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ـرجع الديـني علي حدد مـكتب ا
الـسـيـسـتـاني مـوعـد رؤية هالل
ـــبــارك لــهــذا شــهـــر رمــضــان ا

العام يوم غد اجلمعة . 
وجاء في كراس مـواقيت األهلة
الصـادر عن مكتب الـسيـستاني
(يُــتَــوقّع أن يــكــون هالل شــهــر
ـبـارك في مـسـاء يـوم رمـضـان ا
وافق اجلمعـة شعبان1441هـ ا
 24  نـــــــســـــان 2020 م في أفق
مــديـنــة الــنــجف األشــرف عــنـد
غــروب الـــشــمـس في الــســـاعــة
6:38) واضاف انه ( يُـتوقع ان
.( يُـرى الـهالل واضـحـاً مـرتـفـعاً
وتـوقع الــكـراس عــدم امـكــانـيـة
رؤيــة الــهالل بــالــعــ اجملــردة
مـسـاء الـيـوم اخلـمـيس. واشـار
الـــــــــــكـــــــــــراس الـى أنّ (هــــــــــذه
احلـــــســــابـــــات ال تـــــمـــــثل رأي
رجعية الدينية بل هي مجرد ا
تـــوقــعــات فـــلــكــيـــة ألنّ بــدايــة
الـشـهـور القـمـريـة تـعـتـمـد عـلى
( ثــبـــوت رؤيـــة الــهالل شـــرعــاً
ؤمن  الى (رصد أهلة داعيا ا
ذكورة الشهور وفقاً للبيانات ا
في هــــذا الــــكـــراس وإعالمــــنـــا
بــــالــــرؤيـــة إن أمــــكـن ذلك). من
جــهـــتــهــا دعـت مــدرســة اإلمــام
اخلــــالـــــصي إلـى حتــــريّ هالل
ــــبــــارك في غـــروب رمــــضـــان ا
شمس الـيـوم اخلمـيس . وقالت
في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه(سـيــكـون اجــتـمــاع الـهــيـئـة
ـشـاركة في الـعـلمـيـة والـوفود ا
مــدرســة اإلمــام اخلـــالــصي في
ــذكــورين) الـــتــاريخ والــوقت ا

مـــضــيـــفـــة ان (مــدرســـة اإلمــام
اخلـالـصي سـتـشـارك ايـضـا في
االجـتـمـاعـات الـعـلـمـيـة األخـرى
ـنــعـقــدة لـلــغـايــة نـفـســهـا مع ا
مــــراعـــاة الـــظـــروف احلـــالـــيـــة
ـطـلـوبـة والـشـرائط الـصـحـيـة ا
فــيــهــا). ولـــفت الــبــيــان الى ان
(مــكــتب اإلمـــام اخلـــالــصي في
احلـوزة الــعــلـمــيــة في الــنـجف
األشـــــرف ســــيـــــســــتـــــقـــــبل كل
االتـــــصــــــاالت والـــــشــــــهـــــادات
ـــوثـــوقـــة). مـن جـــهـــته اعـــلن ا
الــوقف الــســني امـس االربــعـاء
مـــوعـــد مــراسـم مـــراقــبـــة هالل
رمـضان.وحـدد الـوقف في بـيان
الـســاعــة اخلــامـســة من عــصـر
امس األربــعــاء مــوعــدا القــامــة
مـــؤتــــمـــر  حتـــري هالل شـــهـــر
رمـضـان في جـامع أبي حـنـيـفـة
الـنعـمـان في منـطقـة األعـظمـية.
وفي الـــريــاض دعـت احملــكـــمــة
العليا في السعودية إلى حتري
رؤيـــة هـالل رمـــضــــان مـــســـاء

ـــــوافق الـــــيـــــوم اخلـــــمـــــيس ا
لــلــثالثــ مـن شــعــبــان وإبالغ
ن يـراه بالـع أقرب مـحكـمة 
اجملـــــــــردة أو بـــــــــواســـــــــطــــــــة
ناظير.وجاء في بيان احملكمة ا
ـــا تـــضــمـــنه قــرار انه (نـــظــرا 
احملكمـة العلـيا من أنه لم يثبت
دخـول شهـر شعـبـان مسـاء يوم
الثالثـاء التـاسع والعـشرين من
شــهــر رجـب رغم تــرائـــيه فــإن
احملــــكـــمــــة تـــرغب إلـى عـــمـــوم
ــســلــمـــ في جــمــيع أنــحــاء ا
مـلـكة حتـري رؤية هالل شـهر ا
ـــبــارك مـــســاء يــوم رمـــضــان ا
ـوافق لـلـثالثـ من اخلـمـيـس ا
شـهـر شـعـبـان حـسب تـقـو أم
الـقـرى الـتـاسع والـعـشـرين من
شــــهـــر شـــعـــبـــان حـــسب قـــرار
ـنوّه عنه).الى احملكـمة العـليا ا
ذلك قــــــالت رئــــــاســــــة شـــــؤون
احلــــــرمــــــ فـي بــــــيــــــان امس
األربـعـاء إن الـعـاهل الـسـعـودي
ـلك ســلـمــان بن عــبـد الــعـزيـز ا
وافـق عــــــــلـى إقــــــــامـــــــــة صالة
الـتراويـح باحلـرمـ الشـريـف
وتخفيفها إلى خمس تسليمات
(مع اســتــمــرار تــعــلــيق دخــول
ــنع انـــتــشــار ــصـــلــ وذلـك  ا
فـيـروس كورونـا).وكـانت وكـالة
األنـبـاء الــسـعــوديـة قــد اعـلـنت
اول امس الثالثاء إن الـسلطات
قــررت تـــقــلــيل ســـاعــات حــظــر
ـفــروضـة عـلى مـدن الــتـجـوال ا
عدة خالل شـهر رمضـان إلتاحة
مــزيـد مـن الـوقـت لـلــمــواطــنـ
لـشراء احـتـياجـاتـهم األساسـية
داخل نـــطـــاق احلي الـــســـكـــني

الذي يقيمون فيه.
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ــرصـد الــوطــني لــلـريــاضــة الـتــابع لــدائـرة قــدم ا
الكات والـقـيادات الـشـبابـية الدراسـات وتطـويـر ا
بــوزارة الـشــبـاب والــريـاضــة الـعــرفـان والــتـقــديـر
لالبـــطــــال في وزارة الــــصـــحـــة عــــلى جــــهـــودهم
تـواصلة منذ نحـو الشهرين  بتفـانيهم وعطائهم ا
ودورهم في مــواجـهــة فــايـروس كــورونــا وحـمــايـة
ــيــة الــشــعب الـــعــراقي من هــذه اجلــائـــحــة الــعــا
رصد الدكتورة نهى عبد اخلطرة . وقالت مديرة ا
الــــــله جنــــــاح  ان (اجلــــــيـش االبـــــيـض في وزارة
الصـحة حقق نـتائج كبـيرة في حمـاية ارواحنا من
تـداعـيـات فــيـروس خـطـيـر  بـالـوقت الـذي وصـلت
االصـابــات الى اكــثـر مـن مـلــيـون وثـالثـمــائـة الف
اصابـة في العالم وانـهيار انـظمـة صحيـة متكـاملة
تـتـبع لـدول عظـمى  جنـد جـنود الـصـحـة يقـاتـلون
من اجل صحـتنا ويـبعـدون شبح اخلطـر عنا فـمنا

الف حتية لهم والف سالم ). 
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ـنــطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة اجلـمـعـة ســيـكـون في ا
صـــحــوا ودرجـــات احلـــرارة تــرتـــفع قــلـــيال عن الـــيــوم
السـابق وتكون االجواء غائمة مصحـوبة بامطار خفيفة
ـنــطـقــة الـشـمــالـيــة). وتـبــايـنت حــالـة الــطـقس في في ا
ـتـوقـع تسـاقـط األمـطار اخلـلـيج فـفـي السـعـوديـة من ا
ـيل اجلو ألن يكون غـائما بينـما تشهد وفى اإلمارات 
ـعـتـدل. ووقع زلـزال الـبـحــرين حـالـة من الـطـقس غـيـر ا
قياس ريختـر في احمليط الهاد قبالة بقوة  6.2 وفقـا 

جزيرة هونشو اليابانية. 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابعة لوزارة النقل ان يـكون طقس اليوم اخلميس في
نـاطق كافـة غائمـا مصـحوبـا بأمطـار متـوسطـة الشدة ا
تـعاود خاللـهـا درجات احلـرارة الى االنـخفـاض . وقال
بيـان للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس اليوم
ـنـاطق كـافـة غـائــمـا مـصـحـوب بـأمـطـار اخلـمـيس فـي ا
مـــتــوســطـــة الــشـــدة تــعـــود خاللــهـــا درجــات احلــرارة
بـــاالنــخـــفــاض الـــتــدريـــجي) واضــاف ان (طـــقس غــد

).ونــــاقش ــــواطـــــنــــ سـالمــــة ا
اجمللس (نـتائج زيـارة وفد إقـليم
كـــردســـتـــان إلى بـــغـــداد وجــرى
ــــبـــاحـــثـــات مع الـــتـــأكـــيـــد أن ا
احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة مــا زالت
مـــســــتــــمــــرة إلرســــال مـــا عــــلى
احلــــــكــــــومــــــة االحتــــــاديــــــة من
مستـحقات مالـية للـشهر اجلاري
كما في األشـهر السـابقة. وجتدد
حـــكـــومـــة اإلقـــلــــيم الـــتـــزامـــهـــا
بـالــتـفـاهـمــات الـتي  الـتـوصل
إلـــيـــهـــا أواخـــر عـــام  2019 مع
ـــــــالــــــيــــــة وزارات الــــــنـــــــفط وا
والـــتــــخــــطــــيط في احلــــكــــومـــة
االحتــــاديـــة فـي إطـــار مــــشـــروع
ــوازنـة االحتـاديـة لـعـام قـانـون ا
 2020 إذ ابـــــــــدى اإلقــــــــــلــــــــــيم
اســتــعـداده لــتـنــفــيـذ الــتــزامـاته
ستحقات النفطية مقابل تأم ا

والـتي بـفضـلـهـا  قـطع أشواط
متقدمة في مراحل السيطرة على
جــــائــــحــــة فــــيــــروس كــــورونــــا
ـسـتـجـد.وبـحـسب بـيـان تـلـقـته ا
(الزمـان) امس فـقد شـدد اجمللس
عــــــــلـى (ضـــــــــرورة االلــــــــتــــــــزام
باإلجـراءات االحتـرازية) وأكد أن
(احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة بـدأت تـعود
تـــدريــــجــــيــــاً إلى احملــــافــــظـــات
والوحدات اإلدارية ضمن مراحل
وجبـها مراعاة التـعليمات يتم 
الصـحيـة النـافذة).وهـنأ اجمللس
ـنــاسـبـة حـلــول شـهـر رمـضـان
ــــبـــــارك مــــؤكـــــداً أن (أبــــواب ا
ــعــابـد اجلــوامع والــكــنــائس وا
وجـــمــيع دور الـــعــبــادة ســـتــظل
مغلقة مثلمـا هو احلال بالنسبة
ــدارس ومــراكـز لــلــجــامـعــات وا
الـتــدريس األخـرى وذلك من أجل

قــادرة عــلى حتــويل الــعـقــود من
االسـتـثـمـاري إلى الـتـشـغـيـلي أو
الك الـدائم في حتـويــلـهم عــلى ا
الوقـت الراهـن  وذلك الن اإلجراء
يـعـد من ضـمن صالحـيات وزارة
ـالـيـة واألمــانـة الـعـامـة جملـلس ا

الوزراء).
وفي اربــيل عــقــد مــجــلس وزراء
إقـلــيم كـردســتـان امـس األربـعـاء
جــلــســتـه االعــتــيــاديــة بــرئــاسـة
رئـيس مــجـلس الــوزراء مـسـرور
البـارزاني عبـر دائرة تـلفـزيونـية
مغلقـة بنظـام مؤتمرات (الـفيديو
كـونــفـرانس). وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
استهل االجـتمـاع بتوجـيه شكره
إلـى مــواطـــني كـــردســـتــان عـــلى
صمودهم والتـزامهم باإلجراءات
الوقـائـية والـتـعلـيمـات الـصحـية

إجـراءات تـســلم احملـصـولـ في
مراكـز التسـويق) واشار الى ان
(اجملـــــلـس وجه بـــــقـــــيــــام وزارة
ــثــنـى الـــصــحـــة ومـــحــافــظــــة ا
ـالـيـة بـالـتـنـسيــق مــع وزارتي ا
والـتـخـطـيـط  لـغـرض مـنـاقـلــة 3
مليارات ديـنار لتأهـيل مستشفى
احلسـ التـعلـيمي في احملـافظة
ضمن نـسـبة الـصرف   1/12 مع
ـثـنى صالحـيـة تـخـويل صـحــة ا
ـــبـــاشـــرة تـــوجـــيه الــــدعـــوات ا
تخصـصة واالحالة). للشركـات ا
واصــدر مـــكــتب رئـــيس الــوزراء
امرأ اداريا بـتسمـية رافل ياس
خـضـيـر رئـيـسـا لـديـوان الـرقـابة

الية.  ا
وتـبـاشـر وزارة الـكـهـربـاء الـيـوم
اخلــــمـــــيس بــــصــــرف الــــرواتب
ـوظـفـيـهـا من الـعـقـود ـتـأخـرة  ا
واألجـــور الــيـــومـــيــة في بـــغــداد
ـنـطـقـة الـوسـطى. وشـركـة نـقـل ا
ــتـــحــدث بـــاسم الــوزارة وقـــال ا
أحـمـد مـوسى فـفي بـيـان اطلـعت
عـلـيه (الـزمان) امـس أن (الوزارة
ستطلق الـيوم اخلميس الرواتب
ـوظـفـيـهـا من الـعـقـود ـتـأخـرة  ا
واألجور في شركة توزيع كهرباء
بـغـداد وشـركــة الـنـقل لـلـمـنـطـقـة
الــوســـطى) وأضــاف أن (رواتب
الــــعـــقــــود واألجـــور فـي شـــركـــة
اإلنـــتــاج لــلــمــنـــطــقــة الــوســطى
سـتـطـلق بـعـد تـامـ األمـوال من
قبل), قبل الوزارة في األسبوع ا
وتــابع مـوسـى ان (الـوزارة غــيـر
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قرر مجلس الـوزراء تخويل أم
بغـداد صالحـيـة تشـغـيل األجراء
الـيــومـيـ شــريـطـة االّ يــتـجـاوز
عددهـم على أعـداد تـاركي الـعمل
معـهم ألي سـبب كـان. وقال بـيان
جملـــلس الــوزراء اطـــلــعت عـــلــيه
(الـزمـان) امس ان (اجملـلس عـقـد
جــلــســته بــرئــاسـة نــائب رئــيس
مجلس الوزراء وزيـر النفط ثامر
الـغــصـبـان  ,خـول خاللـهـا أمـ
بغـداد صالحـيـة تشـغـيل األجراء
الـيــومـيـ شــريـطـة االّ يــتـجـاوز
عددهـم على أعـداد تـاركي الـعمل
ألي سـبب كــان واالّ يـتــرتب عـلى
ذلك طــلب تــخـصــيـصــات مـالــيـة
ـــــبــــالـغ الــــتي إضــــافـــــيــــة عن ا
سـتــخـصص إلــى أالمـانـــة لـعــام
2020). مـؤكــدا ان (اجملــلس اقـر
تــــوصـــــيـــــة اجملـــــلـس الــــوزاري
لالقـــتــــصـــاد بــــشـــأن تــــســـويـق
محـصول الـشعـير  ,بحـيث تقوم
وزارة الــزراعـة بــبـيـع مـحــصـول
الـــشــعــيـــر ألغــراض الــتـــصــديــر
ـــربي الــــثـــروة احلـــيــــوانـــيـــة و
ومــــعــــامل األعالف مـع تـــوجــــيه
ـنـافذ احلـدودية والـهيـئة هيـئة ا
الــعـــامـــة لــلـــكــمـــارك بـــتــشـــديــد
اجراءاتها لـلحيلـولة دون تهريب
محصـولي احلنـطة والشـعير من
خــارج الــعـراق وتــكــلــيف جــهـاز
األمن الــوطـــني بــاإلشــراف عــلى
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قال نـائب رئـيس الوزراء لـشؤون
الــــطــــاقـــة وزيــــر الـــنــــفط ثــــامـــر
الـغـضبـان انه اليـسـتـبـعـد اتـخاذ
مـنـظـمــة اوبك إجـراءات إضـافـيـة
من اجـل امـــتـــصــــاص الـــفـــائض
الــنــفــطي .وافــاد بــيــان لــلــوزارة
ــشـاركـة تـلــقـته (الــزمـان) امس 
الــغـــضــبــان الى جـــانب عــدد من
وزراء أوبك + في اجتماع مباشر
عـبـر دائــرة إلـكـتـرونــيـة الـثالثـاء
مـــركــزهــا مـــقــر مــنـــظــمــة الــدول
ـناقشة صدرة لـلنفط (اوبك +)  ا
تـــداعـــيــات الـــهـــبــوط احلـــاد في
أســــــعـــــار الــــــنـــــفـط الى جــــــانب
ــكن اتـخـاذهـا اإلجـراءات الـتي 

دة الالحقة. خالل ا
ونقـل البـيـان عن الـغضـبـان قوله
ان (االجتـمـاع اسـتمع الى تـقـرير
ـركـز أبـحـاث اوبك بـشـأن تـقو
دة وضع السوق النفطية خالل ا
الـراهــنـة والـتـوقــعـات لـلــمـرحـلـة

ـقبـلـة  وخـصـوصا بـعـد اتـفاق ا
اوبك + األخـيـر الــذي يـنص عـلى
خفض  9.7 مليون برميل باليوم)
. واضــــــاف الــــــغـــــــضــــــبــــــان ان
(االجتمـاع تنـاول ايضا تـداعيات
وأسبـاب انخـفاض أسـعار الـنفط
في السوق االمريكـية  وتأثيرات
ــــيـــة ذلـك عـــلـى االســـواق الــــعـــا
األخــــــرى). وافــــــاد بـــــــاتــــــفــــــاق
اجملــــتــــمـــعــــ عـــلـى (تـــكــــثـــيف
االتــــصـــــاالت بــــ وزراء (وبك +
لــغــرض الــوقــوف عن كــثب عــلى
تـــطـــورات الـــســـوق الـــنـــفـــطـــيــة
ـتـغيـرات الـتي تـطـرأ عـلـيـها  وا
بعـد دخول االتـفـاق حيـز التـنفـيذ
بدءاً من االول من شهر أيار2020
). وأشــار الى ان (اتــفـاق خــفض
اإلنـــــتـــــاج االخـــــيـــــر هـــــو احـــــد

اإلجــراءات واخلــطــوات الــتي 
اتــخـاذهــا المــتـصــاص الــفـائض
ية بعد النفطي في االسواق العا
انــــتـــشــــار وبـــاء كــــورونـــا). ولم
يستـبعد الـغضبـان (اتخاذ وزراء

نـتـجـة إجـراءات اخرى) الـدول ا
مـسـتــدركـا ان (ذلك يــتـوقف عـلى
ية  ومدى تطورات الـسوق العـا
نتج من اوبك + وبقية التزام ا
ـنــتـجــ من خـارجــهـا بــاتـفـاق ا
خـفض اإلنـتـاج).وضم االجـتـمـاع
وزراء كل من اجلزائـر ونـيجـيـريا
وفـــــنـــــزويال وكـــــازاخـــــســـــتــــان
واذريبـجـان   اضـافـة الى االم
ــصـدرة ــنـظــمــة الــدول ا الــعــام 
للنفط اوبك. من جـهة اخرى  دعا
النـائب مـحمـد شـياع الـسوداني
مــــجــــلس الــــوزراء االيـــعــــاز الى
وزارة الـــنـــفط بــتـــطـــبـــيق قــراره
ـعاهد تضـمن تعيـ خريجي ا ا
الــــنـــفـــطـــيــــة دون الـــرجـــوع الى
ـوازنــة االحتـاديـة واالســتـثـنـاء ا
من ضـوابـطـهـا. وبـحـسب وثـيـقة
اطلـعت علـيـها(الـزمان) امس فـقد
اكـد الـسـوداني ضـرورة تـطـبـيق
قــرار مــجـــلس الــوزراء الــقــاضي
ـــنـح فـــيه بــــاصـــدار مــــرســــوم 
الصالحية لوزير الـنفط بالتعي

ــــوضـــوع يـــخص . واوضح ان ا
ــــعــــاهـــد  1447 مـن خـــريــــجـي ا
الـنـفـطـيـة الـذين (يـعـانون شـظف
عـــــيش وقــــلـق صــــحـي في هــــذه
االشـــهــر الـــعـــجــاف). وتـــنـــطــلق
صـبـاح الـيـوم اخلـمـيس تـظـاهرة
ـعـاهـد الـنـفـطـيـة  من خلـريـجي ا
عــمــوم احملــافــظــات أمــام مــبــنى
الوزارة لـلمـطـالبـة بتـوفيـر فرص
عـمل.وقـال بيـان تـلـقـته ( الـزمان)
ــعـــاهــد امس (نـــحن خـــريــجـي ا
الـنــفـطــيـة لــعـام 2018-2019 من
عـموم احملـافـظـات  سـنـنطـلق في
التاسـعة من صـباح غـد اخلميس
بـــتـــظـــاهـــرة أمــام وزارة الـــنـــفط
للـمطـالبـة بتوفـير فـرص عمل في
الشركـات العراقـية وتفـعيل نظام
ركـزي). واشار الـبيان التـعيـ ا
الى ان منظمي التـظاهرة وجهوا
ـــشــاركـــ بـ (االلــتــزام جـــمــيع ا
بــاالسـالــيب الــوقــائــيـة مـن لـبس
الــقـفــازات الـطــبــيـة والــكـمــامـات

والتزام التباعد في ما بينهم).
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تــوقـع اخلــبــيـر االقــتــصــادي مالذ
األمــ دخــول الــيــوان الــصــيــني
ي في الـعـقد مـيـدان الـتـداول الـعـا
اجلــديـد بــعـد   2020 ومــنـافــسـته
لـــــلــــدوالر االمــــريــــكـي واجلــــنــــيه
االســـــتـــــرلـــــيـــــنـي. وقـــــال األمــــ
لـ(الـزمان) امس ان (الـيوان أصبح
ـكن ان تعتمد ية  الـيوم عملـة عا
فـي الــعـــقــود الــتـــجــاريـــة اآلجــلــة
والــفــوريــة) مـشــيــرا الى ان (هـذا
األمــر سـيـضــمن لـلـصــ نـهـوضـاً
). واردف (أقول اقـتـصاديـاً سـريعـاً
ــواً الن الـصـ نــهـوضــاً ولـيس 
بـعـد تـعافـيـهـا من جـائحـة كـورونا
وجنـــاحــهــا بـــعــقــد ســلـــســلــة من
االتـفاقيات الدولية مع دول اورببة
ونـامـيـة كـالـعـراق والـكـويـت وعدد
مـن الــدول اإلفـــريــقـــيــة وامـــريــكــا
الـالتيـنـية  ضـمن خـطـتهـا إلحـياء
طــريق احلــريــر لـيــكــون مـشــروعـا
اقـتـصـاديـا وجتـاريـا سـوف تـكـون
قـــوة اقــتــصــاديـــة كــبــيــرة). ورأى
األمـــ ان (الـــقـــوة االقــتـــصـــاديــة
الـكـبيـرة للـصـ تكـمن في ثروتـها
ـليار و300 الـبشـرية الـتي تـفوق ا
مـلـيـون انسـان وثـروتـها الـزراعـية
ومـــعــامـــلــهــا الـــتي تــنـــتج االبــرة
والــصــاروخ ومــســاحــة شــاســعــة
ـعــادن وشـريـطـاً حتــتـوي أنـواع ا
مـائيـاً طويالً ) ,وخـلص الى القول
(ال نستبعد أن يكون العقد اجلديد
بـعد   2020 فـسـحة كـبيـرة للـيوان
ا يـنافس الدوالر يـا  لـلتـداول عا
واجلـنـيه). واتـخـذت الـصـ قرارا
مـــفــاجـــئــا تــضـــمن إلــغـــاء الــربط
بــالــدوالر فى تـعــامالت الـبــورصـة
وان يـــكـــون الـــتـــعـــامل الـــرســـمي
والـربط الرسمـي باليوان الـصيني

بـــدالً من الــدوالر األمـــريــكي.وهــذا
يـعنى انه لن يـكون وجـود  للدوالر
فــى تــــــــــــعــــــــــــامـالت األســــــــــــواق
الـصينية.وكـانت (الزمان) قد ألقت
الــــضــــوء عــــلـى حــــرب االســــعـــار
ــسـتـعـرة مـنـذ اشـهـر والـتـنـافس ا
الــتــجــاري بـ بــكــ وواشــنـطن.
ـانـشـيت الـرئـيس لـطـبـعـة وجــاء ا
الــعـراق من اجلــريـدة في  11 آذار
ــاضي حتت عـنـوان(الـعـالم عـلى ا
شــفـا حــرب كـونـيــة ثـالــثـة). ونـقل
الــتـقـريـر عن اخلـبـيـر االقـتـصـادي
الــدولي طـالل ابـو غــزالــة قـوله ان
(الـعالم يبدو في حـالة انفالت غير
مـسبوقة نتيـجة سيادة منطق إني
اوالً او بـلـدي اوالً وشـيـوع ظـاهرة
عـــدم الـــتـــوافق بـــ الـــعـــمـــالـــقــة
الـــدولـــيـــ عـــلى قـــيـــادة الـــعـــالم
ــا في ذلك وتـــطــبــيق الــقــوانــ 
ـنـظـمات ـتـبـعـة في ا الـسـيـاقـات ا
الــدولـيـة) واكـد ان (جــمـيع بـلـدان
الــعـالم غـنـيـهــا وفـقـيـرهـا خـاسـرة
الــيــوم نـتــيـجــة هــذا االنـهــيـار في
االسـعـار الـذي ضـرب سـوق الـنفط
وانـــعــكس عـــلى جــمـــيع اجملــاالت
والـــــقــــطــــاعــــات) واشــــار الى ان
ـصدرة (مـجـمـوع خـسـارة الـدول ا
لـــلــنــفط بــلغ   500 مـــلــيــون دوالر
) وشـدد عـلى ان (الـعـالم ال يـومـيـاً
يـبـدو مـقـبال عـلى حل سـريع لـهذه
ـا يـدفـعــهـا الى االتـسـاع االزمــة 
وبـــالـــتـــالي حـــدوث احـــتـــكـــاكــات
عـسـكـريـة تـؤدي الـى حـرب كـونـية
ثـالثة). ودعا ابو غزالة دول العالم
ومـــنـــظــمـــاته الى (االتـــفـــاق عــلى
تــشــكـيـل مـجــلس حــكـمــاء يــتـولى
تـــقـــد مـــقـــتـــرحـــات الى الـــقــادة
السياسي الكبار لتفادي االنزالق
الـى مزيـد من التـداعيـات والوقوع

في احملظور).
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ـالــيـة كـمــا مـثـبت في الــتـفـاهم ا

شترك). ا
وشــدد عــلى (أهــمــيــة مــواصــلــة
اجلــهــود مـن أجل تــأمــ رواتب
موظفي اإلقـليم) ويبـ أن (تأخر
دفع الــــرواتـب هــــو خـــارج إرادة
حكـومة اإلقـليم ألسـباب مـرتبـطة
الـية لهبوط أسعار بالتداعيات ا
ـــيـــاً وبـــاإلجـــراءات الـــنـــفط عــــا
االحترازيـة ضد تفـشي اجلائحة
بــاإلضـافــة إلى تــأخـر بــغـداد في
تــــــــمــــــــويل رواتـب مــــــــوظــــــــفي
اإلقليم).وطالب اجمللس احلكومة
االحتـاديـة بـ(تـنـفـيـذ الـتـزامـاتـها
إزاء حقوق كردستـان مستحقاته
الــدســتــوريــة وجــدد اســتــعــداد
حكومة اإلقليم لتـطبيق ما عليها
من التزامات دسـتورية للـحكومة

االحتادية).

اجلـهـود تـمـكنت مـن حتويل اخلط
الــــبـــيـــاني احلـــاد الى مـــســـتـــوى
هــضـبي مــا يـؤكـد ذلك ان الــنـظـام
احلـــــصي في الــــبـالد قــــادر عــــلى
احــــتـــواء الــــعـــدوى) ,مــــؤكـــدا ان
ــؤشـرات تـتـجـه الى االسـتـقـرار (ا
الـوبائي لـكن يجب ان نعـمل بحذر
شديد الن الفايروس ذكي ومراوغ)
مــــحـــذرا  مـن (االســـتــــخـــفـــاف او
االســتـرخــاء  في مــواجـهــة الـعـدو
وان ال نــطــمــئـن لــســلــوك كــورونـا

وبــالـنـتـيـجـة الـنـهـائـيـة عـنـدمـا 
تـــخــفـــيف اجــراءات احلـــظــر كــان
الـــقـــصــد مـــنه قـــضــاء احلـــاجــات
االســاسـيـة لـلــلـمـواطـنــ وتـلـبـيـة
امـورهم اخلـاصة). وسجـلت دائرة
صـحـة الرصـافـة في بـغداد اصـابة
حــديـدة بـكـورونـا فـي مـنـطـقـة حي
أور بـالـشعـب). فيـما اعـلـنت دائرة
صـحة اربيل عن شفاء  11 مصاباً
مـن فــــــــايـــــــروس كــــــــورونــــــــا في
احملـافظة.وقالت دائـرة الصحة في
بـيـان امس إنه ( تـسـجـيل شـفاء
 11 مـصـابـاً مـن فـايـروس كـورونا
مـن اصل 169 حـــــــالـــــــة). وافــــــاد
مــحــافظ الــنــجف لــؤي الــيــاسـري
بــــعــــدم تــــســـجــــيل ايــــة اصــــابـــة
بــالـفـايـروس . وقـال الـيـاسـري في
بــيــان مـقــتـضـب إن (احملـافــظـة لم
تـــســـجل امـس اي حــالـــة جـــديــدة
بـــفــايــروس كــورونــا). لــكن دائــرة
صــحـة الــنـجف اكــدت تـســجـيل 3
حــاالت جـديــدة. وشـخــصت دائـرة
صـحة البصرة حـالة شفاء واحدة
و 6 إصــابــات جــديـدة بــفــايـروس
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رجـح وزير الـصـحـة جعـفـر صادق
عالوي اعادة اجراءات فرض حظر
الـــتــجـــوال الــشـــامل اذا ارتـــفــعت
مـعدالت االصـابة بكـورونا مـشيرا
الـى ان الـــــــــوزارة تــــــــراقـب وضع
الـــشـــارع وعــدد اإلصـــابـــات.وقــال
عـالوي في تـــــصــــريـح تــــابـــــعــــته
(الـــزمــان) امس ان (الــعــراق جنح
فـي الـسـيــطـرة عـلى وبــاء كـورونـا
مـــقــارنــة بـــغــالــبـــيــة دول اجلــوار
وأوروبــــــا والســــــيـــــمــــــا ان عـــــدد
اإلصـــابـــات اجلــديـــدة الـــيــومـــيــة
تـــتــراوح بــ  25 و 40 إصــــابـــة
وهــذه احـصــائـيــة مـحــدودة وفـقـا
لــلـمـعـايــيـر الـدولـيـة) ,واضـاف ان
(الــــوزارة كـــانـت تـــعـــانـي من شح
الي اإلمـكـانيـات وتردي الـوضع ا
لـــكن ذلك حتــسـن بــعــد احلــصــول
عــلى مـســاعـدات من بــعض الـدول
تحدة فضال كـالكويت والواليـات ا
ــصــارف عـن تــبـــرعــات عــدد مـن ا
ـــواطـــنـــ حـــيث لـــديـــنــا االن وا
مـــيـــزانـــيــة تـــكـــفي الشـــهـــر عــدة
ونــســعى لــتــوفــيــر أمــاكن حلــجـر
ـصـاب لـيكـون كل مـصاب غـرفة ا
وســـريـــر وطــعـــام جـــيــد) ,وأشـــاد
ــواطــنــ في عـالوي بـ (تــعــاون ا
تــطـبـيق حـظـر الـتـجـول الـذي أدى
إلـى تــــــراجـع عــــــدد اإلصــــــابــــــات
بــالــفــايـروس) ,مــبــيـنــا ان (حــظـر
الـتـجـول التـدريـجي سـيسـتـمر في
حـــال جنـــاحه وقـــد يــتـم تــمـــديــد
الـــعــمل به بــعــد شــهــر رمــضــان),
مـــشـــيـــرا الى ان (الـــوزارة تــراقب
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جاسم الفالحي 

وضـع الــشـــارع وعــدد اإلصـــابــات
وقـد حـقـقـنـا جنـاحـا حـتى اآلن في
مـــواجــهــة الــوبــاء وســنــعــود إلى
ـشـددة الـسـابـقـة مـثل اإلجـراءات ا
مــنع الـتــجـول وإغالق احلـدود في
حـال تـغيـر األوضاع). من جـانبه ,
قـــال عــضـــو خــلــيـــة االزمــة وكــيل
الــوزارة جـاسم الـفالحي في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس  إن (الـعراق
ومـن خالل وزارة الـصـحـة وخـلـيـة
االزمـــة يـــعـــد اول الــبـــلـــدان الــتي
اتــخـذت اجــراءات غـيــر مـســبـوقـة
لــلــحـد مـن انـتــشـار كــورونــا الـتي
ــشــهـــد الــوبــائي لـــوالهــا لــكـــان ا
يـختـلف االن بكـثير) ,ولفت الى ان
وقف (خـلية االزمة  تراقب بشدة ا
الــيـومي وتــصـدر بـيـانــات تـفـصل
فـيها االحصـائيات بصـورة شفافة
دون اخفاء شييء  ,اذ لديها معدل
رض  ومن خالل بـياني النـتشـار ا
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بـن عبدالعزيز آل سعود لقمة مجموعة
العشرين االفتراضية التي انعقدت عن
ـواجهة ـاضي  بـعد بـتاريخ  26اذار ا
جـائـحـة كـورونـا وتـداعـيـاتـهـا مـثـمـناً
(االلـتـزامات الـتي تـعهـد بهـا قادة دول
اجملـــمــوعـــة في هــذا الـــشــأن).وطــالب
الـقرار جامعة الـدول العربية بـ (وضع
خـطة اقتصادية عربية من أجل جتاوز
ـتـرتـبـة عـلـى انـتـشـار فـيروس اآلثـار ا
ـسـتـجـد في الـعـالم الـعـربي كــورونـا ا
ومـعـاجلـة تداعـيـاته عـلى اقتـصـاديات
ــكـتـب أربـعـة الــدول الـعــربـيــة).وأقـر ا
قـرارات تتـعلق بتـطورات األوضاع في
عــدد من الـدول الـعــربـيـة الــتي تـشـهـد
عــدم اســتــقــرار  تــشــمـل قــرارا بــشـأن
مــسـتـجـدات الــقـضـيـة الــفـلـسـطــيـنـيـة
والــــوضع فـي األراضي احملـــتــــلـــة من
خـالل  مطالبـة اجملتمع الـدولي بتقد
الــدعم الالزم لـلـسـلـطـة الــفـلـسـطـيـنـيـة
ـــواجــهـــة انــتــشـــار فــيـــروس كــرونــا
ـسـتـجـد مـثـمـناً عـالـيـاً تـوقـيع مـركز ا
ــــلك ســـلــــمـــان لإلغــــاثـــة واألعـــمـــال ا
اإلنــسـانـيـة لـعـددٍ من الـعـقـود لـتـوفـيـر
االحـتـيـاجـات الـضـروريـة مـن األجـهزة
كـافحة انـتشار ـستـلزمات الـطبيـة  وا
ُستـجد في فلسط فـيروس كورونا ا

ـنـظـمات ـسـاعـدات الـتي قـدمـتـهـا ا وا
والــهـيــئـات الــعـربـيــة والـدولــيـة لـدعم
ـواجــهـة هـذه الــشـعب الــفـلــسـطـيــني 
اجلـائحة. وحـمل القـرار القوة الـقائمة
ـسـؤولـيـة عن بــاالحـتالل (إسـرائـيل) ا
حـيـاة وصـحـة األسرى الـفـلـسطـيـنـي

فـي الـسـجـون اإلسـرائـيـلـيـة بـعـد ورود
تـــقـــاريــر تـــثــبت إصـــابـــة عــدد مـــنــهم
تحدة بـفيروس كورونا مطالبا األ ا
بــــالـــزام قـــوة االحـــتالل بـــاالفـــراج عن
ـــوجب الـــقــــانـــون الـــدولي األســــرى 
والـقـانـون اإلنـساني الـدولي واتـفـاقـية
جنيف بشأن حماية حقوق األسرى في
ـكـتب زمـن انـتـشـار األوبـئـة.كـمـا مـرر ا
قــراراً بـشـأن مـسـتـجـدات األوضـاع في
اجلـــمـــهــوريـــة الــيـــمــنـــيــة رحـب فــيه

ـان  نـاقش الــلـجــان الـدائـمــة في الـبــر
خـالله تـــداعـــيــات انـــتـــشـــار فـــيــروس
ُـسـتـجـد في الـعـالم الـعـربي. كـورونـا ا
شاركة رئيس واسـتعرض االجتماع  
نظمة كتب اإلقليمي للشرق األوسط  ا
ــيـــة واألمــ الـــعــام الـــصــحـــة الــعـــا
ـــســـاعـــد- رئـــيـس قـــطـــاع الـــشــؤون ا
االجـتمـاعيـة والصحـية بـجامـعة الدول
الـعربية جميع تـقارير تطورات انتشار
ُقدمة من  كـورونا  في الدول العربـية ا
ـــكــتب جـــامـــعــة الـــدول الــعـــربـــيــة وا
ــنــظــمــة اإلقـــلــيــمي لــلــشـــرق األوسط 
ـبـذولـة ـيـة واجلـهـود ا الــصـحـة الـعـا
ـسـاعـدة الدول الـعـربـية لـتـخـطي آثار
ــكـتـب قـراراً لـ هــذه اجلــائــحــة.وأقــر ا
(مـواجـهة  انـتشـار  كـورونا في الـعالم
الــعـربـي ومـعــاجلـة آثــاره اإلنـســانـيـة
واالقـــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعـــيــة عــلى
الـــشـــعب الـــعــربي وتـــداعـــيــاتـه عــلى
اقــتـصـاديـات الـدول الــعـربـيـة تـضـمن
تــعـزيـز الــتـنـســيق والـتــعـاون وتـبـادل
ــعــلــومـات الــصــحـيــة بــ الـوزارات ا
ـعـنيـة بـالـدول العـربـية) والـقـطـاعات ا
ـــــان الــــعـــــربي ( دعم الـــــبــــر مـــــؤكـــــداً
لـلـسـياسـات الـتي تتـخـذها احلـكـومات
كافـحة الفيروس واإلجراءات الـعربية 
االحـترازية التي تـهدف إلى منع تفشي
الـــفـــايــروس). ودعـــا الــقـــرار الـــشــعب
الــعـربي إلى (الـتـجـاوب مع اإلجـراءات
ــتـخـذة  وااللـتـزام بـهـا لـتـجـاوز هـذه ا
ـكن) مــشـيـداً األزمــة في أقـرب وقـت 
لك سلمان بـرئاسة العاهل السعودي ا
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بـ(إعـالن حتـــالف دعم الـــشـــرعـــيـــة في
الــيــمن وقف إطالق الــنـار الــشـامل في
ـدة أسـبـوعـ اجلــمـهـوريـة الـيـمــنـيـة 
قـابـلـة لـلـتـمـديـد) كـمـا ( اشـاد الـقرار بـ
(الـدور الـذي تـقـوم به دول حتالف دعم
ـستـمر الـشـرعيـة في الـيمن و الـدعم ا
مـلكة العربـية السعودية الـذي تُقدمه ا
خلــطــة االسـتــجـابــة اإلنــسـانــيـة لأل
ـتـحـدة في الـيـمـن والتـي كـان آخـرها ا
تــقــد مـبــلغ قـدره  500مــلــيـون دوالر
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ألــغت هـيـئــة االعالم واالتـصـاالت قـرار
تــعــلـيـق رخـصــة عــمل وكـالــة رويــتـرز
لـألنبـاء في الـعـراق.وقـالت الـوكـالة في
بــيـان إنـهــا ( سـعـيـدة لــلـغـايــة بـإلـغـاء
الــتــعــلــيق وأن بــإمــكــانــهــا مــواصــلـة
الــتــغــطــيــة الــصــحــفــيــة مـن الــعـراق)
وأضــافت (نــحن نــثـمن اجلــهــود الـتي
بــذلـتـهـا الـســلـطـات الـعـراقــيـة وهـيـئـة
اإلعـالم واالتــصـــاالت لـــتــســـويـــة هــذه
ـسألة بسرعة).و اوضحت إن الهيئة ا
انا أخـطرتـها بـقرار رفع الـتعـليـق ( إ
مـنـهـا في مـنـح اإلعالم مـسـاحة الـعـمل
بـشفافية وحيـادية ونزاهة مع االلتزام
الـتـام بـالـعمل وفـق الئحـة قـواعـد البث
اإلعـالمي التي أعدتـها الهـيئة).و كانت
الـهيئة قد قـررت في وقت سابق تعليق
رخـصـة عمل رويـترز بـسـبب تقـرير عن
عـدد حـاالت اإلصابـة بـفيـروس كـورونا
صاب فـي البالد قالت فيه ان اعـداد ا
ــا تـعـلـنه احلــقـيـقــيـ اكـبـر بــكـثـيـر 
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ـان مـن جـهــة اخــرى اقــر مـكــتب الــبــر
الــعـربي خالل اجـتـمـاع عـقـده عن بـعـد
قـرارات عدة للـحد من تداعيـات انتشار
كـورونـا فـي الـدول الـعربـيـة. وبـحـسب
بــيــان تـلــقـته(الــزمـان) امس فــقـد عــقـد
ــان الــعــربي اجــتــمــاعــا مـــكــتب الــبــر
افـــتـــراضــيـــا عن بــعـــد تــرأسـه رئــيس
ــان مـــشــعـل بن فــهـم الــسُّـــلــمي الـــبـــر
ـــشـــاركـــة نــواب الـــرئـــيس ورؤســاء
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ـكلف بـتشكـيل احلكـومة مصـطفى الـكاظـمي امس الثالثاء قالت مـصادر مقـربة من ا
كلف يـتأنى في االعالن عن تشـكيلـته الوزارية لـتجنب اي ضعف ان رئيس الـوزراء ا
محـتمل في فـريقه احلـكومي فيـما عـزا مصـدر آخر الـتأخـر في اعالن التـشكـيلة الى
خالفات بـينه وب الـقوى السـياسيـة وسط محاوالت لـلتغـطية عـليهـا في وقت اظهرت

تغريدة على تويتر لنائب وقيادي في حتالف الفتح وجود مثل هذه اخلالفات.

ئة من كـابينته (الـكاظمي  أكمل  70بـا
الـــوزاريــــة وهـــنــــاك ضـــغــــوطـــات من
اجتـاهات معينـة إلبقاء بعض الوزارات
  وهــذا مـا ـســتــقـيــلـة من احلــكـومــة ا
واجه مـــعــــارضـــة) ومـــضى قـــائال  ان
(الـطريق غير معبد بالورود وشاق جداً
وأتــوقع أن يــتم إكــمــال الــكــابــيـنــة في

اإلســبــوع األول من رمــضــان واعــتــقــد
ا أكـثر من انـها سـتـكون غـيـر كامـلـة ر
فــقـط).امــا  عــضـــو حتــالف الـــفــتح 70
والــقــيـــادي في مــنــظــمـــة بــدر  طــاهــر
الـــدراجي فـــيـــؤكـــد أن الـــكـــابـــيـــنــة  
مـكتـملـة.وقال ان (الـكاظـمي سوف يـقدم
ـان العراقي لـعقد جـلسة طـلباً الى الـبر

مـنح الثقة نهاية هـذا األسبوع) مضيفاً
أنـه (ســــيــــقـــــدم كــــابــــيــــنـه الــــوزاريــــة
وسـيـختـارهـا بنـفـسه بالـرغم من تـقد
ـرشحيها) وحسب بـعض الكتل أسماءً 
الـــدراجي فــإن (أكـــثـــر وزراء حــكـــومــة
ستقل وليس من الكتل الكاظمي من ا

السياسية).

بناية هيئة اإلعالم واإلتصاالت

حـدث األمر نفسه  إمدادات كثيرة جدا
وطــلب قـلـيـل جـدا واسـتـمــر انـخـفـاض
دة  17عـاما). من جـهته أسـعار الـنفط 
وصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب
االنـهيار التاريخي الذي شهدته أسعار
الـنـفط اول أمـس االثـنـ بأنـه قـصـير
األجـل ونــــــــــــاجــم عـن (ضــــــــــــغـــــــــــوط
مــالـيــة) مـضــيـفـا أن إدارتـه (سـتـدرس
وقـف شــحـــنـــات الــنـــفط الـــقـــادمــة من
الـسـعـوديـة).وقـال في مـؤتـمـر صـحـفي
يــومي إن إدارته (تــعـتـزم أيــضـا زيـادة
مـسـتـوى مـخزون الـنـفط اخلـام حلاالت
الــــــطـــــوار فـي الـــــبـالد مع هــــــبـــــوط
األســـعــار). وتـــعـــكف وزارة الــطـــاقــة 
االمـريكية عـلى تأجير مسـاحات متاحة
تـــكــفي نــحــو  77مـــلــيــون بـــرمــيل في
احـتياطي النفط االستراتيجي لشركات
ساعدة هذه الشركات الـنفط األمريكية 
فـي أزمة التـخزيـن التجـاري مع انـهيار
الــطــلب احملــلـي عـلـى الــطــاقـة بــســبب

تفشي فيروس كورونا.

الــتـخــلص من هــذه الـعــقـود إذ أن من
وجب هذه العقود لن سيتسلم النفط 
سـتلـمة يـجـد مكـانا لـتخـزين الكـميـة ا
ـكـان فـإن تكـلـفـة الـتـخزين ولـو وجـد ا
سـتكون مرتفعة للغاية. وتداول العقود
بـالـسـالب يـعـني أن البـائع مـسـتـعد أن
يـدفع لـلـمـشـتري مـقـابل امـتالك الـعـقد
وهــذا أقل تـكــلـفـة لـلــبـائع من تــكـالـيف
امـتـالك النـفـط وتخـزيـنه. وتـوقـع جون
بــراون الــرئــيس الــتــنــفــيــذي الـســابق
لـــشـــركــة بي.بـي امس الــثـالثــاء بـــقــاء
أسـعار النفط  منخفضة لبعض الوقت
عروض الـطلب .ولفت الى مـع جتاوز ا
ان (الــوضع احلـالي في أسـواق الـنـفط
ــيـة يـعــيـد إلى األذهــان الـتــخـمـة الــعـا
الــنـفــطـيـة في الــثـمــانـيـنــات من الـقـرن
ــاضي).وقـال في تــصـريح ( ســتـكـون ا
اسـعـار الـنـفط مـنـخفـضـة جـدا وأعـتـقد
أنـها ستـظل منخفـضة وشديـدة التقلب
لـوقت طويل) وتابع (هذا يـذكرنا تماما
بـحــقـبـة  مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـات حـ

خــــلـــفـــيـــة اســـتــــمـــرار حـــالـــة اإلغالق
ـــفــروضــة مــنــعًــا لـــتــفــشي فــيــروس ا
كـورونـا التي تـسـبب أيضًـا بـانكـماش
اقـتـصـادي. لـكن الـعـقود اآلجـلـة لـلـخام
األمــريـكي تـســلـيم شـهــر ايـار ارتـفـعت
امـس الــــثالثــــاء بــــعــــد انــــهــــيــــارهـــا
الـتاريـخي.  وأظهر مـوقع بلـومبرغ أنه
 تـداول عـقود اخلـام األمـريكـي لشـهر
ايـار بـحـلول الـسـاعة  09:11بـتـوقيت
بــــغــــداد عــــنـــد مــــســــتـــوى  1.3دوالر
ئة عن لـلبرميل بارتفاع نسبته 103با

سعر التسوية السابق. 
œuIŽ ‰Ë«bð

وعـــزا اخلــبــراء تــداول الـــعــقــود عــنــد
مــســتـوى ســالب ألســبـاب عــدة مـنــهـا
فـــنـــيـــة إذ أن هــذه الـــعـــقـــود انــتـــهت
صـالحـيــتــهــا امس الـثـالثـاء أي أن من
ـتـلـك عقـدا مـن هـذا الـنـوع سـيـضـطر
إلـى الذهاب من أجل تسـلم النفط. وفي
ظـل امـتالء مـســتـودعـات الــتـخـزين في
ـــتــحـــدة بــدأ الــتـــجــار في الـــواليــات ا

ـرجعي في أوروبا إلى  18.10دوالرا ا
لــلــبـرمــيل قــبل أن يــرتـفع إلى 21.51
ـتقـلـبة. وفي دوالرا خـالل التـداوالت ا
الــسـاعـة الــعـاشـرة صــبـاحـا بــتـوقـيت
بــغـداد امس انــخـفـضت أســعـار بـرنت
ـئة ـقدار  12.05 بـا تـسـليم حـزيران 
لـــــتــــصل الى  22.43دوالر  لـــــتالحق
بـــذلك الـــهـــبــوط الـــتـــاريــخـي لــلـــخــام
األمــريـــكي.وحتــولت أســعــار الــعــقــود
اآلجــلــة لــلــنــفط اخلــام األمــريــكي اول
امـس االثنـ إلى سلـبيـة للـمرة األولى
فـي التاريخ لتنهي اجللسة عند ناقص
دوالر لـــلــبــرمــيـل بــانــخــفــاض 37.63
ـــئــة مع اقـــبــال نـــســـبــته  305.97بـــا
ـتـعـاملـ عـلى البـيع بـكـثافـة بـسبب ا
ــنــشــآت الــتـخــزين في امــتالء ســريع 
ـركـز الـرئـيس لـلتـسـلـيم في كـاشـينج ا
بــــــواليـــــة أوكـالهـــــومــــــا.ويـــــبـــــدو ان
ـسـتثـمرين لم يـقتـنـعوا بـتخـفيـضات ا
أوبـك+ ألكـــثـــر من  10مـاليــ بــرمــيل
يـومـيًـا لتـسـتمـر مـخاوف الـطـلب على
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ـر العراق بـظروف وحتـديات سيـاسية مـنذ بدايـة الربع االخـير من عام 2019 
واقتـصادية خـطيـرة ومعقـدة  اضيـفت اليهـا تداعيـات انتـشار فايـروس كورونا
في اغلـب دول العالم ومـنها بـلدنا ومـاترتب على ذلك تـأثيراتـها على االقـتصاد
قارنة مع ئة بـا ـية بنسبة  50 بـا ي والهبوط احلاد في  اسـعار النفط العا الـعا
اسعـاره قـبل انـتـشـار الـوباء  والـذي يـهـمـنـا هنـا حـال االقـتـصـاد العـراقي في
ـتوقـعة ـاليـة ا الظـرف الـراهن وكيف سـيـستـطـيع جتاوز ازمـتـة االقتـصاديـة وا
ركـزية في دول الـعالم تـهدف بـشكل ا ان الـبنـوك ا خالل االشـهر الـقادمـة .و
اسـاسي الى حتقـيق االستـقرار االقـتصـادي وجتاوز حتـديات عـدم االستـقرار
الي  من خالل برامجها واستراتيجيتها ومواجهة في النـظام النقدي والنظام ا
االزمات والـتحـديات والـصدمـات االقتـصاديـة منـها بشـكل خاص.والـعمل وفق
ـطـلـوب لالقـتـصـادات أدوات ووسـائـل الـسـيـاسـة الـنـقــديـة في حتـقـيق الـدعـم ا
ـركـزيـة في دول الـعالم الوطـنـيـة . وهـذا ما يـحـدث حـالـيا  فـأن أغـلب الـبـنوك ا
ي ـواجـهـة تـأثـيـرات كـورونـا عـلى االقـتـصـاد الـعـا رسـمت خـطـطـا اسـتــبـاقـيـة 
وخصـصت تخـصيـصات ومـعاجلـات في تطبـيقـات السـياسـة النـقديـة وتوحدت
ــركـزيــة وكــان قـرار مــجـمــوعـة اقـتــصــاديـات الــعـالم فـي دعم تـوجـه الـبــنـوك ا
الـعشـرين في اجـتـماعـهـا االخيـر إخلـاص بضخ  5 تـريـليـون دوالر في الـسوق
نـتجة للنفط من ية لتنشـيط االقتصاد . وما يجـري اآلن من جهود للدول ا العـا
معـاجلـة انخـفـاض األسعـار ومـحاولـة الـعودة السـعـاره  القـريـبة من  50 دوالر

للبرميل بعد االتفاق على تخفيض االنتاج بحدود  10 مليون برميل يوميا .
ان جمـيع اإلجـراءات الدوليـة التـي اتخذتـها دول الـعالـم . سبق أن اسـتخـدمها

ركزي العراقي البنك ا
  أثـناء الصدمت االقتصادية واألمنية بعد عام 2015 وكانت لديه جتربة جناح

في دعم االقتصاد الوطني وحتقيق الصمود االقتصادي .
ركـزي  باتـخاذه  قـرارات فوريـة لتـعزيـز سيـولة ووفقـا  لبـيان صـحفي لـلبـنك ا
ـصـارف بــواحـد تـريــلـيـون ديـنــار بـتـخـفــيض نـسـبــة   االحـتـيـاطـي الـقـانـوني ا
ـركــزي  وتـأجــيل الـعــقـوبــات والـغــرامـات وتـفــعـيل لـلــمـصــارف  لـدى الـبــنك ا
استـثـمـاراتهـا لـدى الـبنـك وقرارات أخـرى مـهـمة لـتـنـشـيط الدورة االقـتـصـادية
ـصرفي في دعم اجلهد احلكـومي لتجاوز الظرف ومـنح دور أساسي للقطاع ا
احلالي يضاف إليها مبادرتة بالتبرع لدعم وزارة الصحة في مواجهة الوباء

شـاريع الصـغيرة وتأجـيل األقسـاط الشـهرية لـلمـقتـرض من مـبادرة تمـويل ا
توسطة . وا

ومـن رؤيـتي كـمـراقب ومـتـابع لـلـوضع االقــتـصـادي الـراهن والـبـلـد مـقـبل عـلى
تشـكيل حكومة جديدة سـيكون هدفها االساسي هو جتـاوز ازمتنا االقتصادية
ركزي بقراراتـه الصادرة  قد بدأ الهجوم والوبـائية .استطيع القـول أن البنك ا
ـقابل في دعم االقـتصاد الـوطني وهـو عازم عـلى جتربـة جناح جـديدة بإدارة ا

تميز  فريقه الوطني ا
 الني ارى ان مـشـاكل الـعـراق تـكـمن في احلل االقـتـصادي
ـركزي الـعـراقي .لـذلك أدعو وهـذا احلل هـو بيـد الـبـنك ا
ـركـزي مـسـتـقال الـسـيـاسـيـ أرجـوكم اتـركــوا الـبـنك ا
والتـتدخـلوا في خـططه وإجـراءاته االقتـصاديـة واجعـلوه
خارج حساباتكم احملاصصية وجتاذباتكم السياسية.

بغداد
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أمـريـكي لـدعم خـطة االسـتـجـابة لـلـعام
ــلك سـلــمـان ?2020 وتــوقــيع مـركــز ا
لـإلغاثـة واألعـمـال اإلنسـانـيـة لـعددٍ من
الـعقود لتوفير االحـتياجات الضرورية
ــسـتــلـزمــات الــطـبــيـة مـن األجـهــزة وا
ــــكـــافــــحـــة انــــتـــشـــار  كــــورونـــا  في

اجلمهورية اليمنية). 
—UM « n Ë

ــكــتب قـــراراً بــشــأن تــطــورات واقـــر ا
األوضــاع في لــيــبــيــا دعــا فـيـه لـوقف
إطـالق النار وااللـتزام بهُـدنة إنسـانية
ـواجــهـة لــتـعــزيـز وتــوحـيــد اجلـهــود 
انـتـشـار  كـورونـا  داعـيـا اجلـمـهـورية
الـتـركيـة الى احـترام الـسـيادة الـلـيبـية
وااللــــتــــزام بـــقــــرارات مـــجــــلس األمن
الــدولـي بـشــأن حــظــر تــوريـد الــسالح
ـتـحـدة لــدولـة لـيــبـيـا مــطـالـبــا األ ا
بـالتحـرك الفوري والعـاجل إليقاف نقل
ــقــاتـلــ األجــانب إلى دولــة لـيــبــيـا ا
ووضـع آلـــيـــة واضـــحـــة لـــلـــمـــراقـــبـــة
ــمــولــة والـــعــقــوبــات ضـــد األطــراف ا
لــلــصـراع في لــيــبـيــا بــالـسالح.ووافق
ـــكـــتب عـــلى قـــرار بــشـــأن تـــطــورات ا
األوضـاع فـي  سـوريـا. تضـمـن الـدعوة
إلى وقف إطالق النار في عموم البالد
بـاعتباره ضرورة مُـلحة إلفساح اجملال
أمـام مواجهة انـتشار  كورونـا  وتلبية
االحـتـيـاجـات اإلنسـانـيـة للـمـدنـي في
ـتحدة ومـنظمة سـوريا مطـالباً األ ا
ــسـاعـدات ـيـة تــقـد ا الــصـحــة الـعــا
الـالزمة للـجمـهوريـة العربـية الـسورية

واجهة الفايروس.
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- القطيع يسيّره الصراخ والشعب تسيّره احلكمة.
.. وأ احلناجر أ صوتية. - أمّة الشعارات: أمّة صراخ

- الصراخ موهبة يتقنها الكهنوتي والسياسي والتاجر.
ـظلـوم دعاء صراخ الـتاجـر منفـعة وصراخ - صراخ الـطفل حـاجة صراخ ا

السياسي آيديولوجيا.
- إن لم تصرخ بأزمنة اخليانة والفساد والظلم فقد خنّت صوتك.

.. فـإن ـظـلـوم - الـصـمت صـراخ احلــكـيم والـدمـعـة صــراخ ا
اجتمعت الدمعة بالصمت قامت قيامة الهدير.

- تـمـوت الصـرخـات في احلـنـاجر إن كـان الـصـمم هو
العلّة.

- لـيس لـلمـسـتـبـد من عـدو كـحنـاجـر الـشـعب فـصراخ
الشعب ثورة.

صـادر  إن (االجواء ايـجابـية واكـدت ا
وأغـلب الكتل عـازمة على تـمرير كـابينة
  مـضـيـفـة ان (الـكـاظـمي ال الـكـاظـمـي)
يـفـضل تــقـد الـكـابـيــنـة بـسـرعـة عـلى
حــســاب ضـعـف شـخــوصــهــا) مــشـددة
ــكــلف عــازم  عــلى تــقـد عــلى  ان (ا
حــكـــومــة قـــويــة كـــفــوءة  قـــادرة عــلى
مـعــاجلـة االنـحــدار وعـبـور الــتـحـديـات
ـالية واالمنية) . واشارت الى (اكتمال ا
الــبـرنــامج احلــكــومي وهــو مـخــتــصـر
وسـيقـدم مع الـكابـينـة الوزاريـة)منـوهة
الى إن (الـوضع في العـراق خطـير جدا
ــقـبــلــة الـعــمل عـلى وعـلـى احلـكــومـة ا
تـــــصـــــحــــيـح األوضـــــاع اســــتـــــعــــداداً
ـلك اإلرادة لالنــتـخــابـات والــكـاظــمي 
لـتحقيق ذلك). واكـدت ان (القوائم التي
تـصــدر  مـتـضــمـنــة اسـمـاء مــرشـحـ

للوزارات جميعها مزيفة).
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ـقابل كشف مصدر سياسي وجود في ا
خالفــات بـشــأن الـوزارات الــسـيــاديـة .
ــصــدر ان (اخلالفــات بــشـأن واوضح ا
تـشكـيل احلكـومة مـستـمرة وهي تـتركز
حـالـيـا على الـبـرنـامج احلـكـومي وعلى
رشح الـوزارات السياديـة وتسميـة ا
لـهــا وهي وزارات اخلـارجـيـة والـدفـاع
ــالـــيــة والــتـــخــطــيط) والــداخــلـــيــة وا
واضـاف ان (هناك رغبة سياسية كردية
الـية احلالي فؤاد بـاإلبقاء عـلى وزير ا
نـصب). في غضـون ذلك اكد  بـا حـس
ـان ان (تـيـارا سـيـاسـيـا نـائب في الــبـر
داعـمـا لـلـكـاظـمي لـوح بـاالنـسـحـاب من
  مــــــــشـــــــــيـــــــــرا الى ان احلـــــــــوارات)
(احملــاصـصــة مـســيـطــرة عـلى مــطـالب
الــكـتل).واوضح ان (كــتال من مــكـونـات
مـخــتـلـفــة ال تـزال تـصــرّ عـلى مـوقــفـهـا

والــكــاظــمي عــلـى مــرشــحي احلــقــائب
ـكـون الــوزاريـة الـتـي هي من حـصــة ا
الـشيعي) مبينا ان (احلديث عن خالف
شـيـعي مع الـكاظـمي ورضـوخه لـلـقوى
الــســنـيــة والــكــرديــة مــجـرد حــديث ال
صـحــة له حـتى اآلن).وتــابع الـسـعـدي(
انـنـا في حتـالف الـفـتح اعـطـيـنـا كـامل
احلـرية لـلكـاظمي  في اخـتيـار كابـينته
الـوزارية ويبقى اختيار الوزراء بيده )
مــضــيــفــا (نــحن نــنــتــظــر عــرض هــذه
ن نصوت الـكابينة عليـنا حتى نقرر  
ومن نرفضه وفق شروط ومواصفات).
  الـــفــتـح مــرشـــحــ وبــشـــأن تـــقــد
لـلــحـقـائـب الـوزاريـة قــال الـسـعـدي ان
(مـوقـفنـا من مـوقف القـوى الـسيـاسـية
مع اعـطاء اجملال للكـاظمي  في اختيار
اي شــخـصــيــة يــريـدهــا). من جــهــتــهـا
ــشـروع تــوقــعت الــنـائــبــة عن كــتــلــة ا
الـعـربي ناهـدة الـدايني تـمـرير حـكـومة
الـكاظـمي بـسهـولـة. وقالت في تـصريح
امس إن (الـقـوى الــسـنـيـة مـتـفـقـة عـلى
اسـتـحـصـال حـقـوقـهـا)مـتـهـمـة حـكـومة
ـــهــدي بـ (ســلـب حــقــوق عــادل عـــبــد ا
ـكـون الـسـني ومـنـحـهـا جلـهـة واحدة ا
وهــو امـــر  لم يــحـــدث في الـــعــمـــلــيــة
الـسـياسـيـة) وتوقـعت  الـدايني تـمـرير
دة احلـكومـة  بـ(سهـولة وقـبل انتـهاء ا
الـــدســـتـــوريـــة احملـــددة في ظل تـــقـــدم
ـفـاوضـات واالجمـاع الـسـيـاسي الذي ا

حتقق). 
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مـشيرة الى ان (وزراء حكـومة الكاظمي
هم من الــتـــكــنــوقــراط  وشــخــصــيــات
نـيــابـيــة لـيــست من اخلط االول لـلــكـتل
الـسـيـاسيـة).بـدوره لـفت عـضـو حتالف
الـنـصـر حــسن بـديـر الـبـهـادلي الى أن(
تـشــكـيل احلــكـومـة أصــعب بـكــثـيـر من
ـكلف والكـاظمي في حوارات اخـتيار ا
مـسـتـمـرة واجـتـمـاعـات مـتـواصـلـة مع
األطــراف الـشــيــعـيــة) واكــد ان(حتـالف
الــنـصــر لم يــدرج أي مــنـصـب وتـرك له
  والــرؤيـة حــريــة اخــتــيــار كــابـيــنــتـه
مــــتــــروكــــة لـــلــــكــــاظــــمي) وافــــاد بـــأن

الــسـابق ازاء تــشــكـيل احلــكــومـة وفق
مــنـهج احملــاصـصــة إذ تــطـالب بــشـكل
واضح بـــحــــصـــصـــهــــا   الـــوزاريـــة).
وافـادت وسائل اعالم مقـربة من حتالف
ــطــالب الــفــتح بــأن (الــكـــاظــمي رضخ 
الـقــوى الــسـنــيــة والـكــرديــة بـاخــتــيـار
مـرشـحـ سـيـاسـيـ ضـمن كـابـيـنـته)
مــضــيــفــة أنـه (وافق عــلى إبــقــاء فــؤاد
حـسـ وزيـرا للـمـالـية وبـنـكـ ريـكاني
لإلعـــمــار واإلســكــان). وأشــارت الى أن
(الـكـاظمـي فرض عـلى الـقـوى الشـيـعـية
وزراء مــســتــقـلــ وتــنــصل عن ذلك مع
ــكــونــات) مــؤكــدة أن (الــقـوى بــقــيـة ا
الشيعية طالبت الكاظمي بآلية متوازنة
بـ جـميع األطـراف الخـتيـار مـستـقـل
او ســــيــــاســــيــــ واعــــتـــــرضت عــــلى
ازدواجـــيـــته في اخـــتـــيـــار كـــابـــيـــنـــته
الــــــوزاريــــــة). وفي وقـت الحـق جـــــاءت
تـغــريـدة لـرئــيس كـتــلـة فـتـح الـنـيــابـيـة
مــحــمــد الــغــبـان عــلـى تــويــتــر لــتــؤكـد
اخلالفــات وقــال الـــغــبــان في تــغــريــدة
رصــدتـــهــا(الـــزمـــان) امس (رفــضـــنــا -
عـدنـان- الزرفي ألنه جـاء من خالل آلـية
مـرفـوضـة مـخالـفـة لـلـدسـتـور واألعراف
الــســيـاســيــة)  مــضــيــفــا ان (الـرئــيس
ــكـــلف احلــالي جـــاء بــتــوافـق الــكــتل ا
الـسياسيـة ليس ألنه االفضل وال لفوزه
ـا مـخـرجـا وحال في االنـتــخـابـات  وا
لألزمـة) وختم الغـبان بالـقول (إذن عليه
بـاد الـتي اتـفـقت عـلـيـها أن يـلـتـزم بـا
الـكتل الـسيـاسـية مـعه وبشـكل مسـطرة
مع اجلــمــيع) عــلى حــد تــعــبــيــره. لــكن
قـيـاديـا فـي حتـالف الـفـتح نـفـسه  نـفى
وجـود خالفات.وقـال سعـد السـعدي في
تــصـريح انـه (لـيس هــنـاك ايــة خالفـات
بــ الــقــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيـة

دون الـــعـــشـــريـن دوالراً لـــيـــبـــلغ أدنى
مـــســتـــويــاتـه مــنــذ  18عـــامــاً في ظل
انــخـفــاض الـطــلب الــنـاجم عن تــفـشي

ستجد. فيروس كورونا ا
وانـــخـــفض ســـعـــر عــقـــد هـــذا الــنـــفط
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واصــلت أسـعـار بـرنت امس الـثالثـاء
االنــهـيـار لــتالحق بـذلـك أسـعـار اخلـام
األمــريــكي.وتـراجع ســعــر بـرمــيل نـفط
بـرنـت مـرجعـيـة بـحـر الـشـمـال إلـى ما
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سـتـلـزمات مـسـتـشفـى ابن اخلطـيب و جتـهـيزه بـجـمـيع ا
ـعـاجلة مـصـابي فيـروس كـورنا الـطبـيـة بسـعة 130سـريرا 

واحلجر الصحي.
بـادرة من رئـيس مـجلس ـسـتشـفى  إنـشـاؤه  يذكـر أن ا
الـنـواب مـحمـد احلـلـبـوسي وبتـبـرع أهـالي األنبـار حملـافـظة
بـغـداد وبـإشـراف وزارة الــصـحـة ومـحـافـظـة بـغـداد. فـيـمـا
سـيـتم افـتــتـاح مـسـتـشـفـيــات أخـرى في كلٍّ من مـحـافـظـات

بادرة نفسها. األنبار والنجف ونينوى ضمن ا
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افتـتح رئيس مـجـلس النـواب محـمد احلـلـبوسي مـستـشفى
عاجلة مصابي فيروس كورونا بحضور ميـدانيا في بغداد 
وزير الـصحة الدكـتور جعفـر صادق عالوي ورئيس حتالف
القـوى العراقـية الـدكتور مـحمـد تميم والـنائب زيـاد اجلنابي
ومـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابـر الـعـطـا ووكـيل وزيـر الـصـحـة

جاسم الفالحي.
ـستـشفى في مـنطـقة التـويثـة بجـانب الرصـافة قرب ويقع ا
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حتـفل مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي وكـروبـات احملــادثـة بـصـخب احلـديث عن
ـتـقـاعـدين وسـط تـضـارب مـعـلـومـات صادم ـوظـفـ وا إعـادة الـنـظـر بـرواتب ا

فترض أن أثق به واطمئن على قوت يومي . الستقصاء اخلبر احلقيقي ا
ـثل نتـيجة واقع احلال أن فـرضيـات التـوظيف كنـوع من الرعـاية االجـتماعـية 
ـوازنة فهم الـطبـقـة السـياسـية بـرمتـها .. لالكـثـار من هذه الـبوابـة الستـنزاف ا
العـامـة من أجل ضـمان أصـوات الـناخـب نـحـو صنـاديق االقـتراع ...فـانـتهى
فاسـد احملاصـصة وحكـومتهـا العمـيقة ـوذج  حال الـوظيفـة العـامة إلى اقبح 
ـنـفـلت.. هـنـاك جـيش من الـفـضـائيـ بـعـنـوان حـمـايـات الـدرجات وسـالحهـا ا
ــنـشـات مـثل اخلـاصــة .. فـضال عن بـطــالـة مـقــنـعـة كـبــيـرة جـداً في حــمـايـة ا
دارس.. يضاف إلى ذلك وجود عدد يصل حسب ما اجلـوامع واحلسينيات وا
ذكره الـدكتور ماجد الصـوري في برنامج تلفازي إلى ملـيون شخص يقبضون
رواتب مــتـعـددة وفــقط الـغــاء هـذه الـرواتب حــتى مـؤقــتـا يـعــني تـوفــيـر حـوالي
عشـرين ترليون دينار عراقي شهريـا .. والغاء امتيازات الدرجات اخلاصة في
ــكـاتب  وااليـفــادات وتـقـلــيص حـمـايــة الـوزيـر ومن هـم بـدرجـته إلى نــثـريـات ا
ـكن توظـيفـها فـي مواجـهة حتـديات األسوأ النـصف .. سيـنتج فـرقاً مـجوقـلة 
ـــوذج احلــمـــايــات فـي تــهـــديـــدات عــصـــابــات داعـش االرهــابـــيــة...بـــدال من 
اخلاصـة.يـضـاف إلى ذلك تـقـلـيص عـدد الـسـيـارات إلى الـنـصف يـعـني تـقـليل
اخلسـائـر في مـصروفـات الـعـجالت احلـكومـيـة اذا مـا علـمـنـا أن مخـصـصات
ـصـفــحـة تـصل الى  150دوالر أمـريـكي يــومـيـا ومـخـصـصـات سـيـارة تــاهـو ا
سيـارة جكسارة نحو مائة دوالر أمريكي يـوميا .. وباالمكان بيع هذه العجالت

وازنة العامة . الفائضة عن احلاجة لتمويل العجز في ا
كل ما تـقدم يوفر امواال غير متظورة في تـقليص نفقات الدرجات اخلاصة وان

يصار إلى قاعدة راتب واحد لكل موظف أو متقاعد .
ـكن تـوفـيـر اكـثـر من أربـعـ تـرلـيـون ديـنـار .. السـؤال هل .. وبهـذا الـشـكل 
هنـاك ارادة سياسيـة حقيقيـة التخاذ مثل هذه الـقرارات  ..ام أن االجتاه العام
ـتـقـاعدين ـوظـفـ وا ـنـاقـشـة مـصـفوفـة احلـلـول تـقـوم عـلى تـخفـيض رواتب ا
واالبــقـاء عـلـى امـتـيــازات الـدرجــات اخلـاصـة وتــعـدد رواتب اكــثـر من مــلـيـون

موظفا?? 
أتـمـنى أن تـكـون هنـاك جلـنـة تـخطـيط مـسـبـقـة للـنـظـر في اقـتصـاديـات مـا بـعد
جائـحة كورونا.. إلدارة مخاطر األزمات.. وهي مسؤولية الدولة بكافة سلطاتها
ثـقفـة والفـعالـيات ـيـة وا اضافـة إلى الـنخب والـكفـاءات األكاد
ـتــصـدون لــلــسـلــطـة اجملـتــمــعـيــة والـديــنــيـة .. هل فــكــر ا
ـفــتـرض الـنــهـوض بـهــا ... ام أن مـفـاسـد ـسـؤولــيـة ا بــا
احملــاصـصــة مـا زالت تــنـاقش امــتـيـازاتــهـا في حــكـومـة

كلف الثالث لرئاسة الوزراء? ا
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اشـاد وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالي والـبـحث
الــعــلـــمي قــصي الـــســهــيـل بــاجلــهــود
ـــبـــذولــة من قـــبل اجملـــلس الـــعــراقي ا
لالخـتــصـاصـات الـطــبـيـة في مــكـافـحـة
وباء كـورونا.ووجه السـهيل بـ (إصدار
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كــتب شــكــر وتــقــديــر لـرئــيس اجملــلس
الــعـــراقي لالخـــتــصــاصـــات الــطـــبــيــة
ومـسـاعـديه ورؤسـاء اجملـالـس الـطـبـية

فضال عن طلبة اجمللس).
واضـــاف ان (اجلــهــود االســتــثــنــائــيــة
ـبـذولة من قـبل اجملـلس في الـتـصدي ا

لـــلــوبـــاء مع اســتـــمــراره بــالـــعــمـــلــيــة
التعلـيمية في ظل الظـروف والتحديات
ــر بــهــا بــلـدنــا بــأنــهــا مـواقف الــتي 
وقف الـبطولي شجـاعة). مـشيدا بـ (بـا
لطـلبة اجملـلس وهم موجودون في خط
الـصــد االول جملـابـهــة هـذا الــفـايـروس

واالسـتـمـرار بتـقـد اخلـدمات الـطـبـية
رضى).  ومتابعة ا

فــيـمــا نـظم فــرع الــقـانــون اخلـاص في
ـوصل ورشة كـلـيـة احلقـوق بـجامـعـة ا
عــمل افــتــراضـيــة عن االثــر الــقــانـوني
ـشـاركـة والـشـرعي جلـائـحـة كـورونـا 
عــــدد من نــــواب وقــــضــــاة واســــاتــــذة

 . جامعي
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(الـورشــة تـضــمـنت مــحـاضـرة الــقـاهـا
ي قـيس عـبد الـوهـاب احلـيالي االكـاد
عن الـتفريق الـقضـائي للـعيـوب والعلل
وشرح فـيهـا احلاالت الـتي حددتـها كال
من الــشــريــعــة اإلسـالمــيــة والــقــوانـ
الـوضـعـيـة الـتي يـجـوز فـيـهـا التـفـريق
للـعلل واالمراض ومـدى انطبـاق احكام
هـــذه احلـــاالت عـــلى الـــظـــرف احلـــالي

تمثل بانتشار فايروس كورونا). ا
واضـاف ان (الـورشة تـنـاولت مـحورين
األول عـن إثــر جـــائــحـــة كــورونـــا عــلى
اجراءات التحقيق االبتدائي وعلى دعم
اجـراءات السالمـة واثـرها عـلى دعاوى
االحــوال الــشــخــصــيــة والــــــثــاني عن
اعـــتـــمـــاد نــظـــام مـــســـجل الـــشـــركــات
االلكــــتروني على الـشركة التي وصلت
الـى مــرحـلــة االجــازة في ظـل االوضـاع

احلالية). 
ــســتــمـر في وأطــلق مــركــز الــتــعـلــيم ا
جامعـة البصرة لـلنفط والغـاز برنامجاَ
ـواكـبـة الـظـروف تـدريـبـيـاَ الـكـتـرونـيـاً 
الـــــراهـــــنــــة ومـن اجل بـــــنـــــاء قــــدرات

رسم بياني يوضح انهيار اسعار النفط

ساعدات لهم واحدهم ينفجر قائالً: فقدنا الثقة بحكومة االقليم التي قطعت رواتبنا منذ سنوات حتت مسميات ادخار الرواتب واحلرب ضد ½b»¡∫  تظاهرة في محافظة السليمانية لذوي االحتياجات اخلاصة ضد حكومة اقليم كوردستان لعدم تقد ا

ساعدتنا في هذه الظروف القاهرة مع تفشي كورونا) بحسب قوله. داعش ومن هنا نوجه نداءنا الصحاب الضمائر واخليرين 

حــــزيــــران عــــنـــد 23.72 دوالراِ اي
بــــــفــــــارق 8 دوالرات ونـــــــــــــصف
الــدوالر وهــذا الــعــقــد هــو الــعــقـد

االقرب). 
واوضح ان ( هذه الـظاهـرة تسمى
بـ كــونــتـانــغـو وعــكــسـهــا تــسـمى
بـــاكــوردايــشن اي عـــنــدمــا يــكــون
الـســعـر لــلـشــهـر األقــرب أعـلى من

الشهر التالي. 
V¹d  bIŽ

وفي الـــعــادة يـــكــون الـــفــارق بــ
الـــــعــــقــــد األقــــرب والـــــذي يــــلــــيه
الكـونتانـغو نصف دوالر أو دوالرا
واحـدا فـقط) مـضـيـفـا انه ( بـسبب
انــــخـــــفــــاض الــــطــــلب وارتــــفــــاع
اخملـزونــات فـإن مـشــتـري الــعـقـود
اصـبحـوا يرغـبـون في التـخلي عن
كن عـقـودهم وبيـعـهـا باي سـعـر 
قبـل ان ينـتهي الـعقـد امس  ولذلك
نـــشــأ هـــذا الــفـــرق الــكـــبــيـــر بــ
ا يكون االعلى الشهرين والـذي ر
ا حصل ـكس ور في تاريخ الـنا
ـيـة ـاثل أثـنـاء االزمـة الـعـا فــرق 

في عام 2009).
ومضى قائال ان (من يشتري عقود
الـنفط نـوعـان أما أن يـكـون  يرغب
فـعال فـي  تـســلم الـشــحـنــات فـعال
ـــصـــافي وغـــيـــرهـــا او أنه مـــثـل ا
مـجـرد مـضـارب (اليرغـب في شراء
ا هدفه الربح البراميل بالفعل وا
قــصــيــر االجـل وبــيع الــعــقــد قــبل
موعد التسلم لـئال يتسلم البراميل

التي اشتراها .
وان من يـرغب في تـسـلم الـبـراميل
فـعــلــيـا عــلــيه أن يــسـتــلــمــهـا  في
"كـوشنج" بـواليـة اوكالهومـا حيث
توجد أماكن التـخزين للنفط اخلام
... لـكن بــسـبب انــخـفــاض الـطـلب

الــــفــــعـــلـي ووفـــرة االنــــتــــاج فـــإن
اخملـزونــات تــرتــفع في اخلــزانـات
ــكــان مــنـــذ عــدة اســابــيع بـــهــذا ا
ويتـوقع أن تبـلغ طاقتـها الـقصوى
خالل االسـابـيع الـقـادمـة لـذلك  اذا
ـصـفـاة اشتـرت عـقود كـنت مـديرا 
شــهـــر مــايـــو الــتي تـــنــتـــهي غــدا
والحتـتــاج هـذه الــبـرامــيل حـالــيـا
فـامـامك خــيـارين أمـا أن تــخـزنـهـا
بـــكــلـــفـــة عــالـــيـــة في كـــوشــنج أو
تـتـخـلص من الـعـقـد نـفـسه بـالـبيع
وهـذا يــضـغط عــلى ســعـر الــشـهـر
االقـرب مــقـارنــة بـالــشـهـر الــتـالي)

مشيرا الى ان
ـشـتـرين وهم (الـنـوع الـثـاني من ا
ـضـاربــون الـذين اشـتــروا عـقـود ا
شــــهــــر ايـــار وألنــــهم عــــلى اطالع
ــتــوقــعـة في ــشــكــلـة اخملــزون ا
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ـتــحـدث بـاسم وزارة الـنـفط رهن ا
عاصم جـهاد إيقـاف انهيـار أسعار
الـنـفط في الـعـالم بـالـسـيـطـرة على
جائحة كورونـا مؤكدا أن استمرار
ـزيـد من تـقــيـيـد احلـركــة مـعـنــاه ا

اخلسائر. 
وقـــال في تـــصـــريح امـس ان(هــذا
الــــوضع طــــبــــيــــعـي في ظل عــــدم
السـيطرة عـلى وباء كـورونا الذي
يــســبب كــســادا في الــنــفـط اخلـام
وتــضــخــمــا في عــمــلــيــات اخلــزن
وتـضــخـمــا في عـمــلـيــات الـعـرض
وبــالـتـالـي هـذه مـســألـة طــبـيــعـيـة
بـسـبب عـدم وجود حـركـة لـلـشراء
االمــر الــذي يـنــعــكس ســلــبــا عـلى

أسعار النفط).
وأضــاف أن (الــعــرض اآلن يــفــوق
الـطــلب وهـنــاك تـضــخم كـبــيـر في
اإلمــدادات والـــتـــخـــزين وصل إلى
مـرحــلـة كـبــيـرة ســواء لـدى الـدول
ستهلكة). ولفت جهاد نتجة أم ا ا

ـــســبـــبــة إلى أن (أهـم الــعـــوامل ا
النـهـيار األسـعـار هو تـقـييـد حـركة
الــنـقل الـبـشـري والـصـنـاعي جـوا
حـــــيث أثـــــر ذلـك ســـــلـــــبـــــا عـــــلى

االستهالك) .
واوضـح خـــبـــيـــر نــــفـــطي في رأي
تــلــقــتـه(الــزمــان) امس ان (مــعــنى
انـهــيـار  بــورصـة الــعـقــود اآلجـلـة
لـــبـــرمـــيل الـــنـــفط االمـــريـــكي إلى
ناقـص 37 دوالرا يـعني نـظـريا ان
بـــقـــاء بـــرمـــيل الـــنـــفط في األرض

يخفف اخلسارة  37  دوالرا.  
اما استخراجه فيعني خسارة هذا
ـبلغ) مـضيـفا انه (بـبسـاطة أكـثر ا
انك تـستـخرج الـنفط حـتى تبـيعه.

واذا لم تبعه فسوف تخزنه. 
اما اذا امتألت مـخازنك فسـتضطر
إلى ضــخه مــرة أخـرى إلى األرض

كن اتالفه.  اذ ال 
وهــذه الــعـمــلـيــة جتــعـلـك تـخــسـر
أمــواال كــبــيـــرة بــســبب تـــكــالــيف
اإلنـتـاج الــعـالـيـة وعــقـود شـركـات

االستخراج . 
لــذلك سـتـفـضل ان تـبـيع بـخـسـارة
عـلى ان تسـتمـر باسـتخراج الـنفط
وإعادته إلى األرض) ولفت الى ان
(هـــذا االنــهــيــار يــحـــصل. لــلــمــرة

األولى منذ الثالثينات
عادلة التالية: ويبدو أننا نواجه ا
إن لـم تـعـد الـصـ الـى مـشـروبـهـا
ـفضل: الـنـفط وان لم يعـد الـعالم ا
الســـتـــهـالك مـــاتـــنـــتـــجه الـــصـــ

فسيفلس اجلميع).
كس واشار الى ان (عقود نفط نا
ويتم تداولها بشكل شهري والعقد
األقـرب حـالـيـا هـو عـقـد شـهـر ايـار
وسعـره  انتهى يـوم امس الثالثاء
 بــيــنــمــا يــتم تــداول عــقــد شــهــر

نـقطـة الـتسـليم اضـطـروا اما لـبيع
عـــقــودهم ويـــنـــتج عن ذلـك ضــغط
عـــلى الــــســـعـــر لـــشـــهـــر ايـــار  أو
لالنـتـقـال الى عـقـد الـشـهـر الـتـالي
Roll Over ومـن بــــــــــ هــــــــــؤالء
صــنــاديق االســتــثــمـار فـي الـنــفط
اخلام الـتي يجب علـيها بـيع عقود
شــهـر ايــار قـبل انــتــهـائه يــوم غـد
وشــراء عــقــد حــزيــران بــديال مــنه

ينتج عن ذلك خسارة كبيرة).
وخـــلص اخلـــبــيـــر الى الـــقــول أن
(الـفـارق بــ سـعـر اخلـام لــلـشـهـر
األقـــرب والــــشـــهـــر الــــذي يـــلـــيه-
الـكونـتانـغو- تـتوسع بـشكل كـبير
جدا عنـدما تكون هـناك مشاكل في
الـتـخـزين وتـتـقـلص عـنـدمـا تـعـود
األمور الى طـبيعـتهـا بل أن الفارق
قـد يـصـبح مـوجـبا عـنـدمـا يـحصل

شح في اخملـــزونــات أو تـــوقــعــات
بذلـك) .وحذر خـبيـر في رأي تلـقته
(الـــــزمـــــان) امس ان ان (الـــــعـــــالم
ســيــصل  إلى وقـت لن يــعــود فــيه
بـحـاجة إلى الـنـفط كـمصـدر وحـيد
مع الــتــطــور وأســـاسي لــلــطــاقـــة 
ـتسـارع لـلطـاقة الـبديـلة الـهائل وا

والصديقة للبيئة) .
مــضــيــفــا (لــلــذين يــعــولــون عــلى
إمـكــانـيــة عـود اســعـار الــنـفط الى
ـاسـيـة اقـول :ان الـعـراق عــهـوده ا
مـنـذ انــطالقـة اخلـلـيــقـة كـان دولـة
منتجة لالدمغة وللطاقات البشرية
ــسـتــدامـة ـتــنـوعــة و ا ــوارد ا وا
الــتي هي أهـم وأجـدى بــكـثــيـر من
الــنــفط  لــو كــان لــديــهم مــقــيـاس
مــنـطــقي لــلـثــروة احلـقــيـقــيـة) في

اشارة الى قادة العراق.
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اخلريج والطلبة. 
ونـقل الـبـيـان عن مـديـر مـركـز الـتـعـلـيم
ستمر في اجلامعـة التدريسي منتظر ا
ـركز عـريبي جـاسم الالمي الـقول ان (ا
أطـلق دورات تدريـبـــــــــيـة وورش عمل
عن مـواضـيع عـلــمـيـة مـتـنـوعـة ومـنـهـا
ـــصـــادر كــــيـــفـــيــــة احلـــصـــول عــــلى ا
والــبــحـــوث من اجملــلـــة االفــتـــراضــيــة
الـعلـميـة العـراقيـة واساسـيات بـرنامج
ــصــادر مــنـــدلي لــتــوثــــــــــيق وادارة ا
العلمية وطـريقة عمل امتحان اون الين
عـلى الـكـوكل كالس روم وورشـة الـقـلق
االمـتحـاني وكيـــــــــفيـة معـاجلته ودور
االعـالم في مــــواجـــــهــــة جـــــائــــــــــحــــة

كورونا).
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نـفت قـيـادة عـملـيـات بـغـداد وجود
عــمــلــيــة انــتــحــاريـة فـي مــنــطــقـة
الـطـارمــيـة. وافـادت خــلـيـة اإلعالم
ـــقــتـل مــدنـــيـــ اثـــنــ األمـــني 
بـانـفـجـار ب قـريـتـ ضـمن قاطع

صالح الدين .
وقــالت اخلــلـيــة في بــيـان امس إن
(مدنـي أثـن اسـتشهـدا بانـفجار
عبوة ناسفة عـلى عجلة مدنية ب

قــريــة گـنــيــطـرة وقــريــة الـلــزاكـة).
وأعلن احلشد الشعبي عن قتل 10
عـنــاصـر داعش وتــدمـيــر مـضــافـة
مهمة له في احملافظة . وقال اعالم
احلــــــــشـــــــد في بــــــــيـــــــان امس إن
(اسـتـخـبارات احلـشـد والـلواء 35
بـالــتـعــاون والـتــنـسـيـق مع الـقـوة

اجلــــويــــة الــــعــــراقــــيــــة ووكــــالـــة
االسـتـخـبـارات تـمـكـنت من تـدمـيـر
مـضـافـة مـهمـة لـداعش في مـنـطـقة
الـزاليــة بــالــقــرب من مــكــيــشــيــفـة
ـضـافة بـاحملافـظـة) وأضاف أن (ا
كــان بـــداخــلـــهــا 10 عـــنــاصــر من
داعش فـضال عن أسـلحـة ومـعدات
وعــتــاد) مــبــيــنــا أن (اإلرهــابــيـ
الـعـشـرة قـتـلـوا جـمـيـعـا) واوضح
ضافة البيان أنه ( الـكشف عن ا
من قـبل اسـتـخـبـارات احلـشـد بـعد
تمـكنهـا قبل ايام في عـمليـة نوعية
مـن الــقـــاء الـــقـــبض عـــلى قـــيــادي
داعـشي اجــنـبي اجلــنـسـيــة وبـعـد
الــتــحــقــيق مــعه اعــتــرف بــوجـود
ــضـافــة).وجــرح مـقــاتالن إثــنـان ا
بـإنـفـجـار عـبــوة نـاسـفـة عـلى قـوة

ـشـاة اخلـامـسة في تـابـعـة لـفرقـة ا
قـريـة ام احلنـطـة بنـاحـية االصالح

التابعة حملافظة ديالى.
كما استـشهد أحد عنـاصر الشرطة
بإطالق نار مـباشر بـواسطة سالح
قـناص اسـتهـدف إحـدى نقـاط فوج
طوار ديـالى الرابع خـلف جـامعة
ديالى بـقضـاء بعـقوبـة. في غضون
ذلك  ,افادت مـديريـة االستـخبارات
الـعـسكـرية بـتـفكـيك خلـيـة إرهابـية
واسـعــة والـقـبض عـلى قـادتـهـا في
مــحـافــظــة األنـبــار. واوضح بــيـان
امـس إنه (بـعمـلـيـة نـوعـيـة تـمـيزت
ــعـلــومــات االســتـخــبــاريـة بــدقــة ا
تمكـنت مفارز شـعبة االسـتخبارات
في الـفـرقة الـثـامنـة وبالـتـعاون مع
شاة 30 ولواء استـخبارات لـواء ا

شاة 32 وبالتنسـيق مع مكافحة ا
إرهاب الـقائم من اخـتراق وتـفكيك
خلـية إرهـابية وإلـقاء الـقبض على
رؤوســـهــا الـــســـبـــعــة فـي الــقـــائم
بـاالنــبــار). الى ذلك اقــدمت شــابـة

موصـلية حـامل في شهرهـا الثالث
عــلـى إضــرام الــنــار فـي جــســدهــا
بــــســـبب خـالف عـــائـــلـي . وقـــالت
عـضــو مـجــلس مـحــافـظـة نــيـنـوى
هــيـام الـهـام إن (خالفـا بـ عـائـلـة

الـشابـة و زوجهـا دفـعهـا الى حرق
نــفـســهــا وهي حــامل في شــهــرهـا
الـثـالث) ,مـشــيـرة الى ان (احلـادث
نزل وحتديداً في وقع على سطح ا
ـة وتـوفـيت الـشـابـة ـديـنـة الـقـد ا

ستشفى).  بعد نقلها إلى ا
وتــأتي احلــادثــة  بــعــد  أيـام عــلى
اثلة لشابة جنفية توفيت حادثة 
إثـــر قــيــامــهــا بـــإضــرام الــنــار في
جــســدهــا بــعــد خالفــات عــائــلــيـة.
وتمـكنت الـقوات االمـنيـة في قيادة
عـــمـــلـــيـــات ســـامـــراء خالل واجب
تـفـتـيش في جـزيـرة غـربي سـامراء
من الــعــثــور عـلـى ذخـائــر حــربــيـة
مختلفة األنواع من مخلفات داعش
وقـد جرى تـفكـيكـها واتالفـها حتت

السيطرة دون حادث يذكر.
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جلـمهـورهـا. شخـصيـة السـيـاسي عادل عـبد صورت دعـاية االحـزاب االسالمـية
نطقة عـلى انها العـقلية االقـتصادية (الـفريدة من نوعـها) في العـراق و ا هدي  ا
القـادرة علـى قيـادة أمور الـبالد في أشـدِ االزمات و أحـلـكهـا قـساوةً وعُـسرة ..
قد جربوها في مناصب و مواقع سيـاسية عليا و رفيعة عديدة رغم أن العـراقي
ولم يَروا مـنها اي شيء يدلُ على عـظمتها االقـتصادية تلك. مـنذ العام 2003م 
رغمَ مشاركتهِ الضئيلة ا يُسمى باالستحقاق االنـتخابي  مع ذلك سلـمّوا امرهم 
هدي رئيساً لوزراء لينبثق منهـا السيد عادل عبد ا جدا في االنتـخابات االخيرة 

العراق!.   
بـعد موجة انتـهى باستقـالته القـسرية  ـنصب هدي في ا عام كامـل قضاهُ عبـد ا
رُ و يـواجهُ العـراق أزمة سـتشـريّ .  واليـوم  الغـضب الشـعبي ضـد الفـسـاد ا
التي رأى فيها ياً نتـيجة االنخفاض الشـديد بأسعار النفط عـا اقـتصادية خانقة 
ـانـية حـتى بـدأت االصوات الـبـر مـحـلـلون ان الـعـراق سـيـغرقـهُ هذا االنـخـفـاض 
تقاعدين . وهنا يطالبُ العراقيون بأن يروا وظف وا حديثـها بالتعرض لرواتب ا
و لم ـهدي  ـلكـها الـسيـد عادل عـبد ا و لـو جزءا بـسيـطـاً من تلك الـعقـليـة التي 
ليتجاوز الشـعب هذه احملنة الصـعبة بها .. قبلَ ان يظهـرها للعلن حـتى االن ! ..
هـدي) نفسهُ في  اخرِ و ليخرُجّ هـوَ (عبد ا نـصب رئاسة الـوزراء  يُكـلف غيرهُ 
قـبل ان يسـجـلهُ التـأريخ في طـيـاته فاشالً عـمـره الـسيـاسي  بـإجناز يـحـسب لهُ 

ايضا !..
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من حُـكمـها لـلعراق بعد (17) عـاماً  ـان  احزاب (الـكتـلةِ االكـثر عـدداً) في الـبر
الـذي اسـتـشـرى به الـفـسـاد ألول مـرة في تـأريـخه بـهـذا الـشكـل الـفظـيع . بـاتت
بشـكلٍ صريح عـلى تسـميـةِ مُرشحٍ اليـوم تلك األحـزاب ال جترؤُ أمـام العـراقيـ 
يُمثلُ مفـاهيمها و مبـادئها و أهدافهـا و نظرياتها و ايـدلوجياتها لرئاسـة الوزراء 

(اإلسالمية _السياسية) التي جاءت بها و ادعّتها في العام 2003م !.
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و اليوم هم سابقـاً راح العراقيون ضحية يُسمى االمة العربية و حترير فلسط 
و مـدّها الـسُني.. الـسؤال متى َ لألمة االسالمـية بـهاللهـا الشـيعيّ  أيضـا قرابـ
الــذي تــنـهــبه االحـزاب يـنــعم الــشـعـب الـعــراقيّ بـخــيــرات و نـفط بــلــده الـوفــيـر 
للحُـججِ و البطوالت و اإلسالمـية حالـياً السيـاسية الـديكتاتـورية (البـعث) سابقاً 

الواهية أعاله ?! ..
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كـانَ يستحق صدام حس  حسبَ قـانون العـدالة االلهيـة
رغم لـظُـلـمـه اجملـرم لـلـعـراقـيـ  ُـخـزيـة  تـلك الـنـهــايـة ا
ـانية! .. كـما سيـستحق و يـنال تلك قيـادتهِ للحـملةِ اال
)الـفاسدون) لسرقتهم بال شكٍ عاجالً أم اجالً  الـنهاية
رغم انـتــمـائــهم الحـزابٍ اسـالمـيـة حـقــوق الـعــراقـيــ 

شتى!..

قراطي من موبـقات العـهد الفـوضوي اجلديـد الذي يتـستر او يـسمى ظلـما بالـد
قراطية فيه .. اذ انها تعني : (حكم األغلبية) .. مع حتقق ظاهرة العدالة اذ ال د
االجـتمـاعـية بـنسـب مقـبولـة .. فـيمـا لم نر أي حـكم لالغـلبـية مـنـذ نيـسان 2003
حــتى االن  – امــا قـبل ذاك فــاحلــكم شـمــولي فــردي مـتــفق عــلـيه  –واالغــلـبــيـة
ذهبية قصـودة هنا تعني ضمان حقوق أكثرية الشـعب (بعيدا عن التقسيمات ا ا
ن واطنون  والعـرقية والـعشائـرية واحلزبيـة) .. الشعب الـعراقي : (هم أولئـك ا
مـتدة من زاخو شماال يحمـلون اجلنسـية العراقـية ويعيشـون بحدود اجلغـرافية ا
كن حتى الفـاو جنوبا) .. غير ذاك ال يـعنينا من تقـسيمات عرقيـة طائفية .... ال 

ان حتقق ادنى مقبولية او تفسير حلكم األغلبية .. 
ـقراطي الذي كانت كثـيرة متعـددة ابتالءاتنـا التي حرفت عن جادة الـصواب الد
ضحـايا الـعراقـي فـيه باهـظة مـن اجل بلـوغ عتـبته  .. فـان اغلب من تـولى زمام
كن ـناصب العلـيا تنفـيذية تشـريعية قـضائية جـاء وفقا لتوصـيفات ال  األمور با
ان تـصـنع او تـتـحرى الـقـيـادة احلقـة .. اذ ان اخملـاض الـتوافـقي احملـاصـصاتي
ريـة البربرية)  – حـسمت اجلدل الطـائفي القومي مـدعم بامراض العصـر (البر
وحـددت مـعـنى احلـاكم واحملـكـوم ومن هـو الـسـلـطـة ومن هـو الـشـعب حـتـى تـبوأ
ن ال عـلم وال مقومـات لهم غير  –الـفرج والفم مقـاعد السـلطة وادواتـها الكـثير 
ـغلف باجلهل  – وان استـتر بشعارات ظرفية اسـتغلت ووجهت بشكل مقصود ا

قراطية .. تعمد للد افرغ فيه الوطن بصورة غير مسبوقة جراء التشويه ا
ما زالت احملـاصصة واحلزبية هي احلاكمة الفعلية .. وادواتها كثيرة متعددة في
ـكن ان نـتوخى ـؤسـسـاتـيـة واالهلـيـة .. اذ نـرى أي قـيـادة مـصـلـحـة  األوسـاط ا
ـؤثر من قـبل أدوات واجـنـدات السـلـطة اخلـيـر منـهـا تـتعـرض لـلضـغط الـسـريع ا
رية  لـتمـرير شـخصـيات وفـرض أدوات بعـناوين مـعيـنة لـغرض ادامة زخم البـر

الهدم والتجهيل والتشرذم ...
ـتعمـد الذي طالهم نتـمنى من عقالء الـقوم وهم كثـر برغم التـهميش والـتشويش ا
.. ان يكـون لهم دور بلجم أولـئك الضاغط عـلى أي ملف إصالحي بطرق شتى
وان جاءت بـعناوين االقتراح او فرض أسماء معينة مستغل  فضاء االعالم بكل
قنـواته ووسائـله التـي بعـضهـا متـحلـلة من أي خـشـية حـتى  من الله جل وعال ..
شهد ووأدت أي إمكانية للبناء في ظل اتساع وانتفاخ االبواق بصورة شوهدت ا
ـسـتهـدفة لإلصالح  وحتـاربه بـاسمه .. يـقول الـثـائر الـكبـير ؤجـندة ا ـاجـورة ا ا
قراطيـة وهو يعتاش عيب ان يـعلمنـا صحفي مـعنى احلرية والـد فولتـير : (من ا

على موائد الطغاة ويربت على أكتفاهم) . 
تـدخـلـون بعـنـوان االقتـراح والـنصح خـفـفوا الـضـغط  ما أيـهـا ا

كـان مـنه مـؤجـنـداً او مـجـهالً او مـسـوذجـاً ... فـالـنـتـيـجـة
مخـجلة والضرر سيلـحق الشعب الذي انتم جزء منه ..
فــان رؤوس األمــوال مــصــانــة دومــا مـتــحــكــمــة تــعــبـر
االسالك وتـكـسر الـقـيـود مـحـمـية بـال حدود ...  ورحم
الـله امراً عرف قدر نـفسه فاضـانها .. وسالم على من

ن ال يطاع) .. قال : ( ال راي 

التظاهرات عمت مدن العراق تطالب بأصالحات جذرية..
أهمها اجلانب األقتصادي..

ـعيـشـة للـفرد هل بـأستـطـاعة حـكـومة مـصطـفى الـكاظـمي وقف تـدهور مـسـتويـ ا
العراقي

في ظل ميـزانيـة خاويـة ووضع أقتـصادي يـنبئ بـكارثـة أقتـصاديـة فادحة بـسبب
أنخفاض أسعار النفط.. وجائحة كورونا.?

هل بـأسـتطـاعـة حـكـومـة الـكاظـمي الـقـيـام بـأصالحـات وحـلول جـذريـة وحـقـيـقـية
رعب.? ة للفرد العراقي امام هذا التحدي ا لضمان حياة حرة كر

نحنُ بحاجة ألصالحات جذرية جريئة وشجاعة للسياسة األقتصادية بالعراق..
أولها..

سروقة.. أحالة حيتان الفساد للقضاء وأستعادة األموال ا
ووضع سراق أموال الشعب العراقي حتت األقامة اجلبرية وأحالتهم للقضاء..

هل قادر على فعلها مصطفيـ الكاظمي..?!
نـهـار وهو يـواجه حتـديات هل بـأسـتطـاعـة الكـاظـمي انـتشـال أقـتصـاد الـعـراق ا

خطيرة..?
هل سيلجأ لسياسة التقشف امام 

يزانية..? العجز الكارثي  في ا
ـهدي.. الذي يعد هل بأسـتطاعة مصـطفى الكاظـمي أنقاذ ما أفسـدهُ عادل عبد ا

أسوء رئيس وزراء في تاريخ العراق..
الذي كان سيئاً في أدارة أقتصاد العراق..

تراكم الديون على العراق عبء ثقيل
وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا والتظاهرات..

حتديات خطيرة تواجه حكومة مصطفيـ الكاظمي..
سؤالي..

هل بأستطاعة مصطفيـ الكاظمي..
أنقاذنا من الكارثة التي ستلحق بنا.?

الدائرة التلفزيونية لوزارة التعليم العالي
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{ سـان فرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) - أعلن
الـطـبــيب الـشـرعي في مـقــاطـعـة سـانـتـا
كالرا أن شخص توفيـا في كاليفورنيا
في أوائل ومنتـصف شباط/فبـراير كانا
ـسـتـجد أول ضـحايـا فـيـروس كـورونا ا
تـحدة وذلك قبل أسابيع في الواليات ا
ـسجـلة رسمـيا حتى من الوفاة األولى ا
اآلن.وقــــــال فـي بــــــيــــــان إن تـــــــشــــــريح
الشخص اللذين توفيا في منزلهما في
6 و17 شـــــبــــــاط/فـــــبــــــرايـــــر أدى إلى
االسـتـنـتــاج بـأن وفـاتـهـمـا كـان سـبـبـهـا
كـوفــيـد- 19بــعـد تــلـقــيه تـأكــيـد مــراكـز
مــــكــــافــــحـــــة األمــــراض في الــــواليــــات
تحدة.قبل ذلك كـانت أول وفاة رسمية ا
ــســتــجــد مــســجـلــة في 26 بــكــورونــا ا
شـــــــبــــــــاط/فــــــــبــــــــرايــــــــر فـي واليـــــــة
واشـنطن.وأضـاف الـطـبـيب الـشرعي أن
وفاة أخـرى نسـبت إلى فيـروس كورونا
في مــقـاطـعــة سـانـتــا كالرا أيـضـاً في 6
آذار/مــارس. وشـرح أن "هــؤالء الــثالثـة
ماتـوا في مـنـازلهم في الـوقت الـذي كان
لـديـنا عـدد قـلـيل من اخـتـبـارات الـكشف
وفقط عبر مركز مكافحة األمراض".وقال
إن اختـبارات الـكشف كـانت تُجـرى فقط
عــلى من يــعـانــون من أعــراض مــعـيــنـة
وعـــادوا مـــؤخـــراً من اخلـــارج.وأضــاف
ـزيد من ـسؤول أنـه يتـوقع تـسـجـيل ا ا
الـوفـيات الـنـاجـمـة عن كـوفـيد- 19التي
مـــرت دون دون أن يالحـــظـــهــا أحـــد في

مقاطعة سانتا كالرا.
أفـــادت دراســـة أجـــراهـــا بـــاحــثـــون من
جـامـعـة سـتـانـفـورد في كـالـيـفـورنـيـا أن
عدد اإلصابـات في مقـاطعة سـانتا كالرا
ــا أعـلن هي 50 مـرة عــلى األقل أكــبـر 
عــنه رســـمـــيــاً. نـــشـــرت الــدراســـة هــذا
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بــفــايــزر األمــيــركي ســتــبــاشــر جتـارب
سـريــريـة أولى عـلى لــقـاح ضـد فـيـروس
ستجد.وقال معهد بول إيرليخ كورونا ا
على موقعه اإللكتروني إن هذه التجارب
ســتــشــمل في مــرحــلــة أولى مــئـتــ من
تطوع األصحاء تراوح أعمارهم ب ا
 18و55 عــامــا مــوضــحــا أنــهــا تـشــكل
"االخـــتـــبــار الـــرابع عـــلى اإلنـــســان" في
الـعالم في سـيـاق الـبحث عن لـقـاح ضد

مرض كوفيد-19.
وسـجــلت إسـبــانـيــا األربـعـاء 435 وفاة

ـســتـجــد في زيـادة بــفـيــروس كـورونــا ا
طـفـيـفـة لـلـيـوم الـثانـي عـلى الـتوالـي ما
يــرفع احلــصـيــلـة اإلجــمـالــيـة لــلـوفــيـات

إلى 21ألفا و717.
وأحــصــيت  430 وفــاة الـــثالثــاء و399
االثـن في حـصـيـلـت هـمـا األدنى مـنذ

أربعة أسابيع.
وبلغ عدد اإلصابات في إسبانيا أكثر من
208 آالف بـعـد ارتـفـاع جتاوز 4200 في
24 ســـاعـــة وهي ثـــالث بـــلــد مـــتـــضــرر
تحدة بالوبـاء في العالم بـعد الواليـات ا

وإيطاليا.
وقـــد قـــررت تـــمـــديـــد إجـــراءات الـــعـــزل
الـــســـاريـــة مـــنــذ  14آذار/مــارس حـــتى
الــتـاسع من أيــار/مـايــو مع تـخــفـيــفـهـا
بـشــكل طـفـيـف لـيـتـاح لـألطـفـال اخلـروج

قليال اعتبارا من األحد.
وأكــد رئــيس الــوزراء بــيـدرو ســانــشــيـز
األربـــعــاء أمـــام الـــنـــواب أن "تـــخـــفـــيف
(إجــراءات الـــعـــزل) ســيـــكـــون بــطـــيـــئــا

وتدريجيا ألنه يجب أن يكون آمنا".
وقـــال "لـن يـــتم رفع الـــعـــزل إال إذا كـــنـــا
مــسـتــعــدين لــذلك ألنـنــا لن نــخـوض أي
مـجـازفة" مـتـحـدثـا عن "الـنـصف الـثاني

من شهر أيار/مايو".
ورغم أن عـدد الـوفـيـات ال يـزال مـرتـفـعا
جتــاوزت إسـبــانــيـا ذروة الــوبـاء بــدايـة
نــيـــســان/أبـــريل حــ أســـفــر فـــيــروس
كــــورونـــا عـن وفـــاة مـــا يــــصل إلى 950

ذكور. شخصا في الثاني من الشهر ا
وفي مـؤشـر عـلى هـذا الـتـحـسن لم تـعـد
ـصـابـ ومن ـســتـشـفـيــات تـضـيق بــا ا
ـقـرر أن تـغـلق مـنـطـقـة مـدريـد األربـعاء ا
ــشـــرحــة الـــتي أقـــيــمـت أمــام مـــجــمع ا

جتاري.

جــديـدة بــفـيــروس كــورونـا في ارتــفـاع
طــفـيف مــقـارنــة بـعـدد الــضـحــايـا الـذي
سجل أمس لـتـبلغ احلـصيـلة اإلجـمالـية
لــلـــوفــيــات 21717. وقــد قـــررت مــدريــد
تـمــديـد إجـراءات الـعـزل الــسـاريـة حـتى
الـــتــاسع من أيـــار/مــايـــو. وأكــد رئــيس
احلـكـومـة بــيـدرو سـانـشـيـز األربـعـاء أن
"تــخـــفــيف (إجــراءات الــعــزل) ســيــكــون
بـطـيــئـا وتـدريـجـيــا ألنه يـجب أن يـكـون
آمنا".كم أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية
أنهـا سـجلت األربـعاء 435 وفاة جـديدة

األســـبــوع واســتــنـــدت إلى فــحــوص دم
3000 أجـــــــــريـت عـــــــــلـى أكـــــــــثـــــــــر من 
ـتـحــدة هي الـدولـة مـتــطـوع.الـواليــات ا
األكثـر تضـررا من جـائحـة كوفـيد-19 إذ
سجلت 44845 وفاة حتـى الثالثاء وفق

جــامـــعــة جـــونــز هـــوبــكـــنــز فـــيــمــا 
تشـخيص أكـثر من 820 ألف إصابة في

جميع أنحاء البالد.
وأعلنت السلطات الصحية الفدرالية في
انيا امس األربعاء أن شركة "بيونتيك" أ
ختبر رتبطة  التي مقرها في ماينز وا
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ـغـلـقة ـتـنـزهات ا الـقـادمة من أحـد ا
ــــديــــنــــة مـن يــــســــتــــمــــتع كــــمــــا ا
ديـنة األشبه بها.وتـستـقبل إيالت ا
ــنــتــجع ســيــاحي كــبــيــر واقع في
أقـصى جـنــوب إسـرائـيل بـ األردن
وشبه جـزيـرة سيـنـا في مصـر عادة

نحو  2,5مليون زائر سنويا.ويقصد
هـؤالء الـسـيـاح الـشـواطئ الـذهـبـيـة
ــيــاه الــصــافــيـة ويــغــطــســون في ا
ويـقـضـون بعـض الوقـت في حـانات
ــصـطــفـة عـلى ومــسـابح الـفــنـادق ا
واجـهــة الـبـحـر.واسـتــدعت جـائـحـة

احلكومة على تخـفيف بعض القيود
عـــلى احلـــركــة وإعـــادة فــتـح بــعض
صـالح الـتجـارية واألعـمال.ويـقول ا
ـــديــــنـــة إن هـــذه رئـــيس بــــلـــديــــة ا
ــثـابـة "خــطـوة أولى الــتـسـهــيالت 
ــديـنــة ضـئـيل (...) تــأثـيـرهــا عـلى ا
للغايـة".وسجلت إسرائـيل التي يبلغ
عـدد سـكانـهـا حـوالى تـسـعـة مالي

أول إصابة بفايروس كورونا في 21
شباط/فبراير. 
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وأحصت السلـطات أكثر من 14 ألف
إصـــابـــة بــيـــنـــهــا  187وفـــاة.وتــرى
وظفة في بلـدية إيالت نورا بيتون ا
أن األزمة االقتصادية في إيالت أكبر

بكثير من األزمة الصحية.
ودعت البلديـة احلكومـة إلى صياغة
ـديــنـة خــطـة اســتـجــابـة خــاصـة بــا
الـسـاحـلـيـة.وتـقـول بـيـتـون " قـطع
كان أنبوب األكسج (...) عن هذا ا
الـصغـيـر الذي يـشـبه اجلنـة".ويـقول
جوزيف غيز (45 عامـا) الذي حتدى
كن ـالية الـتي  اإلغالق والغـرامة ا
أن يـتـسـبب بـهـا نزولـه إلى الـشارع
دينة نطقة "تبدو ا وهو يتنزّه في ا
وكـأنـهـا مـشلـولـة".ويـعـبـر غـيـز الذي
كان يسـير نحـو الشاطئ لالسـتمتاع
بالـهـواء النـقي وأشـعة الـشمس عن

كوفيد -19 فرض السـلطـات حظرا
شــامال أغــلــقت عــلى أثــره حــدودهـا
أمــــام الــــســــيــــاح وتــــبـع ذلك إغالق
الـقــطــاعــات الــتــرفــيــهــيــة الحــتـواء
الـفـايـروس.ويــهـدد وبـاء كـوفـيـد-19
ديـنة البالغ عددها 12 غرف فنادق ا
ألــفــا والـتـي تـكــون عــادة مـشــغــولـة
مــعـــظم أشــهـــر الــعـــام بــأن تـــبــقى
فـارغـة.في بـهـو فـنـدق "دان" الـضـخم
ذي الـنـجوم اخلـمـسـة والـذي يـشغّل
عادة نحو 500 موظف تمت تـغطية
ــنع تــراكم الـــغــبــار فــيــمــا األثـــاث 
ـكان إال يـاه جـافة. وخال ا نوافـيـر ا
من عناصر األمن.ويقدّر مدير الفندق
لــيـؤر مـوزنــيك اخلـســائـر بــعـشـرات
ماليـــ الـــشـــواكل اإلســـرائـــيـــلـــيــة
(مالي الدوالرات) كل شهر في حال
استـمر الفـايروس بـاالنتشـار.ويقول
رئــيس بــلـديــة إيالت مــئــيــر اسـحق
ـديـنـة التي يـبـلغ تـعداد هـليـفي إن ا
سكـانها 67 ألف نسـمة تـلقت أمواال
ـواجـهـة الـفـايـروس لـكن حـكـومـيـة 
ــســاعــدة فـي الــوقت احلــالي مــثل ا
"ضمادة فوق جرح غائر".ويشير إلى
ـئــة من الـســكـان بـاتـوا أن  75 في ا
عاطل عن العـمل.وشهدت إسرائيل
تباطؤا في معدل اإلصابات اجلديدة
بـــفــــايــــروس كــــورونــــا مـــا شــــجّع

صـــدمــته من قـــلــة احلــركـــة.ويــقــول
"أعــيش هــنــا مــنــذ 32 عـامــا ولم أر
ــديـنــة هـكــذا من قـبل (...). أشــعـر ا
ــيــاه وكـــأن قــنـــبــلــة ســـقــطت".فـي ا
ـقـابـلـة كـان زوجـان فـرنـسيـان من ا
ســكـــان إيالت مــنــذ عــشــر ســنــوات
يـــريـــدان الــســـبــاحـــة. ولـــكن مــا إن
المـسـت أقـدامـهــمـا الــرمـال وصـلت
دورية من الشـرطة وأجبـر الزوجان
ــكــان. قــاال إن لــديــهــمـا عــلى تــرك ا
ديـنة شعـورا "بـاحلزن" لـرؤيـتهـمـا ا
ـــكن في هــــذا الـــوقت من الـــتـي ال 
الـسـنـة عادة الـعـثـور عـلى شـاطـئـها
عـــلى مــكــان لالســـتــمــتــاع بــأشــعــة
بـــالــشــمـس.ويــقــول مـــوزنــيك وهــو
يـــتــــكىء عــــلى حــــاجـــز قــــرب أحـــد
حـــمــامــات الـــســبــاحــة الـــثالثــة في
الـــفــنــدق إن عــطــلــة عــيــد الــفــصح
الــيــهـودي الــتي انــقــضت قــبل أيـام
تـــشــــكل عــــادة ركـــيــــزة أســـاســــيـــة
لالقــتــصــاد احملــلي. ويــشــغـل نـزالء
الـفنـدق خالل هـذا الـعـيد 375 غـرفة
في الفندق بحسب ما يقول مديره.
ويــضــيف "إذا تــغــيــبــنــا عن مــوسم
الذروة الـثـاني مـا ب تـمـوز/يولـيو
وأيـلـول/سـبـتـمـبـر فـسـيـكـون عـامـا
كارثـيا".ويـستـدرك "في الواقع إنـها

بالفعل سنة كارثية".

نشآت النفطية االمريكية ½jH∫ احدى ا

بغداد
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خالل دراسـتي اجلـامـعـيـة االوليـة قـال أحـد األسـاتـذة إقتـرنت حـيـاة الـعـراقـي
بالقـتال; ألنهم متوزعون ب الـصحراء غربا والدولة الفـارسية شرقا مؤكدا: أما
الدولة الـعباسـية فكـانت تفتـعل لهم حروبـا خارجيـة وفتنـا داخليـة; تشغـلهم بها;
ألنهم عـلى درجة من الشـراسة: "إذا هدأت احلـياة من حولـهم; يلعـنون سنـسفيل

اخلالفة".
احلروب اخلـارجـية طـوت خـيـرة شبـابـهم وأجدبت ارضـهم اخلـصب بـعد أن لم
اذا (!?) ألن: "من يبقَ زارع لـها.. كلهم يجـاهدون "حد قطع النـفس" وال يعرفون 

تكلم قتلناه ومن سكت مات كمدا" كما يقول احلجاج.
تنـغصت حيـاة العـراقي من دون إسـتقـرار في بيوتـهم حتت ذريعـة اجلهاد في
ـسـتـقريـن.. سالمـا.. في مـدنهم سـبـيل الـله والـله بـريء من مـداهـمـة اآلخـرين ا
يــعـكـر الـعـرب صـفـوهم إحـتالال يـسـتـعـبــدهم مـخـيـرين بـ تـرك مـعـتـقـدهم الـذي
يتـدينون به او اجلزية او الهجرة او القتل.. أربعة خيارات أحالها مر; ال يبررها
سـوى شـعـور الـدولـة بـقوتـهـا نـظـيـر وهن الـدول األخـرى الى أن بـلـغـوا مـشارف
.. والـقـصـد هـو إلـهـاء الـشـعب بـداهـيـة اجلـهـاد الـتي ال راد لـهـا.. حـسرة الـصـ

 . عليهم يقتعدون بيوتهم مطمئن
ومن ابرز الـف الـداخـليـة التـي شغـلت اجملتـمع الـعبـاسي هل الـقرآن مـحدث أم
.. سـفسـطـة ال أول لهـا وال آخر إسـتـغلـهـا الوالة بـتشـجـيع من اخلالفة في قد
تصفـية احلسابات السياسية حتت ذريعة الفقه وعلم التوحيد والفلسفة مسفرة
عن إهـانـة االسالم نـفـسه.. الـذي بإسـمه يـحـكـمـون بدلـيل جـلـد االمـام أحـمد بن
ـأمـون; كي يرهب الـعامـة ومثل حنـبل.. رضي الـله عنه في الـشارع بـأمر من ا

هذا حاالت كثيرة طيلة تعاقب الدول على ارض العراق. 
وقوع أرض السواد.. العراق ب حضارات ضاغطة.. كلها أقوى منهم إستلزم
شراسـة في صد تلك الـقوة عنـهم فضال عن وقوع الـسهل الرسـوبي على حافة
صحـراء ال نهائـية جـعلـهم يشـعرون بعـدو ال مرئي.. كـائن مجـهول يـتربص بهم
قد يـأتي على شـكل مارد كـما في احلكـايات الـشعـبيـة او جيش حتـتلـهم طلـيعته

وخلفياته في عمق بالد فارس.
ت في نفـوسهم عـقدة اإلسـاءة اإلستـباقيـة لآلخـرين من دون سبب "إن لم لهـذا 
تعتدِ يعتدى عليك" تعرضا ألي عابر سبيل من دون أن يستفزهم; لشعورهم بأن
ـكان يـقـفز ـا اول االمر وريـثـما يـسـتحـكم من ا من يـحل بـ ظهـرانـيهـم.. مسـا

عليهم سيدا مستعبدا! 
متـطرفون.. أمـا قوي يعـتدي عـلى اآلخرين او ضعـيف يتـقبل التـجاوزات ويغض
الطـرف عنها; ألن ال طاقة لديه بردها.. ال وسط وال إعتدال وال سالم في العراق
تـنبي من دراسته للشخـصية العراقـية في زمنه: "وَالظّلمُ من شِيَمِ إستخـلصها ا
النّـفوسِ فـإن جتدْ.. ذا عِـفّـةٍ فَلِـعِلّـةٍ ال يَـظْلِمُ.. وَمن الـَبلـيّـةِ عَذْلُ مَن ال يَـرْعَوي.. عَن

جَهِلِهِ وَخِطابُ مَن ال يَفهَمُ".
دن الـعراقـية عـرضة ا هـذا االمر مـتجـذر منـذ ما قـبل التـاريخ ح كـانت ا ور
تـحضريـن على حد سـواء ما شحـذ العـنف في شخصـياتهم; لهـجمات الـبدو وا
دفاعـا عن وجودهم عطـفا على مـا يكابـده العراق من عـناء دائم أبد الـدهر.. منذ

قاتلة عيالم; إرضاءً لإلله. فجر التاريخ.. عندما يساق شباب بابل 
شـبـاب بـابل يقـاتـلـون عـلى اجلـبـهـة الـشرقـيـة.. نـفـسـهـا.. من ذاك الـيـوم الى هذا
ـعـبـد يـسـكـرون في أحـضـان الـعـشـتـاريـات.. مـتـلـذذين بـالـنـبـيذ الـيـوم ورجال ا
لك الذي ارسون بغاءً مقدسـا لإلله وهو يتجلى في شخص ا قدس  االحمـر ا
يكـتسب قدسيـته من قدسيـة اإلله ومن يعترض عـليه يكون قـد سب شراب اآللهة
قدس.. العنب االحمر; فيحق صلبه وهو مثل ما زال متوارثا في العراق حتى ا
الدولـة العباسية التي تصلب العـائد من اجلهاد سرا في باب بيته.. أمام الناس

إلخافتهم!
ولهـذا قالت احلكـيمة طـريفـة اخلير.. قـبل االسالم: "من يريد كـنوز االرزاق والدم

راق; فليذهب الى العراق". ا
ـبدأ "الـقـتل ألدنى شـبهـة" مـا يجـعل الـيـوم مثل وتـعـاقبت الـسـطـات على الـعـمل 
ـلوك والـرؤساء البـارحة في كل زمـان عراقي مـتـوقف عنـد حد الـسيف يـسوقه ا
الى حـروب هـوجـاء; يشـغـلـونه بـها عـن كرسي الـسـلـطـة مهـمـا إسـتـنزفت من دم

ومال!
إذ كـتب شـاعـر االسكـنـدريـة اليـونـاني كـافـافي: "كيف اآلن مـن دون برابـرة.. لـقد
كانـوا نوعا من حل" لـذلك كلـما كف الـبرابرة هـجومـاتهم عـلى العراقـي إخـتلقت

لهم احلكومة برابرة يرعبونهم إرهابا.
ـطـاعم يــتـأكـد ذلك عـنــدمـا يـهـدأ الـتــعـامل الـيـومـي بـ الـنـاس في الــكـراجـات وا
ـوت اجملاني في الـشوارع وعـندما فخـخات وا قـاهي والدوائـر خالل فتـرة ا وا
يهـدأ االرهاب.. ال حرب وال قلق عام وال قتال يـتعذر التفاهم ب

االفراد.. إعتداءات متبادلة من دون سبب مقنع.
كأن قـبـسـا من نـار جـهـنم يـتلـظى فـي نفس كـل عراقي
يبـرد حـ يعـتدي عـلى اآلخرين حـتى بات اجلـميع في
إصـطدام دائـم مع ما يـصـادفـهم ألدنى سـبب.. "عـركة"
مـفـتـوحـة عـلـى الـهـواء الـطـلق ال يـحـتـاج الـداخل فـيـهـا

سببا يبرر إهانته اآلخرين.

ايالت (اسـرائـيل)) ,أ ف ب) - فـقدت
مدينة إيالت السـياحية في إسرائيل
والواقعـة على البـحر األحمـر مصدر
رزقــهــا الـرئــيــسي بـســبب فــايـروس
وسيقى ستجد وال جتد ا كورونا ا
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{ هـونغ كــونغ (أ ف ب) - واصـلت
ـؤلم في اسـعــار الـنـفـط تـراجـعــهـا ا
أسواق الطـاقة التي أحلق بـها وباء
كوفيد-19 ضررا كبـيرا بيـنما بدت
ـــال في آســــيـــا وأوروبـــا أســــواق ا
مــتـقـدمــة بـعـد يــومـ من عـمــلـيـات
بـيع.وفي غــيـاب شـبه كــامل لـلـطـلب
بــســبب إجــراءات اإلغالق وارتــفــاع
االنـــتـــاج عـــلـى الـــرغم مـن تـــخـــمـــة
اخملزونات تراجع سـعر برميل خام
غـــرب تــكــســاس الــوســـيط تــســلــيم
ــئـة أيــار/مــايــو إلى أربــعــ دون ا
.وانتـقل االهـتـمـام إلى عـقود اإلثـنـ
حزيـران/يونيـو التي بـدأت األربعاء
بشكل جيد بعـد أنباء تفيد أن الدول
ـنـتـجـة الـكـبـرى أجـرت مـحـادثات ا
لــكــنه ســجل تــراجــعــا كــبــيــرا بــعـد
ذلك.فــقـد خـســر سـعـر بــرمـيل بـرنت
نفط بـحـر الشـمـال في أسواق آسـيا
ـــئــة من األربـــعــاء أكـــثــر من 12 بــا
قـيــمـته وتــراجع ســعـره إلى أقل من
17 دوالرا للبـرميل بيـنما فـقد النفط
كـاسب تـقـريـبـا التي األمـيركـي كل ا
حـقـقهـا لـيـبـلغ سـعره  11دوالرا مع
تـــوقف الـــنـــشـــاط االقـــتــصـــادي في
العالـم.وانخفض سـعر بـرميل برنت
ـــئــة ـــرجــعي 13.12 بــا األوروبي ا
لـيـبـلغ 98.16 دوالرا في الـتـعـامالت
اآلسـيويـة مـواصال بـذلك اخلـسـائر
الـفادحـة الـتي تـكـبدهـا الـثالثـاء.أما
ســعــر بــرمـيـل خـام غــرب تــكــسـاس
ـــــرجـــــعي تـــــســـــلـــــيم الـــــوســـــيط ا
حزيـران/يـونيـو الـذي ارتفع سـعره
ـــئـــة عــنـــد بــدء نــحـــو عـــشــريـن بــا
اجللـسة فـقد انـخفض نـحو خـمسة
ــئــة وبــلغ 11 دوالرا بــعــد ظــهــر بــا
أألربــــعـــاء.وكـــانت أســـعـــار الـــنـــفط
األميركي انهارت في مطلع األسبوع
إلى مسـتـوى غيـر مسـبوق نـاهز 40
دوالراً حتت الصفر للـبرميل بسبب
تـراجع الــطـلب وتـخــمـة اخملـزونـات
الناجم عن تفشّي وباء كوفيد-19
وأدى التباطؤ في اقـتصادات العالم
بسـبب الـوباء إلى فـائض في الـنفط
أجبر وسطـاء اخلام على دفع أموال
للتخـلص من البراميل الـتي تعهدوا

بـشـرائـهـا.وقـال مـحـلـلـون إن ارتـفـاع
األسـعار في بـدايـة اجلـلـسة جنم عن
أنــبـاء تــفـيــد أن الـدول األعــضـاء في
ـصــدرة لــلــنـفط مــنــظــمـة الــبــلــدان ا
(أوبك) وعــــدد من حــــلــــفــــائـــهــــا في
مــجــمــوعــة "أوبك+" أجــرت مــؤتــمـرا
هاتـفيا الـثالثاء. لـكن األسواق عادت
إلى الـواقع بـسـرعـة.ويـرى مـراقـبـون
أنه ال يوجـد حل كبـيرا لـقطـاع النفط

ما لم ينته هذا الوباء. 
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وقــــال جـــيــــنـــغــــيي بــــان اخلـــبــــيـــر
االســــتــــراتــــيــــجي في األســــواق في
ــــســـار مـــجــــمــــوعــــة "آي جـي" إن "ا
التـراجعي الـعلـني قد يـبقي األسـعار
مـنـخـفــضـة في األمـد الـقـريب إلى أن
نــرى الــضــوء في نــهــايـة الــنــفق مع
اســـتـــئـــنـــاف تـــدريـــجي لـــلـــنـــشـــاط
توقف في جميع أنحاء االقتصادي ا
العالم".وكان سعر خام غرب تكساس
الــوسـيـط تـســلـيـم شـهــر أيـار/مــايـو
انـهـار يـوم اإلثـنـ للـمـرة األولى في
الـــتـــاريخ إلـى مـــا دون الـــصـــفــر (-
40. 32 دوالراً لـــلــبـــرمـــيل) بــعـــدمــا
اضـــطـــر الـــبـــائـــعـــون ألن يـــدفـــعــوا
لـلـمشـتـرين لـيـتـسلّـمـوا الـنـفط اخلام
منهم في ظلّ امتالء منشآت التخزين
عـن آخــرهـــا وتـــراجع الـــطـــلب عـــلى
الـــذهب األســـود بــســـبب تــداعـــيــات
الـوبــاء.وانـهــارت أسـعــار خـام غـرب
تــكـســاس الـوســيط ألن مــهـلــة إبـرام
عـقـود أيـار/مـايـو انـقـضت الـثالثـاء
تعـامل على البحث عن ا أجبر ا
مــــشــــتــــريـن قــــبل انــــقــــضــــاء هــــذه
ــهـــلــة.وأتى هـــذا الــتـــدهــور غـــيــر ا
ـسبـوق نـتيـجـة لتـداعـيات فـيروس ا
ستجـد الذي دمّر االقتصاد كورونا ا
ـي عـــبـــر إجـــبــــار مـــلـــيـــارات الـــعـــا
األشــخــاص عــلـى مالزمــة مــنــازلــهم
لوقف الـتـفشي وجـرّاء حرب أسـعار
ب روسـيـا والـسعـوديـة.وأدّت حرب
األسـعــار إلى تـخــمـة فـي اخملـزونـات
األمـيــركـيـة وهــو مـا أثّـر سـلــبـاً عـلى
منتجي النفط الصخري في الواليات
ـتـحــدة.والـثالثـاء أعـلــنت مـنـظـمـة ا
ــصـــدرة لــلـــنــفط (اوبك) أنّ الـــدول ا

الـعـديـد مـن دولـهـا األعـضـاء إضـافـة
إلى دول أخرى منتـجة ال تنتمي إلى
ـنــظــمــة نــاقــشت عــبــر الــفــيــديـو ا
"الـــوضـع الـــصـــادم" لـــســـوق اخلــام
والــذي جتــلّى في تــدهــور تــاريــخي
لـألســعـــار عــلى خـــلـــــــفـــيــة وبــــــاء
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ــــال في آســــيـــا شـــهــــدت أســــواق ا
أســـبـــوعــا صـــعــبـــا عــلى الـــرغم من
تـعـافـيــهـا إلى حـد مـا األربـعـاء. فـقـد
ئة تراجعت بورصات طوكيو 0. 7با
وكل من ســنــغــافـورة وبــانــكـوك 0,9
ئة ومثلها بورصة ولينغ التي با

كيـفيـة خروج الـعالم من الـوباء على
اجلـــانب اآلخـــر".و فـي هـــونغ كـــونغ
ـركــزي لـبـيع الـدوالر تـدخل الــبـنك ا
احمللي ليوم نـاجح ثان على التوالي
لـــلــــدفــــاع عن ارتــــبــــاطه بــــالـــدوالر

األميركي.
وقــد بـاعت ســلـطـة الــنـقــد في هـونغ
كونغ 2. 79ملـيار دوالر (360 ملـيون
دوالر أمـــيـــركي) مـن الــوحـــدة الـــتي
تعززت في األسـابيع األخيـرة بسبب
أسعار الفائدة األميـركية القريبة من
الـصفـر وارتـفـاع تكـالـيف االقـتراض
ـستثمرون دينة حـيث يتطلع ا في ا

إلى الشراء في سوق األسهم.

ــسـتــشـفــيـات وزيـادة الــصـغــيـرة وا
االخــــتـــــبــــارات عـــــلى الــــصـــــعــــيــــد
الـــوطــني.ومـــا يــزيـــد من الـــقــلق في
قاعـات البـورصـات عدم الـيقـ الذي
يـحــيط بـالـنـتــائج الـفـصـلــيـة بـيـنـمـا
حتـاول الـشـركــات وضع تـقـديـراتـهـا
تـبــعـا لـتــطـور انـتـشــار الـوبـاء.وقـال
كـــايــكل كــوجــيــنـــو الــذي يــعــمل في
مـــجــــمــــوعـــة "بــــاســـيــــفـــيـك أســـيت
مـنـيـجـمنـت" لتـلـفـزيـون بـلـومـبرغ "ال
طــريـــقــة لــتــوقـع األربــاح في الــوقت

احلالي".
وأضـاف "إنه أمـر مـســتـحـيل عـمـلـيـا
إلى أن تصبح لـدينـا رؤية أفضل عن
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ئـة. كـما سـجلت انخـفـضب واحد بـا
بـورصـتــا مـانـيال وسـيــدني تـراجـعـا
اقـل.لــــكن بــــورصـــــات هــــونغ كــــونغ
وشــنـــغـــهــاي ومـــومـــبــاي وســـيــول
وتايـبيه مع جـاكرتـا سجـلت ارتفـاعا
ـــال فـي لـــنــدن ومـــثــلـــهـــا أســـواق ا

وباريس وفرانكفورت.
لــكـن األســواق لم تــتـــجــاوب بــشــكل
واضح مع مـوافـقـة مـجـلس الـشـيوخ
ـســاعـدة األمــريـكي عــلى إجــراءات ا
للمتضررين من انتشار وباء فيروس
سـتـجد الـتي تبـلغ قيـمتـها كورونـا ا
حوالي نصف تريليون دوالر وتشمل
مــخــصــصـــات لــتــمــويـل الــشــركــات

منتجع على البحر االحمر

vHA²∫ عاملون في مستشفى ببرشلونة يردون التحية على سكان يصفقون جملهوداتهم في محاربة الوباء

غداً ستنظر لنا احلياة من جديد..
.. غداً سنمضي في طريقنا الواحد مثلما اعتدنا دائماً

غداً سنغمر بعضنا باألحضان واللقاءات والسهرات احلميمة..
.. ا كنا بعد أن تعلمنا الدرس جيداً غداً سنرجع أفضل 

يقـولـون بـأن لألرض روحـاً عـظـيـمـة; تـتـشـارك بـها مـع كل الـبشـر.. وهي بـذلك
ّدُ وجودنا إليه دون أن ندري.. تشبه جذراً عظيماً خالداً 

ومتى اسـتـعادت هـذه الـعظـيـمة انـفـاسـها من بـعـد رحلـة عـناء ومـحـنة; سـنـعود
معها.. وسنتبرعم على أطراف ثوبها األخضر مثلما كنا وأفضل.

وقف.. لكن يجب علينا التوقف هنا وتأمل ا
عزل عن هذا كله? إذ ما معنى أن يعيش االنسان 

رور بهذا االختبار الصعب? اذا توّجبَ علينا ا
مــاذا تـعـلـمـنـا من هـذا الـدرس? أو بـاألصـح مـاذا قـصـدت احلـيـاة لـنـا من هـذه

التجربة?
نأى عن العالم.. هناك من كان يقول وينادي للعزلة والعيش 

وهناك من كان يقود حياته بدوافع شخصية وأنانية بحتة..
وهنـاك من قطع األواصـر عنوة بكـل ما يحيـط به ليعـيش جتربة الـتفرد في هذا

الكون.. 
وهنـاك من اختار التباعد اخلياري دون أن يعـرف بأنه سيكون فرضاً عليه بعد

ح ولسبب طاريء وخارج عن ارادته..
أقول لـكم بأن األرض قد اختارت لنـا هذه التجربة لتـضعنا في مواجهة مع كل
كـابرة.. خيـاراتنـا السـابقـة.. ولـتؤكـد لنـا بأنـنا كـائنـات يـسكـنهـا احلنـ رغم ا
شـتركة وكل حلظات االستـئناس التي خبـرناها سابقاً حنـ إلى كل جتاربنا ا

دون أن نثمّنها عن حق..
ـكن أن يـكـون جتـربـة فـرديـة مـتـجـردة عن االخـرين; وإالّ وجـودنـا الـروحي ال 

عنى..  سينعدم ا
تـجـددة هي أعظم الـنِعـم التي تـذكرنـا بـأننـا مازلـنا أصوات وحـركـات احليـاة ا

تلك احلن والعاطفة لبعضنا البعض..  على قيد احلياة وبأننا 
كمـا توكد لنا ضرورة األستمتاع بالزمن احلاضر وترك ما دونه من أزمنة غير

موجودة.. 
إذ أن احلــاضــر هــو فــرصــتــنــا الــذهــبــيــة من أجل الــتــنــاسق مع لـب احلــيـاة

الصاعدة..
هذه الـفتـرة الصـعبـة التي يـعيشـها مـعظم سـكان األرض قـد تكـون أعظم نـعمة

اديات البحتة.. للتفكير وأعادة النظر في قناعات سابقة عززتها لدينا ا
واآلن وبعـد أن ينتـهي كابوس الوبـاء والتباعـد االجتمـاعي ب البشـر; ال بد لنا

عدم أضاعة أي فرص أخرى الختبار احلياة والناس بشكل افضل..
باهج األرض بالتوحد مع روحها العظيمة.. التمتع بصحبة من يعيش التـمتع 
عــلـيــهــا من األحــبــة واألهل واألصـدقــاء دون تــخــلـيق احلــجج واالعــتــراضـات

برر.. واالبتعاد غير ا
أن من يــفـكــر بــأنـنــا مــجـرد ومــضـة ضــوء عــابـرة في تــاريخ األرض والــعـالم;

سيتوقف للتفكير ألف مرة ومرة.
تناهي الصغر ال  وزن إذ أن فـكرة الفردية في لب هذا الزمن ا

لها على اإلطالق.. 
قــد يــكـون وجــودنـا حلــظي.. ومــضي.. عـابــر.. يـقــهـره
.. الـزمن الذي يُقاس وال يُقـاس بإنصاف. لكـننا أبدي
.. مـتــحـدين مع روح .. مــتـجــذرين.. مـتــعـشـقــ بــاقـ
األرض والــعـــالم.. ذائــبــ في أرواح بـــعــضــنــاً حــبــاً

ورحمة وانسانية .
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بيروت

يا غريب الدار
إنها أقدار

كل ما في الكون مقدار وأيام له
إلّا الهوى

ما يومه يوم...وال مقداره مقدار
ـسـاورة أمـام الـبـاب (من قـصـيـدة ا

الثاني )
ـمـتـنع ثـمـة صـور غـيـر في سـهـله ا
مألوفة في الشـعر الشعبي العراقي

من قبل ولنالحظ هذه الصورة :
آنه يعجبني أدوّر عالكَمر بالغيم..

 ما أحبّ الكَمر كلّش كَمر 
(من قصيدة الشناشيل)
 } } } }

حـ نـشـر الـنـواب قـصـيـدة " الريل
وحـــمــــد" في الـــعـــام 1959 جـــاءت
اإلشارة بـقدر غـموضهـا ورمزيـتها
واضحة جليّة فـقد كان أمام النقاد
ـــكــتــوب نــوع مـن األدب اجلــديــد ا

بـالــعـامـيـة الــعـراقـيـة أو بــالـلـهـجـة
الشـعبيـة اجلنـوبية احلـميمـة فهو
ال يشـبه حسـ قسّـام واحلاج زاير
لّا عبود الكرخي على الرغم من وا
إعــجـابه بــهم  وخـصــوصـاً احلـاج
زايـر ولم يسع لـتـقلـيـدهم بل عمل
لـلخروج عـلى التـقلـيد مثـلمـا سبقه
الئـكـة وبـدر شـاكـر إلى ذلك نــازك ا
الــسـيــاب وبــلـنــد احلــيـدري وعــبـد
الـــوهـــاب الــبـــيـــاتـي في قـــصـــيــدة
الـفــصـحـى اجلـديــدة الـتي تــمـرّدت

على القوالب.
وامـتـازت قـصــيـدة الـنـواب بـالـلـغة
ـــفــــردة احلــــيّـــة بل إن اآلســــرة وا
بعضـها استخـدم ألول مرّة السيّما
ـبـاشـرة بـرمـزيـتـهـا وبُـعـدهـا عن ا
حـــيث يـــفــيـض عــلـــيــهـــا من روحه
فـتـصـبح كـائـنـاً حـيـاً تشـبـه عـطاءه
وتــمـــّرده وصــدقه  فــفـي قــصــيــدة

"الريل وحمد" يقول : 
أرد أشري جنجل
وألبس الليل خزامة
وأرسم بدمع الضحج

جنمة
وهوه
وشامه

ويا حلوة ب النجم 
طبّاكَة حلزامه
وهودر هواهم

ولك
حدر السنابل كَطه.
كضبة دفو يا نهد

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

اجلواهري بكلماتها وآدائها الفني
وردّد "يـــا صـــويـــحب..." مع آهـــات
خــرجـت مـنـه في حــ كـان يــداعب
حــبّـات مـسـبــحـته واحـدة واحـدة
واثــنـتــان اثـنــتـان ويــشـرد قــلـيالً
وكــأنه يــسـتــذكــر قــصـيــدته " أخي
جعفر" وهو ما دعا طارق الدليمي
الـــذي كـــان يــجـــلس بـــجــانـــبه إلى
ـذكورة وكأنه استـعادة القـصيدة ا
يــــريـــد أن يــــرسـم أحـــداثــــهــــا إلى
صـديـقــنـا داوود الـتـلــحـمي رئـيس
حتـرير مجـلة احلـرية الـفلسـطيـنية
ـقــراطـيــة)  والـتي (اجلـبــهـة الــد

يقول في مطلعها: 
أتَعْلَمُ أمْ أنتَ ال تَعْلَمُ
بأنَّ جِراحَ الضحايا فمُ
َدعي قولةً فَمٌّ ليس كا
وليس كآخَرَ يَسترحِم

َ ُـــــــدْقِـــــــعـــــــ يـــــــصـــــــيـحُ عـــــــلى ا

أريقوا دماءكُمُ تُطعَموا اجلياع
ـــــــــفَــــــــــر ويــــــــــهْــــــــــتِـفُ بــــــــــالــــــــــنـَّ
أهــيــنِـوا لِــئــامــكمُ ُـهــطِـعـ ا

تُكْرمَوا
أتعلَمُ أنَّ رِقابَ الطُغاة
أثَم أثقَلَها الغُنْمُ وا

وأنّ بطونَ العُتاةِ التي
مِن السُحتِ تَهضِمُ ما تهضم

إلى أن يقول 
 أخي " جــعــفــراً " يــا رُواء الــربــيع

إلى عَفِنٍ باردٍ يُسلَم
ويا زَهرةً من رياض اخلُلود

تَغوَّلها عاصف مُرزِم
وكـان قــد نـظـم هـذه الــقـصــيـدة في
العام 1948 التي تعد بحق ملحمة
شــعـــريــة بــنـــحــو مــئـــة بــيت إثــر
اســتـــشــهـــاد شــقــيـــقه جــعـــفــر في
ـظاهـرات االحتـجـاجيـة الشـعبـية ا
الــتي ســمّــيـت فــيــمــا بــعــد "وثــبــة
كانون" ضد " معـاهدة بورتسموث"
(جــبــر- بـــيــفن) وذلك فـي مــحــيط
جــــامع احلـــيــــدرخـــانـــة بــــبـــغـــداد
ـنـاســبـة مـرور سـبــعـة أيـام عـلى

استشهاده. 
أمــــا "إش" فــــهي تــــعــــني طــــلب

الــصـمت أو الــرغــبـة فـي الـســكـون
والــهـدوء وأحــيـانــاً تـصــدر بـلــغـة
األمـــــــــــــر أي "صـه" ولــــــــــــــنـالحـظ

استخدامه األولي:
زنة  إش ال توعّي ا

وتسودن حنيني بعذرك
أنه كربت بور الفال

وطشيت صبري وصبرك 
وسكيت  وضميت الشمس لليل

عود انتظرك
تاليها ريحان وملح 

جا هذا كَدري وكَدرك?
زبّن ) (من قصيدة أيام ا
 } } } }

الــغــربــة واحلــزن  مــتـرابــطــان في
شــعـر الـنـواب عـلى نـحـو عـضـوي
حـيـث يُـعـد الـنـواب الـشـاعـر األكـثر
اغـــتــــــــــرابـــاً فـــقــــد مـــضى عـــلى
مـنـــــــفـاه 51 عــامـاً وأقــصـد بـذلك
ـنــفى الـبــيـولــوجي وقــــــبل ذلك ا
كاني اغتـــــــرابه الروحي وليس ا
ـــا كــان األطــول " Alianation ور
ـثل جلّ عـمـره اإلبداعي أي ألنه  
مـنذ أن وعى عـلى احلـياة وانـخرط
في الـــتــعــبـــيــر عن جـــمــالــيـــاتــهــا
وإنـسـانيـتهـا وقـد عاش مـظـفر في
ـنفى حـسـياً وتـآلف مـعه وأصبح ا
واحداً من أهل بـيته وصار صـديقاً
ورفيـقاً له يـنتقل مـعه ويالزمه مثل
ــرافئ ـدن وا ظــلّه في الــبــلــدان وا
ــطــارات والــقــطــارات واحلـدود وا
ـنـفى بـصـمته واجلـوازات وتـرك ا
عـــلـــيـه تـــلـك  الـــتي زادتـه حـــزنـــاً
ــنــفى كــاحلب "يــســافــر في كل فـــا
قــــطـــار أركــــبه فـي كل الــــعــــربـــات

أمامي".
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الصلة على نحو فائق ب األقوال
واألفـعـال وبـ اإلبـداع والـسـلـوك
واألخالق والـــســيــاســـة والــثــورة
ـــبـــدأيــة واجلـــمـــال والـــصالبـــة ا
ـرونــة الــعــمــلــيــة والــكــبــريـاء وا
والـتـواضع وحب احلـيـاة والـزهـد
بها مثل مظـفر النواب  ولعلّ ذلك
ميزان ذهبي من الـعدل ظلّ مرافقاً
له طـــيــلـــة مــســـيـــرته اإلبــداعـــيــة
ــســتــويـ والــنــضــالــيـة وعــلى ا
الشخـصي والعام فمـظفر النواب
احلالم أبـداً والسائـر عكس اجتاه
كـــان كل مـــتــاعـه من هــذه الـــريح 
الــدنـيــا الـفـانــيـة حــزمـة قــصـائـد
ورســــوم وكـــأس نـــبــــيـــذ وذاكـــرة
خــصـبــة وضــمـيــر يــقظ لم يــخـدر
أبداً وكان برفقـة ذلك أيضاً محبة
الـنـاس واحـتـرامـهم له لـشـعـورهم
بـنـقاء سـريـرته وطـهريـته وتـرفّعه
عن الصـغائـر وهو مـا صنع
مـجـده ورفـعـته وعـلـو كـعـبه
فأضحى أقـرب إلى "القديس"
ـعـبود ـؤمـن وا بـتـعـابيـر ا

. بتعبير العاشق
وخالل مـــــســـــيـــــرته حـــــافظ
النواب عـلى صوته اخلاص
وسط ضــــوضــــاء هــــائــــلــــة
وحـــــــــــسـب رأي الــــــــــروائـي
الـغـواتــيـمــالي مـيـكــيل أنـكل
أســـتــوريـــاس احلــائـــز عــلى
جائزة نوبل في اآلداب العام
 اإلنسان إله بسبب من1967
صوته" فالـصوت يذهب إلى
اإلذن مـبــاشــرة ومــنــهـا إلى
الدماغ ومن هـذا األخير إلى
الــقـلب فـيــعـطي اإلحـسـاس
ـوسـيـقى تذهب وهـكذا هي ا
إلى القـلب والروح وذلك هو
صوت مظـفر النـواب الشديد
اإلحساس والتـأثير احلسّي
الســـــيّـــــمــــا وهـــــو يــــســـــعى

لـلــمـحــســوس من األشـيــاء حـيث
تـــمــتـــزج أوتــار صــوتـه بــالــروح
فـيـخرج مـلـيئـاً ونـافذاً واحلـسـيّة
هــــو مــــا مـــثّــــله الــــفــــيــــلــــســـوف
ــاني لــودفـيغ االنــثـربــولــوجي األ

فيورباخ.
وإذا كــان مـــظــفــر الـــنــواب قــد

انـشغل بـاحلريّـة بوصـفهـا القـيمة
الـعــلـيــا في احلـيــاة فـثــمـة عـشق
صوفـي يتـماهى مع حـيرته وقـلقه
ـكــان زمــان سـائل اإلنـســاني "فــا
والزمان مكان مـتجمد" حسب قول
ابن عربي وهكذا كانت غربته في
كان والزمان تنتقل معه وتعيش ا

فيه وتسافر إليه:
"هـل في الــــدور من عــــشـق لــــهـــذا

بتلى ترياق ا
نقطة في العشق تكفي 

فال تكثر عليك احلبر واألوراق"
( من قصيدة قل ألهل احلي)

أية شيفرة سرّية خاصة تلك التي
حتـتــويــهــا لــغــة مــظــفــر الــنـواب

ومفرداته اإلبداعية: 
ـــاذا جـــنّـــتي في " ال تـــسل عـــنّـي 

النار
جنتي في النار
فالهوى أسرار

والـذي بـغـضي علـى جمـر الـغـضا
أسرار

يـا الذي تـطـفي الهـوى بـالصـبر ال
باللّه

كيف النار تطفي النار?

ولعلّه مـنذ وقت مبـكر عبّـر اليسار
العـراقي وعلى نـحو أثيـر ومتـميز
مـــنــــذ أواسط الــــثالثــــيــــنـــات عن
صـمــيـمـيــة ذلك حـ رفـع شـعـار "
عــلى صـخــرة األخــوة الـعــربــيـة -
الــــكـــرديــــة تـــتــــحـــطّـم مـــؤامـــرات
االســتـعــمــار والــرجـعــيــة" وأظـنّه
الـشــعـار األكــثـر مــضـاءً وواقــعـيـة
ــشــتــرك حــتى اآلن فـي الــعــيـش ا
ـتـبــادل بـحق تـقـريـر واالعـتـراف ا
ـصـيـر واحـتـرام اخلـصـوصـيـات ا
والــهـــويّــات الـــفــرعـــيـــة في إطــار

الهويّة العامة .
وتــتـأتّـى أهـمــيــة حـدث االحــتــفـاء
ظفر النـواب من محاولة إنعاش
ـشــتــركـة لــنــا جـمــيــعـاً الــذاكــرة ا
كـمـثـقـفـ عـربـاً وكـرداً ومـن سـائر
ـتــعـدّدة اجملــمـوعــات الـثــقــافـيــة ا
ـــشــــارب واأللـــوان اخملــــتـــلــــفـــة ا
ؤتـلفة في آن السـيّما بـالسعي وا
لـــتـــعــظـــيـم اجلــوامـع وتـــقــلـــيص
الفـوارق خصوصـاً وإن محاوالت
عديدة أريد لهـا فصم عرى العالقة
الـوثـيــقـة ألسـبـاب مــوضـوعـيـة أو
ذاتـيـة خـارجـيــة أو داخـلـيـة لـكن
تـلك الـعالقــة الـتي تــعـمّـدت بـروح
احملـبـة والـتـآخي ظـلّت مـتـقدة ولم
تــــخبُ أو تــــنـــطــــفئ بــــالــــرغم من

عاديات الزمن.
وحسـناً فعل "مـركز كالويش" ح
اخـتـار عنـوانـاً لـلمـنـاسبـة له أكـثر
من رمزيـة أال وهو " مـظفـر النواب
يــــــتـألأل في ضــــــمــــــائـــــرنــــــا". إنه
بـاختـصـار يريـد الـقول إن الـنواب
يـحـتلّ جـزءًا حـيـويّـاً مـن وجـدانـنا
وذاكــرتـنــا الـثــقـافــيـة واإلبــداعـيـة
كـنـنا أن نـدير ـشـتركـة التـي ال  ا
ـثّـله الـنواب من ـا  ظـهـرنـا لـهـا 
رحلة إبداعية ونضالية وإنسانية
ناهيك عن صـدقية جـمالية شـفيفة

ورائعة.
ومـا أحـوجنـا الـيوم والسـيّـما في
الــوسط الــثــقـافـي لـتــجــســيـد ذلك
عـمـليـاً فشـاعر كـبـير بـقامـة مظـفر
الـنـواب مـثّل بـروحيـته اإليـجـابـية
وانفـتاحه ورؤيتـه اإلنسانـية هذا

الـــتـــفــاعـل والــتـــواصل والـــتــرابط
ـثقـف الـعضـوي في العالقـة ب ا
الـعـرب والـكـرد مـثـلـمـا مـثّل شـاعر
كـردستـان الكـبيـر شيـركو بـيكه س
ذلك وعبّر كليهما عن نبض الروح
 اإلبــداعــيــة وجــمــالــهــا اإلنـســاني
الــبـاهــر فــاألدب بـعــامــة والـشــعـر
ــكــنه أن يــجــسّــد تــلك بــخــاصــة 
احلـقــيــقــة بــســطـوع وصــمــيــمــيـة

وبراءة وامتداد.
 } } } }

أحيـانـاً حـ تـلـتـقي مـبـدعـاً رائـعاً
كــنـت قــد تــعـــرفت عــلـــيه من خالل
نصّه أو منجزه الثقافي فتقول مع
نــفـسك: يــا لـيـتــني لم ألـتقِ به كي
تبـقى صورة مـنجـزه مشـرقة أنـيقة
جـميـلـة فـثمـة تـناقض واضح  بل
وصــارخ أحـــيــانـــاً بـــ الــســـلــوك
الـــــيــــومي واالجـــــتــــمـــــاعي وبــــ
ـعـرفة الـتـحـضّـر والـتـخـلّف وبـ ا
والثـقافة وخالفـاً لذلك ح تـلتقي
مـبـدعاً آخـر وتـكـون قـد قرأت له أو
اطــلـــعت عــلى مـــنــجــزه اإلبــداعي
تـتمـنّى اال تفـارقه بل تـزداد محـبة
له ألن ثمـة انسـجامـاً ب مـا يقول
ومـا يـفـعل ولـيـسـت ثـمـة هـوّة ب
بـهرة اإلثـن فـالـصورة الـفائـقـة ا
لـشـخصه الـتي بـنـاهـا من خالل ما
كـتـبه أو صـرّح عـنه أو قـام به ومن
خالل أفـــــعــــالـه ومــــواقـــــفه ظـــــلّت
مـنــسـجـمـة ومــتّـسـقــة   عـلى نـحـو

مشرق ورائع ب القول والعمل.
ومــبــدعـــنــا احملـــتــفى به " مـــظــفــر
النـواب" من الصنف الـثاني الذي
مـا إن تـتـعـرّف الــيه حـتى تـنـجـذب
إليه وقد أتاحت لي الـفرصة لفترة
ما يزيد عن خمسة عقود ونيّف من
الزمان أن أقترب من مظفر النواب
فـأزداد تـعـلّـقـاً وإعـجـابـاً به ومـودة
مـحبـة له فـهو من طـيـنة من حتـلو
لـك رفـقـته حـيث تــأنس بـصـحـبـته
وتكتشف يوماً بـعد آخر الكثير من
اخلــصـال والــسـجــايـا اإلنــسـانــيـة
الـفـريـدة واألخالقـيـة النـبـيـلـة التي
تـــمـــثّل قــــيـــمـــاً يـــســــعى الـــبـــشـــر

لتجسيدها.
ولم أعرف مـبدعـاً كبـيراً كـان يُحكِمُ

لمك ... برد الصبح
ويرجفنّك فراك الهوه ... يا سرح

يا ريل....
ال.. ال تفزّزهن
تهيّج اجلرح

خلهن يهودرن..
حدر احلراير كَطه"

 } } } }
ــدى الـذي لــقـد اكــتــشف الـنــواب ا
فردة العامية فدفع به إلى حتمله ا
الــقـصـوى ووظـفه بـريـاديّـة بـحـيث
أصــبـح مــفــتــاحـه كــمــا يــقــول إلى
ـا "الــفــضــاء  اإلبـداعـي األوسع" 
ـفردة من رمزية وطاقة تملكه تلك ا
حـسـيّـة ولـنالحـظ االسـتـخـدام غـير

ألوف مثل:  ا
افيش.. شمني ..
بشهيك الروح
شكَة طلع

فُوج بحن الصدر 
طوفان دك ورصع

ليش آنه وانته بعطش?
موش احنه نبعه ونبع
(من قصيدة ديرة هلي)

وكــلـمــة "أفــيّش" تــدلّ عــلى رائــحـة
الــشم ذات الـبـعـد احلــسّي وكـأنـهـا
رائـحة مـحسـوسة أي أنـها مـبهرة

تلقي. وذات تأثير على ا
أطرن هورها امصكك

واصيحهن عليك اجروح
طبجات الزرگ يجحلن چا

صلهن يشوغ الروح
واجيك اشراع ...ماهو اشراع

عريانه سفينة نوح
اصيح اشاه ... مابياش
يبني جحلت يبني

ويجيني امن الرضاع احليل
موش امك واندهلك...

أشيلن حملك امگابل أنگلنه
وأشيلك شيل

أكابر... وانه اطر الهور
وأعدل ظهري للشمات
چني امگابل ويه الريل

أصدن لليصد ليه ابشماته
وفوگ اشيلن بيرغ الدفنه

عمد للسيل
كلها اوال شماتة عدو...

يتشمشم خبر موتك وراي ابليل
يازين الذي ابطرواك

دلتنه الچبيره اتگوم للخطار... 
(من قصيدة حسن الشموس)

وهــكـذا يــسـتــخـدم مــظـفــر الـنـواب
مـفــردة حـسّــيـة مــثل كـلــمـة "اشّـاه"
ـكن الــتي هي دلـيل عـلـى الـبـرد و
أن تُقال في حلظة تـأثر أو مفاجأة.

كمـا يستـخدم عبـارة "أحّاه" - التي
هي دلــيل عـلى األلم أو تــعـبـيـر عن
احلـزن أحـيــانـاً حـتى أن الــنـسـوة
اللواتي يلطمن على فقدان أحبتهن
ـا فــيـهـا في يــردّدن أحّـاه.. أحّــاه 
ـناسـبات احلـسيـنيـة وبالـتعـبير ا
العامي فكلمة "أحّاه" هي أقرب إلى
كلمة "آخ"  وهي تقال ح يعتصر
اإلنـسـان األلم لـلـفـراق أو لـلـصـدمـة
ا يحصل له من ضغط يتعرض أو 

فيه لألذى واأللم فيصرخ "آخ".
" أحــاه شــوسع جـرحـك مـا يــسـدّه

الثار يصويحب 
 وحكَ الدم ودمك حار

من بـعـدك  مـناجل غـيظ ايـحـصدن
نار .

شيل بيارغ الدم فوكَ يلساعي
ـــنــــجل ــــوت ا صــــويــــحـــب مـن 

يداعي . 
(من قصيدة جرح صويحب )

ويـهـمّــني أن أشـيـر أن قــصـيـدة
"جــرح صـويــحب" كــان قـد حلّــنــهـا
الـــفــنــان ســامـي كــمــال وحــ قــام
بــتـأديــتــهـا فـي سـهــرة خــاصـة في
مـنـزل شقـيـقـتي سلـمى شـعـبان في
الـــعــام 1984 في دمـــشق  أعـــجب
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مع مظفر النواب وسعدي احلديثي في لندن

ان حتـتفل مدينـة السليمـانية الكـردية وكردستان الـعراق عموماً
بالشاعر العربي الكبـير مظفر النواب فهذا حدث مهم بل بالغ
األهمية وهو يدل على عمق الترابط الوثيق  ب العرب والكرد
ــثـقــفـ وهــو تـأكــيـد جــديـد أن الــعالقــــــة وخــصـوصــاً بـ ا
العربـية- الكردية ببـعدها الثقافي واإلبـداعي حتكـــمها أهداف
مـشتركـة وتسـتنـد إلى قيم مـشتركـة وجامـعة أيـضاً وهي قــــيم
ــســاواة والــشــراكــة والــــــعـدل والــسالم احلــريــة واجلـمــال وا

والتسامح .

مع مظفر النواب وباقر ياس وهاشم شفيق

شعبان مع مظفر النواب في الشام 

ثقف مع الشاعر مظفر النواب ومجموعة من ا
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تتالية التي يعاني منها االقتصاد الدولي جدلية العالقة ب تـطرح  االزمات ا
حـقيـقة اإلصالح اإلداري واإلصالح  اإلداري  في  االتـيان بـحلـول مطـلوبة 
ولم تـصب  مثل  هذه التحديات  اقتصاديات الدول الكبرى  او الدول النامية
 خالل جـائحة كـورونا  وما بـعدها  حيـث  اتضحت حقـائق في بعض الدول
ـوارد وفي دول أخرى في بـضعف تـوازن هيـاكل اإلنـتاج وعـدم التـنوع في ا
ـوارد وعـدم اسـتـقـرار في مـعـدالت الـنـمـو بـاإلضافـة إلى شح وسـوء إدارة ا
وتـنـعكس هـذه التـحديـات على جـميع إفـراط في القـيود والـتعـقيـدات اإلدارية 
نـظومـات التي تـعمل في تـلك البـلدان حـيث يتـأثر الـقطـاع العام الـقطاعـات وا
عطـيات والعوامل االجتـماعية والـثقافية بـشكل مباشر بـاإلضافة الى تأثـره با

والسياسية والتاريخية.
في هـذا السياق تناولت عدة دوريات بحثية دولية اليات اإلصالح االقتصادي
طلوبة مع اتفاق ضمني بان مثل هذه اإلصالحات تتطلب إصالحات إدارية ا
ـكن ان تواجه ردة فعل مجـتمعـية السيمـا في إعادة هيـكلة االقتـصاد الكلي
ثل هذه نطـلق احلقيـقي  لـلدول وتقـليص االثار الـسلبيـة لهذه االزمـة عليه فـا
ــيـة بــان االصالح االقــتـصــادي (ارادة وتـخــطـيط وامــكـانــيـات اآلراء االكـاد

ومتطلبات الزمة) .
سـؤوليـة والبد ان لـكن هذه االرادة مـرتبـطة بـالعـنـصر الـبشـري أي القـادة وا
يـرتــكــز االصالح االقــتـصــادي عــلى االصالح اداري حــقـيــقي يــتـسـم قـادته
ستقبلية ـتراكمة والواقعية والنظرة الـشمولية ا ـهنية والعلمية واخلبرات ا با
وهـناك مـعـاييـر حلـوكمـة مـثل هذه اإلجـراءات اإلداريـة كونـهـا عمـلـية تـكـييف
دائـمة مـستـمرة لـلـبنى االداريـة ومهـامـها مع مـهام الـدولـة وهي مواكـبة دائـمة
تحجر ومن ثم لـروح التجديد والتحـديث التي يطلبهـا النظام السيـاسي غير ا

اجملتمع الديناميكي.
وجتـــدر اإلشــــارة إلى أنه ومع االخــــتالف في نـــوعــــيـــة وحـــدّة الـــتـــحـــديـــات
سارات التاريخية تابعة والتقييم واختالف ا اذج التخطيط وا االقتصادية و
والـسياسية لهذه البلـدان والتي ساهمت بتشكيـل قطاعها العام إال أن معظم
حـكومـات الـدول النـاميـة تـتشـارك في بعـض التـحديـات وأبـرزها احلـاجة إلى
مـالية عامـة مستدامـة ومستقـرة واصالح اداري مؤسساتي  مـعاجلة ضعف
ــسـتـفـيـدين ـوذج اإلدارة الـعـامـة بــاإلضـافـة إلى احلـاجـة الكــتـسـاب ثـقـة ا
ـوارد اخلاصـة بالـدولـة يتم تـوزيعـها ) بأن الـعـائدات الـضريـبيـة وا ـواطنـ (ا
واسـتثـمـارهـا بـكـفاءة وفـاعـلـيـة تخـدم حتـقـيق الـعـدالـة االجتـمـاعـيـة واألهداف

التنموية للبلد. 
من هـنا ان االصالح االداري او الـتغـييـر التـنظـيمي او اعـادة تركـيبـة هيـكلـية
هنية الـدولة وما ينتج عن ذلك يتطلب وجود كفاءات وقادة يتسمون بسمات ا
واالخالص واالبـداع ومن ثـم سـيـكـون عــلـيـهم يــسـيـرا الــعـمل عـلى االصالح
ـسـتقـبـلـية االقـتصـادي من مـنـطلق الـوالء لـلـبلـد والـنـزاهة واالمـانـة والـنظـرة ا

للواقع االقتصادي وما يحيط به من مخاطر وعوامل تعيق تطوره.
كن االسـتفـادة من جتارب كثـيرة حـيث شهـد العالم خالل في هـذا السـياق 
فـاهيم التي تهدف إلى إعادة نصرمـة تبلور العديـد من النظريات وا الـعقود ا
الـنظـر بـدور احلـكومـات وآلـيات عـمـلـها. فـمع دخـول مـفاهـيم جـديـدة الى علم
اإلدارة وتـعقّـد اخلدمـات التي تـقدمـها احلـكومـات ومؤسـسات الـقطـاع العام
أصـبح ال بد من إعادة تقييم لألداء احلكومي إلرساء أسس تطوير األداء عبر

زيادة الفعالية والكفاءة وتقليل التكاليف. 
نـطـلق تبـرز أهمـيـة اإلصالح اإلداري كمـفهـوم قـائم على "تـرشيق ومن هـذا ا
وتـرشيد" العمل احلـكومي والتي تعـتبر الوعـاء الذي عبر أجـهزته يتم حتقيق
ـرجوة. حيث يلعب الـقطاع العام دوراً اساسـياً في عملية األهـداف التنموية ا
التـخـطـيط للـتـنـميـة وعـملـيـة تـنفـيـذ السـيـاسـات التـنـمويـة وبـوابـة لإلصالحات
االقـتصـادية فـكفـاءة وفعـاليـة القـطـاع العـام تؤثـر بشـكلٍ مبـاشر في تـقدم أو

. تراجع اجلهود التنموية في بلد مع
 اخـيــرا النـضــاج االصالح االداري ودوره في االصالح االقــتـصــادي هـنـاك

ـستوى ضـرورة إلبراز اجتـاهات اإلصالح االداري على ا
الــدولـي من خالل دراســـة حــالـــة بـــلــدان جنـــحت عن
طــريق اصالح اداري حــقـيــقي مــقــدمـات اســاســيـة

وجوهرية في احداث االصالح االقتصادي.

{  عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة 

 ÍdJA « wKŽ

بغداد

عارض محله في إدارة شؤون بـعد سقوط نظام احلكم وزوال الراحل وحلول ا
السـلطة راحت مـفارقات ومآسي الـنظام الـسابق واأليام الـعجاف تتـحول طرفاً
ـعـارض احلـكـام أنه في يوم يـتنـدر بـها احلـكـام اجلدد  فـقـد روى لي احد ا
عاصف اسـتـخـدم فـيه الـنـظـام الـسـابق الغـازات الـسـامـة فـبـلغ اخلـبـر رجاالت
كـان واالنتقـال اضطـراراً الى مكـان بديل ـعارضة الـذين سـارعوا الى تـرك ا ا
اال فـصـيل واحــد راح يـحـلل لــون الـدخــان الـقـادم هل هــو ابـيض أم اسـود أم
رصاصـي ? لتحديد نوع الغاز . ثم انتقل لدراسة ارتفاعه وكثافته  ثم سرعته
وخاللـها انـتقل اجلـميع اال هـذا الفـصيل خـارج احلدود او نـطاق الـغاز الـقادم
وهم ال يزالـون يحـللـون وبعد يـوم عـاد اجلميـع فوجد أفـراد الفـصيل احمللل

قد اصابهم الغاز وعمي اجلميع . 
في الـعراق اليـوم اجلمـيع سلـطات وشـعب يتـحدث عن أزمـة فايـروس كورونا 
ـصابـ به ودولهم شـكله ووسـائل انـتقـاله والوسط الـنـاقل وأعراضه وإعـداد ا
ومن اســتــشــفى مــنه وعــدد من قــضى ومــدة حــضــانــته والــدول الـتـي اغـلــقت
حدودهـا ومنعت السـفر منهـا واليها وآثاره عـلى االقتصاد واحـتماليـة تصنيعه
مفـتـعالً  لـكن جمـيع من في بـلـدي يتـفـقون عـلى ضـعف اإلجـراءات احلكـومـية
وقلـة اإلمـكـانـيـات وعدم واقـعـيـة الـقرارات  حـتى راح اجلـمـيع يـعـول عـلى حر
الصـيف عسى أن يتصدى بقساوته للـفايروس الوافد حتى خشى البعض من
ـتـطرف الى ـعـجـزات فيـحـول صـيف العـراق ا تغـيـر مـناخي مـفـاجىء يـحدث ا

صيف معتدل بدرجات حرارته . 
ومــثل إجـراءات الـتـصـدي لـفـايـروس كــورونـا راحت مـصـادر الـقـرار تـتـصـدى
ـتوقـعة الـناشـئة عن انـخفـاض أسعـار النفـط بفعـل الغول لالزمة االقـتصـادية ا
ــسـتـحـدث  اذ راح رجــال االقـتـصـاد يــتـحـدثـون عن مالمـح األزمـة الـقـادمـة ا
وآثارهـا التدميرية على االقتصاد العراقي  وعجت الفضائيات باجللل اجلديد
ـعـاجلات الـذي ما أن يـرافق أزمـة صـحـية اال وتـكـون اثـاره مـدمرة ويـبـدو أن ا
االقتـصادية كتـلك الصحية الـتي راحت تدور في اروقة مصـدر القرار العراقي
 فـهي حــتى الـلــحـظــة لم تــخـرج عن إطــار الـتــحـلــيل االقـتــصـادي والــتـنــظـيـر
ـتخـصـــــــــصة  وســــــــــعر ي وا لنـدوات اإلعالمـية واالقـتـصاديـة ا األكـاد
( وازنة (56دوالراً قدار النصف ( 32 دوالراً ) عن اخملـطط له با الـنفط هبط 
قدار الضعف (100تـرليون ) مـا يعني زيادة الـعجز اخملطط ( 51 تـرليون ) 
وبـالـقـطع أن هـذه األرقـام تـشـيـر لـكـارثـة اقـتـصـاديـة قـادمـة تـسـتـلـزم إجـراءات
ترتبة أصالً ـديونية الداخلـية واخلارجية الكبـيرة ا حكـومية استثنـائية بلحاظ ا
بـذمـة الـعـراق  والـعـجـز االسـتـثـنـائي اخملـطط أصالً في مـوازنـة 2020 وقـبل
انهـيـار أسـعـار الـنـفط  ووبـاء كـورونـا الذي أرّق دول كـبـرى تـفـوق امـكـانـاتـها
االقتـصـاديـة امـكانـات الـعـراق  واالقتـصـاد الـريـعي القـائم عـلى الـبـترول  ثم
عودت تـنظيـمات داعش لـلتحـرك مجددا في حـاضنات عـديدة وبالـتالي البد من
واجهة وعـد  إجراءات حـكوميـة عاجلـة ناجعـة وإال فوقت التـنظيـر فات وأزف ا
فعـلـية إذ ال تـزال اثار داعش ومـآسيه مـاثلـة حتى الـيوم ولم تـندمل جـراحاته 
ـا تزل مخلفـات انخفاض أسعـار البترول سنة 2014 ومـا بعدها ومـا خلفته و
من مديـونية كبيرة لم تـسدد بعد فالعراق ال يـزال مثقالً بأصل الدين وفوائده 
نـظورة ال تسـمن وال تشـبع وال تدفع الكـارثة  فهي ـعاجلـات احلكومـية ا أما ا
ـكن أن تـطرح في بـلد تـميل فـيه كفـة الفـائض على الـعجـز بل ولديه إجراءات 

ـتنوعة ومن صـناديق سياديـة ويعتـمد اقتـصاده اإليرادات ا
ـا اقــلـهـا  أمـا بـلــد ريـعي حتـيط به بــيـنـهـا الــبـتـرول ور
اخملـاطـر من كل حـدب وصـوب وال تـخـرج مـعاجلـته عن
الـتنـظـيـر فـهو امـر مـحل نـظـر  وعلـى متـخـذ الـقرار ان
لـيه ـسـتـوى احلث ويـتـخـذ من اإلجـراءات مـا  يـكـون 

واجبه الوطني والدستوري .
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ـسـتـجد ـولى لـلـشـفاء من فـيـروس كـورونا ا ـدرب الـعـراقي حسن ا تمـاثل ا
ـاضـية تـعـتـبر من ـولى في تـصـريح صـحفي  إن األيـام ا كوفـيد 19 . وقال ا
أصعب الفترات في حـياتي كوني واجهت مرضـاً خطيراً اجبـرني على البقاء
ستـشفى لفـترة طويـلة وأضـاف أن كلمـة حق يجب ان تقـال ان الكوادر في ا
الـطـبـيـة في مـسـتـشـفى اجلـمـهـوريـة بالـبـصـرة لم تـدخـر أي جـهـد في سـبـيل
ـسـتـشـفى والـيوم ـتـواجـدة في ا مـعاجلـتي بـاإلضـافـة الى احلـاالت األخـرى ا
ولى هو العب سابق ودرب تماثلت للشفاء احلمد لله. جتدر اإلشارة الى ان ا

يناء. عدة اندية بصرة أبرزها ا
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نافسات السباحة احمللية للفئات العمرية لقطة 
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نافسات من جديد ÕuLÞ∫ يسعى الشارع الرياضي إلى مواصلة جناحات أسود الرافدين عند عودة ا
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ملعب البصرة  تغلب به على  هونغ
كـــــونغ مـع تــــقـــــديــــرنـــــا الجنــــازات

الرياض اآلخرين.
—«uA*« WK «u

صـحـيح ان احلـديث  الـيـوم عن كرة
القـدم  متوقف  بـسبب وبـاء كورونا
لـكن احلــدث الـكـروي الـعـراقي الـذي
شاركة نتخب  رغم ظروف ا حققه ا
 يــحــتـــاج الى   تــنــاولـه بــاهــتــمــام
بعـدما شكـلت النتـائج االهتمـام عند
ــنــتــخب اجلــمــيع في ان يــتـــمــكن ا
مــواصــلــة مـــشــواره. إمــام مــشــوار
طـويل وغيـر سـهل لبـلـوغ طمـوحات
الـلـعب بـكاس الـعـالم اذا مـا  انـتهت
رعبة واألمل في األزمة الكورونية  ا
ان تـعــود األمـور لــوضـعــهـا بــعـدمـا
تــعـكــرت األجـواء بــشــكل سـريع ولم
يبقى أي شـيء على حاله واألمل في
  يـتخـطى اجلـميع اجلـائـحة بـصـبر
وثــبــات  وبـتــضــافــر اجلــهــود وفي
قدمة خط الـصد األول األطباء لهم ا
الــــــــــتــــــــــحــــــــــيــــــــــة والــــــــــوفـــــــــاء.

الـبــدايـة في الــتــصـفــيـات وحتــقـيق
الــصــدارة وفـارق الــنــقـاط مـع ثـاني

وثالث الترتيب.
2019 “U$« 

بــاخــتــصــار ان اهم اجنــازات عـام  
ـنتـخب الـوطني 2019 هـو تصـدر ا
لـكرة الـقدم لـفرق مـجمـوعته الـثالـثة
ــزدوجــة لــكــاس في الــتــصــفــيــات ا
الـعالم  2022وأ اسـيا  2023من
ــشــتـــرك  لــلــمــدرب خالل الــعـــمل  ا
كــاتـــانــيـش والالعــبـــ   والــســـيــر
بالـفريق بـاالجتاه الـصحـيح  عنـدما
تـمـكن  تـخـطى  خـمس مـبـاريات من
دون خــســارة وهـــذا مــؤشـــر  جــيــد
ــبــاريـات عــلى تــفــاعل الـفــريق مع ا
والتعـامل معها بـتركيز  بـعدما لعب
اقوي مـبارياته خـارج ملـعبه حيـنما
تـعـادل مع الـبـحـرين بـهـدف حتـقـيق
الــنـــتــيــجـــة األفــضل واألكـــبــر عــلى
منتـخب إيران بهدفـ لواحد وكذلك
الـفوز عـلى كمـبـوديا بـأربعـة أهداف
قــبل ان يــخــوض  لــقــاءا واحــدا في

بـرحـمـته علـى اإلنسـانـيـة في  إنـهاء
الوباء.

ـنـتـخب الـتي وكـنت قــائـمـة العـبي ا
توجـهت الـبحـرين قـد ضمت  كل من
جالل حسن  ومـحمد حـميد ومـحمد
صـــالح وعــــلي عـــدنـــان  وضـــرغـــام
إسـمـاعـيل ومـصـطـفى مـحـمد وعالء
مـــهـــاوي  وســـعـــد نــاطـق  واحـــمــد
إبراهيـم  وجنم شوان  وميـثم جبار
وارب سورقا  وهمام طارق واحمد
يــاســ وامــجـــد عــطــوان  وصــفــاء
هـادي  وبــشـار رسن  ومــهـدي كـامل
وأســامــة رشــيــد  وإبــراهــيم بــايش
وجـــســـتم مـــيـــرام  وحــســـ  عـــلي
ومـهـند عـلي  وعالء عـبـاس  ومـهـند
ن حـسـ قبل ان عـبـد الـرحـيم  وأ
حتــصل بـعض الــتـغـيــرات بـإضـافـة
الالعـبـ فـهد طـالب  ومـحـمـد قاسم
وشـريف عبـد الـكاظم وحـسن حـمود
ـنتخب  األسماء جـميعها لصفوف ا
عول عـليها التي تـستحق الـتحيـة ا
ـنــتــظـر بــعـد في حتـقــيق االجنــاز ا

يــعــكـس رغــبــة الـــشــارع  الــريــاض
والشـعب  وعشـقه الكـبير لـلمـنتخب
واألمل فـي ان يـصـل الى نــهــائــيـات
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ـنـتــخب الـتــصـفــيـات الـتي ودخـل ا
دشنها بالتعادل بهدف مع البحرين
بهـدف ثم الفـوز على مـنتـخب هونغ
كونك بهـدف دون رد ثم تـغلب على
منـتخب كـمبوديـا في ملـعبه بـأربعة
أهــداف دون رد  وحــقـق الــنــتــيــجـة
األهم بـالـتـغـلب عـلى مـنـتـخب إيران
بهـدف لـواحد في الـلقـاء الذي أقيم
في األردن ليجمع  11نقطة متصدرا
لـلـمـجـمـوعة الـثـالـثـة وكـان مـقرر ان
يـــلـــعب في احلـــادي والــثـالثــ من
ـاضي مع هـونغ كـونغ قبل الـشهـر ا
ـبـاريـات وتـغلق ان تـتـأجل جـمـيع ا
العـب بـــســـبب تــــفـــشي كـــورونـــا ا
بـانـتـظـار حتـديـد مـواعـيـد مـبـاريات
لـلـمــرحـلـة الـثــانـيـة وفـقــا لـلـظـروف
ـن الــــبــــاري الــــقـــــادمــــة وفي ان  

ــبــاريــات الــتـــجــريــبــيــة من خالل ا
طـريقـة عـمل تـوالها بـنـفسه من دون
تـدخل الي شــخص  وحتـديـد مالمح
ـنـتخـب قبل الـدخـول في مـبـاريات ا
اجملـمــوعــة الـرســمــيـة االخــتــبـارات
الـرسـمـيــة األهم له ولـلـمـنـتـخب  في
كــســر عـقــدة الــوصــول مــرة ثــانــيـة
ـشـاركة األولى لـكـاس العـالم بـعـد  ا
ـــكـــســـيك  1986وسط لـــهـــفـــة في ا
الـشــارع الـريـاضي  ومــطـالـبـاته في
تـكــوين مــنــتـخب قــوي ومــتــجـانس
ومؤثـر  وفي ان يعـكس مسـتواه من
بداية الـتصفيـات بثقة  ورهـان كبير
ورفض اية مـسوغـات تطـلق من هنا
او هنـاك في مهـمة وطنـية يـتحمـلها
ا ـنتـخب  اجلمـيع الـذي سانـدو  ا
في ذلك جماهير االحـتجاجات  التي
ــنــتــخب تــزامــنـت مع  مــبــاريـــات ا
ومــتـابـعــتـهـا مـن خالل شـاشـات في
ســـوح الــتــظـــاهــر لـــتــوفــيـــر الــدعم
ـنـتـخب  وفي ان ـهـمـة ا واإلسـنـاد  
يـظــهــر في الـصــورة  بــشـكـل كـبــيـر

حـوار مــسـئــول عــبـر  االســتـئــنـاس
شكلة التي لم يقدر بآراء الكل لكن ا
جتــاوزهــا االحتــاد هـــو  اســتــمــرار
بـــــــــعـض األعــــــــــضــــــــــاء فـي إطالق
ـتـشـنــجـة لـيس مع الــتـصـريـحــات ا
درب بل مع كل من  يختلف  معهم ا
ولو من دون قـصد ومن دون مـراعاة
لـلتـوقـيتـات وتـأثيـراتـها عـلى مـسار
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وكــاد ان يــتــكـرر ســيــنــاريــو تــغــيـر
ن تــعـاقـبــوا عـلى  إدارة ــدربـ  ا
نـتخب  في بـطولة روسـيا  الـفترة ا
نتخب الصعبة التي بالكاد جتاوز ا
الـتــصـفــيــات األولى مع فــرق مـنــهـا
مـجـهـولـة قـبل ان يـخـرج مـبكـرا  من
الـتــصـفــيـات احلــاسـمــة بـعــد تـولي
ـنتـخب الذي خمـسـة مدربـ  على ا
خــرج من الــبـاب الــضــيق وبـســرعـة
وحصل الذي حـصل عندهـا.  ويبدو
ـدرب جاء  يـحـمل مـعه  تنـفـيذ ان  ا
ــــثل بــــالــــوصــــول الى مــــشــــروع 
نهـائيـات كاس  الـعالم بـقطر   وراح
يـتـابع األمـور بـنفـسه بـعـدمـا تـعرف
عـلى  خـفـايـا اإلطـاحـة به واخـذ يـرد
بــثــقــة عــالــيــة عــلى كل االتــهــامــات
ـلي مـا يـريـده على وبـقـوة  واخذ  
االحتاد وبـقنـاعات وحتـديد األشـياء
بــــنــــفــــسه  مع اقــــتــــراب انـــطـالقـــة
ــنــتــخب ( تــصــفــيــات مــجــمــوعــة ا
الــــبـــــحــــريـن إيــــران هـــــونغ كـــــونغ
ـطـالب بـإتـمـام وكـمـبـوديـا )  وهـو ا
األمـور الــفـنـيـة  واخـتـيـارات دقـيـقـة
ـنتـخب لالعـبـ الـذين سـيـمـثـلـون ا
ـــا دفــعه ـــهــمـــة األصـــعب  وهي ا
لــلـبــحث والـتـغــيـر من فــتـرة ألخـرى
لتحديداالسماء التي تستحق اللعب
ـــنـــتــخـب وألنه وعــد في صـــفــوف ا
وقـطع على نـفـسه االنتـقـال بالـفريق
لنـهائـيات كـاس العالـم وألنه مطالب
ــتــعــلــقـة بــاتــمــام كل الــتـفــاصــيل ا
ــشــاركــة الــتـي يــعــلم انه وحــده بــا
سـيـتـحـمـلـهــا نـتـائـجـهـا  بـعـد الـذي
حــصل  لــلــفــتــرة الــتي ســبــقت ذلك
ــطــبــات الــتي جتــاوزه بــحــنــكــة وا
وثـقـة  والـدفع بـاألمـور عـبـر الـبـحث
وتــغـــيــر األجـــواء امال في حتـــقــيق
االســتـقـرار وحتــقـيق مـنــتـخب قـادر
ـبـاريـات ــواجـهـة  وخـوض ا عـلى ا
بقـدرات عنـاصره الـتي تعـامل معـها
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ـدرب من  حتـقيق تـشـكيـلة وتـمكن ا
مـثـالــيـة  بـاالعــتـمـاد عــلى الالعـبـ
الــــشـــــبــــاب إضــــافــــة الـى من مــــثل
ـهـمة  وجنح ـنـتـخب قـبل تـولـيه ا ا
في رسـم مــعـــالـم الــتـــشـــكـــيل عـــبــر
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ـــنــــتـــخب الــــوطـــني واجه مــــدرب ا
حتـديـات جـمة من يـوم تـسـلم مـهـمة
ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـقدم إدارة ا
وجتربـته بسـبب  محـاوالت البعض
في إفشالها ألسباب مختلفة  وزادت
 مع بـدايــة الــعــمل   حـيـث مـشــكــلـة
ــدرب الـــتي مـــدرب الــلـــيـــاقــة ابـن ا
أثـارت جـدال مـتـعـمـدا ضـمن مـخـطط
ـدرب  على طريـقة ما إفشال مـهمة ا
ن سبقه قـبل ان يقنع الرجل حصل 
ـهمة والـعودة لبالده ولده في ترك ا
ــشـاركــة الـرســمـيـة األولى لــتـأتي  ا
وسـط   اخلــروج  من بـــطـــولــة أ
أســـيــا  بـــدبي قـــبل ان تـــتـــوتــر
ــدرب وبـعض الــعالقـة بــ ا
الالعـــبــــ وإبـــعــــادهم  عن
ـــنــتـــخب وسط اعـــتــراض ا
الالعـــبـــ  الـــشــديـــد عـــلى
الـقـرار بـاعـتـبـارهم  أسـماء
مــهـمــة  قــدمت مــا عــلــيــهـا
كن ان يبـعدوا بالـطريقة ال
الـتي  اتخـذهـا االحتـاد الذي
كان يبحث عن مسوغ لتمرير
اخلـروج من احملــفل األسـيـوي

بــــعـــد اخلـــســـارة من
قطـر بهـدف وظهرت
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استنكر االحتاد الـعراقي للسباحة
تـدخالت وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
احمد ريـاض في الشؤون الـداخلية
لالحتـــاد ومــحـــاولـــة فــرض ارادته
الشخصية عن طريق استخدام لغة
الـتهـديـد باسم احلـكومـة الـعراقـية.
وذكــر االحتــاد الــعـــراقي في بــيــان
صحـفي انه أبلـغتـنا جلـنة الـشباب
ـانيـة رسمـيا بـهذه والـرياضـة البـر
ـقــبـولـة بـقـيـام الـتـصــرفـات غـيـر ا
الـوزير دعم اجـراءات غيـر قـانونـية
إلبـــعــــاد رئــــيس االحتــــاد ســــرمـــد
عـــبــــداالله واجـــبـــار االعـــضـــاء في
الهـيـئـة الـعـامة عـلى اقـامـة مـؤتـمر
انـتــخـابي جـديــد النـتــخـاب رئـيس
جـــديـــد بـــدال عـــنـه. وبـــ ان وزيــر

الشـباب والـرياضـة وطوال االشـهر
ـاضـيـة تـعـامل مـع خـالد الـعـشـرة ا
كــبــيــان بـصــفــته رئــيــســا لالحتـاد
ــنــحـة ومــنــحه صالحــيــة صــرف ا
ـــــدربــــ احلــــكـــــومــــيـــــة وعــــزل ا
واالداريــ الــعــامــلــيــ بــاالحتــاد
واالستيالء على مقر االحتاد وبعد
مـــــعــــرفــــتـه بــــعــــدم صــــواب هــــذه
االجـراءات يـعـود الـيـوم لـيـبـد من
جـديــد تـكــرار تـصـرفــاته الـســابـقـة
بـالـضــغط والـتـهـديـد عــلى الـهـيـئـة
العامة بحجة التوجهات احلكومية
الــواجــبـة الــتـنــفــيـذ عــلى اجلــمـيع
حـسب ادعــاءاته. ومن جـهـة اخـرى
ـنـتـخب الـوطـني لـرفع اكـد مــدرب ا
االثــقــال ايـــاد شالل ان الــعــقــوبــة
الــــتي أصـــدرهــــا االحتـــاد الـــدولي

بإيقاف  3العب عن اللعب ال زالت
قـــيـــد الــتـــحــقـــيق. وقـــال شالل في
تــــصــــريـح صــــحــــفي  إن جــــمــــيع
الالعـبـ حــول الـعـالم يــتـعـاطـون
مــــكـــمـالت غـــذائــــيــــة لـــكـن بـــعض
ـواد الـشــركـات تــضع نــسـبــة من ا
احملــــظــــورة دولــــيــــا. وأضــــاف ان
االحتـــاد الـــعـــراقي لـــرفع االثـــقــال
يـــنــتــظــر صـــدور عــقــوبــة االحتــاد
الـــــدولـي كــــونـــــهـــــا الزالت قـــــيــــد
الـتحـقيق بـعدهـا سيـتم التـأكد من
ـستـخـدمـة هل هي منـشـطة ـادة ا ا
ام محـفزة.وكـان االحتاد الـدولي قد
اعلن  إيقاف الرباع صفاء راشد
وســـلــوان جـــاسم واحـــمـــد فــاروق
بـسـبب االشـتـبـاه بـتـعـاطـهـيم مواد

منشطة.
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هـنـأت الهـيـئـة االدارية لـنـادي الـقوة
ـالكــات اجلـــويـــة وزارة الـــدفــاع وا
التـدريـبيـة والالعبـ والـعامـل في
ـنـاسـبة الـنـادي وعـشـاق الـصـقـور 
الـــذكـــرى الـــتـــاســـعـــة والـــثـــمـــانــ
لـــتـــأســــيـــسه والــــذي صـــادف أمس
ـوافق الـثـاني والـعشـرين االربـعـاء ا
من شهر نيـسان احلالي. وذكر نائب
رئـيس الهـيـئة اإلداريـة لـنادي الـقوة
اجلــويـة الــعـمــيـد ولــيـد الــزيـدي في
بــيــان صـحــفي  أن ذكــرى تــأسـيس
الـنــادي تـعــتــبـر مــنـاســبـة عــظـيــمـة
وكـبــيــرة عــلى عــشــاق فــريق الــقـوة
اجلــويــة وكـل من يــنــتــمي ويــعــشق
كيان هـذا النادي الـعريق الذي حقق
اجنـازات عـلى مـدى تسـعـة وثـمـان
عـامــا واخــرهــا تــكـلــلت بــالــتــتـويج
بــــالــــلــــقـب االســــيــــوي ثالث مــــرات
مـتـتــالـيـة.  وأضـاف الـزيـدي أن يـوم
تـــــأســــيـس أعــــرق وأروع األنـــــديــــة
الــعــراقــيــة عــلى الــصــعــيــد احملــلي

مساءً قررت اجلمعية العمومية من
االندية واألحتادات الفـرعية الداعية
الى االجـتمـاع غـير الـعـادي لالحتاد
ركزي لـلرماية والذي كان العراقي ا
قرر إنعـقاده في امس االربعاء من ا
  قـررت تـأجــيل هـذا االجـتـمـاع الى
مـــوعــــد قــــريب حــــددته الــــهـــيــــئـــة
الــعــمــومــيــة يــوم الــثالثــاء الــقــادم
ـوافق  28 / 4/ 2020عــلى قــاعــة ا
ــبــيــة لـــكــرة الــســلــة. الــشـــعب األو
وأضـاف أن اجلــمـعــيــة الـعــمـومــيـة
بية قـد أرسلت إشعاراً للرمايـة األو
ــوعـــد عــقـــد هــذا األجــتـــمــاع الى
األحتــــاديــــ الـــدولـي واآلســــيـــوي
لـلــرمــايــة وكــذلك األحتــاد الــعـربي.
وأكــد االحتـاد عـلى جــمـيع أعـضـاء
اجلـمـعــيـة الـعــمـومـيــة األخـذَ بـعـ
األعـتـبــار احلـرص الـصـحي الـكـامل
من ارتداء الكمامة والكفوف للوقاية
األحـتــرازيـة حــفـاظـاً عــلى الــصـحـة

العامة.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

حــــــــــدد االحتـــــــــاد
ــركــزي الــعـــراقي ا
ــوعــد لــلــرمـــايــة ا
الـنـهـائي الجـتـماعه
غــيــر الــعــادي بــعـد
تـــأجــيـــله اكـــثــر من
مرة بسبب الظروف
الـــــراهـــــنـــــة. وذكــــر
االحتــــاد في بــــيـــان
صحفي تماشيا مع
الـــــظــــرف الــــراهن
وبــعـــدَ أن أعــلــنت
الـلــجــنــة الـعــلــيـا
للصحة والسالمة
الوطنـية اخلاصة
ـكافـحـة فيـروس "كـورونا"
فـي الـعــراق رفع حـظــر الـتــجـوال
ـفـروض مــنـذ أكـثـر من شـهـر في ا
فتـرة النهـار خالل شهـر رمضان من
السـاعة  6صـباحـاً وإلى الـسـاعة 6
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جانب من إحدى سباقات الرماية

اجناز الى اخر ومن تطور الى تطور
أسـمى وأعـلـى.  وهـنـأ الـزيـدي كـافـة
اعــضــاء الـهــيــئــة االداريــة وجــمــيع
ــوظـفــ واجلـمـاهــيـر في الــفـرق وا
جميع أنحاء العراق والعالم وجميع
ناسبة من ارتدى فانيـلة الصقـور 
ذكــرى تــأسـيـس أول نـادٍ رســمي في

العراق.

واالســــيـــوي هـي مـــنــــاســــبـــة لــــهـــا
خــصــوصــيــتــهــا كــون الــنــادي ولــد
كبيراً وسيبقى خالدا بتاريخ ناصع
بــالــبــطـــوالت واإلجنــازات احملــلــيــة
واخلــارجــيــة" مــتــمــنـيــا الــتــوفــيق
لــلـجــمـيع وحتــقـيق االفــضل لـيــبـقى
نادي الـقـوة اجلويـة رقمـا صعـبا في
الـرياضـة الـعـراقيـة واالسـيـوية ومن

شعار نادي القوة اجلوية

األمـور علـى االحتاد مـرتـبـكة وزادت
حـراجـة  وصـعوبـة     بـعـد الـتـنازل
عن لــقب  بـطـولـة غــربي اسـيـا الـتي
شـاركة األهم جرت بـكربالء  إمـام  ا
نـتخب ـهمـة ا ـتعـلقـة  واألخـطر  ا
الـوطـنـي لـلـمــشـاركــة في تـصــفـيـات
قرر لـها ان تقام بقطر كاس العالم ا
في  عام   2022وحتـقـيق الـوصـول
لها  قبل ان يكتنف الغموض األمور
ــنـافــسـات وظــهـور وقــبل انــطالق ا
ـدرب ـعــارضـة لــبـقــاء ا األصــوات ا
حـتـى من داخل إدارة االحتـاد عــلـنـا
ومن خـالل لــــــقــــــاءات تــــــلــــــفــــــازيه
وتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات
مــــســــتــــغــــربــــة
المـعــنى لـهـا
مـن قــــــــــــبـل
بــــــــــــــــعـض
أعــــــضــــــاء
االحتـــــــــــاد
بـــــــشــــــــكل
مــســتــغـرب
والمـعــنى له
ـدرب وكــان ا
مـفـروض على
االحتــــاد الـــذي
كــــان عــــلــــيه  ان
يـــــــتــــــعـــــــامـل مع
الوضع بشكل  اخر
وفي ان يـــكـــون

سريتشكو
كاتانيتش



احملــلـيــة وعـددهـا 55 في مــؤتـمـر
عبر الـفيديـو: "كانت هنـاك توصية
قويـة الستـكمال مـسابـقات الدوري
والـــكـــأس احملـــلـــيـــة لـــكن ســـيـــتم
االســــتـــمـــاع إلـى بـــعض احلـــاالت
ــجــرد صــدور قــواعــد اخلــاصــة 
ـسابـقات األوروبـية شـاركة في ا ا
في حـال إلــغــاء احـدى مــسـابــقـات

الدوري".
وقال "اليـويفا" في وقت سابق في
رده عــلى قــرار بــلــجــيــكــا بــإلــغـاء
الــدوري احملـلـي لـديــهــا إن إلــغـاء
ـــوسم يـــجب أن يـــكــون اخلـــيــار ا
األخير. كما أشار "اليويفا" إلى أنه
 تـقــد مـجـمــوعـة مـتــنـوعـة من
ـــواعـــيـــد تـــكـــفي كـل مـــبـــاريــات ا
سـابـقـات لـلمـنـتـخـبات الـوطـنـية ا

واألندية.
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ووافــــقـت أنـــديــــة دوري الــــدرجـــة
األولى اإليــــطــــالي لــــكــــرة الــــقـــدم
"الـكـالـتـشـيـو" بـاإلجـمـاع اول امس
ـوسم الــثالثــاء عـلـى اسـتــكــمــال ا
ـتـوقف بــسـبب انـتـشـار الـكـروي ا

ستجد.  فيروس كورونا ا
وأعـلـنت رابــطـة "الـكـالــتـشـيـو" في
بيـان أن جميع األنـدية اتـفقت على
ــوسم الـذي ضــرورة اسـتــكــمــال ا
تـــــوقف فـي الــــتـــــاسع مـن مــــارس
ـــاضي وجـــاء فــيه: "اجـــتـــمــعت ا
اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ألنــديـة
الــــدوري وأكــــدت بــــإجــــمــــاع
أصــــوات عــــشـــــرين نــــاديــــا
تــواصـلـوا عــبـر االنـتـرنت
نــيــة اســـتــكــمــال مــوسم
2020.2019 إذا
ســـمــحت احلـــكـــومــة
بــــــــــذلـك". وأشـــــــــار
الـــــبــــــيـــــان إلى أن
اسـتــئـنـاف الـلـعب
سيـتم "مع االلتزام
بالقواعـد الصحية
حلــمــايـــة الالعــبــ
". وفي وكل احملــتــرفـ
وقـت ســـــــابـق عـــــــارضت
أنـــديـــة مـــثل ســـمـــبـــدوريـــا
وتــوريـنـو فـكـرة الـعـودة لـلـعب
بينما طالب بـريشيا بأبعد من ذلك
بــعـــد أن قـــال إنـه يــفـــضـل إلـــغــاء
ــوسم. وقــال االحتـــاد اإليــطــالي ا
لــلــعــبــة إنه يــرغب في اســتــكــمـال
ـــــوسـم حـــــتـى إذا اســـــتـــــمـــــرت ا
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درب زين الدين زيدان مع قال أسطورة كـرة القدم البرازيلية بيليه إن اللعب بقمـيص ريال مدريد فرصة رائعة لم يُجربها مشيـراً في السياق نفسه إلى أنه معجب بنجاح ا
ـلـكي. وكـان ريال مـدريـد يريـد الـتعـاقـد مع بيـلـيه لـيحل مـحل ألـفريـدو دي سـتيـفـانو لـكن الـنـجم البـرازيـلي فضل الـبـقـاء في سانـتـوس رغم أنه جاء في 1959 إلى الـنادي ا
رينـجي سابقاً). وقال الـنجم البرازيلي الـسابق في تصريـحات صحفية: “كـان سيكون من الـرائع أن أرتدي قميص ريال العاصمـة اإلسبانية ولـعب في التشامارتـ (ملعب ا
يجيل مونيوز اً  مدريـد لكني لست نادماً على البقاء واستكمال مسيرتي في سانتوس .”وأضاف: “في سن الـ19 لعـبت مباراة ودية ضد ريال مدريد في التشامارت تكر
يزاً .”وبخـصوص فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس قال بيليه: دينة. اللعب ضد ريال مدريد كان  تابع وا لعب وا وفاز النادي اإلسباني بنتيجة 5/3. ال زلت أتذكـر ا
وّه وهذا قـرار صحيح وكذلك رودريجو “هذا الثنـائي جزء من مستقـبل البرازيل وكالهما حتت ضـغط كبير ويتـعامالن بشكل مثـالي فينيسـيوس توقّف قليالً لـكي يحسّن 
درب قال بيليه: “ليس من الـسهل حتقيق كل تـلك البطوالت حتت الـضغط الذي تعـرض له وهذا بالطـبع جزء من تاريخ ريال والـذي أتوقعه له مسـتقبالً رائعاً .”وعن زيـدان ا
البس بأفـضل طريقة والالعـبون محظـوظون لتواجده .”واخـتتم بالقول: “أتـمنى أن يُواصل زيدان جناحاته ـوذجي فهو يديـر غرفة ا مدريد وأعـتقد بأنه قـام باألمر بشكلٍ 

مع ريال مدريد في اعتالء القمة فهذا ليس سهالً.
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ـبــيـاد ــنــظـمــة ألو طـلــبت الــلـجــنـة ا
طوكيـو اول امس الثالثاء من الـلجنة
ـبـيـة الـدولـيـة حـذف تـعـلـيق من األو

موقعها اإللكتروني على لسان رئيس
الـوزراء الـيـابـاني شـينـزو آبي خالل
ـالــيـة عـلـى تـأجـيل مـنــاقـشــة اآلثـار ا

قبل. األلعاب إلى العام ا

بـية الـدولية مع واتفـقت اللـجنـة األو
ـاضي احلـكـومـة الـيـابـانـية الـشـهـر ا
على تأجيل األلعاب التي كانت مقررة
ـــــقـــــبل إلى 2021 خـالل الــــصـــــيف ا

بـسـبب جائـحـة فيـروس كـورونا. ولم
بـيـة الـدولـية أو تـوضح الـلـجـنـة األو
احلـكــومـة الـيــابـانــيـة مَن سـيــتـحـمل
الـــتـــكـــالـــيف اإلضــــافـــيـــة لـــتـــأجـــيل
ـــبــيـــاد. لـــكن نــشـــرت الـــلــجـــنــة األو
بيـة الدولية أسئـلة وإجابات عن األو
الـــتـــأجــيـل وأجــابـت عن ســـؤال "مــا
ـبــيـاد?" ـالــيـة لــتـأجــيل األو اآلثــار ا
نـشورة نقال وجاء جزء من اإلجـابة ا
عن آبي لـــكــنه تـــســبـب في خالف مع
نـظمة احملـليـة. فقد ورد في اللـجنـة ا
ـبـيـة الـدولـية أن إجـابـة الـلـجـنـة األو
"رئيس الـوزراء اليـاباني شـينزو آبي
وافـق عــلـى اســـتــمـــرار الـــيــابـــان في
تغطـية التـكاليف وفقـا لبنود الـتعاقد
احلــــالي لــــعــــام 2020 وســــتــــواصل
ــبــيــة الــدولــيـة حتــمّل الـلــجــنــة األو
مــســؤولـيــة اجلــزء اخلــاص بــهـا من
بـية الـتـكالـيف. بالـنسـبـة للـجنـة األو
الدولـية من الـواضح بالـفعل أن هذه
الـتـكـالـيف اإلضــافـيـة تـسـاوي مـئـات
ـتحدث الي من الـدوالرات".وقال ا ا
ــنـــظــمــة احملــلــيــة بــاسـم الــلــجــنــة ا
ـبــيـاد طـوكـيــو مـاسـا تــاكـايـا إنه ألو
"ليس من الالئق السم رئـيس الوزراء
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أعطى االحتاد األوروبي لكرة القدم
"الـــيـــويــــفـــا" اول امس الــــثالثـــاء
تـوصـيـة قـويـة لالحتـادات احملـلـيـة
وسـم احلالي حملـاولـة اسـتـكـمـال ا
جـرد السـماح بـاستـئنـاف اللعب
عقب توقف الـنشاط بسـبب جائحة
كـورونا. وتـوقفت الـريـاضة بـسبب
اجلــائـــحــة الــتي أدت إلـى تــأجــيل
ـقبل بـطـولـة أوروبا 2020 لـلـعـام ا
سـابقات احمللـية والقارية وكذلك ا

لألندية. 
وأكد "الـيويفـا" أنه يريد من
االحتـادات األعـضاء
وسم استكـمال ا
احملـــلي بــدال من
إلـــغــائـه. ويــأمل
أيـضـا في إنـهـاء
مـسـابـقتي دوري
أبـــطــــال أوروبـــا
والــــــــــــــــــــــــــدوري
األوروبـي. وقـــــــال
االحتاد القاري في
بيـان بعـد اجتـماعه
مــع كـــــــــــــافـــــــــــــة
االحتــــــــــــادات

 ôU Ë ≠ r uN u²Ý

ذكـر تقـرير إخـبـاري اول امس الثالثـاء أن زالتـان إبراهـيمـوفـيتش العب مـيالن تـدرب مع فريق
لك به أسـهم وسط تـكهـنات أنه سـيعـود إليـطالـيا. ونـقلت صـحيـفة هـاماربـي السـويدي الـذي 
ـدير الـرياضي لـهامـاربي "إنه مرحب به إكـسبـريسن الـسـويديـة تصـريحـات ليـاسبـر يانـسون ا
ـدة التي يـريـدهـا". وأضـاف "لم يـعد إليـطـالـيـا. ال أريد أن أكـون مـتـحـدثا لـلـتدرب مـعـنـا طـوال ا
رسـمـيا لـزالتـان ولـكـنه كـان هـنـا وتـدرب مـعـنـا ولـكـنه مـسـؤول عن حـديثـه مع مـيالن". ونـشرت
ـتلـكها زالتـان في ملعب الـتدريب الـذي يقع جنـوب ستوكـهولم. لكن الـصحيـفة صورة لـسيارة 
مران اليوم قد يكون األخير لزالتان في السويد خاصة وأن ميالن استدعى الالعب للعودة إلى
إيـطالـيـا خالل هذا االسـبوع وفـقـا للـعديـد من وسـائل اإلعالم اإليطـالـية. وعـاد إبراهـيـموفـيتش
ـاضي عنـدمـا  تعـلـيق منـافـسات الـدوري اإليـطالي. وحـتى اآلن ال يـوجد لـلـسويـد في آذار ا
ـا بأن عـقد زالتـان مع ميالن يـنتـهي بنـهاية موعـد محدد بـشأن اسـتئـناف الـدوري اإليطـالي علمً

قبل. حزيران ا

ـقـبـلـة تـقـلـيص دوره في الــفـتـرة ا
حتت قــيــادة مــاوريــســيــو سـاري

دير الفني لليوفي.  ا
وتـراوحت قيـمة بـيـانيـتش ب 60
و65 مـــلــــيـــون يــــورو في شــــبـــاط
ـاضي إال أن تفـشي كـورونا أدى ا
خلــفض قـيـمــته بـنـحـو  15مـلـيـون

يورو.
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يعد هـيجواين مهـاجم يوفنتوس
ـغادرة الـسيدة من أقرب الالعـب 
ـــقــبـــلــة الـــعــجـــوز في الـــفــتـــرة ا
وتـمــاشـيًـا مع االنـخـفـاض في قـيم
الالعـبـ هـبط سـعر األرجـنـتـيني

بشكل حاد. 
وبـعـد أن وصــلت قـيـمــة جـونـزالـو
الـسـوقـيـة إلى  67.5مـلـيـون يورو
ــــاضي في تـــــشــــرين الـــــثــــانـي ا
انخـفضت إلى  22.95ملـيون يورو

حاليا.
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حــصـلت أنـديــة الـدوري اإلسـبـاني
لـكـرة الـقـدم "الـلــيـغـا" عـلى جـرعـة
ـنــافــسـات أمل بــاقـتــراب عــودة ا
بـــعـــدمــا قـــرر اجملـــلس الـــريــاضي
األعــلى في الــبـالد الــســمــاح لــهـا
بالعودة إلى التـدريبات اجلماعية.
وذكــر اجملــلس فـي بــيــان أصــدره

ــبـاريـات إلى اخلــريف ويـأمل أن ا
تـعـود الـفـرق لــلـتـدريـبـات في ايـار
رغم عـــدم ظــهـــور مــؤشـــرات عــلى
مـــوعــد حــدوث ذلـــــك أو إن كــانت
احلــــكـــومــــة ســـتــــســـمـح بـــعـــودة
ـبــاريـات. ويــتـصــدر يـوفــنـتـوس ا

الدوري بر
صــيــد 63 نـــقــطــة من  26مــبــاراة
بـفـارق نــقـطـة واحـدة عـن التـسـيـو
الــوصــيف بــيـنــمــا يـقــبع لــيــتـشي
وســـبـــال وبـــريـــشـــيـــا في مـــراكـــز

الهبوط.
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وتـعـيش األنـديـة اإليـطـالـيـة فـتـرة
صعبة بـعدما تأثـرت بتفشي وباء
ستـجد الـذي تسبب في كورونـا ا
إيـقـاف الــنـشـاط الـريــاضي تـمـامًـا

منذ شهر ونصف. 
وتـســبب وقف الــنــشــاط في أزمـة
اقــتـصــاديـة لألنــديـة نــظـرا لــعـدم
دخول أي إيرادات خلزائـنها وهو
ما سـيلعب دورًا مـحوريًـا في فترة
ــقــبــلـة. االنــتــقـاالت الــصــيــفــيــة ا
يـركاتو انخـفاضا حادا ويواجه ا
قد يُـسهم في الـعودة إلى عـصر ما
قـبل نـيـمـار (انـتـقـاله إلى بـاريس)
الـذي كـان سـبـبًـا في زيـادة أسـعـار
الالعـب بـشكل مـبالغ فـيه. وادناه
مدى تـأثـر الـقـيـمة الـسـوقـيـة لـعدد
من العـبـي الـدوري اإليـطـالي بـعـد
انـتــشـار الـفــيـروس في الــسـطـور

التالية:
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يــتـــصــدر األرجـــنــتـــيـــني الوتــارو
مــارتـيــنــيـز مــهـاجـم إنـتــر مـيالن
عـــنـــاوين الـــصـــحـف اإليـــطـــالـــيــة
ـية نـظرًا لـرغبـة العـديد من والـعا
األنديـة في ضمه أبـرزها الـعمالق
اإلســــبــــانـي بــــرشــــلــــونــــة. وقـــدم
بــرشـلــونــة أكــثــر من عــرض لـضم
الوتـارو سواء بـقـيمـة مـاليـة فقط
أو تــضـمــ العــبــ في الـصــفــقـة
لـتـقـلـيل السـعـر إال أن إنـتـر ميالن

يواصل تمسكه بالالعب. 
ويـــوجـــد شـــرط جـــزائي فـي عـــقــد
الوتــارو مع اإلنــتـر بـ 111مــلــيـون
يــورو وهــو مــا سـيــكــون صــعــبًـا
للغاية على برشلونة دفعه في ظل
األزمـة االقـتـصـاديـة الـتي تـمـر بـها

األندية. 
وقـد يـكـون انـتـشـار كـورونـا عـامال
مـحـوريًـا في الـصـفـقـة خـاصـة مع
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أن يـتم نـشـر كـلـمـاتـه بـهذا
األســلــوب" وأكــد الــتــقــدم
ــبــيـة بــطــلب لــلـجــنــة األو
سيء من حلذف التـعليق ا

وقع الرسمي.  ا
وقـال تـاكايـا "مـا أطـلبه من
ــبــيــة فــريـق الــلــجــنــة األو
الــدولــيــة أنـه ال يــجب ذكــر
اســم رئــــــــــــيــس الــــــــــــوزراء
الـــيـــابــــاني كـــمــــا أن مـــوقع
بية الـدولية يجب اللجـنة األو
أال يـكـتب شـيـئـا خـارج االتـفاق
ـبـيـة الـدولـيـة بـ الـلـجـنــة األو
بياد طوكيو نظـمة ألو واللجنة ا
ــنــظــمـة 2020. وقــالت الــلــجـنــة ا
احملـلـيـة إنه لم تـتم منـاقـشـة كيـفـية
حتــمـل الــتــكــالــيـف اإلضــافــيــة خالل
اجــتـمــاع آبي وتــومــاس بــاخ رئـيس
ــبــيــة عــنــدمــا اتــخــذ الــلــجــنـــة األو
الــرجالن قــرار تـأجــيل األلــعـاب. وفي
وقـت ســـابق ذكـــرت وكـــالـــة كـــيــودو
لألنــــبــــاء أن آبي وافق عــــلى حتــــمّل
ــبــيــاد بـالده تــكــالـــيف تــأجــيـل األو
والــتي قــدرتـهــا الـوكــالــة الـيــابـانــيـة

بحوالي ثالثة مليارات دوالر.  بية في طوكيو جانب من ايقاد الشعلة االو

 أندريس
إنييستا 
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انـخـفـاض قيـمـة الوتـارو السـوقـية
إلى 60.57 مـلـيـون يـورو في شـهـر
نــيـسـان اجلـاري بـعـدمـا كـانت قـد

وصلت لـ 72مليونا قبل األزمة.
—UOM¹dJÝ ÊöO

أمـا سـكـريـنـيـار فـحـظى بـاهـتـمـام
أكـثــر من نـادٍ أيــضًـا عـلـى رأسـهـا
مـانـشـسـتــر سـيـتي وبـاريس سـان
جــيــرمــان. وحــاول الــســيــتي ضم
ـاضـي وقـدم ـوسـم ا الالعب فـي ا
عرضًـا بـقيـمة 65 ملـيون يورو إال
أن تقـارير صـحفيـة حديـثة أشارت
إلى أن الــنـيـراتـزوري سـيـطـلب 80
مــلــيـون يــورو أو أكــثــر لـلــســمـاح

برحيله. 
ومع انـخـفـاض الـقــيـمـة الـسـوقـيـة
لالعـبـ بـعد تـفـشي كـورونـا فمن
ــتــوقع أن تــنــخــفض طــمــوحـات ا
اإلنـتــر بـشــكل قـد يــسـمح لـألنـديـة
بــــضــــمـه خــــاصــــة وأن قـــــيــــمــــة
ســكـريـنـيـار انـخـفـضت 11 مـلـيـون
يــورو بـعــدمـا كـانت 54 مــلـيــونـا

اضي. الشهر ا
g²O½UOÐ r «dO

يــــعــــد بــــيــــانــــيــــتـش العب وسط
ــرغــوبــ في يــوفــنــتــوس أحــد ا
بـاريس سـان جـيـرمـان خـاصة في
ظل الـــتـــقــاريـــر الــتـي أشــارت إلى  ليونيل ميسي

وأضاف "يجب ان نـحرص على
ان يـــــدرك اجلـــــمـــــيـع ان ثـــــمــــة
احـــتـــمـــال لـــوضع مـــؤســـســات
كـبـيـرة مـؤســسـات قـائـمـة مـنـذ
أكـــثـــر من 100 عـــام في وضع

مالي صعب جدا. 
هذا هـو الواقع" في إشارة الى
اخلــســائــر الــتي ســتــتــكــبــدهــا
األنــديــة جـــراء تــوقف عــائــدات
ـــبـــاريـــات وإيـــرادات حـــقــوق ا
الـبث التـلـفزيـوني في حـال عدم

وسم. استكمال ا
ـــدرب الــســـابق لـــنــادي ورأى ا
إيفـرتون اإلنـكلـيزي والـذي قاد
مــنــتــخب "الــشــيــاطــ احلــمـر"
ركز الثالث في البلجيـكي الى ا
مــــونــــديــــال روســــيـــا 2018 ان
االحتــــاديـن الــــدولـي (فــــيـــــفــــا)
واألوروبـي (ويــــفـــا) "اعــــتــــمـــدا
ـقـاربــة الـصـحــيـحـة من خالل ا
وضع الـــبـــطــــوالت الـــوطـــنـــيـــة

كأولوية".
وقــــــام االحتــــــادان فـي الــــــوقت

 ôU Ë ≠ÊbM

حــــــذر االســــــبــــــانـي روبــــــرتـــــو
ـــنـــتــخب مـــارتــيـــنـــيــز مـــدرب ا
الــبــلــجـــيــكي لــكـــرة الــقــدم من
تـبعـات "كارثـية" الحـتمـال إلغاء
ــوسم في بـــطــوالت أوروبــيــة ا
وطـنـية بـسـبب فيـروس كـورونا
ــسـتـجـد.وأدى وبــاء "كـوفـيـد- ا
19 الذي تسبب بـوفاة أكثر من
175 ألف شـــخص فـي الـــعـــالم
حتى مساء الثالثاء الى تعليق
مـختـلف النـشـاطات الـرياضـية
ومـنــهـا مــنـافــسـات كــرة الـقـدم
ـوعـد احملـتـمل وسط شــكـوك بـا
رتبط بتطورات الستئنافها وا
الـــوضـع الـــصــــحي والـــقــــيـــود
ـــفــروضـــة لــلـــحــد من تـــفــشي ا

الوباء.
وقـال مارتـيـنيـز في تـصريـحات
لـهـيـئة االذاعـة الـبريـطـانـية "بي
بي سي" نشرت األربعـاء "أعتقد
ان احلل الـــوحـــيـــد هـــو إنـــهــاء

وســـــم". ا
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اول امس الـــثـالثـــاء أن إجـــراءات
صــارمــة ســيـتم اتــبــاعــهـا عــنــدمـا
تــعـاود الــفـرق تــدريـبــاتـهــا حـيث
أعدت رابطات الدوري في إسبانيا
واحتـاد كـرة الـقـدم أنظـمـة صـحـية
التـــبـــاعـــهــــا في حـــال الـــعــــــــودة

للتمارين. 
ولم يــــعــــلـن اجملــــلس الــــريــــاضي
اإلســبـــاني جـــدوال زمـــنــيـــا لـــبــدء
الـتـدريـبـات أو أي تـفـاصـيل أخرى
بشـأن مـوعـد اسـتـئـنـافـهـا غـير أن
وسـائل إعـالم مـحـلـيـة أشـارت إلى
أن التمارين قـد تبدأ في الرابع من
ــقـبل وذلـك في حـال شـهــر ايــار ا
مــواصـلــة تــراجع عــدوى فــيـروس

كورونا في البالد. 
وتــوقـف الــدوري اإلســبـــاني مــنــذ
ــــاضي لـــكن الـــعــــاشـــر من اذار ا
رئــيس رابــطــة الــدوري خــافــيــيـر
تــيــبــاس قــال في وقت ســابق إن
سابـقة قد تـعود إما في 29 ايار ا
أو في الـسـابع من حـزيران أو في
ـبـاريـات الـ 28 مــنه مـضـيــفـا أن ا
ستقام على األرجح بدون جماهير.
وتـعـتـبـر إسبـانـيـا مـن أكـثـر الدول
تضررة من فـيروس كورنا الذي ا
أودى بـــحـــيـــاة أكـــثـــر من 20 ألف

مواطن إسباني حتى اآلن.
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كــشف تــقـريــر صـحــفي إيــطـالي اول امـس الـثالثــاء عن تــطـور جــديـد بــشـأن رغــبـة
وقع مـانـشـسـتـر سـيـتي في احلـصول عـلى خـدمـات أحـد جنـوم إنـتـر مـيالن. ووفـقـا 
"كـالـتشـيـو ميـركـاتو" اإليـطـالي فإن مـانـشسـتـر سيـتي يـخطـط لتـقـد عرض جـديد
بـشـأن ضم مـيـالن سـكـريـنـيـار يـتـضـمـن إدراج العب أو اثـنـ إلرضـاء أنـطـونـيـو
كــونــتي مــدرب إنــتـر مــيالن. وأشــار إلى أن اإلســبــاني بــيب غــوارديــوال مـدرب
مـانـشـسـتـر سـيـتي يـتـمـسك بـضم سـكـريـنـيـار حـتى في حـالـة تـأكـيـد اسـتـبـعاد
وقع أن موقف قـبل. وأوضح ا وسم ا السيـتيزيـنز من دوري أبطال أوروبـا في ا
كـونـتي من بـيع سكـريـنـيار لن يـتـغـيـر وسيـرفض أي صـفـقة تـبـادلـية ألنه يـعـتـبر
دافع السلـوفاكي قطعة أساسية في اإلنتر. وذكر أن إنتر لن ينظر أيضًا إلى أي ا
عرض لـسكـرينـيار يقل عن 70 أو 80 ملـيون يورو مـشددة عـلى أن هذا الرقم ال

يستطيع أي نادٍ دفعه في الوقت احلالي.
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عـقد األرجـنتـيـني روبرتـو أياال العـب فالـنسـيا
السابق مـقارنة ب شخصـية مواطنه ليونيل
مــيــسي جنـم بــرشــلــونــة اآلن ومــنــذ عـدة

سنوات. 
وقــال أيـــاال في تــصـــريــحـــات أبــرزتـــهــا
صحيفة "ماركا" اإلسبانية: "ميسي يحب
أن يُـــعـــامل مـــثل أي شـــخص آخـــر إنه
شـخص منـغـلق جـدًا لكـنه تـطور كـثـيرًا
في هــــذه اجلــــزئـــيــــة خالل الــــــــفــــتـــرة
األخـــيــرة. إنه اآلن قـــائــد داخل وخــارج

لعب".  ا
وأضاف: "في الـبدايـة عنـدما كـنا زمالء
لم يـكن مـيسي يـتكلـم مطـلقًا واألكـثر من
ذلك أنه كـــان يــذهب لــلـــتــدريب ألن هــذا
إلــــزامـي وإن لم يـــــكـن كــــذلـك لـــــظل في

غرفته". 
: " مــيـسـي يـشــارك في كل شيء. إنه وأ
يــتــحــدث إلى زمالئه ويــســأل عن حــالــهم
باريات نراه أيضًا يتحدث وعند مـشاهدة ا
كــثــيــرًا كـمــا أنه يــفــعل أشــيـاء فـي صـمت
لكنـها مفيدة للمجـموعة". يذكر أن أياال تزامل
مع ميـسي في منتـخب األرجنتـ خالل الفترة

من 2005 وحتى 2007.

الــــراهن بــــتــــأجــــيل مــــخـــتــــلف
نـتـخـبات الـوطـنـية. مـبـاريـات ا
كمـا أعلن ويفـا تأجيل نـهائيات
كـأس أوروبا الـتي كـانت مـقررة
في حـــــــــزيــــــــران/يــــــــونــــــــيــــــــو
وتــــمــــوز/يــــولــــيــــو  2020الى
ـــقــــبل. وأفـــاد صـــيف الــــعـــام ا
االحتاد القاري ان هذه اخلطوة
تـــهـــدف الفـــســـاح اجملـــال أمـــام
ـــوسم في الـــبــطــوالت إنـــهــاء ا
الوطنية متى سمحت الظروف

الصحية بذلك.
وتأتي تصريحـات مارتينيز في
وقت بـــدأت بـــعض الـــبـــطــوالت
احملـلـية بـالتـلـميح الـى احتـمال
ـوسم بشـكل مبـكر. فـقد إنـهاء ا
سبق لرابطة الـدوري البلجيكي
ان أصـــدرت تـــوصـــيــة مـن هــذا
الـنـوع ويـتـوقع ان تـتـخـذ قـرارا
نـهـائـيـا بـشأنـهـا هـذا األسـبوع
بـيـنمـا أعـلن االحتـاد الهـولـندي
الـثـالثـاء عـزمه عـلى عـدم إنـهـاء
مــــوســـمـه احملــــلي بــــعــــد قـــرار

احلــكــومــة تــمــديــد مــنع إقــامــة
األحداث الكبرى حتى األول من
ـقـبل بـسبب أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
فــيــروس كــورونــا.وحــذر ويــفــا
الـسـلـطـات الكـرويـة احملـلـية من
وسم بشكل التسرع في إنهاء ا
ــــقـــابـل تـــبــــحث مــــبــــكـــر.فـي ا
بـطـوالت وطـنـيـة أخـرى أبـرزهـا
ــــعـــاودة ــــانـــيــــا عـن صـــيـغ  أ
ـــبـــاريـــات من دون جـــمـــهــور ا
بينـما أبرزت العـديد من األندية
في مـخـتـلف الـدوريـات رغـبـتـها
بـــإنــــهـــاء مـــوسم 2020.2019
لـــلــحــد من اخلـــســائــر.وتــطــرق
مـارتـيـنيـز الى الـتـوصيـة بـشأن
الدوري البلجيكي الذي خاضت
أنديته 29 مرحـلة من أصل 30
ويــتـصـدره كـلـوب بـروج بـفـارق
 15نــــــــــقــــــــــطــــــــــة عـن أقـــــــــرب
مـــنــافــســيـه.وقــال "الــقــرار كــان
ـــوسم ألن اجلـــمـــيع بـــإنـــهـــاء ا
يــدرك انه بــعـد  29مــبـاراة اذا
كـنت مـتـصدرا تـسـتـحق الـلقب

ـــركـــز األخـــيـــر واذا كـــنـت في ا
تسـتحق الـهبوط. بـالنـسبة الى
بـــــطــــوالت أخـــــرى اذا لم يـــــتم
ــوسم سـتــتـوجب اسـتــكـمــال ا
إعـادة األمـوال من حـقـوق الـبث
الــتــلــفــزيــوني وهــذا ســيــكــون

كارثيا".
ـــــدرب الـــــذي ســـــبـق له ورأى ا
اإلشـــراف أيـــضــــا عـــلى نـــاديي
ســـوانــــسي ســــيـــتي وويــــغـــان
اإلنــــكــــلــــيــــزيــــ ان مــــعـــاودة
نــشـاطـات كـرة الـقـدم قـد "تـكـون
وفق حـاالت مـختـلـفـة ونرى ان
الــعــديـــد من االحتــادات تــدرس
امـــكـــانـــيــة الـــلــــــــــعب من دون

جمهور".
وتـــابع "خــيـــار آخــر قـــد يــكــون

الـلعب بـعيـدا (شبه مـعزول)
فـي مــــكــــان آمن واعــــتــــمـــاد
صـيغـة مثـل كأس الـعالم (...)
خــيــار آخــر قـد يــكــون تــمــديـد
ـــوسم" عــلى رغم إقــراره بــأن ا
الـطرح األخـير "مـعقـد" ويتـطلب

موافقة فيفا وويفا.
ـدرب الـبـالغ من الـعـمر وشـدد ا
46 عــامــا عـــلى ان "أحــدا غــيــر
قــادر عـــلى اتــخـــاذ الــقــرار اآلن

ألنـنــا ال نـعـرف مـا
ســيــكــون عــلـيه

الـــــــــــــــوضـع.
يـــــــــــجـب ان
نــــــــــكـــــــــون
آمـن وفي
وضــــــــــــــــــع
ذهــــــــــــــــــنـي
ســـــــــلــــــــــيم
وبـــــعـــــدهــــا
ــكــنــنــا ان
نـتــحـدث عن

كرة القدم".

يــبــقى إنــيـيــســتـا فـي كـوبي مـع زوجـته
وأبــنــائه األربـعــة. وقـال إنــيــيـســتـا (35
عـــامـــا) أحـــد أمــهـــر العـــبي الـــوسط في
اجلـيل احلالي إنه يصعب عليه الوجود
بـعيدا عن عـائلته الـكبيـرة وأصدقائه في
رحلة. وأضاف عبر إسبانيا خالل هذه ا
مــتـرجم أن "هـذا مـوقف صـعب جـدا ألنك
كن لـست معهم ولست مع أحبائك.. ال 
أن تـرى مـا يـحـدث في احلـيـاة الـيـومـية
لـذا األمـر صـعب لـكـنـنـا نـتـحـدث بـشـكل
يـومي وأتـابع مـعهـم األمر وأتـمـنى فقط
أن تــتـحـسن األحـوال". وأصـاب فـيـروس
ــســتــجــد أكــثــر من 200 ألف كــورونــا ا
شـخص فـي إسـبانـيـا وقـتـل منـهـم أكـثر
من  20ألـفا. وأعلنت اليابان إصابة أكثر
من 11 ألـف شـخص مــقـابل وفـاة 250.
ـران ــنــزل وعــدم ا ــثل الــبــقــاء في ا و
حتـديـا أمــام إنـيـيـسـتـا لـكـنه يـنـظـر إلى
كث وقتا األمـر بشكل إيجابي ألنه بات 
أطـول مع الـعـائلـة. وقـال الالعب صاحب
هــدف فــوز إســبــانــيــا في نــهــائـي كـأس
الـعـالم 2010 فـي الوقت احلـالي أعـتـقد
ـرتبـة الـثانـية.. أن كـرة الـقدم تـأتي في ا
ــهم حـالــيــا هـو حــيـاة الــنـاس الــشيء ا
وأعـــمـــال الــنـــاس ومـــحــاولـــة خــروج
ــوقـف". وتــابع اجملـــتـــمع من هـــذا ا
"بـــعـــد أن قــلـت ذلك فـــإني كالعب
كــرة قــدم مـحــتــرف أجـد أنه من
الــصــعب بــالـنــســبــة لي عـدم
الــــقــــدرة عـــلـى لـــعـب كـــرة
الـقدم وعدم الـقدرة على
قــــــضــــــاء الـــــوقـت مع
جــــــــمـــــــاهــــــــيـــــــري
وزمالئي.. أحاول
الـتـركـيـز عـلى
األمــــــــــــــــــور

اإليــجـابــيـة.. الــبـقـاء
ــنـــزل وقـــضــاء فـي ا
أطــــــــــــــــــول وقــت مـع
عـائلـتي وأبنـائي وهو
األمر الذي لم يكن سهال
عـتاد". وبـعد قـضاء فـي ا

 16عاما في برشلونة توج خاللها
بــــلــــقب الـــدوري  9مــــرات ولــــقب دوري
أبــطـال أوروبـا  4مــرات قـرر إنــيـيــسـتـا
خـــوض مــرحــلـــة جــديــدة من الـــتــحــدي
بـــالــلــعـب في الــدوري الــيـــابــاني. ورغم
ـــكن في الـــفـــوز تـــقــريـــبـــا بـــكل شيء 
ـسـتـديـرة فـإن إنـيـيـسـتـا لم الـسـاحـرة ا
يــذهب إلى الــيـابــان جملـرد االعــتـزال في
هـدوء. وقاد إنييستا ناديه فيسيل كوبي
إلـى نـيـل أول لـقـب عـنــدمــا تــوج بــكـأس
اإلمــبـراطــور في يــنـايــر/كــانـون الــثـاني
ــاضي ويـبـقى مــتـعـطـشـا لــلـمـزيـد من ا

النجاح.

 ôU Ë ≠ uO uÞ

يواجه أندريس إنييستا أحد أبرز العبي
ـقيم حاليا في بـرشلونة الـسابق وا
الــيـابـان صــعـوبـة في مــتـابـعـة
األحداث في بالده التي تعد من
ـــتـــضـــررة من أكـــثـــر الـــدول ا
جـائحة فيـروس كورونا. وقال
إنــيــيــسـتــا الــذي انـتــقل إلى
فـــيــســيـل كــوبي عــام 2018
بــــعــــد مـــســــيــــرة حـــافــــلـــة
بــاإلجنــازات مع بــرشـلــونـة
أنـه رغم أن أهمية كرة القدم
ــرتــبــة الــثــانــيـة تــأتي فـي ا
خـالل هـذه األزمــة الــصـحــيـة
فإنه يشعر باإلحباط بسبب عدم
الــلـعب. وتــأجل انـطالق الـدوري
الـــيـــابـــاني بـــســبب
الـــوبــاء بـــيــنـــمــا
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ـعـارك واعــقـدهـا هي   أشــرس ا
ــعــركــة ضــد الــفــســاد ولــهـذا ا
اضــطـــر الـــســيـــد الــعـــبــادي أن
يـتـجنـهـا مع انه وعـد العـراقـي
بـــضـــرب الـــفــــاســـدين بـــيـــد من
ولم يـسـتـثـمـر في حـيـنـها حديـد
فـرصـة تاريـخـية كـانت سـتـجعل
مــنه رجل دولـة وبــطال شــعـبــيـا
ـرجـعيـة وجـمـاهـير يـوم ايـدته ا
ـسؤول ألنه ادرك ان ا الفـقراء 
الكـبار بـاجـهزة الـدولة وقـيادات
الـكتل الـسيـاسـية مـتورطـة كلـها
واســتــحـالــة تـشــكـيل بــالـفــسـاد
حـكـومـته اذا تـضمن بـرنـامـجـها

ا الكشف عن الفاسدين وانه ر
الـتـقط الـعـبـرة من سـلـفه الـسـيد
ــالـكـي الـذي صــرّح بـأن نـوري ا
لــديه مـــلــفـــات عن الــفـــســاد لــو
كـــشـــفــــهـــا النـــقــــلب عـــالــــيـــهـــا
ســـافــلــهــا..فــاســـكت صــوتــا في
داخـــله يـــدعـــوه الـى فــضـــحـــهم
مـبـررا وقـلـب عـالــيـهــا سـافــلـهــا
خـذالنـه  بـخــطــاب له بــجــامــعـة
بــــغــــداد  في  11/27  /2017 
ال لكون ا بأن الفساد مـافيا 
فضـائيـات قدرات يـستـطيـعون
ان يثبتوا انهم احلريصون على
اجملــتـمع وهم الـذيـن يـحـاربـون

الــفـسـاد ولــكـنـهم آبــاء الـفـسـاد
مع ان وثـيــقـة وزعــمـاء الــفـســاد
االتــفـاق الــســيـاسي بــ الــكـتل
ـشـاركـة بـحـكـومـة الـسـيـاسـيـة ا
الوحدة الوطنية  2014تضمنت
بندا صريحا ينص على محاربة
ـــــــالي واالداري الـــــــفـــــــســـــــاد ا
ـفــســدين واجـراء ومــحــاسـبــة ا
االصالحـات الـالزمة فـي اجلـهاز
االداري لـلـدولــة واعـتـمـاد اسس
ـا في وسـتـراتـيـجـيـات جـديدة 
ـنـظـومـة ذلك مـراجـعـة واقــعـيـة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد وجتـــاوز
الـثغـرات الـقـائـمـة..فضال عن ان

الـبـرنـامج احلـكومـي تضـمن في
خــــــامـــــــســـــــا: االصالح االداري
ـالي لـلمـؤسـسـات احلكـومـية وا
ـكـافـحـة الـفـساد فقـرة خـاصـة 
تـــضــمــنت اربع نــقــاط بــيــنــهــا:
اجنـاز الـستـراتـيـجـيـة الـوطـنـية
ـكافـحة الـفساد 2014 - 2017
ـعنـية باالشـتراك مع االجـهزة ا
ودعم اســـتـــقاللـــيـــة ومـــهـــنـــيــة
ــكــافــحــة ــعــنــيـــة  االجــهـــزة ا
الـــــفــــســـــاد واجـــــهــــزة انـــــفــــاذ
..مــا يـــعــنـي ان عــلى الـــقــوانـــ
اصــحـاب وجـهـة الـنـظـر هـذه ان
يراقـبوا اداء احلكومة فـي تنفيذ
ـكــافـحـة بــرنـامــجـهـا اخلــاص 
ـالي الـفــسـاد بـانـواعه الـثالثـة:ا
ثم يـقرروا واالداري والـسـيـاسي

ويحكموا.
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ينبغي ان ال نطلب   وموضوعيا
من الـــــــســــــيــــــد مــــــصـــــــطــــــفى
ولــيس صــحـيــحـا ان الــكـاظــمي
يــطــلب مــنه الــعـراقــيــون ضـرب
الـفاسـدين في اول شـهـر لـتـوليه
ألن مــحـــاربــة الــفــســاد ــهــمــة ا
حتــتــاج إلى"الــنــضــال الــطــويل
ـــــــؤلـم مـن أجل ـــــــكـــــــلـف وا وا
وفق مـا يـرى بـرتـرانـد الــنـجـاح"
دو ســــــــبـــــــيـــــــفــــــــيل صــــــــاحب
OVERCOMING كــــــــتــــــــاب"
"CORRUPTIONالــذي يــعــدّ
مــرجـــعــا أســـاســـيــا في مـــجــال
ـعـنى أنه ال مــحـاربـة الـفـسـاد..
ـكن احلصـول على نـتائج ذات
أهـمــيــة دون"حتــمّل وصــبـر" من
ـــتــدخــلـــ خــاصــة مــخـــتــلف ا
ـــواطـــنـــ الـــذين يـــشـــكـــلــون ا

الضحية األولى للفساد.
 والـفسـاد برؤيـةدو سبـيفيل داء
مـزمن ومستـفحل يـحتاج عالجه
وتـتـطلب إلى تـضـحـيـات جـسـام
مكـافـحـته استـراتـيـجيـة وطـنـية
ذات أهــداف واضـــحــة وقـــابــلــة
لـلــتـحـقــيق تـتـأسـس عـلى ثالثـة
مرتـكزات تـسنـد بعـضهـا بعـضا
الحــــقــــة هي"الــــتــــحــــقـــــيق وا
ـسـاطر والوقـايـة عـبـر تـطـويـر ا
ثم التـربـية والـتوعـية واألنظـمـة
بـاعتـبـارهمـا ضـروري حملـاربة
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اربيل

الــــــفــــــســــــاد لــــــدى األجــــــيــــــال
وتــغــيـــيــر الـــنــظــرة الــنـــاشــئـــة
ـتـسـامـحـة معه أو اجملتـمـعـيـة ا
التي جتـعل مـنه شـراً ال بـد منه.
مـا يــعــني أن الــفـســاد لم يــفــقـر
الــنــاس فــقط بـل  افــســد الــقــيم
ايـضــا وهـرّأ الـضـمـيـر األخالقي
بتحـويله من فعل كـان يعدّ خزيا
الى"شطارة"..وبتـبادل التهم ب
مــعـــمــمــ انـــتــهــكـــوا قــدســيــة
الدين..ولـهذا ينبغـي على السيد
الــــكـــاظـــمي ان يـــحــــيط نـــفـــسه
ــــســــتــــشـــاريـن في الــــعــــلـــوم
الـــتـــربـــويـــة والـــنــــفـــســـيـــة من
ـســتـقــلـ حتــديـدا لــيـضــعـوا ا
استراتـيجيـة علـمية ألعـادة بناء

نظومات القيمية. ا
أكيـد أن الـسيـد الكـاظـمي يتـذكر
تــــــظــــــاهـــــرات شــــــبـــــاط 2011
وتــظـاهـرات احملــافـظـات في 31
آب  2013الــتي طـالــبت بــالـغـاء
الــرواتب الــتــقــاعــديــة ألعــضــاء
ــان والــدرجــات اخلــاصــة الــبــر
التي ينفرد بها العراق من حيث
ـــان في بــلــدان ان عــضـــو الــبــر
يـعود الى سـابق وظيـفته الـعالم
وان هذه حـ انتـهاء عـضويـته 
ـــيــا الــرواتـب هي األضـــخم عـــا
ــئــة  من الــتـي شــكــلت   40 بــا
مــيــزانـيــة الــدولــة الــتي تــعـادل
مــيـــزانـــيـــات ست دول عـــربـــيــة

مجتمعة.
ويتـذكـر ايـضا تـظـاهرات 2014
ــتــظــاهــرون نـواب يــوم هــتـف ا
وهـو أحد الشـعب كلـهم حرامـية
أهم مــــــطــــــالب انــــــتـــــفــــــاضـــــة
تـــــشــــرين..2019وان الــــســــيــــد
الكـاظمي صريح في مـوقفه بأنه
ـتـظـاهـرين وسـيـعـمل عـلى مـع ا

حتقيق مطالبهم.
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ـوذج الـدولة تـعدّ سـنـغـافورة أ
اخلـاليـة من الـفسـاد بـاعتـمـادها
إجـــراءات حــددهــا  "ســـوه كــيى
" مـديــر مـكــتب الــتـحــقـيق هـيــ
الــســنــغـــافــوري بــعــشــرة يــبــدأ
اولها:بـ عـدم السماح لـلمفسدين
ـا حـصـلـوا علـيه من بـالـتـمـتع 
وفضحهم مكاسب غيـر مشروعة
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دارت األيـام لــكن دورتــهـا الــيـوم لــيس مــثل دوراتـهــا الــسـابــقـة
وحـياتنـا ال تشـبه ما اعـتدنـا علـيهـا هنـاك صورة تـآلفـنا مـعها في
احلـيـاة كـأنهـا حـلم او كـذبـة نـيسـان فـقـد تـغيـرت عـادات الـبـشر
وســبـحـان مــغـيـر األحــوال والـعـادات في الــسـر والـعـلـن عـنـدمـا
ـلـعـون فـايـروس كـورونـا يـصـادر احالمـنـا اســتـيـقـظـنـا وامـامـنـا ا
وايـامنـا وذكرياتـنا يـجمـعنـا ويفـرقنـا ويؤسس لـنا نـظامـا حيـاتيا
ضحكات مـا يبكي وما يبكي يضحك حتى ذرف جديدا فيه من ا

قلوب). الدموع وصدق من قال زمن (ماشي با
تطفل االنـتهازي بلغة الطب ليس كائنا  فما يقال عن هذا الزائر ا
حــيـا وال يـنـمـو من تـلـقـاء نـفــسه اال بـعـد ان يـجـد ارضـا خـصـبـة
لـلـحـيـاة وقـد وجـدهـا عـنـدنـا نـحـن الـبـشـر مع األسف لـيـجـعـلـنـا
جـاثـمــ في بـيـوتــنـا نـخــشى حـتى الـتــنـفس تـرهــبـنـا الــعـطـسـة
ـا قاله الـعالم الـطبـيب ابن سيـنا وتـبعـثرنـا كحـة عابـرة ونقـتدي 
دة أربع يوما) وان (الوهم نصف الداء قبل ألف سنة (احلجر 

واالطمئنان نصف الدواء والصبر بداية الشفاء).
ـا يــقـال ألن مـا نــراه الـيـوم من والـقـصــة كـمـا يــبـدو ال تـنــتـهي 
فـوضـى ال تـنـتـهي فـالـدنـيـا تـلــعب بـنـا ومـركب سـيـد مـكـاوي في
اغنيته الشهيـرة (ماتفوتنيش انا وحدي) يـبدوا ال يسير كما يريد
ونـظريـته (شويـة علـى وشويـة علـيك) أصبـحت غـير صـاحلة ألنـنا
اليوم ال نريد مركبا واحدا فـالكل يبكي على لياله والكل يفر من
أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيـلته التي تؤويه والكل يقول خليك

سامح!  بعيد والله ا
مثلما للـكورونا مبكيـات هناك مضحكات مـبكيات ويبدو أن طول
سـاعـات حـظـر الـتـجـوال جـاءت بـنـتـائج إيـجـابـيـة وأعادت بـعض
مـظـاهـر الـتـآلـف والـتالحم الـتي قـاربت عـلى االنـدثـار.كـمـا جـعـلت
الـكـثـيـرين يـكـتـشـفون مـواهب ومـهـارات لم يـكـونـوا يـعـرفـونـها عن
أنـفسـهم.فـمثال تـسابـق العـديد من الـرجـال على إظـهـار مهـاراتهم
ـة واحملشـيات بأنـواعهـا وحتولوا في الطـبخ وعمل الـكبسـة والدو
في لـيلـة وضحـاها الـى مواقع ال تـناسب شـخـصيـة (سي السـيد)
بل اصبح تجبـر الذي صاغ شخصيـته جنيب محفوظ  الشرقي ا
واقع التواصل االجتماعي  الرجل الذي حتول الى موضع تندر 
واالقسى ان ـاهـر  وطـباخ الـبـيت ا مـنـظف الـصحـون والـبالطـات 
ـة) الى خـانـع يـتـقـبل ضـرب زوجــته بـأريـحـيـة نـادرة يــتـحـول (الـز
وهــذا مــا جــعل احــد احلــدوث مـن بــاب( ضــرب احلــبــيب زبــيب)
ـرأة مـراكـز االسـتـشـارات االجـتـمـاعـيـة يـشـكـو من زيـادة عـنف  ا
حــيث ذكــر انه تــلــقى اكــثــر من  557 الف شــكـوى من لــلــرجل 
ازواج اعتـدت علـيهم زوجـاتهم .كـما ذكر مـركز الـبحـوث اجلنـائية
ارسن العنف ئة  من النساء  واالجتماعية في القاهرة ان 30 با
ي مــرعب لـلــعـنف ـقــابل هـنــاك تـفـش عـا ضـد ازواجــهم لـكن بــا
ـيــة مـروعـة في الـعـنف األسـري كـمـا ـنــزلي وشـهـدنـا طـفـرة عـا ا

تشير معظم مراكز البحوث .
هم ان كـورنا (خلبط) احلـسابات وجـعل بيـوتنا سـاحات حروب ا
ـارسـون األبنـاء دروسهم ـدارس وجامـعات  عـائلـية ومـجـمعـات 
عن بــعــد. فــمــا الـذي نــتــوقــعه داخل هــذه الــبــيــوت غــيــر الـعــويل
والـصـراخ والـضـجـيج ومـنـاكـفـات األزواج خـاصـة عـنـدمـا تـكـون
الـبـيـوت صغـيـرة وتـمتـلئ بـاألبـنـاء بعـدد فـريق كـرة الـقدم. مـثـلـما
وجـدت بـعض الـتـغـريـدات الـطـريـفـة بـأن حـفالت الـزفـاف في زمن
سـتجـد هو (فـرصة تـأتي مرة واحـدة بالـعمر) فيـروس كورونـا ا
ويـجب أن يـستـغـلهـا الـرجـال لتـفـادي مصـاريف حـفالت الـزفاف
. كـمــا وجه عـلـمـاء الـنـفس نـصـيـحـة هـامـة لألزواج بـأن ـعـاز وا
ــارسـوا الـعالقـة احلـمـيـمـة بـشـكـل طـبـيـعي ألنـهـا تـسـاعـد عـلى
مــقــاومــة كــورونـــا ولــيس هــنــاك عـالج ســحــري اال (الــعالج في

السرير). 
ستـجد انتشـاره حول العالم مع وبينمـا يواصل فيروس كـورونا ا
تسجـيل مزيد من اإلصـابات والوفـيات تنـتشر فـتاوي وخزعبالت
ـواقف غـريـبة مـقـززة لـنـشـر اخلـرافات رجـال الـدين في الـعـالم 
سـيح وظهور واالكاذيب وكلـها جتمع عـلى فكرة اعالن  ظـهور ا
حتى وصلت هدي الـغائب وظهور (قـيام الساعـة ونهاية الـعالم) ا
ـسـلـم في احـدى اخلـرافات الـطـريـفـة ما نـصح به أحـد عـلـماء ا
إيران باكـتشـاف عالج جديد يـقضي بدهن ?فتحـة الشرج بزيت
الـبـنــفـسج قــبل اخلـلــود الى الـنــوم وهـنـاك مـن يـجـعـل من عـبـاءة
البـعض ومالبـسه الداخـليـة عالجـا فعـاال للـشفـاء بل وصل االمر
سـتـشـفيـات لـتـصبح الى ان بـصـقـة أحدهم صـارت تـتـجول فـي ا

مادة فعالة أكثر من دواء الكلوروكوين.  
ـرح واالشـعـار ومن شــر الـكـورونـا مـا يـضـحك تــلك الـدعـابـات وا
والــتـعــلــيـقــات واغـانـي الـغــزل بـكــورونــا الـتـي ابـتــدعـتــهــا عـفــويـة
اجملـتـمـعـات العـربـيـة لـلتـخـفـيف من وطـأة الـكآبـة واحلـزن والـعـزلة
االجــبـاريـة   وبـخـفـة دم مـعـهـودة أطـلــقت مـجـمـوعـة من الـفـنـانـ
صـري الـشباب أغـاني عن كورونـا مسـتوحـاة من مجـموعة من ا
األغـاني الـشهـيـرة مـثل (عطـسـة غـريبـة) عـلى حلن أغـنيـة (حـاجة
غـريبـة) لـعبـد احللـيم حـافظ وشـادية وكـذلك (أنـا مصـري أصيل
مــفـيش في جـيـبي مـنــديل) عـلى حلن لـلـمـطــرب الـشـعـبي شـعـبـان
ــبـر وان) حملـمـد عـبـدالــرحـيم  و(فـيـرس  (1عـلى حلـن أغـنـيـة (
بيـنما نـشطت نـكات الـسخريـة والتـهكم  وكـانت اشدها رمضـان 
تـهــكـمـا تـلك الـتي تـقـول (كل شـيء وصـلـنـا من الـصـ تـقـلـيـد اال
زوجة بفكاهة وهناك من قال بسخـرية  الكورونا طلعت اصلـية )
نـادرة (يـجـيـك واحـد مـحـتـرم يـقـول لك: قـشـر ثـوم واعـصـر فـوقه
ــلح وفـلـفل أخــضـر حـار مـطــحـون وشـويـة زيت لــيـمـون ورشّه 
زيتون وكل منه كل يوم  3مرات بتشـفي من الكورونا. وإذا أنت

رجّال أقنعه إن هذي تتبيلة الفول)!
فـهوم القد الشيء االجمل ان هـناك من يرى بان كـورونا أعاد ا
راسلة احلب الـعذري احلب األفالطوني ورسم للحب احلب بـا
قـلـوباً مـجـروحة عـلى الـشجـر وسـهـاماً مـنـغرسـة بـالقـلـوب حيث
قصائد الوله والشوق تبرز جماال في زمن الوباء فاحلب في زمن
الكـورونا مـثل (احلب في زمن الكـوليـرا) للـروائي ماركـيز وليس
هـنــاك أجـمـل من أن تـنــام مـســتـلــقـيــاً مــثل ذكـر الــبط تـســتـعــيـد
الـذكـريـات اجلمـيـلـة الـتي مضـت ومسـتـمـتعـاً بـأغـنـية (بـعـيـد عنك

عكرونة !  حياتي عذاب ...) وتنسى الكورونا وا
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بــــجـــعـل الـــنـــاس تــــنـــظــــر لـــهم

بوصفهم عارا على اجملتمع.
ــكن حلـــكــومـــة الــســـيــد فــهـل 

الكاظمي اعتماد هذا األجراء?
لـيس ــوضـوعـي..كال  اجلـواب ا
فـقط كـونـهـا انتـقـالـيـة بل انه لو
بدأ فأن حيتان الـفساد ستبتلعه

وحكومته قبل ان يطيح بهم.
 «¡«dł« WŁöŁ

في ضـوء حتـديـات احملـنـة الـتي
فـانه تــواجه الـســيـد الــكـاظــمي 

كنه اتخاذ ثالثة اجراءات:
األول:اصالح الـنـظـام الـقـضـائي
ا يـولّـد الـثـقـة عنـد الـعـراقـي
بـانه قـد اتـخــذ االجـراء الـعـمـلي
تـبـدأ بـتـعـديل ـكـافــحـة الـفـسـاد
ادة  136من قانون احملاكمات ا
اجلـزائــيـة الــتي مـنــحت الـوزيـر
صالحــــيـــة ايــــقـــاف االجـــراءات
الــقـــضــائـــيــة بـــحق من يـــشــغل
مـنصـبـا ادنى من الـوزيـر والتي
تــعـني عــدم امـكــانـيـة اســتـدعـاء
ــديــر الــعـام وكــيـل الــوزيــر او ا
حتى لو كانت عـليه قضية فساد

مالي. 
الــــثـــانـي:تـــشــــكــــيل جلــــنـــة من
مــســتــشــارين ســيــكــولــوجــيــ
وتــربـويــ وقـضــاة واعالمــيـ
تكون مهمتها مستقيلن سياسيا
فـــضـح الـــفـــســـاد والـــفـــاســـدين
أخالقـيـا بـاعتـمـاد اسـتراتـيـجـية
تــســتـقــطب رجــال دين وخــبـراء
اقــتـصــاديـ تـســتـهــدف احـيـاء
وتــنــشـيط ـواطــنـة الــشـعــور بــا
واحـــيـــاء الـــضـــمـــيـــر االخـالقي
الــشــعــور بــالــذمّــة الــتي تــعــني
الــعــهــد والــكــفــالــة حــ يــكـون

الشخص مسؤوال عن الرعية.
الثـالث:ضمـان اجراء انـتخـابات
نــزيــهـة بــاشــراف دولي تــضـمن
وجــود مــراقــبــ مـن الــقــيـادات

التنسيقية للمتظاهرين.
 ان احلاكم الذي يـعمل حقا على
مكافـحة افـسد حـكومـات العراق
ســيــدخل من يـــوم اصــبح دولـــة
الـتـاريخ مـن أوسع ابـوابه..فـهل

سيفعلها الكاظمي?
{ رئيس اجلمعية العراقية للصحة
اللنفسية

شهق الناس U¼bFÐ U Ë ÆÆWO «dF « …u×B «

عـلى رغم إنشـغال الـبال الـعربي
بــالـتـداعـيـات الـنــاشـئـة صـحـيـاً
وإقتصادياً عن "كورونا" التي ال
تــخـــلــو دولــة مـن أذاهــا صــغُــر
األذى أو كبُـر فـإن خـطـوات يتم
اإلعالن عــــــــنـــــــهـــــــا ثم األخـــــــذ
ـــضـــامـــيـــنـــهـــا تـــبـــعث عـــلى
الطمـأنينة بأن مـا أصاب الكيان
الـعـربي من جـراح وكـدمـات إلى
عالج.. أو فـي احلــــد األدنى إلى
تضـميـد. فـعنـدما  اإلعالن من
الـــــريـــــاض يـــــوم األربـــــعــــاء 8
أبـريل/نيـسان  2020 من جانب
ـــتـــحــدث بـــإسم "حتـــالف دعْم ا
الـشــرعــيـة فـي الـيــمن" عن وقْف
ــــــدة شــــــامـل إلطـالق الــــــنــــــار 
أسبـوعيْن بدءاً من الـيوم التالي
اخلــــمـــــيس  9أبــــريـل كـــــثــــرت
الـتـمـنـيـات بأن يـقـرأ احلـوثـيون
البادرة بتبصر لألمور وبالتالي
يــكـون الـرد عــلـيـهـا بــالـتـجـاوب
هلة وعندمـا يؤخذ بها تـتجدد ا
مـــرة وإثـــنـــتــيْـن وأكــثـــر إلى أن
تـتــكـرر صــيــغـة الــقـبــول بـوقْف
إطالق الـنـار الــتي كـان أعــلـنـهـا
اخلــمــيــني قــبل  32ســنــة بــعــد
ثـمـاني سـنـوات من احلـرب ضد
الــعــراق. ويـومــهـا  18يـولــيـو/
تــــمـــوز  1988أفـــتـى الـــقــــبـــول

بعبارة "كمَن يتجرع السم".
وحـــيث أن احلــــوثـــيــــ هم من
درسـة اخلـمـينـيـة فمن تالمـذة ا
حتـصــيـل احلـاصـل أن يــأخـذوا
ــا أخـذ به ولــو بــعـد مــكـابــرة 
اخلميـني وبذلك وضعت احلرب
أوزارها. لكن الذي كان الفتاً هو
أن الـــنــــفـس احلــــوثـــيــــة الــــتي
إقــتـــنـــصت شـــرعـــيــة وطـــنـــيــة
وجتــيــيـر مــفـاعــيـلــهــا لـلــغـريب
وإمـتــهـنت لــهـذا الــغـرض إيـذاء
اجلار األوْلى بـاحلرص عليه من
جانبها خشيت بخروقات قامت
بـــهـــا أن يـــتـــحـــول وقْف إطالق

الــنــار إن هي إرتـضـت األخـذ به
إلـتـزامـاً مسـؤوالً إلى خـلـو الـيد
ـا من أي ورقـة تــلـعــبـهــا بل ر
خشيت أن تؤسس بادرة الوقف
ــــدة الــــشـــــامل إلطـالق الــــنــــار 
أســبــوعــيْـن من جــانب "حتــالف
دعم الــشــرعــيـة فـي الـيــمن" إلى
نــــزوع الــــنـــظــــام اإليــــراني إلى
ـرونة الـتي تُـحقق له حـالة من ا
إعـادة الــنــظــر في إجــتــيــاحـاته
اخلـــارجــيـــة بــأمـل اخلــروج من
شــرانق احلــصــار والـعــقــوبـات
واإلنــصـراف إلى مــعـاجلــة الـكم
الـهــائل من الــقـضــايـا الــعـالــقـة
داخــلــيــاً وخــارجـيــاً فــضالً عن
تـأز  من جـانـبه لـلـعالقـات مع
بــعض جـــيــرانه اخلـــلــيـــجــيــ
وكــــذلك مع الــــكــــثــــيــــر من دول
العـالم. وفي حـال حدث ذلك فإن
الــورقـة احلــوثــيــة تُـطــوى كــمـا
ســــائـــــر األوراق اخلـــــارجـــــيــــة
وبالـذات الورقـة اللـبنـانيـة التي
حـالهـا من حال الـورقة احلـوثية
وتــوأمـــهـــا احلــالـــة الــغـــزاويــة
بـــــشــــقــــيْــــهــــا "احلــــمــــســــاوي"

و"اجلهادي".
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 والـذي يـجـعل اخلـشـيـة تـقـترب
من نــفــوس األذرع الـثـالث الـتي
ـا مـارست إيران اخلـامـنئـية طا
بـهـا مـواجـهـات غـيـر مـحـسـوبـة
بـــــدقــــة مـع اجملــــتــــمـع الــــدولي
وحتـرشات بـالغـة األذى بكل من
السعودية ولبنان أن هنالك في
الــعــراق حـالــة صـحــوة نـوعــيـة
عـلى رغم أنها بـطيئـة اخلطوات
ـتعثر وتتـمثل في أن التـشكيل ا
للـحـكـومـة وما نـشـأ عن الـتـعـثر
من خـــســائــر وإرتـــبــاكــات بــدأ
يــســلك طـريــقــاً غــيــر تـلـك الـتي
كانت احلكـومات السابـقة تسير
عــلــيــهــا وجـاءت احملــصــلــة في
الـنـهـاية ال تـبـشـر بأي مـسـتـقبل

لنهوض العراق من كبوته بفعل
إنتزاع إرادة القرار الوطني منه
من جانب اجلار اإليراني. بداية
هذه الصحـوة تعود إلى سنتيْن
خـــــلــــتـــــا. وحــــيـث أن مــــا بــــ
الـسـعـوديـة والـعـراق لـيس مـثل
الـــذي بـــيــــنـــهـــا وبــــ اجلـــيب
ــقــتــنِص الــشــرعــيــة احلــوثي ا
ــســتــعــمَل كــأداة الــيــمــنــيــة وا
حتــرش وإحلــاق األذى بــشــريــاً
ــمـلـكـة وإقــتـصـاديــاً بـهـا فـإن ا
راعـــهـــا الـــذبــول الـــعـــروبي في
الـعراق والـتـمـدد الـفـارسي فيه
فــكـان الـرد عـلى زيـارات نـوعـيـة
لـهـا من جـانب قـامـات سـيـاسـية
ودينيـة عراقية تسـريعاً متدرجاً
لــلـتــطــبـيع األخــوي بـدءاً بــفـتح
مــعـــبــر عــرعـــر بــ الـــدولــتــيْن
وإنـشــاء "اجملــلس الــتــنــســيـقي
الــســـعــودي- الـــعــراقـي". وتــلك
خـطــوة تـركت األثــر الــطـيب في
نــفـوس عـمـوم الـعـراقـيـ ورأى
فـيها رئـيس احلكومـة عادل عبد
ـهـدي خالل إســتـقـبــاله مـسـاء ا
يوم اخلـميس  4أبـريل/ نيـسان
أعـضاء الـوفـد الـسـعودي 2019
في اجملـلس "مــا يـؤكـد تــصـمـيم
احلـكـومـة الـعراقـيـة عـلـى إقـامة
ـــمــلــكــة أفــضل الـــعالقــات مع ا
الـعـربـية الـسـعـوديـة...". وزيادة
ــا يــثــلج في الــتــوضــيح قــال 
صدور احلاضرين من اجلانبيْن
ويُـبـهج قـلـوب الـعـراقـيـ الذين
ضاقـوا ذرعـاً باألثـقـال اإليرانـية
عـليـهم "إن الـعراق حـريص على
تــوســيع عـالقــاته مع مـــحــيــطه
الــعــربي واإلقــلــيــمي وإنــتــهـاج
ـشـتـركات سـيـاسـة تـركز عـلـى ا
الـــكـــثـــيـــرة وفـــرص الـــتـــعــاون
الــواســعــة في جــمــيع اجملــاالت
ويـــتــطـــلُّع إلى حتـــقــيـــقـــهــا في
احملــادثـات اجلــاريــة في بــغـداد
ــــقــــبــــلــــة إلى وخالل زيــــارتـه ا

الـــســـعـــوديـــة". تـــزامن مـع هــذا
الــكالم الـودي تــرحــيب الـقــطـاع
الــشــبــابـي والــريــاضي بــهــديــة
ـمــلـكـة إلى األجـيــال الـعـراقـيـة ا
تـمثـلة بـبنـاء مديـنة ريـاضية وا
متكـاملـة قال حـولهـا وكيل وزير
الــشـــبــاب عــصـــام الــديــوان إنه
سيـكون لها أثر كـبير في إحداث
نـقــلـة كـبــيـرة لــيس لـكــرة الـقـدم
الــــعـــراقـــيـــة فـــحـــسـب بل عـــلى
مــسـتــوى الــشــبـاب والــريــاضـة
ــديـــنــة بــشـــكل عـــام. كــمـــا أن ا
ســتــشــمل مــواقع تُــظــهــر اإلرث
ــشـتـرَك الـعــراقي والـســعـودي ا

اضية.   على مدى العقود ا
VOÞ ’dŠ

هـذا احلـرص الــطـيب من جـانب
مـلكـة زاد من حـن الـعراقـي ا
إلى طــــبــــيــــعــــتــــهم وجــــذورهم
عروبـيـ حريـصـ على سـيادة
يزون بـ الطامع بهم وطنـهم 
والقـابض عـلى إرادتـهم. كـما أن
إضــفـاء مــلــمح ثــقـافي لـإلطاللـة
على الـعراق شكل نـوعاً من توق
الـسـعـوديـة إلى الـعـراق الـشـعـر
والــروايــة والـبــحــوث والـفــنـون
مـــســــرحـــاً ورســـمـــاً. وهـــذا مـــا
عــكــســتْه لــفــتــة األمــيــر بــدر بن
عـبدالله بن فـرحان وزير الـثقافة
أحــــد أعــــضـــاء الــــوفــــد والـــذي

إسـتـحـضـر من مـخـزون الـذاكـرة
تـنبي في احلياة أهمـية شارع ا
الـثقـافـيـة العـراقـية  –والـعـربـية
عـمومـاً فـقام بـجولـة في الـشارع
الـــعـــابق. وكـــان حــدث تـــعـــزيــز
نـوعي لــهـذا الــتـوجـه من جـانب
ــــرجع الـــشــــيـــعي األعــــلى في ا
الـعراق علـي السيـستاني عـندما
إرتــأى في ضـوء زيـارة قــام بـهـا
إلى بـــغـــداد الــرئـــيس اإليـــراني
حـسن روحـاني دامت ثالثـة أيام
وإنـتهت األربـعاء  13آذار 2018
القـول في بيـان صـدر عن مكـتبه
إنـه يــــرحـب "بــــأي خـــــطــــوة في
ســبـيـل تـعــزيـز عـالقـات الــعـراق
صـالح الطـرفيْن بجيـرانه وفـقاً 
وعــلـى أســاس إحــتــرام ســيــادة
الــــــدول وعـــــــدم الــــــتــــــدخـل في
شـــــــؤونـــــــهــــــا...". وزيـــــــادة في
الـتـوضـيح بـحـيث ال يـكـون كالم
الـســيـسـتــاني من الــعـمــومـيـات
أضاف "إن أهم الـتـحـديـات التي
يـــواجـــهــــهـــا الـــعـــراق في هـــذه
ـرحــلـة هي مــكـافــحـة الــفـسـاد ا
وحتـــســـ اخلـــدمــات الـــعـــامــة
وحـــصْـــر الـــسالح بـــ الـــدولــة
وأجـهزتهـا األمنـية وضرورة أن
تــتـسم الــســيـاســات اإلقـلــيـمــيـة
ـــنـــطـــقــة والـــدولـــيــة فـي هــذه ا
احلـسـاسـة بـالـتـوازن واإلعـتدال

لـــتــجُــنب شــعــوبــهــا مــزيــداً من
آسي واألضرار...". ا

وأن يـقـول السـيـسـتـاني مـا قاله
فـإنه يــكــتـسب أهــمـيــة مـضــافـة
كــونه إرتـــبط بــزيـــارة الــرئــيس
روحاني الـتي إتسـمت باألصول
ومراعـاة اخلصـوصيـة العـراقية
خالف زيـــارات اجلــنـــرال قــاسم
سـليـماني الـذي كان يـزور عراقه
فيمـا السيستـاني يريد أن تكون
الـزيــارة الـتي حتــتـرم الــسـيـادة
واخلصوصية. كما يكتسب كالم
السـيسـتاني أهـميـة كون عـملـية
تصفيـر صادرات النفط اإليراني
كـانت وصـلت إلى اخلط األحـمـر
بــسـبب حــرمــان اخلــزيـنــة مــنـذ
الـعام  2017من عـشـرة ملـيارات
دوالر. هــــذه األجــــواء عـــمــــومـــاً
ومـعـهـا اإلنـتفـاضـة ثم تـداعـيات
كـــورونــا مــعـــيــشــيـــاً وصــحــيــاً
وإقــتــصــاديـــاً جــعــلت ال بــد من
حـكومة تتـرجم معانـي الصحوة
الــــتي بــــدأت ومــــا بــــعــــد هــــذه
الـــصــحــوة. ومن هـــنــا إســتــقــر
الـــتــوافـق بــعـــد طــول خـــيــارات
مــــرفــــوضــــة عـــلـى مــــصـــطــــفى
الــكـــاظــمي لــتــشـــكــيل حــكــومــة
عـراقـيــة قـلـبــاً وعـروبـيــة قـالـبـاً.
ولــلـحـديث حـول هـذه الـصـحـوة

بقية.
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دوح بدعة الكبيرة عالية  إحتفاءً با

بلغ  480200 يورو ـونالـيزا صـممـها فـنان شـارع فرنـسي باسـتخدام  330 من مكـعبـات الروبـيك   بيعـت لوحة 
 520680 دوالرا في معرض للفن احلديث في باريس.

نـظمون إن الـثمن أكـبر بكـثيـر من توقـعات ما قـبل البـيع التي وصلت إلى  150 ألف يورو فـقط.ويسـتخدم  وقـال ا
صنوعة من البالستيك اخلاصة بألعاب ربعات ا العمل الفني الذي أبدعه فنان الشارع إنفيدر اجملهول في عام  2005 ا

وناليزا وابتسامتها الشهيرة بألوان متوهجة.  األلغاز في عمل فسيفساء 
ويواكب بـيع الـعمل الـفـني احلديث إغالق مـعـرض للـفـنان لـيـوناردو دافـنشـي في متـحف الـلوفـر الـقريب مـوطن مـونالـيزا

احلقيقية. 
ـناسبة الذكـرى اخلمس مئة لوفـاة دافنشي فنان عـصر النهضـة.ويرتدي إنفيـدر الذي يعرف نفسه عرض قد أقيم  وكان هـذا ا

بأنه فنان حر غير معروف قناعا ونادرا ما يظهر في التلفزيون.

رسالة باريس
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مـنـذ الـصـفـحـة األولى من روايـة »الولع
ـمـيت «لـلــمـبــدعـة الــعـراقــيـة الــفـائـزة ا
بــجــائـزة »جنــيب مــحــفــوظ «لــلــروايـة
دوح «ومنذ أسطر االستهالل »عالية 
يـصــدمك األســلــوب ونــبـرتـه الـنــفــســيـة
الـهـادئة  –ظـاهراً  –الـتي تـسـيـطر عـلى
رسالة  ”هدى  ”بطلة الـرواية / الراوية
ــوجــهـة إلى صــديــقـتــهـا »بــثـيــنـة– « ا
صـديـقـة الـسـتيـنـات إلى الـتـسـعـيـنات –
جيء زوجها »مصعب« وهي تخبرها 
وزوجــته الــرابــعـة الــشــابـة »وداد «إلى
إنـكـلـتـرا لـقـضـاء مـدّة مـعـها  –والـراوية
زوجـة مـصــعب الـثـالـثـة  –ومع ابـنـهـمـا

»مازن «طالب الهندسة في »كاردف«.
تـقـول »هـدى» :«بــثــيـنــة.. عـلــيـنــا عـدم
ـسـتقـبل هـو األهـم ولـيـس نـسـيـان أن ا
رء بعض األمور اضي  البدّ أن يجد ا ا
كي يـنــتـسب إلــيـهــا. يـريــد الـتــخـفي كي
يـــزداد اطــمـــئـــنــانـــاً فــأكـــون مـــثالً بــ
ـسـتــقـبـلـ لـلـسـيّـد »مـصـعب «زوجي ا
الـذي مـازال الــشـرعي وزوجـته الـرابـعـة
السيّدة »وداد.. – «ص – 5وهو أٍسلوب
نطق «اإلحباط »يعقلن «القلق و»
سـردّيـاً الســيـمـا حـ نـتـأمل  –الحـقـاً –
طـبـيـعـة العـالقة الـعـاصـفـة الـتي جـمعت
ب »هدى «ذات الـثــمـانـيـة عــشـر عـامـاً
ــوظـفــة في دائــرة الـســكك احلـديــديـة وا
وب »مصعب «ذي األربع عاماً آنذاك
ومـديـرهـا في الـعـمل  تـلك الـعالقـة التي
الولع «اجلـامح الـذي دفـعـهـا وسـمـهـا »
إلى أن تلحـقه إلى بيروت وتـتزوج منه 
شــاقــة عــصــا الــطــاعــة عــلى عــائــلــتــهــا
ــعـارضــة لـهــذه الـزيــجـة وبــرغم فـارق ا
العمر ب االثنـ واألهم برغم معرفتها
بـأنه متـزوج من امـرأت قـبلـهـا . لم يكن
فـيــهـا  –كـأنـثى  –شيء مــتـفـرد يــجـذبه
إليـها. ال يذكّـرها هـو فقط بهـذه احلقـيقة
كثـيراً »أنت الـنحـيلـة الـهزيـلة» ?«أنت
لسـت جمـيـلة ?«بل هي نـفسـهـا تتـحدث
عن نـفــسـهــا بـشــعـور فــاضح بـالــنـقص
تتـحدث عن بنـيتهـا الغالميـة ونحافـتها
ورقـــبــــتـــهـــا الــــطـــويــــلـــة وأســـنــــانـــهـــا
ــفـــروقــة..إلـخ. حــتى أصـــدقــاء عـــمــره ا
ومنـهم قريبه »رامي «كان يقول له: »أال
ترى كم هـي شاحـبة وضـعيـفة وصـفراء
إنـهــا لـيــست جـمــيـلــة يـا مــصـعب«. وال
يصعب عليك أن تمسك بالروح اإلنقاذية
ركب األوديبـي  –وعقدة اإلنقاذ نتاج ا
 –في ارتباط مصعب بهدى وذلك ح
نسـتمـع إليه وهـو يصف وقـفتـها األولى
أمــــــامه: »تـــــــقف أمـــــــامي فـي غــــــرفــــــة
ترب االجتمــاعـات بحـذائـهـا العـتيق ا
كان خصرها ناحالً صغيراً سيقطع بعد
ثــوان جـــذع طـــويـل وحــوض مـــتـــسع
وساق غـير متنـاسقت لـكن كان هناك
شيء مـا فـي إطاللـتـهـا فـي وجـهـهـا في
عـنـاصـر تــركـيـبـتــهـا الـفـيــزيـائـيـة شيء
تـرقـبه وتـريـد الـتـفـوّه به حـرفـيـاً لكـنك ال
تــســتـطــيع. أمــر بــ اجلـرأة والــبـداوة
واخلـوف والـعــداوة شيء خـارج الـرداء
الـبـسـيـط واجلـسـد الـنـاحل وال عالقـة له
باجلمال أو الدمـامة.. هو أمر يكشف عن
شاعر اخلاصـة.. وهو مفرط في الوقت ا
نــفــسه بــالــشــراســة … ال أعـرف أيـن هـو
مـوجود أفي قـبضـتـها وهي تـشـير بـها
وكـفـهـا الـكـبـيـرة وأصـابـعـهـا الـطـويـلـة
وأظـافـرهـا متـسـخـة عـلى الـدوام أم كان
في حـركــاتـهـا كـكـل?. فـأحلظ ذلك وأطـلق
العـصيان  «ص علـيه منـذ ذلك الوقت: »
  99 – 98وحسب »شيء «غير معلن
تــمــامــاً وغـيــر قــابـل لـلــتــحــديــد ركّب له
مــصـعـب إطـاراً نــظــريــاً ظــاهــراً أســمـاه
الـصــدق مــرة والــشــراسـة مــرّة ثــانــيـة
والعصيـان ثالثة وغـالباً ما تـخفي لعبة
االحـتــمـاالت الـتـفـسـيـريـة بـ تالفـيـفـهـا
دوافع ال شــــعـــوريـــة مــــاكـــرة وشـــديـــدة
التعقيد قد يكون من أبعدها غوراً اللعب
على الوتـر احملارمي والـذي يتمـظهر في
صورة دوافع إنقاذية  –قد تكون مباركة
جمعياً أحيانـاً ومن قبل الضمير الفردي
أيـضاً  –والـذي تـنــسـرب عـبـر مـسـاراته
دوافع ســاديــة مـدمّــرة . يــقـول مــصـعب:
»كانت شخصيتها تتوهج ومواهبها
. تــتــأسى فـكــنت أنـتــشي بــنـفــسي فـعالً
ستصغي إلي.. ستنـتظرني بكلّ الشكوك
والصراخ سأدفعها لـلزحام للبحث عني

والـــــله واأللـــــواح واألوامـــــر وبـال وعي
دقــيق بــطـبــاعــهم نــراهم فــيـشــوشــونــنـا
بصرياً وجماليـاً وروحياً فال نعود نعرف
الـطمـأنيـنة ال بـصـحبـتهم وال في الـتواري
عن طريـقهم – «ص – 82قوّة واحـدة فقط
 –نختزنها في الشعورنا الطفلي  –قادرة
عـلى تـفــتـيـتـنــا وإعـادة تـشـكــيـلـنـا إعـادة
خــلــقــنـا قــوّة حتــيـي وتـمــيـت. هــو الـذي
»يتبرعم «و»يتفرع «و»يتورم «في

اجلذور :
»ليس هو العضو اجلديد في جسدي وال
القطرة التي تريـد التشكل وعلى مهل على
ســـمـــائي. ال عـــليّ اتـــخـــاذ شــكـــله عـــليّ
الــفــوحـــان به وأنــا بــجـــواره وأنــا مــعه.
وعـليه إحـالتي إلـى تفـاصيل مـتـناهـية في
الـصــغــر. وإعـادة جتــمــيـعي وانــتــزاع مـا
يــكــســوني مـن حــشــائش مــتــوحــشــة– «
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إنّ الــسـمّ احملــارمـي الــذي تـــنـــفــثـه أفــعى
الـالّشـعــور في شــرايـ احلــركــة احلـبــيـة
الالواعـــــيــــة لــــهــــدى هــــو واحــــد من أهم
ـصـعب األسـبـاب الـتـي جـعـلت عالقـتـهـا 
تـكون  –في نـهـايات »نـضـجـها – «أكـثر
تــألــقــاً وتــأجــجـاً  –وحــسب شــاهــد شـبه
مازن – «حـ يتم مـحــايـد هـو ابــنـهـمـا »
تواصلهـما عبر التـلفون.. حب احملارم هو
حبّ عن بـعــد.. بـعـد يـتـمـادى في أبـعـاده..
حـتـى لـيـدفع بـالـطــالب /الـضـحـيـة إلى أن
يــتــوه هـاربــاً في عــواصم الـدنــيـا  –وهـو
حال هدى  –يقتـرب فتشتـعل مشاعر اإلثم
الـــتي ال تــمــنع االلـــتــحــام األولي احلــامي
تأجج عـبر تـصافق مع سـلطة واإلشبـاع ا
عـاقـبة الـتي تـغيّب ـراقـبـة ا األنـا األعلى ا
انــتـبـاهــتـهـا حتت أغــطـيـة إرادة الــتـحـمل
قابل . لـكن سالمة هذا ولعبة »اإلنقاذ «ا
الـتحـليـل وسالستـهـا سوف تُـجهض  إذا
لم نـضع في حـسـابـنـا الـنـقـدي الـتـحـليـلي
ـثلـية شـروخة لـهدى ومـيولـها ا األنوثـة ا
جتاه بثينة وصبيـحة ودفعاتها احملارمية
جتـــاه ابــنـــهــا »مــازن …«ولـــهــذا وقـــفــة

حتليلية حتمل الكثير من التحدي.
عنـدما تـقول هـدى لبـثيـنة إن »هذا الورق
ـــنــافي «ص 50فــإنـــهــا هـــو أول وآخــر ا
حتيـلـنا من جـديد إلـى ظاهـرة النـجاح في
قتدر »التواصل عن بعد «في اإلفصاح ا
والـصريح عـلى الـورقـة في الـوقت الذي ال
تـسـتطـيع فـيه هـدى أو مـصـعب الـتواصل
باشرة سترخي في اللـقاءات ا اخلالق وا
. ولـنتـذكر أنـهـما كـانا يـتـفاهـمان بـصورة
ـدة عــبـر صــراع اإلقـدام واإلحــجـام في جــيّ
عالقـــة حب مـــدّمـــرة . تـــقـــول هـــدى :هــذا
مـــصـــعب أمـــامي الـــذي زيّن لـي شـــجــرة
احلـيـاة بـاألشواك.. أمـا احلـقـائق فـهـا هو
يردّد: إنها في األوراق يـنبئ كم أن احلياة
بـ الـنـسـاء والرجـال شـفـيـفـة ودافـئة في
ـشترك الكـرّاسات أمّا ذلك الـعالم احليّ ا
احلـامي والـفـريـد الـذي كـوّنـاه يـومـاً فـمـا
كــان إالّ تـمــويــهـاً – «ص -78وهــذه عـادة
تهنون اخلسارات عصوب «الذين  »ا
وتـعـذيب الـذات وجلـدهـا . وهـا هـمـا هدى
ومــصــعب ال يــتـــحــدثــان بــأيّ شيء حــ
يـخرج مـازن ووداد ويـبقـيان وحـدهـما في
البيت . كان حوارهما عبارة عن مونولوج
داخلي يراجع فيه كل منـهما خساراته مع
اآلخــر. جــلــســا وبـــيــنــهــمــا حــزم األوراق
مربوطـة بشـريط فضي. حتى مـصعب كان
يكـتب كل شيء لـها ويـحـتفظ به لـهدى في
صـيــغـة اعــتـرافـات . وحــتى عــنـدمــا كـانـا
يــعـيـشــان في بـيت واحــد كـان كل مـنــهـمـا
يــعـيش في غـرفــة مـنـفـصـلــة . كـانـا وهـمـا
مـتـجـاورين في حـالـة حـرب دائـمـة ال يـهدأ
أوارها . طـرف يوجه األلم وآخر يـستـقبله
لـيـهـضـمه ويـتـمـثـله ويـعـيـد تـصـديـره إلى
الـطـرف األول الـذي يـستـقـبـله بـطـريـقته ..
وهكذا. يقول مصعب: ».. سبع سن وأنا
ال أعــرف إالّ ذلك الـهـوى والــسـعـيــر مـعـاً .
شجار وموت وخبال لكـننا بعد ذلك يتكئ
أحدنـا على اآلخر ونـدري أننـا نشعـر بلذة
أشـد عـندمـا يـطـرد أحـدنـا اآلخر من روحه
وبـــالـــتـــالي نـــعـــود أشـــدّ وأعـــنف. كـــانت
مــسـرورة أن تــتـحــدث عن نـفــسـهــا عـني 
وكنت أسـتطـيع نطق اسـمهـا مجـدداً حتى
لو قـطعـته من احلقـد علـيهـا فكانـت تكتب
إليّ بعـد أن تغـادرني : ها أنـا أتمـرّد عليك
يـا ســيـدي وأفـرّ من فــردوسك. إن الـطـغـاة
يـزرعون احلـريـة والتـمـرد داخل الضـحـية
من حـــيـث ال يــدرون  – «ص– 105. لــكن
ـكـملـة وهي أن هـدى تـتـنـاسى احلـقـيـقـة ا
الــضـحــيـة تــبـحث أحــيـانــاً عن جالدهـا ..
وتلتحم به وتستثيره  حتى إذا أوقع بها
ـطـلـوب وتـسـلـمت جـرعـة الـعذاب اإليالم ا
الــكـافــيــة  فـكـت االشـتــبــاك مـنــهــكــة لـكن
مشبعة . تبتعـد لتمارس عدوانها اخلاص
وبطريقتها اخلاصة وهي أن حترم اجلالد
من الضـحيـة .. فيـتصـاعد غـليـان اإلحباط
في أعــمــاق األول.. ويـتــعـذب فــعالً من ألم
اخلواء الذي يعصف بحياته.. ولكن تراكم
شــحـنــات الـعــدوان يـعـدّه  –في الـواقع –
جملابهة التحام جديدة.. وهكذا. ولكن هذا
ال يعني أننا أمام طـرف تاميّ النقاوة من
ـرسـلـة  –الـسـادية – نـاحـيـة الـشـحـنـات ا
ازوخية –. إننا ـستقبلة  –ا والشحنات ا
أمام »تركيب «جديد  –هيغـلي نفسي إذا
جــاز الــتــعــبــيــر  –كــمــا قــلــنــا ســابــقــاً –
والـتـركـيب اجلـديـد سـيـكـون له فـعل راجع
في تشكيل نـتاج التحام الـدوافع السابقة.
إن الطرفـ يقفان اآلن وسط مـجال نفسي

جـديـد عــلى كـلـيـهـمـا لـكـنه
ارس تـأثـيراتـه احلاكـمة
في كل مــنــهـمــا. إنه يــنـمي
مواضع اسـتقـبال من جـهة
ــرسل ونــقــاط إرســال في ا
ـسـتـقـبـلة . سـواتـر الذات ا
فـــالـــقــول إنّ مـــصـــعب كــان
ســـاديــاً ومــولـــغــاً في إيالم
ــر هـــدى ال يــعـــني أنـه لم 
بــلـحـظــات كـان يـبـكـي فـيـهـا
حـــــ تـــــخـــــبـــــره هــــدى أن
االنـــفــــصـــال والــــطالق هـــو
ـناسب خـيـارها الـنـهـائي وا
حلــسم مــصــيــر عالقــتــهــمــا
ــضـطــربـة . ويــنـطــبق هـذا ا
األمــر عــلى هــدى أيــضـاً فــلم
تــكن تـلـك الـضــحـيــة الـعـزالء
الــكــســـيــرة اجلــنـــاح . كــانت
بــــدورهــــا  –في جـــــوانب من
رة سلوكها جتاه مصعب  –
صعبة الـترويض وقادرة على
اصـطـنـاع وتـوجيـه األذى ضد
الــطـــرف اآلخــر. ولــعل أفــضل
وصف حلـــالـــة »الـــتــــركـــيب«
الصـراعي اجلـديـد هو احلـيرة

الـتي يـبـديـهـا مازن الـشـاهـد /الـضـحـية/
أيضاً من عالقة أمه وأبيه العاصفة : »لم
أعرف حـتى الـلحـظة مـا يفـرقهـما أصالً ?
هل ألنهمـا متمـاثالن في القوة واخلذالن
في الـــتـــســـلط واألنـــانـــيـــة فـي احلـــنــان
ــرارة في الــنــذالـة والــشــرف ولم أعـد وا
أدري وال أفـــهم وكـــلـــمــــا حـــاوال كلّ من
ــســـألــة أشــد جــانـــبه إفــهــامـي بــدت ا
تعقيداً فتركت األمور كما هي- «ص47.
تـصيب الـدهـشـة أي مراقب يـحـاول رصد
دّوخة بـ الطرف ألنه طبيـعة العالقـة ا
لن يـتـعامل مع وجـهـ مـتقـابـلـ حادّين
قاطـع . نـحن هنـا أمام »الوجه الـثالث
للـعـمـلة «وهـو الوصف األكـثـر دقّـة . وقد
انعكست دوامة هذه الـعالقة الشائكة ب
فردات التي هدى ومصعب على طبـيعة ا
تـستـخـدمهـا الكـاتـبة لـوصف تـلك الصـلة
والتي تـنثرهـا ب ثـنايا أفـكار وحوارات
ومـونـولـوجات شـخـوص روايـتـهـا  فهي
فـقـد مـفــردات ذات مـضـامـ »حـربــيـة«. 
تكاثرت ألفاظ الشظايا التفجيرات الدم
ــشـاة االشــتـبـاك الــبـتــر الـعــدو فـرق ا

طلقات النار تقول هدى :
 »إنّ هــذا الـــتالقـي في الـــبـــيــوت ال يـــتم
دائماً عبر احلبّ بل على العكس إن ذلك
سيكـون أجمل عبر احلـرب.. حانت ساعة
الـوصـول إلى الـثـكـنـة . هـا نـحن األربـعـة
نـــبــدو كـــصف من جـــيش ال نـــظــامي– «

ص– 37.
ويـقـول مازن :»أحـتمي مـن طلـقـات الـنار
الـتي يطـلـقانـها عـلى بـعضـهمـا  كـأنهـما
فـي أرض األعــداء عـــدوان يــبــتـــدعــان كل
ثــانـيـة أسـالـيب في اإلخــفـاء والـتـغـطـيـة.
واجهة ويلتقطان النفس ينظمان طرق ا
للـجولـة القـادمة. هي احلـرب في الداخل
شاة فإنهـا.. تتصدر الواجهة« أما فرق ا
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ــــصــــعب هــــادرة جــــعـل عالقــــة هـــــدى 
مـتـذبـذبة ومـربـكـة ومـضطـربـة هـو أنـوثة
ــشـــروخــة وخــصـــوصــاً اخــتالل هــدى ا
هــويـتـهــا اجلـنـســيـة الـذي انــعـكس عـلى
دورها اجلـنـسي . وال يتـمـثل هذا الـشرخ
في إعالن مـصـعب لـهـا وبـصـورة تـكـشف
عـــدم قــدرته عـــلى اإلمــســاك بـ »هــويــة«
الشريك وذلـك ح يهـجس أمامهـا بتردّد
أول األمـر أن لــديـهـا رجــولـة ال يـدري أين
تـكـمن وأن أنوثـتـهـا ال تـعـود إلى اجلنس
واهب والشخصية إطالقاً بل إلى اتقاد ا
الــعــنـود.. وهــذا اإلفــصـاح وغــيــره الـذي
تـرســمه الــكــاتـبــة يـعــبّــر عن قـلــقــهـا هي
نـفــســهـا ووقــوعــهـا في شــبــاك مـصــيـدة
صـراع الــبـطــلـة هــدى  ألن الـشــخـصــيـة
الـعـنـود  –مـثالً  –ال تـضـفـي أي مـسـحـة
أنــثـويـة عــلى الـزوجـة فـي نـظـر الـزوج –
ثـلـية – الـذي يجب أن ال نـنـسى مـيولـه ا
ـشاجـرات والـنـكد: الـذي كـان يردّد بـعـد ا
»أنت قطعت عليّ نظام اجلنس السليم
مـعك . لـعـلك خـلقت رجـالً لعـلّك تـتـسـلّ
بـكـونك أنـثى. ولـعل جـسـدك يخـفي حتت
الثـيـاب جمـيع احلشـرجـات. وبفـضل هذا
سك ثانية. أنا ال أعرفك. فأنا ال أستطيع 
من أنت? لم أكـن أقـتـرب مـنـك إالّ أتـعـبـني
ذلك الــشـــعــور. كــأنك حتــمـــلــ رشــاشــاً
تـريــدين إطالق رصـاصه كــلّه عـلى رأسي

وبدني وأعضائي – «ص– 80.
ولـيس هـذا حسب وهـو مـا يـؤكده قـولـها
إنـهـا لم تـصل الذروة مـعه ولم يـنـتـظـرها
ليـصال مـعاً أبـداً حيث تـكون الـبرودة من
ـشـروخـة  ولــيس ألنـهـا نــتـاج األنـوثــة ا
تعـلن عن دهشـتهـا ألن مصـعبـاً كان يـقفل
عينيه وهو يقبـلها في ح أنها لم تنـزع
بـصـرهـا عنه وهـو يـقـبـلهـا  وهـو سـلوك
منـاور يقـلب طبيـعة االسـتثارة الـسمـعية
لـلـمــرأة ويـجـعــلـهــا بـصـريــة ذكـوريـة من
نــاحــيــة  ويـجــعـل دورهــا االسـتــقــبــالي
لالخــتـراق الــفـمـوي  –والــقـبــلـة عــمـلــيـة
جـنـسـيـة مـصـغرة  –راصـداً ومبـادراً من
نــاحــيـة أخــرى  ولــكن ألنــهـا  ”أدركت ”
شـروخـة منـذ وقت مبـكر مـحنـة األنوثـة ا

من حياتها . كانت عمتها تقول لها :
»أنت مثل الرجل. انظري إلى مشيتك
وألـوان قمـصـانك ال أدري من سـيروق له

الزواج بك? – «ص – 132.
وهي نـفــســهـا تــتـحــدث عن طــبـيــعـتــهـا
الغالمية وهيئتهـا الوقحة وقدرتها على
تـوجيه الـعـدوان وضـرب أي أحـد ولعل
ـاكرة عن من أكـثر مـتنـفـسات الـتعـبـير ا
الصراعات والرغبات الـدفينة التي يلجأ
إلـيـهـا الالّشـعـور هي اسـتـخـدام صـيـغـة
ارس الفرد ما يتمناه من »لو «ح 
خالل مـزاولة  ”تمـني الـتـمني  ”. تـقول

هدى لبثينة :
. ال أبالغ في »لو أنني رجل سأكونه حقاً
فــحـولـتي وال أرتــاب في رغـبــاتي . عـليّ
االسـتـرسال في صـداقـة جـسـدي وكشف
ديـنة الفـجوات الـتي حتـيط به وأذرع ا
ذهاباً وإيـاباً وأنا غـارق في التأمل : هل
أنا رجل حقاً ? أم أنّ لدي مـيوالً مثلية?«

ص 132.
ــــوضع من بــــ عــــشـــرات وفي هــــذا ا
ــواضع األخـرى  تــكـشـف األسـلــوبـيـة ا
ـــتــضـــادة الــتي جتـــهض نـــتــائـــجــهــا ا
ـهتزة مقدمـاتها  وتـشوش تسـاؤالتها ا
يق الـتمنـيات والوقـائع على حدّ سواء
بـدعـة بـبطـلـتـها في  الـتـحـام الكـاتـبـة ا
شتركة . وال يوجد غير »محنتهما «ا
هـــذه الـــطـــريق : طـــريق يـــكـــون فـــيـــهــا
الــشـخــوص في الـعــمل اإلبـداعي قــطـعـاً
ـبـدع وذاته حــيـة من الشـعــور وحـيــاة ا
ــتــخــيــلـة  مـن وســيــلـة الــفــعــلــيــة أو ا
لــتـحـقـيـق مـصـداقـيــة الـكـاتب  وال أدري
ن ـــــؤلف و ـــــوت ا وفق أي مـــــبـــــرر 
يرتـبط شخـوص أي نص ومن أيّ طيـنة
ـلــون إن لم تــكن طــيـنــة الشــعـور يـتــشــكّ
ـبـدع الـسـاخـنـة اخلالقـة ?  وال يـنـبـثق ا
الـتسـاؤل اإلنـكاري األخـيـر: هل أنا رجل
حــقــاً ? أم أنّ لــديّ مــيــوالً مــثــلــيــة ? من
»فراغ «الذهن بل هو ينطلق حييّاً من
تلـئة في الداخل تـتململ حتت حقيـقة 
قــبـــضــة الــكـــبت . وإذا كــان الــتـــعــبــيــر
ـثلـيـة يتـجـسد في ـيـول ا الـصارخ عن ا
عالقة هدى بـصبيـحة تلك الـعالقة التي
تقـدّمهـا لنـا الكـاتبة  –من خالل ذكريات
وأحـــاديث هــدى الــتـي تــطــرح بــصــورة
ـــســـافــة »بـــعـــديــة «حـــيث تـــتـــكــفل »ا
الزمنية «بالكثير من التحريف ألن هدى
تـنــقل لـنــا عـبـر »مـصــفـاة «كـبــوتـاتــهـا
ومــقــاومــاتــهــا حملــات تــفــصــيــلــيــة عن
اندفاعات صاحـبتها األثيرة »صبيحة«
 ?تلك اللمحات التي سنجد  –مع عناء
الـربط والـتحـلـيل ولـعـبة »الـقلب «التي
هي تـقنـية حـلمـية أصالً تـتكـفل بإشـباع
الـرغـبـة الـدفـيـنـة  –أنـهـا وفي كـثـيـر من
األحيان »مُسقطة «من الراوية / الناقلة
بـطـريـقـة تـقتـرب كـثـيـراً من لـعـبـة تاريخ
الوقائع التي ينقلها مؤرخ عن »مصدر«
ميت أو مغيّب ولكي نكشف مقدار صلة
 –أو »تالعب – «الـــنــاقـل عـــلـــيـــنــا أن
جنــمع الــقـرائن عــلى تــوفـر »مــصـلــحـة
نـفـسـية «له في مـا يـنـقـله إلـيـنا مـن تلك
الـذكـريــات والـوقـائع. كـانت صـبـيـحـة –
حــسب مــا تــنــقــله لــنــا هــدى  –تــنــدفع
باسـتمـاتة نـحو األخـيرة كـموضوع حبّ
بـرغم أنـهــا تـمـارس اجلـنس مع زوجـهـا
مصـعب في الوقت نـفسه  وكـان الثالثة
يعرفون ما يـجري بينهم. تـقول صبيحة
لهدى : »أحبّك يا هدى.. أحبّك أنت.. كل
شيء ســدى سـواك. كلّ مــضـاجــعـة مـعه
ومــنـذ الـبـدايــة كـانت بـاطـنــيـاً مـعك ألنه
ســبـق أن نــام مـــعك.. وحـــ يـــضـــمــني
بـذارعـيه.. أسـتـعـيـدك وأنـا ب ذراعـيه..
إذا قـــبـــلـــته فألن شـــفـــتـــيه بـــدأتـــا بك«
ــدوّي ص142. هـــذا الـــولع الـــصـــريح ا
تـقـابـله اسـتـجـابـات »شـعـريـة «حـسـيّـة
مـناورة من قـبل هـدى برغم أنـهـا توصل
حتت بـصــيـرة احملـلل الـنـفـسي الـثـاقـبـة
إلى النـتيجـة نفـسها حـيث تقـول لبثـينة
بــأن عـرقــهــمـا  –هي وصــبـيــحـة  –كـان
مر يسيح ويـكشفـهما وهـما تقـفان في ا
:»في تـلك الـلـحـظة لم يـعـد جـسـدهـا هو
الذي ينقشع أمـامي زادت سمرتها وبدا
من حتت اجلـــلـــد شـــســريـــانـــهـــا والــدم
سـيـنـبـثق مـنه يـتـمـاوج حـتى إ نـه كان
عــــلـى وشك أن يــــحـــــدثــــني وبــــصــــوت

مسموع «ص143.

ـــزوجــة بـــســلــوك اإلطــار . نـــرجــســـيّــة 
هـــســتــيــري اســتــعــراضي »بــدأ الــســيّــد
مصـعب بـارتداء الـثـياب الـزاهيـة األلوان
وبـأشـكال سـريـالـية وكـلـمـا كان يـرتـديـها
كان يـزداد ضجـيجـاً وزهواً هل كـان يريد
مـواجـهة سـنّي بـتـلك الثـيـاب? أم كـان يودّ
إيـصـال حـيـوته لألخـريـات… لـيـقول: »أنا
الــصـانـع وهـذه هــبـاتـي.. وهـؤالء قــطـطي
يتقافزن على الـشرفات.. هن في قبضتي..
ولتـلك الـراكعـة وهي تـغصّ بالـدمع إنني
ساو اإلمبراطور-«ص -52مع كل هذه ا

وهــدى تـراه حـلـمـاً وهــدف حـيـاة كـامـلـة..
حتــبه إلى حـدّ أن حتــاول االنـتــحـار ثالث
مـرّات بـسـبب سـلـوكه الـسـادي جتـاهـهـا .
كان يـقصّ علـيها  –وهي جلسـات تعذيب
في واقـــعـــهـــا  –غـــزواتـه الـــغــرامـــيـــة مع

عشيقاته- معلنة له
: »كـم أحبّ أن أبـــــادلك احلـبّ عن طـــــريق

نقل الدم دمي إليك – «ص– 101
كانت تردّد دائماً :

»ال يجوز انتصار أي أمريء عليك  –يا
مـصعب  –ال امرأة وال حـزب ال زوجة وال
عشـيقـة ال وظيـفة وال سـلطان – «ص 84
 –.» تلقائياً أفهمك أصير جزءاً منك من
ذكـورتك وأقـنـعـتك وعـجـرفـتك أمّـا ذكـاؤك
فــهـنــا أعــتــرف لـك أنه مــصــدر اخلــطـر –
شـكلت ص – 94فـمن أي مادة  ”أولـية  ”
ـتــعـالــيـة ــثـالــيــة ا هـدى تــلك الــصـورة ا
ــارسـاته ــصــعب? إنه يــعــلن حــتى عن 
ـثـلـية : »سـرعـان مـا أُصـاب بـالسـأم من ا
الـنــسـاء فــأنـتــقل إلى الــغـلــمــان الـذين لم
يصنعوا ماضياً لهم والذين كانوا يبدون
كـنني من نوعـاً من التـخبط والـتشـوّش 
بـلـوغ أعلى درجـات الـشـفافـيـة والـلّذة– «

ص 73
ثلـية إلى احلديث ثم ينتـقل مباشـرة من ا
عن الـقومـيـة الـعربـيـة وبعث األمّـة الـلذين
ــة!! ومن جــديــد يــعـود ــنـحــانه الــعــز
ـلتـهب ليـفرض نـفسه : من أي التـساؤل ا
ثالية مادة أولية تشكلت صورة مصعب ا
التي سحرت لبّ هدى وأوصلتها إلى هذه

ميت? غيبة من الولع ا الدرجة ا
قد يبدو مفارقاً لطريـقة التحليل التقليدي
ـادة األولية / الـعجـينة أن نقـول إن تلك ا
قــائــمــة في الالّ شــعـــــــــــــــور / الشــعـور

هدى .
ـادة التي تـصاغ منـها صورة األب  إنّها ا
الـرمــزيـة الــتي يـتــسـامـى بـهــا طـمــوحـنـا
التعويضي إلى مرتبة إله بعد سلسلة من
ــلـة الـتـي يـوغل اإلبـداع – ــضـلّ الــنـقالت ا
ـدوح اآلسـر  –في تـعـقـيـد إبـداع عـالـيـة 
جسامة تضليلـها األخاذة . قد تكون هامة
الحـظة الـتي ذكرتـهـا هدى في رسـالتـها ا
األولى إلى بـثـينـة مالحـظـة عن أبي هدى
ؤكـد أن لهـا دوراً في تصـميم صورة من ا
ستقبل  ”التي تختزن في  ”رجل ا
أعماق كلّ فتاة مثـلما تشتق صورة »فتاة
ـســتـقـبل «الـتـي تـخـتــزن في أعـمـاق كل ا
فـتـى من صـورة مـوضــوع احلب األثـيـر –
ــطـــابـــقــة أو األم . تـــشــتـق عــادة إمـــا بـــا
ـناقـضة. قـالت هدى لـبـثيـنة وهي تـكتب ا
ــطــار حــيث تــنـتــظــر مـصــعــبـاً لــهـا من ا
وزوجته :»بـثـيـنـة هـذا حـصـاد الـسـاعـات
األولى قــبل اقــتــراب اجلـمــيل كـال لـيس
ـد جــمـيل أبي الــذي أقـعـده الــسـكـر الــسـيّ
واخلــبـال والـطـيـبـة احلــمـقـاء ولم يـقـعـده
ـــرض مـن الـــزواج بــــأربع  هــــو اآلخـــر ا
كــمـــصـــعب . أال تـــرين أن أبي يـــســـتــحق
بعض الـثنـاء بل أكثـر من عشـر مرّات عن
بـاقـي أسـيــاد الــعـائــلــة ? جــمـيـل أبي هـو
ــا اجلــمـال فــهــا هـو اآلخـر كــمــصـعب  أمّ
يــردّد: يـــبـــدو أقل جــــــــمـــاالً من قـــبل– «
مـكن أن نـحتـمل انـغراس ص – 16. من ا
ـفـرطـة في االسـتـحواذ في تـلك الـصورة ا
وجـــدان الـــطــفـــولـــة الـــهشّ . قـــد تــشـــعل
مزواجـية األب غيـرة عميـقة لكـنه تستـثير
 –في طبقة أعمق من االحتدام النفسي –
»أمالً «في نفس البنت في سهولة منال
ـــوذج الــذي أصــبح مــتــاحــاً ألنه قــام األ
بتكثير الوالءات لتحل محل الوالء الواحد
ــنــافــســة. هـــذا لــيس شــرطــاً لألمــومـــة ا
أسـاسـيـاً فـقـد تتـشـكل الـصـورة الـذكـورية
وذجية على ركـائز هي نقيض سمات األ
. تــقـول هـدى ـشـخــصـة فـعــلـيـاً األبــوة ا
ـــــصـــــعب : »أنـت أحـــــد أعـــــظم من
أجنــبــته الـبــشــريـة«. إن اخـتــفـاء
Omnipoternce القدرة الـكلية
وقف  –هو من نتاجات ا
ؤلّه لـسطوة األب الطفـلي ا
. فــاألب هـو  –بــالــنــســبـة
لـالشــعـــور الـــبـــنت  –هــو
أعظم من أجنـبته البـشرية
ولـيس واحـداً مـنـهـا . وهو
»الفهد الذي يريد العودة
إلـى الــــغـــــابــــة«.. الـــــلــــورد
الـبــريـطـانـي.. فـارس الـقـرن
الــســابع عــشــر.. فـارس من
مــرحـلــة مـا قــبل الــتـاريخ..
إنـهم هــكـذا مـنـذ الـطـفـولـة
وما قـبل الـتاريخ ودون أن
يدوّن ذلك في الكتب.. هكذا
وجوه وفـقـاقيع لم تـتـشكل
بفعل الـضغط أو الكبت
أو االنحراف أو بفعل
ـــــاضي. جتـــــارب ا
إنــــــهم هـــــكـــــذا
بـــــــــفـــــــــعل
الطبيعة

ــقـفــلـة في فــنـادق الــدرجـة بـ الــغـرف ا
األولى في بيروت وغـيرها وأنا أالحق –
صــبـيــحـة  –صــديــقـتــهـا مـن مـديــنـة إلى
أخـرى.. سـأدعــهـا تـزحف ورائي مـهـرولـة
طـارات ومـحـطات الـقـطـار ويجـب بـ ا
أن أقــيــهـــا كل شيء الــعــائــلــة األخــوة
األصــحــاب الــصــديــقــات. ســأقــيــهــا من
اجلـمــيع إال مـني «ص  99.وفي تـعــهـده
احلازم األخـير  –سأقـيـها من اجلـميع إالّ
مني  –كان يقـوم بسلـوكات شديدة األذى
والـغرابـة أفـصحـت عنـهـا جزئـيـاً إشارته
إلى أنه سيجعـلها تطـارده من مكان آلخر
في الوقت الذي يالحق فـيها صديـقتها –
صــبــيــحــة  –وهـي صــديــقــة طــفــولــتــهـا
وشبـابهـا التي ال يـتوّرع عن احلـديث لها
عن اتصـاله بـها ومـضاجـعتـها. ال يـتورع
عن دعوة إحدى النساء الولوعات به إلى
البـيت بـحضـور زوجـته هدى. هـدى التي
تستـقبل كل ذلك بـروح مازوخيـة صارخة
فـتـعـلن رغم كل هـذه األفـعـال أن مـصـعـبـاً
هو موضـوع حبّـها األول واألخيـر وأنّها
عــلى اسـتـعــداد الرتـكـاب جــمـيع اجلـرائم
للـوصـول إليه «وكـأننـا هـنـا أمـام صورة
من اجلـــدل »الــــهــــيـــغــــلي «يــــجـــري في
الــكـوالـيس اخلـلــفـيـة لـلــذات اإلنـسـانـيـة.
فـأطـروحة »مـصعب «الـسـاديـة يـقـابـلـها
ازوخي الذي ينتج عنه »طباق «هدى ا
»تركيب «سادومازوخي تلعب في
تكاملة تضادة  –ا أحشائه الصراعات ا
الــتـي تــعــود »كــتـــركــيب «اآلن لــتـــشــمل
دّمرة حياتي ضاعفاتها »اخلالقة «وا
الطرف : مصعب وهدى. تقول هدى بعد
أن جــاء مــصــعب بــضــرّتــهــا الــرابــعـة –
الشابّة  –تقول لنفسها في مونولوجاتها
ـدوية  –والـروايـة بــأكـمـلـهـا عـبـارة عن ا
مـونـولوج طـويل مـتـفـجّر  : –إذا وصلـنا
أجرّهما إلى الدار فـسأنزل إلى »قدميه «
إلى صدري أنـزع جوربـيهـما واحـداً بعد
اآلخـر وأمــسك بـالــقـدمــ أقـبــلـهــمـا بـ
ــــــشـــــاعـــــر يـــــدي – «ص  – 23هـــــذه ا
االستخذائية الطـافحة تأتي بعد أكثر من
عقدين من عالقة عذاب وضـنى متأججة .
وإلى اآلن حتدّث هدى صديقتها »بثينة«
وذجها احلبي الذي  –وحتدثنا  –عن أ
استحـوذ على وجودها مـضلّلة الـبصيرة
ومـغــيــبــة الـقــدرة عــلى احلــكم الــنــهـائي
احلـاسم. إنــهـا حتـاول أن تـضـلـلـنـا نـحن
تلق أيضاً . فهي تتحدث بحماسة عن ا
ــنـاضل مــصــعب اإلنــســان والــعــاشق وا
واإلداري الناجح كأنه هبة أو لقية فيعبر
لتهب  –مثلما هو احلال لدى انبهارها ا
مـصـعب  –عن دوافع ال شـعــوريـة مـاكـرة
وشـديـدة الـتـعـقـيـد قـد يـكـون من أبـعـدهـا
غـوراً الـلـعـب عـلى الـوتـر احملـارمي الـذي
يــتــمــظــهــر لــدى األنــثى  –في كــثــيــر من
األحـــوال وبـــخالف الـــذكــر  –في صــورة
استقبال مازوخي باهر يتكفل اإلبداع في
ه في أعـظم الـتـشـكالت الـبـاذخـة – تـقـد
روايــــــة الــــــولـع في “تــــــركــــــبــــــيــــــهـــــا”
الــســادمـازوخـي الـعــشـقـي تـذكــرنـا  –مع
اختالفات كـبيرة جـداً سنحـلّلهـا الحقاً

بــبـطــلي رائــعـة »إمــيــلي بــرونـتي«
»مرتفعات وذرنغ «حيث العالقة
ـمـيتـة ب »كـاثرين الـعاطـفـية ا

إيرينشو «و»جون هيثكليف«
الــذي يـــعـــده الــنـــقـــاد صــورة
ــؤلـــفــة شــديــدة ــكــبـــوتــات ا
الــشـراسـة الــتي كـانـت تـسـمّى

ــيــجـور« في حــيــاتــهـا بـ »ا
لــشـراســتـهــا وسـلــوكـاتــهـا
الــــســــاديــــة  في إحــــدى
ـــرات ظـــلت تـــضــرب ا
كــلــبــهــا عــلى عــيــنــيه
حـــتـى أدمـــته  والـــتي
ــــؤلــــفــــة تــــذكــــرنــــا 
»الولع «من خالل
»مقلوب «معادلها
الـرمزي وهي »هدى– «
ازوخي هذا االسـتقـبال ا
يربك استقباالتنا اإلدراكية
ويــجــعــلــنــا نــصــوغ الــبــنى
الــواقــعـــيــة وفق مــا نـــتــمــنــاه
وتـفـرضه رغبـاتـنـا الالّئـبة

دون اعتـبار لـلشروط
ـــــلـــــمـــــوســــة ا
وكأننا نعيش

وسط لعبة عقـلية متصـدّعة بل فصامية .
حـــ تـــســـمع هـــدى وهي تـــتـــحـــدث عن
صـعب إنسانـاً وعاشقاً يزات األصـيلة  ا
ومناضالً وموظفـاً كبيراً يجرفك  –مثلها
 –االنبهار بهذا الرجل العصامي صاحب
ــؤثـرة إلرادة احلــديـديــة والـشــخـصــيـة ا
واإليحـائية األخـاذة.. لكـنها  –ومن حيث
ال تـــدري حــيـــنــاً وبـــفـــعل ربــكـــتـــهــا الال
شعـوريـة أحيـاناً  –تقـدم لـنا  –وبصورة
ـناقضة مهادنة  –التفـصيالت السلـبية ا
 –ويبدو أنّ هذه الطريق هي السبب
ــبـطن لـكلّ كــوارث احلـيـاة الــبـشـريـة – ا
فــاإلنــسـان  –وهــذا من أعــظم كــشــوفـات
– ra- الـتــحـلـيل الـنـفــسي كـائن تـبـريـري
 – tionalizing human beingوليس
كـائــنــا مـنــطـقــيـا كــمـا يــشــيع الـفالســفـة
تـفذلـكون  اإلنـسان يـرى األشيـاء بع ا
ال شـعوره ال بـشعـوره وال بـعقـله . فـبرغم
كل السمات اإليجابية التي تطرحها ليلى
فإنّ ومازن ووداد  –الـزوجــة الـرابـعـة  –
ـــوذج الــذي مـــصــعـــبـــاً لم يـــكـن ذلك األ
يـــســـتـــحق أن يـــحـــبـــوه ويـــخـــشـــوه إذا
حـاكـمـنـاه عــقـلـيـاً . فـهـو كــإنـسـان مـكـتظ
سـاو  ال نعـلم مـثال مـا الذي أجـبره بـا
عــلى الــزواج من امـرأة تــكـبــره بـخــمـسـة
ارس عشـر عـاماً ويـغمض عـيـنيه حـ 
اجلـنس مـعهـا أو يـقـوم بـواجـبه الزوجي
مـــعــــهـــا في الــــظالم . في ســــلـــوكه كـــان
»حامياً عصبياً مرتاباً وشكاكاً ويريد
أن يــرى نــفــسه مــركــزاً لــلــكــون وبــشــكل
خـاص ب الـنـسـاء. وكرب أسـرة تـكفـيـنا
اإلشـــارة إلى مــحـــاوالت إبــنه »ريــاض«
وته ـتـكـررة لالنـتـحـار والـتي انـتهـت  ا
والذي يصفه بـ»انفصال «نفسي غريب. 
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بدا لـعيـني وهـو مسـجّى أمامي في غـرفة
الـصالـون الـفسـيـحة وكـأنه عـاد إليّ على
نـحــو مـا . هـبط بـبطء ونــحن في الـلـيل
أنـا واآلنـسـة نـغم بـجواري  «ص  99إنه
ـرّات التي ال يتـذكر بـالـضبط حـتى عدد ا
حـاول فــيــهــا إبــنه االنــتـحــار . لــقــد كـان
السبب في دفع هـدى التي أحبـته بجنون
إلى االنــتــحــار ثالث مــرّات وكــان الــطـفل
ريـاض شـاهــداً عـلى مـحـاولـتـهـا األولى .
أمّا كـ  ”مناضل  ”فقد كـان يكـره اجلميع
ويــــشـك في كـلّ من حــــولـه من رفــــاقه وال
يــــتـــورع عن تــــقـــد الــــرشى لــــضـــمـــان
انـتخـابه.. كـان يـحتـقـر العـامـة وهم مادة
ـفـتـرضـة. وانـظـر إلى الـكـيـفـيـة نـضــاله ا
الـتي تـشكـل فيـهـا الـصراعـات والـرغـبات
الـفـرديــة/ الال شـعـوريـة مـا هـو سـيـاسي
عام يؤمن به ويدعـو إليه بحمـاسة ولكنه
– Reaction يـــتــشــكل بـــصــورة ضــديــة
 – Formationفيحلّل بصوت عالٍ أحد
األسـبــاب احلـقـيـقـيـة الـكـامـنـة وراء قـيـام
احلـرب عـلى الـعـراق بـأنـها »إلبـادة جزء
مــتـــنــام من الـــســكـــان الــعــرب ال يـــطــبق
ســيــاســات حتــديــد الــنــسل وال يــخــضع
لـلـتعـبـئة والـشـروط األمريـكـية. إن الـنـمو
الــسـكـاني فـي دول الـعـالم الــثـالث يـؤدي
إلى زيادة الـقوة العـسكـرية واالقتـصادية
والـســيـاســيــة لـتــلك الــدول وهـذا يــهـدّد
ـواد اخلـام ألمـريـكـا والـغـرب انـسـيـاب ا
خــاصـة أن تـلـك الـزيـادة تــكـون مـرتــبـطـة
دائمـاً باالجتاه نـحو تـأميم االستـثمارات
األمريـكية..إلخ «وكلـنا نـعرف أن الـزيادة
الــسـكــانـيــة في الـعـالـم الـثـالـث أصـبـحت
عــبـئـاً عـلـى اقـتـصـاديــات تـلك الـدول وأن
احلـــــروب صـــــارت جتــــري عـن بـــــعــــد –
بــصــواريخ عــابــرة لـــلــقــارات تــطــلق من
ـــيــحـــطــات..إلخ  –ومع ذلك الــبـــحــار وا
ـبدأ النـظري على لنالحظ انعـكاس هذا ا
سـلــوكه احلـيـاتي. إنه يــطـلب من زوجـته
وداد أن تـــربي الــــطـــيـــور وأن ال تـــفـــكـــر
بإجنـاب األطفـال وهو خالف مـا يعـلنه كـ
“مناضل !! ”أما كمدير عام فقد حوّل
غـرفته وسـلـطته في الـدائـرة إلى مصـيدة
الصـــطــيـــاد الــعـــشــيـــقــات. و في مـــجــال
الـعالقـات الـعـاطـفـيـة كـانت هـدى أول من
ــرضــيــة في هــذا شــخّص نــرجــســيـــته ا

W¹bONLð …—Uý≈

دوح بجـائـزة جنيب مـحـفوظ لـعام  2004عن ـبـدعة الـكـبيـرة الـروائيـة عـاليـة  فازت ا
مـيـزة احملبـوبات وهي جائـزة مـهمـة ولـكن فـوزها األكـبـر كان بـهـذه البـصـمة روايتـهـا ا
السردية الـفريدة التي طـبعتهـا على خارطة اإلبـداع العراقي والعـربي عبر عشر –حتى
اآلن- روايات رائعة مثل الولع والـتشهّي وحبات النـفتال واألجنبيـة والغالمة والتانكي
نجزها أقدّم هنا صفحات من أحد فصول مخطوطة كتابي عن وغيرها. واحتفاءً بها و

منجزها الروائي.   
ياه النظيفة جدا ال حتتوي على أسماك .   ا
رأة التي تتحدث كثيرا عن الشرف  إحذر ا

 مثل فرنسي 

دوح عالية 

غالف الراوية
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قــطـــاع الـــســـيــاحـــة األوروبي
يـخسر لـوحده ملـيار يورو من

اإليرادات شهرياً.
نـظـمة الـعمـل الدولـية ووفـقـاً 
فـــإنّ صــــنــــاعـــة الــــســــيـــارات
تــعــرّضت من جــراء كــوفــيـد -
 19لـضربة ثالثـية تـمثلت أوالً
ــــصـــانـع وثـــانــــيـــاً بــــإغالق ا
بتعطّل سـالسل اإلنتاج وثالثاً

بانهيار الطلب.
وقــال كـاسـبـر إدمـونـدز رئـيس
وحــــــــدة الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات
االســـتـــخـــراجـــيـــة والـــطـــاقـــة
والـتـصنـيع في أوروبا إنّ 1.1
مــلــيــون مــوظف من أصل 2.6
مـــلـــيـــون مـــوظف يـــعـــمـــلـــون
مــبــاشــرة في هــذا الــقــطــاع ال
يـعـرفـون مـتى سـيـعـودون إلى

العمل.

بـــاألزمــة هـــو قــطـــاع الــســـفــر
والسياحة الذي ساهم بنسبة
ي في عام  3.2في الـنمو الـعا
 .2018مـبيـنـة أنّ هذا الـقـطاع
الذي وصل عـدد الـعامـلـ فيه
319 فــي عــــــــــــــام  2018إلـى 
مـــلـــيـــون شـــخص أي  10في
ـيـة ـائــة من الـعــمـالــة الـعــا ا
ـــكن أن يـــنــكــمـش بــنـــســبــة
تــــــتـــــراوح بـــــ  45و 70في

ائة. ا
بــدورهــا قـالـت مـاريــاجنــيــلـز
فــورتــشــوني رئــيــســة وحــدة
مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمل الـــدولـــيـــة
ـــــســــؤولـــــة عن الـــــغــــابــــات ا
والزراعـة والـبنـاء والـسيـاحة
إن »تـــداعـــيــــات األزمـــة عـــلى

قطاع السياحة مهولة.«
نظّمة فإنّ وبحسب تقديرات ا

هـذه الصـورة القـاتمـة ال تعني
بــــــأي حــــــال مـن األحـــــوال أنّ
الــــعـــمّـــال يــــجب أن يـــعـــودوا
ـزاولـة أعـمـالهـم إذا لم تـتأمّن
لــهم شــروط الــسالمـة كــامــلـة
حسبـما نقلت وكـالة الصحافة

الفرنسية.
وقـالت آلــيت فـان لــور مـديـرة
الــســيــاســات الــقــطــاعــيــة في
نظّمة خالل مؤتمر صحافي ا
عبر الـفيديو إنّ »سوق العمل
ــرّ بـأسـوأ أزمــة دولـيــة مـنـذ
ــيــة الــثــانــيـة.« احلـرب الــعــا
وأضــــافت: »مـن احملـــتــــمل أن
يـكون األثر االقـتصادي لـلوباء
خطـيراً ودائماً ?«مشدّدة على
أنّ أزمـة وبـاء »كـوفـيـد - «19
هي »أزمة كـبرى .«وأوضحت
أنّ أكــثــر الـقــطــاعــات تــضـرّراً

{ جـــنـــيـف- ا ف ب: كـــشـــفت
مـنـظّـمـة الـعـمل الـدولـيـة أمس
(الثالثـاء) أنّ تداعيـات جائحة
كوفيد -  19ستكون »مدمّرة«
علـى الوظـائف واإلنـتـاج حول
الـعـالم وال سـيّـمـا في قـطـاعي
السـيـاحة والـسـيارات مـؤكّدة
أنّ سوق العمل يواجه »أسوأ
ــــيـــة مـــنـــذ احلـــرب أزمـــة عـــا

ية الثانية.« العا
ـنظـمـة التـابـعة لأل وقـالت ا
تـحدة ومقـرّها في جنيف إنّ ا
أزمة »كـوفـيـد -  «19لـهـا أثـر
مـدمّــر عـلى »الـعــمـال وأربـاب
العمل ?«إذ إنـها سـتؤدي إلى
»خـســائـر فـادحــة في اإلنـتـاج
والــــــوظـــــــائـف في جـــــــمـــــــيع

قطاعات «االقتصاد.
ـنــظّـمـة شــدّدت عـلى أنّ مجموعة من عمال البناء في الهند لـكـنّ ا
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{  مـانـديل نـغان - اف ب : في
مـــواجـــهــــة ارتـــفـــاع مـــعـــدالت
الــبـطـالـة الـكــبـيـر في الـواليـات
ــــتــــحـــــدة أعــــلن الـــــرئــــيس ا
األمـيـركي دونـالـد ترامب  امس
عن "تـوقف" منح بـطاقـة اإلقامة
دة ست الدائـمة (كرين كـارد) 
يـومــا في خــطـوة تــثـيــر جـدال
وتـــهــدف عــلى حـــد قــوله إلى

حماية الوظائف في البالد.
وعـــرض تــرامـب الـــتــفـــاصـــيل
األولى إلعـالنه مــســـاء اإلثــنــ
عن هــذه اإلجــراءات لــقــاعــدته

احملـافـظة بـيـنـمـا تـشـهـد البالد
انـتشـارا وبـاء كـوفـيد- 19الذي

أودى بحياة  43ألف شخص.
وقـــال تـــرامب خـالل مـــؤتـــمــره
الـصـحـافي الــيـومي في الـبـيت
األبــــيض إن "وقـف الــــهــــجــــرة
مــؤقــتــا ســيــضع األمــيــركــيـ
الـعـاطـلـ عن الـعـمل في اخلط
األمــامي لـلـوظـائف" حـ يـعـاد
فـــتح االقــــتـــصـــاد األمــــيـــركي
مـضـيـفـاً "علـيـنـا إيالء األولـوية

للعامل األميركي".
وأضـــاف أنّ "هـــذا الـــتـــعـــلـــيق

ـدّة  60يـومـاً" قـابـلـة سـيـسـري 
للـتمديـد أو للـتغيـير "بـناء على
الـــظــــروف االقـــتــــصــــاديـــة في

حينه".
وأكد الـرئيس األمـيركي أن هذا
اإلجــراء "ســـيــطــبق فـــقط عــلى
األفراد الـذي يسعون لـلحصول
عـــلى إقــامـــة دائــمــة بـــعــبــارة
أخرى الـذين يـريـدون تـصاريح
إقـــامـــة دائــمـــة (غـــرين كــارد)".
وأضاف أن "ذلك ال ينطبق على
الــذيـن يــدخــلـــون عــلى أســاس

موقت".

وشـــــــــــدد رجــل األعـــــــــــمـــــــــــال
الـنيـويـوركي على أنه "سـيـكون
من الــــــــظـــــــلـم أن حتل مــــــــحل
األمـيركـي يد عـاملـة قادمة من
اخلارج". وذلـك قبل ستـة أشهر
من إجــــــراء االنـــــتــــــخــــــابـــــات

قبلة. الرئاسية ا
ويواجه أول اقتصاد في العالم
ــكن تـصـورهـا أرقـامـا كـان ال 
قـبل اسابـيع فقـط. فقد بـلغ عدد
الـعـاطـلــ عن الـعـمل فـيـهـا 22

مليون شخص.
وتــــفــــيـــد أرقــــام رســــمــــيـــة أن
احلــكـومـة األمــيـركــيـة أصـدرت
 577ألف بطاقـة إقامة دائمة في

الية .2019 السنة ا
ـوقـتة وبـلغ عـدد الـتـأشـيـرات ا
 462بـطـاقـة وهـو تـراجع كـبـير
عن  617ألــفــا مــنــحت في 2016
خالل عــهــد الــرئــيس الــســابق

باراك أوباما.
- "تشتيت االنتباه" -

لــلــحــد من االنــتــشــار فــيـروس
ـــســـتــــجـــد فـــرض كـــورونــــا ا
تـــــــــــــرامـب فـي كـــــــــــــانــــــــــــون
الــثــانـي/يــنــايــر حـــظــراً عــلى
السفـر من الص إلى الواليات
ــــتّــــحــــدة وفـي مــــنــــتــــصف ا
آذار/مـارس فــرض قـيـوداً عـلى
الـــســـفـــر من غـــالـــبـــيـــة الــدول
األوروبــــــيــــــة إلـى الــــــواليـــــات

تّحدة. ا
وكـان تـرامب أعـلن في تـغـريـدة
مـــســاء اإلثــنـــ أنه "في ضــوء
هـجوم الـعـدو اخلـفيّ وفي ظلّ
احلــاجــة إلـى حـمــايــة وظــائف
مواطنـينا األميركـي العظماء
ســأوقّـع عـــلى أمـــر تـــنـــفـــيــذي
لــتـعــلـيق الــهـجــرة مـؤقــتـاً إلى

تحدة". الواليات ا
واثـارت الــتـغــريـدة الــرئـاســيـة

ردود فـــــــعـل حـــــــادة مـن قـــــــبل
خـصوم تـرامب الذيـن يتهـمونه
بــاتــسـخــدام الــوبـاء لــلــتـرويج

تشدد حول الهجرة. خلطه ا
فـــقــبـــيل تــصـــريــحـــات تــرامب
الــثالثــاء انـــتــقــد الـــنــائب عن
واليـة تكسـاس يواك كـاسترو
في تــغــريــدة عـــلى تــويــتــر مــا
اعــتــبــره "مــحــاولــة لــتـشــتــيت
االنــتــبــاه عـن فــشل تــرامب في
وقف انـتـشـار فـيـروس كـورونـا
ـــســـتــجـــد الـــتـــاجي وإنـــقــاذ ا

األرواح".
واتـهم كاسـترو تـرامب بـالـقيام
"بــخــطــوة أقــرب إلى الــتــســلط
لـالسـتـفـادة من األزمـة وتـعـزيـز
عادي للمهاجرين". برنامجه ا
وكـانت احملـكـمـة العـلـيـا حـققت
فـي الـــشــــهــــر األخــــيـــرة إلدارة
تـرامب انـتصـارات في عـدد من
ـتــعـلـقـة بـاحلـد من الـقـضـايـا ا

الهجرة.
وكانت احملكمة العليا للحكومة
الــفــيــدرالـيــة قــامت قــبل شــهـر
بــاإلبـقـاء عــلى سـيــاسـة إلعـادة
أكـــثـــر مـن ســـتـــ ألـف طـــالب

كسيك. جلوء إلى ا
ومـــــا يـــــدل عـــــلـى أن أغــــراض
تـرامب انـتـخـابـيـة تـأكـيـده في
تــغــريــدات عـدة الــثـالثـاء عــلى
شـعـبيـته وفـوزه في  .2016فـقد
ــعــقــول أنـني كـتـب "من غـيــر ا
اصــبـــحت رئــيــســـا لــلــواليــات
ـــــتــــحـــــدة مع وســـــائل إعالم ا
فــاسـدة وغـيــر نـزيــهـة إلى هـذا

احلد تهاجمني ليال نهارا".
وأضـاف "إمــا أنــني رجل جــيـد
ا تريد جدا وبالتـأكيد أفضل 
األخبار الكاذبة االعتراف به أو
أنهـا ال تملك الـسلـطة الـتي كنا

نعتقد" أنها تتمتع بها. الرئيس االمريكي دونالد ترامب خالل مؤتمره الصحفي اليومي في البيت األبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد- 19
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ودع الــعــامـلــون فـي مــسـتــشــفى فـي ويــلـز
جـثـمـان زمـيـلـهم الــطـبـيب الـلـيـبي الـصـادق
الهوش الـذي توفي بـفايـروس كورونا. وفي
مشهد مهـيب خرج العاملـون في مستشفى
بشـمال ويـلـز لتـحيـة ووداع جثـمـان زميـلهم
نية اول امس الطبيب الهوش الذي وافته ا
ستجد أثناء بعد إصابته بفيروس كورونا ا
ــرضى تــأديــته لــواجــبه في انــقــاذ أرواح ا
ـــســتـــشــفـى. من جــهـــة اخــرى أعـــلــنت بــا
ـانـيـا الـسـلـطـات الـصـحـيـة الـفـدرالـيـة في أ
امس أن (شـركة بـيـونـتـيك الـتي مـقـرها في
ختـبر بـفايـزر األمريكي رتـبطـة  ماينـز وا
ستـبـاشر جتـارب سـريـرية أولى عـلى لـقاح
سـتجد).وقـال معهد ضد فيروس كـورونا ا
بول إيرليخ على موقعه اإللكتروني إن (هذه
التـجـارب ستـشـمل في مـرحـلة أولى مـئـت
ـتطـوعـ األصـحـاء تـتـراوح أعـمارهم من ا
ب  18و 55 عامـا) موضـحا أنـها (تـشكل
االخـتبـار الـرابع عـلـى اإلنسـان فـي العـالم

في سياق البحث عن لقاح ضد الوباء).
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الـــفــنـــان عــبـــد الــقـــادر الــرســـام احــد
ـسـهـم فـي صنع تـلك الـبـدايات ,اذ ا
عـرف بشيخ الرسام واحد اقدم رواد
ـهتـم الـفن الـعراقي احلـديث واحد ا
درسة الواقعية الفنية وانه صاحب بـا
االعـمال الـفنيـة واللوحـات التي جتعل

مشاهديها يعيشون صفاءً ذهنياً .
ولـد عبد القادر الرسـام في مدينة قلعة

 qOKł qOKš  ≠ œ«bGÐ

اســتــاثـرت خــارطــة الــفن الـتــشــكــيـلي
ـــعـــاصــر الـــعـــراقي عـــبـــر الـــتـــاريخ ا
بـاهتـمام الـدراسات والبـحوث والـنقاد
وخـصـوصـاً بدايـات مـسـارات الفن في
الـعراق وظـهوره عـلى يد مـجمـوعة من
الــفــنـانــ الـرســامــ وان اثـيــر جـدل
تـاريخي حول تلك البدايات والتي يعد

eOL²∫  كاظم مطشر في مشهد من (عبدالله كبر) ولقطة جتمعه بسمير غا  qLŽ
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نـعت نـقـابـة الفـنـانـ عـازف الكـمـان مـحـمـد علي
ـاضي  أثـر ـوت الـثالثــاء ا عـبــاس الـذي غـيــبه ا
ازمة قـلبية..و الراحل يـعد واحدا من اهم عازفي
الـــة الــــكــــمـــان فـي الـــعــــراق والـــوطـن الـــعــــربي
ــركــزيـة ــوســيــقــيــة ا .وهــوعــضــو في الــفــرقـة ا
ـؤسـسـة اإلذاعـة والتـلـفـزيـون منـذ كـان طـالـبا  .
ـنصـرم أستـاذا اللة وعـ في تسـعيـنات الـقرن ا
عهد الفنون وسيقـية  الكمان في قـسم الفنون ا
اجلـــمــيــلــة في بـــغــداد.كــمــا انه عـــضــو الــفــرقــة
عهد السيمـفونية الوطنـية العراقيـة و عضو في ا

الوطني االردني للموسيقى.

امــاكـنـهــا الـراسـخــة في ذاكـرته سـواء
تـلك التـي عاش فـيها فـي اسطـنبول أم
غـيرها من مدن العراق التي تنقل فيها
فـكـانت تـلك التـفـاصيل الـفـنيـة مـؤشراً
لــلـمــنـهـجــيـة الــتي عـرف بــهـا الــفـنـان
الـتـشكـيـلي عبـد الـقادر الـرسـام وعرف
من خـاللهـا بـاهـتمـامه ايـضـاً بطـبـيـعة
الـتـراث الـفـني. وبـرع الـرسام في رسم
ـنــاظـر الـطـبـيـعـيـة واخلـيـول واالثـار ا
والــصـور الـشـخــصـيـة السـيــمـا لـكـبـار
ضـــبـــاط اجلــيـش الــعـــثـــمــانـي الــذين
وهبته كـثيراً فتمكن من اهـتموا به و
زيـــارة بــلـــدان اوربــيـــة مـــثل فــرنـــســا
ـانيا وانـكلترا وبـلدان عربـية ايضاً وا
وبــــفـــضل هــــذه الـــرحالت تــــمـــكن من

استكمال ثقافته الفنية. 
بـدات اعـمـال ومـنجـزات الـرسـام تـاخذ
مـكانـها في الـعشـرينـات وعلـقت بعض
تـلك االعـمـال تزين سـيـنمـا رويـال اقدم
صـاالت  السـينـما في الـعاصـمة بـغداد
وكـــان اصـــحــاب دور الـــســـيـــنــمـــا في
الــعــاصــمـة يــســتــعـيــنــون به في رسم

ـحـافـظـة مـيـسـان  عام 1882 صـالح 
اكـمل دراسته في العلوم العسكرية في
ـدرسة احلربـية في االستانـة عاصمة ا
باني الدولة العثمانية وتعلق هناك با
تميزة العثمانية واالماكن واالسواق ا
ـعـمـاري الـعـثـمـاني وكـذلك بـطـرازهـا ا
كـان فـاسـتـغل مـوهبـته في بـطـبـيـعـة ا
ـنــاظــر واالمـاكن الــرسم  بــرسم تــلك ا
اجلـميلة والـبنايات الـشرقية الـبسيطة
وهـذا احــد االسـبـاب الـتي عـرف فـيـهـا
الـــرســـام بـــاهـــتـــمـــامه وولـــعه بـــرسم

باني.  الطبيعة وا
دن عندما تواصل ب ا سـاعد تنقله ا
كـان ضابـطاً في اجلـيش العـثماني في
اطالق مــخــيـلــته الــفـنــيــة وقـدراته في
الـــــرسـم الى تـــــنـــــوعـه بـــــرسم مـالمح
مـختلفة ومتنوعة لـلطبيعة احمليطة به
فـتارة يـبدع في رسم ما يـراه من جبال
ووديـان وتـارة في رسـم بـيـوت الـشـعر
والـــصـــحـــراء وعــنـــاصـــرهـــا وحـــيــاة
االنـسـان الـذي يـعـيش فـيـهـا ثم يـنـتقل
ــديـنــة مـتـامال مــبـانـيــهـا وطـراز الى ا

االعالنـات الكبيرة لالفالم الـسينمائية
الـتي تعرف انذاك(الـشيتات ) التي
تــعــلم الـنــاس بــطـبــيــعـة االفالم
الــتي كــانت  تــعـرض في دور
الــســيــنــمــا في بــغـداد الــتي
تــــوفي فـــيــــهـــا عـــام 1952
تـاركـاً ارثـا فـنـيـاً مـهـمـاً ولم
يـــســلم مـن اعــمــال الـــنــهب
والـسـرقة اثـناء احـداث عام
 2003حــيث فـقــدت اعـمـاله
تـلـكات الـتي كـانت ضـمن 

ومقتنيات متحف الرواد..
 ونــالت جتـربــة عـبــد الـقـادر
الــرســام اســتـحــســان وثــنـاء

اســـمــاء فــنـــيــة عــراقـــيــة قــدمت
الـــرســام بـــانه احــد الـــفــنـــانــ الــذي
أســـهــمــوا في اظـــهــار الــفـن الــعــراقي
احلـديث ودوره الـفـاعل في ذلك مـثـلـما
اشار اليه الفنان الراحل نوري الراوي
فـي ح عـده الـكـاتـب والنـاقـد شـوكت
الــربـيـعي ســلـفـاً قـريــبـا لـلــفـنـان فـائق

حسن.
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وزيـر الـشبـاب والريـاضة الـعـراقي تلـقى تعـازي االوساط
الـريـاضيـة واالعالميـة لوفـاة خاله سـائلـ الله تـعالى ان

يسكنه فسيح  جناته.
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ـالي لـرئـيـس الوزراء ـسـتـشـار ا ا
الـعـراقي يـلـقـي مـحـاضـرة صـباح
الـيـوم اخلمـيس فـي ورشـة العـمل
ــعــاجلــات ــعــنــونــة (احلــلــول وا ا
ـــواجـــهـــة حتـــديـــات الـــواقـــعـــيـــة 
ـعـهد االنخـفـاض احلـاد السـعـار الـنـفط) التـي ينـظـمـهـا ا

الية في جامعة بغداد. العالي للدراسات احملاسبية وا
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صري يـعرض له خالل درامـا رمضان مـسلسل مـثل ا ا
ـؤلــفه أحـمــد مـجــدي ومـخــرجه مـحــمـد (شـاهــد عـيــان) 

حماقي وبغلب على العمل طابع اآلكشن.
q Uý d ¹√

اضي محاضرة ساعد القى الثالثاء ا درس العراقي ا ا
ستمر في ورشة عمل الـكترونيـة نظمتـها شعبـة التعليـم ا
وخــدمـة اجملــتـمع في كــلـيـة بــغـداد لــلـعـلــوم االقـتــصـاديـة
اجلــامـعــة عن كــيـفــيـة انــشــاء مـحــاضـرات األلــكــتـرونــيـة

باستخدام برنامج (كاماتسيا).
bO−  ÊuMŠ

أمـ عـام اإلحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتاب صـدرت له عن
دار امل اجلديدة رواية (موت االم) تقع في  264 صفحة

توسط. من القطع ا
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الـــشــاب االردنـي فــاز بـــاجلـــائـــزة االولى في مـــســـابـــقــة
(مــوهـبــتي من بـيــتي) في مــجـال (الـعــزف والـغــنـاء) في
أسـبوعـهـا الثـالث والـتي اعلـنتـهـا وزارة الثـقـافة ااالردنـية
وفــاز بــهــا مـنــاصــفـة مع فــؤاد عــمــاد قـعــدان في مــجـال

(التصوير الفوتوغرافي).
wMÝu(« WLÞU

ـلـحـمة ـمـثـلـة االمـاراتـيـة تـشـارك في درامـا رمـضـان بـا ا
الـرومانـسـيـة واالجـتمـاعـيـة (محـمـد عـلي رود) من تـأليف

محمد أنور وإخراج مناف عبدالله.
UMŠ ÂUÝË

سـلسل اخللـيجي (بعد مثل الـلبنـاني حل ضيفـا على ا ا
) الـذي  تأجيـل عرضه بعـد شهـر رمضـان بسبب ح
عدم قـدرة ابطـال العـمل خارج دولـة اإلمارات من الـعودة

طارات بسبب فايروس كورونا. إلى أبو ظبي إلقفال ا
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اشـتهر بإخراج فيلم ”حفل الزفاف “2
)ذا ويـدجن بـارتي  (2الـذي حـقق أعلى
اإليــــرادات في نـــيــــجـــيــــريـــا إن عـــدة
مــحــاوالت لـشــرح الــعـزل الــعــام البـنه
الــذي يـبــلغ من الـعــمـر خـمــسـة أعـوام
ألـــهــمــتـه فــكــرة الـــفــيـــلم.وأضــاف في
تـصـريح (لكـنه لم يفـهم األمر أيـضا إال
عـــنــــدمـــا غـــيـــرت الــــروايـــة وقـــلت إن
فــايـروس كـورونــا يـبـدو في احلــقـيـقـة
كــــوحـش كــــبــــيـــــر وهــــو في اخلــــارج
بـــالــشـــارع وإذا خـــرجت فــســـيـــمــسك

{  الغــــوس  –وكــــاالت -  في الــــوقت
الـــذي يــصـــعُب فــيـه عــلى الـــبــالـــغــ
اســتـيــعـاب كل مــا يـتــعـلق بــفـايـروس
كــورونــا يـكــون األمـر أكــثــر صـعــوبـة
بــالـنــسـبــة لألطـفــال الـذيـن ال يـدركـون
سـبب عدم قدرتهم على لقاء أصدقائهم
نزل.وهـنا يأتي دور أو الـلعب خـارج ا
وحش نــيي أكــيــنــمـواليــان.فــقــد أنـتج
صـانع األفـالم الـنـيـجيـري فـيـلـم رسوم
ــســاعـدة مــتــحــركــة مـدته  90ثــانــيـة 
الــصـغـار عـلى فــهم سـبب اضـطـرارهم
دارس ـنـزل بـعـد إغالق ا لـلـبـقـاء في ا
فـي الغــــوس مـــــنــــذ  23آذار وحـــــظــــر
الـتـجـمـعـات في األمـاكن الـعـامـة لـكـبح
انـتشار الفايروس.ويحكي الفيلم قصة
حـبيب وشقـيقته فـونكي. فحـبيب سئم
ـنـزل ويـقـرر الـتـسـلل إلى ـكـوث في ا ا
اخلـــارج لــلـــعب كــرة الـــقــدم. وحتــذره
أخــته األكـبـر مـنـه فـونـكي من اخلـروج
لـكنه يـصر على ذلك لـيجد في انـتظاره
وحـــشــا. وقــال أكـــيــنــمـــواليــان الــذي
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قال جنـم سلسـلة (هـاري بوتـر)دانيـال رادكليف إن
(العـيش والـعمل في لـندن سـاعداه عـلى التـأكد من
أن الـشـهـرة لم جتـرفه).مــوضـحـا انه(إنه اسـتـطـاع
الـتــعـامل مـع مـغـريــات الـشــهـرة بــفـضل بــقـائه في
بـــريــطــانــيـــا وجــهــود والــديه).وكـــان رادكــلــيف في
احلـاديـة عـشـرة من الـعــمـر حـ حـصل عـلى دور
البـطولـة في سـلسـلة أفالم هـاري بـوتر.وفي مـقابـلة
مع بي بي سي قـال رادكـلـيف إن(عـائـلـته سـاعدته
في الـتعامل مع األمر).وأعرب عن (تفهمه لألسباب
ــثــلــ صـغــار آخــرين إلـى تـعــاطي الــتي دفــعت 
اخملـــدرات في الـــســنــوات الـــتي تــلـت جنــومــيـــتــهم

بكرة). ا
وقال رادكليف ( 30عـاما) (أعتقد أن أناساً كثيرين
يعـانون مشكلة وهي أنه ح يبدأون بعمل شيءٍ ما
وهم ال يــزالــون في سـن الـعــاشــرة ثـم يــصــبــحـون
ملتزم بذلك سنوات عدة يتوقفون عن االستمتاع
ـعـيل ـرحــلـة ا به). وأضــاف(يـكـونـون عــنـد هـذه ا
لــعــائـالتــهم فــيــعـــتــمــد أشــخــاص كـــثــيــرون عــلى
ـــهــــنــــة ويــــضــــغط ذلك اســـتــــمــــرارهم فـي هــــذه ا

بـك).واسـتـوعـب بـعض األطــفـال الـذين
ــقــطع الــرســـالــة عــلى مــا شــاهـــدوا ا
يـبدو.وأنتجت شركة أنتهيل ستوديوز
ـتـلــكـهـا أكـيــنـمـواليــان الـفـيـلم الــتي 
بـاالستعانة بفريق من عشرة أشخاص
عــمـلـوا جـمـيـعـا مـن مـنـازلـهم.ويـجـري
ـكن حتــمــيـله من تــوزيــعه مـجــانــا و
اإلنـترنت بلـغات عديـدة هي اإلنكـليزية
واإليـــجـــبـــو والــيـــوروبـــا والـــهـــوســا
والـفرنسية والسواحيلية. كما تعرضه
بـعض القـنوات التـلفـزيونيـة األرضية.

ـهــنـة عـلــيـهم).وقــال (إنه حــ ال يـســتـمــتــعـون بــا
سـيـقـولون ألنـفـسـهم "حـسنـاً سـأسـتمـتع بـاألشـياء
ـتـاحة لـي حتـى ولو كـرهت الـعـمل. أظنّ األخـرى ا
لــهــذا الــســـبب تــرى أشــخــاصـــاً يــتــجــهــون نــحــو
ـمثل مثل بـوالديه وبزمالئه ا اخملـدرات). وأشاد ا
في سـلسـلـة هـاري بوتـر. ومـثل رادكـليف في أفالم
عـدة ومـســلـسالت تـلــفـزيـونــيـة مـنــذ انـتـهـاء األفالم
الثـمـانـيـة من سـلسـلـة بـوتـر في عام .2011ومن ب

أفالمه الــتي تــلت ســلـســلـة هــاري بــوتـر "هــورنـز"
و"سـويس آرمي مان" و"ناو يو سي مي  2باإلضافة
إلى فــيــلم "أســكـايـب فـروم بــريــتــوريــا" وهــو قــيـد

التنفيذ.
وقـال رادكليف إن العيش والعمل في لندن ساعداه
كثـيـرا مـضـيـفا: (أمـضي وقـتـاً في لـوس أجنـلوس
اآلن وأشـعر كأنني سأفقد صوابي).وقال: (ال أعلم
كـيف كانت سـتـكون نـشأتـي في لوس أجنـلوس من

سنّ العاشرة). 
وأضـاف (أظنّ أن األمر اآلخـر الصعب في أن

تـكون مـشهـوراً في الصـغر هو أنك
لم تكتشف بعد شخصيتك).

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.
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ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .
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ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.
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قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 
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 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .
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اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن
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حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا
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احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.
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خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.
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ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.
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الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.
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اشـــــطب االرقـــــام من داخل
الشبكة  مع حلك الصحيح
تـالحظ ارقــــامـــــا ســــريــــة
تــؤلف مــجــمــوع الــرقم
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سـاحات الـتـظاهـر بـبـغداد واحملـافـظات
وهي حتــكي قـصـة عــائـلـة عـراقــيـة لـهـا
طــفل وحــيــد وهــو امــلــهم فـي احلــيـاة.
فعبد الله كـبر في عيون والدته واسرته
وعــنــد دخـولـه لـلــمــدرسه يــكـبــر حــلـمه
ويسـمع بالـتظـاهرات ويـذهب لسـاحات
التظاهـر مطالبا بـحقوقه لكـنه استشهد
وبــقــيت اســرته حــزيـنــة عــلــيه كــمـا ان
قـريـته بـقـيت مـهـجـورة اال من حـمـامات
الــسالم في زمن مــاتت فـيه االنــسـانــيـة
ولم يـستـطع الـغربـاء تـقسـيم نـسيـجـها
غريات لكـسب اصوات القرية في رغم ا
ال ـلكون ا االنتخـابات كون الـفقراء ال
لكـون الكرامة وكانت امه حتلم لكنهم 
وهـــو يــــكـــبـــر وعــــنـــدمـــا يــــاتي خـــبـــر
اسـتــشـهـاده  و لــفه بـالـعــلم الـعـراقي
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ــســرحــيــة من شــاركـت فــرقــة جــذور ا
الـعـراق قبـيل جـائـحـة كـورونا واغالق
ـهرجـان الدولي طـارات ب الـدول با ا
الــثـالث لالبــداع والـفــنـون في الــقـاهـرة
سرحية (عبد الـله كبر) اعداد وتمثيل
واخـراج الـفنـان كـاظم مـطـشـر الـذي قال
ـهرجـان عدد من الدول (شارك في هذا ا
ــغــرب  الــعــربــيــة مــنــهــا: اجلــزائــر  ا
تــونس الــســودان  االردن اضــافــة الى
ـــهــرجــان الـــعــديــد من الـــعــراق وضم ا
سـرحـية والـفرق وسـيـقيـة وا الفـنـون ا
سـرحية عبد الشعبيـة والعراق شارك 
اللـه كبـر والتـي القت ترحـيـبا رائـعاً من
سرحية تطرقت اجلمهور والنقاد كون ا
ــتــظــاهــرين الــســلــمــيــ في ــطــالب ا

الذي يعد رمزا لـلشهادة تصرخ االم :ان
الــعـراق يـســتـاهـل مـنــا كل شـيئ). وعن
سرحـية قال عـدد من النقـاد (موضوع ا
ـــســرحــيـــة يالمس كل مـــواطن عــربي ا
وعراقي  ,كـمـا انه يــسـلط الـضـوء عـلى
واقع الـيوم الـبـائس وان جـرأة الـعرض
أثـرت في نفـوس كل من شـاهـده كـونـها
تمكـنت من االقتـراب من همـوم الناس )
وفي نـهــايـة الـعــرض  تـكـر اخملـرج

مــطـشــر بــدرع االبـداع
سرحي. ا
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة إلـيـسـا حتـيـة لألطـبـاء وجـهـت ا
ـمرضـ في الـعالم مـشيـرة الى (انـهم يقـفون وا
فـى اخلـــــطـــــوط األمـــــامـــــيـــــة من أجـل الـــــدفــــاع
عــنـا).وتــابــعت(أنــا مـتــأكــدة أن هـذا الــفــايـروس
اتـعـمل لـشيء مـعـ والـدواء اخلـاص به سـيعـلن
عــنه قــريــبــاً). وأضـافـت إلـيــســا خالل اتــصـال
هاتـفي ضـمن بـرنامج  تـلـفـازي أنهـا مـستـبـشرة
:(رمـضـان خـيـرا بــقـدوم شــهـر رمـضــان الـكــر
كر وأن شـاء خالل الشهـر الكر نـشوف أيام
ــا نـــعــيش فــيه اآلن) أحــلى ومـــرحــلــة أفــضل 
نـزلي أصبـحت تـطبخ وقـالت انـها (في احلـجـر ا
مـا لم تكـن تفعـله من قـبل واصبـحت تعـرف أكثر
كـــيـف تــديـــر مـــنـــزلـــهـــا). واضـــافت انـــهــا
(تـــســــتــــيـــقـظ بـــاكــــرا وتــــتـــحــــدث مع
اصـدقـائـهـا ثـم تـمـارس الـريـاضـة
وتـأخــذ كـلـبـتـهـا في نـزهـة كـمـا
انـهـا تزور من وقـت الى آخر
والدتها لالطمئنان عليها).

محمد علي عباس 

كاظم مطشر
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شاهير { لوس اجنلوس  –وكاالت - ألتقطت عدسات مصوري ا
(الباباراتزي) جنمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وهي تتجوَّل في
مدينة بيفرلي هيلز وظهرت بإطاللة رياضية لكن من دون انتعال
حذاء بقدميها ومن دون ان تضع اي مستحضر جتميل على
وجهها.وبعد انتشار الصور بشكل كبير على مواقع التواصل
تابعون عن صدمتهم من ظهورها بهذا الشكل االجتماعي عبّر ا

نزلي.وكانت كايلي قد وكأنها لم تهتم يوما بنفسها خالل احلجر ا
استخدمت صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي حلث

متابعيها على البقاء في البيت خالل هذا الوقت العصيب والصعب
بهدف احلد من انتشار فيروس كورونا. الى ذلك أفادت وسائل
ي ترافيس سكوت سيكشف اليوم ية ان النجم العا اعالم عا

باشر. وعمل اخلميس عن اغنية جديدة وذلك في حدث فورتنايت ا
سكوت وحبيبته السابقة كايلي جينر معًا مؤخرا حللّ خالفاتهما
وإصالح الوضع بينهما إلعادة عالقتهما العاطفية كما في السابق
واعدة رجال آخرين ومنهم خصوصا وأن كايلي كانت قد بدأت 
اضي ما اثار غيرة كبيرة النجم دريك في شهر تشرين الثاني ا
ياه الى مجاريها ب عند ترافيس سكوت و حاليا قد عادت ا

الثنائي.
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اشـتــهــرت نـاحــيـة بــعـشــيــقـة بــبـســاتـ الــزيــتـون وبــقـيت
أشـجـارهـا مـعـلـمـاً من مـعـالم هـذه الـبـلـدة الـصـغـيـرة الـتي
وصل . وكانت تستظل بجبل جميل وتنفتح سهولها نحو ا
منذ عقـود بعيدة تتـوافر على معـامل لصناعـة زيت الزيتون
كـبوس ـسـتخـرج منه اضـافـة لبـيع الـزيتـون ا والصـابون ا
كطـرشي. غـيـر انّ تـلك البـسـاتـ اصـابهـا اجلـفـاف ونالت
مـنـهـا فـتـرات احلـروب ولم يــعـد هـنـاك انـتـاج وفـيـره صـفـة

جتارية واسعة من مشتقات الزيتون .
 ومع الـزمن انـتشـرت في الـعـقـود االخـيـرة زراعـة اشـجار
وصل خـاصة  وكان هناك انتاج نازل في ا الزيتون في ا
ـواسم بكـميـات قلـيلة في كن ان تـراه في بعض ا منـزلي 
الحـظة اجلـوهـريـة ان انـتـاج الـزيـتـون هـناك االسـواق . وا
واد الـزراعية الكيمـياوية  ويعد في كان طبيعـيا ال تمسه ا
العالم اليوم الزيتون الطبيعي مفضالً عن غيره من األنواع

هجنة او التي تنال منها الكيمياويات . ا
نـطقـة ذاتها  كل ذلك كان بجـهود فـردية واجتـماعـية من ا
فال توجـد خطط زراعـية حـكـوميـة العادة اسـتزراع الـكثـير
من البساتـ التالفـة او استحداث بـسات جديـدة للزيتون
في تـربة صـاحلـة وتـنـافس مـثـيالتـهـا في بالد الـشـام التي
تـعــتـمــد في سـد الــســوق احملـلي عــلى مـزارعــهـا وتــصـدر

للخارج الزيتون والزيت .
مكن أن ارض العراق فيها تنوع طبيعي قل نظيره  ومن ا
تنـجح أنـواع من الزراعـة لم تـمارس في الـعـراق سابـقا أو
لم تكن واسعة االنتـشار واالنتاج . ومثـال ذلك أنّ محافظة
ـكان ديـالى الشـهـيـرة بـاحلـمـضـيات والـبـرتـقـال  لـيـست ا
الوحـيـد في الـبالد الـنـاجح لـلـحمـضـيـات فـقـد جنـحت هذه
الـزراعـة فـي الـشـمــال ايـضــاً لـكن لم تــكن في مـســتـويـات

جتارية .
عدنية مكن ان تنافس الـثروات ا الزراعة ثروة وطنيـة من ا
في بلـد الـنـهرين  وارض الـعـراق ليـست اقل خـصـوبة من
فـهوم ارض تركـيا او ايـران التي تـنتـعش فيـها الـزراعة بـا
الـتجـاري عـلى نـحـو واسع . لـكن الـذي نـحـتـاجه هـو خـطة
واضحة تشـترك فيـها فعـاليات جتاريـة واستثـمارية مـحلية
اوال مع بـعض اخلــبـرات اخلــارجـيــة من اجل اسـتــنـهـاض

بركات هذه االرض الطيبة .
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راكـز مـعـاجلـة حاالت االتـصـاالت 
التـسـمم األميـركيـة إلصابـات تتـعلق
ـساحـيق التـنظـيف أو الـتعـقيم وال
ـطـهر سـيـمـا مـاء اجلـافيـل واجلل ا
ــئـة عـلـى مـا جـاء في بـنــسـبـة  20بـا
ــراكــز األمــيــركــيــة تــقــريــر أعــدته ا
ـراقبة األمراض والوقـاية منها سي
ـــــراكــــز دي سي. وتـــــلــــقـت هــــذه ا
اتــصــاال مــرتـــبــطــا بــهــاتــ 45550
الــفـئـتــ بـ كـانــون الـثـاني/يــنـايـر
وآذار/مـارس في مـقابل  37822في
ـاضي. الـفـتـرة نـفـسـهـا من الـعـام ا
ويــرتـــبط هــذا االرتـــفــاع بــجـــائــحــة
كــوفــيــد- 19عــلـى مــا يــفــيــد مــعــدو
الــتـــقــريــر بـــســبـب تــزامـــنه مع بــدء
ـسـتـجد. انـتشـار فـيـروس كـورونـا ا
وقـــد تــــضـــاعف عــــدد االتـــصـــاالت
تـعلقة بـحاالت تنشـق مواد مطهرة ا
ئـة منـها يـتعـلق بأطـفال وكان  40بـا
دون سن اخلـامسة. وقد أورد معدو
الـتـقـريـر مــثـالـ عن هـذه احلـاالت.
فـقد سـمعت سـيدة عـبر األخـبار أنه
ينـبغي غسل الفاكـهة واخلضار بعد
شـــرائـــهــــا. فـــمألت حــــوض غـــسل
ـــيـــاه ـــطــــبخ بــــا الــــصـــحــــون في ا
الـساخنـة وأضافت إلـيها اخلل و10
ئـة من مـاء اجلافـيل. وأثـار مزيج بـا
اخلل ومـاء اجلافيل تفاعال كـيميائيا
ــرأة تــســـبب بــســـعــال حـــاد لــدى ا
فـاتصلت بـخدمـات اإلسعـاف ونقلت
ـستـشـفى في سـيارة إسـعاف إلى ا
حــيـث حتــسن تــنــفـــســهــا من خالل

األكسج وتوسيع الشعبات.
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ـــانـــيـــا- (أ ف ب):  مـــيــــونخ حلأ
ـانــيـة أعــلـنت مــقــاطـعــة بـافــاريــا األ
الـثالثاء إلـغـاء نسـخـة هذا الـعام من
مهـرجان البيـرة الشهيـر الذي تقيمه
سنـويا في أيلول/سبتمبر في حلقة
جـديـدة من مـسـلـسل األحـداث التي
أطـاح بها وبـاء كوفيد- 19تـطال هذه
ــرة قــطــاعـــا شــديــد األهــمــيــة في ا
ـقاطعة ـانيا. وقال رئـيس حكومة ا أ
مـاركـوس سـودر إن بـلــديـة مـيـونـيخ
والـسـلـطـات احملـليـة اتـفـقت عـلى أن
اخملـاطر عـاليـة جدا مع تـوقع مجيء
أكـثر من ستة مالي زائر ثلثهم من
اخلـــارج وال ســيـــمـــا آســـيـــا. وقــال
رئـيس بلـدية مـيونيـخ ديتر رايـتر من
نـاحـيته إن ”الـقـرار حزين ”مع ربح
فائـت كبيـر للـمدينـة إذ يدر مـهرجان
الــبــيــرة عــادة عــائــدات قــدرهــا 1,2
مــلــيــار يــورو. وكــان مــقــررا إقــامــة
مــــــهــــــرجــــــان الــــــبــــــيــــــرة بـــــ 19
أيــــلــــول/ســـبــــتـــمــــبـــر و 4تــــشـــرين
األول/أكـــتـــوبـــر هـــذا الـــعـــام. هـــذا
اإللـــغـــاء هـــو األول مـن نـــوعه مـــنـــذ
ــيـــة الــثـــانــيــة إال أن احلــرب الـــعــا
ـهـرجان سـبق أن أطـاح به وباء إذ ا
لـم تــقم أي نــســـخــة مــنه بــ 1854

و 1873بسبب تفشي الكوليرا.
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منـذ الـديـوان االول (سالمـا ايـهـا الفـقـراء) يـطـرح احلـطاب
ـقاوم; لـلـسلـطـة احلاكـمة او شـاكس وا منـهـجه الشـعـري ا

ألوف… للسائد وا
ـا هي مــعــلـومــة لـلــمـرة االولـى اذكـرهــا; ولـعــلي اكـون ور
واحدة من أهم قـارئات احلـطاب بـحـكم طبـيعـة العـمل الذي
ـذكور في اعاله قدّم جمعـني به لسنـوات هي ان ديوانه ا
الى وزارة الثـقافـة واالعالم العـراقيـة حتت عنـوان (الفـقراء
في الـقــلب) وهــو تـنــاص مع ديـوان نــيـرودا (اســبـانــيـا في
القلب) اال ان الديوان رفض ليقـدمه ثانية بحسب ما عرفت
بــتـحــريض مـن الــروائي الــعـراقـي الـكــبــيــر عــبــد الـرحــمن
الـربـيـعي بـاسم (سالمـا ايــهـا الـفـقـراء) لـيـحـال ثـانـيـة الى
خبيـر ادبي يتـعاطف مع اصـرار الشاعـر على نـشر ديوانه
سّ السـلطة فيجـيزه بـعد ان يـحذف ويـنشـذب منه كل مـا 
مكن ان احلاكمة; ومع ذلك فان ما ابقى عـليه اخلبير من ا
يقـدّم صـورة عن مـدى رفض الـشـاعر واحـتـجـاجه عـلى ما
ـواطن البسـيط من ظلم وتهـميش ألقى بظالله يتعرض له ا

على مجمل نتاجه الشعري والذي امتدّ الى اآلن:
حاصرتني بايتامها
ستباحة دن ا ا

ستريبة من آخر الليل دن ا وا
واالمريكان ..

والثـكنـات سالمـا ايهـا الفـقراء  –ص ) 51 قصـيدة مـهداة
الى ثوار اجلزيرة العربية) 6541 

سالمـا ايـها الـفـقـراءفي نـهـايـة الـسـتيـنـيـات; ومع الـتـغـيـير 
الذي أبدل احلكم في هرم السلـطة; وفشل مشروع اجلبهة
الوطنية فيما بعد; واالغتياالت التي طالت كوادر اجلبهة

تـفــشّت ظـاهــرة الـقــتل بـالــسـيــارات الـســوداء اخلـالــيـة من
االرقـام; وهــو اسـلــوب اسـتــخــدمـته الــسـلــطـة –وغـيــرهـا–

لتصفية اخلصوم .
في هذه الفـترة احلرجة من حـياة العـراقي جـميعـا; ينشر
قاومة بـقناع (حس مـردان) ويضمها احلطّاب قصيـدته ا
لكها سوى احلطاب في غامرة ال  ديوانه حلالفقرائيخل; و

تلك الفترة; فيقول:
وجوه بال بصمات
رماح بال بصمات

فخذ حذرك ..
فالكالب  –السلوقية االصل –

قاهي تبحر عبر ا
ترافـقهـا الـعربـات سالما ايـهـا الفـقراء  –ص ) 30قصـيدة

حس مردان)
وكانّ هـذا التـحذيـر لم يـكفه .. فـيعـود الـيه بصـيغـة اخرى;

اشدّ قسوة على القيود وعلى من يصادر حرية االنسان:
(نتبادل عبر الرصاص التحايا
ونسأل عن بعضنا البعض

منْ مات .. مات
ت ومن لم 

سيرشّح للموت في الوجبة القادمة ..
وت; مثل كالب البيوت االليفة) سالما .. ص 40 اصبح ا
امـا في قـصـائـده الـقصـيـرة الـتي ضـمـهـا (سالمـه) فيـعـلن
ــنـــاضــلــ احلــطـــاب انــتــمـــائه الى اجلـــيش الــلـــجب من ا
ندرج حتت يافطة االنسان بعيدا عن االنتماء او العرق ا

او الطائفة:
(إحلمْ

… ال حتلمْ
… ال حتلم  إحلمْ

 أحلمُ
في آخر فاشستيّ

يسحقه العالم) الديوان ص 56
وفي خـضم هـذا احلس الـوطـني الـفاجـع .. ال ينـسى وطـنه

العربي وقضية العدوان عليه:
وت (في زمن ا
 اجلوع اجملاني

تورّد: هندي احمر اخلدّ ا
او: عربي

شرّده النابالم) الديوان ص 76
ـبـكرة من حـيـاته; ويوم لـم يكن مـعـروفا من ـرحلـة ا بهـذه ا
مـثـقــفي الـعـاصـمــة بـغـداد; الــتي جـاءهـا من وسـط مـديـنـته
(البصرة –األبلّة) ليـهدّده السجن لـلمرة االولى من قبل من
يــفــسّــرون قـصــائــده عــلى هــواهـم; فـيــكــتـب وعـلـى لــسـان

: السجناء الثوري
(في السجن: اغني

موسيقاي .. صلصلة االصفاد
أُومن في يوم
يتحدث للحاكم

فـيه احملـكـوم) الـديـوان  –قـصـيـدة
حتدي ص 86
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{ مـدريـد- (أ ف ب): أعــرب الـنـجم اإلسـبـاني
رافـايل نـادال امس عن إحـبـاطه من كـون العبي
ــضـــرب ال يـــزالــون غـــيـــر قــادريـن عــلى كـــرة ا
ــارســة ريــاضــتـهـم بـســبب فــيــروس كــورونـا
ه الـسـويـسري ـسـتـجـد في حـ كـشف غـر ا
روجـيه فـيـدرر عن سـعـادته بـتـعـافـيه من عـمـلـيـة

جراحية في الركبة. 
ومـددت احلـكــومـة اإلســبـانـيــة الـعــزل الـتـام في
قبل حيث الـبالد حتى التـاسع من أيار/مايـو ا
جــمـــيع الــســـكــان مـــحــصـــورين في مــنـــازلــهم
بـاستثـناء عـدد قليـل يعمل في قـطاعـات محددة
تـاركة نادال في حيرة من سبب عدم قدرته على
ـــاتــادور اإلســـبـــاني في بث الـــتـــدريب. وقـــال ا

مـباشر مع فيدرر أمام جماهيرهما على حساب
اذا ال إنـسـتـغرام صـحـيح أنـني ال أفـهم جـيـدا 
ضـرب في ح يذهب الكثير ـكننا لعب كرة ا
من الــنـاس إلى الـعـمل مـضـيــفـا خـصـوصـا في
سـافات كبيرة للتباعد رياضـتنا حيث نحتفظ 

لعب واألمن ونلعب على جانبي ا
ـتوج بـ 19لـقـبـا كبـيـرا لـكـنني واضـاف نـادال ا
أتـفـهم الـوضع نـحن في وضع حـرج جدا وأن
احلـكـومة تـتـعـامل مع شيء غـيـر مـسـبـوق كـما
ـكنه أتـفهم أن آخـر شيء يـفكـرون فـيه هو من 

التدريب ومن ال يستطيع التدريب.
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ــصـــريــة لم تـــســتـــطع اإلعالمـــيـــة ا
ـثـيـرة لـلـجـدل  رضوى الـشهـيـرة وا
الـشربـيـني تـمـالك دموعـهـا وتـأثرت
كـثيرا وهي تـودع مشاهـديها وفريق
عـمل بـرنـامجـهـا هي وبس وذلك في
ـــوسم الـــرابع من آخـــر حـــلـــقـــات ا

البرنامج.
ـصـرية الـشـكر ووجـهت اإلعالمـية ا
لـكل من سـاهم في جناح الـبـرنامج
مؤكدة أنها في بعض األحيان كانت
تـرى ردود فعلهـا مبالغ فيـها ونظرا
لــــعــــدم تــــركــــيــــزهــــا كــــان يــــعــــلـــو
صـــــــــوتهـا وتتـحـدث بأشـياء تـندم

عليها الحقا.
ــتـــهـــمــة وأوضـــحت الـــشـــربـــيــنـي ا
ـعاداة الرجال : ببقى كأن اتسرق
مـــني حــــاجـــة أنـــا مـش عـــايـــزاكي
تــتـسـرقي مــحـدش مـبـيــغـلـطش أنـا
بـعتذر لو غلطت مفيش مرة قصدت
فــرقـعــة مــؤكـدة أنــهـا كــانت تـود أن
ساعدة يـستفيد اجلمـيع وأن تقدم ا

ن يستحقها.
رضـوى وجهت رسـالة إلى الـرجال
شــددت فـــيــهـــا عــلى أنـــهــا لـــيــست
عـدوتــهم وال تــهـاجـم أحـدا بــصـورة
شــخـصـيـة ولـكن تــسـتـفـزهـا بـعض
الـتـصـرفـات وتـريــد لـنـمـوذج الـرجل
ـا أن يـعـود في طـريـقـة مـعـامـلة قـد
الــنــســـاء واخلــوف عــلــيـــهــا ولــيس

ضربها واهانتها واستغاللها.
ـصـريـة رضـوى وكـانت اإلعالمـيـة ا
الــشـربــيـنـي قـد كــشـفت مــؤخـرا أن
ـنـزل خالل فـتـرة حـظر الـتزامـهـا بـا
الــتــجـــول الــتي فــرضـــهــا مــجــلس
ـواجــهـة انـتـشـار ـصـري  الـوزراء ا
فــيــروس كــورونــا قــد تــســبــبت في

زيادة وزنها.
رضـوى اكتسبت  6كـيلـو زيادة على
ذيـعة الـشابة وزنـها وقد حـرصت ا
عــلى اسـتــعـراض طــلّـتــهـا اجلــديـدة
بــجـلـســة تـصـويــر عـفــويـة شـاركت
متـابعيها بـلقطات منهـا ظهرت فيها
مـرتديـة بـنـطـلـون أسـود ونـسقـته مع
ــســتــردة مــســدلـة قــمــيص بــلـون ا
شـعـرهـا األسـود بشـكل اشـعّت فـيه
جـاذبـيـة وكـتـبت الـشـريـيـنـي مـعـلـقة
عـلى الصـور: (الـلوك جـديـد بعـد ما

تخنا 6 كيلو بعد احلظر).

{ سـان فــرانــسـيــســكـو- (أ ف
ب): أطلـقت مـجمـوعة حلآبلخل
الـثالثـاء مـنصـتـهـا للـمـوسـيقى
بالبث التدفقي حلآبل ميوزيكخل
في  52بــلــدا جـديــدا فـي أكــبـر
عـمـلـيـة تـوسـيع خلـدمـاتـهـا في
غـــضـــون عــقـــد مـــوفـــرة كــذلك
خـدمـات أخـرى لـهـا في أسـواق
جـــديـــدة. وبـــذلـك بـــاتت حلآبل

ميوزيكخل متاحة في  167بلدا
من بــيـنــهـا  25دولــة إفــريـقــيـة

جديدة. 
وأعلنت حلآبلخل كذلك توسيع
خدمات حلآب ستورخل وحلآبل
أركـــــايـــــدخل لـأللـــــعـــــاب و(آبل
بــــــــــودكــــــــــاسـت) و(آي كالود)
لتشمل  20بلدا جـديدا. وباتت
بعض خدمـات حلآبلخل متاحة

تاليا في  175بلدا عـبر العالم.
ومن شأن هذه العملية السماح
ي خلدمة بتعزيز االنتشار العا
حلآبـل مــيــوزيـكخل وهي ثــاني
ـوسـيـقي أكـبـر مــنـصـة لـلــبث ا
الـتــدفـقي. وكـانت هـذه اخلـدمـة
تـضم نـحو  60مـليـون مـشـترك
ــاضي في حــزيــران/يــونــيــو ا

بحسب مسؤول في الشركة.
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نشـأ مرتبط في غالب احلـيوانيـة ا
االحــيــان بــالــتــغــيــرات الــبــيــئــيــة
الـناجمـة عادة من النشـاط البشري
مـن تـعـديل في اسـتـخـدام األراضي
ــنــاخيخل.وتــؤكــد إلـى الــتــغــيــر ا
ـسـاعدة ديـرة ا غـيـانـيل فـورتش ا
لــقـسم عـلم األوبـئـة الــبـيـطـريـة في
ــركــز الـوطــني لـلــبــحث الـزراعي ا
والـــبــيــئـي وهــو هــيـــئــة رســـمــيــة
ــو عـدد فــرنــسـيــة حلنـظــرا إلى 
ـكــثف الــســكــان واســتــخــدامـهـم ا
ـــــوارد األرض يـــــؤدي تــــدمـــــيــــر
األنـظـمـة البـيـئـيـة بأعـداد مـتـزايدة
إلى ارتفاع كبير في التماسخل ب

األجناس.
ــسـؤولــة عن ذلك ومـن الـعــوامل ا
قــطـع أشــجــار الــغــابــات ألغــراض
الـزراعة وتـربيـة احليـوانات بـشكل
مــكــثف الــتي قــد تــشــكل بــدورهـا
حلجسراخل مع االنسان حلوال سيما
مـن خالل تــطــويـــر مــقـــاومــة عــلى
ـســتـخـدمـة ــضـادات احلـيــويـة ا ا
كــثـيـرا في الـزراعـة الــصـنـاعـيـةخل
ــواطن ـــدن وتـــشـــرذم ا وتـــوسع ا
الـطـبـيـعـيـة مـا يـؤثـر عـلى الـتوازن

ب األنواع. 
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صدر { بـاريس- (أ ف ب): تأكـد ا
احلــــيـــواني لـــفــــيـــروس كـــورونـــا
ـســتـجـد الـذي قـلب حـيـاة الـعـالم ا
رأســا عـلى عـقب وحـصـد أكـثـر من
ألـف ضــحـــيــة إال أن نـــشــاط 167
االنــســان هــو الـذي ســهل انــتــقـال
الــعـدوى إلى الــبـشــر فـيــمـا يــحـذر
خـــبــراء من أن فـــيــروســات أخــرى
ـسار نـفسه في حـال عدم سـتـتبع ا

اعتماد تغييرات.
نـشأ التي واألمـراض احليـوانيـة ا
تـنتقل إلى اإلنـسان ليـست بجديدة
الريا وداء ومـنها السل والكلب وا

قوسات.  ا
تحدة للبيئة ويـفيد برنامج األ ا
ئة من األمراض البشرية أن  60بـا
ــعــديــة مــصــدرهــا احلــيــوانــات. ا
ئة وتـرتفع هذه الـنسبة إلى  75بـا
ـــــعــــديــــة فـي حــــالـــــة األمــــراض ا
حلالـناشئةخل مثل إيبوال وفيروس
ــرض ــســـبب  حلإتـش أي فيخل ا
اإليــدز وانـفـلـونـزا الــطـيـور وزيـكـا
ـــتالزمــة الــتـــنــفــســـيــة احلــادة وا

الوخيمة (سارس)
ويــفـيـد تــقـريـر صــادر عن بـرنـامج
ــتــحـدة لــلـبــيــئـة في الــعـام األ ا
أن حلبـــــــــــروز األمــــــــــراض 2016

كـبـيرة. وقـد وُضع موظـفـو الفـندق
فـي إجـــازة جـــبـــريــــة كـــمـــا جـــرت
االســتـعــانـة بــفـريق مـن الـعــامـلـ
االجــتـمـاعــيـ الســتـقـبــال الـنـزالء
اجلـدد الذين سُـمح لهم بالـبقاء في
ـــوقـع حـــتى األول من حـــزيـــران. ا
ـديـر هذا جـمـهـور ذو طابع وقـال ا
خــاص وقــد ســحـبــنــا من الــغـرف
ـوجودة في فنادق بـعض الزوائد ا
ـا فــيـهـا األجـهـزة الــثالثـة جنـوم 
الـلـوحيـة وآالت صنع الـقهـوة. لكن
مــسـتــوى الـرفــاهـيـة يــبـقى نــفـسه
وأضــاف هم يـنـامــون عـلى األسـرّة
والـوسـائـد نفـسـهـا ولديـهم أجـهزة
الــتــلــفــزيــون عــيــنــهــا. كــمــا أنــهم
يـستمتعون كثـيرا بخدمة اإلنترنت
الالســلــكي ويــســتــعــيــد فـنــدق بل
إســبـيــرانس دعــوته االجـتــمـاعــيـة
الــتــاريـخــيــة ألنه شــكّل عــلى مـدى
أكـثـر من سـتـة عـقـود نـزال لـلـنـسـاء
قــبل أن يـجــري حتـويـله في 1996
إلـى فنـدق بـسـيـط مع غـرف أنـيـقة.
وقـد يصل سعر اللـيلة الواحدة في
هــذا الـفــنـدق عـادة إلى  600فــرنك
ســويــسـري  618دوالرا فـي مـوسم
الــذروة. وال يــخــشى مــولي من أي
ـشـردين أثــر سـلـبي الســتـضـافــة ا
حــالـيـا عـلى الــفـنـدق بـعــد انـتـهـاء
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ــــوجب جلـــــوء في ســــويـــــســــرا 
الــتــشـريــعـات األوروبــيـة. وأوضح
مــديـر الــفــنـدق آالن مــولي لـوكــالـة
فــرانـس بــرس من غــرفــة الــفــطــور
الـــتي أعـــيـــد تـــرتـــيـب طـــاوالتـــهــا
لـيجلس عـليهـا شخص واحد فقط

األمور حصلت بصورة طبيعية.
وعـنـدمـا بـدأت سـويـسـرا إلـغاء كل
ــطـاعم األحــداث الـعــامـة وإغالق ا
ـتـاجر لـوقف انتـشـار الفـيروس وا
مـــطــلع آذار/مـــارس جــرى إلــغــاء
ـئـة من حجـوزاتـنا أكـثر من  90بـا
وفـق مـولي. وكـان الــفـنــدق الـتـابع
ــنـظـمـة جــيش اخلالص اخلـيـريـة
الــبـروتـسـتــانـتـيـة شــاغـرا عـنـدمـا
ســمع مــديـره بــأن هـذه اجلــمـعــيـة
تـــبــحـث عن أمــاكـن آمــنـــة لإليــواء
خـالل الــــوبــــاء جلــــزء من مــــئــــات
ـشردين في جـنيف. في سـويسرا ا
حــــــيث تــــــوفي أكــــــثـــــر من 1100
ـشخص جراء كوفيد  19لدى كل
مـن الــكـــانــتـــونــات الـ 26تـــشــريع
ـشـردين. وفي خـاص إلدارة مـلف ا
جــــنـــيـف يـــوفـــر جــــيش اخلالص
ومـنــظـمـات أخـرى مـنـذ زمن بـعـيـد
مـــراكـــز لـإليـــواء الـــطـــار مــزودة
بـعــشـرات األسـرّة. لـكـنـهـا لم تـقـدم
يــومــا من قــبـل مـثـل هــذه اخلــدمـة
عـلى مـدار الـسـاعـة. وأكـد مولي أن
شردين حصل بـبساطة اسـتقبـال ا

ــسـتــجــد قـرر فــيــروس كـورونــا ا
مـديـر الـفـنـدق اسـتـقـبـال مشـردين.
فـوضعت عشرون غـرفة في تصرف
نساء مشردات وإحدى عشرة غرفة
أخـرى لقـصّر غيـر مصحـوب على
ن ال غـــرار ســـفــــيـــان رحـــمـــاني 
تـتوافـر لديـهم إمكانـية تـقد طلب

.19 وقال هذا انتشار وباء كوفيد
ـقـيم اجلــزائـري الـبـالغ  16عــامـا ا
حـاليـا في فندق بل إسـبيرانس في
وسـط جنـيف لـوكالـة فـرانس برس
أعــيش حــيـاة تــرف حـالــيـا.وخالل
الــشـهـر الـفـائت وفي ظل إلـغـاءات
ــتــأتــيــة من تــفــشي احلــجــوزات ا

{ جـنـيف- (أ ف ب): يـكاد سـفـيان
رحـمـاني ال يـصـدق مـا يـحـدث له…
ـــراهق فـــبــــعـــدمـــا أمـــضـى هـــذا ا
اجلـزائـري سنـوات عدة مـشردا في
الــشــارع  بــات يــقـيـم في فــنـدق 3
جنـوم في جـنـيف مع غرفـة خـاصة
بـه ووجبـات طـعـام مـجـانـيـة وسط
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