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ياه  كـشف رئيس جلنة الزراعة وا
واألهـوار في مجـلس النواب سالم
هـادي عن تـشـكيل جلـنـة حتـقيـقـية
بــشــأن فــقـدان مــئــات االطــنـان من
احلـنطة من سايلو النجف  مؤكداً
أن تـقرير اللجنة سـيصدر بعد عيد
الــــفـــطـــر فـــيـــمـــا ضــــجت مـــواقع
الـتـواصل االجتـماعـي  بالـسخـرية
مـن مـزاعم اكل الــطــيـور ألكــثـر من
 750 طـنا من احلـنطـة.وقال هادي
فـي تـصـريـح امس (شـكــلـنــا جلـنـة
حتـقـيقـية بـشأن  فـقدان  752 طـناً
مـن احلـنـطــة من ســايـلـو الــنـجف
وبـعد عـطلـة عيـد الفـطر سـنعـلمكم
بـــالــنــتــائـج الــتي ســتـــخــرج بــهــا
الـلـجـنـة) مـشـيـرا الى انه(من غـير
ـــعــقــول أن تــأكـل الــطــيــور هــذه ا
الـكمـية من احلنـطة لذلك سـنحقق
بـــــهــــذا الـــــشــــأن وســـــنـــــحــــاسب
ــقـصـرين ونــحـيـلـهم لــلـقـضـاء). ا

وكــانت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة قـد
ــاضي عن ان اعـــلــنت االســبـــوع ا
كـمية الـنقص في مادة احلـنطة في
مــخـــازن ســايــلــو الــنــجف األفــقي
تـــصـل إلى أكـــثـــر من  750 طـــنـــاً
بـقيمة تتجاوز  400 مـليون دينار.
وقـــالت دائـــرة الــتـــحـــقــيـــقــات في
الـهيئـة في بيان أن (مالكـات مكتب
حتـقـيق الـنـجف الـتي انـتـقـلت إلى
سايلو النجف األفقي بالتعاون مع
الية في دائرة الرقابة التجارية وا
وزارة الـتـجارة  تـمكـنت من ضبط
سندات اإلدخال واإلخراج اخملزني
ـادة احلـنــطـة احملـلـيـة اخلــاصـة 
درجــة أولى في مــخـازن الـســايـلـو
الــتـابع لــلـشـركــة الـعـامــة لـتـجـارة
احلـــبـــوب لـــلـــمـــدة من الـــرابع من
ايار 2019 لـغاية االول مـن نيسان
ــاضي) وأكــدت الـدائــرة (وجـود ا
نــقصٍ في مـادة احلـنـطـة بـلغ 752
طـــنــاً و 498 كـــيـــلــو غـــرامــا وأن
قــيـمـتـه الـكـلــيـة وصـلت إلى (421
مـــــلـــــيــــون و 120 الـف ديـــــنــــار)

مـوضـحة أن (الـتسـعـيرة الـرسمـية
لـــلـــطن الـــواحـــد تــبـــلغ  560 ألف
ديــنـــار).وتــابــعت إنه ( تــنــظــيم
مــــــــحـــــــضـــــــر ضــــــــبط أصــــــــولي
ـضـبـوطـات في الــعـمـلـيـة الـتي بــا
نُـــفــذَت بــنـــاءً عــلى مـــذكــرة ضــبط
قـــضــائــيــة وعــرضـه عــلى قــاضي
محكمة التحقيق اخملتصة بقضايا
الــــنـــزاهـــة في الــــنـــجف; التـــخـــاذ
اإلجـــــــراءات الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة
ـنـاسبـة).وفي السـيـاق نفـسه أكد ا
مــحــافظ الـنــجف لــؤي الـيــاسـري
فـتح حتقيق مـستقل بالـقضية وان
شــيـئـا لن يـضـيع .وقـال الـيـاسـري
فـي مؤتمـر صحـفي ان (قضـية اكل
الـطـيـور الطـنـان احلـنـطـة سـيـفـتح
بـهـا حتقـيق مـستـقل) واردف قائال
( ولـن يـضــيع شـيــئـا) . من جــهـته
شـكر النائب األول لـلمحافظ هاشم
الــكــرعــاوي مــديـر دائــرة الــرقــابـة
ـالـيـة  في احملـافـظـة الــتـجـاريـة وا
قـــائــد جـــلــيل احلــدراوي  لـ(دوره
الـكـبـيـر في ضـبط نـقـص كبـيـر في

كــمــيــات احلـنــطــة الــدرجـة األولى
الــــبـــالــــغـــة  752 طــــنــــا في أحـــد
ســـايــــلـــوات احملـــافـــظـــة  والـــتي
اسـتغـرقت مدة تـدقيـقهـا وضبـطها
إسـبـوعـاً كـامالً  في شـهـر نـيـسان
ــاضـي) .واوضح الــكـرعــاوي في ا
تـــصــريـح ان( هــذا الــكـــشف  جــاء
بـجـهـود إسـتثـنـائـية  و مـعـلـومات
دقـيقة و بدعم متـواصل من قبلنا 
اضية ألن دة ا ولم يعلن عنه في ا
الـــــــقـــــــضـــــــيــــــــة كـــــــانت قـــــــيـــــــد
الــتـحــقـيق).مــضـيـفــاً ان ( بـعـد أن
حتــقـقت دائـرة الـرقـابـة الـتـجـاريـة
ـالـيـة بـقـضـيـة الـنـقـص الـكـبـير وا
ــســـوقــة ـــحـــصــول احلـــنــطـــة ا
لــلـســايـلــو  قـامـت دائـرة الــرقـابـة
بــتـزويــد هـيــئـة الــنـزاهــة بـجــمـيع
ــــــــــعـــــــــلــــــــــومـــــــــات واألرقـــــــــام ا
الــثـبــوتـيـة).وأثــار اتـهـام الــطـيـور
بــالــتــهــام أكــثـر من  750طــنــا من
احلــنــطــة سـخــريــة واســعــة عـلى
مواقع التواصل االجتماعي  ورأى
زاعم  تأتي في عـراقيون ان هـذه ا

اطـار استغفال العراقي وعمليات
الـــفـــســـاد االداري كـــمـــا أطـــلـــقــوا
وســـــومــــا ســــاخــــرة. وقــــال احــــد
ــغـردين (في الـعــراق فـقط طـيـور ا
تــأكل مـئــات األطـنـان من احلــنـطـة
ـلـيارات! وأمـطـار تـغـرق عشـرات ا
#ســـايــلــوالــنــجف) في اشــارة الى
ــــركـــزي إعـالن ســـابـق لـــلــــبــــنك ا
الـعراقي تلف سبعة مليارات دينار
داخـل الــبــنك مـن جــراء األمــطــار .
وسـخـر آخـر قائال (نـحـتاج إلى24
مليونا و 110 آالف و 147 حمامة
لــتـأكـل هـذه الــكـمــيـة الــهـائــلـة من
احلـنـطـة). واضاف ان (مـعـنى هذا
ان احلــمـــام أعــلن الــنــفــيــر الــعــام
ــســاعــدة من حــمــام دول وطـــلب ا
الـــعـــالـم )واردف تـــغـــريـــدته عـــلى
تــــــــويــــــــتــــــــر بــــــــهــــــــاشــــــــتــــــــاغ
(#طـيـورأرجـنتـيـنيـة). وكـان رئيس
مـجلس الـوزراء السابق عـادل عبد
ـــهــدي قــد قــال في تــصــريــحــات ا
ســـابــقــة إن (اخملــدرات تــدخل إلى
الـعـراق قـادمـة من األرجـنـتـ عـبر
عـدد من الـدول). واتهم حـينـها انه
يـــحــاول الـــتــغـــطــيــة عـــلى دخــول
اخملـــدرات من إيــران. وكــتب عــمــر
ا أن احلـمـام شـهـيـته اجلـنـابـي (
مــفـتــوحـة بــسـايــلـو الــنـجف وأكل
750 طــنـا من الــقـمح خالل مـوسم
واحــد  أكـيـد األرضـة أكـلت أمـوال
الـعراق في البنـوك وخزائن الدولة
طيلة 17 سـنة وال سيما في السنة
األخـــيــرة ) وتــابع (عــلـــيه نــحــاكم
الـــــطــــيــــور واحلــــشـــــرات وحــــتى
الــزواحف إلعـاقـتــهـا ومـحــاربـتـهـا
عـــمـل احلـــكــومـــات واألحـــزاب في
الـعراق). وقـال مغـرد (منـذ سنوات
ونــحن نـعـيش في أجـواء سـلـسـلـة
مـــــثــــيـــــرة من روايـــــات اخلــــيــــال
الـغـامـضـة فـطيـور سـايـلـو الـنجف
تــــفــــوقت عــــلى إخــــراج ألـــفــــريـــد
هــيـتـشـكــوك) في إشـارة إلى فـيـلم
الـطيور الذي  يتـحدث عن مهاجمة
الــطـيــور لـلــبـشــر بـهــدف الـقــضـاء
عـلـيـهم انـتـقامـا مـنـهم. واسـتـعان
ندالوي رسـام الكـاريكاتـير احمـد ا
بـاغنـية (يا طـيور الـطايرة) لـيكتب
(يــا طـيـور الـطــايـرة ردي احلـنـطـة
لــسـايــلـو الــنـجف) راســمـا صـورة
لـــســدون جــابــر صــاحب االغــنــيــة
الــشـهـيـرة يـا طـيـور الـطـايـرة ردي
لــهــلي. عــلى صــعــيــد اخــر حـذرت
الـلـجـنة مـن التـأثـيـر السـلـبي لـسد
الــيـســو الـتـركي عــلى نـهــر دجـلـة
الــواقع عـلى احلــدود مع الـعـراق
عــلى اخلـطط الــزراعـيـة لــلـمـواسم

ـقـبـلـة.وقال رئـيس الـلـجـنة سالم ا
الـشـمـري في بـيـان امس ان (خطط
ـــعــنـــيــة احلـــكـــومــة والـــوزارات ا
ــجـال الــزراعـة االســتـراتــيـجــيـة 
ـياه ـيـاه تـعتـمـد عـلى كـميـات ا وا
اجلــــــاريــــــة واخلـــــزيـن الـــــكــــــافي
مـنـها).وأضـاف أن (عـدم التـنـسيق
واالتــفــاق مع تــركــيــا بــخــصـوص
حصة العراق من مياه دجلة بشكل
خــاص ســيــتــســبب ســلــبــيـا عــلى
ــســتــقــبــلــيـة الــزراعــة واخلــطط ا
ضي السـتصالح أراض جـديدة وا
ــوضـــوعـــة لــلـــزراعــة بـــاخلـــطط ا
ـومـة االكتـفاء الـذاتي).وطالب ود
الــــشـــمــــري احلـــكـــومــــة بـــاجـــراء
اتــصــاالت مـبــاشـرة وســريــعـة مع
تــــركـــيــــا من اجل (الــــوصـــول إلى
اتــفـاق يـضــمن نـسـبــة الـعـراق من
مـيـاه دجـلـة والـفـرات وعـدم اتـخاذ
ا ال ـياه وسـيلـة لـلضـغط  مـلف ا
يـــتـــنـــاسب مع عالقـــات الـــبـــلــدين
اجلــاريـن ) مــشـددا عــلـى (اهــمــيـة
ـلف األهمـيـة القـصوى إيـالء هذا ا
مـن أجل اسـتــمــرار جنــاح اخلـطط
الـزراعــيـة الـتي أثـبـتت فـاعـلـيـتـهـا
بـــالــوصــول إلى االكــتــفــاء الــذاتي
لــلــمــحــاصــيل بــأنــواعــهــا). وكـان
الــــنــــاطق الــــرســــمي بــــاسم وزرة
ـائيـة عـوني ذياب قـد أكد ـوارد ا ا
مـــنـــتـــصـف الـــشـــهـــر  اجلــاري أن
تــشـغــيل سـد إلــيـسـو لـن يـكـون له
تــأثــيــر سـلــبي عــلى الــعــراق هـذه
ــــائي في الــــســـنــــة ألن الـــوضع ا
الــعـراق مـسـتـقـر جـدا.وقـال ذيـاب
فـي تــصــريح إن (هـــذا الــعــام كــان
رطـبـا مـكّن الـعراق مـن ملء خزين
ـيــاه كــمـا ان الــسـدود جــيــد من ا
امــتـألت) وأشـار إلـى أن (الــسـدود
فـي الــعـــراق وإقــلـــيم كــردســـتــان
تـسـتـطـيع أن تفـي بحـاجـة الـعراق
ياه لهذه السنة وخاصة سد من ا
ـوصل وبـحـيـرة الـثـرثـار ودوكان ا
ودربـندخان وحمـرين وحديثة على
الـفـرات واحلبـانـية) الفـتا الى أن
(تـركيـا لم ت هذا اجلـسر لتـتفرج
عـلـيه). واوضح أن (خـزين إليـسو
لـهذا العام جتاوز  9 مـليارات متر
ـيــاه ونـتــوقع امـتالء مــكـعـب من ا
الـسـد من نـفـسه دون احلـاجة إلى
ــــــيــــــاه عن قــــــطـع أي جــــــزء من ا
الـعـراق) مـشيـرا الى  أن (تـشـغيل
تــركـيــا لـعــنـفــة تـولــيـد الــكـهــربـاء
ـــيــــاه أكـــثـــر بـــاجتـــاه ســــيـــدفع ا
الـعـراق).وبدأت احلـكومـة الـتركـية
ـــاضي تـــشـــغـــيل أول الـــثـالثـــاء ا

تورب في سد إليسو  . 
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ؤمـنـ كـافـة الى (رصد داعـيـا ا
أهــلـة الـشـهــور وفـقـاً لـلــبـيـانـات
ــــذكـــــورة فـي هــــذا الـــــكــــراس ا
وإعـالمــنــا بـــالــرؤيـــة إن أمــكـــن

ذلك). 
ــرجع الــديــني من جــهــته دعــا ا
مـــحــمــد مــهـــدي اخلــالــصي إلى
حتــــــريّ هالل شــــــوال الــــــيـــــوم
الــــســــبت. وقـــــال في بــــيــــان ان
(حتـريّ هالل شـهـر شـوال يـكون
في غــروب شـــمس يــوم الــســبت
ـوافق الـتـاسع والـعـشــرين من ا
صادف 23أيار بارك ا رمضان ا
2020م) واضــــاف ان (مــــدرســـة
اإلمــام اخلـالــصي سـتــشـارك في
االجــتـمـاعــات الـعـلــمـيـة األخـرى
ـنــعــقـدة لــلـغــايــة نـفــســهـا مع ا
مــــراعـــاة الــــظــــروف احلـــالــــيـــة
ــطـلـوبـة والــشـرائط الـصــحـيـة ا
فــيــهــا). واشـار  الـى ان (مـكــتب
اإلمـــام اخلــــالـــصي فـي احلــوزة

الــعــلــمــيــة في الــنـجـف األشـرف
ســـيـــســــتـــقـــبـل كل االتـــصـــاالت
ــوثـــوقـــة).وبــدأ والــشـــهـــادات ا
مــسـاء اجلــمــعـة ( 29 رمــضـان)
حتري هالل شوال لتحديد بداية

ـســلـمـ في عــيـد الـفـطــر لـدى ا
أغلب الدول العـربية واإلسالمية
التي بـدأت رمضـان يوم اجلـمعة
 24 نــيـســان في حــ تـتــحـرى
دول أخرى مثل عُمان والسودان

ــــغــــرب هالل شـــوال مــــســـاء وا
الـسـبت حيـث بدأ رمـضـان فـيـها
في  25 نيـسان. وبـرغم اختالف
بـدايــة رمـضـان بــ دول عـربـيـة
وإسالمـــيـــة فــــإن احلـــســـابـــات
ــركــز الـفــلك الــدولي الـفــلــكــيــة 
ومقـره دولـة اإلمارات تـشـير إلى
أن أغـلــبـيـة تـلك الــدول قـد تـعـلن
الـعـيد في يـوم واحـد.وال تـعـتـمد
أغـــلـب الـــدول اإلسالمـــيـــة عـــلى
احلسابات الفلكية إلعالن العيد
ـا تـعـتـمـد عـلى جلـان حتري وإ
الهالل ابـتـداء من مسـاء الـتاسع
والـــعــشــريـن من رمــضــان.إال أن
دوال أخــــرى حــــســــمت أمــــرهــــا
اعتمـادا على حسـابات الفلك إذ
ـعــهـد الـتـونـسي لـلـرصـد أعـلن ا
اجلــــــــــوي أن رؤيـــــــــة الــــــــــهالل
مستحـيلة مسـاء اجلمعة وبذلك
يــكــون يــوم األحــد هــو أول أيـام
عيد الـفطر في تـونس.وبالنـسبة

لــلـدول الــتي ســتـتــحــرى الـهالل
الــيـوم الــســبت  فــإن رؤيـته من
كنة في شرق العالم اإلسالمي 
ـــذكـــور بـــاســـتـــخـــدام الـــيـــوم ا
الــتـــلــســكــوب فــقط في حــ أن
ــكـنــة بــالـعــ اجملـردة رؤيــته 
بصـعـوبـة من جمـيع دول الـعالم
الـعـربي ودول أفـريـقـيـا وجـنـوب
أوروبـــا وكــنـــدا ورؤيـــة الــهالل
ـكـنــة بـالـعـ اجملـردة يـومــهـا 
ـتـحـدة بـسـهــولـة من الـواليـات ا
وأمـــريـــكــا الـــوســـطـى وشـــمــال
أمــريــكــا اجلــنــوبــيـة.وعــلــيه من
توقع أن يكون العيد في معظم ا
هذه الدول أيضا يوم غد األحد 
في حــــ أنـه قــــد يــــكــــون يــــوم
االثــــنــــ في بــــعــــضـــهــــا مــــثل
بـاكـسـتـان وبـرونـاي نـظـرا لـعدم
إمــكــانـــيــة رؤيــة الـــهالل الــيــوم
ـناطق بـالـع السـبت من هـذه ا
اجملــردة بــحــسب مــركــز الــفــلك
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تـبـادل رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم
صالح الـتهانـي مع عدد من قادة
ـناسـبة حـلول الدول الـشـقيـقة 
بـارك . وقـال بـيان عـيد الـفـطـر ا
رئــاسي  تــلــقــته (الــزمــان) امس
(رئـيس اجلمـهـوريـة اعرب خالل
ـــات هــاتـــفـــيـــة مع خــادم مــكـــا
لك سـلمان احلرمـ الشـريفـ ا
ــمــلــكـة بن عــبـد الــعــزيــز مــلك ا
العربيـة السعوديـة  وأمير دولة
الـكـويت صــبـاح األحـمـد اجلـابـر
الصـباح وأمـير دولـة قطـر تميم
بن حـمـد بـن خـلـيـفـة آل ثـاني و
ـلك حمـد بن عـيـسى آل خلـيـفة ا
مــــلـك الــــبــــحــــريـن والــــرئــــيس
الفـلـسطـيني مـحـمود عـباس عن
أصــدق تـهــانـيـه وتـمــنـيــاته لـهم
ــوفــور الــصــحــة والــســعــادة
ولــدولـهم وشــعـوبـهـم الـشـقــيـقـة

ــزيــد من الــتــقـدم والــصــديــقــة ا
ــــولى عـــز واالزدهــــار ســــائالً ا
ـناسبة على وجل أن يعيد هذه ا
ــســلــمــ بـاخلــيــر والــبــركـات ا
واالستقرار ويجنبنا واإلنسانية
جــمـــعـــاء شــر الـــداء والـــوبــاء)
مضيـفا ان (قادة الـدول الشقـيقة
هــــــــنـــــــــأوا بــــــــدورهـم رئــــــــيس
اجلـمهـوريـة بـحلـول عـيد الـفـطر
الــســعـيــد مــعــربـ عـن خـالص
تـهـانـيــهم وأطـيب أمـنـيـاتـهم له
داعـ الـله سـبـحانـه وتعـالى أن
نّ يـحــفظ الــشـعب الــعـراقي و
عــــلـــيـه بـــالــــرفــــعـــة والــــســـؤدد
والـــرفـــاهـــيـــة) كـــمـــا جـــرى في
االتــصـــاالت الــهــاتـــفــيـــة بــحث
تــطــويــر الــعالقــات الــثــنــائــيــة
ــا وتـــعــزيــز ســبل الــتــعــاون و
ــشـــتــركــة ــصـــالح ا يــحــقـق  ا
وتـرســيخ األمن واالسـتــقـرار في

نطقة وفقا للبيان.  ا

من جـــهـــة اخـــرى حـــدد مـــكـــتب
رجع الديـني علي السـيستاني ا
مــوعــد رؤيــة هالل شــهــر شـوال
لهـذا العام مـساء يـوم غد األحد.
وجـاء في كراس مـواقـيت األهـلة
الـصادر عن مـكـتب الـسيـسـتاني
انه (يُـتَوقّع أن يـكـون هالل شـهر
شــــوال مــــســــاء يــــوم األحــــد ــ/
ـوافق / 24 رمــضـان/1441هـ ا
أيــار /2020م في أفـق مـــديـــنـــة
الـــنـــجف األشـــرف عـــنـــد غــروب
الـشـمس في الـسـاعـة 6:58 وفي
هـذه احلـالــة يـتـوقع اخلـبـراء أن
يُـرى الـهالل بـالـعـ اجملـردة في
حالـة صـفاء اجلـو تمـاماً). وورد
فـي مـــقــدمـــة الـــكـــراس أنّ (هــذه
احلــــــســـــابــــــات ال تـــــمــــــثل رأي
رجعـية الـدينيـة بل هي مجرد ا
تــوقـــعـــات فــلـــكـــيــة ألنّ بـــدايــة
الــشـهـور الـقــمـريـة تـعــتـمـد عـلى

ثبوت رؤية الهالل شرعاً) 

صـحة احملافظة رفعت تقريراً بعدم
ـنــاطق اخلـضـراء امــكـانـيــة فـتح ا
ـــقـــاهي في الـــوقت ـــســـابـح وا وا
احلــاضـر. وقـالـت في بـيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امس إن (قـسـم الـصــحـة
الـعامة التابع لدائرة صحة النجف
رفع تقريره الى رئيس خلية األزمة
وأكـــد خالله عـــدم امــكـــانــيـــة فــتح
ــــســـابح ــــنـــاطق اخلــــضـــراء وا ا
والــــكــــوفـي شــــوبــــات في الــــوقت
احلـاضر) وتـابع ان (دائـرة صـحة
احملــافـظــة اعـلـنـت عن مـغـادرة 17
وافــداً مـــواقع احلــجــر الــصــحي 
وهـم كانـوا قـادمـ من خـمس دول
بـعـد انـتـهـاء مـدة احلـجـر الـصحي
). وفي واسط الـــبــالــغــة  14يـــومــاً
ــوقف كــشــفت خــلــيــة االزمــة عن ا
الـــوبــائـي لــفـــيــروس كـــورونــا في
احملـــافـــظــــة فـــضالً عن الـــقـــرارات
ـبارك. ـتـخـذة خالل عيـد الـفطـر ا ا
وقــالت اخلــلــيــة فـي بـيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امـس إنه ( تــســـجــيل
إصـابــة جـديـدة إلمـرأة في مـنـطـقـة
ـوقف حـي احلـكـيم وعـلـيه يـكـون ا
الـــوبــائي الـــتــراكــمي 53 وحــاالت

الشفاء 35 وحالتي وفاة).

والــسالمــة الــوطــنــيــة جــلــســتــهـا
الـتــاسـعـة بـرئـاسـة رئـيس مـجـلس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي. وقال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـلـجنـة بـحثت إجـراءات مـكافـحة
وقف جـائـحـة كورونـا وتـطـورات ا
الــصـحـي في بـغــداد واحملـافــظـات
ومـستـوى اإللتزام بـحظر الـتجوال
ومـخـاطـر وتـداعـيـات عـدم اإللـتـزام
وشـــــدد ـــــنــــــاطق) فـي عـــــدد مـن ا
الـكاظـمي علـى (اإللتـزام بإرشادات
الـوقـايـة الـصـحيـة وقـيـام األجـهزة
األمـنية بتنفيذ واجباتها في فرض
حــظـــر الــتــجــوال دون تــهــاون في
أوقــاته احملــددة واحلـظــر الــشـامل
ـبـارك خالل عــطـلـة عــيـد الـفــطـر ا
وتـأكيد زيادة حمالت الـتوعية عبر
وسائل اإلعالم) داعـيا الى (تعاون
اجلــمـيع لـتــجـنب تـزايــد وانـتـشـار
خـطـر اإلصابـات وتـعريض الـنـظام
الــصــحي لــلــمــزيــد مـن الــضــغـوط
تـفـوق طاقـته الـتصـميـمـية وتـؤثر
عــلى الـتـمـكـن من تـقـد اخلـدمـات
الــعالجــيــة لــلــحـاالت االخــرى من
أمـــراض مــزمـــنـــة وغــيـــرهــا).وفي
الـنـجف  أفــادت خـلـيـة األزمـة بـأن

مـــديـــنـــة الـــصــدر و احلـــبـــيـــبـــيــة
والــكـمـالــيـة و احلــريـة و الـشــعـلـة
ـدة أسـبـوعـ نـظرا والـعـامـريـة  
لـظـهـور بؤر وبـائـية فـيـها) مـؤكدا
ان (الـوزارة أطـلـقت اكـبـر عـمـلـيات
تــعــفـــيــر بــالــتــنــســيق مع وزارات
الــدفــاع والـداخــلــيــة و الـصــنــاعـة
وامـــانــة بـــغــداد من اجل تـــطــويق
ستـجد في البالد).واعلن كـورونا ا
مـديـر عـام صـحـة بـغـداد الـرصـافـة
عـبـد الغـني السـاعـدي عن تسـجيل
 68 اصـــابــة جـــديــدة بـــكــورونــا 
لـيرتفع الـعدد التـراكمي لإلصابات
الــى  954اصـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــة فـي
قـاطعه.وسجلت دائرة صحة اربيل
خــمس اصـابـات جــديـدة بـكـورونـا

في احملافظة. 
وقــالـت الــدائــرة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امـس انه ( تــســـجــيل
خـمس اصـابـات جـديدة بـفـايروس
كـورونا في احملافظة بـعدما ظهرت
نــتــائـج الــفــحص اخملــتــبــري لــهم
وكــانت مــوجــبــة). كــمــا شـخــصت
صـحة محافظة السـليمانية اصابة
 5 إصــابـات جـديـدة بــالـفـايـروس.
وعـقــدت الـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـصـحـة
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ســجــلت مــحــافــظــة الــنــجف امس
اصـابـة واحـدة بفـايـروس كـورونا
بــحــسـب مــا اعــلــنه احملــافظ لــؤي
الياسري فيما كشف وزير الصحة
حــسن الــتــمــيـمـي عن وضع خــطـة
مـتـكامـلـة لـلسـيـطرة عـلى فـايروس
كــــورونــــا بــــعــــدَ دخــــول احلــــظـــر
ـنـاطقي حـيز الـتـنفـيذ في بـغداد. ا
وقـال التـميمي في تـصريح تـابعته
(الـزمـان) امس إن (خـطـة مـتـكـامـلة
لــلـســيـطــرة عــلى كـورونــا في بـؤر
انـــتـــشـــاره وضـــعـت بـــعـــدَ دخــول
نـاطقي حـيـز التـنفـيذ في احلـظـر ا
بــــغـــداد واغـالقـــهــــا بـــاحلــــواجـــز
) مبينا دة أسبوع الـكونكريتية 
أن (اخلـطة تأتي بعد جتهيز وزارة
الـــصــحــة بـــنــحــو  16 مـــخــتــبــرا
مـتطورا بامـكانها الـعمل على مدار
 24ساعة واجراء  10 اآلف فحص
يـــومــيــا) واشـــار الى ان (اخلــطــة
ــنــاطـقي في رافــقت بــدء احلــظـر ا
سـت مـنــاطق من بــغـداد واغالقــهـا
بــاحلــواجــز الــكـونــكــريــتــيـة وهي
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ـ الـعربي تتـقـدم (الـزمـان) بـالتـهـاني والـتـبـريكـات الى الـعـا
واالسالمي عامة والى الشـعب العراقي خـاصة بعيـد الفطر
نـاسـبة حتـتجب بـارك الذي يـصـادف غدا االحـد. وبهـذه ا ا
طبعة الـعراق بنسـختيـها الورقيـة وااللكترونـية بدءا من االحد
 24 ايــار اجلـــاري عــلـى ان تــســـتــأنف اصـــدار نــســـخــتـــهــا
ـوافق  30 ايـار اجلـاري ونـســخـتـهـا االلـكـتــرونـيـة الــسـبت ا
الـــورقــــيـــة في الــــيـــوم الـــذي يــــلـــيه.                           
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فـي اآلونة األخيـرة كثـر احلديث عن بعض
االحـداث ذات الصـلـة بحـرب الـكويت وعن
وجــود جلـنـة خــاصـة لم يــعـلن عـنــهـا امـر
شخـصياً بتشكيلـها الرئيس صدام حس

تـرتـبط به مـبـاشـرة خالل الـسـنـة االخـيرة
من احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة. والـلـجـنـة
تـــــتــــألـف من اربـــــعـــــة اعــــضـــــاء اثـــــنــــان
لك ياس دبـلوماسيـان هما االستاذ عـبد ا
وكــيل وزيـر اخلـارجـيـة االسـبق و االسـتـاذ
عـبــد احلـسـ اجلـمـالـي رحـمه الـله وكـيل
وزارة اخلـــارجـــيـــة االســــبق واالســـتـــاذان
يـان الـدكتـور صادق االسـود رحمه االكـاد

الله والدكتور كاظم هاشم نعـمة . وقد اقترحت اللجنة االنسحاب من الكويت
ا  ـقـترح الـى التـنـفـيـذ.  واثـراءً  لـكن مالبـسـات كثـيـرة اعـاقت أن يـفـضي ا
كـشـفـه يـتـنــاول االسـتــاذ الـدكــتـور كـاظـم هـاشم نــعـمـة عــضـو تــلك الـلــجـنـة
بالتـوضيح ما تالزم مع تـلك التطـورات التي تطـرق لها الـبعض وقـرأوا فيها
ما لـيس مـنهـا فتـرتب على ذلـك تفـسيـرات مخـتلـفـة منـها انـها كـانت من ب

االسباب وراء اعدام الدكتور فاضل البراك رئيس اللجنة وغيرها.
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
طـقس الـيـوم الـسـبت وغـد االحـد
صـحـوا الى الـى غـائم جـزئي مع

فرصة لتساقط االمطار.
 وقـالت الـهـيــئـة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امـس ان (طـقس الـيـوم
السـبت وغد األحـد يكـون صحوا
الـى غـــائم جـــزئــــيـــاً مع فـــرصـــة
لـــتــســـاقط االمـــطــار فـي الــوسط
والـــشــمــال ويــكـــون صــحــواً في
اجلـــــنــــوب مع حــــدوث فــــرصــــة
لــعــواصف تــرابــيــة وانــخــفـاض

للحرارة ).
وأشـــار الـــبــيـــان الى ان (طـــقس
قبل سيكون صحواً في األثن ا

الوسط وغائماً مع تساقط زحات
مطر خـفيفة تـكون رعديـة أحياناً
في الــشــمــال وغــائم جــزئــيــاً في
اجلـنـوب مع انـخـفـاض لـلـحرارة
ناطق) وتابع البيان في عموم ا

ـقبل فيكون (أما طقس الثالثاء ا
صـحـواً مع ارتــفـاع لـلـحـرارة في
الوسـط والشـمـال وفي اجلـنوب
غــائم جــزئــيــاً واحلــرارة تــرتــفع

بضع درجات).
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علي السيستاني برهم صالح 

الدولي  الذي اشارت  حساباته
الــسـطـحــيـة لـلــهالل وقت غـروب
الشمس اليـوم السبت في بعض
ــدن الـــعــربــيــة الى ان الــرؤيــة ا
كـنة بالـع اجملـردة بصـعوبة
كرمة كبيرة في أبو ظبي ومكة ا
وعـــمّـــان والـــقـــدس والـــقـــاهـــرة
والـرباط واخلـرطـوم وان  الـقـمر
يـــــغــــــيب فـي هـــــذه فـي اوقـــــات
مختلـفة  بعد  42 دقيقة الى 52
دقـــيــــقـــة مـن غـــروب الــــشـــمس
وعــمـــره يــتــراوح فــيــهــا من 20
ســـاعـــة و 27 دقـــيــــقـــة الى  24
ساعة و 05 دقائق. وفي طـهران
أعــلن عــضــو جلــنــة االســتــهالل
ــرشـد االيــراني  عـلي ــكـتب ا
رضا موحد جناد إن هالل شوال
كن رؤيته غروب اليوم السبت
 29 رمضان  وعليه سيكون يوم
غـــد األحـــد هـــو أول ايـــام عـــيـــد

بارك. الفطر ا

االقــلــيـــمي اجملــمــوعــة الى رئــيس
ديــــوان اإلقــــلـــيـم اومــــيـــد صــــالح
بـحضـور وزير الصـحة في حـكومة
اإلقــــلــــيـم ســــامــــان الــــبــــرزجني .
واوضـح بيان تلـقته (الزمان) امس
ـدير االقلـيمي للـمجمـوعة نقل ان ا
حتيات رئيس مجلس اإلدارة وديع
نــوري احلـنــظل واعــضـاء مــجـلس
االدارة واشــــــار الى ان (رســــــالـــــة
اجملـموعة تؤكد ان نكون مساهم
في احلـملـة الكبـيرة والتي يـقودها
رئــــيس وزراء حـــكــــومـــة اإلقــــلـــيم
ومـثـمـنـ اجلـهـود احلـكـومـيـة في
مـــــواجه هـــــذا الـــــوبــــاء ) وابـــــلغ
احلــنــظل رئــيس الــديـوان بــتــبـرع
بلغ خمس ادارة مـصرف اشور 
مـليون دينار جهـود حكومة اإلقليم
ـكافحة هذا الـوباء باالضافة الى
مـــبــادرات اجملـــمـــوعــة في مـــجــال
الــوقـــايــة من الــوبــاء حــيث تــقــوم
فــرقــهـا في اإلقــلــيم بـالــتــعـاون مع
وزارة الـــــــــعــــــــمـل و الــــــــشــــــــؤون
االجــتـمــاعـيــة بـحــمالت لـلــتـعــقـيم
ولــلــتــعــفــيــر وحــمالت انــســانــيــة
لـــتــوزيع الـــسالل الــغــذائـــيــة بــ
ـة فـي ظل ظـروف الــعــوائل الــكــر

نزلي. حظر التجوال و احلجر ا

ــصـدر في ديــنــار لإلقــلـيم. وقــال ا
تــــــصـــــريح إن (رئــــــيس الـــــوزراء
مـصـطـفـى قـرر إرسال  400 مـلـيـار
بلغ ديـنار لإلقلـيم ) موضحـا ان (ا
ـذكور أقل بـ 53 مـلـيـار ديـنار من ا
ـــرســـلـــة خالل األشـــهــر ـــبـــالغ ا ا
ـــاضــيـــة) مـــضــيـــفــا ان (هـــنــاك ا
بـلغ قبل احـتمـاال كبـيرا أن يـصل ا
عـــيــد الـــفــطــر).وبـــحــسـب قــانــون
مــوازنـة  2019 تــلــتـزم احلــكــومـة
االحتــاديــة بــإرســال  453 مــلــيــار
ديـنار لإلقـليم شهـرياً على ان يـنفذ
اإلقـلـيم الـتـزامـاته وتـسـلـيـم بـغداد
ـقررة من واردات الـنفط. احلـصة ا
ـقــرر ان يـلــقي مـسـرور وكــان من ا
الـبارزاني عنـد الساعة الـثامنة من
مــســـاء امس خــطــابــا يــطــرح فــيه
رؤيــــــــــــــــتــه ازاء االصـالحــــــــــــــــات
الـية بـحسب بـيان االقـتـصاديـة وا

تقلته (الزمان) امس.
وفي مـسـار آخـر اعـلـنـت مـجـمـوعة
احلــنـظل الـدولــيـة اسـهـامــهـا عـبـر
ــــالي مــــصـــرف اشـــور ذراعــــهـــا ا
الـــدولي بـــدعم جـــهـــود حـــكـــومــة
ـكافـحـة فايـروس كـورونا. اإلقـلـيم 
وذلـك من خالل زيــــارة  قــــام بــــهـــا
ـــديــر مـــحـــمـــد مــنـــذر احلـــنـــظل ا

الـقـانـون اجلـديـد لالسـتـثـمـار التي
زمع أن تُـعـرض عـلى مـجلس مـن ا
وزراء االقـــــلــــــيم لـــــلــــــمـــــوافـــــقـــــة
عــلـيــهــا.وشـدد االجــتـمــاع عـلى أن
(يـــكــون االســـتـــثــمـــار في اإلقـــلــيم
ا ـوجب احـتـيـاجـات اإلقـلـيـم و
ـصـلـحـة الـعـامـة). واعـلن يـراعـي ا
مــصـدر في مـجـلس وزراء حـكـومـة
اإلقــلــيـم أن احلــكــومــة االحتــاديـة
وافــقـت عـلـى إرسـال  400 مــلــيــار

ــعــنــيــ (الـتــبــاحث في الــوضع ا
ـــالي الــراهن في اإلقـــلــيم وســبل ا
تــعـزيـز عـمــلـيـة االسـتــثـمـار) وفـقـا
لــبــيـان نــقل عـن رئـيس احلــكــومـة
قــوله أن (حـكــومـة اإلقــلـيم تــسـعى
إلرســاء بُـنــيـة اقـتــصـاديــة مـتــيـنـة
وتـــنــويع مــصـــادر الــدخل وزيــادة
االهـــتـــمـــام بــقـــطـــاعـــات الـــزراعــة
والــصــنــاعــة والــســيــاحـة).وســلط
االجــتــمــاع الــضــوء عــلى مــسـودة
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اعـلنت حـكومة إقـليم كـردستان عن
ـبـارك يـوم غد بـدايـة عـيـد الـفطـر ا
ـقبل. وقال األحـد لغايـة اخلميس ا
ـتـحدث الـرسـمي باسـم احلكـومة ا
جــوتـــيــار عــادل في بــيـــان تــلــقــته
ـنـاسبـة عـيد (الـزمـان) امس انه (
بارك تعلن حكومة اإلقليم الـفطر ا
أن عـطلة الـعيد تـبدأ من يوم األحد
وافق 24 ايـار اجلاري لغاية يوم ا
اخلميس 28 منه) مضيفا انه (مع
باركة نتقدم ناسبة ا حلول هذه ا
بــخــالص الــتـهــاني والــتـبــريــكـات
ـواطـني اإلقلـيم  ومن أجل صـحة
اجلـمـيع يحـدونا األمل في االلـتزام
بـاإلجـراءات الوقـائيـة للـحمـاية من
فـيروس كورونا) . على صعيد آخر
أشـــرف رئــــيس حـــكـــومــــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان مـسـرور الـبارزانـي على
اجــــتــــمــــاع لـــلــــمــــجــــلس األعــــلى
لـالســتــثــمــار في اإلقــلــيم وأكــد ان
حـكومة اإلقليم تـسعى إلرساء بُنية
اقـتـصاديـة متـيـنة وتـنويع مـصادر
الـــدخل. وجـــرى خالل االجـــتـــمــاع
الـذي حضره نائب رئيس احلكومة
قـوباد الطالـباني وعدد من الوزراء

 qšb « —œUB  l¹uMðË WMO²  W¹œUB² ≈ WOMÔÐ ¡UÝ—ù vF ½ ∫w½«“—U³ «

Ÿd³ð∫ الصك االفتراضي لتبرع مجموع احلنظل يسلم الى االقليم

wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

رشـد اإليراني علي خامنئي الفلسطيني إلى دعا ا
مواصلة النضال ضد إسرائيل واصفا إياها بأنها
(غدة سرطـانية يتـع التصدي لـها إلى ح حترير
األرض الـفلـسـطيـنيـة بـأجمـعهـا) وقـال خامـنئي في
خـــطــبـــة عــلى اإلنـــتــرنت (تـــوصــيـــتي األســاس هي
اسـتـمــرار الـنـضــال) .وأضـاف (الــنـضـال من أجل
فـلـسـطـ جـهاد فـي سـبيـل الـله وفـريـضة إسـالمـية
واجــبـة... الـكـيـان الـصـهــيـوني زائـدة قـاتـلـة وضـرر
نـطـقـة وهو زائل ال مـحـالـة) ومضى مـحض لـهـذه ا
صابـ بكورونا قائال (الـعالم اليـوم يحصي عـدد ا
واحدا واحـدا في أرجاء العالم ولكن لم يسأل أحد
ـــســـؤول عن مـــئــات اآلالف من من هـــو الـــفــاعل وا
ــفـقـوديـن في الـبــلـدان الـتي الــشـهــداء واألسـرى وا
أشــعـلت فــيـهـا أمــريـكـا وأوروبــا نـيـران احلـروب?)
وتابع (جائحة الكورونا اليوم واقع ال شك فيه وكل
إنـسـان ذي شـعـور يـرى أن من الـواجب مـكـافـحـته.
ـة سـوف ال تبـقى دون وجـائـحة الـصـهـيـونـيـة الـقـد
ـنـطــقـة) وألـقى شك وســيُـقـضـى عـلـيــهـا من هــذه ا
ـنـاسبـة يـوم القـدس الـذي يوافق خـامـنئي خـطـبته 

اجلمعة األخيرة من شهر رمضان.
وكـانت فـصائل تـابـعـة لـلـحشـد الـشـعـبي قـد نـظمت
ـناسـبة جـرى خاللها فعـاليات في بـغداد وديـالى با
رفع اعالم فـلسط الى جـانب اعالم العراق وحرق

علم اسرائيل وسط الدعوات باندحارها.
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بـسـبب الـظروف االسـتـثـنـائـيـة التي
مـــــرت بــــــهــــــا حـــــالـت دون صـــــرف
ــوازنــة تــخــصــيــصــات 2019 في ا
الـعـامـة لــلـدولـة االمـر الـذي انـعـكس
ســــلـــبـــا عــــلى الـــواقـع اخلـــدمي في

احملافظة) .
ووجه الــوائـلـي ادارة فـرع صــنـدوق
االسكان في احملـافظة من االجراءات
االدارية الـروتيـنيـة من اجل االسراع
ـقتـرض بـسبب بأجنـاز معـامالت ا

ـعــبـر الــكـونــكـريــتي سـيــكـون هــو ا
للشاحنـات والتي تصل حمولته الى
60 طـنـا لـذا سيـسـمح لـهـا بـالـعـبور

من خالله). 
من جهـة اخـرى اعلن  احملـافظ ناظم
الــوائــلي في تــصــريح عـن مــفــاحتـة
جلنـة اخلدمات الـنيـابيـة في مجلس
الـنـواب بـأســتـثـنـاء احملـافـظـة فـيـمـا
يـتـعـلـق بـالـتـعـاقـد لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
خدمية جديدة كون احملافظة منكوبة
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عامل بـالضـمان االجـتماعي خالل
الــعـــام اجلـــاري) واكـــد (ان عــدد
ــشــمــولــ بـالــتــقــاعـد الــعــمـال ا
والضمان االجتماعي سيبلغ نحو

 500الف عامل).
وأكّـــد وزيــــر الـــعـــمـل والـــشـــؤون
االجتـماعـية عادل الـركابي اهـمية
الــتـعــاون بـ الــوزارة واجلـهـات

بغداد
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حـذر رئيـس جلنـة الـزراعـة النـيـابـية
سالم الشمري من التالعب بالوثائق
الـــرســـمـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالـــعـــقـــود
واجملــالس الــتــحــقــيــقــيــة في وزارة
الــزراعــة وذلك بــعــد احلــريق الــذي
اندلع في احد طـوابق الوزارة. وقال
الـشــمـري في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس (نـحـذر من الـتالعب بـالـوثـائق
الـــرســـمـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالـــعـــقـــود
واجملالس التحقيقية في الوزارة الن
ــقـبـلـة ســتـشـهـد فــتح جـمـيع ـدة ا ا
ـلـفـات الـتـي اشـيـر الـيـهـا في وقت ا

سابق).
داعــــيــــا رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظـمـي إلى (تــشـكــيل
ــعــرفـة جلــنـة حتــقــيــقــيــة عــاجــلــة 
تداعـيـات حادث احلـريق الـذي نشب
ـــعــنــيــة في احـــد طــوابق الــوزارة ا
وضـــرورة الــتــأكــد مـن وجــود كــافــة
الـوثـائق الـتي طـالب بـهـا شـخـصـيـا
خالل عـــدد من االجـــتــمــاعـــات الــتي

اضية). دة ا عقدت خالل ا
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وضـبـطت الــهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمـارك
حاوية حجم 40 قدما  حتـتوي على
مـواد اولــيـة لـصـنـاعــة الـسـكـائـر مع
االغـــلــفــة اخلــاصــة بــهــا مــوســومــة
بـعـالمـة جتـاريــة الـتي تــدخل ضـمن
الـغش الــصـنـاعي خالفــاً لـلـضـوابط
والــتـعــلــيـمــات الــنـافــذة . واصـدرت
هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة االحتـــاديـــة أمــر
اســـتــقـــدام بــحق وزيـــر الــصـــنــاعــة
عادن السابق استناداً إلى أحكام وا
ـادة  329من قــانــون الــعــقــوبـات. ا
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس أن (مـحـكـمـة حتـقـيق
الرصافـة اخملتـصة بقـضايا الـنزاهة

(القوة تمكنـت من القبض على متهم
اخر بـعـد ان أقـدم على سـرقـة دراجة
نارية  ,وقد  تسـليمه اصـولياً إلى
اجلــهــات اخملــتــصــة إلكــمــال أوراقه

التحقيقية).
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وتــابـع الــبــيـــان ان (قــوة اخــرى من
القيادة اطـاحت بداعشـي اثن في
منـطـقة ابـو غـريب غربي بـالـتنـسيق
مع اســتــخــبــارات وزارة الــداخــلــيـة
ـلـقى القـبض علـيهـما وبداللـة احد ا

 ضــــــبط حـــــزام نــــــاسف وقـــــد 
الـتـعـامل مــعـهـمـا واحلـزام الـنـاسف
عمول بها) ,مؤكدا وفقاً للسيـاقات ا
ــعـلــومـات اســتـخــبـاريـة انه (وفــقـاً 
دقـيـقـة ومـن خالل مـتـابـعـة االهـداف
وافقات طلوبة وبعد اسـتحصال ا ا
الــقــضــائــيــة وتــشـكــيل فــريق عــمل
تمـكنت قوة مـشتـركة في الـقيادة من
تهم م .ع. ر جـنوبي بغداد اعتقـال ا
هــــو شـــقــــيق الـــداعــــشي ف .ع  مـــا
يـــســـمى عــســـكـــري الــرصـــافه واليه
ـلـقـى قـبض عـلـيه سـابـقـاً بـغـداد وا
تـهم هـوية حـيث ضبـطت بـحـوزته ا
احـــوال مـــزورة وقــد  تـــســـلـــيــمه

اصوليا الى اجلهات اخملتصة).
واعتقلت مديريـة شرطة جندة بغداد
199 مـــخــــالـــفــــا ومـــتــــســـوالً خالل

اضية. الساعات ا
ــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الزمـان) امس انه ( الـقاء الـقبض
42 شخصا مخالفا لتعليمات اوقات
حظر التجوال و 157 متسوال ضمن
مـناطـق متـفـرقـة في بـغداد) ,مـشـيرا
الى انه ( ضـبط 68 دراجـة نــاريـة
مخـالفـة لـلتـعلـيمـات القـانونـية و 7
سـيـارات علـيـهـا اشـارة حـجز). وفي
صالح الدين  ,كبدت مدفـعية احلشد

.. وألـعـنهـا مكـابرة ـكابـرة من ثالث: النـرجـسيـة العـنـاد والطـموح { تنـبع ا
(القادة).

ُكابر (يرى) بعاطفته ال بعقله وببصره ال ببصيرته. { ا
ه (اإلفتراضي) بعيداً عن عالم الواقع. ُكابر يعيش عا { ا

ُكابرة مكابرة (السياسي) فضحيتها الدولة. { أقسى أشكال ا
ُــكــابـر يــخــلــو من اخلــطـأ والــفــشل فــمــرآة نــفـسه { ســجل ا

(العِصمة)!!
ُكابرة ركبه (عمى ُـكابرة زيادة بالتيه ومَن ركب ا { ا

الواقع).
ُكابر فبصّره. { إذا أردت أن تشتري عداوة ا

ُكابرة إالّ الصّدمة. { ال يهد بنيان ا

وذلك بـــعـــد حــصـــوله عـــلى ثـــقــة
ــهـام ــان. وجـرى تــسـلــيم ا الـبــر
خالل مــؤتــمــر صــحــفي عــقــد في
الوزارة الـسبت واكـد الركابي ان
(تــسـلـيم مـهــام الـوزارة يـدل عـلى
التـداول السـلمي لـلسـلطـة في بلد
ـقـراطـية) مـبـيـنا نـشـأت فـيه الد
ـقبـلة تـتطـلب اكمال رحـلة ا ان (ا
الواجبات واجنـاز ما بدأه الوزير
السـابق وخـاصة ان وزارة الـعمل
ـهـمـة الــتي تـعـنى من الــوزارات ا
بشرائح عـديدة حتتـاج الى رعاية
واهـــتـــمـــام خـــاص). واضــاف ان
(جنـاح الـوزارة يـتـحـقق بـتـضـافر
جــهــود جـــمــيع مـالكــات الــوزارة
ـتــقـدمـة ومــنـســوبـيـهــا) داعـيـا ا
(احلكـومـة الى ايالء وزارة الـعمل
اهـتــمــامـا خــاصــا وان تــكـون في
صدارة اولوياتها لـكونها تتعامل
مـع شــرائح مـــهـــمــة). واوضح ان
قـبلـة ستـشهـد مهـمات ـرحلـة ا (ا
اكـبـر نظـرا لـلـظروف والـتـحـديات
االقـتــصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي

تــمــر بــهــا الـــبالد) الفــتــا الى ان
(هـيــئـتي احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة
ورعـايـة ذوي االعـاقـة سـتكـون في
صدارة االهتمـام لكونهمـا تعنيان
بفئـات ضعيفـة في اجملتمع وعلى
اتصال مـباشر مـعها) فـيما اشار
الـى ان (الـــــــوزارة ســــــــتـــــــواصل
ــطـــالــبـــة بــدعم هـــذه الــشــرائح ا
ــبــالـغ الالزمــة لــغـرض وتــأمـ ا

التوسع في الشمول).
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عـلى صــعـيــد مـتــصل دعـا عــضـو
مـجـلس النـواب جـاسم الـبـخاتي
الى ضرورة تـقـييم واعـادة النـظر
ــتــبـــعــة في تــقــيــيم لالجــراءات ا
مستوى الفقر مشيرا الى حرمان
شريحة كبيـرة مستفيدة من راتب
الـرعايـا االجتـماعـية نـتيـجة لـتلك
االجــراءات. وقـــال الـــبــخـــاتي في
تـصـريح امس ان (هـنـاك شـريـحة
كبـيرة من الـعراقـي  حـرمانهم
من رواتـب الـرعـايــا االجـتـمــاعـيـة
حتت ذريـعة انـهم فـوق خط الفـقر

ــهــتــمــة بــقــضــايــا الـعــمــال في ا
العـراق وتوحيـد جهـودهم خلدمة
الــطـبــقــة الــعـمــالــيـة والــنــهـوض
بـــواقــعـــهــا. وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الــــــزمــــــان) امس ان الــــــركــــــابي
استقبل يـوم االحد رئيس االحتاد
الــعــام لــنـقــابــات الــعــمــال ســتـار
كتب دنبوس  وعدداً من اعضاء ا
الــتــنــفـــيــذي الــذين قــدمــوا وافــر
الــتـهــاني والــتـبــريــكـات لــلــوزيـر
ـنـاسـبـة تـسـلـمه مـهـام الوزارة)
واضاف ان (الـركابي ناقش خالل
اللقاء عدداً من القضايا التي تهم
الــطــبــقـة الــعــمــالــيــة في الــعـراق
ـشاكل والتحديات للوقوف على ا
الــتـي تــواجــهـــهــا) مـــشــيــراً الى
(اهـمـيـة تـوحـيـد جـهـود احلـركات
والـنـقـابـات الـعـمـالـيـة في الـعراق
لالســـــهـــــام فـي حتـــــقـــــيق آمـــــال
وتـطلـعـات هذه الـطـبقـة واالرتـقاء
بواقعها). وكـان الركابي قد تسلم
مــهـــام عــمـــله بـــشــكل رســـمي من
الوزير السابق بـاسم عبد الزمان
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اعـلن مـحـافظ ذي قـار نـاظم الـوائلي
ـــبـــاشــــرة بـــصـــيـــانـــة جـــســـر عن ا
الـناصـريـة الـكونـكـريـتي الـذي يربط
ـرور مــديــنــة الــنـاصــريــة بــطــريق ا
الــسـريع نــاصــريـة  –بــصــرة. وقـال
ــــعــــتــــصم الــــوائــــلي ان شـــــركــــة ا
الـهـندسـيـة الـعامـة احـدى تـشـكيالت
وزراة االعـمــار واالسـكــان سـتــتـولى
اعمـال صيـانة وتـأهيل اجلـسر الذي
ـثل اهـمـيــة كـبـيـرة بـسـبب مـوقـعه
رور اسة لتعزيز حركة ا وللحاجة ا

والتخفيف من الزحام. 
ــذكـورة واضــاف  حث الــشــركــة ا
عــلـى اهــيــمــة اجنــاز الـــعــمل ضــمن
ــقـرر لــهــا). عــلى صــعــيـد الــفــتــرة ا
متـصل  قالت مـديريـة طرق وجـسور
ــنع ذي قــار الــيـــوم انــهــا وجــهت 
دخـــول الــشـــاحـــنــات ذات االحـــمــال
الــزائـدة الى مــديــنـة الــنـاصــريـة في
ساعـات النـهار بعـد اعمـال الصـيانة

ذكور.  في اجلسر ا
واوضح مـــديــر الــطـــرق عــادل عــبــد
االمير في تصريح امس انه ( منع
دخول الشاحنات الـكبيرة الى مدينة
الناصـرية بعد اعـمال الصـيانة التي
اجـريت للـجـسر الـكـونـكريـتي ويـبدأ
منعها من الساعـة السادسة صباحا
وحتى العاشرة مساءا). واضاف ان
W½UO ∫ جانب من اعمال صيانة للجسر الكونكريتي في ذي قار(اجلـسـر احلـديــدي الـبـديل لـلـجـسـر

بــعــد خـروج جلــان لـلــكــشف عـلى
اماكن معـيشتـهم وتقيـيم وضعهم
فـيـجــدون لـديـهم ثالجـة او جـهـاز
كـهربـائي فيـتم كتـابة تـقريـر حول
ــسـتـفــيـد بـانه اليــسـتـحق راتب ا
الـــرعـــايــــا). واضـــاف ان (وجـــود
ثالجـة او مـجـمـدة اليـعنـي ان تلك
الــعـوائل لـديــهـا قـوتــهـا الـيـومي
فهذه االجـهزة قد تكـون مستـهلكة
او تـبـرع لـهم بـهـا بـعض الـعوائل
ــــيــــســــورة). وأوضـح أن (تــــلك ا
االجـــهـــزة بـــشـــكل عـــام ال تـــمـــثل
ـسـتوى يـا  ـعـيـار احلقـيـقي عـا ا
ــعــاشــيــة) الــفــقــر او احلــاجــة ا
مــشــددا عــلى ان (تــلك االجـراءات
حـرمت شـريـحـة كـبـيرة مـن رزقهم
ورزق عـــوائــــلــــهم). وشــــدد عـــلى
ضـرورة (الـعمـل من خالل مـجلس
الــــنـــواب العــــادة تــــقــــيــــيم تــــلك
االجراءات واعادة الـنظر فـيها مع
وضع اليات اكثـر منطقـية لشمول
الـعـوائل الـفـقـيـرة بـراتب الـرعـايا

االجتماعية).

أصــدرت أمــر اســتــقــدام بـحـق وزيـر
ــعــادن الــسـابـق عـلى الــصــنــاعـة وا
خــلــفــيــة اخملــالــفــات احلــاصــلــة في
الـوزارة بـشـأن إصـدار أوامـر وزارية
ــديـــرين بــنـــقل وإعـــفـــاء وتـــدويـــر ا
العامـ بشكل مـخالف لقـرار مجلس

رقم 71 لسنة 2011). الوزراء ا
 وتــــابع ان (الـــوزارة امـــتــــنـــعت عن
تـــنــفــيــذ مــا ورد فـي كــتــاب األمــانــة
العامة جمللس الـوزراء الذي يقتضي
إلــغــاء قــرارات اإلعــفــاء والــتــكــلــيف
والـتـدويـر كــافـة لـلـمـديـرين الـعـامـ

واصحاب الدرجات اخلاصة).
من جهة اخرى اعلنت قـيادة عمليات
بـــغـــداد الــقـــبض عـــلى 3 مــتــهــمــ

بعمليات سرقة. 
وذكر بيـان للعـمليـات تلقـته (الزمان)
امس ان (قــوة امـنــيـة ألــقت الــقـبض
شهود على متهـم اثن بـاجلرم ا
قاما بسـرقة منـظومة سقي لألراضي
الـزراعيـة ضـمن قاطـع الفـوج الـثالث
باللـواء الرابع وقد اتـخذت بحـقهما
االجــراءات الـقــانــونـيــة) مــبـيــنـا ان
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في كل دولة نـاجحة هـناك معارضـة قوية ومؤسـسات حكـومية وخاصـة تسير
اعمـال الـدولة وتـراقبـهـا بنـفس الوقـت  لكي ال تـصبح الـدولـة بيـد شخص او
مجـمـوعـة ما حتـتـكر حـكم الـدولـة وتذهب بـهـا الى احلـضيض كـمـا في عراق

صدام حس او عراق ايتام ايران واقصد بهم حزب الدعوة العميل !!
ـعارضـة علـينا ان نـسهل األمـر ونأخـذ العائـلة كـمثـال بسيط  لنـفهم اهـمية ا
رب الـبيت تكـون قراراته افضل واكـثر ايـجابيـة لو اعطى اجملـال لآلخرين في
ثابة معارضة يراقب ساعدة في القـرار والطرف اآلخر  مشـاركته للفكرة وا
ـعـارضـة اقـوى  تـصـبح الـقـرارات مـدروسـة اكـثر ما يـفـعـلـه وكل مـا كـانت ا
وتتـسم بالـواقعـية والـرؤية الـصائـبة ومن ثم الـتمـتع بنـتائـج القـرارات واحلياة

ثابة معارضة . شاركة رغم ان طرفاً هو  السعيدة واالحساس با
نفس الـشيء لو طبقناه في السـياسة  سنراه صحيـحاً في الدول التي تتمتع
قراطية و احلرية ـقراطية وحرية الرأي الى حد بعيد  لو سـلمنا بأن الد بد
ـطـلـقـة ال وجـود لـهـا في هـذا الـكـون . هـذه الـدول فـيـهـا مـعـارضـة مـحـتـرمة ا
تراقب عـمل احلكومـة وتقوم بـتقد اقتـراحات لهـا وايضاً تنـتقد مـا تراه غير
منـاسب بـصورة حـضـارية وال حتـاول افسـاد عـمل احلكـومة بـالـقوة بل تـتجه
ـان والــصــحــافــة اليــصـال الــفــكــرة الى اجملــتــمع . ولــيس ابــتـزاز الى الــبــر
السـياسي عالنيـة او فتح قنوات تلـفزيونية والـضغط عليهم في الـسر لتمرير

قرارات لصاحلها !!
عـارضة لـديهـا احلق في اخذ اشـتراك عـضوية االحـزاب التي حتـكم او في ا
ـعلومات احلزب او تـبرعات من شـخصيـات او جهات ولكن يـجب اعطاء كل ا
ال  يـضاف الى ذلك احلق في لـلحـكومـة باسم الـشخص او اجلـهة وكـميـة ا
ـال من الدولـة حـسب نسـبـة االصوات الـتي حتصل اسـتالم مبـلغ مـع من ا
علـيها في االنتـخابات احمللـية وبذلك تقـدر ان تشتري او تـؤجر مبان او غرف
لتـسيير اعمال االعضاء واالجتماع بـهم وتصرف على الدعاية للحزب وكسب
مؤيـدين جدد وليس كما في العراق مثالً حيث يستولون على مبنى ما او بيت

مهجور ويغتصبون حقوق غيرهم .
في العـراق الوضع مختلف تماماً  بسـبب عدم وجود الثقة ال توجد معارضة
شـاركة في احلكم وكل حسب نـسبة قوة حـزبه وحضوره ب بل الـكل يريد ا
عارضة فروض ان يشكل ا اجلـمهور  لذلك ترى ان الذي يحكم والذي من ا
فاسـدين ويشتركـان في اجلرائم وال احد منـهما يقـدر ان يتهم اآلخر بشيء 
ان شبه واطن وليـست هنـاك اية خدمـات حقيقـية  البـر بذلك تـضيع حقـوق ا
معـطل وال يستخدمونها سوى لتمرير قوان تخدم جهة معينة او ابتزاز وزير

ما او حزب ما وهلمجرا!
ـدنية ويصـبح القرار ؤسـسات احلكـومية وا بدون مـعارضة حـقيقـية تتـعطل ا
بــيـد شـخص واحـد او جـهـة واحـدة وفي اكـثـر االحـيـان تـكـون الـبـدايـة جـيـدة
ولـكنها ال بـد وان تنتـهي بفشل كـامل وفي اسوأ احلـاالت حرب ما  كل دولة
بدون مـؤسـسات تـخـطط وتـوجه وتقـسم الـواجبـات وتـراقب الـنتـائج بـشفـافـية
وتنـظم احلياة اجملتمعية البد ان تـنتهي بفاجعة او ثورة على
نـظام تقـلب عالـيها سـافلـها   وتبـدأ دورة حيـاة جديدة
والـتي تكـلف الكـثيـر من االرواح واالموال واألسوأ من
ذلك انك تـبقى تـراوح مكـانك  بيـنمـا العـالم من حولك

يتقدم بخطوات سريعة ويسبقك كل يوم بسنوات .
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بـعد ان عـجزت ـؤكد ان كـورونـا اصبـحت هي الـشغل الـشـاغل لـلنـاس  من ا
ا في دول كـانت تدعي الـرقي والـتقـدم احلضـاري والـتكـنولـوجي واخلـدمي 
ولـكن يـبدو ان كـورونـا كـان اقوى مـنـهم وعطل كل ـنظـومـات الصـحـية  ذلك ا
الـفـعـالـيـات االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة  وراحت هـذه الـبـلـدان تـطلـق الـوعود
وتمـني الـنفس بـان نـصر قـادم عـلى كورونـا سـوف يحل عـلى بـلدانـهم  وبان
ؤشـرات تقـول غير ذلك ـرض وصل ذروته وسوف يـبدا باالنـحدار  ولـكن ا ا
ـيــة والـتي حتــذر من الـتــرهل في تـطــبـيق بـتــاكـيــدات مـنـظــمـة الــصـحــة الـعــا
ـواجهة هـذه الكارثة ولكن وللحـقيقـة رغم اخفاق الدول  االجراءات الـوقائيـة 
اال ان شـعــوب هـذه الـبــلـدان هي من حتـقق ـتــقـدمـة  وفي مــقـدمـتــهـا الـدول ا
ـرض الـبدأ االنـتـصـار بـالـتـزامهـا بـتـعـلـيـمات الـوقـايـة وهي الـتي جـعـلت من ا
باالنـحدار  وحـريصـة على تـطبـيق االجراءات الـوقائـية ومـنهـا ارتداء الـقفزات
والكـمامات وتطبيق التباعـد االجتماعي  والذي نريد قوله وعلى الرغم من ان
ـوتى بـاالالف ان الـتـحـدي االكـبـر كـان اليــ  وا ـصـابـ بـلـغت بـا اعـداد ا
اذن حتدي الـشعـوب التي سوف تـعلن نصـرها الـنهائي عـلى جائحـة كورونا 
ـطـلـوب منـا في مـواجـهـة هذا اخلـطـر ونـحن مـقـبلـ عـلى ايـام حـظر ما هـو ا
نـاطق موبـوءة تشـكل خطـرا على الـسكان  في بـغداد وعـموم الـعراق  وايام
ـسـؤوليـة االجتـمـاعيـة امام عطـلة الـعـيد وتـطـبيق احلـظر الـشـامل هنـا تـبرز ا
الفـرد والـعائـلة نـواة اجملتـمع وقـاعدته في تـطـبيق تـعلـيـمات الـوقايـة وحتسس
اخملاطـر ومـواجـهتـهـا بـكل جدارة  وامـانـة ومـسؤولـيـة فاإلنـسـان مـسؤول عن
عـمـله وأسـبـابه ونـتـائـجه مـسـؤول في الـدنـيـا ومسـؤول فـي اآلخرة قـال الـله
) (الصافات: 24) وقال سبحانه وتعالى: (وَالَ تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ
ـمْعَ وَالْـبَــصَـرَ وَالْـفُــؤَادَ كُلُّ أُولــئِـكَ كَـانَ عَـنْهُ تَــقْفُ مَـا لَــيْسَ لَكَ بِهِ عِــلْم إِنَّ الـسـَّ
ـسؤولـيـة تعـني: حتـمل الـشخص نـتـيجـة الـتزامه مَـسُْئـوالً) (اإلسراء: 36).وا
وقراراته واخـتيـاراته الـعمـليـة من الـناحـية اإليـجابـية والـسـلبـية أمـام الله في
الـدرجة األولى وأمام ضمـيره في الدرجة الـثانية وأمام الـناس واجملتمع في
ـسؤولـية يـجب أن يكـون أهالً لها الدرجـة الثـالثـة. والشـخص الذي يتـحمل ا
وذلك بـأن يكـون إنـسـانـاً عـاقالً واعـيـاً لطـبـيـعـة ذاته وسـلـوكه وأهـدافه ونـتائج
تـصـرفـاته.وبـذلك فـان االجـهـزة اخملـتـصـة مطـالـبـة بـانـزال الـعـقـوبات بـكل من
تـمـثل حالـيا يتـجـاوز على تـعلـيـماتـها و يـهـدد امن اجملتـمع وا
من تفشي االمراض بـامنه الصحي واخملاطر التي تواجهه 
وسـبل مـواجـهـتـهـا ولـنـا في قـول وذكـر ان نـفعـت الـذكرى
مـثال نتمسك بـه الننا بحـاجة ان ننـتصر عـلى هذا الوباء

بارادة شعبنا وتصميمه ومنه التوفيق سبحانه

}j³∫  الهيئة العامة للكمارك تضبط حاوية فيها مواد اولية لصناعة السكائر

الشـعبي فلـول داعش خسـائر كـبيرة
 ,فيـمـا صدت قـوة من الـلواء 41 في
احلشـد بـإسنـاد طوار 13 تعـرضا
إرهــابـيــا في نـاحــيـة يــثـرب جــنـوب

سامراء. 
ــتــمـــثــلــة وكــانت ألـــويــة احلــشـــد ا
ـقـاتـلـة الـدروع بـالــكـتـيـبـة الـرابــعـة 
الــلــواء 41 و42 و43 قــد أنـــطــلــقت

فجر االربعاء بعمليات ثأر الصائم
ــرحــلــتـهــا الــســادسـة ومـن ثالثـة
محـاور لتـطهـير جنـوب صالح الدين
بـاجتـاه غـرب احملــافـظـة. واشـتـبـكت
قــوة مــشــتـركــة من قــيــادة عـمــلــيـات
صالح الــــــديـن مـع عــــــنــــــاصــــــر من
عـــصــابـــات داعش في (قـــريــة الـــبــو
حمدي) جنـوب جسر السـكريات.وقد

اســـفـــرت الــعـــمـــلـــيـــة عن مـــقـــتل 4
إرهــابــيــ إثــنــان مــنــهم يــرتــديـان
أحــزمــة نـاســفــة ويـحــمالن رمــانـات
يدوية وتدمـير وكرين يحـتويان على
فرش ومواد غذائية واالستيالء على
عجلة نوع بيـكب ودراجة نارية كما
ــضــبــوطـة ـواد ا  الــتــعـامـل مع ا

أصولياً. 
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تــنـــوي وزارة الــعــمـل والــشــؤون
االجـتــمـاعــيـة اضــافـة نــحـو 250
الـف عــامل الـى اجــراءات قـــانــون
الـضـمان االجـتـمـاعي خالل الـعام
اجلــــاري. وقـــــال الــــوزيــــر عــــادل
الـــركـــابي في تـــصـــريح امس (ان
الـوزارة تــتـجه الضـافـة  250الف

عادل الركابي

حـاجـتـهم لألمـوال لـبـنـاء مـسـاكـنـهم
واكـــد الــوائـــلي خالل لـــقــائـه مــديــر
الفرع عـلي لطيف ان ادارة احملـافظة
ـلف لـغـرض تـسهـيل سـتـتـابع هـذا ا
قترض االجرائات لتحقيق حاجة ا
ديرية في بناء مساكنهم. وباشرت ا
العـامة لـتربـية ذي قـار بالـتعاون مع
اجلهات احلـكوميـة السانـدة لتعـفير
ــدرسـيـة اسـتـعـدادا ألداء الـقـاعـات ا
ماتبـقى من امتحـانات نصف الـسنة

ـنتـهـية وقـال مـدير لـلصـفـوف غيـر ا
عــام الـــتــربــيــة ريــاض الــعــمــري ان
ــدرسـيــة بــالــتــعـاون مع الــصــحــة ا
ــدني لــتــعــفــيــر الــقــاعـات الــدفــاع ا
االمــتــحــانــيـة اضــافــة الى مــنــظــمـة
الــيــونــســيف في تــعــفـيــر الــقــاعـات
االمـــتـــحـــانــيـــة في قـــضـــاءي ســوق
الــشــيـوخ وســيــد دخــيل) ويــذكـر ان
ـــديــريـــة حـــددت يــوم 30 و31 من ا
الـشــهـر اجلـاري ألجـراء امــتـحـانـات
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من جــهــة اخــرى أعــلن وزيــر الــنــقل
نـاصـر حـســ الـشـبـلي عن وصـول
مـراحل مـتـقـدمـة في اجنـاز االرصـفة
الــــــــــثالث 24,23,22 فـي حـــــــــوض
يـنـاء ام قـصـر الـشـمالي االسـتـدارة 
وبغـاطس 16 مـتـرا إلسـتـقـبـال اكـبر
السـفن من حيث احلـجم واحلموالت
ــالــيـة وتــوفــيـر الــوقت والــعــوائـد ا
الكـبيـرة .  وأوضح الـوزير في بـيان
تـــلـــقــته (الـــزمـــان) امس انه ســـيــتم
انـشاء هـذه األرصـفة بـطـريقـة الـكتل
واصفات العالية الكونكريتية ذات ا
اجلودة وهي تـستـخدم ألول مرة في
ـوانئ الــعـراقـيـة حـيـث يـتم الـعـمل ا
ـية لـكـونـها  ال ـوانئ الـعـا بـها في ا
ــاء أو الـعــوامل ــلــوحــة ا تــتــاثــر 
اخلــارجــيـة ويــكـون عــمــلـهــا بــشـكل
دائمي مضيفا أن العمل مستمر في

ــــدنــــيــــة داخل إجنــــاز  االعــــمــــال ا
ساحـات احلاويـات ومعـاجلة الـتربة
بأعمال الدفان بـالسبيس التى تصل
إلى  6 امــــتـــار لـــكـي تـــأخـــذ األرض
اسـتـقرارهـا ومن ثم جتـري عـمـلـيات
إنشاء الساحات والدوائر اخلدمية).
شروع ؤمل ان سيـستقـطب ا ومن ا
الــعـــديــد من الــطــاقــات والــكــفــاءات
البـشـرية احملـلـية حـيث سـيكـون لهم
الــنـصــيب األوفــر في  الـعــمل بــهـذه
ـا األرصـفـة والـسـاحـات واخملـازن 
يـعــزز انـتـعــاش االقـتـصــاد الـوطـني
وزيـادة الـعـائــدات الـتي تـتـحـقق من
غادرة. ناولة واالرساء وا عمليات ا

جاسم البخاتي

ناظم الوائلي
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آذار بالـتهاب رئـوي شديـد  تشـخيصه
عـــلى انه فـــايــروس كـــورونــا بـــعــد وقت
قصيـر.وقالت حـفيدتـها أليـكس جونز إن
كـوني من مـحـبي مـاكـدونـالـدز لـكـنـهـا لم
تـشـأ أن تـخـبـرهـا بأن الـسـلـسـلـة مـغـلـقة
مــؤقـتـا حــتى ال تـفـســد عـلـيـهــا الـفـرحـة
رض القاتل.وكشفت بتشافيهـا من هذا ا
ألــيـكس سـر شــفـاء جــدتـهـا وقــالت (لـقـد
كــانـت حــيــاتــهــا نــشــطــة حتب الــرقص

وركوب الدراجات ولعب الغولف).
w½bÐ ◊UA½

وأضـافت (كـانت تـطـبخ لـنـفـسـهـا أيـضا
أعــتـقــد أن سـر شــيـخــوخـتــهـا هــو أنـهـا
نـشـطـة بـدنـيـا ومـسـتـقـلـة لـلـغـايـة).وقـبل
كوني يعتقد أن أكـبر شخص تغلب على
كورونـا في بـريطـانيـا هـو كيث واتـسون
البالغ من العمر  101عام. وكذلك تغلبت
علـى كورونـا سيـدتان تـركـية وهـولنـدية
وعمر كل واحدة مـنهما  107أعوام كما
قهـرت كورونـا سيـدة ايرانـية بـعمر 103

أخـــــــرى).وولـــــــدت مــــــاريـــــــا فـي ســــــان
فرانـسـيسـكو في  4آذار  1907وانتـقلت
إلى إســبـانــيــا عـام  1915مع عــائـلــتــهـا
ـيـة األولى وتـزوجت خالل احلـرب الـعـا
في عــام  1931وأجنــبت ثـالثــة أطــفــال
وأصـبح لـديـها  11حـفـيدا.وقـد جنت من
جــائـــحــة اإلنـــفــلـــونــزا اإلســـبــانـــيــة في
1918واحلــرب األهــلــيـة  -1936 وبـذلك
عـمرة الـفرنـسيـة االعتـقاد خالـفت هـذه ا
السائد بأن فيروس كورونا التاجي أكثر
ــــتـــقــــدمـــ في خــــطـــرا عــــلى حــــيـــاة ا
الـسن. .1939وتـمــكـنت امــرأة فـرنــسـيـة
تــبــلغ من الــعــمــر  106 أعــوام من قــهــر
فـيــروس كـورونـا والـتـعــافي مـنه خالفـا
تقـدم في الـعمر للـمعتـقد الـسائـد أن ا
هم أكـثر عـرضة لـلـموت بـهـذا الفـيروس.
وهــيــلـ لــيــفــبـفــر الــتي تـعــيش في دار
ـنطقة العاصمة رعاية في قسم إيفل 
اجتـازت اختـبارا إيـجابـيا أي تـب أنـها
مصابة بـالفيروس في 15نيسـان بعدما
لـوحظ علـيـها أعـراض الـضـعف واحلمى
رتفعة فتم عزلـها في غرفتها ولم تكن ا
ـرأة ــسـتـشــفى.وا بــحـاجــة إلى دخـول ا
ـسـنـة الـتي لم يـبق لـهـا أقـارب تعـيش ا
في دار مــسـنــ تـضم  200نـزيل و160
موظفا.وكـشفت مقالة مـراجعة جديدة أن
تيبسة/الصلبة لدى كبار أنسجة الرئة ا
الـسن قد تـكـون السـبب في كـون كـورونا
ـرضى كـبـار الـسن.ويـقول أكـثـر فـتكـا بـا
الـعـلـمـاء إن الـفـيـروس يـسـتنـسـخ نفـسه
بـشـكل أفـضل في هـذه اخلاليـا الـصـلـبة
وجودة في الرئـت واجلهاز الـتنفسي ا
ــسـنـ مـا يـسـمح الـعــلـوي لـلـمـرضى ا
بـانــتـشـار الـفـيـروس بــشـكل أسـرع. كـمـا
قـهـرت مسـنـة بـريطـانـيـة تبـلغ من الـعـمر
 106أعــــــــوام فــــــــيــــــــروس كــــــــورونـــــــا
ـسـتشـفى الـقـاتل.وأثـنـاء خـروجـهـا من ا
ـتـقـاعـدة قـالت كـوني تـيـتـشن الـعـامـلـة ا
إنــهـا تـشـعـر بـأنـهـا (مــحـظـوظـة لـلـغـايـة
وأنـها في أشـد الشـوق لـرؤية عـائـلتـها).
وظــلت كــوني الــتي خــضــعت لــعــمــلــيــة
ـاضي تقاوم جراحيـة في كانون االول ا
ـرض لـنـحـو ثالثـة أسـابيـع. وكانـت قد ا
أدخـلت مسـتـشـفى بيـرمـنـغهـام في شـهر
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ـسـنــون الـقـاعــدة الـتي تـقـول ان كـســر ا
كــورونــا اشــد فـــتــكــا بــكـــبــار الــسن من
الـشـبـاب عــنـدمـا شـفـيت امس  بـولـنـديـة
تـبلغ  103سـنوات من فـايـروس كـورونا
ـسـتــشـفى في جـنـوب بـولـنـدا وغـادرت ا
وهي أكـبـر شـخص في الـبالد يـشـفى من
ـعمرات رض لـتضـاف الى الئحة ا هذا ا
ـــئــة عــام وشـــفــ من الالتـي جتــاوزن ا
الــفــايــروس. وأوضح الــطـبــيب مــيــشـال
غـــلـــونـــيك رئـــيـس قـــسم األعـــصـــاب في
ستشفى الواقع في كدجرين كوشله أن ا
ـســتـشـفى في 20 ـعــمـرة نـقــلت إلى ا (ا
نيسـان في وضع مقـبول لكـنها بـعد أيام
قـــلــيـــلـــة بــاتـت تــعـــاني مـن قــصـــور في

التنفس).
ZzU²M « —UE²½«

وأضـــــاف (بــــقـــــيت مـــــدة طــــويـــــلــــة في
ــسـتــشـفى بــانـتـظــار نـتــائج فـحــصـهـا ا
الـثاني) مـشـيـراً إلى أن (إصابـتـهـا كانت
طفيفـة). وأضاف الطبـيب (انها ال تسمع
شــيـئــًا في الـوقت الــراهن ألن بــطـاريـات
ـدة جـهـازهـا الــسـمـعي لم تـصـمـد هـذه ا
عمـرة في دار للعجزة. الطويلـة).وتقيم ا
وتقول حفيـدتها إن جدتهـا لم يسبق لها
أن تـــــنـــــاولـت مــــضـــــادا حـــــيـــــويـــــا في
حياتـها.وهي ليـست عميـدة سن الناج
مـن الــــفـــايــــروس فـي أوروبـــا إذ حتــــمل
إسبـانيـة تبلغ  113عامـاً الرقم الـقياسي
في هذا اجملال بـعد شفـائها في  12أيار.
وقــد ســـجـــلت حـــاالت الفــتـــة كـــهــذه في
بـريـطـانـيـا ( 106أعـوام) وفـرنـسـا (103
ـاضي اصـبحت أعوام). وفـي االسبـوع ا
اإلسبانـية ماريـا بارانيـاس أكبر مـعمرة
في الـعـالم تـتـعـافى من فـيـروس كـورونـا
بعـمر  113عامـا بعـد أن أظـهرت نـتائج
التـحاليل إصـابتـها في نيـسان. وال تزال
بارانـياس تـقضي فـترة احلـجر الـصحي
في دار لـلــرعـايـة في أولــوت عـلى الـرغم
ــــصـــاحــــبـــة من اخــــتــــفـــاء األعــــراض ا
لــلـفـيــروس. وغـردت ابــنـتــهـا روزا عـلى
مــنـصـة تـويــتـر قـائـلــة (اآلن هي بـخـيـر
ــكــنــهــا أن تــفــكــر وتــشــرح تــتــحــدث 
أفـكـارها لـقـد أصـبحـت هي نفـسـهـا مرة
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فـتونـ بحبّ شـهر الـله العـظيم في حتـدٍ صريح واضح إتَـهَمَ ( احـدهُم) ا

( رمضان ) بالكذب وقال :
ا اعتبروا انقضاءه عنهم عيداً ..!! لو كانوا يُحبونه 

اذ كيف يكون فراق العزيز عليهم عيداً عندهم ?
غفرة ..!! وهكذا سخر الرجل من عشّاق شهر الرحمة وا
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انّ الفرحة بالعيد ال تنبع من كونه نهايةً لشهر الصيام  فهذا الزعم باطل

مردود .
انّ الـفـرحة بـالـعـيد تـأتي من أنه يـوم اجلـائـزة والـصائم يـتـلـقى فـيه أعظم

كن ان ينالها وهي العتق من النار ... جائزة 
انها اجلائزة التي ال تعادل باية جائزة أخرى .

واي جـائـزة أعـظم من تـسـلم مـفـتـاح من مـفـاتـيح اجلـنـة حـيث اخلـلـود في
النعيم مع النبي والصديق والشهداء والصاحل .
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ا هي توهم  وا ان فـرحة العيد لـيست بانتهـاء شهر رمضان كـما زعم ا
فـرحـة االنتـصـار عـلى الـذات وشـهواتـهـا ورغـائـبهـا  واالنـصـيـاع الـكامل

رسوم لالنسان . للمنهج الرباني ا
ن قبل ؤمـن االمام علي بن ابي طالب علـيهم : هو عيد  وكـما قال امير ا

الله صيامه وشكر قيامه 
وكلُّ يومٍ ال يُعصى الله فيه فهو عيد .

ـكن لالنسـان الـرساليّ ان يـحوّل أيـامه كـلهـا الى أعيـاد  حافـلة وهـكذا 
بـطـاعة الـله  ومـزدانـة بـاألعـمال الـصـاحلـة  في إطـار مـسـيرة مـنـضـبـطة

خالية من الشوائب ..
 - 4 -

اء العكر  ان بعض الناس يحلو لهم االصطياد في ا
ـلـتـزمـ بـأداء وهم ال يـكـفّـون عن اثـارة الـتـشـكــيـكـات والـشـبـهـات بـحق ا
الطاعات والعبادات لسوء ظنهم باآلخرين وما قادهم الى ذلك االّ محض

اجلهل .
ا قال الشاعر : وقد

وما العيدُ باستعمالِ طيبٍ وزينةٍ 
وال أنْ يُرى فيه عليك جَديدُ

ولكنْ رضا الرحمن عنك هو الذي 
يصُّحُ عليهِ في احلقيقةِ عِيدُ

 - 5 -
انـنــا نــأمل أنْ يــنــعم وطــنـنــا احلــبــيب بــاألمن والــسالمـة
واالسـتقـرار وأنْ يـرفل شعـبـنا الـعـزيز بـأعـياد الـنـصر
والـسؤدد  ضارع الى الـعليّ القدير ان يـدرأ عنهما

الوباء والبالء انه سميع الدعاء .

UHý¡∫ قاهرة كورونا البولندية بعد شفائها

أعوام من محافظة سـمنان شمالي البالد
ــسـتـشــفى اسـبــوعـا واحـدا مــكـثت في ا
فـقط.من جـهـة اخـرى أصـبـحت الـبـرازيل
خالل 72ساعة فقط ثالث دولة في العالم
مـن حـــيث عـــدد اإلصــابـــات بـــفـــايــروس
كـورونا مع  254.220 مـصابـا مـتـقـدّمة
بــذلك عــلى بـــريــطــانــيــا الـــتي بــلغ عــدد
. وأظهرت صاب فـيها نحو  250 ألفاً ا
بــيــانــات رســمــيــة مـســاء اول امس أنّ
الـبـرازيل سـجّـلت خالل الـسـاعات األربع
ــاضـــيــة  13 ألـــفــاً و140 الـــعـــشــريـن ا
إصابـة جـديدة لـكن خبـراء يـعتـبرون أنّ
هـذه األرقام هي أقـلّ بكـثـير مـن احلقـيـقة
بــــســـــبب عــــدم إجـــــراء مــــا يــــكـــــفي من
الفحوصـات اخملبرية وأن الـعدد الفعلي
لــلــمــصـابــ قــد يـكــون  أكــثـر مـن الـرقم
ــرتـبـة الـرسـمي بـ  10مـرة.وقــفـزت من ا
ياً حيث رتبة الـثالثة عا السادسة إلى ا
ـرتـبـة األولى ـتـحـدة ا حتـتل الـواليــات ا
ـيـاً بنـحو 1 5ملـيـون مصـاب تـليـها عا
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بغداد

يحـاول رئيس مـجلس الـوزراء األستاذ مـصطـفى الكاظـمي ان يدعـو القوى
السـيـاسـية الى إكـمـال كـابـينـته احلـكـوميـة وخـصـوصا الـوزارات اخلـدمـية
ـنـهـاج والـسـيــاديـة النه امــام مـطـالب شــعـبـيــة ومـجـتــمـعـيـة وعــد بـهـا فـي ا

الـــوزاري .
ولذلك هـو يتـحدث بـصوت عالي وكـما ذكـر في مقـالته األولى بعـد التـكليف
في صـحيفـة الزمان الـغراء عن حتديـات العراق اجلديـدة  االمن الصحي

الي . االمن الغذائي  امن الطاقة  االمن ا
وبالـتالي يـشير الى ان االمن الـقومي الـشامل للـدولة يـواجه مشاكل كـبيرة

وعلى القوى السياسية ان حتسم امرها ألننا في مرحلة تشظي كبيرة .
ـتـقاعـدين والـرعـاية الكـاظـمي يـؤشر حتـدي تـسـديد الـرواتب احلـكـوميـة وا
االجتـماعيـة ويعتبـره واحد من اخملاطـر الكبيـرة على ادارته احلكـومية كونه

يريد ان تكون حكومته حكومة حلول وليس حكومة تكبير لألزمات .
ولـذلك الـكـاظـمي مـازال يـرى االمل بـالـعـراق بـتـنـوعه الـفـكـري واحلـضاري
ـوارد الـكـبـيــرة الـبـكـر في ارضه والـتـي حتـتـاج الى تـفـكـيـر واجملـتــمـعي وا

بتشكيل حكومة خدمة للمواطن .
نقـوصة ب عـقدة الصراع ولذلك جنـد ان الكاظـمي يتحـدث عن السيـادة ا
االمــريــكي - االيــراني من جــهــة والــسالح خــارج الــدولــة بــيــد الــفـصــائل
ـؤسـسـة العـسـكـرية سـلـحـة التي بـاتت تُـمـارس سـلوك اكـبـر من سـلوك ا ا

العراقية في اجليش العراقي .
ان معـطلـة احلكـومات السـابقـة هي السـياسـة الداخلـية الـتي تعـد مؤشرات
اخلـدمات الـعامـة في انحـدار واضح جدا والبـد من معـاجلتـها كـون السـيد
الـكاظـمي وعـد الشـعب بايـقـاف التـداعي فـيهـا  وهـذا لن يتم اال من خالل
احتـواء الصراع الـسياسي واحلـاجة الى اعادة توجـيهه بالـشكل اإليجابي
البـناء عبر اعادة هيكلـة العملية السـياسية والنظر لـلتحديات من قبل القوى
تـصارعة انها حتديات وجود وليس حتديات عابرة وقد ينهار الوضع في ا
ظل حتديات جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وتزايد معدالت البطالة .
ـاليـة العـامـة للـحكـومـة العـراقيـة اذ اعـتمـد الكـاظمي والتـحدي األكـبـر هو ا
صـارحـة حول خـزينـة الـدولة واالمـوال الـتي تركت من أسـلوب الـتذكـيـر وا
الي الـصعب بخواء اخلزينة هدي وهـو يشير للوضع ا حكـومة عادل عبد ا
وارد ـواطن وحتديات ا العـامة للدولة وهـذا ما يعطل مصـالح احلكومة وا
ـهدورة  ولـذلك حتتـاج خارطـة طريق كـون رئيس احلـكومـة من دون كتـلة ا
ـانية وهذا ما يجـعل قطاعات عديـدة كمجال االمن يتاثـر واسترداد هيبة بر
الــدولــة يــصــعب  ولــذلك جنــد انه في مــجــال اجملــتــمع وحتــقــيق مــطــالب
ـتظاهرين يـواجه حتديات وكيـف انه يريد خلق راي عـام من دون مواجهة ا
سلحة  ويوضح بالسالح من قبل القوات احلكومية احمللية مع الفصائل  ا
تـظاهـرين مهـما كانت اوامره الـتي صدرت بـايقـاف استـخدام الـنار ضـد ا
ـشكلـة بإخراج حركـة االحتجـاج ومساراتـها ويشـير الى محـاولة تصـفير ا
عتقالت العامة والبحث عن السرية والكشف عن اجلناة من وقوف في ا ا
ــســاريــة في تـــســجــيل هــذه احلــقــوق خـالل الــقــانــون الــنــافـــذ والــطــرق ا
ـعتـقـلـ من 1 للـمـتـظـاهـرين واحملـتـجـ ويـشـيـر الى ضـرورة اطالق كـل ا
أكــتـوبـر ولـغـايــة االن ووضع جلـنـة خـاصــة إلحـصـاء شـهــداء احـتـجـاجـات

أكتوبر 2019.
ولذلك الـكـاظمي خـطـته ستـكـون صنـاعة احلـاضـنة الـداعـمة والـتي تـستـمد
قوتـه من الشعب والـتعاون مع  الـقوى السـياسيـة إلعادة العراق عـلى سكة

الدولة واخلروج من دوامة الالدولة .
ان احلكـومة الـعراقيـة مقـبلة عـلى خمـسة أولـويات حلكـومة الـكاظمي خالل

مرحلة مابعد العيد وضمن ال 100 يوم االولى  :-
1- فـرض القانـون من خالل برنـامج حلصـر السالح بـيد الـدولة ومـواجهة
تـيارات وقوى ومجـتمع الالدولـة الذي برز من خالل ضـعف الدولة الـوطنية
في الــعـراق ومــعـاجلــة جــائـحــة  كـورونــا من خالل زيـادة قــدرات الـقــطـاع

الصحي العراقي وتفعيل التعاون الدولي في احملال الصحي .
2- احلـوار ب الـقـطـاع الـعـام والـقطـاع اخلـاص من اجل تـطـويـر عـائدات

اخلزينة وحركة االقتصاد العراقي .
رأة من خالل 3- إيالء الـشبـاب فرصـة من الـسيـاسات احلـكـوميـة ودعم ا

طالبهم  تذكير القوى السياسية بضرورة االستجابة 
4- مطـاردة فـلول داعش والـدعوة حلـملـة عسـكـرية - أمـنيـة - استـخبـارية
ـسـلحـة وإعـادة تـعـريف دور العـراق مع الـتـحـالف الـدولي وحلف لـلقـوات ا

الناتو وحتييد العراق عن الصراع الدولي واالقليمي .
5-حـوار بغداد - واشـنطن والـذي سيـهدف الى حتـويل العـراق من ساحة
صـراع الـى بـولـنـدا الـشـرق مـابـعـد انـهـيـار جـدار بـرلـ وانـهـاء مـسـاحات
الـنـفــوذ وبـنـاء رؤيـة الـعـراق ومـهـامه اإلقـلــيـمـيـة والـدولـيـة في ضـوء الـقـرار

ستقل . ا
شـتـرك ب بـغـداد - واشـنطن لـتـحـويل اتفـاقـية ويسـيـر من خالل الـعمـل ا
ـلـوء بــدوال الـتـعـاون إلطــار االسـتـراتـيــجي من هـيـكـل مـفـرغ الى هـيــكل 

صالح االستراتيجية للدولة العراقية . شترك خدمة للعراق وا ا
قـبل سـيكـون عبـر  مفـتاح قـصة ختـاما اجـد ان الـسيـد الكـاظمي جنـاحه ا

االمن وتأم رواتب اجلهاز احلكومي وتنشيط القطاع اخلاص .
وهــذا مـا سـيـحـقق مــطـلب االنـتـخـابــات الـذي الـكل سـيـكـون
حـريص عـلى إحـداثـهـا نــتـيـجـة لإلدراك من قـبل اجلـمـيع
انـها سـتـكون خـارطـة جلـيوبـولـتك الـسيـاسـة في الـعراق
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.أمـــا أعـــداد روســـيـــا 299941مــــصـــابـــاً
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن الــفــيــروس في
الـبـرازيل فــبـلـغت حـتى االثـنـ 16.792
بــعــدمــا ســجّـلـت خالل الــسـاعــات األربع
والعـشـرين األخـيرة  674إصابـة جـديدة
بــالـــفــيـــروس.وهـــذه احلــصـــيــلـــة تــضع
ـياً من ـرتبـة السـادسـة عا البـرازيل في ا
حيث عـدد الوفيـات النـاجمـة عن كورونا
لكنّ هذه األرقـام هي أيضاً بنـظر خبراء
أقلّ بــكــثــيـــر من الــرقم الــفـــعــلي.أمــا في
روســيــا فال يــزال عــداد الــوبــاء يـســجل
قفزات كبيرة يومـيا وإن بتفاوت نسبي.
فقد سجل الثالثاء  9263إصابة جديدة
ـاضـيـة خالل األربع والـعـشــرين سـاعـة ا
فـيــمـا تـوفي 115شـخـصــا مـا يـرفع عـدد
الــوفــيــات إلى  .2837وهــذا هــو الــيــوم
الـــرابع عـــلى الـــتـــوالـي الـــذي تـــقل فـــيه
الـزيـادة الـيـومـيـة عن عـشـرة آالف حـالـة
وهــو احلـاجــز الـذي تـخــطـتـه اإلصـابـات
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ــنـــتــجــة من مــحــصــول الــكــمــيــة ا
احلنطة في قضاء بلدروز الذي يعد
اكـــبـــر مـــنــــاطق ديـــالـى في نـــتـــاج
احلـبـوب مـؤكـدا بـان اكـثر مـن الفي
مـــزارع ســــيـــقــــومـــون بـــتــــســـويق
ـركــز وبـالــتـالي مـحــصـولــهم الى ا
يقـلل من الـزخم الكـبيـر على سـايلو
بعقوبة وخـان بني سعد) . وقال ان
(ابـراج الــكــهـربــاء وخـطــوطــهـا من
نشـآءات االستراتيـجية في ديالى ا
وبقيـة احملافظـات واستهدافـها يعد
عــمل ارهــابي نــظــرا لـتــداعــيــاتــهـا
الــسـلــبــيــة في االطــر االقـتــصــاديـة
نـاهـيك عـمـا تـسبـبه مـن اضرار عى
. ( ـواطــنـ شـريــحـة واســعــة من ا
واضــــاف الــــتـــمــــيـــمـي ان (ديـــالى
اســـتـــهــدفـت اكــثـــر من مـــرة ابــراج
الكـهربـاء ما دفـعنـا الى اعـداد خطة
شــامــلــة حلـــمــايــة امن الـــكــهــربــاء
وخــاصـة اخلـطـوط االسـتـراتـيـجـيـة
مــنــهــا بـــالــتــنــســيـق مع الــشــرطــة
واجلــيش واحلـشـد الــشـعـبي وقـوة
شـرطــة الــكـهــربــاء من اجل تــفـادي
تــكـــرار ســيـــنــاريــو اســـتــهـــدافــهــا
والــــســـــعي الـى تــــعـــــقب اخلـاليــــا
االرهابية التي تـقف وراء الهجمات

االخيرة) . 

من أبرز سلـبيات النظـام السياسي
احلـالي الـتي سـبـبت فـجـوة كـبـيرة
بـ الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة احلـاكـمـة
والــــشـــعـب  هـــو هــــذا الــــتـــبــــاين
عاشي ب ستوى ا والتباعد في ا
اجلـانبـ والـذي ليس له مـا يـبرره
عــلـى أرض الــواقع) الفــتــا الى انه
اليـــ (بـــ مــــســـؤول يـــتـــســـلم ا
شــهـريــا ومــواطن ال يــحــصل عــلى
راتب الرعايـة االجتمـاعية  ضاعت
اسس الـــعــدالــة وغـــابت مــعـــايــيــر
اإلنصاف) مردفـا ان (الكل مسؤول
عن مــعـــاجلــة هــذا اخلـــلل الــفــادح
وتـقلـيل الـفوارق وإنـصـاف الفـقراء
وتــأمـــ الــرعـــايــة االجـــتــمـــاعــيــة
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وقـال الـنــائب عن مــحـافـظــة ديـالى
هـمــام الــتــمـيــمي لـ (الــزمـان)  ان
(ديـالى افـتـتـحت مـركـزا تـسـويـقـيـا
جــديـــدا في قــضـــاء بــلــدروز جــرى
تـمـويـله من قـبل احلـكـومـة احملـلـية
بنـحو ملـيار دينـار بعد اسـتحصال
وافـقات االصـوليـة من قبل وزارة ا
الـتـجــارة) . واضـاف الــتـمــيـمي ان
ركز قادر على استيعاب اكثر من (ا
 30الف طـن وهي تـــــمــــثـل نــــصف

ــدراء والـــوزراء ووكالء الــوزراء وا
الـــعــــامـــ  اضــــافـــة الـى اتـــخـــاذ
ــنع إجــراءات حــاســمــة وســريـعــة 
ازدواج الــرواتب) مــؤكــدا (ضــرورة
عــدم تـسـويف األمــر حتت اي مـبـرر
كـــان  تــرشـــيـــدا لـالنـــفـــاق الـــعــام
وانــعــاشــا لــواردات الــدولــة وسـدا
يزانيـة جراء انخفاض للعجـز في ا
أســعــار الــنــفط وتــفــشي فــايــروس
كورونـا). ورأى العـقابي ان (واحدة

واإلصالح وانتـهاج سـياسـة جديدة
تــقـوم عــلى الــعــدالـة االجــتــمـاعــيـة
وتـقـلـيل الـفـوارق الـطـبـقـيـة ورعـاية
تــفــرض عــلى الــشــرائح الــفــقــيــرة 
اجلـــمـــيع الــســـعي إلعـــادة الــنـــظــر
بـالـرواتـب الـعـالــيـة واخملــصـصـات
ـبررة واالمـتيـازات الكـبـيرة وغـير ا
التي تمنح للطبقة السياسية وكبار
ـسؤولـ في الـدولـة العـراقـية من ا
الــــرئـــــاســــات الـــــثالث والـــــنــــواب

رفـضـهــا الـشــعب الـعــراقي).واشـار
الــعـيــســاوي الى ان (بــنــاء الــدولـة
وتــقــويــة مـــؤســســاتــهـــا يــبــدأ من
السلطـة التنفيـذية  ونذكر دوماً ان
احلـــكـــومـــة اســـتـــقـــالت نـــتـــيـــجـــة
االحـتجـاجات الـشعـبيـة وتظـاهرات
التي  ضغطت على نواتها الشباب 
ـان وغـيـرت الـكـثـيـر)  مـنـوها الـبـر
الى ان (مـطـالـبهـا بـسـيطـة وتـتـمثل
بـفــرص الــعــمل واالرادة الـوطــنــيـة
وتــرسـيخ الــنـظـام والــقـانـون) . من
جـهـته دعـا الـنـائب عن كـتـلـة الـنهج
الـــوطـــني حـــســـ الــــعـــقـــابي الى
محاسـبة احلكـومة السـابقة واعادة
الـنظـر برواتب الـطـبقـة السـياسـية.
وقــال خالل مــؤتــمــر صـحــفي امس
انه (اطــلــعــنــا عـلـى خــطـوة رئــيس
الـوزراء بإحـالـة احلكـومـة السـابـقة
عـلى الـتقـاعـد وننـبـهه إلى ضرورة
فــتح مــلــفــات االتــهــام لــلــحــكــومــة
ال العام  السابقة بالفساد وهدر ا
ومــحـــاســبـــتــهـــا عــلى اخلـــروقــات
اجلــسـيــمـة الــتي ارتــكـبــتـهــا بـحق
كن الشـعب)  مشـددا على انه (ال 
ـلـفـات وحـفـظـهـا عـلى إغالق هــذه ا
الـرفـوف وطيـهـا كـما يـحـدث دائـما)
وتابع إن (مطالـب الشعب بالـتغيير
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دعـا نـائـبـان احلـكـومـة الى الـشروع
بـخـطـة اقـتـصــاديـة سـريـعـة تـعـالج
ـا يعـانيه االزمات وإنـقاذ الـعراق 
وفــتح مـــلــفـــات اتــهـــام احلــكـــومــة
ال العام. السابـقة بالـفساد وهـدر ا
وقال الـنائب ورئـيس جتمع عـشائر
العـراق عبـود وحيـد العـيساوي في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
الــتــجــمـع (يــراقب بــحــذر االحــداث
واالزمــــات فـي الــــبـالد  ويــــطــــالب
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
واحلـكومـة ان تمـضي اول خـطوات
ــعــاجلــة تــشــكــيــلــهـــا الــنــاشئ  
االقــتـــصــاد الـــذي يـــهــدد بـــالــفـــقــر
ــتـصــاعــد  وازمــة وبــاء كــورونـا ا
ـســتـجــد الـتـي اثـرت عــلى عَـصّب ا
احلياة للشهـر الثالث على التوالي)
مــضـيــفــا ان (الـنــهــوض بـالــزراعـة
والـصـنـاعـة احملـلـيـة يـحـتـاج لـرؤية
عميقة  تنـطلق من متابعة من يقف
ـــــوسم حـــــصــــاد وراء احلـــــرائق 
احلــنـــطــة والــشــعــيــر  وهــجــمــات
االٍرهــاب في شــهــر رمـضــان الربـاك
االســتـــقــرار وتــخــويـف اجملــتــمع 
اضافة الى رفض التدخل اخلارجي
الـذي طـال مـوخراً قـضـايـا اخالقـية

الـعـام الـدراسي احلـالي.وكـتب عـبد
الصاحب في صفحته على فيسبوك
إن (اخلـيـار األول هـو وضع كـورس
مـكـثف عـند رفع احلـظـر بـشـكل كلي
وعــــــودة الـــــــدوام الــــــرســــــمـي إلى
اجلامعات) مشيـرا الى ان (اخليار
اآلخر يتمثل بتمديد العام الدراسي
حتـى بدايـة العـام الدراسي اجلـديد
اذا لـم نــــتــــمــــكـن من الــــعــــودة إلى
اجلــامــعـات) وتــابـع ان (الـتــعــلــيم
اإللـكتـروني يـستـمـر العـمل به وهو
وضع لــغـرض تــواصل الــطـالب مع
األســـــــتـــــــاذ فـي هـــــــذا الـــــــظـــــــرف
االســتــثــنـائي) مــســتــدركــاً (لـكن ال
ــــكن أن تــــكــــون االمــــتــــحــــانـــات
إلكـترونـياً أو االمتـحانـات النهـائية
عـبـر التـعـليم اإللـكـتـروني بل يجب
). من جـهـة اخرى  ان تـكـون ورقـيـاً
رأى عضو مفوضية حقوق االنسان
عــلي الــبـيــاتي قــرار تــخــفـيض 10
ـــئــة من االجــور الـــدراســيــة في بــا
ــدارس االهــلــيـــة دلــيل عــلى عــدم ا
ادراك احلــــكـــومــــة بـــحــــجم االزمـــة
االقتصـادية. وقال البـياتي في بيان
تــــلـــقـــته (الــــزمـــان) امس ان (قـــرار
ئـة فقط من األجور تخـفيض ١٠ بـا
الــدراسـيـة لـلـمـدارس األهـلـيـة دلـيل
واضح ان احلكومة العراقية التدرك
حـجم األزمـة االقـتـصـاديـة بـالبالد)
ولــفت الى ان (نــسـبــة الــطــلــبـة في
ــئـة ــدراس االهــلــيـة هـي ٦٫٥ بــا ا
فـــقط فـي الـــتـــعــــلـــيم االبــــتـــدائي)
مـخـاطـبـا احلـكــومـة بـالـقـول ان (لم
حتـقـقـوا مـجانـيـة الـتـعلـيم في وقت
الـرخاء فـحـافظـوا علـيه عـند الـشدة
عـلى االقـل). وكـانت وزارة الـتـربـيـة
قـد أعـلـنت عـن قـرارهـا بـشـأن الـعام
الـدراسـي احلـالي لــلــصـفــوف غــيـر

ـرحلـتـ االبـتـدائـية ـنـتـهـيـة من ا ا
والثانوية وتخفيض اجور الدراسة

دارس االهلية. في ا
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وقـالت الــوزارة في بـيـان إن (هـيـئـة
الـرأي بـرئـاسـة الـوزيـر عـلي حـمـيـد
مـخلـف ناقـشت قـرارات عدة ومـنـها
ـنتـهـية تـعـلـقة بـالـصـفوف غـيـر ا ا
لـلمـرحـلتـ االبتـدائـية والـثانـوية 
حــيث  اعـــتــمــاد درجـــة الــنــصف
األول مـن الــعـــام الــدراسـي احلــالي

كـدرجة  ويـسـمح للـتـلمـيـذ الراسب
بـأداء امـتـحـان الـدور الـثـاني الحـقاً
ـواد الـتي رسـب فـيـها في جـمـيع ا
وكــذلك االمــر بـالــنــسـبــة لــلــمـراحل
ـتــوســطـة واإلعــداديـة والــتـعــلـيم ا
ـهـني ومعـاهـد الفـنـون اجلمـيـلة  ا
فضال عن تخفيض القسط السنوي
ــسـتـحق الــدفع من أولـيـاء الــكـلي ا
دارس أمور التالمـيذ والطـلبة في ا
األهلـية داخل وخارج الـعراق لـلعام
الــــدراسي احلــــالي بـــنــــســـبـــة  10

ــــئـــة).  الى ذلـك أقـــام اجملـــلس بـــا
الوطني العـتماد كلـيات الطب ندوة
ي عــلـــمــيــة عن االعـــتــمــاد األكــاد
لـكـلـيـات الـطـب. وتـضـمـنت الـنـدوة
التي أقيمت في كلية الطب بجامعة
بـابل الـتــعـريف بـإجنـازات الــكـلـيـة
ومــسـيــرتــهـا نــحــو نـيـل االعـتــمـاد
ي والــتــطــرق الى مــرحــلـة األكــاد
الــتـقـيـيم الــذاتي واعـداد الـشـواهـد
طلوبـة ومن ثم مرحلة والبيانـات ا
كـتـابـة الـتـقـريـر. وقال بـيـان تـلـقـته

(الــزمــان) امس ان (الــنــدوة بــيــنت
ي وسـبل اهــمـيـة االعـتــمـاد األكـاد
حتـقـيـقه من خـالل حتـقيـق مـعـايـير
االعتماد الوطنية فضال عن الهيكل
الـتـنـظـيـمي لـلجـان الـتـقـيـيم الذاتي
ومــهـامــهـا ومــراحل كــتـابــة تـقــريـر
الــتـقــيــيم ومـرحــلـة الــتــقـد لــنـيل
االعـــتـــمـــاديـــة. وقـــد مـــثل اجملـــلس
الـوطـني العـتـمـاد كـلـيـات الـطب في
الـنـدوة احـسـان مـحـمـد وعـلي خـير

الله.
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اتـفق الـعـراق وفـرنـسـاعـلـى تـطـوير
التعاون الـعلمي والتـقني في مجال
الـــتــعـــلـــيـم االلــكـــتـــرونـي ودراســة
وتـعـمـيـم جتـربـة مـشــروع الـرقـمـنـة
الــذي قــدمــته بــاريس لــلــجــامــعـات
الــعــراقــيــة.وقــالت وزارة الــتــعـلــيم
والـبـحث الــعـلـمـي في بـيـان تــلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (الــوزيـــر نــبــيل
كـــاظـم عـــبـــد الـــصـــاحـب بـــحث مع
السفير الفـرنسي لدى بغداد برونو
ــرافق له جتــربــة أوبــيــر والــوفــد ا
الــتــعـلــيم االلــكــتــروني في الــعـراق
الــذي فـــتح نـــافــذة مــهـــمــة مع دول
الـــعـــالم) واضـــاف ان (اجلــانـــبــ
اتـفـقـا عـلى تـطويـر آلـيـات الـتـعاون
في مـــجــال الــتــعــلـــيم االلــكــتــروني
وتـعـمـيـم جتـربـة مـشــروع الـرقـمـنـة
الــــذي قـــدمـه اجلـــانـب الـــفــــرنـــسي

للجامعات العراقية). 
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واعــرب عــبــد الــصـــاحب عن (أمــله
بتـطوير هـذا االجتاه مع اجلـامعات
الــفــرنــســيــة) مــؤكــدا ان (الــعــراق
تـربـطه عالقـات إيـجـابـيـة مـع الدول
الـصديـقة والسـيمـا فرنـسا) واشاد
ــوقـف بــاريس واهـــتــمـــامــهــا بـ (
بـتـطــويـر االتـفــاقـات الـعـلــمـيـة بـ
نح اجلانب في مـجال الزماالت وا
الدراسية بعد انحسار وباء كورونا
ومـلف تصـنيف اجلـامـعات وتـأهيل
اجملالت الــعـلــمــيــة الـعــراقــيـة). من
جــهـته أكـد أوبــيـر ان (بالده داعـمـة
للـطلبـة العراقـي وسنـقوم بتـنظيم
ســـيـــاقـــات الـــتــفـــاهـم بـــ بـــغــداد
وبــاريس بـخـصــوص ذلك الـصـدد).
وبـشأن ذاته  كـشف عبـد الـصاحب
عن وجــود خـيـاريـن من أجل إكـمـال

حس العقابي 
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قـررت مــحـكـمــة سـوريـة مــنع سـفـر
رجل األعـــــمـــــال رامي مـــــخـــــلــــوف
بـصــورة مـؤقــتــة وذلك بـحــسب مـا
جاء في نـسخـة من الـقرار مـنشورة
ـوقع عــلى صـفــحـة وزارة الــعـدل 
فـيـسـبوك .وكـان مـخـلـوف وهو ابن
خــال الـرئــيس بــشــار األســد وأحـد
أثـــرى أثـــريـــاء ســـوريـــا طــرفـــا في
خالف كــبــيــر بــشــأن أمــوال تــقـول
احلكومة إنـها مستحـقة على شركة
ـلـكـها. االتـصـاالت سـيـريتل الـتي 
وأمــرت الــسـلــطــات هــذا األســبـوع
بـــاحلــــجـــز عــــلى أمـــوالـه.وتـــقـــول
ـبلغ احلـكومـة إن سيريـتل مـدينة 
 134مـــلــيـــار لـــيــرة أي نـــحــو 77
ملـيون دوالر بحـسب سعـر الصرف
وازية.وتناول احلالي في السوق ا
مـخـلــوف الـنـزاع في ثالثــة مـقـاطع
فـيـديـو عـلى اإلنـتـرنت نـاشـد فـيـهـا
األســد شــخــصــيــا الــتــدخل إلنــقـاذ
شــركــته. وفـي آخــر ظــهــور له قــال
ـسـؤولـ طلـبـوا منه مـخـلوف إن ا
االستقالة من رئاسة شركة سيريتل

خلـدمات الـهـاتف احملـمول.ووصف
مــخـلـوف الـذي كـان يـومـا في قـلب
الـدائـرة احمليـطـة باألسـد مـصادرة
أمــواله بــأنه إجــراء غــيــر قــانــوني
ومـــحـــاولــة مـن جــانـب احلــكـــومــة
النـــتــزاع شــركـــته مــنـه.وقــال قــرار
ـنـع من الـســفـر جـاء احملـكــمـة إن ا
بطلب من وزارة االتصاالت وسوف
ــبــالغ يُــلــغـى إذا ســدد مــخــلــوف ا
ـتـأخــرة عـلـيه. ولم يــحـدد الـقـرار ا
ـــبـــالغ. الى ذلـك قــال حـــجم هـــذه ا
مـســؤول فـلـســطـيـنـي اخلـمـيس إن
الفلـسطيـني علـقوا االتصاالت مع
ـركزية األمريكية وكالة اخملابرات ا
(سـي.آي.إيه) بــعــد إعالنــهم إنــهـاء
الـــتـــنــســـيق األمـــني مع إســـرائــيل
ـتـحدة احـتـجاجـا على والـواليات ا
اقـتراحـات إسـرائيـلـية بـضم أجزاء

من الضفة الغربية.
وقــال صـــائب عــريـــقــات أمــ ســر
ـنظمـة التـحرير الـلجنـة التـنفيـذية 
الفـلسطـينيـة إنه  إبالغ واشنطن
بـهـذه اخلطـوة بـعـد إعالن الـرئيس
الـفـلـسـطـيـني مـحـمـود عـبـاس يـوم

الثالثاء أن السلطة الـفلسطينية لم
وقعة مع تعد مـلتزمـة باالتفاقـات ا
ـا ـتـحـدة  إســرائـيل والـواليــات ا
في ذلك الــتـنــسـيق األمــني.وفـيــمـا
يـــتـــعـــلق بـــالـــتـــعـــاون مـع وكـــالــة
ركـزيـة األمـريكـيـة قال اخملـابـرات ا
عريقات للصحفي في اتصال عبر
الـفــيـديــو إن هـذا الــتـعــاون تـوقف
بــــانــــتـــــهــــاء خــــطـــــاب الــــرئــــيس

الفلسطيني.
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واســتـمـر الـتـعـاون اخملـابـراتي مع
(سي.آي.إيـه) حـــتى بــــعـــد أن بـــدأ
الــفـلـسـطــيـنـيــون مـقـاطــعـة جـهـود
الـــسالم األمــريـــكــيــة الـــتي قــادهــا
الـرئيس دونـالـد تـرامب عام 2017
حيث يعمل اجلانبان معا للتصدي
لـلـعـنف في الـضـفـة الـغـربـيـة الـتي
حتــتــلــهــا إســرائـــيل وتــعــد مــقــرا
للـسلطـة الفلـسطيـنية.وهـدد عباس
مـن قـبل بـإنـهـاء الـعالقـات األمـنـيـة
دون أن يـــــــتــــــبـع ذلك خـــــــطــــــوات
مــلـــمـــوســة. ويـــقـــول مــســـؤولــون
إسـرائـيـلـيـون إنه يـحـتـاج إلى دعم

إســرائـــيل في مــواجـــهــة حتــديــات
ــــقـــاومـــة مـــحـــلــــيـــة من حــــركـــة ا
اإلسـالمـــيــــة الــــفــــلــــســـطــــيــــنــــيـــة
(حـمــاس).وقـال عـريـقـات إن األمـور
تـتـغيـر ومن ثم قـرر الفـلسـطـينـيون

أن الوقت حان اآلن للتغيير.
وأضــاف أن الـــتـــعــاون األمـــني مع
ـتحدة لم يعـد قائما وأن الواليات ا
الـتـنــسـيـق األمـني مع إســرائـيل لم
يـعد قـائمـا أيضـا. ومضى يـقول إن
فردهم الفلسطيني سيحافظون 
عـلى األمـن والـنــظـام الــعــام وحـكم
الـــقــانـــون. وأحـــجـــمت الـــســـفــارة
األمـــــريــــــكــــــيــــــة بـــــالــــــقــــــدس عن
التعليق.ويخشى الفلسطينيون من
ـــوافـــقـــة أن تـــنــــفـــذ إســـرائـــيـل 
واشنطن تعهداتها ببسط السيادة
ــسـتــوطـنـات اإلســرائـيــلـيـة عــلى ا
الــيـهــوديـة وغــور األردن بــالـضــفـة
الغـربـيـة وهـو مـا يـعـتـبـرونه ضـما
لألراضـي.ويسـعى الـفـلـسـطـيـنـيون
إلقـامــة دولــة عـلى أراضـي الـضــفـة
الــــغـــربـــيـــة وقــــطـــاع غـــزة تـــكـــون

عاصمتها القدس الشرقية.

تحدة. ي للشاي حسب اال ا 21 ايار مايس هو اليوم العا
فـضل لدى الكـثير من شـعوب العالم شروب ا والشـاي كما هو مـعلوم اصـبح ا

اء. شروبات استهالكا في العالم بعد ا وهو أكثر ا
كن وبعـد انتـشار وبـاء كورونـا في العـالم  اوصى بعض االطـباء  بـان الشـاي 
ان يــسـاهـم مـســاهــمــة فـعــالــة في حتــصــ اجلـسـم حملـاربــة كل الــفــيــروسـات

نتشر في العالم أجمع. ا فيها كورونا ا واألمراض 
بــعض اخملـتـصــ يـشـجــعـون عـلى تــنـاول شـاي األعــشـاب في تـعــزيـز اجلـهـاز

ناعي ما يساهم بالتالي في الوقاية من فيروس كورونا ا
وقال الـبعض ان الشاي االسود اكـثر فائدة في الوقـاية من كورونا في ح قال
اخـرون ان الشـاي االخـضـر الذي يـحـتـوي عـلى مركب  Polyphenolsكـفـيل
حاربـة مختلف الـبكتيريـا واإللتهابات الـتي تصيب اجلسم. بـالتالي شرب هذا

الشاي يساعد في الوقاية من الفيروسات القوية مثل كورونا
وفي كل االحوال فـان شرب الشاي اصبح عادة لدى الكـثير من الشعوب ومنها

الشعب العراقي.
عادة شُرب الشاي

ار وجنوب ويُعـتقد أن استهالك الشاي بـدأ في شمال شرق الهند وشـمال ميا
كان احملدد لنمو النبات ألول مرة غير معروف. إال أن هناك غرب الص لكن ا

أدلة على أن الشاي بدأ استهالكه في الص قبل  5000عام.
اليـ األسر في الـبـلدان يـشـكل إنتـاج الـشـاي وجتهـيـزه وسيـلـة عـيش رئيـسـة 
الـنـامـيــة ومـصـدر رزق أسـاسي لــلـمالين من األســر الـفـقـيـرة الــتي تـعـيش في

وا. البلدان األقل 
وتشـكل صناعة الـشاي مصدرا رئـيسيا لـلدخل ولعائـدات الصادرات في بعض
البلـدان األشد فقرا كـما أنهـا تتيح فرص عـمل باعتـبارها قطـاعا كثيف الـعمالة
نـاطق النائية واحملرومة اقتصاديا على وجه اخلصوص. وللشاي دور هام في ا
في التـنميـة الريفـية واحلد من الـفقر وحتـقيق األمن الـغذائي في البـلدان النـامية

بوصفه أحد أبرز احملاصيل ذات العائد النقدي.
ي للشاي اليوم العا

يـا للـشاي. وقد ارادت وأعـلنت اجلمـعيـة العـامة أن يوم  21أيـار/مايو يـوما عـا
بذلك  تـعزيز اإلجراءات لتنـفيذ األنشطـة الداعمة إلنتـاج الشاي واستهالكه على

نحو مستدام وإذكاء الوعي بأهمية الشاي في مكافحة اجلوع والفقر.
نتجة للـشاي حتتفل منذ عام  2005بـيوم للشاي سنويا في لكن بـعض الدول ا
ــنـتــجــة لــلــشـاي بــنــجالديش  15كــانــون االول ديـســمــبــر. ومن هــذه الــدول ا
سريالنـكا نيـبال فـيتـنام إندونـيسـيا كيـنيـا مالوي مالـيزيا

أوغندا الهند وتنزانيا.
وفي هذا الـيوم الـرمضـاني اشربوا الـشاي بـعد الـفطور
ورددوا االغنـيـة الـعراقـيـة (خدري الـشـاي خـدريه جاني

ن اخدره) ا

رامي مخلوف 
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ال أريـد ان اطرح مشـكلة بـدون حل لكن سـابدأ من كيـفيـة توفيـر فرص عمل
ـتوفرة لـلبـلد من أمكـانيـات تقنـية وبـشرية والبـد هنا أن نـعمل وفق االدوات ا
مكن انشأها في مدة قصيرة وأسـتهالكية هنا نبدأ بأقتراح مشروعات من ا
ال تـتجوز السـنة مع توفيـر مجال مضـمون لتصـريف تلك البضـائع ناتي هنا
الى اقـتـراح بنـاء اربـعـة مصـانع لـلـبطـاريـات في اربع مـحـافظـات تـنـتج انوع
مـختـلـفـة من البـطـاريـات اخلـاصيـة بـالـسيـارات والـشـاحنـات ووسـائل الـنقل
االخـرى وحتى بطاريات االجهزة االكـترونية ولو افترضـنا ان هناك مايقارب
الـ 4 ماليـ سيارة في العراق من مختلف االنواع فيجب على كل معمل ان
يـنـتج مـلـيون بـطـاريـة في الـعـام وان وضـعـنـا هامـش ربح هو 20 دوالر بـعـد
اسـتيفـاء كافـة مصاريف االنـتاج واالندثـار في االالت في ضوء ذلك سـيكون
ـعـمل الـواحـد هو 20 مـلـيـون دوالر ولـو افـتـرضـنا ان راتب صـافي اربـاح ا
الـعاملـ سيكـون حتت مستوى الـ 500 دوالر فـأن كل معـمل سيوفـر قرابة
ـعــامل سـتـوفــر مـايـقـارب 16 الف الـ 4 الف فـرصـة عــمل وان مـجـمــوعـة ا
فرصة عمل مباشرة وقرابة ال 6 الف فـرصة عمل غير مباشرة ولنجاح تلك
ــعـامـل يـجب عــلى احلـكــومـة ان تــفـرض قــانـون حــمـايــة اقـتــصـاديــة عـلى ا
ستورد ليستطيع ئة على ا نتج ليكون الكمرك 100 بـا ـستورد من نفس ا ا

نافسة والنهوض نتج احمللي ا ا

بغداد
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كال اجلـسم والدولة يعـمالن بنظام وكالهـما قد يولـد بتمام خـلقة او بنقص
و كالهـما ال يـصالن للـكمـال وقد يـسعـيان لـلكـمال فال يـصالنه بل يصالن
لـتمام افـضل فيكـونا مشـار اليهـما بالـعدل و االنسـانية و الـعلم. و قد يـلجأ

الناس النسان و دولة غريب عنه ليعيشوا حقهم الذي منعوا منه. 
والـدولــة و اجملــتــمع و االنــســان هم تــراكم واضــافــات جتــارب غــيــر انــهـا
يـختلفات من حيث العدد لكن االنـسان قد يعيش بال دولة على عكس الدولة
الـتي ال تـكــون اال بـشـرط وجـود االنـســان فـهـو مـادة الـوجــود الـتي تـتـصل
ان احملمدي يخلف بـالواقع و بالغيب و هو اخلليـفة في االرض حسب اال
بـعـضه بـعضه و لـيس خـلـيـفـة اللـه فاخلـلف يـحل بـدل الـسـلف و الـسلف ال

يصدق على الله" لم يكن له كفوءا احد".
تزاوج اثن ينتج انسانا و تزاوج االنسان ينتج امة

وكال االنـسان والـدولـة وارث و مورث اذا حتـقق االرث بشـروطه ولـكلـيهـما
راهقة و سـمعة ولكليهـما ثقافة وكال الدولـة و االنسان يعيشان الـطفولة و ا
ثوى اخير الكـهولة و يضرب العمر عظامهما ان كبرا و كلهما يستقران 
عـلى ان قـبـر الـدولـة مـعـنـوي و قـبـر االنـسـان مـادي يـتـسـاوى فـيه الـراعي و

الرعية
تـنشط الدولـة مناعـتها فـكرا و جسـما مثل االنـسان وقد تـبني منـاعة سلـبية
مارسة نشاط مضـر بنمط التفكير اذا انـصرفت مثل اي انسان للخمـول او 
ووظائف اجلسم فثمة دول تخدر تفكيرها مثلما يخدر االنسان تفكيره لكن
مـخدر الدولـة ليس عقـاقير وكـحوال مـثل كحول و عـقاير مـصنوعـة لالنسان
يـزها فيـما الوالع انه ال يـدخلها شاريع الـتي تتوهمـها فكـرا منتـجا  بل بـا

في سباق التحضر.
لكال الدولة و االنسان حدود قد تصان وقد تستباح 

كالهـما قـد يـكـون بريـئـا او مـذنبـا و كالهـمـا قد يـتـعـرض لعـقـاب وكالهـما
يختبر الفشل و تنتهزه العاطفة و يحكي باالمل.

الـدولة  تتـأمر على انـسان و حد و يـحدث العـكس وكالهما قـد يسرق و قد
يـكذب و يخطيء و يعتذر والدولـة لها عمرها وغالـبا ما يكون اطول من عمر

االنسان لكن بعض االنسان كان عمره اطول من عمر دولة.
واي دولة و انسان قد يشتركان في عفة اليد و قد يشتركان بوساخة اليد.
الـدولـة بـنـيت حتــاكي االنـسـان تـقـلـده فــهي تـأكل مـوارد و تـشـرب مـوارد
وتـصيـد صـفقـات و تـزرع و حتصـد و تـصنع و تـغـار و حتقـد و تـبكي و
جتـهل و تـعـلم و تـرسم و تـنـحت و تـؤمن و تـكـفـر و تـهـرب و تـرجع و لـها
سـلف و تاريخ تخفي او تـضيعه و لهـا صداقات و علـيها خيـانات و تطرب
و تـضـرب وتـشك و تـتــهم و تـفـتـقـر و تــكـتـفي و قـد تـثــري او تـسـتـغـني و
تـنـعس وتـغـفـو و تــبـحث عن الـعـطف و تـصـادق و تــعـادي بـحـسب طـبـيـعـة

شخصيتها.
لـكن الدولة اسرع لفساد اخلاليا من جـسم االنسان و ابطأ في الشفاء منه
تـكتسب الفساد بـسرعة و تفقـده ببطء وال تفسد الدولـة اال بوجود استعداد
مـسبق وال تشـفى ابدا ان لم يـرد الفـاسدون فيـها الشـفاء او ان جتـبر على
ـة و تبـقى ندبـها و تـنتـقل ان ماتت الـدولة الـعالج وهنـاك تكـون اجلراحـة مؤ
لـوريـثـها مـاديـا و مـعـنـويـا فـيـمـا ال يـنـتـقل اثـر اجلـراح من االبـاء لالبـناء اال

معنويا.
ثال الذي والـدولة تمرض او تقف ال تنـمو ان ظلت حتاكي ا
نـشـأت علـيه وهـو االنـسـان فـينـتـهي عـمـر خاليـاها و

تموت فتكون جنازتها في اوراق التاريخ.
كالهما مادة تاريخ فيجلدان او يكرما.

اترى الدولة العراقية تشبهك?
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أشرف البابا فرنـسيس على االفتتاح
الـكـامل لـكـاتـدرائـيـة الـقـديس بـطرس
االثن وأقامت الكنائس الكاثوليكية
قداسـات عامـة ألول مرة مـنذ شـهرين
في أحــدث تـخــفـيف لــقـيــود فـيـروس
كــورونــا في إيــطـالــيــا.وأقـام الــبــابـا
قداسا خاصا في كنيسة جانبية دفن
فـيهـا الـقـديس يـوحنـا بـولس الـثاني
ـيالد الـبـابا ـئـوية  إلحـياء الـذكـرى ا

البولندي الراحل.
وفـتحت الـكـاتـدرائيـة الـتي خـضعت
يوم اجلمعة لعملـية تعقيم للتأكد من
خـــلــوهــا مـن فــيــروس كـــورونــا قــدر
اإلمكـان أبـوابهـا لـلجـمـهور في وقت
الحق لـيـقـيم قـسـاوسـة قـداسـات بـعد
مـــغـــادرة الـــبــابـــا.وعـــلـــقـت الفـــتــات
بــالـلـغــتـ اإلجنــلـيـزيــة واإليـطــالـيـة
تـطــلب من أولـئك الـذيـن يـدخـلـون أن
يــبـقــوا عـلـى مـســافـة  1.5مـتــر عـلى
األقل من بعضهم بعـضا وأن يضعوا
كــمـامــات ويــعـقــمــوا أيـديــهم.وبـدأت
الـكـنـائس في جـمـيع أنـحـاء إيـطـالـيا
ــوجب تـعــلـيــمـات إقــامـة قــداسـات 
مشـددة جديدة  االتـفاق عـليـها ب

أساقـفـة البالد واحلـكومـة.وسـيتـع
ـــصـــلــ وضـع الــكـــمـــامــات. عـــلى ا
ــكن لـلــكـهــنـة أن يــقـيــمـوا مــعـظم و
الـقـداس بـدون كمـامـة لـكن سـيـتـع
عــلـــيـــهم وضـــعــهـــا بـــاإلضـــافــة إلى
الــقــفــازات وهم يــقــومــون بــطــقـوس
الـتــنـاول عـلى أن يــتم تـسـلــيم رقـاقـة
التنـاول في اليد بـدال من وضعها في

الفم.
وحث الـبــابـا يـوم األحـد اإليــطـالـيـ
ـعـايـيـر اجلـديدة ”من عـلى مـراعـاة ا
أجـل الـــدفــاع عـن صـــحـــة بــعـــضـــهم
الـبـعض وصــحـة الـنـاس.“لـكن وفـقـا
ــراسل إيـطــالي داخل الــكــاتـدرائــيـة
صــبـــاح يــوم االثــنـــ لم يــرتــد قس
واحـد عــلى األقل عـلى مــذبح جـانـبي
قـــفــازات أو كــمـــامــة أثــنـــاء طــقــوس

التناول.
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ومن الناحـية الفنـية ظلت كـاتدرائية
الـــقــديس بــطــرس مـــفــتــوحــة أثــنــاء
اإلغالق الــــعـــام الـــذي بـــدأ في أوائل
مــارس آذار لــكن لــلــصالة اخلــاصــة
فحسب. ولم يدخل الكاتدرائية سوى
عدد محدود للغـاية من الناس بسبب

زيـادة األمن لـتـجـنب الـتـجـمـعـات في
الساحة باخلارج.

الـى ذلك هـــدّد الــــرئـــيس األمــــيـــركي
دونــالــد تــرامب بــتـعــلــيق الــتــمـويل
ـيـة ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا األمـيـركي 
بـصـورة دائـمـة كـاشـفـاً أنه يـتـناول
عـــــلى ســــبـــــيل الـــــوقــــايـــــة عــــقــــار
ـــضــادّ هـــيـــدروكـــسي كـــلــوروكـــ ا
لـــلــمالريــا فـي وقت تــظــهـــر نــتــائج
مشجعـة للقاح جتـريبي ضد فيروس
ــســتـــجــدّ.وأودى الــوبــاء كـــورونــا ا
ي بـحــيــاة أكــثـر من  316ألف الــعــا
شــــخص فـي الــــعــــالـم والــــواليــــات
ـتــحـدة هي الــدولـة األكـثــر تـضـرراً ا
بــالـوبــاء مع أكــثـر من  90ألف وفـاة
ومــــــا ال يــــــقـلّ عن  1,5مـــــــلــــــيــــــون
إصـــابـــة.وكــثّف تـــرامب انـــتـــقــاداته
ــيـة بــسـبب ــنـظــمــة الـصــحـة الــعـا
إدارتـهـا لألزمـة وأمـهـلـهـا مـدة شـهـر
لــلــتـوصـل إلى نــتـائج مــفــيــدة.وقـال
تـــرامب في تــغـــريــدة "إذا لم تـــلــتــزم
ــيــة إدخـال مــنــظـمــة الــصـحــة الــعـا
حتـــســيــنــات جــوهـــريــة كــبــيــرة في
ــقـــبــلــة غــضـــون الــثالثـــ يــومـــاً ا
ــؤقّت لـتــمـويل ســأحـوّل جتـمــيـدي ا

ـنـظـمــة الـصـحـة ـتـحــدة  الـواليــات ا
ــيـة إلى جتـمـيــد دائم وسـأعـيـد الـعـا
الـــــنـــــظـــــر فـي عـــــضـــــويـــــتـــــنـــــا في
نظمة".وتسـبب تفشي وباء كوفيد- ا
 19بـأضـرار هـائـلـة في االقـتـصـادات
ـيـة الكـبـيرة. وتـبـذل الكـثـير من الـعا
الـــدول جـــهـــوداً إلنــعـــاش الـــنـــشــاط
االقــــتـــصــــادي عـــلـى غـــرار االحتـــاد
األوروبـي إذ إن بــــــاريس وبــــــرلـــــ
اقترحـتا االثنـ خطة نـهوض بقـيمة
ـسـاعــدة الـقـارة  500مـلــيـون يــورو 
الـــــــعـــــــجـــــــوز فـي جتـــــــاوز األزمــــــة
التاريخـية.واقترح الـرئيس الفرنسي
ـــســتـــشــارة ـــانـــويل مــاكـــرون وا إ
ــانـــيــة أنــغــيال مــيــركل أن تــمــوّل األ
ـــفــوضـــيــة األوروبـــيــة هـــذا الــدعم ا
للنـهوض االقتـصادي عبـر االقتراض
مـن األســـــــــواق "بــــــــــاسـم االحتـــــــــاد
األوروبي" قـبل حتـويل هـذه األمـوال
إلى الــدول األوروبــيــة و"الــقــطــاعـات
ـنــاطق األكـثـر تــضـرراً".وفي حـ وا
يــتــواصـل الــســبــاق من أجل إيــجــاد
لـــقـــاح ضــد الـــفــيـــروس في الـــعــالم
أعلـنت شركة مـوديرنا لـلتـكنولـوجية
احلــيـويــة وهي إحــدى اجملـمــوعـات
ــتــقــدمــة جــداً في هــذا اجملــال عن ا
نـــتــائج أولــيــة جــداً لـــكن مــشــجّــعــة
لــلـقــاحـهــا الـتـجــريـبي لــدى ثـمــانـيـة
مـتــطـوّعـ قـبل جتــارب عـلى نـطـاق
واســع مــــــــــــــرتــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــة فـي
تـموز/يـولـيـو.ورحّب ترامب بـالـتـقدّم
الـذي حقـقـته الـشركـة الـتي تـستـثـمر
اإلدارة األمـيـركي فـيـهـا قـرابـة نـصف
ملـيار دوالر وأثـار صدمـة بكـشفه أنه
يتـنـاول عقـار هيـدروكـسي كلـوروك
ــضـــادّ لـــلـــمالريـــا والـــذي انــقـــسم ا
اجملـتـمع الـطـبي حـول مـدى جنـاعـته
في مــــكـــافــــحـــة فــــيـــروس كــــورونـــا
ستجدّ.وأكّد ترامب للصحافي في ا
الـبيت األبـيض "أتـنـاوله مـنـذ حوالى
أسبـوع ونصف أتـناول حـبّة يـومياً"
مـشيـراً إلى أن أيـة عـوارض لـلـمرض

لم تـــظـــهــر عـــلـــيـه.وقــال إنّ تـــنـــاوله
هيدروكـسي كلـوروك "لن يؤدّي إلى
ضــرر" مــؤكّـداً أن هــذا الــعــقــار "يـتم
اسـتـخــدامه مـنـذ  40عـامـاً لــلـمالريـا
(...) الـكثـيـر من األطـباء يـتـنـاولونه"
فــيــمـا حــذّرت الـســلــطـات الــصـحــيـة
األمــيــركــيــة من تــنــاوله خــارج إطـار
ــــــســـــــتــــــشــــــفى أو الــــــتــــــجــــــارب ا
الـــســريـــريــة.وفي خـــضمّ خـــصــومــة
أمـــيـــركـــيــــة أوروبـــيـــة حـــول لـــقـــاح
مستقبلي أكـد الرئيس الصيني شي
جــيــنــبــيــنغ من جــهــتـه أن أي لــقـاح
ـسـتـجد تـطـوره بالده ضـد كـورونـا ا
ــيــة ســيـــكــون "لـــلــمــصـــلــحـــة الــعـــا
الـعامـة".وجـاء كالمه أثـناء اجلـمـعـية
ـيـة ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا الـسـنـويـة 
نـعقدة عـبر خـدمة الفـيديـو االثن ا

ـــتـــحـــدة والــــتي كـــررت الـــواليـــات ا
خاللـهـا انـتـقـاداتـهـا لـلـمـنـظمـة. ومن
ـنظـمة البـيت األبيض اتـهم ترامب ا
".وكـرر بــأنــهـا "دمــيــة في يـد الــصــ
مــاكـرون مــوقف الــرئـيس الــصــيـني
فقال إذا  اكـتشاف لـقاح فيجب أن
ـيـة الـعـامة يـكـون "لـلـمـصـلـحـة الـعـا
ويــــجب أن يــــتــــمــــكـن اجلــــمــــيع من

الوصول إليها".
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وفـي انــتـــظــار الـــتــوصل إلـى لــقــاح
ـســتـجـدّ يـواصـل فـيـروس كــورونـا ا
تفشيه خـصوصاً في الهـند التي تعدّ
 1,3مـــلـــيـــار نــســـمـــة والـــتي مــددت
اجــــراءات الــــعــــزل حـــــتى نــــهــــايــــة
أيار/مـايـو.وأصـبحت الـبـرازيل ثالث
دولــــة في الـــــعــــالـم من حـــــيث عــــدد
اإلصــــابــــات ( (254220وحـــــلّت في
ـــرتــبـــة الــســـادســة من حـــيث عــدد ا
الـــوفــيــات مـــســجّــلــة  16792وفـاة.
ويبـدو أن هذه األعـداد أقلّ بكـثير من
الــــواقـع وفق قــــول خــــبــــراء.وقــــالت
الـبـرازليـة مـاريـا نـونـيس سيـنـيـمـبو
( 76عــامـاً) الــتي شــهـدت عــلى وفـاة
خـمــسـة أفـراد من عـائـلــتـهـا لـوكـالـة

فرانس بـرس "لم أكن أتخـيّل يوماً أن
ذلك قــد يـحـصـل لـعـائــلـتي: تـخــيّـلـوا
خسـارة ثالثـة أطفـال".ويـتواصل رفع
اجـــراءات الـــعـــزل في أوروبـــا حـــيث
شـــهـــدت الـــدول األكــــثـــر تـــضـــرراً -
إيـــطــــالـــيـــا وإســــبـــانـــيــــا - تـــراجع
ئة حصـائلـها الـيومـية إلى مـا دون ا
وفاة للمرة األولى منذ شهرين.وتعيد
ـطـاعم فـتـح أبـوابـهـا في ـقـاهـي وا ا
مـقدونـيـا الشـمـالـية الـثالثـاء. أما في
انكـلترا فـتُستـأنف تدريـبات الدوري
اإلجنـلـيـزي الــثالثـاء في مـجـمـوعـات
صــغــيــرة عـــلى غــرار مــا فــعــلت في
الـيــوم الـسـابق الـنــوادي اإلسـبـانـيـة
ـــاني فـــيـــمـــا اســـتـــأنـف الـــدوري األ
اضي منافساته في نهاية األسبوع ا
لـكن من دون جـمـهـور.وفي الـبـرتـغال
ـــارك وأذربـــيــــجــــان مـــرورا بــــالــــد
ـانـيـا تـقـدّمت دول عـدة في الـرفع وأ
التـدريجي للـقيـود.وفي إيطـاليا أول
دولة فرضت عـزال تامـا على سكـانها
عاد السكان الحتـساء قهوة اسبرسو
ـــقــاهي الــشـــهــيـــرة عــلى شـــرفــات ا
ــتـاجـر فـتح أبــوابـهـا مـنـذ وأعـادت ا

. االثن
وفي الــفـاتـيــكـان أعـادت كــاتـدرائـيـة
الـقــديس بـطـرس فـتـح أبـوابـهـا أمـام
الـــزوّار وكــــذلك فـي الـــيــــونــــان عـــاد
األكــروبــولـيس لــيــسـتــقـبـل الـســيّـاح
مــجـدداً.وقــالت الــكـاتــبـة األمــيـركــيـة
بـــربــرا ريــنـــو غــونــزالـــيــز "كــان ذلك
حـلــمي" إذ إنـهـا كــانت "تـنـتــظـر مـنـذ
شـهــرين لـرؤيـة األكـروبــولـيس". فـقـد
وصــــــــلـت في  18آذار/مــــــــارس إلى
الـيـونان قـبل بـضـعـة أيـام من فرض
العزل التـام.وفي بلجيـكا عاد الطالب
ــقــابل ســتــبـقى ــدارس.وفي ا إلى ا
اجــراءات الــعــزل ســاريــة في تــركــيـا
طــوال فـتــرة عــيـد الــفــطـر. واتُــخـذت
ـاثـلة في سـوريـا التي لن اجراءات 
تُقيم صلوات جماعية وكذلك في دول

مسلمة أخرى مثل مصر واجلزائر.
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{ روبــيــو (إيــطــالــيـا)) ,أ ف ب) -
شهـدت إيـطـالـيـا التي تـعـتـبـر أكـبر
مـنـتج لألرز في أوروبـا اسـتـهـالكا
مــتــزايـدا فـي هـذه احلــبــوب أثــنـاء
جائحة كوفيد- 19جتاوز استهالك
ــعــكــرونـــة حــتى... ورغم األزمــة ا
وقّـعت روما اتـفاقـا لتـصديـرها إلى
.ويـضع الـصـيـنـيـون نـصب الــصـ
ـسـتـخـدمة أعـيـنـهم أصـناف األرز ا
في صــنع أطــبــاق الــريــزوتــو مــثل
كــــارنـــــارولي وأربـــــوريــــو ورومــــا
وبــالــدو.وعــزا ســتـيــفــانــو غــريـبي
رئــيس مـقــاطـعــة بــافـيــا في احتـاد
كـولـديـريــتي الـزراعي في إيــطـالـيـا
هــذا الـــوضع إلـى أن "األرز لــديـــنــا
أفـــــــــضـل مـن الــــــــــذي يــــــــــزرع في
".ورحّب غـــــريــــبـي وهــــو الــــصـــــ
صــاحب مـزرعـة أرز بــهـذا االتـفـاق
خصـوصا خالل أزمـة الوبـاء الذي
يسمح إليطاليـا التي تنتج أكثر من
نــــــصـف إنــــــتـــــــاج األرز األوروبي
.ويـعتـبر بـتصـديـر األرز إلى الصـ
االتــفـــاق نــعــمــة لـــلــمــنـــتــجــ في
مــقــاطـــعــات بــافــيـــا ولــومــبــارديــا
وفـــرتـــشـــيـــلي ونـــوفـــارا وكـــلـــهــا
تـســتـحـوذ عـلى  % 95من اإلنـتـاج
الـوطـني لألرز فـي إيـطـاليـا.وكـتـبت
صـحـيـفة "إل كـوريـيـري ديال سـيرا"
الـيــومـيــة بـعـد تــوقـيع بــروتـوكـول
الــتـصــديــر في نـيــســان/أبـريل "إن
األمــــر أشــــبه بــــبــــيع اآليـس كـــر
ـــــثـــــلـــــجــــــات) جملـــــتـــــمـــــعـــــات (ا
اإلسكيمو".وأضافت "أبواب السوق
الـصـيــنـيـة الـضـخـمــة تـنـفـتح عـلى
ــــزروع في األرز (والـــــريــــزوتـــــو) ا
الــريف حـول بــافــيـا" مــوضــحـة أن
هــنــاك طــبــقــا "مــقــلــدا لــلــريــزوتــو
.تـبلغ اإليـطالي" مـوجـود في الصـ

مـساحـة زراعة األرز اإليـطالي أكـثر
من  220ألـف هـكـتـار ويـعـمل فـيـهـا
 4200مـنـتج يـنـتـجون  1,5مـلـيون
طن سـنويا.وتـفتـخر الـدولة بـإنتاج
أكـــــثـــــر من  200صـــــنف من األرز
ولكل منه خصائصه. ومع ذلك فما
زالت أوروبـا فـي مـراتب مـتـراجـعـة
عــنـــدمــا يــتـــعــلق األمــر بـــاإلنــتــاج
ي إذ لـديـهـا  % 0,4فقط من الـعـا
ي البالغ 500 إجمالي اإلنتاج العا
مـلـيـون طن في الـسـنـة  % 90منه
مـــوجــود في آســيـــا.وفــيــمــا بــدأت
إيـطـالـيـا تـزيـد صـادرتـهـا من األرز
فهي حتـرز تقدمـا جيدا بـاستهالكه
احملـــلي.فــــقـــد ارتـــفـع االســـتـــهالك
بــنـــســـبــة  % 47خالل األســـابـــيع
الـسـتة األولى لـتـفـشي وباء كـوفـيد
 ?19وفـي بــعض األحـــيــان جتــاوز

عكرونة في تلك الطلب حتى على ا
الـفـتـرة وفقـا لـكـولـديـريـتي.وقـالت
ســتـيـفـانـيـا بـوفـا ( 27عـامـا) وهي
مـــــــزارعـــــــة أرز مـن روبـــــــيـــــــو في
لـومــبـارديــا لـوكــالـة فــرانس بـرس
"خالل حالة الطوار التي سببتها
أزمة كـورونا اكـتشف الـناس األرز
والـريـزوتـو الـذي كـان يـتم جتـاهله

طبخ اإليطالي". دائما في ا
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وأوضح سيرجيو لومباردي البالغ
ــلك مــزرعـة في  63عــامــا والـذي 
كن ـنطـقـة  ـنـطقـة نـفـسهـا أن "ا ا
ـياه أن تـعـتـمـد علـى احـتـيـاطـات ا
ـسـتـمـرة طـوال فـتـرة واإلمـدادات ا
ـكن زراعــة األرز وهـو أمــر غـيــر 
فـي الــــــــعـــــــديــــــــد مـن مـــــــنــــــــاطق
إيــطـالـيـا".يــزرع األرز اإليـطـالي في

الـــربـــيع ويـــحـــصـــد بـــ شـــهـــري
أيــــلـــول/ســــبــــتـــمــــبــــر وتـــشــــرين
األول/أكــــــتــــــوبــــــر.أدخـل األرز إلى
شـمـال إيــطـالـيـا في الــقـرن الـثـاني
عشر الرهبان السيسترسي الذين
أخـذوا على عـاتـقهم مـهـمة حتـس
األراضي الـتي كـانـت غـيـر مـشـجرة
وغيـر صحية ثـم استفـاد محصول
ياه التي صممها األرز من قنوات ا
لــيـونــاردو دا فــيـنــتــشي.وفي وقت
ـكـننـة من حتـقيق الحق سـاهمت ا
ــــزيــــد مـن احملــــاصــــيـل. وحــــتى ا
ــــاضي خـــمــــســــيــــنــــات الـــقــــرن ا
وسـتـيـنـاته كـان الـنـاس يـأتـون من
جـنـوب إيـطـالـيـا ال سـيـمـا الـنـساء
الــــلـــواتـي كـــان يــــطـــلـق عـــلــــيـــهن
"مـونــديـني" لـزراعــة الـســهـول.وقـد
ألــهــمت ظـروف عــمــلــهم الـقــاســيـة

أغـنـيـة االحـتـجــاج الـشـهـيـرة "بـيال
تـــشــــاو" بـــاإلضـــافــــة إلى أفالم من
أبرزهـا "ريزو أمارو" ( (1949الذي
شــارك فــيه خــصــوصــا ســيــلــفــانـا

مانغانو وفيتوريو غاسمان.
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الـى ذلك  خـــســـر أصـــحـــاب أكـــبـــر
الـثــروات في بــريـطــانـيــا جـزءا من
أموالهم في  2020للمرة األولى في
أكثـر من عشـر سنـوات بسـبب وباء
كوفيد- ?19على ما أعلنت صحيفة
ز".وبـيّن التقرير الذي "صنداي تا
تــنــشـره الــصـحــيـفــة سـنــويـا مــنـذ
 1989عـن أثــــرى ألف شــــخص في
بـــريــــطـــانـــيــــا أن هـــذه الـــثـــروات
اخلــاصــة أو الــعــائــلــيــة تـراجــعت
بواقع  54مـلـيـار جنـيه اسـتـرلـيني
( 65,4مــــــلــــــيــــــار دوالر) فـي خالل
شـهرين فـقط.وفي احملـصلـة بـلغت
الـقيـمـة التـراكمـيـة إلجمـالي ثروات
أثـرى أثريـاء بريـطانـيا  743ملـيار
جنيه استرليني ( 900مليار دوالر)
في  ?2020بـتراجع  29ملـيارا عن
رة األولى منذ العام الفائت.وهذه ا
 2009الـتـي تـتـراجع فـيـهـا الـقـيـمة
الـتـراكـمـيـة لثـروات هـؤالء الـسـكان
األغنى في بريـطانيا. وقـد فقد أكثر
من نـصف هؤالء جـزءا من أمـوالهم
هـــذه الـــســـنـــة.ومع ثـــروة مـــقـــدرة
بـ 16,2مــلـيــار جـنــيه اســتـرلــيـني
تصدّر اخملـترع والصـناعي جيمس
دايـسون الـتصـنيف بـعدمـا كان في
ـاضي. وقد ركـز اخلامس الـعام ا ا
أفاد هذا الصناعي الرائد في مجال
ـنــزلـيـة من األدوات الـكــهـربـائــيـة ا
ـشـكالت األداء اجلــيـد لـشـركــاته وا
الـتي واجـهــهـا غـيــره من أصـحـاب
ــلــيــارات.أمــا قــطــبــا الــصــنــاعــة ا

الـهــنــديـان األخــوان ســري وغـوبي
هـيـنـدوجا الـلـذان تصـدرا الـتـرتيب
ـركز في  ?2019فقـد تراجـعا إلى ا
الـثـاني بـعـدمـا فـقدا سـتـة مـلـيارات
جـنــيه اسـتــرلـيــني هـذا الــعـام في
أكـــــبـــــر تـــــراجع بـــــالـــــثـــــروات في
الـتـصــنـيف.وتـقـدر ثــروتـهـمـا بـ16
مـليـار جنـيه استـرليـني ليـتسـاويا
بـذلك مع أخـوين آخـرين هـمـا رجال
.ومن ن روي األعمال ديفـيد وسا
ــلـيــارات اآلخـرين بـ أصــحـاب ا
خـــســـر قـــطـب صـــنـــاعـــة الـــصـــلب
الكـشـمي مـيـتـال  4مـلـيـارات جـنـيه
ـــرتــــبـــة اســــتـــرلــــيــــني وحل فـي ا
الـتـاسـعـة عـشـرة.وفي  ?2020تـعد
بـريـطـانـيـا  147مـلـيـارديـرا أي أقل
بـأربعـة أشخـاص مقـارنة مع الـعام
ــاضي. وتـبــقى لــنـدن الــعـاصــمـة ا
ليارات إذ يقيم ية ألصحـاب ا العا
فــــيـــــهــــا  89مـن هــــؤالء.وأشــــارت
ـز" في تـعـليق إلى أن "صـنـداي تا
ـــفــصل األول ألمــوال "الــتـــحــلــيل ا
األشخـاص فاحشي الـثراء مـنذ بدء
وبــاء كـوفــيـد- 19يــؤجج اخملـاوف
مـن ركــــــــود عـــــــــمــــــــيـق وطـــــــــويل
األمد".ولفتت الصحيـفة البريطانية
إلى أن مــا ال يـقل عن  63شــخــصـا
على القائـمة بينهم  20مليارديرا
ـال ــسـاعــدات مـن ا اســتــعــانــوا 
وظـفـيـهم خالل األزمة وهم الـعـام 
يوفـرون للعـاملـ لديهم  % 80من
رواتـــــبـــــهم حـــــتى  2500جـــــنـــــيه
استرليـني شهريا.وقال مـدير معهد
البحوث للسـياسات العامة كاريس
ز" روبرتس لصحيفة "صنداي تا
ـــاذا ال يــــدفــــعـــون مـن أمـــوالــــهم "
اخلـاصـة بدل الـطـلب إلى الـعائالت

العادية فعل ذلك نيابة عنهم?"
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بغداد

االخـيـرة حــراكـا دولـيــا جلـهـات
ضغط حـقوقية تـدعو الى اطفاء
الـديـون التي بـذمة الـدول االشد
فـــــقـــــرا   كــــــمـــــا طـــــرحت دول
مـجــمــوعــة الـبــريــكس (جــنـوب
افريـقـيا الـبرازيـل الهـند الـص
روســيـا) مـشـروع تــاسـيس بـنك
كن ان تلجأ  اليه الدول دولي 
الـفقـيرة لالستـدانة مـنه بشروط
مـيــسـرة ولـيس مـجــحـفـة  كـمـا
تــــأســــست بــــنـــوك  ذات طــــابع
تــــــــعــــــــاونـي صــــــــرف ومـن هم
يدان مبادرة التجارب في هذا ا
االقـتـصـادي الـبــنـغـالي  مـحـمـد
يــونس خــان  الـذي نــال جـائـزة
ا دأب نوبل للسالم عام   2006
عـليه في تـقد  قـروض بفـوائد
ـزارعـ طـفـيـفـة جـدا لـصـغـار ا
والـــفالحــ و قــد حـــقــقت هــذه
التجربة الـرائدة مردودا تنمويا
ناطق الزراعية هناك مهما في ا
حيث انـعـشت اقتـصـاديا االالف

من االسر الفقيرة
‚«dF « Êu¹œ

كـــان لـــدى الـــعـــراق  عـــلى وفق
مـعـلـومـات تـوفـرت لي   واحـدا
واربع  مليار دوالر  احتياطي
نقـدي بغطـاء الذهب عام  1980
عنـدما دخل احلـرب ضد ايران 
ومع اســـتــمـــرار احلــرب ثـــمــان
سـنـوات تبـخـر هـذا االحـتـياطي
عــلى صـــفــقــات الـــسالح  واثــر
تـوقف احلـرب عام 1988تـرتبت
عـلى العـراق مـديونـيـة خارجـية
هــائــلـــة مع تــدهــور  مــرعب في
قــيــمــة الــديــنــار الــعــراقي   ثم
ـــالـي لـــلــــعـــراق ازداد احلــــال ا

سوءا بعد اجتياحه للكويت .
وفي الـــوقـت الـــذي تـــوهـم فـــيه
الــنــظــام الــســيــاسـي  انـذاك ان
اجـتيـاحه لدولـة الكـويت سيحل
تـفـاقـمـة  حصل ـالـيـة ا ازمـته ا
فـقــد تـدهـورت الــعـكس تــمـامــا 
قــيــمـة الــديــنـار الــعــراقي اكــثـر
وتـرتبت عـلى اخلزينـة العـراقية
استـحـقاقـات مالـية بـاهظـة جدا
ــوجب قــرارات مــجــلس االمن
الـدولـي وخــضـوع الــعــراق الى
بــرنــامج الــنـفـط مـقــابل الــغـذاء
ــــتــــحــــدة الــــذي تــــولـت اال ا
االشراف عـلى تنفيـذه وبعد عام
اثـــر الـــغـــزو االمـــريـــكي  2003
لـلــعـراق  دخـلت الـبالد حـيـز مـا
ـكن ان اصـطـلح عـلـيه الـغـبـار
ــــــالي  خـالل ادارة مـــــجــــــلس ا
ــركــزي احلــكم  اال ان  الــبــنك ا
بــدأ يـســتــعــيـد بــعض عــافــيـته
تـرافـقـا مع اول تـشـكـيل مـجلس
وزاري اثــــر اول انــــتــــخــــابـــات
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الهـدر اذا بـقيت تـلك الـتوجـهات
على ماهي عليه من نزف خاصة
وان هـنـاك  مـشـاريـع تـشـغـيـلـيـة
توقفت بسبب انقطاع االمدادات
ـاليـة عـنهـا نـتيـجـة الفـساد او ا
سـوء الـتـخـطـيط الـذي انـطـلـقت

على اساسه
{ هـناك صـرفـيات مـالـية هـائـلة
ــــألـــوف تــــغــــطي بل وخــــارج ا
الـــرئـــاســـات الــثـالث   رئـــاســة
اجلـمـهـوريـة  ورئـاسـة الوزرا ء
والوزارات والدوائر الـتابعة لها
 ورئــــاســـة مــــجــــلس الــــنـــواب
ـفوضيـات واحللقـات الزائدة وا
 مـرتــبـات ومــكـافـات ونــثـريـات
وتـــغــطــيـــة نــفــقـــات حــاشــيــات
وحـسب تـقديـرات مـنـصـفة  ان
مـــاتـــســـتـــنـــزفه هـــذه الـــدوائـــر
احلـكـومــيـة في الـشــهـر الـواحـد
يــنـبـغي ان يــغـطي ذات الـدوائـر
فـي ســــتـت اشــــهـــــر لــــو كـــــانت

الصرفيات معقولة 
{ يـــعــاني الـــواقع الـــضـــريــبي
ـــدغــوم الـــعــام من الـــتـــلــكـــوء ا
بــــالـــفــــســـاد حــــيث تــــتـــعـــرض
الــتــقـديــرات الــضــريــبــيــة عــلى
ـــهن والـــرســـوم الــــعـــقـــارات وا
الـتـجاريـة لـضـياعـات كـثـيرة مع
نقـص عام  في منظـومة التـنفيذ
 وتـخـلف مـتـكـرر  في الـتـسـديد
وفق احملــســـوبــيــات والـــشــطب
ــتـعـمــد الـسـنــوي ويـأخـذ هـذا ا
ــــريـــر في االنــــحـــراف واقــــعه ا
ظـاهرة التـأجيالت رغم اكـتساب
بــــــعض االجــــــراءات الـــــدرجـــــة
الــقـطـعـيــة  اضـافـة الـى عـيـنـات
بوجود منافذ حدودية ال تخضع

للرقابة
{ شــــهـــدت االعـــوام الـــعـــشـــرة
االخـــيــرة مـــنح ســـلف وقــروض
لـسـيـاسـيـ وجـمـاعـات حـزبـيـة
تتمـتع بنفوذ كبـير ولم تسدد ما
بـــذمـــتــــهـــا من هـــذه الـــقـــروض
ألســبــاب ســـريــة في اغــلــبــهــا 
ـــقـــابل مـــازالـت الـــقــروض وبـــا
ـتوسطة تخضع الى الصغيرة ا
الـيـات معـقـدة في االغـلب مع ان
ـتوسـطة القـروض الصـغـيرة وا
اصــبــحـت مــصــدرا مـــهــمــا  من
صـادر القضـاء علـى البـطالة  ا
ـصدر  الـتـنـمـوي هو وان هـذا ا
االن اساسـا  في العـديد من دول
الـعـالـم بـعـد ان اجـرت تـعـديالت
صرفية من مهمة على االنظمة ا
اجل شـــرائح  اجــــتـــمـــاعـــيـــة  
مــهـــنــدســ زراعـــيــ واطــبــاء
بــيــطـريــ  وخــريــجي مــعــاهـد
وكــــلــــيــــات ومــــدارس زراعــــيـــة

ومهنية اخرى .

الـــعــــجـــز عـن الـــتــــســــديـــد في
الـتــوقــيــتــات الــتي  االتــفـاق
عليها ب الطرف يعاد جدولة
الـديـن مـقـابل فـوائـد اضـافـيـة 
وهـكــذا تـتــزايــد كـلــفـة الــديـون
ويـقع احملــظـور عــنـدمــا تـرتـفع
خدمـة الـديـون لتـكـون اعلى من
اصــول الــديـــون بــنــســـخــتــهــا

االولية .
لــقـــد حـــصل ذلك لـــلــمـــكـــســيك
والبرازيل ودول افريقية عديدة
واليونان   اما النسخةاالحدث
فــالـشـاهـد  احلـالـة الــلـبـنـانـيـة
احلالية عنـدما اوقفت احلكومة
 تـســديـد مــسـتــحـقــات الـديـون
الــــتـي عــــلــــيــــهــــا  في مــــوعــــد
استـحقاقـها خالل شهـر نيسان
لقـد ذهب لبـنـان ضحـية  2020
فخ   جــمـــيل ظــاهـــريــا يــعــرف
الية  غذته  اطراف بالهندسة ا
ســـيــاســـيــة طــائـــفــيـــة فــاســدة
مـتـحـالـفــة  مع كـارتل مـصـارف
وضــعت يــدهــا عــلى الــقــروض
وســيـرتــهـا الى غــيـر وجـهــتـهـا
ـــطـــلـــوبــة  اي الــتـــنـــمـــويــة ا
اضــعـفت الــكـفــاءة  االنـتــاجـيـة
لـلــديـون  ولـذلك  تـكـرر  تـأجـيل
الــتــســديــد الــوضع الــذي وفــر
ســـيــوالت مــالـــيــة تــقـــاســمــهــا
فـــاســـدون في ســـلف مـــيـــســرة
خـــصـــيــصـــا لـــهم   وعـــنـــدمــا
شـعــروا ان الــفــضــيــخــة بـدأت
تتلـملم عليـهم دخلوا في سباق
مع الزمن في تهريب مدخراتهم
الـبنـكـيـة الى خـارج الـبالد لكي
تـكـون في مـنـأى من اي اصالح
اقـــتــصـــادي جــاد  اســتـــجــابــة
ـــــــطــــــالـب الــــــتـــــــظــــــاهــــــرات
واالعـتـصــامـات الـتي انــطـلـقت
احـتـجـاجـا عـلى تـردي االحوال
عـاشية .  ضـمن هذه االجواء ا
ـشــحـونــة  طــلـبـت احلـكــومـة ا
الــــلــــبـــنــــانـــيــــة  الــــدخـــول في
مـفاوضـات مع اجلهـات الدائـنة
لـتخـفيـف  وطأة مـا علـى لبـنان
من ديـون  . ان ظــاهـرة الـديـون
عـــلى الـــســـاحــة الـــدولـــيــة هي
واحـدة مـن اشـد الــقــيــود الـتي
حتـول دون  الـتـنـميـة الـبـشـرية
احلـقـيــقـة في الـدول الــنـامـيـة 
وكـذلـك في الــدول الــتي تــعـدت
هذه احلالة الى احلالة الناشئة
لكنها لم تـستطع بعد ان تمسك
ارادتـهــا وهي االن تـراواح بـ

. احلال
لـقــد تـعـدت كـلـفــة الـديـون عـلى
الـسـاحــة الـدولـيـة  خالل الـربع
القرن االخيـر  الفي مليار دوالر
 ولذلك شهدت السنوات العشر

بغداد
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ا في تظل االستـدانة عالجا مؤ
كل احلـســابـات  لــيس عـنــدمـا
ستدين تتدفق االموال عـلى ا
 لـسد حاجـات  معـينة تـفاقمت
بـــســــبب الـــعـــجــــز في مـــيـــزان
مــدفـوعــات  بل عــنــدمـا يــحـ
وقت تـــســـديــد الـــديـــون ضــمن
تـفق عليها اجلداول الزمـنية  ا
واحلـال هـنـاك ثالث انـواع من
الـديـون   ديـون قصـيـرة االجل
واخــــرى مــــتــــوســـطــــة االجل 

وثالثة طويلة االمد  
ويــظل حــسـاب كــلــفـة  الــديـون
عـلى اسـاس  الـفـتـرة  الـزمـنـيـة
اخملـصصـة لـتسـديدهـا  فـكلـما
كـان مــوعـد تــسـديــدهـا قــصـيـر
ومــــتـــوسـط تـــكـــون الــــفـــوائـــد
ـتـرتـبـة عـلـيـهـا لـيـست عـالـيـة ا
اصـال  وبـــعـــكـس ذلك  تـــكـــون
الـديون طـويـلـة االمد ذات كـلـفة
فــوائــد مــرتـفــعــة   بل يــحـاول
الـبـعض ان يـتـصـورهـا  ديـونـا
مـيتة علـى اساس قيـاس الفترة
الـطويلـة التي تـسبق  التـسديد
في ح انـها ديون مـجحفة في
الـغـالب ألنـهـا تتـيح لـلـقـارض
امالء شــروط  اشــد من شــروط

نـيـابــيـة جـرت في الــعـراق عـلى
الـقـواعد الـطـائفـيـة احلصـصـية
ـعــروفـة بــعــيـوبــهـا الــكــبـيــرة ا
وهـــنـــا تــمـــددت دشم الـــفـــســاد
ــالـي مع ســيـــاســات االداري وا
نـقـديـة لـم تـأخـذ بـعـ الـعـنـايـة
ـالي الـعراقي تـغـذية الـرصـيـد ا
رغم حتـذيـرات خـبـراء عـراقـيـ
من كــوارث اقـتـصــاديـة تـنــتـظـر
الــــــبـالد قـــــد تــــــصل الـى اعالن
افالسـه تــمـــامـــا اذا اســـتـــمــرت
فتوح متوالـية الفساد والـهدر ا

للمال العام 
  ان مـا عمق هـذا الـهـدر  نـزعة
الــغــنـــيــمــة الــتي ركــبت الــعــقل
ـنـاطقي الـسـياسـي الطـائـفي وا
فـي الــــــــرئــــــــاســــــــات الــــــــثالث
وحـاشـياتـهـا   وبـدعـة مـجالس
ــشــهـد احملــافــظـات  وتــعــقــد ا
االمــــــــني  واخلـــــــصـــــــومـــــــات
ــــتالحــــقــــة بــــ احلــــكــــومـــة ا
االحتـــاديــة وحــكـــومــة االقـــلــيم
وحتـضـرني  هـنـا اشـارة لـوزيـر
الـتــخـطــيط االسـبق عــلي غـالب
بــابــان عــنــدمــا حـذر مـن حتـول
ـــتـــعــاقـــبـــة الى احلـــكـــومـــات ا
جمعيات خـيرية لتوزيع الهبات
الـيـة وهو مـا حصـل بالـفعل  ا
وبــتــفــســيــر مــضــاف ان االزمـة
ـــالـــيــة احلـــالـــيــة هـي بــأرجل ا
طـائفـيـة ومنـاطـقيـة حـصصـية 
والـســؤال هـنــا  هل يـســتـطـيع
ـــالـــيـــة الـــعـــراق حـل عـــقـــدته ا
لـقـد اشار احلـالـيـة باالقـتـراض 
رئـيس الوزراء الـسيـد مصـطفى
الــكـاظــمى الى هـذا الــتـوجه في
اول اجـتــمـاع  لــلـحـكــومـة الـتي
يــرأســهـــا  ولــكي انـــاقش هــذا
ـــزيــد من الـــدقــة ـــوضــوع بـــا ا
عـلــيـنــا ان نـتــوقف عــنـد الــعـلل

الثمان االتية :- 
WO «dF « qKF «

{ان انتـظـار حتـسن في اسـعار
النـفط  امـر في عـلم الـغيب  بل
هـنــاك احـتـمـاالت قـويـة ان تـظل
عـدالت واطئة اسـعاره تـراوح 
ولـــــذلك عـــــلـى احلـــــكـــــومــــة ان
تــسـتــبــعـد الــوقــوع في فخ هـذا
الــنــوع من االنــتــظــار الــســائب
عـنى مضاف ان اي اقـتصاد و
ريـــعي  البـــد ان يـــقـع ضـــحـــيــة
مـتــوالــيـات ازمــات اقــتـصــاديـة
ـــنـــهج بـــنـــيـــويـــة  يـــحـــتـــمه  ا
االحـــادي الــــذي يـــســــيـــره وفق

مدخوالت الدوالر النفطي .
ــيـزانـيــات الـتـشـغــيـلـيـة { ان ا
لــلــدولـــة الــعـــراقــيـــة تــأكل االن
ـالــيـة في الـكــثـيــر من الــكـلـف ا
امـتـدادت صـرف  تـصل الى حـد
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لو كان الهارب ايها االخوة ال يعاقب ويتظاهر مطالبا بالعودة الى اخلدمة ويركب
ا ظلت تلك البـلدان بلدانا حرة  وال اريد وجة في اي بلـد كان  سيـاسيون هذا ا
وضوع بل على االقل اذكر نقطت : االولى هو ان هذا الهارب االستـرسال في ا
بعـد ان يعود مـقاتال سـوف لن يصمـد دقيقـة واحدة فـاألمر سهل يـذهب الى بيته
ا يـعد تشجيعـا له ولغيره على الهـروب والنقطة االخرى وبعد فـترة تتم اعادته 
هي ان في اعادته خـرق فاضح لقانون العقوبات العسكري وينبغي تعديله بالقول
ال توجـد عقـوبة عـلى من يـهرب في مـواجهـة العـدو ... هذا مع عـلمي ان اجلـندي
كن اعـفاءه في ظل الفوضـى التي حصلت ولـكن القادة الـكبار وصوال البـسيط 
ر األمر عليهم بثواب .. انها ارواح كن حتى التفكير بأن  ـواقع ال  الى اعلى ا
أزهقت ومـحافـظات دمـرت وترسانـة أسلـحة اهـديت الى داعش وملـيارات اهدرت

وتنمية توقفت .. كل ذلك ولم نسمع كلمة عتب او اعتذار حتى .
ة  –هو اننا شكلنا جلنة من 25 الذي عملناه في هذا اجملال - رغم حجم اجلر
نائبـا اشتغلت لفترة طويلة وأعدت تقـريرا تكدس عليه الغبار وضل االمر غامضا

وهنا تبدأ وسائط التواصل تنسج خياالتها..  
الصـحيح معروف في سـياقات الـعمل الثـابتة وهي ان يعـقد كل لواء مـؤتمرا على
عـركـة وحتـدد االيـجـابـيات منـضـدة رمل بـحـضـور مـقـر الـفرقـة لـيـقـوم بـتـحـليـل ا
ـسـتـنـبـطة وهـكـذا تـعـقـد الـفـرقـة مـؤتـمـرهـا لـتـشـكـيالتـها والـسـلـبـيـات والـدروس ا
بحضـور قيـادة العـمليـات ونفس الـشيء تعـقد قيـادات القـوات مؤتمـرها بـحضور
الــقـائـد الـعـام ومـعـيـته وفي االخـيـر يـتم عــقـد مـؤتـمـر مـسـتـشـاريـة االمن الـقـومي
ـعنـيـ ومن كل ذلك تـسـطر الـدروس ويـحصل يـحـضـره القـائـد العـام والـوزراء ا
الثـواب والعقاب ويعرف الشعب بشهـدائه ومهجريه والذين دمرت مدنهم ما الذي
حـصل  وجتـدر االشــارة ان الـعـلم الـعـسـكـري هــو الـعـلم الـذي ال مـصـدر له اال
عـارك ودروسها حـيث ال مختبـرات وال غيرهـا وهذه الدروس تـصاغ على شكل ا
كــراسـات رســمـيـة يــكـتب عــلى صـفــحـتــهـا االولى (( ... وعــلى اجلـمــيع مـراعـاة
احكـامهـا بـدقة )) وبـتوقـيع رئـيس اركان اجلـيش . وهـذه احلرب الـتي خـضنـاها
هي اكبـر حرب عصابات ومـدن في التاريخ وكان ينـتظر منهـا ان تمأل كراريسها
ــكـتـبـة الـعـسـكـريـة الــعـراقـيـة وبـاقي دول الـعـالم  فــضال عن ان هـذا الـتـحـلـيل ا
سلحـة في حتقيق ذلك النصـر ومعها قيادة سيـظهر حصة كل جزء من الـقوات ا
ـزايـدات مـسـتـمـرة وكل يـنـسب الـنـصـر الـيـه أما الـتـحـالف الـدولي كي ال تـبـقى ا
ـمارسـات السـلبيـة فتـبقى يـتيـمة بال اب فـتأكلـها االحـتفـاالت بالـنصر االخـطاء وا
ـكن الـقــيـام به اآلن فـأن تـأتي وكـأنـنـا ســوف ال نـقـابل عــدو الحـقـا . وهـذا كــله 

متأخرا خير من ان ال تأت
اكثر الـتعابـير جـدلية وأكـثرها اسـتخدامـا سيئـا هو تـعبيـر (احلاضنـة) حيث قال
الـبـعض من نـاقــصي الـوطـنـيـة أن داعـش سـنـيـة واحلـاضـنــة جـاءت سـنـيـة وكـأن
ــذهـب غــلب كل شـيء وأريــد ان اوضح نـــقــاط مــهـــمــة في هــذا اجملـــال ونــبــدأ ا
كافحة االرهاب بجميع بالدسـتور الذي يقول في مادته السابعة (( تلتزم الدولة 
ــرا او سـاحـة اشــكـاله وتــعـمل عــلى حـمـايــة اراضـيـهــا من ان تـكــون مـقـرا او 
سلحة لنـشاطه.)) ولعله من الواضح ان هذا الـواجب الدستوري منوط بـالقوات ا
وأن حـدث وقـصـرت الـدولـة (بـقائـدهـا الـعـام الى اصـغـر جـنـدي) واحتـلت داعش
وصل ـعـروف فال يعـقل ان نـحاسب مـعلـمـا في ا مـديـنة وأخـضعـتـها إلرهـابـها ا
ة انه لم يـواجه داعش بالـطبـاشير وال يـعقل ان نـعد الـقصـاب متـعاونا ألنه بجـر
بــاع حلـمـا لـداعش فـلــو كـان أي من كـبـار الـثـوريــ ووطـنـيي الـتـلــفـاز والـتـويـتـر
ـوصل بعـد احتاللهـا بديال لـذلك القـصاب لـباع اللـحم لداعش مع متـواجدا في ا
ـمـنـونـيـة  وهـكـذا لــو كـان أي من الـسـيـاسـيـ احلــالـيـ ضـابـطـا في اجلـيش ا
العـراقي ايام االنـفال مـثال لكـان نـفذ االوامـر وفعل مـا فعـله الضـابط من اجليش
السـابق  وكلنـا يتذكـر صرامة االوامـر في احلرب في ذلك الوقت ومـصير من ال
ا وجـدنا ان كل رؤسـاء جمـهوريـتنـا ورؤساء ينـفذهـا  ولو لم يـكن االمر صـعبـا 

كلف جاؤوا  من اخلارج. الوزارات بعد  2003بضمنهم ا
ة وال عـقوبـة اال بنص  ادته (19) ال جـر ولـذلك يقـول الدسـتور بـهذا الصـدد 
ة ...)) .. اردت وال عقـوبة اال عـلى الـفعل الـذي يـعده الـقانـون وقت اقـترافه جـر
الـوصـول من كل ذلك الى حـقـيقـتـ االولى هـو ان عـلى الدولـة بـضـمنـهـا الـقوات
سؤولـة دستوريا عن حـماية أي مواطن سلـحة بضـمنها احلـشد الشعـبي هي ا ا
وصل مثال .. فضال عن ان من داعش وبالـتالي كان علـيها االعتذار مـن اهالي ا
واطن من داعش فهذه مسؤوليتهم كل من مر ذكره عليه ان ال يتفاخر ألنه حرر ا
واطـن عبئا وهم من اختـارها  ويتـقاضون عـنها رواتـبهم وال ينـبغي ان يحـملون ا
واطن ان بـأنـهم حـموا االعـراض وغـيـر ذلك  وبـالتـالي يـنـبغي لـهم ان يـعـوا ان ا
تــعـامل مـع داعش فـهــو مـجـبــر ألن الـدولــة تـركـتـه اكـثـر مـن سـنـتــ ونـصف في
الـفـلـوجـة مـثال في ظل قـانـون ابـو بـكـر الـبـغـدادي حيـث ان قـانون الـدولـة لم يـكن
يسـري علـيه بل قانـون البـغدادي وبـالتـالي ال جتوز مـحاكـمته عـدا حاالت خـاصة
ـدن احملـتلـة والـذين هاجـمـوا القـوات الـعراقـية ـتطـوعـ من اهالي ا ونـادرة من ا

تطوعا
ناطق احملررة كالقتل والتعذيب اما االعمال االنتقامية التي حصلت بحق رجال ا
والتغـييب انتقاما لشهداء قاعدة البطل التميمي الذي اسقط الغازي سبايكر مثال
ـاذا كـان يوجـد في القـاعدة   1500انـسـان عراقي فكـان األولى بـنا ان نـسأل : 
ـاذا جاءوا وكـيف جاءوا وعـلى ماذا جاؤوا بال تـدريب وال سالح وال احد يـعرف 
بحـيث ان حتى السيد معـاون رئيس اركان اجليش في حينـها افاد على شاشات

التلفاز بأن وزارة الدفاع ال تمتلك أية قاعدة بيانات عنهم .
هكـذا باختصار صارت ما نسـميها باحلاضنة التي هي
ـسـبوق تـعـاون اجـبـاري بـقـوة الـسالح والـعـنـف غـيـر ا
ولــذلك لم يــجــرم دسـتــوريــا. وأن كــنت قــســوت قــلـيال
فحـاسبوا الدسـتور القاسي (الـقانون االسمى واالعلى

في البالد). وللحديث بقية.

الــــــنـــــوعــــــ االول والـــــثــــــاني
واسـتـطـرادا لـهــذا الـتـشـخـيص
تـــعــد الــديـــون الــتـي يــقـــدمــهــا
صـنــدوق الـنــقـد الــدولي  اشـبه
بـــوالئم بـــنـــات اوى حلـــجم مـــا
يـــرافــقــهــا مـن امالءات بــفــرض
بـيــئـة مـعــيـنــة لـصــرفـهـا  وفي
رفع الــدعم احلـكـومي ــقـدمـة   ا
ـعنى عن الـسلع واخلـدمات   
مـــــضـــــاف ايـــــقــــاف الـــــتـــــدخل
ــســانــد لـلــشــرائح احلــكــومي ا
االجـتـمـاعـيـة الـفـقـيـرة  او ذات
وفـتح اجملال الدخـول احملدودة 
لـسطـوة السـوق ان تسود  وفق
ايـــقـــاعــات الـــعـــرض والـــطـــلب
فــحــسب  وبــتـوضــيح اضــافي
تــقـلــيص واجــبــات احلـكــومـات
الـتـي تـسـتـدين في مـسـؤولـيـات
الـــرعــايــة االقـــتــصـــاديــة اال في
اضـعف صــورهـا . واســتـكــمـاال
الية  تخوض لهذه الطبـخات ا
اجلـهــات الـقــارضـة مــفـاوضـات
مرثونـية في بعض االحيان  من
اجل ضـمــان شـروطـهـا مــسـبـقـا
امــا  من خالل جــهــات ائــتــمــان
ضـامـنـة لـلــتـسـديـد  او   بـرهن
اصول ثابتـة   وعندما  يحصل
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ـــكن أن إن أســـوأ قـــرار طـــبي 
يــتــخــذه أحــد الــوالــدين لــطــفل
حـــديث الـــوالدة هـــو الـــســـمــاح
ـمـرضـات بـالـتـأثـيـر لألطـبـاء وا
ـــنــاعي بـــشــدة عـــلى اجلـــهــاز ا
لـــرضــيـــعــهم عـن طــريق حـــقــنه
ـعـروفـة بـالـســمـوم الـعـصـبـيـة ا
واد والـبـروتـيـنـات الـغـريـبـة وا
ــــســـــرطــــنـــــة مــــثل الـــــزئــــبق ا
والـفـورمـالـديـهـايـد  خاليـا كلى
الـقـردة  فـيـروسـات اخلـنـازير 
ـــعــدلــة وراثـــيــا من واخلاليــا ا
اإلجهاض البشري. لهذا السبب
ـلـيارديـر بيل جـيتس   رفض ا
اخلبـيث وسيئ السمـعة وداعية
تحمّس السيطرة على السكان ا
وقـطب مـايـكـروسـوفت  تـطـعيم
أطـفـاله عـنـدمـا كـانـوا يـكـبرون 
حتى عـندما كان يـروّج للقاحات
سـامة في جـميع أنـحاء الـعالم 

خاصة في دول العالم الثالث.
انها حـقيـقة. قـال طبـيب جيتس
اخلـاص الـسـابق من سـياتل في
الـتــسـعــيـنــات: "ال أعـرف مـا إذا
كان قد قام بتطـعيمهم كبالغ 
ـكــنــني أن أخـبــركم أنه ولـكـن 

رفض تــطــعــيـمــهم عــنــدمــا كـان
أطفالًا".

 نـحن نـعـرف ذلك ألن االقـتـباس
مـأخـوذ من طـبيـب غيـتس خالل
محادثة جانبية في ندوة طبية 
ــا تـسـبّب في ضـجـة صـغـيـرة
ـعـاجلـ  الـذين بـ األطــبـاء ا
جــدفـــوا عـــلى طـــبـــيب غـــيــتس
خلــرقه رتــبــة مع الــســريــة بــ
ـريض (عـلى الـرغم الـطـبــيب وا
ـنــطـقـة الــرمـاديـة" من أنه في "ا
ألنه كـــان يــتـــحــدث إلى أطـــبــاء
آخـرين بـشـكل خاص). ومع ذلك
 كــــان األوان قـــد فــــات - خـــرج
الـقط من الــكـيس  واآلن يـعـرف
الـعالـم النـفاق الـنـهائي لـلـنخـبة
الذين يـدفعـون اللـقاحات بـشكل
جــذري وديــني كــأنــهــا "الــكـأس
ـقدسـة" لـلطـب  كل ذلك بيـنـما ا
يبـقـون نـفس السـمـوم خارج دم
أطـفـالـهم وأنـسـجـة عـضالتـهم 
مع معـرفة جـيـدة ودقيـقة خلـطر
اآلثــار اجلـانــبــيــة والـتــأثــيـرات
الـسـلبـيـة لـلـقـاحـات الـتي تـفوق
بـكثيـر أي فوائد مـحتمـلة.أطفال
بيل جـيتـس الثالثـة  جيـنيـفر 

فـيــبي  وروري  لـم يـحــصــلـوا
عـــلى الـــلـــقــاحـــات وهم اآلن من
الــشــبـاب األصــحــاء.ولــدوا بـ
عامي  1996و  2002لم يحصل
أطـــفـــال غــيـــتس عـــلى الـــزئــبق
والفـورمالـديهـايد من الـلقـاحات
مـطــلـقًـا فـي أنـسـجــة عـضالتـهم
كـشـكل من أشـكـال "احلـصـانة" 
عــلى الــرغـم من أن والــدهم هــو
أكـــثـــر الـــدعـــاة الـــعـــقـــائـــديـــ

تحمس لصناعة اللقاحات. وا
انــتــظــر  هل تـعــتــقـد أنـه جـعل
ثـروته مـن بـرامج الــكـمـبــيـوتـر?
فكّرْ مـرة اخرى. هناك ربح هائل
في مخـططـات الطب الـكيمـيائي
والـتـحـكم في الــسـكـان  ويـقـوم
بـــيل اخلـــبــــيث بـــحــــلب بـــقـــرة

األموال النقدية كل يوم.
lÝ«Ë œUI²½«

وقع "  TruthWikiيُنتقد وفقًا 
غـيتـس على نـطاق واسع لـكونه
مـــنــاهــضًـــا لــلــمــنـــافــســة وألنه
مـتـعـصب مـؤيـد لـلـقـاح. يـشـارك
ـــــســـــاعي في الـــــعـــــديـــــد من "ا
ـبالغ اخلـيـريـة"  مـثل الـتـبـرع 
ـال لـبـرامج الـبحث كـبـيـرة من ا
الـــعـــلــمـي اخملــتـــلــفـــة من خالل
مؤسـسة بـيل وميـليـندا غـيتس.
لقـد ذهب غيتس إلى حـد تمويل
ـصـمـمــة لـلـتـعـقـيم الـتـقـنــيـات ا
الــشــامـل من أجل مــعـــاجلــة مــا
يشـيـر إليه بـاسم مـشكـلة سـكان
ـا كــانت نـظــريـة الــعـالـم ". لـطــا
الـقـطـيع خـدعـة كبـيـرة  ونـخـبة
الـــعــالـم يــعـــرفــون ذلك. مـــعــظم
األطفـال الـذين  تـطعـيـمهم هم
اخلــطـر الــفـعـلـي عـلى بــعـضـهم
الـــبــــعض  ألنـــهـم غـــالــــبًـــا مـــا
يتخلصون من الفيروسات التي

 حـــقــنـــهم بـــهــا لـــلـــتــو خالل
األسـابــيع الـقــلـيـلــة األولى بـعـد
حـدوث طـفح سـام. وفـقًـا إلحدى
الــــدراســــات  ال تــــقــــوم أغــــنى
العـائالت في كـاليـفـورنيـا (التي
غالبًـا ما تكـون بيـضاء) بتـلقيح

أطفالها.
‰UHÞô« ÕUI

في الـواقع  ال يـحصـل أكثـر من
طـــفل في سن الـــروضــة 16000
في كـاليفـورنيا علـى أي لقاحات
ألن آباءهم الـبيض والنـخبوي
يــــخـــتـــارون ذلك بــــاســـتـــخـــدام
عـتقدات الـدينـية والـشخـصية ا
واإلعفاءات التي كتبها الطبيب.
انـتـبه لـذلك? تـعـرف الـنـخـبـة أن
هناك خـطأ مـا في التـطعـيمات 
لــكـــنـــهـم ال يـــتــحـــدثـــون عـــنه 
وبـالـتـأكـيـد فـإن أخـبـار شـبـكات

الشركات ال تغطيها أبدًا.
أغــنى األمــريـــكــيــ ال يــريــدون
اخملـاطرة بأطـفالـهم من اإلصابة
بـــالــــتــــوحـــد مـن الـــلــــقــــاحـــات
ـا في ذلك شـلل الـتــجـريـبـيـة  
MMR الريــا  و األطــفــال  وا
وحـــقن اإلنــفـــلــونــزا الـــســنــوي
ـوصى بـه لـلـغــايـة" مـن مـركـز "ا
الــــســــيــــطــــرة عــــلى األمــــراض
والــوقــايــة مــنــهـا  .CDCوفــقــا
لـطـبـيب بـيـل جـيـتس الـسـابق 
الـــذي نُــــقل عـــنـه خـــلف أبـــواب
مــغــلـقــة في نــدوة طــبــيــة  قـال
جيـتس إن أطـفـاله ال يحـتـاجون
إلى لـقـاحات  لـكن أليس الـعالم
كــله مــتــعــلــمــاً بــخالف ذلك? أال
يـخــبـرنـا مـركـز الــسـيـطـرة عـلى
األمراض والوقـاية منهـا جميعًا
أن األطـــفــال يـــولـــدون بــجـــهــاز
مناعة ضعيف  ويجب أن يكون

لــديــهم  50لــقـــاحًــا قـــبل سن 7
ســنــوات أو أنــهم عــلى األرجح
ســيــمــوتـــون بــســبب األمــراض
ُـــعـــديـــة? ألــيـس هـــذا هـــو مــا ا

يحشون عقولنا به?
زيـد عن رأي بيل جـيتس إلـيك ا
فـي الــلـــقــاحـــات  كــمـــا شــاركه
طـبـيـبه من الــنـدوة: "لـقـد كـانـوا
أطــفــالًــا جــمــيــلــ  حــكــيــمـ
وحــيـــويــ حــقًـــا  وذكــر أنــهم
سـيـكــونـون بـخـيــر كـمـا هم ; لم
يــكــونـوا بــحــاجـة إلـى أي حـقن

للقاحات ".
 اآلن  دفـع بـــــــــيـل جــــــــيـــــــــتس
ومـؤســسـته الــفـاسـدة لــقـاحـات
الريــا الـــتـــجــريـــبـــيــة وغـــيــر ا
ُخـتَـبرة عـلى األفـارقة األبـرياء ا
في كـــيـــنــيـــا وغـــانـــا ومــاالوي.
يـصرخ الـنقـاد بأن هـذا كله جزء
من مخـطط إبـادة السـكـان  وقد
 العـثور على بعض الـلقاحات
ــا في ذلك الــكـزاز  حتــتـوي  

عــلى مـواد كــيــمـيــائـيــة تــسـبّب
الـعــقم لــلــفــتــيــات - وهي مـواد
كــيــمـيــائــيـة ال عـالقـة لــهــا عـلى
اإلطالق بــوظــيـــفــة الــلــقــاح. إن
"مــهــمـة" بــيل جــيــتس حلــمــايـة
رض سـكان الـعـالم الثـالث من ا
عن طــريـق الــتــطــعـــيم الــشــامل
تـتعـارض مع أفعاله الـشخـصية
مع أطــفــاله  وتــتــقــاطع بــشـكل
ـالي الـعـميق بـارز مع تـعـاونه ا
مع الـوكاالت الصـحيـة وشركات

تصنيع اللقاحات.
Vaccines.news تــابع أخــبـار 
لــــلـــحــــصــــول عـــلـى مـــزيــــد من
الـتحديـثات حول كـيفيـة انتشار
وبــــاء الـــفـــســـاد الــــذي يـــحـــيط
اذا تعرف بسالمة اللقاحات  و
النـخبـة في العـالم بشـكل أفضل
كـيف جتـنّب أطـفـالـهـا لـلـسـمـوم
الــعــصـبــيــة الـتــجــريــبـيــة غــيـر
ــمــيــتــة وسالالت اخملــتــبــرة وا

عدلة وراثيًا. البكتيريا ا
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ـؤسسـات احلـكـوميـة الى تـوفـير في كل دول العـالم الـتي حتـتـرم مواطـنـيـها تـسـعى ا
سـاءلـة واحلسـاب ونـقـمة الـراي الـعام حـتى يـقال ان من افضل اخلـدمـات لـتتـجـنب ا
ؤسسات اخملتصة بل يحال على التقاعد في كثير من البلدان اليكلف نفسه مراجعة ا
تنـجز معـاملته وتأتـيه الهويـة التقـاعدية والراتب الى الـبيت احتـراما لسـنوات خدمته 
ـواطن وما يـحتاجه وال تـابعـة اوضاع ا اما وزارات اخلـارجيـة فهي االخـرى تتـكفل 
تسـتـدعيه اال في حـاالت الـضرورة وبـعـد ان تتـصل به وتـعتـذر منـه .. اما في الـعراق
ـواطن ان يتحمل الذل والهـوان الجناز اية معاملة اال اذا نهوب  فان على ا اجلديـد ا
سـؤولـ او حـاشـيتـهم او من الـذين يـدفـعون كـان من اصحـاب احلـظـوة من اقـارب ا
قـسوم ! ونـعتـقد ان جـميع الـوزارات ودوائرها اجـتهـدت لتـنصـيب مواقع الـكتـرونية ا
واطـن  لكن يفـترض انهـا في واحدة من اهم واجـباتهـا االجابة عـلى استفـسارات ا
سؤول وقع ارضاء ا شرف على ا مـا يؤسف له ان هذا اليحصل حيث ان اكبـر هم ا
وقع ـسؤول ايضا اليـكلف نفـسه السؤال عن مـا يقدمه ا بنـشر االخبـار .. ويبدو ان ا
من خدمـة للـمواطنـ .. ولكي نـدخل بالتـفاصـيل بعيـدا عن العـموميـات سنـتحدث عن
موقـعي وزارة اخلارجية والهـيئة الوطنـية للتقـاعد مع مالحظة اننـا على يق بان باقي
مواقع الـوزارات ليست باحـسن حال منهـما . لن احتدث بالـعموم عن تفـاصيل يعرف
ـواطن وهو يـراجع بعض سفـاراتنا او قـنصـلياتـنا او حتى الكـثيرون مـسوى مـعاناة ا
مقـر وزارة اخلـارجيـة او الهـيـئة الـوطـنيـة للـتـقاعـد خـاصة  هـذه االيام مـع ما فـرضته
ــوظـفــ  وكـان يـفــتـرض الى بــهـاتـ جـائــحـة كـورونــا من حـظــر وتـقــلـيص لـدوام ا
ؤسـست ان تفعل خدمـة موقعهما االلـكتروني حيث يفتـرض انهما وضعتا من اجل ا
ـواطن وبــيــنـهــا من خالل االجــابــة عـلى ايــجــاد صـيــغــة عـمــلــيـة لــبــنـاء عالقــة بــ ا
االستـفسارات وهـو امر الاعتـقد يكلـف وزارة اخلارجية او الـهيئـة الوطنـية للـتقاعد او
اية مـؤسسة اخـرى الكـثير بل ان اسـتخدام وسـائل االتصـال االلكتـرونية تـخفف على
تعب من الروت ثانيا .. راجع اوال كما انها تقدم خدمة للمواطن ا ؤسسة زخم ا ا
النـبـالغ اذا قـلـنا ان مـواقـعي وزارة اخلـارجـيـة والهـيـئـة الـوطـنيـة لـلـتـقاعـد وكـمـا يـبدو
واطـن سـؤول ويـتجـاهلـون تسـاؤالت ا يركـزان على االخـبار الـدعائـيـة لنـشاطـات ا
ائة امـام دائرة التـصديقات راجعـ التي تفـوق ا سنـاه من خالل طوابيـر ا وهذا مـا 
ا هي مـستـمرة الى االن وبـعضهم ـوظفـ ور في االيـام االولى من اعالن بدء دوام ا
بـيت عـنـد اقارب او في فـنـدق لـيتـسـنى له احلـضور في جاء مـن خارج بـغـداد واثـر ا
السـاعة السابعة صـباحا لينـتظر ساعت او اكـثر ..  اما الهيئـة الوطنية لـلتقاعد فهي
واطن كما ليـست بافضل حال فموقعها االلكتروني كما يبدو وضع حلرق اعصاب ا
ان رقم الـهاتف اخملصص لالجـابة عـلى االستفـسارات خـارج نطاق اخلـدمة عـلما ان
اكثـر االستـفسـارات هي عن اسباب تـوقف الراتب لـلوكـيل ومطـالبة الـتقـاعد لـلمواطن
بشـهادة احليـاة وهي مسـألة مشـروعة لو كـانت تنـجز بشـكل طبـيعي وصحـيح .. غير
واطـن الوكيل او حـتى االصيل يضـطر الى مراجـعة قسم الـتقاعـد الكثر من مرة ان ا
ليـتم صرف استحقاقه حتى بعد ان يقدم ما مطلوب منه من اوراق سواء شهادة حياة
ـعني من ـوظف ا او سواهـا بـسـبب تقـاعس مـوظف احلـاسبـة االلـكـترونـيـة او سهـو ا

عـامـلـة واذا علـمـنا ان ذوي الـشـهـداء من الـعسـكـري اجنـاز ا
تــكـون مـراجـعـتـهم في دائـرة الـتــقـاعـد الـعـسـكـري في زيـونـة
واطن من مـعـاناة وقـهـر وهوان الدركـنا حـجم مـا يتـحـملـه ا
..اتـمنى ان يتـم تفعـيل مواقع الـتواصل االجـتمـاعي جلميع
الــوزارات وتـــوفــيـــر مالك عــنـــده ضــمــيـــر لالجــابـــة عــلى

واطن وهذا من ابسط احلقوق . استفسارات ا

عائلة بيل غيتس
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ــنــاســبــة لــكي يــشــرع شــبــاب االرضــيــة ا
الـبــصـرة بـاخـذ دوره الـريــادي في تـطـويـر
واقعـهم عـقب جتارب نـتمـنى ان يـكتب لـها
ـطـلـوبة وان الـنـجاح واكـتـسـاب اخلـبرة ا
تكون هـناك طاقة ايـجابيـة حاضرة لتـغيير
الواقع بعيدا عن حالة اليأس والقنوط

الـتي لن تكـون حـاضرة في قـامـوس عمـلـنا
ستقبلي. ا

واضـاف الــسـيـد الــوزيـر مـتـى مـاحـضـرت
االرادة فـان الـقـادم افــضل بـشـرط اخـتـيـار
الشـخـوص القـادرة عـلى البـناء واالصالح
ـقـدمـة والـبـصـرة تـسـتـحق ان تـكـون في ا
مــشــيــرا الى ان عــلم االدارة يــعــتــمـد عــلى
التكـنولوجـيا ونحن مـسؤولون عن تـطوير
قدرات الشباب ولـدينا توجه بـ زج مديري
ومــعــاوني الــدوائــر ورؤســاء األقــســام في
دورات تــطــويــريــة بــالــتــنــســيق مع وزارة

اخلارجية في االتكتيت واللغة
اإلنگليـزية وغيرهـا من الدورات التي تعود
بـالـفـائـدة عـلى شـبـابـنـا في قـيـادة مفـاصل
الـدولــة وسـنـركـز عــلى الـفـرق الــتـطـوعـيـة
ـنحـهـا الـدعم واالسـناد كـونـهـا مـفصال و

مهما في استثمار الشباب وطاقاتهم.
من جانبهم اوضح الوفـد الزائر ان ملتقى
الـبـصـرة الـريـاضي يـضم مـخـتـلف طـبـقات
اجملــتـــمـع وهــدفـه االصالح والـــتـــغـــيـــيــر
ويـطمح خلـدمـة شـبـاب البـصـرة في جـميع
ــــنـــظــــومـــة الـــقــــطــــاعـــات ومـع اصالح ا
وذجـا لبقية الرياضيـة بالكامل لـتصبح ا

ؤسسات. ا

العراقية.
ـمتـاز بـكرة ونـاقش الوفـد الـيات الـدوري ا
الــقـدم وكـيـفــيـة تـعــجـيل عـمــلـيـة االنـطالق
اجلـديــدة وجتـاوز ازمــة جـائـحــة فـايـروس
سـتجد باسـرع وقت كما وتطرق كورونا ا
الــوفـــد الحــدث مــا وصـــلت الــيه اجــراءات
ــديـــنـــة الــريـــاضــيـــة لــنـــادي الــشـــرطــة ا
ــصـاعـب الـتي تــواجــهـهــا بـهــذا االطـار وا
ـــرصـــودة الجنــازهـــا وتـــأمــ واالمـــوال ا

نفذة . مستحقات الشركة ا
وشدد الـسيـد الوزيـر على ان الـوزارة تقف
مع أي جهـد يسـند انـديتـنا بـدون استـثناء
مــؤكــدا ان لــنــادي الـشــرطــة تــاريخ كــبــيـر
مشرف لـلريـاضة العـراقية واقـترح درجال
على االندية ان تبكر في الـتحضير للدوري
الكروي عبـر احملافظة عـلى اللياقـة البدنية
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واكــد وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنــان
درجـال ان الـشـبـاب هم مـسـتـقـبل الـعراق
ـسـاحـة الـكـافـيـة حتى ويـتـوجب مـنـحهم ا

يقودوا البلد الى مرحلة الرُقيّ.
وبـــ "درجــال" خالل لــقـــائه وفــد مـــلــتــقى
البصرة الرياضي الذي بـارك وقدم التهنئة
نـصب واالمل بـإحداث نـقـلة نـوعـية في بـا

الرياضة
الــــعــــراقـــــيــــة ان الــــوزارة ســــتـــــضع جُلّ
امـكــانــيــاتــهــا لـ مــنح الــشــبــاب الــفــرصـة
لــيــتــمــكـــنــوا من دفع عــجـــلــة الــتــقــدم في
الـقطـاعـ الـشـبابي والـريـاضي وسـنـوفر

اجلميع يتشارك معنا بهذا الهدف .
ثـلي االنـدية وسـع مع  وشـمل النـقـاش ا
ـالـيـة لالنـديـة من اجل مـحـاور الـسـيـولـة ا
انطـالق الدوري بـصـورة طبـيـعيـة واحملور
الثـاني هو التـعاون مع الـهيئـة التـطبيـعية
في التوقيتات الزمنية نحو جناح مباريات
الدوري  فضال عن الـتزامات االنـدية جتاه
العبيـها داعـيا جمـيع االندية الى الـتعاون
ـقتـرحات مع الـهيـئة الـتطـبيـعـية وتـقد ا
الهادفة التي ستكـون مدعاة بحث ومتابعة
ـثل حــقـيـقـي جلـمـيع كــون هـذه الـهــيـئــة 

االندية التي تريد النجاح لدوري الكرة.
كمـا تضـمن النـقاش مع انـدية النـفط ونفط
الـــوسط والــنـــجف و الــشـــرطــة و الــزوراء
وامـانـة بـغـداد و الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة
واربــــيل والــــطــــلـــبــــة الــــبـــحـث في الــــيـــة
مراجعاتـهم لدائرة الـطب الرياضي بوزارة
الشـباب التـخاذ الـتدابـير الـوقائـية الالزمة
لـــــــــتـالفـي االصــــــــــابـــــــــة بـ فــــــــــيـــــــــروس
ــزيـد من كــورونـا واالتــفــاق عـلى اجــراء ا
ــــوســــعــــة لــــتــــدارس اخــــر الــــلــــقــــاءات ا

ستحدثات بشان الدوري الكروي. ا
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والـتــقى وزيـر الـشـبـاب والــريـاضـة عـدنـان
درجـــال في مــكــتــبـه وفــد نــادي الــشــرطــة
الـريـاضي بـرئـاسـة الـدكـتـور عـبـد الـوهـاب

الطائي الذي
ــنــصب ومــبـاركــة ثــقـة قـدم الــتــهـنــئــة بـا
اجلماهير الرياضـية بالسيد الوزير ودوره
في احـــداث نـــقالت نـــوعـــيـــة لـــلـــريـــاضـــة

ينبـغي عليـها القـيام به في عالم الـتسويق
واالحــتـراف مـهــمـا كــانت مـكــانـتـهــا  كـمـا
تــطــرق الــلــقــاء الى مــنــاقــشــة الــيــات دعم
االندية واالسـتثـمار في منـشاتهـا  والعمل
ـسـابقـات عـقب اجنالء الـريـاضي ونـظـام ا

خطر فيروس كورونا.
WOFO³D² « W¾ON «

واجـتـمع وزيـر الشـبـاب والـريـاضـة عـدنان
مثلي كتبه اول امس اخلـميس  درجال 
ادارات تــسـعــة انــديـة ريــاضـيــة بـحــضـور
رئيس الهيئة التطـبيعية الحتاد الكرة اياد
بنـيـان وام سـر الـهيـئـة و خالل اللـقاء
واضـيع الريـاضيـة كان منـاقشـة عـدد من ا
اولـــهـــا دوري الـــكـــرة لـــلــــمـــوسم احلـــالي
واستمـراريته في ظل ازمـة جائحـة كورونا
ومــا يـتم الــعـمل بـه في الـعــالم من حــولـنـا
ـكن الي نشاط في العالم ان والتاقلم إذ ال
يــعـلـو عــلى صـحــة االنـسـان مــهـمــا بـلـغت

اهميته .
ـــــوعــــد وبــــ الـــــوزيــــر درجـــــال الى ان ا
ـقــبل ســيــاخـذ االفــتــراضي شــهـر تــمــوز ا
تـغيـرات على الـساحة باحلـسبـان جمـيع ا
ــا فــيـهــا راي خــلـيــة االزمــة احلـكــومــيـة

وتصوراتها .
وتـابـع بـالـقـول ان جــمـاهـيـرنــا الـريـاضـيـة
تـرنـو بـبـصـرها صـوب مـنـتـخـبـنـا الـوطني
وتتطـلع الى حتقـيق حلم الـتاهل الى كاس
العـالم وهذا االمـر يحـدث بتـظافـر جهـودنا
جـمـيـعــا كـمـؤسـسـات ريـاضـيـة وجـمـاهـيـر

داعمة للمنتخب ولي ثقة تامة بان
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اســتــقـبل رئــيس مــجــلس الـقــضــاء االعـلى
ــكــتــبه اول أمس الــقــاضـي فــائق زيــدان 
اخلمـيس وزيـر الشـباب والـريـاضة عـدنان

درجال.
ــــركـــز االعالمي وذكــــر بـــيـــان صـــادر عن ا
جملـلس الـقـضـاء االعـلى أن "رئـيس مـجـلس
القـضـاء االعلى الـقاضـي فائق زيـدان بحث
مع وزير الـشـباب والـرياضـة سـبل معـاجلة
تـعلقة بعمل وزارة اإلشكاليات الـقانونية ا

الشباب والرياضة".
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عـلى صــعـيـد اخـر اسـتـقــبل وزيـر الـشـبـاب
والـريــاضـة عــدنـان درجــال وفـدا من جنـوم
الـكـرة الـسـابـق وهـم نزار اشـرف وراضي
شــنـــيــشل وجــبــار هــاشم وصــالح حــمــيــد
ــكــتـبه اول امـس اخلـمــيس وقــدم الــوفـد
الـتــهـنـئـة والـتـبـريــكـات الى وزيـر الـشـبـاب
ــنـصـب مـعــبـرين عن ــنـاســبــة تـســنـمه ا

سعادتهم بهذه التسمية.
ونـاقش الـوفـد الــزائـر جـمـلـة من الـقـضـايـا
الــريــاضــيــة اجلــمــاهــيــريــة مــنــهــا االزمــة
الصحـية واثارهـا على الريـاضة والتـدابير
الالزمة في حـال اسـتئـناف دوري الـكرة مع
مـنـاقـشـة واقع االنـديـة الـريـاضـيـة بـصـورة
عامـة وما تـعانـيه من ضعف في الـتحـضير

واالعداد واالستثمار لتمويل نفسها .
وبـــ الـــوزيــر درجـــال ان حــالـــة الـــتــوقف
ومــواجــهـة الــفــيـروس وتــطــويــر وحتـديث
اسـتـعـداداتـنـا كـمـؤسـسـات عـامـة قـطـاعـيـة
تفترض باالندية الرياضية واالحتادات هي
االخـرى مـراجـعــة الـذات وتـصـحـيح مـسـار
كن ان يستمر الوضع وعجلة عملها اذ ال
الرياضة مستمرة بالدوران على وفق االلية

ة القد
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كــمــا اسـتــقــبل وزيــر الـشــبــاب والـريــاضـة
عــدنـــان درجـــال وفـــد نــادي الـــصـــنـــاعــات
ـكــتـبه اول امس اخلـمـيس الـكـهــربـائـيـة 
وقدم الـوفد التـهنـئة والتـبريـكات الى وزير
نصب مـعبرين نـاسبة تـسنـمه ا الشـباب 
ـا لـلـوزيـر عن سـعــادتـهم بـهـذه الـتـســمـيـة 
درجـال من مـكـانـة وجـمـاهـيـريـة كـبـيـرة في

نفوس اجلماهير الرياضية عموما
ر ونـاقش الـوفد الـظـروف احلـالـيـة الـتي 
بـــهــا الــعــراق من جــراء جــائــحــة كــورونــا
وتـوقف االنـشـطة الـريـاضـيـة ومـنـها دوري
الكـرة الذي تـعرض الى مـطبـات كثـيرة هذا
ـوسم قـبـل ان تـقـرر الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة ا
ـقـبل مع الـتـشـديـد عـلى اسـتـئـنـافه تـمـوز ا
ضرورة استعداد االندية الستئناف الدوري
واهــمــيـة احلــفـاظ عــلى الــلـيــاقـة الــبـدنــيـة

.  لالعب
وقـدم الـوزيـر عـدنـان درجـال تـصـورا وافـيا
ـسـتـقـبل ومـا عن شـكل وعـمل االنـديـة في ا
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نتخب الـوطني األسبق هشام عطا عجاج ان زيدون جنل مؤيد نفت عائلة رائد االعالم الرياضي في العـراق مؤيد البدري خبر وفاته وقال جنم ا
ا اشيع عن رحيله في مواقع التواصل االجتماعي البدري نفى خبر وفاته واكد انه يتمتع بصحة جيدة وال صحة 

وأضاف جنل البدري ان هذه الـشائعة ليست األولى حيث تعـرضنا الى عدد من االخبار الكاذبـة سابقا مبينا ان هـذه االنباء تزعج عائلة البدري
كثيرا

نـتخب الـسابق مـجبل فـرطوس عـلى خبـر وفاة الـبدري في تـغريـدة على مـوقع التـواصل االجتـماعي ان هـنالك الـعديد من من جـهته عـلق العب ا
األشخاص يروجون مثل هذه الشائعات دون االلتفات الى ما تمثله من تاثير سلبي على عائلة البدري ومحبيه.

زمنة بسبب الشيخوخة يذكر ان مؤيد البدري يعيش مع عائلته في العاصمة القطرية الدوحة وهو يعاني من االمراض ا
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يروى أن نـوري سعـيد أمـر بأخراج
الـبـطل في رفع األثـقـال  جـعـفـر أبو
دة ثالث سـنوات الـعيس احملـكـوم 
مـن ســجن نـــكــرة الـــســلــمـــان لــكي
يــشـارك في دورة االلـعـاب الـعـربـيـة
الــثـانــيـة الــتي أقـيــمت في بــيـروت

عاصمة لبنان سنة  1957
واحلكاية تـبدأ حينـما كان الصراع
الـــســيـــاسي في تـــلك الــفـــتــرة بــ
حــكـومــة مــصـر وحــكــومـة الــعـراق
تـصل مــرحـلــة الـسب والــشـتم بـ
جمال عبد الناصر و نوري السعيد
ــشـــاركــ في تــلك ــا أن أحــد ا و
الدورة عن مصـر كان الربـاع خضر
الـثـوني الـذي كان فـي حيـنـهـا بطل
ــتــوسط وهــنـا الــعـالم فـي الـوزن ا
ـسـؤول تـدخل الـبـاشـا مـطالـبـا" ا
عن الـريــاضـة في حـيــنـهـا بــأيـجـاد
الــنــد الــقــوي لـبــطل مــصــر خــضـر
الــــــثـــــونـي فـــــرد عــــــلــــــيه رئــــــيس

الوفدالعراقي 
بـــاشـــا هـــنـــاك شــــخص شـــيـــوعي
مـحـكـوم عـليه  3سـنوات سـجن في
نـكــرة الـسـلـمــان أسـمه جــعـفـر أبـو
الـعـيس أعـتـقـد سـيـكـون نـدا" لـبطل
مصر وأمر البـاشا بأحضاره فورا"
وفي الـيوم الـثانـي قابل جـعفـر أبو
الـعـيس الـبـاشـا وقـابـله في مـكـتـبه

برحابة صدر وقال له 
شـــــوف جـــــعـــــفـــــر أنت صـــــحـــــيح

الــشـــيــوعي وأريــد مـــنك أن تــذهب
ـســيب وأمـامـك شـهـرين ـديـنــتك ا
تـــتـــدرب خـالل هـــذين الــــشـــهـــرين
سـتلـزمات وسـنأمـر بتـوفيـر كافـة ا
الـــضـــروريـــة لك وأذا غـــلـــبـت هــذا
ـصـري خـضر فـلك مـطـلق احلـرية ا

زاولة عملك الشيوعي 
وبالفعل سافر جعفر مع الوفد وفي
يـوم السـباق حـضر الـوفد الـعراقي
ــرتـــقب والــكل بـــرمــتـه الــصـــراع ا
يشجع أبو العيس وكان سباق رفع
االثقال في حـينه من ثالث فـعاليات
اخلطف والـضغط والنـتر ورقم أبو
الـــعــيـس هــو رفع  165كـــيـــلــو في
الــنــتــر وحــيــنــمــا رفع الــثــقل كــان
ينـتخي بجـده أبو العـيس وبعد أن
تــــســــاويــــا فـي رفــــعــــتي اخلــــطف
والـضـغـط لم تـبــقى سـوى فـعــالـيـة

النتر
ـصـري الـثـوني وقـد طـلب الالعب ا
 160كـيـلـو ورفعـهـا وكـذلك الـعيس
تـمـكن من رفــعـهـا وبــعـدهـا أضـاف
خـضر  5كـيـلـوغـرامـات وتـمـكن من
رفـعـهـا وهـنـا جـاء دور أبـو الـعيس
ليطلب نـفس الثقل وهو  165كيلو
و له ذلـك وأذا بـــالــــثـــونـي يـــرفع
رة احلديـد بـثقل  170كـيلـو هـذه ا
وجاء دور أبـو العيس لـيطلب 175
كـيـلـو وهــو ثـقل أكـثـر مـن قـابـلـيـته
وكان احلاضرون يـخشون على أبو
الـعــيس مـن صـعــوبــة الـرفـع ولـكن

أصر أبو العيس رفـعها أمام أنظار
وعـــــيـــــون احلـــــاضـــــرين وأمـــــسك
بــاحلــديــد يــنــتـــخي بــكــلــمــة جــده
فـأوصـله عـنـد كـتـفه ولم يـبق سوى
أن يـــــرفـــــعـه لالعـــــلـى فـــــوق راسه
فـأسـتـحـضــر قـمـة الـغـيـرة الـراقـيـة
وصــاح بـــصــوت دوى في الـــقــاعــة

ليهتف 
يا عرااااااااق

وأذا باحلـديد ثـابت فوق رأسه مدة
أطــــول من دقـــة اجلـــرس بـــنـــجـــاح
الـرفــعـة لــتـدوي الـقــاعـة بـالــهـتـاف
والــتـصــفــيق ودمــوع الـريــاضــيـ
تـــنــســاب عـــلى خــدودهـم ورفــعــوا
جـعـفـر عـلى أكـتـافـهم يـطـاف به في
ــلـعب وهـو يــبـكي من شـدة قـاعـة ا

الفرح 
فـــأوفى وعـــده لــنـــوري الـــســـعـــيــد
ليستلم وسـامه الذهبي الوحيد في

الدورة 
لــــدى وصـــول الـــوفــــد الى بـــغـــداد
ثنـى أستقبل احلبـيبة وفي مـطار ا
نـوري باشـا الوفـد وقام بـأحتـضان
جـعفـر أبو الـعيس وهـو يبـكي على
كـــتـــفه نـــاســـيـــا" أنه رئـــيس وزراء

لكة العراق وحقق له وعده
هكـذا هم العـراقيـون يبـقى العراقي
غــيــورا" عــلى ســمـعــة بــلــده يــبـقى
عـاشــقـا" ولــهــانـا" ألرضه وســمـاءه
ونـهريه ونـخـله . حفظ الـله الـعراق

والعراقي .
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تـوقـعـة الي شـخص يـحسـب على قـطـعـا ودون أدني شك ان االجـابـة ا
جماهيـرنا الرياضـية فيمـا لو طرح عليه الـسؤال التالي مـا لذي يعنيك
سؤول االداري فضل ام االنتخابـات وتوارد وجوه ا الفوز لفريقـك ا
ـتــعـة وتــعـدد فــيه? فـان االجــابــة سـتــسـبـق شـفــتـاه صــوب االجنــاز وا
نشات الرياضيـة ويقينا لو ان االحساس اجلمعي االلعاب وازدهار ا
ـشـاكل في مـؤسـسـاتـنـا الــريـاضـيـة تـوجه لــهـذا االسـاس فـان زوال ا

سيكون أقرب الينا من صباح الغد بجميع مسمياتها.
 نحن ندرك اننـا نعيش اليـوم على مفتـرق الطرق من االنزالق في اتون
النتائج الضـعيفة والبائـسة التي ستضع بالـضرورة منتخبـاتنا الوطنية
ـخـتـلف االلـعـاب في مـصـاف الـفـرق ذات الـتـي هي عـصـارة انـديـتـنـا 
تـأخـر كصـبـغة مالزمـة يـصعب بـعـدها الـنـهوض ـي ا الـتـصنـيف الـعا
ومـحـو الــصـورة واالدلـة عـلـى هـذا االنـزالق كـثــيـرة لـعل اولــهـا ولـيس
اخـرها تـهـاوي فرق الـنخـبة بـكـرة القـدم الى دكـة االنسـحاب او الـهرب
نشات الرياضية دقع في ا الي والفـقر ا وهي تئن حتت وطأة العجز ا

والتجهيزات.
 حـاالت كـثيـرة تـعـتري ريـاضـتـنا واالشـارات الـيـها واضـحـة جدا وال
تـستـلزم الـتفـرج ابدا بل الـعمل النـقاذ االنـدية الـتي تعـد حجـر الزاوية
في البنـاء الرص والنـهوض ولذلك نرى ان نـقطة االنطالق عـبر بوابة
وزارة الشباب والـرياضة بإيجاد بـارقة امل حقيقـية للحلـحلة والسير
ـعنـيـ ان يـكونـوا عـند ـتبـقي من اهل الـدار وا بـاالجتـاه الصـحـيح وا
حسن ظن جـماهيـرهم التي اشرنـا اليهـا وتنتـظر منهـم االجناز والتالق
واالبداع واالمتاع لتـزداد حالوة اجلمهور الذي يـصنف كاساس لتالق
الرياضـة وانتشارهـا وعلى العـكس تماما فـان مجافاة اجلـمهور الذي
سئـم اجملافاة والـتهـويل ستـكون له عـواقبه هـو االخر بانـتهـاء الفـاصلة
تغيرات من التاريخية النـديتنا التي نريـد ان تبقى جماهيـرية وتواكب ا

حولنا.
قـد يظن الـبعض ان مـطـالبـاتنـا باصـالح حال االنـدية هـو نتـاج ازمات
تفـرز ب احلـ واالخر وهـو جفاء مـطلق لـلحـقيقـة فاعـتقـادنا الراسخ
ـوهـبـة واالبـداع الـريـاضي ان االنـديـة هـي وحـدات الـتـمـاس االولى بـا
ونهر اخلير الذي يصـب في صالح منتخباتـنا الوطنية يضاف الى ذلك
ـباريـات وحالوة التـالق فـيهـا يسـتحق جـمهـورنا الـوفي الرائـع طعم ا
مـنـا ان نـكون مـرآة عـاكـسة ألحـاسـيـسه اجلـياشـة الـتي ال تـرضى بان
يـكـون الــدوري عـرضـة لالنـسالخ واالبـتـعـاد كـمـا ال تـرضى ان تـكـون
نديتنـا خاوية من مجـهوداتها بفـعل التقشف وضـغط االنفاق نعم نحن
مع الـتـجديـد االسـتثـماري وصـنـاعة واجـهـة للـتـمويل الـذاتي تـبتـعد كل
ؤسسـة الرسمـية في البـذل والعطـاء الجل االستمرار البعـد عن دور ا
ولكن هنـاك ايضا مقـتضيات ان تـكون التحـوالت االستثمـارية خاضعة
لـلدراسـة بعـنايـة فـائقـة حتى ال تـنخـرط في اتـون العـشوائـية في الـعمل
وتـضـيع مـعهـا االنـديـة بصـفـقـات جتاريـة او مـشـاريع تولـد في مـهـدها

ميتة.
انها دعوة للسير بخـطى واثقة من اجل حتول األندية الى مؤسسات ال
تـعـتمـد عـلى الـدولة ومـوازنـتـها والسـيـمـا في ظل االزمة
ـية للبتـرول وتهاوي أسعـار النفط بسـبب جائحة العا
ستـقبل يحـتم على جـميع األنديـة حتولها كورونا فـا
الى قــطـاعـات خـاصـة تـعـتـمـد عـلى الـتـمـويل الـذاتي
والسيما ان شروط االحتاد االسيوي ومعاييره تكاد

ال تنطبق على جميع األندية العراقية
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وزير الشباب
والرياضة عدنان
درجال ورئيس
مجلس القضاء
األعلى يبحثان
شاكل حل ا
القانونية في
اجملال الرياضي

ــوافـــقـــة احلـــكـــومــة مـــدعـــومـــا 
وبتـوفيـر إالجراءات الـوقائـية التي
سـيـتم الـعـمل عـلـيهـا بـالـتـعاون مع
خـــلـــيـــة األزمـــة ووزارة الـــصـــحــة
وكـذلك وزارة الــداخـلــيـة لــتـســهـيل
تــنـقل الــفــرق".  واسـتــمع اعــضـاء
التطبيعية واللجان لكل الطروحات
ــــقــــتــــرحــــات الـــتـي تــــصب في وا
ـسـابـقـة بـأفضل مـصـلـحـة خـروج ا
صـورة والـتــركـيـز عـلـى االهـتـمـام
بـتطـبيق شـروط الـسالمة لـلجـميع
ــنــافـســة بــشـكل وضــوابط عـودة ا

مالئم. 
تواجدة في ورحب مدربو األندية ا
االجــتـــمــاع بــعـــودة الــدوري كــونه
ـصـلـحـة الـكـرة الـعـراقـيـة يـصب 
ــنـتـخب الـوطـني حتـديـداََ الـذي وا
تنتـظره استحـقاقات مهـمة أبرزها
ـزدوجـة الـتــصـفـيــات اآلسـيـويــة ا
وطــالــبـوا الــتـطــبـيــعـيــة بـااللــتـزام
ــــوعــــد االفـــتــــراضي النــــطالق بـــا
الـدوري وعـدم إلـغـائه مع تـطـبـيق
اإلجــراءات الـصــحــيــة والـوقــائــيـة

للحفاظ على سالمة اجلميع.
وســتـواصل الــهـيــأة الـتــطـبــيـعــيـة
اجـتــمـاعــاتـهــا الـدوريـة مـع جـمـيع
أصـحـاب الـشـأن واالخـتـصاص من
ناسبة أجل الوصول إلى احللول ا

ثالية إلقامة دوري منظم. وا

من رؤســاء الـلـجــان.. وتـمت خالل
االجــتــمــاع مــنــاقــشــة الــعـديــد من
سابقة األمور الفنية الـتي تخص ا
ــوعـد في حــال اســتــئــنــافــهــا في ا
االفــتــراضي الــذي  حتــديــده في

قبل. الثالث من تموز ا
وأكــد رئــيس الــتـــطــبــيــعــيــة ايــاد
ـوعد جـاء بناءً بنـيان:" أن حتـديد ا
عــلى مـخــاطــبـة االحتــاد اآلســيـوي
لالحتـــادات الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــقــارة
ـواعـيـد عـودة بـضـرورة اعالمـهم 

نافسات". ا
مشـدداََ على "ان إقـامة الدوري في
مــوعـده االفــتـراضي البــد ان يـكـون

درب وأشار إلى أن اإلدارة أبلغت ا
في وقت سابق عـدم موافـقتـها على
ـؤتـمـر ألنه لم يـأت وفق حـضـوره ا
ــهــنـيــة ويـعــد تـدخل الــسـيــاقـات ا
بــــعــــمل اإلدارة وتــــرفض األنــــديـــة
ــدربـ دون ــبــاشـر بــا االتــصـال ا

إيعاز من إدارات األندية.
يــشـار أن  3مــدربـ فــقط حـضـروا
االجـــتـــمــــاع هم راضي شــــنـــيـــشل

وباسم قاسم وحسن أحمد.
وكانت الهيأة التطـبيعية قد عقدت
 اجـتــمـاعــاََ تــشـاوريــاً مع عـدد من
ــمـتــاز بـحــضـور مـدربي الــدوري ا
األمـ الـعام مـحـمد فـرحـان وعدد

ظاهـرات واألندية حتملت بسبب ا
الية للتوقف التبعات ا

عـلـى صـعـيـد مـتـصل أرسـلت إدارة
نـادي نـفط الـوسط كتـاب اسـتـدعاء
درب الـفريق راضي شـنيـشل على
ـدربـ خـلــفـيــة حـضـور مــؤتـمــر ا

والهيئة التطـبيعية الذي حضره 3
مدرب فقط.

وقـال أمـ سر الـنـادي سـعـد كاظم
ـدرب أن اإلدارة طـلـبت اسـتـدعـاء ا
راضي شــنــيـــشل لالســتــفــهــام عن
ـؤتمـر مع الـهيـئة سـبب حضـوره ا
الـتطـبيـعـية رغم أن اإلدارة قـاطعت
ؤتمر باالتفاق مع جميع األندية. ا
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ــشــرف عـــلى فــريـق الــكــرة  أكـــد ا
بـــنـــادي زاخـــو طه زاخـــولـي عــدم
وجـــــود أي خـالف بـــــ األنـــــديـــــة

والهيئة التطبيعية.
وقال زاخولي في تـصريح صحفي:
"االخــتالف في اآلراء حــول مـصــيـر
الدوري ما ب األنـدية والتطـبيعية
ال يعني أنها تقاطعات ب الطرف
بل عــلى الــعــكس الــعـالقــة الــوديـة
مــســتـمــرة ونــتـواصـل بـاســتــمـرار
إليـجــاد حــلــول مــثــالـيــة لــبــطــولـة
الــدوري". وتــابع: "مــا يــشــاع عــبـر
وسـائل الـتـواصل هـو لإلثـارة فـقط
وال يـــوجـــد له واقـع ألن الـــطـــرفــ
التطـبيعـية واألندية يـحرصان على
جناح الـكرة الـعراقيـة واستـقرارها
ــشــاكل بـــعــد أن عــصــفت بـــهــمــا ا

وآخرها جائحة كورونا".
ــوسـم احلــالي وبــيّن أن الـــدوري ا
بات من الصعب إكماله "واألندية ال
كن أن تتحمل عبئا ماليا إضافيا
ـقـبل جـراء الـتـحـضيـرات الـشـهـر ا
وفـقـا لـلـمـوعـد األولي فـقـد تـصرف
األندية أمواال إضافـية وال يستأنف

الدوري".
يــشـار إلى أن األنـديـة عــانت مـالـيـا
ــوسم احلــالي حـيـث سـبق جــراء ا
ــدة  4أشـــهــر ـــوسم  وأن تـــوقف ا

…—«œù«  ULOKFð t²H U< qAOMý wŽb² ¹ jÝu « jH½

…dJ « œU%≈ l   U öš œułË wHM¹ uš«“

نوري السعيد  جعفر أبو العيس 

جانب من
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طالب رئـيس االحتاد العـربي للـصحافـة الريـاضية مـحمـد جميل عـبد الـقادر االسرة
ـية وذكـر في بيان الصحـفيـة والريـاضيـة باتـخاذ ارجاءات الـوقايـة من اجلائـحة الـعا
تلقـت الزمان نـسخـة منه ( بـإسم أسرة االحتـاد العـربي للـصحـافة الـرياضـية نـتمنى
ناسـبة عيد ة وبالدكـم العامرة كل اخلـير والتـوفيق والسعـادة  لكم والسـركم الكر
الـفطـر السـعيـد عيـد احملبـة والرضـوان أعاده الـله علـيكم جـميـعا وقد حتـققت آمـالكم
واحالمكم في مـستقبل خال من األحـزان واخلوف باختفاء جـائحة كورونا من بالدنا
كلـها ومـن العـالم الذي ذاق ويالت هـذا الفـيـروس الغـدار. داع األخـوة الزمالء إلى
التـمسك بـالنـداء الذي نـاشدكم فـيه االحتـاد بالـتزام الـبيت وفي نـفس الوقت االلـتزام
عـنيـة فيـما بـالتـوجيـهات الـصحـية واإلقـتصـاديـة واحليـاتيـة التي تـصدرهـا اجلهـات ا
يتعـلق بهذا الفيروس حفاظا على أرواح اجلميع شيبا وشبانا واطفاال.  لقد مرت إن
ـراحل ونـحتـاج إلى مـزيد من الـصـبر وااللـتزام والـتـحمل والـعمل شاء الـله أصعب ا
اجلماعي واحـترام التعلـيمات وتنفيـذها بدقة .جهـودكم لتوعية اإلنـسان العربي هامة
وفعالة ومشكورة نتمنى أن تستمر وتزداد مركزين على شعار معا نعزل كورونا). 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـــمــاثل احلـــكم الـــدولي الـــعــراقي
مـهـنـد قـاسم إلى الـشـفـاء الـتام من
ــسـتــجـد الـذي فـيــروس كـورونـا ا
أصــابـه في وقت ســـابق وأجـــبــره
دة 12 على دخول احلجر الصحي 

يوما.
وقـــال قــاسم اول امـس اخلــمــيس
في تـصــريح صـحــفي: "احلـمــد لـله
تـمـاثــلت لـلـشـــــــــفــاء الـتـام حـيث
جـــــاءت الـــنــــتــــائج ســـلــــبــــيـــة في

عــيـنــــــــــتــ لــلــفـحـص وبـذلك 
الــقـــضـــاء عــلـى الــفـــيـــروس وأنــا

بصحة جيدة".

ـسـتـشـفى وأوضح أنـه سـيـغـادر ا
الـيوم بـفـضل اجلهـود الـتي بذلـها
الـطاقم الـطـبي وبتـعـاون كبـير من
اجلـمــيع خـصـوصــا مـديــر صـحـة

بغداد عبد الغني الساعدي.
كـــمــا وجـه قــاسم شـــكــره لـــلــوسط
ــســـؤولــ الـــريــاضـي وجــمـــيع ا
الذين اهتـموا بحـالته وكذلك وجه
الـشـكـر لـرئـيس االحتـاد اآلسـيـوي
سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي
يتواصل باستمرار لالطمئنان على

صحته.
ويعد مهنـد قاسم أحد أبرز احلكام

مهند قاسمفي الكرة اآلسيوية



كورونا.
وأشـــار كـــوتس رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة
ـبـية األسـتـرالـيـة ورئـيس جلـنة األو
ـبـية أللـعاب التـفـتيش بـالـلجـنة األو
نظـم يفـترضون طوكيـو إلى أن ا
ـــرض عـــدم الــــتــــوصل إلى لــــقــــاح 
كـوفــيـد- 19أو عـدم وجــود الـكــمـيـة
الــكــافــيـة مـن الـلــقــاح بــحــلـول وقت

البطولة.
وأبـلغ كـوتس مـؤسـسـة نـيـوز كـورب
اإلعالمية األسـتراليـة: "لدينـا مشاكل
حقـيقـية ألن الـرياضـي قـادمون من

 206دول".
وبـيّن: "بــاألمس كـان هـنـاك  10آالف
حالة جديدة في البرازيل. دول قليلة
وقف جنحـت في التـعـامل مع هـذا ا

مثل (أستراليا)".
وأضـــاف: "(شـــيــــنـــزو) آبي (رئـــيس
ـكن إقـامة وزراء الـيـابـان) قـال إنه 
ـكن ــبـيــاد في  2021فـقـط. ال  األو
الــــتـــأجــــيل مـــرة أخــــرى ويـــجب أن
نفـترض عـدم وجود لـقاح أو لـو كان
لك الـكمية الـكافية هناك لقـاح فلن 

حول العالم".
وفـي مــــارس/ آذار اتـــــخــــذت
ـبــيـة الـدولـيـة الـلــجـنـة األو
واحلــكــومــة الــيــابــانــيــة
قـــــــــرارا ال ســـــــــابـق له
ـبـيـاد بـتـأجــيل األو
الــــــــتـي كــــــــان من
ـــــــــفـــــــــتــــــــرض ا
انــــطـالقــــهــــا في
يــولــيــو/ تــمـوز
بـــســـبب تـــفـــشي

فيروس كورونا.
وتــسـبب الــفــيـروس في
إصـــابــة أكــثـــر من خــمـــســة ماليــ
شـخص حـول الـعـالم وأودى بـحـياة
نـحـو  334ألــفـا وتــســجل دول مـثل
ـتـحـدة والـبـرازيل اآلالف الـواليـات ا

من اإلصابات اجلديدة يوميا.
وقــال كـوتس إن مــنـظــمي الـبــطـولـة
بحـاجة لـبدء الـتخـطيط في أكـتوبر/
ـــكن أن تـــكــون ـــا  تـــشـــرين األول 
ـبـيــاد "مـخـتـلـفــة جـدا" لـو لم يـتم أو

القضاء على فيروس كورونا.
وتــابع: "بــحـلــول أكــتـوبــر/ تــشـرين
األول من العام احلالي لـو كان هناك
ما يـوحي باحتـواء الفـيروس وليس
الــقـضــاء عـلــيه عــنـدهــا سـيــكـون
علـينـا بـدء العـمل على وضع
ســيـنــاريـوهــات مـخــتـلــفـة
تـــســـاعـــدنـــا عـــلى إقـــامــة

البطولة".
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اني { لـندن - وكـاالت : يـطمح نـادي ليـفـربول إلى تـعزيـز قـوته الهـجومـية هـذا الـصيف بـضم األ
درب يورجن كلوب. تيمو فيرنر مهاجم اليبزيج بناء على رغبة ا

ـانـيا" فـإن ليـفربـول يسـتـعد لـلتـخلص من  3 العـب وبـحسب مـا ذكـرته شبـكة "سـكاي سـبورت أ
دفـعـة واحدة هـذا الـصيف مـن أجل ضم فيـرنـر.وأفادت بـأن الـثالثي ماركـو جـروييـتش شـيردان

شاكيري وهاري ويلسون قد وضعوا على الئحة البيع في سوق االنتقاالت.

ـزيـد من األمـوال خلـزائنه مـن أجل إنعـاشـهـا قـبل الـتـحـرك لضم ويـسـعى لـيفـربـول بـذلك لـضخ ا
اني. الدولي اال

وكـان فيـرنـر قد فـتح الـباب أمـام انـتـقاله إلى الـريـدز مـستـقـبلًـا بـقولـه "هنـاك أسـباب عـديـدة جتعل
اني صاحب قيمة كبيرة مثل كلوب". ليفربول مناسبًا لي من بينها وجود مدرب أ

7 d½dO  ’UM² ù ‰uÐdHO  s  WOŁöŁ WO×Cð

w —U/b « Í—ËbK  dO¼UL'« bOFð  «—UO « ULMOÝ

{ هــافــانـــا . أ ف ب):- دعــا أســطــورة
ألـــعــاب الـــقــوى الـــكــوبـــيــة خـــافــيـــيــر
سوتـومايـور حامل الـرقم القـياسي في
مــســابــقــة الــوثب الــعــالـي مــنـذ 1993
والــذي عــانى بـدوره مـن فـتــرات تـوقف
قــســـريــة في مـــســيـــرته االحــتـــرافــيــة
الـريـاضـي إلـى "التـشـبث بـاألمل" بـعد
سـتجد انتـهاء أزمة فـيروس كـورونا ا
مـؤكدا أن أحالمـهم "لم تـتبـخـر".وفضال
عـن رقــمه الــقــيــاسي ( 2,45م) حــصل

ـبي في سـوتــومـايـور عـلى الـذهب األو
ــبــيـاد بــرشــلــونــة  1992وفــضــيــة أو
ســـيـــدني  2000بــــاالضـــافـــة إلى ست
ذهـــبــيـــات في بــطـــولــة الـــعــالم وثالث
ذهـــــــبـــــــيـــــــات فـي دورات األلـــــــعــــــاب
األميـركيـة.في سن الثانـية واخلـمس

ـدرب يـرد هـذا األب خلـمـسـة أطـفـال وا
واألمـ العـام لالحتـاد الكـوبي أللـعاب
الـقـوى من حــديـقـة مـنــزله في هـافـانـا

على أسئلة وكالة فرانس برس. 

من الـبــلـدان أدركـنــا أهـمـيــة الـصـحـة.
أعـتقـد أنه بالـنسـبة لـلبـعض منـا الذين
زيد من أتيـحت لهم الـفرصـة المضـاء ا
الـوقت مع الـعـائـلـة فـقـد اسـتـخـلـصـنـا

جانبا إيجابيا من الوباء".
{ كيف تعتقد أنه غيرنا?

- "من الـنـاحيـة الـعـمـلـيـة إنـهـا خـطوة
ـــدربــ إلى الـــوراء لــلـــريـــاضــيـــ وا

وجـمـيع الـعـامـل في قـطـاع الـريـاضة.
هـــذه أشـــيــاء الـــتي ســـنــســـتـــعــيـــدهــا

تدريجيا. أهم شيء هو الصحة".
{ مـا هي احلـلـول الــتي تـوصي بــهـا الـعـالم

ستجد? بعد فيروس كورونا ا
ــهم جــدا لــلـــريــاضــيــ - أنــا - "مـن ا
اعـتـزلت لـكنـني أقـول هـذا لـلريـاضـي

ـارسـون أنشـطـتهم- الـذين ال يـزالون 
حتقـيق نتـائج رائعـة لكن الـصحة أهم
كن بـكثـير من ذلـك. بدون الـصحـة ال 
أن يــكـــون لــديـك كل تــلـك األحالم الــتي
يحاول الرياضيون حتقيقها. باإلضافة
إلى ذلك فإن هذا العام كان عام األلعاب
بيـة. لكنـها ليست أحالمـا ضائعة األو

أمامنا حتى العام القادم لتحقيقها".
{ بعـد الوباء هل سنـنتظر وقـتا طويال حتى

ي جديد? يتم حتطيم رقم قياسي عا
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ــغـربي أشـرف { مـدريـد  –وكــاالت: كـشف ألــيـخـانــدرو كـامــانـو وكـيل أعــمـال الــنـجم ا
اني حقيـقة مفاوضاته ُعار لـصفوف بوروسـيا دورتمونـد األ حـكيمي العب ريال مـدريد ا

مع نادي إنتر ميالن.
ـوسم وارتـبط اسم حـكـيـمي الـذي تـنـتـهي إعـارته لـصـفـوف أسـود الـفـيـسـتـيـفـال بـنـهـاية ا
ُـبهرة الـتي قـدمها عـلى مدار احلـالي بالـعديـد من كبـار أنديـة أوروبا نـظرًا لـلمـستـويات ا

وسم األخيرين. ا
وقال كامـانو في تصـريحات نـقلتـها صـحيفـة موندو ديـبورتيـفو اإلسبـانية: "إنـتر ميالن? ال

يوجد عرض من هذا القبيل".وأضاف: "سنعود إلى ريال مدريد".
وسيكـون من الصـعب جدًا عـدم تواجـد حكيـمي في التـشكـيلة األسـاسيـة لريـال مدريد في

ستوى. ه نفس ا قبل حال استقر النادي على اإلبقاء عليه في ظل تقد وسم ا ا
ويُعد مستـقبل حكيمي غير واضح ال سـيما في وجود اهتمام كـبير من أندية باريس سان
جـيــرمـان وتـشــيـلـسي وقــد يـتـخــلى ريـال مــدريـد عـنه حــال تـلـقـى عـرضًـا يــرضي جـمـيع

األطراف وفقًا للصحيفة اإلسبانية.

ـتــصـدر ــلك فـريـق مـيــدتـيالنــد ا و
نفـس الفـكرة حـيث سـيـحول سـاحة
ـلــعب الـفـريق االنـتــظـار اخلـاصــة 
لسيـنما سـيارات للـسماح لـ 10آالف
ــتـابــعـة مـتــفـرج في  2000ســيـارة 
ـــبــــاراة األولى لــــلــــفــــريق بــــهـــذه ا
ــمـتـاز الـطــريـقــة. وحـصل الـدوري ا
ـاركـي عـلى إذن بــاالســتـئــنـاف الــد
مـطــلع مـايـو/ أيـار وهــو مـا يـعـطي
ـاركـيون أفـضلـيـة على جـارتهم الد
الـــســــويـــد حــــيث ال تـــزال رابــــطـــة
الـــــــدوريــــــ األول والـــــــثـــــــانـي في
مـنـاقـشــات مع الـسـلـطـات الـصـحـيـة
وسم  14يونيو/ بشأن اسـتئـناف ا

قبل. حزيران ا
وقدمت مجموعة الدوري في السويد
(إي.إي .إف)  مفهوما مفصال ورغم
أنـه لم يـــكن هــــنـــاك إجـــراءات غـــلق
صارمـة إال أنها مـثل معـظم األلعاب
سـتقـيم مـبـاريـاتهـا من دون جـمـهور

على غرار الدول األخرى.
وذكرت (إس.إي.إف): "نلعب من دون
جمهور سيسمح لعدد قليل فقط من
ـسـؤولـ ووسائـل اإلعالم بـدخول ا
ــلـــعب. ســـتـــشـــاهــد اجلـــمـــاهـــيــر ا
ـباريـات في مـدنـهم األصـلـيـة على ا

وتـسـاءل: "هل عـلـيـنـا فـرض احلـجـر
ـبيـة? هل الـصـحي عـلى الـقـريـة األو
يــجب فـرض احلــجـر الــصــحي عـلى
جميع الرياضي عند وصولهم? هل
عـلــيـنـا فــرض الـقـيـود عــلى حـضـور
العب? هـل عـلــيـنـا اجلــمـاهـيــر في ا
إبـــعـــاد الـــريـــاضـــيـــ عن مـــنـــاطق
?". وأضاف: "سـنضع كل الصـحفـيـ
ـمـكـنـة وسـنـعـمل الـسـيـنـاريـوهـات ا
علـيـها هـذا العـام عـلى أساس إقـامة
ـقــبل. لـكــنـهـا الــبـطـولــة في الـعــام ا
ـبـياد مـختـلفـة تمـاما عن ستـكون أو

عتاد". ا
 «—UO « ULMOÝ

عـلى صـعيـد اخـر تـنطـلق مـنـافـسات
ـاركي لـكـرة الـقـدم يوم الـدوري الـد
ـــقــبل وتـــصــبح  28مـــايــو/ أيــار ا
األنـدية أكـثـر ابـتكـارا عـنـدما يـتـعلق
األمـر بـالـتــعـاون من أجل الـلـعب من

دون جمهور.
وســيــكـون أول لــقــاء عــقب الــتـوقف
اإلجــبــاري الــذي اســتــمــر شــهــرين
ونـــصف الـــشــهــر بـــســبـب فــيــروس
كـورونــا هـو الـديــربي بـ أرهـوس
ورانــرز ثم تــقـام آخــر جــولــتـ من
ـــوسم الـــعــادي يــتـــبــعـــهــا الــدور ا
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- "نــــــــــعـم لن
تــكــون األمــور
بــســيــطـة (...).
إنـــــهـــــا أشـــــهـــــر
صـعـبـة جدا لـكـنـها
لـــــــيـــــــست أشـــــــهــــــرا
ــكن أن مــســـتــحــيـــلــة 
تــمـــحي أي حــلم وضـــعــته
لنفسك كي حتققه. من األسوأ
أن تتعرض إلصابـة خطيرة جدا
ال تـســمح لك الـقـيـام بـأي تـمـرين

نزل. بدني في ا
ـــكــنـــنــا  لــكـن (الــوبـــاء) نـــعم 
اخلــروج". بـالــنــســبـة لـي عـشت
فـترة خـمسـة أو ستـة أو سبـعة أو
حــتى ثـمـانـيـة أشـهـر دون أن أقـفـز
وبــــــعـــــد ذلـك في عـــــام  1997فـــــزت
بـبـطــولـة الـعـالم. قــضـيت عـامـا واحـدا
دون أي مـنــافـسـة (بــعـد ثـبــوت تـنـاوله
مـادة الـكوكـايـ دفع ثـمنـهـا بتـجـريده
من مــيـدالــيــته الــذهــبــيــة الــرابـعــة في
األلعـاب األميـركية في ويـنيـبيغ في عام
ــيـــدالــيــة  (1999وبـــعــد ذلـك فــزت بـــا
بـية في الفـضيـة في دورة األلعـاب األو
ســـيـــدني .2000وأكـــد ســـوتـــومـــايــور
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األدوار الــنـــهــائــيــة لــلــدوري االمــيــركي

لــلــمــحــتــرفـ مــوسم -1999
 2000مـع الــــــشــــــعـــــار
الـرسـمـي لـلـرابـطة
مـطرز حتت شريط
ــــا أســــود تــــكــــر
لـــــــــــــــــويـــــــــــــــــلـت
تـــــشــــامـــــبــــرالين
الـــنــــجم الـــســـابق
لــــــــنـــــــادي لـــــــوس
أجنـلـيس لـيـكرز

بـ43750
دوالر

احلاسم ب أفضل  6فرق.وبيـنما ال
كن للجماهير حضور اللقاءات في
ــفـروضـة العب بــسـبب الــقـيـود ا ا
فــإن أرهـــوس ســيــســتــغل الــتــطــور
الـــرقــــمي مـن أجل الــــســــمـــاح لــــهم
كن للجـماهير أن تابعـة اللقـاء.و
ــبـــاراة من  22 مـــنــطـــقــة تـــتــابـع ا
درجـات بـالتـعاون مع مخـتـلفـة في ا
مــنــصـة فــيــديــو "زووم" وسـيــظــهـر
بــعض اجلــمـاهــيــر عـلـى الـشــاشـات
ـلـعب لــكي يـســتـفـيـد الــكـبـيــرة في ا
الالعـبـون أيـضـا من فـكـرة احلـضور
اجلــمـاهـيــري.وأكـد يــاكـوب نــيـلـسن
رئيس الـنادي أن إحضـار اجلمـاهير
لــلــمــلــعب بــهـــذه الــطــريــقــة ســيــتم

تطبيقها بواسطة أندية أخرى.
وقـال نـيلـسن: "يـبـدو أنـنا سـنـضـطر
ـا ــدة. ر لــلــعب من دون جــمــهــور 
كننا أن نلهم أندية أخرى من أجل
ــكـنــهم اتــخــاذ نــفس اإلجــراءات و
حتقيق الـربح بسـببهـا في األسابيع
ـقـبلـة".وسـتـقـوم جمـاهـيـر أرهوس ا
قاعـد حيث سـيقـوم النادي بشـغل ا
ببث مباشر للقاء في ساحة مركزية
وسـتـتــمـكن اجلـمـاهـيــر من مـتـابـعـة

اللقاء من سياراتهم.

وقــال مـارك مـايــلـز الـرئـيس
والــــرئــــيس الــــتـــنــــفــــيـــذي
جملــمـوعـة بـنــسك في بـيـان:
"فـرق الـبـطولـة والـسـائـقون
جـــاهـــزون لــــلـــعــــودة عـــلى
احلـلـبـات وتـقـد أداء رائع
في تكـساس وحـلبـة ريسنج

كابيتال".
ـــتـــنــون وأضـــاف: "نــحن 
ـوسم في لـفـرصـة انـطالق ا
هذه الظـروف التي ال سابق
لـهـا وأثق في تـقـد عرض

رائع".
ويــنــطـلق مــوسم إنــدي كـار
في الـسـادس من يـونـيو في
تــــكـــســـاس وســــيـــضم 14
ســـبـــاقـــا عـــلى أن يـــخــتـــتم
25 ـــــــــــــــــــــــــــــــوســـم فـــي  ا

أكتوبر/تشرين األول.
وســــــــيــــــــقــــــــام ســــــــبــــــــاق
إنديـانابـوليس  500في 23
أغــســطـس بـدال مـن مــوعـده

عتاد غدا األحد. ا

{ لوس اجنلس  –وكاالت :
اضـطـرت سـلـسـلـة سـبـاقات
إنــدي كــار األمـريــكــيــة إلى
إلــــغــــاء ســـــبــــــــــــــــــاقــــ
وتــغـيــيــر جــدول الـبــطــولـة
للـتعـامل مع القـيود; بـسبب
تــفـــشي فــايـــروس كــورونــا

ستجد. ا
و إلغـاء سبـاقي تورونـتو
في  12يـــــولــــيـــــو/تـــــمــــوز
وريـــــتـــــشـــــمـــــونـــــد في 27

يـونـيـو/حـزيـران بـيـنـما 
تــعـديـل مـوعــد ســبــاق آخـر
لـيـصـبح مـزدوجا فـي يومي
 11و 12يولـيـو بدال من 21

يونيو.
وحـظـرت حـكومـة أونـتـاريو
جـميع الـتجـمـعات الـكبـيرة
حـتى أغـسـطس/آب بـيـنـما
مــددت احلـكــومــة الـكــنــديـة
قـــــــرار إغـالق احلـــــــدود مع
أمــــريــــكــــا لــــغــــيــــر األمـــور

دة  30يوما. الضرورية 
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التـلـفاز أو فـي احلانـات الـرياضـية".
ولــكن سـيــتم الــسـمــاح لـلــجـمــاهـيـر
بالـرجوع بـالـتدريج حـيث سيـجلس
كل مـشــجع عـلـى بـعـد  3كـراسي من
ــشــجع اآلخــر وســتــبـقـى مـنــاطق ا

الوقوف مغلقة.
ومع ذلك مــازالت هــنـاك حــاجـة إلى
الصـبر خـاصـة بعـد أن قال أنـديرس
تــيـجـنــيل أكـبــر عـلـمــاء األوبـئـة في
الـبالد لـصـحـيـفـة "أفـتـونـبالدت" في
منتصف مـايو/ أيار: "سـنخبركم في

أوائل يونيو/ حزيران".
WO½U³Ýù« n×B «

في مـوضـوع اخــر سـلـطت الـصـحف
اإلســبـانــيــة الـصــادرة صــبـاح امس
اجلــــمــــعـــة الــــضــــوء عــــلـى زيـــارة
فلورنـتينو بـيريز رئـيس ريال مدريد
لالعــــبي الــــفــــريق ألول مــــرة مــــنـــذ

عودتهم للتدريبات.
كما أبرزت استخـدام برشلونة العبه
نـيــلــســون ســيــمــيــدو كــمــفـتــاح في
الصـفقات الـتي يسـعى حلسـمها في

قبلة.  االنتقاالت ا
وعنونت صحيفة مـاركا: "فلورنتينو

يُلقي نظرة".
وأضــافـت: "أول زيــارة من الـــرئــيس
لالعبـ بعـد استـئنـاف النـشاط في
فــالــديـبــيـبــاس".وخــرجت صــحـيــفـة
موندو ديبورتيفو بعنوان: "سيميدو

األكثر طلبًا".
وأضـافت: "الـعـديـد من كـبـار األنـديـة
األوروبــيـــة مــهــتـــمــ بـــالــظـــهــيــر
الـبــرتـغـالي فـي صـفـوف بــرشـلـونـة
ــفــتــاح الــرئـيــسي الــذي ســيــكــون ا
لـــصـــفـــقـــتي الوتـــارو مـــارتـــيـــنـــيـــز

وبيانيتش".
وتـــابـــعت: "ســـعـــره لم يـــتـــوقف عن
الزيـادة بسـبب عـدم وجود خـيارات
فـي الـــســــوق في مـــركــــزه وأنـــديـــة
يوفنتوس بايرن مـيونخ مانشستر
سيتي بـاريس سان جيـرمان وإنتر

ميالن يحلمون بضمه".
وعلى الـصفحـة الرئيـسيـة لصحـيفة

سبورت: "تير شتيجن مُنفتح".
ــرمى وأضــافــتـس١: "تــرك حــارس ا
ـــاني وبــرشـــلــونــة خالفـــاتــهــمــا األ
وراءهمـا وبعـد االتصـاالت األخيرة
فـإن جتديـد عـقـد تيـر شـتـيـجن حتى
عــام  2025يـــســـيـــر عــلـى الــطـــريق
الــــصـــحــــيـح".وتــــابـــعـت: "الــــنـــادي
الــكــتــالــوني يــتــوقع إتــمــام جتــديـد
العـقود في يـونيـو/ حزيران وراتب
تير شـتيجن سـيزداد تدريـجيًا خالل

سنوات العقد الـ "5.

{ مدريد  –وكاالت : كشف تقـرير صحفي إسباني عن سعي برشلونة للتخلص من
ُعار لصفوف بايرن ميونخ خالل سوق االنتقاالت العبه البرازيلي فـيليب كوتينيو ا
ـقبلـة.وحاليًا يـتعافى كـوتينـيو من اإلصابة الـتي تعرض لـها في الكاحل الصـيفية ا
ن ويـأمل اجلـهـاز الـطـبي لـبـايـرن مـيـونخ أن يـكـون مـسـتـعـدًا للـعب قـبل 27 األ
ــاني.وبــحـسب صــحــيـفــة "مــونـدو يـونــيــو/حـزيــران مــوعـد نــهــايـة الــدوري األ
ديـبورتيفـو" اإلسبانية فـإن إدارة برشلونـة ال تنوي مُقايـضة كوتيـنيو بالعب

بل االجتاه لبيعه واالستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات األخرى.
وأضافت: "أندية تشـيلسي ومانشستر يونايـتد وليستر سيتي تواصلوا مع
وكيـله كيـا جورابشـيان وإدارة بـرشلونـة بيـنمـا بشكل غـير رسـمي يوجد
اهـتـمـام من نـيـوكـاسل لـضـمه".وأشـار الـتـقـريـر إلى أن كـوتـيـنـيـو يُـريـد

ُفضل لديه. يرليج وتشيلسي هو الفريق ا العودة إلى البر
وأفادت الـصحـيفة أن بـرشلـونة حدد قـيمـة بيع كوتـينـيو ب  80و90
مـليون يـورو وأي ناد سـيوافق على دفع هـذه القـيمة سـيحـصل عليه

زاد على بيعه مفتوحًا. حيث سيكون ا

ـواصلة يرجني يـسعى  { مدريـد - وكاالت : أكـد البرازيـلي مارسـيلو جنم ريـال مدريـد أن ا
ـزيـد من األلقـاب في الـسـنوات إجنـازاته التـاريـخـية في بـطـولـة دوري أبطـال أوروبـا وحصـد ا
قبلة.وقال مارسـيلو خالل تصريحات نقلتـها صحيفة "ماركا" اإلسبانـية: "ما يجعلني سعيدًا ا
زيد من األلقاب وهذا ما علمني إياه ريال مدريد".وأضاف: هو التفكـير في الرغبة في الفوز با
"الـفوز بدوري األبطال  3مرات مـتتالية و 4 مرات خالل  5سنـوات هو إجناز تاريخي لكننا ال
زيد من األلقاب".وتابع: "مـا حدث حدث وعلينا اآلن نريد أن نكـتفي بذلك ونطمح في حصـد ا
أن نستمر في الـفوز واأللقاب هي التي تُحدد كل قصة وكل مسـيرة لكن ما حققته هنا هو ما
يبقى معي وعلـمني ريال مدريد أشياء كثيرة مثل احترام اجلميع والعمل كفريق والقتال حتى
النهاية والـفوز".وأردف: "ريال مدريد ناد كبيـر للغاية وارتداء هذا القـميص ثقيل جدًا وتعلمت
زيـد عن ريـال مـدريـد وتاريـخه فـهـو ليس الكـثـيـر طوال هـذه الـسـنوات وكل يـوم أتـعـلم ا

مـجـرد نادي كـرة قـدم".واسـتـكـمل: "من اخلـارج كنت أرى
ريال مدريـد مؤسسة كبـيرة وح وصلت رأيت أن كل ما
فــكـرت فـيه كـان صـحـيح وكــنت أعـلم أنه عـلي أن أحـارب
كـثيـرًا وانتـظر فـرصـتي ولم أستـسلم في أي حلـظة".وزاد:
"لقد عـملت بـجد وكنت أتـعلم من اجلـميع في كل مران وكل
مبـاراة ويـجب أن نـكون شـاكـرين للـعب كـرة الـقدم بـصـحة
جـيـدة كـل يـوم لـكن الـلـعب مع ريـال مـدريـد أفـضل نـاد في
الـعالم فـرصة فـريدة". ونـوه: "الوصـول إلى ريال مـدريد كان
شيئا رائـعًا واحللم أصبح حقـيقة وعشت الكـثير من الليالي
الـسـاحـرة وحلــظـات رائـعـة لـكن إذا اضــطـررت إلى اخـتـيـار

ي حيث كان األمر أشبه بالتواجد في فيلم". ذكرى لي ستكون يوم تقد

{ لــوس اجنـلـيس .أ ف ب): أعــلـنت دار
جـوليان للمزادات أن تذكارات ومقتنيات
شـخصية ألسطورة لوس أجنليس ليكرز
وكــرة الـسـلـة االمـريـكــيـة كـوبي بـرايـنت
الذي توفي في حادث حتطم مروحية في
ــاضي جــنت كــانــون الــثــاني/يــنــايـر ا
اخلـــــمـــــيس  202590 دوالر ( 185الف
يــورو) أي أكـثـر من الـتـقــديـرات بـثـمـان
مـرات.وكـانت بـصـمات بـرايـنت الـيـدوية
ثابة عـلى لوحة خرسانية والتي كانت 
اخــتـبـار قـبل أن يـتم تــخـلـيـدهـا في عـام
ــســرح الــصــيــني في  2011فـي فــنــاء ا
لـوس أجنليس هي التـي جلبت أكثر من
 75ألف دوالر.وقتها أصبح بطل الدوري
االمـيـركي لـلـمحـتـرفـ خـمس مرات أول
ريـاضي "يـظهـر" بجـانب جنـوم السـينـما
ــوسـيـقى والــتـلـفـزيــون عـلى رصـيف وا
الـفن "هـوليـوود بولـفـار" الشـهيـر.وكانت
قـيـمة هـذه الـقطـعـة مقـدَّرة مـا ب أربـعة
آالف وسـتة آالف دوالر فيما بـلغت قيمة
التذكارات بأكملها  24الف دوالر.وبيعت
الـبذلـة الكامـلة الـتي ارتداهـا براينت في

{ مدن  –وكـاالت : قـال جون كـوتس
ـبـيـة الـدولـية إن عـضـو الـلـجـنـة األو
ـبـيـاد طـوكيـو يـواجـهون مـنـظمي أو
"مــــــــــــشــــــــــــاكـل
حـقـيـقـية"
إلقــــــامـــــة
الـبـطـولـة
في الـعام
قبل في ا
ظل تزايد
أعـــــــــــــداد
ـصــابـ ا
بـــفـــيــروس

فضل خالل هذه األزمة {  مـا هو نشاطك ا
اذا? و

فضـل هو الرياضة ألنني - "نشاطي ا
أســتـفـيـد من وجـود أحـد أبـنـائي الـذي
ــارس ريـاضـة أم االلــعـاب ومن أجل
احلـفـاظ على لـيـاقته الـبـدنيـة في حـالة
جـــيــدة أنـــصــحـه بــالـــقــيـــام بـــبــعض

التمارين وأرافقه".
{ ماذا يعلمنا هذا الوباء?

-"لـقـد وحَّد الـكـثـير من الـنـاس الكـثـير

اي بـأكثر من أربـعة أضعـاف من قيـمتها
الـتـقـديريـة.كـما  بـيع حـذائه الـرياضي
من صـنـاعة شـركـة "أديداس" مـوَقَّع بـيده
مـقابل  25600دوالر وهـو بالـتأكـيد أقل
بــكــثـيــر من الــرقم الــقــيـاسي ( 560ألف
دوالر) الـــــذي بـــــيـع به حـــــذاء ريـــــاضي
ألســطـورة شـيــكـاغــو بـولـز والــسـلـة
األمـــيــركــيـــة مــايـــكل جــوردان "إيــر
جــــــــــــــــــوردان  "1األحــــــــــــــــــد
ــــاضي.وكـــان ا
بـيع تـذكارات
بــــــرايـــــنت
الــــــــــــذي
تــــــــــوفي

في  26كـانـون الـثـاني/يـنـايـر فـي حادث
حتـطم مروحية أودى أيضـا بحياة ابنته
جــيــانــا الــبـالــغــة من الــعــمـر  13عــامًــا
وسـبعـة آخرين الثـاني الذي  تنـظيمه
هــــذا األســــبــــوع.وبـــيـع أحــــد اخلـــوا
اخلـاصة بـالتتـويج بلـقب الدوري والذي
كـــان أهــداه لــوالــدتـه مــقــابل  193ألف
دوالر فـي مــــــزاد لـــــــدار غــــــولــــــديـن في
نــيـوجــيـرزي. و بــيع بـطــاقـة بــرايـنت
ألفــضل العب صـاعــد (مـوسـمه األول في
) مـقـابل الــدوري االمـيـركي لـلـمــحـتـرفـ
 110400دوالر.وبــطـاقــة أخـرى خــاصـة
بـأفضل العـب صاعد عـليـها تـوقيع العب
الــبـيـســبـول مـايـكـل تـروت أفـضل العب
ثـالث مـرات شـهــدت إقـبـاال كــبـيـرا و

بلغ فلكي قدره  922الف و500 بـيعها 
دوالر. ويــعــود تــاريخ هــذه الـبــطــاقـة
الـــتي حتـــمل صـــورة جنم لــوس
أجنــلـوس أيـنــجـلـز إلى عـام
 2009وهـي مـــوجــودة
بـــخـــمس نـــسخ

فقط.

والـسـلـطا
ت

الــكــوبــيـة
دائــــمــــا أن
فــــــحـــــوص
ــنـشــطـات ا
شــــابـــتــــهـــا
مخالفات.

{ مـــــــــــا هـي
نـــــصــــيـــــحــــتك
لــــلــــريــــاضــــيــــ
ــــعـــــزولــــ في ا

بيوتهم?
- "أســــــــــوأ شيء
هــو عــدم الــقــيـام
ـا بــأي شيء. طــا
أنــهـم يـــبــقـــون في
ارسـون الريـاضة نـزل  ا

والـنـشاط الـبدنـي فسـيكـون ذلك دائـما
مـــفــــيـــدا لـــلــــجـــسـم وفي الـــنــــهـــايـــة
سـيـكـافـؤون. إلـيــهم جـمـيـعـا أطـالـبـهم
باالستـمرار في القيـام بذلك االستمرار
الــتـفـكـيـر فـي أحالمـهم وأهـدافـهم وأال
ــر به ألنـنـا يـخــسـرونـهـا بــسـبب مـا 

سنتجاوزها (األزمة)".

اشرف حكيمي

سلسلة سباقات إندي كار األمريكية

كوبي براينت
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ــوازنــة الــعــامـة هي خــطــة مــالــيـة ا
ـدة سنـة وتتـكون نقـدية مـسـتقـبلـية 
مـن ايــرادات الـــدولــة ونـــفـــقــاتـــهــا 
وتـتـكـون هـذه االيـرادات من مـصـادر
عديـدة أهمـها االيـرادات االقتـصادية
وارد تحصل عليها من استخدام ا ا
ـتـاحـة كـعـوائـدالـنـفط االقـتـصـاديـة ا
والـــزراعــة والـــصــنـــاعــة  واألخــرى
االيـــرادات الــســيــاديـــة كــالــضــرائب
والـرسـوم والـغـرامـات. أمـا الـنـفـقات
فــهي تــشــمـل عــدة مــجــاالت أهــمــهـا
الــنـفــقـات االســتـثـمــاريـة الــتـنــمـويـة
والــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة االداريـة
كـــالـــرواتب واالجــــور  والـــنـــفـــقـــات
العـسكريـة والنـفقات األخـرى كسداد
أقـــســــاط الــــدين الــــعــــام الـــداخــــلي
واخلـــارجي وفــوائــدهـــا . وتــعــتــبــر

وازنـة في حالـة توازن اذا تـعادلت ا
إيــراداتـهـا مع نــفـقــاتـهــا وفي حـالـة
عـــجــــز اذا زادت نـــفـــقــــاتـــهــــا عـــلى
إيـراداتـهــا وبـالـعـكس تــسـمى حـالـة

فائض. 
ـوازنـة انـعكـاس لـلسـيـاسة وتـمثل ا
الية للدولة الـتي تستهدف حتقيق ا
أوال معدالت عالية للنمو االقتصادي
ـــعــــنى تــــطــــور الــــنـــاجت احملــــلي
ومتوسـط دخل الفرد وثـانيـا حتقيق
ـــعــنى االســـتـــقـــرار االقــتـــصـــادي 
اسـتــقـرار نـســبي لـلـمـســتـوى الـعـام
ـعـاجلـة ـوارد  لألسـعـار وتــشـغـيل ا
الــبــطـالــة وثــالـثًــا حتــقـيـق الـعــدالـة
االجـتـمـاعـيـة من خالل اعـادة تـوزيع
الـــدخل .. ولـــذلك اذا تــمـــكـــنت هــذه
ــوازنــة من حتــقــيق تــلـك االهـداف ا

فـانهـا تـكـون اداة للـتـنـميـة والـعـدالة
االجـتـمـاعـيـة واذا لم تـتـمـكن من ذلك
مـــعي اداة لـــلــتـــخـــلف االقــتـــصــادي
واالجــتـــمـــاعي وخلـــلق الـــطــبـــقـــيــة
الــســلــبــيــة والـتــنــاحــر االجــتـمــاعي
وتــزايـــد مــســاحــة الــفــقــر . واذا مــا
ــوازنـة خالل نــظـرنــا لـتــاريخ هـذه ا
اضية جندها تتسم العقود القليلة ا
بــحــالــة الـعــجــز  الــتي تــفـاقــمت في
السـنوات االخيـرة واصبـحت ظاهرة
ســلـبـيــة تـقـود احلــيـاة االقـتــصـاديـة
واالجـــتــمــاعـــيــة بــالــرغـم من تــزايــد
االيرادات الـنفـطية بـوصفـها الـعمود
الفـقـري اليراداتـهـا مقـارنـة بسـنوات
ما قـبل 2003 وتعـود هـذه الـسلـبـية
الى مجمـوعة من االسبـاب تتركز في

اآلتي:  

1- تــزايــد االعـــتــمــاد عــلى ايــرادات
ــتـغـيـرات ــرهـونـة  الـنــفط اخلـام ا
خــارجــيــة اقــتــصــاديــة وســيــاســيـة
بـخــاصـة أسـعـار الــنـفط في الـسـوق
الـدولـيـة والـذي يـشـهـد اآلن انـهـيارا
ــــقــــتــــرنـــة في هــــذه االســــعـــار  وا
ــتــراكم في االقــتــصـاد بــالــتــدهـور ا
الـسـلـعي غــيـر الـنـفـطي بـسـبب غـزو
عـام  2003والـســيـاســات اخلـاطــئـة
تـعـاقبـة بعـده  والذي للـحـكومـات ا
اوصل الــبالد الى وضع اقــتــصـادي

متردي .   
 2- ضـعف سـيــطـرة احلـكـومـة عـلى
مـقـدرات الـبالد ومـنـهـا االقـتـصـاديـة
والنفـطية  اضـعف قدرة الدولة  في
احلـــصـــول عـــلـى االيـــرادات مـــنـــهــا
عـمـليـات تـهـريب الـنـفط في مـخـتلف
مـــنـــاطق الــــبالد من جــــهـــات غـــيـــر
حــكـــومـــيــة  وفـــقـــدان الــســـيـــطــرة
ـــنــافــذ احلــكــومـــيــة عــلـى عــوائــد ا

احلدودية من الضرائب والرسوم.
3- تـزايــد الــنــفــقــات الـتــشــغــيــلــيـة
كـــالـــرواتب واالجـــور  الــتـي بــلـــغت
ئة الناجتة عن جيوش قرابة  70 با
كــبــيــرة من الــعـــامــلــ احلــقــيــقــ
ـدنية والوهمـي في دوائـر الدولة ا
والــعـســكــريـة  فــضال عن الــبـطــالـة
ــقــنـعــة الــتي تـمـأل هـذه الــدوائـر  ا
وضخامة الرواتب للرئاسات الثالث
ومـلــحـقـاتــهـا الـوظـيــفـيـة   والـرتب
العـسكريـة العـالية الـتي لم يشـهدها
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تــاريخ الــعـراق  واالعــداد الــكـبــيـرة
ـــســـتـــشـــارين لـــوكـالء الـــوزارات وا
والدرجات اخلاصة وغيـرها الكثير 
ـا يـنفق كل ذلك اثـقل كـاهل الدولـة 
عـــلــيـــهم من رواتـب ومــخـــصــصــات
وايـــــفـــــادات  فـــــضـال عن الـــــرواتب
زدوجة الـتي تمنح لـعشرات اآلالف ا

من االفراد. 
4- ضــــــخـــــامــــــة حــــــجم االنــــــفـــــاق
االستهالكي الـبذخي وغيـاب سياسة
تـــرشـــيـــد االنـــفـــاق الـــعـــام كـــأعــداد
الــســـيــارات احلـــكــومـــيــة الـــفــارهــة
ـدرعة والـصـرف التـبـذيري لـكـبار وا
ــســؤولــ في حــيـاتــهم الــيــومــيـة ا

وسفراتهم .
5- تزايـد النفـقات الـعامـة في السلك
الـدبـلـومــاسي بـخـاصـة ان كـثـيـر من
ـؤسسـات العـراقية في السـفارات وا
دول ال توجد للعراق فيها مصالح  .
6- ظــاهــرة الــتــخــريب االقــتــصـادي
والــتي تــؤدي الى خــفض االيــرادات
ـوذجـهـا مـا تـشـهده االقـتـصـاديـة و
الـــبالد من حــــرائق لـــلـــمــــحـــاصـــيل
الـزراعـيـة خالل الـسـنـوات االخـيرة 
كن تفسيـرها بضعف الفعل والتي 

االستخباري االستباقي .
الي في 7- تـفشي ظـاهـرة الـفـسـاد ا
دوائـــــر الــــــدولــــــة والـــــتـي زادت من
الــنـــفــقـــات الــعـــامــة  وخـــفــضت من
االيــرادات الــعــامــة . وادت الى هــدر

ال العام . وسرقة ا

ـتحـرك.  وهـذا الوجـود الـذهني االنـسـان ا
لـلـمـسـتـقـبل في ذهن االنـسـان هـو "احلـافز
ـدار حلركـة التـاريخ".  ثم حلل واحملـرك وا
الـصدر الـوجود الـذهني لـلمـستـقبـل فوجد
انـه ذو جـــانــــبـــان. جــــانب فــــكــــري يـــضم
ـــلـــكـــهــا الـــذهن عن الـــتـــصــورات الـــتي 
ـستقبل  وجانب االرادة او الطاقة  التي ا
حتــــفـــز االنــــســــان نـــحــــو هـــذا الــــهـــدف.
"وبــاالمـتـزاج بــ الـفـكـر واالرادة تــتـحـقق
ــسـتــقـبل".  اطــلق الـصــدر عـلى فــاعـلــيـة ا
هــذيـن االمــرين اسم "احملــتــوى الــداخــلي"
لالنـسـان  مـنـتـهـيـا الـى الـقـول  "احملـتوى
الـــداخـــلي لالنـــســـان هـــو اســـاس حـــركــة
الــتــاريـخ". وقــد اســتــنــد الــصــدر في هــذا
االسـتــنـتـاج الى ايـة في الـقـران تـقـول: "إِنَّ
الــلَّهَ الَ يُــغَـيــرُ مَـا بِــقَـوْمٍ حَــتَّى يُــغَـيــرُواْ مَـا
بِـــأَنــفُـــسِـــهِمْ "  مـــعــتـــبـــراً ان عــبـــارة "مــا
بــأنـفـسـهم" تـشـيــر الى احملـتـوى الـداخـلي
ا بنـفس ما يـعنيه لـلقـوم او اجملتمـع  (ر
ـصـطلـح "الوجـدان الـشـعبي") دور كـا 
وعــــبـــارة "مـــا بــــقـــوم" تـــعــــني  االوضـــاع
والـظـواهر اخلـارجـية الـعـلويـة لـلمـجـتمع.
وان تــغـيــيــر الـثــانـيــة ال يـتـم اال بـتــغـيــيـر
االولى. وكــأن الــصــدر اســتـبــدل مــقــولـتي
مـــاركس حــول وســائـل االنــتــاج وعالقــات
االنـتاج بـعـبارتي مـا بانـفسـهم و ما بـقوم
عـلى الـتوالي. ثم يـواصل الصـدر حفـرياته
في مـفـهوم احملـتوى الـداخـلي ليـبحث في
"اســـاس احملـــتــوى الـــداخـــلي" لالنـــســان
ويــتـســاءل: مـا هي نــقـطــة الـبـدء فـي بـنـاء
ــثل احملــتــوى الــداخــلي? واجلــواب هـو: ا
ــثـل االعـلـى? هــو وجــهـة االعــلى. مــاهــو ا
الـنـظر الـرئيـسيـة الـتي يؤمن بـها االنـسان
(او اجلـماعة البشرية او اجملتمع) وحتدد
هـدفه االعـلى في احليـاة. وهـنا يـصبح من
الـسـهل ان نتـوقع ان اجملتـمـعات الـبشـرية
ثل قـد تشهد وجهـات نظر مختـلفة بشأن ا
ُـثل االعـلـى لـهـا وقـد تـتـعــدد تـبـعـا لـذلك ا
الــعــلــيــا الــتي حتــرك اجملــتــمــعــات نــحــو
ثل االعلى مـستـقبلـها. ثم "بقـدر ما يكـون ا
تدا لـلجـماعة الـبشريـة صاحلـا وعاليـا و
تـدة" والعكس تـكون الـغايات صـاحلة و
ثل االعلى بـالعـكس "بقـدر ما يـكون هـذا ا
مــحــدودا او مــنـخــفــضــا تـكــون الــغــايـات
ـنبـثـقة عـنه محـدودة ومنـخفـضة ايـضا". ا

فلكل حركة تاريخية مثلها االعلى. 
ثل العلـيا ذكر الصدر ـواصلة حتلـيل ا و
ان هـــــنــــاك ثـالثــــة اقـــــســــام او انــــواع او

مستويات للمثل العليا وهي:
ـثل االعـلى الـذي يـستـمـد تـصوراته اوال ا
من الـواقع بـحيث يـكون الـواقع هو مـنشأ
ثل االعلى ثل االعلى. وهـذا هو ا انـتزاع ا
الــتـكــراري الــذي يـصــنع حـركــة تـكــراريـة
لـلـجـماعـة الـبـشريـة مـا يعـني ان اجلـمـاعة
الـبشرية تعيد انتاج نفسها دون ان تخطو
الـى االمام. انـهـا مـتـجـمـدة في الـواقع وان
بـدت لـنفـسهـا انهـا متـحـركة. انـها ال تـملك

فائض قيمة تستثمره في تطوير ذاتها. 
ـثل ـثل االعــلى احملـدود وهــو  ثــانـيــا ا
ـسـتـقبل. هـدفـا يـغـطي مـدى محـدودا من ا
ـد اجملــتـمع بـطـاقـة حـركـيـة عـلى قـدره و
بـحـيث يسـتـطيع ان يـحقق اجنـازا نـسبـيا
يـــتــنـــاسب مـع الــهـــدف  ومــتـى مــا وصل
ـــثل اجملـــتـــمع الى هـــذا الـــهـــدف حتــول ا
ــثل االعــلى االعــلـى الى الــنــوع االول اي ا

التكراري.
ـطـلق  وهـو الـله ثـالـثـا الـهـدف االعـلى ا
عـنـد السـيد الـصدر. وقـد استـخرج الـصدر
ـثل االعلى" من الـقران الـكر مـصـطلح "ا

ـرة االولـى في سـورة ; ا حــيث ورد مــرتــ
الـنحل االيـة ٦٠ "لِلَّذِيـنَ الَ يُؤْمِنُـونَ بِاآلخِرَةِ
مَـثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَـثَلُ األَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ
ـرة الـثـانـيـة فـي سـورة الروم " وا الْـحَـكِـيمُ
االيـة ٢٧ "وَهُوَ الَّـذِي يَبْدَأُ الْـخَلْقَ ثُمَّ يُـعِيدُهُ
وَهُــوَ أَهْـــوَنُ عَــلَــيْهِ وَلَهُ الْـــمَــثَلُ األَعْــلَى فِي
السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".
ـصــطـلح وقــد خص الـقــران الـكــر هـذا ا

ــركب احلـضــاري" اخلـمــسـة و عــنـاصــر "ا
الــتي يــقف عـلى راســهـا بــطـبــيـعــة احلـال
االنـسان. فاالنسان يتفاعل مع الطبيعة في
مـقـطع زمني مـعـطى وهذا الـتـفاعل عـبارة
عن عمل فعل يستند الى شيء من العلم.
وقـد يكـون هـذا التـحدي طـبيـعيـا بالـنسـبة
لــلـحــضـارات الــبـكــر وبـشــريـا بــالـنــسـبـة
ـنتـسبـة الى حضـارة سابـقة لـلحـضارات ا

عليها.
بـالـنـسـبـة لـلـحـالـة الـثـانـيـة فـقـد يـتـعرض
ـتـحضـر (اي غـيـر الـبدائي) الى اجملـتـمع ا
خــطـــر اجلــمــود بــســبب فـــقــدانه لــلــقــدرة
صطلح االبداعية او "الطاقة احلرارية" (وا

االخير للسيد الصدر).  
وحــ تـبــدا احلــضـارة بــفـقــدان طــاقـتــهـا
اخلـالقــة الي ســـبب يـــدخل اجملــتـــمع في

حالة ركود ثم تاخر وتخلف.
عند ذاك تتشكل صورة اجملتمع كما يلي:
اوال اقــلـيــة مـسـيــطـرة مــسـتـبــدة لـكــنـهـا

عاجزة عن القيادة.
ثــانـيـا بـرولـيــتـاريـا (داخـلــيـة وخـارجـيـة)
تـستـجيب لـهذا الـتحـدي بوسـاطة ادراكـها
بـان لـهـا نـفـسـا خـاصـة بـهـا وتـعـقـد الـعزم

على خالص نفسها حية. 
ثـالثا ويحـصل الصراع ب الطـرف فيما
تـتجه احلـضارة الـعلـيلـة الى السـقوط الى

وت. ان تشرف على ا
يـعـتبـر تـويـنبي ان انـفـصال الـبـروليـتـاريا
سـتبدة هـو "الفعل وصـراعهـا مع االقليـة ا
ذا الــقــوة الــدافــعـة الــذي يــتم اســتــجــابـة
لـلـتـحدي ثم الـتـحول مـن حالـة الـركود الى
حــالــة احلـركــة. وفي غــمــار هـذا الــتــفـارق
ــشـــتــقــة من الـــدافع تــتـــولــد احلــضـــارة ا
االولـى" مــوضــحــا ان قــوة احلــافــز نــحـو
احلــضــارة تــزداد كــلـمــا ازدادت صــعــوبـة

التحدي. 
يـرى توينبي ان الـشيء الوحيـد الذي ينقذ
اجملـتمع من اجلمود والتـفكك هو "انفصال
ــســيــطـرة" الــبــرولــيـتــاريــا عن االقــلــيـة ا
وبـالـتـالي "تـنـبـعث حـضـارة جـديـدة بـفـعل
انــتـــقــال اجملــتــمع مـن حــالــة الــركــود الى
احلـركة الدافـعة" وهذا ينـطبق على حتول
اجملـتمعات البدائية الى احلضارة وحركة
اجملــتـمع ذي احلـضــارة الـسـابــقـة. وانـني
ارى ان فـكرة توينبي هذه قريبة من االيات

القرانية من سورة الزمر التي تقول:
"وَالَّـذِينَ اجْـتَـنَـبُـوا الطَّـاغُـوتَ أَنْ يَـعْـبُـدُوهَا
وَأَنَـابُوا إِلَى اللَّـهِ لَهُمُ الْبُـشْرَى فَبَـشِّرْ عِبَادِ
الَّـذِينَ يَـسْتَـمِعُـونَ الْقَـوْلَ فَيَـتَّبِـعُونَ أَحْـسَنَهُ
أُولَـئِـكَ الَّـذِينَ هَـدَاهُمُ الـلَّهُ وَأُولَـئِكَ هُمْ أُولُـو

الْأَلْبَابِ".
حـيث تـشيـر كـلمـة "الـطاغـوت" الى الـطبـقة
ـسـتـبـدة الـتي فـقـدت قـدرتـهـا االبـداعـيـة ا
وكــلــمـة "اجــتـنــبــوا" تـشــيـر الـى انـفــصـال
ستبـدة فيما االقـلية الواعـية عن االقليـة ا
تـشـير عـبارة "يـسـتمـعون الـقـول فيـتبـعون
احـــســنه" الى مــســـتــوى الــوعي الـــعــقــلي
ـعـرفي والعـمـلي الذي تـتـحلى بـه االقلـية ا
الـواعيـة التي اسـتطـاعت ان ترى الـطريق
ـأزق الـتـاريـخي الــصـحـيح لـلـخــروج من ا
الـذي وقع فيه اجملـتمع واستـئناف الـسير
احلـــضــاري الــتـــقــدمي بـــداللــة الـــعــبــارة
اخلــتـامــيـة في االيــة:"أُولَـئِكَ الَّــذِينَ هَـدَاهُمُ

اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ". 
ولـكن من اين يأتي لـلبرولـيتـاريا الداخـلية
ـفـارق لـلـتـبـلـد او اخلـارجـيـة هـذا الـوعي ا

تسلطة? احلضاري الذي اصاب االقلية ا
ثل االعلى الصدر: ا

اذا كـان توينبي انتـهى من بحثه في حركة
الــتــاريخ الى اكــتــشــاف قــانــون الــتــحـدي
واالستجابة فان الصدر بدأ بحثه  بالقول
ان "االنـسان او احملتوى الـداخلي لالنسان
هـو االساس  حلركة التـاريخ". كما افترض
 ان حـركة التاريخ  عبارة عن "حركة هادفة
ستقبل". لكن لـها علة غائـية متطلعـة الى ا
ــســـتــقــبل مــعـــدوم فــعال اي في الــواقع ا
ـــا هـــو مـــوجـــود  في  ذهن اخلـــارجـي ا

مـا الذي يـحرك اجملـتمع بـاجتاه احلـضارة
والتقدم والتنمية?

ـؤرخ الـبـريـطـاني تـويـنـبي حـاول كـل من ا
والـفـيلـسـوف العـراقي مـحمـد بـاقر الـصدر

االجابة عن هذا السؤال كل بطريقته.
تـــويــنــبي قـــال ان "الــتــحـــدي" ســواء كــان
طـبيـعيا او بـشريـا هو الذي يـدفع اجملتمع

الراكد الى "االستجابة" لهذا التحدي.  
ـثل االعلى" الذي امـا الصـدر فقـد قال ان "ا
يــؤمـن به اجملــتــمع هـــو الــذي يــدفــعه الى

احلركة.
اخـتلف الصدر وتوينبي اختالفا كبيرا في
مـنــهـجـيـة الـبـحث الـتي اوصـلت كل واحـد
مــنــهــمــا الى فــكــرته. فــقــد كــانـت طــريــقـة
تــويــنــبي اســتـقــراء ودراســة ٢١ حــضـارة
وتـتبع حلظات نشـوئها االولى االمر الذي
ادى الـى اكـــتــــشــــاف قــــانـــون الــــتــــحـــدي

واالستجابة.
امـا الصدر فقد استـنبط نظريته من القران
الــكـر فـي سـيــاق مـنــهـجــيــة الـتــفـســيـر
ـوضـوعي لـلـقران حـيث اسـتـخـدم االيات ا
ـثل االعلى. الـقـرانيـة في اكتـشاف قـانون ا
طابقة نـظريته  على لـكن الصدر لم يقـم  
عروف واكتفى بتحليل الـواقع التاريخي ا
االيات القرانية  دون الرجوع الى الواقع.
وهـــذه ظـــاهـــرة مـــعـــروفـــة في الـــثـــقـــافـــة
االسالمـية حيث يشتغل الباحث او الفقيه
 عــلى الـنص الـديــني (الـقـران واالحـاديث)
دون  دراســة الـواقع من خالل الـنـصـوص

دون "تنزيل النص على الواقع".
ــقــال تــســعى الى مــحــاولــتـــنــا في هــذه ا
اكـتـشـاف امـكانـيـة اجلـمع بـ النـظـريـت
بـحـيت تكـمل احداهـما االخـرى واذا امكن
الـتـحقـق من هذا الـفـرض واثبـاته فـسوف
نــذهب الى مــحــاولــة اكــتـشــاف امــكــانــيـة
االســتـــفــادة من الــنــظـــريــتــ في الــوضع
ــعـاش لـلـمـجــتـمع الـعـراقـي في الـلـحـظـة ا

التاريخية الراهنة.
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والسؤال هو: ما الذي يخلق هذه احلركة?
درس تـويـنبي حـالة ٦6 حـضـارات انبـثقت
من احلـــيـــاة الــبـــدائـــيــة مـــبـــاشــرة و 15
حــضـــارة نــشــأت من حــضــارات ســابــقــة
وتــوصل الى نــفي ان يــكــون الـعــنــصـر او
اجلنس  raceهو العامل احملرك كما  نفى
ان تـــكــون الــبـــيــئـــة هي الــعـــامل. فــهــذان
فـترضان لم يـقدما اي دليل عن الـعامالن ا
ســبب حــدوث هــذا الــتــحــول الـعــظــيم في
الـتاريخ البشري. وقال: ان بدء احلضارات
لم يـكـن نـتـيـجة الـعـوامـل الـبـيـولـوجـية او
ـفـردهـا الــبـيـئـة اجلـغــرافـيـة كل تـعــمل 
مـوضحـا ان العامل الـذي نبـحث عنه ليس
شـيئا مفردا لكنه متعدد وهو ليس وحدة
لـكــنه عالقـة الـتـقـاء بـ اجملـتـمع وطـرف
اخـر. وسـوف نكـتـشف اهـميـة هـذه الكـلـمة
ـعنـى انه في حلـظة االخـيـرة بـعـد قـلـيل. 
مـا والي ســبب كـان فـان مـجـتـمـعـا مـا قـد
"يـــجــــابه في مــــجـــرى حـــيـــاتـه مـــشـــكالت
مـتـعـاقـبـة وان ابـراز كل مـشـكـلـة هـو حتـد
شكلة سوف تشكل بـاجتياز جتربة" هذه ا
"عـــامال دخــيال" عـــلى اجملــتــمـع. "وظــيــفــة
الـعامل الدخيل كمـا يقول توينبي هي ان
يـوفـر في ذلك (اجملـتـمع) الـذي يـتـدخل فيه
مـــحــفــزا من الـــنــوع الـــذي يــكــفل تـــمــامــا
ـبدعة". سوف اسـتثارة اقـوى التغـييرات ا
ثل يـطلق السيد محمد باقر الصدر اسم "ا
االعــــلى" عــــلى هــــذا "الــــعـــامـل الـــدخــــيل"
ــصـطــلح تـويــنـبي الــذي قـال:"ان اخلـلق
ولـيد لقـاء وان بدء احلضـارة هو حصـيلة

تفاعل".
التفاعل مع من?

يـــجــــيب  تـــويــــنـــبي: "ان الـــتــــفـــاعل بـــ
الـتحـديات واالسـتجابـات هو الـعامل الذي
يـــــعــــتـــــد بـه قــــبـل كل شـيء اخــــر لـــــبــــدء

احلضارات."
وانـي اتـفق مع هـذا الــقـول الن احلـضـارة
ـطـاف هي نـتـيـجـة تـفـاعل ب في نـهـايـة ا

ذِينَ يُـنفِـقُـونَ أَمْوَالَـهُمْ فِي سَـبِـيلِ اللَّهِ ثُمَّ "الـَّ
لَـا يُـتْـبِـعُـونَ مَـا أَنـفَـقُـوا مَـنًّـا وَلَـا أَذًى ـ لَّـهُمْ
َأجْـرُهُمْ عِنـدَ رَبهِمْ وَلَا خَـوْف عَلَـيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ". 
حـيث جند الصـدر يقول: ان" ... سـبيل الله
هـو التعـبير التـجريدي عن السـبيل خلدمة
ا االنـسـان ; ألن كل عـمل مـن اجل الـله فـإ
هـو من أجل عبـاد الله ; ألن الله هـو الغني
ّــا كـان اإللـه احلق فـوق أي عـن عـبــاده  و
حـدٍّ وتخـصيصٍ ال قرابـة له لفئـة وال حتيز
له إلـى جهـةٍ  كان سـبيـله دائـماً يـعادل من
الـوجهة العملية سـبيل اإلنسانية جمعاء 
فـالـعـمل في سـبـيل الـله ومن أجـل اللـه هو
الـــعــمل مـن أجل الــنـــاس وخلــيـــر الــنــاس

جميعاً ... " 
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وجنـد الصدر يتحدث بـنفس الطريقة وهو
يـشـرح مـعـنى "خالفـة االنـسـان في االرض"
ــصــطــلح الــذي جـعــله اسـم الـعــلم وهــو ا
لـلـعالقة الـربـاعيـة حيـث يقـول:"ان اخلالفة
الـربانـية لـلجمـاعة الـبشريـة" توفـر الفرص
احلـقيقية للنمو و"النمو احلقيقي" هو "ان
يـحــقق االنـسـان اخلـلـيـفـة عـلى االرض في
ذاته تـلك الـقـيم التي يـؤمن بـتوحـيـدها في
الــله" حــيث تــكــون "صـفــات الــله واخالقه"
مـثـل الـعـدل والـعـلم والـقـوة والـرحـمـة الخ
"هي مـــؤشـــرات لـــلـــســـلــوك فـي مـــجــتـــمع
اخلـالفـــة" ثـم يــــعــــزز الـــصــــدر رأيـه هـــذا
بـاحلـديث النـبـوي:"تشـبهـوا بـاخالق الله".
وهــكـذا نــصل الى مــفـهـوم "الــقـيـم احلـافـة
ــركب احلـــضــاري" وهـي الــقـــيم الــتي بـــا
تـشـكل مؤشـرات علـيـا لسـلوك االنـسان في
تـــعــــامـــله مـع االنـــســـان واالرض والـــزمن

والعلم والعمل. 
وبـذلك يكون "لقـاء الله" تعبـيرا مجازيا عن
جتـسيـد اجملتمـع البشـري لصـفات الله في

مسيرته احلضارية. 
ثــالـثــا يالحظ الــصـدر انــطالقــا من االيـة
جمـوعهـا تكدح نـفسـها "ان االنسـانيـة  "
نــحــو الـلـه" شـارحــا الــكـدح بــانه "الــســيـر
ــعــانــاة وبــاجلــهـد ــقـرون بــا ــســتــمــر ا ا
وبــاجملــاهــدة" وهــذا مــا قــال به تــويـنــبي

ايضا كما تقدم.
ا كـانت االيـة تخـاطب "االنـسان" رابـعـا  و
مـطــلـقـا  بـصـيـغـة اخلـبـر ولـيس االنـشـاء
االمـر الذي يعني ان االنسانـية متلبسة في
ظـاهرة تاريخـية اسمها الـسير الكادح الى
ـعنـى القيـمي الـذي شرحـناه فان الـله  با
ضي الى القول تبعا لذلك "ان كل الصدر 
ســـيـــر وتـــقـــدم لالنـــســـان  في مـــســـيـــرته
الـتاريخية الطويلة االمد  فهو تقدم وسير
نـحـو الـله" "كل تقـدم هـو تـقدم نـحـو الله".
" مع الـتمـييز شركـ وهـذا يشـمل حتـى "ا
سؤول. سؤول والتقدم غير ا ب التقدم ا
ـــســـيــرة خـــامـــســا ويـــقـــرر الـــصــدر ان ا
الـتـاريخـيـة نـحو الـله ارتـقـائيـة وتـكامـلـية
ـرور وتـصــاعـديـة. ان الـبـشـريـة تـتـكـامل 
الــزمن. ويـغــدو الـتـاريخ عــبـارة عن حتـرك
ـكــان والـزمـان صـوب هـدف االنــسـان في ا
مـــنـــظـــور وهـــو "لـــقـــاء الـــله" اي تـــكـــامل
ــوضـوعي االنــســان.  وقـد اثــبت الــواقع ا
جموعها صـحة هذا القول. فاالنسـانية 
في  حـالـة تـقـدم وتـكـامل وتـطـور مـسـتـمر.
وقـد اعتبر الصدر هذا  قانونا تاريخيا من
النوع الثالث اي االجتاه التاريخي العام.
وهـنــا يـطـرح الـسـؤال الـتـالي نـفـسه: مـاذا
بـــشـــأن من ال يــؤمـن بــالـــله?  هـل يــتـــعــذر
انــخــراطه في  مـســيــرة االنـســانــيـة نــحـو
تـكامـلها? واجلـواب حسب رؤيـة الصدر: ال
ـا اتـخـذ هـذا االنـسان تـوجـد مـشـكـلـة  طا
طـلقة مؤشرات لسلوكه الن الـقيم العليا ا
طلقة مشتقة من صفات هـذه القيم العليا ا
الــلـه امن هــذا الــفــرد بـــالــله ام لم يــؤمن.
الــســائــر بــ الـنــاس بــالــعــدل (وهـذه من
صــفـات الـله) اقـرب الى الــله من  الـسـائـر
ــؤشـر بــظــلم االنــســان. فــالــعــبــرة هــنــا 
الـسـلـوك عـدال او ظـلـمـا. مـا عـدا ذلك فـان

الله يحكم ب الناس يوم القيامة.
والسؤال االخير:

ايــهـمـا يـحــرك االنـسـان:  قـانــون الـتـحـدي
ثل االعلى? واالستجابة ام  قانون ا

ثل كالهـمـا النـهـمـا وجـهـان المـر واحـد. ا
االعـلى حتدي  يـواجه االنسـان يلـتقيه في
حـركـته احلـضـاريـة وعـلـيه ان  يـسـتـجيب
لــهـذا الـتـحـدي بـفـعـل يـنـاسـبه. واذا كـانت
الـــتــحـــديـــات انــواعـــا شــتـى فــان الـــقــيم
احلـضاريـة العلـيا هي اصـعب حتد يواجه
االنـسان. وح يلـتقي االنسان بـهذه القيم
ـطـلقـة فـان ذلك سوف يـفـجر بـصـيغـتـها ا
في االنــســان طــاقــة حــركــيــة حــضــاريـة ال
تـخـبـو  تـضع االنـسان عـلى طـريق الـنـمو

والتكامل الذي ال حد له وال نهاية.
{ اعالمي وكاتب عراقي

سـتفاد بـالله سـبحـانه وتعـالى وحـده  وا
مـنه قرانيا  كما يقول الـسيد محمد حس
ثل به الـطـباطـائي: "إن كل وصف كمـالي 
شـيء في الـسـمـاوات و األرض كـاحلـياة و
ـلك و اجلـود و الكرم و الـقدرة و الـعلم و ا
الـعظمة و الـكبرياء و غـيرها فلـله سبحانه
أعـلى ذلك الوصف و أرفعها من مرتبة تلك
ـــوجــودات احملــدودة كـــمــا قــال: »و لـــله ا
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"و ذلـك أن كل وصف من أوصــاف الـكــمـال
ــــا في الـــســـمـــاوات و اتـــصـف به شيء 
األرض فــله في حـد نـفـسه مــا يـقـابـله فـإنه
ـا أفاضه الله عـليه و هو فـي نفسه خال
عــنه فـاحلي مـنـهــا مـيت في ذاته و الـقـادر
مـنـهـا عـاجـز في ذاته و لـذلك كـان الـوصف
فـيــهـا مـحـدودا مـقـيـدا بـشيء دون شيء و
حـال دون حـال و هـكذا فـالـعلـم فيـهـا مثال
لــيـس مــطــلــقــا غــيــر مــحــدود بل مــحــدود
ا وراءه و كـذلك احلياة مـخلوط بـاجلهل 

لك و العظمة و غيرها. و القدرة و ا
فـيض لهذه الصفات "و الـله سبحانه هو ا
مـن فـــضــــله و الــــذي لـه من مــــعـــنـى هـــذه
الـصفـات مطـلق غيـر محـدود و صرف غـير
مــخــلــوط فـال جــهل في مــقــابل عــلــمه و ال
ـات يـقـابل حـيـاته و هـكـذا فـله سـبـحانه
ــــوجـــودات مـن كل صــــفــــة يـــتــــصـف به ا
الـسمـاوية و األرضيـة - و هي صفـات غير
ـحـضـة و ال مـطلـقـة - مـا هـو أعالها أي

مطلقها و محضها.
"فـكل صفة توجد فيه تعالى و في غيره من
اخملـلوقات فالذي فـيه أعالها و أفضلها و
الـذي في غـيـره مـفـضـول بـالـنـسـبة إلـى ما

عنده.
ــا كـانت اإلعـادة مــتـصـفــة بـالـهـون إذا "و 
قـيـس إلى اإلنـشـاء فـيـمـا عـنـد اخلـلق فـهـو
عــنـده تـعــالى أهـون أي هـون مــحض غـيـر
مــخـلــوط بـصــعـوبــة و مـشــقـة بــخالف مـا
عــنـدنــا مــعـاشــر اخلـلـق و ال يـلــزم مـنه أن
يـكـون في اإلنـشـاء صـعوبـة و مـشـقـة عـليه
ـشـقـة و الـصـعـوبـة في الـفعل تـعـالى ألن ا
تـتـبع قـدرة الـفاعل بـالـتـعاكـس فكـلـمـا قلت
ـشـقـة و كــلـمـا كـثـرت قـلت الـقــدرة كـثـرت ا
حــتـى إذا كــانت الــقــدرة غــيــر مــتــنــاهــيــة
ـشـقـة من رأس و قـدرته تـعـالى انـعـدمت ا
غـيـر متـناهـيـة فال يشق عـلـيه فعل أصال و
ـسـتـفـاد من قـوله: »إن الــله عـلى كل هــو ا
شـيء قـدير «فـإن الـقـدرة إذا جـاز تـعـلـقـهـا
بـكل شيء لم تـكن إال غـيـر متـنـاهيـة فـافهم

ذلك.
ثل األعلى في الـسماوات "و قوله: »و لـه ا
و األرض «تـــقـــدم أنـه في مـــقـــام احلـــجـــة
بـالنـسبـة إلى قوله: »و هـو أهون عـليه «و
مــحـصـله أن كل صـفـة كــمـالـيـة يـتـصف به
ـــا فـي الـــســــمـــاوات و األرض من شـيء 
جـمال أو جالل فإن لله سبحانه أعالها أي
مـطلقهـا من غير تقـييد و محـضها من غير
ـيـزان شــوب و صـرفـهـا من غــيـر خـلط".(ا
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بــنى الـسـيـد الـصـدر رؤيــته لـلـمـثل االعـلى
ـــطــلق اي الـــله عـــلى االيــة الـــقــرانـــيــة ا
التالية:"يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِح إِلَى رَبِّكَ
كَـدْحًا فَـمُلَـاقِيهِ".  وقـال ان هذه االيـة "تضع
الــله هــدفـا اعــلى لالنــســان"  وان الـكــلــمـة
ـفـتـاحـيـة في االيـة هي "لـقـاء" الـله. وهـنا ا
يـلتـقي الصدر تـمامـا مع توينـبي الذي قال
ان  خـلق احلضـارة  نتـيجـة "لقاء"  او هل
نــقـول ان تــويـنــبي  اخـذ فــكـرة الـلــقـاء من
الـــقــران?! وانـــطالقـــا من هــذه االيـــة طــرح

الصدر االفكار التالية:
اوال  ان الـــله لــيـس مــوجـــودا في الــذهن
ـــا في الـــواقـع  عــلـى عــكـس  االهــداف ا
الـوضعية التي يتخـذها االنسان مثال عليا
له وتشكل الوجود الذهني للمستقبل الدي
يـسعى الى  الـوصول الـيه وحتقـيقه. نحن
هــنــا نـتــعــامل مع وجــود حـقــيــقي واقـعي
مـوجود خـارج الذهن ولـيس مـجرد وجود

ذهني متخيّل.
ثــانـيـا صـحـيح ان الـلـه مـوجـود حـقـيـقي
لـكـنه مـوجـود غـيـر مـادي فـكـيف  يـتـحـقق
الـلـقـاء به?  وهـذا هـو نـفـس الـسـؤال الذي
نـطـرحه على الـصدر حـ يـتحـدث عن الله
بــــوصـــفه الــــطـــرف الــــرابع في  الــــعالقـــة
الـرباعـية التي يـتكون مـنها اجملـتمع. كيف
يـكـون الـله طرفـا رابـعا فـي عالقة اطـرافـها
االخــــرى مــــوجــــودات مـــاديــــة هي االرض

واالنسان واخوه االنسان?
ـا جنـد اجلـواب في فهم الـصـدر لاليات ر

القرانية التالية:
"مَّـثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُـونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ـةٍ أَنـبَــتَتْ سَــبْعَ سَــنَــابِلَ فِي كُل كَــمَــثَلِ حَــبـَّ
ةٍ ـ وَالــلَّهُ يُـضَــاعِفُ لِـمَن سُــنـبُــلَـةٍ مـائَــةُ حَـبـَّ

يَشَاءُ ـ وَاللَّهُ وَاسِع عَلِيم."
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ال يخفى على جنابكم سـيادة الوزير مامر به التعـليم العالي ومرافقه  في العراق
ـنهـجـا حـتى وصل بـنـا احلال ان من انـحـدار وتـخـلف وتـدميـر وقـد يـكـون ذلك 
ـيــا حـتى وصل األمـر إلى مـرحـلـة ـعـاهـد عـا نـخـرج من تـصـنـيـف اجلـامـعـات وا
خـطــيــرة يـصــعب مـعــهـا إصالح واقـع احلـال بــعـد أن كــان الـعــراق يـتــربع عـلى

منصات متقدمة بحسابات اليونسكو وجنابكم ادرى بذلك
ولـكي نـكـون مـنـصـفـ أن هـذا الـتـحـول اخلـطـيـر واالنـحـدار الـدرامـاتـيـكي الـذي
ـا يرجع إلى عـوامل عديدة ـنــــــــضـومة التـعلـيم ليس بولـيد الـساعة وإ حصل 
لـعل في مقـدمتهـا احلروب الـتي خاضـها الـعراق مـنذ عقـد الثـمانـينـات من القرن
ـاضـــــــي إلى يـومـنـا هـذا مـشـفـوعـا بـاألزمـات الـتي قـصـمت الـعـمـود الـفـقري ا
ـسـتمـر في ذلك واسـتـيـطان للـتـعـليـم ومايـزيـد األمـور تعــــــــقـيـدا هـو االنحـدار ا
مــواطن اخلــــلل وهـذا يـعـني اسـتـفــحـال اخلـلل وصـعـوبـة إصالحه دون وقـفـة...
ووقفـة جبـارة تعيـد األمور نـصابـها حتى نـلج مرة أخـرى وفي أقل تقـدير جناري
ـنــطـقـة وحـســابـات الـيـونــسـكـو نـتــركـهـا مـؤجــلـة حلـ الـتــخـلص من هـذه دول ا

شاكل... ا
ومادمـت احلـكـومة الـتـي هي نـتـاج تـطـلعـات الـشـعب األخـيـرة والـتي أخـذت عـلى
عـاتـقـهـا إصالح األمـور وارجـاعـهـا سـابـق عـهـدهـا أو أفـضل كـمـا صـرح رئـيس
احلـكـومــة بـعـد هــذا االنـكـســار وأول اإلصالحـات الــواجب الـوقـوف عــنـدهـا هي

اذا??? إصالح حال التعليم بعد كل الذي جرى... 
ـعافـاة وهو األسـاس لكل ألن الـتعـليم هـو االد الـذي تقـوم علـيه قواعـد الـدولة ا
إصالح وهذا يـعني أن إصالح مـنضـومة الـتعـليم يـكون من نـتائجـها إصالح كل

مرافق الدولة ومن ثم حصول االنطالقة نحو التقدم والرقي...
ـيـدان ونــشـأت فـيـة وخـبـرته جـيـدا وعـرفت كل يـاسـيـادة الـوزيـر وانت ابن هـذا ا

ره... مفاصله وعاينت كل إخفاقاته وشهدت جتربته بل جتاربه ا
ـيــــــــــدان وبـيــدك مـفـاتـيـح هـذه األزمـة وتـمــتـلك كل اخلـيـارات واالن وانت في ا
ومـؤكـد حـضــرت احلـلـول كل احلــلـول نـدعــــــوك لـلـشـروع بــإصالح هـذا اخلـلل

اجللل.
…b «— ÁUO

ياه الراكدة حتى نستبشر خيرا ألن إصالح التعليم ولك ماتراه مناسبا وحرك ا
هو إصالح لواقع احلال اجمع.

سـيـدي احملـتـرم أن هــنـاك من يـضع الـعــصي مـتـقـصـدا فـي دوالـيب االسـتـمـرار
والنجاح وهم كثر لغايات وأهداف باتت معروفة أوالها اليريد لهذا البلد النجاح
عاهـد خصـوصا أولئك من وهنـاك الفـساد اإلداري الذي هـد كيان اجلـامعـات وا
ـالي الـذي اليقـل خطـورة عن الـفـساد اإلداري إذا ـنـصب وكـذلك الفـسـاد ا في ا
مـازاد عـلـيه وحقـيـقـة األمر هـذا الـذي يـحصل اليـقل خـطـورة عن اإلرهـاب بل هو

أكثر شدة وأعلى تأثيرا من اإلرهاب نفسه...
وهناك من اعتلى مكانا هو ليس جديرا به ووصل إليه بطرق شتى ومعروفة حتى

كان نتاجه الفشل والتدمير
نـصب وسـيـلـة حملـاربـة األكـفـاء واالنـتـقـام مـنـهم لـشـعوره وهـناك مـن اتخـذ مـن ا
صلحة الـشخصية فوق أي بالنقص كـما اليغرب عن بالـكم معالي الوزير جـعل ا
عيار الوطني لدى البعض وليذهب العراق إلى اجلحيم اعتبارا آخر وحتى ا

ـنـاطقـيه مـنـهج له ـنـسـوبـيـة وا ـارسـة احملـسـوبـيـة وا كـما أن الـبـعض دأب إلى 
ستمر... ناهيك عن إخفاقاته وفشله ا

هلـهلة التـي أتت على قيمـة ونوعية واعـتبارية وهذه اجلامـعات والكـليات األهلـية ا
التـعليم احلـكومي وإحالتـه إلى اسوء حاالته حـتى باتت هذه اجلـامعات والـكليات

تمنح الشهادات عن بعد واي شهادات انها الشهادات العليا.
اما بخصوص الدراسات العليا ومشـاكلها فحدث والحرج وساكتب واحدة منها
ـنـاقــشـات الـتي جتـري وفق األهـواء واحلــسـابـات الـشـخـصـيـة وهي مـوضـوعـة ا
شرف واألدهى من ذلك أن في بعض اجلامـعات الطـالب هو من يحدد االسـتاذ ا
ــعـرفـة والـعالقـات ـنـاقــشـة وهـذا يـجــري أيـضـا حـسب ا وهـو من يـحــدد جلـنـة ا
الـشـخـصيـة بـهـدف احلصـول عـلى االمـتيـاز الغـيـره اي كارثـة هـذه الـتي حتصل
ـنـاقـشـ ألنـهم لـبوا ومايـزيـد األمـر سـوءا هـو تـكـرار نفـس األسمـاء لالسـاتـذه ا
ـناقـشة من الـكليـة ذاتهـا دون االستعـانة بـاساتذة الـطلب وغالـبا مـاتشـكل جلنة ا
كـلـيات أخـرى مـايـعني األصـدقـاء هم من يـناقش وهـذه عـثـرة واضحـة في مـيدان
الـتـعـلـيم وامـا من يـعـمل بـضـمـيـر ونزاهـه من األسـاتـذة فـيبـقـى اسمـه مـعلـقـا في
الرفوف العالية وليصبح نسيا منسيا رغم قدرته العلمية وامكانيته في تخصصه
لـذا نرى أن الـبعـض من االستـاذه ينـاقش أكـثر أقـرانه لهـذا السـبب ونـتيـجة ذلك
ـره وباحملـصلـة استـاذ فاشل في دراسـات هزيـلة وشـهادات دون اسـتحـقاقهـا با
كل شى ينقل الـفشل للطلـبة حتى يتـخرجوا فاشلـ وهنا هول اخلـسارة مجتمع

جاهل بشهادات تثير االستغراب.
ومن هـنـا ســيـدي احملـتــرم أضع خـدمـاتـي ودون مـقـابل لــتـنـظــيم هـذا األمـر وفق
دراســة أعـدهـا حـتى اليـتـكـرر وان يـلــحق االجـحـاف اي اسـتـاذ أو تـدريـسي ألن

العراق يستحق الوقفة من أبنائه وفي طليعتهم الطبقة القائدة

ثنى ي في جامعة ا { اكاد

ــوازنــة كـل ذلك قــاد الـى ســلـــبــيـــة ا
العامة اقـتصاديا واجتـماعيا وحتى
سياسيًا  واخفقت في حتقيق شيء
تـــنـــمـــوي وفِي حتـــقـــيق شيء عـــلى
طـريق العـدالـة االجـتمـاعـيـة  والذي
ــتــحــدة امــام ــثــلــة اال ا اكــدتـه 
مــــجـــــلس االمن مـن ان انــــكـــــمــــاش
االقــتــصــاد الــعــراقي ســيــكـون 9.7 
ــئـة مـســاحـة ــئـة وقـرابـة 40 بـا بـا
الــفــقــر من حــجم الــســكــان فـي هـذه

السنة.
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وتـأسيـسًـا على مـا تـقدم فـإن الـدولة
العراقيـة امام خيار ين اما اخلالص
من هـذه الـسـلـبـيـة و الـشـروع بـبـناء
دولـة اقـتصـاديـا واجـتمـاعـيـا تـسهم
وازنة فيـها أو تفكـيكها وضـياعها ا
ـــكن اعـــتــمـــاد مـــجــمـــوعــة من .. و
الــســيـــاســات واالجــراءات الــتي من
شـأنـهـا ان جتـعل الـبالد عـلى طـريق
انقاذه من التـفكك والضيـاع بخاصة
في ظـل حتــديــات خــطـــيــرة ابــرزهــا
انـــهــيــار أســعــار الـــنــفط وجــائــحــة
كــورونـا وعــودة االرهــاب الــداعـشي

في مناطق عدة من البالد: 
1- اعـــادة هــيـــكــلــة دوائـــر  الــدولــة
ـا يـخـفض ـدنـيـة والــعـسـكـريـة و ا
الـنـفـقـات الـعـامـة ويـزيـد االيرادات 
وبــخــاصــة االســتــفــادة من خــبــرات
ـتـواجـدين في وقـدرات الـعـراقـيـ ا

دول اخرى لبناء بلدهم .   

2- وضع نــــظـــــام جــــديــــد مــــوحــــد
للرواتب يـشمل العـامل من مـدني
وعــــســـكـــريـــ في الـــدولـــة  وكـــذلك
لـلــمـتـقـاعــدين  يـراعى فــيه الـعـدالـة
االجــــتــــمـــــاعــــيــــة . ومـن شــــأن ذلك

تخفيض النفقات العامة. 
3- االلـتــفـات لالنـفـاق االســتـثـمـاري
االقـتصـادي الـذي من شـأنه ان يـزيد
االيرادات العامـة غير النـفطية  النه
هو طريق تنميـة االقتصاد الوطني .

4- االلـتـفـات الى الـنـظـام الـضريـبي
وتـعـديـله بــعـد تـنـظـيـفه من الـفـسـاد
ــســتـــشــري فــيه . ــالـي ا االداري وا
والذي من شأنه ان يزيد من حصيلة
باشرة .  باشرة وغير ا الضرائب ا
5- مـحـاربـة جــديـة لـلـفـسـاد االداري
الي الـذي اليـختـلف في خـطورته وا
عن االرهاب  والبدء فعـلًا باستعادة
سروقة  ومن شأن االموال العامة ا
ذلك ان يوفر  اموال طائلة للموازنة.
 6- ان تــفــاقم مــشــكــلــة الــعـجــز في
ـــوازنــة والـــذي بــتـــراكــمـه اصــبح ا
عجـزا هيـكلـيا وله آثـار خطـيرة على
ــخـتـلف مـنــاحـيـهـا  فـإنه احلـيـاة 
ــعـاجلــة ذلك من ــكن الــتــفـكــيــر 
خالل االقــتــراض الــعــام (الــداخــلي)
بـوصــفه احـد احلـلـول لــهـذا الـعـجـز
الن هــذا االقـتــراض ال يـتــرتب عــلـيه
ـشكلة زيادة في عرض النـقود تقود 
الـــــتــــضـــــخم  وذلـك من خـالل بــــيع

الـــســـنـــدات احلــكـــومـــيـــة واذونــات
ـالية ـؤسسات ا اخلزينـة لالفراد وا
والنـقـديـة  أما االقـتـراض اخلارجي
مـن دول اخـــرى او مـن الـــصــــنـــدوق
والـــبــنك الــدولــيــ فـــمــشــكــلــته في
الـشــروط االقـتـصـاديــة بـخـاصـة اين
يـــتــجه الـــقــرض فــإذا كـــان االنــفــاق
اســتـهالكي فــهـو االخــر سـيــزيـد من
ــشـــكــلـــة ( اقــســـاط الــدين تــفـــاقم ا
وفوائـده) واحـيانـا شـروط سيـاسـية

انحة .  تفرضها اجلهة ا
وحول مـعاجلـة العـجز بالـسحب من
االحــتــيـاطــيــات االجــنــبــيــة لــلــبــنك
ركزي فهي االخرى صعـبة التفكير ا
الن لها آثار سلبـية على سعر صرف
العمـلة وعلى مـستوى الـثقة احملـلية
والـدوليـة بـقـدرة االقتـصـاد .. وحول
معاجلة العجز بطـباعة العملة بدون
غطاء من العمالت االجنـبية الصعبة
ــثل اخلـــيــار االخــيــر  وهــو فـــهــو 
اخلــيــار اخلـــطــيــر الــذي يــؤدي الى
مــشــكــلــة الـتــضــخم الــتي لــهــا اثـار
خـطــيـرة عـلى االقــتـصـاد والـتــنـمـيـة
ومــسـتــوى كـلـفــة مـعــيـشــة الـنـاس .
ـوازنـة ولـذلك فـإن تـصـحـيح عـجـز ا
وفِي ظل الواقع االقتـصادي العراقي
والــتــحــديــات االخــرى الــتي تــواجه
الــــبالد يــــنـــــبــــغي ان يــــكــــون هــــذا
الــــتـــــصـــــحــــيـح جـــــزء من االصالح

االقتصادي الشامل في البالد .
ي وخبير اقتصادي { اكاد
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صور الـفوتوغرافي كي إم أسـد بجائزة مسـابقة بِنْك لـيدي للتـصوير الفـوتوغرافي للـطعام لهذا فاز ا
العام على صورة التقطها ألطفال يصطفّون في طـابور للحصول على الطعام في مخيم كبير لالجئي

دينة كوكس بازار في بنغالديش الروهينجا 
. ويعـيش أكـثـر من مـلـيون شـخص في مـخـيم لالجـئـ فرض عـلـيـهم وبـاء كورونـا حـصـارا ضـمن إجراءات
اإلغالق.تقـول كارولـ كيـنيون مـؤسسـة اجلائـزة ومديـرتهـا ان (هذه الـصورة احلـية تـعبّـر عن زمنـنا أصدق
طها قد تعلقت). وتضيف كارول تعبير. العالم في براثن كوفيد- 19 واحلياة التي اعتدنا عليها أيا كـان 
ان (هذه الـصورة ألطـفال الـروهيـنجـا الالجئـ تذكـرنا بـهشـاشة احلـياة وبـأن احلاجـة إلى الطـعام من أجل

البقاء جتمع بيننا جميعا حول العالم - إننا جميعا سواسية) .
انتـقى حكـام اجلائـزة من ب تـسعـة آالف صورة من أكـثر من  70 دولة وأُعـلنت اجلـوائز عـبـر اإلنتـرنت في مؤتـمر
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بغداد

كــثـيــرة هي الــدراســات والــبــحـوث
التـي لم تنـجح في اثـبات صـحـة ما
طـرحه الـكـاتب والـشـاعـر االمـريـكي
الـشــهـيــر (هــنـري لــونـغــفـيــلـو) في
ـئـتي عـام نـظـريـتـه قـبل مـايـقـارب ا
ـيـة ــوسـيـقـيـة عـا عـلى أن الـلـغـة ا
فــضـال عن أنه لم يـــعــتــمــد األفــكــار
واألسس الـصـلـدة وبـقـيت نـظـريته
رغـم مـرور الـوقت عــلـيـهـا حــبـيـسـة
األوراق النتـفـاء امـكانـيـة تـطبـيـقـها
عـــلى ارض الـــواقـع ورغم انـــنـــا ال
ـد ـوســيــقى  نـنــكــر امــكـانــيــات ا
جـسور التـواصل وعبورهـا للحدود
ــا ال تـــتــمــكـن مــنه كل واالخـــبــار 
لغـات الـعالم فـاالسـتمـاع مثال: الى
مــوســيــقى "ديـــبــوسي" ال يــحــتــاج
الجـادة الفرنـسية والـغبطـة لسماع

موسـيـقى "فاكـنـر" دون ادنى معـرفة
ـانـية وبـكـاء اجلمـهور بـاحلـياة اال
االوربي شــجـنــاً عـنــد سـمــاعـهم ألم
كـلثـوم وهـكذا.. فـهل هـذا دلـيل على
ـيـة?  اجلـدل ـوســيـقى عـا ان لـغـة ا
حـول ذلـك مـحـتــدم ولم يـنــتـهي مـا
بــــ مـــــؤيــــد ومـــــعــــارض رغم أن
موضوعة كـهذه ال حتتاج إلى جدل
قـدر مـا حتـتـاجه من رؤيـا شـمـولـية
وواقعية واسعة فلو زعمنا بوجود
إجـــابـــة مـــحــــددة ـ بـــنـــعم او الـ لن
نـحـقـق االقـنـاع وبـالــتـالي لن نـصل
الى الـيــقـ الـذي نـســعى الـيه لـذا
رتبطة ـفاهيم ا أقترح إعادة طرح ا
بـامكانـية ان تكون لـلموسـيقى (لغة
ـيـة) وبشـروط مـحـددة تفـرضـها عـا
الـوقـائع من خالل عـدة مـحـاور في

بــ حـضــارتـ مــخـتـلــفـتــ هـمـا:
(الــعـــربــيــة والــغـــربــيــة) كـ "عــرض"
ية مـطلقة سـنرى عدم وجـود لغة عـا
لـلـمـوسـيـقى رغم اعـتـمـادنـا عـنـصر
مـوسيقي واحـد دون التطـرق  لغيره
فاهيم من العناصر واخلصائص وا
ـوسـيـقى والـوظـائف.. اإليـقــاع في ا
ـيـز الـعـربـيـة له مـكـانـة وحـضـور 
يــوازي مـــكــانــته لـــعــنــصـــر الــلــحن
واحـيـانـاً يزيـد عـلـيه وذلك النه يـعد
ـنـظم الـرئـيـسي لالحلـان واحملـور ا
األســـــــــاسـي فـي ضــــــــــبـط الـــــــــوزن
واحملافظة على جريانه خالل العزف
او الـــغـــنـــاء كـــمـــا أن خـط االيـــقــاع
واضح ومتميز بـنموذج مع يتكرر
وتطغى عليه صفة الزخارف حتى ال
ـتـلـقي وال يـحمل ال لـدى ا يـكـون 
بـ ثنـايـاه أي فلـسـفة غـير االداءات
الـتي تـعـتـمـد عـلى مـهـارات وقـدرات
عازف اإليقاعـات واحيانا ارجتاالته
فـــضال عـن أنه يــــســـتــــخـــدم أنـــواع
مـتـعـددة من االالت اإليــقـاعـيـة  وقـد
عــنـيت جـمــيع الـنــظـريـات الــعـربـيـة
بـــتــــقـــســــيم وحتــــديـــد (الــــنـــمـــاذج
االيقـاعية) أكثر من عـنايتها بـفلسفة
جــمــالــيــات اإليــقــاع ومــدى خـدمــته
لـــلــــحن والــــعــــمل الــــفـــنـي بـــشــــكل
قـابل تتضـائل اهمية عـمومي.وفي ا
ـوسيقى الغربـية ليعلو االيقاع في ا
شـأن الــلـحن ألن طـريـقــة اسـتـخـدام
اآلالت اإليقـاعية يـكون ضـمن فلـسفة
الــتــألـــيف الــتي تــعــمل عــلى إذابــة
ـوســيــقــيـة في جــمـيـع الـعــنــاصــر ا
بـودقـة واحـدة لـيـكـون الـنتـاج شـكال
ذو مـحــتـوى فـني مـتــعـالي اجلـمـال
ـتــطـلـبــات الـتــعـبـيــر وتـطـور وفـقــا 
قدمة ـوسيقـية ابتـداء من ا الـفكرة ا
والــعــرض والــصـــراع وتــتــصــاعــد
وصـــوال الى احلـل واخلـــتـــام لـــذلك
انـدمج عـنـصـر اإليـقـاع في الـتـألـيف
مع باقي العناصر النه ال يظهر ابدا
ـنــظم الـقــيـادي الـقــيـاسي بــشـكــله ا
ـوسـيقى الـبراق كـمـا هـو األمر في ا
الــعــربــيــة بـل يــتم اظــهــار االيــقــاع
بـــــعــــــزفه مـن قـــــبل جــــــمـــــيع االالت
االوركـستراليـة وال يقتـصر فقط على
اآلالت اإليـقــاعــيــة لـتــمــيــزه بــكـونه
يتالشى ويـظـهر ويـخفت ويـتصـاعد

الى ذروة االنـــفـــعـــال وبــحـــسـب مــا
ــؤلف من تــعـابــيــر وتـفي يــطـلــبه ا
بـاداء االيقـاع الة واحـدة (التـمباني)
كألـة أساسـيـة تسـندهـا كـما اسـلفـنا
جـــمــــيـع االالت االوركـــســــتــــرالــــيـــة
(الهـوائـية والـوتريـة) ان هذه الـدقة
والــتــعـقــيــد في اســتــخــدام االيــقـاع
لـلــمـوســيـقـى الـغــربـيــة جـعــلت مـنه
مـــصــدر ذوقي وجــمـــالي ذو تــأثــيــر
ـتــلـقي كـمـا يـتـفـاعل مـبـاشـر عـلى ا
اإليـقـاع  بــدوره في بـنــاء الـعـمل مع
العـناصـر التـكويـنيـة االخرى لـيكون
ركن من أركان بناء الـفكرة وتطورها
وهـا داخل الـعمل ألجل صـيـاغة و
الـــتــــلـــويـن والـــتــــنـــويع اجلــــمـــالي

التعبيري الفلسفي.
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 ايـــضـــا يـــكــــون احلـــال نـــفـــسه إذا
ادرجنا ايقـاعات الشعوب األخرى كـ
"الـهـنــديـة" والـصـيـنــيـة وغـيـرهـا اذ
مـاقـورنت بـبعـضـهـا وهنـا الـسؤال:
ـيـة من ـوسـيــقـيـة الـعـا اين الـلـغـة ا
ذلك وماهـو وجه الـشـبه واالشـتراك
? . لـقـد ركز بـ الـنـوع االيـقـاعـي
عــــلــــمــــاء "االثـــنــــومــــوزكـــولــــوجي"
و"االنـثـروموزكـولـوجي" عـلى تمـيـيز
وسيقية العرقية وتأطيرها الهوية ا
بـاعـتـبـارهـا مـكـون أسـاسي لـلـحـيـاة
االجتماعيـة لدى الشعوب واعتبروا
ـوسيقى ولـغتهـا نوع من الـبيانات ا
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بغداد

ـــيــة طــلـــيـــعــتـــهـــا "الــلـــغـــة الــعـــا
الـــــــســــــيـــــــكــــــومـــــــوزكــــــولـــــــوجي
االنــــــــــثــــــــــرومــــــــــوزكــــــــــولــــــــــوجي
واالثــنــومــوزكــولـوجـي" نـســعى من
خالل ذلك تقـد إجـابات قـريـبة إلى

تغيراته. الواقع ومالمسة 
تـمتلك الـلغة أدوات مـتعددة من اجل
ـعــاني عــمــلـيــة إيــصــال االفــكــار وا
بـشـكـل واضح وهـذا االتـصــال يـعـد
من الـوظــائف الـرئـيـسـيـة  لـتـحـقـيق
طـلقـة والواعيـة للـتعـبير الـوسيلـة ا
عـمـا يـداعب اخملـيـلـة والـفـكـر بـشـكل
صريح وهـذا ما يـزيحـنا إلى مـعنى
ـوسيـقيـة والتي تـعد عـملـية الـلغـة ا
اتـصـال فـكـري لكن بـشـكل مـنـقوص
وجزئي غـير مطلق النـها ال تعبر عن
رادة بـصورة مباشرة على عاني ا ا
اعـتبـار صفـتهـا التـجريـدية الـبعـيدة
ــيـز بـ عـن احلـتـمــيـة  وهــذا مـا 
ـوسـيـقـية الـلـغة بـالـواقع والـلـغة ا
ـفهـوم فعـلية ان ومن يعـترض ذلك ا
يـعزف عـلى اي الـة موسـيقـيـة جمـلة
عنى مباشر يقصد به حلنية تأتي 
كلـمة (مـطعم) او (كـتاب) علـى سبيل
ـــثــال ..ومن ذلـك نــفــهم ان الـــلــغــة ا
وسـيـقـيـة "نـظـام اتـصـال وتواصل ا
ذو مـــعــــنـى مـــحــــدود بــــصــــيـــغــــته
الـــتـــجـــريــديـــة خلـــلـــوه من الـــقــدرة
الـتــعــبـيــريـة عـن اخلـوالج واألفــكـار
بصورة مباشـرة ومطلقة" وقد عرفت
ية العـديد من التعاريف كونها العا
تـفـاعل حـر واخـتـيـاري في الـقـواسم
شـتركة بـ احلضارات اإلنـسانـية ا
ـــتــمـــايـــزة في ـــتـــعـــددة وا واال ا
خـصـوصـيـتـهـا وصـفـاتـهـا احملـلـيـة
ــعـنـى أن الـتــفــاعل االنــســاني في
المح ـحو او يـسحق ا يـة ال  العـا
والــقـــيم االصــيــلــة لـــلــشــعــوب النه
اختياري ال قـصري ومن هنا اصبح
ـوسـيـقـيـة أن تـكون بـامـكـان الـلغـة ا
ــيــة مــتـــفــاعــلــة مـع الــشــعــوب عـــا
انـسانـياً ويـفسـر ذلك تداول الـكثـير
ـوســيـقـيـة الــتي يـطـلق مـن الـقـطع ا
فاهيم ية لـيس بتشـابه ا عـليهـا عا
واخلـــــصــــائص والـــــصــــفــــات بــــ
ـا فـقط لـلـمـشـتـركـات شـعـوبـهـا وإ

االنسانية.
االنفعاالت النفسية عبر االحلان ..

نـظور (الـسـيكـوموزكـولوجي) امـا ا
ـوســيـقـيــة هـو االخــر يـؤيـد لــلـغــة ا
ـوسـيقـيـة بـشرط أن ـيـة الـلغـة ا عا
فهومها السيكولوجي ألنها حتدد 
تـعطي امـكانـيـات رفيـعة في إيـصال
"االنفـعاالت" كـ "الـسـعادة" والـغضب
واحلزن بـشكل مـباشـر عبـر سمات
األحلـان وجـريـان اإليـقـاع والـنـبرات
وحتـى الظالل الـديـنـامـيـكـيـة فضال
عن أنها ال حتتـاج مترجم لفهم ذلك
فـمثال: لـو استـمعـنا حملـادثة بـاللـغة
الـيابانـية التي ال جنـيدها اطالقا ال
نــــســـتـــطــــيع أن نــــفـــهـم احملـــتـــوى
والتـفاصيل لكـننا سنفـهم متغيرات
احلــالــة االنــفــعــالــيــة والــعــاطــفــيـة
والتـعبيريـة للمتـحدث وهل هناك
مشاجرة وانزعاج ام سعادة وفرح…
الخ وبـذلك نكون قـد فهمـنا احلديث
"سيـكـولـوجـيا" الن جـمـيع الـشـعوب
ــشـاعــر والــعـواطف لــديـهــا نــفس ا
ـيـا واالنـفــعـاالت الـتي التـتـغـيـر عـا
وسيـقية هنا وعلـيه ستكون الـلغة ا
(نـظـام اتــصـال سـيـكـولـوجي مـحـدد

بنقل التعابير االنفعالية). 
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بـات مـن الـصـعب فك االشـتـبـاك بـ
عـــــلم  (االثــــنــــومـــــوزكــــولــــوجي) و
(االنـثـروموزكـولوجي) لـدرجة وضع
حد فاصل بـينهما ألشتـباكهما بخط
سيـر واحد هو دراسـة كافة األنواع
ـوسـيـقـيــة الـعـرقـيـة الـشـعـبـيـة في ا
سـيـاق ثـقـافي واجـتـمـاعي تـقـلـيدي
للـوقوف على معرفـة كيفية تـعبيرها
عـن هــويـــات الــشـــعـــوب بــوســـاطــة
بــحــوث ودراســات مــيــدانــيــة تــأتي
ـــخــتـــلف بـــجـــذور مـــوســيـــقـــاهم 
ـتنوعة. ولم مـناطقهم وجتـمعاتهم ا
يعتـرف العلـمان نهـائياً بـوجود لغة
ـيــة لـلـمـوسـيـقى إال من مـنـطـلق عـا
كــونـــهــا وســيــلــة اتـــصــال حــســيــة
مــحـدودة فـي نـقـل بـعـض االشـارات
والــرمـوز والــدالالت وذلك الخـتالف
مـعـايــيـر عـنـاصـرهــا وخـصـائـصـهـا
ومـفـاهـيـمـهـا ومـعانـيـهـا ووظـائـفـها
وبـــالــــتــــالي اخــــتالف هــــويــــتــــهـــا
ـوسـيـقـيـة بـشكـل تـام. علـى سبـيل ا
ـثـال لـو احــدثـنـا مـقــارنـة وبـشـكل ا
مـبسط دون تعقـيد لعنـصر (االيقاع)

الـنـســتـعـلـيق بــحـكم اول من تـمـرنت
على حروفه بشكلها الصحيح.
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{ بـعض الــرســامـ بــدأوا يـســتـخــدمـون
اخلط في رسم لــوحــاتـــهم هل هــذا يــعــني

هناك ترابط ب الرسم واخلط?
ي - تــوجـــد كــلـــمـــة لــلـــرســام الـــعــا
ـــشــهــورة بــيــكـــاســو في مـــقــولــته ا
ـعــنـاهـا "عــنـدمــا ابـحــرت في الـفن
الـتشـكيـلي وجدت ان احلـرف العربي
قـد ســبـقــني الــيه" فـاحلــرف مـتــجـدد
ـتـلك من الـطـاقـات واالمـتـاع الـفني
تلكه اي فن آخر من الفنون.  ما ال 
{ هل فكرت بخط بـعض الكتب الـسماوية

كالقرآن واالجنيل والتوراة?

ـوضـوع يـحـتـاج - حـقـيـقــة هـذا ا
إلى تــــــفــــــرغ كــــــامـل واالوضـــــاع
عيشية واحلياتية لم تسمح لنا ا
بــالــدخـــول في هــذا اجملـــال لــكن

. يبقى احللم بخط القرآن الكر
{ ماذا تقول لعشاق اخلط العربي?
- عـشــاق اخلط الـعــربي واحلـرف
العربي كما رأيت ليس من العرب
سلم حسب ولكن من جميع وا
الـعــالم ألنـه تـراث شــرقي خــام لم
تـفتح خـزائن جـمالـه كلـها فـلـيكن
لـهذا العـشق استمـرارية وتواصل
من جــــــيل الـى جــــــيل خــــــاصـــــة
واالجـيـال تـراهن دائـمـا عـلى مـثل
هـــذا الـــتـــراث في اخلط الـــعـــربي

وتسعى لتطويره.

تلك من الـطاقات احلـرف متجـدد و
ـتلـكه أي فن واإلمـتـاع الـفـني مـاال 
آخـر مـن الـفـنـون وعـلـيه انـشـغل به
ـبــدعـون ومــنـهم اخلــطـاط جـاسم ا

حـميـد الـربـيعي الـذي كـانت بـدايته
بــسـيــطـة لــكن لم يــحـالــفه احلظ في
إكـمـال دراسـته اجلـامـعـيـة في بـاد
األمــر بــالــرغم من ذلك كــان مــولــعـاً

بــاخلط الــعــربـي واجه الــكــثــيــر من
الــصـعــاب الــتي جـعــلت مــنه األقـوى
واألشـد لــتـحـقــيق حـلــمه وطـمـوحه
مـيــله لــلــوحــات احلـروفــيــة جــعــلـته
مختلف ومتجدد دائماً
كــــان عـــــلـى يـــــقــــ ان
احلـــــروف مـــــتـــــجــــددة
وتــمـــتــلك الــكـــثــيــر من
الــــطـــاقــــات واإلمـــتـــاع
الــــــفـــــنـي الـــــتـــــقـي به
وأســئـله عن إبـداعه في

اخلط العربي:
{ الـبــدايــات هي االجـمل

هل لك أن حتدثنا عنها?
- الــــبـــــدايـــــات كـــــانت
بـســيـطــة ضـمن عــمـلي
حـــ كــنـت طــالـــبــا في
االعـــــداديــــــة أغـــــراني
اخلط الذي تعلمته عند
االسـتــاذ اخلـطـاط عـبـد
السـتار الغـراوي وبعد
اكـــــــــمــــــــال دراســـــــــتي
االعـداديـة لم يـسـعـفـني
احلظ في الــدخــول الى
ـــيــــة الـــفــــنـــون اكــــاد
اجلمـيـلـة تـوجهت الى
دراســـــتي في مـــــعـــــمل

الـتـدريب الـنـفـطي بـبـغـداد وكـان لي
مشاركـات ضمن الفعالـيات الطالبية
واستـمريت بالـكتابـة والتدريب ولكن
دون تـوجــيه كــانت اولى مــحــطـاتي
على يـد االسـتاذ صـادق الـدوري اما
مــحــطـــتي الـــرئــيــســـيــة هي لـــقــائي
باألسـتاذ خلـيل الزهاوي الذي وافق
على تدريـبي وخصص لي يومان في
دة ثالث سـنوات االسـبوع لـلتـدريب 
مـستمـرة بعد ذلك حـالفني احلظ في
اكـمـال دراسـتي اجلـامـعـيـة في كـلـيـة
الفنـون اجلمـيلـة قسم اخلط الـعربي
اما احملـطـة االخرى فـقد كـانت لـقائي
ـبـدع اكـرم السـراج اثـنـاء اقـامـتي بـا
في دمـــشق تــعـــلـــمت مـــنه كـــيــفـــيــة
اســـتــخـــدامي لأللـــوان الــرئـــيــســـيــة
ــــائــــيـــــة عــــلى واالكـــــرلك وكــــذلـك ا

القماش.  
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{ دائمـاً ما يـذكـر بأن اخلط الـعـربي غذاء
الروح هل تؤمن بهذه العبارة?

- نـعم غــذاء الـروح يـســتـمـد احلـرف
الـعــربي روحـانــيـته من خالل كــتـابـة
اآليـات الــقـرآنــيـة واحلـديث الــنـبـوي
واحلكمة وبذلك تشعر انك قريب من

الله.
{ هل لديك مشاركـات فنيـة خارج العراق

او داخله?
ــشــاركـات - نــعم لــدي الــعـديــد من ا
داخل العراق وضمن فـعاليات دائرة
الـفـنـون الـتـشـكـيـلـة لـوزارة الـثـقـافـة
ـــركــــز الـــعــــراقي اخلط الــــعـــربي وا
ــشــاركــة مع مــنــظــمــات اجملـتــمع وا
ــدني الــتي تـهــتم بــاخلط الــعـربي ا
وامــا خــارجــيــاً لــدي مــشــاركــات في
مــــعـــارض مــــشــــتـــركــــة في دمــــشق
واالردن وســلــطــنــة عــمــان واقــامــة
ورش عمل فنية ضمن ملتقى القاهرة

. الدولي لفن اخلط العربي لدورت
{ دائـمـاً مـا يـواجه الـفـنـان صـعـوبـات في
حـيـاته الـفـنـيـة فـما تـلـك الـصعـوبـات الـتي

واجهـتـهـا وتـعـلـمت مـنـها
وجـــعـــلـــتـك االفـــضل في

مجال مهنتك?
نعم هـنـاك الكـثـير من
الـــصـــعـــوبـــات الـــتي
واجـــــهــــــهــــــا اغــــــلب
الـفـنانـون وخصـوصاً
اخلـطــاطـون واهـمـهـا
ـــــــــادي اجلـــــــــانـب ا
تـعـلـمت من الـصـعاب
الــــــكـــــثـــــيــــــرة الـــــتي
واجــهــتــني وانــتـجت
لي الــــــــعـــــــديــــــــد من
التـجـارب كـان آخـرها
هـــو اجنـــاز بـــرنـــامج
تـدريبي وتـعلـيمي في
كـيــفـيــة حتــسـ خط
الـكــتـابــة االعـتــيـاديـة
واحلــــــــــمــــــــــد لــــــــــلـه

مستمرون في ذلك.
{ من هـم اســـــــاتــــــــذتك
الــــذيـن تــــلـــــمــــذت عـــــلى

ايديهم?
- تـــلـــمـــذت عـــلى يـــد
االستاذ الكبير صادق

الـــدوري في خط الـــنــسـخ واالســتــاذ
خـلــيل الـزهــاوي رحـمـه الـله وكل من
األســـاتــذة طه الــبــســتــاني وحــمــيــد
الـسعـدي وايـضاً في الـكـليـة االسـتاذ

حيدر ربيع.
{ هل يـوجـد تـخـصـص مـعـ تـمـيل

اليه أو أسلوب مع لك في العمل?
- نـعم امـيـل الى الـلـوحــة احلـروفـيـة
والى وضع احلرف العربي في أجمل
ثوب واخـراجه مـن خالل الـلون لـذلك
اســتــخـدمـت جــمـيـع اخلــامـات الــتي
كن اسـتخـدامهـا لتـطبـيق احلروف

العربية عليها.
{ ما هو اخلط احملبب لك?

- كل اخلـطوط الـعـربيـة محـبـبة الي
ولـــكن أقــربـــهـــا لــنـــفــسـي هــو اخلط

اخلـــاصــة ألغـــراض الــنـــظــريــات
والــدراســـات والــبــحـــوث  الــتي
تـستـحق ان تـدرج وبـكل فـخر في
الـوصف "االثـنـوغـرافي" بل ذهب
بـعض الـعـلـماء الـى ابعـد من ذلك
ــــــهـم دراســــــات  عن لــــــتــــــقـــــــد
اجملـتـمـعـات من خالل مـنـظـورهـا
ـوسـيـقي ولـيس الـعـكس وهـذا ا
وسيقى ان مطلق بـأن عالقة ا إ
ولــغــتــهــا بــاجملــتــمــعــات لـيــست
ــا هي الــتــصــاقــيـــة فــحــسب إ
مــتــغــلــغـــلــة جــيــنــيــا في اعــراق
الـــشــعـــوب أن صح الـــتـــعـــبـــيــر.
ـا سـبق انـعـدام وجود نـخلص 
يـة) بصـفتـها (لـغة مـوسـيقـية عـا
ــطــلـقــة إال بــإمــكــانــيــة دورهـا ا
ي فـي ايــــصـــــال رســــائل الــــعـــــا
واشـــارات ورمـــوز مـــحـــددة بـــ
الشـعـوب لـكونـهـا اداة تـعبـيـرية
مـــجـــردة تــــمـــكـــنـت من إيـــصـــال
ــــــــعــــــــانـي واالنــــــــفــــــــعــــــــاالت ا
(السيكومـوزكولوجية) والقواسم
ــــشـــتــــركـــة بـــ االنـــســـانــــيـــة ا
احلضـارات وقد اصطـدمت اللغة
ـوسـيـقـيـة في الـنـهـايـة بـاعـمـدة ا
طلقة كـبيرة لم يقـبلها بـصفتهـا ا
عــــــلى أي وجـه من أوجــــــهــــــهـــــا
ــــــــيـــــــة  وهـــــــو عــــــــلم الـــــــعـــــــا
"االنــثــرومــوزيــكــولــوجي" و"عــلم

االثنوموزكولوجي".

جاسم حميد ربيع اخلطاط

احلرف العربي غذاء روحي

فرقة اوربية من الشباب

عازفة آلة يابانية
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لـيس هنـاك أسوأ من الـكومـيديـا السـوداء في التـعامل الـشعـبي مع مـفاسد
احملـاصـصة..  .. زادت لـهـا قصـة جـديدة عن اكل الـطـيور الكـثر من 700

طنا من احلبوب!!
ولـكن مـا يثـير اهـتمـامي ذلك الـبيـان الذي تـمت صـياغـته علـى عجل لـتبـرير
مـوافـقة الـعراق الـفوريـة عـلى تخـفيض حـصة الـعـراق من التـصديـر .. هذا
الــتـعـجل فـي الـتـبــريـر أقـرب إلى تــكـرار الـتــبـريـرات عـن سـوء إدارة عـقـود
الـتراخيص النفـطية وعدم تصـليح عدادات نفطـية يبدو أنهـا ما زالت عاطفة
وانـيء العـراقيـة .. ورد النـائبـ محـمد عن الـعـمل حلسـاب التـصديـر من ا
الـدراجي ومحـمد شـياع السـوداني الواضح والـصريح بـامكانـية الـتفاوض
خالل إجـتماع اوبك للحفاظ على حقـوق العراق في تصدير كامل طاقته ...
واال دعـونا نـتساءل عن جـوالت التراخـيص النـفطيـة التي يفـترض أن يصل
انـتاجها إلى  12مـليون بـرميل نفط يومـيا .. والسؤال : أين الـتخطيط الهم

مورد مالي للعراق ?? 
ـالية التي نشرت امس ولم ويـضاف لقائمة الـتبريرات تلك الـتغريدة لوزير ا
تـنفى حتـى حلظة كتـابة هذه الـسطور عن تـخفيض  %70مـن مخصصات
ــوظـفـ .. والـكل يــعـلم أن نـظــام الـرواتب االسـمـيــة فـيه غـ كــبـيـر تـمت ا
ضـاف يغـادر تـوصيف مـعـاجلته بـإضـافة اخملـصـصات .. وهـذا الـتبـريـر ا
مكنة حـيث لم ولن يستطيع الـقفز في فضاء احلـلول األفضل إلى احللـول ا
مـفـاسـد احملـاصـصـة اللـغاء امـتـيـازات من يـقـبـضـون اكـثر مـن راتب واحد

ر بها العراق بوضع مالي صعب !!  وجتمد ذلك لذات الفترة التي 
ـتتـالية عن تـخفيض مـا ب الـطيور والـنفط ومن ثم الـتصريـحات واالقوال ا
الـرواتب .. هل سيتم تـخفيض أسعار مـولدات الكهـرباء في صيف قائظ ??
والـكـهـربــاء مـا زالت الـغـائب غـيـر الـطـوعي عن الـعـراقـيـ طـيـلـة  17عـامـا

مضت??
ـئـة من  وهل ســيـتم تـخـفـيض مـعـدل االيـجـارات ??  وهل تـخـفـيض  10بـا
ـدارس االهــلـيــة يـكــفي ??  مـاذا عـن اجـور اجلــامـعــات والـكــلـيـات اجــور ا
االهـلية?? واجور خطوط النقل والكثير من التساؤالت .. هل تستطيع الدولة
وظـف أن تـوازن بيـنه وب حـ تفـرض مثـل هذا الـتخـفيض عـلى رواتب ا

متطلبات احلياة اليومية للموظف??
ـواجـهة حتـديـات األسوأ .. أن مـا بـ كل مـا تقـدم وبـ احللـول الـفـضلى 
الي يـبدأ السـيد الكـاظمي بتنـظيف بيت احلـكومة من الـفساد الـسياسي وا
واالداري من خـالل  مـفـهـوم اجلـودة الـشـامـلــة الـتي اتـخـمت دوائـر الـدولـة
بـدورات بناء القدرات التدريبية لتطبـيقها من دون نتائج ملموسة .. فيت له
وظف عـلى التقاعـد ال تقدم اال حلوال تعجـلة باحالـة ا ولـغيره أن احللـول ا

فيسبوكية !! 
وظف ـعايير اجلودة الشـاملة سيظهر جـليا اعداد ا في مـثل هذا التطبيق 

الـذين للـعمل لـهم وامكانـية تـدويرهم في أعـمال مطـلوبـة في دوائر أخرى ..
رتـبـط بـالـلجـان االقـتصـادية وظـفـ ا وسـيـظهـر الـفائض احلـقـيقي مـن ا

الحزاب مفاسد احملاصصة!! 
خـالصـة الـقــول .. ثـورة اجلـيــاع مـقـبــلـة .. البـد من
نـهج من احللول الـتفـكيـر كثيـراً قبل االتـيان بـذات ا
ــرغـــوب بـــهــا فـي إدارة مــخـــاطـــر األزمــات غـــيـــر ا

االقتصادية ... ولله في خلقه شؤون!!!
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{ ريـو دي جـانـيـرو-  ا ف ب:
يـــنـــتـــشـــر فـــيـــروس كـــورونــا
ـستجـد الذي أصـيب به أكثر ا
من خـمسة مـالي شخص في
الــعــالم بــســرعــة مــقــلــقــة في
أمـريـكا الالتـيـنـية وخـصـوصا
في الـبرازيل حـيث جتاوز عدد
الوفـيات عـتبـة العـشرين ألـفا
وكـذلـك في الـبــيــرو وتــشــيـلي
.وفي الـــواليــات واألرجـــنـــتـــ
ـتـحـدة حـيث تـوفي أكـثر من ا
 94ألف شـــــــخـص بــــــســـــــبب
الــــفــــيـــــروس حــــسب األرقــــام
الـرسـمــيـة تــنـكس األعالم من
ا اجلـمعـة إلى غـد األحد تـكر
لــــذكــــرى األمـــــوات.وأعــــلــــنت
ـرض في الـصـ حـيث ظـهر ا
كـــــانــــون األول/ديـــــســــمـــــبــــر
ــتــهـمــة من قــبـل واشـنــطن وا
بــأنـهــا مـســؤولـة "عـن مـجـزرة
ـيـة" أنهـا حـققت جـمـاعـية عـا
"جنـاحـا استـراتـيـجـيـا كـبـيرا"
في مكـافحة الـفيـروس.وبيـنما
تــتــقــدم أوروبــا حــيث حــصــد
"كـــوفــيــد- "19أكــثــر من 170
ألـف شـــــخـص عـــــلـى طـــــريق
تـطـبـيع الـوضع بـبطء تـواجه
أمـريــكــا الالتـيــنــيـة انــتــشـارا
ـا يـحـمله مـتـسارعـا لـلـوبـاء 
ذلك من عــواقب وخـيــمــة عـلى
االقـتـصاد والـوظـائف.وجتاوز
عــدد الـــوفــيــات فـي الــبــرازيل
اخلـمـيس الـعـشـرين ألـفـا بـعد
ارتفاع قياسي بلغ  1188وفاة
في الـســاعـات ال 24األخــيـرة
كــمــا تــفــيــد مــعــطــيــات وزارة
الـصــحــة الــتي تـؤكــد تــسـارع
انتشار الـوباء.والبرازيل التي
ـــئــة من ســـجل فــيـــهــا  57بـــا
الوفيات في القارة هي الدولة
األكـثر تضـررا بفارق كـبير عن
الـبـلـدان األخـرى.وتـفـيـد أرقـام
وزارة الـصـحـة الـبـرازيـلـيـة أن
عــدد الـوفـيــات تـضـاعف خالل

 11يـــومــا فـــقط. وفي مـــقــابــر
دن الـكبرى مـثل ساو باولو ا
يـعمل حـفـارو الـقـبـور بـوتـيرة

سريعة.
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وأثـار إصـرار الـرئـيس جـايـير
بــولـسـونــارو عـلى اســتـئـنـاف
الــعــمل وإعــادة إطالق عــجــلـة
االقـتــصـاد مــنــذ بـدايــة األزمـة
الـصـحـيـة خالفـات كـبـيـرة مع
حكام الواليات البرازيلية. لكن
الـــرئـــيس وحـــكـــام الـــواليـــات
الــــذين عــــقــــدوا اجــــتــــمــــاعـــا
بـالفـيـديو خـففـوا من لـهجـتهم
وقـاموا بتـقريب مـواقفهم.وفي
مواجهة التقدم السريع للوباء
في أمــريـكــا اجلــنـوبــيـة عــقـد
رؤســاء الــبـيــرو وكــولـومــبــيـا
وتــــــشــــــيــــــلـي واألوروغـــــواي
اجـتـمـاعـا بــالـفـيـديـو نـاقـشـوا
خـالله اإلجــراءات الـــتي يــجب
اتخـاذهـا في مواجـهـة انتـشار
الــوبـاء.ورسم تــقــريـر لــلـجــنـة
االقـتصـادية ألمريـكا الالتيـنية
والــكـاريــبي ومـنــظــمـة الــعـمل
الــدولــيـة صــورة قــاتــمــة جـدا
لـعــواقب األزمـة الـصــحـيـة في
القارة.وقال الـتقرير الذي نشر
اخلــمــيس في ســانـتــيــاغـو إن
عـــدد الـــعـــاطـــلــ عـن الــعـــمل
سيـرتفع  11,5ملـيون شخص
بـــســبب الـــوبـــاء في أمــريـــكــا
الالتيـنـية. وسـيبـلغ االنكـماش
ــنــطـــقــة هــذه في اقـــتــصـــاد ا
ـئة وهو األسوأ السنة  5,3با
مــــــنــــــذ 1930.وتـــــــواجه دول
ـنطـقة الـواحدة تـلو األخرى ا
ارتــفــاعـــا في الــعــدد الــيــومي
لــلــوفــيــات.في الــبــيــرو بــاتت
ستشـفيات على وشك معـظم ا
االنـــهــــيـــار حــــســـبـــمــــا أعـــلن
ــدافع عن اخلــمـيـس مـكــتب "ا
ـكـلف الــسـهـر عـلى الـشــعب" ا
احتـرام حقوق اإلنـسان.وقالت

ـؤســسـات هــذه الـهــيـئــة إن "ا
الـصـحيـة تعـاني من نقص في
الـــكـــثــــيـــر من اجملــــاالت مـــثل
مــعــدات الـــسالمــة احلـــيــويــة
لـلـطـواقم وفي أسـرة اإلنـعـاش
وأجـهزة الـتـنفس واألكـسـج
ــواد ومــعــدات الــفــحــوص وا
الـطبـيـة". وسـجلت في الـبـيرو
الــتي يــبـلغ عــدد سـكــانـهـا 32
مــلــيــون نــسـمــة حــوالى 110
آالف إصـابـة وأكـثـر من 3100
ـــــــمـــــــرض في وفــــــاة.وروى ا
مستشفى "إيـبوليتو اونانوي"
في ليـما ميغـيل أرماس لوكالة
فـــــــرانس بـــــــرس أن الــــــوضع
"يـــــشـــــبه فـــــيـــــلـم رعب داخل
ــســـتــشـــفى يــشـــبه مـــقــبــرة ا
ـوتون على رضى  للـجثث ا
الـــكـــراسي وعـــلـى الـــكـــراسي
ـتـحـركـة".وفـي تـشـيـلي الـتي ا
تــــضم  18مـــلــــيـــون نــــســـمـــة
وسـجــلت فــيــهــا أكــثـر من 57
ألف إصــــــابـــــة ارتــــــفع عـــــدد
ـئة في الـوفيـات بنـسبة  29با
الساعات ال 24األخـيرة لـيبلغ
589. وشـــبه وزيـــر الـــصـــحــة
ي مـــانـــيـــالـــيـش األزمــة خـــا
الــــــصـــــحـــــيــــــة ب"مـــــعـــــركـــــة
هــائـلـة".وحتـدى بـعض سـكـان
الــــعــــزل فـي أأليــــام األخــــيـــرة
ساعدات طالبة  للتظاهـر وا
غـذائية بـعدمـا أدى الوباء إلى
انـفـجـار الـبـطـالـة واجلـوع في
األحـيــاء األكـثـر فـقــرا.وتـشـهـد
األرجنت أيضا ارتفاعا كبيرا

في عدد اإلصابات.
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ـئــة من  وســجل تــســعــون بــا
هــذه اإلصـابـات فـي بـويـنـوس
ـكــتـظـة آيـرس وضــاحـيـتــهـا ا
حـيـث يـبـلغ مـجــمـوع الـسـكـان
 14مـلـيـون نــسـمـة. وبـلغ عـدد
الـوفــيـات 416.وفي الــواليـات
ــتــحـــدة اقــتــربت حــصــيــلــة ا

الوفيات من  95ألفـا بينـما ما
زالت األرقـام اليـوميـة مـرتفـعة
-  1255وفاة خالل  24سـاعة
حسب أرقام نشـرتها اخلميس
جـامـعـة جـونـز هـوبـكـنـز.وأمـر
الــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد
تـرامب بــتـنـكـيس األعالم عـلى
ـبــاني الـفــدرالــيـة والــنـصب ا
الـــوطـــنـــيـــة لـــثالثـــة أيـــام من
اجلـمــعــة إلى األحــد لــتــكـر
ذكـرى ضــحــايــا الــوبــاء.وقـال
وزيــــر اخلـــــزانــــة األمـــــريــــكي
ستـيفن مـنوتـش إنه سـيكون
مـن الـــضــــروري عــــلى األرجح
اإلفراج عن أموال جديدة لدعم
االقــــتــــصـــاد خـالل أســـابــــيع
بـعـدمــا حـركت إدارة الــرئـيس
دونــالـد تــرامب والــكـونــغـرس
ثالثــة آالف مــلـيــار دوالر مــنـذ
ـاضي.وفي إطار آذار/مارس ا
إنـــعــاش االقـــتــصـــاد تـــخــلت

الـواليـات األمـريـكـيـة عن أكـثـر
إجــراءات الـعــزل صـرامـة.وفي
أوروبــا يــجــري الـــعــمل عــلى
تــــخــــفـــــيف هــــذه اإلجــــراءات
تـدريجـا كـمـا حدث في فـرنـسا
وإيـطــالـيــا واسـبــانـيــا.يـخـرج
اإليطاليون بحذر من إجراءات
حـجر صارمة لـيتمتعـوا بقليل
من احلرية والـعودة إلى حياة
اجتـمـاعيـة. وقـد سمح اإلثـن
ـقاهي لـلـمـحالت التـجـاريـة وا
ـــــطــــــاعم بــــــإعـــــادة فــــــتح وا
أبــوابـــهــا.واعـــلــنـت صــربـــيــا
اخلمـيس إعـادة فـتح حـدودها
15 ــــــــغـــــــلــــــــقــــــــة مــــــــنـــــــذ  ا
آذار/مارس.في روسـيا أفادت
تـقـديـرات نـشـرت اخلـمـيس أن
إجــــمـــالي الـــنــــاجت الـــداخـــلي
سيسجل انـكماشا نسبته 9,5
ــئــة في الـــربع الــثــاني من بــا
الــــعــــام. وســـجــــلت  317ألف

إصــــــابــــــة و 3099وفـــــــاة في
روســـــيــــــا حــــــسب الــــــرقـــــام
الرسمـية.من جهة أخرى ردت
الـصـ حـيث ظـهـر الـفـيـروس
الـذي أودى بـحـيـاة نـحو 330
ألف شـــــــخص فـي الــــــعـــــــالم
مجددا على انتقادات الواليات
ـتحدة التي تـتهمهـا بالتأخر ا
في الــــــتـــــحــــــرك في بــــــدايـــــة
الــوبـــاء.وقــال رئــيس الــوزراء
الـــصــــيــــني لي كـه تـــشــــيـــانغ
اجلـــمــعــة أن الــصـــ حــقــقت
"جنـاحـا استـراتـيـجـيـا كـبـيرا"
رض.وفي فـي معـركتـها ضـد ا
خــــطــــابه فـي بــــدايــــة الـــدورة
ـان الـصـيـني الـسـنـويـة لـلـبـر
أشـار لي في الوقت نـفسه إلى
ــهـــمــة الـــهــائـــلـــة" الــتي أن "ا
يــــتـــوجـب إجنـــازهــــا اآلن هي
مـواجـهــة انـعــكـاســات الـوبـاء

على االقتصاد الصيني.
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ــــــتـــــحـــــدة - اف ب: { اال ا
ـتـحـدة حـذرت مـنـظــمـة األ ا
لــلــطــفــولــة (يــونــيــسف) امس
األربــــعــــاء من أن مــــكــــافــــحـــة
ـستـجد قد فـايروس  كـورونا ا
تــكــون لــهــا آثـار مــدمــرة غــيـر
مـبـاشـرة في الـبـلـدان الـفـقـيـرة
مــــثل وفـــاة ســــتــــة آالف طـــفل
يـــومــيـــا في األشـــهــر الـــســتــة
ـــقــبــلـــة داعــيــة إلـى اتــخــاذ ا
إجراءات عـاجـلة.ووفـقـا ألسوأ
ثـالثة سـينـاريـوهات وردت في
دراسـة أجـرتـهــا جـامـعـة جـون
ــوت مـا ـكن أن  هــوبـكــنــز 
يـــصل إلى  1,2مـــلــيـــون طــفل
دون سن اخلـــامــســـة في 118
دولة خالل سـتـة أشهـر بـسبب
إعــاقــة الــتــغــطــيــة الــصــحــيـة
كافحة وباء بذولة  باجلهود ا
كــــوفــــيــــد- 19حــــسـب بــــيـــان
لــلــمــنــظــمــة.وســتــضــاف هـذه
الـوفـيات إلى  2,5مـليـون طفل
وتون في هذه الفئة العمرية 
أساسا كل سـتة أشهر في هذه

البلدان.
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وخالل الــفــتـــرة نــفــســهــا قــد
يصل عدد وفيات احلوامل إلى
 56ألــــــفــــــا و 700بــــــســـــــبب
انـخفـاض الرعـاية قـبل الوالدة
وبــعـدهـا بــاإلضـافـة إلى 144
ألــفــا يــتــوفــ حــالــيــا.وقــالت
مديرة اليونيسف هنرييتا فور
إن الــتــقــريــر ســـيــقــضي عــلى
"عــقـود من الـتـقـدم الـذي أحـرز
في احلــد من وفــيــات األطــفـال

واألمـهـات". وأضـافت في بـيان
"يــــــجـب أال نــــــدع األمــــــهــــــات
واألطـفـال أن يـكـونـوا ضـحـايـا
ـكافـحـة لفـايروس " إضـافيـ 
الــذي أودى بــحــيــاة  290ألف
شـــــــخـص في الـــــــعـــــــالـم.وفي
البلدان الـتي تعاني من أنظمة
صــحــيـة ســيــئـة يــعــطل وبـاء
كـــوفـــيــد- 19سالسـل تـــوريــد
األدويــــة والــــغــــذاء ويــــفـــرض
ـوارد الـبـشـرية ضـغـطـا عـلى ا
ـالـيـة وفقـا لـدراسـة نـشرت وا
في مجـلـة "ذي النسـيت غـلوبل
هــــيـــلـث".كـــمــــا أن اإلجـــراءات
ــكـــافــحــة انــتــشــار ــتــخــذة  ا
الـفـايروس  مـن إغالق وحـظر
جتـــوال إضــافـــة إلى الــقـــيــود
فـروضـة على احلـركـة وقلق ا
السكان تقلل من عدد الزيارات
ـــــراكـــــز الــــــصـــــحـــــيـــــة إلـى ا
واإلجـــــــراءات الـــــــطـــــــبـــــــيــــــة
احلـيـويـة.ولــفـتت الـيـونـيـسف
إلـى أنه بـــحـــلــــول مـــنـــتـــصف
ـكنـا تلـقيح نيـسـان  لم يكن 
أكـثر من  117مـلـيـون طفل في
 37دولــــة ضـــد احلـــصـــبـــة إذ
تــــوقــــفت احلــــمـالت بــــســــبب
الوباء.وستكـون منطقة جنوب
ـنــطـقــة األكـثــر تـأثـرا آسـيــا ا
تليها إفريقيا جنوب الصحراء
وأمـــــــريك ا اجلـــــــنـــــــوبـــــــيــــــة
وبنـغالديش والهنـد والبرازيل
وجــــمــــهــــوريــــة الــــكــــونــــغــــو

وقراطية وإثيوبيا. الد
الـى ذلك كـــــشــــفـت بــــيـــــانــــات
نشرتها جامعة "جون هوبكنز"

األمـريـكـيـة أن مـوريـتـانـيا هي
البـلد الـعربي الـوحيـد الذي لم
تسـجل فيه إصابـات بفايروس
كــورونـا خـالل شـهــر نـيــسـان
إلى جــانب عــدد قــلـيل من دول
الـعـالم.  وسـجـلت مـوريـتـانـيـا
حـــتـى اآلن ثـــمـــاني إصـــابـــات
بـكـورونا تـمـاثـلت سـتـة مـنـها
لـلشـفـاء وتوفي مـصـاب واحد
فــيــمــا تــخــضع آخــر حــالـة 
تـسـجـيـلهـا لـلـمـراقبـة الـطـبـية
واطنـة موريتـانيـة تقيم وهـي 
بــالــعـاصــمــة نــواكــشـوط و
الــكـــشف عــنـــهــا في الـ 29من
ـــاضي. وحـــسب شـــهـــر آذار ا
"جــــون هـــــوبـــــكـــــنــــز" بـــــاتت
موريتانيا الدولة العربية التي
ســجل فــيـــهــا الــعــدد األقل من
إصابـات بالفـايروس  بدالً من
جــــزر الــــقــــمــــر الـــــتي ســــبق
وصــنــفـتــهــا اجلــامـعــة الــبــلـد
الـعـربي األقل بـعـدد اإلصـابات
وذلك بــعـــد تـــســجـــيــلـــهــا 10
إصــــابـــات في أبـــريـل لـــيـــبـــلغ
إجمـالي اإلصابات حـتى اليوم
 11حــالـة مـن ضـمــنـهــا حـالـة
وفــاة. وأظــهــرت اجلــامــعـة أن
جـــمـــيع الـــبــلـــدان الـــعــربـــيــة
بـاستـثنـاء موريـتانـيا سـجلت
إصــابــات بــالــفـايــروس  خالل
شهر نـيسان لكن وضع الدول
الـعربيـة يتفاوت حـيث تصنف
دول مــنــطـقــة اخلــلـيج كــأكــثـر
الـــدول الـــعـــربـــيـــة تــســـجـــيال
ـقــارنـة مع دول لإلصـابــات بـا
ـغــرب الـعــربي وغـيــرهـا من ا

البلـدان العربية. وبـلغت نسبة
اإلصــابـات في الـدول الـعـربـيـة
نـحو  %2من الـعـدد اإلجـمالي
فـي الــعـــالم فـــيـــمـــا بــلـغ عــدد
نـطـقـة العـربـية الـوفـيـات في ا
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حـــذرت مــــنـــظـــمــــة الـــصـــحـــة
يـة اليوم الثالثاء من أن العا
كـورونـا تـصــنف كـفـايـروسـات
"مــحـيـرة لــلـغـايــة" مـؤكـدة أنه

"من الــصــعب إنـتــاج لـقــاحـات
ـتحـدثة مضـادة لـها". وقـالت ا
ــــنـــظـــمـــة مـــارغـــريت بـــاسم ا
هـاريس في مـؤتـمر افـتراضي:
"لـديـنـا بـعض الـعالجـات الـتي
بـكرة ـراحل ا يـبدو وهي في ا
جـدا أنـهـا حتـد من خـطورة أو
ـرض لـكن لـيس لـديـنـا طـول ا
ــكــنه أن يــقــضي عــلى شيء 
الـــــفـــــايــــــروس  أو يـــــوقـــــفه".
نـظمة وأوضحـت هاريس أن ا

ـزيد بشأن تـركز على "مـعرفة ا
 4أو  5من أبــرز ســبل الــعالج
الــواعـدة".  وأضــافت: "تــظــهـر
ـا كـانت إيـجـابـيـة بـيـانـات ر
لـكنـنـا بـحـاجـة ألن نـرى مـزيدًا
من الـبيـانـات حتى نـكـون على
ئة ونحن نقول إنَّ يق مئة با
هـــذا الـــعالج أفــــضل من ذلك".
ـتــحــدثـة أن "تــفـشي وبـيــنت ا
مــرض فــايــروس  كــورونــا في

إفريقيا في تصاعد".

Ê«d¹eŠ lKD  ‚œUMH «Ë w¼UI*«Ë błU *« `²  bOFð f½uð
{ تــــــــــونـس- اف ب:  قــــــــــررت
السـلطـات التونـسيـة إعادة فتح
ــســاجــد وكل أمــاكن الــعــبـادة ا
طـاعم والفنادق في قاهي وا وا
الـرابع من حـزيـران/يونـيـو بـعد
أكـــثـــر من شـــهـــرين من اإلغالق
بـــــســـــبب فـــــيـــــروس كـــــورونــــا
ـشـاريع ـسـتـجـد.وقـال وزراء ا ا
الـــــكــــبــــرى لــــبــــنـى اجلــــريــــبي
ــشــيــشي والــداخــلــيــة هــشــام ا
والـشؤون الـديـنيـة أحـمد عـظوم
خالل مـؤتـمـر صـحـافـي مـشـترك
ـكـن تـغـيـيـره إن هــذا الـتـاريخ 
إذا عاود الـفيـروس انتـشاره في
تـونس.وســيـعــاد فـتح الــفـنـادق
ـــغـــلـــقـــة مـــنــذ 22 ـــطـــاعم ا وا

ئة آذار/مارس بـنسبـة خمسـ با
من طــاقــتـهــا االســتـيــعـابــيــة.ويـتم
وضـع الـــلــمـــســـات األخـــيــرة عـــلى
بــروتـــوكـــول صــحـي ســيـــتـــمــضن
تـــفــاصـــيل تـــدابـــيــر الـــوقـــايــة في
ــؤسـســات الــســيـاحــيــة.وأضـاف ا
ــــــقـــــرر رفـع كل الــــــوزراء أنـه من ا
تــدابـيــر احلـجـر في  14حـزيـران/
داعـــــ مــــجـــــددا إلى االمـــــتــــثــــال
إلجـــراءات الــنـــظـــافـــة والــتـــبـــاعــد
االجتماعي ووضع األقنعة.وال تزال
الـتـنـقالت بـ الـواليـات مـحـظورة
وسيتم تعزيـز احلواجز األمنية في
ناسبة عيد الفطر نهاية األسبوع 
الــذي تـــكــثـــر خالله الـــتــجـــمــعــات
دارس مـغلـقة الـعائـليـة.وسـتبـقى ا

حــتى أيــلــول/ســبــتــمــبــر. وحــدهـا
فـصــول الــتــحــضــيــر المــتــحــانـات
البـكـالـوريـا سـتُـسـتـأنف في نـهـاية
ـدة شـهـر. كــمـا سـتـتم أيـار/مـايــو 
إعادة فتح دور احلضـانة في نهاية
أيار/مايو.ومـنذ بداية آذار/مارس
سُجـلت رسمـيا نـحو  1045إصابة
ـسـتجـد بـينـها بـفـيروس كـورونا ا
 47وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ
في األيــام األخـيـرة بـعـد اإلجـراءات
الــــصـــــارمــــة الـــــتي اتــــخـــــذتــــهــــا
الــســـلــطــات.وقـــال رئــيس الــوزراء
اليـاس الفخـفاخ مسـاء االربعاء في
خــطـاب مــتـلــفـز "لم نــضــيع الـوقت
واتـخـذنـا قـرارات صـعـبـة وجـريـئـة
وخالقــــة في بـــعـض االحـــيـــان".من

جــهـــة أخــرى قـــال الـــفــخـــفــاخ إن
احلكومة تعمل على "تعديل موازنة
الـــــدولـــــة لـــــعـــــام  "2020و"وضع
برنامج لإلنعاش االقتصادي سيتم
ـه جملـــلـس الــــنـــواب" قــــبل تــــقـــد
ـقبل.وأوضح أن حـزيـران/يونـيـو ا
"بـــرنــامج اإلنـــعــاش االقـــتــصــادي"
ينص خصوصا على "التقليص من
الـــبــيـــروقـــراطــيـــة والــتـــعـــطــيالت
اإلداريـــة" و"مــــقـــاومـــة الــــبـــطـــالـــة
والــتــشـغــيل الــهش وحـلّ مـشــاكل
ـشـاريع عـالــقـة حـالت دون إجنـاز ا
الكبرى وعودة الـنشاط في احلقول
الـبـترولـية والـفـوسفـات ومـكافـحة
الـــفــســـاد والـــقــطـع مع اإلفالت من

العقاب".

فـجـأة إختـفى سايـلـو النـجف وتوارى عن األبـصـار٠٠٠يالـلهـول .. باألمس
شـاهدتُ السايلو األفقي عندما مررتُ على مسافة بعيدة منه٠٠٠٠ إنه بناءُ
شـاهق يترائى للناظـر من بعيد وهو يضم في داخـل مخازنه الضخمة آالف
األطـنـان من احلـبوب هي ثـمـرة جـهد الـفالح الـعـراقي الـبائس الـتي أنـهـكته

وزادت من بؤسه حكومات األسالم السياسي الفاسدة٠٠٠٠٠
َمنْ هو الفاعل??

إنـها الـطيـور( احلمـام والفـخاتي والـعصـافيـر )  إنهـا منْ إلتـهمـت السـايلو
عقول أن الطيور هذه وأزالـته عن الوجود ٠٠٠٠ ياألله!! معقولة!!! هل من ا
سؤول الـكائنات الوديعة تلتهم سايلو٠٠٠ صدق أو ال تصدق ٠٠٠ أحد ا
ــعــودين شــنـو عــلــيــمن هــاي الــضــجــة تــصــرخـون في الــســايــلــو قــال ( 
وتـصيحون أكو حمام ياكل سايلو ٠٠٠ هنه شكم طن حنطة أكلهن احلمام
وأبـوك الله يـرحـمة ٠٠هـاي شبـيكم ٠٠لـيش متـصدكـون بالـلي يكـذب علـيكم
٠٠٠هـنه كلـهن ٧٥٠ طن قحط أكـلهن احلـمام٠٠٠ هـيه بس علـينه بـاقية٠٠٠
أشـو احلـكـومـة أكلـتـكم من هـالـفج وهـالـفج وإنـتو سـاكـتـ ٠٠ كـعـدتكم عل
حـديدة وإنتـو ساكت ٠٠٠ ومن إنـتفضوا شـباب تشرين صـاحت احلكومة
هـذولـة جـوكـريـة عمالء اخلـارج  مـدفـوع إلـهم ثـمن من اخلـارج ٠٠٠ أشو
سـكـتوا ومـاسـاندتـوا الشـبـاب ٠٠٠والله لـو الـشعب مـسـاندهم كـان أحزاب
األسالم الــسـيـاسي ضـيــعـوا مـشـرادهم ٠٠٠ وإســتـمـر مـســؤول الـسـايـلـو
يـصرخ ويكول ليش اليـكذب عليكم متصـدكون بيه٠٠٠ احلمام هو اللي أكل

احلنطة ٠)
هـذه الـكـذبـة الـلـعيـنـة ذكـرتـني بـكـذبـة غـضـبان الـبـريـئـة ٠٠٠ وهـاي الـقـصة

تفضلوا إسمعوها( مثل ماكان يقول ابن الرافدين)٠
طـبعاً غضبان كان عنـده فرن معجنات بسيط في بدايـة السبعينيات يقع في
تفرع من سوق القصاب بأجتاه شارع زين العابدين في الـسوق الضيق ا
الـنـجف مـقـابل كـبـاب احلـويـشي وكان رجـالً بسـيـطـاً في مـنـتـصف الـعـقد
اخلـامس من الـعمـر إعـتاد في فـترة إسـتـراحة الـعامـلـ معه أن يـروي لهم
حـكـايـة عن بـطـوالته عـنـدمـا كـان عـامالً في مـشـروع مـاء الـنـجف فـي بـداية
الـســتـيـنـيـات قـبل أن يــتـقـاعـد ألسـبـاب صـحــيـة ويـفـتح هـذا الـفـرن٠٠ روى

غضبان٠٠٠٠
ـاء عن ــشـروع وفي أحــد األيــام إنـقــطع ا ( قــال عـنــدمــا كـنتُ عــامالً في ا
اء من محطـة التصفية الـنجف نهائيـاً  وكما تعلمـون فأن النجف يتـغذى با
الـواقـعة عـلى شط الـكـوفة وهـنـاك إنبـوب ضـخم قطـره أكـثر من نـصف مـتر
ـاء الـكـبـيرة في مـديـنـة الـنجف ٠٠٠ ـاء من احملـطـة إلى خـزانات ا يـوصل ا
يـسـتـمـر غـضــبـان في روايـة احلـكـايـة يـقـول بـقـيـنـا يـومـ نـبـحث عن سـبب
اء دون جـدوى( والنـاس هلـكهـا العـطش بالـنجف ) إلى أن عـثرنا إنـقطـاع ا
مـتدة ب الكوفة والنجف( يومها كانت عـلى بقعة ماء كبيرة في الصحراء ا
هــذه الـصـحـراء غـيــر مـسـكـونـة والــذي يـسـافـر من الـنــجف إلى الـكـوفـة أو
أهـولـة ) يـقول بـالـعـكس عـليـه أن يقـطع مـسـافة 10كـم من الصـحـراء غـيـر ا
فـأسـتبـشـرنـا خيـراً إنـنا قـد وجـدنا الـسـبب  وبـعد أن حـفـرنا ووصـلـنا إلى
اء فـقررنا قطع الـبوري الرئـيسي شاهدنـا فيه شقـوق كبيـرة ينضح منـها ا
ـتــضـرر ثم إضـافــة قـطـعـة جــديـدة وإعـادة حلــمـهـا ولـكن الــبـوري وإزالـة ا
ـفاجـأة التي أذهلـتنـا عند قـطعـنا للـبوري هـو إننا وجـدنا سمـكة كـبيرة من ا
اء عن النجف  نـوع ( البز) قد سدت البوري بالكامل وهي سبب إنقطاع ا
يـقول محـدثي وكان وقتـذاك أحد العامـل في الفـرن صحنـا بصوت واحد(
الــلـهم صـلي عــلى مـحـمــد وآل مـحـمـد ) هــاي شـنـو من سـمــجـة إسـتـادي
رحوم غضبان قائالً أخذنا السمكة ووزناها وكانت 22كغم وبعد وإسـتمر ا
شـويهـا وجلـوسنـا ألكلهـا لم نكـمل حتى ذيـلهـا ونحن عـدد كبـير من الـعمال
وجودة فـيها ٠٠٠ يقـول محدثي( صحـنا ثانية لـضخامتـها وكثرة الـدهون ا
فـأجاب الـلـهم صـلي على مـحـمد والـي محـمـد ٠٠٠٠ هاي شـنـو إستـادي) 
غـضبـان آني أدري متصـدكون لـكن شسوي أذا مـاأجذب أموت)٠٠٠٠ إلى
هـنـا إنـتهت حـكـاية غـضـبـان ٠٠٠ رباط الـسـالفـة ٠٠٠ بـعـد سرقـة أكـثر من
سؤول بأن 700طن حنطة من سايلو النجف وإفتضاح إمرها كان تبرير ا
وإنـبرى أحدهم بالقول ( الـطيور قد أكلت هـذه الكمية أو هي الـتي سرقتها 
ـوضـوع البـسـيط روحـوا حـاسـبـوا احلـكـومة قـبل مـاحتـاسـبـونه عـلى هـذا ا
الــذي صـار 17 ســنــة تـســرقـنــا وكــعـدتــنه عل احلــديـدة

وبعدين تعالوا علينة )٠٠ وشعارهم:
أذا كان ربُ البيت بالدفِ ناقراً
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

٠٠٠٠٠ واآلن يـــــجب ذبـح كل الـــــطـــــيــــور كـي نــــرى
السايلو من جديد

سيدة ثالثينية ترتدي كمامة بعد والدتها
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أحـتـفـلت مـنـذ أيـام الـفـنـانـة الـبـحـريـنـية
الشابة حال الترك بعيد ميالدها الـ 18
وسط أهــلـهــا بـحــفل صـغــيـر.و بــعـدهـا
بـــأيـــام شـــاركت صـــورة لـــســيـــارة من
مــاركـة مــيـني كــوبـر وعــلـقت عــلـيــهـا بـ
(أحلى هـديـة من تـيتـا و عمـتي سـيارة
حلوة.. مبروكة عـليّ.. الله يخليكم لي..
ـنـاسـبـة عـيـد مـيالدي و هـديـة وهـذي 
جنــاحي و تــخـرجي و احلــمــدلـلـه عـلى
النِـعم.. احـبـكم).وتقـيم حال مع جـدتـها

برفقة أشقائها.

و ?الـــراحل من مـــوالـــيـــد عـــام 1939
دينة الناصرية ناحية النصر التابعة 
 عـمل مـعـلـماً لـلـمـوسـيـقى في مدارس
وسيقية ?الناصرية وترأس فرقتها ا
ودخل اإلذاعــة الـعــراقــيـة مــلــحــنـاً في
ـاضي وقدم نـهايـة ستـينـيات الـقرن ا
ـعــظم الـفــنـانــ الـعــراقـيـ أحلـانــا 

ومـنــهم: يـاس خــضـر وحــسـ نــعـمـة
ومائدة نـزهت وسعدون جـابر وفاضل
عـواد وكــمـال مــحــمـد والــفـنــانـة وردة
اجلـزائريـة.وحلّن الـقـرغولي نـصـوصاً
لــشـعــراء عـراقــيــ كـبــار مــثل مـظــفـر
الـــنـــواب وزهـــيـــر الــدجـــيـــلي وكـــاظم
الــركـابـي وزامل ســعـيــد فــتــاح وعــبـد
الـرزاق عــبـد الــواحـد.ويــصف الـنــقـاد
ـوسـيـقـيـون أحلـان الـقـرغـولي بـأنـها ا
(خــالـــدة وتــمــثـل وجــهــاً مـــشــرقــاً في
و قـدم الــتـاريخ الـغـنـائـي لـهـذا الـبـلـد)
ــطــربـ ــئـات مـن االحلـان لــكــبــار ا ا
العراقي والعـرب  والتي تمثل  حقبة
مهمة في التـاريخ الغنائي في العراق
ومن أشــهـرهــا  حــاســبــيــنك  كـذاب 
تـكـبـر فرحـتي  أتـنه أتـنه  الـبـنـفسج
حــنــيـت الك بــاحلــلـم  وداعــاً يــاحــزن
تـــايــبـــ وعــشــرات عــزاز  راجــعـــ 

الروائع  .
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ـرشـح ألداء دور الـبـطـولة في مـثل الـسـوري يـعد أبـرز ا ا
ـسلـسل الـشـامي الذي كـتـبه أسـامة كـوكش وإخـراج رشا ا
شربتـجي والتي تعـود إلى الدراما الـسورية بـعد غياب ثالث

سنوات.
ÍË«bN*« ¡U Ë

التـدريسـية الـعراقـية تـلـقت تعـازي االوساط اجلـامعـية لـوفاة
زوجها سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

عـنون قـيم في مـصر يـشـارك ببـحـثه ا ـي العـراقي ا االكاد
(دور احلـكومـة العـراقـية واالعالم الـعراقي في مـعاجلـة أزمة
ـركـز لـنـدن ــؤتـمـر الـدولي الـتــاسع   جــائـحـة كـورونـا) في ا
عـنون (تـداعيات كـوفيد 19) الذي لـلبـحوث واالستـشارات ا
قبل. يقام افتراضيا في لندن للمدة من 6 الى 8 حزيران ا

ÕöH « bL×  XIKÞ

ديريـة اطلقت مهـرجاناً أدبياً مدير ثقـافة احلسكـة اعلن ان ا
الـكــتـرونــيـاً يـضم عــدداً من الـشــعـراء واألدبـاء من مــخـتـلف
احملافظات تـبث فعالياته على صـفحات التواصل االجتماعي

دة اسبوع.
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عضو مـجلس علمـاء العراق - فرع الـكرخ حتدث و االستاذ
في كلـيـة العـلوم االسـالميـة عبـدالـهادي مـحـمود الـزيدي في
ندوة حواريـة نظمها اجملـلس الكترونـيا عن (مقومات االعالم

االسالمي).

 W×Oý öŠ
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صـري  طمـأن محبـيه أن حالته الـصحـية جيـدة بعد ـمثل ا ا
الوعـكة الـتي تعـرض لهـا اثنـاء مقـابلـة أجراهـا مباشـرة على
الـهـواء وقــال أنه كـان يـعــاني من إجـهــاد فـقط من تــصـويـر

مسلسل (الفتوة) بالتزامن مع الصيام و اجلو احلار.
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لحن اضي ا استذكرفـنانون السـبت ا
اذ في مـثل الــراحل طــالب الـقــرغـولـي 

وافق ا ذلك الـيـوم قـبل سـبع سـنـوات 
الــســادس عــشـر مـن ايـار  2013غـيب
ــوت الـــقــرغــولـي بــعــد مـــعــانــاة من ا

الـسـكـري الـذي تـسـبـب بـازمـات قـلـبـية
ادخـلته مـسـتشـفى احلـس الـتـعلـيمي
ديـنة النـاصريـة في محافـظة ذي قار

وقــبــلــهـا تــعــرض الى بــتــر ســاقه في
ــــرض شــــارك الــــســــويـــــد. وبــــرغـم ا
الــقـرغــولي قـبل الــرحـيل فـي اكـثـر من
مهـرجان ومـحفل فـني واخرمـشاركاته
كانت بـافتـتاح بـغداد عاصـمة لـلثـقافة
العربـية.واشار في حـينه جنله شوقي
لـ ( الزمان ) ان (والدي كان في اواخر
ايـــامه يـــســتـــقــبـل ويــودع اصـــدقــاءه
وزمالءه وجـمـهـوره بـكل رحـابـة صـدر
بل ان روح الــفـكــاهـة والـدعــابـة كـانت
التفارقه ) مؤكدا ان ( احلان القرغولي
ـســتــويـ الــعــربي والــعـراقي عـلـى ا
ستبقى خالدة مثلما بقيت اعمال كبار
الــفن الــعــربي والــعــراقي خــالــدة الى

يومنا هذا).
ـــوســـيــــقي حـــسن مـن جـــهـــتـه اكـــد ا
ـقرب ان الـشـكـرجي صـديق الـراحل ا
علم (رحيل الصديق واالخ والفنان وا
طـالب الـقـرغـولي يـعـني ان عـمودا من
ــوسـيـقـى والـغـنــاء الـعـراقي اعـمـدة ا
هوى ليـلتحق بالـركب الكبـير من كبار
الـرواد  وبــرحـيــله تــنـطــوي صـفــحـة
وسـيقي ـشهـد ا مـهمـة من صفـحات ا
الــعـراقـي خـاصــة ان الـراحل يــعـد من
لحن ليس في العراق فحسب كبار ا

ستوى العربي ) . بل على ا
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مـجـابـهـة فـايـروس كـورونـا الوبـائي
ولـــــــــكـن بــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة الـــــــــفن
الـتـشكـيـلي).واقـامت الـدائـرة سـابـقاً
اربعة معارض فنية بشكل الكترونياً
وذلك للـتواصل مع جمـهورهـا الفني
ومــتــذوقي الــفن الــتــشــكــيــلي داخل

وخارج العراق.

الفجر:03:25
الظهر:12:06
غرب:07:02 ا
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قــال رســول الــله صــلـى الــله عــلــيه وســلـم: (ان من احــبــكم الي

واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخالقا).

W¹u³½ Y¹œUŠ√

اإلفـــطـــار هـــو جـــمع أكـــبــر عـــدد من
سـلـم لـيس لتـقـاسم اخلبـز فقط ا
ـشاعر في ظل بل لتشـارك األفكار وا

غـــيـــاب الـــلـــقـــاءات
ـــــــبـــــــاشــــــــرة في ا
ــــــــســــــــاجــــــــد أو ا
ومـــــنـــــذ ـــــنـــــازل) ا
إطـالقـــــهــــــا دعـــــوة
(إفــــطــــار أونالين)
تلقت فاطـمة طلبات
إضــافــة كــبـيــرة من
بــــيـــــنــــهـــــا بــــعض
ـــســـلـــمــ الـــذين ا
كـــانـــوا يـــشـــعــرون
بالعـزلة في رمضان

{ مــيـنــيــســوتـا  –وكـاالت -
أطـلـقت جــائـحـة كـورونـا
مــبــادرات عــدة بـســبب
ـــنــزلي قـــيــود الـــعــزل ا
الـتي تـزامــنت مع شـهـر
رمضـان الذي اعـتادوا فيه
عـــلى الــتـــواصل والـــتــجـــمع عــلى
ــوائــد الــعــامــرة ومــنــهــا مــبـادرة ا
فــاطـمــة عـثــمـان من مــيـنــيـابــولـيس
بـواليـة مـيـنـيـسـوتـا االمـريـكـية الـتي
اطـــلــــقت فــــكـــرة (إفــــطــــار أونالين)
ــسـلـمـة عـلى لـتـشــجـيع اجلـالـيـات ا
ــشــاركــة في إفـطــار جــمــاعي عــبـر ا
تقـنـية (زووم)عـلى اإلنـترنـت.وتشـير
فاطمة إلى أنّ (هناك هدفًا واحدًا من

بـغض الـنـظـر عن اجلـائـحـة. وأكـدت
فاطـمة(أنهـا تريـد استمـرار التـجربة

حتى بعد رمضان).
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تـصـاب بـبـعض األمـراض الـقـلــبـيـة بـسـبب الـتـدخـ
فحاول أن تمتنع فورًا عنه .
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ـنصب أو حتـصل عـلى ترقـية ـمـكن أن تتـرشح  من ا
قبلة. الفترة ا

Ê«eO*«

أحيانًـا ال تستـطيع السـيطرة على انـفعاالتك وال حتب
أن يأمرك أحد.رقم احلظ.9
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حتــصل عــلى تــرقـيــة قــريــبـة بــســبب مــا حــقـقــته من
اجنازات على الصعيد العمل.
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ال تخـجل من الـتـعـبيـر عن مـشـاعرك لـشـريك حـياتك
وحتب دائمًا أن تشعر باهتمامه.
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ال تــتــعــامل مع الــشــريك بــعـصــبــيــة حــتى ال تــنـشب
مشاكل بينكما كن أكثر هدوءً .
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تــبــتـعــد عن األكالت الــضــارة وحتــاول دائـمًــا إتــبـاع
رقم احلظ.9 نظامًا صحيًا
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عـدة لذا تزور الطبيب فى تعانى مـن بعض مشاكل ا
كنة. أقرب فرصة 

Íb'«

شاكل حتتاج أحـيانًا إلى االبتعاد عن الضغوطات وا
التى تسبب لك القلق والتوتر.
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ـشـاكل تـعــيش فـتـرة غــيـر مـســتـقـرة بــسـبب بــعض ا
. األسرية يوم السعد االثن

Ë«b «

تــعــيش حــيــاة عــاطــفــيـة جــيــدة وخــالــيــة من الــتــوتـر
رقم احلظ.3 شاكل وا
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حــاول أن تــكـون أكــثــر عـقـالنـيــة وتــعـامـل مع األمـور
بحكمة وعقل.رقم احلظ.5
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ناسب الكلمات لها مكانها ا
داخل الشـكل اعـد تـرتيـبـها

فقودة: واكتشف الكلمة ا
©WOÐ—Ë√ WL UŽ®

سياقة  –حوران  –مهند –
سـراب  –زلـفى  –مـاديـة –
أم  –بابل  –مهر  –باسكال

 –أمية  –ري  –دريد.

واقع احلـضارية ألـتي سكن فـيها األنـبياء والـرسل أو ظهـروا بها لـنشر نـاطق وا أهم ا
دعوتـهم الوحـدانيـة   تتـحدد في آسـيا وجـزء من افريـقيـا وعلى اخلـصوص فـي منـطقة
ناطق بشيء من االختصار كي تكن الـشرق األوسط والوطن العربي . وسنتناول هـذه ا

ناطق : اسهل على القار واهم تلك ا
بالد الشام والعراق وإيران ومصر واجلزيرة العربية  .

قال عن العراق. قال األول عن بالد الشام  وسيكون حديثنا في هذا ا وحتدثنا في ا
ثانيا- العراق

يـطـلق عـلـيه بالد مـابـ الـنهـرين بـصـفـة عـامـة على كـل اإلقلـيم الـواقع بـ نـهـري دجـلة
والفـرات  واألرض احملـيـطـة بـالنـهـرين وبـ بـغـداد احلـاليـة واخلـلـيج الـعـربي  تـسمى

أرض بابل تمييزا لها عن اإلقليم السابق  .
والـعـراق كــلـمـة تـعـني الـسـواد أو الـسـهل أو الــبالد الـسـفـلى ورأى آخـرون انـهـا تـعـني
اجلـرف أو الـسـاحل. وأطـلق الـعـرب عـلـى اجلـنـوب من الـعـراق الـسـواد أو الـعـراق أمـا

الشمال فاسمه اجلزيرة.
:  أريقا. وورد اسم العراق ألول مرة خالل القرن 12 ق.م كما نطق في العهد القد

-  اشـور نـاصـربـال الـثـاني في884 ق.م حـيث ركـز في سـيـاسـة الـفـتح   وأطـلق عـلـيه
إسم(الهائل) خللو وسائله من أي رأفة.

- سنحاريب 705-681 ق.م
فقد حارب بابل وحاصرها فدمرها   وقتل في مؤامرة  .

ـلك اشـور بـني بعل - الطـوفـان   جـاء ذكره في الـتـراث الـقد لـلـعراق اذ ان مـكـتـبة ا
احتوت على 30 الف لـوح ومن بينها 12 لـوح محطم حتوي قصة جلجامش ألتي تتناول

أحداث العصر السومري والطوفان  .
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برز فـيـها تـعـدد االلهـة بـحيث كـان لـكل فـرد الهه اخلـاص به . ولـكل ظاهـرة طـبيـعـية إله
ولكل منطقة إله ولذا لم يعرفوا التوحيد.

وهـناك فـوارق جغـرافـية بـ مـصر والـعراق   إذ ان الـظـروف في العـراق كـانت أقسى
من مصـر  . وتنعـكس في طبيـعة العـبوس ألتي تالزم أهلـها ونظـرتهم للـدنيا أشـد قتاما

كما ان اهل الرافدين تشاءموا من العدد 13 .
- ويذكر فيها ثالثة عصور منذ القدم  .

- الــســومــريــون :  في اجلــنــوب في أوائـل الــقــرن ٣٠ق.م واصــلــهم من افــغــانــســتــان
وبلوخستان وفدوا عن طريق عيالم  .

ـلكـة حمـورابي وقد ظـهروا مـنذ 900-2100 -دولة آشـور  : في الـشمـال بعـد إنهـيار 
ق.م

وأعـظم ملـوكـهم شلـمنـصر األول 1266-1243 ق.م انـشأ عـاصمـة جديـدة هي  : مديـنة
ـرود احلالـية  أمـا سرجون الـثاني فـقد اتـخذ نـينوى عـاصمـة له فيـما ب 721- كالح 

705  ق.م
- الدولة الكاشية : 1750-1170 ق.م

كونـوا دولة بابل الثـالثة في اجلنـوب على اخلليج الـعربي وحكمـوها ستة قـرون وتمكنوا
من تأسيس هذه الدولة من شمال العراق إلى جنوبها  .

- امبراطورية كلدان 625-539 ق.م
ظـهـر فـيــهـا بـخـتـنــصـر الـثـاني 605-562 ق.م الــذي حـارب بـيت

قدس  . ا
ـعتـقـدات "ألسـيد حـس ـصدر  : أضـواء على الـديـانات وا { ا

الصدر "اجمللد السابع
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ـاضي من تـصـويـر أخـر ـصـريـة انـتـهت الـثالثـاء ا ـمـثـلـة ا ا
مشـاهـدها في مـسـلسل (خـيـانة عـهـد) الذي يـعـرض ضمن

دراما رمضان وجتسد فيه شخصية (دكتورة فرح).

ـــصـــرف رئــــيس مــــجـــلـس ادارة ا
الــعــراقي لــلــتــجـارة اهــدى بــطــاقـة
تــهــنــئـــة الى صــحــيـــفــة (الــزمــان)
بارك مـتمنيا ناسـبة عيد الفـطر ا
ـوفقـية لـلجيش الـصحـة للـجميع وا
ــا يـقــدمـوه فـي مـواجــهـة االبــيض 

فايروس كورونا.

(رب ال تــذر عـــلى االرض من الـــكــافـــرين ديـــاراً انك ان تــذرهم
ن يضـلـوا عـبـادك وال يـلدوا إال كـفـاراً. رب اغـفـر لي ولـوالدي و
ؤمنات وال تزد الظا إال تبارا). دخل بيتي مؤمناً وللمؤمن وا
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سيف الـفارس أحلان سـيف نبيل
وتــوزيع حـــســ ســـامح. الى ذلك
يـحـيي الـفـنـان تـامـر حـسنـي حفال
الــكـتــرونـيــا مـســاء اول ايـام عــيـد
الـفــطـر ونـشــر احلـســاب الـرسـمي
ـوقع تويـتر فـيديو لقـناة (أون) 
تـرويــجي حلــفــلـة حــســني. وكـتب
حــســـاب الــقــنـــاة: (حــفل أول يــوم
العـيد لـلنـجم تامر حـسني الـساعة
10:00 مــســاءً عــلـى شــاشـة أون)
ـوقع مــصـراوي. وكـان آخـر وفــقـا 
أعـمال حـسني هـو فيـلم (الفـلوس)
من بــطــولـتـه إلى جــانب زيــنــــــــة
وخـــالــد الـــصـــاوي وعـــائـــشـــة بن
ـعطي أحـــــمد تـأليف مـحـمد عـبدا

اروق. وإخراج سعيد ا

مـا دريـت الـذي طـرحه عـبـر قـنـاته
الرسمـية على يوتـيوب من كلمات

عن (بـرومـو فـيـديو كـلـيب) أغـنـيته
اجلــــديــــدة (عــــلى فــــكــــرة) الــــتي
سيطرحها فـي أول أيام عيد الفطر
 وهي من ضـــمن أغـــاني ألـــبــومه
ـقرر ـوضـوع وا اجلـديـد إنـتـهى ا

. طرحه قريباً
وعـلّق نبـيل عـلى (الـبرومـو) الذي
نـشره عـبـر صفـحـته اخلاصـة على
أحـد مواقع الـتـواصل اإلجتـماعي
قائالً:  (كـليب عـلى فكره .. في اول
بـارك على قناتي ايام عيـد الفطر ا

الــــــرســــــمــــــيـه في
اليوتيوب).

وكـــــــان آخــــــر
أعــمـال نــبـيل
فــيـديــو كـلـيب
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طـرب العراقي سـيف نبيل كشف ا

تامر حسنيسيف نبيل

إطاللتها في برنامج تفاعلكم الذي
تــقــدّمه سـارة دنــدراوي اذ إنــقـطع

التيار الكهربائي.
وإعتذرت رحمة التي بدأت تضحك
عن إنقطـاع التيـار الكهـربائي لترد

دندراوي قائلة: 
(مـفـهـوم مـفـهـوم ويــنـقـطع بـعـدهـا

اإلتصال كليا)ً.
وعـــلّــقت دنـــدراوي عـــلى إنــقـــطــاع

اإلتصال قائلة: 
(احلمدالله ال كهرباء وال انترنت)!
وشــــــاركـت رحـــــمــــــة خـالل درامـــــا
رمـضان في بـطـولة مـسـلسل (أوالد
ـمـثـلـة الـلـبـنـانـية آدم) الى جـانـب ا
ــــمــــثــــلـــ مــــاغي بــــو غــــصـن وا
الـســوريـ مــكـســيم خـلــيل وقـيس
الــشـــيخ جنـــيب من كـــتـــابــة رامي
كـــوســـا وإخـــراج الـــلــيـث حـــجــو.
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أطـلـقت دائــرة الـفـنـون الـعـامـة امس
اجلـمعـة مـعرضـا مـشـتركـا لـلفـنـان
مـحـمـد الـكـنانـي وحتريـر عـلي حتت
عــنــوان (يــوتــيــوبــيــا الــوبــاء) عــلى
موقعها .وقال مدير عام الدائرة علي
عرض يتحدث عن كيفية عويد ان (ا
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دانييال رحمة
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ـمثـلة الـلبـنانـية دانـييال تـعرّضت ا
ــــــوقـف طــــــريـف خالل رحــــــمـــــــة 
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{ هاواي- وكاالت - رصدت عدسات
شاهيـر (البابارازي) النجم مصوري ا
ي بيـرس بروسـنان وزوجتـه كيلي العـا
سمـيث وهما يـستـمتـعان بوقـتهـما على
شاطئ الـبحـر في هاواي ونـشر موقع
الديلي مـيل صور بيـرس والذي جسد
دور جـيــمس بــونـد وهــو يـقــبل زوجـته
عــلـى الــشـــاطئ وذلك رغم الـــضــوابط
ـــفــروضـــة في ظلّ تـــفــشي فـــايــروس ا
كـــورونــا.وكــان بـــروســنـــان قــد خــطف
األضــواء مـؤخــراً وحتــديـداً مـع نـهــايـة
اضي مع إبـنيه باريس كانـون الثانـي ا
وديالن عـلى الـسـجـادة احلـمراء حلـفل
تـــوزيع جـــوائـــز الـــغـــولـــدن غــلـــوب في
نسختها الـ 77 والذي يقام في بيفرلي
ـتحدة هيلـز بكـاليفـورنيـا في الواليات ا
األمــريـــكــيــة.ولــعب بــروســنــان بــطــولــة
سلـسـلة جـيمـس بونـد خالل عدة أفالم

اضي. في نهاية تسعينيات القرن ا

 ∫…—U¹“

(الزمان) تزور
طالب القره

غولي قبل رحيله
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{ نيويورك. (أ ف ب) - يعتزم
مـــتــحف مـــتــروبــولـــيــتــان في
نيويورك إعادة فتح أبوابه في
مــنـــتــصف آب/أغـــســطس "أو
ا بـعد ذلك بـأسابـيع قلـيلة" ر
مع ســـاعــات عــمل مـــخــفــضــة
وبـــدون جـــوالت مـــصـــحـــوبــة
ـــرشـــديـن لـــلـــحــــفـــاظ عـــلى
الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي وفق مـا
ؤسسة الثالثاء. أعلنت هذه ا
ـتــروبـولــيــتـان الــذي أغـلق وا
مــنـذ  13آذار/مــارس هـو أول
ــديــنــة مــتــحف رئــيــسي في ا
يــعــلـن عن تــاريـخ إعــادة فــتح
أبوابه في ح لم يعلن حاكم
واليــة نـيــويـورك أنــدرو كـومـو
رسـميـا عن مـوعد نـهـائي لرفع
الـتـدابـيـر في الـواليـة.ويـخطط
تحف ألن تكون عـملية إعادة ا
افتتـاحه على أربع مراحل لكل
مـــنــطــقـــة من الــواليـــة األكــثــر
تـــضـــررا في الــــبالد من وبـــاء
كـــوفـــيـــد 19. وســـتــســـتـــأنف
رحـلة الـنشـاطات الـفـنيـة في ا

الرابعة واألخيرة. 
ــديـنـة نــيـويـورك ولم يـصـرح 
رحلة األولى من بعد بدخول ا
رفع تــدابــيـر اإلغالق.وإضــافـة
إلى اإلجــراءات الــســابــقــة لن
يـنـظم مــتـحف مـتـروبــولـيـتـان
كـــذلك مـــؤتـــمـــرات أو حـــفالت
مـوسـيـقـيـة حـتى نـهـايـة الـعام
2020 لتجنب التجمعات التي
تــؤدي إلى انـــتــشــار فــيــروس
كـــورونــــا.وســــتــــكــــون إعـــادة
ــثـــابــة االنــطالق االفــتـــتــاح 
ـــعـــرض "مـــيك ذي الـــرســـمي 
ـتروبولـيتان) ميت" (صـناعة ا

الذي يحتفل بالذكرى السنوية
الـ  150لـلــمـتـحف والـذي كـان
ـــقـــرر افـــتـــتـــاحه في 30 من ا
ـتحف آذار/مـارس.كمـا أعـلن ا
الثالثاء إلـغاء حفلتـه السنوية
في نــيــويـورك الــتـي كـانـت قـد

أجلت.
عــلى صـعـيـد آخــر  فـتح مـوقع
أكـروبـولـيس األثـري في أثـيـنا
امـس االثــــنــــ أبــــوابه أمــــام
واقع األثرية الزوار كما كافة ا
ــــفـــتــــوحــــة في الــــيــــونـــان ا
بـحـضـور رئـيـسـة اجلـمـهـورية

كـاتـريـنـا ساكـيالروبـولـو بـعد
إغالقـها لـشـهرين بـسـبب وباء
كـوفـيد-19. وتـكـون الـرئـيـسة
ـوقع الذي بذلك أولـى زائري ا
ـاً يـضم مـعــبـداً إغـريـقــيـاً قـد
والـواقع عـلى قـمــة تـلـة مـطـلـة
عـــلى الـــعـــاصـــمـــة.وحـــضــرت
ـنـاسـبـة وزيـرة الثـقـافـة لـيـنا ا
مــــيـــنــــدونـي وصـــحــــافــــيـــون
وموظـفون وجـميـعهم وضـعوا
أقـنـعــة واقـيـة بـيــنـمـا اتّـخـذت
ـكــافـحـة الــفـيـروس إجـراءات 
قــــبـل الـــــســــمـــــاح لـــــلـــــنــــاس

بالـدخول.وقالت كـاتبـة روسية
تــقــيم في أثــيــنــا مــنــذ خــمس
ســـنــــوات رافـــقــــهـــا زوجــــهـــا
لــــفـــرانـس بـــرس "لم نــــرَ هـــذا
الـعــدد الـقــلــيل من الــنـاس من
قـــــبل فـي األكـــــروبــــــولـــــيس".
وأضـافت "األمـر أشـبه بـلـقـيـام
بـزيـارة خـاصـة".وذكـرت وزارة
ّ وضع حـواجـز الـثــقـافـة أنه 
تــفــصل بــ الــزوار وتــعــقــيم
ــــواقع. وزار 2,9 مــــلــــيــــون ا
شــخص أكــروبـــولــيس الــعــام
ـاضـي في زيــادة نـســبــتــهـا ا

ـئة عن الـعام الـسابق 14,2 با
لـــيـــكــــون بـــذلك أكــــثـــر مـــوقع
يـــــــــســـــــــتــــــــــقـــــــــبـل زوارا في
اليـونان.وذكـرت وزارة الثـقافة

والــريــاضــة فـي بــيــان أنه "
ـواقـع األثـريـة اعــتـبـارا فــتح ا
ـرحلة من 18 أيار/مـايو في ا
األولى من عملـية إعادة إطالق
ؤسسـات الثقـافية في البالد ا

بشكل تدريجي". 
عـابد يذكـر أن هنـاك عشـرات ا
ـــســـارح والـــقالع ـالعب وا وا
األثــريــة في الــيــونــان.لــكن لن
تاحف حتى يعاد فتح جميع ا
 15حـزيران/يـونـيو بـنـاء على
خـطـة احلـكـومــة لـرفع الـقـيـود
تدريجـيا لوقف تفـشي كوفيد-
19.وبــــدأت الــــيــــونـــان الــــتي
سجّلت 163 وفاة بـالفـيروس
تخفيف اإلجـراءات هذا الشهر
بـــعــد إغـالق اســتـــمــر لـــســتــة
أسابيع في وقت تـسعى إلنقاذ
قـــطــاع الـــســيـــاحــة احلـــيــوي

للغاية بالنسبة القتصادها.
ولم تتـأثر الـيونـان بالـفيروس
بـالـقدر الـذي تـأثرت به غـيـرها
من الــدول األوروبــيــة بــيــنــمـا
ـطـاعم يــتـوقع أن يـعـاد فــتح ا
اعتبارا من 25 أيار/مايو أي
ــوعـد الـذي قــبل أسـبــوع من ا

كان محددا في السابق.
وتــتـوقع الـيـونــان أن يـنـكـمش
اقـتـصـادهـا بـنـحـو خـمـسة في
ئـة هذا العـام جزئيـا بسبب ا
خــسـارة الـدخل من الــسـيـاحـة
ـعتـمد بـشكل كـبيـر على دول ا
ـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيــا مـــثل أ

تحدة. والواليات ا
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