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اكــد رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صـالح ورئـيس إقلـيم كـردسـتان
نــيـجـيـرفــان الـبـارزاني ضـرورة
إيــــجـــــاد احلــــلـــــول اجلــــذريــــة
لـلـمــسـائل الــعـالـقــة بـ بـغـداد
وأربـــيـل وفـــقــــاً لــــلـــدســــتـــور.
وبــحـسـب بـيـان رئــاسي تـلــقـته
(الــزمــان) امس فـــقــد اســتــقــبل
صــــــالح رئـــــيـس اإلقـــــلـــــيـم في
السليـمانية وجـرى خالل اللقاء
( بحث األوضـاع السيـاسية في
الــــبـالد وأهــــمــــيـــــة االلــــتــــزام
بــاالســتــحـــقــاقــات الــتي تــتــبع
خـــطــوات تـــشــكـــيل احلــكـــومــة
الــعــراقــيــة اجلــديــدة بــرئــاســة
رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الــكـاظـمي)  مـضــيـفـا انه جـرى
ايــــضـــا (تـــأكــــيـــد ضـــرورة حل
ــــضي األزمــــات واخلـالفـــات وا

بـــاجتـــاه حتــقـــيق االســـتـــقــرار
الـسـيـاسي واألمـني وااللـتـفـات
ـواطـنـ إلى حـيـاة ومـعـيـشـة ا
ـنــاطق كــافـة وبــضــمـنــهـا في ا
إقــــلــــيـم كــــردســـــتــــان).واشــــار
اجلانـبان إلى (أهمـية التـنسيق
والتعـاون وتضافـر اجلهود ب
احلــكـومـة االحتـاديــة وحـكـومـة
كــــردســــتــــان لــــغــــرض جتـــاوز
الـــظـــروف احلــالـــيـــة والــعـــمل
ــشـتـرك عـلـى تـأمـ اجلـوانب ا
عـيشـية والصـحيـة للعـراقي ا
كـافـة  ومالحـقة بـقـايـا اإلرهاب
وتـرسـيخ االسـتـقرار األمـني في
كل مــنـاطق الـعــراق إلى جـانب
إيــــجـــــاد احلــــلـــــول اجلــــذريــــة
لـلـمــسـائل الــعـالـقــة بـ بـغـداد
وأربـيـل وفـقــاً لــلـدســتــور وعـلـ
وجـہ اخلـصــوص حــسم مــلــفي
ـوازنة ورواتب مـوظـفي إقـليم ا
كــردسـتــان أسـوة بـأقــرانـهم في
الـــدولــــة) كـــمـــا أكـــدا (وجـــوب

تـــوحــيــد الـــصــفــوف وتـــعــزيــز
التـكاتف والتـضامن بـ القوى
الـــوطــــنـــيـــة ودعم احلـــكـــومـــة
اجلديـدة من أجل تـلبـية مـطالب
ــشـروعـة وإجـراء الــعـراقـيـ ا
اإلصالحات الضرورية التي من
شـأنــهـا تــوفـيــر احلـيــاة احلـرة
ة ألبـناء شعبـنا).من جهة الكر
اخـرى أعـلنت الـنـائـبة عن كـتـلة
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتاني
ريــــزان دلــــيـــــر  حــــسم مــــرشح
االحتــاد حلــقـيــبـة وزارة الــعـدل
في احلـــــكــــــومـــــة االحتـــــاديـــــة
واسـتـمـرار اجلـدل بـشـأن وزارة
اخلـــارجـــيـــة.وقــــالت دلـــيـــر في
تــصـــريح أن (لـــلــكـــرد وزارتــ
متبقـيت في حكـومة الكاظمي
وهما العدل التي هي من حصة
االحتــاد الـوطــني واخلـارجــيـة
وهـي مـن حــــــــصـــــــــة احلــــــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني بدالً الـد
ـاليـة) مـوضـحة أن من وزارة ا

(االحتاد الوطـني حسم مرشحه
للـعـدل وهو خـالد شـواني الذي
يــشـــغل حــالــيـــاً مــنــصب وزيــر
اإلقـــلــيـم في حـــكــومـــة اإلقـــلــيم
كــردســتـان في حــ لم يــحـسم
ـــــقـــــراطي امـــــر مـــــرشح الـــــد
الـكردسـتـاني لوزارة اخلـارجـية
وهــــــو فــــــؤاد حــــــســــــ وسط
مـعــارضــة من قــبل الــعــديـد من
ان انيـة).وكان الـبر الكـتل البـر
قــــد صــــوّت لــــيــــلــــة االربــــعـــاء
نـهاج اضـية عـلى ا اخلمـيس ا
احلـكومـي للـكـاظـمي وعلى 15
وزيـــــراً فــــيـــــمــــا لـم حتــــسم 7
وزارات بـــــ رفض وتـــــأجـــــيل
وهي اخلارجية والـنفط والعدل
ـهـجرين والـزراعـة والهـجـرة وا
والــثـقــافـة ويــديـرهـا اآلن وزراء

آخرون بالوكالة .
الى ذلـك  تـلــقى رئــيس مــجـلس
الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
اتــصــاال هــاتـفــيــا من الــرئــيس

األمـريـكي دونـالـد تـرامب تـلقى
ـناسـبة تـوليه خالله الـتهـنئـة 
رئاسـة احلكومـة العراقـية.وذكر
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  ان
(الـــكـــاظــــمي شــــكـــر الــــرئـــيس
األمريكي عـلى التهـنئة وأكد له
حرص العراق على إقامة أفضل
ـتحدة) العالقـات مع الواليات ا
. ونقل الـبـيان عن تـرامب  قوله
أن (الـــعــراق بـــلـــد قـــوي ومــهم
نطقة تلك دوراً مركزياً في ا و
وفي حتــــــقـــــيـق اإلســـــتـــــقـــــرار
اإلقـلـيـمي والـدولي).وشـدد على
ـــتــــحـــدة (حــــرص الـــواليــــات ا
األمريـكية عـلى تعزيـز العالقات
بـ الـبــلـدين واسـتـعـداد بالده
سـاعدات االقـتصـادية لـتقـد ا
الـــضــروريـــة لــدعـم االقــتـــصــاد
الـعراقي).واشـار الـبـيان الى ان
(اجلـانــبـ اتـفـقـا عـلى تـوسـيع
الــتــعـاون فـي مـجــال مــكــافــحـة
جــائـــحــة كـــورونــا الـى جــانب
تـــطـــويــر جـــهــود اإلســـتــثـــمــار
ـا يـخـدم مـصالح االقـتـصادي 
الــــــبــــــلـــــديـن). الى ذلـك أعـــــرب
الـكــاظــمي عن إعــتــزاز الــعـراق
شــعــبــاً وحــكــومــةً بــالــعالقــات
الــتـــأريـــخــيـــة مع دول اإلحتــاد
األوربي .وبـحــسب بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس أكــد الــكــاظــمي
ـكــتــبه في خالل إســتــقـبــالـه 
الــقـــصـــر ســفـــراء دول اإلحتــاد
األوربي أن (اإلحتــــــاد صــــــديق
وشـريك ونــأمل أن تـواصل دول
االحتاد دعمها للعراق في حربه
ضــــــــد داعـش ولـــــــلــــــــظـــــــروف
اإلقتـصاديـة التي يـواجهـها إثر
جــائــحــة كــورونــا وإنــخــفــاض
يـة ونتـطلع أسعـار النـفط العـا
ساعـدة الدول األوربيـة للعراق
في بــنــاء  إقــتــصــاده ) داعــيــا
الـشـركـات األوربـيـة الى (الـعمل

واإلستثمار في العراق) 
ووعد بـ(تذليل العقبات التي قد
تواجه عـملـها). من جـهتـهم قدّم
رئـــيس وأعــضـــاء وفــد اإلحتــاد
األوربي الـــتـــهـــاني بـــتـــشــكـــيل
احلـكومـة العـراقـية ونـيلـها ثـقة
ـان  وأكــدوا دعم االحتـاد الــبـر

لــلـسـيـادة الـعـراقـيـة واإلهـتـمـام
األوربي بـ(إســـتـــقـــرار الـــعــراق
واإللــتــزام بــدعـم جــهــوده ضــد
واجهة األزمة داعش والتعاون 
معرب اإلقتصادية والصحية )
ـــاتـــضـــمّـــنه عـن (إرتـــيـــاحـــهم 
الـــــبـــــرنـــــامج احلـــــكـــــومـي من
إصالحــات وإلــتــزامــات وحـوار
وتواصل مع اجملتمع الدولي) .
فــيـمــا اصــدر الــكــاظـمـي اوامـر
ديـــوانـــيـــة بـــتـــعـــيـــ عـــدد من
الــوزراء في حـكـومـتـه بـحـقـائب
الـــــوزارات الـــــشــــاغـــــرة حلــــ

استكمال التشكيلة الوزارية له.
وبـحـسب اوامـر اطـلـعت عـلـيـها
(الــزمــان) امـس فـان الــكــاظــمي
ع الكاب عدنان درجال وزير
الـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب وزيـــرا
للثقافة وكـالة فضال عن مهماته
حلـ تــســمـيــة وزيـر الــثـقــافـة.
ادة ويسـتند هـذا االجراء الى ا
 78مـن دســـتـــور جــــمـــهـــوريـــة
الـعـراق وبـناء عـلى مـقـتـضـيات
ـصــلـحــة الـعـامــة. كـمــا تـولى ا
وزيـر النـقل نـاصـر حسـ بـندر
ـهجرين حمـد وزارة الهـجرة وا
وكــالــة وتــولى وزيــر الــتـعــلــيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل
كـــاظـم عـــبـــد الــــصـــاحب وزارة
الــعــدل وكــالـــة ويــتــولى وزيــر
ــالـيـة عـلي حـيـدر عـبـد االمـيـر ا
عالوي مـــهــمـــات وزارة الـــنــفط
وكــالــة. وفي امـر ديــواني حتت
رقم  19 تعـي وزيـر التـربية
عــلي حـــمــيــد مــخـــلف مــحــسن
ـهــمـات وزيـر الـتـجـارة وكـالـة
حلـ تـسـمـية وزيـر جـديـد لـها.
وجـــرى في امــــر ديـــواني اخـــر
همات تكليف الـكاظمي نفـسه 
وزيـر اخلــارجــيــة وكــالــة حلـ
تـسـمـيـة وزيـر لـهـا. و تـكلـيف
الــوكـــيل االقـــدم لــلـــوزارة عــبــد
همات الكر هاشم مصـطفى 
وصـالحـيــات وزيــر اخلــارجــيـة
حلــ تـســمــيــة الــوزيـر حــسب
عتمدة. السياقات الدسـتورية ا
ــــوجـب هــــذه االوامــــر فــــان و
الـــتــــنـــفـــيــــذ يـــبـــدأ مـن تـــاريخ

صدورها في  7 ايار اجلاري.
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الـيـة الـنيـابـية كـشـفت اللـجـنـة ا
عن مــقــتـرح بــاســتـقــطـاع 10من
وظف كادخار اجباري رواتب ا
الى نـهـايـة الـعـام اجلـاري. وقـال
عـضـو الـلـجـنـة جـمـال كوجـر في
تــصـريـح امس ان (رواتب شــهـر
ايـار مـؤمـنـة وعـلى احلـكـومة ان
ـوظف وتـطلـقها تراعي وضع ا
قبل عيد الفطر خاصة ان العيد
ســيــصــادق في تــاريـخ حــسـاس
وظـف تـطلق جدا الن رواتب ا
يـــوم  18 الى  25  من الـــوزارة
وتذهب الى احمللية) واشار الى
ـركـزي يـسـتطـيع ان ان (الـبـنك ا
يـقرض احلـكـومـة الن التـصـنيف
ـركـزي ي لـلـبـنـوك صـنف ا الـعـا
العراقي بـوضع جيد) مؤكدا ان
(الــــبـــنـك يـــســــتــــطـــيـع اقـــراض
احلــكــومــة ربع مــلـيــار دوالر من
دون التأثير في العـملة احمللية)
واضــاف ان (هـــنـــاك مــقـــتـــرحــا
ــئـــة من بـــاســـتـــقـــطــاع  10 بـــا
الــرواتـب كــأدخــار اجــبــاري الى
نهـايـة العـام اجلاري) وتابع ان
(هذا االستقطاع مقترح والبد ان
تـكون له صـيـاغة قـانـون او قرار
ــوافــقــة احلـكــومــة وتــصـويت
ـوظـفـ ـان  الن رواتب ا الــبــر
ــــكن صــــيـــغـت بــــقـــانــــون وال 
الــــتالعب بــــهـــا) الفــــتـــا الى ان
فـترض ان (موازنة  2020 من ا
تناقش في مجلس الوزراء خالل
ـقـبـلـ مع حـدوث االسـبـوعـ ا
تــغــيـــيــرات فـي اســعــار الـــنــفط
لف واالولويـات مـثل كورونـا وا
الـصــحي الـتي يـجب مــراعـاتـهـا
واعــادة صــيــاغــتــهــا وادراجــهـا
ــوازنــة لــلــبـت مــبــاشـرة داخل ا
وازنـة). الى ذلك  بـعث وزير بـا
ــالـيـة عـلـي حـيـدر عــبـد االمـيـر ا

عالوي برسالة تطم للموظف
بـشـأن تـأم الـرواتب. وقـال في
تــــصـــــريح امـس (نــــســـــعى الى
تــــوزيع الـــــرواتب كــــامـــــلــــة مع
تــوقــعــاتـنــا بــأسـتــمــرار حتـسن
اســعــار الــنــفط) مــســتــدركـا ان
ـــالـــيــة صـــعـــبـــة لــكن (االمــور ا
الــرواتب وقــوت الــنـاس من اول
اهتمـامات واولويـات احلكومة).
وكــشـف مــصــدر اقــتــصــادي عن
مــقـــتــرحـــات وســيـــنــاريـــوهــات
الية . وقال للخروج من االزمـة ا
ــــصـــــدر ان (رئـــــيـس الــــوزراء ا
اجلديد سـيعقد خالل  48 ساعة
ـقـبـلـة اجتـمـاعـا مـوسـعـا يضم ا
اعـضاء من الـلـجـنة االقـتـصـادية
ستشارين وعدداً من اخلبراء وا
لدرالاسة كـيفـية النـهوض بواقع
االقتـصـاد الـعراقي) واوضح ان
(هــــنــــاك ســــيــــنــــاريــــوهــــات او
اطـــروحــات عـــدة لــلـــتــعـــامل مع
اليـة من بينهـا تخفيض االزمة ا
ـشـاريع الثـانـوية االنـفاق عـلى ا
ووقف تسـديـد القـروض الدولـية
للـعراق من خالل حتـرك سياسي
ودبلـومـاسي بالـتـراضي مع تلك
الـدول  فــضال عن فــرض نــظـام
ادخــار اجـبــاري عــلى من يــكـون

مــرتــبه اكـثــر من مــلــيـون ديــنـار
شــهــريــا  وهم بـــالــعــادة كــبــار
ـــوظــــفـــ بــــالـــدولــــة والـــذين ا
ـئة من يشـكلـون اكثر من  30 با
ـرتـبـات التي تـدفـعـها مـجـموع ا
احلكومة وكـلها ضمن مـقترحات
واضاف اخـرى سـيـتم طـرحـها) 
ــســاس ان (الـــثــابت هـــو عــدم ا
تـقـاعدين وظـفـ وا ـرتبـات ا
وشبكة الـرعاية االجتـماعية بأي
حــال من االحـوال) مــشـيــرا الى
ان (االزمـــة االقـــتــصـــاديــة تـــعــد
االخـــطــر حـــالــيــا  وســتـــحــاول
احلــكــومــة اعالن حــالــة تــقــشف
جـديدة تـشمل قـطـاعات مـخـتلـفة
عاجلة العجز الذي من الدولة  
ســيـتــجـاوز عــتـبـة  50 تـريــلـون
ديـنـار عراقـي وسط تـراجع امال
حتسن اسعـار النفط في الوضع

احلالي).
 في غــضــون ذلك اعـلــنت عــضـو
جلــنــة االقــتــصـاد واالســتــثــمـار
النيـابيـة ندى شاكـر عزم اللـجنة
فــتح مـلـف االتـفــاقـيــة الـعــراقـيـة
الصيـنية بـعد االنتـهاء من حسم

الوزارات الشاغرة.
 وقــــالت شــــاكـــــر في بــــيــــان ان
(الــبـرنـامج احلــكـومي حلــكـومـة
الكاظمي اغفل العديد من االمور
ـــهـــمـــة في ظل االقـــتــصـــاديـــة ا
الـظـرف االقـتـصـادي الـصـعب اذ
لـم يــشــر بــشيء الى االتــفــاقــيــة
( ـبـرمــة مع الـصـ الــعـراقـيــة ا
مـؤكـدة ان (الـلـجـنـة تـعـتـزم فـتح
مـلف االتفـاقـية بـعد االنـتـهاء من
تــســـمــيـــة الـــوزارات الــشـــاغــرة
ـتـبــقـيـة). واوضـحت شـاكـر ان ا
(اللـجنـة ستـضيف اجلـهات ذات
الـعالقـة فـي احلـكـومـة في وزارة
الـيـة والوزارات والـدوائر ذات ا
ــــلف والـــيـــة الـــعالقــــة لـــفـــتح ا

التعامل مع بنود االتفاقية).
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ـتقـدم شمـلت وزارة الـتربـية ا
لالمـــتـــحـــانـــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة
(اخلـــارجــيـــة) لــلــعـــام الــدراسي
اجلـــاري بـــحــــذف وتــــقـــلــــيص
ــــنـــــاهج الــــدراســـــيــــة اســــوة ا
ـنتـظـم بـأقرانـهم من الـطـلبـة ا
في الـدوام. ونــقل بـيــان لـلـوزارة
تلـقته (الزمـان) امس عن اللـجنة
الــدائـمـة لالمــتـحــانـات إن (قـرار
ـواد يأتـي حرصـا من تـقـلـيص ا
الــــوزارة عــــلى إنــــهــــاء الــــعــــام
الدراسي بنـجاح اذ تـمثل بدمج
ـواد وتـعـليـق اخرى فـضال عن ا
حذف عدد من الفصول الدراسية
إثـر اجـتـمـاعـات مـسـتـفـيضـة مع
اللـجان اخملـتصة) ودعا الـبيان
التالميذ والطـلبة الى (بذل مزيد
من اجلــهـد والـتــمـسك بــاجلـديـة
حفاظا على مسـتقبلهم الدراسي
ولتـجـاوز الظـروف االستـثـنائـية
الــتـي مــروا بـهــا). فــيــمــا كــشف
وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث
الــــعـــلــــمي نــــبـــيـل كـــاظم عــــبـــد
الـــصـــاحب عن مـــشـــروع وطــني

يــــشــــمل جــــمــــيع اجلــــامــــعـــات
الـعراقـيـة. ونـقل البـيـان عن عـبد
جرد رفع الصاحب الـقول انه (
اجــراءات الـوقــايـة من فــايـروس
كـورونــا من قـبل جلـنــة الـصـحـة
والــسالمــة  فــســنــعــمل كــورس
تـعـلـيــمي مـكـثف داخل الـقـاعـات
ــشـروع الــوطـني حتت عــنـوان ا
ــعـرفي فـي جـمــيع جـامــعـاتــنـا ا
الـعـراقـية لـتـعـويض الـطـلـبة عن
متوعدا ايام العطـلة االجبارية) 
(بـأتـخــاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
بــحق مـــنــتــحـــلي صــفـــة قــرابــة

الوزيـر او غيـرها) ولفت الى ان
(العـمل في الـوزارة سيـكـون لكل
) وابـــــدى عـــــبــــد الــــعـــراقــــيـــ
الـصــاحب (حـرصـه عـلى تـنــفـيـذ
خـــطـط الــــوزارة الـــرامــــيــــة الى
تطوير قطاع الـتعليم في العراق
وجعله في مصـاف نظرائه بدول
ــنــطــقـة والــعــالم). وكــان عــبـد ا
الــــصـــاحب قــــد عـــدالــــتـــعــــلـــيم
االلـكتـروني وسـيـلـة ال تـغني عن
ــبـــاشــر بـــاالســتــاذ الــتـــمــاس ا
والـطــلـبـة. وقــال في وقت سـابق
ـثل ان (الـتــعـلــيم االلـكـتــروني 
وســـيــلــة لــتــواصـل الــطــالب مع
دة ادة العلمية خالل ا عرفة ا ا
احلـالـيـة وال يــغـني عن الـتـعـلـيم
في الــقــاعــات بـتــمــاس األســتـاذ
والــطــلـبــة والــعـمل اخملــتــبـري)
وتــابع ان (اعـــتـــمــاد الـــتــعـــلــيم
االلكتروني امـر اقتضته ضرورة
تــفـــشي وبـــاء كــورونـــا ورغـــبــة
جـــمــــيع الــــدول في اســـتــــمـــرار
مسـيـرة عمـليـة التـعلـيم والتـعلم

في جـــامـــعــاتـــهــا  لــذا فـــقــد 
اعــتــمـاده في اغــلب اجلــامــعـات

ية الرصينة).  العا
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عـن فـايــروس كــورونــا مــقـدمــة من
شـركـة هـيـونداي الـكـوريـة . ونـقال
بـيان تلقته (الزمان) امس عن مدير
ــشــاريع الــنــفــطــيــة عــام شــركـــة ا
مـحمود عباس ان (ذلك يأتي ضمن
جـهود الوزارة وشـركاتهـا النفـطية
لـلمـساهمـة في دعم جهود الـصحة
فـي مكـافحـة كورونا) الفـتا الى ان
ستـلزمـات الطبـية التي (شـحنـة  ا
ـوذج تــتــضــمن عـيــنــة فــحص  و
فـــحص تــصل  الـــعــراق عــلى مــ
طــائــرة خــاصــة) مــبــيــنــا ان (ذلك
يـــأتـي بـــالـــتــــنـــســـيـق مع شـــركـــة
هــيــونــداي الــتي تــقــوم بــتــنــفــيــذ
مــشــروع مـصــفى كـربـالء الـنــفـطي
ـسـتـلـزمات وسـيـتم تـسـلـيـم هـذه ا
الى  الـصـحـة لغـرض اسـتخـدامـها
فـي إجـراء الـفــحـوصــات والـكـشف
عـن كــــورونـــا) مـن جـــهــــته  قــــال
ــتـحــدث الـرسـمـي بـأسم الـوزارة ا
عــــــاصم جــــــهــــــاد ان (االجــــــهـــــزة
ـسـتـلـزمـات تتـألف من  آر تي - وا
بـي سي آر  وتـفــاعل الــبــولـيــمـراز
ـتـسلـسل الـلـحظي و في تي أم و ا
مـتوسط انتقال الفـايروس بكميات
تـكفي ألجراء االختبار لعشرة آالف

شخص). 

سـتشـفى). وكانت ـرأة غـادرت ا (ا
الـــوزارة قـــد شـــخــصت  51حـــالــة
اصــــابــــة جــــديــــدة مــــوزعــــة بــــ

محافظات العراق. 
وقـالت في بيان امس االول انه (
ـــــــــوذجـــــــــا في فـــــــــحص 2548 
اخملــتـبـرات اخملــتـصــة في الـعـراق
وبـــذلـك يــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ــــرض في الــــعــــراق تــــســــجــــيـل ا
129701) واضـاف ان (مـختـبرات
الــــوزارة ســــجــــلت امس االول 51
إصــــابــــة تـــوزعـت بـــواقع  34 في
الــرصـافـة و 8 فـي الـكـرخ ومــديـنـة
الـطب وواحدة في البصرة) مـبينا
ان (حـاالت الشـفاء بـلغت 56 حـالة
بواقع  8 فـي الكرخ و 3 فـي مدينة
الــطب و 39 فـي الــبــصـرة و 3 في
كــــــــركـــــــــوك وواحــــــــدة فـي واسط
وحـالت في اربيل) واشـار البيان
الـى (تسجيل حالة وفاة واحدة في
بـغداد/الـكرخ) وتـابع أن (مـجموع
اإلصـابات بـلغت 2818 و الـوفيات
110 وحــــــاالت الـــــشـــــفـــــاء 1790
والـراقـدون الـكلي 918). الى ذلك 
كــشــفت وزارة الــنــفط  عـن وصـول
مـستـلزمات طـبية مـتطورة لـلكشف

ــسـتـشــفى بـعـد حــالـتـ غــادرتـا ا
تــمــاثـلــهم لـلــشــفـاء). وفي واسط 
افـادت دائرة صحة احملـافظة شفاء
مـصابـة من كورونـا.وقالـت الدائرة
صابات في بيان امس ان (احدى ا
بـفــايـروس كـورونـا شـفـيت بـعـدمـا
ظـهرت نـتائج الـتحـاليـل اخملتـبرية
لـها التي كـانت سالبة) مـضيفا ان

عدم تسجيل اصابات جديدة لليوم
اخلــامس عــلى الــتـوالي . واوضح
الـــيـــاســـري في بـــيــان امـس (عــدم
تــســجـــيل أيــة إصــابــة بــجــائــحــة
كـــورونـــا في عـــمــوم احملـــافـــظــة)
مــشـيـرا الى ان (مــخـتـبــر الـصـحـة
الـــعــامــة فـي احملــافــظـــة أكــد عــدم
تـسـجـيل أيـة إصابـة كـمـا ان هـناك

مـن كورونـا في مـديـنـة الـطب.وقال
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس إن ا
(عـــشــرة مــصـــابــ بـــكــورونــا في
مــديــنــة الـطب تــمــاثــلـوا لــلــشــفـاء
بـضمنهم مسـنة تعاني من امراض
مـزمنة). واعلنت وزارة الصحة في
اقــلـيم كـردسـتــان عـدم تـسـجــيـلـهـا
اصـــابــات بــكـــورونــا في االقـــلــيم.
وقـالت الـوزارة في تـلقـته (الـزمان)
امـس انها (لم تـسجل ايـة اصابات
بـفايروس كـورونا في االقليم خالل
الـيوم الـسابع عـلى التوالي) الفـتا
الـى ان (االصـــابـــات الـــكـــلـــيـــة في
االقـــلــيم بـــلــغت 391 والـــوفــيــات
خـــمـــســـة وحـــاالت الـــشـــفــاء 372
ــتـبـقـ حتت الـعالج 14 حــالـة وا
فـــقـط). واوضـــحت دائـــرة صـــحـــة
كـركـوك شـفـاء تـسـعـة مـصـاب من
كورونا. وقال مدير عام الدائرة في

بـيان تـلقـته (الزمان) امس انه ( 
شـفـاء تـسـعـة مـصـابـ بـفـايـروس
كـــورونــا بـــعــدمــا ظـــهــرت نـــتــائج
الــتـحـالــيل اخملـتــبـريـة لــهم والـتي
كــــــانت ســـــالــــــبـــــة). واضـــــاف ان
ــشـافـ غــادروا مـركـز الــتـدبـيـر (ا
الــوبــائي). واكــد مــحــافظ الــنـجف
رئـيس خـليـة االزمة لـؤي اليـاسري
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اكـــدت وزارة الــصـــحــة والـــبــيـــئــة
التنسيق مع األجهزة األمنية للبدء
ـنـاطـقي لـلـمـدن بـعـمـلـيـة احلـجـر ا
ــوبــؤة بـكــورونـا فــيــمـا كــشـفت ا
وزارة الـــــــــــنــــــــــفـط عـن وصــــــــــول
بكر مـستلزمـات متطورة للـكشف ا
عـن كــورونـا. وقــال الــوزيــر حــسن
مـحــمـد الـتـمـيـمـي في بـيـان تـلـقـته
ـنـاطق (الــزمـان) امس ان (بـعض ا
تـشـكل بـؤراً وبـائيـة قـابـلة نـتـيـجة
عــدم االلـتـزام بــتـعــلـيـمــات احلـظـر
الـــوقـــائي) مـــبـــيـــنـــا ان (الــوزارة
ـنـاطقي سـتـقـوم بعـمـلـيـة احلجـر ا
ــــدن الــــتـي أشــــرت فـــــيــــهــــا فـي ا
اإلصـابـات بعـد تـشكـيل فـرق طبـية
مــتــكــامــلــة) مــؤكــدا ان (خــطــورة
ـرحلة تـتطلب االلتـزام بتعـليمات ا
احلــظـر الــصـحي اجلــزئي خـاصـة
لـبس الـكـمـامـات واالمـتـنـاع بـشكل
كـــامل عن حـــضـــور الــتـــجــمـــعــات
االجـتـمـاعـيـة والـدينـيـة والـثـقـافـية
ــــــنـــــزل اال وعــــــدم اخلــــــروج من ا
لـالحـتـيــاجـات الـضــروريـة). وأفـاد
مـصدر طبي بشفـاء عشرة مصاب
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ســـامــرحــكـــمت بــطـل مــقــدام انت).
ـصمم الـصحفي وكـتب االعالمي وا
ســعـدون فـيــاض (لم أشـاهـد حــلـقـة
الــــيـــوم مـن كـــمــــا مــــات وطن وقـــد
تـفاجأت بـاشتعال الـفيسـبوك مدحا
واكـبارا للـفنان الـقدير إياد راضي..
ســـــاضم صـــــوتي إلـى أصــــوات كل
االصـــدقـــاء الـــذيـن انـــصـــفـــوا هــذا
الــعــمل... النــهـم صــادقــون).واكـدت
الـصحـفيـة نيـران حمـيد (عـمل ابدع
فــيه الــفـنــان الـكــبـيــر ايـاد وزمالؤه

الـذين ادوا ادوارهم بـطـريـقـة الفـتة
ولم يقعوا في فخ اخلطاب التعبوي
ـبـاشر الـذي تـستـدعيه والـعـاطفي ا
مـثل هـكذا طـروحات غـالبـا السيـما
ان مـوضـوعـتـهـا مـازالت سـاخـنـة ..
لـقـد اوصل الـعـمل رسالـته بـحـرفـية
كــبــيــرة تـســتــحق االشــادة ).وكـتب
االعـالمي مـجــيــد الـســامــرائي عـلى
صــفـحـته (صــديـقي ايـاد راضي. كم
انـا فخور بك الليلة حتديدا. . اليوم
وت. انـت غيـر..عـاش الـوطن ولـن 

االعـالمي والــنــاشط صــقـر مــعن ال
زكــريــا (حــلــقــة الــيــوم هي تــوثــيق
حـقـيـقي لثـورة تـشـرين. اياد راضي
الــتــراجــيــدي ..مــخـيـف و مـبــكي و
كــبــيـر). وكــتب االديب عــبـد االمــيـر
اجملــر عـلى صـفــحـته في فــيـسـبـوك
(حـلـقـة الـيوم مـن مسـلـسل كـمـامات
ــيـــزة لـــيــسـت عــلى وطـن كــانـت 
مــــســـتـــوى الــــفـــكـــرة فــــقط بل في
ــعـاجلـة غــيـر الـتــقـلـيــديـة والـتي ا
مـثل حتـسب للـكاتب واخملـرج وا

الـــشــهــيـــد في ســاجـــة الــتـــحــريــر
وضـــــــجـت وســــــائـل الـــــــتـــــــواصل
ــديح لــهــذا الــعـمل االجــتــمــاعي بـا
الـدرامي الذي اخـرجه سامـر حكمت
وألـــفـه مـــصـــطـــفى الـــركـــابي. وفي
الـسطور التـالية نقـرأ بعض االبهار
الـــذي حــصــدته احلـــلــقــة . اذ كــتب
االعـالمي زيد احللي (شكرا صديقي
ــبــدع إيـاد راضـي .. كـانت حــلــقـة ا
الــيــوم من  " كـمــا..مــات وطن" عـلى
مــــســــتــــوى االنــــبــــهـــار الــــوطــــني
واالنـــســـاني .. اوجـــعـــتـــنــا  حـــيث
ئات انـتزعت مـنا غصـة .. ذكرتنـا 

من شهداء تشرين .. سعيد بك ) .
وكـتب الصحـفي حسن عبـد احلميد
(سـالم عـــــــلـى شـــــــهـــــــداء
الــعـراق.. ادعــوكم وادعـو
كـل ضـمـائــر الـشـرفـاء ان
يــشـاهـدوا هـذه احلـلـقـة
ـــذهـــلــة.. الـــفـــكــرة ا
بـــجـــرأتـــهـــا وصــدق
ـها جـراء ما حـملت ا
فـــي االداء الــــــــــــــــــــــذي
يــضــاهي بل يــفــوق اعـظم
ـــــثــــلـي الــــعـــــالم). وكـــــتب
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اصــيـب كل من شــاهــد حــلــقــة
ـــعـــنـــونــة (كـــمـــا مـــات وطن) ا
(الــطــابق  15) الــتي عــرضــتــهـا
قـناة (الـشرقـية) مـساء االثـن
ــاضي بــالــوجع وبـكم ا
مـن الـدمـوع يـنـهـمر
مـن عـيــون ماليـ
ـشاهـدين الذين ا
تـابـعـوا احلـلـقـة
الــــتـي جــــســـد
فــيـهـا الـفـنـان
الــبــارز ايـاد
راضـي دور
الـــطـــبــيب

ن جـادوا بالنفس من ..عـمل يليق 
اجـل وطن).  وكــتب زيــاد الــضــاري
(أكــيـد أبـدع في حـب الـوطن. شـكـرا
إيــاد). واشـارعـلـي الـفـهــداوي انـهـا
(حــلـقـة جـداً مــؤثـرة وابـكــتـنـا فـعالً
عـــــلى وضـع الـــــعــــراق). وقـــــال طه
عـصـفر(تـكلم عن وجـهه نظـر مالي
). فـيـمـا اكـد ـظـلــومـ الــعـراقـيـ ا
ـن نـده (اقـسم انـهم يــسـتـحـقـون ا
جــــائــــزة االوســــكـــار)..وقــــالت ورد
الــنـرجس (والــله كــانت حـلــقـة جـدا
ـة بـنـفس الـوقت).وقال ـيـزة ومـؤ
ابـو هـيـلـ (الـله يـسـاعـد الي عـنده
شـهيـد وشاف احلـلقـة والله يـساعد
ـــتـــظـــاهـــرين الـي جـــان يـــكـــتل بـــا
وشــافــهــا راح يــكــدر يــنــام الــيــوم
وضــمــيـره مــرتــاح?).  واكـد عــبـاس
اجلـــبـــوري (من أفـــضـل احلـــلـــقــات
ـوهوب .الـشـكر والـتقـديـر للـمـمثل ا
ـــشـــرفـــ ايـــاد راضـي وجلـــمـــيع ا
ـعدين لـهذا الـعمل. واقع حـقيقي وا
ومـريـر صارلـنا عـمر طـويل على هل
ـــنـــوال والــله حلـــد اآلن دمـــعــاتي ا
بــعـيـونـي وغـصـات بــصـدري .بـارك
الــلـه فــيــكم). وقـــال حــســ خــلــيل

(الــفــنــان ايــاد راضي ابــكى الــوطن
االحـــيـــاء واالمــوات في بـــرنـــامــجه
قــدم كـــمــامــات وطـن لــهــذا الـــيــوم 
صــورة رائــعـة لــشـهــداء انــتـفــاضـة
ويبـدو ان الـشهـداء االحـياء تـشـرين
فـــقــرر رب اخـــبـــروا الــلـه بــكـل شي
وهذا الـعزة ان يـعاقب الـعالم اجـمع
مـانـشـاهـده الـيـوم بـام اعـيـننـا رحم
الـــله جـــمـــيـع الــشـــهـــداء).  وقـــالت
شـيـماء ابـراهيم (احلـلـقة لـچمت كل
بــيت عــراقـي والــفـنــان ايــاد راضي
كـلمة ابداع قليـلة بحقه على كل هذا
الــدور الـلي جــسـده ونــقل الـصـورة
الـــنــقــيــة واحلـــلــوة بــدون شــوائب
لـلـمتـظـاهرين وشـكد عـانـوا من ظلم
وعــــنف ..). واكــــد عـــمــــاد االســـدي
(حــلــقــة الــيــوم من اجــمـل حــلــقـات
كـــــــمــــــامــــــات وطـن عــــــلـى االطالق
...انـسـابت دمـعـة كل مـواطن عراقي
شـريف. يـعـجز الـلـسان عن وصـفـها

شــكــراً من الــقــلب ايــاد راضي ..
شــهـدائــنــا في قـلــوبـنــا). واشـار
مــاهــر(حــلــقه مــعــبــره وحــزيــنـة
والــواقع حـزيـن اكـثــر) وقـال ابـو
صـقر (لو يوجد اوسـكار بالعراق
الســتــحـقه بــجــدارة). وكـتب زين
الـعـابـدين (حـلـقـة الـيـوم تـبجي..
جــــســــدت واقع الــــثــــورة) واكـــد
فــاروق عــمـر( مــا اكـدر اعــبـر عن
الـلي بداخـلي ..الـعبرة خـانكـتني
...بـس الـيــوم ايــاد راضي خالنـا
انـعـيش للـحظـات وكأنـنا شـهداء
حـسـيت بـحـجـم التـضـحـيـة الـلي
قــدمــوهـا حــسـيت بــأم الــشـهــيـد
واخـو الشهيد وحـبيبته وزوجته
..خـالني اعـرف مـدى الـتـضـحـيـة
الــعـظـيــمـة الـلي قــدمـوهـا ألجـلي
وألجـل مسـتـقـبـلي ..وألجل الـبـلد
..ايــاد راضي ابــدعـت واحـســنت

اهنيك على هذا العمل).
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عامل باطراف بغداد يقدمون نصائح WOŽuð∫ ناشطون في منطقة ا

بشأن كورونا نبيل كاظم عبد الصاحب 

جمال كوجر 

(مـع األخـذ في االعـتـبـار عـدد سـكـان الـبـلـد). وسـجـلت
مديـنـة نيـويـورك لوحـدها ربـع الوفـيات فـي البالد (نـحو
 20 ألــفــا). الى ذلك تــفــرض إســـبــانــيــا اعــتــبــاراً من
اجلـمعة وحـتى انتـهاء حـال الطـوار احلجر  14 يـوماً
عــلى الــقــادمــ إلى الــبالد من اخلــارج وفق مــرسـوم

للحكومة نشر امس الثالثاء في اجلريدة الرسمية

n √ ∏∞ W³²Ž “ËU−²ð …b×²*«  U¹ôu «
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ــتــحــدة { واشــنــطن (أ ف ب) - جتــاوزت الــواليــات ا
امس عــتــبـة  80 ألف وفــاة نــتــيــجـة فــايــروس كــورونـا
ثل سـتجـد وفق تعـداد جلامـعة جـونز هـوبكـنز مـا  ا
حـصــيـلـة مــأسـاويـة هـي األسـوأ في الـعــالم ويـتـوقع أن
تـحدة ـقـبلـة.والواليـات ا ترتـفع بـشدة خالل األسـابيع ا
هي أكثـر بلـد متـضرر من ناحـية عـدد اإلصابـات أيضا
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الــهـيـئه الـعـامــة لـلـضـرائب دون انـذار
والــذي اثـر تـاثـيـراً بــالـغـاً عـلى رواتب
اعـضـاء الـهـيئـة الـتـدرسـية والـعـامـل
تغـيرات دخيلة اثرت على فـيها كافه 
الـعالقـة االداريـة والـعـلـميـة والـقـيـمـية
الــفــاعــلــة في الــتـحــســ والــتــطــويـر
الـالئـقــ الــتي يــنــبــغي ان تــكـون في

البيت اجلامعي).
من جــهــتــهــا وجــهت دائــرة الــتــعـلــيم
اجلــامــعي االهـلـي في وزارة الـتــعــلـيم
ـبـاشـرة الــعـالي والـبـحـث الـعـلـمي بــا
فـورا بصرف من لم تصرف لهم رواتب
الــهـيـئــة الـتـدريـســيـة مع وضع جـدول
زمــني مــعـلــوم ومــعــلن لـلــمــنـتــســبـ
ـتـرتـبـة بـذمـة ـالـيـة ا لـلـمــسـتـحـقـات ا
اجلـامـعـة من رواتب لالشـهر الـسـابـقة
حــفــاظـــا عــلى االســتــقــرار الــوظــيــفي
ـــالـي واالجـــتـــمـــاعي  وجـــاء هـــذا وا
الـتــوجـيه نـتـيـجـة الـشـكـاوى الـعـديـدة
الــتي وردت من قــبل اعــضــاء الـهــيــئـة

التدريسية.
…b  »U ²Š«

وقــررت دائـــرة الــبــعــثــات والــعالقــات
دة الـثـقـافـية فـي الوزارة بـاحـتـسـاب ا
الـتي يقـضيـها طـلبـة الدراسـات العـليا
ـبـتـعـث خـارج الـعـراق الـذين عادوا ا
الى الــعــراق بـســبب جـائــحـة كــورونـا
ــانح ضــمن مــدة االقــامــة فـي الـبــلــد ا
لـلـشـهـادة شرط ان يـكـون مـسـتـمرا في
الدراسة وفق نظام التعليم االلكتروني
(اون الين)  الـطلبة الـذين لم يستمروا
في الـدراسـة فتـضـاف لهـم مدة جـديدة

عند عودتهم الى مقعد الدراسة.
وعــلى صــعـيــد مـنــفـصل اطــلق احتـاد

اجلـامـعـات الـعـربـيـة مـنـصـة لـلـتـعـلـيم
االلــكــتــرونـي بــشــكل مــفــتــوح لــكــافــة
اجلــامـعـات الـعـربـيــة لالشـتـراك فـيـهـا
الــتي تــقــدم كل االنــظــمــة احملــوســبـة
احلـديـثة لـلـتعـلـيم االلكـتـروني الالزمة
الدارة وضـبط التعلـيم االلكتروني بكل
انـــواعـه عـــبـــر نـــدوة ســـتـــعـــقـــد يـــوم
ــقــبل في تــمــام الــســاعــة اخلــمــيـس ا
احلــاديــة عــشــرة والــنــصف بــتـوقــيت

االردن.
مـن جهـة اخرى  انـطـلقت صـباح امس
الــثالثـاء تــظـاهـرة حلــمـلـة الــشـهـادات
الـعـلـيـا تطـالب بـاحلـصـول عـلى فرص
لــلــتـعــيــ وذلك امــام بـنــايــة مــجـلس
الوزراء في منطقة عالوي احللة مقابل

ية. احملطة العا
ـتظـاهرون في وذكـر ا
بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
ان (الــتــظــاهــرة الـتي
شــهـدهـا مـقـر مـجـلس
الـــــــوزراء تـــــــطـــــــالب
بــــتــــعـــيــــ حــــمــــلـــة
الـــشــهــادات الـــعــلــيــا
اسـوة بأقـرانهم الذين
عــيـنـتـهم األحـزاب من
عـتصـم وفق غـيـر ا

القرار (373).
وجـــــاء في الــــبــــيــــان
أيـضـا (وجهـنا جـميع
ــشـاركــ بـااللــتـزام ا
بـاألسـالـيـب الـوقـائـية
مـن لـــبس الـــقـــفــازات
الــطـبــيـة والـكــمـامـات
وااللــتــزام بـالــتـبــاعـد

االصـالحـيــة لـرئــيس الــوزراء ضـرورة
وضوع بإبداء الـتدخل  والنظر بـهذا ا
ـرونـة الـكـافـية حـفـاظـاً عـلى الـنـظام  ا
الـعـام والـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة والسـلم
االجـتماعي وفك االختناقات احلكومية
ـتـشـددة الــتي تـتـسـبب واالجــراءات  ا
بــاوضـاع غـيـر مـسـتــقـرة) مـشـيـرا الى
ـالــيـة (ضــرورة حتـقــيق االســتـدامــة ا
لـسد احتياجات اجلـامعات و  الكليات
ـســتــلــزمـات االهــلــيــة من الــرواتب وا

االخرى). 
واوضـح احملــمــداوي انه (يـــجب عــلى
الـــوزارة ان تـــعـــمل عـــلى  رفـع اشــارة
احلـــجـــز االحـــتـــيـــاطي عـــلـى االمــوال
ـنقـوله العائـده للـجامعـات والكـليات ا
االهـــلــيـه ولــصـــالح الـــهــيـــئه الـــعــامه
لــلــضــرائب وهـذا مــاجــاء في مــعـرض
ــرقم د. هـ /2/ 5153 في الـــكــتـــاب  ا
2019/12/16) والـــــذي يـــــشــــيـــــر الى
ايــقـاف كـافــة الـتــعـامالت الـنــقـديه في
اجلـامـعـات والـكلـيـات االهـلـيه والـبالغ
الـذي اثر عـددهـا (72)جـامـعه وكـلـيـة  
تــاثـــيــراً بــالــغــاً عـــلى رواتب اعــضــاء
الـهيئه التـدرسيه والعاملـ فيها كافه
ـتـغـيـرات دخـيـله اثـرت عـلى الـعالقه
االداريه والـعلميه والقيميه الفاعله في
الــتـحـسـ والــتـطـويـر الـالئـقـ الـتي
ينبغي ان تكون في البيت اجلامعي).
ومن جـانـبه اعرب اخلـبيـر االقتـصادي
حـــقي الــراوي عن (تــأيـــيــده لــضــمــان
ــالـيـة لــلـجــامـعــات لـكــنـهـا احلــقـوق ا
تــوقـفت  نـتــيـجـة احلـجــز االحـتـيـاطي
ـــنــــقـــولـه الـــعــــائـــده عــــلى االمــــوال ا
لـلجـامعات والـكلـيات االهلـيه ولصالح
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بـالـشـكل الـسـلـيم  ويـسـيـر بـطـريق
التحول من الـتراجع واخلسارة الى
النـجاح والـربح والتـقدم  من خالل
تسمـية خبـرات متـمكنـة ترسم رؤية
ـقبلة ـرحلة ا ستراتيـجية ومالمح ا
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حــدد اقـــتـــصــادي خـــطـــوات جنــاح
الــوزارة اجلـــديــدة بـــايــجـــاد فــريق
متكامل سياسي اقتصادي اعالمي 
يخطط وينـفذ يسـتغل ثروات البالد
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االجــتــمــاعي لــلـوقــايــة من اإلصــابـات
احملتملة بوباء كورونا)

عـلـى صـعـيـد اخـر وجه وزيـر الـتـعـلـيم
الــعـــالي الــدكــتـــور نــبــيل كـــاظم عــبــد
ـعـاجلة حـاالت الـطـلـبة الـصـــــــاحب 
في الــدراســـــــات الـعـلـيــا لـلـجـامـعـات

كافة.
وأكــدت دائـرة الــبـحث والــتـطــويـر في
كـتـاب رسـمي عـمـمـته عـلـى اجلـامـعات
عـلى مـنح 5 درجـات اضـافـيـة لـلـطـلـبـة
الـراسـب اصـحـاب الدرجـات احلـرجة
ـساعدة 10 لـيصـبح مجمـوع درجات ا

درجات اضافية.
وكـانت وزارة التـعلـيم العـالي والبحث
الــعـلـمـي قـد مـنــحت طـلـبــة الـدراسـات
ــعــاجلــة الــعــلــيــا  5درجــات ســابــقــا 
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وصــلـتــني هــذا الــصــبــاح من دولــة رئــيس الــوزراء األسـتــاذ مــصــطــفـيـ
الكاظمي..

تغريدة زرعت في قلبي نشوة األمل 
.. فتون بحب الفقراء واحملروم غرم ا نشوة العاشق ا

نعم الفقراء أهلك..
وهذا شرف عظيم.. 

الفقراء وسام فخر يطرز جب األنسانية السمحاء..
هم  أحباب الله..

الفقراء الضمير احلي
ال السحت احلرام.. القلب األبيض الناصح الغير مدنس با

ال لتوفير أحتياجاتهم األساسية.. لكون ا الفقراء هم اللذين ال 
فعم بالصدق بالتعامل.. تلكون القلب الطاهر ا لكنهم 

هم سادة القوم..
هم النبالء..

لــلــفــقــراء حـــقــوق عــلى الــدولــة وعــلــيـ الـــدولــة واجــبــات جتــاه الــفــقــراء
.. واحملروم

ال واحلرمان أبتالء ولوعة وألم مر كالعلقم.. قلة ا
فقراء العراق مأساتهم ال يعلم بها أال اخلالق الله عز وجل..

خاصةً عندما ال يجدون ما يسد رمقهم..
اهتمـام الدولة بـالفقـراء يجعـلهم يشـعرون بأنـهم ركن أساسي من أركان

اجملتمع وال يجوز التخلي عنهم مهما كانت ظروف البلد..
الفقراء أهلي..

انهم النقطة األوليـ في قائمة أهتماماتي..
شكراً دولة الرئيس..

نعم وألف نعم..
كن نـصـيــر الـفـقــراء وصـوت احملـرومـ فـي مـحـاسـبــة حـيـتــان الـفـسـاد

واحالتهم للقضاء..
دنيا من اخليرات تنتجها يدي..

.. وجني الثمار حلفنةِ السالبِ
أينَ العدالةُ يا سماءُ تكلمي..

.. ةَ األربابِ أفال ترينَ جر
الشاعر.. 

خالد الشطري.. 
تباً لسراق قوت الفقراء..

شكراً دولة الرئيس..
تغـريدة الـصبـاح رسـالة صـباحـية زرعت األمل في

فتون بحب الفقراء.. غرم ا قلبي ا
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ي هدد وزيـر الداخلـية عـثمـان الغا
بقطع يـد كل من تسول له نـفسه بيع
ــــنــــاصب في الــــوزارة. واطــــلـــعت ا
(الـزمـان) عـلى مـقـطع مـصـور يـظـهر
ـي بــقــيــادات فـــيه اجــتـــمــاع الــغــا
الوزارة امس  ,اكـد خالله (يـجب أن
تكون الوزارة أول من يطبق القانون
وانـــهـــاء حـــاالت الــفـــســـاد الشـــعــار
ـواطـن بـأن هـنــاك حـكــومـة تـراعي ا
واضـــاف مــــصــــاحلـه وتــــهــــتم به) ,
(أيــاديــنــا يــجب ان تــكــون بــيــضــاء
وسـاقطع يـد كل من تـسـول له نـفسه

ناصب في الوزارة).  بيع ا
فــيـمــا الـقت قــيـادة عـمــلـيــات بـغـداد
القـبض على 41473 مخـالـفاً حلـظر
التـجوال مـنذ بـدايته.وقـالت القـيادة
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(األجـــهـــزة األمـــنــيـــة ضـــمن قـــيــادة
الــعـــمـــلـــيــات تـــواصل إجـــراءاتـــهــا
اخلـــاصــة بــفــرض حـــظــر الــتــجــول
الـــوقــــائي) ,واضـــاف ان (الــــقـــوات
االمنـية تـمكـنت منذ 17 آذار ولغاية
امس االول من الــقــاء الــقــبض عــلى
41473 مـــخـــالـــفـــاً  وحـــجـــز 2669
عجلة ودراجة نارية مختلفة) ,وتابع
البـيان ان ( عـدد الـغرامـات بلغ مـائة
الف و 583 غـرامــة كـمـا  تــسـهـيل
دخـول 94071 عــجــلـة حــمل حتــمل

مواد غذائية). 
وفي ديـــــالى أفــــاد مـــــصـــــدر أمــــني
ـزارعـ بـالــعـثـور عــلى جـثــة أحـد ا
الذين اخـتطـفـهمـا داعش في أطراف
ــصــدر في .وقــال ا قــضـــاء خــانــقــ
تـصــريح امس إن (الــقـوات األمــنـيـة
ــزارعــ عـــثــرت عــلـى جــثــة أحـــد ا

الـــقـــوات االمـــنـــيــــة لـــفض الـــنـــزاع
 .( سلح واعتقال عدد من ا

وفي اقــلــيم كــردســتـان  ,اســتـأنــفت
مـديريـة مـرور اربيـل الدوام والـقـيام
ـــركــــبـــات وجتـــديـــد بـــتـــســــجـــيل ا

االجازات. 
 «—UOÝ qO− ð

وقال بـيان لـلمديـرية تـلقـته (الزمان)
امس انـها (ابـلغـت جمـيع الـسائـق
ــواطــنـ فـي مـديــنــة اربــيل بـان وا
ـــــديـــــريــــة ومـن اجل تـــــســـــجـــــيل ا
ـــؤقـــتـــة الـــســـيـــارات ذات االرقـــام ا
واصدار او جتديد اجازات السوق ,
بامكـانهم مـراجعة قـسمي التـسجيل
مـؤكدا واالجـازات في مـرور اربيل) ,
ــعــامالت يــكـون ان (نــظــام تـرويج ا
الـكـترونـيـا بـشـكل مـباشـر اونالين),
ــواطـنــ اثـنـاء واضـاف ان عــلى (ا
ـرور االلـتـزام مـراجــعـتـهم القـســام ا
بــالــتــعــلــيـمــات الــصــحــيــة وارتـداء

القفازات والكمامات). 
واعلـنت الهـيئـة العـامة لـلكـمارك عن
تمـكن السلـطة الـكمركـية في مـديرية
ـنـطـقــة الـشـمـالـيـة وبـالـتـعـاون مع ا
شــــرطــــة الــــكــــمــــارك مـن ضــــبط  3
ارســـالـــيــات حتـــمل مـــواد غــذائـــيــة
متنوعـة  دجاج اجنبي ة صوصج و
ـنـوعـة االسـتـيـراد اجـنـحـة دجــاج 
كــونــهــا مــشــمــولــة بــقــرار مــجــلس
نتوج الوطني رقم الوزراء حلماية ا

32 لسنة 2019.
رور من جـهـة احـرى نـفت مـديـريـة ا
العـامـة ما تـداولتـه مواقع الـتواصل
الية االجتماعي بشأن رفع الرسوم ا
عــلى اصـحــاب مــركـبــات االجـرة في

بغداد. 

ـديـريــة في بـيـان مــقـتـضب وقـالـت ا
اطـــلـــعت عـــلــيـه (الــزمـــان) امس انه
ا تداولته مواقع التواصل (الصحة 
االجتـماعي بـشأن مـضاعـفة الـرسوم
ـــالــــيـــة عــــلى اصــــحــــاب عـــجالت ا
االجــــــرة) ,داعــــــيــــــا الـى (الــــــدقــــــة
ـوضــوعـيــة في اخـتـيــار االخـبـار وا
ومن مـواقـعــهـا الـرسـمـيـة).وتـداولت
مــــواقع الـــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعي
ـرور ـضــاعـفـة ا مـعــلـومـات تــفـيـد 

الـعامـة الـرسوم عـلى سـائـقي االجرة
في بغداد. 

وفي االنــــبـــار  ,قـــرر احملــــافظ عـــلي
فرحـان الـدليـمي الـغاء الـعـمل بنـظام
الـــــــفــــــردي والـــــــزوجـي لــــــســـــــيــــــر
ــركــبــات.وقـال الــدلــيــمي في بــيـان ا
مــقـتـضـب تـلــقـته (الــزمـان) امس إنه
(تـقـرر الـغـاء الـعـمل بـنـظـام الـزوجي
ركبات في احملافظة والفردي لسير ا
كـونه الينـسـجم مع الـوضع الـصحي

ـوازنــة والـنــفـقـات اعـادة تـرشــيق ا
ومن االعــــلى الــــرئــــاســـات الــــثالث
وتـوابـعهـا حـتـى ادنى دائـرة لـفـترة
من  6شهـور الى سنـة وبعـدها جند
افــاق احلل ومـــشــاريـع الــوفـــاهــيــة
االقـتـصـاديــة  وااللـتـفـات لــلـمـنـافـذ
ليئة بالتخبط احلدودية والكمارك ا

والواردات العالية). 
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وتـــابـع امـــ ان (ثــــروات الـــعـــراق
مــتــنـــوعــة  والــقـــدرات الــعــلـــمــيــة
االقتـصاديـة عمالقـة لـكنـها مـهمـلة 
وازمـة االحـتـجـاجـات والـتـظـاهـرات
نـبـعت من الـبـطـالـة الـشـبـاب وسوء
نتشر  وجاءت اخلدمات والفساد ا
ازمـة وبـاء كــوفـيـد 19 لـتـؤثــر عـلى
العـالم والـعـراق  وان ازمـة والـنفط
مؤقتة وستزول تدريجيا مع حتسن
االوضــاع الـــصـــحــيـــة  وســتـــعــود
أسعار الـنفط لالرتـفاع كـونهـا طاقة
ـكن االسـتــغـنـاء عـنــهـا  فـخـطـر ال
التجول بدول العالم والوقاية اوقف

حـــركـــة الـــســــيـــارات والـــطـــائـــرات
صانع فانعدم الـطلب على النفط وا
وتـراجــعت االســعـار  وعــنــد عـودة
احلــركـة ســيــعــاود الــطــلب وتــعـود
االسعار النفطية وترتفع  وستكون
ايرادات جيدة تدخل لـلعراق وتمول
ميـزانـيـة الـدولـة. واشـار ان بـانزين
ـنـتج من ـيـا ا الـطـائرات االغـلـى عا
كن االسـتغـناء عنه نفط كركـوك ال 
 وعدد الطائرات بالعالم  27مليون
طــائـــرة تـــوقف نــتـــيـــجــة الـــوبــاء 
وتصـرف وقـود وتشـغل االقـتـصاد 
وهـنا مـهم الـتـركـيـز عـلى الـصـنـاعة
النـفـطـيـة بـتـحـول الـنفـط اخلام الى
عـشـرات الـصـنـاعـات لـيـكـون سـعره
مـــئـــات األضـــعـــاف  مـع تـــشـــغـــيل
الـصــنــاعــة الـزراعــيــة لـيــكــون لـدى
الــعــراق زراعـــة تــمــول الـــصــنــاعــة
وتشغل الشباب وتضع حداً للبطالة

والكساد.
واضـــــاف (نـــــســـــتــــطـــــيـع انـــــهــــاء
االحـتــجـاجــات الـشــعــبـيــة بـتــحـقق

وجتـاوز إنــخــفـاض أســعــار الــنـفط
ـؤقـتــة  وان ثالثـة مـاليـ عـراقي ا
من اصل خــــمــــســـة ماليــــ خـــارج
العراق يتـقاضون رواتب مـتقاعدين
ومــوظــفـــ وقــوانــ ســـيــاســيــة 
مـقــيــمــ بـدول مــتــعــددة يـنــفــقـون
االمـوال لــتــسـتــفــيـد الــدول ويــبـقى
الـكـسـاد بـالـبالد  فـإمـا عـودتـهم او
وضع شروط  ضـمن سيـاسة زيادة

االيرادات وتقليل النفقات. 
ودعا اخلـبيـر والبـاحث االقتـصادي
فـارس عــبــد الــوهــاب امــ (رئـيس
احلـكـومــة مـصــطـفى الـكــاظـمي الى
التـغـير الـشـامل لـلمالك االقـتـصادي
برئاسة احلكومـة  واختيار خبرات
سـاند مشـهود لـهـا لتـكون الـبـديل ا
لــلــمــنــهـــاج احلــكــومي الــذي وضع
ــان والـــبــدء ــصـــادق من الـــبـــر وا
ــؤســسـات بــتـحــويل الــشــركــات وا
احلـكـومـيـة مـن خـاسـرة الى رابـحـة
من خالل خبـرات عـراقيـة عـملت في
دول الــشـــرق االوسط وأوروبـــا مع
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تــفــاقــمت مــشــكـلــة عــدم اطالق رواتب
اعــضــاء الـــهــيــئــات الــتــدريــســيــة في
الـتي انـطلـقت مـنذ اجلـامـعات االهـلـية
بـدء احلــجـر الـصـحي بـسـبب جـائـحـة
كـورونـا وبـسبـبـهـا اوقفت اجلـامـعات
عن تــقـد مـحـاضـراتــهـا في الـقـاعـات

الدراسية للطلبة.
الي عقـيل احملمداوي واكـد  البـاحث ا
فـي تــــصـــريـح خــــاص ل(الــــزمـــان) ان
(بـعض الكلـيات او اجلامعـات  االهلية
في بــغـداد  ال يـوجـد مـسـتـثـمـر  يـوجه
بــضــرورة عــدم تــأخــيـر صــرف رواتب
ـوظــفـ االســاتـذة والــتـدريــسـيــ وا
واالســـراع في صــرفـــهــا ) مــبـــيــنــا ان
(هـناك  حجزا   حكومـيا بكتاب رسمي
حـــصل  عـــلى احلـــســـابـــات اجلـــاريــة
فتوحة لديها صارف ا لـبعضها  في ا
  الغــراض تـســديـد ضــريـبــة الـدخل و
وضوع  تنفيـذه بشكل متشدد هـذا ا
 ولــيـس بــصــورة مــرنــة  او تــدريــجي
ــوضــوعــيــة دون مــراعـــاة الــظــروف ا
ـكـانـيـة  ووضع الـكـلـيات الـزمـانـيـة وا
واجلـامـعـات االهلـيـة ورسـالة الـتـعـليم
الــســامـــيــة في وضع حــرج فــضالً عن
تـالزم تــفــشي وبــاء  كــورونــا واالزمــة
ـاليـة التي  القت بـظاللهـا على ارباك ا
ـالي والــدخـول في حتـديـات الــوضع ا
مــالـيـة صــعـبـة  وكــذلك اسـهــامـهـا في

تأخر  تسديد اقساط الطلبة  ) . 
وقـال احملمـداوي ان ( مراعـاة الظروف
الـراهنـة  يتـطلب من احلـكومة مـتمـثلة
بـوزير التعليم العالي والبحث العلمي
ـــالـــيـــة فـــضالً عـن اجلـــهــود ووزيـــر ا
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مطـالـبـها  واهـمـيـة تفـعـيل الـعالقة
ـيـا ـتـمـكـنـة عـا مع الـدول الـغـنـيـة ا

يزة بدون فوائد. واخذ قروض 
وشدد ان الـنظـام الـصنـاعي يحـتاج
عـقـول لـتـشـريــعـات والـيـات حـديـثـة
والتـنمـيـة تخـلق أسـاطيل جتـارية 
وااللتفات للسك احلـديد والنقل عبر
الـقـطـارات األشخـاص والـبـضـائع 
ـتـفــاقـمـة وحـتى مــشـكـلــة الـسـكـن ا
بــحــاجــة خلــطط بــديــلــة النــهــاءهـا
متـوفـر ة  وحتتـاج الـتفـات الوزارة
اجلديدة اضـافة الى مـشاريع الـبنى
التـحـتيـة من مـستـشـفيـات وشوارع
ومـــاء ومـــجـــاري  كــــذلك الـــنـــظـــام
الـزراعي يــحـتــاج تـرشــيـد وقـروض
ــاء واألرض والــسـوق وتــنــمــيــة وا
واأليادي الـعـامـلـة مـتـوفرة  واحلل
بــجــلب شــركــات زراعــيــة والــقــيــام
ـــــشـــــاريع ثـــــروة حـــــيـــــوانـــــيـــــة
ـصـرفي سـتـراتـيـجـيــة  والـقـطـاع ا
وامـانــة الــعــاصـمــة بــحــاجـة الدارة

مختلفة عن حالها االن). عد نقود

اخملتطف من قبل داعش في أطراف
 .( خانق

وتــمــكــنـت مــديــريــة االســتــخــبـارات
الـعـسكـريـة من قـتل داعـشـيـ اثـن

في احملافظة ذاتها .
ـــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الـــزمــان) امـس انه (خالل عـــمــلـــيــة
نــوعــيــة نــفــذت عــبـــر كــمــ مــحــكم
ومــعــلــومـات اســتــخــبـاريــة دقــيــقـة
تــمــكـنت مــفــارز الــقـنــاصــة في فـوج
االسـتخـبـارات واالسـتطالع بـالـفـرقة
اخلامسة وبـعد مشاهدتـهم مجموعة
داعـشــيـة  ,من قـتـل اثـنـ مــنـهم في
ـــنــطــقــة عـــ لــيــلــة قــاطع نــارين 
التابـعة لنـاحية الـعظيم شـمال شرق
احملـــــافــــظـــــة). وفي صـالح الــــدين ,
بــاشــرت الـقــوات األمــنـيــة واحلــشـد
الــشــعـــبي بــتــنـــفــيــذ عــمـــلــيــة (ثــأر
) الـرابعـة غـرب احملافـظة. الصـائـم
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(قــــوات احلـــشـــد ودمـــرت مـــضـــافـــة
لــداعـش في صـــحـــراء الـــصـــيـــنـــيــة

باحملافظة).
VC²I  ÊUOÐ

وقـــــتل طــــيــــران اجلـــــيش عــــدداً من
ـوصل. عـنــاصـر داعش في مـديــنـة ا
واشار بـيـان مـقتـضب العالم احلـشد
ان (طـــيـــران اجلــيـش قــتـل عــددا من
الـــدواعش بـــضـــربــتـــ بـــنـــاء عــلى
معلـومات من اللواء 44 باحلشد في
ــوصل). وتــســبب نــزاع عــشــائـري ا
ـصرع مسـلح في محـافظـة ميـسان 
شخص واصابة اخرين.وافاد شهود
عيان ([مصرع واصابة اشخاص في
نزاع مسلح بـ عشيرتـ في ناحية
يسان) ,الفت الى ( تدخل العزيـر 

واالمــني واالسـتــقــرار االداري الـذي
تــــعـــيـــشه االنـــبـــار). وقـــررت اغـــلب
احملافظات الـغاء العمل بـهذا النظام
الـذي استـجـد مـؤخرا من قـبل خـلـية
االزمـة ضـمن اجــراءات الـوقـايـة من
تفشي فيروس كورونا إال أنه مازال
سـاريـا في  بـغـداد  وسط انـتـقادات
ـــواطــنــ لــعــدم واســـعــة من قــبل ا
ثــــبــــوت فــــاعــــلـــيــــتـه في احلــــد من

االختالط.
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احلـاالت الـتي تـغـيـر حـالـة الطـالب من
ــكـمل الى ــكـمل ومن ا الــرسـوب الى ا
ـعـاجلـة الــنـاجح وطـلــبت إحـصـائـيــة 

بقية احلاالت
وذكـرت دائـرة الـبـحث والـتـطـويـر على
احـقيـة الطلـبة الذيـن لم يستـفيدوا من
قـرار 10 درجــات و رسـوبـهم بـأكـثـر
ــواد ولم يــسـتــفــيـدوا من مـن نـصف ا
ـقـاعـد قــرارات سـابـقـة بـالــعـودة الى ا

الدراسية وعلى النفقة اخلاصة.
كـمـا جـاء في كـتـاب البـحث والـتـطـوير
قاعـد الدراسـية لـلعام أيـضا تـوسعـة ا
ـقـعـد واحـد لـقـبـول الـطالب الـسـابق 
االحـــتــــيـــاط عـــلـى قـــنـــوات الــــعـــامـــة
واخلـاصة والشهداء وتأجيل دراستهم

قبل. للعام ا
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ثل الشعبي "يخـبطها ويشرب صافيها" الى عمل ترجم ساسة العراق ا
ميداني مـنظم وفق مـنهج إجـرائي منذ سـبعـة عشر عـاما نـسأل الله أن

تتوقف على يديك.. دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احملترم.
معاناة الـشعب العـراقي التي تعرفـها أنت جيـدا أفتعـلها سيـاسيو فراغ
السلطة الناجت عما حدث يوم  9نيسان  2003كي يبرروا وجودهم على
رأس مناصب غير مستـحقة لهم مرروا خاللها فـسادا فاحشا ولم ترتوِ

ال. لديهم شهوة ا
جعـلوا لـكل واحد مـن الشـعب العـراقي علـة في بـدنه; جراء إغـراق البـلد
بظروف ملـتبسة وقـوان ال تطبق وإجـراءات غير دستـورية بالتـالي كلها
تصب في مصـاحلهم الـشخصـية والفـئويـة على حسـاب أصحاب احلق

والوالء الوطني.
دولة رئيس الوزراء احملترم

تدارك ما تـبقى مـغيـثا النـاس بعـد أن سفح الـسياسـيون ثـروات الشعب
في أرصدتهم الشخصية... وفقكم الله خلدمة العراق.

أنــا اول من خــدم الــعــراق بــشــرف وامــانــة ونـزاهــة.. تــعــرضت لــلــظــلم
تـعـاقبـة; بعـضـهم حاول واالجحـاف والـتهـمـيش واالذى من احلكـومـات ا
ن ظـلـمـنـي فـلم يـقـدم عـلى فــعل شيء حـقـيـقي انـصـافي لـكـنـه خـشي 
ملموس وآثر السالمة بعدم إنصافي; كي ال يستفز الباطل.. جامل من
أجل مـصاحله غـامـطـا حـقي تـاركا وضـعي عـلى مـا هـو عـلـيه من جور
ومصادرة قانـونية وشرعيـة واخالقية مع أن الـقانون والشرع واالخالق

معي لكن من بيده القرار تبرأ لكي يرضي الفاسدين!
وآخـر.. صــار الـقــرار بـيــده في مـرحــلـة الحــقـة وخــشــيت حـاشــيـته من
إنكـشـاف فـسادهـا بـوجـودي كشـخـصـية مـؤثـرة ونـزيهـة فـأقـنعـوه بـعدم

اإللتفات لي وبقيت مشكلتي عالقة من دون حل.
سيادة رئيس الوزراء الكاظمي

ال اطمح الى منـصب أو كسب مال حـرام; فأنا أرفل بـخير ونـعمة حالل
كل مـا أريــده مـنــكم هـو انــصـافي كــمـا انــصـفــتم الـبــطل عـبــد الـوهـاب

الساعدي في إشارة تسلمها الشعب بالتفاؤل.
عروض أمام سيادتكم: ا

منذ  2008وانا محـارب.. قطعـوا راتبي واطـلقوا الـنار عليّ وحـبسوني;
ألني انتقـدت الوضع البـائس في العراق وهـو جلي صريح.. هم نـفسهم
فسدون ال يعنـون بستر بالئهم يـجاهرون به; ألنهم أمنـوا العقاب فما ا

عادوا يستحون وال يخافون.
وبــ هـــذا وذاك من رؤســاء وزراء تـــعــاقــبـــوا عــلى دفـــة الــســلـــطــة ظل
الي من موضـوعي مـعـلـقاً.. ارجـو إنـصـافكم لي.. أنـا الـذي أنـصـفت ا
ـقبـور صـدام  وتـنـفـيـذ حكم ـحاكـمـة الـطـاغـيـة ا الـشهـداء والـضـحـايـا 
االعدام به كوني مـؤسس احملكمـة اجلنائـية العـاليا ونـائب رئيسـها وقد
إلتف عـليَّ الـفـاسـدون; ألنني لم أسـايـرهم بل إعـتـصمت بـنـزاهـتي أمام
غـريات; فـلجـأوا الى التـهديـد ومن ثم أقدمـوا على إقـصائي من عـملي ا
في احملـكـمـة اجلـنـائـيـة.. سـائـبـا من دون تـوصـيف قـانـوني في نـوع من
إلتـفاف ال غـطـاء دستـوري له تـسانـدهم مجـمـوعة من فـاشـل حـاربوني
ـنجز الـذي حقـقته في تاريخ الـقضاء عـنوي على ا سعيـا منهم لـلسـطو ا
الـعـراقي بـتـأســيس احملـكـمـة اجلـنــائـيـة الـعـلـيـا وإدارة
االحداث بقـدرة فائـقة لتـنفيـذ حكم االعـدام بصدام

في ليلة كان سيفلت لو أشرقت شمسها.
أضع األمر ب يديكم ملتمسا عدالتكم.

مع التقدير
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اختـار اخلالص من الـعبـوديـة باحـثاً
عن عالم حر  ومسـتقبل أفضل . وقد
دة تقرب انقطعت عنا اخبـاره تماماً 
من ربـع قــرن  حـــتى  أن صـــديـــقـــنــا
ـشـتـرك د . مـحـمـد فـلـحي كـتب عـنه ا
مقاالً بعـنوان " أين أنت أيهـا الفجر ?
" مستـذكراً فـيه مواقف وحـكايات من
أيام العمل الصحفي الطالبي  ختمه
بالقـول : " إذا كنتَ يـا صديـقي فجر 
عــلى قـــيــد احلــيــاة  فــأجب نــدائي 
ورجـــــائي إلى كـل من يـــــســــمع هــــذا
الـنــداء  ويـعـرف أيــة مـعــلـومـات عن
فـجـر جودة أن يـخـبـرني عـبـر الـبـريد
اإللكتروني . أين أنتَ يا أيها الفجر 
فقد طال الليل كـثيراً !! " . لقد اختفى
الـــرجـل عن أنـــظـــارنـــا وأســـمـــاعـــنــا
وانـقـطـعت أخــبـاره تـمـامـاً  وأصـبح
واجبًا عـلينـا أن نعرف خـبره حياً أو
ميـتـاً  إلى أن فاجـأنا بـعـودته نهـاية
الــــعـــام  2013وقــــد صــــار دكــــتـــوراً
واســتـاذاً وبــاحــثـاً مــرمــوقـاً فـي عـلم
االجـــتـــمـــاع مـن احـــدى اجلـــامـــعــات
البـريطـانـية  واجنـز بعـد عودته إلى
وت .. بغداد كـتابـاً بعنـوان " ثقـافة ا
صـورة اجملـتـمع الـعـراقي في مـرحـلة
مـا بـعـد اخلـراب " لـكـنه الزال يـهـمس
فـي أُذني كــلــمـــا الــتــقــيـــنــا  " ســالف
ســكالف " مــثــلـمــا كــان يــرددهــا قـبل
ــثـلــهـا : " أربــعـ عــامـاً  وأجــيـبه 
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يـعـتــقـد جـورجــيـو ان األرضَ لم تـعـد
ملكـاً للـبشر  وإن احلـضارة الغـربية
وهي في مـرحلـتـهـا االخيـرة  لم تـعد
حتـفل بـالـفــرد وال تـعـامـله كـإنـسـان 
ـا كـعـبـدٍ ورقـيقٍ تـقـني  وهـو يرى إ
أن اجملـــتـــمع الـــغـــربي يـــعـــيش في "
الساعة اخلـامسة والعـشرون " ساعة
احلضارة األوروبيـة : وهي " اللحظة
التي تـكـون فيـها كل مـحـاولة لإلنـقاذ
ـة اجلدوى  بل  أن قـيام مـسيح عد
جـديد لن يـجـدي فـتيالً . انـهـا لـيست
السـاعـة األخيـرة  بل هي سـاعة بـعد
الـــســـاعـــة األخــيـــرة " الـــتي يـــشـــعــر
االنـسـان فيـهـا  " شـعـوراً ال يـضـاهيه
ـسـبق  الذي إال احسـاس اجلـرذان ا
يـدعـوهم الى هـجـر مـركب عـلى وشك
ـاذا ? : " ألن حضـارتـنا الغـرق " ..... 
الغربية لم تبلغ الشأو الذي بلغته إال
بــاحـتــرامــهـا الــرمـوز الــثالثــة  هـذه
األقانـيم : اإلنسـان واجلمال واحلق .
واآلن فــان حـضــارتـنــا تــخـســر أثـمن
جزء في ميراثها وأعني حب اإلنسان
واحـترامـه . إن احلضـارة الـغـربـية ال
وجـود لـهـا اذا ذهب مـنـهـا ذلك احلب
وذلك االحترام لإلنـسان . انهـا تموت
" . وتـتـشابـه هذه الـنـظـرة لـلـحـضارة
ؤرخ الغربية مع نظرة الفيلسوف وا
اني أوسفالد شبينغلر الذي أعلن األ
في كتابه " تـدهور احلـضارة الغـربية
" الــــصــــادر عــــام  1918أن الــــعــــالم
الغربي يـحتضـر  فلكل حـضارة عُمر
محدد  والـثقافـة الغربـية الفـاوستية
 –نــسـبــة إلى يــوهــان فــاوست الـذي
عــقـد صــفـقــة مع الـشــيـطــان وبـاع له
ـــاديـــة - ـــكـــاسـب ا روحـه مـــقـــابـل ا
تعـيش فـصـلهـا األخـير . وهـذه نـظرة
مـتـشـائمـة قـد تـكـون اسـتـمـدت بعض
طروحـاتـها وأفـكارهـا  من تـشاؤمـية

ـانـيـ شـوبـنـهـاور الـفـيـلـســوفـ األ
ونيتشه .
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 لكن ماهي عالمة هذه الساعة ?
عالمــتـهــا مــوت األرانب بـعــد تــسـمم
الـهــواء  فـفي الــغـواصـات احلــديـثـة
تــتــوفــر اجـهــزة تــنــبه الــبــحـارة إلى
الوقت احملـدد لتجـديد الـهواء قبل ان
يــفــســد  لــكن هــذه االجـهــزة لم تــكن
ـة  مــتـوفــرة في الــغــواصـات الــقــد
لــــذلـك فــــإن الـــــبـــــحــــارة كـــــانــــوا : "
يـصـطـحـبون مـعـهم عـدداً من األرانب
الـبــيض إلى جـوف الـغــواصـة . فـإذا
تــســمم الــهــواء مــاتت األرانب  ومن
ذلك يعـرف الـبـحارة أن لـديـهم خمس
ســـاعــات يـــحـــيــون خاللـــهـــا قــبل أن
يسـقطوا بـدورهم فريـسة لالخـتناق .
فــكـان عــلى قــائــد الـغــواصــة في تـلك
الـلحـظـة  أن يـتخـذ الـقـرار احلاسم 
ـاء بــبـذل أمــا الـصــعـود إلى ســطح ا
جــهــد الـيــائــسـ  وأمــا الــبــقـاء في
ـوت مع الـبـحـارة كـلـهم . األعـمـاق وا
وقد جـرت الـعادة  اثـر اتـخاذ الـقرار
الـــثــانـي  عــلى أن يـــقـــتل الــبـــحــارة
سدسات " ! بعضهم بعضاً بطلقات ا
. أال تذكـركم هـذه الـفكـرة الـتي جاءت
فـي روايــــة " الـــســــاعــــة اخلـــامــــســـة
والـعــشـرون " بـغــواصـتـنـا الــبـشـريـة
عاصرة  بـعد أن اجتاحـها فيروس ا
COVID – 19 ــســتــجــد كــورونــا ا
كـنـذير لـلـبـشـريـة ? أولـسنـا في وضع
شبـيه بوضع بـحارة تـلك الغـواصات
ـة  وإن ظهـور الفيـروس يشبه القد
إلى حـد مـا مــوت األرانب الـبـيض ? 
إنـه - بــغض الـــنــظـــر عن طـــبــيـــعــته
ومصدره من الـطبـيعة أم من اخملـتبر
 –جــرس انـذار لـإلنـســان من أجل أن
يعيـد حسابـاته من جديد في الـساعة
ظالم ما بعـد األخيـرة  فقـد ازدادت ا
 وعـمت الـظـلــمـات  واتـسـعت رقـعـة
ُـحَرَم لـلـنـفس الـبـشـريـة التي الـقـتل ا
وهبـهـا الـله لعـبـاده  وتفـشى ثـالوث
ــرض  وازدادت اجلــهـل والــفـــقــر وا
ـــــهــــجـــــرين ــــشـــــردين وا ماليـــــ ا
والـــنـــازحـــ  وتـــعـــمـــقـت عـــذابــات
اإلنسان طـليـقاً كان أم مـقيـداً  وفسد
هــــواء الــــعــــالم . صــــحــــيـح أن هـــذه
ـتشـائمة الساعة  –بحـسب النـظرة ا
في الـروايـة  –هي :  " الـســاعـة الـتي
يـكــون فـيــهـا االنــقـاذ قــد فـات أوانه 
وانه بــعـد مــوت األرانب الــبـيض  ال
يبـقى من حل إال االستـسالم للـمُقَدَر "
.... لكـنـها لـيست سـاعـة يوم الـقيـامة
الـكـورونـيـة  –وفق تـعــبـيـر الــكـاتـبـة
واألديبـة العـراقيـة لطـفيـة الدلـيمي –
نـطق العقل التي تـنحاز في رؤيـتهـا 
العلمي احملكوم باألمل  وال تتفق مع
من أسمتهم " بـالديستـوبي ونذرهم
ـنــذر بـالــفـنـاء ووضــعـهم الــنـفــسي ا
رعبـة .. الذين ومشـهديـات القـيامـة ا
يصورون واقع احلال وكأنـنا أمسينا
apoca- عـلى أعتـاب مـرحـلة قـيـامـية
 lypticمـنــذرة بـفــنـاء الـبــشـريـة " ! .
ولـعــلي أتـفق إلى حــد كـبــيـر مع هـذا
ـنطـقي الـرأي  فـلـيس في الـتـفـكـيـر ا
ــكن أن تــسـوغ عــنــاصــر الهـوتــيــة 
ـرعب  الــنـهــايـة عــلى هــذا الـشــكل ا
ناهضة على الرغم من أن احلركـات ا

ـة  ومؤتمـرات منظمـة التجارة للعو
ـيـة  تؤكـد بـاستـمـرار على " أن العـا
الــعـــالم يــســيـــر إلى الــهــاويــة  وأن
قــضــايـا الــبــيــئـة وحــقــوق اإلنــسـان
والـتــنـمـيــة والـشـفــافـيـة هـي قـضـايـا
مصيـرية يـتمّ االستهـانة بـها في قمم
الدول الغـنية من أجل خـدمة مصالح
األغنياء  : تناقضات القانون الدولي
: احلسـ شكـراني "   ورغم احلرب
ــسـتــعـرة بــ الـواليـات اإلعالمــيـة ا
تحدة األميركية وجمهورية الص ا
ـسـؤولــيـة عن الــشـعــبـيـة  بــسـبـب ا
ـــســتــجــد انـــتــشــار وبـــاء كــورونــا ا
وحتـــوله إلى جـــائــحـــة عــمـت أغــلب
أرجـاء الـكـرة األرضيـة  أال ان ذلك ال
كن في كل األحـوال أن يتـحول إلى
مواجهة عسكرية واسعة بينهما  إال
في حــالـة وصـول قــادة الـبــلـدين إلى
مرحلة الـهستيريـا اجلنونيـة الكاملة
 وهذا أمـر يكـاد أن يـكون مـستـحيالً
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ان توازن الرعب ب أمـيركا والص
قـــائم عـــلى امـــتالكـــهـــمــا لـــلـــقــدرات
الـتـسـلـيـحـيـة الـنـوويـة  ولـيس عـلى
األســلــحــة الــتــقــلــيــديـة - وبــحــسب
ــعـــهــد الـــكـــتــاب الـــســـنــوي  2019
ستـوكهـولم ألبحاث الـسالم الدولي :
اصــــدار مــــركــــز دراســــات الــــوحـــدة
ــتــحـدة الــعــربـيــة - فــإن الــواليـات ا
تـمــتـلك خـزيــنـاً يُـقَـدَر بـ  6185رأساً
حـربـياً نـوويـاً مـوزعـة عـلى قـاذفات 
وقـذائف بـالـسـتـيـة عـابـرة لـلـقـارات 
وغــواصـــات ذات مــحــركـــات نــوويــة
مسـلـحة بـقذائف بـالسـتـية تـطلق من
الـبــحـر  عــوضـاً عن رؤوس حــربـيـة
احــتـيــاطـيــة  فـيــمـا تـمــتـلـك الـصـ
مــخــزونـاً كــلــيــاً يُــقَـدَر بـ  290رأسـاً
حــربــيـــاً من قــذائف بــالــســتــيــة ذات
قـــواعـــد بــريـــة  واخـــرى تُــطـــلق من
البحر  وطائرات هجومية  وقذائف
انسيابية  علما انها تمتلك عدداً من
الرؤوس احلربيـة يصل مدى الواحد
سافة منهـا ألكثر من  12000كم  –ا
بـــــ بــــــكـــــ وكـالً من واشــــــنـــــطن
ونيويـورك ال تزيد عن 11000كم ! _
فـيــمـا يــبـلغ مــدى أطـول رأس حـربي
أميركي  16000كم :  "واستناداً إلى
ــوازنــة تـــقــديــر صـــادر من مــكـــتب ا
الــتــابع لــلــكــونــغــرس األمــيــركي في
كانـون الـثاني / يـنـاير 2018ستـبلغ
تـكــلـفـة حتـديـث الـتـرسـانــة الـنـوويـة
ــرافق الــداعــمــة لــهـا األمــريــكــيــة وا
وتشغيلها نحو  494مليار دوالر في
احلــقــبــة  2019- 2028بــزيــادة 94
مـــلـــيـــار دوالر عن الـــعــام ? " 2017
ويـتـضح من هــذه االرقـام ان أمـيـركـا
تمـتلك قـوة ردع نووي مـتفـوقة جتاه
الصـ وغـيرهـا من الـدول النـووية 
وانــهـــا بــصــدد تــعــزيــز هــذه الــقــوة
ــالـيـة ــزيـد من الــتـخـصــيـصـات ا بـا
الـضخـمـة  وأن أي مـغامـرة نـووية 
ومـن أي طــــــرف مـن األطــــــراف  هي
ضـرب من اجلـنــون واالنـتـحـار  وأن
العـالم ح يـتـجاوز الـساعـة ما بـعد
األخـيــرة  فـانه لـيس بــالـضـرورة أن
ينتهي إلى خيـار مدمر ينسف الروح
اإلنـسـانـيـة قـبل أن يـنـسف الـصـروح

ـا هـنــاك خـيـارات أخـرى ـاديــة  ا ا
كن أن تـلجـأ اليـها أمام الـبشـريـة  
بــعــد فـــســاد الــهــواء ومــوت األرانب
البيض  وبعد ظهور فيروس كورونا
 الـــــنـــــســــــخـــــة األحـــــدث مـن أرانب
وت ! . ُنذرة باخلطر وا الغواصات ا

ø –UI½ù« WŽUÝ XðU  q¼

 إن األرضَ هي مـلك جلـمـيع الـبـشـر 
عـلى خالف مـنــطق روايـة  " الـسـاعـة
اخلامسة والعشرون "  وان البشرية
كـلـهـا في سـفـيـنـة واحـدة  وال يـصح
كان احملدد له لراكبها أن يتـصرف با
ليقوم بثقب السفينة واغراق اجلميع
 مثلما ال يـصح أن تتصرف دولة من
ي  أو الدول تصرفاً يهدد األمن العا
يــدمــر الــبــيــئــة  أو يــهــدد احلــيـاة 
ـعــزل عن مـصــالح الـدول األخـرى 
ومـصائـر الـبـشـر  وان مقـولـة تـريان
بـطل الروايـة بـأنـها : " الـسـاعـة التي
يكـون فـيـها االنـقـاذ قـد فات أوانه " ال
ــنـا ــكن أن تـكــون مـقــيـاســاً في عـا
ــواجــهـة واحــد من األوبــئـة الــيـوم 
اخلـطـيـرة الـتي شـهـدتـهـا االنـسـانـية
ـبـكر عـبـر تـاريـخـهـا الـطـويل  فـمن ا
الــقــول ان سـاعــة االنــقــاذ قــد فـاتت 
ومن اليـأس أن نستـسلم لـهذا الـسيد
اجلـــديــد الـــذي يــريـــد أن يــجـــعل من
سكنة األرض عـبيداً بـاخلوف والهلع
واحلظر وتوقف احلياة  ومن العبث
أيضـاً تصور قـيام مـواجهـة عسـكرية
نـوويـة بـ أمــيـركـا والـصـ بـسـبب
هذه اجلـائحـة اعتـماداً عـلى  تصـاعد
اخلـطــاب الـعـدائي بــيـنـهــمـا . كـمـا ال
ــكن لــدولـة عــظــمى مــثل الــواليـات
ـتـحــدة األمـيـركـيــة أن تـنـسـحب من ا
دورها في العالم  وهذا ما أشار اليه
مــســـتــشــار األمن الــقـــومي في عــهــد
الرئـيس كارتر زبـيغـنيو بـريجـنسكي
في كتابه " االختيـار .. السيطرة على
العـالم أم قيـادة العـالم : ترجـمة عـمر
األيــوبـي " بــقــوله : " لـــقــد أصــبــحت
الـهــيـمــنـة األمـيــركـيـة إحــدى حـقـائق
ــا في ذلك احلـــيــاة . فــلـــيس ألحـــد 
ــســألـة . أمــيــركــا  خــيــار في هــذه ا
بـالـطـبع سـتـعـرض أمـيـركـا وجـودهـا
اخلاص لـلخـطر عـندمـا تقـرر بطـريقة
ما  –كمـا فعـلت الـص مـنذ أكـثر من
خمسمائة عام  –االنسحاب فجأة من
الـعــالم  ألنــهـا  خالفــاً لـلــصـ  لن
تــكـون قــادرة عــلى عــزل نـفــســهـا عن
ـيـة التي سـتـعقب ذلك الفـوضى الـعا

االنسحاب مباشرة " .
سـنـلــتـقي بـعـد انــحـسـار الـوبـاء وإن
طـــالـت اقـــامـــته  فـي عـــالم جـــديـــد 
وهمـوم جـديدة  وإجـراءات مـشددة 
ومضـايـقات غـيـر معـهـودة تسـتـهدف
خــصــوصــيــات اإلنــســان  وحــقــوقه
األســـاســيـــة  وحــريــتـه في الــتـــنــقل
والهـجرة واإلقـامـة والعـمل والسـفر 
ا إلى حـ نـسيـان هـذا الكـابوس ر
ي .... وســـألـــتــقـي من جـــديــد الـــعـــا
بـالـصـديق الـدكـتـور فـجـر جـودة بـعد
عـــودته من بــريـــطــانـــيــا  وال بــد أنه
سيهمس في أذني كـما كان يفعل ذلك
قبل أربـع عـاماً : " سـالف سكالف "
فأرد علـيه : " سالف سكالف " .........
لكننـا لن نكون في كل األحـوال عبيداً

ستجد . للسيد اجلديد كورونا ا
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قالة كـما لو أنه عنـوان رواية وأن العنـوان هذا مجرد قد يـبدو عنوان هـذه ا
صــيـاغـة إبـداعــيـة من جــانب الـروائي أو أنـهــا لـلـتــشـويق عـلى نــحـو مـا هي
فروضـة علينا مضامـ األعمال الروائـية. لكن إذا نحن خـلدنا في خلوتـنا ا
من "كـورونــا" ومـعــهـا األجــواء الـرمــضـانـيــة الـتـي يـبـلـغ الـتــأمل فـيــهـا مـداه
وإستحـضرنا من ثم ما يجري في ليبيا خللصنا إلى إستنتاج بأن حالة هذه
ــدن والــديـار الــبالد الــتي يـخــالط شــرائح عــريــضـة من بــني قــومــهـا أهل ا
الـقـبـائـليـة عـلى حـد سـواء احلـنـ إلى الـزمن الـسـنوسـي وفي الـوقت نـفسه
الــتـرحم عـلى الـزمن الـقـذافي تُـمـاثـل حـكـايـة الـشـاة الـشـاردة عن قـطـيـعـهـا
ـتـناقـضيْن كـانت لـيبـيا والـذئب الذي يـريـد إفتـراسهـا. فـفي هذيْن الـزمـنيْن ا
رقمـاً مهـماً في لوح األرقـام ذات التـميـز. وكانت تـشكل مـصدر مـساندة في
لك إدريس الـسـنوسي الـقـضايـا الـتي تـعني األمـة. وفي الـذاكرة مـشـاركـة ا
بـثالثـ مـلــيـون جـنـيه إسـتـرلـيــني إلى جـانب الـسـعـوديــة بـخـمـسـ مـلـيـونـاً
ـالي الذي أقـرته الـقمة والـكويـت بخـمسة وخـمسـ ملـيونـاً في خطـة الدعم ا
العـربـية اإلسـتـثنـائـيـة في اخلرطـوم (آب/ اغـسطس  (1967ضـمن بـرنامج
إزالـة آثار عدوان حرب  5يـونيو  .1967كـما في الذاكرة وقـفة القذافي إلى
جانب أشـقائه الـقـادة العـرب إلى جانب مـصر ورئـيـسهـا أنور الـسادات في

حرب رمضان 1393 هـ.
في زمن ليـبيا اجلماهـيرية واجه القذافي احلـراك اإلخواني الذي كان ينشط
في شكل خاليـا بأطروحات إسالمية ذات نكهة ثـورية أشرك في التنظير لها
ـضامـ القـرآنية ـسائل الـدينـية وفي ا ـثقفـ ذوي التـعمق في ا عدداً من ا
ــكـنه وضْع نــهـايـة واألحـاديث الـنــبـويـة. وإفــتـرض أنه بــهـذه "اإلسالوريـة" 
لـلـتمـدد اإلخواني يـغـنيه عن إعـتمـاد الـتعـامل األمنـي مع اجلمـاعات مـطاردة
وسَـجـناً وتـهمـيشـاً. ثم دارت األيام عـلى احلـالة الـقذافـية وقُـضي أمر نـظامه
إسقـاطاً وأمـره نهـاية مـأساويـة. وفي أعقـاب ذلك خرجت اخلاليـا االخوانـية
من قــمـاقــمـهــا ووضع كــبـراؤهــا وشـيــوخـهــا األيـدي عــلى مـخــازن الـسالح
واخملـبـوء من ثـروات الـبالد ثم حـولـوا أنـفـسـهم إلى مـيـلـيـشـيـات لكـل واحدة
أسـلوبـها. لـكن كـما الـروافد مـآلهـا النـهر الـذي هو "الـفاتـيكـان االخواني" أو
رأس الــهـرم لـهــذه احلـالــة الـضــاربـة جــذورهـا مــنـذ األربــعـيـنــات في الـدول
اإلسالمـيـة. ثـم فـرضت الـتـطــورات وأهـمـهــا سـقـوط حـلـم إخـوان مـصـر في
ـفاجـآت واحملـاوالت اإلنقالبـيـة التي تـصـدعت وأحدثـها اإلمـسـاك باحلُـكْم وا
اإلنتـفاضة الـتي أودت باإلنقالب اإلخواني الـذي حكم السـودان ثالثة عقود
أن ينتـهي أمر اإلخوان العرب إلى أنهم باتوا رعايا مرجعية تركية تتمثل في
رشد خامنئي الذي سكون بظاهرة ا شخص الرئيس رجب طيب أردوغان ا
يْن الـعربي واإلسالمي وبـنى على أمسك بـعقـول األطيـاف الشيـعيـة في العـا
اركسية التي حُكم ذهبي لهذه األطياف عقيدة مذهبية مثل العقيدة ا الوالء ا
بـهـا اإلحتـاد السـوفـيـاتي ثالثة أربـاع قـرن وبـذل جهـداً خـارقـاً في زرع هذه
وها كان حتت وطأة اإلرعاب وليس العـقيدة في دول اجلوار األوروبي لكن 
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كان أردوغـان يحـلم بوضع الـيد على سـائر دول األمـة من خالل إبرام حلف
اني مـتعصب مع مصر اإلخوانية لـكن إسقاط حُكْم االخوان عطل سعيه إ
ـأمـول. وأقحم نـفسه ثـم حاول مع الـسودان ولـم يثـمر الـسـعي على الـنـحو ا
في احملنـة السـورية معـتمـداً على وجود إخـواني ذي جذور ثـابتـة في سوريا
. وسـعى إلـى إقـتـنــاص دولـة قــطـر مـســتـفـيــداً من الـتــأثـيـر فـزادهـا تــخـبــطـاً
القرضـاوي على قيادتـها. وبعدمـا تمكَّن من ذلك بـدأ عملية اإلنـقضاض على
تخـاصرة مع مصر التي رتـبكة والرخوة في األمـة بادئاً بليـبيا ا األوضاع ا

خذلت تطلعاته.
ـرشـد الـسُـني" رديـفـاً ? مــا يـجـعل أردوغـان مـسـكــونـاً بـإقـتـبـاس ظـاهــرة "ا
قومات لكي يقود بها مشروعاً رشد الشيعي" أنه يترأس دولة مكتملة ا "ا
ليون متر مربع. ساحة نحو ثالثة أرباع ا إسالميـاً طموحاً. فهي من حيث ا
ومن حيث الـسكان فإنهـا حالياً في حدود الـتسع مليـوناً ويخطط أردوغان
جلـعـلــهـا تـتــجـاوز مـصــر ومـعـهــا من حـيث الــتـعـداد ســائـر الـدول الــعـربـيـة
قياس الغنى الـطبيعي تملك ثروة من ـغاربي. وهي  شارقي وا بجنـاحيْها ا
ـيـاه واألرض الـزراعـيـة فضـالً عن الـغاز غـيـر مـتـوفـرة لـدول أُخرى. بل إن ا
ـياه فـيـها فـائـضة عن احلـاجـة وتكـفـيهـا مـياه دجـلة األهم من ذلك إن ثـروة ا
والفـرات والتي تتشابه في ذلك مع حـالة مصر مع أثيوبـيا في موضوع مياه
ائـية أمكـنها إنـشاء سدود كـثيرة ومـحطات تـوليد نهر الـنيل. وهي بالـنعمـة ا
ـوقع اإلسـتـراتيـجي الـفـريـد حـيث هي بـوابة كـهـربـاء أكثـر ثم هـنـالك ثـروة ا
آسيـا إلى أوروبا وخاصرة أوروبـا إلى العالم العـربي وإحدى بوابات أوروبا
إلى الــنــائـيــات من الــدول اإلسالمــيــة األســيــويـة. وتــبــقى من هــذه الــهــبـات

عدنية بدءاً باحلديد والفوسفات وصوالً إلى الذهب. الرحمانية الثروة ا
لـكن رغم كل هـذه الـنِـعم جنــد أردوغـان ال يـقـنع كـمـا ال تـكـفـيه ثـروة الـعـائـد
الـســيـاحي. وهـذا في مـجـمـوعه يــجـعل من تـركـيـا دولـة قــويـة يـنـعم شـعـبـهـا
. ولكن جنوح بالـرخاء حتى إذا بات الـثالثة أرباع مـليون حالـياً ثالثة ماليـ
الزعامـة جعـله يقفـز على هـذه احلالـة الفريـدة ويسـعى بقوة الـعنـاد وأسلوب
واصفات وصالحيات التـحرش من أجْل أن يكون أول أمبراطور إخواني و
ـمـاثل ومـحـاوالت الـتـسـلق الـنووي ـرشـد خـامـنئـي الذي بـسـبب اجلـنـوح ا ا

يدفع بإيران نحو أن تكون التوأم اإلسالمي ألخيه الكوري الشمالي.
ـتلهف إلى دور أمبراطوري في احملـنة الليبيـة أنها خير شاة رأى أردوغان ا
ينقـضُّ عليـها كـون البـلد شبـه متنـاثر وهـنالك خـزان إخواني يـحتاج إلى مَن
ـال والسالح لـكي يحـقق ما كـان يرومه في احلـقبـة القـذافية ودفع ينـجده با
ثمن مـحاوالته الثـمن الباهظ. أما الـسالح فإن مخـازن اجليش التركي مألى
ـول. ثم كان احلل ـال الفـائض لـدى أردوغان لـكي  بكـل أنواعه. لـكن أين ا
تـبقي في خزائن ـتمسك بـا من خالل حكـومة ليـبية وفـيهـا رئيس احلكـومة ا
الدولة الـليبيـة. وحيث أن بقاء احلـكومة على سـاحة الصراع مـسألة حياة أو
إفنـاء إذاً فليـغرف احلـليف التـركي من تلك اخلـزائن ما يسـتحـقه من الغرْف
جزاء إنـخراطه طرفاً في الـصراع وعلى إستـعداد إلفناء الـطيف اآلخر الذي
يـتصـدى عسـكريـاً وقبـائـليـاً للـممـسكـ بالـعـاصمـة طرابـلس ورقة تـشبه في

فعاليتها إمساك احلوثي بالعاصمة صنعاء.
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ــال من لـيــبـيــا والـسالح من تــركـيــا بـدأت صـوالت عــلى مـفــاعـيل مــعـادلـة ا
ـثل إعتبار صـلحة الـطيف الذي يعـتبره  أردوغان آمالً من حـسْم الصراع 
رشد واحلرس الثوري أنه بعـد احلسم سيقاسم الليبي احلوثـي إليران ا
ثـروتـهم النـفـطيـة. ووصل الـتحـدي من جـانبه إلـى مداه وإلى درجـة مـخاطـبة
مقامـات ليبية عسكرية ومدنية بعـبارات تتجاوز األصول واللياقات بكثير. بل
ـعـترض عـلى تـدخله إنـه في بعض األحـيـان هدد بـأنه سـيؤدب هـذا الـطيف ا
ي في دولة ال تـربطـها العـسكـري والتـعبـوي واإلعالمي ومن دون تـكلـيف أ
بتركـيا حدود وعلى نحو الدور الذي قامت به مـصر الناصرية في الستينات

في اليمن.
تربص مع شاة تائهة ما هذا الـذي يفعله أردوغان والذي يشبه فِعْل الذئب ا
وه ولم يعـد إذا جاز التشبيه غـاربي إستكمل  كان لـيحدث لو أن اإلحتاد ا
مـولـوداً مــنـقـوص الــتـطـور. فـفـي هـذه احلـال أي إفــتـراض أن حـال اإلحتـاد
ـغـاربي بـات مـثل مـجـلس الـتعـاون اخلـلـيـجي لن يـجـرؤ أردوغـان أو غـيره ا
باشرة. لكنه ارسة دور يتجاوز التحرش إلى السعي للسيطرة غير ا على 
ـغـاربي من األمـة عـلى األحـوال الـتي هي عـلـيـها عـنـدمـا يـرى دول اجلـنـاح ا
ـغــرب. تـونس. اجلــزائـر. مـوريــتـانــيـا) عــاجلت أمـورهـا وفــيـمــا أربع دول (ا
وإسـتقـرت بـنسب مـتـفـاوتة فـيـما الـدولـة اخلامـسـة ليـبـيـا في حالـة من الـتيه
فـلــمـاذا ال يــجـرب حــظه إنــقـضــاضـاً عــلى هـذه الــشــاة الـتي بــاتت احلـلــقـة

غاربي?. األضعف داخل بني القوم ا
ليس مـؤكداً أن الذي يـفعـله أردوغان في لـيبيـا سيـثمر دعـماً له داخل تـركيا
خـصـوصـاً أن الــتـشـقـقــات داخل قالعه احلـزبــيـة تـتـواصـل. وإسـتـنـاداً إلى
ـغامـرة الطـمع التي يـواصل إقـتحام غامـرات الشـبيـهة  حـاالت كثـيرة مـن ا
صــعـابـهـا فـإن أردوغــان عـلى مـوعـد مع صــدمـة كـتـلك الـتـي واجـهـهـا عـبـد
الناصـر بسبب دور مارسه عـلى حساب إهتـمامات حتتـاجها مصـر. ولكنها
نزعة تـغليب وهج الزعامة اإلقلـيمية التي تنـعكس متطلباتـها على اإلهتمامات

احمللية تخرج بصاحبها عن الصواب.
ـغـاربي منـذ إنـشـائه قـبل ثالثـة عـقود ـعـوقـات التـي واجهـهـا اإلحتـاد ا من ا
( 17فـبـراير/شـباط  1989 ) أن التـعـالي تـقدَّم عـلى الـتواضـع فلم تـنـطلق
مسـيرة هذا اإلحتاد. أما في ظل الظروف الراهنة فاجلميع في أشد احلاجة
إلى مـؤازرة الـبـعض لـلبـعض وهـذا يـكـون بـإحيـاء هـذا اإلحتـاد وإال سـتـبقى
األبـواب مـشـرعــة أمـام كُـثــر من ذوي الـنـزعــة األردوغـانـيـة وكـل مـنـهم يـروم
تربص بـها فاغرة سـتضعفـة التي أنيـاب الذئب ا وصالً بليـبيا هـذه الشاة ا

عضلة بقية كالم. إللتهامها. وحول هذه ا

على استرجاع هذه الرواية  فقد كان
صـعـباً احلـصـول عـلى نـسـخـة أخرى
ا لم أصل إلى منها في تلك األيام  و
نـتـيــجـة تـركتُ األمــر بـرمـته  وطـواه
ــرور الــسـنــ  إلى أن الــنــســيــان 
فـاجـأني حـميـد يـاسـ بـعـد أكـثر من
سبع سنوات بإرجاعها معتذراً بشدة
عن الــتــأخــيــر الـذي لـم يـكـن سـبــبه 
وهي مـغـلفـة بـغالٍف أخـضـرٍ سـميك 
كتعويض عن سنـوات االنتظار ! . قد
يـســأل أحـدكم : لِمَ كل هــذه االهـتـمـام
بهـذه الروايـة حتديـداً  وهنـاك مئات
األعمـال األدبـية والـروايات الـعـظيـمة
التي جتسد الـعذابات البـشرية شرقاً
وغرباً ? واجلواب ألنها رواية صادقة
بتـجربـتها االنـسانـية وأحـاسيـسها 
ـسـحوق في فهي تـنـتصـر لإلنـسان ا
مواجهة العـبودية التقـنية وخضوعه
لـآللـة الـتي اســتـعـبـدته  وفي الـوقت
نـفسه فـإنـهـا تنـتـصـر لإلنسـان الـفرد
في مــــواجـــهــــة األيـــديــــولـــوجــــيـــات
ـعـسكـرات الـشـرقـية والـسيـاسـات وا
والـــغـــربـــيــــة عـــلى الــــســـواء  فـــهي
تــتـســاوى في ســحــقـهــا إلنـســانــيـته
وحــريـتـه وتـدمــيــر حـاضــره وســرقـة
أحالمه . فـضالً عن ذلك  فـقـد حـفـلت
الــــروايــــة بــــأفـــكــــار وخالصــــات عن
الـــوضـع الـــبـــشـــري في دول أوروبـــا
ــيــة الـــشــرقـــيــة خالل احلـــرب الــعـــا
الثانـية وبعدهـا  ومنهـا بلد الروائي
رومانيا  من خالل العذابات التي مر
بها أبـطالـها البـارزون أمثـال إيوهان
موريتـز  وتريـان كوروغـا الذي جعل
ؤلف كاتباً للرواية  واألهم من منه ا
ذلك كـله إن حـكـايـة األرانب الـبـيض 
أحـــالــتـــني إلى حـــكــايـــة الــفـــيــروس
ستـجد الذي يهـدد البشرية كورونا ا
الــيــوم  وســـيــأتي الــربط بــيــنــهــمــا
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كــنـــا نــحــفظ عن ظــهـــر قــلب مــقــاطع
وكـلـمات مـن الروايـة لـشـدة اعـجـابـنا
بـــهــا يـــومــذاك  ونـــحن في بـــدايــات
عــــمـــلــــنــــا الـــصــــحــــفي مــــنـــتــــصف
الـسـبـعــيـنـيـات وأواخـرهـا  حـتى أن
فجر جودة اعـتاد على ترديـد مقولة "
سالف سكالف " في أكـثر من منـاسبة
 بل صارت هي حتيـته اليومـية ح

نلتـقي  وتعني " مرحـباً أيهـا العبد "
!  وهي الـتحـيـة الـتي كـان يسـمـعـها
إيوهان موريـتز في معسـكرات العمل
واالعتـقال والـتعـذيب من سجـ آخر
يــقـوم بــدور احلــراسـة  وبــقي فــجـر
يرددهـا إلى نهـاية الثـمانـينـيات ح

بعد أكثـر من أربع عامـاً عدتُ اليها
مـتــشـوقــاً مـتــلـهـفــاً  ذلك ان األجـواء
ـنـا الـيـوم تَـلحُ عـلى الـسـائـدة في عــا
الذهن استذكار االعمال اخلالدة التي
تناولت حـقباً زمـنية مهـمة ومفـصلية
وحـــاســـمـــة في تـــاريخ الـــبـــشـــريــة 
وانطوت على فلسفة ورؤية متشائمة
ُـسـتـعـبَد ُـعـذَب وا ـصـيـر االنـسـان ا
الــذي فـقــد األمل فـي كل شيء  إنــهـا
رواية " الساعـة اخلامسـة والعشرون
" لـــــلــــكــــاتب والــــروائـي الــــرومــــاني
قـســطـنـطــ جـورجـيــو الـتي صـدرت
العام  1949. وبيـنمـا كـنتُ أنقبُ في
مكتبتي عن هذه الرواية  تداعت إلى
ذهــني ذكـريــات ومـواقـف طـريــفـة مع
زمالء وأصـــدقـــاء أعـــزاء تــبـــاروا في
وقتها لقراءتها  وترديد مقاطع منها
تعـكس يـأسهم ومـخـاوفهم جتـاه هذا
ـادي الـذي تـفوقـت فيـه اآللة الـعـالم ا
عـلـى االنـسـان حــتى حتـول إلـى عـبـدٍ
لـهــا  وازدادت فـيه قـســاوة األنـسـان
ا وظـلمه ألخـيه في اإلنـسـانـيـة  ور
تــعــبــر عن احــتــجــاجـهـم الـصــامت 
ـــا ســــيــــؤول الــــيه ومـــخــــاوفــــهـم 

ستقبل في بلدهم والعالم .  ا
كـان ذلك نــهـايـات الـسـبــعـيـنـات حـ
حصلتُ عـلى نسخـة من الرواية التي
ـــتــرجم تـــرجـــمــهـــا إلى الــعـــربـــيــة ا
السوري فايـز كم نقش  مع مقـدمتها
الــتي كـتــبـهــا الـفــيـلــسـوف والــكـاتب
الـفـرنـسي غـابـريـيل مـارسـيل . وبـعد
انـتــهـائي مـن قـراءة الـروايــة طـلــبـهـا
مـــنـي رســـام ونـــاقـــد تـــشـــكـــيـــلي من
األصــدقــاء  فـــأعــرته ايــاهــا من دون
تـردد  عـلى أمل أن يـعـيـدهـا لي بـعـد
قـراءتــهـا  لــكـنـه تـورط حــ أعـارهـا
بــدوره لـصــديق لـه تـمــهل طــويالً في
اعادتـهـا . لـستُ من الذين يـحـرصون
عـلى االحتـفـاظ بـرواية أو كـتـاب غـير
مرجـعي بـعد االنـتهـاء مـنه  بل أميل
إلى أن يـطــلع عـلــيه اصـدقــائي حـتى
ولو لم يبـادروا إلعادته  كما ال أؤمن
ـسيـئة بحق قـولة الـشهـيرة ا بتـلك ا
من يـعـيـر كـتـابـاً  ومن يـعـيـده  غـيـر
أني أحلـــحـتُ الســـتــرجـــاع كـــتـــابي 
وأزداد احلـــاحـي بـــعـــد أن أخـــبـــرني
الــقــاص والــروائي عــلي خــيـون ذات
يوم  بـأن القاص عـبد الـستـار ناصر
سُــئل يــومــاً ســؤاالً افـتــراضــيــاً : لـو
احترقتْ مكتبتك يوماً  وكانت أمامك
فرصة إلنقـاذِ كتابٍ واحـدٍ  فأي كتابٍ
ستنقذه من احلريق ? فأجاب فوراً : "
الـسـاعـة اخلـامـسـة والـعـشـرون" فإن
زيد من االصرار ذلك ألهب حماستي 
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يسر الشـركة العـامة للـمعدات الهـندسيـة الثقـيلة احدى تـشكيالت وزارة الـنفط باعالن مـناقصة
ن تـتوفر تـشغيـليـة عن توفر فـرصة لـعقد مـشاركـة مع شركتـنا فعـلى الراغـب من الـشركات و
ـشاركة االطالع عـلى متـطلبـات العمل والـتسهـيالت التي تـوفرها الـشركة الـعامة فـيهم شروط ا
لـلمعـدات الهنـدسية الثـقيلـة جتهيـز ونصب مصـنع انتاج االوكـسج مع االبنـية الالزمة له في
ـعلنة على وجب الشروط ا عتمدة في هـذا اجملال و يـة ا واصـفات العا مقر الـشركة وضمن ا
ـوقعية وافق ٢٠٢٠/٥/١٧ موعـدا للمـعاينة ا وقع االلـكتروني علـما بانه سـيكون يوم االحـد ا ا
ـواصـفات الـفـنيـة احملـددة وان يكـون تـقد ـصـنع واسـتالم متـطـلبـات الـعمـل ضمن ا النـشاء ا
الـعروض (الـفـنيـة والـتجـارية) فـي ظرف مـغلق ومـخـتوم بـخـتم الشـركـة في موعـد اقـصاه تـمام

وافق ٢٠٢٠/٥/٢١ . الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس ا
ÂUF « d¹b*«
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البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail-Ministryofoil@oil.gov.iq

w.w.w. oil.gov.iq وقع االلكتروني للوزارة ا
البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية:-

E-mail:info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq

البريد االلكتروني للشركة:-
E-mail:info@ heesco.oil.gov.iq

www.heesco.oil.gov.iq وقع االلكتروني للشركة ا
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الفنانة التشكيلية السورية نضال سواس :

يأمل مهرجان كان الذي كان يفترض أن ينطلق الثالثاء بأن يترأس اخملرج األميركي سبايك لي جلنة التحكيم 2021 بدال من دورة السنة احلالية التي ألغيت.وقال بيار ليسكور
ـوقع ــهـرجـان الـعـام  ـو مـنـدوب ا ـهـرجـان لـصـحــيـفـة "لـو فـيـغـارو" "سـبــايك لي رائع. أبـلـغـنـا بــأنه مـسـتـعـد لـتـرؤس جلــنـة الـتـحـكـيم في 2021. وأوضح تــيـيـري فـر رئــيس ا
قبل".وكان يفـترض بالسينمائي األمـيركي الشهير أيضا ـوعد مهما حصل. ونأمل أن نتـمكن من ذلك العام ا "سكرينديـلي.كوم" البريطاني "قال لنـا سبايك لي إنه سيبقى على ا
فاجأة كـانت ستسجل عودة نتفليكس و مشيرا إلى أن "هذه ا سابقة الرسمية "فيلـما رائعا أجنزه مع نتفليكس" بعنوان "دا 5 بالدز" على مـا أوضح فر أن يقدم خـارج إطار ا
سابقـة الرسمية طبعـا".ويقيم أكبر مهـرجان سينمائي في الـعالم عالقات معقدة مع مـنصة بث األفالم بالتقـنية التدفقـية ولم يدرج أي فيلم من إنتاج إلى السجادة احلمـراء خارج إطار ا
سابقة العام 2017 أحدهما "أوكجا" للمخرج الكوري اجلنوبي بونغ جون-هو احلائز السعفة الذهبية العام 2019 سابقة الرسمية منذ 2017. وقد شارك فيلمان في ا "نتفليكس" في ا
هرجان هذه السنة تتواصل و إن دراسة األشكال البديلة التي قد يأخذها ا عن "باراسايت". إال أن مهرجـان كان يحتج على عدم عرض الفيلم في قاعات السينما.وقال ليسكـور وفر
و الرغبة "في مع احتمال حصـول تعاون مع مهرجـان البندقيـة.وأوضح ليسكور "نـحن متفقون عـلى مبدأ القيـام بشيء مشترك لـكننا ندرس الـشكل الذي يجب أن يتـخذه" فيما أكـد فر
ندوب الـعام إلى احتـمال لـتواجد أيـضا في مهـرجانات تـورنتو ودوفـيل وأنغـوليم وسان سـيبسـتيان ونـيويورك وبـوسان في كـويا اجلنـوبية ومـهرجان لـومييـر في ليون تقـد أفالم معا".وأشـار ا
هرجان نظم ماليته وخزينته بإقامة صندوق بقيمة 20 مليون يورو أيضا. وعلى صعيد كلفة إلغاء مهرجان كان قدر ليسكور الربح الفائت "بخمسة إلى عشرة مالي يورو" لكنه أشار إلى أن "ا

يحميه من اخملاطر".

رسالة باريس
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والـــفــهم .. عـــمــلي يـــنــبــغي أن
يــكــون صـرخــة بــطـريــقــة مـا ..
ـتــلـقي .. صــرخـة يــســمـعــهــا ا
ــا أيـــضــا إنــشــودة عــذبــة ور
تلقي بروحه وأشاغب أداعب ا

معه بفكره .
{ من أين تبدأ اللوحة عندك ?

- تــبــدأ من شــهــقـة أحــتــويــهـا
بـداخــلي ألطـلــقـهـا زفــرة دافـئـة
كــحــلم بــدفء صــيــفي فـي يـوم
عــاصف .. تــوجــهــني روحي ..
فأكـون بحـال من ثمـالة عـجيـبة
.. تـفـصـلنـي عن كل ..مـا يـحيط
بي فـأغوص وأغـوص بـعـيدا ..
ــا كـــمــا بـــقــعـــر بــحـــر .. أو ر
أحتـــول إلى حـــصــاة بـــيـــضــاء
تـدور وتــدور في دوامــة الـنــهـر
مــع كـل خــط وروح ونـــــــــــــــفـس
ألستقر هـناك بعـيدا ..  في قعر
عـالم من لـون وخط وهـارموني
مـــا بــ ضــجــيـج واســتــراحــة

هدوء .
فاهيم { هل أنت مع  الـتحرر من ا

التشكيلية وقيمها التقليدية ?
- أنــا مع إحـتــرام األسس الـســلـيـمــة الـتي
يـبـنى عـلـيهـا الـفن الـتـشـكـيلـي .. مع اجلاد
واحلـقـيـقي مــنه بـعـيـدا عن الـعـبـثـيـة الـتي
لكن بالوقت قومـاته دون إحترام   تطيح 
ذاته مع فهمه وتطويع أدواتنا ضمن بحث
بـعــيـدا عن الــهـزالـة جــاد وقـيم وحــقـيــقي 
لـــتـــقــد مـــا من شـــأنه أن يـــرفع مـن الــفن
الـتـشــكـيـلي أكــثـر كـقــيـمـة ثــقـافـيــة واعـيـة
وواعدة .. التحـديث مطلب عصـري حقيقي
من اجلميل للفن أيضا في زمن الالمعقول 
ـبـهـر أن يـجـنـح إلى الالمـعـقـول اجلــمـيل ا
تماهي بالفن لكن متع .. أنا مع الفكر ا وا
قــطـعـا ضــد حتـويــر الـفن الــتـشـكــيـلي إلى
ـمكن الـلجـوء إلى ما يـغني من ا البـشاعـة 
فـكـرة مـا لـفـتـرة ضـمن أعـمـال بـسـيـطـة في
تد إلى مجـال التـعبـيرية مـثال علـى أن ال 
ـبـالــغـة في اإلسـتـمـرار بــهـا ..الـفن حـيـاة ا

فلنعيشه بجمالية وذكاء عقل ومتعة  .
{ كيف تقرأين ذاتك من خالل اللوحة ?

- أجدني من خالل جدية ما أقدمه أحاسب
وقـد أسـعى لـتـرويضـهـا إن شـعرت نـفسي 
ـشـاهـد بـهـا قــد غـالت بـحـدتـهــا وأتـعـبت ا
حينهـا أفهم نفسي أكـثر وأعود إلى تقد
لوحاتي بالطـبيعة مثال أبـتعد عن لوحاتي
لـكـني أعـلم الـفـكــريـة لـصـخـبـهــا إلى حـ 
أنني ح أقدم مـا أقدمه من فن متواءم مع
الفـكر والـفلـسفـة من خالل فانـتازيـا معـينة
ــوجـهـة أكــون قـد قــدمـته بــروح الـفـنــانـة ا
فـالـفن مـوقف من احلـياة ـوقف  لـلـفكـرة وا
ــــكن انــــسـالخه عن والــــفــــنــــان فــــرد ال 
إن وجـدتنـي في بعض مـا أقدمه مجـتـمعه 
فـنانـة فـاعـلـة أرضى عن نـفسي وعن دوري

ورسالتي.
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{ هـنـاك إحـتـفـاء بــاجلـسـد األنـثـوي في لـوحـاتك
فهل اجلسد عندك حامل لدالالت الذات ?

- هـو تـواجــد حـقـيـقي كـنــوع من الـتـرمـيـز
إلعــطـاء داللـة فـكــريـة مـعــيـنـة إن اعــتـبـرنـا
احليـاة كـقامـوس لـلمـفـردات .. وهكـذا أجد
ـا هو رأة بـالـشكل اجملـسد كـجـسد إ أن ا
لبـسط عدة مـفردات كـمعـنى ومدلـول فكري
ورمـزي غــيــر مــتــنــاسـ لــقــيــمــة اجلــسـد

نضـال سواس تـشكيـليـة سوريـة مغـتربة
ـــشـــهـــد حـــقـــقت حـــضـــورا فـــاعال في ا
الـتــشـكـيـلي الــسـوري عـبـر أعــمـال فـنـيـة
متنوعة تراوحت ب األسـلوب التعبيري
فـضال عـن لـوحـات جتـسـد والـتــجـريـدي 
الــطـــبــيــعــة تـــنــتــمـي إلى الــتــعـــبــيــريــة

الـــشاعرية .
سـنـدبـاديــة الـتـرحـال بـ أكـثـر من مـرفـأ
شـــكـــلـت مـــلــــمـــحــــا بـــارزا في إبـــداعـي 
مـسـتنـدة في ذلك إلى مـسـيرتـهـا الـفـنيـة 
مـرجـعـياتـهـا الـفـنيـة مـتـمـثلـة بـدراسـتـها
ـرجــعـيــاتـهـا إضـافــة  لــلـرسم والــنـحـت 
ـعرفـتـهـا باألدب ـتجـسـدة  الـثـقافـيـة وا
يثولوجيا والـفلسفة وكتابـتها للشعر وا
فــضال عن مــحــيط عــائــلي يــقــدس الـفن
كل ذلك أسـهم في ـوسـيـقى  والـثـقـافة وا
واعطى لـلوحـتها بلـورة تكـوينهـا الفـني 

دفقا وتوهجا وثراءا كبيرا .
لــوحـات الــفـنــانـة نــضـال ســواس حتـمل
مستندة في ذلك إلى بصمة فنيـة خاصة 
عـفـويتـهـا وصـدقهـا لـلـتحـلـيق في فـضاء
ة مـرسخـة عـبر ريـشتـها احلـا التـشـكيل 
وتـنوع سالمـة فطـرتـها  ودقة تـقـنيـاتـها 
لذلك فهي ال ـعرفية  ثقافتهـا البصرية وا
بل تـسعى ـدرسـة فـنـية بـذاتـهـا  تـنـتمي 
ومن ضمون  زاوجة ب الشكل وا إلى ا
هنا فان لـوحاتها نصـوص فكرية قبل أن
إذ تـعـول عـلى إسـتـدعـاء تـكـون بـصـريـة 
فـكـر وعـقل الـرائي لـفك شـفـراتـهـا بـهـدف
خــلق حـالــة حـواريــة تــطـرح من خاللــهـا
أفــكـارهـا وتــسـاؤالتــهـا .. إنـهــا خـيـارات

إبــداعـيــة تــنـوعت مــرجـعــيـاتــهـا مــا بـ
الـتـشـكـيلـيـة والـشـعـريـة بتـراتـبـيـة الـلون

كان والزمن . وا
اجلـــرأة  تـــبــدو شـــاخــصـــة في لـــوحــات
إذ تبرز سواس بهدف التعبير عن الذات 
كل ذلك ـــرأة كـــجــســـد لـــكن بال مـالمح  ا
للتـعبيـر عن حالة االغـتراب أو األلم الذي

تعانيه .
تـمـيـزت لـوحات الـفـنـانـة نـضـال بـاأللوان
عبـرة عن رومانسـيتها احلارة والقـوية ا
حـيث ان اللون في أعـمالهـا يعبر ة  احلا
ويـخـلق من تـعـابـيـره األخـاذة عن نـفـسه 
لغة شعرية عبر فضاءات لونية متماوجة
فــهي فــنــانــة مـــا بــ الــواقع واخلــيـــال 
لذلك جاءت لـوحاتها إرتشفت من الشـعر 
عبـارة عن قـصائـد لونـية مـشبـعة بـشغف

القراءة وحب العطاء .
لوحـات نضال سـواس نصـوص مفـتوحة
تــفــيض بــالـبــوح اجلــمــالي واإلحــسـاس
فـــهي أقـــرب إلى الـــقــصـــائــد بــاجلـــمــال 
ــوســـيـــقى الـــشـــعــريـــة الـــتـي تــضـج بـــا
فضال والومـضات احلسـية والـوجدانـية 
عن احلـكـايـات الـتي تـروي هـمـوم الـوطن

اجلريح . 
سـاحـة نحـاول مالمـسـة بعض في هـذه ا
من جتـربـة هـذه الـفـنـانـة ورؤاهـا الـفـنـيـة
فـكـان هـذا واجلـمـالـيـة في مـجـال الـرسم 

احلوار :
{ متى رأيت الفن يشكل هاجسا لك ?

- الــفـن طـــيــلـــة حـــيـــاتي هـــاجـــسي .. ال
هو هاجسي أستطيع أن أحيـا دون الفن 

األول وسـعـيي ألقـدم فـيه الـبحـث الدؤوب
ـتجـدد لـلـوصـول به إلى أعـلى مـصاف وا
أجـده رسالـتي وال أبخل استـطيع بـلوغه 
أريد تقد الفن كما يجب به على طالبي 
ا ليكون الفن احلياة ...أريده أن يكون عا
رائـعـا وجـمـيـال ولـيس حـركـة نـزقـة بـزمن
عــابث .. فــالــفن رســالــة نــبـيــلــة وواعــيـة

وشافية لكل روح تهوى السكينة .
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{ نـشــأت في مــحــيط عــائــلي يــقـدس الــثــقــافـة
مـــا أثــر ذلك في بــلـــورة تــكــويــنك ــوســيــقى  وا

الفني? 
- ال شك أن التأسـيس هو أولى خطـواتنا
لإلنطالق ... ح تـغرس بك األسرة أولى
عرفـة ويكون لهـا التوجيه الواعي بذور ا
وبــالـتـالي مـا نـحـو مــا هـو أرقى وأجـمل 
ؤسس األول لـلشـخصـية ... فـهذا يكـون ا
أمـــر بال ريـب مـــهـم جـــدا فـي الـــتــــكـــوين
الـنـفـسي والـفـكـري وبـالـتـالي األخالقي ..
ــهم بـحـيــاتي حـيث كـان ألســرتي الـدور ا
كانت الثقافة من أوليات اهتمامها .. أكبر
مــكـتــبـة جتـمـع أعـدادا هـائــلـة من الــكـتب
كانت الـعـربيـة واإلنـكـليـزيـة والـفرنـسـيـة 
حــافـزي األول لإلســتـنــارة بــتـوجــيه مـلح
فــــضال عـن الــــعـــدد ومــــحــــبب مـن األهل 
الـعـجـيب من كـتـالوجـات األعـمـال الـفـنـية
كـانت مـرجـعا لـكـبار وأهـم فنـاني الـعـالم 
بل مـلـجـأ ـتـعــة  مـهــمـا لي واسـتــراحـة 
ولـم يـــــخل األمـــــر من دائـــــمـــــا لـــــروحي 
إذ كـان البــد من ــوســيـقـى  اإلهــتــمــام بــا
ـثابـرة عـلى دروس البـيـانو واالسـتـماع ا
ــوســيــقى الــكالســيـكــيــة الــتي كـان إلى ا
والــدي عـاشــقــا لـهــا .. كل هــذا أسـهم في

تشكيل روحي بهذا الشكل .  
ـرجعـيات الـتي ساهـمت في بلورة { ماذا عن ا

تكوينك الفني ?  
- ال شك أن مــا قـرأتـه واطـلــعت عــلـيه من
خـالل دراســـتي وبــــحـــثـي كـــان األســـاس
ذاهب الـفنـية ـدارس وا فالـتعـرف على ا
أساس لكل انطالقة .. هـذه التعددية التي
حتيط أبـواب اخليـال بأثـيرهـا فيـحلو لي
أن أمـر بـهـذه الــبـوابـة أو بـتـلك أو تـلك ..
عـوالم ال بـد لـلـفـنان أن يـدركـهـا جـمـيـعـها
لـــلــوصــول إلى مـــا تــبــغـــيه ذاته ومــاهي
األقـــرب إلـى نـــفـــسـه .. أن يـــصل إلى ذاك
الــشـــغف الــذي يالمـس الــروح .. كــان لي
مـا كان مـن شأنه أن عـدا دراسـتي بـالـفن 
يـسهم فـي بلـورتي كـفـنانـة وهـو أسـتاذي
ـدرس ـي فــاحت ا الــكــبــيــر الــفــنــان الــعــا

صديق والدي وموجهي األول فنيا. 
   ÍdB³ « »UD)«

{ مـــاهـــو اخلـــطـــاب الـــبـــصـــري الـــذي تـــودين
اإلفصاح عنه ?                             

هــو هــذا احلــوار الــداخــلي الــدافـئ الـذي
سـرعـان ما يـتـحـول إلى حـالـة من الـعشق
ــتـــلــقي حــ مــا بــ الـــعــمل الــفـــني وا
ــتــلــقي مــحـركــا به مـالمـســته لــوجــدان ا
إحساسه ومـشاعره ومـثيرا فـيه التساؤل
.. أســـعى عـــبـــر أعـــمـــالي عـــلى ربط روح
الــعـمل وجــمـالــيـتـه مع الـفــكـر أو الــشـكل
وال أنكر انني أسـعى خملاطبة ضمـون  با
الــعـقـول أيــضـا طـارحــة بـهـذا جــمـعـا من
الـتــسـاؤالت الـفـكـريـة والـفــلـسـفـيـة ضـمن
رموز أسعى لتحديثـها بعيدا عن األشكال
تعارف عـليها .. إثـارة الدهشة السابقـة ا
.. الــرغــبــة .. الــقــلق .. وحـب اإلكــتــشـاف

األنــثـوي من نــاحـيــة الـتــكـامـل اجلـمــالـيـة
بجزئـياته .. جتـد فيه لـدي مدلوالت فـكرية
تعـبر بـجزئـياتـها تـرابطـا مع أجزاء جـسد
ـرأة تـشـيـر إلى مـعـاني احلـيـاة كـخـصب ا
وعــطــاء وفــكـر وأمــومــة وإغــواء وطــهـارة
وحـــتى بـــعـض من الـــقـــدســــيـــة أو حـــتى
ـكن أن و الـتــنـويـر أو الــقـهـر أو الــكـبت 
يـكــون جـسـدهـا عــنـدي رمـزا لـلــمـديـنـة أو
الــطــبــيــعــة أو اخلــديــعــة .. تــنـاولـت عـدة

رأة  . مواضيع عبر جسد ا
{ هل الــشــعــر مــصــدر مـهـم يــسـهـم في إغــنـاء

جتربتك الفنية ?
- الـشـعـر فـعـال مـصـدر مـهم بـالـنـسـبـة لي
ال أسـتطيع يغـني جتربـتي الفـنيـة تمـاما 
فـكالهـمـا جزءان الـفـصل بيـنه وبـ الـفن 
مــتـمــاهـيــان لـضــفـيــرة واحـدة تــنـسج مع
أكـتب الـشعـر رسـمـا وأرسم الـلون روحي 

شعرا .
بوح اللون

فـمـا الـذي يـبوح به { ألـوانك صـاخـبـة ومشـعـة 
اللون لديك ?

ـا كـروحي - ألـواني صـاخـبـة ومـشـعـة ر
الــعــابــثــة مع الــطــبــيــعــة والــتي ال تــهــدأ
بــعـــطــائـــهـــا .. الــلـــون شــغـــفي وعـــشــقي
وانـبـهـاري  فـكل لـون لـدي أراه كـقـصـيـدة
عشق أتـوجه إليه بـحب واصطـفاء ودعوة
لــلــتــواجــد عــلى ســطح لــوحــتي بــرقــصـة
مـوسـيـقـاهـا ال تـنـتهـي لـدي.. قد أرهـقه أو
أدوخه لـلــون حـتى يـتـمــاهى ويـتـداعى أو
يــبـــدأ في الــتالشي بـــهــدوء لــذيــذ .. أحب
األلــوان .. أحـاورهــا فـتــجـيــبـني بــجـذل ..
ا هـو مكـري مـعهـا ما يـجعـلهـا تتـحرك ر
بحيوية وإشعـاع .. ال أحب اللون الكسول
.. ال أسمـح له بالـكـسل إال بأمـري.. أجـعله
ي يــتـهـادى كــخـاتـمــة لـلـوحــتي .. هـو عـا

الرائع .. فليشع معي وبي وبداخلي.
ـسـؤول عــلـيه أن يــبـحث عـن مـعـنى { الــفـنــان ا
ــكــان مــا مــعــنـى أن نــكــون في هــذا ا الــوجــود 

طلوب ? وما ا والزمان 
- أجـمل به مـن سـؤال ! مـعــنى الـوجـود ..
تسـألني عن مـعـنى الوجـود من خالل فني
ـــا أدعـــوك مـــعي بـــكـــلـــمـــة .. (صه) ! ? ر

فـلـنـســمـعـهـا سـويـة مـوسـيـقى الـوجـود ..
يـبــقى الـسـر األبــدي الـذي يـبــحث عـنه كل
ال إنسان وكل فنـان .. أريده أن يبقى سرا 
أحب أن انـتـهي إلى مـعـرفتـه كلـمـا بـحـثـنا
أكــثـر كـلـمــا مـنـحــنـا أكـثــر ... الـفـنـان أراه
ال تلبث أن يحـلق بعيـدا ضمن قـوة نابـذة 
تـبعـده ثم تـرسله من جـديـد ضمن حـلـقات
من وجـود مـسـافــر بـبـعـد آخـر له إنـعـتـاقه
ـكـان ..  هـو اخلـالق الـكـلي من الــزمـان وا
ـنـعـتـقـة أنـا ا جملـاله احلـيـوي الـوجـداني 
ال اســتــطــيع أبــدا من كـل هــذه احلـلــقــات 
ـــــا من الـــــصــــعب أن ر الــــدوران بـــــهــــا 
ـكان تـستـعيـدني إلـيهـا حـلقـات الـزمان وا
أجدهـا بطـريقـتي اخلاصـة وأعيـشهـا لكن
كـخالصـة .. الـفن كـرسـالـة الـعـطـاء األمـثل
للبـشريـة الكرم اإلنـساني الذي يـقلب اآلية

.. الذي يغدق على احلياة فيغنيها . 
وهل ألقت بظاللها { ماذا عن جتـربة اإلغتراب 

على منجزك الفني ?
- ال شك ان اإلغـتـراب ســاعـدني عـلى فـتح
وبـالـتالي آفاق جـديـدة لروحي ولـعـطائي 
ــذهل اإلطـالع عــلى اخملـــزون الـــثـــقــافـي ا
للـشعوب األوربـية والـفهم لـنفسـية الـفنان
وأيـضا كـان عامال مـسـاعدا لـفهم الغـربي 
ـــســته من خالل وهــذا مــا  ه الــفــنـي  عـــا
ـعاهـد فنـيـة بسـتوكـهولم تدريـسي لـلفن 
ومـن احـتــكــاكي بــكــبــار فــنــاني الــســويـد
ــانـيــا واســبـانــيــا من خالل مــعـارضي وأ
اإلغتراب جتربة مـهمة جدا بحـياة الفنان
وال نــنــسى أيــضــا دور اإلســتــشــراق لـدى
اضـية ـستـشرقـ بالـعصـور ا الفـنانـ ا
دائـمـا الـدخول بـعـوالم مـخـالـفـة لبـيـئـتـنا
وطبيعتنا يكـون له تأثيره اإليجابي أيضا
الحـــظــة والـــتـــعــمق مـن خالل الـــفــهـم وا

والتنور .
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هل هي حــاضـرة في ذاكـرتك { صـورة الـوطن 
البصرية ?

- صورة الـوطن حـاضـرة أبـدا في ذاكرتي
البصرية .. جسـدته كثيرا في لوحاتي عن
وبــالـتـالي الــطـبـيــعـة بـاالبــيض واالسـود 
فالوطن موجود بالـذاكرة ...الوطن تغريبة

قاسـيـة ورحلـة مـعانـاة .. مـعانـاة شعب
في حــــال الـــقــــهــــر واحلــــرب والـــظــــلم
والــتــشــتت .. ال يــغـادر الــوطن ذاكــرتي
مــســتــحــيل  ..هــو بــ ثــنــايــا خــطـوط

بصمتي ولوني وروحي  .
{ ألــيس الــفن اســتــرداد لــلــذات عــبـر بــسط
ومصاحلة ما ب روح الفنان خلطـوط وألوان 

وواقعه ?
- ما يجسـده الفنـان عبر خالصة روحه
وفكره فانه يحقق التوازن اإليجابي في
زمن غـــاص بـــســـلـــبـــيــة الـــقـــهـــر .. إنه
قـطـعة من كـريسـتال تركـيـبات مـضيـئة 
متـعـددة الزوايـا تـبهـر من كل جـوانبـها
وإمــتالء بــاإليــقــاع الـداخــلي لــلــمــبـدع

مشبع بأقصى حاالته. 
نجز الفني ? { أين تكمن جمالية وتعبيرية ا
- إيـقــاظ الـدهـشــة بـعـد ســبـات وذهـول
...حتــريك الــروح لـتــسـيــر رغـمــا عـنــهـا
باجتـاه هـذا العـمل الفـني كـما لـو كانت
غيمـة تسيـر رغما عـنها لتـهطل قبال من
مطر ....أن تصرخ بأن هذا العمل جميل
مدهش ومستوف لكل شروط الفن الذي

هو رغم هذا عالم حر .
{ مفهوم الفن من وجهة نظرك ?

- هـو إبـتـهال وإسـتـدرار لـلـحـظـة تـبقى
وال تفـنى .. تـوق جارف إلى الـفـكاك من
طلق .. حلم أسر النسبي واقتراب من ا
ـــلـــمــة الــبـــلـــوغ إلى ذرى اخلـــلـــود ..  
لشذرات من فـضاءات الذاكـرة وصوغها
ــتـد إلى األبـعـد .. مـتـاهـة في شـعـاعـا 
وتمـاه مع الكون كـان  أبعـاد الزمـان وا
ـطـلق .. طـريق سـفـر من الـنـسـبي إلى ا
من احملـدود إلى الال مـحـدود .. امـتداد
من حلظة زمنـية آنيـة إلى ماض بكل ما
فـيه من تـراث وأســاطـيـر وتـاريخ .. هـو
ـــســـتـــقــبـل وتــوق رحــلـــة احلـــلم إلى ا
التـحليق بـأجنـحة خيـال تعـانق لوحة .
إخــتـزان آالف أمل بــسـرمــديـة اخلــلـود 
وذبـذبـات فيـها لـهاث احلـاضر السـن 
يسكب من الـوجدان عصـارة فنه ليـفجر
اللـحظة .. ومـحاكـاة للفـكر والـروح عند

تلقي . ا
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سرحية نهى صبحي القاصة وا

ال حدود له حـالــة من الـنـفـســيـة الـغـائـمـة
الـتي يكـسـوها الـضـباب لـتخـتـرق خـفـايا
ـكـبـوتة عن الـنـفس البـشـريـة وأسـرارها ا
ـشــاعـرِ بـطــريـقـةٍ طــريقِ الـتــلـمـيـحِ ونـقلِ ا
تـراجـيـديـة واسـتـخـدمـت في تـعـبـيـراتـهـا
ـزمارِ و مـعـطـيـات حـسـيـة كـصـوتِ عـزفِ ا

صوتِ أقدامِ اخليول. 
ـ القلق والتوتر في قصة "ثنائية القطب":
في هـذه الـقـصة نـقـلت لـنـا الكـاتـبـة أجواء
من الـتوتـِر والـقلقِ والـلـذان تعـاني مـنهـما
النـفس البـشريـة عن طريـقِ تصـدير مـشهد
ـتأكل اء من الـصنـبور الـصدأ ا تسـاقط ا
والذي أزعج البـطلـة بشدة فوضعت إناءاً
أسفل الصنبـور على أمل إسكات حدة هذا
ــــزعج فــــلـم تـــنــــجـح فـــزادت الــــصـــوت ا
عـصـبــيـتــهـا واشـتــعل غـضــبـهــا وتـوتـرت
أفكارها وفجأة تـهدأ نفـسيتـها وأنفـاسها
اء معاً ليروقها اإليقـاع اجلديد لقطرات ا
وهي تسقـط في اإلناء بانـتظام في إشارة

منها لتقلبِ مزاجِ النفسِ البشرية.
ـ صــراع الــعــقل والــقــلب فـي قــصـة "والدة

متعسرة":
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تـقــمــصت الـكــاتــبــة في هـذه الــقــصـة دور
البطـلة وكأنَّهـا كانت السـارد العليم ولعل
الكـاتـبة في هـذه القـصـة قد بـاحت للـقار
فـقد بـقــصـةٍ قـد تـكـون عـايـشـتـهـا حـقـيـقـة 
صــورت لـنـا عــجـزهـا عن الــكـتـابــةِ بـسـببِ
خمولٍ أصـاب عقلهـا فجعل أفـكاره خاوية
فلم تـعرف من أين تـبدأ? وفي أي مـوضوع
تــكـتب? لم جتــد طـريـقــةً تـوقف بـهــا تـمـرد
عقـلهـا الذي خَـمُلَ تفـكيـره ونَضُـبت أفكاره

لـم تـكـن (أصـفــاد الــروح) بــالــنــسـبــة لي
مجـرد مـجمـوعة قـصـصيـة عاديـة!  حتّى
ـهـا فــازت بـجــائــزة أفـضل كــتـاب ولــو أنـَّ
ـعــرض الـقـاهـرة بـفــرع اإلبـداع األدبي 
الــدولـي لــلــكــتــاب 2020 والــتي أجــمع
الــنــقــادُ عــلى حـــسنِ مــوهــبــةِ الــقــاصــةِ
الواعدةِ(نـهى صبحي) وروعـةِ كتابـاتها
لــكن مـا اسـتــوقـفـنـي بـعـد قــراءتـهـا عـدة
ـطــيـة  مــرات هــو أنَّ قـصــصـهــا غـيــر 
جتعل القار يعاني بتـلذذٍ مشقةَ التأمل
ــعـنى الــظــاهـر لــلـنص لــكي يــتـجــاوزَ ا
ـعنى الـغـائر في ويـبحث عن اإليـحـاء وا
أعماق النص والذي ال يدركه سـوى قلةٍ

. ثقف من القراءِ ا
الــظالم... الـــقــلق والـــتــوتـــر... الــبــوحُ..
عــــنـــاصــــر مـــتـــواتــــرة في قـــصــــصـــهـــا
اســـتـــخــدمـــتـــهم الـــكـــاتـــبــة فـي إخــراجِ

مكبوتات أو أصـفاد النفس البـشرية عبر
أحالمٍ وخــيــاالت تــدفـعــهــا رغــبـات داخل
الـنفس عـنـدمـا تصـطـدم بأبـواب مـؤصدة

تنفجر بداخلها "على حد قولها".
ـة" نـشـعر تـخـرج عن طـريق "ذكـريـات مـؤ
بـهـا دائــمـاً في بـؤرة مـظـلـمـة أو حتـديـداً
ـظـلـمة" كـمـا وصفـتـهـا الكـاتـبة "الـغـرفة ا
والتي جعلتـها مسرحاً ألحـداثِ قصصها
تـعــرض فـيـه مـشــاهـد تــمــثـيــلـيــة ألغـوارِ
النـفسِ اخلـفيـةِ التي تـسـعى للـهروب من
ة. واقعٍ مؤلمٍ عبر خياالت وأساطير قد
لــقــد اقـــتــحــمـت الــكــاتــبـــةُ تــلك األبــوابِ
ــؤصــدةِ عن طــريق أبــطــال قــصــصــهــا ا
والـــذين اكــتـــشـــفــنـــا في نـــهــايـــة بــعض
ــهم أرواح ألمــواتٍ الزالــوا قـــصــصــهــا أنـَّ

أحياء!!
 كـان هـدفـهـا إلـقـاءَ الـضـوءِ عـلى اجلـانبِ

ظـلمِ وكسر تـلك األصفـاد والقـيود التي ا
فــرضـهــا اجملــتـمع والــتي كــبـلت الــنـفس

البشرية البائسة.
ـ الرمزية في قصة "انبعاث":

بـدأت قصـتهـا بظـهـورِ البـطلـةِ أمام مـنزلٍ
غـلقَ فـي أجواءٍ مـهـجـورٍ لـتـفـتح الـبـابَ ا
ـدداً على مظـلمـةٍ لتـكتـشف أنَّ جسـدها 
األريكة وبجوارها جـسد رجل مألوف لها
يتـضح بعـد ذلك بأنَّه حـبيـبهـا الذي بُعِثَ
بـعـد مـوته من جـديـد لـيـلـتـقي الـعـاشـقان
ـوتَ لم مـرة أخرى في إشـارة مـنـها أنَّ ا
يـفــرقـهـمـا ويـبـدأ ســردُ ذكـريـات الـعـشق
ة وكيف أنَّ الظروفَ قد عاندتهما القد
وحرمـتـهمـا من استـكمـالِ قصـةِ عشـقهـما
بـسردهـا قـصة رمـزيـة أسطـوريـة عن ملك
طــمــاع اشــتــهى الـــبــطــلــة وحــرمــهــا من
هـما حـبـيبـهـا بـأمـواله ونـفوذه وكـيف أنـَّ
لك الظالم حاوال الهرب من جحـيم هذا ا
والــذي لم يــفـــلت من ســيــفـه حــبــيــبــهــا
وعندما أدركت أنَّه فـقد حياته اسـتسلمت
ه هـو الــنـجـاة و لــلـمــوت طـواعــيـة وكـأنـَّ
الذ اآلمن الستـكمـال قصة عـشقـهما في ا
هذا الـعالم اآلخر لينـتهي عـشق اجلسد
ويبـدأ عشق األرواح بعـد البـعث اجلديد
ويلـتـقي العـاشـقان كل فـجر إال أنَّهـما لم
يـسـلـمــا من تـذوق مـرارة األلم من جـديـد
وتـنـهي الـقـصـة بـنـهـايـة مـفـتـوحـة تـشـير
لــســـمــاعِ صــوتِ أقـــدامِ خــيــولٍ تـــقــتــرب

وتطاردهما.
اســتـخـدمت الـكــاتـبـة "الــرمـزيـة" في هـذه
علقة القصة لتظهر قـيدَ معاناة األرواح ا
عبر األزمان بأن أدخلت القار  في عالم

وهـو قيـد أصـاب روحـها سوى بـتـشـغيل
مـاكـيـنـة الـقلـب ليـضخ احلـب الذي وقـعت
فيه ولم تـكتشـفه إال مؤخراً حيـنهـا تلقى
الـقـلمُ األمرَ مـن القـلبِ لـيـنـشطَ ويـكتب من

جـديد وختـمت الـقـصة
بعبارة راقتني كثيراً:
(حــــــــــيـث كــــــــــانـت مـن
هـنــا..الـبـدايــة من قـلب

قلبي).
اجملـــــــــــــمـــــــــــــوعــــــــــــة
الــقــصـصــيــة(أصــفـاد
الــروح)الـــصــادرة عن
"دار روافـــد لـــلــنـــشــر
والتوزيع" مـكونة من
سـتـة عــشـر قـصـة لم
يـــــســــعـــــني اجملــــال
لــعـــرضــهــا كــامــلــة
قــدَّمت في كلِ قــصـةٍ
صـفـداً من األصـفـادِ
الـتـي كـبــلت الـروح
والـنـفس الـبـشـريـة
فـــي إطــــــــــــــــــــــــــــار
رومــــــــــانــــــــــسـي..
تـــــــراجــــــــيـــــــدي..
خـــيــــالي.. شـــيق
أفـــــســـــحـت فـــــيه
اجملـــال لــلـــقــار
ــرمـوز ــعــرفــةِ ا
إلــــيه عن طــــريق
إشـــــــــــــــــــــــــــارات

وتــلــمــيــحــات تــدعـوه
سكوتِ عنه" في كل للتأمل والبحث عن "ا

نص لـتـشــعـرنـا بـأجـواءٍ نـفـسـيـةٍ صـعـبـة
يــصــعب الـــتــعــبــيـــر عــنــهــا فــنــصــوصِ
اجملـموعـةِ الـقصـصيـةِ حتـتملُ الـعـديدَ من
الــــقـــراءات وأزعـمُ أنَّ الــــكــــاتــــبـــةَ أرادت
وتعـمَّدت هـذا النـسق في الـكتـابةِ لـتبـتعدَ

عن النمطية والتماثل.
 جنـحت الكـاتـبة(نـهى صـبـحي)في إخراج
مــارد الـنــفس الــبـشــريـة الــغـيــر مـرئي من
غوره البـعيد وكشـفت لنـا عورته أمالً في
مواجـهة الـقيـود اجملتـمعـية الـتي كبـلته و

اخلالص منها.
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أم أنـهم حــصـلـوا عــلـيه لــلـتـو? هل
كــانت االخـتـبـارات إيـجـابـيـة فـقط?
إذن هـذا هو الـسـؤال الذي يـطرحه
هـؤالء الـثالثـة أو األربـعـة. لـذلك لم
يكن كـثير مـن الناس الـذين أجابوا
بــنــعم عــلى أي حــال. ومن ثم  من
احملـتـمل أنــهم يـجـيــبـون عـلى حـد

علمهم.
الـــدكـــتـــورة آني بـــوكـــاسـك: وكــان
مـعـظم الـنـاس مـثل صـديق صـديق
صـــديـق. ثم ابن أخ الــــصــــديق في
نـيــويـورك. حـســنًـا  هــذا ال يـعـني
شيـئًا بالـنسـبة لي  ألن الكـثير من
األشـــخـــاص  كــــمـــا تـــعـــلـــمـــون 
يــدخـــلـــون في كـــونـــهم نـــوعًـــا من
كوفيد19 أو ميلودراما حول ذلك أو
أنهم قد يختلقون األمر. لذلك أردت
أن يكون لدي فكرة عن صحة ذلك.
{ جـون شوك: حسنًـا  أعرف بالـتأكيد
ـــشــــاهـــيـــر الـــذين عـــددًا كـــبــــيـــرًا من ا
ـــتـــلـــكـــونـــهـــا أكـــثـــر من األشـــخـــاص
. أعـني  إذا كنت أنظر حولي احلـقيقي
الـيـوم حـيـث أعـيش هـنــا في بـورتالنـد 
أعـني  أنــظـر حــولي. لم أكن أعـرف أنه
كان هـناك أي جـائحـة باستـثنـاء األخبار

التي تخبرني.
- دكــتــورة آني بــوكــاسك: هــا أنت
ذا. هـا أنت ذا. واألشــخـاص الـذين
أثبتوا إيـجابية كـورونا  أعتقد أن
تــــوم هــــانــــكس  ال أعــــرف حــــتى
بــالـتـأكـيـد. كـان كـوفـيـد 19.. أنا ال
أشاهـد األخبار. ولـكن  كمـا تعلم 
حتـــصـل عـــلى هــــذه الـــومــــضـــات
الــصـــغــيـــرة عــنـــدمــا تــكـــون عــلى
اإلنــتــرنـت وتــقــول إنــهــا فــيــروس
ــكـن أن تــكــون ساللــة كــورونــا و
فيروس كورونا الـتي تسبّب البرد.
شـكلـة األخرى. أخـبرتك هـذه هي ا
عن مــجــمـوعــات االخــتــبــار. كـانت
اجلـــولـــة األولى مـن مـــجـــمـــوعــات
االخـتـبـار من مـركز الـسـيـطـرة على

األمراض ...
{ جــون شـــوك: أخــبـــريــني بـــذلك مــرة

أخرى. كيــــف يتم اختبار كوفيد19 .
الدكتورة آني بوكاسك: إنه اختبار
Pol- تسلسل تفاعل البوليميراز ا
ymerase chain reaction
ـــواد  (PCR)الــــذي يـــنـــظــــر في ا
اجلـينـية. لـيس مـحددًا لـلفـيروس 
إنـه مـحـدد لــنـوع من الــتـفـاعل. وال
أعتـبر نـفسي خـبيرًا في ذلك. وأود
أن أوصيـك بإحـالة األشـخاص إلى
الـدكــتـور كــوفـمـان  الــذي حتـدثت

عنه أنت ...
{ جون شوك: د. أندرو كوفمان.

- الدكتورة آني بـوكاسك: صحيح.
لقد درسهـا. وكل شيء يقوله يثبت
كنني حقيـقة. ولكن الشيء الـذي 
قوله عـن اختـبار PCR نسـتـخدمه
الخــتـــبــار الـــكــثـــيــر من األشـــيــاء.
تـــعـــلـــمـــون  إذا كـــان شــخـص مــا
يـعـاني من اإلسـهـال ونـحن نـحاول
اكـتــشـاف الـبـكــتـيـريــا في الـبـراز 
فإننا نستخدم اختبار PCR. لذلك
 اســـــتـــــخــــدام هـــــذا الــــفـــــحص
ـادة لــسـنـوات. هـذا خـاص بـهـذه ا
الـوراثـيـة. وهو اخـتـبـار مفـيـد جدًا
ألنه عادةً مـا يكـون له حتول سريع
جــدًا. لـذلـك لـيـس عـلــيك االنــتــظـار
ــــا اعـــتــــدنـــا عــــلى انـــتــــظـــار طـــا
الزروعـات. لذا فقـد مر وقت طويل.
تــفــاعل ســلـســلــة بــولـيــراز  لــكـنه
واد الوراثية. لذلك لم يتم يختبر ا
عزل الـفيـروس بطـريقـة أو بأخرى.
ـكـنك عـزل البـكـتـيـريا ألن أعـني  
البكـتيريا حـية. الفيـروسات ليست
ـكـنك عـلى قــيـد احلــيـاة. لـذلـك ال 
عـزلـهــا والـقـول  نــعم  نـعم  هـذا
هـو فـيـروس كــوفـيـد19. لـذا فـهـنـاك
بعض األشياء التي توحي به فقط.
ـشـكـلـة وهـذه مـشــكـلـة. ثم تـكــمن ا
األخرى في االختبار الذي نعتبره 
عـلى األقل  أن األطبـاء األكـبر سـناً
الــذين مـارسـوا الــطب في الـسـابق
حـيث كان لـديهم مـعايـير  يـريدون
اختبارًا يـعتبر اخـتبارًا جيدًا  إذا
كـان شـيـئًا جـديـدا  نـوع جـديد من
ـعـيـار االخـتـبـار  ثم يـقــارنـونه بـا
الذهبي ويحاولون أن يروا هل هو
عيار الذهبي? ألن لدينا جيد مثل ا
حــســاســيــة  لــديـنــا خــصــوصــيـة
ــعــيـار االخــتــبــارات ونــقــارنــهــا 
ذهــبي. وفي هـذه احلــالـة  كـان كل
شـيء حـالـة طـوار كـبـيـرة لـدرجـة
أنه لم يـــكن هـــنـــاك ضــغـط لــوضع
عاييـر. ال توجد معـايير. ال يوجد ا
عيـار الذهبي. نـحن نعلم اختـبار ا
فــــقـط أن اجلـــــولـــــة األولى كـــــانت
مــعـــيـــبــة. واآلن نـــفـــتــرض  كـــمــا
تـعــلـمـون  أن اجلــولـتـ الــثـانـيـة
والثالثة والرابعة دقيقة. وال أعتقد
أن هــنـاك أسـاسًـا جـيـدًا لـذلك. هـذا
موضوع آخر بـرمته. ومرة أخرى 
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ذلك  ألنني أعتقد أن الشيء األكثر
أهـمـية هـو  مـرة أخرى  أن الـلـغة
الـتـي تــسـتــخــدمــهــا  اخــتــبــارهـا
إيـجــابي ومـرضــهـا ال يــعـنـي أنـهـا
ــرض. هــنــاك مـرضى تـعــاني من ا
ـوتون. لـديـهم اخـتبـار إيـجـابي و
هــذا ال يـعـني أنـهم مـاتـوا بـسـبـبه.
لـذلك أعـتـقـد أن هذا هـو أهم شيء.
ثم االقـتـبـاسـات الـتي قـدمـتـهـا لـكم
من مـــراكـــز مــــكـــافـــحـــة األمـــراض
والــوقــايــة مــنــهــا ومــا يــخــبــرونه
لألطـبـاء عن كــيـفـيــة ملء شـهـادات
الوفاة  وتشجيعهم على تسميتها
بـ كـــــوفــــيــــد19 ثم زيـــادة الــــســـداد
جلعـلها كـوفيد19 زيادة في السداد
لــلـمـســتـشــفـيــات ومـعـظـم األطـبـاء

يعملون للمستشفى.
{ جون شوك: حسنًا.

- الــدكـــتــورة آني بـــوكــاسك: لــدي
شيء آخر أريد أن أقـوله. أعتقد أن
هـذا ألن هــذا الــشــخص يـعــمل في
ستشفى  كما أظن  لكنني لست ا
قارئةً لـلعقل. ولـكن قبل أسبوع من
طـلب مـحـافـظــنـا حـالـة الـطـوار 
كـــان ذلك قــبـل أســبــوع تـــقــريــبًــا 
تقـريبًا إلى يـومنـا هذا - إنهـا بلدة
صــغـــيــرة. لــديــنــا فــقط أخــصــائي
أمـراض مـعـديـة. أنــا أحـبه كـثـيـرا.
اتـصـلـت به. نـسـيت أن أقـول أنـني
Flathead عضو في مجلس صحة
Health Board هنا. لذلك اتصلت
به فـقـط ألرى نـوع االجـراءات الـتي
يـتخـذها في هـذا الشـأن. قال: "كـما
تــعـلــمـ  هــذا األمـر  تــفـجــيـره
بشكل غير متناسب. يحتاج الناس
فـقـط لـغـسل أيـديـهم بـشـكل أفـضل.
يحتاج الـناس  إذا كانوا مرضى 
أو إذا كـــان لـــديـــهـم الـــكـــثـــيـــر من
ـصـاحـبـة  يـحـتـاجـون األمــراض ا
إلى احلجـر الصحي". لـذلك كنا في
ــوقف بــالـــضــبط أســبــوع نــفـس ا
تـقـريبًـا قـبل الـيوم الـذي أطـلق فيه
. بعد حاكمنا بولوك حالة الطوار
أســبــوع  عــقـــدنــا اجــتـــمــاعًــا في
مـجلـسنـا الـصحي وكـان االجتـماع
ــطـــاعم. كــانت هــذه حــول إغالق ا
ـــرحــــلـــة األولـى من اإلغالق. هي ا
وجاء نفس الـطبيب وشـهد لصالح
اإلغالق.. بــعــد أســـبــوع من حــالــة
. مـاذا حدث في ذلك هذين الطوار
? هل كـان هـنـاك الكـثـير األسـبـوع
ـوتـون فـي مـونـتـانـا? مـن الـنـاس 
مـاذا حـصل  هل كـان يـرى الـكـثـير
من احلاالت? ال. أعـلن احلاكم حـالة
. وهـذا الطـبيب يـعمل في الطـوار
ـسـتــشـفى. وعــلـيه أن يــسـيـر مع ا

البرنامج.
{ جــون شـــوك: إنــهم بـــيــروقـــراطــيــون

يأخذون أوامر من فوق. صحيح?
- الـــدكــتـــورة آني بــوكـــاسك: هــذا
صحيح. هذا صحيح. وهي واحدة
ـــــا هــــذا من تـــــلك األشـــــيــــاء. ور
موضوع آخر بحد ذاته. لكن أعتقد
أن جــزءًا مـهــمًــا من الـلــغــز هـو أن
ـســتــشــفــيــات  في مــعــظــمــهـا  ا
حتـصـل عـلى مـعـظم دخـلـهـا  فـهي
نوع من مـزيج من الـقطـاع اخلاص
أو القطاع العام. ولكن حتى اجلزء
اخلــاص بــالـــقــطــاع اخلــاص  إذا
كــنت تــرغب في تــســمــيــته بــذلك 
وحـيث يأخـذون أمـوالًا بـالـفعل في
Medi- شكل تأم  فإنه يأتي من
care و Medicaid. في مــكــان مــا
ــــائـــــة من يـــــأتي حـــــوالي 90 بـــــا
ـكنك تـمويـلـهم من احلـكومـة. وال 
Medicare التـأكّـد على مـاذا تدفع
وMedicaid(ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــي
مـصـلــحـتــهـا?). لـذلك لــديـهم وضع
غـــيـــر ربــــحي. كـــمـــا تـــعـــلـــمـــون 
يـحـصـلون عـلى إعـانـات لـوجودهم
في بلدة صغيرة. واآلن يحصلون 
عــــلى تــــســــعـــــة ماليــــ دوالر من
زعوم. لذلك هناك الكثير التحفيز ا
من ذلك  الــتــبــادل بــ احلــكــومـة

ستشفى.  وا
وبــالـــتــالـي قــد يـــتــلـــقى الـــرئــيس
الي دير ا التنفيذي للمستشفى وا
أوامـر من احلـكـومـة. ال أعـلم  لـكن
األمـر كـله هـو إنهـم يعـتـمـدون على
التمـويل احلكومي. إنهم يـعتمدون
عـلى اإلعـفاءات الـضـريبـيـة التي ال
يـحــصل عـلـيــهـا األطـبــاء الـصـغـار

مثلنا.  
ال نـــحـــصل عـــلـى هــذا الـــنـــوع من

اإلعفاءات. 
وال حتــصل الــشـركــات األخـرى في
ــــديـــنــــة عـــلـى هـــذه اإلعــــفـــاءات ا
ستشفى يحصل الضريبية  لكن ا
عـليـهـا. لذلك هـناك الـكـثيـر من هذا
ـالي الـذي أعـتـقـد أنه مـهم اجلـزء ا
حــقًـا لـفـهم كــيف حـدث هـذا وكـيف
حـصـلـوا عـلى مـثل هـذه الـسـيـطرة

على األطباء.

يبرر ذلك.
{ جــون شـوك: إذاً  من بـ 63000
كن أن حـالة وفاة بـسبب اإلنـفلـونزا  
تـكـون  بـعض هـذه الـوفـيات  أو كـانت

اضي? أرقام العام ا
- الــدكــتــورة آنـي بــوكــاسك: هــذا

العام.
{ جـــون شــوك: هــذا الــعــام. هــذه هي
كن أرقام هذا العام. إذاً  بعض هذه 
أن يـكـون كـوفـيـد19.  ألـيس كـذلك? قـد

يكون هذا هو اإلنفلونزا.
- الــدكـتــورة آني بـوكــاسك: نـعم 
ــكن أن تـــكــون بـــعـــــض أنــواع
كـوفـيـد19 هي اإلنـفـلـونـزا. إذا كـان
األمــــر كــــذلـك  إذا كــــانت حــــاالت
كــوفــيـد19 بــســبب مـا اإلنــفـلــونـزا 
ـكـنك التـأكد حتـدثنـا عـنه للـتو  
تمامًا من تـسميته كـوفيد19.  لذلك
قـد تـنـكـمش أعـداد األنـفـلـونزا. من
كــوفــيـد 19مــبـالغ ـؤكــد أن أرقـام  ا
فــيـهـا. ولـكن حــتى لـو أخـذت هـذه
األرقـــام في ظـــاهـــرهـــا  والـــتي ال
أعـتــقـد أنــهـا دقــيـقـة لـ كــوفــيـد19
حـتى إذا أخــذتــهـا فـي ظـاهــرهـا 
فـإنـهـا ال تزال تـقـريبًـا ثـلث وفـيات
األنـفلـونـزا. وبالـتـالي فإن الـرواية
التالـية مع ذلك هي: "أوه ولكن في
الشهـرين التالـي  سيسـتمر قتل
النـاس". هذه هي الـرواية الـتالـية.
"لــذا فـــهي أســوأ من األنـــفــلــونــزا
ألنها تستمر لفترة أطول". من أين
حـصـلــوا عـلى هـذا? كـيف? من أين

يأخذون ذلك?
{ جـون شــوك: نــعم. حـســنًـا  أود أن
أسـألك كــطــبـيب  ألنــني ال أعــرف. أنـا

فقط يجب أن أثق بهم ثقة عمياء.
الــدكـتــورة آني بــوكــاسك: أعــتــقـد
أنهم يـسحـبونـها من قبـعتـهم. لقد

خرجوا بها للتو.
{ جـون شـاك: لقـد ذكـرتِ في الـعرض
ي أنك طــرحت ســؤالًـا طــرحـته الــتــقـد
عـلى Facebook ألنـنـي أحـصل عـلى
هـذا طوال الـوقت  النـاس يـخبـرونني 
حـسنًـا  لدي  كـما تـعـلمـ  مات ابن
عـمي بسـبب الـفـيروس الـتـاجي أو أنهم
ــوتــون فـــقط في نــيــويــورك. يــجب أن
تـذهب هـناك لـتـرى مـا يـحـدث. وسؤالي
هـو  كما سـألت هذا الـسؤال بـنفسك 
سـألت إذا كــان أي شـخـص يـعـرف أي
شـخص وقمت بتقـييم هذه الردود  هل

ناقشة? كنك تلخيص هذه ا
- الدكتورة آني بوكاسك: بالتأكيد
 سـأكون سـعيـدة بذلك. لـذا سألت
ســــؤالًـــا  كـــمــــا قـــلت  أســـأل أي
شـــخص تــعـــرفه شــخـــصــيًــا. لــذا
السبب في سـؤالي بهذه الـطريقة.
إذا كان شخص مـا يعرف شـخصًا
ما شخصيًا  فـقد تكون لديه فكرة
عن صــحـــته األســاســـيــة. هل هــو
شخـص سلـيم? ثم قد يـكون لـديهم
فــكــرة عن احلــالــة. قــد يــتــابــعـون
ــســتـــشــفى إذا كــان احلــالـــة في ا
شخصًـا يعرفونه شـخصيًا. ولذلك
سـألت بــهــذه الـطــريـقــة عـلى وجه
ــــرجح أن الــــتــــحــــديــــد ألنـه من ا
نحصل على ردود دقيقة. كما أنهم
طـلـبـوا رداً عـلى سـؤالي كـان  هل
هــو شــخص لـم يـكـن لـديـه ظـروف
مـوجـودة مـسـبـقًـا و إدخـاله إلى
ـسـتــشـفى  كــمـا تـعــلم  أصـيب ا
ـرض شـديـد من كــوفـيـد 19بدون
ظــروف مـوجــودة مــسـبــقًــا  لـذلك
مـــرض بـــشــدة أو مـــات بـــســـبــبه.
وهـــكــــذا حـــصــــلت عـــلـى حـــوالي
ثالثـمـائـة وخـمـس تـعـلـيـقًا. ومن
بـ هؤالء  الـغالـبيـة العـظمى من
الــنـاس  لم أقم بـإضــافـتـهم  لـكن
الغالبـية العظـمى من الناس قالوا
ال  لم يـفــعــلــوا ذلك أبــدًا. إنـهم ال
يـعـرفـون أي شـخص لـديه ذلك. ثم
كــان هــنــاك بـــعض الــنــاس الــذين
قـالوا نـعم. ثم عـندمـا طـلبت مـنهم
ــزيــد مـن الــتــفــاصــيل إعــطـــائي ا
وقلت لهم على وجـه التحديد  إذا
لم تــــخـــبــــرني بـــاالسـم أو من أين
الشخص  فأنت ال تـنتهك أي نوع
من الـــســرّيـــة. تــعـــطـــيــنـي بــعض
الـتـفـاصيل. ومـعـظم الـنـاس الذين
قـالـوا لـلـتو نـعم  فـقـد  إعـطائي

أي تفاصيل.
 وكـــان هــــنـــاك ثـالثـــة أو أربــــعـــة
أعطـوني تفـاصيل مـؤهلـة لإلجابة
عـلى ســؤالي. إذن ثالثـة أو أربـعـة
ولــــدي ثالثــــة آالف صـــديـق زائـــد
وكان ثالثة أو أربعة. وإذا أخذتها
 فهي تقـول احلقيـقة  وليس لدي
أي سـبب لـالعـتـقـاد بأنـهـم لـيـسوا
كذلك  فـإنهم يـجيـبونـني على حد
عـلـمــهم. وهـكـذا  حــتى لـو كـانـوا
يــعـرفــون الـشــخص جــيـدًا حــقًـا 
وكانـوا يعـلمـون أنه لم يكن لـديهم
ظـروف صحـيـة موجـودة مـسبـقًا 
وإذا كـانــوا يـعـرفـون أن الـشـخص
قـد اخــتـبـر كــوفـيـد19 . إيـجــابـبـيـاً
وكـــان مـــريـــضًـــا حـــقًـــا أو مـــات 
فـسـيـجـيب هــذا الـسـؤال بـشـكل
صحـيح. ولـكن هذا عـلى حد
علمهم. لذا 
مـرة أخـرى 
نـــــعـــــود إلى
الـــلــغــة الــتي
استخـدمتها 
وهي الــــلــــغــــة
الــــــــــــــتـي أحـب
استخدامها. هل
مـــــــــــــات هــــــــــــذا
الــــــــشــــــــخـص من

كــوفـــيــد19. هل 
وضـــعـــهـم عـــلى
جــهـــاز تــهـــويــة
لندنبـسبب كـوفـيد19.
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{ جـــون شـــاك: لـــذا إذا حــصـل لــديك
رشح  فإنك حصلت على كوفيد.

- الدكتورة آني بوكاسك: عفوا?
ــكن أن يـكــون األمـر { جـون شــوك: 
بـهذه البساطـة  إذا حصلت على رشح
 فــإنك مــصـاب بــالـتــهــاب في احلـلق 

ولديك كوفيد.
الــــدكـــتـــورة آني بــــوكـــاسك: هـــذا
صـحيح. هـذا صحـيح تمـامًا. وإذا
حـــصـــلــوا عـــلى رشـح  فــإنـــنــا ال
نــعـرف حــتى مــا إذا كـان بــالــفـعل
كـن أن يكـون فيـروسًا كـوفـيد19. 
آخـر بـســهـولـة. لـذا ال نــعـلم حـقًـا.
ـثال أتـعـلم  أعـتـقـد أنـني أعـطي ا
عـنــدمـا أحتــدث إلى الـنــاس حـول
ــكــورات هـــذا  بــالــطـــبع  مــثـل ا
كورات العنقودية. كما تعلمون  ا
الـعـنـقوديـة مـوجـودة في كل مـكان

حولنا. 
كن للناس وضـعه في أنفهم كما
هو شـائع عـلى اجللـد. أشيـاء مثل
فــيـروس نــزالت الـبــرد أو فـيـروس
الـثؤلـول أو فطـريات أظـافر الـقدم.
أعــني  هــذه األنــواع من األشــيـاء
شائـعة حقًـا وفي كل مكان حـولنا.
إنها موجودة في كل مكان. وهكذا
إذا كــنـت ســتـــدخل شــخـــصًــا إلى
ـكـنـنا ـسـتـشـفى  مرة أخـرى   ا
كورات استـخدام حـالة اإلنـتان بـا
الــرئــويــة  وقـــد  إدخــالــهم إلى
ــســتــشــفى لــذلك  ولــكــنك قــمت ا
كوّرات. بفحص أنفه لـتشخيص ا
ـــــــكـــــــورات من احملــــــــتـــــــمـل أن ا
ـكن أن تــظـهـر عـلى الـعـنــقـوديـة 
الـكـثــيـر من هـؤالء الــنـاس  ولـكن
هـــذا لــــيس أي شـيء من أي نـــوع

ألنه شائع. 
لـذلـك قـد يـكـون فـيـروس كــوفـيـد19
شــائـــعًــا مــثل فــيــروس الــثــؤلــول
الـشــائع. نــحن ال نـعــرف حــقـا. ثم
يــتم وضع عالمـة عــلى ذلك هـنـاك.
الــطـريــقـة الـتـي يـعــمل بـهــا مـركـز
الـــســـيــــطـــرة عـــلـى األمـــراض في
الـــتـــرويج لـــشـــهـــادة الـــوقـــاة عن
كــورونـا بــ األطــبــاء وإخــبـارهم
الي  بكيـفية ملؤهـا  ثم احلافز ا
ستشفى يعمل معظم األطباء في ا
وتــعــتــمــد مـعــيــشــتــهم عــلـيه. إذاً
ـلئ شـهـادة الـوفاة ـالي  احلـافـز ا
بـــهــــذه الـــطـــريـــقـــة  فـــإن مـــركـــز
الـســيـطــرة عــلى األمـراض يــطـلب
منك ملئه بهذه الـطريقة. أنا واثقة
ـبــالــغــة في تــمــامًــا من أنه يــتـم ا
تـقــديـر احلــاالت. لـيس هــنـاك شك
في ذهني  مجـرد إلقاء نـظرة على

تلك اآللية.
{ جـون شوك: مـجرد إعـداد للـفساد 

أليس كذلك?
- الـدكتـورة آني بـوكـاسك: اإلعداد

طلق. ا
{ جــون شـــوك: حــســـنًــا. ضــيـــفــتي 
ـناسـبة  إذا كنت تـنضم إلـينا لـلتو  با
فـقد قامت آني بوكـاسيك من كالـيسبيل
 مونـتانـا  بعـمل فيـديو  مـجرد تـقرير
حـظي بأكـثـر من مـليـون ونـصف زيارة.
مـا عنـوان هذا الـفيديـو? احلصـول على
عـنــوان له إذا أراد الــنــاس الـبــحث عن

ذلك.
- الــدكــتــورة آني بــوكــاسك: أوه 
ـــــا فـــــقط ــــــا  ر جـــــولي. ر
"شــهــادات الــوفــاة" هي مــا
أســـــمــــيه. وقـــــال الــــقس
بــالــدوين: "د. بــوكــاسك
أطــــــلــــــقـت صــــــافـــــرة
اخملـالـفـة عـلى مـراكز
الــــســــيـــــطــــرة عــــلى
األمــــــــــراض حــــــــــول
شـــهـــادات الـــوفـــاة".
أعـــتـــقـــد أن هـــذا قـــد

يكون ما أسماه.
الـــــــدكـــــــتــــــــورة آني
بــوكــاس الــدكــتـورة
آني بــوكـاســجـون

شـوك: حـسـنًـا.
ــــــكـــــــنك

أود أن أحيلك إلى الدكـتور كوفمان
لذلك.

{ جـون شــوك: لــذا  إذا جــاء شـخص
ما إلـى مستشفاك في كاليسبيل وفكرتِ
في اخــتــبـاره لــفـيــروس كـوفــيـد19 فــلن

تتمكني من ذلك حقًا  أليس كذلك?
الـدكـتـورة آني بـوكـاسك: أنـا أعـمل
في العـيادات اخلـارجيـة  وال أقوم
. لديـنا ـرضى الداخـليـ بـفحص ا
ـرضى أطـبــاء يـقـومــون بـفــحص ا
الـداخـليـ ولـذا فـإنـني ال أعمل إال
في العيادات اخلـارجية وكان األمر
صعبًـا. لم أتمكن من فحص أي من
مـرضاي. ألنه يـجب أن يـكـون لديك
ـعـايــيـر - إمـا أنــهم سـافـروا إلى ا
مــنـطــقـة مــتــوطـنــة  مـثل كــوريـا 
الــصــ  إيـــران - أو كــان لــديــهم
اتــصـــال مع شــخص تـــعــرف بــأنه
كوفيد إيجابي أو أن اختباره معلق
 ويـعــتـقـدون أن لـديـهم ذلك . لـذلك
لم يتأهل أي من مـرضاي. كان لدي
مــريض واحـــد حــاولـت احلــصــول
عـليه ألن مـرضاي خـائفـون للـغاية.
الـــنــاس خـــائـــفــون من هـــذا. ولــذا
حــاولت احلـصـول عـلــيـهـا. لم يـكن
عاييـر  لكنها عادت لتوها لديها ا
من تكسـاس على م طائـرة مليئة
بالناس. وأنت تعـرف  ولديها ربو

كامن. وكانت مريضة. 
كانت تـعاني من احلـمى والـسعال.
ـا إذا كــان شــخص مــا مــريــضًــا 
ـستـشـفى وهذا يـكـفي ليـكـون في ا
مـا أحتــدث عـنه في حـديث شـهـادة
الوفـاة  هو أنه في مـعظم احلاالت
 أظن أنــني ال أســتــطــيع أن أقــول
عـلى وجه اليـق  لـكـنني أشك في
مــعــظـم الــنــاس  خــاصــة إذا كــان
لديـهم شيء تـنفـسي  على األرجح
أنـــهم ســـيـــخـــضـــعـــون الخـــتـــبـــار
كــوفـــيــد19. وقــد كــان لــدي مــريض
ــريض عــلى واحــد. لم يــكن هــذا ا
اتــصـــال في أي من تـــلك الـــبــلــدان
كسيك وبوءة  لكنـها كانت في ا ا
في الـشــهــر الـســابق  ولــيس قـبل
أســـبـــوعـــ  ولـــكـن في الـــشـــهـــر
السابق. لذا فقد  الـتحايل عليها
نـوعًــا مـا واخـتـبـروهـا لـكــوفـيـد19.
وأعتقد أنها مـناسبة ألنها أصيبت
بــشـكل أسـاسي بــفـشل في اجلـهـاز
الــتــنــفــسي. كــانت مــريــضــة جـدا.
نـاسب تماما وأعتقـد أنه كان من ا
الــتــحــقق مــنـهــا. وجــاءت لــتــكـون
كوفيد19 سلبية. اآلن  هذه مريضة
عــرفـتــهـا لــســنـوات عــديـدة  وهي
ستشـفى بسبب هذا النوع تدخل ا
شاكل التنفسية  عادة مرت من ا

إلـى ثالث مــــــرات فـي الــــــســــــنـــــة.
وأحـــيــانًــا يـــجــدون الـــكــائن احلي
وأحيانًا ال يـجدونه. لذا  إذا كانت
قد دخلت وكانوا في كل ما وجدوه
هو كوفيد19 حتى في هذه احلالة 
فهل يـعني ذلك أنـه كان كذلـك? إنها
ـنـزل بعـد ثالثة بـخيـر. عادت إلى ا
أيـــام عــــلى أي حـــال. لــــذلك كـــانت
مــريــضـــة جــدا في ذلـك الــوقت. لم
تـكن مـضــطـرة لـلــذهـاب إلى جـهـاز
تهـوية  لكنـها كانت تـعرف  كانت
مــريـضــة لــلـغــايـة  كــمــا هي عـادة
عنـدما تذهب وكـانت سلـبية كـوفيد.
ولـكـن حـتى لــو كــانت إيــجـابــيـة لـ
كـوفـيد فـهل يعـني ذلك بـالـضرورة 
حتى شخص مريض حقًا مثل هذه
 هل يـــعــني بـــالــضـــرورة أنه كــان
مريضا من كـوفيد19 وأود أن أقول
ـرأة مرت مـرت أو ال. كانـت هذه ا
ـــاضي  ثالث مــــرات في الـــعــــام ا
ـــيـــكــروب  وأحـــيــانًـــا يـــجـــدون ا
وأحـــيــانًـــا ال. في بــعـض األحــيــان
يــكـــون مــرض االنــســـداد الــرئــوي
ـزمن فقـط هو الـذي يـزداد سوءًا. ا
ا جودة الهواء ليست تعلمون  ر
جــيـــدة أو شيء من هــذا الـــقــبــيل.
وهـــكـــذا في أي من األوقـــات الـــتي
كانت فيـها  إذا كان لديـهم اختبار
ا تـكون إيـجابـية في كـوفـيد19 فـر
بـعـض األحـيـان. لـكن هـذا ال يـعـني

أن هذا هو سبب مشكلتها.
{ جــون شــوك: ضــيـفـي هـو الــدكــتـورة
آني بــوكــاســيـك. هي من كــالــيــســبــيل 
مـونــتـانــا. لـقــد جـمــعت مــؤخـرًا خــطـابًـا
مـشاهـدات بـشأن شـهادات الـوفـاة التي
ليون ونصف. أعتقد أنك قلت جتاوزت ا
وجـهات النظر. لـذا فهو يالمس العصب
س ذلك الــشـعـور بــأن لـديـنـا ونـوع من 
شيء مـا لـيس علـى ما يـرام. والـدكـتورة
بـوكاسك بـشـجاعـة بـ عدد من األطـباء
الذين يـستـطيعـون التحـدث علنـا ضد ما
تخبرنا به هذه الوسائط باستمرار. أريد
أن أطـرح عـلـيك سـؤالـ آخريـن  لكـني
أريـد أن أتـأكـد من أنـنـا غـطـيـنـا حـديـثك
بـخصوص شـهادة الوفـاة. هل هناك أي

شيء لم أطلبه لتقوليه?
- الدكتـورة آني بوكاسـك: ال أعتقد
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 آني بوكاسك

تـداول لـشـخـصـيـة إقتـصـاديـة عـربـية ـقـطع ا مـثل الكـثـيـرين شـاهـــــدت ا
وهــــو يـبـشـر أن هـنـاك حرب قـريـبـة بـ أمـريكـا والـصـ وسـوف تـكون

طاحنة ..??
ووفق أي ال أعـرف كــيف أســتــطــاع اســـتــنــتــاج أن هـنــاك حــرب قــادمـة 

معطيات ..!!
بـإعتـقـادي أن كـان يـقـصد حـربـا إقـتـصـاديـة فنـعم أنـا أؤكـد هـذا أيـضا 
والرئيس األمريكي دونالد فالص تسير بخـطوات ثابتة وتلتـهم كل شيء 

ترامب يحاول إيقافها لكن دون جدوى .
كمـا أن أمريـكا مـشـهود لـها عـبر تـاريخـهـا أنهـا تدخل حـروب مع كيـانات
ومع هـذا وبـعـد مـرور الـزمن تـعـلن فشـلـهـا بل ونـدمـهـا وهـذا ما صـغيـرة 
حـدث لـهـا فـي فـيـتـنــام وأفـغـانـســتـان والـعـراق  لــكن أن تـدخل حـرب مع
وهي غارقة بأزمـة اقتصاديـة ووباء انهكـها كثيرا الص العـمالقة القويـة 
ت للواقع بـصلة . أيضا لـو ظهرت أية بوادر عـلى السطح فقادة فهذا ال 
ية ثالثة حرب أمـريكية صينـية معناه حرب عـا العالم لن يكونوا مـتفرج 

قدوره حتمل مثل هذه احلرب بأي شكل من األشكال . والعالم ليس 
رحـلة األخيرة الرئيس األمريـكي دونالد تـرامب رغم رعونته وتخـبطه في ا

إال أنه عالم بوضعيـة بلده اإلقتـصادي  أقدمه على مثل
هكذا خطوة مكلف للغاية ال يستطيع بتات ال هو وال

غيره من حتملها .
وسـائل اإلعالم األمـريـكـيـة تــتـنـبـأ بـفـشل الـرئـيس
دونــالــد تـــرامب بــواليـــة ثــانــيـــة في االنــتـــخــابــات
الرئـاسيـة القـادمة بسـبب أخـطاءه التـي ال تغـتفر 
فكيف سـوف يدخل في حرب ومـدته الرئاسـية باتت

قليلة للغاية .
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زيفة) تتستر. قراطية (ا قراطية (احلقة) تفضح والد {  الد
) أو ليستعد للفضيحة. قراطياً فليكن (شفافاً {  من كان د

{  كمـا الفضـيحـة رادعة فـإنهـا  كاشفـة كونـها تُـسقط قـناع (الـتّخفي)
باإلستقامة.

.. فكل شيء مثالي حتى الظلم!! {  بأنظمة اإلستبداد ال فضائح
ـا (دون احلـزام) لن ترى بـاخليـانة {  الشـعوب الـتي حتـصر الـشرف 

والظلم والفساد فضيحة.
.. إالّ إذا اخـتـلـفـوا { الـلـصـوص ال يــتـفـاضـحــون

على الغنيمة أو ساد القحط.
{ مَن يـعـتـرف بـاخلــطـيـئـة ويـتـحــمّل الـفـضـيـحـة

ُقنّع. ُخادع وا ُكابر وا (أشرف) من ا
.. لــيت لـلــخـيــانـة والــفـسـاد {  الـروائح فــضـائح

رائحة.

ر الـذين عشناه هذا ما نراه الـيوم وبودنـا لن نراه ولكنه الـواقع الواقع ا
ونعـيـشه.. ال ادري مـا اذا كـان يـوم العـراقي مـثل بـاقي ايـام شـعـوب الله
االخــرى اربـــعــة وعــشـــرين ســاعـــة! وال ادري اذا كــان اســـبــوعــنـــا مــثل
اسابيـعهم بسـبعة ايـام? وعل سنـتنا هـذا الوطن الرحب ثالثـمائة وخـمسة
وسـتـون يــومـا كــمـا هي سـنــوات االخـرين?! خــطـر بـبــالي هـذا الــتـسـاؤل
الطريف وقلبي وعيناي وعقلي ترى وحتس كيف يولد اطفالنا هرم

وكيف يركض شبـابنا متـعب مرهـق وكيف تعـجز العجالت والـعكاكيز
عن حمل شيوخنا.

يطل اطفالنـا على الدنيا فـأذا هم في وطن تتقاسم اجـسادنا فيه عجالت
السيارات وفوهات البنادق ورصاص االغتـيال وحواجز التصفية ومراكز
احلدود ولـقـمـة اخلـبز ونـقـطـة احلـبر وهـذا الـغـول احلاقـد الـذي نـسـميه
بأسـمـاء كـثـيرة والجنـرؤ عـلى تـسـمـيته بـأسـمه احلـقـيقـي "الفـزع". ويـكـبر
اطـفــالـنـا غــربـاء في بــيـوتـهـم وفي شـوارع مـدنــهم وفي مــدارسـهم وامـام
شاشـات التـلفـزيون وامـام عنـاوين الـصحف واجملالت يـصيـرون صبـايا
وشباب يحـملون احلـقائب اجللـدية او يرتـدون السراويل والـقمصان ذات
ـتعـددة وفي كل طـية حـقـيبـة وكل جـيب هويـة وبـطاقـة تـعريف اجليـوب ا
وجواز سفـر كثـرت اوراقنا الـثبوتـية من دون ان تـكفي القـناع احد بـأننا
مـواطــنـون فـي وطن نـحب ارضـه وسـمــاءه ودفـأه وكــبـريــائه وشــمـوخه
وانـتــصــاره وظـمــأه وارتــواءه وشـبــعه وجــوعه ونــحب ان نــعـطــيه دمــنـا

واعصابنا وحبات عرقنا.
صار الوطن قطارا بال سكة وعربات بال عدد نسافر فيه او يسافر فينا
من دون ان نشعر انه يـبادلنا احلب وانـنا نبـادله اكثر واننـا نعتز به وانه
فـخــور بـنــا والـقـطــرات لـيـس اوطـانـا والــعـربــات لـيــست مـدنــا ولـكــنـنـا
النسـتـطـيع اال قبـول الـواقع الن خـروجنـا من الـنافـذة عـصـيان ووقـوفـنا
قـاعد اخلـشبيـة علم يـقترب على اطراف الـطريق خـيانة وارتـماءنـا على ا
من حــدود الـفــسق ويالمس حــدود الــزنــا!! لـهــذا كــله صـار الــزمن في
حيـاتـنا شـيـئا اخـر لـيس مثـله لـدى االخرين تـتـجمـد الـدقائق حـتى تـغدو
ساعات باردة رتيبة ويـدب الصقيع في الساعات حـتى تبدو اياما قاسية
رهيـبـة واالسـبوع الـذي يـبـدأ يكـاد اليـنـتهي والـسـنـة التي تـطل بـرأسـها
تسقط فوق صدورنـا عقدا او قرنا قـطبيا بـالغ البرودة والرطوبـة والعفونة

والتأكل.
ولهذا كـله صار ابـناؤنـا اكثـر هرما مـنا فـقدوا بـراءتهم حتت جـلد الزمن
العراقي الذي تتقـاسمه االحقاد وفقدوا رومانـسيتهم في ظل هذا الواقع
النـازف بـكل شيء اال الـدم فقـد يـخـمد في الـعـروق وتـناثـر رصـاصا او
زئبقـا او صديدا ام مـشروبـا كحولـيا او غازيـا تنـاثر اي شيء فيـما عدا
كونه دمـا احمـر اغلى من الـذهب والعـمالت الصـعبـة واالسهم واالرصدة
واالسـتـثـمارات. ولـهـذا كـله نـشـأت بـيـنـنـا عـداوات غـريـبـة وفـريـدة فـح
ـواطن غـريـبـا داخل وطـنه وداخل مـديـنتـه وداخل بيـته وداخل يصـيـر ا
ـأساة ان اكـثرنـا لم يعد نفـسه يصـير لديـه كل شيء اال نفـسه وبعض ا
ـا يرى مسدسـا او فوهة بـندقية او رآة وا يرى وجهه وهو يـقف امام ا

سكينا او منشارا او اظفارا او انيابا ولهذا نتآكل.
غـايـة لـعـيـنـة الـتي تـسـكن فــيـنـا ومـعـنـا? أيـة لـعـنـة هـذه الـتي تـطـاردنـا من
اذا نرى بعضنا بعضا وال االخرين وعنهم وفيهم ايضا? ويظل السـؤال: 
اذا صار لكل مواطن لغته يسمع بعضنا بعضا واليفهم بعضنا بعضا? 
اخلاصـة وهـمه اخلـاص وخـوفه اخلـاص ومنـفـاه اخلـاص ووطـنه اخلاص

تد ب نافذة وموصدة على االخرين مرصود عن االخرين?!. الذي 
ـاذا نشـيخ هـكـذا نحن االمـة الـفـتيـة الـتي يـصبح اكـثـرنا ويظل الـسـؤال: 
أساة انه جد الحـفاد مسكون فيها جدا قـبل ان يبلغ اخلمسـ ولكن ا
ا االحفـاد فيـنا يلـدون االباء واالجداد بالهـرم والفزع والـشيـخوخة وكـا

وليس كما اال االخرى?!. 
ؤلم ـر ا التي نـسـمع ونقـرأ عـنهـا في حـقيـقـة وعنـدنـا خيـال ألن واقـعنـا ا

الــذي يـجــعــلــنــا النـرى اال الــســواد وااللم واحلــزن مــنـذ
خلـقـتـنـا فـالى متـى نبـقى كـذلك. الـتي نـسـمع ونـقرأ
عنهـا وهي حقيـقة وعنـدنا مثل اخلـيال جلهـلنا ألن
ـؤلم حقـا يجـعـلنـا النرى اال الـسواد ـر ا واقعـنا ا
وااللم واحلـزن والـرعب مـنــذ خـلـقـنـا والنـدري هل
شتكى وال حول لهذا نهاية?! ام نبقى هكذا ولله ا

وال قوة اال بالله العلي العظيم.
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الــــــــبـــــــحـث عـن ذلك وجتــــــــد ذلك.
B-U-K-A-C- E-K. .بــــوكـــاسك

صيح?
الـدكــتـورة آني بـوكـاسك: صـحـيح.
وإذا أراد أي من أصـدقـائك إذا كان
ستمعون يـريدون صديقًا  ألنني ا
أقـوم بـوضع شيء مـا كل يـوم على
Facebook اخلـــــــاص بـي حـــــــول

كوفيد19.
Facebook جــون شـوك: صــفــحـة }
ـتـازة  ما عـلـيك سـوى طـرح األسـئـلة
ولـديك بعض الـردود الـرائعـة هـناك. لـقد
قـدرت حقًا النظـر إلى ذلك. حسنا. لذلك
ال أعـــــرف أي شيء. أخـــــذت دورة عــــلم
ـدرسة الـثانـوية. حق? هذا األحـياء في ا
كل شيء  فـوق رأسي. حسـنا? وأعـتقد
أن هــنــاك شيء مــا لـــذلك. أوال قــبل كل
شيء. لـكن ال خـبـرة. ال أعـرف أي شيء
عن الــفــيـــروســات. وهل نــثق تـــلــقــائــيًــا
بــاخلــبـــراء الــذين يــتـــحــدثــون من خالل
وسـائل اإلعالم الرئـيـسيـة هـذه? هل هذا
حـكـيم? هـذا سـؤال لـدي. ولـكن الـسؤال
اآلخـر هو ما هو الفيروس التاجي أوالً 
وما هو كوفيد19 ما الذي نتعامل معه?
- الــــدكــــتــــورة آني بــــوكــــاسك: 

التعرف على الفيروسات التاجية 
سالالت مــــــخـــــتـــــلــــــفـــــة مـــــنـه في
الــسـتــيـنــيــات. ويُـعــتـقــد أن نـزالت
البـرد ناجتة عن فـيروس تاجي من
ـــائـــة. لـــقـــد كـــان 25 إلى 35 في ا
األمـر مـوجـودًا. إنه موجـود في كل
مـكـان إلى حـد مـا. كــمـا تـعـلـمـون 
ـــــرض الــــــنــــــاس عـــــلـى سالالت
مـختـلفـة من الـفيـروسات الـتاجـية.
فترض  كما تعلمون  أن لذا من ا
كــوفـــيــد19 هي سـاللـة أخــرى مــنه.
هــذا أفــضل مــا لــديــنــا. أفـضـل مـا

لدينا.
{ جـون شــوك: أفــتــرض أنك ال تــبـدين

واثقة جدًا من ذلك.
الـدكـتــورة آني بـوكـاسـك: حـسـنًـا 
ـا ال أعــتـقـد أنــنـا ســنـعـرف ذلك ر
أبـدًا ألنـه لن يـكـون هـنـاك مـقل هـذا
اجلهد - ال أعتقد أنه سيكون هناك

بحث جيد من أجل إنكارها. 
لــذا من الـصـعب الــقـول. أعـتـقـد أن
ـهمـة هو أنـني كنت أحد األشـياء ا
أبـــحـث عن هـــذا مـع أخٍ وكـــنـــا في
الـكنـيـسة مـعًا كـنـا نبـحث عنه. إنه
مـثل مـوسم األنــفـلـونــزا هـذا حـتى
تحدة. اآلن - 2020 في الواليات ا
وافادت االنـباء ان 63000 شخص
توفوا بـسبب االنفلـونزا. وهذا أمر
ـوسم اإلنفلونزا. طبيعي بـالنسبة 
أعـني  هـذا فـظـيع. هـذا عـدد كـبـير
من الــوفــيــات  لــكـن هــذا مــعــتـاد.
ويــقـدر كــوفـــيــد19 بــنــحــو 22000
23000. لــــذا  حــــتـى مع األعــــداد
تـضـخـمـة غـيـر الـدقـيـقـة  فإنه ال ا
يـزال ثـلث وفـيـات األنـفـلـونـزا. كـان
لديـنا  كمـا تعـلمون  مـا ب اثني
عــشــر وســـتــ ألـــفًــا ســنـــويًــا في
ـوتـون بـسبب ـتحـدة  الـواليـات ا
اإلنـفـلـونـزا. ونـحن لم نـغلـق البالد
بـسـبـبهـا. إذن هـذه مـعلـومـة أخرى
يـحتـاج الناس إلـى فهـمها. أنـنا لم
نفـعل ذلك من قبل. هل يـجب علـينا
حـجـز األمة سـتـة أشـهر من الـسـنة
خالل مـــوسم اإلنـــفـــلـــونـــزا? كـــمـــا
تــعــلـمــون  ال يُــفـعل
نطق ال ذلك - ا
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على مـدى سنوات عمرهـا لم ترتق اجلمعيـة العمومية في
االحتــاد الـعـراقي لــكـرة الـقــدم لـلـقــيـام بـدورهــا الـرئـيس
ومــواكــبــة أحــداث االحتــاد الــذي تـــمــثــله حــتى وصــفت
ـا بـأوصـاف التـلـيق بـها  ,لـيـست هي سـبب الـوحـيـد وا
ـعني نـفسه عـلى مدى هنـالك أسبـاب يتـحمـلهـا االحتاد ا
الـدورات الـسابـقـة من عـمـر االحتاد  ,مـنـهـا وأهـمـهـا هو
اجمليء بـأشــحـاص أقـل مـا يــقـال عــنـهم هـم دخالء عـلى
الـلـعــبـة أو حـشـروا فـيـهـا حـشــرا السـيـمـا في اجلـمـعـيـة
الـعـمـومــيـة ألسـبـاب يـعـرفـهـا اجلـمـيع تـتـعـلق بـاألصـوات
االنتـخابية . اليوم اللجنة التطبيعية في احتاد الكرة امام
مـهـمــة كـبـيـرة وواجـبــة عـلـيـهـا تـعــديل الـنـظـام االسـاسي
ـؤشـرة فـيه ألجل األرتـقـاء لالحتـاد ومـعـاحلـة الـثـغـرات ا
بواقع كـرة القدم العـراقية التي بـاتت اليوم بـحاجة ماسة
ــسـتــنـد عـلى لألصالح احلـقــيـقي ال االصالح الــفـارغ ا
شـعـارات رنـانـة الــتي تـعـودنـا عــلـيـهـا من 2003 وحـتى
الــيـوم .. قـرأت مــنـشـورا لــلـزمـيل عــلي نـوري حـول ذات
ـــــوضـــــوع وتــــســـــائـل فــــيـه حــــول هـل فـــــعال (األعالم ا
والصـحافة الـشريك األساسي في العـملية الـرياضية ..?
) لم نلـحظ الـتـطـبـيق الـفـعلـي لهـذا الـشـعـار وبـقي مـجرد
ـسؤول (زيادة) أسـطر وكـلمـات انشـائيـة يلـقيـها كـبار ا
في الـدولة ( في جانبها الرياضي ) ألجل تضم خطابه
يـاه راكدة بكـلـمات (تـثيـر) انـتبـاه السـامع و (الحتـرك) 
مـنذ عقود ! الـيوم البد من نـفض غبار كل هـذه السنوات
من عــلى ( اجلـمــعــيـة الــعـمــومـيــة ) والــذي تـراكم بــفـعل
تعمد إلبعاد عيون وأصوات نقية عن اإلهمـال واإلهمال ا
ــراقـــبــة واالعــتـــراض والــطـــرح االيــجــابـي هــو صــوت ا
االعالمي و الـصحفي من هنا البد لنا ان نناصر وندعم
كل الـطروحـات التي تـشيـر الى أهمـية تـواجد اخملـلص
من االعالمي والصحفي في اجلمعية العمومية إلحتاد
الــكـرة حــتى تـلــغى عـمــلـيــات الـتــكـتالت وبــيع االصـوات
ـتـواجـدين والـبـحث عن سـفـرات !!. نـطـالب من األخـوة ا
في جلـنـة مـراجعـة الـنـظـام االسـاس في احتـاد الـكرة ان
يضـمـنـوا هذا الـنـظام بـشـكلـه اجلديـد مـادة جديـدة تـتيح
وجودة اليوم في اإلحتاد مثل تـكوين (رابطة) كالروابط ا
رابــطـتي الـالعـبــ واحلـكــام و غـيــرهــمـا تــسـمى رابــطـة
ــثـــلـــهــا ويـــحق لـــهــا الـــتـــرشــيح اإلعـالم يــنـــتــخـب من 
والتـصويت وفقـا للـسياقـات القانـونية احلـاكمة .. عـندها
سـيــكـون هـنـالك صـوتـا قـويـا ومــراقـبـا نـزيـهـا يـدافع عن
مـسـار اإلحتـاد إن كـان عـلى صـواب ويـقف حـجـر عـثـرة
أمـام من يـريـد الـسـوء بـالـكـرة الـعـراقـيـة لـتـحـقـيق مـنـافع
خـاصـة إن كــان الـشـعـار االزلـي بـشـراكـة
اإلعالم لــلــريــاضــة فــعال (ال قــوال)
عنـي باالمر تـطبيقه وإن فـعلى ا
كـــان مـــجــرد شـــعــار فـــوضــوي
فــاإلعــالم والـصــحــافـة  االقالم
واألصــوات الــعــالــيــة .. الــســتم

معي ..?
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انـــتـــداب مـــدرب رومـــاني وعـــدد من
الالعــــبـــــ من أبــــنـــــاء الــــبــــصــــرة
وخــارجــهــا  في وضع قــلق يــشــوبه
الـكثـير من عـدم الثـقة مـا ب اإلدارة
والالعب بعد جتـربة عمل موسم
قــاهــرين عــاشــوهـــا فــيــمــا يــتــعــلق
بضـمان مـستـحقـاتهم مـا دفعهم الى
تـرك الـفـريق  الـذي واجه صـعـوبـات
حـقيقـية في حـينـها وكمـا قلـنا كادت
ـيـنـاء ان تـبـعـد ا
عـن مــــــــــســـــــــرح
ـمــتـاز الــدرجــة ا
في مـــــوســــمــــ
مـتـتـالـ  إنـهـمـا
عـن مــــــــــــــــــواقـع
ـــؤخـــرة  وسط ا
اســـــــتــــــــغـــــــراب
أنــــصـــاره  امـــام
تــــــــــــســـــــــــاؤالت
ــــراقـــــبــــ عن ا
الــذي حــصل في
تلك الفترة وسط
خالف حـــاد بــ
وزارة الـــــــنــــــــقل
وإدارة جــــــلــــــيل
حـــنــون شـــكـــلت
مـــــــــــزيــــــــــدا مـن
التـدهـور للـفريق
والـــــــــعــــــــمـل في

النادي.
وفـشـلت الـلـجـنـة
ـــــبـــــيـــــة في االو
إجراء انتـخابات
لــــــــإلدارة رغــــــــم
احــــتــــجــــاجــــات
الـهـيـئـة  الـعـامـة
واألمر لم يتوقف
مــتــوقف عـلـى تـغــيـر اإلدارة
امام  قـيام الوزارة بـدعم النادي  في
ازمـة غيـر مسـبـوقة  صـحيح شـهدت
مـسـيـرة الـنادي في بـعض مـراحـلـها
ـؤسـسـة تـعـقـيـدات مـخــتـلـفـة لـكن  ا
نفسهـا كان حتتوي األمـور وتسيطر
عــلـيــهـا البل هـي مـســيـطــرة عـلــيـهـا
أســاســا  كــلـمــا تــطــلــبت من حــلـول
ـؤسـسة وتـعـتـبـر النـادي جـزءا من ا

العريقة.
w U(« rÝu*«

وسـم احلالي وسط ودخل الـفـريق ا
اهتمام إدارة هادي احمد ومن خالل
ـدرب األجـنـبي ومـجـمـوعـة العـبـ ا
هـمة على شبـاب حملـوا مسؤولـية ا
ـوسم عـاتــقــهم  واســتـهل الــفــريق ا
بشكل جـيد  بفضل التـشكيل والدعم

الفريق في اجلوالت األخـيرة وبالكاد
ـركـز بــقي في مـوقـعه عـنـدمـا احـتل ا
الـــســابع عــشـــر في  ســلم الـــتــرتــيب
الـفرقـي  في موسم2018  لـيـنـجو من
الــنـزول  في مــشـاركــة خــطـرة  تــاثـر
فـيـهــا الـفـريق  واقـتــرب من الـهـبـوط
ــوقع وعــلى بــعــد كــمــا يـــظــهــر من ا
مـركــزين من مــغـادرة الـبــطـولــة بـعـد
انهيار الفريق من حيث النتائج التي

فـشل في مـعاجلـتـهـا حتى في مـلـعبه
قـبل االنهـيار الكـبيـر ذهابـا  ومشـكلة
ـذكور ـوسـم ا الـتـراجع بـدأت  قـبل ا
وقع اخلامس عنـدما احـتل الفـريق ا
ــوسم 2017 الـذي عــشــر في دوري ا
شـــكل بــأيــة االنــهـــيــار واالســتــمــرار

للموسم الذي بعده.
…—«œù« dOGð 

واجتـهت األمـور نـحـو  الـتـغـيـر  ولو
بصعوبة  حيث  تشكيل إدارة جديدة
األخـرى  واجـهت مــشـاكل الـتــشـكـيل
قبل ان تنتشل الفريق وتدعم صفوفه
من حــيث انــتــداب الالعـبــ بــعــدمـا
تركـه الكثـيرون بـسبب مـشاكل مـالية
في وقت ليس بـبعـيد   حتى  تـمكنت
اإلدارة من تــــــداو  اجلـــــراح  بـــــعـــــد
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ـــيـــنـــاء احلـــديـث عن فـــريق نـــادي ا
الـــبـــصــري مـن دون شك له  نـــكـــهــة
يـز ومـشهـد استـمر خـاصة وطـعم 
دائــمــا حتت أنــظـــار الــكل حــتى في
الفترات الـصعبة التي شـكلت تهديد
ــمـتــازة الـتي لــلـبــقــاء في الـدرجــة ا
كادت ان تاخـذ به للدرجة األدنى في
إحـداث ســاخـنــة بـ جنــوم الـنـادي

والـهيـئة الـعامـة واجلهـة الراعـية ما
عـقـد األمـور وادخل فـريق كـرة الـقدم
بأزمة سيطـرت على   الفريق واجهة
 النادي والـبصرة  الكـروية الذي مر
بـلـحـظـات صعـبـة زادت من عـدم ثـقة
األنـــــصـــــار بـــــاإلدارة في وقـــــتـــــهــــا
وانسحـبت األمور على الـفريق الذي
تخـلف عن عـدم اللـعب  من مبـارياته
كـادت ان تــسـتـهــدف الـفـريـق بـرمـته
قـــبـل ان تــــعــــالج من قــــبـل االحتـــاد
وخــيم احلـذر الــشــديــد عــلى أجـواء
الـــفــريق الــذي بـــقي تــائـــهــا في ظل
تــصـاعــد اخلالفــات عـلـى  مـســتـوى
الــنـــادي  واجلـــهــة الـــراعـــيـــة الــتي
اتـــخــــذت مـــوقـــفــــا  وسط تـــبـــادل ا
التــهــامــات امــام تــراجع  مــحــاوالت
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قبلـة. وقال الناطق اإلعالمي لـلتطبيـعية هشام وافقَ االحتاد الدولي لكـرة القدم فيفـا على تمديد فـترة عمل االحتادات الـفرعية حل إعـداد النظام الداخـلي وأجراء االنتخـابات ا
وافقته عـلى تمديد فـترة عمل االحتادات الفـرعية حل إعـداد النظام الـداخلي والتهيـئة الجراء االنتـخابات وان قرار االحتاد محمد في بيـان لالحتاد إن فيفـا أشعر التـطبيعيـة 
تمثلة باالم العام محمد فرحان و الفيفا .”واشار محمد الى ان “العمل جار على قدم وساق الكمال النظام الدولي جاء بعد سلسة من اخملاطبات واالتصاالت ب التطبيعية ا
اضي. من جانب قال رئيس الـهيأة التطـبيعية االساسي القامة انتـخابات االحتادات الفـرعية يذكـر أن االحتادات الفرعيـة انتهت فترة عـملها وصالحيـاتها القانـونية في شبـاط ا
ايـاد بنيان إن :" األجـتماع مع رابـطة الالعبـ الدولي بـرئاسة يونـس محمود كـان مثمـراً وايجابيـاً  من خالله مناقـشة الكثـير من األمور  أهـمها القـضايا الـتي كانت تشكل
عـائقـاً في عـمل ودور الرابـطة في الـفتـرة السـابقـة وحـظيت اآلراء وسط تـفهم كـبيـر وملـحوظ العـضـاء التـطبـيعـية الـذين أبدوا اسـتعـدادهم  الـتام لـلقـيام  بـاي خطـوة تصب في
ـكن لها ان تـعمل وتؤدي دورها من دون أن حتـظى بدعم االحتاد الذي مصلحـة اللعبـة حتت مظلـة القانون". من جـانبه اكد رئيس الـرابطة يـونس محمود أن رابـطة الالعب ال 

صلحة العامة. يعد اخليمة لكل ابناء اللعبة وإن الرابطة ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث البعض بقدر ما لديها استحقاق وواجبات وافكار تستهدف ا
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مـدريـد لـكـسـر في قـدمه الـيـمـني إثر
ـنزله في بـلغراد سقـوطه من جدار 
وليس في مدريد كـما أشارت وسائل
اإلعالم. وخـــرق يـــوفـــيـــتش قـــواعــد
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يـن. وأشـــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلى أن
إبــراهــيــمــوفــيش تــنــتــظــره فــتـرة
احلـجر الصـحي اإللزامي لـلقادم
إلـى الــبالد في ظل تــلك الــظــروف
. وكـان ــدة اســبــوعــ وتــســتــمــر 
إبــراهـيــمـوفـيــتش قـد اســتـفـاد من
تـــواجـــده في بـالده وذلك من أجل
مـــواصــــلـــة تـــدريـــبــــاته في نـــادي
ــلك أسـهــمـاً هــامـارابـي الـذي 
فـيه. ولفـت التـقرير اإليـطالي
إلـى أن أيـــــــــام احلـــــــــجــــــــر
ســــتـــنـــتـــهـي في اخلـــامس
والــــــعــــــشــــــرين مـن ايـــــار
اجلـاري أي بـعـد أسـبـوع
مـن اســتـئــنــاف الــتــدريب
اجلـمـاعي للـفـريق. ويأتي
ذلـك في ضـــوء مـــحــاوالت
رابـطـة  الـدوري اإليـطـالي
ــتــواصــلــة الســتــكــمــال ا
ــتــوقـفــة بــسـبب ُــســابـقــة ا ا
تــفـشي فـيــروس كـورونـا الـذي
حـصـد أرواح اآلالف في البالد
وذلـك بهدف جتنب خسائر

مالية كبيرة.
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اجلماهـيري وفي بداية لـلفريق الذي
ـوسـم بـالــفـوز عــلى فـريق اسـتــهل ا
زاخــو بـهـدف قـبـل ان يـخـرج ويـعـود
بــنــقــطـة غــالــيـة مـن مـلــعب اجلــويـة
بــالـتـعـادل مــعه  ثم جنح مـرة أخـرى
ـة ــلــعــبه عــنــدمــا تــمـكـن من هــز
احلدود بـثالثيـة نظـيفـة ثم خرج الى
الـعـاصـمـة في مــهـمـة صـعـبـة اخـرى
عنـدما حل ضـيفـا علـى الزوراء وعاد
بـتـعـادل ثـمـ بــنـتـيـجـة هـدفـ لـكل
باريات حتوال منهما وشهدت تلك ا
في مــسـار األمـور بـعـد  جـمع 8 نقط
فـي عــــــمل واضـح ومــــــهم ان تــــــأتي
ذكـورة وشـكلت الـبـداية بـالـطريـقـة ا
حتـــــور كــــبــــيــــرا طــــردت مــــخــــاوف
ــوسـمــ الـسـابــقـ الــفـتــرة الـتي ا
ـكن ان ينـسـاها  جـمـهور الـفريق ال
الـذي تـنفـس الصـعـداء مع مـا قام به
الالعــبـ في حتــقــيق تـلـك الـنــتـائج
ـا ضـمن أربـعــة ادوار مـتـتــالـيـة ور
يـزة عندمـا خطف بـداية  حـقيـقيـة 
ــنـافـسـ عـلى الـلـقب نـقـطـتـ من ا
ـشـهد اجلـويـة والـزوراء ولـيـتـغـيـر ا
بـسـرعــة وجتـاوز الـصـعــوبـات الـتي

الزمـت الـفـريق لـفـتـرة مـوسـمـ قـبل
تغير طـريقة التـعامل مع الفريق  في
ظل ضغـوطات جـمهـوره على اإلدارة
وأهــمــيــة ان تــأتي األمــور بــاالجتـاه
الــصـحـيح من اجل تـغـيـر مـشـاركـتي
الفريق األخيرتـ وصوال للهدف في
ينـاء على حقيقته الفريق ان يظهر ا
ـنـافـسـة  واتـخـذت  اإلدارة الـكـثـيـر ا
ـهمـة  وجتاوز من اإلجـراءات لدعم ا
نـافسات التـحديـات ليـعود الفـريق  
أكــثــر جــديــة  وهــو مــا حــصل بــعــد
ـثالـيـة وتـميـز  اجملـمـوعة الـبـدايـة  ا
بــــالـــصالبـــة الـــدفــــاعـــيـــة والـــقـــدرة
الهـجومـية وحـالة االداء الـتي دعمت
ـبـاريــات والـنـتــائج قـبل ان مـســار ا
ـسابـقـات بإيـقاف يـاتي قـرار جلنـة ا
الدوري بـسبب اتـساع االحـتجـاجات
الـشـعـبـيـة في احملـافظـات اجلـنـوبـية
والـــوســطـى ويــعـــد فــتـــرة تــوقف لم
تـتـمـكن ل اللـجـنـة والفـرق من ايـجاد
ـبــاريـات احلــلـول لــلــعـودة إلقــامــة ا
والــكل بـقي يــتـخــبط حتت  مـخـاوف
بـاريـات والوقت الـلـجنـة من إقـامـة ا
يـهـدر والفـرق التـي لم تقـدم مـقتـرحا

يــؤدي الى اســتـئــنــاف الـدوري حتت
ايـة إليـة رغم ما قـدم اكثـر من مقـترح
والـــيـــة لــتـــنــظـــيم الـــدوري لـــكــنـــهــا
ــسـابــقــات قـبل اصـطــدمت بــرفض ا
حـــصــــول االتـــفـــاق عــــلى إقـــــــــامـــة
الــــدوري  من مـــرحــــلـــة واحـــدة وفي
مــشــاركــة  طــوعــــــــيــة انــتــهت عــنـد
مشاركة 15 فريقا ولعب الفريق أربع
مـبـاريــات حـقق الـفــوز في مـبـاراتـ
حــيــنـــمــا تــغـــلب عــلى الـــغــر نــفط
اجلــنـوب بــهـدف وبـنــفس الــنـتــيـجـة
تـغــلب عــلى نـفط اجلــنـوب  وتــعـادل
في واحــــدة مـع الــــشــــرطــــة بــــهـــدف
وخسر مثلها من النفط وسجل ثالثة
اهـداف   وتلـقى مـثـلهـا  وجـمع سبع
ـــوقع الـــســابـع قــبل ان نـــقـــاط  في ا
يـــتــوقـف الــدوري وظـــهـــر في  وضع
مــقـــبــول كــمــا هــو احلــال في بــدايــة
وسم ولـو جمـهوره كـان ينـتظر من ا
الالعـبــ الـظــهـور  بـشــكل اخـر  في
فـرصـة افـضل ومـوقـع مـتـقـدم    كـمـا
ظهر في هجوم  ودفاع متوازن  والن
الـتـفـكـيـر انـصب عـلى حتـقـيق مـوقع
ــهـدد مــتــقــدم قــبل تــوقـف الــدوري ا
بــاإللـغــاء لـكن في كل األحــوال تـمـكن
الــــــفــــــريـق من جتــــــاوز حتــــــديــــــات
وسم الـسابق وهذا مشاركـتي  ا
امــــر مــــهم  فـي ان تــــأتي  اجلــــهـــود
درب والالعـب ـشتـركة لـإلدارة وا ا
ــبـاريــات صـعــبـة مع في  الـدخــول 
بــدايــة كل بــطــولــة وخــســر  مــبــاراة
ـــلــعــبه إمــام الـــنــفط الــتي واحــدة 
ــــشـــاركـــة غــــيـــرت من حــــســـابـــات ا
ـوقع احلـالي وبـسـبـبــهـا تـأخــر في ا
وخسر مباراة واحـــــدة  من مجموع
ثـمــاني مـبـاريـات في مـعـدل مـهم النه
لـعب نـصـفـها خـارج مـلـعبه ولـتـسـير
األمـــــــور بــــــــالـــــــشـــــــكـل احلــــــــــــالي
بـانــتـــــــــــظــار مــاذا تــقــرر الــلــجــنـة
التـطـبـيـعـيـة الـتي طـلبـت التـريث من
األنـديـة  في رغـبـتـهـا بـإلـغـاء الدوري
حلـ مـا تـقرره خـلـيـة األزمة ولـغـاية
الـــــثــــــــــــانـي والــــعــــــــــــشـــــرين من
الـشـــــهـر احلـالي كمـا اعـلن ذلك اياد
بـنيـان رئـيس اللـجـنة  الـتي تدرك ان
مهـتما اكـبر من الدوري حـيث حتديد
مـعـالم طــريق  االنـتـخــابـات الـقـادمـة
عـبـر نـظـام يـكـفل لـهـا الـنـجـاح سواء
ـركـز وفروعه بـاحملـافـظات لالحتـاد ا
وفـق ضــــــــوابط وأسـس تــــــــضــــــــمن
ن تنطـبق عليهم الضوابط شاركة  ا
ـهم في تـشـكل االحتـادات من وهـذا ا
شخـصيات  قـادرة على تدبـير األمور
الــتي مــؤكـــد ســتــخــتـــلف عــمــا كــان

يجري.

احلـجــر الـصـحي الـذي أعـلـنه نـاديه
ريال مدريـد على العبيه بـعدم السفر
ــنـازل عــنــدمـا ســافـر من والــتـزام ا
إسبانيا إلى صـربيا خالل شهر آذار
اضي حلضور عيـد ميالد صديقته ا
الـــثالثـــ ومـن ثم انـــتـــهك قـــواعــد
الــعـــزل الــصــحي فـي الــفــتــرة الــتي
قـضـاهـا رفـقة عـائـلـته قـبل أن يـعود
الالعب مـــرة أخـــرى إلى مـــدريــد في
الرابع من شهر آيـار اجلاري تمهيدا
السـتــئـنـاف الــتـدريـبــات مع الـفـريق
ــلــكي في مــديــنــة فــالــديــبــيــبــاس ا

الرياضية. 
وأكـد ريـال مـدريـد في بـيـان تـعرض
العــبه الـصـربي لإلصــابـة ولـكـنه لم
ـكان أو يـصـدر أي بيـانـات تـتعـلق 

أسباب اإلصابة. 
ونقلت الصحيفـة الصربية تصريات
من مـصـدر مـقرب من الـالعب جاءت
فيها: "كان يوفيتش متأذي حــــــــقا
لــقـــد ســقـط من عــلى جـــدار ولــست
ــــكـــــنــــنـي أن أشــــرح أدري كــــيـف 

األمــــــــــر لك وال أفـــهم حـــقـــا كـــيف
حدث ذلك ولكن األمر حدث من قبيل

الصدفة". 
وكـان ميالن يـوفيـتش والـد لوكـا قد
أجـرى مـقـابـلـة مع نـفس الـصـحـيـفـة
مــنـذ عـدة أيـام أكـد خاللـهـا أن جنـله
تـعـرض لإلصـابة فـي بلـغـراد ولـكنه
أشــار إلى أنه أُصــيب وهــو يــتــدرب
ولــيس إثـــر ســقــوطه مـن عــلى أحــد

جدران منزله. 
وجـاء في تصـريـحات مـيالن: "جنلي
مـحـبط وخــائف األمـر مـخــيف لـقـد
فـاجـئـنـا هـذا اخلـبـر لم نـكن نـتـوقع
ذلـك لــقـــد كـــان يـــتــدرب فـي مــنـــزله
بـبلـغـراد وفـقـا لـبـرنـامج الـتـدريـبات
الـــذي وضــــعه الـــنـــادي له وأثـــنـــاء
الــتـدريب أحس بــألم كـبــيـر من كـان
يـــعـــلم أن األمـــور ســـيـــكــون بـــبـــالغ

اخلطورة". 
وبـالــرغم من الـنـبـأ الـصـادر عن تـلك
الصـحيـفة الـصربيـة إال أن صحـيفة
"آس" اإلسـبــانـيــة قـالت إن مــصـادر

أخـــرى قـــريــبـــة من لـــوكـــا أكــدت أن
الالعـب أصــيب بــهـــذا الــكــســر يــوم
ـــاضي وهـــو يـــتـــدرب اخلـــمــــيس ا

نزله في مدريد. 
يــذكـــر أن يــوفـــيــتـش خــرق قـــواعــد
احلــجـر الـصـحي في بـلـدين عـنـدمـا
سافـر من إسبانـيا إلى صـربيا خالل
ـاضـي حلـضـور عـيـد شــهـر مـارس ا

 . ميالد صديقته الثالث
فـهو من جـهـة ضرب عـرض احلائط
قـواعـد احلـجر الـصـحي الـذي أعـلنه
نـاديـه ريـال مـدريـد عـلى العــــــــــبـيه
ــــــــــنـازل بـعــدم الـســفـر والــتـزام ا
ومن جـــهــــة أخـــرى خــــرق احلـــجـــر
الـصـحي في بالده عـنــــــدمـا شـوهد
فـي شـوارع الـعـاصــمـة بـلــــــــــغـراد
بــالـرغم من فـرض الـسـلـطـات حـجـرا
صـحــيـا صــارمـا عــلى الــــــــقــادمـ
لـلـبالد وال سيـمـا من إسـبانـيـا التي
تشـهد تـفشي فيـروس كورونـا بشكل

كبير. 
واتقل لـوكا يـوفيتش (22 عاما) إلى

صــفــوف ريـــال مــدريــد
قـادمــا من آيـنـتـراخت
اني فـرانكـفـورت األ
خـالل فــــــــــــتـــــــــــرة
االنـــــــتـــــــقـــــــاالت
الــــصـــــيــــفـــــيــــة
اضـية مقابل ا
 60 مليون
يـــــورو لــــــكن
ـــــهــــاجم لم ا
يــقــدم حــتى
اآلن مـا كان
مــنـــتـــظــرا
مـــنه وظل
جـــالــــســـا
عـــلى دكــة
الـــــبـــــدالء
في أغــلب
مـبــاريـات
الـــــفــــريق
ـلـكي هـذا ا

وسم. ا

روما - وكاالت
عـاد زالتـان إبـراهـيـمـوفـيـتش جنم
أيـه سي مــــــيالن اإليـــــطـــــالـي إلى
مـيالنو تمهيداً الستئناف تدريبات
ُـحتملة الـفريق استعـداداً للعودة ا
لبطولة الدوري اإليطالي. وبحسب
تــقـريــر لـصــحــيـفــة جـازيــتـا ديــلـو

سبورت اإليطالية فقد
وصـــــــــــــــــــــــــــــل
إبراهيموفيت
ـــــطـــــار ش 
مـالـبـيـنـسا
فــــــــــــــــــــي
مــــيالنـــو
عــــــــبــــــــر
رحــــــلــــــة
طـــــيــــران
خــــاصـــة
قــادمــاً من
الـــــســـــويـــــد
الــتي أمـضى
فـيها قُرابة
الــشــهـر

 زالتان
إبراهيموفيتش

ÂUF « ‰eF « „UN²½ù w³ — VŽô ·UI¹≈

كـانــا كـاذبـ فـي عالقـتــهـمـا
بالـواقعة والـعقوبـات تعكس
مـدى خـطـورة مـا حدث". و
ـبارات وغرامة إيقاف ماي 
 15ألف دوالر أسترالي.
وكـان كــلـيـري من بـ أربـعـة
العــبــ تــمت مــعـاقــبــتــهــمـا
اضي النتـهاك قيود الشهـر ا
الــعـزل الــعـام في واليــة نـيـو

سيدني - وكاالت
أوقفت رابـطة دوري الـرجبي
األســتـــرالي نــاثـــان كــلــيــري
بارات العب بنريث بانثرز 
وغــــــــــرامــــــــــة  30ألف دوالر
أســـــتــــــرالي ( 19450دوالرا)
بـسـبب "كـذبه" بشـأن انـتـهاك
قـواعـد الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي
اضي. وغُرم كـليري الشهـر ا
في البدايـة أربعة آالف دوالر
أستـرالي باإلضافـة إلى ستة
آالف أخـــــــرى مع إيـــــــقـــــــاف
الـتـنـفـيــذ النـتـهـاك إرشـادات
الــصــحــة الــعــامــة الحــتــواء
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا.
وقــالت رابــطـة الــدوري إنـهـا
وجــهـت حتــذيــرا بـــانــتــهــاك
قــــواعـــد الـــعـــزل الـــعـــام إلى
ــسـكن كـلــيـري وزمــيـله في ا
تــايـرون مـاي بـعـدمـا تـعـاون
الـثـنـائي مع وحـدة الـنـزاهـة.
وأضــافت الـرابـطــة في بـيـان
"التحذير أوضح أن الالعب
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اســــتــــمـــر اخلـالف بــــ أنــــديــــة الـــدوري
مـتاز بـشـأن استـئنـاف بقـية اإلجنـليـزي ا
ــوسم عــلـى مالعب مــحــايـدة مــبــاريـات ا
ا ذكرته صحـيفة "ذا صن". ومنحت وفقـا 
احلـكــومـة الـبــريـطـانـيــة اول امس اإلثـنـ

ـنـافـسـات الـضـوء األخــضـر السـتـئـنــاف ا
ـقبل الـريـاضـيـة اعـتـبـارا من  1حـزيـران ا
دون حضور جـماهـيري فيـما كـانت أندية
يـرليج تـعقد اجـتمـاعا عبـر الفـيديو الـبر
ـــتــعــلــقــة ـــســتــجــدات ا ــنـــاقــشــة آخــر ا
بـ"مشـروع االستئـناف". وأكدت "ذا صن"
أنه ال تــوجــد عالمــات عــلى تــغــيــر مــوقف
ــبـاريــات احملـايـدة الــفـرق من مــوضـوع ا
لــــكن جـــمـــيع احلــــاضـــرين بـــاالجـــتـــمـــاع
احـتــفـظــوا بـهــدوء أعــصـابــهم ولم حتـدث
نقاشات محتدمة. واستمر االجتماع قرابة
 4ساعات ولم يتم االتفاق على شيء
سـوى الــسـمــاح لألنـديــة بـاالعــتـمــاد عـلى
الالعـبـ الـذين تـنـتـهي عـقـودهم بـعـد 30
وسم فعليا بشرط حزيران حـتى انتهاء ا
أن يـــوافق الـالعـــبــون عـــلـى ذلك. بـــيــد أن
ـــبــاريـــات عـــلى مالعب اقـــتــراح خـــوض ا
مـحــايـدة لم يـلـق قـبـوال عـنــد الـبـعض ألنه
ســيــحــرم الــفـــرق من مــيــزة الـــلــعب عــلى
أرضهـا في وقت هي بأمس احلـاجة لهذه

هـددة بالـهبوط ـيزة خـصوصـا األنديـة ا ا
وعــلى رأســـهــا أســـتــون فـــيال وبـــرايــتــون
وواتــفــورد. وســتــجــتــمع األنــديــة مــجــددا
ــــتــــوقع أن يــــتم ــــقــــبل ومن ا اإلثـــنــــ ا
ــبــاريــات عــلى الــتــصــويت عــلـى خـوض ا
ـوافـقة مالعب مـحـايدة وهـو أمـر يـحتـاج 

ثلثي األصوات ( 14 من 20). 
من ناحـيـة ثـانيـة أعـلن الـرئـيس التـنـفـيذي
ـــمـــتــاز لـــرابـــطـــة الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي ا
ريــتـشــارد مــاسـتــرز رغـبــة جــمـيع أنــديـة

ــــوسم ــــســــابـــــقــــة في اســـــتــــئــــنـــــاف ا ا
2020.2019 مشيرا إلى أهمية دور
درب في حتقيق ذلك الهدف. الالعبـ وا
وقــــال مــــاســـتــــرز في بــــيـــان: "لــــقـــد راح
الكثـيرون ضـحية هـذا الوباء وتـضرر منه
عدد كبـير للغاية من البشر. في االجتماع
أكـدت رابـطـة الـدوري اإلجنــلـيـزي وجـمـيع
األنديـة على تفهـمهم للـوضع احلالي الذي
يــفـــرضه الــوبــاء فـــيــمــا يــخـص الــنــشــاط
الكـروي". وأضاف: "نحن فـخورون بالدعم

الــكــبــيــر الــذي قـــدمه الالعــبــون واألنــديــة
ورابطة الـدوري اإلجنليزي لهـيئة اخلدمات
الـــصــحــيــة الـــوطــنــيــة وهــيـــئــات اجملــتــمع
اخملـتـلفـة ونـأمل في اسـتـمـرار هـذا الدعم
عـندمـا تعـود عجـلة كـرة القـدم للدوران من

جديد". 
وأكــــد مـــــاســـــتـــــرز أن رابـــــطـــــة الــــدوري
ـمــتــاز ســتــتــبع تــعــلــيــمـات اإلجنــلــيــزي ا
احلكـومـة والهـيـئـات الصـحـيـة في خطـتـها

سابقة احمللية.   الستئناف ا
وزاد: "نــــرحب بــــهـــذه اخلــــطـــوات األولى
ونـحن مـســتـعـدون لـلــقـيـام بــدورنـا. هـنـاك
تواصل دائم بيننا وب االحتاد اإلجنليزي
ـعـنـية ورابـطة الالعـبـ وجـمـيع اجلـهات ا
ـــــكن من أجـل وضع أفـــــضل تـــــصــــور 
وسم مع احلفاظ عـلى معايير الستكـمال ا

األمان". 
وأردف: "كـــانت هـــنـــاك رغــــبـــة قـــويـــة من
اجلـمــيع فـي مـنــاقــشــة كـافــة الــتــفــاصـيل
واالتفـاق على رؤية موحدة وظهر واضحًا
وسم". عزم جـميع األندية على استكمال ا
لــكن مـــاســتــرز كـــشف عن رغــبـــة مــعــظم
األندية في خـوض مبارياتهـا على مالعبها
بـصـورة طـبـيـعـيـة. وأكـمل: "جـمـيـع األنـدية
ـتـبــقـيـة عـلى تـرغب في لـعب مــبـاريـاتــهـا ا

مالعبها إذا كان هناك إمكانية لذلك. bBð—∫ مانشستر ستي في لقاء سابق مع متصدر الدوري االنكليزي
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كشـفت صـحـيـفـة "كـوريـر" الـصـربـية
اول امس االثــــــنــــــ عن تــــــعـــــرض
الـصـربي لـوكـا يـوفـيـتش العـب ريال

ســــاوث ويـــلـــز. وتــــســـبـــبت
االنتـهاكـات في حرج لـرابطة
الــدوري الــتي كــانـت حتـاول
ـسـؤولـ بـإمـكـانـية إقـنـاع ا
وسم في  28آذار استئناف ا
ـوسم بعد اضي. وتوقف ا ا
ـــاضي جـــولـــتــــ في أذار ا
بـسـبب الـقـيــود عـلى الـسـفـر

في خضم فيروس كورونا.

bŽ«u∫ الصربي يوفيتش مع صديقته بعد انتهاكه قواعد احلجر الصحي

العب بنريث بانثرز ناثان كليري
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اول امس االثــنـ الالعب ودع مــســاء 
ــنــتــخب الــعــــــــــراق ونـادي الــســابق 
ولى الـقوة اجلـوية بـكرة الـقدم حـسن ا
ـسـتـشفى اجلـــــــمـهوري في الـبـصرة ا
بـاحــتـفـالـيـة كـبــيـرة بـعـد ان تـعـافى من
ــــــولى فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا.ودخـل ا
ـسـتـشفـى اجلمـهـوري في الـسابع من ا
اضي الصابته بالفيروس بعد نـيسان ا
ان كــانت فــحــوصــاته ايــجــابــيــة.وكـان
مـصدر بصري قــد اكد في احلادي عشر
ـنــتــخب مـن نـفـس الــشـهــر أن "العـب ا
ــــولى الــذي يـــعــالج الـــســابق حـــسن ا
ــسـتــشـفى اجلــمـهــوري في الــبـصـرة
بـــســبب اصـــابــتـه بــكـــورونــا قـــد نــقل
الـــــفـــــيـــــروس الى اربـــــعـــــة مـن افــــراد
ـــولى الـــذي عــــائـــلـــته".واضــــاف إن "ا
اصـــيـب بـــفـــيــــروس كـــورونـــا ويـــرقـــد
ستـشفى اجلمـهوري في الـبصرة قد بـا
نــقـل الــفــيــروس الى عــائــلــته".واوضح
ـولى نـقل الـفـيـروس الى ـصـدر: أن "ا ا
زوجــته وبـنـاته االثــنـتـ وزوجـة ابـنه
حـيث اكـدت الـفـحوصـات اخملـتـبـرية ان
الــــــــنــــــــســــــــاء االربـع مــــــــصــــــــابـــــــات
ـــولى بـــالــــفـــيـــروس".وارسل حــــسن ا
اجلــمــعـة (10 نــيــسـان 2020) رســالـة

صـوتيـة يـتحـدث فيـها بـصعـوبة ويـقدم
من خـاللـهـا الـشــكـر واالمـتــنـان لـكل من
ســـأل عــلــيـه خالل فــتــرة الـــعالج الــتي
ـسـتــشـفى اجلــمـهـوري في قــضـاهـا بــا
الــــبــــصــــرة. وحتــــدث الـالعب الــــدولي
الـسابق بصعوبة في الرسالة الصوتية
ستشفى اجلمهوري بالبصرة بعد من ا
ولى ايـام من االصـابة بـكـورونا.وكـان ا
سـتـجد قـد اصـيب بـفيـروس كـورونـا ا
ـــوانئ الى واحــــيـل من مـــســـتـــشـــفى ا
ــسـتــشـفى اجلـمــهـوري في الــبـصـرة. ا

ولى حسن ا

متاز حيث يسعى لتحقيق نتائج ايجابية يناء في لقاء سابق ضمن منافسات الدوري ا ÿuEŠ∫ فريق ا
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ـي الـــعــــراقي يــــتــــحـــدث الــــيــــوم االربـــعــــاء عن االكـــاد
سـتخدمـة في طرائق التدريس) ـفاهيم ا صطـلحات وا (ا
ضمن دورة (طـرائق التعـليم والـتعـلم احلديـثة )الـتي تقام

عن بعد عبر نظام عليم / منصة اريد.

الفـنان السوري بـدأ تصويـر فيلمه
الــروائي اجلـديــد (رحـلــة يـوسف)
الــذي يـــرصــد رحــلــة جــد يــحــمل
حفـيـده بحـثاً عـن أمل مفـقود أمالً
بحـياة فـصلى .الـفيـلم تمـثيل وائل

زيدان ربا احللبي و سامر عمر . 
 Í—bO(« nKš rOKÝ
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ـمـثـلـة الـســوريـة تـسـتـعـد لـطـرح مـشـروع جـديـد خـاص ا
بـالتـوعـيـة عن فـايـروس كـورونا.وقـالت عـبـر حـسـابـها في
انـسـتـغـرام (مع تـخـفـيف إجـراءات الـتـعـامل مع فـايـروس
كورونـا خـلونـا نـفـكر بـسـلوكـنـا ونراعـي بيـئـتنـا والـكوكب

اللي عايش عليه).
 wF¹—b « s¹“

ـلكـيـة لألفالم ضمن اخملـرج االردني عـرضت له الـهيـئـة ا
بـرنــامـجـهـا لـعـروض أفالم مـجـانـيـة عـبـر االنـتـرنت خالل
فـتـرة احلــظـر فـيــلم (سالم) وهـو انـتــاج اردني سـويـدي

اني مشترك. أ
 Íœ«bG³ « s Š

االعالمي العـراقي تلقى تعازي زمالئه لوفاة ابيه. سائل
الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

 w½U³Šd « W UÝ√

ـاضي حـفال ـوسـيـقي الـلـبـنـاني احـيـا االثـنـ ا ـؤلف ا ا
مـوسـيـقـيـا مـبـاشرا عـلى (فـيـسـبـوك) قـدم فـيه عـزفـا على

تابع قصص ومعزوفات. البيانو وتبادل مع ا

علـيك اسـتـغالل فتـرة الـصبـاح جـيـدا  سيـتـطوع كل
شيء لصاحلك قريبًا.

qL(«

يوم اهـمالك لـصحـتك قـد يؤدى إلى نـتائـج غيـر جيـدة
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ال جتــادل فى اخلــطــأ واعـــتــرف به حــتى تـــســتــطــيع
رقم احلظ 9.. تصحيحه

—u¦ «

أحــرص عــلى إجــراء الــفــحـوصــات الــطــبــيــة بـشــكل
دوري.يوم السعد الثالثاء.

»dIF «

جتـنب االهـمـال خالل الـفـترة الـقـادمـة وعـليك
اإلهتمام بعملك أكثر من ذلك.

¡«“u'«

هنية بـعد مرورك بفترة تغيرات إيـجابية فى حيـاتك ا
مليئة بالتوتر.

”uI «

حــاول أن تـتــحــكم فى انــفـعــاالتك عــنـد الــتــحـدث مع
الشريك رقم احلظ .8

ÊUÞd «

 يـوم جــيــد بـعــد دوامــة الـقــلق الــتي مــررت بـهــا.يـوم
السعد االثن

Íb'«

علـيك بالـصبـر حفـاظا عـلى استـقرار حـياتـكما خالل
الفترة القادمة.

bÝô«

يـوم ال بأس به. تـشعـر بعـاطفـة كبـيـرة جتاه الـشريك 
يوم السعد االحد.

Ë«b «

حتـلى بالـهـدوء مع الـشريك الن اسـتـمـرار الكـثـير من
شاكل قد يؤدى لالنفصال. ا

¡«—cF «

امــــورك مـــا تــــزال جــــيـــدة بــــرغم الــــصــــعـــاب الــــتي
تواجهها.يوم السعد السبت

 u(«

Âu−M «Ë X½√·Ëd(« »ôËœ

اكــــتـب مــــرادف الـــــكــــلـــــمــــات ذات
االحـــرف االربـــعــــة حـــول الـــدائـــرة

طلوبة:  ركزية تقرأ الكلمة ا ا
©wÐdŽ wzULMOÝ rKO ®

1- أكلة خليجية

2- حتف (م)

3- هيبة (م)

4- يصيب الرأس

5- صوت السيوف(م)

6- أبغي

7- من الفواكه

8- مدينة سورية

9- تتبعه

10- انام (م)

11- حتد السهول

12- ركود (م)

13- يستخدم للزراعة

14- احيا (م)

15- شاعر جاهلي

16- تعيده

ــفــضــلـة لــديك عــلى مــائـدة { األكــلـة ا
اإلفطار?

- انـهـاالــسـلـطــة  اهم شي عـنـدي

مـتــعـة عــمل انـواع مـن الـســلـطـات
عــلى الــفـــطــور واسـاســهــا الـفــتـة

والفتوش.

سـتـقـبل الـعـراقـي  تلـقـى تـعازي رئـيس حتـريـر جـريـدة ا
االوساط الصـحفية لوفـاة والدته سائل الـعلي القدير ان

يسكنها فسيح جناته.

- فوازير شريهان .
{ ما طقوسكِ بعد اإلفطار?

بـصـراحـة اخلـمــول احـتـاج سـاعـة
ونـــصـــــــف إلعـــادة قــدرتي
عــلى االســتــمـرار اثــنــائــهـا
اشــــــــــــاهــــــــد الـــــــبـــــــرامج
الــكـومــيـديــة الــعـراقــيـة من
بــعـدهـا اتـوجه الهـتـمـامـات
التـواصل العـائلـي والتـعبد

.
{ حــــدث في رمــــضــــان عـــالق

بذاكرتكِ?
- انه الـيـوم الـذي تـسـحرت
فيه بعـد اذان الفجـر بفترة
حيث الساعة كـانت متوقفة
عــلى وقـت ولم انــتـــبه لــهــا

انها متوقفة .

هــو شـهــر كـأنــنـا نــغـتــسل به من
بقايا األشهر .

{ هل تــســتــذكــريـن صــيــام أول شــهـر
رمضان في حياتكِ?

- اكيـد ومسـتحـيل انسـاه كنت في
الــسـادس ابـتـدائي وكــنت سـعـيـدة
جــــدا ألني شــــاركت الــــكــــبــــار في
احــسـسـت يــومـهــا إني الــعــائــلــة 
كــبـــيــرة ويــجب ان اتـــصــرف بــكل

شيء مثل الكبار .
{ أنـشودة رمـضـانـيـة حتبـ سـمـاعـها

في هذا الشهر?
- اغـنــيــة اهال رمــضــان . األغـاني
ـصـريـة تـشـعرنـي فعال الـتـراثـيـة ا

بفرحة رمضان .
{ عمل رمضاني شاهدتيه باألمس باقِ

في الذاكرة?

œ«bŠ Ê«dHſ ≠  ËdOÐ

- لـكل مـنــا طـقـوسه خـالل الـشـهـر
الـفـضـيل. و في الـسـطـور الـتـالـيـة
حتدثـنـا الفـنـانة الـشـكيـلـية بـسـمة
البـكري عن طـقوسـها خالل الـشهر
الــفـضــيل  والـبــكــري من مـوالــيـد
مـــديــنـــة بـــغــداد ,حـــاصــلـــة عـــلى
بــكـالــوريــوس عـلــوم إدارة أعــمـال
أحبت شـركـات من جـامـعـة بـغـداد 
الــتــخـصـص بـأحــيــاء الـتــراثــيـات
الـــبـــغـــداديـــة واألثـــريـــات وكـــانت
بــالـــنــســبـــة لــهــا رســـالــة خــاصــة
تــوصــلــهــا الى الــعــالم بــتــجــديــد

التراث واحلفاظ عليه .
{ مـا الـذي يـجب أن نـتـعـلمـه من شـهر

رمضان?
- قوة الصبر والـتحمل والتسامح

الفجر: 03:33
الظهر: 12:06
غرب: 06:55 ا

قال الـنـبي مـحـمـد صـلى الـله عـلـيه وسـلم (ان الـصائم اذا
واذا اسـتقـاء عـمدا فـلـيقض). ذرعه القيء فال قـضـاء علـيه
ـا هو وقال (ص) (من أكل او شـرب ناسـيا فال يـفطـر فا

رزق رزقه الله).
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مـن األخــطــاء الـــغــذائــيـــة عــنــد
بــــعـض الــــنــــاس خالل شــــهــــر
رمــــضـــان اإلكـــثـــار من تـــنـــاول
األغـذيـة عـالـية الـسـكـريـات مثل
ـعــجـنـات بـشـكل احلـلـويـات وا
مـــكــثـف طــوال فـــتــرة اإلفـــطــار
ولالسـف فـــــإن ذلك يـــــؤدي إلى
عــــدة مــــشــــاكل مــــثـل اإلرهـــاق
والــتـــعب خالل نــهــار رمــضــان
والـــشــعــور بـــالــعـــطش وكــذلك
يـــــؤدي إلـى تـــــراكم الـــــدهـــــون
والـسـمـنة وارتـفـاع سـكـر الدم .
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نحن بحـاجة إلى توبة مـستقـبليـة تتفـوه بها أفواهـنا ونتـذلل بها فـقد الحظـنا باآلونة
األخـيرة أو فـي األشهـر الـتي اجـتـاحـهـا فـايـروس كورونـا كـيف تـغـيـرت الـتـوجـهات
الذهـنيـة فالـناس قـد حظـروا وحجـروا في بيـوتهم بـشكل مـريع لم يشـهده الـعالم من
ـكي أبـوابه أمـام زوار مـسـجد ذي قـبل فهـل من أحـد كان يـتـوقع أن يـقـفل احلـرم ا

بيت الله احلرام! 
عـظم يتهـامسـون ويوقنـون بالالشـعور بأن هـذه الفـاجعة واجلـائحـة الفظـيعة فنجـد ا
شاعـر هذا الوبـاء أتى لنسـتيقظ هي وباء لغـسل الذنوب هـذا الوباء أتى لـتحـريك ا
من غـفـلـتـنا هـذا الـوبـاء أتى ألن الـله اشـتـاق لـسـمـاع أصـواتـنـا لـنـتـذلل أمـام عظـيم
قـدرته لـنـعبـده حق عـبـادته لـنـنـاجـيه لـيـرفع الـبالء ورمـضـان جـاء بـتـوقـيـته لـتتـأجج
الـقـلـوب ولـتـنــصب لـبـاريـهـا لـتـدعـوه وتــسـأله الـصـفح اجلـمـيـل ونـسـتـغـفـره بـالـسـر

سلم جميعها مساجد واألباء أئِمّة. والعالنية لتصبح بيوت ا
واقع اإللـكترونيـة نراها معـلقات من االدعيةِ أينما نـتصفح من مواقع وبـرامج عبر ا
هكـذا الـله يريـدنـا يريـد أن يـرى معـدن اإلسالم احلق بـهـواجسـنـا ولنـتـوب إليه من

تذبذب خواطرنا ومن تيهِ غفلتنا الله يشتاق لعبده األواب يقول الله تعالى:
(وآخرون اعترفوا بـذنوبهم خلـطوا عمالً صاحلاً وآخـرَ سيئاً عسى

الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم). 
لنجعـلها توبـة مستقـبلية ونـستغفـر عما مضى لـعلها تـكون ريحاً
تـلـفـحـنـا وتـوجـهـنـا لـلـصـواب.. جـعـلـنـا الـله وإيـاكم من الـتـائـبـ

.. األواب

مـديـر عـام دائـرة الـتـحـريـات والـتـنـقـيـبـات الـعـراقيـة اعـلن
دراء اآلثـار العرب الذي حضـوره االجتمـاع االستثـنائي 
ـنظمة الـعربيـة للتربـية والثقـافة والعلـوم (ألكسو) اقامتة ا
عالم التاريخية عبر دائرة تـلفزيونية مغلقة حـول (حماية ا

تاحف) في ظل جائحة كورونا. واقع االثرية وا وا

قال تـعـالى (ومَا يُـكَـذِّبُ بِهِ إال كُلُّ مُـعْتَـدٍ أثِـيم)  فمـا الـفرق
عتدي واألثيم? ب ا
عتدي : في أفعاله ا

األثيم :  في أقواله وفي كسبه
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رمضان -1451 والذي يتوقع أن
يحل في 5 كـانـون الـثاني 2030

وعدته ستكون 30 يومًا).   
كــمــا ســتـــشـــهــد الــســنــة ذاتــهــا
سنـد شهر رمضان مرة بحسب ا
أخـرى وذلك في 26 كــانـون أول
سـلـمون خاللـها 2030 لــصـوم ا
ســتـــة أيــام من رمــضــان 1452-
ويـتـمـون عـدة الـشـهـر في الـسـنة

التالـة 2031.
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ــنـاخ كــشف أسـتــاذ ا
بجامعة القصـم السعودية
ـسـلـمـن ــسـنـد بــأن (ا عــبـدالـله ا
سـصومون 36 يومـاً من رمضان
فـي عـــــــــــــام 2030م حـــــــــــــسـب

التوقعات الفلكـة). 
ـــوقع ـــســـنـــد وفـــقـــا  وأوضـح ا
الـبـوابـة أن (عام 2030 سـيـواف
الــشـهــر الـفــضـيـل مـرتـ  األول
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اضي في وقت مـتـأخر اخلـمـيس ا
أغـنــيـة جــديـدة ثـالــثـة له بــعـنـوان
(فــولس بــروفــيت).وكــان ديالن قـد
فـــاجــأ مــتـــابــعـــيه في أواخــر آذار
بإطالق أغنية (ميردر موست فول)
ـســتـوحـاة من اغــتـيــال الـرئـيس ا
األمـريـكي الـسـابـق جـون كـيـنـيـدي
قبل خـمسـة عقـود.ولم يقدم ديالن
الـذي يـتـجـنب الـدعـاية رغـم أنه ما
يـــزال يــقـــوم بــجــوالت فـي أنــحــاء
الـعـالم أي تـفـاصـيـل بـشـأن مـوعد
تسـجيل موسـيقى األلبـوم اجلديد.
وكانت كلمات أغنية (اليك أرولينج
ـدونـة بـخط يـد ديالن قد سـتـون) ا
حـقـقت رقـما قـيـاسـيا بـلغ مـلـيوني
دوالر عــنـد بــيــعـهــا في مــزاد لـدار

سوذبي في نيويورك عام 2014.

{ بـــاريـس (أ ف ب) - ألــغـى بــول
مــاكـارتــني جـولــته الـربــيـعــيـة في
ـرافــقـة فــرنــسـا بــسـبـب الـقــيــود ا
لـوبــاء كـوفـيـد- 19مـشـددا عـلى أن
(رفــاه اجلـــمــيع وسالمـــتــهم هــمــا
األولـــويــة) وألـــغـى عـــضـــو فـــرقــة
"بيتلز" السـابق تاليا حفالت كانت
مقـررة في أيار ومطـلع حزيران في
مـــدن فــرنـــســيـــة عــدة.وأوضح في
بــيــان (فـرقــتي وأنــا آســفــون جـدا
لــتـــعــذر وجــودنــا مــعــكم إال أنــهــا
مرحلة غير مسبوقة ورفاه اجلميع
وسالمتـهم همـا األولوية. وآمل أن
تـكونـوا جـمـيـعـكم بخـيـر بـانـتـظار
ـسـتـقبـل). وقالت أيـام أفـضل في ا
أوســــــــــاطه إنــــــــــهـــــــــا) درسـت كل
االحـتمـاالت إليجـاد مـواعيـد بديـلة

إال أن األمـــر مـــســـتـــحــيـل بــســـبب
التـزامات بول الـكثيـرة(وسيعوض
سعر بـطاقات هذه اجلـولة اعتبارا

من 12 أيار 2020.
ــغــني من جـــهــة اخـــرى  يــطــلـق ا
وكـــاتب األغـــاني األمـــريــكـي بــوب
ـقبل أول ألـبـوماته ديالن الـشهـر ا
في ثــمـــانــيـــة أعــوام بـــعــد طـــفــرة
إبداعية للرجل الذي يعد أحد أكثر
كـــــتـــــاب األغـــــانـي تـــــأثـــــيـــــرا في
الـعـالم.وذكــر بـيـان مـقــتـضب عـلى
ـوقع الــرسـمي لـديالن :أن ألـبـوم ا
(رف آنـد راودي ويـز) سـيـطرح في

 19حـــــزيـــــران.
وجــــــاء اإلعالن
فـي أعــــــــقـــــــاب
إطــــالق ديــــالن
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واضـافت (أنـا دخـلت سـاحـة الـتـحـرير
ـتـظـاهـرين األبـطـال مـنذ والـتـحـقت بـا
يـــوم 2019/10/28 وكـــــنت أتــــمــــنى

الشهادة في ساحة العز والبطولة).
الفــتـة (عـنـدمـا انــقـطـعت عـدة أيـام عن
ســاحـة الــتــحـريــر في بــدايـة أنــتــشـار
فيروس كورونا وبدء حضر التجوال 
عتصمون  إفتقدوني وبدأوا زمالئي ا
يسألون عني وبعضهم أخذ يتصل بي
ـوبــايل لـكي يــطـمــئـنــوا عـلي  عـبــر ا
ـــبـــادرتي بـــخـــيـــاطــة فـــأخـــبـــرتــهـم 
الكمامـات  هذا اخلبر أفـرحهم وقالوا
نـحن نـسـانـدك). مؤكـدة (بـعـد مـفـاجأة
كادر قناة الشرقية الذي حضر لبيتي 
وتــكـلـيـفـهم ألحــدى بـنـاتي ان تـقـلـدني
الي ـبـلغ ا ـثالـيـة مع ا ـرأة ا بـقالدة ا
ي  كـانـت فـرحـة التـوصف لـي بـتـكـر
ــيــز وهـو عـلـى مـا بــذلــته من جــهـد 
عتصم تظاهرين وا خدمة اعزائي ا
في التحرير  وبعـدها جلوئي خلياطة

الكمامات وتوزيعها).
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تــــــــواصـل قــــــــنـــــــاة
(الــشــرقـيــة) بـايــعـاز
من رئـيس مــجـمـوعـة

ـسـتـقل األسـتـاذ سـعـد الـبزاز اإلعالم ا
تـكـر كل امـرأة عـراقـيـة قـامت بـعـمل
تطوعي واستثنائي في خدمة االخرين
سرة وعانت من اجل توفير السالم وا
رأة في مـحيـطهـا االجتـماعي بـقالدة ا

ثالية مع مبلغ مالي, ا
عــرفـانـا بــدورهـا الـســامي واالنـسـاني
حيث تـضاعـفت جهـودها فـي الظروف
ر ـادية الـتي  الـصحـيـة والضـائقـة ا
بـهـا الـعـراق.ونالت الـسـيـدة أم مـحـمد
رأة من أهالي العاصـمة بغداد قالدة ا
ــتــمــيــز ــثــالــيــة عــرفــانــاً لــدورهــا ا ا
ـسـتـمـر في سـاحة بـحـضـورهـا ا
الــتــحــريــر  كـــانت تــطــبخ
وتـــــــقـــــــدم الـــــــطـــــــعــــــام
لـلمـتـظاهـرين وتـغسل
مالبـــســهـم  فــضالً
عن تـــــوزيــــعـــــهــــا
السالت الغـذائية
عـــــــــلـى األســــــــر
ـــــتـــــعـــــفـــــفــــة ا

واأليتام في الـعاصمـة  في أيام حضر
الــتــجــوال بــســبب إنــتــشــار فــايـروس

كورونا .
قالت السيدة أم محمد لـ( الزمان ) يوم
ــهـــا من قــبل االحـــتــفــاء بـــهــا وتـــكــر
ي بــالــقالدة (الــشــرقـــيــة) : (ان تــكـــر
الـذهــبـيـة حــافـز مـشــجع لي  لــلـمـضي
بـــــتــــواصــــلي مع اخـــــوتي وأبــــنــــائي
ـتـظــاهـرين  من خالل طـهي الـطـعـام ا
ه لـهم  وكـذلك غـسل مالبـسهم وتـقـد

يومياً دون ملل).
وبــيــنت أم مـــحــمــد: (أنــا مــوظــفــة في
ــعـــادن  وكــذلك وزارة الــصـــنــاعـــة وا
ناشطة من خالل حـضوري بعد دوامي
لساحة التحريـر  احضر هناك لغرض
ــعـــتــصــمــ ــتــظـــاهــرين وا خـــدمــة ا

الغيارى) . 
مـشــيـرة (عــنـد فــرض حـظــر الـتــجـوال
بـسبب أنـتـشار وبـاء كـورونا وحـجـرنا
مـــنـــزلــيـــاً قـــررت أن أمــارس خـــيـــاطــة
الـكـمامـات وتـوزيـعهـا لـلـقوات األمـنـية

وللـمتـظـاهرين  عـلى الرغم من أني ال
أعــرف اخلـيــاطــة) مــشــيــرة الى انــهـا
قـررت أن تـتـعـلـم مـهـنـة اخلـيـاطـة عـبر
مـواقع الكـترونـية مـتخـصصة بـتعـليم
اخليـاطة  وبالـفعل الـتجأت أم مـحمد
ألخــتـهـا واسـتـعـارت مـاكـنـة اخلـيـاطـة
مـــنــهـــا  وقـــامـت بـــشـــراء الـــقـــمــاش
ـســتـلــزمــات األخـرى الــتي تــصـنع وا
امـا مـبــالغ الـشـراء مـنـهــا الـكـمــامـات 
واد فـكانت تـدفعـها من راتـبها لهـذه ا
الـــــشـــــهـــــري  وايـــــضـــــاً مـن بـــــعض
ـادية التي حتصـل عليها ساعدات ا ا

يسورين . من الناس ا
موضحة (عملية خياطة الكمامات كان
يساعدني فـيها أبنـائي وبناتي وأبناء
اخـتـي أيـضــاً  يــومـيــاً نــنــتج أعـدادا
ككثيرة من الكمامات ونقوم بتوزيعها
ـــنـــتـــشــرة ـــفـــارز األمـــنـــيـــة ا عـــلى ا
بـــالــعـــاصــمــة  وكـــذلك نــوزع مـــنــهــا
ـــعـــتـــصــمـــ فـي ســـاحــة لـــزمـالئي ا

التحرير) . ثالية رأة ا ابنة أم محمد تقلّدها قالدة ا

وقــالت احـدى بـنـاتــهـا لـ(الـزمـان): أمي
دومـآ عـيـونـهـا عـلى الـفـقـراء واأليـتام 
ـالي الـذي تـسـلـمـته من ـبـلغ ا وحـتى ا
قناة الشرقية أوصتني بأن نوزع قسمًا
كـــثــيـــراً مــنـــة لــعـــدد من أســـر األيــتــام
ـعتصم تعـفف ولبـعض نفقات ا وا

في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد) .
من جانـبه قال أبـو محـمد زوج الـسيدة
ـكرمـة أم مـحمـد : (أنا نـسـيت مرضي ا
الــذي أعــاني مــنه من فــرحــتي وفــرحـة
أســرتي بـتـكـر قـنــاة الـشـرقـيـة وعـلى
رأسـهـا األســتـاذ الـكــبـيـر ســعـد الـبـزاز
الي) .وب بـلغ ا لزوجـتي بالـقالدة وا
ابو محـمد : التـكر هذا أصـبح حافزاً
كــبـــيــراً لــزوجـــتي وجلــمـــيع األمــهــات

ثاليات الالتي كرمتهن الشرقية). ا
ــــرأة وضـم كـــــادر عـــــمل بـــــرنـــــامـج (ا
ثالية)ف ي هذه احللقة :األعداد: عمر ا
التـقد : تامـيال سنان تـصوير: هادي
األخراج: عبد الوهاب معد أحمد عجاج

تابعة: سعدون اجلابري. و ا

نزل وخارجه ام محمد في لقطات مختلفة خالل عملها في ا
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سـيـعـمل الـوضع الـصامـت علـى كتم
صوت التنبيه ولكـنه سيبقيه مرئياً
في اإلشـــعـــارات. هي مـــيــزة رائـــعــة
وجديدة نسـبياً تأخذ طـريقها ببطء
إلى العديد من األجهزة وتعمل على
نـسخ الـنص تــلـقـائـيـاً في الـوسـائط

قيد التشغيل على هاتفك.
كنك استخدامها مع الفيديوهات و
ومـــــقــــاطـع الــــبـــــودكـــــاست (الـــــبث
الصوتي) والـرسائل الصـوتية ومع
ــقــاطع الــتي تـســجّــلــهـا بــنــفـسك. ا
يـزة يجب أن يعمل ولتستـفيد من ا
هاتفك بنـظام أندرويد 10 ولتشغيل
Live Captio أو الــتــحــقق من دعم
هاتـفك لـها افـتح اإلعـدادات وابحث

.Live Caption عن
ـفــضـلـة في ـزايــا ا تــتـمـثل إحــدى ا
نـظــام أنـدرويــد في إمـكـانــيـة وجـود
تـطـبــيـقـ عـلى الــشـاشـة في الـوقت
ـيزة نـفـسه. ولـلـحـصـول عـلى هـذه ا

ــعـروفــة بــاسم الـشــاشــة مـتــعـددة ا
كن النقر split-screen) ? ) هام ا
على أيقونة التبديل ب التطبيقات
ثم النـقر مـطوالً عـلى التـطبـيق الذي
تود إظـهـاره في الـشاشـة ثم اسـحبه
إلى أعلى الشـاشة وعـندها سـيحتل
التطبـيق النصف العـلوي من شاشة
جهازك ويـبقى اجلزء الـسفلي مـنها
لـلــتــبــديل بــ الــتــطــبــيــقـات عــلى
افــتـراض أن هــاتـفك في الــوضـعــيـة
الــعـمــوديــة واضـغط حــيــنـهــا عـلى
الــتـــطـــبـــيق الـــثـــاني الـــذي تــود أن
تــضـيــفه إلى الـشــاشـة وســتـرى أن
لــديـك تــطـــبـــيـــقــ عـــلى الـــشـــاشــة
نـفـسـهـا.من جـهـة اخـرى الـكـثـيـر من
الــنــصـائـح اخلـاصــة بــتــسـريع أداء
الــهــاتف مــوجــودة عــلى اإلنــتــرنت
بينما الـذي يعمل منهـا في احلقيقة
قـلــيل.  مـوقع ”زد دي نت ”الـتــقـني
وضـع بـــعـض الـــنـــصــــائح لــــكل من
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{ مـونـتـريـال (أ ف ب) - أعلـنت
شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية
مالحقة شاب في التاسعة عشرة
بـتـهمـة قـيـادة الـسيـارة بـطـريـقة
خــطـــيــرة بــســرعــة "ال تُــصــدّق"
بــلـــغت  308كـــيــلـــومـــتــرات في

الساعة.
وقـال الــرقـيب كــيـري شــمـيـد في
مقطع مصور نشره عبر "تويتر":
"هـــذا أســـوأ جتـــاوز لـــلـــســـرعــة

سمعت عنه".
وكـــان الـــســـائق يـــقـــود ســـيــارة
"مـرسـيـدس" عـائـدة لوالـده وإلى
جـانــبه شـاب من الــعـمــر نـفـسه.
وقــــد عـــلّـــقت رخـــصـــة الـــســـوق
اخلــــــاصــــــة به عــــــلـى الــــــفـــــور

وصودرت السيارة ٧ أيام.
ووجـهت إلـيه كـذلك تـهـمـة قـيادة
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السـيارة بـطريـقة خـطيرة. ووقع
احلــــادث في وقت مــــتــــأخـــر من
ــاضي جــنـوب مــســاء الـســبت ا
غـــرب تــــورنـــتـــو عـــلى جـــزء من
طريق سريع حُـددت فيه الـسرعة
ــئــة كـيــلــومــتـر في الــقــصـوى 

الساعة.
وذكـــر الـــرقـــيـب شـــمـــيـــد: "كـــان
بـاإلمــكـان حـصــول حـادث مـروع
(...) فـــالــطــريـق الــســـريع كــوين
إليـزابـيث ليس مـضـمار سـباق"
مـضــيـفــا أن سـائـقي الــسـيـارات
اآلخـــرين الـــذين شـــهـــدوا مــرور
ـسرعة أطلـقوا العنان السيارة ا
ألبواقـهم معـبّـرين عن ارتيـاحهم

عندما رأوا أن الشرطة أوقفته.
وقـد أفــرج عن الـشــاب بـانــتـظـار

محاكمته.
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مستخدمي أيفون وأندرويد لتسريع
أداء هواتفهم.
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بالنـسبـة لهواتف آيـفون الـتي تعمل
بـخــاصـيـة Face ID عـلــيك تـفــعـيل
خـــاصــــيـــة  AssistiveTouchأوال
وهـي عــبـــارة عن قــائـــمــة صـــغــيــرة
كنك حتريكها ظاهرة على الشاشة 
في أي زاويــة وتــتــضــمن الــقــائــمـة
بـعض أكـثـر األمـور اسـتـخـداما مـثل
التـقـاط صور لـلـشاشـة أو الـوصول
لإلعدادات بكـبسة زر بـاإلضافة إلى

Home. زر افتراضي للـ
Assistive- كنك تفعيل خاصية و
 Touchمـن خـالل الــــــــثـالث طـــــــرق

التالية:
Settings > General > اضـــــــغط
Accessibility > Touch > As-
As ثم اضــغط عـلى sistiveTouch

 sistive Touchلتفعيلها.
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fatihabdulsalam@hotmail.com

التـعلـيم عن بُعـد  وعبـر شبـكة االنـترنت هـو إحدى ثـمرات
التـجربـة الصـعبـة في أزمة فـيروس كـورونا . وقـد وجدتـها
الدول الـعربـية جـديـدة بشـكل كامل عـلى الـنظـام التـعلـيمي
ــتــداول. في حــ انــهــا في الــدول االوروبــيــة والــواليـات ا
تحدة موجودة ومصاحبة للتعليم العادي بنسب متفاوتة ا

ارسته االن . ّا جتري  وبال شك على نحو أقل 
 اليـوم بات استـحقـاق التـعامل مع الـتقـنيـات احلديـثة أمراً
واجـبـاً مـن خالل أجـهـزة الــكـومـبــيـوتـر وتــفـرعـاتــهـا وعـبـر
حسابـات البـريد االلكـتروني إذ يـجب أن يكون لـكل تلـميذ
حساب الـكتـروني مرتـبط باسم مدرسـته أو جامـعته يـتلقى
من خالله الواجبات والتعـليمات واحملاضرات . فضال عن
امـكــانـيــة الـتــوسع في مــجـال الــتـعــلـيم الــعـالي  وتــرسـيخ
اجسـتير نـاقشة رسـائل جامـعية لـلدكتـوراه وا عطـيات  ا
ا بـعـده ايضـا عبـر ما عبـر االثيـر ليـس في هذا الـزمن وا

ناقش اخلارجي . متحن او ا يسمى ا
 بعد انتهاء هذه االزمة  سيكون التعليم في جميع مراحله
الدراسـيـة امام أفـق جديـد البـد من التـعـامل مع مـا افرزته
التجربـة من ايجابيـات وسلبيات . وازاء ذلـك سنحتاج الى
نـاقشـة الظـاهرة الـتـعلـيمـية اجلـديدة عقـد مؤتـمرات عـامـة 
ونبـحث في نواقـصهـا السيـما في مـجال االمـتحانـات مثال

وقضية االشراف التربوي وسواها .
  إنّ النقـلة نـوعية فـعالً إذ يعـتمد الـتعـليم في بـلداننـا منذ
لـخصـات ومـستـلّـات الكـتب والـتقـارير عقـود طـويلـة علـى ا
اخملتـصرة التـي حتفظ غـالباً مـن دون أن تتوافـر على روح
ـنـاهج الـبـحث الـتي هي أسـاس الـتـقـدم الـعـلـمي وتـطـوير ا

الدراسية  واالرتقاء بها .
ـــقــابـل  يــجـب أن تــبـــحث احلـــكــومـــات تــوفـــيــر  لــكـن بــا
ستلزمات اجملانية واخملفضة جـدا للطلبة لكي يستطيعوا ا
االفادة من استخدام االجهزة االلكترونية احلديثة  وكذلك

سعر  تزويد خدمة االنترنت للبيوت التي فيها تالميذ . 
 البـد من قـيـام دراسـات دقـيـقـة لـتـحـديـد احلـاجـة الـفـعـلـيـة
للـمسـتلزمـات مع  ضرورة تـغيـير بـرامج واسس االشراف
ا يـتـفق مع الـتطـور ثمّ إلـزام جـميع التـربـوي والـتعـلـيـمي 
راحل الـدراسيـة بتـوافر نـسبـة بحثـية التـقل عن خـمس ا
ائة من أية مـادة دراسية.  وهناك مالحـظات ومقترحات با
ـكن أن تـضـاف الغـنـاء الـتـجربـة اجلـديـدة لـكي ال كـثـيـرة 

تذهب هباءً .
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كورونا اجلائحـة ستبقى نائـمة بغرفة الـضيوف . الضيوف
هربوا من صينية الـعوافي . العوافي أخوات . أخوات كانَ
يـضـحـكـنَ عـلى أخـوات إنَّ . إنَّ الــصـبـرَ مـفــتـاحُ الـعـراق .
ــنـوع من ــشي عـلـى عـكّــاز . عــكّـاز الــشـاعــر  الـعــراقُ 
ـديـنة ـديـنة . ا الصـرف . الـصرف الـصـحّي يـسدُّ خـشمَ ا
تدخّن احلـروف . احلـروف السـمـيـنة تـبـني جمـلـةً سمـيـنة .
سـمــيــنـة مــائــدة الـوزيــر . الــوزيـر قــلق من فــرط اخلــريـر .
اخلرير ناقـوط الفقراء . الـفقراء يـتبعهم الـغاوون . الغاوون
سلسل ينحتـون الغواية . الـغواية سلـطان . سلطان مـات 
الضـحـيـة . الضـحـيـة فـيهـا تـفـيدة وصـالح . صالح حسن
يـحب زهـرة الـتـولـيب . الـتـولـيب تـسـكـر بـساحـة األنـدلس .
األنـدلس فـيـهـا غـرنـاطـة . غـرنـاطـة سـيـنـما مـاتـت بـبـغداد .
بغـداد شربتْ كلَّ دمي . دمي تـقـسّمَ ب الـقبـائل . القـبائل
تكره فـيثـاغورس . فيـثاغـورس فيلـسوف من أهل الـيونان .
اليونان قريبة من باب الطليان . الطليان في ع اجلائحة .
اجلائـحـة سـتـخـيم عـنـد بـاب اخلريف . اخلـريف أجـمل من
الربيع . الربـيع اغنية فريـد األطرش . األطرش في اجمللس
أم . أم الصندوق سرق عشاء العائلة . العائلة نامت .
نامت قلـوب النـاس ما نامَ قـلبي . قـلبي عـلى وطني . وطني
شـيّبَ رأسي . رأسي يـوجـعنـي اللـيـلـة . الـلـيـلـة تـدور حول
الــدرويش . الـــدرويش يُــدَوزنُ الـــذكــريــات بـــ الــرصــافــةِ
ـطـر قـنـابل غـاز . غـاز كـثـيـر بـخـيـمـة واجلـسـرِ . اجلـسـر 
اجلندي . اجلندي بالَ عـلى راء احلرب . احلربُ أكلت كبدَ
أُمي . أمي اسمهـا بهـيّة . بهـية حتب النـعي . النـعي يجمّلُ
وجهَ الـتــابـوت . الــتــابـوت ديــنـار الــدفّـان . الــدفـان يــغـسل
األكفان . األكفان تخـلو من اجليوب . اجليـوب تغنّي يا ليل
. لـيل الـدرويش صـباح . صـبـاح مـسـوّر بـعـطـسـة نـعـناع .
نعناع الصبا خـير من ياسم الغياب
. الغيـاب في قلب الـشاعر . الـشاعر
يـنــتفُ زغبَ الــقـصــيـدة . الــقـصــيـدة
ـزاد يـنـشر ـزاد . ا تنـبحُ فـوق دكّـة ا

وجوهَ األصدقاء …
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

القاهرة -الزمان 
كـشـفت الـفـنـانـة األردنـيـة صـبا
مـبــارك أنـهــا تـســتـعــد لـدخـول
احلجر الصحي للمرة الثانية.
صــبــا كـتــبت عــلى حــســابــهـا
اخلـاص عــلى مــوقع (تــويــتـر)
بــقــولــهــا: (احلــمــد لــله حــمــدا
كـــثــيـــرا.. قـــريــبـــا وخالل أيــام
بــنـرجع لألردن و بـتــبـدأ رحـلـة
.. بعد احلجـر التـانية 17 يومـاً
احلــجـر في دولــة اإلمـارات… و
بــعـد كل هـدول حــجـر ذاتي في
ـــــــنــــــزل 14 يـــــــوم كـــــــمــــــان ا
#خـــلــيك_بــالـــبــيـت). يــذكــر أن
الـفـنـانـة االردنـيـة صـبـا مـبـارك
ـوسم الـرمـضاني تـشـارك في ا
ــــســـلـــسـل (حـــارس اجلـــبل)
والــذي تــقـــدم فــيه شــخــصــيــة
بــدويـة مـتـمـردة. صـبـا مـبـارك
قـالت في مـداخـلـة عبـر تـطـبيق
(زووم ) مع بــرنـامج (الــقـاهـرة
ــــــيس اآلن) مع اإلعـالمــــــيـــــــة 
ـبث عبر فـضائية احلديدي وا
ــســلـسل الــعــربـيــة احلــدث: (ا
بــدوي تـاريـخي  يـحـكي حـقـبـة
مــــعــــيــــنــــة وقـــدمـت  فــــيه كل
احلـــاجــات إلـــلي بــحـــبــهــا زي
ركـوب اخلـيل واستـخـدام كـافة
األلعاب كنت عاملة فيها  أحمد

السقا).
وأضـافت: (الــعـمل يـأتي ضـمن
مـــنــــظـــومــــة عـــمل حتــــكي عن
اجملتـمع الذكوري الـذي يهمش
ـرأة  خاصـة اجملـتمـعات دور ا
الـبـدويــة  والـتي يـقــتـصـر دور

ـــرأة فـــيـــهـــا عـــلى انـــتـــظـــار ا
حبـيبها  وتـقدم له الطـعام لكن
ـــــاذج هــــــذا الـــــعــــــمل قــــــدم 
لــشــخـصــيــات نـســائــيـة قــويـة
وكــبـيــرة لــديـهــا حــكـمــة وقـوة
وتـقـرر مـصـيرهـا ولـديـهـا قدرة

على التعامل مع احلياة).
وعن صـعوبـة الـلهـجـة البـدوية
قــــالـت: (لـــيـس جــــديـــد قــــدمت
ـــاثــلـــة ألني أعـــشق أعـــمـــاال 
الصحراء وبعض منها كان من
إنـتــاجي اخلــاص  فــأنــا بـحب
أجــواء الــصــحــراء  والــســيف
واخلــيــول) مــؤكــدة أن الــعــمل
الـــبــدوي اجلـــديــد يــأتـي بــعــد
ــدة أربع أو غـــيــاب اســـتـــمـــر 
خــــمس ســــنــــوات  وقـــررت أن
تكون باكورة عودتها عمل فني
بــدوي  يـنــتــصـر لــلــمـرأة وأنه
يــضم نـخـبـة كـبـيـرة من فـنـاني
الــــعـــــرب. كــــمـــــا حتـــــدثت عن
صـعــوبـة الــعــمل مـوضــحـة أن
صــعـوبـة الـتـصـويـر  كـانت في
ظل جــائـــحــة كــورونــا بــســبب
اإلجـــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة
واســــتــــخـــــدام الــــكـــــمــــامــــات
والـقـفـازات قـائـلـة: (أكـتـر نـاس
مـظـلــومـة في جـائــحـة كـورونـا
هما الفنـان وكوادر التصوير
ألنـــنـــا نـــحـــرص عــلـى  وجــود
تبـاعد اجتـماعي رغم  صـعوبة
ذلك أثــنـــاء الــتــصــويــر ولــكن
الـتصـوير في مـحمـية طـبيـعية
وفي الهواء الطـلق  ساعد على

إجناز العمل).

{ ناكـوندي  –وكاالت - وجـهت
وزارة الصـحة في زامبـيا الـشكر
لـــعـــدد من عـــامالت اجلـــنس في
الـــبالد بـــســـبب تـــعــاونـــهن مع
ــصـابـ الــسـلـطــات في تــتـبع ا
بــوبـاء كــورونـا فـي الـبالد بــعـد
ارتــــفـــاع أعـــداد اإلصــــابـــات في
مديـنة نـاكونـدي احلدوديـة.وقال
وزير الـصحـة الـزامبي شـيتـالو
شيلوفيا إن (76 إصابة من ب
اإلصـابـات ال85 اجلـديــدة الـتي
سُـجـلت بـالـفـايـروس كـانت بـ
ســائــقي الــشــاحــنــات وعــامالت
اجلــنس مــضــيــفــا أن (عــامالت
اجلـنس أظـهـروا تـعـاونـا كـبـيـرا
ـعـلـومـات لـتتـبع في تـقـد كل ا
حاالت اإلصـابة).وأعـلنت زامـبيا
267 إصـابـة بـالـفـايـروس حـتى
اآلن بـــيـــنـــهــا 7 وفـــيـــات.وكــان
الرئيس إدغـار لونغـو قد أعلن
ــاضي إعـــادة فــتح األســبـــوع ا
ـــطــــاعم والــــكــــازيـــنــــوهـــات ا
والصـاالت الريـاضيـة بعـد نحو
شـــهـــر من اإلغـالق .وقـــال وزيــر
الــصـــحــة الـــزامــبي شـــيــتـــالــو
شـــيــــلــــوفـــيــــا إن (الــــوضع في
ناكوندي سيء للغاية والرئيس
يـــشـــعـــر بــالـــقـــلق ولـــذا أصــدر
أوامــره بــإغالق احلــدود بــشــكل
مؤقت).  ودائما ما تكون شوارع
مـــديـــنـــة نـــاكـــونـــدي مـــكـــتـــظــة
بالـشاحـنات الـقادمـة إلى زامبـيا
من تـنــزانـيـا أو الـعــكس.ويُـنـظـر
إلى ســائــقي الـشــاحــنـات كــأحـد
أكــثـر الــفـئـات عــرضـةً لـإلصـابـة
بـعـدوى فــيـروس كـورونـا ألنـهم
يــتــوقـــفــون في عــدة مــدن عــلى
الــــطــــريق أثــــنــــاء رحالت نــــقل
الـبضـائع ويـسـتـفيـد كُـثـر مـنهم

من خدمات عامالت اجلنس.
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جلون رانـدولف لكن سـتيـلر أخذ
الدور بعـد ظهور األول في حـلقة

واحدة.
وقــال ســتــيــلــر "لن أنــسى كــيف
ــمــثــلــون فـي الــيـوم أحــاط بي ا

أكثـر من فـيـلم كومـيـدي"زوالندر"
و "زوالنـــدر  "2و "هــــارت بــــريك
كـــيــد". وشــارك فـي فــيــلـم "هــيــر
سبـراي" األصـلى عام  1988وفي
ـوســيـقـيـة ـســرحـيـة ا نـســخـة ا

ـأخـوذة عن الـفـيلـم عام ا
2007. لـــــــعـب جـــــــيــــــري
ســـتـــيــلـــر مع زوجـــته آن
مـــيـــرا أدورا مـــشـــتـــركــة
وســيــتــذكـره الــكــثــيـرون
بــــــســـــبب دوره كـــــوالـــــد
جيـسون ألـكزانـدر  وهو
دة  6سنوات. دور لعبه 
وكـــان قــد رشح جلـــائــزة
ي" عـــام "بـــرا تــــا إ
1997 عـن دور "فــــــــــرانـك
ـشاكس عام كوستـانزا" ا

.1997
وكـــــان الــــــدور قـــــد أوكل
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ـمـثل الـكـومـيـدي جـيـري تـوفي ا
ـشــهـور بــتـأديـته دور ســتـيـلــر ا
والــــد جـــورج كــــوســـتــــانـــزا في
مسـلسل(سـاينفـلد) الـتلـفزيوني

مثل بن. حسب ما أكد جنله ا
وقال بن في تـغـريدة عـلى تويـتر
"يـحـزنــني أن أخـبـركم أن والـدي
قد رحل وكانت وفـاته طبيـعية"
ووصف والــده بـــأنه "أب عــظــيم

وزوج متفان".
وكان ستيلر قد ولد في نيويورك
عام 1927 وقـضى عــدة سـنـوات
في فرقـة كومـيديـة مع زوجته آن

ميرا التي رحلت عام 2015.
وكــــان مـن بــــ أدواره األخــــرى
دور "آرثـر سـبـونـر" في مـسـلـسل

لكات". "ملك ا
وظــهــر ســتـيــلــر مع ابــنه بن في

األول لــلـتـصــويـر لــيـتــمـنـوا لي
الـــنــجـــاح. كــانـــوا يــقـــدمــون لي
احلـمــايـة والـتـشــجـيع. مـنـذ ذلك
الـيوم عـشت أفـضل أيـام حـياتي

كممثل".
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{ غواداالخارا (أ ف ب) - أعلن مكتب
ـدّعي في واليـة خـاليـسـكـو األحد أنّه ا
ّ اكــتــشــاف رفـات  25شــخــصًــا عـلى
األقـلّ في مــــــقــــــبـــــرة ســــــرّيــــــة قـــــرب

كسيك. غواداالخارا في غرب ا
وقــال في بـيــان إنّ عـمــلـيّــات تـفــتـيش
استخراج ـقبـرة أتاحت ” أُجريت في ا
رفات 25 شــخـصًـا مـجـهـولي الـهـوّيـة
إضافـة إلى خمس حـقائب نـفترض أنّ
فيها على األرجح بقايا بشريّة أخرى..
وروى سـكّـان أنّ كـلـبًا عـثـر عـلى عـظام
داخـل مـزرعـة مـهـجــورة في حيّ فـقـيـر
ــــنــــطـــقــــة إل ســــالــــتـــو بــــجــــنـــوب
كسيك. غواداالخارا ثاني أكبر مدن ا
ـسـاعـدة رجـال إطـفاء وفـريق كالب و
مـــدرّبــة بــدأت أعــمـــال االســتــكــشــاف
اخلـميس وسـتتـواصل في قـابل األيام
وذلـك حـتى يـتـأكــد احملـقـقـون من عـدم
زرعة على ما وجود أدلة جديدة في ا
دّعي. وعُـثر عـلى نحو أوضح مكـتب ا
115 جـــثـــة داخل حـــوالى 10 مـــقـــابـــر
ســرّيــة مــنـــذ بــدايــة الـــعــام في واليــة
ّ اكـتـشـاف معـظـمـها في خـالـيـسـكو 

ضواحي غواداالخارا.
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أظـهـر مرضى كـانـوا يـتـنـاولون دواءً
ــعــدة وأصــيــبــوا شــائــعــاً حلــرقــة ا
بفـيروس كـورونا عالمـات تعافٍ من
ــصــابــ »كــوفـــيــد  «19مــقـــارنــة 
آخــرين.  ومن غــيــر الــواضـح مـا إذا
ـرضى مـرتـبـطـاً بـدواء كـان حتـسّن ا
ـعدة أم »فامـوتيدين «لعالج حـرقة ا
أنـهــا مـجــرد مـصـادفــة وفق مـا ذكـر
موقع شـبـكة »سي.إن.إن «األمريكي
ـنــشـور في مـوقع نـقالً عن الــبـحث ا
ــــــــتــــــــخـــــــــصـص في  «Medrxiv»ا

الدراسات واألبحاث الطبية.
وصرّح د. جوزيف كونيـغليارو أحد
مـؤلـفي الـورقــة الـبـحـثـيـة والـطـبـيب
لــدى شــركـة نــورثــويل هــيـلـث الـتي
تـديـر  23مـســتـشــفى في نــيـويـورك:
»بــنــاءً عــلى مــا تــعــلــمــنـاه فـي هـذه
الـدراسـة إنه أمـر مـشـجع ?«مـشـيراً
إلى أنه اقــتــنع بــاالرتــبــاط بــ هـذا
الــــدواء والــــتــــعــــافـي من فــــيــــروس

كورونا.
ويـــوجـــد دواء »فـــامــــوتـــيـــدين «في
الـسـوق مـنـذ مـا يـقـرب من  40عـاماً
وهـــــو مـــــكـــــون نـــــشط فـي أقــــراص

عدة.  »بيبسيد «لعالج حرقة ا
ومن ب  1536مـــريــضــاً شــمـــلــتــهم
الـدراسـة ولم يتـنـاولـوا فـامـوتـيدين

ــئـة «إمـا فـإن  332مـنــهم  22»في ا
تـــوفـــوا أو وضــــعـــوا عـــلـى جـــهـــاز
الــتــنــفس الــصــنــاعي ومـن بـ 84
مريضاً كـانوا يتناولـون فاموتيدين
ــــئـــة «تــــوفـــوا أو فـــإن  10» 8في ا
وضـــعـــوا عــــلى جــــهـــاز الـــتــــنـــفس
الصـناعي. وأعـلنت شـركة أدوية في
بنـغالديش أنـها أنـتـجت أول نسـخة
غـيـر مـحـمـيـة بـعالمـة جتـاريـة لدواء
ضاد للـفيروسات ديسـيفير ”ا ”ر
الــذي يــتم اخــتـبــاره حــالــيــا كـعالج
ــرض كــوفــيــد- ?19وهـو مــحــتــمل 
مـــرض قــــد يـــؤدي لــــلـــوفــــاة جـــراء
ستجد. اإلصابة بفيروس كورونا ا
وقـال سـيـمـ حـسـ رئـيس شـركة
إسكايف فارماسيـوتكالز بنجالديش
لـيــمـتـد لـلـعـقـاقــيـر الـدوائـيـة الـيـوم
اجلمـعة إنـنا ”جنحـنا في اسـتكـمال
كـل اخلـــــــطـــــــوات لـــــــتـــــــصـــــــنـــــــيع
ـديسـيـفـير ?”متـحـدثـا عن إنـتاج ر
الـعـقـار الــذي تـقـوم بـإنـتـاجه شـركـة
جـيلـيـاد سايـنس األمـريكـيـة لألدوية

وتتمتع ببراءة اختراعه.
يأتي اإلعـالن في وقت تتـفـاوض فيه
شـركـة جيـلـيـاد مع شـركـات تـصـنيع
أدويـة في الــهـنـد وبـاكــسـتـان بـشـأن
ديـسـيفـير لـلدول الـنامـية. إنتـاج ر
وقـال مديـر تـسويـق شركـة إسـكايف

مـجاهـد الـدين إسالم لـوكالـة األنـباء
ـيـفـيـر وهـو ـانـيـة (د.ب.أ) إن ر األ
ـديسـيفـير االسم التـجـاري لعـقار ر
الــذي تــصــنــعـه الــشــركــة ســيــكـون
سـتشـفيات متـاحا لالسـتخـدام في ا
”في غــضــون أيـام قــلــيــلـة ”بــعـد أن
يحصل على مـوافقة اجلهـة الرقابية
بــالـبـالد. وإسـكــايف هـي واحـدة من
بـ ثمـاني شـركـات وافقت حـكـومة
بـــــــنــــــجـالديش عـــــــلـى أن تــــــنـــــــتج
ـديـسـيــفـيـر بـعـد أن وافـقت إدارة ر
األغــذيــة واألدويــة األمــريــكــيـة عــلى
إصــدار تــرخـيص اســتــخــدام طـار
ـوجب اتـفـاقـات مـنـظـمـة لـلـدواء. و
ــيــة يــتم الــســمـاح الــتــجــارة الــعــا
لبـنجالديش بـاعتبـارها دولـة عضو
ــتـحــدة من بــ مـجــمــوعـة بــاأل ا
ـــوا بـــأن تـــنـــتج أي الـــدول األقـل 
أدوية محميـة ببراءات اختراع دون

احلصول على ترخيص.
وقــال إسالم إن الــعــلــمــاء بــدأوا في
تــطـويــر الـعــقـار في مــارس قـبل أن
يتضح أن اإلدارة األمريكية ستوافق

على إنتاج الدواء.
وقامت الشـركة بتـثبيت سـعر الدواء
عـند  5500تـاكا ( 65دوالرا) للـعـبوة
الــــزجــــاجــــيــــة الــــواحــــدة له عــــقب

مشاورات مع احلكومة.
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تُـعـتـبـر األجـهـزة الـتي تـعـمل بـنـظـام
أنـدرويـد من األوسع اسـتـعـماالً لـكن
مـسـتخـدمي هـذا الـنـوع من األجـهزة
قــد ال يــحـيــطــون بـطــبــيـعــة احلـال
يزات التـقنيـة التي حتتوي بسائـر ا
عـلـيـهـا فــإذا كـنت أحـد مـسـتـخـدمي
الهواتف التي تعـمل بنظام أندرويد
ــيـزات الـتــالـيـة فال شك أن مــعـرفـة ا

ا تذهلك. ستفيدك ور
إذا سئـمت من إشـعارات تـطبـيق ما
كنك فبحسب مـوقع (روسيا الـيوم)
أن تـخـبر هـاتـفك الـذي يـعـمل بـنـظام
أندرويد أن يـعطي تنـبيهـات صامتة
عـن طـــريق الــــضـــغط مــــطـــوالً عـــلى
الــتـنـبــيه وتـغــيـيــر اإلعـداد من خالل
تـشــغـيل األصــوات وجـعل الـتــنـبـيه
صامتاً. وسيسمح التنبيه إلشعارات
الــتــطــبــيــقــات بــتــشــغــيـل األصـوات
والـظهـور عـلى شـاشـة القـفل بـيـنـما
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