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لــتـــســلم رواتــبــهـم). وقــابــلت مــواقع
الـتـواصل تـكـرار الـوعـود بـالـسـخـريـة
ــوظـفـ (الــراتب تـأخـر وكــتب احـد ا
واني مـا عندي وال ربع دينار وبيبيتي
عــنــدهـا 3 ســنـون ذهـب ومـگــابـلــتـني
وضوع)? وتـضحك شلـون افاحتهـا با
فـي اشارة الى انـه ليس امـامه من حل
اال قـلع احد اسنـان جدته وبيـعه. فيما
كــتـبت نــاشـطــة مـنــشـورا ســاخـرا ان
(هناك خبراً يفيد بتوفر الرواتب ولكن
ال تـوجــد مـاسـكـات بالسـتـيـكـيـة لـرزم
حــــزم الــــفـــلــــوس ).  وكـــتـل آخـــر ان
(الــرواتب ســتــصــرف مـســاء في وقت
فــرض حـظــر الـتـجــوال وغـلق مــنـافـذ
الـتوزيع حـتى ال نتـمكن من تـسلـمها).
واردف قـــــائال( هــــذا اذا صــــدقــــوا?)
مــضـيـفـا أن (االشـعــارات الـنـصـيـة لم
تــصل لـلـمـتــقـاعـدين حـتـى الـلـحـظـة).
وعمدت بعض منافذ التوزيع الى نشر
اعالنـات على  واجـهات مـكاتـبها وفي
صـفحاتـها على مـواقع التواصـل تفيد
بــــوصــــول رواتب بــــعـض الــــفــــئـــات
والــدوائـر احلـكــومـيـة. وفي الــبـصـرة
ابــدى الـعــامـلــون بـاالجــور الـيــومـيـة
وعــــددهم  30 ألــــفًـــا  غــــضـــبــــهم من
الــتــصــريـحــات األخــيــرة بـشــأن نــيـة
تراكمة احملـافظ عدم اطالق الرواتب ا
بـــأثــر رجــعي مـن وقت إصــدار االمــر
ــبــاشــرة فـي كــانـون االول اإلداري وا
اضي. وقـال بيان لرابطة الـ ٣٠ الف ا
درجـة وظيفية تـلقته (الزمان) امس ان
هــنـاك نــيـة حملـافـظ الـبـصــرة بـاطالق »ÃU−²Š∫ مواطنون يحتجون على تدابير فرض احلظر الصحي في اربيل ويرمون محاصيلهم الزراعية على االرض
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كـــــشف مــــصـــــرف الــــرشـــــيــــد عن
. واطن تعليمات قروض اسكان ا
وقـال في بـيـان تلـقـته الـزمان امس
ان الــــقـــرض هــــو لـــلــــمـــواطــــنـــ
الـعـراقـي ألغـراض الـبنـاء إضـافة
بـلغ ال يتـجاوز بـنـاء التـرميـمـات 
 50 مـليون دينار كـحدٍ أعلى و كما
يـلـي: مبـلغ  50 مـلـيـون كـحـد أعلى
ــــســــاحــــة أرض ال تــــقل عن 100
مـائـة مـتـر مـربع ومـسـاحـة بـنـاء ال
. ومـنح تــقل عن  70 مــتـراً مــربـعــاً
بلغ  40 مـليون كحد أعلى قرض 

أو إجـازة ترميم أصولية .وقال انه
ـئة يـسـتـوفي نـسبـة الـفـائدة  5 بـا
حتــسب بـطـريـقـة الــقـسط الـثـابت.
ومـدة الـقرض  15 سـنة ابـتداء من
تــاريخ وضع الــدفــعـة األولى حتت
ـقـتـرض. وحـدد ـواطن ا تــصـرف ا
الـــشــروط الـــواجب تــوفـــرهــا بــأن
يــكـون عــراقي اجلـنــسـيــة.  وأكـمل
سن  18 ســنـة ال يـعـتـريه أي عـيب
مـن عيـوب األهـليـة. وعـدم استالمه
قــرضـاً ســابق من مـصــرفـنـا او أي
مـــصـــرف آخــر ألغـــراض الـــســكن.
لوك ومسجل بإسمه ولديه عقار 

لدى دائرة التسجيل.
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اوقــفت مــحـكــمــة حتـقــيق الــكـرخ في
رئــاسـة اسـتــئـنـاف بــغـداد االحتـاديـة
شــخـــصــا لــقــيــامـه بــاالعــتــداء عــلى
الكـــات الــطـــبــيـــة في مـــســتـــشــفى ا
الـيـرموك. في وقت سـجلت مـختـبرات
وزارة الـصحـة والبـيئة 1769 اصـابة
بــــفــــايــــروس كــــورونــــا في جــــمــــيع
احملـافــظـات امس وتـصـدرتـهـا بـغـداد
بـ367 اصــابـة  وشـفـاء 1724 حــالـة
فـيـمـا سـجـلت الوزارة 94 حـالـة وفـاة
تـصدرتـها بـغداد ايـضا بـ  25 حـالة .
ـركز اإلعالمي وذكـر بـيان صـادر عن ا
جملـلس القضاء االعلى تـلقته (الزمان)
ـــتــــهم قــــام بــــاالعــــتـــداء امـس أن (ا
الكــات الــطــبــيــة والــتــجـــاوز عــلى ا
الــعـامــلـة في مــسـتــشـفى الــيـرمـوك).
ـتـهم  تـوقـيـفه وفـقـا وأضــاف ان (ا
ــــادة  229 مـن قــــانــــون ألحـــــكــــام ا
الـعقوبات وسيتم احالته الى احملكمة

اخملـتصـة ليـنال جـزاءه العـادل.  وقام
مـتـطـوعـو فـرقة األمـام عـلي الـقـتـالـية
الـــلــواء الــثــانـي الــتــابع لـــلــحــشـــــد
الــشـعـبي بـعـمــلـيـة جتـهـيـز ودفن 94
مـتوفـيا من ضحـايا فايـروس كورونا
فـي مــقــبـــرة وادي الــسـالم اجلــديــدة
ـاضية بـالنجف خالل ال  24 سـاعة ا
فـقط . واكد مسـؤول أعالم فرقة األمام
ـوسـوي في بـيـان أمس عــلي طـاهـر ا
ـتـوفـ الـ  94تــوزعــوا األثـنـ أن (ا
بــ احملـافــظـات الــتـالــيـة بــغـداد 45
مـتوفيا و 23 مـتوفيا مـن محافظة ذي
قـــار  و 10 مـــتــوفـــ من مــحـــافــظــة
مــيـسـان و  6 مــتـوفـ من مــحـافـظـة
الـنـجف ومـتوفـ اثـنـ من محـافـظة
واسط و  3 مــتـوفـ مــحـافــظـة بـابل
ومـتوف واحـد من محافـظة الديـوانية
ومـــثــله من مـــحــافــظـــة صالح الــدين
. وسجـلت دائـرة صحـة الـنجف ايـضـاً
األشــرف امس األثـنـ أن   88 حــالـة
أصـابـة جديـدة بـفايـروس كـورونا في
عـموم احملـافظة . وأكـد مسؤول أعالم

صـحة النجف سالم نـعمة احلميداوي
في بـيان انه (بـعد أجـراء الفـحوصات
ــرضـى في مــخــتــبــر عـــلى عــدد من ا
الـصـحة الـعامـة بـاحملافـظة  تـب أن
 88 شــــخـــصـــاً كــــانـــوا مــــصـــابـــ
بـــــالــــفـــــايــــروس  و عـــــزلـــــهم في
ـسـتـشفـيـات اخلـاصة بـالـعزل). الى ا
ذلك إلـتقـى سفـير العـراق في الـقاهرة
ومـنـدوبـهـا الدائم لـدى جـامـعـة الدول
الـعـربيـة أحـمد نـايف الـدليـمي وزيرة
صـرية هـالة زايد الـصحـة والسـكان ا
وفي مــسـتــهل الـلــقـاء ثــمن الـدلــيـمي
لـلـشـقـيـقـة مـصـر مـبـادرتـهـا األخـوية
مُـــمــثـــلــة بـــتــوجـــيه رئـــيس الــوزراء
مـــصــطـــفى مــدبـــولي إســتـــعــدادهــا
بـإرسـال مسـاعـدات طبـيـة عاجـلة الى
الـعراق للمسـاهمة في دعم مجهوداته
ـواجـهـة وبـاء كـورونـا. وجـرى خالل
الــلـقـاء بـحث الـعالقــات بـ الـبـلـدين
الـشقـيق في اجملـاالت كافة ال سـيّما
الــصــحــيــة مــنــهــا في ظـل الــظـروف
احلـالية التي يواجهـها العالم بسبب

جـائحة كورونا واإلجـراءات الوقائية
والـعالجيـة التي  اتـخاذها جملـابهة
كـــورونــا. ونــاقش اجلـــانــبــان طــلب
الـعراق إمكانية دعمه في مجال توفير
األدويـة اخلـاصـة بعالج وبـاء كـورونا
خـالل هذا األسبوع. من جـانبها أكدت
ــصـريـة عـلى زايــد حـرص الـقـيـادة ا
دعم الـعالقـات بـ البـلديـن موضـحة
انـه خالل الـ 72 ســــاعــــة الــــقــــادمــــة
ســتــقــوم وزارة الــصــحــة والــســكــان
ــصـريـة بـإرســال مـسـاعــدات طـبـيـة ا
عــاجـلـة الى الــعـراق لـلـمــسـاهـمـة في
ـواجـهة وبـاء كـورونا مـنـوهة دعـمه 
ان تـقد يد العون للعراق ومساعدته
وحــمـايــته بـغــيـة الـتــغـلب عــلى هـذه
اجلــائــحـة هــو حـمــايــة لإلنــسـانــيـة
جـمـعـاء . وأشـاد الدلـيـمي بـإجنازات
ـصـريـة في تـطـبـيق وزارة الـصــحـة ا
التدابير الصحية الوقائية والعالجية
ــســـتــويــات فـي مــواجــهــة بـــأعــلى ا
فــيــروس كــورونــا شــاكــراً مـا أبــدته
ـصــريـة ووزارة الـصـحـة احلــكـومـة ا

رواتبهم ابتداءً من شهر كانون الثاني
ـاضي مـتـنـاسـيـا شـهـر كـانون االول ا
اضي وعـد افراد اللـجنة الـتنسـيقية ا
في الـرابطـة ان (علـى حكـومة الـبصرة
ـــتــأخــرة بــأثــر ان تـــطــلق الــرواتب ا
رجــعي من وقت إصــدار االمـر اإلداري
ومـبـاشرة االجـور الـيومـيـة لشـمـولهم
بــقــرار  315 وحتــويــلــهم الـى عــقـود
وزاريـة أسـوة بغـيـرهم من احملافـظات
الـتي عـمـلت بـهـذا الـقـرار).وذكـر مـدير
مـكتب محافظ البصـرة عماد العيداني
ـتـراكـمـة خـالل لـقـاء له ان (الـرواتب ا
ســـوف تــصــرف لــثالثـــة اشــهــر فــقط
الي) بـسبب عدم وجود الـتخصيص ا
مـشـيـراً الى (نـية صـرف احملـافـظة من
اضي الـى شهر شـهر كـانون الـثاني ا
ـــــاضي) واكــــدت الـــــلــــجــــنــــة اذار ا
الـتنـسيـقيـة نيـة صرف احملـافظـة فقط
الـرواتـب من سـنة 2020 وعـدم صـرف
مـسـتـحـقـات الـشـهـر الـثـاني عـشـر من
ســـنــة 2019).  واضـــاف الــبـــيــان ان
(هـؤالء الـذين  تـعـيـيـنـهم قـبـل سـتة
أشـهر في دوائر محافـظة البصرة. هل
هم يــعــمـلــون مــجـانــا ?أم هل وقــعـتم
مـعـهم عـقـودا على طـريـقـة اجـرك على
الـله ) ? وبعضـهم من اجليش األبيض
الـذي استشـهد افراد مـنه بتأثـير وباء
كورونا ولم يحصل على راتب يسد به
رمـق عيش عائلتـه . واكثرهم اصحاب
ـتلـكـون من الـعلـمـيـة ما ال شـهـادات 
تــمـتـلـكــون انـتم يـاســاسـة ) بـحـسب

البيان. 
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ـسـتـقل مـحـمـد شـياع طـالب الـنـائب ا
الــسـوداني احلـكــومـة بـدعـم الـقـطـاع
ـبالغ الـزراعية الـزراعي على صـعيد ا
فـــضال عـن دعم الــفـالحــ بـــأســـعــار
شـتقات الـنفطـية والبذور االسـمدة وا
ـــبــيــدات. واوضح الـــســوداني في وا
بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس أن (واحدًا
من اشـكـال الـدعـم الـتي تـقـدم لـلـقـطاع
الـزراعـي تـسـلم احلـنـطـة بـسـعـر 550
الـف ديـــنــــار في حــــ ان احلـــنــــطـــة
ـسـتـوردة ال تـتـجـاوز الـ 250 دوالرا ا
اي مــــا يــــقـــارب  325 الـف ديــــنـــار)
مـشـيـرا الى ان (الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
حتـــتــاج الى اربــعـــة ماليــ ونــصف
مــلــيــون طن من مــحــصــول احلــنــطـة
سوقة لدى وزارة سـنويا  والكمـيات ا
ـاضي الــتـجـارة لـغـايـة  28حــزيـران ا
وصـلت الى اربعـة مالي طن وعمـلية
الـتـسـويق مسـتـمـرة وبذلك سـيـتـحقق
ــــوسم  االمـن الـــغــــذائـي نــــهـــايــــة ا
وسـيـعـلن االكـتـفـاء الـذاتي لـلـحـنـطة)
الفـتـا الى ان (وزارة الـتجـارة عـادة ما

ــئــة من احلــنــطــة تــســتــورد  20 بـــا
ـئـة من احلـنـطـة خلــلـطـهـا مع  80 بــا
الـعـراقـية الـتي بـطبـيـعـتهـا من الـنوع
الـــســيــال). واضــاف الـــســوداني  انه
(بــحـسب مــا ذكـر  وزيـر الــزراعـة قـبل
ايـام عـدة فـإن دولـة االمارات الـعـربـية
طــلــبت مـحــاصـيـل خـضــر  وكل هـذه

عـــوامل مــشــجـــعــة تــدفـع احلــكــومــة
ان الى توجيه كل الدعم للقطاع والـبر
الـزراعي واستثمـار االراضي الزراعية
وحتـــقـــيق االكــتـــفـــاء من احملـــاصــيل
االسـتراتـيجيـة واحملاصـيل اخلضر) 
مـبـيـنـا انه (اذا مـا تـوفـرت احملـاصـيل
الصناعية كالذرة وزهرة الشمس التي
تــســتــخــدم لــصــنــاعــة زيت الــطــعــام
ســيـتـحـقـق الـتـكـامل مــا بـ الـزراعـة
ـــصــانع والـــصـــنــاعـــة وســتـــشـــغل ا
احلكومية او اخلاصة لذا على الدولة
هم والفعال الـتوجه الى هذا القطـاع ا
في تـنـميـة االقتـصـاد الوطـني). بدوره
دعــا الـنـائب كــاظم فـنـجــان احلـمـامي
مــجـلس الــوزراء الى حتـويل عــائـديـة
شـركة الصنـاعات البتروكـيمياوية من
ـعـادن الى وزارة وزارة الــصـنـاعــة وا
الــنــفط.  وقــال احلــمــامي في وثــيــقـة
اطـلـعت علـيهـا (الزمـان) امس موجـهة
الـى مــكـــتـب رئــيـس الـــوزراء ان هــذه
الــشـركـة كـانـت مـرتـبـطــة في الـسـابق
بــوزارة الـنــفط وعـنــد تـشــكـيل هــيـئـة
الـتصـنيع العـسكـري في التـسعيـنيات
حتـــول ارتــبـــاط الــشــركـــة الــيـــهــا ثم

ارتـبطت بعـد ذلك بوزارة الصـناعة ثن
خـفت بريقها. وارفق احلـمامي موافقة
وزيـري النـفط والصـناعـة على حتويل
ارتــبــاط الــشــركـة الـى وزارة الـنــفط .
واكـد احلمامي اهـمية ان (تكون وزارة
الـــــنــــفـط حــــاضـــــنــــة لـــــصــــنـــــاعــــة
الـبـتـروكـيـماويـات في الـعـراق لـتـكون
حتت رعــايــتــهــا وبــاشــرافــهــا اســوة
بـشـركات الـبـتروكـيـماويـات في عـموم
ـيـة). وكـانت الـبـلـدان الـعـربـيـة والـعـا
ــعـــادن تــرفض وزارة الـــصــنـــاعــة وا
إجــــراءات دمج الــــشـــركــــة الـــعــــامـــة
لــلــصــنــاعــات الــبــتــروكــيـمــاويــة في
مــحـافــظـة الــبــصـرة مع وزارة الــنـفط
طالبات من النواب االمر الذي قوبل 

للوزارة ببيان اسباب هذا الرفض.

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

أشـرف رئيس حكومة إقـليم كردستان
مـــســرور الــبــارزاني عـــلى اجــتــمــاعٍ
لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــطـبــيـق قــانـون
اإلصالح وذلـك عبر دائـرة تلفـزيونية
مــغـلـقـة وفي االجــتـمـاع الـذي شـارك
فــيه نــائب رئــيس احلــكــومــة قــوبـاد
عني الـطالباني وعدد من الوزراء ا

 الـتـبـاحث بـشـأن خـطـوات تـطـبيق

قـانـون اإلصالح إلى جـانب مـنـاقـشة
عــدد من مـســودات الـنـظــام الـداخـلي
اخلـاصة باإلصالح. وقـال بيان تـلقته
ـنـاقـشـات (الــزمـان) امس انه (بـعــد ا
سودات التي تـهدف لتسهيل بـشأن ا
تـنفيذ قـانون اإلصالح جرى إثراؤها
قترحات من الحظـات وا ـزيد من ا
. وقرر االجتـماع إحالة شاركـ قـبل ا
ـسـودات إلـى االجـتـمـاع الـقادم تـلك ا

جمللس الوزراء للتصديق عليها).
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صـريـة من رعايـة خـاصة والـسـكـان ا
قيمة قيمة وغير ا لـلجالية العراقية ا
ـا يـواجـهه في مــصـر بـعـد الــعـرض 
ـصــابـ الــبــعض من أبــنـائــهـا مـن ا
بـفايروس كورونا من صعوبات مادية
ـسـتشـفيـات اخلاصـة من ناحـية في ا
الـتكاليف وذلك باإلستـجابة السريعة
ـواطن العراقي مـعاملة  بـأن يعامل ا
صري من خالل الـتعامل مع شـقيـقه ا
ــسـتـشـفـيـات احلــكـومـيـة في عـمـوم ا
جـمهورية مصر العربية. مشدداً أثناء
الـلـقـاء على اإلسـراع في عـقـد اللـجـنة
شـتركة ـصريـة العـليـا ا الـعراقـية - ا
قـرر عقـدها ـكن وا فـي أسرع وقت 
فـي بـغـداد كي تــتـمــكن اجلـهـات ذات
الــعالقـة بــتـفــعـيل مــذكـرات ومــلـفـات
ــا فــيه خــدمــة الــتـــعــاون الــثــنــائـي 
). وسبق ومـصلحة الشعب الشقيق
لـتركيا واالمارات واذربيجان والص
وروسـيــا ان قـدمت مـسـاعـدات طـبـيـة
ـصاب ـعاجلة ا وجتـهيزات صـحية 

بالفايروس.

ــسـاحــة أرض ال تـقل عن ســبـعـ
مـتـراً مـربعـاً ومـسـاحة بـنـاء ال تقل
.  ومنح قرض عن  60 مـتراً مـربعـاً
ـــبــلغ  30 مـــلــيــون كـــحــد اعــلى
ـساحـة أرض ال تقل عن  50 مـترا
مـربعا ومساحة بناء ال تقل عن 40
مــتــرا مــربــعــا. وشــدد عــلـى شـرط
تــقــد إجــازة بــنــاء أصــولـيــة من
مــؤســـســات الــبــلــديـــة في قــطــعــة
ـــــشــــاعـــــة أو عـــــلى وجه األرض ا
االســتــقالل مــتــطــابــقـة مـع صـورة
الــقــيــد ســنــد الــعـقــار . فــضال عن
تـقد إجازة بـناء مع صورة الـقيد
سـند العقار في حالة إضافة البناء
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ــــا فـي ذلك صالة ــــنــــاسك  اداء ا
اجلــمـاعـة ومـنـطــقـة الـطـواف حـول
الــكـعـبــة .وسـيــقـتـصــر دخـول مـنى
ـزدلفة وعرفات على من يحملون وا
ـوافق تــصـاريح لـلــحج من األحـد ا
 19 تـموز اجلـاري حتى الـثاني من
ــقـــبل وســيــكــون لــزامــا عــلى آب ا
نـظم وضع كـمامات. احلـجاج وا
وقـــال مـــســـؤول نــووي إيـــراني إن
نشـأة نطنز النووية حـريقا اندلع 
يــــوم اخلـــــمــــيس أحــــدث أضــــرارا
جـسـيمـة قـد تبطء من صـنع أجـهزة
طـرد مركزي متطورة. وقال اجمللس
األعـلى لألمن الـقـومي يوم اجلـمـعة
إنـه  حتـــــديـــــد ســــــبب احلـــــادث
ــوقع وســيـتم وانــدالع الــنـيــران بـا

إعالنه الحقا. 
ـسـؤولـ اإليـرانـي وقـال بـعض ا
االحـد إن (احلـادث قد يـكون بـسبب
عـمل تـخريـبي إلكـتروني فـيمـا حذر
أحـدهم مـن أن طـهران سـتـنـتـقم من
أي دولـة تـشن مـثـل هـذه الـهـجـمات

ضـدهـا). ونقـلت وكالـة اجلـمهـورية
اإلسـالمـــيـــة لـألنـــبـــاء عـن بـــهـــروز
ـتـحـدث باسم مـنـظـمة كـمـالـوندي ا
الــطـاقــة الـذريــة اإليـرانـيــة قـوله إن
احلــادث قـــد يــتــســبب في تــبــاطــؤ
تـــطــويــر وإنـــتــاج أجــهـــزة الــطــرد
ـــدى ـــتـــطــــورة عـــلى ا ــــركـــزي ا ا
ــــــتــــــوسط.وأضــــــاف أن (إيـــــران ا
سـتعـمل على إقامـة مبنى آخـر أكبر
عدات أكثر تطورا بدال من ومزود 

تضرر) .  بنى ا ا
وأشــار إلى أن (احلــادث لـم يـخــلف
خـــســائــر في األرواح فـــيــمــا كــانت
ـاديـة جــسـيــمـة. وقـال اخلــسـائــر ا
ثالثـة مـسـؤولـ إيـرانـيـ حتـدثوا
يــوم اجلــمــعـة إنــهم يــعــتــقـدون أن
احلـريق جنـم عن هـجـوم إلـكتـروني
لـــكـــنـــهـم لم يـــقـــدمـــوا دلـــيال عـــلى
ذلـك).ويـوم اخلـمــيس تـطــرق مـقـال
لــوكـــالــة اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة
لألنـبـاء إلى مـا أسـمـاها احـتـمـالـية
تــنــفــيــذ عـمـل تـخــريــبي من جــانب

أعـــداء مـــثل إســرائـــيل والـــواليــات
ـتحدة دون توجـيه أصابع االتهام ا
مــبـاشــرة ألي مــنـهــمـا. وقــال وزيـر
الــدفـاع اإلســرائـيــلي يـوم األحـد إن
بالده ”ال تـقف بالضرورة “وراء كل
حــــــادث غـــــامـض في إيــــــران. وفي
 2010  اكـــــتـــــشــــاف فـــــيــــروس
سـتكسنت اإللكتـروني والذي يعتقد
ــتـــحــدة أنـه من صــنـع الــواليـــات ا
وإســـرائــيل بــعــدمـــا اســتــخــدم في
مهاجمة منشأة نطنز.ومنشأة نطنز
لــتـخـصـيـب الـيـورانـيــوم الـتي يـقع
مــعـظــمـهــا حتت األرض هي إحـدى
عـــدة مــنـــشــآت إيــرانـــيــة تـــخــضع
لـتـفـتـيش الـوكـالة الـدولـيـة لـلـطـاقة
تـحدة.ويوم الـذرية الـتابعـة لأل ا
اجلــمــعــة قــالت الــوكــالــة الــدولــيـة
وقع الذي نشب لـلطاقة الـذرية إن ا
فــيـه احلـريـق ال يــحــتــوي أي مـواد
نـــــــــوويــــــــة وإنـه لـم يــــــــكـن أي من
مــفــتـشــيــهــا مـوجــودا هــنــاك بـذلك

الوقت.
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أعــلــنت الــســعـوديــة بــروتــوكـوالت
ـــنع انــتــشـــار فــايــروس صـــحــيــة 
كـــورونــا خالل مــوسـم احلج لــهــذا
الـــعــــام وحـــظـــرت الـــتــــجـــمـــعـــات
واالجــتـمـاعـات بــ احلـجـيج وذلك
حـــســـبـــمـــا قـــالت وكـــالـــة األنـــبــاء
الـــســـعـــوديــة الـــرســـمـــيـــة.وقــررت
ــاضي الــســـعــوديــة في حــزيــران ا
قـصـر عـدد احلـجـيج احملـلـيـ على
ــنع انـــتــشــار نـــحــو ألف شـــخص 
سلم من كـورونا بعد حظر أداء ا
مـلكة لـلحج وذلك ألول مرة خـارج ا
ـــعــاصــر.وذكـــر بــيــان فـي الــوقت ا
لـــلــمـــركــز الـــوطــني لـــلــوقـــايــة من
األمــراض ومـكــافـحـتــهـا إنه ســيـتم
س الـكـعـبـة خالل احلج هذا حـظـر 
الـــعـــام وفـــرض مـــســـافـــة تـــبـــاعــد
اجــتـمـاعي ال تـقـل عن مـتـر ونـصف
ـتـر بـ كل شـخص واآلخـر خالل ا

 U½Ë—u  U¹U×{ s  Î«b¹bł ÎUO u²  π¥ 5 U¦ł ÊuM b¹ w³FA « bA(« uŽuD²

ÂUF « «c¼ ZŠ rÝu  ‰öš WO×  dOÐ«bð sKFð W¹œuF «

Î«dO³  Î«—d{ nKš WO½«d¹ù« W¹ËuM « eMD½ …QAM  o¹dŠ

ـبــادرة الـزراعــيـة وتــعـمل طــريق ا
بــنـظــام األقـفــاص والـبـالـغ عـددهـا
ســبــعـــة مــشــاريع تــبــلغ مــعــدالت
انـتـاجـهـا الـسـنـويـة أكـثـر من 200
مــلــيــون بــيــضــة  ســاهــمت خالل
الـنصف االول من عام  2020 برفد
الـــســـوق احملـــلـــيـــة اكـــثـــر من 94

مليون بيضة).
واوضـح الـطـائي ان (شـهـر كـانـون
الــثـــاني من الــعــام اجلــاري شــهــد
انـــــتـــــاج قـــــرابـــــة  11مـــــلـــــيـــــون
  فــيــمــا انــتج فـي شــهـر بــيــضــة
  وفي شـبـاط  15مـلـيـون بـيـضـة 
شــهـر اذار بـلغ االنـتـاج  اكـثـر من
 وانــتج في  16 مــلــيــون بــيـضــة 
شـهـر نـيسـان اكـثر من  17 مـلـيون
 وفي شـهـر ايـار انتج 17 بـيـضـة 
 فـيــمــا انـتج في مــلـيــون بــيـضــة 
شهر حزيران 17 مليون بيضة . 
مـشـيـرا الى ان (كـربالء اسـتـطاعت
ـبـادرة الـزراعـيـة اقـامة مـن خالل ا
ـــائــدة عـــدد من مـــشــاريـع بــيض ا
وفــروج الـلـحم عن طــريق الـتـربـيـة
بـنظام األقـفاص والتربـية االرضية
واســـتـــطـــاعت ان حتـــقق جنـــاحــا
كـبيرا سـاهمت بسد حـاجة السوق
ـائـدة وحلـوم احملــلـيـة من بــيض ا
الــــدواجـن وحتــــقــــيق االكــــتــــفــــاء

الـذاتي). ونـاقـشـت دائـرة الـبـيـطرة
إحـــدى تــشــكــيالت وزارة الــزراعــة
بـاجتماعها اخلامس تطوير برامج
الــصـحــة احلـيــوانـيــة مع مـنــظـمـة
ي الـــصـــحـــة احلــيـــوانـــيـــة الــعـــا
واوضـحت الدائرة التي مثلها عبد
الــســـتــار حــســ ضــابط اتــصــال
االخــبـار عن االمـراض احلــيـوانـيـة
ـنظـمة الـصحـة احليـوانية الـتابع 
ــــيـــة ويـــعـــد ضـــمن جلـــنـــة الـــعـــا
ـســتـخـدمـ الـرئـيــسـيـ لـنـظـام ا
ي لصحة احليوان ـعلومات العـا ا
انـه (قـد  اخـتـيــار الـعـراق ضـمن
 34 بـلـدا من أصل  182 بـلـدا اخر
لـــلــمـــشــاركــة فـي هــذا االجـــتــمــاع
ي لـصحة ولـتهـيئـة البـرنامج الـعا
احلـيوان لـلمـستـخدمـ النـهائـي
لـــلــعـــام اجلــاري). واضـــاف بــيــان

تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس انه (
االجـــــتــــــمـــــاع عن طــــــريق دائـــــرة
ـنــظـمـة تــلـفـزيــونـيـة مــغـلــقـة مع ا
يـة للصحـة احليوانـية وتركز الـعا
االجــتــمــاع عـلـى تـطــويــر بــرنـامج
مـعلومـات الصحة احلـيوانية (و
ــشــاركــ الحــظـــات من ا جـــمع ا
لــتــطــويــر الــبــرنــامج الــذي تــأخـر
انــطـالقه بــســبب ظــهــور جــائــحــة

كورونا).
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ــائــدة انـــتــجت مـــشــاريع بـــيض ا
الـعـامـلة في مـحـافـظة كـربالء اكـثر
من  94 مـلـيون بـيـضة خالل الـعام
اجلـاري حيث نـتج عن هذه الكـمية
ســد حــاجــة الــســوق احملــلــيــة من
ـائـدة بعـدمـا كان االعـتـماد بـيض ا
ستورد بـشكل كبـير على البـيض ا

من خارج البالد
وقـــال مـــديـــر زراعـــة كـــربالء رزاق
الــطـائي في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
ــائــدة امـس ان (مــشــاريع بــيض ا
ســـاهـــمت بــســـد حـــاجــة الـــســوق
ـائدة من خالل احملـليـة من بيض ا
ائـدة العـامـلة في مـشـاريع بيـض ا
مــحــافــظــة كــربالء بــعـد ان قــامت
ـــنـع اســـتـــيــراد وزارة الـــزراعـــة 
الــبـــيض من خــارج الــبالد لــوفــرة
انـتـاجه مـحـلـيـا فـضال عن مـنـحـها
قـروض النشـاء حقـول الدواجن من
ـــبــــادرة الـــزراعــــيـــة خالل خـالل ا
ــنـــصــرمـــة ودعم مــربي االعـــوام ا
الــدواجن بــالـعالجــات الـبــيـطــريـة
ـستـلزمات واالعـالف وغيرهـا من ا

التي ساهمت بزيادة االنتاج).
ائدة واضـاف ان (مشاريع بـيض ا
الــتي  انــشــاؤهـا في كــربالء عن
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اصــــــبــــــحـت وعــــــود صــــــرف رواتب
تـأخـرة مادة تـقـاعـدين ا ـوظـفـ وا ا
دســمــة لـــنــاشــطي مــواقع الــتــواصل
االجــــتــــمــــاعي الــــذين عــــمــــدوا الى
الـسخرية للـتعبير عن مـعاناتهم  بدال
من عـبارات االسـتنـكار والـغضب التي
ـاضــيـة.وكـان لم تــفـتـر طــوال االيـام ا

ـديـر اجلديـد لهـيـئة الـتقـاعـد العـامة ا
اضي ايـاد مـحمـود قد اعـلن السـبت ا
في بيان مقتضب البدء بتوزيع رواتب
ـتــقـاعـدين  نـافـيـا صـحـة مـا يـتـردد ا
بـــشــأن تــوزيـع الــراتب كل  40يـــومــا
وعـدها (اشاعـات عارية عن الـصحة) 
فـيـمـا أكد مـصـرفـا الرافـدين والـرشـيد
وظـف مـبـاشرتـهمـا بتـوزيع رواتب ا
ــوطــنــة رواتــبـهـم لـديــهــمــا لــشــهـر ا

ـالية حـزيران  في وقـت اكدت وزارة ا
انــهـا بــاشـرت بـاطالق تــمـويل رواتب
اضي.  وعاود حـزيران منذ االربـعاء ا
مــصـرف الـرافـديـن وهـــيـئـة الــتـقـاعـد
امـس االعـالن مـن جــــــــديــــــــد عـن دفع
ـــكــــتـب االعالمي الــــرواتـب . وقــــال ا
باشرة لـلمصـرف في بيان إنه (تـمت ا
ــدني ــتــقـــاعــدين ا بـــصــرف رواتب ا
والــعـسـكــري لـشـهـر تــمـوز عن طـريق

أدوات الـدفع االلكـتروني).وأضاف أنه
دني والعسكري تقاعـدين ا (بـإمكان ا
تـسـلم رواتبـهم الشـهـرية من اي مـكان
يــوجـدون فــيه). بـدورهــا قـالت هــيـئـة
الـتـقاعـد في بيـان انـها تـعلن (عن دفع
ـــــدنــــيــــ ــــتـــــقــــاعـــــدين ا رواتـب ا
والـعسـكريـ  لشـهر تـموز . وبـإمـكان
ــتـقــاعــدين حـامــلي بــطـاقــات الـدفع ا
اإللـكـتـروني  مـراجـعة مـنـافـذ الـصرف
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ابـدى اعـضــاء مـجـلس الـنـواب الـعـرب والـتـركـمـان  عن
محـافظـة كركـوك رفـضهم مـوافقـة الـقائـد العـام للـقوات
سلحة على إعادة البيشمركة الى مركز قيادة عمليات ا
مــحــافــظــة كــركــوك مــحــذرين مـن ان هــذه (الــســابــقـة
سـؤولـية اخلطـيـرة)  تضع الـقـائد الـعـام حتت طائـلـة (ا
ـكون في بيان ثلو ا الدسـتورية والتـاريخية) . وقـال 
تلـقـته (الزمـان) امس انه (في سـابقـة خـطيـرة ومـخالـفة
سلحة على إعادة دستـورية وافق القائد العام للـقوات ا
البـيشمركـة الى مركز قـيادة عملـيات محافـظة كركوك)
ـكونـ العـربي والـتركـماني اذ ـثلـو ا مضـيفـ (انـنا 
نرفض رفـضاً قـاطعاً اتـخاذ القـائد الـعام لهـذه اخلطوة
باالتـفاق مع االقلـيم دون االخذ بوجهـات نظر مكـونينا 

اللذين لهما ذاكرة سيئة مع هذه القوات). 

واتهم الـبيان الـبيشمـركة بأنـها ( دمرت عـشرات القرى
بـعد حتـريرهـا من داعش) محـذرا من ان هذه اخلـطوة
(ستـضـر بـالـسـلم االهـلي واالسـتـقـرار الذي حتـقق في
كركـوك بـعـد عـمـلـيـات فـرض الـقـانون فـي عام 2017).
لف نـجز الـكبـير بإعـادة ا وتابع الـبيـان ان (التـفريط بـا
االمـنـي لـلـســلـطــة االحتـاديــة في كـركــوك الـذي حــقـقه)
رئيس الوزراء االسبق حيدر العبادي وحافظ عليه خلفه
هدي (والذي يتـوافق مع نصوص الدستور عادل عـبد ا
ـســؤولـيـة الـعــراقي يـضع الـقــائـد الــعـام حتت طـائــلـة ا

الدستورية والتاريخية). 
وهدد الـبيـان من انه (لوال مـراعاة جائـحة كـورونا ومنع
التـجمعات فـان اهالي كركوك سيـلجأون إلى كل الطرق
ــنع هـذه اخلـطــوة االسـتـفـزازيــة) بـحـسب الـدســتـوريـة 

تعبيره.
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خــمس كـمــامـات من نـوع "أن  "95لــكل
طـبيب شهرياً.ولكن مع الـتفاعل الكبير
ـصـابـ يـقول فالح إنه رضى ا مـع ا
بــحــاجـة إلى تــبـديـل الـكــمـامــة مـراراً
وعليه بدأ في استخدام راتبه الشهري
الـــبـــالغ  750 دوالراً لـــشـــراء مـــعـــدات
الـــوقــايــة. ويــردف "إذا زادت ســاعــات
الــعـمل أو زاد عبء الـعــمل سـنـضـرب
". وفي مسـتشفى آخر عـن العمل أيـضاً
فـي بــغـــداد يــقـــر الــطـــبــيب وائل (26
عـــامــاً) بــأن حـــالــته الــذهـــنــيــة كــانت
تـتدهـور.يقـول لفـرانس برس "قـبل كان
الــــتـــنـــفـــيس عن ضــــغط الـــعـــمل هـــو
بـاخلـروج ورؤيـة األصـدقاء واألهل في
أوقــات الــعـطل ولــكن أصــبـحت أرجع
مـن مـسـتـشـفى احلـجـر ألحـجـر نـفـسي
فـي غـرفتـي في الـبـيت".ويـشيـر إلى أن
خــــوفـه األكــــبــــر مع زمـالئه هــــو نــــقل
الــعـدوى من مــرضـاهم إلى عــائالتـهم
ومـع مـــعـــدل اإلصـــابـــة الـــســـريع قـــد
.ويقول يـصبح أسوأ كـوابيسهم واقـعاً
دة وائـل "لقـد ظـهـرت عـلي الـعـوارض 
شـهـر ولـكن طـلب مـني االسـتـمرار في
الـــعـــمل. اإلصـــابـــة هي مـــســألـــة وقت

للجميع".

وهـذه تـراكمـات سنـوات".ويـعد الـعراق
أيـضـاً بيـئة خـطيـرة لألطبـاء حيث من
ـــرضى تـــهــدد ـــعـــروف أن عــائالت ا ا
الـطواقم الطبية أحـياناً بالقتل إذا ما
تــدهــورت حـالــة أقـربــائـهم.واألســبـوع
احلــــالي أعــــلــــنت نــــقــــابـــة األطــــبـــاء
الـعراقيـ إضراباً في محـافظة ذي قار
اجلـنوبـية بعـد اعتـداء طال طبـيبة من
ـرضى.وفي شــمـال قــبل أقــربـاء أحــد ا
الـــعــاصــمـــة يــقــول عـــدد من األطــبــاء
ــعــاجلــ حلـاالت كــوفــيـد- 19 إنــهم ا
وزمـالؤهم بـاتــوا عـلى حــافـة اإلرهـاق
مـن دون أي تـــــعــــــويض عـن الـــــعــــــمل

اإلضافي.
WO U   P UJ

( ويـلـفت الـطـبـيب عـمار فالح ( 27عـامـاً
إلـى أنه لم تـكن هــنـاك مــكـافــآت مـاديـة
خـالل التظـاهرات الـشعـبيـة في تشرين
األول/أكـتـوبـر وال خالل االسـتـنـفار في
احلــــــرب ضــــــد تـــــنــــــظــــــيم الــــــدولـــــة
اإلسالمية.ويضيف لفرانس برس "فهل
تـتـوقـعون أن الـراتب سـيزيـد عـلى عدد
الــسـاعــات اإلضـافــيـة الـتي نــقـضــيـهـا
اآلن?".يـقول فالح إن مـستشفـى الكندي
الــتـمــريـضـي حـيث يــعـمل يــوزع فـقط
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األقـل يشاركون بـهذا اإلضراب اجلزئي
فـي اإلقــلـيـم". من بــيـنــهم  800 طــبــيب
ـاضـي انـضـمـوا خالل األسـبـوعـ ا

تـزامـنـاً مع تـسـجيل كـردسـتـان الـعراق
ارتـفـاعـاً في حـاالت كـوفـيد-.19شـيـفان
كـردة ( 30عــامـاً) هــو واحـد من هـؤالء.
ثل األطباء ويـقول هذا الطبيب الذي 
ـقيم في السليمـانية "نعمل لنوبات ا
عـشر سـاعات يـوميـاً ولكن فـقط لعالج
مــرضى كــوفــيـد- 19 لــدى كــردة أجـور
ثـالثــة أشـهــر مــســتــحــقــة مــنــذ الــعـام
2019 كـمـا أنه لم راتـبي نيـسـان/أبريل
وأيــار/مـايــو من الـعــام احلـالي.ودأبت
الــســلــطــات الــصــحــيــة في كـل أنــحـاء
ـستشـفيات الـعراق عـلى انتقـاد حالة ا
ــتـداعــيـة مــنـذ فــتـرة طــويـلــة والـتي ا
أنـــهــكـــتــهـــا ســنــوات احلـــرب ونــقص
االســتـثــمـار والـفــسـاد الـذي اســتـنـزف
األمــوال اخملــصــصــة لـتــأمــ مــعـدات
جـديـدة.وأكـد رئـيس الـوزراء مـصـطفى
اضي الـكاظمي للصحافي األسبوع ا
أنـه "ليس لـدينـا نظـام صحي والـنظام
الـصـحي مـنـهار وأبـسط شـروطه غـير
ـنـاصب مــتـوفـرة وذلك ألن من تــبـوأ ا
فـي بعض مؤسسات الـدولة غير كفوء
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ان اقليم كـردستان فريد يـعقوب الى وجود مخاوف لفت رئـيس كتلة الرافـدين في بر
من ان يسـهم التوغل التركي  في عـدد من مناطق وجود ابنـاء القرى التابـعة حملافظة
ناطق حكاري عشـية تبلور الدولة ـوغرافي على غرار ما حصـل  دهوك بالـتغيير الد
ـاضي  ومـا اعـقـبـهـا من مـذابح سـمـيل مـرورا الـعـراقـيـة مـطـلع عـشـريـنـيـات الـقـرن ا
بالـثورة الـكرديـة وما حلق بـقرانـا من تدمـير عـلى ايدي االنـظمـة التي حـكمت الـعراق
مطلع الـستينات واعقبتها سياسات التـرحيل التي نفذها النظام العراقي مطلع والتي

فرغت مناطق نيرو وريكان من سكانها مطلع السبعينات وثم االنفال.
واضــــاف يــــعــــقــــوب لـ(الــــزمــــان)  ان
(االجـراء الصـحيح الـذي يتـوجب على
ـركـزيـة  وحـكـومـة االقـلـيم احلـكـومـة ا
اتـباعه  هو اعادة االنتـشار والسيطرة
عــــلى الــــشــــريط احلــــدودي  من قــــبل
شتركة  من اجليش القوات العراقية ا
الـعـراقي وقـوات الـبـيشـمـركـة  لـغرض
الــسـيــطـرة عــلى  الـتــوغل الـذي حـدث
بشكل متكرر  والسيطرة على االنشطة
الـتي يـقـوم بهـا عـناصـر حـزب العـمال
الــكـردسـتـاني  والـتـي  تـعـطي احلـجـة
ـا يسـهم بالـضد لـتـركيـا في التـوغل 
مـن سـيادة الـعـراق وتـبـرز في مـنـاطق
تـواجـد شـعـبـنـا مـن بـيـنـهـا قـرى برور
ونـهلة بـاالضافة الى العـديد من القرى
االخــرى وابـرز رئـيس كـتــلـة الـرافـدين
ـــان االقــلــيـم  انه بــحـــسب مــا فـي بــر
تـــابــعــنــاه فــلــيـس هــنــالك اي اضــرار
ـلـموس ـادي ا بـاالرواح او بـالـشـكـل ا
ـعنـوي والنـفسي بـاستـثنـاء اجلانب ا
جـراء جتـدد القـصف  لـكن مـا شهـدناه
مـن ان منطـقة شرانش قـد افرغت  قبل
نحو عام  من قبل ساكنيها  كما اسهم
الــقـصف بـافـراغ قـرى اخـرى وهـذا مـا
ـنـاطق يـنــعـكس يـشـكل سـلـبي  عـلى ا
االخـرى الـتي يـشـعـر افرادهـا بـاخلـطر
ــا يـدفــعـهـم لـتــركـهــا والـلــجـوء الى
ـا مــنـاطق اكــثـر امـنــا مـضـيــفـا بـان 
يــعــزز مــخــاوفــنــا  فـي ان تــودي هـذه
الـعـملـيات كـسابـقاتـها الى افـراغ قرى
شــعـبــنـا من ســكـانــهـا ونــزوحـهم الى
ـدن وحتول  تـلك القـرى الى ساحات ا
ـنـطـقة من اقـتـتـال وبـالـنـتيـجـة خـلـو ا
سـكانهـا االصلي ويـعيد  لالذهان مع
مـاحـدث في مـنـطـقـة حـكـاري ابـان عام
1921بـــالـــتـــزامن مـع نـــشـــوء الـــدولــة
الـــــعــــــراقـــــيـــــة او مـع مـــــا حـــــدث في
الـسبيـعينـات وبالتـحديد في مـنتصفه

عــــلى يـــد احلـــزب احلـــاكـم وانـــعـــكس
بـــالــســلب عـــلى مــنــاطـق مــثل نــيــروة
ـا يــتـعـلق وريــكـان وشـهــدت افـراغـا 

ناطق). بتواجد شعبنا في هذه ا
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كــــمـــا تــــســــلـــمت بــــغـــداد  25 طـن من
ـستلزمات الطبية الوقائية مقدمة من ا
اذربـيجان الى العراق لدعم جهوده في
تحدث مـكافحة جائحة كورونا. وقال ا
بأسم وزارة اخلارجية أحمد الصحّاف
فـي وقت ســـــابـق إن (طـــــائـــــرة أذريــــة
انـطـلـقت مـتـوجـهـة الى بـغـداد مـحـمـلة
سـتلـزمات الـطبـية بـنـحو  25طـن من ا
ساعـدة العراق فـي مواجهة ـة  الـوقائيّ
فـايروس كورونا) ,واضـاف ان (العراق
ــا قـدّمه ـر عـن شـكــره وامــتـنــانه  يُــعــبّ
اجلانب األذريّ من مبادرة إنسانية في
ــرّ بـهـا ظـلّ الـظـروف الــراهـنــة الـتي 
الــعـالم). واعـلن الـســفـيـر الـتـركي لـدى
بـــغـــداد فــاحت يـــلــدز عـن ارســال بالده
مــسـاعـدات طـبــيـة إلى الـعـراق . وأفـاد
يــلـدز  في تـصــريح امس ان (الـسـفـارة
التركية في بغداد تلقت طلبات بإرسال
مـساعدات طـبية في ظل تـضرر العراق
مـن انتشـار الفايروس) ,مـشيرا الى ان
(الـــعــراقـــيــ يــعـــانــون من صـــعــوبــة
ـســتــلـزمــات الــطـبــيـة الــوصــول الى ا
األســـاســيـــة لـــلــوقـــايــة في ظـل نــقص
ــســتــشــفــيـات  األدوات الــطــبــيــة  بــا
والــوضع الــصــحي في تــرد مـســتــمـر)
وتـابع انه (يـجـري حتضـيـر مسـاعدات
ـعـدات الطـبـية بـناء عـلى تـوجيـهات ا
الـــرئـــيس رجب طـــيب أردوغـــان الــذي
اســتـجـاب لـطــلب الـعـراقــيـ كـعـادته)
مـؤكدا ان أردوغان عبـر عن تعاطفه مع
الـعـراق وأعـطـى الـتـوجـيـهـات بـتـلـبـية
وصل وواسط مـطالب مـدن كركـوك وا
حـــيث يـــعـــيش الـــتـــركــمـــان). الى ذلك
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بانـسـيـابـية عـالـيـة نـحو اذنـاب الـنـهر
دون اي عراقـيل مـؤكدا بـان االزمـة قد
تعود اذا لم يعـالج ملف نهـر خريسان

بشكل عاجل وجذري ).
الى ذلك قـالت دائــرة الـتـحـقــيـقـات في
هــيـــئــة الـــنـــزاهــة في بـــيـــان تــلـــقــته
الــ(الزمان) ان (مالكات مكتب حتقيق
الهيئة فـي محافظة ديـالى تمكنت من
ضـبط أصل مــسـتـنـدات صــرف مـبـالغ
) مُوضحةً قـاول ماليَّةٍ عـائدةٍ ألحد ا
أنَّ (حتريـاتـها قـادت إلى تـسـلُّم الصك
ــديـر ــبـالـغ من قـبل ا اخلـاص بــتـلك ا
الـعــام لــتـربــيـة احملــافــظـة شــخـصــيـاً

وبطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون). 
ــكــتب واكــدت الــدائــرة إنَّ (مـالكــات ا
نـــظَّـــمت مـــحـــضـــر ضـــبطٍ أصـــولـــيـــاً
ــضـبـوطــة وعـرضه عـلى ُـبـرزات ا بـا
ُختص; بغية السيد قاضي التحقيق ا
اتـخاذ اإلجـراءات القـانونـيَّة الالزمة).
فيـمـا اصـدر مـحـافظ ديـالى امر اداري
بـتـحــويل احملـاضــرين اجملـانــيـ الى
عـقـود والــبـالغ عـدد 31200 مـحـاضـر
مــوعـــز الى مـــديـــريــة تـــربـــيـــة ديــالى
استكمال االجراءات الالزمة للتحويل.

ازمـة عـطش حـاصـرت 80 الف نـسـمـة
داخل احملافـظـة.  وقال مـديـر النـاحـية
نـزار الــلــهــيــبي لـ(الــزمــان) ان (ازمـة
الـعـطش الـتي حـاصـرت نـاحـيـة بـهـرز
واجـزاء مـن الـتــحــريـر قــرب بــعـقــوبـة
لـنـحــو اسـبـوع بــدأت بـاالنـفــراج بـعـد
تـشـغـيـل مـحـطـات االســالـة وبـدء ضخ
ياه بشكل متعـاقب لألحياء السكنية ا
والقرى القـريبة مـنها والـتي تبلغ عدد

سكانها نحو  80 الف نسمة). 
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ان (ازمـة الــعـطش واضـاف الــلـهـيــبي
كانت حادة جـدا دفعت لتـدخل حكومة
ديالى احملـليـة بـشكل مـبـاشر مع كـافة
ــعـنــيـة لـتــوفـيـر كـل الـسـبل الـدوائـر ا
ياه في نهر عاجلتها خاصـة توفير ا
ـغذي االساسي ثل ا خريسـان الذي 
لــكل مــحــطــات االســالــة في بــعــقــوبـة
وبـــــهـــــرز ومــــنـــــاطـق اخـــــرى) وبــــ
ان (حــكـومــة ديـالى شــكـلت الـلــهـيــبي
ــعـاجلــة اجـزاء من نــهـر خـلــيـة ازمــة 
خريسان قرب ناحية ابي صيدا شمال
شرق بعـقوبة هي بـحاجة مـاسة لكري
ـيــاه لـلـحـركـة وتـطـهـيــر عـاجل لـدفع ا

وكـان مـجــلس الـنـواب قــد صـوت قـبل
عشـرة ايام عـلى تضـم مـقتـرح جلنة
التربيـة النيابـية اخلاص بالـتعاقد مع
احملـــــاضــــريـن اجملـــــانــــيـــــ ورواتب

التعيينات اجلديدة.  
واوضحت الدائـرة االعالمية لـلمجلس
في بـيــان ان جلـنـة الــتـربــيـة سـبق ان
تضـمن تخصيص عرضت مقتـرحها ا
االمـوال الالزمــة لـغــرض الـتـعــاقـد مع
ــتـطــوعـ احملـاضــرين اجملـانــيـ وا
ـعـيـن باالضـافـة الى صـرف رواتب ا
اجلـدد عــلى مالك وزارة الــتـربــيـة في
ـنـعـقدة فـي الـعـاشر جـلـسـة اجملـلس ا
ـقـتـر الى من حـزيران 2020  وارسل ا

الية.  اللجنة ا
واضـــــافـت ان اجملـــــلـس (وافق عــــــلى
تـضــمـ فــقـرة في قــانـون االقــتـراض
احملــلي واخلــارجي لــتــمــويل الــعــجـز
الي لعام 2020 تعالج مظلومية هذه ا
الــشــريـــحــة بــقــيـــام مــجــلس الــوزراء
عـاجلة هـذه احلالـة وتـضمـينـها في

وازنة العامة لسنة 2020 ). قانون ا
واعلـنت نـاحيـة بهـرز الـتابـعـة لقـضاء
بعقوبة في محافظة ديالى عن انتهاء

لسنة 2019 موعزا الى مـديرية تـربية
ديالى بـ(اسـتـكـمـال اجراءات الـتـعـاقد
مع احملــاضــرين بــشــكل رســمي بــعــد
وافقـات الرسـميـة من اجلهات ورود ا

احلكومية اخملتصة). 

وقال التـميمي بـحسب وثيـقة صادرة
اطـلـعت عـلـيـهـا (الزمـان) امـس (قـررنا
حتول احملاضرين اجملاني في تربية
ديــالى الى عــقــود اســتــنــادا لــقـراري
ــرقــمـ  315و337 مـجــلس الــوزراء ا
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قـرر مــحــافظ ديـالى مــثــنى الـتــمــيـمي
حتــويـل احملــاضـــرين اجملـــانـــيــ في
مـديـريـة تــربـيـة احملـافــظـة الى عـقـود.
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ـبادرة إلى أن أسـتـقالـة رئيس احلـكومـة وكـابيـنته الـوزاريـة تؤدي الى عـودة زمام ا
رئـيس اجلـمـهوريـة من الـنـاحيـة الـدسـتوريـة ألنه هـذا يـؤدي  إلى  عـودة احلال إلى
ستقيـلة وتخضع للشـروط ذاتها التي تشكلت ماكانت عـليه قبل تشكيل احلـكومة ا
ـوجبـها احلـكومـة السابـقة وكـابيـنته الـوزارية من حـيث تكـليف رئـيس اجلمـهورية
ـانيـة األكثـر عدداً والـتي فسـرتهـا احملكـمة االحتاديـة وبذلك فـإن رئيس الـكتـلة الـبر
ادة انية األكثر عدداً بتشكيل احلكومة عمالً با اجلمهورية سوف يكلف الكتلة البر

 76من الدستور 
اوال:ـ يكلف رئـيس اجلمهـورية مرشح الكـتلة الـنيابـية االكثر عـددا بتشـكيل مجلس

الوزراء خالل خمسة عشر يومامكن تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.
ـكـلف تــسـمـيـة اعــضـاء وزارته خالل مـدة ثـانــيـا:ـ يـتـولـى رئـيس مـجـلـس الـوزراء ا

اقصاها ثالثون يوما من تاريخ التكليف.
ثـالـثـا:ـ يـكـلـف رئـيس اجلـمـهـوريـة مـرشـحـا جـديـدا لـرئـاسـة مـجـلس الـوزراء خالل
كـلف في تشـكيل الوزارة خـمسـة عشـر يوما ,عنـد اخفـاق رئيس مـجلس الـوزراء ا

ادة. نصوص عليها في البند ثانيا من هذه ا دة ا خالل ا
ـنـهـاج ـكـلف  ,اسـمـاء اعـضـاء وزارته وا رابـعــا:ـ يـعـرض رئـيس مـجـلس الـوزراء ا
وافقة على الوزراء منفردين الوزاري على مـجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند ا

طلقة. و والنهاج الوزاري,باالغلبية ا
خـامـسـا:ـ يـتــولى رئـيس اجلـمـهـوريـة تـكـلـيف مـرشح اخـر بـتـشـكـيل الـوزارة خالل
خـمسـة عـشر يـومـا في حـالة عـدم نـيل الوزارة الـثـقة.وحـيث إن الـكـتلـة األكـبر وفق
تفسـير احملكمة ألتي "احملكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (األكبر عدداً) هي
ــكـون من أكــبــر عـدد مـن الـنــواب في اجلــلـســة األولى جملــلس الــنـواب الـتــجــمع ا
ـان)" وليـست الكـتـلة الـتي تصـدرت نتـائج االنتـخابـات. وبذلك فـإن احلكـومة (الـبر
ا أتت تـوافقية دون الركـون إلى هذا التعريف السابـقة لم تأتي من كتـلة واحدة وإ
وبذلك تكون كتلة سائرون هي صاحبة االستحقاق الدستوري في تشكيل احلكومة
ألنــهـا األكـثـر عـدداً ولم يـتم تـشـكـيل حتـالف أكـثـر مـنـهـا عـدداً في اجلـلـسـة األولى

ان. للبر

) للدكتور من الكتب الـتي خطرت على بالي فـجأة كتاب (الطبـيعة في القرآن الـكر
كاصد الـزيدي الذي كـان في فترة من الـفترات أسـتاذا في قسم الـلغة الـعربية في
اضي .. وقتها ـوصل إبان منتـصف الثمانـينات من القـرن ا كليـة االداب/جامعة ا
شـاهد كثيرة تعا بـالنسبة لي يـتحدث فيه عن قـدرة اخلالق ويعرض  كان كتـابا 
من الطبـيعة.. كما خطر على بالي أيضا حادثة وقعت في الباكستان خالل سنوات
بـعيـدة قـيل وقتـها ان الـنـاس ضاقت ذرعـا من الـضفـادع فشـنت الـسلـطـات حمـلة
للقـضاء عليها واذا بهم بعد مدة يكتـشفون حدوث زيادة هائلة في اعداد البعوض
بــشـكـل اليـصــدق; اتـضـح فـيــمــا بـعــد ان الـضــفــادع كـانـت تـتــغـذى عــلى بــيـوض
البعوض.. امس صادفني على النت تفاحا أزرقا... الفاكهة التي كنا نعرفها فقدت
لذتهـا الدجاج البيض حتى بعض نباتات الزينة شاهدت بعضا منها ذات الوان
قـرفة الـتي نراها غـريبة مـشكـوك فيـها وجـمال مصـطنع كـما عـملـيات التـجمـيل ا
هـذه األيـام بـحـيث التـكـاد تـمـيـز شـخـصـيـة عن أخـرى وقـد يـظـهـر لديـنـا جـيال من
ن غزتـهم مالمح الشـيخوخـة مبـكرا فيـما بـعد اشيـاء كثـيرة عبث ـشوهـ او  ا
تـواصل بـالـهـندسـة اجلـيـنـية لـلـكـائنـات والـنـبـاتات  ومـظـاهـر الطـبـيـعة اإلنـسـان ا
سـعورة صراعـاته التي ال جتـاربه النـووية تـطور صـناعـاته التـكنـلوجـية حـروبه ا
تــنـطــفئ جتـارب اســتـنــسـاخ ... الطــائل من وراء كل هــذا سـوى خـراب يــنـال من
الـطبـيـعـة واحلـياة والـبـشـر ... في وقت تـقرأ الـكـثـير مـن اآليات في الـقـرآن الـكر
ـقـدار) (وخلق كل تـتـحدث عن الـدقـة التي خـلق عـليـهـا الكـون.. (كل شيء عـنده 
شيء فـقدره تـقـديرا)  آيـات تنـتهي (بـقدر مـعـلوم).. (مـوزون).. آيات كـثيـرة تشـير
ــعـنى الــدقـة والــتـوازن... ودون شك يــوجـد ذلك في الــكـتب إلـى مـفـردة (الــقـدر) 
ا يجب قدسة األخرى.. هذا العبث في التقديرات والتوازنات واالندفاع اكثر  ا
ال طـائل من وراءه سـوى كـورونا ذلك الـقـاتل احملتـرف الذي يـطـور آليـاته في الـقتل
ويزحف بـهدوء صادم كأفعى فـي الرمال... ماذا لو طـالت مدة الوباء ومامن عالج
خاصة وأنـنا نسـمع يومـيا عن تطـور الوباء واسـتراتـيجيـات جديدة في انـتشاره?!
ـقاديـر وتوازنـات الطـبيـعة أو انـتهت كـورونا وأبـقى اإلنسـان عـلى عبـثه وتخـريبه 
وظهر فـيروسا اكثر شراسة?. احلق المناص من القول بأن علينا أن نعود أنفسنا
ا كـانت قـاضيـة ومـاحقـة اذا ما سـتـقبل...لـر عـلى مفـاجـأت من هذا الـنـوع في ا
تمادى اإلنسـان في نهمه لتـطلعات عـلمية وتسـلطية غيـر محسوبـة....فقد التكتب له
النجـاة في كل مرة... كنا نشاهد جـماعة البيئة(جمـاعة اخلضر) الذين كانت بداية
ــاضي من يـومــهـا راحت ـانــيـا الــغـربـيــة في سـبــعـيــنـات الــقـرن ا ظــهـورهـم في أ
نـددة تتـعـالى (التعـبثـوا بالـطـبيـعة.. لـستم وحـدكم من يـعيش عـلى هذه االصـوات ا
االرض) مـظــاهـرات الفــتـات ودخـل مـوضــوع الـبــيــئـة في الــبـرامـج الـســيـاســيـة
ـا بدا ذلك وقـتهـا غريـبـا لكـنه اليـوم ثبت بـأنه كان لـلمـرشحـ في االنتـخـابات ر

ا قد يقع..  حتسبا مبكرا 
ـوبوء 2020 وبـرغم بـكل مـا يـقال من تـأويالت عن الـيـوم بـلـغـنا مـنـتـصف عـامـنـا ا
ــارس الـقـتل الـفــيـروس وعن طــريـقـة انــتـشـاره وظــروف ظـهـوره مــازال كـورونـا 
ويحصد اعدادا هائلة من الناس فيما يفشل العالم بأسره في إلقاء القبض عليه..
على مر الـزمن كان اإلنسـان يعـيد النـظر في كيـنونتـه عالقته مع الطـبيعـة والكون
حاجته إلى مـراجعة الـكتب السمـاوية بأنـاة إعادة قرائـتها وتدبـرها خاصـة عندما

يحاصر واليرى أمامه ضوءا في نهاية النفق كما يقولون...
دون شك لــيس بــاجلـديــد كل مــاذكـرتـه هـو هم ثــقــيل يــسـاور اجلــمــيع ويـدور في
لك خلدهم أمـامهم صـباح مسـاء يحاربـهم في قوتـهم يهددهم بـالقـتل...لكنـنا ال
اسـاة عنـدما تـقع وتصـبح كابـوسا جـاثمـا الفكـاك منه نـظل نردد اال ان نـقوله فـا
أسبـابها ودوافعها دون مـلل الن ما وقع جلل وطال مكوثه فـما نسمعه كل يوم من

قصص مخيف جدا.. 
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نــفـسه في إقـلـيم كــردسـتـان الـشـمـالي
حـيث تخطت اإلصـابات عتبـة اخلمسة
رض مع آالف بـينـهم مئـتا طـبيب و
أكــثـر من  160 وفــاة. أمـام مــسـتــشـفى
عـلى نـاجي في مـحافـظـة السـلـيمـانـية
يـــصــطف الــعــشــرات من الــســكــان في
طـابـور إلجـراء فحص كـوفـيد- ?19لـكن
الـــفــريق الـــطــبي في الـــداخل كــان أقل
ـعــتــاد بــســبـب إضـراب بــكــثــيــر مـن ا
ركزية الـبعض.وعلى غـرار السلطـات ا
فـي بــغـــداد تـــكـــافح حــكـــومـــة إقـــلــيم
كـردستـان لدفع رواتب مـوظفي الـقطاع
الـعام حالياً جراء انـهيار أسعار النفط
والــــركـــود االقـــتـــصـــادي الــــنـــاجم عن
اجلـائـحـة.وكان لـذلك تـأثـير مـدمـر على
ـملـوكة رافق الـطـبيـة ا ـوظـف فـي ا ا
للدولة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ
شـــهــرين.وأعــلن اآلالف من الــعــامــلــ
ـنـهـكـ في مجـال الـرعـاية الـصـحـية ا
ـســتـشــفـيــات احلــكـومــيـة بــدايـة فـي ا
الـشـهـر احلـالي أنـهـم سـيتـوقـفـون عن
صابة بالفيروس معاجلة احلالة غير ا
ـــســتــجــد.يــقــول نــقــيب األطــبــاء في ا
الـسـلـيـمـانيـة هـاوزين عـثـمـان لـفرانس
رض على برس إن " 20 ألف طبيب و

{ بــغــداد-(أ ف ب) - لـم يـكـن الــعـراق
أبـداً مـكـانـاً سهالً لألطـبـاء والـيوم مع
تـــــأخــــيـــــر في دفـع الــــرواتـب ونــــقص
اإلمـــــدادات وعـــــنـف أقـــــربـــــاء بـــــعض
ـنـهار ـرضى بـات الـنظـام الـصحي ا ا
أصـالً في الـبالد عــلى حـافـة الــكـارثـة
فـي خضم تفشي وبـاء كوفيد-19 يـقول
الــطـبــيب مـحـمــد الـذي يــعـمل في أحـد
ـعـاجلـة مصـابي مـسـتـشـفـيـات بـغـداد 
ـسـتجـد لـوكالـة فرانس وبـاء كـورونا ا
بـــــــرس "نــــــحـن حــــــالـــــــيــــــاً فـي وضع
االنـهيار".ويضـيف الطبيب الذي رفض
اســتـخــدام اسـمه الــكـامل كي يــتـحـدث
بـحـريّة بـعدمـا عمل  48سـاعـة متـتالـية
"ال أستطيع العمل أكثر من ذلك. لم أعد
قـــادراً عـــلى الــتـــركـــيــز عـــلى احلــاالت
ـرضى".وسـجل الـعـراق أكـثر من 45 وا
ألـف إصـابـة بـوبـاء كـوفـيد- 19 بـيـنـهـا
الــعــديـد من األطــبـاء جــتى أن مـحــمـد
يـشـيـر إلى أنـه يـعرف  16 طـبـيـبـاً على
ـاضي. األقـل أصـيـبــوا خالل الـشــهـر ا
تـخـطت حصـيـلة الـوفيـات الـيومـية في
الــعــراق حــاجــز األلــفــ وتــصــاعـدت
حتـذيرات األطباء من أنـهم غير قادرين
عـــلى الـــصــمـــود أكــثـــر من ذلك.احلــال

بــحــثت الــشــركــة الــعــامــة لــلــخــطـوط
اجلـوية العراقية الـتابعة لوزارة النقل
مـع فريق خبـراء االحتاد الدولي لـلنقل
اجلـــــوي IATA مـــــلـف رفع احلـــــظـــــر
األوربـي عن الـــنـــاقل الـــوطـــنـي. وقــال
نعم في مـدير عام الشركة مـناف عبد ا
بــــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس انه
(بـتوجيه الوزير ناصـر حس الشبلي
 عــقــد اجــتــمـاع مــوسع مـع الـفــريق
الــدولي عــبــر الـدائــرة الــتـلــفــزيـونــيـة

بـــحــضــور مــدراء االقـــســام والــشــعب
نـاقشـة ملف رفع ـعـنيـة في الشـركـة  ا
احلــظــر االوربي عن الـنــاقل الــوطـني)
واضـــاف ان (الــشـــركــة اطــلـــعت عــلى
ــرحــلــة تــقــريــر اخلــبــراء اخلــاص بــا
االولـى مـن اجــــــراءات رفـع احلــــــظــــــر
ـــرحــلــة واالتـــفــاق عـــلى الــشـــروع بــا
ــتــضــمــنـة الــثــانــيــة مـن االجــراءات ا
تـــطــويـــر جــمـــيع مـــفــاصل اخلـــطــوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة) الفـتـا الـى ان (هذا

ـلف يـحـضى بـأهـتمـام كـبـيـر من قبل ا
الـوزيـر وخطط الـعـمل التي تـهدف الى
تــطـويــر امــكـانــات الـشــركـة في قــطـاع
ــــدني وضــــمــــان عـــودة الــــطــــيــــران ا
اخلـطـوط اجلـويـة الـى عـضـويـة احتاد
ــكـنـهـا ي مـا  الــنـواقل اجلـويــة الـعـا
اخلــروج من قـائـمـة الـسالمـة االوربـيـة
الـتي حـظـرت الـشـركـة من الـطـيران في
االجـــواء االوربـــيــة فـــضالً عن اتـــاحــة
ـنـافـسـة في سـوق الـطـيـران اقـلـيـمـياً ا

). واعـلنت عن اعـادة العـراقي ودولـياً
ـانـيـا. وقـال الـبـيان ان الـعـالـقـ في ا
(اجلــــدول الــــثــــاني لــــرحالت شــــركـــة
اخلــطــوط اجلــويــة لــيــوم لــيــوم امس
تـضـمن رحلـة واحـدة  بغـداد- اربيل -
دوســلــدورف- دوســلــدورف- اربــيل –
بـــغـــداد) واضــاف ان (ذلـك جــاء بـــعــد
مــوافــقــة الــلـجــنــة الــعــلـيــا لــلــصــحـة
والـسـالمـة الـوطـنـيـة اخلـاصـة بـإعادة

انيا).  العراقي العالق في أ
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ـهـجـرين أجــرت وزيـرة الـهـجــرة وا
ايــــفــــان فــــائق جــــابــــرو بــــرفــــقــــة

مـسـتشـاري رئـيس مـجـلس الوزراء
هــشـــام داود وحــســ الـــهــنــداوي
وعــضــو جلــنــة الــعــمل والــشــؤون

هـجرين في مـجلس االجتـمـاعيـة وا
كون األيـزيدي السيدة النواب عن ا
ـــثـل الـــكـــوتـــا خـــالـــدة خـــلــــيل و

االيـــزيـــديـــة في مـــجـــلـس الـــنــواب
الــــنـــائب صــــائب خـــدر ومــــحـــافظ
نــيــنــوى جنم اجلــبــوري وعــدد من
ــســؤولـــ في الــقـــضــاء  زيــارة ا
اسـتــطالعــيــة إلى قــضـاء ســنــجـار
الـتـابع حملـافـظة نـيـنـوى  لـلـوقوف
عـلى احـتـيـاجـات الـعـوائل الـعـائدة
من الــنـزوح والـتـنـســيق مع جـمـيع
االطراف لوضع آلية لـتسهيل عودة
بقـية الـعوائل النـازحة الى الـقضاء
ــعــيــشــيــة  فــضال عن األوضـــاع ا
ــنــاطق الـتي لـالسـر الــعـائــدة في ا
كانت يـسيـطر عـليـها تـنظيم داعش
اإلجــــرامـــيــــة  واإلجـــراءات الــــتي
اتـخـذتـهـا احلـكـومـة احملـلـيـة فـيـمـا
يخص تسـهيل اإلجراءات الـرسمية
لهم فـي دوائر ومـؤسسـات القـضاء

ومحافظة نينوى .
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
(جرى بـحث األوضـاع اخلدمـية في
عــمــوم الــقــضــاء وإجــراءات إعـادة
ـــبـــانـي الـــتي تــــأهـــيـل وتـــرمـــيـم ا

تـضــررت جـراء عـمـلـيـات الـتـخـريب
التـي خلـفتـها العـصابـات الظـالمية
خالل فتـرة سيـطرتـها عـلى الـقضاء

واالسراع بتعويض العوائل). 
وقــالت الــوزيــرة في تـصــريح خالل
مؤتـمـر صحـفي مشـترك مع مـحافظ
نينوى انه (بالـرغم من ازمة جائحة
كـورونـا الـتي تـمـر بـهـا دول الـعـالم
اجــمع والــعـــراق بــصــورة خــاصــة
ــالــيــة إال أن اضــافــة الى االزمـــة ا
رئـــيس الـــوزراء يـــولي اهـــتـــمـــامــا
ـنكوب من خاصـا بقـضاء سنـجار ا
اجل عـودة من تــبـقى من الـنـازحـ
ــديــنــة وتــذلـــيل جــمــيع واعــمـــار ا
عـوقات الـتي تـعيق الـصعـوبـات وا

عودتهم).
ـعــوقـات تــتــضـمن مـوضــحــة (ان ا
مـعـوقات امـنـية واخـرى مـجـتمـعـية
الى جـانـب قـلـة فـرص الـعـمل وعـدم
ـــنـــطـــقــة) وجـــود اخلـــدمـــات في ا
مـؤكــدة ان (اصـواتـهـم سـتـصل الى
دولـــة رئــيـس الــوزراء وســـيـــجــري

الــــعــــمـل عــــلى حتــــقــــيـق جــــمــــيع
مــطـــالــبـــهم).  ونــاشـــدت الــعــوائل
الـسـنـجـاريـة احلــكـومـتـ احملـلـيـة
ــركـزيــة عــبــر الــوفــد بــاإلسـراع وا
بــــتـــقـــد اخلـــدمـــات األســـاســـيـــة
ــــتــــضــــررين جــــراء وتــــعـــــويض ا
هجـمـات عصـابات داعش الـبربـرية
التي وقعت في القضاء واحملافظة.
وأعــلن عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق
اإلنـــســــان فــــاضـــل الــــغـــراوي عن
إصــابــة نــازح في مـــخــيم الــعــلــيل
الــثـــانـي في مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنــوى

بفايروس كورونا.
وقــال الـــغــراوي في بــيــان امس إن
(أحـد الـنــازحـ في مـخـيم الـعـلـيل
الثـاني في محـافظـة نيـنوى أصيب

بفايروس كورونا). 
ويبلغ إجمالي اإلصـابات بفايروس
كــورونــا في الــعــراق بــحــسب آخـر
بـــيـــان لـــوزارة الـــصـــحـــة 58354
وحاالت الـشـفاء 31077 ومـجـموع

الوفيات 2368.
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ـكـافـحــة كـورونـا رئـيس كـتــلـة يـقـتـرح عـلى نـائـب يـدعـو احلـكـومـة لــوضع خـطـة 
احلـكـومـة انـشاء مـجـلس لـتـفـعـيل الـعـمل االمـني وزيـر سـابق يـخـاطب احلـكـومة
ـيـاه و مــئـات" االنـشــطـة" الـتي بــغـرض احلـوار مـع تـركـيــا حـول حـصــتـنـا مـن ا
نسوب تنشـرها الوكاالت االخباريـة مصحوبة بصـورت للقائل و لورقـة  البيان ا
صـرح له و اليه وتـلك االنشـطة مـتنـوعة من الـتعـليم الى االمن الى للـمصـرح و ا
ـقـابـر الى الــعالقـات الى كل شيء وعن اي شيء ويـخـتـلط االمـر بـ تـسـجـيل ا
حضـور و ب نصيحة و ب توفر و توفيـر مادة تسد فراغ نشر ادمنته الوكاالت

وكأنه سبق!
كـلـما رأيت مـسـؤوال يـكثـر من بـيانـاته و تـغـريداته كـلـمـا تيـقـنت انه عـلى قلق من

فقدان منصبه.
سـؤول بـحسب عـمله فـكرته الـقابـلة عادة بل الـسيـاق باالدق يـوجب ان يقـدم ا
للتـطبيق الى اجلهة التنفيذية او الـتشريعية بالشكليـة القانونية بعيدا عن ارسالها
بـطريـق يـتحـقق منـها النـشر فـقط فيـما قـد ال يتـحقق تـنفـيذهـا ليس فـقط النها
ـسؤولة فكرة قـابلـة للـتنفـيذ من عـدمه بل الن نشـرها قـد يسـبب حرجا لـلجـهة ا
حـرج بسـبب عـدم امكـانيـة االخذ بـها النـهـا فكـرة غيـر مكـتـملـة او غيـر مجـدية او
يـفهم مـنهـا انهـا ليسـت اكثر من دعـاية شـخصـية يـغلفـها صـاحبـها بـرداء الذكاء
الحظ ان اجلـهة اخملـاطبـة ال تكـلف نفـسهـا عنـاء الرد عـلى الكـثير واحلرص و ا
الكـثير من االفكار التي يـقدمها مسـؤولون ينشرون اخـبار اقكارهم قبل ان يصل
كتاب الـفكـرة التي نشـروها ونشـروا معهـا صورة حتمل تـوقيعـهم باللـون االحمر

او االسود ان كان الكتاب مصورا الى اجلهة اخملاطبة!
واضح معـنى التراسل عبر وكاالت اخلبر ب جهات الدولة ومعها مئات االخبار
التي حتـمل اتهامات تصدر احيـانا الشخاص وجهات و دول ال جتـري تسميتها
ـحاسـبة رئـيس مـجلس مـثل خـبر جـرى نـشره قـبل ايـام حيث يـطـالب فيه نـائب 

! نواب سابق بالسطو على مساعدات للنازح
هذه التـقليعـة االخبارية مـفهومة عـقلية مـرسلها و نـاشرها فالـعمل االخباري في
العـراق ال يخلو من مجامالت و مليء شاشات اخلبـر بأي خبر فيما اخلبر الذي
ـعـلـومـة لن تـعـثـر عـلـيه اال في احملـطات هـو فـعال خـبـر مـهم و حـيوي و مـكـتـمل ا

االعالمية االكثر احترافا.
كـانت فـترة االحـتـجاجـات الـشعـبيـة في تـشريـن االول فتـرة تنـبـيه واختـبـار حتى
ـهـنـيـة الـعـمل الـصـحـفي وخاللـهـا ظـهـرت ايـضـا وبـوضـوح تـوجـهـات و اهداف
ظـاهرات ومن اراد ان يكون ضمن الـنظام اجلديد ومن النـشر ومن اراد ركوب ا
تـظاهـرين وايضـا وبرغم احلـراك فظاهـرة التـراسل الرسـمي عبر كسـر رقاب ا

الوكاالت لم تهدأ!
يضـاف للـظاهـرة هذه ظـاهرة ارفـاق صورة مـأخـوذة بكـاميـرات الهـواتف الذكـية
ـذكـرات و كــتب رسـمـيـة صـادرة عن اعـلـى اجلـهـات في الـدولـة تـخص قـرارات
حيويـة و احيانا قرارات اعـتيادية لكنـها ال يصح ان تنشر اال بـطريق سليم يتيح
الوصول للمعلومة عبر االعالن الرسمي عنها ال عبر وصولها لوكالة دون اخرى
خاصة ان في ابراز مستندات مثل هذه محاذير مثل شكل توقيع مسؤول ما وقد

يخشى من تزوير له.
وايضا هـناك افـراط في اسـتخدم الـضمـير" نـا" في تفـهيـم الفـرد لنفـسه بـأضافة
ضـمـير اجلـمع له كـأوضـحـنا قـلـنـا كـشفـنـا فـيمـا ال ضـيـر من اوضـحت وقلت

وكشف.
االخبـار لهـا شروط فـي التـحريـر و اهمـيـة النـشر من عـدمه واجلـمهـور له حدود
قـسم االن بـ كورونـا و ب ـا يحـتـاجه في يـومه ا استـيعـابـية في االسـتالم و 
سؤول ايا كان انعـدام فرص احلصول على احـتياجات يومه ونـشر خبر بفـكرة 
وايا كانت فـكرته فهي لـيست طريـقة جتبر اجلـهة التـنفيذيـة على حتويـلها لواقع
ـعـالي مـا يـعـرفـونه عن ازمـة االوكـسـجـ و ازمة وبـدل ذلك فـلـيـنـشـر اصـحـاب ا
ـساعدات وازمـة حصر يـاه و ازمة وصولـنا حلد تـلقي ا وازنـة و ازمة حصـة ا ا

عارف اصحاب التوقـيع باالحمر وليكفوا عن نشر التـعيينات 
افكـارهم عبر مراسـلة احلكـومة وغير احلـكومة عبـر البريد
اجلديـد وهو وكالت االخـبار او فـليـنشـروا الفـكرة والرد
علـيهـا ال ان يكـتفـوا بـاالفكـار التي صـنعت لـنا قـبال هذا
ـر. هـذا فـضال عن ان مـثل هـذه االخـبـار تـظـهر الـواقع ا
مسـتوى التفكـير الذي يسيطـر على من يشارك في صنع

القرار ويظهر مدى عزلته عن الواقع.
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يـقف ( االيـثـار ) في أعـلى سُلّم الـرفـعـة األخالقيـة حـيث يـبذل الـشـهـداء دماءِهم
ايـثـاراً مـنهـم لقـضـايـاهم الـعـادلة  ويُـقـدّم األبـرار من أهل االيـثـار اخـوانهـم على

أنفسهم في مؤشر عميق الداللة على الطيبة والنقاء .
-2-

وااليثار واالنانية ضدان .
ومن هــنـا فـانّ االنـانـيــة في الـقـاع  ألنّـهـا عــصـارة االسـتـئـثـار وانــعـدام الـعـنـايـة

باالخرين .
االنانية في القاع وااليثار في أعلى السلّم االخالقي –كما ترى  –

هم ومن هنـا ايضا جتد األنانـي مبغـوض ينفـر منهم النـاس ويكثرون من ذ
واالمتعاض من سوء أفعالهم واخالقهم .

-3-
ـاء- وهــو في الـرمـق األخـيـر من انّ ( كــعب بن مـامــة ) حـ رفض أنْ يــشـرب ا
حيـاتِهِ - وفضّل أنْ يُقدّم اخوانَه على نفسه بقي ذِكْرُه المعاً في التاريخ واصبح

مضرب األمثال ...
فيما لم يحظ االنانيون من التاريخ بِذكْرٍ حَسَنٍ على االطالق .

واقف النبيلة ال تُنسى وال تُمحى من ذاكرة التاريخ . ان ا
ـقـدوره ان يــجـتــرح مـا يـشــاء من الـســيـئــات دون أنْ تـبـقى وواهم من يـظـن أنَّ 

آثارُها السلبية تالحِقُه حيّا وميتا .
-4-

رتـبه ال يبلـغها ـرتبة الـعاليـة من السمـو األخالقي  وتلك ا واذا كان االيـثار هو ا
ن جنـحوا فـي مجـاهـدة أنـفسـهم واسـتـطـاعوا ان وال يـصل الـيـها االّ الـصـفـوة 
يروضـوها لِيَقْـفِزُوا بها الى الـروابي العاليـة وال يقوى على ذلك عـامة الناس فانّ
هنـاك مرحلـةً تتـوسط ب االيـثار وبـ االنانـية  وهي مـرحلـة التـوازن والوسـيطة

واالعتدال ويتجسد ذلك بأنْ حتب ألخيك ما حتب لنفسك .
وهـنـا لن يـغـيـب اآلخـر عـنك  وال يُـلـغى مـن حـسـابـاتك كـمـا يُــلـغى في حـسـابـات

نبوذين . األناني ا
وهذا أمر مقدور عليه  والبُدَّ ان يكون النهج الغالب في مساراتنا كلها .

-4-
والذي دعاني الى كتابة هذه السطور العجلى خبر سمعته باألمس يقول :

ـسـتـقـيلـة - والـتي لم تـكـشف عن الـقـتـلة ـهـدي ا ان حـكومـة الـسـيـد عـادل عـبد ا
فسدين ئات من احملتـج على الفـساد وا والقنـاص الذين سبـبوا استشـهاد ا
ـثـنى) واآلالف من اجلـرحى - أقـدمت عـلى تـوزيع األراضي احملـيـطه بـ (مـطـار ا
ـات لـلـعـديـد من الـسـيـاسـيـ الـذين ال يـكـفـون عن االنـتـفـاخ ومـنـحت عـشـرة دو

كاسب واالمتيازات ... غا وا واالستحواذ على ا
ولم يُسّمِ اخملبر اولئك واكتفى االشارة الى القرار فقط 

ن يـشاء ـنحـها  سـتقـيل لكي  ان هذه االراضي لـيست مـلكـاً لرئـيس الـوزراء ا
ـــنح األراضي فــانّ عــلـــيه ان يــســتــخــدم هــذه واذا كــانت له صـالحــيــة مــعــيّــنه 
ـذكور  –ان صح ـواطنـ كـافة والـقرار ا ـا يـنسـجم مع مـصالح ا الصالحـية 
ـصالح صـالح اخلـاصة عـلى ا صـدوره  –فهـو أبشـع مثـال لالسـتئـثار وتـقـد ا

العامة .
ـمـنـوحة ولـذلك فـنـحن نـطـالب احلـكـومـة احلـالـيّـة بـالـغـائه واسـتـرداد االراضي ا
ستـضعف من أبـناء الشعب تـهدلة على حـساب الفقـراء وا الصحـاب الكروش ا

ظلوم . العراقي ا
ـلك الكـثـير من الـعـقارات- - وهـو   مـنـوحة لـفـرد واحدٍ ـات العـشـرة ا ان الـدو
ـلكون شـبراً واحداً واطـن الذين ال  اليـ من ا تعتـبر خـطيئـة ال تغتـفر بحق ا

من أرض وطنهم .
كن القبول به على االطالق . وهذا هو الظلم بعينه  واالجحاف الذي ال 

واخيراً :
ـشـؤوم اتـخـذ بـعـد تـصـاعد ـالحظ ان هـذا الـقـرار ا فـان ا
االحــتــجــاجـات الــشــعــبــيـة عــلى الــفــســاد والــفــاسـدين
كاسب واالمتيازات في مؤشر واستـئثار السلطوي بـا
ـطـالب الــشـعـبـيـة  واضح عـلـى عـمق االسـتـخـفــاف بـا
ضي في النـهج السلطـوي البعيد عن واالصرار عـلى ا

كل معاني العدالة واالنصاف.
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ــنــافــذ احلــدوديــة أنه أعــلــنـت هــيــئــة ا
بـالـرغم من تـصـفـيـر الـرسـوم الـكـمـركـية
لـلـمواد الـغـذائيـة والـصحـيـة والزراعـية
فـقــد حـقق مـنـفـذ طـريـبـيل احلـدودي في
مـحـافـظـة االنـبـار ايـرادا مـالـيـاً خلـزيـنـة
ـبلغ 24 ملـيارا و942 ملـيـونا الدولـة 
اضي و881 الف دينار لشـهر حزيران ا
وذلك عن قــيــمــة اإليــرادات الــكــمــركــيــة
ـتـحـقـقــة نـتـيـجـة حـركـة والـضـريـبــيـة ا

نفذ احلدودي.  التبادل التجاري في ا
وقـال بيـان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (ما
حتــقق من ارتـــفــاع اإليــرادات نــتــيــجــة
لتشـديد اإلجراءات الـرقابيـة والتدقـيقية
ـشترك بـ الدوائـر العـاملة والتـعاون ا
ــنـفــذ احلــدودي واسـتــراتــيـجــيـة في ا
ــتـوجــهـة لــتـعـظــيم اإليـرادات الـهــيـأة ا
الـسانـدة خلزيـنة الـدولة لـتخـطي األزمة
ر ـالـية واالقـتـصاديـة الـراهنـة الـتي  ا

بها بلدنا العزيز).
وتــمــكن مــنــفــذ أم قــصـر الــشــمــالي في
مـــحـــافــظـــة الــبـــصـــرة من ضــبـط ســبع
ـادة حــلـيب اطـفـال حـاويـات مـحــمـلـة 
مــجـفـف بـوزن إجــمـالي 57 طــنـا و329
كــيـــلــوغـــرامـــا وبــواقع 6930 كــارتــون
بــشــهــادة مــطــابـــــــقــة ووثــيــقــة إطالق
مزورت بعد إجنـاز معاملتهـا الكمركية
من قــبـل مــركــز كــمــرك مــيــنــاءأم قــصــر

الشمالي. 
اذ تــمـكــنت شــعــبــة الـبــحث والــتــحـري
هـيــأتـنـا وخــارج احلـرم الــكـمــركي عـنـد
بــوابـــة اخلــروج مـن ضــبط احلـــاويــات
وتـدقـيق مـعامـلـتهـا الـكـمركـيـة ومعـايـنة
الـبــضـاعـة من قــبـلــهم والـشك بــشـهـادة
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طابقة   االستفهام اإلطالق ووثيقة ا
فـاحتة رسـميـة من الـشركـة الفـاحصة
ـنـفــذ احلـدودي  والـتي والــعـامـلــة في ا
أكدت من جـهتهـا عدم صـدور الوثيـقت

من قبلها . 
…œUNý d¹Ëeð

طـابقة ووثـيقة ا أكـد تزوير شـهادة ا
اإلطالق وإحـــالــة اخملــالـــفــة الـى مــركــز
شـرطــة الـكـمــرك لـغــرض عـرضــهـا أمـام

قـادت إلـى أنَّ هـذه احلـاويــات تُـرِكَت في
ـيــنـاء مــنــذ تـاريخ اســتـيــرادهـا أرض ا
وتشغل مساحـاتٍ واسعة  دون عائداتٍ
أو أجـور بــسـبب عـدم االســتالم من قـبل
ُــسـتــفــيـدة). ونــوَّهت الــدائـرة اجلـهــة ا
ة بـتنـظـيم محـضـر ضبطٍ ـديريـَّ بـقـيام (ا
ة كـافة ُـبرزات واألولـيـات الـتحـقـيـقيـَّ بـا
ُختص وعرضها على قاضي التحقيق ا
ُناسبة).  ة ا التخاذ اإلجراءات القانونيـَّ
وكـانـت الـهــيـئــة قــد أعـلــنت في الــثـاني
اضي تـنـفيـذها والـعشـرين من الـشهـر ا
ات ضـبطٍ في مـينـاء أم قـصر أربع عـمـليـَّ
نت من ضبط حـاوياتٍ الـشمـالي إذ تمـكـَّ
ة حتـوي أدويـة مـخــتـلـفـة ومــوادَّ غـذائـيـَّ

منتهية الصالحية.
V¹dNð WOKLŽ

ـركـزية وأعـلـنت وكالـة االسـتـخبـارات ا
عن إحـبـاط عـملـيـة تـهـريب مـخدرات من

إحدى دول اجلوار.
وقـالت الوكـالة في بـيـان امس (استـنادا
ـعـلـومـات اسـتـخــبـاراتـيـة دقـيـقـة ألـقت
مــفـارز وكــالـة االســتـخــبـارات في وزارة
ـتهم من الداخلـية القـبض على أحد ا
اجلــنــســـيــة اآلســيـــويــة داخل األراضي
الـعــراقـيـة بـحـوزتـة 5 كــيــلـو غـرامـا من
مـادة الـكـريسـتـال اخملـدرة كـان في نـيته
بــــيــــعــــهــــا الى أحــــد جتــــار اخملــــدرات

 .( العراقي
وأضــافـت أن (من خالل الــتـــحــقـــيــقــات
األولـيـة مــعه اعـتـرف بـدخـولـة األراضي
الـعـراقـيـة بـصـورة غـيـر قـانـونـيـة بـغـية
ـتـاجـرة بـبـيع اخملـدرات" مـشـيـرا الـيا ا
أنه " تدوين أقواله واتخاذ اإلجراءات

القانونية الالزمة بحقه).
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مـحــمـد احملـمــد الـكـسـنــزان ابن عـبـد
الـكـر الــكـسـنـزاني احلــسـيـني هـو
صـــوفـي عـــراقي وشـــيخ الـــطـــريـــقـــة
الكـسنـزانيـة اسمـها الـطريـقة الـعلـية
الــقــادريــة الـــكــســنــزانـــيــة وتــســمى
أخـتـصـاراً بـ الـطـريـقـة الـكـسـنـزانـيـة
ـقر الـرئـيـسي لـهذه الـطـريـقة ويـقع ا
في مـحافـظـة الـسلـيـمـانيـة في شـمال

العراق. 
ويــدعــو الـشــيخ مــحـمــد الــكـســنـزان
الــنـــاس جــمــيــعــاً إلى تــوحــيــد الــله
وعـــبــادتـه والــرجـــوع الـــيه من خالل
مـــحـــاضــراته الـــيـــومــيـــة ومن خالل
مــرشــدي الــطــريــقـــة الــكــســنــزانــيــة

نتشرين في جميع أنحاء العالم. ا
وأما اسم الكسنـزان الذي يُطلق على
عـائـلــة الـشـيخ فـهــو لـقب أُطـلق عـلى

جدهم عبد الكر األول. 
وكسـنزان كـلـمة كـردية تـعني ال يـعلم
عـنه أحــد وسـبب إطالق هــذا الـلـقب
ـدة عـلـى هـذا الـشــيخ هـو انـقــطـاعه 
أربع سنـوات عن الـناس مـخـتلـياً في
أحـد جـبـال قـرداغ وهي مـنـطـقة تـقع
فـي ضـواحـي مــديـنــةالــســلــيــمــانــيـة
وتعـني اجلـبل األسود وحـيـنمـا كان
يُـسـأل أحـد الـنـاس عن الـشـيخ يـقول
(كـســنـزان) أي ال أحـد يــعـرف. وبـعـد
عــودته من اجلــبل جــرى هــذا الــلـقب
عـلى ألـســنـة الـنـاس عَـلَـمـاً لـلـطـريـقـة
الـعـلـيـة الـقـادريـة الـكـسـنـزانـيـة الـتي
تبـنى مـشيـخـتهـا الشـيخ عـبد الـكر

األول وأبناؤه وأحفاده من بعده.
فاسم الكسنـزان هو لقب عائلة واسم
طريـقة وله مـعناه االصـطالحي. وأما
اسم الــعـشــيـرة الــتي يـنــتـمي ألــيـهـا
الشـيخ محـمد الـكسـنزان هي عـشيرة
السادة البرزجنية واألب األعلى لهذه
الـــعــــشـــيـــرة هــــو الـــشـــيـخ عـــيـــسى
البرزجني الذي كان أول من سكن في

برزجنة في شمال العراق.
tðQA½Ë tðœôË

ولد الـسـيد الـشيخ مـحـمد الـكسـنزان
احلسـيني في قـرية كـربجـنة الـتابـعة
لـناحـيـة سنـكاو مـن محـافـظة كـركوك
فـي شــمــال الــعــراق فـــجــر اجلــمــعــة
الــرابع عــشــر من شــهــر صــفــر ســنـة
1358 هـ أو 15 نيـسـان/أبـريل سـنة
1938 م وهذه الـقرية الـتي ولد فـيها
الـشـيخ هي مـوطن مـشـايخ الـطـريـقـة
الـكـسـنــزانـيـة ومـنـذُ سـنـواته األولى
الـتي قضـاهـا في كـربجـنـة كـان شيخ
الطريقة هو والدهُ الـسيد الشيخ عبد
الكر  الكـسنزان الطـريقة عن والده
وأخـــذ مــــعـــهـــا عــــلـــوم الــــتـــصـــوف

ــوسـوعــيــة كـبــيـرة وكــان ذا مـلــكـة
فــكـريــة وقــد تـهــذّبت وتــكـامــلت هـذه
ــــلـــكــــة فـي دراســـتـه وتــــعـــلّــــمه إذ ا
أخـذالـعـلــوم الـشـرعـيـة عـلى يـد كـبـار
عــلــمـاء عــصــره وفـقــهــاء مــصـره في
مــدرســة كــربــجــنــة الــديــنــيــة فـدرس
الـعـلوم الـعـربـيـة واإلسالمـيـةعـلى يد
ال كـاكا حـمه كـبـار عـلـمـائـهـا منـهـم ا
ـال عــلي مـــصــطــفى ســـيف الــدين وا
ال عـبــد الـله ُــلـقّب بــعـلي لــيالن وا ا
عـزيــز الـكـربـجــني. ولـلـشـيـخ مـكـتـبـة
عـــــــلـــــــمــــــيـــــــة نـــــــادرة حــــــوت آالف
الــكـتــبـواخملـطــوطـات الــتي جـمــعـهـا
ــشـــقــة كــبــيــرة فــقــد واضبَ عــلى
مــراجـعـة دار اخملــطـوطــات ومـكــتـبـة
األوقــاف الـعــامــة ومـكــتــبـةاحلــضـرة
القـادريـة الشـريـفة سـبعـة عـشر عـاماً
ـكـتـبة في بـصـورة مسـتـمـرة يـدخل ا
بداية الدوام الرسمي وال يخرج منها
إال في نـهايـته. وأمـا عـلوم الـتـصوف
الــنــقــلــيــة فـــقــد تــعــهــدهــا بــالــدرس
والـبحث وأكـبـر شـاهـد عـلى ذلك هو
مـا تـضمـنه إجنـازه الـكـبيـرمـوسـوعة
الـكـسـنـزان فـيـمـا أصـطـلح عـلـيه أهل
التـصوف والـعرفـان التي تُـعد فـريدة

في بابها.
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ـشـيـخـة إن اجلـلـوس عـلـى سـجـادة ا
في نـظـر أهل الــطـريـقـة هـو اخـتـيـار
وتعي من الله تـعالى ويتم أختياره
ـقـدّسـة لـيـكـون دائـمـاً ـهـمـة ا لـهـذه ا
مـوضع نـظـرِ الـله ورعـايـته فـيفـيضُ
ا ـدُّهُ  علـيه ما يـفـيض من أنوار و
يـشــاء من مـدد لـيـكــون أهالً لـلـوراثـة
ـهـامـهـا من هـدايـة الـناس والـقـيـام 
ــان والــدعـوةِ إلى طــريق احلق واإل
ــوعــظــة إلـى ســبــيــله بـــاحلــكــمــة وا
احلسنة وبث اخلـير والنور والسالم
ـــهــام األمــر بـــ اخلــلق والـــقــيــام 
نـكـر ومـهام عـروف والـنـهي عن ا بـا

رُيدين. التربية الروحية لألتباع وا
وهـكـذا كـان األمـر بـالـنـسـبـة لـلشـيخ
ففي آخر زيارة قام بها السيد الشيخ
عــبــد الــكــر الــكــســنــزان ألضــرحــة
شايخ الكسنزانية في قرية كربجنة ا
كان الـسـيد الـشيخ مـحـمد الـكسـنزان
بصـحـبته وكـان في تـلك الزيـارة عدد
كـــبــــيـــر من اخلــــلـــفــــاء والـــدراويش

واحملاسيب واألتباع.
وبـعد أن انـتـهى حـضرة الـشـيخ عـبد
الـــكـــر الـــكـــســـنـــزان من مـــراســـيم
الزيـارة كانت عالمات الـسرور تـعلو
وجــهه وقــال »يــا أوالدي الــدراويش
منذ اليوم يكون الـسيد الشيخ محمد
شـيــخـكم وهـذا امـر أســاتـذتـنـا ومَن

أطـــاعه فـــقـــد أطـــاعــنـــا ومن أحـــبه
أحبنا ومَن خرج عن أمره فقد خرج
عن أمــرنـا «ثم نــظــر مـلــتــفــتـاً إالى
شـايخ قائالً »أنا أودعكم أضرحـة ا
اآلن وسـتـكـون هـذه آخـر زيـارة لـكم
وهــذا وكــيــلـكـم الـذي أوكــلــتــمـوه -

مشيراً إلى جنله الشيخ محمد.
كــان هــذا احلــدث إيــذانــاً بــانــتــقـال
مشيـخة الطـريقة من حـضرة الشيخ
عـبـد الكـر الـكـسـنـزان إلى حـضرة
الــسـيــد الـشـيـخ مـحـمــد الـكــسـنـزان
وحتقق مـا أخبـر به الشيـخ من أنها
كــانت آخـــر زيــارة آلبــائه وأجــداده
فــقـد أنــتـقل إلى الــرفــيق األعـلى في
ــوافق لـلــعـام عـام 1398لــلـهــجـرة ا
1978 للـمـيالد بـعد زيـارته األخـيرة
بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة. وقـــد أرَّخ وفـــاته
الــشـــيخ مــحــمــد عــمــر الــقــرة داغي
رئيس علماء السليمانية في مرثِّيتهِ
بحق الـشـيخ عبـد الـكر الـكسـنزان

فقال:
وفَاتُـكُم كـارِثة عـبدُ الـكـر تأرِيـخُكُم

في جنة اخللد مقيم.
ونقتطف أبيـاتاً من قصيدةٍ في رثاء
الشـيخ عبـد الكر الـكسـنزان قـالها
الـشيخ الـعالمـة عـبد اجملـيـد الـقطب
مـــادحــــاً خَـــلَـــفَـهُ الـــشـــيـخ مـــحـــمـــد

الكسنزان:
غَـابَ عَن أنـظـارِ أربـابِ الـوَفَـا مُـرشِد
ــصــطــفى سِّــيــد عن مِن أهلِ بـــيتِ ا
ســيــدٍ عن ســيــدٍكُــلِّــهُم حَــازُوا الــعُال
والـشَـرَف َارَحَلَ الـشَـيخُ وَقـد أورثـنـا
لوعـةً في قـلبـنـا وأسَفَـا رَحَلَ الـشَيخُ
نَعَم لكنَّهُأسداً خَلَّفَ ثم أنصَرَفاذَهَبَ
الشَـيَخُ وأبقَى بـعدهُـذهباً يَـعرِفُهُ مَن
عَـرَفَـالَم يَـمُت شـيخ تَـجـلَّى بـعـدهُـمَن

حَذَا حَذوَ أبيهِ وَأقتَفَى
وهـــكـــذا قـــام الـــشــــيخ مـــحـــمـــد
الـكـسـنــزان مـقـام والـده الـشـيخ
عــبــد الـكــر الــكــسـنــزان بــعـد
وفـاته وتـولـى أمـور الـطـريـقـة
واإلرشــاد وبــايــعه اخلــلــفــاء
والــــدراويـش أســــتــــاذاً وأبـــاً
روحـيـاً سـنـة 1398لـلـهـجـرة
ـــــوافـق لــــــســــــنـــــة 1978 ا

للميالد.
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كـان الـشـيخ مـحـمـد احملـمد
الــكــســـنــزان قــد دخل عــدة
خــلـــوات في عـــهــد والــده
وكـانت أولى خـلـواته بـعـد
ستة أشهر من توليه أمور
ـشـيخـة وكان الطـريـقة وا
ذلـك في الـــــعــــشـــــرين من
شــــــــعــبــانــســنــة 1398

الـشـيخ عـبـد الـقـادر.كـتـاب الـطـريـقة
الـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــة الـــــــــقـــــــــادريـــــــــة
الـكـسـنــزانـيـة.مـوسـوعـة الـكـسـنـزان
فـيـمـا أصـطـلح عـلـيه أهل الـتـصوف
والـــــعـــــرفـــــان.الـــــرؤى واألحـالم في
ـنــظـور الـصـوفي.خــوارق الـشـفـاء ا

الصوفي في الطب احلديث
وله عـدد آخـر من الــكـتب والـرسـائل
حتت الطبع منها الكرامات في طور
جــــــــــديــــــــــد.الــــــــــكــــــــــســــــــــنــــــــــزان
واإلنسـان.التـصوف..قـانون الـسماء
األول.الـــدعــاء مخ الـــعــبـــادة.إطــالــة
الـــشــعــر فـي اإلسالم.الــســـبــحــة في
اإلسالم.اخلـلوة في اإلسالم.الـتـكـايا
ـولـد الـنبـوي وأهـمـيته بـيوت الـله.ا
في الــــعـــصــــر احلــــديث.الــــبـــيــــعـــة

عاهدة عند الصوفية. وا
إجنــازات عــلــمــيــة أُخـرى
تأسـيسـه كلـية الـشيخ
مــحـــمــد الــكــســنــزان
اجلــــامــــعــــة والــــتي
تضم إلى جـانب قسم
عــــلــــوم الـــشــــريــــعـــة
والـــتـــصـــوف وحــوار
األديـان أقـسـام أُخرى
في عــلــوم االقــتــصــاد
والـــــســـــيـــــاســــة
والـــقــــانـــون

والــــلــــغـــــة وعــــلــــوم احلــــاســــبــــات
والـرياضـيـات التـطـبـيقـيـة وهو بال
شك إجناز يظهر مـدى تفاعل الشيخ
مــحــمـد الــكــسـنــزان مع مــتــطـلــبـات
الـعـصـر الـذي يــعـيش فـيه وتـفـاعـله
مـــعه بــالــوســائل الـــعــصــريــة الــتي
تــنــاسـبه. وهــذه الــكـلــيـة الــعــلـمــيـة
ثـابة نواةٍ جلـامعة اإلنسانـية هي 
كــبـرى يــكـون لــهــا فـروع في جــمـيع
ــتــحــضــر كــمــا يــأمل دول الــعــالم ا

الشيخ.
إجنـازه لـتـقو إسـالمي رائـدٍ وهو
الــتــقـو احملــمــدي وفــيه أطــروحـة
علمية دقيقة في احلسابات مستندة
إلـى عـــلم الـــفــــلك ويـــؤرخ األحـــداث
نـــســبـــة لـــوالدة الـــرســـول مـــحـــمــد
ــركـزي لــلـطـرق .تـأســيس اجملـلس ا

الصوفية في العراق.
مـــوقـع الـــتـــصـــوف األسالمي وهـــو
نافذة يـطل من خاللهـا توجه الـسيد
الشيخ محـمد الكسـنزان على العالم
بـــأســلـــوب صــوفي مـــعــاصـــر غــيــر
شـرقة مسـبـوق ليـعـكس اجلوانـب ا
واألنـفــتـاحـيــة لـلــتـصـوف اإلسالمي
على اآلخـرين.موقع الـطريقـة العـلية
الـقــادريـة الـكـسـنــزانـيـة وهـو مـوقع
متـخصص بـنهج وأسـلوب ومـباد
ثـابة الطـريـقة الـكـسنـزانيـة وهـو 
الــلــســان الــنـــاطق عــنــهـــا لــلــعــالم
ــعــبــرة عن جــوهــرهــا والــصـــورة ا

ومضمونها.
ـي لـلـتـصـوف ـركـز الـعـا تـأسـيـس ا
والدراسـات الـروحيـة في عام 1415
ـــوافق لـــلـــعـــام 1994 لـــلـــهـــجـــرة ا
ــــــــــركــز في ويــتــخـــصص هــذا ا
البحث في حاالت الشفاء الفوري
اخلـــاصــة بــخـــوارق وكــرامــات
الــطـريــقـة الــكـسـنــزانـيــة الـتي
تُثبت وجـــــــــودالـذات اإللهية
ــــقـــــارنـــــة بــــــــــــــ هــــذه وا
اخلــــــوارق من جـــــهـــــة وبـــــ
الــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــواهـــــــــــــــــــــر
الـبـاراسـايــكــــــــــولـوجـيـة من
جـــهـــة أُخـــرى وإثـــبــات فـــشل
األخيرة أمـام خوارق الطـريقة
الـــكــســـنــزانـــيــة إضـــافــة إلى
دراسات أخرى يتم بـحثها في
ـركز عـلى أيـدي باحـث هذا ا

. متخصص
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تـوفـي يـوم الــسـبـت الـرابع من
تـــمــــوز عـــام 2020م في مــــقـــر
ــتــحـدة اقــامــته في الــواليـات ا
االمـريـكـيـة ويـبـلغ من الـعـمر 82

عاماً .

وافق لسنة 1978 للميالد للهجرة ا
وقــــد صــــحــــبه عــــدد من الــــدراويش
واخلـلـفــاء حـيث جـلـس كل مـنـهم في
خلـوته بعـد أن تعـلمـوا نظـام اخللوة
وأورادهـا وآدابـهــا من أسـتـاذهم إثـر
محاضرة ألـقاها الشـيخ قبل الدخول

إلى اخللوة بنِّية خالصة.
ودخل اخلـلــوة الـثـانــيـة سـنـة 1399
وافق لـسنة 1979للميالد للهـجرة ا
وصحبه ضعف عدد الدراويش الذين
دخــلــوا مــعـه اخلــلــوة األولى وطــبّق
عليـهم نظـام اخللـوة كامالً وخرج كل

واحدٍ منهم بنصيبه منها.
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في مــــجـــــال الــــبــــحث والـــــتــــألــــيف
واإلصدارات الصوفـية له العديد من

ؤلفات التي طبع منها: ا
كــــــتــــــاب األنــــــوار
الــرحـــمــانـــيــة في
الـطـريــقـة الـعـلـيـة
الــــــــــقــــــــــادريـــــــــة
الـكسـنـزانـيـة.نـشر
كــــــــــتــــــــــاب: جـالء
اخلــــاطـــــر من كالم

محمد احملمد
الكسنزان

أنـظـار قـاضي حتـقيـق محـكـمـة أم قـصر
التـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيــة الالزمـة

بحقها.
وأعـلـنت دائــرة الـتـحــقـيـقـات فـي هـيـئـة
الـنـزاهة الـعـامة عـن ضبـطـها 17حـاوية
ة في مـيـنـاء أم قـصـر اجلـنـوبي حـديــديـَّ
مُـبـيـنـةً احـتـواءهـا عـلـى مـعـداتٍ إلنـشاء
ــصـلـحـة َّ اســتـيـراده  مـعـمل أســفـلت 

محافظة البصرة منذ عام 2013.

الـــدائـــرة وفي مـــعـــرض حـــديـــثــهـــا عن
ـة الــضــبط الـتـي تـمَّت تــفـاصــيل عــمــلـيـَّ
ةٍ أفـادت بـتـمكن رةٍ قـضائـيـَّ ـوجب مُـذكـَّ
مالكات مديـريَّة الهـيئة في احملـافظة من
ضبط 17 حاوية حديديَّة حجم 40 قدماً
عُثِـرَ بداخلـها على مـعداتٍ إلنشـاء معمل
ـصلحة مـحافظة َّ اسـتيرادها  أسفلت 
الـبـصـرة مـنـذ عم 2013 الفـتـةً في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس إلـى أن (حتريـاتها
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ــوازنــة ولــيس بــديال قــانــون ا
عــنه. هــذا االعــتــقـاد اخلــاطيء
ادة 13-ثـالـثا من ـاعـززته ا ر
هـذا القـانـون والتي تـنص على
فـي حــــال عـــدم إقــــرار قــــانـــون
فإن ـوازنـة لـلـسـنـة احلـالـيـة , ا
اضية الـية للسنة ا البيانات ا
تعـتمد أساسـا في صرف مبالغ
السـنـة احلالـيـة. لكن هـذا االمر
ـكـن تـطــبــيــقه عــلى الــعـام ال 
احلــــــالي  ,2020ألن تــــــدهــــــور
أســـعـــار الـــنــفط و انـــخـــفــاض
إيـراداته إلى الــنـصف بـدءا من
شـــــــهـــــــري مــــــــارس وأبـــــــريل
ـنـصـرمـ ,سـيــغـيـر وبـدرجـة ا
ـدرجة كبـيـرة كل التـخـميـنات ا
ــالـــيــة في قـــطــاع لإليـــرادات ا
الـــنــفط وهــو الـــقــطــاع األكــثــر
تــــــأثــــــيــــــرا حــــــوالي  %93في
ـــــوازنــــــة. كـــــمـــــا أن األزمـــــة ا
يـة أنسـحبت االقتـصاديـة العـا
كــذلك عـــلى الــقـــطــاعـــات غــيــر
الـنفطـية فـتأثرت إيـراداتها هي
األخــرى ,وبــالــتـــالي لن تــكــون
ــعـدة مــسـبــقـا الــتــخـمــيـنــات ا
لأليــرادات قـــريــبــة إلى الــواقع

اجلديد. 
ـــادة  28من قـــانـــون وتـــنص ا
ــــالـــــيــــة عـــــلى غـــــلق االدارة ا
احلـسـابـات اخلــتـامـيـة لـلـسـنـة
نتهية قبل  31ينايرمن الية ا ا
الـسـنـة الـتـالـيـة. لكـن عـنـد عدم

وجـود قـانـون صــادر لـلـمـوازنـة
في تـلك الـسـنة ,فـإن احلـسـابات
اخلـتـامـيـة لن يـكـون لـهـا وجـود
ولـن يــكـــون بــاإلمـــكــان تـــدقــيق
ومراجعة تفاصيل موازنة العام
ــفـارقــة األخـرى ,أن احلـالي. ?ا
احلـكــومـة لم تــقـدم احلــسـابـات
اخلــتــامـــيــة لـــلــمــوازنـــة لــعــدة
ســـــنـــــوات ســــــبـــــقت  2019إلى
ـــراجـــعــة ـــان لـــغـــرض ا الـــبـــر
!! ولم تعط لـذلك أية ـصادقـة ّ وا
تــبــريــرات واضــحــة ومــقــنــعــة.
ــسـألــة تــعــد تـقــصــيـرا وهــذه ا
ـالية كبيـرا تتحـمله السـلطات ا
في احلكـومة  التي لم تـقدم هذه
ان الذي احلسـابات وكذلك الـبر
لم يـطــالب بــهـا بــاصـرار. وهـذا
األمـر يـثـيـر الـكـثـيـر من عـالمات
األســتــفـــهــام ويــعـــزز الــظــنــون
والـــــشـــــبــــهـــــات حـــــول وجــــود
محاوالت إلخفـاء الهدر والفساد
ـــوازنـــة وخـــاصــة في أبـــواب ا

اإليرادات والنفقات .
يــطـــمـح الــعـــراقـــيـــون أن يــروا
مـوازنة مـتـزنة ودقـيـقة وشـفـافة
تــوضح كــيـــفــيــة تــوزيع أمــوال
ومــقــدرات هـــذا الــبــلــد وتــكــون
مــخــتــلــفــة عن اقــتــصـاد الــبالد
ــتــرنح حتـت لــطــمــات الــنــفط ا
ـــكــتــسح و الــهـــابط والــوبــاء ا
طعنات الفاسدين من أهل الدار.
ي عراقي { أكاد
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ان إصـرار إثــيـوبـيـا تــغـيـر مـجــرى نـهـر الـنــيل األزرق والـذي يـعـد
الــوافـد األكـبـر لـنــهـر الـنـيـل الـذي تـتـشــاطى عـلـيه كل مـن إثـيـوبـيـا
وجــنـوب الــسـودان والــسـودان ومــصــر اال اسـتــكـمــاال حلـلــقـة من
حـلـقـات احلـرب الـبـاردة الـتي تـقـوم بـهـا أمـريـكـا ضـد مـنـافـسـيـهـا
ـرة من القـارة السـمراء  إذ اعـدت اخملابرات االقتـصاديـ وهذه ا
ـاضى تـقريـرا تـؤكـد فيه أن األمـريكـيـة فى تـشـرين األول اكتـوبـر ا
مصر تواجه خطر كبـيرا يهدد أمنها واسـتقرارها وسيادتها أن لم
يكن الضرر بالغا على مـستقبلها إذا تمـكنت إثيوبيا من بناء »سد

النهضة«.
اخلالف بـ الـقـاهـرة وأديس أبـابـا حـول مـيـاه الـنـيل عـمـيق جـدا
وسد الـنهـضة -الـذى ما زال حتت اإلنـشاء- يـجسـد هذا اخلالف
ستقبلها ب دولت إحداهما ترى أن السد مسألة حياة أو موت 
والثانية تراه عماد وجودها وأساس مستقبلها إذ تعتبرأديس أبابا
هـذا الـسـد  بطـاقـة عـبـور لـلمـسـتـقـبل وتـدعى أنه ضـرورى إلنـتاج
الــكـهــربـاء الــتي هي بــأمس احلـاجــة لــهـا فــضال عن كـون  الــسـد
واحدا من أكـبر  10سـدود فى العـالم- سـيـكـون قادرا عـلى تـولـيد
 6000مــيـكــاوات من الــكـهــربـاء أى نــحـو  3أضــعـاف إنــتــاج سـد
ــتـحـدة. هــذه الـطـاقـة الــضـخـمـة »هـوفـر «الـعــمالق فى الـواليـات ا
وسيمـكنهـا من قيام مـشاريع زراعيـة وزيادة إنتـاجها من الـكهرباء
لبيعها جلـيرانها كينـيا وتنزانيا والـسودان وجنوب السودان  التى
تـعانـى جمـيـعـها مـن نقص الـكـهـربـاء أضف إلى كل ذلك أن الـسد
سـيـعزز من مـوقف إثـيـوبيـا سـيـاسيـا ويـعـطيـهـا أداة اسـتراتـيـجـية
ـصـريـة عـلى حـوض الـنـهـر ولـيس من ـواجـهـة الــهـيـمـنـة ا مـهـمـة 
الواضح حتى اآلن كـيف سيتم تـمويل السـد بعد أن عـمدت مصر
سـتثمـرين الدوليـ خصوصـا الدول العـربية عن ـنع ا والسودان 
أى مـحاولـة لـتمـويل الـسد خـاصـة أن عمـلـية الـبنـاء حتـتاج إلى 7

مليارات دوالر  وهو ما يعادل تقريبا ميزانية إثيوبيا السنوية.
¡UMÐ n Ë

ويرشح خبراء في هذا اجملال أن أمام مصر  3خيارات لوقف بناء
الـسـد أولـهـا: مـواصـلــة الـضـغط الـدبـلـومـاسى عـلى أديس أبـابـا
وتستند مـصر فى هذا االجتاه إلى أدوات مـتعددة منهـا الشرعية
الدولـيـة; فبـناء الـسد غـير قـانونـى وفقـا ألحكـام اتفـاقيـة عام 1959
واتفاق عام 2010. وقد بادرت مصر بالفعل بالضغط على الهيئات
التشريعية فى هذه الدول لتأخير أو منع التصديق على االتفاقية 
واخليـار الثـانى للـقاهـرة هو تـنشـيط ودعم جمـاعات مـسلـحة لشن
حـرب بـالـوكـالـة علـى احلكـومـة اإلثـيـوبـيـة ولن تـكـون هـذه اخلـطوة
جـديـدة عـلى مـصـر; فـفى الـسـبعـيـنـات والـثـمـانـيـنـات اسـتضـافت
مصر -وهو ما فعلـته السودان الحقا- جماعـات مسلحة معارضة
ألديس أبابـا ومن بينـها اجلبـهة الشـعبـية لتـحرير إريـتريا الـتغري
الـتى انفـصـلت عن إثـيـوبـيـا فى عام  1994بدعم مـصـرى واسست
دولة اريتريا باإلضافة إلى أن مصر تستطيع دعم هذه اجلماعات
سـلحة مـرة أخرى لـلضغـط على احلكـومة اإلثـيوبيـة االستـبدادية ا
قـسمـة عرقـيـاوقومـيا  وهـناك مـا ال يقل عن  12جمـاعة مـسلـحة وا
منـتشـرة فى أنحـاء إثيوبـيا وتـعمل عـلى قلب نـظام احلـكم أو إقامة

مناطق مستقلة اوحكم فيدرالي.
وان بــإمـكـان مــصـر االسـتـعــانـة بـحــلـفـائـهــا فى إريـتـريــا لـزعـزعـة
استـقرار إثـيوبـيا ويـبدو أن ذلك هـو السـينـاريو الـذى بدأ بالـفعل;
فقد أعلـنت إثيوبـيا مؤخرا أنـها ضبطت  500قطعـة سالح وكميات
كـبـيـرة من الـذخـيـرة أثـنـاء مـحـاولـة تـهـريـبـهـا إلى داخل الـبالد من
ـيـاه الـراكدة  وجـاءت هـذا الواقـعـة بعـد شـهر الـسودان لـتـحريك ا
واحد من إعالن  6جماعـات إثيـوبية مـعارضـة  حلكومـة ابي احمد
نـفى تـشكـيل حركـات مسـلـحة ضـد احلكـومة وحـسب موقع فى ا
»أفريقيا ريفيو «فإن إثيوبيا قد تكون اآلن فى طريقها حلرب أهلية
بـتــحـريض وتــمـويل من مــصـر التـقل ضــراوتـهــا عن احلـرب الـتي
اشتعـلت بداية الـثمانـينات وانـهكت البالد اقـتصاديـا حتى ضربت

اجملاعة البالد التي كانت سببا بسقوط دكتاتورها  هيال مريام 
ـوقع حتلـيله بـاإليحـاء بتـورط دول خارجـية ومـنهـا مصر ويدعم ا
ـسـيـحـية. وفى فى دعم الـفـكـر اجلهـادى الـوهـابى داخل إثـيـوبيـا ا
نوفمبر  201 اكتشفت احلكومة اإلثيوبية خططا من قِبل مجموعات
تنـتمى للـفكر الـوهابى لـتحويل إثـيوبيـا إلى دولة إسالمـية حتكـمها
الـشـريـعــة وفى مـؤتـمـر صـحـفى أعــربت حـكـومـة أديس أبـابـا عن
سيحي عتدل وا سلم ا قلقها إزاء تزايد حاالت العنف ضد ا
اضى توفى ـتطرفة وفى  20أغسطس ا من قبل هذه اجلـماعات ا
رئيس الوزراء اإلثيوبى ميليس زيناوى فجأة وخلفه سياسى قليل
اخلـبـرة ويـنـتـمـى لألقـلـيـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة كـمـا يـتـردد حـديث عن
ـوقع تـقـريـره بـأن مـصر صـراع مـحـتمـل على الـسـلـطـة ويـخـتتم ا
هـددة بفقـدان سيـطرتـها على سـر وجودهـا وشريان حـياتـها قد ا
تسعى إلسـقاط النظـام فى إثيوبـيا معـتمدة على »معدات عـسكرية
لـيارات من الـدوالرات ولديـها جـماعات أمريـكيـة تقـدَّر بعشـرات ا

عميلة حتظى بدعم محلى داخل إثيوبيا وعلى حدودها«.
ÍdJ Ž qšbð

بـاشر الذى قـد تلجأ أما اخليـار الثالث  فـهو التـدخل العسـكرى ا
إليه مـصر فى حالـة جناح إثـيوبيـا فى بناء الـسد وتـأثرت حصـتها
صـرية أو بـالفـعل وبشـكل كـبيـر ومهـمـا كانت تـوجهـات الـقيـادة ا
صرى وقتهـا فلن يتسامح أى زعيم مصرى فى شخص الرئيس ا
ائيـة. و تشيـر تقاريـر مسربة إلى ضياع جـزء كبيـر من حصتـها ا
أن الـرئــيس الـسـابق مـبـارك كــان يـدرس بـالـفـعل الــلـجـوء لـلـخـيـار
العـسـكرى فى  2010بالـتـعاون مع الـسـودان ضد إثـيـوبيـا فى عام
 2010فـفى رســالـة إلـكـتـرونــيـة تـعـود إلى  1يـونـيـو  2010مـنـسـوبـة
بارك وعمر ستوى كان على اتصال مباشر  صدر أمنى رفيع ا
سليـمان يقول: »الدولة الـوحيدة الـتى ال تتعـاون هى إثيوبـيا نحن
مستـمرون فى التـفاوض معـهم وبالوسـائل الدبلـوماسيـة وبالفعل
نحن نناقش التعاون الـعسكرى مع السودان لكن إذا وصل األمر
إلى أزمة فسـنقوم بـبساطة بـإرسال طائـرة لقصف الـسد والعودة
ـكـنـنــا أن نـرسل قـواتـنـا اخلــاصـة لـتـخـريب فى نـفـس الـيـوم أو 
السـد وتذكـروا ما فعـلته مـصر فى أواخـر السبـعيـنات أعـتقد أن
ذلك كان فى عام  1976وقتـها كـانت إثيوبـيا حتـاول بنـاء سد كـبير
ـعـدات وهى فى عـرض الـبـحـر فى طـريـقهـا إلى فـقـمـنـا بـتـفـجـيـر ا

إثيوبيا.
وفى بـرقيـة أخـرى تـعود إلى  29تـموز  2010قال سـفـيـر مـصر فى
لـبـنـان وقـتـهـا:  قـد اتفـقـوا عـلى تـطـويـر عالقـات اسـتـراتـيـجـيـة ب
ـشهـد ليس ب ـرجح أن بنـاء هذا الـسد سـيعـقد ا البـلدين. ومن ا
ــا الـقـارة جـمـعـاء وسـتــكـون حـالك االسـتـقـرار هـو هـذه الـدول وإ

رحلة القادمة. عنوان ا
ثنى ي بجامعة ا { اكاد
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الديوانية

واقـتـراح تـعـديـالت عـلـيـهـا قـبل
اقــرارهــا ,لـــتــرفـع بــعـــدهــا إلى
رئاسة اجلمهـورية ليوقع عليها
رئيس اجلمهورية وتنشر الحقا
في اجلـريـدة الـرســمـيـة جـريـدة
الــوقــائع الــعــراقــيــة و يــصــبح

القانون بعدها نافذا.
ø …bOł …uDš …dJ³*« W½“«u*« q¼ 

الية من اجليد أن تـقوم وزارة ا
ـوازنـة لــلـعـام بـإعــداد قـانــون ا
ا قبل  2021في وقت مبكر ,ر ا
لضمان عدم حـصول تأخيرفيها
كالـذي أصاب سـابقـتهـا موازنة
الـعـام  2020والـتي لم تـر الـنـور
ــان ولم ولـم تــنـــاقش في الـــبـــر
ـوازنة يصـادق علـيـها. قـانون ا
لـه أهـــمــيـــة بـــالـــغـــة في االدارة
الية ألية حكومة أو دولة ,فهو ا
ـثل اإلطــار الـقـانـوني جلـمـيع
ـالـية الـنـشاطـات والـعـمـلـيـات ا

  ‰u Q*«Ë l «u « 5Ð —u²Ýb « q¹bFð  
اجملـيد تـبـون قـد شـكل جلـنة في
 8يـنــايـر  2020بــهـدف اقــتـراح
وصياغة تعديالت على الدستور
اجلـزائـري لـعـام  2016يـرأسـهـا
أحـمد لـعـرابـة سيـاسي جـزائري
اخــــتــــصــــاص في الــــقــــانــــوني
الــــدولي ,كــــإجــــراء إصالحــــات
ســيــاســـيــة شــامـــلــة تـــعــهــد به
ـــطــالب الـــرئــيس اســـتـــجــابـــة 
احلــراك الـشـعـبـي الـذي انـطـلق
فـي شـــهــــر شــــبــــاط من الــــعـــام
ــاضي لــعــرضه لــلــمــشــاورات ا
الـعـامـة مع الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
ان على أن يطرح ومناقشة البر
بــــــعـــــــد ذلـك لالســـــــتــــــفـــــــتــــــاء
ـقــتــرحـات الــشـعــبي.ومـن أهم ا
التي طـرحتها جلـنة اخلبراء في
مسودة  الدسـتور بعد أشهر من
ارسة أكثر من العمل هي عدم 
عهـدت رئاسيـت متتـاليت أو
ــسـودة مــنــفـصــلـتــ وحـددت ا
انيت متاليت فقط عهدت بر
لــلــنـــواب.واقــتــرحت الـــوثــيــقــة
تشـكيل اجملـلس األعلى لـلقـضاء
دون وزير الـعدل والنـائب العام
واسـتــبـدال اجملـلس الـدسـتـوري
بـاحملكـمـة الدسـتوريـة ومـنحـها
صـالحــيـــات اضـــافـــيـــة لم تـــكن
ســابـقــا. كــمـا اقــتـرحت الــوثـيق
إمـكــانـيــة مـشـاركــة اجلـزائـر في
عـــمـــلــيـــات حـــفظ الـــسالم حتت

ومن اضيـة لبـوت الرئـاسيـة ا
خـالل اقــــرار هـــــذا الــــتـــــعــــديل
سـيـســمح لـلـرئــيس بـوتـ بـأن
يُــصـفّـر دوراته الـرئـاسـيـة الـتي
تـنـتـهي في عـام  2024وأتـاحـة
اجملال له االستمرار في السلطة
,أي لدورتـ رئـاسـيتـ أخـري
الـبقـاء في السـلطـة حتى 2036

بأستفتاء شعبي.
W¹dz«eł WÝUz—

بينـما الرئاسـة اجلزائرية قررت
تـأجـيل إجـراء إسـتـفـتـاء تـعديل
الدستور بـسبب جائحة كورونا
اذ يــعــيش الــشــعب اجلــزائــري
حتت وطــأة احلــجـر الــصـحي 
ــكن فـتـح نـقـاش وبـالــتـالي ال 
حـقيقي بـشأن مسـودة الدستور
ـواطـنـ حـفـاظـا عـلـى صـحـة ا
وسالمتهم  ,وكـان الرئيـس عبد

ـــتــحـــدة وحــتى رعــايــة األ ا
الــســمـــاح لــلــرئــيـس بــالــتــدخل
عــســكــريــا خــارج احلــدود بــعـد
ان ,وألغت مسودة موافـقة الـبر
الــتـــعــديل قـــاعــدة االســتـــثــمــار
ـــئــــة الــــتي تــــمـــنع  51\49بــــا
ـسـتـثـمــر األجـنـبي من امـتالك ا
ــــئــــة من أي أكــــثــــر من  49بــــا

مشروع في اجلزائر.
—u²Ýœ q¹bFð

ـطالـبـات الشـعبـية في و كانت ا
الـــــعــــراق بـــــضــــرورة تـــــعــــديل
الـــدســتــور قــد ســـبــقت روســيــا
واجلزائر منـذ سنوات طويلة اال
انهـا لـالسف لم تـر الـنور ,حل
أقــرار مـجـلس الــنـواب الـعـراقي
أجــراءات تـعـديال دســتـوريـة من
خالل تـــشـــكـــيل جلـــنـــة تــعـــديل
الـدســتــور الــتي تـشــكــلت بــأمـر
ـــاني ضــمّت  18نــائـــبــاً في بــر
الـثــامن والـعــشـرين من تــشـرين
األول لــعــام 2019كــأســتــجــابــة
تظاهرين الذين حسنة لغضب ا
طالـبوا بإجـراء تغيـيرات جذرية
في بــنــيــة الــنـــظــام الــســيــاسي
الــعـــراقي من بـــيــنـــهــا تـــعــديل
الـــدســتــور.ويـــاتي هـــذا الــقــرار
ــادة  142من انــســجـــامــا مع  ا
دستور جـمهورية الـعراق النافذ
لـسـنة  2005حـيث اقـرت تـعديل
الـــدســــتـــور من خالل تـــشـــكـــيل
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بغداد

مــــجــــلس الــــنــــواب جلـــنــــة من
ــثــلــة لــلــمــكــونــات أعــضــائه 
الــرئــيـــســة لــلــشـــعب الــعــراقي
مــهـــمـــتـــهـــا تـــقـــد تـــوصـــيــة
بتعديالت ضرورية تعرض على
أعـضــاء مـجــلس الـنــواب دفـعـة
واحــدة لـــلــتـــصـــويت عـــلــيـــهــا
طـلقـة لعـدد أعضاء باألغـلبيـة ا
اجمللس ,وتـعرض عـلى الـشعب
الـعـراقي بـأسـتـفـتـاء عـام وتـعـد
نـاجحـة بشـرط االول مـوافقة
ــصـــوتــ من الــشــعب ثــلــثي ا
الــعــراقي والــثــاني عــدم رفض
تـلك الـتـعديـالت من ثـلثـي ثالثة
محـافظات فـاكثر.وكانت الـلجنة
شكـلة قـد منـحت أربعـة أشهر ا
من أجل تـقـد تـوصـيـاتـها إلى
تلك حق مجلس النواب الذي 
إحـالـة الـتـعـديالت الـتي يـقـتـنع
بــهـا عـلى االســتـفـتـاء الــشـعـبي
وعـقــدت اجــتـمــاعــات مـتــكـررة
والـتـقت بأسـاتـذة مـتخـصـص
في الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري
للـتبـاحث معـهم  في النـصوص
ـراد تـعــديـلـهـا لـكن هـذه الـتي ا
الـلـجـنـة واجـهت خالفـات حـادة
وتـقـاطـعـات كـبـيـرة في وجـهات
الـــنـــظــر مـــنـــعت الــتـــوصل إلى
اتـفاق بـشـأن القـضـايا اجلـدلـية
اهـمهـا إمـكانـيـة حتويل الـنـظام
ــــاني إلى الــــســــيـــاسي مـن بـــر

لم تـمنع تفـشي جائحـة فيروس
ـسـؤولون كورونـا في روسـيا ا
بـالــتـوجه الـى مـراكــز االقـتـراع
وهـم يــــرتـــــدون الــــكـــــمــــامــــات
وواقـيـات الـوجه الـبالسـتـيـكـية
الــشـفــافـة وبــدالت بــيض حـيث
صــــــوت ماليـــــــ الــــــروس في
ــراكــز ــاضــيـــ  الـــيــومـــ ا
اقتـراع ألستفتاء تـعديل دستور
كـأكـبـر تـعـديل جـزئـيـا مـنـذ عام
  1993لــلـــكـــرمـــلـــ ومن أهم
فـــــقــــــرات الـــــتـــــعــــــديل الــــــتي
سـيتـضـمنـها الـدسـتور اجلـديد
حتـديد فـترة الرئـاسة لـلشخص
الواحد بدورتـ رئاسيت بدال
,اي ال مـن دورتــ مــتــتــالــيــتـ
ن حتـتسب الـدورات الـسـابـقة 
اطــلق هـــو في الـــرئـــاســـة اآلن 
عـــلــيـه  بـ  تــصـــفــيـــر الــدورات
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الية في مجلس أعلنت اللجنة ا
ــان الـعـراقي يـوم الـنـواب الـبـر
ـالــيـة األربــعـاء 1- 7 أن وزارة ا
في احلكـومـة االحتـاديـة شرعت
ـوازنة بإعـداد مـشـروع قانـون ا
ــالـيـة , 2021 الــعـامــة لـلـســنـة ا
مــتـخــلـيــة بــذلك كـمــا يــبـدو عن
قــانــون مــوازنــة الــعـام احلــالي
 2020والـذي تأخـر إصداره بـعد
انقضاء اكثر من ستة أشهر من
ــادة ــوجـب ا هـــذا الـــعـــام.  و
110-سـابـعا من دسـتور الـعراق
لــعــام  , 2005فـــإن لــلــســـلــطــات
االحتـــــاديـــــة صالحـــــيــــة وضع
ــــوازنــــة الـــــعــــامــــة قــــانـــــون ا
واالســـتـــثــــمـــاريـــة. وبــــحـــسب
تـعرض الـسـيـاقـات الـقـانـونـيـة ,
وازنة مـسودة مشـروع قانـون ا
ـالية على والتي تـعدها وزارة ا
ــنــاقــشــتــهــا مــجــلس الــنــواب 

خالل ســـنــة واحـــدة. تــتـــضــمن
ــــوازنــــة أبــــواب الــــصـــرف و ا
جداول تـفصيـلية لـثالث عناصر
ــالــيـة و أســاســيـة: اإليــرادات ا
الـنفقـات اجلاريـة واالستثـمارية
توقع وسبل تغطيته. والعجز ا
الحـظ أن احلكـومـة اجلـديدة وا
لـلـسيـد مـصطـفى الـكـاظمي ,ولم
ض عــلى مــبــاشــرتــهــا سـوى
شــهــران ,مــنـــهــمــكــة في إجــراء
إصـالحـات اقــتــصــاديـة مــهــمـة,
مــنـــهــا إلـــغـــاء تــعـــدد الــرواتب
وشــطب رواتب الــفــضــائــيـ و
رواتب أخــرى دون اســتــحــقــاق
وحتـت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة ,
وبــسط ســـيــطــرة الـــدولــة عــلى
نافذ احلدودية ألسترداد كامل ا
الــواردات والـرسـوم اجلــمـركـيـة
وغـــيــرهــا. وبـــحــسب تـــصــريح
لـلــكـاظـمي ,فــأن لـدى احلــكـومـة
ورقــــة بـــيــــضـــاء لـالصالحـــات,
ويــفـــســـرذلك بـــأن اإلصـالحــات
مـــســتـــمـــرة وال تــراجـع عــنـــهــا
ومــفـــتـــوحـــة بـــكل األجتـــاهــات
ــــــؤمل أن واالصــــــعــــــدة. ومن ا
ينجم عن هـذه االجراءات عوائد
وتــوفـيــر مــبـالغ مــالــيـة جــديـرة
بــاالعـــتــبــار لـــصــالـح اخلــزانــة
العـامة. ويـتفق اقـتصـاديون ,أن
الـية ستـتجـلى بعد ـردودات ا ا
عليه عـدة أشـهرعـلى أقل تقـدير ,
فـإن الـتـعـجل في تـشـريع قـانون

سـيـتـضـمن مـوازنـة الـعـام  2021
تـخميـنات اقل واقعـية لاليرادات

على وجه التحديد. 
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ـوازنـة الـعام , 2020 وبـالـنـسبـة 
فـإن عـدم إقرارهـا يـعـود ألسـباب
عـدة مـنــهـا تـأخــر وصـولـهـا إلى
ان وظهور خالفـات بشأنها البـر
حـــتى قـــبـل عــرضـــهـــا رســـمـــيــا
ـان وكـذلك لــلـمــنـاقـشــة في الـبــر
بسـبب اإلرتـبـاك الـذي حصل في
احلـــــكــــــومـــــة بــــــعـــــد انــــــطالق
التـظـاهـرات الـشـعـبـيـة في شـهر
ـــســمــاة أكــتـــوبــر عــام  2019وا
بـثـورة اكـتـوبــروالـتي اسـتـقـالت
عـلى أثـرهــا احلـكـومــة في شـهـر
نوفمبر من العام ذاته. وبعد ذلك
الــتــاريخ ,أصــبــحـت احلــكــومــة
حكـومة تصـريف أعمال ليس من
وازنة صالحـياتهـا العمل عـلى ا
وقــــانــــونــــهــــا. وبــــقـي الــــفـــراغ
الـدسـتـوري لـلـسـلـطة قـائـمـا الى
تــــاريخ 7-5- 2020يــــوم تــــبــــوء
الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء.
W½“«uLK  Êu½U  ÊËbÐ ≤∞≤∞ WMÝ  
ـالـيـة تــفـيـد بــعض الـسـلـطــات ا
احلـكومـية بـأنه في غيـاب قانون
ـالي ــلف ا ــوازنـة فــإن إدارة ا ا
ســيــعــتــمـد عــلـى قــانـون االدارة
ـالـيـة رقم  6لـسـنـة  .2019وهذا ا
األمـــر غــيـــر صـــحــيـح فــقـــانــون
ـالية يـب آلـيات تنـفيذ أألدارة ا
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ـســتـخــدمـة في عــالم مــتـعـدد ا
األقطاب " "Multi polarبشكل

متزايد? 
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وكــــيف تـــــؤثــــر الــــســــيــــاســــة
اخلــارجـيـة أو في حــالـة اإلقـلـم
Para diploma-"مـا يـسـمـ بالـ
  "cyالــــتي هي لــــيـــسـت فـــقط
ــا تـــقــوم به حــكــومــة وصــفــاً 
ا االقليم ولـكنها أيضـا تفسير 
تفعلـها في عالم الغد و ومكان
و دور االقــلـيـم في هــذا الـعــالم
وهل بـإسـتـطـاعـتـهـا عن طـريق
إســتــخــدام احلــيـاد اإليــجــابي
وحـمــايــة الــتــوازن ومــبـادرات
ذاتية القيام بتألـف نقطة  جيو
-إســــــتـــــراتــــــجـــــــة  شـــــديـــــدة
احلسـاسية في الدائـرة الكبرى
لألمن القومي  للقوى العظمى
لـي اليـتـم الـتــعـامل مع اإلقــلـيم
بـسـيـاسـة الـتـعـامل مع الـوضع
Situation based policy""
Grand strate-"أو في إطار الـ

gy" 

بعد أختيـار ماينبغي علـها أن
تـقـوم بہ فـيـمـا يـخص الـشـون
الـــدولــــيـــة وفـي إطـــار حـــدود
قـــــوتــــهـــــا وواقع بــــــئــــتـــــهــــا

اخلارجية.
فــــروس  كــــورونـــا الـــذي ادى
الــى تــــــــراجـع الــــــــنــــــــشـــــــاط
االقتصادي وزيادة التوتر ب
الـــــدول وعـــــدم اإلســـــتـــــقــــرار
وســــاهم في حــــصــــول نــــزاع
واسع الـــنـــطــاق داخـل بــعض
الدول وفيما بــنها يجبرنا أن
نؤمن بـإستـبعـاد عودة الـعالم
ـة مــرة أخـرى إلى فـكـرة الـعـو
ـتــبـادلـة الـتي ـنــفـعـة ا ذات ا
اتـسم بــهـا مع بـدايــات الـقـرن

احلادي والعشرين. 
الــسـؤال هـو مــاهي الـثـوابت
ـرتــكـزات التـي تقـوم عـلــها وا
الــسـيـاســة اخلـارجـيــة القـلـيم
كـردســتـان فـي ظل الـتــغـيـرات
احملـوريـة في التـعـاون الدولي
وتــغـيــيـر خــريـطــة الـســيـطـرة
والـــــــصــــــــراع والـــــــوســــــــائل

مـــا نـــتـــصـــوره هـــو أن الــدول
واحلــــكــومـــات الـــتـي تـــنـــجــو
بــفــضل نــظــمــهـا الــســيــاســيـة
واالقـــتـــصــاديـــة والـــصـــحـــيــة
الـفـريـدة هي من سـتـفـوز عـلى
الــــدول واحلــــكـــــومــــات الــــتي
خـــرجت بـــنــتـــائج مـــخـــتــلـــفــة
ومــدمــرة في مـــعــركــتــهــا ضــد

كورونا.
ـتميز الـذي يتمتع إن الوضع ا
به إقلـيم كردستان من الـناحية
الـســيــاسـيــة يــدفع الـســيــاسـة
اخلـــارجـــيـــة في االقـــالـــيم الى
الـــتـــوجـه نـــحـــو وضع خـــطـــة
إستـراتـيجـيـة شامـلـة للـتـعامل
مع الـوضع احلــالي واحملـاولـة
اجلـديـة لـلـحـفـاظ عـلى الـوضع
ـســتـقـر االمـني والــعـسـكــري ا
وذلك لـــــتـــــحــــقـــــيـق االهــــداف
الــســـيــاســيـــة واالقــتـــصــاديــة
ــتـعــلـقـة بــاحلـفـاظ واألمــنـيـة ا
عـلى بــقـاء الـكــيـان الــسـيـاسي
لالقـلـيم  الـذي عـلـيخ أن يـبقى
ــســـتــويــ مــحـــتــرمـــاً عــلـى ا

الدولي واإلقليمي.
فـــمن أجل حتــقــيـق مــســتــقــبل
أفـــضـل لـــهـــذا االقـــلـــيم الـــذي
يــعـتــبـر من الــنـاحــيـة األمــنـيـة
ـنــطــقـة الـقــطب الــهــاد في ا
ــعــوقــات الـتي عـلــيه جتــاوز ا
تــعـتـرض طــريق وضع اخلـطـة
االستـراتيجـية لـتفعــل العمـلية
قـراطيـة ومــافحـة الفـساد الـد
االداري والـــــــــــســــــــــــيـــــــــــاسـي
واالقـــــتـــــصـــــادي ووضـع حــــد
لــلـتـدخالت اخلـارجـيـة من قـبل

دول اجلوار االقليمي. 
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ـظــهـر مـتـحـد في فــالـظـهـور 
تـعلـقة الـسيـاسة اخلـارجيـة ا
ــالــيـة بــاألمــور الــصــحـيــة وا
واإلقـــتــصـــاديـــة والــتـــنــمـــيــة
ـسـتـدامــة وحـقـوق اإلنـسـان ا
ـطـالـبـة بـالـسالم والـسـعي وا
نـحو الـرفـاهـيـة واألمن أصبح
وربط الــسـيــاســة اخلــارجــيـة
كان بـالداخلـية من األهمـية 
خـاصـة في هـذا الـعـصـر الذي
أصــبـحت فـيـه نـبـرة الــتـعـامل
ي أكثر خشونة والنظام العا

أقل استقراراً. 
عـلى الـسيـاسـة اخلـارجـية في
اإلقــــــلـــــــيم الــــــعـــــــمل اجلــــــاد
واإلسـتـمـرار في حثّ احلـلـفاء
والــــدول الــــصــــديــــقــــة لــــدفع
احلـــومــة اإلحتــاديــة بــإجتــاه
تطبيق بنود الدستور وإرساء
حــــكم الـــقـــانــــون وإســـتـــقالل
الــقــضــاء وإحــتــرام  مــبــاد
الــــشـــــراكــــة و رأي الـــــشــــعب
ـعـضالت التي والـتقـلـيل من ا
ــاضي الى خالفــات أدت في ا
حـــادة مع االقــلــيـم و تــعــقــيــد
الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة وبـروز
االحتجاجات وإعتصامات في
ـــنــاطـق اجلــنـــوبـــيــة أغـــلب ا

بالعراق.
وعلى السيـاسة اخلارجية في
االقـلــيم ايـضــا الـتــأكـيــد عـلى
ـــان بـــاإلســتـــراتـــيـــجـــيــة اإل
الـقائمـة على أساس الـتعايش
ــبـاد ـشــتـرك بــعــيـداً عن ا ا
ـطـلــقـة وااليـرادات الـفـوقـيـة ا
ـتعاليـة التي تدفع الـبشرية ا
في غـير مـكـان ثمن مـصـائبـها

صالح وكوراثها فـاستقطاب ا
االقــتــصـاديــة و الــطــاقــة لـدول
الـعالم و ربـطهـا بأسـواق إقليم
ــصــالح كـــردســتــان وتــأمـــ ا
ــصــائـر هــو صـنــاعـة وصـنع ا
مــشــتــركـــة يــســاهم فـــيــهــا كل
مـواطن كـردسـتـاني من مـوقـعه

وحقل عمله.  
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أمـا األحـزاب الـسـيـاسـيـة الـتي
تــــمـــــارس فـي ظل الـــــفـــــضــــاء
ـــتـــواجـــد في ـــقــــراطي ا الـــد
االقـلـيـم عـمـلـهـا بــحـريـة كـامـلـة
وتــمـتـلك الـ درجــة الـصـوت في
تـكـوين الـسـيـاسـات اخلـارجـية
ثابة فـعلـهم أن يـكـونوا فـعالً 
الـــعـــمــود الـــفـــقـــري لــلـــنـــظــام
ـقـراطي وأداة الــسـيـاسي الــد
واطـن بحكـومة االقليم ربط ا
 ال أن يـــــــــســــــــتــــــــمــــــــرون في
الـــتــعــارضــات اخلـــانــقــة وذلك
بــهــدف شـل عــمــلــيــة صــنــاعــة
الـتــنـمــيـة وهــنـدسـة الــعالقـات
الـسياسـية تلك الـعالقات التي
تـــمن مــسـتــقــبل زاهــر لالقــلـيم
وتؤدي الى احلرية واإلستنارة
والعقالنيـة وحتمي في النهاية

األهداف الوطنية النبيلة.
وخــــتـــــامــــاً: إن اإلصـــــرار عــــلـ
ي الذي هو مدى الفـضاء العـا
حـيوي إلقلـيم كردستـان وإتقان
فن الــتـعــايش والـتــبـادل إلزالـة
العوائق و حلحلة العُقد يصنع
  الــســوق ويُــنــمي اإلقــتــصـاد
فـهو عـنوان احلـضارة وأساس
بنـاء العالقات الدولـية وسيادة

الدولة.

ا أن جـائـحة كـورونـا سوف
تـــــســــــهـم في تــــــقــــــويـــــة دور
احلــومـات وتـعـزيـز الـوطـنـيـة
سرح الدولي لـن الدخول في ا
بحاجة الـى عمل صانع القرار
في حل اخلالفــات الـداخــلــيـة
ألن الـــســـيـــاســـة اخلـــارجـــيـــة
الفعـالة التي تعبر عن اإلرادة
الشعبية تطلب دوماً أن يكون
الـشـعب مـتـحـد حـول سـيـاسـة

خارجية متحدة. 
نـــحن نـــرى بـــأن الـــســـيـــاســة
اخلـارجــيــة هي جـزء مــهم من
الـــنـــشـــاط احلــــكـــومي نـــحـــو
اخلـارج و جــزء من الـسـيـاسـة
الوطـنيـة الـناجتـة من قرارات
وأفـعــال صــادرة من أصــحـاب
ـعـاجلـة مـشـاـل تـطـرح الـقـرار 
مـاوراء احلدود بـهدف حتـقيق
دى. أهداف بعيدة أو قريبة ا
أي أن الـســيــاســة اخلــارجــيـة
ــــفـــتــــاح الــــرئـــــسي في هـي ا
الــعــمـلــيــة الــتي تــتــرجم بــهـا
الـدولـة أهــدافـهـا ومـصـاحلـهـا

رئـــــاسي وحـــــقــــوق األقـــــالــــيم
ـتـنـازع عــلـيـهـا بـ ـنــاطق ا وا
بـــغـــداد وإربــيـل  ولم تـــتــمـــكن
الــلـــجــنــة من االتـــفــاق عــلى أي
ـــــكن عــــرضـه عــــلى تـــــعــــديل 
الــشـعب. وتــمـضي االشــهـر ولم
نـسـمع عن نـتـائج تـذكـر لـلـجـنـة
تــعــديل الــدســتــور وكــان يــبـدو
الــهـدف من تـشــكـيـلــهـا كـان هـو
فـــــقـط ألمـــــتــــــصـــــاص غــــــضب
ـتظـاهرين. وال خالف  بـجمود ا
الـدسـتـور الـعـراقي الـنـافـذ لـعام
2005وهناك صـعوبات لكن هذا
ال يعني عدم الـقدرة على تعديله
وان كـــانت اجــــراءات تـــعـــديـــله
مـــعــقــدة تـــتــطـــلب الــعـــديــد من
االجـراءات الصعـبة الـتي اشرنا
الـيـهـا اعاله وفــقـا لـلـمـادة 126

من الدستور  .
وسـيبـقى تـعـديل الدسـتـور حلم
يترقـبه الشعب العراقي ألصالح
الـنـظام الـسـياسي,اال أن التـقدم
واالصالح يــكـون مـســتـحـيل مع
ــتــمــســكـون اصــحــاب الـقــرار ا
بــأفــكــارهم وطــروحــاتــهم الــتي
تـــخــدم مـــصــاحلــهـم الــفـــئــويــة
واحلـزبـيـة  ,ونـأمل  يـكـون حـلم
االمس امل اليوم وقـد يكون غدا

حقيقة ان شاء الله.
{ تدريسية في كلية الطب  –جامعة
النهرين
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ـنـصب رئـيس الـوزراء خـلـقت خـلالً كـبـيـراً في نـظـام الـشـراكـة عـمـلـيـة اإلخـتـيـار 
الـسيـاسي ومـا حـدث أوجـد تـمـاسـكاً كـرديـاً سـنـيـا وتـشتـتـاً شـيـعـيـاً داخل قـبة
ـان فـضالً عن الـشـارع الـعراقي.. إال أن بـعض قـادة الـشـيـعـة الـذين دفـعوا الـبـر
قـراطي من مخالب بالكـاظمي لـقيادة دفـة احلكم يعـتبرونه إنـقاذا لـلمشـروع الد
ـظـلـمـة.يسـوق مـطـلعـون عـلى أن الـسـيدان عـمـار احلـكـيم ومقـتـدى هـما الـغرف ا
تـبنـيان األوالن لـتشـكـيل و دعم احلكـومة مع إخـتالف الـنوايـا والتـوجهـات لكن ا

ماحدث أخيراً كان الفارق في كشف احلقيقية..
حتـالف عـراقـيون الـذي أعـلن عـنه الـسيـد احلـكـيم يـقول قـادته أن ورائه حـيـثـيات
ـناصب وإلثـبات هـذه النـظريـة ما عـليهم وأهدافا سـياسـية بـعيـد كل البـعد عن ا
.. كما أن عمار احلـكيم هو من أوائل من جاء بهذه سوى تـطبيق فرضية الـبراه
احلـكـومـة وأعلن دعـمه لـهـا في أول يـوم تـشـكـيـلهـا وهـو من الـداعـمـ لـلـكـاظمي
ـنـاصب لـو كان ـتـهـالك فـذلك يـثـبت أنه وتـيـاره أولى بـكل ا إلنـقـاذ هـذا الـنظـام ا
.. فـإن فعل احلكـيم وبنى دولته يطـمح للدرجـات اخلاصة سـيكون أكـبر الـرابح
ـلك حـقـيـبـة وزارية الـعـمـيـقـة فـهـذه حقـيـقـة يـجب اإلذعـان لـهـا.. رغم ذلـك هـو ال 
واحـدة!  بـاإلضـافـة إلى أنه لـو كـان طـالب لـلـمـنـاصب لـدعـم حـكـومة 2010 ونـال
ـهـدي ويـتـغـافل عن أنـهـيـارها األربع وزارات كـذلك كـان سـيـدعم حـكـومـة عبـد ا
ـدراء الــعـامـيــ وإال فـهـو لـه أهـداف أخـرى..إذاً الــفـرضـيــة تـثـبت بــحـفـنــة من ا
ناصب التي تـنطلق في منصـات التواصل األجتماعي بالـبرهان فشل شائـعات ا
بـعـد إعالن التـحـالف فـما هي األهـداف احلـقـيقـيـة لـهذا الـتـجـمع?عراقـيـون خـلفه
أهـداف سيـاسيـة بعـيـدة األمد أهـمهـا أعطـاء مـهلـة واقعـية لـلحـكـومة لـلسـير نـحو
إصالح جـزء من الـنـظام قـبل أن يـنهـار جـراء تقـلـبات وأسـقـاطات بـعض الـقوى
صاحلـها احلزبيـة فقط.كذلك إعادة التـماسك للمـكون الشيعي داخل التي تـفكر 
ان وعدم تهميـشه جراء تشتت قياداته ويـكون هذا التحالف هو أساس قبـة البر
ـنظـويـة داخله وأن يـعمل بنـاء مكـون شيـعي عـراقي مع مراعـاة كـافة األطـياف ا
على حتـقيق أهم مطـلب للتظـاهرات وهو اإلسـراع بإجراء إنـتخابـات نزيهـة بعيداً
عن الـتـقلـبات الـسـياسـيـة التي إن أسـتمـرت دون بـوصلـة فـإنهـا لن تـنتـهي سوى

بإحراق األخضر واليابس.
ــكن أن تـسـيــر احلـكـومــة دون بـوصـلـة الـواقـع يـثـبت أنه ال 
تمـتاز بالـوسطيـة في رؤية مصـالح الشعب واقـعية جتاه
إصالح الــنـظــام.. وهـذا الــتـحــالف له حـقــائق وأهـداف
ذكـرنـاهـا سـلـفــا سـوف يـثـبـتـهـا الـقـريب اآلجل.. فـأمـا
سـانـدة لنـعبـر بـالسـفيـنـة إلى بر األمـان أو األجنرار ا
خلف أسـقاطـات السوشـيل ميديـا ونقد أهـواء اجليوش
االلـكـتـرونـية.. وعـنـدهـا سـنغـرق كـلـنـا في عـرض احمليط

ولن جند يداً للعون.

تــربط بــ الــصــ والـدول الــعــربــيـة
ذكـريات مـشتـركة لـلتـواصل الودي في
الــتــاريخ وكــان اجلــانـبــان يــتــبـادالن
ساعدة بروح الفريق الواحد الدعم وا
شتركة لتحقيق االستقالل ـهام ا في ا
الــوطــني وبــنــاء الــدولــة في الــعــصـر
ــا أرسـى أســســا مــتــيــنـة احلــديث 
لـلـتـواصل والـتـنـافع بـ احلـضـارت
الـعــظـيـمـتـ في الـعـصـر اجلـديـد. في
الــســنــوات األخـيــرة عــمــلت األمــتـان
الــصـــيــنــيــة والــعـــربــيــة اســتــرشــادا
بـالـدبـلـومـاسـيـة عـلى مـسـتـوى الـقـمـة
عـلى تكريـس روح طريق احلريـر لبناء
"احلــزام والـــطــريق" والــدفع بــإقــامــة
اجملـتـمع الـصـيـني الـعـربي لـلـمـصالح
ـشتـرك. في وجه الـوباء ـسـتقـبل ا وا
تــســانــدت الــصــ والــدول الــعــربــيـة
ا حـفـاظـا عـلى مـصلـحـة اجلـانـبـ 
ســاهم في تـوســيع مـجـاالت الــتـعـاون
اجلـماعي بـ الص والـدول العـربية
واالرتـــــقـــــاء بـــــعالقـــــات الـــــشـــــراكــــة
االسـتـراتـيـجيـة بـيـنهـمـا إلى مـسـتوى
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مــنـــذ حــدوث وبــاء فــيــروس كــورونــا
ــســتـجــد تــعـاونت الــصــ والـدول ا
الـعـربيـة في مـكـافحـة الـوباء وتـغـلبت
ــرحــلـيــة ودفـعت عــلى الــصـعــوبـات ا
شـتركة على بـإقامة مـجتمع الصـحة ا
ـا كـان الـوبــاء يـجـتـاح نــحـو مـعـمـق. 
الـصـ أعربت جـميـع الدول الـعربـية
الـ22 وجـامعة الدول العربية ومجلس
الــتــعــاون اخلــلــيــجي وغــيــرهــمــا من
ـنظمات اإلقليمية عن دعمها للجهود ا
الـصــيـنـيـة في مـكـافـحـة الـوبـاء. وفـقـا

ـكتمـلة أعـرب أكثر لإلحـصاءات غـير ا
من 60 مــســؤوال وعــدد ال يُــحــصى من
دنية في رجال األعمال والشخصيات ا
الـدول العـربيـة عن التـقديـر لإلجراءات
االحــتــرازيــة الـصــيــنــيـة والــتــشــجـيع
لــلـصـ وهم ســجـلـوا تــقـديـرا عــالـيـا
لـقدرة احلوكمة الصيـنية على مواجهة
أزمــة الـصـحـة الـعــامـة وقـدمـوا الـدعم
ــادي الــثــمـ ــعـنــوي وا األخـالقي وا
ــــصـــري . قــــال الــــرئــــيس ا لــــلــــصـــ
عـبدالـفتـاح السـيسي إن مـصر حـكومة
وشــعـبــا تـدعم اجلـانـب الـصـيــني بـكل
ثبات وتثق بأن اجلانب الصيني يقدر
ـة الوبـاء على وجه الـسرعة; عـلى هز
وأقــر مـجـلس اجلـامـعــة الـعـربـيـة عـلى
مــــســـتــــوى وزراء اخلـــارجــــيـــة قـــرارا
لـلـتعـبـير عن الـتـقديـر والـدعم لـلجـهود
الــصـيــنـيــة في مـكــافـحــة الـوبــاء. كـمـا
تــبـرعت الــدول األعـضـاء في اجلــامـعـة
الــعـربــيـة بــحـوالي 10 مـاليـ كـمـامـة
وقـرابـة 3.2 مـاليـ زوج من الـقـفازات
و100 ألف لباس واق و 65ألف نظارة

. واقية إلى الص
نـظم مركـز الدراسـات الصـيني الـعربي
لـإلصالح والـتـنــمـيـة الــذي  إنـشـاؤه
ـبادرة الـرئيس شي جـينـبيـنغ قبل 3
ســنــوات بـنــجـاح 10 دورات دراســيـة
لــلــمــســؤولـ الــعــرب ودورة دراســيـة
لألحـزاب السياسية الصينية والعربية
شاركة بـشأن بناء "احلزام والطريق" 
ستوى الرفيع من 298 مـسؤوال على ا
الــدول الـعـربــيـة واجلـامــعـة الـعــربـيـة
حـيث تـبادلـوا اخلبـرات حول اإلصالح
والـــتــنــمـــيــة واإلدارة واحلــكـم بــشــكل
مـستفيض وتباحـثوا على نحو معمق
حـول مـفـهـوم إقامـة اجملـتـمع الـصـيني
ـشــتـرك وسـبل الــعـربي لــلـمـســتـقــبل ا
الــتـعـاون في إطـار "احلـزام والـطـريق".
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مـنـذُ الـوهـلـة االولى لـتعـاقب احلـكـومـات عـلى تـولي ادارة احلـكم في الـعـراق بـعد
االحـتالل  والـشـعب العـراقي يـتـطلع حلـكـومـة وطنـيـة  نـاضجـة وراكـزة   قادرة
على اإلجنـاز وحتدي الصعاب من خالل  حتطيم قـيود التبعية احلـزبية والطائفية
ـواطن كساحـة سباق لـلعمل واخلـدمة ضمن إطار واخلروج الى فـضاء الوطن وا

عراقي خالي من االحقاد والعقد  
ـفتـرض ان التكـون خـانعـة إلرادة  الـشرق او الـغرب بل تلك احلـكـومة الـتي من ا
واطنيهـا مُؤثرة  على نفسهـا إال ان تواصل العمل ليل نهار  من حكـومة خادمة 
ـواطن جـانب االهـتـمـام والـرعـايـة األبـويـة ويلـتـمس  حتـسن اجل ان يـسـتـشـعـر ا

اخلدمات ..
واطن لقـد  تـوالت احلـكـومـات على ادارة الـدولـة مـنـذُ عام 2005 ولـغـايـة األن وا
يـنـتــقل من حــلم الى اخـر ومن أِمــنـيـة الـى اخـرى  عـسى ان يــتـغــيـر احلـال الى
االفضل لـتصـطدم احـالمة في كل مـرة  بنـفس الـصخـرة التي تـتـحطم عـليـها كل
طـمـوحـاته  ويعـود الى خـيـبـة آملـه االولى  التي كـان يـسـعى لـلتـخـلص مـنـها دون

جدوى  
واطن  اخلاسر الوحيد ...  كل احلكومات التي فشلت في  أدارة  العراق كان ا
ـواطن هـو من  يـدفع ثـمـن تـراجع وفـشل االداء احلـكـومي الـذي قـد يـكون ثـمـنه ا
التـضحـية  بـالنـفس او حتمل انـعكـاسات سـوء اخلدمـات على الـصعـيد الـصحي
ـنـظـمة وفـقـدان  األمن وصوالً ة ا والـتـعـليـمي وكـذلك مـخاومن من تـفـشي اجلـر
ـسـتـشـري في كل مـؤسـسـات الـدولـة والـذي اصبحَّ لألفـة الـكُـبـرى " الـفـساد "  ا
تعاقبة والـتي ترفع شعار (محاربة الفساد) حل أيقـونة وشعار كل احلكومات ا
طـاف تتـحـول الى داعمـة  لعـمـليـات الفـساد بل ـثلي الـشـعب وبأخـر ا نـيل ثـقة 
تلك امبراطوريات اكبر وتوفر غطاء  للفاسدين  الى ان اصبح بعض الفاسدين 

و اقوى من الدولة.  
ـواطن احلـالم دائـمــاً في الـعـراق  الى إيـجــاد ثـقـافـة جـديـدة في ويـبـقى ســعي  ا
ذاهب والـقـوميـات الى دولة احلكم  تـرسخ مـفهـوم االنتـقـال من دولة االحـزاب وا
ؤسـسات التي يضمن كل ابناء الشعب حقوقهم ويؤدوا  واجباتهم كمعاول بناء ا

في اعادة تأهيل الوطن ..
قيتة فـاهيم السابقة   ابتـداء من احملاصصة ا وان  تتـجاوز  تلك احلكومة كل ا
وصــوالً الى اهــمــال الــكـفــاءات وتــقــريب الــوالءات ومــعــاجلـة كـل مـكــامن اخلــلل
والتـراجع بل وتذهب الى ابعـد من ذلك من خالل اكمال مـسيرة الـنجاح الـسابقة

شاريع ان وجدت ليتحول العمل الى تكاملي .. في بعض ا
لألسف الكـبير كل شـخص  يكـلف  بتشـكيل احلكـومة يـبني  مشـروعه احلكومي
على اخـفاقات احلكومة التي سبقته  بل ولن يـتوقف عند ذلك ليذهب  ابعد ويلعن
من سـبــقه ويـحــمـله مــسـؤولـيــة الـتـردي واإلنــهـيـار  مُــعـتـبــراً  نـفــسهُ ومـشـروعه
ة (كُلَّمَا احلكومي الـفرصة االخيـرة لإلنقاذ  وباحلـقيقة تـنطبق علـيهم اآلية الكـر
ة لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ـ حَتَّيـ إِذَا ادَّارَكُوا فِيـهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ ألُولَاهُمْ رَبَّنَا دَخَلَتْ أُمـَّ
هـؤالء َضَـلُّونَـا فَآتِـهِمْ عَـذَابًا ضِـعْـفًا منَ الـنَّارِ ـ َقـالَ لِـكُلٍّ ضِعْف وَلَــكِن ال تَـعْلَـمُونَ)

صدق الله العظيم .
لت انتـقالة كـبيـرة  كونهـا  لم تخرج يحدونـا اآلمل في حكـومة الكـاظمي انـها شَكـَّ

من رحم االحزاب االسالمية 
دنية  وأقتربت بنهجها من التيارات ا

ألن االحزاب االسالمـية تتتحـمل وزر الفشل الذريع في  الفـترة التي سبقت حكم
الـكـاظـمي والـذي  اصـابت جـمـيع اركـان الـدولـة بـالـشـلل  واعـطت  صـورة جَـلـيًَّة
لـلـعـيـان  ان االحـزاب االسالمــيـة فـشـلت في قـيـادة الـعـراق وادارة حُـكـمه ضـمن
خطط سـتراتـيجـية نـهضـوية قـادرة على  ضـمان حـاضر مـزدهر  وسـاعيـة لرسم

ستقبل اآلمن    معالم ا
كل تـلك الـتـداعـيـات  الـسـابـقـة اعـطت  آمـل جـديـد لـلـمـجـتـمع  بـأن يُـحـسن الـظن
بـحكـومـة الكـاظـمي كمـشـروع إجناز و انـقاذ حـقـيقي  يـنـتشـلـنا جـمـيعـاً من قاع
االنـهـيـار ويوقف جـمـيع الـتـداعـيات  ويـرسم خـطـوط واضـحـة للـنـهـوض بـالواقع
ضـمن سـياسـة جديـدة تعـتمـد على  الـكـفاءات وتـهمل سـياسـة الوالءات  وتـبتـعد
عن اخلضـوع او اخلنـوع لرغبـات الكـتل السيـاسيـة وان يتم حـسم اخليارات في
واطن جمـيع مؤسسات الدولة لشـخصيات كفوءة تـؤمن بعراق موحد وتؤمن ان ا
العـراقي قدمَّ الكثـير وبحـاجة الى ان ترد احلـكومة جزء من  الـدين الذي بعـاتقها

جتاهه وتنصفه  من خالل تأم عيش كر ومستقبل آمن ...
السؤال الذي يجب طرحة 
هل جنح الكاظمي بذلك ??

هل سيحقق ماتصبوا له اجلماهير ??
هل سـتـصـمـت الـكـتل الـسـيــاسـيـة وال حتـاول ان تـشــاغب ضـده في حـال تـفـرده
باتـخاذ القرارات وفق رؤيته التي نتـمناها ان تنطبق مع تـطلعات الشعب العراقي

الذي فقد اآلمل ..
النستطيع االجابة نيابة عنه لكن نقول الزمن كفيل باالجابة وما مطلوب منه

ـرحـلة لـكي يـثـبت الـسـيد الـكـاظـمي جنـاحـة ان يوزع مـلـفـاته بـالـشكل  في هـذه ا
الـسـليم وان يـضع سـقوف زمـنـية لـلـمعـاجلـة وان اليتـرك احلبـل على الـقارب  وال

النهايات السائبة كي اليقع باحملظور ..
على الـسيد الكاظمي ان اليشتت جـهده وان يبدأ بتنفيـذ بنود  برنامجه احلكومي
ـتمـثـلة أسـاسـا في مكـافـحة الـفـساد وتـعـزيز األمـن وتطـويـر احلوكـمـة ومقـاومة ا
الفقـر ودعم الفئات الهشـة ومتوسطة الدخل وتـطوير التعلـيم والصحة والنهوض
بجـودة التعليم إلى جانب دفع نسق االستثمـار والنمو والتشغيل والسعي الجراء
ـاضي تتسم بالنـزاهه والشفافية انتـخابات مبكرة قـادرة على جتاوز كل اخطاء ا
ــواطن في صــنـدوق االنــتـخـاب دون واالشـراف الــدولي بـحــيث نـضــمن صـوت ا
ـعيـشية تالعب ودون  ان يتـعرض لـلقـرصنـة او السـرقة او اسـتغالل الـظروف  ا

السيئة وشراء االصوات ..
حـقيـقـة مـهمـة الـكـاظمي  شـبه مـسـتـحيـلـة خـاصة وان هـنـاك دولـة موازيـة لـلـدولة
ن اليـرغبـون بـأن يسـتـقر الـعـراق او تنـجح احلـكومـة بـأدائهـا بـسبب الـشـرعيـة 

تضرر مصاحلهم او مصالح من يدفعهم لهذا العمل 
لذلك اقول للسيد الكاظمي

لقد قبلت التحدي وقلت انا الشهيد احلي
اجــعـلــنـا نــســتـشــعـر اجــواء جـنــة االحـيــاء عـلى كــافـة
االصعـدة وستصفق لك االيادي وستنشد لك احلناجر

ا حتققه من إجناز ايليق 
حكومة اإلجناز طريق خالص العراق .

وزارة الدفاع
الدائرة القانونية

احملكمة العسكرية  االولى

ـــتــهـــمــ الـــغــائـــبــ الى ا
درجـة اسمـائهم و عـناوين ا
ا كنتم متهم وفق سكنهم 
ؤشرة ازاء اسمائكم ـواد ا ا
ــبـيــنـة ادنـاه في الــقـضــيـة ا
ــا ان مـــحالت اقـــامـــتــكم و
مجهولة لذا اقتضى تبليغكم
في الصحـف احمللية على ان
حتـــضـــروا امـــام احملـــكـــمـــة
الـعـسكـريـة االولى خالل مدة
ثـالثـ يــومــا من نــشــر هـذا
االعالن في الــصــحف وعــنـد
عـدم حـضوركم سـوف جتري
مـحـاكـمـتـكم غـيـابـيـا وحـجـز
ــنـــقــولـــة وغــيــر امــوالـــكم ا
ــنـقــولــة ويـطــلب من كــافـة ا
ـوظـفـ الـعـمـومـيـ الـقاء ا
الـقــبض عـلـيـكم وتـسـلـيـمـكم
الـى اقرب جـهـة عـسـكـرية او
مركـز شرطـة ويلـزم االهلـي
الــــذيـن يــــعـــــلــــمـــــون مــــحل
اخـتـفـائـكم بـاخـبـار اجلـهـات

سؤولة بذلك. ا
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ـسـاعـدة الـسـخـيـة وتـقـاسم الـفـعـال وا
ــوذجــا اخلــبــرات األمــر الــذي يــعــد 
يحتذي به للتعاون ب الدول النامية.
تــقـدر الــدول الـعــربـيــة تـقــديـرا عــالـيـا
جـهود الـص ودورها كـدولة مـسؤولة
وكـبيرة لدعم مكافـحة الوباء في العالم
ـســتـقـبل ــفـهــوم مـجـتــمع ا الــتـزامـا 
ـــلك ـــشـــتـــرك لـــلـــبـــشــريـــة. أعـــرب ا ا
الــسـعـودي سـلـمـان بـن عـبـدالـعـزيـز آل
ة الهـاتفية مع الرئيس كا سـعود في ا
شي جـــيــنــبــيــنغ عن شــكــره لــلــجــانب
الــصــيـني عــلى تــقـد مــواد الــفـحص
ـستلزمات الطبية للسعودية مؤكدا وا
عـلى وقـوف الـشـعـب السـعـودي الـدائم
والــثـابت مع اجلــانب الـصــيـني. أشـار
أسـتـاذ مسـاعـد للـعـلوم الـسيـاسـية في
جــامــعــة زايـد فـي أبـوظــبي جــونــاثـان
قالة منشورة في فـولتون مستشهدا 
ـــز" إلى أن جـــريـــدة "نـــيـــويـــورك تـــا
الــصـ أصـبـحت "رائــدة مـسـؤولـة في
ـيـة" في الـعــالم في أوقـات األزمـة الـعـا
خــضم الــتـعــاون الـدولي في مــكـافــحـة

الوباء.
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فـي بــدايـــة حـــدوث الــوبـــاء أضـــيــئت
ــعـالم الــرمـزيــة في اإلمــارات ومـصـر ا
بــالــلـون األحــمــر وتـضــامــنت وسـائل
اإلعالم الـعـربـيـة مـع الصـ بـأسـالـيب
مــخـتـلـفـة وقـامت بــتـغـطـيـة اإلجنـازات
الــتي حــقـقــتــهـا الــصــ في مــكـافــحـة
الــوبــاء واسـتــئـنــاف الــعـمل واإلنــتـاج
وســجــلت تـقــيــيـمــا إيــجـابــيــا خلـروج
الـصـ من مـأزق الـوبـاء قـبل اآلخرين
األمــر الـذي يــدل عـلى أن الــصـداقـة مع
الـصـ تـظل تـيـارا رئـيـسـيـا فـي الرأي
الـعام ووسـائل اإلعالم العـربية. عـندما
ـــتـــحـــدة والـــغــرب قـــامت الـــواليـــات ا
بتسييس اإلجراءات الوقائية الصينية
وربـط الــفـــيـــروس بـــالـــصـــ وإســاءة
ســمـعــتـهــا نـشــرت الـعـديــد من الـدول
الــعــربــيـة مــقــاالت عــرضت اإلجنـازات
الـصينية في مكـافحة الوباء دفاعا عن

العدالة واإلنصاف. 
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تـــمت مــنـــاقــشـــة احلــوكـــمــة األمـــنــيــة
الـتقليديـة في الدورة األولى من منتدى
اضي. أمـن الشـرق األوسط في العـام ا
في الــســنــة اجلــاريــة عــمــلـت الــصـ
والـدول الـعـربـيـة سـويـا عـلى مـواجـهة
ـــســـتـــجــد وبـــاء فـــيـــروس كـــورونـــا ا
بـاعـتـبـاره حتديـا أمـنـيـا غيـر تـقـلـيدي
ــا فــتح مــجــاالت جــديــدة لــتــوســيع
ـــشــــــتـــركـــة بـــ ــــصـــالح ا نـــطـــاق ا
اجلــانـبــ وأثـرى مــقـومــات وجتـارب
الـتـعاون اجلـماعي بـ الصـ والدول

العربية.
كــمـا قــاله الـرئــيس شي جــيـنـبــيـنغ إن
ــمــارســات قــد أثــبــتت أن الــتـــاريخ وا
الـص والـدول العـربيـة ستـظل شركاء
وإخــوة طــيـبــ ودائـمــ يــتـبــادلـون
ـنفعة ويـتشاطرون الـسراء والضراء ا
مـهمـا كانت التـغيرات الـتي طرأت على
األوضـــاع الـــدولـــيـــة ومـــهـــمـــا كـــانت

العقبات التي تعترض الطريق. 
كـما أكـدت التـجارب النـاجحـة للـتعاون
الـصـيـني الـعـربي فـي مـكـافـحـة الـوباء
مـرة أخـرى على عـمق عالقـات الشـراكة
الصينية العربية في السراء والضراء
ـسافـة وتوطـيد وسـاهـمت في تقـريب ا
ـتبـادلة وتـعـميق الـصداقـة ب الـثـقة ا
ـا أرسى أســسـا مــتـيــنـة اجلــانـبــ 
لــلـتــعـاون بــ اجلـانــبـ في مــجـاالت

أوسع. 
إن الــصــ كـثــاني أكــبـر اقــتــصـاد في
سـؤوليتهـا جتاه قضية الـعالم وفت 
ــيـة وأثـبت مـا الــصـحـة الـعــامـة الـعـا
أظـــهـــرته من صـــورة دولــة مـــســـؤولــة
وكـبـيرة في مـواجـهة الـوبـاء على أنـها
تــســتـــحق الــثــقــة في مــجــاالت أخــرى
لـلـتـعـاون الدولـي. نحن عـلى ثـقـة تـامة
بـأن عالقات الصداقة الصينية العربية
سـتـزداد عـمـقـا ومتـانـة وسـتـقـبل على
آفــــاق أرحب بــــفــــضـل الـــتــــعــــاون في

مكافحة الوباء. 

{ أســـتـــاذ جـــامـــعـــة الـــدراســـات الـــدولـــيــة
ـركز الـدراسات بشـانـغهـاي مـدير تـنـفيـذي 

الصيني العربي لإلصالح والتنمية

ـتـدربون أثـنـاء تـفـشي الـوبـاء بـعـث ا
فـي الـــدورات الــــدراســــيــــة بـــرســــائل
ـواسـاة للـتـعبـيـر عن ثقـتـهم الـثابـتة ا
ة الوباء بـاالعتماد على بـالص لهـز

ميزة النظام وقدرة احلوكمة.
يـعـرف الـصـديق وقت الضـيق. في ظل
انـتـشـار الـوبـاء في عـدة دول ومـناطق
الـعالم لم تبق الـدول العربيـة الواقعة
في مـنطقة التالقي بـ آسيا وإفريقيا
وأوروبــا فـي حــالــة األمن بــنــفــســهــا.
لـغايـة منـتصف يـونيـو سجـلت الدول
العربية الـ 22أكثر من 400 ألف حالة
مـؤكـدة وأكـثـر من 5000 حـالـة وفـاة.
فـي الوقت الـصـعب واخلـطـر لم ينس
الـــشــعب الـــصــيـــني عــرفـــان اجلــانب
الــعـربي ومـد يـد الـعــون في الـلـحـظـة
األولـى لــتــقــد كل مـــا في وســعه من
ـسـاعـدة إلى الـدول الـعـربـية الـدعم وا
بـكافة أشكالـها لترجمـة مفهوم تشارك
ــســتـقــبل والــتـضــامن في مــكـافــحـة ا
الـوباء على األرض بخطـوات حقيقية.
أرسـلت الص أفرقة اخلـبراء الطبي
إلـى الـعــراق والــســعــوديــة والــكــويت
وجـــيــــبـــوتي واجلـــزائـــر والـــســـودان
وفـلـسـطـ وغـيـرهـا من الـدول تـبـاعا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة إلى 20 وقـدمت ا
ـا فــيه مـصــر وتـونس دولــة عـربــيـة 
وقـــطـــر واألردن وســـاعـــدت الـــعـــراق
والــســعـوديــة وفــلــسـطــ عــلى بــنـاء
مـخـتـبـرات فـحص الـفـيـروس. في يوم
25 إبــريـل  إجنـاز غــرفــة الــفــحص
سـاعـدة الـص قـطـعـيـة  بـاألشـعـة ا

في بغداد العراقية.
أثــنــاء تـفــشي الــوبــاء تـبــادل الــقـادة
الـــصـــيـــنــيـــون والـــعــرب 23 بـــرقـــيــة
مـــــواســـــاة وأجـــــرى الـــــرئـــــيس شي
ات هاتفية  مع القادة جينبينغ 9 مـكا
الـعرب. يولي اجلانب العربي اهتماما
بــــالـــغـــا لـالســـتـــفــــادة من اخلـــبـــرات
ـكافحة والـتجارب الـصينـية النـاجعة 
الـوباء عـليه عـقد اجلـانبـان الصـيني
والعربي 20 جـلسة افتراضية لتقاسم
اخلــبـرات حــول مـكــافـحـة الــوبـاء. في
عـملية مكافحة الوباء تبادل اجلانبان
الــصـــيــني والــعــربـي الــدعم وأجــريــا
الـتـعـاون اخملـلص من خالل الـتواصل

خـالصـة الـقـول تـتـخـذ وسـائل اإلعالم
الـعـربيـة الـرئـيسـيـة موقـفـا موضـوعـيا
وإيـــجــابــيـــا من تــطـــورات الــوبــاء في
الـــصــــ األمـــر الـــذي يـــتــــمـــاشى مع
الـصـداقة الـصيـنيـة الـعربـية ويـساهم
فـي جـــــــعـل عـالقــــــــات الـــــــشــــــــراكـــــــة
االسـتراتـيجـية الصـينـية العـربيـة أكثر

عمقا وفعالية. 
فـي الـسـنـوات األخـيـرة القى فـكـر شي
جــيـنـبـيـنغ الــدبـلـومـاسي وتــطـبـيـقـاته
الـدبـلومـاسيـة قبـوال واسع النـطاق في
الــــدول الـــعــــربـــيــــة. في أعـــوام 2014
و2016 و2018 قـــــدم الـــــرئـــــيـس شي
جـينبينغ عروضا مـهمة حول السياسة
الــصـيـنـيـة أمـام الــعـالم الـعـربي األمـر
الـــــــذي أدخل عـالقــــــات الـــــــشــــــراكــــــة
االسـتـراتيـجيـة الـصيـنيـة الـعربـية إلى
عـصـر جديـد. في مـطلـع العـام اجلاري
قـام مـسـتـشـار الـدولـة وزيـر اخلـارجـية
ــصـــر بــاعــتــبــارهــا وانغ يـي بــزيــارة 
احملــطـة األولى في جــولـته اخلــارجـيـة
األولـى مـنـذ رأس الـسـنـة حـيث الـتـقى
مع أمـ عـام اجلـامـعـة العـربـيـة أحـمد
أبـو الـغـيط األمـر الـذي يـعـكس بـجالء
االهـتـمـام الـبـالغ من اجلـانب الـصـيـني
بـــــتــــــطـــــويـــــر عـالقـــــات الــــــشـــــراكـــــة
االسـتــراتـيـجـيـة الـشـامـلـة بـ الـصـ
ومـــــــصـــــــر وعالقـــــــات الـــــــشـــــــراكــــــة
االسـتراتـيجيـة الصيـنية الـعربيـة. منذ
الــدورة الــثــامـنــة لالجــتــمــاع الـوزاري
ــنــتـدى الــتـعــاون الــصـيــني الــعـربي
ـتــبـادلـة الــرفـيـعـة تــكـثـفت الــزيـارات ا
ـستـوى ب اجلـانب وتـعززت الـثقة ا
ــتــبــادلــة بــاســتــمــرار الــســيــاســيــة ا
وتـوسعت مجاالت التعاون العملي ب
اجلـانـبـ وحـقق تـقـدمـات جـديـدة في
مـجاالت الـطاقـة والتجـارة واالستـثمار
وتــكـنــولـوجــيـا الــفـضــاء واسـتــفـادت
احلـضــارتـان الـصـيـنـيـة والـعـربـيـة من
بـعـضـهـمـا الـبـعض وأقـيـمـت فـعـالـيات

تنوعة.  التواصل الشعبي ا
إلـى جـانب ذلك يـســـــاهم الـتـــــــعـاون
الــصــيـــــــني الــعــربي فـي مــكــافــــــحـة
الــوبــاء في تـرســيخ مــفــهـوم مــجــتـمع
مـستـقبل مـشترك في قـلــــوب الـشعوب

العربية . 
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قالت مـؤسـسات إن عـملـية
شـــراء مـــبـــدئــيـــة لـــعـــقــار
ـنـتـمي ديــكـسـامـيـثــازون ا
لـعــائــلــة الـســتــيــرويـدات
والــذي أثــبت فــاعــلــيـة في
عالج مــرضى يـعــانـون من
ـــرض أعـــراض شــــديــــدة 
كوفـيد-19 ستـوفـر العـقار
ـا يــصل إلى 4.5 مــلــيـون
شخص في دول منـخفضة

ومتوسطة الدخل.
وذكــر بـــيـــان مــشـــتــرك أن
ــتـــحــدة مـــنــظـــمـــة األ ا
لـــلــطـــفـــولــة (يـــونـــيــسف)
تتفاوض على عملية شراء
ـــوجب اتـــفـــاق مـــســـبق 
تقـوده مؤسـستـا (يونيت-
ايد) و(ويلكوم) اخليريتان

في إطــار خــطـــة مــنــظــمــة
يـة لـتـسريع الـصـحة الـعـا
وتــيـرة وصـول الــعالجـات

رضى حول العالم.
وقــال فــيـــلــيب ديـــنــوتــون
ـــديــر الـــقـــائم بـــأعـــمـــال ا
ـــؤســـســـة الــــتـــنـــفـــيــــذي 
يــــونـــــيت-ايــــد (نـــــســــعى
سبق تلك بعملية الشراء ا
إلى ضـمان عـدالـة حـصول
دول منـخفـضة ومـتوسـطة
الدخل على عالج لـكوفيد-
بـــــــــــــعـــــــــــــــــــــقـــــــــــــار  19
ديـــكــســـامـــيــثـــازون الــذي
ــــــكــــــنـه إنــــــقـــــاذ أرواح
وجتنب النقص الناجت عن
ــرتـفـعـة مــعـدالت الـطـلب ا
من مــــــنـــــاطـق أخـــــرى من

العالم).
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القـدس (أ ف ب) - أعـلنت
وزارة الـدفاع اإلسـرائـيلـية
امس اإلثــنــ إطـالق قــمـر
جتـسس جـديـدا من قـاعدة
فـي وسـط الـــــبـالد أفـــــادت
تقـارير إعالمـية أن الـهدف
مـنه مراقـبـة أنشـطـة إيران

النووية.
وقـــالت الــوزارة فـي بــيــان
"أطـلـقت إدارة الـفـضاء في
مـديريـة البـحث والـتطـوير
الــدفـاعي الــتـابــعـة لـوزارة
الــــدفـــاع اإلســـرائــــيـــلـــيـــة
وصــــنــــاعــــات الــــفــــضــــاء
اإلسرائـيلـية بنـجاح الـقمر
الـــصــنــاعي االســـتــطالعي
(أوفـــــيك 16) الـــــســـــاعــــة
الـرابعـة بـالتـوقـيت احمللي

(01,00 ت غ)".
وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة في
بـيـانـهـا إلى "خـضـوع قـمر
االستـطالع الـكهـروضوئي
ـتـقـدمـة إلى ذو الـقــدرات ا

سلسلة من االختبارات".
وأشــــــاد وزيـــــر الــــــدفـــــاع
ورئــيس الــوزراء بـاإلنــابـة

بيني غانتس باإلجناز.
وقـال "إن اإلطالق الــنـاجح
للقمر الصناعي أوفيك 16
ب عشية وضحاها يعتبر
إجنـازا رائعـا آخـر" لقـطاع

الدفاع في إسرائيل.
وبحـسب وزيـر الدفـاع فإن
"الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجي
والـقدرات االسـتـخبـاراتـية

أمــران أســاســـيــان لــدولــة
إســرائــيل (...) ســنــواصل
تـــعــزيــز قــدرات إســرائــيل
واحلـفـاظ عـــــــــلـيـهـا عـلى
كل جـــــبـــــهــــــــــــة وفـي كل

مكان".
ولم يـتـطـرق بـيـان الـوزارة
إلى مــزيــد من الـتــفــاصـيل
ــهــمـة الــرئــيـســيـة حـول ا
لـــلــقـــمــر الـــصــنـــاعي.لــكن
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة
قـــالت إنـه ســـيـــســـتـــخـــدم
ـــراقـــبــة أنـــشـــطـــة إيــران

النووية.
ــا أكــدت إســرائــيل ولـــطــا
عـلى أنهـا سـتعـمل جـاهدة
ـــــنع إيـــــران مـن امـــــتالك

أسلحة ذرية.
وتــــنــــفـي اجلــــمــــهــــوريـــة
اإلسـالمــــــيـــــة أن يــــــكـــــون
لــبـرنـامــجـهـا الــنـووي أيـد

أوجه عسكرية.

بيني غانتس
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قرر االحتاد اآلسيوي لكـرة القدم استئـناف دوري ابطال آسيا بـنظام التجمع في
دولة واحـدة. وسـيـكون الـتـجـمع في دولـة واحدة مـن دور اجملمـوعـات حـتى نصف
قبل وحتى  3  تشرين األول. وفتح االحتاد النهائي فـي الفترة من  14 سبتمبـر ا
اآلسيـوي باب التـرشيـحات لـلدول الـراغبة فـي استضـافة الـبطـولة من غـرب آسيا
ـقـبل. وقـرر االسـيــوي تـرك حـريـة حتـديـد مـوعـدي مـبـاراتي ربع خالل األسـبـوع ا
باراة النهائية فقط ستقام في ملعب ستضيفة. وستـقام ا ونصف النهائي للدولة ا
ـاضـية فـي شرق الـفـريق الـصاعـد مـن غرب آسـيـا نـظـراً لـلـعب نـهـائي الـنـسـخـة ا

القارة.
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أخـتتـمت  فعـالـيات اجـتـماع مـجلس
وزراء الــشــبــاب والــريــاضـه الــعـرب
بنسـختها 43 والذي عقـد عبر تـقنية
الـفــيــديــو كـونــفــرانس حتت مــظــلـة
ـشــاركـة جــامــعـة الــدول الـعــربـيــة 
وزراء الــشــبــاب والـريــاضــة الــعـرب
مـاعدا وزراء الـشـباب والـريـاضة في
كـل من ( الـــســــودان - جـــيـــبـــوتي -
الــبــحــرين )  ومــثل الــعــراق مـعــالي
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنـان
درجــال. تــنــاول االجــتــمــاع تــسـلــيم
رئـاسـة اجملـلس الـوزاري من الـسـيـد
احلـــسن عـــبـــيـــابه وزيـــر الـــشـــبــاب
ـغــربـيـة إلى ـمـلــكـة ا والــريـاضـة بــا
الـدكــتـور الـطـالب ســيـد أحـمـد وزيـر
الــتــشــغــيـل والــشــبــاب والــريــاضــة
وريـتانية باجلمـهورية اإلسالمـية ا
ـــشـــروعــات الـــتي  ومـــنــاقـــشـــة ا
تـنــفـيــذهـا خـالل الـفــتـرة الــسـابــقـة
ــزمع ــشــروعــات ا بــاإلضــافــة إلى ا
إقــــامــــتـــــهــــا أوناليـن أو في الــــدول

العربية بعد انقضاء جائحة فيروس
كــــورونــــا خـالل الــــدورة اجلــــديــــدة
لـلــمــجــلس. تــقــدم الــدكــتــور أشـرف
صــبـحي بــالـشـكــر لـكل من الــدكـتـور
أحـــمـــد أبـــو الـــغــيـط األمـــ الـــعــام
جلـامـعـة الدول الـعـربـيـة والـدكـتورة
هـــيـــفـــاء أبـــو غــزالـه األمـــ الـــعــام
ساعد جلـامعة الدول الـعربية علي ا
بـذول مـنهم من أجل الـعمل اجلهـد ا
نـظومـة العـمل في ملـفات االرتقـاء 
قطـاعي الـشبـاب والريـاضة بـجامـعة
الدول العربية وتوجه أيضاً بالشكر
ــعـالـي الـدكــتـور عــثـمــان الـفـردوس
ـمـلـكـة وزيـر الـشــبـاب والـريـاضـة بـا
ـغـربــيـة لـرئـاسـته الـدورة رقم (42) ا
جملــلس وزراء الــشــبــاب والــريــاضـة
ـــعــالي الــدكــتــور الــعــرب وأيــضــاً 
الــطـالب سـيــد أحـمـد وزيــر الـشـبـاب
ـوريتـانية والريـاضة بـاجلمهـورية ا
ورئــيس الــدورة احلــالــيــة رقم (43)
متـمنيـاً له كل التـوفيق والـنجاح في
عمـله. كمـا توجه بـالتـرحيب لـلسادة

الــوزراء الـــذين يـــشــاركـــون لــلـــمــرة
األولـى في اجملــــــلس الــــــوزاري وهم
الــعـراق تــونس لـيــبـيــا الـسـودان
ولـــبــنـــان.  حـــيـث أكــد صـــبـــحي أن
مــشـاركــة الـشــبـاب في ظـل الـظـروف
احلالية التي تمـر بها البالد والعالم
أجمع من تـوقف لـلنـشاط خـاصة من
COVID- سـتـجد فـيروس كـورونـا ا
وأيـضاً الـتـحديـات األخـري التي  19
تواجه مجتمعاتنا العربية كاإلرهاب
والـبطـالـة والركـود اإلقـتصـادي كان
دافــعـاً أكـبــر جملـلس وزراء الــشـبـاب
والريـاضة العـرب للعـمل علي تـوفير
وتــنـــفــيــذ الــبــرامج أون الين جلــذب
ــــكن مـن الــــشــــبـــاب أكــــبــــر عــــدد 
السـتـثـمـار طـاقـات الـشـباب وقـدراته
الــتي يــتــمــيــز بــهـا بــاإلضــافــة إلى
االتفـاق علي تـنفـيذ أنـشطـة طبـيعـية
يتم تنفيذها خالل الفترة الثانية من
الـــعـــام احلــالي عـــلى أمل أن تـــعــود
احليـاة تدريجـياً في الـفترة الـقادمة
ـثـابـة حـيـث تـعـتـبـر هـذه الــبـرامج 

احملـك احلـقــيــقي لــتــفــاعل الــشــبـاب
وتبادل اخلبرات والثـقافات وتوطيد
أواصر الصداقة بيـنهم.  مضيفاً أنه
 االتـــفــــاق عــــلي إطالق مــــشـــروع
جائزة التميز للشباب العربي والتي
تـهــدف إلى تـكـر الـشــبـاب الـعـربي
ــتـمـيــزة الـتي ــبـادرات ا أصــحـاب ا
تخـدم الوطن الـعربي بـاإلضافة إلى
تـكـر بـعض الـرمـوز الـعـربـية الـتي
كــان لـهــا الـفــضل في إثــراء احلـركـة
الـشـبـابـيـة أو الـريـاضـيـة في الـوطن
الــعــربي عـلـى أن يـتم إعــداد كــتـيب
يـــتـــضــمـن مــعـــايـــيـــر واضــحـــة عن
ـشــروع مـتـضـمـنــة كل الـتـفـاصـيل. ا
وفي كـلـمــته أعـرب الـدكـتـور الـطـالب
سيد أحـمد وزير الـتشغـيل والشباب
والـريـاضـة بـاجلـمـهـوريـة اإلسالمـية
ـوريــتـانـيـة عن سـعــادته بـرئـاسـته ا
لـــــــلــــــدورة رقم (43) جملــــــلس وزراء
الـشــبــاب والـعــرب مــقــدمـاً الــشــكـر
لـــلـــدكـــتـــور أشــرف صـــبـــحـي وزيــر
كـتب الـشـبـاب والـريـاضـة ورئيـس ا

الــتـنــفــيـذي جملــلس وزراء الـشــبـاب
ـقدم والـريـاضة الـعـرب لـكل الـدعم ا
من طـرفه ولـلـسـيـد احلـسن عـبـيابه
ـمـلـكـة وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة بـا

ـغـربيـة عـلي مـا بذلـوه من مـجـهود ا
كبـيـر في إدارة اجمللس في دورته الـ
في الظروف الـتي مرت بـها البالد42
كـلـهـا مـضـيـفاً أنـه سيـتم الـعـمل في

جانب من
االجتماع
االفتراضي

لوزراء الشباب
العرب
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الية Í—Ëœ∫ صعوبات تواجه الفرق في حتضيراتها للموسم القادم بسبب االزمة الصحية وا

ــقـبـلــة بـصـورة أكــبـر عـلي الــفـتـرة ا
شروعات من أجل تنفـيذ البرامـج وا
الـشــبـاب والـعـمل عـلـي أن يـسـتـفـيـد
منهـا قطاع أكـبر من الشـباب وجعل

البرامج تـتناول الـقضايـا التي يهتم
بها الشـباب بصورة أكبـر كما تتيح
فـرص إلبـداع الـشـبـاب والـعـمل عـلي

التطوير وإستغالل قدراتهم.
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والناصـرية السابق نـاصر حرابة ان
األمـور مــخـتـلـفـة كــثـيـر والتـشـبه أي
ـقـدور ظـرف اخـر  واجــد لن يـكـون 
بــــعض الــــفــــرق تــــدبـــيــــر أمــــورهـــا
ـكن ـشـاركـة في الـدوري الـذي ال وا
احلـديث عـنـه الـيـوم لـسـبب مـعـروف
حيث اتسـاع إصابات كورونـا وكثير
الــوفــيــات واألمـر مــقــلق جــدا واخـذ
يترك تأثيـراته على مجمل األمور في
ـــمـــتـــازة وقت ان  اغـــلب األنـــديـــة ا
تعـاني مالـيا من فـترة وبـالكـاد منـها
اشـتـركت في أخـر بـطـولـة والـظروف
احلـالـيـة ضــاعـفت مـنـهـا كـثـيـرا وكل
شيء اخــتـلف إمــامه لـكـن عـلــيـنـا ان
نــنـتـظــر مـاذا سـيــحـصل  وعـسى ان
تــنــفــرج األمــور بـــجــهــود اخلــيــرين
واألمـل في ان يــــقــــام الــــدوري   وان
تدعم الفرق  ألهمية ذلك النها تعاني
فـي كـي شـيء ولــــــــــــيـس األمـــــــــــوال

وحـــدها.

مـــهــيـــأة  في حتــقـــيق حـــتى نــصف
خــطـوة الن الـقــرار مـجـهــول بـسـبب
تـــداعـــيــات كـــورونـــا مـع ان الـــفــرق
اجلــمـاهــيـري أعــلــنت عن تـعــاقـدات
وإجـــراءات  مـع عـــدد من الالعـــبـــ
واالجتـــاه نــحــو انــتـــداب الالعــبــ
الشـباب والـواعـدين  في بنـاء فرقـها
إمــام أغـلــبـيــة التـمــتـلك شيء في ان
ـرهـونـة ـشـاركـة ا تـظـهـر الـرغـبـة بـا
بـــالــوضع الــصــحـي  حــيث ارتــبــاك
األمــور بــشــكل واسع ومــؤثــر وبـات
يـتـرك تـأثـيـراته عـلى مـجمـل  األمور
ـثـلة ومـنـها األنـشـطـة الـرياضـيـة  
ـشـكـلـة بـدوري الــكـرة احملـلي لـكـن ا
ـالــيـة كـبـيـرة وهــنـالك فـجـوة  بـ ا
الـناديـة حـيث األغـلبـيـة الغـيـر قادرة
على دفـع  العـقود واالنـتـدابات  البل
شاركة ولو بشيء ما. التعبير عن ا
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ويــــقــــول العب نــــادي صالح الــــدين

اقـترب من دخـولـها مـنـتخـبـنا كـثـيرا
في ظل النتائج اجليـدة  التي حققها
متصدرا بـها فرق مـجموعته  واألمل
في ان يتواصل مع النجاحات  حتى
األخـيـر وحتـقـيق حـلم الـلـعب بـكاس

العالم وهو األهم.
e¹eŽ wKŽ 

ويــقـول إداري نـادي الــسـمــاوة عـلي
عزيـز ان األمور غيـر واضحـة بسبب
ـتـدهـور  وتـفـاقم الـوضع الـصــحي ا
ـالـيـة واالهم ان ألخـبـر لالن األزمـة ا
ــؤقــتــة  فــيــمــا يــخص مـن  اإلدارة ا
مـوعـد الـدوري واالنـتـقاالت الـى اخر
متـعـلقـات البـطـولة الـتي تشـكل حتد
وسط مـخاوف الـفـرق ومنـهـا فريـقـنا
فـي كـيــفــيـة الــبــدء بـالــعــمل وصـرف
األمـوال الــتي نـعـاني مــنـهـا من زمن
وسم ليس بالـقصـير فمـا بالك  في ا
الـقـادم وكل شيء بـعـيـد عن مـتـنـاول
الـيـد  والن اغـلب الـفـرق  الزالت غـير

ـسـتـقبل تـتـجه نـحو بـنـاء مـنتـخب ا
ويــسـتـطـيع فــعل ذلك  بـعــدمـا تـمـكن

طلوب االن. حتقيق النجاح ا
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من جهتها جتد بـقية الفرق  من انها
قـد  التتـمـكن من تـامـ حـتى ظروف
ــتـوقع ان  تــبـحث عن الـلــعب ومن ا
مصادر تـمويل في مهـمة غيـر متاحة
في الـــوقت احلــالـي وهي التــريــد ان
جتازف في جمع األمـوال وما يترتب
عــــلى ذلك مـن ديـــون عـــلـى أعـــضـــاء
اإلدارات أنــفــســهم ولــعل مــا مــر في
ــواسم األخـيــرة شــكل هـمــوم إمـام ا
عمـلـها الـتقـلـيدي قـبل ان تقف الـيوم
امـام مـشـكـلـة صـعـبـة  فـكـيف لـهـا ان
جتـمع  األمـوال  إمـام بـطـولـة الزالت
مجهـولة لتـأثر األمور بـكورونا وهي
شاركة وسط أزمات عتادة على   ا ا
مـالـيـة ومــنـهـا  التـمـتك مالعب حـتى
ــشــاركــات  والــيـوم بــالــكــاد تــاتـي ا
مجـرد  محـاوالت ومتـوقع ان اليكون
دعمـا ألشخـاص كمـا كان يـجري  في
ـرات الـسـابـقـة وألسـبـاب  مـعـروفة ا
وامر طـبيـعي ان يحصـل هذا الشيء
الن الـعمـل في جمـيع األنـديـة  قـاصر
حـتى لم تـشـغل اإلدارات نـفـسـهـا في
أي وقـت من األوقــــات  البل فــــشــــلت
بـامـتـيـاز في تـدبـيـر  أمـورهـا عـنـدما
جنــدهــا مـهــمــته بــفـريق كــرة الــقـدم
ــشـاركــة  واحلـال وبــالـكــاد تـتــدبـر ا
الــــيــــوم اليـــــســــر احــــد وقــــد تــــأتي
مقـتـرحات من هـنا وهـنـاك الى تغـير
إلـيـة الـدوري الــتي قـد التـقـدر بـعض
الــفــرق من إكــمــال مــبــاريــاتـهــا وكل
شـيء وارد  وسط زيـــــادة مــــخــــاوف
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ويبـدو ان الـسيـناريـو قد يـتكـرر لكن
بــــصـــــورة اســـــوء وسط األزمـــــتــــ
ـالية التي وضعت اغلب الصحية وا
األندية خـارج عمليـة التحـضير التي
تشـهدها الـفرق اجلـماهيـرية األخرى
الــتي لم حتــسـم بــعــد مــســتــحــقــات
ـوسم ــدورة من ا بــعض الالعـبــ ا
ــاضي الن مــصـيــر الــبـطــولـة الزال ا
مــرهـونــا  بـتــدارك مـخــاطـر كــورونـا
عـــلى عـــكس مـــا يـــتـــعـــلق بـــالـــفــرق
شاركات اجلماهيـرية  الباحـثة عن ا
ـتـوقع ان  تسـتمـر حيث اخلارجـية ا
مـسـابـقـة  دوري إبـطـال أسـيا والزال
الـشـرطـة لم يـكـمل مـبـاريـاته  إضـافة
الى مـنـتخـبي الـشـباب الـوطـني بـعد
حتديد مـواعيد مبـارياتهـما وكالهما
يحـضيـان اهتـمام الـشارع الـرياضي
حــصــرا بــطـولــة كــاس الــعـالـم الـتي

ـــوسم الــقــادم اســتــعـــداد لــدخــول ا
إضافة الى  تعاقدات الزوراء الفريق
ـوسم الــذي اخــتـلت بـه األمـور فـي ا
األخــيــر بــســبب عــدم تــوفــر األمـوال
وكــيف جـرت األمــور  مع الــفـريق  و
إدارة فالح حسن  لـتـدارك األمور في
نـفس الـوقت ان ذلك يـثـيـر تـسـاؤالت
ا في ذلـك جمـهور الوسط الـكـروي 
الـــفــــريق هـل بــــإمـــكــــان اإلدارة دفع
مبالغ عـقود  ألسمـاء معروفـة لكن ما
يحدث هو ما يعكس االهتمام بفريق
الـنادي في نـفس الـوقت تـظـهر إدارة
اجلوية مصممة على  تعزيز صفوف
الـفـريق بــانـتـداب وجـوه واعـدة كـمـا
أعلن ذلك  ولـيد الـزيدي نـائب رئيس
الــنــادي لــتـــكــوين فــريـق قــادر عــلى
ـنـافــسـات والـبــطـوالت لـكن دخــول ا
لالن لم يـعلن عن أي تـعـاقد مع العب
لكن مـهم ان يـخطـط   أيوب اوديـشو
ــــســـــتــــمـــــر مع الـــــفــــريق ـــــدرب ا ا
لالستفادة من العبي اخلبرة  إضافة
الى االسـتعـانـة بـالالعبـ الـواعدين
لـــكن يـــبـــدو ان الـــفــريـق هـــو األخــر
يــواجــهه مــشــاكل دفع مــســتــحــقـات
ـوسم احلالي الالعبـ الـعالـقة من ا
كــمـا حتــدث ذلك احملــتـرف الــسـوري
زاهـر مـيـدانـي الـذي  فـضل االنـتـقـال
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لــكن مــهم ان تــأتي  خـطــوات جــهـاز
اجلويـة  نحـواقنـاع  هؤالء الالعـب
لتمـثيل الفريق واالعـتماد عـليه لعدة
مـواسم امـام عــدم قـدرة بـقـيـة الـفـرق
التي ظهرت بعدم قدراتها على تام

مستحقات الالعب في عدة مواسم.
ــرة ويــبــدو ان تــوجه الــفــرق هــذه ا
نحو االعتـماد على الالعبـ الشباب
وقـد يـأتي ذلـك  بـعـد  االسـتـفـادة من
اكـثـر من العب مـثل اجلـويـة والـفـرق
األخـرى حتى  بـات سـبـاقا مـحـمـوما
لـلـحـصـول عـلى خـدمـاتـهم  وإضـافـة
الى مستوياتهم الفنية  فان عقودهم
ـاليـة تبـدو مـناسـبة  مـنـا الى بقـية ا
عـروفـ وجنـد ان شـعار الالعـبـ ا
االعــتـمــاد عــلى الالعــبـ الــواعـدين
اعـــتـــمـــده كـــاتـــاتـــيـــنـــتش من خالل
اإلضــافـات الــتي ظـهــرت في بـطــولـة
اخلــلــيـج والــتي أثـــبــتت جـــدارتــهــا
والزال يـــبــحث عـن هــؤالء   عـــنــدمــا
ـنـتخب أضـاف الالعب الى قـائـمـة  ا
الوطني  التي يـنتظر ان تـستعد الى
خـوض اخـر ثالث مـبـاريـات لـلـفـريق
ــزدوجــة لــكـاس فـي  الـتــصــفــيــات ا
الــعــالم بــقـطــر حــيث يـتــصــدر  فـرق
درب مجـموعـته الثـالثـة وان أفكـار ا
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كثر احلديث هـذه األيام عن توجهات
ــمــتـاز بــكـرة بــعض فــرق  الـدوري ا
الـقدم لـلـتـعاقـد مع عـدد من الالعـب
فـي وقت  لم يــــكـــشف  عـن مـــصـــيـــر
الـدوري حـتى أالن بــسـبب تـداعـيـات
تـفـشي كـورونـا الـتي تـلـقي بـظاللـهـا
ومخـاطـرها بـشكل غـيـر متـوقع التي
بـــاتـت تــــغـــلـق الــــكل في ظـل زيـــادة
اإلصــابــات والــوفــيــات الــتي أخــذت
تضـرب مخـتلف األعـمار  دون توقف
وسط انعـدام االسـتقـرار الـذي وحده
ــنح الــضـــوء األخــضــر فــيــمــا مـن 
ــارسـة األنــشــطـة يــتــعــلق بـعــودة 
ـثـلة  بـإقـامـة  مسـابـقة الـريـاضيـة 
دوري الـكـرة احلـدث الـريـاضي األهم
عـلـى مـسـتـوى األنـشــطـة الـريـاضـيـة
ـالـية وهي األخـرى تـأثـرت بـاألزمـة ا
ـؤسسات واطـن وا التي تـواجه  ا
عــــلى حــــد الــــســــواء وقــــد الجتــــعل
اجلهات الراعية  من توفير أي مبالغ
دعـم  وهــو مـــا ســيـــدفع الـــفــرق الى
ن يشـكلـون  عبا تسـريح الالعبـ 
مــالي عــلى مــيــزانــيــاتــهــا اخلــاويـة
أسـاسـا واليــظـهـر احـد مـعـنـيـا بـهـذا
األمـر  إال اذا تـغـيـر الـوضع وهـو مـا
نامـله  وقد يـكون دور لـلوزيـر عدنان
رجـــال الــذي ســيــواجـه ضــغــطــا من
الــفــرق إزاء دعـــمــهـــا  مــالــيـــا الــتي
أظـهــرت عـجـزا من فــتـرة والن رجـال
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وواقع حــال  فـرق الــدوري واألنــديـة
اليسـر  وهي  التي حـرمت من منـحة
الوزارة رغم قلـتها لـكنهـاالتخلوا من
فــوائـــد وسط تــأزم األوضــاع الــيــوم
بــــســــبـب الــــقــــرار اخلــــاطئ بــــنــــقل
صالحــيـات الــوزارة الى احملـافــظـ
ا في ذلك لتخسـر األندية كل شيء 
الــــعالقـــة مع الــــوزارة  الـــتي كـــانت
جتمع األنـدية حتت سـقف واحد قبل
ـذكور والن ان تـظلـم بسـبب الـقـرار ا
الـوزارة نـفـسـهـا تـتـحـمل مـسـؤولـيـة
الــتـــوسع بـــافــتـــتــاح األنـــديــة حتت
رغبات شـخصيـة وتأثيرات  من دون
تـــخـــطـــيط او تــــخـــطط مـــا تـــســـبب
بــفــقــدانــهــا دورهــا وبــاتت التــعــني
الـريـاضـيـ  النـعـدام إمـكـانـاته  ولم
تـشغل نـفسـهـا اليـوم وحتـولت منـها

الى مجرد خرائب.
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احلـــديـث عن االنـــتـــقـــاالت والــدوري
مــقـتـصــر بـ  الـفــرق اجلـمـاهــيـريـة
الـشرطـة  وتـصريـح مدربـهـا بالـقـيام
بــثــورة تــغــيــر في صــفــوف الــفــريق
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ـركزي لـلمواي اعـلن االحتاد الـعراقي ا
تـاي عن مـوافـقـته الرسـمـيـة للـمـشـاركة
في بــطـولـة الـعـالم (االفــتـراضـيـة) عـبـر
ـتـقـدمـ والـتي األنـتــرنت لـلـشـبـاب وا
ـقـبـل.  وقال سـتـقـام مـنـتـصف أيـلـول ا
ركزي للمواي رئيس االحتاد العراقي ا
تــاي مــصــطـــفى جــبــار عــلك في بــيــان
شاركة صحفي ان (العراق وافق على ا
في بــطـولــة الـعـالم االفــتـراضـيــة (عـبـر
األنترنيت) بعد تلقيه دعوى رسمية من
ـشـاركـة أكـثر من90 نـظـيـره الـدولي و
ـثـلـون مـخــتـلف قـارات الـعـالم. دولــة 
وأضــاف عــلك سـيــشـارك الــعـراق بـ26
ـتـقـدمـ هم العـبــا لـفـئـتي الـشـبـاب وا
(عــلي صـدام كـاظم مــحـمـد عــمـاد عـبـد
الـلـطـيف مـصـطـفـى رعـد شـاكـر احـمد
مــحـمـود عـوده مــهـنـد مــحـمـود عـوده
احــمـد صــائب عـبــد الـرزاق مـصــطـفى
عباس ناصر حسن حمزة حس باقر
حـســ عـلي عـلي هـاشم صـبـاح عـلي
مـحمود ياسر عمار عادل ياسر عباس
صـــالح هــادي عــلي عـــبــاس ســكــنــدر
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أوضح عـبـد الرحـمن بـركـات مهـاجم الـوحدة
الـسـوري حـقـيـقـة تـوقـيـعه وانـضـمـامه بـشـكل
رسـمي لـلـطـلـبـة الـعـراقي. وقـال بـركـات عـبـر
صـفــحـته الــرسـمــيـة تـوضــيح بـخــصـوص مـا
جرى تـداوله في وسائل اإلعالم اليوم األحد
بــأني وقـعت عــقـدا رسـمــيـا مع نـادي الــطـلـبـة
العـراقي. وتـابع أقـول بـدايـةً أتـشـرف بـالـلعب
مع نـادي الــطـلـبــة الـعـريق لــكن مـا حـدث أنه
جرت مفـاوضات شفـهية فـقط وحتى اللـحظة
ـوسم لم أتــخـذ قــرارا نــهــائـيــا بــخــصــوص ا
ــقــبل ومــا زلت أدرس خــيــاراتـي. وأضـاف ا
ــؤكــد هـــو أني وحــداوي الــشيء الـــوحــيـــد ا
ــبــاريـات ـوسـم وتـركــيــزي عــلى ا لــنــهــايــة ا
ـتبـقـيـة من الـدوري وكأس اجلـمـهـورية. وفي ا
الــوقت ذاته اقــتــرب مـدافـع الـطــلــبــة الــسـابق
أحمـد محمـد من االنتقـال إلى زاخو بدءا من
ــقـــبل. وأن إدارة الـــنــادي فـــتــحت ــوسـم ا ا
قنوات االتـصال مع أحمـد محمـد الذي أبدى
رغـــبــة كـــبــيـــرة في االنـــتــقـــال إلى زاخــو و
االتــفــاق بـشــكل مــبــدئي بــ الــطــرفـ ومن
ــؤمل أن يــصـل الالعب إلى مـــديــنــة زاخــو ا
درب للتوقيع بشكل رسمي للنادي. ويسعى ا
الشاب للفريق أحمد صالح لتدعيم صفوف
تـشـكيـلـته ببـعض الـصفـقـات النـاجـحة. يـشار
إلى أن نـادي زاخـو تـعـاقـد مع صالح خـلـفـا

للمدرب الراحل علي هادي.

لكنيـسة السريـان الكاثولـيك و محمد
الـبـلــداوي رئـيس اجلـالـيــة وتـخـلـلت
الزيارة الصالة عـلى الفقـيد والترحم
صابهم كون عليه ومواساة أسرته 
ــثل الــعــراق كــله أن الــفـــقــيــد كــان 
ـشرف بـعطـائه وتـاريخـه الريـاضي ا
والــذي أثـبت لــلــجـمــيع بـإنــسـانــيـته
وطـيـبـته. وحــمل الـدكـتـور الـبـلـداوي
كــلـمــات الـتــعـزيـة مـن األب بـنــيـامـ
شــمــعــون راعـي كــنــيــســة الــســريـان
األرثــــوذكـس الــــذي تـــــعـــــذر عــــلـــــيه
احلـــضــور لــظـــرفه الــصـــحي وحــمل
أيضـاً الـدكتـور رئيس اجلـالـية كـتاب
الــتـعـزيــة من الـنــيـابـة الــبـطـريــركـيـة
تـمـثلـة بـراعـي الكـنيـسة الـكلـدانيـة ا
األب زيد حبابه لعائلة الراحل والتي
حـمــلت كـلـمــات الـتـعـزيــة واخـتـتـمت
بـعبـارة "الـراحة األبـديـة أعـطه يا رب

ونورك الدائم ليشرق عليه".
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اقــام نـادي الــزوراء الـريــاضي وقــفـة
تأبينية  تـرحماً على أرواح الراحل
(عـلـي هـادي و أحــمـد راضي واداري
الكات الفريق نعمة عـناد) بحضور ا
الــفـنــيــة واالداريـة والالعــبــ الـذين
شـدوا الرحـال  بـعد هـذه الـوقـفة الى
ـرحـوم مــقـبـرة الــكـرخ لــزيـارة قـبــر ا
أحـمد راضي وقـراءة سـورة الـفـاحتة
عليه وعبر اجلـميع عن عميق حزنهم
ومواسـاتهم لـعوائل الـراحلـ داع
ـولى الـقـديــر أن يـتـغـمـدهم بـواسع ا
جـــنــــانه ويــــلـــهـم ذويـــهـم الـــصــــبـــر

والسلوان.  
وفي الـسـيـاق ذاته زار وفـد من أبـناء
ـقيم سيـحية العـراقية ا اجلاليـة ا
ــمــلــكـة االردنــيــة عــائــلــة الـراحل بــا
الـكــابـ أحـمـد راضـي وتـألف الـوفـد
من رئيس وأعـضـاء اجمللس الـرعوي
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الــعـراق سـيـشــارك بـأربـعــة أنـظـمـة من
ـيـة). وخـتم  حـديثه  ان الـبـطـولـة الـعـا
(الالعــبــ مــســتــمــرين بــتــدريــبــاتــهم
ـــنـــزل) حتت أشـــراف الـــيـــومــــيـــة (بـــا
ومـتــابـعـة مـسـتـمــرة من قـبل مـدربـيـهم
ــنــصــة اإللــكــتــرونــيـة (زووم) وعــبــر ا
لـغـرض االستـعـداد األمثل لـهـذا احلدث
الــذي يــقـام ألول مــرة عــبـر األنــتــرنـيت
بــسـبب جــائـحــة كـوورنـا الــتي ضـربت

اضي). العالم نهاية العام ا

عـباس خالـد كاظم سجـاد بهاء رؤوف
حـــســ بـــكــر صـــافي عـــلي ابـــراهــيم
أســمـاعـيل زيــد مـحـمـد حــمـيـد فـاضل
عـباس فاضل سـجاد علي جـبار مناف
عــبــد الــرحــمن حــسن احــمــد حــسـ

احـمد نعمـة كاظم حيدر قـيصر يوسف
وامــيــر قـــيــصــر يــوسف). وتــابع عــلك
ـية (سـيـشارك ايـضـا في الـبطـولـة العـا
أربـعـة حـكـام دوليـ من الـعـراق سـيتم
اإلعـالن عـنــهم قــريــبـا مــشــيـرا الى ان

واي تاي احدى مشاركات العراق في بطولة ا
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يــحــتــوي الــعــراق عــلى الــكــثــيــر من
ـــوســـيـــقـــيـــة والــتـي تـــعــد األلـــوان ا
أســــاســـيـــة ومـــهـــمــــة في نـــظـــريـــات
وسـيقى الـشرقـية والـتي اليسـتخدم ا
منها إال القليل في اغانينا ومؤلفاتنا
وفـي هـــــذا االطــــــار اعـــــد الــــــبـــــاحث
ـعـاون الـفني في مـعـهد ـوسـيقي وا ا
ـار العـمـار بحـثا الـفـنون اجلـمـيلـة ا
نــتـعــرف في الــسـطــور الـتــالـيــة عـلى

بعض من تفاصيله.
يــشــيــر الــعــمــار ان (الــعــود اكــتــسب
ســمــعــة عـــالــيــة في بـــغــداد عــلى يــد
الـشــريف مـحي الـدين وكـان الـشـريف
عـهد الـفنون اجلـميـلة عام اول مديـر 
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ار العمار ≈Ÿ«bÐ ∫  نشاطات موسيقية متواصلة أل

{ بـانـكـوك  –وكـاالت - يــقـيم مـحـبـو الـسـيـنـمـا
ـــســـرح ال ســــكـــاال في ــــســـرح حـــفـل وداع  وا
الـعــاصـمـة الــتـايالنـديـة بــانـكـوك الــذي سـيـنـهي
نـــشـــاطه في أعـــقـــاب وبـــاء فـــايـــروس كـــورونـــا
ـشـيـد مـنـذ  50عـامـا ـسـرح ا ـسـتـجـد.وكـان ا ا
ــاضي لـلــمـحـافــظـة عـلى يـكــافح طـوال الــعـقـد ا
ربــحـــيـــته وسط مـــنـــافــســـة من وســـائل اإلعالم
اجلديـدة وزيادة تكاليف إيجار األرض التي بني
عـليـهـا.ووجه وبـاء كورونـا والـقيـود عـلى احلـركة
التي فـرضت للحـد من انتشـاره آخر ضربة إلى
ـسـرح الذي يـقع في قـلب بـانـكـوك. ويـتوقع أن ا
يشهـد االقتصاد التـايالندي انكمـاشا هذا العام
ــعـــدل أكــبـــر من أي اقـــتــصـــاد آخــر في دول
جنـوب شرق آسيا.وتشمل آخر العروض أفالما
إيطالـية وأخرى وثائقيـة تايالندية وبيعت 3000
تـذكرة لـلزوار الـراغب في الـقيـام بزيـارة أخيرة
سرح الـذي يعتبر آخـر مبنى مسرحي من إلى ا

دينة. نوعه في ا

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - تــــــوصــــــلت
ـغـني لـيـتـيـسـيـا هـالـيـداي أرمـلـة ا
الــــفــــرنـــــسي الــــراحـل جــــوني
هـــالــيـــداي مع ابــنـــته لــورا
وجنـله دافـيـد إلى اتـفـاق
أعلـن عنه اجلـمـعـة يضع
حــداً لــلــنــزاع الــقــضــائي
ستمر بينهم منذ عام ا
عــلى مـــيــراث جنم الــروك
الـذي تــوفي الـعـام 2017 .
وأعـلن مـحـامي لـيـتـيـسـيـا
هــــالـــيـــداي الــــتـــوصل إلى
اتـــفــاق نـــهــائي بـــ أرمــلــة
ـغــني الـراحل وابــنـته لـورا ا
سميت التي كانت أول من جلأ
إلى القضاء للطعن في الوصية
الـــتي حــررهـــا جنم الـــراحل في

ـتــحـدة. ولم يـصـدر بـعـد الـواليـات ا
هــــذا اإلعالن أي تـــعـــلــــيق عن لـــورا
سميت وال عن وكيلها احملامي إرفيه

تميم. 
أمـا ديــفـيـد هــالـيـداي فــســيـنـسـحب
بـنـتـيـجـة هـذا االتـفاق مـن أي دعوى
قــضـــائـــيـــة وفق مـــا أعـــلن وكـــيـــله
احملـامي بـيـار-جـان دوفـييـه. وأبدت
لـيـتـيـســيـا الـرغـبـة في الـتـوصل إلى

تفاهم مع لورا ودافيد. 
وقال وكيـلها احملـامي جيل غوير إن
هـذه الرغـبـة تـنـطـلق من جـو السالم
الذي يـتـطـلبه احلِـداد (عـلى الراحل)
ومـن ضـــرورة أن يـــســـود الـــصـــفــاء
الـعالقـات داخل كـل عـائـلـة.ولم يـشـر
البـيـان الـصـادر عن احملامي إلى أي
تــفــاصــيل تــتـعــلق بــاالتــفــاق. كـذلك

الـقــبـنــجي وحـسن خــيـوكــة ويـوسف
عـــمـــروصــالـح الــكـــويــتـي الــذي حلن
الكثير من األغاني الـتراثية منها على
شـواطئ دجــلــة ثم شـعــوبي ابــراهـيم

واخرون).
ـوسـيــقـيـة قـال وعن تـأثــيـر الـبـيــئـة ا
وسيقية التي كانت تعيشها (البيئة ا
بغـداد خلقت تـوازنا موسـيقيـا جميال
من الـعشـريـنات إلى اخلـمـسيـنات من
ـاضي.وهنـاك أسـماء جـسدت الـقرن ا
ــوســيـقـى مـثـل سـلــيــمــة مـراد هــذه ا
وعفـيفـة اسكـندر وناظـم الغزالي ومن
لحن عبـاس جميل ومحمد نوشي ا
ــديــنـة الــلــذان خــلــقــا الــوصـل بــ ا
والــريـف) مــوضــحـــا (احلــروب الــتي

مـرت عـلى الـعـراق جــعـلت مـوسـيـقـاه
تــــســـــكت ويـــــعـــــلــــو صـــــوت الــــروك
البالسـتيـكي الصاخب لـيصـبح هوية

وسيقى العراقية). ا
وعن تــأثــيــر الــشــهــرة عــلى الــنــتــاج
وسـيقي للـفنـان قال(كل فنـان يطمح ا
إلى الــشــهـرة ولــكن الــشـهــرة نــوعـان
شروعـة التي تكـون ناجحة الشهـرة ا
عن جـهـد يـقوم بـه الفـنـان بـكل صدق
شروعة والتي والثاني الشهـرة غير ا
ــــثل بـــهـــا عـــلـى الـــنـــاس لـــيـــخـــدم
مصلحته وانا التـهمني الشهرة بقدر
مــايــهــمـنـي ان أوصل مــؤلــفـاتـي ومـا
تـعــلــمـتـه من ثـقــافــة مــوسـيــقــيـة إلى

اآلخرين بصدق).
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{ نـــيــو دلــهي  –وكـــاالت - تــفـــوّقت الـــنــجـــمــة
أيـشـواريـا راي عــلى زوجـهـا الـنـجم  أبـهـيـشـيك
بــاتـشـان من خالل ثــروتـهـا الـتـي تـبـلغ قـيــمـتـهـا
الـصـافـيـة  30 مـلــيـون دوالر أمـريــكي والـدخل
ليـون ونصف دوالر أمريكي. السنـوي يتخـطى ا
ـز االن) فـإن (أيـشـواريـا وبـحــسب تـقـريـر (تــا
تمـلك خـا يبـلغ ثـمنه  9 مـليـون دوالر أمـريكي
إلى جانب عـدد من السيارات الفخمة وفيال في
دبي وشـقة بـبـاندرا في الـهـند). وبـحـسب تقـرير
اخــر فــإن صـــافي ثــروة بــاتـــشــان تــقــدّر بـ26
ملـيون دوالر أمريكي والدخل الـسنوي أكثر من
 2 مليـون دوالر أمريكي فـيما يـشير تـقرير عام
ـــــز االن) أيـــــضـــــا اًن إلى أن  2019 من (تـــــا
لك عدد من أفخر ماركات السيارات (باتشـان 

ية وشقة في باندرا). العا
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ي الـعــراقي الـراحل اقــام له قـسم االقــتـصـاد االكــاد
ستنصرية في بكـلية االدارة واالقتصاد في اجلامـعة ا
الـثــالث من تـمـوز اجلــاري مـجـلس عـزاء عــبـر بـرنـامج

زوم.

w{«— œU¹«

ــمــثـل الــعــراقي حــصــد لــقب ا
ـــــــثـل عـــــــراقـي في افـــــــضل 
اسـتفتـاء اجراه برنامج (اي تي
بـالـعــربي) الفـضل مــسـلـسالت

رمضــــــــــان 2020.

 5CO³  bMN

أستاذ التاريخ في اجلامعة األردنية شارك في حوارية
ـية) الـتي عقـدها (مافـيات األبـحـاث والرسـائل األكاد
منـتدى عـبد احلـميـد شومـان امس االثنـ على مـنصة

زووم.
ÍbŽU « błU

رئــيس مـنــتــدى اعـمــار الــعـراق في عــمــان حتـدث عن
(االقــتـصــاد فـي ظل فــايـروس كــورونــا - الــتــحــديـات
ـعـاجلــات) في الـورشـة االلـكـتـرونــيـة الـتي اقـامـتـهـا وا
مؤسـسة النبأ للثقافـة واالعالم بعنوان (جائحة كورونا
واثـــارهــا الــنـــفــســيـــة واالجــتــمـــاعــيــة واالقـــتــصــاديــة

والسياسية).
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ــمــثل الــســوري انــضم رســمــيــاً إلى قــائــمــة أبــطـال ا
مسـلسل (والد سلطان) تأليف سعيد حناوي وإخراج

غزوان قهوجي.

 UJKÝ rÝUÐ

ـاضي من تــصـويـر اخملــرج الـسـوري انــتـهى االحــد ا
مــســلــسـلـه اجلـديــد (بــورتــريه) تــألـيف الــكــاتب تــلــيـد
اخلطـيب  بطولة فادي صبيح  مديحة كنيفاتي و يزن

خليل.
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االديب العـراقي نـعـاه  مـكـتب شـؤون الثـقـافـة الـكـردية
وت في باالحتـاد العـام لالدباء الـعراقيـ الذي غـيبه ا

كركوك سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
tK «“dŠ bLŠ√ ÍœU

ي الــعـربـي حـاضــر في الــدورة الــتي اقــيـمت االكــاد
اضي عبر منـصة أريد العلمـية عن (التحليل السـبت ا
عادالت الهـيكلية باستخدام االحصـائي وفق منهجية ا

برنامج سمارت بي ال اس 3).

رفض غــويــر في اتــصــال مـع وكــالـة
فــرانس بــرس اإلدالء بــأي تــفـاصــيل
إضافية. وكـان دافيد هـاليداي ولورا
ســمــيت دخـال قــبل عــامــ في نــزاع
قــضــائي مع أرمــلــة والــدهـمــا وهي
زوجــتـه الــثــالــثــة لــلــحــصــول عــلى
حـصتـهـمـا من ميـراثه إذ اعـتـبرا أن
الوصـيـة حرمـتهـمـا إياهـا. وفي هذه
الـوصـيـة الـعـائـدة لـلـعام  2014 منح
الـنـجـم الـراحل كـامل ثــروته ألرمـلـته
والبنـتيـه منـها جـاد وجوي من دون
أن يـــخـــصص أي حــــصـــة لـــدافـــيـــد
ولـــورا.وتــقــدّر قـــيــمـــة ثــروة جــوني
اليـــ من هـــالـــيـــداي بـــعـــشــــرات ا
الـيـوروهات وتـشـمل أمالكـاً عـقـارية
وســــيـــارات فـــارهـــة وحـــقـــوق 1160

أغنية وعائدات أسطواناته.

وفــازت بـــلــقب مــلــكـــة جــمــال الــقــطــر
ـمـثـلة ـصـري عـام 1958 . وعـمـلـت ا ا
?تــــارا عـــمــــاد في مــــجــــال اإلعالنـــات
وعــرض األزيـاء مــنـذ كــان عـمــرهـا 14
مـثلـة الميـتا فـرجنيـة وقبل عـامًا.امـا ا
دخـــولــهــا الــتـــمــثــيـل عــرضت األزيــاء
وأطـــلـت في الـــكـــثـــيـــر من اإلعالنـــات.
ـمــثـلـة ســيـرين عـبــدالـنـور وعــرضت ا
عظم مصممي األزياء منذ عام 1990 
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كــثـــيــر من الــنــجــمـــات في عــالم الــفن
انـطلـقن في بدايـاتهن في مـجال عرض
األزيـــاء.وفي الـــســطـــور الــتـــالــيــة
نــتــعـــرف عــلى بــعــضــهن وفــقــا
ــوقـع الــفن: اذ كــانت لـــتــقــريــر 
ـمثلة نبيلة عبيد عارضة أزياء ا
قـبل أن تـصبح من اهم جنـمات
الـتمثيل في الوطن العربي.
ـمثلة وكـذلك احلال مع ا
رجاء اجلداوي كانت
عــــارضـــة أزيـــاء
شـــــهــــيــــرة

ـمـثـلـة نـادين الـراسي  في وانـطـلـقت ا
مجال عرض األزياء في البداية قبل ان
حتــصل عــلى فـرصــتـهــا الــذهـبــيـة في
ـمـثـلة ?نـادين نـسيب الـتـمـثيـل.كذلك ا
جنــيم اذ انــطـلــقت في سـن الـســادسـة
عـشـر في مـجـال عـرض األزيـاء وفازت
بـلـقب ملـكة جـمـال لبـنان لـعام 2004 .
امـا الفنانـة هيفاء وهـبي فقد بدأت في
مــجــال عـرض األزيــاء ثم انــطــلـقت في

مـجال الغناء وبعدها التمثيل.. وعملت
ـمثلة داليا الـبحيري في مجال عرض ا
األيـاء وحـصـلت عـلى لقـب ملـكـة جـمال
مـصـر عام  1990 كـمـا أنـهـا عـملت في
مــجـال تـقــد الـبـرامج أيــضـاً. وكـانت
ــمـثـلـة كـامـيـرون ديـاز في سن الـ 21 ا
عــامــا عــارضــة أزيــاء. وعــمــلت جنــمـة
تـــلـــفــزيـــون الـــواقع كـــيم كـــاردشـــيــان

. كمصممة  وعرضت االزياء أيضاً

حـاول ان تـسـتـشـيـر احـد ذوى خـبـرة لـلـمـساعـدة في
تقد نصائح تساعدك بعملك.
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حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.
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كتب شاغل تقضي مـعظم وقتك خلف ا اليوم مـلئ با
قابالت . باجراء االتصاالت و ا

—u¦ «

ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من قـد تـفـشل عالقـتك 
االكتئاب .رقم احلظ .2
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حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.
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سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.
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ـسؤولـية .يوم حـول ان تكـون اكثـر قدرة عـلى حتمل ا
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.
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تصرفاتـك تعطي انطبـاع جيد سيسـاعدك للتاهل الى
منصب مهم. 
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رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ.4
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حاول ان جتـد اشياء مشتركة جتمعك مع من حتب و
ان تقوما بها معا..
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ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ حـــاول ان ال تــتــدخل في ا
زمالء العمل.

 u(«
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اكـــتب حــروف
مرادف الكـلمات
ومــــعـــــانــــيـــــهــــا
لـــــتـــــنـــــتـــــهي الى
اواخـــــــر احلــــــروف
الــتي تـــتــجـــمع حــول
الــــــدائــــــرة الــــــســـــوداء
لـــتــحـــصل عــلـى الــكـــلــمــة
ــطـلــوبــة:(عـالم ومــكــتـشف ا

روسي):
 1-عملة اوربية
 2-عالمة معاصر

ة  3-من وسائل البريد القد
 4-من االشجار
 5-دولة عربية

تحدة  6-منظمة تابعة لال ا
 7-االدالء باحلثائق

 8-احد اعمام الرسول (ص)
 9-خدش احلرمات
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بِرَبكَ هَل ضَمَمتَ إِلَيكَ لَيلى
قُبَيلَ الصُبحِ أَو قَبَّلتَ فاها

ـناعة وامـراض الدم واالمراض ن قابلـتهم من االخـصائيـ بعلم ا لم ير احـد 
ـسامـير ـطـعون بـا ـعـدية هـذا الـكائن اخلـزفي  اخلـرافي الـنانـومـتري االزرق ا ا
ـسمى فايروس كوفيد .19لم اصافح احدا طيلة  77 يوما ولن اقبل احدا حتى ا
لو كـان بي شـوق الـشـاعر الى لـياله في الـبـيت اعاله. خـلـيك في الـبـيت واسمع

مني كما تقول ساريا سواس.
خـليـك في البـيت تـعـلم ثم  :  فالـكـورونـا تكـويـنهـا فـقيـر جـدا عـبارة عن قـطـعة

شاردة من اجلينات ملفوفة فى ظرف من البروتينات.....
كـأن اخلـليـة في ازمـة : فـقـد  قدمـهـا  الـقرمـوطي جـابـر في فـضائـيـة احلـياة في
ـقـابـلة  –عـبـر االقـمـار حـوار سـريـالي تـخـيـلي  افـصـحت فـيه الـكـورونـا خـالل ا
االفـتراضـية : إنـهـا تنـتمي الى الـعائـلة الـتاجـية وهي سـليـلة فـايروسـات سارس
وميـرس .. مـيرسي عـلى الـتوضـيح : هي صـرحت لـقنـاة االجتـاه العـراقـية : إن
ـهاجـمة اجلـهاز الـتنـفـسي  هو عـشقـها لالمـاكن الرطـبة الـسبب الـذي يـدفعـها 

دة  14 يوما .. ظلمة والباردة  حيث تبقى في حالة حضانة  وا
اسنـجر  فكل االخبار  إنها صـناعة الهـلع .ابنتي اغلـقت حسابها وابـقت على ا
حقيـقة وملفقة  تنـذر بخواتيم غير سـعيدة  السلبيـون من الناس يروجون لقدوم
خاليا خـالية من الرحمة ولها قدرة على البطش بجنس حوا وآدم . .. الفايروس
اشبه بـجماد اليختلف عن أي جماد موجود  في الـغرفة ويشبه شريط التسجيل
نـع اجلسم من الذي القـيـمـة له اال اذا دخل الى آلـة الـتسـجـيل .  الـفـايـروس  
صـنــاعـة الــبــروتـ ومن اســتـنــســاخ نـفــسه ويـجــعل مــنه عـبــدا يــنـتــنـسخ االف
الـفـيـروسـات .. آه  شعـرت بـالـضـجـر دائـرة االرصاد اجلـويـة بـعـمـان حتذر من
ارتـفـاع واضح في درجـات احلـرارة وانـا صـمـمت لـنـفـسي لـبـاسـا يـجعـلـني في

طقس واحد جلميع الفصول وهذا مايثير لدى غيري الفضول !
 صــديــقي الــطــبـــيب يــشــرح لي كــأنه  يـــتــقــاضى من احــد مــا أجــورا لــدروس
خــصـــوصـــيــة : داخـل  كل إنـــســان سـالح خــلـــوي  من جـــيش عـــنـــاصــره من

كروفيج واللمفوسيات .. النيوتروفيل وا
   كرهت النوم واحالمه ..نسيت لياليه وايامه ..

 ياكورونا تعالي خذينا :   12345 شكر لك ..
 نحن االن االقـدر عـلى ضـبط انفـعـاالتنـا .. الـتـحكم بـذاتـنا  –افـضل رد يـأتـيني
سـتقبل . على (فيـسبـوك) ( ليس الـتعـلم عن بعـد خيـاال محـضا  .نـحن نفـكر بـا
سنـعيش رغم الداء واالعداء) .كنا نـنزعج من ضجة اوالدنا   نفـتقد من يكرهنا
 ومن يـحـبـنا .. قـيل لي اقـ كـلـبـا  قلت بـل قطـا (إنه من الـفـصـيلـة الـسـنـورية
الـتي مـنهـا الـنمـر ) ومـنه اشتق مـصـطلـح التـنمـر  .. حـاول جارنـا ان يـزأر على
زوجته : هي مـدرسة للـغة الـعربيـة  وقد طقت روحـها وفـاض التنـور : أسد علي

وفي احلصار نعامة !
 عن بـعــد صـحـحت واكـمــلت : أسـد عـليّ وفي احلــروب نـعـامـة            ربـداء

جتفل من صفير الصافرِ
هالّ برزت إلى "غزالة" في الوغى            

بل كان قلبك في جناحي طائر
 اسمع صـوت محمـود درويش قصيـدة  فيهـا نبوءة سـابقة

لعصر الكورونا 
 في البيت أجلس  السعيدا الحزينا

 ب ب وال ابالي إن علمت بأنني حقا أنا ... أو الأحد!
اليوم عطلة كل شيء   ....... إنه يوم االحد 

الراحلة رجاء اجلداوي في عرض لألزياء بحضور أم كلثوم
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ية كايتي { لوس اجنلوس  –وكاالت - أطلقت النجمة العا
اضي واألغنية بيريأغنيتها اجلديدة (دايسيسز)اخلميس ا
ضمن ألبوم كايتي اخلامس الذي لم يتم حتديد إسمه بعد
وسيتم طرحه في  14 آب. األغنية كانت قد أطلقتها سابقاً

في شهر أيار وغنتها للمرة االولى مباشرة في
برنامج(امريكان ايدول).الكليب من إنتاج وإخراج ليزا

فولوش وقد تخطى الـ 3مليون مشاهدة بعد يوم واحد
فقط على طرحه.وإستعرضت كايتي حملها بطفلها األول

وهي عارية تماماً في فيديو كليب أغنيتها الذي طرحته عبر
قناتها الرسمية على "يوتيوب.
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بـيـت الـعـود الـذي كـانت بـغـداد أولى
ـدرسـة االخـرى به)مـضـيـفـا (امـا ا
ــقــام الــعــراقي فــهي مـــدرســة ا
وكـلــمـة مــقـام لــهـا ثالث مــعـان
األول الــنــظـــري الــذي يــتــعــلق
وسيقية بالسلم وقاعدة اللغة ا
والثاني هو الـقالب والثالث هو
ــكــان والــزمــان ومن رواد ا
ــــــــــدرســــــــــة هــــــــــذه ا
ــــوســــيـــقــــيـــة ا
مـــــــــحـــــــــمــــــــد

 1936ومن طالبه جـميل بـشـير
ومــنـــيـــر بــشـــيـــر وســلـــمــان
وهم مـن الـــــرعـــــيل شـــــكـــــر
االول.ثم ظــهـر نـصـيـر شـمه
الــذي أخــذ طـابــعــا اخــرمن
الــــعــــزف عــــلى هــــذه اإللــــة
مــتــأثــرا بــأســلــوب اســتـاذه
روحـي اخلـــــــــمــــــــاش واال ان
الـعـراق خـسـر ثـقـافـة أخرى

النــــتــــقــــال شــــمه الى
مـــصــــر لــــيـــؤسس

ار ا
العمار
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ـنـاصب يـسـتـبـشــر الـعـراقـيـون لـفـتـرة وجـيـزة بـتـغـيـيـر ا
ـسـؤولـ اجلدد من أجل ـق اآلمـال عـلى ا الـعلـيـا مـعـلّ
تفائلون منهم زرية. هذا مايشعر به ا تغيير أوضاعهم ا
 وهـو شــعـور انـسـاني عــاطـفي طـبـيــعي . أمّـا الـذين قـد
داسـتهم الـظـروف الـسيـئـة الى حـد الـيأس فـلـيس لـديهم
حَـسَن وأحسَن واجلـمـيع بنـظـرهم سيـئون حـتى يـثبـتوا
الــعــكس عـبــر نــتــائج مـلــمــوســة تـدخـل بـيت كـل عـراقي

ويرونها في كلّ شارع ومحل عمل .
كن أن تـرتبط باسم لكن الصـورة احلقيـقية لـلتغيـير ال 
وزير جديـد مثالً التـوجد قوانـ تسـاعده. كمـا انّ هناك
دوائـر يـشـغـلـهـا بل يـتـحـكّم بـهـا مـديـرون ومـوظـفـون مـرّ
علـيهم خمسة وزراء من دون أن يتبدّلوا بل انّ كلّ وزير
جـديـد يأتي يـضـطر من حـيث يـدري او اليـدري للـتـعامل
مــعــهم عــلى أســاس أنــهم خــمــيــرة  مــديــريــات الـوزارة
ـتـراكمـة وهم في احلـقـيـقـة عـفن وتـكـلـسات وخـبـرتـهـا ا

اء نظيف . سيئة آن أوان أن تشطف 
بسبب تـلك التراكمات في مديريات مهمة على تماس مع
خـدمات الـناس ال يـسـتطـيع الوزيـر اجلديـد أن يغـيّر إالّ

ببعض القشور .
الشك انّ الـوزيـر يحـسب حسـاب اجلمـاعـات السـياسـية
ــتت مـسـامـيــرهـا في وزارته مـنـذ خــمـسـة عـشـر الـتي ثـبّ
عاماً ويخضع للتلميح والتصريح باخلطوط احلُمر التي
عليه أن ال يـتجاوزها في فترته الوزارية. من هنا يتكدس
الـتـردي وتــزداد مـشــاكل الـبـلــد في جـمــيع الـقــطـاعـات
السـيمـا تـلك التـي لهـا مـوارد عالـيـة وابواب صـرف غـير

قابلة للسيطرة عليها بوضوح ودقة .
البـدّ من بـداية جـديـدة قد تـتـطـلّب تغـيـيـرات باالالف في
منـاصب صغـيرة تشـمل  رئيـس قسم ورئيـس مالحظ
ومـديــراً ومـعـاون مــديـر عــام ورئـيس مــؤسـســة بـشـكل
يـــخــضع ألصــول وظــيــفـــيــة غــيــر خــاضـــعــة لــلــتــحــزب

واحملسوبيات.
اسـمع اآلن قـربي مَن يـقـول انّ هـذا أمـر مـسـتـحـيل  في
الـعراق بـسـبب سطـوة احلـيتـان وبـالرغم من يـقـيني في
ــكن جــداً أقــول أنّه من دون إرادة الــتــغــيــيـر أنّ ذلك 
حتت الوالء لـلعلم والـدستور والـقَسم فإنّ األمل سـيكون

تآكلة . معدوماً في النجاح واعادة بناء الدولة ا

عنـدمـا سمـعت الـعـائلـة الـثـريَّة من شـرفـة الـقصـرأنَّ بـسـتاني حـديـقـتهم الـغـنَّاء
كان على الفور يسعل بـ ح وآخر صرخت عليه سيدة القصر أنْ يغادر ا
تـرك الـبسـتـاني مـقص تقـلـيم الـورد على عـشب احلـديقـة وهمَّ مـنـكسـر اخلـاطر
غادرة الـقصر صرخت سيدة القصر به مرة أخرى: خذ جميع لوازمك معك
والترجع إال عندمـا نطلب منك ذلك حمل البستـاني خطواته نحو شرفة القصر
فـنـهرتهُ أنْ ال يـقـترب أكـثـر قال لـها مـتـوسالً سيـدتي لـو تعـطـيني أجـور عـملي
لـشــراء الـدواء والـطــعـام أجــابـتهُ غــاضـبـة ال أجــور لك عـنــدنـا هــيـا أخـرج من
القصر تـرك البستاني قصر الثري والدمع ينـهمر من عينيه في منزله الطيني
ظل مـعزوال عن أفـراد عائلـته في حجـرة مظلـمة كـانت حرارة جـسده تتـصاعد
وسـعــالهُ أصـبح يـفــزع أطـفـالـه الـصـغــار حـرص عـلى تــنـاول الـبــصل والـثـوم
واخلـضـراوات الـتـي زرعـهـا أمـام بـيـته الـطـيـني لـكن حـالـته تـدهـورت فـحـمـلـته
ركزة بعد أنْ شحَّ الهواء في شفى وأدخل إلى العناية ا سيارة إسـعاف إلى ا
رئتـيه لم تـمض سـوى تسـعـة أيام حـتى حتـسَّنت حـالـتهُ  وبرأ مـن الوبـاء الذي
اكتـسح العـالم بال هوادة وجـاءت نتـائج الفـحوصـات اخملتـبريـة سلـبيـة فغادر
ـشـفى مـشـيـاً عـلى األقـدام إلى بـيـته الـطيـنـي في الـطـريق اسـترعـى انـتبـاهه ا
سـيـارة إسـعـاف تـخــرج من قـصـر الـعـائـلــة الـثـريـة بـسـرعــة فـائـقـة وهي تـعـول
ـارة اإلنذار وإشارة ضـوئيـة حمراء فـاقتـرب من القصـر ليـسأل احلارس بـصفَّ
ة القصر تدهورت حالتها الصحية وحملتها اإلسعاف إلى الذي أخبره أنَّ سـيدَّ
مـشفى خاص وبـرغم قسـاوة تعامـلهـا معه تمـنى لهـا الشفـاء في ح أدخلت
سـيـدة الـقصـر إلى غـرفـة اإلنـعـاش وعـشـرات األطـباء يـقـفـون حـول سـريـرها
كـانت في حالـة حرجـة ونسـبة األوكـسجـ في الدم تـهبط رويـداً رويداً والـهواء
يـنحسـر من رئتيـها وهذا يعـني نهايـتها طلـبوا إحضـار بالزما الدم على وجه
ـحاولة إلنـقاذها غـير أنَّ فصيـلة دمهـا كانت نادرة جـدا ولم يعثروا الـسرعة 
ـشافي األخـرى في تـلك اللـحظات على بـالزما تـناسبـها بـرغم استـنجـادهم با
ـتعـافـ عـسى أنْ يـكون ـشـفى األطـباء مـراجـعـة سـجل ا احلـرجـة أمـر مديـر ا
أحدهم يـحمـل فصـيلـة دمهـا بعـد مرور نـصف سـاعة من الـتدقـيق عثـروا على
متعافٍ يـحمل فصيلة دمـها النادرة فانـطلقت سيارة إسـعاف إلى عنوان منزله
ـشفى لم يتردد الرجل حلظة واحـدة من التبرع بالبالزما لم يكن حلمله إلى ا
ه سيـنقذ سيـدة القصر من مـوت أكيد. بعـد مرور أسبوعـ استعادت يعرف أنَّ
ــوت مـثل فـرس جــامح أخـذت تـهبُ سـيــدة الـقـصـرعــافـيـتــهـا وتـركت فـراش ا
ـتبرع تلـئة بهـجةً وحبـورًا وح سألت عن ا عـطاياهـا للخـدم والفقـراء وهي 
ـوت ووهبـهـا حيـاةً جـديدة بـعـنايـة الـبار سـقـطت مغـشـيا الـذي أنقـذهـا من ا
ـركبـتـها الـفـاخرة َّا عـرفـته; مـا أنْ أفاقت حـتى جـاءت سيـدة الـقصـر  عـليـهـا 
لتقف أمـام البيت الطيني دخلت على البستاني وهي تذرف الدمع مع سيل من
االعـتذارات حتى انـحنت لتـقبيل يـده; عرضت علـيه مايريـد غير أن الـبستاني
رفض جـمـيع مـغريـاتـهـا وطـلب منـهـا أجـره الـذي لم تدفـعه من قـبل وتـمـنى لـها
الـسالمـة. عــنـدمـا غـادرت مـنـزله الــطـيـني كـانت مـنــذهـلـة من إيـثـار وإبـاء هـذا
الـبـستـاني الـفـقيـر; مـثـلمـا شـعرت بـضـآلـة حجـمـها
وانسحـاق كبريائها أمام قناعته الراسخة وأدركت
أنَّ كـل ثـروتـهـا من أطـيـان وذهب وآللئ قـبض ريح;
إذْ كانت عـاجزة كل هذه الـثروة عن بـقائـها تـتنفس
هــواء احلـيـاة لــوال كـيـس الـبالزمــا الـذي وهـبـه لـهـا

نيف. بستاني قصرها ا
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{ بـاسـو غـافـيـا- ايـطـالـيـا -(أ ف ب)  –يـحـقق عــلـمـاء في إيـطـالـيـا في
ظـاهرة غامضـة تمثلت بـظهور ثلج جـليدي زهري في جـبال األلب بسبب
ـناخـي. ويدور جـدل بشـأن مصـدر هذه طـحالب تـسرّع تـبـعات الـتغـير ا
الـطـحـالب غـيـر أن الـبـاحث في اجملـلس الـوطـني لـلـبـحـوث في إيـطـالـيـا
بـياجو دي ماورو قال إن الـثلج الزهري الذي ظـهر في أجزاء من مجلدة
بـريسينـا ناجم على األرجح من نـوع نباتي مـوجود أيضـا في غرينالند.
وقـال دي ماورو الذي أجرى دراسات سابقا بشأن الطحالب في مجلدة
مـورتراتش الـسـويـسريـة (الـطـحالب لـيـست خـطرة هي ظـاهـرة طـبيـعـية
حتـصل خالل الـربـيع والصـيف عـلى خـطـوط الـعرض الـوسـطى وأيـضا
ــسـمــاة عـلــمـيــا (أنـســيـلــونـيــمـا ــنـاطق الــقـطــبـيــة). هـذه الــنـبــتـة ا في ا
نطقة الداكنة) في غرينالند نوردنسكيويلدي) موجودة في ما يعرف بـ(ا
حـيث يسجل أيـضا ذوبـان جليـدي. ويعـكس اجلليـد في العـادة أكثر من
ئـة من أشعـة الشـمس إلى الغالف اجلـوي لكن ظـهور الـطحالب  80 بـا

ـتص احلـرارة ويذوب يـزيـد من الـلون الـداكن عـلى اجلـلـيـد ما يـجـعـله 
بـسـرعـة أكـبـر. وأشـار دي مــاورو إلى أن (كل مـا يـسـبب الـلـون الـداكن
لـلــثــلـج يـؤدي إلـى ذوبــانه ألنه يــســرّع امــتــصــاص األشــعــة). وأضـاف
(نـحاول حتديد األثر الكمّي للظواهر األخرى إلى جانب التأثير البشري
ـفــرط حلـرارة االرض) الفـتـا إلى أن وجـود مـتـسـلـقـ عـلى االرتـفـاع ا

وجتهيزات للتزلج له أثر أيضا على الطحالب.
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ـاضي كـشفَتْ نـتـيـجةُ فـحص مـسـحة كـورونـا أني مُـصاب في  26 حزيـران ا
ـا يـلزم في مـواجـهـة فـايروس بـكـوفيـد. فـذهـبتُ إلى حـجـرِ النـفسِ وتـسـلّـحتُ 
ـاضي كـتـبتُ مـقـالـة عن فـايـروس كـورونـا عـنـوانـهـا كـورونـا. في  5 نـيـسـان ا
ة الـرابـعـة لـنرجـسـيـة اإلنـسان) تـكـلـمت فـيـها عن غـرور الـبـشـر واجلروح ـذلّ (ا
فكرون مع نـظريات كوبرنيقوس النرجسيـة الكبرى التي يلهج بـها الفالسفةُ وا
وداروين وفـرويــد وعن اجلـرح الـرابع فــايـروس كـورونــا الـذي حـظــر الـنـشـاط
ـعتاد وجعلنا أمام أكبر حتدٍّ اقتصادي واجتماعي لم نعهد مثله من البشري ا
قـالة بأن نتـصالح مع الكـورونية لنـتعافى مـنها وها قـبل. وقد طالـبتُ في تلك ا
أنـا في  26حـزيـران  2020 أصــابُ بـكـوفــيـد وأتــعـافى مــنه. دخل الــفـايـروس
جسدي وبـدأ اإلعياء والصداع وفقدان الشهية وبدأ اجلرح النرجسي الرابع
يـتبـدّى على كـياني كـلّه. كم كـمّمتُ فـمي وأنفي لـكن الوعـد يجب إجنـازُهُ وعد
ـطهرات ـذلّة. وكم أحـطتُ يدي بقـفّازات واقيـة وكم غسلتُ يـديّ وطهّرتُـها با ا
سـافة اجتـماعيـة وعزلة لـكن الوعـد يجب إجنازُهُ وعـد اجلرح. وكم احتـفظتُ 
فـرديـة وخــشـيـة مـصـيــريـة لـكن الـوعــد يـجب إجنـازُهُ وعـد الــتـجـربـة. قـال لي
: هو الشجاعة. الطبيب مع الـفيتامينات سي و دي والزنك هنـاك فيتام أهمّ
ـعركة فـقد كـان الهجـوم متواصالً لـيالً ونهاراً وطـفقتُ أراقب شـجاعتي في ا
استـمرّ أربـعة أيام بـليالـيها أعـيا أحدنـا اآلخر فعُـقدت اتفـاقية مع الـفايروس
هي هدنة نـهارية صار النـهار راحة بعض الشيء ومـا أن يُرخي الليلُ سدولَهُ

تنبي في احلمّى: عركة من جديد. تذكرتُ قصيدة ا حتى تبدأ ا
وزائرتي كأنّ بها حياءً  فليس تزورُ إالّ في الظالمِ

أنـهــكـني الـفـايـروس وأنـهــكـتُهُ كالنـا شـهـد حتــوّالت هـو حتـوّالت كـوفـيـد وأنـا
حتوّالت أوفـيـد كالنـا أعـاد النـظـر في أسـاطـيرِهِ ورمـوزه كالنـا مـرّ بـنوع من
الـسـكــيـنـة الـزائـفـة كالنــا انـتـفض ضـدّ اآلخـر كالنـا مــحـتـدم وثـائـر يـائس
ومثابر كـنتُ أسمعُهُ فيّ وأشعر أنّه يسـمعني كوفيد وأوفـيد نلعبُ معاً على
. لـكــنه أخـيـراً وبــعـد أيــام سـكن فـشــعـرتُ بــسـكـونه مـقـربــةٍ وبـتالمسٍ خــشنٍ
ـرئي والالمـرئي. مـنـذ (مولـد الـعـيادة) عـلّـمـنا واخـتـفائه. لـقـد انـتـهى صراعُ ا
ـريضَ احملجورَ ال ينـعزل في عالجه عن هويـته الشخصـية ولم تعد فوكو أنّ ا
ريض لم يعد يُطيق جوّ األلغاز الطبية التي يُحيطُ سلطةُ الطبيب مطلقةً عليه فا
الطبيبُ بـها نفسَه ونشهد مع تفشّي كورونـا انحالالً لأللغاز وظهوراً للهويات
ـريض صـار يـختـار بـيـتَهُ مـحـجراً الـشخـصـيـة في اجملـتـمـعات. حـتى الـفـرد ا
ومـعـتقـداتِهِ عالجـاً فـتتـرافقُ األدويـة والتـعـاويذ والـوصـفات الـطـبيـة واألدعـية.
سافة االجتماعية الـتي تقتضيها شراسة الفايروس وتلك مسافـة أخرى غير ا
ــسـافـةُ الـتي تـؤسس حتـوالت ـرة ا ـريـض وطـبـيـبه هـذه ا ـسـافـة بـ ا إنــهـا ا
ـسـافـة الـتي تـنــاشـد أوفـيـد أن يـعـيـد ـهـووس هـذا وهـي ا كـوفـيـد في قــرنـنـا ا
. الـتـفـكيـر فـي أساطـيـره الـتـأسـيـسـيـة وأن يُـعـيـدَ تـعـريفَ عـجـرفـتِهِ وعـنـجـهيـتِهِ
األمـراضُ أعــراض واألعــراضُ عالمــات والـعـالمـاتُ ال تــقــول الــشيء نــفـسَهُ
دائـماً إنها تـتبدّى لنـا فنراهـا بعيون مـختلفـة نراها مـرة تهديداً مـرعباً ومرةً
امتـحانـاً يعزّز فـينـا العـزمَ والقـوة. في األولى يُضـعفنـا ويفـتك بنـا وفي الثـانية
يـرمّمُ صـدوعَنـا ليُـحـييـنـا. بنـفسـي قرأتُ هـذه العالمـات بـرؤيةٍ أوفـيـدية فـصار
أوفيـد يـقرأ كـوفيـد ويـفكّ شفـراتِهِ بال رؤيـة طبـية أسـراريـة وال رؤيا أرواحـية
ألنّ كوفيد ال عالج لـه غير أن تقرأه فتهـضمه وتتمثّلـه وقد كان. فها قد عادت
الـشـهـيّـةُ وتالشى الـصـداعُ وانـحلّ الـنـحـولُ وتـبـدّد اإلعـيـاءُ غـيـر أنّ كـوفـيد
انـطبع فـي ذاكرة أوفـيد جـرحاً وفي خاليـاه شـفرةً وفي سـجلّ تاريـخه نزيالً
فبـات معـروفاً بـعد اجلـهل ومكـشوفـاً بعـد االستـتار والـدرسُ فيـه أنّ اإلنسان
. لقد أقـوى من جروحِهِ وأنّ ضـعفَهُ مَـثابة لـقوّتِهِ وأنّ سـقوطَهُ تـأسيس لقـيامـتِهِ
ذلّات الثالث الـكبرى التي خطر في بالـي اليوم الكالم الـكثير هـنا وهنـاك عن ا
ـذلّـات سوى نـظـريـات عـلـمـيـة شـهـيرة تـعـرّضت لـهـا الـبـشـريـة ولم تـكن تـلك ا
أطـاحت بغـلواء الـبشـر كلّـما ظنّ أنه مـركزُ الـكون واإلنـسان الكـامل واألقوى

واألصلح. إنها قصةُ العلم ونرجسية اإلنسان.
1-كــوبـرنــيـقــوس في الـقــرن الـســادس عـشــر وفي كـتــابه عن دوران األجـرام
الـسماويـة: أنهى مـركزية أرضـنا بيّن مـكاننـا ونحّـانا عن مركـز الكون ورمى
أرضنا بـالهوان ح قـال إن الشمس ولـيس األرض الضئيـلة التي ال تُرى في
الـكــون الـشـاسع مـركـز الـنـظـام الـشـمـسـي. مـركـزيـة الـشـمس هـذه حـطّت من
قـدرنا وأقـنعتـنا عـلى مضضٍ أن الـكونَ لم يُـخلَق من أجـلنـا فهـو ما زال سرّاً

من األسرار الكبرى. نحن نتعافى من جرح الكوبرنيقية.
2-داروين في كتابه (أصل األنواع): أنهى مركزية اإلنسان في خلقه اخلاص
ة إلـى عالم احلـيـوان. نحـن نتـعـافى من جرح أنـزل أصـلـنا من عـلـيـائه السـمـاويّ

الداروينية.
3-فرويد وهـو كوبرنيـقوس عالم الـنفس قال إن الالوعي يـتحكّم بـالبشر وإنّ
سـيطر عاجـزة وعمياءُ هـيمن وا األنـا تلك التي نـطريها ونـضعهـا في مقام ا

كبوت. نحن نتعافى من جرح الفرويدية. ستتر وا ومقودة باخملفيّ وا
4-كورونا جـرح مفتـوح من نوع آخر ومن الـصحة اآلن أن يـبقى هذا اجلرح
مفـتوحاً فـهو ليس بـنظريـة علمـية اكتـشفنـاها هو برز لـنا رغم خـفائه فخـتلنا
في اجلحور. لـيس جائحة كورونا مثل أيّ جائحة مرّت على البشرية هي تأتي
فـي سـيـاق حـضـاريّ خــاص سـيـاق تـرابط الــبـشـريـة كــلّـهـا ومـوازاة مع هـذا
الـتواصل الفـوري في العالم عـبر التـكنولـوجيا الـرقميـة واإلنترنت كـان كورونا
. ما طـبقت جائـحة قبل كـورونا العالم فـي كلّ مكان من العـالم وعرفنـاه جميـعاً

. برمّتِهِ
هـذه اجلروح الكـبرى أذلّت غـرورَ اإلنسان وطـعنته في نـرجسـيته لكـنّها عـلّمتْهُ
أيـضــاً ومـثــلـمــا نـحـن نـتــعـافى مـن الـكــوبـرنــيـكــيـة
والــدارويـــنـــيــة والـــفــروديـــة دعـــونــا نـــتــصـــالح مع
الـكـورونـيـة لـنـتعـافى مـنـهـا. دعـونـا نـؤمن أنـنـا دوماً
ّا ّـا نـتصـوّر وأعجـزُ  ّـا نـعتـقد وأقلُّ  أصـغرُ 

. نتخيّل وذلك لكي نكون أكبرَ وأكثرَ وأقدرَ
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بــــوال رومـــو عـــلى تـــويـــتـــر أن
ـــفــــرج عـــنـــهم" ـــواطــــنـــ ا "ا
خـضـعـوا لـفـحـوص طـبـيـة بـعد
اعـتقـالهم في مـقاطـعة بـاستازا
فـي غـابــة األمــازون في جــنـوب
شـــــرق اإلكــــــوادور. وأضـــــافت
"يـــــقــــدر عــــدد الـــــنــــاس الــــذي
احتجـزوا اخملطوفـ نحو 600
شــــــــخـص" مـــــــوضـــــــحـــــــة أن
ــــفـــــاوضــــات مـن أجل إطالق ا
سـراح الــرهـائن جـرت بـرئـاسـة
قــائـــد الــشــرطـــة بــاتــريـــســيــو
كـــاريـــلـــو. وأشــارت الـــشـــرطــة
الـســبت إلى أن فــريــقـا خــاصـا
نـفـذ عـمـلـيـة "اسـتـخـراج اجلـثة
والــتــعــرف عــلى هــويــة" زعــيم
الـقـبيـلة الـذي نـقلـته الـسلـطات

إلى كوماي. 
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{ كــــيـــــتــــو-(أ ف ب) - أطــــلق
افــراد في قـبـيـلــة أمـازونـيـة في
اإلكوادور ستة أشـخاص كانوا
قـد خطـفـوهم للـمطـالـبة بـإعادة
رفـــات زعـــيـــمـــهم الـــذي تـــوفي
بــــســـــبب فـــــيــــروس كــــورونــــا
ــســـتـــجـــد وفق مـــا أعـــلـــنت ا
احلــكـومـة الــسـبت. وقـام افـراد
فـي الـقـبـيـلـة اخلـمـيس بـخـطف
شرطيـ إثن وجنـدي إثن
ومدني إثنـ في قرية كوماي
احملـاذيـة لـلـحـدود الـبـيـروفـيـة.
و دفن زعــيم قـبـيـلـتـهم الـذي
تـــوفـي بــعـــد إصـــابـــته بـــوبــاء
كــوفــيـد-19 وفــقــاً لـلــمــعــايــيـر

الـصـحـيـة لـلـسـلـطـات ولكن 
اســتــخـراج اجلــثــة في نــهــايـة
األمـر وإعـادتــهـا إلى الـقــبـيـلـة.
وكـتـبت وزيـرة الداخـلـيـة مـاريا

{ روما- (أ ف ب) - توفي ليلة اإلثن في
ـلحّن اإليطالي إنيـو موريكوني الذي روما ا
وسيقى التي ية بفضل ا اكتسـب شهرة عا
ألّـفهـا ألهم األفالم الـسيـنمـائيـة بحـسب ما
أفــادت وسـائل اإلعالم اإليـطــالـيـة. وأوضح
( ـصــدر نـفـسه أن مـوريـكـوني ( 91 عـامـاً ا
الــذي نــال جــائـــزة أوســكــار الــعــام 2016
فارق احلـياة في إحـدى عيـادات روما حيث
كان يـعالج من كسـر في عظـمة الفـخذ على
اثــــر ســـــقــــوطـه. وجتــــدر اإلشـــــارة إلى أن
ـايـســتـرو" اإليـطــالي ألّف أكـثـر من 500 "ا
حلن ألفالم ســيـنــمـائــيـة مــنــهـا مــا أصـبح
أسـطـوريـاً كمـوسـيـقى فـيـلم "ذي غود وذي
بـــاد أنـــد ذي أغـــلي 1966ونـــقـــلت وســـائل
اإلعالم عن بيـان حملامي الـعائلـة وصديـقها
جـورجـيو أسـومـا قـوله إن موريـكـوني"أسلم
الــروح فـجــر الـســادس من تـمــوز/يـولــيـو".
وأكد الـبيان أن الـراحل "بقي حـتى اللـحظة
األخيـرة بكامل قدراته العـقلية". وغرّد وزير
الصـحـة اإليـطـالـيـة روبرتـو سـبـيـرانـزا على
ايسترو موقع "تويتر" فكتب: "وداعاً أيها ا

وشكراً لكل العواطف التي حرّكتَها فينا".
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طـعـامـهـا بـسـعـر يـراوح ب 190
ا يورو و 230 للقائمة الواحدة 
شـروب. غير أن زمالء ال يشـمل ا
كـــثــرا فـي الــقـــطــاع يـــبــدون أقل
تــفــاؤال بــعـدمــا ســددت جــائــحـة
كوفيد- 19ضربة قـوية لهم وهم
يسعون إلى التكـيف عبر تبسيط
ـــقــــدمـــة في قـــوائم الــــطـــعــــام ا
مــطــاعــمــهم أو تــوفــيــر خــدمـات
تــوصــيل بــأســعــار مــقــبــولــة أو
الـتعـويل عـلى خـيـرات حـدائـقهم

. نتج احمللي أو محاصيل ا
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ـصـعـد الـسـيـاح األجـانب. وفي ا
ـطـعم يـفـصل حـاجز اخلـاص با
من البـليـكـسيـغالس ب الـزبائن
الذين ال ينزعون الـكمامة إال لدى
جلوسهم إلى الطـاولة. ويستقبل
الـــنــدّل بــكـــمــامــات ســوداء رواد
ـطـعم الـذي سـحـبت مـنه اثـنـتـا ا
عـشـرة طاولـة حـفـاظـا عـلى مـبدأ

التباعد اجلسدي.
ويـــؤكـــد فـــريـــديـــريك انـــتــون أن
“شــيـئــا لن يــتـغــيـر ”في أطــبـاق
ـــطــعـم مـــبـــديــا ثـــقـــته زبــائـن ا
ـــســتـــقــبل بـــعــد إعـــادة فــتح بــا
ـــكن تـــذوق ـــؤســــســـة الـــتي  ا
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{ بــاريس-(أ ف ب)  –من أعــلى
مطعمه الرابض على ارتفاع 125
مــتــرا في بــرج إيــفل الــذي أعــاد
فـتح أبـوابه بـعـد جازة اسـتـمرت
ثالثــة أشــهــر جــراء كــوفــيــد-19
يـــرفـض الــــطـــاهـي الــــفـــرنــــسي
فريديريك أنـتون فكرة تـغير عالم
الطهـو بعـد الوباء. وقـد عاد هذا
الطـاهي احلائـز جنومـا في دليل
مـيـشالن الشـهـيـر لـلـمطـاعم إلى
مطعمه الشهير جول فيرن بعدما
أعـاد فـتح أبـوابه الـثالثـاء. وهـو
يـستـقـطب حـالـيا بـشـكل رئـيسي
زبـائن فـرنـسـيـ بـانـتـظـار عودة

بأسـوأ انهيار اقـتصادي منـذ عقود مع أزمة سـيولة وتوقّف
ـودعـ أمـوالـهم بـالدوالر فـضال عن ـصـارف عن تـزويـد ا ا
ارتفـاع معـدّل التـضخّم مـا جعل نـحو نـصف السـكّان حتت
خط الـفـقـر. ويــضـاف إلى ذلك تـبـعــات جـائـحـة كـوفـيـد-19 
ــهـــرجــانــات واإلغالق الـــذي رافــقـــهــا. ولم يـــعــلن أي مـن ا
الـلــبـنــانــيـة األخــرى عن بـرامـج فـنــيـة لــهـذا الــعـام غــيـر أن
معـلومات صحافـية حتدثت أخيرا عن الـتوجه إلقامة حفالت
قــلــيــلــة لــفــنــانــ لـــبــنــانــيــ خالل شــهــري آب/أغــســطس
وأيـلول/سـبتـمبـر يحـضرها جـمهـور صغـير الـتزامـا بتـدابير
مـكـافـحـة الـوبــاء. وقـد سـجل لـبـنـان رسـمـيـا  1855 إصـابـة
ـستـجـد بيـنـها  35 وفـاة منـذ ظـهوره في بفـيـروس كورونـا ا
البالد نـهايـة شبـاط/فبـراير. وشـكلت األوضـاع االقتـصادية
ـوجـة احتـجـاجـات غـير مـسـبـوقة ـتـرديـة شرارة االنـطالق  ا
ناطق اللبنانية في خريف  2019 رفـضا ألداء الطبقة عمـت ا
ـتــهـمـة بـالــفـسـاد والــفـشل في إدارة األزمـات الــسـيـاســيـة ا

زمنة في البالد. ا

هرجانات نايلة دو فريج لوكالة فرانس برس وقالت رئـيسة ا
ـوت إن هـذا احلـدث هـو طـريـقـة لـلـقـول إن لـبـنـان يـأبى أن 
وبأنّ لديـنا قطاعا ثقـافيا وفنيـا منتجا ومبـدعا للغاية مـضيفة
نـريـد إيصـال رسـالة بـأن احلـياة الـثـقـافيـة يـجب أن تسـتـمر
لـكن بـطريـقـة جـديدة وأشـارت دو فريـج إلى أن احلفـلـة التي
ـنـظـمـون رسـالــة حـضـارة وأمل وصـمـود سـتـقـام يـريـدهــا ا
ـشــاركـ قــدمـوا بـتــكـلــفــة بـســيـطــة نـظــرا إلى أن جــمـيـع ا
خـدمـاتـهم مـجـانا ويـتـضـمن الـبـرنامـج موسـيـقى كالسـيـكـية
ولـبـنـانيـة من أعـمـال األخـوين الرحـبـاني إضـافـة إلى الروك.
ووضع سـيـنـوغـرافـيا احلـفـلـة جـان لـوي مـانـغي ورفيـق علي
أحـمــد وتـتـخــلـلـهـا لــوحـة راقـصــة لـفـرقــة شـارل مـاكـريس.
ويــشـهــد لـبـنــان عـادة خالل الــصـيف الــكـثـيــر من احلـفالت
ــوســيــقــيــة في ســائــر أنــحــاء الـبـالد. وقـد ــهـرجــانــات ا وا
ـاضـي بـعـضا من اسـتـقـطبت هـذه األحـداث في الـعقـدين ا
ـيـ بـيـنـهم شـاكيـرا وسـتـيـنغ وأنـدريا أشـهر الـفـنـانـ الـعا
بـوتـشـيـلي وبالسـيـدو دومـيـنـغـو. غـيـر أن الـبالد تـمـر حـالـيا

{ بـيـروت-(أ ف ب)  –نـظـمـت مـهـرجـانــات بـعـلــبك الـدولـيـة
وسيقـية الوحيـدة لهذا العام من دون مساء األحـد حفلتـها ا
عـبد الـرومـاني شـرق لبـنان فـي حدث يـرتدي جـمـهور فـي ا
رمـزيـة كـبــيـرة في ظل االنـهــيـار االقـتـصــادي الـذي تـشـهـده
الـبالد والـتـبـعـات الـسـلـبـيـة جلـائـحـة كـوفـيـد-19 ويـقـام هـذا
نـاسبة االحـتفال بـالذكرى احلـدث بعنوان صـوت الصمود 
ـئـويـة إلعـالن دولـة لـبـنـان الـكـبـيـر ومـرور  250 عـامـا عـلى ا
والدة بيـتهوفن. هـذه احلفـلة الـتي تنـقل عبـر أكثـرية الـقنوات
التلـفزيونـية اللبـنانيـة ووسائل التواصل االجـتماعي حتـييها
ايسترو األوركستـرا الفيلهارمونية الوطنية الـلبنانية بقيادة ا
هـاروت فـازلــيـان داخل جـدران مــعـبـد بــاخـوس في الــقـلـعـة
ـشاركـة جوقـة جامـعة الـرومـانيـة الواقـعة في شـرق لبـنان 
ـعـهـد األنـطـوني والـصـوت الـعـتيق. سـيـدة الـلـويزة وجـوقـة ا
وسـيقيـون والفنـيون البـالغ عددهم أكثـر من مئة وسيـتوزع ا
وخـمـس في بـاحـة مـعبـد بـاخـوس محـافـظـ على الـتـبـاعد
ـاطا مـوسيقـية متـنوعة. االجتمـاعي لتـقد برنـامج يجمع أ
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ــــغـــني أثـــارت تــــصـــريــــحـــات ا
األمــــيــــركـي الــــشـــــاب أوجــــست
أنـتوني إلـسـينـا فـضيـحـة كبـيرة
في هولـيوود حـ اعترف خالل
لــقـاء تــلـفــزيـوني مـع أجنـيال يي
بأنه ضمن برنامج نادي الصباح
عــلى عـالقــة جــنــســيــة مع جــادا
ـمـثل بـيــنـكـيـت سـمـيث زوجــة ا
ويل سمـيث. وذلك خالل احلديث
عن أغـنـيـة  Nunya الـتي صـدرت
ـاضي ويـعتـقـد كثـر أنـها الـعام ا

عن جادا. 
الفضيحة لم تقف عند هذا احلد
بـل أخــــذت مــــنــــحى آخــــر حــــ
اعـترف أوجـست ( 27 عامـاً) أنه
كـان "يـضـاجع" جـادا ( 49 عـامـاً)
ـوافـقــة زوجـهـا ويل لـســنـوات 
سميث ومباركته ما يعني عالقة
زواج ثالثية شـاذة. وقال إلسـينا
أنـه يُـــحب جـــادا ســـمـــيث حـــبـــاً
حــقـيــقــيـاً وهــو مـحــظـوظ بــهـا
وأشـار إلى أنه من الـصـعب عـلى
الـنــاس فـهم هــذه الـتـصــريـحـات

ـجـرد أن حـياته اجلـريئـة لـكن 
بـدأت تـتـأثـر بـتـلك الـعالقـة فـمن
حقه أن يتحدث بحسب تعبيره.
وتابع: جلست مع ويل وأخبرته
أن زواجــهـــمــا مــجــرد شــراكــة ال
تـنـطـوي عـلى حب ورومـانـسـيـة
وأنــني أحب زوجــته فــأعــطـاني
بــركــاته. وأضــاف: لــقــد أعـطــيت
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عـالقــتــنــا الــكـــثــيــر من ســنــوات
حـيــاتي أحـبـهــا بـشـدة وكـرست
نـفـسي لـهــا لـدرجـة أنـني لـو مت
اآلن ســــأكـــــون عــــلى مـــــا يــــرام
وعـرفت مـنـذ شـاهـدتـهـا أول مرة
أنني يجب أن أكـون معهـا. وبعد
تـداول اخلـبــر عـلى نـطـاق واسع
عبر مواقع التواصل االجتماعي

واإلعالم في كـافـة أنـحـاء العـالم
نـفت جادا تـصـريـحـات أوجست
وأكـدت أنهـا غـيـر صحـيـحـة على
اإلطالق واعـلـنت عـبـر حـسـابـها
عـلى تــويـتـر بـأنـهــا سـتـطل عـبـر
بــرنـــامــجـــهــا حـــديث الــطـــاولــة
اإللـــكـــتـــروني الـــذي يـــبـث عـــبــر

اإلنترنت للحديث عن األمر.

العالم واألكثر استـقطاباً للزوار. وكان
مارتينيز أوضح خالل مؤتمر صحافي
ــتــحف عــقــده األســبــوع الــفــائت أن ا
ــئـة من ســيـفـتــقـد هـذه الــسـنـة  80 بـا
جـمـهـوره. ولن يـتـعـدى عـدد الزوار 20
ــــــئــــــة مـن عــــــدد الــــــذين إلى  30 بـــــا
استقبلناهم في صيف  2019 أي أربعة
آالف إلى عـشرة آالف زائـر يومـيـاً على
ــتــحف لــتــنــشــيط األكــثــر". ويــعــول ا
احلركة عـلى استقطـاب الشباب وزوار
مـن فــــئــــات أقل اقــــتــــداراً مــــاديــــاً من
الـســيـاح ومـنـهم مـثالً سـكـان مـنـطـقـة

باريس الكبرى.

الزيارات بـإشارات ومنع عـودة الزائر
إلى الــوراء. وأمــام لــوحــة مــونــالــيـزا
حيث درج السياح من كل أنحاء العالم
عـلى الــتـقـاط صـور تـذكـاريـة ألـصـقت
عـلـى األرضـيـة إشــارات حتـدد األمـاكن
الـتي يـسـمـح لـلـزوار بـأن يـقـفـوا فـيـها
اللــتـــقــاط صــور الـــســيــلـــفي. والــعــام
ـــاضي شــكـل الــســيـــاح األجــانب 70 ا
ــئـــة من زوار الـــلــوفـــر الــذيـن بــلغ بـــا
ــــتـــحف . لــــكن ا عــــددهم  9,6 مـاليـــ
ســيـفــتــقـد اآلن الــســيــاح األمـيــركــيـ
واآلســيـويـ الــكـثـر الــذين درجـوا في
ـتحف األكـبر في الصـيف عـلى زيارة ا

تقتصر األقسام التي ستُفتَح للجمهور
ـساحـة اإلجمـالية ـئة من ا على  70 با
البالغة  45ألف متر مربع ومـنها قسم
ـصريـة فيمـا ستـبقـى مقـفلة التـحف ا
األقسام التي يـصعب التحـكم باحلركة
فـيـهـا. وأصـبـحت احلـجـوزات احملددة
الـوقت مـتـاحـة عبـر اإلنـتـرنت اعـتـباراً
من  15حزيـران/يـونيـو الفـائت. وحتى
 24حزيـران/يونـيو بـلغت احلـجوزات
من هــذا الــنــوع  12 ألــفــاً مــعــظــمــهــا
لـتــواريخ خالل شــهــر تــمـوز/يــولــيـو.
وتلحظ التـدابير الوقـائية إلزام الزوار
وضع كـــمــامـــات وحتـــديــد مـــســارات

{ بـاريـس - (أ ف ب) - عـاود مــتـحف
الـلوفـر في بـاريس فتح أبـوابه اإلثـن
بقـدرة استيـعابيـة مخـفضة واسـتمرار
إغالق ثلث قاعاته بعدما أقفل مدة 16
أسبوعا بسبب جائحة كوفيد- 19 وقد
تحف أكثر من  40مليون يورو خسر ا
( 45مليون دوالر) عـلى صعيد مـبيعات
ـــتـــحف الـــبـــطـــاقـــات. وقـــال رئـــيس ا
تحف ومديره جان لـوك مارتينـيز إن ا
سـيـسـتمـر في مـواجـهـة صـعـوبات في
قـبلـة مع تـكيف الـعالم مع الـسنـوات ا
ـستـجـد. ولن تـكون فـيروس كـورونـا ا
تـحف متاحـة للزيارات إذ كل أجزاء ا
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