في اطالق احلـمالت
الـتــطـوعـيـة والـتـعــفـيـر وتـوجـيه

ـواطـنـ بـااللـتـزام بـالضـوابط ا
والـــتـــوجـــيـــهـــات الـــصـــحـــيـــة 
ومــسـاعــدة ابـنــاء الـشــعب الـذي
تــضـــرروا بــســبب تــبــعــات هــذا
ـتحدة الى الوباء) داعيا اال ا
(الـوقـوف مع الـشـعب وان تـكـون
عـونـا له وعــدم جتـاهل عـمـلـيـات
الــقـتل واالخــتـطــاف الــتي طـالت
احملـــــتــــــجـــــ مــــــنـــــذ انــــــطالق
االحتـجـاجات) الفتـا الى (رفض
تــرشـــيــحــات االحــزاب لــرئــاســة
احلـــكـــومـــة بــاجـــمـــاع ســـاحــات
الــتـــظــاهــر  وســـنــعــود قـــريــبــا
لـلـتـصدي لـلـفـاسـدين ومـحـاسـبة
مـن نـــهب ثــــروات الـــبـالد وقـــتل

ابنائه). 
عـلى صـعيـد اخـر اعـلن سـكـرتـير
رئــيـس الــوزراء مــحــمــد حــمــيــد
نطقة البياتي عن اعادة افتتاح ا
اخلـــضـــراء امـــام حـــركـــة ســـيـــر
ركـبـات مؤكـدا ان الـقائـد الـعام ا
ـساحـة اصدر تـوجيـهاً للـقوات ا
بأقاف العمل بسور بغداد . وقال
الــبــيــاتـي في تــصــريح تــابــعــته

ـــنــــطـــقـــة (الــــزمـــان) امـس ان (ا
اخلـضـراء مـفــتـوحـة امـام حـركـة
ـواطـنـ بــدءا من جـسـر سـيــر ا
عـلق وباجتـاه منـطقـة العالوي ا
ومـــــطــــار بـــــغــــداد) وتـــــابع انه
(استـكمـاال للـتوجـيهـات السـابقة
ــعـــانــاة واحلـــواجــز عن بـــرفع ا
منطـقة اخليـرات وما حدده سور
بــغــداد االمــني الــذي فــرض عـام
 2015 اال ان مـا وجــدنــاه طـوال
ـدة الــسـابـقـة ان الــسـور كـانت ا
فيه فـائدة ولـكن بـعد جـهد قـيادة
العملـيات االستخـباري والنوعي
في مـــــــطـــــــاردة فــــــلـــــــول داعش
ــنـــطـــقــة واالرهـــاب اصـــبــحـت ا
مؤمـنة وال داعي لـهذا الـسياج)
مـبـينـا ان (الـقـائـد العـام لـلـقوات
سـلحة اصـدر توجـيها بـايقاف ا
انــــشـــــاء ســــور بـــــغــــداد وعــــدم
التوسعة فـيه الذي اصبح حاجز
ــكــونــات). ونـفت فــصل مــابـ ا
قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد وجــود
عــمــلـيــة انـتــحـاريــة في مــنـطــقـة

الطارمية.

نفى اجلـزئي في بـغـداد. بدوره  
قـائد شـرطـة بغـداد الـلـواء الركن
ــــــوســــــوي حــــــدوث مــــــاجـــــــد ا
مـــصــادمــات بــالـــســاحــة . وقــال
ــوســوي في تــصــريح امس ان ا
(مـاحــدث في الـســاحـة هــو قـيـام
مجموعة تـقدر بنحو 50 الى 60
شــــخــــصـــا بــــالــــقــــاء احلــــجـــار
ـولتـوف عـلى الـقوات االمـنـية وا
بشكـل مفاجئ) واضاف ان (ذلك
ادى الى تـضـرر بـعض الـعجالت
ــوســوي ان ــدنـــيــة) وتــابـع ا ا
ـوجودة هـناك (القـوات االمنـية ا
قـــامت بـــدورهـــا بــالـــتـــحــدث مع
تظاهرين عبر مكبرات الصوت ا
دون استخدام اي عنف). واصدر
احملتجون بيانا قبل ايام  اكدوا
سيرة فيه جتديد العهـد الكمال ا
الـتي انــطـلـقـت في تـشـرين االول
اضي ضد السياسات اخلاطئة ا
وانــــتــــشـــــار الــــفــــســــاد وســــوء
اخلدمات. واطلعت (الزمان) على
ـــشـــتـــرك لـــســـاحــات الـــبــيـــان ا
االحتـجاج في الـعراق  جاء فيه
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ـتـظـاهـرين اثـر أصـيب عـدد من ا
جتـــدد االشـــتــبـــاكـــات مع قــوات
مكافحة الشغب داخل ازقة شارع
اخلـــلـــفــاء بـــالــقـــرب من ســـاحــة
اخلالني في بــغــداد فـيــمــا نـفت
قيادة شرطة احملافظة حدوث اي
ـتـظـاهـرين ومـا مـصـادمـات مع ا
حــصل قــيــام بــعض االشــخـاص
ــولـوتــوف عـلى بــالـقــاء قـنــابل ا
ـنـتــشـرة هـنــاك بـشـكل الـقــوات ا
مفاجئ. وقال الشهود لـ (الزمان)
امس ان (قـوة من قوات مـكـافـحة
الشـغب حاولت تـفريق مـحتـج
قــرب الــســـاحــة وحتــديــدا داخل
أزقـة شـارع اخلـلـفـاء بـالـرصاص

احلي)
مـؤكـدين انه (عـلى أثـر ذلك دارت
صــدامـات بــ الـطــرفــ اصـيب
خاللــهـا عــدد من األشــخـاص من
احملتـجـ بجـروح وفق حـصيـلة
أوليـة). وتـاتي هـذه االشتـبـاكات
WŠUÝ∫ دخان االشتباكات يتصاعد قرب ساحة اخلالنيفـي أول يـــــوم مـن رفع احلـــــظـــــر
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في االتــصــال واألسـالــيب الــبالغــيـة
الـتي يـسـتـخـدمـهـا حـزب الـبـديل من
ــانــيــا قـــوله ان (هــذه األزمــة أجـل أ
لــيــست كــغـيــرهــا من األزمــات الـتي
اسـتفـاد مـنهـا حـزب الـبديل من أجل
ـــانــــيـــا كــــأزمـــة الــــيـــورو وأزمـــة أ
. فـــــفي كـلٍ من هـــــاتــــ الالجـــــئـــــ
األزمــتــ كـان هــنــاك عــدو خـارجي

لـكنّ الـعدو اآلن هـو الـفـيـروس الذي
يــنـــتــشـــر من الـــداخل. وهــكـــذا فــإن
الـسـرديــة الـشـعـبـويـة االفـتـراضـيـة-
«الـــقــريب»و ?«هم»ضــد  «نــحن»
ضد »الغريب -«لم تعـد تـصلح بـعد
ا انيا ر اآلن). وترى الكاتبـة ان ( ا
تـــكــــون  أفـــضل مــــثـــال عــــلى هـــذه
الـديـنـاميـكـيـة الـتي تكـشـفت حـديـثًا

تـطرفة التي في األحزاب اليـمينـية ا
السـلطة اسـتخـدمت فيـروس كورونا
زيد بالـفعل بوصـفه فرصـة للدفع بـا
من الـتـدابـيـر االسـتـبـداديـة فـقـد مـرر
رئيس وزراء اجملـر فيـكتـور أوربان
تشريعًـا يوسع من سلـطاته في حالة
الـطـوار دون حتديـد تـاريخ انـتـهاء
ضي حزب العـدالة والقانون له . و
الـبـولـندي قـدمًـا إلجـراء االنـتـخـابات
ـقبل عـلى الرغم الرئـاسـية في ايّـار ا
ـفـروض في من حـقـيـقـة أن احلـظـر ا
نع حـصول حمـلة انتـخابية البالد 
فـعلـيـة) مسـتـدركة (لـكن أولـئك الذين
ــعـــارضـــة حــالـــيًــا مـــثل حــزب في ا
ــانــيـا يــواجــهـون الــبــديل من أجل أ
مـعضـلـة جديـدة; إذ الـتف النـاخـبون
ـــســـؤولـــ بـــشـــكل كـــبـــيـــر حـــول ا
احلـــكــومــيــ واخلـــبــراء إلرشــادهم
خالل هـــــذه األزمـــــة مـــــا أفـــــقـــــدهم
ا كـانوا يعتمدون األضواء التي لطا
علـيهـا). وتـلفت الـكاتـبة الى ان ( من
ـفـارقـات الـسـاخـرة أن هذا الـوضع ا
اجلـديد يـأتي عـلى الـرغم من حقـيـقة
ا دافعت أن هذه األحزاب -التي لـطا
عـن إقــامــة حــدود داخـــلــيــة ألوروبــا
ـصـالح ودول قـومـيـة قــويـة تُـعـنى 
ـقام األول- حـصلت مواطـنـيهـا في ا
ـدى القـصيـر على كـثير بالـفعل في ا
ـا كــانت تـريـده. ومـع ذلك لم يـعـد
ـقـدورهــا الـسـيـطـرة عـلى الـنـقـاش
السـياسي بعـد تفـشي الفيـروس كما
كـانت تــفـعل عــادة وهي اآلن تـكـافح
لـلـحـصـول عـلى االهـتـمـام وصـيـاغة
خــطـاب مـتـمــاسك). وتـنـقل الــكـاتـبـة
ــسـتــشـار عـن  يـوهــانـز هــيـلــجي ا
قـيم في برل واخلـبير السيـاسي ا
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ومــدى الــســرعــة الــتي حتــولت بــهـا
األشـــيــاء ; فـــحــتـى قــبل أن يـــصــبح
الـــفــــايـــروس مــــوضـــوع الــــنـــقـــاش
األساسي ببضعة أسابيع.    كانت
الـبالد مــنـغـمـســة بـعـمق في اجلـدال
ـبـاشـر بــشـأن الـتـأثــيـر الـسـيــاسي ا
ـباشر حلـزب البديل من أجل وغير ا
ــانـيــا) مــشـيــرة الى انه (في أوائل أ
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اكـــد خـــبـــراء ســـيـــاســـيـــون تـــراجع
تطرفة في اوربا االحزاب اليمينـية ا
جـراء الــتــداعــيــات الــتي فــرضــتــهـا
جـــائــحــة كــورونــا مــشــيــرين الى ان
الــشـعــوب االوربـيـة لـم تـعـد تــصـغي
تطـرف كمـا كان عـليه االمر للـيمـ ا

قبل تفشي كورونا.
ـيـلي وقـالـت الـكـاتـبـة الـصــحـفـيـة إ
ـجــلـة فـورين شـولــثـيس في مــقـال 
بـوليـسي األمريـكـية  أنه ( بـالـنسـبة
ـــانـــيــا  حلـــزب  الـــبـــديل مـن أجل أ
  فإن ـتطـرف الـشعـبـوي الـيمـيـني ا
احلصول عـلى اهتمـام شبه مسـتمر
وحتويـله إلى زخم سـيـاسي لن يكن
ثل عـادة مشـكلـة بالـنسبـة له. فمن
خالل موهـبة سيـاسيـيه الفـطرية في
تعـنت على االستـفزاز  وتـركيـزهم ا
قـضايـا الـهـجرة والالجـئـ والـعدد
غـــيــــر احملــــدود من مـــنــــشــــوراتـــهم
احملبِطـة التي تمأل وسـائل التواصل
االجتماعي بشأن إخفاقات احلكومة;
تمـكن احلزب من الهـيمـنة باسـتمرار
على العناوين الرئيسة والتأثير غير
ــــتـــــنــــاسب عـــــلى اجتــــاه اجلــــدل ا
ــانـيـا) مــشـيـرة الى الـســيـاسي في أ
ان(ســـيـــاســــيي احلــــزب ال يـــزالـــون
ينشرون تـغريدات منـاهضة لالجئ
وينتقدون حـكومة  ميركل. ولكن في
خـــضم تـــفـــشي فـــيـــروس كـــورونـــا
وبــوجــود أكـثــر من  125ألف حــالـة
انيا إصابة مؤكـدة بالفيـروس في أ
ـواطــنـ إلى حــد كـبــيـر في وعــزل ا
نازل ال يبدو أن النـاس يستمعون ا
لـــهم كـــمـــا اعــتـــادوا أن يـــفـــعـــلــوا).
ــؤكـد أن وتــابــعت شــولــثـيـس (من ا
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في هذا الـيوم  22 نيـسـان يحـتـفل اخـواننـا االكـراد بعـيـد الصـحـافة الـكـردية
وهي مـناسـبـة تـستـحق من عـمـوم الصـحـفـي الـعـراقـي تـقـد الـتهـنـئـة لهم

متمن للصحافة في اقليم كردستان النمو والتقدم وخدمة الوحدة الوطنية.

يالن للـيم شباط صـوّت حزبـان 
-من بــيـنـهــمـا حـزب مــيـركل االحتـاد
ــســيـحـي- مع حـزب ــقـراطي ا الــد
ـانــيـا» ـة «الــبـديل مـن أجل أ لـهــز
حـاكم يــسـاري في واليـة تــوريـنـجـيـا
ــركــزيـة. تــســبب الـتــصــويت الـذي ا
كسر احملظـورات في استقالـة خليفة
ـنــتــخب في حــزب االحتـاد مــيــركل ا
ــســيــحـي وافــتــتح ــقــراطـي ا الــد
عصرًا من الـبحث الـوطني عن الذات
حول دور حزب الـبديل في السـياسة
ـاني). وتوضح الكـاتبة واجملتمع األ
ان (هـذا اجلـدل تـفاقـم الحقًـا في ذلك
يـني متـطرف الشـهر عـنـدما أطـلق 
النار على تسعة أشخاص -معظمهم
مـن أصــول أجــنــبــيـــة- وقــتــلــهم في
حـانتي شـيـشة في مـديـنة هـانـاو; ما
أثـار تـسـاؤالت بـشـأن كـيـفـيـة إسـهام
نـاهض للمـهاجرين خطاب احلـزب ا
تطرف). في تعزيز العنف الـيميني ا
وتمضي الكاتبة قائلة انه(كان يعتقد
ـوضـوعــات الـتي أثـارت بـأن هــذه ا
انـيا سـتهـيمن شـاعر بـعـمق في أ ا
عـلـى الـنــقــاش الــســيــاسي لــشــهـور
  لـكن  فـيـروس كـورونـا جاء تـالـيـة
لـيـسـتحـوذ عـلى االهـتـمـام اجلـماعي
) موضـحـة ان (سيـاسيي للـمـواطنـ
ـانيـا اشادوا حزب الـبديل من أجل أ
في البـدايـة بإغالق احلـدود وزيادة
الــتــركــيـــز عــلى الــشـــأن الــوطــني) 
مشيـرة الى قول القـيادية في احلزب
  أن ( بــيــاتـريــكس فــون ســتـورتش
ـة الـفـيـروس أثـبت فـشل فـكـرة الـعـو
اخلالية من احلـدود ودعوتها إلى أن
تـظل الـضــوابط احلـدوديـة اجلـديـدة

على نحو دائم). ×h∫ طبيب يفحص مواطناً في سيارته

ـغـول تـقـلص نـفـوذهم ووجـوده بـعـد غـزو ا
لبغداد بـقيادة هـوالكو سنة 1258 ونهبها
انـتـقل الـكـرسي الـبـطـريـركي الى مـراغـا في
ايـران ثم الى أربـيل   وكـرمـلـيس والـقوش

وصل وعاد الى بغداد سنة 1961 . وا
واضــاف ان (كـنــيــسـة أم االحــزان جــمـيــلـة
ــعــمــاري- الــعــراقي ومــذبــحــهــا بــفــنــهــا ا
ــشــرقي والــبـــيــمــا مــنــبـــرهــا اخلــشــبي ا
ـرمــريـة (لــلـقــراءات والـوعـظ) واعـمــدتـهــا ا
وســعــتــهــا.. وهي ثـالـث أكـبــر كــنــيــسـة في
العراق بـعد كـنيسـة الطاهـرة في قره قوش
وكـنيـسـة الـقلب االقـدس في تـلـكيـف لكـنـها
االقدم.. واصاب االذى هـذه الكـنيسـة بسبب
ــيـاه اجلــوفــيـة وحتــول بـعـض الـكــنـائس ا

الصقة لها الى محالت  استثمارية). ا
وقــامت الـبــطـريـركــيـة بـصــيـانـتــهـا مـرتـ
األولى جتاوزت كـلفـتها 200 ملـيون ديـنار
رة  نحو 120 مليونا. هذه الكنيسة وهذه ا
ة هي وحدها تبقت الن تنظيم داعش القد
ــة في قــام بــهــدم جــمــيع الــكــنــائس الــقــد
وصل وبعضـها يعـود الى القرن اخلامس ا
والسابع والـعاشر. وقـال اعالم البطـريركية
(قريـباً سـوف نر كنـيسـة القـديسـة ترازيا
في الــســنك وهي خــلــيط من الــفن الــعـراقي
والــرومـاني. كـنــا نـود االحــتـفـال بــالـقـداس
فيهـا لكن التظـاهرات وتفـشي وباء كورونا

حاال دون القيام بذلك).
ـهـندس وقـدمت الـبطـريـريكـيـة الـشكـر الى ا
جــنــان نـــوري يــوسف الــذي اشــرف وتــابع
عملية الـتصميم بـكل محبة واخالص كذلك
الـشـكـر مـوصــول لـلـمـهـنـدس مـوفق  جنـيب
ـــتـــخـــصص فـي الـــهـــنـــدســـة جـــرجـــيـس ا
االنــشــائــيـــة الــذي ســاعــده فـي الــصــيــانــة

الهندسية احلديثة.

الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــادرة فــي بـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــداد.
وقــال اعالم الــبــطــريــريـكــيــة (كــانت بــغـداد
عاصـمة اخلـلفـاء العـباسـي ولـهذا الـسبب
نقل البطريرك طيمثاوس االول (823-780)
اليها الـكرسي البطـريريكي سنة 799 . لكن
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شـيـدت الكـنـيـسـة ام االحزان (الـكـاتـدرائـية)
في منـطـقة الـشورجـة الشـعبـية بـبغـداد عام
 وكـان يُـقـيم عــدد كـبـيـر من الـعـائالت1843
ـنطقـة وتعد من الـكنائس الكلـدانيـة بهذه ا
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صاحب أول جريدة كردية صدرت في القاهرة
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: هذا من فضل الشيطان!! - إينما ذهبت قرأت: (هذا من فضل ربي) ولم أقرأ يوماً
- مَن يسرق وطنه كمَن يقتلع شجرته ليأكل ثمارها!!

- يُسـمّى الـلص لصـاً لسـرقته مـحـفظـة ترى: كـيف نُسـمّي مَن يـسرق أديـاناً وأوطـاناً
وآماال?!

- يحاول الفاسد ستر خطاياه!! يا فاسد: لقد خُلقت اخلطايا عارية.
.. بالورود!! - سدنة الشرف الوطني جادّون انهم يرجمون شيطان الفساد

- كي تسرق باطمئنان حارب الفساد بضجيج النزاهة.
- ال يقـطع سـلـسـلة الـفـسـاد سوى فـأس الـضـميـر وال نـزاهة

كسلطان الشرف.
ة واألمـانة بزمن الفساد بالدة!!.. - الشـرف بزمن العهر سُبّ

ليت الذنوب تفوح.

كنيسة أم األحزان بعد تأهيلها
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من احملزن حقـاً أن يصبـح العراق ضـعيفـاً وعلـيالً  وهو من صنع  أقـدم احلضارات
وأول من شــرع الـقـوانـ واألعـراف وانــتج اآلداب والـفـنـون والــعـلـوم  من احملـزن أن
يتـقهـقر  ويـصل  إلى احلـال التي تـقرر مـصيـره إيران وتـتحـكم بـحاضـره ومسـتقـبله
ويكون ساحـة للصراع والتفاوض ب دولت تتقاسمان خيراته وموارده  هما امريكا
وإيران وأن تتـفاقم عليه االزمات الى احلـد الذي ال يستطيـع أي شخص يتم ترشيحه
لرئاسة احلكومة من  إنقاذ العراق من محنته وال يستطيع فعل إصالح حقيقي بوجود
يـلشيات  وستـبقى احملنة مسـتمرة  إذا لم يحدث احملاصصة واألحـزاب الفاسدة وا
تغـييـر حقـيقي وجـذري في العمـليـة السـياسيـة في العـراق تكـنس اخلراب كله   وذلك
بــتـشـكـيل حـكـومـة إنــقـاذ وطـني تـقـوم بـفــرض أحـكـام عـرفـيـة  وتـقــرر تـعـطـيل الـعـمل
ـر دستور ملـغوم  وتقوم بحل دني بول بر بالدسـتور احلالي الذي فرضه احلـاكم ا
سلـحة الـتي تسـيطـر على الـبالد والعـباد وحتـصر الـسالح بيـد الدولة  يـليـشيـات ا ا
وتعـيد كـتابـة دستور جـديد لـلبالد يتم إقـراره عبـر استفـتاء شـعبي  يـفصل الدين عن
ـساواة والـعدالـة  وعدم الـسمـاح لألحزاب ـواطنـة وا الـدولة  ويـؤسس النشـاء دولة ا
الفاسدة بـاإلشتراك في اإلنتخابـات القادمة  وتقوم حـكومة اإلنقاذ الوطـني بالسيطرة
ـصانع وتهيـئة بيئـة آمنة  صاحلة الـية والثروة النـفطية  وتـشرع بفتح ا وارد ا على ا
لالسـتثـمـار وتـشـجيـع القـطـاع اخلـاص  لـلصـنـاعـة وتـولي أهـميـة كـبـيـرة السـتصالح
االراضي التي لم نسـتخدم واالستـفادة من النـهرين العـظيم دجـلة والفـرات وتنشيط
الـزراعة وفتـح مجاالت الـعمل للـخريجـ والعاطـل عن الـعمل   وحتافظ عـلى سيادة
الــبالد وضــبط احلــدود مع دول اجلــوار  وحتــويل نــظـام احلــكم من
مــشــروط بــدورتــ حــتى لــو  اخــتــيـار ــاني الى رئــاسي بــر
شـخـصـيـة مــثل اخلـلـيـفـة عـمـر بن اخلـطـاب رضي الـله  عـنه
وتقوم بـعدها بـانتخاب رئـيس اجلمهـورية ومن ثم الدعوة إلى
انتخابات جديدة جمللس الشعب.  فال حل للخروج من احملنة
 غير هذا احلل في الظرف اخلانق  وأن غدا لناظره قريب

بيروت
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ويــعــود حتـــديــد عـــيــد الــصـــحــافــة
الكـرديـة الى مـثل هذا الـيـوم من عام
حـ صـدرت في الـقـاهرة  أول 1898
صـحـيـفـة كـرديـة بـاسم "كـردسـتان ".
لــذلك  حتــديـد  22نــيـســان من كل

عام كعيد للصحافة الكردية.
في ذلك الـــيــوم قــبل  122عــامــا رات
اول صـحـيـفـة كـرديـة الـنـور عـلى يـد

مقداد مدحت بدرخان 
ـــــؤرخـــــ صـــــدرت  في وحـــــسـب ا
القـاهـرة االعداد  5 – 1وكانت نصف
شــهـــريــة وعـــدد صــفـــحــاتـــهــا أربع
صفحات وطبـعت في مطبعة الهالل.
ثم  صدر مـنـهـا األعداد  6الى  19في
اوربــــــا و حتـــــديــــــدأ ًفـي جـــــنــــــيف
لكـنها عـادت ثانية الى السويـسرية 

صـدرت فـي جـنـيف قــام بـتـحــريـرهـا
ـا عادت شـقيـقه عـبد الـرحـمن بك و
ثــانــيــة الى   الــقــاهــرة أشـرف عــلى

حتريرها ثريا بدرخان. 
وبـعـد تاسـيس الـدولـة الـعـراقـية في
ـاضي قـامت االحزاب اوائل الـقـرن ا
بـاصـدار صـحـف نـاطـقـة بـاسـمـهـا و
هي " صــحــيــفــة رزكــاري" عـام 1946
لـــــــســــــــان حـــــــال حـــــــزب االحتـــــــاد
الكردستاني و الذي حتول فيما بعد
ـــــــــقــــــــــراطي الـى احلـــــــــزب الـــــــــد

الكردستاني.
وبـعـد ثورة  14تـموز  1958وتـغـيـير
ـــلـــكي الى الــنـــظـــام الـــنـــظـــام من ا
اجلمـهوري قـامت االحزاب بـاصدار
الصحف جهـاراً و ابرزها صحـيفتا

خبات و ازادي.
ومـــنـــذ ذلك الــــوقت  شـــهــــد اقـــلـــيم
كردستان مراحل متعددة من التطور
الــصــحــفي و صــدرت فــيه عــشـرات
الـصـحف ثم بـثت عـشـرات الـقـنـوات
واالذاعات الفـضائيـة لكن حتى االن
ما من وسيلة اعالميـة رسمية ناطقة
بــاسم حــكـومــة االقـلــيم بل غــالـبــهـا
نـاطقـة بـاسمـاء االحـزاب وقـلة مـنـها

اهلية.
حتية لـزمالئنا الـصحفـي في اقليم
كردستان في عيد الصحافة الكردية.

الـقـاهـرة فـصـدرت األعداد  20الى 23
ثم انتقـلت الى لندن فـصدر العدد 24
فــيــهــا قـبـل أن تـرحـل من جــديـد الى
مكـان آخر هـو ( مديـنة فـولكـستون )
والـتي صـدرت فــيـهـا األعـداد  25الى
وكانت آخر رحلة لهـذه الصحيفة 29
الــرائــدة مـديــنــة جـنــيف الــتي صـدر
فـيـهــا الـعـدد  31وهـو الـعــدد األخـيـر
الذي صدر في  14نيسان  1904حيث
تـوقفت الـصـحيـفـة عن الصـدور بـعد
هـذه الـرحـلــة الـطـويـلـة والـشـاقـة في

بقاع العالم اخملتلفة.

كــان مــقــداد مــدحت بــدرخــان بــاشــا
صـاحب امـتيـاز  صـحـيفـة كـردسـتان
عـنـدمـا صـدرت في الـقـاهـرة وعـنـدما

لـلـنـازحــ الـذين يـطـمـحــون لـلـعـودة إلى ديـارهم
ـكن ومـرهـقــاً أيـضـاً لـلــحـكـومـة بـأسـرع وقـت 

والوزارة ويستنزف امواال طائلة .
جـاء ذلك خـالل تـفـقــده مـخـيم الــسالمـيــة الـتـابع
ـحـافـظـة نـيـنـوى ولـقـائه مـدير لـنـاحـيـة النـمـرود 
الـناحـية محـمود عـبيد ومـسؤولي اخملـيم ومنـظمة
(اكـــتـــد) الـــعــامـــلـــة في اخملـــيم لـــبـــحث اوضــاع
سـاعدات الـنازحـ وكيـفيـة  تقـد اخلدمـات وا
الـــــضــــروريـــــة لـــــهم فـــــضال عـن بـــــحث آلـــــيــــة
شاكل عـودتهم ووضع سـقوف زمـنيـة حللـحلـة ا

وإعادتهم إلى مناطقهم األصلية .
 واكـد مـوسى في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(مـخيم السالمـية شهد الـيوم تسـجيل   اكثر من
ـناطـقـهم االصـلـية مـئـة عائـلـة   راغـبـة بالـعـودة  
وتـتحـمل الوزارة نـفقـات نقل األثـاث اخلاص بهم
في اخمليم  الفتا الى ان مخيم السالمية سيغلق
الـية وتوزيـعهـا على بـعد تـوفيـر التـخصـيصـات ا
جـمــيع االسـر الــنـازحــة وحل جـمــيع مـشــاكـلـهم

سواء امنية او غيرها).
واشـار موسى الى (اهـميـة التـنسـيق ب الوزارة
ـتـواجــدة في اخملـيـم لـغـرض ومـنــظـمــة (اكـتــد) ا
ــســـاعــدات الالزمــة مـــنــهــا الـــغــذائــيــة تـــأمــ ا
والـــصــــحــــيــــة  الـى جـــانـب وضع جــــدول حلل
ـشاكل الـتي تعاني مـنهـا االسر النـازحة والتي ا
حتــــول دون عـــودتــــهم الـى مـــنـــاطـق ســـكــــنـــاهم
االصـليـة). والتقى الـوزير خالل زيـارته للـمخيم 
بــالــعـوائـل الــنـازحــة وعــايش واقــعــهم واســتــمع
ــؤثــرة وقــام بــتـوثــيق لـقــصــصــهم اإلنــســانــيـة ا

مشاكلهم ووعد بحلها جميعا . بحسب البيان.
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هـجرين نـوفل بهـاء موسى عـبر وزيـر الهـجـرة وا
وغرافي بسبب عن رفـضه حلدوث اي  تغييـر د
ـكـونات نـاطق االصـلـية   الـنـزوح والهـجـرة في ا
الـطــيف الـعــراقي في مـحــافـظــة نـيــنـوى  . وقـال
خالل زيـارتـه لـنــاحـيـة بــرطـلــة وقـصــبـة كــرمـلس
حـافظة نـينوى الـتابعـت الى قضـاء احلمدانـية 
ولـقـائه قـائـمـقـام قـضـاء احلـمـدانـيـة عـصـام مـتي
ومـدير ناحيـة برطلة علـي محمد فضال عن راعي
كـنيـسة برطـلة لـلسريـان االرثدوكس االب يـعقوب
سـاعدي شـماس لبـحث اوضاع الـعوائل الـعائدة
ــعـيــشي واالقــتـصــادي لـهم ومـتــابــعـة الــوضع ا
اضـافة الى بـحث اخلطط الـكفـيلـة لعـودة العوائل
ـتـبقـيـة وكـيفـيـة الـتـواصل  بهم ان (واجـبـنـا هو ا
ـكونات فـي مناطـقها وتـشجيع الـنازح تـثبيت ا
ـناطق عـلى العـودة من خالل اعادة احلـياة الى ا
لـيون ونصف احملـررة الى جانب تـوزيع منحـة ا

ليون بينهم). ا
ـنـاطق يـجب ان حتـافظ وأشـار الى ان (جــمـيع ا
عـلى طابـعهـا االنسـاني والتـعايش الـسلـمي كما
ـوغرافـي في جمـيع مـناطق نـرفض الـتغـيـير الـد

البالد).
مـؤكــدا ان (احلــكـومــة بــكل مـفــاصــلـهــا تــسـعى

ناطق واعادة االستقرار لها). الحياء هذه ا
والتقى موسى بعدد من العوائل العائدة واستمع
الى مـتطلـباتهم واحـتياجاتـهم خالل اشرافه على
سـاعدات االغاثـية بـينـهم . بحـسب بيان تـوزيع ا

ثان تلقته (الزمان) امس
وأكـد مـوسى ان موضـوع اخملـيمـات بـات مرهـقاً
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ية األولى عالم مابعد احلرب العا
عالم مابعد عصبة األ

ية الثانية عالم مابعد احلرب العا
عالم مابعد احلرب الباردة

هـكذا كـان الـعالـم بدوله وشـعـوبهـا كـبارا وصـغـارا أغنـيـاء وفقـراء حـكامـا ومـحكـوم
يعيشـون هاجس هذه األزمات ومايتمخض عنها عبر مسيرة التاريخ... والشك أن لكل
أزمـة أسباب وتـداعيات ومـايهمـنا النـتائج التي سـيقوم عـليهـا العالم في رسم خـريطته
ـسـتقـبلـية وانـعكـاس ذلك عـلى العالقـات ب مـنظـومة دول الـعـالم التي أنـتجـتهـا هذه ا

األزمة أو تلك وتأثيرها على مجريات األحداث
لقد مرت دول الـعالم بالعديد من حاالت اال استقرار بل عاش النكسات والنكبات التي
قـد تكون طـبيعيـة كالكـوارث الطبـيعية  واألمـراض واجملاعات وغـيرها أو مـاهي بشرية
من فـعل اإلنسـان كاحلـروب واألزمات االقتـصاديـة وماتخـلفه من تـغيـر في سلوك دول
ط السلوك هو عرضة للتغير العالم جتاه بعضها البعض وهي حالة طبيعية جدا ألن 

سبب بوجود ا
ـنـا الـيـوم رغم الـشـوط الـطـويل الـذي قـطـعه حتـضـرا ورقـيـا الزلت تـلك ومــايـعـيـشه عـا
كوناته دوال وشعـوب ولعل مرض كورونا الذي فاجأ األزمات تالحقه وتـلحق الضرر 
الـعـالم وحتـول بـسـرعـة كبـيـرة إلى وبـاء أصـبح الـشـغل الـشـاغل لـكل دول الـعالم دون
تـقدمـة منهـا حيث ضـربهـا في الصمـيم واهان كـبريـائها وأوقف استـثنـاء خصوصـا ا
طـمـوحهـا واذل جـبروتـهـا فهـذه الـدول التي وصل حـد خـيالئهـا إلى الـتـفكـيـر بصـعود
ريخ وحـد من طـموحـاتهـا  نراهـا عـاجزه امـا حتد من فـيروس التـبـصره الـع يـنقل ا
العدوى عبـر آالف الكيلو مترات متخطيـا حدود هذه الدول واليتوقف عند قومية اودين
أو معتقـد بل عبر البحار ليطوف العالم أجمع وليكون العالم كل العالم أسيرا جلبروت
ذلـك الفـيـروس حتـى صار وبـاءا مـرعبـا كـان نـتيـجـته بـأن حول هـذا الـعـالم الي سجن

كبير...
رض اول وهـله يوم  13كانـون األول في مقـاطعـة ووهـان الصـينـية وقع وكـان لظهـور ا
ليون شخص ومن ثم ينتشر في عموم الصاعقـة على الص ليتفشى ويصيب قرابة ا
مـنـاطق الـص وإلى دول اجلـوار تـايـلنـد وفـيثـنـام والـفلـبـ ثم تـقدم نـحـو إيران ودول
الشرق األوسط ليـعبر إلى أوربا ومـنها إلى أمريـكا وأفريقـيا  وأسترالـيا ولم تسلم اي

بقعة في العالم من شروره...
األمر الذي حـتم على العالم اتخاذ اإلجـراءات الالزمة للحد من خـطورته فنرى الص
ـرض وهـكـذا احلال حـجـزت زهاء 75مـلـيـون من سـكـانـهـا في مـقاطـعـة ووهـان بـؤرة ا
إيطاليـا فعلت يوم حجزت إقليم لومبادريـا عن باقي مناطقها وبسكانه البالغ  15مليون

وهذا ينسحب على كل دول العالم التي حجرت سكانها ومنها العراق...
وبـقي أن نعـرف الدروس والعـبر الـتي خلفـها هـذا الوباء الـذي بدأ بـالتـقوقع في بعض

ناطق على سلوك الدول وعالقاتها مع بعضها البعض من ا
فـمع انتـشـار هذا الـوبـاء في أوربا بـاألخص في إيـطالـيـا نرى أن االحتـاد األوربي  قد
ا دفـع بسـكـانـهـا إلى حـرق علم تـخلـى عن مسـاعـدتـهـا رغم عـضـويتـهـا األزلـيـة فـيه 
عاهدة الـشنغن وهكذا فـعلت أمريكا االحتاد وضرورة اخلروج مـنه وإيقاف التـعامل 
مع إيطاليا رغم عضويتها الفعالة في حلف الناتو العسكري.. إنها خذلت إيطاليا احد
ساعدة إيـطاليا ونـتيجة ذلك ـوقف  اإليطاليـ يقول لتـستغل كل من روسـيا والص ا
تـرفع صـور بـوتــ في رومـا ومـيالن واعالم الـصـ في صــربـيـا وغـيـرهـا من مـنـاطق
ا غير البلقـان  التي شهدت تنافسا محموما بـ امريكا وروسيا في حرب كوسوفو 
ا شجع العديد من دول االحتاد نطقـة  خريطة الـتحالفات والعالقـات من جديد في ا
ـرة األمر الذي انعكس بدوره على األوروبي إلى نسج عالقـات جيدة مع الص هذه ا
العالقات الـشائكة ب كل من روسـيا وأمريكا من جـهة وب الص وأمـريكا من جهة

صير العالم اقتصاديا وعسكريا اخرى وهي الدول التي تمسك 
إذن نـحن أمام حتـد جـديد بـعالقـات جديـدة ب دول في الـعـالم باألمس كـانت اضداد
ـصير تـباعدت بـعد أن فعل كـورونا وفيـروسه العجيب واليوم تقـربت وب دول بذات ا

شيئته رة  فعلته وحتم على خريطة العالقات الدولية أن تتغير هذه ا
ـتحدة األمريكية بكونها من هنا ندرك أن هـذا الوباء قد اماط اللثام عن دور الواليات ا

دولة عظمى وفضح عجزها وغياب ستراجتيتها أمام هذا الوباء
ويـقينا أن األكـفاء القومي بـعد هذا الـعبث  والعزلـة االستراتيـجية بعـد األهمية الـكبيرة

رحلة مابعد كورونا واالنطواء االقتصادي بعد هذا التفوق هي العناوين الرئيسة 
وحـدهم سـيـبقـون أقـويـاء من تسـلح بـتـسـجيل مـوقف مـشـرف إزاء هذا الـتـحـدي حيث

يسجلون ألنفسهم مكاناً في سجالت التاريخ
وبـكل تأكـيـد هم من يشـكل مالمح خـريطـة العـالم الـقادم بـعد
يـا لتـكون ـنعـزلة عـا ـريرة عـنـوانهـا امريـكا ا هذه الـتجـربة ا
ــنــحــهــا حــريـة الــصـ قــد وصــلت مــكــان الــوثــوب الـذي 
ـبدأ ـرة بـشـرف أسـاسـه ا الـتـصـرف بـقـيـادة الـعـالم وهـذه ا

الذي قامت عليه هذه الدولة عام 1949
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كورونا وفي الـوقت نفسه سـيشكل
ـنــاقــشـة فــريق تــفـاوضـي مـشــتــرك 
اخلطوط األساسيـة حلكومة الوحدة
التي سـيجري تـشكيـلهـا بعد انـتهاء
أزمـــة كــورونـــا بــحــسـب مــا أفــادت
ـراســلــة الــســيــاسـيــة لــصــحــيــفـة ا

"يسرائيل هيوم" العبرية.
V UM Ë VzUIŠ

وذكـرت صحـيـفـة (هارتس) الـعـبـرية
أن حقيبة القضاء التي كانت أساس
خالفـات تشـكـيل احلـكـومة سـيـعـهد
بها إلى عضو الكنيست عن ( أزرق-
أبيض) آفي بـيـسنـكورن مع إعـطاء
نتـنياهـو حق الفـيتـو والتـحفظ على
ستـشار القضائي تعي الـقضاة وا
لـلـحـكـومـة والـنـائب الـعـام في حـ
ســيـعــ اجلـنــرال غــابي أشـكــنـازي
وزيــرا لــلــخــارجــيــة عـلـى أن يـبــقى
احلـــاخــام يــعــقــوب لــيــتــســمــان في

منصبه وزيرا للصحة.
اني لـلصـحيـفة ـراسل البـر وأفاد ا
يهونـتان ليس أن االتـفاق االئتالفي
يـضـمن حلـزب "أزرق أبـيض" رئـاسة

انـيـة وأبـرزها عـدد من الـلجـان الـبـر
رئاسة جلـنة اخلـارجية واألمن وفي
ـــقـــابل يــنـص االتــفـــاق عــلـى مــنح ا
الــلـيــكـود رئــاسـة جلـنــتي الــدسـتـور

الية واالقتصاد. وا
ــاني أنه خالل ــراسـل الــبــر ولــفت ا
فترة واليـة نتنيـاهو سيـمنح غانتس
مـنــصب (رئـيس احلـكــومـة الـبـديل)
بـحـيـث ال يـحق لـنـتـنــيـاهـو عـزله من
نصب وسيـتبادالن هذا اللقب هذا ا
بعـد إتمام الـتناوب بـينـهما بـعد عام
ونــصف لــيــحــافظ نــتــنــيــاهـو عــلى
مــنــصب "رئـيـس احلـكــومــة الــبـديل"
حـتى بـعد انـتـهـاء مـهـامه في رئـاسة
الــــوزراء. واســـــتــــعـــــرضت اإلذاعــــة
االصـهـيونـيـة الرسـمـية "كـان" توزيع
احلـقـائب الــوزاريـة بـحـسب االتـفـاق
ـالــيـة عــلى الـنــحــو الـتــالي: وزارة ا
لــيــســرائــيل كــاتس األمن الــداخــلي
ـــواصالت ـــيـــري ريــغـــيف وزارة ا
ورئـاسـة الـكـنـيـست حلـزب الـلـيـكود
بـيــنـمــا وزارات الـدفـاع واخلــارجـيـة
والــقـضــاء والــهـجــرة واالســتـيــعـاب
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حتت ضـغط جـائــحـة كـورونـا وبـعـد
أزمة سيـاسيـة طويلـة األمد شهـدتها
الـدولـة الصـهـيـونـيـة توصـل رئيس
الــوزراء الـصــهــيـوني وزعــيم تــكـتل
الـيمـ بـنيـام نـتـنيـاهـو ورئيس
الــكـــنــيــسـت وحــزب (أزرق أبــيض)
بيني غانتس مساء أمس إلى اتفاق
وقّـعا عـلـيه لتـشـكـيل حكـومـة وحدة
بــيـنـهــمـا سـمــيت "حـكــومـة طـوار

ســنـوات. قــومــيــة" عــلى أن تــدوم 3 
وســتـكــون هـذه احلــكـومــة بـرأسـ
رئيس حكومة ورئيس حكومة بديل
بــحـيث يــبـدأ بـهــا نـتــنـيــاهـو ويـحل
مــحــله غــانـتـس بـعــد ســنــة ونـصف

السنة.
ويــنص االتــفــاق الــذي  الــتــوصل
إلـــيه بـــضـــمـــان أحـــزاب احلـــريــد
(شاس) ويهدوت هتوارة" على إقامة
مجلس وزاري مصـغر يتألف من 36
ـواجــهـة حتــديـات حــقـيــبـة وزاريــة 
كورونـا برئـاسة مـشتـركة لـنتـنيـاهو
ـشــاركـة الـوزراء ذوي وغـانــتس و
ـوضــوع. وسـتـكـون هـذه الـصــلـة بـا
أضـــخـم حـــكـــومـــة في تـــاريخ دولـــة
وزيـراً االحــتالل; إذ ســتــبــدأ بـ  32 
و16 نـائب وزيـر وسـتـصل إلى 36 

وزيراً الحقاً. 
وستـكـون مــــدة هـــــذه احلكـومة 3 
ســـنــوات نــصــفــهـــا األقل بــرئــاســة
نـتــنـيـاهـو نــصـفـهـا اآلخــر بـرئـاسـة

غانتس. 
ويـكـون فيـهـا رئـيس حـكـومـة وبديل
عن رئيس حكومة. وقد اختيرت هذه
الــصــيــغــة بــغــرض االلــتــفــاف عــلى
احملكمـة العليـا ومنعـها من التدخل
ــنع نــتــنــيــاهــو من االســتـمــرار في
احلـــكـــومــة فـي الــنـــصف اآلخـــر من
دورتـهـا. واتـفق نـتـنـيـاهـو وغانـتس
ـددا فـتـرة احلـكومـة من 3 عـلى أن 
ســـنـــوات إلى 4.5 ســـنــــة في حـــال
جنحت التجربة. لكن في حال فشلت
الــتـجــربــة بـســبب عــدم الـتــفـاهم أو
بــســبب تـــدخل احملــكـــمــة الــعـــلــيــا
فسيفرط االتفـاق ويتم حل الكنيست

والتوجه النتخابات جديدة.
ـوجب ائتـالف حكـومـة الـطوار و
ـــهــــام والـــعــــضـــويـــة ســـتــــتـــوزع ا
بالتساوي ب الليكود وحزب (أزرق
صغر أبيض) في اجمللس الوزاري ا
لــلــشــؤون الـــســيــاســيـــة واألمــنــيــة

(الـكابـيـنـيت) وفي اجملـلس الوزاري
ــصـغــر لــلــقــضــايــا االجــتــمــاعــيـة ا

واالقتصادية.
و الــــتــــوصل مـن خالل حــــكــــومـــة
اإلنـــقــاذ الــوطـــني -الــتـي ســتــواجه
تـداعـيـات أزمـة كـورونا عـلى الـبالد-
إلى تـفــاهـمـات بـ الــلـيـكـود وحـزب
(أزرق أبـيض) عــلى فـرض الــسـيـادة
الـصهـيـونـية عـلى أجـزاء من الـضـفة
الـــــغــــربـــــيــــة احملــــتـــــلــــة وجـــــمــــيع
سـتـوطـنات وكـذلك عـدم إجراء أي ا
تـعـديل عـلى "قـانـون الـقـومـيـة" الـذي
يـعـرف "إسـرائــيل" عـلى أنـهـا الـوطن
الـــقــومي لــلــشـــعب الــيــهــودي حــول

العالم.
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راسـلـة الـسيـاسـيـة للـقـناة وأفـادت ا
12 االــعـــبـــريـــة دافــنـى لــيـــئـــيل أنه
ـــــوجب تـــــفـــــاهــــمـــــات االئـــــتالف
احلكـومي سـيجـري الـبدء بـإجراءات
وتـشـريــعـات الـضم في مــطـلع تـمـوز
ـوقف من ـقــبل دون الـكــشف عن ا ا
قضـية مـطلب حتـالف أحزاب الـيم
ـيت ضم األغـوار ومـنـطـقـة الـبـحـر ا
على أن يسمح لرئيس الوزراء بطرح
اخلطة األميركية لـلسالم على الهيئة
الــعــامــة لــلـــكــنــيــست لـــلــتــصــويت.
ـراسلة الـسيـاسية إلى أن وأشارت ا
تــفـــاهـــمــات نـــتــنـــيــاهـــو وغـــانــتس
بـخــصـوص الـضم وفــرض الـسـيـادة
تـتـنـاغم مع خـطـة الـسالم األمـيـركـية
في الــــشـــرق األوسط وهي اخلـــطـــة
ــعـرفـة إعـالمـيـا بـ (صــفـقــة الـقـرن) ا
وتــهـــدف إلى تـــصـــفــيـــة الـــقــضـــيــة

الفلسطينية.
ومع اإلعـالن عن تـــشــكـــيل حــكـــومــة
ــــدة ســـتــــة أشـــهـــر إنـــقــــاذ وطـــني 
ـعاجلـة تـأثـيـرات كـورونا تـخـصص 
عــلى االقــتــصــاد الــصــهــيـونـي فـإن
جــمــيع مــقــتـرحــات الــقــوانــ الـتي
ســتــقـــدم ســتــكـــون بــالـــتــوافق بــ
ـا يـعني الـليـكـود و(أزرق أبـيض) 
ــنع عـــدم تــقــد مــشـــروع قــانــون 
تهم بالـفساد من تشـكيل احلكومة ا
عـلمـا أن نـتنـيـاهو سـيـخضع في 24
ـقبل ألولـى جلـسات مـحاكـمته أيار ا

بالفساد.
ـشاركة كمـا سيحـظر عـلى األحزاب ا
في االئــتـالف احلــكــومي والــداعــمــة
حلـكـومـة الــطـوار تـقـد مـشـاريع
عـاجلـة تداعـيات قوانـ ال تـتعـلق 

والثقافة حلزب "أزرق أبيض".
بينـما سـيع من حـزب العمل عـمير
بـيـرتس وزيـرا لـالقـتـصـاد وإيـتـسك
شـمــولي وزيـرا لـلـرفــاه االجـتـمـاعي
وســيـــبــقى احلـــاخــام أريه درعي من
"شــاس" وزيـــرا لــلــداخــلــيــة ووزارة
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم لـتـحالـف أحزاب
ــيـــنـــا) في حـــال انــضم الـــيـــمـــ (
لـلحـكـومة ووزارة االتـصـاالت لكـتـلة
"مــنـاعـة إلســرائـيل" بــرئـاســة يـوعـاز

هندل.
وتــعـقـيــبـاً عــلى اإلعالن عن تــشـكـيل
احلــكـــومـــة قـــال رئــيـس الــقـــائـــمــة
ن عـودة إن ما شـتركـة الـنائب أ ا
وصفهـا بـ "حكومـة االستسالم" التي
ثابة جتمع غانتس ونتنياهو تعد 
ــواطــنــ الـذين صــفــعــة ألغـلــبــيـة ا
خــــرجــــوا مــــرة تـــــلــــو األخــــرى إلى
صنـاديق االقتراع لـتنـحية نـتنـياهو.
وأضــــاف أن غــــانـــــتس لم يـــــتــــسم
بـاجلرأة الالزمـة لـتـحقـيق االنـتـصار
واخـتـار بـدالً من ذلك اضـفـاء صـبـغة
الـــــشـــــرعـــــيــــــة عـــــلى ضـم األراضي

والـعـنـصـريـة والـفـسـاد. وقـال رفـيق
غـانـتس الـســابق في "كـحـول لـفـان"
يـائيـر لـبيـد "نـتنـيـاهو أصـبح الـيوم
لـــيس فــقط مــتــهـــمــاً بــالــفــســاد بل
مسؤوالً عن القضـاة الذين يحاربون
الفساد. ال يـوجد أمر عـبثي أكثر من
هـذا". وقـال زمـيـله عـوفـر شـلح "هـذا
يــــوم أســـود فـي تـــاريخ إســــرائـــيل.
فاجلنرال غانتس رضخ أمام الفاسد

نتنياهو".
ـسار وسـيـكـون هـذا االتـفـاق بـدايـة 
طويل يتـوقع أن يسـتغرق أسـبوع
إضافي حـتى يتم تشكـيل احلكومة
رسمـيـاً. ففي الـبـداية يـجب الـتوجه
إلى رئـيس الـدولـة وتـسـلـيـمه قـائـمة
بأسـمـاء أكـثر من  61نائـبـاً يـؤيدون
تــشــكــيل هــذه احلــكــومــة. وبــعــدهـا
سيـتفـرغ نتـنيـاهو إلرضـاء رفاقه في
حزب الـليكـود. فقـد اتضح أن نصف
عــدد الـوزراء احلــالــيـ ســيـفــقـدون
مناصبهم الوزارية. وينوي نتنياهو
منح منصب نائب وزير أو سفير في
ـــتــحــدة ومــوســـكــو ولــنــدن األ ا

نتنياهو وغانتس في اجتماع تفاوضي
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في ظل الظروف الراهنة وازمة كورونا وتداعياتها 
على العـالم بشكل عـام وعلى العـراق بشكل خـاص افرزت هذه االزمة
تـداعيـات خطـيـرة اثرت عـلى اقتـصـاد البـلدان السـيـما الـعراق في ظل
ي وايالء اجـراءات الـسالمة ـية وركـود عـا تـراجع اسـعـار النـفط الـعـا

وقف في اغلب دول العالم. الصحية هي سيد ا
انـعـطـافـة في غـاية اخلـطـورة حـيث اثـرت هـذه االزمـة عـلى دخل الـفرد
وخـاصـة الـعـوائل ذات الـدخـل الـيـومي احملـدود الـتي تــعـتـمـد عـلى مـا
حتصـل عليه يـوميـا االجر الـيومي لـلعـمل الغلب الـشبـاب العـامل في
ــعـامل حــرف مـخــتــلـفــة وحــتى الـعــامــلـ في الــقــطـاع اخلــاص من ا
ن يجد باب رزقة على ئات من العامل فيها  صانع التي تضم ا وا

العمل  فكيف بعد توقف العمل الكثر من شهر 
كلهـا انعكـاسات سلبـية لالزمة احلالـية على الـوضع االقتصادي لـلبلد

وخاصة ان هناك عوائل كثيرة تعيش حتت خط الفقر
هـذا سـيــزيـد من نـسـب الـبـطـالــة والـفـقــر في اجملـتـمع اذا مــا اتـخـذنـا
خـطـوات عـمـلـيـة فـعـلـيـة في ايـجـاد مـخـرج يـسـهم في الـنـهـوض بـواقع
االقـتـصـاد الـعـراقي مـا بـعد تـراجع اسـعـار الـنـفط خـاصـة ان الـعراق
يـعـتمـد بـشكل اسـاسي عـلى الـنفط كـمـورد اول وان هذا االعـتـماد في
ظل االزمـة احلالـيـة سيـؤثر سـلـبا عـلى الكـثـير من الـقـطاعـات اخلدمـية
ومـشـاريع االعمـار لـتـراجع مصـدر الـدعم االساس الـذي يـعـتمـد عـليه

الية من الواردات بيع النفط البلد في توفير السيولة ا
سانده وارد الثانـوية ا كان يجب مـنذ سنوات ان نـعمل على انعـاش ا
زارع واالنتاج للمورد االسـاس وهي تنميـة القطاع الـزراعي ودعم ا
الـزراعي وتـفعـيل الـقـوان الـسـانده واحملـفـزة لـلزراعـة واالنـتاج ودعم
القطاع اخلاص الصنـاعي بقروض مالية تسـهم في حتفيز الصناعات
احمللية وتوفير حاجة السوق احمللي وان دعم قطاع الصناعات احمللية
ئـات من الشـباب الـعاطـل عن الـعمل وتـوفيـر معـيشة يـعني تـشغـيل ا

وقوت لعوائلهم وتخفيف ازمة البطالة والفقر
وان النهوض بالصناعة والزراعة يعني تنشيط للحركة التجارية داخل
البلد وانـتعاس في حركـة الصناعـات احمللية واسـتثمار لالموال داخل

البلد نفسة
مع الـــتــــــوجه الدخـــال الــشــبـــاب الــعــاطــــــــلــ عن الـــعــمل لــدورات
تـدريبــــــية مـهنـية تـمهيـدا الدخالـهم لــــسـوق العـــــمل وتشــــــجيـعهم
عـلى انـشـاء مـشاريـع صغـيـرة تـسـهم في رفـد القـطـاع اخلـاص بـدماء

شابة جديدة.
ـوارد عــلى احلـكـومـة الـعـراقـيـة ايالء جــهـد اسـتـثـنـائي من اجل دعم ا
واجه االزمـة احلالـية وتـداعيـاتهـا وان تضع ـسانـدة للـنفـط  الـثانـوية ا
ـدى لـلنـهـوض بـالقـطـاع اخلاص خـطط اسـتـراجتيـة وبـتـخطـيط بـعـيد ا

ودعم مبادرت مشاريع الشباب.

ا ساذجة .. لكنها حقيقية دائماً .. كم كانت ضحكاتنا بريئة .. ور
كان أشد ما يخفينا الظالم .. والغربة و  فقد األحبة ...

ا رؤية احليوانات اخمليفة لنا ! ور
كـررة و القضـايا التي تـشغل الرأي ـواضيع ا ليس من عـادتي نشر ا
الـعـام .. ولـست من الـذين تـأخـذهم الـعـواطف اآلنـية لـنـشـر مـا تـنـشره
مـئـات الـصـفـحـات  والـدخـول بـسـجـاالت و مـنـاكـفـات .ومـهـاترات . أو

الوصول للتجريح و الذم و القدح ..ال لست من هذا النوع ..
ؤثـر فـيلم  لـكن لـسان حـالي يـقـول ما قـاله جـون كوفي  فـي مشـهـده ا

The Green Mile
في الغالب تعبت .. من البشر كونـهم قبيح مع بعضهم .. تعبت  من

كل االالم 
التي أشعر بها .. وأسمع عنها في العالم كل يوم .. هناك الكثير منها

.... انها مثل قطع الزجاج في رأسي ...
ــتــابــعــة و الــتـــــــكــرار ولي رغـــــــــبــة نــعـــم تــــــــعــبـت .. من مــلل  ا
زايــــــدات ة. وا ـؤ بالصـراخ بوجه كل من يســــــتـلذ بنـشر الصور ا
الستغـــــاللـها واالستعـراضات البـائســـــة . حتى حتــــــولت منصات
الــــــتـواصـل االجــــــتــمــاعي الى مــحــاكم .. يــديـرهــا الــهــوى.. حتـكُم

وتُحاكم .
ــرأة .قـــصـــة من ماليـــ الــقـــصص فـــرصــة لـــلـــحــديث عـن حــقـــوق ا

..واالنتفاضة لها .حتى وصل األمر للسفراء أيضاً . 
ـــضـــطـــهــدات و الـــنـــازحــات وتـــنــاسـى ان هــنـــاك ماليـــ الـــنـــســاء ا
ُـعـنـفـات و الــفـقـيـرات .أنـهـكــهن .. اجلـهل و الـفـقـر ُـسـتـبــاحـات و ا وا

رض.  وا
مالذي ستقدموه لهن .. ? .. 

أود أن أقول شيئاً .. 
..  ال أحد مُسـتثنى مـن حلظات الضـعف و األنهـيار و القهـر .. بسبب
ضغوطات احلياة و الصراعات التي نـواجهها  طوال إقامتنا على هذه

االرض
تراكمة .. تناقضاتنا .. تقلباتنا ..  نساءأ أو رجاالً ... خساراتنا ا

ُصلحون ايضا .. تصوفة و ا تلك التي حار فيها الفالسفة و ا
ما هي إال إنعكاس لذلك القمع و التهميش و التنكيل .. والعنف .
فاصبح كل مانراه و نسمعه من امور غير مقبولة .. امر طبيعي 

نتقبله مع مرور الزمن دون استـخالص العبر منه  او محاولة اصالح
ذلك اخلراب فينا أو  في مجتمعاتنا .. 

ـعرفـة تفـاصيل لـيُصـبح االنسـان فـينـا مخـلوق آخـر ال نعـرفه يـستـلذ 
ـة و قـصص االنـتحـار واالغـتـصـاب و الـقـتل و يـسـتأنس ـؤ احلـكـايـا ا

باجتهاداته اجلاهلة 
فمن هو اجلاني ومن هو الضحية ال أحد يعلم .فلماذا نكرر !!

 وبشكل سمج ..من خولك لتحدد من هو اجلاني و من هو الضحية ..
ـعرفـة خفـايا هل كـنت معـهم ? هل تعـرفهـم ?   هل تمـلك  صكـاً الهـياً 

الناس و ظروفهم ?!
ا كسب ره ) فدعوا اخللق للخالق .. ( كل امر 

وت شىء فينا "  .  يُقال ... " نحن النتعود إال عندما 
نعم لـقد مـات حسن الـظن وماتت الـبراءة  ومـات اليـق بـالله  الـشاهد
الذي يسمع و يرى .. ومات الصـبر ومات الضمير وحلقت به االخالق

فليرحمنا الله من بعدهم 
ــقــطــعـة لالسـف لـقــد تــعــودنــا عــلى مــشـاهــد الــقــتل ورؤيــة االشالء ا
ـمارسـات الـوحـشـية ومـا له عالقـة " بـحـيـونة وأسـالـيب الـعـنف و كل ا

االنسان " عذراً للمصطلح  
اصـدقـكم الـقـول إنـني بـدات اخـاف فـعالً مـن مـاهو قـادم و لـيـس بـأمر

مُستبعد 
ان يصل االنسان الى مرحلة يحسد فيها احليوان لوداعته وبراءته 

ارجوكم .. كفى .. الـقتل .. االنتحـار .. احلرق كلـها أفعال غـير مبررة
مـهـمــا كـانت الــضـغــوطـات ..فـلــنـعــمل عـلى اصالح

وترميم مجتمعاتنا ..
وكل واحد يبدأ من نفسه  .. وعائلته ..

فال الـنـفــوس راضـيـة .. وال الـقـوانـ سـاريـة ..
وال احلقائق جارية .. 

ا هو آت ! وليرحمنا الله 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6643 Wednesday 22/4/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6643  األربعاء 29 من شعبان 1441 هـ  22 من  نيسان (أبريل) 2020 م

 U½Ë—u  WNł«u* fHM « ¡ULKŽ s  WLN   UO uð

W¹cŠ_« d³Ž qI²M¹ ”Ëd¹UH « ∫ W¹dB   «d¹c%

إرسـال رسـائل مـرعـبـة ومـحـبـطة أذ
أن بـعض الـنـاس لــيس لـديـهم نـفس
القوة العقلية التي تملكها فبدالً من
مــســاعـــدتــهم ســتـــقــوم بــتـــنــشــيط
األمــراض فــيـهـم كـاالكــتــئــاب مـثالً)
مـؤكـده (ضـرورة الــبـحث عن اشـيـاء

لـلـتـرفـيه عن الـنـفس وعن  االطـفـال
وتـــبـــادل األحـــاديث مـــعــهـم وروايــة

القصص لهم).
وجاء في الوصايا ايضا (حافظ على
نـزل عن طريق غسل االنضبـاط في ا
ن يـــديك ووضع الفـــتـــة أو تـــنــبـــيه 
نـزل بـأن الـنـظـافة يـعـيش معـك في ا
ـــان وســــيـــســــاعــــد مـــزاجك مـن اال
اإليــجـــابـي عـــلى حـــمـــايـــة جـــهــازك
ــنـــاعي في حــ ثـــبت أن األفــكــار ا
ـنـاعي الــسـلـبــيـة تـضــعف جـهــازك ا
وجتــــعــــلـه عــــاجــــزاً عـن مــــقــــاومــــة

الفايروسات) .
WO×  `zUB½

وشــدد الــنــاشــطــون عــلى أن (قــراءة
الــقـرأن وأدعــيـة أهـل الـبــيت وزيـارة
عــــاشـــوراء مــــوثـــرة في دفـع الـــبالء
والوباء والـغالء) مضـيف ان ا(ألهم
ـانا راسـخا من كل ذلك  أن تؤمن إ
ـر وسنـكون بأن هـذا الوبـاء سوف 

جميعاً في أمان ان شاء الله). 
وفي نــــصــــائـح لــــوزارة الــــصــــحــــة
ـصــريـة أكـد مـديــر إدارة مـكـافـحـة ا
الـــعــدوى إيـــهــاب عــطـــيــة ضــرورة
احلـذر عـنـد الـتـعـامل مع أي شـخص
محتمل أنه مصاب بفيروس كورونا
ألخـــــــذ كــــــافــــــة االحــــــتــــــيــــــاطــــــات
جتــــــاهه.وأوضـح خالل فــــــيــــــديــــــو
نـشرته الـصـفـحة الـرسـميـة لـلوزارة
البس في على فيـسبوك أن وضع ا
الشمس يساهم في تقـليل فترة بقاء

الفيروس. 
ــــــــــنــع الــــــــــقــــــــــبـالت ونـــــــــــصـح 

ـنزل واألحضـان بـعـد الدخـول إلى ا
وجتنب الـتعـامل مع احلوامل وكـبار
ـنع الـعـدوى.وأكـد أن هـناك 3 الـسن 
فـئات يـجب عـلـيـهم عـدم اخلروج من
ــنــزل وهم كــبــار الــسن وأصــحـاب ا
ــزمـــنــة واحلـــوامل وفي األمـــراض ا
حــال الـــتـــقــاط الـــعـــدوى يــتـــأثــرون

رض كثيرا.  با
وأوضح مــــديـــر إدارة مــــكــــافــــحـــة
ــصــريـة أن الــتــعـامل مع الــعـدوى ا
كن أن الـكمـامـات بـصورة خـاطـئـة 
يسـبب في نـقل الفـيروسـات.وأضاف
أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق
الـرذاذ فـقط مـشـيـرا إلى أن مـا تـردد
عن انـتـقـالـه بـالـهـواء لـيس له عالقـة
ركزة فقط باجملتمع بل في الرعـاية ا
لذا  اتـخاذ احـتيـاطات داخل غرف
ـركـزة وارتــــــداء كـمـامات الـعـنايـة ا

"إن 95.  
وأكـد أن الـرذاذ يـنـتـهي عـنـد مـسـافة
ـصاب 90 سم وفي حالـة البـعد عن ا
ـكن أن حتدث تـر ال  متـر ونـصف ا
عــــــدوى  مـــــشـــــيـــــرا إلى أن األرض
ـــكــــنـــهـــا نـــقل الـــعـــدوى من خالل
األحذية. وشدد على ضـرورة تطهير
ــنــزل وأن األحــذيــة قــبل الــدخــول ا
غـسـيل األيـدي يسـاعـد في الـتـطـهـير
وله األولـويـة عن استـخـدام الـكـحول
وهو بـديل جيـد في حالـة عدم تـوافر
ـــيـــاه والــــصـــابــــون إال أن كـــثـــرة ا
استخـدام الكحـول يسبب الـتهابات
فـيدة على للجـلد ويـقتل البـكتيـريا ا

اجللد.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

جــدد عــلــمــاء الــنــفس تــوصــيــاتــهم
بـــضــرورة االبــتــعــاد عـن الــتــفــكــيــر
باخملـاطـر واالمـراض وتفـادي الـقلق
ـــــنــــاعــــة النه يــــؤدي الـى ضــــعف ا
واالصــــابــــة بــــاالمــــراض . وتــــداول

نــــاشـــطــــون في مــــواقع الــــتـــواصل
االجتماعي وصايا قالوا انها لعلماء
نــفس جــاء فـيــهــا (اعــزل نـفــسك عن
تـعلـقة بـفايـروس كورونا األخبـار ا
فكل ما حتتاج إلى معرفته أصبحت
اآلن تعرفه بالـفعل والتبحث عن عدد

ــوتى فـهــذه لــيـست مــبـاراة لــكـرة ا
الـــقــــدم لـــكـي تـــعـــرف الــــنـــتــــيـــجـــة
الــنـــهــائــيــة...جتـــنب ذلك) واضــافت
التـوصـيات (ال تـبـحث عن مـعلـومات
إضـــافـــيـــة عـــلـى اإلنـــتـــرنت ألنـــهـــا
سـتـضـعف حـالـتك الـذهـنـيـة وجتـنب

Í—uJ « rOŽe « W×  ÊQAÐ „uJý 
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بــدد مـســؤول في حــكـومــة كــوريـا
اجلـنـوبـيـة مــخـاوف بـشـأن صـحـة
الــرئــيس الــكــوري الــشـمــالي كــيم

جونغ أون .
ونـقلـت وكالـة يـونهـاب لألنـباء عن
ــســؤول قــوله امس الــثالثـاء إن ا
(كـــيم جـــونغ أون لـــيس مـــريـــضــا
بــشـــدة) لــيــعــارض بــذلك تــقــريــرا
نشرته شـبكة سي.إن.إن األمـريكية
أفـــــــاد بـــــــأن كــــــيـم (فـي خـــــــطــــــر
شـديد)بـعدمـا خضع جلـراحة. كـما
أفـــاد تــقـــريـــر إعالمي في كـــوريــا
اجلـــنــوبـــيـــة بـــأن زعـــيم كـــوريــا
الـشـمـالـيـة يـتـلـقى الـعالج بـعـدمـا
خـضع إلجراء طـبي خـاص بالـقلب
واألوعـيـة الـدمـويــة مـطـلع الـشـهـر
اجلــــاري وذلك وسط تــــكـــهــــنـــات
بـشـأن صـحــة كـيم بـعــد غـيـابه عن
حــدث ســـنــوي مــهم. ونـــقل مــوقع
(ديـلي إن.كــيه) اإللــكــتــروني الـذي
يديره مـنشقـون كوريون شـماليون
 عـن مـــــــصــــــادر داخـل كـــــــوريــــــا
الشمالية قولها إن كيم يتعافى في
ـقـاطـعــة هـيـاجنـسـان الـتي فـيال 
تـقع عـلى الـسـاحل الـشـرقي لـلبالد
بـــعــدمـــا خـــضع إلجــراء طـــبي في
مـسـتـشـفى هـنـاك يـوم 12 نـيـسـان
اجلــاري.وامـتـنــعت وزارة الـوحـدة

بكوريا اجلنوبـية عن التعليق على
ـوقع الـتــقـريـر. وجــاء في تـقــريـر ا
اإللــــــــكــــــــتــــــــروني أن صــــــــحــــــــة
كـيم تدهـورت في الـشهـور القـليـلة
ـاضـيـة بسـبب الـتـدخ بـشـراهة ا

والبدانة واإلفراط في العمل
ونـقل الـتـقـريـر عن مـصـدر قـوله ان
(مـــا فـــهـــمـــــتـه هــو أنـه يــعـــاني -
مــــشــــاكـل في الــــقــــلب واألوعــــيــــة
الدمـوية- منـذ آب لكن األمـر تفاقم
ــتــــــكـــررة جلـــبل بــعـــد زيـــاراتـه ا

بايكتو) .
ŸUL²ł« ”ƒdð

وأضـــــــاف أن (كـــــــيـم تـــــــوجـه إلى
ـستـشـفى بعـدما تـرأس اجـتمـاعا ا
لـلـمـكـتب الـسيـاسي حلـزب الـعـمال
احلاكم يوم 11 نيسان وكانت هذه
آخــر مــرة يُــشــاهــد فــيــهــا الـزعــيم

الكوري الشمالي في العلن).
وكـــــــانـت شـــــــبـــــــكـــــــة "سي إن إن"
األمـريــكـيــة قـد نــقـلت عـن مـسـؤول
أن كــيم جــونغ أون غــاب مــؤخــرًا
عن االحـتـفـال بعـيـد مـيالد جده في
ا أثار تكهنات بشأن 15 نيسان 
سـالمـــتـه وقـــد شــــوهـــد قــــبل ذلك

بأربعة أيام في اجتماع حكومي.
وأضافت أن زعـيم كوريـا الشمـالية
يـعـاني حـالـة صـحـية خـطـيـرة بـعد

خضوعه لعملية جراحية.
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ÊöŽ« …d²  b¹bLð ØÂ

حـصلت موافقة السيد احملـافظ على تمديد تاريخ الغلق لالعالن
ـــشــروع: حــفــر بـــئــر في قــريــة ــرقم A /16 2020اخلــاص  ا
ـركز اء الـداخلـية  ـلحـقات وربـطه بشـبكـة ا سيـدوكة مع كـافة ا
نــاحـيــة الــعـدنــانـيــة من تـاريخ 3/18/ 2020الى 2020/4/26
لفسح اجملال امام الـشركات الراغبة بتقد عـطاءاتها للمشاركة

ناقصة. في ا
مع التقدير
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حـصلت موافقة السيد احملـافظ على تمديد تاريخ الغلق لالعالن
ـشـروع: مد خـطوط نـاقلـة للـقرى رقم A /17 2020اخلاص  ا
مع ايــصـال الــكـهــربـاء لالبــار في نــاحـيــة بـعــشــيـقــة من تـاريخ
3/18/ 2020 الى 4/26/ 2020 لـفـسـح اجملـال امـام الـشـركات

ناقصة. الراغبة بتقد عطاءاتها للمشاركة في ا
مع التقدير
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وجب قرار مـجلس الوزراء اسـتنادا لـلصالحـيات اخملولـة لنـا 
رقم (62) لسنة  2020يعلن ديـوان محافظة نينوى عن مناقصة
عــامــة لــتــنـفــيــذ مــشــروع جتـهــيــز مــســتـلــزمــات طــبــيــة ضـمن
تخـصيـصات احلـذف واالستـحداث ومـبالغ الـوفورات من مـبالغ
هجرين الـبالغة  135مـليار دينـار حملافظة نـاقالت للهجـرة وا ا
نيـنوى) وبكلـفة تخمـينية  223,075,000دينار (مـائتان وثالثة
دة وعـشـرون مـليـون وخـمسـة وسـبـعون الف ديـنـار عـراقي) و
كاتب تنفـيذ تنافـسية. على مقـدمي العطاءات من الـشركات او ا
ـنـاقـصـة الـتـخـصــصـيـة بـاالجـهـزة الـطـبـيـة الـراغـبـ بـدخـول ا
مراجـعة قـسم الـعقـود في ديوان احملـافـظة (خالل اوقـات الدوام
الرسـمي وابـتـداء من تـاريخ نشـر االعالن ولـغـايـة نهـايـة الدوام
الـرسمي ليوم 4/23/ 2020 للحصـول على نسـخة من الوثائق
لقـاء مبلغ مـقطوع قدره  250000دينار فـقط (مائتـان وخمسون
الـف دينـار) غـيـر قـابـلة لـلـرد. تـسـلم الـعـطـاءات من قبـل صاحب
الـعطـاء او من يـخولـه بظـرف مـغلق ومـخـتوم ويـكـتب عـليه رقم
ـنــاقـصـة واسـم مـقـدم الــعـطـاء وعــنـوانه ويــودع في صـنـدوق ا
ـوجــود في قــسم الــعــقــود مــرفــقــا مـعـه الـوثــائق الــعــطــاءات ا
وافق ـطـلـوبة عـلـمـا ان تاريخ الـغـلق الـيـوم ا سـتـمـسكـات ا وا
4/26/ 2020الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض

وعد. العطاءات بعد هذا ا
مع التقدير

محافظة نينوى
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وجب قرار مـجلس الوزراء اسـتنادا لـلصالحـيات اخملولـة لنـا 
رقم (62) لسنة  2020يعلن ديوان محافـظة نينوى عن مناقصة
عامة لتنـفيذ مشروع جتـهيز ونصب جهاز الـتنفس االصطناعي
واجهـزة طبيـة ضمن تخـصيصـات احلذف واالستـحداث ومبالغ
ـهجـرين البـالغة 135 نـاقالت للـهجرة وا الوفـورات من مبـالغ ا
ملـيار دينـار حملافـظة نيـنوى) وبكـلفة تـخميـنية 249,850,000
ـائـة وخمـسون دينـار (مـائتـان وتـسعـة واربعـون مـليـون وثـما
دة تنفيذ تنافسية. على مقدمي العطاءات الف دينار عراقي) و
كـاتب التخصصية باالجـهزة الطبية الراغب من الشركات او ا
ـنــاقـصـة مـراجـعـة قـسم الـعـقـود في ديـوان احملـافـظـة بـدخـول ا
(خالل اوقـات الـدوام الــرسـمي وابـتـداء من تـاريخ نـشـر االعالن
ولـغـايـة نـهايـة الـدوام الـرسـمي لـيوم  4/23/ 2020 لـلـحـصول
على نسـخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  250000 دينار
فـقط (مـائــتـان وخـمـســون الف ديـنـار) غـيــر قـابـلـة لــلـرد. تـسـلم
الـعـطاءات من قـبل صـاحب الـعطـاء او من يـخـوله بظـرف مـغلق
ناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ومختوم ويكتب عليه رقم ا
ـوجود في قـسم الـعقـود مرفـقا ويودع في صـنـدوق العـطاءات ا
طـلـوبـة عـلـمـا ان تـاريخ الـغلق ـسـتـمـسـكـات ا معه الـوثـائق وا
وافق 4/26/ 2020السـاعة الثـانية عشـر ظهرا وسوف اليوم ا

وعد. ترفض العطاءات بعد هذا ا
مع التقدير

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 7619
التاريخ: 2020/4/18

≤∞≤∞ Ø∏ r — W UŽ WB UM  ÊöŽ« ØÂ

b³Ž tK « b³Ž r$

ÈuMO½ k U×



ـا يـسبب اخـفـاقا في تـبـيضـها 
هذا اجلانب) .

ــفــتــشــ وعـــد إلــغــاء مــكــاتـب ا
العمومي وهو مثبت لدى امانة
الدول األطراف احـد اهم األجهزة
عنيـة بتنفيـذ ومتابعة الرقابـية ا
ــا يــعــتــبـر تــراجع االتــفــاقــيــة 
للعراق في مجال حتديد اجلهات
ــعـنــيـة ولم يــحـدد بــديل عـنــهـا ا
إضــافـة الى انه ــبــاشـرة دورهــا
الزال هــنـاك غـيــاب او ضـعف في
تـطبـيق االليـات والـسيـاسات في
احملافـظات لاللـتزام بـأحكـام هذه
االتـــــفـــــاقـــــيـــــة ونـــــحـــــتـــــاج الى
واختتم استـراتيجيـة فاعله لـذلك
كالمـه بــــانه "الزالت الــــتــــدخالت
السـياسية والـنفوذ الـسياسي ذا
تأثـير في مـجال مـكافـحة الـفساد

وتقوض أعمالها".
 «¡«dłô« w  ÷uLſ

الحظ  الــدكــتـــور غــالب الــدعــمي
أسـتاذ الـصحـافة االسـتقـصائـية
فـي قــــسـم االعالم جلـــــامــــعــــة ال
ــــقــــدســــة الــــبــــيـت في كــــربالء ا
غـــمــــوضـــاً  يـــرافق أثـــر وســـائل
اإلعالم في دعم جــهــود الــهــيــآت
ــكــافـحــة الـفــسـاد في الــرقـابــيـة 
الــــعــــراق فـي ضـــوء مــــا حــــددته
ـكـافـحـة ـتـحـدة  أتـفـاقـيـة األ ا
الـفـساد وعـد في ورقـته الـبحـثـية
أهمية  اهـتمام اقسام االعالم في
 األجـهــزة الـرقــابــيـة وايــضـا في
مــؤســـســات الـــقــطـــاعــ الـــعــام
ـادة 13 من واخلــاص بـأحــكـام ا
هـذه االتــفـاقـيـة الـتي نـصت عـلى
ضـــــرورة أن تـــــســـــمـح الـــــدولــــة
ــــنــــظــــمـــات اجملــــتــــمع احملــــلي
ــنـــظــمــات غـــيــر احلــكـــومــيــة وا
ـــشـــاركــة الـــفــاعـــلــة فـي مــنع بــا
الـفــسـاد وتـعـزيــز الـشـفــافـيـة في
عمليات اتـخاذ القرار إضافة الى
 تــشـجــيع إســهـام الــنــاس فـيــهـا
وتيـسـيـر حـصـول الـنـاس فـعـلـيا
ـعـلومـات من خالل الـقـيام عـلى ا
بـانشـطة إعالمـيـة تسـهم في عدم
فـضال عن الــتـسـامح مع الــفـسـاد
تنـفيذ بـرامج توعـية عامـة تشمل
و ـدرسيـة واجلـامـعـية ـنـاهج ا ا
علومات احترام حـرية التمـاس ا
ــرتــبــطــة بــالــفــســاد ونــشــرهـا ا
واعـمـامـهـا ويـجـوز اخـضـاع تـلك
احلـريــة لـبــعض الــقـيــود وأقـرت
تعـريف النـاس عن طريق وسائل
اإلعالم بـالـهـيآت احلـكـومـية ذات

كافحة الفساد. الصلة 
ويــرى الــبــاحث إن اإلعالم بــحــد
ذاتـه هــو مـــجـــرد وســـيط يـــنـــقل
األخــبــار ويــســـلط الــضــوء عــلى
مـــجـــريـــات األحـــداث في الـــبـــلــد
ـضمـون الذي يـعـرضه هو في وا
صــنــاعـــة األنــســان نــفــسه الــذي
يـحـرك الرأي الـعـام بـتصـريـحاته
ــا ومـــؤتــمــراته الــصـــحــيــفــة و
يـــعـــرضه مـن حـــقـــائق وأكـــاذيب
مــــحــــاولـــة فـي اثـــبــــات احلق أو
دحــــضـه أو تـــزيــــيـف احلـــقــــائق
ودعـمـهـا من أجل احلـصـول عـلى
مـنـافع مـاديـة عن طـريـق االبـتزاز
مـقــتـرحـا عــددا من  الـتــوصـيـات
تتمثل في  تشريع قوان خاصة
جتـرم األشخـاص الـذين يطـلـقون
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إيــقــاف صـــرف رواتب احلــمــايــة
للنواب حـيث كل نائب يصرف له
رواتب 16 مــنـتـسب وهــنـا يـكـمن
الفساد ألن كل منتسب يصرف له
مـليـون دينـار وهـذا يعـني يسـتلم
الـنائب 16 مـليـون ديـنار شـهـريا
علما أن معظمهم يسكن في فندق

الرشيد .
والـــتـــعــويـض عن ذلك تـــنـــســيب
أربــــــعـــــة أفــــــراد من حــــــمــــــايـــــة
الشـخصـيات في وزارة الـداخلـية
ـسـؤول مـوضـحـا (كـثـيـرا من ا
الـسـابـقـ واحلـاليـ يـسـتـلـمون
أكـثـر من راتـب كـمـا قـال أسـتـاذنا
الــفـاضل أســتــاذ عـبــيــد. يـنــبـغي
فورا إيـقاف ذلك واالكتـفاء براتب
واحــد لـــتــحـــقــيق الـــعــدالـــة بــ

موظفي الدولة).
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امـا الـبــاحث االقـتـصــادي  عـقـيل
فـاكد على ان الـتهرب احملمداوي 
الــضــريــبي ال يــعــد فــســادا وذلك
لــــوجــــود عــــدة أســــبــــاب اخـــرى
لــلــتــهــرب الــضـريــبـي ومـنـه عـدم
متانـة ورصانة اجلهـاز الضريبي
او ضــعـف في اجلــبــايـــة وغــيــره
وما لهـذا التوصـيف من تداعيات
مـشـيـرا الى اقـتـصـاديـة ومــالـيـة 
ـــكــــافــــحـــة ان اجملـــلـس االعـــلـى 
الـفـســاد يـنـطــبق عـلــيه تـوصـيف
ــتــحـــدة بــشــــــــــأن وضع اال ا
ـكـافحـة الـفـسـاد ولـكونه تـدابـيـر 
اجلـــهـــة االعـــلـى مـــؤســـســـاتـــيـــاً
ـــكــافـــحـــة الــفـــســـاد هل يـــوجــد
تـــعـــارض في تـــوصـــيف اجلـــهــة
ــــاذا بينها وب هيئة النزاهة و
ـبررة في هـذه االزدواجـيـة غـيـر ا
اداء دور مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســـاد
وتـسـاءل عن وتــشـتـيت اجلــهـود 
التوصية في ورقة الباحث سعيد
ـفـتـش يـاسـ بـاعـادة مـكـاتـب ا
العـمومـي التي  إلـغاءهـا بعد
تـقـييم مـن فريق عـمل مـتـخصص
 الـــــتــــوصل الـى عــــدم جــــدوى
اجراءات التفتيش للمفتش العام
وعـده حـلـقـات وكـلف زائـدة عـفوا
ـهنـية مـا هي الدواعـي الفـنيـة وا

بـالـتــوصـيـة إلعـادتــهـا بـعـدمـا 
إنــــهــــاءهــــا كـــــحــــلــــقــــات زائــــدة
وتـســــــــــبب كــلـــــــــف إضــافــيـة
فــــضالً عن اعــــادة دور الـــرقـــابـــة
ــالــيـــة في الــرقــابــة الالحــقــــــة ا

والسابقة .
œU H « W UIŁ

مـن جـهـته يــرى أ.د.طه الـعــنـبـكي
الــتـــدريــسي فـي كــلـــيــة الـــعــلــوم
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة /اجلـــــامـــــعـــــة
ــســـتـــنــصـــريـــة ان "من أخـــطــر ا
مـؤشـرات الـفسـاد في بـلـدنـا على
وجه الــعــمــوم هــو  إن  الــفــســاد
أضـــــحى ثـــــقـــــافـــــة بـل ويـــــعــــده
ـفــسـدون شـجـاعـة الـفـاسـدون وا
ـفسدين وهؤالء أخـطر - أقـصد ا
أخـطـر من الـفـاسـدين - النـهم هم
الذين يشيعون الفساد ويورطون
ــســتــهـدفــ كي أكــبــر عــدد من ا
تتكـامل منظـومة الفسـاد وتتغول
ويصـبح من الصبح اسـتئصـالها
وهــذا هــو واقع احلــال فــظــاهـرة
الــــفــــســــاد تـــفــــاقــــمت مـع مـــرور
وكـــلــمــا تـــفــاقــمـت كــلــمــا الــوقت
أضـحت كـلـفـة مـعـاجلـتـهـا اخـطـر

وأكبر).
ـؤشـر الـثـاني هـو ان وأضـاف " ا
مــعـظم صــفـقــات الــفـســاد جتـري
بــشــكل قــانــوني من خـالل عــقـود
ـــؤشـــر الـــثـــالث اصـــولـــيـــة ...وا
واألخـــطـــر ال يـــكـــمن  فـي غـــيــاب
بل إن الكثير من الرقابة فحـسب 
األجــهــزة الــرقــابــيــة هي فــاســدة

أصال"
واقــــتـــرح الــــعــــنــــبــــكي (تــــكــــمن
ــعـــاجلــات فـي إشــاعـــة ثــقـــافــة ا
الـــنـــزاهـــة لـــتــحـل مـــحل ثـــقـــافــة
واعـتـمـاد مــبـدأ الـكـفـاءة الـفـســاد
والــــــنــــــزاهــــــة فــــــــي اشــــــغـــــال
ــــــــــــواقع احلـــســاســـة لـــيــحل ا
مـــحل مـــبــــــــــدأ الـــوالء احلـــزبي
ـــــذهـــــبي ويـــــتـــــزامـن ذلك مع وا
تفعــــــــيل مبدأ تقره كل الشرائع
الــســمـــاويــة واألرضــيــة أال وهــو
مـبـدأ الــثـواب والـعــقـاب والـوعـد

والوعيد).

اوصت وفـي اجلــانب الــقـــضــائي
الــورقــة بــتــعــديل قــانــون اصـول
احملــاكـمـات اجلــزائـيـة,في مـوارد
اجـراء الـتـحـقيـقـات وضـمـان عدم
االفـالت من الــــعــــقــــاب وتـــعــــديل
قـــانــــون الــــعـــقــــوبــــات الـــنــــافـــذ
ـــعـــدل,بـــتـــشـــديـــد 1969/111 ا
الــعــقــوبــات اجلــزائـيــة فـي مـواد
الــتـجــر الــتي تــتـعــلق بــجـرائم
ـــال الــعــام الـــهــدر والــتـالعب بــا
واالخــتالس والـرشـوة وتــضـمـ
وتـــضـــارب ــــالي  الــــتـــعـــويض ا
صـالح وسوء استـخدام الـنفوذ ا
االداري والـــســـيـــاسي فـــضال عن
التشديد في تطـبيق معاير قواعد

السلوك القضائي.
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من جـــانب اخـــر أوضح الـــســـيــد
مـفتش عام امانة سجاد اجلابري
بـغـداد الـسـابق في ورقـته أبـواب
ـكـافـحـة ــتـحـدة  اتـفـاقـيـة األ ا
الـــفـــســـاد والـــتـــزامـــات الـــعــراق
ــوجب قــانـون هــيــئـة الــنــزاهـة
وشــــرح مــــضـــامــــ أبــــوابــــهـــا
الــثــمــانـيــة  والــيـات عــمــلــهـا في
الـتـقيـيم الـذاتي من خالل مـؤتـمر
كن ام الدول األطراف موضحا "
نـثـبـت مالحـظـات إيـجـابيـة تـمـثل
فـرص جنـاح ومالحـظـات سـلـبـية
حــيث تـــظــهــر حتــديــات مـــهــمــة 
تتـمثل  فـرص النـجاح  في تـقييم
مــــؤتـــــمــــر الـــــدول األطــــراف الى

ــنـــاســبــة اســتـــجــابــة الـــعــراق ا
بـــخــــصـــوص الــــفـــصل الــــثـــالث
والرابع من احـكام هـذه االتفـاقية
حــيث سـعى الـعــراق الى تـشـريع
قــوانــ ذات عالقـــة مــثل قــانــون
حـــمــــايـــة الـــشــــهـــود واخلـــبـــراء
والضحايا وقانون حق احلصول
ـعـلــومـة وقـانـون األحـزاب عــلى ا
كـما اسـتطـاعت هـيئـة النـزاهة ان
حتــقق فـرصــة جنــاح كــبــيـرة من
خـالل تـــشــــريع الــــتــــعـــديل االول
رقم 30 لـقانـون هيـاة بالـنزاهـة ا
لسنة 2019 وقد احتوى التعديل
مـواد قـانـونـيـة في غـايـة األهـمـية
مــثل اخـضــاع اصــحــاب الــكـسب
ـشـروع لـلـمـسـألـة واجلزاء غـيـر ا
ـشـروعيـة وكذلك وإذا ثـبت عدم ا
ـــعـــلـــومـــات او تـــقــد اخـــفــاء ا
بــيــانــات كــاذبــة بــصــدد األمــوال
وكـــــــذلك وضـع أسـس بـــــــصــــــدد
صـالح واحليلولة دون تضارب ا
حصوله وجتر الرشوة وخيانة
االمـــانـــة فـي الـــقــــطـــاع اخلـــاص
ــــنـــظــــمــــات غــــيـــر وإخــــضــــاع ا
ـمنـوحة صـفة الـنفع احلـكومـية ا
ـالية وبيان ها ا العام لـكشف ذ
مــشــروعــيــة مــصــادر تــمــويــلــهـا
وشـــمــول فـــئـــات اخــرى بـــكــشف
ــــالـــيـــة وجــــمـــيـع تـــلك الــــذمـــة ا
الـــتـــعــديـالت تـــأتي اســـتـــجـــابــة

تطلبات االتفاقية.
وحـدد الــبـاحث ابــرز الـتــحـديـات
امـام الـتـزام العـراق بـأحـكـام هذه
االتـفــاقـيـة بـكــونـهـا تــتـجـسـد في
(ضــعف الـتــواصل الـداخــلي بـ
جـهــات إنـفـاذ الــقـانــون وبـالـذات
فــيــمــا يــتــعــلق بــحــصــر وكــشف
ـالـية والـتـحري عن الـتـصرفـات ا
مــشــروعــيــة بــعــضــهــا ومــصـادر
تـمـويلـهـا وكـيـفـيـة نـقـلـهـا ار منع

بغداد
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رئيس الـوزراء العراقي اجلديد سيقـدم فريقه احلكومي في فترة تـاريخية مهمة له
فـيـهـا الـكـثـيـر من احلـظـوظ في الـنـجـاح. فـفي هـذا الـوقت تـعـاني أمـريـكـا وإيـران
عاجلـة اآلثار الكارثـية لتفـشي وباء كورونا في بـلديهما. معضالت كـبيرة تتـعلق 
ي والتي تنذر ؤشرات تدلل على بداية ازمة االنكـماش االقتصادي العا كمـا ان ا
بكـورث اقتصادية خطيرة في أمريكـا من جهة. اما من اجلهة األخرى فان قساوة
االعـبـاء اإلقـتـصـادية فـي ايران تـشـتـد وطـأة نـتـيـجـة احلـصـار االمريـكي والـدولي
ــسـؤولـ عن تــاسـيس الـعــمـلـيـة ـا جـعـل هـذين احملـورين الــرئـيـيـ ا ضــدهـا. 
السـياسية في العراق يائس من انقاذها واصالحها. دون نسيان انهيار أسعار
ـية الـتي عـمـقت انـهيـار مـعـاجلة األزمـات الـدوليـة الـتـضامـنـيـة ودفعت الـنفط الـعـا
باجتـاه االنطوائية الوطنيـة لكل بلد. أن هذه االشكالـيات واالزمات العسيرة والتي
كن كن مـعاجلتـها بـ ليـلة وضـحاهـا وستـمتـد اثارهـا إلى سنـ طويـلة ال  ال 

الحد التنبأ بوقت حلها والتعافي منها. 
فروضة كن للـعراق اليوم أن يوظف الـظروف الدولية لـتغيير اللـعبة السيـاسية ا

نطقة منذ احتالل العراق عام 2003. على ا
لف يـة واالقـلـيـميـة احلـالـيـة التي سـبق ذكـرهـا. بـات ا فـفي وسط الـتـغيـرات الـعـا

العراقي غير ذات اهمية كبيرة سواء ألمريكا أو ايران. 
فـاالولى تـخـلت عن عـمالئـها وحـلـفـائـهـا في كل مـكان والـتـفـتت الصالح احـوالـها
الداخلـية. اما الثانية فقد اهملت وتركت ملـيشياتها وذيولها في العراق وغيره وال
تـهتم اال بـاحوالـها الداخـليـة وتسويـة مشـاكلـها الكـثيـرة التي بـاتت نتائـجهـا تهدد
بانهـيار حـكمهـا الديـني. كما أن الـوضع الداخـلي العراقي بـعد انـتفاضـة تشرين
كن قـد تـغيـر كـثـيـرا عمـا مـضى. اذ فـرضت تـلك انتـفـاضـة مـعادالت صـعـبـة ال 

التغاضي عنها عراقيا واقليميا وعربيا ودوليا. 
نتـفض وجتـذرها باجملتـمع وتاكل او ضعف تمـثلة بـا ان قوة اإلرادة الـشعبيـة ا
ـشاكـلهم الـداخلـية. يـعطي او انـشغـال قـوة حلـفاء سـلطـة بغـداد أمريـكا وايـران 
فـرصـة ذهبـيـة المـكانـيـة نيل اسـتـقالل وحـرية الـشـعب الـعراقـي وفرض بـرنـامجه
كن ان تـتـكرر ويـنـبغي اسـتـغاللهـا ذلك بـتـصعـيد الـوطني. انـهـا فتـرة مـثالـيـة ال 
. انـها ايضا فرصة تـكفير الذنـوب للتواب الذين الضغط اجلـماهيري للـمنتفض
شاركـوا بـالـعمـلـية الـسـيـاسيـة فـصـحى ضمـيـرهم بـعد ظـهـور نـتائـجـهـا الكـارئـية
كن وانتـقلوا إلى الصف الوطني. لـقد تب بصورة ال تـقبل الشك بان العراق ال 
ان ينـهض اال باالعتـماد على نفـسه وعلى شعـبه دون تفريق بـ سني وشيعي او

ب عربي وكردي او ب مسلم ومسيحي وصابئي.
هدا اللغاء العملية السياسية برمتها لقد اصيح واضحى وامسى الطريق اليوم 
بـعـد ان وصلت لـطـريق مـسدود يـئس من صـنـعهـا بـاصالحهـا. لـقـد شهـد الـعالم
ـقيـتـة التي ارسى سـقـوط الطـائـفيـة في االيـام األولى من االنـتفـاضـة تلك الـفـتنـة ا
ن يـريد انـقاذ العـراق اليـوم أن يحرم اذناب االحـتالل اركانـها. فمن الـضرورة 
ليشـيات فقد فقـدت مبرر وجودها وال بـد من حلها وإعادة ويجرم الـطائفيـة. اما ا
تاهـيل اجليش الـعراقي على أسس وطـنيـة كبـدبل لها. كـذلك من الضـرورة العمل
على مـنع تأسيس أحـزاب سياسـية على أسس طـائفيـة ودينيـة. العمل ايـضا على
ـفسـدة ويعـيد بـناء قـضاء نـزيه ليـحاسب ويـحاكم الـطبـقات الـسيـاسيـة الفـاسدة ا

نهوبة خلزينة العراق.  األموال والثروات ا
اهمية تـفعيل العدالة االجتماعية لرفع مستوى الطبـقات الفقيرة لتاهيلها وتمكينها
ـشتـرك سوية فـي بناء الـبالد. ال بد ايـضا من االندمـاج بعـموم اجملـتمع والـعمل ا
ـعـنـوية لـلـطـبـقة الـسـيـاسـية في الـسـلـطـات التـنـفـيـذية ـاديـة وا الـغـاء االمـتـيازات ا

والتشريعية والقضائية واالعالمية كي تكون في خدمة الشعب. 
كـن تغـيـير احـوال الـشـعب الـعراقي الى االحـسن واالفـضل واهـمال نـعم الـيـوم 
ـقـولـة نعم ـكن اسـتـبـدالهـا  ا كـان. نـعم  مـقـولة لـيس بـاالمـكـان عـمل احـسن 

ا كان.  باالمكان عمل احسن 
أن نـهــضـة الــعـراق واســتـرداد اســتـقالله احلــقـيــقي لـيس
ــكن لــرئــيس الــوزراء اجلــديــد اذا حــكــرا الحــد. اذ 
اخلص الـنية وجعل مصلحة الوطن فوق كل مصلحة
أن يـتـزعـم االصالح عـنـدهـا سـيـجــد الـشـعب مـلـتـفـا
حولـه وسينسى ماضيه ايـا كان. فكل بني ادم خطاء

وخير اخلطائ التوابون.
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عـــقـــدت اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــراقـــيــة
لــلـسـيــاسـات الــعـامـة والــتـنــمـيـة
احـــدى اجلـــمــعـــيــات الــبـــشـــريــة
ــــوجب قــــانــــون الــــعــــلــــمــــيــــة 
اجلمعيـات العلمـية ندوة حوارية
عــلى مــوقــعــهــا في "الــواتــسـاب"
لـتقيات العلمية وضمن سلسلة ا
نـدوتـها احلـواريـة عن" الـشفـافـية
ـوضوع ومـكافـحة الـفسـاد" هذا ا
الـذي وصــفه ا.د لـبــنـان الــشـامي
رئـيس اجلـمـعيـة كـونه مـوضـوعا
مهما حيث اجلميع يتحدثون فيه
مشيرا الى  انه سبق  وان وعنه 
تـراس  الــهـيـئـة الــعـلـمــيـة جملـلي
الشـفافـية والـنزاهـة واشرف على
ــــؤتــــمـــرات الــــعــــلـــمــــيـــة األول ا
والـثــاني الــتي عــقـدت فـي هـيــئـة
لـكن  كل  هـذه اجلـهود الـنـزاهة  
طلوب العملية لم  جتد الصدى ا
 من صـــنــاع الــقـــرار  في الــدولــة
واكـبة التـزامات العـراق الدولية
ــــتـــحـــدة في اتــــفـــاقــــيـــة  األ ا
ــكـــافــحــة الــفــســاد  قــائال (هــذه
سنوات تمر ولم نر يوما  الفساد
يـــزول او ســـوف يـــزول وهـــيـــئــة
الـنـزاهـة عقـدت عـشـرات الـندوات
فـي هــــذا اجملــــال  لـــكـن مــــا دمـــر

البالد هو الفساد والفاسدين ).
حلول إدارية 

وعـد الـشامي هـذه الـنـدوة اطاللة
وضـوع في ظرف متـجددة عـلى ا

اقـتــصـادي خــطــيـر حــيث يـواجه
الـعــراق جــائـحــة كـورونــا وأزمـة
ــا انـــخــفـــاض أســعـــار الــنـــفط
يـجعل صـانع الـسيـاسـات العـامة
الــعــراقـي امــام حتــديــات اتــخــاذ
قرارات كبيرة لعل ابرزها قرارات
كـافحـة الـفسـاد تـعتـمد حـقـيقـيـة 
مـعــايــيــر الــشــفــافــيــة ومــدركـات
موضـحا " هـناك الـفسـاد الدولـيـة
من يـــطـــلق مـــصــطـــلح الـــفـــســاد
ــــالي لــــكــــني أرى انه اإلداري وا
ســرطــان البــد اقـتالعـه من اجلـذر
واألفـضل اطالق تـسـمـيـة الـفـساد
الــوظـيــفـي وهـو أي اجــراء يــخل
بــالـقــيم واإلجـراءات الــقــانـونــيـة

واجملتمعية العامة" .
ودعـا الـشـامي الى اعـتـمـاد إعادة
هــنــدسـة اإلجــراءات احلــكــومــيـة
الشامل كنـموذج تطبـيقي حقيقي
ــــعـــايــــيـــر اجلــــودة في الــــعـــمل
الـــوظـــيــفـي لــلـــقـــطــاعـــ الـــعــام
واخلـــاص واعـــتـــمـــاد اخلـــبــرات
ــيـة الــعــراقـيــة في إعـادة االكـاد

تقييم هذا األداء بشكل دوري.
طــرحت في الـنــدوة أربـعـة أوراق
عـــمل كــان مــحـــورهــا الــتــزامــات
الــعــراق في  تــطــبــيـق  اتــفــاقــيـة
ـكـافـحـة الـفـساد  ـتـحـدة  األ ا
كــانت الـورقـة احملـوريـة  لـهـا  مـا
طــرحه الــســـيــد ســعـــيــد يــاســ
ـدني ـثـل  اجملـتــمع ا مــوسى  
ــــكـــافـــحـــة في اجملـــلـس األعـــلى 
الــذي أوضـح بــان أن الـــفـــســـاد  
العراق يـعتبـر من الدول األطراف
ـكـافـحة ـتـحـدة  التـفـاقـيـة األ ا
الـــفـــســاد 2003 وفـق الــقـــانــون
(35/2007) اجلهة الدولية التي
تتابع تنفيذ االتـفاقية هي منظمة
ـكـافـحـة اخملدرات ـتـحـدة  اال ا
اضـافـة  (UNODC) ـة واجلـر
الى اصـدار دلـيل تشـريـعي يـساد
الـدول لـتـنـفـيـذ االتـفـاقـيـة اضـافة
الـى أدوات الـــتـــنــــــــفـــيـــذ ,كــــمـــا
تـــــخـــــضع الـــــدول االطـــــراف الى
مـــراجـــعــة دوريـــة من نـــفس دول
عنى مرة تكون الدولة االطراف 
خـاضـعـة لـلـمـراجـعـة واخـرى هي
تراجع الدول االخـر يوفق جداول
زمــنـيـة مـحـددة سـلـفـا,كـمـا تـعـقـد
الـــدول االطـــراف في االتـــفـــاقـــيــة
مـؤتــمـرات دوريــة لـلـوقــوف عـلى
اخــر تـــطــورات الـــدول االطــراف
وفق االتـــفـــاقـــــــــيـــة تــرتـب عــلى
الـعـراق أجـراءات يـجب اتـخـاذها
في لـتلـبـيـة مـتـطلـبـات االتـفـاقـية 
ــادة (5)  تــنص عــلـى اعــتــمــاد ا
ـارسـات مـكـافـحة وسـيـاسـات و
الــفــســاد الــوقــائـيــة مــنــهــا لـدى
الـعـراق سـياسـات فـعـالة مـنـسـقة
ومــتـــكــامــلــة لــتـــعــزيــز الــنــزاهــة
مشـاركة فـاعلة ومـكافـحة الـفسـاد
لــــلــــمـــــجــــتــــمع,وجتــــســــد هــــذه

الــســيـــاســات ســيـــادة الــقــانــون
وحــسن ادارة الــشــؤون الــعــامــة
ـمـتـلـكـات الـعـامـة والـشـفـافـية وا

ساءلة? وا
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وتــــســــاءل احملــــاضــــر" هـل لـــدى
ــارسـات لــهـذا الـعــراق تـرويج 
االلـــتـــزام الـــقـــانـــوني الـــدولي??"
فـيـمـا يـلـتـزم الـعـراق وأجــاب كال
التي ـادة (6)  ـا ورد في ا فـقط 
تـنـص عـلى قـيـام الـدول االطـراف
عـلى تــأسـيس هــيـئـة او هــيـئـات
وذلك مـكـافحـة الفـسـاد الوقـائـية 
ادة(5) مع اخطار اال لتنـفيذ ا
ـــثل ـــتـــحـــدة وابـالغـــهـــا عن  ا
وتـعـد هيـئة الـدولـة في االتفـاقـية
ـمثل الـرسـمي الوحـيد الـنزاهـة ا

للعراق في  هذه االتفاقية.
من جــانـب اخــر وصف الـــنــاشط
ــدني ســعــيــد يــاســ اجملــلس ا
بكونه قد كافحة الفساد  االعلى 
تـــأسس في 2008 ورأسه االم
الــعـــام جملــلس الـــوزراء والحــقــا
وهـــذا رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء
اجملـلس تـنــسـيـقـي بـ اجلـهـات
الــرقـابــيـة والــقــضـاء والــسـلــطـة
التنفيذية,لتسهـيل مهام اجلهات
الـرقابـية ومـتابـعة وضع وتـنفـيذ
الـســيـاسـات الــعـامـة لــلـدولـة في
مـجـال تـعزيـز الـنـزاهة ومـكـافـحة

الفساد وانفاذ القانون. 
واوصت ورقته الـبحـثيـة بأهـمية

تـــــفـــــعــــيـل مـــــجــــلـس اخلـــــدمــــة
وتـشريع قـانون رواتب االحتادي
مــــــوحــــــد مـع خــــــصــــــوصــــــيـــــة
القطاعات,من رئيس اجلمـهورية
الـى اخــــــر درجــــــة فـي الــــــســــــلم
فضال الوظيفي في الـقطاع العام
عن تشريع قـانون موحد لـلتقاعد
يــشـمل جــمـيـع مـوظــفي الـقــطـاع
الـعـام والعـمل عـلى وضع قـواعد
واليات شفـافة في احلصول على
الوظـيفـة العـامة وبـالتـنافس ب
طــالــبي الــتــوظــيف فـي الــقــطـاع

العام.
كـــمــا اوصـت اعـــتـــمـــاد مـــوازنــة
برامج بدل موازنة بنود مع نظام
ادارة مـالـيـة فـعـالـة والـعـمل عـلى
تــشـــريع قــانــون لـــلــمــشـــتــريــات
وتـنـفــيـذ الـعـقـود احلــكـومـيـة مع
وضع الــيــات قــطـاعــيــة لـلــعــقـود
حـسب الـقـطـاعـات الـعـامـة تـؤكـد
عـــلى اعـــتـــمـــاد الـــتـــنـــافـس بــ
شركات قطاع االعـمال والشفافية
ــشــتــريــات بــإحــالــة الــعــقــود وا
احلــكــومــيــة بــشــكل فــعــلـي بــعـد
واد اخلاصـة بالتقاضي تعديل ا
وفق قانـون العـقوبـات النـافذ,مع
تشريع قانون يتيح االحتكام الى

التحكيم.
ونـــصـــحـت الـــورقـــة بـــاعـــتـــمـــاد
الشفافية في االعالن عن ايرادات
الـــــدولـــــة من رســـــوم وضـــــرائب
من وغيرها واالعالن عن النفقات
خالل اعـتـمـاد مـعـايـيـر دولـية في
احملاسـبة غـير الـنظـام احملاسبي
ـــــــوحــــــد ووفق مـــــــعــــــايــــــيــــــر ا
االنتوسـاي. بعد تـشريع قان حق
علومات والعمل احلصول على ا
عــــــلى تــــــبــــــســــــيـط االجـــــراءات
احلــكــومــيــة بــاعـتــمــاد ســيــاسـة

احلوكمة االلكترونية.

اخـبـار ومـعـلـومـات كـاذبـة تـسهم
في دعـم الــــفـــــســــاد والـــــتــــرويج
الـية وزيـادة التـخـصصـيـات ا له
لالجـــهــزة الـــرقــابـــيــة لـــتــفـــعــيل
نــشــاطــهـا اإلعالمـي في اجملـاالت
والــــعــــمـل  عــــلى ادخــــال كــــافــــة
مـــضـــامـــ تـــعـــزز الـــشـــفـــافـــيــة
ـنـاهـج الـدراسـية والـنـزاهـة في ا
فــــضال عن انــــشــــاء صــــفــــحـــات
مـتـعـددة عـلى شـبـكـات الـتـواصل
االجـتـماعي تـدعم ثـقـافة الـنـزاهة
وتـهـتم بـنـشـر فـعـالـيـات األجـهزة
الرقابـية في هذا اجملال  من اجل
 الـتأكـيد عـلى نشـر االخبـار التي
تخص جـرائم الفـساد الـتي تقوم
بها االجهزة الرقـابية في وسائل

االعالم. 
كــــــمــــــا دعت الــــــورقــــــة الـى دعم
ــدنـيــ في مــجـال الــنـاشــطــ ا
مـكـافـحـة الفـسـاد واالهـتـمـام بهم
ـتـلـكـون قـدرة كـبـيـرة في النــهم 
مـــجــال نـــشــر ثـــقــافـــة الــنـــزاهــة
والـتــأثـيــر في اجملـتــمع وتــوفـيـر
دعم سـيـاسي لـألجـهـزة الـرقـابـية
إعالمـيــاً ومـعـنــويـاً عــبـر مـواقف
مــســؤولــة في مـحــاربــة الــفــسـاد
والــــتـــــواصـل مع رجـــــال الـــــدين
ـشـهد ـعـتـبـرين و أحـاطـتـهم بـا ا
السياسي ودور هيأة النزاهة في
هــــــــذا الــــــــظــــــــرف مـن أجـل دعم
جــهـــودهــا في نـــشــر ثـــقــافـــتــهــا
ؤسسات وتعـزيز الشفـافية فـي ا

احلكومية وتبيان أهميتها.
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ــــالي وعن الــــفــــســـاد اإلداري وا
تناولت ورقة وآثاره االقتصادية 
الـدكــتـور عــدنــان مـنــاتي انـواعه
مثل الرشـوة  واالختالس وغسل
األمــــوال واســــتـــغـالل الــــنــــفـــوذ
الـوظـيـفي و فـيــمـا يـتـعـلق بـآثـار
هــــذا الـــــفــــســــاد عــــلى احلــــيــــاة
اوضـحـهـا الـباحث االقـتـصـاديـة 
في  استفحال ظـاهرة الفساد في
مـــؤســســات الــدولـــة واألنــشــطــة
االخـــــرى بـــــخــــاصـــــة الـــــرشــــوة
ال العام وبروز واالختالس من ا
ظــاهـرة غــسل األمــوال بــخــاصـة
بـــعـــد 2003 شــــكل ذلك ظـــاهـــرة
خطـيرة عـلى احليـاة االقتـصادية
وعـد ابـرز إعـاقـة خطط الـتـنـمـية
ـظـاهر بـخـاصة احـد ابـرز  هذه ا
خلقه لطبقة سياسية واقتصادية
ـعـنى خـلق مـوازيـة لـلـحـكــومـة
ـا أدى الى دولــة داخل الـدولــة 
إحلـــاق الــــضـــرر  بـــاالقــــتـــصـــاد
الـــوطـــني بـــخـــاصـــة قـــطـــاعـــاته
الـسـلـعـيــة كـالـصـنـاعـة والـزراعـة
الن أمــوال هــذا الــفــســاد تــذهب
لألنـشطـة التي تـدر ربحًـا سريـعًا
فـي الـــبـالد وخـــارجه وكــــبــــيـــرًا 
ومــثـالـهــا هـروب رؤوس األمـوال
واسـتــثـمــارهـا  ويــؤدي هـذا الى
زيـادة أعداد الـعاطـل عن الـعمل
وتـزايـد مسـاحـة الفـقـر في البالد
الــتي وصـــلت الى اكـــثــر من ربع

سكانه  . 
واشــــــارت الــــــورقـــــة الـى نــــــهب
والــثـــراء غــيــر األمـــوال الــعـــامــة
ـــشـــروع وضـــعـف الـــوطـــنـــيـــة ا
االقـتصـادية نـتج عـنه  انخـفاض
اإليرادات الـعامة بـخاصـة بسبب
ــا يـؤدي الـتــهـرب الــضــريـبي 
الى خــفـض الــنـــفــقـــات الــعـــامــة
ومــنـهــا الـنـفــقـات االســتـثــمـاريـة
عنى يقود التي تتجه للتـنمية 
وازنة زيد من العـجز في ا الى ا
العـامـة و يزيـد العبء عـلى كاهل
سـتهلك نـتيجـة ارتفاع تـكاليف ا
ـنتج احملـلي الـذي سبـبه مـبالغ ا

الرشاوي والعموالت .
 WÐuKD   UIO³Dð 

وفي تــعــقـيــبه عــلى اعــمــال هـذه
اقـــــتــــرح أ. م.د صالح الـــــنــــدوة 
ـعـهـد الـعربي الـبـغـدادي عـمـيـد ا
للمحاسبـ القانوني  عدد  من
اخلـــطــوات اإلجـــرائــيـــة اليــقــاف
ال الـعام  ابرزها إيقاف الهدر با
مـزاد العـملـة والـذي يسـتفـاد منه
ملوكة لكثير صارف ا أصحاب ا
عروف ويكون من السياسيـ ا
بدال عنه فتح االعتمادات بأضيق
ــواد الــتي احلــدود الســتـــيــراد ا
فضال عن يحتاجها العراق فعال.
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ما أكثـر الطبل والطـبال في مـنطقتـنا ومجتـمعاتنـا .فكل شيء عندهم يـفقهون به
ويتـفقهـون  حوله وفيه .فال أحـترام لألختـصاص واألختـصاصيـ وهذه معـضلة
ثقف وجعلتهم محاصرين دمرت دولنـا وشعوبنا وقهقرت العلماء واخملتـص وا
 !!!. فـطــبـلــوا وزمـروا مــبـاشــرة وبـاتـو أخــتـصــاصـيــ بـالـنــفط وبـاألمـس كـانـوا

أختصاص فيروسات  و دون أن يعرفوا احلقيقة !!. 
هذه احلقيقة !!. 

نشـرت وكاالت األنـباء ومـحطـات التـلفـزة  وصـفحـات التـواصل االجتـماعي أنـباء
وتقارير  عن انهيار أسعار النفط.  وان شركات النفط بدأت تمنح مبالغ مالية مع

بيع النفط وان دول نفطية معروفة سوف تعلن افالسها!!!
وهـذا كــله هــراء أعالم مـتــعــجل أمــا عن غـبــاء أو عن تــعـمــد وأجــنـدات أو اعالم

مسيس من قبل ما يُخطط للعالم مستقبال !. 
فاحلقـيقة أن مـا تكلمت عـنه األنباء والـتقاريـر هي لعبـة سعرية ونـفعيـة على عقود
ـعروفة . وهناك فرق شاسع . فما ب مـضارب " جتار"  وليس شركات النفط ا

يحصل هي لعبة سماسرة محددة بزمن وهو بشهر أيار القادم  .
كيف مُحددة بزمن ?

محـددة بزمن ألنه من اشـترى كمـية نـفط بصيـغة الـعقد اآلجل قـرر أن يبـيع عقده
الذي بحـوزته  مع منح نقـدية أي مبالغ تـشجيـعية  للـمشتـري للتخـلص من العقد
لكي  التـنهـار شركـته. ألنهم مـضـارب ولـيست شـركات عـمالقة ومـعروفـة  وهذا

محصور  بالعقود اآلجلة  لشهر مايو (الشهر اخلامس من العام اجلاري) !!. 
ماهو سبب بيعهم لهذه العقود !? 

ـضــاربــ  أصـحــاب الــشـركــات الــصـغــيـرة فــالـذي دفع هــؤالء الــسـمــاســرة وا
ـتـوسـطـة ألنه ال تـوجـد  مــخـازن لـتـخـزين الـنـفط فـي الـعـالم وفِي أمـريـكـا لـكي وا

يتاجروا به  فاخملارن امتألت لسبب :- 
اض والزالت ي بالنفط خالل الشهرين ا 1- ألن السعودية أغرقت السوق العا

تحدة !.  هناك 40 سفينة عمالقة محملة بالنفط في طريقها للواليات ا
ـية بوبـاء كورونا فـبات ثلث الـعالم ال يشـتري النفط شكلـة العا 2- وألنه بسـبب ا

فبقي النفط فائض في السوق  وعلى ظهر السفن العائمة !!. 
 WEŠö

ن ضاربات ببيع عقـود شهر مايو مع دفع أثمان عليها  وليـعلم اجلميع أن هذه ا
يـشـتـري  مـحصـورة في تـكـسـاس وخـاصـة بخـام  تـكـسـاس ولـيس خـام اخلـليج

وبالتالي ال داعي للضجة فالتأثير طفيف جدا و في امريكا فقط .
أسرار الضجة 

ية الكـبرى ماهي اال مقـدمات لفيـلم (أكشن) أميركي نعتـقد أن هذه الـضجة العـا
تغيرات بأسعار النفط غايـته جر العالم واالعالم  رويدا رويدا لينشغل بـأحداث ا
ؤامـرة ولكن يـل لنـظريـة ا والتالسن بـ امريـكا وروسـيـا والسـعوديـة!!وهنـا ال 

فهمنا للسياسة االميركية يجعلنا نتوقع ذلك وبنسبة عالية !!. 
وسوف نـسمع تهديـدات وسوف نسـمع ضجة إعالميـة وسياسـية دولية وامـيركية
ـوضـوع وسوف نـسـمع حتـريك سفن حـربـيـة وتهـديـدات عـسكـريـة ووعـيد حـول ا
وتهـديد كونغرس    وكلـها لكي ينسى الـعالم  قضية (فـايروس كورونا) ويصبح
موضـوع ثانوي لكي يضمحل وال أحد يسأل عنه ألنه الفــــيلم الذي أسمه كوفيد

 19  شارف على اإلنتهاء !!
وسوف يلـتهي العالم بالتهديدات والوعيـد وحتريك السفن بسبب تهديدات الطاقة
ي ....وكـلهـا مسـرحيـة ومقـدمات  وسوف نـسمع عن قـفزات بـأسعـار الغـاز الـعا

قدمات هندسة العالم مابعد كورونا !!!.  لنسيان  فيلم كوفيد  19 والشروع 
نقطة نظام 

كـونـوا مـنـتــبـهـ فال تـوجـد أضـرار عـلى الـعـراق ( لـهـذا ال
ـافـيــات الـسـيـاسـيــة هـذا الـفـيـلم يـسـتـغل الــلـصـوص وا
ويـدعــون لــهــا تـداعــيــات عـلـى الـعــراق ) والــسـبب ألن
الـعـراق يــصـدر كــمـيــات قـلـيــلـة الى أمــريـكــا وتـكـاد ال
تـــــذكر وهي بحدود 400  الف بـرميل وتسعيرته ليس
حسـب خـام تـكـساس /فـأخـذروا الـنـصب مـن مـافـيات

النهب والسلب !!. 
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علق رئيس االحاد الـعراقي للمواي تـاي مصطفى جبـار علك على إيقاف  3 رباعـ عراقي من قبل االحتاد الدولي لرفع
ـكن ان نحمل ابـطالـنا هذه األخـطاء جـميع الريـاضي نـشطـات. وقال علك في تـصريح صـحفي  إنه ال  االثـقال بـسبب ا
واد احملـظورة دولـيا. وأوضح ان اغلـب الرياضـي يـتعـاطون مـكمالت غـذائية تـلكون مـعلـومات وثـقافـة عن ا العـراقيـ ال
ـنشطـات لكي تقوم كـافحة ا تـلك العراق جلـنة فاعـلة  ـواد احملظورة دوليـان كذلك ال  وبعض الشـركات تضع نـسبة من ا
ـحـاضـرات وارشـادات بهـذا اخلـصـوص. وأعـلن االحتـاد الـدولي لـرفع األثـقال أنه قـرر إيـقـاف ثالثـة ربـاعـ من الـعراق
نشطـات التي بعثت نشـطات بناء عـلى توصيات جلـنة مكافـحة ا بشكل مبـدئي بسبب مخـالفات محـتملة لـلوائح مكافـحة ا
تـقاريـر عن الـربـاع صـفـاء راشد وسـلـوان جاسم واحـمـد فاروق. وقـال االحتـاد الـدولي إنه قرر إيـقـاف الربـاعـ بالـنـظر
. ويـسعى االحتاد الـعراقي الى مواصـلة التـحقيق في االمر واد احملظـورة دولياً لتعـاطيهم مـواد محفـزة تقع ضمن مـجال ا
بية وضوع الذي سيسب بحرمان الـعراق من التألق على منصات التتويج االو البسات هذا ا للوصول الى كبد احلـقيقة 

بعد طول انتظار.
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اعـتــبــر األمـ الــعـام الحتــاد غـرب
آسـيا لـكرة الـقدم خـليل الـسالم أن
مـشـاركـة  12مـنـتــخـبـاً في بــطـولـة
ـــقـــررة في الـــرجــــال الـــعـــاشــــرة ا
اإلمـــارات أمــــر له دالالت ومــــؤشـــر
لتـأكيدات عـديدة. وستـقام النـسخة
الـعاشـرة من البـطـولة خالل كـانون
ـنـتـخب ـشــاركـة ا الـثـاني  2021
اإلمــاراتي الــذي يــشــارك ألول مــرة
بـــــالـــــتـــــزامن مـع قـــــيـــــام احتــــاده
باستضافة الـبطولة ألول مرة كذلك
إلى جــانب مــنـتــخــبـات: الــبــحـرين
والـعـراق والـيـمن وسـوريـا ولـبـنان
وعُمان وقطر والـكويت والسعودية

 . واألردن وفلسط
وقـال الــسـالم في بـيـان لالحتـاد أن
ــنـضــويـة إعالن كـافــة االحتـادات ا
حتـت مـــظــلـــة احتـــاد غـــرب آســـيــا
مـشـاركـتـهـا في الـبـطـولـة ألول مـرة
مـنــذ انـطالقــهـا يـدلـل عـلى حـرص
هــــذه االحتــــادات األعــــضـــاء عــــلى

التفاعل الدائم مـع مختلف البرامج
والـــنــشـــاطــات والـــبــطـــوالت الــتي
ينظمهـا احتاد غرب آسيا وحتديداً
ا شـهدت بـطولـة الرجـال الـتي لطـا
مـنــذ نـســخـتـهــا األولى عـام 2000
زخماً قـياساً بأهـميتهـا وحضورها
الــقـــوي عـــلى ســـاحــة كـــرة الـــقــدم
اآلسـيــويـة. ونـوه األمـ الـعـام إلى
أن إقـامـة الـبـطـولـة بـهذا الـزخم من
ـشاركـة يؤكـد سيـر استـراتيـجية ا
احتــاد غــرب آســيـــا عــلى الــطــريق
الـسـلـيـم ويـتـرجم رســالـته الـرائـدة
والــشـــمـــولــيـــة ويــعـــزز أكـــثــر من
حـضــوره عـلـى اخلـارطــة الـقــاريـة.
ونــقل الـســالم تــقــديـر احتــاد غـرب
آســيـــا بـــرئــاســـة األمـــيــر عـــلي بن
احلــــســــ إلى كــــافــــة االحتــــادات
ــا لـعـبت دوراً األعـضـاء الــتي لـطـا
مـؤثراً في تـنفـيذ احتـاد غرب آسـيا
تـنوعـة والتي تـركز على ألجنـدته ا
جــمـيع مـحـاور وشـؤون كـرة الـقـدم
بــــهــــدف تـــطــــويــــرهـــا واالرتــــقـــاء

ـسـتـوياتـهـا الفـنـيـة واإلدارية في
اإلقـلــيم وأبــدى ثـقــته بـأن تــواجـد
جــمـيـعــهـا في الــنـســخـة الــعـاشـرة
ســيـثــري الــبــطـولــة دون أدنى شك
رمـوقة في القارة ويؤكد مـكانتـها ا
وسـيعـزز من قـيمـتهـا الـفنـية. وإلى
جـانب ذلك عـاد الـسـالم لـيـقدر دور
االحتـــاد اإلمــاراتي الـــذي تـــصــدى
السـتـضـافـة بــطـولـة الـرجـال وثـمن
حـرصـه وتـأكــيــده عـلى تــوفــيـر كل
سـبل الـنـجـاح واعـتـبـر أن إقـامـتـها
هـنـاك ألول مــرة سـيـجـعــلـهـا مـحط
الـعــديــد من األنــظــار وداخل دائـرة
كـبيـرة من االهـتمـام. وكـشف األم
العـام أن احتاد غرب آسـيا سـيعمل
بـالــتـنــسـيق مع االحتــاد اإلمـاراتي
عـلى حتـديـد نـظـام البـطـولـة وفـترة
إقامتـها ومكـان مبارياتـها وبحيث
يـتم اإلعـالن عن ذلك في أقـرب وقت
كن بعد الوقـوف على مستجدات
الــوضع احلـالي وخـصــوصـاً فـيـمـا

يتعلق بفيروس كورونا.

جانب من إحدى بطوالت غرب آسيا بكرة القدم
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باريات خاضتها الفرق  ومشاكل ا
وتــأثـيـراتــهـا الــفـنـيــة و الـنـفــسـيـة
أســــاســــا قــــبل ان جتــــري من دون
جــمــهـور وتــتــوقف والزالت األمـور
غــــيـــر واضـــحــــة في اســـتــــئـــنـــاف
الـبطـولة  بـسـبب ظروف الـبلـد لكن
الباس  ان  نـلتـفت لالعبي الـهجوم
وتأثـيرهم عـلى مواقـف فرقهـم  كما

نتهية. باريات ا ظهر في ا
œË«œ bL×

العب الـنـفـط مـحـمــد  داود سـلـمـان
يــتـصــدر قـائــمـة الــهـدافــ عـنــدمـا
سـجل لــوحــده خـمــســة أهـداف من
مـــجــمــوعـــة األهــداف الـــست الــتي
سجلـها الفريق من خـمس مباريات
التي منـحت النفـط  الصدارة  وهو
شـيء مـــهم البل جـــيـــد ان يـــظـــهـــر
ــذكــور مــرة أخــرى  وهـو الـالعب ا
تـلك قدرة من الوجـوه الواعـدة  و
التـهديف وخـلق الفـرص وفي شكل
مـؤثــر  واضح عـنــدمـا اخــذ حـصـة
ـهـمـة الـغـير كبـيـرة في الـتـهـديف ا
نـتخب سـهلـة ونال شـرف تـمثـيل ا
الــوطـــني وقــبـــلــهـــمــا الــنـــاشــئــ
والـــشــــبــــاب   ومــــؤكـــد ان طــــريق
الالعـب ســـيـــكــــون نـــحــــو الـــفـــرق
اجلــمـاهـيـريــة او االحـتـراف اذا مـا
عــادت األمــور لالســتــقــرار رغم انه
اسـتـمـر مـع الـنـفط من يــوم بـدايـته
لـكن األمـور تـغـيــرت عـلـيـة وحـاجـة
الـفـرق لـلمـهـاجم الـعنـوان اخملـتلف
بـ بـقـيـة الالعـبـ والنـهـا تـبـحث
اليوم عن الالعب اجلاهز فما  بالك

ان يكون هدافا.
5 Š s1√

ـن حــــســــ الــــذي امـــــا الالعب ا
انطلق من نادي النفط وحصل على
فـــرصـــة احـــتــراف فـي تــونـس هــو
األخر قاد فريقه القوة اجلوية الذي
خــاض أربع مــبــاريـات   الكــثــر من
نتـيجة عـندمـا سجل أربعـة الهداف
من مـجـمــوع سـبـعــة أهـداف ولـعب
اربـع مـــبـــاريـــات ومــــهم ان يـــعـــود

الالعب للـظهور
مـــــــــــــــــــرة

الـعقـود والرواتب  وانـعـكس تأثـير
ذلك عـلى  االحتـراف  عـندمـا حصل
الـكـثـيـر من الـالعبـ   عـلـى فـرصة
الــــلــــعـب و االحــــتـــــراف في  فــــرق
اخلـــلــيج وغــيــرهــا  الـــتي تــتــمــتع
بنظـام احتراف جيد يـضمن حقوق
الكل  ويـخدم اللـعبـة   ما وفر بـيئة
الستقطاب العبي منتخباتنا ومنهم
من جتنـسوا. وافرز دوريـنا الـعليل
ـبـاريـات الـتي ـرة رغم قـلـة ا هـذه ا

اكــثــر مــا تـــنــحــاز لإلدارات  الــتي
تــتـعــامل مع  الــنــجـوم  واألســمـاء
ألنــهـا مــصــدر الــهــام  في حتــقـيق

نافسات. ألقاب مختلف ا
œuIF «Ë Vð«Ëd « ·UF{≈

وهــنـا عــنـدمــا جنـد ارتــفـاع عــقـود
هاجم والوسط بعض الالعب ا
 لـنـدرتـهم وتـأثـيـرهم  الى إضـعاف
عــقــود ورواتـب  بــقــيــة  الالعــبــ
حــتى يــجــري الــتــســتــر عــلى تــلك

الالعــبـ ومن ثم تــعـويـضـهم  الي
سبب كـان  من خالل دكـة االحتـياط
لــكن  األمــر يــخــتــلف كــثــيــرا  وقـد
اليـحـصل  مع   الـنـجـوم  فـقـط عـند
الـضـرورة الـقـصـوى  مـا يجـعل من
اإلدارات النـظر لـهم  نظرة مـختـلفة
خـاصــة النـهم يـشــكـلـون   ضــمـانـة
النتائج  حتى هم  من  يقرر مصير
ــسـابــقــات ويـدخــلـون الــفـرق في ا
الــفـرحـة في نـفــوس األنـصـار الـتي

مع الـــفـــرص بـــفـــضل مـــهـــاراتـــهم
واحلـس الـتـهـديــفي ولـو هـذا األمـر
يـنـطبق عـلى مـجمـوعة قـلـيلـة نالت
الـشـهـرة بـسـرعـة وتـظـهـر أكـثـر من
الـبـقيـة عـلى الـدوام  وحـتى  بعض
درب يـغضون الـنظر  عن بعض ا
األخـطـاء والــتـصـرفـات الــتي تـبـدر
من هــــؤالء الـــنـــجــــوم خـــشـــيـــة ان
تــنــعـكـس عـلـى مـجــمل األمــور النه
بــاإلمــكـــان االســتــغــنــاء عن بــعض

ــبــاريــات   ومــســتـوى مــداخــيل  ا
تعـة  والنتائج التي أكثر فرقهم وا
مــــا حتـــــسم مـن قــــبـــــلـــــهم رغم ان
احلصـيلة تـأتي عبـر تضافـر جهود
العـبي أي فريـق ومن خلـفـهم مدرب
يدير األمور بـقدرات فنيـة وقديظهر
عنـد الفـترات احلاسـمة  لـكن  يبقى
ــهــاجـمــ  كــبـيــر  وسـر تــأثــيـر  ا
ــهــارات الــفــنــيــة الــنــجــاح عــبــر ا
يداني والـتعامل العـالية والذكـاء ا
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اكثر ما تتسـلح الفرق على مختلف
ــســـتــويـــات  بـــقــدرات وروحـــيــة ا
ــــهــــاجــــمـــ  الــــذين الـالعـــبــــ ا
استمروا  األكثر شهرة ب اقرأنهم
 ويــتــقــاســمـون  األلــقــاب احملــلــيـة
ـيـة الـشـخـصـيـة ويـشـار لهم والعـا
بـشـكل خـاص بل اسـتـثـنـائي فـيـمـا
يتـعلق بـالعـقود والـرواتب   ويترك
غــــيـــابـــهـم  اثـــأرا ســـلـــبــــيـــة عـــلى
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كـشف رئـيس الـهــيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
لـالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم ايـاد
بـنـيان عن مـصـير الـدوري الـعراقي
ــمــتــاز لــكـرة الــقــدم بــعــد تــوقـفه ا
اضي بـسبب منـتـصف شهـر اذار ا
جـائـحـة كـورونــا. ومـنـذ شـهـر اذار
اضي فـرضت خلـية االزمـة حظرا ا
لـــــلـــــتـــــجــــوال مـــــنـــــعت مـن خالله
الــتــجــمــعــات في االمــاكـن الــعــامـة
والــنـشــاطــات الــريـاضــيــة قـبل ان
تــعـلن رفـع احلـظــر جــزئـيــاً . وقـال
بـــنــيـــان في تـــصــريح صـــحــفي إن
اللجـنة التطـبيعيـة في احتاد الكرة
ـقـبــلـة عـدة سـتــعـقـد خالل األيــام ا
اجـتــمـاعـات من اجل حـسم مـصـيـر
متاز لكرة القدم. الدوري العراقي ا

وأوضـح بـنــيــان أن اقـامــة الـدوري
ـمـتاز مـرتـبط بتـعـليـمـات االحتاد ا
الــدولي (فــيــفـا) وبــقــرارات خــلــيـة
األزمـة في الـعـراق مـبـيـنـاً ان األيام
الـقـادمـة سـتـكـشف مـصـيـر الدوري
بــشـكل رسـمـي. جتـدر اإلشـارة الى
ـــمـــتـــاز تـــوقف ان دوري الــــكـــرة ا
ــرة ــوسم احلـــالي ا مــرتـــ في ا
األولى عـندمـا انطـلقت الـتظـاهرات
في عموم البالد خالل شهر تشرين
ــرة الـــثــانـــيــة مع األول  2019 وا
انـتـشـار فـيروس كـورونـا مـنـتصف
ـــاضـي. ويـــتـــصـــدر الـــنـــفط اذار ا
مـتـاز مؤقـتـاً برصـيد 11 الـدوري ا
نــقــطـة بــعــدمـا  اســتــئـنــافه في
شـاركة  15فريـقاً ـاضي  شبـاط ا

فقط.
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أخـــرى وهـــو الـــذي نــال الـــشـــهــرة
بــسـرعــة قــبل ان يــجــد ضـالــته مع
اجلــويـــة  وســجل حـــمــادي احــمــد
بقية أهداف اجلوية الثالثة قبل ان
يـعـود لـلتـهـديف  بـعد فـتـرة  توقف

بعدما نال لقب هداف أسيا.
Ê«Ëd  …œuŽ

ووجــد مــروان حـســ تــفــهــمـا من
درب غني شـهد عنـدما اخذ يزجه ا
أسـاسـيـا  خالفـا لـلـمـدرب الـصربي
ـواتــيـة ويـسـجل لـيـجــد الـفـرصـة ا
ثـالثـة أهـداف مـن أهـداف الــشـرطـة
الــسـبـعـة كـمـا ظـهـر عـلي صالل مع
الـنــجف وتـمـكن من تـسـجـيل ثالثـة
أهـداف  من أهداف فـريـقه اخلمـسة
ومــنـحه مـوقـعـا مـقـبـوال لالن حـيث
الـرابع. وسـجل مـهـند عـبـد الـرحيم
هــــدفـي الــــزوراء  األول فـي مــــرمى
الطالب في اخر دقيقة واألخر  على
الـكـهـرباء جـمع مـنـها الـفـريق سـتة
نــقــاط من ثالث مــبــاريــات لــعــبــهـا
عــنـدمــا تـعــادل مع األمـانــة سـلــبـا.
ــوسم األخــيـر عالء والزال هــداف ا
عــبــد الــزهــرة بــعــيــد عن الــســبـاق
عندمـا سجل هدف لـفريق الشرطة
من ثالث مباريات لـكن األمر يتعلق
بـطبـيـعة الـدوري  وقديـظـهر بـشكل

ذكور. أفضل الالعب ا
jÝu « u³Žô 

ـــــهم اإلشـــــارة لــــدور العـــــبي مـن ا
الوسط في تسجـيل األهداف عندما
سـجل فــريق العــبـو الــنــجف ثالثـة
أهــداف وهــذا امــر مــهم ان يــشــكل
خط الــوسط  عــلى  دعم لــلــنــتــائج
عنـدما سـجل الالعبـ  علـي مهدي
ومـحـمـد زامل  وحـيـدر حـسن مـثله
ســجـل العــبــو اربــيـل  حــسن عــبــد
االمــيــر  وحــيــدر فــارمــان وبــارزان
شــيـرزاد كــمــا  تـمــكن العــبـو وسط
الصنـاعات الكـهربائيـة من تسجيل
هــدفـــ   عن طــريق حـــســام مــالك
ـيـناء ومـحـمـود احـمد كـمـا سـجل ا
هـدفـ  من قـبل  ابـو بـكـر مـوبـاتي
وحـسام مـالك مـنور  كـمـا سجل كل
من حسام جاد الله وعلي حس
فـــنــدي لـــفــريق احلـــدود كــمــا
سـجل العـبـا الشـرطـة سـعد
عـبـد األمــيـر وامـجــد ولـيـد
هدفان. على صعيد متصل
 كان دورا لـلـمدافـع  في
الــتـسـجـيل   وكل مـنـهـمـا
سـجل هـدفـا حـيث زكـريـا
االسـماعـيـلي من الـنجف
وايــــــــــــــاد خــــــــــــــلـف مـن
الصناعات وعباس بديع
يناء وكرار سالم من من ا

الطلبة.

لقطة إلحتاد الكرة

أياد بنيان



AZZAMAN SPORT

{ مـدريـد- وكـاالت: يـرى اإلسـبـاني سـيــسك فـابـريـجـاس العب مـونـاكـو أن الـفـرنـسي
كيـليان مـبابي هـداف باريس سـان جيـرمان هو أفـضل صفـقة في الـوقت احلالي. وقال
فابريـجاس في تصريحات إلذاعة "كادينا كوبي" اإلسبانية: "كريستيانو حاليًا  35عاما
وهبة والرغبة وميسي سيبلغ الـ 33 فهما أكبر سنًا اآلن". وأضاف: "بالنسبة للشباب وا
والعـقلية أود أن أوقع مع مبابي لو كنت مدربًا". وتابع: "هناك العبون آخرون مثل نيمار
وهاالنـد لكن مبابي يُذكرني بـهنري بسبب أهدافه وسـرعته". وختم: "كنت أرى هنري من

اخللف وكان من دواعي سروري أن أمنحه تمريرة طولية في مساحة فارغة".
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{ لـــنـــدن- وكــاالت: أكـــد ألـــكــســـنــدر
ســـيــفـــرين رئــيـس االحتــاد األوروبي
لـكرة الـقـدم (يـويـفا) أن تـأخـر نـهـاية
ـــوسم الـــكــروي احلـــالي ســـيـــكــون ا
ا مشكـلة كبيـرة وأمرا صعـبا للـغاية 
سـيـتـركه هــذا من آثـار عـلى روزنـامـة
ــــــــوسـم اجلــــــــديـــــــد .2020-2021 ا
وسم احلالي منذ وتوقفت فعالـيات ا
ـــاضي بـــســبـب أزمــة آذار/مـــارس ا
ــسـتــجـد. تــفـشي فــيــروس كـورونــا ا
وأوضح ســيــفــرين في تــصــريــحـات
نــشـرتــهـا صــحـيــفــة "كـوريــيـري ديال
سيـرا" اإليطـاليـة : "ليس هـناك مـوعد
نـهــائي مــحـدد. نــدرس خـيــارات عـدة
ـسـابـقـات هذا بـشـأن مـوعد انـتـهـاء ا
ـوسم وهــو مـا يـعــتـمـد دائــمـا عـلى ا
ـنـافـسـات". ورغم مـوعـد اسـتـئــنـاف ا
ـوسم بـ هـذا سـيـكـون اسـتـكـمـال ا
شــهـري أيــلــول/سـبــتــمـبــر وتــشـرين
ـقبـلـ صعـبـا للـغـاية. أول/أكـتوبـر ا
ـمكن ولدى سـؤاله عـمـا إذا كـان من ا
ــوسـم احلــالي لــلــشــهــور ــتــد ا أن 
األخــيــرة من  2020حــســـبــمــا أشــار
جــابـريــيل جــرافــيـنــا رئــيس االحتـاد
اإليـطالـي للـعـبـة قـال سـيـفرين: "أرى
أنه صـعب لـلـغـايـة سـيـتـرك هـذا أثرا
هــائال عــلى روزنــامــة مــوسم -2020

ومـــــنـح يــــويـــــفـــــا األولـــــويــــة.2021
الستكـمال منـافسات بـطوالت الدوري
احملـلـيــة. وكـان الـيـويـفــا قـرر تـأجـيل
جـــمـــيع مـــبــاريـــات بـــطـــولــتي دوري
األبــطــال األوربي والــدوري األوروبي
"حـتى إشعـار آخـر". وأعـرب سـيـفرين
عن اعـتـقـاده بــأن الـبـطـوالت احملـلـيـة
تـوقفة ـنافسـات األوروبيـة ا وكذلك ا
ـكن أن تُـسـتـكـمل حـتى وإن أقـيـمت
بـاريات بدون جـماهـير مـشيرا إلى ا
ـســابـقــات سـيــجـلب أن اســتـئـنــاف ا
ـشـجــعـ "مـشـاعـر وسـعـادة ـنـازل ا
يـحــتـاجــون إلـيــهـا بــشـدة". وأضـاف:
"إنني متفائل بطبعي. أعتقد أن هناك
ــــكن أن تـــــســــمح لــــنــــا خـــــيــــارات 
ــســابــقــات احملــلــيــة بــاســـتــئــنــاف ا
واألوروبــــيـــــة واســــتـــــكــــمـــــال هــــذه
الـفـعــالـيـات". وأوضح ســيـفـرين: "من
ــبـكــر أن نـقــول إنـنــا لن نــسـتــطـيع ا
ــوسم. أثـر هـذا سـيـكـون اسـتـكـمـال ا
مروعا عـلى األندية وبـطوالت الدوري
ـوسم لكـننا ـكنـنا إنـهاء ا احمللـية. 
يـجب أن نــحـتــرم قـرارات الـســلـطـات
وننتظر تـصريحا باسـتئناف اللعب".
ويعقد اليويفـا غدا الثالثاء اجتماعا
عبـر دائرة تـلـفزيـونيـة مغـلقـة (فيـديو
كــونــفــرنـس) بــ جــمــيع االحتــادات

ـــــزيــــــد من الـ 55األعــــــضــــــاء فـــــيـه 
وسم ناقـشات بـشأن كيـفية إنـهاء ا ا
كمـا تعـقد اللـجنـة التـنفيـذية لـليـويفا
قبل. وكان اجتماعها يوم اخلميس ا
جرافـيـنا حتـدث في وقت مـتـأخر من
مــسـاء أمـس األحـد  فـي أحـد بــرامج
تــلــفـــزيــون "راي"  وذلك قــبل  3أيـام
على االجتماع مع مـسؤولي احلكومة
وهو االجتـماع الذي قـد يحدد مـصير

ـتوقـفة مـنذ الـتاسع بطـولة الـدوري ا
ــــــاضي. وكــــــانت مـن آذار/مـــــارس ا
إيطـالـيا دخـلت في عـملـيـة إغالق عام
بــســبب تــفــشي وبــاء كــورونــا ولــكن
إجـراءات اإلغالق قــد يـتم تــخـفـيــفـهـا
ــقـبل. بــعـد الــثــالث من أيــار/مـايــو ا
وقـال جـرافـيـنـا: "لم أفـكـر من قـبل في
ــكــنــني حتــمل فــكــرة اإليــقـــاف.. ال 
مسؤولية خطـوة قد يكون لها عواقب
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ظــــــهــــــور مــــــادتـي لــــــيــــــجــــــانــــــدرول
درجـت ضـمن قائـمة وسـتـانوزولـول ا
نـشطات في كافـحة ا يـة  الـوكالة الـعا

عينته.
 وقــال خـاري إنه تــنـاول "فـيــتـامــيـنـات
مـتـعـددة مـصـنـوعـة في الـبـرازيـل" بـناء
عـلى نصيـحة طبيـبه النها ال حتوي أي
مـــواد مـــحــظـــورة ريـــاضـــيــا. ورغم أن
االحتـاد بـرأ سـاحـة الالعب مـن ارتـكاب
خــطـأ جــسـيم فــانه قــرر فـرض عــقـوبـة
إيـــقــاف عــلـى خــاري بــأثـــر رجــعي من
16 تــــــــاريـخ حـــــــدوث اخملــــــــالــــــــفـــــــة 
ديــــــســـــمـــــبــــــر/كـــــانـــــون األول 2019
وســيـخــسـر الـالعب أي جـوائــز مـالــيـة
ونـقاط في الـتصـنيف حـصل علـيها في
كـــأس ديــفــيـــز والــبــطـــوالت الالحــقــة.
وســيــصــبح من حـق خــاري الـذي بــلغ
ي أفـضل مـركـز له في الـتـصـنـيف الـعا
ـيا فـي يولـيو ركز  38عـا حـ احتـل ا
اضي اسـتئنـاف اللعب في 15 تـموز ا
نـوفمبـر تشرين الـثاني. وتراجـع حاليا
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اضي مـؤقتا في يـناير/كانـون الثاني ا
بــعـد سـقـوطه في اخـتــبـار لـلـكـشف عن
مــادتــ مــحــظــورتــ ريــاضــيــا خالل
نـهائـيات كـأس ديفـيز في مـدريد أواخر
ـاضي. وبــعـد حتــقــيـقــات قـال الــعــام ا
االحتـاد الدولي للتنس إنه تقبل تفسير
الـالعب البالغ من العمر  24عـاما بشأن

{ مـــــدريــــد- وكـــــاالت: حــــذر االحتــــاد
الــدولي لـلــتـنس  الـالعـبـ مـن تـنـاول
مــكــمالت غــذائــيــة مــصــدرهــا أمــريــكـا
اجلــنـوبــيـة وذلـك في حـيــثـيــات قـراره
بــإيـقــاف الالعب الــتـشـيــلي نــيـكـوالس
ـدة  11شــهـرا بـداعي مــخـالـفـة خـاري 
ـنــشـطـات. و إيــقـاف خـاري قــواعـد ا
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- وكـاالت: قــلل الـبــريـطـاني { بـرلــ
لــويس هــامــيـلــتــون بــطل الــعـالم 6
مــــرات في ســــبــــاقــــات فــــورمــــوال 1
لـــلـــســـيـــارات من شـــأن احلـــديث عن
حتطم "حـلمه باالنـتقـال" إلى فيراري
قائالً إنه بالفعل في فريق أحالمه في
مرسـيـدس وال يسـعى لـلرحـيل. وفاز
هامـيلـتون  35عامًا بـ  5من ألقابه
ــهــيـمـن عـلى مع فــريق مــرســيـدس ا
الـبطـولـة بيـنـمـا كان لـقـبه األول عام
مـع فـــريق مـــكـالرين عـــنـــدمـــا 2008
شريكًا مع مرسيدس وتدعمه العالمة
ـانــيـة. ويـنـتـهي عـقــد هـامـيـلـتـون األ
بـنـهــايـة الـعـام احلـالـي لـكن تـقـاريـر
إعالمية تكـهنت بانتـقاله إلى فيراري
لكن جائحة فيروس كورونا بددت كل
هـــذه الــتــكــهــنــات حــيـث لم يــنــطــلق
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{ برلـ -وكاالت: عـلق كارل هـايـنز رومـينـيغه الـرئـيس التـنفـيذي لـنادي
بايـرن ميـونخ على اخلالفات الـدائرة مـؤخرًا ب إدارة الـعمالق الـبافاري
واحلارس اخملـضرم مانويل نوير. وكانت تقارير صحفية قد أفادت بفشل
الطـرف في الـتوصل التـفاق بـشأن جتـديد الـتعـاقد قـبل خروج تـسريـبات
ـفـاوضـات تـكـشف مـطــالب نـويـر الـذي أبــدى غـضـبه من إفـشـاء كــوالـيس ا
لوسائـل اإلعالم. من جانبه قال رومينيجه لـصحيفة "بيلـد": "أعتقد أننا نعرف
مـا هـو مشـتـرك بـيـنـنـا وأنـا متـفـائل بـأنـنـا سـنـصل في الـنـهـاية إلـى حل مُرضٍ

". وأضـاف: "أثق في أن مـانويـل سيـوقع عـلى عـقـد جـديـد في الـنـهـاية". لـلـطـرفـ
يـذكـر أن الـتـقـارير قـد أفـادت بـرغـبـة نـويـر في احلـصـول عـلى راتب سـنـوي يـبلغ
حـوالي  20مـلــيـون يـورو بـاإلضـافـة لـعــقـد طـويل األمـد حـتى .2025 امـا إدارة
بـايـرن مـيونخ فـتـجد صـعـوبـة في تلـبـيـة طلـبـات صاحب الـ 34عـامًـا حيث تـريد

طلوب. دة  3سنوات فقط إلى جانب رفضها منحه الراتب ا التجديد له 
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الــتـــاريــخي لـــســان جـــيــرمـــان بــدأ
مـــــســـــيـــــرته داخـل جـــــدران نــــادي
دانـوبـيـو قـبل أن يـرحل إلى أوروبـا
في شـــــتــــاء .2007 كــــشـف جــــواو
بـــيـــدرو زمـــيـل الـــســـويـــدي زالتــان
إبـراهـيــمـوفـيـتش ســابـقًـا في لـوس
أجنـلـوس جـاالكــسي األمـريـكي عن
تـهــديـد مـهــاجم مـيالن احلــالي لـهم
بالقتل. وشـارك إبراهيـموفيتش في
مــبـاراة مع لــوس أجنــلـوس في 58
الدوري األمريكي وسجل  53هدفًا
ـــــــــيـالن في قـــــــــبـل أن يـــــــــعــــــــــود 
ـاضي. وقال ينـاير/كـانون الـثاني ا
بيـدرو خالل تصـريحـاته لصـحيـفة
"ريكـورد" البـرتغـاليـة: "ذهبـنا لـلعب
فـي هـيــوســ ديــنــامــو وتــقــدمــنـا
بــهــدف وضــاعــفــوا الــنــتــيــجــة ثم
تعادلنـا معهم بنـتيجة  2-2 قبل أن

وأخــيــرا داني ألــفــيس. لــكن يــبـقى
راتب كــافـاني الـعــقـبـة األكــبـر الـتي
تـعـيق انـتـقـاله لـلـدوري الـبـرازيـلي
وهـو مـا أكده مـسـؤولـو أنـديـة ساو
بــاولــو كــوريـنــثــيـانــز فالمــنــجـو
إنــتــرنــاســونــال بــورتــو ألــيــجــري
وفلـوميـنيـزي. كمـا ظهر اسـم النجم
األوروجوياني في أجنـدة الصفقات
احملــتــمــلـة لــبــوكــا جـونــيــورز أحـد
( قـطـبي كــرة الـقـدم في (األرجـنـتـ
بل وصل األمــر حلــد تــداخل بــعض
الــنـجــوم إلقــنـاع الــطـرفــ بـإتــمـام
الــصـفــقــة مـثل لــيــانـدرو بــاريـديس
العب بــاريس ســان جــيــرمــان الـذي
قـال إنه "يدفع زمـيـله بـجنـون" نـحو
االنـتـقـال إلى بـومـبـونـيـرا كـمـا أكد
خــافــيــيـــر بــاســتــوري بـــأن زمــيــله
الــســابق كـافــاني ســيــكـون صــفــقـة

ـــواجــهــة فــيـــروس كــورونــا الــذي
ــيـة بــشـلل تـام. أصــاب الـكـرة الــعـا
ورغم توقف النـشاط الكروي مـحليا
ـيا فـإن سيـرة "كافاني" وقاريـا وعا
كانت مادة دسمة لـلغاية في وسائل
اإلعالم الــتي تـــداولت اســمه في 7
بــلـدان مــخـتـلــفـة فـي إطـار الـتــكـهن
بوجهته القادمة بـعد انتهاء تعاقده
ـــوسم مـع بي إس جي بـــنـــهـــايـــة ا
اجلـــاري. ويـــســـتـــعــرض  فـي هــذا
الــــتـــقــــريـــر كــــيف تــــنــــقل الــــنـــجم
ــيـــنــا ويـــســارا األوروجـــويــانـي 
وبـعض الــكـوالـيس الــتي قـد تـرسم

خريطته مستقبال.
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قالت بيرتا جوميز والدة إدينسون
كــافـــاني إن مــهــاجـم بــاريس ســان
جـيـرمـان ال يـنـوي مـغـادرة أوروبا
مـؤكــدة أن هـنـاك عـدة أنــديـة تـرغب
في ضـــــمـه وأن جنـــــلـــــهـــــا يـــــحب
(إسـبــانـيـا) كــثـيـرا لـيــبـدأ احلـديث
مــجــددا عن إمــكـانــيــة انــتـقــاله إلى
أتلتيكو مدريد تلك الصفقة التي لم
تـكــتـمل في يــنـايـر/ كـانــون الـثـاني
ـاضي. كــمـا أكــد الالعب ذاته أنه ا
يــنـــوي اســـتــكـــمـــال مـــســيـــرته في
(فرنسا) واالعتزال بقميص النادي
ع بــ صــفــوفه الــبــاريــسي الــذي 
حتى بـات الـهداف الـتـاريخي له. لم
يـــرتـــبط اسـم كـــافـــانـي بـــفـــرنـــســـا
وإســبـانــيــا فـقط بل كــشف أنــدريـا
رادريزاني مالك نـادي ليدز يـونايتد
اإلجنــــلـــيــــزي في  26مـــارس/ أذار
اضي أنه حاول ضمه خالل فترة ا
االنتـقاالت الـشتـوية األخـيرة إال أن
مـحـاوالت إقنـاع إديـنـسـون بـالـلعب
في (إجنلترا) باءت سـريعا بالفشل.
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يطمع عـمالـقة أمريـكا اجلنـوبية في
ضم كــافـاني حــيث أبـدى أكــثـر من
ناد في (البرازيل) رغبة صريحة في
الــتـــعــاقــد مع الــهــداف الــتــاريــخي
للنـادي البـاريسي واستـشهدوا من
قــبل بــقــدرة بــطــولــة الــســامـبــا في
استـقـطاب جنـوم كـبار مـثـلمـا حدث
مـن قــــبل مـع رونــــالــــدو روبــــرتــــو
كــارلــوس رونــالــديــنــيــو أدريــانـو

{ لنـدن- وكاالت: وافق كـريس وايـلدر مـدرب نادي شـيـفيـلد يـونـايتـد اإلجنلـيزي
ـسـؤول الـبارزيـن بالـنادي عـلى إرجـاء تقـاضي جزء من وعدد من ا

رواتـبـهم ومـكافـآتـهم لـلمـسـاعـدة في توفـيـر الـسيـولـة الالزمة
للنادي خالل أزمة فيروس كورونا. كما وافق ستيفن بيتيس
ـكتب الـتنـفيـذي واجلهـاز الفـني للفـريق األول على رئيس ا
ـقـبلـة. وقـال وايلـدر عـبر إرجاء رواتـبـهم لألشهـر الـسـتة ا
ـاثلة وقع الـرسمي لـشيـفيـلد يـونايـتد "واجـهت جتارب  ا
تخص مـشاكل التدفق الـنقدي في أندية أخـرى وسعيد بأن

طاقمي ساندني في مساعدة نادينا بشكل بسيط".

يُسجلـوا الهدف الـثالث في الدقائق
األخــيـــرة". وأضــاف: "بــعــد نــهــايــة
البس وجه إبرا باراة في غرفة ا ا
احلــديث لـــنــا قــائال (يــا رفــاق إذا
كــنــتم هــنــا لــلــذهــاب إلى الــشــاطئ
والتنـزه في هوليـوود قولوا ذلك)".
وتابـع: "لدي  300مـلـيون يـورو في
ـصـرفي وجـزيـرة ولست حـسابي ا
بـحــاجـة ألكـون هــنـا وأول شـخص
يـــقـــول لي شــيـــئـــا ســوف أقـــتــله".
وأردف: "عندما كنا على وشك تنفيذ
ركــلـــة الــبــدايــة ســأل من ســيــقــوم
ـســاعـد ــدرب ا بـاإلطـالق قـال له ا
جواو بـيدور سـيقـوم بركـلة الـبداية
ألن عـــيـــد مـــيالده الـــيـــوم". وخـــتم:
"إبراهيموفـيتش التفت له وقال (كل
يوم هو يوم ميالدي مرر الكرة هنا

لي) وضحك".

{ رومــا- وكـاالت: أكـدت تــقـاريـر صــحـفـيـة أن
الــبــرتــغــالي كــريــســتــيــانــو رونــالـدو جنـم وهـداف
يـوفـنـتوس قـد يـعـيـد مراجـعـة حـسابـاته بـشـأن قرار
اتــخـذه مـؤخـرا. وأشـارت أنــبـاء سـابـقـة ألن الـدون ال
يــرغب في الــعـــودة إلى إيــطــالــيـــا قــبل صــدور قــرار
وسم احلالـي. ووفقًا لصحيفة رسمي بـشأن مصير ا
"تـوتــوســبـورت" اإليــطــالـيــة فــإن رونــالـدو يــفــكـر في
التـراجع والـعودة إلى إيـطـاليـا خـاصة بـعـد اكتـشاف
سـتجـد في ماديرا. حاالت مـصابـة بفـيروس كورونـا ا
وأضـافت أن احلـاالت الـتي اكـتـشـفت جـاءت عـلى بُـعد
كم فـقط من مكان وجود رونـالدو حاليًـا مع عائلته 20
وهــو مـــا دفــعه لــلـــتــفــكــيـــر مــجــددا. وأشــارت إلى أن
كريـستيـانو قبل أيام قـليلـة كان يشـعر بأمـان كبير في
جـزيـرته األصــلـيـة (مـاديـرا) والـتي مـنـحـته الـفـرصـة
ـلعب ناسيـونال ماديرا أيضًـا للتدرب عـلى العشب 
إال أنه مع عــدم شــعــوره بـاألمــان حــالــيًــا فــقــد يــعـود

ـتــوقع أن تُــصــدر إجـراءات لــتـوريــنــو خــاصـة وأنه مـن ا
ـقبـلة. وكـان الدون قـد سافر مشـددة في البـرتغـال في األيام ا

ــاضي عــقب خــوضه آخــر إلى الــبــرتــغــال في  9مــارس/ آذار ا
مباراة بالدوري اإليطالي ضد إنتر ميالن في  8مارس.
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{ باريس- وكـاالت: غادر إديـنسون
كــــافــــاني مــــهــــاجـم بــــاريس ســــان
جــيـرمــان الـعــاصـمــة الـفــرنـســيـة
متوجها إلى مسقط رأسه
فـي أوروجـــــــــــــواي
لـــقــضـــاء فــتــرة
احلـــــــــجــــــــر
الصـحي

رابـــــــــــحـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــوكــــــــــا.
الـــتــحــرك خــطــوة لـــلــوراء لم يــكن
خـارج حـسـابـات إديـنـسـون كافـاني
واحمليـط به أثـناء انـشغـال العالم
كـله بـجائـحـة كـورونـا. وأكـد شـقيق
كــافــاني الــذي يــديـر أيــضــا أعــمـال
الـنـجم الدولـي أن احتـمـالـيـة عودة
مـهـاجم بي إس جـي إلى (إيـطـالـيـا)
وارتـــداء قـــمـــيص نـــابـــولـي تـــبــدو
ضـعـيـفـة مـشيـرا إلى أنـه لم يـحدث
تــــواصل مـع مــــســــؤولـي الــــنــــادي
الــبــارتــيــنــوبـي. أمــا كــريــســتــيــان
رودريــــــجـــــيــــــز العـب مـــــنــــــتــــــخب
(أوروجواي) فقال إن كافاني سمح
له بالكشـف عن الوجهة احملـتملة له
إذا قـــرر الـــعـــودة إلـى بالده حـــيث
ســيـــنـــضم إلـــيه بـــصـــفــوف فـــريق
بـــيـــنـــارول عـــلـــمـــا بـــأن الـــهـــداف
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آخــــر. أنــــا مـع األشــــخـــــاص الــــذين
يــهـتــمـون بي مـن الـيــوم األول. نـحن
أفـــــضـل فـــــريق!". وفــــــازت شـــــركـــــة
مرسـيـدس بـآخر  6ألقـاب لـلسـائـق
والصانعـ ويحتاج هامـيلتون لقب
ـايـكل ـعــادلـة الـرقم الـقــيـاسي  آخـر 
شــومـاخــر الـفـائــز بـالــلـقب  7مـرات.
وسم حـتى اآلن لكن ورغم عدم بـدء ا
فــــريق فـــيــــراري أعـــلن أن الــــســـائق
شـاركة اني فـيتـل خيـارهم األول  األ
الـسائـق الشـاب شـارل لـوكلـيـر الـعام

قبل.  ا

ـــــــــــوسـم احلـــــــــــالـي حـــــــــــتـى اآلن ا
والــتـــغــيــيــرات الــتي كــانت ســيــبــدأ
تــطـــبــيـــقــهــا في  2021تــأجــلت إلى
 وبــعـد نــشـر صــحـيــفـة "صن".2022
الــبــريـطــانــيــة فـي أحــد عــنــاويــنــهـا
الــرئـــيــســـيــة أن حـــلم هــامـــيــلـــتــون
بــاحلـصـول عــلى مـبــالغ ضـخــمـة من
انتـقـاله لفـيـراري حتطم بـعـد موافـقة
بـطل الــعـالم  4مـرات ســيـبــاسـتــيـان
فيـتل بـالبـقـاء مع الفـريق رد الـسائق
الـبريـطانـي عبـر تـطبـيق انـستـجرام.
وقال هاميلتون في تعليق سرعان ما
اخــــتـــفـى: "أوال لــــيس هــــنــــاك حــــلم
بــاالنـــتــقــال إلى فـــريق اخــر. أنــا في
فـــريـق أحالمي بــــالـــفـــعل". وأضـــاف
"ثــانــيًــا ال يــوجــد شيء في طــريــقي;
ألنــني ال أحــاول االنـتــقــال ألي فـريق العب التنس التشيلي نيكوالس خاري

ــكـــنــني أن ــكـن تــصـــورهــا. ال  ال 
أصــــــــبـح (حــــــــانــــــــوتي) الــــــــكــــــــرة
اإليـطــالـيـة".وقــدرت خـسـائــر األنـديـة
ــوسم احلــالي بــنــحــو حــال إلــغــاء ا
مـــلـــيــون 761مـــلـــيـــون يـــورو  700
دوالر). وكان االحتاد اإليـطالي للـعبة
ـاضي قـدم لـلـحـكـومـة في األسـبـوع ا
كن مـنهـجـا (بـروتوكـول) لـلـسالمـة 
لألنـديـة تـطـبـيـقه أمال في اسـتـئـنـاف

الــــتـــــدريــــبــــات في
الـــــــــــــــــــرابــع مـن
قبل آيار/مايو ا
واســــتـــــئــــنــــاف
راحل فعاليات ا
الـ 12من الدوري
اإليـطــالي وكـذلك
فــعــالــيــات الـدور
قــــبـل الــــنــــهــــائي
لــكـأس إيــطــالــيـا.
ومـع تـــــــــأجـــــــــيل
بطـولة كأس األ
األوروبــيـــة يــورو
 إلى الـعـام 2020
قبل قال سيفرين ا
إن البـطـوالت الـقـارية
قـد تـسـتـكـمل بـالـتوازي
مع الــبــطــوالت احملــلــيــة

لكنه لم يحدد مـوعدا نهائيا
ــبـاراة كــحـد أقــصى إلقــامـة ا
النـهائـية لكـل من دوري األبطال
والـــــــــدوري األوروبـي.  وأبـــــــــدى
سيـفرين اعـتـراضه على الـقرارات
الــفــرديــة بـشــأن إلــغــاء بــطـوالت
الـدوري والـتي تـدرسـهـا بـلـجـيـكا
وقال إن اللجنـة التنفيذيـة لليويفا

سألة.  ستقيم هذه ا

{ واشـــنـــطـن- وكـــاالت: قـــالت دار
روبـــــرت إدواردز لـــــلـــــمـــــزادات إن
قــمـيص مـايــكل جـوردان في "فـريق
األحـالم" الـذي شــارك في مــسـابــقـة
كـــرة الــســلـــة في دورة بــرشـــلــونــة
بية عام  1992 بيعه مقابل األو
ألف دوالر. وهــذا ثــاني أعــلى 216
مبـلغ القتـناء قـميص جلـوردان بعد

بياد  1984الذي  قميصه في أو
بيـعه مقابل  274ألف دوالر. وكتب
ن من جـــوردان عـــلـى اجلـــانب األ
الـقمـيص عبـارة "أطيب الـتمـنيات..
مــــــايــــــكـل جــــــوردان". و شــــــراء
الـقـمـيص ألول مـرة مـقـابل 17500
دوالر فـي سـبـتـمــبـر/ أيـلـول 1992
في مــــــزاد خـــــيـــــري. وضـم فـــــريق
ـتـحـدة الـفـائـز بـذهـبـية الـواليـات ا
ـبــيـاد كــرة الـســلـة لــلـرجــال في أو
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رئيس اإلحتاد األوربي بكرة القدم الكسندر سيفيرين
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ـــلـــقب بـــرشـــلـــونـــة عــام  1992وا
"بفـريق األحالم" إلى جوار جوردان
األسـاطيـر ماجـيك جونـسون والري
بــيـــرد وســكــوتي بــيــ وتــشــارلــز
بـاركــلي وكاليــد دريـكــسـلــر وجـون
ســتــوكــتــون وديــفــيــد روبــنــســون
. وقـال بـراين دواير وكـريس مـولـ
رئـــــــــــــيـس دار روبـــــــــــــرت إدواردز
للـمزادات في بـيان "مـايكل جوردان
أكـثـر ريـاضي شـهـرة عـلى اإلطالق.
فـاز بــلـقب دوري الــسـلـة األمــريـكي
لـلـمحـتـرف ست مـرات إضـافة إلى
". وتـــابع ـــبـــيـــتـــ ذهـــبـــيـــتـــ أو
ـقــتـنــيـات "اســتـمــتع هـواة جــمع ا
بــفــرصـــة نــادرة لـــلــحــصـــول عــلى
قميص جـوردان لفريق األحالم عام
وهــو أعـظم فـريـق كـرة سـلـة 1992

على اإلطالق".
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بـــغض الـــنــظـــر عن تـــعــدد اآلراء 
واخـتالف الــتـفــسـيــرات   وتـنـوع
االجـتــهـادات  بــخـصــوص ظـهـور
ـسـتـجـد " وبـاء فـيـروس كـورونـا ا
كوفـيد - " 19وانتـشـاره في أغلب
سـكونة على شـكل جائحة أرجاء ا
ـصيـبة والـتهـلكـة والبـلية  وهي ا
والـغـبراء  فـإن هـذه الداهـيـة التي
ثابة هدية عمت البشريـة  كانت 
من الــســـمــاء لــلـــحــكـــومــات الــتي
توفرت لها وصـفة جاهزة  تفرض
ـوجـبهـا سلـطتـهـا القـسريـة على
مــواطــنــيــهــا  حــظــراً  وحــجـراً 
ـا مسـبـة وشـتـماً وتضـيـيـقـاً  ور
وضـــربــاً بــالـــعــصي   مـــثل الــذي
حــدث في إحــدى الـدول اآلســيـويـة
ـقـاطع فـديو الـكـبـرى وشـاهدنـاه 
تــــداولــــتــــهــــا مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتـمـاعـي . إنـهـا وصـفـة جـاهزة
لـقـمع اإلنـسـان  واسـتالب حـقـوقه
األســــاســـيــــة  من دون أن يــــبـــدي
تــذمــراً  أو احــتــجــاجــاً عــلــنــيـاً 
ـصــلـحـة الـعـلــيـا تـتـطـلب ذلك  فـا
واألولوية األولى لسالمته وسالمة
ـــواطــــنـــ  وال عـــذر لــــلـــجـــائع ا
واحملتـاج والفقـير الـذي يبحث عن
لـقــمـة عــيش أطـفــاله عـلـى أرصـفـة

الشوارع .
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ومن أالعـيب الــطـبـيــعـة  وأخـبـاث
هــذا الــفــيــروس  إن ظــهـوره ألول
مـرة كـان في دولـة أقل مـا يـقال في
وصفها  انـها دولة شمـولية  غير
أن انــتـشـاره كـان أكـثـر ظـهـوراً في
دول أقل شــمـولــيـة مــنــهـا  بل انه
اجـــــتــــــاح الـــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة "
ــــوقـــــراطــــيـــــة " وعــــدداً من الـــــد
ـقـدمة الـواليـات االميـركـية  وفي ا
مـــــنــــــهـــــا واليـــــتـي نــــــيـــــويـــــورك
ونيوجيرسي بعنف وقسوة  وكاد
أن يــــخـــــتـــــفـي تــــمـــــامـــــاً في دول
ديــكـتـاتــوريـة مـحــكـومـة بــاحلـديـد
والـــنــار  ومـــســورة بــأحـــزمــة من
أجــهـزة األمن واجلـيـش والـشـرطـة
ـــراقــبــة واخملــابـــرات  ووســائل ا
اإللــكــتـرونــيــة الـتـي حتـصـي عـلى
واطن أنـفاسه  وعـدد دقات قـلبه ا
 فــــضالً عن حتــــركـــاته وعـالقـــاته
واتصاالته  –كوريا الشـمالية على
ــثــال ال احلــصـر الــتي لم ســبـيل ا
تـظـهـر فـيــهـا حـالـة واحـدة مـعـلـنـة
ـقال -  رسـمـيـاً حلـد كـتـابـة هـذا ا

ـــا ألول مــرة في ــا يـــجــعل  ور
التاريخ  مقولة توماس هوبز  " إن
الـدولـة يجب أن تـكـون دكتـاتـورية 
إذ لن يـكـفي لـكـبح أهـواء الـناس إال
ـطـلـقـة " صـاحلـة تـمـامـًا الـسـلـطـة ا
حتت ذريـعـة حــمـايـة اجملــتـمـعـات 
وفق مـقـياس كـورونـا ! . وإذا كانت
احلـكـومـات الـديكـتـاتـوريـة في غنى
عن وصــفـة كـورونـا  بـحـكم رسـوخ
ارساتـها  وخبرة أجـهزتها  في
ـواطن  وتـقـيــيـد حـركـته مـراقـبــة ا
وحـــــــريـــــــتـه  فـــــــإن الـــــــدول األقل
دكـتـاتـوريـة  واألنظـمـة األكـثـر ميالً
ـستفيد األول ـوقراطية  هي ا للد
مـن هــذه الــهـــبــة اجملــانـــيــة  الــتي
جعلتها تـطبق ما تشاء من أساليب
تــضـيـيق احلــريـات من دون حـرج 
وانـتـهــاك حـقــوق االنـسـان من دون
خـوف أو اســتــنـكــار أو احـتــجـاج 
فـالـعذر جـاهـز : حـمـايـة الـنـاس من
الوباء  واحلـكومات على أصـنافها
ونـظمـها وأيـديولـوجيـاتهـا  تعـتقد
اعـتـقـاداً جـازمــاً انـهـا أحـرص عـلى
ـــواطن من نـــفــسـه  لــذلـك ذهــبت ا
ارسـاتهـا وتعـليـماتـها بـعيـداً في 
حتـت غــــــطـــــــاء احلــــــد مـن هــــــذه "
اجلـائـحـة " حـتى شـاعت نـكـتـة بـ
الناس تقول إن قتلى ضرب العصي
والـكـيـبالت في دولـة آسـيـويـة  بلغ
خمـسة أضـعاف عـدد وفيـات الوباء
فـيـهـا !! والـنـكـات كـمـا هـو مـعروف
تــمــثل انـعــكــاسـاً مــضـخــمــاً لـواقع
ا مـلمـوس  بهـدف السـخريـة  ور
ـكن أن يـؤدي إلى الـتــهـويل الـذي 
تـنــبـيه الـســلـطــة  أو اجملـتـمع  أو
الـــرأي الــعـــام الـــدولي  إلى حـــجم
أساة التي يشهدها ذلك الواقع . ا
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إن الـهـلع الـذي أصـاب الـدولـة الـتي
وقراطية " توصف بأنها أعظم " د
في الــــعـــالم  وأقــــصـــد الــــواليـــات
ـتـحـدة األمـيـركـيـة  والـقـلق الـذي ا
ظــهـر عــلى رئــيـســهـا  وهــو يـعــقـد
كن أن مـؤتمـراً صحـفـياً يـوميـاً ال 
يـحـدث مثـله حـتى في حـالـة خوض
ـية ثـالـثة مـثل تلك الـبالد حلرب عـا
التي تنبـأ بها هنري كـيسنجر " 97
 "عـــامـــاً  قــادا إلـى تـــصـــريـــحــات
مـتسرعـة  ومتـناقـضة بـ الرئيس
وادارته من جــهــة  وبــ اخلــبــراء
واألطــبــاء وعــلــمــاء الــفــيــروسـات 
وشــــــركـــــات صــــــنـــــاعــــــة األدويـــــة

والـلــقـاحـات  من جـهـة أخـرى  بل
وأكــثـــر من ذلـك  فــان تـــرامب قــاد
حـملـة من الـشكـوك اخلـطيـرة جتاه
ية  الص  ومنظمة الصحة العا
الـــتـي أصــبـــحـت هــدفـــاً رخـــواً في
مـــؤتــــمـــره الــــيـــومي   واتــــهـــامه
لــلـمــنــظــمـة بــاالنــحــيـاز لــلــصـ 
ــارســات وغــضــهـــا الــنـــظــر عـن 
الـسلـطـات الصـينـيـة التي لم تـمنع
مـن انـتـشـار الـوبـاء وال حتـجـيـمه 
وعـدم تــأيـيــدهـا إلجــراءات مـبــكـرة
تحدة كانت ستقوم بـها الواليات ا
ـنـعه من الوصـول إلى أراضـيـها 
وبـلـغت احلـمـلـة ذروتـهـا بـتـجـمـيـد
نظمـة  ألنها تتلقى الدعم تمويل ا
من أميركا وتسـاند الص . بعدها
أعـلــنت االسـتـخــبـارات األمـيــركـيـة
انها حتقق في " تخليق الفيروس "
ختبر في مدينة ووهان الصينية
عاصمة مقـاطعة هوبي  وليس في
ســـوق رطــبـــة لــلــحـــوم واألســمــاك
واحلــــيـــــوانـــــات الـــــبـــــريــــة  وإن
اســتــبــعــدت أن يــكــون ذلك بــهـدف
احلـرب الـبـيـولـوجـيـة  مـرجـحة أن
انــتـشـار الـفـيـروس جـاء عن طـريق
اخلـطـأ  بـحـسب مـا ذكرتـه وسائل
اإلعـالم األمـيـركـيــة  ثم جـاء اتـهـام
وزير الدفاع االمـيركي مارك إسبر "
لــلـــحــزب الـــشــيـــوعي الــصـــيــني "
تـحدة في هذه بتـضليل الـواليات ا
الــقـــضـــيــة  وكـــذلك اتـــهـــام وزيــر
اخلـارجـيـة مـايك بـومـبـيـو لـلـحـزب
ــــــنح الـــــشــــــيــــــوعي بــــــأنـه " لم 
األميركي حق الوصول عندما كنا
بحـاجة إلـيه في تلك النـقطـة األكثر
دقة في الـبدايـة " على الرغم من ان
إسبـر وبومبـيو البد انـهما يـعلمان
علم اليق  ان ص القرن الواحد
والــــعـــــشــــرين  هـي غــــيــــر صــــ
مـاوتــسي تــونغ والـكــتـاب األحــمـر
والــثــورة الـثــقــافــيــة  وان احلـزب
الـشــيـوعي الــصـيــني  صــار أكـثـر
ـا صـار أقـرب إلى انـفـتـاحـاً  ولـر
الروح الـكـونـفوشـيـوسـية وقـيـمـها
األخالقـيـة - الـتي تـعـطي الـضـمـير
مـكـانـة مـهمـة لـلـتـمـيـيـز بـ اخلـير
والـــشــر - مـــنه إلـى الــشـــيـــوعـــيــة
ـاركـسـية الـلـيـنـيـنـية بـطـبـعـتـها وا
اوية  ولم تعد الثـقافة األميركية ا
ظاهرها االستهالكية والترفيهية
مـــثل مــطــاعم دجـــاج الــكــنــتــاكي 
وهامـبـرغـر مـاكـدونـالـد  وبـنـاطيل

رعـــاة الــبـــقــر " اجلــيـــنــز " وأغــاني
واطن الصيني البوب  غريبة عن ا
 وال مـسـتــهـجـنـة مـن قـبل األجـيـال
الـصـيــنـيـة اجلـديــدة . وفي كـتـابه "
التنـ األكبر " الصـادر قبل عشرين
عاماً  وهو مرجعـنا هنا في العديد
ــعـلــومــات  يــسـرد من األمــثــلــة وا
دانيـيل بورشتـاين كبـير مسـتشاري
بـنك بـالك سـتـون جـروب  وهـو من
أكبر بنوك االستثمار في نيويورك 
حـكـايـات وحـوادث وحـقـائق وأرقام
تــعـــزز رؤيــتـه لــلـــصــ في الـــقــرن
احلادي والـعشـرين  ورؤية شـريكه
في تـألـيف الـكــتـاب أرنـيه دي كـيـزا
ـــســتـــشــار لـــعــدد مـن الــشـــركــات ا
االمـيــركـيـة الــنـاشـطــة في الـصـ 
وتؤكد هذه الـرؤية على " ان الص
وقـراطية لن تكـون رأسمـاليـة أو د
حـسب مـا تتـصور لـهـا وتريـد منـها
ــتـــحـــدة  ولـن تـــكــون الـــواليـــات ا
ـعنى الـتـقلـيدي  كـما اشـتـراكيـة با
تدعو إلى " اقامـة عالقات بناءة ب
تحدة  القوت الص والواليات ا

ـســتـقـبل "  الـعــظـمـيــ في عـالم ا
وذلك مـــا تـــنـــبــأ بـه الــفـــيـــلـــســوف
االنكلـيزي السـير برتـراند رسل منذ
الـــعــام  1922بــقــولـه  " ان الــصـ
قـادرة بـسـكانـهـا ومـواردهـا على أن
تـصـبح الــقـوة الـعـظــمى في الـعـالم
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ــــكـن مالحــــظــــته ان ــــا  ولــــعل 
جائـحة كـورونا قـد وضعت الـعالقة
تـحدة والـص على ب الـواليات ا
احملك  فــاحلــرب اإلعـالمــيــة تــزداد
اســتــعـاراً بــيــنــهــمــا  والــصــ لم
تـسكت عـلى االتـهامـات االمـيركـية 
فـقـد ردَّ وزيــر خـارجـيــتـهـا وانغ يي
عـلى اتـهـامات واشـنـطن  والسـيـما
تـلك االيــحـاءات بــأن كـورونــا خـرج
من معهد علم الفيروسات في مدينة
ووهــان  مـقــرراً  " ان إلــقــاء الــلـوم
ـسـؤولـيـة عـلى الـصـ تَـهـرب من ا
وتــشــتــيت النـــتــبــاه اجلــمــهــور " .
وبالـعودة إلى كتـاب " التنـ األكبر
" جنـــــد ان بــــــدايــــــة االتــــــصـــــاالت
بـاشرة ب زعـيم الدبـلوماسـية ا
اميـركـيـ هـمـا ريتـشـارد نـيـكـسون
وكيـسنجر  ونـظيريـهما الصـيني

مـــاو تـــسي تـــونـغ وتـــشــو ان الي 
كـانـت في الـعـام  1972وقـد تُـوجت
ـــعــاهــدة سالم  " غــيــر مــعــلــنــة "
تـقـضي بـإنـهـاء احلـرب الـطـويـلة  "
ـعلنة " ب الـبلدين  وصدور غير ا
ثل بيـان شنـغهـاي الرسـمي الذي 
بـدايـة االعـتراف االمـيـركي بـالـص

وتـطــبـيع الـعـالقـات بـ الــبـلـدين .
والـيـوم  وبعـد مـا يـقـرب من نصف
قرن عـلى صدور ذلك الـبيـان  يعود
الـبـلـدان إلى نـقـطـة الـصـفـر  أو مـا
ــربع األول - كـــمــا هــو يـــســمى بـــا
مـتداول ب الـسيـاسيـ العـراقي
 –فـــبـــعــــد اربع ســـنــــوات من تـــلك
الـزيــارة تـوفي تــشـو ان الي مــطـلع
العام   1976حلقه مـاو تـسي تونغ
بعد تسـعة اشهر  وتـوفي نيكسون
في الــــــعـــــام   1994ولـم يـــــبـق من
ـعـاهـدة شـخـوص تـلك الـزيـارة  وا
عـلنة  وبيان شـنغهاي  غير غير ا
الدبـلوماسي األمـيركي الهـرم هنري
كـيسـنـجـر الـذي نـشـر مـؤخـراً مـقاالً
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في صحيفة وول ستريت قال فيه "
ان جـائحة كـورونا سـتغـير الـنظام
ي لـألبـد " داعـيـاً فــيه زعـمـاء الـعـا
الـعــالم أن ال يـنـشــغـلـوا بــاجلـهـود
ـواجـهة تـفشي لـحة  الـضخـمـة وا
الــوبـاء " عن مــهــمـة أخــرى مـلــحـة
تــتــمــثل في إطالق مــشــروعٍ مــوازٍ
لـالنـــتــــقـــال إلى نــــظـــام مــــا بـــعـــد

كورونا!.
البس الداخلية! بليون زوج من ا
بعـد تلك الزيـارة التاريـخية األولى
من نـــوعـــهـــا  تـــعـــاقـــبت زيـــارات
الــرؤســـاء األمـــيـــركــان لـــلـــصــ 
وبــعــضــهم زارهــا أكــثـر مـن مـرة 
مــثل بــوش األبن الــذي قــام بــأربع
زيارات  وكذلك باراك أوباما الذي
قــام بــثالث زيـــارات  وكــان يــولي
اهــتــمــامــاً خـاصــاً لــلــعالقــات بـ
الــبـــلـــدين  وكـــان آخـــرهـــا زيــارة
الـرئـيس دونالـد تـرامب  وطـيرانه
مباشرة بـعد انتهـاء زيارته لكوريا
الشمالية ولـقائه التاريخي مع كيم
جــونغ أون  إلى الـصــ مـصـرحـاً
انه مــــتــــشـــوق لــــرؤيـــة الــــرئـــيس
الصيني شي ج بينغ واالجتماع
بـه . غـيــر ان كل هــذه الــزيـارات لم
تسـفـر عن نـتـائج جـادة وحـقـيـقـية
ومـلـمـوسـة عـلـى الـرغم من تـوقـيع
اتــفـاقــات جتــاريــة بـ الــبــلـدين 
وذلك يـعـيــدنـا إلى أجــواء الـزيـارة
األولى لــنـــيــكــســون وكـــيــســنــجــر
مـسـتـشـار األمن الـقـومي في عـهده
إلى الـــصــ  إذ يـــكــتـب تــومــاس
فـريــدمـان عن تــلك الـزيــارة قـائالً :
عندما التقى كيسنجر وشو ان الي
رئــيس وزراء الــصــ  ألول مـرة 
فـي الــســـبـــعــيـــنـــيــات  لـــتـــرتــيب
الــعالقـــات االســتـــراتــيــجـــيــة بــ
البـلدين  اعـتاد كيـسنجـر أن يقول
عــلى ســبــيل الــفــكــاهــة  أن رجـال
األعـــمــال األمــيــركــيــ لم يــفــتــأوا
يـــضــــايـــقـــونـه بـــأحالمــــهم في أن
البس يـبيـعوا  " بـلـيون زوج من ا
الداخلـية " للـصينيـ ... ها ها ها
 ويــــــــعـــــــلــــــــو ضــــــــحـك رجــــــــلي
االســتـراتـيــجـيـة الــكـبـيــرين وهـمـا
جالسـان فوق مقـعديهمـا الوثيرين
. يـالـهـا من دعـابــة : أمـيـركـا تـبـيع
سـلـعـاً لـلـصـ الـشـيـوعـيـة  ولـكن
الفكاهة األكـبر هي أن تبيع الص
سـلـعـاً ألمـيـركـا  يـالـهـا من صـورة
هزلية مثيرة ! .  أغلب الظن أنه لم
يــكن يــخـطــر عـلى بــال كـيــسـنــجـر
يـومـهـا  ان األمـيـركـان سـيـتـلـقـون
بـعـد ما يـقـرب من نـصف قـرن على
تــلـك الـزيــارة  ســلــعــة صــيــنــيـة 
ســمـاهــا تــرامب مــتـعــمــداً بـإسم "
الفيروس الصيني " شملتهم مثلما
شـــمـــلـت أغـــلب بــــلـــدان الـــعـــالم 
وضــــاعت أحـالم رجــــال األعــــمـــال
األميركـي في بيع بـليون زوج من
البـس الـداخــلـيــة لــلـصــيـنــيـ  ا
مـــثــلــمــا ضــاع حــلـم نــائب رئــيس
الوزراء الـصيـني في السبـعيـنيات
لي الن كنغ الذي قال يـوماً : نسمع
ـتـحـدة تـريـد كـثـيـراً ان الـواليـات ا
االشــتــبــاك مع الــصــ  ولــكـنــني
لــــسـتُ عــــلـى يــــقــــ مــــا إذا كــــان
االشــتـبــاك يـعــني حــربـاً أم يــعـني
ارتباطـاً للزواج ? إذا أرد احلرب
ضـدنـا فــأحـرى بـكم أن حتــيـطـونـا
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ا ـكن ألحد إنـكـار هشـاشـة العـمـليـة السـيـاسيـة في الـعراق وهـذا ر      ال 
يعود ألسـباب كثيـرة منهـا حداثة الـتجربة وغـياب االرضيـة الصلـبة التي تـستند
عليـها واخلالف الـسيـاسي الذي أدى الى صـراعات طـائفيـة وإجتـماعـية.. وهذه
نصـرمة وبدل أن نشـهد إنحسـار هذه األسباب في رحـلة ا كانت أبرز سـمات ا
احلـكـومــة اجلـديـدة وتـراجـعـهـا بـدأت عـوامل صـراع أخـرى بـالـظـهـور بـعـد عـام

2018.
 �لـم تغيـر اإلنتخـابات العـراقيـة السابـقة والتي جـرى بعـضها في ظـروف ملتـهبة
ثلي غا ب  ناصب وا بنية على التوافق وتـوزيع ا شكل العـملية السياسيـة ا
ا أدى الى إسـتشراء الـفساد وهـدر األموال وغياب كونـات العراقـية الثـالثة  ا
ـشاركـة في إنـتخـابـات صار مـعالم الـتـنمـيـة اإلقـتصـاديـة وعزوف الـنـاخب عن ا

يعتقد بإنها إجراء شكلي لسلب خيراته فحسب.
ـشـروع الــسـيـاسي ألغــلب الـكـتـل احلـاكـمــة فال هي تـبـنـت مـعـادلـة    غـيــاب ا
سيـاسـية مـطـمئـنـة للـجـميع وال هي  إلـتـزمت بـبنـود الدسـتـور الذي صـوت عـليه
وجودة فـيه بأبشع صورة غالبـية الشعب الـعراقي.. بل إنها إسـتغلت الثـغرات ا

صالح شخصية! وأصبحت بعض فقراته خاضعة للتفسيرات تبعا 
    السيـادة العراقية لم تتخلص من الهيمنة الدولية ولم تتشكل عالقة متكافئة
ـشـتـركة نـاهـيك عن هـشـاشـة الوضع مع اجملـتمـع الدولي مـسـتـنـدة لـلمـصـالح ا
ـنـاطــقـيـة واإلصـرار عـلى ـذهــبـيـة وا الـداخـلي وعــدم اإلنـسـجـام بـ مــكـونـاته ا
ـركـزيـة اإلدارية وتـردي الـواقع اخلـدمي والتـنـموي يـضـاف الى ذلك الـصراع ا

على قيادة الدولة العميقة أدى الى اإلنفجار الكبير بوجه احلكومة اخلامسة.
عنية هدي وسط تـشظ كبير تـعانيه الكتـلة الكبـرى ا    جاء تكـليف السيد عـبد ا
بـالـتكـلـيف وحتـول هـذا التـشـظي الى صـراع كـبـير عـلى األرض إسـتـنـزف دماء
وأمـوال وتخـريب في الـبنى الـتحـتـية ادى الى إسـتقـالة احلـكـومة وإسـتقـواء كتل
شهد السياسي كان أخرى أصبـحت شريكة في القرار وبروز شخصـيات في ا

يفترض أن يكون منصبها بروتوكوليا!
طالبة بإصالحات ظاهرات احلاشـدة ا   لم تتـمكن احلكومة من الوقـوف بوجه ا
تـفـرج من الصـراع الدائـر على األرض سـيـاسيـة وإقتـصاديـة وإتـخذت مـوقف ا
وجـهة تـصول في االجواء سـيرة والصـواريخ ا العراقـية فـأصبـحت الطائـرات ا
تـضرب أهـدافـها مـتى شائت وصـارت احلـكومـة يـتيـمة تـبـحث عمن يـتـبنـاها فال

جتد أحدا.
هدي وكأنها أمواج في بحر    تباينت مواقف الكتل بعد إستقالة حكومة عبد ا
عـاصف فـلـم يـسـتـقـر لـهـا قــرار وظـهـر ذلك واضـحـا في تـكــلـيف الـشـخـصـيـات
هـدي فـرغم عالقات الـسـيد عالوي بـالـطبـقة الـسـياسـية ـرشحـة خلالفـة عبـد ا ا
وخـبـرته الـطـويلـة مـعـهـا لكـنه لم يـسـتـطع الـوصول الـى إتفـاق لـتـمـرير تـشـكـيـلته
كن الوزاريـة ورغم اجلهد السياسي والتغطـية اإلعالمية الواسعة لكن ذلك لم 

نشود. الزرفي من الوصول الى الهدف ا
   وصلنـا اليوم الى الـتكلـيف الرابع الذي يـبدو فيه أن هـناك شبه إجـماع على
تـولي السـيد الـكـاظمي رئـاسة احلـكـومة الـقادمـة مع ثـبات الـكتل الـسـياسـية في
كن من مـغا الـسلـطة رغم ـبنـية عـلى اإلستـئثـار بأكـبر قـدر  سـتراتـيجـيتـها ا
الظـروف التي تواجه البالد من تـفشي وباء كورونـا واألزمة اإلقتصـادية اخلانقة

بسبب إنخفاض أسعار النفط.
  لـعل الـكتل الـسـياسـيـة أدركت أن الـوضع الراهن ال يـتـحمـل اإلنتـظـار لتـكـليف
خــامس فــالــبالد بال مــوازنــة إحتــاديــة وقــد شـارفــنــا عــلى مــنــتــصف الــســنـة
والـعــراقـيـون مـحـجــورون في بـيـوتـهم والــرواتب تـكـاد تـتــوقف إن لم تـكن هـنـاك
مـعاجلـات إقتصـادية تـقوم بهـا حكـومة كامـلة الـصالحيات لـكن الوضع ال يـخلو

قامرين. قامرة وما أكثر ا من ا
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علماً  ولـكن إذا أرد االرتباط بنا
 فــإنــنــا أيــضــاً نــرحب بــذلك  ألن
الـفتـيـات األميـركـيات جـميالت ولن
نرفض أبداً  !! .   كانتونات محلية

ية ? أم قرية عا
نـظام مـا بـعد كـورونـا  ال يشـبه ما
قــبـله بــالـتـأكــيـد  فــبـعــد أن بـلـغت
ة مدياتها الواسعة  وحولت العو
ثـورة االتـصـاالت الـتــكـنـولـوجـيـة 
وتــطـــور وســائل االعـالم ووســائط
االتـصال اجلـمـاهيـري  الـعالم إلى
ـيـة  قـريــة صـغـيــرة  أو قـريـة عــا
بــحـــسب قـــول الــكـــنــدي مـــارشــال
مـاكلـوهان  ها هـو العـالم ينـكمش
عـلـى نـفــسه من جـديــد  وتـتــحـول
الدول إلى كانتونات محلية منعزلة
مــتــقــوقــعــة عـــلى نــفــســهــا بــدافع
اخلـــوف  ومـــتــــبـــاعـــدة فـي عـــالم
الـــواقع اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ونـــفـــســـيــاً
وانـسانـياً  وبـرزت مظـاهر جـديدة
من العداء العـنصري جتاه اجلنس
اآلسـيـوي األصـفـر  - الســيـمـا قـبل
انــتـشــار الـوبــاء إلى بـقــيـة أنــحـاء
الـعـالم  –والحـقـت سـيـاط وشـتـائم
ولــعــنــات الـســلــطــات الـشــرطــويـة
بـعـض أفـراد األقلـيـات الـديـنـيـة في
دول مــتـعـددة األجــنـاس واألديـان 
برح واالهانة وعرضتهم للـضرب ا
في أمــاكن عـبـادتــهم  حتت ذريـعـة
حــمــايـتــهم من الــفــيــروس . وهـذه
كــلـهــا وغـيــرهـا مــظـاهــر تـدريــبـيـة
مارسـة دكتاتـورية الدولة في دول
وقراطية وقراطية  أو شـبه د د
ـوقـراطـيـة  فـجاء   أو تـدَّعي الـد

الوباء ليكشف عنها الغطاء ! . 
واألمر لن يقتصـر على ذلك مطلقاً 
فـهنـاك إجراءات ومـظاهـر ستـصبغ
عـالم مـا بــعـد كـورونــا : تـشـديـدات
عـــلـى ضـــوابط الــــســـفــــر وبـــرامج
الهـجرة  وصـرامة في الـتعامل مع
ـهــاجـرين  وانـحـسـار واضح في ا
يـة  وتردد في منح السـياحة الـعا
تــأشــيـــرات الــدخــول وفي االقــامــة
وشـروط الـتـجـنـيس  ومـضـايـقـات
ــنـافـذ احلـدوديـة بـ الـدول  في ا
وفــقـر يــشــمل شـرائـح اجـتــمـاعــيـة
مـــتــوســـطـــة الـــدخل لـــيـــزداد عــدد
ي  الـفقـراء  وركود اقـتصـادي عا
وتـقلص الـوظـائف وفرص الـعمل 
ـاء  و ... وبــرمــيل نــفط بــســعــر ا
ـرة انــتــهــاكـات - مــســوغــة هــذه ا
ومقبولة دولـياً - حلقوق االنسان 
حلــريـــته وحــركــتـه  لــرزقه وأمــنه
واســتــقــراره  فـي حــله وتــرحــاله 
عـــــوضـــــاً عـن انـــــعـــــدام الـــــثـــــقــــة
والطمأنـينة  وزرع اخلوف والشك
والـــريــبـــة  بـــ اإلنــســـان وأخــيه
اإلنــسـان . أرجــو مــخــلــصـاً  أن ال
يـــحــدث شيء من ذلك  وأن يــعــود
ــنـــا  كــمــا كــان قـــبل جــائــحــة عــا
كـــورونــا  ذلـك الــعـــالَم الــذي كـــنــا
نـشـكـو منه ونـتـذمـر ونلـعـنه زهواً
وخـــيالءً وبــطـــراً .... وأن يــتـــمــكن
رجال األعمال األميركان  من بيع "
البـس الـداخـلـية بـلـيـون زوج من ا
لــــلـــصــــيــــنــــيــــ "  وأن يــــتـــزوج
الـصـيـنـيـون الـفـتـيـات االمـيـركـيات
اجلميالت  ويعود فيروس كورونا

إلى جوف التن األكبر !

{ بروفسور في الفلسفة

±π ≠ bO u Ë 5B «

تتعرض الـص في اآلونة األخيرة
الى انتـقـادات متـفـاوتة الـشـدة حد
تــوجـيه الــلـوم لـهــا من اطـراف في
اجملتمع الدولي بسبب ما يقال عن
ـبـكـرة لـوبـاء افـتـقـار مـقـاربـاتـهـا ا
صـداقية. كوفـيد- 19لـلشفـافيـة وا
المـة وقـد تـوجـهـت االنـتـقـادات وا
نحو احلكومة الصينية بحسبانها

سؤول األوحد عما جرى. ا
كـن توجـيه االنتـقادات ولـكن هل 
ــا من ـالمــة وجــهـــة اخــرى? ر وا
ـبـاشـرة ــفـيـد تـعـلــيق اإلجـابـة ا ا
واستبدالها بـإطروحة تبدأ بسؤآل
سؤولية على عاتق آخر; هل تقع ا
احلـكومة هـنا أم على طـبيعـة نظام
حــكم احلــزب الـواحــد? خـصــوصـاً
وإن وقـائع الـتــاريخ تـشـيـر الى أن
حــكـم احلــزب الـــواحــد لن يـــكــون
بــطــبــيــعــته ال بــإخــتــيــاره ســوى
حــكــــــمَ تــســلــطي.  وتــشــيــر تــلك
سـؤول الـوقائع الـى أن غالـبيـة ا
احلــكـــومــيـــ حتت حـــكم احلــزب
الـــــواحـــــد بـــــاخــــــتالف درجـــــات
مسؤولـياتهم تعـطي اسبقية أولى
ـوقـف الـقــيــادة الــعــلـيــا لــلــحـزب
واحلـكومـة منهـا وتبـحث عن شتى
الــســبـل إلرضــائــهـــا. كل شئ آخــر
ـا في يـأتي في أسـبـقـيـات تـالـيـة 
ـــواطن ومـــوته وألن ذلـك حــيـــاة ا
هذه االغلبيـة  ليست مسؤولة أمام

ــواطـنــ فال يـوجــد مـا تــخـشـاه ا
منهم. وهـذا منظور تـشترك فيه كل
األنـظـمـة الــتـسـلـطــيـة ولـكن درجـة
ـكن أن تتـفاوت من نـظام قـتامـته 

تسلطي الى آخر.
WOŠu  WÐd&

لنـأخـذ مـثاآلً حـدثـني أحـد الزمالء
ــوحـيـة قــائالً; "بـعـد عن جتــربـته ا
مضي سنـت أو ثالث على احلرب
مع إيران توجهت مع زمالء آخرين
نــحـو إعـداد دراســة بـشـأن كــيـفـيـة
ــنـهــجي اإلنــسـاني مع الــتــعـامل ا
األســـرى حــال عـــودتــهم الى أرض

الوطن. 
وقـد قـمــنـا بـاعــداد دراسـة عـلــمـيـة
شــامــلـة بــاإلســتـفــادة من دراسـات
ـشـابـهـة ـاثــلـة حـول الـتـجـارب ا
التي خبرتها أ أخرى مع مراعاة
خــصــوصـيــاتــنـا ورفــعــنــاهـا الى
مراجـعـنـا الـلذين رفـعـوهـا بدورهم
الى مراجعهم دون تـغيير وهكذا...
ولإلخـتـصـار بـعـد اكـثـر من سـنـة
جــاء تــوجــيـه بــتــكــوين جلــنــة من
ـــثــلـي عــدة وزارات فـــضالً عــلى
ــــثل عـن اجلــــهــــة الــــتي أعــــدت
الـــدراســـة و اخــتـــيـــاري ألكــون
ـــثـالً لألخــــيــــرة وكـــنـت آنـــذاك
ضــابـطــاً مـن فــئـة األعــوان ولــيس
الـقـادة ( في اجلـيش الـعـراقي فـئـة
الضبـاط القادة تبـدأ من رتبة مقدم

) بـيـنـمــا مـثـلت الـوزارات األخـرى
بــوكالء ومــديــرين عــامــ وكـانت
الــلــجـــنــة بـــرئــآســـة وزيــر اإلعالم
ـــفــروض أن وقـــتـــهـــا. وكـــان من ا
جميع أعضاء اللجنة قد إطلع على
الــدراســة ولــكـن االعــضــاء أخـذوا
يطرحون مقترحات من قبيل توفير
بــدالت (قــوط) بــاسـعــار مــنــاســبـة
ـركزية وأي لالسرى في االسواق ا
نـاشئ احسن واستـيراد سيارات ا
لـتـوزيـعـهـا علـيـهم مع تـوزيع قـطع
أراضي زراعــيــة وغـيــر زراعــيـة ...
ومـا شابه. الى أن إنـتـهت اجللـسة
االولى دون أن يــصــلـنـي الـدور في
احلــديث. وفي اجلــلــســة الــتــالــيـة
ساق استـمر احلديث علـى نفس ا
قـلت في نـفسي لـيس هذا مـا جئـنا
من أجـله فــطـلـبـت احلـديث وقـمت
ــا يــجب من مــراســيم في حتــيـة
جــهــود الـســادة اعــضــاء الـلــجــنـة
ومـقـترحـاتهم ولـكـني أوضحت إن
مـا جـاءت به الدراسـة من مـشكالت
تــــــــــخـص االســــــــــرى واســــــــــرهـم
واحتـيـاجاتـهم الـواقعـيـة التي هي
ــا طـرح; إذ يـجب أكــثـر تـعــقـيـداً 
الــنـظــر إلـيــهم أشـخــاصـاُ في أسـر
مــروا ومـرت أسـرهم في أطـوار من
عانات واإلستحـالة لذا علينا أن ا
نـعد أنفـسنـا إلستقـبال األسرى في
بــيـئــة ســلـيــمــة لـتــقــيـيم حــالــتـهم

دة من الوقت الصـحية والـنفسـية 
قــبـل لم شـــمــلـــهم مـع أســرهم وأن
نتهيـأ للتعامل مع تداعـيات نفسية
وأســـــريــــة مــــثـل ارتــــفــــاع أعــــداد
اإلضــطــرابــات الـنــفــســيــة وزيـادة
حاالت الطالق والنزاعات األسرية
وهـنا قاطـعني رئـيس اللجـنة قائالً
بغضب ( يب الـدكتور يفكر خارج
خط الـثـورة وهـذا تـفـكـيـر خـطـيـر
وهـو إهانـة لشـعب العـراق العـظيم
احملصن بـفكر الـثورة من االمراض
ــشـكالت األسـريـة... الـعــصـبـيـة وا
الخ ). فـإنـكمـشتُ وسـكتُ ولم أفتح
فــمي في اجلــلــسـات الــتـالــيـة ولم
يـــــغب ذلـك عن مالحـــــظــــة رئــــيس
الــلـجـنـة الـذي الــتـفت نـحـوي بـعـد
عـــدة جـــلـــســـات قـــائالً بـــلـــهـــجـــة
تصـاحلـيـة ( يبـ الـدكـتور زعالن!
أنا قصدي; تقع على عاتق الرئيس
حــفــظـه الــله ورعــاه مــســؤولــيــات
جسيمة وواجبنا أن نخفف عنه  ال
أن نــزيـده إنـشــغـاالً وهـمــاً لـذا قـد
أتـفق مـعك في بعض مـا قـلت ولكن
لـنـبـقـيه فـيـمـا بـيـنـنـا ). فـيـمـا بـعـد

اتـخـذت اللـجنـة تـوصيـات ال عالقة
لــــهــــا بــــالــــدراســــة وحــــتى تــــلك
الـتـوصـيــات لم يـطـبق مـنـهـا شئ."

إنتهى حديث الزميل.
وقع احلزبي اآلن على الرغم من ا
والوظـيفي الـذي كان يحـتله رئيس
الــلــجــنــة إال إنـه فــضل أن يــرضي
ــــســــؤول بـــدالً عـن الــــبــــحث في ا
مــشــكـالت واحــتــيــاجــات األســرى

األهم حلياتهم وحياة أسرهم.
 ‰ËR  lO uð

في تصوري إن شئ من هذا القبيل
سؤول في قد وقع للمسؤول أو ا
ووهـان الـصيـنـية; ’يـبـلّغـون لـو ما
يـبلّـغون ‘عـندمـا ظـهرت األصـابات
األولى  –وهناك اقاويل غير مؤكدة
حـول مـصيـر الـشـخص األول الذي
نـبه الى الــفـايــروس وخـطـورته -
ـا جـاء بـسـبب خـشـيـة والـتـردد ر
حتـمـيلـهم مـسـؤولـيـة تـلك احلاالت
حتى خـرجت االمور عن سيـطرتهم
ــــــا الى تــــــمـــــامــــــا ووصــــــلت ر
مـســؤولـ أعـلى حــاولـوا بـدورهم
ـعـلـومــات لـبـعض الـوقت إخـفــاء ا

ــكـن تــدارك االمــور ولــكن لــعــله 
عــنـدمــا آن أوان تـدخـل الـســلـطـات
العـليـا كانت عـجـلة الـوباء حتـصد
النـاس حصـداً وفات أوان إيقـافها
بدون تضحيـات جسيمة.ولعل شئ
من هــذا الــقــبـــيـــــــل كــان قــد وقع
قـبيل كارثـة شيرنـوبل. ولكن علـينا
اإلنــتـــبــاه الى أن الــصـــ لــيــست
كــوريـا الــشــمــالـيــة. إذ إن الــصـ
بحـسـبانـهـا التـاجـر األكثـر جنـاحاً
علـيه أن يحرص علـى سمعته وأن
يــعــزز عــلى الــدوام ثــقــة شــركــائه
ـصداقـيـته وسوف وزبـائـنه به و
يـكــشف غـالـبـاً عـن بـعض مـا خـفى
بـكـرة لكـوفـيد من مسـاق احلـيـاة ا
 –19 عارضاً أياد بيضاء ال شائبة
فيـهـا بـعد انـتـهاء االعـصـار. وهذه
األسطر قيد الكـتابة; اعلنت الص
تعديل عدد وفـيات كوفيد  19 –في
ـئة مـقـاطـعة ووهـان بـزيادة 50 بـا
عن الـعـدد الــذي كـان قـد اعـلن عـنه

سابقاَ.    

{ اختصاص في الطب النفسي
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ـعلـومات والـتكـنولـوجيـا ظهـر ما    نتـيجـة لـلمـتغـيرات الـتي أحدثـتهـا ثورة ا
علومات اإلستراتيجية والتي عرفها البعض على انها "اعمال يعرف بـحرب ا
تـقـوم بـهـا دول حتــاول من خاللـهـا اخـتـراق أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر والـشـبـكـات
الـتـابـعـة لـدولــة اخـرى بـهـدف حتـقـيق أضـرار بـالــغـة او تـعـطـيـلـهـا او سـرقـة
ـعلومـات شكالً من اشـكال الـصراع لذا عـلومات" لـذلك اصبـحت حرب ا ا
ـعـلـومـات اصـبح أحـد أهم األســلـحـة الـتي تـسـتـخـدمـهـا الـدول فــأن سالح ا
تقـدمة لتحـقيق اهدافهـا اإلستراتيـجية وفق ما أكـده ديفيد والسيمـا الدول ا
عـلومات هـو إحتمـال الوقوع ـهمة لـثورة ا جومبـرت بقولـه:"أن احدى اآلثار ا
علومات بوصفها علومات أي احلرب التي يتم خوضـها با الوشيك حلـرب ا

سالحاً او هدفاً رئيساً".
تحـدة االمريكيـة ان أكبر وأكـثر التهـديدات التي يـواجهها    ترى الواليـات ا
األمـن الـقــومي األمـريــكي في الـقــرن احلـادي والــعـشــرين هي قـضــيـة األمن
األلكتـروني وهذه التهديدات متأتية من الص اذ تعمل األخيرة على سرقة
معلـومات التجارة االمريكيـة ومعلومات وأسرار عسـكرية مع توجيه هجمات
ــنـظــومـة االلــكـتــرونـيــة لـشــبـكــات الـدفـاع الـكــتـرونــيـة تـعــمل عــلى تـعــطـيل ا

واألستخبارات االمريكية .
ؤثـرة في الـعالقـات ب عد قـضـيـة أمن االنتـرنت من أبـرز الـقضـايـا ا لـذلك تـُّ
ـتـحـدة االمــريـكـيـة) والســيـمـا عـام  2013 اذ أتــهـمت (الـصـ والـواليــات ا
ـتحدة األمريكـية الص بالـقيام بإعـمال جتسس لسرقـة معلومات الواليات ا
عسكـرية وجتارية سرية وقامت شركة مانديانت األمريكية لألمن األلكتروني
بـتقـد تقـرير إتـهـمت فيه اجلـيش الصـيني بـشن هـجمـات الكـترونـية واسـعة
ــتـبــادلـة بــ (الـصـ الــنـطــاق عـلى مــؤسـســات امـريــكـيــة أن االتـهــامـات ا
تـحدة االمـريـكيـة) تدلل عـلى وجـود تنـافس دولي عـلى ما يـعرف والـواليـات ا
بالذكـاء االصطنـاعي والقـوة األلكتـرونية وبـالتـالي إستخـدام هذه اإلمكـانيات
ـستـهـدفة الـى إستـخـدامات في تـنفـيـذ هجـمـاتـها وإحـتـمـاالت توجه الـدولـة ا
الـتطـور التـكنـولوجي واحلـصول عـليـها وهـذا ما اكـدته ريفـا جوجـون كبـيرة
ـعـهد سـتـرانـفـورد األمـريكـي للـدراسـات األمـنـيـة واإلستـراتـيـجـية احملـلـلـ 
بـقـولهـا "أن التـنافس بـ اقـطاب الـعالم ودوله الـصـغيـرة على أمـتالك أحدث
بـرمـجيـات الذكـاء اإلصطـناعي سـيؤدي الى صـراعات جـديدة بـسبب تـخوف
األطــراف الـدولــيــة من بـعــضـهــا" وبـالــتـالـي أن تـقــنـيــة الـذكــاء االصـطــنـاعي

واحلصول عليها أصبح حتدياً للدول الكبرى .
ـتـغـيـرات اجلـديـدة ـا تـقـدم فـأن االمن االلـكـتـروني يّـعـد من أهم ا إسـتـنـاداً 
ـؤثرة في العالقات (االمريكية  –الصـينية) بسبب أن إمتالك الـقوة التقنية ا
ـعرفـية هي قـوة إضافـية لـعنـاصر قـوة الدولـة الشـاملـة في القـرن احلادي وا
والعشـرين وهذا يعـني التأثيـر األقليـمي والدولي للصـ وهو الذي ال ترغب
ـستـمرة بـالـسيـطـرة والهـيـمنـة على ـتحـدة به في سـياق رغـبـتهـا ا الواليـات ا

النظام الدولي.
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نجز الشعري للشاعر الرائد حسب اعلن مدير عام الشؤون الثقافيـة العامة حس القاصد ان (الدار ستتولى طبـاعة ا
ا لـها من قـيمـة أدبيـة علـيا عـراقيا الشـيخ جعـفر وفـقا لـتوجـيه وزير الـثقـافة والـسيـاحة واآلثـار  عبـد األمير احلـمدانـي 
وعـربيـا) مـوضـحـا في بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الزمـان) امس ان (إن اإلجـراءات بـدأت بـالـتـعـاون مع االحتـاد الـعـام لألدباء
ـبـدع  لإلشـراف عـلى عـملـيـة الطـبـاعة ومـتـابعـتـها واخـراجـها ثـقـف وا والـكـتاب في الـعـراق  و تشـكـيل جلنـة من كـبـار ا

بالصورة التي تليق بالشاعر  .
عموري و  واللـجنة برئاسـة العالمة سعيـد عدنان  وعضويـة كل من : رئيس االحتاد العام لألدبـاء والكتاب في العـراق ناجح ا
نائب األمـ العـام الحتاد األدباء و عـضو مـجلس اإلدارة في دار الـشؤون الـثقافـية الـعامـة علي الفـواز و  رئيس حتـرير مـجلة

األديب العراقي أحمد مهدي الزبيدي) .
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وَالدّمْعُ يَعْتَنِقُ الْخُدودَ بِقُبْلَةٍ

              لكِنَّها حَزَّتْ عُرى الْأَوْداجِ
×

وَالْوَصْلُ حالَ الْفَجْرُ دونَ صَالتِهِ
             وَالشَّوقُ ذو نَجْمٍ وَذو أَبْراجِ

×
وَالشَّمْسُ تَسْقي الْبَحْرَ مِنْ أَقْزاحِها

           كَالريحِ إِنْ هَبَّتْ عَلى الْأمْواجِ
×

هذا الصَّباحُ عَواصِف أَخْبارُهُ
              أَوّاهُ مَنْ يَأْتي بِلَيْلٍ ساجي

×
لَوْعُ الْفِراقِ كَأَنَّهُ مَسْبِيَّة

           رَغْمَ الْقُيودِ تَلوذُ بِالْأَحْداجِ
×

يا أَيّها الْخِلُّ الْمُسافِرُ خِلْسَةً
           هَلّا رَحَلْتَ ضُحىً بِال إِزْعاجِ

×
عَجَباً لِمَنْ ذاقَ الْهَوى قَبْلَ الْمُنى

          هَجَرَ الصَّبا وَاخْتارَ لَفْحَ عَجاجِ
×

نَسِيَ الْعُهودَ وَبَسْمَةً قَدْ خِلْتُها
              ال تَخْتَفي في كُل لَيْلٍ داجي

×
ُ بِسِرهِ لكِنَّهُ الدَّهْرُ الضَّن

             حَتّى يَراكَ كَيائِسٍ أَوْ راجي
×
مَنْ يَأْمَنِ الدُّنْيا وَأَهْلَ نُكولِها

          قَدْ عُضَّ بِالْأَسْنانِ ذي الْأَفْالجِ
×

فَاحْتَطْ لِنَفْسِكَ هذِهِ سُبُلُ الْهُدى
            مُذْ خَلْقِكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجِ

×
لَوال التّأَسّيْ بِالنَّبِي وَآلِهِ

       ضَلَّ الْوَرى في الدينِ وَالْمِنْهاجِ..

×
يا مَنْ أَضاءَ حِباهُ في الْإِدْالجِ

                   حتّى غَشَتْني لَوثَةُ الْمُحْتاجِ
×
وَدْقُ اللَّمى في طَلهِ كَأَميرَةٍ

َ الْوَشْيِ وَالديباجِ                  تَخْتالُ بَ
×

وَالصَّبُّ في كَأْسِ الْمُدامَةِ تِيمَة
                تَصْبو إِلى الْإِيحاءِ كَالْحَلّاجِ

×
وَالْقَلْبُ قَدْ أَسْرى بِمَتْبولِ الْجَوى

              وَالرُّوحُ تَرْجو نَشْوةَ الْمِعْراجِ
×

ماذا جرى للناصريةْ? 
فاضتْ دما (كالغاضريةْ) 

لبستْ فمن حزنِ السوا
دِ مصاحفا  صارتْ نبيةْ! 

أعطتْ شبابَ نهارِها 
قربانُها دَين ودِيةْ

أعطيتِ أغلى حصةٍ
! وكتبتِ في أغلى هويةْ

نزفَ العراقُ أكابرا
أرواحهمْ فاضتْ حميةْ 

ا خلقـ فكأننا 
! نا طابع على األذيةْ

×××
ماذا جرى في الناصريةْ?

آمّ القصائدِ يابهيةْ
حزنُ الثكالى عندنا 

! حزن به تبكي الرزيةْ  

تُدمي القصائدُ جرحَنا 
صرنا لظىً للشاعريةْ

وتُ فينا ناعق  ا
نيةْ يحكي لنا عزْفَ ا ج

تشرينُ يأخذُ حصةً 
. هو هكذا دَينُ الهويةْ

فدمُ الشهيد نهاية 
للظلم في هذي البريّة ْ  

كل اخلناجرِ عندنا
قد خُضِبتْ بدمِ الضحيةْ

فبالدُنا منهوبة 
! مقتولة باألريحيةْ ج 
منذ احلس ع ونحن نقـ

تلُ كلما شاءتْ بليةْ
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ارسة حقـها بالزواج وأعطاء احلق
لـلرجل - وهـنا جنـد امراة غـير سـوية
قادهـا الوهم ألى فراغ الـعفة - والحل
لـــهـــا والحـــتى زواج عــــرفى - مع أنه
مــحـرم - النـه فى الـســر - عن نــفـسى
أقــول أرحم من هــذا الـزنــا الـعــلـنى -
لـست من أهل األخـتـصـاص لـكى أجـد
ـا ــثل هــذا احلــاالت ر حال جــذريــا 
تـعانى الـكـبت اجلنـسى تـعانى الـفـقد
الـروحى تــعـانى مــراهـقـة مــتـاخـرة -
تـعـيش فى مـجـتـمع شـرقى - ضـائـعة
بـ الــذكـورة واالنـوثــة - وغـفـلت عن
مـــراقــبــة الــله -- غــفــلت عن احلــيــاء
وأطلقت لروحـها األفتاء ثم السرد فى
واقـــعــــة أغـــتـــصـــاب - وهى لـــيـــست
أغــتــصــاب بل حتــرش - األغــتــصـاب
يـحـتـاج خـلــوة مـكـان لـيس بـهـا بـشـر
وأمــراة كـــبــيـــرة صــغــيـــرة اليــهم الن
احليـوان دائـمـا الينـظـر ألى الـقبح أو
ـيز بـ احلرام أو احلالل اجلـمال ال
صرخت معلمـة األجيال على صفحات
التـواصل - كنت أركب حافـلة وأخاف
عـلى مـؤخـرتى من األغـتـصـاب أخـاف
من نـــهـش حـــيــوان جلـــســـدى ورايت
أمــراة مــؤخــرتــهـــا كــبــيــرة ومــســنــة
واحلــافــلــة مــزدحــمــة والــرجل الصق
ـراة ولعـنـة الـله علي هـذه الـسـيدة بـا
راضــــيــــة أن يـــــنــــهـش ذاك الــــوحش
مـؤخـرتـهـا والـركـاب تـرى وتـلعـن هذا
ـراة فى حــالــة أسـتــمــتـاع احلــدث وا
رهـيب تبدو سـعيدة أنـها فريـسة لهذا
الــرجل وتــهــتــز وتـرجتف كــلــمــا كـرر
أغــتـصـابــهـا وتـمــايل بـنــا األتـوبـيس
حتقق مـتعة أكـبر والكل ينـظر لها فى
عجب حتى قذف الرجل على مالبسها
وأنــا أنــظـر وأتــعــجب - كـانــهــمـا فى

غـرفــة الـنــوم - وهى فى حــالـة نــشـوة
ونـحن نتفـرج والنقـول شيئـا - أحببت
أن أسرد فـضائح الرجـال مع النساء -
وأغـــتــــصـــاب األنـــثى فى مـــكـــان عـــام
وخـتـمت لــو كـنت مـكـانـهــا لـقـطـعت له
بـسكـ الـعضـو الـذكرى ---- وطـبـعا
كـانت حتـكى بشـكل مـفـجع وبـالـفاظ ال
تـلــيق بـامـراة كل من يـعـلق عـلـيـهـا من
الرجال - وتـكرمت فى أخر قولـها أنها
التـــخــشى فى احلق مـالم ولن تــســكت
ـوضع شـائك لكن عن ألـبـاطل رغم أن ا
الـسـاكت عن احلق شـيـطـان أخـرس ثم
أكـملت فـى اليـوم الـثانى بـقـية الـقـصة
ـراة بــعـد نـزل ذاك أنـهــا تـكــلـمت مـع ا

أل نفـسهـا لكن األن لـرجل والـعفـاف 
حتن وتــشــتــاق الى ذاك الــرجل الـذى
ـا تــرك فــراشـهــا وغـادرألى أخــرى ر
وجـد األفـضل أو الـهـجـرة الى بـلـد أو
أسـتــحـالــة الــعـشــرة بـيــنـهــمـا أو من
اآلصل تــــزوجــــهـــا لــــرغـــبــــة األســـرة
والعادات والتقـاليد والقبائل األسرية
ــهم أنـــهــا بــشــر حتـــتــاج ألى مــا - أ
يــحــتـاج الــيه الـرجـل - لـديــهـا بــنـات
صاريف - مراهـقات - تتحـمل عبء ا
عالوة على كبر سـنها والطبع سيئ ال
تـعـتـرف بـاخلـطــأ التـتـوب التـخـجل -
جـمــلـتـهــا الـشــهـيـرة الحــيـاء بــالـعـلم
ياكلهـا الضعف وحب الشهوات ----
ـــذا اليـــقـــدم وأعـــود أســـال نـــفـــسـى 
راة ---- ثل هذه ا اجملتمع العـفاف 
حــقـا اليــوجـد حــلـول -- نــظـرا لــكـبـر
سنها - لـكن الزواج لها أرحم من هذا
الــطــيـش عــلى صــفـــحــات الــتــواصل
األجـتـمـاعـى - البـعـض يـنـظـر لـلـمراة
بـعــد الـطـالق عـلى أنــهــا وقف خـاص
خاصـة اذا كان لـديهـا أطفـال - علـيها
أن تــكــون راهــبـــة ال تــتــزوج من أجل
سـولـية فى رعـاية أطـفـالهـا وحتـمل ا
حــ أهــمــال رغـبــتــهــا ومــنــعـهــا من

احليوان وترك تلك السيدة ونزلت من
احلـافلة وجـهت لهـا نقدا أن مالبـسها
مـبلـلـة وأنـها كـانت راضـية بـاألعـتداء
وسـعـيدة أيـضـا باجلـنس احملرم ومن
احلـديـث مـعـها فـهـمـت الـقـصـة وأنـها
مـظـلـومــة وكـانت حتت الــتـهـديـد وأن
الـرجل بلطـجي كان يـغرس لهـا سك
فى فـخــدهـا وقـالـت أنه مـســلح خـطـر
واليـهم أن يـسـجن مـرة أخـرى وعلـيك
نافى الـسكوت والـرضا بـهذا العـمل ا
عـلمة لـآلداب واألخالق أصفق لهـذه ا
أوال األتـــوبــيس مـــزدحم بـــالــركــاب -
البـســهـا وكـذلك الـرجل أذن ـراة  وا
حتــرش وهــذا شئ وارد فـى مـجــتــمع

أنـحـرف بـعـيداعـن األخالق وأنتي أول
من أنـحــرف عن الـذوق الـعـام - ثـانـيـا
كان وكثرة الـناس يجعل من العيون ا
لــصـــوصــا عـــلى األبـــطــال فـالمــتـــعــة
والشهـوة - حـتى الـشـيطـان يـوسوس
لـلنـاس بـالـقتـال - اليـوجد شـهم عـنده
كرامة يرد هـذا الرجل عن نهش عرض
ـراة - أنت كـمـا قـلت سـاقطع له هذه ا
ــشــاهـدة ---- وظل فــكــرك شـاردا بــا
فـقط وماتبـقى من سرد غـير واقعى أن
كل ركـــاب احلــافـــلــة بال نـــخــوة وأنت
أولـــهم - لــيـس لــديك لــســـان يــشــجب
يـــصــرخ يــعــلــو مع احلـق لــيس لــديك
ثــورة عــلى قـلــة األدب - كـان بــوسـعك

راة معا - حشد الركاب لضربه هو وا
نـعم ضـرب االثـنـ مـعـا أن كـان حـدث
ذلك تسـتحق الضـرب وباحلذاء عـندما
ال يـعـوض عنـدما يـسرق أى يسـرق ا
شئ غـيـر الــشـرف يـعــوض - الـكـرامـة
ـراة ـال - وتـلك ا والـشـرف التــقـدر بـا
اذا رضيت بهذا العمل السافل بحاجة
وجـود سـكـ فى فخـدهـا واخلوف من
القـتل - أقدم لها الـتعزية فـعال النجاة
وت من الفضائح أفـضل من النجاة با
- واألفـضل أن تمـوت بكـرامة وبـشرف
خـيـر من تـمارس اجلـنس فى أتـوبيس
عـــام حتت عــ الــبــشــر والــعــالم كــله
قـصتك معـلومة لـلجميـع - ويكفى عدم
الـــغــضب أو الــنــفــور من هــذا الــعــمل
ـقـزز هـذا حدث فـى أتـوبيـس عام -- ا
حترش والـواقعة يتـهز له عرش الله -
والبـشر فى جـ وخوف من البـلطجي
والحــول والقـوة اال بــالــله  أقــول لــكل
أمراة تـسرد قـصص من أجل اآلثارة -
-- خـافى الـلـه  أقـول لـكل أمـراة تـريـد
الزواج أسمـحوا لها بـالعفة افضل --
-- أقـول لــكـل من رضــيت أن تــتــعـرى
وتنتهك حرمـة جسدها أمام اجلميع -
الـيك قـصـة رائـعـة - وحـقـيـقـة - حـدث
أنفـجار فى دولة نـتجيـة عمل أرهاربى
بـشع وهنـاك أمـراة فـضـلت أن حتـترق
والتـظـهـر عـاريـة فـضلت تـاكـلـهـا الـنار
واليــرى أحـــد جــســـدهــا -- أنـــهــا من
النـبالء والشـرفـاء شهـيدة بـاذن الله -
ـا لـيس له وجود وأنت سـكـ فـقط ر
ـــا يـــتـــرك جــرح وان شـق اجلـــســد ر
شاعر الـذى اليلتئم أفضل من جرحـا ا
أبــدا----- وصـدق من قـائل -(إِنَّكَ لَـا
تَـهْدِي مَنْ أَحْـبَبْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَن

يَشَاء ) صدق الله العظيم.

أين ذهب احلـيـاء عـنـد الـنـسـاء وأين
صـوت الــضـمـيــر عـنـد ألــرجـال شـأن
األنـــســـان مـــثـل احلـــيـــوان تـــمـــامـــا
شـــــهــــــواني ورغـــــبـــــة فـى اجلـــــنس
وهـواجس عـشق وحـن ألى كل شئ
محـرم - وأمراة قاتـمة الوجه سـفيرة
لــلـشــيــطــان جــعــلت صــوت اجلــسـد
مـدويــا جـعـلت أعـضـاء األنـثى فـخـرا
وعــزة جــعــلت من اجلــنس مــفــردات
ولغة عـصرية وأعطت للـزيلة مساحة
من الصوت الذى يجتمع حوله ذباب
الـقـمـامـة - عـندمـا أنـكـمـش جـسـدها
بالطالق وكبر السن ومداعبة الرجال
ــبــالغ فــيه أصــبـحت لـهــا بــالــغـزل ا
تهوى حودايت اجلنس الشاذ وتنزع
قشر العـهر على مهل وتمـيز سلوكها
األنثوي بعدم احلياء فى كل شئ مرة
ـراة فى ــطـالـبــة بـحق ا تــدعـو ألى ا
احلصـول عـلى اجلـنس وتـارة تـكتب
ـعاشرة روحهـا لروح غائبة فضائح 
وتــقـول مــجـرد حــلم --- حــقـا أنــهـا
صبية -- مـاذا نفعل أمام غزو فكر ا
االباحـيـة فى عـالم االنـتـرنت ووجود
سـيـدات مع األسـف يـعـشن احلـرمـان
رغم أنــهــا فـى يــوم مــا كــانت زوحــة

السماء قريبة..
فهلموا نصلي ونبتهل

لـــوطن تــســـتــحـم الــشـــمس بــ
راحتيه

وقداس جلب الشعب غنى القا
السماء قريبة..

فهلموا نبتهل لالنسان
للسهل
للوادي

للرواسي  
للنخيل الباسقات
سلّة لقوان ا

لقالع اشرقت فيها احلضارة
وحروف طرزت وجه الدنا
الماسٍ لها غنت شهرزاد

ودالل استفاضت
القا من كهرمانة
لصباحات بالدي

نتلوا التحية ونتلوا السالم
على نوارس دجلة
ونواعير الفرات

على رفوف الطيور التي
امتطت صهوة السحاب

وهللت ونادت
حي على احلياة

حي على دموع االمهات
حـي عـــلى دمـــاء اعـــتــلـت عــرش

الشهادة
وقرب لعيون االرض غنت

تلك اسراب النوارس
زفافها عند السماء

والسماء قريبة..فهلموا نصلي.
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ـؤمل عـرض فـيـلم (اغـمض عـيـنيك من ا
جــيـــدا) عـــلى قـــاعـــة مــنـــتـــدى شـــبــاب
الـزعـفـرانيـة بـبـغـداد بـعـد الـتخـلص من
فــايــروس كـورونــا وعــودة احلــيـاة الى
طـبـيعـتـهـا وهـو من االفالم الـقـصـيرة 
فكـرة واخراج علي الـبيـاتي الذي قال لـ
( الـزمـان) ان ( فكـرة الـفـيـلم تـدور حول
مـجمـوعـة اطفـال يتـجـمعـون حـول مكب
لـلــنـفـايـات ويـقـيـمــون حـفال مـوسـيـقـيـا
ـكب وكـان حـلـما وبـاالت مـدورة داخل ا
يسـعـون لتـحقـيقه كـذلك الـفيـام يتـحدث

‰uGA  ÊU U¹

QDš bO UÐ

¡UOý_ …UO(« bOF¹ Î«bOł pOMOŽ iLſ√ rKO

WOŠöB « WON²M

ÎUO½Ëd²J √ UN{ËdŽ ÂÒbIð WO*UF « «dÐË_« —Ëœ

 U½Ë—u  —UA²½≈ qþ w
عـروضـهـا مـبــاشـرة عـلى شـاشـات
ـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــلـــــفــــــزيـــــون وا
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة.و فـي دار األوبــرا
لكية في فرساي في فرنسا  قدم ا
قائد األوركـسترا فرانسـوا كزافييه
روث مع فـرقـته مـؤخـرا عـرضـا في

{ بــــــــــــــاريـس (أ ف ب) - فـي ظـل
سـتـجد تـفـشي فيـروس كـورونـا ا
جلــأت دور األوبــرا حـــول الــعــالم
ـؤسسات إلى اخليار كغيرها من ا
الـرقــمي لــتــبـقـى عـلى تــواصل مع
اجلـمـهـور وأصـبـحت تـبـث حـالـيا

ــــوســــيــــقى والــــفن قــــامـت بـــدور عن ا
البطـولة فـيه طفلـة اسمهـا فطومـة تقوم
بــصــنع االت مــوسـيــقــيــة من الــصـحف
ــــكب لـــكــــنـــهم ـــرمــــيـــة بـــا واجملالت ا
يصـطدمـون بشـخص يدعى حـبش وهو
يــرفض حـبش اعــطـاءهم زعــيم لـلــمـكب
قـطـوعات اجملالت لـكن عنـدمـا يـسمـع ا
ـاذا عـنـدما ـوسـيـقـيـة يـسـال فـطـومـة  ا
تـعــزفـ تـغـمــضـ عـيـنــيك فـتـقـول هل
يـوجد شـخص يـحـلم وهو فـاحت عـيـنيه
وبـهــذه الـلـحـظـة يــقـرر حـبش ان يـكـون
ـايـسـترو مـعـهم بـعـدما اعـطـوه عـصـا ا
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مـثل التركي  جـان يامان في يجسـد ا
مــســـلــســـله اجلــديـــد  الــســـيــد خـــطــأ
شـخــصـيــة أوزغـور وهــو صـاحب نـادٍ
لـيلي يـلـتـقي بفـتـاة جمـيـلـة وبسـيـطة لم
تــضــحك في حــيــاتــهـا أبــداً لــلــرجـال.
وكان جـان يامـان شنّ مؤخـرا هجـوما
نـتج العـرب وقال(يظـنون اننا على ا
سلـعة رخيـصة فـيقدّمـون لنـا عروضًا
ــشــاركـة فـي اإلعالنـات تــافــهـة مــثل ا
الرخيـصة أو إفتـتاح مطـعم أو العشاء
مع الــنــسـاء).وإعــتــبــر عـدد كــبــيـر من
ــمـثل الــتـركي ــتـابـعــ انه يــقـصـد ا ا

بوراك.

حذت حـذو محـطة (مـيتـزو) قنوات
ومــنــصــات وتــطــبــيــقــات عـدة وال
يـــقــتـــصـــر بــثـــهـــا عــلـى احلــفالت
ــبــاشـرة بل هـي تـعــرض حـفالت ا
ة مسجلة كما هناك وعروضا قد
ـبـادرات الــفـرديـة كـعـازف بــعض ا
ــاني الـروسـي إيـغـور الـبــيـانـو األ
ليـفـيت الذي يـبث على حـسابه في
(تويـتر) فيـديوهات له مـباشرة من
مــنـزلـه إلسـعــاد نـحـو  60ألــفـا من
مــتــابــعــيه.ومن غــرفــة اجلــلـوس 
ـيتـزو سـوبرانـو األمـريكـية غـنت ا
ـغني جـويس دي دونـاتـو بـرفـقـة ا
الـبولـندي بـيوتـر بيـزاال مقـتطـفات
اسـينيه مـباشرة من أوبرا ويـرثر 
عــلى (إنــســتــغــرام) و(فــيــســبـوك)
مستغـل الفرصة لـطلب التبرعات
لـلـمـسـارح وفـرق األوركـسـترا.وفي
فـرنـسـا نـشر عـازف الـكـمـان رونو
كـابـوشــون مـقــطع فـيـديــو له عـلى
(تويتـر) وهو يعزف حلـنا لدفوراك
بـاسـتـخـدام تـطـبـيق (نـوماد بالي)
الذي يسمح لعازف أن ترافقه فرقة

صـالـة غـاب عـنـهـا اجلـمـهور إال أن
الـتـصـفيق كـان حـاضـرا في مـنازل
ــوسـيـقى عـشـاق هــذا الـنـوع من ا
الـكالسيـكيـة اجملـبرين عـلى البـقاء
في بيوتهم في خـضم أزمة انتشار
ــســتـجــد. وقـد فــيـروس كــورونـا ا

أوركسترا افتراضية.وأطلقت قاعة
ال فــيالرمــوني فـي بــاريس شــعــار
(إذا لـم تــــــأتِ لالســـــــتــــــمــــــاع إلى
ـوسـيــقى سـتـأتي ـوسـسـقـى فـا ا
إلــيك)  مـــعــلــنــة أن كل حــفالتــهــا
الــسـابــقـة مـتــوافـرة عــلى تـطــبـيق
فيالرموني اليف إضافة إلى قوائم
ـــتـــحــفـــهــا وزيـــارة افــتـــراضـــيــة 
لـــلـــمـــوســــيـــقى عـــلـى مـــوقـــعـــهـــا
اإللــــكـــــتــــرونـي.. واعــــادت أوبــــرا
مـتـروبــولـيـتـان فـي نـيـويـورك بث
إنـتاجـاتـهـا مـجـانـا عـلى مـوقـعـها.
ـثل كـل من أوبـرا فـيـيـنا وتـقـوم بـا
وأوبــرا مــيــونـــيخ وذهــبت أوبــرا
ســتـــوكــهـــولم إلى حـــد بث عــرض
ـدة فــالــكـيــري لـفــاغــنـر مــبـاشــرة 
خـمـس سـاعــات (مع اســتــراحـات)
عـلى موقـعهـا.أما أوركـستـرا برل
الـفلـهـرمونـية الـعـريقـة فقـد أتاحت
ــوســيــقـى الـكـالســيــكــيـة حملــبي ا
ـــدة شــهــر إلى الــولـــوج اجملــاني 
خدمة قـاعة احلفالت الرقـمية التي

عادة ما تكون مدفوعة. 

ـأسـاة الى احلـلم من الـفـيـلم خـرج من ا
وسيقى والغناء ومعاناة اطفال خالل ا
العـراق والعالقـة ب الـثقـافة والـتعـليم
ومـشـاركة  150فـلـما قـسـمت الى ثـالثة
اقسـام وفـاز الفـيـلم العـراقي عن الـقسم
الـثـاني اخملـصص لـصنـاع الـسـيـنـما ).
وعن الـفيـلم قـال الـناقـد سـالم شـدهان (
حـــصــد الــفـــيــلم االعــجـــاب كــونه اعــاد
احلــيـــاة مـن خالل اشـــيــاء مـــنـــتـــهـــيــة
الـصالحـية وتـدويـر الـنـفـايات الى االت
مـوســيــقــيــة وكــانت الــفـكــرة مــتــمــيـزة
ـوت والـقذارة الى اخـرجتـنـا من عـالم ا

كمن اصـبح له الة مـوسيـقيـة ) ويضيف
( لـقد واجـهـتـنا صـعـوبـات عديـدة مـنـها
ماديـة ومعنـوية وابـطال الـفلم هم طـلبة
ـوسـيـقـيـة واالطـفـال من قـسم الـفـنــون ا
بــــيت الـــعـــراق االمن لـاليـــتـــام وامـــاكن
ـســرح الـوطـني الــتـصـويــر نـفــذت في ا
والـرافـدين اضـافــة الى مـكب لـلـنـفـايـات
مـعـد لـلـتـصـويـر واكـثـر مـشـاهـد الـفـيـلم
صورت بكلـية الفنون اجلـميلة .و شارك
ـهــرجـانــات ونـال الــفـيــلم في عــدد من ا
ـهـرجـان جـوائــز مـنـهـا افـضـل اخـراج 
القاهرة و اثـار هذا الفوز االهـتمام كون
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ـمـثـلة { مـدريد  –وكـاالت - نشـرت ا
اإلسبانية ماريـا بدرازا جنمة مسلسل
الــدرامــا اإلســبــاني (ايــلــيت) صــورة
ـنزلي وهي جديـدة من داخل احلـجر ا
تــرتــدي مـالبس بــالــلــون األزرق وقــد
ـتابـعون عـن اعجـابهم بـجـمالـها عبـر ا
فــتــخـــطت الــصــورة مــلــيــون مــعــجب.
ـشاهد واشتهـر (ايلـيت) بالعـديد من ا
التي تظهر بجرأة كبيرة تفاصيل حياة
راهـقـ وقصـة كل مـنهـم باإلضـافة ا
إلى تــــصـــنـــيـــفه + ?18لـــلـــعـــديـــد من
ـوسم الــثـالث كـان ـتـابــعـ إال أن ا ا
ـشـاهـد وركـز خـالـيـا من أغـلب هـذه ا
ـشاكل التي أكثر عـلى حياة طالب وا
يــتــعــامــلــون مــعــهــا بـشــكـل أكـبــر عن
ـواسم الـسـابـقـة باإلضـافـة إلى ذلك ا
مـــوت (بـــولــــو) صـــديـــقـــهم أدى إلى

تماسكهم من جديد.
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رئـيس جـامـعـة الـقـادسـية شـارك في فـعـالـيـات افـتـتاح
ـنـصـة احملـفـل االلـكـتـروني الـعـلـمي الـدولي الـسـادس 

قام في ماليزيا. اريد وا
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مــديـر قــسم الــفـرق الــفـنــيـة في
ـــوســـيـــقـــيــة دائـــرة الـــفـــنـــون ا
الـعراقية سجل أنـشودة بعنوان
(اجلــيش األبـيـض) من أحلـانه
وغـنائه وكـلـمات الـشـاعر راسم

كمال.

 œ«bI*« w×²  bL×

القاص السوري صدرت له مؤخرا رواية بعنوان (فوق
األرض) عن مكتبة الطلبة اجلامعيّة في إربد.

 l³ « ÍbFÝ

الـصــحـفي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة
لـوفـاة والـدة زوجـته سـائـلـ الـله تـعـالـى ان يـسـكـنـها

فسيح جناته.
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اخملرج الـسوري عرض فيـلمه (ثمان وثـمانون خطوة )
ضـمن عــروض (الـسـيــنـمـا في بــيـتك) الــتي أطـلـقــتـهـا

ؤسسة العامة للسينما السورية. ا
 «œUOŽ b¹“

مـديـر مــركـز الـدراسـات اإلسـتـراتـيــجـيـة في اجلـامـعـة
األردنـيــة شــارك في حـواريــة حــول الـتــعـلــيم عن بــعـد
عقـدها مـنتـدى عبـد احلمـيد شـومان الـثقافـي ادارتها

اإلعالمية هبة احلياة عبيدات.
Íb¹e « tÞ

ـاضي في دورة ي الـعـراقي شـارك الـثالثـاء ا االكـاد
(صـنـاعـة الـقـدوة الـعـلـمـيـة في ضـوء نـظـريـات الـنـأثـيـر
اجلمـاهيري) الـتي اقيمت عـلى هامش فعـاليات احملفل

العلمي الدولي.
rOEF « b³Ž ÊUNOł

مـثلـة الـسوريـة  اعلـنت اعـتزالـها الـفن بـشكل نـهائي ا
فـي رســـــــالـــــــتـه عـــــــلى احـــــــد مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
وكـان آخـر أعــمـالـهــا مـسـلــسل (مـذنـبـون االجـتـمــاعي
ـــوسم الـــرمـــضـــاني في أبـــريـــاء) الـــذي عـــرض فـي ا

عـــــــام 2018
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ـطـرب اللـبنـاني عامـر زيان اصدر ا
أغـنـيـة )تغـيـرت كـتـيـر( وهي شارة
مثل مسلسل)لو ما إلتقينا بطولة ا
ـمـثـلـة سـارة أبي يـوسف اخلـال وا
كــنــعــان وســـيــعــرض خالل شــهــر
بارك. األغـنية من كـلمات رمضـان ا
أحـمـد مــاضي أحلـان دوغـو كـيـلش
توزيع ناصر األسعد وتولى إخراج
كليب األغـنية ايلي رمـوز وستكون
األغـنــيــة ضـمن ألــبــوم عـامــر زيـان
اجلديـد. )لو ما إلـتقـينا( يـجتمع به
ــمـــثــلــة ــمـــثل يــوسـف اخلــال وا ا
لـلــمـرة االولى?سـارة أبي كــنـعـان?
فـي بــطـولــة عــمل درامـي وتــشـارك
ــمــثــلـ فــيه نــخــبــة كــبــيــرة مـن ا

. اللبناني
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ــصـــري مــحـــمــد كـــشف الـــفــنـــان ا
الشـرنوبي مـصير اإلحـتفـال بزفافه
على خـطـيبـته  راندا ريـاض والذي
قبل قرر إقامـته الشهر ا كان من ا
ّ تأجيله إلى أجل مشيراً إلى أنه (
غــيـر مـسـمى بـســبب أزمـة إنـتـشـار
فـــيــروس كـــورونـــا). ومن نـــاحـــيــة
أخرى أعرب الـشرنـوبي خالل لقاء
تــلـفــازي (عن حـبه الــشـديــد حملـمـد
صـالح العب فـــــريـق لـــــيـــــفـــــربــــول
ومنـتـخب مصـر) موضـحا أن( رقم
ــحــمـد صـالح دومـا) 11 يــذكــره 
قـائـال: (أنـا من عـشـاقـه وأفـتـخـر به
كـونه مــصـريــا فـأصــبح مـثــله مـثل
األهــرامــات عــنــد الـغــرب). الى ذلك

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - تسريب
رسـائل شـخـصـيـة وفاضـحـة قـد يـنهي
ـيـة كـاردي بي من زواج الـنـجـمـة الـعـا
مـغني الراب أوفست نهائيًا وذلك بعد
زعـم شـاي المور أن (حـبـيـبهـا الـسابق
ـمارسـة عالقة معه أوفـيست طـالبـها 
لـلـمـرة األخـيـرة في شـهـر حـزيـران عام
وذلـك فـي فــــــــتــــــــرة زواجـه من 2018
كـاردي بي التي كانت حامل بطـفلتهما
كــالـتــشـر). ونــشـرت شــاي المـور عــبـر
صـفــحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع
الــتـواصل اإلجـتـمـاعـي رسـائل نـصـيـة
جتــمـــعــهــمــا وعــلّــقـت بــالــقــول(كــنت
سـأمتنع عن النشر لكن هو وزوجته لم

يـتــعـامال بـاحـتـرام بـعـد أن حـاولت أن
أكـون ودودة ومتـعاطـفًة.. اكـتشفت في
نـــفس الــوقت الــذي أدرك فـــيه الــعــالم
أنـهما كانا مـتزوج ومنذ ذلك احل

عزل نفسه عني).
ي ـغني الـعا عـلى صـعيـد آخر أشـار ا
سـام سـمـيث الى انه مـصاب بـفـيروس
كــورونــا وكـتـب سـمــيث عــلى حــسـابه
اخلــاص عـــلى احــد مــواقع الــتــواصل
االجــتـمـاعي: (لم أقـم بـعـمل أي فـحص
ـرض. لــكـنـني مـتـأكــد أنـني أصـبت بـا
ســأتــظــاهـــر بــأنــني أصــبت به ألن كل
األمـور الـتي قـرأتـهـا عـنه كـانـت تـشـير

أنني اصبت به). 
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ال تـــبـــالغ فــيـــمــا تـــنــتـــظــره مـن اآلخــرين وحتـــكم في
انفعاالتك.رقم احلظ 2
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 احــتــرس من دخـالء يــعــرضــون عالقـــتك بــشــريــكك
للتوتر.يوم السعد االحد.

Ê«eO*«

تتعـامل بحكمـة مع من حتب. تعقد صـداقات ولقاءات
جديدة.رقم احلظ 9
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ـقاومـة رغبـتك في انـتقـاد اآلخرين  يـنصـحك الفـلك 
وإصرارك على نصحهم. 
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 قد تنجح اليوم في التخلص من ارتباط متسرع يثقل
كاهلك.رقم احلظ .3
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 تميل لـلتكاسل حـتى الرابعـة عصرا وعـليك أن تكون
ساء. يقظا وكتوما في ا
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تتـوق للـسفـر أو للـمغـامرة وتمـيل لـلتـخطيـط أو للـقيام
برحلة مع األصدقاء.
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 تتعـامل مع من حتبهم بلطف وتقف بجـانبهم.الكتمان
افضل في هذا اليوم .
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 تــشــغــلك أمــور مــالـيــة أو تــتــفــاوض بــشــأن حــقـوق
متأخرة.يوم السعد الثالثاء.
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االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 
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 ال تـتـردد في طـلـب مـشـورة اخلبـراء فـالـيـوم مـنـاسب
لالستفادة من خبرات اآلخرين. 
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االقتـراحات اجلـديدة التـي دارت في رأسك ستـبصر
النور االسبوع القادم .

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا

(شخصية عربية):
 1-قوان

 2-الة موسيقية وترية
 3-حواجز
 4-زوجة

 5-مدينة مصرية
 6-اسمخ مطربة عربية قديرة

 7-من سور القران الكر
 8-دولة عربيية
 9-شهر ميالدي
 10-الضغينة
 11-نهر اوربي

 12-اتيه 
 13-شجاع

ـــوســـيـــقى واحلـــيـــاة من خالل عـــالـم ا
حتــويـل االطــفــال الــذين يــبــحــثــون في
القمـامة الى فرقـة موسيـقية يـصفق لها
اجلــمــهـور واســتــطـاع اخملــرج ايــصـال
رسالته من خالل عدة لقطات ومشاهد 
فـضال عـلى االشـارات الـرمـزيـة اخملـفـية
ـتــحــكـمــة بـأحالم من خـالل الـســلـطــة ا
ومصـير النـاس وكذلك اخـتيار الـعنوان
مهم جدا.. اغمض عيـنيك جيدا وتمسك
ــوسـيــقـى الــتــصــويــريـة بــحــلــمـك و ا
ؤثرات الصـوتية كانت مـوفقة ايضا وا
ومنسجمة مع الفيلم وصوراحداثه ) .

نزلي وسيقى اإلوبرالية تستقطب عشاقها في احلجر ا ا
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 الفنانة العراقية رحمة رياض عبر قناتها اخلاصة عبر
ليون مشترك بفترة زمنية ال تعد طويلة. وذلك بعد يوتيوب ا
تصدّر اغنيتها (وعد منّي) بأكثر من 140 مليون مشاهدة و

(ماكو منّي ) التي تخطت ال 40 مليون مشاهدة بعد
شهرين من اطالقها. ونشرت رياض فيديو طريف على

عجب من مختلف ناسبة هذا النجاح يجمعها با يوتيوب 
البلدان وعلقت عليه بـ (جناحي دائما يكمل بيكم.. شكرا
على محبتكم). والالفت أن رياض كانت وما زالت قريبة من
نزلي إذ حترص على التواصل اجلمهور في فترة احلجر ا

مع محبيها عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم.
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محمد الشرنوبي
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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ال يوجـد شيء مستحـيل احلدوث في عـالم االقتصاد
ية تتـأثر باحلروب واالزمات ما دام مرتـبطاً بسوق عـا
تحدة صاحبة والكوارث . والدول الكبرى كالواليات ا
احـتـكـارات عـظــيـمـة في مــجـال الـطـاقــة ومـسـاراتـهـا
تـسـتـطـيع أن تنـهض بـسـرعـة من نـكـسـة أصـبح فـيـها
سـعـر النـفط ال يسـاوي شـيئـاً بل عـليك أن تـدفع لكي

تبيعه .
أمّــا الـدول الـتي اقــتـصـاداتـهــا كـالـبــقـاالت لـهـا دخل
ـمكن يومي ال ظـهـيـر له وال سـند مـثل الـعـراق فـمن ا
ـح الـبـصـر لـو تـعـرض سـعـر أن يـنـهـار كل شيء في 
النـفط أو انتاجه أو طـرق تسويقه النـهيارات عـظيمة ال
توجـد في احلـسابـات الـتقـليـديـة في بـغداد . فـما زال
سعر النفط العراقي ضـمن أوبك بسعر منخفض لكنه

ليس معدوماً .
هذه منـاسبة لـنعيد فـيها القـول انّ األهم من النفط هو
استثمار عائداته وعـدم تركها تذهب سدى في مجرى
االستهالك الـيومي للرواتب ومـصاريف الدولة التي ال
تـعــرف الــتــرشــيــد والــتــقــشف إالّ في الــكالم  أو في

مواقف معينة .
التفـكير بحمـاية مصادر الطـاقة قد يكون شـأناً محلياً
غــيـــر دولي في يــوم من االيـــام   ومن هــنــا يــجب ان
تكـون عملية انـتاج النفط كـافية لقـيام صناعـات محلية
وسـد احلــاجـة االسـتـهالكــيـة جلـمـيع مــجـاالت الـعـمل
واحلــيـاة في الـبــلـد  وجـعل االسـتــثـمـار الــنـفـطي هـو
ـســانـدة الـعـمـلــة الـوطـنـيـة مـصــدر الـعـمـلـة الــصـعـبـة 

ومواجهة التضخم وليس سعر النفط اجملرد .
الى مـتى يــبـقى الـعـراق من دون مـصــاف لـلـنـفط بـعـد
تـدمــيـر مـصـفـاة بــيـجي الـعــمالقـة في احلـرب ومن ثم
صـفاة وبيعهـا . وهل يجوز أن يعـجز البلد عن نهب ا
ـشتقات النفطية من اخلارج صافي ويستورد ا بناء ا

 وبعد ذلك نظل نقول انه بلد نفط ? 
شهـد تعاسة بلد نفـطي ليست فيه صناعة ما أكثر ا
ــشـتــقـات لــتــولـيــد الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة ويـســتـورد ا
واالحـتـيـاجـات الـيــومـيـة لـلـنـاس. بـعــد قـلـيل سـنـطـوي
عقدين من الـزمان لفترة مـا بعد احلصـار على البلد 
لـكن هل نـسـتـطـيع مـواجـهـة اسـتـحـقـاقـات االفـادة من
ثــروة الــنــفط لــلــبــنـــاء واالعــمــار وتــأســيس الــقــاعــدة
الـصناعـية جلـيل مقـبل قد يرى الـنور في نـهايـة النفق

بدالً عنّا ?

ـائج دونـالـد ولــقـد شـاهـدتُ الــلـيـلـة الــرئـيس الـهــائج ا
تـرامب  كـما لـو أنـني أتفـرج عـلى فلم هـولـيودي بـطله
مزروع ببطن بنك سم  وهـو يطلق النار على اليم
فيـأتيه الرد مـن الشمـال  فيفـز ويرتعب ويـصنع حوله
دائـرة طـلـقـات  فـتــمـطـر عـلـيه مـثـلـهـا من كل صـوب 
نحه وعنـدما يعـرض عليه صـاحب الشرطـة التعـقل و
فـرصـة مـجـانـيـة لالسـتـسالم  يـرد اجملـنـون بـأصبـعه
الـوسـطى ويـوجه فـوهـة مـسـدسه الى رأسه  فـيـخـرج

صوت نهاية الفلم مضرجاً بدم احلماقة .
في بـدايـة فــصل كـورونـا الـلـعــ  جـلس تـرامب عـلى
كـــرسي ووضع رجـالً عــلـى رجْل  ورسم ابـــتــســـامــة
رضـا عــلى وجـهه الــشـاسع  وهــو يـنــظـر الى شـارع
ـصـابـ  حـتى الـصـ وعـداد الـضـحـايـا وحـشـود ا
ا ريـضـة بأن الـتـنّ قـد مـرض ور سـولت له نـفـسه ا
سيـسقـط  وساعـتهـا سـتحـصل أمـريكـا بقـيـادته على
اتـــفـــاقــيـــة جتـــاريــة رابـــحـــة ومـــنــعـــشـــة مع خـــصــمه
االقتصادي  وعندما يرسم فـوق ورقها الكثير توقيعه
الــطـويل  يـكــون قـد دقَّ طـابــوقـة األسـاس نــحـو واليـة

ثانية مريحة ب جدران البيت األبيض العتيق !!
لم تــسـر األمـور كـمـا اشــتـهى الـرئـيس الــتـاجـر غـلـيظ
القلب  حـيث تعافى التنـ الصيني العـبقري القوي 
وطــار كــورونـا وعــبـر احملــيط والــبـحــر والـنــهـر  ومأل
الـشـاشـة األمــريـكـيـة وأخـتـهـا االفـتـراضـيـة االوربـيـة 
صاب  حتى وضع الرجل ئات االف الضحايـا وا
ـهتـز  وصـار يتـصـرف مثل يده عـلى قـلبه وكـرسـيه ا

زعيم أثول من زعماء العالم الرابع البائد !!
في أولـها قال انـها فالونـزا عادية وسـترحل  وعـندما
كبـر مشهـد الضحايـا قال انها لـعنة صـينية مـتعمدة .
بعـد أيام فـتح نار الـكالم الـثقـيل على مـنـظمـة الصـحة
ـيـة واتــهـمــهـا بـالــعـمـالــة واالنـحــيـاز الى احلـزب الـعــا
الـشـيـوعي الـصـيـني الـذي خـنق كـورونـا وجـعـلـهـا في

خبر كان !!
الـبـارحـة قال ان الـصـ كذابـة  وان عـدد ضحـايـاها
اكـثــر من عـدد الـضـحــايـا في بالده  وتـمــادى بـلـعـبـة

ـعـلقـة عـلى  األرقـام عـلى الرغم مـن أنَّ الشـاشة ا
ــلـيــون بـ ـنــظـر  كــانت تــركض بـســرعــة صـوب ا ا
ضحية واصابـة مؤكدة  وعندمـا ارتفع ضجيج حكام
الـــواليــــات وخـــصــــومه اجملــــانـــ مــــثـــلـه في احلـــزب
ــريض ــقــراطي الــذي بــدا في حــال الــتــشــفي ا الــد
ـعمـعمة وأفـتى بفتح ترنح ا الـعجيب  حـسم الزعـيم ا
االقــتـصــاد االمــريـكي من جــديــد  بـعــد ان عـرف من
ــوتى لن ــرتــبـك  أن عــدد ا فــريــقـه الــطــبي ونــائـــبه ا

يتجاوز الست الفاً على كل حال !!
األرض قبل كورونا سوف ال تشبه األرض بعدها ابداً
 خــاصــة بـــبــاب الــتـــحــالــفــات
واالولــــــــــــويـــــــــــات واحلـــــــــــروب
والــــــصــــــنــــــاعــــــات واألخالق 
والـسـفن اجملنـونـة التي سـتـعود

قريباً الى الديار.
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{ اجلـــــزائــــر  –وكــــاالت - ردّ
الــشــاب خـــالــد عــلـى شــائــعــات
إصـــابـــتـه بـــفـــايــــروس كـــورونـــا
ــســـتـــجــد .فـــقـــال(عـــيب هــذه ا
الـتصـريـحـات تـزعج أهـلي وأمي
الـتي تــتـمـنـى لي طـول الــعـمـر ).
ونفى الشاب خـالد وفاة أي أحد
ــــوســـيــــقــــيـــ من أصــــدقــــائه ا
بفيـروس كورونا.وأكد أنـه (يلتزم
ــنـــزلي ويـــطــبق كل بــاحلـــجــر ا
الـقــواعــد لــلـوقــايــة من فــايـروس
كـورونــا).وأشـاد (بـاجلــلـوس مع
نزل) شاكرا (الله االطفال في ا
ــنـزل الـذي يــعـتـبـر عـلى وجـود ا
مـــلـــجــأ يـــحـــلم بـه الـــكــثـــيـــر من
الفقـراء). وذكر الشـاب خالد في
مـداخـلـة مع بــرنـامج نـلـفـازي أن
(الــيـــوم أفـــضل من وقـت وجــود
االحــتالل الــفــرنــسي بــاجلــزائـر
حيث أنه في تـلك األيام الـصعـبة
ـنازل ولـكن دون وجود مكـثوا بـا
وســـــــــــــائــل الـــــــــــــتــــــــــــــرفـــــــــــــيـه
والتـكـنـولـوجيـا).تـصـريح الـشاب
خـــالـــد جـــاء خـالل مـــداخـــلـــة له
لـــبـــرنـــامج الــــتـــاســـعـــة مع وائل
اإلبــــــــــراشـي. الـى ذلـك أطــــــــــلق
ـطـرب الـلــبـنـاني مــعـ شـريف ا
فـيــديــو كــلـيـب أغـنــيــته اجلــديـدة
بـــعـــنـــوان (بــكـــرا أحـــلـى) عـــبــر
(يــوتـــيـــوب) والـــتي يـــنــشـــر من
خاللـــــهـــــا األمـل بـــــغـــــدٍ أجـــــمل
وأفـــضل وذلك بـــعـــد إنـــقـــضــاء
فيـروس كـورونـا وإجتـيـاز الـعالم
هذه احملـنة الـصعبـة. األغنـية من
كـلــمــات مـارســيل مــدور أحلـان
أحـــمـــد بـــركـــات تـــوزيع هـــادي
مـسـرة ووتـريــات مـجـد جـريـدي
والــــكـــــلــــيـب من إخـــــراج عــــادل
سرحـان. وأطـلق شـريف مـؤخراً
أغـنـيـة (عــمـلـنـا واجــبـنـا) والـتي
أراد من خاللــهــا تـــوجــيه حتــيــة
ــؤســسـات لـلــطــواقم الـطــبــيـة وا
العسـكريـة واألمنـية التي هي في
ـــواجـــهــة اخلـــطـــوط األمـــامـــيـــة 
فــيــروس كـــورونــا إذ القت هــذه
الـلـفــتـة مــنه تـفــاعالً كـبــيـراً لـدى

اجلمهور.
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قالت وسائل اإلعالم البريطانية
امس إن األمير هاري وزوجته
ميغان قطعا العالقات مع بعض
من أكبر الصحف الشعبية
البريطانية وقاال إنهما
سينتهجان سياسة عدم االرتباط
مع تلك الصحف.
وقالت وسائل اإلعالم
البريطانية ومن بينها الغارديان
ز وأي.تي.في وفاينانشال تا
نيوز إن دوق ودوقة ساكس
اللذين تخليا عن دورهما
كعضوين عامل في العائلة
الكة البريطانية في نهاية ا
اضي بعثا برسالة الشهر ا
مساء األحد إلى صحف صن
وديلي ميل وديلي إكسبريس
وديلي ميرور أوضحا فيها
بشكل تفصيلي سياستهما
اجلديدة.
ونقلت وسائل اإلعالم عنهما
قولهما إن هذه السياسة ال
تتعلق بتفادي االنتقاد. وال
تتعلق بوقف النقاش العام أو
الرقابة على التغطية الدقيقة
لوسائل اإلعالم كل احلق في
التغطية وأن يكون لها رأي فعال
بشأن دوق ودوقة ساكس سواء
كان جيدا أو سيئا. ولكن ال
كن أن يعتمد ذلك على كذبة.
ز في وقالت فاينانشال تا
وجب السياسة تقريرها إنه 
اجلديدة سيتم منع حصول تلك
الصحف على حتديثات وصور
ا يتم من هاري وميغان ور
منعها من حضور فعالياتهما
اإلعالمية.

الــــــــســـــــاقــــــــ مـن خـالل دمج
األنشطة احلـركية خالل احلياة
الـيـومـيـة كـصـعـود الـدرج بـدالً
ــــصـــــعــــد مـن اســــتـــــخـــــدام ا
ـــارســة تـــمــاريـن الــلـــيــاقــة و
ــكن ارتــداء الـــبــدنــيــة كـــمــا 

اجلوارب الضاغطة.
وإذا لم تـفلح هـذه الـتدابـير في
تاعب فيـجب حينئذ تخفيـف ا
زيارة الطـبيب. فيمـا حذر مركز
ستـهلك بوالية بافاريا حماية ا
علبات انية من االحتفاظ با األ
ــفـتــوحــة في الــثالجــة وذلك ا

خلطورتها على الصحة.
ــــــــركــــــــز ذلك بــــــــأن وعــــــــلـل ا
األوكـــســــجـــ يــــتــــســـرب إلى
ـفـتـوحـة ويـؤدي إلى الــعـبـوة ا
انــحالل الــقــصــديــر من خــامــة
العـبوة واختالطـه بالطـعام ما
يشكل خطرا على صحة الكلى.
 ولـتـجـنب هذا اخلـطـر يـنـبغي
تـفـريغ بـقـيــة الـعـبـوة في وعـاء
قـــابل لـــلــغـــلق من الـــزجــاج أو
الــبالسـتــيك واالحـتــفـاظ به في

الثالجة.
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ـانيـة لطب حـذرت اجلمـعيـة األ
األوعـــــيـــــة الـــــدمـــــويـــــة من أن
ـدة طــويــلـة بــسـبب اجلـلــوس 
ــنــزل خالل فــتــرة الــعــمل من ا
تـفــشي فـيــروس كـورونــا تـرفع

خطر اإلصابة بجلطة الساق.
وأوضـــــحـت اجلـــــمـــــعـــــيــــة أن
دة طـويلة يؤدي إلى اجللوس 
تـكـدس الدم في الـسـيـقان ومن
ـهـد ثـم انـسـداد األوعــيـة مــا 
الــطـــريق لإلصـــابــة بـــجــلـــطــة
الساق والتي تتـمثل أعراضها
في تـورم الــسـيــقـان والــشـعـور
بـآالم بــهـا وحتــول لـون اجلــلـد

إلى اللون األزرق.
ويـرتفع خـطـر اإلصابـة بـجلـطة
الــسـاق لـدى األشــخـاص الـذين
يــعـانـون من الــبـدانـة أو دوالي
الـــســاقـــ أو قـــصــور الـــقــلب
وكـــــذلـك األشــــخـــــاص الـــــذين
أصـــيــبـــوا من قـــبل بـــجـــلـــطــة

الساق.
ولــتـجـنب هـذا اخلـطـر يـنـبـغي
تــنــشــيط الــدورة الــدمـويــة في

وحنـان مطـاوع وخـالد سـرحان
ومـحـمـد عـادل وحـمـزة الـعـيـلى
ومـحــمـد جـمـعــة وشـادي أسـعـد.
يُـذكــر أن درة تــألـقت مــؤخـراً في
مـسـلـسل (بال دلـيل) الـذي عُـرض
عــبــر شــاشـة  cbc الــفــضــائــيـة
ــصــريـــة وحــصــلت عــلى عــدة ا
جـوائــز عن دورهـا وقــد شـاركت
في بــطــولـتـه الـعــمل أمــام خــالـد
ســلــيم وحــازم ســمــيــر وجــمــال
عبدالـناصر وإسالم جـمال وأكرم
الـــشـــرقــاوي وعـــمـــر الــشـــنــاوي
وأحـمد كـرارة وإنـعـام اجلـريـتلي
ومـــهـــا نـــصـــار وديـــانـــا هـــشـــام
وشـــيــرين عـــرفــة إخـــراج مــنــال
الـــصــيـــفي وتـــألـــيف إجني عالء
ـنـتج الـفني وإنتـاج سـيـنرجي ا
فتـحي إسمـاعيل. اجلـديد أن درة
تعـاقـدت عـلى بطـولـة فيـلم جـديد
بـــعــنــوان (الـــكــاهن) مـن تــألــيف
مـحمـد نـايـر وإخراج عـثـمـان أبو
لــ وتــشـــارك درة في بــطــولــته
أمــــام هــــانـي سالمــــة مــــحــــمـــد
ــنـتــظــر أن يــبـدأ ــدوح ومن ا
تــصـــويــره بــعــد شــهــر رمــضــان

قبل. ا

صورة نشرتها الفنانة كتب فيه:
(أحــبك) مع رمــز لــقــلب والالفت
أن درة حـرصـت عـلى الــرد عــلـيه
بـــتـــعـــلـــيـق بـــادلـــته فــــيه نـــفس
( االعتراف وكتبت: (أحبك أيضاً
مع وضع نفس القلب. هاني ظهر
في مـحـيط درة الـقـريب ألول مـرة
علنـاً في عيد مـيالدها األخير ثم
بـــداً تـــنــتـــشــر صـــورهـــمــا مـــعــاً
ــاضي من مـــنــتــصـف الــشــهـــر ا
مــنــاسـبــات مــخـتــلــفـة ونــزهـات
جــمــعــتــهــمــا حــتى أن مــصــادر
مـقـربـة من الـثـنـائي أكـدت أنـهـما
كانـا بـصـدد اإلعالن الـرسمي عن
ارتباطهما إال أن جائحة كورونا

أجلت هذا االحتفال.  
من نــاحــيــة أخــرى عُــرض لــدرة
حديـثـاً فيـلم جديـد بـعنـوان (يوم
وليـلـة) من تألـيف يـحيى فـكري
ـن مــــكــــرم وإخــــراج أ
وتـــشــــارك درة في
بــطــولــته أمــام
خالد النبوى
وأحـــــــــمــــــــد
الـفـيـشـاوى

ودرة
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اثـيـرت أنـبـاء قـويـة خالل الـفـترة
اضـية عن وجـود قصة القـليلـة ا
حب جــديــدة في حــيـاة الــفــنــانـة
الــتــونـســيــة درة وخـاصــة بــعـد
تبادل صور وتعليقات رومانسية
بينها وب بـطل هذه القصة عبر
مــواقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعي.
ـثـيـرة هـو بـطل قـصــة احلب ا
مصمم الديكور ورجل
األعمال هاني سعد
حــــيـث انــــتــــشـــرت
صــــــــوراً الفـــــــتـــــــة
جتـــــمــــــعه بـــــدرة
عـــــــكــــــسـت قــــــوة
عالقـتـهــمـا حـتى
أنـه لـم يـــــــــجــــــــد
حــــــــــرجــــــــــاً فـي
االعتـراف بحبه
لــهـا عــلــنـاً في
تــعـلــيق عــلى

ي واجليروسـكوب والـنظـام العا
واقع  GPSعالوة على لتحديد ا
إمــكــانــيــة احــتــســاب اخلــطــوات
ـــقــطـــوعـــة. وأكــدت ـــســافـــة ا وا
ـسـتـخدم الـشركـة الـيـابـانـيـة أن ا
ــكــنه إرســال الــبــيـانــات الــتي
جتـــمــعـــهــا الـــســـاعــة الـــرقــمـــيــة
اجلـــديـــدة إلـى الـــهـــاتـف الـــذكي
ـقـتـرن بـتـقـنـيـة الـبـلـوتـوث عـبـر ا
G-SHOCK MoveP? تطبيق
ــدى الـطـويل لـتـخــزيـنـهــا عـلى ا
واســتــعـمــالــهــا لــلــحــصـول عــلى
حتــــلــــيـالت واجتــــاهــــات أكــــثــــر
تـفـصـيالً. وتـشـتمـل الـساعـة عـلى
مـجـمـوعـة متـنـوعـة من الـوظـائف
اإلضافـيـة مثـل ساعـة اإليـقاف مع
وظــــــيـــــفـــــة اجلــــــوالت ومـــــنــــــبه
نـتهـية باالهـتزازات لـلمـؤقتـات ا
وإظهار رسائل البريد اإللكتروني
الــــواردة عــــلى الــــهــــاتف الــــذكي

قترن بالساعة. ا

مــزودة بــوظــيـــفــة قــيــاس مــعــدل
نــبــضــات الــقـــلب من إنــتــاجــهــا.
وأوضـحت الـشـركـة الـيـابـانـية أن
G-SHOCK الـسـاعـة الــرقـمـيـة
اجلـديــدة لـيــست ذكــيـة ولــكـنــهـا
تــزخــر بـــالــكــثــيـــر من الــوظــائف
ـــكــــنـــهـــا إرســـال ـــتــــطـــورة و ا
الــبـــيــانـــات إلى الـــهــاتـف الــذكي
ــــقــــتــــرن عن طــــريق تــــقــــنــــيـــة ا
الــــبــــلــــوتــــوث. وأشــــارت إلى أن
الــســاعــة اجلـــديــدة تــعــتــبــر أول
مـوديل يـضم مـسـتـشـعـراً مـدمـجًا
لقـيـاس نـبـضات الـقـلب وتـعرض
MIP- نتائج القياس على شاشة
LCD وتدعم الـسـاعـة الريـاضـية
خـمـسـة تـمـارين مـخـتـلفـة والـتي
تفيد بيانات معدل نبضات القلب.
وتشتمل باقة التجـهيزات التقنية
لــــلــــســــاعـــة عــــلـى الـــعــــديــــد من
ـســتـشــعــرات مـثل الــبـارومــتـر ا
والــبــوصــة ومــقــيــاس احلــرارة
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مــســـاهــمـــة مــنـــهــا فـي احلــد من
انـتـشـار فـيــروس كـورونـا أعـلـنت
شركـة غوغل عن مـيزة جـديدة في
نـظـام تـشـغـيـل الـسـاعـات الـذكـيـة
Wear OS أال وهي الـــتــــذكـــيـــر
بـغـسل الـيــدين كل ثالث سـاعـات.
وأوضحـت الشـركـة األمـريـكـية أن
ــــيـــزة اجلــــديــــدة هي جــــزء من ا
Clock. التحديث  5.4.0لتطبيق
وتتيح هذه الـوظائف عداد الوقت
وســاعـة اإليــقــاف ومــنــبه. وبــعـد
التـحديـث اجلديـد يقـوم الـتطـبيق
ـــســتـــخـــدم كل ثالث بـــتــذكـــيـــر ا
ســـاعـــات بــغـــسـل يــديـه ويـــوفــر
ثـانـيـة ـدة  40 الـتــطـبـيـق مـؤقت 
لـلــتـذكــيـر بــغـسل الــيـديـن جـيـداً.
كن لـلمـستـخـدم إلغـاء تنـشيط و
الـــتـــذكـــيـــر بـــغـــسـل الـــيـــدين في
إشعارات التـطبيق. أطـلقت شركة
كــاســـيـــو أول ســاعـــة ريــاضـــيــة

بـــاقـي الـــدول أو عـــبـــر مـــنـــصـــات
الـبث.وجـمـع احلفـل الذي أعـدت له
يـة ومـنظـمة مـنـظمـة الصـحـة العـا
غـلوبال سيتزن الـغير هادفة للربح
نـــــحــــو  127مـــــلـــــيـــــون دوالر من
الـشـركـات ومـحـبي اخلـيـر لـصـالح
صـــنــدوق االســتــجـــابــة جلــائــحــة
ــــنـــظـــمـــة كــــوفـــيـــد- 19الــــتـــابع 
الـــصــحـــة.ولم يُـــطــلب مـن الــنــاس
الـــتـــبـــرع لـــكن الـــعـــرض تـــضـــمن
الـتشجيع عـلى التباعـد االجتماعي
صافحة والتعبير عن والـكف عن ا
الــتـقــديــر لـلــعـامــلــ في الـرعــايـة
الــصـحــيــة والـبــقـالــة والـتــوصـيل
والـنقل وغيرهم. وقبل العرض كان
ـدة ست سـاعات هـنـاك بث خـاص 
ـشــاركـة مـوسـيـقـيـ ومـشـاهـيـر
آخــريـن من أنــحــاء مـــخــتــلــفــة من
العالم مثل آسيا والشرق األوسط.

{ لـــــوس اجنــــلـــــوس - وكــــاالت-
أظهرت بيانات أن قرابة  21مليون
ي أمـريـكي شـاهـدوا الـعـرض الـعا
(وان وورلــد تـوجـيـذر آت هـوم) أو
نـزل الـسبت عـالم واحـد مـعا فـي ا
ن هـم في الصـفوف ـاضي دعـما  ا
األمــامــيــة لــلــحــرب عــلى فــيــروس
كـورونـا. وأشـارت بـيـانـات نـيـلسن
إلى (أن  26 شــبــكــة تــلـفــزيــونــيـة
أمـــريـــكــيـــة عـــرضت احلـــفل الــذي
اسـتـمـر سـاعـتـ وتـضـمن ظـهـورا
ـشـاهـير ومـشـاركـات لـلـعـديـد من ا
من بــيـوتــهم مـثل تــيـلــور سـويـفت
ولــيــدي غــاغــا ورولــيــنج ســتــونـز
وأوبـــرا ويــنـــفــري وبـــيــونـــســيه).
وأضــــــافت أن (  20.7 مـــــلـــــيـــــون
شــــــخص شــــــاهـــــدوا احلـــــفـل في
ــتــحــدة). ولم تــتــوفــر الــواليـــات ا
بـــيــانــات عن جــمـــهــور احلــفل في
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