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طبعة العراق 
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اعلن نائب رئيس الوزراء وزير
النفط ثامر الغضبان عن توجه
لدى احلـكومة بـإخضاع رواتب
وظفـ لالدخار االجباري من ا
خالل تــــقــــلـــيـص نــــســـبــــة من
ـــســـاس اخملــــصـــصــــات دون ا
بــــــالــــــراتـب االســــــمـي. ودأبت
االمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء
ـاضـيـة علـى نفي خالل االيـام ا
صـــــحـــــة مــــــا تـــــردد عن عـــــزم
احلـكومـة الـلجـوء الى االدخار
االجـــبــــاري. واكـــدت ان كل مـــا

يشاع غير صحيح.
وقــال الــغــضــبــان في مــقــابــلـة
مـتـلفـزة تـابعـتـها (الـزمان)  إن
(الرواتب زادت كثـيرا عن العام
ـــاضي نـــتـــيـــجـــة الـــتـــعـــاقــد ا
والـتـعـيـيـنـات فضـال عن إعادة
منـتسـب في األجـهزة األمـنية
وهـنـاك تعـاقـد كـبيـر جـدا يصل

إلى  56 تــــريـــلـــيـــون ديـــنـــار 
يـــتــــضــــمن رواتب مــــوظــــفـــ
ومــتــقــاعـــدين وهــذا يــعــني ان
الـعراق بـحـاجة إلى  45 ملـيار

دوالر تقريبا شهريا).
كن  حلكومة وأضاف انه (ال 
مــا الـــتــعــامـل مع هــذه األرقــام
بـالــوضع االقـتـصـادي احلـالي
إال إذا اتـــــــخــــــذت إجــــــراءات).
واوضح ان (هـنـاك جلـنـة تـعـقد
اجتمـاعات مشتـركة مع مجلس
النـواب بهـذا الشـأن حضـرتها
ـالـيـة واخـرون كـما مع وزيـر ا
حــــضــــرهــــا رئــــيـس مــــجــــلس
الــــــنـــــــواب) مـــــــشــــــيـــــــرا الى
ان(اجـتــمـاعـات الــلـجــنـة كـانت
مـــجـــديـــة وحـــقـــيـــقـــيـــة).وأكــد
الــــغــــضــــبــــان أن (مــــرتــــبـــات
ـوظـفـ سـتــدفع هـذا الـشـهـر ا
وقـد اتخـذ قرار بـذلك ) مـضيـفا
ان (هـــــنـــــاك وجــــــهـــــة نـــــظـــــر
ـعروف ان دخل بـالتـقلـيص وا

ــوظف الــعــراقي يــتــكــون من ا
جــزءيـن هـمــا الــراتب االســمي
واخملصصات وهي التي تشكل
ـــــــورد اجلـــــــزء األعـــــــظـم من ا
الـــشــهــري لـــلــمـــوظــفــ وهي
مــتـفـاوتــة من وزارة إلى أخـرى
ِ وشــدد ومن فــئـــة إلى أُخـــرى)
على أن (الراتب االسمي لن يتم
ـــــســــاس به والـــــتــــقـــــلــــيص ا
سـيتـناول اخملـصـصات بـنسـبة
مـعــيـنـة مــنـهــا وسـوف تـؤجل
عـلى شـكل تـوفـيـر لـلـمـستـقـبل
وتمت مناقشة االمر مع النواب
). وكـشف ايضا عن أن عـني ا
(مــــجـــلس الـــوزراء ســـيـــجـــري
حزمـة إصالحات ويرسـلها إلى
مـجــلس الـنـواب واالخـيـر  هـو
من سيـناقش ويـقرر وال يـوجد
هــــنــــاك قــــرار فــــردي). واعــــلن
مــسـؤول فـي مـجــلس الـوزراء 
ــاضي أن احلــكــومـة اإلثـنــ ا
احلـــالــيـــة تــدرس مـــقــتـــرحــات

لـتـغــيـيـر نـظـام الــرواتب مـنـهـا
اإلدخار اإلجباري بسبب هبوط
أســعـار الــنـفط واألضــرار الـتي
أصــابت االقــتـــصــاد الــعــراقي
لــكـنـهـا سـتـتـرك الـبت في األمـر
لـــلــحـــكــومـــة اجلــديـــدة.وقــال 
ـتحـدث الـرسمي بـاسم مـكتب ا
االعالم واالتصال احلكومي في
األمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء
عالء الــفــهـــد في تــصــريح  إنَّ
ــالـــيــة تــدرس مع (الـــلــجــنـــة ا
ـــــالـــــيــــة خـــــبـــــراء في وزارة ا
مــقــتــرحـات وحــلــوال تــتــضـمن
تــغــيــيـــر نــظــام الــرواتب ومن
طروحـة بشكل غير اخليارات ا
رسمي  تغييـر الرواتب بنسبة
( ــوظـفـ ـئــة جلـمـيع ا  25 بـا
ـقترحات وأضاف أن (من ب ا
أيـــضــاً الـــلـــجـــوء الى اإلدخــار
اإلجــــــبــــــاري أو تــــــخـــــفــــــيض
اخملصصات غيـر الثابتة ضمن
الـرواتب; وهـذه كـلـهـا خـيـارات

مدروسة ستعمل احلكومة على
اخــتـيــار أفــضـلــهــا). وتـابع أنَّ
(هـذا األمــر مـتـروك لــلـحــكـومـة
اجلـديدة حـيث سـتقـدم مـسودة
وازنة وفيها مقترحات قانون ا
وحـــلــول لــتــغـــيــيــر واقع حــال
ـوازنـة الـتي تـعـاني مـن عـجزٍ ا
كـــبــيـــرٍ - قـــبـل أزمـــة كـــورونــا
وهـبوط أسـعار الـنفط - ويـقدر
الـــعـــجـــز بـ 40 مـــلـــيـــار دوالر
وهـــنــاك الـــتــزامــات خـــارجــيــة
بـــتـــســــديـــد أقـــســـاط الـــديـــون

منوحة للعراق). ا
 وتـداول نـاشـطـون علـى مواقع
التواصل االجتمـاعي معلومات
تـفـيــد بـصـدور قــرار بـقـطع 35
ـئـة من الـرواتب عـلى سـبيل بـا
قبل. االدخار ابتداء من تموز ا
وجــاء في وثـــيــقــة يــزعم انــهــا
ــــكـــتـب االعالمي صـــادرة عن ا
لـرئيس مـجـلس الـوزراء القـائد
ـسـلـحـة عـادل الـعـام لـلـقــوات ا
ـهـدي تــلـقـتــهـا(الـزمـان) عـبــد ا
دة امس ان إ(جتماعات عقدت 
ــنــاقــشـات أســبـوع كــامل من ا
الـــتي تــتــمـــحــور حــول تــأمــ
ـالـيـة الـالزمـة لـتـلـبـية ـوارد ا ا
الـنـفـقات احلـكـومـية الـسـيـادية
ـتــعـلــقـة بــالـرواتب ) مــنـهــا وا
مــضــيــفه ان (بـعــد مــنــاقــشـات
واســـعـــة تــقـــرر اإلتـــفـــاق عــلى
الـنقـاط اآلتيـة :إعـتمـاد سيـاسة
اإلدخـار االجــبـاري بـنـسـبـة 35
ـــوظـــفــ ـــئـــة من رواتب ا بـــا
الــــدولــــة بــــجــــمــــيع الــــوزرات
ــــؤســــســـات والــــهــــيــــئـــات وا
ستـقلة والعـامل بصـفة عقد ا
والـعـاملـ بـصفـة أجـر يومي 
عـــلى أن يـــتم أدخـــارهـــا حلــ
جتاوز هـذة األزمة االقـتصـادية
الـتي سـبـبـهـا جـائـحـة كـورونـا
التي أدت الـى تخـفيض أسـعار
ـــئــة الـــنـــفط بـــنـــســـبــة 65 بـــا
وايقاف العالوات والـترفيعات
والـترقـيات الـتي يـترتب عـليـها
أثـر مـالي  وتـقـلـيـص الـنـفـقات
ــمـــكــنــة الى أقـــصى درجـــات ا
وايـقــاف أوامـر الــتـعـيــنـات في
ــؤســســات والـوزرات جـمــيع ا
ـسـتـقـلـة وتـفـعـيل والـهـيـئـات ا

االقطاعات االقتصادية الرديفه
الزراعـية والصـناعات اخلـفيفة
وايـجـاد بــدائل مـحـلـيــة عـالـيـة
ــوارد الـــســرعـــة في تـــوفــيـــر ا
ــالـيــة وتــقــلـيص االســتــيـراد ا
واد اخلارجي ويـشمل جـميع ا
غــيــر الــضــروريـة والــكــمــالــيـة
وإيــــــقــــــاف مــــــنح احلــــــوافـــــز
واخملـــصــــصــــات واألربـــاح في
ـؤســسـات الـتـي تـعـمـل بـهـذا ا
النظام وتوفيرها كموارد مالية
و تـشـجيع األدخـار لـلمـواطـن
بكافـة أشكالة وأنواعـة وتفعيل
الضرائب واجلبـايات والرسوم

بشكل سريع جداً ) .
وفـي شــإن مـتــصـل دعـا رئــيس
ـــــان الــــــســـــابق إيـــــاد الـــــبـــــر
الــــســــامــــرائي الى ان تــــكــــون
سـؤولية جـماعـية ازاء األزمة ا
ـتـوقـعـة مـنـتـقدا االقتـصـاديـة ا
الــــصــــمت احلــــكــــومـي بــــهـــذا
الـــشــأن.وقـــال في رأي تـــلـــقــته
(الـــزمــان) امـس (اتــابع اإلعالم
وهـو يـتنـاول قـضـية انـخـفاض
أسعـار النـفط وسطـحيـة بعض
وســائل اإلعـالم ذات االنــتــشـار
الـــــــواسع فـي تــــــنـــــــاول هــــــذا
وضوع ومساهـمتها في نشر ا
اخملـاوف والـتوقـعـات السـيـئة)
مشـيرا الى انهـا( تضـيف عمداً
ا ال غير اخملتـص ليتـكلموا 

يعلمون).
 وتـــــــابع ان (االســـــــوأ مـن ذلك
سـكـوت احلــكـومـة وعــلى كـافـة
ــبــادرة إلى ــســتــويـــات من ا ا
ـعــلـومــات الـواضــحـة تـقــد ا
والــتـوقـعــات واإلجـراءات الـتي
ستـعتـمدهـا  واإلجراءات التي
ــواطن أن يــعـــتــمــدهــا عــلـى ا
واالكتفـاء بتصـريحات مطـمئنة
غيـر مقـنعـة) ِ ورأى السـامرائي
ـعاجلة ان (هنـاك حلوال كـثيرة 
األزمـة ولـكن يـجب أن ندرك أن
تلك مـسؤولـية جمـاعيـة يشارك
فــيـهـا كل مـواطـن ولـكـنه يـريـد
قــيـــادة واضــحــة ال تـــتــردد في
ة وضع احللول وان كـانت مؤ
وتــتـابع الــتـنــفـيــذ ثم تـطــمـئن
الـناس بـجدوى مـا وضـعته من

حلول وإجراءات).
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ـرجع ـثل ا حـث احـمد الـصـافي 
الــديـني عــلي الـســيـسـتــاني عـلى
وجـــوب الــتــقــيّــد بــكل الــنــصــائح
واإلرشـــــادات الـــــتي تـــــصـــــدر من
اجلــهــات اخملـتــصـة لــلـخالص من
فـيروس كورونا. وقال الصافي في
كـلـمـة مـتـلـفـزة عن إسـتـهـالل شـهر
رمضان في زمن كورونا (ال بد من
ــــواطـــنـــ االلـــتــــزام بـــجـــمـــلـــة ا
الـتـوصيـات التي تـبـينـها اجلـهات
الـــصــحــيــة اخملــتــصــة وال بــد من
الـتقـيد بـكل النـصائح واإلرشادات
الـــــــــــتـي تــــــــــصـــــــــــدر مـن تــــــــــلـك
اجلـــهـــات).وأضــاف الـــصــافي أن
(هـذه اإلرشـادات كانـت أو ستـكون
سـبب تقليل أو انعدام هذا الوباء
الــذي لــيس فــيه مــجــال إلبــراز مـا
يــسـمى بـالــشـجـاعـة فــهي لـيـست
ـا مــعـركـة بـ شـخص وآخـر وإ
يــتــحـتم عــلى اإلنــسـان أن يــحـمي
نــــفـــسه وهـــو غــــيـــر مـــرخص أن
يـجـازف بـشي وهو يـعـلم أن هـناك
مـشـكـلة صـحـيـة تؤثـر عـلـيه وعلى
اآلخـــــرين).وأشــــار الــــصـــــافي في
ـالكــات كـــلـــمـــتـه بـــتـــنـــبـــيه الى ا
الــصــحــيــة قــال فــيه (يــجب عــلى
اجلـهات الصحيـة توحيد اخلطاب
لـــــكـي ال يــــحـــــدث تـــــشـــــويش في
اخلـطـاب الصـحي فال بد ان تـكون
ـــعــلـــومــة في جـــهــة صـــحــيــة ال ا

تخضع لضغوطات غير علمية).
ـثــنى من وحــذرت دائــرة صــحــة ا
دخـــول مــرض كـــورونــا  االوروبي
ـتـطـور  الى الـبالد واصـفـة اياه ا
بـــأنه االشـــد خــطـــورة وذلك بـــعــد
اعـالنـــهــــا وفـــاة شــــاب بـــــساللـــة
فـيـروس مـتـطـورة.وقـال مـديـر عـام
ــالــكي في ــثــنى عــون ا صــحــة ا
تـــصــريح امس (نــحــذر من دخــول
عـروف بـالـنوع فـيـروس كـورونـا ا
األوروبــي األشــــــــــد خــــــــــطــــــــــورة
لــلــمـحــافــظـة) الفــتــاً الى أن (هـذا
الــــنـــوع مـن الـــفـــيــــروس ظـــهـــرت
ـــــــصـــــــابــــــ أعـــــــراضـه عـــــــلى ا
ــالـكي أنه ( ).وأوضح ا مــؤخـراً
ـنـطـقـة الـتـي ظـهـرت فـيـها حـجـر ا
احلـــالـــة) مــؤكـــدا (اتـــخــاذ كـــافــة
االجــــراءات الــــوقــــائــــيــــة). وكـــان
ثـنـى احمـد مـنـفي اعـلن مـحـافـظ ا
فـي بــيــان  تــســجـــيل حــالــة وفــاة
بـفـيـروس كـورونـا لـشـاب يبـلغ من
الـــعــمــر خـــمــســا وثـالثــ عــامــا
مــشــيــرا الى أن (الــوفــاة نــتــيــجـة
سـاللـــة مــتـــطـــورة).وكـــان اطـــبــاء

عــراقـيـون اشــاروا أن (الـفـايـروس
ـعـروف بـ كـوفـيـد 19عـلـى انواع ا
ثـالثـــة هي اي بي سي الفــتـ الى
ـرض الـذي دخـل الـعـراق هو ان (ا
سـي االضــــــــعـف من بــــــــ هـــــــذه
االنـواع) . ودعا مـقرر خلـية االزمة
الـنيـابيـة الى اعـادة النـظر بـحظر
الـتـجول اجلـزئي والـعمـل باحلـظر
الـكامل بعد ارتفاع حاالت االصابة
بــــــكــــــورونــــــا وعــــــدم االلــــــتــــــزام
بــالـتـوصـيـات الــوقـائـيـة من خالل
ـــــواطـــــنـــــ بـــــاعـــــداد خــــــروج ا
كـــــبــــيــــرة.وقــــال الــــنــــائب جــــواد
ــوســوي في بـيــان امس (نــظـرا ا
الكــــتــــشــــاف اعــــداد كــــبـــيــــرة من
ـرض ـشـتــبه بـهم  ــصـابــ وا ا
الـكورونـا  وعدم االلـتزام بـاحلظر
الـــــــصـــــــحي اجلـــــــزئـي وخــــــروج
ــواطــنــ بــاعـداد كــبــيــرة بـدون ا
االلـــتــزام بــتـــعــلــيــمـــات الــوقــايــة
الـصـحـيـة وسـيـاسـة الـتـبـاعـد بـ
االشــخــاص ادعـو وزارة الــصــحـة
والـبـيئـة وخلـيـة االزمة احلـكومـية
والـلجنة الـعليا للـصحة والسالمة
الـوطـنيـة العـادة النـظـر بقـرار فتح
احلـــظــر جـــزئــيـــا واعــادة الـــعــمل
بــاحلــظــر الــصــحي الــكــامل).كــمـا
طــالب (بــالــتـشــديـد عــلى االلــتـزام
بـــاجــراءات الـــوقــايــة واحلـــمــايــة
الـــصـــحـــيـــة وان يـــكـــون احلـــظـــر
اجلـزئي بـفتـرة التـتجـاوز اليـوم
اســـبــوعــيـــا مع االلــتـــزام الــكــامل
بـتعلـيمات وزارة الصـحة للـحماية
والـوقايـة الصحـية).ولوحت خـلية
واجهة األزمة احلكومية اخلاصة 
جــائــحــة مــرض كــورونــا بــعـودة
فــرض احلــظــر الــشــامل فـي حـال
صاب بالفايروس ارتفاع اعداد ا
وخــرق احلــظـر.وكــان وكـيل وزارة
الـــصــحــة حــازم اجلــمــيــلي شــدد
اخلــمــيس عـلـى أن إعـادة احلــظـر

الـشامل بات (امرا قريـبا ومحتمال
جــــــدا بـــــســـــبـب عـــــدم االلـــــتـــــزام

باإلجراءات الوقائية).
وأعــلـنت دائـرة صـحـة الـنـجف عن
شـفـاء تـسـعـة مـصـابـ بـفـايروس
كــورونــا.وقـالت الــدائـرة في بــيـان
امـس  إن (تـــــســــعـــــة من مـــــرضى
كـــورونـــا تــشـــافــوا وخـــرجــوا من
مـستشفى احلكيم العام).يشار إلى
ان دائـرة صحة النجف أعلنت في
وقـت ســابـق من امس اجلـــمـــعــة
(عـن إصابة خـمسة أشـخاص جدد

ستجد). بكورونا ا
وســجـلـت دائـرة صــحـة الــبـصـرة
اصـــابــتــ جــديــدتــ بــكــورونــا
لـتـرتفع اعـداد االصـابات الى 296
فــــيـــمـــا اشـــارت الى تـــمـــاثل اربع
حـاالت للشفاء الـتام لترتفع حاالت
الــشــفــاء الى  142 حــالــة. وقــالت
الــدائــرة فـي بـيــان اطــلــعت عــلــيه
وقف الوبائي (الزمان) امس إن (ا
حملـافظـة البـصرة اخلـاص بحاالت
مـرض الـكـورونـا لـيوم 24 نـيـسان
ـــوجـــبـــة اجلـــاري هـــو احلـــاالت ا
اجلـديدة 2) مـراجع للـمؤسسات
الـصحيـة) واحلاالت التي تـماثلت
لــــــلـــــشـــــفـــــاء اجلـــــديـــــدة  4 دون
وفـــــيـــــات).وأوضـــــحـت أن (عــــدد
ـوجـبـة التـراكـمـية 296 احلـاالت ا
مــنـهـا  17 وفــيـات+ 142 شــفـاء +
 137 قــــــــيــــــــد الـــــــعـالج وعـــــــدد
فــــحــــوصـــات  PCR لــــلــــحـــاالت
ـشـتبه بـهمـا في مخـتبـر الصـحة ا
الــعــامــة في الــبــصـرة  165وعــدد
ـرسلـة الى مـخـتـبر الـفـحـوصـات ا
مـديـنـة الـطب  187 والـفـحـوصـات
اخملـتـبـرية اإلجـمـالـية  352 وعـدد
فــــحــــوصـــات  PCR لــــلــــحـــاالت
ـــشــتــبـه بــهم الـــتــراكــمي 5667 ا
وعـدد الفحـوصات اخملتـبرية التي
لـم تظـهر نـتـائجـهـا من بغـداد حلد
االن 746). وكـــانت خــلــيــة األزمــة
ــواجــهــة احلـــكــومــيــة اخلـــاصــة 
جــائـحـة مـرض كـورونـا قـد لـوحت
امـس بـــــعــــودة فـــــرض احلـــــظــــر
الـــشــامل في حــال ارتــفــاع اعــداد
ـــصـــابـــ بــالـــفـــيـــروس وخــرق ا
احلـظـر.وقـال عـضـو خـلـيـة األزمة
مـديـر صحـة الرصـافة عـبد الـغني
الـسـاعـدي في تـصـريح صـحـفي 
ــؤشـرات واالرقـام تــظـهـر أن إن (ا
هـنـاك اسـتقـرارا وبـائـيا لـكـنـنا لم
ــنــطـقــة اآلمـنــة حـتى نــدخل الى ا
اآلن) مـشددا عـلى أن (يكـون هناك
حـذر وترقب وعدم تهاون أمام هذا
الــفــيـروس ألنه مــا زال فـعــاال ومـا

زال قادرا على االنتشار). 
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ناسبة نفسها.  وتبادل عباس با
ة  الـتهاني كـا اجلانبـان خالل ا
ــولى عـز والـتــبـريــكــات داعـ (ا
وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل
عـــلى الـــبــلـــدين و شـــعـــبــيـــهـــمــا
ـزيــدٍ مـن االزدهـار الــشــقــيــقــ 
والتقدم) وأعربـا  عن أملهما بأن
(بــتـــجــاوز الـــعــراق وفــلـــســطــ
وسائر البلـدان أزمة وباء كورونا
وعودة كافـة األمور إلى طـبيعـتها
ا فـيه اخلـيـر للـبـشـرية جـمـعاء)
مـــؤكـــدين (أهـــمــيـــة الـــتـــنــســـيق
ــشــتــرك لـــتــرســيخ والــتــعـــاون ا
ـنطـقة). االستـقرار والـسالم في ا
وتـلـقى صـالح اتـصـاالت هـاتـفـيـة
ـصري عـبـد الفـتاح من الرئـيس ا
الـســيــسي والـعــاهل الــبـحــريـني
لـك حمـد بن عـيـسى بن سـلـمان ا
آل خلـيفـة وأمـير قـطر  تـميم بن
ــنـاســبـة حــلـول حـمــد آل ثـاني 
ـــبــارك.وأعــرب شــهـــر رمــضــان ا
الـــزعــمـــاء الـــثالثـــة عن (خـــالص
تــهــانــيــهـم وأطــيب أمــنــيــاتــهم 
لـرئـيس اجلـمـهـوريـة) داعـ الـله
ـنّ عـلى سـبــحــانه وتــعـالى أن (
الــــشـــعب الــــعـــراقـي بـــالــــرفـــعـــة

والـسـؤدد والـرفـاهـيـة واخلالص
ـســتـجـد). في من وبـاء كــورونـا ا
ـــقــابـل شــكـــر صـــالح الـــرئــيس ا
ـصـري ومـلك الـبـحريـن وأمـير ا
قــطـر عــلى مــشــاعــرهم األخــويـة
وهـنــأهم بـحــلـول شــهـر رمــضـان
( مــتــمــنــيــاً لألشــقـاء في ــبـارك ا

زيد من مصر والبحرين وقطر ا
التـقدم واالزدهـار) مؤكـداً (حرص
العراق عـلى تعـزيز آفاق الـتعاون
ـــــواجــــهـــــة األزمــــات الـــــبــــنـــــاء 
نطقة ال والتحديات الراهـنة في ا
سـيـمـا جـائــحـة كـورونـا والـسـبل
ـكـافــحـتــهـا واحلـد من الـكــفـيـلــة 

انتـشـار هـذا الوبـاء).بـدوره تـلقى
كـلف  مصـطفى رئيس الـوزراء ا
الكاظمي  اتصاالً هاتفياً من ملك
الــــبــــحــــريـن   عــــبــــر خـالله عن
(خالص تهانيه بتـكليف الكاظمي
تـــشــكـــيل احلــكـــومـــة وامــنـــيــاته
للـعالقات بـ الشـعبـ والبـلدين

ــزيـد مـن الــتــطـور الــشــقــيــقــ ا
والـتـعــاون) بـحـسـب بـيـان صـادر
ــــكـــــتب االعالمـي لــــرئــــيس عن ا
ــكـلـف تـلــقـته (الــزمـان) الـوزراء ا
امس اضـاف بـأن  الكـاظـمي عن(
ـمــلــكــة الـبــحــرين مــلــكـا شــكــره 
وحــكـــومــة وامـــنــيـــاته لــلـــشــعب
الــبــحـــريــني الــشــقـــيق بــاخلــيــر

واالزدهار ).
ـقـراطي ووجه زعـيم احلـزب الـد
الكـردسـتـاني مسـعـود الـبارزاني
رســـاله  تـــهـــنـــئــة إلـى مـــســلـــمي
كـــردســتـــان والـــعـــراق والــعـــالم
ـنــاسـبــة حـلــول شـهــر رمـضـان
ـبارك. كـمـا هـنـأ رئـيس حـكـومة ا
االقــــلـــــيم مــــســـــرور الــــبــــارزاني
ـسـلـمـ في كـردسـتـان والـعـالم ا
بـاامــنــاسـبــة ِواشـاد بــدور رجـال
ـــتـــمــــيـــز في ــــاء وا الـــديـن الـــبـــنّ
ساعدة على تـفادي خطر تفشي ا
اجلـائـحـة الـوبـائـيـة.وحث رئـيس
حـكـومــة  كـردسـتــان رجـال الـدين
على (االسـتـمـرار بإسـداء الـنصح
لـلـمـواطـنـ وتـوعـيـتـهم حلـمـايـة

اجملتمع من اجلائحة الوبائية).
وكانت السـعوديـة وغالبـية الدول

العربية قد اعلنت  أنّ اجلمعة هو
غـرّة شـهـر رمـضـان بـعدمـا ثـبـتت
مسـاء اخلـمـيس رؤيـة هالل شـهر
الصوم الذي يحـلّ هذا العام على
سـلـمـ في الـعالـم أجمع وسط ا
ـــفـــروضـــة الحـــتـــواء الـــقـــيـــود ا

 . ستجدّ فايروس كورونا ا
ـلـكي الـسـعـودي ونـقل الـديـوان ا
عن دائـــرة األهــلّـــة في احملـــكـــمــة
العـليـا أنّه (ثبت بـشهـادة عدد من
الشـهود الـعـدول رؤية هالل شـهر
ــبـارك هـذه الـلــيـلـة في رمـضـان ا
ــراكــز). عــدد من احملـــافــظــات وا
وأعـلنـت غالـبـيـة الـدول الـعـربـية
ا فـيـهـا مـصر وسـوريـا ولـبـنان
واألردن واألراضي الـفـلـسـطـيـنـية
والــــعــــراق الـــكــــويـت واإلمـــارات
والـــبـــحــــرين وقـــطـــر واجلـــزائـــر
وتـونس وليـبـيـا أنّ اجلـمـعـة هو
ــقـابل أول أيـام شــهـر الــصـوم.بـا
ـغرب والـسودان وسـلطـنة أعلن ا
ـكمّل عمـان أنّ يـوم اجلمـعة هـو ا
لــلــثالثـــ من شــعــبــان وأن يــوم
الـــســبـت هـــو األول من رمـــضــان
ـا اعلـنه السـيسـتاني في اسوة 

النجف.
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أعلنت هيئة النزاهة العامة عن
أوامـــر الـــقـــبض واالســـتـــقــدام
الــصــادرة بــحـق مــتــهــمــ من
الــدرجــات الــعــلــيــا واخلــاصــة
الــصــادرة خـالل شــهــر شــبــاط

اضي. ا
وكـشـفت دائرة الـتـحقـيـقات في
الــهـــيــئـــة عن (صــدور 70 أمــر
قــبض واسـتــقـدام بـحق وزراء
وأعــضـاء في مــجـلـس الـنـواب
ومـحـافـظـ وأعـضـاء مـجـالس
مــحـافــظــات ومـديــرين عــامـ

فـــضالً عن وكـــيل وزيـــر; بـــنــاءً
عــلى قــضـــايــا حــقــقـت فــيــهــا

وأحالتها إلى القضاء).
وأوضــحت الـــدائــرة فـي بــيــان
تلـقته (الـزمان) امس أن (أوامر
الــقــبض واالســتــقــدام صــدرت
بحق خـمسـة وزراء منـهم وزير
حــالـي وخــمــســـة من أعــضــاء
مــجــلس الــنــواب مــنــهم ثـالثـة
حــالـيـون ووكــيل وزيـر سـابق
ِ وأربـعـة ِ سـابــقـ ومـحـافــظـ
وعــشـرين مــديــراً عـامــاً مــنـهم

  فضالً عن 33 تسـعة حالـيون
مـن أعـــــــــضــــــــاء مـــــــــجـــــــــالس

احملافظات).
ـــعـــهـــد الــقـــضـــائي ويـــنـــظم ا
بـــالــتــعــاون مع عـــمــادة كــلــيــة
الـــقــانــون في جـــامــعــة بــغــداد
محاضرات تخصصية في مادة
الـقــضـاء الــدسـتـوري لــتـهــيـئـة
مـالك قــضـائـي مـتــخــصص في

القضاء الدستوري.
ــركــز وذكــر بــيــان صــادر عن ا
االعـالمي جملـــــلـس الــــقـــــضــــاء
االعلى تـلقـته (الزمان) امس أن
(احملـــاضـــرات تـــشـــمل قـــضــاة
الصنف االول ومن كافة محاكم
االسـتـئنـاف  بـغيـة تـهيـئـة كادر
قضائي مـتخصص فـي القضاء

الدستوري).
فــيـمــا كـشف وزيــر الــتـخــطـيط
نـوري الـدلـيـمي عن أن إجـمالي
ـــــوظـــــفــــ قـــــيـــــمـــــة رواتـب ا
ـتقـاعدين والـرعايـة يتـجاوز وا
 50 مليار دوالر سنوياً مؤكداً
ضرورة العـمل على حتويل 10
ـئة من هـذا االنـفـاق لـصالح بـا

االنتاج احمللي.

وقـــال الـــدلــيـــمي فـي تــصـــريح
صـــحــفـي إن (إجــمـــالي قــيـــمــة
ــتـقـاعـدين ـوظـفـ وا رواتـب ا
والـرعايـة االجتـمـاعيـة يتـجاوز
اخلـمسـ ملـيـار دوالر سنـوياً
ويــعـتــمـد فـي تـغــطـيــتـهــا عـلى

إيرادات تصدير النفط).
ــــئـــة  من وأضـــاف أن (90 بـــا
قـــيـــمــــة الـــرواتب يــــنـــفــــقـــهـــا
ــسـتــفــيـدون عــلى الــبــضـائع ا
مـنـها ـئة   ـسـتوردة و32 بـا ا

شروبات). على الغذاء وا
مـــشـــيـــراً إلى أن (هـــذا يـــعـــني
خـــروج من  40 مــــلـــيـــار دوالر
سـنــويـاً من إنـفـاق الـدولـة إلى

خارج البالد لالستيراد).
وتــابع الــدلــيـمي أنـه (ال بـد من
ـئـة الـعـمل عـلى حتـويل 10 بـا
سنـويا من هـذا االنفـاق لصالح
ــــــقـــــابل االنـــــتــــــاج احملـــــلي 
تـخــفـيض نــفـقــات االسـتــيـراد
والـــــــبـــــــدايــــــــة من الـــــــغـــــــذاء
ــشـروبــات) مـشــيـراً الى أن وا
(الــزراعـة هي مـن تـقـود عــجـلـة
ـــســتــدام الـــتــنـــمــيـــة واحلل ا

بتفعيل دور القطاع اخلاص).
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ـرجع الـديـني عـلي اعـلن مـكـتب ا
السيسـتاني ان اليـوم السبت هو
ـبـارك اول ايـام شــهـر رمـضــان ا
وقـــال بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان)
اخلـمـيس انه (لـم تـتم رؤيـة هالل
ـبـارك بعـد غروب شهـر رمـضان ا
اخلميس  29 شعبـان في العراق
ـنــاطق) واكـد ان ومـا حــوله من ا
(يوم امس اجلمعة اخر ايام شهر
ـعــظم ويـكـون الـسـبت شـعـبـان  ا
اول ايـــام رمـــضــــان الـــفـــضـــيل)
واضـاف (نـسـأل الــله انه يـجـعـله
سلم شهر خير وبركة جلميع ا
ويـوفـقــهم الداء صـيـامـه والـقـيـام
ـا ســيــرضى انه الــســمـيع فـيـه 

اجمليب).
ووجه رئــــيس حـــكــــومـــة إقــــلـــيم
كردستان مسـرور بارزاني تهنئة
ـــســـلـــمـــ فـي كـــردســـتــان إلى ا
ـنــاسـبــة حـلــول شـهـر والـعــالم 

بارك. رمضان ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ـــــســـــلـــــمـــــ في (أتـــــوجـه إلى ا

كردستـان والعالم أجـمع بأصدق
الــتــهــانـي والــدعــوات الــقــلــبــيــة
ـنـاسـبـة حـلـول شـهر اخلـالصـة 
ـبــارك سـائالً الــله عـزَّ رمـضــان ا
ّـن عـــلـــيـــكم بـــاخلـــيـــر وجلَّ أن 
والـرحــمـة والــبـركــة وأن يـتــقـبل

صيامكم وقيامكم).
ــنـاســبـة واضـاف (انــتـهــز هـذه ا
باركـة ألتقـدم بوافر الـشكر إلى ا
رجـال الـدين في إقــلـيم كـردسـتـان
ـا لـعـبـوه من دور بـنّـاء ومـتـمـيـز
ــــســـاعــــدة عـــلـى تـــطــــبـــيق في ا
اإلجراءات الـوقائـية والـتعـليـمات
الصحـية وأهـيب بهم االسـتمرار
بــإســـداء الــنــصـح لــلــمـــواطــنــ
وتـوعـيـتـهم حلـمـايـة اجملـتـمع من
اجلـائــحــة الـوبــائـيــة أســأل الـله
تـعــالى أن يـهل الــشـهـر الــفـضـيل

على اجلميع باخلير والسداد).
كــمــا وجــهت الــرئــاســات الــثالث
الـــتــــهـــاني لــــلـــشـــعـب الـــعـــراقي
ناسبـة وباركت له قدوم الشهر با
الـفـضـيل وابـتــهل رئـيس مـجـلس
الـنــواب مـحـمــد احلـلــبـوسي الى
ن عـلى بــلـدنـا وامـتـنـا الـله ان (

والعالم بكشف هذه الكربات).

فـيـمــا تـبـادل رئـيس اجلــمـهـوريـة
برهم صـالح مع الرؤسـاء والقادة
ـنـاسـبـة حـلـول الـعـرب الـتـهــاني 
ـبـارك. وبـحـسب شـهـر رمـضـان ا
بيـانات رئـاسيـة تلـقتـها( الـزمان)
امس فقد صـالح  اتصـاالً هاتـفياً
من ولي عهد أبوظبي نائب القائد
سـلحة محمد بن األعلى للقوات ا
زايـــد آل نــهـــيـــان أعــرب االخـــيــر
خاللـه  عن خـــــالـص تـــــهـــــانـــــيه
وأمنـيـاته الـطيـبـة لصـالح داعـياً
نّ (الــله ســبــحــانه وتــعــالى أن 
عـلـى الـشــعب الـعــراقي بــالـتــقـدم
واالزدهــار وأن يـحــفــظه مـن شـرّ

ستجد). وباء كورونا ا
بدوره شـكـر رئـيس اجلمـهـورية 
ابن زايد عـلى مـشاعـره الصـادقة
وهــنــأه بــحــلــول شــهــر رمــضــان
ـبــارك مـؤكــداً (حـرص الــعـراق ا
واجهة على تعزيز آفاق التعاون 
األزمات والـتـحـديـات الـراهـنة في
نـطـقة ال سـيـما جـائـحة كـورونا ا
ـــا يــــحـــفظ صــــحـــة وسالمـــة و
ـنــطـقــة والـعـالـم). كـمـا شـعــوب ا
تلـقى  صـالح اتصـاالً هـاتفـياً من
الـرئــيس الـفــلـســطـيــني مــحـمـود

`zUBMÐ bÒOI² « vKŽ Y×¹  WOFłd*« q¦2

WO×B «  UN'«  «œUý—≈Ë

شـــامـــيــر ( الـــيـــهـــود ديـــانــتـــهم
وتاريـخهم ) وهـو بحث تـاريخي
سيـاسـية إلسـرائـيل شاحـاك كـما
تـرجـمت سـيـرة ( كـارل غـوسـتاف
يونغ) عـالم النـفس الكـبيـر والتي
حتكي عن حياته العملية وليست
الـشـخـصـيـة كـمـا تـرجـمت روايـة
شـعــريـة عــنــوانـهــا ( بـحــار جـبل
طــــارق) .و تــــرجــــمت لــــلــــكــــاتب
الــــزجني األمــــريـــكـي ( جـــيــــمس
بـولــدوين) مـجـمــوعـة قـصــصـيـة
اسـمــهــا ( أحــزان سـونـي) والـتي
تتـطرق لـواقع الزنـوج في أمريـكا
.كـمــا تــرجــمت روايـة ( الــفــنـدق)
آلرثـــر هــيـــلـي .كــمـــا شـــاركت في
ـؤتـمـرات والـندوات الـعـديـد من ا
وفــــرق الــــعــــمـل االقــــتــــصــــاديـــة
والسـيـاسـية واألدبـيـة والـثقـافـية
في داخل الـعراق وخـارجه. خالل
فــتـــرة احلــصـــار عــلـى الــعــراق 
دعــــيـت لــــتــــقــــد الــــعــــديــــد من
احملـــــــاضـــــــرات والـــــــبـــــــحـــــــوث
والــــــــدراســـــــــات في مـــــــــحــــــــافل
الـدولـيـة.وهـي عـضـو في االحتـاد
العام لألدباء والـكتاب في العراق
وعــــضــــو مــــؤسـس جلــــمــــعــــيـــة
الــنــاشــرين الــعــراقــيــ وعــضــو
ـرأة الــثــقـافي ـنــتــدى ا مـؤسـس 

وعضو احتاد الكتاب العرب.

ية ولهـا روايات عدة منها والعا
(لـــــــو دامـت األفـــــــيـــــــا) (ذاكــــــرة
) و(دوامة دارات) (أحببتك طيفاً ا
الرحيل). ونحو  26 كتابا باللغة
عمالً اإلنـكـلـيــزيـة. و أكـثـر من 18
مـــــتـــــرجـــــمــــاً مـــــنـــــهـــــا ( بــــوش
اإلمبراطـور) وهو بـحث سياسي
اقـتـصـادي ألنـدريه غـونـدر فـرانك
نشرعلى حلقات يومية في جريدة
اجلمـهـوريـة ببـغـداد سـنة 1993
(األخـضـر واألسـود ) جلـان بـيـيـر
( أزهار اجلليل ) وهي شوفينمان
مـــقـــاالت ســـيـــاســـيــة إلســـرائـــيل

دراستـهـا الـثانـويـة في اإلعـدادية
ـركـزيـة لـلـبنـات. وحـصـلت عـلى ا
الــبــكـالــوريــوس بــاالقــتـصــاد من
جـامـعـة بـغـداد عام  1966ونالت
الـــــدبــــــلـــــوم الـــــعـــــالـي في األدب
الـفرنـسـي عام  1970من جـامـعة
بـواتــيي وعــمـلت فـي الـعــديـد من
الـوظـائف بـيـنـهـا مجـلـس البـحث
الــــعـــلــــمي لــــلــــمـــدة من (1974-
1979) ومـــــديــــــر اول الـــــدائـــــرة
االقـتـصـاديـة في االحتـاد الـعـربي
لـلـصــنـاعـات الــغـذائـيـة ( 1979-
1984) وعـضـو هـيـئة حتـريـر في
مــجـلــة (الــصـنــاعــات الـغــذائــيـة)
(1980- 1984) وعُــيـنـت مــديـرا
عـــامـــا لـــدار الـــكــــتب والـــوثـــائق
(1997- 1998) ورئــيس حتــريـر
جـريـدة بـغـداد اوبـزرفر ( 1998-
2003) وشـاركت في الـعـديـد من
الدراسـات االقـتصـاديـة ودراسات
اجلــــــــدوى فـي حـــــــقــــــــول نــــــــقل
الــتــكـــنــولــوجــيـــا والــصــنــاعــات
الـغــذائـيــة وتـلــوث الـبــيـئــة. كـمـا
نــشـــرت الــعـــديــد مـن الــدراســات
والـبحـوث والـتـراجم في اجملالت
تـخـصـصـة مثل مـجـلـة الـنفط و ا
الـتــنــمـيــة  ومـجــلـة الــصـنــاعـة 
ومـجـلــة الـصـنــاعـات الـغــذائـيـة 
والــصــحف واجملـالت الــعــراقــيــة
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نعت االوساط الـثقافـية العـراقية
ـــغـــتـــربـــة نـــاصــرة الـــروائـــيـــة ا
وت فجر السعدون الـتي غيبهـا ا
امس اجلـــمـــعـــة في الـــعـــاصـــمــة
االردنية عـمان حيث مـقر اقامـتها
ـــهــلــهــا أثــر مــرض عـــضــال لم 
طـــويـال.و أكـــد وزيــــر الـــثــــقـــافـــة
والـســيـاحــة واآلثـار عــبـد األمــيـر
احلــمــدانـي في نــعــيـه لــلــراحــلــة
بـــأنــهـــا(تـــعــد أحـــدى الـــعالمــات
ـضــيـئــة في مــجـالي الــتـرجــمـة ا
والـــروايــــة وأدارت الـــعــــديـــد من
ن ـــؤســـســـات الـــثـــقــافـــيـــة و ا
شهـد الثقافي ساهمنّ في إثـراء ا
فــي الــــــــــعـــــــــــراق والـــــــــــعــــــــــالـم
ـلـتـقى الـعـراقي الـعـربي).ونـعى ا
لــلـــثــقـــافــة والـــفــنــون فـي عــمــان
الراحلة مـؤكدا انهـا (أحد اعمدته
الـبـارزة ) ســائال (الـلـه تـعـالى ان
يــــتـــغــــمـــدهــــا بــــواسع رحــــمـــته
ورضوانه ويلـهم ذويها وزمالءها

ومحبيها الصبر والسلوان) .
والـراحــلـة من مـوالــيـد مـحــافـظـة
واسط عام  1946 تلقت تعليمها
ـتــوسط في الــقـسم االبـتــدائي وا
ــدارس الــراهـبــات في الــداخــلي 
الـبـاب الـشـرقي بـبـغداد. وأكـمـلت
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ناصرة السعدون 

غربية ثم شـمالية غربـية نشطة
ـدن كـافـة ومـثـيـرة لـلـغـبار في ا
تـــمــيل الـى الــهـــدوء لــيـال لــكن
ـوج ليل الـبحـر يـستـمـر نشط ا
الـسبت) مـبـيـنـا ان (طـقس غـد
األحد  سيشهد استقرار الرياح
عـلى االجتـاه الشـمـالي الـغربي
وتــكـون خــفــيـفــة الى مــعـتــدلـة
الــســرعــة مــصــحــوبــة بــغــبــار
خــفــيف). ولــفت الى ان (هــنـاك
فـرص امـطـار تـكـون قـلـيـلـة لكن
تــســـتــمــر فـي  دهــوك وشــمــال
ـنخـفض جاف اربيل فـقط الن ا
ــيــزه هـــو انــحــدار واهم مـــا 
الــضـــغط الــعــالـي الــذي يــولــد
نـشـاطـا بـالــريـاح الـسـطـحـيـة)
وتـابع ان (الـتـقـلـبات واردة في

درجات احلرارة).
ـــنـــخــفض يـــبــدأ مـــؤكــدا ان (ا
بــاالنــحــســار تــدريــجــيــا خالل
الــلــيل وتــبـدأ درجــات احلـرارة
بـــــاالنــــخــــفـــــاض يــــوم األحــــد
والــــرجــــوع الى مــــعــــدالتــــهــــا

العامة).
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رجـح مـتـنــبىء جــوي ان يـكـون
طـقس الــيـوم الـسـبت في اغـلب
مــــنــــاطـق الـــبـالد مــــتــــذبــــذبـــا
مــصـحــوبــا بـعــاصــفـة شــديـدة
مـثـيـرة للـغـبـار تتـسـبب بـتردي
الــرؤيـة االفـقــيـة. وكـتب صـادق
عــــطـــيـــة فـي صـــفــــحـــتـه عـــلى
الـفيـسبـوك ان (الـبالد تتـعرض
ــنـخــفض يـطــلق عــلـيه الــيـوم 
اخلــمــاســيــني اجلــاف يــســبب
نــشـاطــاً بـالــريــاح الـســطـحــيـة
اجلنـوبيـة في اماكن عـديدة من
مـدن البالد ويـتـركز نـشاطه في
الــغــالب وسط الــبالد والــفـرات
االوسط اضافة الى السليمانية
وكركوك واربيل حتـديدا لتصل
ســرعـة هـبــات الـريـاح الى -80
ـا  90 كـيـلـو مـتـرا بـالـسـاعـة 
يؤدي الى تـردي الرؤية االفـقية
كــثــيــرا) وأضــاف ان (الــريــاح
تتـحول تدريـجيـا خالل ساعات
ـــســـاء الى نـــهــــار الـــســـبت وا
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انــــــطالقــــــاً من واجــــــبه الــــــوطـــــني
ـفاصل واالنسـاني وباعـتبـاره أحد ا
األساسـية لـلدولـة العـراقيـة ومع بدء
جائحة كـورونا وشيوعـها في العالم
أجـمع ودخولـهـا الـعراق بـدأ مـجلس
الــقـضـاء األعــلى بـإصــدار حـزمـة من
الــقــرارات واالجــراءات الــتي تــهـدف
لــلــحـــد من انــتـــشــار اجلـــائــحــة في
الـعـراق مـتـحـمالً مـسـؤولـيـة حـمـايـة

اجملتمع. 
ومع إعالن احلــــكـــومـــة خــــطـــطـــهـــا
ـواجـهـة الـوبـاء عـبـر مـنع الـتـجوال
أصدر اجملـلس األعلى بـيانـاً دعا فيه
اجلهات األمنـية بكافة عـناوينها الى
ضرورة تنفيذ إعـمام مجلس القضاء
ــــــؤرخ في  8 آذار 2020 االعــــــلـى ا
والـذي نص عــلى "اتـخـاذ االجـراءات
الــقــانــونــيــة بــحق كل من ?يــخـالف
تعـليـمات خلـية األزمـة بالـقبض على
كل من يــــخـــالف حــــظـــر الـــتـــجـــوال
ويـسـتـهـ بـخـطـر انـتـشـار فـايروس
كورونا وكل من يشجع االخرين على

االستهانة بهذا اخلطر".
ووجـه اجملـــلـس في بـــيــــان (قـــضـــاة
الـتحـقـيق اخلـفر بـتـوقيف اخملـالـف
لــلــقــانــون وإحــالـــتــهم لــلــمــحــكــمــة
اخملــتـصــة إلجـراء مـحــاكـمــتـهم وفق

القانون).
وانـطالقــاً من حـرصـهــا عـلى سالمـة
ـشار ـواطـنـ والـتـزامـاً بـالـقـرار ا ا
الــــــيه شــــــرعت عــــــدة مـــــحـــــاكـم في
مـحافـظات الـعـراق بتـوقـيف عدد من

اخملالف لقرار حظر التجول.
وفي ضـوء التـحـديـات الراهـنـة التي
يعيشها العالم من أزمة وباء كورونا
نــاقش مــجـلـس الـقــضــاء األعـلى في
جـــلـــســتـه الــســـابـــعـــة لـــعــام 2020
ـنــعــقــدة حـضــوريــا والــكـتــرونــيـا ا
وافق 15 اذار صبـيـحة يـوم االحـد ا
ــاضي بــرئــاســة رئـــيس مــحــكــمــة ا
الــتــمـــيــيــز فـــائق زيــدان االجــراءات
االستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل

مخاطر فايروس كورونا.
وقـد شهـدت اجلـلسـة حـضور كل من
نــائب مــحــكــمــة الــتــمـيــيــز ورئــيس
االدعاء العام ورئـيس هيئة االشراف
القـضائي ورئيس مـحكـمة استـئناف
بـغـداد الــرصـافـة االحتـاديـة ورئـيس
مـحــكــمـة اســتــئـنــاف بــغـداد الــكـرخ
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االحتـاديـة والسـادة الـقـضـاة رؤساء
الــهــيــئــات في مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز
ـــدراء الــــعـــامـــ في االحتـــاديـــة وا
االدارة الـــعـــامـــة جملـــلس الـــقـــضـــاء
االعـلى نـاقــشـوا خاللـهـا االجـراءات
االستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل
خملاطر فايـروس كورونا حيث خوّل
اجملـــلس الـــســــادة رؤســـاء مـــحـــاكم
االســتـــئـــنـــاف بــاتـــخـــاذ االجــراءات
نـاسبة كل حـسب ظروف احملـافظة ا
التي تـقع فيـها محـكمـة االستـئناف".
ـدراء العـام في االدارة كمـا خول ا
العامة الـتابعة له بـاتخاذ االجراءات
ا يـكفل عدم ناسـبة  االستثـنائيـة ا
ـواطـن وبـالوقت تـعطـيل مـصالح ا
نـفسه الـقضـاء عـلى مخـاطـر انتـشار
الــفـيــروس وتـقــلـيص الــدوام حـسب

ظروف العمل.
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وكان مجـلس القضـاء االعلى قد عمم
ــاضـي عــلى كــافــة بــتــاريخ 8 اذار ا
احملاكم باتخاذ االجـراءات القانونية
بــحق من يـخــالف (تــوصـيــات جلـنـة
خـليـة األزمـة) بخـصـوص االجراءات
ـتـخـذة للـحـد من انـتـشـار فـايروس ا

كورونا.
وفـي ســـيـــاق مـــتــــصل وجه االدعـــاء
الــعــام في مــجـلس الــقــضــاء األعـلى
اجلـهـات األمنـيـة بـاتـخـاذ اإلجراءات
القانونية بحق أصـحاب الصيدليات
واد ذاخـر الـتي رفعـت األسعـار ا وا
الطبيـة بعد انتشـار فايروس كورونا

في العراق.
حـــيث أوعـــز رئـــيس االدعـــاء الـــعــام
الــقـــاضي مــوفـق مــحـــمــود مـــحــمــد
اجلـهـات األمنـيـة بـاتـخـاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيـة بـحق أغـلب الـصـيـدلـيات
ــذاخـــر الـــتي ضـــاعـــفت اســـعــار وا
الـكمـامات واالدويـة ومـواد  التـعـقيم
مستـغلة تـفشي فايـروس كورونا في

البلد.
وضمن اخلطط التي وضعها مجلس
الــقـــضــاء االعـــلى لــغـــرض تــنـــفــيــذ
تــوجـيــهـات خــلـيــة األزمـة لـلــحـد من
انتـشـار فايـروس كـورونا ومن خالل
ـــبــاشــر بـــ مــجــلس الــتــنـــســيق ا
الـــقـــضــاء األعـــلى ووزارة الــصـــحــة
ووزارة الـداخـلـيـة / مـديـريـة الـدفـاع
ــدني الــعــامــة.  تـنــســيب مــفـارز ا
مـتخـصـصة مـن قبل الـوزارة لـغرض
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فــــحص وتــــشــــخـــيـص االصــــابـــات
احملــتــمــلـة وشــمل الــفــحص جــمـيع
الــســادة الـقــضــاة وأعـضــاء االدعـاء
ــنـــتــســـبــ ـــوظــفـــ وا الــعـــام وا
راجعـ في مقـر مجلس الـقضاء وا
األعــلى واحملــاكم كــافــة وقــام فـريق
ــديــريــة الــدفـاع الـ CBRNالــتــابع 
ـدنـي الـعـامـة بـتـعـفـيـر بـنـايـة مـقـر ا
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى ومــحــاكم
االستنئاف كافة ودور القضاء حيث
ــفـارز  االتــفــاق عــلى بــقــاء تــلك ا
عـامــلـة في مــجـلس الـقــضـاء األعـلى
ورئـاسـات محـاكم االسـتـئـناف ودور
الــقــضــاء لأليــام الــقــادمــة حتــســبـاً

حلدوث أي طارىء.
كما انطلقت في مـقر مجلس القضاء
األعــلـى صــبـــيـــحــة يـــوم اخلـــمــيس
ــــاضـي أعــــمـــال ــــوافق  12آذار ا ا
ــرض فــايـروس ورشــة الــتــوعــيــة 

الكات اجمللس. كورونا اخلاصة 
وتـــأتـي الـــورشـــة ضــــمن تـــنــــفـــيـــذ
تــوجـيـهــات خـلــيـة األزمـة لــلـحـد من

انتـشار كورونـا ومن خالل التـنسيق
ـباشـر ب مـجـلس القـضـاء األعلى ا
ووزارة الـصحـة ووزارة الـداخـلـية /

دني العامة. مديرية الدفاع ا
يذكـر أن الورشـة التي تـستـمر لـغاية
احلادي والثالث من الشهر اجلاري
الكــات يــحـــاضــر فـــيــهـــا عــدد مـن ا
الـطـبـيـة الـعـامـلـة في وزارة الـصـحـة
وتـتـنـاول وبـاء فـايـروس كورونـا من
مــــخــــتـــــلف جــــوانــــبـه مع إحــــاطــــة
ـشـاركـ بـطرق الـوقـايـة الـصـحـية ا

رض. الكفيلة بتجنب ا
وشــــــدد اجملـــــــلس عــــــلـى اتــــــخــــــاذ
االجراءات القـانونية بـحق اخملالف
متنع عن تقد حلظر التجوال وا
ـصاب بـفايروس علـومات حول ا ا

كورونا.
وعــــــلى ضــــــوء ذلك أوعــــــز رئــــــيس
اجملـــلـس فـــائق زيـــدان الى مـــحـــاكم
ا التـحقـيق ومـكاتب االدعـاء العـام 
يـلي: اتــخـاذ االجــراءات الـقــانـونــيـة
ــادة 368من قـــانــون وفق أحـــكـــام ا

العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر
هــــــذا الــــــفــــــايـــــــروس من خـالل بث
الـشـائـعات الـكـاذبـة حـول االصـابات
رض أو االسـتـهزاء بـخـطورته أو بـا
ـواطـن عـلى الـتجـمـعات تـشجـيع ا
بأي شكل من األشكال والتي منعتها
جلـــنــة األمـــر الــديــوانـي بــالــرقم 55

لسنة 2020 .
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واتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـية بـحق
متنع عن صاب بالفـايروس وا ا
علومات الى اجلهات الطبية تقد ا
ـــعـــاجلــتـــهم والـــقـــيــام اخملـــتــصـــة 

باالجراءات الالزمة للحجر.
والــتــأكــيــد عــلى اجلــهــات األمــنــيــة
اخملتـصة عـلى تنفـيذ حـظر الـتجوال
بـشكـل كامل وإلـقـاء الـقبـض على كل
من يخالف ذلك بالتعاون مع احملاكم
اخلــافـرة الـتي ســوف تـتـابع تــنـفـيـذ

حظر التجوال.
وجـــاء ذلك خـالل اســتـــقــبـــال زيــدان
لوزيـر الـصحـة جـعفـر صادق عالوي

في مــكــتــبه صــبــيــحــة يــوم االثــنـ
اضي . وافق  16اذار ا ا

ـادة 368 ومن اجلــديـر بــالـذكــر أن ا
من قانـون العـقوبات رقم  111لسنة
 1969 نــصت عـلى عــقـوبــة احلـبس
مــــدة ثالث ســـــنــــوات بــــحـق كل من
يــرتــكب عــمـداً فــعالً من شــأنه نــشـر

مرض خطير يضر بحياة األفراد.
كـمـا اصـدر مــجـلس الـقـضـاء األعـلى
بتاريخ الـسادس من نيـسان اجلاري

بياناً قرر فيه:
ـــدد الــقــانـــونــيــة ايــقـــاف ســريــان ا
اخلــاصـــة بــالـــطـــعــون في االحـــكــام
والقرارات طـيلة فـترة تعـطيل الدوام
الـــرســمي ابـــتــداءً مـن تــاريخ /18/3
 2020 بـــســبب انـــتــشـــار فــايــروس
كـورونـا عـلى ان يـسـتـأنف سـريـانـها
في يــوم بــدء الــدوام الــرســمـي بــعـد

زوال احلظر.
واعتبار فترة تعطيل الدوام الرسمي
فــتــرة انــقــطــاع لــلــمــرافــعــة لــكــافــة

الدعاوى حل زوال السبب.

≈ŸUL²ł∫ مجلس القضاء األعلى يقرر إصدار حزمة من االجراءات التي تهدف للحد من انتشار كورونا

بغداد
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.. يـشحذ > الشحـاذ السيـاسي: ثوري متـمنطق أنـيق يلبس ربـطة عنق
فقط: السلطة والنفط!!

تسول بـالطرقـات ويشحـذ السياسي > الشحاذة مـستويـات:. يشحـذ ا
بالشعارات!!

.. لــله يـا ـواسـم تـشــكـيل احلــكــومـة >  تـنــشط األحــزاب بـالــشـحــاذة 
: وزارة!! محسن

>  اإلنتخابات مواسم شحاذة (اآليديولوجيات) للجماهير.
ـنصب ـال بالـكـرامة وا >  شحـاذ عـصرنـا: يشـحـذ الثـقـة باألقـنعـة وا

باإلحتيال!!
>  عــنـدمــا تــغـدو الــســلـطــة مــأوى الــشـحــاذين فــعــلى شـمــوخ الــدولـة

الســــــالم.
>  السياسي خارج السلطة يشحذ من الشعب وداخل

السلطة يتسيّد على الشعب!!
>  الـــســــــيـــاسـي الـــشــــــــــريف يـــطــــلب احلُـــكم
ـــعــايـــيـــر والـــســــــيــاسـي الــشـــــــحـــاذ يـــطــلـــبه

باحتـــــيال.

بغداد
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بيرق الوطنية وعلم العراقية هل يستمر الكاظمي بنشرهما في وزارته?
العقل الوطني والقلب العراقي هل يبقى الباعث والدافع حلكومته?

سلك صدر وا واطن الـعراقي هل ستكونـان االصل وا الوطن العراق وا
قصد في عمله ? والسبيل والهدف وا

ماء الفرات وأرض الرافدين هل يكونا النفس والروح لقيادته وادارته?
صطـفى الكـاظمي الـتوفيق والـسداد والـهدايه واالرشاد نسأله سـبحـانه 
ا واكب على ما أسلفنا مع مالحظة ان حتقيقه انتخابات عادلة وحرة طا
ـئة من الـناخـبـ الـعـراقيـ الـذين أمـتـنـعوا في ونـزيهـه سـتجـعل 70 بـا
ـشاركه في االنتـخـابـات السـابـقه عن الـذهـاب الى صنـاديق االقـتـراع وا
االنتـخابـات سيـشاركون  فـي االنتـخابات اجلـديده وبـالتـالي سيـكون في
ثلون آراء وأفكار وآهداف جديده ئة  نواب جدد  ان اجلديد 70با البر
ثلون هذه ئة النواب احلالي الذين  خالفاً ألراء وأفكار وأهداف 30با
ثـلون النـسـبه وسيـكـون اجلديـد من الـنواب ضـعف عـدد النـواب الذيـن 
احلـال وهـذا سـيـكـون غـايـة ال بد أن يـدركـهـا الـكـاظـمي وهـي غـايـة تزول
أمامها الـغايات فـحكومة  الـكاظمي حـكومة انتـخابات أوال ولـيس حكومة
خـدمـات أو ازمـات أو اصالحـات أوغــيـر ذلك فـجـمـيع
هذا ثانياً وتبقى االنـتخابات أوالً وقبل اجلميع واذا
حقـق الكـاظـمي حـكـومـة االنتـخـابـات فـهي الـطريق
لتحقيق جمـيع االهداف لكن ان لم يتحقق ذلك فال

 فائدة من الكـــل.

ø‚UHM « «–U*

ثـقـف ـكشـوف لـبـعض ا جَلَبَ إنـتـبـاهي موقـفـان من الـنفـاق الـواضح وا
واحملسوب عليهم وقسم من السـياسي وأذنابهم وبعض الالهث وراء
ـناصب وكذلك من عـامة النـاس الذين ليـست لهم مصـلحة إن أصحاب ا
ــنـصب هـذا أو ذاك ولـكــنه مـرض الـنـفــاق والـدونـيـة وبـلــهـجـتـنـا تـسـنم ا

الشعبية( اللواكة):-
نصب رئاسة الوزراء 1- فمنذ أن أُعلن عن تكليف محمد توفيق عالوي 
والــبـــعض من ـــثــقـــفــ وانـــصــافـــهم حــتـى إنــبـــرت بــعض األقـالم من ا
السـيـاسـيـ وأذنـابـهم ومن عـامة الـنـاس الـذين ال نـاقـة لهـم والجمل إن
أصبح هذا رئيس الوزراء أو ذاك إنبروا يكتـبون ويصفقون وظهروا على
ديح له ويـنعتـونه بنـعوت ويـصفـونه بصـفات هو ال الفضـائيـات يكـيلـون ا
يعـلم إنـها به ٠٠٠ جـاء ابو هـادي وذهب أبـو هادي٠٠٠ أبـو هـادي منـقذ
العراق وهو الذي سـوف يخلصـنا من الطبقـة الفاسدة ويـقيم دولة العدل
ـدينـة الفـاضـلة والـكل من هؤالء يـتوسل كي ـا يـشبه ا التي نـعيش بـها 
٠٠٠٠ لـكن وكم صعبة هذه الالكن ماأن وعود كلف ا ينال حظوة عنـد ا
أعـلن عالوي إنـسـحـابه و تـكـليـف الـزرفي حـتى قـلـبوا ظـهـر اجملن إلى
عالوي وبدات احلملـة عليه ٠٠ هذا ضـعيف ومتخـاذل وهذا ال يصلح أن
يقـود أربع بقـرات وإنه( اليـحل رجل الـدجاجـة) ومن األوصاف الـشـنيـعة
في القـبح والتي لـم يكن بـعضـها به  ودارت وجـهـتهم إلى الـزرفي ( أبو
نى ابـو جـعـفـر الـبـطل الذي رجـى وا جعـفـر) ٠٠٠٠ أبـو جـعـفـر األمل ا
ـرحـلـة األقـوى الذي ـلـيـشـيـات أبـو جـعـفـر رجل ا سـوف يـقـضي عـلى ا
سـيــقـضي عــلى الــفـســاد والـفــاسـدين ( ألن لـه خـبــره بـالــفـســاد وكـيف
سـيـتــعـامل مـع الـفـاســدين) ٠٠٠ عـاش أبــو جـعـفــر ٠٠٠٠ الـزرفي رجل
ووووو ولكن ماأن أنـسحب ابو جعفر وأعـلن رئيس اجلمهورية األقتصاد
عن تكلـيف مصطـفى الكاظـمي للـمنصب حـتى قام هؤالء ( بـفر السـتيرن
بــدون خــجل والمـــســتــحه)  وصــار الـــكــاظــمي إبن الـــشــطــرة الــهــمــام
ـناضل الـعتـيد الـذي وقف بوجه والصـحفي الالمع واألعالمي الـقـدير وا
انيا وإيـطاليا صدام متنـقالً من العراق إلى إيـران ومن كردستان إلـى أ
ثم الجـئـاً في الــسـويـد ولـنـدن ومـن الـنـعـوت مـاالتُــعـد والتُـحـصى وأدارو
ظهرهم للزرفي الذي صار إكسباير وبأنه ال يصلح لقيادة العراق ألنه لم
فكـيف به بأدارة الـعراق وهم باألمس يتمـكن من إدارة محـافظـة النـجف 
نـقذ واخملـلص أستـحضـر هنا كانـوا يصفـقون له وبـأنه أمل العـراق وا

بيتاً من الشعر يصف هؤالء:
رأيتُ البعضَ خداعاً إلى جانب خداعِ
يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي

٠٠٠٠٠٠
ن يديرون الوجه ٠ لستُ أدري أذا فشل الغريباوي في مهمته 

أقول لهم إستحوا وإخجلوا فالتأريخ اليرحم٠
الحـظـة الـثـانـيـة هي إتــفـاق كل رؤسـاء الـكـتل واألحـزاب الـفـاسـدة 2- ا
بزعاماتها ذات الوجوه الكاحلة سيئة الصيت الشيعية والسنيـة والكردية
عـلى تـرشـيح الـكـاظـمي وهم لم يـتـفـقـوا سـابـقـاً علـى أمـرٍ كهـذا إال عـلى

غا واإلمتيازات٠ الفساد والسرقة وتقاسم ا
بـعـد هــذا أقـول قــلـبي عـلــيك يـا وطــني وإنـني ال ارى صالح لــلـعـراق إال
بإزاحـة هـؤالء بـثورة شـبـابيـة شـعـبيـة عـارمـة تطـيح بـهذه
ـتـعــفـنــة بـإنــتـظــار اإلنـتــفـاضـة الـرؤوس الــفـاســدة ا
احلقيقة بقيـادة شجاعة وواعية بعـد إنتهاء الكورونا
ــنى٠٠٠٠ والبــد لــلــلـيل أن ــرجى وا ألنـهــا األمل ا

ينجلي٠٠٠ إلى ذلك اليوم.
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ركزية أصدرت احملكمة اجلنائية ا
فـي رئـــاســـة اســـتـــئـــنـــاف بـــغــداد
الرصافـة االحتادية حكـماً باالعدام
ـدان  ( وت (مـرت شـنقـاً حتـى ا
اثــنـ واحلــكم بــالــسـجـن خـمس
دان ثالث عن  ( عشرة سنـة (مرت
ـة قـتل مـالك روضـة ومـدرسة جـر
الـــنـــوارس االهــلـــيــة وزوجـــته في
منطقة حي القاهرة في العاصمة.
واكــد الـــقــاضي اخملـــتص بـــنــظــر
الـقـضـية فـي تصـريح أن (احملـكـمة
دعية باحلق استمعت الى افـادة ا
الشخـصي والتي ذكرت أن اجملنى
عــلــيــهـمــا والــداهــا يــســكـنــان في
الطابق العلـوي في دار تعود لهما
مــســتـــغــلــ الــطــابق االرضي من
قـبلـهمـا كروضـة ومدرسـة تدار من
قـبــلــهــمــا) ولـفــتت إلـى أنه (عــنـد
ذهابهـا الى دارهمـا وجدت والدها
مــــقـــتـــوالً ومـــرمــــيـــاً عـــلى االرض
ووالـــدتــهـــا مــقـــتــولـــة داخل احــد

الصفوف).
ويـــقـــول الـــقـــاضي إن (احملـــكـــمــة
استمـعت الى إفادة الـشهود الذين
قـالـوا بـأن اجملـنى عـلـيـهـمـا قـاموا
درسة وكان بأعمال ترميم لبناية ا

دان ـسـؤول عـلى تـلـك االعـمـال ا ا
ـــدان ــــقـــاول ومـــعـه شـــقـــيــــقه ا ا
واستمرت هذه االعمال لغاية شهر
تـــشـــرين الـــثــــاني من عـــام 2018
قاول دان ا حيث اشاروا إلى أن ا
بقي يتردد عـلى اجملنى عليه وفي
احد األيـام أخبـرتنا اجملـنى علـيها
(زوجته) ,بـوجود سـوء تفـاهم ب
زوجــــهـــا (اجملــــنى عــــلــــيه) وبـــ
دان) بـسبب سوء العمل قاول (ا ا
ــراقــبـة فــضالً عـن أن كــامــيــرات ا
ـدرسـة  رفـعـها من ـثـبـتـة في ا ا
ــــقــــاول) لــــغـــرض ــــدان ا قــــبل (ا

الصيانة ولم يتم اعادتها).
nA  dC×

وتـابـع أن "احملـكــمـة اطــلــعت عـلى
مــحــضــر الـــكــشف واخملــطط حملل
احلــادث وعــلى مــحــضــر الــكــشف
عـلى اجلـثث وعـلى مـحـضـر تـفريغ
الهواتف ومـحضر تفـريغ كاميرات
ـراقــبــة فـيــمــا وجـدت احملــكــمـة ا
تحصلة ركـزية األدلة ا اجلنائية ا
دان وفقا كافية ومقنعة  إلدانة ا
ــادة /406/1أ/ج/ح من الحـــكـــام ا

قانون العقوبات العراقي.
ـدانــ خالل مـرحــلـة وقـال احــد ا
التحقيق االبتدائي والقضائي بأن

(عمله هو مقـاول بناء منذ عشرين
عـامـاً وقـبل حـوالي ثـمانـيـة اشـهر
الك تعرف على اجملنى عليهما ا
لــــروضــــة ومـــدرســــة (الــــنـــوارس
االهلـيـة) حـيث اتـفق مـعـهـمـا على
ـدرسة تـرمـيم بنـايـتي الروضـة وا
بـدوره قام اجملـنى عـليه بـتـسلـيمه

مبـلغ خمـس ملـيون ديـنار عراقي
لـغـرض التـرمـيم لـيـقـوم بـالـتـوقيع

ذكور). بلغ ا على وصل امانة با
ـدان أنه (بــعــد انـتــهـاء وأضــاف ا
ـدرسة والروضة عملـه من ترميم ا
ـصلـحـة اجملـنى عـليه بـقي بـذمـته 
مـبـلغـاً قدره عـشـرون ملـيون ديـنار

وقد طـلب اجملـنى عـلـيه بـتـسـلـيمه
لهمـا وبخالف ذلك سيـقومان برفع
شـكـوى ضـده في احملكـمـة وتـقد
وصل االمـانة لـلـمحـكمـة الذي وقّع

عليه).
وأشار الى أنه (تناول وجبة عشاء
مع اجملـنى عــلـيه حــيث اخـبـره ان
لـديـه دفـتـرا يـتــضـمن الــصـرفـيـات
الــتي صـرفــهـا فـي عـمـلــيـة تــرمـيم
درسة والروضـة العائدة له وقد ا
تهم االخر طلب منه ومن شقـيقه ا
ـصـروفـة ـبـالغ ا بـتـقـد كـشف بـا
ـبـلغ ولـكـونـه قـد تـصـرف بــبـاقي ا
الـبالغ 20مـلـيون ديـنـار بعـدمـا قام
بــشــراء قــطـعــة ارض في مــنــطــقـة
ــبــلغ الــشــعـب وال يــتــوفــر لـــديه ا
ــذكـور فـلم يـكن أمـامه اال سـرقـة ا
وصل االمــــــانــــــة مـن دار اجملــــــنى

عليهما).
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دان عن عـمليـة السرقة ويتـحدث ا
والـقـتل حيـث أكد ان (االتـفـاق كان
مع مدان اثـن على كيـفية سرقة
وصل االمـانة من دار اجملـنى عـليه
مــقــابل اعــطـاهـم مـبــلغ  10مالي
ـدان االثن دينار) مـبينا أن  (ا
حـاولـت فـاشلـتـ لسـرقة قـامـا 

وصل االمـــانــة من اجملــنـى عــلــيه,
راقبة). حيث كان دوره ا

وتابع أنه (في احملاولة الثالثة قام
بـشــراء الـة احلــديـد (الـهــيم) الحـد
دان بـغية استخـدامها في فتح ا
الـــبـــاب الـــرئــيـــسـي لــدار اجملـــنى
دان الى دار عليهما وفعالً توجه ا
اجملنـى علـيـهـمـا وبـعـد مـضي مدة
اتـصل به بغـية مـعرفة مـاذا حصل
مـــعـه  فـــاخــــبـــره انـه داخل الـــدار
وبـــانـــتـــظـــار اجملـــنى عـــلـــيـــهـــمــا
لـيـستـيـقـظا كـي يقـوم بـتـوثيـقـهـما
ومن ثـم يــقــوم بــســـرقــة الــوصل)
مــضــيــفــاً انه (وحــيــنــمــا كــان في
الـــروضـــة اخـــذه الـــنـــوم في احـــد
الـــصــفـــوف) وتــفـــاجئ بــحـــضــور
اجملنى عليها (زوجة اجملنى عليه)
ولـدى مـشـاهـدتـهـا لـلـمدان الـثـاني
قامت بالصراخ فـقام بضربها على
رأســهــا بـواســطــة الـهــيم احلــديـد
ولــدى مـحـاولــته اخلـروج من بـاب
احلــضـانــة نــزل اجملــنى عـلــيه من
الـطـابق الثـاني من الـدرج ليـتـمكن
من االمــســاك بــاجملــنى عــلـيـه لـكن
ـدان ضـربه بـالـهـيم احلـديـد على ا
رأسه عــــدة ضـــــربــــات لــــيــــفــــارق

احلياة).
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يوم اخلميس  23 نيسان 2020
هـو الـيـوم الـدولي لــلـفـتـيـات في
ـعـلـومـات مـجـال تــكـنـولـوجـيــا ا
واالتـــصــاالت.  وحــسب االحتــاد
الدولي لالتـصاالت فان االحـتفال
نـاسبة حدد في رابع يوم بهذه ا
خـمـيس من شـهـر نـيسـان من كل
عـام وهــو مـبـادرة  دعـمـهـا من
قــــبل جـــمـــيـع أعـــضـــاء االحتـــاد
الــدولي لالتــصــاالت وشـعــارهـا
هذا العام توسـيع اآلفاق وتغيير
ــتـحـدة ــواقف.  وتـقـول اال ا ا
ان االحـتـفـال بـهـذا الـيـوم يـهـدف
إلى تـشجـيع الفـتيـات والشـابات
وتـمــكــيـنــهن من أجـل االلـتــحـاق

بــــدراســــات ووظـــائـف في مــــجـــال
علـومات واالتصاالت تكنـولوجيـا ا
ـا ـوا مـتـصـاعـدا  الـذي يـشـهـد 
سـيـمـكّن كل من الـفـتـيـات وشـركات
التكـنولوجيا مـن جني فوائد زيادة
مـــــشـــــاركــــــة اإلنـــــاث فـي قـــــطـــــاع
علومات واالتصاالت. تكنولوجيا ا
 ويــــدعـــو األمـــ الــــعـــام لالحتـــاد
الــدولي لـالتــصــاالت اجلـــمــيع إلى
تـنـظــيم أحـداث جتـتــذب أكـبـر عـدد

كن من الفتيات والشابات. 
ويساهم الـيوم الدولي للـفتيات في
ــعــلــومـات مـجــال تــكــنــولــوجـيــا ا
واالتصاالت في مـهمة  سـد الفجوة

الرقمية ب اجلنس .

ومن الـساعـة الـثـانـيـة بـعـد الـظـهر
الى  إلى السـاعة الـثالثـة والنصف
(بـتــوقـيت وسط أوروبـا الـصـيـفي)
من يــوم اخلــمـيـس سـيــســتــضـيف

االحتـاد حــواراً إلـكـتــرونـيــاً بـشـأن
الــفـتـيــات في مـجــال تـكــنـولــوجـيـا
ـعلـومات واالتـصـاالت. وسيـسلط ا
احلـوار اإللــكــتـروني الــضــوء عـلى

أهــمــيــة مــشــاركــة احلــكــومــات في
تــــــمـــــكــــــ الــــــنــــــســـــاء مـن خالل
التكنولوجـيا وسيلفت االنتباه إلى
شخـصيات توفـر القدوة والـتوجيه

ـكـنـهـا حتـفيـز الـفـتـيات وكـيف 
والـــشــابــات عـــلى اإلقــبـــال عــلى
وظـــــــــــــــائـف فـي مـــــــــــــــجــــــــــــــال

التكنولوجيــــا.
بيروت
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ـنطـقة ـفـروضة عـلى ا الـسيـاسـية ا
مــنـذ احــــتـالل الــعــراق عـام 2003.
ــيــة فــفي وسـط الــتـــغــيـــرات الــعـــا
واالقــلــيــمـيــة احلــالــيــة الـتـي سـبق
ـلف العراقي غير ذات ذكرها. بات ا
اهــمــيــة كـبــيــرة ســواء ألمــريــكـا أو
ايـران. فـاالولى تـخـلت عن عـمـالئـها
وحـلـفــائـهـا فـي كل مـكـان والــتـفـتت
الصالح احــوالــهــا الــداخــلــيــة. امـا
الـــثـــانــــيـــة فـــقـــد اهـــمــــلت وتـــركت
مـلـيــشـيـاتــهـا وذيـولـهــا في الـعـراق
وغـــيـــره وال تـــهــتـم اال بــاحـــوالـــهــا
الداخلية وتـسوية مشاكلـها الكثيرة
الـتي بـاتت نتـائجـهـا تهـدد بـانهـيار
حــكــمـهــا الــديــني. كــمــا أن الـوضع

ـا جـعـل هـذين احملـورين ضــدهـا. 
ـسـؤولــ عن تـاسـيس الـرئـيـيــ ا
الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة في الــعـراق
يـائـســ من انــقـاذهـا واصـالحـهـا.
دون نــسـيـان انـهـيـار أسـعـار الـنـفط
ـية التي عـمقت انهيـار معاجلة العا
األزمات الدوليـة التضامـنية ودفعت
بـاجتـاه االنـطـوائـيــة الـوطـنـيـة لـكل
بـلـد. أن هـذه االشـكـالـيـات واالزمات
ـكن مـعاجلـتها العـسيـرة والتي ال 
ب لـيلة وضـحاها وسـتمتـد اثارها
ــكن الحــد إلى ســنـــ طــويــلـــة ال 
التنبأ بوقت حلها والتعافي منها. 
ـــكن لـــلـــعــراق الـــيـــوم أن يــوظف
الـظـروف الـدولـيـة لــتـغـيـيـر الـلـعـبـة

الـداخـلي الـعـراقي بــعـد انـتـفـاضـة
تشـرين قد تغـير كـثيرا عـما مضى.
اذ فرضت تـلك االنتـفاضـة معادالت
ـكن الــتـغـاضي عــنـهـا صـعـبــة ال 
عراقيا واقليميا وعربيا ودوليا. 
ـتـمـثـلة ان قـوة اإلرادة الـشـعـبـيـة ا
ـنـتـفـضـ وجتـذرهـا بـاجملـتـمع بـا
وتــاكل او ضـعـف او انـشــغـال قـوة
حلفـاء سلطـة بغداد أمـريكا وايران
شاكـلهم الداخـلية. يـعطي فرصة
ذهــبــيــة المــكــانــيـة نــيـل اسـتــقالل
وحـريــة الــشـعب الــعــراقي وفـرض

برنامجه الوطني. 
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كن ان تتكرر انها فترة مثـالية ال 
ويـنبـغي اسـتغاللـها ذلـك بتـصعـيد
. الـضغط اجلـماهـيـري للـمنـتفـض
انـهـا ايـضـا فـرصة تـكـفـيـر الـذنوب
لـلتـوابـ الذين شـاركـوا بالـعـملـية
الـسيـاسـية فـصحى ضـمـيرهم بـعد
ظهـور نتائـجهـا الكارئـية وانتـقلوا
إلى الـــصف الــوطـــني. لــقـــد تــبــ
بـصـورة ال تقـبل الـشك بـان الـعراق
ــكن ان يــنـهض اال بــاالعـتــمـاد ال 
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بغداد

على نفسه وعلى شعبه دون تفريق
بـ ســنـي وشـيــعـي او بـ عــربي
وكـردي او بــ مــســلم ومــســيـحي
وصــابـــئي. لـــقــد اصـــيح واضــحى
هدا اللغاء وامسى الطريق اليوم 
العـمليـة السيـاسية بـرمتهـا بعد ان
وصـلـت لــطـريـق مــسـدود يــاس من
صنعهـا اصالحها. لقـد شهد العالم
سـقـوط الـطـائـفـية فـي االيام األولى
ـقـيـتة من االنـتـفـاضـة تلك الـفـتـنة ا
الـــــــتـي ارسى اذنــــــــاب االحـــــــتالل
ن يـريد اركـانـها. فـمن الـضـرورة 
انـــقـــاذ الـــعــراق الـــيـــوم أن يـــحــرم
ـليـشـيات ويـجـرم الطـائـفـية.  امـا ا
فقد فـقدت مبـرر وجودها وال بد من
حـــلــــهـــا وإعـــادة تـــاهـــيل اجلـــيش
الـعـراقي علـى أسس وطنـيـة كـبدبل
لها. كـذلك من الضرورة الـعمل على
منع تـأسيس أحزاب سـياسـية على
أسس طائفية ودينـية. العمل ايضا
عـلـى بـنــاء قـضــاء نـزيـه لـيــحـاسب
ويــحــاكـم الــطــبــقــات الــســيــاســيـة
ـفـسـدة ويـعـيـد األمـوال الــفـاسـدة ا
نهوبـة خلزينة العراق. والثروات ا

اهـمـيـة تفـعـيل العـدالـة االجـتمـاعـية
لـرفع مــسـتــوى الـطـبــقـات الـفــقـيـرة
لتاهيلها وتمـكينها االندماج بعموم
ـشتـرك سوية في اجملتـمع والعمل ا

بناء البالد. 
ال بـد ايــضـا مـن الـغــاء االمـتــيـازات
عنـوية للطبقـة السياسية ادية وا ا
في السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية واالعالمية كي تكون في
ـكن خــدمـة الـشــعب.  نـعم الــيـوم 
تـغيـيـر احـوال الشـعب الـعراقي الى
االحــسن واالفـضل واهــمـال مــقـولـة
ـا كان. لـيس بـاالمـكـان عـمل خـيـر 
ـقـولـة نعم ـكن اسـتـبـدالهـا  نـعم 
ــا كـان. أن بــاالمــكــان عــمل خــيــر 
نـهضـة العـراق واسـترداد اسـتقالله
كن احلقيـقي ليس حكـرا الحد. اذ 
لـرئـيس الـوزراء اجلـديـد اذا اخلص
الـنـيـة وجـعل مـصـلـحـة الـوطن فوق
كل مـــصــلـــحـــة أن يــتـــزعم االصالح
عـندهـا سـيجـد الـشعب مـلـتفـا حوله
وسينسى ماضـيه ايا كان. فكل بني
ادم خــــطــــاء وخــــيــــر اخلــــطــــائــــ

التوابون.

رئــيس الــوزراء الــعــراقي اجلــديــد
سـيـقـدم فـريـقه احلـكـومي فـي فـترة
تـاريخيـة مهـمة له فـيهـا الكـثير من
احلــظــوظ في الــنــجــاح. فــفي هــذا
الـــوقـت تـــعــانـي أمـــريـــكـــا وإيــران
ـعـاجلة مـعـضالت كـبيـرة تـتعـلق 
اآلثار الكارثية لتفشي وباء كورونا
ــؤشـرات في بــلـديــهــمــا. كـمــا ان ا
تـدلل عــلى بـدايــة ازمـة االنــكـمـاش
ـي والـتي تــنـذر االقـتــصـادي الــعـا
بــكــورث اقــتــصــاديــة خـطــيــرة في
أمـريــكــا من جــهـة. امــا من اجلــهـة
األخــــرى فــــان قــــســــاوة االعــــبــــاء
اإلقتـصاديـة في ايران تـشتـد وطئة
نتيـجة احلصـار االمريكي والدولي

بـعد أن تفشت جائحة كورونا في العالم بشكل مخيف األمر الذي أدى
إلى تـعـطـيل احلـيـاة بشـكل تـام من صـنـاعـة وجتـارة وغـيـرها وأقـتـصر
األمـر على الصـناعـات الطبـية الـتي تبدو- في الـوقت احلاضـر- عاجزة
عن إجـاد مصلٍ لهذه الكارثـة التي عطلت حيتـنا نحن البشر إلى يـومنا

الريا. هذا ال يوجد له عالج; إال عالج ا
بـعد االنـتشـار العـجيب لـهذا الـفايروس فـي العراق إال أنـه وعلى الرغم
ؤسسات الصحية اخلربة التي ال تصلح أن توصف بالصحية من من ا
قـلة اخلبرات والفسـاد ونقص األدوية وغيرها لـكن شاءت عناية الله أن
تـلطف بـهذا الـشعب الذي يـعاني مـنذ الـثمـانيـنات وحتى اآلن أن يـكون
أنـتشـاره في منـاطق معـينـة دون أخرى وضـمن مديـات محدودة فـضلًا
عن إجـراءات احلكـومة وخـلية األزمـة التي جـاءت متـأخرة جدًا إال أنـها
اسـتـطـاعت الـسـيطـرة عـلـيه واحلـد من انـتـشـاره في عـمـوم احملـافـظات
ـتمـيز للـكوادر الصـحيـة واألمنيـة خط الصد األول وإضـافة إلى الدور ا
أمـام هذا الـعدو اخلفي الـذي أصاب أكثـر الدول تطورًا وتـقدمًا ووقفت
عـاجـزة أمـامه! الـيـوم يـبــدو أن أنـتـشـاره في تـراجع مع ازديـاد حـاالت

صابون بنسبة تزيد عن  1500مصاب. الشفاء بعد أن وصل عدد ا
لـكن هل وصلنا إلى نهاية األزمة من الناحـية الصحية? هل العراق بهذا
ـتـقـدمـة عـنـا وهي اآلن عـاجزة الـتـطـور الـذي يضـاهي الـدول األوربـيـة ا
تـراوح في مـكـانـهـا أمـام هـذه اجلـائـحـة?! لـيس األمـر كـذلك; ولـكن بـعـد
ـؤسسـات الصـحيـة واألمنـية وحتـى الديـنية فـقد تـكاتـفت اجلهـود ب ا
سـاندها في ذلك اجملـتمع الـذي أحس بعمق األزمـة وعجز احلـكومة عن
ي سـائل حتى تكون حـجر عثرة في طـريق الوباء العا مـعاجلة أبسط ا
وقـد أخـذ اجملـتـمع دوره في عـمـليـة تـوعـيـة مـواطـنـيـة بـضـرورة الـتـبـاعد
ـناسـبـات الديـنـيـة واالجتـمـاعات وغـيـرها وأقـتـصر االجـتمـاعي ومـنع ا
األمـر عـلى االتـصـال عـبـر وسـائـل الـتـواصل االجـتـمـاعي في كـثـيـر من
األحـيان ولـزم أغلب الـناس منـازلهم بـروحٍ وطنـية همـها األول احملـافظة
عـلى سالمـة الـوطن وعـدم انهـيـاره بـعـد أن دمـره احملتـلـون والـفـاسدون

الطامعون وداعش.
WOMÞË dŽUA

ولـكن يبدو أن السياسيون بعيدون عن العالم واجملتمع ولم تصبهم هذه
اجلـائحـة أو حترك فـيهم مـشاعـر الوطـنيـة ولم يقـدموا تـنازالت من أجل
ناصب سالمـة الوطن ووحـدة أراضيه فـما زالـوا يتسـابقـون من أجل ا

واالمتيازات ونسوا أن العراق ينتظره مستنقع أزمات كبيرة منها:
ية; اليوم ال مدارس -       الـتعليم الذي ال يرتـقى إلى التصانيف العـا
ال جـامـعات وأقـتـصـر األمر عـلى الـتـعلـيم االلـكـتروني ونـسـوا أن أغلب
ـلكـون قـوت يومـهم حـتى يتـصـلوا بـاألنـترنت فـضـلًا عن ـواطنـون ال  ا

نطقة واألسوأ فيها أيضًا. أسعار باقات اال تصال األعلى في ا
عضلة التي أرهقت ميزانية الدولة ودون جدوى -       الـكهرباء هذه ا

ال سيما أن الصيف وشهر رمضان على األبواب.
-       الـرعاية االجتـماعية واإلعـانات التي تـقدمها احلـكومة إن وجدت

فهي ال ترقى إلى مستوى الواقع في هذا البلد.
ـطلوب ـستوى ا سـتوى الـذي حتققه ولـكنه لـيس با -       الـزراعة وا
فـما زلـنـا نسـتورد اخلـضروات من الـدول اجملاورة وعـلى الـرغم من ما

تبذله الوزارة وكوادرها ولكنها حتتاج إلى جهدٍ جهيدٍ.
-       الـصـنــاعـة لن نــتـكـلـم عـنـهــا ألنـهـا لــيـست مــوجـودة عـلى أرض
ـكن أن نـسمـيه الـواقع! ومـا يـوجـد فـهـو شيء ال يـرتـقى إلى مـسـتـوى 

صناعة ونحن الص أو غيرها ترسل لنا " كمامات".
إن أزمـة جـائحـة كـورونـا بـتـبـعـاتـها االقـتـصـاديـة الـتي سـتـتـفاقم وعـلى
ـستـوى األزمة الـرغم من أن إجراءات احلـكومـة مهـمة ولـكنـها لـيست 
فـاجلائحة ليـست في نهايتـها سواء كانت من نـاحية صحيـة أو سياسية

وحتى أمنية.
أما النفط الذي تذبذبت سيطرته على االقتصاد واألسواق ال سيما بعد
ـئة وعـلى الـرغم من االجـتـماع انـخـفاض الـعـقود اآلجـلـة بنـسـبة 15 بـا
الـذي عقـدته" أوبك+" حملاولـة تدارك االنـهيـار اخلطـير في أسـعاره وقـد
ـئـة مـن اإلنـتـاج أي تـمـخـض االجـتـمـاع عن تــخـفـيض يـصل إلى 23 بــا

قدار  10مليون برميل من النفط يوميًا.
وقــد أيّـد الــعــراق هـذا االتــفـاق وحــسب ذلك ســتـقــوم " وزارة الــنـفط "
061 مـليون برميل للشهرين القادم ( مايو بـتخفيض اإلنتاج بنسبة 1
7 قدار 849ألف برميل يوميًا وهذا يعني أنه كان يصدر 3 ويونيو) و

مليون برميل يوميًا وسينخفض إلى 2 6برميل يوميًا.
ـهم! مـاذا سيـفـعل الـعـراق أن لم تـرتـفع األسـعـار? ماذا لـكن الـسـؤال ا

سيفعل والطلب على النفط مازال متوفقًا...?
وذلك بـدى واضـحًا فـاحلـكومـة الـيـوم وبـحسب مـصـادر تـدرس خفض
ــئـة أو أن يــكــون دفع الــرواتب رواتب الــقــطــاع الـعــام بــنــســبـة 35 بــا
لـلمـوظف كل خـمسـة وأربعـون يومًا ولـيس أمام احلـكومـة بعـد أن غُ
حق البلد من جديد على يد األوبك+ إال أن يقوم العراق ببيع نفطه دون
كـلفـة إنتـاجه أو بقـيـمة سـالبـة وهذا انـتحـار اقـتصـادي يحـمل احلكـومة
أعـباء كـثيـرة وكبـير فـضلًـا عن أعـباءه الـسابـقة الـتي عـجز عن ايـفائـها

للشركات أو الديون الداخلية أو اخلارجية وفوائدها.
—«dI « uF½U

من جـديد العـراق يُظلم على يـد صانعي الـقرار في منـظمة األوبك الذين
دائـمًا يجعلـونه ضحيةً من أجل رفـاهيتهم وسالمـة أوضاعهم في جميع
ـتلك اقتـصادًا متـقدم عن االقـتصاد الـعراقي ولهم الـنواحي وأغلـبهم 
صـنـاديق سـيـاديـة فـيـهـا أرصـدة كـبـيـرة وأغـلب مـؤسـسـاتـهم الـصـحـية
مـتـقدمـة ولـديـهم صـناعـة أفـضل من الـذي ال صـناعـة وال زراعـة عـنده!
فـضلًا عن تصـديرهم النـفط بكمـيات كبـيرة يوم كـانت الصنـاعة النـفطية
ـدد طويـلـة بسـبب األحـداث منـذ عام 1990م وحـتى الـعراقـيـة متـوقـفة و
2020 فـلم يؤثروا على أنفسـهم مساعدة العـراق على إعادة إعمار ما م
ســبـبــته األحـداث من دمــارٍ وخـرابٍ حــيث اسـتــغـلــوا تــوقف صـادراته
ـية الـتي فـقـدت نفط وزادوا من كـمـيات نـفـطـهم ليـعـوضـوا السـوق الـعـا
ثـاني منـتج للـنفط في أوبك ومن مـؤسسـيها كـما هـو حال عـضويته في
جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة!?. ((ال نـعـيب الـزمـان والـعـيب فـيـنا)) نـحن من
سـمح لهم بالتمادي على سيادة العراق وأمنه القومي وذلك بسبب ترك
صالح الطـائفية واحلزبيـة الضيقة وعدم مـصالح البلد والسـعي خلف ا
االكـتراث لشـؤون الوطن هل يخـسر أم غُوبنَ حقـه وحق شعبه? كل هذا
لـــيس في احلـــســبــان! مـــا حــاجــة الـــعــراق لألوبك- األشـــقــاء- وحــتى
األصـدقاء الذين يرقصون على جراحه وأهاته! ما هو دور وزارة النفط
أين مـستشاروها مـا الذي يجري? هل خطـطوا لألزمة وسيطـروا عليها
راقبون يقولون عكس ذلك: فهم وضـبطوا إيقاع األحداث?... كثير مـن ا
تـوقـعـوا األسـوأ من ذلك واآلخـرون يـرون أن الـعـراق ينـتـظـره بـعـد هذه
و اقتصادي ملحوظ! وفي وقت سابق غير بعيد من اآلن; توقع األزمـة 
ـئـة من الــنـاجت احملـلي 3 بـا الـبــنك الـدولي أن الـعــجـز قـد يـصل إلى 3
وسـيـظل العـجـز حـتى ما بـعـد عام 2021م وكـذلك فـإن تـقلـبـات أسـعار
النفط ستؤدي إلى ضياع اإلجراءات اإلصالحية اإليجابية التي أجرتها
احلـكـومة في اآلونـة األخـيرة ال سـيـما في قـطـاعي الـكـهربـاء والـزراعة

وهذا بحسب وصف البنك الدولي!
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مـشــددة عـلـى الـقــول بـان الــسـيـد
الـسـيـسـتـاني اليتـقـلـد اي مـنصب
سيـاسي في العـراق عكس نـظيره
في ايـران السـيـد اخلامـنـئي الذي
ـــسـك زمـــام االمـــور في ايـــران,
ورغم ذلك أشــارت تـــلك الــدراســة
الى الــدور الــكـبــيــر الـذي يــلــعـبه
الـسـيد الـسـيسـتـاني في االوساط

السياسية في العراق.
واكـدت تـلك الـدراسة في تـنـاولـها
شـخــصـيـة الــسـيـد الـســيـسـتـاني
واهـمـيته الـكـبيـرة في الـعراق ,إذ
سـلـطت الـضـوء على االنـتـخـابات
التي جـرت في العـراق عام 2005
وكـــيف تــوجت في حـــيــنــهــا بــان
الـقـائـمـة الـشـيـعـيـة الـتي خـاضت
ـثلة تـلك االنتـخابـات مدعـومة و
ـرجـعـيـة الـشـيـعـيـة. لـتـوجـهــات ا
وخـتـمت تـلك الــدراسـة حتـلـيـلـهـا
بـانه عـلى الـرغم من بـلـوغ الـسـيد
السـيـسـتـاني الـرابعـة والـثـمـان
ــــتــــلك مـن عــــمــــره اال انه الزال 
الــقــوة والــتــاثــيــر الــكـبــيــر عــلى
االرض العـراقيـة. ومن هـنا تـشير
وتسـتـنـتج تـلك الـدراسـة الـتـاثـير
الـكـبـيـر لـفـتـوى اجلـهـاد الـكـفـائي
الـتي اعلـنـها الـسيـد السـيسـتاني
وكــيف انـبــرى عـشـرات االالف من
ـتــطـوعـ مــلـبـ تــلك الـدعـوى ا
والتي تشـكلت على أثـرها فصائل
احلــشــد الــشـــعــبي الــتـي قــاتــلت
وهــــــزمـت تـــــــنـــــــــــظـــــــيـم داعش

االرهابي.
WOKOK% WÝ«—œ

من خالل مـاجاء في تـلك الـدراسة
الـتـحـلـيلـيه لـلـسـيـد الـسـيـسـتاني
جنــد بـــان الــقـــائــمـــ عــلـى تــلك
الــــدراســـــة ارادوا ان يــــنــــقــــلــــوا
الـــصــــورة احلـــقــــيـــقــــيـــة لــــتـــلك
ـهــمـة في الــعـراق الــشـخــصـيــة ا
والعـالم االسالمي ومـا تشـكله من
ثقل ديـني وسيـاسي يشـكل خطرا
كــبــيــرا عــلى اســتــراتــيــجــيــتــهــا
الــســيــاســيـة ,والــدلــيل عــلى ذلك
بــانـهــا اهـتــمت اهــتـمــامـا كــبـيـرا
بــفــتــوى اجلـهــاد الــكــفـائـي الـتي
افـتـى بـها سـمـاحـته ومـا احـدثـته
عـلى ارض الـواقع من ايـجـابـيـات
كبيـرة حفظت العـراق من التفكك.
كـذلـك نـرى قــيـام اســرائـيل بــنـقل
احلـــقــائق عن تــلـك الــشــخــصــيــة
الــعــظــيــمـة هـي رســالــة لــصــنـاع
الــقـــرار في اســرائــيـل لــوضع مــا
يــشـــكل خط صــد يــحـــمي امــنــهم
الـقـومي مـسـتـقـبال حـيث التـوجـد
شـخصـية في الـعالم تـستـطيع ان
جتنـد مئات االالف بـكلـمة واحدة,

وهـذا يـشــكل خـطـرا جـســيـمـا عـلى
ـنطـقـة وفي تـثـبـيت وجـودهم فـي ا
ذات الـسـيـاق وفي ســعـيـهـا لـرصـد
ــتـغـيـرات عـالى االرض الـعـراقـيه ا
فـقــد اهـتـمـت االوسـاط الـســيـاسـيه
االسـرائــيــلــيه بــالــتــطــور الـســريع
لـشـكـيالت احلـشـد الـشـعـبي والـتي
ـوجه تـطـلق عـلـيـهـا في خـطـابهـا ا
واليه اليران ليشيات العراقيه ا با
وسـعت بـايـصـال رسـائل لـلـمـتـلـقي
االسـرائـيـلي واجملـتـمع الـدولي بان
تلك القوات تمـثل خطرا كبيرا على
االمن القومي والوجود االسرائيلي
السـيـمـا تـرتبط بـعـقـيـده واحده مع

حزب الله اللبناني    .
من جـهـة اخــرى حـرص الـبــاحـثـ
االسرائـيلـي عـلى دراسـة اخلطاب
الـديــني في الـعــراق الـذي يــتـنـاول
االحــداث الـتــاريــخــيه الـتـي حتـمل
ـسلـم الـقدسـيه واالحـترام لـدى ا
في اجملتمع العـراقي السيما واقعه
الـطف واسـتـشـهـاد االمـام احلـسـ
عــــلـــــيــــة الـــــسالم مـع اهل بـــــيــــته
واصــــحــــابه حــــيـث تــــنــــاول احـــد
الباحـث االسرائيـلي هذا احلدث
العظيم باستعراض لكافة تفاصيله
لــــيــــعـــطـي صــــوره لـــلــــمــــجـــتــــمع
ــرحــلـــة من مــراحل االســـرائــيــلـي 
الـتـاريخ االسالمي ومـنــهـا يـنـطـلق
الـبحث االسـرائيـلي بـالربط مـا ب
ثـورة االمام احلـس عـليـة وصراع
اســرائـــيل مع ايـــران حــيـث يــذهب
الــبـاحث االسـرائـيـلي بـان اي عـداء
مع ايــران هــو عــداء لـــلــمــســلــمــ
الشـيعه ومن هـنا عمـلت ايران على
قـاومه في لـبـنان دعم كل فـصـائل ا
وســوريـا والـعـراق ويـدعم الـبـاحث
االسـرائـيـلي وجـهـة نـظـره بـتـواجد
ــقـاتـلـ فـي سـوريـا ومـنع االالف ا
سـقــوط الــنـظــام في دمــشق حـسب

وجهة نظرة
الــرؤيه االســـرائــيـــلــيه لــلـــخــطــاب
الــديــني في الــعــراق تــركــزت عــلى
مــــتــــابــــعـــــة ودراســــة الــــطــــوائف
االسالمـــيه وابــــراز قـــوتـــهـــا عـــلى
االرض من خالل مجـريات االحداث
بعد عام  2003ال سيما بـعد ظهور
تـــنـــظــــيـــمــــات الـــقــــاعـــدة وداعش
دن وسـيـطـرتـهـا عـلى الـعـديـد من ا
وتـابـعت مـراحل الـتـحريـر وبـعـدها
اصدرت االستـخبارات االسـرائيليه
تقاريرها السنويه التي اوصت بها
بـاالهـتـمـام بـالـعراق ووضـعه حتت
ا يشكله من مجهرها االستخباري 
قـبـله ال سـيـما ثـقل في الـسـنـوات ا
ـتمـيزه مع ايـران وهو ما عالقاته ا

يزعج اسرائيل كثيرا.

باتخاذ اخلطوات الواجب اتخاذها
للوصول الى اهدافها

ــــهــــمــــة الــــتي ومـن الــــدراســــات ا
تـــنــــاولـــتـــهــــا مـــراكـــز الــــبـــحـــوث
والدراسات االسرائيلية هي دراسة
ــرجع االعـلى شــخـصــيـة الــسـيــد ا
السيد السيـستاني حيث كانت تلك
الـدراسـات بشـكل حـيـادي والـسبب
ـــســـاحـــات في ذلك هــــو اعـــطـــاء ا
الواسعه لصانع القرار االسرائيلي
في اتـخـاذ اخلــطـوات الـصــحـيـحـة

للوصول.
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من جــانب اخــر عـمــلت الــسـلــطـات
االسرائيـلية على اسـتدعاء التاريخ
هـمة في من خالل ولوج االحـداث ا
ــــنـــاهج الــــتـــاريخ االسـالمي الى ا
ـدارس االسرائيـلية الدراسـية في ا
ومنها واقـعة الطف حيث  عرض
ة ؤ وقائع تلك الواقعة باحداثها ا
والـتي اصــبـحت عـالمـة مـهــمـة في

تاريخ البشرية.
لقد عملـت اسرائيل بعد عام 2003
عـلى الـتـركـيـز كـثـيـرا عـلى اجلـانب
الـطــائــفي في الــعـراق وســعت الى
اظــهــار الــعــراق كــدولــة مــكــونــات
وطوائف مفككه تسـيطر عليها دول

اجلوار.
الـسـيـد الـســيـسـتـاني بـ عـقـيـدته

الشيعية ووطنيته العراقية.
ـهــمـة تـنــاولت أحــدى الـدراســات ا
الــصـادرة عن جـامــعـة بن غـوريـون
ـــــهــــمــــة وهـي من اجلـــــامــــعــــات ا
والـعـريـقـة في إسـرائيل ,شـخـصـية
ـرجع االعلى الـسيـد السـيسـتاني ا
حــفــظه الــله ,بــالــتــحـلــيـل الـدقــيق
مـتـنـاولـة سـيـرته الـشـخـصـيـة مـنـذ
والدته حـتى أطالقه فـتـوى اجلـهـاد

الكفائي في حزيران 2014.
وركزت تـلك الدراسة عـلى الشعـبية
رجع الـواسـعـة التي يـحـظى بـهـا ا
في الـــعــــراق وثـــقــــله الــــواسع في
الـســاحــة الـســيــاسـيــة الــعـراقــيـة.
وأضـافت تـلك الـدراسة بـان الـسـيد
السـيستـاني صاحب مدرسـة دينية
درسـة الديـنية تـختلف تـمامـا عن ا
االيـرانـيـة الـتي تـعـمل وفق نـظـريـة
والية الفـقيه. وتطـرقت الدراسة في
ذات الـسـيـاق الى األحـترام الـكـبـير
لـدى كل الـطــبـقـات الـســيـاسـيـة في
العراق من شماله الى جنوبه حيث
يـسـتـقبل في مـكـتـبه كل السـيـاس
ذهبي بغض الـنظر عن انـتمائـهم ا
ــثل والــقـــومي وهـــذا مـــاجـــعــلـه 
صـــمــام االمـــان لـــوحـــدة الـــعــراق.
ومــضت الــدراســـة في حتــلـــيــلــهــا
لــشـخــصـيـة الــسـيـد الــسـيــسـتـاني

واالثــني وابــراز اخــتالف وجــهــات
النـظر ب تـلك الطوائف واالثـنيات
لــلــمــجـتــمع االســرائــيـلـي والـدولي
واعـطــاء صـورة ضـبــابـيه لــلـشـارع

العراقي.
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حــيث عــمـلـت عـلـى مـحــو الــصـورة
الـوطنـية للـمواطن الـعراقي وجـعله
مـحــصـورا وسط مــحـيـطـه الـقـومي
والطائفي وفي ظل تسارع االحداث
في الـــعـــراق وبــروز شـــخـــصـــيــات
وتـيـارات ديـنـيـة ذات ثـقل كـبـير في
الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة واجملـتـمـعـيـة
بـــــــدات دوائـــــــر صــــــنـع الـــــــقــــــرار
االسـرائيـلـية بـاالعتـمـاد على مـراكز
الـــبـــحـــوث والـــدراســـات بـــدراســـة
وحتـــلـــيل تـــاريخ تـــلـك الـــتـــيــارات
والشخـصيات الـدينيـة لغرض خلق
ضــد نـوعي لـهـا وفي الـوقت نـفـسـة
ارساء قـاعـدة يتم من خاللـها وضع
االليات الـتي من شانها كـبح قوتها
ومـدى تـاثـيـرهـا عـلى االمن الـقومي

االسرائيلي.
من هنا وفي هـذا االجتاه بدات تلك
ــــراكــــز في الـــــغــــوص في تــــاريخ
الـطـوائف الـديـنـيـة الـعـراقيـة حـيث
قـامت بـاسـتــدعـاء الـتـاريخ وعـرض
احلوادث الـتي سـجلتـها االيـام قبل

. مئات السني
وفـي مـــوازاة ذلـك انـــكـــبـت مـــراكـــز
الـبـحـوث والـدراسـات االسـرائـيـلـية
عــــلى دراســـة وحتــــلـــيل احلـــوزات
الـديـنـيه الـعـلـيـا في الـنـجف ومـدى
تـاثيـرها في مـحيـطهـا والثـقل الذي
قــــد تــــشــــكــــله فـي صــــنع الــــقــــرار
الــــســــيــــاسي فـي الـــعــــراق وعــــمل
الــبـــاحــثــ عــلى عــرض احلــقــائق
بــصــورة حــيــاديــة لــغــرض اعــطـاء
ـساحـات الـواسعـة لـصانع الـقرار ا

هناك امام ارضيه خصبه بالوضع
اجلديد للعراق بعد عام 2003.

بـعــد عـام  2003 تـوجــة اخلـطـاب
الـــســيـــاسي االســـرائــيـــلي نـــحــو
ـتـغـيـرات الـعـراق بـاخلـوض فـي ا
اجلـديــدة عـلى ارض الـواقع حـيث
اهتمت مراكز البحوث والدراسات
االســـرائـــيـــلــــيـــة عـــلى ابـــراز دور
الــتـيـارات الــسـيـاســيـة والـديــنـيـة
ومــــدى تـــــاثــــيــــرهــــا في اوســــاط
اجلماهـير وحجم ثقـلها في اتخاز

وصناعة القرار.
من جـــهـــة اخــرى بـــدات االوســاط
السيـاسية االسـرائيليـة تروج عبر
مــاكـنــتـهــا االعالمــيـة ومــحـافــلـهـا
الــدبــلــومــاســـيه بــان الــعــراق قــد
اصــــبح دولــــة فــــاشـــلــــة بــــســـبب
الــصـراعــات الــتي نـشــات بــسـبب
ظـــهــــور اجلـــمـــاعــــات االرهـــابـــيه
ـتــطــرفه مــثل تــنــظــيم الــقــاعـدة ا
والـذي اخـذت عـمـلـيـاتـة االرهـابـية

تتوسع بعد عام 2003.
من هنـا بدات حـركة غيـر مسـبوقة
من دوائـر الــبـجث والــتـحــلـيل في
اسـرائــيل بـتـســلـيط الــضـوء عـلى
تــاريـخ واصــول تــلـك اجلــمــاعــات
ــــتـــطــــرفـــة ومـــدى االصـــولــــيـــة ا
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــواقع الـــعـــراقي

ونسيجه اجملتمعي.
ــاكـنـة وفي ذا ت الـســيـاق بـدات ا
الـسـيـاسـيـة واالعالمـيـة بربـط تلك
االحـدات الـدمـوية الـتي تـقـوم بـها
تـلك اجلـمـاعـات االرهـابـيـة بـالدين

االسالمي احلنيف.
ومـن خالل مــا شـهــدة الــعـراق من
تـداعـيـات الـسـنـوات الـتي اعـقـبت
عام  2003بـدات مــراكـز الـبـحـوث
والـدراسـات االسـرائـيـلـيه بـدراسة
النـسيج اجملتـمع العـراقي القومي
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بغداد

سـعت اسـرائيل بـعـدعام  2003الى
تـكــثـيف جـهــدهـا الـبــحـثي بـاجتـاه
ـــراقــبــة ودراســـة الــواقع الـــعــراق 
تغيرات التي حدثت العراقي ازاء ا
في ذلك الـبــلـد الــذي كـان لــسـنـوات
طويـله يقـع حتت مجـهرها مـن كافة
الـــنــواحـي الســيـــمـــا الــســـيـــاســيه
والــعــســكـريـه حـيـث عـمــلت بــكــافـة
ادواتـهـا واذرعهـا لـلـوصول الى كل
مـــا يــهـــدد امـــنــهـــا ووجـــودهــا في
نطقة. وكانت هناك شواهد كثيرة ا
عن مـسعـاهـا في هذا االجتـاة منـها
ما يتعلق بالسعي الى عرقلة انشاء
الـبـرنـامج الـنـووي الـعـراقي وكـذلك
مـالحـقــة الــكــفــاءات الــعــراقـيــة في
الـعـديـد من دول الـعـالم وعـلى كـافة
ــنـاحي الــصـعــد وكــذلك مـتــابــعـة ا
الـثـقـاقــيـة واالقـتـصـاديـة والـديـنـيـة
ودراسة التـنوع اجملتـمعي العراقي
وهـذا مـا اطــلـعـنـا عــلـــــــــــــيه بـعـد
عـام  2003 مـن خالل مــا نــشــر من
دراســـات وبـــحـــوث درست فـــيـــهـــا
الـواقع الـعـراقي في حـقب مـخـتـلـفة

من تاريخة االنساني والسياسي.
ســــنــــســــتــــعــــرض هــــنــــا الــــرؤيـــة
االسرائيليـة للعراق بعد عام 2003
ـتـغـيـرات اجلـديـدة وكـيف فـي ظل ا
عـمـلت مـراكـز البـحـوث والـدراسات
االسـرائـيـليـة عـلـى دراسة الـنـسـيج
اجملــتـمــعي الــعــراقي من الــنـاحــيـة
الــــديــــنـــيـه والـــغــــوص في تــــاريخ
الـطــوائف الــعــراقــيــة وثــقــلـهــا في
ـشـهـد الـسـيـاسي الـعـراقـي ومدى ا
تاثـيـر تـلك الـطـوائف في مـحـيـطـها
االجـتـمـاعي وكذلـك تسـلـيط الـضوء
عـــلى مـــراحل مــهـــمــة من الـــتــاريخ
االسالمي عــــلى ارض الــــعـــراق من
خـالل اســـتــدعـــاء الـــتـــاريخ جلـــعل
ـتلـقي االسرائـيـلي وصانع الـقرار ا
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ــئــة.  ويــنــبع وبــنــســبـة 46.1 بــا
احلــــديـث عن هـــــذا الــــصـــــنف من
اإلعـالم بـــوصــفـه نــســـقـــاً فـــكـــريــاً
وعــــمــــلـــيــــاً مـن أجل الــــنــــهـــوض
بـــاإلنــــســـان وإتــــاحـــة الــــفـــرصـــة
لـلمجـتمع ليـقدم مكـوناته اخملتـلفة
عبر احملـاورة فضالً عن االمـكانية
فـتوحـة لكل مـواطن أو مجـموعة ا
ــواطــنــ لــلــدخــول بــحــريـة من ا
وبـفعـاليـة لالتصـال مع أي مواطن
آخر أو مجموعة أخرى في جو من

تبادل.  التسامح واالحترام ا
ــســتـــويــات الــفــعــلــيــة لإلعالم فــا
االجــتـمــاعي تــبــدأ من الـبــحث عن
الـتفاعـليـة احلقيـقيـة سواء أكانت
ـيديا ألن مـتلقي عن قرب أم عـبر ا
الرسالة شريك يتمتع باالستقاللية

والـسـعـودية والـيـمن.  وقـد كـشفت
عن ان الــعـدد االجــمــالي لـلــحـاالت
ــؤكــدة في الــعــراق بـلــغت ثـالثـة ا
اآلف وتسـعمائة وثـمانيـة وتسع
حالة من أصل  35ألف واربعـمائة
وواحـــد وثــمـــانــ حـــالــة في دول
ــتـــوسط وبــنـــســبــة 12.1 شــرق ا
ئة في ح بلغ الـعدد االجمالي با
لـلـمـتـعـاف ألـف واثـنان وعـشـرين
حــالـة من أصـل مـائــة وســتـة اآلف
وثـمنـمائـة وخمـسة عـشر حـالة في
ـتوسط وبنـسبة 95.0 دول شرق ا
ـئـة فـضـالً عن الـعـدد االجـمـالي بـا
لـلــوفـيــات بـلغ ثالثــمـائــة وسـبــعـة
وعـشرين من أصل اثـنان وعـشرين
ألف وثالثــمــائــة واربــعـة وثـالثـ
ـــتــــوسط حــــالـــة فـي دول شــــرق ا

ولــيـس مــتــلــقـي ســلــبـي وعــلــيه
تعـتـمـد العـالقات الـتـفاعـلـيـة على
ـتوازن بـوساطـة وسائل احلوار ا
الـتعـبيـر وإمكـاناته ولـكل محاور
بـــأن يــجــيب بـــطــريــقـــة ال تــكــون
ــرسل أو مـــقــبـــولــة ســـلــفـــاً من ا
الـوسـيط أو الـوسـيـلـة اإلعالمـيـة
وإذا  الـــــلـــــجـــــوء إلـى وســـــيط
ألسـبـاب تقـنيـة فـان األخيـر يجب
ان ال يــشــكل عــائـقــاً لــلــحـوار بل
على العكس ان يـكون بخدمته في
إطـار نــظــرة بـديــلـة أو مــخــتـلــفـة
لـلـحــيـاة الـسـيــاسـيـة والـثــقـافـيـة

واالجتماعية. 
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وبــهــذا يــكـــون الــتــلــقي الــتــقــني
لـلرسـالة وفعـاليـتهـا ألن االتصال
يــــــهـــــدف الـى تـــــغــــــيـــــيــــــر أمـــــا
ـيـول الــفـكـريـة االسـتــعـدادات وا
وأمـا إلى تـغـييـر الـسلـوكـيات أي
االنتقال إلى الفـعل وذلك بتحفيز
ـتـلـقي أمـا عـلى اإلنـضـمـام إلى ا
ـــعــــرفي أو الــــســـجل الــــســـجـل ا
الـعاطـفي ألن الـرسالـة في الواقع
حــــتى وان كـــانت حتــــمل إعالمـــاً
ضعيفاً فهي ليست محايدة أبداً
ال لــلـمــرسل وال لــلـمــتــلـقي بل ان
ــــــعــــــرفي واجلــــــانب اجلـــــانـب ا
العـاطفي يشـكالن جزءً أساس من
كـل اتـــــــصـــــــال ذي هــــــدف إذ ان
النـتيجـة الذي يصل الـيها اإلعالم
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أو االقـــنــــاع بـــوعـي أو بال وعي
ــــعــــرفـــة تــــعــــود إلى مــــجــــالـي ا
والعـاطفة وفي نـسب مختـلفة من
رسـالـة إلى أخـرى. وبـالـتـالي فـإن
ـــؤســسي مــنـــظــومـــة االتــصــال ا
واإلعـالمي البـــد ان تـــعــــمل عـــلى
وفق مـراحل تـنـبــيـة وحتـفـيـز من
طــريق مــتـابــعـة جــهـود االتــصـال
الداخلي للمجتمع بوصفه القطاع
الــثـالث وتــشـجــيع الـبــحث حـول
ـدني تــعـزيــز اتــصـال اجملــتــمع ا
وتوسـيع مجال تـدريب اإلعالمي
عـلى الــعـمـل االجـتــمـاعي من أجل
تــطــويــر قــطـاع إعـالمي مــسـتــقل
وبــهــذا فــإن اسـتــطالعــات لــلـرأي
الــــعــــام أجـــــرته هــــيـــــئــــة اإلعالم
واالتصـاالت بالـتعـاون مع منـظمة
ـية ضـمن تـعـاونـها الـصحـة الـعـا
ـشــتـرك بــتـنــفـيــذ حـمــلـة خــلـيك ا
بـالـبـيت أشـارت نـتـائجـهـا إلى ان
واطن كانت متباينة ردود افعال ا
نـحـو الـتـزامـه بـاحلـضـر الـصـحي
الـوقـائي وخـروجـه لـلـتـسـوق كـان
بـشـكل اسـبـوعي بـدالً عن الـيـومي
أو الـشـهـري فـضالً عن تـرجـيـحـة
انــفـــراج هــذه األزمــة في غــضــون
أسبوع أو ثالثة في ظل تراجع
ـــطــالـــعــة مــســـتـــوى الــقـــراءة وا
ارسة الرياضة وتقدم مستوى و
ــنـزلـيــة. وعـلى تـنـفــيـذ اإلعــمـال ا
الـــرغم من ســـعي مـــنـــظـــمــة األ

تـحدة للـتربية والـثقافـة والعلوم ا
يـونــســكـو فـي مـؤتــمــرهــا الـدولي
االفــتـــراضي حتـت شــعـــار الـــعــلم
ـفـتوح وفـيـروس كورونـا حـضره ا

وزيراً للعلوم والتكنولوجيا 77
وعــدد من الــبـاحــثــ اخملـتــصـ

الـذين أكــدوا عــلى ان الــوقت حـان
ــعـــرفــة ـــعـــلــومـــات وا لــتـــبــادل ا
ـفـتـوح من وتـطـبـيق مـبـدأ الـعـلم ا
ـة كــوفـيـد  19بــوسـاطـة أجـل هـز
تــــشـــجــــيع صــــانــــعي الــــقـــرارات
احلـقــيـقــيـة ونـصــحـهـم لـنـيـل ثـقـة
ـوضوعية الناس بـهم والتعامل 
يزانيات وقيام احلكومات برصد ا
ـــالـــيــة لـــدعم عـــمل اجلـــامـــعــات ا
ومـراكز الـبحـوث ومشـاركة عـلماء
الدول وابـتـكـاراتـهم لـلـقـضـاء على
ي وانقاذ جائـحة هـذا الوبـاء العـا

البشرية وليس تهديدها. 
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الـرسـالة اإلعالمـية عـمـليـة التـبادل
ــــســــؤولــــ بــــ الــــنــــخـــــبــــة وا
ـواطــنــ بــوسـاطــة الــرســالـة وا
ـرئـيــة الـتي تـسـمح ـســمـوعـة وا ا
لــلــمــواطن بــان يــقــتـرب أكــثــر من
مــــراكـــز الــــقــــرار الــــســـيــــاســــيـــة
واالجـــتـــمــاعـــيــة واالقـــتــصـــاديــة
ــســـؤولــ والــنـــخــبــة وتـــعــطي ا
ـــــواطـــــنـــــ وســـــيـــــلــــة إلدارة وا

اجملتمعات.
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في قـراءتي لـوصف مـوقع الـعراق
ـنـظـمـة وفـقـاً لـلـتـحـديث الـيـومي 
ــيــة ومـــكــتــبــهــا الــصــحـــة الــعــا
ـــتــــوسط االقــــلـــيــــمي لــــشــــرق ا
لألســبــوع األخــيــر من شــهـر آذار
ـــرض فـــيــروس ـــاضي  مـــارس ا
كــورونـا أو يــسـمى بـــكـوفــيـد 19
الـذي يـشـمل على اثـنـ وعـشرين
دولـة من قـارتي آســيـا وإفـريـقـيـا
وطــبــقــاً لـــلــبــيــانــات الــواردة من
وزارت الــــــــــصــــــــــحــــــــــة فـي دول
افـغـانسـتان وفـلـسطـ واالمارات
واالردن وايـــــران وبـــــاكــــســـــتــــان
والــبـحــرين وتـونـس وجـيــبـوتي
والـســودان وسـوريـا والــصـومـال
ـمـان وقــطـر والـكــويت ولـبـنـان وعُ
ــــغــــرب ولــــيــــبــــيـــــا ومــــصــــر وا
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صور الصحفي كر احتضن البيت الثقافي في مدينة الشعلة التابع لوزارة الثقافة والسياحة معرض رسم للتوعية بخطر هذا الفايروس وسبل الوقاية منه لرسام الكاريكاتير وا
ـعرض قـدم كلش نـبذة مـختـصرة عن سـيرته الـشخـصيـة واالبداعـية سـلط فيـها الـضوء عـلى منـجزاته في مـجاالت رسم واطن  وشـبح كورونـا). وقبـيل افتـتاح ا كلش بـعنـوان ( ا
نجزه. وافتتح عارض التي اقيـمت داخل البلد وخارجه ومـا حاز عليه من جوائـز وشهادات تقديريـة تثمينـا  الكاريكاتـير والتصويـر والصحافة  مشـيرا الى ابرز مساهـماته في ا
عرض معاون مـدير قسم القصور والبيوت الثـقافية في دائرة العالقات الثقـافية العامة في الوزارة  محمد جـاسم بحضور مدير منتدى الشـرطة اجملتمعية وعدد من رجال الدين ا
عرض دارس من اعـضاء منتـدى الشبـاب  هذا واعرب احلضـور عن اعجابـهم با ـثلي الشـرطة اجملتمـعية ومـجموعة من تالمـيذ ا دني وكـادر منتـدى الشباب و ـثقف والـناشطـ ا وا
ا فيـها العراق. وحـرص كلش من خالل لوحاته عـلى التوعـية بخطـر هذا الفايروس سيما وانه يـتناول حدثـا راهنا في غايـة اخلطورة  هو فـايروس كورونا الـذي داهم اغلب بلدان الـعالم 
عرض قلـد معاون مدير القصور وعدم التهـاون معه كما ركز على ضرورة اخـذ احليطة واحلذر والتعـامل بجدية مع اي اعراض اولية قـد تشير الى االصابة به ال سمح الـله  وفي ختام ا
بادرة البيت والبيوت الثـقافية الفـنان كلش قالدة االبداع كمـا قدم له مدير البـيت الثقافي جواد الـشوكي شهادة تقـديرية تثمـينا البداعه ومشاركـته القيمة . بـدوره اعرب كلش عن امتنـانه 
عرض الذي بدع في شتى اجملاالت بهدف تسليط الضوء على نتاجاتهم االبداعية  فيما ثمنت ادارة البيت الثقافي واحلضور جهود كلش من اجل اجناز ا الثقافي وحـرصه على التواصل مع ا

جسد باعماله اسمى معاني احلرص على مجتمعه وبلده.

رسالة بغداد
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ـهـتـمـ بـاحلـصـول فـئـات اجملـتـمـع وا
عرفـة وتناقلها حـيث يشهد قطاع على ا
ـوا ملحوظـا بينما النشـر اإللكتروني 
يلقى الكـتاب الصوتي رواجـا كبيرا ب

هتم بالكتاب والقراءة. ا
WO U  ez«uł

نحـة التحويل اليـة  ويذكـر أن القيمـة ا
إلـى كــتـــاب رقــمـي تــتـــراوح بــ 1000
و 2000 دوالر أمـريـكي بـيــنـمـا تـتـراوح
نـحة التـحويل إلى كتاب الـية  القـيمة ا

صوتي ب  1500 و 2500 دوالر.
ـكن زيـارة ولـالشـتـراك في الـبــرنـامج 
صـفحـة أضـواء على حـقـوق النـشر عـبر
ــعــرض أبــوظــبي ــوقـع اإللــكــتــروني  ا
الـــدولي لـــلـــكـــتـــاب وملء االســـتـــمــارة
اإللــكــتــرونــيــة وإرســالــهـا إلـى الــبــريـد

ترجـم وكل أولئك الذين والكتـاب وا
يـلــهـمــونـنـا بــالـكـلــمـة فــالـثـقــافـة قـوة
حتـصــنـنــا من الـداخـل وتـؤدي حــالـيـا
دورا أكـــثــر أهـــمــيـــة في مــجـــتــمـــعــنــا
وتــوحــدنــا وتــزيــد عــزمــنــا. وعــنــدمــا
يتجاوز العـالم أجمع هذه احملنة نكون
قد جنحنا في حماية ثقافتنا وحتص

قطاعاتنا اإلبداعية).
وكـــانت الـــدائــرة قـــد أعــلـــنت في وقت
ـتـعــلـقـة بــأحـكـام ســابق الـتــفـاصـيـل ا
درجت وشروط الـفئتـ اجلديدتـ ا
ضــمن بــرنــامج (أضــواء عــلـى حــقـوق
النشر) وهما فئة الكتاب الرقمي وفئة

الكتاب الصوتي.
وتـســعى الـدائـرة إلـى تـعـزيــز انـتـشـار
احملتوى العربي ووصوله إلى مختلف
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 أعـلـنت دائرة الـثـقافـة والـسيـاحة في
أبـوظــبي مـواصــلـة تــلـقــيـهــا طـلــبـات
التـقد لبـرنامج (اضواء عـلى حقوق
الـنـشر2020)  الـذي يـتزامـن عادة مع
مـعــرض أبـوظــبي الـدولـي لـلــكـتـاب -
وتواصل الدائرة استقبال الترشحات
ــقـبـل رغم الــتـأجــيل حـتى  15ايــار ا

عرض. الذي طال ا
ويـــأتي قـــرار الــدائـــرة ( انــطـالقــا من
ــانـــهــا بــأهـــمــيــة دعم الـــنــاشــرين إ
خـصوصـا في ظل الـظـروف الراهـنة)
سجل ويتيح البـرنامج للعارضـ ا
شـــراء حـــقــوق الـــتـــرجـــمـــة أو إبــرام
اتفاقية الـتحويل إلى كتاب صوتي أو
كــتــاب إلــكــتــروني مع الــعــارضـ أو
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وجود على الصفحة. وكان اإللكتروني ا
بـرنامج (أضـواء عـلى حقـوق الـنشـر) قد
انـطــلق من خالل مــنـحــة الـتـرجــمـة عـام
 2009 وساهم في إصدار أكثر من 600
عنـوان في مجـاالت متنـوعة تـشمل كتب
األطفال والكتب الـتعليميـة والتاريخية
والـــعــلــوم االجــتـــمــاعــيــة وغـــيــرهــا من
اجملـاالت العلـميـة والتـثقيـفيـة. وتتراوح
تـرجمـة ما ـاليـة لألعمـال ا نح ا قـيمـة ا
ب  2500 دوالر لـــــــكـــــــتب األطـــــــفــــــال
والشباب و 4 آالف دوالر للكتب العامة..
ـنـحة حـتى الـيوم أكـثر واسـتـفادت من ا
من  120 دار نشر وتمت ترجمة مؤلفات
أدبية وكتب موجهـة للكبار واألطفال عن
انـية والسـويدية اللـغات الـفرنسـية واأل

واإلنكليزية وغيرها.

التحليل العلمي يوازن ب اإلثن

نـال حظـاً عظـيـماً في أثـناء الـقرن الـثامن
عـشـر حيث كـان الـشـرق يأخـذ مـكانه في
أبـحـاثه ومـؤلـفـاته إلى جـانب الـغـرب في
ا أفق شـمـولي كـمـا يـؤكـد ردونـسـون 
يدل فيما نـظن على أن دراسة العرب وما
يـــتــعــلق بــهـم كــان ومــا يــزال أمــراً بــالغ

األهمية لعلم االستشراق ودراسته.
ثامنـا: إن االستشراق في مـفهوم جويدي
أخــــذ ظالً جــــديــــداً إذ أصـــبـح إطالقه ال
يــقــتــصــر عــلى مــعــرفــة إحــدى الــلــغـات
اجملهولة لـلغرب والعادات الـغربية عليه
ا عـلى اجلمع واالنـقطـاع إلى دراسة وإ
األنــحـاء اخملـتـارة من الـشـرق والـوقـوف
على قواه الـروحية وآدابه العـظيمة التي
أسـهـمت إسـهامـاً فـعـاالً في تكـوين ثـقـافة
الــــعـــــالم بـــــأســــره وتـــــعــــاطـي دراســــة
ـة والـتمـكن من تـقـدير احلـضـارات الـقد
الـعوامل اخملـتـلفـة التـي أثرت في تـكوين
تـــمــدن الـــقــرون الـــوســطى والـــنــهـــضــة
احلـديـثـة وأهـمـيــة هـذا الـعـلم تـكـمن في
تبادل ب وسيلة فعالة لـدراسة النفوذ ا
ـ الــشـرقي والــغــربي وأنه عـلى الـعــا
هـذا األســاس يـغـوص في أعـمـاق دراسـة
الـشعـوب الـشـرقـيـة وكل مـا يـتـعـلق بـها
وإذا كـان األمـر كـذلك فـإنه يعـد من أوسع
الــعـلــوم مـوضــوعـاً وأبــعـد مــدى ولـذلك
يــحـق لــلــبــاحث أن يــســمــيه عــلم تــاريخ
الـــــروح االنـــــســـــانـي ألنه قـــــوى الـــــروح
واسـتــعــدادهـا لــلــتـحــوالت الــتـاريــخــيـة
ـكان ويبدو تخـتلف باخـتالف الزمان وا
أن هـذا الـعـلم في نــظـر جـويـدي يـعـد من
أهم الـعـلوم االنـسـانيـة وأخـطرهـا سواء
ـوضـوع نـفـسه أو فـيـما فـيـما يـتـعـلق بـا
يـتـعـلق بـالتـعـرف عـلى الروح االنـسـانـية
تـصارع ـ ا وتـبادل الـنفـوذ ب الـعا

عبر التاريخ(8).
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   وأمــا عــلــمــاء الـعــرب فــقــد ذهــبـوا في
فـهـمهم لالسـتـشـراق مذاهب عـديـدة ال بد
من االشــارة إلى بـعــضــهـا يــقـول أحــمـد
حـسن الزيـات: "يـراد باالسـتـشراق الـيوم
ه دراسـة الـغـربـيــ لـتـاريخ الـشـرق وأ
ولــــــغــــــاته وآدابـه وعـــــلــــــومه وعــــــاداته
ومــعـــتــقـــداته وأســـاطــيـــره ولــكـــنه في
العـصور الوسـيطـة كان يقـصد به دراسة
العبرية لـصلتها بالـدين ودراسة العربية
لعالقتها بالعـلم إذ بينما كان الشرق من
ــا تــشـعه أدنــاه إلى أقــصــاه مـغــمــوراً 
دنية منائر بـغداد والقاهـرة من أضواء ا
والعلم كان الغرب من بحره إلى محيطه
غـــارقـــا فـي غـــيـــاهب اجلـــهـل الـــكـــثـــيف
والــبـربـريــة اجلـمـوح"(9) ويـذهب أحـمـد
االسكـنـدري وأحـمـد أمـ في تـعـريـفـهـما
لـلـمـسـتـشـرق بـأنه "كل من جتـرد من أهل
الـغـرب لـدراسة بـعض الـلـغات الـشـرقـية
وتقصي آدابهـا طلباً لـتعرف شأن أمة أو
أ شـرقـيـة من حيـث أخالقهـا وعـاداتـها
وتاريـخها وديـانتهـا أو علومـها وآدابها
أو غــيـر ذلـك من مـقــومـات األ واألصل
في كـلـمـة (مـسـتـشـرق) أنه صـار شـرقـيا
كما يقال (إستعرب) إذا صار عربياً"(10)
ويــــتـــوسع عــــلي الـــعــــنـــاني فـي فـــهـــمه
لالســتــشـراق فــيــقــول: "من صـيــغــة هـذه
ـشتغل سـتشرق هو ا الكـلمة تـعرف أن ا
بالـعقلـيات الـشرقيـة سواء أكانت سـامية
أو غـيــر سـامــيـة ولـكن هــذه الـكــلـمـة في
إصـطالح الــعـلـمــاء واألدبـاء تـطــلق عـلى
ـشـتـغل بـالـعـقـلـيـات الـسـامـيـة خـاصـة ا

ويتبع ذلك البحث في اللغات"(11).
ـستـشـرقون ويـقـول أحمـد الـشربـاصي "ا
قـوم من أوروبــا ونـســبـوا أنـفــسـهم إلى
الــعــلم والــبـــحث وشــغــلـــوهــا في أغــلب
األحــيــان بــالـبــحث فـي الـتــاريخ والــدين
واالجـتـمـاع ولــكل مـنـهم لــغـته األصـلـيـة
الـــــتي رضـع لــــبـــــانــــهـــــا من أمـه وأبــــيه
ومجتمعه وبيئته فصارت له "اللغة األم"
كـمـا يعـبـرون فـهـو يـغـار علـيـهـا ويـتـأثر
وحيـاتها مع ذلك تعلم بها ويسـتجيب 

ـيـة الـفـرنسـيـة في عـلى مـعـجم األكـاد
عـام (1838م) وجتــسـدت فــكـرة نــظـام
خاص مكـرس لدراسة الـشرق ولم يكن
ـتـخــصـصـون بـعـد مـن الـعـدد بـحـيث ا
ـكـنـهم تـشـكـيل جـمـعـيـات أو مـجالت
مــتـخــصــصـة فـي بـلــد واحــد أو شـعب
واحــد أو مـنــطــقـة واحــدة من الــشـرق
ومن الـنـاحــيـة األخـرى كـثــيـرا مـا كـان
ـسـتـشرقـ يـشـمـل عـديداً أفـق هـؤالء ا
من اجملـاالت بـطريـقـة غـير مـتـوازنة في
عــمــقـــهــا ومن هــنــا بــدأ تـــصــنــيــفــهم
" وشـــهــــدت فـــكـــرة "كـــمــــســـتـــشــــرقـــ
االســتـشــراق تـعــمـقــا كـبــيـرا إلى أنــهـا
تــعـرضت كــذلك ألضــرار ونـدوب وكـان
الـشـرق يأخـذ مكـانه في مـؤلـفات الـقرن
الـثامن عـشر إلى جـانب الـغرب في أفق

شمالي"(6).
سـتشـرق هو ذلك ويـرى ديتـريش أن "ا
الـبــاحث الــذي يـحــاول دراسـة الــشـرق
وتـفــهــمه ولن يــتــأتى له الــوصـول إلى
ـضـمـار ما لم نـتـائج سـلـيـمـة في هـذا ا

يتقن لغات الشرق"(7).
بــعـــد إمـــعــان الـــنـــظــر فـي اآلراء الــتي
صـاغـهــا عـلـمـاء االسـتــشـراق أنـفـسـهم
نـســتــطـيع أن نــنـتــهي إلى نــتـائج ذات
دالالت بـالـغــة لـيـنـفـذ مـنــهـا إلى تـقـريـر

احلقائق التالية:
: إن دارس مــوضــوع االســتــشــراق أوالً
يـــجب عـــلـــيه قـــبل كـل شيء أن يـــحــدد
مفهـومه ويحاول إيـصال معـناه محدداً

إلى قارئيه.
: إن االســتــشـراق عــلم ذو حـدود ثـانــيـاً
واســـعــة وأحــيــانـــاً غــيــر واضــحــة إذ
يـادين العلوم األخرى يختلـط ميدانه 
ـسـتـشـرق قــد يـشـارك في أبـحـاثه ألن ا
عــلـمـاء اآلثـار واألصـوات واالشـتـقـاق
واحلــــفــــريـــات واالهــــوت والــــفــــنـــون

والفلسفة وما شاكل ذلك.
ــفـهــوم الــعـلــمي لــكـلــمـتي ثـالــثـاً: إن ا
ــســتــشــرق" قــد مـر "االســتــشــراق" و "ا
بــأدوار مـخــتــلــفـة مــنــذ عـام (1783م)
عندمـا كان يعني أحـد أعضاء الكـنيسة
الشـرقيـة إلى عصـرنا هـذا حيث أصبح
يـعـني الـتبـحـر في إحـدى لغـات الـشرق
وآدابها فكأن هذا التبحر شرط أساس
ــكن أن فـي عــالم االســتـشــراق ألنه ال 
يأتي بنتائج علـمية سليمة إطالقا وإال
بــــذلك كــــمـــا هــــو واضـح عـــنــــد آيـــري

وديتريش.
رابـــعـــاً: إن كـــلـــمـــة االســـتـــشــراق ذات
داللـتـ أولـهمـا إنه عـلم يـخـتص بـفقه
الـــلـــغــــة ومـــتـــعـــلـــقـــاتــــهـــا عـــلى وجه
اخلـصوص وثـانـيهـمـا إنه علم الـشرق
أو عـــلم الــــعـــالم الــــشـــرقي عــــلى وجه
العموم فعلى هذا األساس يشمل كل ما
ـعـارف الـشـرق من لـغة وآداب تـعـلق 
وتــاريخ وآثـار وفـن وفـلــســفــة وأديـان

وغيرها من علوم وفنون.
خـامـسـاً: إن االسـتـشـراق عـلـمـيـاً يرجع
إلى الـعصـر الـوسيط بل إلـى العـصور
ــة وأن مـــدلــول لـــفظ "الــشــرق" الـــقــد
تـعـرض لـتـغــيـيـر خـطـيـر بـعـد إنـطالقـة
ـوضوع الـعـرب حتى أصـبح يـتـعلق بـا
ـنـطــقـة اجلـغـرافـيـة ذاته أكـثـر مــنه بـا
ويفـتح آفاقـاً واسعة لـلتـفكيـر والبحث
والتـحلـيل كمـا هو بـ في آراء نولدكه

وبارت.
: إن كــلــمــتي "االســتــشــراق" و ســادســاً
ــسـتـشــرق" عـلـمــيـاً حـديــثـتـا الــعـهـد "ا
نسـبـيـاً في االجنـلـيزيـة والـفـرنـسـية إذ
تـبــنــتـهــا األولى حــوالي عـام (1779م)
وتـــبــــنـــتــــهـــا األخــــرى عـــام (1799م)
يـة الـفـرنـسـية وإعتـرفت بـهـمـا األكـاد
شهـورة باحليـطة في إدخال الـكلمات ا
اجلـــديـــدة إلـى الـــلـــغـــة الــــفـــرنـــســـيـــة
شـهور عام فـأدخلـتهـما إلى مـعجـمهـا ا

(1838م).
: إن االستشراق كـفكرة علمية قد سابعاً

nOB½ rþU  bLŠ√

بغداد

أطلقت كـلمة "مـستشـرق" أول مرة سنة
(1630م) عـلى أحـد أعـضاء الـكـنـيـسة
الـشـرقـيـة وعـرّف قـامـوس "أكـسـفـورد"
ــسـتــشــرق بـأنه "من اجلــديـد مــعـنى ا
تـــبـــحــــر في لـــغــــات الـــشـــرق وآدابه"
واسـتـعـمـلت كـلـمـة "االسـتـشـراق" ألول
ـيـة الـفـرنـسـية مـرة في مـعـجم االكـاد
ســــــنــــــة (1838م) بـــــــعــــــد أن شــــــاع
استعمالها وأصبحت اللفظة دالة على
الـتــخـصص في الــثـقــافـات الـشــرقـيـة
واالســتـــشــراق مـــدرســـة فــكـــريــة ذات
خصـائص ودوافع وغايـات وليس من
الـــيــســـيــر عـــلى أي بــاحث أن يـــحــيط
ـدرسـة وأن يـسـتـكـشف بــأسـرار هـذه ا
كل خطواتـها وأن يلم بـأهدافها وهي
ولـيــد صـراع طــويل بـ احلــضـارتـ
االسالمـيـة والــنـصـرانــيـة وهي نـتـاج
جتـربـة حـيـة من نــقـائض وتـبـاين بـ

(1) عـقـيــدتـ وثـقـافــتـ وحـضـارتـ
ـفـهــومه االصـطالحي واالســتـشــراق 
الــضـــيق يــعـــني "اهــتـــمــام الــعـــلــمــاء
الــغـــربــيـــ بــالـــدراســات االسالمـــيــة
والــعــربــيــة ومــنــهج هــؤالء الــعــلــمــاء
ومـدارسـهم واجتـاهاتـهم ومـقـاصدهم"
 (2)مــا قــامــوس أكــســفــورد اجلــديــد
بأنه  Orientalist  ـستـشرق فـيحـدد ا
"من تــبـحــر في لــغــات الــشـرق وآدابه
وذلك هو التفسير الذي سنعتمد عليه
وإن كان يـفرض عـليـنا أن نـدع آلخرين
أن يـكــتـبــوا عن ذلك اجلم الــغـفــيـر من
ذوي الــشـهـرة والـصــيت الـذين عـرفـوا
الــــشــــرق مـــعــــرفــــة جــــيــــدة والــــذين
استلهـموا أدباً بديعـاً ولكنهم خرجوا
عن حد التعريف السابق فال يستطاع

.(3)" تسميتهم مستشرق
»dG « ¡ULKŽ Èb  ‚«dA²Ýô« ÂuNH  
يـقول بـارت: "االستـشـراق علم يـختص
بفـقه اللغـة وال بد لنا إذن أن نـفكر في
ــــعـــنى الـــذي أطــــلق عـــلـــيـه كـــلـــمـــة ا
ـشـتـقـة مـن كـلـمـة "شـرق" إسـتـشــراق ا
وكـلـمــة شـرق تـعـني مــشـرق الـشـمس
وعـلى هـذا يـكون االسـتـشـراق هـو علم
الـشرق أو عـلم الـعالم الـشـرقي واألمر
إلى هـذا احلـد واضح ولـكن مـا مـعنى
ــقــام بــالـذات? كــلــمــة شــرق في هــذا ا
الظاهر أن إسم الـشرق تعرض لـتغيير
في مـعــنـاه فـالـشـرق بـالــقـيـاس إلـيـنـا
ــان يــعـني الــعـالـم الـسالفي نـحن األ
الـعالـم الواقع خـلف الـستـار احلـديدي
ــاضي كـــمــا كــان يـــســمى كــذلـك في ا
ــنـطــقــة يـخــتص بــهــا عـلــمـاء وهــذه ا
بـحوث شـرق أوروبا أمـا الشـرق الذي
يـــخـــتص بـه االســـتـــشـــراق فـــمـــكـــانه
جــغــرافــيــاً في الــنــاحــيــة اجلــنــوبــيـة
الـــشــرقـــيــة بــالـــقــيـــاس إلــيـــنــا وذلك
االصطالح يرجع إلى العصر الوسيط
ـة الــتي كـان بل إلى الــعـصــور الـقــد
تـوسط يقع كـما قيل في فيـها الـبحـر ا
وسط العـالم وكانت اجلـهات األصـلية
حتـدد بالنـسبـة إليه فـلمـا إنتـقل مركز
األحداث السياسيـة بعد ذلك من البحر
ـتـوسط إلى الــشـمـال بـقـي مـصـطـلح ا

الـشـرق بـرغم ذلك عـلى الـدول الـواقـعة
ـتوسط كـذلك تـعرضت شـرق البـحـر ا
لـفـظـة "الـشرق" فـي أعـقـاب الـفـتـوحات
الـعـربـيـة واالسالمـية لـتـغـيـيـر آخر في
مـــعــنـــاهـــا أو إذا شــئـــنـــا دقــة أكـــثــر
تـعـرضـت التـسـاع في نـطـاق مـدلـولـها
فـقــد إنـطـلق الـفـاحتـون في ذلك الـوقت
من شـبه اجلــزيـرة الـعـربــيـة ال نـاحـيـة
الشمال والشرق فحسب بل إلى ناحية
الـــغــرب كـــذلك وزحـــفــوا في غـــضــون
عشـرات من السـن إلـى مصـر وشمال
أفريقيا وتعـرب السكان تدريجياً وهم
األقـبـاط في مصـر والـبـربر في غـربـها
ومـنــذ ذلك احلـ تــعـد مــصـر وبــلـدان
ـتـد شـمـال إفـريـقـيــا ضـمن الـشـرق و
االسـتشـراق إلى الشـمال غـرب أفريـقيا
ـغــرب أي بـلـد غـروب الـذي يـســمى بـا
ــفــروض أن إسم الــشــمـس وإن كـان ا
االستشـراق يختص بـالبلدان الـشرقية
دون غـيـرهـا ومـهـمـا يـكن مـن أمـر فإن
االسم ال يـــبـــ بــوضـــوح مـــســـتــقـــيم
ــهـم هـو ــقــصــود مــنه بــالــضــبط وا ا

وضوع ذاته"(4). ا
ويـــعــرف جـــويــدي عـــلم االســـتــشــراق
وصــاحــبه قــائالُ: "والــوســيــلــة لـدرس
ـتــبـادل بــ الـشـرق كــيـفـيــة الـنــفـوذ ا
ــا هـــو "عــلم الـــشــرق" بل والـــغــرب إ
نستـطيع أن نقول إن غـرض هذا العلم
األســاس لـيس مــقــصـوراً عــلى مــجـرد
درس الـلـغـات أو اللـهـجـات أو تقـلـبات
تـــاريخ بـــعـض الـــشـــعـــوب كال بل من
ـمـكن أيــضـا أن نـقـول أنـه بـنـاء عـلى ا
ـتـ بــ الـتـمــدن الـغـربي االرتـبــاط ا
والـتمـدن الشـرقي لـيس علم الـشرق إال
باباً من أبواب تاريخ الروح االنساني
ولــيس صــاحب عــلـم الــشــرق اجلــديـر
بهـذا اللقب بـالذي يقـتصر عـلى معرفة
بعض اللغات اجملهولة أو يستطيع أن
ا يصف عادات بعض الـشعوب بل إ
هــو من جـمع بـ االنــقـطـاع إلى درس
بــعض أنـحــاء الــشـرق وبــ الــوقـوف
عـلى الـقوى الـروحـية األدبـيـة الكـبـيرة
الـــتي أثـــرت عـــلى تـــكــويـن الــثـــقـــافــة
االنـــســـانـــيـــة هـــو من تـــعـــاطى درس
ــة ومن أمــكــنه أن احلــضــارات الــقــد
يقدر شأن العوامل اخملتلفة في تكوين
الـتــمـدن في الـقـرون الـوسـطى مـثال أو
في النهضة احلديثة وعلم الشرق هذا
Science de عـــلـم من عــــلـــوم الـــروح
Lespirit يـــتــــعـــمـق في درس أحـــوال
الـشعوب الـشرقـية ولـغاتهـا وتاريـخها
وحـضـارتـهـا ثم يـستـفـيـد من الـبـحوث
اجلـغرافـية والـطبـيعـية أن يـسمى كـما
أسميـناه درس تاريخ الـروح االنساني
من جهة الشرق ألن إظهار قوى الروح
واستعـدادها يختلـف باختالف الزمان

كان"(5). وا
ضي رودنسون في دراسته لتاريخ و
االســــتــــشــــراق قــــائال: "وهــــكــــذا ولـــد
االسـتـشـراق وظـهـرت كلـمـة مـسـتـشرق
فـي الــلــغــة االجنــلـــيــزيــة حــوالي عــام
(1779م) كما دخلت كلـمة االستشراق

»dF «Ë »dG « ¡ULKŽ bMŽ ‚«dA²Ýù« ÂuNH
الــلـغـة الــعـربــيـة بـجــوار لـغـته األصــلـيـة
لــــيــــدرس حـــضــــارة الـــشــــرق وعــــلـــومه
وآدابه"( ?(12ويتطرق محـمد عبد الغني
حسن لعـلم الشرق قائالً "االسـتشراق هو
إشـتـغـال غـيـر الـشـرقـيـ بـدراسـة لـغـات
الـشـرق وحـضــاراته وفـلـســفـاته وأديـانه
وروحـانـيـاته وأثـر ذلـك في تـطـور الـبـناء

احلضاري للعالم كله"((13.
ويــصـف إبــراهــيم عــبــد اجملــيــد الــلــبـان
أصـــــحــــــاب االســــــتــــــشـــــراق بــــــقــــــوله:
ستشرقون إسم واسع ويشمل طوائف "ا
مــتــعــددة تــعــمل في مــيــادين الــدراسـات
الشـرقية اخملـتلفـة فهم يدرسـون العلوم
واآلداب اخلـــاصـــة بـــالـــهـــنـــد والـــفـــرس
والــصـــ والــيـــابــان والـــعــالم الـــعــربي
وغيـرهم من أ الـشرق( ?(14ويتـعرض
مـحـمــد احلـومـاني لـدراســة االسـتـشـراق
فــيـقـول "يــكـاد يـكــون االسـتـشــراق عـلـمـاً
قــائـمــاً بــنــفـسه لـه أصـوله وفــروعه وله
مـقـدمـاته ونـتـائـجه ويـكـاد يـكـون رجـاله
عـلى رغم شتـاتـهم شعـبـاً خاصـاً له أفقه
ـقصورة عليه وقد اخلاص به وحياته ا
مر بهذا الشعب وبرجاله في العالم قرون
لم يـتـكـشـفه كــمـا هـو عـالم أديب ولـكن
هــنــاك بــضـعــة من الــكــتــاب نــقــلــوا لــنـا
وللغربي نـتفا من أخبار هذا الشعب ...
في مـعـرض الـنـقـد أو الـتـقـريظ والـنـاقل
أما شـرقي يشكـر للمـستشـرق إنصافه أو
ينعي عـليه تعـصبه وأما غـربي يشكر له
تعصـبه وينعي عـليه إنصافه (15)ويرى
مــالك بـن نــبي أنه "يـــجب أوالً أن نــحــدد
ـســتـشــرقـ ـصــطـلح: إنــنــا نـعــني بــا ا
الكتاب الغـربي الذين يكـتبون عن الفكر
االسالمي وعن احلــضـارة االسالمـيـة ثم
عـلـيـنـا أن نـصـنف أسـمـاءهم في شـبـه ما

: يسمى "طبقات" على صنف
األول: من حيث الزمن طبقة القدماء مثل
جريـر دورييـاك والقـديس تومـا األكويني
وطــــبــــقـــــة احملــــدثــــ مـــــثل كــــاردوفــــو

وجولدسهير. 
الــثــاني: من حــيث االجتــاه الــعــام نــحـو
ـسلـم في كـتـاباتـهم فهـناك االسالم وا
ــادحـ لــلــحـضــارة االسالمــيـة طــبــقـة ا
شوه لسمعتها. نتقدين لها ا وطبقة ا
وكــذا وعـلى الـتـرتــيب يـجب أن تـقـوم كل
وضوع االستشراق(16). دراسة شاملة 
   نستطيع بعد تفحص دقيق لهذه اآلراء
التي نسجها علـماء العرب أن نستخلص

النتائج اآلتية:
: إن االستشراق علم يحاول أصحابه أوالً
دراسة الشرق وكل ما يتعلق به من لغات
وآداب ومــعـتــقـدات وعــلــوم وفـنــون ومـا

شاكلها.
ـــعـــنـى األصـــلي لـــكـــلـــمـــة ثـــانـــيـــاً: إن ا
"اســتــشـراق" صــار شــرقــيـاً وإن صــيــغـة
ـستـشرق" عـلمـياً تـطلق عـلى ذلك الذي "ا
يــشــتـغـل بـالــعــقــلـيــات الــشــرقـيــة عــامـة
والــســامــيــة خـاصــة والــعــربــيــة بــوجه

أخص.
ثالثـاً: إن االستشـراق علم ال يقـتصر على
دراسة غـير الشـرقي لـلشرقيـ فحسب
بـل أثـــر الــــشــــرق في تــــكـــويـن الـــبــــنـــاء

احلضاري وتطوره في العالم بأسره.
رابعـاً: إن االستـشراق عـلم يشـمل طوئف
مـخــتــلــفــة تــعــمل في مــجــال الــدراسـات
الشرقـية من علـوم وآداب تتعـلق بالشرق

كله.
: إن االسـتـشراق عـلم قـائم بذاته خـامسـاً
لـه خـصـائـصه الـتي تـدل عـلى إسـتـقالله
وإن أصحابه قد شغـلوا وقتاً طويالً دون
أن يـهـتم أحـد بـدراسـتـهم دراسـة عـلـمـيـة
واعـيــة إال في أحـايـ نـادرة في مـعـرض

النقد أو التقريظ.
: إن االستشـراق مهـمنة أكـثر منه سادسـاً
عـلـمـاً وأنه أقـرب إلى دائرة الـتـبـشـير من
دائـــــرة الــــــعـــــلم ومـع ذلك فــــــقـــــد قـــــدم
سـتشرقـون خدمات جـليلـة فيمـا يتعلق ا

باحث التاريخية. با

ـســجـلــ الـذين الــزوار الـتــجـاريــ ا
ـــشــاركـــة في كـــانــوا عـــازمـــ عـــلى ا
مــعـــرض أبــوظــبـي الــدولي لــلـــكــتــاب

.2020
ـديـر وقـال عــبـد الــله مـاجــد آل عـلـي ا
التنفيذي لـقطاع دار الكتب في الدائرة
ضي قـدما بـبرنـامج اضواء على إن (ا
ساعي احلثيثة حقوق النشر يـعكس ا
الـتي تبـذلها دائـرة الثـقافـة والسـياحة
ومــعــرض أبـو ظــبي الــدولي لــلـكــتـاب
لـــدعم الــــنـــاشـــرين فـي ظل الـــظـــروف
الراهـنـة وفي ظل الـتـحـديـات الـكـبـيرة

التي تواجه القطاع الثقافي.
s¹dýUM « rŽœ

وأضــاف آل عــلي أن (دائــرة الــثــقــافــة
والـسيـاحة عـازمة عـلى دعم النـاشرين

ـــفــهــوم ســابــعـــاً: إن االســتـــشــراق في ا
الــعــلــمي عــلم يــضم في رحــابه الــكــتـاب
الــغــربــيــ الــذين يــكــتــبــون عن الــفــكــر
االسـالمي وحـضـارتـه ولـهم طــبـقـات من
) ومن حــيث الـزمـن (الـقـدمــاء واحملـدثـ
حــــيـث االجتــــاه الــــعــــام نــــحــــو االسالم
ـــنـــتـــقـــدون) والـــدراســة ـــادحـــون وا (ا
الشـاملة ال بـد أن تقوم عـلى هذا األساس

والترتيب.
سـتشرق تـعريفاً ثامـناً: إن التعـريف با
شــامـالً فــيه صــعــوبـــة بــالــغــة ومع ذلك
فــيـــمــكن الـــقــول إنه عـــالم غــربي يـــهــتم
بالدراسات الشرقية على االطالق ويجب
اً متـخصصاً غربياً أصالً أو أن يكون عا
إنتماء وأن تتعلق دراسته التي يقوم بها
بالـشرق سـواء كانت فـلسـفة أو اقـتصاداً
أو حـضـارة أو أدبـاً أو آثـاراً ولـكن لـيس
من الــضـروري أن يـذهـب إلى الـشـرق أو
أن يــعــتـــنق أحــد أديــانه أو أن يــتــحــدث
ـــامـه بـــهــا بـــاحـــدى لـــغـــاته وإن كـــان إ

يساعده في أبحاثه ودراساته.
: إن لــفــظــة "إســتــشــرق" مــولـدة تــاســعــاً
أدخلهـا احملدثون عن طـريق ترجمـة كلمة
( (Oreintalsimوعـــــلى هـــــذا األســــاس
شــاعت هـي ومــشــتــقــاتــهــا في األوســاط
الــعـــلــمــيـــة في الــغــرب والـــشــرق ســواء

بسواء.
: إن االسـتـشـراق كـمـفـهـوم عـلمي عـاشـراً
حــركــة عـلــمـيــة تـعــنى بــدراسـة الــشـرق
مــاضــيه وحــاضــره ومـا يــتــعــلق به من
علـوم مـخـتـلـفة ومـا تـركه لالنـسـانـية من
أثـر أضـاء أمـامـهـا الطـريق نـحـو الـتـقدم

واالزدهار(17).
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   بعـد هذه النـظرة لكـلمتي "االسـتشراق"
ـسـتــشـرق" يـجـدر بــنـا أن نـوازن بـ و"ا
أراء علـمـاء الـغـرب وعـلمـاء الـعـرب فـيـما
ـفهوم العلمي لـهما على النحو يتعلق با

التالي:
أوالً: إتـفق الـعـلـمـاء عـلـى أن االسـتـشراق
قد أصبح علماً مستقالً له ذاتيته وكيانه
ويـقــوم بـدراسـة كل مــا يـتـعـلـق بـالـشـرق

وحضارته.
سـتشرق ال بد له ثانيـاً: قرر العـلماء إن ا
من معرفـة كاملة بـاحدى اللغـات الشرقية
وآدابــــهــــا وال بــــد له من الــــتــــخــــصص
تعمق وبعد النظر وثبات الوقوف على ا
الـقـوى الروحـيـة واآلثـار األدبيـة وأثـرها

اً وحديثاً. في احلضارة االنسانية قد
ثـالثـاً: إعتنـى علمـاء الغـرب عنـاية كـبيرة
بــتـاريخ االصــطالح نــفـسه مــنـذ ظــهـوره
حــتى االتــراف به وإدخــاله إلى لــغــاتــهم
ومــعـاجــمــهم وعــلى عــكس ذلك لم يــشـر
علماء العرب إلى هـذه اخلاصية إال بعيد

جدا.
: إتــهم بــعض عـلــمــاء الـعــرب عـلم رابــعـاً
االستشـراق وأصحابه صراحـة بالتطرف
والـــتــعـــصب وذلك لـــصــلـــته الـــوثــيـــقــة

بالـتبشـير ومهـمته.  خامـساً: أشار
اجلميع إلى الدور الكبير الذي أداه
االســتـــشــراق في تــعـــريف الــغــرب
بحـضارات الشـرق عامـة وحضارة
االسـالم وآداب الـــــعــــرب خـــــاصــــة
وأثرهما في الغـرب نفسه ونهضته
الـعـلـميـة والـفـكريـة عـلى حـد سواء

.(18)
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مــــحــــمــــد فـــــاروق الــــنــــبــــهــــان  -1
االســتــشـراق  –تــعــريــفه  –مــدارسه –
ــــنـــظـــمـــة آثـــاره ص  11مـــنـــشـــورات ا
االسالمـيــة لـلـتـربــيـة والـعـلــوم والـثـقـافـة

ايسيسكو 2012.
صدر نفسه. ا -2

ــــــســـــتــــــشـــــرقـــــون آ. أربـــــري ا -3
الـبـريـطـانـيون ص 7/ 8تـرجـمـة مـحـمد
الـدســوقي مـطـبـعـة وايــام كـولـتـر بـلـنـدن

1946م.  
ر. بــاريت الــدراســات الــعــربــيـة  -4
ــانـــيــة االسالمـــيــة فـي اجلــامـــعـــات األ
ص11/ 12تـرجمة مصـطفى ماهر دار

الكتاب العربي القاهرة 1967م.
م. أ. جـويدي عـلم الشـرق وتارخ -5
الـعـمـران الـزهـراء 1970م 1347هـ

ص 14/11.
رودنــــــســـــون صــــــورة الـــــعــــــالم -6
االسالمـي في أوروبـــــا الـــــطـــــلـــــيـــــعــــة

1970م ص 74.
ديـتـريش الـدراسـات الـعـربيـة في -7
ــانـيـا ص 7دار نــشــر فـرانــز تــنـايــنـر ا

بنسيادان 1962م.
أحـمد حسن الزيات تاريخ األدب -8

العربي ص ?512ط25.
أحـــمــد االســكـــنــدراني وآخــرون -9
ـفـصل في تـاريخ األدب الـعربي ج20 ا

ص 408.
ــسـتــشـرقـون عــلي الـعــنـاني ا  -10
واآلدب الــعــربي الــهالل ج 10ص 40

1932م.
أحـمـد الـشـربـاصي الـتـوصف  -11
ستشرق ص ?6سلسلة الثقافة عند ا

االسالمية مطبعة نور 1966م.
مــحـــمــد عــبـــد الــغـــني حــسن  -12

عبدالله الفكري ص 89أعالم العرب.
ابــراهـيـم عـبــد اجملـيــد الـلــبـان  -13
ستشرقون واالسالم ص4/  5مجمع ا

البحوث االسالمية 1970م.
مــــــــحــــــــمــــــــد احلـــــــــومــــــــاني  -14

ستشرقون الرسالة 1937م. ا
مــــــــالـك بن نــــــــبـي إنــــــــتــــــــاج  -15
ـستـشرقـ وأثـره في الفـكر االسالمي ا
احلـديث ص5/ 6دار االرشـاد بيروت

1969م.
يـــحــــيـى مــــراد من قــــضــــايـــا  -16
االستشراق بحوث ودراسات ص31.

صدر نفسه. ا  -17
نفسه.  -18

4



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5
Î«b¹bł fHMð “UNł lÒMBð WOMOD K  WF Uł

ير
قار
ت

عــلى الـــطــلب من الـــذراع الــتــنـــفــيــذي
لــلــتــكـتـل وضع خــطــة إنــقــاذ بــحــلـول
السادس من أيار/مايو.ويعيد السجال
األوروبـي إلى الـذاكــرة تـداعــيـات أزمـة
ـالـيـة عـلى دول جـنـوب أوروبـا  2009ا
ــثـقـلـة بــالـديـون عــلى غـرار إيــطـالـيـا ا
وإسـبــانـيـا األكــثـر تـأثّــرا بـالـوبـاء إذ
تـطــالـبـان مـجــددا بـالـدعم لـلــتـمـكن من
جتــــاوز األزمـــة.بـــدورهــــا تـــصـــر دول
ـانـيـا وهـولـنـدا الـشـمـال األغـنى مـثل أ
على أنـهـا مـستـعـدة للـمـسـاعدة حـالـيا
لكنـها لن تتـشارك الديـون مع حكومات
توسط والتي ـطلة عـلى ا دول القارة ا
تتهمهـا بالتبذير.بيـنما يبدو أن الوباء
بـــــلغ ذروتـه في أوروبـــــا والـــــواليـــــات
راحل تحدة ال تزال دول أخرى في ا ا
ــعــركــة.وشــددت مــنــظــمـة األولى من ا
ـيـة عــلى ضـرورة إبـقـاء الـصـحــة الـعـا
اإلجراءات الـصارمـة حتى إيـجاد عالج
أو لقاح.وتتسابق مؤسسات عدة حول

العالم لتطوير لقاح. 
وأطـلـقت جـامـعـة أكـسـفـورد اخـتـبارات
عـلى الـبـشـر لــلـقـاح مـحـتـمل اخلـمـيس
ـانــيـا أنــهــا سـتــجـري بـيــنـمــا أكــدت أ
اخـتـبـارات مـشـابـهـة بـحـلـول األسـبوع
ـــقـــبـل.وخالل إيـــجـــاز صـــحـــافي في ا

البيت األبيض.
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أعلـن علمـاء أنهم اسـتنـتجـوا أن أشّعة
الـشــمس قـادرة عـلى الــقـضـاء ســريـعـا
عـلى الـفـيـروس وهــو مـا يـعـزز اآلمـال
بـاحـتــمـال تــراجع الـوبـاء فـي الـنـصف
الشمالي من الـكرة األرضية مع اقتراب
مـوسم الـصــيف.وقـال مـســتـشـار وزيـر
األمن الـداخـلي للـعـلوم والـتكـنـولوجـيا
ولـيـام بـرايـان إن "أبـرز مالحـظـة لـديـنا
حـتى اآلن تـتعـلّق بـالقـدرة الـقويـة على
مــا يــبـــدو ألشــعــة الــشــمس عــلى قــتل
الــفـيــروس سـواء عــلى األسـطح أو في
الـهـواء".لـكن اسـتـنـتـاجـاتـهم لم تـنـشـر
بـعد وبـالـتالي لم تـتم مـراجعـتهـا حتى
.ويـعود اآلن مـن قـبل خـبـراء مـسـتـقـلـ
تـسارع اجلـهود الـرامـية لـتطـوير لـقاح
أو عالج جـــزئـــيـــا إلى الـــضــغـط الــذي

{ جاكرتا (أ ف ب) - بدأ شهر رمضان
العـالم اجلمـعة في ظل إجراءات إغالق
غيـر مسبـوقة الحـتواء فيـروس كورونا
ــسـتــجـد في وقت أضــافت الـواليـات ا
تحدة نصف تريليون دوالر حلزمتها ا
ـساعـدة اقـتصـادها الـضـخمـة أساسـا 
الــــــذي يــــــرزح حتت وطــــــأة تـــــفــــــشي
الـوباء.وقـلب كـوفـيد- 19 احليـاة حول
الــعــالم رأســا عــلى عــقب مع مــحــاولـة
الــدول مـنع تــفـشي الــوبـاء الـذي أودى
حــتـى اآلن بــنـــحــو  190 ألف شــخص
وأصـــاب مــا يـــقــارب من  2,7 مـــلــيــون
ي.وتخيّم وشكّل ضربة لالقتـصاد العا
الـقـيـود عـلى احلـركـة عـلى اجملـتـمـعات
سـلمة من جـنوب شرق آسـيا وصوال ا
إلى الـشـرق األوسط وإفـريـقـيـا في ظل
ساجد والـتجمّعات حظر الـصالة في ا
الــكــبـيــرة لــلـعــائالت واألصــدقــاء عـلى
مــوائــد اإلفـــطــار والــســحــور.لــكن رغم
التهـديد الذي يـشكله الـفيروس حتدّى
رجـال دين وشـخـصـيــات مـحـافـظـة في
دول عـدّة بـيـنـها بـنـغالدش وبـاكـسـتان
وإنـدونــيـســيـا -- أكــبـر دولــة في عـدد
سـلم في الـعالم -- قـواعد التـباعد ا
االجتمـاعي رافض الـتخلّي عن صالة

ساجد. اجلماعة في ا
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وحــــــضـــــــر اآلالف صالة الـــــــتــــــراويح
اخلميس في أكـبر جوامع إقـليم آتشيه
اإلنـدونـيـسـي مع مـشـاهـد مشـابـهـة في
ـناطق الباكـستانية.ودعت العديد من ا
ـيـة إلى الـتوقّف مـنـظـمـة الصـحـة الـعا
عن بـــعض األنـــشـــطـــة الــرمـــضـــانـــيــة
لــلـتـخـفــيف من خـطــر الـعـدوى بــيـنـمـا
حـذّرت سـلـطـات دول عـدّة من الـتـهـديـد
الـذي قـد تـشـكّــله الـتـجـمّـعـات الـديـنـيـة
الـكــبـيـرة.وســبق أن تـفـشّى الــفـيـروس
ــشــاركـــ في ثالث جتــمّــعــات وسط ا
إسالمـيـة مـنـفـصـلـة جـرت في مـالـيـزيـا
وبـاكـسـتـان والــهـنـد مـنـذ ظـهـر الـوبـاء
.وتـأثّر اضي في الـص أواخـر العـام ا
الــعـديــد من األنـشــطــة اخلـيــريـة خالل
رمــضــان خــصــوصــا تــوزيع األغــذيــة
سلمون في العالموغــيــر ذلك من الــتــبــرّعــات بــإجـراءات W¾MNð∫ بطاقات تهنئة برمضان تبادلها ا
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األحتجاجات والغضب الشعبي العارم..
ردة فـعل طبـيـعيـة بسـبب فشل حـكام الـعراق من  2003 لـيـومنـا هذا في

توفير أبسط مقومات احلياة للفرد العراقي..
أصبح شغلهم الشاغل ( الكرسي)

ناصب.. غا وا وتوزيع ا
مـا يعانيه الشعب العراقي من فساد وواقع تربوي مخجل وبطالة ورشوة

وفساد وأنعدام األمن..
ثابة حرب السلطة وأحزابها  على الشعب.. أصبح 

التظاهرات التي عمت مدن العراق في الوسط واجلنوب..
هي بحد ذاتها أنتصار من طراز خاص..

الـتظاهـرات زرعت الفزع في قـلوب الطـغاة وأحزاب الـفساد ومـيلشـياتهم
دججة بأفتك األسلحة والدخانيات.. ا

وقـد رأينـا شعـب العـراق الثـائر يـسطـر أروع مالحم الـبطـولة والـفداء في
مواجهة غطرسة السلطة وأحزاب الفساد..

رأيـــنــا شــبــاب ثــائــر بــعــمــر الــزهـــور يــتــصــديـ لــرصــاص الــغــدر احلي
والـدخـانـيــات دون خـوف ويـزرع الـرعب في قـلــوب قـادتهِ الـلـذين سـرقـوا

.. خيراته وسلبوا أرادتهِ
ثـبـات الـشـعب الـعـراقي وصـمـودهِ عـلى الـرغم من كـثـرة أعـداد الـشـهداء

واجلرحيـ ومعاناة الفقر واجلوع واحلرمان..
وأستخدام السلطة وميلشياتها  اجملرمة للرصاص احلي..

أنهزم الطغاة وأنتصر الشعب..
هدي.. وتنحيـ رئيس احلكومة الفاشلة اجملرمة  الفاشل عادل عبد ا

ـرأة في مسـانـدة ثورة الـشعـب شكل مـسـاندة كـبـيرة وقـوية  بـروز دور ا
للتظاهرات..

ـكلف بتـشكيل أوجه خـطابي ألخي الصـديق العـزيز مصـطفيـ الـكاظمي ا
احلكومة..

التظاهرات ستستمر وبقوة وزخم هائل ..
والشعب العراقي سينتصر..

احلل بيدك..
ـتــظـاهـرين ومن أعـطـيـ األوامـر أحـالـة من أطــلق الـرصـاص احلي ضـد ا

للقضاء..
ـســروقـة مـن حـيــتـان الــفـســاد وقـادة الــكـتل أسـتــعـادة أمــوال الـعــراق ا

واألحزاب اجملرمة..
نفلت بيد الدولة.. فرض سلطة القانون وحصر السالح ا

غـير هذا..!! ??? الكلمة للشعب والشـعب العراقي سيقلب الطاولة ويحقق
النصر الكبير على حكامهِ القتلة  اللذين سرقوا خيراته ونهبوا ثرواتة..

شرارة التغيير..
من ساحة التحرير..

خذها من الثوار..
خذها من األحرار..

من ساحة احلبوبي..
ثورة شعب جبار..

هلهولة للتغير..

هلهولة للثورة..
من ساحة التحرير..

أنزفت البشريـ..
حرة.. حرة..

بغداد تبقيـ حرة..

j Ð√ s  ÂËd;« VFA « …U½UF

…UO(«  U uI

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وصـــعـــوبـــات
االســتــيــراد. وبـــالــتــالي اســـتــعــمل
مـهـنـدسو اجلـامـعـة في بـدايـة األزمة
مـــواد وأدوات مــتــوافــرة لــتــصــنــيع
اجلـــهـــاز.وأكـــد أبـــو كـــشك "أن هـــذا
اجلــهـاز جــديـد وفـيه مــكـونــات غـيـر
مــــوجـــودة فـي أجـــهــــزة الــــتـــنــــفس
االصـطـنــاعـيـة االخـرى فـهـو يـتـمـيـز
بــالـتـحــكم الـكــلي" (...) الـتــحـكم في
كمـية الـهواء وضـغط الهـواء والزمن
ــقــرر إلعــطــاء الــهــواء بــحــسب كل ا

مريض".
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ـواصفـات غير وشدد عـلى "أن هذه ا
مـــوجــودة في األجـــهــزة األخــرى في
الـعـالم. هــذا اخـتـراع جـديـد سـنـقـوم
على تطويره وسيتم تسجيله كبراءة
وازة بدء العمل اختراع فلسطيني 
به".وتعاني دول كـثيرة من نقص في
أجهـزة التـنفس.وسـتنـتهي اجلـامعة
األسبوع القادم من إجناز أول سبعة
أجهـزة لالستـخدام احملـلي.وذكر أبو
كـشك "أن هـنــاك اتـصـاالت مع شـركـة
فــيــلـبـس لالجـتــمــاع مـعــهم وشــركـة
الـعقـاد الـفلـسطـيـنيـة بـشان اجلـهاز"

لتسويقه.
الى ذلـك أكّـــــد وزيـــــر اخلـــــارجـــــيـــــة
األميـركي مايك بومـبيـو اخلميس أن
الص قـد تكون عـلمت بأمـر فيروس
ـــســتـــجــد مـــنــذ تـــشــرين كــورونـــا ا
الـــثــاني/نـــوفـــمـــبــر مـــجـــددا بــذلك
اتهاماته للص بعدم الشفافية.وقال
بـــومــبـــيــو خـالل مــقـــابـــلــة إذاعـــيــة
"سـتـذكــرون أن احلـكـومـة الـصـيـنـيـة
عـــلـــمت بـــأولى اإلصـــابـــات في وقت
ــــــا فـي تــــــشــــــرين مــــــبــــــكــــــر لــــــر
الثـاني/نوفـمبـر وبكل تـأكيـد بحـلول
منـتصف كـانون األول/ديـسمـبر".قال
لــلــمــذيع الري أوكــونــر "تـأخّــروا في

ا إبالغ أي جهـة في الـعالـم باألمـر 
ية". في ذلك منظمة الصحة العا

ــتــحــدة وشـــدد عــلى أن الــواليـــات ا
تــطــالب بــاحلــصــول عـلـى مـزيــد من
ـا في ذلك ــعـلــومـات مـن الـصــ  ا
الـعـيّــنـة األصـلـيـة لـفـيـروس "سـارس
كوف- "2 الـذي اكــتـشف في مــديـنـة
ووهـــان.وأشــــار بـــومــــبــــيـــو إلى أن
"مسألة الشفافية هذه مهمة ليس من
الـناحـيـة الـتاريـخـية لـفـهم مـا حصل
في تـشرين الـثـاني/نوفـمـبر وكـانون
األول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير

فحسب بل هي مهمة اليوم كذلك".

وأضــاف "ال يـــزال األمــر يــؤثــر عــلى
حــيــاة كــثــيــريـن هــنــا في الــواليــات
ـــتــحــدة وحــول الــعــالم".وحــجــبت ا
ـــعــلـــومــات الــصـــ في الـــبــدايـــة ا
رتبـطة بـظهور الـفيروس واعـتقلت ا
ـبـلّـغـ عـنه. ولم يـصـدر أول إقرار ا
ــا حتــوّل الحــقـا إلـى وبـاء رســمي 
ـي إال فـي  31كـــــــــــــانــــــــــــون عـــــــــــــا
األول/ديسمبر عندما أعلنت سلطات
ووهــان تـــســجــيـل حــاالت الـــتــهــاب

تنفسي غامض.
وقــال مـديــر بـرنــامج الـطــوار لـدى
ـية مايكل رايان منظمة الـصحة العا

تحدة إن هذه الهيئة التابعة لأل ا
حتـــدّثـت ألول مـــرّة عن احلـــاالت في
ووهــــــان في الــــــرابـع مـن كــــــانـــــون
الـثــاني/يـنـايـر عـبــر تـويـتـر وقـدّمت
"معلـومات مفـصّلة" في الـيوم التالي
جلــمــيع الــدول األعـضــاء.وانــتــقـدت
إدارة الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالــد
ترامب بشدّة كال من الص ومنظمة
ـية واتـهـمـتهـمـا بـعدم الـصـحة الـعـا
مــنع تــفـشـي الـفــيــروس الـذي أودى
بــحــيــاة أكـثــر من  190ألف شـخص
حول العـالم.ويقول مـعارضو ترامب
إنه يحاول صرف األنظار عن طريقة

تــعــامــلـه هــو مع فـــيــروس كــورونــا
ـــســـتـــجـــد الـــذي قـــال في كـــانـــون ا
الـثــاني/يـنـايـر إنه "حتـت الـسـيـطـرة
بالكـامل" ليفـتك الحقا بـنحو  50ألف
ــتــحــدة.ولم شــخص فـي الـواليــات ا
يستـبعد بومـبيو أن يكـون الفيروس
تـــســـرّب من مـــخـــتـــبـــر في ووهـــان
وطــالب بـكـ بـالــسـمـاح لــلـمـوفـدين
ـوقـع.لـكن دولــيــ بـالــوصــول إلى ا
الـصـ نـفت الـنـظـرية بـيـنـمـا يـشـير
عــلـمــاؤهـا إلـى أن الـفــيـروس انــتـقل
على األرجح إلى البشر من سوق في
ووهان يبيع حيوانات غريبة لألكل.

{ القـدس (أ ف ب) - أعلـنت جامـعة
الــــــــقـــــــدس أن وزارة الـــــــصـــــــحـــــــة
الــفـلـســطـيـنــيـة صـادقت عــلى جـهـاز
تنـفس صنعـته اجلامـعة لالسـتخدام
فـي الــوقــايــة من فــايــروس كــورونــا
ــسـتــجـد عــلى أن تـســلّم أول قـطع ا
ــسـتــشـفــيـات مـنه لــتـســتـخــدم في ا
األسبوع الـقادم. وقـال الدكتـور عماد
أبــو كــشـك رئـيـس جــامــعــة الــقـدس
ومقـرهـا بلـدة ابو ديس شـرق مديـنة
الــــقـــدس لــــوكــــالــــة فـــرانـس بـــرس
امس"صــادقـت األربــعــاء ثالث جلــان
من وزارة الــــصـــــحــــة عــــلى الــــبــــدء
بــــاســــتــــخــــدام جــــهــــاز الـــتــــنــــفس
االصطنـاعي احملوسب بـشكل كامل"
مشيرا الى أن اجلهاز "اجتاز اختبار
ــواصــفــات األوروبــيــة "تــيــكن" من ا
حــــيث اجلـــــودة وصــــادقت عـــــلــــيه
ــقـايــيس ــواصــفــات وا مــؤســســة ا
الفـلسـطـينـية".وسـجلت في األراضي
الفلـسطيـنية  350إصابة في الـضفة
الغربية وقطاع غزة بينهما وفيتان.
وكـانت وزارة الصـحـة الـفلـسـطيـنـية
حـذرت في وقت سـابق من نـقص في
أجـــــهـــــزة الــــتـــــنـــــفـس في األراضي
الفلسـطينية مـشيرة الى توافر 205
أجــهـــزة تـــنـــفس فـــقط في الـــضـــفــة
الـغـربـية و 60 جـهـازا في غـزة.وقـال
أبــــــو كـــــشـك إنه إزاء ذلـك حتـــــركت
اجلامعة التي لديها "خبراء" و"قررنا
بأن نـصنع جـهاز تـنفس اصـطنـاعيا
لـتــوفـيـره مـحـلــيـا وأن يـكـون سـعـره

معقوال للدول الفقيرة".
W¹—Ëd{ lD

وأشار عـمـيد كـليـة الـطب في جامـعة
الـــــقـــــدس هــــانـي عـــــابـــــدين الى أن
الــصـــعـــوبــة األســـاســـيــة كـــانت في
الـعــثـور عـلى الـقــطع الـضـروريـة في
ظـل الــتــحــكم اإلســـرائــيــلي بــحــدود
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الـعلم نور واجلهل ظالم  –هـذا ما كنـا نعـرفه والزلنا ولـكن حيـنما يـتحول
األمـر إلى وسيلة طمس العـلم عن طريق نشر الظالم بطـريقة مقصودة من
أجل حتــقـيق هــدف غــيــر شــريف وحـرام وهــو الــكــسب اإلضــافي لــعـمل
يُـفترض أن يـكون مـنجز بـطريـقة دقيـقة جدا  –رحم الـله امر عـمل عمالً
صـاحلاً فأتقنه  –ولـكن طالعتـنا بعض وسـائل األعالم عن وجود حالة في
غـاية اخلطورة- وهي التعمد في إيجاد أخطـاء مطبعية أو علمية في بعض
ناهج الدراسيـة لكي يتم إعادة طبـعها وبذلك يحـصل بعضهم على كـتب ا
أرباح إضـافيـة بطريـقة تُعـد من أخطـر طرق التـدمير لـلحـالة التـعليـمية في
هنة التي بـلدنا اجلريح . هل يعقل هذا? وأين الضمير اإلنساني وشرف ا
يـنبغي على كل إنسـان شريف أن يوليهـا أهمية قصـوى. لم اصدق حقيقة
كصـوصي " (الكتب الدراسية األمـر حينما قرأت مـا ذكرهُ األستاذ رعد ا
يـؤلف كل واحـد مـنـهـا أكـثر من  11مـؤلـفـا و 11مـدقـقـا وكل واحـد مـنهم
ـدقق لم يكتشف أن يـحصل على سبـعة مالي ديـنار ورغم هذا جند أن ا
ؤلف مـقولة من علمني حـرفا أصبحت له عبدا هي مـثل وليس حديثا وال ا
كـان صاحب خبرة وثقافة للتفريق ب األمـثال الشعبية واألحاديث النبوية
وهـو أمـر مؤسف) . حـقـاً انه أمـر مؤسف جـداً . من خالل هـذه األمور –
أي الـتعمد في إيجـاد األخطاء من أجل إعادة طبـعها- لتحـقيق كسب غير
سـتوى الـعلـمي ألبنـائنا مشـروع على حـساب الـعمـليـة التـعلـيمة وتـدميـر ا
الـطلبة ..نستطيع أن ندرك مدى ضحالة احلالة التعليمية التي وصل إليها
ـشرفـ علـى التـأليـف والطـبع . نـحن نعـرف جـميـعا الـبلـد بـسبب هـؤالء ا
مـدى وسعة حاالت الـفساد التي راحـت تنخر بـجسد وطنـنا اجلريح ولكن
كن الـتسـامح مـطلـقا في حـاالت الـصحـة والتـعلـيم ألن وجود مع هـذا ال 
وت اجلسدي أي حـالة فاسدة تؤدي بحياة الفرد العراقي أما عن طريق ا
سؤول األول في ـوت الروحي.....حقا أنه ألمر مؤسف وينبغي على ا أو ا
الـعراق أن يوجه لهم أقسى أنواع العـقوبات القانونيـة ألنهم يرتكبون خطأ
الـتـمـويه الـعـلـمي وخـطـأ الـسـرقـة والـغش وهـذا من أخـطـر أنـواع اجلـرائم
اإلنـسـانـيـة واألخالقيـة. أمـا تـصـريـحه اخلـطـيـر وهـو " في بـعض األحـيان
حتـدث أخطاء مقصودة ومتعمدة كما حصل في كتاب الرياضيات للصف
الـثالث متوسط حيث وجد خمسون خطأ علمـيا ومطبعيا بغية أعادة طباعة
ـة مع سـبق اإلصرار ـنـهج واحلـصـول علـى أرباح إضـافـيـة). هـذه جـر ا
والـترصد من قبل الـقائمـ عليهـا ويستـحقون اإلعدام في سـاحات بغداد

ـوضـوع صـار لـيـكـونـوا عـبـرة لـآلخـرين..ولـكن يـبـدوا أن ا
طـبـيـعـيـا جـدا لـعـدم وجـود رادع . سالمـا أيـهـا الـعراق
اجلـريح وحسـبي الله ونـعم الوكـيل على كل مـن يسرق

أو يحاول سرقة أموال الشعب .

  UOJ « ozUÝ
سائق الـكيـا  ميـقبل يـطلع اال  11 راكب وأمام أنـظار الـشرطـة ورجال
ـواطن مـجـبـور اذا طـالب من ابـو الـكـيـا يـطـلع بـسـتـة نـفـرات ـرور وا ا
حسب توجـيهات وزارة الـصحة سـائق الكيـا ينزله ويـقول له روح اخذ
شكلـة كل هذه احلاالت في معظم مناطق بغداد تكسي اذا ميعجبك ا
ـعدل  6 إصـابـات او أكـثر وبـالذات الـرصـافـة الـتي تـسـجـيل يـومـيـاً 
وبالـطـبع وال احـد يـحاسـب سائق الـكـيـا  عن تـعقـيم الـسـيـارة  وال هو
ـسؤول هل رجل أصال يطـلب الـتبـاعـد بـ الركـاب.  مـا اعرف مـتى ا
رور والـشـرطـة الـذين يـتـفـرجون عـلى سـائق الـكـيـا وهـو يـقف خارج ا
الكراج اخملصص وعلى الرصيف  لو الرقابـة الصحية لو خلية األزمة

ــواطـن اجملـبــور بــأنه  يــحــاسب ومــا اعــرف نـلــوم ا
الـســائق وانــا ارى في ظل هــكـذا افــعــال سـتــعـود

كورنا بعنف والله اليستر.?!

سـلمون { جاكـرتا(أ ف ب) - بـدأ ا
في العالم اجلمعة الصيام في شهر
رمــــضـــان في أوج انــــتـــشـــار وبـــاء
كـوفـيد- 19الـذي يـحـرم الـكـثـيـر من
ـؤمنـ من االجـتمـاعات الـعـائلـية ا
ـساجد التـقليـدية والـصلوات في ا
ـــــســـــؤولــــ وإن كـــــان عــــدد مـن ا
ؤمن في بعض الدول الديني وا
يرفـضون إجراءات الـعزل.وسـيكون
هذا الـشهر كـئيبـا كما يـبدو وليس

ــســلــمـون أجــواءه في كــمــا عـهــد ا
آســـيــا والـــشـــرق األوسط وشـــمــال
إفريقيا.وتلزم الـقيود التي فرضتها
ـــســاجـــد بــإبـــقــاء مــعـــظم الــدول ا
كن تقاسم أبوابها مغلقة بينما ال 
وجبـة اإلفطار الـتي جتري عادة في
أجواء عائلـية واحتفـالية في بعض
األحـيــان مع الـعـائـلـة الـواسـعـة أو
اجلـــــــيـــــــران بــــــســـــــبـب حـــــــظــــــر
الـتجـمـعات.ولن تـشـهد إنـدونـيسـيا

ـسـلـم الـتي تـضم أكـبر عـدد من ا
في العالم األجواء احلـماسية التي
تــســـود خالل رمــضـــان عــادة. وقــد
ـسـلـم دعـت السـلـطـات الـديـنـيـة ا
إلى الـبـقـاء في بـيـوتـهم.وقـالـت ربة
الـعائلـة اإلندونـيسـية فـتريـة فاميال
"رمـضــان هـذا الـعـام مـخـتـلف جـدا
لـــيــست فـــيه أجـــواء احــتــفـــالــيــة".
وأضـافت "أشـعر بـخـيـبـة أمل ألنني
لن أتــمـكن من الــذهـاب إلى اجلـامع

ـكـنـنـا أن نـفعـل? أصبح لـكن مـاذا 
الـعــالم مـخــتـلــفـا".وفي آســيـا الـتي
تـضم أكـثـر من مـلـيـار مسـلم رفض
ـســؤولـ الــديـنــيـ الـعــديــد من ا
رتـبطـة بانـتشار االلـتزام بالـقيـود ا
وبــاء كــوفــيــد-.19وعــارضت أكــبــر
مـنظمـة للـمسـلمـ في إقلـيم أتشيه
اإلنـــدونــسـي الــذي يــعـــد مــنـــطــقــة
محـافظـة علـنا اإلجـراءات الوطـنية
الــتي تــلــزم الــســكــان بــالــبـقــاء في
ـســلــمـ مــنـازلــهم.وحــضــر آالف ا
صالة التراويح مـساء اخلميس في
أكــبـــر مــســجــد في بـــانــدا أتــشــيه
عاصـمـة االقلـيم مع أن احلشـد كان

أصغر حجما من العادة.
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وأكــدت كـوت فـتـريـة ريـسـكـيـا الـتي
شــاركـت في الــصالة "لـــست قـــلــقــة
ألنني أضع قناعـا واقيا وأبقي على
مــسـافـة" من اآلخـريـن.وكـشـفت بـؤر
انـــتـــشــار لـــلــعـــدوى في األســـابــيع
األخـيـرة بــ مـجـمــوعـات مـســلـمـة
كــبــيــرة فـي مــالــيــزيــا وبــاكــســتـان
والـهـنـد اخلـطـر الـذي يـشـكـلـه عـقد
جتــــمـــعــــات ديـــنـــيــــة كـــبــــيـــرة في
ية آسيا.ودعت منظمة الصحة العا
ـرتـبـطـة إلى وقف بـعض الـعـادات ا
بـرمـضـان لـلـحــد من خـطـر انـتـشـار
ـــســـتـــجــد.في فـــيـــروس كـــورونــا ا
بـــــنـــــغالدش رفـض رجــــال الـــــدين
توصيـات السلطـات التي تدعو إلى
ـــســـاجـــد.وفي احلـــد من ارتـــيـــاد ا

ـــســـاجـــد بـــاكـــســـتـــان اكـــتـــظت ا
صل مع اقـتراب شهر رمضان با
وجــلـــســوا بــالــقــرب مـن بــعــضــهم
الــبـــعض بــدون اكــتـــراث بــقــواعــد
الـتـبـاعـد االجـتــمـاعي.وقـرر مـحـمـد
شـكـري مــحـمـد أعـلى رجل دين في
الـيزيا والية كـيالنتـان احملافظـة 
الــتـخـلي عن الـصـلـوات اجلـمـاعـيـة
والـلـقـاءات الـعائـلـيـة وإن كـان هذا
يعني بـالنسبـة له حرمانه من رؤية
أبـنـائه السـتـة وأحـفاده ال.18وقال
رة األولى في لفرانس برس "إنها ا
حــيــاتي الــتي ال أتــمــكن فــيـهــا من
الــــذهــــاب إلى اجلــــامـع". وأضـــاف
"نقبل بذلك ونـلتزم بقواعـد التباعد
االجــتـمـاعي حلـمــايـة أرواحـنـا".في
مـالـيـزيـا حـيث غالـبـيـة الـسـكان من
سلم  تمديد إجراءات العزل ا
حـتى مــنـتــصف أيــار. وقـد أغــلـقت
دارس ونشرت دوريات ساجد وا ا
مـراقـبــة لـلـشــرطـة.ولم تــفـتح حـتى
أسواق رمـضان التي يـتدفق علـيها
ـسـلمـون لـشراء حـلـويات مـا بـعد ا
ـنعـهـا. لكن في اإلفـطار بـعـد قرار 
ــكن لـــلــســكــان الــقــيــام ـــقــابل  ا
بـطــلـبــيـات عــلى مــوقع "إي-بـازار"
وتسـلم مشـتريـاتهم في بـيوتهم.في
إنـدونيـسيـا اجملـاورة حيث يـتوجه
ماليــــ األشـــخــــاص إلى مــــدنـــهم
وقــراهم في نـهــايـة شـهــر رمـضـان
منعت احلـكومة هذه التـنقالت. كما
فــرضت قـــيــودا عــلـى كل الــرحالت

اجلـــويــة والـــبـــحـــريـــة عـــبـــر جــزر
األرخـــــبــــيـل الــــبـــــالغ عـــــددهــــا 17
ألـفـا.لـذلك يـعـتـمـد إيـريك فـيـبـريـان
عـلى حـاسـوبه لـيـبـقى عـلـى اتـصال
مع أهــلـه الــذين يــعـــيــشــون خــارج
دينة. وقـال "بفضل التكـنولوجيا ا
أســتــطــيع االتــصــال مع والــدي كل
يــوم خالل رمــضـان (...) ومــتـابــعـة
وضـعـهم الـصـحي".في دول الـشـرق
األوسط حـيث أعـلـنت مـعـظم الـدول
ـسـلـمـ بـدء شـهـر الـصـيــام عـنـد ا
ـاثلـة.وأبدى اليـوم تسـود اجواء 
الـعـاهل الـسـعودي سـلـمـان بن عـبد
ـسلم من ه لـعدم تمكّن ا العزيز أ
ــســاجــد بـســبب أداء الـصـالة في ا
فـروضة الحـتواء فـيروس الـقيـود ا
ــســتــجــد.وقــال الــعــاهل كــورونــا ا
الـسـعـودي سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيز
ـسلم مخاطـباً مواطـنيه وعموم ا
ــنــاســبــة حــلــول شــهــر رمــضــان
ـبارك "أصـدقـكم القـول إنـني أتألم ا
أن يدخل عـلينـا هذا الـشهر الـعظيم
في ظل ظــروف ال تــتــاح لـنــا فــيــهـا
فــــرصـــــة صالة اجلــــمــــاعــــة وأداء
الــتـراويح والـقـيــام في بـيـوت الـله
بــــســـبـب اإلجـــراءات االحــــتـــرازيـــة
لـــلــمــحـــافــظــة عـــلى أرواح الــنــاس
وصــحــتـهـم في مــواجـهــة جــائــحـة
ـستـجد".وأعـلنت فـيروس كـورونا ا
غـرب والـطائـفة الـشـيعـية إيـران وا
في لـبـنـان غـدا الـسبـت أول يوم من

أيام رمضان.
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الــتــبــاعــد االجــتــمــاعي والــتــداعــيــات
االقـــتــــصـــاديــــة لـــوبــــاء كـــوفــــيـــد-19
ـلك ي.وقـال الـعـاهل الـسـعـودي ا الـعـا
ســلــمــان بـن عــبــد الــعــزيــز مــخــاطــبــاً
ـنـاسـبة ـسلـمـ  مواطـنـيه وعـمـوم ا
بـارك "أصـدقكم حـلـول شهـر رمـضـان ا
الــقـول أني أتـألم أن يـدخل عـلـيـنـا هـذا
الـشهـر الـعـظيم في ظل ظـروف ال تـتاح
لـنا فـيهـا فرصـة صالة اجلمـاعة وأداء
الـــتــراويـح والــقــيـــام في بــيـــوت الــله
بـــــســـــبب اإلجـــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة
لـــلـــمــــحـــافــــظـــة عـــلـى أرواح الـــنـــاس
وصحتـهم في مواجهة جـائحة فيروس
ــســتــجــد".خــلّـفـت إجـراءات كــورونــا ا
اإلغالق التي التزم نصف سكان العالم
وجـبها مـنازلهم تـداعيات اقـتصادية
مــدمّـرة فـي وقت يــواجه الــعـالـم أسـوأ
هـــبـــوط اقـــتـــصـــادي مـــنـــذ الـــكـــســـاد
الكـبيـر.وأقر الـنواب األمـيركـيون الذين
ارتــــدوا أقــــنــــعـــة واقــــيــــة وصــــوّتـــوا
ــجـمــوعـات صـغــيـرة حــزمـة حتــفـيـز
بـقـيـمـة  483 مـلــيـار دوالر تـضـاف إلى
حزمة بـقيمة  2,2 تريلـيون دوالر أقرّت
ــبـلغ فـي وقت سـابق.  وســيــخـصص ا
األخـير لـدعم الشـركـات الصـغيـرة التي
ستشفيات باتت على حافة اإلفالس وا
التي تعاني من ضـغوط في وقت خسر
أكــــثــــر من  26مــــلــــيـــــون شــــخص في
ـتـحـدة وظائـفـهم مـنـذ ظـهر الـواليـات ا
ـتـحدة الـوبـاء.وسـجّـلت في الـواليـات ا
نحو  50ألف وفاة لتـصبح اليـوم البلد
األكـثـر تـأثّـرا بـالــوبـاء في الـعـالم بـنـاء
ـطـلـقـة ودون أخـذ أعـداد عـلى األرقـام ا
ـصابـ بـالـنـسـبـة لـعـدد الـسـكان في ا
احلــسـبــان.وفي أوروبـا نــاقش الـقـادة
خالل مؤتمر عـبر الفيديـو حزمة للقارة
مـن شـأنـهـا أن تـضيـف تـريـلـيـون يورو
ـركـزي بـيـنــمـا حـذّرت رئـيـســة الـبـنك ا
األوروبي كـريسـتـ الغارد مـن مخـاطر
"الــتـحــرك قـلـيـال جـداً وبــشـكل مــتـأخـر
ـواجــهـة الـعـواقب االقــتـصـاديـة جـدًا" 
النــتـــشــار الــفــيــروس.وقــالت مــصــادر
لــــوكــــالـــة فــــرانـس بــــرس إن االحتـــاد
األوروبي الـــذي يــضم  27بـــلـــدا اتــفق

ـرضى عـلى شـكـلـه العـدد الـكـبـيـر من ا
أنـظــمـة الــرعـايـة الــصـحــيـة في الـدول
ــــتـــقـــدمــــة وتـــلك األفـــقــــر عـــلى حـــد ا
ســـواء.وفي الـــبــــرازيل حـــيث أغـــرقت
ــــــركــــــز في وحـــــدات الــــــعــــــنــــــايـــــة ا

ـستـشـفـيـات قـالت الـطبـيـبـة فـرنـاندا ا
غـولـيـنيـلي "هـذا فـصل جـديـد في الطب
عـليـنا أن نـكتـب في ظله ونـحن نتـحرّك
دون أن نـعــرف مـاذا ســتـكــون اجلـمــلـة

التالية".
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الـعـامـلـيــ بـاالحتـاد واالسـتـيالء
عـلى مـقـر االحتـاد وبـعـد مـعـرفته
بـــعـــدم صــــواب هـــذه االجـــراءات
يــعــود الــيـوم لــيــبــد مـن جــديـد
تكرار تصرفاته الـسابقة بالضغط
والـتـهــديـد عــلى الـهـيــئـة الــعـامـة
بـحــجــة الـتــوجـهــات احلــكـومــيـة
الـواجــبـة الـتــنـفـيـذ عــلى اجلـمـيع

حسب ادعاءاته"
عـلى صـعيـد متـصل أعـلن االحتاد
الـعراقـي للـسبـاحـة ان القـضاء رد
دعــــوى قــــضــــائــــيــــة ضــــد وزارة
الــشـبـاب والــريـاضـة لــلـمـطــالـبـة

بي. بتسليم مسبح الشعب األو
وقـــال الـــنـــاطـق االعالمي الحتـــاد
الـــســبــاحـــة حــمــيـــد ســلــطــان ان
"مـحـكـمـة بـداءة الـكـرادة اصـدرت
قــرارا بـرد دعـوى سـرمـد عـبـداالله
ضــد وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة
والـــذي طـــالب فـــيـــهـــا احملـــكـــمــة

بـتـسلـيمه مـسبـح الشـعب بصـفته
رئيسًا الحتاد السباحة".

وأوضح ان "احملــــكـــمـــة قـــررت رد
الــدعـوى لــعـدم شـرعــيـة عــبـداالله
بـادعـائـه صـفة رئـيـس احتـاد بـعد
ان فـقـدهـا في اجـتـمـاع اجلـمـعـيـة

العمومية في  13تموز "2019.
وأضـاف "وبذلك يـكـون هذا الـقرار
هـو الـرابع الـذي يــبـعـد عـبـد االله
من رئـــــاســــة االحتــــاد الــــعــــراقي
للسباحة بعد قرار محكمة حتقيق
الكـرادة وقرار محـكمة االسـتئناف
الـرصـافـة بــصـفـتــهـا الـتـمــيـيـزيـة

وقرار االحتاد الدولي".
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وانـتــخـبت اجلـمـعـيــة الـعـمـومـيـة
لالحتــاد الـــعــراقي لــلـــفــروســيــة
رئــيــســاً جــديـــداً لالحتــاد خــلــفــاً
لـلـرئيـس السـابق حـيدر اجلـمـيلي
واخـتـارت جــوان فـؤاد مــعـصـوم

رئـيـسـاً لالحتـاد وقررت اجلـمـعـية
الـعــمــومــيــة الحتـاد الــفــروســيـة
سـحب الــثـقــة من الـرئــيس حـيـدر
اجلـمـيلـي وبعض اعـضـاء الهـيـئة
االداريـة بـعـد مـصادقـة اجلـمـعـية
ـفصل الـعـمومـيـة عـلى الـتـقـريـر ا
ـالـية حـول اخلـروقات االداريـة وا
وتدني مـسـتـوى لـعبـة الـفـروسـية
فـي الـــعــــراق. وتــــمت االجـــراءات
بـشـكل قـانــوني اسـتـنـاداً لـقـانـون
االحتــــادات الـــريـــاضـــيـــة رقم 16
لـــســـنــة  1986وكـــان الـــنـــصــاب
ثلي االندية مكتـمالً بحضور  9
مـن أصل  14نـــــــــادي وحتــــــــــقق
االجـتـمـاع غــيـر عـادي في بـغـداد.
مـن جــانـــبـه قــال احملـــامـي طــارق
ـــنـــازعـــات الـــشـــرع اخملـــتص بـــا
الـريـاضــيـة ان مــا جـرى من طـرح
الثـقـة بـأعـضاء احتـاد الـفـروسـية
ورئــــــيــــــسه لـم يــــــكن وفـق أسس
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ـية طمـوحـهـا بـأن تصـبح قـوة عـا
في كـرة الـقـدم وتـسـتـضـيف كـأس
الـعـالم لـلـمرة األولى في تـاريـخـها
مع حـلـول الـعـام  ?2030وذلك من
خالل طــفـرة بــنــاء مالعب جــديـدة
تــكــلف مــلـيــارات الــدوالرات.فـورة
الـبـنـاء هــذه الفـتـة ألنـهـا تـأتي في
وقت جـمّـد وبــاء فـيـروس كـورونـا
ـستجـد احليـاة في معـظم انحاء ا
العالم وتسبب بـأضرار اقتصادية
هـائلـة.لكن مع انـحسـار الوباء في
الـصـ حــيث ظـهـر لــلـمـرة األولى
فـي مـــديـــنـــة ووهــــان في كـــانـــون
ـــاضي وضع األول/ديـــســـمـــبــر ا
غـوانغـجـو ايـفـرغـرانـد حامـل لقب
الـدوري حـجـر أسـاس بنـاء مـلـعبه
بكـلفة  12ملـيار يوان ( 1,7ملـيار
دوالر امـــــــيــــــــركـي) األســــــــبـــــــوع
ـاضـي.بـسـعــة مـئـة ألف مــتـفـرج ا
وتصميم خـارجي على شكل زهرة
الـلـوتس ستـتخـطى سـعته مـلعب
"كامب نـو" التابع لـنادي برشـلونة
االسباني بعد انتهاء أعمال بنائه
في 2022.بــعــدهــا بــأيــام أعــلــنت
مــجــمــوعـــة ايــفــرغـــرانــد شــركــة
الـتـطـويــر الـعـقـاري الـكـبـرى الـتي

أسـسـها أحـد أثـرى أثريـاء الـص
نيتها بناء مـلعب إضافي بسعة
ثـــمـــانـــ ألف مـــتــفـــرج أو أكـــثــر.
سيـكـون لـلـدولة الـعـظـمى أكـثر من
 12مـــلــعـــبــا جـــديــدا في غـــضــون
سنـت بحـسب صحيـفة "ساوثرن
مــتــروبــولــيس" احلــكــومـيــة الــتي
حتــدثت عن "حــقــبــة جـديــدة لــكـرة
القـدم الصيـنية".سـتُستـخدم معظم
ـالعب في الـنـسـخـة اجلـديـدة من ا
كــأس الـعــالم لألنــديــة الـتـي كـانت
مـقررة في صـيف الـعام  2021لكن
االحتـــاد الــــدولي (فــــيــــفـــا) أعــــلن
تأجـيـلـهـا بسـبب ضـغط الـبـطوالت
ـقبل بعـد تأجيل في صيف الـعام ا
مــواعــيــد عـــدة كــانت مــقــررة هــذا
الـــصـــيـف بـــســـبب تــــفـــشي وبـــاء
ـســتــجـد وفي فــيــروس كـورونــا ا
كـــأس آســــيـــا 2023.لـــكـن رئـــيس
الـبالد شي جـيـنـبـيـنغ الـذي يـعرف
عنه شغفه بـاللعبة الـشعبية يضع
يا: نصب عيـنيه البطـولة األهم عا
نــهـائــيـات كــأس الـعــالم.وقـال جي
يـــويــانغ الـــصــحـــافي في يـــومــيــة
"أوريـنـتـال ســبـورتس": "أعـتـقـد ان
رغـبة الـصـ بـالـتقـدم السـتـضـافة
كأس العالم واضحة جدا".وأضاف

ان تـــرشح الــصـــ الســـتــضـــافــة
ــونـديــال سـيــكـون مـســألـة وقت ا
لــــيس إال.وقــــال رئــــيـس االحتـــاد
الـدولي للـعبـة (فيـفا) الـسويـسري
جــاني انــفــانــتــيــنـو فـي حــزيـران
اضي انه يرحب بـترشح صيني ا
الســتـــضــافــة نـــســخــة  2030من

ونديال.  ا
dO³  r−Š

تـصدر مـلـعب ايـفـرغـرانـد اجلـديد
الـعـنـاوين بـسـبب حـجـمه الـكـبـير
وتــصــمـــيــمه اجلــريء.لـــكن لــيس
ـنـافـسات لـوقت طـويل فـمـعـظم ا
الــريـاضــيــة في الــعـالـم مـتــوقــفـة
راهنا واقتصاد الدول على غرار
الصـ ثاني أكـبر قـوة في العالم
يعاني جراء فـيروس كورونا.أكثر
من ذلك فـان مـلعـب غوانـغـجو لن
يـسـتـضيف مـبـاريات كـأس آسـيا
ويرجح أال يكون جاهزا قبل كأس
ا بعد العالم لألندية التي تأجلت 
صـيف  2021نــظـرا إلرجــاء كـأس
أوروبـا وكـوبـا أمـيـركـا من صـيف
 2020الى  2021بــــــــــــســـــــــــبـب
ــشــاريع الــوبــاء.لــكن مــثل هــذه ا
تـثـيـر أيـضـا تـسـاؤالت مـنـهـا عن
حـاجـة فريق يـبـلغ معـدل حـضوره

اجلـمـاهـيري  50ألف مـتـفرج الى
مـلـعب بـهـذه الـسـعـة?وأوضح جي
"أعـــتــــقـــد ان هــــنـــاك اعـــتــــبـــارين
اليفرغراند.  األول ان ملعبا بسعة
مـئــة ألف مـتـفـرج ســيـكـون مـفـيـدا
بـحــال اسـتـضـافـة الــصـ نـهـائي
ـــــــبــــــاراة كـــــــأس الـــــــعـــــــالـم أو ا
االفتتاحية".وتابع "الـنقطة الثانية
هي ان ايـفـرغـرانـد سـيـكـون قـادرا
ـلـك أكـبـر مـلـعب عـلى ادعـاء انه 
كـرة قـدم مــحـتـرف فـي الـعـالم مع
".مـعـظم ــتـفـرجــ أكـبــر عـدد من ا
سـتخدمة راهـنا من قبل العب ا ا
االنـدية الـصيـنيـة بُنـيت لريـاضات
عدة والعديد منها في حالة سيئة
وال توفر تسهـيالت للمتفرج في
ـدرجات.بديـلهـا سيكـون منـاسبا ا
وضـمن مـعـاييـر مالعب كـرة الـقدم
التي يخطط الرئـيس شي لبنائها
من أجل حتــــويـل الـــريــــاضــــة في
ــســتــطــيل بالده داخل وخـــارج ا
االخـضـر.في شـنـغـهـاي الـطـامـحـة
ــبــيــة الســتـــضــافــة االلــعـــاب االو
ــقـرر ان يــنـتـهي الــصـيــفـيـة من ا
ـلعب نادي قـبلة  العـمل السـنة ا
شـنغـهـاي سيـبغ الذي يـتسع لـ33
ألف مــتـفـرج.كــمـا يـخــضع اسـتـاد

ديـنة شـنغـهـاي أكبـر ملـعب في ا
قـر الـسابق لـشـنـغهـاي سـيبغ وا
لـعملـية جتديـد كبـرى.وفيمـا تقوم
مجمـوعة ايفرغرانـد بدفع تكاليف
بــنـاء مـلـعـب غـوانـغــجـو اجلـديـد
العب يـــــضــــيـف جي ان بـــــاقـي ا
يـتـحــمل نـفــقـات بــنـائـهــا الـنـادي
واحلـكــومـة احملـلــيـة سـويـا.ورأى
ون البـروفيـسور البـريطـاني سا
شــادويك مــديـــر مــركــز صــنــاعــة
الـريــاضـة األوراسـيـة فـي جـامـعـة
امــــلـــــيــــون الدارة االعـــــمــــال انه
بـــاالضــافـــة الى طـــمــوح الـــصــ
الســتـــضــافــة كــأس الـــعــالم فــان
الــتـهــافـت لـبــنــاء مالعـب جــديـدة
يـوجه رسـالـة ان "الـصـ تـتـطـور
وتصبـح أقوى وأكثر صـحة".تابع
"هــذا مـــلــعب ضـــخم تــصـــمــيــمه
صــادم واجـتــاحت صــوره انــحـاء
الـعـالم ويــقـوم الـنـاس بـالـتـعـلـيق
عـلـيـهـا ايـنـمـا كـان".وأضـاف "هذه
تـقريـبـا الـقـوة النـاعـمـة لـلمالعب.
حتـــاول الــصــ اســتــخــدام هــذه
ـميزة للمالعب جلذب التصاميم ا
االنـتـباه وجلـعل النـاس يـفهـمون
ان الـصــ تـريــد مـا تــريـده بـاقي

الدول".

UÐU  : جانب من انتخابات إدارة جديدة الحتاد الفروسية التي تمخضت عن فوز جوان فؤاد معصوم برئاسة االحتاد ²½«

{ نــــيـــــويـــــورك- ا ف ب: أعــــلـــــنت
مجـموعة "لـيبـرتي ميديـا" األميـركية
ــالـــكــة حلــقـــوق بــطـــولــة الـــعــالم ا
للفورموال واحد انها سددت دفعات
ماليـة مسبـقة لبـعض الفرق لـدعمها
في ظل أزمـــــة فـــــيــــروس كـــــورونــــا
ستـجد الـتي حالت حتى اآلن دون ا
انــــطـالق مــــوسم 2020.وأتى هــــذا
االعـالن عن طــــــريق غــــــريغ مــــــافي
الــرئــيس الــتـنــفــيـذي لــلــمـجــمــوعـة
اإلعالمية االمريكية التي استحوذت
عــلى حــقـوق الــبــطـولــة مــنـذ الــعـام
 2017من "عـــــرابــــــهـــــا" الـــــســـــابق
البريطاني بيرني إيكليستون.وحذّر
مـافي اخلـمـيس من ان الـبـطـولـة قـد
تـــواجه خـــطـــر تـــراجـع كـــبـــيـــر في
الـيـة هذا الـعـام بعـدما إيراداتـهـا ا
ـراحل الـتـسع  إلـغـاء أو تـأجـيل ا
األولى الــتـي كــانت مــقــررة في هــذا
ــوسم وسط حــديث عـن احــتــمـال ا
إقــامــة سـبــاقــات من دون جــمــهـور
واخــتــصــار روزنـامــة الــبــطــولـة أو
إقامة سـباقات متـتاليـة بفارق زمني
ضئيل من ضـمن سلسلـة احتماالت
تـتم دراسـتـهـا لـلـتـأقلـم مع الـظروف
الـتي فـرضـهـا تـفـشي "كـوفـيـد-"19.
وأوضح مافي "اذا أقـمـنا الـسبـاقات
مـن دون +جــــمـــــهـــــور حي+ (أي في
ـدرجـات على احلـلـبـات) سـنـحقق ا
ا ال نحقق بالتأكيد أرباحا أقل ور
ا أي أرباح علـى االطالق".وتابع "ر
ال إلدارة لديـنـا ما يـكـفي من رأس ا
ذلك في  ?2020لكن ثمـة فرق تتـكبد
خسائـر السيـما تـلك التي ال حتظى

بــــــضـــــمــــــانــــــات احلـــــد األدنـى من
الـفورمـوال واحـد وتـلك الـتي تـشكل
ــــوزعــــة من (مــــنـــظــــمي) األربـــاح ا
الـــفــورمــوال واحــد مـــصــدر الــدخل

األساسي لها". 
ـنظـم "بـتسـديد وكشف عن قـيام ا
دفـعــات مـسـبــقـة لـبــعض الـفـرق من
اآلن. ثـمــة حـاالت قـد نــضـطـر فــيـهـا
لــلـقــيــام بـأكــثـر مـن ذلك. ثـمــة أمـور
ـسـاعدة الـفرق أخرى قـد نـقوم بـها 

التي حتتاج الى ذلك" محذرا من ان
نظم ال يعتـزمون توفير "حساب ا
مــفــتـوح" لــلــفــرق احملـتــاجــة.وشـدد
ـسؤول عـلى ضـرورة تـمـتع الـفرق ا
الـية الالزمة "ألنـها جزء بالقـدرات ا
ـا نـحـتـاج إلـيه إلقـامـة الـسـبـاقات
بنـجـاح في الـعام  2021 2020وما
بــعـــدهــمــا".وأقــر مــافي بــأن مــوعــد
انطالق البـطولـة هذه السـنة ال يزال

"اجملهول األكبر". 
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بعد مصادقتـها من مكاتب رسمية
مـعــتـمــدة ومـواعــيـد اجــتـمــاعـات
الــهــيــئــة الــعــمــومــيــة لــكـل ســنـة
ـصـادقـة لـلـحـسـابات ومـحـاضـر ا

اخلتامية".
× قضية السباحة

عـلى صعـيد االحتـادات الريـاضية
حـددت الــهـيــئـة اإلداريــة لالحتـاد
وعد النهائي العراقي للسباحة ا

النتخاب رئيس جديد لالحتاد.
وذكـر االحتـاد انه "استـنـاداً لـقرار
االحتاد الـدولي للـسبـاحة وجهت
الـهـيـئة االداريـة لالحتـاد الـعراقي
لــلــســبــاحــة الــدعـوة لــلــجــمــعــيـة
الـــعــمـــومـــيــة االنـــديــة االعـــضــاء
لالحتاد لعقد اجتماع غير عادي".
وأضاف ان "االجتماع سيعقد يوم
ــــوافق 2020/5/13 االربــــعـــاء ا
السـاعة الـرابعة عـصراً عـلى قاعة
ـبي لـغـرض مـسـبح الـشــعب األو
انـتــخـاب رئــيس جــديـد لــلــهـيــئـة
االداريـة لالحتاد بـدالً من الـرئيس

السابق".
واســــتـــنــــكـــر االحتـــاد الــــعـــراقي
لـلسـباحـة تدخالت وزيـر الشـباب
والــــريـــاضــــة احـــمــــد ريـــاض في
الــــشـــؤون الــــداخـــلـــيــــة لالحتـــاد
ومحاولة فرض ارادتـه الشخصية
عن طـريق اسـتخـدام لغـة الـتهـديد

باسم احلكومة العراقية.
وذكر االحتاد الـعراقي انه "أبـلغنا
جلــــنـــة الــــشــــبـــاب والــــريــــاضـــة
انية رسمـيا بهذه التصرفات البر
ـقـبـولـة بـقـيـام الـوزير دعم غـير ا
اجـراءات غــيــر قــانــونــيــة إلبــعـاد
رئــيس االحتـــاد ســرمــد عــبــداالله
واجــبـــار االعــضـــاء في الــهـــيــئــة
العامة على اقامة مؤتمر انتخابي
جـديد النـتخـاب رئـيس جديـد بدال

عنه".
وأضـــــاف ان "وزيـــــر الـــــشـــــبــــاب
والرياضة وطـوال االشهر العشرة
ـاضـيـة تـعـامل مع خـالـد كـبـيـان ا
بـصـفـته رئــيـسـا لالحتـاد ومـنـحه
نحة احلـكومية صالحية صـرف ا
ـــــــدربـــــــ واالداريــــــ وعــــــزل ا

بية في الص العب االو احدى ا

قــانــونــيــة رصــيــنــة. وأضــاف ان
االجتماع جاء على عجالة وخالف
ـــدد قــــانـــون 16ولم يــــلـــتــــزم بـــا
احلــتـمــيـة من تــواريخ االجـتــمـاع
ــــثل واإلعالن عــــنه وحــــضــــور 
بية وغـيرها التي وردت على االو
نـحو الـزوم. بالقـانون. وتـابع كان
مـتـسـرعـا ايــضـا حـيث لم يـنـتـظـر
إجــابــة االحتـــاد الــدولي لـــلــعــبــة
بــخـصــوص هــذا االجـتــمـاع غــيـر
الــعــادي بـــعــد مــخـــاطــبــته وكــان
ينـبغي.  االنـتظـار الى ح ورود
اإلجــــابــــة.  وان لم يــــرد نص في
قانون ١٦ بهذا الصدد ولكن يبقى
ــــــرجع االحتــــــاد الـــــدولـي هـــــو ا
لالحتــاد احملـــلي.وزاد الــشــرع ان
االجتماع حصل في خضم احداث
وبـــــاء كـــــورونـــــا وهـــــذا احلــــدث
الـــوبــائـي يــعـــد امـــر طـــار قــوة
قـاهــرة. ولــهـا تــفــصـيالت مــهــمـة

قـانــونـيـا ال يــسع اجملـال لــذكـرهـا
ــقــابل اتــهم طــرف في االحتـاد بـا
من تــصـــريــحــات احملــامي طــارق
ـغــازلــة رئــيس االحتـاد الــشــرع 
الـســابق حـيــدر اجلـمـيــلي لـتـولي
قــضــيــة الــدفــاع عــنه في احملــاكم
ــا جــاء في حــديـثه واســتـغــرب 
كــونه غـيــر مـطـلـع عـلى تــفـاصـيل
االوراق والــدعـــوات واســتـالمــهــا
ورفـض اعـضــاء االحتـاد الــسـابق
اإلجابة عليهـا وجتاهلها من مبدأ

عدم احترام اجلمعية العمومية.
واكـد أنــنـا نـفــهم إجـراءاتــنـا وقـد
ـبــيــة بــشـكـل رسـمي بـلــغــنــا االو
واالحتــــاد الــــســــابـق كــــذلك وان
تـصـريـحـات الـشـرع فـيـهـا جتـاوز
ـــهـــنـــة وهــو عــلـى زمـــيل له في ا
احملـامي وخبـيـر التـحكـيم الدولي
الــــــذي أشــــــرف عــــــلـى جــــــمــــــيع

االجراءات 
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ــركـزي وحـدد االحتــاد الــعـراقي ا
وعـد النهائي الجتماعه للرماية ا
غيـر العـادي بعد تـأجيـله أكثر من

مرة بسبب الظروف الراهنة.
وذكـــر االحتــاد انه "تــمـــاشــيًــا مع
الـظــرف الـراهن وبــعـدَ أن أعــلـنت
الـلجـنة العـليـا للـصحـة والسالمة
ــكــافــحــة الــوطـــنــيــة اخلــاصـــة 
فيروس "كـورونا" في العراق رفع
فروض منذ أكثر حظر التجـوال ا
من شـهــر في فـتـرة الــنـهـار خالل
شـــهـــر رمـــضـــان من الـــســـاعــة 6
صــبـاحـاً وإلـى الـسـاعـة  6مـسـاءً
قــررت اجلــمـعــيـة الــعــمـومــيـة من
االنـــديــة واالحتـــادات الـــفـــرعـــيــة
الداعية الى االجتماع غير العادي
ـركزي للـرماية لالحتاد الـعراقي ا
ـقـرر انعـقاده في والـذي كان من ا
4/23/ 2020من شهر نيسان
اجلــــاري  قــــررت تـــــأجــــيل هــــذا
االجتـماع الى مـوعد قـريب حددته
الـهــيــئــة الــعـمــــــــــــــــومــيــة يـوم
وافق 28/ الـثــــــــــالثـاء الـقـادم ا
 4/ 2020 عـــلـى قــاعـــة الـــشـــعب

غلقة". ا
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تــــنـــــتــــظــــر إدارة نــــادي الــــزوراء
الــريــاضي الــضــوء األخــضــر من
الــهــيــئــة الـــتــطــبــيــعــيــة لالحتــاد
الـــعـــراقي لـــكـــرة الـــقـــدم من اجل
اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات.وتــوقف
مـتـاز منـتصف الـدوري العـراقي ا
ـــــاضـي بـــــســـــبب شـــــهـــــر آذار ا
ـواجـهـة إجــراءات خـلـيـة االزمــة 

جائحة كورونا في العراق.
وقال عـضو الهـيئة اإلداريـة لنادي
الــزوراء عــبــد الــرحـمـن رشــيـد إن
"إدارة نـــادي الــــزوراء تـــنــــتـــظـــر
التعلـيمات من اللـجنة التطـبيعية
الســتــئــنـاف الــتــدريــبــات الـدوري
مـتاز". وأوضح ان "خـليـة االزمة ا
ــســؤولــة وبــدورهــا هي اجلــهــة ا

تــنــتــظــر الــلــجــنــة الــتــطــبــيــعــيـة
التـعلـيمات مـنهـا" مبيـناً ان "ليس
ا جـمـيع األنـدية فـقط الـزوراء وإ

تنتظر التوجيهات من الهيئة ".
وعـن لـيـاقــة العـبي الــنـوارس أكـد
رشـــيــد "الـالعــبـــون مـــســـتـــمــرون
ـنزل بالـتـدريـبـات الـبـسـيـطـة في ا
وحــــسب تــــوجـــيــــهـــات اجلــــهـــاز

التدريبي بقيادة باسم قاسم".
جتدر اإلشـارة الى ان دوري الـكرة
وسم ـمتـاز تـوقف مرتـ هـذا ا ا
ــــــــــــــرة األولــى مـع انـــــــــــــــطـالق ا
التظـاهرات في عمـوم البالد مطلع
شـهـر تـشـرين األول  2019لـيـعود
ويسـتأنف مـنتـصف شباط من 15
فريقاً قبل ان يتوقف منتصف آذار

اضي. ا
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بـية الـوطنـية شـهدت الـلـجنـة األو
اضـية حراكا العراقـية في األيام ا
كـبـيـرا من قـبل عـدد من االحتادات
الـرياضـيـة بـشـأن موازنـة الـلـجـنة
ــاضـي ومــطــالــبـة وزارة لــلــعــام ا
الــشــبـــاب والــريــاضـــة بــالــتــدخل
ـمـثل احلـكومي الـرسـمي كـونـهـا ا
في الـقـطاع الـريـاضي كمـا شـهدت
بــعض االحتــادات اجـراء عــمــلــيـة
انـتـخابـات او حتـديد مـوعـد قريب
ألجـرائهـا في عمـليـة تنـذر بتـغيـير
ـكتـب التـنـفـيذي واسـع قد يـطـال ا
من خالل اجـراء اقــتـراع لـتــجـديـد
الـثقة من قـبل اجلمـعية الـعمـومية

في قادم األيام.
W½“«u*« dOB

فقد اكـدت وزارة الشبـاب الرياضة
ـبيـة استـلمت أكـثر من 11 ان األو
ـاضـية ولم مـلـيـار دينـار الـسـنة ا
ـــبــالغ تــســـلــمـــنــا آلـــيـــة صــرف ا

منوحة لها حتى اللحظة. ا
وقـال مــديـر عــام الـدائــرة االداريـة
ــالــيــة والــقــانــونــيــة في وزارة وا
الــــشـــبــــاب والــــريـــاضــــة شــــاكـــر
اجلـبـوري في بـيان ”ان “الوزارة
بناءً على مطالبة احد عشر عضوا
من اعـضـاء اجلـمــعـيـة الـعـمـومـيـة
بية الوطنـية العراقية للجنـة االو
ــبـــيــة رعــد رئــيـس الــلــجـــنــة االو
حـمـودي بـتــسـلـيـمـهم احلـسـابـات
اخلتامية ألموال الـلجنة للسنوات
األربع االخـيـرة وإرسـالـهم خـطـاباً
رسمـياً لوزارة الـشباب والـرياضة
ـــبــيـــة الـــدولـــيــة والـــلــجـــنـــة االو
ـبي اآلسيـوي بشأن واجمللس األو
ذلك وقـدر تـعلق األمـر بـالوزارة و
جلــنـــة الـــقــرار  140بـــالــنـــســـبــة
ــــمـــنــــوحـــة مـن قـــبل لـألمـــوال  ا
ـــبـــيــة احلـــكـــومـــة لـــلـــجـــنـــة االو
واالحتـــادات الـــريـــاضـــيـــة لـــعـــام
بالغ  �2019فإنها توضح أن ا
ـمنـوحـة من قبـل احلكـومة خالل ا
عــام  2019كـــانت كـــاآلتي: ســـتــة
مـــلــيــارات و 425مــلـــيــون ديــنــار

ـبـيـة لألشـهـر الـثالثـة لـلـجـنـة األو
االولى  كانون الثاني شباط آذار
لــســنـة   2019واربـعــة مــلــيـارات
و 699مـــلـــيــون و 683الف و713
ديــنــار  لـلــمـدة مـن شـهــر نـيــسـان
ولـغـايـة شـهـر  كـانـون أول لـسـنـة
بلغ 2019. أي ان إجمالي ا
ــبــيـة ـمــنــوح إلى الــلــجـنــة األو ا
ُـــســتــلم من قـــبــلــهم خالل عــام وا
 2019بلغ  11مليار و 124مليون

و 683ألف و 713دينار عراقي.
ومـــنــحت جلــنـــة الــقــرار  140من
شــهــر  4حـــتى شــهــر  12لـــســنــة
 2019مبلغًا وقدره  16مليار
و 399مـــلـــيــون و 200ألف و403
ــنـاهج ديــنــار عـراقـي عـلـى وفق ا
التي قدمـتها االحتادات الـرياضية
وتـمت مـراجـعـتـهـا وتـقـيـيـمهـا من

قبل جلنة اخلبراء.
وأضاف اجلـبوري “سبق لـلوزارة
ـبيـة رسمـيا مـخاطـبة الـلجـنة األو
مــراتٍ عـــدة بــشـــأن آلــيـــة صــرف
ـبـالغ الـتي استـلـمتـهـا خالل عام ا
 2019إال إن اإلجـــابــة لـم تــرد إلى

الوزارة حتى اللحظة”.
بية وكانت أطراف في اللجنة األو
قد اتهمت اجلـبوري نفسه بصرف
مبلغ  205ملـيون ديـنار الى نادي
الــــزوراء كــــمــــنــــحـــة مـن األمـــوال
اخملـصـصة ضـمن مـوازنـة اللـجـنة
ــبـيــة كــونه يـشــغل امــ سـر األو

النادي.
بـية العـراقية وكانت الـلجـنة األو
قـــد تــلــقت طــلــبـــاً من نــظــيــرتــهــا
الـــدولـــيـــة بــــشـــأن احلـــســـابـــات

اخلتامية للجنة.
ويــــحــــسب مـــــصــــدر مــــقــــرب من
االحتــــادات الــــريـــــاضــــيــــة فــــإن
ــبــيــة الـدولــيــة اســتــجــابت "االو
لكتاب االحتادات الرياضية الـ 11
وارسلت كـتاباً رسـمياً الى الـلجنة

بية العراقية". األو
ــبــيــة الــدولــيــة وأضــاف ان "األو
ــبــيــة الــعــراقــيـة طــالــبت من االو
بـــــكــــــتــــــاب رســــــمي اإلعـالن عن
احلـسابات اخلـتامـية وتفـاصيـلها

{ لندن - وكاالت : وقع  4من العبي نادي آرسنال
في احملظـور واخـترقـوا قـواعد الـتبـاعـد االجتـماعي

طبقة على الالعب في إجنلترا. ا
وذكـرت (سكاي سبورتس) أن آرسنال اتصل
بـالالعب لبحث هذه احلوادث وهم: ديفيد
لويز وألكسندر الكازيت ونيكوالس بيبي

وجرانيت تشاكا.
وانتـشـر مقـطع فـيديـو لـبيـبي وهو
يـــلــعب كــرة الـــقــدم مع بــعض
األصـدقـاء في شمـال لـندن
واجـتـمع تـشـاكـا ولـويـز في
حــديـقــة بـيـنــمـا  تــصـويـر
الكـازيـت وهـو يــتــحـدث مع

رأب سيارات. عامل 
وكـــان جـــوزيـه مـــوريـــنـــيـــو
مـدرب تـوتـنــهـام قـد اعـتـذر
بـــعــدمـــا ظــهـــر في مـــقــطع
فـيــديــو وهــو يــدرب بــعض
الالعـب في حديقـة بلندن
في حـــــ تــــعــــرض جــــاك
جـــريـــلـــيش العب أســـتــون
فـيال حلـادث سـيارة خالل

العودة من حفل.
كـما اعتذر سيرجي أوريية
ومـوسى سـيــسـكـو بـسـبب
نــشــر مــقـطع فــيــديــو عـلى
إنـسـتـغـرام وهـمـا يـتـدربان

معا.
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{ لــوس اجنــلـس - وكــاالت- ظــهــرت
مـثلـة األمريـكيـة غولـدي هون وابـنتـها ا
ـمـثـلـة كـيت هـدسـون وحـفـيـدتـهـا مـعا ا
عـــلى غالف عــــدد ســـنـــوي خـــاص من
ـرة األولى مـجــلــة بـيــبــول. وهـذه هـي ا
الــتي تــظــهــر فـــيــهــا هــون مع ابــنــتــهــا
وحـــفـــيــــدتـــهـــا الـــرضــــيـــعـــة راني روز
فـــوجــــيـــكـــاوا عــــلى الـــغـالف وذلك في
الــذكـرى الــســنــويــة الــثالثــ لــصـدور
الـعـدد اخلـاص (بـيوتـيـفـول) مـن اجملـلة
ـشاهـير.وقال تخـصصـة في أخبار ا ا
دان ويكفورد رئيس حترير مجلة بيبول
ا هو في تصريح(يـرمز هـؤالء النسـوة 
مــــهم لـــــنــــا في الــــوقـت احلــــالي وهــــو
اإليــــجــــابـــــيــــة واحلــــنـــــان والــــضــــحك

واألسرة).
وعـلى صـفـحـات اجملـلـة تـتـحـدث هـون
( 74 عـــامـــا) بـــطـــلـــة فـــيـــلم (بـــرايـــفت
) وابنتـها هدسون ( 41 عاما) بنجامـ
ــوست فــيــمــوس) عن بــطــلــة فــيــلـم (أو
الــعالقـــة بــيـــنــهــمـــا وحتــديــات تـــربــيــة
ا األطفال.وقالت هـدسون للـمجلـة (لطا
كانت أمي أكـبر داعم لي ... أتـمنى أن
أمــــــــــنـح رانـي هـــــــــــذا الــــــــــقــــــــــدر مـن
الـثــقـة).ويــتـضــمن الـعــدد الـذي ســيـتم
طـرحـه في األسـواق غــدا اجلــمــعـة 40
صـفـحــة بـهـا مــوضـوعــات عن جنـمـات
أخـريـات مــثل جـويــنـيث بــالـتــرو وريـتـا
مـثلـة ميشـيل فـايفر ويلـسون. وكـانت ا
أول من تــــظــــهـــر عــــلـى غالف الــــعـــدد
اخلاص عام 1990  عنـدما كـان يـطلق
علـيه (ذا مـوست بيـوتـيفـول). وعـلى مر
ـمثلة جوليا روبرتس السن اختيرت ا
خمس مرات للظـهور على غالف العدد
كـمـا اخـتـيــر تـوم كـروز ولـيـونـاردو دي
تـغــيـر كـابــريــو وبـيــونــسـيه.وفي 2018 
اسم الـعـدد اخلــاص من مـجـلــة بـيـبـول

إلى (بيوتيفول).
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وزير الثـقافة والـسياحـة واآلثار عبـداالمير احلـمداني هنأ
ـنـاسـبـة ــاضي األسـرة الـصـحـفـيـة الـكـرديـة  االربـعـاء ا

ائة لتأسيسها . الذكرى الثانية والعشرين بعد ا

 d³MŽ ‰UN½

ـصـريـة  تــلـقت تـعـازي ـمـثـلــة ا ا
الـوسط الـفــني لـوفــاة شـقـيــقـتـهـا
رض , بـهرة  بـعـد صـراع مع ا
سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنـها

فسيح جناته.
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مـدير عـام الـدار الـعراقـيـة لالزياء اعـلـنت مـواصلـة انـتاج
الوجـبـة الثـانـيـة من الكـمـامات الـوقـائـية لـسـد احتـيـاجات
ـواطـنـ منـهـا ضـمن االجـراءات الـوقـائـيـة من فـايروس ا

كورونا.
VMý WFLł
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وت في مسقط رأسه بقرية رأس الع الشاعـر السوري غيبه ا
في جبـلـة عن عـمر نـاهـز السـبـع عـامـاً بعـد صـراع طويل مع
رض.وللـراحل ديوان وحـيد مطـبوع هـو (قامات وظالل) فـيما ا

بقي أربعة عشر مخطوطاً جاهزاً للطباعة .

ـثـل الـعـراق لـدى الــيـونـســكـو شـارك فـي االجـتـمـاع
الـذي عـقدته  الـلـجنـة الـتوجـيـهيـة الـعلـيا إلعـمـار جامع
نارة احلـدباء ضمن دائـرة الكتـرونية مـغلقة النـوري وا

ناقشة مواصلة اإلعمار بعد وباء كورونا.
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درب الـكروي العـراقي اعلن شـفاءه من فيـروس كورونا ا
ونشر مـقطع فيديو وهـو يقدم حتية الى الـكوادر الصحية

في احدى مستشفيات البصرة.
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الــكـاتــبـة االمــاراتـيــة صـدر لــهـا ضــمن سـلــسـلــة رسـائل
رأة االماراتية) ضمن منشورات جامعـية كتاب (قضايا ا

دائرة الثقافة بالشارقة.

الـشاعر االردني شارك ضمن  2000 شـاعر وأديب وفنان من
 160  دولـة حول الـعالم في مـبادرة  ثقـافيـة  أطلقـها مـهرجان
ي في التاسـع من الشهـر اجلاري حـملت هـاشتاج الـشعـر العـا

(انتصارا لإلنسان) عبر شبكات التواصل االجتماعي.
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ـان وزيـنه في قلـوبـنا (الـلهم حـبــب إلـيـنا اإل
وكــره إلـيــنــا الـكــفــر والـفــســوق والـعــصــيـان

واجعلنا من الراشدين).
اللهم ام
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قـــال الــــنـــبي
مـــحـــمـــد
صـــــــلى
الــــــــــــلـه
عـــــلـــــيه
وســــــــــلم قـــــــــال: (ال
تــــصـــومـــوا حــــتى تـــروا
الـهـالل وال تــفـــــطــروا حــتى
تـــروه فـــإن أغــــــــــمـي عـــلـــيـــكم
فـــاقــــدروا له) (رواه الـــبـــخـــاري

ومسلم).

بـسبب تـفشي فـايروس كـورونا
يـأتي شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام
بـــشـــكل مـــخـــتـــلف تـــمـــامــا اذ
سـتــحـدد مــظـاهـره الــتي تـعـود
علـيها الصـائمون كل عام. وعن
ذلك قالت خـبيـرة التـغذيـة زينة
نزل قد العمري إن (البقاء في ا
ـثل فرصـة لـلصـائـم التـباع
نـــظــام طــعــام رمـــضــاني أكــثــر
فـائدة وصـحة من قـبل).مضـيفة
وفقا لـسكاي نيوز عـربية(غياب
الـتـجمـعـات الـعـائـلـيـة سـيصب
بـالــفـائـدة عــلى الـصــائـمـ من
الــــنــــاحـــيــــة الــــغــــذائــــيـــة ألن
اجملــتــمــعــات الــعــربــيــة تــمــيل

ـرتـفـعـة بـالـسـعرات لألطـعمـة ا
ـغـذيات احلـرارية والـقـليـلـة با
ـنزل والـفـيتـامـيـنات. الـبـقاء بـا
واالبـــتــعـــاد عن الـــتـــجــمـــعــات
سـيمثـل فرصة لـتناول األطـعمة
الـصــحـيـة). وأكـدت ذلك ايـضـا
اخـتـصـاصــيـة الـتـغـذيـة نـاديـة
ـــوســــوي الـــتي قـــالت ( »لن ا
تـــكـــون هــــنـــاك جتـــمـــعـــات في
رمــضـان هـذا الــعـام هـذا األمـر
ســيــقــلـل من وجــبــات اإلفــطــار
الـضـخـمـة الـتي تـكـون نـتـيـجة
التجـمعات الـكبـيرة وسيـكتفي
ـنزل األشـخاص بـاإلفـطـار في ا

بوجبات معقولة).
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بـعـد إنـتـشـار أخـبـار عن قـصـة حب
مـثلة درة التـونسية برجل جتمع ا
ـــصــــري هـــاني ســـعـــد األعـــمـــال ا
حــــســــمـت درة اجلــــدل حــــول هـــذا
ـــوضــوع مـــؤكــدة أنــهـــا تــرفض ا
احلــــديث عـــــنه وقــــالـت(حــــيــــاتي
الشخصية ملكاً لي وال تعليق عما
تردد حول عالقتي مع رجل األعمال
هـــاني ســـعـــد).وأضـــافت(فـي حــال
حدوث أي ارتبـاط زواج أو خطوبة
سأقـوم باإلعالن عنـها مـباشرة ألن
كن إخفاؤها). مثل هذه األمور ال 
وكــانت قـد إنــتـشــرت صـوراً جتـمع
درة بـسعـد عكـست قوة عالقـتهـما
حـتـى أنه إعـتـرف بـحـبه لـهـا عـلـناً
في تعـليق لـه على صـورة نشـرتها
فـــــــــكــــــــــتب: (أحــــــــــبك) مـع رمـــــــــز
لـــقــلب.والالفـت أن درة ردت عــلــيه
بتعليق بادلته فيه اإلعتراف نفسه
) مع وضع وكــتــبت: (أحــبك أيـضــاً

القلب نفسه.

ــــئـــة مـن راتـــبه عــــلى  50في ا
فــقط). ويــعــد إيــغــر واحــدا من
ـديــرين الــتـنــفــيـذيــ األعـلى ا
أجـرا في قـطـاع الـتـرفـيه حـيث
حـصل على 47. 5مـلـيون دوالر
اضي عن عمله كرئيس العام ا

ورئيس تنفيذي للشركة.
وتــوقع إيـــغــر أنه (حـــتى بــعــد
إعـادة فـتح مــتـنـزهـات الـشـركـة
فـــســـيـــظل تـــطـــبــيـق إجــراءات
فـحص درجـات احلـرارة لـلزوار
ـعـتـاد مـثل جـزءا من الـروتـ ا

فحص احلقائب).

{ لـــوس اجنـــلس  –وكـــاالت -
أعـــلـــنـت شـــركـــة والـت ديـــزني
األمـريـكـيـة عن تـوقـفهـا عن دفع
رواتـب أكــــــــثــــــــر من  100ألف
مـوظف لـديـهـا أي نـحـو نصف
قوة الـعامل بـالشركة  وخالل
فـتـرة الـركـود االقـتـصـادي التي
تـــواجـــهـــهـــا الـــشـــركـــة في ظل
اإلغالق الـــــنـــــاجت عن تـــــفــــشي

فايروس كورونا.
وتديـر شركـة ديـزني التي تـعد
أكــــبـــر مـــؤســــســـة فـي مـــجـــال
األنشطـة التـرفيـهيـة في العالم
متـنزهـات ترفـيهـية وفـنادق في
ـــتـــحـــدة وأوروبــا الـــواليـــات ا
ـتــوقع أن تــوفـر وآســيـا.ومـن ا
الـشــركـة حـوالي  500 مــلـيـون
دوالر شـهـريـا بـعـد الـتـوقف عن
دفع رواتب نـــصف الـــعــامـــلــ
لـــديـــهـــا بـــحـــسب صـــحـــيـــفــة

ز. الفايننشال تا
يـــــأتي هـــــذا الــــتـــــوجه رغم أن
ديزني حـققت عائدات تشـغيلية
بلغت 1. 4مليار دوالر من إدارة
ــــنــــتــــجـــات ــــتــــنــــزهــــات وا ا
الـترفـيـهيـة في األشـهر الـثالثة
األخـيـرة من عـام 2019. وقالت
الــــشــــركـــة  وفــــقــــا لــــلــــبي بي
سي(إنـهـا سـتوفـر مـزايـا رعـاية
صحـية كـاملـة للـموظـف الذين
 مـنــحــهم إجـازة بــدون أجـر
كـما حثت مـوظفيـها األمريـكي
عــلى الـتـقـدم بـطــلب لـلـحـصـول
عـلى مـزايا حـكـومـيـة أخرى من
ــعــونـات الــتي أقــرهـا حـزمــة ا
الـكونـغـرس بقـيـمة  2تـريـلـيون
ـــواجـــهـــة آثـــار تـــفـــشي دوالر 

فيروس كورونا).
ورغـم هـــــذا حـــــقـــــقت ديـــــزني
عائدات جيـدة من موقعها للبث
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ـباشـر عـلى اإلنـتـرنت (ديزني ا
بـلس) وأصبـح لديـهـا أكـثر من
 50مـلـيـون مشـتـرك في خـمـسة
أشــــــهـــــر فــــــقـط مـــــنــــــذ إطالق
مـوقعـهـا.وأعـلنـت والت ديزني
ــاضي أن (رئـيــسـهـا الــشـهـر ا
الـتنفـيذي بوب إيـغر سيـتخلى
عن راتـبه بــالـكـامـل خالل فـتـرة
تفشـي الوباء بـينـما سـيحصل

الــــــــــــــرئــــــــــــــيـس
الــتـــنـــفـــيــذي
بــــــــــــــــــــــــــوب
تـــــشــــابــــيك
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شاركت لـيلى ابـنة الفـنان أحـمد زاهـر متـابعيـها عـبر حـسابـها الـرسمي على
موقع إنـسـتـغرام صـورة من كـوالـيس مسـلـسل "الـفتـوة" في رمـضان 2020
وظـهـرت في الـصورة مع الذي تـشـارك فيـه مع كوكـبـة من الـنجـوم في مـصر
بـطل الـعــمل الـفـنــان يـاسـر جالل.وتـركـت زاهـر تـعـلــيـقًـا عـلـى الـصـورة الـتي
جمـعتـهـا مع الفـنان يـاسر جـالل في كوالـيس تصـويـر "الفـتوة" وقـالت: "نورا
حسن اجلـبالي..مـ مـتحـمس لرمـضـان ". والقت الصـورة تفـاعـلًا الفـتًا من
اجلمـهور وحـتى من قـبل بعض الـنـجوم مـثل نـسرين طـافش الـتي علـقت على
صـورة لــيـلى أحــمـد زاهــر وقـالت: "يــا روحي الـقــمـرايـة" وأرفــقت في نــهـايـة

وجي" قلب حب". التعليق "إ
و مسـلسل "الـفـتوة" تـدور أحداثه في عـالم األحـياء الـشعـبـية وهـو من بطـولة
الفنان ياسر جالل ويـشاركه في التمثـيل كل من أحمد صالح حسني ومي
عـمـر وجنـالء بـدر وأحـمــد خـلــيل وريـاض اخلـولـي وهـو من تـألــيف هـاني

نباوي. سرحان وإخراج حس ا
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نـشـرت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة سـيـريـن عـبد
الـنـور فـيـديـو عـبـر حـسـابهـا عـلـى أحد
مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي وهي
تقود السيارة لتتفاجأ بزوجها فريد
رحـمـة يـركض عـلى جـانب الـطـريق
ـرت عن صـدمـتـهـا حـول رغـبة وعـبّ
ارسة الرياضة رغم زوجها في 
قــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة.وحـ
حــاولـت أن تــوقـفـه بــســيــارتــهـا
لإليــقــاع به ودعــوتـه لــلــصــعـود
مـــعــهـــا في الـــســـيـــارة إال أنه لم
يــقــبـل.وحــ دقق زوجــهــا أكــثــر
اكـتـشف أن زوجته هي الـتي تـقود
الـســيـارة وقـال لــهـا(شـو كــبـسـة?)

ـازحة:(فـيـنـا نـتـعرف?) لـتـرد عـلـيه 
فـــعـــلّـق عـــلى زوجـــتـه:(أنـــا مـــتـــزوج)
فتـابعت عبدالنـور سيرها قـائلة: (برافو
عـلــيك عم بـجــربك). وتــعـبــر عـبــد الـنـور
دائما عن حبها الكبير لزوجها فريد رحمة
وعـائلـتها من خالل مـنشـوراتها عـبر مواقع
الــــتـــواصل اإلجـــتــــمـــاعي. الـى ذلك خـــرقت
ـطــربـة الـلـبـنـانـيـة نـانـسي عـجـرم احلـجـر ا
نزلي لبعض الوقت كي تمارس الرياضة ا

عـلى مقـربـة من منـزلـها.وإنـتـشر عـبر
مــواقع الـــتــواصل اإلجــتـــمــاعــ
مـقطع فيـديو لـعجرم ظـهرت فيه
وهي تمارس الـرياضة عن طريق
اجلـري فـي الـشـارع عـلـى مـقـربـة
مـنـزلـهـا.وتـفــاعل مـتـابـعـوهـا مع
الـفيديـو بشـكل واسع وقد ركّزت
معـظم الـتعـليـقات عـلى نحـافتـها
ولياقتهـا كما أشار بعضها إلى
أنها تبدو بسبب نحافتها فتاة

صغيرة.  
وطـــرحت عـــجــــرم قـــبل أيـــام
أغنـيـة (الـعمـر) وهي مـقـدمة
(تـتـر) مسـلـسل (سكـر زيادة)
مـن كــلــمــات تـــامــر حــســ
أحلـان ولـيـد سـعـد وتـوزيع

أحمد ابراهيم.

سيرين عبد النور احد مالكات شركة والت دزني

ومن أهم أعـمـال جـورج سـيـدهم آخـر
شــــــقـــــاوة - أفـــــراح -  30يــــــوم في
الـــســـجن الـــزواج عـــلى الـــطـــريـــقــة
احلـديــثــة - نـشــال رغم أنــفه - غـرام
ـشـاغـبـ - قاع تـلـمـيـذة - مـدرسـة ا
ــديـنــة - حب عـلى شــاطئ مـيـامي- ا
أحـلى أيــام الــعـمــر- الـبــعض يـذهب
لــلــمــأذون مــرتــ - الــشــقــة من حق
ـعـتـوه - عالم الـزوجـة - اجلـراج - ا
عـيـال عـيـال - الـبــحث عن فـضـيـحـة.
وأطـلق سـيـدهم عـلـى الـزواج الـنـظام
الـفــاشل ولـهـذا الـسـبب ظل رافـضًـا
لهذه اخلطوة حتى بلغ اخلمس من
عـمــره لـيـتــزوج بـعـد ذلك الــدكـتـورة
لـيندا الـتي ظلـت رفيقـة حيـاته حتى

اليوم الذي توفى فيه. 
وكــان قـد أصـيب بـجـلـطـة عـام 2018
ونـقل عـلى إثـرهـا إلى مـسـتـشـفى في

مدينة نصر.

ـــدرســة.كـــان يـــشــارك فـي بــعض بـــا
الـبرامج الـتلـفزيـونيـة بفـقرات فـنية
مـثل برنـامج تسـالي عـلى التـلفـزيون
صري بفقـرة دش بارد الذي التقى ا
. خاللها بالضـيف أحمد وسمير غا
انطلق معـهما وقدموا حـلقة بعنوان
(الــشـحــاتــ حــول الــعـالـم) ثم بـزغ
جنـمه بـالـتـخــصص في الـكـومـيـديـا
وشـــارك الـــضـــيف وغـــا في فـــرقــة
ـــســــرح).وقـــدم مع (ثالثـي أضـــواء ا
الــثــنـــائي فــوازيــر رمــضــان وبــعض
ـســرحـيــات مـثـل حـواديت وطــبـيخ ا
اليكة  باإلضافة إلى بعض األفالم ا
ومن أبـــرزهــا:  30يـــوم في الـــســجن
والزواج على الـطريقـة احلديثة.جنح
ــســرح وكــانت له بــشــكل الفت في ا
الــعــديـد مـن األدوار الـنــاجــحــة أمـام
كـبار الـفنانـ ومن أبـرز مسرحـياته
تـزوجون مع سمـير غـا وشيرين. ا

ـوقع مـحـطـات حـيـاته وفـقـا لـتقـريـر 
الـــبــــوابــــة الــــذي اشـــار ان (اســــمه
بـالــكـامل جـورج أبـيس سـيـدهم ولـد
في مـركـز جـرجـا مـحـافـظـة سـوهاج
يـوم  28ايــار عــام 1938.وانه نــشــأ
بـ أســرة مـتــواضــعـة مــاديًـا ورغم
ذلك حصل عـلى بكـالوريـوس الزراعة
مـن جـــــامـــــعــــة عـــــ شـــــمـس عــــام
1961.وطـفـولـته كـانت غـريـبـة بعض
الــشيء فـلم يـكن مـثل بـقـيـة األطـفـال
الرضع الذين يصـرخون عند الوالدة
ويكون البكاء رفيقهم بل كان صامتًا
بــشــكل مــبــالغ فــيه ومــقــلق).  ومــنـذ
صـغــره اســتــطــاع ســيــدهم تــقــلــيـد
الـعـديـد من الـشــخـصـيـات وحـيـنـهـا
عـــرف أنه مـــوهـــوب فـي الـــتـــمـــثـــيل
ـرحـلة وجتـسـيد األدوار الـفـنـية.في ا
الثانوية تفجرت موهبته في التمثيل
وأصــبح رئــيــسًــا لــفــرقــة الــتــمــثــيل

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصـري الراحل يـعـد الفـنـان ا
جورج سيدهم من أبرز جنوم
الــكـومــيــديـا فـي بالده والــعـالم
الـعـربي نال شـهـرته بـفضل
فــــــرقــــــة ثـالثـي أضـــــواء
سرح التي كونها مع ا
الثـنائي سمـير غا
والـــراحل الـــضــيف
أحـــــمـــــد . وتــــرك
ســـيــــدهم الـــذي
وت في غيـبه ا
الـ 27مـن اذار
اضي مـخلـفا ا
مــيــراثًــا فــنــيًـا
وفي ضـــخـــمًــا
الـــــــســــــطــــــور
التالية نتوقف
عــــنــــد بــــعض
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