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طبعة العراق 
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اصدرت الـلجنـة العلـيا للـصحة
ـكــافـحـة والـسـالمـة الـوطــنـيــة 
جائحـة كورونا قـرارات جديدة
تـــضـــمـــنت تـــشـــديـــد اجــراءات
فـــرض غـــرامـــات مـــالـــيــة عـــلى
اخملـــالــفـــ لــشـــروط الــوقـــايــة
الــصـحـيـة فـيـمـا اثـارت االرقـام
ـــعــــلـــنــــة عن االصــــابـــات في ا
مـحــافـظـة الــبـصـرة الــذعـر بـ
االهــالي. ووجه قــائـد عـمــلـيـات
احملـافـظـة بـاسـتـفـار امـني عـام.
وقـالت الـلـجـنـة في بـيـان تـلـقته
(الـــــزمـــــان) امـس انه (نـــــظـــــراً
خلـــطـــورة جـــائــحـــة فـــايــروس
كـورونـا وأهـميـة االلـتـزام الـتام
ــشــددة بــاجـــراءات الــوقــايـــة ا

واطن ولعدم تـطبيق بـعض ا
لــشــروط الــوقــايــة الــصــحــيــة
قــررت الـلــجــنــة الـتــشــديـد في
تـطــبـيق قــرار الـلـجــنـة رقم 35
لـــســـنــة  2020 بــشـــأن حـــظــر
الـــتـــجــــوال وعـــلـى األجـــهـــزة
عنية كافة تنفيذ القرار بشكل ا
صـــارم وتــطــبــيـق الــعــقــوبــات
الـالزمـــة في حــــال اخملـــالــــفـــة)
مــــشــــيــــرة الى (تـــــعــــديل وقت
احلـــظــر بــحـــيث (يــبـــدأ حــظــر
التـجوال من الـساعـة السـادسة
مساءً بدال من السـاعة السابعة
مــسـاءً). وتــضــمــنت الــقـرارات
فـرض عقـوبات بـحق اخملالـف
ـــركــبــة وفـــقًــا لــآلتـي (حــجــز ا
وفـرض غـرامـة مـالـيـة مـقـدارها
 50 الـف ديـنــار عـلـى مـركــبـات

الـنـقل اجلـماعي اخملـالـفـة التي
تـتـجـاوز سـعـتـهـا أربـعـة ركـاب
وفــرض غــرامـة مــالــيــة قــدرهـا
خمسون الف ديـنار على سائق
ـركـبـة الـصـالـون الـذي يـحمل ا
اكثـر من ثالثـة ركاب او يـسمح
بــركــوب أشــخــاص ال يــرتـدون
ركبة في كمامة وجه  وحجز ا
حـالـة تـكـرار اخملـالـفـة. وفــرض
غــرامــة مــالـيــة قــدرهــا عـشــرة
آالف ديـــنـــار عــــلـى كـل فــــرد ال
يــرتــدي كــمــامــة واقــيــة خــارج
ـنزل ويـسمح بـارتداء قـماش ا
يـوفر غـطـاء كـامالً لألنف والفم
وبـشـكل مـستـمـر في حـالـة عدم
تـوفر الـكمـامـة الطـبيـة مؤقـتًا).
وجاء في الـتوجـيهـات اجلديدة
سـموح (يـكون احلـد األقـصى ا

به هـو زبون واحـد لـكل خمـسة
ـــســاحــة أمـــتــار مـــربــعـــة من ا
اخملــــصـــصـــة لـــزبـــائن احملـــال
الـــتــجـــاريــة واخملـــازن  ومــنع
دخول من ال يرتدي كمامة وجه
 وفــرض غـرامـة مـالــيـة قـدرهـا
مـئــة الف ديــنــار واغالقــهـا في
حـالـة مـخالـفـتهـا عـلى ان تـقوم
وزارتــا الـــصــحــة والــداخــلــيــة
وجـهـاز االمن الـوطـني بـتـقـيـيم
مدى االلـتزام بـاإلجراءات ورفع
الـتـقـارير بـشـأنهـا خالل سـبـعة
ايام  ليتم بـناءً على ذلك اعادة
الـنـظـر بـفـرض حـظـر الـتـجـوال
الـــــشـــــامـل او أخـــــذ إجــــراءات
وقف اضـافيـة بـحسب تـطـور ا
الوبائي). واكد  البيان ضرورة
(االلـتــزام الـتــام بـالـتــعـلــيـمـات

ـسـؤولـيـة عـالـيـة والـتـصـرف 
ـــســـاهـــمــــة في الـــتـــوعـــيـــة وا
والـتــبـاعـد االجــتـمــاعي بـهـدف
ــــعـــركـــة ضـــد الـــنــــجـــاح في ا
الــــفـــــيــــروس حـــــمــــايـــــة لــــهم

.( واطن ولعوائلهم وبقية ا
الى ذلك أعــلـن مــحــافظ بــغــداد
مـحـمـد الـعـطـا ان (مـنـاطق عدة
في جـانــبي الـكــرخ والـرصــافـة
ــنــاطــقي مــرشــحــة لــلــحــجــر ا
بـــــســـــبب تـــــفـــــشـي كـــــورونــــا
فـيـهـا.وقـال الـعـطـا في بـيان ان
(ارتفـاع اإلصابات بـكورونا في
ـاضـي بـسـبب عدم الـيـوم ا
االلــتـــزام بــاحلــجـــر الــصــحي)
مـــضــيـــفــا ان (دائــرتـي صــحــة
الكرخ والرصافة جتريان من 8
إلى  10 آالف فــحص يــومــيـا).
وأشــار الـــعــطـــا الى ان (ثالثــة
آالف وافـد عــائـد إلى الـبالد من
مناطق موبـوءة) . وافاد شهود
عيان بـأن القوات االمـنية بدأت
بـــغــلـق شــوارع الـــزعــفـــرانــيــة
تمـهـيـدا عـلى مـا يـبـدو لـعـزلـها
وبوءة. نـاطق ا لتكـون ضمن ا
وفي الــبــصــرة اعــلن الــطـبــيب
حـــيــــدر ســـلــــمـــان مـن صـــحـــة
احملافـظة تـسجيل  81 اصابة
بالفايـروس خالل ساعات.وقال
في تصريح ان (االصابات التي
ســجـلت خالل ســاعـات هي 47
شراق ركز احملافظة منطقة ا
و 34 في الـهـارثـة) مـشـيـرا الى
34 ان (حــــــــــــــاالت الـ 47 والـ 
مــــــنــــــفـــــــصــــــلــــــة ولـــــــيــــــست
مـــتــداخـــلـــة).واوضح ان (هــذه
االرقـــام ســجـــلت بـــعــد ظـــهــور
نتـائج التحـاليل اخملتـبرية لهم
PCR من خـالل اخــــتــــبــــار الـ
ولـــيـس االخــتـــبـــار الـــســـريع)
مــؤكــدا ان (هـذه االرقــام حتـمل
مصداقـية عاليـة واخملفي اكثر
ـعـلن). من جـهتـهـا اعـلنت من ا
دائـــرة صـــحــــة الـــبــــصـــرة عن
تــســجـيل  50 اصــابــة جــديـدة
وحــــالـــة شــــفــــاء واحـــدة امس

االربــعــاء.وقــالت في بــيــان  إن
ـــوقـف الــوبـــائـي حملـــافـــظــة (ا
البصرة اخلاص بحاالت مرض
كـورونـا لـيـوم االربـعـاء بـلغ 50
حــالـة مـوجـبـة فـضال عن حـالـة
واحـــدة تـــمـــاثــــلت لـــلـــشـــفـــاء
والوجود لوفيات).وأضافت أن
ـــــوجــــــبـــــة (عــــــدد احلــــــاالت ا
الـتــراكـمـيـة بـلغ   406 توزعت
بــــــواقع  17 وفـــــيـــــات و 184
شـــفــاء و  205 قـــيـــد الــعالج 
وبــلغ عـدد فـحــوصـات احلـاالت
شتبه بها في مـختبر الصحة ا
العـامة في الـبصرة 113 حالة
ـرسلة الى وعدد الـفحـوصات ا
مـــخــتــبـــر مــديـــنــة الــطب 157
حـــالــة). وكـــانت الـــبــصـــرة قــد
سـجلت  اول امس  39 اصـابة
جديـدة بالـفايروس   37 منها
في مــنــطـقــة الــهــارثـة اغــلــبـهم
ــجــلس ألشــخــاص شــاركــوا 
عزاء. بدوره وجه قائـد عمليات
الـبــصـرة الــفـريق الــركن قـاسم
جــــاسم نــــزال امـس االربــــعـــاء
بـــاســــتـــنــــفـــار أمـــنـي عـــام في
احملــافـظــة بــعـد إرتــفــاع أعـداد
اإلصــابـات بــفـايــروس كـورونـا
فـي مــــــــــنــــــــــاطـق شــــــــــمــــــــــال
الـبـصرة.ونـاشـد نـزال في بـيان
(جـــمـــيع مـــكـــونـــات اجملـــتـــمع
البـصري اإللتـزام بقواعـد حظر
ـســؤولـيـة الـتــجـوال وحتــمل ا
اإلنـــســانـــيـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة
واألخالقـــيـــة بـــهـــذا اجلـــانب).
واشــــار الـى أن (دور عــــلــــمــــاء
نبر احلسيني الدين وخطباء ا
اضية كان كبيرا خالل الفترة ا
في حث الـنـاس على الـبـقاء في
بـــــيـــــوتــــهـم) داعـــــيــــا ايـــــاهم
(لـالســتـمــرار بــاخــذ دورهم في
هـذا اجملــال). وأضـاف نـزال أن

(اإلصــابــات اجلــديــدة ألــتي 
تسـجيلـها من قبل دائـرة صحة
الـبــصـرة حتـتم عــلـيـنــا إتـخـاذ
إجـــــراءات أمــــنــــيـــــة مــــشــــددة
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دعــا رئــيس اجلـمــهــوريــة  بـرهم
صــــالح لــــلـــحــــفــــاظ عـــلى أرزاق
ـــــواطـــــنــــــ من ذوي الــــــدخل ا
رتبات سـاس  احملدود وعدم ا
ـــوظــفـــ وبــالـــذات الــدرجــات ا
ــتــدنــيــة.  ونــقل بــيـان رئــاسي ا
تلقته (الزمـان) عن صالح تأكيده
خالل استقـباله في قـصر السالم
الية في ببغداد رئـيس اللجنـة ا
مجلس النواب وعدداً من اعضاء
اللجنة ( ضرورة تضافر اجلهود
لإلسـراع في حـسم مـلف تـشـكيل
حـكومـة جـديدة تـسـعى لتـحـقيق
ـــنـــشـــودة في ظل اإلصالحـــات ا
الـتحـديـات االقـتـصاديـة الـراهـنة
جــرّاء انـتــشـار جــائـحــة كـورونـا
الـتـي تـسـتــدعي وقـوف اجلــمـيع
لـــضـــمـــان احلـــفـــاظ عـــلى أرزاق
ـــــواطـــــنــــــ من ذوي الــــــدخل ا
رتبات سـاس  احملدود وعدم ا
ـــوظــفـــ وبــالـــذات الــدرجــات ا
ـتـدنيـة)  مـشـيـرا الى  (أهـمـية ا

استثـمار الطـاقات الوطـنية لدعم
الناجت احمللي والوطني وحتقيق
االكتفاء الـذاتي).  وفي ما يتعلق
سـائل الـعـالـقة بـ احلـكـومة بـا
االحتــــاديــــة واإلقــــلـــــيم بــــشــــأن
الواردات وقـانون الـنفط والـغاز
أكد رئـيس اجلـمهـوريـة (ضرورة
االحتـكام إلى الـدستـور وااللتزام
ــــوازنــــة الــــكــــامـل بــــقـــــانــــون ا
ــصــلــحــة واســتــحــقــاقــاتــهــا وا
الوطـنية لـلوصـول إلى تفـاهمات
مــؤســـســاتـــيـــة غــيـــر مــرهـــونــة
باالعتـبارات الـسياسـية وحتفظ
حقوق العراقيـ كافة) موضحاً
ـالــيـة ـطــالـبــات ا أن (تــسـويــة ا
اســـتــحـــقـــاق مـــطـــلـــوب حـــسب
ـوازنـة لكن الدسـتـور و قـانون ا
ـــنع ذلك االلـــتـــزام يـــجـب ان ال 
ــــوظــــفــــ في تــــأمـــــ رواتب ا
اإلقـــلــيـم أســوة بــبـــقــيـــة أنــحــاء
الــعـراق كــونـهــا حـقــاً دسـتــوريـاً
ـتـغـيرات ويـجب حـمـايـتـهـا من ا
الـــســيـــاســيـــة) مــشـــيــراً الى أن
(اخملـلـص لـن يقـبـلـوا بـتـحـميل

ــــــواطـــــــنـــــــ وأرزاقـــــــهم وزر ا
االختالفات الـسيـاسية). الى ذلك
اســـتــقــبـل صــالح رئـــيس جلــنــة
األمن والـدفـاع الــنـيـابـيـة مـحـمـد
رضـــا وعــــدداً من أعــــضــــائــــهـــا
وجرى خالل اللقاء ( استعراض
ـسـتـجــدات األمـنـيـة في الـبالد ا
والـتــشـديــد عـلى إدامـة الــنـصـر
وتـــــأمــــ احلـــــدود وتـــــعـــــزيــــز
االسـتـقــرار في الـعـراق من خالل
ـــطــــاردة فـــلـــول االســـتـــمــــرار 
عصابـات داعش اإلرهابـية وعدم
الـــســمـــاح لــهـــا بــالـــرجــوع مــرة
أخـرى) وفـقـا لـبـيـان اشـار ايـضا
الـى ان الـــلـــقــــاء تـــضـــمـن كـــذلك
(مــنـاقــشـة دعم الــقـوات األمــنـيـة
بصنـوفها وتشـكيالتهـا وتطوير
قدراتها الـتدريبيـة والتسلـيحية
فــــضالً عـن تـــكــــثــــيف إجـــراءات
الـــتـــصــدي جلـــائـــحــة كـــورونــا
وتــطـبــيق قــرارات خــلـيــة األزمـة
ـا لـلــحـد من انــتـشـار الــوبـاء و
يــضـــمن سالمــة وصـــحــة أبــنــاء

شعبنا).
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(احلــــكــــومــــة االحتــــاديــــة لم تــــقم
بــإرسـال مـسـتــحـقـات اإلقــلـيم مـنـذ
شـــبــاط  2014 الـى عــام  2019 مــا
اضـطـر اإلقـلـيم إلى إيـجـاد مـصادر
لـتــمـويل نـفـقـاتـه واحـتـيـاجـاته من
خـالل االقـتـراض واتـخـاذ إجراءات
الـتـقـشف وخفض الـنـفـقات الـعـامة
واإلدخــــار اإلجـــبـــاري وغــــيـــرهـــا)
مــؤكـدة أن (اإلقـلــيم يـؤيـد تــسـويـة
ــالـيــة بـ اإلقــلـيم ــسـتــحـقــات ا ا
واحلــــكــــومــــة االحتــــاديـــة لــــتــــلك
نصوص الـسنوات وفـقاً لآلليـات ا
ــــوازنـــة عــــلـــيــــهــــا في قــــوانـــ ا
االحتــــاديـــة لــــتــــحـــقــــيق حــــقـــوق
)  وجــددت والـــتــزامـــات الــطـــرفــ
الــرسـالــة (مـوقف حــكـومـة اإلقــلـيم
ـــلـف وفـــقـــاً الــــثـــابت فـي حـــسـم ا
لـلـدسـتـور والـقـانـون وعـلى أساس
الـشـراكة) مـطـالبـة بـ(إعـادة النـظر
وظـف في إيـقـاف تمـويل رواتب ا
ـشـتـركـة الـتي  وفق الـتـوصـيـة ا
الـتـوصل إلـيـهـا نـتـيـجـة االجـتـمـاع
الــذي عُــقـد فـي بـغــداد بــتـاريخ 20
نـــيـــســـان اجلـــاري)  وفي الـــشــأن
نـفـسه اجـتمع وفـد حـكومـة االقـليم
بـرئـاسـة الطـالـبـاني امس األربـعاء

مع الـسـفيـر األمـريكـي  لدى بـغداد
قـبل ان يلـتقي  بـوزير الـنفـط  ثامر
الـغـضـبـان. واكـد  الـوفـد والـسـفـير
االمـريكي (ضرورة أن تلتزم أمريكا
وبـريـطـانيـا مـسـألة الـتـهـدئة وحل
ــســائل الــعــالــقــة بــ  حــكــومــة ا

االقــلــيم  واحلــكـومــة االحتــاديـة ).
وخالل لـقائه بالـغضبـان طالب وفد
اإلقـلـيم بضـمـانات بـإرسال  رواتب
ومــسـتـحــقـات االقـلـيـم  كـمـا جـرى
بــحث آلـيـة تــسـلـيم حــصـة الـنـفط
ــقــرر إرســالــهــا من االقــلــيم  إلى ا

بـغداد.واكد الـوفد استـعداد االقليم
لـــتــســلــيم  250 ألـف بــرمـــيل نــفط
يـومـيـاً لـشـركـة سـومـو مع ضـمـان
إلرسال احلكومة االحتادية  رواتب
مـوظـفي اإلقلـيم. من جـهته اكـد أكد
رئـيس إقـلـيم كردسـتـان نـيجـيـرفان

الــبــارزانـي ضــرورة تــدخل بــعــثــة
ــــتـــحـــدة فـي الـــعـــراق حلل األ ا
الـقضية . جاء ذلك  خالل استقباله
ـتـحدة ـثـلـة األمـ العـام لأل ا
فـي الــــــــــعــــــــــراق جــــــــــيــــــــــنــــــــــ
بـالســـــخـــــارت.ونـــــقـل بـــــيـــــان عن
الــــبـــارزاني  قــــوله انـه (ال يـــجـــوز
حتــويل الـرواتب واالســتـحــقـاقـات
ـاليـة إلقليم كـردستان إلى مـسألة ا
سـيــاسـيـة) وعـد هـذه اخلـطـوة من
جانب بغداد (إجراءا غير دستوري
ـثـلـة وغـيــر قـانـوني) وطـلب من 
ـــتـــحــدة أن األمـــ الـــعـــام لأل ا
(تـمـارس دورها حلل هـذه الـقضـية
مـع بــــغــــداد). وفي بــــغــــداد شــــدد
الـنـائب حـسن سـالم عـلـى (ضرورة
عــدم تــهـاون احلــكــومـة االحتــاديـة
والـتفريط بـحقوق وثـروات الشعب
خالل الـتـفـاوض مع الـوفـد الـكردي
).وتـــســـاءل ســالـم في بـــيــان ( اين
كــانت هــذه الــوفــود عــنــدمـا كــانت
احلـكومـة تطـلب من االقلـيم تسـليم
ـنتـج في االقـليم مـبـيـعـات الـنـفط ا
ــوازنــة االحتــاديــة والــذي اقـــر بــا
لـسنة  2019والـسنوات التي قـبلها
وبـعدهـا) مطـالبـا (الوفـد احلكومي

ــفـاوض بـان يـضـع شـروطـا عـلى ا
وفــد االقـــلــيم مـــنــهــا اعـــادة مــبــلغ
االربــعــة مــلـيــارات دوالر اخلــاصـة
ــصــرف الـتــجـارة الــعــراقي فـرع
صـادر من حكومـة االقليم االقـليم ا
نتج كـذلك تسلـيم مبيـعات النـفط ا
ــوازنــة في االقـــلــيم الـــذي اقــر بـــا
االحتـاديـة وتـسـلـيم االيـرادات غـير
ــتــمــثــلــة الــنــفــطـــيــة االحتــاديــة ا
نافذ وكذا بـالكمارك والضـرائب وا
اعـــادة مــــبـــالـغ الـــثالثــــة االشـــهـــر
ـصروف هذا العـام كونها صرفت ا
الـيـة وكذلك خالف قـانـون االدارة ا
تـرتبة بـذمة االقليم الـية ا ـبالغ ا ا
والـبالغة  128مـليـار كما هـو مثبت
في حتـقـيق هـيئـة الـنزاهـة). وشدد
عــلى (عــدم قــبــول تــسـلم 250 الف
بــرمــيـل في الــوقت احلــالي والــتي
انــخـفــضت اسـعــاره ولم تـعــد لـهـا
قـــيــمـــة مـــالـــيــة مـــقـــابل ان تـــقــوم
احلــكــومـة االحتــاديــة بـاالقــتـراض
لــدفـع رواتب االقــلــيم وهــذا لــيس
ظـلـمـا والاجـحافـا لـلـشـعب الـكردي
الـــــذي كـــــان واليـــــزال ضـــــحـــــيـــــة
اســتـــحــواذ ســلــطــة االقـــلــيم عــلى

ثرواتهم).
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وجـه ديــوان مـــجـــلس الـــوزراء في
حـكــومـة اقـلـيم كـردسـتـان  رسـالـة
تــضـمـنت عــشـر نـقــاط إلى األمـانـة
الــعـامـة جملــلس الـوزراء االحتـادي
تضمنت مسوغات قانونية ال جتيز
إيـــقـــاف تـــمـــويل رواتب مـــوظـــفي
اإلقـلـيم فـيـمـا واصـل وفـد حـكـومة
االقـــلــيم  بـــرئــاســـة نــائـب رئــيس
وزراء االقــلـيم  قــوبـاد الــطـالــبـاني
امس األربعاء لقاءاته في بغداد مع
جـهـات متـعددة حلل االزمـة.وقررت
بـغـداد مـؤخـرا وقف تـمـويل رواتب
مـوظفي اإلقـليم بسـبب عدم تـسليم
ـــقــررة. االقـــلـــيم حـــصــة الـــنـــفط ا
وتــضــمـنـت الـرســالــة عـشــر نــقـاط
تــمــحــورت عــلى الــســيــاســة الــتي
اتـبـعـتهـا حـكـومة االقـلـيم  انـطالقاً
من الــتــزامـهــا الـدســتـوري في حل
ـشـاكل العـالـقة وخـصـوصاً فـيـما ا
يـتـعـلق بـالـرواتب واالسـتـحـقـاقات
ـوظـفي اإلقلـيم  واكدت أن ـالـية  ا
(سـياسة حكومـة االقليم  كانت وما

زالـت تــــــهــــــدف إلـى مــــــعــــــاجلــــــة
اإلشـكـالـيات الـقـائمـة مع احلـكـومة
رجـعيـة الدسـتور االحتـاديـة وفقـاً 
وبـاالستناد إلى أحكامه). وأضافت
أن (الـــــدســـــتـــــور قـــــد ضـــــمن حق
ـشـاركـة كـمـبـدأ تـأسـيس لـلـنـظـام ا
االحتادي لألقاليم واحملافظات غير
ـنـتـظـمـة في إقـلـيم في الـسـلـطات ا
االحتـــــاديــــة عـــــلـى وفق مـــــبــــاد
ـساواة وتكافؤ الـفرص والعدالة ا
كن أن تكـون قائمة دون والـتي ال 
سـاواة بـ مـواطني تـبـني مـبـدأ ا
اإلقــلــيـم واحملــافــظــات الــعــراقــيــة
األخـرى من حيث التمتع باحلقوق
ومــنـهــا الـرواتب واالســتـحــقـاقـات
).  ورأت أن ـــالــيـــة لــلـــمــوظـــفــ ا
(اإليــــعـــاز بــــوقف تـــمــــويل رواتب
مـوظـفي اإلقـلـيم يـعـد جتـاوزاً عـلى
ـسـاواة وتـكـافـؤ الـفرص مـبـاد ا
وخــــصــــوصـــاً أن تــــمــــويل رواتب
مــوظــفي احلــكـومــة االحتــاديـة في
احملـافـظـات اخلمـسـة عـشرة يـسـير
بـانسـيابـية ودون تـعلـيق) مشـيرة
الى أن (االقــلـيم  يـسـتـحق شـهـريـاً
ـــصــــروفـــات نــــســــبـــة  1/12 مـن ا
الـفـعلـيـة لـلنـفـقات اجلـاريـة للـسـنة

ـــــالــــيــــة  2019 أســـــوة بــــبــــاقي ا
احملــــافـــظــــات الــــعـــراقــــيـــة إال أن
ــالــيــة لإلقــلــيم لم ــســتــحــقــات ا ا
تـصـرف في األشـهـر الـثالثة األولى
مـن سنة  2020 مـا عدا تـعويـضات
مـوظفي اإلقليـم البالغة  452 مـليار
ديـنـار التـي تطـالب األمـانة الـعـامة
جملـلـس الـوزراء بـإيـقـافـهـا مـا يـعـد
جتــاوزاً عـــلى الــقــانـــون) بــحــسب
ــادة /10 الــرســـالــة.وتــابــعت إن (ا
ـــوازنـــة ثــــانـــيـــا-ج مـن قـــانــــون ا
االحتادية  2019 نـصت على التزام
احلـــــكـــــومـــــة االحتـــــاديـــــة بـــــدفع
ــا فــيــهـا مــســتــحــقــات االقــلــيم  
ـوظـفـ ويـسـتـقـطع تـعـويــضـات ا
مـبـلغ الـضرر من حـصـة اإلقـليم في
قررة حـالة عـدم تسـليـمه احلصـة ا
من الــنـفط) مـضـيـفـة أن (االسـتـنـاد
ـادة 27 الى الــفـقـرة اخلـاصـة من ا
ــالـــيــة لــوقف من قـــانــون اإلدارة ا
تـــمـــويل رواتب اإلقـــلـــيم لـــيس في
مــحـله) ولــفـتت الى أن (اإلقــلـيم ال
يـزال يـؤوي أكـثـر من مـلـيـون الجئ
ا يجعله يتحمل تكاليفهم ونـازح 
ودون أدنى مـسـاهمـة من احلكـومة
االحتــــــــاديـــــــــة).ونــــــــوهـت الى ان

Vð«Ëd UÐ ”U *« wG³M¹ ô

WOÒ½b²*« ULOÝôË

ÕU²²∫ جسر عائم يخدم ضواحي البصرة بعد افتتاحه من قبل وزارة النقل حيث تعرض الى تدمير «

ÊUL¦ł qL% …dzUÞ ◊u³¼ ∫ n−M «

WL U(« …dÝ_« s  WO²¹u
بـوجـود مــخـاطــبـات رسـمــيـة بــ اخلـارجـيــة الـعــراقـيـة
توفية واخلارجـية الكويتية  حول نقل جـثمان السيدة ا
من دولـة الـكويت لـدفـنـهـا في مـقـبـرة (وادي السالم) 
وبـعــد االنــتــهــاء من مــراســيـم الــدفن غــادرت الــطــائـرة

النجف إلى الكويت. 
يـذكـر أن مـطـار الــنـجف أغـلق بـإيـعـاز من رئـيس خـلـيـة
األزمة مـحافظ النجف لؤي الياسري بعد تفشي جائحة
ـدني الـعراقي كورونـا حـيث صادقـت سلـطة الـطـيران ا
ـطار افـتـتح لقـضـية على غـلـقة  وقـال مـسؤولـون ان (ا

إنسانية).
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عـلمت ( الـزمان ) من مـصدر فـي مطـار النـجف الدولي
رفض الــكـشف عن هـويــتـة  ان طـائــرة تـابـعــة لـطـيـران
اجلزيـرة قادمـة من دولة الـكويت هبـطت عصـر الثالثاء
حتمل عـلى متنها جـثمان امرأة من العـائلة احلاكمة في
الـكـويت تـبـلغ من الـعـمر   95 سـنـة لـغـرض دفـنهـا في

مقبرة وادي السالم .
ـطـار أي بـيان أو تـصـريح صـحفي  ولم يـصدر ادارة ا
ـذكــورة وإقالعـهــا لـلـعــودة لـدولـة عن هـبــوط الـطــائـرة ا
ـطـار الـنـجف الـكـويت . وعـلــمـنـا قـبل وصـول الـطـائـرة 
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اطــاحـت قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد
بـخـليـة مـتهـمـة بتـسلـيب الـعجالت
بــــعـــد االشـــتـــبــــاك مع افـــرادهـــا 
وحتـرير مختـطف كانـا محتجزين
لـدى الـعـصـابـة. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (قـوة امـنـيـة من
مـقـر الـلـواء  االول بـالـفـرقـة االولى
شــرطـة احتـاديــة شـرعت بــالـبـحث
عـن عــصـــابـــة قــامـت اقــدمـت عــلى
تـسليب عجلتـ نوع رافعة تادانو
وخــطف سـائــقـيـهـا  ووصــلت الى
ــكــان الــذي تــخـتــبئ حــيث تــمت ا
مـداهمته جنوبي بغداد ) واضاف
انـه (دث إطالق نار من داخل مـنزل
ـداهـمة الـعـصـابـة بـإجتاه الـقـوة ا
ـــا تـــطـــلب الـــرد عـــلـى مـــصــادر
الــنـيـران وقـتل احــد أفـراد اخلـلـيـة
والـــقــاء الـــقــبـض عــلى اثـــنــ من
عــنــاصــرهــا وحتــريــر الــســائــقـ
اخملـــطـــوفــ حـــيث وجـــد احــدهم
مـصـاب جـرى نـقـله لـلـمـسـتـشـفى)
مـشيرا الى (العثور عـلى العجلت
الـــتي  تــســلـــيــبــهـــمــا  في حــ
ضـبطت القـوة ثالث عجالت اخرى
مــــصـــفــــحــــة  فـــضال عـن سالحي

قـنـاص ونـاظـورين و3 قـاذفـات و5
حــشــوات و6 صــواريـخ قــاذفـة و6
بـنادق برنو وبندقيت كالشنكوف
و 3 بــنــادق ام 16 وبــنــدقــيـة ام 4
ورشـــاشــة بي كي سي وشــريـطـ
عــتــادهــا وهـاون 60 مــلم وركــيـزه
ومـوجه ورمـانتـ يدويـة وبـندقـية
صـيد و3 اجـهزة اتـصال) مـضيـفا
(وقــاذفـة نـوعه  بـازوكه و 4 جـعب
فارغة ومشلح ودرع و9 بدالت
عـسكـرية و80 إطـالقة عـتاد بي كي
ـات سي  و أشــرطـة تـسـجــيل مـكـا
وجـــــهــــاز  دي في ار و5 اجــــهــــزة
مــوبـــايل وأرقــام عــجالت مــروريــة
مــــتــــنــــوعــــة). وألــــقـت مــــديــــريـــة
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة الـقبض
عــلى تــاجـر مــخـدرات في مــنـطــقـة
زنــكــورة بــالــرمــادي مــشـيــرة إلى
ضـــــبط  14 ألـف حــــبــــة مــــخــــدرة
ـديريـة في بـيان بـحـوزته. وقـالت ا
امـس إنه (استـمـراراً جلهـودها في
ـنظـمة ـة ا تـعـقب عصـابـات اجلر
وبـكـم مـحـكم ألقت مـفـارز شعـبة
االسـتخبارات العسكرية في الفرقة
الــعـاشــرة وبــالـتــعـاون مع الــفـوج
شاة 38 وقسم شؤون االول لواء ا
اخملـــدرات في الـــرمــادي الـــقــبض

عــلى أحــد جتـار احلــبـوب اخملـدرة
في مــنـطــقـة زنــكـورة بــالـرمـادي –
األنـــبــار) وأضـــاف إن (مــفـــارزهــا
ضـــبــطت بـــحــوزته 14 الـف حــبــة
مـخـدرة وقـد  تسـلـيـمه للـجـهات
ــــعـــــنــــيــــة التــــخــــاذ اإلجــــراءات ا
الـقـانـونـيـة بـحـقه). واعـتـقـلـت قوة
أمـنـيـة داعـشي خـطـر في مـحـافـظة
كـــركــوك. وذكـــر مــصـــدر أمــني في

ويـلسون (بفـعالية القـبة احلديدية
الـتي تنـتجهـا إسرائيل) مـبينا ان
ــنـــظــومـــة هي واحــدة من (هـــذه ا
أفــــضـل األنــــظــــمــــة الــــدفــــاعــــيـــة
الـصـاروخـيـة وقـد أثـبـتت قـدرتـها
عـلـى صـدّ هـجمـات مـن هـذا الـنوع
كـما أنها دعامة أسـاسية للفوز في
احلـرب ضد اإلرهاب)  داعـيا وزير
وافقة على الدفاع األمريكي الى (ا
نــشــر الــبــطــاريــتــ بـأســرع وقت
ـــكن حلـــمـــايـــة حــيـــاة الـــقــوات
عــدّت األمــريــكــيــة) مـن جــهــتــهــا 
قـراطـيـة غـريس منغ الـنـائـبـة الـد
أن (الـهـجـمـات الـتي تـعـرضـت لـها
قـوات التحالف في العراق أظهرت
نـقاط الضـعف في النظـام الدفاعي
تحدة)  مشددة اجلوي للواليات ا
عــلـى (فـعــالــيــة مــنــظــومــة الــقــبـة
احلــديـديـة في مـواجـهـة تـهـديـدات
ـاثـلة لـتـلك التي تـشـهدهـا قوات
الـتحـالف في العراق) واكـدت منغ
إنـهـا (سـتـسـعى إلى الـتـنسـيق مع
اســـبــر لــلــنــظــر فـي خــطط تــمــكّن
نظومة في الـبنتاغون من إدخال ا
ـــواجـــهــة أنـــظـــمـــته الــدفـــاعـــيــة 

التهديدات احلالية) .

جـــو ويــلـــســون وهــو عـــضــو في
ـسلحة والشؤون جلـنتي القوات ا
اخلــارجــيـة (الحــظــنـا في األشــهـر
ــــاضــــيـــة إن االعــــتــــداءات ضـــد ا
اجلـيش االمريكي وقوات التحالف
فـي الــعـــراق من قـــبل مـــســلـــحــ
بـرعـاية إيـرانـية زدادت األمـر الذي
يـشـكل تـهـديـداً حلـيـاة األمـيـركـي
هــنــاك) مــشــيــرا الـى ان (قــواتــنـا
بـحـاجـة إلى وضع تـدابيـر وقـائـية
ـتـزايـد حلــمـايـتـهـم من الـتـهـديــد ا
لــلـهــجـمـات بــالـصـواريخ) وأشـاد

نـشر مـنظـومة الـقبـة احلديـدية في
الــعــراق بـعــد بــاتـريــوت هــو صـد
الـــهــجــمـــات الــصــاروخـــيــة الــتي
تــتــعــرض لــهــا الــســفـارة وبــعض
ـــقــاومــة الـــقــواعـــد من فــصـــائل ا
الـــرافـــضـــة بـــقـــاء اي جـــنـــدي في
الــعـراق) ولــفت الى ان (الـواليـات
ـتحدة تخشـى تكرار او استمرار ا
الـــهـــجــمـــات الــصـــاروخــيـــة عــلى
قـواعدهـا بسـبب عدم وجـود غطاء
شــرعـي لـوجــودهــا داخل الــبالد).
ودعـا عـدد من أعـضـاء الكـونـغرس
ــــــقــــــراطي مـن احلــــــزبــــــ الـــــد
واجلـــــمـــــهـــــوري وزارة الـــــدفـــــاع
األمـريـكيـة إلى نشـر بـطاريـت من
مـــنــظــومــة الــقــبــة احلــديــديــة في
الــــعــــراق. وأعــــرب االعـــضــــاء في
رسـالـة إلـى الـوزير مـارك إسـبـرعن
(قــلــقــهم الـشــديــد من االعــتـداءات
التي تنفذها جماعات مسلحة ضد
األمــريـكـيـ وقــوات الـتـحـالف في
الــــعـــراق) مــــؤكــــدين ان ( نــــشـــر
ـنظومة سيحمي هذه القوات من ا
خـطر الهجمات بالصواريخ). وفي
حـ لم تردّ الـوزارة بعـدُ على هذه
الـرسـالـة قـال الـنـائب اجلـمـهوري
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اكـد اخلـبيـر االمـني صفـاء االعسم
انـه ال نــــــيــــــة لـــــــدى واشــــــنــــــطن
بــاالنــســحــاب من الــبالد بــالــوقت
الـــراهن بـــرغم من رفض الـــوجــود
االجـــــنــــبي مـن قــــبل احلــــكــــومــــة
ان. في وقت تشرع الواليات والبر
ـتحـدة االمريـكية بـنشـر منـظومة ا
الــقـبـة احلـديـديـة في الـعـراق بـعـد
بـطاريـات صواريخ الـدفاع اجلوي
(بــاتــريــوت) بــنــاء عــلى دعــوة من
بــــعـض اعــــضــــاء الــــكــــونــــغـــرس
لـلـتـصدي لـلـهجـمـات الصـاروخـية
ـنتشرة الـتي تسـتهدف قـواعدها ا
فـي بـعض احملـافــظـات الـعــراقـيـة.
وقـال االعـسم لـ (الـزمان) امس انه
(ال نــيــة امـريــكـة بــاالنـســحـاب من
ان الـعراق بـرغم من تصويت الـبر
عـــــلى اخــــراج جــــمــــيع الــــقــــوات
ــوجــودة عــلى ارض االجــنــبــيــة ا
ا فـيهـا القـوات االمريـكية الـبالد 
الــتي ســلــمت بــعـد الــقــواعــد لـكن
وجــودهـا في قـواعــد اخـرى يـلـفت
الــنــظـر) واضــاف ان (الــهـدف من
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صفاء االعسم 

تـصريح امس إن (قوة مـشتركة من
تـشـكيالت  الـلـواء اخلاص تـمـكنت
فـي وقت قــــــيــــــاسـي بــــــعـــــد ورود
مـعـلـومـات دقـيـقـة داخل احملـافـظـة
مـن إلقـاء القـبض عـليه) مـبـيـنا ان
ــســؤول عن جــرائم ــتـــهم هــو ا (ا
داعـش في كركوك ويعد أحد أخطر
االرهـابـي فـي احملافـظة) مـشـيـرا
الـى انه ( إلــقــاء الــقـــبض عــلــيه

وتـسـليـمه لـلجـهـات اخملتـصة وفق
ـادة  4 أرهـاب). مـن جـهة أحـكـام ا
اخـرى  افــاد وزيـر الـكـهـربـاء لـؤي
اخلـطـيب بتـعرض عـدد من االبراج
وخــطـوط نــقل الــطـاقــة الى حـداث
ا سيـؤثر على ذلك على اجـرامي 
ضـعف في جتـهـيـز الـطـاقـة لـبعض
ـدن واالحـياء. وقـال اخلـطيب في ا
بـيان تلقته (الـزمان) امس ان (ليلة
امـس االول انــــــقـــــطـع الــــــتــــــيـــــار
الـكهربائي عن معظم مناطق بغداد
ومــحـافـظــات عـدة بـســبب تـعـرض
عـدد من االبـراج واخلطـوط النـاقلة
الـى عمل اجـرامي قـرب قريـة جواد
الـــبـــشــو فـي ديــالـى وفــقـــدان الف
و 500 مـــــــيــــــكــــــا واط) واشــــــاد
الكـات الوطـنـية من اخلـطـيب بـ (ا
مــفــارز صــيــانـة الــشــبــكــات وقـوة
شـرطـة الـكـهـربـاء في حـربـهم ضد
اإلرهـاب)  مـؤكـدا أنـهـم (يـقـاتـلون
عــلى جـبـهـات عـدة خــدمـة لـلـعـراق
والـشـعب) وتـابع ان (ذلـك احلادث
الـــذي تـــســبـب بـــســقـــوط بـــرجــ
ناطق سـيؤثر على جتـهيز الطـاقة 
الـــكــرخ وشـــمـــالي وشــرق بـــغــداد
ومـحـافـظات األنـبـار وصالح الدين

وكركوك ونينوى). 
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االجتـمـاعـيـة في صالح الـدين الـتابع
لهيئـة احلماية االجـتماعية في وزارة
العمل والشؤون االجتماعية عددا من
ـتــقــدمـ لــلـشــمـول ــواطـنــ من ا ا
اجلديد لغرض اصدار البطاقة الذكية
لـهم. وقـال مـديــر الـقـسم بـشـار كـاظم
احمد في بيا تـلقته (الزمان) امس ان
(القـسم وضع آلـية مـحكـمـة للـحد من
واطن التجمعات وارشاد وتوعية ا
بشـروط السالمـة الشـخصـية وحـثهم
عــلى ارتــداء الــكــمــامــات مع حتــديــد
مـسـافـة كـافـيـة بـ كل مـواطن وآخـر
خشية الـتالمس). واضاف ان (العمل
عــــلى اصــــدار الـــبـــطــــاقـــة الــــذكـــيـــة
للـمـواطنـ  تـقسـيـمه علـى اللـجان
الـفـرعـيـة الـتـابـعـة لـلـقـسم في جـمـيع
اقـضــيــة احملـافــظـة وحــسب اجلـدول

قرر للمراجعة). ا

 3435حمـلـة). وأشار الـبـيان إلى أن
(التـقريـر الرابـع سجل مـشاركـة ثالثة
ـنظـمـات أجـنـبـيـة ويـؤشر في فـروع 
هـــذا اجملـــال ضـــعف مـــشـــاركـــة تـــلك
ــنــظــمــات فـي هــذه احلــمالت حــتى ا

االن). 
“—UÐ —Ëœ

نظمات غير احلكومية وأضاف أن (ا
احمللـيـة الـعراقـيـة أدت دورا بارزا في
سـاعدات رعايـة احملتـاجـ وتقـد ا
اإلغـاثــيـة واالرشـاديــة اجلـمـاهــيـريـة
وكـشـفت أزمـة فـايـروس كـورونا الـتي
ـهم لـنـشـاط اجـتـاحت الـعــالم الـدور ا
ـنــظـمـات غــيـر احلــكـومـيــة والـفـرق ا
الــتـطــوعـيــة الــتي عـززت أنــشــطـتــهـا
بالتعاون مع احلكومات احمللية للحد
من إنتشار الوباء ومـحاولة التخفيف
من آثـاره). واســتـقـبل قــسم احلـمـايـة
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ــســتــفــيـديـن من احلــمــلـة بــلغ عــدد ا
الوطـنـية لـلـمنـظـمات غـيـر احلكـومـية
ـواجـهـة آثـار كـورونـا في أسـبـوعـهـا
الـرابع أكـثـر من مـلـيـون ومـئـتي ألف
مــســتــفــيــد. وقــالت األمــانــة الــعــامــة
جملـــلـس الـــوزراء في بــــيـــان امس إن
(الـتــقـريـر الــتـراكــمي الـرابع لــنـتـائج
احلـمــلـة الـوطــنـيـة لـلــمـنـظــمـات غـيـر
ـواجــهــة آثـار فــايـروس احلــكـومــيــة 
كــــــورونـــــا شـــــهـــــد زيــــــادة في عـــــدد
ـــعــونــات حــيث ــســتـــفــيــدين من ا ا
ساعدات الى مليون ومئت وصلت ا

وواحد وثمـان ألف مسـتفيد في 18
مـحافـظـة قـدمـتـها  612منـظـمـة غـير
حكومية عراقية في  1415قرية وحيا
وناحـيـة في الـعراق عـمـوما من خالل
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يـة من مخاطـر عدم حصول حذرت منـظمة الـيونيسـف ومنظمـة الصحـة الصحة الـعا
أطفـال العـراق على الـتلـقيح الـروتيـني خالل جائـحة كـورونا. وجـاء في بيـان مشـترك
للـمنظمت تلقته (الزمان) امس انه (ال يحصل إال نصف أطفال العراق الذين تتراوح
كن الـوقاية أعـمارهم ب  12و 23 شهـرًا على الـتلقـيح الكـامل ضد األمراض الـتي 
منـها وال يحـصل إال ثُلثـا األطفال عـلى احلمـاية من احلصـبة) مرجـحا أن (ينـحسر
ـئة إضافيّة بـسبب توقف خدمـات التلقـيح نتيجة الـتلقيح ضـدّ احلصبة بـنسبة  20 با
ـا يـعـرّض األطــفـال األكـثـر هـشـاشـة خلـطـر تـفـشي اسـتـمـرار جـائـحـة كـوفـيـد- 19

رض).  ا

وحذر تـقريـر من أن فـيروس كـورونا
قـد يكـون تـهديـدا جـديدا لـلـعالم مع
وجـود حــوالي  50.8 مـلــيــون نـازح
تركوا منازلـهم بسبب الصراعات أو
الكوارث.ويقول مركز مراقبة النزوح
الــداخــلي في تــقــريــره الــســنـوي إن
كــوفــيــد- 19 قــد يــضـــيف مــخــاطــر
ــعــرضـ اليــ الــبــشــر ا جــديــدة 
بالـفعل لـلـخطـر.وقد اضـطر أكـثر من
 45ملـيون شـخص إلى ترك بـيوتهم
بــســبب الـعــنف. كــمــا نـزح خــمــسـة
ماليـــــ آخــــرين بـــــســـــبب كــــوارث
طـبــيـعـيــة كـالـزالزل والـفــيـضـانـات
بـحـسب مـا ذكـره الـتـقـريـر.ويـضـيف
الـتــقـريـر أن عـددا من ســكـان الـعـالم
نزحـوا داخـليـا فـرارا من صراع أو
كــارثـة لــكــنـهم ظــلـوا فـي بـلــدانـهم
وهــــــذا الـــــعــــــدد بــــــلغ اآلن رقــــــمـــــا
ا ساهم في زيادة العدد قياسيا.و
بـحسب مـا يـقولـه التـقـرير تـسـجيل
 33.4 مليون حـالة نزوح جديدة في
عام  2019 وهذا أعلى معدل سنوي
مــنــذ عــام  2012 ومن احملــتــمل أن

يــصــعب فــيــروس كــورونــا اجلــديـد
ن يـعيش حـياة كـثـيـر من الـنـاس 
بــعــضــهم بــالــفــعل في ظــروف غــيـر
صــحـيـة وفـي مـسـاكـن ضـيـقــة مـثل
ــســتــوطــنـات مالجـئ الــطــوار وا
الــعـشــوائـيــة واألحـيــاء احلـضــريـة
الــفــقـيــرة. وتــؤدي ظــروف االزدحـام
هـذه إلى صـعـوبــة تـطـبـيق الـتـبـاعـد
االجتماعي أو اتباع قـواعد النظافة
ــنع انــتــشــار فـيــروس كــوفــيـد-19
ـمـيت. كـمـا أدى الـوبـاء أيـضـا إلى ا
تــعـريـض "ظـروف مــعـيــشــتـهم غــيـر
سـتـقرة لـلـخطـر بتـضـييق الـسبل ا
أمـــامــهـم لــلـــوصــول إلى اخلـــدمــات
سـاعـدات اإلنسـانـية" األساسـيـة وا
بــحـــسب مـــا قـــالــتـه مــديـــرة مـــركــز
الــنـزوح ألـكــسـنــدرا بـيالك.ويــشـيـر
القريـر إلى أن عدد الـنازح داخـليا
في أنحاء العالم حتى بدون الوباء
هـو في حـد ذاته عـالمـة عـلى الـفـشل
الـعـالم جـمـاعيـا.ودعـا مـركـز مـراقـبة
الـنـزوح احلـكـومات إلـى العـمل عـلى
حل الصراعـات مثل احلرب األهـلية

في سوريـا حيـث فر مـليـون شخص
من مــنـازلـهم مــنـذ ديـسـمــبـر/كـانـون
األول هـروبـا من هــجـمـات احلـكـومـة
فـي الــصـــراع الـــذي بـــدأ قـــبل تـــسع
سـنـوات. وأبرز الـتـقـريـر الـصـراعات
الــدائــرة فـي جــمــهــوريــة الــكــونــغـو
ــــــقــــــراطـــــــيــــــة والـــــــيــــــمن الـــــــد
وأفغانستان.ويقول التقرير إن هناك
ــعــاجلـة ــكن عـمــله  ــا  الــكــثـيــر 
ـــنـــاخـي واالســـتـــعــداد الـــتـــغـــيــر ا
للكوارث الطبـيعية مع نزوح مالي
ـاضي بـســبب الـفــيـضـانـات الـعــام ا
واألعاصير.ودعـا التقريـر احلكومات
ن إلى توفير سبل الرعاية الصحية 
أصــبــحـوا مــشــردين بــالـفــعل خالل
دى فـتـرة الـوبـاء وأن تـعالـج علـى ا

الطويل أسباب النزوح.
l{u « W³ «d

ـــركـــز إنـه يـــراقب عـن كـــثب وقــــال ا
الــوضـع في الــعــراق حـــيث تــأكــدت
أولـى حـــاالت اإلصـــابــــة بـــفـــيـــروس
كورونا ب النازح واألوضاع في
سوريا وبوركينا فاسو وكولومبيا

الــتـي تــتــعــامل بـــالــفــعل مع أزمــات
نازحـ ويزداد لديـها مـعدل انـتقال
الـعـدوى.وأشـار الـتـقـريـر أيـضـا إلى
حاالت الـنـزوح الداخـلي الـتي ترجع
إلى الـفـيروس. ويـقـول إن في الـهـند
 600.000عـامل مـهــاجـر يـواجـهـون
إغالقا في أنـحـاء البالد و"عـلـيهم أن
يـسـيـروا مـئـات األمـيـال لـلعـودة إلى
قراهم".ويقرر النازحون داخليا عادة
عــدم الـســفـر مــسـافــات بـعــيـدة إمـا
ألنــهم يــريـدون الــبــقـاء بــالــقـرب من
مــنــازلـهم وإمــا ألنــهم لــيس لــديـهم
تمـويل كاف لـعبـور احلدود.ويـنتهي
ـطاف بـكـثيـرين مـنـهم باالنـحـصار ا
في مـــنـــاطق يــصـــعب عـــلى وكــاالت
اإلغاثـة الوصـول إليـها مثـل مناطق
الصـراع معـتمـدين على حـكومـاتهم
في احلـــــفــــاظ عـــــلى بـــــقــــائـــــهم في
أمـان.وهــذه احلـكــومـات أحـيــانـا مـا
تكـون هي سبب نـزوح النـاس ألنهم
هربـوا بسـبب احلرب ولم تـعد هي
ذاتـهـا قـادرة عـلى تـوفـيـر مـكـان آمن

وطنيها.

فرق طبية تتحرى مواطن الوباء في بغداد
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لقد نـزل القران الـكر بلـغة مبـينة واضـحة يفهـمها ويـدركها اهل االرض
وان كانت بلغة عربية يتكلمها العرب من اهل مكة ومن جاورها...

ا كـان السـؤال لم اخـتص الله هـؤالء الـقوم من دون اهل االرض وان ور
القران جاء رحمة وهداية للناس جميعا?

واحلقـيقـة ان اهل مـكة وقـريش منـهم اخـتصـوا ببالغـة التـعـبيـر واخلطـابة
والتدبر واحلكمة وامتازوا عن سواهم من الـبشربفصاحة اللسان وطالقة
الـصـيـاغـة وفـنـون الـكالم فـكـانـوا بـحق اهـلًـا لـذوي الـعـقـد والـربط وريـادة

نطق.. التفسير وصواب الرأي وا
وان لغـتـهم هـذه تسع فـي مداهـا وقـوة ومتـانـة حـروفهـا ومـعـانيـهـا ولوازم
قواعد نطـقها ورفـعة استخـدامها في االشـارة والداللة واالستـفهام واجلر

والوصف وما الى ذلك مالم يجاريها فيها أية لغة معروفة في وقتها ..
لهـذه األسـباب واُخـرى اليعـلـمهـا اال الـله سبـحـانه وتعـالى نـزل كتـاب الله
بحروفها ومعانيها ليتـحدى بها جل وعال على لسان رسوله الكر صلى
الله عـليـه وسلم من نـزلت فـيهم وهم مـا علـيه من فـصاحـة وبالغـة وحكـمة

وقول..
وقـد كـان لـله ورسـوله مـا أراد  وهـو احلـكيـم الـعلـيـم ليـبـلغ بـرسـالـته الى
الناس جـميـعا بـان هذا الكـتاب من عـنده سبـحانه ونـزل بعـلمه وأمره وان
احدا من البشر مهما تطاول في بالغته وعلمه ومقدرته لن ولَم يستطع ان

ثله او بسورة من مثله.. يأتي 
ــاذا من مـــثــله? واجلــواب ان الــلـه عــالم الــغــيب وقــد يــتــســائـل احــدنــا و
ـاثل في خــلـقه والـشــهـادة لن يــبـلغ احــدا مـهــمـا اجـتــهـد او اصــاب ان 
وصـنــعه وان اجــتــمع له االنـس واجلن  حــتى جتــرأ من جتــرأ عـلـى الـله
ن حـوله كـالمـا مـنـقـوصــاً كـاذبـاً شـبــهه بـآيـات الـقـران سـبـحـانـه لـيـروي 

وسوره ودعاه لنفسه او لرب اختاره من غير الله .
ـقـدمة لـم تكن لـتـب صـدق الـقـران ونزوله من الـله تـعـالى وعلى ان هذه ا
لـسـان نـبيـه عـليـه الـصالة والـسالم وهـو امـر مـفروغ مـنـه وال يحـتـاج الى
بـرهـان او دلـيـل ولـكـنـهــا كـانت فـاحتـة لــنـصل الى الـغــايـة من قـراءة هـذا

ات . الكتاب الكر وفهمه وحفظ اياته وسوره الكر
سـلمـ عـند قـراءة وتالوة اياته ولذا جنـد أنفـسـنا واخـرين من اخوانـنـا ا

ا يستعجلون في لفظه وتدبر معانيه وان اجتهدوا في حفظه. ر
ذلك اني احببت ان اذكـر نفـسي ومن يقرأه ان يـتوقف عـند كل كلـمة وآية
عناه الصـحيح وموقعه الذي نزل ولفظ ويراجع فيه ليتـدبر القول فيـأخذ 
الجلـه وان ال يردده كـمـا يـفـعل الـكـثـيـرين دون دراية أو فـهم  وانـي والله
كلمـا تدبـرت آية او لفظ اجـد فيـها حالوة الـنزول وحكـمة الـباري عز وجل
ورسالته التي أراد بها هداية الناس واالخالص لوجهه الكر والتبرأ من

كل وهم او شك او مرض.
تدبروا قراءة كتـابكم الكر الذي اخـتصه الله ورسوله لـكم ليخرجكم من
الظـلمات الى الـنور ويـنأى بـكم عن البـاطل والظـلم والشـر ويقـيكم بـفضله

من شرور انفسكم وسيئات اعمالكم ولذكر الله اكبر..
اقول قولي واستغـفر الله لي ولكم فـمن أراد الله به خيرا يـفقهه في الدين

.. ويجعل له مخرجاً ويجعله من احملسن
ـ والــصالة والـسالم عــلى خـيـر وآخـر دعـوانــا ان احلـمــد لـله رب الـعــا

. العا محمدا وعلى آله وصحبه اجمع

ـعـرفة أن لقـد صـرخ الـعـمـال باألول مـن أيار مـرددين: نـحن نـعـرف حق ا
األغنياء ال يخاطبوننا بأي خطاب إال ليستغلونا. 

ي ـنـاسبـة لـيست عـيـداً لألحـتفـال بل يـوم تضـامن الـعمـال الـعا إن هذه ا
واإلحـتـجـاج ضـد بـشــاعـة وأسـتـغالل وظـلم وعــدم مـسـاواة الـبـرجـوازيـة.
وليـست عـطـلة في أغـلب الـدول الـتي تـعد قـواتـهـا األمنـيـة لقـمع تـظـاهرات
العمـال في هذا الـيوم مـثل فرنـسا وتـركيا وكـوريا اجلـنوبـية ودول امـريكا

اجلنوبية والفيلب وغيرها.
ـأجور وهـو يـوم تـذكيـر الـبـرجـوازيـة بـجـرائـهـمـا ومـعـتـقالتـهـا وإعالمـهـا ا
وكتـابهـا ومـثقـفيـها وإقـتـصاديـيهـا ضد الـطـبقـة العـاملـة الـتي تمـكنت عـبر
تـأريـخــهـا وتـضـحــيـاتـهـا من فــضح سـيـاســات الالمـسـاواة والـعــنـصـريـة

والتحرش اجلنسي.
تضم الـطبـقة الـعامـلة اولـئك الذين يـعمـلون مـقابل راتب أو بـأجر إضـافة
الى طلبـة الكليـات والعاطـل عن العـمل وكل من يرتبط بـعالقة مع وسائل
دوية اإلنتاج حـيث أن األول من أيار هـو مناسـبة لصـرخة قـوة العمـال ا
وبـأنـهم الـطــبـقـة الـتي تــديـر الـعـالم وتــدر األربـاح لـلـرأسـمــالـيـة وفـروعـهـا
الرجـعيـة ولهـذا جاء تـقسـيمـهم تقـسيم جـغرافي وحل مـنظـماتـهم وقمـعهم

وفتح النار عليهم للحفاظ على األرباح وأستمرارية السلطة.
اما الـعراق; يـتمـتع الـعمـال في هذا الـيـوم بعـطلـة رسمـيـة فرضت نـفسـها
نـتـيــجـة لـنــضـاالتـهم مــنـذ أول إضـراب قـاده عــمـال "مـســفن دوكـيـاد" في
البـصرة عام  1918وأضراب عـمال الـزيوت الـنبـاتيـة عام  1968 و فتح
الـنـار عـلـيـهم وتـلـفـيق تـهم الـدعـارة ضـد الـعـامالت بـعـد أربـعة أشـهـر من
قـبور على الـسلطة; هـنا كانت احلـركة األولى في العراق سيطرة الـبعث ا
لتفـتيت الطـبقة الـعاملة وكـل حركة لكـسب حقوقـهم فأنهـا ستواجه بـالقتل
واإلتهام وحول البعث كل مـصانع ومعامل وزارة الصنـاعة الى التصنيع

العسكري لفرض القوان العسكرية على العمال.
ـر" مـنع مـخـتلف بـعـد عام 2002 واالحـتالل االمريـكي لـلـعـراق قـرر "بـرا
أشكال التنظيم الـعمالي وسلب حق اإلضراب والتظـاهر في القطاع العام
حتى صـرح "ديك تـشيـني" نـائب الرئـيس األمـريكي آنـذاك ( بوش االبن )
نظمـات العمالية ـر" لإلحتادات وا بخشيته من وصـول مسودة "قرار برا
ـدنـية ـان بـسن قـوان الـتـقـشف واخلدمـة ا في العـراق لـكن سـارع الـبر
ـصانع والـتعـليم والـصحـة كي ال يكون واحلريات الـنقـابيـة وخصـخصة ا
نظـمات العمـالية لتـنظيم الـطبقة الـعاملة وأخـذ حقوقهم دور لإلحتادات وا

وحمايتهم.
إن اخلـيـانـة في الــسـيـاسـة واحــدة سـواء جـاءت بـغـبــاء أو بـفـعل مـدروس
ومتـعـمـد ومـا قامت به الـبـرجـوازيـة على مـر الـتـأريخ ولـيومـنـا هـذا والتي
كورونا ”وحولت خـسـائرهـا اإلقـتصـاديـة على الـعـمال إنهـارت بـأنتـشار “
بـخــصم رواتــبــهم أو إنـهــاء عــمـلــهم. لــذا عــلى اجملـتــمع أن يــضــغط بـكل
األشـكـال عـلى الـدولـة بــأخـذ مـسـؤولـيـتـهـا فـي تـوفـيـر األمـان اإلجـتـمـاعي
والسـيـاسي واإلقـتـصـادي للـجـمـيع وإيـجـاد فرص عـمل أو ضـمـان بـطـالة
للـعـاطلـ وإطالق كـافة احلـريات وصـيـانتـهـا وتنـظيـمـها بـقـانون وإتـاحة
حريـة التـنـظيم واإلضـراب والـتظـاهر وحـريـة اإلعالم والتـعـبيـر عن الرأي

وتفعيل قانون العنف األسري ضد النساء واألطفال.
ســيــبــقى األول من أيــار صــرخــة الــعــمـال بــوجـه اإلسـتــغـالل والـتــخــلف
والـرجـعــيـة وهـدم أبــراج الـرأســمـالـيــة الـعـالــيـة الـتي ال
حتترم إنـسانـية اإلنـسان. وسيـبقى هـذا اليـوم إثبات
بـأن الــطــبــقـة الــعــامـلــة قــوة هـائــلــة عــلى الـصــعــيـد
ــكـن أن تــطـــيح بـــعــالم اإلقــتـــصـــادي والــعـــددي و

الالمساواة.

ثل البنك الدولي وزير التخطيط يلتقي 
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ثـلـة اليـونـيسف ونـقل البـيـان عن 
في الـعـراق حـمـيـدة السـيـكـو قـولـهـا
(عــلـيــنــا أن نـشــارك بــشـكـل كـليّ في
حــمـــايــة األطـــفـــال الــعـــراقـــيــ من
كــوفــيـد- 19 مع ضــمــان اســتــمـرار
عــمـلــنـا فـي الـوقت ذاتـه في حـمــايـة
ــكن األطـــفــال من األمـــراض الــتـي 
الوقاية مـنها) مـضيفة ان (رسـالتنا
إلـى اآلبـــاء في هــــذه األوقـــات غـــيـــر
سبـوقة هي الـتأكد من أن أطـفالهم ا
يــتـلــقّــون الــلــقــاحــات الــروتــيــنــيـة
بــــالـــتــــزامن مع اتــــبـــاع اإلرشـــادات
الـوطـنـيـة واحملـلـيـة بـشـأن الـتـدابـير
ا في ـواجهة كوفيد- 19 الوقائية 
ذلك التباعد اجلـسدي وغسل اليدين
واتّــبــاع األسـالــيب الــصــحـيــة عــنـد
الـسعـال والـعطس بـحـسب نـصائح
ــســؤولــ في مــجــال احلــكــومــة وا

الصحّة).
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ــثل مـنـظـمـة كـمـا نــقل الـبـيـان عن 
ـيــة في الـعـراق أدهم الـصــحـة الـعــا
إســمــاعــيل قــوله ان (الــتــلــقـيـح هـو
ـفــتـاح إلنــهـاء وفـيــات األطـفـال من ا
مــجــمــوعـة أمــراض مــثل احلــصــبـة
ــنح األطـفـال ـا  وشـلل األطــفـال 
الــفــرصــة لــلــنـــمــو بــصــحــة جــيــدة
ووصـــولـــهم إلى كـــامل اإلمـــكـــانــات
الكامنة فـيهم) مضيفـا انه (اليسعنا
ـا سـبق لـنـا وحـقـقنـاه من الـعـودة 
إجنازات إلى الوراء. وبـينـما ننـتظر
الـتـوصل إلى لـقـاح ضـد كـوفـيـد-19
دعــونــا نــســتــفــيـد بــشــكل كــامل من
ـتوفـرة لـديـنا وذلك من الـلقـاحـات ا
خالل ضمـان حـصول أطـفال الـعراق
ناسب). على الـلقـاحات في الوقـت ا

واشـار البـيـان الى (انـخفـاض مـعدل
الــتـلـقــيح في الــعـراق في الــسـنـوات
ـستـمر مـنذ األخيـرة بسـبب الـنزاع ا
عــــقــــود ونــــقص االســــتــــثــــمــــار في
اخلدمـات الصـحيـة) داعيـا احلكـومة
الـعـراقـيـة إلى (زيـادة االسـتـثمـار في
اخلــدمـــات الـــصـــحـــيـــة والــبـــدء في
ـكثـفة التـخـطيط ألنـشطـة التـلـقيح ا
التي تـشمل القـيام بحـمالت التـلقيح
وحتـــديـــد األطــفـــال الــذيـن فــاتـــتــهم
جرعـات اللـقاحـات والوصـول إليهم
ــجــرد أن تــصــبح اجلــائــحـة وذلك 

حتت السيطرة الكاملة).

االنــكـــمـــاش االقــتـــصـــادي وتــراجع
مـعـدالت الـنـمـو وانـخـفـاض الـنـاجت
احمللي اإلجمالي). معلناً عن (شمول
مـحافـظـات (الديـوانـية مـيـسان ذي
قـار واسط بــغـداد األنـبـار ديـالي
ـشـروع الـصـندوق والـسـلـيـمـانـيـة 
االجـتـمـاعي لـلتـنـمـيـة الـداعم خلطط
الوزارة االستراتـيجية لـلتخفيف من
الـفقـر لـيـصبح مـجـموع احملـافـظات
شـمـولة  11مـحـافظـة بـعـد شـمول ا
ــثـنـى وصالح الـدين مــحـافــظـات ا
ـاضي) مــؤكـداً ودهــوك في الـعــام ا
ـتـبــقـيـة خالل إضــافـة احملـافــظـات ا

قبل.  العام ا
من جــانــبه أشــاد بــجــهــود الــوزيــر
واإلجراءات السـريعة التي اتـخذتها
ـواجـهة تـداعـيات وزارة الـتخـطـيط 
األزمـة الــراهــنــة مـؤكــداً اســتــعـداد
ـمكن الـبـنك الـدولي لـتـقـد الـدعم ا
ـمـنـوحـة وإعـادة هـيـكـلـة الـقـروض ا
ا يسهم في حماية فئات للعراق و

اجملتمع الهشة. بحسب البيان.

الـــدولي في الــعــراق رمــزي نــعــمــان
ــــرافق له وجــــرى خالل والـــوفــــد ا
الـلـقـاء بـحث عـدد من الـقـضـايـا ذات
ـشــتـرك وســبل تــعـزيـز االهــتـمــام ا
واجـهة جلـائحة اجلهـود الوطـنيـة ا

فيروس كورونا. 
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وقال بـيان ان (الدلـيمي خالل الـلقاء
الذي حـضره وكـيل وزارة التـخطيط
مـاهـر حــمـاد جـوهـان ثـمن مـسـتـوى
الــدعم الـــذي تــقــدمـه بــعــثـــة الــبــنك
الـدولي جلـهود احلـكـومـة العـراقـية
داعـــيــاً إلـى إعــادة هـــيـــكـــلــة الـــدعم
ـقـدم للـعراق وفـقاً ألولـيات الدولي ا
الـظــروف الـصــحــيـة واالقــتـصــاديـة
الــراهـنـة) مــبـيـنــاً (اإلجـراءات الـتي
اعتمدتها الـوزارة للتخفيف من هذه
ــســتــويــ اآلني الــتــبــعــات عـــلى ا
ـتـوسـط وتـقـد رؤيـة مـتـكـامـلـة وا
سـتقبـلية التي عاجلـة التداعـيات ا
تـمثـلة بـارتفاع ستـفرزهـا األزمة وا
مـعـدالت الــفـقــر والـبـطــالـة نـتــيـجـة

اهــداء سـكــراب احلـديــد الــتـابع الى
مــديــريــة الــبــنى الــتــحــتــيــة احــدى
تـــشـــكــيـالت وزارة الـــداخــلـــيـــة الى
الــشـركـة الـعـامـة لــلـحـديـد والـصـلب
ـعادن الـتـابـعـة لوزارة الـصـنـاعـة وا
البالغ قـيمته التـقديرية 533 مليونا
و194 الـفا و 755 ديـنـارا اسـتـنـادا
ـــادة 47/ثـــانـــيـــا من الى احـــكـــام ا
ـالـيـة االحتـادية رقم قـانون االدارة ا
6 لـــــســــنــــة 2019) الفـــــتــــا الى ان
اجملــــلس نــــاقش أيــــضــــاً عــــددا من
ـلفـات التي تهم وزارات القـضايا وا
ـنـافـذ الــصـحـة والـتـجـارة وهــيـئـة ا
ـركـزي الـعراقي احلـدوديـة والبـنك ا
ـنـاسـبة وغـيـرهـا وإتـخذ الـقـرارات ا
بشأنـهـا). وأكـد ان (وزارة الـصناعة
عادن مـتمثـلة بوزيـرها اجلبوري وا
حـريصـة عـلى استـحـصال الـقرارات
ـــنـــتج والـــصـــنـــاعـــة الـــتـي تـــدعم ا

العراقية).
واسـتــقــبل وزيــر الـتــخــطــيط نـوري
قـيم للـبنك مـثل ا صبـاح الـدليـمي ا
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ــعــادن اعــلن وزيـــر الــصـــنــاعـــة وا
صــالــح عــبــــد الـــله اجلـــبـــوري عن
مـوافـقة مـجـلس الـوزراء عـلى اهداء
سـكراب احلـديـد الـتابع الى مـديـرية
الـبنى الـتحـتـية في وزارة الـداخلـية
إلى الشركة العامة للحديد والصلب
الــتــابــعــة لـوزارة الــصــنــاعــة خالل
ــنـعــقــدة امس الــثالثـاء. جــلـســته ا
ــكـتب اإلعـالمي لـلـوزارة أن وذكــر ا
(مـــجــلـس الــوزراء عـــقـــد جـــلــســـته
األعـتـيـاديـة عـبـر دائـرة تـلـفـزيـونـيـة
مغـلقـة برئـاسة نـائب رئيس مـجلس
الـوزراء ثـامــر الـغـضـبــان وحـضـور
ـــنـــاقـــشـــة آخـــر الـــســـادة الـــوزراء 
مـــســتــجـــدات عــمل جلـــنــة تـــعــزيــز
اإلجـراءات احلــكـومـيــة في مـجـاالت
الــوقـــايــة والــســـيــطــرة الـــصــحــيــة
واالرشــاديــة بــشــأن احلــد مـن وبـاء
ـــوجب األمـــر ـــؤلــــفـــة  كـــورونـــا ا
الــديـــواني رقم 55 لــســـنــة 2020)
مـشـيــراً الى ان (اجملـلس وافق عـلى

حميدة السيكو



يـسـتـمـر مـاراثـون تـشـكـيل احلـكـومـة في الـعـراق والـذي انـطـلق قـبل بـدايـة الـعـام
ـهدي واسـتمـر باختـيار مـحمد عالوي ثم احلالي بشـهر; بـاستـقالة الـسيـد عبد ا
الـزرفي وصـوال الى السـيد مـصـطفى الـكـاظمي الـذي يعـتـبر نـهايـة الـنفق وبـارقة

ان? االمل بانهاء هذه االزمة... فهل سيمر الكاظمي عبر بوابة البر
سـؤال يـتـردد في اروقـة الـسـاسـة والـصـالـونـات الـسـيـاسـيـة مـؤخـرا بـعـد ان بدأ
كون االجماع الذي حصل عليه الكاظمي قبل اسبوع يتبدد في ثنايا خالفات ا

االكبر الذي ولالسف ال نعلم ماذا تريد قواه الرئــــيسية .
هدي فهي تـكلف السيد عالوي وال تتفق عـليه ويعتذر  وتريد الـسيد عادل عبد ا
قبـله ودعمت ترشيـحه واستقـال دون ان تعترض او تـبدي موقفـا او حتى تصوت

ان. على االستقالة داخل قبة البر
كون االكـبر مـطالب بحـسم موقـفه  فالـسيد الـكاظـمي مرشـحه ومدعوم واليـوم ا
وافقة الشركاء وبحضور اغلب الزعـامات السياسية خلطاب التكليف من قبلـه و
ان وهو مدعوم من اكثر من نصفه وتوافق عليه جميع ر بالبر  فال يعقل ان ال 
االطـراف... نـعم ان الــكـرة في مـلـعب الــفـتح واالصالح واحلـكـمــة والـنـصـر انـتم
ان وينبغي ان يستمر سؤولية في الترشيح والقدرة في التـمرير بالبر تتحـملون ا
ـكـلف وتـسـهـيل مـهـمـته واسـقـاط دعـمـكم وتـسـتـمـر مـواقـفـكم الـوطـنـيـة في دعم ا
طـالب  الننا وصلـنا الى نقطـة تتعلق ناصب وا االحاديث اجلـانبية عن صـراع ا
ـسـتـقـبل الــعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة اوال; وفـقـدان االرادة الـسـيـاسـيـة ثـانـيـا; والـثـقـة

قراطية ثالثا. باختياراتكم السابقة وبالتجربة الد
فهل وصـلنا الى نهاية النفق في ماراثون تشـكيل احلكومة ام ان السيد الكاظمي

ـر ايضا وندخل ال سـمح الله في ازمة دستـورية ويسحب لن 
الـبــســاط الى رئـيـس اجلـمــهـوريــة وهــو امـر نــرجـو ان ال
يتـحقق وان يـتم االتفـاق سريـعا عـلى الكـابيـنة الـوزراية
ـانيـة الن الوضع ال يـحتمل واقتـراح عقـد اجللـسة الـبر
والـــبـــلـــد تــعـــتـــرضه حتــــــــديـــات كـــبـــــيـــرة صـــحـــيــة
واقتـصـــــادية وامـنـية ... وهــــــو بـعيـد عن الـضوء في

نهاية انفق!.

www.azzaman.com
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اطــلق نــاشــطــون مــشــروع مــبـادرة
وطنية حلل ازمات الـعراق تضمنت
عـــددا من احملـــــــــــاور اشــتـــمل كل
مـــحـــور عـــلـى مـــجـــمـــوعـــة افـــكـــار

ومقترحات .  
وجاء في بيان تلقته (الزمان) امس
انه (من اجل العـراق االهل والوطن
ـــســـتــقـــبل ـــاضي واحلـــاضـــر وا ا
وتــفــعــيال لــدور الــقــوى الــوطــنــيـة
ية واسهاما في والشعبية واالكاد
بــعض احلــلــول الــنــاجــعه لــبــعض
االزمـات الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
واجملتمعية والتي اضعفت من دور
احلـــكــومـــة والـــســـلـــطـــات الـــثالث
تبادلة ب جماهير وافقدت الثقة ا
الشـعب والقـوى الـسيـاسيـة وباتت
تـهــدد امن الـعــراق وسـلــمه االهـلي
والــعـمــلـيــة الـسـيــاسـيــة بـرمــتـهـا 
نقتـرح نحن مجمـوعة  كلـنا العراق
ــبــادرة الـــوطــنــيــة حلل مـــشــروع ا
االزمات التي حتيط بالعراق والتي
نعدها مقترحـات اولية او مجموعة
كن ان تـستـدرك االخفـاقات افكـار 
الـتي واجـهت احلــكـومـة واضـعـفت
رجوة دورها في تقـد اخلدمـات ا
مـنــهـا)   مـشـددا بــأن (اعالء كـلـمـة
ـوطــنـة اجلـامـعه ولــيس مـواطـنـة ا
كونـات وتغـليب لغـة احلوار على ا

لغـة الـتخـوين هـو السـبـيل الوحـيد
لـبنـاء دولة مـدنـية وطـنـية مـسـتقـلة
بـــعـــيـــدة عن نـــظـــام احملـــاصـــصـــة
السـيـاسيـة والطـائفـيـة التي اثـقلت
كــــاهل الــــعـــراق وحــــمـــلــــته ويالت
صراعـات وحروب وتـنـابز سـياسي
اســــهم فـي تـــاخــــيـــر دور الــــعـــراق

الوطني والعربي واالقليمي).
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ــلـف الـــســيـــاسـي اقــتـــرحت وفـي ا
ـبــادرة كـتـابــة مـيـثــاق شـرف بـ ا
الـكتـل السـيـاسيـة تـتـعهـد به بـبـناء
الدولة كـمؤسسـات مهنـية والبراءة
زورين ـفسـدين وا من اجملرمـ وا
امــام الــرأي الــعــام وبــرعــايـة اال
ـتــحـدة وجـامـعـة الــدول الـعـربـيـة ا
وحتـديـد مـدة الــواليـات لـلـرئـاسـات
الـــثـالث بــــدورتــــ فـــقـط واتــــمـــام
االصالحات في الوزارات والهيئات
والـدوائـر وتـفـعـيل قـانـون االحـزاب
وتشكيل حكومة اصالحات كمرحلة
انتقـاليـة من اجل انتـخابات مـبكرة
وحل مـجـالس احملـافـظـات وتـعـيـ
مــحـــافـــظـــ عـــســكـــريـــ من اجل
تشكـيل احلرس الوطـني على ضوء
شــكل الـدولــة الــدسـتــوري احتـادي
فـدرالـي وتـفـعــيل الـدسـتــور بـأقـرار
االقـالـيم االداريــة والـعـمل بـالـنـظـام
الـالمــركـــزي وتـــفــعـــيل قـــانــون 21

لـلـمحـافـظـات بـاعـتبـار كل مـحـافـظة
اقــلـيــمــا اداريـا والــعـمـل عـلى بــنـاء
ـؤسـسـات ـدنـيـة وابـعـاد ا الـدولـة ا
االمنية واالوقاف والـشؤون الدينية
عن العـمل السيـاسي وعدم الـسماح
لـــهم بـــالـــتـــرشــيـح او الــتـــرويج او
اسـتـخـدام االمــوال لالنـتـخـابـات او
االنـــتــمـــاء لالحـــزاب وانــهـــاء مــلف
ساءلـة والعـدالة واعادة الـكفاءات ا
الـعـلـمـيـة من خـارج الـعـراق واعادة
الـنـظـر بــجـمـيع الـدرجـات اخلـاصـة
واسـتــبـدالـهـا بـالـكــفـاءات الـعـلـمـيـة
بـعـيـدا عن احملـاصـصـة الـسـيـاسـية

والطائفية 
صاحلـة الوطنية وتفعيل مـشروع ا
بــ مــخــتـلف الــقــوى الــسـيــاســيـة
وبــــشــــكـل جــــدي وبــــأشـــراف اال
ـــتــحــدة واإلســتــعـــانــة بــشــركــات ا
الي اجـنـبـية مـخـتـصـة بـالـتـدقيـق ا
واالداري لــكــشف مــلــفــات الــفــســاد
ــنـهــوبــة والــغـاء واعــادة االمــوال ا
ــنـــاصب فـي مــؤســـســات جـــمـــيع ا
الـــدولــة الـــتي بـــنــيت عـــلى اســاس
كونات واعادة بنائها على اساس ا
ـــواطــنـــة واإلســـراع في إجــراءات ا
تـــعــــديالت الــــدســـتــــور من جــــانب
ـيـ مـختـصـ واإلسراع في أكاد
تـــشــــريع الــــقـــوانــــ الــــتى جتـــرم
الــطـــائــفـــيه واخلـــطــاب الـــطـــايــفي

ـدنيه لبناء واعتماد أسس الدوله ا
ـــؤســـســات وحتـــديـــد شــكل دوله ا
الدوله راسمـالي او اشتـراكي . كما
ـبادرة مـقـترحـات اخرى تضـمـنت ا
لف في محاور التربية والتعليم وا
صاحلة االمني والطاقة والبيئة وا
الــوطــنــيــة ومــلف الــنــقـل وســلــطـة
ــــلف الـــطــــيــــران واالتــــصـــاالت وا
االقتصادي واالجتـماعي والرياضة
والــــشـــبـــاب واألوقـــاف والـــشـــؤون
والثقافة والـسياحة واالعالم وملف
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رغم احملـاوالت الفـاشلـة لـتجـاهل الـطبـقة
السياسية وسلطتها حلركة االحتجاجات
الشعـبية الـعارمة التـي انطلقت في االول
ـاضي  فـقد من تشـرين االول من الـعام ا
فرضت هـذه احلركـة بعـد وقت قصـير من
انــطالقــهــا حــضــورهــا وتــأثــيــرهـا عــلى
الصـعـيدين الـوطنـي العـراقي واخلارجي
وذلك ألتـساع نـطـاقـها ووضـوح أهـدافـها
وشعاراتـها وتـعبيـرها الصـريح عن عجز
وفــشـل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وضـرورة
تـغـيـيـرهـا ونـظـامـهـا الـسـيـاسي بـالـطرق

السلمية .
وبعد اسابيع قليـلة من انطالقها قام عدد
من مـراكـز االبـحـاث واالسـتـطالع بـاجراء
استـطالعـات عن هـذا احلدث االجـتـماعي
السيـاسي كبيـر االهميـة . لكن بعـد تطور
ونضج هـذه احلركـة  قام مـركز الـرافدين
اضي  للـحوار في مـنتـصف شهـر آذار ا
اي بــعــد مــرور نــحــو ســتــة اشــهــر عــلى
انطالق هـذه التـظاهرات  –االحتـجاجات
بأستطالع الـكتروني حيث شمـلت العينة
325 مــشــاركـاً من مــخــتــلف مـحــافــظـات
الـعــراق ومن مـخـتــلف الـفـئـات الــعـمـريـة
ـتـنـوع . وحسب والـتحـصـيل الـدراسي ا
ركز اظـهر ان نسبة التقرير الـذي نشره ا
شارك في التصويت من الذكور بلغت ا
ــئـة  وان ــئــة  ومن االنـاث 29 بـا 71 بـا
ـشـارك حـسب الفـئات الـعمـرية نسـبة ا
ئـة  لـلـفئـة الـعـمريـة مـا ب بلـغت 58 بـا
ن هـم بـ ـئــة   35-15 عــامــاً و 24 بــا

ن هم اكـثر من 46 ـئة   45-36 و 18 با
عاماً

كـــذلـك أظـــهــــر االســــتـــطـالع ان نـــســــبـــة
ــشـــاركـــ احلـــاصــلـــ عـــلى شـــهــادة ا
ــئــة الــبــكـــالــوريــوس هي نــحــو  57 بــا
ـــئـــة ـــاجـــســـتـــيـــر 10 بـــا الـــدبـــلـــوم وا
دارس ـئـة امـا طلـبـة ا والدكـتوراه  9 با
ــتـوســطــة واالبـتــدائـيــة فـكــانت نـســبـة ا
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وتـضمن االسـتـطالع توجـيه سـتة اسـئـلة
شـــــمــــلـت مــــخـــــتــــلـف جــــوانب حـــــركــــة
االحــتــجــاجـات واســبــابــهـا واهــدافــهـا 
احملـــركـــون لـــهــــا واجلـــهـــات الـــداعـــمـــة
ـسانـدة لـهـا  وكذلك مـوقف احلـكـومة وا
وتـعـامل االجـهزة األمـنـيـة جتـاهـها  دور

واثر العوامل اخلارجية فيها .
وفي ضوء ذلك  كـانت نـتائج االسـتطالع
(Google forms) الــذي اجـــري بــآلــيــة
ــنـاصب االلـكـتــرونـيـة لــلـمـركـز مع ومن ا
وصــــنع (كـــــود) خــــاص كـي ال يــــتــــكــــرر

التصويت هي االتي :
اوالً : اظــهـــر االســـتـــطالع ان الـــنـــســـبــة
ـئـة تعـتـقد ان الكـبـرى التي بـلغت 61 با
ــكن ــتـــظــاهــرين واقـــعــيــة و مــطــالب ا
حتـقيـقـهـا  وهي مـطالـب تعـبـر عن حـالة

ـــواطــنـــ الــذي عـــمــدت أحــبـــاط لــدى ا
شـريـحـة واسـعـة مـنـهم لـلـتـعبـيـر عن ذلك
بـالــتـظـاهـر  وان عـدم األســتـجـابـة لـهـذه
ـطـالـب بـعـد مـرور عـدة اشــهـر ولّـد تـلك ا
احلـــالـــة مـن االحـــبـــاط ودعـــاهم الى رفع

طاليب. مستوى سقف ا
ثانـيـا : ان اجلهـات الـداعيـة او احملـرضة
عـلى التـظـاهـرات هم النـاشـطـون ومواقع
التواصل االجتماعي وبلغت نسبتهم 40
ئـة  وجهات سيـاسية عـراقية نسـبتها با
ـئة  واخـرى خارجـية نـسبـتها 32 30 با

ئة وجهات اخرى . با
ــؤثـرة في دعـمـهـا ثـالــثـاً : امـا اجلـهـات ا
واســتــمــرارهــا فــهي حــسب االســتــطالع
ــرجـعـيــة الـديــنـيـة فـي الـنـجـف وبـلـغت ا
ئة  والـناشطون في نسبة الـتأثير 47 با
ـــئـــة وصـــفـــحــات الـــتـــظـــاهــرات 21 بـــا

ئـة وكـتل سـيـاسـية 12 التـواصل 17 بـا
ئة . با

ــوقف من احلــكــومــة فــقـد رابــعــاً : امــا ا
ـئـة أظـهــر االسـتــطالع ان حـوالي 80 بـا
شـارك اعـتبـر تعـامل احلكـومة مع من ا
احملـتـجـ كــان سـلـبـيـاً حـيث أعـتـبـر 44
ئة  منهم ان مواقف احلـكومة اتسمت با
ـماطـلـة والـتسـويف بـيـنمـا اعـتـبر 36 بـا
ئة ان مواقف احلكومة كان متبذبذباً . با
ـشارك ـئة من ا خامـسـاً : اعتـبر 35 با
بالتـصويت ان تـعامل الـقوى االمنـية كان
ـئة اعـتـبره غـير مـهني مهـنياً وان 15 با
وافرط في استخدام الـقوة ضد احملتج
لـكن هــذه الـتـقـيـيم اخـتــلف من مـحـافـظـة

ألخرى .
ــــؤثـــرة في ســـادســــاً : أمـــا الــــعــــوامل ا
اســتــمـرار وانــحــسـار الــتــظـاهــرات فــقـد
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تـقاعدين االختـياري للـموظـف وا
ـــئـــة بـــنـــسب ال تـــزيـــد عن 10 بـــا
شهريـا على ان يتم اإللتـزام بايفاء
ــبــالغ لــلــمــوظــفــ بــعــد جتـاوز ا
االزمة واسـتعـادة السوق الـنفـطية
عافيتها) محذرا من (االقتراض من
البنوك اخلـارجية بالنـسبة للعراق
لـن يـكــون في صــاحله الن الــعـراق
فـشل في استـثمـار ديونه الـسابـقة
الجناز مشاريع انتـاجية تمكنه من
تـســديـد الــديـون من خـاللـهــا بـعـد
ـشــاريع خالل أقل تـشــغــيل هــذه ا
من  10ســــنـــوات مـع الـــفــــوائـــد )
وخـــــلـص األمــــ الـى الـــــقــــول ان
(جتربة العراق مع الـديون الدولية
كــانت قـاسـيــة  اذ اضـحت الـديـون
السابقـة عبئا كبـيرا على موازنات
الـــســـنـــوات الالحـــقـــة الن مـــبـــالغ
الـديـون لم تـسـتـشـمـر في مـشـاريع
انــتـــاجــيــة تـــدر اربــاحــا لـــتــســدد
االقــســـاط الــســـنــويـــة لــلـــقــروض
وتـــســـهـم في حتـــريك االقـــتـــصـــاد

. ( احمللي وتشغيل العاطل
مضـيفـا انه (متى مـا تمـكن العراق
من اسـتثـمار امـوال الـديون بـشكل
مـثـمـر  مـثل مـجـموعـة بي بـي فإنه
سـيـتمـكن من بـنـاء اقتـصـاد رص

وقــوي ال يـتـاثـر بـتـذبـذب االسـواق
ية).  العا

واعـلنت شـركة بي بي الـبريـطانـية
العمالقة للنفط عن خسارة صافية
بقيمة 4,4 مليـار دوالر في الفصل
األول من الـــعـــام عــــلى خـــلـــفـــيـــة
الــتـدهــور الـكــبــيـر بــسـوق الــنـفط
متأُثراً بتدابير احتواء كوفيد-19.
وتـــواجـه بي بي كــــمــــا الـــقــــطـــاع
النـفطي كامالً أزمـة غير مـسبوقة
نـتج عـنــهـا انـهـيـار كــبـيـر ألسـعـار
الـــنــفط فـي مــارس بـــفــعـل تــوقف

ي. النشاط العا
وذكـرت اجملـمــوعـة في بـيــان أنـهـا
حقـقت قبل عـام ربحـاً صافـياً قدره
2,9 مليار دوالر.وجاء انهيار سعر
اخلـــــام األمـــــريـــــكـي إلى مـــــا دون
الـصـفـر في نـيــسـان لـيـزيـد األمـور
سوءاً للقطاع وللـمجموعة. وتتأثر
اجملـموعـة بالـسـوق األمريـكي على
وجـه خـــاص مـــنــــذ إعـــادة شـــراء
أصـــولــهــا فـي الــنــفـط الــصــخــري
مقـابل أكـثر من 10 ملـيارات دوالر
مـن جـــــانـب شـــــركـــــة بي أتـش بي

للتعدين في عام 2018.
VKÞË ÷dŽ

وقـال مـديــر عـام اجملـمــوعـة بـرنـار

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

اكـد اخلبـيـر االقتـصـادي ان موسم
مالذ األمـ اخلـسـارات في اجملـال
النفطي كان قد بدأ منتصف شباط
ــــاضي ووصل الـى ذروته بــــعـــد ا
مـنتـصف نيـسان احلـالي فيـما بدأ
بالـتعافي بـداية االسـبوع اجلاري
مــشــيــرا الى ان بــامــكــان الــعــراق
كن اتخاذ بعض اخلـطوات التي 
 أن يـكـتب لهـا الـنجـاح مثـل تقـليل
التكاليف التشغيلية وضبطها الى
غاالة في ـئة بسـبب ا نسبة 40 با
ــشـاريع وسـوء تـكــالـيف تــنـفــيـذ ا
تــنـفــيــذهــا مـحــذرا من االقــتـراض
اخلــارجي بـســبب جتـربــة الـعـراق

القاسية بهذا اجملال. 
وقال االمـ لـ(الزمـان) معـلقـا على
اعالن شـركـة بي بـي الـبـريــطـانـيـة
العمالقة للنفط عن خسارة صافية
بقيمة 4,4 مليـار دوالر في الفصل
األول من العـام اجلـاري ان (موسم
اخلسارات في اسعـار النفط اخلام
اضي كان قد بدأ منتصف شباط ا
ووصـل الى نـهـايـته الـعـظـمى بـعـد
مـنـتـصـف نـيســــــان احلـالـي فـيـما
بـدأ بـالـتـعـافي بـدايـة االســــــــبـوع

احلالي) .

مـضـيـفـا ان (اغـلب شـركـات الـنـفط
ستـثمرة والناقلة تلقت نتجة وا ا
خسـائر كـبيرة جـدا اضطـرتها الى
ـوظــفـيــهـا لــتـفـادي مـنـح اجـازات 
توسع اخلسائر وايقاف العمل في
مشاريع استثمارية ريثما تتوضح

الصورة). 
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واوضـح االمـــــــــ ان (اجـــــــــراءات
مــــجــــمــــوعــــة بي بي تــــهــــدف في
احلقيقة لتقليل اخلسائر من خالل
تــقـلــيل الـتــكــالـيف وضــبـطــهـا مع
توفير مبالغ تـمكّنها من دفع عجلة
ـسـتـقـبل االسـتـمـرار بـالـعـمل في ا
بـــعــد تـــعــافـي الــســـوق  واضــافــة
الـديــون والــقـروض االلــزامــيـة من
ـصـارف اعـتـمـادا عـلى سـمـعـتـها ا
وتـاريـخهـا كـشركـة رائـدة) مشـيرا
الى ان (وضع الـعـراق يـختـلف عن
شركة بي بي  اذ ان هـناك خطوات
ــكن أن تــنـجـح في الــعـراق مــثل
تــقـلــيل الــتــكـالــيف الــتــشــغـيــلــيـة
ــئـة بـا وضـبــطـهــا الى نـســبـة 40 
ــكن ان يـنــجح الــعـراق في ذلك و
لـوجـود مـغاالة في تـكـالـيف تنـفـيذ
شاريع وسوء تنفيذ) وتابع (كما ا
كن اعتماد الـتوفير االجباري او

لــونـي ان (قـــطــاعـــنـــا يـــعـــاني من
صـــدمـــات في الـــعـــرض والـــطـــلب
ستوى غيـر مسبوق).وأوضحت
بـي بي أن االنـخـفـاض الــكـبـيـر في
الطلب بسبب الـعزل والقيود على
الــتـنــقل أدى إلى امـتالء قــدراتـهـا
الـتـخـزيـنـيـة مـا يـؤثـر بـشـدة عـلى
األســعـار. في الــوقت نـفــسه قـالت
اجملــــــمــــــوعــــــة إن جـــــهــــــود أوبك
وشركائـها بخفض اإلنـتاج بعشرة
مالي بـرميل في اليـوم لن تسهم
دى القصير بإعادة التوازن على ا

إلى الــســوق.وتـــتــنــظــر بي بي أن
ينخفـض إنتاجها أكـثر في الفصل
الــثـاني مـقــارنـة مع الـفـصل األول
في وقـت تـــبــــاطــــأت فــــيه أيــــضـــاً
عـمــلــيــات الــتــكــريــر.وبــاإلجــمـال
تـراجع إنـتــاج اجملـمـوعـة بــنـسـبـة
ئة في الفصل األول مقارنة 2,8 با
اضي إلى 3,7 ملـيون مع العـام ا

برميل في اليوم.
ولــصـدّ الــصـدمـة أعــلـنت "بي بي"
انها وضعت سلسلة تدابير بينها
ئة لتـكاليفها خفض بنسبة 25 با
االسـتــثـمــاريــة الـتي تــسـاوي 12

مليار دوالر هذا العام. 
ـــوازاة ذلك تـــنـــفــذ اجملـــمـــوعــة
برنـامج توفـير بـقيـمة 2,5 ملـيار
يـــطـــبق حـــتـى أواخـــر عــام 2021

عبر التركيز على اإلطار الرقمي. 
كـمـا عززت مـيـزانيـتـها الـتي بـلغت
أواخر آذار 32 مـلــيـار دوالر عـبـر
تــسـهـيالت في الــديـون والـقـروض

اإللزامية. 
وفي شأن متصل تراجع سعر خام
غـرب تـكـساس الـوسـيط بـأكـثر من
ــئـة في األسـواق اآلسـيـويـة 14 بـا
صباح امس الثالثاء ليهبط إلى ما
دون 11 دوالرًا لـلــبــرمــيل بــعـد أن
بـــدأ صــنــدوق اســـتــثـــمــاري قــابل
للتـداول في البورصة بـبيع عقوده

النفطية القصيرة األجل.
وخام غرب تكـساس الوسيط الذي
يـــطــلق عــلـــيه أيــضــاً اسـم الــنــفط
اخلـفيف احلـلو ويـعد مـرجعـياً في
تـسعـير اخلـامات األمـريكـية هوى
ـئة في الـتداوالت بنـسـبة 14,8 با
اإللـكـتـرونـيـة لـيـبلغ 10,88 دوالراً
لـلبـرميل وذلـك في خضمّ مـخاوف
ــتــعـــاظــمــة إزاء ــســـتــثــمـــرين ا ا
الـفائض فـي العـرض والـنقص في
الــقــدرات الــتــخـزيــنــيــة.أمــا مـزيج
بــرنت الـــذي يــعـــد مـــرجــعـــيــاً في
ـية فـخـسر تـسـعيـر اخلـامـات العـا
ــــئــــة من مـن جــــهـــــــــــته 4,4 بــــا
قـيـــــــــمــته مـتــراجــعـاً إلى 19,10

دوالراً للبرميل.
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عتقل والصحة حقوق االنسان وا
واخلــــدمــــات من بــــيــــنــــهــــا زيــــادة
موازنـتي التـربـية والـتعـليم الـعالي
والـبـحث الـعـلـمي وانـشـاء صـندوق
دعم الــتـربــيــة والـتــعـلــيم وتـوحــيـد
ـنـاهج األسس الـتي تـقـوم عـلـيـهـا ا
ـــركـــز واالقـــلــــيم واعـــتـــمـــاد بـــ ا
ناهج عايـير الـدولية في تـغييـر ا ا
وتـــشــكــيل مـــجــلس االمـن الــقــومي
ـسـلـحة والـقـيادة الـعـامـة لـلقـوات ا
وتـأسـيس جـيش عـلى اسـاس شكل

الــدولـة اجلــديــد ووفـقــا لــلـدســتـور
كــدولــة فــدرالـيــة احتــاديــة وابــعـاد
ؤسـسات االمنـية عن احملـاصصة ا
الـــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة ووضع
اسـتـراتـيـجــيـة امـنـيـة تـتـنـاسب مع
الـتـهـديـدات االرهـابـيـة والـتـحـوالت
الـدوليـة وتـفعـيل االتـفاقـيـة االمنـية
ــتـحــدة االمـريــكـيـة بــ الـواليـات ا
والـــعـــراق وحـــصـــر الـــسـالح بـــيــد
الدولة واعادة عـمل هيئة الـتصنيع

العسكري .
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واعادة الـنظـر باالمـور التى تـتعلق
بـــخــــطـــورة مــــســـتــــقـــبـل الـــعـــراق
الـي ومنـهـا العـقود االقتـصـادي وا
اخلـطيـرة الـتى أبرمـتـهـا الدوله مع
ان رور بـالبر شركات الـنفط دون ا
وفك ارتباط ميـزانية الدولـة بالنفط
فقـط  ووضع اكبـر خـطه تـقشف من
ـان ومـجالس تـقـليل مـوظـفي  الـبـر
احملــافـظــات والـبـلــديـات ومــوظـفي
الرئـاسـات وتوزيـعـهم على الـدوائر
اخلــدمـــيــة بــحــسـب ســلم الــرواتب
وتـعيـ مـحـافظـ ووزراء حـكـومة
إصالح حلـ جتــاوز االزمـة. ووقع
ــــبــــادرة كـل من نـــــهــــاد عــــبــــاس ا
اجلـــبـــوري وحــــيـــدر صالح الـــدين
االلــوسـي وخــالص ايـــشــوع ورعــد

عمونئيل.

ــئــة اســتــقــالـة تــمــثــلت بــاعــتــقــاد 3 بــا
ــئــة  بــســبب اغــتــيـال احلــكــومـة و4 بــا
اجلــنـرال قــاسم سـلــيـمــاني وابـو مــهـدي
ـئــة  لـعـدم وجـود ـهـنـدس  وان 22 بـا ا
قيـادة واحدة حلـركة االحـتجـاجات و 38
ـئة  بسـبب معارك وتـوجهـات متبـاينة با
بــــيــــنــــهـم ادت الى انــــســـــحــــاب بــــعض

اجلماعات.
ـارسـات سلـبـيـة كأغالق اضـافة لـبـروز 
ـــدارس واحملالت ثم مـــحـــاولـــة بـــعـض ا
بعض اجلهـات السياسـية السـيطرة على
ـئة االحتـجاجـات وبلـغت نسـبتـها 32 با
واخيراً . حـدد اخلطأ في هـذا االستطالع

ئة . بنسبة +4 با
R.C.D لقد عمد (مركـز الرافدين للحوار
الى اجـراء هـذا االستـطالع العـتـقـاده بان
احلــركــة االحــتــــجــاجــيـة الــتي شــهــدهـا
الـــعــراق مـــنـــذ االول من تــــــشــرين االول
(اكـتـوبر) 2019 هي حـركـة احـتـجـاجـيـة
غـيـر مـسـبـوقـة تـتـركـز مـطـالـبـهـا بـصورة
اساسية حول اصالح العمـلية السياسية
ومــكـافـحــة الـفــسـاد وحتـســ اخلـدمـات
وتوفير فرص العـمل  كما جاء في تقرير

نشور عن االستطالع . ركز ا ا
وبالطبع فأن اهمية هذا االستطالع  كما
االســــتــــطـالعــــات االخــــرى تـــــهــــدف الى
الـتـعـريف بـحـدث سـيـاسي تـاريـخي مـهم
ـعـنـيـة اي لـلـراي الـعـام اوالً ولـلـجـهـات ا
الـسـلـطـة والطـبـقـة الـسـيـاسـيـة كي حتدد
سياساتـها ومواقفـها في ضوء ذلك  كما
يفترض) .  ويأتي هذا االستطالع للمركز
الـــذي تــأسـس في شـــبــاط 2014 وعـــقــد
حتى االن عشرات الـندوات وورش العمل
واصـدر عـشـرات الـبـحـوث تـوجـهـا بـعـقد
مؤتمـرين كبيـرين مهمـ في بغداد االول
في شـــبــاط 2018 والـــثــانـي في ايـــلــول
ـــركــــز بـــذلـك مـــوقع 2019 لـــيــــتـــبــــوء ا
ــــــــراكـــز الـــبــحـــثـــيــة الــصـــــــدارة في ا

العلمــــية الرصينة في الــــعراق .
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بغداذ

في بلـد العجائب والغرائب (ليس العراق الذي نـعرفه) صنع مجلس النواب قطعة
(مـعـدنـيـة) كـبـيـرة بـحـروف بـارزة وضــعت خـلف رئـاسـة اجملـلس تـقـول (كـمـا في

الصورة - جلسة منح الثقة للحكومة باللغة العربية ومثلها باللغة الكردية).
ـكن ان تكون من الذهب عدنيـة فقالوا  سألت مـختص عن صـنع هذه القـطع ا
او من الـفضة او الـنحاس
ـــهم فـــيـــهـــا ان تـــكـــون وا
بـارزة وهـي تـكــلف مــبـالغ
غــيــر قــلــيــلــة حــسب نــوع

عدن وحجم القطعة. ا
واتــســـاءل هل تـــرفع هــذه
ــــنح الــــقــــطــــعــــة اذا لـم 
اجملـلس الـثــقـة لـلــحـكـومـة
ومـاذا يـوضع مـكـانـها في
ـيزانية مـثال او الوضع الصحي او منـاقشة تفـشي وباء الكورونا حالة مـناقشة ا

او او.. هل يـصـنـعـون لـكل جـلـسـة قطـعـة مـعـدنـيـة بـحروف
بارزة مثل هذه?

اذكر ان مـجلس النواب في دورات سابـقة يضع  قطعة
كتـبت فيها عـبارة من اية فــــي الـقران الكر (وامرهم
اذا هـذ التغيير وهذه شورى بـينهم) اال يكـــــفي ذلك و

النفقات والشـــعب تهدده اجملاعة ?
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بيروت

يا يهدّد اإلنسانية جمعاء لقد عبر فيروس إن فيروس كـورونا الذي حتول وباءعا
كورونـا حدود الـدول والـشعـوب واألعـراق يسـتـهدف إلى كل إنـسـان على الـكرة

األرضية وال يفرق ب شخص وآخر في انتشاره وانتقاله. 
ظـهـر فيـروس كـورونا في بـدايـة أمره في مـديـنة ووهـان الـصيـنـية ومن ثـم انتـشر
ي يهدد وبدأ يـظهـر في العديـد من بلـدان العـالم اخملتـلفـة حتى أصـبح مرض عـا
الـبـشريـة كلـها وأن إنـتشـار الفـيروس بـهذه الـسـرعة  في كل دول الـعالم تـقريـبا

ا جعل الناس يحلمون في التخلص من كورونا. ودبّ الهلع في قلوب البشر ا
تـوغل فـيـروس كورونـا في الـفـتـرة القـلـيـلـة الـعديـد من بـلـدان الـعالـم وخلف ورائه
ـياً على صـعيد الكثـير من الـضحايـا ب مصـاب ووفيـات والوباء الـذي بات عا
ـهل الدول الـكثـيـر من الوقت من أجل إيـجاد سـبل تعـاون مشـترك االنتـشار لم 
كـافحته. فكل دولـة ظلت مشـغولة بنـفسها ونـأت عن الفعل اجلـماعي رغم جهود

شكورة في مساعدة الدول. ية ا منظمة الصحة العا
إن كل الدول مـنشغلة بآالمهـا لكنه األلم الذي ال يحول دون تـعاون مشترك وبناء
صـائبـها بـ اجلمـيع ألن نـهايـة القـصة سـتكـون مـشتـركة. فـكل دولة مـشـغولـة 
ـرض عـلى مـواطـنـيـهـا ومـحـاولـتـهـا مـكافـحـته واحلـد من ومشـاكـلـهـا وتـأثـيـرات ا

انتشاره داخل البالد.
اإلنسـان الذي احليوان االجتـماعي هو يدفع ثـمن خطيئـته األولى التي جعلت منه
مخـتـلفـاً عن كل اخملـلـوقات األخـرى عـلى وجه األرض لـكن اآلن صار الـفـيروس
عـامل مـسـاواة بـ الــبـشـر ال يـفـرق بـ قـوي وضـعــيف وال غـني وفـقـيـر. وهـذا
بالطـبع يشكل خطراً صحيـاً يهدد سالمة البشرية كـلها ويسهم بشكل دقيق في
ية الـساعية إلى الـقضاء على إعاقة اجلـهود الدوليـة وجهود مـنظمة الـصحة العـا

ي.  هذا الوباء العا
هذا الوبـاء يستهدف البشرية كلها ويتـحول إلى "إبادة جماعية" للجنس البشري
يهـدد البشريـة كلها دون تـمييز عـلى أساس العـرق أو الدين أو اللغـة أو الفقر أو

الغنى أو حتى درجة التقدّم الصناعي والعلمي واحلضاري.
 ظهـر هذا الـوباء بالـقوة لـم يشهـده العـالم من قبـل وبدأ يـنتشـر إلى العـالم وأخذ
كل البـشرية على حـصاده ولو شـهدت البـشرية الطـاعون والكـوليرا واإلنـفلونزا
كلـها في أزمانـها كانت أكـثر فتـكاً وكلهـا كادت أن جتهـز على البـشرية وفي كل
ا مرة كان يـعتقد أنها الـنهاية التي سـتجهز على اجلمـيع. لكن البشريـة عظيمة 
ــا في وقـت قـريـب سـيــصــبح احلــديث عن يـكــفي حــتى تــتــجــاوز كل احملن. ور

اضي األليم.  الكورونا جزءاً من احلديث عن ا
يذكـرنا كورونا بأن البشر كلهم من جـنس واحد إذ وضع أمامهم حقيقة ناصعة
ـة  التي حتـولت الـعالم إلى قـرية بأن مـصيـرهم واحـدا ال سيـما فـي عصـر العـو
صغـيرة  وهي اآلن تتحول العالم إلى حارة بشرية.  يذكرنا كورونا في أول مرة
في الـتـاريخ بـأن جـميع سـكـان عـلى كوكـب األرض مصـيـرهم مـشتـرك فـاجلـميع
يهـدف إلى الوقاية منه واجلمـيع يسعى إلى ابتكار عالج يـوقف تمدّده وانتشاره

السريع. 
لــقــد انــتــشــر الـطــاعــون أوال ثم تــبــــــــــعه اإليــدز وإيــبــوال وإنـفــلــونــزا الــطــيـور
واخلــــــــنـازيـر وغيـرهـا من األوبـئـة األخــــرى الـتي اسـتـطـاع بـنو آدم الـسـيـطرة
عـلـيهـا وهـــــو مـا سـيكـون مصـيـر كورونـا أيـضا ذلك أن الـبشـر سـيســــــطرون

علـــــيه هو اآلخر. 
ستنـتصر الـبشـرية علـى فيروس كـورونا وتهـزمه باتـخاذ بـتدابيـر استثـنائـية على
ي نتمنى أن نستمع اخلبـر في أحد األيام وباختفاء كورونا وتعود سـتوى العا ا
احلياة لـطبيـعتهـا على مسـتوى العالم كـله.إن فيروس كـورونا الذي اجـتاح العالم

انــطالقًــا من الــصــ لـيــنــتــشـر فـي الـعــديــد من دول الــعـالم
ولـيـصـبح اكـبـر خـطـر يـهـدد الـبـشريـة وفي نـفس الـوقت
يـوحــد اإلنــسـان بــاتـخــاذ قــرار من الـتــخــلص من هـذا
ي وانـقــاذ الـبــشـريــة كـلــهـا من حــصـاده الـوبــاء الـعــا
وشـكـراً لـكل إنـسـان يـقـدر هـذا احلـرص عـلى سالمـته

وسالمة البشرية لذا تأتي البشرية أوال.
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46 ـــــــــتل  { بـــــــــيــــــــروت - ا ف ب: قُ
شـخـصــاً عـلى األقلّ بـيــنـهم مـدنـيـون
ومـقـاتـلـون سـوريـون مـوالـون ألنـقرة
الـثالثـاء في انـفــجـار صـهـريج وقـود
ـديـنـة عـفـرين في مـفـخّخ في سـوق 
ـــرصــد شـــمـــال ســوريـــا بـــحـــسب ا

السوري حلقوق اإلنسان. 
رصد رامي عبد الرحمن وقال مدير ا
لوكالة فرانس برس إن " 46 شخصاً
عــلى األقل بــيــنــهم مــدنــيــون قــتــلـوا
وأصـيب  50 آخـرون جــراء تــفـجــيـر
عبـوة نـاسـفـة وضـعت عـلى صـهـريج
وقــود في ســوق في مـديــنــة عــفـرين"
الـتي تسـيطـر علـيهـا القـوات التـركية
وفصـائل سورية مـوالية لـها.وتسبّب
االنـــفــجــار بــانـــدالع نــيــران أدّت الى
رصـد الذي أكّد تفـحّم اجلثث وفـق ا
وجــود مـدنـيــ في عــداد الـضــحـايـا
وستة مقاتل سوري موال ألنقرة

على األقل. 
وتعـدّ حصـيلة الـقتـلى من ب األعلى
ــنـطــقــة مـنــذ ســيـطــرة الــقـوات في ا
. واتـهمت الـتـركيـة علـيـها قـبل عـام
وزارة الـدفــاع الـتــركـيــة الـتي أوردت
حـصـيـلـة أكــبـر لـلـقـتـلى في تـغـريـدة
وحــدات حــمــايــة الـــشــعب الــكــرديــة
ــدنــيـ وحــلـفــاءهــا "بــاســتـهــداف ا
األبـريـاء في عـفـرين".وكـتـبـت الوزارة
في تغريـدة "قام عدو اإلنسـانية حزب
الـعمـال الكـردستـاني/وحدات حـماية
الشعب باستهداف مدني أبرياء في
عفـرين".وتسـيطر الـقوات التـركية مع
فــصـائـل سـوريــة مــوالــيـة لــهــا مــنـذ
آذار/مــارس  ?2018عـــلى مـــنــطـــقــة
عـفرين ذات الـغالـبيـة الكرديـة والتي
كانت تُعد ثالث أقاليم اإلدارة الذاتية
الــكـرديــة بـعــد هــجـوم واسع شــنّـته
ـقـاتـلـ األكـراد الـذين تـعـدهم عـلى ا
".ودانت وزارة أنــــقــــرة "إرهـــــابــــيــــ
اخلارجية األمـيركية التـفجير. وقالت
الــنـــاطـــقــة بـــاسم الــوزارة مـــورغــان
أورتاغوس إن الهجوم أودى "بأرواح
عــشـــرات األشــخـــاص الــذين كـــانــوا
ركـزية خالل يـتسوقـون في الـسوق ا
استعدادهم إلفطار رمضان".وأضافت
أن "مــــثل هـــذه األعــــمـــال اجلــــبـــانـــة

هــــجــــوم واسـع أعــــقب ســــنــــوات من
الــقـصف واحلــصـار.وتــشـهــد سـوريـا
نـزاعـاً دامـياً مـنـذ الـعام  2011تـسبب
ـــقــتـل أكــثـــر من  380ألف شـــخص
وأحلـق دماراً هـائالً بـالـبـنى التـحـتـية
ـنـتـجـة وأدى إلى نزوح والـقـطـاعات ا

وتشريد مالي السكان.
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و دعت فـــرنـــســا مـــجـــددا احلــكـــومــة
الــلــبــنـــانــيــة إلى أن تــبــدأ "بــســرعــة"
واجهـة األزمة االقتصادية إصالحات 
واالجتـماعيـة التي تهـز البالد وأكدت
واكـبته" في هذا اجملال استعـدادها "
حـــســبـــمـــا ذكــرت وزارة اخلـــارجـــيــة
الــفــرنــســيــة فـي بــيــان لــيل الــثالثــاء
األربـــعــــاء.وقــــال الــــبــــيــــان إن وزيـــر
اخلـارجـيـة جـان إيف لـودريـان وخالل

اتـصـال مع رئــيس الـوزراء الـلــبـنـاني
حـسان ديـاب الـثالثاء "ذكـر بـأنه على
أسـاس الـعـمل الـذي بـدأته الـسـلـطـات
الــلــبــنــانــيـة يــجـب اتــخــاذ إجـراءات
مـــلــمـــوســة وذات صــدقـــيــة بـــســرعــة
لالستجابة لتوقـعات الشعب اللبناني
وإعــــادة الـــــثـــــقـــــة فـي االقـــــتـــــصــــاد
اللـبنـاني".واضاف الـبيـان أن لودريان
"أكــد أن فــرنـســا مـســتــعـدة عــلى هـذا
ــواكـبـة لــبـنـان واحلــكـومـة األسـاس 
اللـبنانـية في اإلصالحات االقـتصادية
والـسـيـاسـيــة واالجـتـمـاعـيـة ردا عـلى
ـصلـحة األزمـة التي تـشـهدهـا البالد 
".ويـشـهـد لـبـنـان أزمـة كل الـلـبــنـانـيـ
اقــتـصــاديــة هي األســوأ مـنــذ احلـرب
األهلية (1975-  1990) وقد تـفاقمت
مع فـــرض تـــدابــيـــر الـــعــزل حملـــاولــة

ـؤذيـة غـيـر مـقـبـولـة من أي جـهـة وا
كـــانـت في هــــذا الـــنــــزاع".وأجـــبـــرت
الـعــمــلــيـات الــعــســكــريـة وفق األ
ـنـطـقة ـتحـدة نـصف عـدد سـكـان ا ا
الــبـالغ  320ألــفـاً عــلـى الـفــرار. ولم
يتـمكن العـدد األكبر منـهم من العودة
ـنـطـقـة ب إلى منـازلـهم.وتـتـعرض ا
حــ وآخـر لــتـفــجـيــرات واغـتــيـاالت
تـــطــــاول قـــيـــاديــــ وعـــنــــاصـــر من
ـواليـة ألنقرة من دون أن الفـصائل ا
تــتـبـنـاهــا أي جـهـة بـيـنــمـا تـتـحـدّث
مــنـظـمـات حــقـوقـيـة عن "انــتـهـاكـات"
تـــلــحق بــالــســكــان األكــراد الــذين لم
ينزحوا منها.ويقيم في عفرين اآلالف
مـن سـكــان الــغـوطــة الــشـرقــيــة قـرب
ن  اجالؤهم اثـر سيطرة دمشق 
قوات النظام على منطقتهم في ضوء
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من الــعــام احلـــالي  مــقــابل أربــاح
صافـية بـلغت  40ملـيون يـورو قبل
عـــام  مــشــيـــرةً إلى أنــهـــا الحــظت
"بـسـرعة" آثـار تـفـشي وباء كـوفـيد-

 19عــــلى حــــســــابــــاتــــهـــا.وقــــالت
اجملــمــوعــة إن إيــراداتــهـا ســجــلت
ـئـة في تـراجــعـا بـنـسـبـة 15  2بـا
األشــهــر الـثالثــة األولى من الــعـام

بـتـراجع قـسم الـطـائـرات الـتـجـارية
ـئة  أي 7  6ملـيارات بنـسـبة 2 با
يورو.وسلّـمت إيرباص  122طائرة
ّ تـصــنـيع سـتـ خـالل الـفـصل. و
طـائـرة أخــرى خالل الـفـصل لـكن لم
يتسنَّ تسـليمهـا إلى الزبائن بسبب
تــفــشي وبــاء كــوفــيــد-19.وبــلــغت
الطـلبـيات الـصافيـة في هذه الـفترة
 290طائرة فـيما كـانت قد تراجعت
 58طـــائــــرة في الـــفــــصل األول من

العام 2019. 
 وأكد رئيس الشركة أن "في الفصل
األول  لم يحـصل إلـغاء (لـطلـبيات)
بـــســبـب بــكـــوفـــيــد-"19.وأعـــلــنت
إيـربـاص مــطـلع نـيـســان تـخـفـيض
مــعـــدل إنــتـــاجــهـــا من الــطـــائــرات
لالســـتــجــابـــة لــطـــلــبـــات شــركــات
الطيران لناحية تـأخير تسليمها. و
تــوقـعـت شـركــة "فــورد" األمـيــركــيـة
لصناعـة السيارات تسـجيل خسائر
تـشــغـيـلـيــة تـبـلغ خـمــسـة مـلـيـارات
دوالر في الـفـصل الـثـاني من الـعام
ـنــتـظـر بـحـجم نـتـيــجـةً لالنـحـدار ا
ناطق مبيعات السـيارات في كافة ا
الـتي تـغـطيـهـا  النـاجم عن تـدابـير
احـتواء وبـاء كـوفـيد-19. ويـضاف

ليصل إلى 10  6مليارات يورو "ما
يـعـكس البـيئـة الـصعـبـة التي تـؤثر
عـلى سوق الـطيـران التـجاري".وفي
هذه الفترة  سـلّمت اجملموعة عددا
من الـطـائرات أقل بـأربـعـ من عدد
تلك التي سلّمتهـا في الفترة نفسها
من الــعـام الــســابق بـســبب تــفـشي
الـــوبــــاء.ونــــقل بــــيـــان عـن رئـــيس
اجملموعة غيـوم فوري قوله "شهدنا
ستوي انطالقة قويـة للعام عـلى ا
الـتجـاري والـصنـاعي لـكنـنا نالحظ
بسـرعة تأثـير وباء كـوفيد- 19على
حساباتنا" مـتحدثاً عن "أخطر أزمة
شـهـدهـا قـطـاع الصـنـاعـات اجلـوية

في التاريخ".
W “ô« W¹«bÐ

وقال في مؤتـمر صحفي عـبر خدمة
االتــصـال "ال زلــنـا في بــدايـة األزمـة
ونــظـــراً إلى الــرؤيـــة احملــدودة" لن
تـعـلن إيــربـاص أهـدافــا جـديـدة في
الــــوقت احلــــالـي.وســــجّل نــــشــــاط
إيرباص لـلمروحيـات ارتفاعاً (+19
ــئـة بــقـيــمـة 1  2مــلـيــار يـورو) بـا
ونـشـاط إيـربـاص للـدفـاع والـفـضاء
استـقراراً على 1  202ملـيار  لكن
إيــــرادات الــــفـــــصل األول تــــأثــــرت

هذا العجز إلى خـسائر بقيمة 632
مــلــيــون دوالر خالل الــفـصل األول
وفق بــيــان لــلــشــركــة.وبــاإلجــمـال
يفترض أن تكـون "فورد" قد خسرت
خالل ســـتــة أشـــهــر 5  6 مـــلـــيــار
دوالر  عـلـماً أن الـشـركـة لم تـكشف
بعد عن موعد إعادة فتح مصانعها
ـغلـقة احتـراماً لتـدابير األميـركية ا
التباعد االجتـماعي والعزل الهادفة
الحــتـواء تــفــشي فـيــروس كــورونـا
ستجد. وذكرت "فورد" أن النتائج ا
ــكن أن تــخـتــلف عن الــنــهـائــيــة "
الـتـوقــعـات  بـفـعـل اخملـاطـر وعـدم
الــيــقــ وعــوامل أخــرى"  مــقــدرةً
ــلـيــاري دوالر قــيـمــة الــفـائت في
الـربح الـنـاجم عن األزمـة الـصـحـية
فـي األشــــهـــــر الــــثالثـــــة األولى من

العام. 
وبـاحـتـسـاب الضـرائب والـتـكـاليف
األخرى  تكون اجملموعة قد تكبدت
خــسـارة صــافـيــة فـصــلـيــة بـقــيـمـة
مـلـياري دوالر  وهـو مـبـلغ يـتوافق
مع الـــتــوقـــعــات الـــتي أعـــلــنـــتــهــا
ـــقـــابل مــــنـــتـــصـف نـــيـــســـان.بــــا
انـخــفـضـت اإليـرادات بــنـســبـة 15

ئة إلى 34  3مليار دوالر. با

بولندا
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بعـد ان أعلنت أغـلب األحزاب والـكتل السـياسيـة خصـوصا الكـبيرة مـنها
أنها خـولت مصطـفى الكاظمي حـرية اختـيار تشكـيلته الـوزارية وجاء هذا
اإلعالن من خالل تصريحات  النـاطق بأسماء الكـتل الكبيرة في مجلس
النواب أو من قـبل بعض أعضـائها اآلخرين  كـما أكد ذلك اجملـتمعون من
رؤساء الكتل الـكبيرة في بيت هـادي العامري بـعد انتهاء اجـتماعهم الذي
الـكي رئيس كتـلة دولة الـقانون ضم باالضـافية لـلعامـري  كال من نوري ا
وحـيدر الـعبـادي رئيس كـتلـة النـصـر وعمـار احلكـيم رئيس كـتلـة  احلكـمة
ـثال عن كـتـلـة سـائـرون حـيث أعـلـنـوا في  خـتـام اجـتـمـاعهـم هذا أنـهم و
أعـطوا احلـريـة لـلكـاظـمي في اخـتـيار وزرائه   ,لكـن سرعـان مـا تـراجعت
ـانيـ  وسيـاسي من هذه الـكتل عن وعـودها  بـدأنا نـسمع كالمـاً من بر
أغـلب  هــذه الـكـتـل أعـلـنــوا فـيه ان احملــاصـصــة احلـزبـيــة واالسـتــحـقـاق
االنتـخابي سـتكـون الفـيصل في تـشكيل وزارة الـكاظـمي وهنـا سيـصطدم
شكـلة احملاصصـة احلزبيـة والطائفـية فهـذه األحزاب والكتل الكاضـمي 
تـنفـذة ال تفـرط بحـصصـها في أيـة حكـومة حـتى وان كانـت مؤقـتة وهذه ا
يره  فاحملاصصة احلزبية والطائفية هي هي حقيقة  يعرفها الكاضمي وغـ
ناصب ـشهـد السيـاسي في العراق وأسـاس تقاسم الـوزارات وا سيدة ا
األخـرى في الـدولـة مـنـذ أول حـكـومـة شـكـلت في عـراق مـا بـعـد االحـتالل
ـا تـسـمـيه ـعـقـول ان تـفـرط هـذه األحـزاب والـكـتل  األمـريـكي ومن غـيـر ا
استـحقاقهـا االنتخـابي وباحملاصـصة التي تـؤمن لها مـنافعـها ومكـاسبها
الـية واالقـتصـادية والسـياسـية أمـا ما يقـال في االجتـماعـات أو لوسائل ا
اإلعالم في تخـويل الكـتل واألحزاب  الـكاظـمي احلريـة في اختـيار وزرائه
ما هو إال ضحك على الذقـون واستخفاف بالرأي الـعام العراقي وهو غير
ـظـلـمـة ووراء الــكـوالـيس وهـذه هي احلــقـيـقـة الـتي مـا يـقـال في الـغــرف ا

يعرفها أبناء شعبنا  جيداً فاحملاصصة كانت سيدة كل الوزارات التي 
ـاضـية وكـانت حاضـرة في كل مـناصب الـدولة تـشكـيلـهـا خالل السـن ا
واحلكومة واحلـكومات احمللـية للمـحافظات وهي الـسبب في ما وصل إليه
الـعـراق من فـساد وسـوء إدارة وكـان عـلى الـكـاظمـي أن يضع ذلـك نصب
ـكلف األسـبق مـحـمد تـوفـيق عالوي درساَ عـينـيه وأن يـأخـذ من جتربـة  ا
فالرفض الذي تعـرض له عالوي كان بسبب محـاولته جتاوزه احملاصصة
احلزبية والـطائفيـة في تشكيـلته الوزارية  ,وهنا سيـواجه الكاظـمي أسئلة
عـديـدة مـنـهـا كـيف يـسـتـطـيع  جتـاوز عـقـدة احملـاصـصـة واالسـتـحـقـاقات
االنــتـخـابـيـة في تـشـكـيـلـتـه الـوزاريـة ?  وكـيف سـيـواجه ضـغـوط األحـزاب
ـتنـفذة منـها والـتي ال تـتنازل بـسهـولة عن والـكتل الـسيـاسيـة خصـوصا ا
ها التي تأتي من حصتها في كل تشكيلة وزارية ? وكيف مكاسبها ومغا
سـيوازن بـ احملاصـصة وبـ تـعهـداته التي أكـدهـا أكثـر من مرة في ان
حـكومـته سـتكـون حكـومـة كفـاءات غيـر ميـسـسة? وهل يـستـطـيع الكـاظمي
العـبور بسـفتـهة كابـينته الـى بر األمان ? اعـتقد كـما يـعتقـد كثيـرون غيري
ـتابـعـ للـشأن الـسـياسي الـعراقـي ان الكـاظمي ال يـسـتطـيع جتاوز من ا
معادلة احملاصـصة واالستحقاق الـتي جلبت عليـها العمليـة السياسية في
العراق وكـانت األساس في تشكـيل  كل احلكومـات السابقـة والتي جعلت
تـنفذة في الـبلد قـوة ليست سـياسيـة فاعلـة فحسب من األحزاب والـكتل ا
ــكـاتب االقــتـصـاديــة لـهــذه الـكـتل بل قـوة اقــتـصـاديــة كـبــيـرة من خالل ا
ـشـاريع واألحـزاب ومـن خالل هـيـمـنـتـهـا عـلى كـل الـصـفـقـات الـكـبـرى وا
ـقاوالت الـتي تـنفـذها الـوزارات الـتابـعـة لهـذه األحزاب فـالـوزير في كل وا
احلكومات السابقة ال يعمل خلـدمة العراق بل خلدمة حزبه وكتلته قبل كل
ه فكيف ستتخلى هذه الكتل واألحزاب نصبـ ا  تعيينه  شئ ولوال ذلك 
الية الكـبيرة  بهذه الـسهولة ? األيام على مكاسـبها ومنافـعها ووارداتهـا ا
الـقـادمة سـتـكـشف لـلعـراقـيـ صدق دعـوات رؤسـاء الـكـتل واألحزاب في
مـــنـح احلـــريـــة لـــلـــكــــاظـــمي في اخــــتـــيـــار وزرائه أم ال وهـل ان كالمـــهم
وتـصـريـحاتـهم مـجـرد تطـمـ ودعـايـة إعالميـة لـيس إال أم ان قـادة الـكتل
ـقـيتـة في تـشكـيـلة حـكـومة واألحـزاب  سـيتـخـلون فـعالَ عن احملـاصـصة ا
الكـاظمي ? هذه احملـاصصة الـتي دمرت الـبالد والعبـاد وأسست للـفساد
والـسـرقـات الــكـبـرى ألمـوال الــبـلـد خالل سـبــعـة عـشـر عــامـا من تـقـاسم
ـتـنـفـذة أم سـتـعـود  (حـلـيـمة ـكـاسـب بـ الـكـتل واألحـزاب ا ـنـاصب وا ا
ـنـاصب في وزارة ـة ) وسـتـعــود احملـاصـصـة وتـقــاسم ا لــعـادتـهـا الــقـد
ـكــلف اجلــديــد وهــذه حــصـتـك وهـذه حــصــتي كــمــا هـو احلــال في كل ا
الوزارات السـابقة وسـيجد الـكاظمي نـفسه ب أمـرين أما القـبول بشروط
ـتــنــفــذة يـعــني الــعــودة الى احملـاصــصــة احلــزبـيــة والــطـائــفــيـة الــكــتل ا
واالستحـقاقات أو االعـتذار عن تشـكيل احلكـومة وهذا مـا تريده األحزاب
هدي التي أمنت لها مالذاً كبيراً ستفيدة وهو بقاء حكـومة عبد ا والكتل ا
لـلـفـسـاد  ومـكـاسب كـبـيـرة لم حتـقـقـهـا في أيـة حـكـومـة سابـقـة  وفي كال
هيمنة ستفيدة وستبقى هي ا تنفذة هي ا احلالت فان األحزاب والكتل ا
ـشهـد السيـاسي في البـلد وسـيعود الـكاظـمي مثلـما عـاد من سبقه على ا
ـكـلـفـ بـخـفي حـن وسـتـكـسب هـذه الـكـتل  شـهـراً آخر مـن الوقت من ا
كنة أو هدي أطـول فترة  الذي تراهن عليه لـكي تبقي على حكـومة عبد ا

ا ستحاول منحها الثقة من جديد وهذه هي الطامة الكبرى   .        ر

…b×²*«  U¹ôu « w  vHA²  v ≈ …—U¹“ ‰öš W UL  l{Ë i d¹ fMÐ

طائرة تابعة شركة إيرباص

o¹dŠ∫ اثنان من خوذ البيض يعمالن على إخماد حريق جراء انفجار صهريج للوقود في عفرين

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6650 Thursday 30/4/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6650  اخلميس 7 من رمضان 1441 هـ  30 من  نيسان (ابريل) 2020 م

…U Ë ≤≤∞∞ s  d¦ √ l  ŸUHð—ù« œËUFð ¡UÐuK  WO uO « WKOB(«
{ واشـــــنــــطـن - اف ب:  عــــاودت
احلــصــيــلــة الــيـومــيــة لــضــحــايـا
ــســتــجــدّ في فــيــروس كــورونـــا ا
ـتـحـدة االرتـفـاع مـساء الواليـات ا
الثالثاء إذ سـجّلت أكثر من 2200
وفاة بـكوفـيد- 19خالل  24ساعة
مـــقــــابل حـــوالى  1300وفـــاة في
الـيـوم الــسـابق بـحــسب إحـصـاء
جلامـعـة جونـز هـوبـكنـز.وأظـهرت
بـــيــانــات نــشــرتـــهــا في الــســاعــة
 20,30بالتوقـيت احمللّي اجلامعة
الــتي تُــعــتــبــر مــرجـعــاً فـي تـتــبّع
اإلصـابات والـوفـيات الـناجـمة عن
ستجدّ أنّ وباء فيروس كورونـا ا
كــوفــيـد- 19حــصــد في الــواليـات
ـــتّــحــدة خالل  24ســاعــة أرواح ا
 2207مـــصــابـــ لــتـــرتــفـع بــذلك
احلـصيـلة اإلجـمالـية لـلوفـيات في
هذه الـدولة األكثـر تضرراً بـالوباء
إلى  58ألفاً و 351شخصاً.وبذلك
يـكـون عدد األرواح الـتي حـصـدها
ــســتــجــدّ في فــيــروس كــورونـــا ا
ـتّــحـدة خالل شــهـرين الـواليــات ا
أكـبـر من عـدد اجلـنود األمـريـكـي
الذين قُـتلوا في حـرب فيتـنام على
مــــدى عـــقـــديـن.وحـــصـــدت حـــرب
فــيـــتــنــام  1975-1955أرواح 58
ألــفـاً و 220عــســكــريـاً أمــريــكــيـاً
بحسب احلصيلـة الرسمية لدائرة
األرشـــــيف الــــوطــــنـي.وبــــحــــسب
الـسـجـالت الـرسـمــيـة لــلـســلـطـات
الـفـيـتـنــامـيـة في هـانـوي قُـتل في
احلــرب  1,2مــلــيــون مــقــاتل بــ
جـــــنـــــود في صـــــفـــــوف اجلـــــيش
الـشعـبي الفـيتنـامي شمـال فيـتنام

ومــــقـــاتـــلـــ في صـــفـــوف قـــوات
اجلبـهـة الوطـنـية لـتـحريـر جـنوب

فيتنام "فيت كونغ". 
ويـقـول مسـؤولـون فيـتـنامـيون إنّ
احلـــرب أوقـــعـت أيـــضـــاً مـــا بـــ
مـلـيـوني وثالثــة ماليـ قـتـيل في

 . دني صفوف ا
والـثالثـاء أيـضاً تـخـطّت الـواليات
ــلـيــون إصــابـة ــتـحــدة عــتـبــة ا ا
بــــكـــوفــــيـــد-  19أي نـــحــــو ثـــلث
ـيـاً وفق ـسـجّـلـة عـا احلـصـيـلـة ا
تعداد للجامعة نفسها ومقرّها في

مدينة بالتيمور.
W UL  l{Ë

ورفض نــائب الــرئــيس األمــريـكي
مايك بـنس وضـع كمـامـة لـلـوقـاية
ستجدّ خالل من فيروس كورونا ا
زيـارة قــام بـهـا إلى "مـايــو كـلـيـنك
امس مـــنــتــهــكــاً بـــذلك الــقــواعــد
ستـشفى ومثيراً تّبـعة في هذا ا ا
موجة انتقادات حادّة في أكثر بلد
في الــعـــالم تــضــرّراً مـن جــائــحــة
كـــوفـــيـــد-19.وكـــان الفــــتـــاً خالل
الــزيـارة الــتي الــتـقى فــيـهــا طـاقم
ـرضى أنّ ـسـتـشـفى وعـدداً من ا ا
نـــائب الــــرئـــيس كـــان الـــشـــخص
الـوحـيـد الـذي لم يـضع كـمّـامة في
ـوجب غـرفـة مـكــتـظّـة بـالـنـاس.و
ستشفى تّبعة في هذا ا القواعد ا
الشهير في والية مينيسوتا "يجب
ـــرضـى والـــزوّار عــــلى جــــمـــيـع ا
ــــوظّــــفــــ وضع كــــمــــامــــة ... وا
لــلــحــمــايــة مـن انــتــقــال كــوفــيـد-
ـستشـفى في بيان أنّه "19.وأكّد ا
"أبـلغ مـكـتب نــائب الـرئـيس بـهـذه

ـعلومـة" قبل الـزيارة لـكنّ األخير ا
رفض وضع الـكــمـامــة.وقـال نـائب
الـرئـيـس اجلـمـهــوري في مـعـرض
توضيـحه سبب هذا الرفض إنّه ال
يعتبر نفـسه بحاجة لوضع كمامة
كــونه يــخـضع بــانـتــظـام لــفـحص
.وأضاف سـتجدّ فيروس كـورونا ا
ـا أنّـني لست مـصـاباً بـفـيروس "
كــورونـا فـقـد اعـتـبــرتـهـا مـنـاسـبـة
جـــيّـــدة ألن أذهب إلـى هـــنــاك ألن
أحتـدّث إلى هـؤالء الـبـاحـث إلى
هـــؤالء الـــعـــامـــلـــ الـــصـــحـــيــ
الــرائـــعــ ألن أنـــظــر إلـــيــهم في
عــــيــــونــــهم وأقــــول لــــهم شــــكـــراً
لـكم".وتـابع "أنــا أخـضع بـانـتـظـام
لفحص فيـروس كورونا على غرار
مـــــا يــــــحـــــصل مـع األشـــــخـــــاص

احمليط بي". 
ــتــحــدة تــوصي وفي الــواليــات ا
مــراكـز الــسـيــطـرة عــلى األمـراض
والوقـاية منهـا بتغـطية الوجه في
األمـاكن العامـة التي يـصعب فـيها
احترام قواعد التباعد االجتماعي
مــــثل الــــصـــيــــدلــــيـــات ومــــحالت
الـــســـوبــرمـــاركت.وأحـــد أســـبــاب
ـسـتـجدّ تـفشّـي فيـروس كـورونـا ا
فـي العـالم بـقـوة هـو أنّ قـسـماً من
ـصـابـ به ال تـظـهـر عـليـهـم أية ا
عـوارض مـرضـيـة وبـالـتـالي قـد ال
يـعـلـمـون أنّـهم مـصابـون ومع ذلك
ـكــنـهم أن يــنـقـلــوا الـعـدوى إلى
أشـــخـــاص بـــجـــانـــبـــهم من خالل
الـــتـــحــــدّث مـــعـــهم أو الــــتـــنـــفس
قـــربــهم.ومـــايك بــنـس هــو رئــيس
خـلـيـة األزمـة الـتي شـكّـلـهـا البـيت

ـكـافـحـة تـفـشّي كـوفـيـد- األبـيض 
.19
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 أفـادت صـحـيفـة واشـنـطن بوست
ان الـــرئـــيـس االمـــريـــكي دونـــالـــد
تــرامب تــلـقى حتــذيــرات مـتــكـررة
بــشـأن مــخـاطــر انـتــشـار فــيـروس
ــســـتــجــد فـي تــقــاريــر كـــورونــا ا
االسـتخـبـارات في كانـون الـثاني/
وشـبــاط/. وكـتـبت الـصــحـيـفـة أن
هـذه التـحذيـرات وعددها أكـثر من
 12وردت في وثـــــــائـق ســـــــريـــــــة
مـعـروفـة بــاسم "الـتـقـريـر الـيـومي
لــلـرئــيس" وصــدرت في وقـت كـان
يـقـلل فـيه تـرامب من أهـمـيـة وبـاء

كوفيد-19.
 ونقـلت الـصـحـيفـة عن مـسـؤول
أمــريـكــيـ حــالـيــ وسـابــقـ لم
تـكـشف هـويــاتـهم أن الـتـحـذيـرات
ــــلــــخـص عن أهم وردت في ذلـك ا
ـيـة والــتـهـديـدات الـقـضــايـا الـعــا
األمـنـيـة.عــلى مـدى أسـابـيع واكب
هذا التقرير الـيومي مسار انتشار
الفـيروس وأشـار الى ان الص ال
تـقــدم مـعــلــومـات بــشـأن خــطـورة
الفـيروس وسهـولة انتـشاره وذكر
الــــتـــــداعــــيــــات الـــــســــيـــــاســــيــــة
واالقـتــصـاديـة الـكـبــرى احملـتـمـلـة
لهـذه االزمة كـما قالـت الصحـيفة.
وقـــــال أشــــــخــــــاص مـن أوســـــاط
الـــرئـــيس لـم تــكـــشـف هــويـــاتـــهم
لـلـصحـيفـة أن تـرامب لم يكن يـقرأ
مــثل هـذه الــوثـائـق وكـان يــنـزعج
حــتـى حــ يــضـــطــر لالســـتــمــاع
لعروض شفوية عن األوضاع. ولم

يــقـــرر تــرامب فـــرض قــيـــود عــلى
ــتــحــدة الــســفـــر بــ الــواليــات ا
والـــصـــ اال فـي أواخـــر كـــانـــون
الـثـانـي/يـنـايـر لــكـنه واصل خالل
شـبـاط/فبـراير الـتقـلـيل من أهمـية
الــتـهـديــد.كـمــا انه لم يـعــلن حـالـة
الـطـوارىء الـوطـنـيـة بـسـبب وبـاء
كــوفــيـد- 19اال في  13آذار فــيــمـا

ـــالـــيـــة تـــهـــبط كـــانـت االســواق ا
وحـــاالت االصــابــة فـي نــيــويــورك
تتـزايد. واالثـن سجـلت الواليات
ــتــحــدة  988ألــفـا و 197حــالـة ا
اصـابـة مـؤكـدة بـفـيـروس كـورونـا
ــســتــجـد و 56ألــفـا و 144وفـاة ا
بـحــسب حـصــيــلـة جــامـعــة جـون

هوبكنز.

احـــتـــواء تـــفـــشي فـــيـــروس كـــورونــا
ــتـظـاهـرون عـلى .ويـحـتج ا ـسـتــجـدّ ا
ـواد االرتـفـاع اجلــنـوني في أســعـار ا
االســــتـــهالكـــيـــة وخــــســـارة قـــدرتـــهم
الــشـرائـيــة مع تـدهـور قــيـمـة الــلـيـرة.
ويـشكـو كثـيرون من عـدم قدرتـهم على
تأمـ لـقـمـة عيـشـهم خـصـوصاً خالل
شهر رمضان.وفي هذا اإلطار جتدّدت
ــــواجـــهـــات فـي مـــديـــنـــة الـــثالثـــاء ا
طرابلس في شـمال لبـنان ب اجليش
ـ في بــلـد يـســعى الحـتـواء ومـحــتـجّ
جــائـحـة كـوفـيـد-.19ويـعــدّ لـبـنـان من
أكـثـر الـدول مـديــونـيـة في الـعـالم مع
ديـون بـقـيـمـة  92مـلـيـار دوالر أي مـا
ــئـــة من يـــعـــادل أكــثـــر من  170فـي ا
نـاجته احمللّي.وكـانت مجـموعـة الدعم
الدولية في لبنـان التي تقودها فرنسا
وتـــضم عــــددا من الــــدول األوروبـــيـــة
والـــعـــربــــيـــة - اشـــتـــرطـت لـــتـــقـــد
مسـاعـدات مالـيـة لـهذا الـبـلد تـشـكيل
حكـومة "فعـالة وذات مصـداقية" قادرة
عـلى تـنفـيـذ إصالحـات "عاجـلـة" قامت

احلكومات السابقة بتأجيلها مرارا.
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ـئـات في مــديـنـة طـرابـلس في وكـان ا
شـمال لـبنـان قد تـظاهـروا ليل اإلثـن
عــــلى خــــلــــفـــيــــة تــــدهــــور األوضـــاع
االقــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة في الـــــــبـالد في
لـتـهـا مـواجـهات مع احـتجـاجـات تـخـلّ
قــوات األمـن عــلى الــرّغـم من تــدابــيــر
ـفــروضــة الحـتــواء فــيـروس الــعــزل ا
ـســتـجــدّ بــحـسب مــا أفـاد كــورونــا ا
مـراسـل وكـالــة فــرانس بــرس.وشـارك
جـمع من الـرجـال والــنـسـاء واألطـفـال
ــديــنــة فـي مــســيــرة جــابت شــوارع ا
هــــاتـــــفـــــ "ثــــورة ثـــــورة". وحــــاول
ـتـظـاهـرون الـوصـول إلى مـنـزل أحد ا
الـنـواب لــكن اجلـيش مـنــعـهم مـا أدّى
إلى حــــــصــــــول مــــــواجـــــهــــــات وفق
ــــراسـل.وفي ســــاحـــــة الــــنــــور رمى ا
مـتـظـاهـرون حـجـارة بـاجتـاه عـنـاصـر
اجلـيش الـذين ردّوا بـإطالق الـنـار في
الــهـواء لــتـفــريـقــهم.وأفـادت "الــوكـالـة
الـوطــنــيــة لالعـالم" بــأن مــتـظــاهــرين
صرفي حطّموا واجهة بنك االعتماد ا

يناء.    في بولفار ا
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{ باريس - اف ب: أعلنت مجموعة
"إيـربــاص" األوروبـيـة لــلـصــنـاعـات
اجلـويـة عن خـسـائــر صـافـيـة تـبـلغ
 481ملـيـون يورو في الـفصل األول

مايك بنس

ان يـحرص شـاب عـمـره بـحـدود الـسـبـعة عـشـر عـامـا عـلى تـقـد احـاطة
مـعرفـيـة مـزيـنـة بـاحلـكمـة واالتـزان وثـراء الـتـواضع  فـان ذلك يـشـير الى
فـاخـرة الـشخـصـيـة ومزاعم الـعـلو مدى الـرصـيـد االخالقي البـعـيـد عن ا
والـتـذاكي الــسـاذجـة  بل ويـنـم عن تـربـيـة عــائـلـيـة ومــجـتـمـعــيـة غـايـة في

ستندة الى االيثار احلسن. صداقية ا ا
لقد فـعلـها باريـحيـة واضحة (عـلي ماهـر النداف) من مـحافـظة ذي قار  
ـوضوع ان  فـلـما قـصيـرا جـدا عن علي بلـدة قلـعـة سكـر  واالصل في ا
انـتـشـر عـلـى مـنـصـات الـتـواصل االجــتـمـاعي وهـو يـواظـب عـلى تـصـنـيع
سـاعدة ـواجهـة كوفـيد  19 ويوزعـها مـجانـا  ـواصفـة جـيدة  كمـامات 

صديقه حيدر
وضـوع ال يخـرج عن  كونـه مبـادرة  ضمن قـائمـة طويـلة من  الى هنـا  ا
ـبـادرات التـي دأب علـيـهـا عـراقـيـون بـامـتـداد  خـريـطـةالوطـن  حتركـهم ا
ـواجـهة جـائـحة ـر به الـعراق   النـخـوة في هذا الـظـرف العـصـيب الذي 
الـوبـاء  ولـكن ان يـعـلن عـلي ان ال مـشـكـلة لـديـه ان تنـسـب جنـسـيـته الى
ـهم لديه بلـدان اخرى  ويتـفاخـرون بأنـتمـائه لهـا  فهـنا تـكمن احلـكمة  ا
ـسـاعـدة الـنـاس خالل االزمـات مـتـخـلـيـا عن االمـتـياز هـو تـقد اخلـدمـة 

الشخصي الذي وفرته له مبادرته تلك
هكذا  وبـدون اى تعـصب تعامل عـلي مع كل الذين حـاولوا الـشطب على
جنـسـيـته الـعـراقيـة  عـارضـا  بـكل هـدوء احلقــــــيـقـة الـتي عـتم االخرون

عليها .
لـقد عـرضت قـنـاة اجلـزيـرة الـفـضـائـية الـتي تـبث من الـعـاصـمـة الـقـطـرية
الدوحة  تفصيال عما جرى مشيرة الى كيف سرق مدونون اسم وجنسية
هـذا الشـاب الـعـراقي ونـسـبـوهـا الى بـلـدانـهم  عـنـدما ادعـى البـعض انه
جرائري  اخرون تـفاخروا انه من الـسعوديـة  وذهب بعض اخر انه ابن
مصر الذي يـجب االعتزاز بشـهامته   وهنـاك مدونون عرب بـرعوا ايضا
وقـد تــقـصت (اجلـزيـرة) في حتـويـرات صـوريــة  ونـسـبـوه الى بــلـدانـهم  
احلقيقة لتجري معه مقابـلة وتدعوه الى االفصاح عن هويته فيعلن انه من
بالد الرافـدين   وانه لم يـنـجز اال مـايـحتـمه الـواجب عـليه  مـتـمنـيـا على
بادرات للمـساعدة خالل االزمات  بل زيد مـن ا الناس ان يكـون لديهم ا
حتدث عما اسمـاه (الطاقة االيجـابية) التي يوفـرها التضامن في الـتحفيز

على اولوية السخاء .
ـا احلـال ان مـا صـرح به الــفـتى الـعـراقـي عـلي مـاهـر الــنـداف يـكـشف 
اليقـبل الـشك انه ال يعـاني من ايـة عـقدة نـقص جتـعله يـتـشبث بـاهـميـة ما

ساعدات التي تلقاها  بادر به  شاكرا بدماثة عالية اصحاب ا
كــان عـفــويــا امــيـنــا في ايــصــال افـكــاره  فــأين مــنه زاعــمــون طـواويس
يجـاهرون بـاجنـازات  هوائـية خـادعة  يـعـرضون بـها انـفـسهم  عـلى انهم
مــنـقــذون ال يــشق لــهم غــبــار في ابــتـكــار بــرامج مــســاعـدة
كم هم  ابالـسة في وتنـفيذهـا بيـنمـا كشـفت الوقـائع  
الـسطـو عـلى جـهـود االخـرين وجتـيـيـرهـا لـهم بـغـير
وجه حق كأني بـعلي يـقول  ان الـهذيـان ال يؤسس
اي حقيقة  وان تسـير بها هادئـا  بعيدا عن النفخ

واقف.  فهذا سيد ا
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بغداد

غير مؤكدة إلى حصيلة القتلى?
في اآلونــــة األخـــيــــرة  خـــرجت
مـراكز الـسـيطـرة عـلى األمراض
Centers for Disease Con-
ــــــــبـــــــاد  trol  (CDC)مـع "ا

التوجيهية لشهادة الوفيات 19
كــوفــيــد" الــتي تــنص بــوضــوح

على ما يلي:
ـكن فـيـها في احلـاالت الـتي ال 
CO- إجراء تـشـخيص مـحدد لـ
VID-19  ولـكن يُـشـتبـه فيه
أو يُــحـتــمـل أن يـكــون (عــلى
ـــثـــال  الـــظـــروف ســــبـــيل ا
مـقـنـعـة بـدرجـة مـعـقـولـة من
قبول اإلبالغ )  من ا اليق
عن COVID-19 عـــــــــــــلـى
شـــهـــادة وفـــاة عـــلى أنـــهــا

"محتملة" أو "مفترضة"
الـسؤال اخلـطـير هـنـا هو:
ــــــاذا أصــــــدرت مــــــراكـــــز
مــــــكــــــافـــــحــــــة األمـــــراض
ــبـاد والـوقــايــة مـنــهـا ا
الـتوجـيـهيـة الـتي ستـبرّر
Covid-19 وفــــــــــيــــــــــات 
ـقام ـشـكـوك فـيـهـا في ا ا

األول? 
أحـد اإلجـابـات عـلى هذا
الـــســؤال هـــو أن مـــركــز
السيطرة على األمراض
وشــــركـــــات صــــنـــــاعــــة
األدويـــة والــــلـــقـــاحـــات
(Big Pharma)
يريدون  أوالً وقبل كل
شـيء  إخـــــــــــــــافـــــــــــــــة
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ارتـــفــاع عـــدد الــقـــتــلـى بــأعــداد
كـبيـرة سيـسـمح للـدولة بـتلـقيح
اجلمـهور بـسبب عـامل اخلوف.
كـلـمـا زاد العـدد  كـلـمـا زاد عدد
األشـخـاص الذين يـريـدون لـقاح
Covid-19 حتى ال يـنتـهي بهم
ـطــاف بـأن يــكـونــوا جـزءًا من ا
CDC هـــذه اإلحــــصـــائـــيـــة. إن
مــؤيـد لـشـركـات األدوبـة ومـؤيـد

للقاحات. 
ــزيــد من الــبــيــانـات مع نــشــر ا
حـــــــــــــــول هــــــــــــــذا
ـوضـوع  سـيتم ا
الـــــــــــكــــــــــشـف عـن
حـــقـــائق مـــقـــلـــقــة
حـول عــدد الـقـتـلى
ونأمل أن يـستـيقظ
الـــــــــــــــنــــــــــــــاس مـن
الـــــهـــــســـــتـــــيـــــريـــــا

اجلماعية.
(جــــدول الـــوفــــيـــات
ؤكدة واحملتملة!!) ا
 تــيـمـوثي ألــكـسـنـدر
Timothy جــوزمــان
Alexander Guz-

man
يــكـــتب تـــيــمـــوقي في
Silent مــــــــدونــــــــته  
Crow News حـــــيث
ـقال في  نـشر هـذا ا

األصل. 
وهــو مـســــاهم مــتـكـرر
في مـــــــوقـع الـــــــبـــــــحث

ي. العا

لــلـــعـــمـــدة بـــيل دي بـالســـيــو 
فريدي غولدشتاين.

"أن الــبــيــانــات تــشــمل وفــيــات
األشــخـاص الــذين يــشــتــبه في
رض إصابتهم بـ Covid-19 ا
الـنـاجم عن الـفـيـروس الـتاجي.
ويــــســــتــــنــــد هـــــذا احلــــكم إلى
ـا في ُـبــلّغ عـنــهـا  األعــراض ا
ذلـك الـســعــال واحلـمـى وضـيق

التنفس "
قال تقرير وكالـة بلومبرج نيوز

ذلك.
ـفــتـرضـون ـثل الــضـحـايــا ا "
ــؤكــدين حــوالي 36 من غــيــر ا
الوفيات النـاجمة عن الفيروس
والــبـــالـــغــة 10367 حـــالــة في
نــيــويــورك  أكــثــر مــدن الــبالد

اكتظاظا بالسكان"
ـديـنـة دي بالسـيـو قـال عـمـدة ا
أن هــنــاك زيـادة فـي "الــوفــيـات
ـنـزل" وأنه ــفـسّـرة فـي ا غــيـر ا
"يــشـتــبه في أن الــعــديـد مــنــهـا
سببها Covid-19 وقال أيضًا
"ال يـــــوجــــد أي شـك في ذهـــــني
ــكن لألطــبــاء الــتــحــدث عن و
هـــذا  احملــرك لـــهــذا االرتـــفــاع
ـنزل الـهـائل في الـوفـيـات فـي ا
هو Covid-19 وبعض الـناس
وتون مباشـرة منه وبعضهم
وتون بـشكل غير مـباشر منه
X ولكن هذا هو العامل أكس 

أساوي هنا". ا
لـكـن هـنـاك خـطـأ فـادح في هـذه
ـاذا يـضـيـفـون حـاالت ـوقف:  ا
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كـثـيـرا ما تـسـافـر بـنا حـاالت من جـنـون  احلـن  يـنـثـر ضـجيج شـذراته في كل
مـكـان وح   فـنسـتـحضـر ذكريـات حـبيب كـان  لـنسـامر ومـضـات تمـاهت ب

عراء الشوق ..
طلـة من علياء سمائك  هل نطيل  الـنظر  ونختلس الـبصر ...أيا أيتهـا النجوم ا

ا رحب ..  تبوح بسر أضناه الكتمان  وقد ضاق الصدر به 
حـدثـيـنـا  عـنه  عن مـكانـه  أين أضحـى من كـان يبـيت بـ أركـانـنـا  وكـأنه سـنا
نبض الـوتر  لـيطـفو رحـيقه وتـرتوي بـكؤوسه زوايـا احلرمـان .. فيـأخذك التـجلي

على شاطئ الذكريات .. 
أيا قـمري الضـائع ب سكـرات األمنـيات  بيـني وبينك تـشابـها كبـيرا  من يراك
يظـنك في ربيع دائم  ال يـرى فيك غـير ابـتسـامة وهـاجة تـضيء للـقلـوب دروبها 

ويحلو التغزل بك وضربك ألروع األمثال .. 
ولكـنني أعـلم يا رفـيق غربـتي بـأنك تخـفي وراء تلك االبـتسـامة الـواهيـة رمادا من

شطآن  وركاما من أحزان ..  
فهي تلك االبتسامة ذاتها نرســـمها كلما نهرب من رمقات أنظار وأنظار.

أتوسل األمـل منك فال تنـحدر خـلف تلك اجلدران  ابق في مـكانك والـتمس عذرا
ألؤلئك احلا برصيف االنتظار .. 

كثـيرا ما يـعتـرينا اخلـوف  ويغزونـا اليـأس  وكأنه قيظ الـرحيل قـد حان من ب
تلك األسفار .. 

يـسـتغـيث الـقـلب  وتشـيخ الـلـهفـة  ويـفـتر نـبض الـروح عـند تـلك األغـصـان التي
صدحت بأن حناجرها لتعلن على أحالمنا العصيان

رافئ  وتـتـلون بـها تـلك هي  احلـياة يـا رفـيقي   مـا هي إال رحـلة تـتعـدد فـيهـا ا
األشـرعـة حسب األقـدار .. فـكلـمـا أرهقـنا مـجـدافهـا  نـتوسل شـمـوس أركانـنا 

لتصافح تلك البوصلة الهائمة ب رحايا اإلعصار .. 
وبـيـنـما تـتـوقـد جذوة الـرضـوخ ألنات احلـنـايـا  التـي أنهـكـها
االنتـظار  تثـور النبـضات كحـمم لتسـتنطق تـلك اخللجان
وترثـي الظنون  و تفك أسر ذلك احلـرمان  وتغتال ما
كانت أشواكا قوية   وتصافح تلك النجوم العابثة في
أركانـنا الـعـتيـة  فتـصدح بـالبل أهدابـنا بـكل األماني
الورديـة  فتهمس بـ حنايانا .. مـا زال للحكـايا بقية

.. وللحكايا بقية

أضافت مديـنة نيـويورك مؤخرًا
مـا يـقـرب من 3800 حـالـة وفـاة
بـــــســـــبـب فـــــيـــــروس كـــــورونــــا
ــشـكــلـة هي أن (Covid-19© وا
حــصــيـلــة الــقــتــلى من فــيـروس

كورونا غير مؤكدة.
وفـقًـا لــتـقـريـر صــادر عن وكـالـة
بــلـومــبـرج نــيـوز  فــإن "مـديــنـة
نيويورك أضافت 3800 ضحية
فــيــروس مـحــتــمـلــة إلى قــائــمـة
ـتــوفـ من فــيـروس كــورونـا" ا
وذكــرت أن "مـــديــنــة نـــيــويــورك
أضـــافت آالف األشــــخـــاص إلى
حـصـيـلـة الوفـيـات الـنـاجـمة عن
اإلصـابة بـالفـيـروسات الـتاجـية
مـن الـضـحـايــا الـذين مـاتـوا في
األســـــــابــــــــيـع األخــــــــيـــــــرة دون

تشخيص مؤكّد"
نـعم  لـقد قـرأتَ هـذه احلقـيـقة 

أضـــافـــوا مـــا يــقـــرب من 3800
حـــــالـــــة وفـــــاة دون أي حـــــاالت
مـــؤكـــدة لـ Covid-19. تُـــحـــدّد
الـبــيـانـات وفــقًـا إلدارة الــعـمـدة
بيل دي بالسيـو بعنـوان "تقرير
أســـبـــوعـي حلـــاالت الــــوفـــيـــات
Covid- ؤكـدة واحملـتمـلة من ا
19 إن الـتـقـريـر "يُـصـنّف الـوفاة
عــلى أنــهـــا مــحــتـــمــلــة إذا كــان
ـــتـــوفى مـــقــيـــمًـــا في مـــديـــنــة ا
نــيـــويــورك (مـــقــيـم في مــديـــنــة
نيويورك أو إقامة معلقة أي في
ــوافــقـة) الــذي لــيس انــتــظــار ا
لـديه اخــتـبـار مــعـمـلـي إيـجـابي
SARS-CoV-2 مــــــعــــــروف لـ
 (COVID-19)ولـــكن شـــهــادة
الـوفــاة تــذكـر ســبب الــوفـاة من
"COVID-19 أو مـا يـعـادلـها".
هـكـذا قـال السـكـرتيـر الـصـحفي

اجلـمهـور بشـأن خـطورة تـفشي
رض  وهـو أمر خـطيـر بشكل ا
خــــاص لـــــكــــبـــــار الــــسن وذوي

شاكل الصحية اخلطيرة.  ا
لـكنـهم يريـدون أيـضًا أن يـعتـقد
سـتقـبلي اجلـمهـور أن اللـقـاح ا
قــيــد الــتــطــويـــر بــالــفــعل وهــو
ـــكـــافـــحـــة فـــيــروس مـــطـــلـــوب 
كــورونــا. بــالــنــســبــة لــشــركــات
األدويــــــــة Big Pharma فــــــــإن
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يــتـولى نــوري بـاشــا الــسـعــيـد
رئـــاســـة احلـــكـــومـــة االردنـــيــة
الــعـراقـيـة االحتـاديـة وتـشـكـلت
احلــــكــــومــــة االحتــــاديــــة يــــوم
 1958/5/19بـــرئـــاســـته الـــتي
حــــــكـــــمت الــــــدولـــــتـــــ االردن
والـــعــــراق وضـــمـت حـــكــــومـــة
االحتـاد هـذه سـتـة وزراء ثالثة
وزراء من الــعـــراق هم تـــوفــيق
الــسـويــدي وزيـراً لــلــخـارجــيـة
وســــامي فـــتـــاح بـــاشـــا وزيـــراً
لـلـدولـة لـشـووءن الـدفـاع وعـبد
الـكـر االزري وزيــراً لـلـمــالـيـة
وثـالثــــــــــة وزراء مـن االردن هم
ابـــراهـــيم هـــاشم بـــاشــا نـــائب
رئـــــيـس الـــــوزرا وخــــــلـــــوصي
اخليري وزيراً لـلدولة لشووءن
اخلـارجــيه وســلـيــمـان طــوقـان
ا يالحظ على وزيراً للدفاع و
هــــذه الــــوزارة ان وزيــــرين من
الـوزراء االردنــيــ هــمــا نـائب
رئـيس الـوزراء ابـراهـيم هـاشم
بـاشـا ووزيـر الـدفــاع سـلـيـمـان
طــوقـــان كــانــا فـي بــغــداد يــوم
انقالب 14 تموز 1958 وتولى
الـغـوغـاء قـتلـهـمـا و(سحـلـهـما)
أسـوة ببـاشا الـباشـوات نوري
الـسـعــيـد كـمــا ان هـذه الـوزاره
االحتـاديـة التي تـرأسـهـا نوري
بــاشـا تـضم إثــنـ من الـوزراء
شـــغـال مـــنـــصـب رئـــيس وزراء
سـابـقـاً أولـهم االردني ابـراهيم
هــــاشم بـــــاشــــا نــــائـب رئــــيس
الــوزراء حــيث أشــغل مــنــصب
رات رئيس الوزراء في االردن 
عـديــدة والــثـاني هــو الــعـراقي
تـــــوفـــــيق الـــــســــويـــــدي وزيــــر
اخلارجـية حيث أشـغل منصب
رئـــــيس الــــوزراء فـي الــــعــــراق
ـرات عــديـده أيــضـاً ومن هــنـا
جـاء لـقب باشـا الـبـاشوات الى
نـوري بـاشـا لـرئـاسـته حـكـومـة
تــتــولى الــســلــطــة واحلــكم في
دولــتــ هــمــا االردن والــعـراق
عــنــدمــا تــولى مــنــصب رئــيس
مـجـلس وزراء االحتـاد الـعـربي
لألردن والعراق فهو من الوجه
الواقـعي تـولى حكم دولـت
في آن واحــــد هــــمــــا دولـــة
ا االردن ودولة الـعراق 
لم يـــــحـــــقـــــقـه شـــــخص
عــــــــــراقـي آخــــــــــر اذ لم
يــــــتـــــــولى مـــــــثل هــــــذا
ــنــصب وهــو مــنــصب ا
يـتـضـمن احلـكم والـسـلـطة
عــلى دولـتـ  دولــته الـعـراق

ودولة أخـرى هي االردن وبذلك
فقـد كان نـوري باشـا الذي أخذ
لـقـباً جـديـداً يـستـحـقه بأمـتـياز
ـا هـو لـقب بـاشـا الـبـاشـوات 
لم يــــأخـــذه عـــراقي وبـــغـــدادي
آخـر لـذلك اذا كـان نـوري بـاشـا
يتـقاسم لـقب باشـا مع روءساء
الـــوزرات ومن بــــدرجـــتـــهم في
الـــعــراق كــتــوفـــيق الــســويــدي
ويـاس بـاشا الـهـاشمي وعـبد
الـرحـمن الـنـقـيب ورشـيـد عالي
الگيالني وصالح جبر وغيرهم
ـن أشــــغل مــــنـــــصب رئــــيس
ــــلـــكي أو وزراء فـي الـــعــــهـــد ا
يتـقاسم نوري بـاشا لـقب باشا
مـع رووءسـاء مــجــلس الــنـواب
ـــلـــكـي مـــنـــهم عــــبـــداحملـــسن ا
ــدفــعي الــســعــدون  وجــمــيل ا
ومــــحـــمــــد رضـــا الــــشـــبــــيـــبي
والباشا نوري الـسعيد  يفضل
هـوءالءذلك  انه تـرأس حـكـومـة
ـا لم دولـتي االردن والــعـراق 
يــــشــــغـــلـه أي رئـــيـس  جملـــلس
الـــنــواب كـــذلك اذا كـــان نــوري
باشـا يقـاسم رووءساء مـجلس
االعــيــان كـــيــوسف الــســويــدي
والسـيد محـمد الـصدر وصالح
بــاشــا أعــيــان لــقب بــاشــا فــأن
نـــوري بــاشـــا يــخـــتص بـــلــقب
ا لم يحصل باشا الباشوات 
عـلـيه أي رئـيس مـجـلس أعـيان
مـلــكي وبــذلك أنــفــرد وأخـتص
بـلـقب بـاشـا الـبـاشـوات  نـوري
الـــســــعـــيــــد وال يـــشـــاركـه فـــيه
رووســـــاء مـــــجـــــالـس الــــوزراء
والـنـواب واالعـيـان وبـذلك كـان
لــقـب بــاشــا الـــبــاشــوات الــذي
أسـتــحـقه وأخــذه نـوري بــاشـا
كـــان بــأســـتــحـــقــاق دســـتــوري

قـانوني واقـعي لشـغله مـنصـباً
لـم يــــــشــــــغــــــلـه أي عــــــراقي أو
بـغـدادي آخـر ولم يـشـغل مـثيل
ــــنــــصب أي عــــراقي أو هــــذا ا
بــغــدادي  وسـبـب عــدم شــيـوع
ــنـــصب اذ قــد يـــقــال ان هـــذا ا
أقــوال وكـتــابـات مـن أرخ لـهـذه
الــفـتـره لم يـورد مـنـصب بـاشـا
الـــبــاشـــوات الى نــوري بـــاشــا
واالجـــابـــة بـــســـيـــطـــة ألن هــذا
ــــدة تــــقل عن ــــنـــصـب كــــان  ا
الـــشــــهـــريـن اذ  تـــشــــــــكـــيل
الــوزارة االردنــيــة والــعــراقــيــة
يـــــــــوم 1958/5/19 وحــــــــــصل
االنـــــــــقـالب يــــــــوم1958/7/14
فكانت مدة قصيرة جداً كما ان
ابـعـاد مـثل هـذه الــشـخـصـيـات
كــــنــــوري بـــــاشــــا واجلــــمــــالي
وتـــوفـــيـق الـــســـويــــدي ومـــتي
عـقــراوي وغـيـرهم جـاء بـسـبب
ـــلـــكي لم ان تــــاريخ الـــعـــهــــد ا
تكتبه أيادي منصفة كما كتبوا
وثبة كـانون وهي في حقيـقتها
حـــــركه ضـــــد رئــــيـس الــــوزراء
صالح جبر النه ابن جنار ومن
أهل النـاصرية واال لـو حصلت
ـــعـــــــــــــاهـــده مـــقــــارنه بــــ ا
ـعــاهـدة اجلـديـدة الـسـابــقـة وا
التي أعـدها صـالح جبـر والتي
اسـقـطـتـهـا مـا يـسـمـى وثـــــــبة
كانـون لوجـدناهـا تفـوق بكـثير
ــعـاهــدة الـتي كــانت مــطـبــقـة ا
والتي اراد صالح جبر الغاءِها
فــــهل مـــثـل ذلك تـــســــمى وثـــبه
واجلــهل في الــتـاريخ ومــا كـان
يــشـار بـه الى عـــــــــبــد الــكـر
قـاسم وغـيـرهـا امـور وراء عـدم
انـتـشـار لـقب بـاشـا الـبـاشـوات
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لك فيصل الثاني ا بــــاشـــا واالقل مـن رتـــبـــة لـــواء
يطلـق عليه( بـيگ) على من كان
بـرتـبـة زعـيم ( عـمـيـد) فـما دون
وان كـان هــذا الــلــقب قــد ألـغي
من أًوامـر اجلـيش سـنـة 1932
زمـن وزارة يــــــاســــــ بــــــاشـــــا
الــــهـــاشـــمـي ســـنـــة 1932 وان
أسـتـمر اسـتـخدام هـذه االلـقاب
(بــــاشــــا وبـــيـگ)  وان ألـــغــــيت
قـانـونـاً لـكن اسـتـمـر تـطـبـيـقـها
حــتى اعالن اجلـمـهــوريـة سـنـة
1958 وكــــان لــــقب بــــاشــــا في
ـلـكـي  يـطـلق عـلى من الــعـهـد ا
كـــان بـــدرجـــة رئـــيس وزراء أو
وزيــر أو من كـــان أعـــلى درجــة
مـن الـــوزيــــر مــــثـــالـه رؤوســـاء
مــــجـــلـس الــــنـــواب ومــــجــــلس
االعـيـان وغـيـرهم من الـدرجـات
ـــلــكي اخلـــاصـــة في الـــعــهـــد ا
ـكن أن نـذكـر بـعـضهم والـتي 
ن كـان يـحـمل لـقب بـاشا في
ثالثـيـنات الـقـرن العـشـرين لكن
في جـميـع االحيـان فـأن لقب
بــاشــا الـــبــاشــوات لــقب
كـــان لــــشــــخـــصــــيـــة
عـراقـيـة وبـغـداديـة
واحـــده فـــقط هــو
نــــــوري بــــــاشــــــا
الــســـعـــيــد اذ ال
يـــــوجـــــد لـــــقب
أعــلى من هـذا
الـــلـــقب ســوى
ـــــلك جاللـــــة ا
وســـمــو االمـــيــر
واللقب الثالث هو
لـــــــــــقـب بـــــــــــاشـــــــــــا
الـــــبـــــاشـــــوات الـــــذي
حــــصل عــــلـــيـه نـــوري
الــسـعــيــد عــنــدمـا

لــقب بـــاشــا من االلـــقــاب الــتي
دخـلت الـى بـغـداد مع اسـتـيالء
الـعـثـمـانـيـ عـلى بـغـداد سـنـة
1534 م وجـــعل واليـــة بـــغــداد
جـزء اًمن الـدولة الـعـثمـانـية اذ
ان الــــــــبــــــــاشــــــــا لــــــــقـب كـــــــان
الــعـثــمـانــيـون يــطــلـقــونه عـلى
الـوزيـر فـأعـلى وحـيث ان والي
بــغــداد بـــدرجــة وزيــر لــذا فــأن
لـقب بـاشـا يـلـحـقه فـفي الـعـهـد
الــعــثــمــاني عـنــدمــا كــان يــقـال
بـاشا بـغداد يـعني والي بـغداد
وحـاكـمـهـا وقـد حـصـلت بـعض
الـعـوائل الــبـغـداديــة عـلى لـقب
باشا منها آل عـيسائي العائلة
ـسـيـحــيـة الـثـريـة الـبـغــداديـة ا
ـعــروفـة وعـائــلـة اخلــضـيـري ا
الـعـائـلـة البـغـداديـة الـثـرية هي
االخــرى وجــريـــاً عــلي مــا كــان
مـطـبـقـاً  في الــعـهـد الـعـثـمـاني
ــلـكي لـذلك حــصل في الـعــهـد ا
كـــان لـــقب بـــاشــا يـــطــلـق عــلى
الــــــــــــــــــــوزراء ومــن هــم فــي

درجــتـــهم كـــمــا
كان موجوداً
فـي أوامــــــــر
اجلــــــــــيش
مـــــــــــــن ان
الـضـابط
بـــرتـــبـــة
لـــــــــــــواء
فــــأعـــلى
يـــــطـــــلق
عليه لقب

رشيد عالي الگيالني عبد الرحمن النقيب

لك حس  ا

تـرأس حـكـومـة حتـكم دولـت
فـي آن واحــــــــــد وهــــــــــاتـــــــــان
الـدولتـان همـا حكـومة االردن
لك والعراق اذ بـعد موافـقة ا
فـيــصل الــثـاني مــلك الــعـراق
ــــلك حــــســـ مــــلك االردن وا
ومـــــوافـــــقـــــة مـــــجـــــلس االمه
الــعــراقي ( مـــجــلس الــنــواب
ومـجــلس  االعـيـان) ومـجـلس
االمـــــــة االردنـي ( مـــــــجـــــــلس
الــنـــواب ومــجــلـس االعــيــان)
طبقاً ألحـكام دستوري االردن
ــــلك  والــــعــــراق وحتــــديــــد ا
فــيــصل رئــيس دولــة االحتـاد
الـهاشـمي الـعـراقي على وفق
أحــكــام الــدســتــور االحتــادي
االردنـي الــعـــراقي وحـــيث ان
هــــذا الــــدســـتــــور لـم يــــحـــدد
جنسـية رئيس وزراء االحتاد
واكـتـفى بــتـحـديــد من يـشـغل
مـــــنــــــصـب رئـــــيـس االحتـــــاد
بــــالـــنـص صـــراحــــة عـــلى ان
ـــــلك رئـــــيـس االحتــــاد هـــــو ا
الـعراقي واسـتـبقـى الدسـتور
شـــخــصــيــة رئـــيس حــكــومــة
االردن والعراق مشـتركاً لذلك
جرت مفاوضات ببغداد حول
حتـــديـــد شـــخـــصـــيــة رئـــيس
حـكــومــة االحتــاد وقــد طـالب
ـنـصب أي االردنـيــون بـهـذا ا
أن يـكـون رئيس وزراء االردن
والـــعــراق رئـــيس احلــكـــومــة
االحتـــــــــــــــــــــــــاديـــه مــن االردن
بأعـتبـاره الشـخصـيه الثـانية
في دولــة االردن والـعـراق ألن
الـشــخـصـيـة االولى كـانت من
نـــصــيـب الــعـــراق وهـــو مــلك
االحتــاد الـــتي كــانت لـــلــمــلك
فــيــصل الــثــانـي وهــنــا ظــهـر
الفكـر الثاقب والـذكاء الغالب
لـنـوري باشـا الـسـعيـد فـساق
عــدة اســبــاب مــنـهــا انـه كـان
رئــيــســاً لــوزراء أربع عــشــرة
ــــا لم حتـــصـل عـــلـــيه مـــرة 
شـخـصـيـة أردنـيـة وان نـوري
بــــاشــــا هــــو عــــراب االحتــــاد
العـربي الهـاشمي الـذي جمع
االردن والــــــعـــــراق فـي دولـــــة
واحـــدة فـــلـــقـــد كــان صـــاحب
الفكرة وتابعها الى ان حتقق
االحتــاد فــعالً وغـــيــرهــا لــكن
الـسـبب االهم الـذي ذكـره هـو
ان الــــــدســــــتــــــور االحتــــــادي
االردني الـــــــعـــــــراقي قـــــــضى
بــتــحــمل الــعــراق نــســبـة 80
ــئــة مـن نــفـــقــات االحتــاد بـــا
وذلك يعنى حتمل العراق 80
ـئـة من الـنـفـقـات  االردنـية بـا
يـدفعـهـا العـراق لألردن وهـنا
قــــبـل الــــوفـــد االردنـي لــــهـــذه
احلـــجه االقـــتـــصـــاديــة الـــتي
ذكـرهـا رئيس الـوفـد الـعراقي
فاوض نوري باشا السعيد ا

ووافـــــــــــق االردن
عــــــــــــــــــلـى أن

سليمان طوقان

ـتراجع الـذي نـعـيـشه مـنـذ مـا يـقـارب الـسبع في مـقـاالت سابـقـة وطـيـلـة الـعـهـد ا
في عــظـمـته عــشـرة سـنــة ونـحن كــتـاب الـعــراق وعـشــاقه الـذين جنــدُ أنـفـســنـا 
لن نتـوانى  أبدا ونـحن نحـذرُ من نفق الـطائفـية واحملـاصصة واستـقالله وهيـبته 
والعـراق بكل وجوده البـهي كبلد اللعـينة التي وضـعت الطبـقة السيـاسية نفـسها 
وال بـعد ذلك وال الـيوم حـيث اخذ رائد فـيه دون أن تـستـطيع الفي بـداية احلـراك 
ان تُخرج نفسها منه حيث الشعب يرفض احملاصصة وبقوة الشجعان الشرفاء 
أصـبحت احملـاصـصـة مـرضـاً نفـسـيـاً يـعـانيه مـنه الـسـيـاسـيـون وال يسـتـطـيـعون
اخلـروج مـنـهـا ألنـهـا أصـبـحت جــزء مـهم واسـاسي من نـهـجـهم الـسـيـاسي وهم
يقـودون واحد من أروع البلـدان حتت الفتة مـثلث التـراجع واحملاصصة (الـشيعة
االكراد) وكل منهم يرى أن وجوده وسلوكه ونشاطه السياسي على حق السـنة 

واألخرين على باطل حتى أضحى البلد لعبة بأيديهم . 
ال أعرف مـتى يصحـو هؤالء الـساسة ويـهبون من نـوم عمـيق وضعوا الـعراق فيه
الــعـالم يــسـيـر خــطـوات وخـطــوات الى األمـام والــعـراق بـفــضل قـادته ونــهـجـهم
الـســيــاسي الـفــاشل غــارق  في نــوم عـمــيق وهــو يــتـوســد الــطـائــفــيـة ويــفــتـرش
احملاصـصة وقد غطته القوى السياسيـة بلحافِ صنعته لها دول اجلوار كي يظل

العراق األسد الذي كان يخيفهم  بقوته نائما دون ان يستيقظ ..
خالل أكثـر من ثالثة أشهر والقوى السيـاسية تنتقل من مكـلف لتشكيل احلكومة
الـتي أرادتـهـا اجلمـاهـيـر الى مكـلف أخـر دون أن يـكون هـنـاك اتـفاق بـيـنـهم على
تـشـكيـلـة وزارية تـرضي الـله وترضي الـشـعب الذي أصـبح عـلى قنـاعـة تامـة بأن
وجود هؤالء الـساسة في الواجهة السياسية يعني موتا بطيئا لكل ما هو حي في

أرض الرافدين مهد احلضارات..
عـود على بـدء فـان احملاصـصة الـتي اعتـمـدتهـا الطـبـقة الـسيـاسيـة نـهجـا لهـا قد
تـنـاسـلت وتكـاثـرت وتـفـرعت وأصبـحت وبـاء غـطى أجـواء العـراق حـتى أصـبحت
طرق اخلالص مـنه قـليـلة ولم يـضل سـوى طريق وحـيـد هو الـطـريق الذي اخـتطه
إلنـقاذ الـبلد مـن الكارثـة التي رجال الـعراق ونـساؤه من خالل سـاحات الـتظـاهر
وعندمـا نقول أن عاصـر حلت به مـنذ سنـوات وهو يـعيش أردء سنـوات تاريخـه ا
ر الـذي يعيـشه الـبلد يـتحـدث عن انشـطارات في احملاصـصة تـكاثـرت فالواقـع ا
االكـراد ) فـالـشـيعـة الـذين الـسـنـة  داخل مـثـلث قـيـادة الـعـراق أعاله ( الـشـيـعـة 
انـشطـروا الى اكثر من إجتـاه منهم رشحـوا السيـد الكاظـمي لتـشكيل احلـكومة 
ـعـارض حــتى أصـبح رفض وزراء الــتـشـكــيـلـة ـتـحــفظ ومـنــهم ا ــؤيـد ومـنــهم ا ا
دون النـظـر إلى قيـمة الـوزير احلكـوميـة مبـني عـلى أساس هـذا لي وذلك لـغيـري 
بـنية على قدرته على التعـاطي مع وزارته خدمةً للبلد والصالح العلـمية والعملية ا
أما السـنة فـقد أعـلنـوا وبشكل واضح انـهم مخـتلـفون عـلى نوع الوزارات العـام 
في الوقت وأسمـاء الوزراء وكما هـو احلال عند الـشيعة هـذا الوزير لي وذلك لك 
ـكـلف وزارته اال عن طـريق الـذي يرفـض فيـه االكراد ان يـسـمي رئـيس الـوزراء ا
الية  لنا ووزيرها نفسه هو مرشـحيهم مؤكدين كما يقول أحد نوابـهم أن وزارة ا
الية رشح الذي سيتولى تلك احلقيبة ولواله كما يقول النائب ألصبحت وزارة ا ا
(دكانـاً) هذا ما تناقلته وسـائل االعالم أخيرا متناس ان الـعراق بعظمته أصبح
وإمكـانـيات ودولـة رائـدة  تـاريـخا عـظـيـما  دكـان يـبيع فـيه صـغـار ساسـة الـعالم 

بعد ان حطموا كل جميل فيه . شعب 
وفي عـودة لـلمـاضي الـتلـيـد  ولتـاريخ الـعراق الـبـهي فـأن العـراق وخـاصة بـغداد
وعمل هذه الدكاك الرئيس هو التعامل مع كانت تتصف بكثرة دكاك الورّاق
الكتـب والطباعـة والتجلـيد والترجـمة واالستنـساخ وتؤكد مـصادر التاريخ ان في
بغـداد وحدها نـاهيك عن الـبصرة والـكوفـة وبقيـة مدن العـراق كانت حتـتوي على
مئـة دكان أو حـانوت من الـنوع الكـبيـر بل أن هنـاك أسواقـا كامـلة  كـانت خاصة
بالورق واالسـتنساخ حتى أصبحت جـزء مهما من النشاط الـعلمي والفكري العر

عنـدما كانت بـغداد قـبلة اقي الذ ي غـزى العـالم في حيـنه 
لكن ـاليـة دكانـا قبل أن تـصبح وزارة ا للـعلم والـعلـمـاء 
ال بل لـلـسرقـة ونـهب ا ليس لـلـعـلم والفـخـر واالعتـزاز
وسـيـظل الـتـاريخ  كــمـا أرخ لـلـوراقـ سـيـؤرخ الـعــام 
عاش العراق فالتاريخ لن يرحم أحـدا أبد للـسياسيـ
ـــشــرق وعـــاش شـــعــبـه الــطـــيب األصـــيـل وان الــغـــد ا

سيصنعه الرجال بأذن الله تعالى.

تـابع الحوال العـراق السـياسـية واالقتـصاديـة يصـاب باليـاس واخليـبة وال يرى ا
بعـد التـدقيق والـتمـحص ضوءا في نـهايـة النـفق الدامس الـذي ادخلت فـيه البالد
ية االقتصادية الـتي جتتاح العالم بسبب كوفيد 19 كورونا وما حل فاالزمـة العا
هذا الى جانب بالـعالم من توقف خملتلف شؤون احلياة ليست ببعيدة عن العراق 
ئة من دخل العراق وما ينعكس تـدهور اسعار النفط التي تشكل اكثر من 95 بـا
ـتـوقـفة فـعال) عـلى مـوازنـته الـسـنـويـة وان نـفـقـاته الـتـشـغـيلـيـة( واالسـتـثـمـاريـة وا
مـصدرهـا عـائـدات الـنفط والـتي تـعـني اسـتمـرار احلـيـاة اليـومـيـة عـلى بسـاطـتـها
رواتب واجـور تــهم حـيـاة الـنـاس واي تالعب بــهـا سـوف يـدخل الـعـراق في ازمـة
تـقاعد هو اساسا مترد وظف وا اجتمـاعية كارثية  فالـدخل الذي يحصل عليه ا
وال يلـبي احتياحاتهم اليومية التي تظل ناقصة على امل التعويض من شهر الخر
ـسـتـهـدفـ في ضـائقه ومـا يـشـاع ويـقـال االن عن االدخـار االجبـاري سـيـدخل ا

وازمة اخرى فوق ازمتهم وضائقتهم 
اما االزمـة السياسيـة فهي االخرى ادخلت الـبلد في حيـرة جديدة ورغم ان جميع
ـكلف اجلـديد) اال ان اطـرافاً اخـرى ما تـضمره  فـي اخلفاء الكـتل متـفقـة على (ا
ـكـلف وتـمـريـر لـيس كـمـا تـقـوله في الــعـلن ومـا زال اخلالف قـائـمـاً عـلـى تـايـيـد ا

تـشــكـيـلـته الـوزاريـة هـذا نــاهـيك عن رفض الـشـارع  وعـدم
ـتـظــاهـرين فـقـد عـادت االخـذ بـنــظـر االعـتـبـار مــطـالب ا
االحتـجـاجـات من جديـد  وهي تـطـالب بـحكـومـة لـيست
من صـنع االحزاب التي اخذت فرصـتها ولن تفلح على

مدى سبعة عشر عاما 
لـنـنــتـظــر ونـرى مــا سـيـجــري وحـتــمـا ان االيــام حـبـلى

فاجئات. با
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قـدمت الهـيئـة التـطبـيعيـة لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم وافـر الشـكر واالمـتنان لـلجـهود اخملـلصـة التي بـذلهـا احلارس نور
نتخـبات الوطنيـة. واكدت الهيئة ان "ابـواب احتاد الكرة مفـتوحة الحتضان صـبري في الذود عن عرين اسود الـرافدين وا
العب". وبينت ان "الهيئة الـتطبيعية وضعت نور صبري للعمـل في اجملال االداري والفني الستثـمار خبرته الطويلة فـي ا
ضـمن مـنهـاج عمـلـها االسـتفـادة من جـميع الـنجـوم والـكفـاءات واحتـضـان األفكـار والرؤى الـتي من شـأنهـا أن تصب في
مصلحة تطـوير الكرة العراقـية". يذكر ان احلارس نور صـبري اعتزل اللعب نـهائيا وسبق له ان خاض 100 مـباراة دولية
نـتخـب الوطـني بكـرة القـدم األسـبق يونس مـحمـود رسالـة مـؤثرة الى نـور صبـري. وكتـب محـمود "نـعم كنت ووجه قائـد ا
باريات وخسرنا في أخرى فهذه كرة القدم".واضاف "اجمل لعب لسـنوات طويلة فزنا معا في العديد من ا زميلي في ا
نـتخب الوطني فقـد تقاسمنـا حلظات مليـئة بالفرح والـضحك وكذلك تقاسـمنا احلزن".وتابع من ذلك اننـا كنا زمالء في ا

"اتمنى لك حياة سعيدة في مشوارك القادم وان يكتب لك النجاح دائما فانت تستحق ذلك بكل تأكيد".
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كشف عضو الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة
عـدي الــربـيـعـي ان جـمـيع انــديـة الـدوري
ــمــتــاز تــتــفق عــلى رفــضــهــا الــعــراقـي ا
ـمـتاز فـي الوقت اسـتئـنـاف دوري الـكـرة ا
احلـالي. وقــال الـربـيــعي إن جـمــيع انـديـة
مـتاز دون اسـتثـناء تـمتـلك رؤية مـفادها ا
ان الـوقـت أصـبح غــيـر مــنـاسب ألنــطالقـة
ـنافـسـات وسـتـوافق عـلى الـغـاء الدوري ا
لـــلـــمـــوسـم احلـــالي. وأوضح ان “هـــنـــاك
حتفظات واعتـراضات كثيرة حـول تسمية
عـقول بطل لـلـنسـخة احلـاليـة فـمن غيـر ا
تـــســـمـــيـــة بـــطل ألربع او خـــمـس جــوالت
وأضاف ان  ادارة نادي الشرطة مع القرار
نـاسب الذي تـتخـذه اللـجنـة التـطبـيعـية ا
الحتــاد الـــكــرة بــخـــصــوص دوري الــكــرة
لــتــعــضـيــد الــقــرار الــرســمي الــصـادر من
ـسـؤولة جتـدر اإلشارة الى ان نـظـومة ا ا
ــمــتـاز  تــعــلـيــقه بــسـبب دوري الــكـرة ا
انتـشار فـيروس كـورونا بـعد مـرور خمس
جوالت. والذي أوقف النشاطات الرياضية

في الــعــالم جــراء إصــابــات وحــاالت وفـاة
جتاوزت الثالث مالي
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شهدت الكرة العراقية على مدى تاريخها
ـثـيـرة لـلـجـدل جـاء الـعـديـد من األحـداث ا
على رأسـهـا صفـقـات انتـقـال الالعبـ ب
. ويـعـد الـزوراء والـقـوة اجلـويـة الـقـطـبـ
قطبي الكرة العـراقية فهما األكـثر تتويجا
بالـدوري ولهـما قاعـدة جمـاهيـرية كـبيرة.
ولم يـكن من الـسـهل عـلى اإلطالق انـتـقـال
العب كـــتــيــبـــة الــصـــقــور إلى الــزوراء أو
العـكس وهو مـا حدث في عـدة منـاسبات
وأثار اجلدل. ويسلط التقرير الضوء على

: أبرز االنتقاالت العكسية ب القطب
qAOMý

خـلق انــتـقـال الــنـجم راضي شــنـيـشل من
الـــــزوراء إلى الــــقــــوة اجلـــــويــــة مــــطــــلع
الـتـسـعـينـات جـدال كـبـيـرا بـ اجلـمـاهـير
العـراقية ووسـائل اإلعالم التي فـشلت في
حل لغـز "االنتـقال الـعكـسي". وكمـا كان مع
الزوراء حقق شـنيـشل جناحـا كبيـرا رفقة

الـــقــوة اجلـــويـــة وتــوّج بـــلـــقب الــدوري
واستمر مع الفريق حتى اعتزاله.
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ــنــتــخب كــان نــعــيـم صــدام أحــد العــبي ا
البارزين في مـنتصف الـتسعـينات وحقق
حــضــورا الفـتــا مع الــزوراء لــكــنه انــتـقل
بشـكل عكـسي إلى القـوة اجلويـة. وتسبب
انـــتــقــال صــدام فـي حــالــة جـــدل كــبــيــرة
خصوصـا أنه  بطريـقة مشـابهة النـتقال

شنيشل.
Õö  ÍR

نـتخب الـسابق لـؤي صالح خرج العب ا
من الفـئـات العـمريـة لـلقـوة اجلويـة ومثل
سـتقبل الفـريق األول وتنبـأ اجلمـيع له 
ــيـــز لــكــنه لـم يــحــصل عـــلى الــفــرصــة
الـكـافـيـة لـيـنـتـقل مـوسم  2002-2001 إلى
الـزوراء. تــألق لــؤي في مــوسـمه األول مع
الزوراء إال أنه عاد مـجددا للـقوة اجلوية
مـا تـرك غـصــة في قـلـوب أنـصـار الـزوراء.
وعقب جتـربـة احتـرافـية وعـدة مواسم في
أربـــيـل عـــاد لـــؤي إلـى الـــزوراء ثـــانـــيـــة

ليحـصل مع الفـريق على الـدوري والكأس
قبل أن ينهي مشواره مع كرة القدم.
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بــرز جنم عــلي حـســ رحــيـمــة مع الــقـوة
العب اجلـــويـــة وغـــادر لالحــــتـــراف في ا
ـنـتخـبـات الوطـنـية القـطـريـة وتألق مع ا
وعـنــد عـودته مــجـددا إلى الــدوري احملـلي
كانـت الرغـبـة واضحـة إلنـهاء مـسـيرته في
فريقـه الذي أطلـقه للـنجومـية. ولـكن بشكل
مــفــاجئ انــتــقل رحــيـمــة لــلــزوراء تــاركـا

الكثير من االستفهامات.
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ــهــاجم عــمــاد مــحــسن تــألق مـع الــقـوة ا
اجلــويـة وحــقق كــأس االحتــاد اآلســيـوي
والــدوري قــبل أن يــقــرر االنــتــقــال مـطــلع
وسم احلالي إلى الزوراء في صفقة كان ا
لــهـا صــدى واسع بـ أنــصـار الــفـريــقـ

ورغم انـــفــصــال عــمـــاد عن الــزوراء بــعــد
احـــتــرافه فـي الــهالل الـــســودانـي وكــذلك
انتهاء جتربـته االحترافية الـسريعة تبقى

قبلة مبهمة. وجهته ا
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 ضربت جائحة
كورونا بقوة على
نافسات ا
الرياضية
وأوقفتها
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حقق فريق صالح
الدين إجنازاً غير
مسبوق للمحافظة
بإحرازه لقب
دوري الكرة

احملافظات بـسبب طبيـعة عمل االحتاد
الـعـراقي لـكرة الـقـدم بـالـرغم من وجود
قـاعــدة كـرويــة في احملــافـظــات تـوازي
بـــغــداد لـــكن صـالح الــديـن جــاء بـــعــد
ـيـناء لـيـحـقـيق احللم الـعالمـة الـبارز ا

في سجل الكرة احمللية والنادي.
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تــاسس الــنــادي عــام  1975وأتــيــحت
ظروف عـمل منـاسبة إلدارته األولى مع
فتـرة التـأسيس جريـا على الـعادة كون
اغــلـب األنــديــة تـــدخل مــيـــدان الــعــمل
الـرياضي عـبر هـيئـة تأسـيسـية مـعززة
بـــاســمــاء فــريـق لــكــرة الــقـــدم مــنــفــذا
ـوافقة   الـتوجه العام للحـصول على ا
عــنــد الـتــأســيس وتــوجـهت اإلدارة في
وقـتـهـا الى تــشـكـيل فـريـق لـكـرة الـقـدم
اقـصـر الطـرق حلـصـول موافـقـة الـعمل
الذي لعب مخـتلف الدرجات ثـم الثانية
الــتي جتــمع أفــضل فــرق احملــافــظــات
ـمـتازة آنـذاك بسـبب اخـتصـار الـفرق ا
عـلى الـعـاصمـة قـبل ان تتـغـيـر تسـمـية
الدوري وظهرت احلـاجة في وقتها الى
انتداب العب قـادرين على نقل الفريق
الى الـــدرجـــة األولـى وهـــو مـــا حـــصل
عــنــدمــا راحت تــمــثل الــفــريـق أســمـاء
مـخـتـلـفـة من احملـافـظـات مـن الـسـماوة
والــنـاصـريـة والـعـاصـمـة سـاهـمـوا في
حتــقـــيق رغــبــة الــنـــادي في االنــتــقــال
واللعب في صفـوف الدرجة األولى قبل
ان يحـصل التـغير في بـنيـة الفريق في
ـــنـــتـــخب الـــوطــني اعـــتـــمـــاد مــدرب ا
والـــــزوراء واثـق نـــــاجـي الـــــذي مـــــنح
صالحــيـة  إعــداد الـفــريق من خالل مـا
يـراه مـنـاســبـا فـيـمـا يـتـعــلق بـتـشـكـيل
الـالعــبـــ واخــتـــيــار الالعـــبــ بـــعــد
االنــتـقــال الـســريع الى الــدرجـة األولى
الـتي دخـلــهـا في ظـروف عـمل امـنت له
ــشــاركــة  بــثـقــة  كــمــا تــغــيـر مــوقف ا
الـفــريق تـدريــجـيــا  نـحــو االمـام وسط
ـنـافـسـة علـى لقب رغـبـة حـقـيـقيـة في ا
ـكن احلـديث عـنه ب الـدوري الذي ال
فـرق احملافـظـات اذا لم يكن مـحـرم لكن
الوضع اخـتلف كـما تـمت اإلشـارة الية
ـيناء في حتقيق واختلف الوضع مع ا
أسبقيـة نقل اللقب  للـبصرة   كون كان
ــتــخـم بــالــنــجـوم ــتــكــامل ا الــفــريق ا
واألسـمـاء في  قــمـة عــطـائـهــا الـكـروي
والزالت مـحـفـورة في الـذاكـرة الـكـروية

لليوم.
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وتـــكــلـــلـت جــهـــود إدارة صالح الـــدين
ــدربــ بــتـحــقــيق لــقب والالعــبــ وا
ـينـاء يعود الدوري كـثاني فـريق بـعد ا
بــلــقب الــدوري وذلك في مــوسم 1983
يـــنــقل الـــدرع من قـــلب بــغـــداد وخــرج
جموعة العب من الفريق الذي لعب 
ـــســابــقــة مـــرفــوع الــراس في خــارج ا
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جــمـيع فـرق احملـافـظــات ظـلت لـفـتـرات
نـافسـة على لقب طويـلة خـارج دائرة ا
مـتاز بكرة القدم منذ مسابقة الدوري ا
ان كان يجري على مـستوى فرق بغداد
ـدنـيـة ـؤسـسـات  الـعـسـكـريـة وا بـ ا
حلــــ تـــــغـــــيـــــر الـــــنــــظـــــام فـي عــــام
وسمي في وقتـها بدوري 1975\1974
أنــديــة الــقـطــر وإلــزام الــفـرق بــتــغــيـر
أسـماؤهـا او دمج اكـثـر من فريق حتت
تـسـمـيـة واحـدة واخـذ يـشـبه  بـطـوالت
االحتـادات احملـليـة مـافـتح اجملـال امام
اكـبـر عــدد من الالعـبــ بـعــدمـا ارتـفع
عــدد الـــفــرق الى  16فــريـــقــا من خالل
إجـراء تـصـفـيـات للـفـرق عـلى مـسـتوى
ناطق اجلغـرافية وفي وقـتها صعدت ا
ــيــنــاء فــرق الــســمـــاوة والــرافــدين وا
للـدرجة األولى فـي حيـنهـا وبعـد أربعة
ــيــنــاء الــبــصــري من مــواسم تــمــكن ا
احلــــــــصـــــــــول عــــــــلـى الــــــــلـــــــــقـب في
مـــوســـــــــــــــــم  1978 -1977 وكـــان
اجنازا ضخما بكل معنى الكلمة بعدما
بـقــيت فـرق الــعـاصــمـة مـهــيـمــنـة عـلى
البطوالت وتتبادلها قبل ان يفتح نظام
شـاركة الواسعة إمام ذكور ا الدوري ا
عـدد من فــرق احملـافـظـات الـتي وجـدت
من الـلـعب في الـدرجـة األولى وبـجانب
فـــرق الــــشـــرطـــة واجلـــويـــة والـــزوراء
والطلبة وغـيرها ما دفعـها للتعامل مع
األمور بـشـكل اخر عـندمـا راحت بعض
الفرق تقدم مغريات لالعبي احملافظات
الـــتي فــشـــلت في الـــصــعــود والـــلــعب
ــمـتــاز حـالــيـا بــدوري أنـديــة الـقــطـر ا
ومـثــال نــادي الــسـمــاوة الــذي انــتـدب
اغـلب العــبي الــنـاصــريـة وكــذلك نـادي
صـالح الـدين الــذي شــارك ولــعب بــعـد
الصعود بتشـكيل من العبي احملافظات
والـعـاصـمـة وتـمـكن من احلـصـول على

لقب الدوري.
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يـعد نـادي صالح الـدين احـد الـعالمات
الـبــارزة في مـسـابـقـة دوري كـرة الـقـدم
ألنه دون اســـمه في ســجـــلــهـــا  بــاحــد
ـــواسم الـــتي يــتـــذكــرهـــا جــمـــهــوره ا
باعتزاز بعدما تـمكنت مجموعة العب
ا من خطف اغلى لقب كـروي محلي ر
لم يـخـطـر بـبـال الـفـريق والـنادي وأهل
ــديـنـة ان يـتـحــقق ذلك امـام رغـبـة ان ا
يبقى فريقهم الـلعب في الدرجة الثانية
قـبل ان يـحـقق االجناز الـكـبـيـر في نقل
لقب اكبر بطولة محلية  خلزانة النادي
الـذي عــاش تــلك الـفــتــرة بـوضع جــيـد
وتقـدم بفـترة قيـاسية التـتجـاوز السبع
سنوات دخل فيها مـنافسات اللعب من
الـدرجـات الدنـيـا الى حلـظـة الـلعب في
ـكن الـبـطــولـة الــكـرويـة األولى الــتي 
الـقـول عنـهـا بـأنـهـا مـحـرمـة عـلـى فرق
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نشطات التي تطال الـرياضة العراقية تؤكد فـضائح ا
ـفـاجـآت والـزمن ال يـنـتـظـر أحدا إن األيـام حـبـلى بـا
سؤول عن ـاضية يبـ إن ا ومـا حدث في األعوام ا
الـقطاع الرياضي لم يـستطيعـوا فك شفرة القضاء أو
حتــجـيم هــذه اآلفـة الــتي بــاتت تــأخـذ عــنـاوين بــراقـة

ومسوغات والضحية رياضة العراق.
اجلـميع يـدعو إلى اإلصالح لـكن االنـقسـامات كـبيرة
والـتــراشق بـاالتــهـامـات ال يــجـلب احلــلـول الـنــاجـعـة
لفات التي تأكل من جرف عمل والـرغبة كبيرة لغـلق ا
االحتــادات الـــريــاضــيــة رغـم إن األخــطــاء حــاضــرة
ــال ويــرمي والــهــفــوات كــثــيــرة والــكـل يــبــحث عن ا
بـسهام النقد فيما االجناز الرياضي احلقيقي مغيب
واحلـصـول عـلى أوسمـة مـلـونـة في بطـوالت عـربـية أو

إقليمية ال تغني والتسمن من جوع.
وعــمــلــيــة اســتــثـمــار الــوقـت تــكـون بــاألفــعــال ولــيس
بـــاألقــــوال من خالل الـــدورات واحملــــاضـــرات الـــتي
تـنـفذهـا دائـرة الطب الـريـاضي والـعالج الطـبـيعي في
ؤسـسـات األخـرى التي وزارة الـشـبـاب والريـاضـة وا
ـنـشـطـات  ونـحتـاج إلى يـتم خاللـهـا الـتـركـيـز عـلى ا
ـان فضال عن مـنـظـومة تـشـريـعـات مـتكـامـلـة من الـبـر
الـــتـــوعـــيــة ألجـل إكـــســـاب الـــريـــاضـــيـــ حـــصـــانــة
بــاحملــظـورات كــمــا إن لــلـنــادي واالحتــاد الــريـاضي
دورهـمــا في الــتـثـقــيف حــتى نـبــتـعــد عن الـعــقـوبـات

واإليقافات.
ـسـتـجـد ازدادت في زمن جــائـحـة فـايـروس كــورنـا ا
ـنافـسات وتـأجلت الـبطـوالت وبات الـفجـوة وتوقـفت ا
األمس حـلماً بعـيداً ال يعود ويـجب عدم حتميل طرف
ـنافـذ والـسبل وتـبـرئة اآلخـر كـمـا يجب الـبـحث عن ا
ـؤديــة إلى إعـادة تـفـعـيل مــلف رفع احلـظـر الـكـروي ا
حـتى نـتـمـكن من رسم الـسـيـاسـات واخلـطط الـكـفـيـلة
ـنــافــسـات إلجنــاح مــسـاعي الــعــراق في تــضــيـيـف ا
الكروية وأقربها بطولة اخلليج على اقل تقدير وإدامة
زخم حــصــول بــغــداد عــلى لــقب عــاصــمــة الــشــبـاب

العربي  2020.
ـطـلوب رغم ـسـتـوى ا نـعم الـبـنى الـتـحـتـية لـيـست بـا
ــســاعي الـــكــبــيــرة الـــتي تــبــذلـــهــا وزارة الــشــبــاب ا
ـسابح العب الـكبـيـرة وا والـريـاضـة في جانب بـنـاء ا
والـــقـــاعــات والـــســـاحـــات في بـــغـــداد واحملـــافـــظــات
واألقـضـية والـنـواحي لكـن ذلك ليس كـافـيا لـلـوصول
إلى ريــاضـــة اجنــاز عــال إذ نــحــتـــاج إلى مــشــاريع
تــخــصــصـيــة تــهــيئ األرضــيــة لأللــعــاب الــفــرديـة أو
اجلـماعـيـة حتى تـصل إلى نـاصيـة النـجـاح ومنـصات
الــــتـــــتــــويـج ولــــكـن في هـــــذه الـــــظــــروف وانـــــعــــدام
الية فـان كل ما يتم التخطيط يحتاج الـتخصيصات ا
إلى قــرارات تـطــبق عــلى ارض الـواقـع وال تـقف عــنـد

مداد احلبر الذي تكتب به.
إن من تــكـتب له فــرصـة تــولي مـســؤولـيــة في الـوسط
الـريـاضي وفي ظل األوضـاع الراهـنـة ليس بـإمـكانه
ــوروثـات عن ـعــجــزات وخـصــوصــا إن ا اجــتــراح ا
اضـيـة كثـيرة ومـتـشابـكة حـقبـة الـسنـوات ا
كـــمـــا إن مــعـــظـم من يـــعـــمــلـــون في
الــوسط الــريـاضي وحتـت مـخــتـلف
الــعــنـــاوين لــديــهـم رؤيــة ومــعــرفــة
زمـنة بـشعـاب ومشـاكل رياضـتنـا ا
منها والطارئة ولكن احللول غائبة.
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1985-تــعــادل شـرطــة الــعـراق مع شــرطــة قـطــر بـدون
اهـداف في اطـار مـنـافـسـات بـطـولـة  الـشـرطـة الـعـربـية

الثانية التي ضيفتها بغداد.
ـينـاء في 1993-سـبـاعـيـة نـظـيـفـة لـلطـالب تـدك مرمـى ا
ـمـتاز سـجـلهـا  ولي كـر ومهـنـد زيدان دوري الـكرة ا
وكـاظم جـابر وعـلي وهـيب وحمـزة هـادي ومهـدي كاظم

واحمد خلف.
1994-فـريق نـادي الـكـرخ  بـالـكـرة الـطـائـرة يـسـتـعـيـد
ـمـتــاز بـعـد تــغـلـبـه عـلى مـنــافـسه نـادي لـقب الــدوري ا

. الصناعة بثالثة اشواط مقابل شوط
1998 -  فـوز االحتـاد الــسـعـودي عــلى اجلـهـراء
ـنامة الكـويتي بنـتيجة  91 نـقطة مقابل  68 وا
الـبـحـريـني عـلى الـريــان الـقـطـري بـنـتـيـجـة 58
نــقـطــة مــقـابل  56 والــشـارقــة االمــاراتي عـلى
االهـلي الـعـمانـي بنـتـيـجة  82 نـقطـة مـقابل 28
في  الـيـوم االخـيـر من مـنـافـسـات بـطـولـة االنـدية
اخلـلـيـجـيـة الـثـامـنـة بــكـرة الـسـلـة الـتي ضـيـفـتـهـا

الدوحة.

ومـنـهـا احتـاد الـرمـايـة
لغايات باتت مكشوفة
ومــعـروفــة لــلـجــمـيع.
وطـالب رئـيس احتاد
الـــــرمـــــايـــــة جلـــــنــــة
الــشـبـاب والــريـاضـة
في مـجـلس الـنـواب
بـــالـــتـــدخل بـــشـــكل
عـــاجـل لـــوضع حـــدٍ
ألفـــعــال و أســـالــيب
ــســؤولــ بــعـض ا
احلــكـومــيــ الـذين
يــسـعــون لـتــمـريـر
أشــــــــخــــــــاص و
حتقـيق غـايات
غير مشروعة.

واجـراء انـتخـابـات جـديدة مـخـالـفة
قـانـونـيـة واضـحـة لـلـقـانـون الـنـافـذ
ــتـبـعـة بـسـبب عـدم والـتـعـلـيـمـات ا
اكــتـمـال الـنـصـاب الـقـانـوني بـدلـيل
تــأخـــر عــقـــد االجــتــمـــاع ألكــثــر من
سـاعـت .”وأوضح أن “االجـتــمـاع
جـاء خالفـاً لتـعـليـمـات خلـيـة االزمة
الـقــاضي بـعــدم اقـامـة الــتـجــمـعـات
ألكثر من ثالثـة أشخاص فضالً عن
ـبـيـة وعدم عـدم تـبـلـيغ الـلـجـنـة االو
ـثل لـلــجـنـة فـي االجـتـمـاع وجــود 
اضـــافــة الـى عــدم تـــبـــلـــيغ االحتــاد
ــركــزي بــاالجــتــمــاع. واضــاف ان ا
هـنـاك شـخـصـيات حـكـومـة مـعـروفة
ـسـتـمر لـلـجـمـيع تـواصل تـدخلـهـا ا
ــــركــــزيـــة في شــــؤون االحتــــادات ا

احلــكـومي ونــحـذر لــلـمــرة األخـيـرة
هـذه الـشـخـصـيـات من الـتـمـادي في
ـــشــــروع جتـــاه عــــمـــلــــهـــا غــــيــــر ا
ـــــركــــزيـــــة وبـــــخالفه االحتـــــادات ا
سنـضـطر إلبالغ االحتـادات الدولـية
ـبيـة الدولـية واإلعالم واللـجـنة األو
ـا يـحـدث من الـعــراقي واألجـنـبـي 
خــــــروقــــــات وتــــــدخالت ســــــافــــــرة
وتــزويـدهم بــكل مـا يــثـبت ذلك. الى
ــركـزي ذلك طــالب رئــيس االحتــاد ا
لــلــرمـايــة صــبــيح مــراد كــاظم اول
ــان بـــإبــعــاد امس الـــثالثــاء الـــبــر
الشـخصـيات احلـكوميـة عن الوسط
الـــريـــاضـي. وقـــال رئـــيس االحتـــاد
صبيح كاظم في بيان إن “االجتماع
غلقة الذي انعقـد في قاعة الشـعب ا
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ـــبـــيــة هـــدد رئـــيس الـــلـــجـــنـــة االو
الوطنيـة رعد حمودي بـاللجوء إلى
ـبـيـة الـدولـيـة في حـال الـلـجـنـة األو
اســتــمــرار اخلــروقــات احلــكــومــيـة
بـعــمل االحتـادات الـريـاضـيـة. وقـال
حـمــودي في بـيـان إنه “شـخــصـنـا
عــدداً من الـشـخـصــيـات احلـكـومـيـة
الــتي تـــدخــلـت ومــا زالت بـــشــؤون
االحتـــادات والـــعـــمل بـــطـــرق غـــيــر
مشـروعة وغيـر قانونيـة على تـغيير
إدارات بـــــعض االحتـــــادات خـالفــــاً
لــلــقــوانــ مــســتــغــلــة مــواقــعــهــا
احلـكـومـيـة لـلتـأثـيـر عـلـى الـهـيـئات
الـــعــامـــة لالحتـــادات الـــريــاضـــيــة.
وأضـاف لــديــنــا مـا يــثــبت الــتـدخل
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صالح الـــــدين ومــــا ألـت الــــيه األمــــور
لالنـهـيــار الـذي تــراجع بـسـرعــة وفـقـد
مــكـــانه في الــبـــطــولــة حـــتى غــاب عن
شاركات األدنى والذكر له اليوم وهذا ا
األمـر يـقودنـا لـلـحديث عن تـاثـيـرالدعم
ــالي وكـيــفــيـة اســتـخــدامه وعــقـلــيـة ا

وألنـهـا خــضـعت لـلــرقـابـة الــصـارمـة (
التراخيص) اجلهة الـفاشلة عندنا بكل
مـعــنى الـكــلـمــة بـعــدمـا راحـت األنـديـة
الـيــوم تـتـحــايل عـلــيـهـا فــيـمـا يــتـعـلق
العب والتصرف باألموال باستخدام ا
ـعروفـة مفـلسة رغم ان اغلب أنـديتـنا ا
سببه سيـاقات العمل التـقليدية لوزارة
ـبــيـة وكل من الـشــبـاب والــلـجــنــة االو
تـعـاقب مسـؤولـيـة اإلشراف وهـمـها ان
تــسـيــطــر    عـلى األنــديــة وان تـتــقــيـد
بـأوامرهـا دون االنفـتاح عـليـها بـتوجه
حـقـيقي في مـنـحـها فـرصـة لالستـثـمار
ومـتـابعـة تنـظـيم عمـلـها وحتـقـيق حلم
الشباب في ان ينتـمون في أندية لديها
وجـود وليس تـدار من إدارات حـولتـها
الى إقـطـاعـيـات هـمـهـا ان حتـقق أطول
فــتــرة من الــبــقـــاء وهي لم تــســتــوعب
نــفـسـهـا امـام فــشل الـوزارة الـتي تـعج
ـي  واألقـسام سـتـشارين واالكـاد بـا
والـعـناوين وفـيـلق الـعامـلـ في إقـامة
ورشــــات عـــــمل لـــــتــــطـــــويــــر اإلدارات
واالسـتـمـاع إليـهـا في تـقـد برامج او
الـــتــــوجه مع الــــدولـــة فـي بـــنــــاء نـــاد
وذجـي في كل محـافظـة وتغـير نـظام
االنــتـــخـــابـــات الــذي مـــهـــد الـــتــســـلق
لـلـطـارئـ في الـسـيـطـرة عـلى مـقـالـيـد
العمل او تـرك اإلدارات تخطط لنـفسها
من خالل إقـامة مـشاريع عـمل مـشتـركة
مع شـركات ورجـال إعمـال إمام الـتغـير
الــذي يــبــدو امـــرا مــســتــحــيال إلعــادة
وجــود األنـــديــة الــغــائـــبــة عن شــعــور

. الرياضي

مــسـاهـمـة جـادة وعــلى أفـضل مـا يـرام
وفي حتقيق حتول في مسار منافسات
الـدوري مــقـدمـا الـعـمل الـضـخم بـوقـته
الـذي شــكل حتـد لــفـرق الــعـاصــمـة الن
صالح الـدين الـفريق اجملـهـول غـير من
حسـابات الـدوري ولفـرق بغـداد بعـدما
تـولى إدارة األمــور بـنـجـاح واسـتـطـاع
ــرور بـــثـــقـــة عـــالــيـــة ودخـل جــمـــيع ا
باريات بغرض حتقيق الفوز ومن ثم ا
ـشاركـة وأهدى الـلقب حتقـيق طـموح ا
جلـمــهـوره وقــبل ان تـنــتـهي األســبـاب
الـــتي كـــانت وراء االنـــتــقـــال الـــســريع
لـلفـريق الـذي لم يـكن في وقتـهـا أفضل
من الكـثير من مـحافـظات أخرى تـمتلك
قـاعــدة كــرويــة ومــنــهـا مـن كـانت وراء
دعم صــــعـــود صالح الـــديـن لـــلـــدرجـــة
الــثـانـيــة ومن ثم حـصـوله عــلى الـلـقب
بـــفـــضـل ظـــروف الـــعـــمل الـــتي أمـــنت
للـفـريق في وقت حرمت فـرق أخرى من
احملـافظـات من بلـوغ طمـوحاتـها النـها
طـلوب ولـيس السريع افتـقدت لـلدعم ا

الـــــذي اخــــذ يـــــلـــــحق إضــــرارا
بــأصـــحـــابه وهـــو مــا

حصل مع  نادي

االدارات في كـــيــفـــيــة تـــنــظـــيم االمــور
وتـأثيـره على مـستـقبـلهـا    والريـاضة
الــعــراقــيــة وهـو مــا حــصل مـع انــديـة

السماوة ودهوك واربيل وغيرها.
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ـالي األهمـية الكـبيرة يشـكل العـنصر ا
البـل األسـاس عـنــد األنـديـة الــريـاضـيـة
طلوب سار باالجتاه ا وهو من يغير ا
وفـي بـنـاء الــفـريـق الـكـروي الــذي بـقي
ـشــهـد بـنـســبـة عـالــيـة عـنـد يـتــصـدر ا
األنـدية عـلى مخـتلف مـستـوياتـها وفي
اعتماد عـملية منـتظمة تدار من إدارات
قادرة تعتـمد أساليب عمل مـتقدمة غير
تــقـلـيـديـة وتـدبـر األمـوال بـنـزاهـة وفي
مكانها ليجعل منها قائمة وتؤدي دورا
مـهــمـا وتـواجه األمـور بـشـكل مـخـتـلف
وهذه سياقات عمل سبـقتنا فيها أندية
ـنـطــقـة واخلــلـيج الـعــربي رغم فـارق ا
الـفـتـرة الزمـنـيـة لتـأسـيس األنـديـة لكن
الحـظوا الـفـوارق الكـبـيرة في كل شيء
من حــيث الــبــنى الــتـحــتــيــة واألمـوال
والـتـحـول وطـبيـعـة الـعـمل وكـيف يدار
وفي بـنـاء عالقـات يجـعـلـها كـيـانات
قــائـمــة وشــامــخــة تــتـبــاهى
ــــــنـــــــجــــــزاتــــــهــــــا
واجنــــازاتـــــهــــا
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رعد حمودي



من عـدمه بــعـد اجـتـمــاع سـتـعـقـده
يــوم غـــد اجلــمـــعــة  30 نـــيـــســان

اجلاري.
ÂuKE  qDÐ

ويلوح في األفق سـيناريـو اعتبار
ـــوسـم اجلـــاري "أبــــيض" وعـــدم ا
اعتـماد نتـائجه وهو الـطرح الذي
رفض رئـــيس االحتـــاد الــفـــرنــسي
نــويل لـــو جــريه حــســـمه وألــقى
الكـرة في ملـعب اللجـنة الـتنفـيذية
في ظل عـدم وجود الئـحة واضـحة
حلـسم الـقـرار. ولـعل إلـغـاء نـتـائج
ًــا ــوسم اجلـــاري ســيــكــون ظــا ا
لـبــاريس ســان جـيــرمـان ويــجـعل
لــقــبًــا جــديــدًا له في مــهب الــريح
حـيث كـان حامل الـلـقب يبـتـعد عن
أقـرب مــنـافـسـيه بـفـارق 12 نـقـطـة
ويتبقى له 11 مباراة وكان أمامه
أســابــيع قــلــيـلــة حلــسم تــتــويـجه
رسميا باللقب التاسع في تاريخه
ه التـقليدي ويعـادل الكفة مـع غر

مارسيليا.
lzU{ q √

ـــوسم كـــمـــا أن إلــــغـــاء نـــتــــائج ا
اجلـــــاري من شــــأنـه أن يــــحــــرم
مـــارســــيـــلــــيـــا ورين ولــــيل من
ــنـافـسـة عــلى الـتـأهل لـدوري ا
ـقـبل ـوسم ا أبـطــال أوروبـا ا
ـــربع فـي ظل ابــــتـــعــــادهم بــــا
الذهـبي بفـارق مريح عن أقرب
. ويــنــقــذ أيــضًــا قــرار ــنــافــســ ا
اإللغـاء أندية تـولوز وأمـيان ونيم
ــنـح الـــفـــرصــة من الـــهـــبـــوط و
لـعمالق آخـر بحـجم سـانت إيتـيان
لتحس أوضاعه بعدما كان قابعًا
في مـنـطـقة اخلـطـر بـفارق  3نـقاط
فـقـط. وسـتـلـعب الـصـدفـة دورًا مع
"اخلُـضـر" إذا تـقـرر اعـتـمـاد نـتائج
2019 ألنه بــذلك ســـيــقــفــز ســانت
إيــتــيــان مــجــددًا لـــلــمــشــاركــة في
الــــدوري األوروبـي بـــعــــدمــــا كـــان
مـــهــددًا بـــالــهـــبــوط وذلك بـــفــضل
ـــوسم ــــركـــز الـــرابـع ا احــــتالله ا

اضي. ا
s¹bOH² *« d³ √

أما مارسـيليـا ستضيع مـنه بطاقة
دوري األبـطــال ولـكن سـيـكـون في
مــتـنــاوله بـطــاقـة أخــرى بـالــتـأهل
لـــــلــــدوري األوروبـي حــــيـث كــــان
اضي. وسم ا خامسًا في ترتيب ا
ــــقـــابـل فــــإن بـــاريـس ســـان فـي ا
جــيـرمــان ولـيل لن يــتـأثــرا كـثــيـرًا
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ظـهـرت دراسة جـديـدة سـتشـجع الـعالم
على اسـتئنـاف منافسـات الدوريات في
ــقـبــلـة بــالـرغم من اســتـمـرار الــفـتـرة ا
ـســتــجـد ” تــفــشي فــيـروس كــورونــا ا
كوفـيد 19 – في مخـتلف بـقاع األرض.
ويـفـيـد مـلـخص الـدراسـة الـتي أجـريت

ـارك بأن هـناك نسـبة مـخاطرة في الد
بــسـيــطـة لالعــبي كـرة الــقـدم لــتـعـرض
ــبـاريـات. الالعـبــ لـلـفــيـروس خالل ا
ــاركـيـون عـكـفـوا عـلى الـبـاحـثـون الـد
حتـــــلــــــيل 14 مــــــبــــــاراة مـن الـــــدوري
ـــاركـي لـــلـــوقـــوف عـــلى تـــأثـــيـــر الـــد
ـباريـات على تـفشي فـيروس كـورونا. ا

وأوضــحـت الــدراســـة الـــتي نـــفــذتـــهــا
ـاركـيـة أن نـسـبة جـامـعـة آرهـوس الـد
الـتـعــرض لإلصـابـة بـفــيـروس كـورونـا
بـاراة في كرة خالل 90 دقيـقة  ”زمن ا
القدم  ”ب الالعب تبدو ضئيلة جداً.
وتـــوصل الـــبـــاحـــثـــون إلى أن مـــعـــدل
ــبــاريــات اقــتـــراب العب من آخــر فـي ا

خـالل مــبــاراة واحــدة يــبـــلغ دقــيــقــة و
نصف فقط كـحد أقصـى. وزارة الصحة
ـاركية بـدورها أفادت بـأن العدوى الد
بــكـورونــا تــنـتــقل من شــخص مــصـاب
سافة بينهما آلخر سليم عندما تكون ا
ــــدة تـــــصل إلى 15 أقـل من مـــــتــــريـن 

دقيقة. 
ويـعـني ذلك أن الـوقـت الـذي سيـقـضـيه
ـيــدان خلـوض مــبـاراة الالعـبــون في ا
زمنـها ساعـة و نصف تـقريبـاً لن يشكل
خــطــورة عــلى أي العب مـن الــفــريــقـ

بنسبة كبيرة جداً.
الى ذلك رجح مسؤول بـاالحتاد الدولي
لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا) أن يـتـسـبب تـفـشي
فــــيـــروس كـــورونـــا فـي إدخـــال بـــعض
التعديالت على قانون الـلعبة ومعاقبة
الالعب على تصرف تعودوا القيام به

العب.  في ا
وقد يـكون على احلـكام إشـهار البـطاقة
الصـفـراء في وجه الالعب الذي يـبصق
ــلــعـب عــنـدمــا تــســتــأنف عــلى أرض ا

سابقات الكروية حول العالم.  ا
وتـسـتـهدف هـذه اخلـطوة مـنع انـتـشار
ـسـتـجـد الـذي عطّل فـيـروس كـورونـا ا
الــنــشــاط الــكــروي حــول الــعــالم مــنــذ
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ـيــنًـا ويــسـارًا بـعــد شـد وجــذب 
ومــــقــــتــــرحــــات وخـــطـط وأفــــكـــار
وبـروتـوكالت طـبـيـة إلنـقـاذ مـصـير
الـــدوري الـــفـــرنـــسي من جـــائـــحــة
كورونا جاء رئيس الوزراء إدوارد
فــيـــلــيب لـــيــقــلـب الــطــاولـــة عــلى
اجلـــمــيـع. وأعــلـن رئــيـس الــوزراء
كن اسـتـكـمال الـفـرنـسي بأنـه ال 
ـــوسم اجلـــاري من مـــنـــافـــســـات ا
الـــــدوري أو إقــــامـــــة أي نـــــشــــاط
ريـاضـي وثـقــافي يــسـمح بــتــجـمع
ـقبل جـمـاهـيـر قـبل حـلـول أيـلـول ا
بسبب كـورونا. وبخـالف اخلسائر
االقـتــصـاديــة الـهــائـلـة لـألنـديـة

هــنـــاك تــبـــعــات
أخـرى ريـاضـية
تـــــــــتــــــــعـــــــــلق
بـتنـصـيب بطل
ـــــســــــابـــــقـــــة ا

وحــــــسـم الــــــصـــــراع
احملـتـدم عـلى انـتـزاع
الـبطـاقـات األوروبـية
أو الـــــــــهـــــــــروب من
الـــهـــبـــوط. وقــررت
رابــــطــــة األنــــديــــة
الفـرنـسيـة حسم
قرارها النهائي
بشـأن اعتـماد
نــــــــــتــــــــــائج
ـــــــــــوسـم ا
اجلــــــــاري
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في خـطـوة مفـاجـئـة غـادر مـاتـيـيس دي لـيـخت مـدافع يـوفنـتـوس مـديـنـة تـوريـنـو وعاد إلى
. وأظهر مقطع هولنـدا مع صديقته لـيرتفع عدد العبـي اليوفي خارج البالد إلى  9 العبـ
فـيـديــو  نـشـره عـلى شـبـكـة انـسـتـاجـرام أن دي لـيــخت وصـديـقـته يـركـضـان في الـريف
الهولندي وظهرا بصورة أخرى إلى جانب كلبهم لونا. كان دي ليخت وصديقته قد التزما
بقضاء فتـرة احلجر الصحي في تورينو أثناء تفـشي فيروس كوورنا ولكنهما اآلن سافرا
إلى اخلارج. ويُعتبـر هذا تصرفاً غير مـتوقع نظراً ألن تدريبات الـيوفي ستبدأ مجدداً يوم
4 آيار تمهيداً لعودة الدوري اإليطالي نهاية مايو وعلى الالعب أن يقضي 14 يوماً في

فترة حجر صحي أخرى عندما يعود إلى إيطاليا. 
تـوقع على أي حـال أن يـستـأنف يوفـنتـوس نشـاطـاته دون وجود عـديد من الالعـب ومن ا
وجـودين في اخلـارج كذلك. ويـأتي عـلى رأسهم الـبـرتغـالي كريـسـتيـانو ـهمـ وجنـومه ا ا
رونـالـدو إضـافـة إلى كـوسـتـا دانـيـلـو وألـيــكس سـانـدرو في الـبـرازيل وكـذلك هـيـجـواين

وخضيرة وأدريان رابيو واحلارس البولندي فويتشيك تشيزني.

كــورونــا وجه ضــربـة قــويــة لــكـرة
الـقـدم الـفـرنــسـيـة بـعـد أن أصـاب
العـديد من الـالعبـ والريـاضي

ـا ذلك العبـنا جـونيـور سامـبيا".
: "أدعــــو مــــســـؤولـي االحتـــاد وأ
الــفـــرنــسي الحــتــســاب مــبــاريــات
اجلــولــة 27 وعــدم إضــافــة نــقــاط
ـا أنـها لم تـسـتـكمل اجلـولة 28 
وبـهـاته الـطـريـقـة أعـتـقـد أن نـادي
مــونــبــيــلــيــيه ســيــضــمن مــقــعــدا

أوروبيا".
ZO dO1d³ « …œuŽ bŽu

كـشف تــقـريـر صــحـفي بــريـطـاني
اول امـس الــــثالثـــــاء عن تــــطــــور
ـوعد احملتمل لعودة جديد بشأن ا
مـــنــافــســات الـــدوري اإلجنــلــيــزي
ـمـتـاز. ووفـقًـا لصـحـيـفـة "الـديلي ا
ــيــرلــيج مــيل" فــإن أنــديــة الــبــر
ــوظــفــ بــاحـــتــمــالــيــة أبــلــغـت ا
اســتـــئــنــاف مـــنــافـــســات الــدوري
قبل. اإلجنليزي يوم 13 حزيران ا
وأشـــارت إلى الـــســمـــاح لألنـــديــة
اإلجنــلــيــزيــة بـــاتــخــاذ قــراراتــهــا
اخلـاصـة بـشـأن مــوعـد اسـتـئـنـاف
الـتـدريـبـات مع تـطبـيق تـعـلـيـمات

التباعد االجتماعي. 
وأوضـــــحت أن بـــــعـض األنـــــديــــة
ستعود إلى التدريبات يوم 8 آيار
وأخـرى ســتـبـدأ يـوم 11 من نـفس

بصراع البطاقات حيث يضمن كل
مــنــهــمــا في هــذه احلــالــة الـتــأهل
ـبيك لـدوري األبطـال. وسـيكـون أو
لـــيـــون (ســابـع الـــتـــرتــيـب) أكـــبــر
ـسـتـفـيـدين حيـث سيـقـفـز أيـضًا ا
لـــلــمـــشـــاركـــة فـي دوري األبـــطــال
وسم لـتـواجـده ثالـثـا في تـرتـيب ا
ـاضي. أمـا رين (ثـالث الـتـرتـيب) ا
سـيـخرج من هـذه الـسـينـاريـوهات
صـفـر الـيـدين دون بـطـاقـة واحـدة
حـــيث كــــان عـــاشــــًرا في تــــرتـــيب
ـاضـي لـيـكــون من أكـبـر ــوسم ا ا
ـــوسم ـــتـــضــــررين من إلــــغـــاء ا ا

بسبب كورونا. 
وكـان رئــيس وزراء فـرنـسـا إدوارد
فيـلـيب اعلن أن مـوسم كرة الـقدم
وكل ريـــــــاضــــــات احملـــــــتــــــرفــــــ
2020.2019 لن يستأنف. وقال
ان فـيـلـيـب خالل كـلـمـة أمـام الـبـر
الــفــرنـسـي: "األحـداث الــريــاضــيـة
كن إقامتها قبل ايلول الكبيرة ال 
ـوسم الـكروي ـقبل". وأضـاف: "ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــكـــن (2020/2019) ال 

استكماله". 
وأشـار أيـضـا إلى أنه بـعـد انـتـهاء
فترة العزل العام في البالد في 11
آيار جراء جـائحة فـيروس كورونا
ســيــبــقى احلــظــر مــفــروضـا عــلى
الـتـجمـعات الـتي تـزيد عـلى عـشرة
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اضي. ونـقلت منـتصف الـشهـر ا
صـحيـفة "ديـلي ميل" الـبريـطانـية
عن مـايـكل ديـهــوغ رئـيس الـلـجـنـة
الـطـبـيــة في فـيـفــا قـوله إن "الـبـصق
ارسـة شـائـعـة في كـرة الـقـدم لـكـنـها
ـرة". وأضـاف "عـنـدما غـيـر صـحـيـة بـا
نبـدأ النـشاط الـكروي مـجددا أعـتقد أن
علـينا جتـنب هذا األمـر تمامـا السؤال
ـا يـتم إشـهـار ـكـنـا فـر هـو إذا كـان 

البطاقة الصفراء". 
وأشـــــار إلى أن الــــــبـــــصق مـن شـــــأنه
ــســاهـــمــة في انــتــشـــار الــفــيــروس ا
ويـنـبـغـي مـنع الالعـبــ من الـقـيـام به
ـقـبـلـة جتـنـبـا لـنـشر ـبـاريـات ا خالل ا
الــعــدوى بـيــنــهم. واعــتـبــر ديــهـوغ أن

األولـويـة حــالـيـا يــجب أن تـكـون
للحفـاظ على صحة وسالمة
اجلــــــــمـــــــــيـع ولم يـــــــــخف
مـــعـــارضـــتـه اســـتـــئـــنـــاف
مــبــاريــات كــرة الـقــدم قــبل
ـوجة ـقبل تـفـاديا  أيـلول ا
ثانية من انتشار الفيروس
الذي أودى حتى اآلن بحياة
أكـــثــر من 210 آالف شــخص

حول العالم.

دراسة
اركية د

تشجع على
استئناف

دوريات كرة
القدم

بول بوجبا
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يُـرحب يــوفـنـتـوس بــأيـة فـكـرة مــحـتـمـلـة
ألجل اســتـقــدام الـفـرنــسي بـول بــوجـبـا
مــرة أخـــرى إلى مـــلــعب اآللـــيــانــز
ســـتـــاديـــوم في تـــوريـــنـــو في
ــوسم الـــقــادم. وإدعى ا
جـيـانلـوكـا دي مـارتـزيو
ـتـخصص الـصـحـفي ا
في سـوق االنتقاالت أن
يـــوفــنـــتــوس ســـيــكــون
ســـعــيــداً بــدفع مــقــابل
مــــــالي إضــــــافــــــة إلى
بــطـــاقــة العـب الــوسط
مـيــرالـيم بــيـانــيـتش أو
اجلـــــــــنـــــــــاح دوجالس
كـوسـتا ألجل

أشــخـاص داخل وخـارج الــقـاعـات
وســـيـــســـتـــمـــر إغالق الـــشـــواطئ
لـلـجمـهـور حـتى األول من حـزيران
عـــلى األقـل. ويـــتــــوقع أن تــــعـــقـــد
ـقـبل اجـتــمـاعـات خالل الــشـهــر ا
لتحديد كيفية حسم صاحب اللقب
ـقــاعــد األوروبــيـة في فــرنــســا وا
. وكـانت بطـولة الدوري والهـابط
الفرنسـي قد توقفت مـنذ منتصف
اضي بسبب تفشي الوباء آذار ا
في وقت كــــان فـــيه نـــادي بـــاريس
ـسـابـقـة سـان جـيــرمـان يـتـصــدر ا
برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة
عن أقــرب مـنــافــسـيه مــارســيـلــيـا.
وســانــد اجلــزائــري أنــدي ديــلـور
مــهـاجم نــادي مــونـبــيــلـيــيه قـرار
الــســـلــطــات الـــفــرنــســـيــة إلــغــاء
ـوسم اجلاري بـسبب مـنافـسات ا
انـتـشـار جـائـحـة فـيـروس كـورونـا
سـتجـد. وقال ديـلور في تـصريح ا
إلذاعـة "مونت كـارلو" الـفـرنسـية :
ــنــطـــقي إلــغــاء "أعـــتــقــد أنـه من ا
الــدوري الــفــرنــسي خــاصــة وأنه
أفــضـل حل في الـــوقت احلـــاضــر
فــكــمـا نــرى ال تــزال هــنــاك حـاالت
جديدة ومن الواضح أن الفيروس
مــا زال يـشــكل خـطـرًا عــلى سالمـة
األفـراد". وأضــاف: "لـقـد كـان قـرارًا
حــكـــيـــمـــا خــاصـــة وأن فـــيــروس

جنيمار
جونرو

جــلـب بــوجــبـــا. وأكــد دي مـــارتــزيــو أن
الـتـقـاريـر الـتي  تـداولـهـا بـشـأن عودة
ـفــاوضـات بـ يـوفـنـتــوس والـيـونـايـتـد ا
بــشـأن انــتــقــال الــولــد الــذهــبـي لــلــكـرة

الفرنسية كانت صحيحة. 
وكانت هـناك تـقارير صـحفـية سابـقة قد
قـالت أنه مع أزمــة فـيـروس كـورونـا فـإن
انتـقال بوجبا إلى الـيوفي أصبح صعبًا
ـــســـتـــحــيـل أن يـــدفع الـــنــادي ألن من ا
اإليـطـالي أو حـتى ريـال مـدريـد وبـاريس
سـان جـيـرمـان مـبلغ 150 مـلـيـون يـورو
لــشــراء العب الــيــونــايــتـد فـي مـثـل هـذه

الظروف. 
ولكـن السـيدة الـعـجوز لـديه خـطط بديـلة
جلـعل الصفقـة تتحقق وذلك عن إدخال
بلغ العب أو العب في الصفقة لتقليل ا
ــطـلــوب من الـشـيــاطـ احلــمـر. ولـدى ا
الـيــوفي عــدد من الالعــبـ الــذي قـد
يكـون اليونـايتد مـتحمـساً بشأن
ضمهم ليس فقط بيانيتش
ودوجـالس كـــــوســـــتـــــا
ولـــكن هـــنــاك أيـــضــاً
بـــلـــيـــز مـــاتـــويـــدي
وألـــــــــــيــــــــــكـس

ساندرو.

الـــدولي لـــلـــســـيـــارات الـــســـمــاح:
"بــاالســتــعـانــة بــخــدمـات لــعــشـرة
أشــخـــاص كـــحــد أقـــصى من أجل
شاريع طـويلة العـمل من منازلـهم 
األمـد". وأكــد الـرئــيس الـتــنـفــيـذي
لــلـفــورمـوال 1 األمــيــركي تــشـايس
كاري رغـبته في أن يـنطـلق موسم
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مــــدّد االحتـــاد الـــدولـي لـــريـــاضـــة
السـيارات (فـيا) فتـرة جتمـيد عمل
ــشــاركــة في احلــظـــائــر الــعــشــر ا
بطـولة العالـم لسبـاقات فورموال 1
زودة لـهـا باحملـركات والـشركـات ا
(فــــيــــراري مــــرســــيــــدس ريــــنـــو
وهـونــدا) بـســبب تــفـشي فــيـروس
ـسـتجـد. وأعـلن مـنـظـمو كـورونـا ا
بطـولة الـعالم لـلفـورموال  1في 18
أذار كــخـطــوة أولى تـقــد مـوعـد
الــعــطـــلــة اإلجــبــاريـــة الــســنــويــة
ـوسم لـتــعـويض تـأخـيـر انـطالق ا
بسبب وبـاء "كوفيد- "19مشيرين
إلى أنّ هـذه الـفـتـرة "الـتي عـادة ما
تـكون ألسـبوعـ في آب نـقلت إلى
آذار ونيـسان". أمـا االحتاد الدولي
فـأصـدر بــيـانـاً الـثـالثـاء جـاء فـيه:
"من اآلن وصـــاعـــداً يــتـــعــيّـن عــلى
مـصـانع احملـركـات تـمـديـد اإلقـفـال
من 35 إلى 63 يـومــاً تـوالـيـاً لـكن
بــعــد مـرور 50 يـومــاً تــســتــطـيع
احلــظـــائــر أن تــطـــلب من االحتــاد
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WKLŠ∫ يقود الرئيس البرازيلي حملة في بالده العادة انشطة كرة القدم

حلبة الفورموال واحد
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الشهر. وقالت الصحيفة إنه سيتم
إبالغ أنــديــة الــدوري اإلجنــلــيــزي
ــرحــلــة الـــتــالــيــة من ــمــتـــاز بــا ا
إرشـــادات الــتــبــاعـــد االجــتــمــاعي
بــحـلـول نـهـايـة األسـبـوع اجلـاري.
يرليج وأضافت أن كل أندية البر
ستـجتـمع يوم غـد اجلمـعة لوضع
خطة عودة كرة القدم في إجنلترا.

q¹“«d³ « fOz— œuNł

قــاد الــرئــيس الــبــرازيــلي جــايــيـر
بـولسـونارو حـملـة لعـودة أنشـطة
كـرة الـقــدم في بالده سـريــعًـا بـعـد
ـاضـيـة بـسبب تـوقفـهـا بـالـفـتـرة ا
أزمـة تـفــشي اإلصـابـات بــفـيـروس
ستجد. وتدعو احلملة "كورونا" ا
إلـى اسـتـئـنـاف الـنـشـاط في أنـديـة
دوري الـــــدرجـــــة األولى مـــــطـــــلع
قبل. وقـال بولـسونارو األسبـوع ا
لــدى مــغــادرته مــقــر الــرئـاســة في
العـاصمة برازيـليا: "نـعمل في هذا
االجتــاه". كــان عــدد من مــســؤولي
اللعبة اتصلوا بالرئيس البرازيلي
من أجل هذا ويـعتـمد بولـسونارو
عــلى رأي فــني من وزارة الـصــحـة
ويـرى أنه سـيـكـون أمـرًا إيـجـابـيًـا.
وأوضح بــولـسـونـارو أن اخلـطـوة
األولـى هي بـــدء الــــتـــدريــــبـــات ثم
العب بـاريات با يعـقبهـا خوض ا
مع عـدم حـضـور اجلـمـاهـيـر. وقال
الرئيس البرازيلي: "يجب فقط عدم
السـماح بوجـود أناس كـثيرين في

البس".  غرف تغيير ا
وسـبق لـبـولـسـونـارو أن قـلل أكـثر
من مـــرة من شـــأن مـــخــاطـــر وبــاء
"كورونا" كما ال يـؤمن بفرض قيود
عــلى احلـــيــاة الــعــامــة خالل هــذه
األزمة. كما أكـد على ضرورة عودة
األنـشـطـة االقتـصـادية لـطـبـيعـتـها.
كـذلـك  أكـد بــولــسـونــارو ضـرورة

استئناف أنشطة كرة القدم. 
وقال بـولـسونـارو: "جزء من دوري
الدرجة الثانية سيلغى تمامًا. على
حــد عــلــمي اتــفــقت األنــديـة عــلى
ـئـة تـخـفـيض 60 أو 50 أو 40 بـا

من الرواتب. 
لـيــست هـنــاك مـبــيـعــات تـذاكـر أو
حقـوق بث أو عائـدات أخرى". كان
االحتـاد البـرازيلي لـكـرة القـدم قرر
ـــاضي إيـــقــاف جـــمــيع في آذار ا
أنــشـطــة كـرة الــقــدم حـتى إشــعـار
آخــر. ووصـف بــولــســـونــارو هــذا

بأنه "هيستيريا".
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ُديـر الـفني الـسـابق لفـريق بـاريس سـان جيـرمان ـري ا تـغـني يونـاي إ
بنجم الفـريق البرازيلي نيمـار جونرو مؤكداً على أن لـديه ما يلزم ليكون

الالعب األفضل في العالم. 
ري في تصـريحات نقلتـها صحيفة مـاركا اإلسبانية :”نيمار وقال إ

له قلب عظيم ويُمكنك أن ترى ذلك عندما تتواصل معه.
ُـدرب اإلسـباني حـديـثه عن الـنجـم البـرازيـلي :نـيمـار لـديه ما وأكـمل ا
يـلـزم لـيـكـون األفــضل في الـعـالم كـان شــرفـاً لي أن أعـمل مـعه هـو

ُباريات. العب مُبهر في التدريبات وفي ا
ري:أنـا مُرحب ُـقـبلـة قـال إ وعن وجـهة مُـدرب أرسنـال الـسابق ا

بالعودة للتدريب في إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو أي مكان.
وتابع :أعتقد أنني أقرب إلى الدوري اإلسباني.

ُـدرب الـذي ســبق له تـدريب إشـبـيـلــيـة اإلسـبـاني قـائالً وتـابع ا
:بـعد أربع سـنوات إذا كـانت هـناك فـرصة جـديـة للـعودة إلى
ـوسم إســبـانـيـا أرغب في الــعـودة الـهـدف األول أن أعـود ا
قبل وإذا لم يكن هناك ما يتناسب مع ما يُمكن أن أفعله ا

سأنتظر.

فــــورمـــوال  1من ســــبـــاق جــــائـــزة
قبل النمسـا الكبرى في  5تموز ا
مضـيفـاً: "في أيلـول وتشرين األول
وتشرين الثـاني يجب أن نتسابق
في أوراسيـا وآسيا واألمـيركـيت

ـوسم في اخلـلـيج عـلى أن نـنـهي ا
خـالل كـــــانـــــون األول بـــــســـــبـــــاق
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أعـرب االحتــاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
(فــيـفــا) عن شـعــوره بــخـيــبـة أمل
تـعلقة عميـقة نظرا ألن احملـاكمة ا
بـــفـــســـاد كـــأس الـــعـــالم 2006 لن
تُـعقـد لـسـقـوطـهـا بـالـتـقـادم. وقال
الـفـيــفـا في بـيــان رسـمي: "تـعـاون
االحتــــاد بــــشـــــكل كــــامـل مع هــــذا
الـــتـــحـــقــــيق عـــلى مـــر الـــســـنـــ

استجابةً للـعديد من الطلبات التي
دعي العام وتكبدنا قدمها مكتب ا
تكالـيف كبيـرة ووقتًا إداريًا لـلقيام
بذلك". وأضاف: "حقيقة أن القضية
انتهت اآلن دون نتيجة من أي نوع
مــقــلـقــة لـلــغـايــة لـيـس فـقط لــكـرة
ـسـألة تـطـبيق الـقـدم ولـكن أيضًـا 
العـدل في سويـسرا". وتـابع: "نأمل
أن تـظـهـر احلـقـيـقـة حـول مـبلغ 10
مـاليـ فــرانك ســويـســري في يـوم
مـن األيـــــــام وأن أولـــــــئـك الـــــــذين
ارتـكــبــوا أفــعــالًــا غــيــر مــشــروعـة
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بـعد بضـعة أشهر هـادئة نسـبياً على الـصعيد الـقضائي بـات نادي برشلـونة مهـدداً بالعودة إلى احملـاكم حيث يُخـطط أحد األعضاء الـسابقـ جمللس اإلدارة لرفع دعوى
اضيـة قضيت مـهمت األولى تتـعلق بالبرازيـلي نيمار دا سـيلفا وانتـهت بإدانة النادي الـكتالوني أما الـثانية فهي قضائية ضـد البالوجرانا. وأغلق بـرشلونة في الفـترة ا

التي رفعها الرئيس السابق خوان البورتا ضد مجلس اإلدارة. 
ـقاضـاة بـرشلـونة حـيث قـال رجل األعمـال الكـتـالوني: لـقد قـدمت شـكوى ضـد مجـلس اإلدارة بـتهـمة وبـحسب صـحيـفة “مـاركا ”اإلسبـانيـة فـإن خاومي روريس يـعـتزم 
ـساهـم وبـسـبب مهـاجمـتي ومهـاجـمة شـركتي (مـيديـابـرو للـبث التـلفـزيـوني). وتابع: لم أكن أعـتقـد أنـهم أغبـياء جـداً حتـى يعـتقـدوا أنه لن يتم الـتالعب بـأموال الـنادي وا

تدني. اكتشافهم هذا يعطي مؤشراً عن مستوى تفكيرهم ا
وأضاف: على ما يـبدو هم يظنون أنهم عباقرة وقد أوقـعوا بي ولكنني في الواقع كنت أعلم مسبـقاً أن اتهاماتي لهم سيُعرف مصـدرها وأن اجلميع سيعلمون أنني أنا من
سـيفـضحهم  .جتـدر اإلشارة إلى أن بعـض التسـريبات أوضـحت أن رئيس برشـلونة تـعاقد مع شـركة معـروفة بـترويض الرأي الـعام وذلك من أجل تلـميع سمـعة بارتـوميو

وإدارته في وسائل اإلعالم مقابل تشويه رموز البارسا والعبيه.
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درب غازل سيـرجيو كاناليس العب فريق ريـال بيتيس اإلسباني  ا
ــديـــر الــفــني لــفـــريق لــيــفــربــول ــاني يـــورجن كــلــوب ا األ
اإلجنليزي. وقـال كاناليس في تـصريحات صحـفية أبرزتها
يوميـة آس اإلسبانـية اول امس الثالثاء أن كـلوب هو مدربه
ـــفـــضل في عـــالم كـــرة الـــقـــدم. وصـــرح العب الـــفـــريق ا
ـفــضل األنــدلــسي قــائالً  ”يــورجن كــلــوب هــو مـدربـي ا
بسبب طريـقة لعبه أفضل مـلعب بالنسبـة لي? اآلن بينيتو
فيامارين و ملعب إلساردينيرو .”وعن قدوته في الصغر
قال  ”من الصعـب حتديد اسمـاً بعيـنه ألنه كان عندي
أمثلـة كثيرة و لكني كنت أحب تشافي دائماً و كذلك
ديفـيـد سـيـلـفا و سـيـسك فـابـريـجاس .”وأضـاف
مــفــيــداً  ”زيــدان كــان أكــثــر مـن أحــبــبــته في
الـالعـــــبــــــ  كـــــنت أحـب رؤيـــــتـه و كـــــذلك
رونـالـديـنـيـو الــذي لـو كـان اسـتـمـر لـفـتـرة
يـزة لكني أطول كـان سيصـبح عالمة 
أحــبــبـتـه عـلـى أي حـال .”وعن أفــضل
حـــارس مــرمـى قــال  ”بـــالــنـــســـبــة لي
كاسياس لقد لعبت معه من قبل  أفضل
ـكن مـدافع? لــقـد أحــبـبت نــيـســتـا ولــكن 

الـقــول سـيـرجــيـو رامـوس  أفــضل العب وسط بـالــنـسـبــة لي تـشـافي
هيرنانديز و أفضل مهاجم ليونيل ميسي.“

الــبـحــرين قــبل أن يــكـون اخلــتـام
الـتـقـليـدي في أبـوظـبي لنـكـون قد
". وكان خضنا ب 15 و18 سبـاقاً
ــوسم من ــقــرر أن يـنــطــلق ا من ا
حـلـبـة ألـبرت بـارك األسـتـرالـية في
مــلــبـورن (15-13 آذار) لـكن
الـسـباق ألـغي قـبل سـاعات
من بــــدء جتــــاربـه احلـــرة
بـعد إصـابـة أحد أعـضاء
طـــاقم فـــريق مـــاكالرين
بـفـيـروس "كـوفـيد-19.
وأُعلن الحـقاً عن إلـغاء
سبـاق جائـزة مونـاكو
الــذي كــان مــقــرراً في
أيــار وتاله الــســبـاق
الفرنسي في ح أنّ
ّ الـــســبـــاقـــات الــتي 
تـأجـيلـهـا هي الـبـحرين
فـــيــــتـــنــــام الـــصـــــــــ
هــولــنـــدا إســبــانــيــا
أذربــــــــــيــــــجــــــان

وكندا.

يُـعـاقـبـون علـى ذلك وإن لم يـحدث
ا يـظهر في ذلك في سويـسرا فـر
مــكـــان آخــر". وواصل: "الـــقــضــيــة
بـالنـسبـة للـفيـفا لم تـنته بـالتـأكيد
ألننـا ال نسـتطـيع ولن نقـبل أن يتم
دفع  10ماليــ فــرانك سـويــسـري
مـن حــســابـات االحتــاد دون ســبب
وجــيه حـــتى لــو حــدث هــذا مــنــذ
ســــنـــوات عـــديــــدة ووقت تـــواجـــد

مسؤول آخرين". 
وأردف: "ســـــــتــــــــواصـل جلــــــــنـــــــة
ـسـتـقـلـة في الـفـيـفـا األخالقـيـات ا
التـحقـيق في هذا األمـر وغيره من
: "عالوة ــشـــابـــهــة". وأ األمـــور ا
على ذلك سيواصل الفيفا التعاون
مع جـــمـــيع وكـــاالت احلـــكـــومـــيـــة
ا في اخلـاصـة بتـنفـيـذ القـانـون 
ــوجــودة في سـويــسـرا ذلـك تـلك ا
عــــلى أمـل مــــحـــــاســــبــــة جـــــمــــيع
سـؤول عن إحلـاق الضـرر بكرة ا

القدم".
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ـزروعـة وطـرق الـري واالراضي ا
ووطـــرق الــزراعـــة والـــتـــعـــفـــيــر
واحلصاد وطـرقه...الخ هذه كلها
لها دراسـات خاصة ومعـمقة وما
يـهـمــنـا االن وقـبل مـجـيئ مـوسم
احلـصـاد والـذي هو عـلـى ابواب
هـو...اتـخـاذ الـطـرق الـكـفـيلـة من
عــــــدم تــــــكـــــــرار مــــــوضــــــوعــــــة
احلـرائق..بــاالنـتــبـاه من االن من
ـــــزارعــــ قـــــبـل الــــفـالحـــــ وا
اوال..عـلى عمـليـات زرع مسـببات
احلريق....وتشـكيل فرق من وفي
ـنـاطق لــلـمـراقـبــة مـخـولـ من ا

احملافظ بشكل رسمي.
...تـــهــــيـــئـــةوســــائل  الــــوقـــايـــة
واالطــفــاء..من مــطــافئ وعــدد  
وكـنــا في حـالــة نـشــوب احلـريق
ــنــطــقــة نــحـــرث االرض االقــرب 
ــــــــــــنـع احلـــــــــــــريـق حــــــــــــتــى 
تـــمــــدده...ومـــرات كــــانت قـــوات
وطـيـران امــريـكي يـلــقي مـشـاعل
يــــــحــــــرق بــــــهــــــا احملــــــاصــــــيل
وكـوسـيـلـةاجــرامـيـة تـضـاف الى

وسائلة القذرة 
...وسائل االتصال متوفرة

...التوجـد امكانيـة شراء طائرات
حــــوضــــيــــة االن ..والـــتـي لــــهـــا

العديد من اوجه االستفادة..
كن التاجير  ...

...تـاسـيـس نـواة احتـاد مـنـتـجي
زارع احلـنطـة من الفالحـ وا
في كل مــحـافـظــة كـنـوات الحتـاد
مــنــتـــجي احلــنــطـــة في الــعــراق
يــــلـــــتــــقـي مع االحتـــــاد الــــعــــام
لـلجـمعـيات الـفالحيـة في العراق

الـعراق  1.1طن/هـكـتـار بـيـنـمـا
ـياً وصل مـتوسـط احملصـول عا
 2.8طن/هكتـار...وهذا موضوع
خـاص يـعــتـبـر الـقــمح من أكـثـر
احملـاصيل أهـميـة للـعراق سواء
من حيث الـكمـية والـقيـمة ألكـثر
. ــاضـــيــ لــفـــتــرة الـــعــقـــدين ا
ووصـل مـعـدل إســتـيــراد الـقـمح
ســنــويــاً   2.6 مــلــيــون طن من
ـعـدل الـسـنـوي الـقــمح. ويـبـلغ ا
إلستيـراد احلبوب (القمح) 750
مـــــلـــــيـــــون دوالر. والـــــبـــــلــــدان
سـتورد منها القمح األساسية ا
تحدة هي أستراليا  الواليات ا
ـــا عــزز األمـــريــكـــيــة  كـــنــدا ا
االســــتــــيــــراد هـــو الــــبــــطــــاقـــة
الــتـمــويــنـيــة الــتي كــانت تــسـد
ـواطن من مادة الطح حاجة ا
والتي كانت من النـوعية الثالثة
ــيـا والـصــاحلـة لالســتـهالك عـا
الـبــشـري من خــلـطـات مــعـروفـة
دولــيــا وذات ســعــرات حــراريــة
معـينـة  غير ان الـتالعب بنسب
اخلـــلط ادى الى تـــردي اجملــهــز
من الطح بشكل ملحوظ وهذا
لــــيس لـه عالقــــة بـــــاحلــــنــــطــــة
سـتوردة وعـلى االغلب لم يكن ا
االنتاج احمللي يكفي احلاجة او
يـسـد االحتـيـاج الداخـلي وشرط
االستـيـراد لم تـكن تـلك الـشروط
ــــــــــنــــــــــتج الــــــــــتـي حتـــــــــمـي ا
الــوطـنـي..والــتـهــريب..مـن هـذه
سميات عديدة الدول مفتوح و
وصـلت الى انـهـا كـانت مـحـمـية
باالقـانـون.. االنتـاج واالنـتاجـية

مـن مـنـا اليـتـذكــر وضع احلـنـطـة
ـاضي وما صـاحبـها في  الـعام ا
من مـــشــاكل كــانـت الــفــريــدة من
نــــوعــــهــــا في الــــعــــالم اال وهي
ـمـنـهج حلـقول احلـنـطة احلرق ا
فـي اربـع مــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــات
عراقـيـة..واالسـتهـانـة الـتي كانت
عنـية والعلى مـستوى اجلهـات ا
من عدم االكـتـراث بهـذه الـعمـلـية
ـدبرة من اخلـارج وهذا مـا قاله ا
ـهتـم دون ـسؤولـ وا اغـلب ا
حتـديــد اجلـهــة ? يـحـتـل الـعـراق
ــركــز الــرابع بــ دول اجلــوار ا
حـــيـث تـــعـــد تـــركـــيـــا االولى في
االنـتــاج لـلــحـنــطـة وتــاتي ايـران
وســــوريـــا ورابــــعـــهــــا الـــعـــراق
وتـــرتــيب احملـــافــظــات نـــيــنــوى
ـئـة من كــركـوك  تـمـثالن 50 بـا

انتاج احلنطة.
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ساحة القابلة للزراعة في تقدر ا
العراق بحوالي  8 مليون هكتار
ـــئــة من وتـــمـــثل أقل من 15 بـــا
ـسـاحـة الـكـلـيـة لـلـعـراق إال أنه ا
يزرع من  4إلى  5مالي هـكتار.
ويتركز معظم األراضي الصاحلة
لـلــزراعـة فـي الـشــمـال والــشـمـال
الـشـرقي  حيث تـزرع احملـاصيل
الشـتوية (الـقمح والشعـير بشكل
رئيـسي) وفي وديان نهـري دجلة
والـفرات. بـلغ إنتـاج احلبوب من
(القمح الـشتوي والشـعير والذي
ــئــة ــثل من   70  الى  85 بــا
ـــــزروعــــة. إن ــــســـــاحـــــة ا مـن ا
مـــتــوسط مــحــصـــول الــقــمح في

اغـــلب احملــافــظـــات كــمــيــات من
احلنـطـة لـلـبـيع كـعـلف واغـلـبـها
مـن جـراء ســوء الـتــخــزين وهـذا
بـاب سـوء االدارة والـذي يـسـبب

خسائر كبيرة مضافة?
ومن هـنا نـرى ان تتـخذ اجلـهات
ـعـنـيـة مـجـمـوعـة قـرارات بـهذا ا

اخلصوص:-
1-دراســة وحتـــديــد الـــكــمـــيــات
ـــنـــتــجـــةفي كل والــنـــوعـــيــات ا
مـــحـــافــظـــة وحتـــدد بــواســـطــة
ــزارعــ والــفالحــ (اعــضـاء ا
االحتـــــــاد)واصــــــحــــــاب الــــــزرع
ـعنـيـ من دوائر الـزراعة في وا

احملافظة.
2-عــلـى  ضــوء جــمـع تــوقــعــات
كــــافــــة احملـــافــــظــــات لالنــــتـــاج
االجمـالي للسنـة  وتوضع خطة
االســتــيــراد لــلــدولــة والــقــطـاع

اخلاص.
ــنع االســتــيــراد لــلــحــنــطـة -3
والطـحـ ومشـتقـاته اال بـاجازة
اسـتيـراد يحـدد فيهـا كمـا ونوعا
لـلـمـسـتورد. 11051000الـدقيق
واجلريش وبودرة البطاطة

4-تـصــنـيع احلــنـطـة والــطـحـ
ومــــشــــتـــــقــــاتــــهــــا الــــتـي مــــنع
اســتــيــرادهــا..وهــنــا يــبــرز دور
االحتـاد في احملـافـظـة والـعـراق
من اعــطـــاء الــتـــســهـــيالت لــذلك
ـــــعـــــفـــــوة مـن كل الـــــرســـــوم وا
والضرائب مع وجـوب التسجيل
والتعريف لدى االحتاد والدوائر
ـنتج الـرقم اعاله هو رقم قـبول ا
الـعـراقي الى الـسـوق االمـريـكـية
مع االفـــضـــلــــيـــة  لـــلــــتـــســـويق
عفية من نـتجات ا والقبول و((ا
ـوجب نظام الـرسوم الـكمركـية 

عمم)) األفضليات ا
ــراجــعــة هــذا الــقــرار واالطالع
عــلـى شــروطه الكــثـــر من مــئــتي
منـتج عراقي اذا  توفـرة شروطة
ـطـابــقـة يـطـبق عــلـيه الـقـانـون ا

اعاله?
شاكل التي تعانيها ....من اهم ا
ــنــتـجــات الــســتــراجتــيـة مــثل ا

في قـمــة الـهـرم.. (((ويـكـون نـواة
ــنـتــجي الـرز لـتــاسـيـس احتـاد 
واحتـاد منـتجي الـتمـور واحتاد
منتـجي الفواكة واحتـاد منتجي
اخلــضـــراوات...وتـــقـــاس عــلـــيه
االحتـادات الــصـنــاعـيـة خملــتـلف

االنتاج...الخ)))
—«d  WſUO

لــــكي نـــصـــوغ الــــقـــرارات الـــتي
ـنــتج الـوطـني ونـصـوغ حتـمي ا
قــــرارات  الـــدعم لـــلــــمـــنـــتـــجـــ
ونـــــصـــــوغ قـــــرارات االولـــــويــــة
لـالنـتـاج الــوطـني في الــتـسـويق
وتلتزم بامكـانية حتقيق االكتفاء
 الـذاتي الـتدريـجي للـمنـتج الذي
تــمـثـلـه ومـا يـلــحـقـهــا من تـقـد
التسهيالت للمنتج بتقد الدعم
ـــــادي   من خـالل صــــنــــدوق ا
خـــــــاص داخـــــــلي يـــــــســـــــهـم به
ـــشـــاركــون ومـــدعـــوم من قـــبل ا
صــنـاديق االحتـادات االخـرى في
حـالـة الــضـرورة والـدعم من قـبل
احلــكــومـة    والــفـني الــتــقـني
والـــفـــني الـــعـــلـــمي وكل حـــسب
حــــاجــــته    وهـي  فــــكــــرة  لم
تطرح سابقا   للنهوض بالواقع
 الـزراعي  بـشـكل عـام  ويـقـاس
عـــلى ذلك بــــقـــيـــة الــــقـــطـــاعـــات
االنــــــتـــــاجــــــيــــــة في الــــــعـــــراق
االســتـالم..تــتـــعـــهــد احلـــكـــومــة
نتجة من باستالم كـافة الكميـة ا
احلنطة وذلك مقابل مبلغ اوسعر
لـــلــــطن ولـــكـل نـــوع عـــلى حـــدى
والتــرفض اي كـمـيـة مــنـتـجـة من
قـبل الــفالح بــتـشــكــيل جلـان من
نـطـقة ومـنتـسبي الفالحـ في ا
االحتــــاد الــــواجـب تــــاســـــيــــسه
وموظف من ذوي االختصاص
اخلــــزن..لـم يـــتــــهــــيـئ حلـــد االن
ــتــخـذة من مـعــرفــة االجـراءات ا
قــبل وزارتي الــزراعـة والــتـجـارة
التي  تسـاعد على اخلزن واالتي
التبـقي اي كـميـة مسـتـلمـة خارج
اخملـازن كـمــا يـحـدث كل سـنـة  
حـــــــيث  يـــــــتم االعـالن في وزارة
الـتـجارة عن كـمـيـات كـبـيرة وفي
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ــــكـــلّف شــــدّد رئـــيـس الـــوزراء ا
مـــصـــطــفى الـــكـــاظــمـي عــلى أن
مــهــمــته هـي إبـعــاد الــعــراق عن
الـصـراعات اإلقـلـيـمـيـة جاء ذلك
جوابـاً على سـؤال وجهّه له أحد
اإلعالمي في لقـاء محدود بُعيد
همـته اجلديدة بعد أن تكلـيفه 
قضى في رئاسـة اخملابرات نحو
أربـع ســــنـــــوات عـــــلــــمـــــاً بــــأن
ـــوقف ـــوضــــوع يـــتـــعـــلّـق بـــا ا
تـناقض ب ـعقّد وا لـتبس وا ا
الــفـرقــاء الــسـيــاسـيــ في إطـار
نــظـام احملــاصـصــة الـطــائـفي –
اإلثـني إزاء الـوجـود الـعـسـكري
األمريكي بشكل خاص واألجنبي
بشكل عام في العراق خصوصاً
عــلى خــلـفــيـة تــصـاعــد الـصـراع
اإليراني  –األمريـكي وامتداداته

. عربياً وإقليمياً
وأضاف الكاظمـي: سيكون لدينا
حــوار جــاد مع واشـنــطن بــشـأن
ـــقــصـــود الـــقــوات وجـــودهـــا (ا
األمــريـكــيـة في الــعـراق) واألهم
هـو مــا يـجب الـتـعـامل به بـحـزم
بـحيـث ال يكـون الـعـراق " سـاحة
لــتـصــفــيــة احلـســابــات" مــؤكـداً
رغـبــته في االنـفـتـاح بـشـكل جـاد
عـــــلى احملــــــيـــــطـــــ الـــــعـــــربي
ـــــبــــدأ " واإلسـالمي وطـــــبـــــقــــاً 
شـتركة" كما جاء على صالح ا ا

لسانه.
وبــدا الـــكــاظــمي وهـــو يــعــرض
رتقبة برنامجاً أوليـاً حلكومته ا
واثقـاً مـؤكـداً أن "أسمـاء أعـضاء
الــكــابــيــنــة الــوزاريــة أصــبــحت
جــــــاهـــــزة اآلن وأنــــــا بــــــصـــــدد
الـتفـاوض مع الـكـتل الـسيـاسـية
بــشـــأن ذلك من أجل تـــمــريـــرهــا
ـان بأسـرع وقت داخل قـبّـة الـبـر
حـتى أتمكّن من بـدء العمل طـبقاً
لـألولــويــات الــضــاغــطــة". وكـان
ســلــفــاه عــدنــان الـزرفـي  وقـبــله
محـمد تـوفـيق علّـاوي قد اعـتذرا
عـن اسـتـكــمـال مـهــمـة الـتــكـلـيف
ـعارضة القوى ألسباب تـتعلّق 
ـتنفّـذة من الشيعـية السـياسية ا

بزعم عدم تـرشيحهمـا من قبلها
بل كــــــان ذلـك خــــــيــــــار رئــــــيس
اجلـــمـــهـــوريـــة الســـيّـــمـــا حـــ
ـقـبـول ـرشـح ا اخـتـلــفت عـلى ا
عـلـمـاً بـأن عالوي كـان قد تـرشح
من جانب بعض الكـتل الشيعية
لـكن مـعارضـة شـديدة لـقـيـها من

أخرى عشية التكليف وبُعيده.
ــهـدي رئـيس وكــان عـادل عــبـد ا
الـوزراء الـســابق قـد اضـطـرّ إلى
تـقــد اسـتــقـالــته عـلـى خـلــفـيـة
حركـة االحـتجـاج الـواسعـة التي
انــدلـعت في الــفـاحت من أكــتـوبـر
(تــــشـــرين األول)  2019وســــقط
أثـرهــا مـئـات الــقـتــلى وعـشـرات

آالف من اجلرحى.
فما الذي ينتظر الكاظمي?

سـنــحــاول عـرض الــصــورة قـبل
احلـــديث عن الـــتــحــديـــات الــتي
ستواجهه فعلى الرغم من تأييد
ـــؤتــلــفــة الــكــتـل الــشــيـــعــيــة (ا
واخملــــتـــلـــفـــة) لـــتـــرشـــيـــحه مع
االعـتذار لـلروائي كازنـتزاكي في
روايــته "األخـوة األعــداء" فـثــمـة
مـجــامـيع مــســلّـحــة ظـلّت تــغـرّد
خـارج "الـبـيت الــشـيـعي" مـثـلـمـا
هي مجموعة " كتائب حزب الله"
 –الـــعــــراق وجـــمـــاعــــة "ســـيّـــد
الشـهداء" وغيرهـما من اجملاميع
الـتـي يـطـلق عــلـيـهــا " الـوالئـيـة"
ــبــدأ "واليــة الــفـقــيه" لــدعــمــهــا 
والــشـديـدة الـصـلـة بـإيـران وقـد
أصـــــدرت بـــــيـــــانـــــات عـــــارضت
ترشيـحه علماً بأنـها ظلّت تدعو
إلجالء جـمـيع الـقـوات األجـنـبـية
من الـــعـــراق واســــتـــطـــاعت مع
الـشــيـعـيـة الـســيـاسـيـة األخـرى
ــان اســتـــصــدار قـــرار من الـــبــر
يــقـضي بـإلـزامــهـا بـاخلـروج من
الـعراق ( 5يـنـايـر/كانـون الـثاني
 2020) عـلى خـلـفـيـة اسـتـهداف
ــوكب قـاسم ــتـحـدة  الــواليـات ا
ســـلـــيـــمـــاني مـــســـؤول احلــرس
الــثــوري اإليــراني وأبــو مــهــدي
ــهــنــدس أحــد أبــرز الــقــيـادات ا
الـعسـكـريـة واألمنـيـة في احلـشد

الشعبي عند مطار بغداد الدولي
( 3 يناير/كانون الثاني 2020).
جـــديــر بــالــذكــر إن زيــادة حــدّة
الــتــوتــر بـــ إيــران والــواليــات
ـتحـدة انعـكست على الـشيـعية ا
الـسـيــاسـيـة في الــعـراق وهـيـئـة
احلشد الشـعبي وكانت األخيرة
قـــد قــامت خالل نـــصف الــســنــة
اضي بقصف األخير من الـعام ا
ا فـيها ـواقع أمريـكيـة  متـكرر 
مـعسـكـر التـاجي ومـقر الـسـفارة
نـطقة اخلضراء األمريكـية في ا
ولـعلّ ذلك مــا دعـا واشـنـطن إلى
إعـادة انـتـشــار قـواتـهـا مُـخـلـيـة
عـدداً مـن الـقــواعــد الــعـســكــريـة
لــلـقــوات الــعـراقــيـة مــبـرّرة ذلك
بــتــفــشي "وبــاء كــورونـا" ولــكن
ـالحظ هــــو خــــشــــيــــتــــهــــا من ا
هــجـومــات مـحــتــمـلــة من جـانب
سـلـحـة وتـمـركزت اجلـمـاعـات ا
الــقـوات األمـريـكـيـة في قـاعـدتـ
أســاســيــتــ هــمــا: قــاعــدة عـ
األسـد غربي بغـداد في محـافظة
األنــــبــــار وقــــاعـــدة حــــريــــر في
مـــحـــافــظـــة أربـــيل (كـــردســـتــان

العراق).
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ان وعـلى الـرغم من إصـدار الـبـر
الـــعــراقي قــراراً بـــإجالء جــمــيع
الــقــوات األجــنـبــيــة إلّــا أن هـذا
الـــقـــرار ظـل عـــائـــمــــاً حـــيث لم
يـحـصل عـلى تـأيـيـد " الـسـنّـية -
شاركة في السلطة السياسية" ا
ان بل أنـها قـاطـعت جلـسـة البـر
الذي اتخذ الـقرار كما لم توافق
عـــــلــــيـه كـــــتــــلـــــة "الـــــتــــحـــــالف
الكردستاني" واعتبرت كأن األمر
ال يـعنيـها. ويدرك اجلـميع ضمن
الـعـمـليـة الـسيـاسـيـة القـائـمة إن
أي قـرار سـيـبـقى فـي األدراج ما
ـطـلوب من لم يتـوافـر الـتوافق ا
جــانب اجملــمـوعــات الـرئــيـســيـة
ـشـاركة في الـسلـطة وفي نـظام ا
الـتـقـاسم الـوظــيـفي الـقـائم عـلى
ـؤسـسة الـزبـائنـيـة الـسيـاسـية ا

على الغنائمية.

إن أولى الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتي
ستـواجه الكاظـمي هي احملافظة
على نوع من الـتوازن ب القوى
ـــشــاركـــة وعــدم إحـــداث شــرخ ا
بــيـــنـــهـــا ألن ذلك ســـيــؤدي إلى
سـار العـام وفقاً اخـتالالت في ا
ـا حـدّده الـدستـور الـذي يـتـعـكّز
عــــلـــــيه اجلــــمــــيع وإن كــــانــــوا

يتناسوه ح يريدون.
أما الـتـحدي الـثاني فـهـو يتـعلق
بـــالـــتـــداخل واالزدواجـــيـــة بـــ
أجــــهــــزة الــــدولــــة والســــيّــــمـــا
الـعسـكريـة واألمـنيـة وبـ هيـئة
احلـشد الـشعـبي التابـعة رسـمياً
ـرتـبــطـة بــالـقـائــد الـعـام لـهــا وا
سـلّحة الذي هو رئيس للقوات ا
الـوزراء حـيـث أن بـعض الـقـوى
ــرتـبـطـة بــاحلـشـد واحملــتـمـيـة ا
ـظـلــته تـأخـذ تــعـلـيـمــاتـهـا من
خارجه علماً بأنه يخضع إدارياً
ـــســـلّـــحــة ومـــالـــيـــاً لــلـــقـــوات ا
الــعــراقــيـــة وقــد بــرز مــثل هــذا
الــــتــــنــــاقـض والــــتــــداخل عــــلى
ـــســـتـــويـــ الـــرســمـي وغـــيــر ا
الرسمي خالل التظاهرة الكبيرة
الــتي شـاركت فــيـهــا قـيـادات من
احلـشـد الشـعـبي أمـام الـسـفارة
نـطقة اخلضراء األمريكـية في ا
حـيث جرت محـاوالت القتحـامها
كـمــا  حـرق بــعض مـداخــلـهـا
ّا سبب حـرجاً كبيراً لـلحكومة
ـسـتـقـيل الـعــراقـيـة ورئـيـســهـا ا
ــهــدي. وســيــكــون عــادل عــبــد ا
الــتـحــدي الــثــالث هــو حـصص
ــواقع الــفــرقــاء من الــوزارات وا
العلـيا على الرغـم من أن غالبية
الــكــتل أعـلــنت إطالق يــد رئـيس
كلّف بـتشكيل الوزارة الوزراء ا
لـكن ذلك مـجـرد كالم لالسـتـهالك
حيث بـدأت االشتراطـات تترشح

على السطح.
أمـا التـحدي الـرابع فإنه يـتعلق
ـحـاسـبـة الـفـاسـدين ومـحـاربة
الـــفـــســـاد وعـــلـى الـــرغم من أن
احلـكـومــة انـتـقــالـيـة ومـهــمـتـهـا
األسـاســيــة الــتـحــضــيــر إلجـراء
انــتـخـابـات مــبـكّـرة لــكن مـسـألـة
كن الـتقدم الـفسـاد مركزيـة وال 
ــسـيـرة الــبالد وجتـاوز األزمـة
ــســـتـــفـــحـــلـــة مـــنــذ االحـــتالل ا
األمريكي العام  2003إلى اليوم
دون مـحــاربــة الـفــســاد أو عـلى
أقـل تقـدير الـبدء بخـريطـة طريق
ـبـاشـرة فـيـهـا تـأكـيـداً جلـدّية وا

احلكومة.
ويـنـصبّ الـتحـدّي اخلـامس على
ــــســــؤولــــ عن مــــحــــاســــبــــة ا
االرتــــكـــابــــات وأعـــمـــال الــــقـــتل
واالخــتـفـاء الـقـسـري والـتـعـذيب
الـــــــذي طـــــــال عـــــــشـــــــرات آالف
ـتـظـاهـرين إذْ أن بـقـاء اجلـناة ا
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بيروت

خــارج دائـرة الـعـدالــة والـقـضـاء
يعني استـمرار األوضاع على ما
كــانت عـلــيه عـلــمـاً بـأن مــطـالب
ـتـظـاهـرين بــاعـتـراف اجلـمـيع ا
عـــادلـــة ومـــشـــروعـــة وتـــتـــعـــلّق
بـاخلدمات الـصحية والـتعلـيمية
والـبــلـديــة وفـرص الـعــمل وعـدم
الــتـمـيــيـز فــضالً عن مـطــالـبـات
تـتعـلق بإلـغاء نـظام احملـاصصة
وتـــعـــديالت تـــطـــال الـــدســـتـــور
وقـــــانـــــون انـــــتـــــخـــــابـي عــــادل
وانتـخـابات حـرّة ونـزيهـة ولعلّ
ذلك سـيـكون الـتـحـدي الـسادس
ـوعــد اجلـديـد فـمــتى سـيُــحـدّد ا
لالنــتـخـابـات وكـيف سـيـكـون رد
شـاركة فعل الـقوى الـسيـاسيـة ا

بالسلطة?
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فـي مثل هـذه األجواء الـضـبابـية
والــغـائــمـة جـاء اخــتـيــار رئـيس
اجلــــمــــهــــوريــــة بــــرهـم صــــالح
صطفى الـكاظمي بالتوافق مع
كــتل الـــشــيـــعــيــة الـــســيـــاســيــة
الــرئـــيــســـيــة فـــهل ســـيــتـــمــكن
همتـه بنجاح ضـي  الكـاظمي ا
متجاوزاً االختالالت التي رافقت
هدي  اختيار من سبقوه (عبد ا
الـزرفي عـلّاوي) خـصـوصاً وأنه
ســـبق وأن صــــرّح أنه ال يـــوافق
عـلى الـتكـلـيف مـا لم يـأِت بـرضا
ودعم " البـيت الشيـعي" وهو ما
حصل بالفـعل وبدعم من السنّية
الـــــســــيــــاســـــيــــة والــــتـــــحــــالف
الــكـردســتــاني في مــشــهــد غــيـر
مسبوق أداره رئيس اجلمهورية
بــجــدارة. فــمـا الــذي ســيــحـصل

ركب? وأين سيرسو ا
ثم مـاذا تـريـد الـكـتل الـسـيـاسـية
بــعــد مــنــحه الــتــكــلــيف? وكــيف
سـيتـعامل مع مطـالبـها? وما هي
الــــقــــضــــايــــا الــــراهــــنــــة الــــتي
سـيـواجـهـهـا? وإذا كـنّـا تـنـاولـنـا
أهم الـتـحـديـات فـثـمـة أولـويـات
ضاغطة أولهـا-  األزمة الصحية
ـتـفـاقـمــة بـسـبب وبـاء كـورونـا ا
ومـا تـشـكّـله من تـهـديـد حـقـيقي.
وثــانـيـهـا -  األزمـة االقـتـصـاديـة
ــتـمــثــلــة بــانــخــفــاض أســعـار ا
النـفط األمر الـذي يتطلّـب طائفة
مـن اإلجــــــــــراءات احلــــــــــازمـــــــــة
والــســـريــعــة لـــتــفــادي انـــهــيــار

اقتصادي حقيقي.
وثـالـثـها- الـضـغـوط السـيـاسـية
الـشـيــعـيـة والــسـنـيــة والـكـرديـة
لـتــحــقـيـق مـطــالــبـهــا لــكي تــمـرّ
احلـــكــومــة وحتــظى بــتــصــويت
ـان علـيهـا. ورابعـها-  كيف الـبر
ســيــتــعــاطى مع مــطــالب حــركـة
كن أن تـتجدد االحـتجاج الـتي 
وحــتـى تــســـتـــمــر فـي رفــضـــهــا
لـلـمـرشح اجلـديـد عـلـمـاً بـأنه لم
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احلـنـطـة هي عمـلـيـة الـتـخزين 
ــوضــوع..ســيــكــون ونــحن في ا
ـفتوح ـسمـوح به وا الـتصـنيع ا
والذي يـرتب فـيـمـا بعـد هـو احد
اهم وســــائل ســــحب احلــــنـــطـــة
عـامل او البـيوت  لـتخـزن في ا
لغـرض اكمال الـتصنـيع ويخفف

من وطئة البيع للدولة.
وله اثـر كــبـيــر في سـحب كــمـيـة
مـعـيـنـة وتـخـفـيف الـضـغط عـلى
مـــخـــازن الــــدولـــة ..الـــبــــطـــاقـــة
التـمـويـنـيـة الـتي تـاخـذ جـانـب
ــــصـــــنع من االول الــــطــــحــــ ا
احلـنــطـة ويــعـطى دفــعـات خالل
شـهـر للـمـواطـن لـيخـزن بـالـبـيت
وهم لــــديـــهم الــــيـــة الـــتــــخـــزين
واالســتــخــدام وهــذا ســيـســحب
كــمــيـــات ويــقــلل الـــضــغط عــلى
السـايلوات احلـكوميـة  والثاني
تــســلـيم كــمــيـة من احلــنــطـة مع
ــبـلغ الـبــطــاقــة الــتـمــويــنــيــة  
مــــدروس تـــقـــريـــبـي يـــؤخـــذ من
ـــواطـن قـــابـــلــة لـالســـتـــرجــاع ا
بـــتـــواريخ مـــعـــيـــنـــة او قـــابـــلــة
بـاالستـبدال باخلـبز او الـصمون
ويـــحق له اســتـــهالكــهــا ولــهــذه
اهــمـيـة كــبـيــرة من اسـتــحـصـال
مبالغ كبيرة لسد اسعار احلنطة
ــسـتـلـمـة مـن الـفالحـ والـتي ا
هـيه مـشكـلـة كـبيـرة سـتواجـهـها
احلـــكــومـــة في االيـــام الـــقـــلـــيــة
الـقـادمـة والـتي سـنـرى مـوقـفـهـا
شاكل الصامت كـالعادة من كل ا
مع انـــصــاف احلــلـــول مع اخــذ
االحــتــيــاطــات الــكــفــيــلــة بــعـدم
الـتـهــريب من دول اجلـور والـتي
هـي اعـتـقـد واضــحـة الن نـوعـيـة
ـزروع في احلــنط تـخــتـلـف عن ا
ــتــعــلــقــات االخـرى عــراقــنــا وا

ليست من صميم دراستنا.
مالحـــظــة....عـــلى  مـــحــافـــظــتي
نـيـنــوى وكـركـوك ...الــعـمل عـلى
تــــقـــلــــيل اخلـــســــائـــر النــــهـــمـــا
احملـافظـتـان االكثـر انـتاجـاً لـهذا

احملصول
{ مستشار ومحكم دولي

يـأتِ عـلى ذكــرهـا إلّـا عــلى نـحـو
عابـر ولكنه دعـا إلى فتح "حوار
وطـــني حـــقــيـــقي داخـــلي" عـــلى
ــــكن أن " جــــمــــيـع األصـــعــــدة 
يؤسـس لرؤيـة وطـنيـة نسـتـطيع
خـاللـهـا بـنـاء مـؤسـسـات الـدولـة
... وال خيـار أمـامـنا بـنـاء سلـيـمـاً
شـروع الوطنـي العراقي سـوى ا
الـــشــامـل والــعـــابــر لـــلــهـــويّــات
الـــفــرعــيــة ســـواء الــعــرقــيــة أو

ذهبية". ا
وخـامـسهـا- حـصـر الـسالح بـيد
الدولة وكما قال الكاظمي سالح
األفـراد أو الـعشـائـر أو الفـصائل
سلحة علماً بأن هذه األخيرة ا
السـيّـمـا الـتي هي خـارج احلـشد
تــعـتــبـر ذلك مـرتــبـطـاً بــالـوجـود
الـــعــــســـكــــري األجــــنـــبـي فـــهل
سـيـتــمـكن من الـقــيـام بـخـطـوات
عـمـلـية? ومـا هي أدواته في ذلك
إذا كان جـزءًا كـبـيـراً من الـقوات
ـسلـحة واحلـشد الـشعـبي لديه ا

مرجعيات سياسية مغايرة له?
ـــــرجّح أن تـــــمـــــرّ ومع أنـه مـن ا
حـكومة الـكاظـمي بصعـوبة لكن
هـذه العـقـبـات والتـحـديـات ال بدّ
من أخـــذهــا بـــنـــظــر االعـــتـــبــار
السيّـما تنـاقضات واشـتراطات "
األخـوة األعــداء" الـذين يــريـد كل
مـنـهم تـلـبـيـة مـطـالـبه حـتى وإن
كــانـت عــلى حـــســاب اآلخــر وال
أســتــبـــعــد أن حتــدث مــفــاجــآت
بـــــســـــبب هـــــشـــــاشــــة الـــــوضع
السـيـاسي والتـنـاقضـات احلادة
وتـــصـــدّع عـــوامـل الـــثـــقـــة بـــ
أطــــرافه إضـــافــــة إلى تـــدخالت
وحـــضـــور الـــقــوى اخلـــارجـــيــة
الدولـية واإلقـلـيمـية ومـصاحلـها
تعارضة في العراق وهي وإنْ ا
تـبدو أحـيـانـاً في حـالـة " توافق"
أو "تساكن" أو "تـخادم" لكن ثمة
الكثير من النار حتت الرماد كما

يقال.
وإذا مــرّت حـــكــومـــة الــكـــاظــمي
بـشـروط ثقـيـلة فـسـيكـون فـشلـها
محـتمالً بل أنـها سـتعـيد إنـتاج
هـدي الذي حكـومـة عادل عـبـد ا
هـناك من يعـتبره األنـسب ويريد
الــتـمــديـد له إلجــراء انـتــخـابـات
مبـكـرة أما إذا لم تـمـرّ احلكـومة
ـرتــقـبـة فــسـنـعــود إلى مـسـرح ا
كـنه رئـيس اجلـمـهـوريـة الـذي 
ــــان والـــــدعــــوة إلى حلّ الـــــبــــر
انـتـخـابـات مـبـكّـرة والعـودة إلى
ــــربع صـــفـــر لــــكن واشـــنـــطن ا
وطـهــران إذا بــدأتـا بــاخلــطـة "أ"
و"ب" والـيــوم بــاخلــطــة "ث" فـإن
لـديهـما أكـثر من خـطة حتى وإن
وصل الـــعــــراق إلى الـــلــــحـــظـــة

احلرجة.
{ باحث ومفكر عربي
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? اذا لم يلـتزموا سلـم ـسلمـون  في بالد ا اذا يُـحتج ا
?  وإذا كـان هــو احلــجـة فال ــا جــاء في الـقــران الــكــر
. يجب أن يُفسَّر حسب األهـواء وال يُفسر إال ذو علم يق
فـالــقـرآن الــكـر قــد وعـد الــصـابــئـ شــأن الـذين آمــنـوا
والــذين هــادوا والــنــصــارى بــأن ال خــوف عــلــيــهم وال هم
يـحزنـون إنْ هم جـميـعا آمـنوا بـالله والـيوم اآلخـر وعمـلوا
ائدة). صاحلا (اآلية  62 سورة البـقرة اآلية 69 سورة ا
أليس في هذا ذكر بيّن وصريح وباإلسم وداللته وأتباعه?

W¾ÐUB « …U½UF

ندائيـون هذا التناول ولكن أشد مـا يعاني منـه الصابئـة ا
ــغــرضــ  الــذين ــعــمــمــ وا الــســاذج من قــبـل بــعض ا
يـبيـحـون ألنفـسـهم احلكم فـيـنعـتـونهم بـأنـهم (كفـرة وعـبدة
جنوم وكـواكب!) وال نـعـرف كـيف أنـهم يـبيـحـون ألنـفـسهم
الـقــفـز عـلـى كالم الـله ووعــده في اآليــتـ وحــصـرا فــيـمـا
يــتـعــلق بــالـصــابــئـ حــتى جــعـلــوهم يــضـجــون من هـذه
اإلســاءات الـتي سـاهــمت في مـغـادرة نــسـبـة عـالــيـة مـنـهم
وطنـهم الـعـراق. فـهل كان الـله يـخـشى أو يـسـتحي من أن

ا شاء لو كانوا كذلك? يصفهم 
ــنـدائــيـ وهم مـن سـكـان ومــا يـؤسف لـه أن الـصـابــئـة ا
العراق األصلي تظل عيونهم ولهفتهم بل وحرمة دمائهم
راجع بـعـد ما ـتـلكـاتـهم مـتعـلـقة بـفـتـاوى ا وأعـراضهم و
يـزيـد على  1400عـام من نـزول الـقـرآن وذكـرهم فـيه ذكرا

صريحا!
عـممون الذيـن وضعوا العِـمَّة للـعـتمة أن ويضـيف هؤالء ا
ـا الـصــابـئــ لـو دفـعــوا اخلـمس والـزكــاة وسـوى ذلك  
يـحكـمون به عـليـهم جاز الـنظـر في أمرهم! وكـأن أرواحهم
ودمـاءهم الـتي سـالت مع دمــاء الـعـراقـيـ في الـدفـاع عن
الوطن غـير كـافية! وكـأن عرقهـم وجهودهم في بـناء الوطن
شـأن الـعـراقـيـ لـيـس كـافـيـا! وكـأن تـعـلــيـمـهم وخـدمـتـهم
جملتمعهم ومحـبتهم اخلالصة لوطـنهم غير كافية! بل وكأن
مفردات لغتـهم التي مازالت لصق اللـسان العراقي شاهد

إثبات لعمق وجودهم فيه غير كافية!
ألـيس هذا دلـيل غـباء في قـراءة النـص القـرآني? أليس في
? أليس في هذا غرض تـحدث ا هذا دليل نقص وحقد ا
عالمـات عدم احلـرص عـلى الوطن ومـواطـنيه? أال يـصطف
هـــؤالء مع الـــدواعش حـــيـــنـــمـــا إضــطـــهـــدوا اإليـــزيـــديــ
ندائيون مـعهم لطالهم ما سيحـي ولو كان الصابـئة ا وا

طال أخوانهم اآلخرين.
وال نتعرض هـنا لتفسيـرات اآليات القرآنيـة التي ذكر فيها
الـصـابـئـون شـأن بـقـيـة األديان الـكـتـابـيـة فـهـذا يـطـول وقد
نـصـفـون فـيه كـثـيرا ولـكـنـنـا نـقـول إن الله كـتـبـنـا وكـتب ا
سبـحانه هـو من أقر لهم جـميعـا وعده احلق بشـروط كما
أن الله سـبحانه حيـنما يـذكرهم جمـيعا في نص (اآلية 17
سـورة احلج) يقـرر أنه هـو وحده الـذي "يفـصل بـينـهم يوم
الـقيـامة" ولم يـفوض اللـه سبحـانه الفـصل في أمرهم ألي
غـيره وال حـتى لنـبيه الـكر مـحمـد (ص) فكـيف يأتي من

يقول ويبيح لنفسه ذلك وعلنا?
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ارق غـرض ا ـعمم الـسـاذج أو ذاك ا ونـقـول: لو أن هـذا ا
كان في عهد اخلليفة العباسي الطائع لله عبد الله بن عبد
ـسلمـ أتراه يتـفوّه ويتهم ـؤمن وخـليفة ا الكـر أمير ا
الـصـابـئـ وهـو يـقـرأ مـنـشـور اخلـلـيـفـة  الـصـادر بـخـتـمه

واحملفوظ في دار مخطوطات جامعة اليدن بهولندا?
((هــذا كـتـاب مـنـشـور مـن عـبـد الـله عـبــد الـكـر جلـمـاعـة
ؤمنـ يأمر بصيـانتكم وحراستكم الصابئـ .. أن أمير ا
ــكم واحلــيــاطــة من ورائــكم ودفع الــظــلم والــذّب عـن حــر
والـضـيـم عـنـكم وتــوفـيـتـكـم مـا يـوجـبـه الـعـهـد والــذمّـة لـكم
وإنصـافـكم فيـما يُـجـتبى من جـوالـيكم وحِـملـكم فـيهـا على
عادل رسـومكم والـتـخلـية بـيـنكم وبـ مواريـثـكم احلشـريّة
وغـيــرهـا أصـولــهـا وفـصــولـهـا وكــثـيـرهــا وقـلـيــلـهـا وتـرك
مـداخلـتكـم فيـها ومـشاركـتكم في شيء مـنهـا على الـوجوه
ــؤمـنــ يـرى فـيــهـا وفي واألسـبــاب كـلـهــا إذ كـان أمــيـر ا
مـواريث اخملــالــفــ بـأســرهــا رأي رســول الـلـه عـلــيه وآله
السالم في األثر الـثابت عنه قوله إذ يـقول: ال يتوارث أهل
مـلـتـ وتـمـكـيــنـكم من حـضـور مـصـلــيـاتـكم ومـسـاجـدكم
ومجامعكم ومشاهدكم إلقامة فرائض دينكم على ما جرت
عاداتكم من غير منع لكم وال إحلاق أذيّة وال هضيمة بكم
ـؤمن وأمره وليعمل به جميع فليعلم ذلك من رأي أمير ا
ــعــونـة مـن عُـرض هــذا الــكـتــاب عــلـيـه من والة اخلـراج وا
ـواريث واحلـسـبـة وغـيـرهـا من األعـمـال ومن واألحـكـام وا
ــســلـمــ وعــامــتـهـم ولـيــحــذروا من مــخــالــفـته خــاصــة ا

والتجاوز له إن شاء الله.))
ـسؤول مـا يلجم ـعاصر كـان لبعض ا بل وحتى زمـننا ا

أفواه الباطل في مثل هذا التطاول. 
فإن لم تـكـفهم هـذه الـوضاعـة في اإلتـهام فـقـد كفـانـا نحن
ـنــدائـيـ مـا شـرحـنـا ومــا أوضـحـنـا بـاحلـجـة الـصـابـئـة ا
ان احلق في والدليل وحسـبما يرد من ذكر الـتوحيد واإل
ـنزه الـهاً واحـدا أوحدا وهم له ديـانتـهم وكـتبـهم بأن الـله ا
ــنـاظــرة حــقـة عـابــدون. ومع ذلـك فـنــحن عــلى إســتـعــداد 

نتهى. أل في كل ذلك إن كنا نبلغ به ا ومباشرة وعلى ا
وما أبلغ ما موثق عن اإلمام علي (رض) ح يقول: 

الـنَّـاسُ مِنْ جِـهَةِ الـتـمْـثَالِ أَكْـفَـاءُ -- أَبُـــــوهُـــمُ  آدَمُ  وَالْأُمُّ
حَــــوَّاءُ

رءِ مَا قَدْ كان يُـحسنـُـهُ -- وَاجلاهِلونَ لِأَهلِ العِلمِ وقِيمةُ ا
. أَعداءُ
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يـة للتـرويج لكتـاب مذكراتـها.ويشكل ـقبل فيـلما وثائـقيا يـتمحـور على ميـشال وباما مـكرسا جلـولتهـا العا تعرض مـنصة نتـفليـكس األسبوع ا
"بيـكومينغ" وهو عـنوان كتاب مذكـراتها أيضا تـعاونا جديدا بـ أوباما وزوجها مع مـنصة البث التـدفقي الكبيـرة بعد فيلم "أمـيريكن فاكتوري"
قبل.وغردت ميشال أوباما تعليقا على إعالن بث الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في شباط. وسيعرض الفيلم في السادس من أيار ا
رحلة العـصيبة أتمنى أن يكون العمل قائلة إن الفـيلم "يكشف عن قصص أشخاص رائـع التقيتهم بـعد صدور كتاب مذكراتي".وأضـافت "خالل هذه ا
الـفـيـلم مـصدر تـشـجـيع وسـعـادة لكم".وحـقق كـتـاب مـذكـرات ميـشـال أوبـامـا وهي أول سـيدة أولى سـوداء وزوجـة أول رئـيس أمـيـركي أسـود في تاريخ
.وجالت اوباما في تحدة جناحا كبيرا عند صدوره العام  2018مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أميركا الشمالية في غضون أسبوع الواليات ا
 34مدينة على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب برفقة السينمائية ناديا هالغرين.وانتجت الفيلم شركة "هاير غراوند" التي أسسها باراك وميشال أوباما

وسبق لها أن انتجت "أميريكن فاكتوري" حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البالد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.

رسالة لوس اجنلوس
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الصباح
تقدة   جذوة روحك ا

تخترع التحليق
النجوم الالمعة
 تتواصل معك

 مثلما األحالم الطريّة
 ها هي نوارس الفرات

وت  تنتفض على راهن الدم وا
عانقة احلرية

جذورك العميقة في احلياة 
تبتكر اخلضرة من جديد.

ح هَوت اجلدران 
وغابت العيون
تسلَّل اللصوص
كر مُدجَّج با
فَحيحُ شرورِهم

خضّ سكون الفراغ
الفاسدون البسو اقنعة التقوى 

وزّعوا اخلراب في الطرقات 
تركـوا روائحـهم الـنتـنة في جـنائن

الزهور 
هرعوا كالذئاب الهث

يسيل من أفواههم لُعاب الوحشية
في أعينهم يرقص الفرح بالغنائم

وجدوك طعيناً
غارقاً في ضباب الذهول

في غفلةٍ من الرّصد 
خطفوكَ بعباءة الدين

مــادروا أنّ لكَ
روحاً

عـــصــيّــةً عــلى
الغياب

 هـل حتــتــجب
الشـمس بكف

الغدر
مــــنــــذ اعــــوام
مــــتــــجــــهّــــمـــة

باخلسران 
وانت تـــئنُّ من
مخالب العتمة
كــــــــــرامــــــــــتك

هدورة  ا
نـــشــــيـــد االلم

الثائر
 فـــــــــــي فــــــــــم

أمارات اخليبة  يقررُ أن تكون الليلة
تـعـارفـاً  فــرحتُ بـقـرارهِ ألني ال أريـد
أن أفـــقــده  قــضى الـــلــيل كـــله وهــو
لي أوامره يـستـعرض رجـولته  و
وأنــا أجـيب بـكــلـمـةٍ واحـدة  نـعم يـا
ـتُ لـيــلــتي وأنــا أتــعس حــبـيــبي  
امرأة  في الصـباح يسـتيقظ بدوني
تـسـألـني أمي عن بــكـارتي فـأجـيـبـهـا
بحسرة وألم  فلم أخـبرها بـأنه فاقد
لــذلك الـشيء  فـهــــو عِـنــ لم أخـبـر
أمـي إنه لم يُـــطق الـــنَـــظــر لـي حــتى
بــــعــــد أن يـــغــــادر الــــنـــاس وأهــــلي
يـــخـــبـــرني أنه قـــرر أن يـــســافـــر إلى

فـرنـسا لـلـدراسة  يـودع أمه ويـأخذ
ـضي إلى ســفـرهِ غـيـر رضـاهـا  و
عــابئٍ بي   بــقــيتُ مـع أمهِ أنــتــظــر
الـسـنـوات األربع مـتى سـتـنـتـهي إال
إنـه قــد قــرر أن يــعـيـش هــنــاك بــعـد
حـصوله عـلى اجلـنسـية الـفـرنسـية
يـتــصل بـأمهِ لـيــأخـذني إلـيه  عـدتُ
حطاماً  بـعدمـا كنتُ شـجرة صـلبة
حـاولـوا كـسـري كـثـيـراً إال إني كـنتُ
صــــامـــدة حــــتى رجــــعت أجـــرُ رداء
خـيـبتي إلى أمي الـتي لم تـتوان عن
تـأنيبي وتـقريـعي على خيـبتي التي

رجعت بها .
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بــضـــاعــته اخملـــتــلـــفــة من الـــســكــر
والــشــاي والـــتــمــر وعــلـب الــثــقــاب
وأصـابع (الــعـروس) 2وغـيــرهـا من
احلـاجات التي يـفتقـدها أهلُ الريف
 ويرصـفها بـعناية وحـسب األهمية
بزورقه الـكبـير (الدانك).. 3وبعد أن
يـلـقيَ نـظــرة عـجـلى عـلى بـضـاعـته
ردي) 4ويبدأ بالدفع على سك (با
مـهل...? فـنـهــاره طـويل (والـشـطـوط
) 5كـثيرة والـتي ال يغفل أو يـتجاوز
احدها خالل رحلته اليومية ..زورقه
ـثـقل بـالـبـضـاعـة يشـقّ قلـَب الشط ا
..ونـسـائم الـصـبـاح الـرطـبـة تـغـسل
وجهَه بإحسـاس عذب من البهجة و
الــــراحـــة  فــــهـــو رجـل بـــعــــيـــد عن
ــشـــاكل حــيث ال عـــشــيــرة تــؤرقه ا
بـخـصـومـاتهـا وثـاراتـهـا  وال ضنك
عـيش يحـاصره بـالعـوز واحلرمان..
فبـضـاعته تـدرّ علـيه مـا يكـفي بل ما
ـــا دعـــاه ان يــــزيـــد عن حــــاجـــتـه 
يـشتـري (منـيحة )6بعـجلـها وبعض
اخلـراف والكثـير من الـدجاج هو ال
ـوسم كـبـاقي أهـالي قـريته يـنـتـظر ا
فـهـو لـيس بـفالح وال مـزارع..ولـيس
عــلــيـه أن يــســدد ديــون لــلــشــيخ او
اإلقــــطـــاعي بـل هـــو في حـلّ من كل
هـذا فقـد هبط على الـقريـة هاربا من
مــشـاكل عــشـيـرتـه الـتي ال تــنـتـهي..
والـتي تسكن األصـقاع البـعيدة جدا
حاذاة اجلبل الـذي يفصل العراق
عن إيران.. حلّ هـنا واستـقر بعد أن
اســتــضــافه كــبــيــر الــقــريــة لــثـالثـة
أيــام..وحـكـى له عـيــسى في الــلـيــلـة
الـثـالـثـة الـسـرّ في سـبب نـزوحه عن
ديــاره الــســابــقــة فــأوالد عــمـومــته
قتلوا شخصا في خالف بسيط على
األرض..وهـو ســيـؤخــذ بـجــريـرتـهم
..فـرحل عـنهم.. فـلـقي تـرحيـبـا حارا
من الــشـيخ خـصــوصـا وهـو يــجـيـد
ؤانـسة  أسـتقـر عندهم احلـديث وا
وبـنـى بـيــتــا بــســيــطـا مـن الـقــصب
والبـردي عـلى (الشـريـعة) 7ومارس
مـهـنة الـعـطـارة فلـيس أمـامه فـرصة
أخــــرى  فـــــاألرض مـــــوزعــــة عـــــلى

الــفالحـ وال تــكـاد تــكـفي اجلــمـيع
وهم في الـغـالب أبـنـاء عـمـومـة ومن
عـشــيـرة واحــدة ولــيـكــملَ شـرعــنـة
وجـوده بـينـهم ولـيـحظـى باحلـمـاية
8 الـالزمــــــــــــــــــة (ذب اجلــــــــــــــــــرش)
مــــعـــــهم..وأصــــبـح واحــــدا مــــنــــهم
يـشـاركــهم أحـزانـهم وأفـراحـهم وكل
شـيء بــاســتــثـنــاء األرض كــمــا أنه
هنة اجلميلة التي ال استراح لهذه ا
تــكــلـفه جــهــدا وجتـعــله عــلى صــلـة
ـتنـاثرة على بجمـيع أهالي الـقرى ا
تفـرعة كمتاهة تلتقي كل الشطوط ا
وتتجـافى تمـتد وتـدور احيـانا وما
هنته كان يجعله اشدَّ حبا وتعلقا 
هـو أن اغـلـب من يـتـعـامل مـعـهم كنّ
مـن الـنــســاء صــغـارا وكــبــارا وهـو
ـولع بحب النـساء فحـينمـا يندفع ا
بــزورقه في احـد الـشــطـوط ويـنـادي
عــلى بـضـاعـته يـصـوت خـفـيض في
الـعـادة تـهــرع الـنـسـاء من الـبـيـوت
وكل واحـــدة مـــنــهن حتـــمل صـــاعــا
مـــلـــؤه (الـــشـــلب) 9ويـــتـــجـــهن الى
الـشـريـعـة وبـدون أي كـلـفـة يـنـادين
بـاســمه (هـا يــعـيـسـى شـلـونك ...ان
شـــاء الــــله زين) ويــــرد الـــتــــحـــايـــا
بأساليب مخـتلفة ..? بأسلوب هاد
ورزين لـلـعـجـائـز والـكـبـيـرات..(هـله
بـاحلجـيـة شـلـوجن شـلـون شـايـبكم)
وخـفــة ومـرح ( لـلـحــديـثـات) ..قـائال
(الــله يــســهل عـلــيــجن أن شــاء الـله
كـلجن تـعرسن ...ان شـاء الله كـلجن
وأظل بس انه) فتنبري له أحداهن).
جـا شــنــاقــصك ايــد رجل ..بس انت
غـــيـــر تــخـــاف من مـــرتـك) وتــرتـــفع
ــزاح ...حـتى الــقـهــقــهـات ويــكـثــر ا
يــــبـــادرن بـــاألســــئـــلـــة عـن أســـعـــار
احلـاجـات...وكم تعـادل حاجـة ما ..?
ـا يــعـادلــهـا من الـشــلب..حـيث أن
الـبـيع في الـريف لــيس بـالـنـقـود بل
ــا يـعـادل أو يــسـاوي احلـاجـة من
الـشلب..(القـيمة التـبادليـة) فمثال ما
يعـادله بالـشـلب او ما يـعادل نـصفه
او ربـعه بـالشـلب...أو يـكـون الـشلب
ضــــــعـــــفـــــ او ثـالثـــــة اضـــــعـــــاف

قبل أن تـنهضَ الشـمسُ من رقادها
.وتـــبـــدأ بـــالــــتـــمـــطّـي عـــلى األفق
..مـتـثائـبـة ... مـحـاولـةً طـرد بـقـايا
الـنـعاس ..لـتـبدأ رحـلـتهـا الـيومـية
فـي نشـر الـدفء و الـضـيـاء لـيـعـمّا
ـــشــتــعــلــة األرجــاء الــفـــســيــحــة ا

ــزنّـرة بـاألزرق ..يـقـوم بـاخلـضـرة ا
بـاكرا وينـهض يصلي الـفجر بـينما
تـعـدّ له زوجـته الشـابـة (الـسـياح(1
قـلي بالـزبد وطـاسة من والبـيض ا
احلليب الطازج الذي استدرّته توا
يـقـوم العـطـار عيـسى مـسرعـا بـنقل

احلــــاجـــــة..الـــــعـــــمــــلـــــيـــــة جتــــري
ـرح بــالــتــبـادل....وهــنــا يــتــبــخــر ا
ساومة وتسكت القهـقهات ..وتبدأ ا
..وال بــد أن تـــنــتــهي بــ الــطـــرفــ
بـــصـــورة مــرضـــيـــة ..كـــان عــيـــسى
أريـحيـا جـدا ...خفـيف الـدم كمـا هو
خــفـــيف الـــقــلب..? والـــذي يــجـــعــله
يتشـبب ب(احلديثات) 10اجلميالت
فيـشبعـهن تملقـا وإطراءا ولكن على
نـحو مستـتر أو غيـر مكشوف..أحب
هؤالء وأحب مهنـته وحياته وهكذا
يـقضي يومه من الـفجـر حتى غروب
الــشــمـس دافــعــا زورقـه راســيــا في
الــشــواطي مالغــيــا الـنــســاء حـسب
جمـالهن وعلى الغـالب يكون غداؤه
عـند احـد هؤالء القـروي خـصوصا
عند صيادي الـسمك والطيور  فهنا
لن يـكـلـف الـضـيف شــيـئـا..كل شيء
جــاهــز الــســمك و(الــطــيــور احلـره)
وخــــبــــز الــــســــيــــاح او (الــــطــــابك)
11ويـتـبـارى الـريـفـيـون بـالـكرم رغم
ـــــقــــيم وســـــطــــهم ضـــــيق احلــــال ا
دائـمـا...يـعرفه اجلـمـيع وهـو يـعرفُ
اجلميعَ بـاألسماء خصـوصا النساء
منـهن ( حتـهن وصـبريه وجـماله 
ومـوحه ونـوريه  ورداعه وفـيهن 
وجــنـــســيــة  وبــدويـه وتــســواهن
وبسهن) الى أخره من األسماء التي
حفـرت في ذاكـرته..أحبـوه وأحـبهم
ولــكــنه كــان يــعــرف حــدوده جــيـدا
ويــــجـــيـــد االنـــســـحــــاب في الـــوقت
ــنـــاسب خـــشــيـــة أن ال يــتـــعــرض ا
شكـلة ما...هـنا القـانون العـشائري
هـــو احلـــاكم ..وقـــضـــايـــا الـــشـــرف
ـــرأة هي أهم من تـــنــدلـع عــنــده وا
ــعــارك وتــتـبــعــهـا اخلــصــومـات وا
(الـــكـــوامــات) 12و(الـــفـــصــول) 13
كان عـلى دراية بـذلك ..يعرف إن الخ
مـجـرد تـفـسـيـر أو تـأويل كالمـه عـلة
نـحـو سيء. ..? مـعـناه أن األمـور لن
تـكون عـلى ما يرام وعـلى الرغم من
معرفته الدقيقة بكل هذا ..لم يتمالكْ
نــفــسه إزاء جـمــال وفــتـنــة أحـداهن
..ريفـيـة تتـفجـر فتـنة وجـماال ..وجه

يزدحم النـور فيه وقسمـاته اجلميلة
تـهــزل أمــامـهــا الــكـلــمــات وتـنــفـرط
األوصــاف جــاءت بـجــســدهــا الـذي
يـتـثنـى ليـونـة ورقـة وسحـرا ..بـدعة
كـانت اســمــا عـلى مــســمى ..انـبــهـر
عـيـسـى وخـانه حـذره ووقـاره..وهـو
يـراهــا لــلـمــرة األولى ..حــدق فـيــهـا
مـنــدهـشـا ومـبــهـورا ...انـصـرف عن
اجلــمــيـع وتــوجه بــعــيــنـــيه وقــلــبه
وروحه لـهـا..كـانت بدعـة تـريـد تـمرا

..فقال لها
أبو الركبة بهية با عيني
اسويلج مجان أباي عيني

أمشي الـله (بشريتي) 14با يـعيني)
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تمر كنطار (مليوج) 16من اديه
ال يــــــــخــــــــفـي اي شـي فـي الــــــــريف
...الــريــفـيــون لـيـس لـديــهم أسـرار 
بــسـبب طــيــبـتــهم وضــيق مــفـردات
حـيـاتـهم والـعــيش عـلى مـقـربـة من
بـعض وصـلـة الـقرابـة بـيـنـهم خرج
الرجـل عن طوره ألول مـره ...سمعن
ــتــبـــضــعــات مــا قـــال عــيــسى في ا
بــــدعــــة..فــــنــــقــــلــــنه إلى أزواجــــهن
وإخـــــوانـــــهن ..وشـــــاع االبـــــوذيـــــة
وتـنـاقـلـته األلــسن ..وتـفـشى تـفـشي
الــنــار في الــهـشــيم ....ســمــعه والـد
بـــدعــــة وهـــو رجل شــــيخ وكــــبـــيـــر
ألخــــوته..قـــبل أن يـــنــــبس بـــكـــلـــمه
يـتـلقـفهـا أبنـاء عـشيـرته وينـفذونـها
دون نــقــاش..سـمع الــرجل بــتــشـبب
عــيــسى بــابـــنــته..وفــكــر أن مــجــرد
تــوجـــيه (كــوامه) لـــلــعــطـــار يــعــني
إشـعـال فـتـيـل حـرب أوال وثـانـيـا ان
ســمـعـةَ ابــنـته ســتـكــون عـلــكـا عـلى
األلـسن ...فكـر بـطريـقة تـمـنع اندالع
الـعداوة وحتـفظ شرف وسـتر ابـنته
ويــثـأر فــيـهـا لــنـفــسه ...فـأرسل الى
الــعـطـار بـبـيت من االبـوذيه بـيـد من
يـــحـــفـظ ســـرّه ويـــجــــعل األمـــر طي

الكتمان ..وال يخرب سمعةَ ابنته..
قائال

جيدك موش جيد النبع ينباع
سطرني وخله دمع الع ينباع

ها التمر التريده عيب ينباع
والف نعله على ابو راعي الشريه
خـجل عـيـسى الــعـطـار اخلـفـيف من
نـفـسه وراح يـكــثـر الـلـوم والـتـقـريع
ويطـلب الـعفـو والـسمـاح من الرجل
والــد الـــبــنت واألخــيـــر كــان عــاقال
ونـاضــجـا وحـصـيــفـا جتـاوز األمـر

ولم يرد أن يسعر األمر
أو فـــضح مـــا قــيـل في أبـــنــتـه عــلى
الرغم من قدرته علـى فعل الكثير من
األمور ومـعاقبة عيـسى على ما قال
لـكنه اكـتـفى ببـيت االبـوذيه واعتـبر
الــشــتــيـمــةَ الــتي وردت فـي سـيــاقه

أقوى عقاب.
1- السياح خبز الرز

اصـــــابـع الــــــعـــــروس نــــــوع من  -2
احللوى في الريف

الدانك زورق كبير يستعمل لنقل  -3
الطـعـام والـبـذور والـتكـور بـكـمـيات
كــبــيــرة نــســبــيــا يــصــعب الــتــنــقل

شحوف والصيد فيه كا
ــردي.....عــمــود خــشــبي لــدفع 4- ا

الزورق
5- الشطوط جمع شط

6- منـيحـة بقـرة او جامـوسة تـمنح
احلليب ومنتجاته

7- الشريعه ضفة النهر
ذب اجلرش انـتمى لقبـيلة مقابل  -8
ناسباتها دفع الديات واالشتراك 
9- الشلب الرز قبل نزع قشوره

احلــــــديـــــثــــــات....الــــــبــــــنـــــات  -10
الـصـغـيـرات أو مـا يـقـابل الـصـبـايـا

حاليا
11- الـطابك خـبـز ارز سـميك يـخـبز
على قرص طيني بعد تسخينه

12- الـــــــكــــــــوامـه االبالغ بــــــــاعالن
العداوة مع معتد او عشيرة معتدية

بواسطة شخص ثالث
13- الفصل.......الديه

شـريــتي.....كـمـيـة من احلـبـوب  -14
حـنــطـة او رز يــبـادلـهــا مع الــعـطـار
لشراء حاجة ما بدال من النقود
15- با يعيني.....بؤبؤ عيني
16- مليوج.....معالج باليد.

قررتُ أنْ أقبل بالقادمِ اجلديد  عسى
أنْ يــنـــقــذني مـن عــنــوســـةٍ قــادمــةٍ ال
مــحــالـة  كـلــهم يــقـبــلـون عــلى طـيبِ
سمـعتي  شرفي  والـدرجة الـعلـمية
التي وصلـت إليها  أنا كنت الـطالبة
وكـنتُ األولى في كــلــيـة الــصــيــدلـة  
األثـــيـــرة بــــ األســـاتـــذة لـــنـــبـــوغي
وذكائي  نـساء مـنـطقـتـنا تـتـمنى أن
أكــون زوجــةً ألبــنــائـهن لــوال قــبــاحـة
وجـهي  الـعــفــة والـشــرف والـنــبـوغ
والـدرجة الـعلـمـية صـفـات مغـرية في
كثـيراً األنـثى إال أنـها لـيـست كافـية  
ما كـانت تـأتي النـساء لـرؤيـتي ولكن
ـــا يــنـــظــرن فـي وجــهي يـــصــ حـــا
بــالـتـذمـر  كـأن وجـهـي مـصـدر شـؤم
لـهن  ذات يــوم أقـبــلت إلـيــنـا احـدى
الـنـسـاء لـتـطـلـبـني إلبـنـهـا   لـعل مـا
أعــجــبــهـا بـي هــو صــفـاتـي اجلــيـدة
وعــفــتي وســمــعــتي ولــيس جــمـالي
ذكرت أمه صفاته لي  بأنه رجل حادُ
ِـراس  إالّ إنه طـيب ِزاج  صـعب ا ا
القلب  اكـتفيتُ بـهذه الصـفة الطـيبة
عــسى أن تـــكــون صــدقــاً  يــأتي إلى
أهلـي ليـراني ويـقـرر بعـدهـا أن أكون
قــد أعــجــبــته أم ال? إنه لم يــنــظــر لي
كـثـيراً  بل اكـتـفى بـأن ألـقى السالم
وأشاح بوجههِ عني  أيعقل أن يكون
وجـهي بـهـذا الـقـبح الـذي لم يـتـحـمل
رؤيـته لثـوانٍ مـعدودات ! أضـفته إلى
قـائـمــةِ الـرجـال الـذين رفـضـوني  إال
إنه لم يـلـبث إال قـليالً حـتى بـعث أمه
لـــتـــتـــفـق مع أمي لــــتـــحـــددا مـــوعـــد

اخلطبةِ  أصبتُ بصدمةٍ فيا ترى ما
الذي أعـجبـه بي حتى يـقـبل مسـرعاً
دون أن يعيـد النظر بـاختياره  أمي
أرادت أن تـزوجـني لـئالّ تـمـوت وأنا
مـا زلت حــمالً ثـقـيًال عـلـيـهـا  هـكـذا
كــانت تــشـــعــرني دومــاً  وأشــد مــا
كـانت تـغضب مـنه أمي هو سـماعـها
أن بنتاً تزوجت وبنتها ما زالت غير
مرغوبـة لدى الرجال  أسبوع واحد
ويــحـدد به مــوعـد الــعـرس  ال أعـلم
كـيف تمت كل هـذه اإلجراءات   إني
كـنتُ ســعـيـدة جـداً  ســأكـون زوجـة
وسـيـنـتـهي هـذا الهـم الذي عـبث بي
سـنـيـناً طـويـلة  كـلـما رأيتُ صـديـقة
لي تـــــزوجت أعــــود وأنـــــدبُ حــــظي
ـشـؤومة  أزف له بـليـلةٍ وقـسـمتي ا
غــاب فـيــهـا الــقـمـر  عــلى الـرغمِ من
ـيك آب الــطــافح عــلى وجـهـي لـكن ا
وجـهي مـا زال ال يـحـمل من مـحاسن
اجلــمــال شــيــئــاَ  أخــذت أحــاول أن
أثــيــر فـيـه أشـيــاء أخـرى  عـسى أن
ينشغل بـها عن قباحةِ وجهي  قمت
بـــالــتـــغــنـج أمــامه  رمـــيت نـــفــسي
بـحـضنه  أخـذتُ أحـرك الـساكن من
شـهوتهِ  وأحـاول أن أحـرك اجلـلـيد
الـــســـاخن  أردت أن أكــــون وجـــبـــةً
جـاهـزة لألكل  لـكن يــبـدو أن لـعـاب
ـتهـيـئة شـهيـته لم حتـركه مـفاتـني ا
أمامه  بـذلتُ كـلّ مـا بوسـعـي ألكون
شــهــيـــة طــريــة بـــ يــديه إال إن كل
مــــحــــاوالتـي ذهــــبت ســــدى  الحت
عالمـات التذمـر بوجـهي وبانت عليّ
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كـان لــلـمـثــقف لـديـنــا هـدفـان
هـدف ذاتي شـخـصي مـخـفي
وهـدف انــســاني جـمــاهــيـري
معـلن االول يرتبط بـالطبـيعة
ـثقف البـشريـة وبنـرجسـية ا
وانانيته يخفيه خلف الهدف
ــــعـــلـن الـــذي عـــادة الــــعـــام ا
مــايــســتــخـدمـه لـلــتــرويج عن
بضاعته او بضاعة االخرين
بطريقة تدعم هدفه الشخصي
اخملــفي االول وهــذه احلــالــة
تـــمــــحـــورت ظـــاهــــريـــا خالل
ـحـاكـات الـعـقــود الـسـابـقــة 
ـثـقف الـعـضـوي) الذي دور (ا
جــــاء به (جــــرامــــشي) ولــــكن

بــصــور تـخــتــلـف عن الــنــســخـة
االصـلــيـة رغم تـقــمـصــهـا االطـار
الـــشـــكــلـي لــهـــا وتـــكـــرار نــسخ
ـــثــقف مــشـــوهــة اخـــرى مــثل (ا
ـــثـــقف الـــقـــومي) الـــثـــوري) (ا
ـقاتل) (الـتقدمي) ـناضل) (ا (ا
ـلـتـزم بـقـضـيـته) واليـوجـد في (ا
ــشـــهــد صــورة مــتـــكــامــلــة عن ا
(مــــثــــقف اسالمـي) او (مـــثــــقف
لــيـبــرالي) او (مــثـقف انــسـاني).
وعـندمـا تـوصـد االبـواب ويـندلع
احلــريق يــهــرب اجلــمــيع من اي
نـافذة مـتاحـة للـبحث عن بـيئات
مـالئـمـة او خــلق بـيـئــات جـديـدة
اخــرى مـــنــاســـبــة.  شـــخــصـــيــا

حتـــتـــفـظ ذاكـــرتي بـــحـــدث هـــام
حـصل اواخـر نـيـسـان  2003اي
بـعـد اســابـيع من دخـول الـقـوات
االمريـكـية الـى بغـداد وفي قـاعة
االدريــــسـي في كـــــلــــيــــة االداب
جـامعـة بـغـداد فقـد شـارك مـئات
ي ثقف من مبدع واكاد ا

وفنان واعالمي باجتماع من
ستـحيل ان يتكرر ثـانية بنفس ا
ـشـاركــة والـتـوجـهـات الــوجـوه ا

وحجم االندفاع والتفاؤل. 
WÞ—Uš rÝ—

والهدف كان رسم خارطة الثقافة
الــــعــــراقـــــيــــة بــــعــــد نــــيــــســــان
2003وكـــانــوا يــجــمـــعــون عــلى
انـــشــاء مــؤســـســات جــديــدة او
ؤسسات الـثقافية اعادة تقـو ا
التقليدية والصوت االوضح هو
االجــمـاع عــلى ان الــنــظــام الـذي
ســــقط بــــعـــد ثـالثـــ عــــامـــا من
االســتـبــداد هــو اسـوأ مــاشــهـده
الــــعــــراق وهــــذا االعــــتــــراف من
الصـعب انـتزاعـه اليـوم من اكـثر
الــذين كــانــوا يــرددونه يــومــهــا.
ولـكن بسـبب قـلـة اخلـبـرة وسوء

الــتــنـظــيم لم يــشـهــد االجـتــمـاع
ــشــتـــركــات بل تــركـــيــزا عــلـى ا
اثــيـرت الـنـقــاط اخلالفـيـة بـقـوة
وحـصلت صـدامـات داخل القـاعة
التـي اكتظت بـحشود هـائلة دون
ـئــات الــشـخــصــيـات ان تــتــسع 
ـهــمــة من الــذين تــوزعــوا عـلى ا
ـرات كــلــيـة االداب يــتـنــظـرون
ـصـيـر تـبـلــور نـتـائج مـلــمـوسـة 
الــثـقــافـة في بـالد السـلــطـة لــهـا.
واسبـاب الـصـدام هو بـروز تـيار
قــوي يــريــد ابــعــاد الــثــقـافــة عن
الــسـيـاسـة وتــيـار آخـر يـريـد ان
تقـوم الثقـافة بقـيادة الشعب الى
بنـاء العراق اجلديـد وتيار ثالث
ــثــقــفــ الى حــمل كــان يــدعــو ا
ــؤسـسـات الــسالح لـلــدفـاع عن ا
الـتــعــلــيـمــيــة والــثـقــافــيــة الـتي
تــتـعـرض لـلـنــهب والـسـرقـة وفي
ــتـــحف الـــوطــني مــقـــدمــتـــهـــا ا
حاسبة العراقي وتيار يطالب 
كل من كـتـب وروج خالل احلـقـبة
الـســابـقـة. وبـالــطـبع لم يــتـحـقق
االجــمـــاع عـــلى فـــكــرة مـــحــددة
ونــــــــــشـب صــــــــــراع صــــــــــاخب

استـخدمت فيه الـعبارات الـنابية
والـتـعــابـيـر اجلــارحـة والـقـذف
والتشـهير ونشـر الغسيل وقبل
ان حتــــصل الـــــكــــارثـــــة انــــفض
ــؤتـمــر االول الـذي كــان فـرصـة ا
نــادرة لــلــتــاســـيس لــو تــوفــرت
ادوات نــاجــحـــة كــون من دعــوا
الـى تـنــظــيـم هــذا الـعــمـل كــانـوا
اربعة اشخاص امتلكوا الطموح
تلكوا اخلبرة او العفوي ولم 
الرؤيـة الثـاقبـة او حـتى موهـبة
االدارة او الــقــيـادة.  وفــوق ذلك
نـظمون لم يكونـوا قد توقعوا فا
مـــشــــاركـــة اكــــثـــر مـن عـــشـــرات
االشـــخـــاص في ابـــعـــد تـــصــور
لــكــنــهم فــوجـئــوا بــهــذه االعـداد
الــهــائــلــة الـــتي صــدمــتــهم امــا
شـاركـون فقـد كـانت مفـاجـأتهم ا
اشـد عـنـدمـا اكـتـشـفـوا بـأن االمر
لـــيس كـــمـــا تـــوقـــعـــوه بـــانه من
تـرتـيبـات مـابعـد الـسـقوط لـعـقد
مــصـــاحلــة ثـــقــافـــيــة او العــادة
توزيع االدوار او  تـقاسم الكـعكة
من جــديـد. االجــتــمــاع تــكـرر في
اوقات الحـقة ولكن بـصور اخرى

اصغـر واكـثر تـخـصصـا اضـافة
الى بـــروز مــــســـمــــيـــات وروابط
وتــشــكـيـالت جــديـدة عــلى شــكل
مــجـــمــوعــات كـــانت تـــبــحث عن
احلــمـايــة او الـتـمــويل او انـواع
ـســاعـيــهـا في اخــرى من الــدعم 
انشـاء بـنى ثقـافـية جـديـدة.  لكن
ـعـضـلـة هــو ان الـثـقـافـة لـديـنـا ا
كنها التقود نـفسها وبالـتالي ال
قـيـادة مجـتـمعـهـا الثـقـافة لـديـنا
تـعاني ازمة االنـكفـاء على الذات
بعد ان كانت اهم ادوات الـتعبئة
اجلماهيرية وأن حمق السياسة
االمــريــكــيــة اوصــد الــبــاب امــام
مـــحــاوالت تـــشـــخـــيص احلـــالــة
ومـعـاجلتـها قـبل ان تتـحول الى
ازمــة فـــكـــارثــة وهـــو مـــاحتــقق
بـالـضـبط.  ومـاحـصل لـلـمـثـقـف
ـشـارك في االجـتمـاع الثـقافي ا
الــكــبـــيــر االول اواخــر نـــيــســان
2003م انــــــهم بـــــعــــــد شـــــهـــــور
وســنـوات بــداوا يــتـفــرقــون بـ
الـبـلــدان يـحــاولـون الــبـحث عن
بيـئات جـديدة يـتعـاطون (الـبزنز
ـدحـون فيـهـا زعـماء الـثقـافي) 

دول اســتــضـافــتــهم ويـشــتــمـون
زعـــمــــاء الــــعــــراق اجلــــديـــد او
يـنـدمجـوا مع بـنيـات دول اخرى
ا او يـتبـاهون بـأنهم الـرافضـ 
يـــشــهـــده الــعـــراق تــنــاغـــمــا مع
الـــرفض االقــلــيــمـي لــذلك ظــهــر
ـقــاومـة) او مــايـســمى (ثــقـافــة ا
(ثـــقــافـــة الـــرفض) الن ســـلــبـــيــة
ـثـقف الـعـراقي جـعـلـته يـحاكي ا
البيئات االقليمية التي جلا اليها
او اخـــــــتـــــــارهــــــا مـالذا رغم ان
اجلـمـيع يــتـبـاكـون عــلى الـعـراق
لـكن الــنـتــائج مـخــتـلــفـة حــتـمـا
وطـرق الـتـعبـيـر واهـداف الـبـكاء
ايـضا مـختـلفـة اذا استـندنا الى
ازدواجـيـة االهـداف الـتي اشـرنـا

اليها في البداية.
 Èd³  W1dł

 لـقـد ارتـكـبت الـقـوات االمـريـكـية
ــة كـــبــرى وارتــكـب مــئــات جـــر
ة اكـبر ثـقـف الـعـراقيـ جـر ا
النـــهم تـــبــنـــوا اجـــنـــدة الــرفض
والـــيـــأس ولم يـــتم طـــرح خـــيــار
االصالح بـــعــد ان كــانـــوا اكــثــر
ـوافقـ في ـتـفـائـلـ واكـثـر ا ا

الــثالثــ عــام الــتي مــر بــهـا
الــــعــــراق ولــــو في اجلــــانب
العـلنـي فقط كـانـوا يوافـقون
عـلى احلـرب ويـروجـون انـهـا
قـادسـيـة مـقـدسـة ويـوافـقـون
ـة ويـقولـون انـها علـى الهـز
نــصـر عــظـيم لــكــنـهم الــيـوم
يــرفــضـــون من اجل الــرفض.
ـثقف لـشديـد االسف لم يـعد ا
مــرتـبــطـا بــقــضـايــا واهـداف
عـــراقــيـــة كــبــرى مـــنــذ ان فك
االرتــــبــــاط الــــقــــســــري بــــ
منظـومة السلطـة مع منظومة
الـثـقـافـة  لـكن الـسـؤال الـذي
من الـواجب ان يـطـرح الـيوم
هـو مـاذا قدم او يـقـدم النـظام
ـوقـراطي لـلـثقـافـة وماذا الد
ــــكـــــنــــنــــا قــــدمت لـه? وهل 
الــتــفـكــيــر في صــورة مــثـقف
عـــضـــوي ومــثـــقف شـــعــبي
ومــثــقـف لــيــبــرالي ومــثــقف
انـسـانـي يـسـتــطـيع الــتـأقـلم
والــــتــــفــــاعل مع بــــيــــئــــة من
ـفــتـرض انـهـا تـتـغـذى عـلى ا

احلرية.

بغداد
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حصل الـتـدريسي في كـلـية الـهنـدسة
بجامـعة القـادسية الـدكتور عـلي عبد
احلـســ عـلى جــائـزة أفــضل عـرض
لـلـبحـث في مؤتـمـر اسـبـانـيـا الدولي
ــســتــجـدات اخملــتص بــاألبــحــاث وا
تـعلـقة بـالطـاقة الـبديـلة والـنظـيفة. ا
عرض بتقد شاركة في ا وتمثلت ا
بــحث عــلــمي عـن مــفـاعـل مــايــكـروي
إلنتـاج الديزل احلـيوي من الـطحالب
ـايــكـرويـة بــاسـتـخــدام الـدودسـايل ا
ســلــفـونــيك اســيــد كـعــامل مــســاعـد.
ويـهـدف الـبـحث إلى تـصـنيـع مفـاعل
مايـكروي إلنـتاج الـديزل احلـيوي من
ــكن الــطـــحــالب بـــكـــفــاءة عـــالــيـــة 
اســتـخــدامـهــا صـنـاعــيـا فـي الـعـراق
ـياه بـاسـتـخـدام مـحـطـات مـعـاجلـة ا

الثقيلة. 
ـؤتمـر بـضرورة اسـتـخدام واوصى ا
ختلف أنواعها من الطاقة النظيفة 
ـد والـريـاح الـكــتـلـة احلــيـة وطـاقــة ا
والـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة واخلاليـــا
الـــشـــمــســـيــة وخـاليــا الـــوقــود وفق
ـطـروحـة في ـنــظـومـات اجلـديــدة ا ا
ؤتمر.وفي كركوك تمكنت مختبرات ا
كـلـيـة الـعـلـوم في جـامـعـة كركـوك من

تــصـــنــيع الــوسط الــنــاقل لــعــيــنــات
صاب بفايروس كورونا.  ا

ونقل بـيـان تلـقته (الـزمـان) من عمـيد
الـكــلـيـة نـعـمـة عــلي أحـمـد الـقـول إن
األســـاتــذة والــبــاحــثــ في الــكــلــيــة
تــمــكـنــوا من انــتــاج الــوسط الــنـاقل
ــســتـخــدم في نــقل عــيــنـات  VTMا
صاب بفـايروس كورونا واحلفاظ ا
عليـها للـوصول إلى نتـائج مختـبرية
ـنـتج في دقـيـقـة مـبـيـنـاً أن الـوسط ا
الـــكـــلـــيـــة مـــطـــابق لـــلـــمـــواصـــفــات
القياسية). وأضاف أن (هذه اخلطوة
ستساهم في دعم جـهود دائرة صحة
كركـوك في عمـل الفـحوصـات الالزمة
لـلمـصـاب وسـيـستـمـر التـعـاون ب
اجلـهـتـ تـأكـيـداً لـدور اجلـامـعـة في
خــدمـة اجملــتـمع وســعـيــهـا احلــثـيث
لــــدعم جــــهــــود خــــلــــيــــة األزمــــة في

احملافظة). 
اعـــلــنـت جــامـــعــة ديـــالى  عن جنــاح
تـدريـسي بـصــنـاعـة قـنـاع طـبي قـابل
لالسـتخـدام اكثـر من مـرة  فـيمـا اكد
ان عـمـليـة تـصـنـيع القـنـاع  اعـتـمدت
عــلـى مــجــمــوعــة مــواد مــتــوفــرة في
الـسوق الـعـراقيـة . وقـال مـدير اعالم
جـامـعـة ديـالى عـلي الـعـلـكاوي   لــ (

الـزمـان ) امس ان  (  الـتدريـسي في
كـلـية الـهـنـدسـة بجـامـعـة ديـالى علي
مـحـمـد صـالح مـحـمـد كـاظم جنح في
Face Mask تــصـــنــيع قـــنــاع طــبي
للـوقايـة من فـايروس كـورونا في ظل
عــــدم تـــــوفــــــــــــــــر لــــقـــــاح او عالج
ـرض في الـوقت لـلـحـمــايـة من هـذا ا
احلـــالـي). واضـــاف الـــعـــلـــكـــاوي ان
(الــهـدف من عــمـلــيـة انــتـاج االقــنـعـة
ـتــمــيــزة بــقــابــلــيــة االســتــخـدام و ا
التعقيم اكثر من مرة لتوفير احلماية
ـبـاشـر لـرذاذ لـلــوجه من الـتـعــرض ا
الـــســـعــال والـــعــطـــاس لألشـــخــاص
ــشـتــبه بــهم وحـمــايـة الــعـاديــ وا
الـعــامـلـ في اخملــتـبـرات الــصـحـيـة
ـرضــيـة ومــخــتـبــرات الـتــحــلـيـالت ا
والــــعــــامــــلــــ فـي اغــــلب اجملــــاالت

الصحية). 
وب الـعلكـاوي ان ( تصـنيع االقـنعة
جاء بناء على توجهات جامعة ديالى
ـؤســسـات الــصـحــيـة لــلـوقــوف مع ا
ـؤســسـات االخــرى الـسـانــدة لـهـا وا
لــلـحـد من انــتـشــار جـائـحــة كـورونـا
وبإشراف مـباشر من قـبل عميـد كلية
الــهـنــدسـة االســتـاذ الــدكـتــور انـيس

عبدالله كاظم ) .  
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احلـــالــيـــ ال قــيـــمــة لـه) وخــلص الى
ئة وهؤالء الـقول (لقد كان هناك  70بـا
سـيـقـلـبـون كل ذلك فـيا كـاظـمي اسـتـفد
مـن الـنــسـبــة الـكــبــيـرة الــتي  ذكـرتــنـا
بـأقـوالك وسالماً عـلى اجلـميع فـفي ما
تـذكره يـتمـناه ويـدعو الـيه كل حر) من
جــــهــــة اخــــرى اعــــلـن في بــــغــــداد عن
تـاسـيس تـشـكـيل سـيـاسي جـديد حتت
اسـم التيـار الوطني الـعراقي لـلتغـيير.
وقــال احلـزب في بـيـان تـلـقـته(الـزمـان)
امـس انه يـســعى الى تــشــكـيـل جـبــهـة
وطــنــيــة خلــوض االنــتــخــابــات شــرط
وجــود قــانــون مــقــبــول لـالنــتــخــابـات
وقــانــون األحــزاب مـع تــكـلــيـف هــيــئـة
قـضـائـيـة إلدارة األنـتـخـابـات بـاشـراف
ـتـحدة. واوضح ان مـن منـظـمـة األ ا
(اعـــضــاء احلـــزب هم من الــنـــاشــطــ
ن لم ــتـظـاهـرين ونـخـبـة وطـنـيـة  وا
يــشــاركـوا في الــســلـطــة واحـزابــهـا )
مــضـيـفـا انه (تـيـار مــعـارض لـلـسـلـطـة
ـتعـاقبـة منذ بـسبب فـشل احلكـومات ا
عــــام  2003فـي حتـــقــــيق اي مــــنـــجـــز

للشعب العراقي).
ـشــاركـة في  وكــان الــتـيــار قـد رفـض ا

احلـكـومـة التي يـعـتـزم تشـكـيلـهـا وقال
فـي بــيــان (نــحن في الــتــيــار الــوطــني
لــلـتــغـيـيــر لـسـنــا حـزبـا ولــسـنـا طالب
مـناصب وكراسي بل نـحن تيار شعبي
ولــد من رحم مــعــانـاة الــشــعب يــحـمل
رسـالة وطـنيـة سامـية رسـالة الـتغـيير
اجلذري وصوآل لتأسيس دولة عصرية
ذات مــؤسـسـات مــدنـيـة وبــنـظـام حـكم
ـــقـــراطي) مـــضـــيـــفـــا انه رئــــاسي د
كن للتيار الوطني للتغيير السعي (ال
لـدخـول األنتـخـابات إال بـتغـيـير قـانون
االنـتـخابـات وقانـون االزاب مع تكـليف
هــيــئــة قــضــائـيــة الدارة االنــتــخــابـات
ـتـحـدة  بــاشـراف من مــنـظـمــة األ ا
وهــــــذا مــــــانــــــســــــعـى له ونــــــضــــــغط

باجتاهـــــه) .
ـانآ عـميـقآ وتـابع  أن (الـتيـار يؤمن أ
بــأن الطــريق لـلــوصـول الـى الـتــغـيــيـر
ـنـشـود إال بـثـورة سـلـمـيـة احلــقـيـقي ا
ـبـاركة كـبـرى امـتـدادا لـثورة تـشـرين ا
ــا تــقـــدم ; فــإن الـــتــيــار .واســـتــنـــادآ 
الـوطني لـلتـغييـر يرفض رفـضاً قـاطعاً
الــدعــوة الـتي وجــهت له لــلـمــسـاهــمـة
ـشـاركـة في تـشـكـيل حـكـومـة رئيس وا

ـانــآ مــنه بـأن كل ــكـلـف  ا الــوزراء ا
مـاينتج أو يترشح عن منظومة الفساد
واحملــاصــصــة هــو فــاســد وفــاشل في
رحـلـة الـعـصـيـبة حتـقـيق مـتـطـلـبـات ا

ر بها بلدنا اجلريح) . التي 
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ــكـلف مــصـطـفى وقـع رئـيس الـوزراء ا
الــكــاظـمـي امس بـرنــامــجه احلــكـومي
تـمـهـيـدا الرسـالـه مع اسـمـاء الـكـابـيـنة
الـوزارية الى مجـلس النواب الذي من
ــقـرر ان يـعــقـد جـلــسـة خـاصــة بـهـذا ا
ــقـبل فـيـمـا دعـا الــشـان يـوم االثـنـ ا
اخلــــبـــيـــر الـــقـــانـــوني طـــارق حـــرب 
الــكــاظــمـي الى اســتــيــعـاب مــقــاطــعي
االنــــتــــخــــابــــات مــــحـــذرا ايــــاه من ان
حـــكــومـــته حــكـــومــة كـــتل ســيـــاســيــة
ـقـصـد االزكى .وقـال ســتـتـهـاوى امــا ا
حـرب في رسـالة مـوجهـة الى الكـاظمي
تـــلــقــتـــهــا (الــزمــان) امـس (يــامــعــالي
الـكـاظـمي مبـارك حـكومـتك ولـكن عـليك
ــئــة أن تـــســعى  لــرأي واقــوال  70بـــا
الـذين قاطعوا االنتخابات السابقه فإن
ضـمنـتهم فـأن ذلك يعـني اسقـاط الكتل
احلـالـيه من الـسـلـطـة واحلكم  ذلك ان
من انتخبوهم ال تزيد نسبتهم على 30
) مـضــيـفـا ـئــة من عــدد الـنــاخـبــ بــا
(مـبـارك الوزاره يـا كـاظمي واعـتزل كل
شـيء ولــــكن ال تــــنس  ان حــــكـــومــــتك
اجلـديدة حـكومـة انتخـابات وتـتهاوى

ـقـصــد االزكى كل الـغـايـات أمــام هـذا ا
واالهـداف فال قيـمة للـخدمات وال قـيمة
لـألزمات وال قـيـمـة لـلفـسـاد والـسـرقات
ان تـــمــكــنـت من عــدالــة االنـــتــخــابــات
ونـزاهـة االقتـراعـات وجلـبت الـناخـب
ن قاطـعوا سـابقا ودفـعت النـاخبـات 
االنــتـخـابـات هـؤالء الــذين نـسـبـتـهم ال
ـئـة من عــدد الـنـاخـبـ تــقل عن  70بــا
ودفــــعـــتـــهم لـــلـــذهـــاب الى صـــنـــاديق

االقتراع). 
ورأى حـرب أن (ذلك سيـوءدي الى قلب
الـلـعـبة االنـتـخابـيـة والـسلـطـة واحلكم
ــــــئــــــة من فـي بـالدنـــــا  اذ ان 70بـــــــا
قاطع سابقاً لو حضروا وانتخبوا ا
وال يـوجـد تزويـر وتزيـيف في العـملـية
االنــتـخـابـيـة يـعـني ان هـنـالك حـكـومـة
ودولـــــة جــــديــــدة  ويــــبــــقى الــــنــــواب
احلـــاضــرون والــذين انــتـــخــبــوهم في
ــعــارضه الن الــتـغــيــيـر ســيــكـون 70 ا
ــئــة  الـذيـن قـاطــعــوا االنـتــخــابـات بــا

السابقه) .
ــــئــــة الــــذين وتــــابـع  (أمـــا الـ  30بــــا
حــضــروا فــأن نــســبــتــهم قــلــيــلـه جـدا
ان وسـترون انتخابهم لـلحكومة والبر
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حافظة كربالء عام 1975 . باب الشهداء في الروضة احلسينية 
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ـــطـــربــة األردنـــيــة نـــداء شــرارة أن قــررت ا
تـخصّ اجلمهـور يومـياً خالل شهـر رمضان
ـشـروع الـذي ــبـارك بـدعــاء جـديـد وهــو ا ا
ــنــزلي عــمــلت عــلــيه خالل فــتــرة احلــجــر ا
لــتـفـادي إنـتــشـار فـايــروس كـورونـا.و قـامت
بــتــســجـــيل هــذه األدعــيـــة من داخل حــجــر
مــنــزلـهــا في األردن عــبــر الــهــاتف بــحـسب
توفرة ومن ب االدعية اإلمكانيات التقنية ا
الــتي أطــلـقــتــهــا دعــاء بــعــنــوان (أدعــوك يـا
مــوالي) وتــقــول كـلــمــاته(ادعــوك يــا مـوالي
احلـاحـا وحـبـا وتـرضـعـا وخشـيـتـآ ومـهـابـتآ
وبرًا وتـسليمًا بأن جتـعل هذا البالء لنا قربا
مـنك ووصال وصـفـاءآ لـقـوبـنـا وجتـعـلـنـا من
عــــبــــادك الــــذاكــــريـن).ودعــــاء (يــــا قــــاضي
احلــــاجـــات) ويــــقــــول (الــــلـــهـم يـــا قــــاضي
احلـاجات يا مجيب الدعوات يا غافر الزالت
أغفـر لـنا واعـفو عـنا وفـرج همـومنـا واشرح
صـدورنــا وحـقق امـالـنـا وأسـعـد قـلـوبـنـا في
الـدنيـا واالخـره).ودعاء ثـالث بـعنـوان (الـلهم
إني أسـألك) ويــقـول ( الـلـهـم اني أسـألك يـا
رفـيع الـدرجـات يـا مـنـزل الـبـركـات يـا فـاطر
األرضـ والـسـمـاوات أسألـك يا الـله يـا من
ضــجت إلــيك االصــوات بـأصــنــاف الـلــغـات
يـسألـونك احلـاجـات حاجـتي عـلـيك ال تـبخل
عـلي في دار الـبالء اذا نـسـيـني اهل الـدنـيـا
واالهل والـغـربــاء واعـفـوا عــني وال تـأخـذني

.( بذنوبي برحمتك يا ارحم الراحم
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الــتــدريــســيــة الــعــراقــيــة الــقت مــحــاضــرة في ورشــة عــمل
سـتـمر وخـدمة الـكتـرونيـة اقـامتـها الـثالثـاء شعـبة الـتـعلـيم ا
اجملـتمع في كلـية بغـداد للعلـوم االقتصـادية اجلامعـة بعنوان

(مهارات االتصال الفعال).
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مثلة العراقية تلقت امنيات االوساط ا
الـفـنـيـة واالعالمـيـة بـالـصـحـة الـدائـمة
بـعـد ان اعـلنت ان نـتـائج زرع الـعـيـنة
من الـــورم الــذي  اســتــئـــصــاله في
الـعمـليـة اجلـراحيـة التي خـضعت لـها

مؤخرا ورم حميد.
 vHDB  wKŽ w «— U1œ
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ـبـذولـة من قـبل اسـاتـذة رئـيس جـامـعـة بـابل ثـمـن اجلـهـود ا
اجلـامعـة وموظـفيـها لـدعم العـملـية الـتعـليـميـة واالدارية فـيها
ركـز االول من ب 18 جامـعـة عراقـية ا اهـلهـا حلصـد  ا
ـز البـريـطـاني الهـداف التـنـمـية تـدخل ضـمن تـصنـيف الـتـا

تحدة. ستدامة التابع لأل ا ا
 WLEF « dÝU¹
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ـطـرب اإلمـاراتي طـرح أغـنــيـة بـعـنـوان (سُـنّـة احلـيـاة) من ا
ـن بهـجت قـمر أحلـان محـمـود العـسـيلي  نـاثراً كلـمات أ
بـصـوته روح األمل والـتـفـاؤل في لم الـشـمل والـتـواصل بـ
األهل واألحـــبــــة خـــصـــوصـــاً في رمــــضـــان وفي ظل هـــذه
الـظـروف اإلسـتـثـنائـيـة الـتي يـعـيـشـهـا الـعـالم نـتـيـجـة تفـشي

فايروس كورونا.

ثق بـنــفـسك قـبل أن تــثق بـاآلخـرين أغــلق صـفـحـات
ريرة. اضى بذكرياته ا ا

qL(«

ابـدأ حـيـاتك من جـديـد مـع شـخص يـتـوافق مـعك فى
كل شىء .
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اهـتم بـعـمـلك خالل الـفـتــرة الـقـادمـة حـتى تـسـتـطـيع
حتقيق طموحاتك .
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أحـرص على تـنـاول األطـعمـة الـصحـيـة حـتى حتصل
يزة. على لياقة بدنية 
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حــاول أن تــفـــهم الــشــريـك من خالل الــتـــحــدث مــعه
ومراقبة أفعاله ومعرفة هواياته .
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ـا يجـعلك هـنيـة  استـقرار فى حـيـاتك العـاطفـيـة وا
تشعر بالسعادة.رقم احلظ .9
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ـارسة التمارين الريـاضية بانتظام مع احرص على 
اتباع تعليمات الطبيب.

ÊUÞd «

 ســتـكــون بـانــتــظـارك فــرحـة كــبـيــرة. وال تــكن كـثــيـر
االنتقاد.يوم السعد السبت.
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يجب أن تـدرك أخطـائك وحتاول إصالحـها فى أقرب
وقت.

bÝô«

بانتـظارك عقد جديد أوتعاقـد مع شخص يكبرك سنًّا
أوخبرة .رقم احلظ .4
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عـليك تـعديل بـعض اخلـطط خالل الفـترة الـقادمـة.يوم
. السعد االثن
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 ال تزعج احلبـيب بطلباتك التى ال تـنتهي. كن ايجابياً
في تصرفاتك معه.

 u(«
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اكـــتب مـــرادف الـــكــلـــمــات
ادنــاه في الـعــمـود الـوسط
حتــــصل عــــلى الــــكــــلــــمـــة
ـطلوبة : ( وزيـر خارجية ا

عربي):
 1-انهاء
 2-حظ

 3-ينتسب لدولة خليجية
 4-عاصمة عربية
 5-دولة اوربية
 6-مثقفات

ية  7-منظمة عا
 8-دولة عربية
 9-مادة غذائية
 10-مدينة عربية

الباحثـة العراقية نالت شهادة الدكتوراه في العالقات العامة
ــعـنــونـة من كــلـيــة االعالم بـجــامـعــة بـغــداد عن رســالـتــهـا ا
(حــمالت الــتــســويق الــســيــاسي ألعــضــاء مــجــلس الــنـواب
ي ــنـاقـشـة االكـاد الـعـراقي لـعـام  2018 ) وتـرأس جلـنـة ا

باقر موسى جاسم.
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الــشــابــة االردنــيــة حــصــدت اجلــائــزة االولى في مــســابــقــة
(مـوهــبــتي من بــيــتي) في مــجــال االنـاشــيــد االسالمــيـة في
أســبـوعــهـا الـرابع الــتي اعـلــنـتــهـا وزارة الـثــقـافــة االردنـيـة
وحـــصـــدت اجلــائـــزة مـــنــاصـــفـــة مع عـــز الــديـن غــازي عن

النصوص األدبية.

ــمــثل الـــســوري يــشــارك في درامــا رمــضــان هــذا الــعــام ا
ـهرجـي إخراج ـسـلـسل (سـوق احلـريـر) تـألـيف حـنـان ا

ال مجسدا شخصية أسعد. األخوين بسام ومؤمن ا

الـفــنـان الــسـوري حتــدث  لـلــمـرة األولى إلى مــتـابــعـيه بــعـد
انـتشار شـائعة وفـاته  مهنئـا جمهـوره بقدوم شـهر رمضان
ستجد بتوجيه الدعاء إلى وعلق على أزمة فايروس كورونا ا

الله بأن يزيح هذه الغمة.
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نداء شرارة

ـــســــلــــسل إن (رســــالــــة أم هـــارون ا
ـرضـة الـرئــيـسـيـة إنـسـانــيـة فـهي 
تـعــالج الـنــاس بـغض الــنـظـر عن أي
اعـتـبــارات أخـرى).وأوضح حـايك أن
سـلسل يركـز أيضـا على الـتسامح (ا
واالعــتـــدال واالنــفــتــاح وأن الــشــرق
األوسط كان يـوما منـطقـة فيهـا قبول
لـــآلخــر قــبـل أن تــســود تـــفــســيــرات
ـطية لـلمنـطقة من منحـرفة وصورا 
ـتــطـرفـ عـلى ــتـشـددين وا جـانب ا
مـدى الـعـقــود األخـيـرة). وقـال كـاتـبـا
ـسلـسل إن (الـشـخصـيـة الـرئيـسـية ا
فــيه أم هـارون الــتي يــحـمل الــعـمل
الـدرامي اسـمـهــا مـسـتـوحـاة بـشـكل
كبير من قابلة يهـودية حقيقية تدعى
أم جـــان وصـــلت إلى الـــبـــحـــرين من
الـــعــــراق في ثالثــــيـــنــــيـــات الــــقـــرن
ـــــــاضـي).وأفـــــــاد بـــــــيــــــــان إلخالء ا
ــســؤولــيـــة بُث مع احلــلــقــة األولى ا
للمسلسل (أن الشخصيات واألحداث

من وحي اخليال).

أفــــــكــــــار)..وتــــــعــــــارض حــــــمـــــاس
واجلـمـاعـات الـفـلـسـطـيـنـيـة األخـرى
بـشـدة خــطـة الـسالم الـتـي صـاغـتـهـا
إدارة الـــرئــــيس األمـــريـــكي دونـــالـــد
تـرامب.ونـشـرت مـجـمـوعـة مـنـظـمـات
إقــلــيـــمــيــة تــعـــارض الــتــطـــبــيع مع
إســـرائـــيل مـــلـــصـــقـــا عـــلى وســـائل
الـــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعـي يـــــحث
ـــــشـــــاهـــــدين عـــــلـى مـــــقـــــاطـــــعــــة ا
ــســلــسل ــســـلــسل.وقــال كــاتــبــا ا ا
األخـوان الـبـحـريـنـيـان مـحـمـد وعـلي
عـبــد احلـلــيم شـمس فـي تـصـريح إن
ـــســــلـــسل ال يــــحـــمـل أي رســـالـــة (ا
سياسية). وأضـاف محمد أن (الناس
حتدثـوا وحكـموا قـبل أن يشـاهدوا)
وقال (الـرسـالة هـي أساسـا تـتمـحور
سلـم وطباعهم التي حول تعامل ا
تـرتـكــز عـلى احملـبـة وحــسن الـنـوايـا
.(وقـال ـســلــمــ والــسالم مع غــيــر ا
ـتـحـدث الـرسـمي باسم مـازن حايك ا
مــجـمــوعــة إم بي سي الــتي تــعـرض

{ دبي - وكـــاالت - أثـــار مـــســلـــسل
تـلـفـزيـوني يـتـنـاول الـتـحـديـات الـتي
واجـهتـهـا قابـلـة (دايـة) يهـوديـة يتم
بـــثه خالل شـــهــر رمـــضـــان احلــالي
انـتـقـادات وثـنـاء في وقت واحـد.فـقـد
ـسـلـسـل لـلـنـقــد بـاعـتـبـاره تـعــرض ا
محاولة للترويج للتطبيع العربي مع
إسرائيل والثناء لـتطرقه بشكل نادر
ـــنـــطـــقـــة لـــلـــتــــاريخ االجـــتـــمـــاعـي 
اضية أولى اخلليج.وبدأت اجلمعة ا
حـلــقـات مــسـلــسل (أُم هـارون) وهـو
مسلسل تلفزيوني خيالي يدور حول
مـجــتـمع مـتــعـدد الـديــانـات في دولـة
عـربـية خـلـيـجـيـة لم تُـذكر بـاالسم من
ثالثـينـيات وحـتى خـمسـيـنات الـقرن
ــســؤول في حــركــة .ونـــدد ا ــاضي ا
ـقـاومـة اإلسـالمـيـة (حـمـاس) بـاسم ا
سـلسل قـبل عرضه وقال في نعيـم با
تصريح (مسلـسل أم هارون ليس فنا
ـة تـاريـخـية تـطـبيـعـيـا بل هـو جر
عـــــــــدوان ثـــــــــقـــــــــافـي وغـــــــــســـــــــيل
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ـسرح وغـطى نـشـاطه الفـني مـجـاالت ا
والتـلفـزيون والـسيـنمـا واإلذاعة أحبه
ــثال ومـــخـــرجــا ومـــؤلـــفــا الـــنـــاس 
وعــــشـــقـــوا أدواره فـي الـــتـــلــــفـــزيـــون
سرح والسينـما وحفظوا مقاطع ال وا
حتـــصـى مــنـــهـــا وحـــفــظـــنـــا أســـمــاء
الــشــخـصــيــات الــتي مـثــلــهــا مـثــلــمـا
ـــمـــيـــزة ابـــهـــرتـــهم طـــريــــقـــة أدائه ا
وســحــرهم صــوتـه الــبــغــدادي الــدافئ
ميز اجلميل واطربتهم تلقائية أدائه ا
في كل شيء.فـيـما تـظل شـخـصـيته في
مـسرحـيـة النـخـلة واجلـيـران شاخـصة
وهــو يــهـــمس  لـ (ســلــيـــمــة خــاتــون)
ذهـلة تـقابـلـها شـخـصيـة (قـادر بيـك) ا
ــديـنـة فـي مـسـلــسـلي الــذئب وعـيـون ا
ــديــنــة  مع كــبــار والــنــســر وعـــيــون ا

ـمـثـلـ الـعـراقـيـ كـالـفـنـان الـراحل ا
بدري حسون فريد ومـقداد عبد الرضا
وسـامي عـبد احلـمـيد ومـحـسن الـعلي
وعـشـرات الــنـجـوم الى جـانب اعـمـال
سـرحية الـرائعـة كالنـخلـة واجليران ا
ـسرحـيات الـشـعبـية مع وغـيرهـا من ا
واسس الراحل الكبير يوسف العاني 
فرقـا مسـرحيـة شعـبيـة  وكان الراحل
شــوقي يــحــرص دائــمــاً أن يــؤكــد في
مــســـتــهل لـــقــاءاته قـــوله (أنــا كــردي
بغـدادي الـهوى.. وطـني العـراق) وهو
مـا أكــده ايـضـا في فـيــلم وثـائـقي عـنه
عُــرض فـي لــيــلـــة افــتــتـــاح مــهــرجــان
ــسـيـرته اخلــلـيج الـذي احــتـفى به و
ـعـطـاء عام 2013 و شوقي الـفـنـيـة ا
ولد يوم  14من شهر ايار عام 1924م

في بغـداد وارتبط بالـفن بتـشجيع من
أخـيه األكـبـر فـدخل قـسم الـتـمثـيل في
مـعـهــد الـفــنـون اجلـمــيـلـة بــبـغـداد مع
بـداية تـأسيس هـذا القـسم لـكنه هـجر
الـدراســة فـيه بـعــد أربع سـنـوات ومـا
لـــبـث أن عـــاد الـــيه لـــيــــكـــمل دراســـته
ويتخـرج فيه حامالً معه شـهادةً دبلوم
في فن الــتـمــثـيل عـام    1954 وهـكـذا
ســـطــر شـــوقي مـــســيـــرته االبــداعـــيــة
ــنـجـزات مــابـ الـتــألـيف واالخـراج
والــتـمــثــيل وحــتى رحــيــله الــذي كـان
ــمـثــلـ صـدمــة كــبـيــرة لـزمـالئه من ا
وطـلـبــته ومــحـبـيـه في عـمــوم الـعـراق
والـوطن الـعـربي عـادين رحـيـله فـقـدان
الــــــدرامـــــا الحـــــد اهـم اعـــــمــــــدتـــــهـــــا

ومرتكزاتها.
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مـرت فـي الـتـاسع من نــيـسـان اجلـاري  

الــذكـرى اخلــامـســة لـرحـيـل رمـز وهـرم
نجزات في مجال فني قدم العديد من ا
الـــدرامـــا االذاعــيـــة والــتـــلــفـــزيــونـــيــة
ـسـرحيـة فـكـتب واخرج ومـثل فـيـها وا
ـستـوى العربي .انه وبرز جنـمه على ا
الـرائـد الـراحل خـلـيل شـوقي فـفي مـثل
هــذا الـشـهــر وحتـديـدا فـي الـتـاسع من
نيـسان  2015ودعـته االوساط الـفـنـية
والـثقـافيـة في مديـنة الهـاي الهـولنـدية
التي اعـلـنت عن رحيل االسـطورة  عن
عـمر  91عـامـا في احـد مـستـشـفـيـاتـها
الـتي كان يـقـيم فـيهـا مـنذ  19عـاما مع
مثل  تاركا ارثا اسرته  رحل شيخ ا
سرحية ثرا من االعمال التلفزيونية وا

مازالـت حاضـرة بل ستـبـقى في ذاكرة
العائلة العراقية وستبقى اعماله مادة
بفن االداء والتـمثيل تـدرس في معاهد
وكـلـيـات الــفـنـون اجلـمــيـلـة وحتـديـدا
ـســرح  وسـتــبـقى قـسم الــسـيــنـمــا وا
اعـمـاله مـادة يـختـارهـا الـبـاحـثون في
اطاريحـهم لنيل الـشهادات العـليا بفن

تقن. االداء العفوي والتمثيل ا
 ويـعـد شـوقي قـامـة عـالـيـة من قـامـات
الـفن الـعـربي وصـاحب مـسـيـرة فـنـية
اسـتـثنـائـية قـدم لـلـمسـرح والـسيـنـما
والــتــلــفــزيــون واالذاعـة اعــمــاال ظــلت
راسـخـة في الـذاكـرة الـشعـبـيـة لـلـناس
وهـو ومن ثم الـذاكـرة الـفـنـيـة لـلـعـراق
ـعنى الـكلـمـة فقـد جمع فـنان شـامل 
بــ الــتــألــيف واإلخــراج والــتــمــثــيل

بغداد
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ان الــرمـوز والــعالمـات هي أشــكـال تــتـخــذهـا بــعض األقـوام والــشـعــوب مـنـذ
ة  كاشارة للداللة على ديانتها أو اصولها أو الهها الرئيسي. العصور القد
والتــزال مـعـظم الــشـعـوب فـي الـعـالم تــهـتم في رمــوزهـا الـديــنـيـة اواالثــنـيـة أو

التاريخية   وبعضها استمرت في التأثير وان اختلفت دالالتها الشعبية.
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- أهم رموزها.
سماة جنمة "داود" أي الـنجمة التي اتخذها  1-الـنجمة السداسيـة الزوايا . ا
ـيالد . ويـذكر ان ـلك داود الذي عـاش في بـدايـة األلف األول قبل ا الـنـبي أو ا
ـلك داود هــذا الــرمــز كــان مـوجــودا اذ كــانت تــســمى (جنــمــة احلظ ) وقــام ا

برسمها على درعه كفأل حسن .وعادة تلون باللون األزرق  لون السماء.
ـنورة) وهـو الشـمعـدان السـباعي وهـو الشـمعـدان ذو سبـعة 2-مـينـوراه أي (ا

شمعات تكون فيه الشمعة الوسطى أكبر من االخريات.
3-كـباه أو (قبة) وهي قبعة صـغيرة تغطي اجلمجـمة وسط الرأس ترسم عليها

عادة جنمة داود وتكون غالبا باللون االسود .
فضلة عند اليهود  . 4- جاي أو الرقم 18 باللفظ العبري وهو من األرقام ا
 5-مـيـزوزة  هي عـبـارة عن كـيس صـغـيـر مـزركش يـصـنع مـن قـماش بـسـيط
ـثل تـقـلــيـدا لـلــداللـة عـلى شـدة يــعـلق بـقـرب الــبـاب الـرئــيـسي من الـداخـل  و

ان. اإل
 6-الـهامسـا  وهي على شكل "كـف اليد" وتدل عـلى األسفار اخلـمسة األولى

. سماة التوراة في العهد القد وا
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-أهم الرموز.
 1-الـصـلـيب : يـذكر الـصـلـيب دومـا  أو يوضـع كرمـز في الـكـنـائس واالديرة

كاتب اخلاصة. شاريع وا والبيوت واحيانا في ا
سـيحيون االوائل يالديـة الثالثة األولى اسـتخدم ا  2-الـسمكـة : في القرون ا

شكل السمكة للتعرف على بعضهم أيام االضطهاد  .
 3-احلـمـامة  : تـمـثل احلـمامـة  أوال الـروح القـدس   عـندمـا ظـهرت بـاشـعاع
ـعمـدان في نـهر ـسيح(عـلـيه الـسالم) حيـنـما كـان يـعمـده يـوحنـا ا فـوق رأس ا
ـنـقارهـا غصن أخـضـر من الزيـتون االردن   كـمـا ترمـز ايضـا إلى احلـياة و
قـادمـة إلى نـوح(ع)  بـعـد إنـتـهـاء الـطـوفـان   وايـضـا تـرمـز إلى الـسـالم الذي

سيحيون  . يدعوا له ا
ـسـيح واقـفــا امـام خـرافه وعـلى كـتـفه حـمال  4-الـراعـي الـصـالح  : يـصـور ا

صغيرا   رمزا إلى رعايته لشعبه .
ـسـيـح ـسـيـحـيـة لـذلك فـإن اغـلـب ا  5-الـبـيـضـة : تـعـد الـبـيـضـة من رمـوز ا
يـصبـغـون البـيض بألـوان متـعـددة في عيـد القـيامـة. حيـث تمـثل البـيضـة وجود

سيح في القبر بعد موته ومن ثم قيامته في اليوم الثالث  . ا
سيح (ع) بالـيونانـية وهما(كـريستوس)  6-احلـرفان االوالن من اسم يسـوع ا

وأول من استخدم هذا الرمز هو القيصر قسطنط  .
7-احلرف األول واألخير من االبجدية اليونانية وهما( الفا
ـســيح هـو األول واألخــيـر واومــيـكــا ) وهـذا يــعــني ان ا

الذي سيأتي في آخر الزمان أي (اخمللص).
رساة ـرساة : وهو شكل يرمز للوجود الدائم ألن ا 8-ا

ا رمزا لالمن واألمان  . اعتبرت فد
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سلسل (أم هارون) لصق الترويجي  ا

اللهم عافني في روحي وفي جسدي وفي قلبي
وفي بدنـي وفي صحـتي وفي قـوتي وعـافني
فـي دنيـاي وآخرتي. الـلـهم إني أعوذ بك من
عـقــوق األبـنــاء ومن قـطــيـعــة األقـربـاء ومن

جفوة األحياء ومن تغير األصدقاء.
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كـسرات خالل تـنـاول ا
الــشـــهــر الــفــضــيل له
فـوائد عـدة فهي تـعمل
عـــلى تــنـــظــيـم مــعــدل
الــــســــكــــر فـي الــــدم وهــــنــــا تــــأتي
ضــرورتــهــا في رمــضــان حــيـث يــحـدث
. عظم الصائم تـغيير في النظام الـغذائي 
ـكــسـرات بــوجـود األلــيـاف  فــأنـهـا ولــتـمــتع ا
بـالتـالي تسـهل عمـلية الـهضم  كـما تـمد اجلسم
بـالـطـاقـة طـوال فـتـرة الـصـيام..وفـضال عـلى ذلك
فـــانـــهــا تـــقـــلل من اإلصـــابــة بـــأمـــراض الـــقــلب
ـئـة و والـشــرايـ بـنـسـبـة قـد تـصل إلى  40 بــا
تـعـمل عـلى خفض نـسـبة الـكـولسـتـرول في الدم.
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{ كـراكـاس (أ ف ب) - يـحمـل إيـفـانو
ـذيـاغ ويـبـدأ بـالـغـنـاء حتت شـرفـات ا
سكـان حي في كـراكـاس مـبـادرا إلـيهم
ألنهم عاجزون عن مغادرة منازلهم في

زمن كورونا.
ويقـول إيـفـانـو بـيـتـشاردو ( 35عـاما)
معـتـمرا قـبـعة (إنه ألمـر جـميل عـنـدما
يـبــدأ سـكـان الــعـاصــمـة الـفــنـزويــلـيـة
يـطـلون بـرؤوسـهم مـن عـلى الـشـرفات

عرفة من أين يأتي الغناء).
ويضع إيـفانـو الذي ال تـفارق الـبسـمة
وجهه أجـهزة الصـوت على الـرصيف
ـسـجلـة مـسبـقا وسـيقى ا ليـبدأ بـث ا
ويرافقها بصـوته وبالرقص على مدى

 45دقيقة. وهو يختار أغاني من
ــــوســـيـــقـي الـــفـــنــــزويـــلي الـــتـــراث ا
ــبـادرة سـكـان الـواسع.وقـد اعــجـبت ا
حي كولـيـنـاس دي بـيلـو مـونـتي الذي
ـتـوسطـة في جـنوب تسـكـنه الطـبـقة ا

شرق كـراكاس حـيث راح يغـني بعض
ظــهــر أحــد األيـــام. يــســتــمـع فــيــلــمــر
غونـزاليـس وهو مـوظف شـركة تـأم
يـبـلغ الـتـاسـعة والـثـالثـ إلى إيـفـانو
من شرفـته ويـقـول (يـشعـر الـكـثـير من
األشـــخـــاص بـــالــضـــيـق ويـــصـــابــون
بـاالكـتـئـاب إال ان زيــارة إيـفـانـو تـرفع

عنويات).. ا
ويقول إيفـانو الكآبـة والعزلة تـسببان
الضغط النفسي. وهو يغني بالتناوب
مع شريـكـته لـيـونيال ويـريـد أن يـشكل
مـتـنـفـسـا لــلـنـاس.وتـبـدأ هـذه احملـطـة
ـا ـوسـيـقـيـة وتـنــتـهي عـلى أغـنـيـة ا ا
يـانيـرا الـتي يـعـتـبـرهـا الـفـنـزويـلـيون
نـشـيــدهم غـيــر الـرسـمي.وفي كــلـمـات

األغـــــنــــــيـــــة الــــــتي
يـؤديــهــا إيــفــانـو
أحب وأضـــــــحك

أغني وأحلم.
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هـل كان ذلك الـزمن الـهـاد شـهرَ عـسل طـويلَ االمـد عـاشته
الــعالقـة بـ احلـكــومـة الـعـراقـيــة في بـغـداد وحـكــومـة اقـلـيم
كــردسـتـان  ويــشـارف الـيــوم عـلى الــنـهـايــة لـتـعــود الـعالقـة
مـتشـنـجة مـتذبـذبة تـعلـو فيـهـا اصوات االتـهامـات وجمـيعـها
ـوازنات وبـدرجة أقل تـدور حـول الثـروة النـفطـيـة واالموال وا

تنازع عليها? ناطق ا ما يسمى ا
ــا أضــيـف لــلــوضع الــقــلِق تـــعــدديــة مــحــاوالت تــشــكــيل ر
احلـكـومـات التي تـقـضي نـحـبهـا قـبل والدة الـتكـلـيف والـيوم
مــحـاولـة جــديـدة لـقـيــام حـكـومــة مـؤقـتــة سـتـصــطـدم بـحـدود
وحـواجـز ال تزال قـائـمة بـ بـغداد واربـيل برغـم كل ما يـقال

عن التقارب واالحتاد والتفاهم والتعاون.
الى مــتى ســيــظل هــذا احلــال  تــفـتـح اربـيـل عـيــنــيــهــا عـلى
سـعـتهـمـا وحتبـس أنفـاسـها في انـتـظار حـلـيف أو صديق أو
من رائـحـة احلـلـفاء لـهـا يـتم تـكلـيـفه بـالـوزارة العـراقـيـة لكي

تعثرة ب بغداد واالقليم ? تعطلة أو ا راكب ا تسير ا
 ال أحـد يـسـتـطــيع جتـاهل واقع حـقـيـقي تـتـمـثل فـيه رؤيـتـان
ـلفات االسـاسية مـتعارضـتان في الـنظر لـلتعـاطي العام مع ا
لـلـعراق وال تـوجـد حلـول جديـة بل ال تـوجد خـطـوات تنـطلق
من مـصالح بالد موحدة احتادية سـمها ما شئت اال انها في

النهاية حتمل العنوان العراقي . 
إنّ كـل مـا يـجـري الـتـعـامل من خالله وبه وعـبـره وألجـله هـو
الـتـوافـقـات احلـزبـية وغـالـبـاً الـشـخـصيـة أيـضـاً لـدفع عـجـلة
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الى أمـام خـطـوة أو بـضع خـطـوات بدل
الـركود أو الـنكـوص أو ربّمـا االنهيـار كمـا كان األمـر متـوقعاً

أكثر من مرّة .
كن أن تكون هناك عالقة صحيحة ب بغداد واربيل  كـيف 
ستنبط من الصورة العميقة التي تتحرك ما وراء ? اجلـواب ا
الــصـــورة الــظــاهـــرة هــو انّ ال مــجــال لـــقــيــام تــلـك الــعالقــة
الـصحيحة حتت ظـروف التعامالت السـياسية اجلارية اآلن .
ذلك انّ ثـمة مواضعات وهياكل ومجسّمات ومعلبات سياسية
حتـتمي بتـراكمات من الـتاريخ الذي ال يـحيل الى طريـق الثقة

 ال تزال ترسخ وجودها الثقيل على الواقع . 
والـــســــبب اآلخـــر وراء اســـتـــحـــالــــة اقـــامـــة عالقـــة االحتـــاد
االنـدماجي الكامل هـو انّ لكل طرف راعياً خـارجياً  ال يتيح
ألي بـديل عراقي أن يـكون الـسبـيل إليجـاد احللـول . ويعجب
ـراقب كـيف انـهم  جـمـيـعاً ال يـذهـبـون الى قـرارات احلـاجة ا
احملـلية للبقاء والنمو واالستمرار من دون تقد رجل وتأخير
أخـرى ماداموا يـدركون انّ العـوامل اخلارجيـة قد تتـغير في

يوم ما .

ــعــظم  في ظـرف نــسـتــقــبل هـذه الــســنـة شــهـر رمــضـان ا
اســـتــثــنـــائي في ظل الـــشــوط الــثـــاني من حــالـــة الــطــوار
الــصـحــيـة ألنــهـا هـي الـفــتـرة احلــاسـمــة في االنـتــصـار أو
واجهة للقضـاء على تفشي فيروس كورونا اخلـسران في ا
ألنــنـا النــريـد تــسـجـيـل إصـابـات فـي الـدقـائـق األخـيـرة  أو

إضافة أشواط إضافية. 
خالل شـهر رمـضان لهـذه السـنة ستـختـفي عادات وتقـاليد
كـانت مــألـوفـة  مـنـهـا الـسـهـر لـيال في الـسـاحـات الـعـامـة 
ــقــاهي ولــعب الــبــاتــشي وأوراق الــلــعب  واجلــلــوس فـي ا
وظـهـور حـلبـات لـلـمالكمـة قـبل االفـطار إال أنـه بعـد االفـطار
ســـتــظــهــر فـي أوســاط األســر  بــؤر جـــديــدة من اخلالفــات
االجـتـمـاعـيـة  لـكـون هـذه األسـر تـعـاني من تـبـعـات الـسـكن
االجـتـمـاعي الضّـيق وحتـتـاج باسـتـمرار إلـى فسـحـة بعض

شاحنات.  أفرادها للتخفيف من تداعيات ا
وســتـغـيب الـزيــارات الـعـائـلــيـة لـتـبــادل االحـتـفـال بــلـحـظـات
االفـطار خالل شهر رمضان  كما سيـختفي الطبال والنفار
ـدخـنون  واالفـطـار اجلـماعي ومـوائـد احملسـنـ ويـغيب ا
وتـخـتفي أيـضا ـدمـنون من الـسـاحات ومـقـاهي الشـيـشة وا
ـواعـيـد الـغـرامـيـة عـلى الـكـورنـيش ظـاهـرة الـبــصـبـصـة وا

ظلمة.  والشوارع ا
ـا تظهر عادات جديـدة في األلفة العائلـية عبر التسامح ور
وتـختفي بصـفة نهائيـة الطقوس الـغريبة ويكـون هذا الشهر
أكــثــر عــودة لـــلــذات وخــشــوعــا في الــعــبــادات مع احلــجــر
الــصــحي  وأيــضــا ســيــكــون  شــهــرا  لــلــتـفــ فـي إعـداد
نزلية الطازجة بدل التي كان يتم شراؤها جاهزة الوجبات ا

من األسواق.
فـي ظـروف احلــجــر الــصــحي كل واحــد يــتــابع اآلخــر في
ـلل قـد تـسـرب إليه صـمت  وكل واحـد قـد يـكـون الـيـأس وا
مع االعـالن عن تمديد مدة الـطوار الصحـية  حيث صرنا
نـبالغ في الـتعـقيم أكـثر من الالزم  ونـنام أكـثر من الالزم 
وصـرنا أيضا كسالء أكثر من الالزم  نأكل ونستهلك  وال
ة والسلبية. نحاول أن نغير سلوكنا ونغير من عاداتنا القد
ــة  فـفــيـروس من لـم يـغــيـر ســلـوكه الــيـومـي وعـادته الــقـد
كـورونا عـاجال أم آجال سيـغيـر كل السـلوكـات وتصـبح لنا
ــا نــحــتـــاجه لــلــضــرورة  حــتى عــادات جــديـــدة نــكــتــفي 
اســتـعـمـال الــهـواتف الـذكـيــة واالدمـان عـلـيــهـا من شـأنه أن
لل  فالـضغط على صفـحته من غير بـوصلة يقودك يـجلب ا

إلى معارك اليأس القاتل .
مـا الـذي يـنـبـغي أن نـفـكـر فـيه مـن اآلن لـتـفـادي الـيأس دون
حـوادث واصـطـدامـات مع احلائط  ومـع الهـواتف احملـمـولة
ومع احلـسابات البنكية  ومع شراء احلاجيات اليومية التي
حتــتـاج إلى مـصـاريف  وصـبـر أيــوب في عـالم يـتـجـدد في

عزلته.
نـحن في عزلـة عن العـالم ونتـهيـأ لعـالم جديـد في القرن 21
نـبـنـي فـيه عـزلـتـنـا بـتـأن لـنـخــرج بـعـدهـا من شـرنـقـتـنـا إلى
صــفـاء الــسـمــاء ونـغــمس بـيــاضـنــا في زرقــتـهــا  بـبــهـجـة
روحـانيـة قـلمـا تتـكرر  إال في مـقامـات االوليـاء والصـاحل
بـ رؤى جلة الـدوالي وسكون زوايـا الدروب العـتيقـة.  لهذا
ي – فـاإلنـسـانـيـة سـتـولد والدة جـديـدة يـنـتـظـرهـا نـظـام عا
ا يـظـهر اقـتـصـادي- جديـد إنه في قـيد الـتـشـكل اآلن  ور
بـعد أن يـنجـلي الوبـاء ألنه مطـروح منـذ سنـوات علـى طاولة
مــراكـز الـبـحـوث والــدراسـات الـتي  سـتــحـاول الـكـشف عن
مــرتــكــزاتـه وحتــديــد مالمــحه .  بــخالصــة إنــنــا في طــريق
ـكن  ولـكـنـه تـغـيـير الـتـغـيـيـر  هل نـقـول نـحـو األفـضل ? 
المـجـال فـيه لـلـكـسل واالتـكـال على
اآلخـــر  إنـه فـــرصـــة االنـــســـانـــيـــة
لــلــعــودة إلى اســتــثــمــار وتــصـنــيع

منتوجاتها احمللية.
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{ مــــومـــبـــاي  –وكـــاالت  –غــــيب
ـوت  جنم بـوليـوود عرفـان خان ا
ــشــاركــته في ــيــا  ـــعــروف عــا ا
ـــتــشــرد) ــلــيـــونــيــر ا فـــيــلـــمي (ا
و(الـــعــالم اجلـــوراسي) عن عــمــر
يـــنــاهــز  53عـــامــا.وقـــالت وكــالــة
أعـماله إنه توفي في مستشفى في
مـــــديـــــنــــة مـــــومــــبـــــاي في غــــرب
مـثل الهندي قد كتب الـهند.وكان ا
تــغـريـدة في عـام  2018قــال فـيـهـا
إن( فــحـصـا طـبـيــا أظـهـر إصـابـته
بـــورم في الــغــدد الـــصــمــاء وهــو
مــرض نـادر يـصـيب اخلاليـا الـتي
تـــفــرز الـــهــرمـــونــات إلـى مــجــرى
الــــدم.وقــــد أجــــريت لـه بـــعــــد ذلك
جـراحـة في مـستـشـفى بـالعـاصـمة
الـبـريـطـانـية لـنـدن).وبـعـد شـهرين
مـن إعالنـه عن إصــــابـــــته نــــشــــر
خــطـابـا مـفـتــوحـا عن جتـربـته مع
عـالج السـرطان متـحدثـا عن شدة
األلـم وعــــــــــدم الـــــــــيــــــــــقــــــــــ في
حـــيــاته.وجــذبت الــرســالــة دعــمــا
واسـع الـــنـــطــــاق من عـــشــــاقه في
جــمــيـع أنـحــاء الــعــالم. وجــاء في
بـــيــان لــوكــالــة األعــمــال أن خــان:

(انـتقل إلى السمـاء محاطا باحلب
ووسـط أفـراد أســرته الــتي كــانت
أكــثــر مــا يــعــتــني به تــاركــا إرثـا
حـقيقـيا خاصـا به ونحن ندعو له
ونــأمل أنه اآلن في سالم). وسـارع
جنـوم بوليـوود والسيـاسيون إلى
رثــــائه عـــبــــر وســـائل الــــتـــواصل
االجـتـمـاعي. وقـال النـجم الـشـهـير
أمـيتاب بـيتشـان الذي شارك خان
في فيلم بيكو  إن (األخير: موهبة
غـــيــر مــعــقــولــة وزمــيل عــطــوف
ومــســاهم غـزيــر اإلنـتــاج في عـالم
الـسـيـنمـا. لـقد تـرك فـراغا كـبـيرا).
ـمــثـلـة رافـيــنـا تـانـدون ونــشـرت ا
ــمـثل تــغـريــدة تـقــول فـيــهـا إن (ا
تازا الـراحل كـان جنمـا رائعـا و
وإنـسانـا جميال). وتـصدرت موقع
تـويـتر في الـهـند الـتـغريـدات التي
حتـــدثت عـن وفــاتـه والــتـي أثــنى
كــثـيــر مـنـهــا عـلى مـوهــبـته. وفـاز
خان في عام  2013بـجائزة الفيلم
الــوطـنــيـة في الـهــنـد عن دوره في
بــان ســيــنـغ تــومــار  الــذي يـروي
حــكـايــة ر يـاضي مــشـهــور أصـبح

قاطع طريق.

بـاسم ابودان. وتقـام هذه الشـعائر
تـقليديا في الـتصدي لكوارث شتى
بـيـنـهـا اجلفـاف ومـواسم احلـصاد
الـســيـئـة والـفـيـضـانـات ويـجـتـمع
ـئــات أو اآلالف عـادة. لـكن فــيـهــا ا
ـــرة دعي حـــشـــد هــزيل فـي هــذه ا
لـلمشاركة التـزاما بحظر أي جتمع
ألكـثر من خمس شخصا في إطار

جهود تطويق وباء كوفيد-.19
وقد تخطت ساحل العاج في األيام
ـــاضـــيـــة عـــتـــبـــة األلـف إصـــابــة ا
بـــالــفــيــروس مع  14حـــالــة وفــاة.
ويـضم هـذا الـبـلـد اإلفـريـقـي مـئات
ــلـوك والـزعـمـاء الـتــقـلـيـديـ في ا
إطـار تــنـظـيم اجـتـمـاعي عـائـد إلى
احلـقبـة االستـعمـارية. وتـعمل هذه
ــوازاة ــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة  ا

األسس السياسية في البالد.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ كــريـنــجـابــو- (أ ف ب): يـبــتـهل
مــلك مــنـطــقـة ســانـوي في جــنـوب
شـرق ساحل العاج ويناجي أرواح
األجـــداد مـــعــوال عـــلى الـــطـــقــوس
الـتـقلـيـدية إلبـعـاد فيـروس كـورونا
ـلكـته مع احـترامه ـسـتجـد عن  ا
فـي الـوقت ذاتـه اجـراءات احــتـواء
الـوباء.  فرغم احتـرامه التوصيات
لك ـعمول بها يـعتمد ا الـصحية ا
الـتـقـلـيـدي أمـون نـدوفـو في أيـضا
ــوروثــة عــبــر ــمــارســـات ا عـــلى ا
األجـيال لـتطـويق تفـشي الـفيروس
ــلـكـته الـتي يــتـبع لـهـا ثالثـة في 
مـاليـــ شـــخص أكـــثـــريـــتـــهم في
سـاحل العاج مع حـضور أيضا في

غانا اجملاورة.
وتـعقم نـساء بـلبـاس أبيض الدارة
ـزيج خـاص ـلـكـيـة عـبـر رشـهـا  ا
عـلى وقع موسـيقى تقـليديـة تعرف

ـتـعددة فـيـهـا فـيـرمـيـر لـوحـته ا
الطبقة.

وقــد عــدّل الــرســام عــلى ســبـيل
ــثـال تــكــوين الــلــوحــة مــعـدال ا
وضــعـيـة األذن وأعــلى الـوشـاح
والـرقبـة واسـتـخدم مـواد أولـية
من الـعـالم أجـمع بـينـهـا صـبـغة
الزورديــــــة طـــــبــــــيــــــعـــــيــــــة من
أفـــغـــانـــســـتـــان كـــانت في تـــلك

احلقبة (أغلى من الذهب).
وأوضح مـتـحف مـاوريـتـهـاوس
أن اللؤلؤة ليست سوى (خدعة)
ـــســات بـــصــريـــة مــؤلـــفــة من (
شــفـافــة أو غـامـضــة من الـطالء

األبيض).
غير أن البحوث لم تكشف هوية
الفـتـاة كمـا لم حتسم مـسألـة ما
إذا كــانت شـخــصـا حـقــيـقـيـا أم
أنـهــا من نـسج مـخـيـلـة الـرسـام

يوهانس فيرمير.

ســـتــار أخـــضـــر في اخلـــلــفـــيــة
الفـارغة ظاهـريا لـلوحة الـعائدة
ــــا يــــشــــبه إلـى ســــنـــة  1665 
(نسـيجا مـطويـا) محي أثره في

النهاية على مر القرو
ـتـحف في بـيـان إن هـذه وقـال ا
الـنتـائج (تـعطي حملـة عن لـوحة
ـا كان المح إنـسانـيـة أكثـر 

يُعتقد سابقا).
ــا أُعـــجب الـــبـــاحـــثــون ولـــطـــا
بـــالـــلـــوحـــة الـــتي تـــمـــثـل هــذه
الـشــابـة ذات الـنظـرة الـغامـضة
مع ربـطــة زرقـاء وصـفـراء حـول
شــعــرهــا وقــرط من الــلــؤلـؤ في

أذنها.
وأضـــاء الــفـــحص الــذي أجــراه
فريق دولي من الـعلـماء اعـتبارا
عـلى من شــبــاط/فـبــرايـر  2018 
عنـاصر جديـدة بشأن اسـتخدام
األصـبـاغ والـطـريـقـة التـي أجنز

{ الهــــاي- (أ ف ب): كـــــشـــــفت
بــحـــوث جـــديـــدة أجــريـت عــلى
لــــوحـــة (الـــفــــتـــاة ذات الـــقـــرط
الــــلـــــؤلــــؤي) إحـــــدى أشــــهــــر
الــلـوحــات في الـعــالم عــنـاصـر
جديدة تـعطيهـا بعدا (إنـسانيا)
أكــثــر رغم أن هــويــة الــفــتــاة ال
تحف تزال لغزا على ما أعلن ا
الـهــولــنـدي الــذي يــضم الــعـمل

الثالثاء.
وأوضح مـتـحف مـاوريـتـهـاوس
الـــواقع فـي مـــديـــنـــة الهـــاي أن
الــفــحـص الــعــلـــمي وهــو األول
الـذي خـضــعت له هـذه الـتـحـفـة
ـعـلم الـرسم الـهـولـندي الـفـنـيـة 
يــوهــانس فــيــرمــيــر مــنـذ 1994
كــشـف وجــود رمــوش صــغــيـرة
غيـر مرئيـة بالعـ اجملردة على

عيني الشابة.
كـمــا أثــبـتـت الـفــحــوص وجـود
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{ واشنطن- (أ ف ب): نشر البنتاغون
رسـمـيا ثالثـة مـشـاهد صـورهـا طـيارون
في سالح الـبـحريـة األمـيركـيـة تظـهـر ما
يـــبـــدو أنــهـــا أجـــســـام طــائـــرة غـــريـــبــة
صـادفــوهــا خالل طــلــعـات جــويــة. وقـد
ـشـاهد الـثالثـة بـاألبيض الـتـقطت هـذه ا
واألســود أحــدهــا في تــشــرين الــثــاني
ـتبـقـيـان فـي كـانون  2004 والـثـانـيـان ا
ــشـــاهــد الـــثـــاني 2015 وكـــانت هـــذه ا
متداولـة أصال بعدما نشرتها خصوصا
ـز .  وأوضـحت صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
وزارة الدفـاع األميركيـة االثن في بيان
أنــــهــــا قـــررت أن تــــبث رســــمـــيــــا هـــذه
ـا يبدد أي فـكرة مغـلوطة التسـجيالت 
ـشاهـد التي لـدى العـامة بـشأن صـحة ا
جــرى نـشــرهـا أو حــيــال إمـكــان وجـود
صـور إضـافيـة أم ال. وأشار الـبـنتـاغون
ـسـجــلـة في إلى أن الــظـاهــرة اجلـويــة ا
الـــفـــيــديـــوهـــات ال تـــزال حتـــمل صـــفــة
ـــكن في أحــد +مــجــهـــولــة الـــهــويــة. و
ـشـاهــد رؤيـة جـسم مـسـتــطـيل يـتـنـقل ا
بسرعـة ثم يسرّع حركته بصورة مباغتة
ويـخـتـفي إلى الــيـسـار بـعـد ثـوان قـلـيـلـة
عـــلـى رصــده مـن جـــانب أحـــد أجـــهــزة
االستشـعار في الـطائرة الـتابـعة لسالح

البحرية األميركية. 
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بـاشـر اجملـلس األعـلى لـتـنـظـيم
اإلعـالم في مـــصـــر مـــعـــايـــنـــة
مـــخــالـــفــات بـــرامج وإعالنــات
ـــا في ذلك شـــهـــر رمــــضـــان 
بـرنــامج رامـز مـجـنـون رسـمي
والـــذي يـــقــدمـه الــفـــنـــان رامــز
جالل. فــيــمـــا يــواصل الــنــائب
الـعــام حتـقــيـقــاته مع الـفــنـانـة
ـقدم ـصري فـي البالغ ا سـما ا
من اإلعالمـيــة ريـهـام الــسـعـيـد
بــنـــشـــر مــقـــطع فـــيــديـــو عــلى
حسـابهـا الشـخصي يـحث على
الفـجور والفـسق حيث واجهت
ــتـــهــمــة بــادلــة من الــنــيــابــة ا
ــصـورة عــلى مـواقع ــقـاطع ا ا
الـتـواصل االحـتـمـاعي الـتـابـعة
لـها وهي تـرتـدي مالبس مخـلة
بـاحلـيـاء الـعـام واسـتـعـراضـها
جسـدها وحتـريض مشـاهديـها
عـلى التـقاط صـور وتسـجيالت
لهـا مـسـتـجـيـبـة الى مـا يـطـلبه
البس هـــؤالء مـن الـــظـــهــــور 
مـعـيــنـة وامـام تـلـك االتـهـامـات
ـصـري الـتـهـمـة وجــهت سـمـا ا
ـسـلـم الى جـمـاعـة االخوان ا
باختـراق حسابها عـبر جلانهم
االلـكـتـرونـيـة وبث تـلـك الـصور
لــتـــشـــويه صـــورتــهـــا بـــســبب
عادي لهم كما اتهمت موقفها ا
اشـخاصـاً معـادي لـها مـشيرة
الى اإلعالمــيــة ريــهــام ســعــيــد
بـسـرقـة هـاتـفـهـا الـذي يـحـتوي
شـاهد ونشـرها تلك على تـلك ا
الــصـور عـلى مــواقع الـتـواصل
االجــتـمــاعي من نـاحــيـة أخـرى
طـالبت األمـانة الـعامـة للـصحة
الــنـــفــســيـــة الــتــابـــعــة لــوزارة
الــصـحـة والـســكـان من الـنـائب
الـــعــام بـــفــتـح حتــقـــيق عــاجل
ـا يـتـضـمنه والـتـدخل الـفوري 
الــبـرنـامج من مــشـاهـد تـعـذيب
وتــلـــذذ يـــكــهـــربـــة الــضـــيــوف
ـا والــعـنف والـتـنـمـر ضـدهم 
يسئ لـلذوق الـعام ويـتنافى مع
ـبـاد الرئـيـسيـة لـلصـحة كل ا
الــنـفـسـيـة وقـال جـمـال شـوقي
رئيس جلنة الشكاوى باجمللس
لـــصـــحــيـــفـــة الـــيـــوم الــســـابع
ـصــريـة ش إنــهم يـنــاقـشـون ا
اخملـــالــفــات اجلــســـيــمــة الــتي
ــقــالب رامــز شــابت بــرنــامج ا
مجنـون رسمي. وتلـقى برنامج
رامز جالل وابال من االنتقادات
بعد إذاعة أولى حلقاته في أول
أيــام شــهـر رمــضــان. وتــتــكـرر
الحظات سـنويا ضـد برنامج ا
رامــز اال ان احــدا لم يـــســتــطع

محاسبته . 
وسط كـالم عن مـــــعـــــلـــــومــــات
لــلـضــيــوف قــبل احلــضـور عن
طـــبـــيـــعـــة الــبـــرنـــامج من دون
تفاصيل االمر الـذي ينفيه رامز

مــطــلــقــا  وتــضــمــنـت احلــلــقـة
األولـى الـتي اسـتـضــاف فـيـهـا
الفنانة غادة عادل أفعاال تشبه
أساليب التعذيب كالتكبيل في
كــرسي والـصـعق بــالـكـهـربـاء

وحتــريك الــكـرسي في الــهـواء.
س وسـجـلت مـخـالـفـات مـنـهـا 
ان في خدها وقرص الفنانة ا
واجبارها على مديح شخص ال

ترغب في مدحه . 

مـن نــــاحـــــيـــــة أخـــــرى شـــــكك
مـتـابـعـون لـلـبـرنـامج بـحـقـيـقـة
ـقــلب مــعــتـبــرين أنه يــجـري ا
بــاتـفــاق مــســبق بــ الــضـيف

ومعد البرنامج.

وكــان اجملـلس األعـلى لــتـنـظـيم
اإلعـالم قــد شــدد من قـــبل عــلى
ـــعـــايـــيــر ضـــرورة االلـــتـــزام 
األعــمـال الــدرامـيــة واإلعالنـات
الـــتي وضــعــهــا ومـن بــيــنــهــا

االلــــتــــزام بــــالــــكــــود األخالقي
ــهـــنــيــة واآلداب ـــعــايـــيــر ا وا
ـشـاهد الـعـامـة واحتـرام عـقل ا
واحلرص عـلى قيم وأخالقـيات

اجملتمع.

اضي "اإليرلندي" (ذي أيرشمان) العام ا
و"رومـــــــــا" في .2018 وقــــــــال رئـــــــــيس
ـــيـــة ديــفـــيـــد روبن ومـــديـــرهــا األكـــاد
التـنفيـذي دون هدسون "يـتطلب كـوفيد-
 19هذا االسـتثنـاء لقـواعد أهـلية األفالم
لــلـفـوز بــجـوائـزنـا".كــمـا أن األفالم الـتي
ـدن الـكـبـرى خارج عـرضت في صـاالت ا
لـوس أجنلـيس سـتصـبح مـؤهلـة أيـضا.
وتـسـعى هـيـئـات هذه الـصـنـاعـة جـاهدة
لــلــتـكــيف مع إغـالق الـصــاالت وتــأجـيل
حــفالت تـوزيع اجلـوائــز الـرئـيــسـيـة مع
انـتــشــار فــيــروس كــورونــا.وتــقـول دور
الـســيــنـمــا األمـيــركـيــة الـكــبـرى إنــهـا ال
تــخــطط إلعــادة افــتــتــاح أبــوابــهــا قــبل
الــــــصـــــيـف رغم أن جـــــورجــــــيـــــا أذنت
لـلـصـاالت بـاستـئـنـاف الـعـروض االثـن

وتــعــتــزم تــكــســاس أن حتــذو حــذوهــا.
ية إن النسخة الثالثة وأوضحت األكاد
والـتـسـعـ من حـفـلـة جـوائـز األوسـكـار
سـتــقـام في  28 شــبـاط/فــبــرايـر 2021

كما كان مقررا.

{ لــوس اجنــلــوس- (أ ف ب) : أعــلــنت
تـحركة ـية فنـون وعلوم الـصور ا أكاد
أن األفالم الـــتي لم تـــعــرض في صــاالت
ـشـاركـة في الــسـيـنـمـا سـيـسـمح لـهـا بـا
ـنــافـســة عـلـى جـوائــز األوسـكــار هـذا ا
العام وذلك في تـغييـر أساسي لـلقواعد
ـــســتـــجــد. فـــرضه فــيـــروس كـــورونــا ا
ـيــة عـرض تـقــلــيـديــا تــشـتــرط األكــاد
األفالم سبعـة أيام على األقل في صاالت
لـوس أجنـلــيس لـتـكـون مـؤهـلـة لـدخـول
نافسـة على أكبر جـائزة في هوليوود. ا
لــكن صـاالت الــسـيـنــمـا في ثــاني كـبـرى
مــدن أمــيـــركــا أغــلــقت مـــنــذ مــنــتــصف
آذار/مــارس ألجل غــيـر مــســمى بــسـبب
انتشـار كوفيد- ?19ما أجبـر العديد من
شركات اإلنتاج على عرض أفالمها على
ـنـصـات اإللـكـتـرونـيـة .واحـتـدم اجلدل ا
في الـــســـنـــوات األخـــيـــرة حـــول األفالم
ـتـنـافـسـة عـلى جـائـزة األوسـكـار الـتي ا
أنـتــجـتــهـا مــجـمــوعـات الــبث الـتــدفـقي
الـعمالقـة ومن أبـرزها "نـتـفلـيـكس" مثل
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ــــواطن { تــــونس- (أ ف ب):  تــــبــــ 
تـــونـــسي كـــان يـــعـــد أوراقـــا رســـمـــيـــة
لاللتحـاق بشريكه في فرنـسا ان البلدية
سـجــلت عـقـد زواجــهـمـا في بــلـد يـجـرم
ـثلـية اجلنـسيـة على ما أفـادت منـظمة ا
غـير حـكـومـيـة الثالثـاء. واوردت مـنـظـمة
ـثـلـيـ شـمس الـتي تـدافع عـن حـقـوق ا
في تــــونس والـــتي نــــشـــرت اخلـــبـــر ان
الـتـونـسي لم يـطـلب تـسـجـيل الـزواج بل
ان الـسـلـطـات الـتـونـسـيـة احملـلـيـة تـلـقت
مـراسلـة من السـلطـات الفـرنسـية تتـعلق
بـهــذا الــزواج في آذار الــفـائـت وقـامت
بـتـسـجـيـله تـلـقـائـيـا بـالـرغم من انه غـيـر
ـسؤول معـترف بـذلك في تـونس. وقال ا
ـنظـمـة بوحـديـد بالـهـادي ان العـقد عن ا
ســجل (بــالــرغم مـن أن األســمـاء كــانت
) مـبيـنـا ان ذلك يـعـتـبر واضحـة لـرجـلـ
شـكـال من أشـكــال (االعــتــراف). وأفـاد
مـــصـــدر في وزارة الـــشـــؤون احملـــلـــيــة
فــرانس بــرس ان عــمــلــيــات تــدقــيق في
خصـوص مسألة تسـجيل الزواج جارية
ــرة األولى الـتي يــحـصل وهي لـيــست ا
فيهـا ذلك فقد  تسجـيل قران (باخلطأ
قـبل عـامـ في بـلديـة تـونس و إلـغاؤه

سريعا). 
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{ لـــــنـــــدن- (أ ف ب): أعــــــلن رئــــــيس
الــوزراء الـبــريـطـانـي بـوريس جــونـسـون
وخــــطـــيـــبـــته كــــاري ســـيـــمـــونـــدز أمس
األربـعـاء والدة ابـنـهـمـا وهـو "في صـحـة
جــيـدة". وقـال الــنـاطق بـاسـم جـونـسـون
وخـطـيبـته أن الطـفل "ولد في مـستـشفى
فـي لــنــدن فـي وقت مــبـــكــر مـن صــبــاح
اليـوم" األربـعاء وأنه ووالـدته "في صـحة
جـيــدة". وكــان جــونــسـون ( 55 عــامـا)
ستجد ودخل أصيب بـفيروس كورونـا ا
سـتشـفى حـيث أمضى ثالثـة أيام إلى ا
ـركـزة وأصـيـبت خـطـيـبـته في الـعـنــايـة ا

( 32عاما) بالعوارض نفسها.
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