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تعـرض له احلـشـد.وقـال في بـيان
اطلعت عليه (الزمان) امس (ببالغ
احلــزن والــفـــخــر تــلـــقــيــنـــا نــبــأ
استـشـهاد ثـلـة من ابطـال احلـشد
وهم يـــدافـــعـــون عن وطـــنـــهم في
ـتطرفة في مواجهة الـتنظـيمات ا
مـنـاطق مــكـيـشــيـفـة وبــلـد شـمـال
بـغداد)  ولـفت الى ان (الـعـمـلـيـة
الـــتـي نـــفــــذتــــهـــا زمــــر االرهـــاب
ـا تـمـثل مـحـاولـة االجـرامـيـة  ا
يائـسـة السـتثـمـار حـالة الـتـنـاحر
الـسـيــاسي الـتي تــعـرقل تــشـكـيل
احلكومة للقيام بواجبها الوطني
ــــواطــــنــــ في حـــــمــــايــــة امـن ا
ومالحــقــة االرهــاب عــلى امــتــداد
الـوطن   وهي مـحـاوالت تـتطـلب
ـسـؤولـيـة في تـعاطي زيـد من ا ا
الـقـوى الـسـيـاســيـة اخملـتـلـفـة مع
ملف تـشكـيل احلـكومـة بعـيداً عن
روح االســتــئــثــار والــتــحــاصص
الـــــتـي ثـــــبُـت انـــــهــــــا التـــــؤسس
لالســتـقــرار الــســيـاسـي واالمـني
النـاجز). من جـانبه   رأى رئيس
تــيـــار احلــكــمـــة الــوطــنـي عــمــار
احلكـيم ان اخلـرق االمـني االخـير
في محافـظة صالح الدين بـحاجة
لوقفـة جادة تتـطلب اسـتراتيـجية
امنية للقضاء على جيوب داعش.
ودان رئيس جماعة علماء العراق
ـال الهجـوم الداعـشي على خالد ا
وتسـائل احلـشد فـي احملـافـظة   
ـطـالــبـة بـسـحب (اين االصـوات ا
ـنـاطق وتـطـعن احلـشـد من تـلك ا
بـتــضــحــيــات ابـنــائــنــا)عــلى حـد
تــعــبــيــره. ودعـــا الــنــائب احــمــد
اجلـبــوري  الى انـهــاء اجملـامالت
التي تسـببت بـسفكِ دمـاءِ ابنـائنا
في احلــشــد.وقـــال اجلــبــوري في

بـيان امـس (آن الوقـت لـقطـعِ دابر
اجملـامالت الــتي تــسـبــبت بــسـفكِ
دمـاءِ ابـنـائـنــا سـواء من االجـهـزة
األمــنـــيـــة او احلــشـــد). وكـــشــفت
وثـيـقــة اطـلـعت عــلـيـهــا (الـزمـان)
امس   حتــمل تــوقـــيع عن مــديــر
اسـتــخــبــارات ومـكــافــحــة ارهـاب
تـكـريت  ومـؤرخـة في 29 نـيـسان
ــاضي   جــاء فـــيـــهــا (وردتـــنــا ا
ـصـادر اخلـاصـة مـعـلـومـات مـن ا
تفـيد بوجـود حتركـات لداعش في
حوايج مـنطـقة الـزاليـة ويتـنقـلون
بـــ قـــضـــاء الـــدور واحلـــوايج).
ــشـتـركـة عن واكـدت الـعـمــلـيـات ا
حـصـولـهـا عـلى مـعـلـومـات مـهـمة
اثناء عـملـيات البـحث بعـد هجوم
داعشي عـلى احلـشـد الـشـعبي في
مكيشـيفة وبـلد باحملـافظة. وقالت
العملـيات في بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (الـقـوات األمـنـيـة  جتري

عـمـلـيـات بـحث لـبـقـايـا داعش في
مكيـشيفـة وهناك مـعلومـات كاملة
عن بـــقـــايـــا الـــتــنـــظـــيم وســـيـــتم
مالحــقـــتــهـم وفق الــتـــوجــيـــهــات
واخلـــــطط)  واضـــــاف ان (هـــــذه
ـعـلــومـات حـصل عــلـيـهــا اثـنـاء ا
عــمـلــيــات الــبــحث والــتــفـتــيش).
واصــدر احلـــشـــد بـــيــانـــا بـــشــأن
الـهـجــوم. وقـال احلـشــد في بـيـان
امس انه (خاض مـواجـهات قـوية
ضــد داعـش في مـــنــطـــقـــتي بـــلــد
ومكـيـشـيـفة جـنـوب تـكـريت ضمن
قاطع عـملـيات صالح الـدين حيث
تمـكن قواتـه قوات من قـتل وجرح
عـددا من عـنـاصـر الـتـنـظـيم خالل
صـد الـتـعـرض)  مـشـيـرا الى انه
(حاصر مناطق التعرضات لتعقب
تـــلك الـــعــــنـــاصـــر بـــعـــد وصـــول
تـعــزيـزات جــويــة وبـريــة لـتــأمـ
مــنــاطـق الــهــجــوم)  مــبــيــنــا ان

(احلصيلة األولية تؤكد استشهاد
عشـرة من مـقـاتلي احلـشـد وجرح
آخـــــــــــــريــن  اخـالئــــــــــــــهـم إلـى
مــســتــشــفـــيــات طــبــابــة احلــشــد
وتابع يـدانـية لـتـلـقي العالج)   ا
الــبـــيــان ان (فـــوج دجــلـــة قــدم 9
شهـداء وجـريـحـ في مكـيـشـيـفة
شــهــيــدا في مــا قـــدم الــلــواء 41 
واحدا في منطقة تل الذهب).على
داهــــمت صـــــعــــيـــــد مـــــتـــــصل   
مـفـارزاالسـتـخـبــارات الـعـسـكـريـة
وكرين لـداعش في ناحـية كـبيـسة
في االنــبــار. وقــال بـــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس انه (بـــنـــاءً عـــلى
مـعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة دقــيـقـة

داهـــــــمت مـــــــفـــــــارز شـــــــعـــــــبــــــة
االســتــخــبــارات الـعــســكــريــة في
الــــفــــرقــــة 7 وبــــالــــتـــــعــــاون مع
شاة 29وقوة استخـبارات لـواء ا
من الـفــوج االول لـواء 27 وكـرين
لـلــدواعش جـنــوب شـرق كـبــيـسه
وتــصــبط بــداخــلــهــمـا 3 احــزمـة
نـاســفــة ودراجــة نـاريــة صــاحلـة
لالســـتـــخــدام تـــســـتـــخـــدم لــزرع
الــعـــبــوات و11  عــبـــوة الصـــقــة
ونـاسـفــة مـخــتـلـفــة االشـكـال  و2
كـيلـوغـرام مـن مادة الـسـي فور  
ــــواد حــــيـث تــــمت مـــــعــــاجلــــة ا
ـــضـــبـــوطــة وفـق الـــســـيـــاقــات ا
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حــذر خـــبــيـــر امـــني من مـــخــطط
داعـشي وصـفه (بـالـسـتـراتـيـجي)
يـــــــهــــــــدف الـى زعـــــــزعــــــــة االمن
واالســـتـــقــــرار   عـــبـــر الــــقـــيـــام
بعمـليات ضـد القوات االمـنية في
دن   في محاولـة لتهديد بعض ا
الــعـاصــمــة بــغــداد  فــيــمـا نــعت
رئاسة اجلمهورية شهداء احلشد
الـشـعــبي الـذين واجــهـوا اعـتـداءً
مــــــزدوجـــــــاً فـي صالح الـــــــدين 
مشـددة علـى ان خطـورة التـنـظيم
ال تـــقل اهــــمـــيـــة عـن كـــورونـــا  
فـكالهـمــا يـفـتك بــأوضـاع الـبالد.
وكتب اخلـبـير عـمـاد علـو تـعلـيـقا
ضــمـن  مــجـــمـــوعــة واتـــســاب  
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(عــمـــلـــيـــات داعش عـــلى مـــحــور
مكيـشيـفة بلـد الطارمـية قـد تعني
مـــحــــاولـــة تــــعــــزيـــز الــــتـــواصل
والـتـعـاون بــ اجـنـحــة عـنـاصـر
التـنـظـيم في ديـالى واالنـبـار عـبر
هــــذا احملـــور ذي الــــتــــضــــاريس
ـساعـدة على الـتنقل اجلغرافـية ا
والـــقــــيــــام بـــهــــجـــمــــات وحـــرب
الـعـصـابـات)  واضـاف ان (هدف
الـتـنـظـيم اإلســتـراتـيـجي الحـقـا 
هو تـهـديد بـغداد). ونـعت رئـاسة
اجلـــمــهـــوريـــة شـــهـــداء احلـــشــد
الـشــعـبي خـالل تـعــرض اجـرامي
مزدوج من قـبل تـنـظيم داعش في
صالح الدين . وقال بيان للرئاسة
تــــــلــــــقــــــتـه (الــــــزمــــــان) امس أن
(التحديات التي تـواجهنا تتطلب
ـزيـد من الــتـكـاتف والـتـآزر مـنّـا ا
والتعـاون وتوحـيد الصـفوف ب
واعـربت كل الــقـوى الــوطــنــيـة)  
الـرئــاسـة عن (تــعـازيــهـا لــعـوائل
الـشـهداء و أن يـتـغـمـدهم بـواسع
نّ عـــلى اجلــرحى رحــمـــته وأن 
بـالـشـفـاء الــعـاجل). من جـانـبه  
قـال مـسـتـشـار ئيـس اجلـمـهـورية
فرهـاد الـدايـني ان (الـتـخلص من
بــقـايــا داعـش ال يـقـل اهــمـيــة عن
جائـحـة كـورونا   فكالهـمـا فـتاك
وخــطـر)  مــشــدد عــلى (ضــرورة
التصدي لـالرهاب بنفـس الوتيرة
 الن هـــجـــوم صالح الـــدين امس
االول دلــــيل عـــــلى خــــطـــــورتــــهم
الـدائــمـيـة)  واسـتــطـرد بــالـقـول
(االرهــاب يـســتــهــدف الــكل   فال
تــهــاون في مــحــاربــتــهم). وعــلق
ـكــلف مـصـطـفى رئـيس الـوزراء ا
الــكـــاظــمي عـــلى االعـــتــداء الــذي
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نفى االحتاد الوطني الكردستاني
تــقـد طــلب من إدارة مــحــافــظـة
الـسلـيـمـانـيـة من أجل االنـفـصال
عن اقلـيم كـردسـتان مـوضـحا ان
السلـيمانـية طالبـت بادارة ذاتية.
وقـــال عـــضـــو االحتــاد الـــوطـــني
غياث سورجي في تصريح امس
إن (تـصـريـحي الـتـلفـزيـوني عـلى
أحدى الـقـنـوات  فهـمه بـصورة
 فقد كنت اقصد أن هنالك خاطئة
تـوجــهـاّ من الــسـلــيـمــانـيــة نـحـو
تـــطـــبـــيق الـالمـــركـــزيـــة اإلداريــة
والـــــــشــــــراكـــــــة فـي اإلدارة بــــــ
السـليـمانيـة وأربيل)  مـؤكدا انه
(اليوجـد نـيـة لالنـفـصـال إطالقا).
وأضاف أن (الالمركـزية هي نظام
إداري وهــــــــو حـق دســــــــتـــــــوري
وقــانــوني) مــشــيــرا الى (تــقـد
طلب من أعضـاء مجلس مـحافظة
الـســلـيـمــانـيـة ضــمن الـســيـاقـات
الـقـانـونـيـة لـتـطـبـيق هـذا الـنـظام
داخل مـحافـظـات اإلقـلـيم). وقالت
تــــــقـــــاريــــــر اعـالمـــــيــــــة امس ان
الــســورجي عـــزا تــقــد اعــضــاء

مـجـلس الـسـلـيـمـانيـة طـلب ادارة
احملافظة الى (انعدام الثقة).

ونـــقل عن الـــســـورجي قـــوله في
تــصـــريح ان ( اعــضـــاء مــجــلس
محافـظة الـسليـمانـية من االحتاد
وحركة تغيير واالحتاد االسالمي
واالحـــــــــزاب االخــــــــرى غـــــــــيــــــــر
ـقـراطي الكـردستـاني بـاغلب الد
اعـــضــائـــهم قـــدمـــوا مـــذكــرة الى
حكـومـة اقلـيم كردسـتـان يرغـبون
فـــيـــهـــا بـــان تـــكـــون مـــحـــافـــظـــة
السليـمانيـة وحلبـجة ادارة ذاتية
ضـــمن االقـــلـــيـم ) مـــوضـــحــا أن
(االدارة الـذاتيـة تـقـلل من هـيـمـنة
ــركـــز في الـــتـــحــكم ومـــركــزيـــة ا
( بالثروات في هاتـ احملافظت
مــؤكــدا ان (الــتـــحــكم بــهــا وفــقــا
لنظـام االدارة الذاتية سـيكون من
).وعزا السورجي قبل احملافظـت
القـرار الى ( عـدم الـثـقة بـحـكـومة
ــثـلي االقـلــيم) مـشــيـرا الى أن (
السـلـيـمانـيـة وحلـبـجـة يعـتـقدون
بـعــدم وجـود انـصــاف في تـوزيع
يزانـية للـمحافـظات ويرون بان ا
الـتــطـور في اربــيل ودهــوك اكـثـر
نـاطق االخرى وهـذا ما ادى من ا

طالب).  وكانت الى ظهور هـذه ا
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي قـد
تـنــاقــلت في وقت ســابق انــبـاًء
عن تقـد مـحافـظـة السـلـيمـانـية
طلـبـا لالنـفصـال عن االقـلـيم على
خــلــفـيــة تــوتــرات بــ الــزعــمـاء
الــســـيــاســـيــ الــكـــرد وتــداولت
وثـــيـــقـــة بــــهـــذا الـــشـــأن. وعـــلق
نـاشــطـون ان (اخلــطـوة الــقـادمـة
ستكون تشكـيل اقليم جديد يضم
السلـيمانـية وكـركوك وحلـبجة ).
من جـهـة اخــرى اعـلـنـت حـكـومـة
إقـليم كـردسـتـان ان االجـتـمـاعات
ـــســــؤولـــ في بـــ وفــــدهـــا وا
احلـكـومـة االحتـاديـة ستُـسـتـأنف
االسبـوع اجلاري لـعـرض العـديد
ـــقـــتــرحـــات الـــرامـــيــة حلل من ا
شاكل العالقة ب بغدا واربيل. ا
وقـالت في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان وفـــد حــكـــومـــة االقـــلــيم
بــرئـــاســة نـــائب رئـــيس الــوزراء
قوبـاد الـطـالـبـاني عـاد إلى أربيل
بعد اجرائه عددا من اللقاءات في
بغداد. واوضحت انه (على الرغم
من أن االجــتــمـــاعــات جــرت في 
ـشاكل مرحـلة مـعقـدة وملـيئـة با

إال أن اجواءهـا كانت ايـجابـية) 
ــــقـــرر ان مــــضــــيــــفــــة انه (مـن ا
تُـسـتـأنف االجـتـمـاعـات االسـبوع
اجلـــاري لــــعــــرض الـــعــــديـــد من
ـشـاكل العـالـقة قـتـرحات حلل ا ا
ب اإلقـليم واحلـكومـة االحتادية
وخـــصـــوصـــا حــول مـــوضـــوعي
وازنـة).وخـلص البـيان النـفط وا
الى الــقــول ان ( حــكــومــة إقــلــيم
كردسـتـان تـؤكد الـتـزامـها بـنـقاط
وقعة في أواخر مذكرة التفـاهم ا
عام 2019 مثلـما الـتزمت بـبنود
وازنة لعام 2019 كافة). قانون ا
ويـــحـــاول وفـــد االقـــلـــيم اقـــنـــاع
احلكـومة االحتـاديـة بالـعدول عن
قـــرارهــــا قـــطـع رواتب مــــوظـــفي
االقليم لعدم تسليمه حصة النفط
ـــــــقــــــــررة. في غــــــــضـــــــون ذلك ا
اتهم رئيس حراك اجليل اجلديد
شــاســـوار عــبــد الـــواحــد حــزبي
ــقـراطي االحتـاد الــوطـنـي والـد
الكردسـتاني بهـدر اموال االقلبم.
وقـال عــبــد الــواحـد فب تــغــريـدة
عــــلى تــــويـــتــــر ان هــــنـــاك (اربع
شركات تابعة لـلحزب احلاكم
في اقـــلـــيم كـــردســتـــان وحــــدهــا
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الـسـابق بـشكل جـيـد بـالنـسـبة له 
لـكن تـقد الـصـ كبـش الفـداء قد
ال يـكون كافيًا لـتحويل االنتباه عن
الـــثــمن الــذي دفــعـه األمــريــكــيــون
بــســبب ســوء تـعــامــله الــفـادح مع
الــــوبــــاء.( ويـــتــــوقـع بـــأن (يــــزعم
ـوالــون لـتـرامب بـأن الـصـيـنـيـ ا
يــكـــذبــون فــيــمــا يـــتــعــلق بــأرقــام
ـصابـ والوفيـات مقارنـة بأرقام ا
ـتــحـدة.ويــضـيف (لـكن الــواليـات ا
يـجب عـلـيـهم بـعـد ذلك أن يـفـسروا
انـخفاض اخلسائر في األرواح في
كــوريــا اجلــنــوبــيــة وســنــغــافـورة
وتـــــايــــــوان). ويـــــصف الــــــكـــــاتب
اسـتـراتيـجيـة ترامب بـالفـجة. غـير
أنـه يــــقــــول إن (تــــشــــويه صــــورة
الـصــ بـأنـهـا اخلـطـر األصـفـر قـد
يـكون فـعاال فقط يـوم االنتـخابات).
ويـشيـر إلى مذكرة من  57 صـفحة
أرســلــتــهـا الــلــجــنـة اجلــمــهــوريـة
ـجلس الـشيـوخ تنصح الـوطنـية 
ـرشـحـ اجلـمـهـوريـ قـائـلة (ال ا
تــدافع عن تــرامب بـخالف مــوقـفه
مـن حـظـر الـســفـر إلى الـصـ  بل
) . ويـضـيف بـاتـريك هـاجم الـصـ
أنه (فـي حالة الوباء يشعر الناس
بـاخلوف ويبحـثون عن كبش فداء

واألجـانب في الـداخل واخلارج هم
ــا فــقـط نــظــريــة هـــدف واضح. ر
ـؤامــرة الـتي حتـركـهـا الـكـراهـيـة ا
ــكن أن تــبـقي تــرامب في الــبـيت
األبـيض عـنـدمـا يـكون  30 مـلـيون
أمـريكي عاطل عن العمل" بسبب
الــــوبــــاء). ويــــصف تــــرامب بــــأنه
(عـرض وسـبب اسـتـقـطـاب الـنـظام
الــــســـيـــاسـي األمـــريـــكـي األكـــثـــر
انــقـــســامًــا اآلن أكــثــر من أي وقت
مـضى مـنذ انـتهـاء احلـرب األهلـية
فـي عـــــام 1865).ويــــــضــــــيف (إن
ــتــحــدة أكــبــر تــراجـع الــواليــات ا
بـكثـير من صـعود الـص غـير أنه
مـن الـسـذاجـة أن نـتــخـيل أن بـكـ
ســــتــــحل مــــحل واشــــنــــطن عــــلى
الـطـاولـة.) ويـقـول إنه (في الـواقع
لـن يــــحـل أحــــد مــــحـل الــــواليــــات
ــتــحــدة  ولــكن ســيــكــون هــنــاك ا
لء انـدفاع من دول أخـرى تتـحرك 
الـــفـــراغ الــذي خـــلـــفه غــيـــابـــهــا.)
ويـــخــلص الــقـــول إلى أن (الــعــالم
مــليء حــالــيــا بــالــدول الــقــومــيـة
ولـــيس فـــقط الـــصــ الـــتي تــرى
الـتــهـديـدات والـفـرص من حـولـهـا.
وســتـكــون الـنــتـيــجـة اضــطـرابـات
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نـــشـــرت صــحـــيـــفــة اإلنـــدبـــنــدنت
أوناليـن البريـطانيـة مقاال لـباتريك
كــوكــبـيــرن قــال فـيه إن (الــتــعـاون
ــكــافــحــة وبـاء ـي ضــروري  الــعــا
فـيـروس كـورونـا).غـيـر أنه يـضيف
أن (هــــنـــــاك الــــعــــديــــد من الــــدول
الـقـومـية يـقـودهـا قادة شـعـبـويون
مـن نــــــوع تــــــرامب مــــــا يــــــضــــــر
ـكــافــحـة). ويــعـبــر الــكـاتب عن بــا
اعــتــقــاده بـأن الــرئــيس األمــريـكي
(يــشـــعل حــربًــا بــاردة مع الــصــ
لــلـفـوز بــاالنـتـخــابـات). ويـقـول إن
(هـــنـــاك إشـــارات عـــلى أن تـــرامب
يـحـقق بـعض الـنجـاح في شـيـطـنة
: فـهـو يـقـول إن لـديـه درجة الـصـ
عـالــيـة من الـثـقـة في أن الـفـيـروس
الـقاتل نشـأ من مختـبر في ووهان
عـــلى الـــرغم من أنه ال يـــســتـــطــيع
الــكــشف عن مــصــدر مـعــلــومـاته).
ويـعد باتريك (مستوى كذب ترامب
سـتخدم في أعـلى بكـثيـر من ذلك ا
تـــســويق حــرب الـــعــراق من خالل
االدعـــاء بـــأن صــدام حـــســـ كــان
ـــتــلك أســلــحـــة دمــار شــامل. ثم
كـــانت هـــنـــاك أيــضـــا قـــصص عن
مــخـتـبــرات سـريــة تـطـور أســلـحـة
بـيـولـوجـية). ويـضـيف أن (تـرامب
يـــتــخــلص مـن رؤســاء اخملــابــرات
األمـريكـية ويـستـبدلـهم بأنـصار له
لـكنهم لم يـتمكـنوا من تقـبل نظرية
ـؤامـرة األخـيرة الـتي يـروج لـها) ا
ويـنـقل الـكاتب عن بـيـان صادر عن
رئـــيس مـــكــتب مـــديــر اخملـــابــرات
الـوطــنـيـة ريـتـشـارد غـريـنـيل قـوله
(تــــتــــفـق اخملــــابــــرات أيــــضًــــا مع
اإلجــمـاع الـعـلـمي الـواسع عـلى أن
فـــيـــروس كــوفـــيــد  19لـم يــكن من
صـنـع اإلنـسـان أو مـعـدلًـا وراثـيًا).
ويـــقــول بــاتــريـك إن (الــغــرض من
أكــــاذيـب تــــرامب لـــــيس اإلقــــنــــاع
بـاحلـجج الـعـقالنـية بل لـلـسـيـطرة
ــــزاعم عــــلى أجــــنــــدة األخــــبـــار 
شـائـنـة.( ويـضـيف (جنـحت خـدعة
الــعالقــات الـعــامـة الــبــسـيــطـة في
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وقـعت وزارة الكهربـاء عقدا جديدا مع شـركة تويوتا
تـسوشـو اليابـانيـة لتـشييـد محـطة كهـرباء فـرعية في
مـحافظـة بابل.  وقال بـيان للسـفارة اليـابانيـة ببغداد
تـلـقته (الـزمـان) امس (ان اليـابـان خصـصت عـشرة
مـلـيارات ين يـابـاني لهـذا الغـرض). واضـاف البـيان
(ان طــوكـيــو تـســعى دائــمـا لــلـحــصـول عــلى فـرص

لـلمـساهـمة في تـطوير قـطاع الـطاقـة في العـراق منذ
شروع افتتاح مكتبها عام 1954) .واكد ان (هذا ا
اجلديد سيسهم في امداد نحو  9,1 مليون شخص
فـي بـابل بــالـكـهــربـاء بــحـلـول اذار 2022) . ويــأتي
ـائـيـة الرسـمـية ـسـاعدات اال الـعـقـد ضمن قـرض ا
لـلـيابـان من وكـالة الـيـابان لـلـتعـاون الـدولي (جايـكا)

كجزء من مساعدات طوكيو العمار العراق.
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ـشـددة بــرغم االجـراءات الــصـحـيــة ا
الـتي فرضتها خلـية االزمة احلكومية
لـلـحـد من تـفـشي فـايـروس كـورونا  
اال ان الــــعــــدوى مـــــا زالت تــــبــــاغت
اجلـهود الـصحـية وتـواصل انتـقالـها
مـن مــديــنـــة الى اخـــرى دون حــاجــز
يـــردعـــهــا مـن االســتـــمــرار   وبـــعــد
ــوقف الـوبـائي انــحـسـار مــسـتـوى ا
ـاضـيـة  بـدأ مـسـتـوى خـالل االيـام ا
ؤكـد للحاالت يرتفع من الـتشخيص ا
جـديد   لـكن  وزارة الـصحـة والبـيئة
ـكـتـشـفـة لم تــرى ان اغـلب احلـاالت ا
ـا تـظـهـر عـلـيـهـا اعـراض االصـابـة 
ـوقف. وقـال يــزيـد ذلك من خــطـورة ا
ـتـحـدث بأسم الـوزارة سـيف الـبدي ا
فـي بيان تلـقته (الزمان) امس ان (90
ئة من إصابات كورونـا شخصتها بـا
ــيــداني   أغــلــبــهـا لم ــسح ا فــرق ا
تـظهر عليهم أعراض العدوى وهو ما

رض يـشـكل خـطـراً بـسرعـة انـتـشـارا
)   مــجـدداً ـصــابـ وزيــادة أعــداد ا
حتــذيـره من (مـغــبـة اسـتــمـرار كـسـر
حـظر التـجوال وعدم االلـتزام بشروط
الـوقـايـة)  مـؤكـدا ان (الـوزارة تـدعـو
ـعـنــيـة بـضــرورة تـكـثـيف اجلــهـات ا
إجـراءاتـهـا في فـرض حظـر الـتـجوال
قصـرين). واعلنت دائرة ومـحاسبـة ا
مدينة الطب عن شفاء تسعة مصاب
بـالـفـايروس.وقـالت الـدائـرة في بـيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان (تـــســعــة
مـصـاب بـفـايروس كـورونـا تمـاثـلوا
لـــلـــشـــفـــاء  حــيـث ظـــهــرت نـــتـــائج
الــتــحــالـيـل اخملـتــبــريــة لـهـم وكـانت
سـالـبـة). فـيـمـا سـجـلت دائـرة صـحـة
مـــحـــافــظـــة اربــيـل امس الـــســبت 6
اصــابــات جــديـدة بــكــورونــا. وقـالت
الـدائرة في بيان تـلقته (الزمان) امس
انـه ( الـيــوم تــســجـيل  6اصــابـات
جـديدة بـكورونـا في احملافـظة بـعدما
ظـهرت نـتائج الفـحص اخملتـبري لهم

وكــــانـت مــــوجــــبــــة حــــيث   نــــقل
ـصابـ الى احلجـر الصحي). وفي ا
بـابل   افـادت صـحـة احملافـظـة بـعدم
تـسـجيل أيـة إصـابة. وذكـرت الـدائرة
في بــيـان مــقـتـضب تــلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (احملـافــظــة لـم تـســجـل يـوم
امـس أيـة إصـابــة جـديـدة بــفـايـروس
كـورونـا). مـن جـهـتـها   اكـدت دائـرة
صـحـة محـافظـة النـجف شفـاء سبـعة
مـصـابـ من كورونـا. وقـالت الـدائرة
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان (7
مـصـاب بـكورونـا تمـاثـلوا لـلشـفاء 
حـــيث ظـــهـــرت نــتـــائج الـــتـــحـــالــيل
اخملــتــبــريـة لــهم وكــانت ســالــبـة من
بـيـنـهم طـبيـبـة اخـتـصاص)  مـشـيرا
الى ان (مـخـتـبـر الـصـحـة الـعـامـة في
الــنــجـف قــام بــإجـراء  183فــحــصــاً
حلـاالت مشـتبه بـها  مـن ضمـنها 51
ـــوذجـــاً من عـــيـــنـــات احلـــجـــر في
ضـــيــافــة الــدائــرة و 47فـــحــصــا من
عـيـنات الـفـحص العـشوائي)  وتـابع

الــبـيـان ان (الــفـحـوصــات اكـدت عـدم
وجــود حــالـة مــوجــبـة وبــذلك يــبـقى
ـسـجـلة ـوقف الـتـراكـمي لـلحـاالت ا ا
فـي احملــافــــــظـــة هــو  305 حــــــالـــة
مـــؤكـــدة  279 شـــفـــاء  6 وفـــيـــات).
واعلنت محافظة البصرة عن تسجيل
اصابة بالفايروس.وقالت دائرة 17
صــحــة احملــافــظــة في بــيــان تــلــقــته
ــوقف الــوبـائي (الــزمــان) امس ان (ا
لــلـبـصـرة بــحـاالت مـــــــرض كـورونـا
هي  17 حــالــة  14 مــنــهــا نــتــيــجــة
الـرصــد الـوبـائي الـفـعـال ومالمـسـ
حلــاالت مـؤكـدة و  3 حــاالت راجـعت
ـــســتــشـــفى).  وكــانـت الــوزارة قــد ا
شــــخـــصت امس االول  68 اصـــابـــة
جـديـدة في الـعـراق و تـسـجـيـل حـالة
وفــــاة واحـــدة و 39 حــــالـــة شـــفـــاء.
وجــددت الــوزارة تـأكــيـدهــا (تــنـفــيـذ
الــتــعــلــيــمـات اخلــاصــة بــالــتــبــاعـد
االجـتـماعي وارتـداء الكـمامـات خارج
ــنـازل وااللــتـزام بـقــواعـد احلــنـايـة ا

نـع انتـقال الـشـخصـيـة واجملتـمـعيـة 
الـــعـــدوى مع احملــاســـبـــة الــشـــديــدة
لـلمخالف حـماية للجميع)  واشارت
الـى ان (مختبرات سجلت  68 إصابة
تــوزعت بـواقع  24 فـي الـرصـافـة و9
في الـكـرخ وحـالـتـ في مـديـنـة الطب
وواحـدة في النجف واربيل و  17 في
الـبـصـرة و 7 فـي كـركـوك ومـيـسان) 
مـؤكدة (تسجيل حالة وفاة واحدة في
ـثـنى وشـفاء 39 حـالـة). في غـضون ا
ـية ذلك   أكـدت منـظمـة الصـحة الـعا
ــســـتــجــد ال أن فـــايــروس كــورونـــا ا
يـنـحدر من مـخـتبـر في مـدينـة ووهان
الـصينـية التي بـدأت منهـا اجلائحة 
مـشيـرة إلى أن هذه الساللـة لها أصل
طـبيـعي.  ورد مديـر برنـامج الطوار
نـظمـة مـايك رايان  عـلى سؤال فـي ا
بـشـأن مـا إذا كـان الـفـايـروس يـنـحدر
من مــخـتـبـر الــفـيـروسـات في ووهـان
قــائال (تـبـاحـثـنـا مـع الـعـلـمـاء ونـحن
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لــوزارة الـــنــقل طــقس الــيــوم االحــد
غـائــمـا مع فـرصـة لـتـسـاقط االمـطـار
شــمـاال. وقـال بــيـان لـلـهــيـئـة تــلـقـته
(الــــزمـــان) امس ان (طــــقس الـــيـــوم
ـنطـقة الـوسطى األحـد سيـكون في ا
صـــحــــواً الى غـــائـم جـــزئـــيـــاً  وفي
ـنطـقـة الشـمالـية غـائمـاً جزئـياً مع ا
فـرصــة تـسـاقط امـطـار خـفـيـفـة وفي
ـنطـقة اجلنـوبية صـحواً مع بعض ا
الــغــيــوم) ,مــشــيــراً الـى ان (درجـات
عدل احلـرارة في بغداد ستكــــــون 
ســجـلت, مــئـويـة). وبـشـان ذاته  34
ـنطـقة مـراصـد الهـيـئة هـزة ارضيـة 
جــــنــــوب شــــرق زاخــــو فـي دهـــوك.
واوضـح البـيـان ان (الـهـزة االرضـية
تـبـعد  10 كـيـلومـتـرات جنـوب شرق
زاخـو في مـحـافظـة دهوك) ,واضـاف
ان (قـــوتـــــــــهــا بــلــغت 3  3 درجــة
عـلى مـقـياس ريـخـتر) ,الفـتـا الى انه
(لـم يــثــبـت الــشــعـــور بــهـــا من قــبل
ــنــطــقـة  ,ونـــدعــو ــواطــنــ فـي ا ا
االهــالي  الى اخـذ احلــيـطـة واحلـذر
واالبـتـعـاد عن الـشـائـعـات واألخـبـار
الكاذبة واإللتزام بالوصايا الزلزالية

الـصادرة مـن الهـيئـة). وضرب زلزال
بــقـوة  4,7 درجــة ضــواحي مــديــنـة
فـاريـاب في مـحـافـظـة كـرمـان جـنوب
شـــرق إيــران دون االبـالغ عن وقــوع
إصـابات أو أضرار.وأفاد مركز رصد
الــــزالزل الـــــتــــابع لـــــلــــمــــؤســــســــة
اجلـيوفـيزيائـية بجـامعة طـهران بأن
(الــــزلـــزال وقـع عـــلـى مـــســــافـــة 36
كـيلومتـرا من مدينة فـارياب ومسافة
 كــيــلـومــتــرا من مــديـنــة ســرغـز 66
ـحـافـظـة هـرمـزكـان ,ولـم ترد حـتى
اآلن أيـة تقارير بوقـوع خسائر جراء

الزلزال). 
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تـمتـلك 32 مـلـيـار دوالر ما يـكـفي
ــــدة خـــمس ــــوظـــفــــ  رواتب ا
سـنـوات) مـضـيـفـا انه ( عـدا هـذا
يــسـرقــون شــهــريـا 120 مـلــيـون
دوالر من مــيــزانـيــة احلــكــومـة و
. هـكـذا يـنــفـقــوهـا عــلى احلـزبــ
يـهـدرون امـوال الـدولة) بـجـسب

قوله.

شاسوار عبد الواحد

 5F³Ý cÒH½ Íu'« UM uDÝ√ ∫qIM «

s¹dNý w  WOzUM¦²Ý≈ WKŠ—
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كـشف وزيـر الـنـقل عـبـد الـله لـعـيبي
عن اجـمـالي الـرحالت االسـتـثـنـائـية
الـتي نفذها اسطول طائرات الشركة
الـعـامة لـلـخـطوط اجلـويـة العـراقـية
اضي خـالل شهري آذار ونيسان ا
عـلى خلفية تداعيات جائحة كورونا
الـــتي اجــتـــاحت  مـــخــتــلـف بــلــدان
الــعـــالم. واوضح الــوزيــر في بــيــان
تــــلـــقــــته (الــــزمــــان) امس ان (عـــدد
الـــرحالت بـــلـــغت ســـبــعـــ رحـــلــة
اســتـثـنــائـيـة شــمـلت نـحــو عـشـرين
قـطـاع اقلـيمي ودولي الجالء12951
مـواطنـا عراقيـا بضـمنهـا القـطاعات
االوربـيـة الـتي سيـرت الـيـها رحالت
اســتـــثــنــائــيــة الول مــرة وبــطــواقم
عــراقـيـة  كـمــا  تـسـيـيــر رحـلـتـ
اسـتــثـنـائـيـتـ لــشـحن مـواد طـبـيـة
ومـسـتـلـزمـات صـحـيـة ووقـائـيـة من
جــمـهــوريــة الـصــ الـشــعـبــيـة إلى
الـــعــراق ولــصــالـح وزارة الــصــحــة
الـعراقيـة وبشكل مـجاني بالـتنسيق
مـع خـــلـــيـــة االزمــــة وجلـــنـــة االمـــر
الـــديـــــــــــواني  55 لـــســـنـــة 2020
والـلـجنـة العـليـا لـلصـحة والـسالمة
كافـحة فايـروس كورونا). الـوطنيـة 

واضـاف لعـيبي ان (جـميع الرحالت
نــفــذت بــواعــز انــســاني وبــجــهــود
الكات اخلطوط اجلوية اسـتثنائيـة 
الـــعــراقـــيــة الــتـي ســخــرت جـــمــيع
ـهــمـة امــكــانـاتــهــا لـتــنــفـيــذ هــذه ا
الـوطنية فضالً عن اجلهود الوزارية
ــوافـقـات احلــثـيــثـة الســتـحــصـال ا
ـنـسـجـمـة مع الـقـرارات الـرســمـيـة ا
احلـكومية وتوصـيات اللجنـة العليا
لـــلـــصــحـــة والـــسالمـــة الــوطـــنـــيــة
سـتوى مع وزارة وبـتنـسيق عـالي ا
اخلــارجــيــة وسـلــطــات الــدول الـتي
قــصـدهـا الـنـاقل الـوطــني لـتـسـهـيل
واطـن العـراقي اجـراءات عودة ا
وفــتح االجــواء اضــافــة الى الــعــمل
ـشترك مع وزارة الـصحة الـعراقية ا
لـفحص الـوافدين ونقـلهم الى اماكن
احلـجر الصحي عـبر احلافالت التي
خـصـصتـهـا وزارة النـقل). وتابع ان
(جـميع الطـائرات التـي نفذت عـملية
االجالء تــخــضع لــعــمــلـيــة تــعــفــيـر
مــشـددة قـبل وبـعــد تـنـفـيــذ الـرحـلـة
حتـت اشـــراف كــــادر مــــتـــخــــصص
ـسافرين لـضمان سالمـة الطواقم وا
ـعــتـمـدة وفق الــلـوائـح الـصــحـيــة ا
ــيـاً لــلــوقــايـة من خــطــر تــفـشي عــا

الوباء).
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استأنفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس السبت الفصل
الدراسي الـثـاني للـعـام الدراسي احلـالي  في اجلـامعـات والـكلـيات
سـائية وحسب كافة احلكـومية واالهـلية ولـلدراست الـصباحـية وا

التقو اجلامعي الذي اعلنت عنه الوزارة سابقا.
وقررت الـوزارة اسـتمـرار الـعـمل بنـظـام الـتعـلـيم االلكـتـروني بـسبب
دة 13 اسبـوعاً من استمـرار حظـر التـجوال والـتعـطيل االجـباري و
ضمـنـها امـتحـانـات الفـصل الـدراسي الثـاني (نـهايـة الـسنـة لـلنـظام
الـسـنــوي) ويـكــون مـوعـد اداء امــتـحــانـات الـفــصل الـدراسي االول
قـررات) او امـتـحان نـصف الـسـنة (الـنـظام (للـنـظـام الـفـصـلي وا
الـسنـوي) بـعـد انـتـهـاء حـظـر الـتجـوال واسـتـئـنـاف الـدراسـة ويـترك

وعد ووضع اجلداول االمتحانية. مرونة للجامعات بتحديد ا
ـوصل االنــبـار امـا اجلــامـعــات الـتـي كـانت مــسـتــمــرة بـالــدوام (ا
تكريت كـركوك سـامراء فلـوجة نـينوى تـلعـفر حمـدانيـة التقـنية
الشـمـاليـة) فيـسـتمـر الـتعـليـم االلكـترونـي للـفصل الـدراسي الـثاني
وايـضـا يـتم حتــديـد امـتـحـانــات لـلـطـلـبـة عــنـد عـودة الـدوام وحـسب

صالحية رئاسة اجلامعات.

حافظة صالح الدين ÃöŽ∫ مصابون من احلشد الشعبي يتلقون العالج في مستشفى 

dLðR∫ الـرئيس االمريكي يـعرض قرار اتـخذه لالعالميـ في مؤتمر

صحفي

كافحة كورونا رضون ضمن فريق  o¹d∫ اطباء و
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احملــــاصـــيـل الــــزراعـــيــــة لــــتــــامـــ
احتـياجـات األسواق )  الفـتا الى ان
( ازمــة فــيــروس كـورونــا دفــعت الى
ــضـاعـفـة زيـادة االراضي الــزراعـيـة 
االنــــتـــاج وتـــامــــ احلـــد االدنى من
مــتـطــلــبـات االمن الــغــذائي). واشـار

الـتـمـيـمي الى ان  (الـزراعـة لـو تـوفر
لــهــا دعم حــكـومي خــاصــة االســمـدة
ـــعــــابـــر احلــــدوديـــة امـــام واغـالق ا
االستيـراد سيـكون لهـا انتقـاله تفوق
الـتـوقعـات من نـاحـيـة كثـافـة االنـتاج
نـاهــيك عن قـدرتـهــا في تـامـ فـرص

مدير اعالم دائرة صـحة ديالى فارس
الـعـزاوي لــ ( الـزمـان )  ان  ( فـريـقا
من رقــابـة قـطـاع الــرعـايـة الــصـحـيـة
االولــيـــة في بـــعـــقـــوبــة نـــفـــذ زيــارة
لــلــمــخـازن الــتــجـاريــة احلــديــثـة في
ـلح قـضـاء بـعــقـوبـة شـمـلت جـرف ا
و الــعــثــور عـــلى مــواد مــنـــتــهــيــة
الـصالحـيــة بـكـمـيـة  215 كـغم مـواد
ــحــضــر اصــولي صــلــبــة واتــلــفت 
وبحضور اصحاب العالقة). واضاف
العـزاوي  انه (تمت تـوعيـة اصحاب
احملــــال حـــــول فــــيـــــروس كــــورونــــا
والــــتـــشـــديـــد عـــلى ضـــرورة ارتـــداء
الكفوف والكمامات وعدم مكوث أكثر
من  3اشخاص في احملل حفاظا على

سالمتهم من الوباء).
…œuŽ Włu

وكـــــــان رئــــــيـس االحتـــــــاد احملـــــــلي
لـلجـمـعيـات الـفالحيـة في ديـالى رعد
مـغامس الـتـميـمي قـد اعلن تـسـجيل
ـهنـة الزراعـة بعد أكبـر موجـة عودة 
ســـنــوات عــجـــاف. وقــال الــتـــمــيــمي
لـ(الــــزمـــان)  أن  (أكــــثـــر من  5االف
ــــهـن االبــــاء واالجـــداد فـالح عـــادوا 
حلراثة وزراعة اراضيهم في مختلف
ـنـاطق فـي ديـالى وخـاصـة احملـررة ا
بـعدمـا كـانت الـزراعة قـطـاع خـاسر)
ــئـة من مـبــيــنـا ان  ( من  80-70 بـا
ــــنــــاطق احملــــررة عـــادوا مــــزارعي ا
ـــهــنـــهم). وأضــاف الـــتــمـــيــمي  أن
(عــودة هـذا الــعــدد الـكــبــيـر ادى الى
زيـادة مـلـحـوظـة في االنـتـاج خملتـلف
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). الى ذلك عمل غير منتهـية للعاطل
قررت خلية االزمة في محافظة ديالى
 إضافة يوم اخلميس الى أيام حظر
الــتــجـوال الــشــامل بـاحملــافــظـة الى
جانب يومي اجلمعة والسبت . وقال
مـديـر إعالم حــكـومـة ديـالى احملـلـيـة

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

اعلنت ناحية بـني سعد  في محافظة
ديــالى صـدور قــرار حــكـومـي عـاجل
ــنـع دخــول احملــاصــيـل الــزراعــيــة
ــســتــوردة الى اســواق احملــافــظـة. ا
وقــال مـديــر نـاحــيــة بـني ســعـد جنم
السـعـدي لـ (الزمـان) امس ان ( قرارا
حــــكـــومــــيـــا عـــاجـال صـــدر من ادارة
ــــنع دخــــول مــــحــــافــــظــــة ديــــالـى 
ـستـوردة الى احملـاصـيل الـزراعـيـة ا
اســواق احملــافــظــة اســهم فـي انــقـاذ
ــــنـــاطق الـــزراعـــيـــة فـي ديـــالى من ا
انــهـيــار وشـيـك بـعــد تـدني االســعـار
بـشـكل غـيــر مـسـبـوق عـلى نـحـو دفع
زارع الى حتويل مزارعهم بعض ا
الى عــــلف لـــلــــحـــيــــوانـــات بــــســـبب
اخلـــســــائـــر الــــفـــادحــــة) . واضـــاف
الـــســعـــدي  ان ( االســعــار تـــغــيــرت
اضية تاز خالل الـساعات ا بشكل 
وبـدأت تعـود الى وضـعـها الـطـبـيعي
ـــزارعــ )  مـــا قــلـل من خــســـائــر ا
مــؤكــدا أن ( انــهــيــار االسـعــار خالل
ــاضــيـــة كــان قــاســـيــا عــلى االيـــام ا
الـــقــطـــاع الـــزراعي وكـــاد يــؤدي الى
انهـيار شـامل بعـدما بـلغت اخلـسائر
مستويات عالية جدا اثارت امتعاض
). ودعـا الـسـعـدي الى ـزارعـ االف ا
ـنـتـوج الـوطـني (  ضـرورة حـمـايــة ا
وخاصة الزراعة باعـتباره اداة مهمة
في تـامـ االمن الــغـذائي نـاهـيك عن
ئـة من اسـتقـطـابـهـا ألكـثر من 60 بـا
االيـــادي الـــعـــامـــلـــة). الى ذلك أعـــلن
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ـكلف بـتـشـكيل احلـكـومـة اختـيـار تشـكـيـلته اتفـقت  الـكـتل الـسيـاسـية عـلى تـخـويل ا
الـوزاريـة وفق معـايـيـر تـطـبق عـلى اجلمـيع دون اسـتـثـنـاء. وكـتب رئيـس كتـلـة الـسـند
الوطـني النائب أحـمد األسدي في تـغريدة عـلى موقع تويـتر رصدتـها (الزمان) ومس
ـكلف بـاختـيار أعـضاء إن (إرادة الـقـوى السـياسـية اجـتمـعت عـلى تخـويل الرئـيس ا

وضوعية والتي تطبق على اجلميع دون استثناء). عايير ا كابينته الوزارية وفق ا
مـضـيفـا انـهـا اتـفـقت عـلى ان (تـكون
اخــتـيــاراته  مـبــنــيـة عــلى الـنــزاهـة
والــكــفــاءة واالســتــقاللــيــة وتــتـمــتع
ـقـبولـيـة). من جـهته قـال الـنائب  با
عن كتـلة سـائرون  ازاد حـميـد شفي
في تــصـريح ان (الــكـتل الــسـيــاسـيـة
اتفقت على التصويت على  19وزارة
مع تـأجــيل الــتـصــويت عـلى وزارات
الـيـة والداخـلـية والـنـفط ) مـضيـفا ا
ان (الـكــتل الـســيـاســيـة اتـفــقت عـلى
منح الداخلية لـتحالف الفتح والنفط
الـية للـكرد لكـنها  لتيـار احلكـمة وا
رشـحـ لـتولي لم تـتفق بـعـد عـلى ا

تلك الوزارات).
وبـشـأن مـوقـف  سـائـرون من بـقـاء 
ـنصـبه وزيرا لـلمـالية فؤاد حـس 
قـال شـقي ان (سـائــرون لـيس لـديـهـا
أي حتفظات حيال حس لكن بعض
النواب في الـكتـلة الزالوا يـتحـفظون

على توليه الوزارة مرة اخرى).
  وكــان الــنــائب عن حتــالف الــفــتح
فـاضـل الـفــتالوي قـد كــشف في وقت
ســابـق من يــوم اول امـس عن عــزم 
لـلـقـوى الـشـيـعـيـة عـلى عـقـداجـتـماع
حاسم مـع الكـاظـمي مسـاء اخلـميس
بـشـأن التـشـكـيـلـة الـوزارية واالطالع
عـــلى اســمــاء الـــكــابــيـــنــة الــوزاريــة
واالتـــفـــاق والـــتـــوافق عـــلـــيـــهـــا مع
الـكـاظـمي. وقـالت مـصـادر سـيـاسـيـة
امي ان ( االجتماع اسـفر عن االتفاق
على تخـويل الكاظمي عـمليـة اختيار
جــــمــــيع وزرائه فـي الـــتــــشــــكـــيــــلـــة
احلكومـية على ان يـكونوا  من ذوي
ـستـقـلـ مع  استـبـعاد الـكفـاءة وا
الوزراء الـسـابقـ وحـصول مـوافـقة
الــقـوى الــسـيــاسـيــة  عـلى األســمـاء
الـتي  يــخـتـارهــا قـبل طـرحــهـا عـلى
ــــان) واضـــافت  أن (الــــكـــتل الــــبـــر

وفرض هيـبة الدولـة من خالل حصر
ـؤسـسـات احلـكـومـية الـسالح بـيـد ا
ــؤســسـة والــعــســكــريــة وتــطــويــر ا
العـسـكريـة فضالً عن فـقـرات تتـعلق
بــاالقـتــصــاد والــعالقـات اخلــارجــيـة
ومـكـافـحـة الـفسـاد. من جـهـته كـشف
حتــالـف الــبـــنــاء عن انـه وضع امــام
الــكـــاظــمي خــيــاريـن ال ثــالث لــهــمــا

لتشكيل كابينته الوزارية.
¡UI  bIŽ

وقـــال الــنــائب عـن الــبــنـــاء مــخــتــار
وسوي في تصريح (عقدنا لقاء مع ا
الكـاظمي  خالله االتـفاق عـلى احد
خـــيــارين  امــا اخـــتــيــار كــابـــيــنــته
بالكامل من قبله  او تـرك التحالفات
الشـيـعيـة تخـتـار وزراءها عـلى غرار
االكراد والسـنة ).واضاف ان (الـبناء
ابـــلغ الـــكـــاظـــمي بـــتـــرك اخلــيـــار له
بـــاخـــتــيـــار مـــرشـــحــيـه من الــوزراء
ن يـراهم مـنـاسـب  ـسـتـقـلـ و ا
شريـطـة ان يـسري االمـر عـلى جـميع

وسوي ان الكتل السيـاسية). واكد ا
(الـتـعـامل بـازدواجـيـة من خالل مـنع
الكتل الشيعية من اختيار مرشحيها
  ولـالكـــــراد والــــــســـــنــــــة  فـــــرض
امــر مــرفــوض وابــلغ به اســمــائــهم 
الكـاظمي بـشـكل رسمي) مـضيـفا انه
( ابـالغ الـــكـــاظـــمي بــــان لـــلـــكـــتل
الشيـعية احلق بـاختيـار وزرائها في
حــال اصــر  عــلى الــرضــوخ لــلـكــتل
الـســنــيـة والــكـرديــة وان امـامه  24
ساعة  يفـاوض فيهـا ويحسم االمر)
 مشيرا الى ان(الكـاظمي وعد البناء

بذلك خالل االجتماع).
ـستـقل مـحمـد شـياع ونفـى النـائب ا
السوداني مـشاركـتة في ايـة تشكـيلة
ــكـتــبه تـلــقـته وزاريــة . وقـال بــيـان 
(الـزمـان) امس  ان الـسـوداني (يـود
الــــتـــاكــــيـــد انه لـم يـــشــــارك في ايـــة
مفـاوضات حـتى االن وليس مـرشحا
من ايـة جـهـة سـيـاسـيـة مع احـتـرامه
جلميع القوى السـياسية من مختلف

اجتـاهاتـهـا وانتـمـاءتهـا الـسيـاسـية)
كلف  الى(االسراع بتشكيل داعيا  ا
حـكـومـة كـفــوءة وبـحـجم الـتـحـديـات
اخلــطــيــرة الـتـي تـواجـه الـعــراق في
ــرحـلـة االســتـثــنـائـيــة تـضـمن هـذه ا
ــصـالح الــعـلــيـا لــلــشـعب الــعـراقي ا
بـجــمـيع مـكــونـاته). من جــهـة اخـرى
كون السني ما نفى ثالثة نواب عن ا
تـــردد عن انــضـــمـــامــهم الـى حتــالف
ــدن احملــررة.وقـــال الــنــائب احــمــد ا
مــظـهــر اجلــبــوري في بـيــان انه(في
الــــوقت الـــــذي تــــتــــكــــاتـف الــــقــــوى
الـسـيـاسـيـة الـوطـنـيـة جلـمع الـكـلـمـة
وتـوحـيـد الـصـف والـسـعي لـتـشـكـيل
حـكـومـة عـراقــيـة وطـنـيـة قـادرة عـلى
انــتــشــال الــعــراق من أزمــاته  يــطل
ـغـرضـون مـحـاولـ تفـتـيت عـلـيـنـا ا
وحـــدة حتـــالف الـــقـــوى الـــعـــراقـــيــة

مشكك بانتمائنا ووالئنا له)
مـضـيــفل (وإذ نـعـلن لـلـجــمـيع بـأنـنـا
الزلـــنــا جـــزءا ال يـــتــجـــزأ من قـــيــادة

السيـاسية طـلبت من الكـاظمي تقد
التشكيلـة الوزارية كاملة من دون أية
اســتـــثـــنـــاءات مـــلــوحـــة بـــعـــرقـــلــة
الـتـصـويت عـلى حـكـومـته إذا لم تـتم
االســـتــجـــابــة لـــشــروطـــهــا).ولـــفــتت
ـصادر إلى (وجـود رغـبـة مـلـحة من ا
قـبـل اجملـتـمــعـ لـعــقـد جـلــسـة مـنح
الـثـقــة  األسـبـوع اجلـاري مــتـعـهـدة
بحـشـد التـأييـد للـتـصويت عـلى منح
الــثــقــة حلـــكــومــته في حــال الــتــزم 

بشروطها).
Í—«“Ë ÃUNM

واعلـنت القوى الـسيـاسيـة اخلميس
ـنــهــاج الـوزاري اعــتـراضــهــا عــلى ا
  ان الذي قدمه   الكاظمي إلى البر
بـسـبب عـدم تضـمـيـنه فـقـرات مـهـمة
يـنـتــظـر من احلـكـومــة أن تـقـوم بـهـا
وعدم وضوح فقرات أخرى. ومن ب
ان أبرز الـفـقرات الـغـائبـة قـرار البـر
القـاضي بـإخراج  الـقـوات األجنـبـية
من الـبـالد وتـأكــيـد  االسـتــمـرار في
تطـبيق وإكمـال االتفـاقيـة مع الص

و حتـديد مـوعـد مـحـدد مـعـلن إلجراء
ـبكـرة. وقـدّم الـكـاظمي االنـتخـابـات ا
ـــنــــهـــاج الــــوزاري إلى األربــــعــــاء ا
ــان الــعـــراقي من أجل االطالع الــبـــر
عليه قبل جـلسة التـصويت على منح
الثـقـة للـحـكومـة  وتـضمن الـبـرنامج
احلـــكـــومـي الـــذي قـــدمه الـــكـــاظـــمي
ـاضي  7فقـرات أسـاسـية االربـعاء ا
سـؤول عن على رأسـها مـحـاسبـة ا
أعـــــمـــــال الـــــعـــــنف والـــــقـــــتـل ضــــد
ـــتـــظـــاهـــرين.والـــتــعـــهـــد بـــإجــراء ا
انـتـخـابات مـبـكـرةبـعـد إكـمـال قـانون
االنتـخـابات وتـفـعيل عـمل مـفوضـية
االنــتـــخــابــات بــالـــتــعــاون مع األ
   وتسخـير إمكانات الدولة تحدة ا
من أجل مــواجـهــة جـائــحـة كــورونـا

حتـالف الـقـوى الـعـراقـيـة  نـنـفي مـا
ـتقول وتـناقلته وسائل اعلنه بعا ا
ـا االعالم  مـؤكـدين عــدم أنـتـمـائـنـا 
يسمـى بتحـالف احملافـظات احملررة)
بـــحــسب تـــعــبــيـــره.من جــانـــبه قــال
الــنـــائب عــلي الــصـــجــري في بــيــان
(هـنـالك ادعـاء  بــإنـتـمـائي لـتـحـالف
ـدن احملــررة  انــا نـائب مــســتـقل  ا
ولم اوقع مـع اي جــهــة ســـيــاســيــة).
وتــابع (ســنــأخـذ انــا ومــعي زمالئي
الــذيـن يــؤمــنـــون بــهـــذا الــنــهج دور
ـعـارضــة الـبـنــاءة الجنـاح وتـقـو ا
احلكـومـة في حـال اصابت ونـخـتلف
مــعــهـا فـي حـال اخــطــأت وســيــكـون
قـراري الانتـمـاء الحقـا عـنـدما نـقـتنع
بالكتـلة التي تتـبنى ماذكرت). بدوره
نفى الـنـائب نـواف اجلربـا في بـيان(
مـــــا  تـــــداوله فـي وســـــائل اإلعالم
ومواقع الـتواصـل االجتـماعي بـشأن
دن انضمامه إلى ما يُسمى حتالف ا

احملررة).

يــاسـر بــدر لـ(الــزمـان ) إن  ( خــلــيـة
االزمـة في ديــالى قـررت اعــتـبـار يـوم
اخلــمــيس من ايــام احلــظــر الـشــامل
األسبوعية والتي كانت مقررة يومي
اجلــمــعــة والـــســبت فــقط). وأعــلــنت
الـشــركـة الـعـامــة لـلـنـقـل الـبـري نـقل
طن من مــادة الــذرة الـصــفـراء 2000
لـصـالح وزارة الـزراعـة شـركـة مـابـ
الـنهـرين من مـحـافظـة ديـالى بـإجتاه

محافظة بابل منطقة (احليدري). 
 WOKš«œ  ö UM

وبـــيـــنت الـــوزارة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (الــنـقالت حتـقـقت
تـمـاشـيـاً مـع تـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل
عبـدالـله لعـيـبي باإلسـراع في عـملـية
ــنـاقالت الــداخـلـيــة إلجنـاح حــمـلـة ا
االسـتـزراع لـلـمــوسم الـصـيـفي حـيث
تـمت عـمــلـيـة إيـصـال  2000 طن من
مـادة الـذرة الـصـفـراء عـبـر مـحـافـظـة
ديالـى بإجتـاه محـافـظة بـابل مـنطـقة
(احلـيـدري) خالل اربــعـة أيـام مـضت
ر برغم الظروف اإلسـتثنائـية التي 
بـــهــا الــبالد لــتــامـــ عــمــلــيــة االمن
الـــــــــغــــــــــذائـي).  وأشــــــــــارت الى ان
(أســطـولــهـا الــبـري يــعـمـل عـلى دعم
اجلـــهـــد الــوطـــني الـــذي تــنـــهض به
ؤسسات احلكومية وزارت الدولة وا
في اجملـاالت كـافـة وفق الـعـقود الـتي
 تــوقـــيــعــهــا مع وزارة الــكــهــربــاء
والتـجـارة والـزراعة من خالل تـفـعيل
ـشترك الذي تتبناه العمل التكاملي ا

احلكومة ب الوزارت كافة). WIDM∫ سوق للخضار في أحد مناطق ديالى
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يعتـمد على قـاعدة بيـانات كالريفيت
في مـــحـــور أداء الــبـــحـث الــعـــلـــمي
لــلــجـــامــعــات. واشـــار مــديــر دائــرة
ي ضمـان اجلودة واالعـتمـاد االكاد
خــالـد شـنــاوة زيـارة إلى أن (نــتـائج
تصـنـيف رور الروسـي للـعام 2020
والذي  تـقـييم   829جامـعـة حول
العـالم أظـهر  36جـامعـة عـراقـية في
الـتـصـنـيف وبـزيادة  4جـامعـات عن
ـاضي حيث حـصـلت جامـعة العـام ا
ـرتــبـة األولـى مـحــلـيـاً بــغـداد عــلى ا
ـرتـبة ـستـنـصـرية في ا واجلـامعـة ا
ـرتـبة الـثانـيـة وجامـعـة األنـبار في ا
الـثـالـثـة مـبـاركـاً جلـمـيع اجلـامـعات
هذا اإلجنـاز ومـتمـنيـاً لـلجـميع دوام

وفقية والنجاح خدمة للعراق). ا

مــوروثــة ولــيــسـت جــديــدة وتــتــأثـر
بالـوضع االقتـصادي لـلبـلد مـوضحا
ـوازنة احلـالـيـة مقـيـدة والـدولة ان ا
غيـر قادرة عـلى استـحداث تـعيـينات

جديدة.
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وأشـــــار الــــــســــــهـــــيـل الى ان وزارة
الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث الــعـلـمي
نع اي نشاط وجهت كل اجلامعات 
ســــيـــاسـي داخل احلـــرم اجلــــامـــعي
تـلك مـضـيـفـا ان الـطـالب الـعراقـي 
مستوى عـالي من الوعي االجتماعي
والـسـيـاسي. وبـارك الـسـهـيل ظـهـور

 36 جامعة عراقية في نتائج
تـــصــــنــــيف رور الــــروسـي اخلـــاص
بــاجلــامــعــات لــلــعــام اجلــاري الـذي

الـتـعلـيـمـية مـبـيـنا ان عـدد الـدرجات
اخلــاصــة في وزارة الــتــعــلــيم يــبــلغ
 570درجة واضاف وزير التعليم

الـعــالي والـبــحث الـعـلــمي ايـضـا ان
ـلف االسـتـثـمـاري ألراضي جـامـعـة ا
بـغـداد تعـرض ألخـطـاء قـاتلـة مـبـيـنا
من لديه دليل يثبت تقصيري ليذهب
الـى الــــقــــضـــاء ولــــيـس الى االعالم.
ووأوضـح الــــــســـــــهــــــيـل ان اعــــــداد

مــعــتــصـمـي الــدراســات الــعــلــيـا 
التالعـب بهـا وان عددهـم لم يتـجاوز

 150شخص مستدركا انه 
اسـتـحـداث أكثـر من  230ألف درجة
وظــيــفــيــة خالل الــتــظــاهـرات ولــكن

بدون تخصيص مالي
وكشف الـسهـيل ان ازمة الـتعـييـنات

وتابع السهيل لقد حققت اجلامعات
الـــــعـــــراق تـــــقـــــدم مـــــضـــــطـــــرد في
يـة الـرصيـنة رغم الـتصـنيـفـات العـا
ـر بها الـبلد الظـروف العامـة التي 
ا يشـير الى مواكبـة العراق لـبقية
دول العالم مـن حيث جودة مـستوى
العلمي مضيـفا ان العديد من خبراء
الـتـعـلــيم الـعـالي شـاركـوا في خـلـيـة
االزمة وقـدمـوا خدمـاتـهم وخبـراتهم
ــؤسـســات الـدولــة والسـيــمـا فــيـمـا

يتعلق بأزمة وياء كورونا
وزاد الــسـهــيل ان الــتـعــلـيم الــعـالي
مــؤســســة لـبــنــاء االنـســان ولــيـست
مـكـانـا لـلـمـجـامـلـة لـذا لن اجـامل اي
رئـــيس جـــامـــعــة او عـــمـــيـــد تـــكــرر
اخـطـاؤه بشـكل يـؤثـر عـلى العـمـلـية
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أكـد وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الــعـــلــمي قــصي الــســهــيل ان جلــوء
اجلــامـعــات الـعــراقـيـة الـى الـتـعــلـيم
االلـــكـــتــــروني هـــو احلـل الـــوحـــيـــد
الســتــمــرار الــعـام الــدراسي احلــالي
بـعـد اجــتـيـاح وبـاء كـورونـا الـعـراق

وبقية دول العالم.
وقـــال الـــســـهـــيل في تـــصـــريـــحـــات
تــلــفــزيــونــيــة ان وضع اجلــامــعــات
صعب ومعقد فبعضها واصل الدوام
بــشـكل طـبــيـعي وبـعــضـهـا االخـر لم
ــا ــظــاهــرات  يـــتــواصل بــســبب ا
اضــطــرنـا الى إقــرار تــقـو ســنـوي
جــديــد بــدأ في  12 كــانـــون الــثــاني

اضي. ا
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لستَ بـحاجة للبحث عن أسـباب التردي الذي بـلغناه  فمـا وصلنا له من انحدار
لم يعد مفهوما  ويستعصي على الوصف حتى بدأنا نشكك في قدراتنا العقلية
ضي من حولنا ـعقول أن نظل هكذا ? نراوح مـكاننا  بينمـا العالم   فهل من ا

ر  ونحن نتحرك كسلحفاة ملقاة على ظهرها . الى أمام بخطى 
ــوسـقـة أســبـابـا تـراوغ  قـدم لــنـا احملـلــلـون بـفــضل لـغـة مــطـواعـة وصــيـاغـات 
الــتـفـاصـيل وتــغـفل اجلـوهـر وتــتـمـيع مع هــذه اجلـهـة او تـلك  وتــتـلـون بـحـسب
الوسيـلة التـي يطلـون منهـا بأربطـة عنق وبـدالت تفتـقد الى مأ أسـماه الفـنان أياد
راضـي بـ ( الهـارمـوني ) في مـسلـسـله الـكومـيـدي ( كـما مـات وطن ) الـذي تـبثه
قنـاة الشرقـية وقـبلـنا ذلك عـلى مضض بـأننـا نسـبح في فضـاء من احلريـة يتيح
ثل القائل ( كُل مـا يعجبك وألبس للمـحلل وغـيرهم أن يقلبـوا ظهرا على عـقب ا
مــا يـعــجب الـنـاس ) . وعــلى مـدى مــا يـقـرب من الــعـقــدين  ال احملـلـلــون سـمـوا
ـسؤول عـما جـرى بشخـوصهم  وال الـسيـاسيون األشيـاء بأسمـائهـا وحددوا ا
حترك لـهم ضمير  وانكسرت خـواطرهم على الناس وهي تتلـفع بالعوز والقهر 
ـنظـماته الـعتـيدة وضـعنـا بحـسبـانه  وهو يـرى تمـاما ماذا وال اجملتمـع الدولي 

علم البشرية األول . يحصل 
حقـا االمور تـسير بـحسب مـا حدده الـفيـلسـوف الكـندي ( آالن دونو ) فـي كتابه
ــعـمـورة ( نـظـام الـتــفـاهـة )  اذ الـتف حـبـل الـتـفـاهـة عـلى الـذي شـغل به نـقـاد ا
اذا نفسر ما يجري ? أليس من قدورنا الفكـاك منه  واال  أعنـاقنا  وما عاد 
وظف  بل ـمسكون بأغـنى بلد في العالم عن تـأم رواتب ا التـفاهة أن يعجز ا
وازنات انـفجارية  ويفـكرون باستـرجاع الفـتات الذي أعـطوه للـناس يوم كـانت ا
اذا نـصف الذين لـلتـو وعوا أهـميـة تنـويع مصـادر الدخل بـعد مـضي كل هذه و
ـدة وهم يـتـربعـون عـلى الـكـراسي الـفخـمـة  ألـيـست هـذه الفـكـرة من بـديـهـيات ا

السياسة ?.
ـكن تــصـوره أن يــنـتــبه سـاســتـنــا اآلن لــتـنــويع مـصــادر الـدخل وقت  شـيء ال 
االفالس  كـثـيـرا ما تـمـنـيت أن تديـر حـكـوماتـنـا شؤون الـبالد من دون االعـتـماد
كننـا التعرف على واردات الـنفط كما هـو حال بلـدان كثيرة بال نـفط  هنا فـقط 
الى القـيادة الرشيدة  فأين احلـنكة في قيادة تـبيع النفط وتوزع مردوداته رواتب
على موظـفيها هل أجتنى عـليهم لو أسميـتهم بــ ( النفّاطة ) مع احـترامي الكبير

هنة.  للعامل بهذه ا
تـحكم بالـعراق منذ عـقود  ولم تكن الـكفاءة واالجنـاز معيارا نظام الـتفاهـة هو ا
أبدا  وظل الـوالء حاكمـا في اختـيار حـماة النـظام منـذ عهـد صدام وحتى اآلن 
وظل أمن النظام هاجسا للممسك بالسلطة وليس التنمية  ولذلك لم يسأل أحد
عن مؤهالت واجنـازات هـذا الـذي وقع عـليه االخـتـيـار لـيكـون مـديـرا او وكيال او

وزيرا  وعندما تتأمل في سيرته ال جتد فيها سوى تفاهات .
 والـتـافــهـون هم من يــشـغل أغـلـب دوائـر صـنع الــقـرار  ويـســتـمــيـتـون من أجل
حاربة الناجح لكي ال ينافسوهم احلفاظ  عـليها  ولذلك يبدأ برنامج عملهم 
 ويُـحـتمل أن يـشـغلـوا مـكانـهم  فـلن يتـوانى الـتافـهون عن قـتل أي فـكر خالق 
وضوعـية  ولكن وبهـذا يدوم نظـام التافـه  ومع ان تـعميم األحـكام لـيس من ا
ـمـسـكـ بـعـنق الـعـراق  بـدءا من رجـال الـنـظام الـسـابق في هـكـذا هم أغـلـبـية ا
سـنـواته األخـيـرة وصـوال لـلـراهن حـيث بـلـغت الـتـفـاهـة أوجـهـا . والـتـفـاهـة نـظـام
ـعاونته وهكذا متـماسك كما قال ( دانـو )  والتافه ال يخـتار اال من هو أتفه منه 
ـاذا تــصف من يـفـضل الى نـهـايــة الـسـلـســلـة  وهـذا مــا نـلـمــسه ونـراه  واال 
مـصـلـحـة حـزبه عـلـى وطـنه  ومن يـقـدم الـغـريب عـلـى الـقـريب . ومن يـقـتل أبـنـاء

جلدته بدم بارد .
والـتـافـهـون ال يـسـتـحـون  فال تـأمل مـنـهم مـراجـعـة سـلوكـهم
ـا تــقــولـه الـنــاس  وان مـأل صــراخـهـم الــشـوارع تــأثــرا 
والــســاحـات  فـال هم لــهم ســوى احلــفــاظ عــلى الــنــظـام
بـصرف النظر عن صورته فـي أذهان الناس وقدرته على
ـشـرق حتـقــيق أحالمـهم  وهــكـذا تـضـيع فــرص الـغـد ا

الذي نأمل .

ـاضي  كـتبتُ هـنـا  عمـودا بـعـنوان ( مـسـتشـفى الـفرات في الـسـابع من اذار ا
ــسـتــشـفـى الـواقع في كــرخ بـغــداد  وعـلى الـعــام ) ذكـرتُ فــيه  ان اسم هـذا ا
مسـافة قـريبـة من مطـارنا الـدولي  اصبح  هـو االشهـر في العـراق  كونه رأس
الـنـفيـضة في الـتـصدي لـفـايروس (كـورونـا ) بعـد ان اختـيـر ليـكـون مأوى حلـجر
صحي لـلمشتـبه بإصابتـهم بالفايروس الـوافد عند بـدء االعالن عنه  وتوقعتُ ان
ـستـشـفى  بـعد اشـارتي تـلك التي تـنـهض الدوائـر اخملـتصـة بـواجبـاتـها جتـاه ا
حـظت بـاهـتـمـام الـقـراء ونُـشـرت في وسـائل اعالم عـربـيـة عـديـدة  واعـني بـذلك
سـتـشـفى ضمن مـسـؤوليـتـهـا او امانـة بـغداد كـونـها الـدائرة الـبـلديـة الـتي يـقع ا
سـتـشفى  ـسـؤولـة (االم) عن بغـداد من خالل تـقـد خدمـات سـريعـة لـكـادر ا ا
ـسـتـشـفى الذي ـؤدي الى هـذا ا وتـسهـيل مـهـامـهـا  يـتـمثل الـعـنـايـة بـالـشارع ا
ي  ومــرور مـركـبـات االســعـاف الـفـوري  اصـبح مــحط االعالم الـعـراقـي والـعـا
كـثـفة شـبه الـيومـيـة من مسـؤولي دائـرة صحـة الكـرخ  انـطالقا من والـزيـارات ا
ـذكور ال يـصلح بـتاتـاً  فهـو مجـرد تخـسفـات  والتواءات معـرفتي ان الـشارع ا
مؤذية لـلمركبات و السابلـة  وال يحمل مقومات شارع اخذ يـشهد مرورا كثيفا 

رض . بعد االعالن عن اصابات في هذا ا
اضي اثناء توجهي الى حي الفرات من جهة الذي آثار الرعب عندي  االربعاء ا
ـصطفى  ألمر شـخصي  هو وجـود يافطة رُكـنت على عمود الـكهرباء  جامع ا
ـسـتشـفى الـفـرات  فـيهـا خط بـسـيط لـكنـه كبـيـر عـبارة ـؤدي  في بـدايـة الفـرع ا
اني (شارع كـورونا ) .. وقد توقفت  وترجلت من مركبتي  وقمت بإزالتها  إل

ستشفى اجملاهد .. راجع لهذا ا اً وهلعاً للمرضى ا ان وجودها  يسبب أ
ـناسـبـة  هو حـقـيقـة واقـعة  واي شـخص مـر به  يشـعـر كأنه وهـذا الـشارع بـا
يسـير في قريـة افريقـية  وامـام هذه احلالـة البد ألمانـة بغـداد  والسيمـا الوحدة
سـؤولة عن الـرقعة اجلـغرافيـة التي يقع فـيها أن تـتحدى نـفسهـا وتكون البلـدية ا
إرادتها قـوية  صادقة  مؤمنة بقـدراتها على حل مشكلته  وهـي مشكلة بسيطة
ال تـتـعـدى خطـوة عـمل ثالثـة او اربـعـة ايـام بـ تسـويـة تـربـته وصـبه بـاإلسـمنت
ــعـيـب دفن الـرؤوس فـي الـرمــال مــثل الــنـعــام امــام زائـري واالســفــلت  فــمن ا
ية " فـرع العراق " "مسـتشفى الـفرات العـام " من مسؤولي مـنظـمة الصـحة العـا
او من احملالـ اليها لـلحجر الـصحي  او امام كادرهـا الطبي واالداري االبطال
رضى " كـورونـا " قبل ان يـفـتحـوا ابواب  الذين كـانـوا اول من فتـحـوا قلـوبهـم 

مستشفاهم !
ان الصـيف واتربـته  ضيـفاً ثـقيـًال على هـذا الشـارع  الذي ال تـتعـدى مسـاحته
ن يسـلـكه انه اطول من ذلك سـوى( كـيلـومـترين) فـقط  غـير انـه يعـطي انـطبـاعـا 
ـناطق بـكثـيـر  فالـتـخسـفـات تـملـؤه  والـنفـايـات حتيـطه  ومـخـلفـات الـبنـاء من ا
الـقـريـبة عـلـيه جتـدها عـلى جـانـبـيه  وتالل الـقمـامـة الـتي تزكـم االنوف  هي من

شاهدات اليومية في هذا الشارع . ا
ترى  مـاذا يكون حـال مرضى " كورونـا " الذين تتم احـالتهم لـلحجـر الصحي 
في "مـســتـشــفى الـفــرات الـعــام " حـيــنـمــا يـذهــبـون الــيـهــا  عـبــر هـذا الــشـارع
ـواصفات التي ذكرتها  اكيد ان حالتهم سوف تزداد بؤساً  وخوفا .. نتمنى با
ان تـدرك امـانـة بـغــداد ذلك  وتـسـتـعـجـل أحـيـاء هـذا الـشـارع وفــرش مـقـتـربـاته
بالـورود  واشجار الزينة  إلضفاء الطـمأنينة للمرضى  وايضا
قاتل سـتشـفى ا نتـسبـ في هذا ا للـجيش االبـيض من ا
ـزرية .. فـهل تـقف االمـانـة وقـفـة ضـمـيـر حلـسم احلـالـة ا
التي حتـدثتُ عـنهـا  وأن تنـهـيهـا بسـرعـة  وتقـبر اسم "
شـارع كـورونـا" وتــطـلق عـلـيـه " شـارع االمل".. والـله من

وراء القصد .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

الكاظمي يوقع برنامجه
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طر االسودي احلسيني هو الشيخ حس ا
شـيـخ عـشـيــرة الـبــواسـود في الــعـراق ولـد
سنه 1870م وكـان رحـمه الله ومـنـذ نـعومه
اظفـاره فارساً شـجاعاً احب اخلـيل واحبته
كــــان رجال جــــمع كـل صــــفـــات الــــرجــــولـــة
والــشــهـــامــةواشــتـــهــر في بــكـــرمه وحــسه
الــوطـــني ولـــكــونـه بــهـــذه الــصـــفــات احب
اجلـمــيع فـاحــبـوه ولـه عالقـات واســعـة مع
ن عاصـروه .وكان جـميع شـيوخ الـعـراق 

احد رجال ثورة العشرين حيث قام مع عدد
من رجاله بالـهجوم على احلـاكم البريطاني
يـجـر بري) عـنـدما ـديـنة سـامـراء انـذاك (ا
كــانت ســـامــراء مــحـــاطــة بــســـور فــصــوب
ببندقية (البرنـو) على هذا القائد االنكليزي
واصـابــة في سـاقه وقـد حلـقه بـعـد احلـادث
اثنـان من اجلنود االنـكلـيز يسـتقالن دراجة
بخـاريـة وقـام بـقتـلـهـما ورمـى جثـتـهـما مع
دراجـتـهمـا في نـهر دجـلة وبـعـدها وشى به
الـواشون فـاصـدر احلاكـمرالـبـريطـاني امراً
بــالـــقــبض عــلــيه اال انـه هــرب الى الــشــيخ
حـبـيب اخلـيـزران شــيخ عـشـيـرة الـعـزة في
مـنطـقـة تـسـمى الـشـوهـاني واخـتـفى هـناك
وبــعـد فــتـرة وبــواســطـة عــدد من الـشــيـوخ
ارسل بـطــلـبه احلـاكم الــبـريـطــاني مـحـاوالً

ال اال انه رفض ذلك. اغراءه با
وبقي هذا الرجل حل وفاته انساناً وطنياً
ال تـــاخـــذه في احلق لـــومـه الئم .تـــوفي في
ســنـة 1972م وقــد ســار عــلى نــهـجه اوالده
وهم عـبـاس وعبـد الـكر وعـبـد القـادر وقد
تــوفــوا جـمــيــعـاً .واالن يــتــربع عــلى عـرش
عـشيرة الـبواسـود حسيـنية الـنسب حـفيده
ــطـر الــشــيـخ طالل عــبــد الــكــر حــســ ا
واحلق يــــقـــال يـــتـــصـف بـــذات الـــصـــفـــات
واالخالق التى حملهـا جده رحمه الله وهو
عــضــو بــارز في مــجــلس شــيــوخ عــشــائــر

سامراء .
طر رحم الله الشيخ حس ا
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اسدلت منـصة اريد للـعلماء والـباحث
الـناطـق بـاللـغة الـعربـية الـستـار على
جتـربتـهـا الرائـدة بعـقـد ثالث نسخ في
مـحــفــلــهــا الــعــلــمي الــدولي الــسـادس
الــكـتــرونـيـاً الــذي اسـتــمـر اربــعـة ايـام
¨تـضـمن جـلـسـات ثـريـة بـالـعـلم وورش
ستوى¨لتسجل سابقة تدريبية عالية ا
فـريـدة من نـوعـها لـلـتـواصل واالتـصال
عن بعد بـزمن كورونا ب 1557 باحث

عمورة.  في أرجاء ا
وقـال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس انه
(على ضـوء الفـعالـيات العـلمـية اسدلت
مــنــصــة اريــد لــلــبــاحــثــ الــنــاطــقــ
بالعربيـة الستار على جتـربتها الرائدة
والفـريدة بعـقد ثالث نـسخ من محفـلها
الـعــلـمي الـدولي الــسـادس الـكــتـرونـيـا
وعن بـعـد ¨بــرعـايـة من ثـالث جـامـعـات
هي السلطان زين الـعابدين من ماليزيا
والعراقية من العراق والعربي التبسي
ــشــاركــة نــحــو 1557 من اجلــزائــر و

Æ(باحث
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ــشـاركـ في هـذ احملـفل واضـاف ان (ا
اتــفـقـوا عــلى تـســمـيــة الـدكــتـور سـيف
نـصـة اريد الـسـويـدي مديـرا تـنفـيـذيـا 
كونه شـخـصـية عـلـميـة تـواصـليـة تـعد
االولى لـــعــام 2020 ¨امـــا بـــالـــنـــســـبــة
ــرتـمـر لــلـتـوصــيـات الــتي خـرج بــهـا ا
,فــكـانت اصــدار كـتــاب تـعــريــفي يـضم
وقائع احملفل الـعلمي بـنسخة مـطبوعة
أو الـكـتـرونـيـة ¨ومـخـاطـبـة اجلـامـعـات
ـخـرجـات الـنـاطـقـة بــالـلـغـة الـعـربـيـة 
احملفل لإلفادة مـنها في تطـوير احلركة
الـــعــلــمــيــة وعالج مـــشــكالت اجملــتــمع
ـــعــاصـــر فــضال عـن دعم الــبـــاحــثــ ا
قبلة الشباب للمشاركة في الفعاليات ا
وتخـفيض رسوم االشـتراك للـمؤتمرات
الـــتي تـــعـــقـــد عـن بــعـــد مـع تـــوصـــيــة
اجلـامعـات بـاعتـماد هـذه الـسيـاسة في
انــشـطــتــهـا الــعــلـمــيـة)¨مــشـدديـن عـلى
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(اتاحة العمل الـتطوعي في مركز خبرة
لـدعم مــنـصـة اريــد وتـعـزيــز الـتـواصل
ـنـصـة ـيـداني بـ اعـضـاء ا الـعـلـمي ا
ـســتـدامـة وتــفـعـيـل بـرامج الـتــنـمــيـة ا
دن الذكيـة للحفاظ عـلى البيئة التي وا
ـا ال تــطـرقـت الـيــهــا ابـحــاث احملــفل 
ـنـظـومـة الــقـيـمـيـة يــؤثـر سـلـبـا عــلى ا
جملــتـمــعـاتــنـا وكــذلك تـعــزيـز مــشـاريع
الــتـعــلـيم عن بــعـد لالرتــقـاء بــالـثــقـافـة
الـعلـمـية واالهـتمـام بـالدول الـتي بدأت
تعود الـيها األمـية بسـبب االضطرابات
الـتي تـشهـدها مـجـتمـعاتـهـا واالهتـمام
ـرأة في فــعـالـيـات بـقـضــايـا االسـرة وا
ــؤتـــمـــرات االنــســـانـــيــة فـي احملــافل ا
القـادمة والسعـي إلقامة احملفـل العلمي
ـورث الـدولـي لـلـشـبـاب ¨واالهـتــمـام بـا
الـعلمـي العربي وفي مـقدمـتهـا العـناية
بــاخملـــطـــوطــات وحتـــقـــيــقـــهــا)Æودعــا
ثلية او مراكز شاركون الى (إنشاء  ا
عــلــمــيــة واعالمــيــة لــتــنــمــيــة االفــكــار
ـهـارات العـلمـيـة حتت مظـلـة منـصة وا
أريد فـي جامـعات الـدول التي حتـتضن

فـــعــالـــيــات احملـــفل الـــعـــلــمـي الــدولي
¨واصــدار صــحــيــفــة او مــجــلــة دوريـة
ــنـصــة واحملـفل لــتــغـطــيـة نــشـاطــات ا
عـرفي عبر وسائل ¨وترشيـد اخلطاب ا

االعالم الــــرقـــمـي لالرتـــقــــاء بــــالـــوعي
اجلـمـاهـيري جتـاه قـضـايا اجملـتـمـعات
الــعــربـيــة واالسالمــيــة والـتــحــذيـر من
ـعلـوماتي)¨مؤكـدين (ضرورة الـتلـوث ا
تـبـني مشـروع دعم اجلـامعـات الـناطـقة
بالـلغة الـعربـية إلجناح جتـربة التـعليم
عن بـعـد لـيـكون رافـدا مـعـيـنـا لـلـتـعـليم
ـبــاشـر ¨كــمــا نـوصي بــدعم مــشـاريع ا
اجملـامـيع الـبحـثـية لالرتـقـاء بالـبـحوث
البينية والسـيما ب العلوم الـتطبيقية
والــــعـــــلـــــوم االنـــــســــانـــــيـــــة خـــــدمــــة
جملـتــمـعـاتـنـا¨وتــرسـيخ قـيــمـة الـتـجـرد
الــعـلــمي لـدى الــبـاحــثـ ألجل تــعـزيـز
رصــــانــــة الــــبــــحث الــــعــــلــــمي ¨ورسم
سـتراتـيـجيـات مسـتقـبلـية تـعزز رسـالة
مـنـصـة اريد من خـالل تأسـيس جـامـعة
بحثية مفتوحة واستثمار علمي ووقف
ــشــاركــون (انــشــاء عــلــمي)Æواقــتــرح ا

صندوق بعـنوان منابت الـوقفي لرعاية
ـشاريع العـلميـة يخصص البـاحث وا
ريـــعه لـــدعـم مـــشـــاريع مـــنـــصـــة اريـــد
¨والـــســـعي اجلـــاد العـــتـــمـــاد مـــعـــامل

الــتــواصل الــعـلــمي خــاص بــاألبــحـاث
كتوبة باللغة الـعربية لتحرير الهوية ا
الـعـلمـيـة من الـتبـعـية ¨و تـعزيـز مـكـانة
الـقـدوات الـعلـمـية الـتي اظـهـرت قدرات
وتـضـحـيـات عـالـيـة ألجل احلـفـاظ عـلى
الــــوجـــود االنــــســـانـي ضـــد اخملــــاطـــر
هـلكة ¨والتركيـز على مفردة الوبائـية ا
ناهج التعليمية التربية اإلعالمية في ا
لـــتــرشـــيــد اســـتــخـــدام وســائل االعالم
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الفــتــ الى (اعـتــمــاد مـنــظـومــة الــقـيم
هنية في النشر االعالمي لتحجيم أثر ا
الـشـائـعات الـرقـمـية وتـزيـيف احلـقائق
عـنــد مـواجـهـة اخملــاطـر الـكــبـرى الـتي
تـــهـــدد اجملـــتـــمـــعــات ¨وادراج مـــفــردة
ـنصـات الـعـلـمـية االلـكـتـرونـيـة ضمن ا
بــرامـج الــثــقــافــة الــعــلــمــيــة لــتــعــزيــز
الــتـواصـل الـعــلــمي والســيـمــا في زمن
االزمات ¨ومـفاحتـة اجلامـعات الـناطـقة
بالعربيـة بفتح قناة الكـترونية اعالمية
تـهـتم بـنـشـر فـعـالـيـات وبـرامج مـنـصة
اريـد في مــواقـعـهـا الــرسـمـيــة لـتـسـهل
االفـــادة مـــنـــهـــا من قــــبل هـــيـــئـــاتـــهـــا
الـــتـــدريـــســـيــة وطـــلـــبـــتـــهــا)¨واوصى
ـشـاركــون بـ (إدراج قـضـايــا اإلعـجـاز ا
الــعــلــمي في الــقــرآن الــكــر والــســنـة
ـنـاهج الـدراسـيـة في الـنـبـويـة ضـمـن ا
ــــدارس والـــكـــلــــيـــات واجلــــامـــعـــات ا
ـــقــــاصـــدي ¨,االهــــتـــمــــام بـــالــــفـــكــــر ا
والــدراسـات الــعـلــمـيــة االسـتــشـرافــيـة
لـتـحـصـ اجملـتـمـعـات من الـتـهـديـدات
وتبني الدراسات االبتكارية ستقبليـة ا
واالســتـــبــاقــيـــة في اإلدارة الــعــلـــمــيــة
لـالزمــــات ونــــشــــر الــــوعي الــــعــــلــــمي
باالستراتـيجيات الـتي تسهم في زيادة
ي للبحوث العلمية العربية النشر العا

به وكـيفـية قـضـاء اوقات االلـعزل
ـنــزلي فـانك تــكـون مــعـزوال في ا
مـنزلك افـضل ماان تـكون مـعزول
ستشفى وانت مصاب واحلمد
لـــله بـــدات االزمـــة والـــفـــايــروس
يتـفشى شـيئا فـشيـئا ووجدت ان
غـالـبـيـة العـوائل الـعـراقـيـة كانت
قـــد تــعــلـــمت كــيف حتـــافظ عــلى
نــغـــســهـــا وعــائــلـــتــا لـــلــحــد من
االصــابــة بـــالــفــايــروس الــقــاتل)
عـبـيـر الـدلـيــمي طـالـبـة في كـلـيـة
الـفــنـون تـقـول ( ان من اهم تـاوز
االصــابـــة بـــالــوبـــاء هي ثـــقـــافــة
االسـرة وثـقـافـة الشـارع ولالسف
ـنـاطـق يـتـهاون ان الـبـعض من ا
بـالـوباء فـيـخـرج من دون مـباالت
ولــهــذا حـدثت بــعض االصــابـات
وبـالـعـكس نـرى ان عـوائل اخرى
ثــــقـــفت لــــنـــفــــســـهــــا والهـــلــــهـــا
وجلـيــرانـهـا كــيف الـتــخـلص من
الــــوبــــاء واحلـــــرص عــــلى عــــدم
االصــابـــة اذن الـــثــقـــافـــة مـــهــمه

وضــروريــة اضــافــة الى تــنــفــيــذ
وااللتـزام بتعـليـمات خلـية االزمة
ومــنــهـــا حــظــر الـــتــجــوال الــذي
يـهـدف حلـمـايـتـنـا وبـالـتـالي هي
ازمــة ســرعــان مــاســتـمــر بــسالم
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ـواطن اركـان الـربـيعي 70عـاما ا
مـــتــــقــــاعـــد يــــقــــول ان ( من اهم
مـــااكـــتـــســـبـــنـــاه هـــو الــتـــكـــافل
االجـتـمـاعي والـتـراحـم فـيـمـا ب
االسـر الـعراقـيـة وكـان العـراقـي
قد سجلو مالحم بطولية بالوفاء
ـساعدة فيـما بينهم والتراحم وا
اضـافـة الى ان الـعائـلـة اكـتـسبت
خــبـــرة في كــيـــفـــيــة ان نـــحــسب
لـــلـــتـــنـــظـــيف الف حـــســـاب وان
الصـبر مـهم والصـبر كـان عنوان
للغالبية من الذين التزمو احلظر
ـنـزلي الـطـوعي واالهم تـعـلـمـنا ا
الـــنـــظـــام واحــتـــرام الـــقـــوانـــيــة
والـتـكـافل االجـتـمـاعي وهـذه هي

االنـتــرنت لـلـتــعـرف عــلى الـوبـاء
اجلــديــد الــذي ارعــبــنــا فــاخــذنـا
احلـــيــطـــة واحلــذر من االصـــابــة
بـالـوبــاء فـبـدات اثـقف لــعـائـلـتي
كيف التخلص واحلذر من الوباء
ومـع االرشـادات الـصــحـيــة الـتي
تبثـها قنـواتنا وصحـفنا ومواقع
التـوصل االجتـماعي كـونت فكرة
عن جتـنب االصـابـة بـهـذا الـوبـاء
فـتيـقـنت ان من اهم مـانفـعـله هو
الـــتـــبـــاعـــد والـــوقـــايـــة وارتـــداء
ـعـقـمات الـكـمـامات واسـتـعـمال ا
بـشــكل طـبــيـعي واالهـم هـو عـزل
ـــنــــزل من دون افــــســــنـــا داخـل ا
االخــتـالط بــ اجلـــاء واخلــروج
ــكــتــظـة الى االســواق واحملــال ا
بـالزبـائن وهذا يـحد من االصـابة
وان نـــــــتــــــجـــــــنب اخلـــــــروج تال
للـضرورة) وتـضيف ام مـهند (ان
من اهم مــاتــعــلــمــنــاه خـالل مـدة
احلجر كيفية التعقيم واستخدام
عـقمـات بدون اسـراف او مبالغ ا

مـن اهم االمــــور الــــتي ســــتــــطـــر
فـايـروس الكـورونـا وان يـحمـيـنا
مـنه ويـحـفظ ابــنـائـنـا واحـفـادنـا
وكـبـار السن من الـوبـاء) الـطالب
زيـــــاد الــــعـــــلي قـــــال (ان من اهم
ـــنـــزل هـــو انـــنــا وجـــودنــا فـي ا
تــعــلــمــنــا الـــكــثــيــر من االشــيــاء
وبـــالـــتـــالـي حـــقق ايـــجـــابـــيـــات
مـتجـاوز السـلبـيات والنـنكـر اننا
ـضي تـضــايـقــنــا وكـان الــوقت 
بطيئا لـكنه بالتالي هـو لصحتنا
وحلـمـايتـنا بـالـنسـبـة لي اجنزت
ـتـعـلـقــات الـبـيـتـيـة الـعـديــد من ا
الــتي كـانت مـتـراكـمـة واسـتـفـدت
ــهــمه من قــراءة بــعض الــكــتب ا
وعــمت االســتــفــادة واالهم انــني
ـارسـة الـريـاضـة خـصـصت وقـتـا
والـتــمــارين مـااضــافت جلــسـمي
ــرونـــة والـــصــحـــة وبـــالـــتــالي ا
الــتـخــلص من الـوزن الــزائـدعـلى
مـثل اجلــسم الــعـقل الــســلـيم في
اجلـــــسم الـــــســــلـــــيم والـــــعــــكس

صحيحا وفي النتيجة سنتجاوز
بـعـون الـله هذه احملـنـة وتـعلـمـنا
منها امورا ايجابـية كنا نفتقدها
ــاضي) ســـلــمى عــزيــز ربــة في ا
ـنزلي بيت تـقول (خالل احلـظر ا
تــعــلـــمــنــا مــافــائـــدة الــتــنــظــيف
تابعـــــــــة الصحية والتعقـيم وا
لــكل  افـراد الـعـائــلـة واالهم انـنـا
بـــدانـــا نـــتـــابـع االطـــفـــال الـــذين
يــســـرفــون عــلى مــلـــذاتــهم الــتي
تــضـرهم وتــعــلـمــنـــــــــا كـيف ان
نــكــون حـريــصــ عــلى مــفـردات
احلــيــاة وان نــتــكــافل فــيــــــــــمـا
ـد يـد العـون للـفقـير بـينـنا وان 
واحملـتـاج وان نـتـكـافل بـ افراد
اجملـتــمع وهي ســمــة من ســمـات
الــتــراحم الــتي يــبــارك بــهـا الــله
نزلي عزوجل اذا ارى ان العزل ا
الـطــوعي هـو يـحــمل ايـجــابـيـات
كـثـيـرة واليـحـمـل سـلـبـيـات الـتي
بـثـقـافـتـنا وارادتـنـا جتـاوزنـا اية

سلبية).

عوائل عراقية حتتمي بالكمامات من كورونا
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ـنـهـجـيـة الـبـحـثـيـة من خالل تـرصـ ا
ومـــراعــاة قــيــاســات الـــبــاحث).واتــفق
ـشـاركـون عـلى (االهـتمـام بـالـتـوظيف ا
الـــعــمـــلي لـــبـــراءات االخـــتــراع ضـــمن
سـتراتيـجيـة تعزيـز اخلدمـة اجملتمـعية
واالهتمام راكـز البحثية  للجامعات وا
بــبـحـوث إدارة األزمــات ضـمن اجملـامع
الــبـحـثـيــة والـبـحــوث الـبـيـنــيـة وكـذلك
نصة مع احتادات اجلامعات تواصل ا
الــــعـــربـــيــــة واإلسالمـــيــــة والـــدولـــيـــة
السـتـحــصـال الـعـضـويـة فــيـهـا بـعـدهـا
احدى مـؤسسـات البحث الـعلـمي). كما
شـهـد حـفل االخـتــتـام تـكـر الـعـروض
ــمــيــزة  والــشـخــصــيــات الــتي فـازت ا
ســــــــــابـقـات مـنـصـة اريـد الـسـابـقة
افـــــــــضل مدونة (افضل انـتاج عـلمي 
افـــضل مـــشـــروع في مـــركـــز خـــبـــرة).
ـؤتـمرات وتـضـمن احملـفل الـعديـد من ا
ؤتـمـرُ الدولي الـعـلمـيـة الدولـيـة وهي ا
الـــرابـع لـــلـــمـــخـــطـــوطـــات والـــوثـــائق
ـؤتـمـرُ الـدَّوليُّ الـسادس وا الـتـاريـخـية
لالجتـــاهــــات احلـــديـــثـــة في الـــعُـــلـــوم
اإلنــسـانــيـة واالجــتـمــاعـيــة والـلــغـويـة
ـؤتــمــرُ الــدَّوليُّ الــسـادس وا واألدبــيــة

تقدمة في الدراسات. لالجتاهات ا
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ا أن نـعـمل علـى ترحـيلـه من أفكـارنـا ال نتـحدث نـخشى الـفـراق دو
هـنـا عـن الـفـراق قـسـرا  قـد نـكـون ال دخل لـنـا فـيه  هي األقـدار ومـا

تشاء 
بل نتحدث هنا عن فراق  نحن أبطال مسلسه  أحيانا   فنتلف ألبابنا
ـمكـن أن تكـون واهـيـة هـشة ونـوقف رحـلـة تـفـكيـرهـا في أسـبـاب من ا

جرد ابتسامة منا ..  تزول 
ا نكون ونخشى الهـجر وننسى بـأنـنا قد نـكون سببـا فــــــــيه  أو ر
ضـحـيـة له  ونــهـاب احلـقــــــــيــقـة وهي أصــــــــدق مـا فـي حـيـاتـنـا 
نـخـتبئ بـ دهـالـيز أمـنـياتـنـا خـوفا من صـقـيع اخلـذالن من واقع بات

مريرا ..
نـخـشى احلب ونـلوذ بـظـنـوننـا كـهـفا لـنـا  وكـأنه وحش كـاسر يـجـتاح
أركـانـنـا  وتـنـاسـيـنـا بـأن جــمـال الـــــــكـون نـراه في عـيـون احملـبـ 
ا نخشى إذالله لنا نحاربه ألننا بتـنا نخاف قوته في أرواحنـا  أو لر
 وكم نهاب الـدنو من سكنـاته  ونرمقه من بـعيد على شـاطئ  أمنيات

لنا ...
وكم نـخشى مـرايانـا   وحلظـة صدق بـينـنا وبـ أنفـسنـا   واحلديث
ـا ألنهـا ستـحـدثنـا بنـواقصـنـا  بل ألنهـا ستـضع كـفهـا على إلـيهـا ر
ـا ستـكـشف لـنـا زيف أقنـعـتـنـا التي جـرح غـائـر بـ احلنـايـا  أو لـر
بـاتت كـستـار يُـسدل عـلى مـسرحـه عنـدمـا تتـكئ األجـفان عـلى مـخدع

سريرتها .. 
وما زلنا نخشى أنفسنا ونخشى اغترابها ب حنايانا  تغترب الروح

في دواخلنا لتمطي صهوة اجلدال ب العقل والقلب .. 
وكم نخشى .. ونخشى .. ونخشى .. 

فمـاذا لـو وضـعـنـا خشـيـة الـله نُـصب أعـيـننـا قـبل أن نـخـشى شـيـئا 
وماذا لو صدقـنا مع أنفسنـا قبل أن نصدق مع غيـرنا  وماذا لو كان
الـنـبض صـادقــا يـسـعـد بـأقل األشــيـاء لـتـرسم بـســمـات نـابـضـة عـلى
تـقـاسيـم  وجوه تـشـتاق لـشـمس مـبتـغـاها بـعـيـدا عمـا يـجول في دجى

األيام ... 
فـمـاذا لو أعـتـقنـا كـواهلـنـا من حـمل أعبـاء  لـها
ولـــنــــا خـــيـــر مــــعـــ  هـــو ربـي وربك ورب كل
األكوان  فلنـتقِ الله في أرواحنـا فأمري وأمرك
ـشـاعـرنا بـ يـديه وقـضـائه  وقـدره  ولـنـرتقِ 

وتعاملنا مع أنفسنا قبل أن نصدق مع غيرنا.
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اتفقت عوائل بغدادية على جناح
ـــنـــزلي الـــذي جتـــربـــة الـــعـــزل ا
اعــلـنــته وزارة الـصــحــة وخـلــيـة
االزمـــة في الــــعـــراق لـــلــــحـــد من
تفـشي وباء كـورونا الـذي انتـشر
في عموم العالـم وتسبب بوفيات
ليست بـالقليلـة في اكثر من دولة
اوربية وعربـية  واشارت عوائل
بـغــداديـة ان الـتــزامـهم بــاحلـجـر
ــنـــزلي حــقق لـــهم ايــجــابــيــات ا

تغلبت على السلبيات .
dE(« WÐd&

(الزمان) التقت بعدد من العوائل
الــبــغــداديــة حتــدثت عن جتــربــة
ــنـــزلي وايــجـــابــيــته  احلـــظــر ا
وقـالت ام مـهـنـد 66 عـامـا (ما ان
بـدأ تـفـشي وبـاء كـورونا في دول
شرق اسيا ليمتد الى دول اخرى
وشمل دوال عربية ومـنها العراق
االمـر الـذي جـعـلـني وعـائـلتي ان
واقع الصحية ومواقع نتصفح ا
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تــفــقــد مــحــافظ الــنــجـف لـؤي
الــيـاسـري ثالثــة أطـفـال أيـتـام
قــضى والــداهم بــحــريق طــال
مـنــزلـهم بـنــاحـيـة الــقـادسـيـة
موعزاً بـتوفيـر عقد عمل لالبن
ـفــجـوعـة  األكــبـر لــلـعــائـلــة ا
وتــــــأمـــــ راتـب الـــــرعــــــايـــــة

االجتماعية لهم.
وقــــال احملــــافظ بــــحــــديث مع
األطفـال (بألم كبـير تلـقينـا نبأ
الـفــاجـعــة الـتي طــالت عــائـلـة
جنــــفــــيـــة فـي بـــدايــــة شــــهـــر
ـؤسف الـطـاعـات  واحلـادث ا
الـــذي ادى الى حـــرق األبــوين
ووفـــاتــهم  وإنـــقــاذ األطـــفــال
الـــثـالثـــة الـــذين هم بـــأعـــمـــار

متفاوتة).
وأوعــز الــيــاســري إلى (وزارة
الـعـمل والـشؤون االجـتـمـاعـية
بشمول األطـفال براتب شهري
بــشــكـل عــاجل  وكـــذلك طــلب
إيجاد فرصة عمل لالبن األكبر

ألجل معيشتهم).
مـشــيـراً الى ان (فـاجـعـة حـرق
ــــرأة تــــركت اثــــراً الــــرجـل وا
مؤسفاً بقلوبنا  ووجب علينا

زيــارة األطـفـال األيــتـام ونـحن
في  هــــذا الــــشـــهــــر الــــكـــر

واحلــــمـــد لــــلـه عــــلى سـالمـــة
األطــفــال الـنــاجــ مـن حـادث

احلريق وهم بعمر الورود).
الفــتــاً إلـى ان (هــذه الــعــائــلــة
ـفـجــوعـة تـسـكـن في نـاحـيـة ا
الـــقـــادســـيــة وتـــعـــرضت إلى
حـــادث حــرق مــؤسف ومــروع
فـقـد عـلى أثـرهـا أبـوا الـعـائـلة

رحــمـهـم الـلـه تـعــالى  زرتــهم
واطلعت مـيدانيـاً على واقعهم
عيشي واحلـياتي  وجلست ا
مـع األطــــفـــــال وأقـــــربـــــائـــــهم
واستمعت منهم على مطالبهم
كـمــا كـان يـفـعل والـدهم رحـمه

الله).
اجلـــديــــر بـــالـــذكــــر انه بـــعـــد
مناشدة احملافظ لوزارة العمل
والـشؤون االجـتمـاعيـة  كانت

هـنــاك اسـتـجــابـة ســريـعـة من
وزيــر الــعــمـل لــصــرف رواتب
شهرية بشكل عاجل وسريع.  
ـــكـــتــبه كـــمـــا أوعــز احملـــافظ 
ــســتـلــزمـات بــتـأمــ بـعض ا
ـواد الــغـذائـيـة الــضـروريـة وا
لـلعـائلـة  داعـيا الـله سبـحانه
وتـعـالى ان يـتـغـمـد األب واألم
بــواسـع جـــنــاتـه ويـــلــهـــمـــهم

الصبر والسلوان . طر حس ا

سيف السويدي
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ـعروف كـان الـسيـرافي  –احلـسن بن عـبـد الله  –الـعالّمـة الـنـحـوي ا
الـذي شرح كـتاب سـيبـويه أعلـمَ النـاس بنـحو الـبصـري  – كثـيـراً ما

يُنشد في مجالسه :
نرجو غداً وغد كحامِلَةٍ 
في احليّ ال يدرون ما تَلِدُ

هذا وقد وُصِفَ الليلُ فقيل :
أحسنُ ما في صِفَةِ الليل وُجدْ 
الليلُ حُبلى ليسَ يُدرى ما تَلِدْ 

-2-
ـستـقبل بـنـظرة تـفاؤلـية البُـدَّ في البـدايـة من التـفريـق ب الـتطـلع الى ا
مـنـفـتحـة وبـ ما يـنـطـوي علـيه الـغـد من مفـاجـأت وأسـرار خطـيـرة قد

تقلب األوضاع كلها ...
سـتقبل ال يـعني بـالضـرورة الوقوع فالـتذكـير بـالغمـوض الذي يـحف ا
ـــا حتـــمــله األحــــــداث من مـــصــاعب في فـخ الــتـــشــاؤم  والـــرضــا 

ومصائب ...
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الغـرور دعا الـناس الى االعـتقـاد بقدرتـهم على الـسيـطرة الـكامـلة على
العالَم بعد أنْ أصـبح قريةً صغيرة –كما يقولون  –وانّ األلفية الـثالثة
مـكنّت الـبشـرية من بـلوغ أمـنيـاتهـا في تغـطيـة كلّ حاجـاتهـا بفـضل ما

وصلت اليه من رقيّ حضاري وتقدم تكنولوجي ..!!
واذا بكل هـذا الفضـاء الواسع من الـثقة بـاحلضارة ومـعطيـاتها يـتبدد
بـسـرعـة حـتى ان الـكــثـيـر من الـدول ظـلّـت عـاجـزةً عن صـدّ (فـايـروس

وجعة التي وحدّت العالم كله ضدّه . الكورونا) عن مفاعيله ا
-4-

في خـالل أيـام تـوّقـــــعت بــعض شـركـات الـطـيــران أنـهـا عـلى وشــــك
االفالس ..!!

دن  –كاجراء وقائي - ..!! وقد فرض منع التجول في معظم ا
ولم يعد اآلن أحـد يجرؤ عـلى ان يتحـدث باللـغة التي كانـت مألوفه قبل

تفشي (الكورونا) ...
ومن هنا أمكن القول :

انّ فـايــروس الـكـورونـا  –بـكـل مـا رافـقه مـن أهـوال ونـتـائـج وخـسـائـر
نعطف ب مرحلت . بشرية واقتصادية  –سيكون ا

رحـلة الـسابـقة عـليه وكـانت ال تعرف االّ الـتشـدق بضـخامـة القدرات ا
واالمـكــانـات الــبـشـريــة الى احلــدّ الـذي أضـعـف الـصــلـة بـ االرض
ان انه لـيس ثمـة من حاجة والسـماء حـيث ظن ضعـاف النفـوس واال
لتعمـيق صلتهم بالـله عبر االخالص في التوجه الـيه وطلب عونه ولطفه

في مساراتهم كلها 
رحلة الالحقة لظهوره : وفيها تبخرت كل تلك التصورات .. وا

ــبـنـيـة عـلـى االعـتـداد الـكـبــيـر بـاالنـسـان ـعـادالت ا وتـغـيــرت كل تـلك ا
ومــواهــبه واجنــازاتـه وقــدراته في مــضــمــار الــســيــطــرة الــتــامــة عــلى

ستجدات واألحداث أيا كان لونها. ا
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وفي ظل (الكورونا) ظهر اجتاهان لنا في كليهما نظر :
االول :

ـرعب الى احلـدّ الـذي هـلـعت مـعه أخـذ مـنــحى الـتـهـويل والـتـضـخـيم ا
القلوب وارجتفت أعماق الناس وامتألت خوفا واضطرابا وقلقا 

وهذا الهلع واخلـوف والرعب قد يكـون مساوقاً (للـكورونا) في الضرر
إنْ لم يزد عليه ..!!

قتل ..!! وهذا اخلوف الهائل ال يُبقي للمناعة باقية وهذا هو ا
الثاني :

الـتـهـاون واالسـتـهـاف (بـالـكـورونـا) وتـسـطـيح األمـور وهـذا هـو اخلـطأ
القاتل بعينه .

وب االجتاهـ برز االجتاه العـقالني الوسط الذي يـحرر االنسان من
أغالل الرعب واخلوف وال يسمح له باي لون من ألوان التعامل الغبيّ

مع هجمات (الكورونا) التي ال هوادة فيها وال رحمة 
رسومة لـلوقاية ويتمـثل هذا االجتاه بـااللتزام الدقـيق بكل التعـليمـات ا
وتــكــثــيف الــتــوجه الى الــله ســبــحـانـه بــنـيّــة خــالــصــة  وقـلـب صـافٍ
والــتـــضــرع الــيه لـــيــمّن بــالــنـــجــاة والــسالمـــة واخلالص من بــراثن "

الكورونا" ومفاعليه ...
وبالـفعل فقـد أصيبت بـالكورونـا ثلة لـيست بقـليلـة من أصحاب االرادة

وجتاوزوه و شفاؤهم منه 
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ان هـو صمّـام األمان  والـثقة بـالله والـتوجه الـيه واستـحضار ان اال
ــتـواتـرة هـو أفــضل ذخـيـرة لــطـفه وآالئه ونــعـمـائه ا

آزق . نفسية وروحية لتجاوز كل اخملاطر وا
نــسـأله تــعـالى ان يـرأف بــالـــــبالد والــعـبـاد وان
يــحــفظ الـعــراق وأهــله من كـــل ســوء انه ســمـيع

الدعاء .



ـفـتي وال داعـيـة ولـكني اعـلم كـمـا يـعـلم  غـيـري و من خالل ثـقـتي بـالـعلم لـست 
والـعـلمـاء ان جائـحة كـورونا طـال الزمن بـهـا ام قصـر سوف تـنتـهي وسيـنتـصر
عليـها االنسـان  بعلمه وعـقله  و بوسـائله  احلالـية التي يسـتخدمـها  او تلك التي
ـته   وسوف ـرض وهـز سـوف   يـسـتـخـدمهـا وهـو يـحـاول الـتـغـلب عـلى هـذا ا
يـسـجل الـتاريـخ للـبـشـريـة  حـجم مـواجـهتـهـا و حـيـرتـهـا ومـا مرت به مـن ماسي
رض اللـع واخلناس  الذي يـداهمك دون ان تشعر وويالت جراء تـفشي هذا ا
ـشـعـوذين ـرض من فـرصــة لـلـمـدعـ وا ــؤسف مـا وفـره  هـذا ا ـؤلم  وا به  وا
ـا سـوف يحل بـالـبشـريـة وبان ـنـجمـ وقـراء (الفـال ) واطالقـهم االشـاعات  وا
جـنـدي من جنـود الـله نزل عـلى الـبشـر لـيـحصـد بـهم وكان الـله سـبحـانه وتـعالى
حـرفت يــتـوعـد الـبــشـريـة بـالـويـل والـثـبـور عـلى مــا قـامت به من افــعـال واعـمـال 
الـذي اراده له الـله سـبحـانه ان ان يـدركـون ان الله االنسـان عن طـريـقه السـوي 
كـرم بـني  الـبشـر عن غـيرهـم من الكـائـنات بـالـعـقل وهداهم الـى الطـريق الـسوي
وهو الـعليم بكل شـيئ يقول الله جل وعال : ( وَلَقَـدْ كَرَّْمنَا بَـنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَر وَالْـبَحْـرِ وَرَزَقْنَـاهُمْ مِنَ الطَّـيبَاتِ وَفَـضَّلْـنَاهُمْ عَـلَى كَثِـيرٍ مِمَّنْ خَـلَقْـنَا تَـفْضِيالً)

اإلسراء/ 70 يقول ابن كثير رحمه الله  
ِهِ إِيَّاهُمْ  فِي خَلْـقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ " يُخْـبِرُ تَعَالَى عَنْ تَـشْرِيفِهِ لِبَنِـي آدَمَ  وَتَكْرِ
4 /ِ ٍ ) الت الْهَـيْئَاتِ وَأَكْـمَلِـهَا كَـمَا قَـالَ : ( لَقَـدْ خَلَـقْنَـا اإلنْسَـانَ فِي أَحْسَـنِ تَقْـوِ
أَيْ : يَـمْـشِي قَائِـًمـا مُنْـتَصِـبًـا عَلَى رِجْـلَـيْهِ  وَيَأْكُلُ بِـيَـدَيْهِ - وَغَيْـرُهُ مِنَ الْـحَيَـوَانَاتِ
يَمْـشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَيَـأْكُلُ بِفَـمِهِ - وَجَعَلَ لَهُ سَـمْعًا وَبَـصَرًا وَفُـؤَادًا  يَفْـقَهُ بِذَلِكَ كُلهِ
وَيَـنْـتَـفِعُ بِهِ  وَيُـفَرقُ بَـيْنَ الْـأَشْـيَـاءِ  وَيَـعْـرِفُ مَـنَـافِعَـهَـا وَخَـوَاصَّـهَـا وَمَـضَـارَّهَا فِي
ـاذا هـذا هذه الـنـعوت بـالـبـشر بـانـهم من اسوء الْـأُمُـورِ الدُّنْـيَـوِيَّةِ وَالـديـنِيَّـةِ . اذن 
خلق الـله النهم خرجو عن طاعـته وفرضا ان البعض خرج عن الـطاعة فهل ياخذ
االخـرين بـجـريـرتــهم ومـا قـامـو به من افــعـال تـخـالف شـرع الـلـه وقـيم الـبـشـريـة
مـؤكد ان الـعدل االلهي ال واخالقيـاتهـا ام كل منـهم يتـحمل مـسؤولـيته امـام الله 
يؤخـذ االنسان بـجريـرة غيـره ويتحـمل كل انسـان  اعمـاله امام الـله واجملتمع اال
ـا يريـده الـله لـلبـشـر الذين اولـئك الـذين بال قـيم وال دين نـعم انه الـعدل الـربـاني 
خصـهم وكرمهم وهو  الكـر العزيز ( وَإِذْ قُلْـنَا لِلْمالئِكَـةِ اسْجُدُوا آلدم َفسَجَدُوا
تَهُ أَوْلِـيَاءَ مِن دُونِى إِال إِبْلِـيسَ كَـانَ مِنْ الْجِـن فَفَـسَقَ عَنْ أمْـرِ رَبهِ أَفَتَـتّـخِذُونَهُ وَذُريـَّ
َ بَـدالً )الـكهف -  50 وفي اخلـتـام ايـهـا الـسـيدات وَهُمْ لَـكُمْ عَدُو بِـئْسَ لِـلـظَّـالِمِـ
والسادة مـا علينا اال  ان نـضع ثقتنـا بربنا الذي مـنحنا نـعمة الصحـة  والعافية
وانه الـتي حتل بنا ونتـحلى بالصـبر والثبات  والعـقل السليم لـكي نتجاوز احملن 
وهو سـبـحـانه يـيسـر  لـنـا من امـرنـا رشـدا عـبادا صـاحلـ في الـدنـيـا واالخـرة 
وان ال نـلتفت الى  الشـائعات واصحاب سبـحانه يريد  لنـا اليسر ولـيس العسر 
شـعوذين الذين يعتـاشون على مصائب االغراض الـسيئة من ا
ـا يـقـدمـه لـنـا اصـحـاب الـنــاس  وويالتـهم و ان نـلــتـزم 
االختـصاص من تـعـليـمات الـوقـاية الـتي جتـنبـنا الـوقوع
في شـرك هـذه الـفـايـروس اخلـبـيث  وان ال نـلـتـفت الى
الوسـائل البـالية  واخلـرافات في مـواجهة اخملـاطر لكي
ضللة ظـلمة وا جننب انـفسنا واحبتنـا  من دهاليزها ا

والله من وراء القصد
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{ بـاريس (ا ف  ب)  يـعـملـون من أجل
لقمة عيشهم وعيش عائالتهم أو بدافع
الــواجب... لــكــنــهم هم الــذين يــؤمــنـون
الـيـوم اسـتمـراريـة الـعـالم. بـائـعـو مواد
غــذائــيــة عــمــال الــنــظــافــة أو خــدمــات
ـــا شـــعـــروا بــأنـــهم الـــتــوصـــيل لـــطـــا
مـهـمـشـون غـيـر مـرئـيـ لـكـنـهم الـيـوم
ــعــركــة ضــد فــيـروس أســاســيــون في ا

ستجد. كورونا ا
لــعــلـهم ال يــحــصـلــون عــلى الـتــصــفـيق
والـــــتــــكـــــر الــــذي يـــــقــــدّم لـألطــــبــــاء
وللممرض كل مساء في بلدان عدة من
ــنـازل لــكن الــعــالم من عــلى شــرفــات ا
اخـتلـفت الـنـظـرة إليـهم. الـيـوم يـتوقف
الناس أكـثر ليـتحدثـوا معهم وبـعضهم
يـكـتب كــلـمـة "شـكـرا" عـلى مـسـتـوعـبـات
الـنــفـايـات أو عــلى بـاب مـتـجــر لـلـمـواد

الغذائية.
إنــهم بـالـتــأكـيـد يــشـكـلــون "خط الـدفـاع
الـثـاني" في احلـرب عـلى وبـاء "كـوفـيـد-
ـكن االسـتـغـناء عـنـهم من أجل "19 ال 
تـأمــ الـغــذاء واالتـصـاالت والــتـنـقل
وعمـلـيات الـتنـظـيف والتـعـقيم ومـعظم
الـــوقـت من دون حـــمـــايـــة أخـــرى غـــيــر

طهر. الكمامة والسائل ا
gOF « WLI

ب  18و25 نـــــيــــســـــان/أبـــــريل وافق
خـمـسـون من هـؤالء في بـلـدان مـخـتـلـفة
عـــلى أن يــلــتـــقط لــهم مـــصــورو وكــالــة
فـرانس بــرس صـورا في مـكــان عـمـلـهم
بــ جـنــاح لـلــخـضــار أو رف لألدويـة
أمــام فـرن أو مـلــحـمــة قـرب مــسـتـوعب
نـــفــايــات في مـــطــبخ أو فـي مــقــبــرة...
وحتـــدثـــوا عن ضـــعـــفــــهم وغـــضـــبـــهم

ورسالتهم...
كــثـيــرون مـنـهـم ال خـيــار آخـر لـهـم غـيـر
الـعــمل كي يـؤمـنــوا لـقـمـة عــيـشـهم في
وقت حــولـت إجــراءات الــعــزل واإلغالق
الي إلى عـاطل واحلجـر في العـالم ا
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عـامـا) إقـفال مـتـجـرهـا الـصغـيـر لـلـمواد
الـغـذائـيـة في قـريـة غـلـيـنـام في إيـرلـنـدا
الشمالية. وتقول "الـسكان هنا يعتمدون
تـجر إنه أسـاسي للحـصول على على ا
الــســـلع الـــطــازجـــة والــلـــحــمـــة ومــواد
الـــتـــنــظـــيف والــصـــحف...". وتـــضــيف
كـان هو "بعـضـهم مسـنون ولـعل هـذا ا
تاح لهم للتواصل" مع آخرين الوحيد ا

ولو عبر لوح زجاجي.
أما باتريك باليك (65 عاما) الـذي ينظم
جـــنـــازات فـي ديـــريـــلـــ فـي إيـــرلـــنـــدا
الـشــمـالــيـة فـيــقـول "إنه واجب (...) وال
يـــــكــــمـن فــــقـط في حتـــــضـــــيــــر األوراق
الرسمية بل تأمـ اتصال وجها لوجه
ونـصــائح ودعم لـلــعـائالت الــتي فـقـدت

أحد أفرادها".
الـعمل أيـضـا هـو وسيـلـة لـلمـشـاركة في

اخلـــطـــر (...) أريــد أن أحـــمي عـــائـــلــتي
كـان الذي يـقيم فـيه أهلي".وبـالنـسبة وا
سألة إنـسانية محض. في الى آخرين ا
ـعـلـمة رايس جـوهانـسـبـورغ تطـوّعت ا
جـاكـوبس (63 عـامـا) لـلــعـمل في مـطـعم
صــغــيـر يــقــدم طــعـامــا ألوالد الــشـوارع.
وتقـول "أن نـعـيش على األرض ونـسـاعد
عـــنــدمـــا يـــتـــاح لــنـــا ذلك بـــركـــة بـــحــد
ذاتـهـا".في غالسـكو يـضع االسـكـتـلـندي
روبن باركلي (30 عامـا) خدمـات شركته
لـلـتـنـظيـفـات في خـدمـة الـسـكـان ويـقوم
بــتــنـظــيف الــشــوارع. ويـقــول "هــذا أمـر
طــبــيــعي (...). إنــهـا مــســألــة إنـســانــيـة
وواجب جتـاه مجـتـمـعنـا". ويـضيف "إذا
ساعـد ذلك في أن يـتجـنب شـخص واحد
اإلصابـة بـالفـيروس فـإن األمـر يسـتحق

العناء.

ـسـتـجد. احلـرب ضـد فيـروس كـورونـا ا
ويـقــول الـسـوري أنس (29 عـامـا) إنه
شتـريات للزبائن يشعر عنـدما يوصل ا
في بلدة حاالت شمال بيروت أنه "يعمل
مــثل األطـــبــاء عـــلى جــبـــهــة" مـــحــاربــة

الفيروس.
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في ريو يقول البرازيلي ثياغو فيرمينو
(39 عــامـا) إنه أنــشــأ "قـوة ضــاربـة" من
أجل تـعـقيم الـشـوارع في مـدن الـصـفيح
في سـانــتـا مـارتــا. ويـضـيف "ال أريـد أن
أجـلس وأراقب ما يـحـصل. طـريـقتي في
مـحـاربـة فـيـروس كـورونـا هي اخلـروج
وتعقيم الفافيال". ويشير الى أنه يحتاج
ــواد الــكــيــمــيــائــيـة ــال لــشــراء ا الـى ا
واألدوات لـلتـعـقيم والـكـمـامات ومالبس
واجهة احلمايـة. ويضيف "أنا مـستعـد 

عن الــــــعـــــمـل وزادت من الــــــفـــــروقـــــات
االجــتـمـاعــيـة. وتـقــول األفـغـانــيـة زيـنب
شريفي ( 45عاما) وهي أم لسبعة أوالد
وتـــعـــمـل في فـــرن في كـــابـــول "اجلـــوع
سـيـقـتل عــائـلـتي قـبل أن يـفـعل فـيـروس

كورونا ذلك إذا توقفت عن العمل".
ويقول العامل في توصيل اخلضار على
ـصري كـر خلف الله دراجته الـنارية ا
(21 عاما) "إنها الطريقة الوحيدة للبقاء
عــلى قـيــد احلـيـاة".بــعـضــهم يـذهب الى
عـمـله وقـد تـمـلـكه اخلـوف. وتـقـول فـاتو
تـراوري (43 عــامــا) مـن ســاحل الــعــاج
التـي تعـمل في الـتنـظـيف في مسـتـشفى
ون في إيطاليا "اخلطر موجود في كر
كل مــكـان ويــطـال اجلــمـيع. نــخـشى أن
نــصــاب بــالــعــدوى ونــخــشى أن نــنــقل
العدوى".في لشبونة تعبّر بائعة السمك
يليـا لومبا البـرتغاليـة عن قلقها إزاء إ
عدد األشـخاص الـذين تـلتـقيـهم كل يوم
واألوراق النـقـدية الـتي تـمسك بـهـا لكن

"علي أن أدفع فواتيري".
وتسـأل البـرازيليـة الريسـا سانـتانا (26
عـــامــا) الــتي تــبــيع الـــكــعك في مــديــنــة
سـلـفـادور بـاهـيـا في الـبرازيـل "من يـريد
أن يـــعــــمل فـي مـــثـل هـــذه الــــظـــروف?"
مـضـيـفة "لـكن ال خـيـار لي هـنـاك بـطـالة
(...) هــذا مــصــدر رزقي الــوحــيــد. لـدي

طفل في الثالثة من عمره".
ويـقول عـامل الـنظـافـة الفـرنسـي تيـيري
بـــاولي (45 عـــامــــا) إنه يـــواصـل جـــمع
الـنـفـايــات في مـولـوز في شـرق فـرنـسـا
ألنه كمـا يقـول "لدي ضـمير مـهني". وفي
الوقت نفسه يعبر عن غضبه قائال "إنها
مهنة تـعرض صاحبـها ألخطار وال أحد

يقدّره".
بــالــنــســبــة الى آخــرين الــعــمل واجب:
تأم اخلـدمات العـامة واالستـمرارية...
خـــصــــوصـــا في أيــــام االضـــطــــرابـــات.
ــكن جلـاكـي فـيـرني (54 وبـالــتـالي ال 
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{ صنـعـاء (أ ف ب) - أغلـقت مـعظم
أسواق الـعالم أبـوابهـا وقُيّـدت حركة
السكان لوقف تـفشي فيروس كورونا
ـــســتـــجـــد لـــكن ســـوق الــقـــات في ا
صـنــعـاء يـكــتظ كـعــادته بـالــيـمــنـيـ
اآلتـ للـتـزود بـالـنـبـتـة اخملـدرة غـير
مــــكـــتــــرثـــ بــــقــــواعـــد الــــتـــبــــاعـــد
االجتـمـاعي.في الـبـلـد الـفـقـيـر الواقع
في جـنــوب شــبه اجلـزيــرة الــعـربــيـة
والــــذي تـــمــــزقّـه احلـــرب مــــنــــذ ست
سـنـوات اسـتـهالك نــبـتـة الـقـات أمـر
مــتـــوارث عـــبـــر األجــيـــال ويـــتـــمــتع
بشـعبـية بـالغـة لدى الـسكـان.وحذّرت
تـحـدة ومـنـظـمـات إغـاثـية من اال ا
ـسـتـجد أن تفـشي فـيـروس كـورونـا ا
في اليمن سيؤدي إلى كارثة إنسانية
نـهار بفعل بسبب الـقطاع الـصحي ا
الــنــزاع بـ حــكــومــة مــعــتــرف بــهـا
مــتـحــالــفــة مع اجلــارة الــســعــوديـة
ومتـمـردين مدعـومـ من إيران.ورغم
ذلك ال يــشــعــر عـــلي الــزبــيــري الــذي
يـرتـاد سـوق اجلــبـلي يـومــيـا لـشـراء
حـــاجـــتـه من الـــقــــات بـــاخلـــوف من
ـستـجد اإلصابـة بفـيروس كـورونا ا
ولـكـنـه يـرى أن عـلى الــسـلــطـات نـقل
ــنع األســواق إلى أمــاكن مــفــتــوحــة 
االزدحـام.ويــقــول الـزبــيــري وهـو من
سـكـان صـنـعـاء لوكـالـة فـرانـس برس
"نـحـن نـطــالب احلــكــومـة بــأال تــغـلق
أسـواق الــقــات ألن الـشــعب الــيــمـني
يـعــتــاش عــلى الــقــات. لـكـن يـجب أن
يـــــــــنـــــــــتــــــــقـــــــــلـــــــــوا إلـى أســــــــواق
مفـتـوحة".وأضـاف "إن قـامـوا بإغالق
أسواق القات فصدقني أن %98 من
الشعب اليمني سيرفض هذا القرار".
وتشير التـقديرات إلى أنّ نحو 90%
ـضغـون القات من الذكور الـبالـغ 
طـيلـة ثـالث إلى أربع سـاعـات يـومـياً
في الــيـــمن الــذي يــواجـه ماليــ من
سكانه خـطر اجملـاعة. وتـقوم الـنساء
ـــــضـغ الـــــقــــــات وكـــــذلك أيـــــضــــــا 
األطفال.ويـتم مضـغ القات فـي العادة
في جــلـــســات تـــضم مـــجــمـــوعــة من
األشخاص يـجلـسون سـويا لـساعات
في عــمــلـــيــة تــعــرف مــحـــلــيــا بــاسم
"الــتـخــزيـن".ومـعــروف فـي الـيــمن أن
بعض اجللـسات احلكـومية تـتخلّـلها
أحيانا عمليـات مضغ للنبتة اخملدرة.

ــكن رؤيـــة رجــال أمـن في شــوارع و
الــعــاصـمــة وهم يــقــومــون بــعــمــلــيـة
"الـتـخـزين" خالل أداء عـمـلـهم.وتـكـون
عادة خدود هؤالء منتفخة بفعل مضغ
النبـتة لفـترة ثم إبقـائها مخـزنة خلف
ن او األيـسـر بـحـسب رغـبة اخلد األ
الـشــخص لـيــطـول مــفـعــولـهــا.ووفـقـا
يـة تفـرز عمـلية نـظمة الـصحـة العـا
مضغ الـقـات "مـواد كيـمـيـائيـة" تـعطي
ــاضغ نــشـوة "مع األمـفــيــتـامــيــنـات ا
معتدلة يقارنها البعض بالنشوة التي
فعول". يوفّرها شرب القهوة القوية ا
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ــسـتـجـد وفي زمن فـيــروس كـورونـا ا
الـذي اســتــدعى تـدابــيــر عـزل وإغالق
مــشـــددة في دول كــبـــرى يــبــدو زوّار
ســوق صــنــعـــاء وجتّــار الــقــات غــيــر
مـكــتــرثــ كـثــيــرا لـقــواعــد الـتــبــاعـد
االجتـماعي ويـقوم بـاعة الـقات بـفتح
أكـيـاس الـقـات وعـرض جـودتـهـا عـلى
ــال الــزبـــائن قـــبل احلـــصــول عـــلى ا
تـمردون احلـوثيون مقابـلهـا.واتخـذ ا
الــذين يــســيــطــرون عــلى الــعــاصــمــة
ومــنـــاطق أخـــرى في شـــمـــال الــبالد
تـدابـيـر وقـائـيـة من الـفـيـروس بـيـنـها
إغالق مـدارس وتــعــلـيق رحالت األ
تـحدة الـتي حتط في صـنعـاء. ولكن ا
فـــشــلـت مــحـــاوالت عـــدة قـــامت بـــهــا
الــســلــطــات الــتــابــعــة لــهم في إغالق

أسوق القات.
وسجل اليمـن حتى اآلن ست إصابات
سـتـجـد بـحـسب بـفـيـروس كـورونـا ا
وزارة الـصــحــة الـتــابــعـة لــلــحـكــومـة
عـتـرف بهـا دوليـا.ويـلجـأ الـكثـيرون ا
إلى بـيع الـقـات كـمـصـدر رزق بـعـد أن
انــقــطــعـت رواتــبــهم بـــســبب احلــرب
تـواصـلـة منـذ مـنـتصف 2014 ومن ا
بـيـنهـم أحـمـد صالـح الـذي كان يـعـمل
مــدرســـا في مـــدرســة حـــكــومـــيــة ولم
يـــــحــــصـل عـــــلى راتـــــبه مـــــنـــــذ أربع
سـنـوات.ويـقـول لوكـالـة فـرانـس برس
"إغالق األســــواق بــــســــبب فــــيـــروس
كورونـا سيـؤدي إلى مجـاعة. كـثيرون
من النـاس يعـتمـدون على بـيع وشراء
الـقـات" الــذي "يـعــتـبـر مــصـدر الـدخل
الرئـيسي" لـلكـثيـرين.وتصـاعد الـنزاع
في أفـقـر دول شـبه اجلـزيـرة الـعـربـية
في آذار/مــــــــارس 2015 مع تـــــــــدخل

السعودية عـلى رأس حتالف عسكري
دعـــمـــا لـــلـــحـــكـــومـــة ولـــوقف تـــقـــدم
تمردين.وقتل وأصيب عشرات آالف ا
دنـيـ منـذ بـدء عمـلـيات الـتـحالف ا
فيما بات اليمـن يعاني من انهيار تام
في قـطاعـه الصـحي ومـن نقـص حاد
ــيــاه الــنــظـيــفــة ومن في األدويــة وا
انـتـشــار لألمـراض كــالـكـولــيـرا الـذي
ئـات في وقت يواجه تسـبّب بوفـاة ا
مـاليــــــــ مـن ســــــــكــــــــانـه خــــــــطــــــــر
ا عـرف الـيمن بـزراعته اجملاعـة.ولطـا
ّ لـكن سهـولـة زراعة وبـيع الـقات للـ
ووفـرة مــحــاصـيــله جــعــلـته يــتــفـوق
ويـــجــــتـــاح األراضـي الـــزراعــــيـــة في
ــنــاطق عــلى الــرغم من الـعــديــد من ا
ـيـاه.وتـزدهر استـهالكـه للـكـثـيـر من ا
زراعــة الـــقــات أيـــضــا في إثـــيــوبـــيــا
والصـومـال.وبـحسـب الشـاب الـيـمني
وليـد الضـاوي فإن "الـقات عـبارة عن
عـادة من ضــمن الـعــادات والـتـقــالـيـد

فـقــد أصـبح يــسـاوي مــا يـعـادل 734
دوالرا.وال يوضح الـتـقـريـر سـبب هذا
االنــــــخـــــفــــــاض احلــــــاد في ســــــعـــــر
.لـكـنه لــفت إلى أن الـوبـاء الـكـوكـايــ
تـســبب في انـخــفـاض ســعـرَي أوراق
الـكـوكــا بـ نــيـسـان/ابــريل وكـانـون
الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر بــــنـــســـبـــة % 46
والعجينـة األساسية الـتي يصنع بها

الكوكاي بنسبة % 51. 
وتـتم زراعــة حـوالى 49 ألف هـكــتـار
من الـكـوكـا في الـبــيـرو حـيث يـعـتـبـر
إنـتــاج أوراق هـذا الــنــبـات قــانـونــيـا
حتى كـميـة معيـنة لـكن ينـتج حوالى
 ألف طن منهـا بشـكل غيـر قانوني11
في البالد.وقد تسبب انـتشار فيروس
كورونا باإلضـافة إلى وقف الرحالت
اجلـويـة الـدولـيـة في عـزل عـدد كـبـير
ـنـزل مــا جـعل بـيع من الـسـكــان في ا
اخملدرات أكـثـر صعـوبـة في الـشوارع

التي أفرغت من سكانها.

من خــمـســ شــخــصــا بــلـمـس كـيس
الــقـــات الـــواحـــد" في الـــســوق لـــذلك
"الــــــقـــــــات اخلـــــــاص بي يـــــــأتـي إلى
مــنــزلـي".ويــضــيف "ال ســـمح الــله إذا
وصل فـــيــروس كـــورونـــا إلى الـــيــمن
فسيـكون القـات السبب األول النـتشار
الـــفـــيـــروس بـــشـــكل ســـريع جـــدا ألن
أســواق الــقــات فـــيــهــا أكــبــر ازدحــام
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ــنـتج وانـخــفض ســعـر الــكــوكـايــ ا
بشكل غـير قانـوني في البـيرو بنـسبة
بـسـبب أزمـة فـيـروس كـورونا % 58
وفق ما قالت السلـطات اجلمعة.وأفاد
تـقـريــر صـادر عن الــلـجــنـة الـوطــنـيـة
لــلـــتـــنــمـــيــة واحلـــيــاة اخلـــالـــيــة من
اخملــدرات (ديـــفـــيــدا) أن كـــيــلـــوغــرام
الـكــوكـايــ الـواحــد كـان يــسـاوي مـا
يـــــعـــــادل  1740دوالرا في كــــــانـــــون
الثـاني/يـنـايـر اما في نـيـسـان/ابريل
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الـيــمـنــيـة الــتي ورثــنـاهــا عن آبـائــنـا
واجــدادنــا".ويــرى مــديــر عــام مــكــتب
الصحـة في صنـعاء الـتابع لـلحـوثي
روني أن اغالق سـوق الـقات مطـهـر ا
"يــجب أن يـــكــون مــدروســا بـــعــنــايــة
ويجب إيجـاد حلـول في حالة اإلغالق
تـضـمن اسـتـمــرار عـيش الـنـاس".وقـد
يكون أحـد تلك احلـلول الـتوصيل إلى
ـنـزل بـدل الـذهاب إلـى الـسـوق كـما ا
بدأ يفضّل بـعض محبي الـقات.ويؤكّد
تاجر الـقات غـالب الهـصيـمي أنه بعد
تـــفــــشي فــــيـــروس كــــورونـــا في دول
اجلوار وبـيـنـها الـسـعـودية وسـلـطـنة
عمـان "أصـبح الـتـجـار والـسـيـاسـيون
يخافون من انتقال العدوى إليهم (...)
ويــشــتــرطـــون أال يــقــوم أحــد غــيــري
بــلــمــسه وأقــوم بــإرســاله إلــيــهم إلى
ـنـزل".واخـتـار عــمـر اإلبي أن يـطـلب ا
من تـاجــر الـقــات اخلـاص به ايــصـال
نـزل.ويقـول "يقـوم أكثر طلـبيـته إلى ا
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ـريض حـيـاتـها إلـى جانـب زوجـها ا
وقـال إنه سـيسـتـأنف احلـكم.ووصف
بـيــار بـيك ( 74عـامــا) من مـجــمـوعـة
"إكزيت" للـمسـاعدة على االنـتحار في

ـنــطـقــة الـنــاطـقــة بـالــفـرنـســيـة في ا
ســــويــــســــرا دواء بــــاربــــتــــيــــورات
بـنـتـوبـاربـيــتـال لـلـمـرأة الـبـالـغـة من

العمر 86 عاما.

ــســاعـــدة جــمــعــيــات بــاالنــتـــحــار 
متـخـصـصـة إذا أقدم الـراغب في ذلك
عـلى هـذا األمـر بـنـفسـه مـا يعـني أن
ــكــنـــهم إعــطــاء احلــقن األطــبــاء ال 
ـثـال إذا عـبّـر ـمـيـتـة عـلـى سـبـيل ا ا
الـشـخـص مـرارا وتـكــرارا عن رغـبـته

في إنهاء حياته.
وقال بيك خالل جلسـة االستئناف إن
ـــرأة أبـــرمت اتـــفـــاق انـــتـــحـــار مع ا
زوجها وأنها ال تسـتطيع حتمل فكرة

العيش بدونه.
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ونــقـلـت وكـالــة "إيه تـي إس" لألنــبـاء
قـــولـه أمـــام احملـــكـــمــــة "أخـــبـــرتـــني
بوضوح وبصورة ال رجعة فيها أنها

ستقتل نفسها.
ووضع حــوالى ثالثــة آالف من أفـراد
طاقم سـفيـنة سـياحـية تـابعـة لشـركة
ـانيـة الـعـمالقـة "تي أو الـسـيـاحـة األ
إي" في احلجر الـصحي بعـدما ثبتت
إصــــابــــة شـــخـص واحــــد إصـــابــــته
سـتـجـد وفق ما بفـيـروس كـورونـا ا

أعلنت الشركة اجلمعة.
وأجري اخـتـبـار كـورونـا على 15 من
أفــــراد طــــاقـم ســــفــــيــــنــــة الــــرحالت
الـتــرفــيـهــيــة "مـايـن شـيف 3 بـعــدمـا

وفي حكم صدر في 20 نيسان/ابريل
 قالت مـحكمـة االستـئنـاف اجلنـائية
ــة في جــنــيـف إن بــيك ارتــكب "جــر
خــطـــيــرة واخــتـــار عــمــدا مـــخــالــفــة
ـا ذكرتـه مـحـطة "أر الـقـانـون" وفـقـا 

تي إس" العامة.
وأيدت احملكمة اإلقليمية أيضا حكما
اضي أصدرتـه محـكـمـة دنيـا الـعـام ا

بغرامة مع وقف التنفيذ.
ـتــقــاعـد لــوكــالـة وصــرح الـطــبــيب ا
فــرانس بــرس اجلـــمــعــة أنه يــعــتــزم
الـــلـــجــــوء الى أعـــلى مــــحـــكـــمـــة في

سويسرا الستئناف احلكم.
وتـعـود الـقـضــيـة إلى نـيـسـان 2017
عـــنـــدمـــا ســاعـــد بـــيك زوجـــ عـــلى

االنتحار معا.
وكـــان الـــرجـــل مـــريـــضـــا جــدا لـــكن
زوجـتـه كـانت بــصــــــــحـة جــيـدة إال
وت مع أنها أصـرت على أنهـا تريد ا

زوجها.
ــــرأة قـــالت وأوردت "آر تي إس" أن ا
أمــــام أحــــد احملـــــامــــ في كــــانــــون
االول/ديـــســــمـــبـــر 2015 أطـــلب من
ساعدة إلنهاء +إكزيت+ أن تقدم لي ا

حياتي بدون أي تأخير".
ويسمح الـقانـون السويـسري عـموما

ظــهـرت عــلــيــهم عــوارض إنـفــلــونـزا
خـفــيـفــة وقــد تـبــ إصـابــة أحـدهم

رض كوفيد-19
وقـد عــزل هـؤالء الــبـحـارة عــلى مـ
الـسفـيـنـة في مـيـنـاء كـوكـسهـافن في

انيا. أ
وأوضحت الشركة في بيان أن جميع
أفــراد الـطــاقـم الـبــالغ عــددهم 2899
سـيـبـقـون في احلــجـر الـصـحي عـلى

م السفينة "حتى إشعار آخر".
وأضـــافت أن بـــعض أفـــراد الـــطـــاقم
اضي الذين غادروها قـبل الثالثاء ا
يناء استدعوا تاريخ وصولها إلى ا

للعودة إلى السفينة.
ـانـيـة إلى أن وأشـارت اجملـمـوعـة األ
السفـينـة السـياحيـة كانت خـالية من
نـطقة كاي- سافرين.وأكـد رئيس ا ا
اوفي بـــيــلــيــفـــيــلــد ورئــيـس بــلــديــة
كوكـسـهافن أنه"لـيس هـناك أي خـطر
عــــلى ســـكـــان مــــديـــنـــة ومــــنـــطـــقـــة
كـوكـسـهـافن".وأضـافـا أن "مـجـمـوعـة
األشــــخـــــاص الــــذين صـــــعــــدوا إلى
الـــســـــــــــفـــيــــنـــة من أجل إجـــراءات
الـــنـــزول عــنـــد وصـــول الـــســفـــيـــنــة
مـعـــــــــروفـ بـدقـة وكـانـوا مـزودين

عدات للوقـــــــاية الفردية".

{ جـــنـــيف (أ ف ب) - أعــــلن نـــائب
رئيس جمعية سويسرية تساعد على
ــســاعـدة االنــتـحــار امـس إنه أدين 
امــرأة بـــصــحــة جـــيــدة عـــلى إنــهــاء
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يــتــداول الــعــراقــيــون في كل رمــضــان عــبـارة (الــلــهمّ انـي صــائم)..فــمــاذا تـعــني
سيكولوجيا? وماذا صاروا يتدالون اآلن في زمن كورونا?

انها تأتي حلظة التحـليل السيكولوجي لهـذه العبارة التي تخص "اللسـان" حتديدا 
يهمّ الـصائم بقول شيء يعـتقد انه سيبـطل صيامه او ح يـكون في موقف يدفعه
وقـد يغتـابه فعال ويـجد في قـوله (اللهمّ اني الى التعـليق كـأن يريـد ان يغتـاب احدا

صائم) تبريرا الغتيابه!.
ان شـيـوع عبـارة (الـلهمّ انـي صائم) تـكـشف لنـا أنـنـا في غيـر رمـضان ـفارقـة  وا
نكثر مـن الكذب والنفاق والغيبة والنميمة وااللفاظ النابية وعدم القدرة على التحكّم

بغضبنا في تعاملنا مع الناس فنطلق العنان للسان بقضم سمعة فالنه وفالن!.
ـزاج في رمضـان..فـاالحداث والـفـواجع وما  ويـكاد الـعـراقيـون يـنـفردون بـتـعكـر ا
عانوه في (17) سنـة من خيبات متـوالية واحبـاطات اتعبت اعـصابهم ولم يعد في
فكـيف اذا كـانت مـعدته حـوصلـة أحـدهم مـكان يـتـسع لهـا حـتى في األيـام العـاديـة

خاوية وريقه ناشفا!
ان مركز الغضب في اجلهاز األنفعالي يكون في أشدّ حاالته استثارة في  وعلمـيا
فـان سمع الصائم كلمة تستـفزه من احدهم فان مركز الغضب يرسل الى رمضان
الـلسـان مفـردات قد يكـون بيـنهـا (الكفـر) فيـمنـعه بقـوله (اللهـمّ اني صائم) قبل أن
ينفـلت.  ومعلـومة سيـكولوجـية تفـيدكم:ان نرفـزة االعصاب وضـعف السيـطرة على
التصـرف لدى بعض الصائم الناجم عن هـذين الوضع النفسي والفسلجي
يـرتـبـطان بـآلـيـة نـفـسيـة نـسـمـيـها (الـتـحـويل) ونـعـني بـها ان األقـوى (يـفـرّغ قـهره)
بـاالضـعف. فـيـوم كـان يـعـود الـصـائم من الـدوام في رمـضـانـات تـمـوز( وهـو شـبه
فـانه ما ان تـفتـحه ينـفجـر بوجـههـا ويلعن مـتفـحّم) وتتـأخر زوجـته في فتح الـباب
اليوم االسـود (العرّفـني بيج..وساعة الـسوده التـزوجتك بيهـا...). ويزداد نرفزة ان
او ان مـديــره قـد وجّه لـه عـقــوبـة في ذلك وصـل بـيــته مـتــأخـرا مـن شـدة االزدحــام
الــيــوم..فــعـــنــدهــا (يــا ويل زوجـــته مــنه)..ســيـــفــرغ بــهــا قــهـــر احلــرّ والــكــهــربــاء
والعـقوبة!..ويـنسى نـفسه انه صـائم.واألم الصـائمـة تمـارس ايضـا (حتويال) .فاذا
ـاء والكـهربـاء وال تعـرف ماذا تطـبخ للـفطـور فيـاويل اطفـالهـا منـها..سوف انـقطع ا
صخم!).وفي تـصرفها تكـفخ هذا وتصرخ بـوجه ذاك وتلعن هي االخـرى (حظهـا ا
هـذا (حكـمـة) ألن اقل احتـكاك بـينـهـما قـد يؤدي الى نـشوب (حـريق نـفسي) يـنجم
ودّة ب افرادها بل حتى صيامهم أيضا. عنه ما يجعل األسرة تخسر ليس فقط ا
..ان مــزاج بـعض الــصـائـمــ والـصــائـمـات في ــوظـفـ  ونـصــيـحـتــنـا لألزواج وا
بـفـعـل انـخـفـاض مـسـتـويات رمـضـان يـكـون (عـكـرا نـزقـا) وان جـهـازهم الـعـصـبي
الـسـكـر بـالـدم وجـفـاف االعـصـاب وتغـيـر ايـقـاع الـسـاعـة الـبـيـولـوجـيـة واضـطراب
عتاد عليه الدماغ يدفع صاحبه ال اراديا الى ان يعمل على خفض برنـامج النوم ا
تـوتره..اسـهلـها عـليه (الـتحويل) بـأن يفـرغ االقوى قـهره بـاالضعف..لـيس فقط ب
ؤسسات احلكومية وظف والعامل في ا الزوج وافـراد العائلة..بل وحتى ب ا

واألهلية.
اللهمّ..اني مكورن!

اسـتطـلعـنا آراء الـفـيسـبوكـيـ بسـؤالنـا:(الـلهمّ اني صـائم..متـالزمة الـعراقـي في
رمضان ترى ماذا يرددون برمضان في زمن كورونا?) ..اليكم بعض اجاباتهم:

- هم كورونا وهم صيام ..فوت حالي دكتور ال اخرب وياك!
- هم كـورونـا وهم حـجـز مـنـزلي وهـم صـيـام وهم شـغل مـاكـو..لـيش كـلـهن اجـني

سوه!
- اللهمّ اني محجور محجور

- طكت روحي..اريد اطلع للمول افطر وي صاحباتي
- كــوفـــيــد..19صـــيـــر خـــوش ولــد..لـــيش تـــركض عـــلى اوالد اخلـــايـــبــة وعـــايف

اوالد(الق...)
- اللهمّ..اني مكورن!

- كنت ادور على عذر حتى افطر..شكرا كورونا.
- كورونا مادونا ..أصوم وادعي على النهبونا.

بعـد كل هـذا ترى مـاذا تـقول?..تـوقف يـالسـاني (الـلهمّ اني
صائم!).

              { مؤسس ورئـيس اجلمعية النفـسية العراقية

بغداد
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ـسـرحيـة) وظـهـور اخملـرج (بطال)!!.. اذن { أشـد مـا يـوجب الـضـحك تفـاهـة (ا
اذا االدوار?!!

{ الضحك جزء من براءة األطفال وبروتوكول النفاق السياسي!! 
{ يبكي احلاكم شعبه دماً وجوفه يتفجر من الضحك!! يا لقدرات احلُكّام.

{ مَن يضحك على عُري شعبه سيبكي لفقد شرفه.

. ُهرّج شهد مليء با ُهرّج مضحكاً فا { لم يعد ا
ـظـلـوم كلـمـة (الـعـدالـة) وأشـد مـا يُـضحك { أشـد مـا يُـضـحك ا

الشريف كلمة (النزاهة)!!
ـــنــاصـب أشــد مــا { حــديـــثــو (نـــعــمــة) الـــســيـــاســة وا

.. انهم يتمنطقون ويتمظهرون برثاثة. يُضحِكون
ـــشـــهـــد بـــالــــــشـــعـــارات كـــلـــمـــا ضجَّ { كـــلـــمـــا عجَّ ا

بالضحكات!! .



وصــــوال الـى االســــتـــخــــدام االمــــثل
ـتاحة. كـما يـتطلب الـية ا للـموارد ا
تــفــعــيل الــســيـاســات االقــتــصــاديـة
واجـهة العـامة حـتى ال يتـرك عبء ا
الـية فـقط . وهنا ال على الـسياسـة ا
بد من دعم الـقطـاع اخلاص وحتـفيز
فـرص االسـتـثـمـار لـيـصـبح مـشـاركـا
فــاعال في بــنــاء مـشــاريع الــتـنــمــيـة
االقـتصـاديـة وتـقـد كل سـبل الدعم
له ; وهذا يجب ان يتماشى مع اعدة
هيكلـة عمل هيئـة االسثمار الـوطنية
والــيـات عـمــلـهـا مـع تـولي قـيــادتـهـا
القـــتــصــاديـــ مــهـــرة من اصــحــاب
الــــــكــــــفــــــاءة واخلـــــــبــــــرة في ادارة

االستثمار. 
{ هل ســتــلــجــأ احلــكــومــة الـقــادمــة الى
االقتـراض من البنك الدولي لسـد حاجتها
من تأمـ الرواتب وتأم مفردات البطاقة
الــتـمـويــنـيـة واخلــدمـات الـعــامـة . ومـا هـو
البديل عن االقتراض من البنك الدولي ?  
- نــعم سـتــلـجــأ احلـكــومـة الــقـادمـة
لالقـتـراض من الــبـنك الـدولي او من
ـركـزي في الـفتـرة احلـالـية ; الـبنك ا
النه لــيس هـنـاك خــيـارات امــامـهـا ;
حــيث ان الـســيــاسـات االقــتـصــاديـة
ـالــيـة احلـالــيـة سـتـضـع حـكـومـة وا
الــكـاظــمي امـام هــذا اخلـيــار والـذي
سيرفع من نـسبـة عبء صافي الدين
عــلى احلــكــومــة والــتي ســيــتــحــمل
ـواطن مـســتـقـبال . وهـنـا نـتـائــجه ا
اشـدد على ضـرورة تـفعـيل وتـطـبيق
نــظـام مـكــافـحــة الـفـســاد واسـتـرداد
ــسـروقــة او الـتـي بـحـوزة االمـوال ا

جهات معينة. 
ـركزي الـعـراقي يدار من اكـثر { البـنك ا
من جـــهـــة ســـيـــاســيـــة ويـــخـــضع الـــبـــنك
لـلـمحـاصصـة احلزبـيـة وفرض الـيات غـير
مـدروسـة في بـيع وشراء الـعـمـلة الـصـعـبة
وهــذا ادى الى الى عــدم احــتــفــاظ الـبــنك
ــواجـــهــة الــظــروف بــرصــيــد يـــخــصص 

الطارئة ?
- لـقــد اثـيـرت قــضـايـا عــديـدة حـول
ـركـزي الـعـراقي اسـتـقاللـيـة الـبـنك ا
ودور ووظـيفـة االحـتـيـاطي من جـهة
ـوازنـة الــعـامـة من وتـمــويل عـجــز ا
ـوضـوع من جـهــة اخـرى . ان هــذا ا
ـعـنى ابـعاد ـسـائل اثـارة ;  اكـثـر ا
التـأثـيرات او الـتـدخالت عن قرارات
الــسـيـاســة الـنـقــديـة واالئـتــمـانـيـة .
يكـون من الضـروري جعل الـسيـاسة
ـركـزي الـنــقـديــة واجـراءات الـبــنك ا
ـالية ; مستـقلـة حتى عن السـياسة ا
فـكـيف احلــال ان تـكـون حتت تـأثـيـر
ضغوطات الكتل واالحزاب التي هي
في الــواقع الــســلـــطــة الــتــنــفــيــذيــة
وخــاصــة عــنــدمـا تــكــون احلــكــومـة
ضعـيفـة ; لهـذا البد حتـديد الـعوامل
ــؤثــرة عـــلى اســـتــقاللـــيــة الـــبــنك ا
ـــركــزي الـــذي يــعــد الـــعــمــود ا
صـرفي الـفـقـري لـلـنـظـام ا
ـشـكـلة الـعـراقي. ان ا
القـائـمـة هي عدم
نــــــــــــضـــــــــــوج
الــــــعـالقـــــات
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هو اقـتصـاد ريعي الـذي يعـتمـد على
ـا يـجـعل الـسـيـاسة عـوائـد الـنـفط 
ـالـيـة (وخـاصـة اإلنـفـاقـيـة) شـديدة ا
الــتــأثــر بـانــخــفـاض اســعــار الــنـفط
ــا سـيـؤثــر في االنـفـاق احلـالــيـة ; 
عــلـى مــشــاريع الــتــنــمــيــة . ان هــذه
الـصــدمــة الــنــفــطــيــة ســتــؤثـر عــلى
وقـبل كل هـيـكـلـيـة الـنـفـقـات العـامـة 
شيء عــلى الــنـفــقــات االسـتــثـمــاريـة
ــا بــصـــورة واضــحـــة وعــمـــيــقـــة 
سـيــعـمق حـالـة الــركـود االقـتـصـادي
والبطالـة ويشكل حالـة عدم استقرار
اقتـصادي واجـتمـاعي باالضـافة الى
وجـود الــفـوضى الـســيـاسـيـة اصال.
كـمـا ســيـؤثـر ذلك سـلــبـا ايـضـا عـلى
الــنـفــقـات اجلــاريـة ; ولــكن سـتــبـقى
اهميتـها النسبـية عاليـة جدا مقارنة
مـقـارنـة مع الـنـفـقـات االسـتـثـمـارية ;
ولهذا سـيستمـر االستنـزاف للموارد
ـالـيـة مـســتـقـبال وسـيـبـقى الـوضع ا
االقتـصادي في العـراق غيـر مسـتقر
اذا بقيت متغيرات االدارة السياسية
ـالــيـة  والــنـقــديـة واالقــتـصــاديــة وا

للدولة تعمل بنفس النمط احلالي. 
{ مــيــزانـيــة عـام  2020 اعــدت من قـبل
ــقـالــة قــبل هــبـوط ــهــدي ا حـكــومــة عــبـدا
اسـعــار الـنــفط وعـجــز مـالـي يـقـدر ب 40
ملـيار دوالر . كيف سـتكـون االلية الـقادمة
الـتي ســتــتــبـعــهــا حــكـومــة الــكـاظــمي في

التعامل مع ذلك ?
ـــتـــلك الـــعـــديـــد من - ان الـــعـــراق 
ـوارد االقـتـصاديـة غـيـر الـنـفـطـية ( ا
الية ) اذا ما الطبيعـية والبشريـة وا
 استغـاللها بـشكل كـفوء (حيث ان
كـفـاءة االدارة احلـكـومـيـة لالقـتـصـاد
ـوارد)  حـيث تـظـهـر فـي ظل شـحـة ا
كن ان تعـمل احلكـومة على تـفعيل
وتنمـية مصـادر الدخل غيـر النفـطية
وايــجـاد وســائل الــتــحـوط الــتي من
شـأنهـا جـعل االيـرادات العـامـة اكـثر
امنا واستقرارا واستقالال من هيمنة
احــاديــة مــوارد خــزيــنــة الــدولـة. ان
تفعيل تنميـة القطاع الزراعي بشقيه
الــنـبــاتي واحلــيـواني مـع االهـتــمـام
والتركيز على الصنـاعات التحويلية
توسطة في الصناعـات الصغيـرة وا
وحــتى الـكــبـيــرة واعـتــمـاد ســيـاسـة
احالل الـواردات في الـفـتـرة احلـالـية
والـــقـــادمـــة ; من شــــأنه ان يـــحـــفـــز
التـنـميـة ويـخلق مـوارد مالـيـة مهـمة
خلـــزيــنـــة الــدولـــة ( ان احلــكـــومــات
ـتعـاقـبة قـد اهـملت جـانب الـعرض ا
وهـو االنتـاج واالسـتـثـمـار ) ; وكذلك
االهتمـام بصـناعة الـقطاع الـسياحي
.على احلكومة القادمة وضع سياسة
للتحوط مستقبال من شأنها معاجلة
ـوارد ــسـتـقـبــلـيـة في ا االخـتالالت ا
الـعـامـة لـلـدولـة . كـمـا يـتـطلـب اعادة
ــشــاريع والــشــركـات الــتي تــأهــيل ا
كانت قائمة واهـملت ( بسبب ظروف
واد احلـروب ) والتـي تعـتـمـد عـلى ا
تـوفرة والتي يجب االولية احمللـية ا
دعمها من اجل تعزيز االنتاج احمللي
لتلـبية طـلب السوق مع تـقليل نـسبة
ستورد ; ال بل وضع االعتماد عـلى ا
استراتيجية الغـراض التصدير لهذه

الـسـلع مـسـتـقـبال حـيث تـتـوفر
مـوادهــا االولــيـة في الــعـراق.
كما يتـطلب تقلـيص النفقات
اجلـاريــة ( رواتب الـدرجـات
اخلــاصــة ورواتب رفــحـاء )
كــــذلك نــــفــــقــــات الــــســــفــــر

ــــــصــــــاريف وااليـــــفــــــادات وا
االدارية ( ترشيد النفقات العامة )

النجف

ÍËU d³ « dO √

 ÃËd K  Íu½U¦ « ‚«dF « ÊU¹dý

W “_« s

رغم الـظـروف الـتي حتيط بـالـعـالم في هـذه االيام والـتي الـقت بـظاللـها
ـقبلـة تتطلب  من رحلة ا على الوضع االقـتصادي لـلعراق خاصـة ان ا
ؤسسات سواء اخلدمية او الصحية او الدولة موازنات  إلعمار وبناء ا
الــتــعــلـيــمــيــة لــكن هــذه االزمـة ان لـم يـتم الــتــعــامل مــعــهـا وفـق خـطط
واجـهة االزمـات ستؤثـر سلـبا عـلى وضع الـبلد اسـتراتـيجـية نـاجحـة  
ساندة االخرى الن العراق بلد االهم هو االسراع بأنعاش القطـاعات ا
ا خـيـرات وثـروات مـتـعددة مـنـهـا الـتـمور خـيـرات لـيس الـنـفط فـقط وا
ومـحـاصــيل احلـنـطــة والـرز الـتي تـؤمـن مـفـردات الـبــطـاقـة الـتــمـويـنـيـة
فـردات من اخلارج وتصدير نع العراق مـن استيراد ا واالكتفاء بـها 
الـتـمـور ثروة اقـتـصــادية لـلـبـلد تـنـعكـس وارداتهـا ايـجابـا عـلى الـعراق
وتـشـغـيل مصـانع الـنـســــــيج وااللبـسـة ومـصـانع االسمـنت والـطـابوق
ومصـانع صنـاعة االطـارات والسيـارات ومعـامل كبس الـتمـور ومعامل

انتاج االلبان ومـــــــشتقاتها والقائمة تطول...  
ـستورد شـرط اتباع نـتج احمللي على ا ان دعمـها يسـهم في سيطـرة ا
سـيـاسـة تــسـويق نـاجـحـة لـلــمـنـتـجـات احملـلـــــيــة وتـفـعـيل قـوانـــــــــ
نتجات الساندة لها والتخطيط ووضع دراسة مــــــــشروع تــــسويق ا
ـنتج لـلـخارج  الن تـسويق الـعراقـيـة واالنفـتـاح على سـيـاسة تـصديـر ا
نتج لـلخارج يعـني جناح الصنـــــــــاعة احملليـة  وتنــــــــميـة اقتصاد ا
البلد الداخـلي عن طريق االموال الداخلة الـيه من اخلارج هذه سياسة
البد من اتبـاعها اضافـة خلطوات عمل اخـرى تقررها خـلية االنقـــــــاذ
ـقبـلة النـهـا االخطـر على وضع الـعراق رحـلة ا االقـتصـادي  لتـجـاوز ا
االقــتـصــادي بـعــد تــراجـــــــع اسـعــار الــنـــــــــفط الــتي يــعـتــمــد عـلى
ـوظـفـ ـالـيـة مـنـهـا رواتـب ا ـوازنــات ا وارداتـهـا الـعـراق في تـوفـيـر ا
ومشـاريع االعـمار  نـعم ضرورة ان نـتخـذ خطـوات لدراسـة سيـاسيات
رحـلـة مـا بعـد كـورونا وتـداعـيـاتــــــــهـا عـلى الـعالم اقـتـصـادية بـديـلـة 
ــيـز الــعــراق عن الـبـــــــــلــدان االخـرى هي كــثـرة اجـمع  ان اهـم مـا 
خــيـــراته اي ان بــلـــدنــا لــديه اكـــثــر من شـــــــــــريـــان اقــتـــــــــصــادي
واخلـيرات مـتـوفرة لـكن ما نـحـتاجه هـو كـيفـية اسـتـثمـار هذه اخلـيرات
ــــــوارد الثـانوية يتم بدراسة وخـطط اقتصاديـة تتخذ اجتـاه النعاش ا
وضعها من اهل اخلبرة واالخـتصاص لتساعـد البلد في تخطي االزمة

بنجاح.
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ــــصـــارف ـــال وا كـــشـف خـــبــــيــــر ا
الــــبـــروفـــيـــســـور نـــافع الـــزرري عن
كن اخـفاقـات اقـتـصـادية هـائـلـة ال 
ــاط تــغــطـــيــتــهـــا بــاســتـــخــدام اال
االقـــتــصــاديـــة واالدارة الــســائــدة ل
احلــالــيــة  وان الـبــلــد يــحــتـاج الى
عـالجــات عــاجـــلــة مـــنــهــا تـــأســيس
مـجلس اقـتـصادي اعـلى عـلى مـائدة
مـــســتـــديــرة له صـالحــيــات فـــاعــلــة
وقراراته نافذة  ولـفت الزهري وهو
اسـتـشـاري مـصـرفي ومـالي واسـتاذ
الية. صرفية وا عراقي في العلوم ا
 خـدم في جـامـعـات عـراقـيـة ومـراكـز
ابـحــاث طـوال ثالثـة عــقـود  ويـعـمل
االن فـي جــــامــــعــــة اردنــــيــــة الى ان
تراجع اسـعار الـنـفط سيـلحق االذى
الـية الـكبـيـر باالطـر االقـتصـاديـة وا
في البلـد ذي االحادية الـواضحة في
االقــتــصــاد . واضــاف في حــوار مع
صحيفـة الزمان في طـبعتهـا الدولية
 انه  سيسـتمر االسـتنزاف لـلموارد
ـالـيـة مـسـتـقـبال وسـيـبـقى الـوضع ا
االقتصـادي في العراق غـير مسـتقر
اذا بـــــقـــــيـت مـــــتـــــغـــــيـــــرات االدارة
ـالـيـة الـســيـاسـيـة واالقـتــصـاديـة وا
والنقـدية لـلدولة تـعمل بنـفس النمط
احلالي.  ودعا الى تـقليص الرواتب
الســـــيــــمـــــا الـــــدرجــــات اخلـــــاصــــة
واالنـــفـــاقـــات الـــزائــــدة في ســـيـــاق
الـتـدابـير الـواجب اتـخـاذهـا لـتـقـليل
االذى على الـبـلـد . ورجح الزرري ان
تـلـجـأ احلكـومـة الـقـادمـة لالقـتراض
مـن الــــبـــنـك الــــدولي او من الــــبــــنك
ــركـزي في الــفـتــرة احلـالــيـة ; النه ا
لـيس هـناك خـيـارات امـامـهـا ; حيث
ـالـية ان الـسيـاسـات االقتـصـادية وا
ـقبلة امام احلالية سـتضع حكومة ا
هذا اخليـار والذي سيـرفع من نسبة
عبء صــافي الــديـن عـلـى احلــكــومـة
ـواطن والــتي سـيــتـحـمـل نـتـائــجه ا
مـــســـتـــقــبـال . وشــدد االســـتـــشــاري
الزرري على ضرورة تفعيل وتطبيق
نــظـام مـكــافـحــة الـفـســاد واسـتـرداد
ــسـروقــة او الـتـي بـحـوزة االمـوال ا
جـــهـــات مــعـــيـــنـــة . وفي االتي نص

احلوار :
{ الـعـراق مـن الدول الـتـي تـأثرت بـشـكل
ية من كبـير بانخـفاض اسعـار النفط الـعا
جراء تـفـشي وبـاء كورونـا; وهـذا سـيؤدي
ــالــيــة الى تــوقف احلــركـــة الــتــجــاريــة وا
واالقتـصادية في العراق . ما هـو تقييمكم

لذلك ? 
- العـراق اسـتـلم ايرادات كـبـيرة من
بـيع الـنـفط تـقـدر بـأكـثـر من تـرلـيون
دوالر والـــتي لم يــتـم اســتــثـــمــارهــا
بشكل اقتصادي سليم يرافقه تراجع
في اداء االقــــــتـــــصـــــاد ; ال بـل كـــــان
ـــالي واالداري وســـوء لــــلـــفـــســــاد ا
االدارة دورا كـبـيـرا فـي تـعـمـيق هـذا
الــعبء الــكـبــيـر . لــقــد ارتـفع مــعـدل
الــبــطــالــة لــيــصل الى اكــثــر من 30
ـئـة) وتـخـتـلف هـذه الـنـسـبـة بـ بـا
احملــــافـــظــــات ) من جــــهـــة ووجـــود
الضغوط التضخمية من جهة اخرى
ابرز مـشاكـل اقتـصاديـة واجتـماعـية
عـمــيـقـة والــذي يـشـكل حتــدي كـبـيـر
لـعــمـلــيــات الـتــنــمـيــة االقــتـصــاديـة
واالجتماعية الـشاملة . ان االقتصاد
العـراقي اصبح بـ خيـارات صعـبة
في مــكـافـحـة الــبـطـالــة ; الـتـضـخم ;
ـــالي ; وتـــرهل الـــفـــســاد االداري وا
ـتـعــاقـبـة وسـوء ادارة احلـكــومـات ا
ـركـز واحملـافـظـات ; عـلى مـسـتـوى ا

ناهيك عن تخلف االجـهزة االنتاجية
الـصنـاعـية مـنـها والـزراعـية والـهدر
ــوارد الــبـشــريـة والــطـبــيـعــيـة في ا
ــالـيــة . لـذا اصــبح احـتــواء هـذه وا
ـسألـة الهـينة او التـداعيـات ليس با
السهلة في ظل احملـاصصة والفساد
; وهـــذا يـــتـــطــلـب ادارة ســيـــاســـيــة
حقـيقيـة للعـراق تسـتند الى احلـكمة
نـطق لـلخـروج من هذه والكـفـاءة وا

االزمة التي سيطول امدها. 
وجــاءت االحـداث االخــيــرة بــتـراجع
اســعــار الـنــفط بــسـبـب الـصــراعـات
الــــدولـــيــــة الـــســــيـــاســــيـــة مــــنـــهـــا
واالقتصادية فزاد عرض النفط ;  ثم
ي ( تـــبــعــهـــا حــدوث الــوبـــاء الــعــا
كــورونــا) ; ادى الـى تــراجع الــطــلب
ي عــلـى الــنــفط مـن جــهــة مع الـــعــا
زيادة الـصـراع الذي نـتج عـنه زيادة
عروض النـفطي كمـا بيّنا ادى الى ا
تـراجع كــبـيـر ومـفــاجيء في اسـعـار
النفط ; والذي نتج عـنه تراجع كبير
في ايرادات الـنـفط العـراقي  (والذي
يـشـكل حـوالي % 90 من ايـراداته )
قــد سـاهم في تــعــمـيق االزمــة . هـذا
ــوازنــة كــله ادى الـى زيــادة عــجــز ا
العـامة والـذي يقـدر بأكـثر من سـت

مــلـيــار دوالر ضــمن مــوازنـة 2020.
يضـاف الى ذلك وجـود مـوارد بديـلة
مـــتـــواضـــعــة جـــدا فـي مـــســـاهـــمــة
الـقطـاعـات غيـر النـفـطيـة في الـناجت
ـوارد احملــلي االجـمــالي وحتــقــيق ا
اليـة ; وهذا يـجعلـنا امام مـنعطف ا
خــطـيــر والــذي سـيــكــون له تـبــعـات
اقتـصاديـة وسياسـية واجـتمـاعية ال
حتــمــد عـقــبــاهـا فـي الـعــراق.   لــقـد
ــوظـــفـــ تـــقــارب 4 بـــاتت رواتـب ا
مـلـيار دوالر شـهـريـا ; هـذا يـعني ان
ايرادات النفط وفق االسعار احلالية
ـدة ثالث سـتـغـطي تـقـريـبـا الـثـلث و
اشهر فقط. ناهيك عن اغراق السوق
الـعـراقي بـبـضـائع من مـخـتـلف دول
الــــعـــــالم وخــــاصـــــة دول اجلــــوار ;
قـابل غـيـاب وبـشـكل شـبه كامل وبـا
لالنتـاج الـصنـاعي احملـلي مع تردي
اوضاع الـقـطاع الـزراعي بـالرغم من
ـيــاه واالراضي اخلــصــبـة . تــوفــر ا
هذا كله يشكل ضغوطات واستنزاف
على االحتـياطي من العـملة الـصعبة
.  خالصـــــة الــــقـــــول . ان الـــــعــــراق
ــشــاكل ســـيــعــاني مـن جــمــلــة مـن ا
والتحديـات وسيدور في دوامة وهو
رهينة بـيد الفوضى والـفساد وسوء
ـالـيـة واالقـتـصـادية وحـتى االدارة ا
وفي ظل ادارة حـكومـية السـيـاسيـة 

متعاقبة مترهلة وضعيفة . 
ـكلف مـصطفى { يواجـه رئيس الوزراء ا
الكاظمي ازمة اقتصادية كبيرة ستحد من
قدرته عـلى تنفيـذ برنامجه احلـكومي فترة
تــولــيه رئــاســة الــوزراء . مــاهــو الـســبــيل

واجهة هذه االزمة ?
 - سـيــواجه رئــيس الـوزراء الــقـادم
ــكـلـف (مـصــطــفى الـكــاظــمي  عـدة ا
ازمات حقـيقيـة عميـقة ; وقد تـعمقت
جــذورهـا خالل الــسـنــوات الـقــلـيــلـة
ــاضـيـة  ; مــنـهــا أزمـة اقـتــصـاديـة ا
ومـــالــيــة كــبــيـــرة اضــافــة الى ازمــة
الـبـطـالـة والـتـضخـم الـركودي حـيث
ستبقي البطـالة اختالال في منظومة
االمن الــبــشـــري في الــعــراق في ظل
ـــتــزايــد وفي ظل حــجـم الــســكــان ا
الي سـوء التـخـطيـط االقتـصـادي وا
وريـعـيـة االقـتـصـاد الـذي يـوفـر فـقط
نـسـبـة ال تـزيـد عن %1 من الـعـمـالة
ا ان االقـتصاد العراقي توفرة. و ا
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األوضــاع عـلى الــسـاحــة الـســوريـة

وفيما يلي نص هذا احلوار :
{ نــريــد اوال ان نــعــرف مــعــلــومــات عن

وقراطية السورية ? الكتلة الوطنية الد
ـوقـراطـيـة - الـكـتـلـة الـوطـنـيـة الـد
السورية كـيان مستـقل وغير مرتبط
ن كان بأي جهة ومـعظم كوادرها 
ـيز فـي العـمل السـياسي لهم دور 

الوطني لعقود .
ـي لـلــسالم إلى ــبــعـوث األ { كــشف ا
ـعـارضة اتـفقـا على سوريـا أن النـظام وا
جـدول أعـمـال الـلـجـنـة الـدسـتـوريـة  فـما

هي أسباب عدم عقدها حتى األن?
- البـــــد من اإلشـــــارة إلى ان جلــــان
إعداد الدستور وسواها ب النظام
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ــــبــــعـــوث عــــلى الــــرغـم من إعالن ا
ي لـلسـالم أن النـظـام الـسوري األ
عارضـة اتفـقا على جـدول أعمال وا
الـلـجنـة الـدسـتـوريـة إال أن اجلـمود
في العمـليـة السيـاسية أسـتمر دون
إحـراز تــقـدم يـذكــر في الـوقت الـذي
اتـفـقت فـيـه روسـيـا مع تـركـيـا عـلى
إتخـاذ إجراءات لضـبط  الوضع في
إدلب لـلــحـيـلــولـة دون وقـوع صـدام
ســــوري تـــــركـــــيــــاً  وفـي ظل تـــــلك
األجواء أدلى أسامـة األطرش عضو
ـركــزي لـلـكـتـلـة الـوطـنـيـة اجملـلس ا
ـوقــراطــيـة الــســوريـة بــحـوار الــد
خـاص تـنـاول فـيه وجـهـة نظـره عن
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عارضة غير السوري وما يسمى با
جديه وليست أكثر من تمرير للوقت
ِ وزمن يـــقـــرره الالعـــبــون إلى حـــ
ؤتـمرات التي الكـبار شأنـها شـأن ا
 عـقـدهـا فـي أسـيـتـانـا وسـوتـشي

وباإلمكان إستحداث
شاريع الهامشية الحقآ غيرها من ا
ــتـنــفـذة ـا أن الــدول الــكـبــرى ا طــا
وصــاحــبـة الــقــرار لم تــتـفـق في مـا
بـيـنــهـا بـعـد عـلـى الـوضع الـنـهـائي
لـلـحــالـة الـسـوريه وفـق مـصـاحلـهـا
وأخــذآ بــاإلعــتــبــار مــصـالـح الـدول
اإلقليمية وفي مقدمها تركيا وإيران
نخرطـة والفاعـلة أصآل في األزمة ا

السوريه علمآ أن

ـعـارضة ال الـنظـام وال مـايـسمى بـا
الــرســمــيـه الــتــابــعــة أصــآل لــقـوى
خـارجـيه تـمـلك أي دور أو مـشـاركه
فـعلـيه في حتـديـد مسـتـقـبل سوريه
كـونهـا قـد تـخـلت عن إسـتقاللـيـتـها
وفـقـدت سـيـادتـهـا بـحـكم تـبـعـيـتـها

لقوى ودول النفوذ .
{ مـا تـفـسـيـرك لـلــجـمـود الـذي تـشـهـده

منطقة إدلب حاليا ?
- يـعـتـبــر الـوضع احلـالي في إدلب
عـقـده كـأداء غـير قـابل لـلـحل إال من
خـالل مـــشـــروع مــــتـــكـــامـل لم يـــتم
اإلتــفـاق عــلـيـه بـعــد خـصــوصـآ في
غياب اإلهتـمام األمريكي في الوقت
احلــالي وفـي ظل تــشــابك مــصــالح
ـسأله روسـيا وتـركـيا وتـعـقيـدات ا
الـــكـــرديه ووجـــود بــــقـــايـــا بـــعض

نظمات. ا
ـتطـرفه اخملـتـلف أصآل اجلـهاديـة ا
عـلى تـعـريـفـهـا والـعـمل اجلـدي في
مـــابــعــد عـــلى فك أي إرتــبـــاط لــهــا
بـالـنـسـيج اإلجـتـمـاعي في الـشـمـال
السـوري علـيه سـوف يبـقى الوضع

يراوح لبعض الوقت .
{ هل تتـوقع أن حترز اللـجنة تـقدما في

حالة عقدها ?
ــــواجـــهـــات في ـــؤكـــد أن ا - مـن ا
الــشـــمــال الـــســوري بـــ الــنـــظــام
ــلــيــشـــيــات اإليــرانــيه من جــهه وا
ــعــارضه من جــهــة أخــرى وقــوى ا
سـوف تـسـتـمـر وفق حـدود الضـبط
التي ترسـمهـا التفـاهمات الـروسية
الــتــركــيه والــتـي ال مــصــلــحــة لــهـا
بإستمـرار الوضع على مـا هو عليه
خوفآ من  حتول حـالة السكون إلى
أمـر واقع سـياسـيـآ وجـغـرافـيـآ قبل

التوصل حلل نهائي .
{ وماذا عن طـبيـعة الـعالقات األمـريكـية

التركية ?
- إن الــعالقـة الــتـركــيه مع أمـيــركـا
أكثـر تعقـيدآ منـها مع روسـيا وهذا
عائـد لـلمـوقف من القـضـية الـكرديه

أكـثـر مـنـهـا لـلـعالقـة مع الـنـظـام في
ســوريه فــبـرغـم أن كـآل من أمــيــركـا
وتـركيـا يـجـمعـهـمـا حلف الـنـاتو إال
سـألة الكـرديه تفـرقهـما وما لم أن ا

يتم اإلتفاق.
عـــلى حلٍ جـــذري تــقـــبل به تـــركــيــا
عـنيه بـالشأن ومعـها دول اجلـوار ا
الكـردي أي سوريه والـعراق وإيران
وبـ األكـراد عـمـومـآ فـسـوف يبـقى
هذا الواقع مشـروع أزمات سياسيه
وعسكريه تتفجر ب احل واحل
 أما في مـا يخص الـعالقة الـتركـية
ــصــالح الــروســيه وبــحــكم حــجم ا

اإلقتصاديه الهائله
ـتـمـيــزه فـإن اخلالف ال يـتـعـدى  وا
ـتـمـثـلـة بـنـظام ـسـألـة الـسـوريـة ا ا
احلــكم وحــجـم وطـبــيــعــة مــصــالح

الطرف فيها.
{ ومــا هي أبــعــاد اخملــطط اإليــراني في

سوريا ?
ــشــروع اإليـــراني الــفــارسي - إن ا
ـنطـقـة العـربـيه أمر الـتوسـعي في ا
واقع غــــيــــر مـــــخــــفي بــــإعــــتــــراف
اإليرانـيـون أنفـسـهم ومنـذ أن أطلق
اخلميـني مشروعه الـتوسعي طـمعآ
بــإحـيـاء اإلمــبـراطــوريـة الـفــارسـيـة
حتت مسمى تصدير الثورة بلبوس
طائفي فكانت لبنان ومن ثم العراق
 وسـورية والـيـمن وأيـنمـا إسـتـطاع
مــــد نـــفــــوذه في اجلــــسم الــــعـــربي
ذهـبية وبكـافة الـوسائل الـثقـافيـة ا
واإلقتصادية والعـسكرية وما البؤر
التي أقامـها في دمـشق ودرعا ودير
الـزور وحــلب وغـيــرهـا إال جتــسـيـد

لهذه السياسة وللمشروع برمته .
ــاذا يـــتــكــتـم احلــكم الـــســوري عــلى  }
ـرضى كـورونـا? ومـا األعـداد احلـقـيـقـيـة 

يلشيات اإليرانية في انتشاره ? دور ا
- إن مـسـألـة وجــود إنـتـشـار لـوبـاء
كـورونا فـي سوريـة أمـر مـقـطوع به
ـيلـيشـيات بحـكم وجود األالف من ا
ـنتـشـر أصآل في بالدهم اإليرانـيه ا أسامة األطرش 

لقـد كانت بـغداد مـوضوعـاً حلوادث مـهمـة ووقائع كـثيـرة سنة 1923م
ـا حـصل فـي تـلك الـسـنـة تـأسـيس أمـانـة الـعـاصـمة أو مـا يـسـمى و
الـيـوم بـأمـانـة بـغـداد جـريـاً عـلى مـا مـوجـود في الـدول االوربيـة من ان
العـاصمة تـضم االراضي التي تقـام علـــــيـها وتمـارس سلطـاتها فـيها
كحكومة محلية توجد احلكومة والوزرات واهم الدوائر الرسمية بحيث
تــخــتــلـف عن مــحــافــظــات وواليــات ومــقــاطـــــــــعــات الــدولــة االخــرى
وبتأسيس أمانـة بغداد  الغاء بلديـة بغداد التي  تــــــشكـيلها طبقاً
لـقـانـون الــواليـات الـعـثــمـاني الـصــادر في الـنـصف الــثـاني من الـقـرن
التـاسع عشـر و تعـي الـسيد صـبيح نـشأت كـأول أم عـاصمة في

بغداد. 
وفي هذه السنـة تأسس أول ناد نســــــــوي في تـاريخ بغداد هو نادي
النـهضـة النـسوي وكان من أبـرز موءســــــسيـة نعيـمة الـسعيـد شقـيقة
نـوري بـاشـا الـسـعـيد وزوجــــــــة الـفـريق جـعـفـر العـسـكـري والـسـيدة
نعيمة العسكري زوجة نوري باشـا السعيد وشقيــــــــقة الفريق جعفر
الـعـسـكـري حيـث ان البـاشـا والـعـسكـري تــــــــزوج أحـدهـما بـشـقـيـقة
اآلخـر وصدرت بـبـغداد أول مـجـلة نـسـوية بـأســـــــم لـيلـى وأصدرتـها
وظفـة في احلكومة بأصول فلسطينية وتأسس السيدة بولينا حسون ا
أول جوق موســيقي أي فرقة مـوسيقــــــــية حكومـية تابعة للجيش في
يجـور االنكـليزي (كـوبر فـيلد) وصل و نـقلـها الى بغـداد على يـذ ا ا

لكي وسالم االمراء. وكان يعزف السالم ا
س بـيل السكـرتيرة الشـرقية تـأسيس أول مكـتبة حـكومية هي وتولت ا
كـتـبـة كـانت مـكـتـبـة الـسالم وأصـدرت مـحـلـة بـأسم اخلـزانـة ذلـك ان ا
س بـيل دوراً كبـيـراً في تـأسيس تـسـمى خزانـة الـكـتب وكان جلـهـود ا
ـتـحف سابـقـاً وكان ـتـحف العـراقي بـبـغداد حـيث لم تـعـرف بغـداد ا ا
أول تأسيسه في غـرفة صغيرة في بـناية السراي اجملـاورة للقشلة و
تسـميتـها بـغرفة االحـجار البـابليـة. وأرتفـعت مياه دجـلة بشـكل مخيف
وحصل بـثوف كثـيرة في السـداد وقطـعت سالسل جسر (مـود) جسر
االحرار وأنتشر وباء الكـوليرا انتشاراً واسعـاً ببغداد وفي هذه السنة
ـوسـيـقي الـبـارع والـقـاريء الـشهـيـر والـصـوفي الـكـبـيـر والذي تـوفي ا
ـوصل واالستـانة وجـاء الى بغـداد حيث أشـترك في احلـياة أشتـهـر با
ـذهب في  والـتـوهج وأقـصـد بـذلك الـســيـاسـيـة من مـوءلـفـاته الـطـراز ا
ـوصـلي  و تـعـي الـسـير هـنـري دوبس مـندوبـاً سـامـياً في عـثـمان ا
بـغـداد وكـان مـسـاعـداً لـلـسـابق الـسـيـر بـرسي كـوكس وتـأسـست أول
شـهور ـصـارع ا واسـطة نـقل بـ بغـداد وحيـفـا لنـقل الـبريـد وتوفي ا
اسطة مـحمود اخلـياط وتألـفت وزراة جديدة بـرئاسة جـعفر الـعسكري
ومن وزرائــهـا نــوري بـاشــا لـلــدفـاع وعــلي جـودت االيــوبي لـلــداخـلــيـة
ـالـكي) وزيـــــــراً ومــحـمـد حـسن أبـو احملـاسن (جــد الـسـيـد نـــوري ا
للمعارف وصدرت قوان االستعانة االضطرارية واعادة اجملرمـــــــ
واحملــاكـم الــشــرعــيـــة ونــظــام أحــور احملــــــــــامــ وصــدرت مــجالت
ليـــــــلى واخلـزانة الـتي ذكرنـاها واحلـقوق وصـدرت عدة جـرائد مـنها
ـسائي والـغربال بابل والـبدائع وحـجا الـرومي وشط العرب والـعراق ا
وصـــدر أول نــظـــام لــلــتـــفــتـــيش األداري أعــدتـه وزارة الــداخــــــــــلــيــة
ـفـتــــــــــشـيــ االداريـ بـبـغـداد وازيح وقـــــــضي بـأن يـكـون مــقـر ا
السـتار عن تمـثال اجلـنرال (مود) قـائد القـوات االنكـليزيـة التي دخلت
بـغـداد سـنة 1917 والـذي تـوفي في نـفس الـسـنــــــة بـالـكـولـيـرا وكان
ـسـمـى بـأسـمـه من جـهــة الـكـرخ مـكــان الـتــمـثــال في بـدايــة اجلـســر ا

الصاحلية.
ومن احلوادث التي حصـلت ببغداد هـــــــذه الـسنة احلريق الذي شب
في خـان الـريـزه لي وكـانت اخلـسائـر كـثـيـرة وكـذلك حصـل حريق في
ـســــــتـشفى االكـبر بـــــــــبغداد مسـتشـفى اجملـــــــــيـدية الـذي كان ا
وكـذلك شب حـريـق في سـوق الـشـــــــــورجـة وأجـتــاحت الـفــيـضـانـات
منـاطق كثـيرة في بـغـــــــداد حـتى انهـا قطــــــــعت الـســــــالسل التي
تـربط جــــــــســر مـود وقـرر مــجـلـــــس الـوزراء الــشـروع بـأنــتـخـابـات
ان في تاريخ بـغداد وعــــــــند انـعقاده اجمللس الـتأسـيس وهو أول بـر
ـعـاهـدة الـعـراقـيـة االنـكـلـيـزيـة سـيـتـولى تـصـديق مـسـودة الـدسـتـور وا
واعداد قانون لألنتخابات اخلاصة باجمللس التأسيسي الذي يعتـــــبر
ان بـبغداد وقد أنـعقد هـذا اجمللس سنة 1924وفي هذه السنة أول بر
1923 مـنح أعـضاء اجملـلس الـتأسـيـسي احلـضانـة وأفـتتـحت مـدرسة
وجــــــــودهً وتـوفي ثالثة اشــــخاص لـلهـنـدسة ضـمت مدرسـة الـري ا
ـرض الكولـيرا و تعـــــــي الفريـق طه الــــــــهاشمي في الكاظـمية 
رئــيـــســاً ألركــان اجلــيش وأمــر أمــ الـــعــاصــمــة بــغــداد بــأجــــــــراء
التطعـــــــيم االجباري ضد الكـوليرا بناء عـلى توصية صحـة العاصمة
وجـرت أول مـسـابـقـة  لــلـخـيل في مـيـدان الـســبـاق اجلـديـد (الـريـسـز)

ـلـكـــــيـة بـبـغـداد بـأنـهـا وأعـلـنت دائـرة الـبـيـطـرة ا
سـتـقـوم بحـمـلـة لقـتل الـكالب الـسـائبـة ألنـتـشار
مـــرض داء الـــكــلـب وأضـــرب عـــمــال مـــصـــانع
الــنـسـيج احلــريـريـة بــبـغـداد عن الــعـمل وهـنـاك
حـــوادث اخــرى حـــصـــلت بـــبــغــــداد في ســـنــة
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هــذا الــوبـاء إضــافـةً لــلــمـلــيـشــيـات
الــعـراقــيـة وغــيـرهــا  أمـا مــا يـدفع
النظـام إلى إخفـاء ذلك أو التـخفيف

من أعداده فهو
اخلـــــوف مـن ردة فــــــعل الــــــشـــــارع
الـعــنـيـفه والــذي يـرزح حتت ضـغط
شديـد من الـفقـر وضـعف اإلمكـانات

الصحية والطبيه .
ــؤكــد أن وجــود مــلــيــشــيـات ومن ا
نـاطق السوريه إيرانيه في بـعض ا
البــد وأن يــؤدي إلى إنــتــشــار وبـاء
كـورونـا بـحكـم إنتـشـاره في بالدهم
أما فـيمـا يـخص ملـيشـيا حـزب الله
ـمـــكن وإن لم يــكن مـا يــؤكـد فــمن ا

ذلك .
{ ومــا هي قــدرة احلــكم الــسـوري عــلى

مواجهة هذا الوباء ?
- الـــنــظــام الـــســوري وفق الـــبــنــيه
ـترديـة غـير اإلقـتصـاديه والـطبـيه ا
قادر حتمآ على مـواجهة هذا الوباء
إال بــــاحلـــدود الـــدنـــيــــا وبـــدعم من

الهيئات الدولية 
{ مــا هي احـتــمــاالت عـودة ســوريـا إلى
اجلامـعة العربية بـعد التقارب الذي حدث

مع عدة دول عربية ?
- إن مـســألـة عــودة الـنـظــام لـيـست
مـرتبـطه بـرغـبـة دولة عـربـيـة ما في
سألة جامعة الدول العـربية وهذه ا
ـكـن فـصـلــهـا عن مــوقف الـدول ال 
الكـبـرى وفي مـقدمـهـا أميـركا ودول
وأوروبــا الـــرافــضه إلعـــادة تــأهــيل
الـــنــظــام بـل أن احلــالــة الـــســوريــة

سبوقة. وحجم اجلرائم غير ا
 الـتي إرتكـبـهـا النـظـام جتاوزت كل
من يــريــد ذلك يــبل أن الــتــوجـه هـو
إحـالة الـعـديـد من قادة هـذا الـنـظام
وفـي مــقـدمــهـم رئــيــسـة لــلــمــحــاكم
ــؤكـد أن هـذا الـنـظـام ال الـدولـيـة وا
أمل له في البقـاء في السلـطة ضمن
أي مشـروع سـياسي لـلـدول الكـبرى
عــلى طــريق إيــجـاد حــلــول جــذريـة

للمأساة السورية .

ؤشـرات التـشريـعيـة واالقتـصادية ا
ـركزي من جهـة واستـقاللـية الـبنك ا
من جــهـة اخــرى وبــالـتــالي ضـرورة
الــتــصــدي لــهــا. ان تــعــيــ واقــالــة
احملافظ واعـضاء اجملـلس هو بـقرار
من احلـكومـة التي تـنـفذ سـيـاساتـها
تــبـــعــا لــضــغــوط الــكــتل واالحــزاب
ـــتــنــفــذة . ان اســتــقـاللــيــة الــبــنك ا
ــــركـــزي هي اســـتــــقاللـــيـــة االدارة ا
وقـــــدرتــــــهـــــا عــــــلى وضـع اهـــــداف
الــســـيــاســـة الــنـــقــديـــة بــعـــيــدا عن
ـصــالح الــضــغــوط الــســيــاســيــة وا
احلـزبـيـة والـطـائـفـيـة وارتـبـاطـاتـهـا
اخلارجـية . لـقد بـدأت مشاكـل البنك
ـركـزي الـعـراقي مع احلـكـومـة عـند ا
طلـب احلكـومـة امواال من احـتـياطي
الـبنك ; وان احملـافظ الـسـابق لـلـبنك
ركـزي   ( الـشبـيب ) الـذي استـقال ا
قــد رفـض هــذا كــمـــا رفض اســلــوب
زادات على الـدوالر وتأثيـر البنوك ا
ـــعـــومـــة مـن جـــهــات الـــتـــجـــاريــة ا
ــا شـــكل ســيـــاســـيـــة مــعـــروفـــة ; 
ضغوطـات عليه ادى الى اسـتقالته .
ـوثقة عن وبيـنت احدى الـدراسات ا
ـركزي الـعراقي ; استـقالليـة الـبنك ا
ان هــــــــنــــــــاك ضــــــــعـف فـي درجـــــــة
االسـتقاللـيـة وخاصـة تـعيـ واقـالة
احملـــافظ واجملـــلس . وهـــذا يـــؤشــر
وجود اثـار سلبـية في مـؤشر تـعي

واقــالـة احملــافظ واعــضــاء اجملـلس;
وكــذلك مـا يــتـعـلـق بـرسم وصــيـاغـة
الــسـيـاســات الـنـقــديـة واالئـتــمـانـيـة
زاد ـتـعـلـقـة  وخـاصـة الـسـيـاسـة ا
العـملـة ; ونـتيـجة لـلظـروف احلالـية
وقيد الـعمـلة الصـعبة بـسبب تراجع
ايرادات النـفط من الدوالر ; ال بد من
اقتصار بـيع العمـلة على كل من بنك
الــرافــدين والــرشـيــد ; وان الــبــنـوك
كن ان تأخذ حصتها من التجارية 
ـا يـتـنـاسب وحـجم هـذه الـبـنـوك و
معـامالتها الـتجـارية. ان نظـام سعر
عـتمد واقعيا من الصرف الثابت ( ا
ـركـزي ) كـان في صالح قـبل البـنك ا

ـتنـفذة الـبنـوك الـتجـاريـة اخلاصـة ا
بـــشــكل كــبـــيــر وســاعـــد عــلى تــريب
العملة الصعبة الى اخلارج ولصالح
جـهــات مـعـيـنـة ( انــشـطـة االقـتـصـاد
اخلــفـي والــدولـــة الـــعـــمـــيـــقــة ). ان
السياسة النقدية التي يتبناها البنك
ــــركــــزي الــــعـــراقـي من خالل بــــيع ا
ـزاد الــيـومي بـحـجـة دعم الـدوالر بـا
قـيـمـة الـديـنـار الـعراقـي هي سـيـاسة
ــة ال تــنـــطــلي عــلى تــقــلــيــديـــة قــد
ـتـخـصـصـ . ان دعم قـيم الـديـنار ا
واسـتـقـرار قـيـمـته يـتـحـقق من خالل
خلق نـفقات سـلعيـة وخدمـية محـلية
الى السـوق ( اي تـفعـيل ودعم قـطاع
االنتاج الصـناعي والزراعي ) . فاين
ـــركـــزي من خـالل ســيـــاســـاته دور ا
لـــدعـم هـــذه الــــقــــطـــاعــــات الحـــداث
استـقـرار في قيـمة الـديـنار الـعراقي.
ـباع بـشكل لقـد زادت كمـيـة الدوالر ا
مــلــفت لــلــنــظـر وبــنــســبــة تــزيـد عن
%400. ولقد اثبتت دراسات موثقة
ايـضــا بـان اسـتـمــرار اخلالفـات بـ
ـتـنـفذة االحـزاب والكـتل الـسـيـاسة ا
على مـصاحلـها وفي تـنفـيذ اجـندات
مـعـيــنـة انـعـكس بـشــكل سـلـبي عـلى
هـــــذه الـــــظـــــاهــــــرة . ولـــــذا ارى من
الضروري ايقاف مبيعات الدوالر من
ـــزاد بـــســــبب الـــتــــراجع في خـالل ا
ايـرادات الــنـفـط من الـدوالر . فــلـيس
ــنــطق زيــادة مـــبــيــعــات انــفط مـن ا
وتراجع حـصـيلـة الـبيع بـالدوالر من
ـزاد عـلى الـعـمـلة جـهـة واسـتـمـرار ا
بــــهــــذا الـــــشــــكل الـــــذي يــــؤدي الى
اسـتـنـزاف االحــتـيـاطي من الـعـمالت

الصعبة .
{ الـعـراق يـفـتـقـر الى مـجـلس اقـتـصادي
ومــالـي مــتـــكـــامل من اصـــحـــاب اخلـــبــرة
والـــكــفـــاءة والــنــزاهـــة لــوضع ســـيــاســات
ـسـتـقـبـلـية ـواجـهـة االزمـات ا اقـتـصـاديـة 
الـي . ما هـو تـقيـيـمكم ; وتـفـادي العـجـز ا
وما هي مـقتـرحـاتكم لـلخـروج من االزمة ;
مع غـيـاب شـخـصـيـات اقـتـصـاديـة ومـالـية
متخـصصة لوضع ستراتـيجية اقتــصادية

ومالية متكاملة ? 
- بالـتأكيـد وجود مـجلس اقـتصادي
ـتــخــصــصـ ومــالي مــتــكـامـل من ا
اصـحـاب الـكــفـاءة واخلـبـرة مـهم من
اجل رسم االســتـراتــيـجــيـات ووضع
االجراءات الكفـيلة لـلوصول الى هذا
الـهـدف; عـلـى ان يـكـون هـذا اجملـلس
ـسـتديـرة حتى يـكون وفق الطـاولة ا
لـــــكل عـــــضـــــو فـــــيـه دور فـــــاعل في
ــنـــاقــشــات وابـــداء الــرأي من اجل ا
ـعـوقـات بـكل ــشـاكل وا تـشـخـيص ا
شـفافـيـة من جـهـة ووضع االجراءات
محل الـتفـيذ ومـتابـعة  ومـراقبة

تنفيذها . 

نافع الزرري
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ـركزي للمواي تاي ثالثة من اعضائه السـابق الى هيئة النزاهة لوجود أحال االحتاد العراقي ا
شبهات فسـاد بحقهم. وقال أم سر االحتاد حيدر عبـد الواحد البهادلي ان االعضاء السابق
وهم من بغداد وبابل والـبصرة  أحالتهم الى هيـئة النزاهة بسـبب وجود خروقات مالية وأداريه
اكتـشفت مـؤخرا.وقال الـبهـادلي ان االحتاد الـسابق شهـد العـديد من اخملـالفـات التي قدمت الى
هـيئـة النـزاهة والـقضـاء والتـي أدت برئـيسه الـسابق الى دخـول الـسجن بـتهـمة الـتزويـر واضاف
أمـ السـر ان االحتاد لـديه كـافة األوراق الـثبـوتيـة التي من شـأنهـا تدين األعـضاء الـسابـق في
الـقضاء مبـينا ان رئـيس االحتاد احلالي مـصطفى جـبار علك وجه بـضرورة أرسال كـافة الكتب
مكـنة ألي شخص حتوم حـوله شبهات الفـساد مشيرا واألدلـة وأحالتهـا الى القضاء بالـسرعة ا
الى ان هناك اسـماء اخرى من بغـداد واحملافظات احـدهم رئيس نادي وأخـر رئيس احتاد فرعي

سابق سيتم أرسال أوراقهم الى هيئة النزاهة بعد اكمال األوراق الثبوتية بحق فسادهم.
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اجتـمعت الهـيئة الـتطـبيعـية لالحتاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم عـبـر "سـكـايب"
مع أعـــضـــاء مـن االحتـــادين الـــدولي
"فيـفا" واآلسيـوي وعضو مـكتب فـيفا
في دبي لالطالع على آخر اخلطوات
الــتي قــامت بــهـا الــتـطــبــيـعــيـة مــنـذ
تــســلـمــهــا مـهــمــة إدارة مــلف احتـاد
الكرة وحضر االجـتماع األم العام
لالحتـاد محـمـد فـرحان.  وقـال مـدير
كتب االقليمي لالحتاد الدولي لكرة ا
الـــقـــدم عـــصـــام الــــســـحـــيـــبـــاني ان
االجتمـاع مع الهـيئة الـتطبـيعيـة عبر
ســـكـــايب نـــاقش خـــريــطـــة الـــطــريق
قـبلة واالتـفاق على بعض للمـرحلة ا
األمــور الـــتي تــخص عـــمل الــهــيــئــة
التطبيـعيةوأضاف السـحيباني نحن
نـدعم عـمل الـهـيـئـة ألنـنـا نـأمل عـودة
ـــــســـــارهــــا الـــــكـــــرة الــــعـــــراقـــــيــــة 
الصحيح مـضيفا نـحن نقدم للـهيئة
ـشورة لـتعمل التـطبيـعيـة النصح وا
بـشــكل سـلــيم. من جـهــته أكـد رئـيس
الـهـيـئــة الـتـطـبـيـعـيـة إيـاد بـنـيـان إن
االجــتــمـاع اتــسم بــاإليـجــابــيـة بــعـد
فـصل عن اخلـطوات تقـد الـشـرح ا
الــتي قــامت بــهـا الــهــيـئــة وأســلـوب
تـعامـلـها مع األمـور بـطريـقـة سلـسة
ــرســومـة لــلــوصــول إلى األهــداف ا
الـتي من أبـرزهـا الـعـمل عـلى تـكـمـلـة
الــنــظــام األســاسي لـالحتــاد وإقــامـة

انـــتــخـــابــات االحتـــادات الــفـــرعــيــة.
وأضاف: (أعـضـاء االحتـادين الدولي
واآلســـيـــوي عــبـــروا عن ســـعـــادتــهم
ورضـاهم عــلى اخلـطـوات الــرصـيـنـة
الــتي تــقـوم بــهـا الــهــيـئــة في إجنـاز
جـمـيع اعمـالـهـا بـدقة وقـدمـوا أثـناء
ـعـرفـتهم االجـتـماع الـدعم واإلسـنـاد 
بــأهـمــيـة الـعــمل والــتـحـديــات الـتي
راد حتويـلها تواجه تـنفيـذ األفكـار ا
لــــلـــواقـع). وأوضح بـــنــــيـــان أن دعم
االحتــاد الــدولـي ســيــحــفــز الــهــيــئـة
ـواصـلـة الـعـمل اجلـاد الـتـطـبــيـعـيـة 
مهـمـا كانت الـظـروف رغم أن جائـحة
كـــورونــا عـــقــدت األمـــور في الـــعــالم

بـأسـره. وأردف: (لـكــنـنـا واثـقـون من
خــطــواتــنــا لـتــحــقــيق الــهــدف الـذي
شـكـلت مـن أجـله الـتـطـبـيـعـيـة لـبـنـاء
األسس السـلـيمـة التي تـرتـكز عـليـها
ـــســتـــقــبل). واخـــتــتم: كــرتــنـــا في ا
(الهيئة التطبيعية تعمل جاهدة على
إكـــمــال الــنـــظــام األســـاسي لالحتــاد
بالصورة التي يتمناها اجلميع وفقا
لـلمـعـاييـر الـدوليـة والـرؤية احملـلـية
تطـلبـات بفـسح اجملال أمام وتلـبي ا
الـريـاضـيـ والـكـفـاءات من الـتـرشح
لالنـتــخـابـات بـعـيــدا عن الـتـهـمـيش
واالقـصـاء بـشـكل يـتوافـق مع طـموح
اجلمـهـور الكـر الذي يـتـطلع لـرؤية

حقبـة جديدة تـعيد كـرتنا إلى مـنصة
التفوق).

…b¹bł W¹UMÐ

الــتـقى رئــيس الـهـيــئـة الـتــطـبـيــعـيـة
ـركزي لـكرة الـقدم لالحتاد الـعراقي ا
اياد بـنيـان الـدكتـورة ام الـعاصـمة
ذكـرى عـلـوش في مــقـرهـا لـلـتـبـاحث
بشأن تـخصيص قـطعة االرض لـبناء
ــنــحــة ــقــر اجلـــديــد لالحتــاد من ا ا
الـيـة للـفـيفـا وحضـر الـلقـاء االم ا
ـــهــنـــدس مــحـــمــد الــعـــام لالحتــاد ا
فرحان. وقـال بنيـان: ان علوش ابدت
ــوافــقــة والــتــعــاون الــتــام إليــجـاد ا
ـنـاسـبة الـتي يـشـيـد عـلـيـها االرض ا
ــركــز الـتــخــصـصي مــقــر االحتـاد وا
الــذي يــشــمـل مالعب عــدة وقــاعــات
وحتـويل ملـكـيـتهـا الى احتـاد الـكرة
تـقديـرا لـلجـهـود الكـبـيرة الـتي تـبذل
للـنهـوض بواقع كـرتنـا ورغبـتها في
ــســاهــمــة بــتــقــد الــدعم الــواسع ا
ـــرســــومـــة. لـــتــــحـــقــــيق االهــــداف ا
 واضاف: ان اللقاء اتسم باإليجابية
وطـرح االفــكـار الـهـادفــة والـنـاضـجـة
ــعـــوقــات والــوصــول الى لـــتــذلــيل ا
قـواسم مشـتـركـة ب االحتـاد وامـانة
ــقـر بــغــداد إلكــمــال مـشــروع بــنــاء ا
اجلـديـد. وأوضح بــنـيـان نـقـدم فـائق
ا شكـرنا ألمـ بـغداد ذكـرى علـوش 
شـــاهـــدنـــاه من حــسـن االســتـــقـــبــال
واحلـفـاوة الـبــالـغـة وسـعـيـهـا اجلـاد

لـــفـــتح افـــاق الــــتـــعـــاون مع احتـــاد
الـكـرة .واخـتــتم بـالـقـول إن الـهـيـئـة
ـنـهاج الـتـطبـيـعـيـة مـاضيـة حـسب ا
ـهـمتـهـا لـتثـبـيت مـرتـكزات عـمـلـها
والــتي شـكــلت عــلى أســاسـهــا حـتى
يـــنـــبـــثق مــــجـــلس اإلدارة اجلـــديـــد
ــنــتـخـب وفـقــا لــلـنــظــام الــداخـلي ا
الــعـادل الـذي يــتـوافـق مع تـطــلـعـات
اجلماهير التي تتـطلع حلقبة جديدة

تعيد كرة العراق جلادة اإلجنازات.
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على صعيـد اخر كشف رئـيس الهيأة
الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة
القدم أيـاد بنيـان مستـقبل االحتاد.
وقال بنيان فـي تصريح صحفي (في
ـكن الترخيص ألي نادٍ ستقبل ال  ا
ـول من الـدولـة) مـبـيـنـاً ان (قـانون
األنــديـة فــيــهـا فــقـرات مــهـمــة مـنــهـا
الــهـيـئــات الـعــامـة أمـام اجلــمـهـور).
وأضــــاف ان (األنــــديــــة ســــتــــكــــون
كـشـركـات والـسـمـاح لـرجـال األعـمال
بشـراء وتمـويل األنـدية مـقابل إعـفاء
ضــريـــبي). وشــدد بــنـــيــان (البــد من
ال احلكومي واعتماد التخلص من ا
ـعـايـيـر الـدولـية فـي إدارة وتمـويل ا
األنـديـة). ولـفت الى ان (عـدد أعـضاء
الهيأة العامة الحتاد الكرة الـ  53قد
عايـير الـدوليـة) مؤكداً يتـغيـر وفق ا
ـظــالـيم (ســنـؤسس تــغــيـيــر دوري ا
وسنهتم بالدرجات األولى والثانية).
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عترض على إحتاد كرة القدم في زيورخ dOOGð ∫ النجم الدولي السابق عدنان درجال محوطاً بكتلة ا

بـريـئـة تـسـتـنـد عـلى وظـيـفـة الـصـحـافـة
الـرقـابيـة وأخـرى مـدفـوعـة الثـمن حتت
مـسمـيـات مـختـلـفـة كرواتـب ومكـافـئات
وهدايا وعطايـا او توظيف الصحفي ال
للترويج عن الكيان الرياضي بل للدفاع
عــنه وعـن شــخــوصه بــاحلق والــبــاطل
لتـتحـول الـساحـة اإلعالميـة هي األخرى
الى خنادق للتراشق والتسقيط وإطالق

التهم.
وقـد تـنـاول الـزمـيل ايـاد الـصاحلـي هذا
ـدى بتاريخ 27 وضـوع في صحيـفة ا ا
نــيـــســان  2020 وســلـط الــضـــوء عــلى
ــهـنــة الـغــائـبــة واالرتـبـاك اخالقــيـات ا
والــفــوضى احلــاضــرة وطــالب بــوضع
قــــواعـــد لـــلـــســـلـــوك اإلعـالمي من خالل
هنية وأطلق نداء لتفعيلها مرجعيته ا
وإقـــرار الــــنــــظــــام الـــداخــــلي لـالحتـــاد
الـصـحافـة الـريـاضيـة الـذي لم يـر الـنور
في اجـتـمــاع الـهـيـئـة الـعـامـة الـذي عـقـد
فـــي  10 شباط  2011 وظل حبـرا على

ورق.
واحلـقـيـقـة ان مـسـودة الـنـظـام الداخـلي
الــتي كـتــبــتـهــا من الـغـالف الى الـغالف
بـصـفـتـي امـيـنـا لـسـر احتـاد الـصـحـافـة
الــريــاضــيــة ووزعت فـي حـيــنــهــا عــلى
أعــضــاء اجلـمــعــيــة الــعــمــومــيــة كــانت
تتـضمن أحـد عشـر بابـا وهي التـعريف
ــهــام والــيــات ــفــاهــيم واالهــداف وا وا
االنــتــســاب والــعــضــويــة والــعــقــوبــات
واالنتـخابـات والـهيـئة الـعامـة واإلدارية

وجلان االحتاد واالحكام العامة.
وقـد تـضـمـنت مـسـودة الـنـظـام الداخـلي
الحتــاد الــصـــحــافــة الـــريــاضــيـــة بــابــا
للعقـوبات يحـتوي على إجراءات مـعينة
في حال خـروج الـصحـفي الـرياضي عن
قـواعـد الــعـمل اإلعالمي فــقـد نص عـلى
ان جتــمــد الــعــضــويــة في حــال ثــبـوت
ارسـة االبتـزاز او تـقاضي الـرشا او
االقـدام علـى التـصـريح ونـشـر مـواضيع

وسط اتهـامات بـوجود شـبهـات تتـحدث
عن إخـفـاء األسـمـاء ألسـبـاب طـائـفـية او
حـزبـيـة امـا تـصـريـحـاته بـشـأن تعـاطي
رباع لـلعقاقـير محرمـة فتثيـر الغرابة
ــنــشط حـــيث عــزا الــســـبب الى نـــوع ا
وتـــراكــــمه ورواجه فـي األســـواق بـــدون
رقــيب ونــحن نــسـأل.. هل ثــمــة مــنـشط
ـنوع كـمـا يـدعي وزير مـسمـوح واخـر 
الريـاضة? ثم ألـيست مـسؤولـيته كـممثل
حـكومي فـي القـطـاع الـرياضي مـكـافـحة
ـــســتـــقــبل هــذه االفــة الـــتي عـــصــفت 
الـريــاضـيـ وسـمــعـة الـبـلــد? الـعـبـيـدي
يــتــحــدث وكــأنـه مــراقب ولــيس مــوظف
رسـمي تـقع عــلى عـاتـقه مـسـؤولـيـة هـذا

لف اخلطير!! ا
ـالي جزء كبيرا قابل يـتحمل األم ا با
ـــا الت الـــيه األمــور فـــالــرجـل اخــتــزل
كـتب التـنفـيذي بـذاته وأصبح مـصدا ا
لـألخــرين يــتــمــتــرســون خــلــفه.. حتــمل
تـبـعـات كل اخلـطايـا في ظـل رئيـس ترك
احلبل على الغـارب وشخصيـات سلبية
سؤولـية ليدفع غير قادرة عـلى حتمل ا
بـــــالــــــنــــــهــــــايــــــة الـــــثــــــمـن وحـــــده اذ
ــبــيــة في الــوقت تــتــعــالى أصــوات او
الــراهن إلعالن الــبــراءة مــنه مع دفــاعه
ـاضـيـة لـيـصـبح عـنـهم طـيـلـة االعـوام ا
ـا كـبش الـفــداء في قـضـيـة اإلصالح ر
هـو لـيـس مالكـا لـكـنه بـالــتـأكـيـد حتـمل
..  نـــصـــحـــنـــاه اوزار كل الـــشـــيــــاطـــ
وانـتـقـدنــاه في أكـثـر من مـرة وحـذرنـاه
ـغامـرات اإلداريـة اال انه لم يـسمع من ا
سوى صدى نفـسه مثلمـا وجهنا رسائل
عــديــدة لـلــرئـيـس بـالــسـر والــعــلن لـكن

كلماتنا جميعها ذهبت ادراج الرياح.
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وفي خــضم هــذا الـصــراع بــ الـفــسـاد
واإلصالح كـــان هــنــاك حــراكــا إعالمــيــا
ساندة هذا الطرف او مهاجمة مستمرا 
ذاك ألسبـاب متـنوعة.. مـنهـا موضـوعية

فـيــمـا اسـتــجـاب بـعـضــهم االخـر إلغـراء
نـتخـبات الـوطنـية تولـيه تدريب أحـد ا
لينجح في حتقـيق مبتغاه فـالهدف منذ
الــبــدايـة هــو االبــتـزاز ولــيس اإلصالح
ـوجة ن ركـبوا ا فيـمـا انزوى الـبـقيـة 

فرمتهم على شواطئ الال شيء.
هــؤالء اعــتــادوا انــتـظــار الــثــمــار حـتى
تـنـضج فـيـبـدأون بـالـقـطاف.. لـيس لـهم
ـصاحلـهم او أي اسـتـعـداد لـتـضـحـيـة 
ــلــوءة مــالـــهم اخلــاص.. مــحــطــاتــهم 
بــاإلخــفــاق فــلـم يــحــقــقــوا الــنــجـاح اال
ـنــظـومـة كالعــبـ بــعـد ان تــقـلــبـوا بــا
الـكـرويــة وكـانت مـسـيــرتـهم عـبـارة عن
عـــنـــاوين فــارغـــة.. ظـــلــوا اســـارى أيــام
مجـدهم فوضـعوا ذواتـهم في تابـوهات
أخفقوا في حتطيمـها يعشون دائما في
ــســتــقـبل ــاضي ويــرهــنـوا ا قــيــعـان ا

بنجوميتهم السابقة.
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جنح درجـــال بــصــبــره وجـــهــده ووقــته
ومـاله في االجـهـاز عـلى مـنـظـومـة كـانت
عـصـيـة عـلى الـتـغـيـيـر في الـوقت الـذي
فشلت فيه احلكـومة بقضهـا وقضيضها
اثـــبــــات ادعـــاءاتـــهــــا بـــوجــــود فـــســـاد
ـبـية مـسـتـشري فـي أروقة الـلـجـنـة األو
عــلى الـرغـم من قـنــاعـاتــنـا الــشـخــصـيـة
ـلــفـات بــوجـوده فــعال في الــعـديــد من ا
التـي احالـها رئـيس الـلجـنـة بنـفسه الى

هيئة النزاهة.
فـبــدال ان تـكــسب وزارة الـشـبــاب جـولـة
ــــنــــشــــود وهي مــــدعــــومــــة اإلصالح ا
بالـقـرار  140 عن طريق اثـبات عـشرات
ـبـيـة ـوجـهــة لـلـجـنــة األو االتـهــامـات ا
ـــوضـــوع بـــرمــــته الى صـــراع حتــــول ا
ــالي شــخــصـي بــ الــوزيــر واألمــ ا
هم اقـصاء سـرمد عبـد االله باي ثمن فا
لذلك جلأ العبـيدي الى تهمه (اإليذاء عن
طـــريق االزعـــاج) كــمـــا مـــثــبـت في قــرار
القـضاء اإليـراني وتوظـيفـها والـترويج
لــهــا عـــلى انــهــا حتــرش جــنــسي مــخل
يـــســـتـــحق االبـــعــــاد عن طـــريق جلـــنـــة
االخالق ثم الـتـدخل في الـهيـئـة الـعـامة
لـلــســبــاحــة واجــراء انــتــخــابــات عــبـر
الــــواتـــــســـــاب اب فـــــانــــشـق االحتــــاد
ـنظمات واصبحـنا فرجـة مجانـية لدى ا

الدولية.
وزيــر الـــشـــبـــاب حـــاول ان يـــصــلـح مــا
افسـدته سـنوات الـفوضى اال ان ادواته
خــانــتـه ولم تــعــنه عــلى رسم خــريــطــة
ــبــيــة الى مــســارهـا طــريق لــعــودة األو
الصحيح.. قويـة وبناءة.. برجال قادرين
عـلـى الـنـهــوض بـريـاضــة اإلجنـاز فـمن
حتـــمـل مـــســؤولـــيـــة اإلصـالح تـــصــرف
ـنحـهـا لـنادي بـأموال الـلـجـنة.. فـتـارة 
ة جماهـيري.. ومرة يـعمر الـبنايـة القد
ـــبــالغ كــبــيــرة فـــضال عن اســتــثــمــار
ـبـيـة ـوقـف لـلـقـفــز في الـسـفـيــنـة األو ا
واحـــتالل مــوقـع الــقـــبــطــان رغـم انــهــا
مــحـطــمـة ال تــقـوى عـلـى الـصــمـود امـام

عواصف الزمن.
من األخطـاء التي حتسب عـلى العـبيدي
أيـضا عـدم اعالن الـتعـيـنات في حـقـبته

يشـهد الـوسط الريـاضي تغـييـرات تبدو
جـــوهــــريــــة حـــتـى الـــلــــحــــظـــة رغم ان
تـباشـيـرها بـدأت تـلـوح باألفق مـنـذ مدة
طويـلة بـعد ان اسـتبـد اليـاس والقـنوط
ـشـهـد في الـنـفـوس وتــمـكن ان يـغـلف ا
نطق بكل تـفاصيـله.. استسـلم اجلمـيع 
الـواقع وفـقــدوا الـقـدرة في احـيـاءه بل
زمـنـة غدت تعـالت نـداءات ان االزمـات ا
جـــزءا اصـــيال من مـــســـيــرة الـــريـــاضــة
العراقية ويفترض بـاجلميع ان يتقبلها
كما هي ويتـكيف معهـا ويتأقلم لـتسير
ـشاكل على غـير هدى ـثقلـة با القـافلة ا
تشق طريقها الوعر بال قائد محنك نحو

التيه والعدم.
فــعـلى مـدى الــسـنــوات الـسـابــقـة بـرزت
عـشرات األسـمـاء والـعـناوين الـريـاضـية
واخـتفت.. ظـهـرت من اجملـهـول وانـتهت
اليه.. لـكن ما بـ بروزهـا واضمـحاللها
خــســرت الـريــاضـة الــعــراقـيــة أمـوالــهـا
ومجدها وتاريخها فـالساحة الرياضية
ال تختـلف كثيرا عن مـثيلـتها السـياسية
من حــــيث بــــؤس الــــطــــارئــــ ودنــــاءة
الدخالء.. الـكل يبـحث عن الكـعكـة ليـنال
احلظ االوفـــر مــنــهــا.. وال عــزاء لــلــوطن
واجنــــازاته الـــــريــــاضــــيـــــة الــــتي ذوت
وتالشت وأصبحت مـجرد كلـمات فقدت
بريقها وتوهجها نستدعيها ونستردها
من متـحف الذاكرة الـلغويـة كلـما حقـقنا

صادفة. نصرا عابرا او فوزا با
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صراع مـريـر وحقـائق غـائبـة وعـناوين
نزيـهة وشـخصـيات بال تـاريخ معروف
وال حــاضــر مــشـــرف دخــلــوا الـــلــعــبــة
جـميـعـاً وشاركـوا في مـعـركة اإلصالح
كن التبوء والنتائج ما تزال مبهمة ال 
بهـا اال ان ما بـدد غيـوم التـشاؤم جناح
عـــدنــــان درجــــال فـي حتـــطــــيـم جـــدران
عولـه وحده فذهب جمـهوريـة القـدم.. 
الى الـقـضـاء احملـلي وأنـفق مـئات االف
من الـــدوالرات عـــلى احملــاكـم الــدولـــيــة
لتـهوي حكـومة لم يـتوقع أحـد انهـيارها
واسـتـسالمـهـا بـهـذه الـطـريـقـة في يـوما
ما.. سقطت بكل جبـروتها واعالمها ب
ليلة وضحاها وانـسحبت لتفتح اجملال
امـام اصالح حــقـيـقي يـســتـنـد عـلى دعم
ـطــرقـة فــيــفـوي.. كــانت تــلـوح دائــمــا 
الـــتـــدخل احلـــكـــومـي وســنـــدان الـــدعم
اجلــمـاهـيــري لـلـعـبــة الـشـعــبـيـة األولى
ــلــفــات الــتـي بـدأت وتــخــفي عــشــرات ا
تـــنـــكـــشـف تـــدريـــجـــيـــا ومـــا قـــضـــيـــة
ـــســـتـــشـــارين اال غـــيـث من فـــيض في ا
ـنع ظـهـورها سـلسـلـة من الـفـضائح ال 
الى الـعلن سـوى كـياسـة رئـيس الهـيـئة
توازنة.   التطبيعية وشخصيته ا

واحلــقـيــقــة ان مـحــاولــة درجـال لــيـست
األولى في اسقـاط قلـعة الـقدم احملـصنة
فقـد اقـتـرب من اسوارهـا جنـوم اخرون
قـادوا مـظـاهـرات وهـددوا بـاقـتـحـامـها
وطرد من بداخلها اال ان هذه احملاوالت
باءت بالفشل عندما التحق عدد من قادة
ـسـتـشــارين فـبـاعـوا الـثــورة بـقـائـمــة ا
الـقـضــيـة مـقـابل مـبــلغ شـهـري ال يـلـيق

هـني الـقو او تـعد مـخـلـة بالـسـلـوك ا
ـصلـحـة الـعلـيـا لـلـوطن على ان تـمس ا
حتــدد مــدة الــتـــجــمــيــد مـن قــبل جلــنــة
قوامها ثالثة اعضاء من الهيئة العامة.
كـــمـــا نص عـــلـى ان جتـــمـــد عـــضـــويـــة
الـــصــحــفي الـــريــاضي فـي حــال نــشــره
مـواضــيع عــبـر وســائل االعالم او أحـد
الـــطـــرق الــعـالنــيـــة (مـــواقع الـــتــواصل
االجـتمـاعي وغـيـرهـا) تعـد مـسـيـئة الى
هنة او الهـيئة العامـة او الهيئة زمالء ا
االداريــة لالحتــاد الــعـراقـي لـلــصــحــافـة
الــريـاضــيـة ويــسـتــثـنـى من ذلك الـنــقـد

البناء الهادف.  
ـسـودة الـتي وافق عـلـيـهـا احتـاد هـذه ا
الـصـحافـة الـريـاضيـة رسـمـيـا وعرضت
في اجــتـمـاع الــهـيـئــة الـعـامــة اعـتـرض
عـــلـــيـــهـــا بـــعض الـــزمالء بـــداعي عـــدم
تـوزيعـهـا مسـبـقـا لذلك  االتـفـاق على
مــنـح أعــضـــاء الــهـــيـــئــة الـــعــامـــة مــدة
أسبوع ألبداء تعـديالت مقترحة بشأن
بـنودهـا وفـقـراتهـا وبـعـد مضي الـفـترة
احملــددة لم تــرد الى احتــاد الـصــحــافـة
سوى ثالث مالحظات موضوعية كتبها
الــزمـالء ســعــدون جــواد وحــســ عــلي
حــســ وخــلــيل الــبـهــادلي ثـم اهـمــلت
ـسـودة لصـعـوبـة جـمع شتـات الـهـيـئة ا
العامة من كل احملـافظات مرة أخرى. ان
عـدم إقـرار مـسـودة الـنـظام فـي الداخـلي
فـي حــيــنـه العــتـــقــاد بـــعض الــزمالء ان
طرحـها واقـرارها جـاء لتـكريس سـياسة
االمر الـواقع أضاع عـلى االحتاد فـرصة
نظـم نعاني كبـيرة لالسـتقـرار والعـمل ا
مـن تــبــعــاتــهـــا حــتى االن فــقــد حــددت
ــســودة اجـــراء االنــتــخــابــات كل أربع ا
ســـنـــوات وألـــزمت الـــهـــيـــئـــة اإلداريـــة
وأعضاء اجلمعية العـمومية بالكثير من
االلـيـات الـتي تـنـظم الـعالقـة بـ جـمـيع

األطراف.
شهد اإلعالمي ال ال يخفى على احد ان ا

يـــقـل بـــؤســــا عـن الـــوسـط الـــريــــاضي
ـنظـومـة بـأكـمـلهـا بـحـاجـة الى إعادة فـا
نــظـر وفق قــوانـ وضـوابـط نـسـتــطـيع
ن عــــبـــرهـــا لــــفظ كل دخــــيل وطـــار 
ـهنـة للـتكـسب واالرتزاق بـعد يسـتغل ا
ـفـروض ان ان أضـحت ال نــخـبـويــة  فـا
الكـادح في بالطـها هم قـادة الراي في
اجملتمع  قدوة في السـلوك والتصرفات
ـهـنة لـكي يسـمـو ويـرتقـوا الى مـكـانة ا
ويكسبوا احترام االخرين  اال اننا جند
الـــعــديـــد من احملـــســوبـــ عــلى االعالم
الـريـاضي الـيـوم  يـتـبـادلـون الـشتـائم 
  ويـــفــضح يــتـــهــاتــرون ويـــتــنـــابــزون
بــعــضـهـم بـعــضــا في مــواقع الــتـواصل

االجتماعي بال خجل او حياء .
مــشــكــلـة االعـالم الـيــوم ايــضــا ايــحـائه
ن مــا يـزال يــتــعـلم لــبــعض الـشــبــاب 
ــهـنــة بــانه أحـد فــقــهـائــهـا ابــجــديـات ا
الكبار فتراه في قمـة النرجسية يتوهم
بـانه صــار في مـصـاف الـعــمـالـقـة وهـو
يحـبو في عـالم من يقـول فيه إني عـلمت
فــقــد جــهل قـــلــمه يــتـــعــثــر في الــورق
واخــطـائه االمالئــيـة والـلــغـويــة تـفـضح

ضحالة حجمه وتكشف ضالة قدره.
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خالصــة الـقــول ان الـصــراع في الـوسط
الرياضي بـتداعـياته وخنـادقه اساء لكل
ـنـظـومـة وهـوى بـالـريـاضـة الـعـراقـية ا
حــــتى المـــــست الــــقـــــاع.. اجلــــديــــد في
ـــوضـــوع ان هـــذا الـــصـــراع اكـــتـــسى ا
عـركة بـ الفـساد واإلصالح بصـبغـة ا
ـشهـد منذ ان الئكـة قد غادرت ا مع ان ا
ودعــنــا عـهــد الـهــوايــة ودخـلــنـا عــصـر
الـغوايـة وحتـولت الـرياضـة الى مـغارة
للصوص وشذاذ االفاق واختزل الوطن
بــنـــشــيـــد مــوســـيــقـــاه اشــبـه بــالـــلــحن
نـاسبات ليذكرنا اجلنائزي يعزف في ا
بـريـاضـة تـلـفظ أنـفـاسـهـا وهي بـالـرمق
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  اسـتــمـرار تـعـلـيـق االنـشـطـة الـريــاضـيـة وغـيـاب مـا بـ
ـبـاريـات  تــفـاجـئت االوسـاط الـريـاضــيـة بـهـبـر اعـتـزال ا
احلارس الـدولي السابق نور صبـري  ليطوي االخير عن
ـمـيزين في رمى ا صفـحـة مهـمـة من صـفحـات حـراس ا
تاريـخ الكرة العـراقية  ..ذلك اجليل  االلـفي الذي تزعمه
نور صـبـري فحـقق عبـره اهم االجنـازات الريـاضيـة التي
تمـثـلت بالـقبـض على كـاس اسيـا  واالقـتراب من حتـقيق
ـونديـاليـة لوال  اقـدار احلظ التي تأهل ثـاني للـنـهائـيات ا
ر ابعـدت ذلك عن الـتـحـقـيق ..اعـتزال نـور صـبـري  ال 
ــنــتــخــبـات ــذكــور  كــان مع افــضـل ا مــرور الــكــرام فــا
العـراقيـة على االطـالق البل منـحنـا الطـمـأنيـنة ولـو لبـرهة
ـرمى العـراقي مسـتذكـرا في ذلك  جنوما علـى حراسة ا
افـذاذ ســبـقـوه في مـحــطـات الـتـاريخ الــريـاضي السـيـمـا
حــيـنــمـا نــقـلـب في تـلك الــصـفــحـات لــنـقــرا اسـمــاء رعـد
حمـودي وفـتاح نـضـيف وكاظـم شبـيب ..امـا نور صـبري
فـصــفـحــات تـاريــخه الــتي انـطــلـقت  فـي مـطــلع االلـفــيـة
الـثـانـيـة  بـإجنـازات بدأت مـع منـتـخب الـشـبـاب  حـيـنـما
نتخبات االسيوية في مستهل ذلك العام  انتصر  على ا
ليـحـرز الـبـطـولـة  ويـتواصـل مع جيـل كروي  ذهـبي  لم
تـنــته اجنـازاته مع بــطـولـة اال االســيـويــة حـيـنــمـا حـقق
ـترجـل كـاسهـا عام   2007ولـعل نور صـبري هـو اخر ا
من تلـك االسماء الكـروية  التي تـعاقبت عـلى حتقيق ذلك
االجنــاز الــذي ال تـســقــطه الــذاكــرة  ابــدا ..ووفــاء لـذلك
ـميـز فصـفحـات التـواصل االجتمـاعي مازالت احلارس ا
تقـلب  مـباريـات مـهمـة شـارك فـيهـا وكـان فيـهـا احلارس
  السـيـما حـيـنـما  نـلـتـفت لنـتـابع ادائه في مـباراة االم
ـذكورة حينما النـصف النهائي  في البـطولة االسيوية  ا
وقف بـثبـات لـيـصـد الـكـرة تـلـو االخرى مـن جانـب العبي
مـنـتـخب الـشـمـشـون الـكــوري  لـيـمـنـحـنـا بـطـاقـة الـتـأهل
نتخب السعودي للـمباراة النهائية التي  خضناها امام ا
الـشـقـيق ونــحـقق الـكـاس بـهـدف راسـيـة الـسـفـاح يـونس
لك الكـثير من محـمود  التـاريخـية ..اعتـزل نور  الـذي 
ـهمة  فضال عن دوره الريادي في احملطـات االحترافية ا
مـنح الـتــمـيـز لألنـديـة الــعـراقـيـة كـمــا فـعل مع نـادي نـفط
الوسط  الـذي استقـطبه لتـدريب حراسه  مثـلما ذكر في
اخر لقاءاته الصحفية لكن االهم ان  تلك اخلبرة احلافلة
التي  اكـتنزهـا  نور صبري  في مـسيرته الـكروية يجب
ان يلـتفت اليها  االحتاد العراقي بكرة القدم  لكي تكون
تلك اخلـبرة  الغـنية  في  خـدمة االحتاد مـثلمـا ذكر نور
صـبـري في ذلك الــلـقـاء الـذي تــداولـته وسـائل االعالم ..
امـا االهم فــتـكــر نـور صـبــري واخـتــيـار اقـامــة مـبـاراة
ـركز اعتـزاليه تـلـيق  باحلـارس الذي مـنح الـتمـيز لـهذا ا
ن تـعـاقـبـوا على حيـث يتـقـدم اسـمه صـفـوف احلـراس 
نـتخـبات الـعراقيـة  لذلك فـتكـر صبري حمـاية شـباك ا
يـعــد تـكــر لــذلك اجلـيل الــذهــبي  الـذي  اطــفـا نــيـران
احلـرب التي كـانت تقـضم البـلد  في فـترة  عامي 2006
يزا للكثير من وما اعـقبها  فأضحى نور صبري مثاال 
االجيـال الـكـرويـة الـتي كـانت تـراقـب تـميـز ذلـك احلارس
والنقـضاضه عـلى التـسديـدات وحمـايته الـعرين  والشك
في ان نور صـبـري سيـبقى يـتذكـر مدربه االول عـمو بـابا
الــذي مــنــحه الــثــقــة  فــتــواصل مـع تـلـك  الــتــوجــيــهـات
  منذ ـدرب العراقي والنـصائح التي اسداها له شيخ ا
  ومازلنا نتذكر تولى االخير مسؤولية منتخبات الناشئ
ـــبــــاراة االولى  الـــتـي خـــاضــــهـــا  نـــور صــــبـــري في ا
ـدرب عـمـو بـابا االسـتـحـقـاقـات االسـيـوية ويـومـهـا كـان ا
ـنـتـخـبـات  لـذلك مـا احـوجـنـا خلـبـرة يـشـرف عـلى تـلـك ا
ـراكـز احلـسـاسة ـدرب عـمـو بـابـا  فـا مـدرب من طـيـنـة ا
نـتخبـات العراقـية  مـثلمـا هو احلال مع التي حتـتاجهـا ا
رمى  تتطلب الكثير من اخلبرة التدريبية مركز حراسة ا
هارات واالمكانيات وتنفض الغبار  التي تـسهم بصقل ا
ــواصـلــة طـريق عن  مــواهب كـرويــة  نـحــتـاجــهـا فــعال 
االجنازات الـكرويـة  التي مـازالت اعيـننـا ترنـو جتاهـها 
خـــصــوصــا مع مــا قـــدمه نــور صــبــري خـالل مــســيــرته
الكـروية وما حتقـق منها من  نـتائج كروية الفـتة  ابرزها
قـدرته على  احلـفـاظ على نـظـافة شـباكه ل 33مـباراة من
باريات الدوليـة التي خاضها  وهذا الرقم يدل مجـموع ا
يزة للحارس نور صبري ..باعتزال بال شك عـلى قدرة 
احلـارس نور صـبري ودعـنا جيـال كرويا
ـيـدان مـهـمـا  ولــكن لم نـودعه عــلى ا
الـرياضي  فحـسب بل بقي راسخا
ا حـقـقه  في محـطات في اذهـاننـا 
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علـقت جلنـة الشـباب والـرياضة في
مــجـــلـس الــنـــواب الـــعـــراقي عـــلى
ـــقــدم من الـــبـــرنــامـج احلــكـــومي ا
ــكــلف مــصـطــفى رئــيس الــوزراء ا
الـكــاظـمـي وذكـرت في بــيـان تــلـقت
الــزمـــان نـــســخـــة مـــنه وجـــاء فــيه
(تـابـعت جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضة
فـي مـجـلس الـنـواب بـاهـتـمـام بـالغ
ـــقــدم من الـــبـــرنــامـج احلــكـــومي ا
ـــكــلـف الـــســـيــد رئــيـس الـــوزراء ا
مــصــطــفى الــكـاظــمي الـى مـجــلس
الــنــواب ومــا تــضـمــنـه من فــقـرات
ـقـبـلـة في تـخص عـمل احلـكــومـة ا
شــتى اجملــاالت اال أنــنــا فــوجــئــنـا
بــــــخـــــــلــــــوه من فـــــــقــــــرة تــــــخص
اســتــراتـيــجــيـة الــعــمل لــلـنــهـوض
بواقع الشباب والـرياضة التي تهم
شـريـحـة واسـعـة من ابـنـاء الـشـعب
الــــعــــراقـي. ان جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
والــريــاضـة كــانت تـأمـل من رئـيس
ـكــلف ان يــحــظى قــطـاع الــوزراء ا
الـشـبـاب والـريـاضـة بـاهـتـمـامه في
الــبـرنـامج احلـكــومي كـون الـشـعب
الـــعــراقـي يــعـــد من اجملـــتـــمـــعــات
الــشـبــابــيــة بــاإلضـافــة الى ذلك أن
الـتــغـيـيـر الــكـبـيــر الـذي حـصل في
احلـكـومـة كـان في طـلـيـعـة حتـقـيقه
الــشــبــاب الــذين ســقط عــدد مــنــهم

شــــهــــداء وجــــرحـى في ســــاحــــات
الـــتــظــاهــرات. ان جلــنــة الــشــبــاب
والـريـاضــة تـسـجل حتـفــظـهـا عـلى
ـــقــدم من الـــبـــرنــامـج احلــكـــومي ا
ــكــلف مــصـطــفى رئــيس الــوزراء ا
الكاظمي كـونه جتاهل دور الشباب
ولم يتضمن اي خطط او مناهج او
استـراتيـجيـات لتـطويـر واقعهم او
تطلباتهم واحتياجاتهم االهتمام 
اســوة بــالـــبــرامج احلــكــومــيــة في
الـــدول االخـــرى. ان عــدم اهـــتـــمــام
الــبــرنــامـج احلــكــومي بـــشــريــحــة
الشبـاب سيؤدي الى التـباعد وعدم

الـتــفـاعل االيـجــابي بـ احلــكـومـة
ـــهـــمـــة ذات وهـــذه الــــشـــريـــحــــة ا
الـــــطــــاقــــات اجلــــبـــــارة الــــتي لــــو
اسـتــثـمـرت بـشـكل صـحـيح ووضع
لهـا خـطـطـا وبـرامج حقـيـقـة فـأنـها
ستسهم بالنهوض بالبلد. ان جلنة
الــشــبــاب والــريــاضــة في مــجــلس
النواب تشدد على ضرورة ان يقوم
كلف بتشكيل احلكومة بتصحيح ا
البرنامج احلكومي وتضمينه فقرة
تـخص الــشــبـاب والــريـاضــة حـتى
ـكافح نـعـطي بـارقة أمل لـشـبـابنـا ا

ودورهم في بناء العراق العزيز)
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انية في مؤتمر صحفي dLðR∫ عضوان من جلنة الشباب البر

d…∫ مبنى إحتاد كرة القدم
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بغداد 



وفقا للصحيفة.
وأوضـــحـت "مـــيـــرور" أنه من خالل
يـركاتـو حتى مارس/آذار تمـديد ا
سـيـكــون الـضـغط أقل عـلى األنـديـة
والـالعـبــ والـوكالء لــلـعــمل عـلى
ـشـهد الـصـفـقـات في ظل غـمـوض ا

االقتصادي.
…b¹bł bOŽ«u

وأصدرت رابطة الدوري اإلجنليزي
لكرة القدم بيانًا رسميًا اول امس
اجلـمـعـة أكـدت خالله رغـبـة جـميع
ـيـرلـيج فـي اسـتـكـمال أنـديـة الـبـر

وسم بشكل طبيعي. ا
وأكــدت الــرابـطــة في الــبـيــان الـذي
نــشـرته عـبـر مـوقــعـهـا الـرسـمي أن
االجـتـمـاع الـذي عـقـد مع األنـدية لم
يشهد التوصل ألي قرارات رسمية
ولكن  خالله طرح وجهـات النظر

سابقة. حول إمكانية استئناف ا
وأوضــحت: "أولــويـة الــرابــطـة هي
سـالمــــة وصـــــحــــة الـالعــــبــــ
ــــــــدربــــــــ واإلداريـــــــ وا
ومـــــــــوظــــــــفـي األنــــــــديــــــــة
واجلـــمـــاهــــيـــر واجملـــتـــمع
بـالـكـامل".وأضـافت: "يـدرس
االحتـاد واألنـديـة اخلـطوات
ــوسم األولـى الســتــئــنــاف ا

احلالي".
وشـددت: "لـكـن لن يـتم اتـخـاذ
أي خـطــوة قـبل احلــصـول عـلى
موافقة احلكومة وبعد استشارة
خــبـــراء الــصـــحــة والــتـــشــاور مع

." درب جميع الالعب وا
وواصلت: "جميع األندية
تــرغـب في اســتــكــمــال
ــوسـم لـــكــنـــنـــا لم ا
نــــتــــخــــذ أي قـــرار

حتى اآلن".
وأضافت: "تمت
ـوافـقـة عـلى ا
أن رابــــــطــــــة
الـالعـــــبـــــ
احملـــتــرفــ
ورابـــــــطـــــــة
مـــــــــــــــــدربـي
الــــــــــــــــــــدوري
ـــــــــدربــــــــ وا
والالعــــبـــ هم
مـــــفــــتـــــاح هــــذه
الــعـمــلـيـة وســيـتم
الـــتـــشــــاور مـــعـــهم

بشكل مستفيض".
وتــــــابــــــعـت: "أعـــــادت
األنـديـة تـأكـيـد الـتـزامـهـا
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احـتفل كـيـلـيـان مـبـابي جنم بـاريس سان جـيـرمـان بـتـتـويج فريـقه بـلـقب الـدوري الـفـرنـسي هذا
وسم. ا

وكانت رابـطة الدوري الـفرنـسي قد أعلـنت في وقت سابق مـنح باريس سـان جيرمـان اللقب رغم
ـوسم بـقـرار حـكومـي.ونشـر مـبـابي عـبـر حـسـابه عـلى "تـويـتر" 3 صـور أثـنـاء حـمله درع إلـغـاء ا

الدوري في السنوات الثالث األخيرة حيث كان يرتدي في إحداها قميص موناكو.
وكـتب الــدولي الـفــرنـسي: (2017.2016-2017 .2018-2018 .2019-2019 .2020) وأشـار

حلسابي موناكو وسان جيرمان في التغريدة.
وحصـد مبابي لقـبا مفاجئـا مع موناكو في موسم 2017-2016 قـبل أن يكمل مسيـرة التتويجات

برفقة الفريق الباريسي.
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ــر مــوسم االنـتــقـاالت ــتـوقع أن  من ا
الـصـيـفـيـة بـحـالـة ركـود الفـتـة نـتـيـجة
لـلـصـعـوبـات االقـتـصـادية الـتـي تعـاني
منـها مـختـلف الفـرق األوروبيـة بسبب
ــســابــقــات حــالــيــا لــلـحــد من تــوقف ا

ستجد. انتشار فيروس كورونا ا
لن يـخـرج تـشـيـلـسي عن هـذا الـسـياق
ـــيــــزة في غـــايـــة وإن كـــان يـــتـــمــــتع 
األهــمــيـــة فــهــو الــفــريق الــذي لم يــقم
بـإجـراء أي صـفــقـة في مـدة االنـتـقـاالت
ــاضـيــة بــسـبب عــقــوبـة الــصــيــفـيــة ا
االحتاد الدولي لكرة القدم خملالفات في

التعاقد مع الالعب القصر.
انــتـهت الــعـقــوبـة وأصـبـح تـشـيــلـسي
قـادرا عــلى إجـراء الـتـعــاقـدات وتـمـكن
بـــالــفــعل مـن ضــمــان خــدمـــات الــنــجم
غربي حكـيم زياش القادم من أياكس ا
ــنع االسـتــفـادة من جـيش لـكن ذلك ال 

عارين إلى أندية أخرى. الالعب ا
s¹—UF*« …œuŽ

عـلى مــدار األعـوام اشـتـهـر تــشـيـلـسي
بتـصـدير مـجمـوعة كـبـيرة من الالعـب

ـرموقة الشـبان أو أصـحاب الـسمـعة ا
إلى أنــديـة أخـرى عــلى سـبــيل اإلعـارة
مع االســـتــفــادة من بــعـــضــهم في وقت
الحق وفي ظل األوضاع الراهنة تبدو
ـعـارين فـرصـة عـودة بـعض الالعـبـ ا
حاليا كـبيرة.الالفت في األمر أن مدرب
الفـريق وأسطـورته فـرانك المبـارد جلأ
إلى الالعـبـ الـذين كـانـوا مـعـارين في
ــــوسم الـــســـابـق إلى أنـــديـــة أخـــرى ا

وتكللت التجربة بالنجاح.
فــبـرز تـامي أبــراهـام كــهـداف لــلـفـريق
وظـهـر مـايسـون مـونت كـمـوهـبـة يـشار
إليهـا بالبـنان وتمـكن فيكـايو توموري

من حجز مكان له في دفاع الفريق.
W dHÐ rK(«

في الـــوقت احلــالي يــبـــلغ عــدد العــبي
عـارين إلى أندية أخرى 28 تشيـلسي ا
العـبـا وهـنـاك مـجـمـوعـة مـنهـم تـتطـلع
لـلحـصـول علـى فرصـة إلثـبات قـدراتـها
ـوسم مع الـفـريق الـلـنـدني األزرق في ا

قبل. ا
في خط الدفـاع يـأمل تريـفـوه شالـوباه
احلصول على فرصة إلثبات نفسه أمام

تشـيـلسي بـعد انـتـهاء مـدة إعارته إلى
هـيديـرسـفيـلـد تـاون وهو العب يـتـمتع
بقـدرات هائـلـة ومثّل مـنتـخب إجنلـترا
للفئات العمرية وسبق لشقيقه ناثانيل
أن لــــعـب في صــــفــــوف الـــفــــريق األول

أيـضــا.األمـر نـفــسه يـنـطــبق عـلى جـاك
كالرك سـالتـر الذي يـعـتبـر من خـريجي
ــيـة الــنــادي وكــان في الــسـابق أكــاد
عـنصـرا أسـاسـيـا في منـتـخب إجنـلـترا
حتت  21 سنة عـلما بـأنه يلعب حـاليا
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قـــال تــــقـــريـــر صــــحـــفي اول امس
اجلــمــعــة إن االحتــاد اإلجنــلــيــزي
لكرة القـدم أجرى اتصاالت بـالفيفا
ــدة االنــتــقــاالت لــطــلب مــد طــويل 

قبلة. ا
وبـــحــــسب صــــحــــيـــفــــة "مــــيـــرور"
يرليج البريطـانية فإن أندية الـبر
تــقـــتــرح أن تــظل مـــدة االنــتــقــاالت
ــتـدة حــتـى نــهــايــة مـارس/آذار
ــقـــبل كي تـــتــمـــكن من اإلطـــاحــة ا

رغوب فيهم. بنجومها غير ا
وتــخـشـى األنــديــة أال تــكــون قـادرة
عــلى بـيـع الالعـبــ الـذين لـم يـعـد
بــإمـكـانـهـا حتــمل أجـورهم بـسـبب
األزمــة االقـتــصـاديــة الـتي أحــدثـهـا

ستجد. فيروس كورونا ا
كــمـــا تــواجه األنــديـــة خــطــر خــرق
قــواعــد الــربح واالســتــدامــة إذا لم

تــســتـطـع نـقل
بـــعض
العبيه

ا
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اني اول امس اجلمـعة موقفه من االنـتقال مسـتقبلًا إلى حسم تـيمو فيـرنر مهاجم اليـبزيج األ
قبل.وخالل مقابلة بايرن ميونخ في ظل التقارير التي تربطه باالنضمام إلى صفوفه الصيف ا
انية قـال فيرنـر: "بايرن نـادٍ عظيم ولسـنا بحـاجة للـحديث عن ذلك كما مع صحيفـة "بيلـد" األ
أن مدربه هانز فليك أثـبت كفاءته بالفعل مع الفريق".وأضـاف: "لكني إذا أردت التغيير فأفضل
ـاني ذلك بـقـوله: "الـلعب في هـاجم األ القـيـام بـخطـوة خـارجـيـة عن االنـتقـال إلى بـايـرن".وبـرر ا
ثابة حتدٍ يجـذبني أكثر من االنتقال لنادٍ آخر في البونـدسليجا باإلضافة للتقدير دوري آخر 
تـبادل بـيني والـنادي الـذي سألـعب له". وأ فيـرنر: "لـهذا الـسبب اخـترت الـبقاء فـي اليبزيج ا
وبـهـذه الـطـريـقــة سـأخـتـار الـنـادي الـذي سـأنـتـقل إلـيه مـسـتــقـبـلًـا ألشـعـر حـيـنـهـا بـأنـني مـحل
تـقدير".يـذكر أن فـيرنر جـدد عقـده مع اليبـزيج حتى عام 2023 وتشـير تـقارير عـديدة إلى أنه
ــاني أقـرب لالنـتـقـال إلى يـتـضـمن شـرطًــا جـزائـيًـا قـيـمـته 60 مــلـيـون يـورو.ويـبـدو الـدولي األ

دير الفني يورجن كلوب. ليفربول حيث يستهدفه مواطنه ا

مــدريــد والـذي تــدخل بــ شـوطي
ــــبــــاراة حـــيـث أرسل قــــوات من ا
الـشـرطـة لـغـرفـة برشـلـونـة لـتـهـديد
الالعـب بـالسـجن لـهم ولعـائالتهم
حـــال الـــتـــأهـل وفـــقًـــا لــــلـــصـــحف

الكتالونية.
وأيضًا من ضمن اآلراء الكـتالونية
صـحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفـو" التي
ـة فــنـيـة ولـيـست أفــادت أنـهـا هـز
سيـاسـية وأن دفـاع البـارسا انـهار
تــمـــامــا في الـــدقــائق األخـــيــرة من
الـشـوط األول رغم أن الـبـعض أكـد
أن اإلعالم الــكـتــالـوني وقـتــهـا كـان

يخشى بطش اجلنرال.
ــــدريــــديــــة فــــإن وفـي الــــروايــــة ا
جــمــاهــيـــر بــرشــلــونــة بــحــثت عن
ـبـررات لـهـذه الـنـتـيـجـة الـثـقـيـلة ا
ــــا تـــدخـل اجلـــنــــرال في وأنه طــــا
نـصف الـنـهـائي فـلـمـاذا لم يـتدخل
في الـنــهـائي لـيـحـصل الـريـال عـلى
الـلــقب والـذي خـسـره أمـام أتـلـتـيك

بيلباو?
ويوجد نتائج أخرى عـريضة منها
انــتـصــار الـريـال (2-8) عـام 1935
وفـــوز الــبــارســا (2-7) عــام 1950
وآخـــر انــتـــصـــار عـــريض في تـــلك
واجهات كان عام 2010 ح فاز ا

البلوجرانا بخماسية نظيفة.
 UIHB « Ÿ«d

اشتـعل الـتنـافس في اخلمـسيـنات
وخـاصًة بـعـدما تـعـاقد ريـال مـدريد
مع ألفريـدو دي ستيـفانو بـعد أزمة

ــــوسم احلـــالي -2019 بـــإنـــهـــاء ا
2020 واحلفاظ على نزاهة
ـــســـانـــدة ـــســـابــــقـــة ورحـــبـت  ا

احلكومة".
وواصـلت: "تفـكـر الـرابطـة واألنـدية
في اتخاذ خطوات التجريبية أولية
وســيـعــود الالعــبــون لــلـتــدريــبـات
ـــبــاريـــات وفــقـــا لــتـــوجــيـــهــات وا
احلـــكـــومـــة حتت إشـــراف خـــبــراء
الصحة وبعد التشاور مع الالعب

." درب وا
وعـقـد أولـيـفـر دودن وزيـر الـثـقـافة
ــسـؤول عن الـريـاضـة في الـوزيـر ا
احلكـومة البـريطـانية أول اجـتماع
رسـمي لـهــيـئـة ريــاضـيـة مــشـتـركـة
أنـشـئت لدراسـة اجلـوانب الـعمـلـية

الستئناف اللعبة.
وكــتب دودن عــلى تـويــتـر "أدرك أن
الــريـاضــيـ يــريـدون بــشـدة عـودة
الـريــاضـة. بــدأنـا لــلـتــو االجـتــمـاع
األول بـ الـعـديـد من االجـتـمـاعات
الـتفـصيـليـة للـتخـطيط لـعودة آمـنة
لرياضة النخبـة خلف أبواب مغلقة
عـــنــدمـــا يـــكـــون ذلـك آمـــنـــا وفـــقــا
لإلرشـادات الـطبـيـة. يـوجد الـكـثـير
مـن األشـيــاء الـتي يــجب دراسـتــهـا

لكن بدأنا التخطيط".
WOÝUOÝ …Ë«bŽ

فـي مـوضــوع اخـر يُــعــد كالسـيــكـو
قطبي الـكرة اإلسبـانية ريـال مدريد
ــواجـهـات وبــرشـلــونـة أحــد أهم ا
الـتي جــذبت اجلـمـاهـيـر من جـمـيع
أنحاء العالم في السنوات األخيرة

إن لم تكن األهم على اإلطالق.
وبـخالف النـديـة ب الالعـبـ على
ــــــلـــــعب يـــــوجـــــد صـــــراع أرض ا
سـيـاسـي حـيث يُـمـثل ريـال مـدريـد
القومية اإلسبانيـة بينما برشلونة
يُـمثل إقـلـيم كتـالـونيـا والـذي سعى
مرارا وتكرارا لالنفصال عن الدولة

اإلسبانية.
وأقيمت 244 مواجـهة رسـميـة ب
ـسـابـقات الـفـريـقـ في مـخـتـلف ا
حــقق الــريـال 96 انــتــصــارا وهـو
نــفس عــدد انــتــصــارات الــبــارسـا
وحـسم الــتـعـادل 52 مـواجـهـة في
دلـــيل واضح عـــلـى قـــوة الـــصــراع

بينهما.
ويعتلي األرجنتـيني ليونيل ميسي
جنـم وقـــائـــد بـــرشـــلـــونـــة صـــدارة
بـاريات الكالسـيكو بـ18 الهـداف 

هدفا.
ونرصد  في السطور التالية تاريخ
الـعـداء الـطـويل بـ عـمالقي الـكرة
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معارا مع برمنجهام سيتي.
الدولي األمـريكـي مات مـيازجـا يتـح
كذلك فرصـة البروز مع تـشيلـسي علما
ــــوسم احلـــــالي في بــــأنه يــــخـــــوض ا
الدرجـة األولى مع ريـديـنج شـأنه شأن
ـعـار إلى الـهـونـدي خــوان كـاسـتـيـلـو ا

أياكس.
UEŠ d Ë_«

ــعـارين بــروزا خـارج أكــثـر الالعــبـ ا
أسـوار تـشـيـلـسي هـو الـويـلـزي إيـثـان
أمبادو الـذي ساهم في وصـول اليبزيج
إلى ربع نــهــائي دوري أبــطــال أوروبـا
مــــن خـــالل أداء واثـــق كـــالعـــب وســـط
ارتـــــكــــاز.وقـــــدم الــــكـــــرواتي مـــــاريــــو
يـزا للغاية أيضا في باساليتش أداء 
دوري أبـطـال أوروبــا مع أتـاالنـتـا وقـد
يرغب المبـارد في االستـفادة من قدراته
الـهـجـومـيـة الـتي بـرزت بوضـوح خالل
وسم احلـالي.من ناحـية ثـانيـة هناك ا
العــبـون تــبــدو فـرصــتـهـم مـعــدومـة في
العودة إلى تشيلسي رغم اخلبرة التي
اكتسبوها عبر األعوام نبدأ في الدفاع
عـــنـــد الـــظـــهـــيـــر اإليـــطـــالي دافـــيـــدي

نيمار
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اإلسبانية وأسبابه احلقيقية.
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في بـداية الـثالثـيـنيـات ومع تـطور
برشلـونة كرمـز للهويـة الكتـالونية
أصــــــبـح الــــــنــــــادي مُــــــعــــــارضــــــا
لـفـرانــسـيـســكـو فـرانــكـو الـذي قـام
بانقالب على اجلمهورية اإلسبانية
وقراطـية و القبض الثانيـة الد
عـــلى رئــــيس الــــبـــارســـا وقــــتـــهـــا
جوسيب سـونيول و إعدامه دون

محاكمة.
ومـنـذ ذلك احلـ أصـبح بـرشـلـونة
ــنـظــمـات الـتي عــلى رأس قـائــمـة ا
يـسـعى فـرانـكـو لتـطـهـيـرهـا ولذلك
أطــلق الـــنــادي شــعـــاره (أكــثــر من

.( مجرد نادٍ
ـعظم الـكتـالونـي فإن وبالـنسـبة 
ريـال مدريـد هـو نادي الـدولـة على
ـــــيــــرجني الــــرغـم من أن رئـــــيس ا
رافـائـيل سانـشـيـز جويـرا قـد عانى
أيـضًــا عـلى يـد أنـصـار فـرانـكـو في

احلرب األهلية اإلسبانية.
WO ¹—Uð W½U¼≈

ــــبــــاريــــات فـي تــــاريخ مـن أبــــرز ا
الكالسـيكـو مواجـهة نـصف نهائي
ـلك حـالـيًا) كـأس اجلـنرال (كـأس ا
موسم 1943-1942 والتي فاز بها

يرجني بنتيجة (11-1).  ا
وكــان بـرشــلــونــة قـد فــاز بــثالثــيـة
نـظيـفـة في الذهـاب قـبل أن يخـسر
بنتيـجة ثقيـلة في اإلياب بقرار من
ُـتـعـصب لـريـال اجلـنــرال فـرانـكـو ا

 مارسيل

مـناقـشـته عـلى مـدار عـقود من
الـزمن عــنـدمـا كـتـب في حـسـابه في
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دعم الـالعب الـــبــريـــطـــاني آنــدي
مـــوراي مــقـــتــرح الــســـويــســري
روجــــر فـــيــــدرر بــــدمج احتـــادي
الالعـبــ والالعـبــات احملـتـرفـات
لـــلـــتـــنس وقـــال إن الـــعـــديـــد من
الالعـبــ الـكـبـار يـعــتـقـدون أنـهـا
ســــتـــكــــون خـــطــــوة إيــــجـــابــــيـــة
للـعبـة.وأبلغ مـوراي الذي دعم في
ـــســـاواة بــ عـــدة مـــنـــاســبـــات ا

اجلـــنـــســـ شـــبــكـــة "سي.إن.إن":
"عـنـدمـا يـبـدأ الـعديـد مـن الالعـب
الكـبار في مـناقـشة األمـر واحلديث
عـنه فـهـذا أمـر واعـد".وأضاف بـطل
ـــبــلـــدون مـــرتــ والـــذي كــانت و
ــلي مــورسـيــمـو تــدريـبه تــتـولى إ
ـنـاقـشـات فـمن "عـنـدمـا تـدور هـذه ا
ـــهم عــدم رؤيـــة الــدمـج من جــانب ا
الــــرجـــال فـــقط ومـــحـــاولـــة إشـــراك
الـسـيـدات فـي اتـخـاذ الـقـرار لـتـكـون
أصـوات اجلــمـيع مـســمـوعـة".وأعـاد
فــيـدرر احلــاصل عــلى 20 لــقـبــا في
البطوالت األربع الكبرى فكرة وجود
احتـــــاد واحـــــد وهـــــو أمــــــر تـــــمت
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كبـيرة مع برشـلونـة وأصبح جزءًا
ال يــتـجـزأ من الـنــجـاح الـذي حـقـقه
ـيــرجني حـيث ســجل هـدفـ في ا

أول كالسيكو له ضد برشلونة.
وقــاد دي سـتــيــفــانــو ريــال مــدريـد
لتـحـقيق أول  5ألقـاب أوروبـية في
ـلكي تـاريخـهم لـيـكون ضـمه إلى ا

ضربة موجعة للغر الكتالوني.
ــرشح ومـع بــدايـة األلــفــيــة وجه ا
الرئـاسي فلوريـنتيـنو بيـريز ضربة
جـــديــدة لـــبــرشـــلــونـــة بــضم جنم
الـــبـــارســا آنـــذاك لـــويس فـــيـــجــو
ـــدريـــديـــ في لـــيــــحـــظى بـــدعـم ا
ـقعد الـرئاسة االنتـخابات لـلفوز 
وهو مـا حدث بـالفـعل وقام بـعدها
بــــصـــــفــــقـــــات أطـــــلق عـــــلــــيـــــهــــا

"جاالكتيكوس".
…—œU½  UE(

رغـم الــنــديــة الـــتي يــشــتـــهــر بــهــا
الكالسيكو لكن يوجد حلظات تظل
عــــالـــقـــة في أذهـــان اجلـــمـــاهـــيـــر
وأبـــرزهــا تـــصـــفـــيـق  جـــمـــاهـــيــر
بـرشـلـــــــونــة لـلـوري كـانــيـنـجـهـام

العب ريال مدريد عام 1980.
أمــا جـمـاهـيـر الــريـال فـصـفـقت لـ3
العـبــ من بـرشـلـونـة وهم ديـيـجـو
مــــارادونـــــا عــــام 1983 في إيــــاب
نـهــائي الــكــأس ورونــاديــنــيـو في
2005 بــعـــدمـــا ســـجل هـــدفــ في
االنـتصـار بـثالثيـة نظـيـفة وأخـيرًا
إنــيـيـســتـا عـام 2015 خالل الـفـوز

برباعية نظيفة.
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ـباراة الـوحيدة في ـدير الـفني احلـالي لتـوتنـهام عن ا كـشف البـرتغـالي جوزيه مـورينـيو ا
مـسيـرته التـدريبـية الـتي تسـببت في بـكائه.وقـال موريـنيـو خالل حواره لـصحـيفـة "ماركا"
اإلسبـانيـة: "اخلـسارة ضـد بايـرن ميـونخ في نـصف نهـائي دوري األبطـال عام 2012 مع
ـرة الوحيدة في مسيـرتي كمدرب أبكي فيـها عقب اخلسارة".وأضاف: ريال مدريد هي ا
"أتذكـرهـا جيـدًا ومـساعـدي أيـتور كـارانـكـا وقفـنـا أمام مـنـزلي في الـسيـارة وكـنت أبكي
ـوسم". وتابع موريـنيو: وكان األمـر صعبًـا للغـاية بـالنسـبة لي ألنـنا كنـا األفضل في ذلك ا
لك كـريـستـيـانو رونـالـدو وكاكـا وسـيرجـيو "لسـوء احلظ هـذه هي كرة الـقـدم ونحن كـنـا 
رامـوس 3 وحـوش فـي كـرة الـقــدم وال يـوجـد شك فـي ذلك لـكـنــهم بـشـر أيــضًـا". وكـان
الــوقت األصــلي قــد انــتــهـى بــفــوز ريــال مــدريـد (1-2) لـيــتــجه كال الــفــريــقــ لـلــركالت
الـترجـيحيـة وخاللهـا أضاع كريـستيـانو وكـاكا وراموس لـينـتصر الـبافـاري ويعبـر للدور

النهائي قبل أن يخسر البطولة أمام تشيلسي اإلجنليزي.
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أكد الـبرازيلـي مارسيـلو ظهـير أيسـر ريال مـدريد اول امس اجلمـعة أنه ال يريـد مغادرة
الـنادي رغم ارتباط اسـمه كثيرًا بـالرحيل بعـدما فقد مـكانه في التشـكيل األساسي هذا
ـوسم لـصــالح فـيـرالنـد مـيـنــدي الـوافـد من لـيـون.وقـال مـارســيـلـو خالل تـصـريـحـات ا
أبـرزتـهـا صـحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبـانـيـة: "ال أريد أن أغـادر وال أعـتـقـد أن ريـال مـدريد
سـيبيعـني.. لقد قدمت مـستويـات جيدة للـغاية في مـدريد منذ وصـولي لقد مر وقت
طويل وهي قصـة ال تصدق".وتابع: "أعتقد أنه من اجلـيد أن تكون الفرق األخرى
مـهتـمـة بي لكـني ال أعـرف شـيئـا عن اهـتمـام يـوفنـتـوس".وأكمل سـاخـرًا: "قبل
عامـ وقعت مـعهم بـالـفعل وقـمت بارتـداء قمـيص الفـريق ألنني لم أسـتطع
الــعــيش بــدون كــريــســتــيــانــو رونــالــدو.. الــنــاس يــخــتــرعــون الــكــثــيــر من
األشـيـاء".وحــول زمـيـله إيــدين هـازارد قــال: "أعـتـقــد أنه قـام بـعــمل جـيـد
اإلصابة الـتي حلقت به كانت في نفس الساق الـتي أصيب فيها من قبل..
لـقـد كـان أمــرا صـعـبـا لـكــنه سـيـعـود أقـوى.. إنه العـب من الـفـئـة األعـلى
والـســرعـة الـتي يــتـمــيـز بـهــا تـخـتــلف عن اآلخـريـن".وبـخـصــوص مـواطـنه
ـتلك قدرات فيـنيسـيوس جـونيور أجـاب مارسيـلو: "لـقد انفـجر بـسرعة 
راوغـة ال تصدق وقد تـميز في ذلك ألنه لعب كـرة خماسية في سن على ا
صـــغــيــر.. الــكــرة عـــالــقــة دائــمًــا فـي قــدمــيه يــذكـــرني بــروبــيــنـــيــو لــكــنه
أسـرع".وأردف: "أما رودريـجو فهـو هاد هاد جـدًا يشـعرك أنه يلـعب منذ

10 سنوات إنه ذكي.. أنصحهما بالتحلي بالهدوء ألن وقتهما سيأتي لكن اآلن
ا الـذي سـيسـجل األهـداف".وعن رأيه في األفضل عـلـيهـمـا إعطـاء الـكرة إلى بـنـز
ـكـنك حتديـد األفـضل بـينـهـما لـقـد لـعبت مع ب لـيـونيل مـيـسي ورونـالدو قـال: "ال 

لعب فريد من نوعه.. أما ميسي دة  10سنوات واحلافز الذي يخلقه داخل ا كريستيانو 
فإنه يـكون متـوقفا تـماما ثم يـصنع هدفـا من العدم".وكـشف مارسيـلو عن روتيـنه اليومي
في ظل تفشي فيروس كورونا قائلًا: "أخرج مرة واحدة فقط في اليوم مع كالبي األربعة

تـويــتـر "أتـســاءل فـقط.. هل أنـا
الــشــخـص الــوحــيــد اآلن الــذي
يـفـكـر فـي أنه حـان الـوقت لـكي
يـتـحـد تــنس الـرجـال مع تـنس
الــــــــســـــــيــــــــدات في كــــــــيـــــــان
واحد?".ويـقـدم احتاد الالعـب
جـوائـز مـالـيـة أكـبـر علـى مدار

العام من نظيره للمحترفات.
لــكـن اقــتـــراح دمج االحتــادين
تـســبب في انــقـسـام اآلراء إذ
كـــان رفـــائــيـل نــادال مـن بــ
الذين دعموا الفكرة بينما لم
يـــــهـــــدر األســــــتـــــرالـي نـــــيك
كــــيــــريـــوس الــــوقت لــــرفض
ــقــتـــرح.وســبق أن حــاولت ا
بـــيـــلي جـــ كـــيـــنج دمــــــج
االحتـــــادين مـنـذ تأسـيسـها
احتـــاد الالعبات في 1973.
وقـالـت كـيــنج لـ"سي.إن.إن":
"أتـيحت لـي فرصـة الـتـحدث
مـع روجــــــــر.. وقــــــــال لي إن
الــــســــبب وراء مـــــقــــتــــرحه هــــو
حصـوله علـى الوقت لـلتـفكـير بـشأن

الرياضة".
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ـنـتجـة لـلعـبة أعـلنت الـشـركة ا
ـــوسم حـــتى "فـــيـــفـــا" فــــريق ا
اجلولة 28 للـدوري اإلجنلـيزي

يرلبيج". متاز "البر ا
واعـــتــــادت شــــركــــة األلــــعـــاب
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــلـى إصــدار
تشـكيل كل دوري حـاصلـة على
حقـوقه بنـهـاية كل مـوسم لكن
ــوسم قـــد تــوقف بــســبب ألن ا
فـيـروس كـورونـا فـقـد أصدرت
ـثـالي حـتى تـوقف الـتـشـكـيل ا

البطولة.
ــصــري وتـــواجــد الــفـــرعــون ا
مـحـمـد صـالح جنم لـيـفـربـول
عــــلى رأس الــــتــــشـــكــــيل وذلك
للـمـوسم الـثالث عـلى الـتوالي
أي مـــنـــذ انـــتـــقـــاله لـــلـــريـــدز.
وتــــــواجــــــد صـالح في فــــــريق
Team Of" ـوسـم حـتى اآلن ا
"The Season So far أو

 TOTSSF"

وأشــــــار مـــــوراي احلــــــاصـل عــــــلى
ـــبـــيــاد إلى أن ذهـــبـــيــتـــ في األو
ـقتـرح أمر مـتوقع وتـذكر معـارضة ا
ـــنـــاقـــشـــات مـع زمالئه في احتـــاد ا
الالعــبــ احملـتــرفـ الــذين كــانـوا
غــاضـبــ عــنـدمــا بــدأت الـبــطـوالت
ــســاواة في اجلــوائــز الــكــبــيــرة بــا
ـالـيـة.وأضاف مـوراي "حتـدثت مع ا
... الـــذين كـــانـــوا بــــعض الالعـــبــــ
ـــســـاواة في غـــاضـــبــــ بـــســـبـب ا
ــالــيــة وقــلت (هل كــنــتم اجلــوائــز ا
تـفضـلـون عـدم وجـود زيـادة على
اإلطـالق?.. وكـــــانت اإلجـــــابـــــة

نعم".
وتـــــــابـع "هـــــــذه
عـــــــيـــــــنــــــــة من
الـــعـــقـــلـــيـــات
الـــتي تـــعـــمل
مـــعــهـــا خالل
هـــــــــــــــــــــــــذه

ناقشات. ا

زابـاكوسـتـا الذي يـلـعب مـعارا مع
رومــــــا.ووقع العـب الـــــوسـط داني
دريـنـكـووتـر في مـشـاكل جـمـة مـنـذ
انـتـقـاله إلى تـشـيـلـسي ولم تـنـجح
مـدة إعارته إلى بـيـرنـلي ثم أسـتون
ـرجح أن يـستـغـني عنه فيال ومن ا
الــــنـــــادي بــــشـــــكل نـــــهـــــائي هــــذا
الـصيف.كـمـا أن الـفرنـسي تـيـموي
بـاكـايـوكـو يـتـجه نـحـو الـبـقـاء في
فرنسا مع فـريقه السـابق موناكو
الــــذي يـــــلــــعـب له مـــــعــــارا هــــذه
األيـــام.وفي وقـت يـــبـــدو فـــيه في
مــصــيـــر الــبــرازيـــلي كــيـــنــيــدي
مجـهوال عـلـما بـأنه يلـعب حالـيا
مع خـــيـــتـــافـي تـــبـــقى خـــبـــرة
الـنـيـجـيـري فـيـكـتـور مـوسـيس
محـل تقـديـر واحتـرام المـبارد
إال أن الالعب نــفــسه ال يــبــدو
مـتـحـمـسـا لـفـكـرة الـعودة
خــــصـــوصـــا أنـه يـــلـــعب
حـالـيــا مع فـريق يـقـدره
بـشـكل أكــبـر هـو إنـتـر

ميالن.

محمد صالح جنم ليفربول يتواجد كقائد للموسم الثالث على التوالي
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ـري أن الالعب الـبرازيـلي نيـمار ـدرب اإلسبـاني أوناي إ يـرى ا
الـذي سبـق له تـدريبه فـي باريس سـان جـيـرمـان بـإمـكانـه "سحب
الـبـسـاط" من حتت أقـدام األرجـنتـيـني لـيـونيـل ميـسي والـبـرتـغالي

كريستيانو رونالدو.
ـري "العـام الـذي قضـيـته مـعه كان رائـعـا فـقد تـعـلمت وأوضح إ
الــكـــثــيــر أثــنــاء رؤيـــة أدائه واســتــجـــابــته في كـل تــمــرين وفي
ـتلك كـرة الـقدم بـداخـله وأيـضا مـفـاتيح بـاريـات.. نيـمـار  ا

تشغيلها".
وتـــابـع "أعـــتـــقـــد أن لـــديه
فـرصة سـحب البـساط
مـن مـــــــــــــــيــــــــــــــسـي
ورونــالــدو لــيــصــبح
أفـــــــــــــضـل العـب فـي
الـــعــالـم ولــديـه الــوقت

الكافي للقيام بذلك"
وخالل حديـثه مع دييجو مـارتينيز
مدرب غـرنـاطة الـذي كـان مسـاعدا
ــري بــأن له في إشـــبــيــلــيــة أقــر إ
ونـتـادا الـتـاريـخـيـة لـبـرشـلـونة الـر
أمـــام الــفـــريق الــبـــاريــسي (6-1)
الــذي كـــان يــدربه آنـــذاك - كــانت
"أســــــوأ حلـــــظــــــات فـي حـــــيــــــاته"
ري أن ليونيل كمـدرب.ويرى إ
مـيـسي هــو أفـضل العب في

الوقت احلالي.
وبــــســــؤاله حــــول أفــــضل
مــوهــبـة قــام بــتـدريــبــهـا
أجاب "أفضل موهبة هو
نــيـمــار وأفـضل قــائـد
هو إيـفان راكيـتيتش
وأفـــــــــــــــضــل شـيء
مــحــفــز في غـرف
البس هو خـلع ا
مــــــــــــشـــــــــــروب

الكوكا.

ونــــال صالح بـــطــــاقـــة 97 في
ن ليأتي في مركز اجلناح األ
ـركـز الرابـع من حـيث تـرتيب ا
أصــحــاب الــبــطــاقـات األفــضل
خــــلـف الـــثـالثي كــــيــــفـــ دي
بــروين (99) وفـــيـــرجــيـل فــان
دايك (99) وســــــاديـــــو مــــــاني
(98). بيـنـما تـسـاوى الفـرعون
ــصـــري مع زمــيـــله احلــارس ا

البرازيلي أليسون بيكر (97).
وســيـطــر لــيـفــربــول مـتــصـدر
ـيــرلـيج عـلى 7 تـرتــيب الـبـر
بطـاقات كـاملـة من تشـكيل هذا
الـعــام وذلك بـعـد الــتـألق غـيـر
ـوسم الــعـادي لــلـفــريق هــذا ا
وتصـدر تـرتـيب جـدول الدوري
بفارق 25 نقطـة عن مانشـستر

سيتي.

فيدرر بدمج احتادي الالعب والالعبات احملترفات للتنس الالعب البريطاني آندي موراي يدعم مقترح السويسري روجر
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ارزاقـهم عـلى العـمل الـيومي في
عـيـشة تـوفـير أدنى مـتـطلـبـات ا
واالسـتـمرار في احلـيـاة  وكذلك
الـــــداخــــــلـــــ فـي عـــــدادهـم من
ـهن احلـرة  شـريـطة أصـحاب ا
ان تــكــون مــعــاجلــة أوضــاعــهم
جـــديــة وعــاجــلــة تـــتــنــاسب مع
االحــــتــــيــــاجــــات الــــفــــعــــلــــيــــة
ــــكن والــــضــــروريــــة الـــــتي ال 
ــا يـؤمن االسـتــغــنـاء عــنـهــا  
اسـتـيعـاب ظـاهـرة التـمـرد وعدم
االلـــتــزام بــحــظـــر الــتــجــوال أو
الـتـقـيـد به الـذي تـظـهـره االعداد
الـهـائـلة في بـغـداد واحملـافـظات
من سـلوكـيات منـحرفة  قـوامها
ارتـكـاب اجلــرائم بـبـاعـث الـفـقـر

والعوز واحلرمان.
  ان ذلك يــتـطـلب إصــدار حـزمـة
من الـــقـــرارات الــــتـــشـــريـــعـــيـــة
ــعـــاجلــة االثــار واحلــكـــومــيـــة 
تـرتـبـة على االقـتـصاديـة كـافـة ا
حــــظـــر الــــتـــجــــوال وتـــعــــطـــيل

الــفـــعـــلـــيـــة الزمـــات اجملـــتـــمع
الـــعـــراقي الـــنـــاجتـــة عـن وبــاء
فـيروسـكورونا وحـظر الـتجوال
الصحي في بـغداد واحملافظات
الـعـراقـيـة األخـرى كـلـيـاً كـان أو
جــــزئـــيـــاً  وان تـــزامـــنت هـــذه
االزمـــــة مع وجــــود حـــــكــــومــــة
مسـتقـيلـة  وعدم إقـرار موازنة
ــريع ســنــة  2020والــهــبــوط ا
ألســعـار الــنـفط عــلى الـصــعـيـد

الدولي.
—UŁ« W'UF

لذا فـان من واجب السـلطات ان
تـــســـتـــهـــدف مـــعـــاجلـــة االثــار
ـتــرتـبـة عـلى حــظـر الـتـجـوال ا
الـصـحي لتـلك الـطبـقـة الفـقـيرة
من مجـتـمعـنا الـتي ال تـملك من
حــطـام الــدنـيــا  أو الــتي لـيس
لـهــا مـورد مــالي ثـابت أو دائم
ويـتمثل ذلك بـجيوش الـعاطل
عـن الــــــــعـــــــمـل او مـن الــــــــذين
يــعـتــمـدون فـي احلـصــول عـلى

ـادة  25من عـلى الــرغم من ان ا
دستـور الـعراق لـسـنة  2005قد
نــــصت عــــلى كــــفـــالــــة الــــدولـــة
بإصالح االقـتصـاد العراقي  اال
َّ نــظــامــاً ان الــدســتـــور لم يــتــ
اقتـصـادياً مـعيـناً بـذاته كمـا هو
احلـال في اغـلب دسـاتـيـر الـدول

عاصر. نا ا في عا
وإذا كـان من الثـابت ان اقتـصاد
الـــعـــراق مـــا يــزال يـــصـــنف في
مــرتــبــة األنــظـمــة االقــتــصــاديـة
الـريـعـيـة  ألنه يـعتـمـد بـالـدرجة
األولى عـلى إيـرادات بيع الـنفط
ولم يــســـتــطع اخلــروج من هــذا
الــوصف بــاعــتــمــاد الــتــعــدديــة
والــتــنــوع فـي مــصــادر الــثــروة
واالنـــتـــاج  وبـــالـــتـــالي تـــعـــدد
ـــالـــيــة لـــلــمـــوازنــة اإليــرادات ا
الــسـنــويـة لــلـدولــة  فـان هـذا ال
يـعــفي الـسـلـطــات الـعـراقـيـة من
واجـبـاتـهـا الـوطـنـيـة األسـاسـية
ـعـاجلـات في إيـجـاد احلـلـول وا

القسم األول احلقوق الشخصية
 –االلــــتـــزامــــات من الـــقــــانـــون

دني. ا
ــعــاجلــات الــتــشــريــعــيــة   ان ا
واحلـكومـية لـنتـائج ذلك الظرف
الـــطــار ســتـــؤدي حــتـــمــًا الى
االبتعاد عن اقامة الدعاوى أمام
احملاكم واشغـالهـا بالنـظر فـيها
لـــلـــتـــعــــويض واســـتـــــــــيـــفـــاء
ــتــضــررة احلـــقــوق لألطـــراف ا
لــتــعـــديل درجـــة اإلرهــاق الــذي
ـا ــدين وتـســويـتــهـا  أصـاب ا
يـحـقق الـعـدالـة ويـؤدي الى قـلة
ــــــنــــــازعـــــات بل انــــــعــــــــــدام ا

القضائية.
إن احلـد األدنـى من الـتــداعـيـات
االقـتـصاديـة الـتي أعـقـبت حـظر
الـــــــتــــــجـــــــوال وهـي عــــــديــــــدة
ومـشـخـصــة  يـتـطـلب تـصـعـيـد
حـالـة التـكـافل االجـتمـاعي نـحو
ــســاعــدات الــعــيــنــيــة تــقــد ا
والـــنــــقـــديــــة الى احملــــتـــاجـــ
والـفقـراء والـعاطـلـ عن الـعمل
بـــدافـع االخـــوة واإلنـــســــانـــيـــة
ــواطــنـــة  اســتــكــمــاالً لــدور وا
السـلطات احلـكوميـة في مراقبة
أسعار واحليلولة دون ارتفاعها
وتــوفــيــر وســائل الــتــحــوطــات
والــوقــايــة ومــتــابــعــة اجلــهـود
ــعــاجلـة الــطــبــيـة والــصــحــيـة 
ــصــابـــ بــفــيــروس كــورونــا ا
ومـتابـعـة تنـفـيذ إجـراءات حـظر

التجوال.
ان دور احلـــكــــومـــة يـــجب ان ال

الفعاليات االقـتصادية  لتسوية
تنوعة التي األضرار العديدة وا
أصـــــابت الـــــقـــــطـــــاع اخلـــــاص
والـشركـات والوكـاالت ومشاريع
االستثمار في عالقاته التعاقدية
وغـيـر الـتـعاقـديـة مع مـؤسـسات
نافذ الدولة كـهيئة الـضرائب وا
ــوانئ والــكــمـارك احلــدوديـة وا
والـنـقل والـتـصـديـر واالسـتـيراد
ـــا يـــؤكـــد االذن بـــالـــنـــهــوض
مجدداً بالـقطاع اخلاص وتعزيز
دوره في بناء االقتصاد العراقي
في ضوء التحديات التي تواجه

العراق.
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ـــدني لـــقـــد تـــكـــفل الـــقـــانـــون ا
الــعــراقي رقم  40لــســنـة 1951
ــادة  146/2مــنه بــإعــطــاء في ا
احملـــكــمــة احلق فـي الــنــظــر في
ـــرهق الى إنـــقـــاص االلـــتــــزام ا
دين إذا صلحة ا عقـول  احلد ا
طرأت حـوادث استـثـنائـية عـامة
كـالتي حـدثت في العـراق نتـيجة
انـتشار فـايروسكـورونا وصدور
ـا عـطل قـرار حـظــر الـتـجــوال 
احلـيـاة االقـتــصـاديـة واصـابـهـا
بــالــشــلل الـعــام والــكــلي  الـذي
حال دون تـنفيذ الـعقود وأصبح
تـنـفـيـذهـا مـرهـقـاً لـلـمـدين جتـاه
الدائن  بغض الـنظر عن وصفه
سـواءً أكـان شخـصـاً طـبيـعـياً أم
مـــعـــنـــويــاً  وهـــو قـــانـــون عــام
يـــنــطــبق عــلى جــمــيع الــعــقــود
ـشـار الـيهـا في ـادة ا ـوجب ا
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عـــاد دور "الـــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة"
وحـروبهـا بـأنـواعـهـا بـ بـك
وواشنـطن على الـرغم من أنها
لم تـتوقّف حلظـة واحدة لكـنها
عـادت إلـى الـظــهـور عـلـى نـحـو
ســافــر وحـــاد إثــر االتـــهــامــات
ـتـبـادلـة بـ الـطـرف بـسـبب ا
اجتـياح جائحة كـورونا "كوفيد
ـعمـورة لـتنـتقل - "19أرجاء ا
بـــســرعــة خــاطــفـــة من مــديــنــة
ووهـان الــصـيــنـيــة إلى الــعـالم
كـله الـذي مـا يـزال يـعـيش مـنذ
نــحــو شـــهــرين حـــالــة طــوار
وحجر صحي وأوضاع ما فوق
اســتـثـنــائـيـة لـم يـعـرفــهـا حـتى

خالل اندالع حروب كبرى.
لـقــد تـصـدّرت احلـرب الــنـاعـمـة
بـأشـكـالـها اخملـتـلـفـة والسـيّـما
ـــشـــهـــد الـــراهن اإلعالمــــيـــة  ا
واحملتدم بـ الص والواليات
ــتـحـدة والــذي يـتـخــذ أبـعـاداً ا
خـطـيـرة السـيّمـا اتـعـكـاسـاتـها

الـعـمـلـيـة في ظلّ الـطـور الـرابع
لـلـثـورة الـصـنـاعـيـة ومـا حـقـقه
الـذكـاء االصـطـنـاعي فـفي حـ
ـــتـــحـــدة اتـــهـــمت الـــواليـــات ا
ـعـلـومات عن الـصـ بـإخـفـاء ا
انـتـشـار فـايـروس كـورونـا كـمـا
انتقدت في الوقت نفسه منظمة
ية بزعم تـواطئها الـصحة العـا
مع الــــصـــ ردّت الــــصـــ أن
ســـبـب انـــتـــشــــار الـــوبـــاء هـــو
اجلـنود األمريـكان الـذين قدموا
مـن أفـــغـــانــــســـتــــان حلـــضـــور
اســتـعـراض عــسـكــري صـيـني
وقــد أصـيب  67جــنــديـاً مــنـهم
بـــعـــد عـــودتـــهم بـــيـــوم واحــد
ويـفـســر الـصــيـنــيـون أن إقـدام
واشــنــطن عــلى تــوقــيع اتــفـاق
سالم مـع حـــــركـــــة طـــــالـــــبـــــان
األفــغــانـيــة بــعـد حــرب ضــدهـا
زادت عـــلى  18عـــامـــاً ســـبـــبه
اخلــشـيـة من تـفـشي الـوبـاء في
قـــواتـــهـــا والـــتي ســـتـــضـــطـــر

لـســحــبـهــا خالل الــعــام ونـيّف
قبل. ا
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ؤامرة دون وبعيداً عن نظرية ا
اســتــبــعـــادهــا فــإن أيــاً كــانت
ـبــررات وأيـاً كـان األســبـاب وا
مــرجع االتــهـامــات وخــلــفــيـاته
السابقة واحلاضرة وأياً كانت
ــزاعم الــتي تــسـاق احلــجج وا
ـنـافـسة عـلى هـذا الـصعـيـد فـا
الــــصـــيــــنـــيــــة - األمـــريــــكـــيـــة
الـــصـــنــاعـــيـــة واالقــتـــصـــاديــة
ـــالــيـــة الـــتي والـــتـــجـــاريـــة وا
أصبـحت شغـالً شاغالً لـلبـلدين
مــنـذ أكـثــر من عـقــد من الـزمـان
عـلى نـحـو هـاد ومـاكـر  ناعم
وصـاخب أحيـاناً إال أنـها غدت
مـقــلـقـة لــواشـنـطن خــصـوصـاً
حـ أُعـلن أن الــصـ سـتـكـون
األولى اقــتــصـاديــاً  في الــعـالم
بـــبـــلـــوغ الـــعــام  2030ولـــذلك

استعرت نار احلرب الناعمة.

ـقصود بـاحلرب النـاعمة? فـما ا
أو مــا تـســمى "الــدبـلــومـاســيـة
الناعـمة" وأحـياناً يـطلق علـيها

نظرية "األمن الناعم".
وإذا كــــانـت احلــــرب والـــــقــــوّة
اخلــشــنــة الــوســيــلــة األقــصـر
واألسرع لـلـوصـول إلى حتـقيق
األهـــداف إالّ أنّـــهـــا في الـــوقت
نفـسه ستكون الوسـيلة األخطر
واألكـــثــر تـــكــلـــفــة نـــاهــيك عن
ـــاديــة امـــتــداد تـــأثـــيــراتـــهــا ا
ــــعــــنــــويــــة وخــــصــــوصــــاً وا
البـشريـة التي قـد تبـقى لعـقود
ـــا تـــتـــركه من من الـــســـنــ 
جــــــــروح وآالم وخـــــــســــــــائـــــــر
وفـداحـات. أمـا الـقـوّة الـنـاعـمـة
فـــقــد يــكـــون طــريـــقــهــا طــويالً
ومــتعرّجـاً وبطيئـاً ولكنه األقلّ
تكلـفة بـشرياً ومـادياً ومعـنوياً
خـــصــــوصـــاً إذا اســــتــــطـــاعت
الـهيـمـنــة عـلى الـعـقـول وكسب
القـلوب والـتأثـير في الـوجدان
والــســلــوك. والــقــوّة الــنّــاعــمـة
تــتــجــلّى بـــاســتــخــدام وســائل
مؤثّرة وفعّالة من غير الوسائل
الــعــسـكــريـة في الــتــأثـيــر عـلى
عـركة" الطـرف اآلخر لـكـسب "ا
مثـل الدبـلـومـاسـية والـسـيـاسة
والعـوامل االقتصاديـة والفنون
واآلداب واإلعـالم واجلــــــــــوانب
الـسـايـكـولـوجـيـة لـلـتـأثـير عـلى
ـعــنـويــةً وخـصــوصـاً الــروح ا
التـشـكيك بـالقـدرات الذاتـية من
خـالل إضـعـاف الثـقـة بـالـنـفس
ط فضالً عن الـسـعي لتـعـميم 
احليـاة باعـتبـاره هو الـنموذج

األمثل واألقوم واألرفع.
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بيروت

ويـعتـبر اإلعالم جـزءًا من القوة
الـــنـــاعـــمـــة وبـــوصـــفه اجملـــال
احلـيــوي لـسـيـطــرة الـسـرديـات
الـتي يتم صنـاعتهـا وقد برعت
ـتـحـدة بـهـذا الـنوع الـواليـات ا
الذي يطلق عـليه  إدوارد سعيد
»اسـتعـمار الوعي ?«فالـصورة
والــشـــاشــة والــفــيـــلم واخلــبــر
والــكــلــمــة واإلنــتــرنـت وجــهـاز
ــــوبــــايل وكـل مــــا يــــتــــعــــلق ا
ــعـــلــومــات بــتــكـــنــولــوجـــيــا ا
ــــــواصالت واالتـــــصــــــاالت وا
أصـــبح بـــإمـــكـــانه الـــقـــدرة في

السيطرة على الوعي.
ـتـنـفّـذة في وقـد سـعـت القـوى ا
الـــعـــالم من خالل ســـرديــاتـــهــا
ـهـيـمنـة الـتـأثـيـر عـلى الـعالم ا
بــاســتــخـــدام ســرديــات الــقــوة
الـنـاعــمـة من دون احلــاجـة إلى
أســـلـــحـــة تـــقـــلـــيـــديـــة فـــهــذه
الـــــــســــــرديـــــــات لــــــو أُحـــــــسن
اســتـخـدامــهـا سـتــكـون سالحـاً
فــعــاالً من أســـلــحــة الـــتــدمــيــر
الـشـامـلـة ضـد الـعـدو وهـدفـهـا
يــنــصـب عــلى كــسب الــعــقــول
وإفراغ اإلنـسان فـي مجـتمـعات
"الـعدوّ" من قـيـمه وروحـانـياته
وإدمــــــاجـه في قــــــيم الــــــقـــــوى
ـتـسـيّــدة لـكي تـتــحـقق غـايـة ا
الهيمـنة على اخلصم أو العدو
ومـثل هـذه الـقـدرة في الـتـأثـير
إذا مـــا اســـتـــحـــكـــمت فـــإنـــهـــا
تـسـتوطن فـي العـقـول وهـو ما
يسمـيه مالك بن نبي »القـابلية
عـلى االسـتعـمار «وقـد قال عـبد
الـــرحــمـن ابن خـــلــدون إن قـــيم
ــغــلـوب الــغـالـب تـنــتــقل إلى ا
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قيت    هو ظاهرة صطلح االجتماعي واالقتصادي ا الفقر   هذا ا
ينظر اليها البعض كل من زاويته ورؤيته التي تعبر عن بيئته وثقافته
التي رجحت الغلـبة من االفكار على اخرى   فان  كانت افكار نيره
وفاضـلة ال ينـظر لـلفـقر كـظاهـرة معيـبة  بـينـما يـرى  اخر الى الـفقر
ن عاش في بيئة اكتسب منها بانه ظاهرة معيبة     وهذا البعض 
ـا يـعد ثـقـافـته وافـكـاره والـتي تـخـتـلف عن  الـبـيـئـة االخـرى    فـر
الفـقـر عيب في بـيـئة ولـكنـه ليس كـذلك في بـيئـة اخرى   اما مـا هو
تعريف او معـنى الفقر   فهو في ابسط تـعريف له عدم تـمكن الفرد
ا يؤمن االسـتمرار ـستوى مـعقـول و  من تام مـتطـلبات الـعيش 
في احلياة    وال يعـني ذلك احلديث عن الـفـرد يل يسـرى ذلك على
فقـر الـعـائـلـة واجملـتمع   وهذا الـتـعـريف يـأخـذ مـعـنى اقـتـصـاديا 
واصـبح يـطلـق في مـجـاالت اخرى   كـان يـقـال هـذا اجملتـمـع فـقـير
ثقافيا او صـحيا او تعـليميـا  او صناعيا    وللفقـر اسباب وعوامل
كثيـره تؤدي الى حـالة الـفقر   فهو قـد يكـون بفـعل فاعل  والسـيما
ثال ومن تسـلطـ ومالكي ادوات فـرض السـلطة   وعلى سبـيل ا ا
السرد التاريخي   نسوق امثلة من اساليب االفقار القسري للناس
في مجتـمعات مـختلفـة  ومنهـا اجملتمع االوربي    ففي اوروبا التي
ظهرت فـيها بـنيـة اجملتمع الـرأسمالي الـتي ولدت من  احـشاء البـنية
االقـتصـاديـة  لـلـمـجـتـمع اال قـطـاعي   وبـانـحالل اجملـتـمع االقـطاعي
ـبـاشـر  وهـو الـعـامل لم ـنـتج احلـقـيـقي   او ا حـررت ادواته ولـكن ا
ـأسـاة في ـفـرده   وقـد  بـرزت ا يـكن بـاسـتـطـاعـته  ان يــتـصـرف 
العصور الوسطى االوربية وامتـدت إلى القرن الثامن عشر والتاسع
ـــزارعــ بـــالــقــوة عــشــر    حــيث جـــرى نــهب وســـلب ال راضي ا
ـا ولد حالة حلساب ا صحـاب االقطاعـيات ومالك العقـار والنبالء 
مأساوية   يقـول  تومـاس مور في كـتابه  يـوتيـبيا     Utopiaيحدث
ان نهما   شرها ال يشبع  وهو طاعون حقيقي على وطنه قد يجمع
سـيـجـات حيث االف اال يكـرات من االرض ويـسـيـجهـا بـاألسـوار وا
يـقــصي مــالـكــيـهــا بـالــنـصـب واالحـتــيـال  او بــاإلكـراه والــعـنف  او
لكون  بحيث يضطر هؤالء الى باإلساءة وااليذاء  على  بيع كل ما 
النـزوح مع عوائـلهم وهم مـجردون من كل شيء بـعيـدا  عن منـازلهم
االصلية  وال يجدون  ماوي  للراحة في اي مكان   ومضطرون الى
لكون من ادوات وحاجيـات ليحصلـوا ما ينفقوه ـا  بيع ما تبقى  
عـلى طـعـامـهم وبـعـد ذلك يـضـطـرون مـجـبـرين عـلى الـقـيـام  بـأفـعـال
يحالون بسببها الى احملاكم ويعدمون بكل سهولة    بحيث تلتهمهم
شانق  سنوبا بحدود 300- 400فرد من هؤالء الذين اجبروا على ا
بيع مساكنـهم وتشريدهم    كما كانت هنـاك تشريعات تـمنع عليهم
التسـول وحتديـدا من يفوق عـمره اربـعة عشـر عاما   اما ان  يدمغ
على شحمـة اذنه باحلديـد  احملمي وفي حال تكـرار اخملالفـة  ينبغي
تسول    هكذا كان احلال في العصور الوسطى االوربية اعدام ا
واسـتمـر  هـذا الـتـعـامل الـقـسـري حـتى في الـقـرن الـتـاسع  عـشر 
ــطــرودين وهم  الـســكـان فـفي هــذا الــقـرن حــرم  عـلى الــغـالــيـ  ا
االصـلـيـون جلــبـال شـمـال وغـرب اســكـتـلـنـدا   وهم احـفـاد قـدامى
السلتي    نعم   حرم عليهم ان يـهاجروا من البالد بـغية سوقهم
دن الصناعية   كما جرى شحن بالقوة الى غالسكو وغيـرها من ا
النـاس الذين انـتزعـت ملـكيـاتهم عـنوة الـى كنـدا بتـقد وعـود باطـلة
مـسـبـقـا وقـد فـر بـعـضـهـم الى اجلـبـال واجلـزر اجملـاورة وتـعـقـبـتـهم
الشـرطة وحـصل اشتـبـاك معـهم وافلـتوا >   وكمـثال عـلى الـطريـقة
الــســـائــدة في الـــقــرن الـــتــاسـع عــشــر   هــو مـــا قــامت بـه الــدوقه
ــرأة احلـــكم اقــرت  وهي ســوذرالنــد   فــمــنـــذ  ان  تــولت   هـــذه ا
تـضلـعة بـاالقتـصاد  عالجـا  اقتـصاديـا  جذريـا بتـحويل دوقـيتـها ا
الى مراع لألغـنـام وقـد جرى بـانـتظـام طـرد واقـتالع هؤالء الـسـكان
الـبــالغ عـدد  15 الف  نـســمــة  يـشــكــلـون   4 اربـعــة االف اسـرة
وذلك خالل الـفـترة من  1814 –1820 حيث دمـرت واحـرقت  جـميع
قراهم  وحولت الى مراع وقـام اجلنود البريـطانيون  بـتنفيـذ عمليات
الطرد وقد وصل  االمـر بهم  الى شن معـارك حقيـقية ضـد السكان
احملـلــ واحــتـرقت امــرأة طــاعـنــة  في الــسن  ومــاتت وسط الــلـهب
ـــنــدلـع في كـــوخـــهـــا رافــضـــة  تـــركه   هــكـــذا تـــعـــامل  اسالف ا
البـريطـانيـون  في القـرون الوسـطى والقـرن الـثامن والـتاسع عـشر
هكذا هي بريطانـيا  حيث تعاملت بـذا ت االسلوب مع الشعوب التي
ـقـراطـيـة   و لكـن ماذا اسـتـعـمـرتـهـا والـيـوم تـعـد حـالـهـا  بـلـد الـد
يـقــولـون عن هــذا الـتــاريخ االسـود وهــو االفـقــار واالذالل الـقــسـري
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ومـاجـري لــلـعـراق بــاحـتالل مــقـيت عـام   2003من قـبل ادارة بـوش
وبلير  سـيئا الصـيت والسمـعة تعامـلوا مع الشعب الـعراقي با سوء
تعامل  حيث سـرقت اموال الشـعب حتت رعاية القـوات الغازية من
عمالت اجنبيـة واطنان  من الذهب    و نقلها خارج البلد    كما
ال ذات االمـنـة   وزرعت نـظام ـسـئولـ في ا سيـطـرت عـلى ودائع 
سياسي  قائم عـلى اسوء مبد في انـظمة احلكم عـانت وتعاني منه
بعض انظمة احلكم كلبنان هو نظام احملاصصة الطائفية والقومية 
تـنفذين عـبر الـسنوات الـتي مرت عـلى هذا البـلد ومن عام ومارس ا
اساليب االحتالل  الـذي اعاد الـبـلد الى الـوراء سـنوات وسـنوات   
ال الـعام واهداره بشـكل منتظم افقار قسـري مقيتة  ’اذ  سرقة ا
استفـادت منه دول  اقـليـمية وحـرم منه اصـحابه  وهم الـشعب مالك
الـثــروة   الـذي اصــبح مــالـكــا اسـمــا  ال فـعال  وجـرى عــلى ايـدي
متنفذين وفي مختـلف  احملافظات العراقية    استحواذ على فرص
وكذلك ــسـمـيــاتـهـا اخملــتـلـفـة     الـعـمـل لـلـتـشــكـيالت والــفـصـائل 
االستياء  على  اراضي زراعية بعد التمكن  من التأثير على الدوائر
اخملتـصـة  لـصـاحلـها   اي وضع مـا يـسـتلـزم فـي خدمـة االراضي
التي يستـولون عليـها ألغراض الزراعة    واالستالء على الفراغات
بـ االحـيـاء  الــتي هي لـلـمــتـنـزهـات    كـمـا في خــرائط الـبــلـديـات
وتقاسمـها على شكـل قطع اراضي للمـتنفذين    ومنذ  الفـترة التي
اعقـبت عـام االحـتالل لم تشـغل الـصـناعـة او الـزراعة بـل بقي الـبـلد
ريعي يعـتمد على االيـرادات النفـطية الـتي تعرضت حـاليا الى اسوء
ـا انـهـيـار في اسـعــار الـنـفط وهـذا هـو حــال الـذين ال يـفـكـرون اال 
ا يجب ان يكون يحصلون عليه من منافع دون التفكير والتخطيط   
ـسـتـقبـل من استـثـمـارات نـافعـة  تـوفـر فرص  الـعـمل لـلـناس علـيه ا

وحتقيق زيـادة في اال نتاح   بل جرى العـمل عكس ذلك   حيث 
االبقـاء عـلى الـعـراق سـوقـا لألخـرين واهمـلت الـزراعـة والـصـنـاعة 
في ظل هذه الـظروف الـقاسـية   ما هو احلل ?  سيـتم اللـجوء الى
حلـول  تـزيـد افـقار الـنـاس كـقـطع اخملصـصـات  من الـرواتب . كـما
ـسـتـوى   الـعـراق بـلــد فـيه ثـروات ــسـئـول رفــيع ا جـاء في حـديث 
كـبـيـره ولـكن يـحـتـاج الى ادارة كـفـؤه ومـخـلـصـة تـعـمل عـلى اتـخـاذ
ـالية  االجراءات السـريعة والـنافـعة في تقـليل االثر الـكبـير لالزمة ا
وحرة في عملها دون قـيود من اي تشكيالت مـسلحة ومؤثرة   البد
فأي من احللـول فـالـفقـر ازداد بـشكل كـبـيـر والبـطـالة تـصـاعدت    

نهج  لشعب وصف انه اثرى   الشعوب .  افقار 
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يـــقــتـــصـــر عـــلى ذلـك فــحـــسب
ــــا يـــــجب يــــنـــــصــــرف الى وا
حتـقيق إحـاطة شـاملـة لألضرار
والتـداعيات كافة احلـاصلة على
صعيد التـعامالت احلكومية مع
مـؤسسـات القـطاع اخلـاص وما
ب األشخاص الطبيعية نفسها
من خالل الـعـقود اجلـارية اثـناء
فـتـرة حـظـر التـجـوال بـإلـغاء أو
ـتـرتـبـة على تـعـديل الـتـزامـات ا
ــدين تــبــعـاً لــكــونــهـا مــرهــقـة ا
ومجحفة وغير عادلة استرشاداً
ـدني ـا ذهب الــيه الــقـانــون ا

عدل. رقم  40لسنة  1951ا
إن مــقــتــضى احلــال يــتـطــلب –
ثال  –إعادة النظر على سبيل ا
ــــكــــائن بــــبــــدالت االيــــجــــار وا
عدات وضريبة الدخل أو أي وا
ضريـبـة أخـرى لم يتـحـقق ايراد
مـــالي لــلـــمــكــلف بـــهــا  وكــذلك
احلــال بــالــنـــســبــة لــلــغــرامــات
ـــوانئ واجــــور األرضـــيـــة فـي ا
الـذي حــال حـظـر الـتـجـوال دون
ــســتـورد نــقـلــهــا الى مــخـازن ا
ـــــوجـــــبـــــات وغـــــيـــــرهــــــا من ا
وااللتـزامات الـناشئـة عن الـعقد

أو القانون.
إن مـا تــقــدم يــشــكل مــعــاجلـات
عـامة لـتـفاصـيل تـداعيـات حـظر
اجلـوال وآثاره عـلى الصـعيدين
االجــــتـــمــــاعي واالقـــتــــصـــادي
ويلـبي مطـالب الـشعب الـعراقي

كفولة بالدستور والقانون. ا
{ نقيب احملام

الــذي يـتـبـنّـاهــا بـحـيث تـصـبح
قيمه.
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وتـعتـبر وسـائل الـقوة الـناعـمة
جـــزءًا من احلـــرب الـــوقـــائـــيـــة
لـلـدفـاع أو احلـرب االسـتـبـاقـية
بـــالـــهـــجـــوم ولــــكن بـــوســـائل
غــامـضــة ومــلــتــبـســة مــثــلــمـا
اســتــخــدمت »داعش «وســائل
الـقوة النـاعمة بـصفتـها مرادفة
ــكن ــعــنى  لإلرهــاب بــهــذا ا
اســتـــكــمــال اإلرهــاب بـــالــعــمل
اإلعـالمي وبـــــوســــائـل الــــقــــوة
الـنــاعـمـة وقــد يـكـون اإلعالمي
شـــريـــكــا لإلرهـــابي وكالهـــمــا
يــســعى وراء اآلخــر فــهــذا هـو
اجملــال احلـــيـــوي الســـتـــخــدام
الـقـوة الـناعـمـة وأحـيانـاً يـقوم
ـهني بـنـشـر ما اإلعالمي غـيـر ا
يـــفـــيـــد اإلرهـــابي عـــلى نـــحـــو
سـاذج خـصوصـاً إذا كان يـريد
السبق والتميّز في نشر اخلبر.
ـــــفــــــكـــــر وإذا كــــــانت رؤيــــــة ا
الــبـــروسي كالوزفـــيـــتــز من أن
احلـرب هي امــتـداد لـلــسـيـاسـة
بـوسـائل عـنـفـيـة لـلـوصـول إلى
األهــداف فـــيـــمــكـن الــقـــول من
زاويـــة مــــعـــاكـــســـة أن احلـــرب
الـنـاعـمة  قـد تـكـون أكثـر خـطراً
وإيالمـــاً مـن احلـــروب ذاتـــهـــا
الســــيّـــــمـــــا إذا كـــــانـت إحــــدى
وسـائلـهـا الـعلـوم الـبـيولـوجـية
ودليلنـا أن كورونا ما زال يفتك
اليـ من الـبشـر دون رحـمة با
في حــــ تــــتـــبــــادل اجلــــهـــات
تنفذة االتهامات فيما بينها. ا
{ باحث ومفكر عربي

ومنـطقـتهـا من األمة كـمصـر مثال
او اليـابـان أو بـولنـدا عـلى عكس
األمـة الـتي تـتـكـون مـن مـجـمـوعة
من الـــشــعــوب ذوي الـــقــومــيــات
واألديــان والـعــرقـيــات اخملـتــلـفـة
وهــذه األ لـيـس بـالــضـرورة أن
ـســاحـة غــفـيـرة تــكـون واســعـة ا
الــســـكــان عـــالــيــة الـــتــأثـــيــر في
منطقتهـا واألمثلة كثيرة فالعراق
أمـة لـتنـوع نـسـيج سكـانه قـومـيا
مــابـ عـربي وكــردي وتـركـمـاني
واشـــــوري ويـــــتـــــعـــــدى ذلك إلى
االخـتالف الـديـني بـ شـعـبه اي
ـسـيحي ـسـلم وا الـعـراق لنـرى ا
وااليـــزيــدي والــصـــابــئي وحــتى
الـــيــهـــودي ويــزيـــد ذلك تـــشــظي
الـــديــــانه هـــنـــا في الـــعـــراق إلى
مـــذاهب وطــــوائف وحــــتى فـــرق
واليــتـوقف احلـال عــلى هـذا ابـدا
بل تعداه إلى العـرقية أو الساللة
اي أصول سكـانه واحلديث يبقى
لـــلــــعـــراق فــــنـــرى االخــــتالفـــات
اجلسـمـانيـة من طـول قامـة ولون
الـبشرة والـعيون ونـوعية الـشعر
وحـتى السلـوك والتـصرف النراه
م حـــدا بل إن هـــنـــاك اخـــتالفــات
واضــــحـــة طــــرأت عــــلـى أصـــول
الـســكـان مـابـ مــنـطـقـة وأخـرى
وهــذا الـكالم يـنــسـحب عـلى دول
أخــرى وجب تــسـمــيـتــهـا بــاألمـة
بـعيـدا عن الـنظـر حلـجم سـكانـها
وامــتـداد مــسـاحـتــهـا فــالـواليـات

متغافال جوانب أخرى أن سلمنا
بـدأ وهـو تفـسـيـر خاطئ بـهـذا ا

المحال
فــهل الــدولــة هي األمــة ام األمــة
هي الـــدولـــة في كال احلـــالـــتــ
اجلــــواب البـــد أن يــــأتـي بــــعـــد
ـصطلح لنكون تفسير هذين ا
قـادرين في حتــلـيل ذلك فـالـدولـة
هي تلك األرض التي يقوم عليها
السـكـان من نسـيج واحـد قومـيا
وعرقيـا ودينـيا ويـنظم شـوؤنها
وتــســيـــر أمــورهــا ذلك الــنــظــام
ـخـتـلف مـسـمـيـاته الـسـيـاسي 
ويخضع شعب تلك الدولة كامال
لنـفس الـقـانون الـذي يـسري في
ذلك التـوقـيت وليس بـالـضرورة
أن تــكـون الـدولـة صـغـيـرة حـتى
تــكـون ظل األمــة فـعــلى الــعـكس
هـنـاك دوال أكـبـر مـسـاحـة وأكـثر
شعبا واعلى تأثيرا في محيطها

الـكـثـيـر مـنـا اليـفـرق بـ مـفـهـوم
عـنى أنه يساوي األمة والـدولة 
بـ مصطـلح الدولـة واألمة وهذا
يز خطـأ كبيـر ويصبح عنـدما ال
الــبـعض من فــقـهــاء الـسـيــاسـيـة

... سمي والقانون ب هذين ا
وجـرت الــعــادة أن األمـة هي إرث
تـاريـخـي أو مـصـطـلح قـد ذهب
مع تــــفـــــكك تـــــلك األ كـــــاالمــــة
اإلسالمـية واألمـة العـربيـة واألمة
الــفــرنـــســيـــة مع مــراعـــاة ســبب
وعــقـيــدة قــيـامــهــمـا ســواءا كـان
قـوميـا كـاالمة الـعربـيـة  أو دينـيا
كـاالمـة الـهــنـدوسـيـة أو عـقـائـديـا
ـانـية أو حـتى عـسكـريا كالمة األ

كاالمة اليابانية..
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وقـد يـذهب الــبـعض في تــفـسـيـر
مـــعــنى األمــة فــيــقــول انــهــا هــو
الكـيان الذي يـكبر الدولـة مساحة

لــســكــان اســبـانــيــا الــذين بــقـوا
مـحافظـ على أصـولهم العـرقية
الـعـربـيـة دون االحـتـفـاظ بـالـلـغـة
والـــديـن اإلسالمي يـــوم فـــتـــحت
األنــدلس وهـكــذا احلــال لـســكـان
الـبــيـرو فـي أمـريــكـا اجلــنـوبــيـة
حـــيث امــــســــوا يـــحــــتـــفــــظـــون
بـعـرقيـتـهم الـيابـانـيـة دون الدين
واللـغـة الـيـابـانـيـة وهـكـذا احلال
مع بـلـوش بـاكـسـتـان ومـسـتـيزو
الـبــرازيل واحــبــاش الـيــمن ومع
ذلك يــــبــــقـى بــــعض الــــســــكــــان
مــحـــتـــفـــظـــ بـــكل جـــوارحـــهم
وصــفـاتـهم الــقـومـيـة مــهـمـا كـان
ؤثر شديدا سـواءا كان طبيعيا ا
اوبــشــريــا خــصــوصــا ســيــاســة
الـدول كـمـا هـو احلـال لـرهـوجنـا
ــســلـمــ في  بـورمــا الـبــوذيـة ا
وامـــازيغ اجلـــزائــــر ومـــســـلـــمي
الـــبـــوســــنـــة في يـــوغــــسالفـــيـــا

السابقة... 
وبـعـد الـغـزوات واحلـروب هـنـاك
عــامل الـهـجــرة حـيث دكت أقـوام
حتــركت من مـكـان آلخــر لـتـحـدث
طـفـرة مـلـحـوظـة عـلى سـكـان تلك
الدولـة كـمـا هو حـال األفـارقة في
ـــانـــيـــا فـــرنـــســـا واألكـــراد في أ
والـطلـيـان في استـرالـيا والـعرب
في أمـريكا لـتكـون كل دول العالم
هي غير نقية لعروق أبنائها بعد
الـذي حــصل بل كل شــعـوب دول
العالم هي غيـر نقية وانتقلت من

ـسـاحـتـهـا ـتـحـدة األمـريـكـيـة  ا
الهـائلة الـتي تقرب ال  10مليون
كم مــربع وعـديــد سـكــانـهــا الـذي
وصل  400مــلــيـون مــواطن  هي
أمـة ألن سـكـانـهــا خـلـيط من عـدة
شــعــوب يــخــتــلــفــون في كل شئ
حـتى الـسـلـوك لـكـنـهم يـتـوحدون
حتت عــنــوان الــوطــنــيــة والـوالء
لـلـوطن وهـنـاك أ صـغـيـرة جدا
ـــســاحـــة والــســـكــان مـن حــيث ا
اكتسبت صـفة األمة فهذه رواندة
احملـــشـــورة في قـــلـب أفـــريـــقـــيــا
ــسـاحــة التــزيــد عن 27الف كم
مـربع وعـدد سـكــانـهـا اليـزيـد عن
12ملـيون إذ  يتـشكـل شعبـها من
قــومــيــتي الــهــوتــو والــتــوتــسي

وهناك الكثير من هذا القبيل.
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مـالذي جـعل بعض الـدول حتافظ
على خصوصيات شعوبها لتبقى
دولة أصـيلة في حـ تلونت دول

.... أخرى حتى امست أ
لعل في مقدمة هذه األسباب التي
عصفت بـكيان الدولـة ونقلها إلى
أمة هـي احلروب والغـزوات التي
حـــــصــــلـت في الــــتـــــاريخ وهــــذا
مـانالحــظه في اخـتالف الـعـرقـيـة
الـتي تـبــقى اصـوال لــسـكـان هـذه
األمة دون سـائر الـعوامل األخرى
ليكون الزمن والظروف الطبيعية
والـبـشـريـة كفـيـلـة لـتـغـيـرهـا مثل
الــلـغـة والــديـانـة كــمـا هـو احلـال
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الديوانية

حالـة الدولة إلى حـال األمة اللهم
اال اسـتـثـنـاءات بـسـيـطـة خـرجت
عن هذا التوصيف بسبب عزلتها
طبيـعا وصـعوبة الـوصول إلـيها
لـتـحافظ عـلى كـيانـهـا دولة نـقـية
علقة فوق كما هو حال النـيبال ا
جبال الـهماليا واليابـان البحرية
كما أن للـعامل السياسي دور في
بـقـاء شـعـوب بـعض الـدول نـقـية
كما فعلـها هتلر الذي عزل االرين
ــانــيــا دون اخـــتالط قــبــيل فـي أ
ــيـة الـثــانـيـة أو قـد احلــرب الـعـا
يـكون اقتـصادي فـيعزف الـسكان
دون الـوصول الـيه كـمـا هـو حال
البورغواي في أمريكا اجلنوبية
ـؤكــد أن الـعـالم في تـطـور ومن ا
هــــائل حــــتى حتـــول إلـى قـــريـــة
صغيرة وأول تـباشير هذا احلال
واصالت هو تقدم طرق النقل وا
ـاليــــ من الـــــتي آمــــنـت نــــقل ا

الناس ب منطقة وأخرى
بـقى ان نـعـرف أن كل دول الـعالم
إلى زوال بـعـد أن تـشـيخ بـعـد أن
تصل إلى مـرحلة األمـة حيث هذا
الــتـنـوع يـعـجل بــسـقـوطـهـا كـمـا
االحتـاد الـســوفـيـتـي الـسـابق أو
يوغـوسالفيا ولـنراقب أ أخرى
في طــــريـــقــــهـــا إلـى الـــتــــشـــظي
واالنــهــيـار كــمــا تــركــيــا وإيـران

وأمريكا
وهـــــــــذا مــــــــــاجـــــــــاء بـه عــــــــــلم

اجليوبواتيك.
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ساعدتهـا على التخفيف خصـصت مؤسسة التـحالف الدولي حلماية الـتراث في مناطق النزاع (ألِف) تـمويالً طارئًا للتـراث الثقافي واجملتمـعات احمليطة في منـاطق النزاع وما بعد الـنزاع 
كتبـات ومواقع ثقافـية وتراثيـة أخرى في جميع أنحـاء العالم. فأدى هـذا اإلغالق في الكثير ـتاحف وا من وطـأة جائحة كوفيد-19. وقد أدى انـتشار جائـحة كوفيد- 19بالفعل إلى إغالق ا
ـهنـدس ـؤسسـات واجلمـعيـات الـثقـافيـة باإلضـافة إلى اخلـبراء وا ـواقع مصـادر توظـيف مهـمة لـلـمشـغلـ احمللـي وا من احلاالت إلى تـعـليق أعـمال إعـادة تأهـيل مهـمة. إذ تـمـثل هذه ا
ـالي الذي  شـروع العـمل فـيه مؤخـراً. أما في ـثال شـركـاء مؤسـسة ألِف عـلى تـعلـيق أعمـال مـشروع إعـادة تأهـيل مـدفن أسكـيا في جـاو  والـبنـائ واحلـرفـي واضـطر عـلى سـبيل ا
ـؤسسـة استجـابةً منـها لهـذه األزمة مظـروفاً بقـيمة مـليون دوالر أفغانـستان فـكانت أعمـال ترميم قـبة سـتوبا الـبوذية في شـيواكي قد بـدأت للتـو عندمـا طُلب من الـعمال تـعليـقها. وقـد خصصت ا
علومات وبرامج التعـلّم عبر اإلنترنت بغية سد ؤسسة عالوة على ذلك نفقات اكـتساب تكنولوجيـا ا شغل احمللي وتـكاليف عملياتهم وصحـتهم وموظفيهم. وستغـطي ا أمـريكي لتسديد نفقـات ا
ـؤسسة ألِف فـاليري ديـر التنـفيذي  ُـدرة للدخل. وقـال ا ـشروعات ا ـستقـبل. أضف أنّها سـتدعم مـشروعات احلـماية الـوقائيـة التراثـية الـطارئة وا الفجـوة الرقـمية وبـناء القـدرة على الصـمود في ا
فريالنـد في هذا الصدد يـعني العمل على حـماية التـراث الثقافي في منـاطق النزاع العـمل مع اجملتمعات احملـلية ومن أجلـها. إذ ثمة خلف كل مـعلم وفي كل موقع نسـاء ورجال يرزحون حتت وطأة
صاحلة عندما يح الوقت شترك الرامي إلى حماية التراث وتعزيز التنمية وا تفشي اجلائحة. وقد أنُشئ هذا الـصندوق االستثنائي بغية مساعدتهم على جتاوز هذه احملنة وحتضيرهم الستئناف عملـنا ا

لذلك). وقد  تأسيس مؤسسة التحالف الدولي حلماية التراث في مناطق النزاع (ألِف) في كانون األول  2016 في أبو ظبي إثر الدمار الهائل الذي حلق بالتراث الثقافي في الشرق األوسط.

رسالة أبو ظبي
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الطابع اجلمالي والفني سمة لكل نص أدبي 

كـــــان والزال
مــــــــــــــــوضـع
إهــــــتــــــمـــــام
اخملــتـــصــ
ومن توافرت
لديهم خلفية
ثـــــقـــــافـــــيــــة
ـــســــتـــوي
يــؤهـلـهم من
فـهم أغراض
الفلـسفة فأن
الــــــــــــــــــنـص
األدبي لــيس
بــالــضــرورة
أن يــــــكــــــون
مـــــــــحـــــــــدداً
ـــســــتـــوي
مـــــعــــــ من
الـفـهم وهذا
يـــــــــتـــــــــضح
بــشــكل جـلي
إذا مابـحثـنا

ــــــوضــــــوع مـن زاويــــــة الـــــــشــــــكل ا
ضمون في كال اجملال -الفلسفة وا
واألدب ــ ففي الوقت الذي يكاد يكون
ــضــمــون في الــشــكل مــلــتــصــقــاً بــا
النـصوص الـفلـسفـية حيـث أن الفاظ
هــذه الـنـصـوص ومــعـانـيـهــا مـعـبـره
ضمون الـفلسفي بشـكل مباشـر عن ا
حـيـث تـكـون الــصـور الـذهـنــيـة الـتي
تـثيرهـا هذه الـنصوص صـور جامدة
يـعـتمـد فهـمـها وتـأويلـهـا وتفـسيـرها
ـتـلـقي فـأن بـ عـلي مـسـتـوي فــهم ا
ضـمـون في الـنص األدبي الـشكـل وا
مساحه كافية تسمح بتكوين مختلف
الــصــور الــذهــنــيــة وإيــصــالــهــا الي
ـتـلـقي من خالل االسـالـيب الـرمـزية ا
والتـصويـرية يـساعـد علي ذلك تـنوع
الــــنــــشـــاط األدبي شــــعـــراً ونــــثـــراً
وروايـــة.. الخ وبـــذلـك نـــصل الي أن

ـفكـرون من خاللـها مـحـاوالت أراد ا
ـا الـوصـول الي تـفــسـيـرات دقـيـقـة 

يكتنف العالم من اشكاليات.
t UJý«Ë »œô«

أمـــا االدب بـــكل أشـــكـــالهِ فـــلم يـــكن
تــسـاؤالً كـمــا في الـفــلـســفـة بل كـان
ـا تـعـبـيـراً عـن إحـسـاس اإلنـسـان 
حـــوله مـن األشـــيـــاء وعن شـــعـــوره
وعـــــــــــــاطـــــــــــــفــــــــــــتــه وأحــــــــــــزانـه
وأفـراحه..الخ..والـشـكل األدبي ليس
بــالـضــرورة يــتــجه نــحــو تــفــســيـر
إشــكـالـيـة أو حتـلـيل ظـاهـرة بل هـو
فـي أغــــلـب مــــضـــــامـــــيــــنـه صــــورة
أو نـسج خيـال أو تعـبير عن لـلواقع
رؤيـــــة.ومن ذلك يـــــتــــضـح لــــنــــا ان
الـــــفــــلــــســـــفــــة تــــفـــــســــيــــر واألدب
والفلـسفة تـتدخل في تـفسير تـعبيـر
سارات الظاهـرة األدبية وتكـتشف ا
ـوجـبــهـا والــعـوامل الــتي تــسـيــر 
بل إن كل ظـاهرة أدبية ؤثـرة فيها ا
إذا مـادققـنا فـي أصول نـشأتـها البد
أن تـستند الي خـلفيـة فلسفـية تمثل
اإلطـــار الــعــام الـــذي يــعـــطي لــهــذهِ
الـــظــاهـــره إجتــاهـــهـــا اخلــاص في
ـواقف مـعـاجلـة شـتي الـقـضـايـا وا
ــكن لــلـصــيــاغـة األدبــيـة اال أن فال
تـنــطــلق مـن رؤيـة فــكــريــة مــعــيــنـة
تـــســتـــنـــد الـــيــهـــا تـــمــثـل األســاس
الــفــلــســفي الــذي تــقــوم عــلــيه تــلك

الصياغة.
وإذا مـانـظرنـا مـن زاوية األدب فـمن
ــؤكـد أنه يـعـبــر من خالل وسـائـله ا
ـعــروفـة عن فــلـســفـة تــتـجـه نـحـو ا
غايـات إنـسـانـية مـخـتـلفـة قـد يـكون
قدور الفلسفة أن تعبر عنها ليس 
بــذات الــبــســاطــة وســهــولــة الـفــهم
واإلنتشـار التي تتوفـر في الصياغه
ا لـديهـا من مرونه وقدره األدبـية 
عـلي نـقل وتركـيب الـصـور الذهـنـية
اخملتـلفة وإذا كـانت الفلسـفة مجاالً
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الناصرية

إلجـل تـــكــويـن رؤيـــة واضــحـــة عن
الـعالقـة بـ الـفـلـسـفـة واألدب البـد
أن نـلـتـفت الي حقـيـقـة مهـمـة تـمثل
نـقـطـة انـطالق نـحـو إكـتـشـاف هذه
الـعالقــة وهي إن اإلنـسـان يـتـفـاعل
مـع واقـــــعـه من خـالل مـــــحــــــيـــــطه
اإلجتماعي وبيئته وخواص الفترة
الـــزمـــنـــيـــة الـــتي يـــعـــيـش فـــيـــهــا
عرفية الـتي يتقوم بها ساحـة ا وا
فــهـــمه لــواقـــعه..الخ من الـــعــوامل
األخــري... وهــذا الــتــفــاعل يــجــعل
اإلنــســـان مــتــأثــراً ومــؤثــراً بــفــعل
ــعــطــيــات ــدركــات الــعــقــلــيــة وا ا
ا تثيره مواقف احلياة احلسية و
اخملـــتـــلـــفـــة من شـــعــور وجـــداني
وحــاصـل هــذا الـــتــفــاعـل مــاجنــدهُ
الــيـوم من إرث فـكـري هــائل بـلـغـته
اإلنــــســــانــــيــــة في شــــتي جــــوانب

عرفه. ا
وبـناءاً عـلي مـاتـقـدم فـأن الـفـلـسـفة
واألدب والـــــفـن والـــــعـــــلم..الـخ من
ــا مـــجــاالت الـــفــكـــر اإلنــســـاني إ
تـصـدر عن ذلك الـتـفـاعل وإذا أردنا
أن نــقف عـلي طـبـيـعـة الـعالقـة بـ
األدب والــفـلـسـفــة البـد من اإلشـارة

:ــ إجماالً إلي وظيفة كل من اجملال
الـفـلسـفـة بـدأت تـسـاؤالً وتأمال في
طـبـائع األشـيـاء وبـحـثـاً عـن أجـوبة
لـظـواهر وحـوادث واجهت اإلنـسان
ومحـاوالت ربط األسـبـاب بالـنـتائج
حــتي اذا وصل إلي قــنــاعه أطــمـئن
وراح يــــبـــحـث في ظـــاهــــرة أخـــري
وهـكــذا نـشـأت الـفـلــسـفـة وإتـسـعت
وتفـرعت نظريـات ومدارس وبحوث
الإنـتـهـاء لــهـا والـفـلـسـفـة بـعـد ذلك
موقف عـقلي إزاء تـفسـيرات مـعيـنة
أو نـــظــــريـــات كــــانت مــــحل جـــدال
ونــقـــاش. وهي تــفــســـيــر وحتــلــيل
لإلشـكــالـيــات الـتي مــرت في حـيـاة
اإلنـسـانيـة..وهي كـذلك تمـثل اإلطار
بدئي لـلقوان عـرفي واالساس ا ا
والـنـظم الــسـيـاسـيـة واإلجـتـمـاعـيـة
واإلقـــتـــصــاديـــة...الخ وبـــهـــذا فــأن
الفلسفة كانت والزالت ميداناً عقلياً
تـتــصـارع فـيـه الـنـظــريـات وتـزدحم
األفـكار في مـعركـة اسلحـتهـا الدليل
واإلســتـــنــتــاج ومـــقــارعـــة احلــجــة
بــاحلـجــة فــتـقــوم نــظـريــة وتــسـقط
اخري وتظهر ثالثة وهذا هو تاريخ
الــفــلـســفــة بــ ايـديــنــا عــبـارة عن
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بـ الـفـلـسـفـة واألدب تـنـافذ وتـداخل
احتـتـويه من ألن الـظـاهـرة األدبـيـة 
أنــشــطــة فـــكــريــة تــصــبح جــزئــيــات
مـبـعـثـرة إذا لم تـكن مـحـكـومـة بـإطار
يـحدد إجتـاهـهـا وأغراضـهـا ويـضفي
ـمـيز وذلك علـيـهـا طابـعـهـا الـفكـري ا
اإلطـار هو الفـلسفة الـتي تقوم عـليها
تـلك الظـاهرة وكـذلك الـفلـسفـة فأنـها
تـبقي كـتـلة فـكـرية جـامـده حكـراً علي
أصــــحـــابـــهـــا مـــالم جتـــد الـــوســـائل
واألدوات التـي تخـرجـها من قـمـقمـها
اخلـــاص الي فــضـــاءات أوسع وهــذه
الـوسائل هـي الصـيـاغه األدبـيـة التي
تبرز األفكار الفلسفية وتقدمها بشكل
تلقي أطباق شهية تستهوي ذائقة ا
ثال لفلـسفة الشك عند وعلي سبـيل ا
ديـكـارت مـقوالت ومـفـاهـيم قـد اليـقدم
عــلـي اخلـوض فــيــهــا اآل اخملــتــصـ

ومــــــــــــــــن
لــــــديــــــهم
إهـــتـــمـــام
بــــــــهـــــــذه
اجلــوانب
ـعــرفـيـة ا
بـــيــــنـــمـــا
جنــــــــــــــــد
تـسـاؤالت
أيلـيا أبي
مـــــــــاضي
وشــكــوكه
قــــــــــــــــــــــد
تـغــلــغـلت
الي فـــكـــر
كـــــل مـــــن
قــــــــــــــــــــرأ
أشـــعـــاره

دون
شروح أو
تعقيد في
األلـــــفــــاظ
حـيث يظـهـر لنـا إن الـصيـاغه األدبـية
من خالل إشــعــار إيــلـيــا أبي مــاضي
كـانت أكـثـر قـدره عـلي الـتـعـبـيـر وفي
نـفس الوقت فأن هـذه الصيـاغة كانت
محكـومة بطابع فلسـفي أضفي عليها

صبغتها اخلاصة.
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 إن الــطــابع اجلــمـــالي والــفــني كــان
والزال ســـمه مالزمـــة لـــكل نص أدبي
ـقـومـات التي وهـذهِ الـسـمه من أهم ا
تضفي علـيه صفة اإلبداع وإذا أردنا
للنص األدبي أن يعـبر عن األسئلة أو
قدور أن يقوم األفكار الفلـسفية هل 
ـهـمـة دون أن يـفـقـد جـمـالـيته بـهذهِ ا
وفنـيـته ? ولإلجـابه علي ذلك البـد لـنا
من إستقراء بـعض النصوص األدبية
التي عـاجلت جـوانب فلـسـفيـة وعدت
فــيــمــا بـــعــد -أدبــاً فــلــســفــيــاً ــ ومن

الــنــصــوص الــشــعـريــة ألبي الــعال
عري وعمر اخلـيام وغيرهم فهذهِ ا
النصوص مع معاجلاتها الفلسفية
اال إنـــهـــا لم تــفـــقـــد جــمـــالـــيــتـــهــا
وهـذا يــعـتـمـد بـاإلسـاس وفـنــيـتـهـا
عـلي إبداع األديب شـاعراً أو قـاصاً
ومــقــدار تـفــاعــله مع الـفــكــرة الـتي
يـريد أيـصـالهـا فـقد تـبـدو األسئـلة
عتاده جامدة الفلسفية في لغتها ا
اال أن الــصــيــاغه األدبــيــة لــهــا هـو
الذي يـكسبها طـابعاً جمالـياً وفنياً
كــمـا هـو واضح عـنــدمـا نـرجع الي
وبـهذا فأن نـصوص تر اثـنا األدبي
الــطــابع الــفــلــسـفـي لـلــنص األدبي
اليـفـقــده جـمـالـيــته ألنه ولـد ونـشـأ
وتــمــازجت فـــكــرته مــنـــذ الــبــدايــة
فــلـسـفــةً وأدبـاً ولــيس هـو حتــمـيل
الــنص األدبـي أفــكـــاراً أو أســئـــلــة
فلسفية في وقت متخلف عن حلظة
حـــيـث أن الـــنص األدبي كـــتـــابــــته
ـضـمـون فـكرة عـنـدمـا يُـكـتب كـان ا
جالت في ذهن األديب وعند حولها
الي الفاظ أكتسبت شكالً فأصبحت
شـكالً ومــضـمـونـاً وعــنـدمـا تـكـون
الــفــكــرة فــلــسـفــيــة فــأنــهــا تـشــغل
مـــضـــمــون الـــنص األدبـي بــدالً من
ستخدمة عتادة ا األفكار األخري ا
في األغـــراض األدبــــيـــة الــــعـــامـــة.
ومـهمـا كان من عالقـة ب الـفلـسفة
واألدب فـأنــنـا البـد أن نـعـتـرف بـأن
الـفـلـسـفـة عـاجلت وتـعـالج قـضـايـا
حـاســمــة في حـــــــيــاة األنـســانــيـة
بــيــنــمــا األدب يـبــقي تــرفــاً فــكــريـاً
مـهمـتهُ التعـبيـر عن حياة الـشعوب
وتــبـقي الــفـلــســفـة أبــعـد غــايـة من
األدب ويـــبــقي األثـــنـــان مع بــقـــيــة
ـعـرفـة اإلنـسـانـيـة نـوافـذ جـوانب ا
اســـاســــــيه يـــطل مـــنـــهـــا الـــفـــكــر
االنـسـاني عـلـى إشـكـالـيـات احلـياة

اخملتلفة.

الـشـعـريـة أو جديـدنـا في الـشـعر 
تـعـة ولألمانـة كان كانت سـهـرة 
مـعـنـا الــشـاعـر ريـاض الــنـعـمـاني
الـــذي يــقــيـم هــنــاك والـــذي رافــقه
لـــســنـــوات طـــويـــلــة  قـــرأنـــا انــا
والركـابي جـديدنـا الـشعـري وح
انتهـينا كان بنـا حماس ألن نعرف
رأي الـنواب بـالقـصائد إال أنه راح
يـحـدثـنا عن عالقـة الـلـون بالـشـعر
حاضرة قـيمة جدا وكانت أشـبه 
ا ا فـيها من وعي شـعري عال ر
اســتـــمــده أو خــبـــره من جتــربــته
كـفـنان تـشـكيـلي اذا مـا عرفـنـا بأن
االســتـاذ  مــظــفــر هــو أحــد أركـان
جــمـــاعــة االنــطــبــاعــيــ وهي من
اجلـمـاعـات الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـية
أسسـهـا الفـنـان التـشـكيـلي الـرائد
الـــراحـل حـــافظ الــــدروبي والـــذي
يطـلق عـلـيه النـواب كـلـمة مـعـلمي
لالن.وعذرا إذ لم تسـعفني الذاكرة
بـاسـتـدعـاء وقـائع كـثـيـرة السـيـمـا
تـلك الــتي عــشــتـهــا مــعه عن قـرب
أثـــنـــاء مــــرافـــقـــتي لـه في زيـــارته

لبغداد مايس 2011.
هــذا مـااخـبــرنـا به الـشــاعـر كـاظم
غــيـالن هـــو يــتـــحـــدث عن مـــوقف

جمعه بالنواب.
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بغداد

كـتـبـت الـقـصــيـدة عـام 1956
وأكملها عام 1958

فتعـود قصة الـقصـيدة مبـنيّة
عـلى قصـة واقعيـة ملخـصها
أن مظـفراً إلـتـقى إمرأة شـابة
من جنـوب الـعـراق  في عـربة
الــدرجـــة الــثــالــثــة من قــطــار
ّـــا الــــبــــصـــرة - بــــغــــداد. و 
إسـتــفـسـرَ عن سـبـب بـكـائـهـا
حــ مـرورهم أحــدى الـقُـرى
قـــريــة أم شـــامـــات حَـــكَتْ له
قـصة حـبِّهـا التي لم تـرَ النور
وأنــــتـــهت بــــهـــروب الــــبـــنت
الشـابـة من بيت أهـلـها.  بـعد
ان تـتـطورت الـعالقـة بـينـهـما
ورفــقـا لــلـتــقـالــيـد و االعـراف
العشائرية قرر اهلها قتلها .
مــظـفــر  بــالــرغم مـن شـهــرته
الـواسعة كـانت حياة بـسيطة
وفق مـا يــخـبـرنــا به صـديـقه

األديب كاظم غيالن
وجود لدى النواب   عن حزن ا

ـا احلـزن لـيس احلـزن أن نـحـزن.. ا
أن النـحــزن) هـذا مــا قـاله مــظـفـر في
مــقــدمــة وضـعــهــا لــواحــدة من أبـرز
قـصـائـده العـامـيـة واسـمـهـا ( حـجام

البريس ) . 
مـظـفر يـكـتب ما يـراه ويـحسه حـتـما
كأي إنسان فـكيف به شاعرا كبيرا ?
ــؤكــد أو الـــبــديــهـي أن يــتــسع مـن ا
احلـــزن في داخـــله ويـــأخـــذ مـــديــات
واســــعـــــة الســـــيــــمـــــا وأن االحــــزان
واالنكسارات قد عـصفت بحياته منذ
وقت مـــبــكــر إذ اخــذت مـــنه هــمــومه

وانشغاالته السياسية الكثير.
قـد يـظن الـقـار لـلـسـيـرة ان بـطـلـهـا
بعـيد عن احلب كـرس نـفسه وشـعره
لــلــوطن والــســيــاســة ولــكن لــلــحب
نـــصــــيب األســــد من قــــلب الــــنـــواب
وشـعــره أيـضـا.. بـدايــة من صـاحـبـة
الـسـيـارة الـزغـيـرة الـتي الـتـقاهـا في
شارع مـزدحم وتمـنى لـو كان مـنديال
لـــيــمــسـح قــطـــرات الــعـــرق من عــلى
وجهها - كمـا يحكي بنفسه - مرورا
بـكـثـيـرات غـيـرهـا دون أن يـنـجح في
الـزواج بــواحـدة مــنـهـم.. وهـو الـذي
يــصــرح بـأنه لــيس نــادمـا عــلى عـدم

زواجه نــاســبــا ذلك الي الــضــرورات
الــشـــعــريــة فــهــو يــرى ان الــشــاعــر
يــحــتـاج إلـى فـراغ هــائل ولــيس الي

صخب..
رأي يـخـالـفه فـيه كـثـيـر من الـشـعراء

تزوج والشاعرات. ا
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وبـالـرغم من عـدم زواجه فـقـد حـظي
الــنــواب بــولـد يــؤدي حق االب عــلى
أوالده ولـــكــــنه لــــيس ابـــنـه انه من
مــعـــجــبـــيه وهــو شـــاب ســوري في
أواخر العشرينات من عمره تطورت
عالقة اإلعـجاب بالـشاعـر الكـبير إلى
ـشاركة فـي السكن صداقـة انتـهت با

واالهتمام باحتياجاته.
مـواقف كــثـيـرة جــمـعـتــنـا وال مـجـال
ساحة ا التتسع ا لسردها كلها فلر
ا بعـضها خاصة لها  لـكن أتذكر ر
تلك الـتي تتعلق بالـشعر  ففي إحدى
ـعتـاد علـيـها لـدمـشق ايام زيـاراتي ا

كان مقيما بها
ــصـــادفــة كــان الـــصــديق وحلـــسن ا
الشـاعر العراقي كـامل الركابي قادما
لـها من الـسـويد حـيث منـفـاه فدعـانا
األســتــاذ مـظــفــر لـســهــرة في شــقـته
بــأحــدى احــيـاء دمــشق إال أنـه طـلب
مـني أن تـكـون مـعـنــا اخـر كـتـابـاتـنـا

مظفر النواب يتلقى مساعدة احد اقاربه

مظفر النواب

وبنظر عيني العميته 
قـلي مايتـدار رجمي وانت امي وذاك

حزبي 
الواني ومالويته  وعز ابوي ا
قلي مااهدم حزب بيدي بنيته

ـصنـفة في حـياة حـافلـة باألحـداث ا
خانة الكوميديا السوداء

تــلك هي حــيـاة الـهــارب من  تـنــفـيـذ
ـــؤبــد  امـــضــاهــا حـــكم الــســـجن ا
مـتـخـفـيـا عن األنـظـار بـ الـفالحـ

والبسطاء في بغداد واالهوار..
ولكـن انقـلـبت االية فـجـأة مع صدور
ــعـــارضـــ عــام 1969 عـــفـــو عن ا
وعاد مـظفـر لوظـيفـته احلكـومية في
الــتــعــلــيم وبــدأت احلــيــاة تـلــ له
وتنفتح ابواب الـدنيا بأسرها أمامه
فــيــتـنــقل بــ عــدة عـواصم عــربــيـة

واوروبية..
ولـكن سـرعـان مـا عـادت مـشـاكـسات
مـــظـــفــر وقـــصـــائــده لـــتـــوقع به في
ـشكالت فـبـعـد ان حـاز على رضى ا

نسبي من االنظمة القمعية
جــــاءت قـــصـــيـــدة الـــقـــدس عـــروس
عــروبـتــكم لــتــســبب بــدايـة مــرحــلـة
ـنـوعا جـديدة من حـيـاته فـأصبح 
في معظم ارجاء الوطن العربي

وانــتــشــرت انــتــشــارا جــمــاهــيــريــا
واسـعـا بـالرغم مـن محـتـواهـا الذي
وردت فـيه ألـفاظ تـخدش احلـياء اال
انـها انـتـشـرت لـلجـرأة في مـهـاجـمة
وانـتقاد االنـظمة العـربية بعـد نكسة

. فلسط
ـوقـف الثـقـافي كان الـغـضـب سيـد ا
عـلى الـسـاحـة الـعـربـيـة بـعـد نـكـسـة
فــلــســطــ ولــكن ســرعــان مـا خــيم
احلزن عـلى كل شي حولـنا بدءا من
األدب والقـصـائـد وانـتـهـاء بـاحلـياة
اليومية البسيطة وذلك احد اسباب
انـتـشـار قصـائـد مـظـفر والـتـصـاقـها
بـالتـراث الثقـافي العـراقي والعربي
فـقد انـتـشـرت عـدة اغـانـي بـأصوات
كـبار مـطربي الـعراق كـانت كلـماتـها
في األصل قصائد شـعبية من ديوان

النواب.
كــأغـــنــيــة الــريل وحـــمــد غــنى هــذه
الـقــصـيــدة (الــفـنــان الــيـاس خــضـر

وأحلان الراحل طالب القرغولي )

ديكارت ايليا ابو ماضي

تـرك الـنـفق مــفـتـوحـا لــيـسـاعـد في
تهريب سجناء آخرين. 

Â«bŽù«Ë …¡«d³ في السجن «

اسـتوحى النـواب أفكارا وتـفاصيل
دقيـقـة انـعكـست في نـتاجه األدبي
ـبـنيـة على مـسـرحيـة أبو سـيـكو ا
شـخص قـابـله فـي الـسـجن  يـتـكـلم
وهـو مـغمض الـعـيـن حتت تـأثـير
ـــواد اخملــــدرة وجتــــري أحـــداث ا
ــة ـــســرحـــيــة في بـــغــداد الـــقــد ا
ـثـلــون حـيــاة الـنـاس وأبـطــالـهــا 

البسطاء. 
هـذه قــصـيـدة احـكـمـت عـلى مـظـفـر
ساعي باالعدام ولكن بـعد تتدخل ا
احلــــمــــيـــدة  تــــخــــفـــيـف احلـــكم
وحتـويــلـة الى ســجن مــؤبـد وهـذه
القصيدة ساعدت مئات من سجناء
شـيـوعــ بـعــدم اعالن الـبـراءة عن

احلزب الشوعي
وفي الـسجن أيـضـا كانت قـصـيدة
ــــثـــابـــة قــــانـــون فـــوق الـــبـــراءة 
الــقـانــون إذ انــتـشــرت الــقـصــيـدة
بـسـرعـة وذاع صــيـتـهـا فـقـد كـانت
قـصيـدة عـامـيـة كتـبـهـا من جـزئ

االول عـن لـــــســــــان االم وجـــــزء
الــثــاني عن لــسـان االخت
التي تتبرأ من اخيها. 

  …¡«d³ « …bOB

تــــدري يـــابـــني بـــكل
بـراءة كل شـهـيـد من
الشعب ينعاد دفنه 
وخــلـي ايــدك عـــلى
شــيــبي واحــلف
بـــــــطـــــــاهـــــــر

حليبي 
كـــــطــــرة
كــــطــــرة

ــنـــافي صــقل بـــ الــســجـــون وا
مـظفـر عبـداجمليـد الـنواب مـواهبه
األدبــــــيــــــة واطـالعه اإلنــــــســــــاني
ـكتـبة الـعراقـية والـثقـافي ليـترك ا
ؤلفات ودوواين والعـربية غنـية 
شـــعــريـــة امـــتــزجـت قــصـــائـــدهــا
بـالـتـراث الـشــعـبي الـعـراقي فـمن
هـو مــظـفــر الـنـواب وهـل شـهـرته
بسبب نشـاطه السياسي أم قصته

الدرامية أم موهبته الشعرية! 
ولـد الـنـواب ألســرة ارسـتـقـراطـيـة
عام  1934في مدينة بغداد وبدت
ـوهــبـة الـشـعـريـة في وقت عـلـيه ا
مـبــكـر من عـمـره واخــتـبـر مـدرس
ـرحـلـة اإلبــتـدائـيـة قـدرة الـنـواب ا
عــــلى  نــــظم الــــشـــعــــر وسالمــــته
الـــعــروضــيـــة في الــصـف الــثــالث
اإلبـــــــتـــــــدائي وحـــــــ وصـل إلى
رحلة اإلعـدادية أصبح ينشر ما ا
جتــــود به قـــريــــحـــتـه في اجملالت
درسة احلـائطـية الـتي حترر فـي ا
ــنـزل كــنــشــاط ثـقــافي مـن قـبل وا

درسة. طالب ا
و مـــنــــذُ كـــان
طـــالـــبـــاً في
ـتـوسـطة ا
كـــــــــــــــــان
الــتـمـرد

رفيقـاً له  حيث وصل به االمر الى
درسـة للـمشـاركة في الهـروب من ا
ظـاهرات  وكـان لـوقوع بـيته في ا
الـــكـــرخ الـــتـي اصـــبـــحت مـــكـــانـــاً
ــظــاهــرات حــيث كــانت النـــطالق ا
اول مــشــاركـة لـه في وثـبــة كــانـون
 1948ضد معاهدة بورتسموث ...
ــسـار الـســيـاسـة الـتــحق مـظــفـر 
الـذي قــاده مـبــاشـرة إلى الــسـجن
مـــــرة تـــــلــــو مـــــرة إلـى درجــــة
أصـبـحت لـدى الـنـواب خـبرة
وقـدرة عـلى الهـروب ونـفذ
عـــدة مـــحـــاوالت هـــروب
مـنهـا الناجـحة ومـنها
الفاشلة ولكنها كلها
كانت مثيرة   آخرها
الــهـــروب عـــبـــر  نــفق

ســـري من ســـجـن احلـــلــة
جنوبي بغداد
وبـــــــــــعـــــــــــد
الــــهــــروب

نافي والسجون مظفر النواب ب ا
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أستطيع أن أعبر عن مدى صعوبة
ذلك. لـيـسـاعـدنـا اللـه".وأثنت األ
ــــــتــــــحـــــدة عــــــلـى الـــــتــــــعـــــاون ا
الـــفــلــســطــيــنـي-اإلســرائــيــلي في
التعامل مع عـدوى كورونا والذي
تـضـمن تـدريـبـا مشـتـركـا لـلـطواقم
الصحية وتزويد إسرائيل اجلانب
ـالبس ومــعـدات الــفــلــسـطــيــني 
واقــــيـــة.لــــكن خـالفــــا نـــشـب بـــ
اجلـانبـ إثر بـعد انـتشـار تقـارير
عن أن بعض العمال الفلسطيني
يـــقــيــمـــون في أمــاكن ســـكن غــيــر
إنـسانـية وانـتـشار لـقطـات فيـديو
لـشاب فـلسـطيـني مريض يـلقى به
عـبـر حـاجـز حـدودي إلى األراضي
الفـلـسـطـيـنيـة لـيـتـضح الحـقا أنه

رض). غير مصاب با
ÍdBMŽ „uKÝ

 واتــهم مـتــحـدث بــاسم الــسـلــطـة
الـفلـسطـينـية اجلـانب اإلسرائـيلي
بــاتـبــاع ســلـوك "عــنــصـري وغــيـر
إنـــســـاني".ودعـــا رئـــيـس الــوزراء
الفلسطيني محمد اشتية العمال
الفلـسطينيـ للعودة وذلك وسط
مـخـاوف من حـدوث أزمـة تـتـجاوز
قــــــدرات الــــــنـــــظــــــام الــــــصــــــحي
الفلسـطيني.وقال اشتـية (اقتصاد
إســـــــــــرائـــــــــــيـل لــــــــــيـس أهـم مـن
قابـل قال مسؤولون أطفالـنا".وبا
إســـرائـــيـــلـــيـــون إن االنـــتـــقـــادات
القاسـية ليست مـحقة وسط الدعم
ــسـتــمــر الـذي تــقــدمه إســرائـيل ا
الحظـات مضـللة للـسلـطة. هـذه ا
وتنـطوي عـلى حتريـض) حسـبما
يـجور يونـا شفـير مـن جلنة قـال ا
الـــــــــتـــــــــنــــــــســـــــــيـق فـي األراضي
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قـــبل الـــفـــجــر يـــرتـــدي رجــال أمن
فلـسـطـينـيـون أقـنـعتـهم وقـفـازاتهم
الـواقـيـة قـبل أن يــنـصـبـوا حـاجـزا
أمــنـيــا مــسـتــتـرا فـي بـدايــة طـريق
تــرابـي وسط حــقـــول بــالـــقــرب من
مديـنـة اخلـلـيل.مـهمـتـهم احلـيـلـولة
دون توجه عمال فلسطيني للعمل
في إسرائيل عبر ثغرات في اجلدار
الفاصل. في العـادة ال يفعلون هذا
لكن الـظروف اآلن استـثنائـية.يقول
ضابط باخملابرات يُدعى رائد زغير
(سـنـمـنـع الـعـمـال من الــتـسـلل إلى
إسـرائيل حـتى يـزول خـطر الـوباء.
يجب أن نـحمي أمـهاتـنا وزوجـاتنا
وأطفالـنا). وب  326حالـة إصابة
مـؤكـدة سُـجّـلت ب الـفـلـسطـيـنـي
في الـــضــفــة الـــغــربـــيــة احملـــتــلــة
بـاسـتثـنـاء الـقدس الـشـرقيـة تـعود
معظم احلاالت إلى عمال عملوا في
ستوطنات اليهودية إسرائيل أو ا
والــــتي شـــهـــدت انــــتـــشـــارا أوسع
للعدوى من األراضي الفلسطينية.
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وتطـلب الـسـلـطة الـفـلـسطـيـنـية من
الـعــمـال الـعـائـدين من إسـرائـيل أن
.بناء دة أسـبوع يعزلوا أنـفسهم 
على إخبارية تـوقف أفراد الشرطة
الـفلـسـطيـنيـة سـيارة نـقل صغـيرة
فـيـهـا خـمـسـة أشـخـاص يـدعون أن
لـــيـس لـــديــــهم نـــيــــة لـــعــــمل شيء
مــحـظـور لــكن تــفـتـيــشـهم يــكـشف
حــــيــــازتــــهم تــــصــــاريـح عــــمل في
إســرائـيـل.يــصـادر رجــال األمـن مـا
بـحـوزتـهم ويطـلـبـون منـهم الـعودة
الســــتالمـــهــــا في وقـت الحق. هـــذا

ــرات في الــيـوم يــحـدث عــشــرات ا
الـواحـد.في الـعـادة يـعـمل أكـثـر من
مــئــة ألف فـلــســطـيــني بــحــوزتـهم
تـــــــــصــــــــــاريح فـي إســـــــــرائــــــــــيل
ــسـتــوطـنــات الـيــهـوديــة حـيث وا
يـحـصلـون علـى أجور أعـلى بـكثـير
مـــن األجــــــــــــــــــــــــــور فـــي األراضــي
الـفـلـسـطـيـنـيـة. ويدخـل آخرون إلى
إســرائـــيـل بــشـــكل غـــيـــر قــانـــوني
لـلعـمل.ويعـتـبر دخل هـؤالء العـمال
مــصــدرا مـهــمــا القـتــصــاد الـضــفـة
الــغـربــيــة الــذي أضــعـفـه االحـتالل
ــــســــتـــمــــر مــــنـــذ اإلســــرائـــيــــلي ا
عقـود.وبـالرغم من اإلغالق الـصارم
الذي فـرضته الـسلطـة الفلـسطيـنية
لـلحـد من انـتشـار فـيروس كـورونا
ســمح لــنـحــو خــمــسـ ألـف عـامل
بــالــعــبـــور إلى إســرائــيـل الــشــهــر
ـاضي لـلعـمل بـشـكل أساسي في ا
قـــــطـــــاعــــات الـــــزراعـــــة الــــبـــــنــــاء
والـــصـــحـــة.ويـــفـــتـــرض أن يـــقــوم
أصــحــاب الـعــمل بــتــأمــ الــسـكن
للعمال الفلسطيني حتى يتمكنوا
ـدة شــهــر عــلى األقل من اإلقــامــة 
ـوجب اتـفـاقـيـة أبـرمـت ب وذلك 
إســــــــرائــــــــيـل والــــــــســـــــــلــــــــطــــــــة
الفلـسطينـية.واختار بـعض العمال
ستوطـنات للمحافظة اإلقامة في ا

على فرص عملهم.
"أريد احملافظة عـلى سالمة عائلتي
وأصـــدقــائـي وأهل بـــلــدي" يـــقــول
مـعـاذ بالسمـه الذي يـعـيش بـشكل
مـــؤقت داخـل خـــيــمـــة فـي مــصـــنع
يـعـمل به فـي مسـتـوطـنـة أرئـيل في
الـضـفـة الـغـربـيـة. ويـضـيف (إذا لم
أعــــمل فــــلن يــــســــاعـــدنـي أحـــد ال
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ا فـرح أو حزن الـبعض وهم يـراقبـون ردود أفعـال جمـهور الـناخـب في ر
مواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وكروبـات احملادثـة في نـقاشـات تـفاعـلـية تـقدم
ـكـلف مـخـتـلف الـقـراءات عـن الـبـرنـامج احلـكـومي لـلــسـيـد رئـيس الـوزراء ا
مـصـطـفى الـكـاظـمـي .. نـعم طـغت لـغـة االنـشـاء والــتـحـسس الـلـفـظي جلـبـر
ـانـية فـيمـا تـبقى كـابـينـة الكـاظـمي هي االبرز واالهم في خواطـر الكـتل الـبر
ترجمة لغة االنشاء إلى سياسات عامة حاكمة الجراءات الدولة . والن عراق
ـوذجـا متـجددا ـبادرة االقـلـيمـيـة لتـاسيس  اليـوم يتـطـلب أن ياخـذ بـزمام ا
للـشـراكـة في حـلـول االمن اجلـماعـي .. يفـتـرض أن يـظـهر ضـمن تـطـبـيـقات
ـنشودة.. بادرة الـعراقـية ا ـنظـور حظـوظا واعـدة في مثل هـذه ا ستـقبل ا ا
ــكن ألي بـرنـامـج حـكـومي الن من دون تـهــدئـة اوار الـتــنـازع االقـلــيـمي ال 
العـمل عـلى جتـاوز عـنق زجـاجة االنـغالق الـسـيـاسي احلـاليـة واكـرر الـقول
تبقى كلمات البرنامج احلكومي للسيد الكاظمي مجرد إنشاء غير فصيح !!

ــبــادرة ??  يـبــدو من ــثل هــذه ا ــكن أن يــؤسس الــعــراق  الــسـؤال كــيف 
اإلجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال تــتـطـلب االسـتــعـارة من بـرامج احلــوكـمـة وبـنـاء
الـقــدرات الــتـدريــبـيــة.. ولــعل ابـرزهــا حتــلـيل  SWAT الظـهــار الــفـرص
والتـحـديات وطـريـقة الـتفـكـير اإليـجـابي  بالـقـبعـات الـست ... في ضوء ذلك

كن القول : 
ـسارعة الى استـطالع اراء دول اجلوار لعقد اوال : على حكومـة الكاظمي ا
ـنـاقشـة تـهديـدات عـصـابات داعش ـتحـدة  مؤتـمـرا اقـليـمـيـا برعـايـة اال ا
االرهـــابـــيـــة عـــلى االمن اجلـــمـــاعـي في الـــشـــرق األوسط .. وارتـــبـــاط ذلك
بسياسات عواصم اقليمية ودولية  تتصارع بالوكالة في الشرق األوسط ...
والعمل عـلى تشـكيل جلـان تشاور ثـنائـية أو ثالثـية أو  رباعـية حـسب تطور

باحثات . التفكير اإليجابي في هذه ا
ثانـيا : يـفتـرض بحـكومـة السـيد الـكاظـمي أن تطـرح ما يـعرف في مـثل هذه
ـفاوضـات ب( الـورقـة الـبـيضـاء) الـتي حتـمل افـكـارا مـطلـوبـة لـلـنـقاش في ا
إنتاج احلـلول بـعد تـشخيص عـوامل الضـعف والقـوة وفرضيـات التـسويات
وافقة واالعتراض من هذه الدولة أو ذجة تفسـيرات ا واليات التعامل مع ا
ـكن أن ا  ـسـؤول  تـلك .ثـالـثا : كـلـمـا تـسـارعت خـطـوات هـذا الـتـفـاوض ا
اصفه ب( يالطا) شرق اوسـطية .. كلمـا حتسنت فرضيات انـتقال البرنامج
احلكومي للسيد الكاظمي من مجرد إنشاء غير فصيح إلى تطبيقات حاكمة
في الـسـيـاسـات العـامـة لـلـدولـة وهـنـاك اكـثـر من سـبب يـدعـونـا لـتـاكيـد ذلك
ابرزهـا ارتباط االغـلبـية الـغالـبة من احـزاب مفاسـد احملاصـصة وحـكومـتها
نفلت بـاالجندات االقليمـية والدولية .. وفك طالسم هذا العميقة وسالحـها ا
اإلرتـبـاط وان سـيـكـون في حـده االدنى وال اتـوقع نـهـائـيـا اال أن ذلك يـخـرج
العملية السياسية برمتها من عنق زجاجة االنغالق السياسي احلالية والتي
ا تستمر في االبقاء على برنامج حـكومة الكاظمي مجرد حبرا على ورق ر

ال يستحق قيمة الورق الذي كتب عليه!! 
ـنـشـودة كـنـمـوذج العادة ـبـادرة الـعـراقـيـة ا كـن طرح مـثـل هذه ا رابـعـا : 
ـتــحـدة الـنــظــر في اتـفــاق االطـار االســتــراتـيــجي بـ الــعــراق والـواليــات ا
قبل .. فـترض أن يـجري احلوار فـيه شهـر حزيـران ا األمريكـية الـذي من ا
وهذا سيؤكد وجود كيان دولة حتاول اثبات وجودها على اخلارطة االقليمية
والـدولـيـة ولـيـس مـجـرد دولـة ( اشـبـاح) كــمـا وصـفـهـا كـبــيـر بـاحـثي مـركـز
الدراسات االستراتـيجية الدوليـة في واشنطن الدكـتور انتوني كروزدمان ..
هتم بالشؤون العراقية في او كما يكرر وصفها مايكل نايتس احد ابرز ا
مـعـهـد واشــنـطن لـدراســات الـشـرق االدنى ... عـنــدهـا يـتـطــلب من حـكـومـة
فاوض .. نفعة عـند الطرف األمريكي ا الكاظمي أن تباشر استـرداد قيمة ا
تمكـن من  خلق التفكـير اإليجابي في وسائل عن الدور العراقي االقلـيمي ا

واجهة حتديات األسوأ في ازمات الشرق األوسط . احللول الفضلى 
كن التفـكير بظهور افاق ايـجابية بعد جائـحة كورونا وانخفاض خامسا : 
أسعار الـنفط في إعـادة صيـاغة العالقـات االستـراتيجـية الـدولية واالقـليـمية
ا ال يفـترض أن يظهر الـعراق في هذا اجملال باطفاء حـرائق األزمات... ور
ـكـان االنـسب ـظـهـر ا كـرجل اطـفـاء أكـثـر من الــظـهـور 
ـفـاوضـ بـاطـفـاء حـرائق الـشرق األوسط . جللـوس ا
ويبـقى الـسـؤال األكـثـر إنـتاجـا لـلـحـلـول... هل هـناك
ـبـادرة االسـتـراتـيـجـيـة عـند مـثل هـذا الـنـمـوذج من ا

حكومة الكاظمي ام ال ?? 

VŠU  Ê“U

بغداد

الفلـسطينـية. وأضاف شفـير (إننا
ـكــافـحــة هـذا الــفـيـروس نـنــسق 
وهـــو عـــدو مــشـــتـــرك). وقـــد بــقي
بعـض العـمـال الـفـلـسـطـيـنـي في
إسـرائيل مـع بدايـة شـهر رمـضان
بـيـنـمـا اخـتـار آخـرون الـعودة إلى
بــيـــوتـــهـم.وعــنـــد احلـــاجـــز األمن
القـريب من بلـدة ترقومـيا بـالقرب
مـن اخللـيل يـقف الـفـلـسـطـيـنـيون
في صــفــوف طــويــلــة لــلــخــضــوع

لـفــــــحص لـلـتـأكـد من خـلـوهم من
مرض كـوفـيد- 19 بواسـطـة أطقم
طبية تـابعة للسـلطة الفلـسطينية

يرتدي أفرادها معدات واقية. 
زاهد سـليـمان وهـو حدّاد يـعاني
من ارتـــفـــاع درجـــة حــرارتـه وقــد
ـوقع. يــقـول خــضع لــفـحص فـي ا
إنه (يـخــشى اإلصــابــة بـالــعـدوى
لـــكــــنه يـــعــــيل عـــشــــرة من أفـــراد

عائلته). 

ــالي سيء. مــاذا أفــعل? وضــعي ا

لـم أعـــمل مـــنـــذ ثـالثـــة أســـابـــيع..
أحــتــاج الــنــقــود). طــلب مــنه اآلن
ـدة 14 الـبـقـاء في عـزلــة مـنـزلـيـة 
يـــــومــــا.اســــتـــــمــــاتــــة الـــــعــــمــــال
الفلسطينـي للعودة ألعمالهم في
إســـرائـــيل يـــســـلط الـــضــوء عـــلى
اعتماد االقتصـاد الفلسطيني على
إسرائيل وهي قضية حساسة في

ستمر منذ عقود. النزاع ا
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األمـــيـــركــيـــون اســـتـــخـــدام الـــعـــقــار
الــتـــجـــريــبي "رمـــديـــســفـــيـــر" لــعالج
ـستـجدّ صـابـ بفـيـروس كورونـا ا ا
في احلــاالت الـطــارئــة وفق مــا أعـلن

الـــرئــيس األمـــيــركي دونـــالــد تــرامب
امـس .يــــأتي هــــذا اإلعالن بــــعــــدمـــا
أظـهـرت الـتـجـارب الـسـريـريّـة لـلـعـقار
ضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة ا
"جلعاد سـاينسيس" أنه يُـسرّع تعافي

ــصــابــ بــالــفــيــروس في ــرضـى ا ا
ــــرّة األولى بــــعـض احلــــاالت وهي ا
التي يكون فيها أليّ دواء فائدة مثبتة
ـرض.واعتـبـر ترامب في الـبيت ضدّ ا
األبـــيض حـــيث انـــضمّ إلـــيه دانـــيــال
أوداي الــرئـيـس الـتــنـفــيــذي لـشــركـة
".أمّـا جــلـعــاد أنّ الـوضع "واعــد حـقــاً
أوداي فـقـال "نـشـعـر بـالـتـواضع" عـبر
حتقـيق هذه اخلـطوة األولى مـضيـفاً
"نـريـد الـتـأكّـد من أنّ ال شيء سـيـعوق
ـــــرضـى عــــــلى حــــــصــــــول هــــــؤالء ا
الـدواء".وأعـلـنت الـشـركة فـي السـابق
أنّها ستتبرّع بنحو  1,5مليون جرعة
مــجّــانــاً أي مــا يـــصل إلى  140ألف
دورة عالجـيّـة بـاالسـتـنـاد إلى أنّ مـدّة
العالج  10أيّام. والـرمـديـسفـيـر الذي
يُعطى للمريض عن طريق احلقن كان
ــرضى في األصـل مــتــاحـــاً لــبـــعض ا
الذين تطوّعـوا للتجـارب السريريّة أو
لــلــذين ســعــوا لـلــحــصــول إلـيـه عـلى
أسـاس "االستـعـمال الـرحـيم".وتـسمح
إجـازة الــعـقـار بــتـوزيـعه عــلى نـطـاق
أوسع بكثير واستخدامه مع البالغ

صابـ الذين يُـعانون من واألطفـال ا
شكلٍ حادّ من كوفيد- 19.

وإدارة الــغــذاء والــدواء الـتـي تُـعــطي
وافقة على العقار تقول إنّ احلاالت ا
الـشديـدة والـطـارئـة هي عنـدمـا تـكون
ريض مـسـتويـات األوكـسـجـ لـدى ا
مــــنــــخــــفــــضــــة ويـــــتــــطــــلّب عالجــــاً
بــاألوكـســجـ أو أن يــكـون مــوصـوالً
عـلى جـهـاز تـنـفّس اصـطنـاعي.وأعـلن
عـهد الوطـني االمريـكي للـحسـاسية ا
عـدية األربعـاء عن نتائج واألمراض ا
التـجربـة التي شـملت أكـثر من 1000
شــخص.وتـوصّــلت الــتــجـارب إلى أنّ
ـرضى الـذين يُـعـانـون ضـيق تـنـفّس ا
ستشفى تعافوا بشكل أسرع من في ا
أولـــــئك الـــــذين تـــــنـــــاولــــوا عـــــقــــاراً
.وبـشكل أدقّ فقـد تعافى الذين وهميّاً
تنـاولوا رمـديسفـير أسـرع بنـسبة 13
ـــرضى اآلخـــريـن.وقــال ـــئـــة من ا بـــا
عهد الوطني أنطوني فاوتشي مدير ا
عديـة لشبكة للحساسـية واألمراض ا
"ان بي سـي" اخلــــــــــمــــــــــيـس "رغم أنّ
النـتائج كـانت إيـجابـيّة بـشكل واضح

من وجـهـة نـظـر إحـصـائـيـة هـامـة إال
أنــهـــا كــانت مـــتــواضـــعــة".واعـــتــبــر
فاوتشي أنّ جتـربة رمديـسفيـر "إثبات
هّد الطريق كن أن  للمفهوم" الـذي 

لعالجات أفضل. 
ويـدمج رمديـسـفـيـر نفـسه في جـيـنوم
الـــفـــيـــروس ويـــخـــفـف من عـــمـــلـــيـــة
ّ تــطـويـر الـعـقـار أوّل مـرّة تـكـاثـره.و
لـعالجفـايـروس إيـبوال لـكـنّه لم يـعزّز
مـعدالت الـبـقاء عـلى قـيد احلـيـاة مثل

أدوية أخرى.
w ULł« œbŽ

أكثـر من  1800وفاة خالل  24سـاعة
ـتحدة ليـرتفع بذلك العدد بالواليات ا

. اإلجمالي إلى نحو  65 ألفاً
ـتّـحـدة اجلـمـعـة وسـجّـلت الــواليـات ا
أكثر من  1800وفاة إضافيّة بفيروس
ـستجدّ خالل  24ساعة في كورونا ا
انخـفـاض طفـيف عن األيـام الـسابـقة
وفـــقًــــا إلحـــصــــاء جـــامــــعـــة جــــونـــز
حالة هوبـكـنز.ومـع تسـجـيلـها  1883
وفــــاة بـــ الــــســـاعـــة  8,30مــــســــاء
بـالـتوقـيت احملـلّي اجلـمـعـة والـسـاعة

نــفــسـهــا من الــيـوم الــســابق يــرتـفع
الـعــدد اإلجـمـالـي لـلـوفــيّـات من جـراء
ــــــــتـحـدة الـفــيـروس في الــواليــات ا

إلى 64700. 
تّحـدة التي سـجّلت فـيها والواليـات ا
أول وفـــاة بـــالــفـــايــروس فـي نــهـــايــة
شــبـــاط/فــبــرايــر هي الــدولــة األكــثــر
تـــضـــرّراً في الـــعــالـم من جـــرّاء وبــاء
كـــوفـــيــد-  19ســـواء من حـــيـث عــدد
الــــوفـــــيــــات أو اإلصـــــابــــات.وأجــــاز
ــنــظــمــون األمــيـركــيــون اســتــخـدام ا
العـقار التـجريـبي "رمديـسفـير" لعالج
سـتجدّ صـاب بفـايروس كـورونا ا ا
في احلــاالت الـطــارئــة وفق مــا أعـلن
الـــرئــيس االمـــريــكي دونـــالــد تــرامب
اجلــمــعــة.يــأتي هــذا اإلعالن بــعــدمـا
أظـهـرت الـتـجـارب الـسـريـريّـة لـلـعـقار
ضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة ا
"جلعاد سـاينسيس" أنه يُـسرّع تعافي
ــصــابــ بــالــفــيــروس في ــرضـى ا ا
ــــرّة األولى بــــعـض احلــــاالت وهي ا
التي يكون فيها أليّ دواء فائدة مثبتة

رض. ضدّ ا الكات الطبية في امريكا يحمل مصل رمديسفير احد ا
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الـصـحـفي الـعـراقي نـعــته االوسـاط االعالمـيـة بـعـد ان غـيـبه
رض سائـل الله اضـية اثر مـعاناة ضـد ا ـوت اجلمـعة ا ا

ان يسكنه فسيح جناته.
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القـاضي والوزيـر العـراقي السابق
ضــيــفـه مــلــتــقى احلــوار الــفــكــري
اضية مع النائب السابق اجلمـعة ا
مــــســـــعـــــود حــــيـــــدر في الـــــنــــدوة
ــعـــنــونـــة (بــغــداد االفـــتــراضـــيــة ا
واإلقــلــيم - خــيــارات الــفــرصـة أم
تـرمــيم األزمـة) الــتي ادارهـا االعالمي لــيث اجلـزائــري عـبـر

منصة زوم.
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ـيـة العـراقـيـة حتدثت عـن (مفـهـوم الـقيـاس والـتـقو االكـاد
واالهـداف الــتـعــلـيــمـيــة ومـفــهـوم االخــتـبــارات) ضـمن دورة

(التقو والقياس في التعليم عن بعد) عبر منصة اريد.
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طرب االردني اجنـز تصويـر اغنيـة جديدة من احلانه حتث ا
على االلتزام باحلظر الوقائي من فايروس كورونا.

الــشـاعـر الــسـوري شـارك بــقـصـيــدة (رمـضــان اخلـيـر) في
احـدى االمـسـيات الـثـقـافـيـة الـتي يـعـقـدهـا (عن بـعـد) ديوان

شاركات محلية وعربية. الهريس الثقافي االردني 
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(الـلـهم ارزقـني فـيه الـذهن والـتـنـبـيه,وبـاعـدني فـيه من
الـسـفـاهـة والـتـمويـه واجعـل لي نـصـيبـا مـن كل خـير
تنـزل فيه بجـودك يا اجـود االجودين.اللـهم قربني
فــيه الى مــرضـــاتك وجــنــبــني فـــيه من ســخــطك
ونـقـمـاتك ووفـقـني فـيه لـقـراءة ايـاتك بـرحـمتـك يا

.( ارحم الراحم
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ـمثلـة السوريـة تشارك في بـطولة  مـسلسـل (بروكار) الذي ا
يعـرض حالـيا ضـمن دراما رمضـان  لتـسجل لـلسنـة الثـانية
على الـتـوالي حضـوراً في األعـمال الـشامـيـة بعـد ابـتعـادها

لفترة عن التمثيل.
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ـــيــة الــعــراقـــيــة تــولت االعـــداد والــتــدريب في دورة االكــاد
هنية التي اقامها منتدى ابتكار لرصانة السالمة والصـحة ا
ـاضي بـالـتـعـاون مع شـركـة دار الـبـيـان الـتـدريب االربـعـاء ا

ؤتمرات. للتدريب والتطوير والدراسات وادارة ا

ـرحلة الثانية بـكلية الفنون والـتصميم باجلامعة الطالبة في ا
االردنـيـة حـصـدت اجلـائـزة االولى عن فـيـلـمـهـا (زقوطـة) في
طـلوبة سافـة ا مسـابقة (مـتر وأبـعد) لـلفيـلم القـصيـر وهي ا
لـكية بـ كل اثن في زمن كـورونا والـتي أطلقـتهـا الهيـئة ا

االردنية لألفالم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت - أعـلن
الـــنــــجم األمــــريــــكي تــــوم هـــانــــكس
ــمــثــلــة ريــتــا ويــلــسـون وزوجــتـه ا
تبرعهـما بالدم لـلمساعـدة في تطوير
لـــقــاح ضـــد فــايــروس كـــورونــا.وقــد
أثـبـتت نـتــائج الـفـحص أن الـزوجـ
إيـجـابـيــان لـلـفـيـروس في أوائل اذار
ـــــاضي أثـــــنـــــاء وجــــودهـــــمـــــا في ا

أستراليا.
وعاد الزوجان إلى منزلهما في لوس
أجنلوس في نهاية اذار بعد التعافي

رض. من أعراض ا
ووفــقـا لــتـقــريـر مـجــلـة (فــاريـتي) إن
هـانـكس وزوجتـه قررا الـتـبـرع بـالدم
والـــبالزمـــا ألبـــحـــاث تـــقـــام من أجل
تطوير عالج لـفيروس كورونـا بعدما
عــلـــمــا أنـــهــمـــا يـــحــمالن األجـــســام

ـــثـــلــة لـــســـروال داخــلي مـن تــرويج 
(بـــوكــســر) رجــالـي.ويــرى الــبــعض أن
سـبب انـزعاجِ كـثيـرين من هذا اإلعالن
وتـــدخـلِ نـــواب وجـــمـــعــــيـــة حـــمـــايـــة
ـرأة ـنــعه كـان سـبـبه أن ا ــسـتـهـلك  ا
ـرة هي مـن عـبـرت عن إعـجـابـها هـذه ا
بــجــسـد الــرجل.وجــلب تــوقــيت عـرض
اإلعـالن خالل شـهـر رمـضـان مـزيـدا من
الــتــعـلــقــيــات بـخــصــوص تـأثــيــر هـذا
اإلعـالن عـلى أخالق اجملـتـمع واألسـرة
فـي حـ أن مـا أصـبح شــائـعـا في هـذا
الـشهر هـو إعالنات شركـات االتصاالت
الـكـبـيـرة في مـصر تـدعـو الـنـاس لـقيم
مــجــتــمــعــيـة مــحــبــبــة مــثل مــســاعـدة
اجلـــــــيـــــــران والـــــــتــــــواصـل مـع األهل
واألصـــدقـــاء لـــلــتـــرويج لـــعـــروضـــهــا
ــــــســـــــاعـــــــدة كـــــــبــــــار اجلـــــــديـــــــدة 
.واعــتـذرت حــمــدان وقـالت الــفــنـانــيــ

(إنها طلبت سحب اإلعالن).
بــعــددمــا أثــار بـرنــامج(رامــز مــجــنـون

إعـالن ثــيــاب داخـــلــيــة لـــلــرجــال وهي
تـــرقـص وتـــغـــني مع فـــرقـــة من رجـــال
ونــسـاء والــكل يــرتـدي ثــيـابــا مـلــونـة
مــبـهـجــة بـشـكل يــشـبه إلى حــد كـبـيـر
نـتشرة.ال شيء أغـاني الفـيديـو كلـيب ا
ــألـوف; ال ثــيـاب غــريب أو خــارج عن ا
حـــمـــدان وال تـــســريـــحـــة شـــعـــرهــا أو
مـكـياجـهـا أو أسلـوب رقـصهـا وال حتى
ــمـثل بـطل األغـنــيـة الـذي يـشـبه في ا
شـكل جـسده وثـيابه وتـصـرفاته مـعظم
أبـطـال األغاني الـدارجة. تـقـريبـا كل ما
ـا ـصــور جـاء مــشــابـهــا  فـي اإلعالن ا
اعــتــادت عــيــونــنــا رؤيــته في األغــاني
ــصــورة (الــفــيـديــو كــلــيب).واعــتــبـر ا
كــثـيـرون أن االهــتـمـام بـإعـالن الـثـيـاب
الـداخــلـيـة الـرجـالـيـة الـذي ظـهـرت فـيه

حــــــمــــــدان أمـــــر ال
يـسـتـحق الـوقوف
عــــنــــده فـــيــــمـــا
اسـتـهزأ كـثـيرون
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صـرية اوقفت بث بـرغم ان السـلطـات ا
إعالن تـلفـزيونـي للفـنانـة ميـس حمدان
عـن مالبس داخـليـة رجـالـيـة   عـرضته
الـعـديد مـن الفـضـائيـات مـنذ بـدء شـهر
رمــضــان فــمــا زال هــذا االعالن يــثــيـر
اجلـــــدل فـي وســـــائل االعـالم ومـــــواقع
الــــتـــواصل. وأوقـف جـــهـــاز حــــمـــايـــة
ــســتـهــلك بث إعالن قــطـونــيل (لــعـدم ا
احـــتـــرامـه لـــلـــذوق الـــعـــام والـــعــادات
والـتـقـالـيـد) كـمـا  اسـتـدعـاء مـجـلس
عـلنـة إلعالمهـا بالـقرار إدارة الـشركـة ا
وإلـزامـهـا بـتـنـفـيـذه. و قـال اجلهـاز إنه
ــا يـــحــمــله من (قـــرر وقف بث اإلعالن 
انــتـهـاك واضح لــلـكـرامــة الـشـخــصـيـة
والــعــادات والــتــقــالــيــد اجملــتــمــعــيــة
ومــخــالــفــهــة ألحــكــام قــانــون حــمــايـة
ــواصــفـــة الــقــيــاســيــة ــســـتــهــلك وا ا
اخلــــاصـــة بـــاشـــتــــراطـــات اإلعالن عن
الـسـلع واخلـدمـات). تـظـهـر حـمدان في
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بغداد
w½U Š ÊULKÝ U{d « b³Ž

( 2 أيار 1956)
كانت الشاشة آفاقاً وأفالكاً في خارطة وطن

وكــانت إطالالتـهم فــيـهـا صـور مــسـرّة والـصـورة بــألف كـلـمــة كـمـا قـال
(Baird  بيرد) مخترع التلفزيون

كانت تغريداتهم في العيون قبل
الشفاه. 

ــقــفّى إنّــهم مــعــلّــقــات الــكالم ا
ـبنى لـلزمن اجلـميـل في أروقة ا
الرحبة وفي كلّ دار  ب صباح

ومساء.
رحِم الــــــله مـن غـــــادر الى ذمّـــــة
اخلـــلـــود وأبـــقى ذكـــراه أمـــيـــنــة
باحلقيقة تصدح بأيدي األمناء

تواصلـ بالكلمات الطيّبات وأمدّ الرحمن في عمر  ا
! الناعمات مثلما كانوا  إناقة وألقاً

ـهـا الـيـوم إشـراقـة إستـذكـار  نـاصـعـة واقـعة  في إنّ
يوم محبّة أسمى وأرقى لك أيّها العمالق

يا تلفزيون العراق

قــــــال الــــــنــــــبي
مـحـمـد صلى
الــــلـه عــــلــــيه
وســـــــــــــــلـم :
(تـــــســـــحــــــروا فـــــأن في
الـسحور بركـة)  وقوله صَلَّى
الــلهُ عَـلَـيْهِ وَسَــلَّمَ : (ان الـله عـز
وجـل ومالئــكــته يــصــلـون عــلى

تسحرين). ا
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{ اسـطـنـبـول  –وكـاالت - تـوجـه اإلضاءة
ـساجد الـتقـليـدية الـتي تعـلق بـ مآذن ا
في تـركيا رسائل حتث الـناس على البقاء
في بـيوتـهم هذا العـام بيـنما تـكافح البالد
تـفشي جائـحة فايروس كـورونا. وعادة ما
ــصـــلــ فـي شــهــر ــســـاجــد بـــا تـــغص ا
ـاهـيـا وهو رمـضـان.وتـنفـرد تـركـيـا بفن ا
سـاجد تـعـليق رسـائل بـالـنور بـ مـآذن ا
الـتي يرجع تـاريخـها للـعهـد العـثماني في
ــئـات اســطــنـبــول الــذي يــعـود تــاريــخه 
.ويشـرف خبـراء في هذا الـفن على الـسنـ
تـعـلـيق مـصـابـيح اإلضـاءة. ويـبـدأ الـعـمل
بـتصاميم وضعيات األضواء بحيث تشكل
صابيح ـطلوبة. وبـعد ترتـيب ا الـرسالة ا

الـكهـربائيـة وتعـليـقها في مـجمـوعات على
احلــبـال يـبــدأ نـشــرهـا بـاســتـخــدام بـكـرة
سجد.وكانت لـتظهر متـدلية ب مئـذنتي ا

ـــصــابـــيح اإلنــارة الـــكــتـــابــة 
ـــآذن عــادة مــا ـــعــلــقـــة بــ ا ا
تــوجه رسـائل ديــنـيــة في شـهـر
رمــضـان.لـكن هــذا الـعـام حـيث
بـــدأت ذروة تـــفـــشـي فـــايــروس
كـــورونــا في تـــركــيــا مـع شــهــر
رمـــــــــضــــــــان اخـــــــــتـــــــــلـــــــــفت
الـــرســـائل.ويـــرتـــدي كـــهـــرمــان
اهيا في يـلديز أحد سـادة فن ا
تـركـيـا كـمـامـة الـوجه ألول مرة
في مـسيرة عـمله الطـويلة وهو

ــصــابـيح ــهـارة عــلى تــوصــيل ا يــعــمل 
بـبـعضـهـا البـعض لـتُعـلَّق في الـنـهايـة ب
ـسجـد اجلـديد الـذي بـني قبل مـئـذنتـ بـا

 400عـام في اسطنبول. ويقـول يلديز (كنا
نــوجه رســائـل ديــنــيـة لــطــيــفــة فـي شــهـر
رمـــضــان. لـــكن هــذا الـــشــهـــر حــدث شيء
مــــــخـــــتــــــلف بــــــســـــبب
اجلــائــحــة).وأضـاف في
تــصــريح( ونــحن نـوجه
رســـائل تـــتــعـــلق بـــهــذا
األمـر). ومد يـلديـز حبال
اإلضــاءة لـتـظـهـر عـبـارة
(احلــــــيــــــاة أفـــــضـل في
ــــــــنـــــــزل).وتـــــــضـــــــاء ا
ــصـابــيح كل لـيــلـة في ا
شـهر رمضـان على مآذن

غرب. ساجد من ا ا
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بـالـقالدة الـذهـبيـة اآلن كـوني حـالـيا ال
ـا اسـتحـقهـا وأتـقلـدها أسـتحـقـها  ا
عـــنـــدمـــا نـــأخـــذ حـــقـــنـــا من اجلـــنـــاة
الــقـتـلـة).كـمـا رفـضت أم مـهـنـد اسـتالم
مـبلغ الـتـكـر  وطلـبت أن يـوزع لدعم
الـفـقـراء والى سـاحة إعـتـصـام الـنجف
من خالل زمالء ولــدهـا الـذين حـضـروا
ـهـا بـرفـقـة الـقـنـاة  وشـكرت أم لـتـكـر
مـهـنـد (الـشرقـيـة)  وقـالت (هي الـقـناة
الـــوحــيـــدة الـــتي زارتـــني وواســـتــني
حـنتي) .مـضيـفة (أنا وولـدي الفـقيد
مهند كنا دوماً نطالب بحقوق اكثر من
 700  شـــهــيـــد  نـــالــوا الـــشـــهــادة في
سـاحـات التـظـاهر واإلعـتـصـام  فضالً
عن آالف اجلـــرحى مـــنـــهم ). مــبـــيـــنــة
(ولـــدي الــشـــهــيـــد مــهـــنــد نـــال شــرف
الشهادة وهو بعمر الزهور  عمرة  22

عاماً وهو من مواليد 15 آب 1998 كان
طـالـبـاً جامـعـيـاً مثـابـرًا ذكـيـاً في قسم
ـرحـلـة الـثـانـيـة  الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة ا
وبعد أسـتشهاده لم يـزرنا أي مسؤول
. من زارنـــــــا فـــــــقـط أصــــــدقـــــــائـه من
.. ومن وسائل تظـاهرين والنـاشط ا
األعالم اخملــتــلــفــة فــقط زارتــنــا قــنـاة
الـشـرقـيــة). الفـتـة أن (ولـدي الــشـهـيـد
مـهــنـد هـو الـوحـيـد بـ أربع أخـوات.
وانـا مــديــرة مــدرسـة ووالــده تــربـوي
أيضاً  ولدي الـتحق بساحـة التظاهر
بـالـنـجف مـنـذ انـدالع هـذه االنـتـفـاضة
اضي  وانا كنت مع الشعبيـة العام ا
ؤيدين النـخراطه بصفوف والده من ا
األبطـال مـتظـاهري سـاحة الـصدرين 
وهـدفـنـا مع الــفـقـيـد ولــدي مـهـنـد هـو

تغيير احلكومة الفاسدة) .

مـــــؤكــــدة (عـــــبــــر"الـــــزمــــان " أطـــــالب
بـالقـصـاص العـادل لـقتـلـة الشـباب في
ســـاحــــات الــــتـــظــــاهـــر  وانــــا أقـــول
للمتظاهرين أسـتمروا ونحن معكم أنا

ثلنا). وزوجي  ودم الشهداء 
مـوضــحـة (في يــوم أسـتــشـهــاد ولـدي
مـهنـد كتب لـنا رسـالـة يطـلب بهـا مني
ومن والــده  بـرأة ذمـته  ولم يــخـبـرني
عنـد خروجـة من البـيت  وايضـاً أبني
كـان يـطـالب دومـاً مـنـا بـحقـوق زمالئه
الـشـهـداء األبـطـال  الـذين كـان هـدفهم
األول واألخــيــر هــو تــغــيــيــر الــنــظــام
الفـاسد لـلحـكومـة  كان يـحمل الـغيرة
والـشـهـامــة وبـفـقـدانه أخــذ الـضـحـكـة
واحلياة احلـلوة التي كـنا نتمـتع فيها

بالبيت) .
من جهته قال والد الشهيد مهند (رحم

الله ولـدي الشـهيـد البـطل مهـند  الذي
نال شرف الشهادة في ساحة الصدرين
وسط الــنــجف وهـو يــواصل حــضـوره
ـستـمر لـساحـة الـعز والـشرف سـاحة ا
الــصـــدريـن  مـــطــالـــبـه كـــانت تـــغـــيــر
احلـكــومـة الـفـاسـدة واخلالص مـنـهـا).
مـضيـفـا (شكـرنـا وتقـديـرنا إلدارة قـناة
الـشــرقـيـة ومــؤسـســهـا األسـتــاذ سـعـد
البـزاز  وكذلك جلريـدة الزمان الـدولية
تابعتـهم قضية إستشـهاد ولدنا مهند
رحمة الله). يشـار الى ان  تقرير تكر
الـســيـدة أم الــشـهــيـد مــهـنــد الـقــيـسي
اجنــزه كــادر (الــشــرقـــيــة) في الــنــجف
وضم : مـخرج مـيـداني ومـدير تـصـوير
ــتــابــعــة : ســعـدون عــمــر اجلــابـري  ,ا
ـونـتــاج واإلخـراج : عـمـار اجلــابـري .ا

السعد .اخملرج : عبد الوهاب معد.
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بـايــعــاز من رئــيس مــجــمــوعـة االعالم
ـسـتقل االسـتـاذ سـعد الـبـزاز يواصل ا
ـثــالــيــة) عــلى قــنـاة ــرأة ا بــرنــامج (ا
ــراة الــعــراقــيــة (الــشــرقــيــة) تــكــر ا
ــرأة ـــضـــحـــيــة واخلـالقـــة بــقـالدة ا ا
ــثــالــيـة ,عــرفـانــا بــدورهــا الــســامي ا
واالنـسـاني حـيث تـضـاعـفـت جـهـودها
في الــظــروف الــصــحــيــة والــضــائــقــة
ـر بـهـا الـعـراق. والـذي ـاديــة الـتي  ا
انـطـلــقت اولى حـلـقــاته بـحــلـول شـهـر

بارك. رمضان ا
وأم الـشهـيد الـبطل مـهنـد القـيسي هي
واحــدة مـن الــنـــســاء الـــلــواتـي تــوجه
ـهن.فـالـسـيدة الـيـهن الـبـرنـامج لـتـكـر
زهراء جلـوب  من السيدات الـناشطات
ــعـروفـات في ســاحـات الـتــظـاهـر في ا

العراق  فقـدت ولدها الوحـيد مهند ..
شــهــيـدًا فـي ســاحــة الـصــدريـن  نـال
شــرف الـشــهـادة وهــو يـحــاول إطـفـاء
ـــعــتـــصـــمـــ الـــتي حـــرقـــهــا خـــيم ا
مـجـهـولـ في سـاحـة الـصـدريـن لـيـلة
ـــاضي وخالل اخلـــامس من شـــبــاط ا
اخــمـاد الـنــيـران في خـيـمــتـهم وبـاقي
اخلــيم  قــام مــســلــحــ  مــجــهــولـ
بــــــأطـالق الــــــرصـــــــاص احلي عـــــــلى
عتصـم  ونال الشـاب مهند شرف ا
الـشهـادة في سـاحـة اإلعتـصـام وجرح

عدد آخر من زمالئه  .
(الــــزمــــان) اطـــلــــعت عــــلى مــــوقف أم
الـشـهـيـد مـهـنــد الـقـيـسي يـوم زارتـهـا
ـرأة ــهـا بــقالدة ا (الـشــرقـيــة) لـتــكـر
ـثـالــيـة مع مـبـلغ مـالي حـيث رفـضت ا
الــتـقــلــد بــالـقـالدة مـؤكــدة (لن أتــقــلـد
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(كانت حالة زوجـتي ريتا أسوأ مني
بقلـيل. كانت درجـة حرارتـها مرتـفعة

للغاية).
وأوضح هـــانـــكس أنه ( االتـــصــال
بــهـمـا بــشـأن الـتــبـرع بـالــدم وكـانـوا
حـريصـ عـلى الـقيـام بـذلك). وقال:(
في احلــقـيـقــة اكـتـشـفــنـا لـلــتـو أنـنـا

ضادة). نحمل األجسام ا
ـــمــثـل األمــريـــكي أن لـــديه وصـــرح ا

اسـمــاً جـاهــزا لـلـقــاح كـورونـا إذا 
ـتبـرع به وقال( في صنـعه من دمه ا
الـــواقع ســـنـــتــبـــرع اآلن بـــالــدم إلى
األماكن التي تـأمل في العـمل على ما
) وتـابع أود أن أسـمــيه (هـانك-ســ
ـازحــا: (ال بـد من تــسـمـيــة الـلـقـاح
عـلى اسـمي آمـل أن يـقـومـوا بـصـنع

.( دواء ويسموه هانك-س

ـــــــــضــــــــادة لـــــــــلـــــــــفـــــــــيــــــــروس.  ا
وفي برنامج تلفازي قال هانكس إنه
وزوجــــته عـــلـى مـــا يـــرام. وأضـــاف:

ميس حمدان

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.

—u¦ «

قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

»dIF «

 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.

Íb'«

خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ

bÝô«

ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.

Ë«b «

ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.

¡«—cF «

الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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اشـــــطب االرقـــــام من داخل
الشبكة  مع حلك الصحيح
تالحظ ارقامـا سـريـة تؤلف
مـــجـــمـــوع الـــرقم الـــســـري

طلوب: ا
95631-60148-

621105-7432-8621-
350080-5132-321-
172504-521-7122-

3212-530-2300-5103-
89-732014-8415-

671330-2412-26100-
52091-321-1034-

1251-5207-212-6350-
215-942-216039-

32611-56300.

W∫ صورة الشهيد مهند في مقدمة التظاهرات اإلحتجاجية في النجف bI

رســمي) ضـجـة واسـعــة في مـصـر أكـد
ــصــريــ طــارق نــقـــيب اإلعالمــيــ ا
اضي (أن الـنـقـابة سـعـدة اخلـميـس ا
قـررت منع ظهور الفنان ومقدم البرامج
رامــز جالل عــلى أي وســيــلــة إعالمــيـة
تُـــبـث داخل الـــبـالد).وقـــال ســـعـــدة في
تــصـريح لـقـنـاة الــنـهـار(أصـدرنـا قـراراً
بـشأن اخلـروق التي يـنتـهجـها بـرنامج
رامــز جالل الــذي يــقـدّم بــرنــامج رامـز
مـــجــنـــون رســمي وبـــنــاء عــلـى بــيــان
مـــســــتـــشـــفـى األمـــراض الـــنــــفـــســـيـــة
والـعصبية ونظراً للضرر الذي تعرض
صـري قـررنا مـنع ظـهور ـشـاهـد ا له ا
رامــز جالل عــلى أي وســيــلــة إعالمــيـة
تــبث داخل جـمـهـوريـة مــصـر الـعـربـيـة
حلــــــــــ تــــــــــســــــــــويــــــــــة أوضــــــــــاعـه
الــقـانـونـيـة).وأشــار سـعـدة إلى أنه(في
حــــال عـــدم الـــتــــزام جالل بـــتــــســـويـــة
أوضـاعه طبقاً للقـانون فسوف يعرّض
نـصوص نـفـسه للـعقـوبات اجلـنـائيـة ا

عــلـيــهـا) مــؤكـداً (تـبــ أن رامـز جالل
غـيـر مـقيـد بـجـداول نقـابـة اإلعالمـي

زاولـة مهنة ولم يـحصل على تـصريح 
ــــنـــــتــــجــــة اإلعـالم). وردت اجلــــهـــــة ا
لـلـبرنـامج على  قـرار نـقيب اإلعالمـي
ـصـريـ ( أن الـقـرار شأن داخـلي في ا
مـصر. وان البرنامج  مسـتمر بالعرض

في موعده).
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توم هانكس
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مـا الـذي يـجـعل االقـتـتـاالت طـويـلـة األمـد عـلى أشـدهـا في
ستحدثة ة وا ـتزاحمة القد العراق ب الكتل السياسية ا
منذ سبع عشـرة سنة من أجل نيل حـقيبة وزاريـة معينة ?.
اذا التـوجـد هـذه الـظـاهـرة في  دول عـربيـة كـثـيـرة مـنـها و
ـغـرب أو االردن أو اجلـزائـر أو الـسـعـوديـة  أو مـصـر أو ا
سـلـطــنـة عـمــان أو الـسـودان? وهل اســبـاب هـذه الــظـاهـرة
عادية ناشئـة من طبيعة اجلـنس العراقي كبشـر الذي تميز
ـاذا ال عن عـمـوم اجلـنس الـبـشـري الـعـام في الـكـوكب ? و
يوجد في الدستور الدائم للبالد اية حماية للعراق من هذه

الظاهرة ?
هناك خمسـة أسباب منظورة تـقف وراء الظاهرة  والكالم
هنا من دون رتوش أو تلمـيعات اعتاد عـليها هيـكل العملية

السياسية :
 السبب االول غياب الثقة بجميع ما نظنّه من الثوابت .

والـسـبب الـثـاني اعـتـقـاد ايـة جـهـة سـيـاسـيـة انّ احلـقـيـبـة
الوزارية تدر بالنفع اخلـاص على جهات واشخاص وفئات
نصب شخـصاً قادراً على ودول  والبدّ أن يكون شـاغل ا

تأدية هذا الدور .
السـبب الـثـالث انّ الرابط الـوطـني مـق بـ الـكـتل  وهو
صلحية واحلزبية والشخصية  أوهن من جميع الروابط ا
ــعــيـار الــوطـني ــواصــفـات وزيــر بـا لـذلك يــبــدو أي طـرح 
سـتقل والـنزيه ضـرباً من اخلـيال ومـناسـبة لالسـتهـجان ا

والرفض .
السبب الرابع هو سيـادة روح االنتقام في قطـاعات معينة
إذا جـرى الــتـخـلي عـن مـنـصـب وزاري مـعـ لــشـخــصـيـة

عد سلفاً للتراضي والتقاسم . خارج البرنامج ا
السبب اخلـامس الوالءات اخلـارجية الـتي تتـوالد وتتـكاثر

يومياً .إن هذه االسباب وسواها الكثير
 سوف تتكرر مراراً عنـد اية عملية لتـشكيل حكومة جديدة
 ليضيع من الزمن سنـة او اكثر في مهاترات وجري وراء
واصفات  كنها ان حتكم بهذه ا سراب السلطة التي ال 
بل ال اكــاد ابـتــعــد عن الــواقع اذا قــلت انّ هــذه االوضـاع
تــمـهــد النــهــيــارات جــديــدة قـد ال تــبــقى فـي حـدود جــسم

ا تتعداه الى بناء الدولة . احلكومة وا

ال بـد أن يــتـذكـر الــكـهــول والـشــيـبــة مـنّـا فـي هـذه األيـام
ترعة بالـيأس اللهم يسر العصيبة مـقولة غوار الطـوشة ا
وال تـعـسـر كــمـا عـسـرت مــشـكـلـة الــشـرق األوسط حـيث
ـردود من مالذنا الـوحـيد - الـنفط  –الصـفر ولم قارب ا
يـعـد قادراً عـلـى تـغطـيـة سـوء اإلدارة والـفـسـاد بل أنه لم
ـوظف تـاركاً رحمـة الله لتـتكفل يعد يـكفي لدفع رواتب ا
بإيـجاد قـوت من سـعى في منـاكبـها يـبـتغي رزقه الـيومي

ومن حرمته األيام تماماً من السعي ألجل قوته.
ثم جاء الـوحش الشـبح - الـكورونـا - لـيداهم الـناس في
كل مــكـان حــتى في أمــاكن الــعـزاء لــيـحــرمــهم مـتــعــتـهم
الوحـيدة في الـبكـاء والـعويل وفـوق كل هذا وذاك نـشطت
تـنـكـرة بلـبـاس اإلسالم زيفـاً كـما تـنـكر الذئـاب الـنهـمـة ا
الـذئـب بـلــبــاس جـدة لــيــلى لـتــتــرصـد الــشــعب الــعـراقي
وتــمــارس قـتــلـه وسـلــبـه وإذالله وعــبــور حـدوده كــداعش
ومثـيالتـهـا ولم يـبـقى لشـعب الـعـراق سـوى ان يردد إزاء
ــوت أبـــا فــرات ذئب تــرصــدني وفي ذلك مــا وصف به ا

أنيابه  –دم أخوتي وأقاربي وصحابي.
كانت انتخابات عام  2018 فرصة ذهبية لكي تنطلق على
أسـاسـهـا مـسـيـرة الـبـنـاء وتـضـمـيـد اجلـراح والـعـقالنـيـة
واعالء هـيبـة الـعـراق إذ أنـهـا جاءت بـعـد االنـتـصـار على
سـلـحـة الـعـراقـيـة هـيـبـتـها داعش حـيث أعـادت الـقـوات ا
يدان وبذلك واطن قـبل سالمتهـا في ا ووضعت سالمة ا

قضت على الطائفية وأسست لوحدة ومنعة البالد.
لكن ولألسف أن غالـبية الشـعب وكما يـبدو أوهمـها إلـما
يخافون الله كما يقال بالعراقي بالبقاء في البيت والقهوة
ومقاطعـة االنتخابـات وذهب الوهم ببـعضهم أن يدعي أن
ـقاطـعـة على تـحـدة ستـنـظم لـهم انتـخـابـات بعـد ا األ ا
ـا ذهب حــسن الـظن بـالــبـعض اآلخـر الى الـقـيــاس ولـر
توهم أن الـطبـقة الـسـياسـية سـتخـجل من نـفسـها وتـقول
للـمـقاطـعـ اتفـضـلوا احـكـموا عـيـوني . خُذلت الـتـيارات
ـعـتدلـون من الـطـبـقة دنـيـة في االنـتـخـابات كـمـا خـذل ا ا
ـؤدجلون احلاكـمـة ذاتهـا وذهب الى صـنـاديق االقتـراع ا
ــقـاعـد ولم طـائـفــيـا وقـومــيـا وأتـبـاع أصــحـاب مـزادات ا
قترع بفرصتهم هذه بل عززوها بالتزوير يكتفي قادة ا

وحرق الصناديق واالقناع بالسالح .
أمـســكت األقــلـيــة الــفـائــزة هــكـذا عــلى فــرصـة الــتــسـلط
ـائة بنـواجـذهـا وحتمـلت دمـاء شـهـداء االنتـفـاضـة الثـمـا
وجرحـاها الـذي جتاوزوا الـعـشرين ألـفا وسـجـلتـهم على
ذمـة الــطــرف الـثــالث الــذي انـشــقت األرض وغــيــبـته عن
عيـون جلـانـهـا الـرفـيعـة الـعـديـدة. ومع ذلك اضـطـر كبش
ـحاصصـتها الفداء الـذي كبلـته الطبـقة الـسياسـية هذه 

الى االستقالة.
ـارد األصفر لـتفـرغ ساحات  وطارت كورونـا من ربوع ا
ـتـســلـطـون الـصــعـداء وعـادوا الى االعـتـصــام فـتـنــفس ا
كلف بتشكيل الوزارة األول التمسك بالسلطة وزحـلقوا ا
ولم يطق فـخـامة رئـيس اجلـمـهوريـة مـفاوضـاتـهم التي ال
تنتـهي لتـرشيح مـكلف جـديد فـقذفـهم إضطـرارا أو مكرا
همش. ان ا بهم بالسـيد عدنـان الزرفي قائد شـباب البـر
ـتـمـسـكون بـالـسـلـطـة في عـدنـان الـزرفي عـزرائـيل رأى ا
الـذي سـيـنـزع سـلـطـتـهم بـعـد أن يـنـزع عـنـهم تـبـعـهم من
الشـباب الـقابل بـسلـطتـهم فقـرروا والعـهدة عـلى الراوي
العـودة الى من قـيل إنـه رفض التـكـلـيف بـدون مـوافـقـتهم
عليه أي الى الكـاظمي الذي يتـصدى لعتاة اإلنس واجلن

اليوم.
وأخيراً قـدم السـيد  مصـطفى الـكاظمي بـرنامج حـكومته
بــاألمس وأهم مــا يــســتــشف من
بـعض فـقــراته الـواقــعـيـة واحلـزم
والـله أعــلم   ومــا عــلـيــنـا إال أن
نتضـرع الى اللـه: اللهـم يسر وال

تعسر فقد تقطعت بنا السبل.
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مــرحـــلــة هــدوء تــام. فــقــد كــان
لــلــحــجــر تــأثــيــر مــهـد إال أن

األمور كانت تغلي.
ويـضـيف الـطـبــيب كـنـا نـتـوقع
دخــــــــــول مــــــــــرضـى فـي وضع
ضـــعـــيـف مع تـــوقـف عالجـــهم
وفــقـــدان مــرضى يـــخــضــعــون
أساسـا لـلعالج لـتوازنـهم. لكن
ــــفــــاجــــأة كــــانت بــــإصــــابـــة ا
أشـــخـــاص لـــلـــمـــرة األولى في
حيـاتهم بـنوبـات خصـوصا في
صــفـــوف الــشـــبــاب ,مـــحــاولــة

إضرام انار في اجلسم 
ولـتـأكـيـد انـطـبـاعـاتـهـا قـارنت
مـــاري-كـــريـــســتـــ بـــوكــوزان
الـبـيـانـات الـراهـنـة مـع بـيـانات
مــسـجــلــة في أســبــوع من آذار

.2019
ـــاضي شـــكــلت فـــفي الـــعــام ا
ـئـة من الـنـوبـات األولى  17 بـا
ستشفى عمليات الدخول إلى ا
مـع غـــــالــــبـــــيـــــة من الـــــرجــــال
ومـتـوسط عـمـر يـبلغ  40 عـاما.
لكن هـذه السـنة لم يـسبق ل 27
ـــئــة من الــذيـن دخــلــوا إلى بــا
الــقـــسـم في أوبـــرفـــيــلـــيـــيه أن
أصــيـبـوا بــأي سـوابق من هـذا
الــنــوع. وقــد تـــراجع مــتــوسط
األعمار إلى  34 عاما مع تعادل
ب الـرجال والـنسـاء. ويوضح
أنــــطـــوان ســـوبــــيـــر أن هـــؤالء
ــــرضى احملــــجـــــورين مــــنــــذ ا
أســـابـــيـع عـــدة في مــــنـــازلـــهم
يعـانون من حـصر نـفسي كـبير
قــد يـنــعـكس في أوجـه نـوبـات
هـذيان حـادة. هـذه النـوبـات قد
تكون نـاجمة عن اكـتئاب فضال
عن توقف مـفاجئ في اسـتهالك

مخدرات.
وقـد تــأخـذ هــذه االضـطــرابـات
الـــتي غـــالـــبــا مـــا تــتـــرافق مع
جـنـون الــعـظـمـة شــكل هـذيـان
االضـطـهــاد أحـيـانــا مع حـصـر
نــفـسي هـائل يــشـمل الـشـخص
نـــفــسه ومـــحــيــطـه واضــطــرت

طـواقم الرعـايـة إلى االسـتعـانة
بـالـشرطـة بـعدمـا حتـصن شاب
في غرفته وهـو على قـناعة بأن

قاتال مأجورا يهدده.
ويـــــشـــــدد أطـــــبــــــاء الـــــنـــــفس
مـرضون على الـطابع احلاد وا
والــعـــنـــيف لـــهــذه الـــنـــوبــات.
ويروي كـزافييه فـاي وهو كادر
ــــســـتــــشــــفى في صــــحـي في ا
غــضـون وقت قــصــيـر شــهــدنـا
مـحـاولـة إضـرام شـخص لـلـنـار
في جـسـمـه ومـحـاولــة انـتـحـار
بــالــذبح ومــحــاولــة الــقــفــز من
نـــافــــذة بـــحــــضــــور أفـــراد من

العائلة.
وتـوضح الطـبـيبـة بـوكوزان أن
الــوضع الـــســريـــري في الــطب
الــنـفــسي يـتــأثـر كــثـيــرا وعـلى
الــدوام بـالــواقع وهي سـبق أن
واجـهت هـذا الـنـوع من نـوبـات
الهذيان خالل اعتداءات 2015.
ومن أجل احلصول على حتليل
علمي لهذه الـظاهرة التي تبدو
أنها تطال خصوصا فئة 18-35
عـامـا بــاشـر مـسـتــشـفى فـيل-
إيـفـرار دراســة تـقـيــيم سـريـري
ـــنـــزلي بـــاشــراف لـــلــحـــجـــر ا

الطبيبة دومينيك جانويل.
وتــقــول الــطـبــيــبــة ارتــفـاع في
نــوبـات الــهـذيــان احلـادة لـيس
ــكن في مــفـــاجــئـــا فــكل شـي 
الـطب الــنـفــسي! لـكن لـم يـطـال
ذلك الـشبـاب? لـكنـهـا تشـير إلى

شكلة تشهد حال سريعا, أن ا
في أوبــرفـيــلـيــيه يـفــكـر اطــبـاء
ـوجـة الـثـانـيـة) مع الـنـفس بـ(ا
اخلــروج تــدريـجــا مـن احلــجـر
واألزمــــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــتي

ستلي الوباء.
وهو قلق يتشـاركه كل العامل
في مـجال الـصـحة الـعـقلـية في
الـبـلـدان الـتي طـالـتـهـا جـائـحة
كــــوفــــيـــد- 19حــــيـث تــــظــــهـــر
الـدراسـات ارتــفـاعـا كــبـيـرا في

احلصر النفسي واالكتئاب.
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{ اوبـرفـيـلـيـيه- فـرنـسا- (أ ف
ب): مـنـذ بـدء اجـراءات احلـجـر
في فــــرنـــــســــا في مــــنــــتــــصف
آذار/مـارس يــســتـقــبل أطــبـاء
نـــــــفس فـي إحــــــدى ضــــــواحي
باريس شبابا ال سوابق نفسية
لهم يـعانـون من نوبـات هذيان
حــادة تـصل عــنـد الــبـعض إلى
ـرض مـتجـسد حـد اعتـبار أن ا

فيهم.
فـمـنـهم من يـقول أنـا كـوفـيد أو
أنه الــفــيــروس في حــد ذاته أو
يــدعي لـقــد وجـدت عـالجـا ضـد
فــيــروس كــورونـــا أو يــظن أنه

مسؤول عن كل ما يحصل.
تقـول الطـبيـبة مـاري كريـست
ــسـؤولــة عن واحـد بــوكـوزان ا
من  18قــســمــا فـي مــســتــشــفى
الـطب الـنفـسي فـيل-إيـفرار في
-ســـــــان-دوني وهـي من ســــــ
ناطق تـضررا من األزمة أكثـر ا
الـراهنـة في طب الـنـفس نصف
ذلـك بـأنه +عــاصـفـة رعــديـة في
سماء صافية+ فهم أشخاص ال
يــعــانــون مـن مــشــاكل أســاســا
لـكـنـهـم يـفـقـدون الـتـوازن فـجأة
ويؤكد أقاربـهم أنهم لم يعودوا

يعرفونهم.
ستشفى في نهاية آذار أعـاد ا
تنـظيم صـفوفه لتـجنب انـتشار
الــــفــــيـــــروس. وأصــــبـح قــــسم
أوبـــرفــيـــلـــيـــيه الـــذي تــرئـــسه
الــطـــبــيـــبـــة لــوكـــوزان وحــدة
رضى مدة  5 إلى 7 الستقبال ا
أيام للـتحقق من عـدم إصابتهم
بــالــفــيــروس. وهم يــوضــعــون
خـالل هـذه الـفــتـرة فـي غـرفـة ال

يحق لهم اخلروج منها.
ووفـــر ذلك إمــكـــانــيــة لـــطــواقم
راقبة هؤالء الرعايـة الصحيـة 
األشــخــاص مع مــا يــحــمل ذلك
من مـــفــاجـــآت. وأتى أنـــطــوان
سوبير وهو طبيب نفساني من
ـــســـاعــــدة زمالئه في بـــاريس 
الـــقـــسم. وعـــرف فـي الـــبـــدايــة

{ واشنطن- (أ ف ب):  أكدت
عارضة األزياء جيجي حديد
أنها حامل بطفلها األول من
غني زين مالك وذلك خالل ا
مقابلة ضمن البرنامج احلواري
الذي يقدمه الكوميدي األميركي
الشهير جيمي فالون اجلمعة.
وترتبط حديد بعالقة متقطعة مع
مالك منذ  2015 وهي احتفلت
بعيد ميالدها اخلامس
والعشرين معه في احلجر
نزلي في مزرعة والدتها بوالية ا
بنسلفانيا األميركية نهاية
األسبوع الفائت.
وكانت وسائل إعالمية أميركية
نشرت أنباء عن حمل جيجي
حديد باالستناد إلى تصريحات
وقع أدلت بها مصادر عائلية 
تخصص في أخبار تي أم زي ا
شاهير. ا
وقالت جيجي حديد عبر الفيديو
ضمن برنامج جيمي فالون الذي
يبث اجلمعة تعلمون بطبيعة
احلال أننا كنا نرغب باإلعالن
عن ذلك بطريقتنا لكننا
تنان متحمسان وسعيدان و
للغاية لألمنيات الطيبة والدعم
من اجلميع.
وتعيش جيجي حديد مرحلة
احلجر في نيوهوب على بعد
حوالى خمس كيلومترا من
فيالدلفيا مع زين مالك ووالدتها
يولندا حديد وشقيقتها بيال
وصديقتها ليا ماكارثي.
لكن حديد التي شاركت في
عروض أزياء لبعض من أكبر
دور األزياء والعالمات التجارية
بينها شانيل وفيكتورياز
سيكريت أبدت ارتياحها لكونها
نزل سويا مع عيش هذه في ا
التجربة يوميا.

البس الرجالية فهو قد ضمن ا
يـســتـحــيل أكـســسـوار مــوضـة

بامتياز.
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تـــصـــمـــيـــمـــا بـــلـــون واحــد او
بزخـرفات لتـنسيـقه مع سترات
كـالسـيـكــيـة. ويــرى اخلـيـاط أن
نطقي تماما إدراج القناع من ا

مع نـــقـــوش زهـــور أو كـــريـــات
صـــغـــيـــرة. وتـــوضح لـــوكـــالــة
فـرانس بـرس ثـمـة طـلب فـعلي
لم نـــكن نــــتـــوقع ذلـك بـــتـــاتـــا.
فــمــطـلــوب مــنــا أن نــضع هـذه
ـــدة ســـنــة ونـــصف األقـــنـــعـــة 
ـــا لم الـــســـنــة عـــلى األقـل طــا
يـتوافـر أي لقـاح لـذا ينـبغي أن
نـضـفي بـعض الـبـهجـة عـلـيـها,
أمـا لـدى بـيار تـاالمـون اخلـياط
فـي حـي مــــــــاريـه الــــــــرائـج في
باريس فيسجل الـقناع الكحلي
بيـعات لديه إال اللون أفـضل ا
أن الزبـون له أن يـختـار ب 15

{ بـــــاريس- (أ ف ب):  بـــــاتت
ـــوضــة في فــرنــســـا تــعــتــنق ا
بخجل القنـاع في محاولة لنزع
الزم لـه فـيــمـا ـقــلق ا الـبــعــد ا
يـشـكل تــعـمـيم وضع الــكـمـامـة
عــنــد اخلـروج في ظـل انـتــشـار
وبــاء كـوفــيـد- ?19بــوادر ثـورة
ثـقـافـيـة. بـدأت إيـزابـيل مـاتـيـو
وهي مصـممة مالبس لـلسيـنما
وصـاحـبـة مـتجـر في مـرسـيـلـيا
في جـنوب فـرنسـا صـنع أقنـعة
قبل شهـر مستـخدمة مـخزونها
من األقـــــــمــــــشــــــة أو مـن خالل
ة. أقـنعـتهـا ملـونة مالبس قـد

كــوفــيــد- 19 وتـــثــيــر فـــعــالــيــة
الــســلـطــات الــصـحــيــة في عــهـد
جــوزف بـروز تــيــتـو بــعــضـا من
احلنـ عـشيـة الذكـرى الـسنـوية
األربـــــعــــــ لـــــوفــــــاة الـــــزعــــــيم

اليوغوسالفي السابق.
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إلـهـام لـلـمـخـرج الـصربـي غوران
مـــاركـــوفـــيــتش إلجنـــاز فـــيـــلــمه
فـــاريـــوال فــيـــرا الـــذي خــرج إلى
الــصــاالت ســنـة  1982وال يـزال
يـثـيـر اهـتـمـام الـكـثـيـر من سـكان
يوغـوسالفـيا الـسـابقـة الـقابـع
ـنــزل بــســبب وبـاء حــالــيـا فـي ا

{ بلغراد- (أ ف ب):  توقظ أزمة
وباء كوفيد- 19الراهنـة ذكريات
في البلـقان عن مرض آخـر شديد
الـــــــعـــــــدوى… فــــــقـــــــد جنـــــــحت
يــوغـوسـالفـيــا الـشــيــوعـيــة قـبل
حـوالـى نـصف قــرن في وأد آخـر
وبــاء جــدري واسع الــنـطــاق في
القارة األوروبية. وقد كان اللقاح
مــــتــــوافـــــرا كــــمـــــا أن ردة فــــعل
السلطـات كانت سريعة من خالل
تلـقيح الـسكـان جمـيعهم أي 18
ملـيون نـسمـة في أسابـيع قلـيلة
مــا انــعــكس حــصـيــلــة ضــحــايـا
خفيفة دون عتبة األربع وفاة.
وقــد شــكـل هــذا الــوبــاء مــصــدر
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ـطـلع طـائـلــة. في مـذكـرة تـعـود 
نـيـسـان قـال احمللـل دي اس كيم
لدى جي.بي مـورغان تـشيس إن
ــشـغــلـ لــديــهم مـا يــكـفي من ا
الـســيـولـة الجـتـيـاز هـذه الـفـتـرة
سـبوقة من عائـدات قريبة غير ا
من الـصـفــر ألكـثـر من عـام وفق
بــلــومـــبــرغ نــيـــوز. وغــاالكــسي
انــتــرتـيــنــمـنت مــثال أنــهت عـام
 2019 بـ 6,8 مـــــلــــيــــار دوالر من
االحــتـــيــاطــات الـــنــقـــديــة. لــكن
الـتــراجع الـكـبـيــر في الـعـائـدات
سـيـسـدد ضـربـة قـويـة حلـكـومـة
مـــاكـــاو الـــتي حتـــصل عـــلى 80
ـئـة من عــائـداتـهــا من قـطـاع بــا
الــقــمـــار. ويــتــوقع الـــعــديــد من
احمللل أن تعود ماكاو لتحقيق
األربـاح مـطـلع الـصيـف في حال
رفع قيود السفر وارتفاع أسعار
األسهم التي هبطت في آذار إلى
أدنى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا في أربع

سنوات.
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تـــــعـــــني أن الـــــزوار مـن الـــــبــــر
ــكـــنـــهم دخــول الــرئـــيـــسي ال 
ـدينـة مـا يجـعل الـكازيـنـوهات ا
خـالــيـة من الـرواد. وانــخـفـضت
ـئة من العـائـدات بنـسـبة  11 با
كـــانـــون الـــثـــاني عـــنـــد ظـــهــور
الفـيروس لـلمـرة األولى ولكـنها
ـئة في تـدهـورت بـنـسـبة  88 بـا

ئة من آذار. شباط و 80 با
شـغـل ويـتكـبـد عدد من كـبـار ا
اليــــ خـــــســــائــــر يــــومــــيــــة 

الـدوالرات بـشكـل كلـفـة تـشـغيل.
ولــــكـن بـــعــــكـس الــــكـــثــــيــــر من
يـة التي تعرضت الشركـات العا
لـضـربـة خالل األزمـة الـصـحـيـة
فـإن كازيـنـوهـات ماكـاو الـكـبرى
هـي في مـــــوقع يــــســـــمح لـــــهــــا
بـتـخـطي األزمة احلـالـيـة كـونـها
بالغ هائلة من األموال حتتفظ 
من فـــتـــرة االزدهــــار. وبـــعـــكس
العـديـد من مشـغلي كـازينـوهات
الس فــيـغـاس فــإن كـازيــنـوهـات
مـــــاكــــاو ال تـــــرزح حتـت ديــــون

{ مـــــاكـــــاو- (أ ف ب):  تـالشت
عائـدات قطـاع ألعـاب القـمار في
مــاكــاو فـعــلــيــا في نــيــســان مع
تــســجـيل الــكـازيــنـوهــات أسـوأ
الــنـــتــائج في تـــاريــخـــهــا وسط
نع تفشي التدابير التي فرضت 
ــسـتــجـد في فــيـروس كــورونـا ا
ـــديـــنـــة الـــتي تـــعـــتـــمــد عـــلى ا
السـياحة. وأظـهرت أرقـام مكتب
مــراقــبــة وتــنــســيق األلــعـاب أن
عائدات ألعاب الـقمار بلغت 754
مـــلــيــون بـــاتــاكــاس 95مــلـــيــون
ــــــــاضي – دوالرالـــــــشــــــــهـــــــر ا
ئة عن بانخفـاض بنسبة  97 با
عـائــدات الــشــهــر نــفــسه الــعـام
اضي والتي بلغت  3 مليارات ا
ـستـعـمرة دوالر. وأغـلقت هـذه ا
الـبــرتـغــالـيــة الـســابـقــة صـاالت
الــــكــــازيــــنــــو ألســــبــــوعــــ في
شــــبـــاط/فــــبـــرايــــر مع تــــفـــشي
الـــفـــيـــروس من وسـط الـــصــ

ولـكن فيـمـا أعـادت فتح أبـوابـها
إال أن تدابير احلـد من الفيروس

{ لـنـدن- مكـسـيـكـو- (أ ف ب): تـطـرح فرقـة كـوين الـبـريـطانـيـة الـشـهـيرة
اجلمـعة نسخة جديدة من أغنيتهـا األشهروي آر ذي تشامبينز مع غناء آدم
ـشـاركـة في جـهـود المـبـرت في عـمل يـعــود ريـعه لـدعم الـطـواقم الـطــبـيـة ا
مـكـافحـة وبـاء كـوفـيد  - 19 في الـعـالم. وستـرفق هـذه األغـنـيـة الـتي أعـيدت
مع نسـخة تـسمـيـتهـا يو آر ذي تـشامـبيـنـز حتيـة إلى أفراد الـطواقـم الطـبيـة
مصـورة تظهر أطبـاء أعضاء في اجلسم التـمريضي يكافـحون ضد فيروس
ــســتــجـد حــول الــعـالـم. ويـعــود ريع هــذه األغــنـيــة إلى صــنـدوق كــورونـا ا
ـية التي تـقدم بزات نـظمة الـصحة الـعا الـتضامن ضـد كوفيد  - 19 التـابع 
نخرط طبيـة وعدة للكشف عن اإلصـابة بالفيروس وتـدريبات للمعـاجل ا
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طــــوكــــيــــو- (أ ف ب):  ابــــتـــدع
حــوض أســمــاك يــابـانـي مـغــلق
حـالـيـا بـسـبب وبـاء كـوفـيـد-19
حال مـــبــتـــكــرا إلعـــادة تــعـــويــد
ـائيـة على الـبشر إذ حيـواناته ا
دعـا القـائـمون عـليـه العـامة إلى
إرســال فــيــديــوهـــات تــظــهــرهم

يحدثونها عن بعد.

ائي وال يزال حـوض سـوميـدا ا
في بــرج طـــوكــيـــو ســكـــايــتــري
الضخم في العـاصمة اليـابانية
مغلقا أمام الـعامة بسبب تفشي
ـســتـجـد مـا فـيــروس كـورونـا ا
أدى إلى إظهـار بعض األجـناس

خوفا من البشر.
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