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ــالـيــة تـأتـي من الـنــفط في حـ ا
تـبـلغ ايرادات الـضـرائب والكـمارك
صــفـرا في الــوقت الـراهن نـتــيـجـة
غـلقـها) موضـحاً ان (برمـيل النفط
الـــعــراقي يــبـــاع االن بــاقل من 20
دوالرا أي أن الــعــراق قـد يــحـصل
ـئـة خـالل هـذا الـعــام عـلى  25 بــا
فــــقط مـن حــــجم إيــــرادات الــــعـــام
ـــاضي) الفـــتـــا الى أن ( الـــعــراق ا
يـتـسـلم إيـرادته بـعد  60 يـومـاً من
الـبيع لذا فـإن الدولة لم تـستوعب
ضـــربـــة االنــخـــفـــاض حــتى اآلن).
ومــضـى قــائال  ان (االجــتــمــاعــات
ــعــنــيــة االخـــيــرة بــ اجلــهـــات ا
انـية انـتهت الـية الـبـر والـلـجنـة ا
ـطـلــوب لـتــأمـ الـرواتب إلـى أن ا
والــديـــون الــتي البــد من ســدادهــا
تـوفـير  72 مـلـيـار دوالر على األقل
وان الــــــعـــــراق يـــــحــــــتـــــاج إلى 7
مـلـيـارات دوالر شـهـريـاً كـأدنـى حد
لـــــتــــأمـــــ الــــرواتـب في حــــ ال
يتجاوز صافي بيع برميل النفط 8
دوالرات فـقط) مـوضـحـاً أن (حجم
ـــوظـــفــــ ارتـــفع من 40 رواتـب ا
ـاضي تـريـلـيـون ديـنـار في الـعـام ا
إلى  52 تــريــلـيــون ديـنــار بــسـبب
اطالق الــعـقـود والـتـعـيـيـنـات غـيـر
ــدروســة من قــبل حــكــومــة عـادل ا

ــهــدي) مـؤكــدا أن (رواتب عــبــد ا
ـــوظــفـــ لــشـــهــر آيـــار اجلــاري ا
مـؤمـنـة لـكن هـنـاك مـؤشـرات على
انـخفاض كبير في اإليرادات خالل
). وبشأن احللول قبل الشهرين ا
ـالـية قـال اجلـبـوري أن (الـلـجـنـة ا
الــنـيـابـيــة وضـعت حـلــوالً عـاجـلـة
وأخـــــرى إصالحــــيـــــة لــــضــــمــــان
( ــــوظــــفــــ اســــتـــــمــــرار رواتب ا
مـــوضــحـــا ان ( هــنــاك  4 حـــلــول
عــاجـلــة لـتـأمــ صـنــدوق شـهـري
يـضم  7 مـليـارات دوالر تتـمثل في
الـيـة الـفـائـضة سـحب الـسـيـولـة ا
صارف. وكـسر وديعة مـن بعض ا
ـتـعـلــقـة بـشـراء الـسالح الــعـراق ا
األمـريكي والـتي تـبلغ قـيمـتها 4.4
مــــلــــيــــار دوالر. واالقــــتــــراض من
صـندوق النقد الدولي   2.2 مـليار
دوالر.  واصــدار ســنــدات وطــنــيـة
ــصــارف ـــركــزي وا بـــ الــبــنك ا
ئة كن أن حتل  40 بـا الـعراقـية 
ـشـكلـة)  مـستـدركـا أن (هذه من ا
ــكن ان تــؤمن الــعــراق احلــلـــول 
مـالياً ألربعـة أشهر قادمـة) متوقعاً
(حتــرك أسـعــار الـنـفط لــتـصل إلى
أكـثـر من  30 دوالراً لـلـبـرمـيل بـعد
ريـكـي دونـالد تـصـريح الـرئـيـس ا
تـــرامب وتــهــديـــده لــلــســـعــوديــة)
مـــــــشــــــيـــــــرا  الى أن (دفـع رواتب
ـوظفـ دون استـدانة يـستوجب ا
بـيع برميل الـنفط العـراقي الواحد
بـ  71 دوالراً عـــلـى أقل تـــقـــديـــر)
مـــوضـــحــاً أن ( الـــبـــعض اقـــتــرح
ـوظــفــ لــكن تــخــفــيض رواتـب ا
الـلجنـة لم تدعم ذلك اخليـار لكني
ال اسـتـبـعد االسـقـتـطاع من رواتب
ـقـبـلـة). ـوظــفـ خالل األشـهـر ا ا
وأشـــار اجلـــبـــوري إلى أن (ســوء
ــهـدي تــخــطــيط حــكــومــة  عــبــد ا
سـاهم بـتـفـاقم األزمة) مـضـيـفاً أن
ـآسي تنـتظـر الفريق (الـكثـير من ا
ــسـتـوى احلــكـومي الــقـادم عــلى ا
االقــتــصـادي والــصــحي واألمـني)
مــشـيـرا الـى أن (األوامـر الـوزاريـة
التي صدرت بتعي أشخاص بعد
 31 كــــانــــون األول  2018 تــــعــــد
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بـاطـلـة بـسـبب عـدم تـشـريع قـانون
وبـحـسـب اجلـبـوري فإن ـوازنـة) ا
(هـنــاك حـلـوالً مـتـوسـطـة األمـد قـد
تـسـهم في تخـفيف األزمـة في حال
بــــاشـــرت بــــهـــا احلــــكـــومـــة اآلن)
موضحا أن (هذه احللول تتضمن
ـنافذ احلدوديـة والكمارك أتـمتة ا
الـتي تبلـغ إيرادتهـا السنـوية نحو
 9 مــــلـــــيــــارات دوالر ال يــــحــــصل
العراق منها حالياً سوى على 1.5
مــلـيــار نـتــيـجــة الـهــدر والـفــسـاد
وسـيـطرة فـصائل وجـهات نـافذة).

وعن احـتياطي العمـلة الصعبة في
ـركـزي العـراقي وإمـكـانـية الـبـنك ا
الـتالعب به لـتجـاوز األزمة قال إن
(لـدى العـراق احتيـاطي من العـملة
ـركـزي يـقدر الـصـعـبـة في الـبـنـك ا
بـ 81 مـلـيـار دوالر  فـيـمـا ان احلد
ــطـــلـــوب في احـــتــيـــاطي األدنـى ا
الـبنك هو  52 مـليار دوالر لـضمان
عـــدم انــهــيــار الـــعــمــلــة)  . وحــذر
ــقـبــلـة من اجلــبـوري احلــكــومـة ا
ــآسي)  واضـــعــا (الـــكــثـــيــر مـن ا
ــكـــنـــة لــتـــأمــ اربـــعــة حـــلـــول 

الـــرواتـب من دون ان يـــســـتـــبـــعــد
الـلجـوء الى االستـقطاع من رواتب
ــقـبــلـة. ــوظـفــ خالل األشــهـر ا ا
بــدوره رسم وزيــر الــنــفط االســبق
ابـراهيم بـحر العـلوم صورة قـاتمة
لـلوضع االقـتصـادي في العراق مع
الـبـدء بخـفض انتـاج الـنفط مـوكدا
ان الخــيـار امـامــنـا لـتــوفـيـر لــقـمـة
سـوى ان تتـحمل الـدول اخللـيجـية
ــقـررة عــلى حــصــة الــتــخــفــيض ا
الــعـراق من أوبك فـيـمـا وقـال بـحـر
الــعـلــوم في تـغــريـدة عــلى تــويـتـر
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تــــضـــاربت االنـــبــــاء امس بـــشـــأن
صــدور اوامــر بـاســتـقــطـاع رواتب
تقـاعدين  إذ سارعت ـوظفـ وا ا
جـهــات رسـمـيـة لـنـفي صـحـة خـبـر
صــدور قـرار يــقــضي بـاســتـقــطـاع
ــتــقــاعـدين ــئــة من رواتب ا 12بــا
لــلـشــهــر اجلـاري واســتـقــطـاع 25
. ونـفى وظـفـ ـئـة من رواتـب ا بـا
مـــســـتـــشـــار لــرئـــيس الـــوزراء في
تــصـريح وجـود قــرار بـاسـتــقـطـاع
ـوظــفـ حـتى نــسـبــة من رواتب ا
اآلن. كـــمــــا  نـــفى رئـــيـس هـــيـــئـــة
الـتقـاعد الوطـنيـة أحمد الـساعدي
صــدور قـــرار بــاســتــقــطــاع رواتب
ــتـقـاعــدين في شـهــر آيـار . وأكـد ا
الــســاعــدي في تــصــريح (لم نــبــلغ
بـــاســتـــقـــطــاع نـــســبـــة من رواتب
ـتـقاعـدين). ونـقل تـقريـر صـحفي ا
عـن  مــصـدر مــســؤول امـس االحـد
قــوله  إنـه (ســيــتم اســتــقــطـاع 12
ـتـقـاعـدين هـذا ــئـة من رواتب ا بـا
الــشـهـر وارجح في الـوقت  نـفـسه
ــئــة من رواتب اســتــقــطــاع 25 بــا
)  مـــضـــيــفـــا ان (هــذه ـــوظـــفــ ا
االسـتـقـطاعـات تـأتي وفق سـيـاسة
االدخـار اإلجـبـاري الـتي تـقـوم بـها
ـواجهـة أزمـة انخـفاض احلـكـومة 
أســعــار الــنـــفط).من جــهــته كــشف
ـانـيـة ـالـيـة الـبـر رئـيس الـلـجـنـة ا
هـيثم اجلبوري عن السيناريوهات
الــتي ســتــلــجــأ إلــيــهــا احلــكــومـة
ـوظـفـ فـي حال لـتـوفـيـر رواتب ا
استمرار انهيار أسعار النفط.وقال
اجلــبـوري في مـقــابـلـة مــتـلـفـزة إن
ـــئه من ايـــرادات الـــعــراق ( 96بـــا

رصـدتها(الزمان) امس ان (حكومة
تـصريف االعمال ذات الصالحيات
احملــدودة بـدأت الـيـوم بـتـخـفـيض
انـتاج الـنفط بـكمـية مـليـون برميل
فـي الـيــوم تــنــفــيــذاً لــقــرار أوبك+
الي في لـيـتضـاعف بذلك الـعجـز ا
الـــعـــراق).  واضــاف انه (الخـــيــار
ـقبـلـة اال التـحرك امـام احلـكومـة ا
الـــعــاجل مع الـــدول اخلــلــيـــجــيــة
لـــتــــتـــحـــمل حــــصـــة الـــعـــراق من
الـتـخـفـيض لـتـوفيـر لـقـمـة الـعيش

للشعب).
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بــــامــــر مــــبــــاشــــر مـن الــــشــــيخ ادريس
نـيجـيـرفـان الـبـارزاني بـاشـرت مـؤسـسة
روانـكه اخلــيــريـة في اقــلــيم كـردســتـان
بتـوزيع مسـاعدات انـسـانيـة ب الـعوائل
الـــنـــازحــــة من بـــغــــداد و صالح الـــدين
ـوصل واالنـبـار واحملـافـظـات االخرى وا
ـقــيــمـة في مــحــافـظــة اربــيل . وكـشف ا
ـؤسـسة في بـيـان تـلـقته مسـؤولـون في ا
ــؤســســة بــصــدد (الــزمــان) امس ان (ا
ـسـاعـدات بـ الالف من عـوائل تـوزيع ا
بارك ناسـبة شـهر رمضـان ا النازحـة 
وتخفيف معاناتها جراء جائحة فايروس
كورونـا الذي انتـشر فـي العراق وجـميع

انحاء العالم) .
سـاعـدات عـبارة  واضاف الـبـيـان ان (ا
عن سالت غــذائـيــة تـكــفي الحــتــيــاجـات
ــدة شــهــريـن). ومن جــانــبــهـا الــعــائــلـة 
شكـرت العـوائل النـازحة الـشيخ ادريس
ـسـاعـدتـهـا عـبـر نـيـجـيـرفـان الـبــارزاني 

مؤسسة روانكه اخليرية.
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 فـيـمـا حتـتـفل مـنظـمـة الـيـونـسـكو
ي حلـريـة الـصـحـافـة بـالـيـوم الـعـا
حتـت شـــعـــار (صــــحـــافـــة من دون
خـوف او مـحـابـاة) تـعانـي صحف
عــراقـــيــة وضــعــاً مــأســويــاً يــهــدد
بـاغالقها. وشكا صحفيون يعملون
في صـحـف وطـنـيـة مسـتـقـلـة امس
من (صــعــوبـات مــاديــة تـواجــهــهـا
صـحفهم  نظـرا لعدم توفر اي دعم
حــكــومي) مــشــيـريـن الى ان (هـذه
الــــصـــحف تــــواجه صـــعــــوبـــة في
احلـصول على االعالنات احلكومية
و اعـالنـــــات الـــــقـــــطـــــاع اخلــــاص
والسـيما اعالنات شركات الهواتف
ـكن ان تخـفف قليال الـنقـالة التي 
مـن الــعبء الـــذي يــثـــقل كــاهـــلــهــا
نـتيجـة ارتفاع اجـور طبع الصحف
تطلبات االخرى التي  فـضال عن ا

يـــجب تــســـدديــهــا ومـــنــهــا رواتب
الـعامل واجور الطاقة الكهربائية
والــوقــود وغــيـرهــا) وتــابــعـوا ان
(عـــدم دعـم الـــصـــحف الـــوطـــنـــيـــة
ـستقلة ال يهدد بـتوقفها او عرقلة ا
ـا يــنــعـكس صــدورهــا حـسـب وا
سـلـبـا عـلى الـصـحـفـيـ الـعـامـلـ
فـيـها ألن صـحفـهم تـكافح من اجل
تــأمــ رواتـبــهم) الفــتـ الى ان (
كن االجـور الـتي يـتـقاضـونـهـا ال 
مـقارنتها مع الـرواتب العالية التي
يـتـقـاضـاهـا زمالؤنـا الـعـامـلون في
وســائل اعالم مـدعــومـة من الـدولـة
ومـحـسـوبـة علـيـهـا وعـلى االحزاب
الـسيـاسية). واشـر ناشـطون وقوع
ـــــراتب األخـــــيــــرة الـــــعـــــراق في ا
بـتـصـنـيف حـريـة الـصـحـافـة. وقال
نـاشط في منـشور رصـدته (الزمان)
امـس (كــالـــعــادة الـــعــراق يـــحــتل
ـراتب األخيـرة في تصنـيف حرية ا

الــصــحــافــة حــسب مــؤشــر حــريـة
الــصــحــافــة 2020  الــذي تــنــشــره
مــنــظــمـة  صــحــفــيــون بال حـدود 
ويـقيس مدى حرية الصـحافة طبقا
ـــعــايــيــر مـــحــددة) مــوضــحــا ان
(الـلون اجلوزي الغـامق يعني  قلق
جــدي كــبــيــر عــلى الــصــحــافــة في
الـبلـد).وتابع (لـست صـحفـياً ألقوّم
ـقـيـاس لـكـنه مـدى صــحـة او دقـة ا
بـــالـــتــــأكـــيـــد يـــثـــيــــر كـــثـــيـــرا من
الــتـسـاؤالت). في غـضـون ذلك هـنـأ
رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالح
ي ناسبـة اليوم العا الـصحفيـ 
حلــريــة الــصــحــافــة مــشـددا عــلى
حــمـايــة اإلعالمـيــ من اإلجـراءات
الـقـسـرية. وقـال صـالح في تـغـريدة
ي عـلى تويتر امس (في اليوم العا
حلــريـة الــصــحـافــة نـؤكــد أهـمــيـة
حــمـايــة اإلعالمـيــ من اإلجـراءات
الـقـسريـة) مـشددا عـلى ان (سالمة

الـصـحفـيـات والصـحـفيـ ضرورة
حــتـمـيـة لـبــنـاء صـحـافـة حـرة دون
خـوف أو مـحابـاة لتـحقـيق العـدالة
والــسالم).وتـمــنى لـ(حـمــلـة األقالم
احلــرة واألفـكـار الــنـيـرة بــالـنـجـاح
والــــــــتـــــــألـق الـــــــدائـم..وكـل عـــــــام
والــصـحـفـيــون بـخـيـر وسالم). من
جــهـته أكـد رئـيـس مـجـلس الـنـواب
ـطـلق مــحـمــد احلـلـبــوسي دعـمـه ا
لـصحـافة حـرة تعبـر عن الواقع في
بـيـئـة آمـنـة). وقـال احلـلـبـوسي في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر امس انه (في
ي حلــريـة الــصـحــافـة الــيـوم الــعـا
طـلق لصـحافـة حرَّة نـؤكد دعـمنـا ا
مـسؤولـة تعبـر عن الواقع في بـيئة
آمـنة حتفظ حـياة الصـحفي وتتيح
علومة دون قيود لـه الوصول إلى ا
أو ابتزاز) مضيفا (سنعمل معاً من
أجل تـعـزيـز حـرية الـصـحـافـة التي
تبحث عن احلقيقة وتراقب وتؤشر

وتـــســدِّد). واســتــذكـــر الــســيــاسي
ــســتــقل ابــراهــيم بــحــر الــعــلـوم ا
ـنـاسـبـة ـغـيـبـ بـا الـصـحـفـيـ ا
وقـال في تغريدة رصـدتها (الزمان)
امـس (ابـارك لـكل االقالم الــصـادقـة
ــغـيب مـنـذ واســتـذكـر الــصـحـفي ا
اكـثـر من شهـرين توفـيق الـتمـيمي)
مـــنـــاشــدا (احلـــكـــومــة واالجـــهــزة
االمـــنــيــة بــالـــكــشف عـن مــصــيــره

 .( غيب ومصير ا
ــثــلــة اال من جـــهــتــهــا هــنــأت 
ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق هـــيــنـــيس ا
بالسـخارت الصحـفي في العراق
ــــنـــاســــبــــة .وقـــالت والــــعـــالـم بـــا
بالسـخارت في تغريدة على تويتر
ي حلــريــة امـس (في الــيــوم الـــعــا
الـصـحـافـة احـيي الـصـحـفـيـ في
اخلـــطـــوط األمــامـــيـــة في الـــعــراق
وخــارجه) مــضـيــفـة أن (الــتـقــاريـر
وثوقة تـمكّن اجلمهور الـصحفيـة ا

مـن اتــخـــاذ قـــرارات مـــســـتـــنـــيــرة
ومـساءلة الـقادة وهذا لم يـكن يوماً
أكــــثــــر أهــــمـــيــــة مــــنه فـي أوقـــات
األزمــات).وحتـتــفل دول الــعـالم في
الـثـالث من آيـار من كل عام بـالـيوم
ي حلرية الصـحافة وهو يوم الـعا
ـــتـــحــدة حـــددته مـــنـــظـــمــة األ ا
لـــلـــتـــربــــيـــة والـــعـــلم والـــثـــقـــافـــة
الـيـونـسكـو ورفع هـذا العـام شـعار
(الــــصــــحــــافــــة مـن دون خـــوف او

محاباة). 
ـية ودشـنت الـيـونـسـكـو حـمـلـة عـا
عـــــلـى وســـــائل اإلعـالم وقـــــنــــوات
الـتـواصل االجتـمـاعي مع الـتركـيز
عـلى شعار (مزاولة الصحافة بدون
خــوق وال مـحـابـاة) فـي ظل مـشـهـد
إعـالمي يــــزداد تـــعــــقــــيـــدًا. ودعت
الـيــونـسـكـو في بـيـان الـصـحـفـيـ
الى االنـضـمـام إلى تـلك الفـعـالـيات
في الـثالث من أيار حلضـور فعالية

تـــفــاعــلـــيــة مــبـــاشــرة ومــجـــانــيــة
ي حلـريـة لالحــتـفـال بـالـيــوم الـعـا
الـصحـافة  2020 مـعنـونة (مـؤتمر

يوم فارق في 2020). 
ـدة من  4 إلى وســتُـقـام كـذلك في ا
ـا في  6 أيـار عــديـد الـفـعـالـيـات 
ــسـتــوى بــشـأن ذلـك حـوار عــالي ا
حـرية الصحافة ومعاجلة التضليل
فـي سياق جـائحـة كورونا وندوات
عــبــر اإلنـتــرنت ومـنــاقــشـات عــبـر
اإلنـتـرنت من خالل تـطـبـيـقـات مثل
فــــيــــســــبــــوك اليف ويــــوتــــيـــوب
ومـيـكـروسـوفت تـيـمـز وغـيـرهـا من
ـنصات الـرقميـة الرقيـمة األخرى. ا
وكـانت احـصـائـيـات قـد كـشـفت عن
اضي وفاة  55 صـحفيا منذ اذار ا
نــتـيـجـة اصـابــتـهم بـكـورونـا خالل
رض. تعلقة با تـغطية الفعاليـات ا
ــــثل هـــؤالء  23 بــــلـــدا بـــيـــهـــا و

العراق.
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نـــعى الــتـــيــار الـــوطــني الـــعــراقي
لـلتـغيـير أميـنه العـام خالـد العاني
الـذي وافاه األجل امس بـعد وعكة
. صــحـيـة أصــابـته مـنــذ اسـبـوعـ
وقــال الـــتــيــار في بــيــان نــعــيه ان
(الـــفــقـــيــد الـــعــانـي قــضى عـــمــره
مــنـاضـال وطـنــيـا داعــمـا حلــركـات
الــتــحــرر ولــشــبــاب ثــورة تـشــرين
وكـــــان مــــعـــــهم دائـــــمـــــا من خالل
ـبـاشـر يـسدي مـتـصـفـحه والـبـث ا
لــــهم الـــنـــصـح واإلرشـــاد وحـــسن
الـــتــنــظـــيم وتــوحـــيــد الـــصــفــوف
لــــيـــتــــخـــلص الــــعـــراق مـن عـــهـــد
ـارقـ وينـعم بـحكم الـلـصوص وا
وطــــني يــــرعـى الـــشــــعب والــــبالد

ويصون الدماء والثروات).
وجــاء في الـنـعي ايـضـاً (رحم الـله
الــدكــتـور خــالـد الــعــاني ونـعــاهـد
روحـة النضالية أننا مستمرين في
مــسـيــرتــنـا مــهـمــا كـلــفــنـا ذلك من
تـضحـيات من أجل العـراق وشعبه

وإنـا لله وإنـا إليه راجـعون. وداعا
ــــنــــاضل واألب أيــــهــــا الــــشــــيخ ا
واألســــتـــاذ والـــقــــدوة والـــرحـــمـــة

لروحك الطاهرة).

خالد العاني
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أعـلـن رئيس هـيئـة رعايـة ذوي اإلعاقة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصــة في وزارة
الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة عـصام
عــبـدالــلــطـيف الــتــمـيــمي ان الــهـيــئـة
ـتـفرغ ـعـ ا سـتـبـاشـر صـرف راتب ا
لـشهر نيـسان نهايـة االسبوع اجلاري.
وقـال التميمي ان (الهيـئة عملت بجهد
ــتــفــرغ ــعــ ا كــبـــيــر الطالق راتب ا
شــهـريـا بـدال من ثالثــة اشـهـر مـراعـاة
لــظـروف هـذه الـشــريـحـة في ظل وبـاء
كـورونـا وحـظـر التـجـوال مـشـيرا الى
ان الـهـيئـة سعت الطـالق دفعـة نيـسان
ـــبــارك إال ان قـــبل شـــهـــر رمـــضـــان ا
تــأخــرهــا يـعــود الى كــتــاب من دائـرة
ـعـ ــوازنـة بـايـقــاف صـرف راتب ا ا
ـتفرغ السباب غير معلومة). واضاف ا
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الــهــيــئــة وبــجــهـد وتــدخل مـن وزيـر
الــعـمل بـاسم عـبـدالــزمـان تـمـكـنت من
اسـتحصال موافقـة الصرف مبينا انه
فـي نـهــايــة االســبــوع احلــالي ســيــتم
صــرف الـرواتب بـعــد اكـمـال اجـراءات

الــــتـــدقـــيـق). واوضح ان (الـــهــــيـــئـــة
خـصصت رابطا الكـترونيا لالشخاص
ذوي االعــاقــة لـتــجــنب مـراجــعــة هـذه
الـشريـحة مـقرات الـهيـئة وفـروعها في
بـــغــداد واحملــافـــظــات وضـــمــان عــدم
المـســة بـسـبب حــصـول االخــتالط وا
تــفـشي وبــاء كـورونــا). واشـار الى ان
ـتـقـدم (هــنـاك نـحـو 100 الـف من ا
ع بانتـظار اللجان لـلشمول بـراتب ا
الــطــبـيــة الجنــاز الـتــقــاريـر اخلــاصـة
بــالـعـجـز) الفـتــا الى ان (تـلك الـلـجـان
تــابـعــة لـوزارة الـصــحـة وهي االن في
عـطلـة رسميـة بسبب الـوباء). وب ان
(الـتـخـصيـصـات الـتي وصـلت للـهـيـئة
في  2019 بـحدود  200 مـلـيـار ديـنار
تـــكـــفي لـــســـد رواتب  98 الـف مـعـ
مـتـفـرغ) الفـتـا الـى ان (هـناك  35الـفـاً
ـن اصـدرت لــهم بـطــاقــات (مـاســتـر
كـارد) و اكـمـال اجـراءاتهم بـانـتـظار
الية ورود تخصيص مالي من وزارة ا
ـالـية الطـالق رواتـبهـم داعـيـا وزارة ا
لـتوفـيـر التـخصـيصـات الالزمة لـهيـئة
رعــايــة ذوي االعـاقــة لــتــغـطــيــة بـاقي
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ـــصـــابــ فـي احملــافـــظــة. احــد ا
وقالت الـدائـرة في بـيان مـقـتضب
ان (احـــد مـــنـــتــســـبـي اإلســـعــاف
الـــفـــوري تــــمـــاثل لـــلــــشـــفـــاء من

كورونا). 
وغادر احلـجر الصـحي في مـدينة
ســـيــــد االوصـــيـــاء بــــكـــربالء 87
مواطـناً بـعد الـتـاكد من سالمـتهم
من كـورونــا.وذكـرت دائــرة صـحـة
احملافظـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن ( 87 مالمــــســــاً غــــادروا
احلـجــر الــصــحي اإلحــتـرازي في
مديـنـة سـيـد األوصـيـاء وذلك بـعد
الـتـأكـد مـن سالمـتـهم) ولفت الى
ــــورين الــــذين غـــادروا ان (احملـــجُ
احلجر الـصحي اإلحتـرازي كانوا
ضـمن مـسـؤولـيــة الـفـرق الـطـبـيـة
والـصــحـيــة لــقـطــاع احلـســيـنــيـة
وخــضــعـــوا طِــوال مُــدة بـــقــائــهم
البالغة  14 يوماَ الى رعاية طبية
وصـحـيــة وخـدمــيـة مُـشــتـركـة مع
دينـة). من جانبه  اوضح إدارة ا
مصدر طبي في احملافـظة تسجيل
حــــــــــالــــــــــة وفــــــــــاة جــــــــــديـــــــــدة

ـصدر إنه ( بالـفـايـروس.وقـال ا
تـــســـجـــيل حـــالـــة وفـــاة جـــديـــدة
بـــــكـــــورونـــــا ألمـــــرأة من أهـــــالي
احملـافــظــة). واكــدة دائــرة صــحـة
الـنـجف عـدم تــسـجـيل اي اصـابـة
جديدة لليوم الثاني على التوالي.
وقـالـت الـدائــرة في بــيــان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (مختبر الصحة
الـعــامــة في الــنـجف قــام بــإجـراء
 172 فحـصـا حلاالت مـشتـبه بـها
ــوذجـــا من من ضـــمـــنـــهــا  38 
عينات احلـجر في ضيـافة الدائرة
و 54فحـصـا من عـيـنـات الـفحص

الــــعـــشــــوائـي واتـــضـح من خالل
الــفـــحـــوصــات عـــدم جــود حـــالــة
موجبة حـاملة للـفايروس  وبذلك
ـوقف الـتـراكـمي لـلـحاالت يبـقى ا
ـســجــلـة في مــحــافـظــة الــنـجف ا
االشــرف هـو  305 حـالــة مــؤكـدة
و 286 شــــفـــاء  6 حــــاالت وفـــاة
وحالـتي مغـادرة). وفي البـصرة 
شـخـصت دائـرة صـحـة احملـافـظـة
اصـابـات جـديدة بـكـورونـا.وقـالت
الـدائـرة في بـيـان تـلقـتـه (الـزمان)
امس إنه ( تسجيل  8 إصابات
جديـدة بـكـورونا وان  9 مصـاب
اكـــتــســـبـــوا الـــشـــفـــاء الــتـــام من
ـــثل الـــعـــدوى). بـــدوره  حـــدد 
ـية في الـعراق ادهم الصـحة الـعا
اســمـــاعــيل  سـبــبــ اسـاســيـ
الرتفاع االصـابات بكـورونا. وقال
اسـماعـيـل في بـيـان اطلـعـت علـيه
(الـزمـان) امس ان (هـنـاك سـبـبـ
رئـيـسـيـ الرتـفـاع االصـابـات في
الـــعــراق  يـــتـــمـــثل االول بـــعـــدم
ـــواطــنـــ بـــأجــراءات مــراعـــاة ا
الـــوقـــايــــة الـــصـــحــــيـــة من خالل
التـجمـعـات وغيـرها) وأضاف أن
(وزارة الــصــحـــة كــانت تـــنــتــظــر
اإلصــــابـــــات تـــــصــــلـــــهــــا عـــــبــــر
ــســتـــشــفــيــات إال أن خـــطــتــهــا ا
اجلــديــدة تــمـــثــلت بـــالــبــحث عن
ـسح الـشامل أي صـابـ عـبـر ا ا
حتــولت مـن الــدفـــاع لــلـــهــجــوم)
واردف بــالــقـــول ان (رفع احلــظــر
سـيـنـظـر به بـعـد مـرور  14 يـوماً
من رفع احلــــظـــر اجلــــزئي وهـــذا
الــفــتــرة ســتــنـتــهـي يــوم االثــنـ
ـــقــــبل) مــــبـــيــــنــــا ان (مــــعـــدل ا
اإلصـابـات واألرقـام الــتي سـجـلت

ـاضيـة غيـر مقـلقة) خالل األيام ا
مـشــيــرا الى انـه (في حــال بـقــيت
ثـلية األرقام مرتـفعـة ستـجتـمع 
ـقبل ـيـة األسبـوع ا الصـحـة العـا
ـنـاسـبـة عـبر التـخـاذ اإلجـراءات ا
نــشــر الـــوعي أو تــطــبـــيق حــظــر
الـتـجـوال بشـكـل أكـبر) وتابع ان
(وزارة الـصــحــة قـد تــقــرر إرجـاع
حظـر الـتجـوال في حـال استـمرت
اإلصـابـات بـاالرتفـاع رغـم تـأثـيره
على االقـتصـاد لـكن نأمل الـتوسع
بـرفـع احلـظــر وفــتح الـســفــر بـ
طارات لـلدول التي احملافظـات وا
لم تــســجل إصـــابــات مــرتــفــعــة).
وكــانـت الــوزارة قـــد ســـجــلت 66
إصـابـة جــديـدة بــكـورونــا وحـالـة
وفاة واحدة بالوبـاء في الرصافة
لـيــرتـفـع مـجــمـوع اإلصــابـات الى
 2219 ومجـمـوع الـوفـيـات بـلغت
 95 ومــجــمـــوع حــاالت الـــشــفــاء
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شهـد السـياسي امس باعالن تـعقـد ا
ائــتالفي دولـة الـقـانــون والـوطـنـيـة 
عـدم مشاركتهمـا في تشكيل احلكومة
ــزمع  الــتــصــويـت عــلــيــهــا الــيـوم ا
االثـن وعـدم تصـويتـهمـا لصـاحلها
ان في مـجلس النـواب . ويعتـزم البر
الـتصـويت على الـتشـكيلـة احلكـومية
ــكـــلف بــتـــشــكــيل الـــتي عــرضـــهــا ا
احلــكـومـة مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى
الــقــوى الــســيـاســيــة مــؤخــرا. وقـال
ائـتالف دولة الـقانـون في بيـان تلـقته
(الـزمان) امس انه (بذل جهودا كبيرة
مع بـاقي الـكـتل الـسـيـاسيـة لـتـشـكيل
احلـكومة اجلديدة  من اجل التصدي
لــلــتـحــديــات الــكـبــيــرة الـتـي تـواجه
الـــعــراق في اجملــاالت االقـــتــصــاديــة
واالمـنية والصحـية)  مشيرا الى انه
ـفــاوضــات  االتــفــاق عـلى (خـالل ا
آلــيـات الخـتــيـار مـرشـحـي احلـكـومـة
اجلــديــدة عـــلى ان يــتــعــاطى رئــيس
ــكـــلف مع جـــمــيع الـــكــتل الـــوزراء ا
الـسياسيـة وفق نهج واحد). واضاف
(لــكن مــسـار تــشـكــيل احلــكـومــة بـدأ
ـا  االتـفـاق يــأخـذ مـنـحى مـغــايـرا 
عـليه  االمـر الذي دعانـا الى ان نبذل
جــهـوداً اضــافـيــة من اجل تـصــحـيح
اخلـــيـــارات وتـــســمـــيـــة مـــرشـــحــ
يــتـــمــتــعـــون بــالــكــفـــاءة والــنــزاهــة
والــقــدرات الــقــيــاديــة من الــطــاقــات
اخملـــلــصــة فـي اجملــتــمـع الــعــراقي)
مــردفــا (ومع شــديــد االسف لم تــكـلل
جـهـودنـا اخمللـصـة في تصـحـيح هذا
ـسار  فجـاءت التشكـيلة احلـكومية ا
ــكـلـف عـلـى الـكــتل الــتي عــرضــهــا ا
الــسـيـاسـيــة تـتـعـارض مع تــطـلـعـات
ابـناء الشـعب العراقي  كونـها تشمل
ن لم رشـح اجلـدلي  عـددا من ا

طـلـوبة واصـفـات ا تـنـطبـق علـيـهم ا
ـقـبـولـية) . من الـكـفـاءة والـنـزاهـة وا
وخـلص الـبـيان الـى القـول (عـلى هذا
االسـاس يـعـلن ائتـالف دولة الـقـانون
ـيشارك في تشكيل هذه احلكومة انه 
ولـن يـصـوت لــصـاحلـهــا في مـجـلس
الـنواب  ويترك اخليار لباقي اعضاء
ـــنــاسب اجملـــلس التـــخـــاذ الــقـــرار ا
بـشأنـها). كـما اعـلن ائتـالف الوطـنية
نح الثـقة حلـكومة الـكاظمي انه لـن 
وسـيـقـاطع جـلسـة الـتـصـويت . وقال
فـي بـيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس انه
ـطالب ـا اكـد ضـرورة مـراعـاة ا (لـطـا
الـوطـنـيـة الـتي خـرجـت بـهـا سـاحات
الــتـظــاهــر وان يـكــون هـنــاك تـمــثـيل
لـلـمتـظاهـرين والنـقابـات واالحتادات
ـهنـية)  مضـيفا (ولـقد عمـلنا طـيلة ا
اضـية على حتـقيق ذلك سواء ـدة ا ا
ـكلف او مع مـن خالل حواراتـنا مع ا
الـقـوى السـيـاسيـة اخملتـلـفة اال انـنا
مـع االسف لـم نــــلـــــمس أيـــــة بــــوادر
ايـجابـية لـذلك باالضـافة الـى ان الية
اخـتـيـار الـوزراء كانـت مبـهـمـةً وغـير
ــطـالب مــعـلــومـة فــضالً عن جتـاوز ا
الـشـعـبيـة في احـالة قـتـلـة العـراقـي

وحـماتهم الى مـحاكم علنـية خاصة).
ومــضـى الــبــيــان قــائال انه (من هــذا
ـنـح الـثـقة ـنـطـلق نـعـلن انـنـا لن  ا
لـهذه احلكـومة بل وسنقـاطع اجللسة
قـررة وسنـكون مـعارض الـنيـابيـة ا
سـلمـي مع كـل الوطـنيـ العـراقي
فـي حـال تـمـريـرهـا) .في غـضـون ذلك
كشفت رئاسة مجلس النواب عن آلية
الـتـصـويت عـلـى احلكـومـة الـكـاظـمي
فـي ظل أزمـة جــائــحـة كــورونــا.وقـال
ـان بشير الـنائب الثـاني لرئيـس البر
حـداد في تصـريح امس إن (الـكاظمي
نـهـاج احلـكـومي ونـتـوقع أن أرسـل ا
يـرسل أسـمـاء الـكابـيـنـة الـوزارية في

ـقبـلة وبـعـد وصول األسـماء األيـام ا
ســوف يــحـدد مــوعــد عــقـد اجلــلــسـة
ـنح الـثـقــة).وبـشـأن آلـيـة اخلــاصـة 
الـتـصويت أوضح احلـداد أن (جلـسة
مـــنـح الـــثـــقـــة ســـتـــكـــون في قـــاعـــة
ـــؤتــمــرات وذلك لـــكــبــر حـــجــمــهــا ا
وســتـكـون هــنـالك مـســافـة بـ نـائب
وآخـر لـلوقـايـة الصـحـية) مـؤكداً أنه
(ســـيـــتم اتـــبـــاع جـــمــيـع اإلجــراءات
الــصـحـيـة والــوقـائـيـة أثــنـاء جـلـسـة
الـــتـــصــويـت ).وأضــاف أن (رئـــاســة
ان وجهت النـواب للحضور إلى الـبر
بـغـداد اليـوم االثنـ اسـتعـداداً لعـقد
اجلـلـسـة في األيـام القـادمـة) مـشـيراً
ـمكن أن تـكـون نهـاية إلى أنـهـا (من ا
األســبــوع اجلــاري). وكــشف مــصـدر
مـــطــلع عن تـــوجــيه رئــيـس مــجــلس
الــنــواب مــحــمــد احلــلـبــوسي وزارة
الــنـقل بـتـوفـيــر رحالت طـيـران لـنـقل
الـــنــواب من مــحـــافــظــات الـــبــصــرة
واربـيل والسليمانية الى بغداد اليوم
االثـــنـــ من اجل حـــضـــور جـــلـــســة
التصويت. من جهته اعلن النائب عن
تــيــار احلــكـمــة جــاسم الــبــخـاتي ان
ـان لـم يـتـســلم رسـمـيــا أسـمـاء الــبـر
ـرشـحـ لـلحـقـائب الـوزاريـة. وقال ا
فـي تصـريح امس إن (مـا يشـاع عـبر
وســــائل اإلعالم عـن قـــبـــول أو رفض
ـرشـحـ لـلـتـشـكـيـلة بـعض أسـمـاء ا
احلـــكـــومـــيـــة هـي اراء شـــخـــصـــيــة

واجــتـهـادات عـامـة اذ ان اإلسـمـاء 
تـداولـهـا عـبـر اإلعالم فقـط ولم تصل
ـــان لــيــتم بـــشــكل رســمـي إلى الــبــر
دراسـتـهـا من قـبـلـنـا كـكـتل سـيـاسـية
وإبـداء الرأي فـيهـا).ورجح البـخاتي
ان غدا الثالثاء أن (تـعقد جلسة الـبر
او بــعــد غــد األربــعــاء ريــثــمـا تــصل
األســـمــاء إلى اجملــلـس واســتــكــمــال
ـنــهـاج احلــكـومي ووصـول دراســة ا

ـوجــودين خـارج ــان ا أعــضـاء الــبـر
ـسـتـشـار في رئـاسـة الـبــلـد). ولـفت ا
اجلــمـهــوريـة فــرهــاد عالء الـدين الى
اقتراب الكاظمي من تشكيل حكومته.
وقــال عـالء الــدين في تــغــريــدة عــلى
تــويــتـر رصــدتـهــا (الــزمـان) امس ان
الـكاظمي (يقترب من تـشكيل حكومته
بــــعــــد االتـــــفــــاق عــــلى اربع وزارات
تفق عليه اضـافية ليصبح اجملموع ا
 18وزارة من اصل 22)  مشيرا الى
ــــالــــيـــة تــــبــــقي وزارات الــــنــــفط وا
واخلـارجية قيد البحث والنقاش).من
جــهــة اخــرى شن رئـيـس حـزب احلل
جـــمــال الـــكــربـــولي انـــتــقـــادا الذعــا
لـلـمتـصـدين لـلعـمـليـة الـسيـاسـية من
ــكـون الــسـني . وكــتب في تــغـريـدة ا
عـلى تويتـر امس (لقـد اخطأنـا عندما
مــنـحـنــا الـثـقــة لألحـداث لــكي يـكـون
الـقـرار الـسـيـاسي بأيـديـهم) مـضـيـفا
ـكـون (فـال هم حـافـظـوا عـلى وحـدة ا
ومـــصــاحله وال هـم حــافــظـــوا عــلى

اســتــحــقــاق الــســنــة مـن الـوزارات).
وخـتم الـكـربـولي تـغريـدته بـهـاشـتاغ
(اتـركوا الـسياسـة للكـبار). وفي شأن
مـتصل تـوعد نـاشطون يـطلـقون على
انفسهم  اسم شباب انتفاضة تشرين
وقف والغضب إن لم تكن بـتصعيـد ا
ــواصــفــات ــقــبــلـــة بــا احلــكـــومــة ا
والـــــشــــروط الـــــتي أعـــــلن عـــــنــــهــــا
ـنـتـفـضـون. وقالـوا في بـيـان تـلـقته ا
(الـزمـان) امس (أيـام قـلـيلـة تـفـصـلـنا
عـن االخـــتــــبـــار الــــنـــهــــائي لــــقـــوى
الـتـحـاصص والـفـساد فـأمـا حـكـومة
ـواصــفـات والــشـروط الــتي أعـلن بــا
نتـفضـون او النزول لـلشارع عـنهـا ا
مع ذكـرى الشهداء اخلالدين وحينها
سـتزداد االنتـفاضة غضـباً) واضافوا
ــنــتــفض نــحن لن (ايــهــا الــشــعب ا
نـسـكت حـتـى نـسقـط عـروش الـفـساد
والــفـاسـدين وانـهم عــلى يـقـ انـكم
تــــــعـــــــمــــــلـــــــون عــــــلـى ازالــــــتـــــــهم
.وسنواصل معركة اخلالص من قـريباً
ا زمر االرهاب والفساد والطائفية 
يــتـطـلب مـنــا بـذل اجلـهـود لــتـوحـيـد
صـفـوفـنـا وكلـمـتـنـا فـالغـايـة تـتـحقق
بـالــوسـيـلـة والـوسـيـلـة هي صـوتـنـا
الــواحــد بـدون اي تــفــرقــة ويـجب ان
يـجمعـنا الهـدف).وتساءل الـبيان (من
مـنـا ال يرغب في مـحاسـبة من تـسبب
بـــتـراكـم الـبــطـالــة تـفــشي الـفــسـاد
االرهـــاب اجلــوع احلـــرمــان نــقص
اخلــدمـات فــشل الــتـعــلــيم انـتــشـار
شاكل االجتمـاعية وكثرة االمـراض ا
االيــتـام واألرامل وغـيــرهـا الـكــثـيـر?)
مـضيفا ان (فـهذا هو الهـدف ولنعمل
عــلى ان نـكـون يـداً واحـدة يــجـمـعـنـا
حـب الوطـن ولتـبـق كتـل الـتحـاصص
والــفــســاد تــمــاطل.. فــالــقــادم اســوأ
جلــمـيع الـقــوى الـفـاســدة وسـنـزداد

غضباً) بحسب البيان. 
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ســـجـــلت دوائـــر وزارة الـــصـــحــة
والـبـيـئـة فـي بـغـداد واحملـافـظـات
عـــددا مـن االصـــابــــات اجلــــديـــدة
بفايروس كورونا  وسط توقعات
باعادة النظـر في اجراءات احلظر
في الـــعــــراق   فـــيـــمـــا غـــادر 87
وافــداً مـن خــارج الـــبالد احلـــجــر
الصحي في كربالء. وأشرف مدير
عــام دائـرة صــحــة بــغــداد الــكـرخ
جاسب لطيف علي احلجامي على
المــسـ بــعـد اجـراءات فــحص ا
ظهـور حاالت اصابـة بكـورونا في
مــــــنـــــطــــــقـــــة الــــــطــــــوبـــــجـي في
بــــغــــداد.واوضح احلــــجــــامي في
مـقــطع فـيــديــو تـابــعـته (الــزمـان)
امس انه (احـدى الــعــوائل اقـامت
حفلة عيد ميالد حضرها نحو 90
شــخـــصـــا وقـــد ظــهـــرت بـــيـــنــهم
اصـــابــات)  مـــشـــيـــرا الى (نـــقل
الــعـائــلــة بــاكــمــلــهــا الى احلــجـر
الــصـــحي) مــؤكـــدا (اصـــابــة 26
حالـة مشـاركـة باحلـفل).  واعـلنت
وزارة الـصـحـة في حـكـومـة اقـلـيم
كــردســتــان عن احــدث حــصــيــلـة
لالصـــابــــات.وذكـــرت الـــوزارة في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد
حـــاالت االصـــابـــة بـــكـــورونـــا في
كـردســتـان وصل الى  387 حـالـة
مـؤكدة) واضـاف ان (عـدد حاالت
الشـفـاء من الـفـايـروس بـعـد تـلقي
الـعالج والـعـنـايـة الــطـبـيـة بـلـغت
 330 حالة ولدينا  5 حاالت وفاة
وهــنـــام مــا زال  52 حــالـــة حتت
ــســتــمــرة). الــرعــايــة الــطـــبــيــة ا
وافادت دائـرة صـحة بـابل بـشـفاء
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لتزم ولـدات االهلية غيـر ا استغـرب مواطنون مالحقـة محافظة بـغداد  الصحاب ا
بـالتـسـعيـرة في مـناطق مـحـددة من العـاصـمة مـتـجاهـلـة غيـرهـا مطـالـب بـأن تـشمل
ـنــاطق وعـدم االقــتـصـار عــلى مـنـاطـق مـحـددة  مــشـيـرين الى ان ـالحـقـة جــمـيع ا ا
الحـقة كـما ـنأى عن ا ولـدات الذين يـدفعـون رشـا للـمسـؤول يـكونـون  اصـحـاب ا
ـولدات في وقت ـسـؤول الى زيـارة مـناطـقـهم حملاسـبـة اصحـاب ا دعـا عـدد منـهم ا
ولدات زيادتهم االسعار الى تقليل احلكومة حصة الوقود الشهرية. عزا اصحاب ا

واعــلــنت احملــافـظــة امس عـن تـنــفــيـذ
وحداتها االدارية حمالت بالتعاون مع
الــقــوات االمــنــيــة العــتــقــال اصــحــاب
ـــولـــدات اخملــالـــفـــ لـــتــعـــلـــيـــمــات ا

التشغيل.
وقـال اعالم احملافظة في بيان امس ان
(احلـمالت الـتي تأتـي بتـوجيـه مبـاشر
من مـحـافظ بغـداد محـمـد جابـر العـطا
ـناطق تركـز القسم نـفذت في عدد من ا
ــنــصــور األكــبــر مـــنــهــا في نــاحــيــة ا
ـنـاطق التـابـعة لـهـا) مشـيرا الى ان وا
(احلــمــلــة مــســتــمــرة بــحق اصــحــاب
ــولــدات الــذين يــرفـضــون االمــتــثـال ا
لـتعـليمـات التـشغيل خـاصة وان الـبلد
يــعـــيش حــالــة اســـتــثــنـــائــيــة في ظل
مــواجــهــة جــائــحــة كـورونــا) واوضح
البيان ان (التشغيل لشهر أيار احلالي
لــلـمــولــدات األهـلــيـة واحلــكـومــيـة من
الــسـاعـة الــثـانـيــة عـشـرة ظــهـرًا حـتى
اخلــامـسـة فـجـرًا بــسـعـر اليـزيـد عن 6
آالف ديــنـار لالمـبـيــر الـواحـد في حـ

اليـزيـد سـعـر األمـبـيـر لـلـخط الـذهـبي-
آالف 9 سـاعـة تـشغـيل يـومـيا -عن 24
ديـــنـــار). واشـــار الـــبـــيـــان الـى قـــيــام
احملــافــظـة في وقت ســابق بـ (تــوجـيه
رؤســاء الـوحــدات االداريـة -الـنــاحـيـة
ناطق والـقائمقامية- بإلزام مختاري ا
ــولـدات ومــحـاســبـة ــتـابــعــة عـمل ا

.( اخملالف
واثـــار بــيــان احملـــافــظـــة ردرد افــعــال
ـوطـنـ .وقـال مواطن مـتـبـايـنة لـدى ا
مـن سـكــنــة الــكــرادة لـ( الـزمــان) امس
ــولــدة (عــنــدمـــا ذهــبت إلى صــاحب ا
فوجئت انه طلب عشرة االف دينار عن

ـــولــدات بـ  35 لـــتـــرا من اصـــحـــاب ا
الـوقود لكل  1 كـي في وفي هذا الشهر
خــفـضت احلـصـة الى  5 لــتـرات فـقط.
ــواطن عــمــار الـكــردي من حي وقــال ا
ولدة فرض عليهم جـميلة ان صاحب ا
دفـع الف ديـنــار وتـمــنى زيـارة مــديـنـة
الـصـدر.وفي الـراشـديـة قـال مـواطـنون
انـهـم دفـعوا  15 الـفـا لالمـبـيـر وكـذلك
ــعــلــمــ في مـــديــنــة احلــريــة وحـي ا
الــتـابع لــلـدورة وفـي الـشـعـب واحـيـاء

اخــــرى لـــــكن الــــرقـم يــــرتــــفـع في حي
الــيـرمـوك الى  20الـف ديـنـار بــحـسب
. وطــالـبت ســرى الـشــمـري ــواطـنــ ا
بـزيـارة منـطـقة الـعالوي وقـالت (ابد ال
يـــوجــد انــصــاف وعـــدل من اصــحــاب

ولدات). ا
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ـواطن احمـد عبـاس (بـطريـقكم وقـال ا
واطن احلـريـة تـفـقـدونـا) وكـذلك قـال ا
عـادل الـساعـدي (بطـريقـكم احلسـينـية

شـــمـــال بـــغـــداد).  واشـــاد ابـــو بـــاقــر
الــزبـداوي بـاحلـمـلــة وكـتب (بـارك الـله

بكم ابطال) .
والـــطـــريف ان مـــواطـــنـــتـــ من بـــابل
ــاثــلـة ونــيــنــوى طــالــبــتــا بــحــمــلــة 
فـتساءلت ام ضـي بسخـرية ( اال تأتون
لـلحلة بربكم) فيما كتبت مواطنة تشير
الى نـــفــســهــا بــاسـم تــوتــا مــوحــاسن
وصل). (مـطـلـوب مثل هـذه احلـملـة بـا
وكـــــتب عـالء جــــاسـم الــــذهـــــيــــبــــاوي

االمـبـير والني سـاحب عـشـرة امبـيرات
ـئة الف وانـا مضـطـر) مشـيرا سـددت ا
الى  ان (وضـع الكهرباء الـوطنية جيد
هـذه االيام وان تسعيـرة احملافظة ستة
آالف ديـــنــار) ومــضى قـــائال (الى الــله
ــشــتـكى). وفــيــمـا اشــاد رواد مـواقع ا
الـتواصل االجتماعي بخطوة احملافظة
ومالحـقـتـها لـلـمـخالـفـ طـالب آخرون

راقبة.  بزيارة مناطقهم وشمولها با
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ــــــا رصـــــدته (الــــــزمـــــان) من ردود و
االفـــعــــال في مـــواقـع الـــتـــواصل قـــول
ـــواطن فـــؤاد الـــعــمـــار ان ( االصــول ا
صـدور تـعمـيم من وزارة الـداخلـية الى
مـديـرية الـشرطـة بـاتخـاذ اجراء مـوحد
ـــنــــاطق) مـــشــــيـــرة الى فـي جـــمـــيـع ا
تـابعة (ضـرورة عدم شـمول مـنطـقة بـا
ـواطن جاسم وتـرك اخـرى). وتسـاءل ا
الـربـيـعي (يـامـحـافظ بـغـداد هل عـندكم
ــنـصــور مـهــمـة ام هي فــقط مــنـطــقـة ا
ـنـطقـة الوحـيـدة في بغـداد?) واضاف ا
(نـحن في مـنـطقـة الشـعـلة نـدفع عـشرة
آالف لالمـبيـر وهنـاك اصحـاب مولدات
يـفرضـون سعـرا اعلى ويـهددون بـقطع
ـذكور واطن ا الـكـهربـاء عـنا) وتـقـدم ا
ــنـطـقـة بــرجـاء لـلــمـسـؤولــ بـزيـارة ا
ــواطــنـ واالســتــمــاع مــبــاشــرة من ا
وتـسـاءل كيف لـلمـواطن الـبسـيط الذي
يـعــمل بـاجـور يـومـيـة تـدبـيـر حـاله في
هـــذه االوضــاع االســتـــثــنــائـــيــة جــراء
ـواطن انــتـشــار وبـاء كــورونـا. وقــال ا
جاسم الشمري انه دفع  12الفا عن كل
ـــولــدة امـــبـــيـــر واوضح ان صـــاحب ا
حتـــجج بــأن احملــافــظـــة كــانت جتــهــز

(يــاخـذون فـقـط الـذي اليـورق..تــعـالـوا
الى مـنـطـقـة احلـسـيـنـيـة.. في كل رأس
شــهــر تــخـتــفي الــكــهــربـاء الــوطــنــيـة
ولـدة .. تسـتقر وعـندمـا نسـدد اجور ا
الـكهـرباء وتـصيـر طبـيعـية) في اشارة
الى حـصول تواطؤ ب مجهزي التيار
الـــكـــهـــربـــائي في دوائـــر الـــكـــهـــربــاء
ـولــدات وان الـذي اليـدفع واصــحـاب ا
ــــولــــدات الى اتــــاوة مـن اصــــحــــاب ا

سؤول هو من يعتقل. ا

الـلياقة واآلداب. وقالت الهيئة في بيان
اطـلعت عليه (الزمان) امس ان (احترام
الـتـقـالـيـد االجـتـمـاعـية واجـب انسـاني
واثيق الدولية أكـدت عليه القوان وا
األمــر الـذي يـحـتـم عـلى وسـائل اإلعالم
الـتـعـاطي بايـجـابـية واحـتـرام الـعادات
ــارسـهــا غــالــبــيـة والــطــقــوس الــتي 
الشعب العراقي في شهر رمضان وعدم
بث مـواد مخالفة للذوق العام وااللتزام
ـهـنـيـة في نـقل الـوقـائع بـاحلــيـاديـة وا
الـتـاريـخـية) مـشـيـرة الى انـهـا (وضمن
ــنـصــوص عـلــيــهـا في صالحــيــاتـهــا ا
الـدستور والـقانون الـنافذ تـتابع جميع
ـواد اإلعالمـيـة الـتي تـبث خالل شـهر ا
رمـضان وسجلت مخالـفات عدة لقواعد
البث اإلعالمي ,وعليه فأن الهيئة تدعو
ــواد قـبل الــوسـائـل كـافــة الى فـحص ا
بـثهـا وحذف كل ما يـسيء الى العادات
واألعـراف االجـتـماعـيـة احملتـرمـة او ما
س كـرامة اإلنسـان العراقـي والنساء
خـــصـــوصـــا وفي حـــال عـــدم االلـــتــزام
ســنـتـخــذ االجـراءات الــقـانـونــيـة بـحق

.( اخملالف

ـئـة من سعـات االنـترنت بـحدود  25بـا
ـواطن خالل هذه مـجـانيـة تـذهب إلى ا
ـدة وخفـضنـا أسعار اإلنـترنت وقـمنا ا
ستشفيات بـزيادة السعات كما زودنا ا
كـافة التي عددها يتراوح ب 50 – 45
مــركــزاً لـــلــحــجــر الــصــحي بــاخلــدمــة

اجملانية). 
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واسـتـطـرد بـالـقـول ان (الـشـارع مـتـذمر
مـن عـمل شـركــات االتـصـال من نــاحـيـة
ــواضــيع األســـعــار واخلــدمــة وهـــذه ا
مـطـروحة ألغـراض الـدراسة فـنحن في
ظــرف صــحي مــخــتـلـف لـذلـك يـجب أن
نـراجع السياسة التسعيرية واخلدمات
ـقدمـة بـحيث تـكون مـواكبـة للـمرحـلة ا
الــقـادمـة). بــدورهـا دعت هــيـئـة اإلعالم
ؤسـسات اإلعالميـة كافة واالتـصاالت ا
الـى االلـــتـــزام بالئـــحـــة قـــواعـــد الـــبث
ـعـايـيـر الـعـامـة اإلعالمـي الـتي حتـدد ا
ـسـمـوعـة من اجل ـرئـيـة وا لـلــبـرامج ا
ضــمــان مـنع الــتــحـريض عــلى الــعـنف
والـكراهية واحلفـاظ على السلم األهلي
واألمـن الوطنـي وعدم بث مـواد تخالف

خالل مــدة تـسـلـمي لـلـمـنـصب وأصـبح
لـــــديــــنــــا بــــحــــدود  200 ألـف خط في
احملـافـظـات اجلنـوبـية و 350 ألف خط
بـبغـداد على جـانبيه الـكرخ والـرصافة
إلـى جانـب تـفعـيل  150 ألـفـاً من اخلط
الـضـوئي الـيـابانـي فضالً عن  5مالي
خـط أرضي للـمـنازل) ,وكـشف الـربـيعي
عـن (قــرب اطالق فــرص اســـتــثــمــاريــة
ومـشاريع جاهـزة خالل تسلـم احلكومة
اجلـــديـــدة تـــســـهم بـــتـــطـــويـــر قـــطـــاع
ــســتــقــبل) وتــابع ان االتــصــاالت فـي ا
(مالكـات الـوزارة قامـت بتـطويـر الـبنى
الـتـحتـيـة للـخدمـة لـكن الفـرصـة لم تكن
سـانحة حيث واكبتـها التظاهرات ومن
ثم انـتـشـار وباء كـورونـا على مـسـتوى
ـقـبل هـو حتـس الـعـالم وطـمـوحـنـا ا
خــدمــة اإلنــتـرنت فـي الـعــراق بــصـورة
رتـفـعـة أسوة عـامـة وتـقلـيل األسـعـار ا
نـطقـة) مشـيرا الى ان بـدول اجلـوار وا
(الــشـبــكــة بـحــاجـة إلـى تـطــويـر ألنــهـا
تــعـتـمـد عـلى واي فـاي األبـراج الـتي ال
ــواطن كـون أســعـارهـا تــلـبي طــمـوح ا
مــرتـفـعـة جــداً لـذا مـنــحـنـا تـخــفـيـضـاً
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عــزا وزيـر االتـصــاالت نـعـيم الــربـيـعي
ضــعف خـدمـة االنـتـرنت في الـبالد إلى
ـســتـخـدمـ لــلـشـبـكـة ارتــفـاع أعـداد ا
الـعنكـبوتيـة في العراق ,مـشيرا الى ان
خــاسـر الــعــراق جـراء تــهـريب ســعـات
اخلـــــدمــــة تــــزيــــد عن  3 مالي دوالر
شــهـريــا. وقـال الــربـيــعي في تــصـريح
اطــــلـــــعت عــــلــــيـه (الــــزمــــان) امس ان
(خـسـائـر الـعراق جـراء تـهـريب سـعات
االنـتـرنت تـزيـد عن ثـالثة مـالي دوالر
شـــهـــريـــاً) واضـــاف أنه (قـــبـل ظـــهــور
ـسـتخـدمـ لشـبـكة كـورونـا كان عـدد ا
االنـتـرنـت نـحو  11 مـلـيـون مـسـتـخـدم
لــكـنه ارتـفع أثــنـاء احلـظـر جتـاوز االن
ولــفت الى ان ,مــلـيــون مـســتـخـدم) 20
ـنــا لالنـتـرنت في الــعـراق بـأنه (تــقـو
طـلـوب او الطـموح سـتـوى ا لـيس بـا
ألن الـبنى التحـتية تعرضت لـلكثير من
الـهــجـمـات والـتـفـجـيـرات وخـاصـة في
ـــنــاطق الـــغــربـــيــة كــمـــا لم تــكـــتــمل ا
االجـراءات اخلـاصة بـالـكيـبل الـضوئي
وبـعـضـهـا كانت مـتـروكـة لـكنـهـا نـفذت
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نطـقة دون ارادة شعوبـها من قبل الدول االسـتعماريـة بعد احلرب تشـكلت دول ا
ـية االولى لـتكـون موبـؤة باخلالفـات لسـهولـة السـيطـرة علـيهـا بسـياسـة فرق الـعا
تسد ومـنها تـشكل العراق عـلى اطاللة والية بغـداد باكثريـة سنية وواليـة البصرة
بـاكـثريـة شـيـعـيـة بـتاريخ  11/11/1920مـن قبـل بريـطـانـيـا بـتـنـصـيب عـبـدالـرحمن
الـكـيالني من اصـول كـورديـة وشـخـصـيـة ديـنـيـة رئـيـسـا حلكـومـة مـؤقـتـة ومن ثم
اني بتنصيب فيصل احلجازي وهو ؤقتة بنظام ملكي بر تخلـصت من احلكومة ا
شخـصـية عـربيـة سـنيـة مـلكـا لـلعـراق بـتاريخ  22/7/1921بـعد رفـضه من سـوريا
ـوصل باكثريـتها الكـوردية خارج هذه احلـكومة العطاء ملكـا عليهـا وبقيت والية ا
الكـورد احلق في احلـكم الـذاتي في شـرق انـاضـول وانـضـمـام الـكـورد في والية
ادت  62و  64من معاهدة سيفر 1920اال ـوصل الى تلك الدولة لكوردية وفق ا ا
ـعاهدة باءت بالـفشل بتحريض تـركي وبنفوذ بريـطاني في عصبة اال ان هذه ا
صـلحتها اخلاصة الـسياسية لتوازن عاهدة لوزان 1923 لـدورها القيادى فيـها 
السنـة مع الشيعة لتسليم السلطة الـيها واالقتصادية لالستيالء على منابع النفط
فيـهـا واحلـقت هـذه الـواليـة بالـدولـة الـعـراقـية في    5/6/1926وواجـهت احلـكـومة
صـعوبـات جـدية مـنـذ البـداية لـكـون تلك الـواليـات لهـا ثـقافـتـها اخلـاصـة و تتـمتع
ـنح الـكورد ـقـرر ان  بـحـكم ذاتي وكل واحـدة مـسـتـقـلـة عن االخـرى وكـان من ا
ـادة السـادسـة من القـانون حـقـوقهم الـقومـيـة والثـقافـيـة في هذه الـدولـة ونصت ا
االسـاسي العراقي لعام  1925بان الفـرق ب العراقي في احلقوق امام القانون
ادة  16عـلى تـعلـيم الـطوائف وان اختـلـفـوا في القـومـيـة والـدين واللـغـة ونـصت ا
بـلـغاتـهـا وكـذلك نص قـانون  74في   23/5/1031بـان اللـغـة الـكورديـة رسـمـية في
ـنـاطق االكـثـريـة الـكـورديــة ومـنـهـا كـركـوك في احملـاكـم والـتـعـلـيم اال ان الـفـكـر ا
الـقومـي العـربي لدى احلـكـام اصبح عـائـقا في حتـقـيق الهـويـة الوطـنيـة الـعراقـية
ـكـونـات الحـبـاط الـنـوايـا اخلـبـيـثـة لـكـافـة مـكــونـاتـهـا في دولـة بـنـيت عـلى تـعــدد ا
ـيم) واستمرت القيادة العـراقية في مساعيها مـنذ البداية لبناء للمـستعمر(بكسرا
هـويـة قـومـيـة لـلـبالد دون مـراعـات حـقـوق ومـشـاعـر االخـرين وفي اواخـر الـعـهـد
لك فيصل الثاني مـع االردن االحتاد العربي الهاشمي في 14شباط لـكى وقع ا ا
تـمـوز النه لم يـكن خلـدمـة 14والـغــاه الـزعـيم عـيـدالـكـر قـاسم بـعـد ثـورة  1958
لـكي في الـدولـت وكـذلك  كـان هـناك مـحـاولة من الـشـعبـ بل لـتـدعيم الـنـظـام ا
بــعض قــادة حـكــومـة قــاسم االنــضـمــام الى االحتــاد بـ مــصــر وسـوريــا ولـكن
اعتـرضه الـزعيم عـبدالـكـر قاسم وبـعد االطـاحة به في  8شـباط  1963واسـتالم
الـبـعث زمـام السـلـطـة رفعـوا شـعـار امـة عربـيـة واحـدة ذات رسالـة خـالـدة  تارة
اخرى مـتجاهلـ مكونات هـذه الدولة من الـقوميات االخـرى اضافة الى ذلك فان
جميـع محاوالت االحتـاد ب الـدول العـربيـة كانت غـلتـها او حـصيـلتـها الـنزاعات
والـفــراق وبـدال عــنـهـا لــو كـان أي حــكـومـة عــراقـيـة اهــتـمت بــالـداخل بــقـدر تـلك
كـونات هذه الدولـة لكان الـشعب العراقي احملاوالت وخـلقت هوية وطـنية عـراقية 
على قـلب واحد بعـيدا عن سـموم الـتعـنصر وبـعده لم ولن تـسمع اسـما لـلقـومية
غيـر الفخر بعراقيتهم والشخص الذي اراد حتقيق هذا الهدف كان اجلنرال بكر
صـدقي في االنـقـالب الـذي قـاده بـتـاريخ  29/10/1936وكـانت تـوجــهـاته عـراقـيـة
داخلـية و كان يـشعـر بضـرورة بنـاء العراق عـلى اسس قويـة وتبـنى مبـدأ العراق
تعـدد القومـيات واالديان والـلغات وافاد اوال وتكـون االولوية لـلمجـتمع العـراقي ا
الحقـا عبدالـكر قاسم بـان مبدأ انـقالبه كان وطنـيا  واتهـموه اعداءه الـقوميون
ـيوله الكـوردية واغتيل في  10/7/1937وتقـول ليورا لـوكيتـز طالبـة دكتوراه ×ان
سيـاسة العراق اوال التي اتخذتها قادة االنقالب والتي قوت موقع العراق اقليميا
وركــزت عـلى الـتـعـدديـة لــلـمـجـتـمع الـعــراقي لـوكـتب لـهـا الــدوام كـانت سـتـصـبح
االساس اجلديـد لبلـورة هوية وطـنية مـختلـفة للـعراق وباغـتياله عـاد الفكـرالقومي
العـربي للسـلطـة واليـوم تعزز بـالطـائفيـة  وكان اجلـنرال من اصـول كوردية ومن
قـرية عـسكـرالتـابعـة لقـضاء جـمـجمـال كانت تـرتبط بـكركـوك وفك ارتبـاطهـا منـها
بسيـاسة الـتعـريب ضمن تـسليخ كـركوك من االقـضيـة الكـوردية حوالـيهـا ومثـلها
يـة االولى من تـوابعـها وتـمت معـاجلة هـذه القـضية كمثـل برلـ بعـد احلرب العـا
ادة  140الدسـتوريـة اال انهـا ظلـت حبـرا على الـورق لتـشـفي السـلطـة احلالـية بـا
ـغـتـصـبـة ـاذا ال تـعـاد االراضي والـدور واالمـوال ا بـجـرائم الـنـظـام الـبــائـد واال 
بسيـاسة التعريب الى اصحابها شرعا وقانونا بعيدا عن السياسة كمواطن في
ادة وان االنظمـة العراقية في ـفرطة لتـلك ا هذه الـدولة دون ربطهم باحلـساسية ا
ـكـونات ان تـطـالب بـاحلقـوق الـقومـيـة الن التـطرف االسـتـبداد هي الـتي اجـبرت ا
القـومي هو الـذي وضع العراق عـلى مفـترق طـرق وال يعيـد العـراق الى مجده اال
ساوات الهويـة الوطنـية العراقـية بعـيدا عن النـزعة القومـية وما حتـققه العـدالة وا

الحتققه قرقعة السالح.  
{ كتاب العراق والبحث عن الهوية الوطنية - ترجمة دلشاد ميران

رور مـئـة عـام عـلى ميالد أظـهـر الشـعب الـبـريـطاني يـوم أمس اهـتـمـاما كـبـيـرا 
ية الثانية. وتضامنا مع اخلدمات الطبية النقـيب توم الذي شارك في احلرب العا
بادرة الوطنية  NHS التي حتظى بتقدير شعبي ورسمي عظيم قام النقيب توم 
جـمع تبرعات لهـا وحدد هدفه بجمع 500 بـاوند فتفـاعل معه أكثر من  1,5مـليون
ـئـة وجمع حـتى سـاعة غـلقـهـا بيـوم ميالده شـخص بحـملـة تبـرع شفـافة  100 با
ـئة ما يقرب من 33 مـليون بـاوند أي أكثر من  41 مـليون دوالر وقـامت طائرات ا
يـة الثانـية بـألعاب جـوية فـوق منزله كـما تـظهر من التي شـاركت في احلرب العـا

في الصورة ومنح رتبة عقيد فخرية. هكذا يتفاعل حب األوطان. 
ـيـت لم يـواجه الـعـالم صورا مـضـطـربة كـالـتي جتري حـتى خالل احلـربـ العـا
اآلن يشـارك فيها أو يراقـبها ويتـابعها ويـتفاعل فيهـا كل البشر  واآلن في ظالم

فايروس خبيث. 
وتهتـز الصـورة عنـد البعـض حول العـراق لكـننـا مطمـئنـون بأنه سـيبـقى راسخا

ا يلي: ويتطور حتما منطلق 
 1- إزديـاد الـوعي والــتالحم الـشــعـبي الـوطــني فـكل شــبـاب الـعــراق اصـبـحـوا

متابع لكل أحداث العالم ومنتبه الى كل ما يدور في بلدهم. 
 2- النـفط سيـعاود هذا الـعام االرتـفاع بـسعـر معـقول يـكفي الرواتـب وصحيح
انه لن يعود بـأسعار عالية وسيتعرض لضغوط الـطاقة البديلة لكنه سيبقى موردا
ئـات السن وعـلى احلكومة ا  مهمـا للصنـاعات البتـروكيميـاوية وهذه نعـمة ر
التريـث والصبر قبل إتخاذ قرارات مالية قد تؤثر على معيشة الشعب وما يترتب

كن إعادة تأمينه الحقا.  على ذلك فالنقص باالحتياط النقدي 
ـكن خزنهـا بانشـاء مزيد من الـسدود التي  3- مهـما تقـلص تدفق ميـاه األنهار 

تساعد على زراعة تفوق االستهالك. 
 4- العلم لدى الشباب يتعاظم وهذا يشكل قاعدة كبيرة للتطور الصناعي. 

 5- الهـزات والـصراعـات واألزمـات اإلقلـيـمـية سـتـجعل أصـحـاب رؤوس األموال
العراقي يستثمرون في بلدهم. 

ـتدخلـون من الدول اإلقـليـمية  6- التـدخالت اخلارجـية ستـضعف في الـعراق وا
سيتـصاعـد الصراع بـينـهم على جبـهات بـعيدة من مـوريتـانيا إلى عـدن وانظروا

إلى الصراع في ليبيا واليمن وشمال سوريا الذي سيعود إليها. 
ؤامرات أصبح كشفها متاحـا بال مفاجآت فالتفاعل الشعبي أما العـراق فكل ا

بأروع صوره وال أحد يستطيع مباغتتهم أبدا بعد اآلن.
قترحات  7- مطـلوب تفاعل إيجابي مع احلكومة اجلديدة بـالرأي والنقد البناء وا

عاجلتها. وتقليل اجلدل السياسي العقيم وكشف السلبيات 
ـسـلـحة واألجـهـزة األمـنـية تـشـكل عـامال مـهـما في  8- تـمـاسك ووحـدة القـوات ا
الــتــطــور وكل الــذيـن يــظــنــون أن وحــدة الــعــراق ســتــهــتـز

مخطئون. 
الـصــراعـات اخلــارجـيــة ســتـحــتـدم بــعــيـدا عن الــعـراق
وسـيــقـلل األمـيــركـيـون وجـودهـم الـعـسـكــري في الـعـراق

وشيكا.
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طلق في حينه الزعيم عبد الكر قاسم بقي طيلة فترة حكم اخيه بنفس نائب الضابط عبد اللطيف قاسم شقيق رئيس وزراء العراق واحلاكم ا
الرتبة لو واحد من مسؤول هالوكت جان نصبه فيق ركن وسلمه وزارة الدفاع لو على اقل تقدير قيادة قوات احلدود.

{ كروب واتساب

السياسيـون لوسائل االعالم الثبات
ــبـدأ كــذبـهم ,قــال الــبـيــرقـدار ان (ا
ـتهم بر الى ان تثبت الدستوري ا
ــــنع نــــشـــر (ادانــــته) هــــو الــــذي 
تفاصيل هذه القضايا حيث ان هذه
الـقـضـايـا في مـرحــلـة الـتـحـقـيق او
احملاكمة ولم يصدر بها احكام باتة
لـــذا فال يــــجـــوز لـــنـــا الــــتـــصـــريح
بأسمـائهم وال تفـاصيل الـقضايا اال
بـعـد صـدور الــقـرار الـبــات بـحـقـهم
ونتعهد بنشر تفاصيل تلك القضايا
لـلـرأي الـعـام والـتي تـثـبت فـسادهم
وارتـكابـهم جرائم مـخالـفة لـلقـانون

وتثبت عكس ما يروجون له).
وشــــدد عــــلى الــــقــــول ان (رســــالـــة
ال العـام مهما القضـاء الى سراق ا
كـانت صفـتهم ومـوقـعهم في الـدولة
أن (أكــاذيـبـكم) لن تـنــفـعـكم وسـوف
يبقى سيف القانون يحاسب كل من
ال العـام ولن تنفع تمـتد يده عـلى ا
تــوسـطـات من يـوفــر لـكم احلـمـايـة
ألنــهم بــالـنــتــيـجــة شــركـاء لــكم في

ال العام). سرقة ا

وبــدونـــهـــا حــتـى عــنـــدمـــا تــتـــخــذ
االجــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقه عن
ـة الـتي ارتـكــبـهـا يـسـتـخـدم اجلـر
(اكذوبة) االستهداف السياسي وان
الـقـضـاء يتـأثـر باجلـهـة الـسيـاسـية
الـتي خاصـمـها مـعتـقـدا ان القـضاء
سـوف يــضـطـر الى عـدم مـحـاسـبـته
خـشيـة من تهـمة الـتأثيـر السـياسي

على القضاء).
واكـــد الـــبـــيـــرقـــدار انه (لـــوحظ في
اآلونــة االخــيــرة أن الــبــعض صـدق
االكـذوبـة وأظـهـر نـفـسه مـدافـعاً عن
ــال الـعــام مـتــأثـرين بــهـذه سـراق ا
االكذوبة أو بقصد كسب والء هؤالء
الـــســـاســـة والـــوزراء الـــســـابـــقـــ
ألغـراض الـتـحالـفـات واخلـصـومات
الـسـيـاســيـة خـصـوصــاً في مـرحـلـة
ـقــبـلـة لـغـرض تـشـكـيـل احلـكـومـة ا
حتــقــيق مـــكــاسب ســيــاســيــة عــلى
حسـاب االساءة الى سمـعة الـقضاء

ومؤسسات الدولة).
وفـي ســؤال عن اســبــاب عــدم نــشـر
ـتـهم بـها تـفـاصـيل هـذه الـقضـايـا ا

محـاولة مـنهم للـتأثـير على الـقضاء
واعــتــقــادهم واهــمــ ان الــقــضــاء
سـوف يــضـطــر الى غــلق مــلـفــاتـهم
إلثــبــات عــكس مــا يــروجــون له من

أكاذيب).
واضــاف في حـوار بــشـأن اجـراءات
ـكـافـحـة الـفـساد ـركـزيـة   احملـاكم ا
ـهــمـة الـتي تــتـعـلق في الـقـضــايـا ا

ال العالم با
ان ( قــســمـا من هــؤالء  اعــضـاء في
ــــوجب مـــــجــــلس الــــنــــواب وهـم 
الـدستـور يـتمـتعـون بـاحلصـانة وال
يـــــجــــوز اجـــــراء الــــتـــــحــــقـــــيق او
مـحـاكـمـتـهم اال بـعـد رفـع احلـصـانة
عـــــنـــــهم وهـــــذه هـي احلـــــصـــــانــــة
الــــدســـتــــوريــــة. وقـــسـم من هـــؤالء
ـتـهـم يـحـاول ابـتكـار (حـصـانة) ا
مـن نــــوع اخــــر وهـي (حــــصــــانــــة)
اخلصـومة السـياسـية اذ يتـعمد من
ـة هـو مــطـلــوب لــلـقــضـاء في جــر
فـسـاد مـعـيـنـة  ان يـبـرز خـصـومـته
الــسـيــاســيـة مـع جـهــة ســيـاســيـة 
ـنـاسـبـة اخـرى ويـظـهـرهـا لـلـعـلن 
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قـال الـناطـق باسم مـجـلس الـقـضاء
االعالن انه (في الوقت الذي يـخطو
فــيه الــقــضــاء خــطــوات جــديــة في
مـكـافحـة الـفسـاد ومـحاسـبـة سراق
ــــــال الـــــعــــــام ومـــــنــــــهم بــــــعض ا
السياسي والوزراء وبعد أن عجز
ـطلـوب هؤالء عـن غلق الـقضـايا ا
وجبها رغم الضغوطات الكبيرة
الـــتي مـــارســـهـــا حـــلـــفـــاؤهم من
ن يــــوفـــروا الـــســــيــــاســـيــــ 
احلـمــايـة لــهم فــقـد بــدأ هـؤالء
ـنـهـجـة عـبر بـتـنـظـيم حـمـلة 
منصات الـتواصل االجتماعي
يـقـودهـا من هم مـحـسـوبـون
ــقــيــمـ عــلى االعـالم من ا
خـــارج الــــعـــراق حتــــديـــداً
ولقاء مـبالغ مالـية هي جزء
ــنــهــوب من مــال الــدولـــة ا
مــــروجـــ إلكــــذوبــــة انـــهم
مـطـلــوبـون لــلـقــضـاء بـدافع
سياسي أو بتـأثير جهات أو
شــخــصــيــات سـيــاســيــة في
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ـعهـد التـقني احلـويجـة ندوة نظم ا
علميـة عن العزل احلراري لـلبنايات
ودوره في ترشيد استهالك الطاقة.
وتـنـاولت الـنـدوة أهـمـيـة اسـتـخدام
العزل احلراري ومدى توفير الطاقة
واد العازلة الكهربائية باستعمال ا
لـــكل من الـــســـقف واجلـــدران الــذي
يؤدي إلى تقليص الفاقد في الطاقة
الـــكــهـــربــائــيـــة خــاصـــة في فــصل
الـــصـــيف حـــيث يـــصـل اســتـــهالك
الـطــاقـة إلى ذروته. وبـيــنت الـنـدوة
أن (اســــتـــخـــدام الــــعـــزل احلـــراري
يـــســـاعـــد في تــخـــفـــيض األحـــمــال
وتأجيل احلاجة إلى محطات توليد
جـديـدة ومـا يـتـبـعـهـا مـحـطـات نـقل

وتوزيع).
وشــارك مــسـؤول شــعــبـة الــتــأهـيل
ــتــابــعـة في جــامــعـة والــتــوظـيف ا

الـــفــرات األوسط الـــتــقــنـــيــة ســيف
حـسام عـبـد الـواحـد في ورشـة عمل
ــنـــظــمـــة ايــركس األمـــريــكـــيــة عن
االستـراتيجـيات االسـاسية لـلعـناية
ـشـاركـة مسـؤولي شـعب الـفـرديـة 
ـتـابعـة من الـتـأهـيل والـتـوظـيف وا

كافة اجلامعات.
وبـــحــسب بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان)
الورشـة تضـمنت مـحاضـرة قدمـتها
لـوري ميـسـون اخلـبـيرة الـفـنـية في
مـنظـمـة ايركس مـتـطرقـة إلى تـقد
أفكار حول تبـادل الدعم ب أعضاء
اجملــتــمع في ظل األزمــة الــصــحــيـة
ــيــة الــراهــنــة فـي حــ يــجـد الــعــا
الـعديـد من أفـراد اجملـتـمع أنـفـسهم
يخـوضون صـعـوبات بـسبب تـقيـيد
احلركـة وعـدم التـيقـن من صحـتهم
وصـــــحــــــة أقـــــربـــــائــــــهم واآلثـــــار
االقتـصـادية إضـافـة الى العـديد من

الــتــحــديـات األخــرى الــنــاشــئـة عن
األزمة.

وركــــــــزت الــــــــورشــــــــة عــــــــلـى أهم
االستـراتيجـيات الـقائـمة على إدارة
اإلجهاد والـتعامل مع الـظروف غير
تيقن منها وكـيفية احملافظة على ا
الــرفـاهــيـة بــالــضـد من الــتـحــديـات

احمليطة.
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ونظمت دائـرة احلمايـة االجتمـاعية
للـمـرأة التـابـعة لـهيـئـة احلمـاية في
وزارة العـمل والشؤون االجـتمـاعية
بـالـتـنسـيق مـع اجلمـعـيـة الـعـراقـية
كافحـة سرطان الثـدي يوماً خاصاً
ـرض إللـقـاء ـصـابـات بـا لـلـنـســاء ا
بـــــعض الــــنـــــصــــائح واالرشــــادات
فـترض والسـلـوكيـات الصـحـيحـة ا
صـابات وكيـفية تطبـيقهـا من قبل ا
اتـبـاع تـعـلـيـمـات الـوقـايـة من خـطر

االصابـة بفايـروس كورونـا في مقر
اضي. الدائرة يوم اخلميس ا

ــنـاسـبـة ايـضـاً تـوزيع وتـضـمـنت ا

رغم الـعـمــر والـتـنـقل من مـكـان الى اخـر
ومن بــلـد الى اخــر يـشـدنـي احلـنـ الى
ـــكـــان الـــذي ولـــدت فـــيه وعـــشت فـــيه ا

طفولتي وبعض سنوات الشباب.
ـشـخـاب وبـداية حـيـاتي من حـ اذكـر ا
عام 1934(عـمري االن 86 عـامـا) اشـعر
برعـشة في جـسدي كـيف مرت الـسنوات
الـطـويـلة دون ان انـسى  رائـحـة الـعـنـبر
ـزارع ــعـيــشـة وا وبــسـاطــة االنـسـان وا

والنخيل واحلصاد ومالعب االطفال.
وقـد سـررت جــدا عـنـدمـا طـلب مـني االخ
عبد الزهـرة تركي الفتالوي ان اكتب في

صــــــفـــــحــــــة (تــــــاريخ
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ـــشــخــاب ــشـــخــاب)  اصف مـــديــنــة ا ا
ـة وذكـريــاتي عـنـهــا وعن نـاسـهـا الــقـد
واحلــيـاة فــيـهــا. وهـا انــا افـعـل بـسـرور
حسب مـا تيـسر لي من ذكريـات بعـضها
طـواهـا الــنـسـيـان بـسـبب الـعـمـر امل ان

شخاب: تناسب اهلنا في ا
عـــشـت طـــفـــولـــتي فـي قـــريـــة ابـــو ذهب
التابعة للمشخاب وتقع على ضفتي نهر
شالل وهــــو فــــرع مـن نــــهــــر الــــفـــرات (
ـديـنـة ــشـخـاب ) وتـبــعـد الـقـريــة عن ا ا

نحو  5 كيلومترات.
ــشــخــاب ونـــســمــيــهــا كـــانت مــديــنـــة ا
(الــواليــة) نــهــايــة الــعــالم
نــعـتــقـد ونـحـن اطـفـال ان
ـعـنى فـيـهــا كل شيء. و
اخـــــــر كل مـــــــا لـم يـــــــكن

موجودا في القرى.
لة وهي بعـد سنـة عنـد ا
امــراة عــجــوز تــعــلــمــنـا
الــقــراءة والــكـتــابــة قـرر
الـــــــوالــــــــد وكـــــــنـت في
الـتـاسـعـة من الـعـمر ان
يــــرســــلـــــني الـى بــــيت
خالي في مدينة غماس
التي تـبعد عـنا مـسافة
نـقــطـعـهـا مــشـيـا عـلى
االقدام في  6 ساعات.
هــنــاك قــضــيـت ســنـة
واحـدة في مـدرسـتـها
االبــتـــدائــيـــة مــنـــهــا
اســــبــــوع واحــــد في
الــصف االول وحــ
ـــعــلم ثم اكـــتــشف ا
ـدرسـة انني مديـر ا
اقرا كل مـا يقدم لي
نــقـــلت الى الــصف
الثاني وقـبل نهاية
الــسـنــة الـدراســيـة
مــنـحــوني شــهـادة
الــــنــــجــــاح الى الــــصف

الثالث.
 عـــدت الى ابـــو ذهب كي ابـــدا مــشــوارا
ـديــنـة طــويال من الــذهـاب يــومـيــا الى ا
للدراسة في مدرسة الفيصلية االبتدائية
ـديـنـة وقـد حــمـلت هـذا االسم مـن اسم ا
التي سميت  ناحية الفيصلية نسبة الى
لـك فيـصل االول اول ملـك على الـعراق ا
بــعــد تـــاســيس الــدولـــة اجلــديــدة عــقب
انـهـيـار الـدولــة الـعـثـمـانــيـة الـتي كـانت
تــسـيــطـر عــلى الــعـراق وكــانت قـبل ذلك
حتـمـل اسم (الـسـواريـة) نــسـبـة إلى ابن
ســـوار الـــذي هـــو من آل فـــرعـــون أسس

قرية هناك في عام 1916.
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رغـم ضـعـف الـذاكــرة بــعــد اكــثـر من 70
عـــامــــا عـــلى تـــلـك االيـــام فـــانـــني اذكـــر
ـشـخـاب مـديـنـة رائـعـة (وانـا لم اشـهـد ا

غيرها سوى غماس).
اذكـر الــنـهــر وهـو الــفـرع الــرئــيـسي من
الــفـرات يــقع عـلـى اجلـهــة الـشـرقــيـة من
ـديـنة ال ـديـنة اي انـنـا اذا جـئنـا الى ا ا
بد ان نعبر النهر  وكان ذلك يتم بزوارق
مقـابل اجور ثم صـنعت عـباره (الـطبگه)
لــنـقل الــنـاس وحـاجــيـاتـهم بــ ضـفـتي
النهر الى ان انشات الدولة جسراً عائماً
 لعـبور الـناس والسـيارات واحلـيوانات
ومع ذلك فقد بقيت بعض الزوارق تعمل

. للعبور ب الضفت
اول مــا تــواجــهــنــا نــحن الــقــادمــ من
الـقــريــة بـنــايــة الـســراي اي مــقـر مــديـر
الناحيـة والشرطة وبـقية الدوائـر ومنها

بنى. مكتب البريد والتلفون في ركن ا
ــنــاسـبــة في ذلك الــوقت كــان كــبـار وبـا
درسة وظف في الناحية والشرطة وا ا
وغـيــرهـا تــعـيـنــهم احلــكـومـة مـن ابـنـاء

الــعــراق بــغض الـــنــظــر عن اتــنــمــائــهم
الـقومي اوالـديـني او الطـائـفي وفي تلك
الفترة كان معظم هؤالء من ابناء االلوية

(احملافظات حاليا) االخرى
ـواجـهة الـنـهر والى جـنـوب السـراي و
كـان هـنـاك جامـع السـيـد نـور  الـيـاسري
ـشخاب عـندما وفندق واذكـر ان اهالي ا
يعـرفون ان شـخصـا غريـبا يـريد االقـامة
في الفـندق يتـسابـقون على ان يـعرضوا

عليه الضيافه في بيوتهم بدل الفندق.
الى جوار بناية الفندق خانات (محالت)
احلبوب  وحتـته مطعم  ومـقاهي ودكان

لصناعة األحذية (النعل) .
وفي الــشـارع اخلــلـفـي مـحــال  وخـانـات
احلــــبـــوب ومـــحـل لـــصـــاحــــبه (قـــلـــوم)
لـــتـــصـــلـــيح اخلـــزفـــيـــات (الـــفـــرفــوري)
زات  بعـد محل قـلوم ندخل الى والبـر
ــــســـقـف في بــــدايـــتـه مـــحل الــــســـوق ا
الـعـيـفـاري  ومقـهى ومـحل غـني احلالق
قيم وهو من ابناء عمي الـشيخ ياس ا
دينة)  والى انذاك في الدبينية (شمال ا
اليم فرع فيه مطعم كباب  ابو شنه ثم
يـيدأ سـوق الـبـزازين واخليـاطـ  مـنهم
مــحل ابن عـمي الــثـاني اخلـيــاط شـهـيـد
الـشيخ يـاسـ  يـنتـهي الـسوق بـتـقاطع

فيه محل عبد اجمليد الفيداوي (بزاز).
واذكر من بـ احملالت في هذه االسواق
هــادي مـحــبــوبه مــحل كــبـيــر لاللــبــسـة
ويطلق علـيه اسم مغازه في ذالك الزمان
ومـحل مـجيـد عـبد احلـمـزة تاجـر قـماش
مـعروف ومـحل مجـيـد ال صيـهود تـاجر
اقمشه اضـاقة الى محل اقـمشه باسم ال
برشـاوي وبعد الـتقـاطع يبـدأ سوق آخر
فـــيـه  مـــحـل حـــداد ومــــحل ذهـب بـــاسم
عـــبــاس غـــازي  ثم تــقــاطـع عــريض  من

شخاب  خريطة ا

مالذ االم

مليـون شجرة و يـنتج أكثر من 500
ألف طن من الـتـمـور سـنـويـا تـتـوزع
على أكثر من 624 صنفا بعضها من
ــيــا. وشــدد االمـ عــلى األجــود عــا
(الوزارة مكافحة االفات التي تصيب
النخيل وابرزها الـسوسة واحلميرة
والــدوبــاس وغـــيــرهــا من االمــراض
الــتي تــؤثــر عــلى انــتــاجــيــتـهــا الى
جـانب دعم الفـالح لزيـادة مـسـاحات
زروعـة باصـناف الـنخيل االراضي ا
ـرغـوبـة في الـتـصـديـر). وانخـفض ا
نــخـيل الــعــراق إلى الــنـصف او اقل
ـتـواصـلة من ذلك نـتـيـجة احلـروب ا
وضعف االهـتمـام احلكـومي وتوالي

سنوات اجلفاف والتوسع العمراني
زروعة ¨حيث ـناطق ا على حساب ا
تــــســــبــــبت حــــرب اخلـــــلــــيج مــــثال
بـــأنـــخــفـــاض صـــادرت الـــعــراق من
الـتــمـور إلى 20 ألف طن فـقـط سـنـة
1991 بعدمـا كانت تقـدر بنحو 248
ألف طن سنة 1989. واكد االم ان
(هــنـــاك طـــلب كـــبـــيـــر عـــلى صـــنف
الـــزهــدي وهـــو االكــثــر فـي الــســوق
اخلـارجيـة المـكـانـية اسـتـخـدامة في
الــصــنــاعــات الــغـذائــيــة وحتــضــيـر
الــدبس ولـرخص ثــمــنه قـيــاسـا الى
انــواع الــتــمــور االخـرى)¨ وتـابع ان
(زيـــــــادة  مـــــــســــــــاحـــــــات االراضي
اخملـصـصـة لـلـنـخيـل في احملـافـظات
الــوســطى واجلــنـوبــيــة يــؤدي عـلى
ــدى الـقــريب الى فــتح بـاب جــديـد ا
ـــوازنــة الــعــامــة ويــقــلل اليــرادات ا
اعـــتـــمــادهـــا عـــلـى الــنـــفـط كـــمــورد

اساسي).  
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ـا تـمـثله وتـعاني أشـجـار الـنـخيل 
من من قيـمة كبـرى في حيـاة العربي
فـسـوسـة خـطـر احلـشــرات الـضـارة 
الـنـخيل وعـنـكـبـوت الغـبـار وغـيـرها
من االفــات الــضـارة تــنــهك الــنـخــلـة
دة وتفرغ جوف جذعها خالل هذه ا
شكالت تشنّ وأمـام هذه ا من السنة
عـدد من الـدول بـينـهـا الـعـراق حـربا
على هذه االفـات واحلشرات حلـماية
ثــروتــهــا من الــنــخــيل بــاســتــعــمـال
مــبــيــدات غــيـر ضــارة. فــيــمــا اكـدت
ـزروعـات في الـوزارة دائـرة وقـايـة ا
اســتـمــرار حـمـالت مـكــافـحــة االفـات
الـضـارة بـالـنـخـيل عـلى مـدار الـعام.
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دعا خبـير اقـتصادي ¨وزارة الزراعة
الى االهـــتــمـــام بـــأنــتـــاج الـــنـــخــيل
ـوازنة الهمـيـتهـا في تعـزيـز موارد ا
السنوية التي تـعتمد بشكل اساسي
على ايرادات النفط ¨مكشيرا الى ان
تلك اكثر من عشرة مالي العراق 

نخلة وتتضمن اكثر من 450 صنفا.
وقــال مالذ االمــ لـ (الــزمــان) امس
ان (الــعــنـــايــة بــالـــنــخــيـل يــعــد من
ـتـلك الـعـراق اولـويـات الـزراعـة اذ 
اكثـر من 10 مالي نـخـلة  تـتـضمن
اكثر من 450 صنفـا ويصدر سـنويا
ـا نـحو 700 الف طن من الـتـمـور 

يتطلب زيادة الـعناية بالـنخيل بعده
مـوردا اقتـصـاديـا لـلبالد)¨ولفت الى
ان (مــكــافــحــة افــات الــنـحــيل يــدعم
انتاج التـمور ويحسن من نـوعياتها
فـالـنخـلة ويزيـد من كـميـات االنـتاج 
الـتي حتــظى بـالـرعـايــة من الـسـمـاد
كـافـحة واالرواء تـكون حـمـولتـها وا
اكثر من اخـتهـا التي ال يتم االعـتناء
بها). وكان العراق ينتج ثالثة أرباع
ي من الــتــمــر. لــكــنه اإلنــتــاج الـــعــا
اصــبح االن ال يــتــجــاوز نــحـو 5 في
فـي ظل تــــوجه الــــدولــــة إلى ــــئــــة ا
تلك في االعتماد على النفط ¨حيث 
ـاضي نـحو 30 ثـمانـيـنيـات الـقرن ا

وقال معاون مدير عام الدائرة سمير
عبد الـرزاق ان (هناك جـهدا ميـدانيا
تقـوم به الدائرة بـالتـعاون مع دوائر
ـتـابـعة انـتـاجـية زراعـة احملـافظـات 
الـنــخـيل ومـكـافــحـة االفـات الـضـارة
ـوت النخـلة من خالل التي تـسبب 
استخدام مبيدات غير ضارة وبشكل
واضـاف ان (الوزارة قـامت مـجـاني)
ـكــافـحـة بــحـمالت وقـائــيـة سـابــقـة 
عــنـكـبــوت الـغــبـار ودواس الــنـخـيل
واحلــــفــــارات وكــــذلك الــــســــواســــة
احلــمــراء الــتي نــؤكــد خــلــو جـمــيع
احملافظات من هـذه احلشرة الضارة
مـا عـدا مديـنـة صـفـوان في الـبـصرة
ــوضـوع ــعـاجلــة ا ومــســتـمــرون 
مـؤكـدا ان حــتـلى الــقـضــاء عـلــيـهــا)
(الــدائــرة تـتــابع وعــلى مــدار الــعـام
تــشــخــيص االمــراض الـتـي تـصــيب

النخـلة من خالل فرق مـيدانيـة تقوم
بـــتــشــخــيص االفــات ومــعــاجلــتــهــا
ــومـة انـتــاج الـتــمـور في الـبالد لـد
بعـده سلـة غذائـية مـهمـة ويدخل في
العـديـد من الصـنـاعات فـضال عن ما
يـــحــــقـــقه من واردات لـــلـــبالد بـــعـــد

تصديره الى اخلارج). 
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وتـــعــد ســوســـة الــنــخـــيل احلــمــراء
واحـدة من أخــطـر اآلفـات احلــشـريـة
يبـلغ طـول تلك التي تـهـاجم النـخـيل
احلشرة حوالي 4 سنتمتر وعرضها
ولـونـهـا بـني نـحــو واحـد سـنـتـمـتــر
مــــائل لـالحــــمـــرار مـع وجـــود نــــقط
ســــــــــوداء عــــــــــلـى احلــــــــــلــــــــــقــــــــــة
وتـعيش احلـشـرة الكـامـلة الـصدريـة
كن و من شـهـرين إلى ثالثـة أشـهـر
مـشــاهـدتـهــا عـلى مـدار الــعـام ولـكن
ذروة مـشـاهـدتــهـا تـكـون في شـهـري
نـيــسـان وايــار. وتـشــكل زراعـة هـذه
األشـجــار عـامال مــهـمّـا فـي تـأسـيس
نـاطق احلـضـارات وامـتـدادها فـي ا
احلـارة واجلافـة في الـعـالم الـعربي.
وتـمــثّل هـذه الـشـجــرة الـتي تـضـرب
جذورها عمـيقا في التـربة ما يسمح
ـنــاطق الـقـاحـلـة لـهـا بــالـعـيش في ا
مصدرا لـلغـذاء والكسب االقـتصادي
وحــتـى يــومــنــا هــذا تُــزين أطــبــاق
ــــنــــازل الــــتــــمـــــر الــــطــــاوالت فـي ا
والـشركـات في جـمـيع أنـحـاء الـعالم
العـربي. وتـقـدم مع كوب من الـقـهوة
كــرمــز حلــسن الــضــيـافــة الــعــربــيـة
والسيـما في شهـر رمضـان الذي بدأ
لـكن زراعــة نــخـلــة الـتــمـر قــبل أيــام
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هدايـا عيـنية ومـبالغ نـقديـة للـنساء
ــرض سـرطــان الـثـدي ـصــابـات  ا
فــــــضال عـن تـــــوزيع بـــــروشـــــورات

حتــــتــــوي عــــلى ارشــــادات تــــخص
تــعــزيـــز مــنــاعــتـــهن لــلـــوقــايــة من

اصابتهن بفايروس كورونا.

جــمــلــة مــافــيه مـــحل مــكــوى البن عــمي
. الثالث عزيز الشيخ ياس

ــواجــهــة لــلــنــهــر تــوجـد وفي اجلــهــة ا
مــحالت كـبـيـرة لـلـمـواد الـغـذائـيـة مـنـهـا
مـحل صـادق احلـداد وعـبـد عـلي احلـداد

ومحل اخر هو محل سعيد ال عمران 
ثم ييدأ سوق كنا نـسميه (سوق العرب)
فـيه مـحـال لـبـيع اخلـضـراوات وجنارين
وصــائغ هــو خـالــنـا جــبـار كــاظم جـدوع
وقـبلـه محل عـطـارات صاحـبه ابن عـمـنا

الرابع طه الشيخ ياس .
  بــعـد ســوق الـعــرب تـبـدأ مــحالت عـلى
ــشــخــاب الــكــورنــيش لــفــرع من نــهــر ا
يــســمـى  نــهــر الــســواريـه وفــيه مــحــال
جنـارين ومقـاهي  وعـلى نـهر الـسـوارية
جــســـر لــلــســـيــارات والـــــــــنــاس يــربط
ــشــخــاب بــطـــريق يــؤدي الى نــاحــيــة ا

القادسية .
dzUAŽ ŒuOý

امـا الذي يـتـجه غربـا مع نـهر الـسـوارية
فان الـطـريق يؤدي الى الـسادة آل يـاسر
والــشــيخ عــبـــد الــعــبــاس آل مــزهــر من
شيـوخ عشـيرة ال فـتلـة وكان عـضوا في

مجلس النواب آنذاك
ـشخـاب توجـد ماكـنة واذكر فـي مديـنة ا
طــحـ ومـعـمـل ثـلج وهـنـاك مــحل لـبـيع
الـصـحـف والـقـرطـاسـيـة وحـمـام شـعـبي
لـلـرجــال وآخـر لــلـنـســاء ومـحل صــغـيـر
لـتـزويـد الـسيـارات بـالـوقـود قـبل انـشاء
محـطة حديـثة (بـانزينـخانه) بـالقرب من
ــشـخـاب كـراج الـســيـارات لــلـنــقل بـ ا
والنجف وابو صـخير والشـامية وبغداد
ـدينة قرب اضافة الى كـراج في جنوب ا
ــشــخــاب اجلــســر لــنــقل الــركــاب بــ ا

وناحية القادسية.
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روى السـلف لـلـخـلف وتنـاقـلـناه جـيالً بـعـد آخـر ما كـان يـجـود به ال بيت
رسـول الــله صـلــوات الـلـه عـلــيـهم اجــمـعــ عـلى الــفـقــيـر   فــفي إحـدى
رويـات كـان اإلمام زيـن العـابـدين الـسجـاد " عـليه الـسالم " يـخـرج ليال ا
ـا جادت به الـسمـاء  وكان أبن يتـفقـد الفـقراء وهـو ملـثم الـوجه فيـوجد 
ن يـجـود عـلـيه دون أن يـصـرح له  خـشـيـة اسـتـشـعـاره الـذلـة او أخـيه 
ثل والقـدوة والتواضع اخلجل من عمه الـذي كان يـراه فيه كمـا اجلميـع ا
والزهد والدين كـله  نعم هو علي الـسجاد هـو سبط النبي هـو سليل علي
هـو من حـفـظ اتـصـال اإلمــــامـة هـو مــن قــارع الـظـلم كــله من أجل حـفظ

الدين . 
رحل الزاهـد الذي كـان يقـضي لـيله يـطوف عـلى الـفقـراء متـفقـدا فتـساءل

من كان يتفقدهم حتت جنح الظلمة أين الرحوم ? 
أين مـعـ الفـقـراء? أين من كـان يـقـضي لـيـله مـتـنـقال بـ من شح عـلـيهم

الرزق? 
ـنقـطع أبن أخيه  الـذي كثـيرا وكان من بـ من راح يسـأل عن الرحـوم ا
اذا ال يجـود عليه عمه وهو الـبار التقي الورع ما تساءل في قرارة نـفسه 

 صديق السائل واحملتاج  أين صلة الرحم والقربي ? 
عروف ?  أين االقربون األولى با

فكـان في انقـطاع الـسجـاد عنـه جواب لـكل ما كـان يجـول بخـاطره  فـقد
ــتـفـقــد لـيال كــان عـمه الــسـجــاد  نـعم هــو الـســجـاد الـذي لم عـرف أن ا
يوصف بكل مـا احلق به اال لديـنه وزهده وتقـواه وجوده  وكثـيرا ما وجه
رويات وأخرى غـيرها متـهما لنا الـناقد اننا لنا النقـد ونحن نتنـاقل هذه ا
ـستقبل روي ونتـقوقع حول األثـر وال نتطلع الى ا اضي ونـكرر ا نعيش ا
 ليـعود ويـضرب لـنا مـثال في الـتراحم االجـتمـاعي في أوربا حـيث الدور
ـتـقاعـدين ومن فنى جل حـيـاته يجـود ويربي ويـبني التي تـأوي العـجزة وا
ـتطـور ليـمد ـثل بنـظام الـرعـاية الـصحـية اجملـاني ا النـشئ  ثم يضـرب ا
ــريض ولـو سـاعـات  وقـائــمـة الـكـرامـات الــوافـدة تـطـول  الـدين بـعـمـر ا
عـنـدهـم والـصـدق فــيـهم والـشــفـافـيــة عـنـوانــهم والـرحــمـة شـيــمـتـهم  هم
ــسـتــقـبـل  فـيــهم جتــسـدت أخالق اإلسالم وان لـم يـكــونـوا احلـاضــر وا
مـسـلـمـ  تـمـثـلت في حـاكـمـهم الـعـدالـة والـرأفـة بـالـرعـايـة وفي شـعـبـهم
التالحم والنـقاء والصـدقية كـلها . وراحت هـذه األسطورة الـكاذبة تـتناقل
ارقة التي ب النشئ حتى تـطلع اجلميع صوب الـدولة العادلة ومـغادرة ا
ظـلـمت وأفـسـدت وفـرقت واجـاعت وعـرت  وبـعـد الـتـمـكن من الـدنـيـا راح
س بـالــدين وعـدالـة اإلسـالم وتـدين الـســلف الـصـالح وحــقـيـقـة الـراوي 
قراطية جتسد باإلسالم نقول  فقد تعلمنا ونقـلنا أن معنى الد روي ا ا
 وال حديث عن دولة العدل قبله  وال تـراحم اال فيه  هو الصدق والعدل
ساواة واحلرية والـرأفة بالرعيـة  هو النظام االقـتصادي الذي ال نظام وا
قبله وال بـعده  هو الـنظام االجـتماعي الـذي لم يبلـغه العالم األكـثر تطورا
ـا األكثـر حتـديـا لـلـنـظام وقوة وان حـرص  وقـد أثـبت االخـتـبـار األول ر
ــروي الـراسخ ـســلــمـ  وحــقـيــقـة ا األوروبي صـدقــيــة الـتــراحم عـنــد ا
بالـذاكـرة  واخالق اإلسالم الـذي أوصى بـالـوالـدين احـسانـاوبـر الـفـقـير
وتفـقد احملـتاج ورعـاية الـعاجـز  ففي لـلوقت الـذي عجـزت فيه الـدولة عن
النهوض بواجباتها اجتاه الفقـير واحملتاج ومن تقطعت بهم السبل بسبب
اله ومـدخراته ومـا حواه ن تـمكن اجلـود  جائـحة كـورونا راح الـغالب 
للزمن  والالفت أن من جاد اختار جنح الـليل ليتفقد الـفقير ومن تقطعت
ـن جـاد عـلــيه  نـعم هي أخالق اإلسالم ال ـسـاس  به الـسـبـل لـتـجــنب ا
أخالق من يسـتـظهـر حـسنـات من لـيست فـيه  فـفي العـراق فـتحت بـيوت
ومـدت مـوائـد وجـاد الــكـر  فـسالحـنــا كـمـا الـسـلف الــصـالح الـتـراحم
والتـآزر ومسـاعـدة احملتـاج  ال سالح من راح يـتزود بـالـسالح كي يوجه
ذخيـرته لصـدر من قد تـلجـئه احلاجـة لطـرق األبواب  فـقد أحيـت كورونا
ـشفى سـلمـ األوائل وأعادتـنا ألخالق اإلسالم  فـأضحى ا فيـنا روح ا
نـاطق األكثر فقرا مـقصدا وقبلة لـكل اخليرين بعد يتم ودور اإليواء وا وا
ان طواهـا النـسيـان فأحـيت كورنـا الروح فـيها وراح أهـل اخليـر يترددون
عـلـيـهـا  بـخالف من راح الـبـعض يـعـتـقـد أنه الـرحـوم  فـقـد حتـولت دور
ن استذكارها لـلتدليل على إنـسانية الغرب  اإليواء التي أطربت كثيـرا 
وت غيب من قطـنها وكأن مجزرة بشرية ارتكبت راحت مقابر جماعية  ا
فيهـا  وهي بالـفعل مـجزرة حلت بـها بـعد ن راحت األنظـار تعـتقد أن من
فيها أخذ قسطه من الرعاية وحان األوان ليرحل ويحل ظيفاً جديد فيها 
ـيـز بــ كـبـيـر لـيس في مــشـافـيـنــا ومن بـ الـقـائــمـ عـلى امــرهـا من 
وصغـيـر وهـو يطـبب ويـرعى ويـقدم اخلـدمـة  فـالروح من عـنـد الـله وليس
لشـاب عـلى كبـيـر اولويـة او تـفضـيل  بل كـان الكـبـير في مـشـافيـنا أولى
ناعة األضعف والتأثير األكبر للمرض  وتسابق التاجر بالرعاية بلحاظ ا
والعالم والفـني وأهل اخلير من اجل الـتبرع ال لـلمحـتاج ومن انقطع رزقه
وذلك الذي تقطعت به السبل حسب  ولكن حـتى للمشافي احلكومية هذا
سـتـلـزمات الـوقـايـة  أما ـطهـر وذلك يـسـارع بالـكـمـام وثـالث  يتـبـرع بـا
ـرضى من الـكـوادر الـطـعـام فـراح يـتـوالى مـوائـداً لـلـقـائـمـ عـلى شـأن ا
وظف والـكاسب ـثـقف وا رضى  وسـارع رجل الدين وا الطـبيـة وحتـى ا
رور ومن يجول الشوارع من اجل اجلـود بالقفاز والـكمام لرجل األمن وا
أنيط به مهمة تنفيذ مقدمات ومستـلزمات حظر التجوال وأحيا العراقيون
رمـضـان قـبل قـدومه  فـيـد أهل اخلــيـر من الـعـراقـيـ كـانت تـمـتـد دعـمـا
ـا للمـحتاج من اجل زاد رمـضان ومسـتلزمـات صيامه  ومساعـدة وتقد
فـلـيس اكـبـر من افـطـار صـائم مـحـتـاج انـقطـع في الـشـهـر الفـضـيل آلداء
مراسمـه  واذا بكرونـا حتول شـهري رجب وشـعبـان الى رمضـان التآزر
والـتـراحم والــتـواصل  عـجــيب امـرك الـعــراق شـعب كـر مــعـطـاء شـهم
شجاع  فليـس أكثر شجاعـة من تقد النـفس وقدبادرت الكـوادر الطبية
ريض هـا دون تهـيأة مـقدمات الـوقايـة  فخـالط الكـادر الطـبي ا الى تقـد
ال ال بعـد الروح فراح ا ستلـزماته الطـبية الـتقليـدية  وليس اعـز من ا
يتوالى تـترا على من تـقطعت به الـسبل  والالفت أن من جاد لـيس الغني
حسب وكان من لم يدخـر اال اليسـير فأدخره لـيوم احلاجة ولم يـجد اكبر

ه حملتاج قطعت عليه كورونا رزق يومه .  حاجة من تقد
ـال احلـكومي  عجـيب امـرك شـعب الـعراق حـكـومـة مسـتـقـيـلة  وشح بـا
ـستـلزمـات الوقـائيـة الطـبيـة  وضعف وتخـفيض حـصة نـفط  وقصـور با
ـقـدمــات مـواجـهــة األمـراض واألوبـئــة  وأنت تـعــيش وتـواصل وتـدرس
وتواصل  بل تسابق من تقدم عليك باخالص حـكومته وتقصير حكومتك
 عجيب امرك شعب العراق تآمر عليك اجلميع وأنت حي تواصل  وكاد

لك الـصـديق قــبل الـعـدو وأنـت نـاهض تـسـابـق  قـمـعـته
واطنـــــة تتنامى فيك تعــــــاقبة وروح ا احلكومات ا
يــوم بــعـــد آخــر  عــظــيـم شــعــــب الــعـــراق بــديــنك
ووطـنــيـــــتـك وشـجــاعـتـك وغـيــرتك وكــرمك  شـعب
تـمـرض لكـنـك ال تـموت فـحـق أن ترفـــــع لك الـقـبـعة

احتراما .

{ الشعب الذي يرضع النفط لن يُفطم.
ا تتكامل أو تتسافل الشعوب باألنظمة. { التفاضل ب األنظمة إ

ؤامـرة أو احلظ لكن أن تكـون (قائداً) مكن أن (حتـكم) شعبـاً با { من ا
لشعب فتلك مسألة أخرى.

{ ثورات الشعوب حلظات تصفير وشروع إلى األحسن أو األسوأ.
{ الـشـعب الـذي ال يـكـتـشف الـدولـة تسـحـقـه الفـوضـى وعالقـات الـغاب

واالستالب.
ـقراطي ـستـبـد يـحـكم الـشـعب كـقـطـيع والـد { ا

يريد الشعب القطيع!!
{ شــعـوب الــذاكــرة أســيــرة وشــعــوب الــبــطـون
داجِنَة وشعـوب األبوّات مُنـقادَة وشعـوب العقول

واإلرادة حيَّة.
لوك. لوك مَن يرث مُلك شعبٍ  { بئس ا

Âu¹∫ جانب من

يوم مكافحة
سرطان الثدي

درسة االبتدائية صورة من ا

اطفال يتسلقون نخلة
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{ طـــهــــران (أ ف ب) - أعـــلن الــــرئـــيس
اإليـــــرانـي حـــــسـن روحـــــانـي األحـــــد أن
ـــغـــلـــقـــة مـــنــذ مـــنـــتـــصف ـــســـاجـــد ا ا
آذار/مــارس الحـتــواء وبــاء كــوفــيـد-19
ستفتح اعـتباراً من الـيوم االثن في 30
ـنـاطق.وقـال في كـلـمـة خالل ـئـة من ا بـا
اجـتـمـاع لــلـجـنـة مـكـافــحـة الـوبـاء بـثـهـا
الـتـلـفـزيـون الــرسـمي "قـررنـا الـيـوم فـتح
ـســاجـد في 132 مـنــطــقـة مــنــخـفــضـة ا
اخلطـورة (عـلى صـعـيـد انتـشـار فـيروس
ــســتـجــد) اعــتـبــاراً من الــغـد كــورونـا ا
واستئـناف صلـوات اجلمعـة مع احترام
قاطعة نطقـة أو ا عاييـر الصحيـة".وا ا
(شــهــرســتـان بــالــفــرســيــة) تــتـفــرع من
احملافظة وفق التقسيم اإلداري في إيران
حـــيث ثـــمــة 434 مــقـــاطـــعـــة ضــمن 31

محافظة.
wŽUL²ł« bŽU³ð

وقـــال روحـــاني إنّ "احـــتــرام الـــتـــبـــاعــد
ـشاركـة في الصالة االجتـماعي أهم من ا
اجلــمـاعــيــة".ولم يــوضح أي مـقــاطــعـات
ستكون مشـمولة بالـقرار اجلديد وال عدد
ــســاجـد الــتي ســتــكــون مــخــوّلـة فــتح ا
ـتـوقع أال . ومن ا ابـوابـهـا الـيوم االثـنـ
يـطـبق الـقـرار عــلى الـعـاصـمـة إيـران وال
على مشـهد وقم إذ تعـتبر األكـثر تضرراً
بـتــفــشي الـوبــاء.وسـجّــلت اجلــمـهــوريـة
اإلسالمية 6156 وفاة حـسب اإلعالنات
الـــرســمـــيـــة من أصل  96440 إصـــابــة
بكـوفيد- 19منذ  16شبـاط/فبـراير ح
أعلـنت الـسلـطات أولى الـوفـيات.ويـشكك
خبـراء ومسـؤولون في الـداخل واخلارج
بـاألرقام الـرسـمـيـة ويعـتـبـرون أنّـها اقل
من تــلك الـفــعـلــيـة.وســمـحت الــسـلــطـات
بـإعادة فـتح االقـتـصـاد تـدريـجـا مـنذ 11
نيسان ورفعت بعض الـقيود على التنقل
ــدارس داخل الــبـالد.وظــلت بـــرغم ذلك ا
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ــواجــهــة الـتــراجع االقــتــصـادي ـة"  مــؤ
سـتـجد بسـبب تـفـشي فيـروس كـورونـا ا
وانهيـار أسعار الـنفط.وبحـسب اجلدعان
فـإن بالده قــد تـقــتـرض نــحـو 60 مـلــيـار
دوالر لـــــســـــد الـــــعـــــجـــــز الـــــضـــــخـم في
ــــيـــــزانــــيــــة.وقــــالـت شــــركــــة "جــــدوى ا
لالسـتـثــمـار" الـسـعـوديــة اخلـمـيس إنـهـا
ـمـلـكـة بـتـسـجـيل عـجز تـتـوقع أن تـقوم ا
ـيـزانــيـة لـعـام 2020 تـبـلغ قـيـاسي فـي ا
قــيـمــته 112 مـلــيــار دوالر.وفي نــيــسـان
اضي تـوقّع صـنـدوق النـقـد الدولي أن ا
ـمـلكـة صـاحـبـة أكـبر يـنكـمش اقـتـصـاد ا
ئة. نطـقة بنسبة 2,3 في ا اقتصاد في ا

بـيــنـمـا قـالـت "كـابـيــتـال ايـكـونــومـيـكس"
لالبحاث إن االنـكمـاش سيكـون بنـسبة 5
ــئـة عــلى األقـل.وفي أســواق اخلـلــيج بــا
ـالي بنـسبة األخرى تـراجع سوق دبي ا
ـئة بـيـنمـا تـراجع سوق أبـو ظبي  3,2با
%1,6. وتراجع مؤشـر بورصـة قطر 0,6
ـئـة أمـا في الـكـويت فـتـراجع مـؤشـر بـا
ـئـة وتـراجع مـؤشر الـسوق األول 1,0 با
ـئـة.وتـعـتـمد دول الـسـوق الـعام 0,8  بـا
مجلس التعاون اخلليجي الذي يضم كالً
من الـبـحــرين والـكـويت وسـلــطـنـة عـمـان
وقطر والسـعودية واإلمـارات على النفط

كمصدر رئيسي لاليرادات العامة.

العب واجلامـعـات وصاالت الـسيـنـما وا
وغـيــرهـا من أمـاكـن الـتـجــمّع مـقــفـلـة في

أنحاء البالد كافة.
ـئة وتراجـعت األسهم الـسعـودية 6,8 با
عنـد بـدء الـتداول األحـد بـعـد تصـريـحات
ــالـيـة الــسـعـودي قـال فــيـهـا إنه لـوزيـر ا
ـواجهة سيـتم اتخـاذ "اجراءات صـارمة" 
األزمــة الــنــاجـــمــة عن فــيــروس كــورونــا
ـالـيـة الـسـعـودي ـسـتـجـد.وكـان وزيـر ا ا
مــحــمـــد اجلــدعــان قــال في مـــقــابــلــة مع
تــلــفــزيــون "الــعــربـيــة" فـي وقت مــتــأخـر
ــالــيــة الــعــامـة الــســبت إن "اســتــدامــة ا
تتطـلب اتخاذ إجـراءات صارمة قـد تكون
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بــالــتــزام كــامل بــتــدابـيــر الــتــبــاعـد
االجـتـمـاعـي ورفـعت أعالمـا سـوداء
ــوقــراطــيــة في تــنــذر بـ"مــوت" الــد
إســرائـيـل. وقـدمـت ثـمــاني شــكـاوى
إلى القضاء اإلسرائيلي إحداها من
حـزب "يش عتـيـد" (يـوجد مـسـتـقبل)
الذي كـان مـشـاركـا في حتالف "أزرق
أبــيض" الـوســطي بـزعــامـة غــانـتس
قبل أن يـعـقد تـفاهـمـا مع نتـانيـاهو
معـتبـرا أن بعض بـنود االتـفاق على
حــكـومـة الــوحـدة تـنــتـهك الــقـوانـ
األسـاسـيـة اإلسـرائـيـلـيـة الـتي تـقوم

مقام الدستور.
W uJŠ qOJAð

وتــعــقــد جــلــســات احملــكــمــة الــيـوم
اإلثـنـ قـبل أيـام قـلـيـلـة من انـتـهاء
ـــهـــلـــة احملـــددة حـــتـى اخلـــمـــيس ا
ــــوجب لـــــتــــشــــكـــــيل حـــــكــــومـــــة 
االتـــفـــاق.ويـــنص االتـــفــاق عـــلى أن
يـتـولى نـتـانـيـاهـو رئـاسـة احلـكـومة
خـالل األشـــــــــهــــــــر الـ18 األولـى من
الــواليــة يـعــقــبه بــعــد ذلك غــانـتس
ــتــبــقــيــة. وســيــتم لألشــهــر الـ18 ا
ناصب الـوزارية بالتساوي تقاسم ا

. ب الطرف
كـمـا يــنص االتـفـاق عـلـى تـنـفـيـذ أي
إجراءات تـتـعلق بـاخلطـة األمـيركـية
الـــتي تـــعــــطي إســـرائــــيل الـــضـــوء
األخــضـر لــضم مـنــطـقــة غـور األردن
ــســتــوطــنــات االســتــراتــيــجــيـــة وا
اإلســرائـيـلــيـة في الـضــفـة الـغــربـيـة
احملـــتـــلـــة "بــــاالتـــفـــاق الــــكـــامل مع

تحدة".  الواليات ا
وهو يخـول نتانـياهو مـناقشـة خطة

ان الضم في مـجـلس الـوزراء والبـر
اعتبارا من األول مــــن تموز.

غـيـر أن احملـكـمـة الـعـلـيـا قـد تـعـرقل
ــسـألـتـ هـذه اخلــطط بـتـنــاولـهـا ا
األساسـيتـ في قـلب الشـكاوى: هل

أن حكومة الوحدة قانونية? 
وهل أن نـتـانـيـاهـو قـادر عـلى قـيادة
ـقبـلة بـالرغم من تـوجيه احلكـومة ا
الـتــهـمـة إلــيه رسـمــيـا?ووجـهت إلى
نتانـياهو ( 70عاما) صاحب أطول
فـتـرة في رئــاسـة الـوزراء في تـاريخ
إســرائـيـل تـهـم الـفــســاد واخـتالس
أمـــوال وخـــيـــانـــة الـــثـــقـــة في ثالث

قضايا وإن كان ينفيها كلها. 
وكـان مـقـررا أن تــبـدأ مـحـاكـمـته في
مـــنــتــصف آذار/مـــارس غــيــر أنــهــا
أرجئت إلى مـنتـصف أيار/مـايو في
ــكــافــحــة ــتــخــذة  ظل الــتــدابــيــر ا
ـسـتـجـد.وإن كان فـيـروس كـورونـا ا
تـوجـيه تـهم جـنـائـيـة لرئـيس وزراء
ـنـعه مـن الـبـقـاء في في إسـرائــيل 
مـــنــصــبـه فــمـــاذا عن رئــيس وزراء
مــكــلف يـســتـعــد لــقـيــادة احلـكــومـة

اجلديدة? 
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يـرد مـقـدمـو الـشـكاوى بـشـكل قـاطع
عــــلى هــــذا الـــســـؤال مــــؤكـــدين أن
القانون اإلسرائيلي ال يسمح بذلك.
يرى حزب الليكود بزعامة نتانياهو
ـنع تكليف أن ال شيء في القانون 
سياسي مـنتـخب وجهت إليه تـهمة
ـدعي بـتــشـكــيل احلـكــومـة.  ورأى ا
العام أفيخاي مـاندلبليت الذي وجه
بنفـسه تهمـة الفسـاد إلى نتانـياهو

واليـة مـن أربع سـنــوات أو جتـمــيـد
الـــتــعــيـــيــنــات عـــلى رأس األجــهــزة
الــعـــامـــة لـــســتـــة أشـــهــر.وفـي هــذا
ـــــدعي الــــعــــام الــــســــيـــــاق لــــفت ا
مـاندلـبـلـيت إلى أن االتفـاق يـتـضمن
"صعوبات (قـانونية) كبـرى" لكنها ال

تستوجب إبطاله.
ـغـامرة لـكن كـلمـة الـفـصل في هـذه ا
السياسيـة القضائيـة ليست للمدعي
العـام بل لـلقـضاة الـ11 في احملكـمة
الـعـلــيـا الـذين سـيــصـدرون حـكـمـهم

ـسـألـة ما أنه "لـيس هـناك في هـذه ا
يـستـوجب تـدخل الـقضـاء" مـا يـعني
أن بإمكان نـتانياهو قـيادة احلكومة
قـبلـة بالرغـم من التهـم التي حتوم ا
حوله.أمـا بالـنـسبـة للـسؤال الـثاني
فيرى مـنتقـدو االتفاق بـ نتانـياهو
وغــانــتس أن بــعض الــبــنـود فــيه ال
حتــــتــــرم الــــقــــوانــــ األســــاســــيـــة
اإلسـرائـيلـيـة مـثل الـبـنـد الذي نص
عــلى إجـراء انــتــخـابــات خالل ثالث
سنوات في ح ينص القانون على

مــــدركــــ أنه قــــد يــــبــــطـل اتــــفـــاق
نتانياهو وغـانتس ويدفع في نهاية
طاف إلى تنظيم انتخابات جديدة ا
تـــكــون الــرابــعــة فـي أكــثــر من عــام

بقليل.
وحذر وزير الطاقة يوفـال شتاينيتز
في نــهــايـة األســبــوع بـأنـه في حـال
ــكن رأت احملــكــمــة الــعــلـيــا أنه ال 
لـنتـانـياهـو تـولي رئـاسة احلـكـومة
"فـسـيشـكل ذلك زلـزاال هـجـومـا غـير

وقراطية". مسبوق على الد
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{ القدس (أ ف ب) - بـدأت احملكمة
العـليـا اإلسرائيـليـة األحد الـنظر في
مــســألــتــ ســيــاســـيــتــ بــالــغــتي
احلــســـاســيــة أولــهــمــا حــول مــدى
قـانـونيـة تـشـكـيل حـكـومـة وحدة في
إســرائـيل بـ بــنـيـامــ نـتـانــيـاهـو
ـكن لـرئـيس وبـيـني غـانـتس وهل 
ــنــتـهــيــة واليــته تــشــكـيل الــوزراء ا
قـبلـة بـالرغم من تـوجيه احلكـومـة ا
تــهم إلــيه بــالــفــســاد?.وأظــهـر الــبث
باشـر جللـسة احملكـمة الذي نـقلته ا
الـقـنـوات احملـلـيـة األحـد أحـد عـشـر
قـاضيـا يـضعـون الـكمـامـات الواقـية
الـتـزامـا بــتـدابـيـر مـكـافـحـة فـيـروس

ستجد. كورونا ا
فبـعد ثالث انـتخـابات لم تـسمح ألي
مــنــهــمــا بــتــحــقـــيق الــغــالــبــيــة مع
حلـفـائهـما وقّع نـتـانيـاهو وخـصمه
االنــتــخــابـي الــســابق غــانــتس قــبل
أسـبـوعـ اتـفـاقـا لـتـشـكـيل حـكـومـة
وحـــدة عـــلـى أمل وضع حـــد ألطـــول
أزمــة ســيــاســيــة في تــاريـخ الــدولـة
الــعــبـريــة.كـمــا أن تـشــكــيل حـكــومـة
ســيــتــيح إلســرائــيل مــعــاجلــة أزمـة
ــسـتــجـد تــفـشي فــيـروس كــورونـا ا
الــذي تــســبب حــتى اآلن بــأكــثــر من
200 وفـاة من أصل 16 ألف إصـابـة
بـحسب احلـصـيلـة الـرسمـيـة وسدد
ضـربـة لالقـتـصـاد مع ارتـفـاع نـسـبة
الــبـــطــالــة من 3,4 إلى %27  خالل
شــــهــــر واحـــد.لــــكـن االتــــفــــاق بـــ
نــتـــانـــيــاهـــو وغـــانـــتس ال يـــحــظى
بـاإلجـمـاع وخـرج معـارضـون له في
تظاهرات ليـلية في تل أبيب اتسمت
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{ بـــاريس (أ ف ب) - انـــضم بــرج
ية أخرى السبت إيفل إلى معالم عا
لـتكـر األشـخاص الـذين يـحـاربون
عــلـى جــبــهــة وبــاء كــوفــيــد-19 في
مبادرة أطـلقهـا برج "إمبـاير ستايت
بيلـدينغ" في نيويـورك.فعنـد الساعة
الــثـامـنــة مـسـاء بــالـتـوقــيت احملـلي
عـندمـا يـخـرج النـاس إلى شـرفـاتهم
ونـــوافــذهم عــادة لــشـــكــر الــطــواقم
الصـحيـة والطـبية أضـيء برج إيفل
ــا "بـــأنــوار بــيــضــاء بــراقــة" تــكــر
"لــشــجــاعـة الــعــامـلــ في الــرعــايـة
الـــصـــحـــيــة الـــتي ال تـــتـــزحــزح في
مــواجـهــة اجلــائـحــة" الــنـاجــمـة عن

ـسـتـجـد عـلى مـا فـيـروس كـورونـا ا
أعـــــلــــنت الـــــشــــركـــــة الــــتـي تــــديــــر
الـبرج.وبـعـد نـصف سـاعـة على ذلك
انـضـم بـرج مـونــبـارس الــشـاهق في
ـبـادرة الــعـاصـمــة الـفـرنــسـيــة إلى ا
مــــتــــنــــقال بــــ األنــــوار احلــــمــــراء
والـبـيضـاء "إلبـداء الـدعم بـقـوة أكـبر
مـــــثل قــــلب نـــــابض".وكــــانت بــــدأت
مبـادرة "هيروز شـاين برايت" في 24
نـــيـــســان/أبـــريل في نـــيـــويــورك مع
استـخدام لـون مخـتلف في كل مـساء
لــتـــوجــيه حتـــيــة إلـى مــجـــمــوعــات
مــخـتــلـفــة تـشـمـل الـطــواقم الـطــبـيـة
.وقد اختتمت والشرطة والـعسكريـ

ـعـالم الـبـاريـسيـة.ومن الـسـبت مع ا
ـــعـــالم األخـــرى الـــتي شـــاركت في ا
ـبــادرة بـرج خــلـيــفـة في اإلمـارات ا
وهـو أعــلى مـبــنى في الــعـالم وبـرج
"سي أن" في تـورنـتـو وبـرج "مـاكـاو"
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وفـتـحت سلـطـات نـيـويورك حتـقـيـقاً
ــوتى في بـــشــأن مـــؤسّــســـة لــدفـن ا
بـروكـلـ بـعـد عـثـور الـشـرطـة عـلى
تـحلّـلة مـكدّسة في عشـرات اجلثث ا
شاحنات.ومنذ بداية جائحة كوفيد-
ديـنة األكثر 19 شهدت نيـويورك - ا
تأثّـراً في العـالم بالـفيـروس مع أكثر

ـســتـجـدّ مـصـدرهُ مـخـتـبـر كـورونـا ا
صــيـنـي في ووهــان اتُـهـم في اآلونـة
األخيرة باالفتقار إلى الشفافية.وردّاً
على مراسل في البيت األبيض سأله
عـمّا إذا كـان اطّـلع عـلى أدلّـة جتـعله
يــعــتـــقــد جـــدّيــاً أنّ مــعـــهــد ووهــان
لــلــفــيـروســات هــو مــصـدر جــائــحـة
كـورونـا قـال ترامـب "نعـم". وأضاف
ــكن احـــتــواؤه في "إنّه شيء كـــان 
ـنــشـأ. وأعــتـقــد أنّه كـان من مــكـان ا
مكن احتواؤه بسـهولة كبيرة".ولم ا
يحدّد الرئيس األميركي ماهيّة األدلّة
الـتي اطّـلع عـليـهـا في هـذا الـسـياق
لـكــنّه أشـار إلى أنّه قـد يــفـرض عـلى
الـــــصــــ "رســـــومــــاً جـــــمــــركـــــيّــــة"
عـقـابـيّـة.وردّاً عـلى سـؤال آخـر حـول
تـحدة احتـمـال أن ال تردّ الـواليـات ا
ديونهـا للـص في إجراء انـتقامي
ــكـنــني أن أفــعل ذلك قــال تــرامب "
بـشكـل مخـتـلف عـبـر فـرض ضرائب
جمـركيّـة" كـما كـان فعل في الـسابق
خالل الـــنــزاع الــتـــجــاري بــ بالده
. وغـالــبــا مـا يــهــاجم تـرامب وبــكــ
الــصـ مـنــذ بـدايــة اجلـائــحـة الـتي
أضعفت االقتـصاد األميركي إلى حدّ
كبير.من جـهته قال وزيـر اخلارجيّة
األميركي مايك بومبيو اخلميس إنّه
ال يــــــعـــــرف "بــــــدقّــــــة" من أيـن بـــــدأ
الوباء.وأوضح في مـقابـلة مع إذاعة
محلّـية "ال نـعرف ما إذا كـان مصدره
معهد ووهان للفيروسات. ال نعلم ما
إذا كــان أتى مـن ســوق (ووهــان) أو

حتّى من مكان آخر".
وأضــاف وزيــر اخلــارجــيّــة "لــيــست
لديـنا تـلك اإلجـابات. ولـهذا الـسبب
أوضح الـرئيس تـرامب أنّـنا بـحـاجة

إلى احلصول عليها".

(00,30 ت غ اجلـمـعــة. وبـعـد تـراجع
طفيف في عـدد الوفيّـات يومي األحد
ـتـحدة واإلثـنـ سـجّـلت الـواليـات ا
اخلـمـيس أكـثــر من ألـفَي حـالـة وفـاة
لـليـوم الـثالث عـلى الـتوالي لـيـرتفع
بــذلك إجــمــاليّ عــدد الــوفــيّــات عــلى
أراضــيــهــا مــنــذ بــدء اجلــائـحــة إلى
62.906 حــسب مـا أظــهــرت بـيــانـات
جـامعـة جـونـز هوبـكـنـز التـي تُعـتـبر
مرجعاً في تتبّع اإلصابات والوفيّات
الــنـاجــمـة عن الــفـيــروس.والـواليـات
تّحـدة التي سـجّلت فيـها أول وفاة ا
بالـفيـروس في نـهايـة شبـاط/فبـراير
هي الـدولة األكـثـر تضـرّراً في الـعالم
من جـرّاء وبـاء كـوفـيد-19 سواء من
حـــــــــيـث عـــــــــدد الـــــــــوفـــــــــيــــــــات أو
اإلصـابـات.وأعـلن الـرئيـس األميـركي
دونالد ترامب اخلـميس أنه يفكّر في
فـرض رســوم عـقــابـيـة عــلى الـصـ

بعـدما قـال إنّه اطّلع عـلى أدلّة تـشير
ــســتــجـد إلى أنّ فــيــروس كــورونـا ا
مـصـدره مـخـتـبـر صـيـني في ووهـان
اتُــهم في اآلونـة األخــيـرة بــاالفـتــقـار

إلى الشفافية.
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وردّاً على مـراسل في البـيت األبيض
ســأله عــمّـا إذا كــان اطّــلع عــلى أدلّـة
جتعله يعـتقد جدّيـاً أنّ معهد ووهان
لــلــفــيــروســات هـو مــصــدر جــائــحـة
كـورونـا قـال تـرامب "نـعم". وأضـاف
ـــكن احـــتــواؤه في "إنّه شـيء كــان 
ــنـشــأ. وأعــتـقــد أنّه كـان من مــكـان ا

مكن احتواؤه بسهولة كبيرة. ا
وأعــلن الـــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
تــرامب أنّـه يــفــكّــر في فــرض رســوم
عـقابـيّـة على الـصـ بعـدمـا قال إنّه
اطّلع على أدلّة تـشير إلى أنّ فيروس
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من 17 ألف حـــالـــة وفــاة مـــؤكّــدة أو
مــحــتــمــلــة - الــعـديــدَ مـن الـقــصص
احلـزيــنـة مع شـهــادات مـتـعـدّدة من
ــوتى مـــديــري مـــؤسّــســـات لــدفـن ا
فضال عن وجود شـاحنات تـبريد في
ساعدة على دينـة من أجل ا أنحاء ا
مـــعــاجلــة مـــســألــة تـــكــدّس اجلــثث.
ّ الـعــثـور عــلى عـشـرات واألربـعــاء 
اجلـثـث - مـا يــصل إلى  60بـحــسب
وســـــائل إعـالم أمـــــيـــــركــــــيـــــة - في
شــاحـــنـــاتٍ أمـــام مـــؤســـســـة أنــدرو
ــوتى الــواقــعـة في كــلــيـكــلي لــدفن ا
.وقــال شـــارع كــبـــيـــر فـي بـــروكـــلـــ
مـتـحـدّث بــاسم شـرطـة نـيـويـورك إنّ
عـنـاصـر الـشـرطـة أُبـلـغـوا باألمـر من
ــارّة الــذين اشــتـمّــوا رائــحـة خالل ا
كــــريـــهـــة. وأدركت الـــشـــرطـــة حـــجم
الـــــكــــارثـــــة لـــــدى وصـــــولــــهـــــا الى
ـــكـــان.وقـــال هـــوارد زوكـــر مـــديــر ا
ــســؤولـة عن اخلــدمــات الـصــحّــيـة ا
ــؤسّــسـات فـي واليـة تــنــظــيم هــذه ا
نــيــويــورك "نُـجــري حتــقــيـقــاً بــشـأن
وتى هذه".وأشار إلى مؤسّسة دفن ا
ــؤسّـســة لم تــتــعـرض أليّ أنّ هــذه ا
ــــاضي.مـن جـــهــــته شــــكــــاوى في ا
وصف رئـيس بــلـديّـة نــيـويـورك بـيل
دي بالســـيـــو الـــوضع بـــأنّه "مــروّع"
و"غير مقبول على اإلطالق". وقال إنّ
ـوتى هي شـركـات "مـؤسّـسـات دفن ا
خاصّة ويجب عـليها معـاملة الناس
بـكرامـة (...) وال أعـرف كيـف أمكـنـها

السماح بحصول أمر كهذا.
ــتــحــدة 2053 وســجّــلت الــواليــات ا
ـستجدّ وفاة جرّاء فيـروس كورونا ا
خالل 24 ســـاعــــة حـــسب بـــيـــانـــات
جلـامــعـة جـونــز هـوبـكـنــز اخلـمـيس
الــســاعـة 20,30 بــالــتـوقــيت احملــلّي
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وأعـلـنت روسـيـا األحـد تـسجـيـل أكثـر من
 10آالف و 600إصـابـة جـديـدة بـفـيروس
سـتجد في زيـادة قياسـية ليوم كورونا ا
واحد.وقالت الـسلطـات إنّ عدد اإلصابات
اجلديـدة هو 10633 ما يـرفع احلـصـيـلة
اإلجـــــمــــــالـــــيــــــة إلى 134 ألـــــفـــــا و687
إصــابـة.وصــارت روســيــا أكــثــر دولـة في
الـقــارة األوروبـيـة تــسـجّل عــدد إصـابـات
ــعـلن جـديــدة.غــيـر أنّ مــعـدل الــوفــيـات ا
ـــعـــدل فـي دول مـــثل رســـمــــيـــاً أقل مـن ا
إيــطـالــيـا واســبــانـيــا وأيــضـاً الــواليـات
تحـدة.وارتفع الـعدد اإلجمـالي للـوفيات ا
في روسـيـا إلى 1280 بـعـد تــسـجـيل 58
حــــالــــة جـــــديــــدة في الــــســــاعــــات ال24
األخيرة.وكـان سيـرغي سوبيـان رئيس
بلديـة موسكـو حيث بؤرة تـفشي العدوى
في الــــبـالد أشــــار إلى أنّ الــــعــــاصــــمــــة
الـــــروســــيــــة لـم تــــتــــجـــــاوز بــــعــــد ذروة
الـوبـاء.وسـجّـلت مـوسـكـو وحـدهـا 5948
إصــــابــــة جـــديــــدة بــــإجـــمــــالي 68606
ير إصابات.وكان الرئـيس الروسي فالد
بـوتــ اعـلـن أنّ الـوضع ال يــزال "صـعــبـا
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ـطرد لـعـداد اإلصـابات وبرغم االرتـفـاع ا
فإنّ احلـكومـة قالـت إنّهـا قد تـخفف قـيود
الـعـزل تــدريـجـاً بـدءاً من  12أيـار/مـايـو.
وأوضــــحت أنّ هــــذا اإلجــــراء لن يــــكـــون
ــمـا ســيـأخــذ في االعـتــبـار كل شـامالً وإنّ
منطقة على حـدة.والسبت صرح سيرغي
ئة من سكان العاصمة سوبيان أن 2 با
الروسيـة أي أكثر من 250 ألف شخص
مــــــصــــــابــــــون بـــــفــــــيــــــروس كــــــورونـــــا
ـسـتجـد.وتـشـيـر اإلحـصـاءات الـرسـمـية ا
إلى أنّ مــوســكــو يــســكــنــهــا نــحـو 12.7
مـلــيـون شـخص ولــكن قـد تــكـون األرقـام

الفعلية أكثر من ذلك.

مــنــذ نــعـومــة الــبـحـث واإلدراك كـنـت أبـحث عـن صـحــيــفــة ألسـد رمقَ عــوز ثــقــافـتي
كتبة العصرية أحدى عرفيـةوأتذكر الدراهم التي يعطيني إياها والدي أشتري من ا ا
قدمـة القـصد منـها فـتح الذاكرة عـلى مصـراعيهـا بل فتح الـقبو الـصحف.. لم تكـن ا
الــذي تـخـتـفي فـيـهـأنـواع واشـكـال مـن الـصـحف واجملالت وبـصـورة أعم اإلعالم في
اضي كانت أمـنيتي أن أنشـر ولو سطرًا واحد اضي والوقـتاحلاضر . في الـزمن ا ا
في أية صحيـفة عدا الرثاءوالـشكر على التعـازي والزواج وغيرها من أمـور أجتماعية
حـيث كانت الـصحــــافـة محصـورة بحـــــزب واحد ورئيس واحـد ولها اتـباعهـا . بعد
عــام 2003  تــعــددت الــصــحف واجملالت احملــلــيـة والــعــربــيــة رغم تــطـور الــتــقــنــيـة
فـيــالــتـواصـل االجـتــمــاعي جنــد هــنـاك تــنــافـســا قــويــا في الــسـاحــة اإلعالمــيــة بـ
الـورقـيـةواإللـكـتـرونـيـة في الـوقت الـذي يـتـجه فـيه الـشـبـاب إلى الـتـعـامل مع األجـهـزة
احملـمولـة فيـنقل األخبـار (صورة وصـوت ) لذا بـدأت سرعـة انتـشار األخـبار تـتجاوز

صباحات األنباءوقد يشمل حتى القنوات الفضائية .
ـا هـو الـيـوم يـوم الـصـحـافة مـن هـنـا البد أن نـعـرج عـلـى الـنـوعـيـة في الـصـحـافـة طـا
االنـفتـاح الذي يـشهـده اإلعالم يجـمع اجليـد والرديء ويـشمل كل من يـعرف الـكتـابةَ
ا ينـقله الـكتاب ( الـصحـفي ) في ظروف اقتـصادية ـوضوعيـة  ـراعاة األهلـية وا دو
خانـقةواتـساع الـتضـخم والبـطالـة في اجملتـمع يجـعل الشـاب هدفـاً سائـغًا تـستـهدفه
ـعـنى أدق لم جند صـحـافة مـسـتقـلـة بشـمـوليـتـها ـنـظمـاتـوالتـيـارات واألحزاب أي  ا
ـتـكن عامال مـسـاعدا في حتـرير األخـبـار التـابـعة . لـذا فالـقـلم احلر يـجد العـامة إن 
ـدينـة لم يـناديه أحـد سوى عـليـه أن يرتـمي في أحضـان مؤسـسات مـكانه في أطـرافِا

صحفية قد ال تطابقتوجهاته وأفكاره . 
إلـى جـانب كـثـرة الـصـحف في الـبـلـد هـنـاك الـعـدد الـكـبـيـر من الـصـحـفـيـ والـكـتاب
يـسدونـفراغاتِ األعـمدة الصـحفيـة أفقيًـا وعمـوديًا مع مالحظـة إن بعض هؤالء دخالء
تعبـة التي ال يجـني صاحبهـا إال الركض وراء ما هو يـقتنع فيه على مهنـةالصحافـة ا
ا دون مقابل أو حتى بعضهم يدعم الصحيفة أو اجمللة مادياً لقاء رئيسالـتحرير  ر
مـايـنـشــر له مـواضـيع ومـقـاالت .أصـبــحت الـنـظـريـة عـكـســيـة في حـ سـابـقـاً كـانت
مـهـنةشـريفـة يـكسبُ صـاحبـهـا لقـمة عـيشه قـد تـصل إلى الكـفـاف أو أكثـر بقـليل . ال
أعــرف هل لــلـــنــقــابــة أو الـــهــيــئــات اخملـــتــصــة بــالـــصــحــافـــة واإلعالم لــهــا دور في
ـتـابـعـة حـيث األجـيـال الـواسـعـة تـتـخـرج سـنـويـا من اجلـامـعـات والـكـلـيـات الـرقـابـةوا
تخصصةفي الصحافة واإلعالم ويبقى حظ اخلريج الذي يحدد مصيره  في العمل ا
ن يــحـسـبــون عـلى مــهـنـة بـتـخــصـصـهــواجملـال الــذي يـبـدع فــيه حـيث أجــد عـددًا 
يًا  بل يـحتلـون مساحـات واسعة من الـصحافـة وهم غيرمـتخصـص علـميًا وأكـاد
الـهـيـئـات واالحتـاداتـوعـلى أكـتـافـهم كـامـيـراتـهم يـدونـون أخـبـار الـفـعـالـيـات الـثـقـافـية
واالقــتـصـاديـة والــصـحـيــةوالـريـاضـيــة ولـهم سـمــعـة واسـعـة شــاسـعـة بــ كـثـيـر من
ـعروفـة .لم يكن مـقالـنا هـذا التـقيـيم بقـدر ما يـطرح بـعض التـساؤالت الشـخصـيات ا
صداقيـة ال ننكر على صحـافة اليومـوصحافة األمس  وهل صـحافتنـا اآلن في دور ا
ذلك لتعددها فالقارئهو الذي يدرك السليم من غير ذلك نتيجة تغطية
علـومات اخلبرية في سوشيل مـيدياومن هنا على الـنقابة تتخذُ ا
ـــنـــتــمـــ إلى عـــالم الـــصـــحــافـــة ولــو الـــدور الــرقـــابي من ا
بـشكـلتدريـجي وبسـيط .هذا اليـوم عليـنا أن نـستذكـر شهداء
الصحـافة الـذين قدموا أرواحـهم فداءً لـلكلـمة احلـرةواخلبر
الـصـادق رحمـهـم اللـه واسـكـنهـم فـسيـح جـنـاته  والـشـفاء
رير . العاجل للجرحى الذينتحدثت جراحاتهم عن الواقع ا

كل عام وصحافتنا في خير ومن ألق إلى ألق ..

ـركب احلـضـاري. فـالـعالقـة ب االقـتـصـاد هـو اجملـال االهم لـلـتفـاعل بـ عـنـاصـر ا
االنسان والـطبيعـة (االنتاج) والـعالقة ب االنـسان واالنسان (نـظام التـوزيع) الهادفة
الى حتقيق وفـرة االنتاج وعدالة التوزيع تشكل طبقة اساسية من طبقات بناء اجملتمع

حسن التنظيم في الدولة احلضارية  احلديث.
االقـتـصـاد احلـضـاري يـقـوم عـلى الـتـوازن االيـجـابي بـ االسـتـهالك واالنـتـاج وبـ
ـيـزانـية ـنـتـجـة وبـ ا االسـتـيـراد والـتـصـديـر وبـ الـثـروات الـطـبـيـعـيـة و الـثـروات ا
ـيزانـيـة االستـثمـاريـة القـائمـة على تـوظـيف فائض االنـتـاج في التـنمـية الـتشـغيـلـية وا
ولـيس في دفع االجـور او االسـتيـراد وبـ احلـريـة الفـرديـة وحق الـدولـة في الـتدخل
ـوازنـات ضـمان سـتـدامـة. والهـدف الـنـهـائي لكـل هذه ا لـضمـان الـعـدالـة والتـنـمـيـة ا
رفـاهــيـة الـعـيـش لـلـمـواطــنـ في الـدولــة احلـضـاريـة احلــديـثـة امــا من خالل الـعـمل
ــسـاهـمــة في حتـقـيق ـبــاشـر او من خالل الــضـمـان االجــتـمـاعي او كــلـيـهــمـا وا ا

االندماج والتماسك االجتماعي ووحدة االمة.
شاريع الـذكيـة وهي عبـارة عن اقتـراح تأسيس فـي اطار هذه الـرؤية طـرحتُ فكـرة ا

شركات صغيرة او متوسطة  انتاجية منوّعة او خدمية بالشروط التالية:
ـشاريع الـذكـيـة على شـكل شـركـات مسـاهـمة صـغـيـرة او متـوسـطة من اوال تـكـون ا
ـال وعـدد حـمـلـة االسـهم. وهـذا يعـني ان مـلـكـيـة هـذه الـشـركـات لـيست حـيث راس ا
ـا جـمـاعـيـة من خالل مـلـكـيـة اسـهم الـشـركـة. وهـذا يـعـني ان راس مـال فـرديـة وا

شروع يتكون من مساهمات مالكي االسهم.  ا
ثانيـا يفضل ان يكون مالكو االسهم او اغلبهم على االقل هم انفسهم العاملون في
ـشروع. ويـتقـاضى هؤالء اجورا ـشروع في اي من جـوانب العـمل التي يـتطـلبـها ا ا
شـروع اضافة الى حصـة سنوية في صافي على كمـية العمل الـذي يقومون به في ا

الربح بحسب حجم اسهم كل واحد منهم.
شروع بصورة دائمية. ثالثا يقتطع جزء من الربح العمال تطوير ا

ـشروع مـشـمـولـ بـقانـون الـعـمل في الـقـطـاع اخلاص رابـعـا يـكون الـعـامـلـون في ا
(االهلي) من حيث الدوام واالجور والتقاعد والضمان الصحي وغير ذلك.

شـاريع الذكية وقوة العـمل و متطلبات رابعا  البد من تـشكيل جهاز تـنسيقي ب ا
السوق لتفادي  عدم التوازن ب االنتاج واالستهالك او ب العرض والطلب.

قـترح تـسهـيل اجراءات تـأسيس الـشركـات واحلصـول على خـامسـا  يتـطلب هـذا ا
ــصــرفـيــة وتــخــصـيـص االراضي واجـراءات ـوافــقــات الــرسـمــيــة  واخلــدمـات ا ا

شروع وغير ذلك. االستيراد والتصدير الغراض ا
سـادسـا تـقــدم الـدولـة احلـمـايــة والـدعم الالزمـ لــلـمـشـاريـع  من حـيث االعـفـاءات

الضريبية  وحصة االستقطاعات التقاعدية للعامل وغير ذلك.
نافسة ـنتوج الوطني من ا سابعا تـضع الدولة سياسية استـيرادية صارمة حلماية ا
مـاثلة او فرض ضريبة نـع استيراد  السلع ا ستورد اما  تـكافئة للمنـتوج ا غير ا

على استيرادها او غير ذلك.
صـارف احلـكومـية واالهـلـــــية بـتـقد قـروض مـيــــسـرة لـلمـشــــاريع ثـامـنا تـقـوم ا
ـسـاعــدتـهــا عـلى االنــطالق في الـســنـوات اخلــمس  االولى من شــروعـهـــــا الــذكـيــة 

بالعمل. ت
شاريع الذكية في ان واحد حتقيق عدة اهداف منها: ستهدف ا

قنعة. ـــاب بالترهل والبطالة ا اوال توفير فرص عمل انتاجية خارج هيكل الدولة ا
نزل العراقي. ثانيا توفير السلع الضرورية التي يحتاج اليها ا
ثالثـا تقـليل حجم االسـتيـراد وبالتـالي تدفق فـائض الثروة

الى اخلارج.
رابعا تقليل اعتماد الدولة  على ريع النفط.

خــامـسـا تـشـجــيع الـشـبـاب عــلى دخـول الـسـوق  وعـدم
االعتماد على الدولة.

بغداد
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السالم عليكم ..
حتسبا" للظروف احملتملة التي سيواجهها الوطن والتي تعد شبه مؤكدة  ... 

ركزي أقـترح انشـاء صندوق الـتكافل الـوطني  وتودع أمـواله بحسـاب خاص في البـنك ا
ثلـ عن  مجلس الـقضاء .. تشـرف عليه جلـنة برئـاسة الـسيد رئـيس مجلس الـوزراء و

ناصب القيادية العليا . ركزي من ذوي ا األعلى وهيئة النزاهة والبنك ا
يتفرع منه  : 

- صندوق التكافل النيابي .
- صندوق التكافل احلكومي .

ستقلة . -صندوق تكافل الوزارات والهيئات ا
قاول . - صندوق تكافل مؤسسات القطاع اخلاص والتجار وا

يسورين . واطن ا - صندوق تكافل ا
بـالغ التي يتـبرع بهـا كل شخصـية إو شخـصية مـعنوية يتم األعالن بـشكل مسـتدام عن ا

في اطار الصندوق اخملصص .
وارد الوطنية في السـنوات السابقة بالتـبرع من أرصدتهم الشخصية نتفـع من ا يلزم ا

ويعلن عنها  في وسائل االعالم والفضائيات بشفافية  وبشكل فوري .
يكون التبرع مقياسا" للموقف الوطني  يتم توثيقه لألجيال الالحقة .

ـتـجـمـعـة في الصـنـدوق لـتـجاوز ـهم جـدا" أن تـخـصص األموال ا من ا
واطن األزمة احلاليـة حصرا" في محاولـة لتخفيف اإلعـباء عن ا

. وظف وطبقة ا
ــكن لـلـمــقـتـرحـات واآلراء احلــرة أن تـطـور مــضـامـ هـذا

قترح  وجعله قابال" للتنفيذ . ا
إذا خــلـصت الــنـوايــا وتـبـرع مـن لـديه األمــكـانـيــات وسـجل

موقفا" وطنيا" ... فالعراق سيجتاز األزمة ال محال .
رمضان كر ... الوطن ينتظر  مناصريه . !!!!



محاربته . 
ويؤكـد ان ( الصـراعات الـسيـاسية
التي كانت حتدث كافية بحد ذاتها
 الســـيـــمــا ان اســـالـــيب الـــضــغط
واالبـتـزاز دائـمـاً مـا تـكـون من دون
ـها الى ـكن  تـقـد ادلـة صـريـحة 

القضاء او االعالن عنها) . 
ويــذهب الــنــجــيـفـي الى الــقـول ان
(الــفـســاد مــتــجـذر في مــؤســسـات
كن التخلص الدولة العراقية وال 
مـنه  اال باعـتمـاد بـرامج احلكـومة
االلـكـتـرونـيـة الــتي تـفـرض سـيـاقـاً
ـواطنـ وتمنع عامـاً على جـميع ا
وظف من استغالل صالحياته).  ا
وبــرغم مــحــاوالت بــذلــهـا فـي هـذا
ـديـنة الـسـياق فـان دخـول داعش ا
عام 2014 قضى عـلى كل شئ (في

طرفة ع واغماضها) .  
وفي سـلـســلـة حـكـايـات تــضـمـنـهـا
الـفـصل الثـاني  يـكـشف النـجـيفي
حــــــجم اخلـالفـــــات بــــــ اقـــــلــــــيم
كـردسـتان وبـغـداد وهـو في عرضه
لالتصاالت الـتي اجراها مع رئيس
االقـلـيم مـسعـود الـبـارزاني  يرسم
شـــــقــــة اخلالفــــات الـــــتي ادت الى
اتساع زحف داعش علـى بقية مدن
مـحـافظـة نـينـوى وتـموضـعه الـتام

في مركزها .
gO'« Ã«dš«

وحتى االن ال يعترف الـنجيفي بان
مطـالباته والـقوى الـسايسـية التي
دينة  باخراج اجليش عملت في ا
منهـا هو احد االخـطاء التي وقعت

بها القيادة االدارية للمحافظة . 
ـوصل ويـقــول انه (قـبـيل احـداث ا
طـلبـنـا من قيـادة العـمـليـات اخراج
ـديـنـة) ويـعـيـد اجلـيـش من داخل ا
الى االذهان اتـهامات لـها بتـصعيد
ارسات الغضب الـشعبي نتـيجة 
مــدانـــة  فـــضالً عن اتـــهــامه ادارة
الـعــمــلـيــات بـوضـع اجلـيش داخل
دينة برغم تسـليحه اجليد  فيما ا
يــتم ارســال قــوات الــشــرطــة غــيــر
ــسـلــحــة بـالــكــامل اال من بــنـادق ا
الكالشنكوف  الى مناطق مفتوحة
ومـكـشـوفـة لـلـعـدو الـقـادم مـدجـجاً
باسـلحة ثـقيلـة . وهو ما يـتعارض
مـع افـادات شـهـود عــيـان قـالـوا ان
مـقـاتــلي تـنــظـيم داعش اجــتـاحـوا
ـــوصل بـــاســـلــحـــة خـــفـــيـــفــة او ا
مـتـوسـطـة وبـعـضـهـا  احلـصـول
عــلـيه من عــمـلــيـات الــهـجــوم عـلى
بعض الوحدات العسكرية . ويقول
في الصـفحة ) 63وفي فجـر يوم 6
حــزيــران اخــتــرقت قــوة من داعش
قـاطع الـلـواء الـسادس فـي اجليش
الــتــابع لـقــيــادة الـعــمـلــيــات حـيث
دخـلـت هـذه الـقـوة واسـتـولت عـلى
هـمــرات عــســكــريــة تــابــعــة لــلـواء
السادس) . ولم يرد ذكـر الستخدام
هــــذه الــــهــــمــــرات فـي الــــزحف او
ــوصل . الــتــمــويه  عــنــد دخـول ا
ويورد النجيفي نصوص اتصاالته
بــــعــــدنـــــان االســــدي وكــــيل وزارة
الداخـليـة  ويؤكـد انه برغم ابالغه
بــــســـيــــطــــرة داعش عــــلـى احـــدى
ــــوصـل اال انه نــــفي مــــنـــــــــاطق ا

علومات .  ا
ـضي الـنــجـيـفي اكــثـر بـالـسـرد و
فـيـقـول انه ناشـد قـيـادة العـمـلـيات
ارسال طائـرات البادة قوة داعـشية
وصل  تـتمـركـز قرب نـقـطة قـرب ا
اال انـهـا اعتـذرت مـتـذرعـة ان ( تلك
الـطـائـرات ال تـستـطـيع الـتـحـليق).
ويـتهـم (قيـادة العـملـيـات بالـتسـتر
عـلى جتـمع الـقوة الـداعـشـية حتت

عينيها) ص. 67
وفي اكـــــثـــــر من مـــــوضـع يــــلـــــقي
الــنــجــيــفي بــالالئــمـة عــلى رئــيس
ــالـــكي في وقــوع الــوزراء نــوري ا
ــوصل  وقـال انه كــارثـة احـتالل ا
الكي كان برغم اتصـاالته  اال ان ا
يجيب (ان هذه القضية ال يستطيع
احملـــافـظ تـــقـــديـــر مــــآالتـــهـــا ومـــا
سـيتـمـخض عنـهـا . ال لشئ اال النه
رجل مــدني  وهـو شــأن عــســكـري
يــــقـــدره الـــقــــادة الـــعـــســــكـــريـــون
احلاضرون هناك) . وهنا قد يطرح
ـطلـقة سـؤال عن سبب تـلك الثـقة ا
بـالـعــسـكـريـ  الــذين سـرعـان مـا
انكـشف اخفـاقهم و هـروبهم الى
اراضي االقـلـيم او االنسـحـاب غـير

نظم الى مواقع بعيدة .  ا
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قـــطـــيــــعـــة بـــ االثـــنـــ ووجـــود
(خالفات مـستشـرية بـ القادة في
داخـل قيـادة الـعـمـلـيـات وتـزيـيـفهم
الـــتـــقــاريـــر الـــتي يـــرفــعـــــــونـــهــا

راجعهم ) . 

وهــذا هـــو جـــزء من الـــواقع الــذي
اجمـله النجـيفي في الصـفحة 146
ــبــاشـرة حتت عــنــوان االســبــاب ا
وصل والـتي عزاها  الى لسـقوط ا
اسـبـاب عـسـكـريـة مـحـضـة واخرى
مـعـنـويـة وداخلـيـة واداريـة تـتـعلق
بـــاالمن والـــلـــقـــضـــاء والـــتـــعـــامل

االجتماعي . 
وينـتهي الى القـول بطريـقة جازمة
مـتـوقعـة (وتأسـيـسا عـلى مـا سبق
ــسـؤول االول عـمـا حـدث في فـان ا
ـــوصل واالنـــبـــار وصالح كـل من ا
الـدين  هـو الـقـائــد الـعـام لـلـقـوات
ـسـلحـة  ومن مـسؤولـيتـه تتـفرع ا
ــــســـــؤولــــيــــات بــــقــــدر بـــــقــــيــــة ا
الصالحيـات التي منـحها لالخرين

او سحبها منهم ) . 
WOŽu{u  ozUIŠ

ــطــلـق يــصــطــدم وهــذا الــيــقـــ ا
بـحـقــائق مـوضـوعــيـة وذاتـيـة  لم
نـــقف عـــلــيـــهــا حـــتى االن  ســواء
الكي) ام أكانت ب القائد العام (ا

سؤول االخرين .  من بقية ا
واذا كــان بــعـض قـادة اجلــيـش قـد
كشـفوا بـعض اسراره في مـقابالت
تــلــفـزيــونــيــة  فــان واقع احلـال ال
يعـفي احداً من الـقول ان كـثيراً من
غـالـطـات رافـقت تلك ـبـالـغـات وا ا
ــقـابالت  امــا نـتــيـجــة مـحــاولـة ا
ـة عن الــقــادة طــرد شـبــهــة الــهــز
انـفـسـهم او الـتـخـاذل عن جـنودهم
او نـتيـجة احلمـاسة الـتي رافقـتهم
وصل بعد اشهر قليلة من سقوط ا
 ومـحـاولة اظـهـار انـفسـهم ابـطاالً
دافـعـوا بقـدر مـا يسـتـطيـعـون امام
قـوة غــاشـمـة  مــدفـوعـة بــــــغـطـاء
دولـي وتـــآمــر اقـــلـــيـــمي وتـــواطــؤ

محلي .
وال شـك في ان الــكــتــاب الـذي يــقع
في 262 صفحة من القطع الكبير 
يــنــطـوي عــلى مــعـلــومــات مـفــيـدة
ويدفع اتـهامات عن هـذا الطرف او
ذاك  لـكن افيـد ما فـيه  كمـا نرى 
هــو نـشــر نص مــحـاضــر الــلـجــنـة
الـتــحـقــيـقــيـة الــنـيــابـيــة اخلـاصـة
ــوصل  الــتي بــســقـــوط مــديــنــة ا
تـألـفـت من حـاكم الــزامـلي رئــيـسـاً
وشاخوان عبد الـله احمد  واحمد
عــبـــد الــله اجلــبـــورري نــوابــاً له 
فـــــضـالً عن عـــــضـــــويـــــة عـــــدد من
ـاني  وفيـها افادات صادمة البر
ادلى بـهــا الـلــواء احـمـد الــزركـاني
مـدير اسـتخبـارات نيـنوى الـسابق
الـذي تــعـرض ايـضـا الى رأي غـيـر
ودي من النجـيفي بالقـول (يختلف
تـقييـمي عن تـقييـم احمد الـزركاني
في حـديثه عن طـبـيعـة العالقـة ب
احملـافظـة وقـيادة الـعمـلـيات  فـانا
ـواطــنـ اهم ارى ان كــسب ثـقــة ا
من كسب ثـقة الـضباط الـفاسدين 
لــذلك ان الـضــابط الـفــاسـد مـوظف
ـــكن مـــعــاقـــبــته لــدى قـــيــاداته و
وتـــغــيــيــره بــســهــولــة  لــو ارادت
الـقـيــادة ذلك ولـكن مـتـى مـا فـقـدت
الـدولــة ثـقـة مـواطــنـيـهــا فـيـهـا فال
ـــــكــــنــــهــــا الــــصــــمـــــود في وجه

العواصف .  
ولهـذا كان رأيي  –يقـول الـنجـيفي
-  في اســــتـــمــــرار دعم الـــقــــيـــادة
لـــلـــضـــبـــاط الـــفـــاســـدين اصـــراراً
ــنـــهج اخلــاطئ مـــقــصــوداً عـــلى ا
ويـــحـــتــــاج الى ضـــغـط ســـيـــاسي

وجماهيري لتغييره).
لـقد اعـتـمد الـنجـيـفي على الـضغط
السـياسي واجلـماهـيري واسـتعان
بــقــوى مــجـــهــولــة لـــلــوصــول الى
اهدافه  لكـنه وقع في فخ التماهي
مع اولئك الـذين تسـببـوا في وقوع
وصمة العار  التي تمثلت بسقوط
ـوصل ودمـار بـنـيـتـهـا االسـاسـية ا
وتفاقم ازماتهـا االقتصادية وابادة

اهلها . 
ذلك ما يجب ان يسرد بأمانة  ولو
بـعــد حـ . ولم يـكن صـدور كـتـاب
ـوصل) اال خـطـوة على (وسـقطت ا

درب كشف احلقيقة .

وبــعـد عـقـد مـن هـذا الـتـاريخ ادرك
الـــنـــجـــيـــفي  وهـــو الـــذي تـــولى
تـــأســيـس كــيـــان ســيـــاسي بــاسم

(قائمة احلدباء) . 
انه وقع فـي خــطــأ اســتـــراتــيــجي
يـتمـثل في ضم شـخـصيـات كـردية
لـديـهـا عـداء شــخـصي وعـشـائـري
جتاه القـيادات الكـردية في االقليم
ــا يـجيء االعـتــراف بـعـد ان . ور
وجد النجيفي  ان اربيل اصبحت
مــأواه او حـاضــنــته بـعــد ســقـوط
ــــــوصل وهــــــروبه الـى اقـــــلــــــيم ا
كـــردســــتــــان الــــذي امـــنـت قـــوات

ـسـاعديـه طريق الـبـيـشـمـركـة له و
اخلالص مـن بــــــطش داعـش اثـــــر

وصل . سقوط ا
لــقـد سـبب له هــذا اخلـطـأ مـشـاكل
جــمـة مع الـقـيــادات احملـلـيـة  الى
حــــ لـــقـــائه مع رئــــيس االقـــلـــيم
مــســـعــود الــبـــارزاني في دهــوك .
ـرحـلة كـانت بـحق مـرحـلة وهـذه ا
اهــدار فـرص واضـاعــة مـلـيـارات .
فـقــد اهـدر 126 مــلــيـار ديــنـار من
مـوازنـة تـنمـيـة االقـلـيم عام 2006
نـــتــيـــجــة اخلـالفــات والـــنــزاعــات
الـــشــخــصـــيــة واالغـــتــيــاالت ولم
تــتـمــكن احملـافــظـة من تــنـفــيـذ اي

مشروع بصورة تامة وكاملة.
وهــــنـــا تـــبــــدأ جـــذور اخلالف مع
رئــــيـس الــــوزراء االســــبق نــــوري
ـالـكي الـذي يـقـول الـنـجـيـفي انه ا
(استغل احلـالة فقام بـانشاء جلنة
اســنـــاد ام الــربـــيــعـــ وربــطـــهــا
ـــكـــتـــبـه ومـــنـــحـــهــا مـــبـــاشـــرة 
صالحيات اسـتثنـائية في الـتعاقد
والـتـنــفـيـذ كـبــديل عن عـجـز ادارة
احملــافـظــة) .ويـعــمــد الـكــتـاب الى
اظـهــار االرادة الـقـويــة لـلـنــجـيـفي
عــبـر ســرد بــعض اجنــازاتـه ابـان
تـولــيه (احملـافـظــيـة) ويــعـزو هـذه
االجنــازات الى خــطـوات اتــخـذهـا
النجيفي واولـها احلد من الفساد
واحـالــة الـعـقــود بـاسـلــوب عـلـمي
واكـتشـاف طـرق غيـر مـسبـوقة في

عمان
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هـنــاك من يــرى بــوضـوح بــروز حتــدّ آخـر في اآلونــة األخــيـرة ذلـك أنـهم
حـذّروا من تـدريس اإلعالم بـالـلـغـة اإلنــكـلـيـزيـة مـا يـؤدي إلى ضـعف في
مهارات اللغة العربية لدى خرّيجي اإلعالم في اجلامعات التي تدرّس هذا

التخصّص باللغة لدى عملهم في وسائل اإلعالم.
ــام طـــالب اإلعالم بـــالــلـــغــة وشــدّدوا فـي الــوقت نـــفــسـه عــلى ضـــرورة إ
اإلنكليزية ولكن لـيس على حساب لغته األم ألنّ مصـير معظم اخلرّيج
ــنــطق أن هــو الــعــمل في وســائل إعـالم عــربــيــة في الــدولــة ولــيس من ا

يدرسوا بلغة ال يحتاجها سوق العمل.
وال يخـتلف اثـنان مـن أنّ تعـلّم اللـغة اإلنـكـليـزية مـطلـوب وضروري إال أنّ
تدريس اإلعـالم الذي هـو واجـهـة للـدولـة والـثقـافـة بـاللـغـة اإلجنـليـزيـة تـعدٍّ
واضح عـلى الــلـغــة األم.إنّ تـدريس اإلعـالم بـالــلـغـة اإلنــكـلــيـزيــة لـيس في
مصلحة الطالب أبداً ألنه يؤثّر بـشكل سلبي على ثقافته ومن جانب آخر
ال يسـاعده في تـطـوير مـهاراته وقـدراته في الـكتـابة والـتـحريـر الصـحافي
ومهـارات الـتـقد اإلذاعي أو الـتـلـفزيـوني بـالـلغـة الـعربـيـة والـتي يجب أن

يتقنها طالب اإلعالم على وجه اخلصوص.
ـنشـود بل على الـعكس فإنّ ولذلك فإنّ هـذا التـوجّه قد ال يـخدم الـتطوّر ا
تأثيـره السلـبي على الـثقافـة واالنتمـاء نتيـجة مـحتمـلة ويجب عـلى الطالب
أن يتأسس في اإلعالم بـاللغـة العـربية وبـعد ذلك يقـوّي مهاراته في الـلغة
اإلنكليزية. فكيف يتخرّج طالب من جامعة عربية وفي دولة عربية وهو غير
متمكّن من لغته األم ويتوجّه للعـمل في وسيلة إعالم عربية?.بل يجب على
طالب اإلعالم أن يـتشبّع بـهويـته وثقـافته األصيـلة ألنه هـو الذي سـيصنع

ستقبل. الرأي العام وهو من سيقود اإلعالم في ا
إنّ تـدريس الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة بـاجلـامـعـات أمـر جـيّـد ومـطـلـوب وله نـتـائج
إيجـابيـة كـزيادة الـتواصل مع الـثـقافـات األخرى واالسـتـفادة من اإلنـتاج
العـلـمي الـذي غـالـباً مـا يـكـون بـاللـغـة اإلنـكـليـزيـة بـيْـد أنّ تدريس اإلعالم
بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزيــة شيء غـيـر مـنـطـقي وقـد تــكـون له تـبـعـات خـطـيـرة في

ستقبل. ا
كن تدريس العـلوم البحـتة كالفيـزياء والكيـمياء بالـلغة اإلنكـليزية ولكن و
اإلعالم والعـلوم االجـتمـاعيـة واإلنسـانيـة يجب أن تـكون الـلغة الـعربـية في
ــكن لـبــعض اجلــامـعــات طـرح بــرنـامج لــتـدريس تـدريــسـهــا. ورغم ذلك 
اإلعالم بـالــلـغـتــ الـعـربــيـة واإلجنـلــيـزيــة عـلى أن يـعــطى الـطــالب حـريـة

االختيار.
ـدى وهـذا مـا يـزيـد مـن اعـتـقـادنـا أنّ لـهــذا الـتـوجه نـتـائـج خـطـيـرة عـلى ا
الـبــعــيـد ألنه يــكــرّس في ذهن الــطـالب أنّ الــلــغـة اإلنــكـلــيــزيـة هي األهم

ـستـقبل لن وبالـتالي فـإنّ أيّ حديث عن الـهـوية في ا
يـقـنـعه.كـمـا أنّ تـدريـس اإلعالم بـالـلـغـة الـعـربـيـة ال
يــتــعــارض بــأيّ شــكـل من األشــكــال مع الــتــقــدّم
والــتـــطــور وهـــنــاك دول تـــطــوّرت وتـــقــدّمت وهي
حترص على أن تعـلّم طالبها بـلغاتهم الـوطنية ولم
تــدرّســهم أيــة لـغــة أجــنــــــبــيــة كــتــايالنــد وكــوريـا

وغيرهما.

وعلى وقع هذا الكالم  فان صدور
افـادة جـديـدة مـوثـقـة  عن سـقـوط
ـديــنـة ـوصل) الــتي ال تــعـنـي ا (ا
حـــسب  بـل الــكـــرامـــة والــهـــويــة
الـوطنـيـة برمـتهـا تـكتـسب اهمـية
خـاصـة  والسيـمـا اذا كان طـرفـها
الـبارز هـو حاكـمـها او الـذي تولى
ـــدنــيــة  وسط قــائــمــة ادارتــهــا ا
ــســلــحــة  طــويــلـــة من االدارات ا
تتوزع ب جيش محترف وشرطة
يــعــوزهـــا كــثــيــر من مـــتــطــلــبــات
ــــومــــة واالقـــتــــدار  وقـــوى الـــد
سياسـية متكـالبة  كانت في واقع

ــقـــدمــات الــتي تــســبــبت احلــال ا
ـا بـاالنـهـيـارات والــتـراجـعـات  
اغــــــرى الـــــــطــــــرف اخلــــــصـم الى
تصارعة استثمـار اجواء البيئـة ا
لالنـــقـــضـــاض عـــلـى الـــغـــنـــيـــمــة
والـــتـــمـــادي فـي نـــهش اشالئـــهـــا
واســقــاط كل مــقــومــات وجــودهــا

وهياكلها . 
وفـي كــــتــــاب جــــديــــد بــــعــــنــــوان
ــوصل) الــصــادر عن (وســقــطت ا
دار نـشـر لـنـدنـيـة  يـسـرد مـحـافظ
نــيـنــوى االســبق اثــيل الـنــجــيـفي
ــة ووقـــائع خـــفـــايـــا هـــذه اجلـــر
تــقــدمت عــلى ارتــكـابــهــا ومــهـدت
الطريق الى االحـتالل او االجتياح
 الـــذي دام نــــحـــو اربع ســـنـــوات
عــجــاف وآل الى الــدمــار الــشــامل
ـوت اجلـماعي والـقـتل الـغـاشم وا
وصل والتشكيالت االدارية الهل ا

التابعة لها . 
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ولـــعل اول مـــا يــلـــفت الــنـــظــر في
عـنـوان الـكـتــاب  ان الـنـجـيـفي لم
ا درجت يـقـدمه كـمـؤلف  اسـوة 
طـبوعات التي ـؤلفات او ا عليه ا
حتـمل عنـوانـات ويقـبع مـحتـواها
ب غالف  فان النـجيفي تقمص
دور سـارد احـداث وراوي وقـائع 
وهـو نوع من احلـذاقة الـتألـيفـية 
الـتي حتـتـسب من بـعـض الـوجوه
ــا الــتـــفــافـــاً عــلـى احلــقـــائق  ر
بـسـبب كـون الـنـجـيـفي حـقـوقـيـاً 
درس الـقـانــون في كـلـيــة احلـقـوق
خالل عـقـد الـتـسعـيـنـات من الـقرن
اضي  بحسب مـا افاد به زميله ا
احملـــامـي ثـــابت عــــبـــد الــــســـتـــار
احلـمـداني  الذي تـعـرف الـيه عام
1995 وزامــله بــعــد الــتــخــرج من
الـكـلــيـة وعـمـل مـعه بـصــفـة وكـيل

ومحام لبعض امالكه .
اما ثـاني االمور التـي تلفت الـنظر
في الكتاب  فـهي ان النجيفي  لم
يــكــرس الــكــتــاب بــرمــته لــلــحـدث
اجللل الـذي كان شـاهداً ومـسؤوالً
عـلى بــعض تـداعـيـاته حـسب  بل
واستثمره للـتعريف به وبعائلته 
بـــدءاً مـن جـــده وابـــيه وانـــتـــهـــاء
بـعالقـاته االجـتمـاعـيـة والتـجـارية

وصلية .  ا
فقد كرس الفصل االول من الكتاب
ـطبـوع بانـاقة واحـترافـية عـالية ا
لــلــحــديث عن اجلــذور الــعــائــلــيـة
االولى  مـــــنــــذ احلــــاج مــــحــــمــــد

النجـيفي  جد اثيل  وعـبد العزيز
والــده ثم طــفـــولــة اثــيل ودراســته
واالعــمـال الـتي زاولـهـا  وبـواكـيـر
حـيـاته الـسيـاسـيـة  التي خـاضـها
بعد عام 2003 وعالقاته باالحزاب
الـكـرديـة واقـلــيم كـردسـتـان  الـتي
جنح  كـمــا يـبـدو  فـي تـوظـيــفـهـا
للوصول الى منصب (احملافظية).

ــــؤلف اجملــــهــــول) لــــقــــد ســـــرد (ا
تفاصيل عن معنى النجيفي  الذي
ــنــطــقــة الــتي نــزحت يــعــود الى ا
الـعــائـلـة مـنــهـا في اطــراف مـديـنـة
حــمص الـســوريــة  وبــقي ســائـداً

وشهيراً في اوساط البـيئة الريفية
والعشائرية  حيث مزاولة الزراعة
وروثـة عن اجلد وامتـالك الثـروة ا
التاسع حسن بيك النجيفي  وهي
ـــــوصل 40 قـــــريـــــة من اطـــــراف ا
وحتــديـداً (تــلـكــيف) اقـتــطـعــهـا له
الـسـلطـان الـعـثمـاني مـراد الرابع .
ـؤلف اجملـهـول ايـضـاً ان ويـقــول ا
مـا بــقي من تـلـك االقـطــاعـيـة قــلـيل
ــلــكــيـة الــعــائــلــيـة الى وحتــولت ا
اطـراف احلـمدانـيـة منـذ نـحو 150

سنة .
وسـاعـد هذا الـنـفـوذ  اجلد مـحـمد
على الوصـول عبر االنـتخابات الى
مــــــا كــــــان يــــــســـــمـى عـــــام 1924
بــاجلـمـعــيـة الــتـأســيـسـيــة . ولـكي
ــــؤلف ذاتـه  الــــنـــزوع يــــظــــهــــر ا
الـــعـــراقي لـــلـــجـــد  فـــانه اكـــد في
الــصــفــحـة 16 ان (احلــاج مــحــمـد
النجيفي عارض االتفاقية العراقية
البريطانية التي ابرمت عام 1925
وبـــقي مـــحـــســـوبــاً عـــلى اجلـــانب
ـعـارض لـلـسـلـطـة حتـى لقـائه مع ا
ــلك فـــيـــصل االول عــام 1928 اذ ا
صـــار مــقـــربــاً من عـــدد كــبـــيــر من

لكي) . رجاالت العهد ا
ــؤلف طـــويالً في هــذا ض ا ولـم 
الـــســـرد  ادراكـــاً مـــنه بـــأهـــمـــيـــة
الـدخــول في مــوضــوع الـكــتـاب او
عــنــوانه مــبــاشــرة  اذ ان الــقـار
ــعــرفــة الــكــثــيــر من يــتــوق عــادة 
الـتفـاصيل اجملـهـولة او الـتي ظلت
حــتى الــيــوم في طي الــكــتــمـان او
رحم الـــغــيب  وكــســـاهــا الــتــورط
الـدولي  فـي مـلف تـنـظـيم داعش 
ــســهب عن فــســارع الى احلــديث ا
ــوصـل  الـــســـيـــاســـيــة اوضـــاع ا
واالمـنــيـة بـعـد عـام 2003 ودخول
وصلية ومنهم اثيل الشخصيات ا
الـنـجـيـفي فـي حـوارات عـلـنـيـة مع
اجلــنـــرال بــاتـــرايــوس في 3 آيــار
2003. ويــعـتـرف الـنـجـيـفي  نـقالً
ـــقــاومــة ـــؤلف ان (نــشــوء ا عن ا
سلحة  –ضد االحـتالل االمريكي ا
سلحة -  وحتولها الى الفـوضى ا
ــوصل كــان نــتــيــجــة تــخـادم في ا
جـــهـــات عـــدة بـــقــصـــد او من دون
قـصد)  امـا االمريـكان فـقد اقـتصر
ـقـربة دعـمـهم عـلى الـشـخـصـيـات ا
لهم دون معـاجلة الفـراغ السياسي
الــذي اخــذ بــالــتــنــامـي تــدريــجــيـاً
ـــقــــاطــــعـــة وتــــمــــوله اجلــــهــــات ا

النتخابات احملافظة عام 2009.

كـمـا يـكشـف كالم النـجـيـفي بـطرف
ـالكـي وجتاهل خـفي عن سـذاجـة ا
مــعــلــومـاته بــشــأن قــضـيــة كــبـرى
السـقـاط حكـومـته عـبـر الزحف الى

بــــــــــــغــــــــــــداد 
بواسـطة قوات
داعـــشــيــة يــتم
جـــــمــــــعـــــهـــــا
وتــنــظــيــمــهــا
مـــنــاطـــقـــيــاً 
خطوة خطوة
 او مـــديـــنـــة
مـــــــديـــــــنــــــة.
وعـمـلـيـاً فان
هــــــــــــــــــــــــــذا
الـسـيـنـاريـو
قد اتضحت
حـــلـــقـــاته 
اثـر تـقـارير
حتدثت عن
وصــــــــــول
داعــــــــــــش
الــــــــــــــــــــى
ضــــواحي
بــــغــــداد 
لـــــــــــــــــوال
فــــــتـــــوى
اجلــــهـــاد

ــرجع الــكــفــائـي الــتي اطــلـــقــهــا ا
الـديـني عـلي الـسيـسـتـاني. ويـقول
الــنـجـيـفي (حــاولت مـا اوتـيت الى
احملـــاولــــة من ســــبــــيل االتــــصـــال
ــالـكي عن طــريق مــكـتـبـه . كـمـا بـا
اجــريـت اتــصــاالً هــاتــفــيــاً بــوزيــر
الــداخـلـيــة بـالــوكـالـة لــكـنــهـمـا  لم

يحركا ساكناً ) .
وتـــظـــهـــر هـــذه االفـــادة نــوعـــاً من
الـعـنـاد الـشخـصي وانـعـدام تـقـدير
الكي  وقف لدى مكتب ا حراجة ا
الـذي حـال دون تـواصل الـطـرف 
مــثــلــمــا تــظـــهــر افــادة الحــقــة في
ـؤلف الــفــصل ذاته الـذي عــنــونه ا
وصل ووقـائعها) (خفايـا سقوط ا
ـــالـــكي حـــجم الـــقـــطـــيـــعـــة بـــ ا
والــبــارزاني  الــذي اصــر االخــيــر
عـلى عـدم جنـدة النـجـيـفي بـارسال
قـوات الــبـيــشـمــركـة اليــقـاف زحف
داعش  واصـــــر االول عــــلـى عــــدم
االتصـال بالبـارزاني لهـذا الغرض.
وقــد ادى الــعـــنــاد والــعــنـــجــهــيــة
الـــســيــاســـيــة الى وقـــوع مــا وقع
وصل في يد وضياع فرصـة بقاء ا

اهلها . 
ـــتــوقع لـــهــذه ولــعـل الــتـــحــلـــيل ا
ـنـصف  الـقول ـواقف يـلـزم اي ا ا
ـؤلف اظهـر الطـرف وكـأنهـما ان ا
يـتنـازعان لاليـقاع بـانفـسهـما  في
تــــبـــعـــات مــــاحـــدث تـــاريــــخـــيـــاً .
فـالـبـارزاني  كمـا يـسـرد النـجـيفي
ا في الـكـتـاب  بـدا مـتـفـرجـاً أو ر
ــالــكي  الــذي ــأزق ا مــتــشــفــيــاً 
وضــعه عــلى مــحك الــفـشـل وسـوء
االدارة  في مــقـابل مـا يـبـدو عـلـيه
ــالـكي من عـنــاد ال مـعـنى له  في ا
ظــرف عـــصـــيب تـــطــلـب الــتـــنــازل
وتــــســـويـــة اخلالفـــات  او هـــكـــذا
هـــيىء له  ويـــقــوم عـــلى تـــنــاسي
ـصــلـحـة اخلالفــات والـتــفـكــيـر بــا
الـعـراقـيـة الـعـلـيـا  واحلـفـاظ عـلى
التـراب الـوطني من تـدنيس داعش
 واحملـصلـة ان الكـتاب يـوحي بان
االثــنــ لم يــتـحــلــيــا بــروح رجـال
دولـة بل تـصرفـا بـسـلوك الـتـعالي

والغرور . 
وقـد انـعـكـست هـذه الـقـطـيـعـة بـ
االثــنـ وبــ احملــافظ الــنــجــيـفي
والــقــادة الــعـســكــريــ  من خالل
الطلب منه عدم نشر لقاءاتهما عبر
وسـائـل االعالم  وهـو امـر مـفـهـوم
جداً وتـكـمن تفـصيالته في خـوفهم
من وصـــول االخـــبــار الـى الــقـــائــد
الــعــام  فــتــتــسـبـب بــانـزعــاجه او
اتـخــاذ مـوقف مـنـهم  او اتـهـامـهم
غضوب بالتواطؤ مع الـنجيـــــفي 
عــلــيه من حــكــومـة بــغــداد. ويــبـلغ
مـجـال احلـساسـيـة والـكراهـيـة ب
الكي  ان االول يتهمه النجيفي وا
بالـوقوف شـخصـيا وراء انـسحاب
ن للمدينة القوات من الساحل اال
ـــوصل)   (بــــهـــدف تــــأديب اهـل ا
وهـــذا االتــهـــام قــد تـــبــطـــله افــادة
الــنـجــيـفي ذاتـه الـذي شــدد طـيــلـة
صــفـــحـــات الــكـــتـــاب عـــلى وجــود
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شهد  حـ يقع البـعض حتت وطأة  ذات الفخ الذي لكم ان تتصـوروا ا
واظـبة السـلحفـاة واخذ يتـنمر اسـتهزاءً وقع فيه االرنب عنـدما استـهان 
ـر عـليـهـا مـسـرعـاً ليـسـتـــــــريح وقـد يأخـذ غـفـوة في سـباق بهـا  وهـو 
اجلـري الـشـهـيـر الـذي  تـنـظيـمـه بـ االثـن وكـانـت الـنـتيـجـة خـسـارته

للسباق .
الحظة التي أجد ضرورةً أن اشير إليها بشأن حيثيات ذلك السباق أن ا
ـا كـان يـسـتـديـر بـ احلـ واآلخـر حـول الـسـلحـفـاة وهـو يـنط األرنب ر
ويـضـحك ويـسـتـخف بـهـا  ان لم يـكن يـرمي الـشـتـيـمـة عـلـيـهـا ويـصـفـهـا
فـلطح متهما ايـاها بالقبح  وقد يسـتع بقصائد ذم باحليوان القزم او ا
ألفها الـشاعر احلُطـيئة بحق االخـرين  بينـما كانت السـلحفاة قـد تعهدت
لنفسها في الوصول الى خط نهاية السباق بوقت (قياسي) وفق تقديرها
ــنـهــــــــجـهـا عــنـاوين من بل  ال اسـتــبـعــد أيـضـاً ان تــكـون قــد وضـعت 
ـثــابـرة  او تـلك نـصـائح   الــفـيـلــسـوف الـصــيـني عن حالوة الــصـبـر وا
النصيحة الـفريدة التي قدمهـا البريطانيون (ان تـصل متأخرا خير من ان

ال تصل).
ومادام احلديث عن السـالحف واالرانب لي ان اضيف ما ادهـشني حقا
وجود مـجـسم لـسـلـحفـاة مـلـتـصقـاً بـجـدار وسط قـاعـة مطـار مـديـنـة عدن
ناظـرة ب سرعة اليمنـية وقد تـصدر تلك الـقاعة للـزينة او لـلحكمـة وفق ا
دينة الطائرة وسـرعة السلحـفاة  كان ذلك عام 1979 عندما زرت هـذه ا
ية للـمشاركة في نـــدوة اليمنـية العريقـة بدعوة من منـظمة الصـحافة العـا
عن الـصـحـافـة اجلـمـاهـريـة وكــان رئـيس وفـد  الـعـراق الـصـديق الـراحل
حــــسن نـفل  وألـقيت بـحثـاً هـناك بـعنـوان (الـصحـافة الـشـعبـية األسس
) وصدر البحث ضمن كتاب باللـغت العربية واالنكليزية  وما ضام وا
ـتعة اليـومية لـيمنيـ يجلـسون في مواجهـة البحر ادهشني هنـاك أيضاً ا
الـعـربي مـتـأمـلـ لـسـاعـات طـويـلـة حـتى مـنـتـصف الـلـيل بـدون أي مـلل 
وكـأنهـم يتـسـامـرون مـعه بـيـنـمـا كانـت السالحـف الصـغـيـرة تـتـجـول عـند

اقدامهم 
وعـلى ذكـر الـسالحف أيـضـاً تـظل الــسالحف مـحـتـفـظـة بـبـيـضـهـا داخل
ـكان االمن لتـبيض فـيه  ولذلك تقـطع مئـات االميال جوفهـا الى ان جتد ا

ناسب الذي تشعر باالطمئنان عنده . كان ا البحرية لتجد ذلك ا
وضمـن االشارات الـتي تـنـاولت االرانب  اسـتـوقـفنـي كثـيـرا الـتـشـخيص
ـية الثـانية الذي قاله اجلـنرال ديغـول قائد حتـرير فـرنسا في احلـرب العا
من قـبـضـة الـنـازيــة  وبـاني اجلـمـهـوريـة الـفــرنـسـيـة اخلـامـسـة حـ قـال
(احلرب كالصيد  ولكن في احلرب االرنب هو الذي يطلق النار أوالً) في
اشـارة لـلـتـسـرع الـذي يـطـبع سـلـوكــهـا ومـا يـجـلب من ويالت مع حـقـيـقـة

لوجستية ان االرانب لم تربح حرباً في يوم من االيام.
كمـا حتـضـرني هـنـا مشـاهـد الـرصـد والتـرصـد الـتي تـقوم بـهـا الـصـقور
ــنـطق االمـني لالرانب الـتي يــغـريــهـا األفق في الـتــنـزه احلـر مــتـنــاسـيـاً ا

فتنقض عليها الصقور برشاقة.
هكذا هي الدنيا أصالً مفازة ب احلصـافة واحلماقة السلحفاة جتد في
عـنق الـزجـاجـة مــسـرحـاً واسـعـاً إذا اقــتـضت ضـرورة احلـيـاة  واالرنب
الذي يـجـد الـدنـيا عـجـالـة ومأرب  فـيـسـقط في احلـمـاقة الـتي يـقـول أحد
الــشــعــراء عــنــهــا (لــكل داء في الــدنــيــا دواء -- اال احلــمــاقــة اعــيت من

يداويها).
وظف وحتضـرني هـنا  تـلك الـسيـدة العـراقـية الـتي اسـتعـجلـت زوجهـا ا
إلى االثراء وشراء الذهب وحولت الـبيت إلى وكر للضغـينة متهـمة (بختها
االسـود)  بـالــزواج مـنه الــيغ أن اغـرته وحــرضـته حتـريـض االعـمى عـلى
القفز في بركان فتورط بالفساد  وهكـذا بينما كانت الزوجة تتفاخر امام
ـاس الـذي اشـتـراه (الـزوج احملـروس ) كـانت اخت زوجـهـا بـالـذهب واال
ال الشرطة تداهم الـبيت لتلـقي القبض عليه بـتهم الرشوة والـسطو على ا
العام  لـلتـاريخ  (احلادثـة موثقـة) واالوراق التـحقيـقيـة القضـائيـة االولية
بـشــأن مـا جـرى مــوجـودة في خــزائن االسـرار الــعـراقـيــة اخملـجــلـة الـتي

حتتفظ بجزء منها هيأة النزاهة.
كن ان اجد اخلالصة لي ان اعترف للقـار  انني مازلت أبحث  هل 
نقـاط التـقـاء ب صـبر الـسلـحـفاة وفـهلـوة االرنب أمـلي كبـير أن أجـد ما

يـعـيـنـني عـلى اكـتـشـاف ذلك  عـنـدهـا اقـتـرح قـانـونـاً
يـجــرم الـذين يــحــرضـون عــلى الـفــسـاد  ويــكـون
ـــفـــيـــد  بل وتـــكــون األرنب قـــد تـــلــقـى الــدرس ا
السلحفاة قـد اعادت النظر بالبـطئ الذي تتميز به
شي رويداً  ياللمعادلة الذهبية الصعبة جداً  (

قدمة). رويداً  ويكون في ا
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ثـابة زلزال كـاد يقوض وصل  الـذي كان  الى عقـود اخرى مقـبلة  سـيظل حدث سـقوط ا
الـعمليـة السياسيـة في العراق  موضع بـحث واستقطاب واسـتدراج الفادات وسرد وقائع .
ا رافقه من مالبسات ا سيظل ايضاً احلدث القابل للتأويل والتحليل والتشكيك  نظراً  ور

وتمخض عنه من تداعيات.
ة ستظل يتيمة بال اب او مجهولة النسب . ولم نقرأ او والن للنصر آباء كثيرون  فان الهز
ة تسليم مدينة ة كاملة االركان كجر نسمع عن (أب) امتلك اجلرأة الكافية لالعتراف بجر
ثـم مـدن الى تــنـظـيـم عـبث بــهـا وقـتـل وزنى وبـاع واشــتـرى حتت غــطـاء الـعــقـيــدة الـديــنـيـة 
ـسـوغات الـطـائـفيـة . والـطـامة الـكـبـرى ان الضـحـايـا كانـوا من طـوائف عـدة ومن اشـكال وا
وقـومـيـات عـدة ومن اجنـاس مـخـتـلـفة  اليـجـمـعـهم سـوى مصـيـر الـعـيش عـلى ارض واحدة

مترامية حتت هوية وطنية اسمها العراق .
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غالف الكتاب

الكي نوري ا

وصل ÕöÝ∫ اثيل النجيفي يحمل سالحاً بعد هجوم داعش على ا
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يشارك جنم كرة القدم العراقي عالء
عــبـــاس في احلـــلــقــة اجلـــديــدة من
ـرض والتي حمـلة إيـقاف سـلسـلة ا
تهدف لتحقيق التأثير اإليجابي من
خالل نـشــر رسـالـة األمل والـوحـدة
حــــســــبــــمــــا أفــــاد مــــوقع االحتــــاد

اآلسيوي.
وكان االحتاد اآلسـيوي للـعبة أطلق
هـذه احلمـلـة ضمـن جهـود الـتوعـية
الـعـامة وتـشـجـيع السـكـان فى كـافة
أرجــاء الـعـالم عـلى الــقـيـام بـدورهم
في إيـقـاف انتـشـار فيـروس كـورونا
ــســتـجــد. وتــشــهـد هــذه احلــلــقـة ا
حـضور  3دول لـلـمرة األولـى; حيث
يــشــارك إلـى جــانب عـــبــاس كل من
ـالـديف أكــرم عـبـد قـائـد مــنـتـخـب ا
الــغــني وقــائــدة مــنــتــخب تــيــمـور
الشرقيـة نيلدا رومـانا. وحتمل هذه
احلـــمــلـــة الـــتي أطــلـــقــهـــا االحتــاد
اآلسـيوي رسـالـة التـضـامن في هذه
الــظـروف وكـذلك الـتــرويج لـقـواعـد
الــصـحــة الــعـامــة الــتي وضــعـتــهـا
ـية خاصة من منظـمة الصحـة العا
ـارسـة ــنـازل و خالل الــبـقـاء في ا
إجراءات النظافة والتعقيم والتأكد
من ترك مساحة مع اآلخرين وكذلك
احــتـرام قـواعــد الـعـزل الــشـخـصي.
وشــــهـــد أول أســـبــــوعـــ من هـــذه
احلـمـلـة مـبـادرة أكثـر من  100جنم

وشــخـــصــيــة من أبـــرز وجــوه كــرة
الــقـدم في قــارة آســيـا لــلــمـشــاركـة
فـيـهـا وتـأكيـد دعـمـهم لـكل اجلـهود
ــبــذولــة إليـقــاف ســلــســلــة مـرض ا
كـوفـيـد  ?19الـذى يـسـبـبه فـيـروس
ستجـد حسبما أكد موقع كورونا ا
االحتـــاد. وقــــال عالء عــــبـــاس جنم
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني والعـب نــادي ا
الــكــويت الــكـــويــتي والــذي ســجل
هـــدفـه الـــدولي األول عــــنـــدمـــا فـــاز

الــعــراق عــلى الــيـمن  / 3صــفـر في
كـأس آســيـا  2019بـاإلمــارات: هـذا
الوباء ليس فـقط حتديا استـثنائيا
إنه كارثـة إنسـانية وهـو يؤكـد أننا
جـمـيـعـا مـتـرابـطـون وأن تـصـرفات
الشخـص الواحد تـؤثر على اآلالف.
وأضــاف حــمـايــة اآلخــريـن وإنــقـاذ
األرواح يــــجـب أن يــــكــــون مــــحـــور
تــركــيــزنــا ألنه الــطــريــقــة األفــضل
لضمان مستقبل أفضل لنا كمجتمع

ي واحد وذلك عبر كسر سلسلة عا
ـــرض. وأوضح الالعب انـــتـــشـــار ا
ـدن أو الـقرى اجلـمـيع سـواء في ا
مـهددون بـهذا الـوبـاء متـابعـا أرجو
كل من يـخـضع لـلحـجـر الـصحي أن
يـــبـــقى في مـــنـــزله ويـــحـــافظ عـــلى
ساعدة أبطال هدوئه ويقوم بدوره 
اخلــطــوط األمــامــيــة في اخلــدمــات
الـصـحيـة من تـأديـة عمـلـهم بـأفضل

كنة. صورة 
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متاز احلالي ÕuLÞ∫ الهيئة اإلدارية لنادي النفط تطمح بلقب ا

االيجابـية تتحـدث لوحدهـا قبل ان يوفر
الـدعم خلـطي الـوسط والـهـجـوم لـيحـتل
ـيـزا ـركـز الـثـالث كـمـا ظـهـر  الـفـريق ا
بـبطـولـة ألـكاس وانـطـلق الى الـبـطوالت
اخلارجية حيث بطولة األندية العربية.
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ـــا حتــقق في وتـــأثــر العـــبــو الــفـــريق 
ـذكــور قـبل الــعـودة الى دوري ـوسـم ا ا
ـاضي ولــعب بـنـفس الـروحـيـة ـوسم ا ا
والــثـقــة ونــافس بــضـراوة وقــدم نــفـسه
بـقــوة مـرة أخــرى وجنح في مــواجـهـات
اقــرأنـه وقــدم اداءا مــهــمـــا وتــعــامل مع
الـفـرص في بـطـولـة اقـوي بـعـد الـظـهـور
الــقــوي لــلــشــرطــة في واحــد من أفــضل
مـواسـمه عـنـدمـا تـقـدم لـنـاصـيـة االجناز
بـأرقـام عـالـيـة بـفـضل مـوجـود الالعـبـ
والـــعــقـــود والــرواتب الـــتي قـــدمت لــهم
والـتي أثمـرت عن احلـصـول عـلى الـلقب
قبل ان يظهـر النفط منافـسا مؤثرا وقدم
مبـاريات كـبيـرة عنـدما جنح في حتـقيق
الفـوز في 16لقـاء والـتـعادل في  15قبل
ان يخسر  7مباريات وظـهر ثاني أفضل
هـجـوم بــعـد الـشـرطــة عـنـدمـا سـجل 60
هــدفــا واحــتل الــتــرتــيب الــرابع بــفـارق
نـــقــطــتـــ عن الــزوراء في مـــوسم كــتب
لـلــنـفط الــذي قـدم وجـوهــا شـابـة أخـرى
بـقيـادة بـاسم قاسـم وكاد ان يـكـرر نفس
ـوسم الذي سـبقه لـكن لم يكتب نتـيجة ا
الـنـجــاح حملـاوالته ولم يـســتـغل عـثـرات
الزوراء الكثيـرة التي تأخر بسـببها قبل
ان يـعــود في اجلـوالت األخـيــرة بـقـيـادة
درب حكيم شاكر  لـكن فارق النقطت ا
ــوقع الــثــلث لــلــزوراء وفي كل مــنــحــا ا
األحـوال كـان مـوسمـا مـهـمـا اخـر لـلـنفط
الـــفـــريق الـــذي كـــتب اســـمه في الـــوقت
ـــطــلــوب واليـــعــاب عــلى مـــا قــدمه في ا
مـوسم اخـر مـثـمـر تـوالـيـا عـنـدمـا احـتل

مــخــتــلف ظــهــرت فــيه الــعـالقــة مــا بـ
اجلهـاز الفـني واإلدارة والالعبـ والكل
رور بثقة وسم وا دعم الكل منذ بدايـة ا
مـن مــبــاريــات صــعــبــة بــقي اجلــمــهــور
يــنـتــظـرهـا النــهـا خــرجت من الــلـقـاءات
التـقـليـديـة والن ما يـهتـم به اجلمـهور
والكل التوصل الى قناعة بان النفط
شـــكل أهـــمـــيــــة في مـــنـــافـــســـات
 الــــــــــــدوري ورفـع مــن حــــــــــــجـم
ــبـاريــات وكـاد ان يــزيح الــفـرق ا
وسم اجلماهـيرية عن طـريقه في ا
االسـتثـنـائي ولـعب وجنح بـارتـياح
بـعـدمــا ابالالالعـبــ الـبالء احلـسن
ـدرب يـعـول عـلى الـتـشـكـيل  وبـقي ا
نـسـجم قبل ان يـجني ثـمار نـدفع وا ا
يـزة خدمت عدد من الالعب مشاركة 
منهم من انتقل لفرق جماهيرية وآخرين
نتخبات الوطنية فرضوا أنفسهم على ا
بـعدمـا حـافظ الـفريق عـلى مـسـار األمور
والــلــعـب والــنــتــائج من الــبــدايــة حــتى
ـوسم فـي ظل لـيـاقــة الالعـبـ انـتــهـاء ا
وذهــنــيـتــهم والــلــعب بــتـركــيــز ووجـود
الالعب الهداف فـضال عن صالبة الدفاع
وسم ولم يعانـوا من شيء حتى انـهاء ا
مـتسـاويـا مع اجلـويـة بحـاصل مـجـموع
الـنـقاط  84نـقطـة من  38مبـاراة لـعـبـها
تـغـلب من الـفـوز في  24وتعـادل في 12
وخــســر مـبــاراتـ فـي حـصــيــلـة جــيـدة
توجـهـا بأفـضل دفـاع دخلت مـرمـاه فقط
هدفا في وضع اختلف عن مشاركاته 20
الـسابـقـة وكـاد قـاب قـوس او ادنى من
احلصول على الـلقب عندمـا ظهر بوضع
هـجــومي واضـح وسـجل  59 هـدفــا في
يزة والفتـة عندما تـستعرض حصيلـة 
خــطـــوط الــفــريق حـــيث بــراعــة حــارس
رمى وصالبة الدفاع الذي شكل صمام ا
ــــواجـــــهــــات والــــنــــتــــائج األمــــان في ا

االنـــتــقــاالت لــبــعض الـالعــبــ لــلــفــرق
اجلـمــاهـيـريـة بــعـدمـا ســطـعت األسـمـاء
ـدرب حـسن احـمـد الـذي كـاد ان بـوقت ا
يـــحـــقق حــلـم الــلـــقب فـي مــوسم 2018
مـتاز األفضل لـلفـريق مـنذ ان لـعب في ا
وفي حــيــنـهــا فـرض نــفــسه بـقــوة وقـدم
هاريـة العالية على ستويات الـفردية ا ا
مسـتوى عـام الفـريق واحلالـة اجلمـاعية
ميزة  وشكـلوا حقبـة جديدة في مسار ا
وسم في موقع جيد شاركة  وانهـوا ا ا
حيث الترتيب الثالث بنفس رصيد نقاط
الـــقـــوة اجلــويـــة وامن احلـــصـــول عــلى
مـشـاركـة خـارجـيـة حـيث بـطـولـة الشـيخ
زايـد لألنـديـة الـعـربـيـة وخـرج من الـدور
عـلى يـد الـصفـاقـسي الـتـونـسي كـما 32
انتقل للدور الربع النـهائي لبطولة كاس
الـعـراق وخـسـر من اجلـويـة بـهدفـ في
ــراقـبـ بــعـدمــا ظـهـر مــوسم يـتــذكـره ا
الــنـفط فـريــقـا مـتـجــانـسـا انــعـكس عـلى
ــوسم ــيـــزة في بــطـــوالت ا مـــشــاركـه 
ـــذكـــور واثـــبـت جـــدارته وشـــكل ا
نــقــطــة الــتــحــول في مــسـار
الـبــطـولـة في ان يــظـهـر
فريـقا مـختـلفـا من غير
الــتي تـــعــاقــبت عــلى
الدوام متواجدة عند
ـقـدمة  عـبر مواقع ا
قدرات الالعب التي
شكلت خـطوط اللعب
ـمـتع لــلـفـريق الـذي ا
لــــــــــفـت األنــــــــــظـــــــــار
ـــراقــبـــ ووســائل وا
اإلعــالم امـــــــــــــــام
وضــــــــــــــــــع
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التشـكيلـة احلاليـة الواعدة لفـريق النفط
شـكلت أسـاس تـقـدم الفـريق لـلـريادة في
منافسـات الدوري قبل ان يـتوقف بسبب
جائحة كورنـا التي الزمت جميع مالعب
الـــعــالم الــتي تــعـــرضت لــهــزة عــنــيــفــة
الـصمت وان تـقـفل أبـوابـهـا على أمل ان
تـعـود  بـعـد زوال الـوبـاء ويـكـون وجـها
اخـر للـريـاضـة والـرياضـيـ  ولأللـعاب
ـــقــدمــة كــرة الــقــدم. الـــريــاضــيــة وفي ا
ويـتـرقب الـنـفط اسـتـئـنـاف الـدوري امال
في مـــواصــلــة الــصــدارة الــتي حتــقــقت
درب بقـيـادة مجـموعـة العـب واعـدة وا
ـهــمـة مـنـذ يـحــيى عـلـوان الــذي تـسـلم ا
ــوسم قــبل ان يــتــوقف الـدوري بــدايـة ا
ابان االحـتجـاجات اجلـماهـيريـة ثم اقيم
بــ خـمــسـة عـشــر فـريــقـا وتــوقف بـعـد
خــمـــســة ادوار وظــهــر الـــفــريق بــوضع
دفاعي وهجومي واضح ويتطلع لفرصة
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وبـعـدمـا تـواجـد ضـمن فـرق
ــــربع األول لــــلـــمــــواسم ا
األخـــيـــرة مـــرتـــكــزا عـــلى
الـــوجـــوه الــشـــابـــة الــتي
أخذت بـالـفـريق للـواجـهة
قــــبل ان يــــجــــد يــــجـــدوا
الـــطـــريـق ســـالـــكـــة امــام
الــبــعض مــنـهـم لـلــعب مع
ــنـــتــخــبــات الــوطــنــيــة ا
اخملـــتـــلــفـــة كـــمــا لم
تــــــــــــــتــــــــــــــوقـف

ـوقع الــرابع وكـان بـإمــكـان الـفـريق ان ا
ــوقع الـثــالث لـكن مــهم احلـفـاظ يـؤمن ا
ــــواقع في عــــلى الــــبـــقــــاء ضــــمن اهم ا
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ـوسم احلــالي  وشـارك وعـاد الــفـريـق ا
بــذات الــطــمــوح من خالل وجــود اغــلب
ن مثـلـوه في اخـر مـوسـم الالعـبـ 
وقع وسط تـطـلعـات مـواصـلـة حتـقيـق ا
ــطـلـوب قــبل ان يــتـوقف الــدوري بـعـد ا
اربـع جـــوالت بـــســـبب االحـــتـــجـــاجـــات
الشعبـية والتطـورات التي شهدهـا البلد
ما دفع االحتاد اإلسراع بـتأجيل الدوري
في قــرار غـيــر مـدروس ومــتـســرع وكـان
ـكن ان يـتـعــامل مع إلـيـة أخـرى فـيـمـا
يــخص اسـتــمـرار الـدوري ولــتـمــر فـتـرة
طويلـة على التـوقف قبل ان تتـفق الفرق
ـــســابـــقــات عـــلى الــيـــة اخــرى وسط وا
مـشـاركــة طـوعـيـة بـ  15فـريـقــا وبـعـد
ــبـاريــات من دون دورين تــقــرر إقــامــة ا
جـــمـــهـــور بـــســبـب انـــتـــشـــار فـــيــروس
كورونـا ثم  إرجاء الـدوري بعـد خمـسة
ادوار منحت الـصدارة للـنفط الذي جمع
نقطة من خمس مباريات حقق الفوز 11
في ثالث وتـــعــادلـــ ومن دون خــســارة
وسـجل  6 أهــداف ثـاني أفــضل هــجـوم
 واقوى دفـاع تلـقى هدفـا واحدا  وسط
ــــــدرب تــــــرقـب شـــــــديــــــد مـن اإلدارة وا
والالعـبـ في ان يـسـتـأنف الـدوري مرة
كن ان تكون سهله أخرى لكن األمور ال
وفي متـناول الـيد  في ظل ظـروف البـلد
ووسط حسابات اجلهـاز الفني ان يتوج
الـفـريق بـلـقب الـدوري وفي حـال إلـغـائه
قـد يـكـون هـو الـبـطل وقـد اليـتـنـازل عـنه
ـؤقـتـة والـقـرار  يـتـوقف  عـلى اإلدارة ا
ـطـالـبـة فـي حتـديـد الـبـطل والـوصـيف ا
ـوسم الـقـادم لـلـمـشـاركــة  في بـطـوالت ا

الـعـربـيـة واألســيـويـة حـيث يـجـد الـنـفط
ـوقع األفــضل واالحق بـذلك نـفــسه في ا
 مع الـتوجـه الى إلغـاء الـبـطـولة الن مع
االستئناف قد يـواجه حتديات كبيرة من
الحـقـة حـيث اجلـويـة والـوسط الـفـرق ا
والنـجف والـزوراء  وامـام النـفط مـباراة
مؤجلـة في وقت كان اجلـوية قـد تخلص
منـها  11نقـطة من اربع مـباريـات وعلى
نافسة بعد نقطة من النفط وهنا تظهر ا
احلــقــيــقــيــة عــلـى الــصــدارة فــيــمــا لــو
اســتـــأنف الــدوري  و وسـط حــســابــات
يــحــيى عــلــوان الــذي يــفــضل ان تــلــغى
الـبــطـولـة لـيــبـقى اخلـيــار الـوحـيـد امـام
احتــاد الـكــرة في تــسـمــيــة الـفــرق الـتي
تلعـب في البطـولتـ األسيويـة واألندية
الــعـربــيـة عــلى ضـوء الــتـرتــيب احلـالي
لفـرق الدوري فـضال عن االنفـراد بالـلقب
الـذي قــديـكـون مـن نـصـيب الــنـفط الـذي
ني يريد ذلك طبعـا في انتظار طويل و
النفس للحصول عليه وهو الفريق الذي
ــــرة في مـــبــــاريـــاتـه عـــبـــر جنح هـــذه ا
الــتـــعــويل عــلى عــنـــاصــره الــتي قــدمت
ـطـلوب وتـوازنت داخل وخارج الشيء ا
مـلـعبـهـا  وجنح الـفـريق من الـفـوز على
ــيـنــاء الـبــصـري بـهــدفـ وتــعـادل مع ا
اجلـــنــوب ســـلـــبـــيـــا قـــبل ان يـــفـــوز في
مبارات والـتعادل في واحـدة في ملعبه
وقـــدم نــــفـــسه مــــرة أخـــرى مـــنــــافـــســـا
اليستهان به بعد مـوسم ناجح بكل
معـنى الـكلـمة كـما يـشـكل موقـفه احلالي
جناحـا شـخصـيا لـلـمدرب يـحيى عـلوان
طلوبة في ان يقود األمور الى النهـاية ا
ـنافـسـة بـعـد مـعـاناة وتـخـطي مـشـاكل ا
ـاضي مـع الـطالب قـبل ـوسم ا الـعـمـل ا
ان يقـود النفط بـوتيـرة متـصاعدة وسط
طـمـوحـات احلـصـول عـلى الـلـقب اذا مـا

تقرر مصير الدوري.
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عـنـدما ال يـنفي االحتـاد الـعراقي لـرفع االثقـال وجود
مـشـكـلة حـقـيـقيـة في طـريـقة تـعـاطي الـرباعـ صـفاء
راشـــد وســـلــوان جـــاسم و احـــمـــد فــاروق لـــلـــمــادة
احملـظورة الـتي تناولـوها فانه يـثّبت عـلى نفسه تـهمة
ــلف الــفــني لــثالثــة من ابـرز الــتــقــصـيــر في ادارة ا
الــربـاعــ في الـوقت احلــاضـر وهـنــا يـبــرز تـسـاؤل
حــيـوي مــفـاده كــيف يــهـمل االحتــاد الـعــراقي لـرفع
تـقدمي الذكر االثـقال ملف االدارة الفـنية للـرباع ا
وهـو يـعلـم وعلى وجه الـيـق ان من اهم واجـبـاته هو
ـواهب صــنــاعـة االجنــاز الـتـي تـعــتـمــد كــلـيــا عــلى ا
ـنـافـسـات الــواعـدة وتـطـويـر مــهـاراتـهـا وزجـهــا في ا
الـقاريـة والدوليـة الرسـمية وحتـقيق نـتائج ايجـابية و
ال اقــــول اجنـــازات النــــهـــا فـي مـــســــتـــوى االحالم..
واالحتـاد الــعـراقي لـرفع االثـقـال عـلى احـاطـة كـامـلـة
كـما هـو شأن جمـيع االحتادات الـرياضيـة ان البطل
ـؤهل لـتـحـقـيق (اجنـازات) قـاريـة ودولـية الـريـاضي ا
ستوى يًنفذ يـجب ان يخضع لبرنامج تدريبي عالي ا
واصـفات في مـنـشآت ريـاضـية تـتوفـر فـيهـا ابـسط ا
الـدولـيــة فـضال عن مـتـابـعـة دقـيـقـة ومـسـتـمـرة لـكل
ــاديـة شــؤون الــبــطل وتـأمــ جــمــيع احــتـيــاجــاته ا

عنوية. وا
و االحتـاد الـعراقي لـرفع االثقـال عنـدما يـرتكب خـطأً
ـنتخـبات الوطـنية فـادحاً بـ(عدم) مـتابـعته لتـدريبات ا
طـلوب فانه يـستفـيد من ثغـرة واضحة عـلى النـحو ا
بية تـتمثل بعدم وجود رقـابة فنية من قبل الـلجنة االو
الــوطـــنــيــة الــعــراقـــيــة عــلى عــمـــله من جــهــة اعــداد
عدة ـنتـخبات الـوطنيـة ونوعـية البـرامج التـدريبيـة ا ا
ـنـتـخـبـات وطـريـقـة تـنـفـيـذهـا ونـسـبة تـفـاعل لـهـذه ا

نتخبات الوطنية معها. اعضاء ا
ال اسـتطيع ان اقول ان اهمـال االحتاد العراقي لرفع
ـلف الـفـني لــلـربـاعـ صـفـاء راشـد االثــقـال الدارة ا
وســلــوان جـــاسم و احــمــد فــاروق والــذي نــتج عــنه
عـقـوبـة قـاسـيـة سلـطـهـا عـلـيـهم االحتـاد الدولـي لرفع
االثـقال بايقاف نـشاطاتهم عمل متـعمد ولكن ما هو
مؤكد وبنسبة مطلقة ان (عدم) متابعة االحتاد لشأن
ـؤهـلـي حـيـوي يـتـعـلق بالـنـظـام الـغـذائي لـلربـاعـ ا
لـتـحقـيق اجنـازات قاريـة هو الـذي تـسبب بـالـعقـوبة
الـتي صـدرت بحق الـرباعـ الثالثـة وهواهـمال

غـــــيــــر مــــســـــمــــوح بـه عــــلـى وجه االطالق
واالحتــاد يــجـب ان يــتــعــرض لــعــقــوبـة
اداريــة تــسـتــقــيم مع حــجم اخلــطـأ

الكبير الذي ارتكبه.
واخلــــطـــأ الـــفـــادح لالحتـــاد
الـــعـــراقي لـــرفع االثـــقــال
اسة يـوضح احلاجة ا
الـى ضــرورة وجــود
طـبيب ومـنظم غذائي
مـحترف في الطواقم
الـتدريـبيـة للمـنتـخبات
عــلى مــهـارة الــوطــنــيـة
وخــــبــــرة واســــتــــعـــداد
لـالشـــــــــراف عــــــــــلـى كل
صـــغــيــرة وكــبـــيــرة تــخص
اجلــانــبــ الــطـبـي والـغــذائي
ــنــتـخــبـات الــوطـنــيـة العــضـاء ا
لــتـكـون الـعــمـلـيـة الـتــدريـبـيـة حتت

السيطرة الكاملة.
ـراقبـة اداء االحتادات ـكلـفة  اجلـهة ا

الـرياضـية مـطالـبة بـالوقـوف على تـفاصيل
اخلـــلـل الـــذي واكب ويـــواكب إعـــداد اعـــضـــاء

ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة في االلـعـاب الـريـاضـيـة كـلـهـا ا
ـكـلـفـة الني ال اعـرف واقــول اجلـهـة ا
عـلى وجه اليق هل ان اللجنة
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية هي االو
ــشـرفــة عـلى اجلـانـب الـفـني ا
لـعمل االحتادات الـرياضية ام
ان ذلـك هـــــــو مـن واجب وزارة

الشباب والرياضة.
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درب األسبق للمـنتخب الوطني لكرة الـقدم عدنان حمد ان األجواء غـير مالئمة للعودة بـالعمل في اجملال التدريبي او اإلداري في أكد ا
العراق. وقـال حمد في تـصريح صحفي إن األجـواء صعبـة وغير مالئـمة للتـدريب في العراق ال يـوجد ما يسـاعد على الـعمل وليست
مـكن تطـبيق افكـاري في ظل الوضع احلـالي. ووجه حمـد رسالة الى هذه األجواء الـتي ارغب بالـتدريب فـيها مـؤكداً انه من غـير ا
النجم عنان درجـال واحمد راضي بشأن ترشحهما لزعامة الكرة العراقي بقوله بكل تأكيد من الرائع مشاهدة النجم عدنان
ر بـواقع متـردي في جمـيع اجملاالت ومن درجال واحـمد ريـاضي يتـنافـسان عـلى منـصب خلدمـة الريـاضـة العـراقيـة فالـبلـد 

نتخبات الوطنية. واهب لرفد ا بينها الرياضة بإمكان الشخصيات الرياضة خدمة الرياضة في البالد والبحث عن ا
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ـــركــزي أحـــال االحتـــاد الـــعــراقـي ا
لــلـــمــواي تـــاي ثالثــة من اعـــضــائه
السابـق الى هيـئة النـزاهة لوجود
شـبـهـات فـسـاد بـحـقـهم. وقـال أمـ
ســر االحتــاد حــيـــدر عــبــد الــواحــد
الــــبــــهــــادلي فـي بـــيــــان رســــمي ان
االعضاء الـسابـق لالحتاد وهم كل
من (توفـيق عدنان عـبد من محـافظة
بــغـــداد واحــمــد عــامـــر مــحــمــد من
مـحـافـظـة بابل وجـاسم مـحـمـد عـبد

الــواحـد من مــحـافـظــة الـبـصـرة) 
أحالـتـهم الى هيـئة الـنزاهـة من قبل
االحتــــاد احلــــالي بــــســــبـب وجـــود
خــروقـات مــالـيــة وإداريـة اكـتــشـفت
مؤخرا بـحقـهم. وأضاف ان االحتاد
الـسـابق فـيه الـعـديـد مـن اخملـالـفات
الـــتي قــدمت الـى هــيـــئــة الـــنــزاهــة
والـــقــــضـــاء الـــعــــراقي والـــتي أدت
برئـيسه الـسابق مـهدي عـلي دويغر
الى دخوله الـسجن بتـهمة الـتزوير.
وتابع البـهادلي خالل األيام القـليلة
الــقـادمـة ســيـتم اسـتــدعـاء األسـمـاء
اعاله واالحتــاد احلــالـي لـديـه كــافـة
األوراق والثـبوتـات التي من شـأنها
تدينهم في القضاء مبينا ان رئيس
االحتــاد احلـالي الـكـابــ مـصـطـفى

جـــبــار عــلك وجه بــضــرورة أرســال
كـافـة الـكـتب واألدلـة وأحـالـتـهـا الى
ــمــكــنــة ألي الــقــضــاء بــالــســرعــة ا
شــــخص حتــــوم حــــوله شــــبــــهـــات
الــفــســاد. وخــتم أمــ ســر االحتـاد
حــديـثه ان هــنـاك اســمـاء اخـرى من

بــغـداد واحملـافـظــات أحـدهم رئـيس
نــادي وأخـــر رئـــيس احتـــاد فـــرعي
ســابـق ســيــتم أرســال أوراقــهم الى
هـيــئـة الـنـزاهـة بـعـد أكـمـال األوراق
الثـبوتيـة بحق فـسادهم في االحتاد

السابق.
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نتخـب الوطني السابق كشف جنم ا
رزاق فـرحــان تـفــاصــيل حــبـسه في
العاصـمة األردنـية عـمان بـعد زيارته
باراة الـشهيرة ب اسود لها عقب ا
الــرافــدين واألردن فـي نــهــائي دورة
احلس البـطولة الـعربية لـكرة القدم
ـــواجـــهـــة عــام  1999 . وانـــتـــهـت ا
حينها بفوز األردن بركالت الترجيح
بعدمـا جنح اسود الـرافدين بـالعودة
من بعيد وإدراك التـعادل بعدما كان
مـتـأخـراً بـأربـعـة اهـداف دون رد في
ونتادا تاريخـية. وقال فرحان في ر
حـديث صـحـفي (بـعـد سـقـوط بـغداد
عام  2003 كـنت مـحـتـرفـاً في نـادي
الـشــارقــة االمـاراتي حــيــنـهــا قـررت
الـــــعـــــودة الـى بـــــغـــــداد عـن طـــــريق
األردن). وأضــــاف فــــرحــــان (حــــ
ـطـار عـمان الـدولـي أبلـغـني وصـلت 
طار بأني لن ادخل الى ضابط في ا
األراضي األردنـــيــة بـــعــد قـــوله  لي
ألست انت من سـجل الـهـدف الرابع
ـزح عـلـى األردن فــظـنــنت مــنه انـه 
لـكن بــعـدهـا كــبل وزجـني بــالـسـجن
لـــثالثـــة أيـــام ثم بـــعـــدهــا عـــدت الى

العراق). 
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واي تاي جانب من إحدى سباقات ا

جنم أسود الرافدين علي عباس

درب يحيى علوان ا



Æ2007 فتوحة ا
وهما الثنائي الـوحيد في تاريخ اللعبة اللذان أنهيا 6
ـركـزين األول والـثاني من مـواسم مـتـتـاليـة مـعًـا في ا

Æ2010 عام 2005 وحتى
ويـعـد الـثـنـائي أكـثـر من تـواجـهـا في نـهـائي بـطـوالت
اجلـراند سـالم بواقع 9 مرات وخـاضـا مـعًا الـعـديد
ـبـلدون ـبـاريات الـتـاريـخـية سـواء في نـهـائي و من ا
2008 الذي حسمه نادال ويـنظر إليه باعتباره واحد

باريات في تاريخ اللعبة. من أفضل ا
مباريات شهيرة

ــبــاريــات الــشــهـيــرة بــيــنــهــمــا أيــضًــا نـهــائي ومن ا
ـــبــلــدون 2007 والــذي حــســمه فـــيــدرر ونــهــائي و
ــفــتــوحـة 2009 الــذي حــســمه نـادال أســتــرالــيــا ا
ــفـتــوحـة 2017 الــذي حـسـمه ونـهــائي أسـتــرالــيـا ا
فيدرر إضـافة إلى نـهائي روما 2006 الـذي حسمه

نادال.
وبــالــنــظــر إلـى األرقــام الــتي حتــقــقت في مــبــاريــات
الــثـنـائي جنـد أن فـوز نـادال عــلى فـيـدرر في نـهـائي
ته األولى دبي 2006 كبـد حـيـنهـا الـسويـسـري هـز
في العام إلى جانب إنـهاء رقمه القـياسي في العصر
العب انـــتـــصـــارا مـــتـــتـــالـــيـــا عـــلى ا احلــديث بـ56 
الــصــلـبــة.ورد فــيــدرر الــدين لــنــادال الــعــام الـتــالي
بـالتـغـلب علـيه في بـطولـة هامـبورج لـألساتـذة ليـنهي
مــسـيـرة من 81 انـتــصـارا مـتـتــالـيـا لإلســبـاني عـلى
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ـــــشــــاكل حتـــــاصــــر ا
الـية عـالم كرة الـقدم ا
هــذه األيـــام نــتـــيــجــة
ـــســــابــــقـــات تــــوقـف ا
بسـبب انتشـار فيروس
سـتـجـد الذي كـورونـا ا
أودى بــحــيــاة عــشــرات
اآلالف في كـــافــة أنـــحــاء
العام حتى هذه اللحظة.
 وتبحث األنـدية على وجه
التـحديد عن سـبل للـبقاء
عــلى قــيــد احلــيــاة أو
للتقـليل من اخلسائر
ــتــرتــبـة ــالــيــة ا ا
على غـياب أرباح
العب بـــوابــات ا
وحــــقــــوق الــــبث
الــتـلــفــزيــوني لــكن
احلــقـــيــقـــة تــقــول إن
احلد من اخلـسـائر لن
يـــتـــحــــقق إال في إطـــار

ضيق.
هــنــاك طــريــقــة غــيــر مــحــبــبــة
ومـثـيـرة لـلـجـدل من أجل تـقـلـيل
األضـرار وتــتـمـثل في االقـتـطـاع
ـــدربــ من رواتب الـالعـــبـــ وا
ـــوظــفـــ أو حــتى واإلداريــ وا
ـــوظــفـــ داخل تـــقـــلـــيص عـــدد ا

النادي.
فاتـورة الرواتب في بعض األنـدية قد
ـاليــ وهــو مــا تــصل إلـى مــئــات ا
يــضـعــهـا في مــوقف ال حتــسـد عــلـيه
ضـمن الـظـروف احلـالـيـة األمـر الـذي
قـد تــدفـعـهــا إلعـادة الـنــظـر في حـجم
رواتب الـالعـبـ عـلى وجه الـتـحـديـد

بعد انتهاء األزمة.
األرقام التي نشرها موقع "بلومبيرج"
فـي تــقـــريــر مـــوسع بــشـــأن األضــرار
ـالــيـة ألنــديـة كــرة الـقـدم فـي عـصـر ا
"كـوفــيـد-19 تــشـيــر إلى أن أكــثـر من
نـــــصف أربـــــاح كـل نـــــاد أوروبي في
ـعـدل الـعـام تـذهب حلـسـاب رواتب ا

. وظف درب ا الالعب وا
عـروفة ـانيـا توصـلت األنديـة ا في أ
في البوندسـليجا التفـاق مع العبيها
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علق محـمد صالح جنم لـيفـربول بـشكل ساخـر  على تـقريـر لشبـكة "سـكاي سـبورتس" حتدثت
قبل. يركاتو الصيفي ا صري في ا فيه عن إمكانية بيع النادي اإلجنليزي للدولي ا

ونـشرت الـشبـكة تنـويهًـا عن التقـرير عـبر حـسابهـا الرسـمي على "إنـستجـرام" ليـرد عليه صالح
وجي) ضاحكة. مستخدمًا  3وجوه (إ

اضي مع ليفربول. وسم ا يرليج في ا جدير بالذكر أن صالح حقق لقب هداف البر
صري الريـدز للتتويج بلقبي دوري األبـطال والسوبر األوروبي باإلضافة إلى كما قـاد الفرعون ا

كأس العالم لألندية.
وسم ألول مرة منذ  30عـامًا قبل يرليج هـذا ا وكان ليـفربول قريـبا بشدة من الـفوز بلقب البـر

ستجد. اضي بسبب أزمة فيروس كورونا ا نافسات في مارس/آذار ا توقف ا
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{ باريس (أ . ف . ب) أدى فـيروس
ــسـتــجــد الى فــوضى في كــورونــا ا
روزنامة األحداث الـرياضية وصلت
الى حـــــد تــــأجـــــيل دورة األلـــــعــــاب
بية الـصيفيـة التي كانت مقررة األو
هذا العـام في طوكيـو بعدمـا تسبب
بـــشـــلـل شـــبه كـــامل فـي الـــريـــاضــة
ـيــة. في مـا يـلي أبـرز األحـداث الـعـا
الـرياضـيـة الـتي ألـغـيت تـأجلت أو
بـــاتت إقـــامـــتـــهـــا مـــهـــددة بـــســـبب
الفـيـروس الذي أودى حـتى الـثالثاء
24 آذار/مــارس بــأكــثــر من  18ألف
شــخص بـحـسـب حـصـيــلـة لــوكـالـة
فـرانس بـرس اســتـنـادا الى مـصـادر

رسمية.
2020 uO uÞ œUO³*Ë√ qOłQð

ـبــيـة الــدولـيـة أعــلـنت الــلـجــنـة األو
واحلـــكـــومــــة الـــيـــابــــانـــيـــة في 24
آذار/مــارس تـــأجــيـل دورة األلــعــاب
الــــــتـي كـــــــانت مـــــــقــــــررة بــــــ 24
تـــــمــــوز/يـــــولـــــيــــو والـــــتـــــاسع من

آب/أغسطس.
وجاء في بيان مـشترك للـطرف بعد
اتـصـال هــاتـفي بـ رئـيـس الـلـجـنـة
اني توماس باخ ورئيس الوزراء األ
الـيـابـاني شــيـنـزو آبي في الـظـروف
ــعــلــومــات الـــراهــنــة وبــنــاء عــلى ا
ية قـدمة من مـنظـمة الـصحـة العـا ا
بية اليوم خلص رئيس اللجنة األو
الـدولــيـة ورئـيس الــوزراء الـيـابـاني

ـبـيــاد الـثـاني والـثالثـ الى ان األو
في طوكـيو يـجب ان يتم تـأجيله الى
ما بـعـد الـعام 2020 لكن لـيس أبـعد
من صــيف 2021 حلـــمــايـــة صـــحــة
عني باأللعاب الرياضي وجميع ا
ــبــيــة واجملــتـمـع الـدولـي. وكـان األو
آبـي قـــــــد أكــــــد فـي وقت ســـــــابق ان
ـبـيـاد الـيـابـان اقــتـرحت تـأجـيل األو
لعام بينـما أكد مسؤولـون يابانيون
ان الدورة ستحـتفظ باسمـها طوكيو
2020. أكـد بـاخ ان الـلـجـنـة الـدولـية
وضـعت الـسالمــة الـصـحـيـة أولـويـة
ـالـية والـتـنـظيـمـية تـتـعدى الـكـلفـة ا
الـــبــاهــظــة لــتـــأجــيل حــدث من هــذا

احلجم.
وأوضح في حــوار عـبــر الــهـاتف مع
وســـائل إعالم عــــدة مـــنـــهـــا وكـــالـــة
ـالــيـة فــرانس بـرس ان الــتــبـعــات ا
لــلــتــأجــيل لم يــتم الــتــطــرق إلــيــهــا
وليست األولوية األمر يتعلق بحفظ
احلـيـاة في ظل تـفـشي وبـاء كـوفـيد-
19. وتــابع نــدرك جــمــيــعــنــا جــديــة
ي واألهم مـا يسـببه في الوبـاء العـا
حـيــاة الـنـاس. نــشـرت أرقـام مــثـيـرة
لـلقـلق (لـعـدد الـوفيـات) مـسـاء األحد
. اتـــفـــقــنـــا جـــراء هــذه وثـم اإلثــنـــ
الــظــروف عــلـى اآلتي: يــجب ان يــتم
إرجاء موعـد األلعاب وأال يـكون هذا
ا بعد صيف 2021. وأشار اإلرجاء 
ــــوعـــد ــــســــؤول الـــدولـي الى ان ا ا

. اجلديد سيتم بحثه ب الطرف
ÂbI « …d

أرجأ االحتـاد األوروبي (ويفـا) كأس
أوروبا من 12 حـزيـران/يـونـيو-12
تـــــمـــــوز/يــــــولـــــيـــــو 2020 الى 11
حـزيـران/يـونـيـو- 11تـمـوز/يـولـيـو
2021 وعـــلّق مـــســـابــقـــتي األنـــديــة
(دوري األبـطــال ويــوروبـا لــيغ حـتى
ــــبـــاريـــات إشــــعـــار آخــــر وأوقف ا
نتـخبات القاريـة الرسمـية والوديـة 

الرجال والسيدات.
أرجأ احتاد أميركا اجلـنوبية بطولة
كوبا أميركا الى صيف العام 2021.
صـادق االحتــاد الـدولي لـكــرة الـقـدم
(فيـفا) في  18آذار/مارس عـلى قرار
االحتـاديـن الـقــاريـ مــؤكـدا إرجـاء
الــنـــســخــة األولى مـن كــأس الــعــالم
لألنـدية بـصـيغـتـها اجلـديـدة والتي
كـانت مقـررة أيـضـا في صـيف الـعام
2021. أعــلــنت الــكــامــيــرون في 17
آذار/مـــارس تــأجــيل بـــطــولــة كــأس
األ اإلفـريــقـيـة لــلـمـحــلـيـ (شـان)
الــتي كــانـت مــقــررة بــ الــرابع من

نيسان/أبريل و25 منه.
أعـــلن نــادي يــوفــنـــتــوس اإليــطــالي
إصـابة مـهـاجمه االرجـنـتيـني بـاولو
ديــبـاال بــالــفـيــروس لـيــصــبح ثـالث
العب من بـــــطل ســــيـــــري آيــــصــــاب
بـالــفـيـروس بــعـد دانـيــيـلي روغـاني
والعب الـــوسط الـــفــــرنـــسي بـــلـــيـــز

مــاتــويـدي. كــمــا أعــلن نــادي مـيالن
إصابة جنمه السابق باولو مالديني
وجنـــله دانـــيـــال. واتـــخـــذت أنـــديــة
إيـطالـيـة عـدة إجـراءات عـزل صحي
مـثل سـمـبـدوريـا الـذي وضع العـبـيه
درب كالوديو رانيـيري والطواقم وا
الفنـية والـطبيـة في احلجـر الصحي
الــطــوعي بــعـد فــحــوص إيـجــابــيـة
خلـمـسـة من العـبيـه وطبـيب. وأعـلن
فــيـورنــتــيـنــا تـســجــيل ثالث حـاالت
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حـــاول االحتـــاد األوروبي مـــســـاعــدة
روابط الدوريـات اخملتلـفة عـلى إنهاء
وسم من خالل تأجيل كأس أوروبا ا
قبل وترحيل بقية 2020 إلى العام ا
مـــنـــافـــســــات دوري أبـــطـــال أوروبـــا
والدوري األوروبي إلى أغـسطس/أب
ـــقـــبـل ويـــبـــقى عــــلى الـــبـــطـــوالت ا
وافقات احمللية احلصول على كافـة ا

من أجل تــقــلــيص فــاتــورة الــرواتب
ومن بــ هــذه األنـــديــة يــبــرز كل من
بايـرن ميـونخ وبوروسـيا دورتـموند
من خالل اقتطاع ما نسبته %20 من

راتب كل العب.
واتـفـقت األنـدية اإليـطـالـية بـاإلجـماع
ــــاضي عــــلى في أوائل الـــــشــــهــــر ا
اقتطاع 4 أشهـر من رواتب الالعب

ـســابـقــة الـدوري في حـال لـم يـكــتب 
اإليطالي االسـتئناف وشـهرين اثن
ــنــافــســات في حــال  اســتــكــمــال ا

الحقا.
حجم الـتقلـيصات واالقـتطاعـات ظهر
بــــوضـــوح فـي بــــلـــدان أخــــرى مــــثل
الــبـــرتــغـــال حــيث قـــرر ســبـــورتــنج
لــشـبــونــة تـقــلــيص رواتب الالعــبـ

دة 3 أشهر.  40%
أما في إجنلترا فكانت األمور في هذا
اجلـانب مـعـقـدة فـقـد عـمـد لـيـفـربـول
وظفـ من غير وتوتـنهام إلى مـنح ا
ـــدربـــ إجـــازة غـــيــر الالعـــبـــ وا
مـدفـوعـة األجر قـبل أن يـتـراجـعا عن
قرارهمـا الحقا بعـدما تعرضـا لهجوم
شــرس فــيـمــا جلـأ كـل من وست هـام
يونـايتـد وساوثـهامـبتـون إلى تأجيل
الــرواتب بـانــتـظــار مــا سـتــؤول إلـيه

األمور.
ـــــا ســــبق أن إحلــــاح نــــكـــــتــــشف 
وإصــرار األنـــديـــة عــلـى اســتـــكـــمــال
ـــــــوسم احلـــــــالي رغـم إدراكــــــهــــــا ا
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إيـجـابـيــة في صـفـوف العـبـيه تـعـود
لـالعـــــبــــــ بـــــاتـــــريـك كـــــوتــــــروني
واألرجــنـــتــيـــني جـــرمــان بـــيـــســيال
والصربي دوشـان فالهوفـيتش قبل
أن يـرتفـع العـدد في 18 آذار/مارس

الى عشر إصابات. 
كما أعلن نادي أتـاالنتا وضع العبيه
وأفـراد الـفـريق في احلـجـر الصـحي
بعد ثبوت حاالت إصابة في صفوف
فــالـــنـــســـيــا اإلســـبـــاني نـــظــرا ألن

ؤجلة بياد طوكيو ا جانب من حتضيرات او

fM² « a¹—Uð w  dNý_« WNł«u*« ÆÆ ‰«œU½Ë ——bO
العب الترابـية.وبعـدها في عام 2008 تـغلب نادال ا
عـلى فيدرر في نـهائي روالن جـاروس بنتـيجة (6-1)
ـباريـات ضمن أكـثر و(3-6) و(0-6) لتـصنف تـلك ا
نـهـائــيـات اجلــرانـد سالم من طــرف واحـد وبــعـدهـا
بـنـحـو شـهـر تـغـلب اإلســبـاني عـلى الـسـويـسـري في
بلدون في 5 مجموعـات لينهي مسيرة من نهـائي و

العب العشبية. 65 انتصارا متتاليا لفيدرر على ا
وتــواجه الـثــنـائي لــلــمـرة األولى في نــهـائي الــبـطــولـة

تـرتبة على ذلك للمـخاطر الصـحية ا
له ما يبـرره وبعدمـا آثر الهـولنديون
ـوسم والـفـرنـسـيــون إلـغـاء وإنـهـاء ا
احلـــــالي فــــإن بـــــقــــيــــة الــــدوريــــات
ــــعــــروفــــة تــــتــــطــــلع األوروبــــيــــة ا
ــكن لالســتــئـنــاف في أســرع وقت 
ــوافــقـات شــريـطــة احلــصــول عـلى ا

احلكومية لذلك.

زين
الدين
زيدان

اخلتـاميـة عام 2010 وحـينهـا حقق فـيدرر االنـتصار
في 3 مـجـموعـات لـيـعـادل الرقم الـقـيـاسي كـأكـثر من

توج بلقب البطولة بواقع 5 مرات.
وتـغلـب نادال عـلى فـيـدرر من جـديـد في نـهائي روالن
جــاروس عــام 2011 لــيــحـــــــــــــرمه من فــرصــة أن
يـصبـح أول العب في الـعصـراحلـــــــديث يـتـوج بـلقب
كـل بــــطــــــوالت اجلــــرانــــد سالم مــــرتـــــــــــــ عــــلى

األقــــــل.

يحتسب في الترتيب.
وجلـــــأت فـــــورمـــــوال ئـي مـــــثل
بـطوالت أخـرى منـها فـورموال 1
والــــفـــئــــة األولى بــــالـــدراجـــات
الـنارية للـسباقات االفـتراضية;
لــــســــد فــــراغ تــــوقـف ريــــاضـــة
احملــركــات في خــضـم جــائــحـة

فيروس كورونا.
ولـم يــكن جـــونـــتــر مـــرة أخــرى
األسـرع فـي اجلـولـة الـتـأهـيـلـيـة
عـلى احلـلـبـة الـتي يـبـلغ طـولـها
3.2 كـيلومتـر إذ انطلق ستوفل
فــانـدورنه سـائق مـرسـيـدس من
ــقـدمــة لـلـســبـاق الـثــاني عـلى ا
ـاني الــتـوالي لــكن الـســائق األ

ستوى. كان األكثر ثباتا في ا
واصـطـدم الـبـلـجـيـكي فـانـدورنه
بـاحلائط في اللفة األولى وخرج
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أكــمل مــكــسـيــمــلــيـان جــونــتـر
ســائق بي.إم.دبــلــيـو أنــدريـتي
ثالثـيـة انـتـصاراته في سـلـسـلة
"تـسابق من منزلك" اإللكترونية
بـــــســـــبـــــاقـــــات فـــــورمـــــوال ئي
لـلـسـيـارات الـكـهـربـائـيـة الـيوم
الــسـبـت بـعــد فـوزه بــالـســبـاق
الــثــاني عــلـى حــلـبــة إلــكــتــريك

دوكس االفتراضية.
ـاني الذي كـمـا فـاز الـسـائق األ
انـتصـر على حـلبـة هوجن كوجن
ـــاضي في جـــولــة األســـبــوع ا
18 اخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات يـــــــــوم 
أبـــريل/نـــيـــســان عـــلى حـــلـــبــة
مــونـــاكــو لــيــصــبح انــتــصــاره
الـــيــوم هـــو الــثــالـث في ثالثــة
ســــــبــــــاقــــــات رغـم أن األول لم
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الرسـميـة الستـكمالـها قـبل أن يحدث
ما ال يحمد عقباه.

يـحـتفـل العبـو ومـشجـعـو برشـلـونة 
بـذكـرى مرور  11عـامًا عـلى اكـتـساح
ريــــال مـــــدريــــد (2-6) في مـــــلــــعـــــبه

سانتياجو برنابيو.
ه الـريال وتـغـلب الـبـارسـا عـلى غـر
يـوم 2 مــايـو 2009 في مــوسم حـقق
خاللـه لـقب الــدوري اإلسـبــاني الـذي
كان البـطولة األولى ضمن الـسداسية
الـتـاريــخـيـة الـتي تــوج بـهـا الـفـريق
ـدرب بـيب الـكـتـالـوني حتت قـيـادة ا

جوارديوال.
وفي هذا الصدد نشر جيرارد بيكيه
مــدافـع بــرشــلــونــة صــاحب الــهــدف
ــبــاراة فــيــديــو الــســادس فـي تــلك ا
ألهــداف الـــلــقــاء عــبــر حــســابه عــلى

"تويتر" وعلق عليه: "11 عامًا".
ومن جـانـبه لم يجـد إيـكر كـاسـياس
احلارس التاريخي لريال مدريد الذي
استـقبل األهداف الـستة ردًا مـناسبًا
على بيكيه سوى تذكيره أن (2 + 11
13 =) في إشــارة لـعـدد ألـقـاب دوري
األبــطــال الــتـي حــقــقـــــــــهــا الــنــادي

لكي. ا

نافـسة على الـفور وأنهى مـن ا
ركز اخلامس. السباق في ا

وفـي ظل مــطـــاردة من مـــواطــنه
ــاني بــاســكــال فــيــرالين مع األ

تـبـقي 5 جــوالت عـلى الـنـهـايـة
وجــد جــونـتــر نــفــسه مـتــقــدمـا
بــفــارق 15 ثــانــيــة عــلـى بــقــيـة
السائق عندما اصطدم سائق
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ـفاوضـات بينه اني مـارك أندريه تـير شتـيجن حـقيـقة توقف ا كشف احلارس الـدولي األ
وبـ ناديـه برشـلـونـة بـشـأن تمـديـد الـعـقد.وقـال تـيـر شـتـيجن 28 عـامًـا ردًا عـلى أسـئـلة
ـفاوضـات بدأت بـينـنا في وقت سـابق. لكـنني شـجعـ عبـر موقع "إنـستـجرام" : "كـانت ا ا
ـفـاوضات في قـلت إنـها يـجب أن تـتوقف".وأضـاف "هـناك أشـيـاء أكثـر أهـميـة اآلن. علـقـنا ا

ـتـد الــعـقـد احلـالي لـتــيـر شـتـيـجن مع بــرشـلـونـة حـتى 30 حـزيــران/يـونـيـو الــوقت احلـالي".و
فاوضات ب الطرف توقفت ألن تير 2022.كانت صحيفة "ماركا" أشارت مؤخرًا إلى أنَّ ا
شتـيجن يـطلب راتـبًا مـرتفـعًا لـلغـاية.وتـردد أن الراتب الـذي يطـلبه الالعب يـبلغ 18 مـليون
يورو للموسم الـواحد. وأضاف تير شتيجن الـذي انتقل لبرشلونة في 2014 قادمًا من
بـوروسيا مونشـنجالباخ: "نشعر بـسعادة بالغـة هنا. الوضع الريـاضي جيد. ماذا نريد

أكثر من هذا".

 ôU Ë ≠ U Ë—

كشف الـنـجم األوروجوايـاني ديـيجـو جـودين مدافع إنـتـر ميالن مـوقفه
من الـرحــيل عن الــنـيــراتــزوري والـعــودة إلى فــريـقه الــسـابـق أتـلــتـيــكـو
مـدريـد.وقال جـودين خالل بـث مبـاشـر عـبـر "إنـستـجـرام": "لـقـد سـألني

الـكثير من الـناس لكـنني قضـيت وقتي في أتلـتيكـو.. لقد كانـت أفضل فترة في
حـيـاتـي الـريـاضـيـة دون شك عــلى األقل حـتى اآلن".وتـابـع: "لـكن وقـتي كالعب
ألتلتيكو انتهى لقد طويت الصفحة وأعيش جتربة جديدة هنا في إنتر ميالن..
إنـهـا جتـربة مـخـتـلفـة أنـا أتـطور وأتـعـلم أشـياء جـديـدة.. لن أعـود إلى أتـلتـيـكو
كالعب هـذا أمر مـؤكد".واسـتدرك: "لـكن سـنرى مـا إذا كنـت سأتـواجد مـعهم
بـصفـة مـخـتـلفـة فـمن يـدري لـكنـني سـأبـقى بـالتـأكـيـد من مشـجـعي األتـلـيتي
نـافسة على االسكـوديتو قال جودين: "يـوفنتوس لديه تـشكيلة لألبد".وحول ا
باريات.. عـندما يستغلـون ميزة صغيرة يكون ضخمة وخسـروا القليل من ا

من الصعب قلب األمور عليهم ألنهم دائمًا يفوزون بسطوة كبيرة".
واختـتم: "ال أعرف كـيف سيعـود التسـيو بـعد الـتوقف لكـنهم كـانوا يـقدمون
ة لكن لديهم بـاريات التي لعبوهـا دون هز مسيرة مـذهلة.. ال أعرف عدد ا

بعض الالعب الرائع وسيقاتلون بالتأكيد حتى النهاية".
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اسـتـعـرض الـبرتـغـالي لـويس فـيـجـو جنم ريـال مـدريـد الـسـابق مـسـيـرته في كـرة الـقدم
ومزاملته لنجوم كبار مثل رونالدو نازاريو وزين الدين زيدان وراؤول جونزاليس.
وقال فيجو في تصـريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية: "لقد لعبت

خالل مسيرتي مع العب رائع ويصعب اختيار العبًا واحدًا فقط".
وأضـاف: "لـقد لـعـبت مع رونالـدو وزيـدان وريـفالـدو وسـتويـتـشكـوف وجـوارديوال
وهيـيرو وفـيرون بـاإلضـافة إلى راؤول الـذي كان عـلى استـعداد دائم لـتسـجيل

األهداف". 
وتابع: "تـميز راؤول بـالروح االنتـصاريـة بسبب عـقليـته فقد انـتصر كـثيرًا في
ـيـدان بــشـكل رائع".وواصل: "إذا ــهـنـيــة كـان يـجــيـد الــتـحـرك فـي ا حــيـاته ا
حتـدثت عن رونالدو فـإنه يتمـيز بالسـرعة والقـوة لكن راؤول كان لـديه القليل

من كل شيء".
الرحيل عن برشلونة

وتطرق فـيجو ألسـباب رحيـله عن برشلـونة عام 2000 وانـتقالـه إلى الغر
الـتــقـلـيــدي ريـال مــدريـد مـؤكــدًا أن الـســبب األول في ذلك يــعـود إلى عـدم
شعـوره بقيـمته في الـنادي الـكتالـوني. وقال: "لـقد كـان قرارًا مهـمًا وصـعبًا
في ذات الوقت ألنـني رحـلت من مديـنة أعـطتـني الـكثـير وكـانت جيـدة; لكن
ـنـتـظـر في الـوقـت الذي عـنـدمـا تـشـعـر بأن كـل مـا تـقدمـه ال يـلـقى الـتـقـدير ا

يطـــلبك فيه نادٍ آخر تضطر للتفكير في األمر".
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تبـرع العب كـرة الـسلـة بـيسـمـاك بايـومـبو
ـعـدات طـبــيـة تـبـلغ مـن خالل مـؤسـسـتـه 
قيـمـتهـا مـليـون دوالر أمـريكي لـلـمسـاهـمة
فـي اجلـهـود الـتي تـبـذلــهـا بالده الـكـونـغـو
ـقـراطـيـة حـالـيـا في مـكـافـحـة تـفـشي الـد

ستجد. وبائي اإليبوال وكورونا ا
ــســاعــدة ـــزيــد  وتــعــهــد الـالعب بــبــذل ا
مـواطنـيه في هذه احملـنة مـوضحا: "إذا لم
أفــعل هـذا لـهم فــمن سـيـفـعـل?" حـسـبـمـا
ــوقع اإللـكــتـروني لالحتــاد الـدولي أفـاد ا
لكـرة السـلة (فـيبا) في تـقريـر نشـره اليوم
الـسـبت عن الالعب الـكـونـغـولي احملـتـرف

بفريق تشارلوت هورنيتس األمريكي.
وتطـرق التقرير لنشأة بايومبو (27 عاما)
الذي ولد في لوبومباشي وعانى من الفقر
ــدقع في طــفـولــته وكــان يــضـطــر لــقـطع ا
مــســافــة كــبــيــرة في غــضـون 45 دقــيــقـة
ـدرســة يــومــيــا كــمــا كـان لــلــذهـاب إلـى ا

يتناول وجبة واحدة يوميا.
وأشــار الــتـقــريــر إلى أن الــصــعــاب الـتي
واجهـهـا فـي سن مـبـكـرة شكـلـتـه ليـصـبح
هـذا الالعب احملــتــرف كـمــا ســاهـمت في
تـشـكـيل رغـــــــــبـتـه في أن يـكـون وسـيـلـة
ــســاعــدة فـي اجملــتــمع عــنــد لــلـــتــغــيــر وا

احلاجة.

قـراطية حالـيا جهودا وتبـذل الكونـغو الد
مكـثفـة في مـواجهـة فيـروس إيبـوال الفـتاك

ستجد. وفيروس "كورونا" ا
وقال بـايومبو: "إذا انـتظرت سيـعاني كثير
من الــنـاس. كـمــا أفـكـر دائــمـا في كـيــفـيـة

التأثير في مجتمعي".
وأوضـح: "من الــــــــصـــــــعـب أن أذهـب إلى
ــقـراطــيـة وأطــالب الــنـاس الــكـونــغـو الــد
بـالبقـاء في منازلـهم وفي احلجـر الصحي
ئـة من السـكان يـعتـمدون ألن نـحو 70 بـا
عـلى الدخل اليومي أو هم من الفقراء. من
الــصـعـب أن تـطــالب الــنــاس بـالــبــقـاء في

نزل. ماذا سيأكلون ?" ا

الفـريق الـتقـيا في إيـاب الدور ثمن
ـسـابقـة دوري األبـطال في الـنهـائي 
10 آذار/مـــــــارس. وأعـــــــلـن نـــــــادي
هـيالس فيـرونـا إصـابة العـبه مـاتـيا
زاكـــانــيـي بــالـــفــيـــروس ووضع كل
نزلي حتى أفراد الفريق في الـعزل ا
25 آذار/مــــــارس كـــــــمــــــا أصـــــــيب
بالفيروس عضوان من نادي بريشيا
من دون حتــديــد هــويــتــهــمــا.  عــلّق
نـشــاط الـدوري احملـلي في إيــطـالـيـا

ضمن إجـراءات واسعة شـملت وقف
كـل الــنــشـــاطــات الــريــاضـــيــة حــتى
ــقـبل. الــثــالث من نــيـســان/أبــريل ا
وفي  18آذار/مــارس أعــرب رئــيس
االحتـاد اإليـطـالي لـلـعـبـة غـابـرييـلي
غــرافــيـــنــا عن أمــله في اســتــئــنــاف
نافسات في الـثاني من أيار/مايو. ا

لـكن رئـيس نـادي بـريشـيـا مـاسـيـمو
تـشيـلـيـنو اعـتـبـر بعـد ذلك بـأيام ان
ــوسم انــتـــهى وكل شيء يــجب ان ا
ــقــبـل بــســبب ــوسـم ا يـــؤجل الى ا
تفـشي فـيـروس كورونـا الـذي وصفه

بـ الطاعون.
أعلـن نادي أرسـنـال اإلنكـلـيزي لـكرة
الــقـدم لــيل 12 آذار/مــارس إصــابـة
مــدربـه اإلســـبــانـي مـــيـــكل أرتـــيـــتــا
ـسـتـجـد. وبـعـد بـفـيـروس كــورونـا ا
سـاعـات أكـد نـادي تـشـلـسي إصـابة
العـــبـه الـــشـــاب كـــالـــوم هـــادســون-
أودوي وسط شـكوك بـأن الـفـيروس
طـاول أيــضـا عـددا من العــبي أنـديـة
إنـكــلـيـزيـة أخـرى أبــرزهـا إيـفـرتـون.
وأدى ذلك الـى تــعــلــيـق مــنــافــســات
دوريات كـرة القـدم في إنكـلتـرا حتى
الرابع من نيسـان/أبريل قبل أن يتم

تمديد الفترة حتى  30منه.
عـلـقت مـنـافـسـات الـدوري الـفرنـسي
لكرة القدم بدرجـتيه األولى والثانية
حــتى إشــعــار آخــر«وأرجئ نــهــائي

مسابقة كـأس الرابطة من الرابع من
نــيــسـان/أبــريل الـى مـوعــد الحق لم
يـــحــدد بــعــد يــتـــوقع ان يــكــون في

أيار/مايو.
ـاني أعـلـن مـديـر رابــطـة الــدوري األ
لـكـرة الـقدم كـريـسـتـيـان سـيـفرت في
 16آذار/مـارس أن أنـديـة الـدرجـت
األولى والثـانيـة وافـقت على اقـتراح
الـرابـطـة تـأجــيل مـبـاريـاتـهـمـا حـتى
قبل على الثاني من نيسـان/أبريل ا

األقل.
أعـلنت رابـطـة الـدوري اإلسـباني في
 23آذار/مــــارس تـــمـــديـــد تـــعـــلـــيق
مــنــافــســات الــدوري في الــدرجــتــ
األولى والـثـانـيـة حـتى إشـعـار آخـر
عــلـمــا بـأن الــدرجــة الـثــالـثــة (أعـلى
درجـــة غــيــر احــتــرافـــيــة) كــانت قــد

خضعت لهذا اإلجراء سابقا. 
وأكـد نـادي فـالــنـسـيـا أن اخـتـبـارات
%35 من تشـكيلـته وموظـفيه جاءت
ايــجــابــيــة لــكن دون وجــود حــاالت
خـطــيـرة. كــمـا أعــلن أالفـيس في 18
آذار/مارس تـسجيل 15 إصابة في

صفوفه.
وفي 21 آذار/مـــارس أكـــد االحتـــاد
ـهاجم وو الـصيـني لـكـرة القـدم ان ا
لي مصـاب بالـفيـروس بعـد أيام من
إعالن نــاديه إســبــانـيــول اإلســبـاني
تـســجـيل ست إصـابــات في صـفـوفه

ب الالعب وأفراد اجلهاز الفني.
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يُنـظر إلى التـنافس بـ روجر فيدرر ورافـائيل نادال
بـاعـتـبـاره واحــد من أشـرس الـتـنــافـسـات عـلى مـدار
تاريـخ الكرة الصـفراء بعـدما تواجه الـثنائي في 40
مــبـاراة ســابـقــة حـسم مــنــهـا الــنـجم اإلســبـاني 24

مواجهة مقابل 16 انتصارا للسويسري.
العب ـباشـرة على ا ـواجهـات ا ويـتفـوق فـيدرر في ا
العب الــعــشـبــيـة (3-1© الـصــلـبـة (9 -11© وعــلى ا
العب الـتـرابـيـة (14-2© بـيـنـمـا يـتــفـوق نـادال عـلى ا
كـمـا ويـتــفـوق اإلســبـاني في الــنـهــائـيـات (10 -14© 

Æ©10-4) يتفوق في بطوالت اجلراند سالم
قصة تاريخية

وبدأت القصة التاريخية ب الثنائي في بطولة ميامي
لألسـاتـذة وحتـديـدًا في شـهـر مـارس/ أذار من عام
2004 في الدور الـثالث حـينـها كـان نادال يـبلغ من
يًا الـعمر 17 عامًـا ويـتواجـد في الـتصـنيف  34عـا
ـيًـا ـصـنف أول عـا ـدويـة بـقـهـر ا ـفــاجـأة ا لـيـحـقق ا

جموعت دون رد.
ـواجــهـات بـ الــثـنــائي بـعــدهـا والــتـنـافس وتــوالت ا
لك روجر الشـديد على حتـطيم األرقـام القيـاسيـة و
في رصــيــده  20لــقــبًــا كــأكــثــر من تــوج بــبــطــوالت
ـرتــبـة الـثـانـيـة بـ19 اجلـرانـد سالم ويــحـتل نـادال ا
لقبًا وتوج الثنائي معًا بـ11 لقبا متتاليا في اجلراند
سالم مـــنــذ روالن جــاروس 2005 وحـــتى أمـــريــكــا

فـريق ماهيندرا باحلائط ودارت
سيارته حول نفسها.

واحـتل الـهـولـنـدي روبن فـريـنز
ـركز الـثاني مع فريق إنـفيجن ا
فــيـرجن ريـسـنج بـفـارق 7.748
ثــانـيـة عن الـفـائــز بـيـنـمـا جـاء
الـسـويـسري نـيـكو مـولـر سائق
فــــريق جــــيـــوكـس دراجـــون في

ركز الثالث.  ا
وخـــــاض ســــام بــــيـــــرد ســــائق
إنــفـيـجن فــيـرجن سـبـاقه األول
بـــعــدمـــا حل مـــشــاكـل تــتـــعــلق
بـاتصـاله باإلنـترنت أبـعدته عن
ــاضي لـكن ســبــاق األسـبــوع ا
الــسـائق الـبـريــطـاني لم يـنـجح
في إنـهـاء السـباق بـعد تـعرضه

حلادث.
واجهة قوية ب النجم فيدر ونادال لقطة 
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في الـعقـدين االخرين وبـالذات في الـسنـوات االولى من العـقد االول من
الـقرن احلـادي والعشـرين; تغـيرت سيـاسة الـكيـان االسرائيـلي تغـييرا
ــنـطـقــة الـعـربـيــة. كـان الـهـدف االول جــذريـا وبـزاويـة 180درجـة في ا
تحـدة; هو تغير سـاعدة الغرب والـواليات ا واالخـير لهذه الـسياسة و
نـطقـة العـربيـة الـتى لم تزل تـفعل فـعلـها اجلـغرافـية الـسيـاسيـة لـدول ا
فـيـها حـتى هـذه الـلـحـظة والى مـا قُـدر من الـزمن الـقـادم تغـيـرا بـنـويا
ـقراطيـة التى لم تكن سـواء محض خـدعة كبـيرة وفكرة حتت فـرية الد
خـيالية لم يـنتجها الـواقع بل على العكس أن الـواقع اجلديد الذي يراد
قـراطـيـة كان من  اشـد واقـوى واقع مـضاد به ان يـكـون حـاضنـا لـلـد
ـتلك اقل قدر من قـراطية من الـناحيـة الواقـعية والـعملـية. ال أحد  لـلد
الـضمـير االنـساني يبـريء النـظام الـرسمي الـعربي الـذي طالـته معاول
الـتغيير في ما سمي في حينه (الربيع العربي) بل على العكس تماما
ـا يـحــمل من خـطـايـا في كـان الـنــظـام الـرسـمي الـعــربي ومـا فـيه او 
الـســيـاسـة واالقــتـصـاد والــثـقـافــة وطـريــقـة ادارة الـدولــة وفي احـاديـة
الـقيادة وعشائريتها وعائليـتها والعالقات الدولية كانت هذه اخلطايا
وال نقول االخطاء هي سبب االسباب في الذي وصلنا اليه في العقدين
االخــيــرين. ألن تــلك اخلــطـايــا جــعــلت اجلــدران الــداخــلــيــة واجلـدران
اخلـارجيـة هـشة وضـعـيفـة وفـيهـا ثـغرات غـيـر قابـلـة للـسـد بل كانت
رات دخل منهـا الى االوطان العربـية الكيـان االسرائيلي ولـسعتهـا 
ــتـحـدة بــكل سـهــولـة ويـســر وهم يـحــمـلـون في والـغــرب والـواليـات ا
عـقولهم ومن غير جهد كبير إال اجلـهد البسيط الالزم لتشغيل مطارق
ـشهـد السـياسي في الـدول العـربية الـهدم الـعربـية لالوطان الـعربـية. ا
الـتى تغير فيها النظام الرسمي العربي الى نظام رسمي اخر ال يختلف
عن االول اال في الـتسمية والعنوان ورجال تلك الـتسمية وعناوينها أما
الــواقع فــهـو ذات الــواقع فـي انـتــظــار الــرسم اجلــغــرافي الــســيـاسي
سـاعدة الغـرب والواليات الـقادم.. الذي يـخطط له الكـيان االسرائـيلي 

تحدة االمريكية. ا
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 نـحن النعتقد انهم سوف يـنجحون في مسعـاهم اخلبيث هذا. الشعوب
ــشــروع الــعــربــيــة فـي تــلك االوطــان الــعـــربــيــة لم تــزل تـــقــاوم هــذا ا
االسـرائـيـلي االمـريكـي الذي يـتـحـرك في الـواقع بـأدوات اشـتغـاله من
الـعرب وضد الـعرب ألجناح مشـروع حتطيم اوطـانهم واخراجهم من
حـركـة التـأريخ. نـعـود الى الـتغـيـيـر في السـيـاسـة االسرائـيـلـية في دول
ـنـطـقة الـعـربـيـة وهـنـا نـحن ال نـعـني ان السـيـاسـة االسـرائـيـلـيـة التى ا
تـغيرت في العقـدين االخيرن لم تكن مـوجودة اصال بل كانت موجودة
ـسخ لكـنهـا لم تكن واسـعة االنـتشـار ولم تكن مـنذ قـيام هـذا الكـيان ا
ـرورها كمـا هو عليـه احلال في العقـدين االخيرين. كل الـطرق مفـتوحة 
سـيـاسة الـكـيـان االسرائـيـلي تـنحـصـر في مـستـويـ سـتراتـيـجـي في
ـا نـكون عـلى صـواب او على الـتـالي من وجهـة نـظـرنا والـتى فـيهـا ر
خـطـــأ من حـيث اجلــزئـيـات او الــتـفــاصـيل ولـيـس االطـار الـعــام فـهـو
ـتحرك على االرض والذي نقوم برصده صـحيح جلهة قراءتنا للواقع ا

ومتابعته:
1- تـغــيـر اجلــغـرافـيــة الـســيـاســيـة في الــدول الـعــربـيــة ذات الـتــاثـيـر

االستراتيجي على امن الكيان االسرائيلي مستقبال.
- بـلـقنـة تـلك الـدول او تغـيـر الـنظـام الـسيـاسي واالداري واالقـتـصادي
والـثقافي فيها اي جـعل نظام االدارة فيها نـظام كونفدرالي. ألضعاف
الـدولــة من بـ هـذه الــدول الـعـراق وســوريـا. او اعـادة جتــزئـتـهـا او
ا الـعمل عـلى جتـزئتـها الى دول; الـيمن ولـيـبيـا والسـودان واالخيـرة ر
يـطــول بـهـا االنــتـظـار. ومـن الالفت والـغــريب ان مـاكــنـة تـشــغـيل هـذا
ا دول اخـرى على قائمـة االنتظار. ـشروع اخلبيث مـاكنة عـربية. ور ا
بــاالضـافــة الى هــذا الـعــمل عــلى اضــعــاف دول مـركــزيــة في اجملـال

ائي مصر والعراق وسوريا. االقتصادي والزراعي واالمن ا
نطقة من دون شروع تكون اسرائيل دولة طـبيعية في ا - ضـمن هذا ا
اعـطـاء حق الـفـلـسـطـيـنـيـ في دولـة ذات سـيـادة..ربط اقـتـصادات دول
ـنطقة العربيـة باالقتصاد االسرائيلي وحتـويل الكيان االسرائيلي الى ا
علومات وجميع فروع مُصدر للدول العربية في الصناعة وتكنولوجيا ا
عـرفية. ومن ب هذه اخلـطط; سكك احلديد التى االبـتكارات العلـمية وا

نطقة العربية. تربط الكيان االسرائيلي با
راكز اخلفـية سواء احزاب او افـراد; بالدفع على - الـعمل وبواسطـة ا
ركـز الـتـنـفـيذي االول وهـي على تـبـؤ شخـصـيـات سـيـاسـية بـعـيـنـهـا ا
مـاهي عـليه...سـوف تـعمل عـلى تـركيـز احملـاصصـة الـطائـفـية واالثـنـية
ـا ورد في الــفـقـرة االولى. او الــعـمل عـلى وفي دول بـعــيـنـهــا..تـنـفــيـذا 
اسـتثـمار غـضب النـاس من النـظام الـرسمي الـعربي في الـلتـفاف على
هـذا الـغــضب بـحـرف اجتـاه حــركـته بـاالتــيـان بـالـشــخـصـيـات سـواء

شروع في خطواته االولى.. عسكرية او مدنية; تنفيذا لهذا ا
2- التغيير في احلقول الثقافية والتى تعتبر هي االخطر..

ـسـرح وفي الـسـيـنـمـا. الـعـمل عـلى  - في االدب وفي الـروايـة وفي ا
اشـهـار وتــسـويق االعـمـال في احلــقـول انـفـة الــذكـر والـتي جتـعل من
الـيــهـود اصــحـاب رســالـة سـالم وعـبــاقـرة واصــحـاب عــلم ومـعــرفـة
واخـتـراع وابـتكـار وابـداع. وقـد خـدموا االوطـان الـعـربـية عـنـدمـا كـانوا
فـيها يـسكنـون وعملـوا على تطـورها والنهـوض بها وهـذا صحيح في
جـانب مــنه ولـيس من جــمـيع اجلـوانب. وأنــهم الزالـوا يـتــعـطـشـون في
الـعودة الى تلك االوطان. مع ان قسم كبير منهم كانوا جنودا وضباطا
وبـعـضـعـهم قـادة في احلـرب مع الـدول الـعـربـيـة وفي اسـتـبـاحـة الـدم
ــارســون االضـطــهـاد لــلــشـعب الـفــلــسـطــيـنـي واحـفــادهم لم يــزلـوا 
الـفـلـسـطيـني.فـي اجلانـب الثـاني من هـذه االعـمـال وهـنـا نـقـصـد جـميع
االعـمال التى اشرنا اليها في البداية وفي تفاصيل تلك االعمال; تظهر
الـعرب بدو قادمون من الصـحراء غالظ القلوب متـخلفون بحاجة الى
من يـأخذ بأيدهم ويدلهم على طريق احلـضارة والرقي والتقدم. يقدمون
الـيهود وفي تفـاصيل تلك االعمال; كـيف يقدم اليـهودي يده الى العربي
ـدنـية كي يـنـتـشـله من بـراثن الـهـمـجـيـة واالجـرام ويـرفـعه الى سـطـح ا
ـشـتــرك. وهـذا بـحـد ذاته اعـتـداء عـلى والـتـسـامح والــتـألف والـعـيش ا

التاريخ واحلضارة واالنسان العربي.
ـنطـقة العـربيـة في قسم كـبير من دني في دول ا - مـنظـمات اجملتـمع ا
ـدني وليس جـميعـها هنـاك منظـمات مجـتمع مدني مـنظمـات اجملتمع ا
ـقابل وفي وطـنيـة لم تـلوثـها االيـادي اخلـارجيـة; كمـا ان هـناك وفي ا
ؤدجل بـعضهـا كما اشـرنا له تغـلل للـيهود فـيها ونـعني هنـا اليهـود ا
الـعنـصـريـ وليس الـيـهـود لصـفـتهـم اليـهـودية الـديـنـية اي من كـلـفوا
نظمات بـتوجيه ورسم حركـة وخطابات سواء الـثقافيـة او السياسيـة  

نتديات الثقافية... دني تلك..باالضافة الى البعض من ا اجملتمع ا
- في الــســيـاســة كــمــا في احلــقــلـ ســابــقي االشــارة; هــنــاك رجـال
ـسؤولية الـرسميـة يرتبـطون عضـويا وحمـيميا سـياسة وبـعضهم في ا
مع سـاسة الـكـيان االسـرائيـلي. يـروجون لـسيـاسة هـذا الـكيـان سابـقة
تـواضعة عـلى حسـاب حاضر الـدول العـربية الـذكر في هـذه السطـور ا

ومستقبلها أكثر من رجال السياسة في اسرائيل.
شروع او هذا التـغير في السياسة في اخلـتام نقول; ان مقاومـة هذا ا

االسرائيلية كفيلة بأفشالها وان طال الزمن وكثرت التضحيات..  
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الناصرية

االطـار الـسـيـاسي ولـكن ضـمن صـيغ
مختلفة منها: 

الـصـيـغة الـقـطـرية الـتي تـكـتفي -
طالبة باالستقالل بعيدا عن االفق با
الــــقـــومي الـــشــــامل وعن احملـــتـــوى
االجتماعي واالقتصادي واالشتراكي

 .
ـيـة االشــتـراكـيـة الـصـيــغـة اال -
الــبـــعـــيـــدة عن االطـــار الـــقـــومي بل

عادية له احياناً . وا
ـــيــة الــديـــنــيــة الــصـــيــغــة اال -

عادية للقومية االشتراكية . ا
الـصــيـغــة الـقـومــيـة الـتــحـرريـة -

االشتراكية .
ــوضـوعـيـة في كال كــانت الـظـروف ا
الــســيـــاقــ الــتــاريـــخــ تــقــول : "
ــشــكــلــة االقــتــصــاديــة هي الــبــدء ا
واالسـاس في اجملـتمـعـات الغـربـية 
فـالثـورة الصنـاعيـة في اوربا حـملت
معـهـا نتـائـجـها احلـتـمـية عـلى كـافة
مـسـتـويـات احلـيـاة االوربـيـة بدأ من
عالقات  االنتاج  فكان البد ان يكون
النـضال االقتـصادي قـاعدة االنطالق
فالعدو واضح محدد هو الرأسمالية
شكلة تتلخص ستـغل وا ونظامها ا
في الـتــفـتــيش عن الـوســيـلــة االكـثـر
فعالية في تقويض هذا النظام . اذن
فهي ـسـألـة واضـحــة وبـسـيـطـة  – ا
مــسـألــة مـعــاجلــة مـشــكالت الـتــقـدم
الـصــنـاعي أي تــنـاقــضـات اجملــتـمع

البرجوازي (آنذاك) ..
اما بـالنسبـة الى الواقع الـعربي فقد
ــشــكـــلــة الـــســيــاســـيــة هي كــانـت ا
االساس والـبدء . ألن مشـكلـة العامل
الـعـربي ال تـقف عـنـد حـدود الـصراع
الـطـبقي وال حـتى عـند حـدود اعـطاء
النـضال االقتـصادي طابـعا سيـاسيا
فظروف الـتجزئة الـعربية تـقف عقبة
في وجه حتقيق االشتراكية وظروف
التخلف جتـعل حجم الطبقـة العاملة
ودورهـــا مــــحـــدوديـن وضـــئــــيـــلـــ
وظـروف االحـتالل والنـفـوذ االجـنبي
حتــــــول دون خــــــروج الـــــــتــــــطــــــور
االقـــــتــــصــــادي عـن خط الـــــتــــطــــور
ـشــكـلــة الـرئــيـســيـة الــرأسـمــالي . ا
بـالـنـسـبة لـلـعـامل الـعـربي كانت اذن
هي ربط االطـار االقتـصادي لـلنـضال
ــــحـــتــــواه االجــــتـــمــــاعي وجــــعل
االسـتقالل الـقطـري مفـتاحـا للـنضال
الــقــومـي الــوحــدوي الــشــامل الــذي
يؤمن القاعـدة السياسية والـطبيعية
لـــتــحـــقـــيق االشـــتــراكـــيـــة .(آنــذاك)
ـشـكلـة الرئـيـسيـة لـلواقع الـعربي وا
هي مـســألـة مـعــاجلـة مـجــمـوعـة من

االجــتـمــاعـيـة  –مــؤسـســة الـثــقـافـة
ـقـراطـية العـمـالـيـة  الـعالقـات الـد
بـ االدارة والتـنـظيم الـنـقابي  ط1

بغداد   1975ص 7وما بعدها ) 
ــــاضي كـــانت في مـــطـــلـع الـــقـــرن ا
ـطـروحـة على ـشكـلـة الـرئـيـسـيـة ا ا
احلركة العمالية عموما تتلخص في
ـكن حتـويل الــسـؤال االتي : كـيـف 
الــنــضـــال االقــتــصــادي الى نــضــال

سياسي ? 
وفي نـهــايــة الـنــصف االول وبــدايـة
ـاضي الــنـصف الــثـاني من الــقـرن ا
ـطـروح عـلى احلـركـة كـان الـسـؤال ا
السيـاسة العـربية هـو التالي : كيف
ـحـتواه نـربط الـنـضـال السـيـاسي 
االقـتــصـادي واالجــتـمــاعي? أنّ فـهم
ــتـبـاعـدين الـســيـاقـ الـتــاريـخـ ا
ـــشـــكــلـــة الـــعالقـــة بــ الـــنـــضــال
السيـاسي والنضال االقـتصادي ب
الــــــوسط األوربـي مــــــثـالً والــــــواقع
العربي خـالل تلك احلقبـت يجـنبنا
مـزالق الـتـعـمـيـم الـتـعـسـفي ويـقـطع
الـطريق عـلى االلـتبـاسات واالخـطاء
الفـكرية الـتي تنـشأ عن عمـلية الـقفز
ـــســـلـــمـــات من فـــوق الـــظــــروف وا

وضوعية .  الواقعية ا
فــفي عـام  1902عــنـدمـا ألفّ لــيـنـ
كـتـابه الـشـهــيـر ( مـا الـعـمل ) كـانت
احلركـة العـمالـية الـدوليـة تقف امام
نطلق :  اختيار حاسم ب احد ا
االكـتــفــاء بـاالطــار االقـتــصـادي -
لنضال اجلماهير العمالية والتمسك

بعفوية هذه احلركة .
ربط النـضال االقـتصـادي باطار -
ســيـاسي مــنــظم وبـطــلـيــعـة ثــوريـة

محترفة . 
في تـلـك الـفــتـرة كــان االخـتــيـار بـ
نـطلقـ يشكل نقـطة افتراق هذين ا
كـبــرى داخل احلـركـة الــعـمــالـيـة في
اوروبـا . امـا عـلى الـصـعـيـد الـعربي
فقـد كان االخـتيـار يتـحدد في اواخر
الــنـصف االول مـن الـقـرن الــعـشـرين
ب مـنـطـلقـات تـؤكـد جـميـعـهـا على
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النقابية .. معناها االستقالل عن أي
سـلطـة والنـضـال في حتقـيق أهداف
الـعـمــال وتـطـلـعـاتـهـم في الـرفـاهـيـة
ناسب والالئق. واحلرية والعيش ا
والــعــمل : هـــو كل نــشــاط انــســاني
يــــهـــدف الى انــــتـــاج او حتـــويل او
ايـصال شيء ألنـسـان آخر  فـالـعمل
اذن وظـيــفـة انــسـانـيــة فـيـهــا يـكـمن
استمرار وجود االنسان ومن اخلطأ
ـا اعــتـبــار الـعــمل ســلـعــة تـخــضع 
تــخـضع له الـسـلـع من مـعـايـيـر . بلّ
هـــو شــرف وواجب وحـق لــكل قــادر
عــلـيـه طـبــقــاً لــقــدراته الــطـبــيــعــيـة
ـكـتـسبـة و "الـعـمـل" يعـنـي ايـضا وا
مـخـتـلف النـشـاطـات التـي يقـوم بـها
االنسـان لغـرض االنتـاج  فبـواسطة
العمل يتناول االنسان الطبيعة  ايّ
 مــوارد الـــطـــبــيـــعــة ويـــعــمـل عــلى
ا يحتاجه تغييـرها وتكيـيفها وفقـاً 

من حاجات . 
ـفـكـرون ان الـعـمل كـمـا يـعـبـر عـنه ا
الثوريـون : " العمل هو اصالً عـملية
جتــري بــ االنــسـان والــطــبــيــعـة 
عـمــلـيــة يـقــوم االنـسـان مـن خاللـهـا
وعن طريق ما يُبذل من نشاط بخلق
ـــاديــة بــيـــنه وبــ ردود االفـــعــال ا
الــطـبـيـعـة وتــنـظـيـمـهــا والـسـيـطـرة
عليـها . انه يواجه الـطبيـعة بوصفه
احدى قواها ..." ويـقسم العمل عادةٍ
الى مـــا يــأتي :  _الــعـــمل الـــذهــني
والـعمل الـعضـلي  الـعمل االنـتاجي
ــاجـور وغــيـر االنــتــاجي  الــعــمل ا
والــعـمـل اجملـاني . وفــيــمـا يــتــعـلق
بعالقـات العـمل  ينـقسم الـعالم الى
انــــواع مـــتـــبـــايـــنــــة من االنـــظـــمـــة
االجـتـمـاعـيـة لـكل مـنـهـا خـصـائـصه
ومـرتــكـزاته ومــفـاهــيـمه وعــلى هـذا
االســاس فـان مـفـهــوم الـعـمل في كل
نـظـام يـتـخـذ صـيـغـة مـعيـنـة تـتالءم
ومـــقــومـــات ذلك الـــنــظـــام والــقــوى
الــفــاعـلــة فــيه . مـقــتــبس من كــتـاب
(مـنـشـورات وزارة الـعـمل والـشـؤون
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عــنــدمـــا حتــرك فــيـــروس جــائــحــة
وقـفت اجملــتـمــعـات عــاجـزة الـقــرن
أمـــا خــوفــا أمـــام صــدمـــة احلــدث 
او إدراكـــــــهـم خلـــــــطـــــــورته مـــــــنـه
فـتـجـارب الدول تـشـير انه وتـاثـيره
نـادرا مـا إحـتل(اخلـطـر الـنـاجم عن
أي مـرض هـذا الــقـدر من الـتــفـكـيـر
واالهتمام).فقـد تعبء الناس وعلى
مـدار االيـام االولى لـوبـاء اجلـائـحة
باخلـوف والقلق اجملـتمـعي وانتقل
ذلك اخلـــوف والــــقـــلق بــــطـــريـــقـــة
هـــيــســـتـــيـــريـــة الى االفـــراد وكــان
التاثيـر عليهم اكثـر من تاثيره على
احلكـومات.وبعـد ان قتل من الـبشر
اسـتـمـر الـفـيـروس بـقـتل الـوظـائف
ــا خــلق جــوا ســلــوكــيــا مــعــقـدا
وت بترك الوظـيفة أشد فتكا من فا

رض. وت بسبب ا ا
ÈËbŽ —UA²½«

وتــــــــــعــــــــــرض الــــــــــدراســـــــــات ان
انـتشـار(عدوى األوبـئـة الفـيروسـية

معضلة كبرى للمجتمعات البشرية
عـــبـــر الـــتـــاريخ.وقـــد قـــضت عـــلى
مــجـامــيع بـشــر هـائــلــة في احلـقب
اخملــتـلــفـة مــتــفـوقــة وحـدهــا عـلى
احلـروب في الـضـحـايـا).وسـاهـمت
وســـائل الــــتـــواصـل في تـــعــــمـــيق
ا اخلـطـر عـلى سـلـوكـيـات االفـراد 
تـســبــبه من ضــغط نــفــسي وإثـارة
لـــلــتــوتـــر والــقــلـق من خالل اثــارة
الــفــزع ونــشــر الــشـائــعــات الــغــيـر
صــحــيــحـة حــول اجلــائــحــة وعـدد
االصـابــات وطــرق الـعــدوى فـنــشـر
ـعـلــومـات عـبـر مــواقع الـتـواصل ا
االجـــتــــمـــاعي(بـــعــــشـــوائـــيّـــة دون
ــارســة نــوع من الــرقــابــة يــفــتح
الـــبــاب النـــتــشـــار وبــائي الـــطــابع
لألخـــــبــــار الـــــكـــــاذبــــة واألفـــــكــــار
نزلي الضـارة)فاالعالن عن العـزل ا
واخلــوف والــتــبــاعــد االجــتــمــاعي
ــــالي)هي (واإلعــــســــار ا والــــقـــلـق
ثابـة متغيـرات لها فعـلها السيء

عـلى ســلــوكـيــات االفــراد حـتى في
اجملــتـمـعـات الـتي اتـسـمت بـالـرقي
االجتماعي فـالفزع اإلعالمي احدث
ـستـوى الفـردي شعر فـعله فـعلى(ا
األفـــراد أنــهـم مــتـــوتــرون قـــلــقــون
مــــتــــشـــوشــــون فـــتــــتـــــــــــضـــخم
ــســـتــوى مــخـــاوفــهم أمـــا عـــلى ا
اجلـمــاعي فـيــمـكن أن يــدخـلـوا في
سـتوى الشـرائي خوفا هلع عـلى ا
وهـلـعـا مـن حـصد ـواد من نـقص ا

األرواح). 
وقـد ســاعـد مــا نـقل من اخــبـار في
ـا أفـقـد انـتـشـار الـهـلع واخلـوف 
االفــراد الـســيــطـرة عــلى دوافــعـهم
وإلى الـــتــهــافت الــعـــشــوائي عــلى
الــــشــــراء والــــتــــخـــزيـن حــــتى في
ـتــقــدمــة بل ســرقـة اجملــتــمــعــات ا
ــتــاجــر مـن اجل احلــصــول عــلى ا
الـسلـعـة وهي ظاهـرة سلـوكـية لـها
عــواقب عــديــدة ومــؤثــرة البـد وان
تــنـعــكس عـلـى سـلــوكـيــات االفـراد

فــيــمـــا بــعــد اجلــائـــحــة.وتــدخــلت
الـعوامل الـسـلوكـية والـنـفسـية في
ذلك لـــتــرسـخ االعــتـــقــاد من ان اي
شيء يقلل من خطر اجلائحة يقدم
لنا ميزة واضحة لـلبقاء طبعا على
وفـق رؤى الـــــــفـــــــرد ذاتـه.لـــــــهــــــذا
الـــســـبـب(طـــور الـــبــــشـــر بال وعي
مــــجــــمـــوعــــة من االســــتـــجــــابـــات
ناعة أطلق عليهـا جهاز ا النفسيـة
ــثــابــة خط الــســـلــوكي لــتــكــون 
الـدفـاع األول لـتـقـلـيل اتـصـالـنا مع
مـــصــــادر األمـــراض احملـــتــــمـــلـــة)

وبالذات الفيروسات.
ـنــاعـة الــسـلـوكـي يـعـمل وجـهــاز ا
ا وفق(مبدأ من األفـضل البـقاء سا

بدال من اإلحساس بالندم).
بدأ نـضجته نظـرية النظام وهذا ا
ـــنــاعي الـــســلـــوكي فــهي(تـــعــمل ا
نـطق أن تكـون بأمـان أفضل من
Better safe than sor- أن تـــنــدم
عنى أن اسـتجابتـنا قد تكون ry)
عـلومات في غيـر محـلهـا(وتتأثـر 
ـا يـؤدي لـتـغـيـير غـير مـتـرابـطـة 
عطيات نطقية استنادا  قراراتنا ا
قــد ال تــســتــنــد لــلــخــطـر احلــالي).
والنتـيجة يصبـح اخلطأ في القرار

أكثر من صوابه.
ـــنـــاعي  إن تـــنـــشـــيط الـــنـــظـــام ا
الـــــســـــلـــــوكـي(يـــــؤثـــــر في اإلدراك
االجـــتـــمـــاعي وأيـــضـــاً الـــســـلـــوك

االجتماعي تباعا)

ـزج مـنحت جـائزة وتـعزيـزا لـهذا ا
نــوبل لــعــام  2017في االقــتــصــاد
لـلـعـالم  Rechard Thalerتـقـديـرا
ألبـــــحـــــاثه فـي عــــلـم االقــــتـــــصــــاد
الـــســـلــوكـي والســهـــامــاتـه(في مــد
اجلـــــســــور بـــــ الـــــتـــــحــــلـــــيالت
االقــتــصــاديـة والــنــفـســيــة لــصـنع
القرار الفردي وهدم الهوة ب علم
االقـــتـــصـــاد وعــــلم الـــنـــفس).وهي
اســهـامـات في تــعـزيـز اثـر األدوات
السلـوكية الـتي استخدمت لـتعزيز

الصحة لعدة عقود.
oK Ë ·uš

 لـقـد اضـطربت الـصـحـة النـفـسـية
لـكل أفـراد اجملتـمع بـسـبب اخلوف
فانعكست والقلق والهـلع من اآلتي
في تـــاثـــيــراتـــهـــا عــلى مـــســـتــوى
(الـــرضى الــــعـــاطـــفي والــــتـــكـــيف
الــســـلــوكي وقــدرة اإلنـــســان عــلى
االســتــمــتــاع بــاحلــيــاة وشــعـوره
بـالـكـفـاءة واالسـتــقاللـيـة وحتـقـيق
ـســاهــمـة اجملــتــمـعــيـة). الــذات وا
وبـسـبب اجلـائـحـة اعـلـنت مـنـظـمة
الـعـمل الـدولـيـة ان عـدد الـعـاطـلـ
عن الــــعــــمـل جتـــاوز 25مــــلــــيـــون
عامل.كما إنقطع اكثر من 1.6مليار
طـــــفـل وشـــــاب عـن الـــــتــــــعـــــلــــــيم

في161بلد.
والــسـؤال كـيف سـيـتـصـرف هـوالء

العمال ?
وكيف سيتعلم هؤالء التالميذ?

عــلى عـكس الـفـكـرة الـسـائـدة الـتي
ســـادت لــعـــقــود خـــاصــة فـي عــلم
ــالـــيــة االقـــتــصـــاد وعـــلم االدارة ا
ـتـخـصـصة وغـيـرهـا من الـعـلـوم ا
الـتـي تـبــنى عــلى رشـد وعــقالنــيـة
الـفــرد عـنـد الــتـصــرف و(افـتـراض
وبـالـتـالي اتـخـاذه قــرارا مـنـطـقـيــا
الـــقـــيـــام بـــســلـــوكـــيـــات رشـــيــدة)

وعقالنية.
 وفي ضوء هـذا ظهر في الـسنوات
األخــــيـــرة لــــدى عـــلـم االقـــتــــصـــاد
ـالـيـة فـرع جـديـد يـعـرف واالدارة ا
الـية بـعـلم االقتـصـاد السـلوكـي وا
الـسـلـوكـية الـذي يـؤكـد عـلى جانب
كبيـر من الالعقالنية في سـلوكيات
الـــــــفــــــرد خـــــــاصـــــــة في بـــــــعض
األوقـات.وأكد عـلى وجـود حتـيزات
خــاصـة ــشـــــاعــر الــفـرد تــرتـبط 
الـــقـــلـق أو اخلـــوف أو الــــشـــعـــور

بالضغط).  
Be- ُيـعــرف االقـتــصـاد الـســلـوكي
 havioral Economicsبـــــــــــــأنـه
دراسـة(سـيـكـولـوجـيـة نـظـرا لـكونه
حتليال لـعمليات صـنع القرار التي
ثل يتخـذها األفراد والـشركات) و
هذا الـنوع من االقتـصادات منـهجا
جـــديـــدا فـي ضـــمـــان الـــرفـــاهـــيـــة
ــزج بــ االقــتــصــاديــة من خالل ا
االقــتــصــاد وعـــلم الــنــفس اي بــ
ـشـاعر الـتـحـليالت االقـتـصـادية وا

الذاتية للفرد. 

ـعــقـدة اخلـاصــة بـواقع الـقــضـايــا ا
الـــتــخـــلف والــتـــجــزئـــة  واالحــتالل
االجـنـبي . مــقـتـبس مـن (مـنـشـورات
وزارة االعالم  –مــديـــريــة الــثـــقــافــة
الـــعــامــة  ط 1بــغــداد   1973ص5

وما بعدها ) . 
ة لم تـكن الـتنـظـيمـات الـنقـابـية قـد
الـــنــشــأة فـي قــطــرنـــا ويــرى بــعض
ــؤرخــ فـي هــذا الــصــدد  ”قـــلـــة ا
الـطبـقة العـاملـة الصـناعيـة والطـبقة
ـؤســسـات الــتـجــاريـة والى تــأخــر ا
الـصنـاعيـة في البـلد من خالل الـقرن

اضي   ” ا
وافـقة كـانت أول جمـعيـة تأسـست 
ـلكي في عام 1929 سلـطات احلكم ا
باسم  ”جمـعيـة أصحـاب الصـنائع”
ويغلب عليهـا الطابع اليساري  لكن
بـعـد إضـرابـات عـام  1931 إلـغـاء

تأسيسها .
صــدر قــانـون رقم  72لــســنـة 1936
لـتــأسـيس الــتــنـظــيـمــات الـنــقـابــيـة
وخاصـة العمـاليـة  وكثيـرا ما كانت
احلــكـومــات تـعــمــد إلى حـلــهـا بــعـد
اإلضــرابـات الــتي تــطــالب بــحــقـوق

الطبقة العاملة في الوطن .
وبــتــطــور احلــركـة الــســيــاســيـة في
ــنــاداة بـــالــتــخــلص من قـــطــرنــا وا
الـتــبــعــيـة األجــنــبــيـة خــاصــة بــعـد
انـتـفـاضـة  1948وإضـرابـات بـغـداد
سـنة  1952وإضـرابـات سـنة 1956
احتجاجا على العدوان الثالثي على
مــصــر بـــعــد عــمــلــيـــة تــأمــيم قــنــاة
الـــســويس من قـــبل الــزعـــيم جــمــال
عـبدالـناصـر . حـيث شنت الـسلـطات
حمالت متتالية ضد النشاط النقابي
وعـــرقـــلــة عـــمل الـــنـــشـــاط وإبـــعــاد
العـنـاصـر الـوطـنيـة  لـيـحل مـحـلهم
عـناصـر انتهـازية ضـعيـفة وظـيفـتها
الــوالء لــلــســلــطـة ومــحــاربــة طالئع

احلركة النقابية الوطنية آنذاك .
بعد قيام ثورة 14تموز 1958ظهرت
ـهنـيـة والنـقـابيـة بـشكل ـنـظمـات ا ا
ـا كــان عـلــيه في الــسـابق  أوسـع 
وتــنـوعت في مــهـنــيـتــهـا وأهــدافـهـا
وفسح لها اجملال للـعمل بحرية اكبر
 وكـــان مـــنــهـــا نـــقـــابــات الـــعـــمــال
ـهــنــدسـ واألطــبـاء ــعـلــمــ وا وا
رأة هـن التمـريضـية ومـنظـمات ا وا

والطلبة . وغيرها . 
وتمـاشـيـاً مع احلـريـات التـنـظـيـمـية
ــهــنـيــة في الــفــتـرة الـســيــاسـيــة وا
اجلـمـهـوريـة ولـلــحـفـاظ عـلى مـكـانـة
احلركـة النقـابيـة العمـالية في الـقطر
وحـتى ال تـعود الـطـبقـة العـامـلة إلى

ــطـالب الـوراء كــانت هـنــاك بـعض ا
لبـعض قادة احلـركة النـقابـية والتي
بــدأت من خالل فــتــرة اجلــمــهــوريـة
العراقية  –نقتبس جزءاً منها ضمن
كـتـاب (( جملـمـوعــة مـؤلـفـ  تـاريخ
الـــوزارات الـــعـــراقـــيـــة في الـــعـــهـــد
اجلــمــهـوري   1968-1958ج  5ط2
بـغداد   2005ص  313 مـا يلي : ”
الـــعــمـل عــلى تـــطـــويــر الـــصــنـــاعــة
والـتـخـلي عن سـيـاسـة تـبـذيـر أموال
الــشـعب في مــشـاريع غــيـر مــنـتــجـة
كالساحات والتماثيل  تعديل قانون
صالح ضرة  واد ا العمل وإلغاء ا
العمال والعجّـزة عن ضمان حقوقهم
 واشــتــراك الـــنــقـــابــات في هـــيــئــة
الــتـعـديل  تــوزيع دور وارضي عـلى
الـعـمـال كـافـة عن طـريق نـقـابـاتـهم 
ـعـيـشي ـسـتوى ا الـعـمل عـلى رفـع ا
ــا يالئم لــلــعــمـال وزيــادة األجــور 
االرتــفـــاع الـــفـــاحش فـي مـــســـتــوى
األسـعــار  إيـقــاف الـطــرد الـكــيـفي 
احــتــرام حــريـة الــتــنـظــيم الــنــقـابي
واحلفاظ استقالله من كل تأثير . ”
وعــلى ذلـك فــأن دور الــنـــقــابــات في
الـــواقـع دور الـــنــــضـــال االيــــجـــابي
بـاعــتـبـارهــا احـد ادوات الـتــغـيـيـر 
وعـــلى هــذا فــأن اهــداف الـــتــنــظــيم
ـا جاء به الـنقـابي في الـعـراق وفقـاً 
الـــنــظــام الـــداخــلي لـالحتــاد الــعــام
لــنــقــابـات الــعــمـال وقــانــون الــعـمل
الـعـراقي  رقم  151لـسـنـة  1970ما
يـأتي : " هـدف التـنـظـيم النـقـابي هو
تــنـظـيـم الـكـفــاح الـعـمــالي تـنـظــيـمـا
منـهجـيا تـقدمـيا واعـيا حرا من اجل
قـدسـيــة الـعـمل وقـيـمــته االنـسـانـيـة
الـنــبـيــلـة وتـأكــيـد الـدور الــتـاريـخي
لــلـطــبـقــة الــعـامــلـة في بــنـاء وادارة
وتـــطـــويــر اجملـــتـــمع والـــدولــة وفي
حتـقـيق اهـداف اجلـمـاهـيـر الـعـربـية
في الـوحدة واحلـريـة واالشتـراكـية .
ويتـولى الـتـنـظـيم الـنـقـابي جتـسـيد
مهامه من خالل منـهج عام يستهدف

ما يلي :- 
تـــنـــمـــيـــة الــــوعي الـــســـيـــاسي -
هني للعمال واالجتماعي والثقافي ا
الـــتـــأكـــيــــد عـــلى الــــطـــبـــيـــعـــة -
الـتـضــامـنـيـة االنـســانـيـة  لـعالقـات
الـعـمل واالنـتـاج ومـكـافـحـة أي شكل
من اشــــكــــال اســــتــــغـالل االنــــســـان

لإلنسان .
حمايـة وتطوير االنـتاج وحقوق -
سـتمر على العمـال معا  والتـأكيد ا
الـــتـــرابط الــــعـــضـــوي بـــ ازديـــاد
وارتــفـاع مــســتـواه  وبــ حتــسـ

مــســتــوى الــعــيش وحتــقـق الــوفـرة
والرخاء في صـفوف الطـبقة الـعاملة

.
تـرســيخ روح االحــتــرام لـنــظـام -
الـعــمل  والــتـقــيـد الــصـارم به  عن

وعي وطواعية واخالص . 
تعـميق الـشعـور بوحـدة الطـبقة -
صلحـة وكفاحها العاملـة  ووحدة ا

ي . الوطني والقومي والعا
الـــعــمـل عــلى تـــوحــيـــد نــضــال -
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــربــيــة  في
صـراعـهــا الـتـاريــخي الـواعي  ضـد
الـرجعـيـة الـرأسـمـالـيـة واالسـتـعـمار
واسـرائـيـل وجـمـيع اشـكـال الـتـفـرقة
الـعـنـصـريـة او الــطـائـفـيـة ومن اجل
حتـقـيق اهـداف اجلـمـاهـيـر الـعـربـية
في الوحدة واحلـرية واالشتـراكية ).

انتهى . 
كـمـا نشـيـر هنـا.. قـد جاء في اإلعالن
ادة ((23 ي حلـقـوق اإلنسـان ا الـعا
 ”لكل شـخص احلق في العمل  وله
حــريـــة اخـــتــيـــاره بـــشــروط عـــادلــة
ومــرضـيـة  كـمـا إن له حق احلـمـايـة
مـن الــــبــــطــــالـــة  – ”وكــــان من أهم
ـنـظـمات االجنـازات الـتي حـقـقـتهـا ا
ي : ” ـستـوى الـعا الـعـمالـية عـلى ا
قانون الـضمان االجـتماعي لـلعمال 
وقـــانــون تــنــظــيـم الــعالقــة بــ رب
الـعــمل وعــمــاله  وقــانـون األول من
أيـار عـيداً لـلـعـمال  إنـتـاجيـة الـعمل
وارد إلى ويقصد بـها قدرة حتويل ا
سـلع قـادرة عـلى إشـبـاع احلـاجـات 

تقسيم العمل  ”الخ…   
والشيء بالشيء يُذكر :

ونحـنُ اليوم قـطرنـا وشعـبنـا الطيّب
بــطـبــعه والــعــريق بـجــذورهِ يــعـاني
الــويالت فـي ظل االزمــة الـــصــحــيــة
واالقـتصـادية وتـدهور اسـعار الـنفط
والـكـثـيـر من الـطـبـقـة الـعـامـلـة الـتي
تــكـتــسب قــوتــهــا الـيــومي في أمسُّ
احلـاجــة الى مــدّ يـدّ الــعـون لــهـا من
خالل تشريع وتطبيق افضل احللول
 الســـيــــمـــا ونـــحن فـي ظل فـــوضى

خالّقة على مختلف الصُعد . 
واخـيرا  –أال يـكـفي الـعـراق وشـعبه
مـا حــدث له في الـســنـوات االخــيـرة
بــعـــد عـــذاب ســنـــوات ســـبــقـــته من
احلـــروب واحلـــصـــار االقـــتـــصـــادي
السـيئ الصـيت  أمّ يسـتمـر الصراع
وفق (هَــلُمَّ جَـــرّا ) ! لم يــبق امــامــنــا
سـوى الـله الـواحـد االحـد والـغـيارى
ـكن انـقاذه - (االحـرار) لإلنـقاذ مـا 

فإن غداً لناظره قريب ... 
{ كاتب ومدرّس 
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محاكم دبي باعتـبارها أحد النماذج
الـــتـي أوجـــدت حـالً في تــــســـيــــيـــر
اجلــلـســات الـقــضــائـيــة رغم وجـود
ـسـتـجـد (كـوفـيد فـيـروس كـورونـا ا
 ?(19ومع الــــوضع احلــــالي الـــذي
نـشـهـده وتـشــهـده دول الـعـالم كـان
البد من اتخاذ خطوات سريعة للحد
من تـراكـم الـقـضـايا وتـأخـر الـفـصل
فــيــهــا واالجتــاه نــحــو طــرق غــيـر
عادية ال تتعطـل فيها أعمال احملاكم
رغم هـذا الــظــرف الـقــهــري الـذي لم
ــنــا احلــديث في هــذه يــشــهـــده عــا
األلفية من قبل! وآثرت هنا أن اتخذ

ـوذجاً من دولـة اإلمـارات العـربـية
ـتـحــدة الـشـقــيـقـة وهـو “مـحـاكم ا
دبي ”ألعـــــــــرض مـن خاللـه مــــــــدى
سـهـولــة ويـسـر الـعــمل اإللـكـتـروني
محاكم دبي وليـكون تطـبيقـاً عمليـاً 
هـنــا لـديــهـا مــوقع إلـكــتـروني وهـو
 www.dc.gov.aeوقـد نظـمـوا فيه
ـبـاشـرة احملامي خـطـوات مـبـسطـة 
أو العميل عمله في حضور اجللسة
عبر ما أعلنوا عنه من خالل صفحة
مـحـاكم دبي عـلى مـوقع الـفـيـسـبوك
حـيث نـشرت الـصـفـحة يـوم الـسبت
ــــــــــوافق2020/4/18 ــــــــــاضي ا ا

مــــنــــشــــوراً ذكـــرت فــــيه: “ســــيــــتم
اســتـئــنـاف جـلــسـات الــقـضــايـا في
ـرئي مــحـاكم دبـي عـبــر االتــصــال ا

بدءًا من يوم األحد  19أبريل.”
WOzUC   U Kł

ـطالـعـتي لصـفـحتـهم عـلى موقع و
الــــفـــيـــســـبـــوك ومــــوقع احملـــكـــمـــة
اإللـكـتــروني وجـدت آلـيــة مـبـاشـرة
عـمل اجلـلـسـات الـقضـائـيـة عن بـعد
رئـي والتـي تتم بـنـظـام االتـصـال ا

عبر الطريق اآلتي:
ـــوقع  –يـــتـم أوالً الـــدخـــول عـــلى ا
اإللـكتـروني اخلاص بـاحملـكمـة وهو

www.dc.gov.ae.
 –ثم اختيار “اخلدمات اإللكترونية

العامة.”
 –بــعـد ذلـك يــتم اخــتــيـار “جـداول
جلـسات القـضايا ”وتظهـر بعد ذلك
الــدوائــر الـقــضــائـيــة كــكل ويــقـوم
احملامي باخـتيار الـدائرة القـضائية
الــتي فـيــهـا اجلــلــسـة اخلــاصـة به
ولتـكن مثالً بتـاريخ اليـوم اخلميس
ـــــوافق 4/23/  2020 الـــــدائــــرة ا

دنية كذا. ا

 –ووضــعـــوا بــرنــامــجــ يــنــبــغي
حتــمــيـل أحــدهــمــا حــسب اجلــهــاز
سـتـخدم من حـاسب آلي أو هاتف ا

ذكي.
 –ثم تـصــلك رســالـة بــعـد ذلك عــبـر
ــســجل لـدى الــبـريــد اإللــكـتــروني ا
احملــــــاكم يــــــحـــــتــــــوي عـــــلـى رابط
لإلنـضـمام لـلـجلـسـة وبعـد الـضغط
عـلى هذا الـرابط سيـقـوم بنـقلك إلى

تصفح لإلنضمام إلى اجللسة. ا
 –ستـظهـر لك شاشة لـتقـوم بإدخال

اسمك للدخول للجلسة.
 –وأخــيـراً تــنـتــظـر حــتى يــتـيح لك

أم السر الدخول للجلسة.
هـذه اآللــيــة الــبــســيــطــة قــد يــكـون
تطبـيقها في الـعراق مع الوقت أمراً
وارداً جــــداً في ظـل هــــذا الــــظـــرف
الـقـهــري الـذي نـعـيــشه من جـائـحـة

كورونا حفظ الله اجلميع.
وعــلـيه فـإني أتـمـنى أن يـتم تـفـعـيل
مــثل هـذا الــنــمـوذج في مــحــاكـمــنـا
الــــعـــراقــــيــــة ولـــو بــــشـــكـل جـــزئي
وتدريـجي فرغم صـعوبة مـا تمر به
الــبالد من ظـروف لـم يـشـهــد الـعـالم

مـثـلـهـا من قـبل ونـحن قادريـن على
تخطيها بإذن الله تعالى إال أن هذا
الوقت قد يكون األمـثل لتطبيق هذه
اآللــيــة الـتـي من شــأنــهـا أن حتــفظ
ـتقاضـ وتقـلل من نـسبة حـقوق ا
حــضــور احملــامــ والــعـامــلــ في
احملـــاكم وأن تـــســـيــر مـن خاللـــهــا

أعمال السادة احملام التي شهدت
تـوقفـاً أضر بـالسـواد األعظم مـنهم
ويــــكــــون ذلك أدعـى لــــعــــدم تــــراكم
القضايا ب جدران احملاكم وتأخر

الفصل فيها مع مرور الوقت.

{ محام
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ن عـاشـوا تـلك مـثــلـمـا اقـرانـه 
احملـنـة الـقـاسـيــة حـيـنـمـا كـانـوا
يـبـتــعـدون عن بــلـداتــهم االثـيـرة
لــــكن ارواحــــهم بــــقــــيت هــــنـــاك
لـــيـــوثـــقـــوا مـن خالل اعـــيـــنـــهم
الــــروحــــيــــة  مــــا مــــرت به تــــلك
الــبــلـــدات  فــنــســتـل ســطــرا من
سـطـور روايـة  القـاص والـشـاعر
امـير بـولص ابـراهيم  الـقصـيرة
التي جاءت بعنوان (نردة عاقر )
حــــيث يــــقــــول : (الول مـــرة ارى
مـدنــا تــطـرد اهــلــهــا  لـتــنــقـذهم
ولتـبقى مـدن اشباح  مـدن تموء
فـيـهـا الــقـطط بـحـثــا عن  قـطـعـة
بـسكـويت  ولـيس حلمـا او كالبا

تـلـهث هــنـا  وهـنـاك من اجل  ان
تنبح عـلى لص يسرق في وضح
الـنـهار  وحلـى تضـرب طـوقا من
ـدن اخلـاوية حـصـار  علـى تلك ا
اال مـن صــدى  انـــفـــاس اهـــلـــهــا
الالهـــثــة  وراء زمـن  قــد يـــعــيــد
بـعـضـهم الـيهـا ).. تـلك الـكـلـمات
الـتي طرزهـا  ابراهيـم في سياق
مــحــاورة جــرت بــ  مــســيــحي
مهـاجر عـلى م طائـرة تقلع من
مـديـنـته نـحـو اجملـهـول لـيـخـتـار
احللول فـي قبو االمتـعة  بجانب
نـعـش تـسـتـقـر فــيه اعالمـيـة هي
االخرى تـريد الـهجرة خـوفا على
حـيـاتهـا  لـيـكـتشـفـا مـعا  ان ذلك

bOý— tÞ

بغداد

ـغتـرب سـمـير عـبـداللـه الصـائغ مـجـموعـة شـعريـة جـديـدة كتـبـهـا بالـلـغة صدرت لـلـشـاعر الـعـراقي ا
ى)  Luma في ليوبليانـا عاصمة جمهـورية سلوفينـيا.. ونقلها إلى  الـسلوفينية االنكليزية.. بعنوان (

الشاعر السلوفيني (فينو تاوفر) 
عطاء مع وتضمنت اجملموعـة قصائد تدور في الـفلك االنساني ومعاني الـذات الباحثة عن احلـرية والتالقي ا

االخرين . 
وتميزت القصائد ببساطة لغتـها والصورة التعبيرية التي يتجـلى فيها فهم الشاعر ورؤيته للحياة واالحداث .
-  والكـتاب   احـتـوى على 22 قصـيـدة. وصدر قـبل ايـام  عن احتـاد كتـاب سـلوفـيـنيـا   وكـان غالف وصور

داخلية بريشة الفنان الفلسطيني فادي ابو حسان .
وكان قد صدر لـلشاعر سمـير عبدالـله الصائغ ديوان سـابق بعنوان  The Wanderer. كتبه بالـلغة االجنلـيزية أيضا

The Moment Digi~ Books وذلك في العام 2013من لندن عن دار

رسالة لندن
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الـقـبـو يـحـوي اثارا مـن حـضارة
الـبلد اضـافة الى اعـضاء بـشرية
مـعــروضـة لــلـبــيع .. نـردة عــاقـر
الـروايـة القـصـيـرة التي وثق من
ا خـاللهـا امـير بـولص بـعضـا 
عـاشه اقـرانه في مـحـنـة الـنـزوح
والـتـهـجـيـر  لـتـسلـط الضـوء من
خـالل هــــذا اجلــــنـس االدبي الى
ماسـاة  بلد يـتعرض لـلبيع  امام
انظـار العالم ..و يـواصل الكاتب
امـــيــــر بـــولـص ابـــراهــــيم  رسم
مــــعــــالم بــــلـــدتـه وهي تــــكــــابـــد
مــعـانـاتــهـا ومـحــنـتـهــا  بـعـد ان
تـركهـا اهلهـا اثر سيـطرة تـنظيم
الدولة االسالمية  في صيف عام

وذلك عبر روايته  2014
الـقــصـيــرة الـتي حــمـلـت عـنـوان
(معـزوفات  لـظل راى ) التي رغم
قــصــرهــا فــانــهــا تــرصــد بــعــ
ـتابع مـا حل ببـلدة بـرطلة دون ا
هـا مـاثـلة ان يـسـمـيهـا لـكن مـعـا
بــــ اســـطــــر الـــروايــــة  والـــتي
الحتـتـاج الـى عـنـاء الكــتـشــافـهـا
ويـستـخدم الـكاتب اسـلوب  غـير
مــبــاشـر  فـي ابــراز تـلـك احملــنـة
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صدر عن دار الـشـؤون الـثقـافـية
الــعـامــة كــتـاب جــديــد بـعــنـوان
(الـشـعـر الـسـتـيـني في اخلـطاب
الـــنـــقــــدي الـــعـــراقـي احلـــديث)
لـلـدكـتـورة بيـداء عـبـد الـصاحب
عـــنــــبـــر الــــطـــائي وذلـك ضـــمن
سلـسلـة نقـد التي تـعنى بـتقد
قـــراءة مــتـــخـــصــصـــة في االثــر
يادين اخملتلفة الثقافي تشـمل ا

في احلياة الفكرية. 
ــؤلــفــة نــحــو وتــتــجه دراســة ا
ــهــمــة الــكـــتــابــات الـــنــقــديـــة ا
ــنــاهــجــهــا اخملــتــلــفــة سـواء
ــسـتــقـلــة في كـتب اكــانت تـلك ا
ــــنــــشــــورة في مــــعــــروفــــة او ا
الـدوريــات من صــحف ومـجالت
تــتـــنــاول الـــشـــعــر الـــســتـــيــني
بالـدراسـة واهتـمت بـاخلطـابات
الـنقدية وطـريقة تـناولها لـلشعر
السـتيني برؤاه واسـاليب بنائه

اخملتـلفـة واهم هـذه اخلطـابات
تـلك التي اطـلقـها شـعراء اجليل
ـــؤلــفــة ذاته او مـــا اســمـــتــهم ا
(الـشــعـراء الــنـقـاد) النــهـا كـانت
االقــرب الـى تـمــثــيـل جتـربــتــهم
ـناسب واعطـائـها الـتوصـيف ا
ـؤلـفــة ثـمـانـيــة مـنـهـا وعــددت ا
فــضال عن الــدراســات الـنــقــديـة
االخــرى الــتي جـــعــلت الــشــعــر
الــســتــيــني مــوضع عــنــايــتــهــا

النقدية الفائقة.
 وتـوزعت فــصـول الـكـتـاب عـلى
مـــســــارات الــــبـــحـث الـــنــــقـــدي
الـــعــراقي ازاء هـــذه الــتـــجــربــة
الـشـعـريــة مـنـذ خـطـابه الـنـقـدي
الـتأسيـسي االول وانتهـاء بآخر
الدراسات التي تناولت حتوالت
الـتجـربـة ومداراتـهـا االسلـوبـية
بــغــيــة اســتــكـــمــال الــبــحث في
مالمح الشعر واخلـطاب النقدي

الدارس له معا. 

وتـضمـنت الدراسـة ثالثة
ــقـدمـة فـصـول مــؤطـرة 
وخـــــاتــــــمـــــة فـــــضـال عن
الــتـمــهــــيــد الـذي تــنـاول
تعـريفـا لـلجــــيل الشـعري
ومــــــفـــــهــــــوم اخلـــــطـــــاب
واخلـطـاب النـقـدي وحوار

االجيال الشعرية. 
ـصـادر التي وبـرغم ثـراء ا
ــؤلـفـة اعـتــمـدت عــلـيــهـا ا
ـقـابالت فـانــهـا جتـاهـلت ا
ـــبــحـــوثـــ وجـــلـــهم مـع ا
مــازال عــلـى قــيـــد احلــيــاة
كسامي مهـدي وعلي جعفر
الـــعالق وحـــمــيـــد ســعـــيــد
وفـــاضل الـــعـــزاوي وحــا
الــــصــــكــــر وفــــاضل ثــــامـــر
ا ومحـمـد صابـر عـبيـد ور
فـوزي كـر الــذي تـوفي في
لـــنــــدن بـــعــــد مـــدة االعـــداد

للدراسة.   

غالف الرواية
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لـلدكـتـور شجـاع مسـلم الـعاني
صــدر كـــتــاب جــديـــد بــعــنــوان
(الـــبـــنــاء الـــفـــني في الـــروايــة
الـعـربـيـة في الـعـراق) ويـغطي
ـدة من  1928لــغــايـة 1980. ا
والـــكــتــاب الـــذي يــقع في 488
صـفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر في
االصل اطـروحة جـامـعيـة تـقدم
ـــــؤلف لـــــنــــيـل درجــــة بـــــهــــا ا
الـدكـتــوراه في الـلـغـة الـعـربـيـة
وآدابـها من جـامـعة بـغـداد عام

ؤلف عن .1988 ويجيب ا
اسـبـاب عدم طـبـعـهـا حتى االن
حـــيـث صــدر عـن دار الـــشــؤون
الـثقافيـة العامة مـؤخرا بالقول

ان ظـــروف الــنـــشــر وامـــتــداد
الـكــتـاب واتـسـاعه حـالت دون
نـشره باكـمله فنـشر في ثالثة
اجــزاء وفي اوقــات مــخـتــلــفـة
ومتباعدة. ويبحث الكتاب في
اجلـوانب الـفـنـيـة واجلـمـالـيـة
الـــتي اهــمـــلــتــهـــا الــدراســات
الـنـقديـة الـسـابـقـة واقـتـصرت
عـــــلـى مــــــضـــــامــــــ الــــــقص

وقضاياها التاريخية.
 ومن هــــنـــا اهـــتــــمت دراســـة
الـــــعـــــاني بـــــهــــذه اجلـــــوانب
ومــحــاولــة االفــادة من الــنــقـد
اجلــديـد ومــنـاهــجه احلــديـثـة
السـتكـناه الـنص ومعـرفته من
الـداخل واالحـاطة بـكل دقـائقه
ذات الطبيـعة الشعرية.
وتــــنــــاولـت الــــدراســــة
الــروايــة الــعــربـيــة في
الــــعــــراق فـــــقط مــــنــــذ
نـــشـــوئــــهـــا عــــلى يـــد
مـحـمود احـمـد الـسـيد
عــام  1928حــتـى عـام

لكنها اكتفت 1980
بـدراســة ثالثـة اعـمـال
روائـيـة مـطـولـة عـدها
ـثلة للـحقبة ؤلف  ا
الـواقعـة ب – 1928
وما تالها من 1966
اعمـال شـهـدت ظـهور
اول عــــــــــــــمـل روائـي
ـــــــــثال مــــــــطــــــــول 
بــالـنـخـلـة واجلـيـران
لغائب طـعمة فرمان.
ـؤلف ولم يـقـتـصر ا
عـلى دراسـة الـرواية
عناها الكالسيكي
ــا تــنــاول مــا رأه ا

خالل إحتالل داعش
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 عـن دار ضــفــاف صــدر كــتــاب ( نــقــد
الـعــقل الـعـربي الـسـلـطـوي والـديـني من
ي قاسم مـنـظـور سـيكـوبـولـتك) لالكـاد
وعــنه يـقـول اســتـاذ عـلم حــسـ صـالح
جمله االجـتماع فجر جودة:  (الـكتاب 
يـــســـتـــحق ان نـــتـــوقف عـــنـــده طـــويال
واخملـيف فـيه هـو الـفصل الـذي يـتـحدث
عـن الدين وهـو فـصل مـشـتـبك تـتداخل
داخل واخملارج والتساؤالت التي فيه ا
طـرحـهـا في بـدايـة الفـصل كـانت كـفـيـلة
بـان تـعجـز أي رجل دين او سـياسي او
فـيلسوف من اإلجابة عـنها ليست النها
مـعقدة او غـير مفـهومة او مـنحازة ولكن
الن الـفـكـر االجتـمـاعي حـتى اللـحـظة لم
كن يـجـد لـهـا إجابـات كـامـلة ومـقـنـعـة 
الـركون اليـها. هذا الـكتاب كـنز معرفي
يـسـتـحق ان نـقـرأه من اول الـسـطر الى
اخــر الـســطـر ومـن أراد ان يـحــتـفظ به
حتـت وســــادته فــــلن أعــــيـب عــــلــــيه في

شيء).

غالف الكتاب

قـصصـا طـويلـة قـصيـرة شكال
روائـيـا خـاصــا بـروايـة الـقـرن
الـــعــشــرين فـــتــنـــاولــهــا حتت

مصطلح الرواية. 
وتـشمـل الدراسـة ايضـا اعماال
روائية قد يـعدها بعض النقاد
غـيـر منـتـمـية الى الـعـراق مثل
روايـات الـكـاتب (الفـلـسـطـيني
الـــــعـــــراقي) الـــــراحل جـــــبــــرا
ــا فـي هــذه ابــراهـــيم جـــبـــرا 
الـــروايــات مـن غـــنى فـــني من
شــــأنه ان يـــــغــــني الــــدراســــة

ويثريها.
 ويــعـرف الــعـاني مـن طـلــيـعـة
نقـاد االدب في الـعـالم الـعربي
ـــؤلـــفـــات واصـــدر عـــددا من ا
ونـــشــــر عـــشـــرات الــــبـــحـــوث
ـــيــة في والــدراســـات االكـــاد
مــجــال نـــقــد الــســـرد والــقص
ــتــلك جــهـازا مــفــاهــيــمــيـا و
واصــطالحــيــا يــواكب الــنــقــد
الـــغـــربي لــــكـــنه غـــيـــر غـــافل
بـــحـــسـب الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة
ــيـراث الــنـقـدي هــنـاوي عن ا
العـربي وال مـتهـيب من نـبوءة
نـقديـة هنا واسـتشـراف نظري
هـنـاك وهـو نــاقـد مـتـجـدد في
ــفـــاهـــيم تـــســـبق اجــتـــراحـه 
عصره مؤسـسا مدرسة نقدية
ال يختلف اثـنان على اصالتها
ورجاحة من يتخرج فيها. وما
فـــــتئ الـــــعــــانـي عــــلـى طــــول
مـسيرته النـقدية يقـايس النقد
ـنطق ويواجهه بـالعقالنية با
ــعـجم نــقـدي وهــو مـا امــده 
خــاص ذي قــامـــوس مــبـــتــكــر
ومـــتــــفـــرد يــــطــــور بـــبــــراعـــة

ويستحدث بحذق.
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التي  عـانـاها ابـنـاء البـلـدة ما
بــ  الـتــنــقل بــ مـبــان غــيـر
قـابلة لـلعـيش او كرفانـات غير
مـالئــمـــة في اشـــهـــر الـــصــيف
اوالــشـــتــاء   في مــقـــابل بــقــاء
شخصية كالظل  ترصد وتتابع
اوضــاع الــبــلــدة وهي  تــشــهـد
احـــراق مـــنـــازلـــهـــا وتــســـلـــيب
تـلكـاتهـا ..والتـقتـصر جتـربة
الــكـاتب امــيـر بـولـص عـلى هـذا
االسلـوب التـوثيـقي في رصد ما
عاناه ابناء شعبنا  ولعل االديب
هيثم بهنام بردى  وضع اصبعه
ـطالـبة بـتبني عـلى اجلرح  في ا
مـــفـــهـــوم ابـــداعـي جلـــنس ادبي
عاناة جديد يـتجه نحو تـوثيق ا
ــــــــهـــــــــجـــــــــرين مـن خـالل ادب ا
..واليـقتـصـر التـوجه االدبي على
مـا يــقــدمه مــداد  الـكــاتب  امــيـر
بــولـص جتــاه تـوظــيـف الــروايـة
حـــيث تـــتـــجه بـــوصـــلـــته نـــحــو
مـرافيء الـقـصـيـدة  لـتوثـيق تـلك
احملنة التي لم تلفت انتباه اغلب
االدباء في االجتـاه نحو مـرافئها
وابراز تلك االزمة التي لم تنتهي

فـصـولـهـا ..ويـسـرد امـير بـولص
خالل الـرواية  حـكاية ظـل يرصد
ويــرقب مــا  عــانــته الــبــلــدة  من
تسليب وافعال غير انسانية  في

مقابل تشتت اهالي البلدة في
بـيـئـات غـيـر صـاحلـة لـلعـيش
في مــــــنـــــاطق االســـــتـــــقـــــرار

الوقتي..

ÊU e « ≠ oA œ

تــتـــخــذ اجملــمــوعـــة الــشــعــريــة
(صــرخـــة عــاشق) الــتي صــدرت
مـؤخــراً لـلـشــاعـر حـيــان مـحـمـد
ـفـكر احلـسـن الـصادرة عـن دار ا
ــوسـيـقى لـلـطــبـاعـة والــتـوزيع ا
الــشـعــريـة مــضـمــاراً تـطــلق فـيه
قـصائـد لتـحمل مـواضيع تـنوعت
بـــ االجــــتـــمــــاعي واإلنــــســـاني
والنـفـسي مقـتـصرة عـلى أسـلوب
الـشــطـرين. وفي نـصــوصه يـعـبـر
احلـسن عن آالم كـبيـرة انـتقى في
الئم تـــركـــيـــبـــهـــا الـــشـــعـــوري ا
لــلــعــاطـفــة احلــزيــنــة كــقــوله في
قــــصــــيــــدة (صــــقـــــيع): (هــــاجت
بــأحـداقي الـغـداة دمـوع.. إذ ضج
مــا بــ الـضــلــوع جنـيـع/ نـاحت
عـلى فوت األمـاني مـقلـتي.. وبكى
بـــصـــدري خـــافق مـــفـــجــوع). وال
تـخـلـو نـصـوص الـشـاعر احلـسن
من النزعة الذاتية التي يرى فيها
أنه ذات لـهـا كـيـانـهـا وحـضـورها
عـاني): كـقـوله فـي نص (صـيـاد ا
ــنى أحالمي.. (أنــا ال أعــلق فـي ا

كال وال أهـب الــهـوى
أيــــامي/ أنـــا شــــاعـــر الـــدوح
اجلـمـيل أنـا الـشـذا.. والـعـطر
مـنــبع نـشـره أكــمـامي). وتـقع
اجملـمـوعة في  92صـفـحة من
توسط وتـغلب عليها القطع ا
الــعــاطــفــة واحلس الــعــفــوي
الــــــــــذي جــــــــــاء فـي أغــــــــــلب

النصوص.
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صدرت عـن دار الشـؤون الـثـقـافـية
الــعــامــة وضــمن ســلــســلــة شــعــر
لـلشـاعر مهـدي القريـشي مجـموعة
ا) شـعريـة بعـنوان ( أحـيانـاً...ور
قدم فـيها نـصوص شعـرية أمتازت
بشفافيتها ورشاقة لغتها وتماسك
بناءها الـشعري أزدحمت نصوص
القريشي بصور عديدة حيث يغور
الـشــاعــر عــمــيــقــا في أنــشـغــاالته
يتحدث بعضها عن احلب والشوق
والـــــهــــجـــــران والــــوطـن وأمــــاني
وتــطـلــعـات الــشـرائح والــطـبــقـات
الفـقيـرة من اجملتمع الـعراقي وهو
يتأمل واقعه ويرصد رصد الشاهد
القـريب اخلـائض لـلتـجـربـة مآسي
احلروب والـتواريخ الـسوداء التي
تــركت بــالغ األثــر عــلى تــضـاريس
هـذا الـوطـن بـطـريــقـة التــخـلـو من
ـفردة حـرفـيـة عالـيـة في أخـتـيـار ا
وتوظـيـفهـا شعـرياً والـتـركيـز على
مــواطن الــقــوة واجلــمــال بــفــنــيـة

وجــمـالــيــة يـتالعـب بـهــا الـشــاعـر
لــيــســتــخــرج مــنــهــا مـعــنـى. وقـد
أحــتــوت اجملــمــوعـة  97قــصــيــدة
وتقع في   103صـفحـة من الـقطع

توسط. ا
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صدر العدد االول من مجلة بغـداد الفصلية بالـلغة الفرنسية
إلكترونياً. وتضمن العدد مواضيع متعددة منها: عن الثقافة
وعلـومـهـا في القـرن الـعـشريـن تألـيف مـجـموعـة من الـنـقاد
الروس تـرجمـة هدى عـلي عبـد  واكـتشـافات نـينـوى وبابل
لــلــمــــؤلف اوســ هــنــري اليــازد تــرجــمــة مــحــمــد حــسن
عالوي.وضم العـدد قصـائد مـختـارة من الشـعر االنـكلـيزي
في القـرن العـشرين بـقلم شـاعر الـهنـد طاغـور اخــــتـارها
وترجـمـهـا سهـيل جنم وقـصص قـصـيرة وقـصـيـرة جــــدا
) من اعداد وترجــــمة جودت هرجـي حتت عنوان (حرب ا

جاليى وموضوع رسالة الى جاهل من اعداد وترجمة طارق حيدر العاني. 

اغلفة الروايت

غالف احملموعة
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احلالج ( أبــــو عـــــبـــــــــــــــــــد الـــــله حــــســـــــــــــــ بن مـــــنــــصــــور
  244) (922هـ  309هـ) احلـالج ( 26�-�858 مـــــــــــــــــــارس
; شـاعــر عـراقي عــبـاسـي يُـعــد من رواد  الـتــصـوف وأعالمه في

العالم العربي واإلسالمي)
ـصـادر عــلى ان صـاحب عـذبه اجلـالدون قـبل حـرقـه حـيث جتــمع ا
قتدر ( توفي في  320هجرية) ضربه وبامـر من اخلليفـة ا الشرطة
ألف سـوط فـما تـأوه  ثم قـطع  يـده ثم رجـله ثم قـتل وأحـرق بـالـنار)
وخالل تعذيبه البشع هذا رفع احلالج يـده الى السماء داعيا الرب"

اللهم ال تعاقبهم فهم ال يفعلون هذا اال تقربا اليك"!
تــرى هل اوصى الـرب ان يــقــتل االنـســان اخـاه االنــســان النه يـشك

بوالئه للرب?!
هـنـاك رَبّـان: رب خلـقـنـا ورب نـحن خـلـقـناه. هـذا الـذي خـلـقـنـاه جتد
ـقدسة حسنـة وسيئة ومنـها: جاسوس جبار صفاته في كل الكتب ا
عنيـد متكـبر مـنتقم مـاكر بلـيد غضـبان سادي جـهول...الى اخره من

الصفات التي احلقناها به!
امـا الــرب الـذي خـلـقــنـا فـهـو ذاك الــذي حتـدث عـنه     "ســبـيـنـوزا"

والذي سمي باله سبينوزا فمن هو سبينوزا ومن هو ربه?
بـاروخ سبـيـنوزا هـو فـيلـسـوف هولـنـدي من أهم فالسفـة الـقرن .17
ولد في  24نـوفـمـبر  1632في أمـسـتردام وتـوفي في  21فـبـراير
 1677في الهاي. في مطلع شبابه كان متوافقا مع فلسفة رينيه
ديـكارت عـن ثنـائـية اجلـسـد والـعقل بـاعـتـبارهـمـا شيـئـ مـنفـصـل

ولــكــنـه عــاد وغــيــر وجــهــة نــظــره في وقت الحق وأكــد أنــهــمــا غــيــر
منفصل لكونهما كيانا واحدا.

قدسة ولـلفلسـفة  فقد كتب : قضى "سبيـنوزا" حياته قـارئاً للكـتب ا
"الأعـرف إن كان الـله فـعال ً قـد تكـلّم . لـكـنه إن فـعل  فمـا قـد يـكون

قاله لكل مؤمن هو كاآلتي : 
توقف عن الـصالة وعن ضرب صدرك . أريـدك أن تخـرج الى العالم

وأن تتمتع باحلياة .
أريدك أن تتمتع وتغني وتعمل .

أريدك أن تستمتع بكل ما قمت به من أجلك .
ظلمة والباردة التي بنيتها عابد ا ?توقف عن الذهاب إلى تلك ا

وقلت عنها إنها مسكني !! 
مسكنك في اجلبال واألشجار والوديان والبحيرات واألنهار . 

هناك حيث أعيش معكم وحيث أعبّر عن حبي لكم . 
سؤولية عن فقرك . فأنا لم أقل لك أبداً أن ?توقف عن أتهامي با

هناك شيئاً ما شريراً بداخلك . 
كما لم يسبق لي أن قلت لك إنك أرتكبت اخلطيئة . 

ارستك اجلـنسية أو أن فرحك يشكّل ولم يسبق لي أن قلتُ لك إن 
عمال ً قبيحاً !!

اذا ,ً ال توبخني على كل ما قيل لك أن تؤمن به .
قدسة التي ال عالقة لي بها . فإذا لم ?توقف عن ترديد القراءات ا

تتمكن من قراءتي أثناء الفجر : 
في منظر طبيعي .. 
في نظرة صديق .. 

في زوجتك .. 
في زوجك .. 

في نظر طفلك .. 
فلن تتمكن من أن جتدني في أي كتاب !!

-توقف عن اخلوف مني ..
فلن أحاكمك ولن أنتقدك ..
انا ال أغضب وال أعاقب ..

أنا احلب اخلالص ..
مألتُ قلـبكَ باالنفـعاالت  بـالرغبـات  باألحـاسيس وباحلـاجيـات غير

نسجمة .. ا
ــكن لي أن وفي نــفس الــوقت  ,مــنـــحــتكَ اإلرادة احلـــرة . فــكــيـف 

ا وضعته أنا فيك ? أوبخك ح تستجيب 
كن لي أن أعاقبكَ وأنت على هذا احلال الذي جعلتك عليه ? -يف 
كن لي أن أخلـق مكاناً ألحرق هل تفكر بـشكل حقيـقي وواقعي أنه 

فيه كل أبنائي الذين يتصرفون بشكل قبيح إلى األبد ?
أي نوع من اإلله هذا القادر على أن يقوم بذلك ?

أحترم اخملتلف وال تفعل ما ال تريده لنفسك ..
كل ما أطلبه منك هو أن تنتبه حلياتك .. 
وأن تكون إرادتك احلرة هي موجهك .. 

أنت تشكل مع الطبيعة عنصراً واحداً .. 
ِ بـها اذن  ,ال تـعتـقـد أن لك سـلـطة عـلـيـها  فـأنت جـزء مـنـها . فـأعـ

وهي ستعتني بك ..
-لقد وضعتُ فـيك كل ما هو خـير لك وجعلـته في متناولك  ,كما أني
جعلت من الصعب الوصول إلى مـا ليس كذلك . فال توظف عبقريتك

عن ما هو سيء فيها ألجل احلفاظ على توازنها لصاحلك .
علـيك احلفاظ عـلى هذا الـتوازن متـماسكـاً . فالـطبيـعة نـفسهـا تعرف

جيداً احلفاظ عليه  فقط ينبغي عليك عدم إزعاجها !! 
-لقد جعلتُكَ حراً بشكل مطلق ..

أنت حر في أن تخلق من حياتك جنة أو جحيماً ..
لكن ال أسـتـطيع أن أقـول لك إن كـان هـنـاك شيء بـعـد هـذه احلـياة  ,

أستطيع أن أعطيك نصيحة :
ـان بي بـهذا الـشـكل . فأن تـؤمن هـو أن تفـترض  أن توقف عن اإل

تتخيل  وأن تتكهن .. 
ال أريـدك أن تـؤمن بـي  بل أريـدك أن حتس بي في ذاتـك حـ تـهـتم

باحليوانات وح حتتضن طفلك الصغير ..
عبر عن فرحك وتعود على أن تأخذ فقط ما حتتاجه ..

إن الـشيء الـوحـيـد الـيـقــيـني هـو أنك هـنـا وأنك حيٌّ وأن هـذا الـعـالم
مـليء بالـعـجـائب الـتي بإمـكـانك أن تـتعـرف وبـشـكل حقـيـقي عـلى ما

حتتاجه فيها..
ال تبحث عني بعيداً  ألنك لن جتدني . إنني هنا  ,في الطبيعة .

أثورة:  ومن اقوال سبينوزا ا
ـكن ان يـحرزه الـوجـود االنـسـاني هـو ان يـتـعلم - ان اعـظم شيء 

ليفهم حيث ان الفهم يعني احلرية.
ــتــســكــعــون الــذين عــنــدمـا ــؤمــنــون : هم ا - - ا
يعجـزون عن تفـسيـر شيء ما يـرجعونه الى ارادة

انها حقا طريق سخيفة للتعبير عن اجلهل. الله
- اذا كـنت تــريـد من احلـاضــر ان يـكـون افـضل

اضي. اضي ادرس ا من ا
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ونحن مـنـهمـكـون في تعـلّم الـطبخ بـسـبب احلجـر اإلجـباري في الـبـيوت هـرباً من
تـوحش "كورونـا" الذي فاق فـي إرهابه اإلعالمي تـنظـيم الدولة اإلسـالمية "داعش"
ـيـلـيشـيـاويـة يخـرج عـلـيـنا فـجـأة ودون سـابق إنذار إال من وأذرعه الـسـيـاسـية وا
ـصابـ بجـنون الـبقر سـطح ا تراكـمات ال يـعلم بهـا إال الله ومـسبـبيـها أحـد ا
ـقـال أحـد الـزمالء في حتـمـيل الكـورد كل تـبـعـات مـا جرى الـسـيـاسي  مـتـأثراً 
لــلـعـراق من حـروب وغـزوات وقـادسـيــات وأمـهـات مـعـارك وحـواسم وأن الـكـورد
ومطـالبتـهم بأن يـكونوا مـواطن حـالهم حـال غيرهم من سـكان الـعراق سبـباً لكل
تـلك الـكـوارث مـؤكـداً أن اتـفـاقـية  11آذار  1970 بـ الـدولـة العـراقـيـة وحـركة
التـحرر الكوردية بزعامـة مال مصطفى البارزاني كانت مـنحة من (أبو عداي) كما
أسمـاه ويقصد بهـا الرئيس العراقي األسبق صـدام حس بينـما حقائق التاريخ
أكدت أن االتـفاق جاء بـعد مفـاوضات أعقـبت إنهـيار اآللة الـعسكـرية العـراقية في
ـفـاوضـات صـدام حـسـ كـما ذكـر ذلك حـربـهـا أيـام الـرئـيس الـبـكـر وقـاد تـلك ا
الـرئيـس مسـعـود بارزاني فـي لقـائه مع قـناة " "MBC مـدعيـاً أن صدام حـس
أعطى نـصف شط الـعرب إليـران مقـابل إيـقاف تـسهـيالتـها لـلحـركـة الكـوردية ثم
ـتـلـفـز أن حـرب صـدام حــسـ وأمـام إيـران اخلـمـيـني كـانت أردف في حــديـثه ا
بسـبب تلـك االتفـاقيـة وذهب أكثـر في خيـاله الـعلـمي حيث ربط بـ غزوة الـكويت
واعـتبارها احملافظة  19وعـودة الفرع إلى األصل على أساس كونها كانت قضاءً
تابـعاً للمحافظة أراد صاحبنا حتويلها إلى إقليم لكن رفاقه في البيت السياسي

! الشيعي رفضوا ذلك ألنها ضد رغبة رفاقهم في األرجنت
عمـوماً لم يتوقف خيال صـاحبنا ومرارة مشـاعره عند غزوة الكويت بل ادّعى أن
أمـريكا شـنّت حربـها على الـعراق عام  2003 بـسبب األكراد وأن كل مـا يجري
مـنذ  2003 وحلد الـيـوم من إجنـازات عظـيـمة سـواء كـانت عظـيـمة في فـقـرها أو
فشـلهـا أو ما قـدمته من إجنـازات هائلـة ألهالي اجلـنوب والـوسط الذي ادّعى هو
سطحـ بشعارات مذهـبية أساسـها أن الكورد من جنس اجلن وأن وغيـره من ا
إقلـيم كوردستـان يعـيش على نفط الـبصـرة بينـما أهل البـصرة يـتضرعـون جوعاً
ـئة وعطـشـاً بسـبب فشـله في حتـويل محـافظـتهم إلـى إقلـيم وحصـوله على 17 بـا
اسوة بـإقلـيم كـوردستـان وكمـا ادّعى أن سكـان محـافـظته أكـثر من سـكان إقـليم

كردستان!
حقـيقة شرُّ البلية مـا يضحك في هؤالء الذين فقدوا صـوابهم واجتاهات بوصلتهم
في احليـاة وأصـبح احلقـد والـكراهـيـة سبـبـاً لفـقـدان توازنـهم إلى درجـة اختالق
وفبـركـة قصص وإطـالق أكاذيب ومـهـاترات في زمن لم يـعـد باسـتـطاعـة الـفرد أن
يكـذب حـتى على نـفـسه إال أن هؤالء من خـريـجي الوزيـر الـنازي غـوبـلز مـا زالوا

يصرون على شعار اكذب ثمّ اكذب حتى يصدقك الناس!
واألنكى من كل ذلك وأنـا على يق بـأنهم جميـعاً يعرفـون احلقيقـة لكن احلقد قد
أعمى بـصرهم وبصيرتهم فتراهم سكارى وما هم بسكارى فيهم أعراض جنون

البقر الهائج في زمن كورونا اخلانقة!
حمـى الله العراق فقد طغى فيه الـفساد واإلفساد وانتشر
بـ أطراف حاكـميه الـكذب والغش ووقى كـردستان من
شــرورهم وشــظــايــا مـــؤامــراتــهم وصــواريخ أكــاذيــبــهم

وفبركاتهم.

.d  œuL×  ÕUH
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{  مـدريـد- ا ف ب:  في شوارع
مدريـد اخلالية التـي تشهد ندرة
فـي الـــزبــــائن صــــار ســـائــــقـــو
سـيّارات األجرة يـنقلـون األطبّاء
من بــيت إلى آخـر أو يــوصـلـون
ــســـتـــشــفـــيــات ـــرضى إلـى ا ا
وتُــســـاعــد رحالتــهـم اجملّــانــيــة
أطـبـاء اخلطّ األول في مـكـافـحـة
ستـجدّ.وعلى فـيروس كورونـا ا
الــــــــــــرغـم مـن أنّ دور هــــــــــــؤالء
السـائقـ بقي مـجهـوالً إلى حدّ
كبيـر إلّا أنّ العاملـ الصحّي
يـعـتـبـرون أنّه بـات أسـاسـيّاً في
جــهــود مـــقــاومــة الــوبــاء الــذي
أودى بنحو  25ألف شخص في
الـبالد.فـي مـدريـد أكـثـر مـنـاطق
إسبانـيا تضرّراً تـطوّع ما يزيد
عن  500ســـــائـق أجــــرة عـــــبــــر
تطـبـيق "بـايد تـاكـسي" وأجروا
أكـــــثــــــر من  100ألف رحــــــلـــــة

مجّانية.
ÂUŽ ‚öſ«

ويـقـول غـابي سـايث ( 45عـاما)
الـذي أمـضى األســابـيع الــسـتّـة
األخــــيــــرة مــــنــــذ إعالن اإلغالق
العامّ في  14آذار/مارس خلف
ـقود "يُنـبّهني الـتطبـيق عندما ا
يـحـتــاجـون إلى مــسـاعـدة وإذا
ـكـان أتوجّه" كـنتُ األقـرب إلى ا
إلـــيه.رغـم اخملــاطـــر يـــقــول إنّه
ليس خائفاً بل شديد احلذر إذ
يـضـع دائـمــا كــمــامــة وقــفـازات
ويعقّـم السيارة بعـناية عقب كلّ
رحـــــلـــــة.ويـــــضـــــيف "فـي هــــذه
ساهمة األوقات علينا جميعا ا
كنـنا الـقيام حـتى وإن كان مـا 
به مــحـــدودا".نــتــيــجـــة تــوفــيــر

خــدمــات نــقل مــجّــاني في 266
ــنــطــقــة مــركــزا صــحّــيـــاً في ا
تـمكّنت األطـقم الطبّـية من زيارة
مـرضى فـي مـنـازلــهم لـتــخـفـيف
ــــؤســــســــات الــــضــــغط عــــلى ا
الــصـحّــيــة.يـقــول رئــيس "بــايـد
تـاكــسي" أنـدريس فـيـغـا "تـطـلب
ـراكـز الـصـحّـيـة سـيـارة أجـرة ا

لـــــزيــــــارة كـــــبــــــار الـــــسـنّ ومَن
ـصــابـ يــحـتــاجـون عالجــا وا
بـكوفـيد-."19الـفكـرة تقـوم على
خــفض عــدد األشــخــاص الــذين
ـراكـز الـصـحّـية يـذهـبـون إلى ا
حــتى ال يُـصــابــوا بـالــعـدوى أو
يـــــنـــــقــــلـــــوهــــا إلـى الــــطـــــواقم
الـطـبّـيـة.ويـضـيف فـيـغـا لـوكـالة

فـرانس بـرس "قـد يُـجـري سـائق
ســيّــارة أجـرة  10أو  20رحــلــة
يــومـيـة ألطـقم طـبّـيـة. عـوض أن
ــــراكــــز ـــــرضى إلـى ا يـــــذهب ا
الــصــحّــيــة يــزورهم أطــبّــاء أو
ــرّضـون".ويــتـابـع "سـاهم ذلك
بــشـكل كــبـيــر في وقف انــتـشـار
ــســـاعـــدة عـــلى الـــفـــيـــروس وا

احـتـوائه وحـمايـة الـعـامـل في
قـطـاع الـصـحّة مـن العـدوى".من
ـركـز األوروبي جــهـته اعـتــبـر ا
للوقاية من األمراض والسيطرة
عليـها أن الـتدابيـر التي تـساعد
عـلى جتـنّب انتـشار الـعدوى في
ــؤسّــســات الــصــحّــيـة "تــمــثّل ا
أولـويــة قـصــوى".ويـنــطـبق ذلك
خــاصــة عـــلى إســـبــانــيـــا الــتي
ســـــجــــلت أكـــــثــــر من  215ألف
ــئـة مـنـهـا إصـابـة نـحـو  19بـا
.وصل تـــخصّ عــمــاال صـــحّــيــ
الــوبـاء إلى ذروته في إســبـانـيـا
مطلع هذا الشهر وتقول األطقم
الـــطــبّـــيـــة إنّ ســيـــارات األجــرة
اجملــانـيـة لـعـبت دورا مـهـمـا في
احــتــواء األزمــة الـــصــحّــيــة.من
نــاحـــيــتــهـــا تــقـــول ســارة ديل
كـارمن فــيــنـســنـتي ( 23عــامـا)
رضة في مستشفى "12 وهي 
دريد "بـالنـسبة إليّ أكـتوبـر" 
دورهــــم ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروري
لـلغـاية".وتضـيف لوكـالة فرانس
بــــرس "يــــأخــــذوك إلى مــــنــــازل
الناس ينتظروك ثم ينقلوك إلى
ـقبـلـة. إنهم دائـما في وجهـتك ا
اخلـــدمــــة مـــوجــــودون دائـــمـــا
والـــــــبــــــــســـــــمــــــــة تـــــــعــــــــلـــــــو
وجــوهــهم".وتـــتــابع "يــســألــون
دائـمــا عن حـالــنـا عن وضــعـنـا
ــرضى وإن الــنـــفــسيّ وحـــال ا
كــان الـوضع يـتــحـسّن (...) كـمـا
لـــــــــــو كــــــــــانــــــــــوا جــــــــــزءا مـن
عــائــلــتك".انــتــشــرت في مــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي بـكــثـافـة
رض أشرطة فيديو ألطباء و
يـحـيّـون سـائـقي سـيـارات أجرة

عـلى عـمـلـهم أو تظـهـر سـائـق
يـبـكون عـنـدمـا حتـيّـيـهم األطـقم
الــطـــبّــيـــة عــنـــد وصــولـــهم إلى
ـراكـز الـطـبّـيـة.وبـالنـسـبـة إلى ا
غـابي سايث الـذي تعـمل زوجته
ســائــقــة أجــرة أيــضــا كــان من
احملزن رؤية العامل الصحي

ينهارون.
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ويــقــول "بــالـنــســبــة إليّ هـؤالء
مرضون أبطال لذلك األطباء وا
يـــجب أن نـــحـــاول تـــهـــدئـــتـــهم
ودعـمــهم".وبــاســتـثــنــاء الــعـمل
التطوعيّ ال تزال قلّة فقط تعمل
من ب  100ألف ســـائق أجـــرة
في إسبانيا وذلك نـتيجة تقييد
حركـة الناس وحتديـد السلطات
اإلقلـيمـية لـعدد سـيارات األجرة
ـــســــمـــوح لـــهــــا بـــالــــنـــشـــاط ا
يـومــيـا.ويـقــول تـيــتـو ألــفـاريـز
وهـو سائق أجـرة في برشـلونة
إن "الــدخل تـراجع بـ  80و90
ـئة".ويضيف "عـندما يُتاح لك با
الــعـمـل جتـنـي مـداخــيل جــيـدة
بــســبـب تــراجع عـــدد ســيــارات
األجــرة. لــكن مـع ذلك ال تــغــطي
مــصـاريــفك ألنك تـعــمل خــمـسـة
أيــــام فـــقـط في الـــشــــهـــر".ورغم
وارد يـعـتـبـر سايث أنّ نـقص ا
األسـوأ هو وفاة خـمسـة سائقي
أجـرة نتـيـجـة الـفـيروس.مع ذلك
يـقـول "أشـعـر بـالـهـدوء وال أفـكر
بالـتوقف عن الـتطـوّع أو القـيام
بـأنـشطـة مـثل تـوزيع الكـمـامات
وصــمــامـــات أجــهــزة الــتــنــفس
االصطنـاعي. رؤية عرفان هؤالء

الناس هو أهمّ مقابل".
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ــدة احلــجــز فــيه كــامل الــعــدد 
ثـالثــة أســابـيـع مــقــبــلـة ”بــعــد
مكن سبعة أسابيع لم يكن من ا
فـــيـــهـــا حتـــديـــد مـــوعـــد كـــنت
محظـوظة كـثيرا لـلحـصول على
أول مــــــــوعـــــــد مـع مـــــــصــــــــفف
شـعري“.وخفـفت الـنـمسـا قـيود
الـعزل العـام يوم اجلـمعة قـائلة
إن اجلمـهور لم يعـد بحاجة إلى
ارسة سبب مـثل التسـوق أو 

غادرة منازلهم. الرياضة 
ارسو رياضة الركض وسارع 
وراكـبو الـدراجـات واألمواج في
أنحـاء إسبانـيا إلى اخلروج من
مـــنـــازلـــهم يـــوم الـــســـبت بـــعــد
الـــســـمــاح لـــهم بـــالــتـــريض في
الـهواء الطـلق للمـرة األولى منذ
سـبعـة أسـابيـع مع بدء تـخـفيف
إجـــراءات الـــعـــزل الـــعــام الـــتي
ـــكــــافــــحـــة فــــيـــروس فـــرضـت 
كورونا.وفي مدريد توافد راكبو
الـدراجـات وألــواح الـتـزلج عـلى
ـديـنـة الـواسـعـة. وفي شـوارع ا
ـــمـــرات بـــرشـــلـــونـــة امـــتألت ا
الـقريـبة مـن الشـاطئ بـالعـدائ
بـيـنـمـا سـارع راكـبـو الـدراجـات
ــائـيــة وهــواة ركــوب األمـواج ا
فضلة. لالستمتاع برياضتهم ا
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وقـــال رئـــيـس الـــوزراء بـــيـــدرو
سانتشيث ”إننا نحصد مكافآت
التـضحيات التـي قدمناها خالل
هـذه األسـابـيع الـطـويـلـة “لـكـنه
شـدد عـلى أنه مع انفـتـاح البالد
سـيـحــتـاج الـنــاس إلى االلـتـزام
ــســؤولــيــة بــضــبـط الــنــفس وا
الـشـخـصــيـة لـلـحـد من اخملـاطـر
احملتـملة لعـودة الوباء.وقال في
مـؤتـمـر صـحـفي ”إلى أن يـكـون

ÊU e « ≠ UMOO

تـوافد النـمساويون يـوم السبت
اضي على صالـونات تصفيف ا
الشـعر ومسـتحضرات الـتجميل
واإللــكــتــرونـــيــات الــتي أعــادت
السـلـطات فـتحـها يـوم اجلمـعة
لالسـتـمـتاع بـتـخـفـيف إجراءات
الــعــزل الـــعــام الــتي اســتــمــرت
لـسبـعـة أسـابـيع بـسـبب تـفـشي
فـيروس كـورونا عـلى الرغم من
ـــا تــكــون أن هــذه اخلـــطــوة ر
ســـبـــبــــا في تـــفــــشي الـــعـــدوى
مجـددا.وسارعت الـنمـسا مـبكرا
إلى اتــــخـــاذ إجـــراءات لــــلـــحـــد
ــــرض إذ أغــــلــــقت انـــتــــشــــار ا
ــســارح ــطــاعم واحلــانــات وا ا
ـدارس ومـتـاجـر الـسـلع غـيـر وا
األســـاســيـــة وأمــاكـن الــتـــجــمع
ا سـاعـد عـلى تـقـليل األخـرى 
الزيادة اليومية في العدوى إلى
ئة. وسجلت أقل من واحد في ا
الـنــمـسـا  15500حـالــة إصـابـة
و 589حالة وفـاة بكورونا حتى
اآلن.وقــــالت احلــــكــــومـــة الــــتي
يــقـــودهــا احملــافـــظــون إن هــذه
نـخـفضـة نسـبـيا تـبرر األرقـام ا
إلـغــاء قـيــود الـعـزل الــعـام عـلى
رحـلة الثـانية مـراحل. وبدأت ا
الــتي تــشــمل مــراكــز الــتــســوق
ومــحــال تــقــد اخلــدمـات مــثل
تـصـفـيف الـشـعـر يـوم اجلـمـعة
ـا وهــو يـوم عــطـلــة رسـمــيـة 
يـــعــني أن جــمــيـع تــلك األمــاكن
تـقريـبا أعادت فـتح أبوابـها يوم
الــــســــبت.وقــــالت جــــيــــرتـــروت
شـــوبـــرت وقـــد بــدت عـــلـــيـــهــا
الــســعــادة الــغــامــرة بــعــد قص
وصـبغ شعـرها في صـالون هـير
كـونـسيـبت في فـيـينـا الـذي كان

يــــورو (17. 57مــــلــــيــــار دوالر)
ـسـاعـدة الـســلـطـات في أقـالـيم
الــبالد عـــلى إعــادة الـــبــنــاء في
أعـقاب الوبـاء.وأعلن سانـتشيث
يـــوم الـــثـالثـــاء خـــطـــة من أربع
مـــراحل إلعـــادة الـــبـــلــد إلـى مــا
وصــفه بــأنه ”الــوضع الــعــادي
اجلـــديــد “بـــنـــهـــايـــة يـــونـــيـــو
حــزيــران.وفي مــطــلع األســبـوع
ــاضي سُــمح لألطــفـال أقل من ا
سن الــرابـعــة عــشـرة بــاخلـروج
ـمـارسـة أنـشـطـة سـاعـة يـومـيـا 
حتت إشــراف والـــديــهـم.وقــالت
ـيـة يـوم مــنـظـمـة الـصـحــة الـعـا
اجلـمــعــة إنه يــجب عــلى الـدول
احلـد من إجـراءات الـعـزل الـعام
تـدريــجــيــا بــيـنــمــا تــكــون عـلى
اسـتعـداد إلعادة فـرضهـا مجددا
إذا ظـــهــرت مــوجـــة جــديــدة من
انـتشار فـيروس كـورونا. وقالت
وزارة الــصـحــة يـوم الــسـبت إن
إســـبانيا سجلت  25100 حالة
وفــاة ومـا يــربــو عـلى 216582
حالة إصابة بفيروس كورونا. 
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ولـتـجنب الـزحام مع بـدء خروج
الـــنــاس مـن مـــنــازلـــهـم تــطـــبق
احلـكـومـة نظـام مـنـاوبـات حيث
خصـصت فترات زمـنية مـتنوعة
خملــــــــــتــــــــــلـف الــــــــــفــــــــــئــــــــــات
الـعــمـريـة.وسـيـســمح لألنـشـطـة
الــتـي تـــدار عن طـــريق حتـــديــد
مــوعــد مـــثل مـــحــال تــصـــفــيف
الـشعـر بـالعـودة للـعـمل اعتـبارا
ــطــاعم . لــكن ا من يــوم االثــنــ
واحلانات ستظل مغلقة ألسبوع

آخر على األقل. 
وأضـرت إجـراءات الـعـزل الـعـام
باالقـتصاد وتتـوقع احلكومة أن
يـــــنــــكـــــمـش الــــنـــــاجت احملـــــلي
ـئـة اإلجـــــمـالي بـنـسـبة 9. 2بـا

في عام 2020.

لــديــنــا لــقــاح ســتــكــون هــنــاك
(مـوجــات) جـديـدة من الـتـفـشي.
أهم شـيء هـــو الــــتـــأكــــد من أن
التـفشي ال يـضـغط على نـظامـنا
الـصـحي الـوطـني “مـضـيـفـا أن
ارتــداء الـــكــمــامــات في وســائل
الـنــقل الـعــام سـيــكـون إلــزامـيـا
.وشهدت اعتبارا من يوم االثن
إسـبــانــيــا أحــد أســوأ مــوجـات
تـفشي مـرض كوفـيد-19الـناجم
عـن فـيــروس كــورونــا وفـرضت
حــالــة الــعــزل الــعـام فـي مـارس
آذار التي مـنعت غالبـية السكان
مـن مـــغــــادرة مـــنـــازلــــهم إال في
حـاالت الـضـرورة. وجـرى حـظـر
الــــــــتـــــــريـض واألنــــــــشــــــــطـــــــة
الـتـرفيـهـيـة.وقال سـانـتـشيث إن
حـكومـته سـتقـر إنـشاء صـندوق
إلعـادة الـبنـاء بـقـيـمة  16مـلـيار

»dł…∫ رتل من سيارات االجرة بانتظار الواجبات

محال احلالقة تفتح في فيينا

شي فور رفع قيود احلظر  œuO∫ مزاولة رياضة ا
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نقـيب االطبـاء االردنـي تـسلم رئـاسة مـجلس الـنقـباء مـؤكدا
ـهـنــيـة هي بـيـوت خـبــرة وتـقـوم بـدور وطـني ان (الـنــقـابـات ا

ومهني ).
w{«— œU¹≈

ــمــثل الــعــراقي يــحل مــســاء غـد ا
لتقى الثالثاء ضـيفا على منـصة  ا
اإلذاعي والـتـلـفـزيـوني االلـكـتـرونـية
وصـفـحـة أمـانـة الـشـؤون الـثـقـافـيـة
باحتـاد االدباء للحديث عن التمثيل

والدراما في رمضان.

·UM*«b³Ž ÈdÝ
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وسيـقية الفنان السوري طربة اللـبنانية نعت قائـد فرقتها ا ا
أسعد خوري  مـقدمة التعازي لعـائلته والعضاء فرقته ولكل

من عرفه واحبه.
 5 Š ”«d
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ـصرية سجلت دعاء دينـيا جديدا بعنوان (يا واسع طربة ا ا
الــرحــمــات) كـلــمــات عــادل الــسـيــد واحلــان كــر نــيـازي 
سلسل (جمع وتشارك سـماحة في دراما رمضان احلالية 

سالم).

شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.

qL(«

 فتـرة مـناسـبـة لإلفصـاح عن حـقيـقـة مشـاعـرك جتاه
الشريك بعد طول تردّد.

Ê«eO*«

ـساء لـبعض االمـور العـالقة احلـبيب قـد يشـغلك في ا
بينكما.رقم احلظ .7

—u¦ «

أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ.4 للخروج من ا

»dIF «

 تـــتــعــقــد األمــور وحتـــتــاج إلى الــكــثـــيــر من الــهــدوء
والتفكير السليم حملاصرتها. 

¡«“u'«

كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا

”uI «

تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.

ÊUÞd «

تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 

Íb'«

حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 

bÝô«

ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ: .11

Ë«b «

تـخـتفي الـضـغـوط الثـقـيلـة ويـطـمئن بـالك وتـتـمكن من
إنهاء مسؤولياتك بسهولة. 

¡«—cF «

كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومعـاني الـكلـمات
افقيا فقط ضمن خانات الدوائر
ـطـلـوبة: حتـصل عـلى الـكلـمـة ا
(شــخــصــيــة نــســائــيــة عــربــيـة

ة): قد
 1-طائفة هندية
 2-مادة منظفة
 3-مادة في االذن

 4-فنانة مصرية معتزلة
 5-مدينة فرنسية
 6-شاعر جاهلي قد
 7-ثمر النخيل
 8-حيوان قارض
لكة اسيوية -9 

 10-منطقة جنوب سوريا
 11-مدينة سويسرية
 12-عاصمة اوربية

 13-نظام لتنحيف الوجه

عـميـد كلـيـة بغـداد للـعلـوم االقتـصاديـة اجلامـعة تـلقى تـهاني
ركز 27 ب كليات الكادر التدريسي حلصول  الكلية على ا
ـركـز 820 حـول الـعـالم في الـعــراق احلـكـومـيـة واالهـلـيـة وا

ي للعام 2020. تصنيف  RUR الروسي العا

ÊUC — WO U ≈
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ـيـة الـعراقـيـة تـولت االعـداد والتـدريب لـدورة اقـامـها االكـاد
ـكن مـنـتـدى ابـتــكـار لـرصـانــة الـتـعـلــيم عن بـرنـامـج تـقـني 
الــتــدريـسي مـن انـشــاء مــحـاضــرة مــتـكــامــلـة ومن ثـم عـمل

تعديالت.

ان اهـلي كــانـوا يـسـكـنـون في بـيت تـسـكن
فـيه عشـر عوائل اخرى! وكـنت اساعد امي
بـبـيع اخلـبز! لـذا فـان الوسط الـتي تـخـبز 
الذي عشت فيه مليء بنساء مثل ام علي).
ـذيــعـة صـبـيـحـة ــذيـعـات االوائل ا  ومن ا
ـدرس الـتي يـتـذكرهـا الـكـثبـر ويـتـذكرون ا
شرقة عندما عـذوبة صوتها وابتسامتها ا
كـانت تطـل علـيهم بـوجهـها الـضحـوك قبل
سـنوات طويلة من على شاشة التلفزيون..
انـها اول مذيعة عـملت في االذاعة منذ عام
 1946وهي ايـضـا اول مـذيـعـة تـلـفـزيـونـية
شــاهــدهـــا اجلــمــهــور من عـــلى الــشــاشــة
الـصغيرة التي اقتطفنا لها حديثا من لقاء
اجــرتـه لــهــا مـــجــلـــة الف بــاء في نـــهــايــة
الـسبعينيات وتروي قصتها مع التلفزيون
( لم تـكن هـناك مـذيـعة في الـتلـفـزيون عـند
افــتــتــاحه لــذا طــلـب الي ان اذيع فــيه فــلم
ـراسـيم امـانـع.. واول مـا اذعـته كـان نـقال 
افــتــتــاح الـتــلــفــزيـون في  2/5/1956حــيث
ـذيع مــحـمـد عـلي اشــتـركت في نـقــله مع ا
. وان اول عبارة قرأتها في التلفزيون كـر
غـلـطت فيـها اذ بـحكـم وضعي كـمذيـعة في
االذاعـة وتـعـودي علـيـهـا قـلت: هنـا مـحـطة
تـلفزيون بغداد لالذاعة العـراقية! متناسية
ــذيـاع! اني امــام الـشــاشـة الــصـغــيـرة ال ا
واطـرف مـا اذكـره انـهم كـانـوا يـسـمـعـوني
عــبـارة هـنـا بــغـداد.. هـنـا بــغـداد ثم تـركت
الـعمـل كمـذيعـة بعـدهـا تفـرغت لعـملي في
احملــامـاة) . وهــنـاك حــادثـة مــازال الـنـاس
يــذكـرونـهــا وخـاصــة الـذين عــاصـروا تـلك

درس فـبينما هي تقرأ ـدة عن صبيحة ا ا
ـنـهاج ذات يـوم غـلـطت واذا بـها فـقـرات ا
ه صخـام)! ولكـنها مع ذلك تـصيح (بـيه 
اسـتمـرت بالـقراءة بـعد ان ضج االسـتديو
ـدير بـضـحك الـعـامـلـ وعنـدمـا طـلـبـهـا ا
الـعام لالسـتفـسار عن سبب خـطئـها قالت
له: اســتـاذ كـان الــعـقل في اجــازة وقـتـيـة!

دير يضحك وينسى العقاب. فاذا با
 l¹c  ‰Ë√

ـذيع الرائـد خالـد الـعيـداني هو اول امـا ا
مــــذيع يــــقــــدم نـــشــــرة اخــــبــــار من خالل
ــلــون يـــســتــذكــر ويــقــول الــتــلـــفــزيــون ا
لـ(الــزمـان) (البــد هــنـا ان اتــرحم لــلـزمالء

ــذيــعــ والــفــنــيـ واالصــدقــاء من ا
واالداريـــ في اذاعـــة وتـــلـــفـــزيــون
الـعـراق واسـاله تعـالى ان يـدخـلهم
فــــــســـــيـح جـــــنــــــاتـه واتـــــمــــــنى
ــديـد لــلــمــتــواصــلــ الــعــمــر ا
والـــــصـــــحـــــة واالزدهـــــار في

مــسـيـرتـهم ايــنـمـا كـانـوا ).
ويــــضـــيـف عن بــــدايـــاته
(كــانـت الــبــدايــة ســنــة
 1969دخـــلت االذاعــة
والــتـلــفـزيــون لـزيـارة
احــد اصـدقــائي الـذي
كــان مـوظــفـاً وبــصـفـة
مــذيع ومــا ان الـتــقـيت
بــه داخــل االذاعـــــــــــــــــــة
وعـــرفــني عـــلى عــدد من
ــذيــعــ وكــان حــديــثـاً ا

ــتـعـاً وطـرح عــليّ فـكـرة تــقـد بـرنـامج
اذاعي وكــانـت هـذه أمــنــيــتي وقــد فــرحت
دير كـثيـراً وبالفـعل وافقت واخـذني الى ا
الــعـام ووافق عـلى ان يـتـم اخـتـبـاري وقـد
اخـتـبرت بـالفـعل من قـبل جلنـة مكـونة من
الــدكــتــور عـلي الــوردي وحــسن الــعــلـوي
وبـــهـــجت عـــبـــد الـــواحـــد ورشـــدي عـــبــد
الـصــاحب وحـافظ الـقـبــاني ومـحـمـد عـلي
كـر وجنحت في االختبار وبالفعل قدمت
ـستمع ذلك الـبرنامج ونال اسـتحسان ا
ومــــنـــذ ذلك الـــوقت
قـــــمـت في

ـصـري اطـلق دعـاء ديـني بـعـنوان (خـلـيك واثق فى طـرب ا ا
الله) من كلـمات واحلان عـز الدين وتوزيع كر عـبد الوهاب
ـاضي أغــنــيـتـه (شـفت) كــلــمـات .وأطــلق فــهـمـي الـشــهــر ا

وأحلان عمر الشربيني و توزيع كر عبد الوهاب.

طـالب الـدراسـات الـعـراقي نـال شـهـادة الـدكـتـوراه من قـسم
الــــصـــحــــافــــة بـــكــــلــــيـــة االعـالم في جــــامـــعــــة بـــغــــداد عن
ــعـنــونــة (الــرصـد الــصــحــفي لــلــحـمالت رســــــــــــــــالــته ا
االنتـخـابـية / دراسـة حتـليـلـيـة ومسـحـيـة للـجـرائـد العـراقـية
ستـقلة لالنتخابات فوضيـة العليا ا والقائم بـالرصد في ا

من 14-4 لغاية 12- 5 -2018).

تــقــد الـــكــثــيــر مـن الــبــرامج الـــعــلــمــيــة
والـثقـافـية واالدبـية والـسيـاسـية والـدينـية
والـريـاضـيـة بـاالضـافـة الى الـنـدوات الـتي
كـانت تـقـام اسـبـوعـيـاً بـعـدهـا انـتـقـلت الى
لون فانا اول مذيع الـتلفزيون عند دخول ا
يـدخل ويـقـدم نـشـرة االخـبـار مـن تـلـفـزيون
لـون) ويـضيف( واحـمـد الله اني الـعـراق ا
االن اتـواصل مع اثيـر اذاعة بغـداد وحاليا
ذيع واقـوم بقراءة نشرات اتـراس قسم ا

االخبار الرئيسة).  
ـذيعـة الرائدة وفي اتـصال الـكتـروني مع ا
كـالدس يــــوسف قــــالـت ( احــــيي كل كــــادر
تـلـفــزيـون بـغـداد واذاعـتي بـغـداد واتـمـنى
ــديـد وخـصـوصــا  تـلـفـزيـون لـهـم الـعـمـر ا
بـغـداد يحـتفل هـذه االيـام بذكـرى تاسـيسه
هـذا التلفزيون الذي سجل حضورا عراقيا
وعــربـيــا واقــتـرب كــثـيــرا من الــعـائــلـة
الــعــراقــيــة والــنــاس وسـجـل حـاالت
ايـجابية  للعوائل  وسحب بساط
الـكثـير من القـنوات العـربية  
وقــدم عـشـرات االســمـاء الـتي
اثـبـتت مـقدرتـهـا وامـكانـتـها
ن رحل والـعـمـر والــرحـمـة 
ن يتواصل مع البث ـديد  ا
الـتـلـفـزيـوني وانـا رغـم بـعد
ي عـن الـوطـن فـانــني اتــابع
بــشـغف بــرامـجه ومــايـقـدمه
ومــبـروك لــلـتــلـفـزيــون ولـكل
الــعــامــلــ في حــقـل االذاعـة

والتلفزيون).
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يـعـد تلـفزيـون الـعراق أول تـلـفزيـون عربي
ـواطنـون يـنـتـظرون يـبث بـرامـجه وكـان ا
الــبث  الــذي بـدأ فـي الـثــاني من ايــار عـام
 1956 وبــــدأت الــــقـــصــــة قــــبل ذلـك حـــ
ـانيـة للمـشاركة في حـضرت شـركة باي اال
رئـية في بغداد مـعرض جتاري لألجـهزة ا
وصـادف أن ب معروضـاتها مرسـلة للبث
الـتلفزيوني بـاللون االسود واالبيض مع
اسـتوديـو صغـير مـجهـز بلـوازم التـصوير
ـراني (أجـهــزة الـتـلــفـاز) الـتي وعــدد من ا
شــدت انـــتــبـــاه الــعــراقـــيــ وأصــابـــتــهم
بـالدهـشـة كونه لم يـروها أو يـسمـعوا بـها
عرض قررت الشركة من قـبل وبعدانتهاء ا
عروضات إلـى حكومة العراق إهـداء تلك ا

لكية. ا
وفي ذلـك الــيـــوم تـــزيـــنت ســـمـــاء بـــغــداد
بــســاريــة كــهــربــائــيـة جــديــدة تــرتــفع في
الـفضاء الى علو 140قـدما لتسـجل صفحة
جــديــدة فـي تــاريخ الــعــراق تــرمــز دائــمــا
لــتــقــدمه وتــطــوره. انـهــا ســاريــة مــحــطـة
ـلك فـيصل الـتـلـفزيـون الـعـراقيـة وجتـول ا
الـــثـــاني فـي االســتـــديـــو قـــبـل االفـــتـــتــاح
بــلــحــظــات وكــان ذلك بــتــاريخ 2/5/1956 
وهــو الـيـوم الــذي صـادف فـيه ذكــرى عـيـد
ليكـون تلفزيون لك فيصل الـثاني  مـيالد ا
بــغـداد اول تـلـفــزيـون في الـشـرق االوسط.
ـلك وبـعـد تـفـقـد اقـسـام احملـطة في وقـام ا
ـنـاسـبـة ثم الـصــاحلـيـة بـالـقــاء كـلـمـته بــا
اعـقبه مـدير الـتوجـيه واإلذاعة الـعام الذي
ــهـنـدسـ قــال في كـلـمــته ان ( ثالثـة من ا
الـــعـــراقـــيـــ الــذيـن أكـــمـــلــوا دراســـتـــهم
اجلـامعية في بريطانـيا وتدربوا فيها على
الـتلفـزيون هم الذين يـشرفون عـلى احملطة
وأكـملوا تـدريبـهم في التلـفزيون أصـبحوا
قـادرين عــلى الـقـيـام بـأعـمـاله الـفـنـيـة وان
عـدداً آخر من الـطالب سيتم اخـتيارهم في
ـلـك ان عـدد الــعــام الــقــادم ) كــمـا اعــلـن ا
أجـهزة التلفزيون الـتي بيعت حتى افتتاح
مـحطة التـلفزيون كان  120 جـهازاً وكانت
احلـكــومـة األمـريـكــيـة تـقـدم مـعــونـة فـنـيـة
لـلمحطة بـاإلضافة إلى قيامـها بإعارة احد

اخلبراءاألمريكان . 
ومن الــفــنـــانــات الــلــواتي شــاركن بــحــفل
االقـتتـاح عـفيـفة اسـكنـدر التي غـنت وعلى
الــهــواء مــبـاشــرة مــجــمــوعـة مـن االغـاني

الــعـراقـيـة فـي سـاحـة كــبـيـرة امــام بـنـايـة
احملـــطــــة .امـــا أبــــرزالـــذيـن عـــمــــلـــوا في
عـلومات  الى ان أول الـتلـفزيون فـتشـير ا
مــديـر لـقــنـاة الـتــلـفــزيـون  تـعــيـنه  هـو
عـدنـان أحـمـد راسم النـعـيـمي وأحـتل هذا
ــــنــــصب بــــعــــد عــــودته مـن الــــواليـــات ا
ـتـحدةاألمـريـكيـة وحـصوله عـلى شـهادة ا
الــدبـــلـــوم في الــســـمــعـــيــة والـــبــصـــريــة
ومـاجستيـر في التربيـة الفنيـة من جامعة

انديانا األمريكية .
ومن الــشــخــصـيــات األولى الــذين قــدمـوا
الـبـرامج في تـلـفـزيون الـعـراق او تـلـفزين
بـغــداد هم مـؤيـد الـبــدري الـذي كـان يـقـدم
ـدة ثالث بـرنـامج الـريـاضة في أسـبـوع 
سـنـة مـتـواصلـة و كـامل الـدبـاغ الـذي قدم
ألكـثــر من ثالثـ عـامــا بـرنـامـجــا عـلـمـيـا
ــيــزا بــعــنــوان الـــعــلم لــلــجــمــيع .ومن
ـذيع البـارزين الذين عملـوا في محطة ا
أمل تـلـفـزيـون الـعـراق إبـراهـيم الـزبـيدي 
مـقـدادمـراد رشـدي عـبـدالـصـاحب ـدرس ا
نــهـاد جنــيب قــاسم نــعـمــان الـســعـدي 
حـنـان عـبد مـديـحة مـعـارج شـمـعـون مـتي
أكرم زكـيـة الـعـطـار عـهـود مكي  الـلـطـيف 
مـحـسن مـاجـد الـدروبي .خـيـريـة حـبـيب
غـازي فـيـصل  صـباح الـربـيـعي  خـمائل
مـحسن  مـيسون الـبيـاتي  خالدة مـحمد
ســعــاد عـزت  امل حــســ   هـالــة عــبـد
الـقـادر وهي اول مـذيـعـة تـرتـدي احلـجاب
وخـــــالــــد الـــــعــــيـــــداني. ومـن الــــبـــــرامج
ـشاهـد انذاك الـتلـفزيـونيـة التي عـشقـها ا

جحا وام علي.
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و يـعتـبـر برنـامج نادي جـحا اول بـرنامج
قـدم لالطـفـال من عـلـى شـاشـة الـتـلـفـزيون
والـذي كـان يـعـده ويـخـرجه خـلـيل شـوقي
ويـقدمه يحيى زكـي  ويتذكر زكي ان ابرز
من شــارك في الـبــرنـامج هــمـا مي شـوقي
والـعـداء سـامي الـشـيـخـلي .امـا (ام عـلي)
فهو البرنامج الذي نستطيع ان نقول عنه
انه اول بــرنـامج مــثـلت فــيه امـرأة! وهـذه
ــرأة كــانت رجال مــتــنـكــرا  انه الــفــنـان ا
الـراحل عبـداجلبـار عبـاس الذي يـقول عن
ـا يـكـون جنـاحـه بـتـقـمص هـذا الـدور( ر
لــــنـــشــــأتي االولى تــــأثــــيـــر واضـح عـــلى
امـكانيتي بتقـمص شخصية ام علي وهي
ـرأة الشعبية التي تلبس الفوطة خاصة ا

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - تــعـرضت
ـية بـريـتـني سبـيـرز حلادث النـجـمة الـعـا
مــؤسف حـــيث انــدلـــعت الــنـــيــران في

صـــالـــتـــهـــا الــــريـــاضـــيـــة (اجلـــيم)
وجـودة داخل مـنـزلـهـا وذلك مـنذ ا
بضعـة أشهر.وكـشفت سـبيرز عن
ذلك مـنـذ يـومــ من خالل فـيـديـو
عـلى صـفـحـتـهـا عـلى أحـد مـواقع
التـواصل اإلجـتمـاعي  أطـلت فيه
من اجلــيم نــفــسه قــائــلــةً أنــهــا (لم

ـكـان منـذ سـتـة أشـهر تظـهـر في هـذا ا
ـــكـــان مع ألن الـــنـــيـــران اشـــتـــعـــلت في ا

األسف).وأوضحت بـريـتني أن (احلـريق كان
بسبب شمعتان) وذكرت :(لسوء احلظ لم يتبق
ـعـدات وصـالة ألـعـاب ريـاضـية سوى آلـتـ من ا
ـمـكن ذات مـرآة من جـانب واحـد لـكن كـان من ا

أن يكون األمر أسوأ بكثير).

حـلـقته الـثـالثـة حتـدث عن التـطـبيع
والـسالم والـتـعـامل االقـتـصـادي مع
إســرائــيـل األمـر الــذي جــعـل احتـاد
نتج العـرب برئاسة إبرهيم أبو ا
سلـسل ذكري يـصدر بيـاناً ضـد ا

مطالباً في بيان بـ(وقف بث األعمال
الـفــنـيـة الــتي تـسـيء إلى الـقــضـيـة
الــفــلــسـطــيــنــيــة وحتــاول تـشــويه
صورة العـرب لصالح تـوثيق بعض
األفـــــكــــار الـــــتي تـــــبــــثّـــــهــــا أدوات
يـة في مـحاوالت الـصـهيـونـية الـعـا
فاشلـة للتـطبيع مع إسـرائيل).وجاء
في الـبــيـان: (إنّ بث مـثل مـسـلـسـلي
"مخرج 7" و"أم هارون" ومحتواهما
ــــرفــــوض شــــكـالً ومــــضــــمــــونــــاً ا
اجــتــمــاعـيًــا ونــفــســيًـا وتــاريــخــيًـا

ومـثيـران لـلغـثـيان.
وهـمــا مـا أخـرج
ــــــشـــــاهــــــدين ا
الـــــــــعـــــــــرب عن
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أعلن رسـمياً وزيـر الثـقافة الـكويتي
عن إيـــقــاف مـــســـلـــسل (أم هــارون)
لـلـفـنـانـة حـيــاة الـفـهـد في الـكـويت
وذلك رفـضـاً من الـكـويت ألي دعـوى
لـلـتـطـبـيع وجـاء أمـر االيـقـاف بـنـاء
عــلى تـوجـيـهـات مـن أمـيـر الـكـويت.
وبــحـــسب مــا ذكــر وزيـــر الــثــفــافــة
الـكـويـتي في بـيـان تـنـقـالتـه وسائل
االعـالم (الــــكـــويـت عــــصـــيّــــة عــــلى
ـغـردين الـتـطــبـيع). وكـان كـثـر من ا
الكويـتي أعـلنوا رفـضهم للـتطبيع
وتضامنهم مع القضية الفلسطينية

سلسل. وانتقدوا ا
ويــــلـــــقى مـــــســــلـــــسل (أم هــــارون)
انــتـقــادات عــربـيــة كــثـيــرة بــسـبب
مــضـمــونه الـذي يــرى فـيه الــبـعض
دعــوة إلى الــتـطــبــيع مع إســرائـيل
وكـذلك مـسـلـسل (مـخرج7)  لـلـفـنان
السـعودي نـاصر الـقصـبي الذي في

الفجر 3.41
الظهر 12.06
غرب 06.48 ا
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ان الـرمـوز والـعالمات هـي أشكـال تـتـخـذها بـعض األقـوام والـشـعوب مـنـذ الـعـصور
ة  كاشارة للداللة على ديانتها أو اصولها أو الهها الرئيسي. القد

والتزال معـظم الشـعوب في العـالم تهتم فـي رموزها الـدينيـة اواالثنيـة أو التاريـخية 
وبعضها استمرت في التأثير وان اختلفت دالالتها الشعبية.
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-أهم الرموز .
ثل القمر عروفـة في حضارات العراق القـد والذي  1-الهالل : وهـو من الرموز ا
ساجد والقمر في اإلسالم مهم حيث ان العام الهجري يعتمد . ويوضع عـلى مآذن ا

على دورة القمر  .
 2-شعار السيف : رسم السيف على راية جيش اإلمام علي (ع) .
سلم األوائل  .  3-الشهادة وحتتها السيف : رسمت على رآية ا

 4-اللـون االسود : استخدم الـعباسيون الـلون األسود في جيـشهم ويرجع ان فكرته
مأخوذة من سواد "العراق"

 5-الهالل في داخـله جنمة : استخـدمت الدولة العـثمانية عـلما فيه صورة هالل وفي
داخله النجمة اخلماسية .

هـذه ابــرز مــاجـاءت به الــديــانـات الــثالث الــرئــيـســيــة من رمـوز
عـتقدي وهنـاك رموز اخرى ولـكنهـا قد التكـون بذات األهمـية 

الديانات الثالث .
عتقدات) صدر : (موسوعة أضواء على الديانات وا { ا
الســـيد حس الصدر أجمللد الثاني ص , 24 , 23 , 22

25 , 26

 اللهم يا حي يا قيوم  يا ذا اجلالل واإلكرام أسألك
بارك  األحب إليك الذي اذا باسمك األعظم الطيب ا

دعــيت بـه أجــبت  وإذا اســتــرحـــمت به رحــمت 
وإذا اسـتـفـرجت به فـرجت  أن جتـعـلـنـا في هذه
قبـول والى أعلى درجاتك سابق  الدنيا من ا

. سلم واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع ا

ـيـة إلى دعت مـنـظـمـة الـصـحـة العـا
الـتــغـذيــة الـصــحـيـة الــسـلــيـمـة
خالل فـترة الصـيام وشرب
ـاء ب كـمـيات كـافـيـة من ا
اإلفـطار والـسحـور وتناول
األغـــذيـــة الــــطـــازجــــة غـــيـــر
عـاجلة.كـما يقـدم اطباء الـتغـذية مجـموعة ا
نصـائح هـامة لـلتـعامل مع فـايروس كـورونا في
ـاء ب رمضـان تـشـمـل  شـرب كـميـات جـيـدة مـن ا
غـرب والعشاء واإلكثار من تنـاول السلطة اخلضراء ا
و يفـضل بـدء اإلفـطـار بـتـمـر ثم الـشـوربـة مع ضرورة
تــنـــاول الــفــواكــة الــتـي حتــتــوي عــلى فـــيــتــامــ سي
واالمتـناع عن الـدعوات والـتجـمعـات العـائلـية و جتنب

طاعم. شراء أية مأكوالت من ا
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يواصل ديوان الوقف الشيعيّ توزيع
ة سالت غذائية على العوائل الكر
تضررة من قرار حظر التجوال ا
ومنها الوقائي من فايروس كورونا
تعففة في منطقة الفالحية العوائل ا
في محافظة واسط.  ووفقا لصفحة

الديوان في (فيسبوك) فقد
ركزية في (استجابت جلنة اإلغاثة ا
ناشدة اهالي مدينة الديوان ايضا 
الفهود بتجهيزهم  بالسالت الغذائية

تكاملة). ا
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أكـثـر صـدقـاً وصـداقـة وألـفـة من أي
فــلــســـطــيــني وأن إلســـرائــيل احلق
بـاألراضي الــفـلــيـســطـيــنـيــة وأمـور
أخـرى خـطيـرة ومـرفـوضه مـنّا ومن
الــــشـــرفـــاء مـن الـــعـــرب وهـم كـــثـــر

.( سلسل بسيناريو ا

صمـتـهم بفـعل هذه الـكارثـة التي لم
يكن لـعربي منـذ قيام دولـة إسرائيل
ـــســلــسالت وحــتى قـــبل بث هــذه ا
لــيـظن أن درامــا عـربــيـة تــتـجـرّأ في
الـقول بـأنّ الـفلـسطـيـنيـ هم أعداء
الـعرب احلـقـيقـيـ وأنّ اإلسرائـيلي
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صلة الرحم مفردة كثيرا ما نسمعها ونرددها في حياتنا
ـيـداني االجـتـمـاعـيـة ومـا يتـعـلـق مـنهـا خـاصـة بـاجلـانب ا
ـبـاشـر فـكـلـنـا لـنـا امـتـدادات وهـذه االمـتـدادات هي مـا ا
يطـلق علـيه  فقـهيا بـالرحم أي عـودة تلك االمـتدادات الى
أصل واحد هذا الرحم له حقوق علـينا البد من مراعاتها
بالصلـة واالهتمـام قال تعالى ( فـهل عسيـتم أن توليتم أن
تفسدوا في األرض وتقطعـوا أرحامكم ) محمد/ االية 22
والــفــسـاد هــو ســفك الــدمــاء ثم قــطـع األرحـام اذا قــطع
األرحـام هــو صـورة من صــور الــفـســاد في األرض الـتي
نـوهت عـنه الــعـنـايــة األلـهـيـة في الــكـثـيــر من آيـات الـذكـر
احلكيم يقول إبن كثير في تفسير القران العظيم ان الله
تــعــالى قـــد أكــد عــلى اإلصـالح في االرض واإلعــمــار ثم
ودة واإلحسان بصلة الرحم التي هي أساس التقارب وا
ـقــال واالفـعـال وبـذل األمــوال ولـصـلـة الى األقـارب في ا
الـرحم كـفـعل مـيـداني أهــمـيـة وتـأثـيـر واضح في احلـيـاة
الـدنــيــا واألخــرة في الــدنــيـا يــكــبــر شـأن واصـل الـرحم
وتزداد محبة األخـرين له وفي األخرة يبـعده الله عن النار
ويـكافـاه بـاجلـنـات فـقـد جـاء عن الـرسـول الـكـر (صلى
الله عـلـيه واله وصـحـبه وسـلم ) قـوله ( مـا من ذنب أجدر
من أن يعـجل الـله تعـالى لـصاحـبه الـعقـوبة فـي الدنـيا مع
مـا يـدخر لـه في األخـرة من قـطـيـعة الـرحـم والكـذب) وفي
حديث أخـر لـلرسـول الكـر مـا جاء في مـسـند أحـمد بن
حـنــبل قــوله (من ســره الــنــسـاء فـي األجل والــزيـادة في
الرزق في العـاجل فلـيصل رحمه ) وهـذه كلـها مشـجعات
ــؤمن بـاجتــاه الـعـمـل الـصـالح او حـوافـز دنــيـويــة تـدفع ا
مدار حديثنا وهو صـلة الرحم وهنا لنا وقـفة لنرى أهمية
صلة الرحم مـن خالل أحاديث الرسـول الكر أعاله وما
يترتب على قاطع الرحم من جهة من عقوبة  وعلى واصل
الـرحم من أجـر وثـواب من جـهـة اخرى وهـذا كـله يـدخل
كــمــا اشــرنــا في خــانــة الــتـعــزيــز اإليــجــابي فـي احلــيـاة
فاحلسنات كمـا هو معروف يذه السـيئات وبذلك تكون
العناية االلـهية قد فـتحت منافـذ للناس كي تـشجعهم على
العـمل الـصـالح الـذي هـو أسـاس الـوجـود وأسـاس فـكرة
اخلالفـة عـلى االرض مـن قـبل أبـنـاء آدم (عــلـيه الـسالم)
ـا يـسـال سـائـل بـالـقـول ان صـلــة الـرحم حتـتـاج الى ور
ـا هـنـاك طــرف تـصـله أنت وهـو ال تـوافق من طـرفــ فـر
يرحب بصلتك فـكيف يكون الـتعامل مع هكـذا حالة وهنا
قد أجابت كتب احلديث عن هذا الـتساؤل من خالل نقلها
نقول للحديث التالي كما جاء في مسند أحمد بن حنبل ا
في تفـسيـر القـران العظـيم البن كـثيـر يقول احلـديث جاء
رجل الى رسول الله (صـلى الله عليـه واله وصحبه وسلم
)فقال : (يارسـول الله أن لي ذوي أرحام أصل ويـقطعون
واعـفـو ويـظـلـمـون/ واحـسن ويـسـيـئـون أفـأكـافـئـهم ? قـال
(صــلى الــلـه عــلــيه والـه وصــحــبه وســـلم ) ال  ولــكن جــد
بـالـفـضل وصـلــهم فـانه لن يـزال مـعك ظــهـيـر من الـله عـز

وجل ماكنت على ذلك ).
وعن مشـاغل الـدنـيا وتـفـاصيـلـها وهـمـومـها ومـنـغصـاتـها
ــا تـعــيق الى حــد مـا مـن الـتــواصل االجـتــمـاعي الـتي ر
ودة واحملبة والروحي مع األقارب والتقرب اليهم وزيادة ا
من خالل التقرب اليهم ) فقد جاء عن اإلمام علي بن أبي
طالب (عـليه الـسالم ) وكـأنه يحـاكي أصـحاب الـتبـريرات
اخلـاصــة بـقـطـع االرحـام  بــقـوله :(صــلـوا ارحـامــكم ولـو
بالـسالم)بحـار االنوار  126\74 ومن خالل ما تـقدم تضل
صلـة الـرحم كسـلـوك مبـاشـر لهـا طـعمـهـا ومذاقـهـا فيـها
ومن خاللــهــا تــبــنى عالقــات طــيــبــة بــعــيــدا عن الــبــغض
والكـراهيـة وصوال الى بـناء أسـر مـتحـابة ومـتعـاونة وكل
ذلك بالـتأكـيد يـنعـكس على الـبنـاء االجتـماعي الـعام الذي
يريـد اللـه تعـالى أن يـكون بـأحلى صـوره دائـما فـالـعنـاية
اإللـهــيــة تـنــســجم وتـتــبــاهى بــالـســلـوك
بني على التواصل تحضر ا يداني ا ا

واالحترام واالهتمام واالنسجام.
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ـصـري الـشـاب ـصـور ا اخملـرج وا
شــــادي حـــبـش داخل حـــبــــسه في
سـجن طرة في جـنوب القـاهرة ليل
اجلــمــعـــة الــســبت نــتــيــجــة أزمــة
صـــــــحــــــيــــــة حـــــــسـب مــــــا أكــــــد
مــحـامـيه.وقــال احملـامي احلـقـوقي
أحـمد اخلواجة من القـاهرة لوكالة
فــرانس بـرس شـادي كــان مـريـضـا
ــسـتــشـفى مــنـذ عــدة أيـام ودخل ا
ووالــدته عــلــمت بـذلـك إال أنه عـاد
إلـى زنـــزانـــتـه أمس االول وتـــوفي
داخـلـها.وأوضح أنـه  استـصدار
تـصـريح الـدفن.وأوقـفت الـسـلـطات
ـصريـة حبش ( 24عـاما) في آذار ا
بعد شهر من إخراجه أغنية 2018
ــصـري رامي مــصــوّرة لـلــمـغــنّي ا
ــقــيم حــالــيــا بــاخلــارج عــصــام ا
بـعـنـوان بـلـحـة تـسـخر مـن الوضع
الـسياسي في مصر.وأسندت نيابة
أمـن الدولـة حلـبـش اتـهـامـات نـشر
أخـبـار كـاذبـة واالنضـمـام جلـمـاعة
أسـست على خالف القانون.وتقول
كـلمات األغنية يا حـلوة يا بلحة يا
مـقمـعة.. خـلصتي سـنيـنك األربعة
فـي إشارة إلى انـتـهـاء مـدة رئـاسة
ــصــري عـــبــد الــفــتــاح الــرئـــيس ا
الـسـيـسي األولى وانـتـقـاد تـرشحه
لــواليــة ثــانــيــة.وكــتــبت الــشــبــكــة
ـعلومـات حقـوق اإلنسان الـعربـية 
عـلى تويتر أن شادي تُـوفي نتيجة
اإلهــمـال وغــيـاب الــعـدالــة بـعـد أن
قــــضى أكــــثــــر من عــــامــــ رهـــ
احلــــبـس االحــــتــــيــــاطي بــــســــبب
أغـنـية.ووفـقا لـلخـواجـة لم تتـمكن
عــائــلــة حــبش من الــتــواصل مــعه
بـسبب وقـف زيارات الـسجـون منذ
ــاضي بـسـبب الـتـدابـيـر 10 آذار ا
ـــواجـــهــــة تـــفـــشي االحـــتــــرازيـــة 
ــسـتـجـد.وقـال فــايـروس كـورونـا ا

كـانت هـنـاك جـلسـة في قـضـيته 
الـغـاؤهـا أيضـا بـسـبب اإلجراءات.
وعُـرف عـصام بـاسم مـغنّي الـثورة
ـيدان التـحرير خالل وبـرز اسمه 
ــصـريــ عـام  2011الــتي ثــورة ا
أســقـطت الـرئـيـس الـراحل حـسـني
ـاضي مــبـارك.فـي تـشــرين األول ا
كـتب حـبش رسـالـة من سـجـنه الى
الـعالم اخلارجي يسأل فيها الدعم.
ونـشر الكثيـر من مستخدمي موقع

تــويــتــر نص الــرســالــة بــعــد نــبــأ
وفـــاته.وكـــتب حـــبش في رســـالــته
الـسجن (مـا بيـموتش بـس الوحدة
بـتمـوت.. أنا محـتاج دعمـكم عشان
مـاموتش.. في الـسنـت الـلي فاتو
أنــا حـــاولت أقــاوم  بس مــبــقــتش
قــــادر خالص).وكــــتـب احلـــقــــوقي
ــصـري الـبـارز بـهي الـدين حـسن ا
عـــــلى تـــــويـــــتـــــر (شــــادي حـــــبش
مــســؤولـيــة الـســيــسي شــخـصــيـا
جملـرد أنه شارك في أغـنية تـنتقده
وألنـه ال يـوجــد قــاض يــجــرؤ عـلى
تـــــبــــرئـــــة من يـــــنــــتـــــقــــد رئـــــيس
اجلـمهوريـة).وفي بيان لـها السبت
وصــــفت مـــنــــظـــمــــة بن أمــــريـــكـــا
األمـريــكـيـة الـتي تـدافع عن حـقـوق
الـتـعبـير والـفـنون وفـاة حبش في
احلـــبس بـــأنـــهـــا ضــربـــة مـــدمــرة
لــلـــحــريــة الــفــنـــيــة.وقــالت جــولي
تـريــبـولت مـديـرة بـرنـامج فـنـانـ
نظمة بوفاة مـعرض للخطر في ا
حــبـش أرسل (الــســيــسي) إشــارة
مــزعــجـــة إلى بــقــيــة الــعــالم .. من
يـختلف مـع وجهة نظـره قد يواجه
ـــوت.ووجـــهت مـــفــوضـــيــة األ ا
ــتـــحــدة حلــقــوق اإلنــســان نــداء ا
اضي حلـمـايـة السـجـناء الـشـهـر ا
ــــعـــــتــــقـــــلــــ األكـــــثــــر وإطـالق ا
ضــــعــــفــــا.ودعت مــــفــــوضـــة األ
ـتـحـدة حلـقـوق اإلنـسـان مـيـشيل ا
بــاشــلــيه إلـى حــمــايــة الــســجــنـاء
الـقـابـعـ في زنـزانـات مـكـتـظـة أو
فـي مــرافـق مـــغــلـــقـــة من تـــفـــشي
عتقل الـوباء عبر إطالق سراح ا

األكثر عرضة لإلصابة.
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سحراتي الذي ظاهر الرمضانية فاصبح ارتداء الكمامات امر مألوف عند اداء العديد من التقاليد الرمضانية كما هو احلال مع ا تواصل جائحة كورونا تأثيرها على العديد من ا
يتجول في ازقة اسطنبول بتركيا او عند تسوق االسر الحتياجتهم الرمضانية  كذلك التباعد االجتماعي داخل اجلوامع والفناء احمليط بها برغم مشاعر االلفة والتقارب التي اعتاد

سلمون عليها خالل الشهر الفضيل. ا
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سـلميـة . أشعر بأني عـشت مرحلة
ســـــعـــــادة مــــطـــــلـــــقــــة مـــــنــــذ 22
شــبــاط/فــبــرار مـدتــني بــنــفــحـات
. وأنــا مــصــاب بــتـلــيف اكــســجــ
رئــــــوي وأعـــــرف جـــــيــــــدا عـــــمـــــا
اتـــكـــلم).وأضـــاف (عـــلى أي حــال
مـحكوم علـينا أن ننجح لـذا علينا
أن نـتسـمر بـالتفـكيـر على أنـنا أمة
جـــزائــــريـــة تـــتـــجه نـــحـــو الـــرقي
حافظتنا على وحدتنا والـتقدم. 
ـكـنه هـزمنـا).وكـان إيـدير ال أحـد 
ــســـتـــشــفى اجلـــمـــعــة في أدخـل ا
الـعـاصمـة الفـرنسـية وتـوفي جراء
مـرض رئـوي وسيـوارى الـثرى في
مـــنــطــقــة بــاريـس عــلى مــا أفــادت

أوساطه.

االنـتـخـابـات الرئـاسـيـة الفـرنـسـية
الـتـي طـغت عـلـيـهـا نـقـاشـات حول
الـهجرة والهويـة.في كانون الثاني
غني الذي يناضل من 2018 عاد ا
أجـل االعــتــراف بــهــويــة مــنــطــقــة
الـقـبـائل الـثـقـافـيـة إلى الـعـاصـمة
ـناسـبـة رأس الـسـنة اجلـزائـريـة 
األمـــازيــغــيــة بــعــد غــيــاب دام 38
عــامــا.وفي مــقـابــلــة مع صـحــيــفـة
انش) فـي نيـسان (جـورنـال دو د
حتــــدث عن الـــتــــظـــاهـــرات 2019
الـــشــعــبــيــة فـي اجلــزائــر ورحــيل
الـــــــرئــــــيس عـــــــبــــــد الــــــعــــــزيــــــز
بــوتــفــلـيــقــة.وأوضح (أحـبــبت كل
شـيء في هـذه الــتــظـاهــرات: ذكـاء
الــشــبـاب وعــزمـهم عــلى إبــقـائــهـا

أعـمال مواطنيه شاب مامي وشاب
خـــالـــد أصـــدر ألـــبـــوم بـــعـــنـــوان
"إدانـتـيـته" (هويـات) مع خـليط من
ــوسـيــقى الـشـعــبـيـة اجلــزائـريـة ا

اط غربية. وانغام من ا
وعــــكـــست هـــذه األغـــانـي رغـــبـــته
بـــحـــصــول خـــلط فـي الــثـــقـــافــات
وشــاركه فــيــهــا عــازفــون من آفـاق
ثــقـافــيـة ومـوســيـقــيـة وجـغــرافـيـة
مـخـتـلفـة مـثل مانـو تـشاو ودان أر
بـــــراز وزبــــــدة ومـــــاكـــــســـــيم لـــــو
فـوريستيه وغنوة ديفيوجن وجيل
ســــيـــرفــــا واوركــــســـتــــرا بـــاربس
الـوطـنـيـة. في الـعام  2007 أصـدر
ألـــــبــــوم "ال فــــرانس دي كــــولــــور"
(فـرنـسـا األلـوان) في خـضم حـمـلة

عــبـر إذاعـة اجلــزائـر الـعـام 1973
غـيـر حـيـاته. فـقـد حل في الـلـحـظة
غـنـية نـوارة. وقد األخـيـرة مكـان ا
جـالت أغـنيـة (يا أبي نـوفا) الـعالم
فـــــيــــــمـــــا كـــــان يـــــؤدي خـــــدمـــــته
الــعـســكـريــة.وروى إيـديــر لـوكــالـة
فـرانس برس العام ) 2013وصلت
ــنـــاسب مـع األغــاني فـي الــوقـت ا
ـنـاسـبـة).وقـد انـتـقل إلى بـاريس ا
في  1975وانـــــتج أول الــــبــــوم له
بـعنوان (يا أبي نوفا).واختفى عن
الـساحـة الفـنيـة مدة عـشر سـنوات
بـ الـعـامـ  1981و 1991إال أن
مــســيــرته انــطــلــقت مــجــددا بــعـد
ذلـك.فـفي خـريف الـعام  1999وفي
خــضـم احلــمــاسـة الــتـي اثــارتــهـا

أن نــعــلـن وفــاة والــدنــا جــمــيــعـا
إيــديـر مـســاء الـسـبـت الـثـاني من
أيـــار). ورفـــضت الـــعــائـــلــة اإلدالء
بـتـعـلـيق فـي اتـصـال أجرتـه مـعـها
وكــالـة فـرانس بـرس.وفي تـغـريـدة
كـــتب الـــرئـــيس اجلـــزائـــري عـــبــد
اجملـيد تبون (ببالغ احلزن واألسى
تــلــقـيـت نـبــأ وفــاة حـمــيــد شـريت
ــدعـو فـنـيًـا إيـديــر أيـقـونـة الـفن ا
اجلـــزائـــري وصـــاحب الـــســـمـــعــة
ــصـاب تــفــقـد ــيـة وبــهــذا ا الــعــا
اجلـزائر هرما من أهـراماتها). ولد
حــمـيـد شـريت في  25تـشـرين أول
فـي أيت حلسـ قرب تـيزي 1949
أوزو فـي مــنــطــقــة الــقــبــائل. وقــد
درس اجلــيـولــوجـيــا إال أن مـروره

بــــاريس (أ ف ب) - تـــوفي
غني اجلزائري إيدير الذي ا
يــعــتـبــر أحــد كـبــار ســفـراء
األغـــنــيــة األمــازيـــغــيــة في
الــعـالم مــسـاء الــسـبت في
بـاريس عن  70عـامـا على
مـا أعلنت عائلته.وجاء في
رســالـة نــشـرت عـلى
صـفـحـة الـفـنـان
الــرســمــيـة في
(فــيــســبـوك)
(يـــؤســفــنــا
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 احـتـلـفت األمـيـرة الـبـريـطـانـية
شــارلــوت ابــنــة األمــيــر ولــيـام
وزوجـته كــيت بــعـيــد مــيالدهـا
اخلـــامس امس االول الـــســبت

في مـنـاسـبـة شـهـدت نـشر أربع
صــــــور جــــــديــــــدة لألمــــــيــــــرة
الـصــغـيــرة.والـتــقـطت الــصـور
ــاضي في والــدتــهــا الــشــهــر ا
مـنــزل سـانــدريـنــجـهــام بـشـرق

إنــكــلــتــرا حــيث كــانت األســرة
تـسـاعــد في تـغـلــيف وتـوصـيل
طــــرود الـــطــــعــــام ألشــــخـــاص
مـتــقــاعـديـن مـعــزولــ في تـلك
ـنـطــقـة احملـلـيــة.وفي الـشـهـر ا

ـلكة إليزابيث اضي أكملت ا ا
جـــدة والــد شـــارلـــوت عــامـــهــا
. ومع ذلك لم الرابع والتـسع
تــكن هـنــاك جــلـبــة تــذكـر خالل
ـنــاســبـة إذ االحــتـفــال بــهــذه ا

تواجه بريـطانيـا إجراءات عزل
عــلى مـســتـوى الــبالد الحـتـواء
تــفـشي فـايــروس كـورونـا وهي
ـــســـتـــوى أســــوأ أزمـــة عـــلى ا
ـيـة الـوطـني مـنـذ احلــرب الـعـا

الثانية.
الى ذلك اخــتـار رئـيس الـوزراء
الـبـريطـاني بـوريس جـونـسون
وخـطـيــبـته كـاري ســيـمـونـدس
اسم ويـلـفـريـد لـوري نـيـكـوالس
ــولــودهــمــا اجلــديـد.وأعــلــنت
ــــولـــود ســـيــــمــــونــــدس اسم ا
الـسـبت في مـنـشـور علـى موقع
إنستغرام مرفقا بصورة للطفل

اضي. الذي ولد األربعاء ا
عـــلـى صــعـــيـــد اخـــر أســقـــطت
احملــكـــمـــة الــعـــلــيـــا في لـــنــدن
اجلــــمـــــعــــة جـــــزءا من دعــــوى
قضائـية رفعـتها مـيغان ماركل
دوقـة سـاسـكس ضـد صـحـيـفة

شــــعــــبــــيــــة بـــــزعم انــــتــــهــــاك
خـــصــوصــيــتـــهــا وقــضت بــأن
الــصـحــيـفــة لم تــتـصــرف عـلى
نـحـو يخـالف األمـانـة.وتـقاضي
مــيــغــان زوجــة األمــيــر هــاري
ــلــكــة إلــيـزابــيث دار حــفــيــد ا
أسوشيتـد نيوزبيبـرز بعد نشر
مــقـاالت في صـحــيـفـة مـيل اون
صـنـداي التـابـعـة لهـا في الـعام
ـاضي تـشــمل مـقـتــطـفـات من ا
خـطــاب كــانت قــد أرسـلــته إلى
والــدهـــا تـــومــاس مـــاركل.وفي
جـــلــســـة نـــظــر الـــقـــضـــيــة في
ـاضي قـال مـحـامي األسـبــوع ا
الـصـحـيـفـة إنه يـنـبـغـي إسـقاط
اتـــــهـــــام مــــيـل أون صـــــنــــداي
بـالـتصـرف بـعدم أمـانـة وبأنـها
تــــســــبــــبت في خـالف عـــائــــلي
ونفذت مخطـطا يستهدف دوقة
ساسـكس بنـشر قـصص مهـينة

وكــاذبــة.وقـــال الــقــاضي مــارك
واربي في حـكمه (أؤيـد إسـقاط
جـــــــــمــــــــيـع االتـــــــــهـــــــــامــــــــات
الـثالثـة).وأعـلن هـاري ومـيـغان
ـــاضي أنه (لن فـي األســـبـــوع ا
يكون لهما أي نوع من التعامل
مع أربـع من أكــــبـــر الــــصـــحف
الـشـعـبـيـة الـبـريـطـانـيـة ومـنـها
ديـلي مــيل) واتــهـمــاهـا بــأنـهـا
تــــقــــدم تــــغــــطــــيــــة خــــاطــــئـــة
وهجومية.وتدور القضية حول
مـقـاالت نـشـرتهـا صـحـيـفـة ميل
أون صـنــداي في شـبـاط 2019
بـــشــــأن خالف بــــ مـــيــــجـــان
ووالـدها.ويـقول مـحامـو ماركل
إن (نـشـر اخلطـاب الـذي كـتـبته
في آب  2018هــــــــــــو ســـــــــــوء
ـعـلـومـات شـخـصـية اسـتـغالل 
وانــتـهــاك حلـقــوق مــلـكــيـتــهـا)

وطالبوا بتعويض.
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{ مـــومـــبـــاســا  –وكـــاالت - هــرع
ـــســـاعـــدة أرمـــلـــة  كـــيـــنــــيـــون 
تــصـويـرهــا وهي تـطــبخ األحـجـار
ألطــفـــالــهــا الــثـــمــانــيـــة جلــعــلــهم
يــــعــــتــــقـــــدون أنــــهــــا تــــعــــدّ لــــهم
الــطـعــام.وكـانـت بـيــنـيــنـا بــاهـاتي
كــــيــــتـــــســــاو الــــتي تـــــعــــيش في
مـومـبـاسـا تأمـل أن ينـام أطـفـالـها
أثـــــنــــاء انـــــتــــظـــــارهم انـــــتــــهــــاء
وجـبتهم.وكـانت كيتـساو تعمل في
ـالبس بـالـقـرب من مـنـطـقة غـسل ا
ســــكــــنــــهــــا ولــــكن من الــــصــــعب
احلـصول على مثل هذا العمل اآلن
حـيث قيّد الناس تـفاعالتهم بسبب
فـــايــروس كـــورونــا.وقـــامت جــارة
صُـــدمـت من احلـــال الـــتي وصـــلت
الــيـه كــيــتــســاو بـــإخــبــار وســائل
اإلعـالم عن مـحـنـتــهـا.وبـعـد إجـراء
مـقابلة مع قنـاة ان تي في الكينية
تـلـقت األرمـلـة أمـواالً عـبـر الـهـاتف
احملــــــمـــــول ومـن خالل حــــــســـــاب
مـصرفي فتـحته لها جـارتها حيث
ال تـــعــرف األم لـــثــمـــانــيـــة أطــفــال
الــــقــــراءة والــــكــــتـــابــــة.ووصــــفت
كـيتساو الـتي تعيش في منزل من
غـرفتي نـوم بدون مـياه أو كـهرباء
كـــــرم الـــــذين ســـــاعـــــدوهــــا بـــــأنه
ــــوقع تــــوكـــو مــــعــــجـــزة.وقــــالت 
اإلخـــــبـــــاري)لـم أكن أعـــــتـــــقـــــد أن
كن أن يـكونـوا محـب الـكيـنيـ 
ـات لــلـغــايـة بــعـد أن تــلـقــيت مـكــا
هــاتـفــيـة من جــمـيع أنــحـاء الـبالد
ـــــــكــــــــنــــــــهم تــــــــســـــــأل كــــــــيـف 
ـساعدة).وأخـبرت قناة ان تي في ا
أنّ (أطــفـالـهـا اجلـيــاع لم يُـخـدعـوا
ـتبع في لـفتـرة طـويلـة بتـكتـيكـها ا
طـــهي األحـــجـــار والـــقــول لـــهم أن
الـطـبـخـة لم جتـهـز بـعـد).مـضـيـفة:
(بـدأوا يــخـبـرونـني أنـهم يـعـرفـون
أنـــني أكـــذب عــلـــيــهم لـــكــنـــني لم
أســتــطع فــعل شيء ألنــني لـم يـكن
لــدي شـيء).وكـانـت اجلــارة جـاءت
ـعـرفـة مـا إذا كـانت األسـرة بـخـير
بـعد سماع األطفال يبكون بحسب
تـــــقـــــاريــــــر ان تي فـي.وأطـــــلـــــقت
احلـكومـة برنـامجـاً للـتغـذية كـجزء

من الـتدابـير الالزمـة للـتخـفيف من
أزمــة فــايــروس كــورونــا عن أكــثـر
.لـكنّ الــبـرنـامج لم الــفـئـات ضـعــفـاً
يـكن يـصل بعـد إلى كيـتسـاو التي
اضي بـعد أصـبـحت أرملـة العـام ا
مـقـتل زوجهـا عـلى يد عـصـابة.كـما
قـاطـعة شـكـرت جارتـهـا سلـطـات ا
والـصـلـيب األحـمـر الـكـيـني الـذين
ــــــســــــاعـــــدة قــــــدمــــــوا أيــــــضــــــاً 
كــيــتــســاو.وتــقــول الــســلــطــات إنّ
الـعديد من األسر في هذا احلي من
ـديـنة الـساحـليـة سـتسـتفـيد اآلن ا

مـن مــخـــطط اإلغـــاثـــة الــغـــذائـــيــة
أيـضـاً.ومـثل الـعـديد من الـكـيـنـي
ــــنــــخـــفـض كـــانت ذوي الــــدخل ا
ال كـيتساو تكافح من أجل كسب ا
ـــاضـي مـــنــذ أن خـالل الـــشــهـــر ا
اتـخذت احلـكومـة تدابـير لـلحد من
ا في انـتـشـار فـايـروس كـورونـا 
ـدن ذلـك حـظــر الــســفــر من وإلـى ا
الـــرئـــيـــســـيـــة وفق مـــا أفـــادت به
مــراســلـة بـي بي سي بــاسـيــلــيـوه
مــــــوتـــــــاهي مـن الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
نـــيـــروبي.وخــفـــضت الـــعـــديــد من

الـشــركـات عـمـلـيـاتـهـا أو أوقـفـتـهـا
ّا يعـني أنّ العـمال الذين تـمامـاً 
يــعـتـمـدون عـلى عــقـود قـصـيـرة أو
وظـــائف بـــســـيــطـــة لـــيس لـــديــهم
وســائل بـديـلــة لـكـسب رزقــهم.كـمـا
تأثر أولئك الذين يديرون الشركات
الـصغيرة بفـرض حظر التجول من
الــغـسـق إلى الـفــجـر عــلى صـعــيـد
الــبالد.وتــزامـنت قــصـة يــأس هـذه
األم مـع الــــــــكـــــــــشـف عن أنّ وزارة
الــصـحـة أنـفــقت مـبـالـغ طـائـلـة من
األمــوال تـبـّرع بـهـا الـبـنك الـدولي

ـــواجـــهــة الـــوبــاء عـــلى الـــشــاي
والــوجـبــات اخلــفـيــفـة والــهـواتف
ـوظـفـيـهـا.وال يـزال عدد احملـمـولـة 
األشــخــاص الــذين اســتــفــادوا من
ـات غيـر واضح ومع هـذه الـتـقـد
ذلـك كان هـنـاك غـضب عـلى وسائل
الــــتـــــواصل االجــــتــــمـــــاعي من أنّ
بالغ في احلـكومة تنفق مثل هذه ا
وقـت ال يزال يعـاني فيه الكـثير من
.وسجـلت الدولـة الواقـعة الـكيـنيـ
فـي شــرق أفــريــقــيــا  395إصــابــة

بكوفيد- 19و  17حالة وفاة.

{ شـنغـهاي  –وكـاالت - طـرحت الصـ فيـلم رسـوم متـحركـة قصـيرا
يـحــمل عــنــوان (ونس أبــون ايه فــيــرس) تـســخــر من خاللـه من تــعـامل
ـتحدة مع أزمة فايروس كورونا واسـتخدمت به رموزا شبيهة الواليات ا
ـكعـبات الـبالستـيكيـة لتـجسـيد البـلدين. وتـشتـبك واشنـطن وبك في با
رض الذي ظـهر في مديـنة ووهان الصـينية حرب كالميـة بشأن منـشأ ا
ـتحركة الـذي نشرته وكالة يـة. وفي فيلم الرسوم ا ثم حتول جلائـحة عا
أنباء الـص اجلديدة (شينـخوا) ينفتح سـتار أحمر ليـكشف عن منصة
كعبـات البالستيـكية على هيـئة محارب من جيش عليهـا رموز شبيهـة با
الـتيراكـوتا يـرتدي كمـامة وتـمثـال احلرية.ويـقول احملـارب (لقد اكـتشـفنا
فـيـروسـا جـديـدا).فـيـرد تـمــثـال احلـريـة (ومـاذا في ذلك? إنـهـا إنـفـلـونـزا
فـحــسب).ثم يــصـدر احملــارب حتـذيـرات مـن الـفــيـروس ويـحــصي أبـرز
اإلجنازات التي حقـقتها الص في مـكافحة التفشي فـيرد التمثال بنوع
ؤتـمرات الـصحـفيـة لترامـب التي قلل من اإلنـكار فـيمـا تتـردد أصوات ا
ـرض.ويسـأل احملارب الـتمـثال الـذي بدأ يـحمر فـيهـا من مدى خـطورة ا
لـونه ويصـاب بـحـمى (هل تـستـمع إلى نـفـسك?) فـيرد عـلـيه قـائال (نحن

دائما على صواب لو كنا نناقض أنفسنا).
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