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اثـارت الـتلـمـيحـات والـتصـريـحات
احلـــكــومـــيــة بـــشــأن اســـتــقـــطــاع
الـرواتب من اجل ضمـان تسـديدها
ــالـيـة مــوجـة قـلق بــسـبب االزمـة ا
لـدى العائلـة العراقيـة التي تعاني
اصـال من صـــــعــــــوبـــــات مـــــاديـــــة
ومـشـكالت عـديـدة دفعـت بأبـنـائـها
الى سـاحـات التـظاهـر مـنذ تـشرين
ـــــــــــاضـي. وال تـــــــــــبـــــــــــدو االول ا
الـــتــطـــمــيـــنــات الـــتي تـــصــدر عن
الـسلـطت الـتنفـيذية والـتشريـعية
مـن وقت آلخر قد جنحت في تهدئة
روع الــشــارع واحلــد مـن مــخـاوف
ـوظــفـ الـذين اخـذوا يـنـشـطـون ا
فـي مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
ــواجــهــة تــلك ويــقــودون حــمالت 
اخلــطط بل وســارعــوا الى تــقـد
ــقـــتــرحــات واالفــكــار لــلــجــهــات ا

ـــســاس ـــعــنـــيــة مـن اجل عــدم ا ا
بــرواتـبـهم. كـمـا هــددوا بـتـصـعـيـد
ـــوقف اذا مــا اقــدمـت احلــكــومــة ا
عـلـى اسـتـقـطـاع الـرواتب فـيـمـا ال
يـــــزال مــــوظــــفـــــو اربع وزارات لم
يـتسلموا رواتبهم حتى اآلن برغم
مــــضي اكــــثـــر مـن اســـبــــوع عـــلى
مــوعـدهــا ومـنــهـا وزارة الــثـقــافـة.
وتـضمـنت وثيقـة موقـعة من جتمع
مـوظــفي الـدولـة تـلـقـتـهـا (الـزمـان)
امس مــجـمـوعـة مـقــتـرحـات بـشـأن
. وخاطب ـوظفـ تـقـليص رواتب ا
مـوقـعـو الـوثـيـقـة الـرؤسـاء الـثالث
ــهـدي بــرهم صــالح وعــادل عـبــد ا
ومـحـمد احلـلبـوسي بـالقـول (نحن
لــــفـــيف مـن مـــوظـــفـي الـــدولـــة من
مــخــتـــلف احملــافــظــات نــنــاشــدكم
نع اي عـمليـة استـقطاع بـالتـدخل 
وظـفـ بـأي شكل من مـن رواتب ا
ـسـانـدتـنـا األشـكــال ونـتـوجه لـكم 

بــأشـد عـبـارات الـسـخط والـشـجب
ـقــتــرحـات واالســتــنــكـار ورفـض ا
ـتداولـة حاليـا بخصـوص حتديد ا
ســــقف الــــرواتب او تـــقــــلـــيص او
اســـتـــقـــطـــاع او ادخـــار إجـــبـــاري
لـــرواتب مـــوظـــفـي الــدولـــة الـــذين
يـــعـــانــون األمـــرين جـــراء الــوضع
االقــتــصـادي احلــالي بــسـبب غالء
ـــعـــيـــشــة وبـــســـبب قـــلـــة فــرص ا
( احلــصـول عــلى الــسـكن  الــكـر
مـــضــيـــفــ ان (أغـــلــبـــنــا يـــســكن
بـــــاإليـــــجـــــار ولــــــديـــــنـــــا عـــــوائل
ومــسـؤولـيـات وتـسـديـدات واجـبـة
الــدفع شــهـريــا ولن نـكــون قـادرين
عـلى تـسديـدها فـي حال اسـتقـطاع
اي مـــبــلـغ من رواتــبـــنــا الـــتي هي
شـروع). وتابـعوا انه (كان حـقنـا ا
ن يـقـدم هـكذا مـقـتـرحات األجـدر 
ان يـقدم مـقترحًـا اقتـصاديًا وطـنيًا
شـجــاعـا بـتـقـلـيل رواتب الـدرجـات

اخلـاصة بـنسبـة معيـنة تكـفي لسد
ـــوازنـــة الــــعـــجــــز احلـــاصل فـي ا
احلـالــيـة وايـضـا الـغـاء امـتـيـازات
قـانون رفحا الذي اقر بفساد عظيم
امـام اعـ النـاس وإلـغاء راتب من
يـتـسلم اكـثر من راتب بـوقت واحد
والـــــغــــاء االمــــتـــــيــــازات االخــــرى
وتـخـفـيض الـنـفـقـات " الـنـثـريـات "
ــــــــؤســــــــســـــــات لــــــــلـــــــوزارات وا
والـتشكيالت التابعة لها خصوصًا
 الــتـي ال تــقــدم اي خــدمــات تــذكـر
لـلـمواطـن حـاليـا  بسـبب جائـحة
كــورونـا) مــحـذرين انه (فـي حـالـة
االسـتـمـرار بهـكـذا فـعل من رد فعل
ســـــلـــــمي يـــــتـــــنــــاسـب مع حـــــجم
ـشكلة).واقترحت الرسالة  (إلغاء ا
جــمـــيع اســتــثــنــاءات اجلــمع بــ
راتـب واكـثر  وتشـكيل جلـنة على
ان اليقل اعضاؤها عن درجة خبير
ـهام االتـيـة:أ. الـكشف عن تـتـولى ا

ـبالغ الـورادة بشـكل ايراد نـهائي ا
عن القانون 52 لسنة 1980 والذي
ـوجبه تستـقطع وزارة النفط 32
ـئة من قـيمـة كل لـتر بـانزين من بـا
ــواطن الى خـزيـنـة الـدولـة كـبـدل ا
تــأمــ الــزامي مــنــذ تــاريخ 1988
وقـت تـعـديل الـقــانـون الى يـومـنـا.
ب. وضـع الــيـــد عــلـى مــبـــالغ بــدل
الـوقـود الـتي كـانت تـصـرف بـشكل
مــــقـــطــــوع الى آلــــيـــات مــــجـــالس
احملـــافـــظـــات والـــبـــالـغ قـــدهــا ٢٧
مليارا. ج. وضع اليد على ايرادات
الـــــدولــــــة الـــــواردة من وصـــــوالت
ـقدرة بـ 20 احملـاسبة نوع 37 أ وا
مــلـيـارا. د.اعــادة صـيـاغــة مـعـادلـة
ايــرادات الـتــوقـيــفـات الــتـقــاعـديـة
ـوظف ــئـة مـن ا والــبــالــغـة 10 بــا
ـتـراكـمـة ومـقارنـتـهـا بـاخـراجات ا
صـنـدوق التـقاعـد مـنذ رفع سـقفـها
ئـة. هـ. الكشف ئة الى 10 بـا 3 بـا
عن مـــصـــيــر مـــيــزانـــيــة مـــجــالس
احملــافـــظــات واجملــالس الــبــلــديــة
واحملــــلــــيـــة مـن رواتب ونــــثــــريـــة
وايــفــادات والــتــفــاصـيـل االخـرى)
قترحات ايضا (ايقاف وتـضمنت ا
الــصـرف - بــاب الـصــيـانــة - عـلى
جــمـــيع االلــيــات احلــكــومــيــة دون
اسـتثـناء ويـتحـمل حائـزها  وليس
سـائقها جـميع مبالغ الـصيانة الى
اشــعــار اخـر واتــخـاذ قــرار جـريء
بـرفع نسـبة الضـريبة عـلى شركات
االتــــــصــــــاالت  وشـــــركــــــات بــــــيع
ـــئـــة من الــــســـيـــارات الى  25 بــــا
سـتهلك االربـاح وعدم حتـميـلهـا ا
ــواطن وايــقــاف الــعــمل واعـادة ا
ـا صــيـاغــة جـوالت الــتـراخــيص 
يـالئم الــــوضع الــــراهـن وايــــقـــاف
جـــمـــيـع االيـــفـــادات والـــبـــعـــثـــات
ويــــســــتـــثــــنى فــــقـط الـــبــــعــــثـــات
الـدبلـوماسـية والصـحيـة ومطـالبة
تـرتـبة اقـلـيم كردسـتـان بالـديـون ا
بالغ ليارات وايقاف دفع ا عليه با
اخملـصـصـة لالقـلـيم حلـ تـصـفـية
احلــســابــات  ومــطــالــبــة شــركــات
اإلتـصـال بـتـسـديـد مـا بـذمـتـهـا من
الـديون البالغـة بحدود مليار وربع
ــلـيـار دوالر وبـخالفه يـتم ايـقـاف ا
الـتـعامل مع الـشركـة التي ال تـسدد
ديــونـهـا).من جـهـتـهـا قـدمت وزارة
الــتـخــطـيط  مـجــمـوعــة مالحـظـات
تـضـمـنت (اعـادة الـنـظر في رواتب
رفـحا باجتـاه تخفـيضهـا باالضافة

الى قــطـعـهـا من الــذين يـتـقـاضـون
راتـب آخر من الدولـة حيث ان هذه
ــبـالغ غــيـر خــاضـعـة لــلـضــريـبـة ا
واعـادة النـظر في رواتب السـجناء
الــســـيــاســيــ والـــشــهــداء الــذين
يــتـقـاضــون راتـبـا آخــر من الـدولـة
بـحـيث ال يتـقاضى الـشخص راتـبا
آخـــــر مـــــنــــهـــــا). كـــــمــــا جـــــاء في
الــتـوصـيـات الــتي اطـلـعت عــلـيـهـا
(الــــــزمــــــان) امـس (تــــــخــــــفــــــيض
ـمنـوحـة للـموظـف اخملـصـصات ا
ـئـة مـن الـرئـاسـات كـاالتي:  30 بــا
ــئـة من الــدرجـات الــثالث و 20 بــا
وظـف ـئة مـن ا اخلـاصة و 10 بـا

مـن الـدرجــة الـثــانــيـة صــعـودا و5
ـوظــفـ من الـدرجـات ـئـة من ا بــا
الـدنــيـا الـدرجـة الـثـالـثـة وعـدّ هـذه
الـتخفيضات  ادخارا اجباريا تعاد
ـالي الحــقـا عـنـد حتــسن الـظـرف ا
عـلى ان يرافـق ذلك جمـلة اجراءات
مـــنــهــا خــفـض اقــســاط الــقــروض
ـوظــفـ بـنـسـبـة ـتــرتـبـة بـذمـة ا ا
الـتـخـفـيض نـفـسـهـا في الـرواتب )
ودعـت الـــتـــخــــطـــيط الـى (خـــفض
االيـجـارات وخفض ضـريبـة الدخل
ـفـروضة وخـفض ضريـبـة العـقار ا
عـــــلى اصــــحـــــاب االمالك واعــــادة
قدمة الـنظر في تعريفـة اخلدمات ا
ولدات- اء وا -اجـور الكهربـاء وا
وتـعديل سعر صـرف الدوالر مقابل
الــديـنــار بـاجتــاه رفـعه الى  1400
وازنة ديـنار / دوالر لتقليل عجز ا
واعـادة الـنظـر بـاالنفـاق الـعسـكري
ـدنيـة حيث يالحظ بأنه لـلوزارت ا
فـي مــوازنـة  2020  تــخــصــيص
مـــبــلغ  700 مـــلــيــار ديـــنــار لــهــذه
الــوزارات اوهـو يـشـكل مـا نـسـبـته
ــبـلغ اخملـصص ـئـة من ا  18.6 بــا
لــلــوزارات واجلـهــات الــعـســكــريـة
واالمـــنــيــة (الــدفـــاع  الــداخــلــيــة
ـبـلغ احلـشـد مـكـافـحـة االرهـاب) 
8. 3773 مــلـيـار ديـنــار وتـشـكل مـا
ـــبــلغ ــئـــة من ا نـــســـبــته 3.42 بـــا
اخملـــصص لــلـــوزارات واجلــهــات)
مــؤكــدة ضــرورة (مــراجــعــة بــنـود
ـوازنـة الـعامـة لـتـكـون منـسـجـمة ا
مـع البرنـامج احلكـومي الذي قدمه
رئــيس الـوزراء وتــقـلــيص نــفـقـات
ـــوازنــة وتــقــلـــيل االســتــيــرادات ا
اخلـارجـيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـواد غـيـر
الـضروريـة وتقـليـص و/ أو ايقاف
مــــنح احلــــوافـــز واخملــــصـــصـــات

ـــؤســــســـات الـــتي واالربــــاح في ا
تـعــمل بـهـذا. والـعـمل عـلى تـنـمـيـة
االيـرادات غـيـر الـنـفـطـيـة من خالل
اتـبـاع سـلـسـلـة اجـراءات تـتـخـذها
احلـكومة من خالل مكافحة الفساد
- مـــكـــنــنـــة الــعـــمل فـي الــكـــمــارك
والـــضـــرائب لـــتـــقـــلـــيل الـــتـــهــرب
الـضريـبي- واعادة الـنظـر باسـعار
ـفـروضـة عـلى الـقـروض الـفـائـدة ا
ــســاهــمــة في والــودائـع لـغــرض ا
الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة والـنظـر في
ـسـاهـمات تـأجـيل تـسـديـد مـبـالغ ا
ـــنـــظـــمـــات الــــدولـــيـــة وربط فـي ا
ــعـدل الــعـام الــرواتب واالجــور بـا
ـا زاد لـالسـعــار - الــتــضــخم). و
ــــالـــيـــة اخملــــاوف اصـــدار وزارة ا
تـعـلـيـمـات تـتـضـمن إيـقـاف تمـويل
ـتعـلـقة ـوافـقـات السـابـقة كـافـة ا ا
بـصـرف األمـوال وحـصـر الـتـمـويل
ــتــقــاعـدين. ــوظــفـ وا بــرواتب ا
وعـزت  الوثيـقة الصـادرة عن مدير
ـــوازنــة فـي الــوزارة عـــام دائـــرة ا
الـتي اطلـعت علـيهـا (الزمان) امس
هـذا التـوجيه الـى (شحـة السـيولة
الــنــقـديــة لــشـهــر نــيـســان بــسـبب
انـخفـاض أسعـار النـفط) الفتة الى
أن الـتـوجـيه اسـتـنـد إلى أوامر من
رئــيس الـوزراء. واكــدت  الـوثــيـقـة
(حصر التمويل للرواتب والرواتب
الـــتــقــاعـــديــة وشـــبــكــة احلـــمــايــة
االجــتــمــاعــيــة ورواتـب الــشــركـات
نح وأجـور الـتـنـظـيـفات ورواتـب ا
وأجــور اخملـتــارين وتـمـويل وزارة
الـصحـة ودوائر الـصحـة في عموم
احملـافظات). من جـهتها اسـتبعدت
ـالــيـة الـنــيـابــيـة وجـود الــلـجـنــة ا
تــوجّه بــشــأن تــخــفــيض الــرواتب
وقـال عضـو اللـجنـة أحمـد الصـفار
فـي تصريح (لم يردنا من احلكومة
أي تــــوجــــيه بــــشــــأن تــــخـــفــــيض
الـــرواتب) مــشــيـــرا الى انه (لــدى
الـلـجـنـة مـقـتـرحـات إليـجـاد حـلـول
لـألزمــــة احلــــالــــيــــة ســــتــــبــــاشـــر
دراســـتـــهــا).وتـــابع أن (اخلـــبــراء
أكــدوا أن أسـعـار الــنـفط ســتـعـاود
االنـتعاش وأن األزمة قصيرة ولكن
فـي حـــال اســــتــــمـــرارهــــا ســـيــــتم
االســتـعـانـة بـوســائل أخـرى مـنـهـا
ـــركـــزي االقــــتـــراض من الــــبـــنـك ا
وتـقـلـيل النـفـقـات غيـر الـضـرورية
بــاإلضـافـة إلى إيـقــاف االسـتـثـمـار

والتركيز على تأم الرواتب).
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بـقــتل زوجـته بــواسـطـة بــنـدقـيـة
نوع كالشينكوف لوجود خالفات
مــســتــمــرة خالل مــدة زواجــهم)
واضـاف انه (قــرر قـتـلـهــا بـعـدمـا
قـامت اجملـني عـلـيـهـا  بـالـتـجاوز
عــلـيـه بـالــسب والــشــتم بــحـسب
اعـــتــــرافـــاته) وتـــابع ان (سالح
ـة كان مـحـفوظ في خـزانة اجلر
البـس وإثـــنـــاء قــــيـــام اجملـــني ا
فروشات باغتها عليها بتعـديل ا
بــأطـالقــة نــاريـــة صــرعـــتــهــا في
احلال واخبـر ذويه أنها انـتحرت
في ما اثـبتت الـتحـقيـقات انه من
قتـلها  لـيتم تـوقيـفه وفقـا إلحكام
من قانـون العـقوبات). ادة 406  ا
واعـــتـــرف مـــتـــهم داعـــشـي امــام
محـكـمـة حتقـيق الـرطبـة بـاقدامه
عـلى قــتل عـضــو مـجـلـس مـحـلي
سـابـق لـنــاحـيـة الــولـيــد وخـطف
ابـــــــنـه. واوضح الـــــــبـــــــيــــــان ان
(الـقـاضي اخملــتص صـدق اقـوال
ـتــهم الــذي اعـتـرف بــتـفــاصـيل ا
احلادثة بعدمـا اقدم مع مجموعة
بـــالــهـــجــوم عــلـى مــنـــزل عــضــو
اجملـلس احملـلي لــنـاحـيـة الـولـيـد

في مــديـــنــة الــرطــبــة احلــدوديــة
واســـتـــشـــهـــاده  بـــاحلـــال بـــعـــد
( اشتباكات حـصلت ب الطرف
تهم قـام بخطف ابنه مبينـا ان (ا
سـلح عـلى مـنزله بـعد الـهـجـوم ا

الفـتا الذي حـدث اثـنـاء االفـطار) 
الى انه ( الــقـاء الــقـبض عــلـيه
بــعــد ســاعــة واحــدة من تــنــفــيــذ
ة مـن قبل قـيـادة عـمـلـيات اجلـر
االنــبــار وبـــاشــراف مــبــاشــر من

الـقـاضي اخملـتـص بـعـد اشـتـبـاك
مع اجملمـوعـة االرهابـيـة وإحراق
وبـشـأن ذاته  إحـدى عـجالتـهم) 
اكــد الـبــيـان ان (ثـالثـة مــتـهــمـ
اعـتــرفـوا امــام مـحــكـمـة حتــقـيق

اخلـالـديــة بـعـد ضـبـط بـحـوزتـهم
اكـثــر من الــفي حــبـة مــخـدرة في

احملــــافـــــظــــة) واضــــاف انه (
ـتــهـمــ وفـقــا إلحـكـام تـوقــيف ا
ــؤثـرات ـادة  28 من قــانـون وا ا
الــعـقــلـيــة وسـيــتم احـالــتـهم الى
احملـــاكم اخملـــتـــصـــة). من جـــهــة
اخـرى  كــشـفت هــيــئـة الــنــزاهـة
االحتاديـة عن ضبط أولـيات عـقد
دعـوى احـتكـاريـة لـتـجـهـيـز مواد
حطة كهرباء احتياطية خاصـة 
في الـبـصـرة تـبــلغ قـيـمـته الـعـقـد
وصــلت إلى  16مـــلــيـــار ديـــنــار.
وقالت دائرة الـتحقيـقات بالـهيئة
في بيان تلقته (الزمان ) امس ان
ـديرية (الفـريق الذي انـتقل إلى ا
العامة إلنـتاج الطـاقة الكهـربائية
اجلـــنــوبـــيـــة في الـــبــصـــرة قــام
بــضــبـط أولــيــات عــقــد الــدعــوى
االحــتـكــاريــة اخلـاص بــتــجـهــيـز
مــــواد احـــتـــيـــاطـــيــــة لـــوحـــدتي
الـتوسـيع  مع اف  تي  8 حملـطة
كـــهــربـــاء بـــزرگــان) مـــبــيـــنــا ان
ـديـرية الـعـامـة إلنـتـاج الـطـاقة (ا
الكهربائية اجلنوبية في البصرة

قـامت بـتوجـيه دعـوى احـتـكـارية
إلى إحـدى الـشـركـات األمـريـكـيـة
في وقت أن حتـريـاتـها قـادت إلى
ــدم من قــبل شــركـة أن الــعــرض قُ
أجـنـبــيـة أخـرى تــدعي أن لـديـهـا
تخويالً من الشركـة األمريكية إذ
تـوضح عــدم مـنح أي تــخـويل أو
مـؤكدا تـوكـيل للـشـركـة نـفـسـها) 
انه ( تــنــظـــيم مــحــضــر ضــبط
ضبوطات في العملية أصولي با
الــتـي نــفــذت بــنـــاءً عــلى مــذكــرة
ضـبط قـضـائــيـة وعـرضـهـا عـلى
قاضي محكمة التحقيق اخملتصة
بــقـضــايـا الــنـزاهــة في الـبــصـرة
التــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
ناسبة). في غضون ذلك  اكدت ا
خلية االعالم االمـني أن انتحاريا
 فــــــجـــــــر نــــــفـــــــسـه في مـــــــدخل
استخـبارات كـركوك مـا أسفر عن
. وقـالت اخلـلـيـة اصـابـتـ اثـنـ
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس إن
(انتـحـاريا فـجر نـفـسه في مدخل
مـديـريـة اسـتـخـبـارات ومـكـافـحـة
ا سـافر احلادث ارهاب كركـوك 

 .( عن إصابة منتسب اثن
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نـعت االوسـاط الـعراقـيـة يـتقـدمـها
رئـيس اجلمهورية احمللل واخلبير
الـسيـاسي واثق الهاشـمي  صباح
امـس في إثر مـرض عـضـال.وعزى
رئــيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
أسـرة الـهاشـمي بوفـاته في برقـية
تـلقتـها (الزمـان) امس قائال (ببالغ
األسـى واحلـزن تــلــقـــنـا نــبــأ وفـاة
الــهـاشــمي الـذي نــفـتــقـد بـرحــيـله
شـخصيـة وطنيـة قدمت الكـثير من
ـهـني) سـائال الــعـطـاء الـعـلــمي وا
(الـبـاري أن يتـغـمد الـفـقيـد بواسع
رحــمـته ويــسـكــنه فـسـيـح جـنـاته
ويـلهم عـائلتـه واصدقاءه ومـحبيه
الـصبر والسلوان). كما نعت خلية
اإلعـالم األمني الـهاشـمي . وقالت
فـي بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس ان
الــفـقــيـد (كـان خــيـر عـون لــلـقـوات
األمــنــيــة مــحـبــاً لــوطــنه الــعـراق
ودافـع عـنـه في مــخـتــلف احملــافل
وقـــــــــــــد ذهــب الـى ربـه بـــــــــــــوجـه
حــسن).والــهــاشـمـي تـولــد بــغـداد
حــاصل عــلى بـكــالـوريـوس 1959
عـلـوم سـياسـيـة في جـامعـة بـغداد
ومــاجــسـتــيــر عـلــوم ســيـاســيـة –

عـالقات دولية من جامـعة ايلز عام
 ودكـتـوراه في االخـتـصاص2010
نـفـسه ومن اجلـامـعـة نـفـسـهـا عام
 كــــــان يـــــتـــــولى رئـــــاســـــة 2014
اجملــمــوعـة الــعـراقــيــة لـلــدراسـات
االسـتـراتـيـجـيـة وخـبـيـر فـي مـركز
الـنهرين للدراسـات االستراتيجية
ـراكز وكـان عـضو هـيئـة احلكـماء 
الـــفــكـــر وخــزانــات األفـــكــار لــدول
الـتـعـاون اإلسـالمي وعـضـو هـيـئة
اســـتــشــاريــة لـــعــديــد من اجملالت
الــعـلــمـيـة والــعـراقــيـة والـعــربـيـة
ويـحمل شهادة مـفوض دولي. كما

ــــركــــز الــــعــــراقي كــــان عــــضــــو ا
لـــلـــتـــفـــاوض وإدارة الـــنـــزاعـــات.
ـؤتـمرات وشـارك في الـعـديـد من ا
فـي الـــعـــراق والــــدول الـــعـــربـــيـــة
واالجــــنــــبـــيــــة ونــــشـــر عــــددًا من
الـبـحوث والـدراسات في الـصحف
واجملـالت الــعــراقـــيــة والــعـــربــيــة
وحـاضر في  جامـعات ومؤسسات
اكــــثـــر من ثالثـــ دولـــة عـــربـــيـــة
واجـــنــبــيـــة من بــيــنــهـــا جــامــعــة
كـامبردج في بحث تناول العالقات
ركز الـعراقيـة اخلليـجية لـيفوز بـا
االول ب  60 بــــــاحـــــثـــــا من دول
مــخـتـلـفـة ونـشـر بـحـثـة في مـجـلـة
مــيـدل ايــست بـولـيــسي فـكـان اول
بـحث عراقي يـنشر في هـذه اجمللة

ية.  العا
ـــاضي لــتــولي رشـح في شــبــاط ا
وزارة الــثـقــافـة ضـمن الــتـشـكــيـلـة
احلـكومـية لـلمكـلف االسبق مـحمد
تــــوفـــيق عالوي قـــبل ان يـــعـــتـــذر
ـهــمــة. وأمـد االخــيــر عن اكــمــال ا
الهاشمي (الزمان) طوال السنوات
ـاضـيـة بـالـعـديـد من الـتـحـليالت ا
الـــســيــاســيــة وتـــتــقــدم (الــزمــان)
ـواساة الـصادقـة السرة الـفقـيد بـا
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صـدقت مــحـكــمـة حتـقــيق الـكـرخ
أقـوال متـهـمـة بـحـرق زوجـها في
حي اجلـــامـــعـــة بــبـــغـــداد. وقــال
مجـلس الـقـضاء األعـلى في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (قـاضي
الـــتـــحــقـــيق اخملـــتص افـــاد بــأن
تـهـمة ذكـرت في افادتـهـا بأنـها ا
ــتـعــضـة من الــعـيش مع كـانت 
زوجهـا لـتجـد لنـفـسهـا مسـوغات
تها البشعة) مشيرا لتقوم بجر
الى انها (قامت بإحضار البنزين
في الـدار وحـرقه بـوجـود زوجـها
بــعــد ان قــامت بــإخــراج اوالدهـا
مــــنـه) واضــــاف أن (احملــــكــــمـــة
تهـمة بـاالعتراف صدقت أقـوال ا
ـادة  /1/ 406 ب وفــقــاً ألحــكــام ا
من قـانـون الـعـقـوبـات الـعـراقي).
ودونت مـحـكـمـة حتـقـيق الـنـصـر
التابعة لرئاسة استئناف ذي قار
االحتــــاديــــة  أقــــوال مـــــتــــهم عن
ـة قـتـل زوجـته أثـر خالفـات جـر
ـتهم عـائـليـة. وذكـر الـبـيـان أن (ا
اعــتـرف امــام الــقـاضـي اخملـتص
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لـلـتحـريـات الـوبائـيـة في الـكـوفة
عمل) الفتا الى (مغادرة شارع ا
صـاب مـستشـفى احلكيم احد ا
بعـد تمـاثله لـلشـفاء). وشـخصت
الـوزارة امس االول عن تـسـجـيل
 27 إصـــابــة جــديـــدة بــكــورونــا
توزعت ب حـالت في الـرصافة
و 5 في الـــكـــرخ وواحـــدة في كل
من مــديـنـة الــطب والــبـصـرة و7
ـــــثــــــنى واربــــــيل  و 3 في فـي ا

السليمانية.
عــلى صــعــيــد اخـر  أعـلـن وزيـر
الـنــقل عـبــد الـله لـعــيـبي وصـول
طـائـرة تـابعـة لـلـخـطـوط اجلـوية
الــعـــراقــيــة إلى الـــبالد بــعــد أن
نفذت رحلة استـثنائية إلى مطار
كوانزو الـدولي جللب شـحنة من
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة األجـهـزة وا
لـصالح وزارة الـصـحـة العـراقـية
بـشـكل مـجـاني. وقـال لعـيـبي في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الـوزارة ولــلـمـرة الـثــانـيـة تـأتي
واد بـشـحنـات تـزن أطـنـانـاً من ا
ـستـلـزمـات الصـحـية الـطبـيـة وا
ـــواجه فـــايــروس والـــوقـــائـــيـــة 
كورونا كتبـرعات من الص عبر

الناقل الوطني). 

واحـدة بــالـفــايـروس.وقــال بـيـان
لــلــدائــرة تــلــقـتـه (الـزمــان) امس
(صحة الـنجف قـامت بإجراء 71
فـحـصـا حلـاالت مـشـتـبه بـهـا من
وذجـاً ضـمن خـطة بيـنـها  30 
ـسح الـعـشـوائي الـتي تـنـفـذها ا
وذج من عـيـنات الدائرة و 13 
احلـجـر). وأضـاف انه ( تـأكـيد
حــالـة مــوجـبــة واحـدة خــاضـعـة

والــصــحـيــة اتــخــذت االجـراءات
ناطق ومنع ناسبة لـعزل تلك ا ا
تفـشي الوبـاء بعد غـلقـها بـالكتل
الـكـونـكــريـتـيـة). وتـدولت مـواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي مــقــطع
فــيـديــو تــظـهــر خالله قــافــلـة من
ـصاب عجالت االسعـاف لنقل ا
بـكـورونـا في الـبـصـرة. وسجـلت
دائـــرة صــحـــة الـــنــجف إصـــابــة

نتـيـجة حـضـور مجـلس عزاء في
ــنــطـــقــة. واشــار الــشــاوي الى ا
نع انتقال نطقة تماما  (إغالق ا
العدوى). وأفاد مصدر في صحة
البصرة باصـابة امرأة في قضاء
الــزبـيــر كـانت فـي نـفس مــجـلس
الـعـزاء مـشيـرا الى أنـه ( عزل
المـــســ ـــقـــربـــ وا  15 من ا
لها) واضاف ان (القوات االمنية

ناطق نواجه مشـاكل جديـة في ا
ذات االكــــتـــــظـــــاظ الـــــســــكـــــاني
والعـشـوائيـات من حـيث انتـشار
كـورونـا) واضـاف ان (تــخــفـيف
إجراءات حظر الـتجوال الصحي
جاء بـناءً على مـعطـيات ونتـيجة
ألســبـاب مـعــيـنـة مــنـهـا صــحـيـة
واقتصادية واجـتماعية) مشيرا
الى ان (اخللـيـة ال تتـردد بأتـخاذ
اقـــــصى االجـــــراءات في حـــــالــــة
ارتـفــاع مـســتـوى االصــابـة). من
جـانـبه  اعـلن مـديــر عـام صـحـة
بـغداد الـكـرخ جـاسب احلـجامي
عن تسـجيل  16اصابة بـكورونا
في حي الفرات.واشـار احلجامي
خـالل مــقـــطع فـــيـــديــو تـــابـــعــته
(الــزمــان) امس ان (مــحــلــة 893
في حي الفرات سجلت  16 حالة
اصـابـة بـيـنـها  14 حـالـة القارب
ــــــصـــــــاب خالل الـــــــيــــــومــــــ ا
) وتـــوقع احلـــجــامي ــاضــيـ ا
(ازديـــاد اعـــداد االصــابـــة لـــعــدم
ــواطــنــ بــاالرشـادات الــتــزام ا
الــصــحــيــة). وأعــلن قــائــمــمــقـام
قضـاء الهـارثة نـذير الـشاوي عن
تـسجـيل  37 اصـابـة جديـدة في
مــنــطـقــة اخلــورة بـأبي صــخــيـر
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أكد وكيل وزارة الـصحة والـبيئة
عـضــو خـلـيـة األزمــة احلـكـومـيـة
جــــاسـم الــــفالحـي أن اخلــــلــــيـــة
التتردد بأتخاذ أقصى اإلجراءات
في حـال ارتــفـاع عــدد اإلصـابـات
بـكــورونـا  مــؤكـدا انــهــا جتـري
مـراجعـة عـلمـيـة حلـظر الـتـجوال
اجلــزئي فـي بــعض مــحــافــظــات
البالد فيما تـوقعت دائرة صحة
بـــغـــداد الـــكــرخ ارتـــفـــاع حــاالت
في وقت االصــــابـــة بـــالــــعـــدوى 
قـــامت الــســلــطـــات احملــلــيــة في
البـصـرة بعـزل مـنطـقـتي الهـارثة
واخلورة بعد تشخيص 39 حالة
اصـــابـــة جـــديـــدة وعـــدهــمـــا من
ـوبـوءة في احملـافـظـة. ـنـاطق ا ا
وقــال الـفـالحي في بــيـان تــلــقـته
(الــزمـان) امـس ان (هـنــاك خــطـة
نع علمية وضعتـها خلية االزمة 
تـفـشـي كـورونـا تـتـثـمـل بـتـقـيـيـد
ـسـتـوى الـداخـلي الـتـنـقل عـلى ا
واخلــــــارجـي ومــــــنع االخــــــتالط
وفـرض حـظـر الــتـجـوال الـشـامل
ــنــاطــقي  لــكــنــنــا واجلــزئي وا

ÈËbF UÐ …b¹bł WÐU ≈ ≥π qO− ð bFÐ …dB³ « w  …—u)«Ë WŁ—UN « ‰eŽ

 U½Ë—u  WNÐU:  «¡«dłù« vB √ –U ðSÐ œÒœd²ð ô W “_« WOKš ∫ wŠöH «
 vFMð WO «dF « ◊UÝË_«

  wLýUN « oŁ«Ë

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـحافـظة االنـبـار والدة ثالثة تـوائم المراة شهـد مسـتـشفى هـيت العـام 
ثالثيـنية خالل عـمليـة قيصـرية صعـبة. ونقل بـيان لوزارة الـصحة تـلقته
(الـزمـان) امـس عن االخـصـائـيـة صـبـا رافع اخلـطـيب الـقـول ان (امـراة
ـسـتـشــفى وهي تـعـاني من تـبـلـغ من الـعـمـر 30 عــامـا أحـضـرت إلـى ا
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ــثل اقـلـيـم  كـردسـتـان يــبـدأ وفـد 
الــيــوم في بـغــداد  مــبـاحــثـات مع
احلـكومـة االحتاديـة بشـأن ايقـافها
رواتـب مـــوظـــفـي االقـــلـــيـم. وابـــلغ
مـــصـــدر (الــزمـــان) امس ان (وفــدا
ـــالـــيــة كـــرديـــا بـــرئـــاســـة وزيـــر ا
واالقــتــصــاد في حــكــومــة االقــلــيم
اوات شـــيـخ جـــنـــاب تـــوجه عـــنـــد
الـسـاعـة اخلـامـسـة مـسـاء بـطـائرة
عــســكــريــة الى الـعــاصــمــة بــغـداد
لــغــرض الــتــبــاحث مـع احلــكــومـة
االحتــاديــة بــشــأن رواتب مــوظـفي
كــــردســـتــــان). ورفـــعـت حـــكــــومـــة
كــردســتـان في وقـت سـابق مــذكـرة
الـى رئــــــيس مــــــجــــــلـس الـــــوزراء
هدي الطالق ـستقيل عـادل عبد ا ا
ـوازنـة الـعـامة حـصـة االقـلـيم من ا
والــــــغـــــاء قـــــرار ايــــــقـــــاف رواتب
مـوظـفـيه. ووجـهت األمـانـة الـعـامة
جملـــلس الــوزراء  في  16 نــيــســان
ــــالــــيــــة بــــوقف اجلــــاري وزارة ا
ـــقــررة ـــالـــيـــة ا ـــبـــالغ ا صـــرف ا
كـــــرواتـب إلقـــــلـــــيـم كـــــردســـــتـــــان
صروفـة منذ واسـترجاع األمـوال ا
اضي بـسبب عدم كـانون الـثاني ا
تــســديــد إيــرادات كــمــيــات الـنــفط
ــتـفق عـلـيـهـا مع اإلقـلـيم . اخلـام ا
وعـقـدت حـكـومـة اإلقـلـيم بـحـضـور
نـــــائـب رئــــيـس الـــــوزراء قـــــوبــــاد
الــــطـــالــــبـــانـي واعـــضــــاء الـــوفـــد
فاوض مع احلكومة الكردستاني ا
االحتــاديـــة اجــتــمــاعــا مع رؤســاء
الــكـتل الــكـردسـتــانـيـة فـي مـجـلس
الـنـواب االحتادي لـلـتبـاحث بـشأن
ــــــالـي فـي الـــــــعــــــراق الـــــــوضـع ا
وتـداعيات تـفشي فايـروس كورونا

والــعـالقــات بــ اإلقــلــيم وبــغــداد
. ـشـاكل الـعـالـقـة بـ اجلـانـبـ وا
وبـحسب بـيان تـلقـته (الزمـان) فقد
(جـرى االتـفـاق علـى تبـني سـيـاسة
ـــرحـــلــة مـــوحـــدة تـــنـــســـجم مـع ا
الــراهـنــة بـهــدف اسـتــرداد حـقـوق
شــعـب كــردســتــان ومــســتــحــقــاته
ـالية) مضيفا ان (االجتماع شدد ا
عــــلى وحــــدة الــــصف وتــــكـــثــــيف
الــتــنــســيق بــ حــكــومــة اإلقــلــيم
والكتل الكردستانية وعدم السماح
ـس مـــســــتــــحــــقــــات مـــواطــــني
كردستان كأحد ابسط احلقوق مع
تـأكيـد رفض حتويل قـوت مواطني
اإلقـــلــيم إلـى ورقــة ضـــغط). ونــقل
الــبــيـــان عن الــطــالــبــاني قــوله أن
(حـــكـــومــة كـــردســـتـــان مــلـــتـــزمــة
بـواجبـاتهـا التي  االتفـاق علـيها
في الـتفاهمات السابقة مع بغداد)
ـشـاكل وشــدد عـلى (ضــرورة حل ا
الـعالقة مع احلـكومة االحتادية في
ـــالي عــلى اجملـــالــ الـــنــفـــطي وا

اساس قانون النفط والغاز).
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل ان يـكون
طرا مع طقس اليوم االربعاء 
تـــصـــاعـــد الـــغــبـــار في بـــعض

االمكان .
 وقـالت الـهيـئـة في بـيان تـلـقته
(الزمان) امس ان (طـقس اليوم
نـاطق كافـة غائم األربعـاء في ا
جــــزئي واحـــــيــــانــــا غـــــائم مع
تـسـاقط امـنـطـار خـفـيـفـة تـكون
رعـــــديــــــة ودرجـــــات احلـــــرارة
تـــنـــخـــفض قـــلـــيال عـن الـــيــوم

السابق).
واضـــاف ان (حـــركـــة  الـــريــاح
تـكـون جنـوبـيـة شرقـيـة خفـيـفة
الى معـتدلـة السـرعة تـنشط في
بـعض االماكن مـسـببـة تصـاعد

الغبار). 
وضــــــرب زلــــــزال بــــــقـــــوة 3.7

درجـات عــلى مــقـيــاس ريـخــتـر
العاصمة التركية انقرة.

 وقـــــــــالت إدارة الـــــــــطــــــــوار
والكـوارث الطـبيـعيـة إن (الهزة
األرضـــــــيــــــــة وقـــــــعـت فـي حي
ـديــنــة أنــقــرة عـلى أكــيــورت 

عمق نحو  14 كيلومتر).
مـــؤكــدة  أنـــهــا (لـم تــتـــلقّ أيــة
بـالغــات ســـلــبــيـــة تــشـــيــر إلى
خـــــــــســـــــــائـــــــــر في األرواح أو

متلكات).  ا
كـــمــا ضـــرب زلــزال بـــقــوة 5.6
درجـــــــــات جــــــــنـــــــــوب غــــــــرب
لـــنــيــوزيــلــنــدا.وأفــادت خــدمــة
ـــراقــبـــة اجلــيـــوفــيـــزيــائـــيــة ا
الوطنـية أن (مركـز الزلزال وقع
عــلى بــعـد  40 كــيــلــومــتـرا من
مـدينـة تي أنـاو وعـلى عمق 56
كــــيــــلــــو مــــتــــرا  ,دون وجــــود
مـــعــــلـــومـــات بــــشـــان الـــدمـــار
واخلـــســائـــر الــبـــشــريـــة الــتي

خلفها الزلزال).

واثق الهاشمي 

أعراض والدة مـتعـسرة وبـعد إجـراء الفـحوصـات الطـبيـة الالزمة اتـخذ
الفـريق الطبي قـرارا بادخـالها إلى صـالة العـملـيات الكـبرى) واضافت
ان (الـفـريق واجه صـعـوبات كـبـرى خالل اجـراء العـمـلـية بـسـبب تـناول
ـراة ادوية هـيبـارين وبـعد جـهد غـير تـقـليـدي تكـللت الـعـملـية بـالنـجاح ا

.( ريضة بوالدة ثالثة توأم ذكر وانثي حيث انقذت حياة ا
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الـغـبـان  في تـغـريـدة عـلى تـويـتر امس
قـــائـال (بـــ حـــانـــة ومـــانـــة وضـــاعت
حلـــــانـــــا) واضـــــاف (أســـــوأ شيء في
ـــتـــصــدي أن ال يـــســـتــطـــيع احلـــسم ا
ـكلف ويـعـيش التـردد) في اشارة الى ا
بــتــشــكــيل احلــكــومــة. من جــهــتـه قـال
الـنائب عن الفتح كر عليوي في بيان
امـس انه ( في حــــال اصــــرار الــــقــــوى
الـسـنـيـة والـكـرديـة عـلى تـقـد اسـمـاء
مــحــددة لـلــوزارات فــانــنــا كـمــمــثــلـ
لـلــمـكـون الـشــيـعي سـيــكـون لـنـا احلق
ايـضـا في هـذا االسلـوب دون تـمـايز او

تـنـازل عن حقـوق جـماهـيرنـا ) مـضيـفا
ان (الـكـاظـمي جـاء بـكـابـيـنـة بـعيـدة كل
ـهنـية في اغـلب مرشـحيـها الـبعـد عن ا
ورضـخ بـــــــــشــــــــــكـل واضـح لـالمالءات
والـضـغـوط الـكرديـة والـسـنـية في وقت
كـون االكبر انه هـمش حقـوق الكتـلة وا
في تـــقـــد مــــرشـــحـــ لـــلـــكـــابـــيـــنـــة
احلـكومية). وشدد عليوي على ان (هذا
االســلـوب غــيـر مـقــبـول ولن نــسـمح او
نـقبل به بأي حال من االحوال) مضيفا
ـسـطـرة ـكـلف ان يـتــعـامل  ان (عــلى ا
واحـدة فـاما اجملـيئ بـحـكومـة مـستـقـلة

وتـابع ان (الـكـتل الـشيـعـيـة تـسعى الى
أن تـتوافق في ما بينـها خالل مهلة 48
سـاعة لـطرح مرشـح جـدد للوزارات 
بـعد انارفـضت مرشحـيه) محذرا من ان
(عـدم تمرير حكومة الـكاظمي سيتسبب
ـشـكــلـة كـبـيـرة جـدا بـسـبب احلـاجـة
حلـكومـة قويـة لتتـجاوز الـظرف الراهن
ـالـيـة والـصـحـيـة واألمـنـية من األزمـة ا
فـي الــبـالد). من جـــهــتـه أعــلـن حتــالف
الـقوى الـعراقيـة رفضه تـغييـر مرشحي

كون السني. ا
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وقــالت الـنـائب عـن الـتـحـالـف انـتـصـار
اجلــبــوري في تــصــريح إن (الــتــحــالف
حـــتى اآلن لم يـــتـــخــذ أي قـــرار بـــشــأن
تـغــيـيـر مـرشــحـيه لـلـحــقـائب الـوزاريـة
بــسـبب وجــود اعـتــراضـات عـلــيـهم من
الـقـوى الـسـياسـيـة الـشـيـعيـة) مـضـيـفة
(نـــحن نـــصــــر حـــتى الـــلـــحـــظـــة عـــلى
مـرشـحـينـا الـذين قـدمـناهـم الى رئيس
ـــكــــلف ونــــرفض اي فـــرض الــــوزراء ا
ارادات عــــلـــيـــنــــا من بــــعض االطـــراف
الـسياسية ). وأشارت اجلبوري إلى ان
(وضع شـروط تـعـجـيـزيـة أمـام تـشـكـيل
الـكــابـيـنـة الــوزاريـة سـيـدفـع الـكـاظـمي
لالعـــتــذار عن الـــتــكــلـــيف) مــؤكــدة أن
(الــقــوى الـســيــاسـيــة لم تــعطِ احلــريـة
ــكــلف في اخــتــيــار لــرئــيـس الــوزراء ا
رشح ـرشح وطلبت منه تـغيير ا ا
واسـتبدالهم بشخصيات أخرى وفق ما
تــراه مـنـاســبـا لـهــا). ويـواصل حتـالف
الــفـتح تــوجـيه انــتـقــاداته لـلــكـاظـمي .
وكتب رئيس كتلة الفتح النيابية محمد
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فـعـلـيـا بـعـيـدة عن اي تـمـثيـل حزبي او
امالءات او تـرك اخلـيار جلـميع الـقوى
الـسياسيـة السنيـة والكردية والـشيعية
لـــتـــقـــد مــــرشـــحـــ لـــلـــوزارات وفق
االســتـحـقــاق االنـتـخــابي).وخـلص الى
الــقــول انه (بــرغم ان احملـاصــصــة امـر
مـرفوض من قبلـنا ومن قبل جـماهيرنا
ــكـــلف واصـــرار بــاقي لـــكن اســلـــوب ا
االحـزاب الـسيـاسـيـة السـنـية والـكـردية
ــكــاسب يــجــعــلــنــا عــلى احلـــصص وا
مـلـزم بـالدفـاع عن حـقوق جـمـاهيـرنا
الـتي طالـبت وتطـالب بـتقـد اخلدمات
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ـكلف كـشف مـقـرب من رئيس الـوزراء ا
مـصـطـفى الـكـاظـمي عـن ارسـال االخـير
بـعض اعـضـاء تـشـكـيـلـته الـوزارية الى
اجلهات الرقابية لغرض تدقيقها  فيما
لم يــسـتــبـعــد مـصــدر سـيـاسـي اعـتـذار
ـقرب ـكـلف عـن اكمـال مـهـمـتـه.وقـال ا ا
ـكــلف من الــكــاظــمي فـي تـصــريـح ان ا
(ارسل  8 أسـماء من مرشحي التشكيلة
الـوزارية بـعد ان  االتـفاق عـليهم مع
الــقــوى الــسـيــاســيــة وعــدم وجـود أي
اعــتـراض او حتــفظ عـلــيـهم الى هــيـئـة
ـسـاءلـة والـعـدالـة والـقـيود الـنـزاهـة وا
اجلــنـــائــيــة لـــغــرض تــدقــيـق مــلــفــات
ـرشح والتأكد من خلو سجلهم من ا
أي شـبـهـات ودعـاوى سـابـقة). واوضح
ـرشـحـ الـثمـانـيـة الـذين ارسلت ان (ا
اســــمـــاؤهم هـم مـــرشــــحـــون لـــوزارات
خــدمــيــة لـــيس من بــيــنــهــا أيــة وزارة
ســــيـــاديــــة او وزاة تــــدور بـــشــــأنــــهـــا
خالفــات). في غــضـون ذلك قــال مـصـدر
ســيــاسي ان الــكـاظــمي قــد يــعــتـذر عن
ــقــبـلــة.واتـهم الــتـكــلــيف خالل االيـام ا
ـــصـــدر الــكـــاظـــمي بـــأنه ( يـــتــعـــامل ا
ـــكـــونـــات والـــكـــتل بـــازدواجـــيـــة مع ا
الـسـيـاسـيـة وهـذا األسـلـوب تـسـبب له
بـــعــقـــبـــات كــبـــيـــرة تــعـــتـــرض طــريق
حـكومته) مضيـفا انه (قد يضطر خالل
قـبلة إلى االعـتذار عن التـكليف األيـام ا
فــيــمـا كــان األولى بـه أن يـســتــفــيـد من
ـكــلـفـ الــلـذين ســبـقـاه وأن أخــطـاء ا
يـخـتار شـخـصيـات مـنـاسبـة لـكابـيـنته
وفـقا للـمصـلحة الـعامة) عـلى حد قوله.
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شــهـدت دول الـعـالـم اخملـتـلـفــة امس ارتـفـاعــا مـلـحــوظـا في عـدد الــوفـيـات من جـراء
ستـجد ليصل إلى أكثر من  210 آالف اكـثر من ربعهم امريكيون فايـروس كورونا ا

فيما جتاوز عدد االصابات عتبة الثالثة مالي  شخص.
تـحدة الـدولة األكـثر  وتـعد الـواليـات ا
تـضـررا بـتـسـجـيـلـهـا  54841 وفـاة من
ب  964937 إصـــــــابـــــــة بـــــــحـــــــسب
إحـــــصـــــائــــــيـــــات جـــــامــــــعـــــة جـــــون
هـوبكنز.وبلـغت إحصاءات كورونا يوم
امـس  3 مـالي و 6 آالف واكــــــثــــــرمن
ــتــعــافـون و883,216  200 اصــابــة وا
والــوفــيـات أكــثـر من 210 آالف وكــانت
مـستجدات الفيروس حول العالم امس
كـــمـــا يـــأتي ارتـــفـــاع عـــدد الـــوفـــيـــات
بــالـفــيــروس في إسـبــانــيـا إلى 23521
واإلصــــــــابـــــــــات إلى  209 آالف و465

إصابة.  
وسـجلـت روسيا  6198 إصـابة جـديدة
ـانـيـا سـجلت  1018 إصـابـة جـديدة وأ
و 110 وفـيـات وفي فـرنـسـا ارتـفـع عدد
الـوفـيـات بالـفـيروس إلى  22856 وفـاة
و تـسجيل  336 وفـاة جديـدة بفـيروس
سـتشـفـيات إنـكلـتـرا ليـرتفع كـورونـا 
اإلجــــمــــالي إلى. 18420 امــــا تـــركــــيـــا
فــاعــلــنت تــســجــيل  99 وفــاة جــديــدة
بـكورونا ومـجموع الـوفيات بلغ .2805
وسجلت سويسرا  1353اصابة جديدة
ـصــابــ فــيــهـا الى 29 لــيــصل عــدد ا
تحدة : 1330 الفا. وسجّلت الواليات ا
وفـــاة إضـــافـــيـــة بـــفـــيـــروس كـــورونــا
ـــســــتـــجـــد خالل الــــســـاعـــات األربع ا
اضية وفق أرقام نشرتها والـعشرين ا
جـامعة جونز هوبـكنز. وفي كندا توفي
 139 مــصـــابــا بــالـــفــيــروس لـــتــرتــفع
حـصـيلـة الوفـيات إلى  2489 وسـجلت
الـهـنـد   1396إصـابـة و 48 حـالـة وفـاة
جــديــدة  وإنــدونــيــســيـا ســجــلت 214
إصـابـة جديـدة امـا الـص فـاعـلنت 11

حــالــة إصــابـــة جــديــدة دون تــســجــيل
كسيك بلغ إجمالي حاالت وفاة. وفي  ا
مصابي كورونا  13842 إصابة و1305
وفـيات. وارتفعت الـوفيات في إسرائيل
بــســبب كــورونــا إلى  202واإلصــابــات
إلى  .15466 وارتـفع عـدد الـوفـيـات في
إيــران من جــراء فــيــروس كــورونــا إلى
 .5806 عـــربـــيــــا  ســـجـــلت قـــطـــر 957
إصـابة جـديدة بفـيروس كـورونا واعلن
وزيـر الصحـة الكويـتي تعافي  206 من
ــصـابــ بـفــيـروس كـورونــا لـتــرتـفع ا
حـاالت الشـفاء إلى  1012 فـيمـا سجلت
وزارة الــصـحــة في سـلــطـنــة عّـمـان 51
إصـابـة جـديـدة بـكـورونـا وتـسجـيل 10
إصــابــات جــديــدة في تــونس لــيــرتــفع
إجـمـالي اإلصـابات إلى  .949امـا وزارة
الـصحة السودانية فاعلنت تسجيل 24
إصـابـة جـديـدة لـيـرتـفع عـدد اإلصـابات

اإلجمالي إلى  237 إصابة.
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واعـلنت وزارة الـصحـة السـعودية 142
حـالـة تعـاف جـديـدة من كورونـا لـيصل
مـــجـــمــوع حـــاالت الـــشــفـــاء الى 2357
حـالـة وتـسـجيل  1223 إصـابـة جـديدة
غربية بـالوباء. وسجلتوزارة الصحة ا
 50إصـابـة جـديـدة بفـيـروس كـورونا و
 76حـالـة شــفـاء لـيـرتـفع اإلجـمـالي إلى
 4115فــيـــمــا ســجــلـت وزارة الــصــحــة
ــصــريــة  215حــالــة إصــابــة جــديــدة ا
بــفــيــروس كــورونــا و 10حــاالت وفــاة.
وأعــلـــنت وزارة الـــصــحــة اإلمـــاراتــيــة
تـسجيل  536إصـابة جديدة و 5 حاالت
وفاة و 91حـالة شفاء.وفي الشأن نفسه
تـســتـعـد واليـات أمـريــكـيـة أخـرى لـرفع

وانــهــاء الـبــطــالــة واسـتــكــمــال الــبـنى
تهالكة وهو ما سنعمل عليه الـتحتية ا
بـقــوة ودون اي مـجـامـلـة او تـنـازل الي
طــرف مــهـــمــا كــان).وفي شــأن مــتــصل
ي عراقي استحداث وزارة اقترح اكاد
لــلــتــنـــمــيــة االداريــة من اجل احلــد من
التخلف االداري في العراق. وقال عميد
كـليـة بـغداد لـلعـلوم االقـتـصاديـة لبـنان
هـاتف الـشامي في رأي تـلـقته (الـزمان)
كـلف وفـريقه امس (كـنت اتـمـنى علـى ا
ان يــتـخــذوا اخلـطـوات االداريــة االتـيـة
مـن بــــ خـــــطــــوات أخـــــرى وهي دمج
وزارتي الــتــربـــيــة والــتــعــلــيم الــعــالي
ـــوجب قـــانـــون بـــوزارة واحـــد وذلـك 
احملــافــظــات فــإن الــكـثــيــر من وظــائف
التربية ذهبت إلى احملافظات وبقي لها
رسم الــســيـاســات الـتــربــويـة وحتــديـد

ناهج واإلشراف).  ا
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مـضيـفا ( أما بـالنـسبـة للتـعلـيم العالي
فـإن اجلـامـعـات في الـعـالم احملـترم هي
كـيـانـات مـسـتـقلـة ولـكل مـنـهـا هـويـتـها
الـتي تميزهـا عن غيرها وتتـنفس معها
ستوى األداء فيكون دور الوزارة هنا
هــو ايــضــا رسم الــسـيــاســات الــعــامـة
واإلشــراف عن بــعــد دون تــدخل يــومي
بـجـزئـيـات العـمل) كـمـا اقـتـرح الـشامي
(اعادة وزارة العلوم والتكنولوجيا النه
اليـوجـد مايـربـطهـا مع الـتـعلـيم الـعالي
) بــحـسب تــعـبــيـره ســوى حـرف الــعـ
داعـــيــا الى (انـــشــاء وزارة الـــتــنـــمــيــة
االداريــة حـيث يــتــفق اجلـمــيع عـلى أن

مشكلتنا هي في تخلفنا االداري). nOKJð∫ رئيس اجلمهورية يلم الكاظمي أمر التكليف

ـشروع واالمتـيازات الـتي سـيوفـرها ا
للمحافظة.

إلى ذلـك أكـــــد الـــــدلــــــيـــــمي ان (هـــــذه
ـشــاريع بـجــمـيع تــفـاصــيـلـهــا تـأتي ا
ضمن اسـتـراتـيـجيـة وزارة الـتـخـطيط
نــحـــو الــتــحـــول الــتــدريـــجي وزيــادة
مـسـاحـة الـشـراكــة مع الـقـطـاع الـعـام
شروع الـوطني لتشغيل الفتاً إلى ان ا
ـثل نـقلـة نـوعيـة في الواقع الشـباب 
ـا سـيـمـثـله من دعم كـبـيـر الـتـنـمـوي; 
خملتـلف القـطـاعات ومـعاجلـة الـبطـالة
وتـطـويــر قـدرات الـشــبـاب وتـأهــيـلـهم
لــلــدخــول الـــفــاعل في ســـوق الــعــمل
ـوارد الـعامـة وتوفـير األمن وتعـظيم ا
الغذائي في العـراق وتقلـيل االستيراد
من اخلـارج داعـيـا جـمـيع احملـافـظات
بذلك إلى اإلسراع في اسـتكمـال جميع
ـشـروع في عـموم اإلجـراءات إلطالق ا

العراق).

شاريع اجلماعي حـيث ستـنفذ هـذه ا
ـــدن الـــزراعـــيــة والـــصـــنـــاعـــيــة في ا
والتجارية بعمالة كثيفة ال تقل عن 10
أفــراد في الـــنــشـــاط الــواحـــد مــنـــهــا
وبـرأس مــال ال يــقل عن  350 مـلــيـون
ديــنــار عــراقـي عــلى ان يــتـم تــنــفــيــذ
شروع خالل سـنة واحـدة وذلك بعد ا
أن يـــتم تــــدريب وتـــأهـــيـل الـــشـــبـــاب
ليكونـوا قادرين على إدارة مـشاريعهم

اخلاصة).
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من جهته أعـرب محافظ الـديوانية عن
خالص تقديره جلهـود وزير التخطيط
وتبـنيه لـلمـشروع وجعـله واقعـاً قابالً
نسق العام للتنفيـذ فيما استـعرض ا
لـلـمـشـروع إسـمــاعـيل الـعـبـودي خالل
االجتـمـاع اآللـيـات الـتي  اعـتـمـادها
ـطوّر في استـكمـال توقـيع العـقد مع ا
الــضــامن في مــحــافــظــة الــديــوانــيـة

اإلجــــراءات الالزمــــة وهـي حــــتى اآلن
مــحــافــظــتـي (ذي قــار والــديــوانــيــة)
ـــوقع الـــرســمي ســيـــكـــون من خالل ا

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.
وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) أمس أن
وزير التخـطيط (أشاد خـالل االجتماع
بـجـمـيع اجلـهـود الـتي تـسـعى إلطالق
ـشــروع في عـمــوم احملـافــظـات بــعـد ا
إكمـال كـافـة اإلجـراءات الالزمـة لذلك)
قـبلة سـتشهد إطالق دة ا مبينـاً ان (ا
ـشــروع في مــحــافــظــات أخـرى ومن ا

بـيــنــهــا مـحــافــظـة الــبــصــرة الـتي 
ـنـطـقة تخـصـيص  400 دو إلقامـة ا
التـنمـويـة (الزراعـية والـصـناعـية) في
قـضاء الـزبـيـر بـهـدف تـوفـيـر أكـثر من
 3000فـرصــة عـمـل ألبـنــاء احملـافــظـة
مـــشـــيـــراً إلى أن مـــشـــاريع تـــشـــغـــيل
الـشـبـاب سـيـتم تــمـويـلـهـا من مـبـادرة
ـــركــزي الـــعــراقـي لإلقــراض الــبـــنك ا
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تـرأس وزيـر الـتـخطـيـط نـوري صـباح
الدلـيـمي اجللـسـة االعـتيـاديـة للـجـنة
الـعـلـيـا لـلـمـشـروع الـوطـني لـتـشـغـيل
ـشــاركـة أعـضــاء مـجـلس الـشـبــاب 
الــنـواب نــســرين الــوائــلي ومــيــثـاق
احلامـدي وسعـد اخلـزعلي ومـحافظ
الـديـوانـيـة زهـيـر الـشـعالن وعـدد من
مـثلـ عن اجلـهات ذات الـعالقة في ا

القطاع العام واخلاص.
ووقع الـدلــيـمي عـقـب االجـتـمــاع عـقـد
عــمل فـي مــحــافـــظــة الــديـــوانــيــة مع
طـورة; إلنشاء الشركـة االستـثماريـة ا
مدن صناعية وزراعية وجتارية ضمن
ـشـروع الـوطـني لـتـشـغيـل الـشـباب ا
فرصة مؤكـداً توفـيره ألكـثر من  1700
عــمل ألبــنــاء احملـــافــظــة خالل الــعــام
اجلـــاري مـــشـــيـــراً إلى إن الـــتـــقـــد
للـمشروع فـي احملافظـات التي أكـملت
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ورد الـنـفط  لـتعـويض تـمـويل الـنقص في ـصـادر  البـديـلـة  الزال البـحث  في ا
ـالـية ـثل هـاجس اغلـب  اخلبـراء واخملـتـصـ في ا ـوازنـة الـعـامـة  ايرادات  ا
ـعـاجلـات انـيـة ومـتوسـطـة األجل واالقـتـصـاد وهـنـاك طـروحـات عـديـدة نـظـرت  
الي التـخصصي ان  نقـطة الشروع في مـعاجلة االزمة وطويـلة األجل وبرأينـا ا
الـية تكـمن في حتقق االرادة السـياسيـة واالقتصـادية احلكـومية  بالـعمل على ا
ـالـيـة بشـكل واسع ولـيس بـشـكل اعـتـيـادي او طـروحات تدعـيم كـفـاءة االدارة ا
ا طـروحـات غـير قـابـلة لـلـتنـفـيذ مـسـتنـسـخـة او تسـلق عـلى حسـاب االزمـة ور
ـالـيـ واالقـتـصـاديـ عن  مـكـامـن  وركـائـز االزمة ـسـؤولـ ا تـشـتت تـركـيـز ا
ــسـتــوى ادارة االزمــات  ادارة  مــالــيـة وضــرورة بـنــاء هــيــكل ونــظــام مــالي 
ـالـيـة  وفـقاً ـعـاجلـة والـتـصـدي  لالزمـة ا لالزمـات  مـهـنـيـة خـبـيـرة مـتصـديـة   

الية لالزمة الوبائية.. لالدارة ا
إن وقـوع االزمـة  الوبـائـية يـتـطلب مـصـروفات ونـفـقات  مـالـية اسـتـثنـائـية وغـير
ـتأتـية من تـصديـر العـوائد الـية ا ـوارد ا مألـوفة في الـظروف االعـتيـادية لـكن ا
نـتجة ـوازنات في الـدول ا النـفطـية  الـتي تشـكل نسبـة مهـمة من مـوارد اغلب ا
لـلـنـفط  ومـنـهـا الـعـراق قـد أنـحـسـرت بـفـعل الـهـبـوط احلـاد في أسـعـار الـسوق
ـا يـعـني أن تلك الـدول سـقطت بـ  أزمـتـ  فمن اجلـانب الـصحي ـية  العـا
توجـد حـاجات ال تـقـبل التـأجـيل أو التـراخي في اشـبـاعهـا  بـينـمـا في اجلانب

الي ال توجد كفاية مالية. ا
زدوجة األبعاد يتطلب وجود إدارة للمالية العامة إن التـغلب على هذه االزمة  ا
كـفــوءة مـقــتـدرة حتــسن الــتـعــامل مع ظـروف االزمــات   قـادرة عــلى مــواجـهـة
الظـروف احلرجـة بسـرعة وحزم  ويـتأتى ذلك بـاالستـناد إلى فـلسـفة دسـتورية
واضـحـة وجـلـية حتـدد الـروح الـتي تـعـمل بهـا االجـهـزة احلـكومـيـة في مـواجـهة
ـرونة في الـتعامل الكـوارث الطبـيعـية  وتعـكس تلك الـفلـسفة رو مـبنـية على ا
ا يـتـناسـب مع خصـوصـيـة الظـرف احلـرج الـذي تمـر به الـدولـة العـراقـية   و

الية الكافية لتغطية النفقات العامة الضرورية. وارد ا ا يؤمن ا و
ـوضـوع في الـعـراق الـذي وتــزداد أهـمـيـة االهـتـمـام  بــهـذا ا
يـعاني إلى جـانب االزمـات الصـحـية والـوبـائيـة   أزمات
زمن في مالـية مـثل : تهالك الـبنى التـحتـية  و التـأخر ا
ـوازنة العامة  وعـدم إقرار حساباتـها اخلتامية إقرار ا
ـالــيـة  وإهـمـال مــبـدأ الـعـدالـة ـوارد ا  وســوء تـوزيع ا

ااالجتماعية. 

مثل لـلنظام ية االولى كـانت قاعدة الـذهب هي ا في مرحـلة ما قـبل احلرب العـا
ـثل األسـاس للـنـظام االقـتـصادي الـدولي  وذلك بـجعل النـقـدي الدولـي الذي 
ـعنى قـيـمة الـعـملـة الـنقـديـة تمـثل قـيمـة مـعدن الـنـقود هي ذاتـهـا نقـودا ذهـبيـة 
يـة االولى بدأت بعض ـتكـونة منه  ومع بـدء بوادر نشـوب احلرب الـعا الذهب ا
انـيا بـالتـفكـير والعـمل عـلى استـبدال هـذا النـقد الذهـبي بـنقد الدول بـخاصـة أ
ورقي يغـطي مـسـتلـزمـات احلرب بـخـاصـة اإلنفـاق احلـربي  فـضال عن تغـطـية
عـامالت االقتصـادية والـتجـارية الدولـية  فـاعتمـدت الدول الـرأسمالـية نـظاما ا
عنى وجـود غطاء من الذهب لـإلصدار النقدي جديـدا هو ( الصرف بـالذهب) 
ـئـة من قـيـمــة الـعـمـلـة مـغـطى ـركـزي لــلـدولـة  بـحـيث يـكـون  70 بـا في الـبـنك ا
بـالـذهب.. وبــحـكم جـغـرافـيـة امــريـكـا وبـعـدهـا عن ســاحـات احلـروب الـطـاحـنـة
بخاصة في أوروبا فقد اجته الذهب الى امريكا التي جتمعت لديهاكميات هائلة
ـيـة الـثــانـيـة واحلـاجـة ال إعـمـار مـادمـرته ـعــدن . وبـعـد احلـرب الـعـا من هـذا ا
نتصرين في هذه احلرب بنظام نقدي جديد يخدم مصاحلهم احلرب وخلروج ا
دينة االمريكية (بريتون ووزر)  وخرجوا بقرارات  فقد عقدوا مؤتمرا لهم في ا
مـنـهـا تـأســيس الـصـنـدوق والـبـنك الــدولـيـ ..  وبـقـيت امـريــكـا تـعـمل بـقـاعـدة
ـعــامالت الــصــرف بـالــذهـب حـتـى عـام  .. 1971 وهــكـذا ومـع اتــسـاع حــجـم ا
ـية وتـسعـير الـسلع االقتـصاديـة اخلارجـية وتـزايـد اإلنفـاق واالستـثمـارات العـا
االسـتـراتـيـجيـة كـالـنـفط في السـوق الـدولـيـة تزايـداالصـدار الـدوالري من الـبنك
الفـدرالي االمريكي وأصبـح نظام نقدي دولـي جديد قائم عـلى (طباعة) الدوالر
.. وبـقـيت امـريـكـا تـزيـد من هـذه الـطـبـاعـة حـتى أصـبـحت تـرلـيـونـات الدوالرات
ـية   وبالـوقت نفـسه شكلت ـاليـة العا تتـجول في كافـة القـنوات االقتـصادية وا
هـذه الـتـرلـيــونـات عـبـئـا عـلـى االقـتـصـاد االمـريــكي بـوصـفـهـا ديــنـا عـلى الـبـنك
الــفـدرالي االمـريــكي الـذي أصــدرهـا    وأصــبح الـدوالر الــركـيـزة االســاسـيـة
للـقدرة االقـتصاديـة االمريـكية واحـد أدواتهـا في تهديـد الدول االخـرى . اما ما
يتـعلق بـدولة الـص الـتي عمـلتـها (يـوان) فقـد أخذ مـسارهـا االقتـصادي ثالث
مـراحل االولـى مـرحـلـة الـتــحـويل االشـتـراكي  مــنـذ تـأسـيس اجلــمـهـوريـة عـام
 1949وحتى عام  1976وثانـيها مرحلة اإلصالح االقتـصادي واالنفتاح منذ عام

 1977وحـتى عام  1992 وثالـثـهـا مرحـلـة اقتـصـاد السـوق االشـتراكي مـنـذ عام

 .. 1993 حـيـث تـعـايش الــنـظــامـ االقـتــصـاديـ ( االشــتـراكي والــرأسـمـالي)

)  وقد كان أساس ذلك هـو االستثمـارات الغربية بأسـلوب ( بلد واحـد بنظامـ
الهـائلـة بخـاصـة الشـركات االحـتكـارية االمـريـكيـة .. حتى ان مـؤتمـرات احلزب
الشيوعي الصيني أصبحت تشير الى وجود مشكالت اقتصادية في بالدها لم
تكن مـألوفـة من قبل كـالتـضخم والـفسـاد .. فكـان الدوالر االمـريكي هـو العـملة
عامالت االقتصادية اخلارجية للص وفي استثماراتها الداخلية القـيادية في ا
ـا ـعــنى ان مـغـادرة هـذا الــدوالر قـد يـقـود الى مــشـكالت كـبـيــرة فـيـهـا ور  
انـهـيـارات اقـتـصـاديـة ومـالـيـة وفي ظل ظـروف جـائـحـة كـورونـا . وعـلـى أساس
مـاتــقـدم فـإن الـتــوجه الـصـيــني بـجـعل ال (يــوان) بـديال لـلــدوالر االمـريـكي في
عـامالت االقتـصادية الـداخلـية واخلـارجية سـتكـون له آثار سـلبيـة كبـيرة على ا
االقـتــصـاد الـصــيـني ( بـالــرغم من وقـوف دول اخـرى مــعـهـا كــروسـيـا وإيـران
عنى قد تـقود الى انهيار النظـام النقدي الدولي والذي اكيد وفنـزويال وتركيا) 
سـيـكــون له رد فـعل اقـتــصـادي وغـيـر اقـتــصـادي أمـريـكي لــكي ال تـغـادر قـمـة
ـا تعلم الـص بذلك .. الـعرش االقتـصادي الدولي .. ور
ـيـة واكـيــد ان الـصـ لـيس في مـصـلـحـتـهـا احلـرب الـعـا
الثـالثة مـثلمـا هي ليس في مصـلحة شـعوب االرض كافة
 وقد يـكون هذا التوجه الصيني مـجرد تهديد لصاحلها

في الصراع االمريكي الصيني احلالي. 
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قــيـود فــيـروس كــورونـا هــذا األسـبـوع
عــلـى الــرغم مـن حتــذيــرات كـــثــيــر من
خـبراء الـصـحة الـعامـة ويأتي ذلك في
الـوقت الذي يـتوقع فيه الـبيت األبيض
ارتـفـاع معـدل الـبطـالـة هذا الـشـهر إلى

ئة أو أكثر.  16 في ا
ـســتـشــار االقــتـصــادي لـلــبـيت وقــال ا
األبـيض كـيفـن هاسـيت لـصحـفـي أنه
ـرجـح أن يـرتـفع مـعـدل الـبـطـالـة (من ا
ـئـة أو أكـثر في نـيـسان). إلى  16 في ا
ــقـبـلـ وتـابـع (أعـتـقـد أن الــشـهـرين ا
)  مـضيـفا (سـترون سـيـبدوان مـرعبـ
أعــدادا أســـوا من أي شيء رأيــنــاه من
قـبل).ويـقـول خـبـراء الـصـحـة إن زيـادة
ـــكن أن تــطــلق الــتــفـــاعل اإلنــســاني 

مـــوجـــة جــديـــدة من حـــاالت اإلصـــابــة
بـالفـايـروس الذي قـتل ما يـقرب من 54
ألف أمـريكي حـتى اآلن. وسوف تـنضم
واليـــات كـــولــــورادو ومـــســـيــــســـيـــبي
ومـينـيـسوتـا ومونـتـانا وتـينـيسي إلى
واليــات أخــرى في جتــربــة إعــادة فـتح
االقـــتــصــاد فـي كل مــنـــهــا دون إجــراء
الــــفــــحــــوص.واتــــخــــذت جــــورجــــيــــا
وأوكالهــومـا وأالسـكـا خـطـوات إلعـادة
فـــتح اقــتـــصـــاداتــهـــا بــعـــد شـــهــر من
إجــــراءات اإلغالق الــــتي أمــــرت بــــهـــا
احلـكـومـة. وتـسبـبت هـذه الـقـيـود غـير
ـسبوقـة في أن يطلب عـدد قياسي من ا
األمـريـكـيـ بلغ  26.5 مـلـيـون شـخص
إعـانـات بطـالة مـنـذ منـتصف آذار.وفي

ظل احـتــجـاجـات مـتـفــرقـة في مـخـتـلف
أنــحـاء الــبالد تــطــالب بــإنـهــاء الــعـمل
بــأوامـر الــبــقـاء في الــبــيـوت ســمـحت
طـاعم امس كما انهت تـينيسـي بفتح ا
مـسـيـسـيـبي الـعـمل بـتلـك األوامر امس

ايضا. 
WÞuKG   U uKF

ونــفت الــصــ امس مــا وصــفـتـه بـأنه
(نـشـر معـلومـات مغـلـوطة) عن فـيروس
كـورونا اجلديـد وذلك في أعقاب تـقرير
صـادر عن االحتـاد األوروبي أشـار إلى
وجـود (أدلة كثيرة على عمليات صينية
ســـــريـــــة عــــــلى وســــــائل الــــــتـــــواصل
االجــتـمـاعي).وجــاء الـنـفي عــلى لـسـان
ـــتــــحـــدث بـــاسـم وزارة اخلـــارجـــيـــة ا

الــصــيـــنــيــة قــنغ شـــوانــغــفي اإلفــادة
الــصـحــفــيــة الـدوريــة الــيـومــيــة.وقـال
شــوانغ  ان( الـصــ تـعــارض اخـتالق
غلوطة ونشرها من جانب ـعلومات ا ا
أي شـخص أو أي منـظمـة) مضـيفا أن
ـغـلـوطة بالده (ضـحـيـة لـلـمـعـلـومـات ا
ولـيـسـت مـصـدرا لـهـا).وتـدافع الـصـ
عن تـعـامـلهـا مع أزمـة فيـروس كـورونا
اجلـديـد وسط دعوات أطـلـقتـهـا بعض
الــدول لــبــدء حتــقــيق مــســتـقـل بــشـأن
الــفـيــروس ومـصــدره. وأوضح شـوانغ
أنه مـا من دليل قاطع على أن الفيروس
نـــشــــأ في الــــصـــ مــــشــــيـــرا إلى أن
ـنـاورات الـسـياسـيـة) وراء الـدعوات (ا

إلجراء حتقيق مستقل لن تنجح.
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.. ليس سوى الضمير. { تتسخ األقالم كما تتسخ األقدام وغسولها الضمير
{ إذا ضلَّ القلم تاهت البوصلة وإن استقال القلم فُجع الوعي.

.. القلم مقال ومقام عـارك معارك األقالم فحتى اخلسارة فيـها ربحً { أروع ا
وقامة.

{ ال يخـتلف مداد اجلُرح عن القلم إالّ باللّون ومصدرهما األلم واأللم مصدر
احلكمة.

.. فاإلشارة كلمة. { قد يُكسر القلم لكن لن تُخرس الكلمة
{ إذا باع القلم لسانه حتوّل إلى شاهد زور.

{ أقالم الــكـذب مــقـاصل لــلـحـقــيـقــة وأقالم الـتــضـلـيل
والتبرير والتطبيل مشانق للفضيلة.

.. إخـتـاورا { ويل لألمّـة الـتي تـخــطئ بـاخـتـيـار األقالم
أقالمكم فإنَّ القلم دسّاس!!



ـرجـة بعـد ثـورتـهم على في سـاحة ا
ـرجة او كـما ! وسـاحة ا العـثمـانـي
يحـلو لـلـسوريـ تسـميـتهـا بسـاحة
دينة (الشهداء) تقع  خـارج اسوار ا
ة  في وسط السـاحة ينتصب القد
نـصـب عـبـارة عن عــمـود الـتــلـغـراف
الــذي بـنـي قـبل 123 ســنــة ويــوجـد
وذجـا دقيـقا جلامع فوق الـعامـود 

يلدز  وكم كنت
اتـمـنى ان يـكـون فـوق الـعـامـود احد
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أكـد اخلـبـيـر الــقـانـوني طـارق حـرب
قـانـونـيـة قـرار الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ــسـلــحـة بــشــأن ارتـبــاط ألــويـة من ا
احلــشــد به مــبــاشــرة لــكــونه يــوافق
قــانــون احلــشــد الـــشــعــبي ويــوافق

ادة 78 من الدستور.  ا
سـلـحة وكان الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
ــهـدي قـد اصـدر مـؤخـرا عـادل عـبـد ا
رجـعـية قرارا بـفك اربـعة من الـويـة ا
الـــديــــنـــيـــة مـن احلـــشـــد الــــشـــعـــبي

وارتباطها به. 
وقـال حـرب فـي رأي امس إن (قـانـون
احلشـد الشعـبي صرح بـشكل واضح
ان احلشـد الشـعـبي تشـكـيل عسـكري
ادة ـسـلحـة في ا وجزء من الـقوات ا
االولى من القـانـون مـعنى ذلك انه ال
يـخــتـلـف عن أيـة فــرقـة عــسـكــريـة أو
( قـيــادة عـمـلــيـات عـســكـريه نـهــائـيـاً
ـا ان قـانـون احلـشـد مـضـيـفـا انه(طـا
رقم 40 لـسـنة 2016 قرر ذلـك بشـكل
ال يقبل التفسير والتأويل وأن الفقرة
ــادة االولى مـن قــانــون ثــانـــيــاً مـن ا
احلشـد الشـعبي أوجـبت ارتبـاط هذا
احلشد بجـميع منـتسبـيه وتشكيالته
ـسـلـحـة بالـقـائـد الـعام من الـقوات ا
ــســلــحــة وذلك يــعـني ان لــلـقــوات ا
ـا فيـهم االلوية منتـسبـيه ووحداته 
سلحة ترتبط بالقائد العام للقوات ا
وله أن يقـرر ما يـشـاء بارتـباط ألـوية
ـرور من احلــشــد به مــبــاشــرة دون ا
وجـودة في قيادة راجع ا بسلـسلـة ا

احلشد).
وأشــــار حــــرب الـى أن (مــــا أصــــدره
رئيـس الوزراء الـقـائـد العـام لـلـقوات
ــســـلــحــة يـــوافق قــانـــون احلــشــد ا
ادة  78من الدستور التي ويوافق ا
ـسلـحة عدته الـقـائد الـعام لـلـقوات ا
ــبــاشـر عن ــسـؤول الــتـنــفــيـذي ا وا
السـياسة الـعامـة للـدولة أي بـجميع
سـلـطـاتـهـا واقـلـيـمـهـا ومـحـافـظـاتـها
وجــيــوشــهــا والــشــعب واالرض ألن
مصطلح الدولة الذي أورده الدستور
وخوله لـرئـيس الـوزراء الـقائـد الـعام
ـسـلــحـة يـشــمل اجلـمـيع) لـلـقــوات ا
مـــــؤكـــــدا ان (أمــــر رئـــــيـس الــــوزراء
بــارتــبـــاط بــعض الــويـــة احلــشــد به
دســتـوري قــانــوني وال يــحــتـاج الى
ناطق رسـمي لـكي يـنطق به وكل من
يـخــالف هــذا االمــر يـكــون قــد خـالف
ادة 42 من الـدسـتور ويـتم أحـكـام ا
تشـكـيل مـجـلس حتقـيـقي ويـحال من
لم ينفذ االمر الى احملكـمة العسكرية
ادة /1ثانيـاً قررت خضوع ا ان ا طا
جـمــيع تــشـكــيالت احلـشــد الـشــعـبي
ومـنـتـســبـيه لـلـقـوانــ الـعـسـكـريـة).
وخـلص حـرب  الى الــقـول  (طـبـيـعي

ـذكورة قـانون ان من ب الـقوانـ ا
الـعـقـوبـات الـعسـكـري رقم 19 لـسـنة
ـــــعــــدل والـــــعـــــجــــيـب هــــو 2007 ا
االضـــطـــراب في ادارة هـــذه الـــدولـــة

وعدم تطبيق القانون). 
وكــان اخلــبــيــر طالل أبــو غــزالــة قـد
تــوقع أن يــشــهــد الــعــالم حــربــا بـ
ــتــحــدة والــصــ أقــوى الــواليــات ا
اقتـصـاات في الـعـالم لـلسـيـطـرة على
ي ومــبــادئه الــكــبـرى الــنــظــام الــعــا
لـــتــنـــتــهـي  بــنـــظــام جـــديــد يـــقــوده
الــعــمالقــان. وقــال ابــو غــزالــة خالل
برنامـج متلـفز تـابعـته (الزمان) امس
إن (على قادة الدول الكبرى االجتماع
من أجل جتــنب الــوصــول إلى حــرب
تحدة كبرى) واضاف ان (الواليات ا
ســتـفــتــعل هــذه احلــرب لــتــخـرج من
األزمـة االقـتــصـاديـة إذ أنــهـا تـواجه
عجزا كامال في ميزانيتها) مبينا ان
(احلـــــرب بــــ بـــــكــــ وواشـــــنــــطن
سـتـفــرض عـلى الــبـلـدين الــتـفـاوض
وأن االتـفــاقـات الـتي ســتـصل إلــيـهـا
يا جديدا) القوتان ستضع نظاما عا
وتابع (ابتداء من 2021 سننتقل إلى
بنـاء عالم جديـد بقـيادة مـشتـركة ب
ــــتـــحـــدة أي الــــصـــ والــــواليـــات ا
سـيـنـتـهي عـهـد الـهـيـمـنـة األمـريـكـيـة
ي يـقـوده قــطـبـان) ويـبــدأ نـظـام عــا
ورأى أبــو غـــزالـــة أن (أحــد أســـبــاب
سيـطرة كـورونـا على الـعالم هـو عدم
وجــود نـــظــام يـــقــود الــعـــالم وعــدم
وجود مـوقف مـوحـد بـ دول الـعالم
ـــواجــــهـــة يــــضع خــــطـــة مــــوحــــدة 
واردف بالـقـول ان (ازمة الفـايروس) 
الـكــورونـا لــيـسـت في نـهــايـتــهـا ولم
تـصل الـى نـصف طــريـقــهـا وســنـظل
رحلـة ضبـابية الى 2025 وامامنا
مــرحــلـة انــتــقــالــيــة صـعــبــة من اهم
مشاكـلها سـتكون الـبطالة ) واضاف
ان (تــوقــعــاتي مــبــيــنـة عــلـى اسـاس
خـارطـة زمـنـيـة مـتـوقـعـة من االن الى

2025 حـــيث ســـبـق وان حتـــدثت في
عام 2017 عن توقـعات الـعام احلالي
واننـا في مـرحلـة نـريد نـسـتقـصي ما
سيـكـون من االن الى 5 سنـوات وهي
مــدة  قــصــيــرة في عــمــر الــشــعـوب)
مبينا ان (الكـورونا  يواصل انتشاره
بـــدول هـــامـــة مـــثل الـــصـــ واوربـــا
لكن امامها وامريكا وبالدنا العـربية 
مـــشــوار فـي دول كــثـــيـــرة في اســـيــا
وافـريـقـا وجـنــوب امـريـكـا واكـثـر من
ا ما حدث ذلك في امريكا نفـسها وا
ستعبد من ا اليغطي 5 واليات فقط  
ان ال يـســتـكــمل الـعــدو مـســيـرته الى
ـتــحــدة ولـذلك اجـزاء مـن الـواليــات ا
هــــنـــاك جــــدل كــــبـــيــــر بــــشـــان ذلك).
واســتـــطــرد ابـــو غــزالــة بـــالــقــول ان
ي بسـبب الفـايروس (االقتـصاد الـعـا
امام مشكلة حقيقية بكل اشكالها  اذ
ستتفاقم مع اسـتمرار هذا الوباء الى
ما بـعـد السـنـة القـادمة  ومـا تـقوم به
احلـكــومــات من اجــراءات احـتــرازيـة
واحـتواء لـلـوضع االقـتـصـادي مـهـمة
ولــكن احـد اســبــاب ســيـطــرة الــوبـاء
عـلـيـنـا هـو جتـزؤ الـدول وعـدم وجود
ي مــتـفـق عـلــيه ذي قــيـادة نــظـام عــا
واحدة تقـرر و تضع خـطة لـلمـواجهة
و اعتـقد بـهذا انـتقـلنـا للـكارثـة وخير
دلــيل عـــلى ذلك مــا حـــصل في اوربــا
الــــتي تــــعــــد وحــــدة اجـــتــــمــــاعــــيـــة
واقـتــصــاديـة  اقـفــلت كل دولــة عـلى
ة نفسها وقالت انا اوال لذلك ان العو
تـــتــرنح  النـــهـــا وصــلت الـى نــقـــطــة
الـنــهـايــة ولم يـعــد الـعـالـم يـحب هـذا
مـــــؤكـــــدا ان (الـــــنـــــظــــام الــــلـــــفظ)  
ـقـراطي مـهـدد والـثـقـافـة مـهـددة الـد
بسـبب الصـراع واالنتـقادات الـعنـيفة
ب الـدول حيث سـنـدرك اننـا بحـاجة
ـقــراطـيـة لــكي نـقـوي الى صـنع الــد
انـفـسـنــا وانـظـمـتـنــا خـاصـة بـوجـود
الشعبـوية التي جتتـاح العالم وتقول
انا الـدسـتور) معـربـا عن امله في ان

يـة باتـفاق كوني (تخرج الـقوى الـعا
يضع حـلـوال لكل مـا يتـعـلق بكـورونا
ـرحــلـة االنــتـقــالـيـة وغـيــرهـا  كــون ا
صـعـبـة  وتــأثـيـراتـهـا كــبـيـرة يـشـهـد
الـعـالم فـيـهـا بـطـالـة خالل الـسـنـوات
الــقــادمــة) وشــدد ابـــو غــزالـــة عــلى
(اهمـيـة تـقويـة الـصـناعـات الـزراعـية
والزراعـة الـصنـاعـية وانـتـاج االدوية
لــتـــحــقــيق االكـــتــفــاء الـــذاتي في كل

دولة). 
وتــــوقع ابـــو غــــزالــــة بـــأن (الــــعـــالم
قـبلة سيقـوده قطبـان في السـنوات ا

هما الص وامريكا). 
من جـــهـــة اخـــرى قـــالـت صـــحـــيـــفــة
(واشنطن بـوست) األمريكـية أن أكثر
من 12 أمريـكـياً يـعـملـون في مـنظـمة
يـة قدموا مـعلومات عن الصحة الـعا
كورونـا  إلى البـيت األبيض عـلى ما
يـبــدو لـتــقــويض اتـهــامـات الــرئـيس
ــنــظــمــة األمــريــكي دونـــالــد تــرامب 
ــيـة بـأنـهــا فـشـلت في الـصـحــة الـعـا

رض. إيصال مدى خطر ا
واوضـحت الــصـحــيـفــة إن (عـدداً من
األطبـاء والـبـاحثـ وخـبراء الـصـحة
العـامة األ مـريكـيـ - والعـديد مـنهم
ـراكــز الـســيـطــرة عـلى مـرتــبـطــون 
األمراض والوقاية مـنها في الواليات
ـقـر ـتـحـدة - كـانــوا يـعـمـلـون في ا ا
ـية في نـظمـة الصـحة الـعا الرئـيس 

 برهم صالح

غالف الكتاب

بـــابــلـــو روســيـــني وهــو مـن مــعــدن
الـــبــرونـــز اخلــالـص  وتــعـــود بــنــا
الذاكرة التـاريخية الى اهـمية الشام
للدولة العـثمانية التي اطـلقت عليها
اسم (شـام شـريف) وتـعـدهـا من اهم
ـدن في االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة ا
وهـي اصــــــــبـــــــــحت حتـت احلـــــــــكم
ـــدة 400 ســـنــــة من الــــعـــثــــمــــاني 
1516.1918 حدث االحـتالل بعد ان
انـتـصـر الـسـلـطان سـلـيم االول عـلى
ــمــالــيك فـي مــعــركــة (مـرج جــيش ا
دابق) وفي عـام  1831حــكم الــشـام
محـمـد علي بـاشا وبـسـبب التـجنـيد
االجــبــاري قــامت ثــورات ضــده عـام
 1833.1837واعـــــــــــاد اجلــــــــــــيـش
الـعـثـمـاني الـشـام الى االحـتالل عـام

.1840
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الشـعـور القـومي الـعربي في سـوريا
ليس ادعاءا بل هـو سلوكـا وموقفا 
وهـذا الــشـعـور لــيس ولـيــد الـعـصـر
ـــكن الـــتـــعــرف عـــلى احلـــديث بـل 
بعض مالمحه التاريخية في العصر
االمـوي حــ كـانت دمـشـق عـاصـمـة
الدولـة االسالمـيـة في الـنصف االول
من الـقــرن االول الـهـجــري وامـتـدت
حـيــنـهـا من مـشــارف الـصـ وحـتى
جنوب فرنسا. وسيكون لنا وقفة مع

التاريخ في هذا االستطالع.
b¹bł »U²

رحـلــتي الى دمــشق هي رحـلــة عـمل
ـتـابـعـة طـبع كـتـاب (اسـطـنـبـول في
عيـون صـحـفي عـراقي) لدى دار امل
لـلـنشـر والـتـوزيع واقـتـربت رحـلتي
من نــهــايـتــهــا كـمــا اصـبـح الـكــتـاب
تقـريـبا جـاهـز للـطـبع ويقع في 200
صفحـة بصور مـلونة ويـحتوي على
4 فـصــول (الـسـيـاحـة الــشـتـويـة في
اســطــنــبــول- اســطـنــبــول عــاصــمـة
- العالم- اسطنبول مدينة السالط
اسـطـنـبــول في اعـيـاد رأس الـسـنـة)
صـمـمت الــدار الـغالف سـوف انـزله
ـنشـور وطـلـبت مـنهم تـغـيـيره مع ا
الى غالف اخــر يــشــيــر الى مــعـالم

السياحة في اسطنبول.
Włd*« WŠUÝ

ــطـبــعـة في طــريــقـنــا الـيــوم الى ا
مـررت في اكـثـر من سـاحة ومـوقع
اثري له ابـعـاد تاريـخيـة  فسـاحة
رجة بـوسط مدينـة دمشق ما ان ا
تمر عـليها حـتى تتخـيل قادة الثورة
شانق العربية معـلقون على اعواد ا

وبـقـيت الـشـام عـثـمـانـيـة حـتى قـيام
الثورة 1916 ودخول اجلـيش الذي
يقوده االمير فيصل بن احلس الى
دمشق عام 1918.(معركـة ميـسلون)

ولم يـدم احلــال المـيـر فــيـصل بل 
تــــقـــــسم الـــــشـــــام حتت االنـــــتــــداب
ــوجب الـــبــريــطـــاني والــفــرنـــسي 

معاهدة سايكس  – بيكو!
oA œ Ê«bO

ـديـنة وال زلـنـا في حـضـرة الـتـاريخ 
ـيـدان) وهـو دمـشق قـمــنـا بـزيـارة (ا
احلي الـــذي بـــني في عـــهــد الـــدولــة
لك) ويبلغ االموية (الولـيد بن عبـد ا
ـكـن تـقـسـيـمه وهـو  طوله 2.5 كم 
الى (الــــتـــحــــتــــاني والــــوســـطــــاني
ـــنــاطق والـــفـــوقــاني) كـــمــا يـــضم ا
الــتـالــيـة (مـيــدان وسـطـي الـزاهـرة

ـــصـــلى الـــدقـــان الـــقـــاعـــة بـــاب ا
الـــبـــوابــــة) اشـــتـــهــــر اهـــالي احلي
بــشـجــاعـتــهم ومـواقــفـهـم الـوطــنـيـة
ومـقـاومـتـهـم لالسـتـعـمـار الـفـرنـسي
ا جعل الفرنسيون الى قصف هذا
يدان عبارة احلي عدة مرات وكان ا
عـن مــكــان جتـــري فــيه الــســـبــاقــات
لـلـخـيـول وهـنـاك مـصـادر تـاريـخـية
ــيـــدان تــأسس في تـــشــيــر الـى ان ا
مـلوكي قبل 400 عام وفي العصـر ا
عهد العثماني اخذ شكله النهائي.
ــيـدان كــانت لـيال وال زيـارتــنـا الى ا
اعــــرف بـــســـبـب االنـــارة واالزدحـــام
ــــطــــاعم ومـــــحالت بــــيع وكــــثــــرة ا
احللـويات تـصورت نـفسي في شـهر

رمضان.
l³²¹

يدان وسط دمشق قبل كورونا رجة وا ساحة ا
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جنيف كجزء من عمـلية التناوب التي
استـمرت سـنوات وقـدموا مـعلـومات
ا حول  كـورونـا إلى الـبـيت األبـيض 

اضي. ظهر أواخر العام ا
وأضـــــافت  أن( مــــســـــؤولي مـــــراكــــز
مـكــافـحــة األمـراض والــوقـايــة مـنــهـا
كـانــوا يــتـشــاورون مع نــظــرائـهم في
ـيــة مـنـذ بـدء مـنــظـمـة الــصـحـة الــعـا
ـعلومات رض مع مـشاركة ا تفشي ا
ـسـؤول األمـريكـي احلسـاسة مع ا
ن في ذلك وزير الصـحة واخلدمات
الـبــشـريــة ألـيـكـس عـازار في مــنـشـأة
آمـنــة في مــراكـز مــكــافـحــة األمـراض

والوقاية منها).
وكان تـرامب قد ألـقى بالـلوم في وقت
ـية سابـق على مـنـظـمة الـصـحـة العـا
لـلـتـأخـيـر في االسـتـجـابـة لـلـفـيروس
فـضالً عن افـتــقـارهـا إلى الــشـفـافـيـة
لــكن تـــقــريــراً صــادراً عـن صــحــيــفــة
ـــز في 11 نـــيـــســان نـــيـــويــورك تـــا
اجلــاري قـــال إن الــتـــحــذيـــرات الــتي
وجـهتـهـا اإلدارة إلى أجـزاء مـخـتـلـفة
من احلـكـومـة الـفــيـدرالـيـة في كـانـون

ـــاضــيـــ قــد  الـــثــانـي وشــبـــاط ا
جتاهلها. 

وبعـد ثالثة أيـام من تقـرير "نـيويورك
ـز" أعـلن تـرامب عن تـعـليق 500 تا
مــلــيــون دوالر مـن تــمــويل الــواليــات
ية وهي نظمة الصحة العا تحدة  ا

قراطيـون إنها غير خطوة يقول الـد
قــانــونـــيــة. واتــهم تــرامـب مــنــظــمــة
ــيــة بــأنـــهــا (قــدمت الــصـــحــة الــعـــا
ـعـلـومـات اخلــاطـئـة لـلـصـ بـشـأن ا

الفيروس). 
وقــد اجــتــمــعت الــدول األعــضــاء في
ا في ذلك فـرنسا مجـموعـة السبـع 
ـانــيـا وكــنـدا والــيـابــان واالحتـاد وأ
األوروبـي اول امس الــــــــســـــــبـت في
مـؤتـمـر عن بـعـد ضيـفـه ترامـب  ركز
على ( نـقص الشـفافـية وسوء اإلدارة
ــزمن لــلــوبـــاء من جــانب مــنــظــمــة ا

ية ). الصحة العا
ـانويل واعرب الـرئـيس الـفـرنـسي إ
ـنــظـمـة الــصـحـة مـاكـرون عـن دعـمه 
ـيـة وسـلط الـضـوء عـلى (الـدور الـعـا
الـرئـيس الـذي يـجـب أن تـلـعـبه) كـمـا
ـانيا وكندا نـظمة الدعم من ا تلقت ا
وعــلى والــيــابــان واالحتــاد األوربي 
ز الذي الرغم من تقرير نيويورك تا
يـــقـــول إن الـــبـــيت األبـــيض جتـــاهل
الــتــحــذيـــرات بــشــأن الــفــيــروس في
اضيـ فقد كانون الـثاني وشبـاط ا
وجد حتقـيق أجرته وكـالة أسوشـيتد
اضي أن برس األمـريكـيـة األسبـوع ا
الص انتظرت سـتة أيام قبل حتذير
مـــواطــنـــيــهـــا من احـــتــمـــال تـــفــشي
كــورونــا وهـــو مــا قــد يـــدعم مــزاعم

منتقدين مثل ترامب.
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-1-
كم ذا يُرينا الدهر من أحداثه

عِبَراً وفينا الصدُّ واإلغراضُ
مات وليس يجري ذكرُه  ننسى ا

فينا فتُذكرنا به األمراضُ 
لك الصالح وزير مصر وكانت واليته لقب با البيتان لطالئع بن رزيك ا

سنة 549 هـ
والالفت هنا :

هـو اسـتـحضـار الـنـهايـة احلـتـميـة الـتي يـؤول اليـهـا الـناس جـمـيـعا بال
وت أحد .. استثناء  حيث ال ينجو من ا

وت ال يستثني االنبياء فضالً عن غيرهم  وا
-2-

ن تنفـتح لهم أبواب الـدنيا فيـعيشون في بـحبوحة الحظ انَّ الكثـير  ا
لذات والنعم .. من النعم ال يستذكرون ما يقطع عنهم ماهم فيه من ا
ا يـنتظـره في نهاية بينـما نرى طالئع بن رُزّيك شـديد اليـقظة واالنتـباه 

طاف .. ا
?

اضف الى البيت األول قوله :
تنامُ ومقلةُ احلدِثان يقظى 

وما نابُ النوائب عنك نابي 
وكيف بقاء عمرك وهو كنز 

وقد أنفقتَ منه بال حسابِ 
لك الصالح . وهذا ما يفسرّ لنا سبب تلقيبه با

-4-
واالسـتـشـهـاد بـأبـيـاته جـاء مع مـبــاغـتـة ( فـايـروس الـكـورونـا ) لـلـعـالم

رعبة . بأَسْرِهِ بأهواله ونتائجه ا
وأقول مبـاغتة الـكورونا ألن اجلـميع لم يكـونوا يتـوقعون أنْ يـشهدوا ما
شـهـدوه الـيـوم من سـرعـة انـتـشـار هـذا الـفـايـروس اخلـطـيـر في أرجـاء
الـعالم ومن عـدد االصـابات ومن قـضى نـحبـه بهـذا الوبـاء حـيث جتاوز

صاب قارب الثالثة مالي ... ائتي ألف وعدد ا وتى ا عدد ا
-5-

لـقـد فـرضت أغلـب دول العـالم خـطـر الـتجـوال عـلى مـواطـنيـهـا وعـطلت
الـرحالت والتـنـقالت بـ الداخل واخلـارج وغـطّت أنـباء (كـورونـا) على

سائر االنباء األخرى .
-6-

الهي وصاالت الـقمار ومُنعِت الـتجمعات طـاعم واحلانات وا وأغلقت ا
ـصـانع والـلـقـاءات وأصـيــبت مـعـظم الـدوائــر الـرسـمـيـة والــشـركـات وا
بـالـشـلل وأعـلـنت بـعض الـشـركات إفـالسهـا وخـصـصت الـدول الـغـنـية

ليارات من الدوالرات للسيطرة على الوباء وتداعياته ... عشرات ا
-7-

نفـلته والبـعيدة عن نغـمس في مـساراتهـم ا وهزّت أنباء (الكـورون) ا
االشراقات الروحية هزّا  فأقبلوا يتضرعون الى الربّ العظيم لينجيهم

من الوباء كما كثّف األبرار والصاحلون تطلعاتهم ودعواتهم ...
وأصـبحت الـشفـاه عـامرة بـذكر الـله فـوجدت بـذلك الـسلـوة من اخلوف

فترس والهلع الشديد  ا
" أال بذكر الله تطمئن القلوب "

-8-
لــقـد انـتـهت أسـطـورة االقـتـدار الـبـشــري عـلى مـواجـهـة كل الـتـحـديـات
والصـعاب وبـاءت بالـفشل كل تلـك التصـورات الفـضفـاضة واالدعاءات

العريضة التي لم تُبْنَ على أساس مت ...
انّ السيطرة احلقـيقية على هذا الكـون ليست للمخلـوق  مهما قطعوا
ا هي بيد من أشواط في ميـدان التقـدم التكنـولوجي واحلضـاري  وا
ــاضـيه وحـاضـره خــالق هـذا الـكــون واحملـيط بـكل أســراره والـعـالِم 

ومستقبله  والقادر على السيطرة الكاملة على كل أوضاعه .
نسأله تعالى في شهره العظيم هذا أنْ يدفع الوباء
الــبالء عـن الــعـــراق احلـــبــيــــب وعـن امـــــــتـــنــا
اجملـيـدة جـمعـاء بل عـن االنســــانـيـة بـرمـتـها انه
ـولى ونــعم الـنـــصـيـر وهـو سـمـيع الـدعـاء نـعم ا

قريب مجيب .
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ال يَخدعَنكَ هُتاف القومِ بالوَطَن.. 
فالقومُ في السرِ.. غير القوم في العَلَن..
نصب رئيس الـوزراء مصطـفى الكاظمي ـرشح  هل طفح الكـيل عند ا

من ضغوط قادة الكتل واألحزاب..
زلزل.. كي  يطلق هذا التصريح الناري ا
روح التحدي والقبضة احلديدية مطلوبة..

وهذا ما أتخذهُ الكاظمي وهو القرار  الصح.. 
كلف أمام  مهـمة أشبه بالعسيـرة  في ظل ظروف استثنائية الرئيس ا

نطقة برمتها.. ر بها العراق وا
جـرأة وشـجـاعـة الـكـاظــمي بـرفض الـتـدخل في مـهــمـتهِ جـعـلـتـنـا أمـام

وذج متفـــرد بالقيادة   احلقيقية للقائد الناجح  التي نحتاجها..
بـــعــدم الـــرضــــــوخ لــضـــغــوط الـــكـــتـل وقــــــادة األحـــزاب واالهــداف

اخلارجية ..
برهن الكاظمي للجميع..

مهما تكن فلتكن نحنُ لها..
أرفض أي تقويض سياسي للدولة..

نعم وألفُ نعم..
ياسيدي الكاظمي..
طلوب..  هذا هو ا

وكلنا معك.. 
لكن.. 

هذا الرفض اجلر للكاظمي..
يجعلنا نتسأل.. 

ان..!? هل ستمرر حكومة الكاظمي في البر
الفريق الوزراي للكاظمي..
بأستطاعتهِ جتاوز األزمة.. 

سيعمل بروحية الفريق الواحد..
شكالت التي تعترض طريقه.. بأستطاعتهِ التغلب على ا

ـنـهـار بـسبب _جـائـحـة كـورونـا.. التـظـاهـرات.. الـوضع األقـتصـادي ا
أنخفاض أسعار النفط.. 

الكاظمي..
ــنـــاسب فـي الــوقت ـــشــكالت واتــــــخـــاذ الــقـــرار ا قـــادر عــلـى حل ا

ناسب.. ا
سروقة.? هل سيحيل حيتان الفساد للقضاء وأستعادة األموال ا

تظاهرين للقضاء.? هل سيحيل قتلة ا
هل بأستطاعة حكومة مصطفى الكاظمي..

أنقاذ العراق من هذه األزمة..
نعم..

العراق األزمة األقتصادية اخلانقة واخلطيرة.. 
الكاظمي..

أمام أصعب مهمة في تاريخ العراق..
هل سينجح..!! ??

اجلـــــــــــــــــــــــــوامــع
الـــتـــاريـــخــيـــة في
دمــــــــــشـق مــــــــــثـل
اجلـــامـع االمـــوي !
وســـــــــــمـي هـــــــــــذا
الـــنـــصـب بـــنـــصب
الـــتـــلـــغـــراف وهـــو
تــــذكــــار لـــتــــدشـــ
االتــــــصــــــاالت بـــــ
ــــديــــنــــة دمــــشـق وا
ــــــنــــــورة والــــــبالد ا
االسالميـة في الـعـهد
الـــعـــثـــمـــاني  ســـنــة
 1907حـــيــنـــمــا كــان
حـــســ نـــاظم بـــاشــا
والـــيــــا عـــلى الـــشـــام
صـمم هـذا النـصب الـفـنـان االيـطالي
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هل تــذكــرون حــركــة عــدم االنــحــيـاز
التي تشكلت نـتيجة مبـاشرة للحرب
ـــعـــســـكـــر الــغـــربي الــبـــاردة بـــ ا
تـحدة األمـريكـية وحلف (الواليـات ا
ــعــســكــر الــشــرقي الــنــاتــو) وبــ ا
(اإلحتاد السوفيتي  وحلف وارسو)
ففـي يوم 18 نيـسـان وحتى 24 منه
عام1955 انعقد مؤتمر باندونغ في
إندونـيسـيا بـحضـور وفود 29 دولة
ـؤتمر أفريـقيـة وآسيويـة واستـمر ا
دة ســـتـة أيام وكـان النواة األولى

لنشأة حركة عدم االنحياز.

ؤتمـر من افكار رئيس الوزراء كان ا
الـهنـدي جـواهر الل نـهـرو والـرئيس
ـــصـــري جـــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر ا
والــرئــيس الــيـوغــوسالفـي جـوزيف
برزو تيتو وقد حـقق جناحا ربائعاً.
واهـم جنــــاح له مــــنــــذ بــــدايــــته في
بـاد العشـرة التي اقرها باندونغ ا

ؤتمر وهي ا
1- احـــــتـــــرام حـــــقـــــوق اإلنـــــســــان
األساسـيـة وأهداف ومـبـاد ميـثاق

تحدة. األ ا
2- احـــتــرام ســيــادة جـــمــيع الــدول

وسالمة أراضيها.
ـسـاواة بـ جـمـيع 3- إقـرار مـبـدأ ا
ـــســاواة بــ جـــمــيع األجـــنــاس وا

الدول كبيرها وصغيرها.
4- عـــــدم الـــــتـــــدخل فـي الـــــشــــؤون
الداخلـية لـلدول األخرى أو الـتعرض

لها.
5- حــتـرام حق كل دولــة في الــدفـاع
عن نــفـــســهـــا بــطـــريــقـــة فــرديــة أو

تحدة. يثاق األ ا جماعية وفقًا 
6- أ- عدم اسـتـخـدام أحالف الـدفاع
اجلـماعـيـة لـتـحقـيق مـصـالح خـاصة
أليّ من الدول الـكبـرى. ب- عدم قـيام
ـمارسـة ضغـوط على دول أي دولة 

أخرى.
7- االمـتنـاع عن الـقـيام أو الـتـهـديد
بـالـقيـام بـأي عـدوان واالمـتـناع عن
اســـتــخـــدام الـــقـــوة ضـــد الـــسـالمــة
اإلقـلـيـمــيـة أو االسـتـقالل الـسـيـاسي

ألي دولة.
8- احلل السلمي جلـميع الصراعات

تحدة. يثاق األ ا الدولية وفقًا 
ـــشـــتـــركــة ــصـــالـح ا 9- تـــعـــزيـــز ا

تبادل. والتعاون ا

10- احـتــرام الـعــدالـة وااللــتـزامـات
الــدولــيـة. تــأســست احلــركـة من 29
دولـــة وهـي الـــدول الـــتي حـــضـــرت
مؤتمر باندونغ. امـا االن فان منظمة

حركة عدم االنحياز تضم 118 دولة
وفـــريق رقـــابــة مـــكــون من 18 دولــة
و10 مـنـظمـات.وبـعـد هـذه الـسـنوات
الـطـويـلة (65 عـامـا) وتـفكـك االحتاد

الــســوفـيــاتي ضــعــفت احلــركـة رغم
ظــــهــــور بــــوادر حــــرب بــــاردة بـــ
ـتــــــــحـدة من جـهـة وكل الـواليـات ا
من روسيا تارة والص تارة اخرى.
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باشرة بإطالق أعلنت وزارة العدل ا
ـشـمـولــ بـالـعـفـو سـراح عــدد من ا
اخلــاص مـن األقــســام اإلصـالحــيــة
تنـفيـذاً لتـوجيـهات ومـتابـعة الـوزير
فـاروق أمــ الـشــواني. ونـقـل بـيـان
عن مــديــر عــام دائـرة اإلصـالح عـلي
نـعـمـة جـواد قـوله أمس إن (الـدائـرة
بـــاشــرت بــاالجـــراءات الــقــانـــونــيــة
الالزمة لـغرض اطالق سـراح النزالء
رسـلة شـمولـ بـالعـفو اخلـاص ا ا
اســـــــمــــــاؤهـم مـن قــــــبـل رئـــــــاســــــة
اجلــمـهــوريــة).وأضـاف أن )الــدائـرة
ـا ـوكــلــة الـيــهــا  انــهت االعــمــال ا
ـــودعـــ فـــيـــهـــا يـــخص الـــنـــزالء ا
شـمولـ بالـعفـو اخلاص وسـيتم ا
تـنــفـيـذ قـرارات اطـالق سـراحـهم من
االقــسـام الــسـجــنــيـة). وكــان رئـيس
اجلـمهـوريـة بـرهم صـالح  قـد أصدر
اول امس مرسوماً جمهـورياً بالعفو

اخلــاص عن 72 مـــحـــكــومـــاً نـــظــراً
ــر بـهـا لــلـظـروف الــصـحـيــة الـتي 
الــعـراق ونــتـيـجــة لـتــفـشي جــائـحـة

كورونا. 
وكـــــان رئـــــيس مـــــجـــــلـس الــــوزراء

ـهدي قـد تقدم سـتقـيل عادل عـبد ا ا
قـترح العفو مطلع الشـهر اجلاري 
اخلــاص عن الـســجــنـاء إلـى صـالح
واجهة تخذة  في إطار اإلجراءات ا

تفشي فيروس كورونا. 
ــقـتــرح إلى شــمــول بـعض وأشــار ا
الـــفــئــات بـه بــهــدف حـــمــايــة أرواح
الــســجـــنــاء لــتـــفــادي تـــفــشي وبــاء
كوفيد19 في السـجون. مـطالـباً بأن
يـــــشـــــمـل (من أكـــــمـل نـــــصف مـــــدة
ن بــقي عــلى مـدة مــحـكــومـيــته أو 
محكوميـته أقل من سنة أو احملكوم

دة سنة فأقل.  عليه 
تهـم باجلرائم لكن ذلك ال يشـمل ا
اإلرهــابــيــة أو الــدولــيــة أو قــضــايـا
ـتــعــلـقــة بـأمن الــفـســاد واجلــرائم ا

الدولة اخلارجي والداخلي). 
كـــمــــا طــــالب بــــشــــمـــول (األجــــانب
احملـكــومـ بـسـبب مـخــالـفـة قـانـون

اإلقامة).

زعماء دول عدم االنحياز في لقطة تاريخية 

انويل ماكرون هديإ عادل عبد ا
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الــوقـت.فــلــيس لـــديــنــا دلــيل إرشــادي
بــشــأن كـيــفــيــة الـتــعــامل مع فــيـروس
كــورونــا كـمــا نــفــتـقــر إلى أي قــواعـد
جُـرِبَت واخْتُـبِرَت من قـبل على صـعيد
الــتـعــامل مع وبــاء عـلى هــذا الـنــطـاق
ن الـواسع.وبينـما ال ينبـغي أن نُسْنِد 
ـلـف مـهـمـة هم غــيـر مـعــنـيـ بــهـذا ا
شـورة بشـأن ماهـية إسـداء النـصح وا
الـقرارات الـتي يتعـ اتخاذهـا حياله
فــمن حـسن احلظ أن لـديــنـا مـجـمـوعـة
قـائمة بـالفعل من األدلـة العلـمية التي
تــــفـــيـــد فـي بـــلـــورة قــــرارات من هـــذا
ـزيـد في هذا الـقـبـيل.ولـلـتـعـرف عـلى ا
الــصــدد حتـدثـت إلى عـدد مـن عـلــمـاء
الــنــفـس الــذين ســبق لــهم أن درســوا
مــسـألـة اتـخـاذ قـرارات في ظل ظـروف
غـــيــر مــتــوقـــعــة أو خــطـــرة أحــيــانــا
وتعاونوا مع القائم على ذلك أيضا
مـن رجــال شــرطــة وقــادة عــســكــريـ

وعـناصر في فرق الـتعامل مع احلاالت
الـطارئة بل ومستكشفي مناطق نائية

ومتسلقي جبال.
‚dH « d UMŽ

مـن بـــ من حتـــدثت مــــعـــهم في هـــذا
اإلطـار; لـورانس ألـيـسـون أسـتـاذ علم
الــنـفس الـشـرعـي بـجـامـعــة لـيـفـربـول
الــذي تــعــاون بــشـكـل وثـيـق مع رجـال
الـشـرطـة وغـيـرهم مـن عـنـاصـر الـفرق
ــواقف الـــتي تـــتــولى الـــتـــعــامل مـع ا
الــطــارئـة عــلى مــدار ثالثــة عــقـود.في
الـبداية سألت أليسـون عن النصيحة
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ــواقف الـعـصــيـبـة وسـألــنـاهم كـيف ا
اتـخذوا قراراتـهم في حاالت من قبيل;
مـتابعـة مضي عمـلية عـسكريـة ما على
غـيـر ما يـرام أو وقوع انـهيـار جلـيدي

 . على ارتفاع عالٍ
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وقـــد قــال اجلــانب األكــبـــر مــنــهم إنه
ـواقف يــتـسـنى لـلـمــرء في مـثل هـذه ا
ـا يعـتـقد يـسـمح له بأن وقت أطـول 
يـأخـذ خـطوة إلى الـوراء ويـفـكر مـلـيا
لـثـوانٍ معـدودات لكـيال يـتخـذ قراراته
حتـت وطــــــــــــــأة مـــــــــــــشــــــــــــــاعـــــــــــــره
وانــفــعــاالته".وتــتــذكــر إمــا بــاريـت مـا
يُــعـرف بـ "كـارثـة كـيغ وورث اجلـويـة"
ــمــلــكــة الـــتي وقــعت عــام 1989 فـي ا
ـتحـدة جراء حتـطم طائـرة ركاب إثر ا
اصـطدامهـا بطريق سريع مـرتفع قليال
عـن مـــســتـــوى األرض فـي مـــقـــاطـــعــة
لـيسـترشَر وهـو احلادث الـذي يُضرب
ــــثـل في رأيــــهـــــا عــــلـى عــــواقب بـه ا
الـــتــعــجل أكــثــر مـن الالزم في اتــخــاذ
الـقرارات.فعندما اكـتشف قائد الطائرة
أن أحــد مــحــركــيّــهــا يــعــاني من خــلل
جـسيم حترك بسرعة إليـقاف تشغيله
لــكـنه أوقف بــاخلـطـأ احملــرك الـوحـيـد
الـبـاقي قـيـد الـتـشـغـيل. وتُـعلّـق باريت
على ذلك بالقول: "لقد اتخذ هذا الرجل
قــرارا ســريــعــا لـلــغــايــة ردا عــلى نُـذر
اخلـطر الـتي الحت أمامه رغم أنه كان
لــديه - في واقع األمـر - بـعض الـوقت
الــذي يــكــفـيـه لـتــحــديــد أي احملــركـيْن
يـعـاني من اخللل".ويـرتبط بـذلك األمر
ــفــعــمــة ــواقـف ا نــزوع الـــبــشــر في ا
بـــالــضـــغــوط والـــتــوتـــر إلى تــركـــيــز
انـتـبـاهـهم بشـدة عـلى الـقـرارات التي
تتبادر إلى أذهانهم في التو واللحظة
عـلى نحـو يجـعلهم ال يـلتـفتون إلى أي
مــعـلـومــات جـديـدة مــهـمـة وجــوهـريـة
يـحـصـلـون علـيـهـا في غـمار ذلك وهي
ظــاهــرة يُــطـــلق عــلــيــهــا اسم "الــنــفق
ــــــعــــــرفي" أو "الــــــتــــــغـــــافـل غــــــيـــــر ا
ـقـصـود".ومن بـ األمثـلـة الـصـارخة ا
عـــلـى هـــذا األمـــر مـــا حـــدث لـــرحـــلــة
اخلـطـوط اجلـويـة الـفـرنـسـية رقم 447
الــتي هـوت فـي احملـيط األطــلـسي عـام
2009. فقائد الطائرة انشغل قبيل

وقـــوع احلـــادث بـــإعــادة االتـــزان إلى
طب جوي جـناحـيهـا خالل مرورهـا 
مــا ألــهـــاه عن أن يــلــحظ أنــهــا تــأخــذ
مـسارا صـاعدا بـحدة عـلى نحـو خطر.
وأدى ذلـك إلى تـــوقف احملـــركـــات مـــا
أفـضى إلى أن تهوي الـطائرة. وقد بلغ

اإلنــديــز في بــيــرو. ويــشــيــر ســمــيث
ـــوجع الـــذي حتـــديـــدا إلـى الـــقـــرار ا
اتــخـذه يـيــتس في إحـدى الــلـحـظـات
بـــقـــطـع احلـــبل الـــرابط بـــيـــنه وبـــ
سـيمبسون رفـيقه اجلريح في مغامرة
الـتـسـلق حـتى وهـو يـدرك أن ذلـك قد
يـؤدي إلى هـالك األخيـر عـلى األرجح.
فـقـد خَلُـصَ ييـتس إلى أن جتـنب قرار
مـثل هذا سيـفضي إلى هالكهـما معا.
لــكن حلــسن احلظ أدت تــلك اخلــطـوة
.مـن جــهــة أخــرى إلـى جنــاة االثــنــ
ن يتولون يـتع على صناع القرار 
مـسـؤولـيـات قـياديـة ضـرب الـنـموذج
رؤوسـيهم. وتـشيـر باريت في ـثل  وا
ـشـاعر الـسـلبـية هـذا الـشأن إلى أن ا
قـابلة لالنتشار مثلها مثل الفيروسات

سواء بسواء.
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وتـقـول: "حـتى إذا كان الـقـلق يراودك
فـعـلـيك كـشـخص ذي مـوقـع قـيادي أن
كن أن ـا  وذجـا يُـحتـذى  تُـجـسّـد 
يـكـون عـلـيه الـشـخـص الـذي ال يـشـعر
بــــالــــقــــلق الــــبــــتــــة" مــــهـــمــــا كــــانت
الــــضــــغـــوط.ومـن هــــنـــا فــــعــــلى من
ــســـؤولــيــات يـــضــطـــلــعــون بـــتــلـك ا
ـا الــقـيــاديـة إبـداء اهــتـمــام خـاص 
ـنــضـوون حتت إمــرتـهم يــشـعــر به ا
ــواقـف الــعــصــيــبــة احلــافــلـة خالل ا
بـالــضـغـوط. ويـتـذكـر سـمـيث في هـذا
ـسـتـكـشف إرنـست اإلطـار مــا فـعـله ا
شــاكِـلــتـون خالل مــحـاولــته الــنـجـاة
بـحيـاته مع أفراد فـريقه مـن مصاعب
واجـهت مهـمة استـكشافـية قامـوا بها
لـلقـارة القـطبـية اجلـنوبـية. فـقد الحظ
حـيـنذاك أن روح يـأس واضحـة بدأت
تـتـسـرب من أفـراد بـعـيـنهـم في فـريقه
إلـى اآلخرين ما دفعه إلى اتخاذ قرار
مــفـاده بـأن يــقـيم هـؤالء "الــيـائـسـون"
مــعه في خـيــمـته مــا أدى إلى عـزلـهم
فـعـلـيا عـن باقي الـفـريق وذلك بـهدف
ــعـــنــويــة.في احلـــفــاظ عــلـى الــروح ا
ـا تـخـلّف الـضـغوط الـوقت نـفـسه ر
تـأثيرات سـلبية لـلغايـة على العالقات
الـشـخصـيـة القـائـمة بـ األفـراد وقد
تـقـود البـشر إلـى جتنب االنـخراط في
مـواجهات بينهم وبـ بعضهم بعضا
تـــمــامــا.فــفـي أوقــات األزمــات تــقــود
ضــرورة الـتـقـارب والـتـآزر في بـعض
األحـيـان إلى أن تـبـلـور مـجـمـوعـة مـا
مـن الــنـــاس إجـــمــاعـــا عـــلى قــرارات
بـعــيـنـهـا قـبل اسـتـكـشـاف اخلـيـارات

تاحة لهم بشكل كامل.  األخرى ا

انـشغال الربان باجلـناحيْن حدا جعله
ال يـفهم مـعنى انطالق نـظام اإلنذار في
طـائرتـه بومـضات مـتتـاليـة تشـير إلى

توقف محركاتها.
وتــواجه صـنــاع الـقـرار كــذلك مـشــكـلـة
ـا سبق أخـرى ذات طـبـيعـة مـعـاكسـة 
تـمامـا تـتمـثل في انهـماكـهم في بعض
ــرات عــلى الــتــفــكــيــر والـتــأمل دون ا
اإلقـدام عـلى اتخـاذ أي قرار أو تـصرف
عـــــمــــلي. وســـــبق أن صـــــاغ لــــورانس
ألـيسون مصطلح "النزوع إلى اإلحجام
ـواقف التي عـن اتخاذ قـرار" لوصف ا
ـرء بـ "حواجز نفسية" يـصطدم فيها ا
تـمنعه مـن حسم أمره واتـخاذ قرار ما
تاحة وذلك عـندما تبدو كل اخليارات ا
أمــامه سـيـئـة.ويــقـول في هـذا الـصـدد:
ـشكـلة الـرئيسـية الـتي حتدث عـندما "ا
تــسـوء األمــور تـمــامـا ال تـرتــبط عـادة
ا بـاتخاذ شخص ما قـرارا خاطئا وإ
فـي كـــونـه لم يـــتــــخــــذه من األســـاس"
مـشيرا إلى أن رجال اجلـيش والشرطة
يـجدون أنفسهم في أغلب األحوال إزاء
مــجـمــوعـة مـن اخلـيــارات الـتي تــبـدو
كـلـهـا رهـيـبـة. وفي هـذه احلـالـة "يـكون
من الـطبيعي أال يرغـبوا في اختيار أي
مـنـهـا عـلى اإلطـالق".وقـد يـؤدي تـركـيز
صانعي القرار على مشاعر الندم التي
قـــد تـــســاورهـم حـــال كــان لـــقـــرار مــا
يفكرون في اتخاذه عواقب مروعة إلى
شـل قـــدرتــــهم عـــلـى اتـــخــــاذ قـــرار من
األصل. ومـن ب الـتـصـرفات الـشـائـعة
الـتي تـبدر مـنهم حـال وقوعـهم في هذا
ـــطـــالــــبـــة بـــشـــكل مـــتـــكـــرر ـــأزق ا ا
بـاحلـصول عـلى معـلـومات بـالرغم من
أنـهم يكونون قد وصلوا إلى مرحلة ال
علومات يـفيد فيها اكتـساب مزيد من ا
فـي االخــتــيــار بــشــكل صــائب.ويــقــول
لـــورانس ألــيــســـون إن صــانع الــقــرار
الـــكفء هـــو من يـــســـتـــطـــيع حتـــديــد
الـــتــوقـــيت الــذي يـــصــبح فـــيه إرجــاء
احلــسم أمـرا مــكـلـفــا بـشـكـل أكـبـر من
عــواقب أي قــرار قــد يـتــخــذه ويــضـعه
مـوضع الـتنـفيـذ. ويـشيـر إلى أن هؤالء
األشـخـاص يـبرعـون في اتـخـاذ "أفضل
الـقــرارات الـسـيـئـة" من خالل تـقـبـلـهم
لفكرة أن "أي شيء سيفعلونه (في مثل

." واقف) سيكون خطأً هذه ا
ا ورد في ويـسـتـشـهد نـاثـان سـمـيث 
س الـفـراغ" وهـو عـمل يـنـتـمي فـيــلم "
لـفئة الدرامـا الوثائقيـة ويتناول إقدام
ــتـــســلــقــيْن ســيـــمــون يــيــتس وجــو ا
ســيـمـبــسـون عـلـى تـسـلق أحــد جـبـال

ن أجــبـرهم ــكن أن يــســديــهــا  الــتي 
الـوبـاء عـلى الـوقـوف في الصف األول
عــلى جــبــهـة اتــخــاذ الـقــرار فــرد عـليّ
بـالـقول: "سـأقول لـهم في الـبدايـة إنهم
غـالـبـا ما سـيَـخْبُـرُون الـشـعور بـالـيأس
والــضــيـاع بــعض الــشيء ويـشــعـرون
بـأنـهم ال يـعـرفـون من أي نـقـطـة يـتـع

عـلـيــهم الـبـدء" في الـتـفـكـيـر والـتـحـرك.
ـواقف اجلــديـدة ذات الـطــبـيـعـة فــفي ا
ـتطـرفة قـد يشـعر صـانعو الـشائـكة وا
الـقرار باالنزعاج والغضب إلحساسهم
ـــــطـــــلـــــوب مـــــنـــــهم فـــــعل بـــــأنـه من ا
ــسـتــحـيل.ولــذا يـقــول ألـيــسـون: "من ا
ــهـم لــلــغــايــة أن يــدرك هــؤالء أنه من ا
ـشـاعـر. الــطـبـيـعي أن تــنـتـابـهـم هـذه ا
فـمـجـرد اإلقـرار بـذلك قـد يـجـعـلـهم أقل
ثل ا  إحـساسا بالضـغط والتوتر".ر
تـوقـيت اتـخـاذ الـقـرار الـتـحـدي األكـبر
الـذي يواجه صنـاعه. فهل يتـريثون في
ذلك مُـخـاطـرين بـأن تسـبـقـهم األحداث
أم يـتعـجلـون فيه مُـجازفـ بالـتصرف
بـتـهـور?تـقـول إِمـا بـاريت األسـتاذة في
تخصصة في علم جـامعة مانشستر وا
ـعـقدة إن واقف ا نـفس الـتـعامل مـع ا
واقف الـناس غالـبا ما يتـصرفون في ا
العصيبة "وكأنهم يرزحون حتت ضغط
الــوقت حــتى عــنـدمــا يـكــون ذلك غــيـر
صـحيح".ويـتفق زميـلهـا الدكتـور ناثان
سـمـيث مع هـذه الـرؤية قـائال: "أجـريـنا
مـقابالت مع أشـخاص مخضـرم على
صــعــيـد الــتــعـامل مـع مـخــتــلف أنـواع

jHM « W “√ s  nOH ²K   UŠd²I

 œUB² ù« vKŽ  U¼dŁ√Ë

وصل  ا

»u dF « rýU¼

V «dð ÂU —_UÐ∫WHO×

t H½ Õb1 
اجلـــهــود الــتي  الــقـــيــام بــهــا ألجل
مــكــافــحــة فــيــروس كـورونــا وأوضح
الـصـحـفـيـون أن هـذه الكـلـمـات مـبـنـية
ـغـالـطة.وفي ـبـالغـة أو ا أيـضـا عـلى ا
هــــذه الــــكـــلــــمــــات أنـــحـى الـــرئــــيس
األمــيــركي بــالــلــوم عــلى اآلخــرين في
 110مرات أثناء انتقاد األداء على

مـــســــتـــوى الـــواليــــات أو احلـــكـــومـــة
الفيدرالية.

×h∫ عمال اجانب في احدى دول اخلليج يخضعون للفحص ضد كورونا

النجف
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مواد قاتلة وبداية لنهاية العـقول وانحرافها دوافع ومآرب وغايات لتحطيم
من هم الـلـبنـة االسـاس والـبـذرة الـتي ستـنـمـو وتـكـون ثمـرة شـعب يـنـتـظر
ادوراهم في رفد مؤسسات الدولة بكل فروعها واختصاصاتها هم فلذات
االكبـاد هم من نسـعى من اجلـهم متـحمـل كل صـعاب احلـياة ومـشاقـها

ستقبل  نعم انهم شباب ا
سـتقـبل فـأنه يهـدد مسـتـقبل بـلد ان اي خطـر يهـدد ويـستـهدف  شـبـاب ا

بأكمله النهم هم من سيقود دفه حكم البلد في قادم االيام
في غـاية االهـمـيـة ان نقف مـوقـفـاً حـازماً حلـمـايـة شبـابـنـا من ظـاهرة هي

االخطر التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم 
تعاطـي احلبوب اخملـدرة ولفـئات شـبابيـة لم تتـجاوز سن الـرشد الـقانوني
ـواد طـريق لـقـيـام ومـنـهـا فـئـات كـبـيـرة مـتـاجـرة بــهـا ان الـتـعـاطي لـهـذه ا
الشـخص بـسلـوك ارذل اجلرائـم بحق اجملـتـمع وعائـلـته الن هذه احلـبوب
حاويـة عـلى مواد تـعـمل عـلى انهـيـار العـقل واتـخـاذ سلـوك عـدواني جتاه
اجملتـمع وترك اثـر نفـسي خطـير لـيصـبح شخـصيـة مسـتهـلكه مـتبـلده في
اجملـتـمع عـاجـز غـيـر قـادر علـى الـتـعامـل مع امـور الـعـائـلة واجملـتـمع وان
اخلطورة تـكمن في مـرحلـة التـعاطي االولى ومـنهـا التـحول الى (االدمان)
وهنا مركز اخلطورة وبدايـة للمجهول النه مستـعد لعمل اي شيئ لتعاطي
ـوت حيث بـلغ سـعر الـغرام احلبـوب اخملدرة ويـصـبح حتت رحمه جتـار ا
ـــواد مــنــهــا الـــصــفــر واحــد الــواحــد (50) الف ديــنـــار وان الــتــعــاطي 

واد اخملدرة االكثر تعاطيا لفئة الشباب العمرية  والكرستال و هذه ا
محاولة جلرفهم لطريق الضاللة بدال من طريق الهداية 

تـابعة فـلول ومروجي وجتار هنا يجب ان نـبدأ بخـطوات لقـتل هذه اآلفة 
كافحة اخملدرات وايالء االهمية القصوى  ودعم اجلهد االمني اخملتص 
هـذه الـظـاهــرة  واطالق حـمالت اعالمـيــة مـنـظـمــة بـوسـائل االعالم سـواء
رئـيـة لتـكون حـملـة فاعـلـة للـمدى الـبعـيد والنـنسى سـموعـة وا قـروءة وا ا
الـواجب االهـم الـذي يـقـع عـلى عــاتق االسـرة فـي مـتــابـعــة ابـنــائـهـا ودور
ـسـتـقبل ـدني وكل اجلـهـات الـسـاندة حلـمـايـة ثمـرة ا منـظـمـات اجملـتمع ا
دارس وادخـال مادة تـثـقـيـفـيـة ضـمن مـنـهـاج درس مـادة االخالقـية فـي ا
توسطـة والثانوية اما اجلامـعات فيجب ان تقيم ندوات دورية االبتدائية وا
راحـل االولى للتحذير من اخملـاطر الصحيـة والنفسيـة واجملتمعية لطلبة ا

من هذه الظاهرة.
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ـز كــشــفت صــحــيــفــة "نــيــويــورك تــا
االمـــريــكــيـــة  أن الــرئــيـس األمــيــركي
رات دونالد ترامب مدح نفسه آالف ا
خـالل اآلونـة األخــيــرة أثـنــاء اإلشـادة
بـــالــعـــمل الــذي قـــامت به إدارته ألجل
سـتجد تـطويق انتـشار وباء كـورونا ا
(كـوفيد 19).  وقـام ثالثة صحـفي من
ــز" بـدراسـة أكــثـر من "نــيـويــورك تـا
260 ألف كلمة صادرة عن الرئيس

ـــؤتــمــرات الــصــحـــفــيــة الــتي خالل ا
يـعــقـدهـا بـشـكل يـومي فـوجـدوا أنـهـا
"غارقة" في مدح الذات والثناء عليها.
ـصـدر فـإن تـرامب يـحاول وبـحـسب ا
ثـابة الـرئيس الذي أن يـصور نـفسه 
قـام بــكل شيء إيـجـابي لـكـنه حـريص
عـلى االنـتقـاص من اإلدارات الـسابـقة
مـــتــهـــمــا إيـــاهــا بـــتــرك وضـع كــارثي
ونــقـائـص خـطــيـرة.وكــشف الــتـحــلـيل
الـــذي شــمل 260 ألـف كــلـــمــة أن 600
مـنهـا كان عبـارة عن تهـنئة نـفسه على
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ابــو ظــبي – (أ ف ب) بــعــدمــا أُصــيب
زمـالؤه الـــتـــســـعـــة فـي مـــقـــر ســـكـــنه
سـتجد وُضع نور بـفيروس كـورونا ا
الــدين عــلى مــ حــافــلــة تـوجــهّت به
نــحــو مــجــمّع لــلــحــجــر الــصــحي في
اإلمـــارات لـــيـــنـــضم إلى الـــعـــديـــد من
ــغــتـربــ في دول اخلــلـيج الــعــمـال ا

الذين يواجهون مستقبال غامضا.
ويـعـتـمـد اخللـيج الـغـني بـالـنـفط على
ماليـ األجـانب ومـعـظمـهم من الـهـند
وبـــاكــســتـــان ونــيـــبــال وســريـالنــكــا
ويــعــيش الــكــثــيــر مــنــهم فـي مــقـرّات
ومـــخــيّـــمــات بـــعــيـــدة عن نــاطـــحــات
ــراكـز الــتــجــاريــة الـتي الــســحــاب وا

نطقة. تشتهر بها ا
لـكن االنـتشـار السـريع لـلفـيروس إلى
ــتـأثّـرة جــانب تـراجـع االقـتــصـادات ا
بـانهيار أسـعار النفط تـرك العديد من
الـعـمـال وبـيـنهـم مرضى مـن دون عمل
أو راتـب ليـرسـلـوه إلى عـائـالتهـم كـما

يفعلون عادة في نهاية كل شهر.
وقــال نــور الــدين وهــو مــحــرّر عــقـود
يـتـحـدّر من واليـة كـيراال الـهـنـديـة كان
ـستـشفى قـبل أن يتـم نقلـه عبر دخل ا
الـصــحـراء إلى مـقـر احلـجـر "ال يـوجـد
شيء فـي غــرفـتـي بـاســتــثــنــاء ســريـر
صــغـيـر. عـليّ أن أتــشـارك احلـمـام مع

عشرين إلى ثالث شخصا".
X½d²½« WJ³ý

وأضـاف "ال أعـرف ما إذا كـان يجب أن
أشـعر بـالسـعادة أو بـاحلزن. ال تـوجد
شــبـكــة انـتـرنـت (واي فـاي) وال حـتى
تـلفزيون. لكن الـوضع في غرفتي (مقر

سكنه) كان أسوأ حتى".
عـلى الـرغم من حـظر الـتـجول الـصارم
ــعــمــول به مــنــذ أســابــيـع فـإن دول ا
اخلـــلــيـج الــتـي تــضم أكـــبـــر عــدد من
الـــعــمــال األجــانب وهـي الــســعــوديــة

ـتـحـدة والـكويت واإلمـارات الـعـربـيـة ا
وقـطـر ال تزال تـبلغ عن أعـداد متـزايدة

من حاالت اإلصابة بالفيروس.
ـثّـلـون وتــقـول الـريـاض إن األجــانب 

ئة من اإلصابات 70 إلى 80 با
ـسـجّلـة فيـها وعـددها  14ألـفا و390. ا
وفـي مـــحـــاولـــة لـــلــــحـــد من مـــعـــدّالت
اإلصـــابـــة  نـــقل الـــعـــمــال فـي مــدن
اخلـلــيج إلى مـسـاكن مـؤقـتـة في حـ
أقـامت السلطات مراكز فحص جماعية
بـينما حتلّق الطائرات بدون طيار فوق
ــنـاطق الـتي تـكـتظ بــالـعـمـال حلـثّـهم ا

وبعدة لغات على عدم التجمّع.
اإلمـــارات هي أكـــثــر مـن طــالـب عــلـــنــا
حــكـومــات الــدول الـتي يــتـحــدّر مـنــهـا
ـسـاعـدة عـلى إعـادتـهم إلى الـعــمّـال بـا
بـلدانهم بعـدما أصبح الكـثير منهم من
دون عـمل وأجـر وسـط توقّـف شبـه تام
في احلـركـة التـجـارية بـسـبب إجراءات

احلد من انتشار الفيروس.
وقـال مـسؤولـون إنه بـحلـول تاريخ 20
نـــيــســان/ابــريـل أُعــيــد نــحــو 22900
مــواطن أجــنــبي عــلى مـ 127 رحــلــة

جوية من مطارات مغلقة.
لكن الهند التي يعيش نحو  3,2مالي
مـن مـواطـنــيـهــا في اإلمــارات وحـدهـا
ـواطــنـ اعــتــبـرت أن إعــادة ماليــ ا
وحــجــرهم ســيــكــون كــابــوســا أمــنــيـا

ولوجستيا.
وقال وزير اخلارجية في بنغالدش أبو
نـعم إن بالده وافقت وإن الـكالم عبـد ا
عــلى مــضض عـلـى اسـتــعـادة آالف من
مـواطنيـها لتجـنّب إجراءات عقـابية قد
تــتّـــخــذهــا دول اخلــلــيـج بــحــقّــهــا في

ستقبل. ا
وأوضـح وكــالـــة فـــرانس بـــرس "إذا لم
نـعـدهم إلى مـنـازلـهم (...) فـلن يـقـوموا
(دول اخلــــلــــيج) بــــتــــوفــــيـــر وظــــائف

جرد حتسن الوضع". واطنينا 
واضــــاف أن آالف الــــعــــمّــــال الــــذي ال
ــلــكــون أوراق عـمـل سـاريــة ومــئـات
الـسجـناء سيـعودون عـلى مراحل على
مـ طـائرات وبـيـنهـا رحلـة أقـلعت من

اضي. السعودية االسبوع ا
واصـلة عمـليات وسـمحت بـاكستـان 
الـتـرحـيل لـكـنّهـا حـذّرت من صـعـوبات
بــسـبب افـتـقـار مــطـاراتـهـا إلى مـرافق

االختبار واحلجر الصحي.
ودفـع ذلك دبـلومـاسـيـيـهـا في دبي إلى
مـنـاشـدة الـبـاكـسـتـانـيـ عـدم الـذهاب
إلى الـقنصلية بعـدما جتمّع عدد كبير
من الــراغــبـ بــالـعــودة إلى وطـنــنـهم
ـقـاعـد عـلى مـ الرحالت لـلـمـطـالـبة 

اجلوية احملدودة العدد.
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اضي قال وزير اخلارجية واالسـبوع ا
الــبـاكــسـتــاني شــاه مـحــمـود قــريـشي
"نـــحن قـــلــقـــون بــشـــأن إخــوانـــنــا في
اخلـلـيج. مـنع الـتـنـقّل وتـوقّف األعـمال
فـي اخلــــلـــــيج جـــــعل الـــــكــــثـــــيــــر من
الـبـاكـسـتانـيـ في اخلـارج بال مـصدر

رزق".
ويـــؤكّــد مــتــحـــدث بــاسم اإلمــارات إن
الـدولــة الـثـريـة تـدين لــلـقـوى الـعـامـلـة
ـغتربة باالمتنـان الكبير مشدّدا على ا
انــهـا تــقـدّم الــرعـايــة الـطــبـيــة وتـوفّـر
الــطــعــام والــســكن وتــســهّل وضع من
لـديهـم تأشـيرات مـنتـهيـة الصالحـية 
تـوف جراء كـما أنـها ترعى عـائالت ا

الفيروس.
واعـتمدت اقتصـادية دبي خطة إلعادة
ــراكـــز الـــتــجـــاريــة فـــتح األســـواق وا
واألعــمـال في دبي لـتـتـضـمن عـدداً من
الــقـطــاعــات االقـتــصـاديــة في اإلمـارة
وفـق عــدد من الــتــدابــيــر اإلحــتــرازيــة
وســاعـات الـعـمل احملـددة واإلجـراءات

اإلصــابـــات احملــتــمــلـــة عــلى بــوابــات
ــتـسـوقــ بـضـرورة ــراكـز وإلـزام ا ا
ارتـــداء كــمــامــات الـــوجه والــقــفــازات
ـوالت وتــخـصـيص غـرف لــلـعـزل في ا
لــعــزل احلــاالت احملــتــمــلــة وتــنــظــيم
حـمالت توعية للموظف حول الوقاية
واحلـــمـــايــة مـن اإلصـــابــة بـــفـــيــروس
ــســتــجــد (كــوفــيــد  (19مع كــورونـــا ا
ضـرورة الـتعـقيـم واالهتـمام بـالـنظـافة

. تسوق رض ب ا نع انتشار ا
وتــشـتــرط خـطــة إعـادة فــتح األسـواق
ـراكـز الـتـجـاريـة واألعمـال في دبي وا
اإللــتــزام بــالــتــعــلــيــمــات والــتــدابــيــر
االحـتـرازيـة الـتي يـجب عـلى كل قـطاع
اتـبـاعهـا. فيـما لم حتـدد موعـداً إلعادة
رهـون بالتـنسيق مع فـتح األسواق وا
ـــتـــوقع جـــهــــات عـــدة في دبي ومـن ا
إعالن مـوعـد الـترتـيب الـزمـني للـخـطة

خالل أيام.

ـدة  10سـاعـات يـومـيـاً عـلـى أال تـزيد
نـشأة سـتهـلكـ داخل ا مـدة تواجـد ا
عن  3 سـاعات مع تطبـيق مجموعة من
اإلجــراءات االحـتـرازيـة الــتي تـتـضـمن
التباعد االجتماعي والتعقيم وغيرها.
وكـشفت عن أنه جرى اسـتثناء عدد من
ـرحــلـة األولى خلـطـة ــنـشـآت خالل ا ا
إعـادة الفتح وتتضـمن أنشطة النوادي
البس الـــريــاضــيــة واجلـــيم وغــرف ا
وغــرف الــصالة والــســيــنــمــا ومــراكــز
الــتــرفــيه الــعـائــلي ومــنــاطق األلــعـاب
والت التجارية حيث لن لـألطفال في ا

رحلة األولى. تعيد نشاطها خالل ا
وأكــــــدت عـــــــلى ضـــــــرورة االلــــــتــــــزام
بـــاإلجـــراءات االحــتـــرازيـــة لــلـــمـــراكــز
الـتـجـاريـة والـتي من بـيـنـهـا الـتـعـقـيم
ــدة  24ســاعـــة وتــتــضــمـن تــطــهــيــر
ـراكـز فضال نـاطق بـا وتـعـقـيم كـافـة ا
عـن وضع كاميرات حراريـة للكشف عن
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الــتي تــضـمن اســتــمـرار األعــمـال وفق
ـعـايـيـر الـصـحـيـة الـتي تـشـمل أعـلـى ا
ـستمر الـتباعـد االجتمـاعي والتعـقيم ا

للمنشآت التجارية.
وأظـهرت وثـيقـة صادرة عن اقـتصـادية
ـقرر تـطـبيـقـها خالل دبي  أن اخلـطـة ا
أيـــام تــشـــمل فــتح مـــراكــز الـــتــســوق
واصالت ـوالت ووسـائل النـقل وا وا
ـــقــرات اإلداريــة ومـــراكــز األعـــمــال وا
لــلـشــركـات واخلــدمـات االجــتـمــاعـيـة

والقطاع الثقافي واالجتماعي.
وكــشـفت اخلـطـة أنه لن يــسـمح لـكـبـار
ـتـسـوق والـذيـن تـتـجاوز الـسن مـن ا
أعـــمــارهم 60 عـــامــا واألطـــفــال الــذين
تـتـراوح أعـمـارهم ب 3 أعـوام إلى 12
ـراكـز الـتـجـاريـة خالل عـامــا بـدخـول ا

رحلة األولى ا
وأوضـــحت الـــوثــيـــقــة أنـه ســيـــســمح
ـراكز التـجارية بـالعمل لـلمـنشآت في ا
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فالـنوم لكـنها اآلن ال تـعمل وراتـبها
ـا يـعـني أن احلـياة مـازال ساريـا 
لــيــست بـنــفس الــبُــنـيــة الــتي كـانت

عليها من قبل.
ويقـول الـبروفـيسـور كـيفن مـورغان
أســتـــاذ الــطب الــنــفــسي بــجــامــعــة
لوبـورو والـذي يجـري دراسـات على
الـنـوم منـذ سـنـوات إن الـروتـ هو
الـعـامل األكـثـر أهـمـيـة في احلـصول
عــلى نــوم جــيــد ومع اإلغـالق الـذي
"مـــزق" ذلك الــروتـــ فــإنه مـن غــيــر
ستغرب أن الناس يجدون صعوبة ا

في النوم.
ويوضح قائال: "إن الروت هو الذي
يــحــرس الــنــوم اجلــيـد. إنـه يـحــمي

نومنا".
ويــوصي كــيــفن قــائال إنه حــتـى لـو
تغـيرت حـيـاتك مؤخـرا فحـافظ على
ط الــنــوم الــقــد اخلــاص بك إذا

كنت تريد نوما جيدا.
وأضــــــاف قـــــائـال: "احــــــرص عــــــلى
عـتـاد لذلك االسـتيـقـاظ في الوقـت ا
والـــذهـــاب إلى الـــفــراش فـي الــوقت
ـعتـاد لـذلك ولكن قـد يـكون الـقـيام ا

ÊU e « ≠ ÊbM

مــــنـــذ اإلغالق الـــنـــاجـم عن تـــفـــشي
فــــــيـــــروس كــــــورونــــــا بــــــات وسم
(هاشتـاغ) ال استطـيع النوم) شـائعا
عـلـى االنـتـرنـت مع حـكــايـات أنـاس
يـكـافـحـون لـلـحصـول عـلى قـسط من

النوم.
ومن ب هؤالء الناس الذين يعانون
من مــــشــــكـالت صــــعــــوبــــة الــــنــــوم
ـــشــاركـــ في هــذا الـــوسم لــورا وا

كوبيل.
وتــقـول لــورا الــشـابــة الــبـالــغـة من
الـعـمـر  26عـامـا قــبل اإلغالق كـنت
أنام كقطعة خشب. ولكن اآلن يحدث

العكس".
إذا كــان ذلك يــنـطــبق عــلــيك فــإلـيك

سبل عكس ذلك التوجه.
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تقـول لـورا إنهـا لم تـعد تـعيش وفق
عتاد. ط حياتها اليومي ا

وتوضح : أنـها اعتـادت أن تسـتيقظ
مـبــكـرا فـتـذهب إلـى صـالـة األلـعـاب
الـرياضـيـة ثم تـذهب إلى الـعمل ثم
تــعـود لـصــالـة األلــعـاب الـريــاضـيـة

ويــقــتـرح كــيــفن الـقــيــام بـتــمــاريـنك
اليومية في الهـواء الطلق أو التأكد
من أنك تـستـفـيد من فـرصـة اخلروج
ـنـزل يــومـيـا الـتي ـرة واحــدة من ا

يسمح لك بها أثناء اإلغالق.
ويـــقـــول كـــيـــفن: "وحـــتى لـــو كـــانت
األجواء مشـمسـة ال تأخذ الـنظارات
الـشـمــسـيـة واسـتــقـبل الـشـمس في
عينيك فهـذا سيزيد من جودة نومك
ومزاجك".ولتحس النتائج أكثر من
ــــنـــــزل في نــــفس ذلـك? أخــــرج من ا
الــوقت كل يــوم حــتى يــصــبـح هـذا

اخلروج جزءا من روتينك اليومي.
 -3ال تأخذ التوتر معك إلى الفراش
من الطبـيعي أن يكـون لديك مخاوف
وتـوتـر في مــثل هـذا الـوقت وتـقـول
لـورا إن مـسـتـويـات الـتـوتـر والـقـلق

لديها قد ارتفعت منذ اإلغالق.
وتـضـيف قـائــلـة: "هـنـاك الـكـثـيـر من
عــدم الــيــقــ لم نــكن في مــثـل هـذا
الـوضـع من قـبل هـل سـيــعـود األمـر
إلى طبـيـعته? أم أن هـذا هـو الوضع
الطبيعي اجلـديد? إنه اجملهول الذي

يسبب لي التوتر والقلق".

بالـعكس مـغريـا".وفيـما يـتعلـق بتلك
الـقــيـلـولـة اإلضـافـيــة الـتي يـأخـذهـا
البعض منـا اآلن? لدينا أخـبار سيئة
"يــجب أن حتــتــفظ بــنــعــاسك لــوقت
الــنـوم تـعــامل مع الــنـعــاس كـمـورد
ثم فـال تضيـعه في قيـلولة نـهارية

قصيرة".
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كننـا اخلروج بقدر مـا كنا نفعل ال 
فـي الــســـابق وهي أخـــبــار ســـيــئــة
لـنومـنـا ألن الـقلـيل من ضـوء الـنـهار
يُـمـكن أن يقـطع شـوطـا طـويال فـيـما

يتعلق بالنوم.
عيوننا بحاجة إلى التعرض للضوء
في الهواء الـطلق بسـبب هرمون في
ــيـالتــونــ وهـو اجلــسم يــســمى ا
ط الـنـوم واالستـيـقاظ الـذي ينـظم 

لدينا.
ويقول كيفن: "إنها الطريقة الوحيدة
ـعرفـة ما إذا ـتـلكـها اجلـسم  التي 

كانت األجواء مضيئة أم داكنة".
نزل فهـذا يعني عدم إذا بقينـا في ا
نـاسب الـتـعـرض لـلـضـوء بـالـقـدر ا
. يالتون ا يقلل من مستويات ا
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يـعـكف الـبـشـر حـالـيـا في شـتى أنـحاء
الـعـالم علـى اتخـاذ قرارات تـفـصل ب
ــعــركــة ــوت في خـــضم ا احلـــيــاة وا
ستجد. الـدائرة ضد فيروس كـورونا ا
ــــرضى عــــلى فــــبــــيـــنــــمــــا يـــتــــدفق ا
ـســتـشـفـيـات; يـحـدد األطـبـاء وأفـراد ا
فــرق الــتـمــريض من ســيـحــظى مــنـهم
بـالعالج أوال واألسـلوب الـذي سيُـتبع
ــســؤولـون في هــذا الــشــأن.ويــتـخــذ ا
ـوارد التي قـرارات تـتـعـلق بـطـبـيـعـة ا
سـيلجـؤون إليهـا في وقت تتدافع فيه
كل مـكـونـات القـطـاع الـطبي لـلـتـعامل
تزايد عليها.يتوازى مع حجم الطلب ا
كل ذلـك مع مـواصـلـة الـعـلـمـاء اتـخـاذ
قـرارات تتعلق بـالنصائح الـتي ينبغي
عـليهم إسداؤها للحكومات ويحددون
ـسـارات البـحـثـيـة الـتي من خـاللـهـا ا
يــتـعـ عــلـيــهم مـتـابــعـتــهـا في إطـار
جـــهــودهم إليـــجــاد عـالج لــلـــفــيــروس
ـمـيت.أمـا الـسـاسـة فـيـتـولـون اتـخاذ ا
ـرتـبــطـة بـتـحــديـد الـقـيـود الــقـرارات ا
الـتـي يـجب فـرضـهـا عـلى مـواطـنـيـهم
ـكـن أن تـتــعـامل ــتــعـلــقـة بــكــيف  وا
حـكـومـاتـهم مع الـتَـبِعـات االقـتـصـادية
لـألزمــة احلـــالــيـــة.وفي ضـــوء أن هــذا
الـــفــيــروس جـــديــد من نـــوعه وســريع
ــرء اتــخـاذ االنــتــشــار يــتـعــ عــلى ا
قـرارات هي األخطر من نوعها في ظل
ظــروف تـكـتــنـفـهــا شـكـوك هــائـلـة وال
يــتــوافــر لــديه فــيــهــا سـوى قــلــيل من

عنـدما يـبـدأ قلـمي بالـكتـابـة عنـها يـعجـز عن وصـفهـا جمـيـلة بـكل ما بـها
ـعانيـها حتـمل األمان عـند الـنظـر الى عيـنيـها الـنرجـسيـة دافئة بريـئة  

بحنانها الذي غمر حياتي.  
عـرفة نـوع اجلنـ الـذي يسـكنُ احشـائي حيـنهـا اخبـرتني عنـدما ذهـبتُ 
الطـبـيـبـة بأنـهـا بـنت وفي هـذه الـلحـظـة لم يـعـد شيء يـسعـني من الـبـهـجة
والسرور التي ظهرت علـى مالمحي وكأنني حققتُ حـلم كنت انتظره منذ
سـنــ كـان عــالق في مُـخــيـلــتي وقــلـبي اطــلـبه من الــله في كل يــوم وقـبل

دخولي الى عش الزوجية ان يرزقني اول اطفالي بنت.
واحلمد لـله على هذه الـنعمة الـعظيـمة كنت أشـعر بالـكثيـر من االستغراب
عنـدما اشـاهـد بعض الـنـاس يشـعرون بـالـضجـر والـكآبـة عنـدمـا تخـبرهم
ـولـود بـنت فـأحتدث بـداخـلي مـا فـرقهـا الـبـنت عن الـصبي الطـبـيـبـة بأن ا
ال والبنون جميعهم نـعمة أنعمـها الله علينـا وذكرهم في كتابه الـكر ((ا
نـا وبعد ايام زينة احلـياة الدنـيا)) ما أجـملهم من كـائنات بـريئة تـدخل عا
بـدأت حـركـاتــهـا تـغـمــرني وتـشـعـرنـي بـقـربـهــا وكـأنـهـا تـعــيش مـعي بـكل

تفاصيل يومي بفرحي وحزني.
وعندمـا اقتربت ايام والدتـها شعـرت بالفـرح الشديـد ولكن عنـدما عسرت
والدتي ذهبت حينها بعد يـوم من والدة موالي صاحب العصر والزمان
عجل الله تعـالى فرجه الشـريف الى مقامه وطـلبتُ منه ان يـذكرني بدعائه
ـر اال يوم واحد وقـد استـبشر بـوالدتها ويشفع لي ويـسهل والدتي ولم 
مـا اجـمـلـه من شـعـور ان يـتــحـقق حـلم كـنـت تـنـتـظـره وان يــذكـرك حـبـيب
والي وابي شتاقـ بدعائه واسميـتها نرجس حلـنيني وحبي وتـعلقي  ا

منقذ البشرية.
ي في يـوم مبارك 18شعبـان وكأنني انـتقـلت الى عالم اخر جاءت الى عا
ــاً يــحـتــوي الـســعــادة واحلب رغم مــسـؤولــيـتـه اال انـني اجــد األمـان عـا
والطمأنينـة عندما اضع رأسي على وسادتي بـجانب اميرتي الذي اصبح
وجودهـا يشعـرني بكـل شيء جمـيل لم توفي بـحقه اي عـبارة وهـو شعور
األم ما اجملها عندمـا بدأت بالنطق وصوتها يـزقزق حياتي كصوت طيور
احلب صـبـاحـاً ومـا احالهه عـنـدمـا بـدأت تـزحف وتـكـسـر حـاجـاتي الـتي
كـنت لم اسـمح الحـد بـلـمـسـهـا وارد علـيـهـا بـكل شيء فـداء لـكي واصـبح
كان وجودها يـزيدنـا انا ووالـدها حب وجـهاد واصـرار لكي نـصل  الى ا

. ناسب الذي يؤمن لها مستقبالً زاهراً ا
وها هي فراشتي ومددلتي قد اكمـلت عامها االول وبدأت حتب مشاركتي
في كل شيء وتقـتـرب مني وتـفتـقـدني عنـدمـا اغيب وحتـزن اذا لم جتدني
تـعـلـقـنـا بـبـعـضـنـا كـالـروح واجلـسـد اسـأل الـله ان يـجـعـلـهـا من الـبـنـات

ها لنا شيئاًً جميالً ال ينتهي. الصاحلات وان يد
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ـئة مـن ايرادات الـنفط ا ان ايـرادات الدولـة الـعراقـية تـعـتمـد على90 با
ـنــافـذ احلـدوديـة ـا فـيــهـا ايـرادات ا ـئــة مـتـحـصـالت ضـريـبـيــة  و10 بـا
واحلـال كـمـا هـو مــعـلـوم ان ايـرادات الـعـراق من الــنـفط اقل من الـسـوق
ـيــة وفق مـزيج بـرنت ب$2 وكـلـفـة انـتـاج الــبـرمـيل تـتـراوح بـ 6-7 الـعـا
ـئـة من ايـرادات الـنـفط الـداخـلـة   في دوالراً  مـضـاف اليـه اقـتـطاع 5 بـا
قترحـات التالية نقـول ا صندوق تنمـية العراق كـتعويضـات حرب اخلليج 

كن تخفيف من وطاة االزمة منه:
1- مطالبـة العراق الـدول الدائنة تـاجيل اقسـاط وفوائد الديـون اخلارجية

وازنة. ئة من ا والبالغة 10با
ا كانت االوضاع االقتصادية  والسياسية غير مستقرة فان اللجوء 2- و
فــان الــلـجــوء الى االدخـار الى الــقـروض الــعـامــة تــكـاد تــكـون  مــعــدومـة
تـقـاعدين وظـفـ وا ـئـة من رواتب ا االجبـاري عـلى ان اليـزيد عن 10 با
والذي يـتـراوح عددهم 7-6 مالي مـوظف سـتـوفر خلـزيـنة الـدولـة موارد

التقل عن 5 ترليون دينار للسنة.
ـصـارف  الـعـراقـيـة جـمـيـعهـا من ـاليـة الى احـتـيـاطي ا 3- جلـوء وزارة ا
علـما ان خـفض االحتـياطي الـنقـدي يعد خالل سنـدات او حواالت خزانـة

امرا صحيا في حاالت الركود االقتصادي الي يشهده العراق والعالم.
نافع واخملصصـات والرواتب من درجة مدير عام فما فوق 4- تخفيض ا
 فـمـخـصـصـات ورواتب الـرئـاسـات الـثالث لـوحـدهـا يـقـارب 368 مـلـيار

دينار سنويا.
5- وفي حال اضطـرت فيه احلكـومة بـعد ان تسـتنفـد كل ما من شانه ان
ـالـية فيـكـون الـلـجـوء الى االصدار الـنـقـدي اجلـديد يزيـد من وارداتـهـا ا
ولكن وفق سياسات نقدية وكميات التـؤثر بشكل كبير على اسعار صرف
كـما حـصل في الثـلث االخيـر من عام 1990 الديـنار اال تـاثيرا هـامشـيا 
ركزي عـملة جديدة ولكن لم ينـتبه اليها اجلمهور ولم حيث اصدر البنك ا
تكن لها اثار سلبية على اسعار الصرف في االربعة اشهر  لذات العام
واالقتصار ـليون   زدوجة والـذي يبلغ عددهم قرابة ا 6- الغاء الرواتب ا
عـلى مـرتب واحـد .والـرقـم مـلـيـون مـسـتـمــد من االعالم ولـسـان الـسـاسـة

. العراقي
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{ هنـا حـوار مع وزير الـصحـة الدكـتور
جـعـفر صـادق عالوي فـتح فـيه قـلـبه الى
مـبتـدءاً بـاخلطـوات االولى التي (الـزمان)
حط فيها قدمه على سلم الوزارة ببغداد:

{ { امثلة?
- يـــأتي احـــدهم امـــام الـــوكالء دون
خــــوف يــــطـــلـب اجنـــاز عــــقـــد واذا
رفـضـت يـخــرج وهـو يــسب. لالسف
واحـــد مـــســـؤول يـــأتـــيـــني من اجل
تـوقيع عـقـد ورفـضت واذا به يـخرج
فـي قــــنــــاة (......) يــــسـب ويــــشــــتم.
ويــتـهــمــني بـأنـي ال اعـرف تــمـشــيـة
عـمـلي. صـدقـني هـذه االخالقـيات لم
تـكن موجـودة عـنـدما تـركت الـعراق.
ويـوم  تـكـلـيف االخ مـحمـد عالوي
بــرئـاسـة احلــكـومــة قـلت له اعــفـني
وبـصـراحـة انـا ضـد وجـود اكثـر من
شـــخص من الــــعـــائـــلــــة ذاتـــهـــا في
مـنـاصب حـكـومـيـة واقـترحـت علـيه
ـنــصب وقـلت له (هـنـاك مـغـادرتي ا
كـثـيـرون مـثلـي وأحسـن منـي ففـتش
عــنــهم) لــكن الــدكــتــور مــحــمــد اكـد
احلــــاجــــة لي واعــــتـــذرت. وايــــضـــا
تــعـرضت لــهـجــوم شـديــد اتـهــمـونـا
بــالـــســـيــطـــرة عـــلى الـــدولـــة وعــلى
الـسـلـطـة برغـم اني كـنت انـوي ترك
ـكن ان الـوزارة. والـدكـتـور مـحـمـد 
يــشــهــد بــرغم اني لم اره بــالــعــشـر
سنـوات مرة واحـدة. انا لم اجئ الى
ا العـراق من اجل سلـطة او مـال ا
جئت من اجل تبديل ثقافة االنسان.
{ ال شـك انك وضـــعـت ســـتـــراتــــيـــجـــيـــة

لتحريك الوزارة.. هل تقدم حملة عنها?
- اســتــراتـيــجــتي تــقـوم عــلى مــبـدأ
تــغـــذيــة الــطــفل الـــعــراقي واجــريت
ســلـــســلـــة اجـــتــمـــاعـــات مع وزيــرة
الـتـربـيـة وطـلـبت من شـعـبـة صـحـة
االطــــفــــال اعـــــداد دراســــة لــــلــــبــــدء
ــسـاعــدة تالمــيـذ االســر الــفـقــيـرة
بـالـتـغذيـة الـبـسـيـطة (قـنـيـنـة حـليب
وتــــفـــاحــــة) وان يــــتـم رفع الــــعــــلم
الــعـــراقي صــبــاح كـل يــوم خــمــيس
ضــمن اصـطــفــاف الـتالمــيـذ ويــنـزل
صبـاح يوم االحد من كـل اسبوع في
فعالية تصاحبها موسيقى عسكرية

والهدف هو بناء االنسان. 
وقــد ســـانــدتـــني وزيـــرة الـــتــربـــيــة
ووعدت بـتجهـيز كل تـلميـذ وتلـميذة
عارضة شديدة البس. وفوجئت 
لـــلــمــشــروع وبــعــضـــهم عــلق قــائال
(احسن اذهب للقـضاء على اجلرذان
فـي الــيـــرمـــوك والــكـــرامـــة). كــان لم
تـمض عـلى مـبـاشـرتي الـعمـل سوى
بـضـعـة اسـابــيع فـقط وأجـبـتـهم ان
اجلرذان لم تأت مـعي بل مضى على
وجودهـا سـنوات واين كـنـتم منـها?.
واوضــــحت ان الـــطـــفـل هـــو عـــمـــاد
ستقبل وان الـعلم هو رمز العراق. ا
رجـــوتــهم ان يـــبــنـــوا االنــســان وان
يـــدفـــعـــوا االطــفـــال حملـــبـــة الــوطن.
حــاربــوا الــفـكــرة لــكــني مــصـمم اذا

وضوع. بقيت ان اعيد طرح ا
سـتـقبـليـة لـتشـجيع { ومـاذا عن رؤيـتك ا

واعادة الصناعة الدوائية ?
- هـذا حتــدثت عــنه وتــواصـلت مع

عـنـدمـا عـرض عـلي الـدكـتـور مـحـمد
عالوي الــبـقــاء ولم اوافق قــالـوا ان
الـوزير لم يـتـوفر لـه الوقت لـيـسرق.
انا اذكـر هذه الـتفـاصيل لـكي يعرف
الـــشــعب الـــعــراقي ان هـــذه لــيــست

اخالقنا.
{ لــكن لم نـــســمع شــيــئــا عن تــدابــيــرك

بشأن استيراد االدوية ?
- لدينا شركة اسمها الشركة العامة
ــســتــلــزمـات الســتــيــراد االدويــة وا
الـطـبـيـة (كـيـمـاديا) تـعـرضت لـكالم
كـثــيـر وكـبـيـر. وانـا ازعــجـني فـيـهـا
التـلكـؤ.. الطـلبات كـلهـا متـلكـئة. انا
ــــســــؤول الـــســــابق احـــتــــرم االخ ا
لـلـشـركـة لـكـنه احـرجـني مـرات عدة
امـــــــــــــــام دول االحتـــــــــــــــاد االوربـي
تـلك معـلومات عن وبريـطانيـا وال 
ــســتـوردة اضــافـة الى الــكـمــيـات ا
وجود نوع من االحـتكار في الوزارة
فـي الــتـــعــامـل مع الــبـــنك الـــعــراقي
لـلتـجـارة (تي بي آي) وانـا اتـساءل
اذا ال هناك بنوك كثيرة في العراق 
نتعـامل معـها? هذا االحـتكـار تسبب
ـعـامالت وحـدوث تـلـكـؤ في تـراكم ا
تـفــاقم خالل مـنع الــتـجـوال وصـدر
من الــرجل كـالم مــفـاده (مــو بــكــيف
الـوزيـر انـا بكـيـفي) فـقـالت له (اخي
الزم تتـرك) وواجهـنا ضـغطـا كبـيرا
من اجلـهـة الـسـيـاسـيـة التـي تدعـمه
اذا?).. وقلت (والله (شلون اطلعه و
ان استـقـالتـي لدى احلـمـاية جـاهزة
وال خير بوزير ال يستطيع نقل مدير
عـام مـتـلـكئ? وكـيف سـنـعـمل ونـحن

في حالة حرب ضد وباء كورونا?).
{  ثم ماذا حصل?

- قدمت اسـتقـالـتي لكن طـلبـوا مني
التفاوض وقلت مـاذا تريدون? قالوا
ـديــر الــعــام او عـلى االبــقــاء عـلـى ا
االقل مــنــحه اجــازة مــرضــيــة حلـ
بلوغه سن التـقاعد. اخرجـته وجئنا
بـــشـــخص بـــديل ســـريع قـــادر عــلى
تـمـشيـة امـور الـدولـة. انـا اذكـر هذه
االمـور لـكي تـكـون شـهـادة لـلتـاريخ
ن يــأتي وزيــرا بـعـدي كـمــا ال اريـد 
ـشـكـلـة ـوقف. ا يـتـعـرض الى هـذا ا
االخــــــــرى انـك اذا ال اتــــــــمــــــــتــــــــلك
ـــصـــابـــ احـــصـــائـــيــــات بـــعـــدد ا

بـــاالمـــراض.. الـــســـرطــان.. الـــسل..
ســرطـان الــبـروســتـات او غــيـرهـا ال
تـسـتـطـيع ان تـعـرف كـيف تـتـصـرف
ـشـكـلة ال بـتـخـصـيـصـات الـوزارة. ا
امـتـلك احـصـائـيـات وحتـى البـرامج
الـسـوفت ويـر مـأخـوذة من الـسـوق
بـــشـــكل غـــيــــر قـــانـــوني بـــدوالر او
ــؤســـســة دوالرين. هـــذا ال يـــلــيـق 
صـحــيـة كـبـرى كـالــوزارة تـسـتـخـدم
بـــرامج مــســـروقــة او مــشـــتــراة من

الشارع.
{ ما الذي عملته لتدارك هذا احلال?

ـصنـعة الكـبر - طلـبنـا من الشـركة ا
جــهــاز احــصــاء في الــعـالـم يـســمى
(أس بي اس أس) تأمـينـها رسـميا..
وقـــد فــوجــئــوا بــالـــطــلب فــزودونــا

باالجهزة مجاناً.
{ بريطانية ? 

- امـريـكـيــة.. ودعـمـتـنـا مع مـنـظـمـة
الـصــحـة الـدولــيـة واسـتـقــدمـوا لـنـا
خــبــراء وبـدأنــا ورش عــمل ودربــنـا
نـحـو 19 خـبـيــراً في دورات اقـيـمت
في فنـدق الرشـيد وهـؤالء استـلموا
ادارة الــــبــــحـــوث وادارة تــــطــــويـــر

الطبابة العراقية.
{ واالطـبـاء كــيف جتـري عـمــلـيـة تــعـزيـز

مارسة? كفاءاتهم خالل ا
- فـوجـئت ان االطـبـاء في الـعـراق ال
يـــخـــضــعـــون المـــتـــحـــان الـــكـــفــاءة
والتـرقـية.. انـا شـخصـيـاً اخضع كل
سـنة في شـهـر ايـار الى امـتـحان في
جامـعة لـندن واذا لم اجـتز االخـتبار
هنة الطبية ارسة ا حتجب اجازة 
عني. ان هذه العملية جتعل الطبيب
طالـعة وعـلى مالحقة يواظب عـلى ا
الـتـطـورات الــطـبـيـة وحتـسـ ادائه
ومــســتــوى اخلــدمـة الــتي يــقــدمــهـا
لـــلــــمـــريض وتـــدفـــعه الى حتـــســـ
ــســاعــدين ــمـــرضــ وا عـالقــته بــا
ـــــكـن من خالل االداريـــــ كـــــمـــــا 
االخــتـبـار قــيـاس احلـالــة الـنـفــسـيـة
للـطبـيب. وعنـدما اقـترحت االخـتبار
هــاجـمـني الــكـثــيـرون وقــالـوا انـهم
حـصـلــوا عـلى الـبــورد. لـيس جـمـيع
االطباء هذا موقفهم لكن مع ذلك فان
ذكــــره غـــيــــر صـــحــــيح. انـــا ارى ان
الـــطــبــيـب يــجب ان يــفـــرح لــوجــود
عــمـــلـــيـــة تـــقـــو له. واحلـــمــد لـــله
سؤول باالتـفاق مع الدكـتور حـازم ا
عن الـبـورد العـربي والـدكـتـور جواد
واالخت زينب رتبنا طـريقة امتحان
للبورد بـكافة اخـتصاصاته كل ثالث
سـنوات ويـعـد امـتـحان تـرقـيـة وانا
أضــفـت الــيه مــوضــوع االنــســانــيــة
واالخـالقـــيــــة وهــــو درس مـــقــــر في
جــمـــيع جـــامــعـــات الــعـــالم ويـــقــدم
مــعـلــومــات عن طـرق تــعــامل بـعض
ــــريض. االطــــبــــاء مـع االنـــســــان وا
واقـــــول بــــعض االطـــــبــــاء الني ارى
الـــطـــبـــيب حـــكـــيـــمـــا ويـــجب ان ال
يسـته بـالفـقير او يـستـغل حاجته

او قلة معلوماته.
{ وايضا انت هوجمت عندما اشرت الى
ظـاهـرة كتـابـة تـخـصـصات عـديـدة لـطـبيب

واحد على لوحة التعريف ?
- انــا لم اقل جــمــيع االطــبــاء وكـنت
اقـول صـحـحــوا في حـيـنـهـا قـلت ال
يجـوز ان يكـون الطـبيب مـتخـصصا
بــــجــــمــــيع االمــــراض. واتــــذكــــر ان
مـــســـتـــوى الـــطب في الـــعـــراق كــان
مـتـقـدمـا وعــنـدمـا نـلت شـهـادتي من
كـلــيـة الــطب عـام 1971 وذهـبت الى
لـندن  تـعـييـني بـعد اسـبـوع من
وصـــولـي. هـــذه هي قـــوة ومـــكـــانـــة
شهـادة طب الـعـراق وانـا اسعى الى

احياء هذا اجملد.
{ هنـاك مستشـفيات حديثـة لكن االهمال

طالها.. ما سر هذا االمر?
ـقاولون - تمـاما.. قبل مـدة سلـمنا ا
االتراك مـستـشفى في مـحافـظة بابل

سـتوى هذا

ـبــنى (كـان الــوزيـر يــشـيـر الى دار ا
الــضــيــافــة الــتــابع جملــلـس الـوزراء
حـيث جــرى هـذا احلـوار مــعه) لـكن
ــســـتــشـــفى تــعـــرض الى تـــدمــيــر ا
ـصـاعـد ـنـهج.. احلـيـطـان دمـرت ا
عــطــلـت وحــاويــات االوســاخ في كل

اذا? مكان.. شيء ال يصدق.. 
{ خالل العمل ?

- ال.. خالل تشـغيـلهـا بعـد االفتـتاح
صدقني بعد سـتة اشهر حتولت الى
انـــقــاض. وعــنــدمــا اســتــدعــيــنــاهم
للتـحقـيق يزعمـون ان اخلطـأ ارتكبه
ـقــاول الـتـركـي.. وهـو زعم مـردود. ا
ــقـاول فـيــمـا انـا كـيـف لي ان اتـهم ا
ـوكـيت? الـذي ألـقي االصــبـاغ عـلى ا
اتخـذنـا اجراءات لـكن هـذه الظـاهرة
جعلتني اراجع دوافع القيام بأعمال
ضـــارة مـن هــــذا الــــنـــوع.. طــــلــــبت
ــــســـاعــــدة من وزارة اخلــــارجـــيـــة ا
الــعـــراقــيـــة الدخــال الـــعــامـــلــ في
ؤسـسات الـصحـية بـدورات تعـليم ا
طـــرق االتـــكـــيت والـــلـــيـــاقـــة وبـــدأ
التدريب في معهد اخلدمة اخلارجية
وكــنـت مــشــاركــا مـع مــجــمــوعــة من
اطــبــائــنــا في كــربالء واغــتــنـم هـذه
الفـرصة كي اوجه الـتحيـة لهم وهم
ـسـتشـفى اجلـديد ان سـيتـسـلمـون ا
شـاء الـله. سـيـفـتح قـريـبـا.. اردت ان
اساعدهم في تـفهم رؤية اخلـارج لنا
وكيفية الـتعامل الراقي مع االنسان
ـمـرض وعـامل اخلـدمـة. وان شـاء ا

الله اجنح في هذا الشأن.
{ يـبــقى احلـديث عن وضع الـصـيـدلـيـات

وتسويق االدوية?
- لـديـنـا نـحـو 7 – 5 مـلـيارات دوالر
ادويــة مــهـــربــة تــدخل الى الــعــراق
قــسم يـعــاد تـغـلــيـفه وقــسم مـنــتـهي
الصالحية. ولدينا مـشكلة وتساءلنا
ــعـاجلـات وتــوصـلـنـا الى عن ابـرز ا
وضع عالمــة (الــبــار كـورد) مـن قـبل
ــصـــنــعــة وإلــزام هــذه الـــشــركــات ا
ـــنـــشــأ الــشـــركـــات بـــوضـــعه مـن ا
ليـتسـنى كشف مـعلـومات الـعلـبة او
العبـوة بواسطة الـهاتف النـقال عبر
. واكـدنا اننـا سنعد كل تطبـيق مع
دواء يخـلـو من هذه الـعالمـة مهـرباً.
صـارت له مـعـارضـة لـكن بـالـتـعاون
مع االجهـزة االمنـية واالسـتخـبارات
ومـكـافـحــة اخملـدرات اضـطـررنـا الى

غلق  176صيدلية.
{ في جميع ارجاء العراق?

- كل الـعـراق.. كـمـا  اغالق بـعض
ـكـاتب الـعـلـمـيـة الـدوائـيـة لـفـترات ا
بسـيطـة لـعدم الـتجـاوب. وقد اتـفقت
مع االخ الدكـتور مـصطـفى الهـيتي
نقيب الصيادلـة على تشكيل جلنة
مـــشــتـــركــة. هـــذا االهــدار بــارواح
الــنــاس يــجب ايــقــافه وأتــوقع ان
نـــحــقـق جنــاحـــا به ايـــضــا ومن
ـفـيـد ان اذكـر ان الـوزارة تـعـمل ا
بــاجتــاه اقــرار قـانــون الــضــمـان
ـان الــصـحي. قــدمـنــاه الى الـبــر
وجـرت عـلـيه تـعديـالت وان شاء

الله يكمل ويصادق عليه.
وهـــــذا الـــــقـــــانـــــون أتـــــوقع ان
ـا انا مـوجود في يسـتـكمل طـا
الـــــوزارة. وهــــــو يـــــتــــــضـــــمن
ضـمـانـات لـلـطـبـيب والـطـبـيـبـة

واطن. وا
ـــواقف االنـــســانـــيــة { نـــتـــيــجـــة ا
الكـات الـطـبـية الـبـطـولـيـة حـظـيت ا
والــصــحــيــة بــرضــا شــعـبـي غــيـر
مـسبـوق فـضالً عن بـعض الـوعود
ــاديــة.. الى  اين وصــلــتم بــهـذا ا

وضوع ? ا
- ســنــنــجــز اكــبــر صــرح في
تـاريخ الـعـراق ســيـوضع في تـقـاطع

ـنـصـور. وقــد اسـتـكـمـلـنـا الـلــقـاء بـا
جــمـيـع اخملـطــطـات واســتـحــصـلــنـا
مـــوافــقـــة امــانـــة بــغــداد. وتـــمــضي
ـعـمـارية الـسـيـدة فـتوح ـهـندسـة ا ا
ببقية االجراءات وننوي فتح مكتبة
ـتحف يـؤرخ لـلطب كـبيـرة مـلحـقـة 
الـعـراقي مــنـذ الـعـصـور احلـضـاريـة
األولى وتوضع جـدارية جـميـلة جداً
ــدخل وســيــشـــد قــرب مــديــنــة فـي ا
الــــطب. هــــذه هـــديـــتـي الى األخـــوة
االطـبـاء حـتى لـو صـرفت الـتـكـالـيف
من جــيــبي اخلــاص وهـو ســيــكـون
ثابة رسالة محتواها يقول (شكراً

لتضحياتكم واعمالكم).
ــا تــقــدم ان مــعــالي الــوزيــر { واضح 
تعـرض خالل اربعة اشهـر من توليه قيادة
الـوزارة الى ضــغــوط سـيــاســيـة.. مــا هـو

تعليقك?
- تعرضت الى ضغوط.. نعم.

{ ما طبيعتها واهدافها?
- كثيرة منها يشـمل تغيير موظف

ومـنـها يـشـمل احلـصـول عـلى عـقود
من وزارة الــصـحــة. لـكــني اطـمــئـنك
اني لن اخضع لضغط سياسي. ولن
اركع لـضــغط وقـد يـكــون ذلك سـبـبـاً

في اسقاطي من الوزارة .
{ مــــا حـــجم االجنــــاز الـــذي حتــــقق في

معركة التصدي لفايروس كورونا?
صابي في - يكفي القول ان عـدد ا
الـعراق 1700 وفي بـلـد مـثل امـريـكا
وصل عــــــددهم الـى ربع مــــــلـــــيـــــون

مصاب.
اذا سـاعدتنا الصـ اكثر من اي بلد  }

آخر في العالم?.
- اظن الـصـ تـدرك مـصـلـحـة نـحـو

30-25 ألف عامل يشتغلون في
الـــعـــراق. هم يـــراعـــون مـــصـــلـــحـــة
مــواطـنــيــهم. اعـتــقــد هـذا هــو الـذي
وجــهـهم الـى الـعــراق فـلــديـهم اكــثـر

جالية عمالية.
{ بـعض احملـلـلــ يـربـطـون بـ انـتـشـار
كورونـا ومحاوالت الهـيمنة االقـتصادية أو

تقاسم النفوذ الدولي.. ما رأيك ?
- ال أرى في ذلك صـوابـاً. لـقـد قـالـوا
الص وراء تـصنيع الـفايروس فاذا
به يـنتـشر بـهـا. وقالـوا في الـواليات
تحـدة فاذا هو يجـتاحهـا. ال اعتقد ا
اندالع حرب بايـولوجية او أي شيء

من هذا القبيل.
{ ســمــعت انك بــصــدد تــأهــيل عــدد من

ستشفيات ? ا
- انا ال املك قـدرات الصـ في بناء
مستـشفى ضخم في اسـبوع كما ان
ـســتــشـفــيـات جتــربــتـنــا مع بــنــاء ا
ليست سارة فخالل 11 - 12 سنة لم
ننـه تشـييـد مـستـشـفى واحد ورأيت
ان االفــضـل هــو اعــتــمــاد االســلــوب
االوربي الـقـائم عـلى مـبـدأ الـتـأهـيل.
فـهـنـاك لـديـهم مـسـتـشـفـيـات عـمـرها
400 سنة ومع ذلك فهي تتمتع

بـــخــصــائص مــعـــمــاريــة وخــدمــيــة
ـــتــازة. ســنــقـــوم بــهــذه اخلــطــوة
ـســتـشـفى االمل لالمـراض وبـدأنـا 
الـــســـرطـــانــيـــة ونـــتــجـه الى اجنــاز
اعمـالـنا في مـستـشـفى الكـرامة ومن
ثم تـأهـيل مـسـتـشـفى الـطـفل الـواقع

نطقة االسكان ببغداد.
لـقاة على سؤولـية ا { استـشعرت ثـقل ا
كـاهل الـوزيـر وحـجم اعـبـاء اعـادة سـمـعـة
الـطب الــعـراقي الـى مـسـتــواهـا الــسـابق

وبادرت بسؤال:
ماذا تـفعل عندما تـخلد الى النوم? وأجاب
عــلى الــفـور رافــعـا ورقــة بـيــــضـاء بــيـده

وقال:
- اضع هــذه الــورقــة قـرب وســادتي
ـالحــظــات واالفــكــار الــتي واكــتب ا

تخطر على بالي.

تعرفت الى الدكتـور جعفر صادق عالوي قـبل استيزاره عبر طـرف ثالث هو خير جـليس. فقد وصلـتني صورة لغالف كتابه
ـريض) ومن خالله اطـلعت عـلى سيـرة اخصـائي امراض الـسكـري التـدريسي في ذائع الـصيت (مـرض السـكري لـلطـبيب وا
جامـعة لـندن سـليل الـرعيل االول من اطـباء العـراق. فقـد كان كل من والـده صادق وعـمه هاشم وثـالثـهم عبـد االمير من اوائل

لكية (جامعة آل البيت). خريجي الكلية الطبية ا
ستشـفيات العـراقية قبل كمـا اطلعت على سـيرته العلـمية مـنذ تخرجه في كـلية الـطب بجامعـة بغداد عام  1971 وعمـله في ا
ثم عـمله في مـستشـفيات تـحدة وعمـله طبـيبا لالمـراض البـاطنيـة العامـة في عدد من مـستشـفيـات لندن ـملـكة ا مغادرته الى ا
ليـتـخـصص في امراض جـامعـة لـندن مـتـخـصصـاً بـأمراض الـقـلب وامـراض الكـلـية وانـتـقـاله الى مسـتـشـفى كايـز الـتـعلـيـمي
وعمل طـبيب ارتباط في عدد تحدة االمـريكية ونتـيجة مثابـرته العلميـة نال شهادة العمل فـي الواليات ا السكـري والغدد الصم

من مراكز امراض السكري فيها.
فـأن كتـابه لفت االنـظار وحتـول الى مرجع طـبي ينهل ـرض الذي يصـفه عالوي بالـغدّار لم يـنج من سهـامه عراقي والن هذا ا

ؤلف والكتاب. علومات مضافة عن ا منه كل مبتلى بالسكري مثلي ومثل زميل اسعفاني 
وان احـظى بنـسخـة من كتـابه اهداهـا لي بتـوقيعه ولم يـخطـر ببـالي اني سأقـابل الرجل بـعد نـحو اربـعة اشهـر من استـيزاره
ـوثـقة بـاعتـرافات مـنظـمة بـالقـلم احلبـر (ابو الـساليـة) البـاندان واعـترف ان جـهوده في قـيـادة اجليش االبـيض وانتـصاراته ا
دفـعاني الى ساحـة عالوي الستكـشاف ابعـادها وطـبيعـتها وقـدرتها عـلى حتمل الصـواعق مع تفاقم انـتشار ية الصـحة العـا

رض الذي أخذ يضرب دوالً كبرى ويحوّل مدنها الى ما يشبه احلطام. ا
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سـتشار في رئاسة الوزراء اخلبير ا
حمودي الالمي الشـخصية الـوطنية
الــكــفــوءة لـــتــذلــيل مـــعــوقــات عــمل
شـــركــات صـــنــاعـــة االدويــة واعــادة
صـانعـنا الـدوائيـة وعقدت احليـاة 
لقـاءات مع اصحـاب الشـركات الذين
قـــدمـــوا الـى بــغـــداد وجنـــحـــنـــا في
اقـنـاعــهم عـلى اسـتـئــنـاف انـتـاجـهم
شـاركـة شركـات امريـكـية واوربـية
رصــيـــنـــة. ونـــحـــتــاج الـى تــوســـيع
الــــعـــمــــلــــيــــة. وانــــا بـــدأت اشــــجع
االســـتــثــمــار في قـــطــاع الــصــنــاعــة
الـــدوائــــيــــة فـي الــــعــــراق ووجـــدت
اصـحــاب رؤوس امـوال مــسـتــعـدين
لـالســتـــجـــابـــة وانـــا اعــرف االن ان
معمل سيشرعان في احللة وديالى
ــشـاركــة شـركـات بــانـتــاج االدويـة 

بولونية وروسية.
لـيـس ذلك حـسب بل شــجـعــنـا عـلى
االســتــثــمــار في صــنــاعــة ســيــارات
ــئــة لـوزارة االسـعــاف بـواقع 50 بـا
ــئـــة لــلـــقــطــاع الــصـــنــاعــة و50 بـــا
اخلاص ونـأمل في الـقـريب الـعاجل
انــتــاج ســيـارات اســعــاف عــراقــيـة
وطـــلــبت تــخــصـــيــصــهــا الى وزارة
الصحة ويـرفع عليهـا العلم العراقي
بـوصـفـهــا صـنـاعـة وطـنـيـة وسـيـتم
تشغيل عدد كثـير من االيدي العاملة

في هذا القطاع.
{ سمـعت انك تنوي تـشكيل فـرق للخطط

االستراتيجية ? 
- نعـم هذا امـر مـعروف في االنـظـمة
. يـة او مـا يـسـمى بـالـثـنك تا الـعـا
هذا النظام ال يجعل الوزير ينصرف
الى االمـور الـورقـيـة الـروتـيـنـيـة بل
يــــعـــمل ضـــمن فــــريق من اخلـــبـــراء

. ورتـبنـا اول جلـسة السـتـراتيـجيـ
شارك فـيهـا االمن الدوائي والـصحة
الــنـفـســيـة والــصـحـة االجــتـمــاعـيـة
وكـلـهم من جـامـعـة بـغـداد فـضال عن
صيـادلة واطـباء وقـد وضعـنا االطار
ـشــروع. وســيـتم الــقــانـوني لــهــذا ا
ؤسسـة التي يديرها قريباً افـتتاح ا
ــــدة ســــنــــة واحــــدة مــــديــــر عـــــام 
ويــــســـاعـــده وكــــيالن فـــني واداري
. ـدة سـنـتـ ـسـؤولـيــة  ـارســان ا
ـؤسـسـة تـتـولى رفـد الـوزير وهـذه ا
يـومـيـا بــاحـصـائـيـات بـعـدد االدويـة
واخملــــازن والـــلـــقــــاحـــات والـــوضع
فاجآت من االقتصادي وتنبهه الى ا
مثل االزمات واالوبئة الوافدة بحيث
جتــنب الـوزيــر بـذل جــهـد مــضـاعف
وغير مدروس. واعتقد ان غياب مثل
هـذا الـنـظـام تـسـبب بـجـهـد ال يـطاق
الكـات الطبـية أتصدق عليّ وعلى ا
اني لـم ا بـصــورة طــبـيــعــيـة مــنـذ
نــحـو شـهــرين بـســبب وقع انــتـشـار
كــورونـــا? امــر ال يــجـــوز النه يــدفع
االنـسـان الى االرهـاق بـحيـث ينـسى
الوزيـر بعض االسـماء. هـذا ال يطاق
وال يـحـتـمل االتـصـال في اخـر اللـيل
وفي كل وقت من احملـافظـة الـفالنـية
ـدرسة الـفالنـية طـار الـفالني وا وا
ـستغرب ان طفل مريض اصيب وا
بــعـضــهم يــصــر عـلى الــتــحـدث الى
الـوزيـر شـخـصـيـا. االن لـديـنـا 6500
عــراقي في اخلــارج يـنــوون الــعـودة
ـلك الى الـوطن بــرغم ان بـعــضـهم 
جـــنــســـيــة مــزدوجـــة. انــا اســأل اذا
جـاءوا اين سـيــتم حـجـرهم? ال امـلك
ـناسـب كمـا هو مـوجود في أوى ا ا
االردن مـثال.. احلـكـومـة االردنيـة في

يوم واحـد خصـصت جمـيع الفـنادق
القــامـة اخلـاضــعـ لــلـحــجـر. انـا ال
املك مثل هذا الدعم. واول مـا طلبنا
تــخـــصــيص فــنــادق لــهــذا الــغــرض
شـتـمـونـي ايـضـا وزعم احـدهم اني
ابــحث عن صــاالت الــقــمــار وبــيـوت
الـدعارة وانـا ال اعـرف مـكان الـفـندق
ــــقـــصــــود ولم اره ال اريـــد ان ارد ا
عــلـيـه لـكــني اعــتـقــد انه لــو كـان في
ـوضـوع. انا مـحلـي لعـرف حـقـيقـة ا
ايـن اضـع هـــــــــــــؤالء اذا جــــــــــــاءوا?
احلـكـومـة فـكـت قـضـيـتـهم وتـركـتـهم
علينا. االن بالعشرات بدأوا يعودون
واحدهم اتـصل بي من امـريـكا يـريد
الـعودة الى الـعـراق وعـنـدمـا قلت له
انت في امــريـكـا مــنـذ عـشــرين سـنـة
وجوازك امريـكي قال (ال والـله نريد
الــــعــــودة الـى الـــعــــراق الن ظــــروفه

افضل). 
ـكان. احلـقـيـقـة انـنـا نـعانـي ضـيق ا
ية وفي اعراف منـظمة الـصحة الـعا
يـجـب ان تـخــصص لـكـل مـواطن في
احلــجـر غــرفــة خـاصــة ودورة مــيـاه
خاصـة مع تـلـفزيـون واالبـواب يجب
ان تـغــلق واالكل يــصـله الـى الـبـاب
ـــــنع احلـــــجـــــر بـــــأقـل من هـــــذه و
ـســتـلـزمــات لـقـد زودونــا بـخـمس ا
غــــــرف وهي فـي وضع مــــــأســـــاوي
تفتقر الى احلـمامات وتقع في جنب
االقــسـام الــداخـلـيــة لـلــطـلــبـة. انـا ال
انـتــقـد الن هــذه هي ظــروف الـعـراق
والـنـاس عـمـلت مـا بـوسـعهـا. ووفق
هــذه الــظــروف يـــأتي في االعالم من
يـــشــتم ويـــقــول يـــبــحث عـن بــيــوت
الــــدعـــارة. هـــذا يـــدل عـــلى تـــدهـــور
الصـحة النـفسيـة في العـراق. ولهذا

وزير الصحة مع احمد عبد اجمليد في دار الضيافة ببغداد
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الـية للفيف وذلك خالل لقاء نحة ا قر اجلـديد لالحتاد من ا ركـزي لكرة القدم مع ام العـاصمة تخصيص قطـعة االرض لبناء ا بحثت الهيـئة التطبيعـية لالحتاد العراقي ا
رئيس الهيئـة التطبيعية اياد بنيان مع ام العاصمـة ذكرى علوش في مقرها بحضور االم العام لالحتاد محمـد فرحان. وقال بنيان بحسب بيان الحتاد الكرة ان علوش
ركز التخصصي الذي يـشمل مالعب عدة وقاعات وحتويل ملكيتها الى احتاد الكرة ناسبة التي يشيـد عليها مقر االحتاد وا وافقـة والتعاون التام اليجاد االرض ا ابدت ا
رسومة. واضاف ان الـلقاء اتسم بـااليجابية وطرح ساهمـة بتقد الدعم الـواسع لتحقيق االهـداف ا تقديرا للـجهود الكبـيرة التي تبذل لـلنهوض بواقع كـرتنا ورغبتـها في ا
قر اجلديـد.وأوضح بنيان اننا نـقدم فائق شكرنا عوقات والـوصول الى قواسم مشتـركة ب االحتاد وامانة بـغداد الكمال مشروع بـناء ا االفكار الهادفـة والناضجة لـتذليل ا
ا شاهدناه من حـسن االستقبال واحلفـاوة البالغة وسعيـها اجلاد لفتح افاق الـتعاون مع احتاد الكرة واخـتتم بالقول إن الهـيئة التطبـيعية ماضية الم بغداد ذكرى عـلوش 
نتخب وفـقا للنظام الداخلي العادل الذي يتوافق مع تطلعات ـهمتها لتثبيت مرتكزات عملها والتي شـكلت على أساسها حتى ينبثق مجلس إالدارة اجلديد ا نهاج  حسب ا

اجلماهير التي تتطلع حلقبة جديدة تعيد كرة العراق جلادة اإلجنازات.
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أكـد وزيـر الـشبـاب والـريـاضة الـدكـتور
احـمد ريـاض االتفـاق مع محـافظ بابل
شروع ـنفـذة  حـسن منـديل والشـركة ا
ـبي  30إلـف مـتــفـرج مــلـعب بــابل االو
ــشــروع عـقب عــلى إعــادة الــعـمل في ا
ـالـيــة لـعـام ـوازنــة ا ــصـادقــة عـلى ا ا
. وأضـــاف: ان مـــشـــروع مــلـــعب2020
همة شاريع ا بي يُعدُ أحـد ا بـابل االو
الـتي تخدم شباب ورياضيي احملافظة
وبــــذلـــنــــا جــــهـــودا كــــبـــيــــرة من اجل
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمل عـــلى الـــرغم من
ر بـهـا البـلد الـظـروف الصـعـبة الـتي 
جــــراء جــــائـــحــــة فــــيـــروس كــــورونـــا
ستجد مبينا ان الوزارة تبذل مساعٍ ا
كــبـــيــرة في اكــثــر من مــفــصل إلكــمــال
نـجزة سـواء كانت في ـشـاريع غيـر ا ا
بـغـداد ام احملـافـظـات والـتي سـتـشـكل
لـتقـيات مـحـطات مـهمـة في تضـيـيف ا
الرياضية والبطوالت الدولية. وأوضح
وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة ان مـحـافظ
ؤدي إلى بـابل تعـهد بإكـمال الـطريق ا
ـــلــعب مــا يــعــني اإلســراع بــوتــيــرة ا
ـشروع الـعـمل وتسـهيل مـهمـة اجناز ا
احلــــيــــوي. الى ذلك تــــواصل مـالكـــات
دائـرة الـشؤون الـهنـدسـية والـفنـية في
وزارة الـشباب والرياضة أعمال تشييد
مـــســـتـــشـــفى الـــطب الـــريـــاضي داخل
ــديــنــة الــشــبــابــيــة في بــغــداد الـذي ا
اســتـؤنـف الـعـمـل فـيه عــلى الـرغم من

الــظــروف الـصــعـبــة وحـظــر الـتــجـوال
الـصـحي الـذي سبـبه فـيروس كـورونا.
وقـال وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة أحـمـد
ريـاض إن الشروع ببناء أول مستشفى
لـلطب الـرياضي والـعالج الطـبيعي في
الــعـراق  سـيـشـكل إضــافـة نـوعـيـة في
عـمل الوزارة من خالل تـقد اخلدمات
الــصــحــيــة والــعالجــيـة لــلــريــاضــيـ
ـــراجــعــ اوالً ولـــتــطـــويــر الــواقع وا

الـريـاضي بصـورة عامـة كـونه سيـكون
مـركـزاً لـلـمخـتـبـرات احلديـثـة اخلـاصة
ـنـشـطـات ــتـعـاطي ا ـبـكـر  بــالـكـشف ا
احملــظـورة فـضالً عن مــركـز الـدراسـات
والــتـطـويـر اخلـاص بـالـطب الـريـاضي
والــعالج الــطـبــيـعـي مع تـأمــ أفـضل
ــــثل اخلـــــبــــرات الــــدولــــيــــة فــــيـه. و
مـــســـتـــشـــفى الـــطب الـــريــاضـي الــذي
ســتـتــكــفل بـانــشـائه احــدى الـشــركـات

ــــانـــيـــة لـــصــــالح وزارة الـــشـــبـــاب اال
والــريـاضـة اجنـازا مـهـمـا في اجلـانب
ـراجـع الـصـحي والـعالجي جلـميع ا
و االتـــفــاق مـــبــكـــرا عــلى جتـــهــيــزه
ـعــدات الــطــبــيـة بــاحــدث االجــهــزة وا
ــسـتـشـفى الـذي واخملــتـبـريـة  وكـان ا
ابـرم عـقد الـبـناء فـيه فـبل عدة سـنوات
قــد تـوقـف لـظـروف خــارجـة عن االرادة
قـبل ان يـعاد الـعمل الـيه رسمـيا مـطلع

الـــعــام احلـــالي حـــيث بــدأ قـــبل ايــام
الـــعـــمل بـــتــســـلـــيح طـــبــقـــة االســاس
لــلـمـشــروع الـذي يـتـكــون من خـمـسـ
ســــــريــــــرا فــــــضال عـن اربـع صـــــاالت
للعمليات واخرى للطوار ومختبرات
ــعـدات عــدد اثـنــ مـجــهـزة بــأحـدث ا
ـــــيــــة ـــــواصــــفـــــات الـــــعـــــا ضـــــمـن ا
لــلــمـســتــشـفــيــات وسـيــارات اســعـاف

ومهبط للطائرات.
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اضية قبل أن يتراجع بريقه واسم ا uCŠ—∫ فريق دهوك سجل  حضوراً الفتاً للنظر في دوري الكرة با
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لــكــونـه  اســتــقـــر عــنــد عـــمل يــومي
الية تقليدي إمام ضـعف اإلمكانات ا
التي لم تستغل كما كان لها ان تبقى
نـافعـة لـفتـرة أطـول  البل  دومـا  لكن
أنديـتنا التـمتـلك  نظرة عـمل متـقدمة
ــا في ذلك وجــمـــيــعـــهــا فـــاشــلـــة  
ـؤسسـات الـتي  جتـاهـلت  الـفرص ا
تاحة لـتطوير  بـناها حيث الطالب ا
والـشـرطة واجلـويـة  من دون مالعب
وألنــهــا فـشــلت في تــشــكـيـل عالقـات
طيـبة مع مؤسـساتـها والذهـاب نحو
تـفــعـيل الـعــمل  نـفـســهـا من نـاد الى
اخــر وكــلـهــا  تــعـتــمـد عــلى  جــهـات
زاجية قبل ان راعية تتعامل مـعها 
تـفقـد الـوزارة التـخـصصـيـة الشـباب
عالقتها بها بعدما نقلت صالحياتها
لـلـمـحـافـظـ الـعـمل الـسـوء ومـا زاد
الط بلة  امام عدم االلتفات لألندية
سئولـ  في احملافظات  الذين من ا
لم يعـكـسوا ولـو شيء بـسيط  كـنوع
من نوع الـعالقـة ولو  والـكل  يـشجع
ويصفق للرياضة   ويتمنى ان يكون
في الــواجــهــة وبـيــده كل شـيء  لـكن
األماني شيء  والفهم  والرغبة شيء
اخـــر  ومـــهـم ان يـــعـــاد تــــقـــيم واقع
األنـدية بـالسـرعـة ألنهـا الـيوم مـجرد

أسماء.

ـطلوب بـالغ في االجتاه ا تسـتثمـر ا
كـمــا عـمل دهــوك الـذي نـعـم صـحـيح
عـمـل  في فـتـرة لــيس عـلى مــسـتـوى
كرة القدم بل هيمن على دوري السلة
لعـدة  مواسم وجـعل من ملـعبه قـبلة
ـبـاريـات والـبـطوالت في ظل إلقـامة ا
ظــروف الــبــلــد بــعــد  2003لــكــنه لم
يـــســتــغـل األمــوال كــمـــا يــجب ودعم
احملـافظ في وقـتــهـا الـذي كـان يـعـمل
مع اإلدارة ويقدم لها كل شيء  وكان
ان  تستثمر في  إقامة مشاريع  تد
 مــيـزانـيــة الـنــادي الـتي ســرعـان مـا
انهارت وانعكست على  فريقا  القدم
 الذي تراجع لـلدرجـة الثانـية قبل ان
العب وال اثــر له الــيـوم يــغـيـب عن ا
وهـذه مـشـكـلـة أنـديتـنـا الـتي لألسف
التمتـلك نظرة عـمل إستراتـيجية  بل
تعـمل ليـومهـا ما جـعلـها ان تـتوارى
عن األنـظـار ومـن يـذكـر دهـوك الـيـوم
بالرغم  هو  نادي متكامل ولديه بنى
حتتية تفتقر لـها األندية الكبيرة لكن
ـنافـسات اجلـماهـيرية االبتـعاد عن ا
جعـله بـعيـد  حتى عـن جمـهوره بـعد
الـدخـول في أزمــة مـالـيـة حـطـمت كل
شـيء في الـــنــادي الـــذي قـــداليـــعــود
ــــمـــتــــاز  مــــرة أخـــرى لــــلـــعـب في ا
ـكنه احلـصـول علـى لقب الـسـلة وال

عـلــيه وذلك فـي مـوسم 2010-2009
ـسـابـقـة وكـرة نـقـطـة الــتـحـول  في ا
دهوك نفـسها الـتي حتققت من خالل
عـــمل ارتـــفع ونـــظم بـــعــد الـــوصــول
لـــلــمــمــتــاز حــيـث جنح بــاسم قــاسم
والتشكيل في حتقيق االجناز وقطف
ثـمار اجلـهـود الـتي تـعـاقبـت من قبل
اإلدارات  الـتي تـولت  تـدبـيـر األمـور
بـــــشـــــكـل واضـح قـــــبل ان يــــــجـــــني
اجلـمهـور ثـمـار  االجنـاز بعـدمـا غـير
الوضع في الـفـريق من حيث انـتداب
ــــدربــــ ومن مــــوسم الـالعــــبـــ وا
تصـاعد الـعمل اكـثر والـتحكم 2007
به بـعـدمـا حـافظ عـلى مـسـار الـتـقـدم
سواء في الـنتائج والـتقـييم الـنهائي
لـــلــمـــواسم قــبـل ان يــدفع بـــعــدد من
نـتخبات الـوطنية في الالعب الى ا
فترة  زاهـية ونـقطة حتـول في مسار
الـــنـــادي الـــذي  جنـح  بـــبـــنـــاء نـــاد
متكامل وفي فترة انتعشت فيها فرق
الية التي اإلقليم بفضل  اإلمكانات ا
ســاعــدتــهــا في  تــكــوين فــرق   بــقي
يـــنــظـــر لـــهـــا الالعـــبـــ بــاهـــتـــمــام
واالنخراط بصـفوفها بـسبب  ارتفاع
ــغــريـة مــبــالـغ الـعــقــود والــرواتـب ا
ـمتاز قيـاسا الى بقـية فـرق الدوري ا
ــهـم كـان  ان األخــرى  لــكن الــشيء ا

باتت كرة القـدم مصدر العيش االول
لعـوائلهم بـعدمـا أصبحت كـرة القدم
إدارة لـتـغـيــر حـيـاة بـعض الالعـبـ
الـــبــارزين والن فـــرق اإلقــلـــيم كــانت
تتمتع  بإمكانات مالية جيدة ما دفع
الالعـبـ لـتـمـثـيـلـهـا والـدخـول   في
فرقهـا بسـبب االهتمـام الكبـير للـعبة
عشـوقة بجنون اليصدق كرة القدم ا
عــنـد جــمـاهــيـر احملــافـظــات ومـنــهـا
يـناء والـزوراء واغلب للـيوم حـيث ا
فـرق احملافـظـات حـتى الـتي خـسرت
ــمـتـاز ـشــاركـة بــالـدوري ا فــرقـهــا ا
واحلـسـرة الـكـبـيـرة الـقـائـمـة والنـهـا
ــــكن جتــــد ذلـك قــــيـم كــــبــــيـــــرة  ال
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ـمـتازة واسـتمـر دهـوك في الـدرجة ا
وبعد عشـرة مواسم قدم فيهـا الكثير
وجنح فـي الـــــتـــــواجـــــد في مـــــواقع
ــقـــدمــة من خالل تـــعــاقب عــدد من ا
العـبي الـعــاصـمـة إضـافـة الى تـسـلم
ــهــمــة من قــبل مـدربــ مــعــروفـ ا
واسـتـمـر الـفـريق يـبـحث عن الـهـدية
ـها جلمهـوره الكبيـر ما ساعد لتقد
ـستوى عبـر مجموعة على حتس ا
العب  يعتمد عـليهم قبل ان يتحقق
حــلم الــلــقب لــلــفــريق في احلــصـول

ـمـتـازة احملـافــظـات هـو الـلــعب في ا
بـــعـــد انـــحـــصـــار الـــبـــطـــولـــة عـــلى
العـاصمـة وهو مـا ينطـبق عل  فريق
نـافسـات الكـبيرة دهوك الـذي دخل ا
بــــعـــد خـــمس ســـنـــوات عـــلى 1997
دخــول مــنــافــســات الــكــرة احملــلــيــة
بفـضل  تـضافـر جـهود اإلدارة ودعم
ـديــنــة  وحــبـهم عــدد من أبــنــاء  ا
لـلعـمل وتـطـلعـات ان يـكون فـريـقا
مهـمـا للـمديـنـة شرط ان يـكون من
مـتازة اليوم واثر الدرجة االولى ا
ـمـتازة االنـتـقال لـلـعب في الـدرجـة ا
دينة وانعكس في مجمل   قطاعات ا
ذلك عليه  إمام  الـشهرة التي أخذت
تــتـمـتع  بــهـا عـلـى مـسـتــوى الـبـلـد
بسبب تـأثير كرة الـقدم وشعبـيتها
وبـــعــدمـــا أخـــذت تـــســـيـــر نـــحــو
االحتراف من خالل  ظـهور  نظام
ا تـتمتع من العقـود والرواتب و
إمكـانات مـاليـة وفر لـها انـتداب
حاجـتهـا من العـبي احملافـظات
ــــثل في الـــتـي لــــيس لــــهــــا 
ـمـتـازة إضـافـة الى الـدرجـة ا
العــــبي الـــعـــاصـــمـــة  الـــذين
استفادوا بوقتها من ارتفاع
العـقود والـتحـول في مسار
مـعيـشتـهم الـيومـيـة بعـدما

األنـشــطـة  اضـافــة ألنـهــا كـانت عـلى
صلة بجهات سياسية مختلفة.
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ـديـنـة وأعـود الى نـادي دهــوك ابن ا
ــا تـمـتـلـكه من اجلـمــيـلـة الـصـغـيـرة 
مــوقـع ونــاس طــيــبــ  ومــجــمــوعـة
شـبابـيـة تـعـاقبت  عـلى  مـهـمة ادارة
الــنــادي وتــمــكــنت من قــيــادته شيء
فــشيء  بـاالجتــاه الـصــحـيح عــنـدمـا
انتـقل الى اللـعب في الدرجـة الثـالثة
في مـــوسم  1993وبــعـــد مــوســمــ
وازي انتـقل للدرجـة الثـانيـة الدور ا
لــلــدرجــة االول حــالــيــا فـي حــيــنــهـا
وكـــانـت بـــطـــولــــة جـــيـــدة  بــــســـبب
مـســتـويـات الــفـرق الـتي  تــصل لـهـا
رور في الدرجات بصعـوبات وبعـد ا
الرابـعـة ثم الـثالـثة والن الـكـرة كانت
تـــتـــمــتـع بـــنـــظـــام واضح من حـــيث
الــــصــــعــــود والــــهــــبــــوط وكــــان من
يـتـخـطـاها يـعـد ذلك بـالـعـمل الـكـبـير
النه اهـم شيء كـــــانت
تريد حتقيقه
فــــــــــــــــرق

ـــكن إعـالمي وجـــمـــاهــــيـــري النه ال
لـفريـق ان يتـقـدم اال بـجهـد عـنـاصره
في مـهــمـة صـعـبــة لـكن األمـور كـانت
مختلفة تمامـا عنها اليوم حيث الكل
يـــرتــكـــز عـــلى الـــهـــوايـــة فـــضال عن
عالقـات حقـيـقيـة  والـكل يـعمل حتت
سـقف خدمـة الـفريـق  واألمر يـنـطبق
على الـفـرق الشـعـبيـة واحدة من اهم
مصادر دعم الـلعبـة ولم تكن فرق في
ــزاولـــة الـــلـــعب  بل  لـــهــا وقــتـــهـــا 
انتماءات سياسـية  وكانت تستقطب
أفـضـل الالعـبـ ألســبـاب سـيــاسـيـة
وكــانـوا الالعــبـ يـفــضـلــون الـلـعب
فيها على األنـدية  التي أخذت حتمل
تـوجــهـا واحـدا بــعـد عـام  1963و
في حينـها غلق أنديـة متكـاملة  لدفع
العــبـــيــهـــا النــديــة تـــمــثـل إداراتــهــا
تـوجـهات الـسـلـطـة  والنه  لم يـجدوا
إمـامــهم اال تـمـثــيـلـهـا بــسـبب حـبـهم
قدس اجلم للهواية الشعار اجليد وا
ثل حـالة من عنـد كل الـرياضـيـ و
الـنـهم   فــقط إلشـبـاع تـلك الـهـوايـة
ـدعــومـة من مــد جـمــاهـيـري ا
ثابة واجب كبير  يجد ذلك 
عـلى مسـتـوى اإلحـيـاء وكان
ثل فرق محظـوظ جدا من 
ــنــتــخــبــات ثم األنــديـــة وا
مــنــتــخـبــات الــتــربــيـة أي
الالعب اجلــيــد ومــتــعــدد
ــــــواهـب  له مـــــــكــــــانه ا
ــيــزة  بــ خــاصــة و
اجلــــــــــمــــــــــيـع  وسـط
األنـشطـة  الـريـاضـية
التربـوية واالهـيلة
الـــــــــتي كـــــــــانت
طـاغــيـة عـلى
بــــــقـــــيـــــة
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جميع  فـرق احملافـظات ظلت لـفترات
ـنــافـسـة عـلى طـويــلـة خـارج دائـرة ا
ـمـتـاز بـكـرة لـقب مـسـابـقـة الـدوري ا
الـــقـــدم مـــنـــذ ان كـــان يـــجـــري عـــلى
ـؤسـسات مسـتـوى فرق بـغـداد ب ا
ــدنــيــة حلـ تــغــيـر الـعــســكــريـة وا
النظام  في عام  1975\1974وسمي
فـي وقــتــهـــا بــدوري أنــديـــة الــعــراق
والــزام الـفـرق بــتـغــيـر أســمـاؤهـا او
بـدمج  اكـثـر من فـريق حتت تـسـمـيـة
واحــــدة واخـــــذ يــــشــــبـه  بــــطــــوالت
االحتــادات احملــلـيــة  مــافــتح اجملـال
امـام  اكـبـر عـدد من الالعـبـ بـعـدما
ارتـفع عـدد الـفـرق الى  16فـريقـا من
خالل  اجـراء تـصــفـيـات لـلـفـرق عـلى
ـنـاطق اجلــغـرافـيـة وفي مـســتـوى  ا
وقــتـهــا صـعــدت  عـدة فــرق لـلــدرجـة
االولى في حـــيـــنـــهــا وبـــعـــد اربـــعــة
ــيـنـاء الــبـصـري من مـواسـم تـمـكن ا
احلـــصـــول عـــلى الـــلـــقب في مـــوسم
وكــان اجنـــازا ضــخــمــا  بــكل 1978
مـعــنى الــكــلـمــة بــعـدمــا بــقــيت فـرق
الـعاصـمـة مـهيـمـنـة  على  الـبـطوالت
وتــتــبــادلــهــا  قــبـل ان يــفــتح نــظــام
ـشـاركـة الـواسـعـة ـذكـور ا الـدوري ا
امـام عــدد من فـرق احملـافــظـات الـتي
وجـدت من الـلعـب في الـدرجة األولى
وبــجـــانب فــرق الــشــرطــة واجلــويــة
والزوراء والـطلبـة وغيـرها ما دفـعها
لـــلــتــعـــامل  مع األمــور بـــشــكل اخــر
عــنـــدمـــا راحت بـــعـــضــهـــا    تـــقــدم
مـغـريات  لالعـبـ  احملـافـظـات التي
فـشـلت في الـصـعـود والـلعـب بدوري
ـمـتـاز حـالـيـا ومـثـال أنـديـة الــقـطـر ا
نــادي الـســمـاوة الــذي انـتــدب اغـلب
العبي النـاصريـة وكذلك نادي صالح
الــــدين الــــذي شـــــارك ولــــعب بــــعــــد
الـــصــعـــود  بـــتـــشـــكـــيل  من العـــبي
احملـافـظات والـعـاصـمـة وتـمكن  من
احلــــصــــول عـــــلى لـــــقب الــــدوري
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احلديث اليوم عن نادي دهوك
الـذي حقق الـلـقب مـرة واحدة
لــيـــتــرك الــفــريق بــصــمــة في
تـاريــخه  الـكــروي  الـقــصـيـر
الــــذي تــــعــــود بــــدايــــته الى
مـــوسم1993عــــنـــدمــــا بـــدا
ــــــشــــــوار الـــــــكــــــروي في ا
ـــشـــاركــات حـــيث الـــلــعب ا
ضمن فـرق  الـدرجة الـثالـثة
مـــنــــطـــلــــقـــا من الــــرابـــعـــة
االنطالقـة الـتي كان يـتوجب
عـلى أي فــريق عـنــدمـا يـبـدأ
مـشـواره الـكـروي  الـصـعود
الـتدريـجي احملـدد الـذي كان
يــعــتــمـد الــعــدالــة بــ الـكل
ويبـدأ من مـنافـسات الـدرجة
الــــرابــــعــــة والــــعـــــمل عــــلى
اجتيازها ثم الـثالثة وجتري
ـــنــاطق ثم عـــلى مــســـتــوى ا
يـــقـــام دور تـــاهـــيـــلي   عـــلى
مستوى جمـيع تلك البطوالت
ومن ثـم االنــــتـــــقــــال لـــــلــــعب
بـالـدرجـة الـثـانـيـة آنذاك الـتي
تــســـاوي االولى الــيـــوم الــتي
كـــانت تــقـــام بــنـــظــام الــدوري
وبــعــدد  16فـــريــقـــا اغــلـــبــهــا
تــــطـــمح  لـــلــــعب في الـــدرجـــة
متازة اليوم لكن االول األولى ا
ــرور عــلى الــبـطــوالت األدنى ا
مـهم جــدا في  مـنـافــسـات غـيـر
عـــاديـــة حــــتى عـــلـى الـــدرجـــة
الرابعة  بسبب عمـلية التنظيم
الــعــالــيــة  الــســائــدة وانــدفــاع
الــفــرق والالعــبــ  وكــان لــهــا
طعم خـاص وحتـضى بـاهتـمام
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أرسل االحتــاد الــدولي لــرفع االثــقــال
رسالة الى نظيره الـعراقي يؤكد فيها
احــتـمــال تـعــرض نــشـاطــات االحتـاد
ـدة اربع الـعـراقي لـعـقـوبـة الـتعـلـيق 
ســنـــوات وغــرامــة مــالـــيــة قــد تــصل
الـــــــى  50 ألــف دوالر.  وذكــــــــــــــرت
ادة الرسـالة "كـان االختـبار إيـجابـيًا 
ـا في ذلك بطل سابق في محظورة 

األلعاب اآلسيوية. 
إذا  تـــأكـــيــد احلـــاالت فـــســتـــتــرك
الـعـراق عرضـة لـلـتـعـلـيق من طـوكـيو
بـسـبب وجـود ثالث مـخـالـفات 2020
مــنـشــطــات خالل فــتـرة الــتــصـفــيـات
ــبــيـة فـي حـ أن ذلـك لن يــؤثـر األو
بشكل كبـير على فـرص العراق حيث
أنـه لـــيس لـــديـه نـــســـاء فـي الـــتـــأهل
ومرشح خارجي واحد فقط في قوائم
الـرجــال فـإن اإليـجــابـيـات قــد تـكـون
ـكن مـكـلــفـة لـلـعـراق بــطـرق أخـرى. 
تغر أي دولة لديها ثالثة إيجابيات
أو أكــثــر فـي غــضــون عــام - 50000
دوالر ( 40700جــنــيه إســتــرلــيــني /
 يـــورو) فـي هـــذه احلـــالـــة - 46100
ـــدة تـــصل إلى أربع وتـــعـــلـــيـــقـــهــــا 
سـنــوات".   واضـاف "مــحـمــد جـالـود
األمــ الــعــام لالحتــاد الــدولي لــرفع
األثـــقـــال ( (IWF هـــو مـن الـــعـــراق
كن أن يـصبح غـير مـؤهل للـجولة و

الـتـالـيــة من انـتـخـابـات  IWFإذا 
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تـعـلـيق احتـاده الـوطـني عـند حـدوثه
و استبعـاد إنتارات يودبـانغتوي 
الــــنــــائـب األول لــــرئــــيس  IWF من
تــايالنـــد  بــالــفــعل مـن الــتــرشح في
االنـتـخــابـات الـقــادمـة في ظل ظـروف
تــعـلــيق تــايالنـد بــسـبـب الـعــديـد من

نشطات.  انتهاكات ا
 تعـلـيق هـذا الـتعـلـيق حـتى أبريل
كـن  من قبل 2022 في أقـرب وقت 
جلـنــة عـقــوبـات االحتــادات األعـضـاء
ـسـتـقـلـة لـلـريـاضة  الـتـي ذكرت أن ا
سـؤول الـتايالنـدي " تـعليـقهم ا

دة عـام وليـسوا مـؤهل لـلتـعي
ــا أن في أي مـــنـــصب في  IWFطـــا
TAWA (التايالندية الهواة جمعية
رفع االثـقـال) ال تـزال مـعـلـقـة ". الدول
األخـرى الـتي  تـعــلـيـقـهـا  أو الـتي
تــواجه الـتــعـلــيق عــنـدمــا يـتم إغالق
ـفــتـوحـة"  ـنـشــطـات "ا انـتــهـاكــات ا
تـشـمل مـصــر ومـالـيـزيـا وكـولـومـبـيـا
ــكن أن ورومــانـــيــا واآلن الــعـــراق. 
تواجه أذربيجان أيضًا تعليقًا  حيث
 تـعـلـيق أربع رافـعـات لألثـقـال بـ

نوفمبر  2017 ويوليو 2018 .

نشطات حرمان ثالثة رباع بسبب ا

∫ŸËdA

يتواصل العمل
في مشروع
مستشفى الطب
الرياضي ببغداد
حلساب وزارة
الشباب والرياضة

باسم قاد دهوك للقب
في موسم  2010-2009



ســـبــورتس نــيــوز "األمـــر يــتــعــلق
بـإنقـاذ كـرة القـدم ال أكـثر وال أقل
إذا لم نـلـعب فـي األشـهـر الـقــلـيـلـة
ــاني ــقــبـــــــــلــة فــإن الــدوري األ ا
بـأكـمـله سـوف يـفـلس لن يـكون له
وجـــود بــــعــــد ذلك بــــالـــشــــــــــــكل

الــــــذي عرفناه".
وأسفر انتشار فيروس كورونا عن
ــنــافــســات شــبه شـــلل في كــافــة ا
ا في ذلك الرياضية حول العالم 
كــرة الـقــدم حـيث عــلـقت أغــلـبــيـة
الدوريات والبطوالت منذ منتصف
ـا أحلـق بـاألنــديـة آذار الــفــائت 
خـــســـائـــر كـــبــيـــرة جـــراء تـــراجع
إيـــــراداتــــهــــا مـن حــــقـــــوق الــــبث
ـباريات التـلفـزيوني وبيع تـذاكر ا

وعقود الرعاية.
وتـوقف البـونـدسلـيـغا في 13 آذار
ـــاضي لــكن األنــديــة الـ18 الـتي ا
تــشـــكل الــدرجـــة األولى عــاودت
تدريباتـها في اآلونة األخيرة
ــجــمـــوعــات صــغــيــرة مع
اعـــتــمــاد قــواعـــد الــتــبــاعــد
االجــتـمـاعي وقـيـود صـحـيـة

لعب.  صارمة في أرض ا
وكــان دورتـــمــونـــد عــنـــد تــعـــلــيق
ـركـز الثـاني بـرصـيد الـدوري في ا
51 نــقـطــة عــلى الئــحـة الــتــرتـيب
بـــفــــارق أربع نــــقــــاط عن بــــايـــرن
ـتــصـدر ــتـــــــصــدر وا مـيــونـيخ ا
ـواســــــــم الــسـبـعـة بـالـلــقب في ا
ــاضـيـة. وأعـلـنت رابـطـة الـدوري ا
ـــــاضي عن ـــــاني األســـــبــــوع ا األ
اســــتـــعـــدادهــــا الســـتـــــــــــئـــنـــاف
ـقبل أو في وســـــــم في 9 أيار ا ا
وقت الحـق خــلف أبــواب مــوصـدة
في حــال احلــصــول عــلى الــضــوء
األخضـر من السلـطات السـياسية
عـــلـى أن يــــتم فــــحص الـالعــــبـــ
بــانـتــظـام لــلــكـشف عـن تـعــرضـهم

للفيروس. 
وال تـزال الـرابطـة بـحـاجة إلذن من
انية وقادة الواليات ستشارة األ ا
ـقرر أن يـجـتمـعـوا غدا الـذين من ا

اخلميس.
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ولـقـيت نـيـة الــرابـطـة بـاسـتـئـنـاف
البـطولـة انتـقادا شـديدا من بعض
ـــــســـــتـــــشـــــارين الـــــعـــــلـــــمـــــاء وا
الـصـــــحـي وال سـيـما أن الـوباء
انـيـا عن قرابـة سـتة أســـــفـر في أ
آالف وفــاة من بــ اكــثــر من 158
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سيدني (أ ف ب) - تهافت مئات راكـبي األمواج على شاطئ بونداي بيـتش الشهير في سيدني مع بـدء أستراليا تخفيف االجـراءات في إطار محاربة كوفيد-19. وقـد ارتمى عشرات راكبي
) بعد خمـسة أسابيع على ـياه قبل مـوعد إعادة فتح الـشاطئ رسمـيا عنـد الساعـة السابعـة من صباح الـثالثاء بالـتوقيت احملـلي (الساعة 21,00 ت غ االثنـ األمـواج حاملـ ألواحهم في ا
ـنع على الزوار ـياه.وال يزال  إغالق الـسلطـات للشـاطئ.وقد انتـظر سبـاحون آخرون أكـثر انضـباطا في طـوابير وصـفقوا لـلموظـف البـلدي الـذين رفعوا احلـواجز للـسماح بـالوصول إلى ا
ارسة الرياضـة ويحظر دخول العـائالت من أجل احترام اجراءات التـباعد االجتمـاعي ومنع التجمعـات.وقد نصبت ألواح كـتب عليها "اركـبوا األمواج وغادروا" حلث الزوار على التشـمس و
ـائيـة.وأتت إعـادة فـتح شـاطئ بـونداي والـشـواطئ اجملـاورة في وقت بـدأت فـيه واليـات أستـرالـيـة عدة تـخـفـيف االجـراءات مع تـراجع عدد ـارسـة الريـاضـيـة ا عـدم البـقـاء بـعـد االنتـهـاء من 
تخذة.فاعتبارا من بادرات ا اإلصابات اجلديدة بكوفيد- 19 في أستراليا.وأعلنت واليـة نيو ساوث ويلز الي تضم أكبر عدد من السكان في البالد أنها سـتحذو حذو واليات عدة في بعض ا
سؤولـية وعدم اجملـازفة.وحذرت من أن استـئناف بعض كن لـلسكان اسـتقبـال زائرين اثن في مـنازلهم.ودعت رئـيسة وزراء الواليـة غالديس بيرجـيكليـان السكـان إلى ابداء حس ا اجلمـعة 
كن للـنظام الصـحي مواجهـتها.وبـدا أن غالبيـة زوار بونداي بـيتش استـمتعوا بـوقتهم مع احـترامهم الجراءات دارس قد يؤدي إلـى تسارع في العـدوى ال  النـشاطات وال سيـما إعادة فـتح ا
التبـاعد االجتـماعي.وقالت ديـان ديلورنس مع خـروجها من البـحر "كنت انـتظر ذلك بـفارغ الصـير منذ أسـبوع وقررت أن أكـون هنا عـند الساعـة السابـعة والنـصف".ورحب جون ميـنوتو وهو
ـارسة هـوايـته مـجـددا.وسجـلت في أسـتـرالـيا 6700 إصابـة بـكـوفـيد- 19مع 84 حـالـة وفـاة فـيمـا يـبـلغ عـدد سكـانـهـا اإلجـمالي 25 يـحـمل لـوحا لـركـوب األمـواج مع ابـنه بالـتـمـكن من 

اضي. مليونا.ويتراجع عدد اإلصابات بشكل ملحوظ منذ األسبوع ا
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اقـــتــرح االحتـــاد الــدولي لـــكــرة
الـقـدم "فيـفـا" اول امس االثـن

الـسـماح لـلـفرق بـإجـراء خمـسة
ـباراة بدال من تبديالت خالل ا
ثالثـة كــمـا هـو مــعـتـاد بــصـفـة

مؤقتة. 
وقال الفيفا إن الفكرة ستساعد
في التـعامل مع ضغط مـباريات
الـدوري وسـط مـحـاوالت إكـمـال
ـــوسـم خالل فــــتـــرة زمــــنــــيـــة ا
قـصــيـرة عـقـب الـتـوقـف بـسـبب

جائحة فيروس كورونا. 
وأضـاف الـفــيـفـا في بــيـان عـبـر
ـقـتـرح الـبـريـد اإللـكـتـروني أن ا
ــــوافــــقـــة يــــجب أن يــــحــــظى 

مــــــــجـــــــلس االحتــــــــاد الـــــــدولي
وســـيــتـــخـــذ الــقـــرار الـــنـــهــائي
بــالـتـنــسـيـق مع بـقــيـة مـنــظـمي
ــســـابــقــات. وتــابـع "كل فــريق ا
سـتـتــاح له إمـكـانـيــة اسـتـخـدام
ـبـاراة خـمـسـة تـبـديالت خالل ا
مع احتماليـة إضافة تبديل آخر
ـــــبـــــاراة لـــــوقت اذا امـــــتـــــدت ا
إضـــــافي إن كــــــانت الـــــظـــــروف

تسمح بذلك".
من جــــــانب اخــــــر أ مـــــلــــــعب
ـبو األسطـوري الذي قدّم باكا
باريات عليه بيلـيه العديد من ا
والــعــروض الـرائــعـة اول امس
اإلثـن 80 عــامــا من الــتــاريخ
بـعـد تـصـنـيـفه كـواحـد مـن أكـبر

الـــــصـــــروح الـــــريــــاضـــــيـــــة في
الـبــرازيل الـذي أصــبح حـالــيـا
مـسـتـشـفى ميـدانـيـا للـمـصـاب
ــســتــجــد بـــفــيــروس كــورونــا ا

(كوفيد-19). 
لعب الذي وبدأت عملية بناء ا
يـقع بـوسط مـدينـة سـاو بـاولو
في أيـــــــلـــــــول عـــــــام 1938 و
افــتــتــاحه في 27 نــيــســان عــام
1940 وسط تـــوقـــعـــات وآمـــال

كبيرة. 
وحـضر حـفل االفـتتـاح الـرئيس
الـــبــرازيــلي آنــذاك جـــيــتــولــيــو
فـارجاس والـسلـطـات اإلقلـيمـية
واحملــلــيــة الــرئــيــســيــة وعــامـة
الــــشـــعب والــــذي قُـــدّر عـــددهم

وفقـا للبيـانات الرسـمية حـينها
بـ 50ألف شخص. 

وبــعـد يـوم واحـد مـن افـتـتـاحه
لعب الـبالغ طوله أقيمت عـلى ا
104 أمــتــار وعــرضه 68 مــتــرا
مـواجـهـة ب فـريـقي بـاليـسـترا
إيــطــالــيــا وكـوريــتــيــبــا والـتي
انتـهت بفـوز األول بنـتيـجة (-6
2)  وحــظي الـالعب زيــكـــيــنــيــا
بشرف تسجيل أول هدف يُحرز
ــــلـــــعـب. وكــــان أول فـي هـــــذا ا
وأكبر حدث رياضي يـستضيفه
ـلعب هو مـونديال 1950 هذا ا
حيث اســــــــتضاف  6مباريات
مــنه وكـانـت إحـداهــا مــواجــهـة
الـــبــــرازيل وســــويــــســـرا الــــتي
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الفريق جـدول زمني مع خاص
به ويـحضـر الالعـبـون إلى مرافق
النـادي في شكل نوبـات عمل على
غرار ما كان يفعله وولفرهامبتون
ـثـال مــنـذ أسـابـيع. عـلى سـبــيل ا
ويــعـــتـــبــر احلـــجـــر الــصـــحي في
ــا هــو عــلــيه بــريـــطــانــيــا أخف 
احلــال في بــلــدان أوروبـيــة أخـرى

مثل إسبانيا.
ويُسمح لـلمواطنـ بساعة واحدة
ــارسـة الـتـمـارين في الـهـواء من 
ــا يــدعــو إلى الــتــفـاؤل الــطــلق 
بـــشـــأن الــــعـــودة الــــتـــدريــــجـــيـــة

للتدريبات اجلماعية. 
ووفقـا لـلـصـحـافـة اإلجنـلـيـزيـة قد
ـسـابـقـة في 8 تـكـون الـعـودة إلى ا
ـقبل تاركـة ما يقرب من حزيران ا
شـهـرين إلكـمـال اجلـوالت الـثـماني
ـنــافـسـة (92 ـتــبـقــيـة من عــمـر ا ا
ـا يــفـسح اجملــال أمـام مـبــاراة) 
سـابقـات األوروبية في آب إقامـة ا
ـــــقــــبـل. جتــــدر اإلشـــــارة إلى أن ا
األنـديـة اإلنـكلـيـزيـة سـتـجـتـمع عن
طـريق الــفـيــديـو كــونـفــرانس يـوم
ــقــبل كــمـا فــعــلـوا في اجلــمــعـة ا

أسابيع ماضية. 
وعــــلى الــــرغم من وجــــود مـــوعـــد
ـسـابـقـة ال مـحـتــمل السـتـئـنــاف ا
تــزال هـنــاك الــعــديـد من األســئــلـة
الـــتي يـــجب حـــلــهـــا مـــثل إجــراء
اخـتـبـارات لـالعـبـ لـتـحـديـد مدى

ألف إصابة معلنة ومؤكدة. 
وأصر فاتســـــكه على أن األنــــدية
ال تــبـحث عـن "مـعـــــامــلـة خــاصـة

نريد فقــــط أن نتـــابع مهنتنا". 
انية الكبرى في وترغب األندية األ
اســـــتــــئـــــنــــاف الـــــدوري الــــدوري
واالنتـهاء مـنه بحـلول 30 حزيران
ـقـبـل لـلـحــصـول عـلـى دفـعـة من ا
أمـوال النقـل التـلفزيـون التي تـبلغ
قـيمـتـهـا حوالي 300 ملـيـون يورو

( 325مليون دوالر). 
وأشـارت مـجـلـة "كــيـكـر" الـواسـعـة
االنــتــشــار إلى أن 13 من أصل 36
ـاني نــاديــا في رابـطــة الــدوري األ
ــشــكــلــة بــالــتــســاوي بــ فــرق (ا
الــدرجـتـ األولى والـثــانـيـة) عـلى

وشك اإلفالس. 
ن واعــتـــرف فــريـــقــا فـــيـــردر بــر
ــالــيـة وشــالــكه بــأن مــواردهــمــا ا

تأثرت بشدة خالل األزمة. 
من جــــانـــبـه رأى أولي هــــونـــيس
رئـــيس نــــادي بـــايـــرن مــــيـــونـــيخ
ـبـاريـات خلف الـسـابق أن إقـامـة ا
ــعــروفــة بــاسم أبــواب مــوصــدة ا
ـانـيـا هي "مـبــاريـات الـشـبح" في أ

البديل الوحيد القابل للتطبيق. 
وطالب توماس روتغرمان الرئيس
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــنـــادي فـــورتـــونـــا
دوسـلدورف بـتـحديـد الرواتب ألن
أجور الالعـب هي "جـزء كبـير من
الـــنــــفــــقـــات وأنـت في ســــبـــاق ال
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انـتهت بـالـتعـادل اإليـجابي (-2
 .(2

وحاليا ولتجنب انهيار النظام
الصـحي في البالد بـسبب وباء
كورونا قررت بلـدية ساو باولو
ــــبـــو حتــــويل مــــلــــعب بــــاكــــا
ــسـتــشـفى مـيــداني يـضم 200
ـصــابـ سـريــرا السـتــضـافــة ا

بالفيروس. 
وتـعـد سـاو بـاولـو األكـثـر ثـراءً
واكــــتــــظـــاظــــا بـــالــــســــكـــان في
ــديــنــة األكــثــر الــبــرازيل هي ا
تــضـــررا من الــوبـــاء في الــبالد
بــعـد تــســجـيــلــهـا 1700 حــالـة
وفـــاة و20 ألـــفـــا و715 حـــالـــة

بو يتحول الى مستشفى للمصاب بفايروس كوروناإصابة. ملعب باكا

w  Ê«“uH¹ ÊU eð—«uýË ‰«œU½

WO{«d² ù« b¹—b  W uDÐ
 ôU Ë ≠ b¹—b

بــدأ جنم الــتــنس اإلســبــاني رافــائــيل نــادال اول
امـس اإلثـــنــــ مـــســـيــــرته في بــــطـــولــــة مـــدريـــد
االفـــتـــراضــيـــة بـــالــفـــوز عـــلى الـــكــنـــدي ديـــنــيس
شـــابـــوفـــالـــوف في الـــوقـت الــذي انـــتـــصـــر فـــيه
األرجـنتـيني ديـيـجو شـوارتزمـان في أول مبـارات
ـــيــا الــذي لــعب ــصــنـف الــثــاني عــا له. ووجــد ا
مـبـاراته مع وجـود أكـثر 3 آالف شـخص مـتصل
صـعوبـة في الـفـوز على شـابـوفالـوف حـيث حسم
بـاراة بـينـمـا شهـدت نفس شوط كـسـر التـعـادل ا
اجملـمــوعـة األولى فــوز الـبــريـطــاني أنـدي مـوراي
عـلى الــفـرنـسي بــيـنـوا بــيـيـر. بــيـنـمــا بـرز من بـ
ـشـاركـ األرجـنـتـيـني شـوارتـزمـان الـذي حـسم ا
مـواجهـتيه أمـام اإلسبانـي اخملضرم دافـيد فـيرير
واألمريكي جـون إسنر ليتصدر اجملـموعة الثانية.
وفـي مــنــافـــســات الـــســيــدات بـــدأت اإلســبـــانــيــة
جـاربـيـنـيي موجـوروزا مـسـيـرتهـا بـاخلـسـارة أمام
الـسـويـسـريـة بـلـيـنـدا بـنــشـيـتش بـيـنـمـا تـغـلـبت
الفـرنسـية فيـونا فـيرو على الـتشـيكيـة كارولـينا
بليـشكوفا. ومن بـ السيدات بـرزت الرومانية
سورانا كـريستيا بعـد فوزها في أول مبارات
لـها عـلى البـريطـانيـة جوانـا كونـتا واألوكـرانية

يـلينـا سفيتـولينـا. يذكر أن إجمـالي جوائز الـبطولة
 300ألف يورو مـناصفة ب الـرجال والسيدات
ــبـلغ الـذي ــقـدور الــفـائـزين حتــديـد ا وســيـكـون 
سـيـتم تـوجـيـهه لالعـبي الـتـنس األكـثـر مـعـاناة من
تـوقف الـنـشـاط الـريـاضي بـسـبب تـفـشـي فـيروس
سـتجـد في العالـم. كما سـتتـبرع اللـجنة كـورونا ا

ينتهي" مع األندية األخرى.
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ــمــتـاز بــدأ الـدوري اإلنــكــلــيـزي ا
رؤية الضوء في نهاية النفق حيث
ـــســؤولــون عـن الــبـــطــولــة يـــثق ا
اإلنـكلـيـزية الـتي  تعـلـيقـها مـنذ
ـاضـي في عـودة مــنــتــصف آذار ا
الــتــدريــبـــات عــاجال ولــيس آجال
نـافـسـة مـطلع وكـذلك اسـتـئـنـاف ا
سؤولون قبل. ويرغب ا حزيران ا
ـوسم ــيـرلـيج بــإنـهـاء ا في الـبـر
ـقـبل بـحــد أقـصى في 31 تـمــوز ا

نـظــرا السـتــحـالــة إنـهــائه قـبل 30
ــقـــبل. وذلك لـــتـــجــنب حـــزيـــران ا
ـتعـلـقـة بـانتـهـاء عـقود القـضـايـا ا
بــعض الالعــبــ (أمـثــال ويــلــيـان
العب تشيـلسي وفيـرتونخ العب
تـوتـنـهـام) وعـقـود بـعض اجلـهـات
ـثال نـايكي الـراعيـة (عـلى سبـيل ا
مع لـيفـربـول) التي تـنـتهي في ذلك

التاريخ. 
ومع تـــمـــديـــد احلـــجـــر الـــصـــحي
ـنزلي في بـريـطانـيـا حتى 7 آيار ا
على األقل بدأت بـعض األندية في
فتح أبوابها أمام التدريبات; حيث
رفع ناديا برايتون وآرسنال الذي
 إغالقـه بــعــد ثــبــوت إيــجــابــيــة
ـفـروض مـيـكـيل أرتـيـتـا احلـظـر ا
قـدور الالعب على الـتدريبـات و
اآلن الــذهــاب لــلـتــدريــبــات بــشـكل
فـــردي. ولـــدى كل العب مـن العــبي

كريستيانو رونالدو

ـنـظـمة لـلـبـطـولة ا
االفــــتــــراضــــيــــة
ــــبـــلغ 50 ألف
يـــــــورو لــــــبـــــــنك
الــــــطــــــعــــــام في
مــــــــــــــــدريــــــــــــــــد
لـلـمـسـاعـدة عـلى
تـخفـيف آثار هذه

األزمــــــــــــــــــة.

عــقــد بــالـفــعل في 22 نــيــســان/ابـريل
2016 واضــافت أن مـضــمـونه ال يـزال
ــدعي الــعــام "غــامـــضــا" وأن مــكــتب ا
الـــــفـــــيــــدرالـي "يــــرفـض احلـــــديث عن

وضوع". ا
دعي الـعـام الفـيدرالي ورفـض مكـتب ا
اجلــواب عـــلى ســؤال وكــالــة "فــرانس
بــــرس" حــــول مـــقــــال "تــــريــــبـــون دو
جـنـيف".وأصـدر االحتاد الـدولي بـيـانا
مـسـاء اإلثـن اعـتـبـر فيه أن "مـحـتوى
الــرسـالـة االلـكـتـرونــيـة اخلـاصـة الـتي
بـعـثـهـا السـيـد إنـفانـتـيـنـو إلى صديق
مـقرب  إخـراجهـا من سيـاقهـا تمـاما
" بــهــدف وحـيــد هــو تــضـلــيل الــقـار
مـضيـفا أنه  احلصـول على الـرسالة
اإللـكتـرونية من خـالل "القرصـنة وهو

(أ ف ب) - ذكــرت لـــوزان (ســويــســرا)
صــــحـــيـــفــــة "تـــريــــبـــون دو جــــنـــيف"
الـسويسرية االثن ان مواطنها جاني
إنـفانتـينو رئيس االحتـاد الدولي لكرة
دعـي العام الـقدم (فـيفـا) تدخل لـدى ا
السـقــاط الـتـحـقـيق ضـده.وكـان مـكـتب
ـدعي العام الفيدرالي بدأ حتقيقا في ا
بـداية عام 2016 بـعد فتـرة وجيزة من
انـتـخـاب إنـفـانـتـيـنـو لـرئـاسـة الـفـيـفا
حـول مـزاعم منح األخـير عـقود حـقوق
الـبث التـلفـزيوني لـشركـة خارجـية في
الــفـتـرة الــتي كـان فــيـهــا أمـيـنــا عـامـا
لالحتـاد األوروبي للـعبـة (ويفـا).ووفقا
لـلصـحيفـة كتب إنفـانتيـنو إلى صديق
طـفولـته رينالـدو أرنولـد الذي أصبح
مــدعـيـا عــامـا في هــوت - فـالـيه وهي
مــســقط رأس الـرجــلــ انه "قـلق" إزاء

التحقيق.
وكـتب إنفانـتينو فـي رسالة إلكـترونية
نـقلـتهـا الصـحيـفة "سـأحاول ان اشرح
ـدعي الـعـام الـفـيـدرالي ان من ـكـتب ا
مـصلحـتي توضيح كل شيء في اسرع
ــكن وان يــكـــون جــلــيــا بــأن ال وقـت 
عالقـة لي بـهـذه الـقضـيـة".ورد أرنـولد
الــذي ســاعـد بــالــفــعل في تــرتـيب أول
دعي العـام مايكل الوبر اجـتماع بـ ا
ــهم اآلن أن يـــكــون وإنـــفــانـــتــيـــنـــو "ا
. إذا االجــتـمـاع في غــضـون أسـبـوعـ
ــكــنـــني أن أذهب مــعك كـــنت تــريــد 

مجددا".
وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن االجـتـماع
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قـدرتهم عـلى الـلعب ومـا إذا كانت
ـباريـات ستـقام بـدون جمـهور أم ا
ال وما إذا كـان سيـتم خـــــــوضـها
ـعـتادة أو سـتــــــــقام العب ا في ا
في مـكـان مــحـدد لـتـجــنب انـتـشـار

الوباء.
 باإلضافـة إلى ذلك أحد اخليارات
ـسـؤولـون هو بث الـتي يـدرسـها ا
بـاريات مـجانا جتـنبـا لتجـمعات ا
ــنــزل أو ــشــجــعــ ســواء في ا ا
حـــتى فـي الـــشـــوارع لـالحـــتـــفـــال

ثال. باللقب على سبيل ا
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قـــال وزيـــر الـــصــــحـــة اإلســـبـــاني
ـشــجــعــ قـد ســلــفـادور إيـال إن ا
دة أطول قبل يضطـرون لالنتظـار 
عــودة مــنــافــســات كــرة الــقــدم من
جديـد وذلك بسـبب استـمرار أزمة
ـسـتـجد تـفـشـي فـيـروس كـورونـا ا

(كوفيد-19). 
ويــعــمل االحتــاد اإلســبــاني لــكـرة
الــقـدم ورابــطـة الــدوري اإلسـبـاني
واجمللس الريـاضي اإلسباني على
وضع خـطـة السـتـئنـاف مـنـافـسات
ـتوقفـة منـذ مطلع آذار كرة الـقدم ا
ـاضي وذلك عـند احلـصـول على ا
الــضــوء األخــضــر من احلــكــومــة.
وطـبـقـا لـلبـروتـوكـول الـذي قـدمـته
رابـــطـــة الـــدوري اإلســبـــاني يـــتم
إخـضاع كل العـب لفـحص فـيروس
ـثل مشـكـلة كـورونـا وهو مـا قـد 
نـظـرا ألن إسـبـانـيـا ال تـشـهـد وفرة
في مستـلزمات إجـراء االختبارات.
كنني اآلن وقال وزير الصحة "ال 
ـمـكن اســتـئـنـاف أن أقــول إن من ا
مــنـــافـــســات كـــرة الـــقـــدم قـــــــــبل
الصيف أرى أنـه سيعـد قرارا غير

حكيم". 
وأضاف "هناك تـعليمات من وزارة
الصـحة تطبـق على كل التـجمعات
ـا في ذلـك كـرة الـقدم بـأنـواعـهـا 

االحترافية. 
يــــــــــــــجــب وضـع أي نـــــــــــــــوع مـن
االخـتـبــارات الـتـشـخــيـصـيـة حتت
تــصـرف احلــكـومــات اإلقـلــيـمــيـة".
وسـجّــلت إسـبــانـيــا نـحـو 23 ألف
وفــاة مـن بـــ أكــثـــر من 220 ألف
إصـــابــة بـــالـــفـــيــروس وتـــعـــتــزم
السـلـطـات احملـلـيـة تـخـفـيف قـيود
اإلغالق الـعام اعـتـبارا من  2 أيار
بــعـد تــســجــيل تــراجع في وتــيـرة

اإلصابات والوفيات.
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وضع الــفــرنــسي بــاتــريس كــارتــيــرون مــدرب نـادي
الزمالك شـرطا مـثيرا من أجل إبـرام صفقـات جديدة
عـلى تشـكيلـة األبيض خالل فـترة االنـتقاالت الـصيـفية
ـقـبـلة. وقـالت تـقـارير صـحـفـيـة مصـريـة إن بـاتريس ا
كـارتــيـرون يــرفض قــدوم أي العب أجــنـبـي لـصــفـوف
الــزمــالك غــيــر دولي مع مــنــتــخب بالده خـالل الــفــتـرة
ـقبلـة. وتابعت الـتقاريـر أن باتريس كـارتيرون أبـلغ أمير ا
ــشــرف الــعــام عـلـى الــكــرة بــنـادي مــرتــضى مــنــصــور ا

الزمالك بـشرطه الـسابق وعدم الـتعاقـد مع أي العب أجنبي.
ويـرغب بـاتـريس كارتـيـرون في تـدعيـم صفـوف الـزمالـك بظـهـير
ن والعب وسط وجنـاح أيسر ومـهاجم خالل فتـرة االنتقاالت أ
توقع أن يجتمع باتريس كارتيرون مع قبلة. ومن ا الصيفـية ا
ـقبلـة حلسم صفـقات األبيض مـسئولـي الزمالك خالل الـفترة ا

. عارين والراحل اجلديدة وا
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يـة برشـلونة حلل ـدير الـفني لـنادي برشـلونـة اإلعتـماد على أكـاد قـرر كيـكي سيـتي ا
شاكل الـفنية التي يعاني منها الفريق. و حتديد يوم 4 ايار كـموعد مبدئي لعودة أندية ا
الـدوري اإلسبـاني إلى الـتـدريـبـات من جـديـد حتـى لو كـان ذلك بـشـكل فـردي. اسـتـعداداً
ـاضي لـلـحـد مـن انـتـشـار فـيـروس كـورونا. لـعـودة الـلـيـجـا الـتي تـوقـفت مـنـذ شـهـر اذار ا
وأشـارت صـحـيـفـة مـاركـا اإلســبـانـيـة أن كـيـكي سـيـتـيـ سـيـقـوم بـاخـتـبـار 6 العـب من
يـة برشلونة لتحـديد ما إذا كان بإمكانه االسـتفادة منهم في الفريق األول. خريجي أكاد
وسـيضـطر كـيكـي سيـتيـ إليجـاد طريـقة لـلتـعامل مع إقـامة مـباراة كل 3 أو 4 أيـام بعد

نافسات من جديد.  عودة ا
واتبع كـالً من ريكي بـويج وأليـكس كـوالدو ورونالـد أوراجو وإنـسو فـاتي نـفس البـرنامج
التـأهيـلي لالعـبي الفـريق األول أثـناء فـترة احلـجر الـصـحي ويتـلقـون تعـلـيمـات دقيـقة من
درب وهم إيـناكـي بيـنا حارس اجلهـاز الفـني. ثنـائي آخر سـيخـضع لالختـبار من قـبل ا
قبل بـجانب مونشو قـائد برشلونة وسم ا رمى الشاب والذي قـد يحل محل نيتـو في ا ا

“ب ”وهدافه احلالي بثمانية أهداف.

أمـر غير قانوني وعمل إجرامي".وتابع
"لـيس فقط أن السيد إنفـانتينو لم يكن
لـديه أي سبب لـلكذب في هـذه الرسالة
اإللكترونية ولكن الرسالة اإللكترونية
لم تـوضـح أبـدا أن الـسـيـد إنـفـانـتـيـنو

كان يريد تبرئة نفسه".
كـمــا أوضح الـفـيـفـا أن "بـعض وسـائل
اإلعـالم ذكـــرت وقــــتــــهـــا أن الــــســــيـــد
إنفانتينو كان موضوع حتقيق جنائي
مــرتــبـط بــعــقــد ثــانــوي جــدا يــتــعــلق
بــحــقــوق الـتــلــفــزيـونـي في اإلكـوادور
ـــســابــقـــات لالحتــاد االوروبـي لــكــرة
القدم".بالنسبة لالحتاد الدولي "يتعلق
األمـــر بــكــذبــة واضـــحــة وتــامــة كــان
الــغـرض الــوحـيـد مــنـهــا هـو اإلضـرار
بـســمـعـة الـسـيـد إنـفـانـتـيـنـو".وأوضح
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يـتـصـدر الـبـرتــغـالي كـريـسـتـيـانـو
رونــالــدو واألرجـنــتــيــني لــيــونـيل
رتبطة ميسي معظم اإلحصاءات ا
بــاألهـداف في كــرة الـقــدم عـلى مـرّ
الــعــصـور ومــنــهـا قــائــمــة أفـضل
عـــشـــرة هـــدافـــ بـــدوري أبـــطــال
أوروبــا. وســلــطت مــجــلـة فــرانس
فـوتـبول الـضـوء عـلى قائـمـة أعظم
هدافي الشـامبيونزلـيغ التي يحتل
رونـــالــدو (35 عــامـــا) صــدارتـــهــا
بـرصــيـد 129 هــدفـا سـجــلـهـا مع
مـانـشـستـر يـونـايتـد وريـال مـدريد
وفريقه احلالي يـوفنتوس. ويحتل
مــيــسي الــوصــافــة بــرصــيـد 114
هـدفا سـجلـهـا مع الفـريق الوحـيد
الـذي ارتدى قـميـصه في الـبطـولة
بـرشلـونـة بطل الـدوري اإلسـباني.
وبــــفـــارق كــــبــــيـــر يــــأتي الــــنـــجم
اإلســبــاني الـــســابق لــفــريق ريــال
مـدريـد راؤول ثــالـثـا بــرصـيـد 71
هدفا يليه هداف ريال مدريد كر
ــة وهـداف بـايـرن مــيـونـيخ بـنـز
روبرت ليفـاندوفسكي ولـكل منهما
64 هـدفـا. ويحـتل جنم مـانشـسـتر
يــــونـــــايــــتــــد الــــســــابق رود فــــان

االحتـــــــاد الـــــــدولي مـــــــرة أخــــــرى أن
دعي االجـتـمـاعـات بـ إنفـانـتـيـنـو وا
الــعــام كــان الـقــصــد مــنـهــا إظــهـار أن
الـفـيـفـا "مسـتـعـد لـلتـعـاون مع الـعـدالة
الـسـويسـرية"وهـو مـا كان يـشـير غـليه
دائـــــــمـــــــا خـالل احلـــــــديـث عن هـــــــذه
الـقـضـيـة.في تـشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبر
2017 بـعـد اجتـماع غـير رسـمي ثالث"
بــ إنـفـانـتـيـنــو والوبـر أنـهى مـكـتب
ـدعي الـعـام الـفيـدرالي الـتـحـقيق في ا
وقع من قـبل إنفانـتينو واقـعة العـقد ا
بـالـنـيـابـيـة عن االحتـاد األوروبي لـكرة
الــقــدم.كـــمــا حتــدثت الــصــحــيــفــة عن
ـدع اتـصـاالت هاتـفيـة مـتكـررة ب ا
الـــعــامــ الــســـويــســريـــ ومــحــامي
الــفـيــفـا.وقــالت الـصــحـيــفـة "يــبـدو أن
ــدعـ الـعـامـ سـاعــدوا الـفـيـفـا في ا
صـيــاغـة مـطـالـبه" كـمـدع وهـو سـلـوك
"يـبـدو غـيـر مـتـوافق مع الـتـزام مـكـتب

دعي العام الفيدرالي باحلياد". ا
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة اإلشراف
ـــدعـي الــــعـــام ــــكــــتـب ا الــــتــــابــــعـــة 
الـسويـسري أوردته صحـيفة "لـوموند"
الــــفـــرنــــســـيـــة فـي أوائل آذار/مـــارس
وحـصـلت "فـرانـس بـرس" علـى نـسـخة
مــــــنه ســــــعى شــــــخص مــــــقـــــرب من
إنـفـانـتـيـنـو أيـضـا إلى احلـصـول عـلى
مـعــلـومـات سـريـة تـتـعــلق بـالـتـحـقـيق
بـشأن الدعـوى في تموز/يـوليو 2015
قــبل سـبــعـة أشـهــر من انـتــخـابه عـلى

رأس الفيفا.
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كشف ديفيد فـيا جنم برشلونة الـسابق كواليس فشل مفاوضـات ريال مدريد معه لضمه
أثنـاء فترة تـألقه مع فـالنسـيا قبل االنـتقـال للكـتالن. وقال فـيا في تصـريحات
نـقلـتهـا صحـيفـة ماركـا اإلسبـانية :”كان هـناك الـكثـير من الـعروض لي من
أندية كثرة في إسـبانيا والدوري اإلجنليزي ولكني كنت مُـنتمياً لفالنسيا.”
ـيـرجني قـائالً وأكـمل جنم الـبـلـوجـرانــا حـديـثه عن فـشل انـتـقـالـه لـقـلـعـة ا
:”قُلـت إنني سأرحـل حينـما يُـريد فـالنـسيـا هم ذلك ولكن يـجب أن يكون
هناك إرادة للنادي وكذلك للالعب لذا الظروف لم تتهيأ .”وكان فيا قد
انـتقل إلى بـرشـلونـة قادمـاً من فالـنسـيا في 2010 وأمـضي مع الـكتالن
 3سنوات وحـصل مع الفريق على لقـب للدوري اإلسـباني ولقب لكأس
إسـبــانـيــا ولـقــبـ لــكـأس الــسـوبــر اإلسـبــاني. وتــبـقى أبــرز إجنـازاته مع
بـرشـلونـة فـوزه بـدوري أبطـال أوروبـا في موسم 2012/2011  والـفوز
بلـقب كأس الـعالم لألنـدية. بـطل العـالم مع إسبـانيـا مثل ألـوان أندية
سبورتنج خـيخون وريال سرقسـطة وأتلتيكـو مدريد ونيويورك
سـيـتي األمـريـكي ومـلـبورن سـيـتي األسـتـرالي وفـيـسل كوبي

الياباني.
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حذر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس
الـــتـــنـــفـــيــذي لـــنـــادي بـــوروســـيــا
ـاني دورتــمـونـد مـن أن الـدوري األ
لـكرة الـقدم قـد "يفـلس" ما لم تـمنح
حـــكــومـــة أجنــيال مـــيــركل اإلذن
بـاســتـئــنـاف الـبــطـولـة الــشـهـر
ــقــبل عـلى الــرغم من تــفـشي ا
وبـــاء فــيـــروس كـــورونــا

ستجد.  ا
وقــال فـاتــسـكه
لـــــشـــــبـــــكـــــة
ســـــــكــــــاي

جاني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم

رافائيل
نادال

ـركـز الـسادس بـ60 نـيـسـتـلـروي ا
هــدفــا يــلــيه بــفــارق هــدف واحــد
الــنـجم األوكـراني الــسـابق أنـدريه
شـيفـتشـيـنكـو ثم النـجم الفـرنسي
السـابق تيـيري هـنري (51 هدفا).
وجــاء الــنــجم اإليــطــالي الــســابق
ـركـز الـتـاسع فـيـلــيـبـو إنـزاغي بــا
بــــرصـــيـــد 50 هـــدفـــا ثـم الـــنـــجم
الـسـويدي زالتـان إبـراهـيمـوفـيتش
بــفــارق هـدف واحــد مــســجال 49

هدفا.

 ديفيد فيا
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ــا يـتــجـاهــلـون يـســتـمــعـون ور
ـفـيد عنـدمـا نـقول أيـضـاً إن من ا
لـهم أن يحـصل حتريـر للـسيـاسة
الـصــيـنــيـة " وتـلــوح رايس بـذلك
إلى النظام الـسياسي اجلامد في
الـص  إذ تـأمل ان تتـخذ قـيادة
احلــزب الـــشــيـــوعي الــصـــيــني "
خطوة لـرفع الغطاء قـليالً ليخرج
شيء من بـخــار الـغـلــيـان " . كـمـا
أطـلــقت هـيالري كــلـنــتـون وزيـرة
اخلارجيـة األمريكيـة التي أعقبت
رايس تـسـميـة " مـيـاه مـجـهـولة "
في وصـفـها لـلـص  مـثـلمـا جاء
في مـذكـراتهـا " خـيارات صـعـبة "
الـــــتي أشـــــارت فـــــيـــــهـــــا إلى أن
الـعالقـات األمـريـكـيـة الـصـيـنـية "
التـــــزال حتـــــمل الـــــكـــــثـــــيـــــر من
التحديات  نحن دولتان كبيرتان
وهنـاك اختالف عـميق تاريـخياً 
وسيـاسيـاً  على مـستوى الـنظام
سـتقبل "  وفيـما يـتعلق بـآفاق ا
. وتــرجع جــذور الــريــبــة والــشك
ــا الـــكــراهـــيــة بـــ الــصــ ور
وامــريـكــا والـغــرب عـمــومـاً  إلى
سـنـوات بعـيدة  وبـالـتحـديد إلى
 1913سنة اعالن اجلمهورية في
الـصــ عـلى يــد الـقـائــد الـثـوري
والـفـيـلـسـوف  " صن يـات سـ "
الـذي كـان أول رئيـس جلمـهـورية
الـصـ  إذ يـنــسب إلـيه انه قـال
في ســنــة وفـاته  " 1925ال شيء
أفـظـع  وال أشـرس  وال أشـر من
حـضـارة أوروبـا وأمــريـكـا .. تـلك
ـادية احملضـة  والتي نـسمـيها ا
 –نـحن الــصـيــنـيـ  –بــربــريـة .
ولـعل قـوتـنـا الـذاتـيـة ناجـمـة عن
كـرهنـا وإهـمالـنا  لـهذا الـنوع من
احلـضـارة  فـالـطـريق الـصـيني 
طـريق اإلنـسـانـيـة واألخالق  هو
ـة  الــذي  أسـمــته كـتــبـنـا الــقـد
الطريق السلـيم " . وبالتأكيد فإن
ــتـبــادلـة بـ احلــرب الـكالمــيـة ا
الــبـلــدين الـتـي يـشــهـدهـا الــعـالم
الـيــوم عــلى خــلـفــيــة االتـهــامـات
األمريكية للـص في مسؤوليتها
عن تـفــشي وبـاء كـورونــا  تـؤكـد
حــقـــيــقــة وخــطــورة ذلك اخلالف
العمـيق الذي قد يـقود العالم إلى
قـاييس  نظام نظام جـديد بكل ا
ســـيـــضع مـــعـــادالتـه  " فـــيــروس
صــيـنـي " كــمــا أسـمــاه الــرئــيس
عقمات ترامب  قد ال تنـفع معه ا

طهرات ! وا
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في زيارته إلى الـص عام 1973
الـتي وثـقـهـا في كـتـابه " أحـاديث
في آسـيا " يجـري محـمد حـسن
تـدة مع شو اين هـيكل مـقـابلـة 
الي رئـــيـس وزراء الـــصـــ أيـــام
الزعيم التـاريخي ماو تسي تونغ
تناولت مـختلف الشـؤون الدولية
 ومـنـهــا الـعالقــات مع الـواليـات
ـتحـدة ومع االحتـاد السـوفـيتي ا
آنـــذاك  وقـــضـــايـــا حـــركـــة عــدم
االنـحــيـاز  والــعالقـات الـعــربـيـة
الــصــيــنــيـــة  وبــاألخص مــوقف
الص من القضية الـفلسطينية 
ـا يذكـره هيـكل في كتـابه هذا و
ان كـيسنـجر اقـترح عـلى الرئيس
نــيــكــســون وهــو يــنــوي الــقــيــام
بـزيــارته الـتـاريـخــيـة لـلـصـ في
فـبـرايـر / شـباط  1972أن يـقابل
األديب الـفـرنسي الـشـهيـر أندريه

مـالـرو بـسـبب صالته الـفـكـرية مع
الثورة الصينية  وحديثه الطويل
مع مـــاو تــسـي تــونغ  فـــضالً عن
كــــــونـه مـن دارسـي احلـــــــضــــــارة
الـصـيـنــيـة  وبـالـفـعل تـمت دعـوة
مـالرو لـعـشـاء في الـبـيت األبـيض
ا مع الـرئـيس نـيكـسـون  وكـان 
ســـمـــعه الـــرئــــيس األمـــريـــكي من
ضيـفه " إن أكبـر خطـأ يقع فيه أي
طـرف يتـعـامل مع الصـ  هو أن
يتصورها متلهفة على أي شيء ..
إن الص بلد صبور .. بلد صبور
جـداً " . وفي تــلك الــزيـارة يـتــلـقى
هـيـكل دعـوة لـلـعـشـاء من " وو ل
ـسـؤول عن حتـريـر كـبـرى شـي " ا
الـــصــحـف الــصــيـــنــيـــة  جــريــدة
الــشــعب  ونــتــرك احلــديث نــصـاً
لـــهــيــكل لــيــصـف لــنــا ســبــبــاً من
ــعـــجــزة أســبـــاب مــا أســـمــاه بـــا
الــصـيــنــيــة  وهــو الــسـبـب الـذي
سمعه من محمـد فوزي عندما كان
رئـيـسـاً لـوزراء مـصـر ومـفـاده انه
لــيس هــنــاك شــيـئــاً فـي الــصـ "
فـاقـداً أو عـادمـاً أو ضـائـعـاً " ! ....
كـيف ذلـك .. ومـا الـذي يـقـصده ? .
يكتب هيكل : دعاني " وو ل شي
" إلى عـشـاء ذات لـيـلـة في مـطعم "
بط بكـ " الـشـهـير . كـان الـعـشاء
سـبـعة أطـبـاق مـن بـطـة واحدة ! .
خـــمس قــطـع مــخــتـــارة بــاردة من
الـبـطـة في أول طـبق . كـبـد الـبـطة
مقلياً في طبق ثان . أضالع البطة
بـالـصـلـصــة في طـبق ثـالث . قـلب
البطة في قطع صغيرة محمرة في
طـــــبق رابـع . لـــــســـــان الـــــبـــــطــــة
وأمعاؤها والبنكرياس  مطبوخة
مـع اخلـــضــــر في طـــبـق خـــامس .
جـسم الـبـطـة نـفـسه أخـيـراً  وهو
الطبق الرئيسي  مشوياً في طبق
سـادس . عظـام الـبـطـة مـسـلـوقة 
في طبق حساء في الـنهاية  وهو
الطبق السـابع . وأتذكر أنني قلت
لـ " وو لـــــــ شي " " لـم يــــــبـق من
الــبــطـة غــيـر ريــشـهــا  وأرجـو أال

نأكله ? ". 
وقال " وو لـ شي " بـجد : " ال ...
ــــطـــــعم يـــــبـــــيع ريش الـــــبط إن ا
ألغـراض صـنـاعيـة ! " . كـان هـيكل
مــحـــظــوظــاً  ألن مــضـــيــفه دعــاه
ــطـعم بط صـيــني  ولم يـذهب به
إلى مـطاعم تـقـدم أكالت أخرى من
ـسلـوخة نـوع الـضفـادع البـيض ا
الــتي تــقـــدمــهــا مــطــاعم الــشــارع
ــبــور أو في الــصــيـــني في كــواال
طاعم طاعم الشعبية الشبيهة  ا
سـوق مـديـنـة ووهـان الـتي سـببت
صــداعـــاً لـــلــعـــالم الزال يــئـن مــنه
وسـيـعـاني من آثـاره طـويالً جداً 
حـــــ تــــنـــــاول أحــــدهـم حــــســــاء
اخلـفـافـيش  أو تـناول حلـم أفعى
كـانت قد التـهمت خـفاشـاً  فكانت
البـداية لوبـاء كورونا الـذي اجتاز
ســور الــصــ الــعـظــيـم لـيــصــبح
ـية  وسـتـكون الـص جـائـحة عـا
سعيـدة جداً لو اقتـنع العالم بهذه
احلــكــايــة  ولم يــذهب به الــشك 
ومن ثم الــبـحث والــتــحـقق من أن
يكـون هذا الفـيروس " مُخَّـلَقاً " في
مــخــتــبــر بــيــولــوجي صــيــني ....
ي عـنــدهــا سـيــقف الــنـظــام الــعـا

اجلديد  على كف عفريت !!

{ بروفسور في الفلسفة

الشـرف  - تـرجـمـة ولـيـد شـحادة "
عن عـدد من الـلـقـاءات مع الـسـاسة
والدبـلـوماسـي الـصـينـيـ  ففي
ذكـرى لــهـا حتت عـنــوان " انـفـجـار
في آسـيــا وحتـدٍ يـواجـه الـعالقـات
األمريـكـية الـصيـنـية " تـتـحدث عن
البرنامج النووي لـكوريا الشمالية
 وعن الـتــقــاريــر الـتـي تـفــيــد بـأن
بـيـونغ يـانغ تخـطط إلجـراء جتـربة
نــــوويـــة حتـت األرض  وكـــيف أن
الـــكــوريــون الــشــمـــالــيــون نــفــذوا
تـــهــديــدهم  –تــقـــصــد الــتـــجــربــة
الــــنــــوويــــة األولـى الــــتي نُــــفــــذت
صبـيحة يـوم التاسع من اكـتوبر /
تشـرين األول عام  – 2006وتشـير
ـة هاتـفيـة شديـدة اجراها إلى مـكا
الــرئـيـس الـصــيـني الــسـابق هــيـو
جـنــتـاو مع جــورج دبـلــيـو بـوش 
وكيف أن بوش أعاد إلى ذهن هيو
بـأن مــا تـفــعـله كــوريـا الــشـمــالـيـة
يشـكل لـطـمـة إلى بـيـجـينغ  –بك
أوالً وقبل غـيرها  سائـالً اياه عما
تــعـــتــزم الــصــ فـــعــله أمــام هــذا
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 وتـمـضي رايس فـي ذكـرياتـهـا عن
الــعالقــات االمـيــركــيــة الـصــيــنــيـة
مـــشــيــرة إلى أن هــذه الــعالقــة قــد
بـدأت في زمن ادارة بـوش بطـريـقة

ال تـدعـو للـتـفاؤل " وذلك عـنـدما 
اسـقـاط طائـرة استـطالع  أمـريكـية
فـي نـيـســان / أبـريل عـام – 2001
وتــعـــني بــذلـك حــادثــة الـــتــصــادم
اجلــــوي بـــ طـــائــــرة اســـتـــطالع
امريكـية وفيهـا طاقم مكون من 24
شـخــصــاً  وطـائــرتـ مــقــاتـلــتـ

صـيـنـيـتـ فـوق جـزيـرة هـايـنـان 
والـــتـي ســـبـــبت يــــومـــهـــا نـــزاعـــاً
دبلـوماسـياً ب الـبلـدين  على اثر
حتــــــطم احــــــدى الــــــطـــــائــــــرتـــــ
الــصــيــنــيــتـــ وغــرقــهــا وفــقــدان
طـيارهـا  واحتـجاز طـاقم الطـائرة
األمـــريـــكـــيـــة ثم االفـــراج عـــنـــهم 
وتُـعرف هـذه احلـادثة بـإسم حادث
جــزيـرة هـايـنـان  –لـكـن " الـتـفـاعل
بـ الـبـلـدين عـلى مـدى الـسـنـوات
الــتـــالـــيــة بـــات أكــثـــر اســتـــقــراراً
وإيـجـابـيــة " تـقـول رايس وتـشـرح
ذلك مــوضـحـة " عـقب وصـولي إلى
اخلارجية مـباشرة طلبتُ إلى بوب
زوليك أن يـتولى مـسؤوليـة خاصة
فـي تــعـــزيـــز الــتـــفـــاعل األمـــريــكي
الـــصــيـــني . في أول زيـــارة له إلى
بـيـجـيــنغ ألـقى بـوب خـطـابـاً هـامـاً
حث فــيه الــصــ لــتــكــون صـاحب
مــصــلــحـــة مــســؤوالً في الــشــؤون
الدولـيـة . وقـد احـتاج الـصـيـنـيون
لــبــعض الــوقت لــيــتــرجــمــوا هـذه
الـعـبـارة  لـكـنـهم أحـبـوهـا عـنـدمـا
عـرفــوا مـعــنــاهـا وبــعـد أن فــكـروا
تحدة واستـنتجـوا بأن الواليـات ا
سـوف تـرحـب بـصـعـود الـص وال
تـخـشى ذلك  وأنـها تـريـد بيـجـينغ
ــا أن تــكـــون شــريـــكــاً نـــاشــطـــاً 
ـتــنـامي " يــتـنــاسب مع نــفـوذهــا ا
لـكـنهـا تـشـير في الـوقت نـفسه إلى
ســهــولــة هــذا الـــكالم في الــقــول 
وصــعــوبــته في الــتــطــبـيـق  فـهي
تالحظ ان الــصــيــنــيــ يــظــهـرون
ظهر من يـردد الشعارات لصالح
السالم واالزدهـار  لكـنهم يعـملون
ــصـلــحــتـهـم  كـمــا انــهم " كــانـوا

جـميـلة حتـرك يدهـا وكأنهـا جتلب
لـك شيـئـاً مـا  وهي أيـقـونـة يؤمن
الـصــيـني بــهـا  ويــتـفــاءل بـأنــهـا
ال ستجـلب له احلظ السـعيد  وا
الــوفـيــر  لــو وضـعــهـا في صــالـة
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وفـي الـســيــاسـة الــدولــيــة  كـانت
الــصــ  وال تـزال  تــمــثـل قــلــقـاً
يـاً للكثير من حقيقـياً وصداعاً عا
ـفكرين السـاسة وصنـاع القرار وا
االســتـراتـيــجـيـ  الســيـمـا حـول
ي مــكــانــتـــهــا في الــنـــظــام الــعــا
اجلــديـد  ودورهـا في عـالم الـقـرن
احلـادي والعـشـرين  وفي كـتابه "
ي  –تــأمالت حـول الـنــظــام الــعـا
طالئـع األ ومـــســار الـــتـــاريخ –
ترجـمة  د . فـاضل جتكـر " يبحث
هنري كيسـنجر في أنواع األنظمة
ـيـة عبـر الـتـاريخ فـي أوروبا الـعـا
وروسيا وآسيا والشرق األوسط 
ـتحدة مع وفي عالقات الـواليات ا
ايــــران  ويــــخــــصـص فــــصالً عن
الــصــ ونـــظــام آســـيــا الــدولي 
ي  والـــصــــ والـــنــــظـــام الــــعـــا
مـسـتـنـتـجـاً أن " بـكـ بـاتت أكـثـر
ا ال يـقاس على نشـاطاً وفـعاليـة 
ي . فــمع احــتــمـال ــســرح الــعــا ا
انـبــثـاق الــصـ بــوصـفــهـا أكــبـر
اقتـصاديـات العـالم  باتت آراؤها
وألـوان تـأيـيــدهـا مـطـلـوبـة في كل
ـنـابـر الـدولـيـة . لقـد شـاركت من ا
الـصـ في عـدد كـبـيـر من جـوانب
اعـتـبـار أو هـيـبـة أنـظـمـة الـقـرنـ

التاسع عـشر والعشـرين الغربية :
ــبــيـة  اســتــضــافــة األلــعــاب األو
تـحدة خـطب رؤسائـهـا في األ ا
ـتــبــادلــة مع رؤسـاء  الــزيــارات ا
دول وحكومـات بلدان رئـيسية في
الـعـالم . اسـتـعـادت الـصـ  بـكل
كانة الـتي عرفت بها قايـيس  ا ا
عبـر قـرون تـمتـعـهـا بـأوسع ألوان
سألة اآلن هي الكيفية النفوذ . وا
الـتي سـتخـتارهـا لاللـتحـاق بركب
ـعاصـر عن نـظام عمـلـية الـبـحث ا
ي  وال سـيمـا في عالقـتـها مع عـا
ـتحـدة "  غـيـر أن هذه الـواليـات ا
الـعالقة يـشوبـها الـكثيـر من الشك
ـا عـدم الـتـفـاهم في والـقـلق  ور
تحاورين  لغة احلـوار وطبيعـة ا
ومـن ذلك مــا تــذكــره كــونــدولــيــزا
رايس الوزيرة الـسادس والستون
تـحدة  لـلخـارجيـة في الواليـات ا
هام مـستشار وأول امرأة تكـلف 
األمن الـقـومي  في ذكــريـاتـهـا من
سنـي حـياتـهـا في واشـنـطن الـتي
ضــمــهـا كــتــابـهــا " أســمى مـراتب
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هؤالء اجلـنس األصفـر  أصحاب
الـــتـــنـــ األحـــمـــر  والـــوطـــواط
األشـهـر  يـشـكـلـون مـا يـقـرب من
ربع الـبـشريـة  سـواء في الـص
بـتــعـدادهـا الـسـكــاني الـذي يـبـلغ
ـليار وخـمسمـائة مـليون نـسمة ا
تــقــريــبــاً  أو في أكــثــريـاتــهم أو
ــوزعــة في تــايــوان أقــلــيــاتــهـم ا
وهـــونـك كــــونغ وســــنــــغــــافـــورة
ومــالــيــزيــا وتــايـلــنــد والــفــلــبـ
واندونـيـسيـا واسـترالـيـا والهـند
وأمـــريــــكــــا وفي بــــلــــدان أخـــرى
آســيـويـة وأفــريـقـيــة وأوروبـيـة 
جتـــنــســـوا بــجـــنـــســيـــاتـــهــا مع
احتفاظـهم بطباعـهم وتقاليدهم 
فهم يعتبـرون أنفسهم " في مهمة
خـارج الـصـ " عـلى حـد تـعـبـيـر
محـمـد حسـنـ هـيكل  ويـنـطبق
هـذا القـول على األقلـية الـصيـنية
تـحدة الـتي يـقرب في الـواليـات ا
تـعـدادهـا من أربـع ماليـ نـسـمة
يــنــتــشــرون فـي أغــلب الــواليــات
األمــــيــــركــــيــــة  فـي نــــيــــويـــورك
وواشــــنـــطـن ولـــوس أجنــــلـــوس
وبوسطن وشيكاغو وغيرها . هم
يــــثـــيــــرون دهــــشــــة الـــعــــالم  ال
بأجـسـامهم الـنـحيـلة  وعـيـونهم
ـفـلطـحة  الـصـغيـرة  وانـوفهم ا
وابـــتــــســــامــــاتــــهم اخلــــجــــولـــة
ا وتـهـذيـبـهم اجلم  فـحـسب  إ
ثـابرتهم ونـشاطهم وجـديتهم 
وصـناعـاتـهم التي غـزت األسواق
شـــرقــاً وغـــربــاً  حـــتى صــار من
الـنــادر أن تـدخل ســوقـاً وال جتـد
فيه سـلعة صيـنية بسـعر مناسب
 لـــكــنـــهـــا في الــغـــالب مـن ســلع
ـة التي تباع بـسعر رخيص العو
عـلى حـسـاب اجلــودة والـنـوعـيـة
والكفاءة  فـالصينيـون يصنعون
ويصدرون كـل ما يخطـر على بال
ـسـتـهــلك  أو مـاال يـخـطـر عـلى ا
بـــــاله  مـن ابـــــرة اخلـــــيـــــاطــــة 
ــنـــزلــيــة  واألجــهــزة واألدوات ا
الــكــهــربــائــيــة واإللــكــتــرونــيــة 
ومـالبـس ولــــــــعب األطــــــــفــــــــال 
والــــقــــرطــــاســــيـــة  وشــــبــــاشب
احلَمامات  ومستلزمات احلالقة
والـتـجـمـيل  إلى عـروس جـمـيـلة
ـــشـــاعـــر البـــأس بـــهـــا تُـــغـــني
الــشـبــاب عن مـصــاعب ومــشـاكل
ـهم الـزواج بـفـتــاة حـقـيـقـيـة ! . ا
ـال عــنـد الــصــيــني أن يــكــسـب ا
الــذي هــو مــصــدر الــســعــادة في
حــــيـــاته . وعــــادة مـــا تــــبـــاع في
احملـال الـصــيـنــيـة حتــفـاً مــلـونـة
ومذهبة من البورسل تمثل قطة
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شـهــيـرة وهي إن الـكــتـاب يـعـرف
من عنوانه ما أود أن اشـير إليه
ـقــولــة ال تـنــطــبق عـلى إن هــذه ا
هــذا الــكـتــاب وال مــكــان لــهــا في
مــورد مـا بــحـثه حــسن الـعــلـوي;
فهـو لم يكن طـائفيـا وال شوفيـنياً
بقـدر حرصة الـشديد عـلى إبصار
طمـورة حلقبة العراق احلقائق ا
ـــــــلــــــكي أوالً الـــــــدســــــتــــــوري ا
واجلـمــهـوري ثــانـيــاً الـتي بـذرت
نـواة الفـرقـة الطـائفـية األولى في
الـعـراق وأثمـرت الحقـاً مع شـديد
األسف لــلــتــمــذهب الــطـائــفي في
الــبـــلـــد. حـــسن الـــعـــلــوي كـــاتب
معـروف عـنه جـرأته الـسـيـاسـية
وعـــــدم مــــجــــامـــــلــــته وال حــــتى
الـــتــغـــاضي عـن احلــقـــائق عـــلى
حـــــســــاب الـــــتـــــزيــــيـف إلرضــــاء
األصـدقـاء وال اخلـوف من بـطش
ـعـارضـ مـن األعـداء. فـهـو في ا
ـعـروفة هـذا الـكـتاب وبـاجلرأة ا

عـلى طـيـات جـريـدة الـزمـان (التي
أفـــضــلــهــا) من بــ عــدة صــحف
ــاذا هـذا عــراقــيــة أكــتب فــيــهــا. 
الــكـتــاب ذاته? الـســبب هــو أنـني
وجـــدت فـــيـه إن هـــنـــالك عـــقـــوداً
زمنيـة مهمة من تـاريخ العراق قد
حـرفت فـيـها الـكـثيـر من احلـقائق
وأغـفـلت مـعــظم فـصـول كـوالـيس
الصفـقات السياسـية التي أثمرت
عن تــشــكــيل مــعــظم احلــكــومـات
الـعـراقـية الـتي تـعـاقب ربـابـنـتـها
عـلـى كـرسي الـســلـطـة فـي الـبـلـد.
وجــاء حـسن الـعـلـوي ومن خالل
الـوثائق الـتـاريخـية الـتي أوردها
فـــيه وأســنــد طـــرحه بــهــا فــأزال
ـتعمد لـيطرحها عنهـا الغموض ا
لـلـعـيـان لـتـكـون فـيـمـا بـعـد نـشره
للـكتاب مـائدة دسمـة للخالف ب
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عــنه أمـــاط الـــلـــثــام عـن مــواقف
تــآمـــريه لـــشــخـــصــيـــات ديــنـــيــة
وســيـاســيـة عــراقـيــة مـعــروفـة لم
يــــجــــرؤ كــــاتب مـن قــــبــــله عــــلى
الــتـعــرض لــهم بـالــكــيـفــيــة الـتي
تــنـــاول فـــيــهـــا حــسـن الــعـــلــوي
شـبـوهة صفـقـاتهم الـسـياسـيـة ا
طـموسـة عن تآمرهم واحلقـائق ا
عـلى الـبـلـد سـواءً كـانت مع فـلول
قـــوات االحــتالل الـــعــثـــمــاني في
أيـــامه األخـــيــرة أم مـع قـــيــادات
احملـتل البـريطـاني وساسـته أيام
تـشكـيل احلـكومـة األولى برئـاسة
عبد الرحمن النقيب والتي كانت
هي احلـــلــقـــة األولى من فـــصــول
مشروع الـتآمر على إقـصاء أبناء
الــطـائــفــة الــشـيــعــيــة كـأغــلــبــيـة
سـكـانـيـة عن سـدة كراسـي احلكم

ودوائــــــــــــــــــــر
الــــــــنـــــــظـــــــام
الــفـــتي. تـــلك
احلـــــكـــــومـــــة
الـــــــتـي كـــــــرر
الـــــكـــــاتـب في
طــرحه ألكـــثــر
في من مـــــــرة 
مـحض بـحـثه
وأصـــــر عــــــلى
تـــســـمـــيـــتـــهـــا
(حــــــــكـــــــومـــــــة
كــــــــــــــــــــوكــس-
الــــنــــقــــيب) في
إشــارة عــلــنــيـة
من الــــــــكـــــــاتب
بـحــجم الـتـدخل
الــــبــــريــــطــــاني
بتشكيل الوزارة
األولى لـــلـــبـــلــد
حــــيث إنه أتـــهم
نـدوب السامي ا
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الزمن قـد تـطرق الـكـاتب خاللـها
جلـميـع احلكـومات الـتي تـناوبت
عـــلى زمــام كــرسي الــســلــطــة في
ـنـطقي أن الـبـلـد; لذا فـلـيس من ا
ـقـال واحد أبـحث هـذا الـكتـاب 
لذا أزمعـت أمري على أن أجـعلها
سـلسلـة مقـاالت أسميـتهـا مقاالت
تـوضيـحـيـة ألنـني ال أهـدف لـنـقد
أســــــلـــــوب الــــــكــــــاتـب فـي هـــــذه
ادة السلسلة وال لطريقة طرحه 
بــحــثه; بـقــدر مــا أريـد أن أبــصـر
القراء عن تـلك التحفة الـتاريخية
الـتي عـلى عامـة الشـعب الـعراقي
ن يـتهـمون هـذه الطـائفـة وتلك
بجـريرة زرع الفتـنة الطـائفية في
الــبــلـد وانــطــلت عــلــيــهم حــيــلـة
احملتل البريطاني األولى في زرع
تلك الـبذرة في اجملـتمع الـعراقي;
تـعمد األول من خالل إقصـائهم ا
ألبنـاء الطائفـة الشيـعية عن سدة
احلكم األولى وال بل واتـهـامـهم
وهم الـعـشائـر الـعربـيـة األصيـلة
بتـهمة الـتبعـية واألعجـمية وهو
مـــا كــشف زيــفـه وأجــاد به خــيــر
إجادة بـاحثـنا كاتـب هذه التـحفة
ــفــكــر الـــتــاريــخــيــة الـــبــاحث وا

العراقي حسن العلوي.
ــقــال هــو األول وســوف  وهــذا ا
أجــــعل لــــكل فــــصل من فــــصـــول
الــكـتــاب مــقـاال خــاصــا أبـحث به
طــرح الـــكــاتب وال ضـــيــر من أن
أعيد تـرتيب األوراق; بأن أخلص
في كل مـقـال مـادة الطـرح وأشـير
للـمصـادر التي أسنـد بهـا الكاتب
مـادته لـتـــــــــكـون مـقــاالتي هـذه
فـيمـا بعـد مشـروعا لـكتـاب سوف
أطــبـــعه إن كــان لـي في الــعـــــمــر

بقية. 

hussamhussam763@yahoo.com

من ســـيـــقـــرأ كــــــــــــــــــــــــــتـــاب
(الـشــيـعـة والـدولـة الــقـومـيـة في
الـعراق 1914- 1990) لـلـمـفـكـر
والكـاتب العـراقي األستـاذ حسن
الـعـلـوي والصـادر بـعدة طـبـعات
أولـهــا طـبــعـة عـام  1990سـوف
- ومــنـذ الــسـطـور ــيـز ســريـعـاً
األولى- إن هـذا الـكـتـاب يـعد من
بــ تـلك الــكــتب الــتي تـرقى ألن
تـعـد وثـيـقـة تـاريـخـيـة سـيـاسـية
مـهـمـة لــلـعـراق لـلـمـدة من الـعـام
 1914وحتى االيام التي أنهى
بـهـا مـؤلف الكـتـاب. هذا الـكـتاب
يـــقع في  400صـــفـــحـــة حـــرص
ـؤلف في بـحثه عـلى اسـناد كل ا
مـا ورد فـيه من حـقائق مـطـمورة
ــــصـــادر مـــعـــتـــبـــرة جتـــاوزت
الــثـالثــمــائــة وثـــيــقــة ومــصــدر.
سـأتـنـاول هذا الـكـتاب(ألهـمـيته)
بسلسـلة مقاالت توضـيحية أكثر
منهـا نقدية سأنـشرها بالـتتابع
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مــصــادفـــة مــدعــاة لــلـــتــأمل ذلك أنـه في الــوقت الـــذي كــان الــرئــيس
اجلزائـري يعـزل رئيس جـهـاز اخملابـرات ويتم إيـداعه الـسجن تـمهـيداً
ـنصب أحد أبرز ن يـتسلم هذا ا حملاكمته بـعدما كـان بطبيـعة احلال 
مراكز القوى يواصل مـصطفى الكاظـمي (رئيس جهاز اخملابرات في
العـراق حـتى يـوم تـسـمـيته مـن جانب رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صالح
ـهمة وبـالتالي مرشح التـوافق عليـه لتشـكيل احلكـومة) سعـيه إلجناز ا
إســتـيـالد احلـكــومــة الــتي تــعــسَّـر أمــر إخــتــيــار الــشـخـص الـذي في
إستـطـاعـته أن يـكـون رئيس حـكـومـة لـلعـراق ولـيس رئـيس حـكـومة في
الـعـراق تـتـقـاذفــهـا ريـاح الـوالءات لـلـنـظــام اإليـراني وبـالـذات لـلـحـرس
الثوري في هذا النظـام والذي كانت دائماً قبـضة جنراله األقوى قاسم
سلـيـماني ضـاغطـة عـند الـتـشاور حـول مَن يـترأس حـكـومة الـعراق ثم

أكثر ضغطاً بعد الترؤس.
أن يـنــتـهي أمــر رئـيس جــهـاز مــخـابــرات مـعــزوالً ثم مـســجـونــاً وقـيـد
ثال ال احملاكمة ليس حالة جديدة في العالم العربي. ولنا على سبيل ا
ـصـريـة أحـمـد كـامل في عـهـد احلـصـر مـا جـرى لـرئـيس اخملـابــرات ا
سـتـحدَثـة هي أن يـقع اإلختـيار الرئـيس أنـور السـادات. لكن احلـالـة ا
علـى رئيس جـهـاز اخملـابـرات بعـد الـتـوافق لـكي ينـهي الـنـظـام به أزمة
تشـكيل حـكومـة عـلى نحـو ما حـدث في الـعراق. والـتوافق الـذي حدث
ـماحكات التي ال كان توافُق اإلضطرار بـعد طول إستنـزاف للصبر وا
جدوى مـنـهـا والتي كـان مـشـهدهـا أشـبه بحـرائق مـشـتعـلـة فـيمـا مـياه
النهـر تتدفق بـجوارهـا وال مَن يطفىء الـنار. فهـنالك إنـتفاضـة. وهنالك
"جيوش" صغـيرة تتنـاسل وتأخذ من وهج اجليش الـوطني ذي التاريخ
العريق. وهنالك إرادة قرار مصادرة وتفريس متدرج للسياسة العامة.
وما هو أهم من ذلك إن صـيحـات الثأر ال تـهدأ ويـنادي مطـلقـوها ضد
أميركا بخروجها وتـناسي أن األميركان في شخص بوش األب ثم في
شـخص إبـنه كـانـوا بــسـيـاسـتـهم وحـربــهم هم الـذين صـادروا الـقـدرة
الوطـنيـة العـراقيـة على تـغيـير نـظام الـبعث إسـقاطـاً وإحالل من إرتأوا

إحاللهم مكانه.
وعند احلديث عن الصبر فإن سعة صدر الرئيس برهم صالح وإدارته
ألزمــة الـتــكــلــيف مـثَّــلت دفــعــاً لإلقــتــنـاع ولــو بــعــد طـول أخْــذ وكــثـرة
إشتراطات عصية على القـبول بأن ال حل للعراق كوطن وليس فقط ال
حل ألزمــة تــشــكــيل حــكــومـة جــديــدة إالَّ في طـي صــفـحــة اإلمالءات
اخلارجـية. وعـندمـا تُطـوى هذه الـصفـحة تـصبح مـباد الـتشـكيل هي
رصـود أمام عالقـة عربـية مـتوازنـة وعالقة دولـية مفـتاح بـاب العـراق ا
ـغــادرته بــغـداد إلى مـتــزنــة. وعـنــدمـا إرتــأى الــرئـيس بــرهم صــالح 
السليمانـية آخر ديسمبـر/ كانون األول من العام الـفائت فلكي يسجل
ـشـتـرطـ عـلـى حـكـومـة شـبـيـهـة نـقـطـة نـظـام ورفض قــاطع إلصـرار ا
بشجرة مغروسة في أرض الـعراق فيما أغصانـها وثمارها عبْر الشط
الي يجنيها اجلار اإليـراني ويوظفها بكل أنواع الـتوظيف العقائدي وا
والتـجـاري إلى جـانب أن تكـون مـثل رصاصـة في مـسـدس يهـدَّد بـها
اآلخـر وهـو هـنـا اجملـتـمع الـدولي الــداعي إلى تـغـيـيـر الـنـهج اإليـراني
بحيث تكـون إيران دولة وليـست بؤرة ثوريـة تُوزع اإلقالق في أكثر من
مكان وبـشكل مكـثف على دول اخلـليج واألشقـاء العرب الـذين يريدون

جواراً إيرانياً خالياً من األذى والتدخل.
رفْض الــرئـــيس بــرهم لـإلمالءات اخلــارجــيـــة من خالل إعــتـــكــافه في
ـاليـة اإليرانـية وإنـعكاس السـليمـانيـة وبدايـة ذبول مـتدرج في الـقدرة ا
مـفـاعـيـل هـذا الـذبـول عــلى األذرع اإليـرانـيـة فـي اخلـارج وبـالـذات في
فاجـأة الكـورونية الـتي أربكت ذوي الـعناد العراق ولـبنـان واليمن ثـم ا
كـابـرة أوجـبت بـالـنـسبـة إلى الـلـوبي اإليـراني في الـعـراق أن يـقرأ وا
كتـاب الـوضع كـمـا تسـتـوجب الـقـراءة الصـحـيـحـة وليس كـمـا الـهوى.
وعـلى هـذا األسـاس إسـتـقـر رأي أُولي الـتــعـطـيل الـتـقـلـيـديـ عـلى أن
يـؤخــذ بـرؤيــة رئـيـس اجلـمــهـوريــة بـرهم صــالح وإخــتـيــاره مـصــطـفى
الـكاظـمي مـديـر اخملـابـرات لـتشـكـيل حـكـومـة تـسـترضـي كل األطراف
وتـلــقى الــرضى من هــذه األطـراف سُــيـاداً كــانـوا أم قــادة مــيـلــيـشــيـا
ومسـتـمـلـكي إرادة شـعبـيـة في ظـروف إضـطـرارية عـاشـهـا الـناس في
العراق طوال عـشر سن عـجاف. وبدا إختـيار التوافق عـلى مصطفى
الكاظـمي للتـرؤس رغم أن عدنان الـزرفي كان هو اآلخـر من أصحاب
الـرؤيــة الــواقــعـيــة لــوضع الــوطن عــلى أُولى مــحـطــات إنــطالق قــطـار
تـصـحـيـح مـواقف أعـاقت الـعــراق سـمـعـة وطـمــأنـيـنـة أشــبه بـإخـتـيـار
الـرئيـس دونـالد تـرمـب يوم 13مارس/آذار  2018مـايك بـومـبـيـو مـدير
ـركـزيــة وزيـراً لـلـمــنـصب الـثــاني األهم في الـدولـة وكـالـة اخملــابـرات ا
األمـيــركـيـة. كــمـا أنه أشــبه بـإخــتـيـار الــرئـيس رونــالـد ريــغـان رئـيس

نصب نائب الرئيس. ركزية زمنذاك جورج بوش األب  اخملابرات ا
تـوقَّع للـعراق جملـرد إنحـسار اخملـاطر الـكورونـية واخلـطر الـداعشي ا
ـأمول دوراً ونهوضاً ما دام من تجدد حَراكه هـو أن يكون العراق ا ا
سـيـشــكل احلـكـومــة حـدَّد ومن دون الــتـحـسب لــهـذا أو ذاك أو أولـئك
ـها يسـجلـون اإلعـتراض عـلى تكـليـفه خـارطة طـريقه الـتي خلص مـعا
ا قل ودل من الـتعـهدات عـلى الـنحـو اآلتي: "السـيادة خط أحـمر وال
كن التـنازل عن كـرامة العـراق. العـراق للعـراقيـ وقرار العـراق بيد
أبـنـائه. سـنــعـمل عـلى حـصْــر الـسالح بـيـد الـدولــة فـالـسالح لـيس من
إختـصـاص األفـراد وال اجملـموعـات. سـيـادتـنا الـوطـنـيـة أوالً ويجب أن
تقـوم عالقاتـنا اخلـارجيـة على اإلحـترام والـتوازن. الـعراق لـيس تابـعاً
ألحد. الدولة ليـست حزباً وال طائـفة وال ديناً بعـيْنه وعليـنا أن نثق بها.
لن نـسـمح بــإهـانـة أي عــراقي من أي جـهـة داخــلـيـة أو خـارجــيـة عـبْـر

إتهامه للخارج. إعادة النازح إلى ديارهم هدف لن أتخلى عنه".
مـعـنى هـذه الـتـعـهـدات أن من مـصــلـحـة الـنـظـام اإليـراني الـتـعـامل مع
باد والتي مِن شأن األخذ بها العراق بعد اآلن وفق هذه اخلطوط- ا
إسـتـعــادة الـعـراق رقـمــاً يُـحـسب له حــسـاب يـرتـاح لـه اجلـار الـعـربي
ويخفف اجلار اإليراني من أثقـاله عليه. وشيئـاً فشيئاً يسـتعيد العراق
شأنه كثـاني دولة نـفطيـة ال يتعـثر في تـأم متـطلـبات الشـعب ويحقق
نتفـض ويسدد ما تـبقَّى عليه من ديون.. ويـنتقل بالتالي من مطالب ا
نطقة. وهذا وارد دولة مهمومة إلى دولة تسـتعيد مكانتهـا في خارطة ا

اإلجناز ما دام تنفيذ خارطة الطريق سيبدأ.
ن يـريدون ما فـعله الـثنـائي بـرهم صالح- مـصطـفى الـكاظـمي أمثـولة 
صدقـًا صون وطـنهم وكـرامته وإسـتقـراره وإبقـائه في منـأى عن الغـلو
الثـوري وإبـراء الكـيـان الذي أمـعـنوا فـيه بـعـثرة ووضْـعه من جـديد في

كانة التي يستحقها. ا
واألمثولة بـرسم الثنـائي اللبنـاني رئيس اجلمـهورية ميـشال عون الذي
نتمنى أن يكـون مثل برهم صالح والسـيد حسن نصرالـله الذي نتمنى
أن ال يغص في مـا نطـقه مصـطفى الـكاظمـي... مع األخذ في اإلعـتبار
أن لـبنـان أكـثـر حـاجـة إلى إستـنـسـاخ األمـثـولـة الكـاظـمـيـة من الـعراق
نفـسه. كمـا هي بـرسْم ما تـبقَّى من مـهـابة الـرئيس بـشَّار األسـد الذي
ـا نـطـقه الـكـاظـمي فـإن سـوريـا تـعـود سـوريـا الـعـربـيـة وقـد إذا نـطق 
جتـردت من ثـوبـهـا اإليـراني- الــروسي الـذي أرخى أقـتم الـظالل عـلى

تاريخها الوطني. والله الهادي إلى سواء السبيل.

dD  œ«R

بيروت اليزي كان سـائق سيارة األجـرة ا
سلم الذي استـأجرته من منطقة ا
Setapak ســكـني فـي سـيــتــا بـاك
يـحــاول أن يـتــبـادل مـعي أحــيـانـاً
بعض الكـلمات بلـغةٍ عربيـة ركيكة
 وبـلــغــةٍ انـكــلـيــزيـة أكــثـر ركــاكـة
لــكــلــيــنـا فـي أحــيـان أُخــر  حــتى
وصــلتُ بـــعــد نـــصف ســـاعــة إلى
مــبـتــغـاي  الـشــارع الـصــيـني في
الـعاصـمة االقـتصـادية والـتجـارية
دينة بور القريب من مركز ا كواال
Times Squareز سكوير في تا
عــلى امــتــداد مـا يــطــلــقــون عـلــيه
شــارع الــعـــرب في بــكت بـــنــتــانغ
  Bukit Bintangوقـــــــد حـــــــاول
الــــرجـل قــــبـل أن أدفع لـه األجــــرة
وأترجل من السيارة  أن يقول لي
بلطف لـكن بنبرة تـأكيد : إحذر أن
تأكل شيـئاً هنـا فأنت مسلم  وكل
طـــعـــام في هـــذا الـــســــــوق حــرام
شـرعـاً !  قـد يبـدو هـذا التـحـذير -
الـنـصـيـحـة أمـراً عـاديـاً من سـائق
أجرة محلي لـسائح أجنبي يرتبط
معه بصلة الدين  في بلد يتقاسم
الهـويـة الـوطنـيـة فـيه أتـباع ثالث
ديـــــانــــات رئــــيــــســـــة هي اإلسالم
والبوذيـة والهندوسيـة وما يتفرع
عـــنــهــمـــا من مـــللٍ ونــحلٍ  لـــكــنه
يعكس في جـوهره اختالفاً عـميقاً
فـي الـهــويـة الــثـقـافــيـة  يــبـدأ من
البس  والـــلــغـــة والــدين شـــكل ا
والعـادات  وال ينتـهي عند نـوعية
الــطـعــام الـذي وجــدتُ بــعـضه في
مـطـاعم الـشارع الـصـيني  ومـنـها
ـرسومـة عـلى مـطـاعم الـضـفـادع ا
واجــهـــاتــهــا لـــلــجــذب واإلغــراء 
ـشويات التي وكذلك عنـد عربات ا
تـعرض ضفـادع مسـلوخـة اجللد 
مــســتــطــيــلــة اجلــســد  نــاصــعــة
الــبـيـاض  تــبـدو وقـد مَــدَّ الـبـاعـة
أذرعها وأرجلـها  كأنهن راقصات
بـالـيه بحـيـرة الـبـجع للـمـوسـيـقار
الـروسي تشـايكـوفسكـي! . غير أن
ــخــتــلف اصــولــهم ــالــيــزيـــ  ا
اليــويــة والـصــيــنــيـة الــعــرقـيــة ا
والــهـنــديـة  واخــتالف ديـانــاتـهم
اعتمدوا منهج التسامح مع اآلخر
 وتقبل عقيـدته وعباداته وثقافته
ــلــبـس والــتــصـرف وعــاداته في ا
والـطــعـام  وبــالـنــسـبــة لـلــسـائق
ــســلم الــذي أوصــلــني اليــوي ا ا
إلى الــســوق الــصـيــني  فــأن أكل
الـصـيــنـيـ لـلـضـفـادع صـار أمـراً
طـــبـــيــــعـــيـــاً جـــداً ال يـــســـتـــوجب
االشـمــئـزاز وال االســتـنــكـار  فـمن
ـعـقـول أن تـتــمـزق الـهـويـة غـيــر ا
الوطنية بسبب .. ضفدع صيني!

الـــبـــريـــطـــاني بـــيـــرسي كـــوكس
بــالـتــدخل الــســافــر في تــشــكـيل
الـوزارة تـلك عـلى أسس طـائـفـية
مــتـعــمـدة مـبــتـغــيـاً من وراء ذلك
إقصـاء األغـلـبـية الـشـيــــعـية عن
سدة احلكم لـغايات تقـســــــيمية

وحد. للبلد ا
WIOŁË œË—Ë

 وقـد أورد حــسن الــعـلــوي أكـثـر
من وثـيقـة تثـبت طرحه ذاك ومن
كـــتب ومــصــادر مـــرت عــلى تــلك
احلــادثــة بــالـبــحث والــتــأصـيل.
وتــــلك هي احلــــلــــقــــة األولى من
حـلـقـات تـآمـر سـلـطـات االحـتالل
الــبـريـطـاني في الـعـراق من أجل
ـكون الشـيعي األصيل تهـميش ا
فـي عــــراق مــــا بــــعــــد االحــــتالل
الـعـثـمـاني لزرع
بذور الـفرقة في
دى البلد على ا
الــبــعــيـد. وأرى
أن الــــــــكـــــــــاتب
خــيــراً فــعل في
إسنـاد الـوقائع
الـتـي طــرحــهـا
بــــــالــــــوثــــــائق
ــــــــصــــــــادر وا
الــتـــاريــخــيــة
لـيـجـنب نـفسه
لـوم ومسـائـلة
ـــعــتـــرضــ ا

وغـــــــيــــــــرهم.
ولـــــــــــكـــــــــــون
الكتاب تناول
حـقـبة زمـنـية
طـــويــــلـــة من
تــــــــــــــــــــاريــخ
الــــــــعــــــــراق
والتي قاربت
الــــــــــقــــــــــرن من
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ـزيج في تدريب صدر لـلتـدريـسي في كلـيـة التـربيـة األسـاسيـة بجـامـعة بـابل ضيـاء عـويد الـعرنـوسي كـتاب عن (الـتعـلم ا
علم وضمان اجلودة). وكفايات مهنة ا

بحث االول على مـفهوم التدريب من حيث الشكل واللـفظ لكنها تتشابه من حيث  وتضمن الكتاب ثالثـة مباحث اشتمل ا
بحث الثاني فتناول علم وتـدريبه مهنياً اما ا ضمون وتعريف التدريب في اللغـة وعدد من التجارب الدول االجنبية في اعداد ا ا
عـلم في الفكـر التربوي االسالمي علم والتـعليم الـفاعل وكفـايات ا علـم وتأهـيل ا ـهنية واهـمية تـدريب ا علم ا مفهـوم كفايـات ا
زيج واهمـيته والتعريف بحث الـثالث ماهية الـتعلم ا تعلقـة بالكفايـة. وتضمن ا واضـيع ا علم النـاجح وغيرها من ا وخـصائص ا
تـقدمة االجنـبية و الـعربيـة في التعلم ـزيج و سماته باإلضـافة الى جتارب بـعض الدول ا اذج الـتعلم ا زيج واهمـيته و  بالتعـلم ا

زيج و االلكتروني. ا

رسالة بابل
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حكـموا في ايـران حسب مـبدأ قومي
 فـــهم ابـــنــاء يـــزدجـــرد  وفــتـــحــوا
الـنقـاشـات في مـجـالسـهم وسـمـحوا
ذاهب باحلـديث بشكل حر عن لكل ا
مبادئهم  ولو ذكرنا ان عماد الدولة
استدعـى الشيخ الـصدوق مـحمد بن
علي بن بـابويـه القـمي فانه دعى في
ــــثــــلي الــــطـــوائف نـــفس الــــوقت 
ـــنــاقــشــات  االخـــرى الجــراء تــلك ا
كن بـاي حـال من االحـوال نعت وال
ـان عـمـاد الـدولة هـذا الـتـصـرف بـا

ذهب الشيعي االثني عشري .  با
 «eH×  .bIð

لـقد حـاول فـقهـاء شـيعـة ذلك الـزمان
بـالـتـأكـيـد تـقـد مـحـفـزات اقـنـاعـية
ذهب المـالة الـدولـة الـبويـهـيـة الى ا
االمامي لـكـننـا لم نـحصل عـلى شيئ
يـعتـد به لـلـقول بـنـجـاحهم في ذلك 
ـهم تـوقـيـع الـسـفـيـر ومن ذلك تـقــد
الرابع باعالن الـغيبة الـكبرى  التي
يـسـتـحـيل بـهـا عـودة االمـام الـغـائب
ـا خالل فــتـرة حـكم الــبـويـهــيـ  
يوفر لهم فـرصة احلكم بالـنيابة عنه
 وهـو الــتـوقـيـع الـذي نـقــله الـشـيخ
الـصـدوق دون بقـيـة شـيـوخ وفـقـهاء
ــذهب كـــالــكـــلــيـــني والـــنــعـــمــاني ا
واخلــصــيــبي وابن رســتم الــطــبـري
ـفـيد والـكـشي والـنـجـاشي الـشـيخ ا
رتضى وكل فقهاء بـغداد الشيعة وا
ن يــفـتـرض فــيـهم مـعــرفـة صـدور
هذا التوقيع من السمري الذي سكن
ومات في بغداد . ان صدور التوقيع
في الـري فقط يـضـفي اشـكالـيـة على
ـكـان صـحــة صـدوره فـي الـزمــان وا
ــعــيــنــ  كــمــا ان لــغــة الــتـوقــيع ا
التنـتمـي الى ذلك الزمن  وسـاحاول
تــــوضــــيح ذلـك من خالل تــــوضــــيح
وقـــراءة روايــات الــســـفــيـــاني الــتي

دخلت في منطوق التوقيع . 
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دخــلت روايــات الـســفـيــاني الــتـراث
الـــشــيـــعـي تــدريـــجـــيـــا من الـــكـــتب
صادر السنية  فقد كان خالد بن وا
يـــزيـــد بـن مـــعـــاويـــة  أول من وضع
حديث السفـياني  وظل متداوالً ب

ـعــارضــة لـلــمـروانــيـ  األوســاط ا
ـفـهـوم األول لـلـسـفـيـاني هـو وكـان ا
نتظر اخلاص بالسفياني هدي ا ا
من بـــني ـــمــيــة   ولم تــتــطــور هــذه
الـفـكـرة بـسبب قـلـة عـدد الـسـفـيـان
ـستـفيـدين مـنهـا وضيق ذات وقلـة ا
ــشــ بــواقــعـة الــيــد وإرتــبــاطـهم ا
كربالء  ولم تتـحول الى أمل شعبي
يـــــتــــجـــــاوز أطــــمـــــاع إعــــادة مـــــلك
الــسـفـيــانـيـ الــسـلـيـب  ولم تـبـنى
فـكـرته عـلى أسـاس يـهـدف لـتكـريس
قــيم الـعــدالـة الــتي تـدغــدغ مـشــاعـر
الناس . وأتى بعـد ذلك رواة عكسوا
الــفــكـرة  ووحــدوا مــرجــعـيــة الــشـر
بــالـســفـيــاني  وال أظن أن اخلـلــفـاء
األمـــويــــ من بـــني مـــروان كـــانـــوا
بـعيـدين عن هـذا الـتغـيـير فـالـصراع
يـتـطـلـب ذلك  وقـد وصـلت الـصـورة
الــسـلـبـيــة لـلـســفـيـاني جــاهـزة بـعـد
سقوط الدولة األموية وإستطاع عدد
من الــرواة وعــلـى رأســهم نــعــيم بن
ــروزي ت  228ه من وضع حــمـــاد ا

وجـــــــمع مـــــــئـــــــات األحـــــــاديـث عن
الـسـفيـاني وقـد إخـتـلطـت بالـعـقـائد
ــسـيــحــيــة  وإنـدمج الــيــهـوديــة وا
ــســيح الـــســفــيــانـي بــالــتــالـي مع ا
الدجال  وكـانت اليهـودية قد أخذت
ـة الـتي الـفـكــرة من الـعـقـائــد الـقـد
ســبـقــتـهــا كـعـقــائـد وادي الــرافـدين
ومصر  وإستـنسخت معـركة اخلير
والــشـر من تـلك الــعـقـائــد ونـقـلــتـهـا
التوراة حتت إسم معركة هرمجدون
التي تنشب حسب العقائد اليهودية
ــسـيــحـيــة عـلـى جـبل مــجـدون في ا
فلسط  ـنـظر  سفر الرؤيا  18 17
    19 وهي مـــعــركــة فـــاصــلــة بــ
ــسـيح األصــلي حــسب إعـتــقـادهم ا
ـسيح  الـدجـال  االعـور الـدجال . وا
ولو تـابعـنـا نفس الـفكـرة جندهـا قد
وصــلـت بــشــكل مــتــأخــر لــلــعــقــائـد
الــيـهــوديـة  فـقــد ذكـرت بــالـتــلـمـود
يالدي كـتـوب ب الـقـرن الثـالث ا ا
واخلـــامس  ولـم تـــذكــر فـي أســـفــار
مــوسى  وإســتــلــمـــتــهــا الــعــقــائــد
سـيحيـة من التـلمـود ومن الثـقافة ا
صـريـة التي كـانت سـائدة في ذلك ا
احل  وهكذا وصلت بشكل متأخر
أيـضـا لـتـدخل في الـكـتب الـتي ــلفت
. في القرن الثاني والثالث الهجري
يعـتـبر نـعـيم بن حمـاد من احملـدث
الذين اليـحـتج بروايـاتـهم  فقـد قال
عـــنـه الـــذهـــبي  ال يـــجـــوز ألحـــد ان
يحـتج به    وقد صـنف كتـاب الف
فأتى به بعـجائب ومنـاكير  ..  وقال
يحيى ابن معـ بأنه يروي عن غير
الثـقات  . لقـد إنتـقلت روايـات كتاب
الــفـ لـنــعـيم بـن حـمـاد لــتـدخل في
كـتــابي صـحــيح الــبـخـاري   --194
  256ومسلم   261 --206في
مـواضع قلـيـلـة  وشاعت وإنـتـشرت
ـصـادر الــخـرى ودخـلت روايـة في ا
واحـــدة في كـــتــاب ــــصــول الـــكــافي
حتــكي عـن قــيــام الــســاعــة ودخــلت
مجـموعـة ـخـرى في روضة الـكافي 
وقد قـام  الـشيخ مـحـمد بن ابـراهيم
الــنـــعــمــاني  ت  360ه وهــو كــاتب
وتلـمـيذ مـحـمد بن يـعقـوب الـكلـيني
بـالتـوسع في أخـذ روايـات نـعيم بن
حـماد بـعـد تغـييـر بـعض أسـانيـدها
ـؤلف عام ومأل بـهـا كتـاب الـغـيـبـة ا
هدي  342ه   وربطها مع فكرة ا
ــنـتــظـر  ويــعـتــبـركــتـاب الــغـيــبـة ا
ـصــادر الـشـيـعـيـة لـلـنــعـمـاني أهم ا
لـروايـات الـسـفـيـاني  وأحـد الـكـتب
التي إعـتمـد فـيهـا الكـاتب على كـبار
غالة الشـيعـة   وتـضمـنت أسانـيده
ـفــضـل بن عــمـر أســمــاء مــهــمــة كــا
اجلعـفي وجعـفر بن مـحمـد بن مالك
على غـيرة بن سعـيد وا الفزاري وا
ن ضعـفهم كـبار رجال بن خنـيس 
الشيعة .  لم تـكن روايات السفياني
شـائـعـة فـي مـدرسـة قم  وال في أيـام
السـفـراء ولم نعـثـر علـى أي أثر لـها
فـي تــوقــيــعـــات الــســفــيــر األول وال
الــثــاني وال الــثــالـث لـكــنــهــا دخــلت
تـدريـجـيـا لـلـفـكـر الـشـيـعي  وكـانت
ــنــاطق الــتي جتـاور مــعـروفــة في ا
ــســيــحــيــ فــيــهــا الــشــيــعـــة مع ا
وأصــبـحت مــقـبــولـة بــسـبب تــشـيع

سيحية كآل مجموعة من العوائل ا
زرارة بن أعـــــــ وآل مـــــــهـــــــزيـــــــار
واالســــــكـــــافـي الـــــذيـن حـــــمــــــلـــــوا
مـســبـوقـاتــهم الـذهـنـيــة والـروائـيـة
مــعــهم  وكــان مـن ضــمــنــهــا فــكـرة
ـندمـجـة مع فـكرة ـسيح الـدجـال ا ا
الــســفـيــاني  وتــنــتـهـي مـجــمــوعـة
أســانـيــد تـلك الــروايـات بــهم  وقـد
ســاعــد وجـود الــشــيــعــة عـلى رأس
الــسـلــطـة أيــام الـدولــة احلـمــدانـيـة
والبـويـهيـة في الـعراق وايـران على
حـصـول كـبـار فـقـهـاء الـشـيـعـة عـلى
كرسي الكالم الذي ضـمن لهم حرية
اإلدالء بـــالـــرأي والــتـــفــرغ لـــلـــعــمل
الــــديــــنـي واحلــــصــــول عــــلى راتب
مـــضـــمــون من الـــدولـــة فــتـــوســعت
ـنـاقـشــات وتـبـادل الـروايـات فـزاد ا
الــطــلـب عــلــيـــهــا لــلـــبــرهـــنــة عــلى
سبوقات الفكرية للفقهاء والفحام ا

قابل .  ا
وشــهـدت تــلك الــفـتــرة زيـادة رقــعـة
الـتشـيع بـتأثـيـر الدولـة الـبويـهـية 
ولعب عـلمـاء الشـيعـة الذين عـاشوا
ـفـيد رحـلـة كـالصـدوق وا في تـلك ا
رتـضى والـطـوسي دوراً رديـفاً  وا
وــــلــفت في تـــلك الــفــتـــرة أهم كــتب
الشيعة . وكان تشـيع الناس بتأثير
الدولـة يختـلف عن تشـيعـهم بتـأثير
الــفـقـهــاء والـدعـاة الــديـنــيـ ألنـهم
يــحـمــلــون مـســبـوقــاتـهم الــذهـنــيـة
والعقـائدية معـهم في احلالة األولى
 ويتخـلون عن معـظمهـا في احلالة
الــثـــانـــيــة وحتـل عــنـــدهم عـــقـــيــدة
ومـذهب مـحـل اآلخـر  وبـسـبب ذلك
لــــوحظ حــــضــــور أفــــكـــــار لم تــــكن
مـوجــودة في الـقــرن األول والـثـاني
من تاريخ اإلمامة  ويصح ذلك على
هـدوية والسفـيانية كامل النـظرية ا
 فـلم تــكن تـلك الـنــظـريـة ذات أصل
قـــرآني ولم يـــعــرفـــهــا الــعـــرب قــبل

اإلسالم . 
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كان لـنـقل البـخـاري ومسـلم روايات
الـسفـيـاني عـظيم األثـر في دخـولـها
الفـكر السـني الذي يـعتبـر صحـيحا

ثورة في الفكر اإلمامي

عــلى الـــديــلم عــام  304ه  وتــوفــرت
الــظــروف البــنـائه لــتــأســيس الــدولـة

البويهية .
ـــــــكـن قـــــــراءة بـــــــعض ومـن هـــــــذا 
االستنـتاجات منـها انهم جـديدو عهد
ـذهـب الـزيــدي  فـلم بــالـتــدين عــلى ا
يخرجوا دعاة على صـهواتهم لنصرة
ـمارسة مذهب ما  ولم تـؤثر عـليهم ا
الـديـنيـة الي مـذهب  فـوقـفوا تـقـريـبا
ذاهب على مسافـة واحدة من معظم ا
واالديـان  كـمـا لم يـدفـعـهم انـتـمائـهم
ذهبي للقيام بغزوات لنشر الديني وا
ذهب  والدولة البويهية هي الدولة ا
الــوحــيـــدة تــقــريــبــا الــتي لم جتــيش
اجليوش ضد الدولة البـيزنطية لنشر
االسـالم بـــالــــرغم مـن بـــقــــاء الـــدولـــة
البـويهـية مـدة جتاوزت فـترة سـيطرة
الدولـة االمـوية بـربع قرن 117 سنة .
لـقـد اتـخـذ االمـراء الـبـويـهـيـون الـقوة
الـــعــــســـكـــريــــة واجلـــيـش في فـــرض
سـلطـتـهم  ولم يـؤسـسـوا فـصيال من
الـدعـاة الـديـنـيـ كي يـقـدمـوا الـسـند
الـفــكـري والـديــني حلـكــمـهم ويـؤصل
كن ان نـشبه شرعـيـتهم الـدينـيـة  و
هذا االمـر بسـيرة خـالد بن الـوليد في
صـدر االسالم  فـعـنـدمـا اراد اجلـيش
ه المامـة الصالة بـعد االسالمي تقـد
القادسـية اخطـأ فيهـا واعتذر عن ذلك
بحـجـة انه لم يـكن لديه الـوقت التـقان
الـــصالة بـــســـبب انــــشـــغـــاله الـــدائم
بــاحلـروب .  وبــعــدمـا اســتــتب االمـر
ثلي كافة للبويهي في ايران دعوا 
ــذاهب لــلــنــقــاش في مــجــالــســهم  ا
فــعــرفــوا من خاللــهـا الــفــروقــات بـ

ـذاهب صـلـة بـهم  ـذاهب واقـرب ا ا
ـذهب وتــبــيــنـوا شــرعــيــتـهـم  عـلـى ا
الـــزيــدي : بــحـــمل الــســـيف ووجــوب
انتسابهم للبيت العلوي احلسيني . 
كـانــوا قـد اشـاعـوا خالل حــكـمـهم في
ايران انـهم من ابـنـاء يزدجـرد لـغرض
جمع االمة االيرانية حول كلمتهم وقد
جنــحــوا في الـبــدايــة  لــكن مـشــكــلـة
الــساللـة الـعــلـويـة احلــسـيـنــيـة ظـلت
تؤرقهم  فطـرأت فكرة عـلى بال احمد
بن بويه مـعـز الدولـة في نـقل اخلالفة
الـى االمـــام ابي احلـــسن مـــحـــمـــد بن
يحيى الزيدي في بغداد لكنه عدل عن
ذلك  الن ذلك يـتـطـلب الـغـاء الـسـلـطة
الــعــبـاســيــة واثـارة قــضــيـة شــرعــيـة
ـــعـــروف ان خـــلـــفـــاء احلـــكـم . ومن ا
الـدولـة االمـويــة حـكـمـوا حـسب مـبـدأ
االئــمــة من قــريش  وخـلــفــاء الــدولـة
العـباسـية حـسب مبـدأ العـترة بـحيث
خصـصـوا احلكم بـاقـرباء الـنبي وهم
ضـمـنهم  وبـعـد ان تـغـلبـوا عـسـكـريا
بدا واسسوا له دينيا  فرضوا هذا ا
ـذاهب واعــتـرفت بـه فـيــمـا بــعــد كل ا
االسالمـــيــة  ولــو اراد الــبــويــهــيــون
احلـكم عـلى مـبـدأ جـديـد بـتـخـصـيص
اخملـصـوص وجـعل االئـمـة من الـبـيت
احلسـيـني فقـط فأن ذلك سـيـفرط عـقد
ذهبي الذي حتقق بغلبتهم االجماع ا
اوال وابقاء اخلليفة العباسي ثانيا .
فــكـر الــبـويـهــيـون وتــصـرفــوا بـشـكل
يسـمح لهم عـدم خدش شـرعيـة احلكم
. واليــعــني ذلـك انــهم لم يــفــكــروا في
اضافة الوان اخرى الى حـكمهم  فقد
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اصــدر الـشــيخ احــمـد الــكـاتب  عــبـد
الرسـول عبـد الزهـرة االسدي  مـؤلفا
ــفـــيــد جـــديـــدا حتت اسم الـــشــيـخ ا
ـــذهب الــبـــويــهـي االثــني مـــؤسس ا
ــؤلـفـات عـشــري ضـمن ســلـسـة من ا
التي اعتـبرت ثـورة جديدة في الـفكر
الــــشـــيــــعي االمــــامي  حـــيـث بـــحث
ـــذهب وفي واجـــتـــهـــد فـي اصـــول ا
فروعه  وركز على مـوضوعة االمامة
نتـظر مخالـفا فيها ـهدي ا وقضية ا
ماتسـالم علـيه الشيـعة االمامـية على
اخلـصـوص  فـقــد بـدأ قـبل اكـثـر من
عــقــديـن بــبــحث تــاريــخي اريــد مــنه
تشخيص اصول ودالئل والية الفقيه
 فــوجـد لــقى لم يــتــوقـعــهــا من قـبل
وهـــو الـــشـك في نـــظــــريـــة االمـــامـــة
ـهـدي ـعـروفـة ووجـود ا الـشـيـعـيـة ا
ـنتـظـر . وهـاهـو اليـوم يـبـحث مرة ا
وضـوعة من خالل اخرى عن نـفس ا
مـبـاني احـد ائمـتـهـا   وربـطـهـا هذه
ــرة بـــأول دولــة شـــيــعـــيــة زيـــديــة ا
ســيــطــرت عــلى ايــران عــام   322هـ
وعـــــــلـى الـــــــعـــــــراق عـــــــام   334هـ

واستمرت باحلكم لغاية  447هـ .
ن يقـرأ الـعنـوان تـتبـادر الى ذهنه و
االســئـلــة الــتـالــيـة : هـل قـام الــشـيخ
ــفـيــد بـتــبـديل مــذهب الــبـويــهـيـ ا
الـــزيـــدي الـى مـــذهب امـــامي يـــؤمن
بسـلسـلة من االئـمة تبـدأ من علي بن
ـهدي ابي طـالب الى االمام احلـجـة ا
فيـد كان قد نتـظر ? ام ان الشـيخ ا ا
اسس مــــذهـــــبــــا جــــديــــدا خــــاصــــا
ذهب بـالبـويـهـيـ سمـاه الـكـاتب بـا
الــبـــويــهي ? . كــمــا يــتــبــادر لــلــذهن
ـفيد تسـاؤل عن مدى تأثـير الـشيخ ا
مذهـبيـا على بـويهيـي العراق  وهل
ــاثـلــة لـهــذا الـتــاثـيــر عـلى تــوجـد 
البويهـي في ايران ? . وبعـد التقدم
بــقـراءة الـكــتـاب الــذي يـبـثـه الـشـيخ
احمد الـكاتب مسـجال  يظهـر للقار
قـدمة عـنوان يـنسف كل فجـأة بعـد ا
تلك االسئلة وهو ان الـبويهي أئمة
من ال امــام لــهم  ويــعــني ذلك أئــمـة
الشيعة االمامـية الذين اختفى وغاب
نتـظر .!!! فتـنقـلب الصورة امامهـم ا
فـيد مقـلدا لالمراء ويصبح الـشيخ ا

البويهي دينيا وسياسيا .

ان من يـقـرأ الـكـتـاب اليـخـرج بـجـواب
ـاضية  ايجابي عن مـجمل االسـئلة ا
ا يخرج بنتـيجة معاكسة  هي بل ر
ـفـيد في ضم عدم اسـتـطاعـة الـشيخ ا
ذهب االمامي وفشله البويهي الى ا
الـذريـع في الـتـأثــيـر عـلى قــمـة الـهـرم
الـسـيـاسي الـبويـهي فـي العـراق وفي
ايــران . كــان مــنــهج تــألــيف الــكــتـاب
العـام مغـايرا لـعنـوانه  فلم نـر رابطا
ـفيـد وبـ امراء الـدولة ب الـشـيخ ا
الـبويـهـية عـدا خـيـوطا واهـيـة ال ترى
بــالــعــ اجملــردة  فــالــكــتــاب يــعــني
ــفـيـد فـقط  وعـلى الـقـار بـالـشـيخ ا
الـتـنـبــؤ بـتـبـعـيـة االمـراء الـبـويـهـيـ
الفكاره ومعتقداته  وهو امر لم نعثر
عــلـيـه في زوايـا الــكــتـاب . فــقــد حـلل
الــكــاتب بـجــدارة شــخــصـيــة الــشـيخ
ـفــيـد وافـكـاره وطـريـقــة اسـتـنـبـاطه ا
ويـنـابــيع مـعـرفـته واصــوله الـفـكـريـة
الــتـي بــنى عــلــيــهـا دالئــلـه الــفـقــهــيه
ـذهب ومــاتـفــرد به ومــا ابــتـدأه فـي ا
االمــــامـي واجلــــوانـب الـــــتي شـــــيــــد
ـذاهب اصــولـهــا ودافع عـنــهـا امــام ا
والتـيارات االخـرى  ويجـد القار ان
هــذا الــبـــحث - لــوال بــعض الــهــنــات
الـبـسـيـطـة الـتي سـأشـيـر الـيهـا - انه
بـحث مـتـكــامل في شـخـصـيـة الـشـيخ
فـيـد  لكـنه لم يشـعل شـمعـة واحدة ا
في احلقل اخملصص للدولـة البويهية
 فــيـجــد الـقــار  فـراغــا مـنــاظـرا في
ـادة تـبــ عـقـائـد ـأله  حـقــلـهـا لم 
االمـــراء الــــبـــويـــهــــيـــ وجـــيــــشـــهم
وجــمـاهــيــرهم ومـوظــفــيـهم والــطـرق
ـفيد اجلديـدة التي اثـر فيـها الـشيخ ا
فـي الــعـــبــادات والـــشـــرع والــقـــضــاء
اخلـــــاص بـــــهم واحلـــــدود والـــــفـــــقه
ـعامالت وجـمـيع مـايخص الـنـكاح وا
ــــواريـث والــــصـالة واالذان الــــتي وا
ـجــمـوعـهــا فـقـهــا يـعـود الى تــكـون 
مـذهب مـا . ولو رجـعـنـا لـلـوراء قـليال
الى فــتــرة نـشــوء الــدولـة الــبــويـهــيـة
وســيـطــرتـهــا عـلى ايــران عـام  323ه
عــلى يـــد ابــنــاء بــويه عــلي واحلــسن
واحمد الـذين جاؤا من الديـلم وكانوا
ذهب الزيدي  حيث اسلم يؤمنون با
والـــدهم الـــذي كـــان صـــيــادا فـــقـــيــرا
ذهب الـزيدي ويجـمع احلطب  عـلى ا
خالل سيـطـرة ناصـر الـدين االطروش

الــــبـــخـــاري ومـــســـلم أهم مـــصـــادر
احلـديث  كـمــا كـانت الـلـقـاءات بـ
فقهاء ومصنفي الـشيعة والسنة في
الـقـرنـ الـرابع واخلـامس أكـثـر من
الــلـقــاءات الــتي حتـصل فـي وقـتــنـا
احلـــاضـــر  فـــقـــد الـــتـــقى الـــشـــيخ
الـــصــدوق بــعـــدد كــبــيــر مـــنــهم في
أســفـــاره ومـــنـــاظـــراته الـــعـــديــدة 
فتسربت فكرة السفياني لرواياته  
ونـالحظ عــــدم وجـــودهــــا في كــــتب
الشيخ الصـدوق لغاية كـتابته كتاب
كمـال الديـن وتمـام النـعمـة بعـد عام
 368هـ  فقـد عرض الـصدوق فـكرة
ـنــتــظـر أمــام ركن الــدولـة ــهــدي ا ا
حـسن بن أبي شــجـاع الـبـويـهي في
خــمس مــنـاظــرات ولم يــتــطـرق الى
هـدي وال الى فـكرة عالمات ظـهـور ا
الــسـفــيـاني  وطــاف في الـبــلـدان و
وجد أكثر اخملتلف اليه من الشيعة
قـد حيـرتـهم الـغـيبـة ودخـلت عـلـيهم
في أمر الـقـائم الشـبـهة  وعـدلوا عن
ــســتــقــيم   كــمـال الــدين الــطــريق ا
ص   16فــعــقــد لــهــذا الــغـرض  97
مجـلسـاً ب سـنتي   367هـ  وسنة
 368هـ لكنه لم يتطرق في جميعها
الـى مــبـــدأ خـــتم الـــســفـــارة وال الى
عـالمــات خـــروج الـــقـــائم وال فـــكــرة
الــســـفـــيــانـي أنــظـــر كـــتـــاب أمــالي
الــصــدوق    عـلــمــاً بـأن كــثــيـرا ًمن
األسـئـلـة الــتي واجـهـته كـانت تـدور
هـدي وشـروطه  ولم حـول ظـهـور ا
نـحصل في تـلك الـفـترة عـلى أجـوبة
تعكس فكرة السفياني  ويعني ذلك
أنه لـم يـتــعــرف عــلى الــفــكـرة حــتى
تــاريخ كـتــابـته كــمـال الـديـن وتـمـام
النـعمـة . كـما أن هـذا الكـتاب تـطرق
الى فـكـرة الـسـفـيـاني في مـوضـعـ
فــقط هــمـا تــوقــيع الــسـفــيــر الـرابع
يـوجد هـذا الـتوقـيع في بـاب الـدعاء
في غيـبة الـقائم ص  463وليس في
بـــاب ذكــر الــتــوقـــيــعــات  وعالمــات
ـــوجــودة في آخــر ظــهـــور الــقــائم ا
الــكــتــاب  وهـــذا الــفــصل لــيس من
أصل كـــتــاب كـــمــال الــديـن بل تــمت
إضافته فـيما بـعد  وهو مـنقول من

ـكـتـوم الى كـتــاب أسـمـوه الـســر ا
ـــعـــلـــوم  حـــسب الـــنص الـــوقت ا
ـوجــود في آخـر فـقــرة من كـتـاب ا
كـــمــال الـــدين  وقـــيل بــأن الـــســر
ـــكــتـــوم هــو أحـــد كــتب الـــشــيخ ا
ــــفــــقـــودة  وأظن أن الــــصـــدوق ا
اإلضـافـة وضـعت في الـكـتـاب بـعد
وفــاتـه  . لــقــد وضــعـــوا في ســنــد
روايات السفيـاني أسماءا معروفة
من الرواة الـقمـيـ كسـعد بن عـبد
الـله الـقـمي  ت  300هـ  عـبـد الـله
بن جــعــفــر احلــمــيـري  ت  300هـ
وعـلي بن بــابـويـة الـقـمي  ت 329
هـ  ومـحـمـد بـن احلـسن بن أحـمـد
بن الـولـيـد  ت  334هـ ولم يـعـرف
هـــؤالء الــســفـــيــاني ولم تـــتــطــرق
رواياتهم اليه ولم يـنقل أحد عنهم
تــــلـك الــــروايــــات وهم من الــــرواة
ـــكــثـــرين  ولــو إنـــهم رووا هــذا ا
األمــــر فـــعالً لــــشـــاع في قـم خـــبـــر
الــسـفــيـانـي والـيــمـاني  ولــنـقــلـته
مــجـمــوعـة ـــخـرى.   إن من يــتـابع
تـطــور روايـات الـسـفــيـاني يالحظ
أنها بدأت بعدد قليل من الروايات
وتـصـاعـدت الى عـدد غـيـر مـحدد 
فقد بدأ الكـليني برواية واحدة في
إصـــول الــكـــافي وتــصـــاعــدت الى
خــمس روايـــات في كــتــاب روضــة
الـــكــافـي الــذي ألـــفه في آخـــريــات
حياته  ورفعها محمد بن ابراهيم
الـــــنــــعــــمـــــاني الى  113روايــــة 
وإكتـفى الـصدوق بـعشـر روايات 
ونـقــصت الى أربـعــة عـنــد الـشـيخ
ـفـيـد وتـصـاعـدت مـرة ـخـرى الى ا
نـــيف وثـالثـــ روايـــة في غـــيـــبــة
الـــطــوسـي . وقــد ضـــعف الـــشــيخ
آصف محسني كل تلك الروايات .
وفي خـتـام هـذه احلـلـقـة اقـول بان
توقـيع الـسفـيـر الرابـع كان عـرضا
من شــيـعـة ذلك الــزمـان لــتـأسـيس
طـريـقـة شـرعـيـة حلـكم الـبـويـهـي
الـــذين وفــــروا نـــفس الــــطـــريـــقـــة
النـفسـهم من خالل ابـقـاء اخللـيـفة
العباسي وبالتـالي احلكم بالنيابة

عنه .
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الى مــعـرفـة مـنـهـجه الـصـوفي ألنه
يـرى هـذه الـسـكرة هـي التـي ترسم
طـريـق الـصـوفي في عــشـقه االلـهي
ويــصـــفــوة بـــاجملــتـــذب الــولـــهــان
ستلب السـكران الوارد العطشان ا
ويـقــول عـنه اجلــنــيـد لــو أفـاق من
ســكـره جلــاء مــنه امــام يــنـتــفع به
وهو يعد السكـر جوهر طريقته في
الــتـــصـــوف ومـــصـــدر شـــطــحـــاته
وتـواجـده وكـان يـحث الـنـاس عـلى
الـسـكـره الـروحيـة الـتي يـرى فـيـها
اخلالص من ربقة الدنيا والصعود

الى السماوات .
وكــان يـــقـــول عن احلالج كـــنت مع

احلالج شـيــئـاً واحـداً اال انه أعـلن
وأنـــا كـــتـــمت أي لم أعـــلن عـــلـــمي
الصوفي باحللول واالحتاد للناس
في حـــ ان احلالج أعــــلن عـــلـــمه
فـكــانت نــتـيـجــة سـكــوت الـشــبـلي
بـــقـــاءه وكـــانت نـــتـــيـــجـــة احلالج
الـــصـــلـب حـــتى انـه ســـأل احلالج
وهـو يـتـم فيـه تـنـفـيذ الـعـقـوبـة من
الف سوط وقطع اليـدين والرجل
وحـــز الــــرأس وحــــرق األشالء عن
مـاهـيـة الـتـصـوف  فـأجاب احلالج
الـشــبـلي أهـون مـرقـاة مـنه مـاتـرى
أي ان هذا الـعقاب الـذي أعذبه هو
احلـد االدنى لـألحـاطـة بـالـتـصـوف

ومـــعـــرفـــته. وكـــانـت مـــجـــاهــدات
الـشـبــلي في بـدايـته فـوق احلـد اذ
كان يـقول أكـتحلت بـالكـحل ألعتاد
السهر وال يأخـذني النوم فلما زاد
ـيل وأكـتـحـلت عـلي ألمـر حـمـيت ا
به وقــيل له مــتى يـكــون الـشـخص
مريـداً فقال اذا اسـتوت حاالته في
غيب شهـد وا السـفر واحلضـر وا
ـا ســألـوه كـيف الـدنـيـا قـال قـدر و
أل وكـان يـقـول في يـغـلي وكـيف 
مـنـاجـاته:  أحبك اخلـلق لـنـعـماءك
وأنــا أحـبك لـبـالءك وفي مـرة أخـر
الصالة للعصر حتى دنت الشمس

الى الغروب فقام فصلى وأنشد:
نسيت اليوم من عشق صالتي

فال أدري عشائي من غذائي
ويــقــول لـــيس لــلــمــريــد فــتــرة وال
للمعارف عالقـة وال للمحب شكوى
وال لـلصـادق دعوى وال لـلـخلق من
الــله فــرار ويـــقــول ألهل عــصــره :
اذا! فقال ألن أنتم قبور ! فـقيل له 
كل واحــد مـنـكم مــدفـون في ثـيـابه
وعــنـدمــا قـال له احــدهم له ونـحن
نـــعــد في االمـــوات فـــأجــابـه; نــعم
العارفون نيام واجلاهلون أموات.

ومن شعره الذي يقول فيه:
دع االقـمار تـغرب أو تـنيـر لنـا بدر

تدل له البدور
لنا من نـوره في كل وقت ضياء ما

وكـتب احلـديث الـكـثـيـر حـتى صار
في بـغــداد أوحـد أهل الـوقت عـلـمـاً
وحــاالً وظـرفـاًً وقــبـره ال زال ويـزار
وقــبــلــهــا كــان والــيــاً الحــدى مــدن
خـراســان لـكــنه تــنــازل عن الـواليه
ووهب أمـواله ووزعـهـا عـلى فـقراء
دينة وسلك طريق التصوف وهو ا
أول من ســــمى الـــتـــصـــوف بـــعـــلم
اخلرق فـي مقـابلـة علم الـورق وهو
عـلم الفـقه وكـان اجلنـيـد البـغدادي
يقـول لكل قوم تـاج وتاج الصـوفية
الــشـــبــلي كــمــا يـــنــقل ذلك مــوءرخ
بـغــداد اخلــطــيب ويـردف اجلــنــيـد
قــائـال : ال تــنــظـــروا الى الــشـــبــلي
بالع التي ينـظر بها بعضكم الى
بــعـض فــأنه عـــ من عــيـــون الــله
ويردف لم أر في الصوفية أعلم من
الشـبلي ومن شـدة زهده كـان يلقب
ؤمـن وكان يؤم حلقته بريحانة ا
ـنــصـور بـبــغـداد خـلق فـي جـامع ا

كثير .
عـرف الـتــصـوف فــقـال هــو تـرويح
الـقـلـوب وجتـلـيل اخلـواطـر بـأردية
الوفـاء والتخـلق بالـسخاء والـبشر
في الــلـقـاء وهـو اجلــلـوس مع الـله
بال هم والصوفـية أطفـال في حجر

احلق
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و وهــو يـرى في الـسـكــرة الـسـبـيل

هـو أبــو بــكــر دلف بـن جــحـدر وان
كـان قــد كـتب عـلى قـبـره في مـقـبـرة
اخلـيـزران مـقـبـرة االعـظـمـيـة اسـمه
االخر جعـفر بن يونس كـما  أسماه
أبو عبد الرحـمن السلمي في كتابه
طـبـقات الـصـوفيـة وابن خـلـكان في
وفـيـات االعـيـان ولـكن واحلق اقـول
قبرة جتد الفتة عندما تدخل هـذه ا
كبـيرة مـكتـوب علـيه اسمه أبـو بكر
ـــولــد الـــشــبـــلـي وهـــو بـــغـــدادي ا
وبـغــدادي الــنــشـأة حــيث ولــد عـام

 247 هـج  زمن خـــلـــيـــفـــة بـــغـــداد
ـنـتـصــر بـالـله وتـوفي الـعـبـاسـي ا
طيع عام  334 هج زمن اخلليـفة ا
كـــانت تـــوبـــته فـي مـــجــلـس خـــيــر
الـنـسـاج بـبـغـداد وصـاحب الـشـيخ
الــصـوفي اجلــنـيـد الــبـغـدادي ومن
ا فـيـهم شـيخ الصـوفـية عـاصـره 

احلالج  وله مـعــهم كالم عـنـدمـا 
صــلب احلـالج والــشـيـخ الـصــوفي
ابو احلس النوري تفقه في بداية
حــيـــاته عــلـى مــذهب االمـــام مــالك

تغيره الدهور
ويـقـول : الــعـارف ال يـكــون لـغـيـره
الحـظــاً وال لــكالم غـيــره الفــظـاً وال

. يرى لنفسه غير الله حافظاً
ويـروى عن خــادمه قـوله : سـمـعت
الــشـبـلي يـقــول : عـلي درهم واحـد
مـظــلـمه ظــلـمــته أيـام واليــتي وقـد
تـصـدقـت عن صـاحـبه بـألـوف ومـا

على قلبي أعظم منه.
جنون وح شبه الـشبلي حـاله 
ـتــصـوفه الى لـيـلـى رمـزاً كـشــأن ا
عــشـــقــهـم  االلــهي مـن خالل داللــة

اجلنون في حب العامري:
قالو; جننت على ليلى فقلت لهم

. احلب أيسره ما باجملان
وروي انه مــات له ولـد فــجـزت امه
شـعـرهـا عـليـه فلـمـا سـمع الـشـبلي
اذا قال: جز شـعره وحلـيته فـقيـل 
جــزت هـذه شــعــرهـا عــلى مــفــقـود
فكيف ال أجز حليتي على موجود.
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ـــــارســـــتــــان ودخـل الـــــشــــبـــــلـي ا
ـسـتــشـفـى) أكـثـر مـن مـرة وكـان (ا
يقول لزائريه جـئتكم أي فائدة لكم
ـــارســتـــان كـــذا مــره في? دخـــلت ا
وسـقــيـت من الــدواء كــذا مـره فــلم
أزدد االجـــنــونــاً ومن أقــواله الــتي
تـمـثل قمـة الـفـلسـفـة الصـوفـية; ان
ـا الــله لم يــحــتــجب عن خــلــقـه ا

خلقه أحتجبـوا عنه بحب الدنيا.
وفي احملبـه يقـول; احملبه الـفراغ
لــلـحـبـيب وتــرك االعـتـراض عـلى
الــرقــيب ويـكــرر صـراط االولــيـاء
احملـبـة والـفـبـول بـاحملـبـة مـنـحـة
آلــهــيـة. وال بــد أن نالحظ الــفـرق
بـــ الــشـــبــلـي الــســـكــران وبــ
شخصـية بغـدادية صوفـية أيضاً
أخرى  اذ هنالك خلط ب االثن
حـــتى ان صـــاحب كـــتـــاب تـــنــزه
الـعـبـاد في مـديـنـة فـالـشـبلي وان
لـقب بـالـسكـران فـقـد عـاش ومات
في الــعــهــد الــعـبــاسـي الـوســيط
ودفن في مقبـرة اخليزران مـقبرة
االمـام أبي حـنـيـفه في االعـظـمـية
في حــــ ان الــــشــــيخ مــــحــــمــــد
الـــســــكــــران عـــاش فـي الـــعــــهـــد
الـعـبــاسي االخـيــر بـحــيث كـانت
بـعض ايــامه في الـسـنـوات الـتي
سـيطـر فـيهـا هـوالكو عـلى بـغداد
وهــو الــشـيـخ مـحــمــد الــســكـران
الـــذي تـــســـمى بــأســـمه مـــقـــبــرة
وجـودة على الـطريق الرصـافـة ا
الــذاهب من بــغـداد الى بــعـقــوبـة
واخلـالص حـيث يـوجـد قـبره في
ـــقـــبـــرة اجملـــاورة حملـــلــة تـــلـك ا
الـزهـور في الـشـمـال الـشـرقي من
بــغـداد في حـ ان قـبــر الـشـبـلي

في مقبرة االعظمية.

صاحب احلالج واجلنيد مألت شطحاته وجنونه وحكمته اجملالس

صفحات من الكتاب

مرقد اجلنيد البغدادي
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وفـي صــبـــاه وشـــبــابـه كــان طـــريــد
ـدرسـة والــعـشـيـرة والــقـانـون ولم ا
تــكن ســاجــدة الــرافــضــة الــوحــيـدة
لـلزواج مـنه بل إن أمـها لـيلـو وهيب
كـــانت كـــذلك. وقـــد كـــشـــفت عن ذلك
الحقا حرير حس كامل في كتابها(
حفيـدة صدام) فقـالت:(( كان جدي _
وتـقـصـد صـدام _في أحــيـان كـثـيـرة
يأتي إلى القصر اجلمهوري ويرى (
لــيــلــو) يــذهب إلــيــهــا ويــقــول لــهــا
ازحـا وهو ينـحني لـتقبـيل راسها
: هـا حـجـيـة... بـعـدك مـا تـريـديـني ?
بـعـدك مـا موافـقـة عـلـي? كانـت لـيـلو
العـجوز تضحـك لدعابتـه وتذكر الله

وتقول له : ال ابني... هاي قبل... 

W¹œuF « w  qLF « ‚uÝ ÕU²−¹ wzU ½ w U½u ð
19. وســـجـــلت أكـــثـــر من  17ألف
إصــابـة بــالـفــيـروس بــيـنــهـا 139
وفـــاة.ودفع اإلغالق فـــاطـــمـــة (25
عــــامــــا) الـي تــــعــــمل مــــســــؤولــــة
مـشتـريات في فـرع شـركة فـرنسـية
في مـــــديــــنـــــة اخلــــبـــــر في شــــرق
الــســعـــوديــة ومــئــات األلــوف من

وظف للعمل من منازلهم.  ا
WHþu  ◊U³Š«

وتـقـول الـشـابـة الـتي تـخـرجت في
قــسم إدارة األعـــمــال في جـــامــعــة
أوكـالهـــــومـــــا األمـــــيـــــركـــــيـــــة في
أيـار/مـايـو الفـائت لـوكـالـة فرانس
بــرس عــبــر االنـــتــرنت "في بــدايــة
األزمـة شـعـرت بـإحــبـاط كـمـوظـفـة
جــــديـــــدة وخــــشــــيـت أن أخــــســــر
وظــيــفــتي خــصــوصــا أنــني كــنت
مرتاحة لبيئة العمل" لكنني "أبذل
مـــجـــهــــودا في الـــبـــيـت لـــيـــمـــاثل
ــــكـــتـب".وتــــقـــول اجملــــهـــود فـي ا
الـدخـيـل بـحـمــاس "كل صـديــقـاتي
الـتـحــقن بـســوق الـعـمل تــقـريـبـا"
مـعـربـة عن تـفـاؤلـهـا بـأن "كـورونـا
أزمـة وسـتـمـر".عـلى مـدى أكـثـر من
ثالث ســـنــوات تــوغّــلـت الــنــســاء
الـســعـوديـات في مـفـاصل احلـركـة
االقـتصـادية فـعمـلن ضابـطات في
ـطـارات مـنـافـذ حـدوديـة بـيـنـهـا ا
دنية وموظفات بقـوات احلماية ا

بالقـطاع الصـحي والتربوي في
ظل نــظـام واليــة الـرجل الــذي مـنح
ــوافـــقــة عـــلى عــمل الــذكـــور حق ا
ــرأة.فـي مـــنــتـــصف  2016طــرح ا
جنل الـــعــاهل الـــســعـــودي األمــيــر
مـحمـد بن سلـمـان رؤية اقـتصـادية
بــهـــدف تــنــويع االقـــتــصــاد ووقف
ارتــهـانه الــتــاريـخي لــلــنـفط تــقـوم
بـشــكل رئــيــسي عــلى دعم قــطـاعي
السياحة والترفيه وإشراك مالي
الــــنــــســــاء في ســــوق الــــعــــمل مع
تـقلـيص قيـود نظـام الواليـة.وبدأت
النـسـاء بعـد أشـهـر قلـيـلـة بالـتـقدم
للحـصول على وظـائف في مجاالت
لم تــكن مــتــاحـة أمــامــهن من قــبل
فـــتــــســـلّـــمن مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا في
مؤسسات مالية وحكومية ودخلن
مضمار الريـاضة وتنظيم احلفالت
وسيـقية وغـيرها.وحـازت الشابة ا
الـسـعـوديـة فـاطـمـة الـدخـيل فـرصة
عــمـل مــنـــاســـبــة بـــعـــد أشـــهــر من
البـحث لكنـها استـلمت عمـلها قبل
ـمــلــكـة أســابـيع فــقط من اتــخــاذ ا
ـواجـهـة فـيـروس تـدابـيـر صـارمــة 
ـســتـجـدّ مـا يــشـكل لـهـا كـورونـا ا
بــعض اإلحـــبــاط حــالــيــا.وأغــلــقت
دن وفرضت حظر الدولة النفطية ا
جتول على مستوى البالد في إطار
تـدابـيـر الـوقـايـة من وبـاء كـوفـيـد-

ونـــــادالت فـي عـــــربــــــات طـــــعـــــام
وبـــــــائــــــــعـــــــات فـي مــــــــتـــــــاجـــــــر
أحــذيـة.ويـتـحـدث مـوظـفـون رجـال
عن كـيـفيـة تغـيّـر أماكن عـمـلهم في
فــتـــرة قــصــيــرة مـع إضــافــة مــثال
دورات مـيــاه مـخـصّــصـة لـلــنـسـاء
فيهـا.والتحقت الـبائعة الـسعودية
سـارة الـدوسـري مـنـذ سـتـة أشـهـر
ــحل لــلـمـالبس تــديـره بــالــعــمل 
ثالث نــســاء في مــركــز بــانــورامــا
التجاري في وسط الرياض.وتقول
الــدوســري ( 23عــامــا) إنّ "نــظــرة
الناس للفتاة الـعاملة كانت سيئة.
أي فـتــاة تـعـمل كــان يـنـظــر إلـيـهـا
بطريـقة" سلـبية.وبـلغ إجمالي عدد
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـي يـــعـــمـــلن في
السـعـودية  1,03ملـيـون امرأة من
ب  3,1مالي سعودي أي أنهن
ـئة من يشـكّلن مـا نسـبته  34,7با
اليـد العامـلة بحـسب االحصاءات
الرسـميـة للربـع الثالث في 2019 
وذلـك مــقـــارنـــة مع  816ألـــفـــا في
2015. وتــشـيــر إحـصــاءات الـربع
الثـالث لعام  2019إلى أنّ النـساء
ئـة من الـباحـث يشـكّلن  83,6بـا
ـــثل الــــســـعـــوديـــ عن عــــمل. و
الـشـبـاب ب  20و 40عـامــا نـحـو
ــئـة من سـكــان الـســعـوديـة  40بـا
الـبالـغ عددهم  20,7ونـصفـهم من
النـساء.في مركـز بانورامـا تتولى
ـوظـفـة رودينـا مـأمـون مـنذ ثالث ا
سنوات مهمـة "تأنيث" طاقم العمل
فـي خـــمـــســــة مـــتـــاجــــر لـــشـــركـــة

أكسسوارات نسائية. 
وتــقــول مــأمـــون الــتي وظــفت 19
شــابــة مــحل  20شــابــا "الــزبــائن
وخصوصا النساء يشعرن براحة
أكبـر (مع البـائعـات) وقد ارتـفعت
ـــبـــيـــعـــات واألربـــاح".لــكـنّ وبــاء ا
كــورونــا غـيّــر كل اخلــطط وحـبس
ــوظـــفــات ــوظـــفـــ وبــيـــنــهـم ا ا
الـشـغـوفـات بـبـيـوتـهن. بـالـنـسـبة
الى مـــأمــون "الــدنــــيـــا في حــالــة

موت. 
لـــــقــــد تـــــوقـف كل شـيء بــــســـــبب
كــورونــا".ومــنــذ تـولـي مــحـمــد بن
ســلــمــان مـنــصـب ولي الــعـهــد في
  2017تشهـد السعوديـة تغييرات

اجــتــمـــاعــيّــة كـــبــيـــرة إلى جــانب
اإلصالحات االقتصاديّة من بينها
السماح للنـساء بقيادة السيارات
وإعادة فـتح دور السيـنمـا وإقامة
ـوســيـقــيـة واالخـتالط احلــفالت ا
بـ الــنـسـاء والـرجـال في األمـاكن
الـعــامـة.ورغم ســيـاســة االنـفــتـاح
ـمـلـكـة انـتـقـادات شـديـدة تـواجه ا
عــلـى خــلـــفــيـــة اعــتـــقـــال عــدد من
الـناشـطـ والنـاشـطات في مـجال
حقوق االنسان واالتهامات بسوء

معاملة نساء في السجون. 
ـرأة السعودية في ويساهم عمل ا
ـــــعـــــيـــــشي حتـــــســـــ الـــــوضع ا
ـــديــرة .وتـــقـــول ا لـــلـــســـعـــوديـــ
الية التنفيذية جملـموعة "سامبا" ا
رانــيــا نــشــار وهي أول ســعــوديـة
نصب الرفيع إنّ تتولى مثل هذا ا
ــرأة الـســعـوديـة يــعـني "تـمــكـ ا
تـمكـ األسرة الـسعـودية".وتـتابع
أنّ الــســعــوديــات "لــديـهـنّ طــمـوح
وشــغـف لــلـــعب دور في صـــيــاغــة
مــســتــقــبـل بالدهنّ" مــشــيــرة إلى
إضــافـتـهنّ "روح مــبـادرة وابـتـكـار
يـثـري بـيـئـة الـعـمل".ويـقـول عـضو
اجلـمـعـية الـسـعـودية االقـتـصـادية
ـغـلـوث لـوكـالـة فرانس عـبـد الـله ا
برس "هناك تسـونامي قادم للمرأة
الــســعــوديــة" مــضــيــفــا "اآلن هــو

رأة.  عصر ا
WÐuIŽ ¡UG «

و رحّبت منـظمات حقـوقيّة االثن
بـحـذر بإلـغـاء السـعـودية عـقـوبتي
إعـدام القـصّر واجلـلـد مشـيرة في
ـقـابل إلى وجـود ثـغـرات في هذا ا
ــمـلــكـة اإلصالح.واألحـد أعــلــنت ا
احملـافـظــة الـتي تُــتـهم بـاســتـمـرار
بانتهاك حـقوق اإلنسان عن إلغاء
العقوبتـ عقب إعدام عدد قياسي
ــــســــاجــــ عـــام  2019وفق من ا
منظـمة العـفو الدولـية.في تصريح
سؤول لوكالة فـرانس برس قال ا
في منـظمـة هيـومن رايتس ووتش
ـــثل أدم كـــوغل إن "هـــذا اإلعالن 
خطوة كبيرة إلى األمام لكن تبقى

تساؤالت حول تطبيقه". 
وأضــاف مـــتــأســفـــا "إعالن إلــغــاء
عـقـوبـتي اإلعـدام لـلـقـصّـر واجلـلـد

يــــــوحـي بــــــوجــــــود ثــــــغــــــرة (في
ـــــــكـن أن تـــــــؤدي إلى اإلصـالح) 
عـــــــقـــــــوبـــــــات أخــــــــرى جلـــــــرائم
معيّـنة".وأعلـن رئيس هيـئة حقوق
اإلنسـان الرسمـية عـواد العواد أن
ـــــلــــكي يــــنـصّ عــــلى ــــرســــوم ا ا
اسـتبـدال عـقوبـة اإلعـدام بالـسجن
ــدة أقـــصــاهــا عـــشــرة أعــوام في
مركـز إيـقـاف لـلـقصّـر.لـكن مـنـظـمة
ريـــبــــريف اعـــتــــبـــرت أن اإلصالح
يـتــضــمن "ثـغــرات مـهــمّـة" تــسـمح
طالبة للنيابة العـامة بـ"مواصلة ا
بعقوبة اإلعدام في حق األطفال". 
نظمة مايا فوا أن وأكدت رئيسة ا
األمـر ال يــتـعـدى كـونه "كـلـمـات بال
مـــعــنى مـــا دام هــنــاك أطـــفــال في
ـوت".يوجـد أيـضا غـموض رواق ا
ــفــعـول الــرجــعي حــول مــســألــة ا
ـــكن أن يـــجـــنب لإلصالح الـــذي 
إعــدام ســتـــة رجــال من الــطــائــفــة
الـشــيــعــيّــة أديـنــوا عــلى خــلــفــيـة
ـــشـــاركـــة فـي مـــظـــاهـــرات ضـــد ا

احلكومة وهم قصّر. 
أمـا في مـا يـخص اجلـلـد فـقـد أكد
الـــعـــواد األحــد أنـه سُــيـــســتـــبــدل
بـغــرامـات أو بــأحــكـام ســجن.لـكن
كـن مواصلـة تنـفيـذ العـقوبة في
قـضايـا الردّة والـزنـا واالغتـصاب
وفق ما أفاد مسـؤولون سعوديون
كـبـار.بدورهـا قـالت منـظـمة الـعـفو
الدوليـة "أمنسـتي" على لـسان هبة
مـرايف مـديـرة مـكـتـبـهـا اإلقـلـيمي
لـلـشـرق األوسط وشـمـال أفـريـقـيا
إنّه "يـــجـب أن نـــتـــذكّـــر أيـــضــاً أنّ
عـشـرات الـنـشـطــاء الـسـلـمـيـ مـا
زالـوا مــسـجـونـ بـعـد أن صـدرت
بحقّهم أحكام في محاكمات جائرة
للغاية وذنبهم الوحيد هو دفاعهم

ساواة والعدالة".  عن ا
ويأتي اإلصالح في وقت تـتواصل
ـــوجـــهـــة إلى ولي االنـــتـــقــــادات ا
الــعـــهــد مـــحـــمــد بن ســـلـــمــان من
مـنـظـمـات حقـوقـيّـة خـاصـة في ما
ـعــارضـ ومـقـتل يـتـعـلـق بـقـمع ا
الـصـحـافي الـناقـد لـلـسلـطـة جـمال
خــاشــقـجـي في مـقــر الــقــنـصــلــيـة
الــســعــوديــة في إســطــنــبــول عــام

.2018

{ الـــريـــاض - اف ب :  تـــوقـــعّت
وسى أن الشابة السعوديّة رؤى ا
تــنـتـظـر طـويـال قـبل أن جتـد عـمال
بعـد نـيـلـهـا شـهادتـهـا اجلـامـعـية
لكـنّهـا تخـرجت في خضم سـياسة
انفتـاح اقتصـادي واجتماعي أدّت
الى اجتيـاح نسائي لـسوق العمل
ـمـلـكـة.وتـعمل رؤى ( 25عـاما) بـا
ساء من فترة بـعد الظهـر وحتى ا
مـرشدة فـي مؤسـسـة حكـومـية في
الــريــاض ضـمن فــريق عــمل يـضم
عشر فتـيات وستة رجـال لتساهم
في جـزء من راتـبـهـا في مـصاريف
ـــكـــوّنـــة من تـــســـعـــة أســـرتـــهـــا ا
افــراد.وتـــقــول الـــشــابـــة لــوكـــالــة
فـــرانـس بـــرس "أردت أن أتــــفـــوّق
خالل دراسـتي حــتى أحـصل عـلى
ــيــة ألن هــذا كــان وظــيــفـــة أكــاد
ـتــاح لــنـا. لــكن اخــتالفـا أفـضـل ا
كبـيرا حصـل خالل األربع سنوات
ـاضيـة. توفّـر لـلنـساء الـعمل في ا
وظـــــــائـف لم تــــــــكن مـــــــتـــــــاحـــــــة
أبدا".وتـضـيف "كل صديـقاتي اآلن
تـقـريـبـا يـعـمـلن وحـ ال تـتوظف
إحـــــــــــداهـن يـــــــــــبـــــــــــدو األمـــــــــــر
غــريـــبــا".ولــعــقــود مــضت أجــبــر
رأة على البقاء اجملتمع احملافظ ا
خـارج ســوق الــعـمل الــرئــيـســيـة
فانحصرت وظائف غالبية النساء
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مـن يقـرأ الـفـكر الـبـعـثي بإمـعـان يـجد
تـركـيــزا غـيـر مـسـبــوق عـلى مـفـهـوم(
إعــادة تــكـــوين االمــة) ألن هــذه األمــة
الـعـربـيـة الـتي هي جـزء من أمـة أكـبر
مـنـها أخـرجهـا الـله من الـظلـمات إلى
نظور النور لم تـعد مكـونة بعد ,في ا
الــبــعــثـي وهي بــحــاجــة إلى تــكــوين
وتــنــتــظــر مـيــشــيل عــفــلق كي يــقـوم

بإعادة تكوينها.  
وعــلى خــطـى أســتــاذه( حــذو الــنــعل
بـالـنـعل) طـرح صدام حـسـ مـفـهوم(
إعـادة كـتـابـة الـتـاريخ) وفـور انـتـهـاء
صدام من مـحاضـرته التي طـبعت في
كـراس تـبــارى الـبـاحــثـون وأصـحـاب
ــيـون وعـقـدت االخــتـصـاص واألكـاد
ـنــاقـشــة مـوضــوعـة إعـادة الـنــدوات 

كتابة التاريخ. 
ومـر أمــد طـويل وتــلـفت ثالثــة عـقـود
ونـصف من عمـر الـعراق والـعراقـيون
واألمـة مـا عـاد تـكـويـنـهـا بـعـد بل هي

في تراجع مخيف ونكوص مرعب. 
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وإذ لم يـنـجح صـدام في إعـادة كـتـابة
تـــاريخ األمـــة فـــإنه جنح فـي تـــزويــر
كــتـابــة مــيالده وهــو تـاريخ مــخــتـلق
ومنتحل في يومه وشهره وسنته ولم
يـكن  28 نــيــسـان  1937يــوم مـيالد

صدام البـتة.  إن سجل نـفوس صدام
مدون فيه أنه من مواليد 1939/7/1
شــأنه شـأن أبـنـاء الـعـراق في الـقـرى
واألريـاف والـبلـدات الـصغـيـرة الذين
لم يـــدون تــاريخ مـــيالدهم بـــالــشــكل
الـصـحـيـح ولم تـخـرج قـريـة الـعـوجة

عن هذا السياق ابدا. 
ولدي من الوثائق الدقـيقة التي تؤكد
ذلك وهـي وثــائق من أرشــيف صــدام

نفسه. 
1- وثـيـقة صـادرة من ثـانويـة الـكرخ
يــظــهـــر فــيــهــا مــيالده عــام ((1939
والوثيـقة منشورة فـي مجلة ألف باء
العدد 761السنة اخلامسة عشرة في

 27نيسان 1983.  
2- صورة قيد الـتسجيل الـعام لسنة
 1957الــصــادرة من دائـرة الــكـرخ /
ـدنــيــة الـعــامـة/ مــديـريــة األحــوال ا

وزارة الداخلية/ السجل  316م. 
وفيه يظهر ميالد صدام 7/1/ 1939
وميالد ساجدة خيرالله 1/7 /1937

 . فهي اكبر منه بسنت
3- مـــا افـــدنـــاه مـن كـــتـــاب ( صــدام
ستـقبل) حـس الـرجل والقـضيـة وا
تـألــيف فـؤاد مــطـر وهــو كـتــاب مـهم
وتبرز أهـميته ألن صـدام نفسه أماله
ــؤلف وقـد ورد فـي الـصــفـحـة عـلى ا

 35مـنـه مـايــلي :(( في الــســنــة الـتي
كــانـت فــكــرة حتــويـل حــركــة الــبــعث
العربي إلى حزب قـاربت من النضوج
عــنـد مــيــشـيل عــفــلق في دمــشق كـان
صدام حـس الذي ولـد يتـيما يـقترب
من الــســنــة الـثــامــنــة وهـو لـم يـدخل
ـدرسـة بــعـد فـاألسـرة تــريـده فالحـا ا
مـثل كل الـفالحـ فـيـهـا ولـوال أن ابن
خـاله عـدنــان خـيـرالــله( اصـبح وزيـر
الـدفــاع بـعــدمـا تــسـلم صــدام حـسـ
ـــســؤولـــيـــة الــكـــامـــلـــة في احلــزب ا
والــدولـة) وكـان في مــثل سـنه ,حـدثه
ـــدرســـة وكـــيف أنه بـــات يـــقــرأ عن ا
ـا كـان الـطـفـل صدام ويـكـتب ويـرسم 
حسـ يتخـذ قرارا بـالسفـر مع قريبه
إلـى بـــلـــدة تـــكــــريت لـــكي يــــلـــتـــحق

درسة))   با
تقدمـة نفيد منها ما يلي: من الفقرة ا
أ- إن حركـة الـبعث حتـولت إلى حزب
عـــام  1947وصــــدام عــــمـــره ثــــمـــان

سنوات اي أنه من مواليد 1939. 
ب- أن عــدنـان خـيـرالــله كـان في مـثل
ؤلفة عن سيرة سنه وإن احد الكتب ا
عـدنـان خـيرالـله تـذكـر أنه من مـوالـيد
 1939قــبل أن يـغــيـره هــو اآلخـر إلى

عام 1940. 
ج- إن سـاجـدة خيـرالـله طـلـفاح وهي
بـــكــــر أبـــيـــهــــا كـــانـت من مــــوالـــيـــد
7/1/ 1937ثم ولــد عـــدنــان بــعــدهــا

بسنت أي عام 1939. 
فـــــإذا كــــــان صـــــدام مـن مـــــوالــــــيـــــد
4/28/ 1937وعـــدنــان من مـــوالـــيــد
 1939او  1940هل كـان   فـؤاد مـطـر
لـيـقـول : أن عـدنــان خـيـرالـله كـان في
مـثل سـنه والـفـرق بــيـنـهـمـا أكـثـر من

 . سنت
إذا كـــان صــدام قـــد أخــفى الـــظــروف
الـضـاغـطة عـلـيه والـدوافع احلـقيـقـية
التي حـملـته على إعـادة تدوين تاريخ

راكز التجارية في الرياض  −d¼u» ∫ نساء سعوديات يبعن اجملوهرات في أحد ا

مـيالده فإن أهـمهـا طفـا على الـسطح
وبـان وهـو خشـيـته أن يعـرف الـناس
من حـوله أنه مـتـزوج من امـراة أكـبر
مــنه سـنــا وهي من احلــاالت الـنـادرة
ـستـسـاغة إال مع ألـوفـة أو ا وغـيـر ا

االضطرار. 
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ورغم كل ذلك إن سـاجـدة األكبـر سـنا
كانت رافـضة االقـتران به ألنـها كانت
تقـارن بـ مـنـزلـتـهـا ومـنـزلـته آنذاك
فـابوهـا كان ضـابطـا عام  1941وفي
عام 1958عـ مــديـر مـعـارف بـغـداد
فـهي في حـالـة من الـثـراء بيـنـمـا كان
هو يتيم متشرد يعيش طفولة قاسية
وحاالت مزرية من التسيب والضياع

أي كــان ذلك مـنـذ مــدة بـعـيـدة... زمن
ـبـاركة آخـر وانـقـضى. اجلـدة ليـلـو ا
كانت والـدة جدتي سـاجدة اي حـماة
الـرئـيس الـعـراقي صـدام حـسـ وقد
فـهـمنـا مـن مـزاحه مـعـهـا أنهـا كـانت
رافــضـــة زواجه مـن جــدتـي في أيــام
شـبـابـهـمـا)).الوحـيـد الـذي كـان يـريد
هذا الزواج هو خاله خير الله طلفاح
ــتـه) الـذي الــذي وجــد فـي صـدام ( ز
يـنفـذ فيه جـرائـمه ومآربه الـعدوانـية
ـــا يـــبـــلغ صـــدام وهـــو قـــد جـــربه و
الـعشـرين من عمـره في تنـفيـذ عمـلية
اغتيال ابن عمومتهما سعدون حمود
الــنــاصـري مــســاء يـوم  25 تــشـرين

االول.
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بــدأ شــهـر رمــضـان يــوم اجلـمــعـة
ــــاضي فـي حــــ خــــلت أقــــدس ا
األمـاكن اإلسالمـيـة في الـسـعـودية
صل إلى حد كبير والقدس من ا
بـعدمـا اضـطرت الـسلـطات لـفرض
قيـود غير مسـبوقة بسـبب جائحة
ـسـلــمـون في كــورونـا.ويــشـتــرك ا
أنـحـاء الـعالم خالل شـهـر رمـضان
في جتــمع الــعـائالت عــلى مــوائـد
اإلفـطـار وحـضـور صالة اجلـمـاعة
ــسـاجـد. لـكن اجلــائـحـة غـيـرت بـا
األولويات حيث فُـرضت قيود على
التجمعات الكبيرة للصالة وإقامة
مــوائــد اإلفــطــار اجلــمــاعـيــة.وفي
حدث نادر في تاريخ اإلسالم الذي
يعود ألكثر من  1400عام سيغلق
سـجد ـسجـد احلـرام في مكـة وا ا
ـنورة أقدس ـدينة ا النـبوي في ا

األمـــاكن اإلسالمـــيـــة في الـــعـــالم
خالل شـــــهــــر رمـــــضــــان.وكـــــانت
ـــســـجـــد احلــرام الـــصـالة داخل ا
عـــشـــيـــة أول أيـــام رمـــضـــان يــوم
اخلميس قاصـرة على رجال الدين
وأفـــراد األمن وعــامــلي الــنــظــافــة
وبـثــهـا الــتـلــفـزيــون عـلى الــهـواء
ـناسـبـة بدء مبـاشـرة.وفي كلـمـة 
شـــهــــر رمـــضـــان عـــبــــر الـــعـــاهل
ه ــلك ســلـمــان عن أ الــســعـودي ا
لـــضـــرورة االلــتـــزام بـــالـــتـــبـــاعــد
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـي خـالل هـــــــــذا
الـــشــهـــر.ونــقـــلت وكــالـــة األنــبــاء
ـلك سـلـمـان قوله السـعـوديـة عن ا
(أصـــدقـــكم الــــقـــول أني أتـــألم أن
يـدخل علـيـنـا هـذا الشـهـر الـعـظيم
في ظل ظـروف ال تــتـاح لـنــا فـيـهـا
فــــرصــــة صالة اجلــــمــــاعـــة وأداء
الـتـراويح والـقيـام في بـيـوت الله

بــســـبب اإلجـــراءات االحـــتـــرازيــة
لــلـمــحــافــظــة عــلى أرواح الــنـاس
وصــحـتــهم في مـواجــهـة جــائـحـة
ستـجد). وقالت فيـروس كورونـا ا
أم لــطـــفــلـــ في الــريـــاض تــدعى
سـارة (ال أشـعـر بــأي خـصـوصـيـة
لـلـشـهـر هـذا الـعـام ال نـشـعـر بأي
ـسـجـد أجـواء رمـضـانــيـة). وفي ا
األقـــصى بــالــقـــدس وقف خــطــيب
سجد اجلمعة إللقـاء اخلطبة في ا
صـل في الـذي خال تـقريـبا مـن ا
أول جـمعـة من شـهر رمـضان كـما
تـــردد صـــدى صـــوتـه في ســـاحـــة
احلـرم الـقـدسي التي تـصـفر فـيـها
الـــــريح وقـــــد خـــــلت أيـــــضـــــا من
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ــــا لم وفـي مــــشــــاهـــــد نــــادرة ر
يـــشــهــدهــا األقــصى في تــاريــخه

جـلس بـضـعـة أشـخـاص من رجال
الــدين وهـم يــرتــدون الـــكــمــامــات
ويـحـافـظــون عـلى مـسـافـات فـيـمـا
بـــيـــنـــهـم امـــتـــثـــاال لـــلـــقــــــــــيــود
ـــفــــروضـــــــــة بــــســـــــبـب وبـــاء ا

كورونا. 
وقال اإلمام (نسأل الله أن يرحمنا
والناس أجمعـ وينجينا من هذا

الوباء القاتل).
 في السنوات العادية خالل صالة
صلـون يحـتشدون اجلمـعة كـان ا
بـعــشـرات اآلالف. لــكن هــذا الـعـام
ســـيــشـــاهـــد الـــنــاس الـــصالة في

التلفزيون فحسب. 
وحـــثت احلــكــومــات في الــبــلــدان
اآلسـيـوية الـتي بهـا عـدد كبـير من
ــسـلــمـ الــسـكــان عـلـى مـراعـاة ا
الـتــبـاعـد االجـتــمـاعي خالل شـهـر

صل رمضان. d»¡…∫ مؤذن جامع يقرأء القراتن ويبدو خالي من ا
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عدنان خير اللهساجدة خير الله صدام حس 

تزايد للشبكة الـعنكبوتية (األنترنيت) ووسائل التواصل ان األستخدام ا
األجـتـمـاعي (الـسـوشـيـال مـيـديـا) قـد غـيـر وبـشكـل درامـاتيـكـي أسالـيب
يلجأ ط تعامـلهم معهـا. في األيام احلاليـة  الناس في مـتابعة األخـبار و
الـكـثيـر من الـنـاس الى تـقـصي األخبـار من خالل تـطـبـيـقات الـسـوشـيال
ـدون (الـبـلـوغرز) مـيـديا (أبـرزهـا الـفـيسـبـوك واألنـستـغـرام ) ومـواقع ا
سـتقلة ـواقع األلكتـرونية (الويـبسايت) ا اضافة الى ا كالتـويتر وغيـرها 
ـواقع تبـدو رصـينـة ومـنتـظـمة والـشخـصـية. وعـلى الـرغم من أن بـعض ا
اال انها قد حتمل أخبـارا أو معلومات زائفة الصدور ومواكبة لألحـداث 
(مفـبركة) أو خـاطئـة ومظلـلة. وعـندما تـكون هـذه األخبار الـزائفـة متعـلقة
فقـد ينجم عنها آثارا مـدمرة في عدة جوانب منها خلق بصحة األنسان 
حالة من الرعب ( (Panicأو اللهفة ( (Anxietyلعامة النـاس وقد تدفعهم
ألستعـمال أدوية وعالجـات غير مـناسبة  و ضـارة بصحـة متعـاطيها. ان
زيـفة في السوشـيال ميديـا قد يكون الدافع الرئيـس وراء ضخ األخبار ا
أو بشكل مباشـر لتسويق أدوية معينة غير مناسبة  حتقيق منفعة مادية 
بـشـكل غـيـر مبـاشـر لـعـرض اعالنـات (ريـكالم) عـلى شـرائح واسـعة من

الناس. 
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تـسارع لفايروس كـورونا (كوفيد-  19) والذي غدا وباءأ ومع التفشي ا
أغـلـبـها نشـهـد عـصـر تداول واسع لـلـمـعـلومـات عـبـر األنـترنـيت  ـيـا  عـا
معلومـات غير مثـبتة علمـيا  ومظلـلة لقارئهـا. وقد صرح السـيد نيك كليغ
مــسـؤول الـشــؤون الـدولـيـة واألتــصـاالت في شـرـــة فـيـســبـوك بـتـارخ 25

ضللة  ـعلومات الزائـفة و ا بـوجود الكثير من ا مارس من هذا العام  
نشرها في الـفيسبـوك حول وباء الكورونـا تتطرق الى االمـور التالية: 1-
social dis- 2 - عدم فـعالـيـة التـباعـد أألجتـماعي سرعـة انتـشار الـوباء 
3- أخـتراع مـصل  tancingفي  الـوقـاية واحلـد من انـتـشـار الـفـايروس 

لعالج حاالت االصابة.  
سؤولـون في عمالق السوشيال مـيديا (الفيسـبوك) بالتعاون مع  يعمل ا
نع انتشار ية  WHOوالسلطات الصحية األقـليمية  منظمة الصحة العا
فـبـركـة وغيـر الـصـحيـحـة حـول هذا الـوبـاء. ومـنذ عـلـومـات ا األخـبـار وا
ـالك وهي ا و شـرــة الـفـيـسـبـوك  شـهـر  يـنـايـر (كـانـون الـثـاني) الـفـائت 
ـتــعـاطي ا لـتــطـبـيــقـات الــواتـســاب و األنـســتـغــرام واسـعـتـي األنـتــشـار 
صادر ذات عـلومات من ا لهاحتاول جـاهدة حث مستـخدميها لـتقصي ا
صداقيـة. ويجري ذلك عن طـريق اظهار الروابط  Linksلكل من منظمة ا
ـية و مـنـظـمة الـيـونـيسـيف في أجلـزء الـعـلوي لـكل مـنـشور الـصـحة الـعـا
وذلك ألسترعاء انتبـاه أي مستخدم يبحث عن مـعلومات تتعلق (بوست) 

بفايروس كوفيد- 19في كل من الفيسبوك و تطبيق األنستغرام.
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وفـد نـشـر تـطـبـيق الـتـراسل (الـواتـسـاب) الـتـنـبيـه الرسـمـي الصـادر عن
ــيــة   WHO Health Alertوالــذي يـــحث فــيه مــنــظـــمــة الـــصــحـــة الــعـــا
ــنـظـمـة حـصـرا كــمـصـدر مـعـتـمـد مـسـتـخـدمـيه عــلى اعـتـمـاد اعالنـات ا
كـالـتي تـتـعـلق بـطرق ـعـلـومـات الـطـبـيـة بـشـأن الـوبـاء   لـلـحـصـول عـلى ا
عـلومـات العـلمـية االخرى . انتـشاره وعـدد األصابـات وطرق الـوقايـة و ا
سؤولية وجدية أن شرــة الفيسبوك تتـعامل  بادرات  ويتضح من هذة ا
ستخدم يـة في مواجهة الوباء وتوعـية ا مع جهود منظمـة الصحة العا
ثم في الـتـصـدي ألي شـخص/جـهـة تعـمل عـلى نـشـر مـعـلـومـات زائـفة  
ـعلـومات واألخـبار وقع. أن الـتصـدي لنـشر ا عـلومـات من ا ازالة هـذه ا
ـالكـة للـسوشـيـال ميـديا كـالفـيسـبوك الـزائفـة ال تقـتصـر علـى الشـرـات ا
كن ألي . و ـسـتـخـدمـ بل هي مـسؤولـيـة مـجـتـمعـيـة لـكـافة ا وغـيـرهـا  
نـشورات الزائـفة في مـواقع التواصل مسـتخدم أن يـشخص األخـبار وا

األجتماعي باتباع النصائح التالية :
ية 1. التـحقق من مـصدر اخلـبر. تـعتـبر اصدارات مـنظـمة الـصحـة العـا
ـصـادر والــسـلـطـات الــصـحـيــة الـرسـمـيــة (وزرات الـصـحـة مــثال) هي ا
لذلك يعـد أي منشور اليعتـمدها كمصدر مع وثوقة لألخبار الـصحية   ا

األشارة الى الرابط (لينك) زائفا ومفبركا .
2. الـتحـقق من مـضمـون اخلبـر. يـقصـد بذلـك التـأكد من نـشـر مضـمون
ية والـسلطات الـصحية اخلبر في احدى اصـدارات منظمـة الصحة الـعا

الرسمية.
ـواقع أخـبـاريـة 3. بــعض احلـسـابـات الـزائـفـة تــعـتـمـد اسـمـاء مـشــابـهـة 
ـوقع التالي وا ـستخدم  معتـمدة. وهذه مـحاولة لـكسب ثقـة القاريء أو ا

(يدعي ارتباطه بهيئة االذاعة البريطانية  BBC مثال على ذلك:
@BBCNewsTonight 

ـواقع الـتي تـنـشـر األخـبار ـشـاركـة أو عـمل اليك. ا 4. الـتـشـجـيع عـلى ا
بـينـما ـنشـور أو عمل اليك  الزائـفـة دائمـا حتث القـاريء على مـشاركـة ا

وثوقة التطلب ذلك اطالقا.  واقع الرسمية ا ا
أعالم اجلهة بعـد تشخيصهم ألي خبر زائف  ستخدم  يتوجب على ا
شغلة لـلموقع وكذلك اغالق (عمل بـلوك) للموقع / اجلـهة التي تنشره. ا
وتضم كل وسـائل التواصـل أألجتمـاعي أمكـانات و مواصـفات تـشغيـلية
وذلك بـاتــبـاع اخلـطـوات ـنــشـــــــورات الـزائــفـة  لألبالغ عـن األخـبـار وا

التالية :
راد تأشيره بالزائف نشور ا ب فيها (  ) بجوار ا اضط على الزاوية ا

.
ساعدة أو األبالغ عن منشور) 1- أضغط على زر (طلب ا

2- أضغط على كلمة (خبر زائف)
3- أضغط على كلمة ( أرسل)

ـفبـركة) تـهديـدا جديـا حليـاة الناس عـلومـات الزائـفة (ا تمـثل األخبـار وا
وعــلى األخص في الــفـتـرة احلــالـيــة الـتـي تـشــهـد انــتـشـار وصــحـتــهم  
يعـتـبر الـوقت احلـالي هـو األمثل فايـروس كـوفـيد-19. ولـهذه األسـبـاب  
للتصدي وبشكل جماعي لألخبار الـزائفة وناشريها. وسيساعد ذلك في
حــمـايـة الـصـحــة اجلـسـديـة فــضال عن الـنـفــسـيـة لـنـا
وبهذا ولعوائـلنا وألصدقـاؤنا و للمـجتمع اجـماال 
سـنـفـلح في جــــــعل وسـائل الـسـوشـيـال مـيـديـا
ـعلـومات وثـوقة وا بيـئة آمـنة لـنشـر األخـــــبـار ا

فيدة . ا
{ تدريسي في اجلامعة األمـريكية 

ساجد  صل يرتدي كمامة يدعو في احد ا UŽœ¡∫ احد ا
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يـسـتـعـد الـفـنـان حـسـ عـلي هـارف لـتـقد
عــمــلـ وذلك بــعــد زوال جــائـحــة كــورونـا 
ـسـرح الطـفل بـعـنوان الـعمل االول خـاص 
(السـنـافـر) والـثـاني اوبـريت غـنـائي بـعـنوان
(تــبـغــددنه) تـالــيف رحـيم الــعـراقي واخـراج
هــارف ويـشــارك في الـعــمل الــفـنــان الـرائـد
ـسرح العراقي وقال سـامي قفطان وجنوم ا
ـونـدراما هـارف ( احـاول جمع نـصـوصي ا
بــكـــتــاب واحــد ســواء تـــلك الــتي عـــمــلــتــهــا

كمسرحيات والتي لم تعرض االن).

 ÍdLF « bL×
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رســام الــكــاريــكـاتــيــر الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االوسـاط
االعالمية والـثقافية لـوفاة خالته (ام ماجـد)  سائل الله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

dHFł w{«— .dJ «b³Ž

تقاعد في قسم اللغة التـدريسي ا
ـسـتـنـصـرية الـعـربـية بـاجلـامـعـة ا
ـية تلـقى امنـيات االوسـاط االكاد
الــعـــراقــيـــة بــالـــصــحـــة الــدائـــمــة
والــشـفــاء الــعـاجـل من مـرض ألم

به.
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ـــــطـــــرب الـــــلـــــبــــنـــــانـي اطــــلـق أغـــــنــــيـــــة (يـــــا شـــــهــــر ا
اخلـيـر)عبـر(يـوتـيوب)وهي من كـلـمـات منى كـمـال وأحلان
مـكـثفـا حتـضيـراته إلصـدار عمل اخـر جـديد ربـيع راجح

بارك. ناسبة عيد الفطر ا
 5 («b³Ž …d¼e «b³Ž vCðd
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ـصـري انـتـهى من تـسـجـيل أول ديـو ـوسـيـقي ا ـوزع ا ا
ــطـربـ حـسـن شـاكـوش وأحــمـد سـعـد وحتـمل يــجـمع ا

األغنية عنوان (بتشرف بيكم).

خالفك مع الشريـك يتطوّر على نحو سلبي ليتأزّم من
دون اي سبب وجيه .

qL(«

زيد من العطف واحلنان لكن ال  توقع من الشريك ا
تستغل طيبته .
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ـمـيـزين في مـجـال حتـظى بـلــقـاء بـعض األشـخـاص ا
عملك وتوطد العالقة بهم.
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ال تتهـور ألنك قد تدفع الـثمن الحقـاً .التوجه إلى أحد
األندية الرياضية يريحك .
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 تـميل إلى مـشـاكـسة الـشـريك رغبـة مـنك في إغـاظته
قليالً رقم احلظ .2
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تـكــتـشف مـجـاالت جــديـدة عـنــد خـروجك من دائـرتك
الضيّقة الستطالع اآلراء واألجواء .
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في الصبـاح تفقد اعصاب لكنك سرعان ما تعود إلى
روحك الطيبة.

ÊUÞd «

تـعمـد الى حتـسـ شكـلك اخلـارجي فـتلـفت األنـظار
وتأسر القلوب .رقم احلظ .6
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ــزيـد من الــراحــة لـكـي تـســتــعـيــد قـدر  إمــنح ذاتك ا
اإلمكان صفاءك الذهني.

bÝô«

ـتـازة إنه يـوم جـمــيل يـحـمل أخــبـارًا جـيّـدة وطــاقـة 
تساعدك على حتقيق ما تريد.

Ë«b «

بـعـد أشـهـر مـن االنـتـظـار والـتـرقب عـلـيك أن حتـسم
تردّد في العمل. موقفك ا

¡«—cF «

حتـيط بك طـاقـة سـلـبـيّة تـؤثّـر في طـبـاعك وتـصـرّفاتك
.يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اشــطـب الــكــلــمــات ادنــاه
ولك حـــــريـــــة الـــــتـــــنـــــقل
ـــخـــتــــلف االجتـــاهـــات
ـــــكن شـــــطب احلــــرف و
اكـــثــر من مــرة لـــتــحــصل
ــطـلـوبـة : عـلى الـكــلـمـة ا

(طيور مائية):
عـــنــود- عــنب  –عــرين –
اسـود  –قـطط  –تـمـسـاح
 –طـــــــيـــــــور  –دواجن –

الفيل  –السبع  –أرنب –
دجاج  –حـمام  –فرس –
بـلبل  –بوم  –هر  –نعام

 –مهر  –جو.

سـفيـر الـنوايـا احلسـنة االردني فـي منـظمـة أمسـام أطلق
تـحدة ـملـكـة ا كـافحـة كـورونا) في ا ـؤسسـة الدولـيـة  (ا
بـعد ان  االنـتـهاء من تـسـجـيلـهـا رسمـيـا في العـاصـمة
لندن لدعم اجلهود الدولية في مكافحة فايروس كورونا.

ÊUC — WO U ≈

قـال رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم: (بـني
اإلسالم عـلى خـمس: شهـادة أن ال إله إال الله
وأن مـحــمــدًا رسـول الــله وإقــام الـصالة
وإيــــتـــاء الــــزكــــاة وحج الــــبـــيـت وصـــوم

رمضان). 
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الفنـان العراقي يـشترك في مـسلسـل رمضـاني ضمن
دراما اذاعـة بغـداد لـلمـخرج حـسن جـاسم  مع عدد من

جنوم الفن العراقي.

ÎUO½Ëd²J √ ÊUC dÐ qH²% W¹dO³Fð “u —

سرح اخذ -نعم  موهبة الرسم لكن ا
كل وقتي.

{ ما هو الشيء الذي تتفاءل به?
ـسرح.وابـقى مسـحورا -انهـا خشـبة ا
حـــــ اشــــاهـــــد اخلــــشـــــبــــة تـــــضــــاء

صابيح. با
{ كلمة او عبارة تزعجك?

-يزعجني الكذب.
{ خوف يرافقك?

-اخاف من اجملهول دائما.
{ ما الذي يهدأ من غضبك?

-يــذهـب غــضــبـي عــنــدمـــا اكــون عــلى
سرح. خشبة ا

{ متى تذرف دمعة?
-اذرف دمـعــة حـيــنــمـا يــهــزني مـوقف

انساني. 
{ أمنية تراودك?

ــهـــرجـــانــات -اتـــمـــنى الـــعــودة الـى ا
العربية والعراقية.

{ حدثنا عن حلم حققته?
-تقد مسرحية (رائحة حرب).

{ فيلم شاهدته وعشقته?
-فيلم (زوربا).

فضلة? { أغنيتك ا
-االطالل الم كلثوم.
{ ماذا علمتك احلياة?

-عـلمـتـني احليـاة ان اكـون متـواضـعا
ومحبا للجميع.

{ تاريخ ال تنساه?
ــســرحــيــة ي  -لن انــسى يــوم تــقــد
هــامـلت فـي كـلــيـة الــفــنـون اجلــمـيــلـة

عندما كنت طالبا.
{ ابرز صفة في شخصيتك?

-الهدوء دائما.
{ هل شــعــرت بــالــنــدم عــلى دور اديــته او

اخرجته?
-لم اندم ابدا.الني دائما اختار الشيء

الصحيح.

ـديريـة مجـموعة مـدير ثـقافـة درعا بـسوريـا اعلن اطالق ا
مـبــادرات مـنــهـا مــعـرض الــفن الـتــشـكــيـلي االفــتـراضي
جملمـوعة من فناني احملافظـة إضافة إلى  مبادرة ( كتابك
من عــنـا  خـلـيك بــالـبـيت) لإلعــارة اخلـارجـيـة لــلـكـتب من

ديرية. مكتبات ا

الــبـاحث الــعــراقي صــدر له عن دار الــشـؤون الــثــقـافــيـة
ـان وهـارون الرشـيـد دراسة الـعـامة كـتـاب بعـنـوان (شار
في الـصالت الـدبـلـومـاسـيــة والـعالقـات االقـتـصـاديـة في

العصور الوسطى  768ـ  814م ).

»U²JÐ ‰uGA  ·—U¼

t ULŽ√ lL−¹

مثل ـوت  ا { فـلوريدا  - وكـاالت - غيب ا
ـيـتري ديـاتـشـينـكـو عن عـمر 52 ي د العـا
عـامــاً ونـقل مــوقع (تي ام زد) قـول شــقـيق
ـيتـري داخل بـيته مـثل (عُـثـر على جـثـة د ا
في مـدينـة دايتـونـا بيـتش في واليـة فلـوريدا
ووفـاته ال عالقـة لهـا بـفـايروس كـورونـا وما
من شـكوك أن الوفـاة لم تكن طـبيعـية).عـائلة
ــيـتــري لم تــتــلقَ مـنه أي إتــصــاالت عـلى د
مـدى أيام ما إضطرها لـلجوء إلى الشرطة
فتـم العثـور على جثـته وأشارت العـائلة إلى
ـيـتـري كـان في حـالـة صـحـيـة جـيـدة أن(د
وســـيـــتم حتـــديـــد ســـبـب الـــوفـــاة من خالل
التـشـريح الطـبي). ولد ديـاتشـينـكو
ــــــتـــــحـــــدة فـي الـــــواليـــــات ا
األمـريــكـيـة عـام 1968
في عـائـلـة مـهـاجـر
أوكـراني ومن
أشـهـر أعـماله
فـــــــــــــــيــــــــــــــلـم
الـرعب(جـيـرنو
بي دايـــريـــز)
عام 2012 .
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مثلـة األمريكية هجره لهـا.وكانت ا
فـي سن الـــعــــاشـــرة آنــــذاك حـــيث
صرحت من قـبل عن حلـظة عـودتها
لـلــمـنــزل وإخـبـار والــدتـهــا لـهـا أن
أبـــيــهـــا قـــد رحل وأعـــربت عن

حـــزنـــهـــا وصـــدمـــتـــهــا
وبكـائهـا الشـديد

فـــــي ذلـــــك
الــــــــــوقت.

لندن - الزمان
ـيــة جـيـنـيـفـر قـررت الـنــجـمـة الـعـا
مثل أنيـستون  مسامـحة والدهـا ا
األمريـكي من أصول يـونانـية جون
أنـيـسـتون 86  عـامًـا بـعـد سـنـوات
قـاطعـة والعـداء وذلك بسبب من ا
هـجـر جــون وتـركه البـنــته مـنـذ أن
كـــانت طـــفـــلــة صـــغـــيـــرة. ووفـــقًــا
ـوقع لـتـصـريـحــات مـصـدر مـقـرب 
جــيــمـــيــز بــوست فــإن (األمــور قــد
سارها الطبيعي بعد تفشي عادت 
فـايــروس كـورونــا الـقــاتل وقـررت
اضي جـيـنـيفـر مـسامـحـته وتـرك ا
ــضي قــدمًــا وهي اآلن وراءهـــا وا
تتـواصل معه هـاتفـيًا بـشكل يومي
وجتمعهما محادثات مطولة).يشار
إلى أن أزمـة أنـيـسـتـون مع والـدها
كــانـت أجــبــرتــهــا عــلى اخلــضــوع
جلـــلــــســـات طــــويـــلـــة مـن الـــعالج
الــنـفــسي حـتـى تـتــخـطى مــشـكــلـة
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ـطـربـة أصـالـة عن أكـثـر ما كشـفت ا
تـفـتـقـده فـي أول أيـام رمـضـان وهـو
وجود زوجـها الـسابق اخملـرج طارق
الـعـريـان مـعـها عـلـى مـائـدة اإلفـطار
وذلك فـي اتــــــصـــــــال مع بـــــــرنــــــامج
تـلـفــازي.وعـبـرت عـن مـشـاعــر الـنـدم
الـتي تـنـتـابـهــا بـسـبب األخـطـاء الـتي
ارتكبتـها في العام  2019 حتى بداية
العـام احلالي وأنـها (حتـاول جاهدة
أن جتـد طـريـقـة لـتـقـدم بـهـا االعـتذار
عـلى مـا بـدر مـنـهـا).و قـالت (احلـيـاة
تأخذنا باالنـشغاالت وبالـتأكيد مرات
الـــبــــني آدم بــــيـــكــــون مـــو مــــتـــوازن
فبـيصـرح بـتصـريـحات بـينـدم عـليـها

فيما بعد).

{ بـنــسـلـفــانـيـا  –وكـاالت - حـتــفـلت
عـارضـة األزيـاء األمـريـكيـة مـن أصول
فــلــسـطــيــنــيــة جـيــجي حــديــد بــعــيـد
مــيـالدهــا الـ 25 وذلك في مـــنـــزلـــهـــا
ومــــزرعــــتـــهــــا الــــواقــــعـــة فـي واليـــة
بنـسلـفانـيا حـيث تتـواجد هـناك مـنذ
فـــتــرة كـــإجــراء لـــلــحـــد من انــتـــشــار
ُـتـســجـد.ونـشـرت فـايـروس كــورونـا ا
صحيفة ديـلي ميل البريطـانية لقطات
من مـيالد جـيـجي والـتي احـتفـلت به
مع والدتـهـا يوالنـدا وشـقيـقـتهـا بيال
ُـغـنّي كـمــا شـوهـد أيــضًـا حـبــيـبـهــا ا
ي زين مـالك البالغ من الـعُمر 27 العا
ـا. وبـدورهـا نـشـرت حـديـد صـوراً عـامً
من أجـواء األحـتـفـال عــبـر صـفـحـتـهـا
اخلـاصـة عــلى أحـد مــواقع الـتـواصل
اإلجـتـمـاعي وأرفـقـتـهـا بـرسـالـة قـالت
فـــيــهـــا:(كـــان أحـــلى يـــوم أحــتـــفل به
ـــيالدي اخلـــامـس والـــعـــشـــرين مع
عـائــلـتي من احلــجـر الـصــحي الـذين
يزًا للغاية بالنسبة لي إلى جعلوه 
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حتاول اذاعة جمهورية العراق ومن خالل االذاعة االم اعادة عناوين لبرامج منوعة
نصرم جناحا رائعا من خالل استقطابها سجـلت في ثمانينات وتسعينات القرن ا
دة التي كان للـعائلة العراقية التي كانت تسـتمع وبشغف لبرامج االذاعة في تلك ا
 التـلفـزيـون يعـتمـد على قـنـات فـقط ويحـضـر استـخدام الـستـاليت . واليـوم تعـيد
ـدة حتت عنوان (مساء االذاعـة عنوان برنامج اذاعي كـنت اعده واخرجه في تلك ا
ـوبايل انـذاك واالتصـاالت كانت مـباشرة اخلـير بغـداد) و بالـرغم من عـدم وجود ا
ــسـتـمع واالعالم  والـيـوم فـرحت جـدا وانـا اسـتــطـعـنـا تـسـجـيل جنـاح شـهـد له ا
ذيعة اجملتهدة االعالمية فاتن استـمع الى ذات العنوان مساء اخلير بغداد وتعده ا
ذيـعة اخالص صـباح مزهـر واخـتارت مـعهـا صوتـا جديـدا اكد حـضـوره اجليـد ا
ـسائي التي بـدات تتـطـور بشـكل الفت لإلنتـباه والـبرنـامج يقـدم خالل فتـرة البث ا
اليـومي ويتـوزع االخـراج على مـخرجي الـبث اليـومي وغالـبيـتهم من جـيل الشـباب
بـدع  نعم فـرحت جدا العادة مـثل هذه البـرامج وانيطت مـهمة االعـداد العالمية ا
ومـذيعـة جنحـت من قبل في تـقـد برامج كـصـباح اخلـيـر مع الرائـد االذاعي عـبد
درس التـي تعلـمنـا منهـا الكـثير الواحـد محـسن وستديـو عشـرة مع الرائـدة امل ا
ومازالـت تتـالق وتـسـتـقطـب االصوات اجلـديـدة ومـنـها فـاتن ونـضـال عـلي حـسون
الـلـتـ اكـدتـا جنـاحـهـما فـي التـقـد .والـيـوم وبـالـرغم من تـوقف مـزهـر عن تـقد

بـرنامج ستـديو عشـرة عادت لتـتالق وتـسجل حضـورا الفتا في
مــسـاء اخلـيـر بـغـداد ومــعـهـا صـوت جـديـد انــظم الى كـتـيـبـة
تـالقـات ونـقولـها مـزيـدا من االبداع والـتالق من ـذيعـات ا ا
ستمع في كل مكان. اجل حتـقيق برامج حتترم وتخدم ا
مـبارك لكم اذاعـتنا االم وانـتم تعـيدون الق عنـاوين البرامج

االذاعية الناجحة.
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يـــشــــيــــر خــــبـــراء
الـــتــــغـــذيـــة ان
اســـــــــــــــــــــــــوأ
اخـــتــــيـــارات
الـسـحـور من
الـطـعمـة هي :
بـرياني - كـبـاب - بيـتزا
- مـعظم الـوجـبات الـسريـعة
ـلـوحـة مع  –األجـبــان شـديـدة ا
ــلح قـدر ضـرورة الــتــقــلـيـل من ا
ـســتـطــاع عـلـى الـســحـور النه ا
يتـسـبب بـالعـطش الـشـديد خالل

فترة الصيام.
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ـنـصـة أعــلن تـويـتــر عن تـسـجــيل ا
حــوالي  17مــلـــيــون تـــغـــريــدة في
ـا ــؤدي إلـى رمــضــان  الــشـهــر ا
شـكل زيــادة في احملـادثـات بـنـسـبـة
ـــــــئــــــة مـــــــنــــــذ الـــــــعــــــام  70 بــــــا
ـاضـي.واحـتـفـاال بـشـهـر رمـضـان ا
أطــلــقت الــشــركــة وســومــا جــديـدة
تـــــظــــهــــر رمـــــوزا خــــاصـــــة عــــنــــد
اســتــخـدامــهــا بــعــدة لـغــات مــنــهـا

العربية.
الـرسـوم الـتـعـبيـريـة الـتي تـظـهـرها
الوسوم حتاكي األشياء التي اعتاد
الـنـاس عـلى تـرقـبـهـا وتـنـاولـهـا في
رمضان كالهالل والتمر وكوب الل
والـفانـوس الـرمضـاني. كـما كـشفت
ـــان والـــطـــعـــام الـــشــــركـــة أن (اإل

ـواضيع والـتـرفيه كـانـوا من أبـرز ا
الــتـي أثــارت اهـــتــمـــام األشــخــاص
ـــنــصـــة الــشـــهــر الـــذين قـــصــدوا ا
اضي لـلـحديث عن رمـضان). وفي ا
مجـال الطعـام كشفت بـيانات تـويتر
عن أنــــواع األطـــبـــاق الــــتي أثـــارت
ـنصة. وجاءت اهتمام مـستخدمي ا
ركز األول تـليها كل احللويـات في ا
ــــعــــجــــنـــــات والــــســــلــــطــــات مـن ا
والــشــوربـات. وفي مــجــال الـتــرفـيه
ـــمـــثـــلـــة اجلـــزائـــريـــة أمل كـــانـت ا
بـــــشـــــوشـــــة األكــــثـــــر ذكـــــرا عـــــلى
ـمــثل ــنــصــة.فـيــمــا كــان كل مـن ا ا
ــمـــثــلــة ـــصــري آســـر يــاســـ وا ا
اللبـنانية سـيرين عبـد النور من ب
أكـثر الـشخـصيـات نـشاطـا وتغـريدا

على تويتر.

عماد محمد 
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الـقــريـبــ والـبــعـيــدين - يــتـمــتـعـون
بالصـحة واألمان عـلى الرغم من أنني
اشتقت إلى أحبائي الذين كنت أتمنى
أن أحـتفـل بـهم أعـلم أن هـذه األوقات
سـتـجــعـلـنـا أكـثــر امـتـنـانًــا لـلـتـواجـد
ـستـقبل! لن أنـسى أبداً شـترك في ا ا

يوم ميالدي اخلامس والعشرين).

جـانـب كل احلب الــذي شـعــرت به من
جــمـــيع أنــحـــاء الــعـــالم). وأضــافت:(
شــكــرا لـــلــجــمــيع عـــلى رســائل عــيــد

ـــتـــنــة ـــيالد. أنـــا  ا
ومــحـــظـــوظــة أن
عــــــــــائــــــــــلــــــــــتي
وأصــــــدقــــــائي -
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جيجي حديد

جينيفر أنيستون
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اعــتـدنـا عـنـد حــوارنـا مع اي فـنـان ان
يدور احلديث في اطـار عمله االبداعي
الــذي تـمــيــز به اال انــنـا فـي سـلــســلـة
لـقــاءات مع فـنـانـ ابـتـعـدنـا عن الـفن

مقترب من الوجه االخرلهم. 
ووقــفـــتــنـــا الــيــوم مع اخملـــرج عــمــاد

محمد.ومعه كان هذا احلوار:
{ من انـت في جــــــمـــــلـــــة

قصيرة?
-انــــا تـــــلــــمــــيــــذ

سرح. ا
{ هـل لـــــــــــــــديـك
مـوهبة اخرى عدا

الفن?

فضل? { مكانك ا
-انها الطبيعة.

{ كلمة تقولها لنفسك ائما?
- قدم الى االمام ياعماد دائما.

{ اخر كتا ب قراءته?
-كـــتــاب (دروس
في منهج ماير
غــولــد) وهـو
مـــــــخــــــرج
روســـــــي
معروف.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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أثيرت ضـجة في االيـام الثالثـة االخيـرة حول تـقريـر جديد
في اجمللة االمريـكية  فـورن بوليـسي يؤكد انّ فـرصة انقاذ
العراق لم يـعد لهـا وجود وانّ ادارة الرئـيس ترامب تدرك
ذلك وهـذا هـو سـبـب وضـوح بـعض االصـوات في االدارة

االمريكية تدعو لالنسحاب من العراق. 
وتـقـول اجملـلـة انه بـعـد االنـسحـاب االمـريـكي قـبـل سـنوات
وانّ إيـران أفــادت من ضـعف أصـبح الــبـلـد نــظـام غــنـائم 
بغـداد. وانّ أيّ رئـيس حـكومـة عـراقـية سـيـكون بـيـد الـكتل
السياسية  ولن يستـطيع فعل شيء. ولفت التقرير الى انّ
واشـنـطن واقـعـة حتت ضـغـط فـيـروس كـورونـا وانـخـفـاض

أسعار النفط وانّ العراق لم يعد أولوية .
اذا كـانت هـذه االفـكـار فـعالً مـا يـشـغل االدارة االمـريـكـيـة
فإنّ واقع الكتل السياسية وما زاد عليه من أذرع عسكرية
هـو نـتاج أولـى اخلـطـوات التـي قـام بهـا احلـاكم االمـريـكي
ر الـذي  إن حـسنت الـنـية فـيه لم يـفرق اجلاهل بـول بـر
ب إزاحة نـظام حـكم سياسـي وحتطيم دولـة كامـلة  كانت
تـعـد من أقـدم الـدول احلـديـثة فـي مـنـطقـة الـشـرق االوسط

لفات االستراتيجية . ولها ثقل في كل ا
ـرات على ـر فـالـكالم أعيـد ماليـ ا ال أعدد مـا فـعـله بر

. ألسُن العراقي
ـكن لالدارة ال ــشـار الــيه   وبـرغم مــا يـدعــيه الــتـقــريـر ا
االمريكـية أن تـدير ظهـرها لـلعـراق ألنها بـذلك ستـكون قد
صاحلها االسـتراتيجية عبـر ملفات متصلة أدارت ظهرها 
لف ايران. تمتد من مضيق هرمز حتى اسرائيل  مرورا 
كمـا انّ أية خـطـوة لتـخلٍ أمريـكي عن الـعراق وقـد شارف
عـلى االنـهـيـار سـتـعـود بـالـفـوضى عـلى الـقـرار االمـريـكي
وهــو مــلف اليـزال بــشـأن أيــة خــطــوة مــقـبــلــة ازاء إيــران 
مفتوحاً  في واشنطن على خيارات كثيرة ويقع العراق في
صلـب التـعـامل مع بـعض مـفـرداتـهـا ومن هـنـا فـإنّ ايران
ذاتها قـد حتتاج الى عـمليـة خلط أوراق جديـدة في العراق

شهد أمام االمريكان . لتعقّد ا
ـكن أن لـيـست هـنـاك وحـدة قـيـاس تـدل عـلى وضـوح مـا 
قبل  يتطور بعد انتهاء أزمة فـيروس كورونا مطلع العام ا
ؤشـر حقيقي فال الغرور االيراني وانـتهاز الفـرص اليوم 
على الـقوة وال االحـباط والـتخـبط والتـردد الذي يـطبع خط
مسـار السـيـاسيـة االمريـكـية في الـشـرق االوسط هو مـثال
دقيق الستـمراريـة التـوقعات بـحسب الالعـب احملـلي في

العراق أو ايران .

ـنظـرُ شديدَ الـوضوحِ  لـيَس بسـبب القـنديل الـباهت كانَ ا
الذي يـقف عـلى سـاقٍ طويـلـةٍ نابـتـةٍ ببـاب الـدار  بل بنـعـمة
ـكتـمل  الذي يكـاد يلمسُ رأسَ الـبناء ذلك القمـر اجلميل ا
ـفـتـتَحِ الـزقــاق  مـثل حـارسٍ اسـطـوريٍّ ـهـجـور الـقــائم  ا

مجرورٍ من ملحمةٍ منسية .
ـطرُ تمـاماً  فصارَ الـبردُ من الصـنف الذي يعضُّ انقطعَ ا

العظمَ وينامُ ببطنِهِ .
لم أكن فـي حــلمٍ أبـــداً وال عـــلى ســـكــرةٍ خـــراجــهـــا من فم
زجاجةٍ عتّـقتهـا السنـ  فصار شاربـها مضـحكةً مـجانيةً

ألوغادٍ يسكرون .
أشـهـرتُ كـفي أمـام عـيـني فـوجـدتُ خـمس أصـابع نـابـتـات

اعونٍ مب . راسخات  وقرصتُ خدّي فساح دمي 
رأيتُ في ما رأيت  جـمعَ قططٍ في الـزقاق القـصيـر  تموء
وتــهــرهــر وتـــتــغــنــوج وحتـكّ ظــهــورهــا فـي احلــوائط الــتي
اخشوشنت بزخيخ األيام وعلى باب احلاوية الكبرى  كما
لـو أنـهـا قـد اشـتـبـهت بـ الـشـبّـاط والـلـبّـاط والـربّـاط  وإذ
فررتُ أذني وبوصلتُ رأسي ورميت احلشد الهائج بسؤال
واء  فعدت الى عقلي واء با اليق  زاد الهرير واتصل ا

بخفّي بهلول !!
ــنـــعش ووضــعــتُـهُ حتت ابــطي ثم أنــنـي شــلتُ صــبـــاحي ا
ـقهى قـبل ذراع ـيني بـعكّـازٍ دخل ا الشـمال  وتـسانـدَ 
مني  وسلمتُ على القـوم الكسالى وكبـيرهم السم الذي
فتح فـمه الـرحيم مـتـثائـباً وردَّ عـليَّ بـهواءٍ بـائتٍ عـلى بعض
نـتـانـة  فـجــلـستُ لـصـقَـهُ واسـتـمـزجـتُهُ بــقصّ رؤيـاي عـلـيه
كان  فاكـفهرَّ وجهُهُ العريض والدائرة التي تسوّر عـمود ا
وصاحَ بي  ألم أنصحكَ من قبل ومن بـعد بأنْ ال تقصص
هلوساتك على صحبك فيضحكـون بهزّ األكتاف ويتململون
بــتــدويــر الــعـجــائــز  ثـم يــقـومــون عــلـى طـولــهـم الــفـارع 
فيشـيلـونك من حليـتك ومن سالـفيك ويـلعـبون بـرأسك طوبةً
ليس فـيـها مـنجى مـن ركلـة على اخلـاصـرة  بل ما هي إال
بعارير سفهـاء  فابلع لسانك واحفظ مـقامك وفز بالصمت

والفائدة .
سكتُّ ولم أقـل أفّاً وال مـثـقال آخٍ 
وتركتُ مـعلـمي على رسـله وراحته
وهو يُخرج من جـيبه الغـائر مخيط
اخلـــــيــــــاط ويـــــغــــــرسه فـي أُذني 
فيصير مكاناً آمـناً لقرط النصيحة

الذهب !!
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{ اســــونــــســــيــــون- (أ ف ب):
اعـتـبر جنـم كرة الـقـدم الـسابق
البرازيـلي رونالدينـيو االثن

ان سجنه ثم وضعه في االقامة
اجلـــبــــريــــة في الــــبــــاراغـــواي
الســتـخـدامه جــواز سـفـر مـزوّر
كان ضربة قاسية جدا له. وقال
هـاجم السـابق في مقـابلة مع ا
صـــــــحــــــيـــــــفـــــــة (إيه بـي سي)
الــبـاراغــوايـنــيـة (إنــهـا ضــربـة
قـاسيـة للـغايـة لم أتصـور أبدا
أنني سأجد نفسي في مثل هذا
الـوضع). وأضـاف رونالـديـنـيو
في أول تـصــريح عـلـني له مـنـذ
اعـتــقـاله في أوائل آذار/مـارس
اضي مـع شقـيقه روبـرتو دي ا
أسيس موريرا بـعد ساعات من
وصــولـهــمــا إلى أسـونــســيـون
وجـدت نـفسي مـحـاصرا تـمـاما
عـلى حـ غـفـلـة عـنـدمـا عـلمت
أن جـــــوازي الـــــســــفـــــر غـــــيــــر
. وأصـبح رونـالـديـنـو صـاحلـ
وشــقــيـــقه مــتـــهــمـــ بــدخــول
الـــبــاراغـــواي وبـــحـــوزتـــهـــمــا
جـــوازي ســفـــر مــزورين. بـــعــد
نــــحــــو شـــهــــر قــــضـــاه خــــلف
الـقـضـبـان انـتـقل حـامـل الـكرة
الـذهــبـيـة عـام  2005 وشـقـيـقه
في الـســابع من نـيـسـان/أبـريل
ـــعــاد ـــاغــورا ا إلـى فــنـــدق بــا
تــــأهــــيـــلـه أخــــيــــرا عـــام 2019
والواقع في مـبنى مـشيّـد مطلع
الـقـرن الـعـشـرين في الـعـاصـمة
الـبــاراغـويـانــيـة أسـونــسـيـون
بـعــد دفع كـفـالــة مـالـيــة مـقـدرة
بــــحـــوالي  1,6 مــــلـــيـــون دوالر

أميركي.
وأمل الـــنـــجـم الـــبـــرازيـــلي في
اســـتــعـــادة حــريـــته (في اقــرب
كن) بعد تعاونه الكامل وقت 
مـع حتــقـــيـــقــات الـــشـــرطــة في
الـبـاراغـواي. وقال »لـقـد جـئـنا
لـلـمــشـاركـة في إطـالق كـازيـنـو
عــلى اإلنـتــرنت ومن أجل نــشـر
كـــتـــاب ســـيـــرتي الـــذاتــيـــة مع

ـسؤولـة عن احلـقوق الـشركـة ا
الـتـسـويـقـيـة في الـبـاراغـواي.«
ـــقــرر الفــتـــا إلى أنـه كــان من ا
أصـال عــــــــــودتـه إلـى بـالده في
الــــــــســـــــابـع مـن آذار/مـــــــارس

ناسبة عيد ميالد ابنه.
وتابع رونالدينيو الذي احتفل
بــعــيـد مــيالده األربــعـ في 21
آذار/مـــــــــــــــــــــارس (أول شــيء
ـــجـــرد مــغـــادرتي ســـأفـــعـــله 
الباراغواي هو الذهاب وتقبيل
أمي ثـم مـعـاجلـة مـا خـلـفه هـذا

الوضع).
ويـواجه رونـالـديـنـيـو وشـقـيقه
عـــقــوبـــة ســـجن قــد تـــصل الى

خمس سنوات.
ويــعــد رونــالــديــنــيــو من ابــرز
الالعـبـ في تـاريخ كـرة الـقدم
وقــد احـرز تـقـريــبـا كل األلـقـاب
ــتـــاحــة له من كـــأس الــعــالم ا
كـوبــا أمـيــركـا كــأس الـقـارات
دوري أبــطــال أوروبــا الــدوري
االســبـاني وااليــطـالـي والـكـرة
الـذهــبــيـة. كــمــا مـثـل ثالثـة من
أكــبـــر األنــديــة األوروبـــيــة هي
بــرشــلــونـة اإلســبــاني ومــيالن
اإليطالي وبـاريس سان جرمان

الفرنسي.
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ــصـريـة يــاسـمـ وقـعت الـفــنـانـة ا
ـقلب الـفنـان رامز صـبري ضـحيـة 
جالل في بـرنـامجه اجلـديـد (رامز
مــجــنــون رســـمي) وسط احــاديث
جـانبيـة  تتـكرر كل عام عن تـنسيق
مــســـبق مـع الــضـــيـــوف   والــذي
يـعـرض بـعــد االفـطـار عـلى شـاشـة
قـــنـــاة  MBC مـــصـــر. فـي بـــدايـــة
احلـلقة وجهت الـفنانـة أروى أسئلة
لـــيــاســـمـــ صــبـــري حــول بـــدايــة
عالقـتهـا بأحمـد أبو هـشيـمة حيث
أكــدت أنــهـــا أحــبــتـه من أول لــقــاء
جـمـعهـمـا وأوضحـت أنهـا شـعرت
من أول لـقـاء أنه سـيـحـدث بـيـنـهـما

شيء.
وعـن أكـــثــــر شـيء جــــذبــــهــــا ألبـــو
ـصرية أنه هـشيـمة قالت الـفنـانة ا
دمه اخلـفيـف قائـلة:  بـيـضحـكني
الفـــــتــــــة إلى أنـه يــــــنـــــاديــــــهـــــا  بـ

(ياسمينتي).
ـقـلب يـاسـمـ اســتـنـجـدت خالل ا
بـزوجـهــا رجل األعـمـال أحـمـد أبـو
هـشـيـمـة وهـو طـلـيق سـابق لـهـيـفاء
وهـبي  ورفضت االسـتجابـة لرامز
بـتــوجـيه رســالـة له بــقـولــهـا: (مش
عــايــزاه) لـتــسـتــبــدلـهــا قـائــلـة: (أل

عايزاه).
وكـانت الفـنانـة ياسـم صـبري قد
احـتــفـلـت بـعــقـد قــرانــهـا إلى رجل
األعـمال أحـمد أبـو هـشيـمة مـساء
اجلــمــعــة  17 إبــريل وسـط أجـواء
عــائــلــيـة بــســيــطـة حــيث اقــتــصـر
احلــضــور عــلى أفــراد األســرتــ

ـتـبـعة لـلـحد من نـظـرا لإلجراءات ا
انتشار فيروس (كورونا).

يـاسمـ أطلـت في احلفل بـفسـتان
أبــيض بــســـيط بــلغ ســعــره 2327
دوالرا أي مـا يـعـادل أكـثـر من 37
ألف جـنــيه مـصــري ونـســقت مـعه
حـذاء بـنـفس الـلـون من تـوقيع دار
 Christian Louboutin بـــلغ ثـــمـــنه

 920 دوالرا أي مــا يــعــادل أكــثــر

 14 ألفا جنيه مصري.

ـــاضـي لـــكـــنه نـــسي الـــعـــام ا
اخملـــــبـــــأ الــــســـــري هـــــذا وفق
الــشـرطـة. وأكـد شـيـرزاد أحـمـد
ـــانــيـــا مع الـــذي انـــتــقـل إلى أ
والـديـه وشـقــيــقــتـيه قــبل أربع
سـنـوات أنـهم لم يـفكـروا الـبـتة

ال. في االحتفاظ با
وقال ضـاحكا  (ال ال ال) مـشيرا
إلى أن صــاحب آلــة اخلــيــاطــة
قـدم مــكـافـأة قـدرهـا  200يورو

للعائلة األمينة.
وأصــلح والــد شـيــرزاد اآللـتـ
كـمـا أن والــدته الـتي تـعـمل في
دار للعـجزة تسـتخدمـهما مذاك

لصنع كمامات واقية.

ما أعلنت الشرطة في بيان.
ـالك الـبالغ  56عامـا قد وكان ا
ــال في آلــة اخلــيــاطــة أخــفى ا
يالد خالل زيـارته سوق عـيـد ا
بصفته منـدوبا جتاريا متجوال

اتـصـلـنـا فـورا بـالـشـرطـة الـتي
ـــالك وقـــد كـــان في تـــعـــقـــبت ا
مـنـتـهى الـسـعادة. وحـصل ذلك
ـانــيـة في قـريــة مــورسـبــاخ األ
الصغيرة األربعاء الفائت على

{ فـــــرانــــكـــــفــــورت- (أ ف ب):
وقعت عـائلة عـراقية مقـيمة في
ـــانــيــا عـــلى مــفـــاجــأة ســارة أ
تــمــثــلت بــالــعــثــور عــلى آلــتي
خــيــاطــة عـنــد قــارعــة الــطـريق
خــــصـــوصـــا فـي ظل احلـــاجـــة
لـكـمــامـات مـنـزلــيـة الـصـنع في
إطــار الـوقـايــة من كـوفـيـد-.19
ـفــاجــأة احلــقـيــقــيـة غــيــر أن ا
كــــانت الـــعــــثـــور داخل إحـــدى
اآللت على ألف يورو نقدا كان
قــد تــركــهــا مــالــكــهــا الــســابق

ونسي أمرها.
وقـال شــيـرزاد أحـمـد  21عـامـا
لـوكــالــة فـرانـس بـرس االثــنـ

األشـخــاص الـذين يــدخـنــون يـقل
لديهـم احتمـال اإلصابـة بكـوفيد-
ئـة عن الذين ال  19بنـسبة  80با
يـدخــنـون من نــفس الــعـمـر وذات

اجلنس. 
وافترض العلماء في دراستهم أن
مـادة الـنـيـكــوتـ الـتي تـدخل في
صنع السجائر قد تؤثر على قدرة
جـزيــئــات فــيـروس كــورونــا عـلى
ـــســـتــــقـــبالت في االلـــتــــصـــاق 
اجلـسم.وقـال جـان بـيـيـر شـاجنو
ــعــهــد أســتــاذ عــلـم األعــصــاب 
بـــاســـتــور فـي فــرنـــســـا واصـــفــا
الفـرضـيـة (هـناك الـفـيـروس الذي
يصل لـلـمسـتـقبالت والـنـيكـوت

نع ذلك ثم ينفصال).

فـرضـيـتـهم بـأن مـادة الـنـيـكـوتـ
ــــكن أن تــــســـاعــــد اجلــــسم في
مـــــحـــــاربــــة عـــــدوى كـــــوفـــــيــــد-
.19وستشمل التجربة مجموعات
من الــعــامــلـ بــقــطــاع الــصــحـة
ومــــرضى يــــضـــعــــون الصــــقـــات
نيكوت ومجموعات أخرى تضع

الصقات وهمية. 
وســيــجـــرى فــحــصـــهم بــعــد ذلك
عـرفـة إذا كـان هـنـاك أي فرق في
رد فعل أجسامهم في التعامل مع
ـسبب لكـوفيد- فيروس كـورونا ا
.19والــتـــجــربـــة هي اســتـــكــمــال
لــدراســة فــرنـــســيــة نــشــرت هــذا
الشهـر بنـاء على بيـانات الـصحة
الـعـامـة أظـهـرت علـى مـا يـبدو أن

ـئة ألن متـأكـدين بـنـسـبة  100بـا
بعض الذين أصـيبـوا به لم تثبت
إصابتهم بالـفيروس لذلك جنري
زيد من البحث اآلن لكن هو أمر ا
يـقــلـقــنـا وتــابع قـائال ”هـو نـادر
ورغم أنه خطير جدا على األطفال
الــــذين أصــــيـــبــــوا به فــــإن عـــدد

احلاالت قليل).
ومرض كـاواساكي الـذي ال يعرف
سـبــبه عـادة مــا يـصـيـب األطـفـال
دون اخلامسة وتصاحبه أعراض
أعراض احلـمى والـطـفح اجلـلدي
وتـــــورم الــــغـــــدد وفـي احلــــاالت

اخلطرة التهاب شراي القلب. 
الى ذلك يسـتعد عـلمـاء فرنـسيون
لبـدء جتـربة عـلى البـشـر الختـبار

ـــــنــــــاطق األشـــــد وهـي إحـــــدى ا
تـضـررا مـن اجلـائـحــة في الـعـالم
الحظ األطبـاء توافـد أعداد كـبيرة
بـشــكل غــيـر مــعــتـاد من األطــفـال
الـــذين تـــقل أعـــمـــارهم عن تـــسع
سنوات مـصابـ بحاالت خـطيرة
ــا يــبــدو أنـه مــرض كــاواســاكي
الـذي يــشــيع أكــثـر فـي أجـزاء من

آسيا. 
وقـال هـانــكـوك إلذاعـة إل.بي.سي
(بــعض األطــفــال الــذين مــاتـوا ال
يـــعــانـــون من مـــشـــاكل صـــحـــيــة

كبيرة). 
وأضاف (هـو مرض جـديد نـعتـقد
أنه نـاجم عـن اإلصـابـة بــفـيـروس
لـــســـنــا كـــورونـــا وكـــوفـــيـــد-19 

{ لـــنــدن - وكـــاالت - قـــال وزيــر
الصحـة البـريطـاني مات هـانكوك
امس الـثالثـاء إن (بـعض األطـفال
الـــذين ال يـــعــــانـــون من مـــشـــاكل
صـــحــيـــة كــبـــيـــرة تــوفـــوا جــراء
مـتالزمـة الـتـهـابـيـة نـادرة يـعـتـقد
ـرض الـبــاحـثــون أنـهــا تـرتــبط 
كوفيد 19 ويحقق خبـراء طبيون
من إيـــطــالـــيــا وبـــريـــطــانـــيــا في
احتـمال وجـود صـلة بـ جائـحة
فيـروس كـورونـا ومجـمـوعات من
األمراض االلتهابـية الشديدة لدى
األطـفــال الــرضع الـذيـن يـصــلـون
ستشفيات وهم يعانون من إلى ا
احلـــــــمى الـــــــشــــــديــــــدة وتــــــورم
.وفي شـمــال إيــطـالــيـا الـشــرايــ
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{ واشــــــنـــــطـن-(أ ف ب) - أفـــــرغ
فـــيـــروس كـــورونـــا واشـــنـــطن من
شـاحنـات الطـعام الشـهيـرة منذ أن
عـزل زبانـئهـا الرئـيسـيون أنـفسهم
ـــنـــازل… ومن أجل الـــبـــقـــاء فـي ا
تـبـعـهم مـشـغـلـوهـا إلى الـضواحي
وأصـبـحـوا يتـلـقـون الـطلـبـات عـبر
اإلنـترنت بعد اإلعالن عن خدماتهم
اجلـــــديـــــدة عـــــلـى الـــــشـــــبـــــكـــــات
االجـــتـــمـــاعـــيـــة. ومـن بـــ هــؤالء
ـشـغـل جـيـسـون تيـبـتـون وهو ا
ـــلـــكــون أحـــد الـــشــركـــاء الـــذين 

شاحنة ديرتي ساوث ديلي.
أوقف تــيــبــتــون أخـيــرا شــاحــنـته
الــزرقـاء في حي سـكـني في شـمـال

شــرق واشـنـطن وســلم شـطـائـر 
طـلـبهـا مسـبقـا واضـعا قـناعـا على
وجـه وهـو يــلــبـي طـلــبــات بــعض

الزبائن اجلدد.
وقــال تــيـبــتـون  42عــامــا  لـوكــالـة
فـرانس بـرس انـهـا مـفـاجـأة جـيـدة
انـه أمـر جـمــيل. الــيـوم كــان هـنـاك
عــمل كــثــيــر. بــالــنــســبـة إلـى هـذه
ــؤسـســة الـصــغــيـرة الــتي تـضم ا
أربــعـة مــوظـفـ اثــنـان مــنـهم في
حـــالــة الـــعـــزل فــإن الـــتــكـــيف مع
الـــظــروف اجلـــديــدة هـــو مــفـــتــاح

البقاء.
وأوضح تــيــبــتــون لــديــنــا حــالــيـا

تـــطــبــيق عـــلى اإلنــتــرنت لـــتــلــقي
الـطلـبات ونعـلن عن جوالتـنا على
+تـويـتر+ وفي مـجـموعـات األحـياء
عـلى (فـيـسـبـوك) كـمـا نـعـتـمد عـلى
الــــتـــســـويـق الـــشـــفــــوي من خالل

تداولة ب السكان. االحاديث ا
ووجـــد تــيــبــتـــون زبــائن جــدد في
ضــواحي واشــنــطن قـرب جــامــعـة
مــيــريالنــد حــيث يــعــيش أســاتـذة
ـوسـيقى وطـالب. وقالت أسـتـاذة ا
إلـيـز بـليك 37عـامـا نـحن نـسـتـمتع
ـنـزل لـكـنـنـا نـفـتـقـد بـالـطــهـو في ا
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من مــطــاعم
الـعاصمة. وأضاف صديـقها ديفيد
مــوري  37عـــامــا وهــو مــوســيــقي
أيــضــا إنـهــا فــكـرة ذكــيــة أن تـأتي
شـاحـنـات الـطـعـام إلى األحـياء إذا
لـم يتـمكن الـسـكان من الـذهاب إلى

العاصمة.
بـدا تيبتون راضـيا عن عمل اليوم.
ال وقـال لقد جـمعنا مـا يكفي من ا
لــــتـــحـــقــــيق تـــعــــادل بـــ الـــدخل
ـسـتـقـبل يـبـدو والـنـفـقـات. إال أن ا
قـــاتـــمـــا. وتـــابع تـــيـــبــتـــون نـــحن

ال. فردنا علينا فقط كسب ا
ويـفضل الشركاء في ديرتي ساوث
ديـلي  الـقيـام بهـذا االمـر لفـترة من
الـــوقت ألن الــبـــديل الــوحـــيــد هــو
اإلغـالق. وأشار تيـبتون إلى أنه لم

يـــتــقــدم بــطـــلب لــلــحـــصــول عــلى
مـسـاعدة فـدراليـة وال يعـرف ما إذا
كـان سيتم قبول طلب القرض الذي

دينة. قدمه إلى ا
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فـي أحـد الــشــوارع الــعــصـريــة في
واشـنطن أوقف كاد تود ودنفيل
مـيـري شـاحنـتـهـما جـيـركـات نايت
ـطـعم الذي لـتـقـد الـطـعـام أمـام ا
كــانـا يـنـويـان افــتـتـاحه في الـوقت
نــفــسه الــذي تـفــشى فــيه فــيـروس
كــورونـا. ودخل الـشـريـكـان الـلـذان
يـبـلـغان  28 عـامـا هـذا الـقـطاع في
العام  2012 بـبيع أطباق مصنوعة
مـن مـواد عــضـويــة من جــامـايــكـا
بـلـدهـمـا األصـلي في حـرم جـامـعة

هوارد يونيفرسيتي.
ـو األعمـال اشتـريا شـاحنة ومع 
ثـانـيـة وقـبل ثـمـانـيـة أشـهـر قـررا

افتتاح مطعمها اخلاص.
وقـال تود كـوفيد  19غـير كل شيء
الفـتـا إلى انـهـمـا تـوقـفـا عن الـعمل
بـشـكل كـامل ألسـبوعـ بـعد إعالن

اإلغالق في  18آذار/مارس.
لـــكن بـــفـــضل حـــســـابـــهـــمــا عـــلى
إنـــســـتـــغـــرام والـــكالم اإليـــجـــابي
لــلــزبـــائن عن خــدمــاتــهــمــا بــدأت

األعمال تزدهر مجددا.
ـتـوقـفـة خـارج تـسـتـلم الـشـاحـنـة ا

مــطــعــمــهــمــا طــلــبــات الــوجــبــات
اجلـــاهــــزة فـــيـــمـــا يــــجـــوبـــان في
شــاحـنــتـهــمـا الــثـانــيـة مــرتـ في
األســــبــــوع لــــلــــبــــحـث عن زبــــائن
مــحــتـمــلــ حــول جـامــعــة هـوارد
ومـجمع سـكني فـي والية ميـريالند

القريبة.
وقـال تود أبقتنا تطبيقات التسليم
ـأمن نـسـبـيـا لـكـنـنـا ال نـسـتطـيع
االسـتـمرار عـلى هـذا النـحـو لفـترة
أطــول مـــضــيــفــا أنه خــفض عــدد

موظفيه من  13إلى سبعة.
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يــأمل زاك غـرايـبــيل رئـيس احتـاد
شـاحـنـات الـطـعـام اإلقـلـيـمي الـذي
ـــثل حـــوالى  100 مـــشـــغل بــأن
تــــــنــــــتــــــهـي األزمــــــة بــــــحــــــلـــــول
حــزيـران/يـونــيـو لـكــنه ال يـريـد أن

يكون متفائال للغاية.
وأظـهر استطالع ألعضاء اجلمعية
ئة منـهم ال يعملون و35 أن  15 بـا
ـئـة يـحـاولـون تـوصـيل الـطـعام بـا
بـأنـفسـهم أو من خالل الـتطـبيـقات
ــبـاني ومــعـظــمــهم يـتــجــول بـ ا

السكنية.
غـرايـبـيـل هـو مـديـر مـشارك لـ (دي
سـي ساليسـز) وهي شاحـنة طـعام
مــقـرهــا في أرلـيــنـغـتــون في واليـة

فيرجينيا تبيع البيتزا.
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مـسؤولية نشر الوباء في باكستان
مـن خالل عقـدهـا جتـمع شـارك فيه
مــئــة ألف شــخص في آذار/مـارس

بعدما تب انتشار الفيروس.
وكـــتــبت وزيــرة حـــقــوق اإلنــســان
شـيــرين مـزاري عـلى مـوقع تـويـتـر
أنـه من الـسـخف أن يـدعي شـخص
أن الـــوبـــاء هـــو نــتـــيـــجـــة ارتــداء
النساء أكماما قصيرة. وكتبت هذا
بــــبـــســــاطـــة يـــعــــكس إمــــا جـــهال
بــاجلـائــحـة وامـا عــقـلــيـة كــراهـيـة
الــنـســاء. األمـر غــيـر مــقـبــول عـلى

اإلطالق.
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الــتــبــرعــات لــلــتــصــدي لــفــيـروس
كـورونـا اسـتـضـافـهـا خـان من دمر
احلـشمة في بلـدي? من الذي يجعل
بــنــات األمــة يـرقــصن? من يــقــصـر
ثـــيـــابــهـن? من يـــجب أن يـــتــحـــمل
ــســؤولـيــة?. وأثــارت تــعـلــيــقـات ا
الـــــــداعــــــيـــــــة اإلسالمـي ردودا من
نـشطاء بارزين ووزيـرة في حكومة
خـان فيمـا شنّ مستـخدمو وسائل
الـتواصل االجتمـاعي هجوما حادا
عليه لتجاهله دور جماعته الدينية

في نشر الفيروس.
 وجــمـيل عــضـو بــارز في جــمـاعـة
تــبــلــيــغي الــدعــويــة الـتـي حـمــلت

فــيــمــا  واجه داعــيــة بــاكــســتــاني
مــعــروف انــتــقــادات وتــعــلــيــقــات
سـاخـرة بـعـدما قـال إنّ عـدم الـتزام
الـنـساء احلـشمـة سـاهم جزئـيا في
ـستـجدّ انـتـشار فـيـروس كورونـا ا

في البالد.
وشــارك مــوالنــا طــارق جــمــيل في
بـــرنــامج خـــيــري تـــلــفـــزيــوني مع
رئـــــيـس الـــــوزراء عـــــمـــــران خــــان
ـاضي وشـرح مـخـتلف األسـبـوع ا
الـشرائع الديـنية اإلسـالمية وأشار
إلـى أنّ اإلنـــســـانـــيـــة عـــوقـــبت في

اضي خلرقها. ا
وتـسـاءل جمـيل خالل حـملـة جلمع

يـــصــور نــفـــسه عــلـى أنه ريــاضي
بـــــارع خــــصـــــوصــــاً فـي مــــجــــال
الـفـروسيـة. وكـانت احلشـود تـلوح
بـأعـالم الـبالد مـتـجـاهـلـة الـتـبـاعـد

االجتماعي.
ويـتـجاهل الـنـظام االسـتـبدادي في
ـتخذة في تـركمـانستـان التـدابير ا
ــواجـهــة فــيـروس أنــحــاء الـعــالم 
ي كــــورونــــا. وفي الــــيــــوم الـــعــــا
لـلـصـحـة في أوائل نـيـسـان/أبريل
نــظـــمت الــبالد أحــداثــا ريــاضــيــة
جــمـاعــيـة ضــمت عــددا كـبــيـرا من
اجلـــمــاهـــيــر حـــتى أنـــهــا أعــادت

إطالق موسم كرة القدم.

اسـالم اباد- عـشق آباد- (أ ف ب):
جتـمعت حشود في مضمار لسباق
اخلــيــول في عــشق أبــاد عــاصــمـة
تـــركــمــانـــســتـــان وهي واحــدة من
الـــدول الــتي أعـــلــنت خـــلــوهــا من
اإلصـابـات بـفـيـروس كـورونا وفق
مـا أظهرت مشـاهد بثها الـتلفزيون

الرسمي األحد في يوم احلصان.
ويـــعــدّ هــذا الـــيــوم من الـــتــواريخ
ـهـمـة في الـتـقـو الـوطـنـي لـهذا ا

البلد الغني بالغاز.
وقـد ترأس الـسباقـات التي أجريت
ـناسبـة الرئيس قـربان قلي بـهذه ا
بـــردي مــحــمـــدوف الــذي يــحب أن
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