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قـوة مشتركة ضمن قيـادة عمليات بغداد/
الــلـواء  24 والــلـواء  54  وخـالل واجـبـاً
نـفذته لتفتيش منطقة اللهيب والهيتاوين
فـي قــضـــاء ابي غــريـب عــلى  8 عـــبــوات
نـاسفة مسلـكة بالكامل  وقـد  تفجيرها
ـيــدان). واكـد من قــبل مــفــرزة هـنــدســة ا
مــصـدر اصـابـة مـنــتـسب امـني بــتـفـجـيـر
ســيـارة كـانـت تـقـله شــمـالي بــغـداد.وقـال
ـــصـــدر فـي تـــصـــريح امس إن (عـــبـــوة ا
الصـقـة كـانت مـثبـتـة اسـفل عـجلـة مـدنـية
بــداخـلـهـا مـنـتـسـب في االجـهـزة االمـنـيـة
ا بـالقرب من بوابة الكاظمية  انفجرت 
اســفــر عن اصـابــته بــجـروح مــخــتـلــفـة)
مــبـيـنــا ان (قـوة امـنــيـة فــتـحت حتـقــيـقـا
ـصاب الى مسـتشفى بـاحلادث بـعد نقل ا
قـــريب لــتــلـــقي الــعالج). وكـــافــحت فــرق
دني حـريقـاً انـدلع داخل محـل الـدفـاع ا
قــــرب مــــســــتــــشــــفـى (الــــراهــــبــــات) في
الــكـرادة.وقــال شـهــود عـيــان ان (حـريــقـاً
نـــشـب في مـــحـــلـــ قــــرب مـــســـتـــشـــفى
الــراهــبــات)  مــؤكــديـن ان (فــرق الــدفـاع
ـــدني وصـــلت إلى مـــحل احلـــادث عــلى ا
إخـــمـــاد احلـــريق).وفي الـــنـــجف   افـــاد

شـهود عيان بـإحتراق أكثر من  400دو
ـشـخـاب من مــزارع احلـنـطـة في مـديـنـة ا
بــاحملـافـظـة.  وقـال الــشـهـود في تـصـريح
امس ان (النيران نشبت في أكثر من 400
دو مـن مــزارع احلــنـــطــة فـي مــنـــطــقــة
األحـيـمـر الـشـرته إحـدى ضـواحـي مـديـنة
ـــشـــخـــاب في الـــنـــجف)  مـــؤكـــدين ان ا
(الـتحـقيـقات االولـية عـزت سبب احلرائق
الـى تمـاس كـهـربائي)  الفـت الى ان (أن
ـشخـاب وناحـية ـدني في ا فـرق الـدفاع ا
ـراكــز في احملــافـظـة الــقـادســيـة وبــاقي ا
بـقيادة الـعقيـد صالح شبر هـرعت الخماد
ــعــاونــة األهــالي). وشــهــدت الــنــيــران 
مـــحــافــظــتــا صالح الـــدين وديــالى خالل
ـاضـيـة  حـوادث حرائق االيـام الـقـلـيلـة ا
نـاطق متفرقة  دون في حـقول للحـنطة 
الــتــوصل الى نـتــائج حتــقـيــقــات تـظــهـر
االســـبـــاب او اجلــهـــة الــتـي تــقف وراءه.
وتــأتي حـوادث احلـرائق هـذه بـعـد اعالن
وزارة الــزراعــة حتـقــيق انــتـاج وفــيـر من
احملـــصـــول احملــلـي لــهـــذا الـــعــام  وهي
ــا شـهـدته مــسـاحـات حــوادث مـشـابــهـة 
اضي. وساعة من محافظات عدة العام ا
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افــادت خــلـيــة االعالم االمـنـي عن تـدمــيـر
وكــرين لـداعش والــعـثـور عـلـى مـسـتـودع
لـلعتاد في صالح الـدين.وقالت اخللية في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (قــيـادة
عـمليات صالح الدين وألوية 45و35و42
و6 بــاحلـشـد وخالل تـنــفـيـذهـا الــعـمـلـيـة
الــعــســكــريــة الــتي شــرعـت بــهــا صــبـاح
االثـنـ ومن أربـعـة محـاور ضـمن نـاحـية
نـاطق احملـاذيـة لغـرب نـهر مـكـيـشيـفـة وا
دجـلة  تمكنت من تـدمير وكرين لداعش)
واضـاف ان (الوكـرين احداهـما عـبارة عن
كـرفـان يـحـتـوي عـلى حـزام نـاسف ومواد
غـذائية وطبية)  مـشيرا الى (العثور على
مـستودع للعـتاد احتوى قذائف هاون 60
و82 مــلم فــضال عن الــقـاء الــقــبض عـلى
ـشتـبه بهم). وبـشأن ذاته   اوضح احـد ا
تـقدم لـقيادة قـرا الـبيـان ان (قوة ضـمن ا
شتركة في كـركوك تمكنت من الـعمليـات ا
قــتل ثـالثــة دواعش في مــنــطــقــة غــيـده)
مـبـينـا ان (أربع مقـاتلـ بـينـهم ثالثة من
احلـشد الـعشـائري ومـنتـسب من الـشرطة

االحتـادية استـشهدوا خالل إنفـجار عبوة
نــاسـفــة وإطالق نـار مــبـاشــر في نــاحـيـة
الــرشــاد). وفــكـكـت قـيــادة شــرطــة ديـالى
حـزاما نـاسفـا بعد الـعثـور على مـخبأ في
ـقـابـر شـرق احملـافـظة.وقـالت في احـدى ا
بـيان تلقته (الزمان) امس إن (قسم شرطة
ـــارســـة قــــضـــاء بــــلـــدروزعــــثـــر خـالل 
امـنـيـةعـلى حـزام نـاسف في مـنـطـقـة امام
مــنــصــور ضــمن قــضــاء بــلــدروز مــخــبـأ
ـنـطـقـة) ـقـابـر في ا بـالــقـرب من احـدى ا
مـشــيـرا الى (تـفـكـيك احلـزام الـنـاسف من
ـتفـجـرات دون حادث ). وفي قـبل خـبيـر ا
االنبار   أعـلن احلشد الشعبي عن انتهاء
عـمـلـيـة (أسـود الـصـحـراء) الـتي أنـطلـقت
أمس االول فـي محافظة األنبار.وذكر بيان
مــقـتـضب العالم احلـشـد تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الـعملـية أنتهت بـتطهـير مناطق
عـدة وقـتل خمـسة دواعش وتـفـجيـرعجـلة
مــفـخــخــة غـرب االنــبـار). وعــثـرت قــيـادة
عــمـلـيــات بـغـداد عـلى  8عــبـوات نــاسـفـة
مــسـلــكـة بــالـكــامل في ابي غــريب.وقـالت
الـقيـادة في بيان تـلقـته (الزمان) امس إنه
علومات استخبارية دقيقة  عثرت (وفـقاً 

ــسـار في جـمـيع الــسـيـاسـة وحتـدّد لك ا
مـفـاصل إدارتـك وهم رئـيس اجلـمـهـورية
بـرهم صـالح وعـمـار احلكـيم  االمـر الذي
أفــقـدك قـوة احلُــجّـة شــمـولـيــة الـتــقـديـر
وحـيـاديـة الـتـكـلـيف ولم تـبـد  بـعـيـداً في
فـرضـك ورفـضك  عن تـاثـيـرات مـبـاشـرة
ألطـراف دولـيـة واقـلـيـمـيـة وعـربـيـة االمر
الـذي أمعنَ في تغـييبك لإلرادة الـوطنية)
بــحــسب رأيه .وجــاءت رسـالــة تــولـر في
اعـقاب االعالن عن تـأجيل جـلسـة مجلس
ـقررة عقدها امس الـنواب التي كان من ا
الـــثالثـــاء وتـــأجــلـت الى مــســـاء الـــيــوم
االربــعـاء   كـمـا جــاءت بـعـد اعالن دولـة
الـقانون مقاطعتها جلسة التصويت على
حــكـومــة الـكــاظــمي مـتــهـمــة ايـاه بــعـدم
تـفق علـيهـا لتـرشيح االلـتزام بـاآلليـات ا
سـتقلـ بعـيداً عن محـاصصة الـوزراء ا
الـــكـــتـل وفي  وقت الحـق اعـــلن ائـــتالف
ـوقف نـفـسه. وقـال تـولـر في الـوطــنـيـة ا
ــنـســوبــة إلـيه ان (الــواليـات الــرســالـة ا
تحدة تولي حاجة ملحة للغاية وكبيرة ا
لـتشكيل حكومـة الكاظمي. ويجب أن يتم
جتــاهل أي نـقـاط ضــعف أو تـنـازالت في
اخــتـــيــار الــوزراء عــنــد مـــوازنــتــهــا مع
الـتوقعات الـرهيبة لـلبالد) مشيرا الى ان
(  حـكومة تصريف األعـمال التي يرأسها
ـهـدي مـشـلـولـة وغـيـر قادرة عـادل عـبـد ا
شاكل التي على التعامل مع العديد من ا
تـواجه الـعراق). ومـضى قائال (بـوصفـنا
أصـدقاءكم وشـركاءكم  في الـسنوات 17
ــاضـــيــة   نــشــعــر بــقـــلق بــالغ من أن ا
الـــعــواقب عـــلى الـــعــراق كــدولـــة وعــلى
الـشــعب الـعـراقي سـتـكـون مـدمـرة إذا لم
ـوافـقــة عـلى حــكـومـة الــكـاظـمي) تــتم ا
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اثـارت رسـالة وجـهـها الـسـفيـر االمـريكي
لـدى بغداد ماثيـو تولر للقـوى السياسية
حتــثـهم عـلى تــمـريـر حـكـومــة مـصـطـفى
الـكاظـمي حفـيظة سـياسـي وكـتل كانوا
قــد اعـلـنـوا عـدم تــصـويـتـهم له او ابـدوا
رفــضـهم لـتـولــيه رئـاسـة الـوزراء. وحـذر
تــولــر في الــرســالــة الـعــراق من عــواقب
ـوافـقـة عـلى حـكـومة مـدمـرة إذا لم تـتم ا
الــكـــاظــمي وبــعــكس ذلـك تــعــهــد بــبــذل
ــســاعــدة الـعــراق في قــصــارى اجلــهــد 
ـقــبـلــة. ورد رئـيس ـشــاكل ا مــواجـهــة ا
ــالــكي ائـــتالف دولــة الــقــانـــون نــوري ا
سـريعا بـتغريدة عـلى تويتر اكـد فيها ان
(الــعــراق له رجــال يــقــدرون مــصــلــحــته
ــالــكي في ومــصــلــحـــة شــعــبه). وقــال ا
تــغـريــدته ( وصــلـتــني رســالـة من جــهـة
تــدعي انــهــا مــحــسـوبــة عــلى الــســفــيـر
االمــريــكي  فــان كــانـت مــزورة فــاعــدهـا
مــهـمـلــة) مـضـيـفــا (ان كـانت صــحـيـحـة
فــالــعـراق لـه رجـال يــقــدرون مـصــلــحـته
ومـصـلـحـة شعـبه وال نـقـبل بـالـتدخل في
شـؤوننا الداخلـية). وتابع (ليس هذا من
مـهام الـسفـير الـدبلـوماسـية). من جـهته
ستقل عزت الشابندر وصف الـسياسي ا
ـذل). وقــال في الــرســالــة بـ(الــتــهــديــد ا
ُذِل تـغـريدة عـلى تـويتـر (بـعد الـتـهديـد ا
الـذي ورَدَ فـي رسـالـة الـسـفـيـر االمـريـكي
وبـعد ان نَفَضنا أيديـنا من غالبية القادة
الـسياسـي وزعماء الـكُتَل  عار على كلّ
ــلك شـرف الــعـراق وتــاريـخه ان نــائب 
يــرضـخَ لــذلك الــتــهــديــد ويــبــيع آخــرته
بـدنياه) على حد تعبـيره. وكان الشابندر

قـــد وجه قـــبل ذلك بـــقـــلـــيل رســـالــة الى
الــكــاظــمي اعــلن فــيــهــا اعـتــراضه عــلى
ـرحلة تـمريـره رئيـساً للـوزراء في هذه  ا
ومــعـارضــته الطـراف  تــقـاسـم الـســلـطـة
الــذيـن ســيــصــوتــون لــصــاحله بــعــد أن
(اسـتهانوا و اهانـوا  و اذلّوا  استحقاق
شـيـعـتـهم وابـسط حـقوق شـعـبـهم طـيـلة
سـبـعـة عـشر عـامـا) داعـيـا الى ان (تـكون
الــرئـــاســات الــثالث هـي اســتــحــقــاقــات
وطــنـيــة خـالــصـة و لــيـست طــائـفــيـة او
عـرقـيـة و ال أمريـكـية او إيـرانـية).ووضع
الـشابـندر امام الـكاظـمي ثالث مالحظات
قـال فيـها ان (تـكلـيفك بـتشـكيل احلـكومة
ورئـاستـها لم يأت خـيارًا وطـنيًا خـالصاً
ٍ مـــحـــدود مـن بـــعض ــــا جـــاء بـــتــــ ا
االطــراف الــســيــاسـيــة مــدعــومــاً بـأرادةٍ
أمـريكية مباشـرة وقبول ايراني خجول)
 مـضـيفـا ان (زخم احلضـور الشـيعي في
يــوم الــتــكــلــيف جــاء احــتــفــاالً ســاذجــاً
كـوّن  الذي اذَلّهُ بـأكذوبـة استـرداد حق ا
الـقـائـمـون عـلـيه دون غـيـرهم   ولم يـكُن
ارادة صــادقـة بـتــأيـيـدك   وكــيف تـكـون
كـذلك وهم من رفـضك بقـوة قبل شـهرٍ من
ذلـك وهم من نـــعـــتَـكَ و طـــعـــنك بـــشـــتى
واخـــطــر الـــتُـــهم) مــردفـــا ان (غـــالــبـــيــة
مـتـبنـيـاتك واخـتيـاراتك لـوزراء كابـيـنتك
جاءت نتاجاً مباشراً لعوامل عدة أبرزها
توازن بـبدعـة استـقاللية الـتمـسك غيـر ا
الـوزير   االمرُ الذي كان يـضطّرك لتكرار
ذات اخلـطـأ بـاسمـاءٍ اخـرى وجلوئك الى
مـنــاورات ضـعـيـفـة احلـجــة ومـتـنـاقـضـة
الـتعـليل بـ الكُـتَل السيـاسيـة اخملتـلفة
لم تــبـد مـسـتـقالً أو بـعـيـداً عن تـأثـيـرات
اطـراف سياسية عراقيةٍ محدّدة ترسم لك
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قـــدم االســتـــاذ ســعـــد الــبــزاز
رئــــيس مــــجــــمـــوعــــة االعالم
ـســتــقل  مـعــونـة الــعــراقي ا
مـالـيـة لـتـغـطـيـة نـفقـات عالج

ثالثة ادباء. 
ـعروفون في وهـؤالء االدباء ا
ــــــــيـــــــة االوســــــــاط االكـــــــاد
والـروائية والـشعريـة يعانون
ـــرض نــتـــيـــجــة مـن تــفـــاقم ا
اقــتــطــاع احلــصــة الــدوائــيـة
اخملـصصة لـعالجهم اثر ازمة
كـورونـا. وامر الـبزاز بـصرف
مـبـلغ مـالي لـكـل واحد مـنـهم
لـتـغـطيـة نـفقـات شـراء الدواء
الـالزم لـــــــلــــــــمـــــــرض الـــــــذي
يـصـارعـونه. وقـال فـي رسـالة
نـصيـة تلـقتـها (الـزمان) امس
ردا عـلى مـناشـدة من الشـاعر
الـكـبـيـر جـواد احلـطـاب حتت
عـنـوان (بـانـتـظار ان يـفـعـلـها

ابـو الطـيب.. بانتـظار ان يـبادرها
ســعـد الــبـزاز  (اتـمــنى امـكــانـيـة
ـــســـاهــمـــة فـي تــوفـــيـــر الــدواء ا
لـالدباء الثالثة على امل ان يسهم
ـسـؤولـون في رعـايتـهم صـحـياً ا
وتـخـصـيص مـبلغ خـمـسـة مالي
ديــنـار عــراقي لــكل مـنــهم)  واكـد
(انـها مجرد مسـاهمة مع االعتذار
ــــســــاهــــمـــة عـن تــــواضع هــــذه ا

بلغ فورا).  وسيصل ا
ـناشدة (اقول وقـال احلطاب في ا
لـك ابـا الـطـيب ان هــنـاك اكـثـر من
 30 اديــبــا عـراقــيــا يـحــتــاجـونك
يـــعــانــون مـن مــرض بــدأ يـــقــضم
اعمارهم  كما يقضم السياسيون
مـوارد الـعراق ويـلـتهـمـون ثرواته
بـال خجل او ضمير. ولـعل قناتكم
الـشـرقـيـة هي سـيـدة الـقـنوات في
ـستور عن ذلك) الـفضح وكشف ا
 واشـــار احلــطــاب الى ان (هــؤالء
ايــهـا الــصــديق الـكــر واالصـيل
الــذي لم تــنــسه  الـظــروف هــمـوم

اهـله ونـاسه  حتـتـاجون الى حل
عـاجل وسريع واستثنائي  وانت
االقــدر عـلى جنـدتـهم وتــنـفـيـذهـا

كما هي عوايدك..
 وفـي كـــتـــاب الـــلـه من احـــيـــاهـــا
ــا احــيـا الــنــاس جــمــيــعـا. فــكــأ
ســأنـتــظـرك ومــعي عــيـون جــمـيع
ادبـــاء الــعــراق ومــثــقـــفــيه. مــعي
عــــوائــــلـــهـم ومـــعـي تـــاريــــخــــنـــا
الــــشــــخـــــصي الــــذي ســــتــــذكــــره

االجيال). 
مـن جهـتـهم شـكـر االدبـاء الـثالثة
الـبــزاز عـلى اسـتـجـابـته لـنـدائـهم
الـــذي اوصــله احلــطــاب  وعــدوا
ذلـك مــوقــفــاً اخالقــيــاً وابــداعــيــاً
طـبيـعيـاً في ظل سلـسلـة مبادراته
الــتي عــرف مـن خاللــهــا بــتــكـر
االدبــاء والـريـاضــيـ والـفــنـانـ
والــصــحــفــيــ واصــحــاب الـقــلم
والـعـطـاء. (ام ولـيـد تـشـكـر الـبزاز
العــانــتــهـا فـي شـهــر الــطــاعـات )

ص7.

وفـي اليـوم الـتـالي كـتـب احلـطاب
على صفحته في فيسبوك:
(شكرا كبيرة ابو الطيب
شكرا كثيرا سعد البزاز

ـنـاشـدة الـتي كـتـبـتـها في ضـوء ا
للصديق القاص  والكاتب  سعد
الـــبـــزاز  الــتـي وضــعـــته فـــيـــهــا
بـــصــورة بــعـض أدبــائــنـــا الــذين
يــعـانـون من مــرض خـبـيث  بـات
يــهــدّدهم بــالــغــيــاب   جــســديـا 
ويـجـابهـونه بحـضور كـبريـائهم 
وسـط نــســـيـــان تـــام من الـــدولــة
ـــان  وردود فـــعل من ومـن الـــبـــر
الــوزارات اخملــتــصــة (الــصــحّـة 
الـــثــقــافــة   الـــتــعــلــيـم الــعــالي 
الــرعــايــة اإلجــتــمــاعــيـة ) أقـل مـا
ــكن ان تـوصف به انّــهـا بـاردة
وبـال عــــــاطــــــفــــــة او إحــــــســـــاس
ـسـؤولـيـة.. في مـنـاشـدتي تـلك بـا
إســتــنــهــضت في الــصــديق " ابـو
ـة أعـرفـهـا الـطــيّب" مـبـادرات كـر
فـيه  وكـنـت أنا جـزءا مـن اإلعداد

لها أيّام زمان .. ولم يخب الظنّ ..
كـــان الــرجل عـــنــد حـــســنه  رجل
ــكــان والــزمــان  ألنّ وقــفــته من ا
كان ناشدة  كانت في الزمن وا ا
رض في .. إلستفـحال ا ـناسبـ ا
أجــــســــاد بــــعض أعـالمــــنــــا حـــدّ
الــوصـول الى الال أمل.. بـعـد يـوم
مـن وصــول مــنـــشــوري لـــقــراءته
أرســـــــــــل االسـتـاذ سـعــد بـرقـيـة
ــثّــله في بــغـداد ن  عــاجـــــــلــة 
جـاء في بعض أسطرها : ( اخونا
الـــشـــاعـــر جـــواد احلـــطــاب لـــفت
االنــتـبـاه الى ادبـاء كـرام يـعـانـون
ــرض   اتــمـــنى ان تـــتــكــرم مـن ا

ــسـاهــمـة في بــابالغه امــكـانــيـة ا
تـوفـيـر الدواء لـبـعـضـهم على امل
ـــــســـــــؤولـــــون في ان يـــــســـــهـم ا
رعـايتـهم صحـيا). ثالثـة أدباء من
ذوي احلـاالت الـسـرطـانـيـة األكـثر
ــرض  واألبـعـد عن الــتـصـاقــا بـا
ـــــذاخـــــر ـــــفـــــقـــــود مـن ا دوائـه ا
توفّـر  مهرّبـا منها الـرسميـة  وا
  فـي الـصـيـــــــدلـيـات بـاسـعـار ال
ـــكن ان تــتـــحــمّـــلــهـــا مــواردهم
الـشـحيـحـة.. هم من سـارع السـيد
الـبزاز للوقـوف معهم..  وهو عمل
انــــســـــاني واخالقـي بــــالــــدرجــــة
كن اال ان نـنظـر اليه األولـى  ال 

بـعـ اإلكـبـار والتـبـجـيل   آمـل
أن يــكــون مــحـفّــزا لــلــسـيــاســيـ
ورؤساء الكتل  وزعماء األحزاب
 فـيسارعون الى إقتفاء أثره  لعلّ
فـي ذلك عتـبـة ألمل قـادم بـالـشـفاء

يا رب..
وال يفوتني ..

ولألدباء ..
للفنان ..

ي الذي تـواصلوا معي لـألكاد
 وهم بذات احلرج السرطاني 
أقول لهم : ثقوا ايها النبالء ..

 ســأدافع عن صـحـتـكم حـتى آخـر
نـفس فـي صحـتي  وٍسـأرضى ان
اكـــــــــون " شــــــــــحـــــــــاذا " مـن اجل
احلـصـول عـلى عالج لـكم  مثـلـما
لـن أكلّ عن طـرق أبـواب الـشـرفاء
جـمـيع الشـرفاء  حـتى لـو تثـلّمت
يــــداي  بــــحــــثــــا عـن مــــســــانـــدة
فـــعــافــيـــتــكـم أمــانــة بـــاعــنـــاقــنــا
كـأصدقاء  ونـقابيـ واألمل بالله

سعد البزازكبير) .
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الـفــايـروس).وكـانت الـلـجـنـة الـعـلـيـا
لـلصحة والسالمة الوطنية قد اعلنت
عن اسـتمرار اجراءات حظر التجوال
ومـنع التجمعات.  وذكر بيان اطلعت
عــلـــيه (الــزمــان) امس أن (الــلــجــنــة
عـقــدت اجـتـمـاعـهـا الـسـابع بـرئـاسـة
ــســتـقــيل رئــيس مــجــلس الــوزراء ا
ـهـدي   وجـرى مـتـابـعـة عـادل عـبـدا
تـخذة في ضوء وتـقو االجـراءات ا
قترحات تـطورات جائحة كـورونا وا
والــتـوصــيـات الـتـي قـدمـتــهـا خــلـيـة
األزمـة  الصحة واخلـبراء بشأن ذلك
الـــصــدد). وعــرض الـــوزيــر جـــعــفــر
صـادق عـالوي تقـريـرا عـن (تـطورات
ـــوقـف الــصـــحـي ومـــدى االلـــتــزام ا
بــاالجـــراءات والــقــرارات الــســابــقــة
وتـوصيات ومقتـرحات خلية األزمة)
 ولفت البيان الى ان (اللجنة قررت
تـــطــبــيق نــظـــام الــزوجي والــفــردي
لـلـعـجالت  ووفـق الـتعـلـيـمـات الـتي
تـصـدرهـا وزارة الـداخـلـيـة ومـديـريـة
ـرور الحـقـا   كـمـا نـاقـشـت اوضاع ا

الـــعــوائل الـــعــراقــيـــة الــعـــالــقــة في
احملـافظات وحتديد يوم لعودتها الى
مـناطق سكـناها). كـما وافقت الـلجنة
عـلى (مـنح تسـهيالت لـلـفريق الـطبي
الـــصـــيـــنـي الى مـــشـــروعي حـــقـــلي
األحــدب واحلـــلــفــايــة الــنــفــطــيــ 
واعــادة   الـــنــظــر بــاعــادة تــشــغــيل
مــــصـــــانع االســــمــــنـت وتــــوفــــيــــره
لـالســـــتــــــهـالك احملـــــلـي واتــــــخـــــاذ
االجــراءات الـتي حتــول دون ارتـفـاع
أســـعــاره). وســـجــلـت الــوزارة امس
االول  55 اصـابة جـديدة و 54 حـالة
شـفاء  ووفاة حالـة واحدة في بغداد.
وشــخـصـت دائـرة صــحـة مــحـافــظـة
اربـــيل اصــابــة جـــديــدة بــفــايــروس
كـــورونـــا.وقــالـت في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــــزمــــان) امس انه ( تــــســــجـــيل
اصــابـة جــديــدة بـفــايـروس كــورونـا
بـــعـــدمــا ظـــهــرت نـــتـــائج الـــفــحص
اخملــتـبــري له الـتـي كـانت مــوجـبـة)
ــصــاب الى احلــجــر مــؤكـــدة (نــقل ا
الـــصــحي). واعـــلــنت دائـــرة صــحــة

الـــنـــجف عن مـــغــادرة  55مـالمـــســا
ووافـدا الماكن احلـجر الـصحي.وقال
مــديـر قــسم الـصــحـة الــعـامــة بـشـار
كـمونة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ان ( 55 مـالمـــســــا ووافــــدا غـــادروا
أمـاكن احلجر الصـحي من بينهم 28
وافـدا من دول مخـتلفة)  مـشيرا الى
ان (هـــؤالء احملـــجــورين مـن وافــدين
ومـالمــســـ امــضـــوا مــدة احلـــجــر
لــصـحي الــبـالـغـة  14 يــومـا دون ان
تــظــهــر عــلـيــهم اعــراض مــرضــيـة)
مــوضــحـا ان ( 28 وافـدا قـادمـ من
ثـمان دول و27 مـالمسـا ألربع حاالت
مـــرضــيــة ســابـــقــة غــادروا احلــجــر
الــــصـــــحي ومــــا تـــــبــــقى هــــو 223
مـحجورا من بـينهم  61 وافدا). وفي
تــــطـــور الحق   ســــجـــلـت الـــدائـــرة
اصـابت جـديدت بكـورونا وحالتي
شــــفـــاء مـن الـــفـــايــــروس. الى ذلك 
اكـدت محافـظة الديـوانية خـلوها من
اي اصــابــة بـالــفـايــروس وذلك بــعـد
خــــروج اخـــر حــــالـــة مــــصــــابـــة من

ـــاضي. ـــســـتـــشـــفى يـــوم االحــد ا ا
وســجـلت دائـرة صــحـة الـبـصـرة 19
إصـــابــة جـــديـــدة بــالـــعــدوى وثالث

حاالت شفاء وحالة وفاة واحدة .
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اعــلن نــائـب رئــيس الــوزراء لــلــشـؤون
الـيـة فـؤاد حـس االقـتـصـاديـة وزيـر ا
عـن الـتــوصل الى قــرار بــالــلــجـوء الى
احلــلـول الــداخـلــيـة في الــوقت الـراهن
ـالـية وتـأمـ السـيـولة لـعـبور االزمـة ا
الـالزمــة عـــلـى ان تـــبــحـث احلـــكـــومــة
قـبلة.وقال خـيارات اخرى في االشـهر ا
ـكـتـبه االعالمـي تـلقـتـه (الـزمان) بـيـان 
امـس ان (حــســـ تـــرأس اجـــتـــمـــاعــاً
تـكميليـاً موسعاً بحـضور محافظ البنك
ـــركـــزي عـــلي الـــعالق ووكـــيل وزارة ا
الـتـخـطـيط ومديـري مـصـرفي الـرافدين
صـرف الـعـراقي للـتـجارة والـرشـيـد وا
ــوازنـة ــديــرين الــعــامـ لــدوائــر ا وا
والـضرائب والـكمارك والـتقـاعد والدين
الـــعــــام وذلك الســـتــــكـــمـــال اجلـــهـــود
احلــكـومــيـة فـي بـحث آلــيـات حتــسـ
ــالي من اجل الــوضـع االقــتــصــادي وا
تأم احتياجات البلد)  مشيرا الى ان
سبق االجـتمـاع ركز عـلى (التحـضيـر ا
لـــتــخـــصــيــصـــات شــهـــر آيــار في ظل

اسـتمرار انخفاض اسعار النفط كما 
تـدارس وضع السيولة النـقدية احلالية
ــــودعــــة مـن قــــبل احلــــكــــومــــة في وا
ـصـارف والـهـيـئـات الـتي تـدر اربـاحا ا

ســنـويـة وكــيـفــيـة اعـاده هــيـكــلـة هـذه
االمـوال واسـتخـدامـها في سـد الـنقص
احلـالي لـتـام رواتـب موظـفي الـدولة
الـعـراقيـة). وتابع ان (االجـتمـاع ناقش
ايـضـا التـزامـات احلكـومـة  في تسـديد
الـديون الداخلية واخلارجية  باالضافه
ـؤسـسات الـى ضرورة تـمـويل بـعض ا
احلـكومية  نـظرا خلصوصيـة عملها)
مــنــوهـــا الى انه (في مــحــور آخــر من
مـحـاور االجـتـمـاع  مـنـاقـشـة كـيـفـيـة
تــوفـيــر الـغــطـاء الــقـانـونـي أو الـقـرار
الـتـشـريـعي الـعـاجل لـتـامـ الـسـيـولة
طلوبة لـلمستقبل سواءً أكان الـنقدية ا
عـن طـــريـق االقـــتــــراض الــــداخـــلي ام
اخلــارجي لــســد الــنــقص في عــمــلــيـة
الــتـمــويل) . ونـقل الــبـيــان عن حـسـ
والــعالق تــأكـيــدهـمــا (ضـرورة تــذلـيل
جـمـيع الـعـقـبـات واالسـراع فـي تـأطـير
الي احلـلـول الفـورية لـتدارك الـوضع ا
فـي الــبالد)  مــؤكــدا ان (اجملــتــمــعـ
تـوصلوا الى امكانية السير والنهوض
مـن خالل احللـول الـداخـلـيـة في الوقت
الـــراهن عـــلى ان تـــبـــحث احلـــكـــومــة
قـبلة). من خـيارات اخرى في االشـهر ا
جــهـته رأى اخلـبــيـر االقـتــصـادي عـلي
هـــادي ان االقــتــراض يــجب أن يــكــون
مــوجـهــا لـلــقـطــاع اخلـاص بــضـمــانـة

الــدولــة عــلى ان تــوظف الــقــروض في
اســتـثـمـارات تــنـمـويـة شــامـلـة . وقـال
هـادي في رأي  اطـلـعـت علـيـه (الـزمان)
امـس ان (االقــتــراض داخــلــيــا كــان ام
ــرة يــجب أن يــكــون خــارجـــيــا هــذه ا
مــوجـهــا لـلــقـطــاع اخلـاص بــضـمــانـة
الــدولــة عــلى ان تــوظف الــقــروض في
اسـتثمارات تنموية شاملة في قطاعات
الـطـاقة الـبـديـلة والـصـناعـات والـسكن
ستلزمات الدوائية والـبنى التحتية وا
ـعـلـومـات والـصـحـيـة وتـكـنـولـوجـيـا ا
والــزراعـة والـسـيـاحـة)   مـوضـحـا ان
(هــذه اخلــطــوة مـن شــأنــهــا أن تــقـود
وارد وفي لـتـأسيس اقـتصـاد مـتنـوع ا
الـوقـت ذاته تـقـلل من حـاكـمـيـة الـدولـة
عــــلى الــــقـــطــــاعـــات االقــــتـــصــــاديـــة
والـوظـائف). في غـضون ذلك اسـتـغرب
مــوظــفـون في الــوزارات ومــتـقــاعـدون
بــشـكل عـام من تــأخـر صـرف رواتـبـهم
الـشـهريـة . وقـال متـقـاعدون لـ(الـزمان)
امـس (كنا نتقـاضى رواتبنا في اول او
ثـاني يوم من الشهر ولكـننا هذا الشهر
لم نـتـسـلـمـهـا الـى اآلن)  مـضـيـف ان
(لــديـنـا الـتـزامـات يــجب ان نـقـوم بـهـا
ونـفقات واجور مطالب بتسديدها مع
ا يـضعـنا في مواقف بـداية كل شـهر 

محرجة). 

مــضـيـفــا انه ( إذا  تـشـكــيل احلـكـومـة
ـسـاعدة فـسـوف نـبـذل قـصـارى جـهـدنـا 
قبلة).من ـشاكل ا الـعراق على مواجهة ا
جـهـة اخرى يـعقـد مـجلس الـنواب مـساء
الــيـوم الربـعــاء جـلـســة الـتــصـويت عـلى
ـوعـد بـعـد حــكـومـة الـكـاظـمـي. وحتـدد ا
اجـتمـاع عقـد مسـاء اول امس ب رئيس
ان مـحمد احلـلبوسي والـكاظمي اذ الـبر
تـقرر عقـد اجللسـة عند الـساعة الـتاسعة
مـسـاء بـعـد ان كـان مـقـررا عـقـدهـا مـساء
ـــنح مـــزيـــد من الـــوقت امـس الـــثالثـــاء 
لــوصـول نـواب كــردسـتـان واحملــافـظـات

اجلنوبية الى بغداد.
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ـعنـية اكـدت خـليـة االزمـة الوزاريـة ا
بـوبـاء كـورونـا ان الـعـراق اليـزال في
ـبـكر مـرحـلـة من اجلـائحـة وانه من ا
ان تعلن اي دولة انتصارها على هذا
الــوبــاء.وقــال عـضــو اخلــلــيــة وكـيل
وزارة الـــصـــحــة والـــبـــيـــئــة جـــاسم
الــفالحي في تـصــريح اطـلــعت عـلـيه
(الـزمـان) امس انه (من الـسابق وانه
أن تــعـــلن أي دولــة أنــهــا في بــدايــة
انـتصارها على كورونا)  مشيرا الى
ان (الـوضع الوبائي في العراق خطر
ـرحـلـة الى جـد ?ونـحـتـاج في هـذه ا
تــكـاتف وتــعـاون اجلــمـيع)  واعـرب

الـفالحي عن (شـعـوره باالسف لـعدم
وجـود وعي مجتـمعي كـاف والسيما
ــآ   اذ أن أكـــثـــر فـي مـــوضـــوع ا
احلــاالت الـتي  تـسـجـيــلـهـا تـعـود
لـــتــجــمــاعـــات بــشــريـــة نــاجتــة عن
الــفـواحت وهـذا بــالـتـأكــيـد واحـد من
االســــبـــاب الـــتـي تـــؤدي الى زيـــادة
انـتشـارالفـايروس)  مـؤكدا ان (بـقاء
احلـــــال هــــكـــــذا يــــؤدي الـى بــــقــــاء
الــفــايــروس مــدة أطـول)  وتــابع ان
(تـخـفيف حـظر الـتـجوال قـد فهم من
الــبــعض عــلى أن الــوضـع الـوبــائي
جــيـــد  ولــكــنــنــا نــقــول أن الــوضع
الــوبـائي سيء والـوزارة ومالكـاتـهـا
تـواصل العمل لـلحد من انـتشار هذا

قال االمام السجاد عليه السالم:
من اطعم مـؤمـناً من جـوع أطعـمه الـله من ثمـار اجلنـة ومن سـقى مؤمـناً
من ظمـأ سقـاه الله من الـرحيق اخملتـوم ومن كسـا مؤمـناً كـساه الله من
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والـديوانيـة واألنبار والنـجف). مشيراً
ـــــيـــــســــرة إلى إن مـــــنـح الــــقـــــروض ا
لــلــمـســتــفــيـديـن سـيــكــون ضــمن إطـار
ــــركـــزي الــــعـــراقي مـــبــــادرة الـــبــــنك ا
ـتضمـنة تخـصيص ترلـيون دينار من ا
خالل ثـالث مــصــارف خــاصــة مــؤكــداً
ـــــشـــــاريـع (الـــــزراعـــــيـــــة ربط هــــــذه ا
واحلـيوانـية والـصنـاعيـة واإلنشـائية)
مع بـــعـــضــهـــا تـــكـــامــلـــيـــاً في عـــمــوم
احملـافـظـات لـتـحـقـيق أهـداف الـتـنـمـيـة
كـانية يـزات ا ـستـدامة واسـتثمـار ا ا

لـلمحافظات األخرى بهدف حتقيق أمن
غـذائـي مـسـتـدام واسـتــقـرار اجـتـمـاعي

محفز للنمو االقتصادي).
من جـــهـــتــهـــا أشـــادت الــنـــائب ســـنــاء
ــوسـوي بــجـهــود الـدلــيـمي ورعــايـته ا
ـتـكـامـلـة لـلـمـشـروع فـيـمـا أكد رئـيس ا
هـيــئـة االسـتـثـمــار في الـنـجف ضـرغـام
كـيـكـو اسـتـعـداد الـهـيـئـة لـتـوفـيـر سـبل
مكـنة للـمشاريع الـشبابـية كما الـدعم ا
أشـاد رئيس جـامعـة الكـوفة يـاسر لـفتة
ــشـروع مــبـيــنـاً حــسـون من جــانـبـه بـا

ـثل نقـلة نـوعيـة في الواقـع التـنموي;
ــا ســيــمـــثــله من دعم كـــبــيــر خملــتــلف
الـقـطاعـات ومـعـاجلة الـبـطـالة وتـطـوير
قــدرات الــشـبــاب وتــأهــيـلــهم لــلــدخـول
الـــفــاعل فـي ســوق الـــعــمـل وتــعـــظــيم
ـوارد الـعـامـة وتـوفـيـر األمن الـغـذائي ا
في الـــعــراق وتـــقـــلــيل االســـتـــيــراد من
اخلـارج). كـما وقع  الـدلـيمي عـقـد عمل
هـــو الــرابـع من نــوعـه عــلـى مــســـتــوى
الــعــراق في مــحــافــظــة الــنــجف ضــمن
ــشـروع الــوطــني لـتــشــغـيـل الـشــبـاب ا
بحضور عدد من نواب احملافظة بهدف
تـوفـير أكـثر من  2000 فـرصـة عمل في
احملـافظة خالل العام اجلاري الفتاً إلى
ان الـتـقــد لـلـمـشـروع سـيـتم من خالل
ـوقع الرسمي لوزارة الـعمل والشؤون ا
االجـــتــــمــــاعـــيــــة أو من خالل مــــطـــور
ــســار ــشــروع فـي الــنــجف (شــركــة ا ا
الــذهــبي). وأوضح الــدلــيــمي ان (عــقـد
الـعمل سيتـضمن إنشاء مـنطقة تـنموية
عــلـى مــســاحـة  2000 دو لــتــنــفــيــذ
ــتــوســطــة في ــشــاريع الــشــبــابــيــة ا ا
اجملـــاالت الـــزراعــــيـــة والـــصــــنـــاعـــيـــة
ــنـتــجـات والــتـجــاريــة واإلنـشــائـيــة وا
ـشـروع سيـوفر احلـيـوانيـة مبـيـناً ان ا
فـي مرحـلـته األولى  2021-2020 أكـثـر
من  4000فـرصة عـمل ألبنـاء احملافـظة
وفي مـــرحــلــته الــثــانــيــة 2022-2023
ســيـوفــر أكـثـر من  5000 فــرصـة عـمل
داعــيـــاً جـــمــيع احلـــكــومـــات احملــلـــيــة
وهـيــئـات االسـتــثـمـار فــيـهـا إلى إجنـاز
ـشـروع النطالق أعـماله في مـتـطلـبات ا
عــمـوم الـعــراق وذلك بـعــد بـدأ انـطالق
أعــــمـــــاله في مـــــحــــافـــــظــــات ذي قــــار
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(أهــمـــيــته فـي اســتــثـــمــار اإلمـــكــانــات
عـطلة وحتـويلها والـطاقات الـشبابـية ا
إلى مـحركات تنـموية فاعلـة مثمناً دور
شروع الـسيد وزير التـخطيط في دعم ا
وحتـويله إلى واقع عملي ملموس). إلى
ـديــر الـتـنــفـيــذي لـلــشـركـة ذلك أعــرب ا
ـطـورة (تــشـغـيل الـشـبـاب في الـنـجف ا
عن تـــقــديــره جلــهـــود الــدكــتــور نــوري
ـشـروع في الـدلــيـمي في دعم وإجنـاح ا
عــمـوم الـعــراق مـؤكــداً حتـقــيـقه نــقـلـة
نـوعــيـة مـسـتـقـبـالً في قـطـاعي الـزراعـة
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تــرأس وزيـر الــتـخــطــيط نـوري صــبـاح
الـدلـيـمي اجلـلـسـة االعـتـيـاديـة لـلـجـنـة
الـعــلـيــا لـلــمـشــروع الـوطـنـي لـتـشــغـيل
ـشــاركــة أعــضــاء مـجــلس الــشــبــاب 
الــنـــواب نــســـرين الــوائـــلي ومـــيــثــاق
ــوسـوي وريـاض احلــامـدي وحــامـد ا
مـثـل واجلـهات الـتـميـمي وعـدد من ا
ذات الـــعالقـــة فـي الـــقـــطـــاعـــ الـــعــام

واخلاص.
fK−  fOÝQð

وأعــلن الـــدلــيــمي خالل االجــتــمــاع عن
تـأسيس مـجلس الـتنمـية الـعراقي الذي
ــشــروع في ســيـــتــشــكل من مـــطــوّري ا
عــمـوم احملـافــظـات ونـقـل بـيـان تــلـقـته
(الــزمـــان) امس عن الــدلـــيــمي قــوله ان
ــشـاريع (اجملــلس سـيــتـولى مــتـابــعـة ا
والــتـنــســيق مع اجلــهـات ذات الــعالقـة
عـاجلات اإلداريـة والقـانونـية لـتوفـيـر ا
ـالــيـة مـثـمــنـاً بـذلك جــهـود الـلـجـان وا
نبـثقـة عن اللـجنـة العـليا الـتنـسيـقيـة ا
لـلمشروع واحلكومات احمللية وهيئات
االسـتـثمـار في احملـافظـات ومـساعـيـها
ـــشـــروع في عـــمــوم الـــعــراق إلطالق ا
ــشـروع في والــتي نـتـج عـنــهـا إطالق ا
محافظات (ذي قار والديوانية األنبار

النجف البصرة كربالء) حتى اآلن).
ـشـاريع ولــفت الـدلــيـمي إلى ان (هــذه ا
الـشبابية بجميع تـفاصيلها تأتي ضمن
اسـتــراتـيــجـيـة وزارة الــتـخـطــيط نـحـو
الــتـحــول الــتـدريــجي وزيــادة مـســاحـة
الـشراكـة مع الـقطـاع اخلاص الفـتاً إلى
ـشـروع الـوطـني لتـشـغـيل الـشـباب ان ا
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اكد  خـبراء ضرورة تشكيل فريق أزمات مالي اقتصادي  يتمتع باخلبرة الالزمة من
ـتوقـعة في ظـل انخـفاض اسـعار الـنفط الى مـعدالت غـير الـية ا اجل جتاوز االزمـة ا
مسـبوقة مـؤكدين  ضـرورة اتخـاذ مجـموعة من اخلـطوات واالجـراءات الكـفيـلة بوقف

. وظف التداعيات وتوفير السيولة النقدية وتأم رواتب ا
وتــسـاءل اخلــبــيـر االقــتــصـادي عــمـاد
ـركزي احلـرش (هل يـسـتـطـيع الـبـنك ا
الـعـراقي واحلكـومة بـوجـود احتـياطي
لـديهمـا يبلغ  87 مـليار دوالر في عـــام
 2019 مـع وجـود فـائض يـتـراوح بـ
13-12 مـليار دوالر  وبصـحبة ارتفاع
ركزي العراقي من احـتياطيات الـبنك ا
الــنـقـد األجـنـبي إلى  62مـلـيـار دوالر 
ووسط الـنـجـاح الـذي حـقـقه الـبـنك في
ضـبط مـسـتـوى الـتـضـخم  مـن جتاوز
االزمـة احلـاليـة بـتدابـيـر مالـيـة لتـأم
ساس بها?). وظف وعدم ا رواتب ا
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واضـاف في رأي تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (انـــخــفــاض أســـعــار الــنـــفط الــذي
تـــزامن مع جــائــحـــة كــورونــا أدى الى
مــشـكالت كـبــيـرة وكـثــيـرة اقـتــصـاديـة
واجـتماعـية وحتى سيـاسية  وجـعلنا
نـسـمع او نـقـرأ الـكـثـير مـن اآلراء التي
تـتركـز مـنذ أسـابيع قـليـلة حـول وجود
مـشكلـة في السيولـة النقديـة وانعكاس
ذلـك عــــــــلـى الــــــــرواتـب فـي الــــــــبالد)
مــسـتــدركـا (لـكـن هـنــاك مـجـمــوعـة من
الـوسـائل واإلجـراءات التي من شـأنـها
أن تـــوفــــر هـــذه الـــســـيــــولـــة وجتـــعل
احلـكـومة قـادرة عـلى توفـيـرها وهي ال
تــتــعــارض مع الــدســتــور والــقــوانــ
بـخاصة اذا ما جـعلنا مصـلحة الشعب
والــــوطن قـــبـل اي شيء) . واوضح ان
(من ابـرز هـذه احلـلـول السـيـطـرة على
ـــنــــافـــذ احلـــدوديــــة كـــافـــة عـــوائــــد ا
والـسيـطرة عـلى عوائـد الضـرائب على
ستـوردة واحلزم في استرداد الـسلع ا
ئات ديـون شركات االتـصاالت  وهي 
ـالي من الـدوالرات واستـرداد ديون ا
كـردستـان عن تهـريب وتصـدير الـنفط)
مـــضـــيـــفـــا ان من االجـــراءات االخــرى

أزمـات مالي واقتـصادي خبيـر مقتدر).
وحـذر احملـمداوي من ان (عـدم احـتواء
جـائحة كورونا سوف يفاقم من اتساع
ـــالـــيــــة والـــدخـــول في اثـــار االزمــــة ا
ــالي). تــكــهــنــات ومــراحل االنــهــيـار ا
ومــــضى قــــائـال انه ( نــــظــــرا إلصـــرار
الية احلكومية اجلهات االقتصادية وا
 عـــلى عـــدم ســمـــاع دعــوات اخلـــبــراء
واخملـتص واحلريص على مستقبل
الـبالد وتقـد النـصائـح االستـرشادية
بــضـرورة تــشـكــيل فـريق أزمــات مـالي
اقـتصادي  خـبير مـقتدر عـلى التصدي
ــالــيــة بــفـكــر وعــقــلــيـة ادارة لالزمــة ا
الية واالقتصادية  واخلروج االزمات ا
مــنــهــا بــأقل اخلــسـائــر فــإنــنــا نــدعـو
بــاخالص وبــحـرص وطــني عـال  ومن
ـهـنــيـة والـوطــنـيـة ــسـؤولـيــة ا واقع ا
ـــلــقـــاة عـــلى عـــاتــقـــنـــا اخملــلـــصــ ا
والــسـيــاسـ الــوطــنـيــ الـرشــيـدين
اصـحاب القـرار من ابناء بـلدنا الـعزيز

الــغـيـارى  الـى تـدارك االمـر وصــيـانـة
ـــالي وحــــفظ الـــبـالد من االنــــهـــيــــار ا
واالقــتــصـادي) مــشــددا عــلى (ضـرورة
وضـوع اجلوهـري الذي تـدارس هـذا ا
يـهـدد كيـان الـدولة الـعـراقيـة واالسراع
في اتـخاذ قـرارات مؤسسـاتية حـاسمة
وجـذريـة مـدروسـة وفـقـاً لـعـقـلـية ادارة
الية واالقتـصادية بعيداً عن االزمـات ا
ـــؤســـســاتـــيــة األســـالــيـب االداريــة وا
الـتقليدية - التي تـنفع استخدامها في
الـظـروف االعتـيـادية ولـيس في ظروف
اليـة احلقيـقية -  لـعدم وجود االزمـة ا
مـصـدات مـالـيـة واقـتـصـاديـة حـقـيـقـية
نـاجـعة). كـما اكـد احملمـداوي (ضرورة
ايــجــاد هــيـاكـل وشــخـصــيــات مــالــيـة
واقــتـصــاديـة خــبـيــرة مـقــتـدرة بــديـلـة
ــالي واالقــتــصـادي لــقــيــادة الــوضع ا
ــالـيــة ولـيس بــاسـلــوب ادارة االزمـة ا
بــــأســـالــــيب وســــيــــاســـات  االنــــفـــاق
الـــتــوســـعي او االنــفـــاق االنــكـــمــاشي

احلــكــومـي  الــذي حــتى االن لم يــتــفق
عـلى آلية اقتصادية حقيقية بخصوص
انـتهاج استراتيجيـات اقتصادية مالية
ــالـيـة يـتم واقـعــيـة لـلـتــصـدي لالزمـة ا

تنفيذ العمل بشأنها).
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مـشـيرا الى (ضـرورة اخلـروج من اطار
ــالــيــة ــشــاكـل واالزمــات ا مــعـــاجلــة ا
قاالت واالقـتصـادية من اُسلـوب واقع ا
الى واقـع عمل تـنفـيذي حـقيـقي واقعي
مع اهـميـة ودور  التـنظـير  االقـتصادي
ــالـي  مع األخــذ بــنـــظــر االعــتــبــار وا
ضـــرورة اإلســـراع بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيــر
ـواجـهـة االزمـة احـتــرازيـة وحتـوطـيـة 
احلالية الن تقديرات الوضع الراهن  ال
ـعـركة حتـتـمل عـدم النـزول الى ارض ا
وانــقـاذ الـبالد من  مــؤشـرات االنـهـيـار
ــالي واالقـتـصــادي). من جـهـة اخـرى ا
ـركــزي اجــراء عـمــلــيـات نــفى الــبـنـك ا
تـــداول العـــتــــمـــادات جتـــري لـــصـــالح

(قــطع مــدفــوعــات الــرواتب الــوهــمــيـة
ـنـاصب الـسـيـادية وتـخـفـيض رواتب ا
ومــا يـتـبـعــهـا وبـيع الــدوالر لـلـمـواطن
صارف غـير العراقية الـعادي بدال من ا
 واســـتــــرداد األرصـــدة الـــنــــقـــديـــة من
ـشــاريع احملــافــظــات الــتي لم تــنــفــذ ا
وبـقــيت األمـوال في ذمـتـهـا وتـخـفـيض
عـدد السـفـارات ومنـتسـبيـها في دول ال
تـوجد مـعـها مـصالح عـراقيـة والقـضاء
عــلى مـشـكــلـة تـقــاضي  أكـثـر من راتب
ومــعـــاجلــة مــوضــوع رواتب رفــحــاء).
وتــابع ان (هــذه الـوســائل واإلجـراءات
تـــؤدي الى تــوفـــيــر فــائـض نــقــدي في
ــوازنـــة بــدون بــيع الــدوالر في مــزاد ا
ـركزي) مـشيرا الـعمـلة من قـبل البـنك ا
الى ان (الـعراق هو الدولة الوحيدة في
ـزاد الذي الـعـالم الـتي تسـتـخدم هـذا ا
تـــعــد مـــضــاره عـــلى الـــبالد اكـــثــر من
ــالي فــوائـــده). بــدوره اكــد الـــبــاحث ا
عـقيل جـبر احملـمداوي ضـرورة تشـكيل
فــريق أزمــات مـالـي اقـتــصــادي خـبــيـر
وقـال في رأي تلقـته (الزمان) امس (من
ـتـخـصصـة انه ـالـيـة ا وجـهـة نـظـري ا
ــــالي لــــغــــرض مــــعــــاجلــــة الــــوضع ا
واالقـتـصادي االقـرب لالنـهيـار بـظروفه
ــوضـوعــيـة الــواقـعــيـة  واحلــقـيــقـيـة ا
ـتمثلة بـتهاوي وانهيـار اسعار النفط ا
ـــوازنــة الــعـــامــة في الـــذي تــعــتـــمــد ا
ـئـة  مـنـهـا عـلى تــمـويـلـهـا عـلى 92 بــا
ايــــرادات الـــــنــــفط اخلـــــام  وبــــشــــكل
مــــوضـــوعـي وواقـــعـي  ال اعـــتــــقـــد ان
ــالــيــة  تــكــون فـقط مــواجــهــة االزمـة ا
بــأســـلــوب  اداري اقــتــصــادي نــاجع)
ا مـوضـحا ان (مـواجهـة االزمـة اكبـر 
نــتــصـورهــا وهي تــعـمـق وجتـذرت في
قـطاعات الدولة  بشـكل تدريجي نتيجة
تــأخـر الــتـصــدي لــهـا بــاسـلــوب فـريق

مـصارف لبـنانيـة. وقال في بيـان تلقته
(الــزمـان) امس انه (يـجـري هـذه األيـام
تــنــاقل اخــبـار وبــيــانـات وأرقــام غــيـر
دقـيـقـة عن عمـلـيـات تداول العـتـمادات
جتـري لــصـالح مـصـارف لـبـنـانـيـة من
خالل نــافـذة بــيع الــعـمــلـة األجــنـبــيـة
بالغ ويـود البنك أن يـؤكد بان جـميع ا
احملــولـة هي تــلــبـيــة لـطــلـبــات تـخص
اســتـيـرادات  لـشـركــات عـراقـيـة سـبق
ــصــرف الـــذي يــفــتح وان اخـــتــارت  ا
االعـتمـاد لغرض االسـتيـراد) الفتا الى
ــصــرف ال يــتــقــاضى جــراء هـذه ان (ا
الـعـملـيـة غيـر الـعمـولـة فقط). واوضح
ـبالغ ال يـتم حتويـلها الـبيـان أن (تلك ا
ـــصــدر إلى لـــبـــنــان بـل إلى الـــبــلـــد ا
لــلـبــضــاعـة وعــبــر الـبــنك الــفــيـدرالي
األمـــريــكـي بــاعـــتـــبــار ان الـــتـــحــويل
بـالدوالر األمريكي) مشيرا الى ان (هذا
يـعـني بـان لـيس هـنـاك أي عـمـلـيـة دفع

بالدوالر نقداً).

والــصـنــاعــة في احملــافـظــة فــيـمــا اكـد
السيد نائب محافظ النجف األشرف من
جـهته على حـرص احلكومـة احمللية في
اسـتــثـمـار هـذه الـفـرصــة االسـتـثـمـاريـة
زيد من فرص العمل الـتنموية وخلق ا
ألبـناء محافـظة النجف). بـحثـت معاون
مــديـر عــام دائــرة الـتــقــاعـد والــضــمـان
االجــتـمـاعـي لـلـعــمـال في وزارة الــعـمل
والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة خــلـود حـيـران
ســبل اســتــحــصــال االشــتــراكــات غــيـر
ـــســـددة من قــــبل بـــعض الـــشـــركـــات ا
ـتـلـكـئـة وفق قـانـون حتـصـيل الـديـون ا

احلكومية رقم 56 لسنة 1976.
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وقــال بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس انه
(جـرى ذلك خالل االجـتمـاع الذي عـقدتهُ
ـديـر الـعـام مع مـديـري اقـسام مـعـاون ا
الــقـــانـــونــيـــة وجــبـــايـــة االشــتـــراكــات
وصـندوق الـضـمان والـرقابـة كمـا حثت
ـيدانـية لـتبـليغ عـلى تكـثيف الـزيارات ا
تـلكئة في تسديد شاريع ا الـشركات وا
ـتراكـمـة منـذ مـدة طويـلة االشـتـراكات ا
لـدفع مــا بـذمـتـهـا من مــبـالغ مـالـيـة الى
الــدائـرة مــشـيــرة الى امــكـانــيـة الــغـاء
الــغـرامـات فـي حـال وجـود ظــرف قـاهـر
عــلى ان يــســدد اصل الـديـن). واضـافت
حـيـران ان (الـدائـرة تـعـمل عـلى جـبـايـة
االشــتــراكــات الـعــمــالــيــة من اصــحـاب
ــقـــررة وفق الـــعـــمل حـــسب الـــنــسـب ا
ــئـة تـسـتـقـطع من اجـر الـقـانـون ( 5 بـا
ـئـة من صـاحب الـعمل) الـعـامل و 12بـا
وان هـــذه االيـــرادات تـــوظف لـــضـــمــان
حــقـوق الـعـمــال من الـضـمــان الـصـحي

والتقاعد ومكافأة نهاية اخلدمة). اني من النجف ≈ŸUL²ł∫ وزير التخطيط يجتمع مع بر

ركزي العراقي يفرزن عمالت ورقية موظفات البنك ا

govandsh@yahoo.co.uk  

w½«ËdOý bM u

Vð«Ëd « lD  ôË ‚UMŽ_« lD

في قـرار مـفاجئ أصـدرته األمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء الـعـراقي بـتــــاريخ
ــالــيــة بــإيــقــاف تــمــويل رواتب مــوظــفي اقــلــيم  16/4/2020 وجه الى وزارة ا

ــوردسـتان  تـبـريـره بـعـدم الـتـزام حـكومـة اإلقـلـيم بـتـسـلـيم كـمـية  250 ألف
ـركز ,لـيـتم تسـويـقـها عن طـريق شـركة بـرمـيل من النـفط يـوميـا إلى حـكومـة ا
ــوازنــة الـــعــامــة الــعـــراقــيــة رقم1  ــواد في قــانـــون ا (ســومـــو) وذلك وفــقـــا 

للعــام 2019.
الحـظات األوليـة حول هـذا القرار أنه يـطبق اعتـبارا من شـهر أبريل لـلعام وا
احلالي ,وفـيه اشارة أن اإلقـليم لم يف بالـتزامـاته النـفطـية منـذ بدايـة العام!! 
اذا لم يصدرهـذا القرار في بداية العام وهـذا سيطرح عدة تساؤالت مـنها : 
أيـة صدفة جعـلت القرار يـأتي مـتزامنـا مع اجللبة الـتي حتدث هذه األيام في
صطفى األوسـاط السياسـية العـراقية مع اقـتراب تشـكيل احلكـومة اجلديـدة 
الـكـاظـمي. هـذه األسئـلـة وغـيـرهـا سـتـلـقي بـظالل الـشك والـريـبـة حول دوافع

القرار وتلبسه طابعا سياسيا بامتياز.
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ـستـغرب أن قرار أألمـانة الـعامـة يوعز إلـى اتخاذ اجـراءات مالـية لـلعام من ا
ـاضي 2019 احلـالي 2020  اسـتـنـادا إلى مـواد في قـانـونـ يـعـودان لـلـعام ا
ـادة  27 من ـوازنة رقم 1 لـعام 2019 و ا ادة 10من قـانـون ا ـواد هي ا وهـذه ا
كن ـالـيـة األحتـاديـة رقم  6 لـعـام  2019 و كال الـقـانـونـ ال  قـانـون األدارة ا
ـوازنة عام ـفعول  اعـتمادهـما كسـند لهـذا القرار لـعدم وجود قـانون ساري ا
 2020وال تـوجـد كذلك أيـة تـعـلـيمـات تـسـهل تـطبـيق قـانـون لم يـصدر أصال .

ـوازنـة الـعام والـواضح هـو وجود فـراغ قـانـوني ناجم عن عـدم وجـود قـانون 
ـان الـعـراقي على احلـالي 2020 اذ لـم حتصل ,وألسـبـاب عدة ,مـصـادقـة البـر

مسودة هذا القانون إلى وقت كتابة هذه السطور.
ادة 10 الـفقـرة ثانـيا (أ) و(ج) من قـانون مـوازنة 2019  وعـنده الـتمـعن في  ا
ـتــعـلــقـة بــاإلقـلـيم جنـدهــا تـنص عــلى الـتــزام احلـكــومـة األحتـاديــة  بـدفع وا
ا فيـها تـعويضـات موظفي األقـليم ويسـتقطع مـستحـقات اقلـيم كوردستـان 
ـقررة من مـبلـغ الضـرر من حـصـة االقلـيم في حـالـة عـدم تسـلـيـمه لـلحـصـة ا
ئة النفط  250000 بـرميل نفط خام يوميا). وقد خصصت لألقليم نسبة 12 با
ـوجب نفس الـقـانـون.  وتخـضع نـسـبة ـوازنـة  ـئة من ا كـانت سـابـقا  14 بـا
ئـة الى عدة استـقطـاعات جـدليـة من قبل احلـكومـة األحتاديـة تشمل الـ 12 بـا
ئـة وهو ما الـنفـقات الـسيـادية واحلـاكمـة وغيـرها لـتهـبط بهـا الى حوالي 9 بـا
يـعـادل  800-700 مـلـيـون دوالر مـسـتـحـقـة شــهـريـا لألقـلـيم في مـوازنـة الـعـام

اضي 2019. ا
ـرسـلـة الى األقـلـيم طـيـلـة الـعـام ـبــالغ ا ـالـيـة فـان ا وحـسب تـوضـيح وزارة ا
ـاضي بـلغت  452  مـلـيارديـنـار شـهريـا تـشـكل حوالي   5,5 تـريـليـون ديـنار ا
ـوازنــة وحـسب. ويـعــني ذلك حـصـول ــئـة من ا ســنـويـا و الــذي يـعـادل  6 بـا
اسـتقـطاع يفـوق  بكـثير قـيمة الـ   250ألف بـرميل من الـنفط التـي لم يسلـمها
ـركـز في شـهـر ـركـز. كل ذلـك عـززته تـفـاهـمـات بـ األقـلـيم وا األقـلـيم الى ا

أيلول من العام  2019
ردود األفعال على القرار

وفي ردهـا على قرار األمانة العامة في 16/4 ارسـلت حكومة اقليم كوردستان
كـتابـا توضـيحـا بتاريخ  28/4أوردت فـيه عدة مـبررات قانـونيـة موثقـة ال جتيز
قـرارايـقاف تـمـويل رواتب مـوظـفي األقـلـيم الـذين ال يقـلـون شـأنـا عن مـوظفي
بـاقي أجزاء الـعراق . و كذلـك أكد اخلبـير الـقانـوني طارق حـرب في تصريح
لـقـنـا K24 بـتـاريخ  28/4 بـعـدم جـواز قـطع رواتب مـوظـفي األقـلـيم بـاي شـكل
كـونـهـا تـصـرف لـلـنــاس والـعـوائل ولـيس لـلـحـكـومـة ,وأن قـرار الـقـطع مـتـأثـر

باخلالفات السياسية. 
ـالي في رئاسة الوزراء الدكتور مـظهر محمد صالح ستشار ا فـيما وصف ا
وظـف هي في مـقـابـلة مع قـنـاة روداو اجـريت بـتاريخ  28/4 أن دفع رواتـب ا
قضية انسانية واخالقية ترعاها الدولة مضيفا ان ما يجري من مشاكل هي

فقاعات و زوابع ستنتهي الى تفاهمات مستقبال. 
ويـتبـ بـشكـل جلي ان قـرار قـطع رواتب موظـفي األقـلـيم يفـتـقر الى أسـانـيد
ا افتعل ليـكون ورقة ضغط سياسي على قـانونية تدعمه ,وانه (أي الـقرار) ر
األقـلـيم ألســتـمـالــته الى مـواقف تــخـدم  اجلـهــات الـتي عـمــلت عـلى  أصـدار
ركز إلى ستمرة ب اإلقليم وا فاوضات والزيارات ا الـقرار. نأمل أن تفلح ا
وروثة ستـجدة و األزمـات السـالفـة ا مـعاجلـة هذه األزمـة ا
من احلــكــومــات الــســابــقـة  وان تــثــمــر نــوايــا وجــهـود
اخلـيرين من كافة األطراف في حمـاية العراق و تعزيز
ـواطـنـ وحـدة وتــمـاسك مـكـونــاته وفي حـفظ قــوت ا

وأرزاقهم من أالعيب السياسة ومكرها ومناوراتها. 
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{ (صــنــدوق بـريــد) الــسّــاسـة بــاجتــاه واحـد يــســتـلم الــرســائل وال يُــسـلّم
االجابات!!

.. التـفكير من (خارج الصندوق) { ال حـلول لالزمات من (داخل الصندوق)
.. وقليل ما هم. مرهون برجال اجلرأة والريادة

{ يا للوعة األمانة عندما يحتاج (أم الصندوق) إلى رقيب!!
ــاء) لــلــقـيـم و(صـنــدوق تــوفــيـر) لــلــفــضـائل { نــحــتــاج إلى: (صــنـدوق إ
و(صندوق إدخار) لألمل و(صندوق تنمية) للصبر كي نقوى على البقاء!!

{ ال (صناديق) لقلوب األطفال وقلوب الكبار (صناديق) بأقفال!!
.. { الـــتـــاريخ (صــنـــدوق أســـود) من األســرار ال يـــحل شـــفــرتـه إالّ الــقِـــلّــة

وسردياته تضلّل العامة. 
.. مــا أوحـشــهـا من { رسـائل (الــصــنـدوق): الــغـمــوض والـسّــر واجملـهــول

رسائل!! 
.. واليـوم دنيانا غدت { بزمـاننا كُنّـا نتفرج علـى (صندوق الدُنيـا) لتسلـيتنا

تفرّج? صندوقاً!! ليت شعري مَن هو ا

‰U*«

ـال إلى حجة او لـسان فإذا مـا تكلّم أخـرس الصدق ودحض { ال يـحتاج ا
احلقيقة!!

ال فهو سلعة. { مَن كان ثمنه ا
ال يظل فقير قيم وإرادة. لكه ا { مَن 

{ األغنياء فقراء قناعة والسارق والبخيل ال يعرفان طعم الراحة. 
ال الرحم الذي يلد السياسة. { ا

!! باد ال تُفشل قوة ا { قوة ا
ال) بل ب(ك). شكلة ب(ا .. ليست ا الك { ا

.. { شـرعــاً الــســفــيه يُــحــجــر عــلى مــاله (لــســفــهه)
الـسؤال: أيـهمـا أولى بـاحلَجـر: (مال الـسفـيه) أم (مال

الشعب) الذي سرقه السفهاء?!!

ونــظـمت كــلـيــة االدارة واالقـتــصـاد في
جــامـعـة األنـبـار نـدوة الــكـتـرونـيـة عن
وبــاء كــورونــا وتــداعــيــات انــخــفــاض
ـــشـــاركـــة عـــدد من أســـعـــار األســـهم 
الـتـدريـسـيـ واخملـتـصـ من مـخـتلف
اجلـامـعـات العـراقـيـة. وتنـاولت الـندوة
تـــداعــيـــات وآثــار انـــخــفـــاض أســعــار
األسـهم في ظل جـائحـة كورونـا وبيان
ــؤثـــرة فــضالً عن أنـــواع األنــشــطـــة ا
تأثرة ؤثرة وا اسـتعراض أهم الدول ا
بــذلك كـمـا  عــرض مـعـايـيــر الـقـيـاس
الـــتي تـــتـــطـــلـــبـــهـــا من أجـل مـــعـــرفــة
مــسـتــويــات ذلك االنـخــفـاض. وأوصت
الـندوة بضرورة الـسيطرة الـكاملة على
ـــنـــافــذ مـــصـــادر االيــرادات ومـــنـــهــا ا
ــــطـــارات والــــضـــرائب احلــــدوديـــة وا
والــرســـوم الــكــمــركــيـــة في كل انــحــاء
الـعـراق والـغـاء احللـقـات الـزائـدة التي

برر. كانت سببا لألنفاق غير ا

ي الـذي يعرف بـرنامج الـعرض التـقد
بــالـبــرنـامج الـذي تــضـمن آلــيـة عـرض
الـــشــــرائح واالطـــارات والــــتـــقـــنـــيـــات
ـضـافـة إلى الـبـرنـامج الـتي اجلـديـدة ا
تـــمـــيـــزه عن بـــقـــيـــة بـــرامـج الـــعــرض
قاطع ي فيـما يـتعـلق بعـرض ا الـتقـد
ؤثـرات الصـوتيـة وعرض الـفـديويـة وا
الـقـوالب واألشـكـال والـصـور. وشـمـلت
نصة اإللكترونية احملـاضرة نشاطات ا
الــرســمــيــة جلــامــعــة الــكــرخ لــلــعــلـوم
وخــيـارات عـرض الـنـصــوص بـطـريـقـة
مــتـــقــدمــة وطــرق إضــافــة الــشــعــارات
ـراد ـواقع ا والــروابط لـلـوصــول إلى ا
تــصــفــحــهــا أثــنــاء عــرض الـبــرنــامج.
وركـزت احملاضرة على تـمك احملاضر
ـي من خالل مـن عــــمل عـــــرض تــــقــــد
بــرنـامج الــعـرض بــطـريـقــة احـتــرافـيـة
ـعـلــومـة بـشـكل تــسـاعـده في إيــصـال ا

يسير وواضح.

مـضيفا ان (الباحث عدوا هذه النسبة
هـي اعـــلـى مـــعــــدل لــــهــــكـــذا نــــوع من
ـنـظـمـة عـلى الـهـجـمـات الـسـيـبـرانـيـة ا
ـســتـهـلـكـ الـذي ازداد اسـتـخـدامـهم ا
لـالنـتـرنـيـت في مـدة احلـجــر الـصـحي
وارتـفـاع تـعـامالتـهـم الـرقـمـيـة) .واشار
الـبـيان الى (حتـذيـر مكـتب التـحـقيـقات
الـفــدرالي االمـريـكي في االيـام الـقـلـيـلـة
ـاضية من االبتزاز االلـكتروني بسبب ا
وجــود الـــنــاس في بــيــوتــهم وارتــفــاع
مـعـدالت الـبـطـالة جـراء االزمـة احلـالـية
ـا يعني انـهم يستـخدمون االنـترنيت
ــوضـــوع ســيــحــظى بــكـــثــرة  وهــذا ا

باهتمام الهاكرز) .
ونـظمت جامعة الكرخ للعلوم محاضرة
بـــعــنــوان تـــصــمـــيم شــريـــحــة واحــدة
ي بـاستـخدام بـرنامج لـلـعرض الـتقـد

فوكوسكي.
وتـضمنت احملاضـرة شرحا مفصال عن

ابـدى اهتماما واضحا باالعالم الرقمي
مـنذ عام  2018 وقـام بانـشاء مـنصات
عــلى فـيــسـبــوك وتـويـتــر وانـســتـغـرام
وتــيـلــيـغــرام وقـد اصــبـحت االن كــلـهـا
ركـز (بـقيـة مؤسـسات مـوثـقة). ودعـا ا
الـدولـة الى تـوثـيـق جمـيـع حـسـابـاتـها
ـنـصــات من اجل مـنع عــلى مـخـتــلف ا
نـــشـــر االخـــبــار الـــكـــاذبـــة وتـــضــلـــيل
ركـز  بتزايد ـستخـدم).الى ذلك افاد ا ا
عـمليات االحتيال واالبتزاز اإللكتروني
الــتي يــقــوم بــهــا الــهــاكــرز خـالل مـدة
الـتــبـاعـد االجـتـمـاعي في زمن جـائـحـة
كـــورونـــا. واوضح فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس ان (نسبة االحـتيال عبر
االنـــتـــرنـــيـت في الـــربع االول مـن هــذا
العام بسبب تاثير ازمة كورونا كانت
ـقدار  20 ـئـة وقـد ارتـفـعت   26.5بـا
ـــئــة عن الـــربع الـــســـابق بـــحــسب بـــا
(Arkose  بـــاحــثـــ في مـــخــتـــبــرات

https://t.me/ : جـــمــهـــوريــة الـــعــراق
 IraqiPresidency  تـــــوثــــيــــقــــهــــا
رسـمـيا  اجلـمـعة االول من آيـار وبذلك
تـــعــد اول قــنـــاة رســمـــيــة مــوثـــقــة في
ــــكـــتب الــــعـــراق) مـــشــــيـــرا الى ان (ا
االعالمـي لـرئــاسـة جــمـهــوريـة الــعـراق

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـــلن مــركــزاالعالم الـــرقــمي عن قــيــام
مــنـصـة تــيـلـيـغــرام بـتـوثــيق اول قـنـاة

رسمية في العراق على منصتها .
ـــــركــــز فـي بـــــيـــــان تــــلـــــقـــــته وقـــــال ا
(الـــــزمـــــان)امس ان (قـــــنـــــاة رئـــــاســــة
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متصفح يستخدم قناة رسمية

t¹uMð
يعـتـذر االعالمي الرائـد مـعاذ عـبـد الرحـيم عن نـشر مـقـال (مسـتـقبل
الـعـراق وسط االزمـات) في (الـزمـان) يـوم االثـنـ 4 / ايـار اجلـاري

قال منقول. فأقتضى التنويه.  ويؤكد بان ا
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في احلياة التي نعيش فيها تتعدد أساليب اخليانة وتختلف فيما بينها; فمنها
الـتي ينـفطـر قلب صـاحبه من خـائنه فـتنـدلع أحاسـيسه ويـتجـمر قـلبه ويـشعر
بـالـظلـم والكـذب واخلـديـعـة والـغـدر وتـندمـج مشـاعـره بـالـتـوتـر واأللم وتـتـقلب
ـكـوث بـعـزلـة أحـاسـيـسه من حب االنـتــقـام أو أرادة االنـتـحـار أو االبـتـعـاد وا

ا. وخلوة ر
ا تكون حدته أقل من األول ولكن يعيش صاحبه بعده والـنوع األخر أيضاً ر
نـوعـاً من الالثـقـة والـشك بـاجلـمـيع ومـنه يـتـولـد لـديه شـعـور احلـقـد والبـغض
والـثأر والـسـخط.وأيـضـاً أنواع كـثـيـرة من اخليـانـة; كـخيـانـة األهل والـوالدين
واجلـيـران واألخـوات واألخـوان ...اخلـلـكن األلم الـكـبـيـر واحلـقـيـقي والـذي ال
يـحتـمل هـو عنـدمـا تـخون الـصـحـة صاحـبـها; فـيـغـدوا في تهـلـكـة ال يسـتـطيع
الــعــمل وال الــنـوم وال الــراحــة حــتى أنه ال يــسـتــطــيع أن يــقـوم بــأداء اعــمـاله
الـشخصية من النهوض للمرحاض وتنظيف جسده فيصبح عالة على نفـــسه

وعالة على اجلميع ..
فـاخليانة في هذه احلالة ال تقـتصر بأن يتوجع ويتـألم داخلياً وتنسكب دموعه
ن يعيلونه بل اخليانة هنا تكـون كونه عالة على األخرين  ا  عـلى تفاهات ر
تـارك أعمالهم ملتفـت له شاحن أنفسهم بـأوهام الصبر..هذه هي اخليانة
احلـقــــــــــيقـة عندمـا تشعـر بالنـقص فتتـألم الروح وليس فـقط اجلسد فـتتألم
فـيشـعـر بـالنـقص أمـام األخـرين وقلـة حـيـلته الـنــــــفـس وليس فـقط الـــــقـلب 
ة خيـانتها ال أمـام نفسه..ويا إِالهي مـا أصعبه من شـعور. خيانـة الصحـة مؤ
خيـانتـها التـزول إال بأمـر من الله ورحـمة مـنه لعـباده الذين تـغتـفر وال تنـسى 

رض وما لهم باليد حيلة. ارهقهم ا
يـارب ايقــــــظ كل مـريـــــض عـلى صحـة ينـــــسى بـها أوجـاعه وألبـسه ثوب

الصــــحة والعافية.
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جرت الـعاده في بـغداد يـام زمان عـلى تـقوم احلـكومه بـوضع مدفع عـلى شاطىء
دجله أسـفل بنـايـة وزارة الدفـاع ليـقوم بـرمي االطالقـات الصـوتيه (بـدون قذيـفة)
في تـوقيـتـات الفـطـور والسـحور  ,وكـان اهل بغـداد مـتعـودين عـلى سمـاع صوت
دفع لالفـطار والسحور حتى اصبح تـقليدا راسخا منـذ ان بدأه العثمانيون في ا
ــاضي كــانت هــنـاك كــتــيـبه مــدفــعـيه ــاضـيـه . في ثالثــيـنــات الــقـرن ا الـقــرون ا
يله الشديد لشرب صحـراويه من مرتبات اجليش العراقي فيها ضابط معروف 
اخلمـر يوميا (سكير) وقـد حاول الكثير من اصدقائه  ,نـصحه ولكن لم ينفع معه
النـصح وهو يـشـغل منـصب آمر فـصيل مـدفعـيه من طراز 3,7 عـقده االنـگلـيزي
الصـنع وآقتـرب شهـر رمضـان وكلـفت وزارة الدفـاع كمـا هو مـعتاد سـنويـا على
تخـصيص مدفع االفطار ووقع اإلخـتيار على الكـتيبه أعاله وقد وجد آمـر الكتيبه
الزم علّه يـتوب في اجواء رمـضان والصـيام وهو الفـرصه مناسـبه ليرسـل هذا ا
يؤدي واجب االفـطـار والسـحور ويـكون الـى الله سـبحـانه أقـرب ولذلك كـلّف هذا
دفع ورئـيس عرفـاء جيـد وآحتـياط بـعض اجلـنود .. غادرت الضـابط مع مفـرزه ا
ـفـرزه الـنـاصـريه حـيث كـان تواجـدهـا ووصـلت الى بـغـداد واخـبـرت بـالـوصول ا
كـان اخملـصص لالطالق قبل قـدوم رمـضان بـايام  ,و ربط خط وأرسـلت الى ا
تـلـفـون سـلـكي عـسـكــري عـلى بـدالـة الـدفـاع واحلـكــومه في الـسـراي و تـهـيـئـة
اخلراطـيش الالزمه للـرمي واكمـلت جمـيع االسـتحضـارات وهلّ رمـضان بـاخلير
الزم يوميا بعـد االفطار يشوي سمچه دفع بكل جنـاح  وكان ا وبدأت فـعاليات ا
من نـهـر دجـله مع [ بطل عـرق أبـو الكـلـبچـة ] !! ; ويـشرب حـتى يـاخذه الـنـعاس

فتي وينتظر وينام وآستمراحلال كذلك يوميا يتّصل مع ا
حتى يـبلـغه بوقت االفطـار لرمي اخلـرطوشه وكـذلك وقت السحـور يقـوم بالواجب
ـقرره وكـان رئيس رئـيس العـرفاء  ,إقتـرب العـيـد وطلب رئـيس العـرفـاء إجازته ا
العـرفاء يـدير االمـور كلـهـا من الرمي الى الـهاتف الـى التـوقيـتات  وغـادر رئيس
الزم ان يدير الـعمل ومشى احلال العـرفاء الى بيـته مجازاً وأصـبح لزاما عـلى ا
في اليـومـ االولـي ولـكن عـنـدمـا دعى القـاضي مـراقـبـة الهالل  ,قـرر الـضـابط
عدم تـناول الـكحـول ألنّ اإلنتـظار سـيطـول وخوفـاً من اخلطأ  ,وبـالسـاعه الثـامنه
لـيال إتّـصل بـالـقـاضي مـسـتـفـسـراً عن رؤيـة الـهالل فـقـال الـقـاضي حلـد االن لم
الزم تـؤمـره بالـشـرب وأقنع نـفـسه بان يـحـضر أحـد لـلشـهـاده !  أخذت نـفس ا
ــكن رؤيـة الــهالل وأخـرج بــطل الـعــرق وبـدأ بـالــشـرب وقـبـل أنْ يـثـخن الـيـوم ال
الـعـيار; إتـصل بـالـسـاعه العـاشـره بـالقـاضي مـسـتـفسـراً مـرّه أخـرى عن الهالل
شكله  ,حيث وأجابه القاضي  نحن باالنتظار أنْ يأتي أحد الشهود وهنا بدات ا

الزم ! . يبدو أنّ عامل البداله ترك الفيش مربوط ب القاضي وا
الزم سويـة وقال وزير وهنـا إتّصل وزيـر االوقاف ورنّ اجلـرس عنـد القـاضي وا
الزم إكمـال احملـادثه ونهض االوقاف مـستـفـسرا ( بـاچـر عيـد ?? ) ولم يـنتـظـر ا
مـسرعـا وأمر بـرمي ثالث اطالقات  ,وهي حتـية الـعيـد وخـرج أهل صوب الـكرخ
بالـدفوف والـدنـابك واالهازيج إلسـتـقبـال العـيـد وفرحت بـغـداد ورنّ الهـاتف على

الزم ( وزير الدفاع يتكلم منو ويّايه ? ) مالزم علي سيدي !! . ا
أنتَ مـوقـوف شــلـون تـرمي رمي الـعـيـد وبــاچـر مـو عـيـد أنـتَ تـدري آسـويت ?? !

بعدين احلساب ) ! ..
 كان وزير الدفاع نوري پاشا السعيد رحمه الله وبعد

الزم علي امام الوزير مذنبا ! العيد جيء با
وجرت احملاورة التاليه :

الوزير : شلون رميت ومحد گلك باچـر عيد ?
الضابط : سيدى التلفون دگ وسمعت واحد

گال باچـر عيد ! .
الوزير : أنـتَ تعرف .. سوّيت العيد گبل يوم ?

تقصد هذا اللّي صار ?? الضابط : والله سيدي 
الوزير : أنـتَ منّ أهلك ?

الضابط : من النجف سيدي .
الوزير : لك هاي حلوه  أنتوا دائمـاً تسوون العيد

ورا احلكومه بيوم ! ;
ره گبل احلكومه بيوم !.. أشو ها

تقصد بس الصدك چنت سكران ! .. الضابط : سيدي والله 
ضحك نوري باشا  وگله : يالله ! روح
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في أحد مقابالتي مع رجل أعمال ناجح وجهت له سؤال بسيط وهو كيف تتعامل

مع من يغارون منك ويتحدثون عنك ليل نهار ...??
 كانت إجـابته بسيطة وهي" أنا غـير مهتم وأنا مشغـول بعملي"  وهذا ما تقوم به
ستـويات ومن بـدأ هذا هو الصـ حاليـا .اتهـامات وجدل ونـقاشـات على أعـلى ا
الرئـيس األمريكي دونالـد ترامب  لكن الـص تسيـر بخطـوات ثابتة وتـستمر في

التهام كل شيء .
وعليها اضيـة بسبب تداعيات الوباء  كما أن الـص خسرت قليال خالل الفترة ا
أن تـسـتعـيـد كل شيء خـسـرته أضـعاف مـضـاعـفة .أمـريـكـا ومـعهـا أوربـا فـشلت
فـشال ذريـعـا في إدارة األزمة مـنـذ الـبدايـة  ولـقد وصل بـهـا األمـر أن تسـتـجدي
الكمـامات الـطبيـة واحملارم الورقـية  ولهـذا وجدا القـادة أن يلقـوا بسهـام االتهام

سبب لكل ما جرى . على الص وجعلها هي ا
ـمـسـكـة بـزمـام األمـور  ولـقـد ـكن إزاحـة الـصـ هـكـذا بـكل بـسـاطـة فـهي ا ال 
حصـلت على كل هـذا بعـد سنوات شـاقة من الـعمل  بـينـما أمـريكـا ومعـها أوربا
ـاضي اجلــمـيل والـذي تـغـيـر اآلن بـالـكــامل .روسـيـا كـانت تـمـتـاز تـعـتـاش عـلى ا
ـرونة واحلـياد  وهي تـريد الـنهـوض من جـديد كـما في سـابق عهـدها كـإحتاد با

ـعطيـات على أرض الـواقع بدقة سوفـيتي عـمالق وتدرك ا
مـتـنـاهيـة  ولـهـذا تـعـتبـر الـصـ شـريـكا أسـاسـيـا لـها
بيـنما أمريكا وأوربا شركاء لكن شركاء صغار ال حول
وكلنـا نعلم أن أمـريكا وأوربـا حاولوا فعل وال قوة لـهم 
شيء في أوكـرانيـا لكن روسـيا فعـلت مـا تريد ولـم تعر
إهـتـمــام ألي أحـد وبـعـدهـا صـمـتت أمـريـكـا وأوروبـا إلى

األبد وأصبح األمر طي النسيان.
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قـريـة ابـو ذهب الـتـي ولدت فـيـهـا مـثل
ــشــخــاب حــيث اي قــريــة اخــرى في ا
زراعـة الـرز وخـاصة الـعـنـبر والـنـخيل
بـانـواعه لكـن الفالحـ كـانوا يـزرعون
بـكميات اقل رزا يسمى (نعيمة) وثالث
يـسـمى (حـويـزاوي) وهو احـمـر الـلون
وكالهــمــا اقـل قــيــمـة مـن الــعــنــبـر وال

رائحة فيهما مثل العنبر.
ولم تـكن عائـلتي تـزرع الرز ولـيس لها
ارض لـلزراعة. كـانت العائـلة قد جاءت
ـنـطـقـة حـ جـاء آل فـتـلـة الـيـها الى ا
واسـتــوطـنت بـقـرار من اجلـهـات الـتي
كـــانت حتـــكم الـــعــراق قـــبل تـــاســيس
الــدولـة الــعـراقــيـة فــتم تـوزيع اراضي
االهـوار عـلى الـعـشائـر لـزراعـتـها والن
اجــدادي كــانــوا مع آل فــتـلــة يــديـرون
اعـــمـــالــهـم النــهـم الــوحـــيـــدون الــذين
يـعـرفـون القـراءة والـكتـابـة ولـديهم كل
الــســجالت اخلــاصــة بــامــور الــزراعـة

وغيرها.
ونـقال عن الوالد فـان جدي عرض عليه

تـمـلـك قـطـعـة ارض له يـسـتـغـلـهـا كـمـا
يــشـاء لــكـنه رفض مــفـضال الــعـمل مع
اصــــدقـــائه من آل فــــرعـــون وخـــاصـــة
احلـاج صـيـهـود ال شـنـتـة الـذي كـانت
حــصــته في اراضـي هــور نـعــيم الــتي
سميت ابو ذهب وشقيقه عبد نور

وكـانت حـصة ال مـجـهول في اجلـنوب
في مــنــطـقــة ســمـيت (الــكــوثـري) وفي
الــشــمـال في مــنــطـقــة الــشـاطـي كـانت
حــصــة عـائــلـة عــبــد الـرضــا واخـوانه
وهـادي ال سـكر وعـلي ال سـكر وكـلهم
الـى الشرق من اراضي شـيخ العـشيرة

عبد الواحد آل سكر آل فرعون.
كـانت عائـلتـنا مـتمـيزة في الـقريـة تعد
عـائلـة مـتديـنة ولـنا مـضيف يـؤذن فيه
فـي اوقـات االذان ونــقــيم في لــيــلـة كل
ن يــحـضــر من ابــنـاء جــمــعـة عــشــاء 
ــنـطــقــة وفي مـعــظم االحــيـان يــكـون ا
هـناك رجل دين مـن النجف يـخطب في
ــــقـــتل االمـــام احلـــاضــــرين مـــذكـــرا 
احلـسـ علـيه السالم كـمـا جرت عـليه

العادة في القرى واالرياف.
وحــ قـررت عـائـلـة الــشـيخ  صـيـهـود
شـــراء مــولـــدة كــهــربـــاء الول مــرة في

ــنـطـقـة  في الــثالثـيـنــيـات من الـقـرن ا
ـاضي كنـا الوحيـدين الذين مدت الى ا
بـيتـنا االسالك الكـهربـائية فـكان لـدينا
ـراوح وغـير ذلك الـنـور الـكـهـربـائي وا

ا كان في ذلك الوقت.
ورغم انــنـا من عـشـيـرة احلـمـدانـيـة اال
انـنـا ارتـبطـنـا بـعشـيـرة آل فـتلـة ومـنذ
قد الزمن وما زال العبض منا يحمل
لـقب الفتالوي اعـتزاز بعشـيرة آل فتلة
فـي حـ حــمل االخــرون رسـمــيــا لـقب
احلــمـــداني وقــد زرت مع الــوالــد عــدة
مـرات شـيخ عـشـيـرتـنـا في مـسكـنه في
الــيـوسـفــيـة قــرب بـغـداد وهــو الـشـيخ
خـضير شويـرد وكان شخصيـة حكيمة
نتشرين يـدير شؤون ابنـاء العشيـرة ا

من الشمال الى اجلنوب.
لـكني اذكر جيـدا زعماء آل فتـلة ومنهم
الــشـيخ عــبـد الــواحـد احــد قـادة ثـورة
الــعـشـرين وقـد اتــيح لي وانـا طـفل ان
ارافـق والـدي لـزيـارته في مـضـيـفه في
ــنـطــقــة الـواقــعـة عــلى نــهـر الــفـرات ا
ـشـخـاب. وهـنـاك سـلمـت على شـمـال ا
الــشــيخ عــبــد الــواحــد واذكـر انـه كـان
نـــحــيـال وكــان ذا شـــخــصـــيـــة جــذابه
مـحترمه ب اهله وعشيرته وقد توفي

عام 1956.
لـــكن االهـم من ذلك عالقـــة عـــائــلـــتـــنــا
ـتــيـنــة مع عــائـلــة احلـاج الــطـيــبــة وا
صـيـهـود واكـبـر ابـنـائه الـشيـخ شاطي
ــة الـشـيـخ عـبـد وهــو مـتــزوج من كـر
الـواحد وكـانت ام عبد االله امـيرة بكل
مـعـنى الـكـلمـة بـاخالقـهـا وتصـرفـاتـها
وكنت العب مع اوالدها عبد االله اطال

الـله في عمره وعـادل وريشان رحـمهما
الله .

 كـان بيتـنا الى جوار بـيت ام عبد االله
نــعـدهــا امـا لــنـا انــا واخـوتي تــرعـانـا
كـــابــنــائــهـــا الــثالثــة وكـــنت الــعب مع
اوالدهـا عـبـد االله اطـال الـله فـي عـمره
وعــادل وريــشــان  رحــمــــــــــهــمـا الــله.
كــانت امــيـــــــــرة حتــمل كـل صـــــــفـات
الــرقي فـي الـتــصــرف والــســيـرة وحب

االخرين.
امـا راهـي جنل زعـيم عـشـيـرة ال فـتـلـة
الــــشـــيخ عــــبـــد الـــواحــــد ووريـــثه في
الــزعـامـة فـلم اكن قـد تــعـرفت عـلـيه في
ــشــخــاب اذ انــتـقــلت الـى بـغــداد في ا
وقت مـبكر لكن الرجل اتصل بي عندما
كـنت مـعـاونـا لـلـمـديـر الـعـام فـي وكـالة
االنــبـاء الـعـراقـيـة (واع) ثم زارني عـدة

مــرات في الــفــتــرة من عـام 1967 الى
عــام 1969 فـي مـقــر الــوكــالـة عــنــدمـا
كانت في الصاحلية قرب االذاعة وكان
ــــــــشـخـاب مـعــظم حـديـثه مـعي عن ا
ــــــــــــشــخــاب وحــكــايــات عن واهـل ا
ـــديــنـــة الـــتي كـــان اســمـــهــا تـــاريخ ا
سـواريـة ثم سـمـيت (الـفـيصـلـيـة) عـند
تـولي فـيـصل االول عـرش العـراق بـعد
اســـتـــقـــرار الـــوضع وانـــتـــهـــاء ثــورة

العشرين.
وكـانت مـفـاجـأة وصـدمـة لي ان اسمع
خـبـر اعدامه في 1970/1/25 تـنفـيذا
لـقـرار مـجـلس قـيـادة الـثورة رقم (72)
في 1970/1/22 بـــــتــــوقــــيـع رئــــيس

اجلمهورية احمد حسن البكر.
كـان عمر الشـيخ راهي عند اعدامه 46

عاما (رحمه الله).
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ــدانـ ١-حــكــمت احملـكــمــة الـعــسـكــريـة االولـى عـلى ا
ا يلي: درجة اسمائهم جانبا غيابيا  ا

ادة (٣٣/ ـدة (سـتـة اشـهر) وفـق ا أ- احلـبس الـشـديـد 
ـادة و(٦٢ /ثـانـيا/ثـالـثا/أ) اوال) و(ثالثـة اشـهر) وفق ا

عدل.  من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا
ب - تــنـفــذ بـحــقه الـعــقــوبـة اعــتـبــارا من تـاريخ الــقـاء
القـبض علـيه او تسـليم نـفسه نـادما مع مـراعاة احـكام
ـــــــادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقـم ٢٣ لــــــســـــــنــــــة ١٩٧١ ا

وتعديالته. 
ج - مـنح احلق لـلمـوظـفـ الـعمـومـيـ بالـقـاء الـقبض
ـكلف بخدمة عامة وظف وا عليه ايـنما وجد والزام ا
ادة (٨٠/ باالخـبار عن محل اخـتفائه اسـتنادا الحـكام ا
ثـالـثـا/ رابـعـا) من قـانـون اصـول احملـاكـمـات اجلـزائـية

العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.  
٢. لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك
الى اقرب جهة عسكرية رسمية خالل ٩٠ يوم من تاريخ
نزل نشر هذا االعالن وبعكسه يصبح احلكم الغيابي 
ــدة الــقــانـونــيــة اعاله احلــكم الــوجــاهي بــعــد نــفــاذ ا
ـادة (٢٤٣) من قــانـون اصـول ــنـصــوص عـلـيــهـا بــا وا

احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديدالته.
w uI(« bOLF «
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الـفـريق سـيـكـون صـيـدا سـهال البل
مـجــرد رقم وسط  نـفي االدارة قـبل
ــوسم الــتي ان يــدخل مــبــاريــات ا
تـــوقــفـت بــســـبب االحـــتـــجـــاجــات

اجلماهيرية.
Í—Ëb « W uDÐ

واسـتــمـر احــمــد مع الـفــريق الـذي
عاد ليقوده بعد  مشاركة 15 فريقا
برغبتها وكل من كان يتابع الفريق
ـــدرب  وتـــطـــور وتـــصـــريـــحـــات ا
اخلالفـــات امــــام نـــفي االدارة ومع
صــعـوبــات االوضـاع دخل الــفـريق
ــنـافـسـات  ولــعب اربع مـبـاريـات ا
تـمـكن مـن  الـفـوز علـى الـصـنـاعات
بـثالثـة اهـداف دون رد وتـعـادل مع
الـــنـــجـف بـــهـــدف  وتــــفـــوق عـــلى
الكهرباء بـهدف وتعادل مع االمانة

يــخــطف الــلــقب في مــوسم  2006
عـنـدمـا خـيـر نـهـائي  الـبـطـولة  من
الـــــزوراء بـــــفــــارق ركـالت اجلــــزاء
ـــشـــاركـــة ـــوقع الــــذي فـــتح لـه ا ا
اخلارجية حـيث دوري ابطال اسيا
بقـيادة غني شـهد الذي عمـل لفترة
غـير قـصيـرة مع الـفريق  قـدم فيـها
الـفـريق مـنـافـسـا مهـمـا بـعـدما راح
يـــعـــتـــمـــد عـــلى  العـــبـــ يـــجـــري
انـتـدابهم بـدقـة وكـانت فتـرة جـيدة
تــلك الــتي عــمل فــيــهـا شــهــد كــمـا
ــدرب ــكن  الــتــقــلــيل من دور ا ال
هــــاتـف شــــمــــران الــــذي جنح  في
الـعــمل مع الـفـريق في عـدة فـتـرات
مـنـها في الـثـمـانيـنـات  وفي تاريخ
ــكن احلــديث عــنه بــهـذا طـويل ال

االختصار.
W³F  WLN  

في مهمـة غير سهـلة بسبب ظروف
ـدرب الـعــمل الــتي حتـدث عــنـهــا ا
ـشـكة نـفـسه  حـيـث قـلـة  االمـوال ا
الــــتي الزمـت الـــفــــريق من  فــــتـــرة
دربـ قبل طـويلـة عرقلـت مهـمة  ا
ستوى العام في ان تنعكس علـى ا
ـــنــافــســـات والــبــقـــاء في مــواقع ا
ــؤخـرة  والـكل يـتـذكـر تـلك االيـام ا
التي صال وجال فيها الفريق وقدم
نـــفـــسـه الـــطـــرف الــــقـــوي وحـــقق
الــنـتــائج اجلــيـدة قــبل ان تــتـغــيـر
االمــور بــســرعــة ومــعــهــا مــعــانـاة
تعاقبة  واحلال لالعب االدارات ا
درب  بسـبب  افالس ميزانية  وا
النـادي  واالعتمـاد على جهـة مطار
الـنـجف الـراعـية وكـلـهـا اثـرت على
ـشــاركـة الـتي حتـسـنت مـسـتـوى ا
ـاضي بعض الـشيء  لكن وسم ا ا
ســـرعـــان مــا تـــراجع الـــفـــريق الى
وقع الـثاني عـشر متـاثرا بـنتائج ا
اجلــــوالت االخـــيـــرة الــــتي الـــزمت
ــدرب ازهـر جــســام تــرك الــفـريق ا
في مهمـة كانت صعـبة للـغاية  قبل
ان يـتـسـلم  احـمـد ادارة االمـور في
وضع صـعب لـلـغـايـة  وكل مـن كان
درب توقع ان يسـمع تصـريحـات ا

الباحث عمـا ينقذ الـفريق  ويعيده
الـى ســابق عـــهــده بـــعــدمـــا صــال
وجـال ووقف نـدا لـفـرق الـعـاصـمـة
ـيـناء الـبـصـري اقوى وشـكال مع ا
فـريـقـان بـاحملـافـظـات في فـتـرة من
ـشـاركــة الـتي  دعـمت من فــتـرات ا
ـديـنة واالهـتـمـام الـشـعبي ابـنـاء ا
بكرة القدم  الذي شكل حافوا كبير
ـستـوى  الذي  لالعـب فـي تقـدم ا
تــصـاعــد مع  مــشــاركــات ونــتـائج
الفريق  وكان جـيدا بالقـدر  الكبير
وبــقي لـعــدة مـواسم  تــتـواجـد في
ـــــواقـع االولى رغـم قـــــوة اغـــــلب ا
ـشـاركـة بـعـدمـا كـان  عـدد الـفـرق ا
الـفـرق 16 فـريــقــا التـعــدى مـهــمـة
ــــشــــاركــــة حــــسب بل الــــنــــجـف ا
نافسة وسط طموحات احلصول ا
عــلـى الــبــطــوالت احملــلــيــة  حــيث
درب نـاجح حمود الدور  الـكبيـر  
في قـيادة الـفـريق الرجل الـذي قدم
كل ما يقدر عليه من دعم فضال عن
ـديـنـة ـيـسـورين من ابـنـاء ا حـث ا
تلك محالت اضافة الى النادي   
شـغــالـة تـشـكـل مـبـالغ ايــجـاراتـهـا
ـومة الفريق مبالغ  مـؤثرة على د
نـح االفضلية في وبفضلـها بقي 
ــشـاركـات وانـتــداب الالعـبـ مـا ا
ـنـافـسـة الـتي جـعـله احـد الـفـرق ا
حتــضى بـــاهــتـــمــام  بـــقــيـــة فــرق

الدوري.
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والــكل يــتـذكــر تــلك الـفــتــرة  الـتي
خـاض فـيـها مـشـاركتـه بطـمـوحات
ـتـطـلع لـالجناز ـنـافس ا الـفـريق ا
مــــا وضـع االمــــور حتت   حــــافــــز
حتقـيق النتـائج االيجابـية  بفضل
مـــوجــود الـالعــبـــ وامـــام بــدائل
تـــشـــكـل اهـــمـــيــــة عن االســـاســـ
ــركـز واســتـمــر مـنــافـســا وحـقق ا
الـثـاني 1996 كـمــا مـرحـلـة اخـرى
بــعـد 2003 وقــدم نــفــسه الــفــريق
ؤثر  وظهر  وتعاطى مع الدوري ا
 الـــذي اخــــذ يــــنــــظم بــــطــــريــــقـــة
اجملــمـــوعــات والــنــخــبــة وكــاد ان
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سـيرته الـرياضـيـة بسـبب اإلهمـال الذي تـعـانيه الـعاب الـقوى. طـعيس قـرر العـداء الـعراقي عـدنان طـعيس أن يـضع حـداً 
حـصد 14 ميدالـية دوليـة باإلضافـة الى اجنازاته احمللـية جعـلته العـداء األبرز في تأريـخ العراق ليـلقب بـ"العـداء الذهبي".
العداء ذو الـ 40ربيعاً قـال: "قرار االعتزال كـان صعبًا جداً وهـو امر ال ارغب به على االطالق لكن لـألسف أجبرت عليه
ـعنية". وأضـاف "بعد قرار 140 من قبل مجـلس الوزراء بشـأن تمويل االحتادات الـرياضية بسبب اإلهـمال من اجلهات ا
أصـبحت ريـاضة الـعاب الـقـوى بال دعم وال زلنـا نعـاني االمرين كـحـال اغلب الـرياضـات االخرى". وأوضح بـالقـول "وزير
ستـوى الرياضي والشخصي" اضيـة واكد دعمه لي على ا الشباب والرياضـة احمد رياض تواصل مـعي خالل الفترة ا
ضمار ال ارغب : "اتخذت قرار االعـتزال وعيني على ا زيـد من جهوده". وا قائالً مبيناً ان "هـذا االمر شجعه على بذل ا
شـوار حـينـها سـأعـدل عن قرار االعـتـزال". وتعـاني اغلب بهـذا القـرار أتـمنى فـقط تـوفيـر الدعم الالزم مـن أجل اكمـال ا
ان في 2019/11/20 ـسألة بـعدما صـوت البر الريـاضات في العـراق من اإلهمال وقـلة التمـويل بانتـظار ان حتل هذه ا

بية الوطنية العراقية. على مقترح قانون اللجنة االو
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ـــشـــروع وكـــانت آرائـــهم بــــهـــذا ا
محطتنـا االولى مع مدير عام دائرة
ـتـابـعة الـدكـتـور اكرم الـتـنـسيق وا
ـشــروع يـشـكـل مـرحـلـة نــعـيم إن ا
مــفـــصــلــيـــة من خالل تـــخــصــيص
ــنح ــطــلــوبــة من بــاب ا األمــوال ا
والــتــبــرعــات ويـهــدف إلـى رعــايـة
ــوهــوبــ فـي اجملــاالت الــفــنــيــة ا
والـثقـافيـة والعـلـميـة واالجتـماعـية
وغــيــرهـــا من اجملــاالت فـي بــغــداد
واحملـــافـــظـــات إذ ســـنـــســـعى إلى
تـفـعيـل منـتـديات الـثـقـافة والـفـنون
والـرعــايـة الـعــلـمــيـة في مــديـريـات
الــشـبــاب والــريــاضــة حــتى تــأخـذ
دورها الـصحـيح واستـحداث قسم

في وزارة الشبـاب والرياضـة يعنى
وهـبة الشبـابية وبـالتالي برعـاية ا
نــــســــتــــطـــــيع افــــتــــتــــاح مــــدارس
لــلــمــوســيــقى والــفن الــتــشــكـيــلي
قالـة والقصة ومنـتديات لـلشعـر وا
واهب العلمية. وأيضا االهتمام با
 وأوضـح إن الـــوزارة تـــســــعى إلى
إعـادة ارتــبـاط مــديـريــات الـشــبـاب
والـريـاضة بـهـا حـتى يـكـتمل األداء
ـــــــالي اإلداري والــــــقــــــانـــــــوني وا
ونستطيع احلـصول على مخرجات
ــشـــروع الــذي ايـــجــابـــيـــة لــهـــذا ا
سيخـدم شريحـة كبيـرة من الشباب

نتديات.     وينشط عمل ا
الـى ذلك أكـــــد مــــســـــتــــشــــار وزارة
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اكـد العـب مـنـتـخـبـنـا الـوطـني واحملـتـرف في
صـفـوف نادي الـكويت الـكـويتي عالء عـباس
ــفـعــول وهـو ان عــقـده مع الــفـريـق سـاري ا
مــسـتـعـد لـلــعب في حـال عـودة الـدوري مـرة

اخرى.
قـــال عـالء عـــبـــاس في تـــصـــريح إن" نـــادي
ـرحــلـة الــكـويت الــكــويـتي ابــرم مـعـه عـقــدا 
قـبل واحـدة يـنـتـهي في الـثالثـ من تـمـوز ا
ـفـعــول حـتى نـهـايـة لـذا فـان عــقـده سـاري ا

تفق عليها". دة ا ا
ـدة ثـالثة وبـ عـبـاس انه" لـعب مع الـفـريق 
اشــهــر وان الــفـريـق الـكــويــتي ســلـمـه كـامل
ـــالـــــيـــة حـــسب الــعـــقــد " مـــســتـــحــقـــاته ا
مــــــــــــــــؤكـــــــدا ان" فـي حـــــــال عـــــــــــــــودة
مـنـافــسـات الـدوري فـانه مـســتـعـد لـلـعب مع
الفريق دون مقابل ". واشار عباس الى ان "
ــتـاز بــالـبــنى الـتــحـتــيـة الـدوري الــكـويــتي 
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ركز الوطني لرعاية شكل مشروع ا
ــــوهـــبـــة الـــشـــبـــابـــيـــة في وزارة ا
الــشــبــاب والـــريــاضــة الــذي اقــره
مــجــلس الـــوزراء مــؤخــرا مــحــطــة
ــواهب الـشـبـابـيـة مـهـمـة لـرعـايـة ا
وادامـــة الـــتــواصـل مع مـــديـــريــات
الـــشــبـــاب والــريـــاضــة في بـــغــداد
واحملـافـظـات وسـيـكون الـى جانب
ـوهــبـة ـركــز الـوطــني لــرعـايــة ا ا
فـرصــة لالهـتــمـام اكــثـر بــشـريــحـة

الشباب.
ـدراء (الــزمــان) الـتــقت بــعــدد من ا
ــسـتــشـارين في وزارة الــعـامــ وا
الــشــبــاب والــريــاضــة لــتــسـتــطــلع

لقطة فريق النجف من احدى مبارياته في دوري الكرة

حسن احمد

بـ الـفـرق  سـيـطـرح عـلى الـلـجـنة
ــؤقــتــة يــقــضي بــالــغــاء الـدوري ا
ــقـبل مع واالعــــــــــــداد لـلــمـوسم ا
االخذ باهـمية  تقـدير الوقت الدامة
تـنظــــــــيم الـبطـولـة  واالنتـهـــــــاء
مـــنـــهــا  ولـــيـس كـــمــا يـــجـــري في
ــــــواسـم االخــــــيـــــــرة  ومــــــهم ان ا
تــــــــــعـود لــطـبــيـعــتـهــا  بــــــــــعـد
مـواسم  مـتـعثـرة اربـكت حـسـابات
الــفـرق الـتي عـلـيـهـا ان حتـــــــــــدد
ـا ينسجم مصيـر الدوري القادم  
مع مــصــلــحــتــهــا ويــؤمــــــــن لــهـا
مــشـاركــة  مــقـــــــــــبــولـة مـن حـيث
حتــــديــــد الـــــوقت ومـــــــــــواعــــيــــد
ـــبــاريــات وغـــيــرهـــا من جــوانب ا
الــعـمـل  الــسـائــدة  فـي االحتـادات

احمللية.

الــقـوة الــهـجــومــيـة عــنـدمــا سـجل
خـمـسـة اهـداف  مـنـهـا ثالثـة لـعلي

صالل.
كـمـا كـان دورا مـهـمـا لـلـدفـاع الـذي
تـلــــــــــقى هـدفـا من اربع مـبـاريات
وظــــهـــر الــــفـــريـق مـــتــــوازنـــا  في
مــبــاريــاتـه االربع ويــبــدو ان واقع
الـبطــــــــــولة الـتي  يـراها الـبعض
شاركة شبه ودية بعدمـا خضعت ا
لــرغــبــة الـفــرق وقــد تــراهــا بـعض
ــــواتـــيـــة في الـــفــــرق الـــفـــرصـــة ا
ـنـافـسـة عـلى لـقـبـهـا وتـسـاعـدها ا

على ذلك.
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ــرتـبــكـة قـد ويــبـدوان الــبـطــولـة  ا
خـرجت من حسـابـات الفـرق  حيث
االخبار تشير الى اتفاق  قد حصل

من دون اهــداف وقــلب الــفـريق كل
الـــــتــــــوقــــــعــــــات حــــــتى انـه دخل
نافسـات باعداد متـاخر لكنه قدم ا
مباريات مهمة  حتى انه لم يخسر
من اربع مباريات ويعد هذا حتوال
 بـعـدما سـيطـر العـبو الـفـريق على
ـــبـــاريـــات ولـــعـــبـــوا مع اجـــواء ا
بـــعـــضـــهم الـــبـــعض بـــعـــد فـــتــرة
ـدرب واالدارة الـتي اخلالف بــ ا
تــــــمــــــكــــــنـت من تــــــدارك االمــــــور
والتـخفـيف من حدتـها الى مـا قبل
بـدايـة الـبـطـولــة الـتي يـبـدو كـانت
تـثــيـر رغـبــة الـفـريق  الــذي يـحـتل
ـوقع الـرابـع بـثـمانـي نـقـاط  كـما ا
انهى لقاء االنتـظار أي لعب بنفس
عدد مباريات اجلوية واقل  واحدة
ـتـصـدر الـنـفط قـبـل ان تـظـهر مع ا
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ـميـز للـمدرب حسن بعـد الظـهور ا
احمد مع فريق النفط عندما حصل
مــعه مـوقع الـوصـافــة ثم الـتـرتـيب
الثـالث في موسمي 2017 و2108

قــــــــبـل ان يــــــــقــــــــوده الى
الواجهة محـليا بعدما
عزز اماله في الدوري
ومن ثم تــقـد اكــثـر
مــن العـب واعـــــــــــــــد
لــــلـــمــــنــــتـــخــــبـــات
الـوطـنـيـة في فـتـرة
عـــــمل  واضـــــحــــة
انــــعـــكــــست عــــلى
الـنفط فـي الكـثـير
من الـتـفـاصـيل
مــــــنـــــهـــــا

ـشاركـة ببـطـولة االنـدية الـعربـية ا
في اول مـشاركـة خارجـيـة  للـفريق
الـذي اقـترب من خـطف الـلـقب قبل
ــــدرب ان يــــنــــهـي الــــعالقـــــة مع ا
ـذكـور  الـذي تـرك الـفـريق ا
ــاضي بــعــدمـا ــوسـم ا ا
كن تـرك بـصـمـة وال
الـتــقـلـيل
مــــــــــــــــن
حـــــــــجم
الــــعـــمل
الذي قدمه
احـــمـــد ســـواء
مـع الـــــــنــــــــفط
والـــفــــرق الـــتي
عـــــمـل مـــــعـــــهــــا
واليــــعـــرف ســـبب
تـركه الـعـمل لـفريق
الـــنـــفط  بـــعـــدمـــا قــدم
الـــكـــثـــيـــر فـي فـــتــرة
قــــصــــيـــــرة تــــعــــد
االفـــــــــــــــــضــل فـي
مسيرة النادي.
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ـــدرب واجته ا
الى  العمل مع
فــريق الــنــجف
ـوسم احلـالي ا
عــــــــــلـى امـل ان
يــنـتــشل الــفـريق
الــــــذي  تـــــــراجع
كثيرا في الترتيب
ـــــــــــــــــــواسـم فـي ا
االخـــيــرة ولـم تــكن
مـــــهــــمـــــة احـــــمــــد
بــالــيـســيـرة وسط
ظـــــــــروف عـــــــــمل
مرتبكة واحلاجة
لالموال لتسديد
مـــســتـــحـــقــات
الـالعــــــــبــــــــ
وضــــــــــــــــغـط
جـــــمـــــهـــــور

صـوت الـشـباب لـلـمـشـاركة الـفـاعـلة
في الــعــمـل الــشــبــابي وتــســخــيــر
طاقـاتهم

نـحـو تـطـوير الـبـلـد وتـوحـيد رؤى
الـــشــبـــاب الـــعــراقي فـي مــعـــاجلــة
ـــشــــكالت والـــتـــخــــطـــيط األمـــثل ا
لـلــبـرامج الــشـبــابـيــة فـضال عن
مـــعــاجلـــة ســلـــبــيـــات فــصل
مـــــديــــريـــــات الـــــشـــــبــــاب
والــريـــاضـــة في بـــغــداد
واحملافـظـات عن الوزارة
وإعــادة الـــنـــظــر بـــشــأن
إعـــــادة ارتــــــبـــــاطــــــهـــــا
بالـوزارة. في ذات االطار
قال مدير عـام دائرة الرعاية
الـعـلمـيـة الدكـتـور احمـد سـعد
ـركز الوطني عليـوي إن  مشروع ا
ـوهبة الشبـابية الذي اقر لرعاية ا

الشباب والـرياضة لشـؤون الشباب
الـدكــتـور عـلي سـلـمـان إن مـشـروع
ـوهـبة ـركـز الـوطـني لـرعـايـة ا ا

الــشــبــابــيــة يــأتي ضــمن
ـهـمـة الـتي الـقـرارات ا
اتــخـذتــهــا الـوزارة
لالهتمام بـالشباب
الـــــعـــــراقـي في كل
إنحاء البلد وعلى
ـــســـتـــويــات كـل ا
ـــــــــتـــــــــعـــــــــددة ا
والـــــوزارة وضـــــمن

تـــــوجـــــيـــــهـــــات وزيــــر
الشباب والريـاضة الدكتور

احــمــد ريـاض تــســعى إلى إيــصـال

رســمــيــا من قــبل مــجــلس الـوزراء
ســيـــعــزز الــتــعـــاون مع مــديــريــات
الــشــبـاب والــريــاضــة ومــنــتــديـات
الـــرعــايـــة الـــعـــلـــمـــيـــة في بـــغــداد
واحملــافـظـات. وأضــاف عـلـيـوي إن
ــركــز الــوطـنـي لــرعــايـة مــشــروع ا
وهبة الشبابية الذي  تبنيه في ا
همة شاريع ا هيئة الرأي يعد من ا
ـوهـوبـ الـتي تـهـدف إلى رعـايـة ا
في اجملــاالت الــفــنــيــة والــثــقــافــيـة
والعلمـية واالجتماعـية وغيرها من
اجملــاالت في بــغـداد واحملــافــظـات
فـــضال عـن اكـــتـــشـــاف اإلبـــداعـــات
ـــواهب الــكـــبــيــرة الـــشــبـــابــيــة وا
لــشـبـابــنـا. وتـابع مــديـر عـام دائـرة

ـشروع الـرعايـة العـلمـيـة سيـوفر ا
فرصـة  كبـيرة  لـلوزارة حـتى تأخذ
دورهـــا احلـــقـــيـــقي في الـــتـــواصل
ـبــاشـر مـع الـشــبـاب ومــواهــبـهم ا
وتـنمـيتـها ورعـايتـها مـستـدركا إن
جميع احملافظات تزخر بالعديد من
ـــواهب ـــواهـب وأبـــرزهـــا ا تـــلك ا
ــشـروع الـذي الـعـلــمـيــة. ويـهـدف ا
تـبــنــاه وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة
الـدكتـور احمـد ريـاض لدى مـجلس
الوزراء إلى إعداد الشبـاب وتنمية
مــواهــبـــهم الــثـــقــافـــيــة والــفـــنــيــة
والـعـلـمـيـة وإعداد قـاعـدة شـبـابـية
وفق أسـس عــلـــمـــيـــة واكـــتـــشــاف

واهب الشبابية. وتأهيل ا
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عمو بابا وسط جنوم الكرة في بطولة اخلليج
بي ضمن شباك منتـخب لبنان األو
ـؤهـلة لـدورة األلـعاب الـتصـفـيات ا
ــــبــــيــــة في رومــــا عــــام 1960 األو
لـتجـبـره اإلصابـة علـى ترك مـيادين
كـرة الـقـدم عـام 1966 بـعـد أن مـثل
خالل مسيرته صفوف فريقي القوة

اجلوية وأمانة بغداد. 
ـعـشـوقـته ظـل عـمـو بابـا مـخـلـصـاً 
كـرة الـقدم وانـتـقل بـعدهـا مـبـاشرة
إلى عالم التدريب الذي صال وجال
به من خالل الــكـثـيـر من اإلجنـازات
التي حققها مـثل لقب بطولة العالم
ـــنـــتـــخـب الـــعـــســـكــري1979 مع ا
بي في دورة نتـخب األو وقيـادته ا
بـية و1984 في لوس األلعـاب األو
أجنــــلـــوس و  1988فـي ســــيـــؤول

وفــــوزه بـــذهـــبــــيـــة دورة األلـــعـــاب
اآلسيوية عام 1982 في الهند.
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وظلت الهيمنة الـكويتية على ألقاب
كـأس اخلـلـيج مـنـذ تـأسـيـسـهـا عـام
1970 وألربع بــطــوالت مــتــتــالــيـة
نـتخب حـتى جاء عـمـو بابـا وقـاد ا
الـعـراقي لـكـسر االحـتـكـار الـكـويتي
ــسـابــقـة مــحــرزاً الـلــقب األول في ا
التي جـرت "صاحب الـرقم القـياسي
بـعـدد األلـقـاب" الـكـأس إلى خـزائـنه
فـي الــدورة الـســادســة لــكن "شــيخ
" قــاد كــتــيــبـة ــدربــ الــعـراقــيــ ا
منـتخب بالده لـلفـوز مرة أخرى في
الـنــسـخـة الـسـابـعـة الـتي جـرت في

سلطنة عمان عام 1984.

وسـيقية استمـرت لعبة الـكراسي ا
بــ الــكــويت والـــعــراق عــلى لــقب
كأس اخلـلـيج وجنح األزرق بالـفوز
في الـبـطـولـة الـثـامنـة لـيـقـود عـمو
بــابـا الـعـراق إلى الـقــيـاسي كـأكـثـر
دربـ حتقيـقاً لأللـقاب في تاريخ ا
البـــــــطـولة حيث ظل رقـمه صامداً

حتى اآلن. 
صائد الـبطوالت قـاد فــــــــــي العام
نتــــــــخب العراقي للــــــفوز ذاته ا
بـــبــــطــــولـــة كــــأس الــــعـــرب الــــتي
أقـــيــــــــــــمت في الـــعـــاصـــــــــــــمــة
األردنـيــة عــمــان كـمــا قــاد عــــــــدة
أنــديــة كــبــرى في بالده لــتــحــقــيق
إجنـــازات مـــحـــلــيـــة وهـي الــزوراء
والــرشـــيــد "ســـابــقـــاً" والـــــــــــقــوة

اجلوية والطلبة.
V¼«u*« nA²J

ويــعـــود الــفــضـل لــعــمـــو بــابــا في
ـــواهب اكـــتـــشـــاف الـــكــثـــيـــر من ا
الـكــرويـة الـتي بـاتت أسـمـاء المـعـة
وأساطـير للـعبة مـثل حس سـعيد
وفـالح حـــــــسـن وأحـــــــمــــــــد راضي
وعدنـان درجـال و وراضي شنـيشل
ولـــيـث حـــســ وحـــبـــيـب جـــعـــفــر
وغيـرهم العـديد من الالعـب الذين
ســطـروا ذكـريـات تـاريــخـيـة كـرويـة
لـلعـراق في فـترة الـثمـانـينـات التي
شـــهـــدت الــــتـــأهل األول واألخـــيـــر
لــــلــــعــــراق إلـى كــــأس الــــعــــالم في
ـكـسـيك عام 1986 وكـان لـلـمدرب ا
ـســة مـؤقـتــة في مـشـورا الــعـراقي 
ــنـتـخب فـي الـتـصـفــيـات. وغـابت ا
شمس أيقونة التدريب العراقية في
الــسـابع والـعـشــرين من شـهـر أيـار
سـتـشفـيات عام 2009 في إحـدى ا
الـــعـــراقـــيـــة ودُفـن في قـــبـــر صُـــمم
خصيصاً بناء على وصيته بالقرب
من مـلـعب الـشعب الـدولي الـشـهـير
الذي كـان شاهـد عيـان على مـسيرة
ـدربــ في مـنــطـقـة ــيـزة ألبــرز ا

غرب آسيا.

الــلــقب الـــثــالث في تـــاريــخه خالل
الـبــطـولـة الـتـاسـعـة الـتي جـرت في
السعودية عام 1988 لينفرد بالرقم
في العراق عام 1979 لتبدأ مسيرة
نــاصـعــة لــلــمــدرب مع ذلـك احلـدث
ـنـتـخب الـكـويتي الـكـروي. وأعـاد ا
ثـالث مــــــــــرات أعـــــــــوام 1980 في

موسكو.
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عنـدما تُذكـر كرة الـقدم العـراقية فال
ـرّ اسم "عمـو بابـا" مرور كن أن 
ـــدرب الــــذي صـــنع الـــكــــرام ذلك ا
تـاريـخاً كـرويـاً زاهـراً للـعـراق وقدم
إضـافــة من نـوع آخــر لـلــعـبــة الـتي
ارتــبط بــهــا مــنــذ نــعــومــة أظــفـاره
وحـتى أنـفـاسه األخـيـرة. عـمـانـويل
بــابـــا داود وهــو اإلسـم احلــقـــيــقي
للمـدرب العراقي الـشهير عـمو بابا
الــذي يـــعــد أبــرز الــريـــاضــيــ في
منطقة غرب آسـيا.ولد عمو بابا في
الــعــاصـمــة الــعــراقـيــة بــغــداد يـوم
السابع والعشـرين من شهر تشرين
الـــــثـــــاني الـــــعــــام 1934  ورغم أن
بـدايته فـي عالم الـريـاضـة كانت من
خالل ألـعـاب الـقـوى الـتي عـرف من
خاللـــهــا مـــعــنى حتـــقــيـق األلــقــاب
بـتـتـويـجه بـطالً لـلـعـراق فـي سـباق
400 متر مـوانع ليسـاهم ذلك كثيراً
في صناعة عـقلية ريـاضية ال تعرف
سوى البـطوالت طموحـاً لها. وعلى
الــرغـم من أن مـــســيـــرته الــكـــرويــة
كالعب لم حتظ باإلجنازات الـكبيرة
إال أنه كــتب الـتـاريخ عــلى طـريـقـته
اخلـاصـة عـنـدمـا سـجل أول أهـداف
ـنــتـخب الــعـراقي عــلى الـصــعـيـد ا
الـــــــدولي وكــــــان ذلـك في شــــــبــــــاك
ــــغـــــربي خالل دورة ــــنـــــتــــخب ا ا
األلــعـاب الـريـاضـيــة الـعـربـيـة الـتي
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كـمـا يُـحـسب لـعـمو بـابـا كالعب أنه
أول من يــســجل هــدفـاً لــلــمــنــتـخب
ــــبي وكــــان ذلك في الـــعــــراقي األو

الرصـيـنـة والـتـنـظـيم وال تـوجـد اي تـاجيالت
للـمـباريـات مـهمـا كـانت االسبـاب " مـضيـفا
انـه" اليـــــــوجــــــــد اي حتـــــــسـس مـن الـالعب
الــعـراقـي في الــدوري الــكـويــتي بـل هـنــالك
اهـتمـام كبـير من قبل الـفريق وعـنايـة خاصة
في حاالت االصـابة". وكان عـباس قـد انتقل

لــلــعب فـي صــفــوف الــكــويـت الــكــويــتي في
اضي غير ان توقف النشاط كانـون الثاني ا
الـــريـــاضي في الـــكـــويت بـــســـبب جـــائـــحــة
فـايـروس كـورونـا تـسـبب بـعـودة الالعب الى
الـــــــــعــراق بـعــد ثالثــة اشـهــر من مـرافــقـة

الفريق.
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ـــنـــتــــخب الـــوطـــني كــــشف جنم ا
السـابق قصي مـنيـر سبب رفضه
إقـامة مـباراة اعـتـزاليـة بعـد نهـاية
ـسـتـديرة مـشـواره مع الـسـاحـرة ا
كـالعب. وقــال مــنــيــر إن “االحتـاد
الــعـراقي لـكـرة الــقـدم عـرض عـلي
إقــامــة مــبـاراة اعــتــزالــيـة بــعــدمـا

أعلنت اعتزالي للعب نهائياً .”
وأضاف ان “سـبب رفـضي خوض
ـبـاراة يـعـود الى الـطـريـقـة التي ا
اعتزل فـيها النـجم الدولي السابق
مـهـدي كـر كـونه ال يـلـيق بالعب
كــبــيـر مــثــله وهــذا االمـر جــعــلـني
ارفض خـوض مـبـاراة اعـتـزالـية.”
وكان مـنيـر قد اعـلن اعتـزال اللعب
نــهـائــيـاً عـام 2018. الى ذلك دعت
إدارة نـــــفط الــــوسـط الى إلــــغــــاء

ـمـتاز لـكرة الـقدم بـطولـة الدوري ا
للموسم احلالي. 

وشـــدد عــضـــو الــهـــيــئـــة اإلداريــة
لــلــنــادي فـراس بــحــر الــعــلـوم في
تــصـريـح صـحــفـي عـلـى "ضـرورة
إلغاء مســــابقة الدوري دون تردد
ـوسم ألن احلـال بــات مـخــزيـا فــا
تــعـــرض لــهــزات عـــنــيــفـــة أولــهــا
مــســرحـــيــة االحتـــــــــاد الــســابق
الــذي تــعــكــز عــلى االحــتــجــاجـات
ــســابــقـة الــشــعــبــيـة وعـــــــــطل ا
أربـعة أشـهر وبـعـدها عـاد وخاض
ــــــــبــــــــاراة رغم اســــــــتــــــــمــــــــرار ا

االحتجاجات". 
وبـــ "قــد تـــكـــون بــعض األنـــديــة
دفـعت الــثـمن ألنــهـا اســتـعـدت من
ــنــافــســة عـلـى الـلــقب لــكن أجل ا
يـجب أن نكـون منـطقـي ال يـوجد

وقـت كـاف السـتــكـمــال الـدوري في
ظـل فـــيــروس كـــورونـــا وانـــهـــيــار
اجلـانب الـبـدني لالعـبـ بـعـد هذا
الــتــوقف لــذا فــإن إلــغــاء الـدوري
وحتــديـدا مــوعــد مـبــكـر لــلــمـوسم
ــــقــــبل ســــنـــنــــــــــهي مـن خالله ا
ـاضــــــيـة على ـواسم ا سـلبـيات ا
ـقــبل حتت ــوسم ا أن ال يــتــأجل ا

أي ذريعة". 
وأشـــار بـــحـــر الـــعــــــلـــوم إلى أن
"مـــســـألـــة مـــشـــاركـــة األنـــديـــة في
الـــبــــطـــوالت اخلــــارجـــيــــة ســـواء
كــــــــــانت عــربـــيــة وآســيـــويــة قــد
حتسم بـالرخص اآلسـيوية أي أن
الــنــادي الــذي يــســتــكــمل شـــروط
الـــرخـــصــــة اآلســـيـــويــــة يـــحق له
ـشــاركــة خـصــوصــا وأن عـددهم ا

." قليل جداً
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لــطــبـيــعــتـهــا في اجملــتـمـع". وكـانت
الرابطة قد أكدت أن أنـديتها ستعود
للتدريبات هذا األسـبوع بعد موافقة
وزارة الــــــــــصــــــــــحــــــــــة ومـن خـالل
بروتوكول مـطور من اجمللس األعلى
لــلـريــاضـة. وشــدد تــيـبــاس عـلى أن
عـودة مـحـتـرفـي كـرة الـقـدم لـعـمـلـهم
"تعني إعادة تنشيط قطاع اقتصادي
مهم للغاية ويـساهم بنسبة 1.37%
مـن إجــــمــــالي الــــنــــاجت احملــــلي في
إســبـــانــيــا وتــقــدم نــحــو 185 ألف
وظــيــفــة في فــتــرة يــعــتــبـر الــوضع
االقـتـصــادي فـيـهـا الــشـغل الـشـاغل

والذي تأثر باألزمة الصحية".
”Ëd¹UH «  U u×

ـاني لـكرة أعـلنـت رابطـة الـدوري األ
الــــقـــــدم اول امس االثــــنــــ أن 10
نـتـائج لـفحـوصـات فـيـروس كـورونا
أتت إيـــجــابـــيــة بـــعــد إجــراء 1724
فـــحــصــا ألنــديـــة الــدرجــتــ األولى
والثانـية والبـالغة 36 فريـقا. وتأتي
االختـبارات ضـمن اجـراءات تتـبعـها
الرابـطة تـمـهيـدا الستـئنـاف محـتمل
لتدريـبات األنديـة اجلماعـية. وأكدت
ـعـنـيـة تـطـبق الـرابـطـة أن األنــديـة ا
ــــتـــبــــعــــة مــــثـل عـــزل االجــــراءات ا
صـاب وفـقـا إلرشادات الـسلـطات ا
ـاني الـصــحـيـة. وتــوقف الـدوري األ
ـاضـي بـسـبب مـنــذ مـنــتـصف آذار ا
فـروض لـلـحـد من انـتـشار احلـجـر ا
ـسـتــجـد "كـوفـيـد فـيــروس كـورونـا ا
نـتظـر استـئنـاف الدوري 19. ومن ا
ـاني خالل آيـار اجلـاري في حـال األ
 احلـصـول عــلى الـضـوء األخـضـر
من احلــكـومــة. الى ذلـك أوقف نـادي
ـــاني مـــهـــاجـــمه هــرتـــا بـــرلـــ األ
اإليفواري سـالومون كـالو البالغ 34
ـفــعـول فـوري بـعـد أن نـشـر عـامـا 
فيـديو يظـهر فـيه مصـافحـته لبعض
العـبي فــريـقه وبـعض الــعـامـلـ في
الـــــنــــادي. ودانت رابــــطــــة الــــدوري
ـاني لـكرة الـقـدم شـريط الـفـيـديو األ
الـــذي بــــثه كـــالـــو عـــلى مـــوقـــعه
الـرسمي في "فـيـسـبـوك" (قبل
أن يـــــــــحــــــــذفـه فـي وقت
الحق) والــذي خــالف
فـــــــيـه االرشــــــادات
ـتـعـلـقة الـصـحيـة ا
بــــــالـــــــتــــــبـــــــاعــــــد
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ذكرت صحيفـة "آس" أن مشكلة كريستيانو رونـالدو للعودة إلى يوفنتوس قد انتـهت أخيرا بعدما جنحت طائرته اخلاصة
في الهـبوط في ماديـرا البرتـغالـية التي يـقضي فيـها "الدون" فـترة العـزل الصحي. وكـانت الطائـرة موجودة في مـدريد ما
ـستجد. ورفضت السلطات اإلسبانية ألزمها بقيـود الطيران التي فرضتها السلطـات اإلسبانية إثر تفشي فيروس كورونا ا
إعطـاء اإلذن للطـائرة باإلقالع مـرت قـبل أن يسمح لـها بذلـك وفقا لـتقاريـر إعالمية إسـبانـية وإيطـالية. وأشـارت مصادر
مهتـمة بعالم الطيران أن طائرة خاصة من طراز "جولفستر جي 200 غاالكـسي" قد مرت من فوق العاصمة اإلسبانية

لك ذات اإلصدار من الطائرة الفارهة.  ويرجح أن تكون خاصة برونالدو الذي 
وأكدت صـحـيـفة  "آس" اإلسـبـانيـة أن مـشـكلـة رونـالدو قـد  حـلـها والالعب عـلى أ االسـتـعداد لـلـعـودة إلى يوفـنـتوس
. جتـدر اإلشارة إلى أن رونالدو اإليـطالي مع بدء احلـكومة اإليـطاليـة تسهيالت لـعودة التـدريبات بـدءا من اول امس االثن
دة أسبـوع فـور عودته إلى إيطـاليا وذلك كـإجراء احـترازي للـتأكد من سالمـة النجم سيـخضع لـفترة احلـجر الصـحي 

البرتغالي وعدم إصابته بكورونا.
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كــثـــيــرون هم الالعـــبــون الــذين كــانــوا
يـسـتـحـقـون التـتـويج بـالـكـرة الـذهـبـية
وإطالق لــقب "أفــضل العب فـي الـعــالم"
عليهم لكنه بات مـعلوما أن عالم الكرة
الــذهــبــيـة "ظــالم وغــيــر مــنـصف" وأن
اعـتبـارات عـدة تـتـداخل لـيـتوج الالعب
ـرمـوقـة. وعـلى األقل هـنـاك بـاجلـائـزة ا
ست كـرات ذهـبـيـة وزعت في الـسـنوات
الــعـــشــريـن األخــيـــرة لم يـــكن الــفـــائــز
يــسـتـحــقـهـا وظــلم العـبــون قـدمـوا كل
ــســتــديـرة لــكن شيء فـي الـســاحــرة ا
أسمـاءهم لم تـدون في قائـمة "الـشرف".
- األرجـــنــتــيـــني لــيـــونــيل مـــيــسي في
2010: لـم يــكن الــكــثــيـــر من مــتــابــعي
اللـعبة الـشعـبيـة األولى قد تـعرفوا إلى
الـشـاب األرجـنـتيـني مـوهـبـة بـرشـلـونة
وسم وقتها الذي سجل 60 هدفا في ا
ولــكن فــريـــقه خــرج من نــصف نــهــائي
دوري األبــطـــال عــلى يــد إنـــتــر مــيالن
ـانـيا ومـنـتخـب "التـانـغـو" أقـصي من أ
في ربع نهـائي مونـديال 2010 غير أن
"البولـغا" تفوق عـلى الهولـندي ويسلي
شنايدر الذي ساهم في فوز إنتر ميالن
بــــثالثــــيــــة الـــدوري والــــكـــأس ودوري
األبـطـال وقــاد مـنـتـخـب بالده لـنـهـائي

مونديال 2010 قبل أن يخـسر مـنتخب
"طــواحـــ الـــهــواء" بـــصـــعــوبـــة أمــام
إســبـانــيــا بـهــدف نـظــيف. الــبـرتــغـالي
كريـستـيانـو رونالدو 2013: فاز بايرن
مـيـونيـخ في هـذا العـام بـأربـعـة ألـقاب
بيـنهـا دوري األبطـال وكان بـطل الفوز
بهـذه األلقاب الـفرنـسي فرانك ريـبيري

غـيـر أن األخـيـر لم يـفـز بـاجلـائزة الـتي
ذهبت إلى الـنجم الـسابق لـريال مـدريد
الـذي ســجل 66 هـدفــا في  56مــبـاراة
لكنه لم يفز مع فريقه حتى بلقب الليغا
وقتها. التشيكي بافل ندفيد 2003: من
أكـثـر الـسـنـوات غـرابـة وإثـارة لـلـجـدل
فرونالدو وميسي عـندما فازا باجلائزة

كـانا لـديـهـمـا سـجل هـائل من األهداف
وإذا اعــتـمــدنـا نــفس الــقـاعــدة فـإن من
ــفــتــرض أن يــفــوز الــفــرنــسي تــيـري ا
هـنــري بـاجلـائــزة ألنه سـجل 46 هـدفـا
وصـنع 26 أخــرى غــيــر أن نــدفــيــد لم
يـســجل وقـتــهـا 20 هــدفـا ولــكــنه مـنح
اجلائزة ألن فـريقه وصل لـنهائي دوري
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ـاني الـضوء عـلى مـدافـعه اجلـزائري رامي بن سـلط نـادي بوروسـيـا مـونشـنـغالدبـاخ األ
سبعيني مـشيدا باألداء الذي يقدمـه الالعب. وانتقل بن سبعيني لـصفوف مونشغالدباخ
ـتـد إلى 2023 قـادمـا من رين الـفـرنـسي بـصـفـقة بـلـغت 10 ـاضي بـعـقـد  الـصـيف ا

مالي يورو. 
ونـشـر مـوقع الـنـادي تـصـريـحـات ســابـقـة لـلـمـديـر الـريـاضي مـاكس إيـبـرل أثـنـاء تـقـد
تلك الالعب قال فيهـا: "رامي هو الالعب الذي كنـا نبحث عنه لـفريقنـا إنه العب شاب و

الكثير من اخلبرة وبإمكاننا استخدامه في عدة مراكز". 
شوار محـارب الصحراء مع الـنادي منذ أول وقع اإلحصـاءات الكاملـة  كـما استعـرض ا
سـتويـات الكبـيرة الـتي قدمهـا حتى اآلن وكـذلك بإمـكاناته الـهجـومية ظـهور له مـشيدا بـا

رغم لعبه في مركز دفاعي. 
ـدافع اجلـزائـري الــشـاب يـحـظى بـاحـتـرام كــبـيـر لـدى عـشـاق الـنـادي ـوقع أن ا وأكـد ا

خاصة بعد توقيعه ثنائية ضد بايرن ميونخ.

مـــواعــيــد الـــتــدريب لــكـل العب قــبل
ـة فــيـديـو حــضـوره بـنــاء عـلى مــكـا
مسبـقة. وفـيما يـلي كافة الـتعلـيمات
الــتي كــشـفت عــنــهـا الــصــحـيــفـة: -
ـــنـــزل قـــبل تـــنـــاول الـــطـــعـــام فـي ا
احلـضـور لـلـتـدريب واصـطـحـاب كل
منـهم أدواته الـشخـصـية من مالبس
وأحذية وزجاجة مياه أو مشروبات.
غادرة فورا. - حضور التـدريب ثم ا
- اتـباع قـواعـد التـبـاعد االجـتـماعي
سـواء في صـالة األلـعـاب الـريـاضـية
أو أمــــاكـن اخلــــضــــوع لــــلــــعالج أو
االســتــشــفــاء. - اخلــضــوع لــلــعالج
ســــيــــكـــــون لــــلــــضـــــرورة ولألمــــور
وافقة عليها األساسية فقط ويجب ا
وحتــديــد مــوعــدهــا مــســبــقــا. - من
األفـضل الـقـيــام بـبـعض الـتـدريـبـات
نزل حتت تـوجيهات العالجيـة في ا
ـنـوع اخلـضوع الـطـاقم الـطـبي. - 
لــلـــحـــمــامـــات الــثـــلــجـــيــة بـــغــرض
االستـشفـاء أو مـا شابه ذلك في مـقر
الـنـادي. - ارتـداء الالعـبـ لألقـنـعـة
أو الــكـــمــامــات في جـــمــيع األوقــات
أثــنــاء وجــودهم في مــقــر الـتــدريب

االجتماعي الهادفـة للحد من انتشار
ـسـتـجـد السـيـما فـيـروس كـورونـا ا
بأن الـرابطة وضـعت تدابـير صـحية
صـــارمــة عــلـى أمل احلــصـــول عــلى
الـــضـــوء األخــضـــر من الـــســلـــطــات
الـــســــيـــاســــيـــة فـي الـــبـالد من أجل
اسـتـئـنــاف "الـبـونـدسـلـيـغـا". وقـالت
الــرابــطـــة في بــيــان رســمي: "صــور
ســالـــومــون كــالـــو في غــرف مالبس
هــرتــا بـــرلــ غــيـــر مــقــبـــولــة عــلى
كن الـتـسامح مع ذلك". اإلطالق ال 
واعـــتـــذر كـــالـــو العـب تـــشـــيـــلـــسي
اإلجنــلـيــزي الـســابق عــمـا بــدر مـنه
مـــعــتـــرفــا أنه كـــان في مــوقـع جــيــد
ـتـخـذة السـيـمـا ـعـرفـة االجــراءات ا
ــشـاريع صــحـيـة في بـأنـه يـسـاهم 

بلده األم (ساحل العاج). 
وقــــال كـــــالــــو: "أنـــــا آسف إذا كــــان
تـصــرفي أعـطى االنــطـبــاع بـأنـني ال
أتـخـذ فـيــروس كـورونـا عـلى مـحـمل

اجلد. 
أريــد أن أتــقـدم بــاعــتـذاري الســيــمـا
ــواطــني الــقـارة بــأنــني مــنــشــغل 
اإلفريـقيـة ألن الـعنـاية الـطبـية هـناك
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األبـطـال وفـاز بـلـقب الـدوري اإليـطـالي.
الـبــرتـغــالي لـويس فــيـغـو 2000: هذه
اجلائزة اعتـذر فيغو ألنه حـصل عليها
ألنه لم يـكـن يـعـتـقــد أنه اخلـيـار األمـثل
لـلفـوز بـهـا في ظل وجود جنـوم وقـتـها
كالـفرنسـي زين الدين زيـدان واإليطالي
فــرانـــشــيــســـكــو تـــوتي وقــال فـــيــغــو
بــصــراحــة إنه ال يــســتــحــقــهــا وتــابع
مــوجــهــا حــديــثه لــتـوتـي "أعـتــذر ألني
ســرقت الـــكـــرة الــذهـــبــيـــة مــنـك كــنت
تـســتـحـقــهـا". اإلجنـلـيــزي مـايـكل أوين
2001: فــفي هــذه الــســنــة كــان الـنــجم
اإلسباني راؤول في عـزه الكروي وقاد
ريــال مـــدريــد لــلــفــوز بــدوري األبــطــال
وحـصـد وقتـهـا جـائـزة هداف الـبـطـولة
لكن كل هـذا لم يشـفع له والفـوز بالـكرة
ـايكل أوين الذهـبـية وذهـبت اجلـائزة 
العب ليفـربول الـذي فاز بألـقاب محـلية
ـمـتـاز. اإليـطــالي فـابـيـو عـدا الــدوري ا
كـانـافارو 2006: وصف فـوز كـانـافارو
ــــيــــة مـن قــــبـل الــــصـــــحــــافـــــة الــــعـــــا
بـ"الفضيحة" فال يختلف اثنان على أن
نتخب إيطاليا كان أحد القائد السابق 
ــدافـعــ في مــونــديـال 2006 أفــضل ا
الـذي تــوج به "اآلتـزوري" ولــكن أيـضـا
كــان احلـــارس جــيــانــلــويــجي بــوفــون »$U“» ∫ حقق النجم االرجنتيني ميسي ست كرات ذهبية خالل مسيرته الكروية

يورجن
كلوب.

برل - وكاالت
أبـدى لوتـار مـاتـيوس الـنـجم األسـبق للـمـنـتخب
اني تفـهمه لتصـريحات تـيمو فيـرنر مهاجم األ
اليبزيج التي قال فيها إنه يفضل االحتراف في
اخلـارج حـال رحــيـله عن نـاديـه بـدال من الـلـعب

لبايرن ميونخ. 
وكـتب مــاتـيـوس 59 عــامًـا
في عمـوده بصحيفة محطة

"ســـــكـــــاي ســـــبــــورت":
"الــنــقــاش حــول مــا إذا
كــان فــيــرنــر أم لــيـروي
ســـــاني هـــــو األفــــضل
لـبــايـرن مــيـونخ اســتـمـر
لفـتـرة وقـد حسم فـيـرنر
قــراره بـــإعالنه صــراحــة
الـنـأي بـنـفـسه عن االنـتـقال
إلى بـايرن ألن هذا التذبذب
يــــضـــر به وبــــأدائه". وأعـــرب
ماتـيوس عن اعتقاده بأن فيرنر
ــتــازة مــنـذ أن قــدم مــبــاريـات 
مدد عـقده مع اليبـزيج واستطاع

التركيز.
وأضـاف أنـه يـعـتـقـد أن الـفـصل
اخلاص بـفيرنر وبـايرن قد انتهى

بـال رجـــــعــــــة. ورأى العب بــــــايـــــرن
السـابق وصاحب الرقم القياسي من

انيا". ليست بجودة ما نراه في أ
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ذكـــر تـــقـــريــر بـــريـــطــانـي أن العــبي
ـمــتـاز تــلـقـوا الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
تــعـــلـــيــمـــات بــعـــدم الــبـــصق عـــنــد
العب مع استئناف التدريبات في ا
ارتــداء كــمــامــات في إطــار احلــفــاظ
على صـحتهم وسط جـائحـة فيروس
كـورونـا. وحـسب صـحـيـفـة "ذا صن"
الــبــريـطــانــيــة فـإن رابــطــة الـدوري
اإلجنـــلــيـــزي أرســلت مـــلــفـــا طــويال
لألندية يـضم تعليـمات دقيـقة تشمل
كــيــفـــيــة الــعـــودة لــلــتـــدريــبــات في
وسم العب تـمـهيـدا السـتـئـنـاف ا ا
اضي احلالي الذي تـوقف في آذار ا
بــسـبـب جـائــحـة كــورونــا. ومن بـ
التعليمات وضع الالعب سياراتهم
عـــنـــد الـــوصــول إلـى مــقـــر الـــنــادي
بفـاصل بـ كل سيـارة ثالثـة أماكن
قـبل دخـول الـنـادي مع تـوقـيع كـافة
الالعــبـ عــلى وثــيـقــة خـاصــة قـبل
الـــعــودة لــلــتــدريـــبــات تــشــمل هــذه
الــتــعـلــيـمــات ومـوافــقــتـهم عــلـيــهـا.
وتـشــمل الـتـعـلـيــمـات أيـضـا حتـديـد باولو ديباال

ـانـشــافت أنه "بـخالف ذلك كـان ـبـاريــات مع ا ا
اجلانبان سيفقدان مصداقيتهما". 

كان فيـرنر أبدى رفضه لالنتقال لبايرن في لقاء
مع صـحــيـفــة "بــيـلــد" حـيث قــال: "بـايــرن فـريق
تـاز. لسنا بـحاجة للـحديث عن ذلك وقد أثبت
ــوسم أنـه مــدرب جــيــد هـــانــز فــلــيـك هــذا ا
ومـــنـــاسب وفي حـــال طُـــرِح مـــوضـــوع
الــــرحـــيل في أي وقـت فـــإنـــنـــــــي
أفــضل أن تــكـون هــذه اخلــطـوة
في اخلـــــــــارج ولـــــــــيـس إلى

بايرن". 
يشـار إلى أن فيـرنر يـرتبط
بـالدرجـة األولى بـعالقة مع
فــريق لــيـفــربــول الــــــذي
ـــديــر الـــفــــــني يـــقــوده ا

يورجن كلوب.

الـــشـــهـــر اجلـــاري في مـــقــره
مـــراعــيًـــا إجــراءات الـــسالمــة
الــعــامــة بــالــتــزامن مـع عـودة
أنـديـة احملـتـرفـ لـلـتـدريـبات
ومخـتلف احلـكـام. كمـا يتـطلع
االحتــاد األردنـي الســتـــئــنــاف
دوراتـه الـــتـــدريــــبـــيـــة وورش
التحكيم منتصف حزيران مع
ــنــتـــخــبــات اعـــادة جتــمــيـع ا
ـخــتــلف الـفــئـات الــوطـنــيــة 
تدريجـيًا. وعزز االحتـاد خطة
عـــودة الــنــشــاط بـــجــمــلــة من
اإلجراءات واإلرشادات الطبية
التي تكفل احلفاظ على سالمة
أركــــان الــــلــــعـــــبــــة في حــــال
استئناف فعالياته مع اقتراح
عودة تـدريـبات جـمـيع الفـئات
الـعــمـريـة واألنــديـة الـنــسـويـة
ومــخــتـلـف الـدرجــات نــهــايـة
حـزيــران الـقــادم. كـان االحتـاد
بــــدأ فـي وقت ســــابـق عــــمــــله
ـبـية ـشتـرك مع الـلـجنـة األو ا
ومــــــــخـــــــتــــــــلـف االحتـــــــادات
الـريـاضـيـة بـهـدف اسـتـئـناف

 ôU Ë ≠ ÊULŽ

تـــقــدَّم االحتـــاد األردني لـــكــرة
نهجة القدم بخطة شاملة و
تـتــضـمن خـطـوات اســتـئـنـاف
النـشاط. وتـبدأ اخلـطة بـعودة
العمل اإلداري في مقر االحتاد
أواخــر أيــار اجلـاري مـع بـدء
تـدريــبـات الــفـرق وصـوالً إلى
اســــتــــئـــنــــاف الــــتــــدريــــبـــات
ـــخــتــلف الــفـــئــات نــهــايــة و
ـــــقــــبـل. وحــــافظ حــــزيــــران ا
االحتــاد خـالل خــطـــة عــودته
لــلــعــمل اإلداري واســتــئــنــاف
الـنـشــاط عـلى كـافـة إجـراءات
السالمـة والوقـاية مع حتـديد
إرشادات طـبيـة صارمـة تعزز
تـــبــاعــد الالعـــبــ واألجــهــزة
الـــــفـــــنـــــيـــــة واإلداريـــــة خالل
الـتـدريـبـات. وبـحـسب اخلـطـة
قـدمة لـلجـهات الـرسمـية من ا
ــبـيــة ومـا خالل الــلـجــنـة األو
تـــتــضـــمــنـه من "بــرتـــوكــوالت
صـــحــــيــــة" يــــطــــمـح االحتـــاد
الســتــئــنــاف أعــمــاله نــهــايــة
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نــظــرا ألن هــذه الـتــدابــيــر تـقــلل من
خطـر انـتقـال الـفيـروس. - ال يـسمح
ألي العب أو مـوظف بــالـوصـول إلى
البس بــاســتــثــنــاء غــرفــة تـــبــديل ا
ــيـــاه أو غــسل اســـتــخـــدام دورات ا
الـــيــدين. - ال يـــســمح بـــاحلالقــة أو
االستـحمـام أو االسـتخـدام اإلضافي
لـــلـــمـــبــــاني. - ال يـــســـمح ألي العب
بـتــخـزين أي أغــراض شـخــصـيـة أو
مـعـدات فنـيـة بـاسـتثـنـاء أحـذيـة كرة
القدم. - غـير مسـموح بأي جتـمعات
في مـقـر الـتـدريب. أمـا فـيـمـا يـتعـلق
بــخــضــوع الالعــبــ لـالخــتــبـارات
فــــســـيــــتـم إجـــراء اخــــتــــبــــارين في
األســــبــــوع وإجــــراء فــــحــــوصــــات
مــنـــتــظـــمــة لـــقــيـــاس درجــة حــرارة
. وتـــأمل رابـــطـــة الــدوري الـالعــبـــ
ـسـابـقة في اإلجنـلـيـزي استـئـنـاف ا
ــقــبل أو عـلـى أقـصى 12 حــزيـران ا
تقدير في الـ19 من الشهر ذاته على
ـتــبـقــيـة ـبــاريـات الـ92 ا أن تـقــام ا

خالل سبعة أسابيع.
من جانب آخـر طـالب نادي تـوتنـهام
هوتـسبـير مـدربه جوزيه مـورينـيو
بـضــرورة الـتـركــيـز عـلى الــصـفـقـات
ـيـركـاتـو الـصـيفي اجملـانـية خالل ا
ـقــبل. ووفـقًــا لـصـحــيـفـة "ذا صن" ا
فـــإن تــــوتـــنـــهـــام يـــرغب من مـــدربه
البرتغالي النظر في الالعب الذين
ــكـنه أن يــتـعــاقـد مــعـهم بــاجملـان
ـواصـلـة خـطـة الـتـوفـيـر لـلـسـبـيرز.
ومع الـوضع احلـالي هـنـاك العـبـون
ـنـتظـر أن يـرحـلـوا بـاجملان عن من ا
توتـنهـام عقب نـهايـة عقـدهم بنـهاية
ــــــــــوسـم اجلـــــــــــاري وهـم يــــــــــان ا
فــيــرتـونــخــ وجـافــيت تــاجنــاجنـا
ومـــيــشـــيل فـــورم. وهــنـــاك العــبــون
ســيــرحـلــون بــاجملـان عن أنــديــتـهم
ـورينيـو التعـاقد مـعهم على كن 
غـرار والــتـر بـيــنـيـتــز حـارس نـيس
وتــــومــــاس مــــونــــيــــيـه العب ســــان
جـيـرمـان ومـاالجن سـار العب نـيس
وخــوســيه لـويـس بـالــومــيــنـو العب
أتـاالنـتـا. كـمـا يـوجـد اليـفن كـورزاوا
ظهير باريس سـان جيرمان وماريو
جـوتــزه جنم بـوروسـيــا دورتـمـونـد
وجياكومو بونـافينتورا لعب ميالن
وآدم الالنا العـب ليـفـربول وويـلـيان

العب تشيلسي.

روما - وكاالت
أكد باولو ديبـاال جنم فريق يوفنتوس اإليطالي على أنه يفتقد كرة القدم كثيراً مُعرباً عن
ُباريات واستئناف التدريبات. وقال ديباال في العب خلوض ا أمنيته بالـعودة قريباً إلى ا
تصـريحات نقـلتها صـحيفة جازيـتا ديلو سـبورت :لم أتخيل أبـدا أنني سأفتـقد كرة القدم
ـلـعب لـرؤيـة زمالئي. كـثـيـراً. وتـابع قـائالً : أفـتـقـد الـلـعب و الـتـدريب أريـد أن أعـود إلى ا

وأضـاف جنم البـيـانـكونـيـري الذي اليـزال يـتـعافى من إصـابـته بـفيـروس كـورونا
قائالً : أشعـر باحلاجة الرتداء حذائي من جديد للركض وتسجيل األهداف.
وأكمل قائالً : الزلـنا ال نعلم مـتى سنعـود إلى اللعب من جـديد األمر ليس
نزل ولـكن األمر ليس ذاته. وأشار صانع ألعاب ثابـة عطلة أتدرب في ا
ـنزل أبطـال إيطـاليـا لهـوايته اجلـديدة الـتي مارسـها خالل فـترة احلـجر ا
واجهة . يُذكر أن ديباال مازال في مرحلة ا وقال : اليوجـا ساعدتني كثيراً
ضد فيروس كـورونا هو وصديقته ويأمل جمهـور البيانكونيري أن يلحق
جنمـهم الشبـاب بزمـيليه دانـييلي روجـاني و بلـيز ماتـويدي الـلذين تعـافيا

رض. من ا

ملكة األنشطة الرياضـية في ا
ـقــبـلــة ضـمن خالل الــفـتــرة ا
أطر تركز بالدرجة األولى على
سالمـة أركان الـلـعبـة وتـسهم
ــوافــقــة في احلــصــول عــلى ا
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ــديـر الـفــني لـلـمــنـتـخب طُـلب من ا
الــهــولــنــدي لـــكــرة الــقــدم رونــالــد
كـومان أال يـتـعـجل في الـعودة إلى
الـعمل بـعد أن خـضع جلـراحة في
الــقــلب. ونـقل كــومـان (57 عــامـا)
سـتشـفى بعـدما اشـتكى من إلى ا
آالم في الــصـدر وخـضع لـعـمـلـيـة
قـسـطـرة نـاجـحـة في الـقـلب وفـقـا

وأنـدريـا
بـــــيـــــرلــــو
أفــضل مــنه
وساهـما أكـثر
بــفــوز مــنـتــخب
بالدهـمــا بـالــلـقب
ي وحـــــتى الـــــعـــــا

عـنـدمـا انـضم كـانـافـارو
ـونديـال لم يقدم إلى ريال مـدريد بـعد ا
اإلضافة وكان تعاقدا "كارثيا" بالنسبة
ـلـكي. وهـناك أيـضـا كـرتان جلـمـاهيـر ا
ذهـبـيــتـان وزعـتـا في 2018 لـلـكـرواتي
لوكـا مـودريتش ومـيسي 2019 وسال
الكـثـير من احلـبـر عنـهـما فـاألولى قيل
إن رونــالــدو كــان يــســتــحــقــهــا أكــثــر
ــفـتـرض أن تـذهب والـثــانـيـة كـان من ا
لواحد من الـهولـندي فيـرجيل فان دايك
أو الـــســنــغــالي ســاديـــو مــاني ثــنــائي

ليفربول.
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ـديـر الـفنـي احلالي ـدرب اإلسـبـاني تـشافـي هيـرنـانـديـز ا يـحـلم ا
لنـادي الـسد الـقـطـري بتـدريب لـيونـيل مـيسـي في فريـقه الـسابق
بـرشلـونـة اإلسبـاني قبل اعـتـزال ليـو كرة الـقـدم. وارتبط تـشافي
درب بـالتـواجد فـي مدار بـرشلـونـة لتـدريب الـفريق بـعـد اقالـة ا
الـسابـق إرنسـتو فـالـفيـردي لـكن العب وسط برشـلـونة الـسابق
ـوسم لـيـتجه رفض فـكـرة تـولي تدريـب الفـريق في مـنـتـصف ا
. وصـرح ـدرب احلـالي كـيـكي سـيـتـيـ الـنـادي لـلـتـعـاقـد مع ا
تـشـافي حـسـبـما نـشـرت صـحـيـفة آس اإلسـبـانـيـة قائالً  في
كـانـون الـثـاني سـنـحت لي الـفــرصـة لـتـدريب بـرشـلـونـة لـكن
الــوقت لـم يــكن مالئــمــاً بـــالــنــســبــة لي نـــعم كــانت هــنــاك
مـفـاوضـات مع أبيـدال و أوسـكـار جـراو و تلـقـيت عـرضاً
في غايـة األهمـية  .وأضاف اإلسـباني الـدولي السابق
ــزيـد من اخلــبـرة تــدريب فــريق مـثل لـكــني أحـتــاج 
بـرشــلـونــة يـعـني الــكـثـيــر و يـحـتــاج كـلـمــات أكـبـر
للـتـعبـيـر أرغب في تـدريب برشـلـونـة في يوم من
األيـام إنه حـلـمي .”وعن لـيـونـيل مـيـسي قـال

مــــازال في مــــســــيـــــرته حــــوالي   5 أو 6
سـنـوات إنه يـعــتـني بـنـفـسه جـيـداً أرى
أنه ســيــلــعب كـــأس الــعــالم الــقــادم و
متأكد من ذلك  .واستطرد  تدريب
مـيـسـي في بـرشــلـونـة قــد يـكـون
ميزة إضـافية لي فنـحن نتحدث

عن أفضل العب في التاريخ .
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أكـد خــافـيـيـر تـيــبـاس رئـيس رابـطـة
الليجا أن الرابطـة تسعى الستكمال
ـــوسم احلـــالي رغم تـــفـــشي أزمــة ا
كــــورونـــا فـي األســـابـــيـع األخـــيـــرة.
وأضــاف في بــيــان أن عــودة نــشــاط
األنــديــة تـــتــبع "بــروتــوكــوال شــامال
" ـعــنــيـ حلــمــايــة صـحــة جــمـيـع ا
مــتــمـنــيـا فـي اسـتــئـنــاف الــلـعب في
وسـم هذا ـقـبل وإنـهـاء ا حـزيـران ا
الــصـيـف. وأشـار تــيـبــاس في بــيـان
نـشرته الـرابـطة "صـحـة اجلـميع هي
األهم ولهذا نـتبع بروتـوكوال شامال
ـعـنـيـ حلـمـايـة صــحـة جـمـيع ا

بالتوازي مع الـعمل على عودة
الـلـيـجـا". وأوضح "لم يـسـبق
ـرور بـهذا الـظـرف لكن لنـا ا
نــــتـــــمــــنى عـــــودة الــــدوري
ـــوسم هــذا واالنــتـــهــاء من ا
الــــصـــيف. الـــعــــودة تـــعـــني
االنـتصـار". كـمـا تـطـرق رئيس
الـرابـطـة لـلـحـديث عن "الـتـأثـيـر
الـــعــــمــــيق" لــــهــــذه األزمـــة
مــعــتــبــرًا أن "عـودة
الـــكــرة الـــقــدم
تــــــــعـــــــــطي
مــــــؤشـــــرًا
لـــــعــــودة
األمـــــور
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الــرســمــيـة بــعــودة الــريــاضـة
ـيادين األردنيـة الى مـختـلف ا
محليًا.

لبيان نشره االحتاد الهولندي لكرة
قـرر في البـداية القـدم وكـان من ا
أن يعود للمنزل. وقال وكيل أعماله
ــــــا يـــــــبــــــقـى في إن كـــــــومــــــان ر
سـتشـفى ولـكن التـأجيل ال يـدعو ا
لـــلـــقــــلق. وقـــال روب يــــانـــسن في
تصـريحـات لصـحـيفـة دي تلـغراف
ا الـهـولـنـدية "سـيـعـود لـلـمـنـزل ر
ــســـتــشـــفى يـــومــا ســـيـــبــقى فـي ا

إضـافـيـا للـخـضـوع للـفـحوص كل
شيء جـيد". وقـال مديـر كرة الـقدم
االحـتـرافـيـة في االحتـاد الـهـولـندي
إيــــريك جــــويــــد لــــوســــائل اإلعالم
الـهـولـنـديـة "يـتـعـ عـلـيه احلـصـول
عـــلى كل الـــوقت الـــذي يــحـــتــاجه
دائمـا نـقـول في االحتاد الـهـولـندي
الـصحة تأتـي أوال خاصة في هذا
العمر سنتحدث عن عمله في فترة

الحقة". 
وبسـبب أزمة كورونا لم يتحدد بعد
ــنـتـخب الـهـولـنـدي مـوعـد مـبـاراة ا
ــبــاراة لــعـدة ــقــبــلـة ولـن تـقــام ا ا
أشـهـر حتت أي ظـرف و تـأجيل
بـطــولـة أ أوروبـا الـتـي تـأهل لـهـا
ـــنــتـــخب الــهــولـــنــدي لـــتــقــام في ا
حـزيـران 2021. وتـولى كـومـان -
العب بـرشـلــونـة وهـولـنـدا سـابـقـا-
ــنــتـــخب الــهـــولــنــدي في تــدريـب ا
ــــركــــز 2018 وقـــــاده الحــــتـالل ا
الثـاني في النـسخـة االفتـتاحـية من

بطولة دوري أ أوروبا.
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هـذا الــلـقـاء " لــقـد أخـبــرت الـرئـيس
بــاراك أوبـامــا بــوضـوح أن الــصـ
سـتـسـلك طـريق الـتـنـمـيـة الـسـلـمـيـة
بثـبات ال يتـزعزع  وستـعمل بـثبات
راسخ عــــــلـى تــــــعـــــمــــــيـق اإلصالح
وتـوسـيع االنـفـتـاح  بـاذلـة اجلـهود
في حتــقـيق حـلم الــصـ لـلــنـهـضـة
العظـيمة لألمـة الصيـنية  وفي دفع
الـقـضـيــة الـسـامـيـة لـسالم وتـنـمـيـة
الــبــشــريــة " وقـد اســفــر الــلــقـاء عن
العديد من اخلطوات لتعزيز العالقة
ب البلـدين  منهـا االتفاق على 90
آلـيــة لـلــحـوار والـتــواصل  وإقـامـة
قـاطعات أكثر من  220توأمة بـ ا
ــــدن األمــــريــــكــــيـــة والــــواليــــات وا
والـصــيـنـيــة  عـلـمـاً أن هــنـاك نـحـو
 190طــالب صــيـني وافــد يــدرسـون
ـتــحـدة األمـريــكـيـة  في الــواليـات ا
و 20ألـف طـــــالب أمـــــريـــــكـي وافــــد
يــــدرســـون فـي الـــصـــ  بــــحـــسب
تـقديـرات تـلك الـسنـة . ومن اجلـدير
بالـذكر ان الزيـارة األخيـرة التي قام
بـهــا أوبـامــا إلى الــصـ  كـادت أن
ـشـكـلـة دبـلـومـاسـيـة بـ تـتـسـبب 
ـســؤولـ الـصــيـنـيـ ونــظـرائـهم ا
األمـــريــكـــيـــ  بــســـبب االجــراءات
األمنية الـصارمة الـتي رافقت هبوط
طائـرة الـرئيس في مـديـنة هـانغـجو
حلـضـور قـمة مـجـمـوعـة الـعـشرين 
ولـم تــــســـــلم حـــــتى ســـــوزان رايس
مــســتـشــارة األمن الــقــومي والــوفـد
ـرافق من تـلك االجراءات االعالمي ا
التي سـببت لـغطـاً وصراخـاً وجداالً
محتـدماً  وعنـدما اعتـرضت موظفة
في البـيت األبـيض على ذلك بـقولـها
إن األمــر يــتــعــلق بــرئـيـس أمـريــكي
وطـائـرة أمـريـكـيـة  أجـابـها مـوظف
صــيـني يــرتـدي بــدلـة ســوداء : هـذا

بلدنا  وهذا مطارنا ! .
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كل هـــذه اخلــــطـــوات االيـــجــــابـــيـــة
ـشاورات والـزيارات واحملـادثـات وا
واالتفاقيات ب الـبلدين  لم تصمد
ـسـتـجد كـثـيـراً أمـام وبـاء كـورونـا ا
 COVID – 19 الـذي ظــهـر نــهـايـة
 - 2019سـنة اخلـنـزيـر الصـيـنـية -
في مــديــنــة ووهــان وسط الــصــ 
وأفـزع العـالم  وال زال يـسـبب قـلـقاً
وهـلـعـاً بـ مـواطنـي أكثـر من 180
دولــة عـلـى امـتــداد الــكـرة األرضــيـة
شرقاً وغرباً  شماالً وجنوباً  ولعل
ــســتــعــرة بــ احلــرب اإلعالمــيــة ا
الــبــلـديـن عـلـى خـلــفــيـة االتــهــامـات
ــتـصـاعـدة ــتـواتـرة وا األمـريــكـيـة ا
لـلــصـ وحتـمـيــلـهـا مـســؤولـيـة مـا
حدث  تـعكس حـقيـقة الـصراع على
مـكـانـة كال الـدولـتـ الـعـظـميـ في
الـنــظـام الــدولي اجلـديـد  نــظـام مـا
ــتـغــيـراته بــعـد جــائـحــة كــورونـا 
وانعكاساته ومستجداته السياسية
واألمـنـيـة واالقتـصـاديـة والـتـجـارية
واإلنسـانيـة عمـوماً . ويـبدو - حتى
تضررين اآلن على األقل - أن أكبر ا
ية واخلاسرين في هذه احلرب العا
ـتـحدة الـكـورونـيـة  هي الـواليـات ا
األمـريــكـيـة   قـبل الــصـ وروسـيـا
والــــدول األوروبــــيـــة واآلســــيــــويـــة
واألفـريـقـية  فـقـد بـلـغت خـسـائـرها
وفق آخــر اإلحــصــائــيــات أكــثــر من
مــلــيــون و 193ألف مـــصــاب  ومــا

يـقـرب من  69ألف وفـاة  وقـد تـصل
الـــوفــــيـــات إلى  100ألف شـــخص 
وهــذا أمــر فــضــيع كــمــا قــال تــرامب
مؤخـراً  وهو ما يـتجـاوز قتالها في
الــهــجــوم الــيــابــاني عــلى األســطـول
ـيــنــاء بـيــرل هــاربـر في األمــريــكي 
الـسـابع من كـانـون األول / ديـسـمـبر
1941وخسـائـرها في حـرب فـيتـنام 
وحـــربي افـــغـــانـــســتـــان والـــعــراق 
وتـــفــجـــيـــرات بـــيـــروت عـــلـى قــوات
ــــاريـــــنــــز فـي اكــــتـــــوبــــر ? 1983 ا
وهجـمـات احلـادي عشـر من أيـلول /
ســبـتــمــبـر  " 2001مــجـتــمــعـة " !! .
وتــكـــشـف االتــهـــامـــات األمـــريـــكـــيــة
ـتـصـاعــدة لـلـصـ عن نـيـة مـبـيـتـة ا
إلخـضــاعـهـا لـلـمـســاءلـة الـدولـيـة في
ـسـتـجـد  قـضـيـة فــيـروس كـورونـا ا
تــمــهـيــداً ألن تــدفع الـصــ مــا صـار
يسـمى في وسـائل اإلعالم بـالفـاتورة
األمـريـكيـة  ولـعل الـتـصـريح األخـير
لوزير اخلـارجية مـايك بومبـيو يهيئ
لهذه اخلطوة بتأكيده على أن هناك "
أدلة ضـخمـة " على أن هـذا الفـيروس
ينحدر من مختبر في مدينة ووهان 
وسـبـقـته في ذلك الـ  CIAوالـرئـيس
ترامب الذي لـوح في أكثر من مـؤتمر
ومنـاسبة إلى أن الـفيـروس " مُخَلَّق "
مـختـبـريـاً  وليس فـيـروسـاً من خلق
الـطبـيـعـة  بل وحتـدث عن ثـقـته بأن
الـفـيـروس نـشـأ في مـعمـل " ووهان "
الصيني للفيروسات  على الرغم من
ـيـة بأن تـأكـيد مـنـظـمة الـصـحـة العـا
الــفــيـروس لــيس من صــنع الــبــشـر .
وسواء كان فيروس كورونا مُخَلَّقاً أم
طـبـيـعيـاً  فـإن الـسـاسـة األمـريـكان 
ـتــطــرفـون في والســيــمـا األعــضــاء ا
احلزب اجلمـهوري   لن يتـركوا هذه
الفـرصة تـفلت من بـ أياديـهم  لكن
ُالحَـظ أن اخلــطـــاب الــتــحـــريــضي ا
االتهامي األمـريكي يركـز على الص
ا ال كـدولـة وجـمـهـوريـة شـعـبـيـة  إ
يستـهدف احلـزب الشيـوعي بالذات 
وفي ذلك عودة للصراع األيديولوجي
 ومـحـاولة تـسـويق شـيـطـنـة احلزب
الــشـيـوعـي الـصـيــني  وبـعـث بـعـبع
الـــشــيـــوعـــيـــة الـــتي تـــهـــدد الــعـــالم
ـوقـراطي من جـديـد  حـتى وإن الـد
تطـلب األمر ظـهور أجـيال جـديدة من
ـسـتجـد عـلى طول فيـروس كـورونا ا
ـقـبـلـة . إذا كـان الرئـيس الـسـنـوات ا
ترامب من مواليد سنة الكلب بحسب
الـتقـو الـصـينـي  ويتـصف بـصـفة
احلــــسم والـــعـــنـــاد  فـــإن الـــرئـــيس
الـــصـــيــني شـي جــان بـــيــنـغ هــو من
مــوالــيــد ســنــة الــثــعــبــان ويــتــصف
باحلـكمة والـصبـر و  .. العنـاد أيضاً
. وما ب بـرجي الكلب والـثعبان ....
الزلتُ بـانـتـظـار مـرور  12عـامـاً عـلى
ذلك الــلـقــاء مع الــبـائــعـة الــصـيــنـيـة
Pavil- اجلـميـلـة في مـول بافـيـلـيون
 lionلــــــــكي تــــــــدور دورة األبــــــــراج
الـصـيـنـيـة  فـلـعـلنـي أكـون هنـاك من
جديد في سنة القرد لكي أسألها  ما
الـــذي كــانت تـــعــنـــيه حـــ قــالت لي
مـبتـسـمـة : انهـا سـنـة مالئمـة إلقـامة

عالقات متينة ?! .
 " شي شـيال "  لـلـرئـيس تـرامب .... "

شي شيال "  للرئيس بينغ " !! 
ســنــة فـأر ســعـيــدة لـكــمــا . ولـلــعـالم

فزوع كله ! ا

تــقــوم الـدول  وأجــهــزة اخملــابـرات 
ومـــراكـــز الـــتـــفـــكـــيــر والـــتـــخـــطـــيط
االسـتـراتـيـجـيـة  وكل صـنّـاع الرأي 
بـــاالشــتــغـــال الــواعي عـــلى " صــنع "
ياً العدو  أكان هذا العدو منافساً عا
" الـصــ " أم عـدواً قـريـبــاً " الـهـنـد –
باكـسـتان " أم عـدواً داخـليـاً حـميـماً "
روانـدا " . وفـيـمـا يـخص الـصـ فـإن
كـونيـسـا يتـحدث عـمـا سمـي باخلـطر
األصــفــر  وقــلق األ األوروبــيــة من
ـوغـرافيـا الصـينـيـة  وخشـيتـها الد
أن يـتـحـد الـصيـنـيـون مع الـيـابـانـي
ليـظهـر هذا اخلـطر األصـفر  حتى أن
أحـد الـكـتــاب األوربـيـ أصـدر كـتـابـاً
حتت عــنــوان " خـطــر أصــفــر  خـوف
أبـــيض " مـــوضـــحـــاً  " أن  " اخلـــطــر
األصـــفــــر " هـــو ابـــتــــكـــار لـــلــــبـــيض
اإلمــبــريــالــيــ واالســتــعــمــاريــ " .
ويــسـتــعـرض كــتــاب " صـنع الــعـدو "
شــــواهــــد وأدلــــة جتــــســــد اخملـــاوف
االمــريــكــيــة مـن الــنــمــو االقــتــصـادي
تـسارع فـي الصـ وتصـاعد قـواها ا
العسكرية  السيما من قبل احملافظ
اجلدد الـذين يفسـرون اخلطـر األصفر
تفـسـيراً حـديثـاً " ويسـتـنكـرون النـمو
االقـــتــصــادي لــلــصـــ ومــجــهــودهــا
احلـــربـي "  ومن ذلك مــــا أبـــداه بـــول
وولفويتز أحد أبرز الصقور في إدارة
جورج دبـلـيو بـوش من انـفـعال أثـناء
زيـــارتـه لـــلـــصـــ عـــام  2005جـــراء
اإلنــفــاق الـعــســكـري الــصــيــني الـذي
يـقـارب  90مـلــيــار دوالر  كـذلك عَــبَـر
البـنـتاغـون في تقـريـره السـنوي لـعام
 2007عـن " قـــلـــقه جـــراء الـــصـــعـــود
القـوي للجـيش الصـيني " مـركزاً على
ـدى  واسـطـول الـصـواريخ بــعـيـدة ا
الــغــواصــات الــنــوويــة الــقـادرة عــلى
إطـالق صـــواريخ يـــصل مـــدلـــهـــا إلى
 8000كم  وعـلى قـدرتـهـا الـفـضـائـية
أخــيــراً  وبـــنــاءً عــلى هــذه اخملــاوف
ــيـــدانــيـــة لــلـــقــدرات ــعـــطــيـــات ا وا
الصـينيـة فإن اخلـبراء اجلمـهوري "
ال يــكــفّــون عن تـــنــبــيه الـــكــونــغــرس
والـرأي األمـيـركــيـ بـأن بـكـ  عـلى
هي الــــــــعـــــــدو ــــــــدى الـــــــطــــــــويـل  ا
االســتــراتــيــجي احلــقــيــقـي الــوحــيـد
ــتــحــدة " . ومن اجلــانب لــلــواليــات ا
الــصـيــني فــإن الــرئـيس احلــالي شي
جـ بيـنغ  –وهـو من مــوالـيــد الـعـام
 1953الـــذي يـــقــابل عـــام الـــثــعـــبــان
الـصيـني  –يـرى أن " األمة الـصـيـنـية
واألمة األمريكية كالهـما أمة عظيمة 
وشـعبـا الـبـلدين كالهـمـا عـظيم : شي
ج بينغ  حول احلكم واإلدارة  دار
النشر باللغات األجنبية  بك 2014
 ."وفي أول اجــتـمــاع له مع الــرئـيس
بــاراك أوبـامــا في حـزيــران / يـونــيـو
 2013لـــبــحث الـــقــضــايـــا اخلالفــيــة
واحلـســاسـة مـثل مــلـفـات الــتـجـسس
اإللكـتروني وكـوريـا الشـمالـية واألمن
في آســــيـــــا  فــــضـالً عن الـــــعالقــــات
التـجاريـة وبـناء جـسور الـتقـارب ب
الــبـلــدين  فــإنه أعـطـى لـلــمـســؤولـ
األمــريــكـيــ انــطــبـاعــاً عن حــيــويـته
وانـفـتـاحه عـلى الـنـقـاش واسـتـعداده
لـلـتـحـدث الـيهـم بشـكل لـم يكـن يبـديه
أسالفـه " في إشـــارة إلـى ســـلـــفه هـــو
جــيـــنـــتــاو الـــذي شـــكــا مـــســـؤولــون
امريكـيون من صـعوبات في الـتعاطي
مـعه  " . يـقـول الـرئـيس الـصـيـني عن
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في األوانة االخيرة وكما اوردته الصحافة الروسية في االيام االخيرة
وبـأقالم كــتـاب ومـحــلـلـون روس; بــأن (عالقـة الــتـحـالف) بــ سـوريـا
ا تعـرضت للقـليل من الصدع او ان بـعض وجهات الـنظر ر وورسيا
اختـلـفت في مـسـارات الـتسـويـة الـسـورية او تـبـاعـدت في هـذا احملور
رموق وفي ذاك احملور. في مقال للكاتـب الالمع واحمللل السياسي ا
رامي الـشـاعـر كـان قـد نـشـره فـي احـدى الـصـحف الـروسـيـة ونـقـلـته
كـامال قــنـاة روسـيـا الــيـوم; اوضح من ان الــعالقـات الــتـحـالــفـيـة بـ
روسيا وسـوريا; هي حتالـفات ستـراتيجـية ال تغـيرها الـفرعيـات. لكنه
عارضة يجب قال اشار الى ان سوريـا سواء النظـام او ا وفي ذات ا
ان تـوحـد صـفـوفـهـا عـلى بـرنـامج عـمل واضح ومـحـدد في الـبـوصـلـة
وخـارطـة الــطـريق مع الــدول الـضـامــنـة في اسـتــانـا تـركــيـا وروسـيـا
وايران كي يتم صياغة تسوية عامة وشاملة سواء في كتابة الدستور
او في مـا يــنــتج عـنه بــعـد ذلـك وطـبــقـا لــقـرار مــجـلـس االمن الـدولي
ـيـاه الـعـكـرة اي 2254. لـيـتم تـفـويت الـفـرصـة عــلى من يـتـصـيـد في ا
سحب احلجج من اجلانب االمريـكي ومن يختفي وراءه. وهذا قول او
ـعنى ان الكاتـب رامي الشاعر قـد جرد الوضع من وصف جتريدي 
ـا في هذا عوامـل التـاثـيـر االقـليـمي والـدولي واهـداف تـلك الـعـوامل 
االحتـاد الـروسـي وارتـبـاط وتــعـهـدات االحتــاد الـروسي وعــلى لـسـان
الـرئــيس بـوتــ وفي زمن سـابق وعــلى وجه الــتـحـديــد قـبل اكــثـر من
سنتـ ح قام بـطمأنـة ن ياهـو بان روسيـا تاخذ في االعـتبار في
اي اجراء قادم مـسألـة امن الكـيان االسـرائيلي وهـذه الطـمأنـة تعني
ألي مـتـابع الـشيء الـكـثـيـر او انهـا تـعـني مـاتـعـني من ألـتـزام روسي
مسـتـقـبـلي في امن الـكـيان االسـرائـيـلي. الـعالقة بـ ايـران والـنـظام
السوري وفي طبـيعتهـا وستراتيـجيتهـا وحتى تكتـيكتهـا تختلف والى
درجة كبـيرة من االختالف في طـبيعـة (العالقة الـتحالـفية) بـ روسيا
وسوريـا لـناحـيـة طبـيـعة الـرؤيـة للـتسـويـة السـوريـة على ضـوء الـقلق
االسرائيـلي من عالقة التـحالف بـ ايران والنـظام السـوري وبالذات
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من اجلـهة الـثـانـيـة التـواجـد الـعـسكـري الـروسي في سـوريـا تـواجد
اطـمـئـنـان لـلـكـيـان االسـرائـيـلي كـمـا اشـرنـا الـكالم فـيه قـبل سـطـور.
االمريـكـيـون الذين يـتـواجـدون عسـكـريـا في الـتنف وفي حـقـول الـنفط
ـسـروقـان مـن قـبل تـلك الـقـوات بـاالضـافـة الى والـغـاز الـسـوريـان وا
دعـمـهم واسـنـادهـم الى قـسـد الـكـرديـة; لــهم رؤيـتـهم في احلل او في
الـتــسـويـة الــسـوريـة الــقـادمـة عــبـر اذرعــهم تـلك وغــيـرهـا..الــرؤيـتـان
الروسـية واالمـريكـية مـتطـبـقتـان جلهـة امن اسرائـيل. هاتـان الرؤيـتان
تفرضان على أي متـابع حريص على احلق والقانـون الدولي مناقشة
ستقبلية لـعالقة سوريا باسرائيل ومدى صلة هذا االمر في الطبيعة ا
انتاج التسويـة السورية سواء بـاستمرار الهـدنة من غير اتفاق سالم
او الذهاب الى اتفاق سالم.. واال ما معنى التعـهد البوتيني لن ياهو
باحملـافـظـة عـلى امن اسـرائـيل في اي اجـراء مسـتـقـبـلي هل هـو قول
لالستـهالك االعالمـي و هذا هـو احملـال. ومن اجلـانب االخـر والذي
هو االكـثـر اهمـية; كـيف يـتم تـوافق الرؤيـتـ الروسـية وااليـرانـية في
احلل الـســوري حتت مــظـلــة مـجــلس االمن الــدولي بـقــدر صـلــة هـذا
التـواجـد االيـراني في االرض الـسوريـة وبـالـرؤية االمـريـكـية الـداعـمة
ــطـلق ألمن اســرائـيل لــلـحل في ســوريـا. هل تــتـخـلـى روسـيـا عن بـا
عالقتهـا القويـة مع ايران والـضغط علـيهـا او اجبارهـا وباسالـيب غير
مبـاشرة من الـضـغط على اخالء الـسـاحة الـسوريـة من قـواتهـا وهذا
هو االخر امـر غيـر وارد سواء من الـنظـام السـوري او من ايران على
االقل في الـوقت احلـاضـر. وهل تـسـتـطـيع روسـيـا ومن خالل دعـمـها
وتواجـدها الـعـسكـري الدائم فـي سوريـا; بوضع الـنـظام الـسوري في
مـنـطــقـة االخـتــيـار بــ اسـتـدامــة وبـقـاء وجتــذيـر وتـرســيخ وجـودهـا
الـعــســكــري الـدائـم لـلــنــظـام بــقــاءا ووجـودا وبــ الــوجــود االيـراني
ـغـلق. (في خـطاب الـعسـكـري وفي غـرفـة احلـوار من غـرف الـبـاب ا
لـلسـيـد بـشـار االسـد وفي الـقـمـة العـربـيـة الـتى عـقـدت في نـهـايـة عام
; 2002والـغـزو االمـريــكي عـلى الـعـراق عــلى االبـواب في ذلك احلـ
وصف الرئيس السوري ان اي تواجد اجنبي على ارض الوطن يعني
ـسـتــقل وعـلى الـشــعـوب الـعــربـيـة انـتـقــاص في الـســيـادة والـقــرار ا
واحلكومات العربـية ان ترفض اي تواجد اجـنبي على اراضيها ألنه
يجـرح سـيـادتهـا ويـسـلب مـنهـا إرادتـهـا السـيـاسـية واالقـتـصـادية..).
االحتـاد الروسـي يريـد ويـتـبـنى جـمـيع مـتـنـاقـضـات الـوضع الـسوري
وتدخالت الـقـوى االقـليـمـيـة والدولـيـة في سـلة واحـدة مـنتـخـبـة بعـنـاية
وحـنكـة ودرايـة في مـسـارات الـتـسـويـة لـلـوضع الـسـوري ومـآل هذه
ـعارضة السـورية وبالذات سارات; من خالل بنـاء عالقة قوية مع  ا ا
ـعتـدلة سـواء في الداخل او اخلـارج حلسـابات مـستـقبل عـارضة ا ا
ـا بـعـد االنـتـخـابــات... ومن اجلـانب الـثـاني ارضـاء اجلـانب سـوريـا 
ــا له من قــوة عــلى االمــريــكي بــالــذات ولــيس غــيــره من االخــرين 
ـعـارضـة ومن فــعل ذو تـاثـيـر عـلى االرض ومن تـاثـيـر واضح عــلى ا
مـجـلس االمن الـدولـي. هـذا االجتـاه يـسـتــوجب وضع بـرنـامج واضح
ومحـدد لـلحـوار في صـياغـة الـدستـور الـذي هو في الـوقت احلـاضر
ــنــاقــشــة بـ طــرفي احلــوار الــنــظـام ومــنـذ اشــهــر قــيــد احلـوار وا
ـعـارضـة لم يـتـقـدمـا حـتى هـذه الـلـحظـة فـي االتـفاق عـلـى بـنود او وا
بعض بـنـود الـدستـور. عـلى مايـظـهـر ان النـظـام يريـد او يـحاول ان ال
يكـتب الـدستـور او يتـم فيه كـتـابة بـنود قـد ال تـتفق مع رؤيـته لـلوضع
سـتـقـبلـي في سوريـا. وهـذا هـو ما جـعل بـعض الـصـدع في (عالقة ا
) تـظهـر على الـسـطح ويتم تـداولـها من قـبل كـتاب ومـحلـلون احللـيفـ
روس. بكل تأكيد ان هذا الصدع او اختالف الرؤى في احلل القادم
ـستـقبل اليـؤثر تـاثيـرا ستـراتيـجيـا على تـلك العالقـة ومهـما لسـوريا ا
; االول ان لـيس امـام النـظام الـسوري يكـون اخلالف بيـنـهمـا لسـب
اال بقـاء وادامـة واستـدامـة هذا الـتـحالف في ظل الـوضع في سـوريا
امــا الــســبب الــثــاني; هــو ان االحتــاد الــروسي يــنــظـر الـى تــواجـده
العسكري في البحر وفي البر وهو تواجد دائمي ومن خالل االتفاق
مع الـنــظـام وخلـمــسـ سـنــة قـادمـة; اتــفـاق ذو ابـعــاد سـتـراتــيـجـيـة
نـطقة. احلل او التـسوية سـوف تظهر لسياسـة روسيا اجلـديدة في ا
ا طـاف لكن ليس في وقت قريب بل لزمن أطـول كثيرا  في نهاية ا
ـتنـاقـضات واإلرادات ـلـيـئة بـا يتـصـور الـكثـيـرون; حلقـيـبـة التـسـوية ا
ـطـلـوب حـلـهـا او تـذويـبـهـا في فـرن الـتـسـويـة السـاخن ـتـضادة وا ا
سواء بالـضغط او باالكـراه او بالتراضـي والتوافق وهـذا االخير هو
ضطر ح ال يفتح اال باب واحد امام االحتمال البعيد او بتنازاالت ا
صالـح..وهذا هو الذي اجلميع مـعارضة ونـظام; يفـتح بيد اصـحاب ا
يجعل الـقوى الثـورية ال تسـتعـ بالقـوى االجنبـية وهنـا نقصـد القوى
العظـمى او القـوى االقلـيميـة الكـبرى الطـامعـة او التابـعة اوالـفاسدة
ألن الـثـمن بــاهض واخلـسـارة ـقــارعـة الـنـظــام الـفـاســد من اجل او 
كبيـرة جدا تـقضي على الـثورة ورجـالها وحتـول الثـورة الى مغا

ـال والـسـلـطة. وفي ذات ورجالـهـا الى رجـال مـصـالح; يـسعـون الى ا
السياق االنظمة الفاسدة ح تستع بالقوى العظمى في التصدي
ألنتفاضتة شعـوبها; تفرغ قوتـها من محتواها وتخـسر سيادة وطنها

وتخسر ايضا كرامتها وإرادتها..     
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بغداد
ـة نــيــكـســون يــسـتــذكــر نـبــوءة قــد
لــلــمــتــنـبـىء تـوكــويــفــيل تــقــول بـأن
تـحـدة وروسيـا ستـبرزان الواليـات ا
كـقـوتـ عـظـيـمـتـ تـتـنـافـسـان عـلى
الــعــالـم  ويــقــول أن تــوكــويــفــيل لم
يـسـتطع الـتـنـبـؤ بأن الـذي سـيـتـمكن
بــشــكل أســاسي من تــقــريــر مــصــيـر
ميزان الـقوة في الـعالم خالل الـعقود
األخيـرة من الـقرن الـعشـرين  والذي
كن أن يـصبح أقـوى بلـد على وجه
الـكـرة األرضـيـة خالل الـقـرن احلادي
والعشرين  سيكون الص . " عندما
حـــــطت طـــــائـــــرة الـــــسـالح اجلــــوي
األمـريـكي رقم واحــد في مـطـار بـكـ
فـي احلــادي والـــعـــشــريـن من شـــهــر
كـنتُ شــبـاط / فــبــرايــر عـام   1972 
عـلى ادراك تـام بــأن الـعـالم لن يـكـون
عــلى مــا كــان عــلــيه من قــبـل أبـداً " .
هـكـذا كـتب نـيـكـسـون وهـو يـسـتـذكـر
ــســتــيــقظ الــذي زيــارتـه لــلــعــمالق ا
سيغير العـالم .. صحيح ان نيكسون
يـتـصف بـصفـات مـوالـيـد بـرج الـثور
في الـسـنـة الــصـيـنـيـة  لـكـنه لم يـكن
قادراً عـلى الـتكـهن بـأسـماء الـرؤساء
ـوالـيـدهم الـذين سـيـخــلـفـونه  وال 
وأبـراجهم الـصـينـيـة  وال بصـفـاتهم
قتـرنة بأوصـاف وسمات حـيوانات ا
تـــلـك األبـــراج الـــتي قـــد تـــكـــشف عن
قــــدراتـــهـم  أو نـــوايـــاهـم في ادامـــة
ــسـتــيـقظ  الــعالقـات مع الــعـمالق ا
ســيــمــا وأن الــقــائــديـن الــصــيــنــيـ
الـتـاريخـيـ مـاوتـسي تـونغ  وتـشو
إن الي قــد غــابـــا ســويــة عن مــســرح
احليـاة عام  .. 1976األول في أيلول
/ سـبــتـمـبــر من ذلك الـعــام  وسـبـقه
الثاني بتـسعة أشهـر  إذ توفي تشو
مــطــلـع الــعــام نــفــسه . كــمــا لم يــكن
يــخـــطــر عـــلى بــال نـــيــكـــســون  وال
الرؤسـاء األمريـكـي الـذين أعقـبوه 
أن خليـفتهم في  2020سنـة الفأر أو
اجلرذ الـصيـنـية  هـو دونالـد ترامب
مواليد  1946التي تقابل سنة الكلب
في الـتـقـو الــصـيـني  ومن سـمـات
مـوالـيـد بـرج الـكـلب في هـذ الـتـقـو
أنـــهم ال يــخــافــون الـــصــعــوبــات في
احلــيـاة  وقــادرون عــلى جــمع ثـروة
كـبــيـرة  ويـصــعب مـجــاراتـهم ألنـهم

يتسمون باحلسم  والعناد أيضاً .
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في كــتـابـه " صـنع الــعــدو .. أو كـيف
تـقتل بـضـميـر مـرتاح " تـرجمـة نـبيل
ي عجـان  يتـحـدث البـاحث واألكاد
والدبلوماسي الفرنسي بيار كونيسا
عن ضرورة وجود العدو لصهر األمة
 ولتـأكيـد قوتـها  وإلشـغال قـطاعـها
الـصـناعـي العـسـكـري : لـهـذا الـسبب

مـــوســـكـــو لألحـــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة
ر من والعمالـية سنة  1957بأنها 
ورق ! .. " إن اإلمـبريـالـيـة األمريـكـية
لم تـسـقط بـعد  وهـي تمـلك الـقـنـبـلة
الــذريــة  وأنــا اعــتــقــد أنــهــا ســوف
تـسـقط هـي األخـرى  إذ أنـهـا أيـضـاً
ـر من ورق : مـقــتـطـفـات من أقـوال
الـرئـيس مــاو تـسي تـونغ  –الـكـتـاب
األحـــمـــر الــصـــغـــيــر  –دار الـــنـــشــر
بالـلـغات األجـنـبيـة  بـك . " 1966
وكان ماو يقارن رؤيته حول سقوط "
االمبريالية األمريكـية " بسقوط هتلر
والــقــيــصــر الــروسي واالمــبــراطــور
الـصـيـني واالمـبـريـالـيـة الـيـابـانـيـة 
وســقــوط جــمــيع الــرجــعــيـ الــذين
اشـتـهـروا بـالـقـوة واجلـبـروت " وهم
ـــور من ورق " ! . لـــيـــســـوا ســـوى 
ويسـتمـر الـزعيم الـصيـني في تأكـيد
نهجه ورؤيته ليجدد بعد مرور ثمان
سـنــوات عـلى خـطـابـه في مـوسـكـو 
الـقــول بــصــرامـةٍ وحتــدٍ ووضـوح  "
إذا مـــا أصـــرت طــغـــمـــة الــرأســـمــال
تحدة على االحتكاري في الواليات ا
تــطــبــيـق ســيــاســتــهـــا الــعــدوانــيــة
واحلربيـة فال بدّ أن يحـ ذلك اليوم
الذي تشنقها فيه شعوب العالم كافة
ــصــيــر نـفــسه يــنــتـظــر شــركـاء  وا
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 كان الرئيس نيكـسون يدرك األهمية
التـاريخـية لـزيارته الـتي تعـني فيـما
تـحدة تعـنيه اعـترافـاً من الواليـات ا
بـجـمـهــوريـة الـصـ الـشـعـبـيـة بـعـد
رفض دام ثالثــ عـامــاً  وهـو الـذي
كـتب في مـجــلـة الـشـؤون اخلـارجـيـة
قـبـل خـمس ســنـوات من زيــارته تـلك
مــقـاالً جـاء فــيه " لــيس بـوســعـنـا أن
نترك الـص إلى األبـد خارج األسرة
الــدولـيـة  كي تــقـوم هــنـاك بـتــغـذيـة
نزعاتهـا التعصـبية وتنـمي احقادها
لتهديـد جيرانها  ولـيس هناك مكان
على هـذا الكـوكب الـصغـير لـها .. إن
ــــكن أن يـــبــــدأ فـــيه الــــوقت الـــذي 
احلوار مع الص الكبرى هو عندما
يقتـنع زعماء بكـ بتحـويل طاقاتهم
إلى داخل بــلــدهم "  وكــمــا جــاء في
الــــفـــصـل الـــســـادس مـن " مـــذكـــرات
الرئيس نيكسون - احلرب احلقيقية
 –ترجمة الدكـتور سهيل زكار " وهو
الفصل الذي يحمل عنوان " العمالق
ستيقـظ " واخملصص للعالقات مع ا
قولة نابليون " الص والذي بدأه 
تـرى الــصـ ? هــنـاك يــرقـد عـمالق 
دعــــوه يـــــغط في ســـــبــــاته  ألنه إذا
اســتـــيــقظ ســـيــحـــرك الــعـــالم " فــإن

قالت لي الفـتاة الصـينيـة التي تشبه
دمـيــة جـمـيــلـة وهي حتــاول اقـنـاعي
لـشـراء لـعـبـة من مـتـجـرهـا الـصـغـيـر
تـمـثل قـرداً مـلـونـاً مـبـتـسـمـاً : حـظك
سعـيـد وأنت هنـا في احـتـفاالت عـيد
رأس الـسـنـة الـصـيـنـيـة  انـهـا سـنـة
الــقــرد  وهي ســنــة مـالئــمــة إلقــامـة
صــداقــات مــتــيــنــة  ابــتــســمتُ لــهـا
وشــكــرتــهـا "  " Tank youلــكــنــهـا
طـلـبت ان اقـولـهـا بـالـعـربـيـة  فـقـلت
شكراً  فأجابت " شي شيال " وتعني
شكراً بـالصيـنية ! . اشـتريتُ القرد 
فــفي ذلك الــيــوم الــثــامن مـن شــبـاط
ـــبـــور  2016 كـــانـت شـــوارع كـــواال
وواجــهـــات أســـواقـــهـــا ومـــوالتـــهــا
ـاليـ الــلُـعب ودكــاكـيــنــهـا تــكـتظ 
والتـحفـيات والـلوحـات والكـرنفاالت
ـــخـــتـــلف الـــتي جتـــســـد الـــقـــرود 
األوضـــاع والـــتـــعــابـــيـــر واألشـــكــال
واأللـوان  مـثـلـمـا كـانت االحـتـفـاالت
ـعـابد والـطقـوس الـدينـيـة تـقام في ا
الـصـيـنــيـة . صـحـيح ان الـصـيـنـيـ

ثـلون ربع سـكان مالـيزيـا تقـريباً 
لـكن االحــتـفـاالت كــانت في كل مـكـان
ـدينة  والسـيمـا االحياء من أرجاء ا
ذات الكثـافة الصيـنية الـعالية . ومن
تـفـوتـه سـنـة من الـسـنــ الـصـيـنـيـة
سـماة بأسـماء احليـوانات  فـعليه ا
أن ينـتظر  12 سنة لـكي تتكـرر سنة
ذلك احلــيــوان  وهي عــلى الــتــوالي
سـنـوات : الـنــمـر  األرنب  الـتـنـ 
األفعى  احلـصان  الـكبش  الـقرد 
الـديك  الـكـلب  اخلـنـزيـر  الـفـأر أو
اجلرذ  والـثور  ويؤمن الـصيـنيون
ان مواليد كل سنـة من هذه السن 
يــحـــمــلــون صــفــات احلــيــوان الــذي
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وبحـسب هـذه الـسنـ فـإن ريتـشارد
نـــيـــكـــســـون الـــذي كـــان أول رئـــيس
أمريكي يكسر حاجز الشك والتردد 
لـيـقـوم بـزيـارة تـاريـخـيـة لـلصـ في
شــــبـــاط / فــــبـــرايـــر  1972هـــو من
مواليد  1913التي تقابل سنة الثور
فـي الــتـــقــو الـــصــيـــني  وأهم مــا
يتـصف به مـوالـيد هـذه الـسنـة اجلد
في الـعـمل والـثـقـة بـاآلخـرين  وكـان
الــزعـــيم الــصــيــنـي مــاوتــسي تــونغ
يـومهـا عـلى أعتـاب عـامه الثـمـان 
وكأنه أراد قـبل وفـاته بأربع سـنوات
 أن يطـمئن إلى فـتح صفـحة جـديدة
 وازالة التوتـر  واقامة عالقـة طيبة
- بـعــد انـقـطــاع الـعالقــات ألكـثـر من
عقـدين بسـبب احلـرب الكـورية - مع
ـتحـدة الـتي وصفـها ذات الواليـات ا
يـوم في خـطاب ألـقـاه خالل اجـتـماع
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أي حـال وحتــلـيم الـفـلــسـطـيـنـيـ ?
"جـنـة الـتـسـويـة اإلزدهـاريـة" كـفـيـلة
بـتـذلـيـل مـا لم تـذلـله عـمـلـيـة الـسالم
ــصـــري- اإلســرائــيــلي فــاألردني– ا
اإلســـرائـــيــلـي تــلـــيـــهــمـــا اخلـــطــوة
الــعــرفــاتــيـة الــتـي عــرفت إتــفــاقــيـة
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ـال ومن هــنــا كــان قــوله أمــام أهل ا
ـــشـــاركــــ في تـــلـك الـــورشـــة "إن ا
اإلتفـاق على مـسار إقـتصـادي خلطة
الـسـالم الـفـلـسـطـيــني- اإلسـرائـيـلي
شرط ضـروري لـلـسالم وأن اإلزدهار
لن يتـحقق للـشعب الـفلسـطيني دون
حـل ســــــــيــــــــاسـي عــــــــادل. وأقـــــــول
لــلـفـلـسـطـيـنــيـ إن رسـالـة الـرئـيس
ـــعـــانـــاة فــإن تـــرمب لـــكم إنه رغـم ا
ـتحـدة حتاول مسـاعدتكم الواليات ا
من أجْل مـسـتقـبل أفـضل يُـبـنى على
الـكــرامـة وخـلْـق الـفـرص...". وزيـادة
ــغــريــات قــال إن اخلــطـة الــتي في ا
يتولى تسـويقها تـسعى لضخ حزمة
إسـتـثـمـارات بـقيـمـة خـمـسـ مـلـيار
دوالر على مدى عـشر سنـ وتسعى
إلقــامــة بــنــيــة حتــتــيــة في األراضي
الـفلـسطـينـيـة وربْط الضـفة الـغربـية
وقـــطـــاع غــزة مع حتـــســـ الــوضع
ــــنـــطــــقـــة. كــــمـــا قـــال األمــــني في ا
لـصــحــيــفــتــنــا "الـشــرق األوسط" إن
"صــفـقـة الــعـصـر" خــطـة إقـتــصـاديـة
"هـــدفــهـــا حتـــســ أحـــوال الـــنــاس
ولـــيـــسـت رشـــوة...". وعـــنـــدمـــا زاد
التـوضيح بالـقول "إن الـفلسـطيـني
يفـوتـون فرصـة بعـدم إنخـراطهم في
احلـزمـة اإلقتـصـاديـة التي تـطـرحـها
ــتــحــدة" جــاءه الــرد من الـــواليــات ا
جــانـب الــرئـــيس مـــحـــمــود عـــبــاس
وأركــــان الــــســــلــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة
الـفـلـسطـيـنـيـة عالي الـنـبـرة ومـرتفع

أمام احلـاضرين من وزراء مـال عرب
ورجال أعمال وشـخصيات سـياسية
دولية كالمـاً يندرج مرمـاه مع نوعية
ذلـك الـــــذي قـــــالـه الـــــرئـــــيس أنـــــور
الـســادات من عـلى مـنـبــر الـكـنـيـست
يـوم  20نــوفــمــبــر/تــشـريـن الـثــاني
 1977بـل إنه مـــــا كـــــان لــــيـــــقـــــوله
وبإندفاع لوال الذي قاله السادات ثم
أتـبــعه بـإتـفـاقـيــة "كـامب ديـفـيـد" مع
مـنــاحـيـم بـيــغن وبــرعـايــة الــرئـيس
جيمي كارتر يوم  17سبتمبر/أيلول
1978أي بعد عشـرة أشهر من زيارة
الـسادات إلسـرائـيل. يومـهـا جاء في
خــطــاب الــســادات قـــوله مــخــاطــبــاً
اإلسـرائـيـلـيـ لـيـسـمع مـعهـم أرباب
شـكلة وبـالذات أمـريكا وبـريطـانيا ا
"أنتـم تريـدون العـيش مـعنـا في هذه
ـنــطـقـة من الـعــالم وأنـا أقـول لـكم ا
بكل اإلخالص إننـا نرحب بكم بـيننا
ــــد ـــــاذا ال  بــــكـل األمن واآلمـــــان. 
ــان وإخالص أيــاديــنــا بــصــدق وإ
لـكي نـحــطم احلـاجـز الـنـفـسي الـذي
ـشكـلة. ـئة من ا يشـكل سـبعـ في ا
اذا ال نتصدى معاً بشجاعة الرجال
وخــســارة األبـــطــال الــذيـن يــهــبــون
حــيــاتـهم لــهــدف أسـمى لــكي نــقـيم
صـرحــاً شـامـخـاً لــلـسالم يـحـمي وال
يهـدد يشع ألجـيالـنا الـقادمـة أضواء
الـرســالــة اإلنـســانــيـة نــحــو الـبــنـاء
والـتطـور ورفـعة اإلنـسـان...". وحول
الــقــدس جــاء فـي خــطــاب الــسـادات
ـقـبـول أن يـفـكـر أحـد في "لـيس من ا
ـديـنــة الـقـدس في الـوضـع اخلـاص 
ـا يجب إطـار الـضم أو الـتـوسع وإ
أن تكون مدينة حرة مفتوحة جلميع

."... ؤمن ا
كــان حــامل "صـفــقــة الـقــرن" يـرى أن
بـضــعــة مـلــيــارات وجــرعـة تــطــمـ
أمـريكـية غـيـر مضـمـونة اإللـتزام في

الـسـرعـة جـازمـاً بـأن خـطـة كـوشـنـيـر
ـفتي شـبـيهـة بـوعد بـلـفـور كمـا أن ا
الـعـام للـقـدس والـديار الـفـلـسطـيـنـية
محمد حس أفتى "بتحر التعاطي
بــأي شـكل مـن األشـكــال" مع "صـفــقـة
الـقـرن" مـسـتـنـداً في الـتحـر إلى أن
الرئـيس مـحمـود عـباس كـان في يوم
إصــدار هـــذه الــفـــتــوى يـــحــذر أمــام
جــلــســة جملــلس األمن في نــيــويـورك
الــثالثـاء  11فــبــرايــر/شــبـاط 2020
لـلـتـصـويت عـلى مـشـروع قرار أعـدته
تـونس وأنـدونيـسـيـا وينـدد بـاخلـطة
التي يتـولى كوشنـير تسـويقها. وفي
السياق نفسه هنالك التمسك العربي
ــعــادلــة عــبَّـر عــنــهــا وسط احلـراك
الـكوشـنيـري لتـسـويق الصـفقـة وزير
الدولة الـسعودي لـلشؤون اخلـارجية
عــــــادل اجلـــــبــــــيــــــر بـــــعــــــبـــــارة "إن
الــفـلـسـطـيـنــيـ هم أصـحـاب الـقـرار
األخيـر في هذا األمـر ألنهـا قضـيتهم
وكــــــذلـك فــــــإن أي شيء يــــــقــــــبـل به
الفلـسطيـنيون سـيقبـله أي أحد آخر"
مع الــتـــذكــيــر الـــذي يــنـــفع الــذكــرى
وأصــحـاب مـشــروع الـصــفـقـة إذا هم
إهتدوا إلى سواء الصيغة التي تنفع
الذين عن التسوية الـعادلة متحيزون
ويـغـدقـون عـلى اجلـانب اإلسـرائـيـلي
ا عطايا دبلـوماسية وجغـرافية وكأ
هـي من مــوجــودات في صــنــاديــقــهم
احلديديـة. والتذكـير الذي نـشير إليه
ـبادرة الـسالم العربـية التي يتصل 
ســبـق أن رفــضـــتـــهـــا إســرائـــيل ولم
ـتـعاقـبة تُـعرهـا اإلدارات األمريـكـية ا
اإلهـتـمـام الـعــمـلي تـمـهـيــداً لـلـتـبـني
إنسياقاً من جانب ثالثة رؤساء وراء
حتــجـر إســرائـيـلي أصــاب الـســمـعـة
األمـريـكـيـة بـخـدوش وصـلت إلى حـد
أن الرئيس محمود عباس قال بأعلى
نـبرة وأمـام مـجـلس األمن "لـقـد جئتُ
إلى مـجــلس األمن بـإسم ثـالثـة عـشـر
مليون فلسطيني للتعبير عن الرفض
القـاطع والواسع للـصفـقة األمريـكية
ـقبـول أن تبقى أمـريكا كمـا من غير ا
وسيـطاً وحـيداً لـلتـفاوض بـ طرفيْ
الـنــزاع...". وشـجـعـه عـلى رفْع درجـة
الــــــرفض أن دول اإلحتــــــاد األوروبي
كمـا دول حـركة عـدم اإلنـحيـاز مزجت
في رد فعلها على الصفقة ب "تقدير
اجلهود األمريكيـة" والتأكيد على حل
الـدولـتـيْن عن طـريق الـتـفـاوض عـلى
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اإلصرار االمـريـكي على الـصـفقـة أمر
مـألـوف وشـبه مـفـهـوم خـصـوصـاً أن
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بيروت

مـــســـوّقـــهـــا هـــو صـــهــر الـــرئـــيس
وموضع ثقته. لكن ما هو مستهجَن
أن على مَن يقوم بتسويق سلعة أو
مــبـادرة أو صـفــقـة تـزيــ مـحـاسن

عوائد ما يقوم بتسويقه.
 لـكن مـا حدث أن اإلدارة األمـريـكـية
واكـبت خـطــوات تـسـويق الـصـفـقـة
بربـط مسـاعدات أمـنيـة من جـانبـها
للسـلطة الفـلسطـينية بـتجاوب هذه
األخــــيــــرة مع مــــســــعى الــــصــــهـــر
كــوشــنــيــر مع أن عــدم الــربـط كـان
ـوقف ــرونـة في ا ـا ســيـؤسس  ر
ـوعـد الــفـلـسـطـيـني. بــيـنـنـا وبـ ا
الـذي سـبق أن حـدده كـوشـنـير قـبْل
سـنـة ابـريل/نـيـسان  2019بـضـعة
أسابيع. فهو إستناداً إلى وعود أو
مــعــطــيــات أو لــغــرض في الــنــفس
تعلقة بـتجديد الوالية اإلنتخابيـة ا
الــرئـاســيــة لـوالــد زوجـته الــرئـيس
تـرمـب ذكـر أنـه بـعــد عــيــد الــفــطـر
سيعرض خـطة "صفقـة القرن" قائالً
في حــيــنه "إن اخلــطـــة ســتــتــطــلب
تـــنـــازالت من كل اجلــــانـــبـــيْن وأنه
يجب أن يكون هنالك تـفهُّم للخطة".
قــبْل هـذا الــتـحــديـد بـأقـل من شـهـر
الـــــثالثــــاء  26مــــارس/آذار 2019
أغدقت أمـريكـا ترمب عـلى إسرائيل
نتنـياهو مـا لم تفعـله بهـذا السخاء
إدارة أمـريـكـيـة من قـبل بـإسـتـثـناء
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وحـدث أن الـرئـيس تـرمب إسـتـقـبل
نــــتــــنــــيـــــاهــــو يــــوم اإلثــــنــــ 25
مارس/آذار  2019وبحـفـاوة بالـغة
وكـــرم تـــرمـــبي يـــفـــوق الـــتـــعـــجب
واإلستغراب وأهداه بحضور أركان
اإلدارة حق إســرائـيـل في الـســيـادة
أل عـــلـى اجلـــوالن واضــعـــاً أمـــام ا
الـذي يـتـابع الـفـضـائـيـات تـوقـيـعه
ــلـكـهـا عــلى هـذه الـهــديـة الـتي ال 
ــهـــدى إلــيه. الـــذي أهــدى وكـــذلك ا
وكـــان مــنـــظـــر احلــلـــيـــفــيْـن تــرمب
ــبـثـوثـة ونــتـنـيـاهــو في الـصـورة ا
ـســكــان بــالــوثــيــقـة الــتي حتــمل
تـوقــيع تـرمب فـي حـد ذاته إضـراراً
بــالـسـلــعـة الـتـي يـسـوقــهـا صـهـره.
وهــذه الـــهــديـــة مع وعــد بـــإهــدائه
مــزارع شـــبــعــا ثـم هــديــة إعـــتــبــار
القدس موحَّدة بعد إعترافه من قبل
ديـسـمـبـر/كـانون األول  2017أنـها
عـــاصـــمـــة إلســرائـــيـل ونــقـل مـــقــر
الـــســـفـــارة األمــــريـــكـــيـــة إلى هـــذه
"القدس" زادت مهمة الـصهر تعقيداً
. كل هـذه الـتـطورات عـربـيـاً ودولـيـاً

كـانت مثل مـشـروع بنـاء بـرج شاهق
على أرض رمـليـة. وفيمـا الطـمأنـينة
تـــســــود نــــفس كـل من تــــرمب اآلمل
بـجـولـة رئـاســيـة ثـانـيـة ونــتـنـيـاهـو
ــطْـمــئن إلى أن مـا جــنـاه من إدارة ا
حـلـيـفه الـرئـيس تـرمب سـيـنـقـذه من
احملــاكـــمــة بـــتــهـم فــســـاديــة بــدأت
"جــرثــومـة الــعــصــر" كــورونــا الــتي
إنطـلقت من الـص تشق إجـتيـاحها
براً وبحـراً وجواً وال تـترك ألي دولة

مجال النجاة من أذاها.
 وفي ضوء هذا اإلجتياح اجلرثومي
تــــراجـــعت مــــعـــظـم اإلهـــتــــمـــامـــات
الــســيــاســيــة وبــات الـتــركــيــز عــلى
إستيالد لقاح وليس على أي مسائل
أُخـرى ومــنـهـا "صـفــقـة الـقـرن" الـتي
كـان كـوشـنـيـر عـلى مـوعد مـع نفـسه
لــطـرحـهـا بــعـد عـيـد الــفـطـر وجـاءت
"كــورونــا" جتــرف إمــكــانــيــة تَــجــدد
الــسـعـي لـتــسـويــقـهــا فـضالً عن أن
"جـرثومـة الـقـرن" تشـكل حـالـة خوف
على احلياة وعلى مقومات الكيانات
ال فرق ب اخلمسة الكبار واآلخرين

في سائر دول العالم.
 وهـذا وضع ال يـزول إال بـعـد حدوث
مـعـجـزة اللـقـاح الـذي تـتـسابـق على
إنـتـاجه الــدول الـتي كـانت تـتـسـابق
على الـفـضاء ونـهب ثـروات اآلخرين
بــعــد احلـرب عــلــيــهـم كــالــذي جـرى
لــلــعـــراق ثم كــمــا الـــذي يــجــري في

سوريا. 
وإذا نـــحن إفــتــرضــنــا أن "كــورونــا"
التي هي "جـرثومة الـقرن" جرفت في
جملة حاالت جرْف حياتي وسياسي
وإقــتـصـادي ومــالي "صـفـقــة الـقـرن"
فــإنــنـا بــهــذا اإلفــتــراض ال نــغــالي.
وسـيـؤدي الفـلـسـطـينـيـون واألشـقاء
ــســلــمــون صالة الــعــيــد الــعــرب وا
ويـتبـادلـون التـمـنيـات. وأمـا "صفـقة
الـقـرن" الـتي كـان جـنـرال إسـرائـيـلي
أورد في مـقـالـة له عـلى مـوقع مـجـلة
"فوريـن بولـيسي" األمـريـكيـة أن هذه
اخلطة طُرحت قبل أربـع سنة فإن
ـنـسـوخة الـنـسـخـة الـنـاسـخـة كـمـا ا
مجـرد صـرف نظـر عن حـقيـقة أن أي
إحتالل إلى زوال وأي دول وكـيانات
ـوجب وعـد مـثـل الـذي فـعـله تـقــام 
ــسـانـدة ـوجب ا بــلـفــور وتـصـمــد 
األمـريــكــيــة الــتي بــلـغـت مـداهــا من
جـانب إدارة الـرئـيس تـرمب لـلـمـتهم
من قــضــاء دولــته نــتــنــيــاهــو الــذي
يتقاسم ترؤس حكومتها مع خصمه
اجلـنـرال غـانـتس مـآلـهـا الـتـحـلل ...

. ولو بعد ح

وسط الــكم الــهــائل من الــتــطـورات
الـنـاشـئـة عن الـهـجـمـة الـفـيـروسـية
َن فيهم من الكورونية على البشر 
جــيـــوش وحـــكـــام دول ومـــصــارف
مـركـزيـة والتي حـتى إنـتـاج الـلـقاح
الـذي يـصــد ويـشـفي سـتـبـقى هـذه
اجلرثومـة مصدر خـوف لكل إنسان
يعـكر عـلـيه حيـاته ويحـول حقه في
الــــنــــوم إلـى حــــالــــة أرق هــــنــــالك
إســـتــحــقــاق ال نــدري مــا إذا كــانت
الـهــجــمــة الــكــورونــيـة جــرفــتْه في
تـواصل شامالً مـعظم إجتـياحـهـا ا
دول الـعالم من الـقـطب إلى الـقطب
أم أنه بـرسـم حتـريـكه بـعــد إنـتـهـاء
شهـر الـصوم الـذي لم تهـنأ األمـتان
به عــلـى نــحــو مـــا كــانـت شــعــوب
هــاتـيْـن األمــتـيْـن تــهــنـأ بـه روحــيـاً
وإجتـماعيـاً في زمن ما قـبل الغزوة
الكورونية. اإلستـحقاق الذي نعنيه
هــو مــا إصـــطُــلح عـــلى تــســـمــيــته
"صــفـقــة الـقــرن" وصـفـة حـل" عـقـدة
القرن تلو القرن" واجمليَّرة من العام
 2019إلى الـــعــام  2020والــتي لم
حتــسم أمــرهــا تــلك الــورشــة الــتي
إسـتضـافتْـها الـعاصـمة الـبحـرينـية
ـنـامـة قـبْل عـشـرة أشـهـر الـثالثـاء ا
 25يــونــيــو/حــزيـران  2019وبـذل
مــسـوّقـهــا جـاريـد كــوشـنـيــر جـهـداً
مــلـحــوظــاً مــســتـقــويــاً بــدعم غــيـر
مـحـدود من جـانب الـرئـيس دونـالـد
ترامب كونه جامع األهـميتيْن حيث
سـتـشار األقـرب لـلرئـيس كـما هـو ا
أنه زوج إبـــنــته حــالـه في ذلك مــثل
حــال جـبــران بـاســيل في مــؤسـسـة
احلُـكْم في لــبـنـان. في تـلك الـورشـة
ـال واإلقـتـصـاد عـلى تـقـدَّم حـديث ا
األمـــــاني الــــقـــــومــــيــــة والـــــعالقــــة
الـسـيـاسـيـة وذلك تـفـاديـاً إلنـتـكـاس
ـسـتـشـار احملـاولـة. وقـال الـصـهـر ا

Ÿ«eł tÞ

بغداد



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

أم وليد تتولى تربية يتيم

v U¹œ s  WŠö  ÂÒdJð ©WO dA «® 

WO U¦*« …√d*« …œöIÐ

 UŽUD « dNý w  UN²½UŽù “«e³ « dJAð bO Ë Â√

VO³Š ‚—UÞ ¡UH  

 e¹d  œU¹“

ــركــزي االردني شــارك في حــواريـة مــحــافظ الــبـنك ا
عقـدها مساء امس االثن منتـدى عبد احلميد شومان
الثـقافي بعـنوان (االقتـصاد األردني ما بـعد كورونا)
عـبــر مـنـصــة (زوم) وصـفـحـة مــؤسـسـة شــومـان عـلى

(فيسبوك).
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مـثلة الـسورية اكـدت توقيـعها ا
عـلى ثالثـة أجـزاء من مـسـلـسل
(سـوق احلـريـر) تـألـيف حـنـان
حـــــســـــ مـــــهـــــرجـي إخــــراج

ال. األخوين بسام ومؤمن ا
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ي الــعــراقي حتــدث فـي احملــور االقــتــصـادي االكــاد
ضمن الـندوة التي اقامتـها مؤسسة الـنخب والكفاءات
الـوطـنـيـة لالصالح في الـثـالث من ايـار اجلـاري  عـبـر
ـــعـــنـــونـــة (ازمـــة فـــايـــروس كـــورونــا بـــرنـــامج زوم وا

التداهيات واالنعكاسات).
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ـوسيقية ربعات الـبغدادية يـسجل مع فرقته ا مطـرب ا
اجينه). والغنائية  مربعات بعنوان (ا

ـــشــورة من ــواقف الـــصـــعــبـــة  ال تــتـــرد في ا فـي ا
شخص ذو ثقة.
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يوم أنت مجتـهد ولكن تضيع مجـهودك بسبب توترك 
السعد الثالثاء.
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لـديك مـشـكلـة في الـعـمل بسـبب عـصـبيـتك الـشـديدة
يوم السعد االربعاء.
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ال جتــعل حــيـاتـك األسـريــة تــؤثـر عــلى عــمـلـك واهـتم
بنفسك أكثر.
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حاول أن تعـتذر لآلخرين عما بـدر منك والتزم الهدوء
.رقم احلظ.2
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 انت مـجـتـهـد والـكثـيـرين يـغـضـبـهم ذلك اسـتـمر في
طريقك وال تلتفت لألخرين.

”uI «

اهتـم بنـفـسك وأناقـتك فـالشـكل مـهم جدًا مـثل الـعقل
والتفكير.
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حـاول االهـتـمــام بـشـريك حـيـاتك ألن ضـغـوط احلـيـاة
سئولية على عاتقه كبيرة. وا

Íb'«

 عليك بـاتباع نظام غذائي النقاص الوزن و أن يكون
حتت إشراف طبي.
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الـقــادم أفـضل وسـتـتــحـسن األحـوال فــقط أفـعل مـا
عليك وترك األمور لله.
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يــغــضب مــنك  بــعض الــزمالء هــذه الــفــتــرة بــســبب
العصبية الزائدة.

¡«—cF «

تعيد الـنظر ببعض القرارات وقد تـتخذ مبادرة مهمة
البدء بعمل جديد.

 u(«
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اكــــتـب مـــرادفــــات ومــــعــــاني
الـكــلـمــات بـشــكل افـقي.داخل
مـــربع الــدائــرة حتـــصل عــلى
ـكـونة من ـطلـوبـة ا الكـلـمـة ا
 11حرفا: (مخرج سينمائي

عربي):
 1-عصابة ارهاب دولية
دينة الرئيسية  2-ا
 3-فيلسوف يوناني
 4-فيضان مائي

 5-منفعة
 6-مكافات
 7-يد عاملة
 8-موصوف

 9-قائد السفينة
 10-فنون ذاتية
 11-القافلة

ي الــعـــراقي حتــدث عن (جــدول مــواصــفــات االكــاد
االخـتـبـار والـتـحـلـيل االحـصـائي لـفـقـرات االخـتـبار) 
ضمن دورة (الـتـقيـيم و الـقـياس في الـتـعلـيم عن بـعد)

التي اقيمت عبر منصة اريد.
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(الــلــهم إني أعــوذ بك من شــر ســمـعي
ومن شر بصري ومن شر لساني ومن
شر قـلبـي. اللـهم إني أسـالك عيـشاً

  .( قاراً ورزقاً داراً وعمالً باراً
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ــســرحي الــعــراقي نــعــاه فــرع ي ا الــفــنــان واالكــاد
الديـوانية لنقابة الفنانـ سائل الله تعالى ان يسكنه

فسيح جناته.
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ـثـالـيــة) عـلى قـنـاة (الــشـرقـيـة) الـذي ا
انـطـلـقت اولى حـلـقاته بـحـلـول الـشـهر
الفضيل  تكر كل امرأة عراقية قامت
بـعـمل تـطـوعي واسـتـثـنـائي فـي خـدمة
االخرين وعانت من اجل تـوفير السالم
ــســرة في مــحــيــطــهــا االجـتــمــاعي وا
ــــثـــالــــيــــة مع مــــبـــلغ ـــرأة ا بـــقـالدة ا
عــــرفـــانــــا بــــدورهــــا الـــســــامي مـــالـي
واالنـسـانـي حـيث تـضـاعـفت جـهـودهـا
ادية في الظروف الصحية والضائقة ا

ر بها العراق. التي 
ــكـرمـات سـيـدة من ومن بــ الـنـسـاء ا
ـحـافـظـة ديـالى تـعمل نـاحـيـة كـنـعان 
ـــريض (فالحــــة ) وتـــعــــيل زوجـــهــــا ا
وغــيــرالــقــادر عــلـى الــعــمل  وكــذلك
تـتكـفل بإعـانة ولـدين يـتيـم هـما

ولدي شقيق زوجها. 
وأم وليد هي علوية محمد من
مــوالــيــد ديـالـى عـام  1954

تسـكن مع زوجـها والـيتـيمـ في بيت
من الـطــ يـضم غــرفـتــ ومـلــحـقـات
أخرى  وتمتهن مهـنة ( الفالحة ) منذ
زمن طــــويل بــــأرض ( عــــقــــد زراعي )
ولـيـس أرض مـلك .لـديــهـا أوالد أثـنـ
متزوج يسكنـان بعيدا عن والديهما
.هــذه األســـرة لـــيس لـــديـــهــا راتب أو
إعانـة من شبكـة الرعايـة االجتمـاعية 
ــعــيــشـة عــلى الــزراعـة يــعـتــمــدون بـا
ساعـدات التي يقـدمها وكذلك بـعض ا

يسورين احلال . لهم الناس ا
وقــالت الــسـيــدة أم ولـيــد لـ (الـزمـان )
ــهـا بـقالدة الــتي حـضـرت حــفل تـكـر
ثالية (منذ سنوات طويلة وأنا رأة ا ا
أعمل بعز وشرف كـفالحة  بأرض عقد
زراعي من دائـرة الـزراعـة ولـيس مـلـكًا
لـنـا  حــبي لـلـزراعـة هـو الـذي دفـعـني
هـنة احلـلوة) . وبـينت إلمتـهان هـذه ا
أم وليد ( لي الشرف الكبير أن يحضر

الـيــوم أقـاربـنـا وأحـبـتـنـا خالل تـكـر
ثالية رأة ا قناة الشرقيـة لي بقالدة  ا
 مـع مـبـلغ مـالي  سـيـعـيـنـنـا بـالـعـيش
الــكــر ونــحن في شــهــر الــطــاعــات 
فــرحـتي كـبـيـرة بـحـضـور كـادر الـقـنـاة
ـزرعـتي وبـيتي وان يـتم الـتـكـر ب
أهــلي ونـــاسي نــيـــابــة عن مـــســؤولي
الـقـناة).مـوضـحـة (أنـا فخـورة بـتـكر

االسـتـاذ سـعد الـبـزاز و الـشـرقـية لي 
عـشـنــا سـنـ طـويــلـة ولم نـتــلـقى أيـة
مسـاعدة من جهـة حكومـية وبقـينا بال
راتب أو إعــــانـــة شــــبــــكـــة الــــرعــــايـــة

االجتماعية) .
من جـانـبه بـ زوجـهـا (ابـو ولـيـد) ان
(زوجــتي أم ولـــيــد عــاشـت مــعي أيــام
حـلـوة ومـرة أيـضـاً  وحتـمـلـتـني وانـا
مريـض بأمـراض مزمـنة أعـاني منـها 
وغير قادر على العـمل بحقلنا الزراعي
 لوال أم وليـد والناس الـطيبـ لكانت

الــكــاتب االردنـي صــدر له عن دار أمــواج لـــلــطــبــاعــة
والنـشر كتاب جـديد بعـنوان (ب الروايـة والسيرة في
ضــوء نــظــريـــة األدب ). يــقع في  192ص من الـــقــطع

توسط. ا

مـثلـة السوريـة نفت مـا يتـردد عن اعتـزالهـا التـمثيل ا
مشـيـرة إلى أنـهـا لم ولن تـعـتزل مـادام في الـعـمـر يوم

واحد برغم بلوغها تسع عاما.

حــيـاتـنـا أصـعـب ).مـشـيـرا ان (زوجـتي
الـغالـية أم ولـيـد كان لـها الـدور الـكبـير
سانـدة الرجال الذين يـقاتلون داعش
ـهـا لهم الـطـعام والـعزم من خالل تـقد
ـقـاتـلة الـدواعش  فـضالً عن تـولـيـها
تـــربـــيـــة وإعــانـــة أثـــنـــ من األيـــتــام)
.مضـيفاً (أم ولـيد لـها مواقف طـيبة مع
جـمـيع سـكــنـة قـريـتـنــا  وكـانت أيـضـاً
ــســـاعــدة تـــوصي جـــمــيـع الــنـــســـاء 
ومـــســـانـــدة أزواجـــهـن في أيـــام احملن

وعدم تخليهن عن أزواجهن ).
وضـم فـريق عــمل (الــشـرقــيــة) في هـذه
ــثــالــيــة):اخملـرج ــرأة ا احلــلــقــة من (ا
يداني ومدير التصوير عمر اجلابري ا
ـصـور الـتـلـفـزيـوني سـرمـد ومــسـاعـد ا
ــتـابـعـة ســعـدون اجلـابـري بــلـيـبل  وا
ـونــتــاج واإلخـراج عــمــار الـســعـد  وا
ـشـرف واخملــرج عـبـد الـوهــاب مـعـد وا

العام على البرنامج فراس السراي.
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بـــايـــعــاز مـن رئــيس
مـــجـــمـــوعـــة االعالم
ـــســتـــقل االســتــاذ ا
ســـــعــــــد الـــــبـــــزاز
يــــــــــــــــــــواصــل
بـــــــرنــــــامج
ـــــــرأة (ا

{ لـــوس اجنــلــوس –وكـــاالت - يــقــدم جنــمــا أغــاني
الـبــوب جـاسـ بـيـبـر وأريـانـا غــرانـدي عـمال غـنـائـيـا
مـشـتـركـا لـلـمـرة األولى لـتـمـويل مـنح ألطـفـال موظـفي
الــصـحـة والـطـوار الـعـامــلـ في اخلـطـوط األمـامـيـة

كافحة فيروس كورونا. 
شتركة غنيان على انستغرام أن (األغنية ا وأعـلن ا
الـــتي حتـــمل اسم ســـتك وذ يـــو نــحـن بــجـــانــبك)
ســـتــطــرح يـــوم الــثــامـن من أيــار). ويـــبــلغ عــدد
مــتـابـعي بـيـبـر وغـرانـدي  316 مـلـيـون شـخص
عــلى انــســتـغــرام. وســتــخـصـص إيـرادات بث
ـؤسـسـة مـعـنـيـة بـرعـايـة أطـفـال وبـيع األغـنـيـة 
الــعـامــلـ فـي قـطــاع الـصــحـة بــهـدف تــمـويل

مساعدات ومنح دراسية لهم.
ولـم يقدم بيبر ( 26 عاما) وغراندي ( 26عاما)

ــغـنـ الـشــبـان في الـواليـات وهــمـا من أشـهـر ا
ـتحـدة أغنيـة مشتـركة من قبل.وقـالت جراندي ا
في بــيـان (نـأمل أن يـحـدث الـعــمل تـأثـيـرا كـبـيـرا

ونأمل أن يسعدكم).

-اول مـن أنـــــشـــــــــــــــأ و وضع بـــــذرة
لــقـســــــــــــــــــم الـســيـنـمــا هـو يـحـيى
زكـي والـــــســــــيـــــنـــــمـــــائـي هـــــارتـــــون

مهــــــــــران.
-اول طـفل ظـهـر في عـمل تـمـثـيـلي هو

سمير موني.

-اول تــمـثـيـلـيــة اريـد اعـيش اخـرجـهـا
جعفر السعدي .

ـنـاسـبـة عـيد -اول نـقل خـارجي كـان 
اجليش .

-اول فـــيــلم وثــائــقـي كــان عن تــتــويج
لك. ا

واخــــــــتــــــــهـــــــا ســــــــلـــــــوى خــــــــالـــــــد.
-ول بــــرنــــامج لالطــــفــــال قـــدم في 18

تشرين الثاني   1956 اسمه جحا.
-اول ســيـارة لــلـنــقل اخلـارجـي قـادهـا

محمود اخلفاجي .
-اول ماكير هو فوزي اجلنابي .

درس. واول مذيعة هي صبيحة ا
-اول امـرأة عـمـلت فـي الـتـلفـزيـون ولم
ـهــنـدســة ثـائـرة يــظـهــر وجـهــهـا هي ا

قسطو.
ـهـنـدسـ االذاعـيـ خـالـد عـبد -اول ا

احلكيم و فالح الصوفي .
-اول مــخــرجـ في الــتــلـفــزيـون هــمـا

كاميرن حسني وخليل شوقي .
-اول مـصور لـلنـقل اخلارجـي هو نزار

السامرائي.
-اول مـسـلسـلـة تلـفزيـونـية ظـهرت الى
الـشـاشـة تـضـاربت حـولـهـا االراء انـها
واحـــدة من ثـالث الــوردة احلـــمــراء او

مونت كرستو او روبن هود.
-اول بـرنـامـج ترفـيـهـي هو بـرنـامج ام
ـــرأة فــيه هــو عـــلي الــذي قـــام بــدور ا

مثل عبد اجلبار عباس. ا
ــــــــثـــــــلـــــــة -اول 
شـــــــــاهـــــــــدهــــــــا
اجلــــمــــهـــور هي
فــــــدوى خــــــالـــــد
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قــبـل ايـام  االحــتــفــال بــالــذكـرى 64
لــتــأســيـس تــلــفــزيــون الــعــراق  اقـدم
مـــــحــــطــــة في الـــــشــــرق االوسط. وفي
الــسـطـور الـتـالـيـة نـتـعـرف عـلى اوائل
الــــرواد الـــذين  رافـــقـــوا هـــذا احلـــدث

تميز: ا
-اول مــديـر لـقـنـاة عــراقـيـة هـو عـدنـان

احمد النعيمي .
-اول مـن ظهرت صورته في الـتلفزيون
وسـمع صوته هو انـور البير وهو اول
من عمل بالصورة والصوت واالخراج.
-اول نــقل لــلــتــلـفــزيــون كــان مــراسـيم
ذيع افـتتاحه في 2 ايار  1956 نـقله ا

درس. محمد علي كر وصبيحة ا
-اول بـــرنــامج غــنــائي قــدم بــعــد نــقل
مـراسيم االفـتتاح في الـيوم االول غنت
فــيه عـفــيـفـة اســكـنـدر وحــضـيـري ابـو

عزيز وناظم الغزالي.
-اول مــــذيع ظـــهـــر فـي الـــتـــلـــفـــزيـــون
ـذيع مــحـمـد عـلي كـر الــعـراقي هـو ا
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كانـت ومازالت وسـتـبـقى ايـام الـزمن اجلـميل حتـمل بـ طـيـاتـها
اضي ورائحة التقاليد التي ستبقى عالقة في عقولنا مهما عبق ا
طال العـمر وغـزى الشيب الـراس  كونـها حتمل الـصدق والـنقاء
سحراتي او ابـو السحور او ابـو طبيلة ويقينا من هـذه التقالـيد ا
كما يطلق عليه في العراق وبلدان عربية اخرى ونستذكر في مثل
هـذه االيـام ابـو الــسـحـور الـذي يـجــوب احملالت والـشـوارع وهـو
يطرق بدمامه ويطلق بنبراته كلمة سحور.. سحور وبعد االحتالل
وتدهور االوضاع االمـنية كـادت تختـفي مثل هذه الـتقالـيد بسبب
مـنع الـتــجـوال وانـتــشـار الـفــوضى في لـيل بــغـداد  واالن وبـعـد
جـائــحــة كـورونــا الــتي نــتـمــنى ان تــنـجــلي بــسالم وامــان جـذب
ارسـون مهمام انتباهـنا بعض افراد رجـال شرطة الـنجدة وهم 
ابو السـحور بواسـطة مكـبرات الـصوت في عجالت الـنجدة وهي
هنة من االصابة بالوباء  ارس هـذه ا بادرة جميلة وحتمي من 
والسـؤال هنـا هل سـيقـوم سائق الـنـجدة بـالتـجـوال صبـيحـة يوم
عـيـد الفـطـر لـيـذكـر الـنـاس انه هـو ابـو الـسـحـور مـثل مـاكـان ابو
السـحـور يطـرق بـدمامـه ويتـجـول ب االزقـة والـشوارع وبـالـتالي

يـحـصل عـلى هـدايا غـالـبـيـتـهـا كـلـيـجـة الـعـيد
واحللويات تقـديرا جلهوده الـليليـة ? نقولها
ـارسون مـهـنة حتيـة لـرجـال النـجـدة وهم 
ابـو الـسـحــور واحلـراسـة الـلــيـلـيـة لــيـنـشـر

االمن واالمان الهالي العاصمة بغداد .

من األخـطــاء الـغــذائـيـة
خالل رمــضــان عـدم
تـــنــاول حـــصص
كـــــــافـــــــيــــــــة من
اخلــــــــضـــــــروات
التي تمد اجلسم
باأللياف فتساعده في عملية
الــــهـــــضـم دون أي تــــعـب بـــــعــــد
اإلفـــطــار كــمــا تــســـاعــد عــلى ضــبط
الـســوائل داخل اجلـسم أثـنــاء الـصـيـام
فمثال تنـاول طبق سلطة خـضراء يحتوي
على اخلس واخليـار والطمـاطة مع وجبة
السـحور تمـد اجلسم بـالرطوبـة واأللياف
والـبوتـاسـيـوم الـتي تمـنع الـعـطش أثـناء

الصيام.
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شـارك العب الـروغـبي النـيـوزلـندي
سـوني بــيل ولــيـامــز الـذي اعــتـنق
2008 الــــــــــديـن اإلسـالمـي عــــــــــام 
مــتــابــعـيـه عـلـى مـواقـع الـتــواصل
االجــتـمـاعي صــورة له وهـو يـؤدي
ــــنــــزل مع صـالة الــــتـــراويـح في ا
زوجــتـه.ونــشـــر حــامل لـــقب كــأس
الــــــعـــــــالم عـــــــامي  2011و2015
صــورة له عــبــر حــسـابـه الـرســمي
عـلى مـوقع الـتـدوين بـرفـقـة زوجته
وأرفقـها بـتغريـدة قال فـيها:(صالة
الــتـراويح مع زوجـتـي بـعـد أن نـام
أطــفــالي اآلربــعــة شــهــر رمــضــان

يــحـــلق في األجــواء إن شـــاء الــله
ـكّن جــمـيع ـبــارك  هـذا الــشـهــر ا
األمـــة في جـــمــيع أنـــحــاء الـــعــالم.
خاصـة األقل حظًا أحـبكم). ذكر أن
"ولــــيـــامــــز" هــــو ريـــاضـي مـــســــلم
نيوزيـلندي يـلعب مخـتلف األلعاب
الــريــاضــيــة. وتــشــمل هــذه احتــاد
الكمة. الروغبي دوري الـرجبي وا
واعـــلن ســـوني إسـالمه مـــنـــذ عــام
 2008 أثــنـاء احـتـرافـه في فـرنـسـا
لــصـــالح تــولـــون. وفي عــام 2018
قــــام بــــأداء فــــريــــضــــة احلج وزار

نورة. دينة ا ا

أم وليد 
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درس صبيحة ا مشهد لرواد تلفزيون العراق
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أم وليد وزوجها
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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من دون مزايدات  هناك ترهـل أمني كبير في العراق
. لـقـد اتّـجه اجلــهـد األمـني مـنـذ سـتـة أشـهـر حلـمـايـة
ـنطقـة اخلضراء ومـحتويـاتها ومـقتنـياتهـا السيـاسية ا
ـنتفـض ضـد الظلم والـفساد من غـضب العراقـي ا
والـــقـــتل  وتُـــركت اجلـــبـــهـــات الــتـي تــواجـه احلــدود
احملتملة مع تنـظيم داعش من دون جتديد في اساليب
الــعــمل الــتــربــوي والـقــيــادة وضــعف الــتــنــسـيـق بـ
ـسـاندة في يـدانـية الـنـظامـيـة والقـيادات ا القـيـادات ا
التـشكـيالت الـتابـعـة للـحـشد  ومن هـنـا اصبح هـناك
اكـثـر من رأي ورؤيـة مـثـلـمـا تـوجـد أكـثـر من رايـة في
ــا تــعـني لـه تـراكــمـات سـاحــات الــقـتــال . هــذه حملـة 
ـا االهـمــال وتـسـيـيس اجلــانب االمـني والـعــسـكـري 

فسح اجملال 
لـتنـظيم داعش  لـلتـحرك في حـرية لـتنـفيـذ التـعرضات

ناورة.  تنقلة وا نتشرة وا ذات الطبيعة ا
ـتـعـاقـبـة تـعـني الـكـثـيـر وأولى الـهـجـمـات اجلـديـدة وا
ــتـربــصــة في ــعــاني  انّ هــنــاك عــدواً له الــقــدرة ا ا
الرصد وانتهاز الفرص والتوقيت بطاقات غير متوقعة
 فيما يغـرق السياسيون الـذين انتجوا بدورهم معظم
ــنـاصب ـتــداولـة في مــهــاتـرات ا األنـســاق االمـنــيــة ا

ان. احلكومية وصغائر االمور في أسواق البر
الـتـوقـيتـات الـتي جـاء بـهـا الـتصـعـيـد االمـني اخلـطـير
تــرتــبط بــالــوضـع الــســيــاسي من جــهــة والــتــحــوالت
االقليمية واخلارجية بنسب متفاوتة  وال تزال القراءة
ا يـحـدث ملـتبـسة ونـاقـصة ومـنحـازة. لذلك العـراقيـة 
ـكن أن تـولـد حـكـومـة مـطـفـأة الـعـيـنـ مـرة أخـرى ال
وال تـملك رؤية مستـقبلية حدودها الـكرسي والطاولة 

لتدارك انهيارات محتملة في اكثر من جانب .
دن من داعش هو النصر واهم من يعتقد انّ حترير ا
دن ذاتـها بعد تـلك الصفحة النهـائي  بل انّ اهمال ا
ـدن اكــثـر من ـكن أن يــجــعل في ا الــدامـيــة هـو مــا 

خاصرة رخوة ينفذ منها اي تنظيم .
 في الـنـهايـة  هنـاك تراكـمـات فشل وتـقصـير وفـساد
ومـحسوبـيات وطـغيان الـسيـاسي على االخـتصاص 
لـذلك ال يسـتغـرب أي مراقب مـعني بـشأن الـعراق من
كان انطالقاً من حدوث هزات أكبر  وقلنا في هذا ا
رئية قـبل أسابيع أنّ األسوأ لم يأت عطـيات ا نفس ا

بعد .

ال يبدو أن ب أمـريكا اليوم وأيـة دولة مرمية على رف
الـعـالـم الـثـالث فـرقـاً شـاســعـاً  سـواء وقع هـذا بـبـاب
اخلـطاب السـياسي والـدعائي أو ببـيبـان اخرى مكـملة

شهد . لعموم ا
ا الصقتها امـريكا بخصومها ؤامرة الـتي طا نظرية ا
 ها هي تـظهر بـقوة ووضوح شـديد هنـاك خاصة في
عــهــد الــرئـــيس دونــالــد تــرامـب الــذي بــدا أقــرب الى
ــهـرج الـذي يــنـادي عـلى بــضـاعـتـه الـبـائـرة الـتـاجـر ا
بــطـريـقـة جتـلب الــعـطف والـسـخـريــة والـغـضب مـعـاً 
وهروب الزبائن بعد شعورهم بـالتقزيز وبالتفزيز . من
ؤامـرات قائـمة دفـتر تـلك النـظريـة التي صـارت غطـاء 
ـقـراطـي من وكثـيـرة  اتـهم خـصـوم تـرامب من الـد
قــبل  الـرئـيس بــاالسـتـعـانــة بـالـعــدو الـروسي الـقـد
اجلــديــد  من اجل الـفــوز بــكـرسي الــقـمــة في الــبـيت
األبـــيض الـــذي تـــســـخّم لـــونه اآلن بـــرمـــاد األكـــاذيب
والنـكات البـالية  والـليلـة الفائـتة صرح الرئـيس القلق
ومن دون أن يشـعر بـحرج وانثالم هـيبـة  بأن احلزب
الشيوعي الـصيني سيـفعل كل ما بوسعه من أجل أن

يخسر انتخابات الرئاسة القادمة !!
في عمليـة مكرورة لنبش الـطامس والغاطس من األيام
 قـدمت مـوظـفــة بـائـدة هـديـة عـظـيـمـة لـتـرامب اجلـائع
ورفعت دعوى قضائية ضـد منافسه التالف جو بايدن
واتهمته بالتحـرش اجلنسي ضدها أثناء العمل  ومن
رأة تـفاصـيل مـثيـرة للـواقعة ـنتـظر أن تـكشف تـلك ا ا
التي رفضها الشائب جو  وامتنع عن تسليم أولياتها
ـثـبـتــة بـحـجـة انـهــا حتـتـوي عـلى مـعــلـومـات خـاصـة ا
بـاألمن القـومي الـذي تسـاوى اآلن مع األمن اجلـنسي

الدنيء !!
ترامب وجوقته الشطار شجعوا األمر ورشقوه بسطل
زيت  مستعيدين جنـاحهم الساحق قبل اسبوع من
بــدء االنــتــخــابــات األولى  حــيث  فــتح الــنــار عــلى
ـرشحـة هـيالري كـلنـتـون بعـلـة بـيل كلـنـتـون  وكانت ا
الـفضـيحـة حيـنها تـتصل بـالبـريد االلـكتـروني الضخم
الذي قامت هـيالري باخفائه من صـندوقها  ورفضت
الـتـعـاطي مع األسـئـلـة والـتـحـقـيق فـسـقـطت بـالـضـربة

الهالكة !!
اما كورونا فسوف يكون سالحها ذا حدين متساوي
في مساعدة ترامب او في اسقاطه  خاصة ان الوباء
ال يــشــمـل الــتــضــحــيــة بــالــبــشــر فــقط بل يــذهب الى
ريض اآلن  الـتضحـية بـصحـة االقتـصاد االمـريكي ا
وجـيــوب الـنـاخـبــ ووظـائـفـهم واعــمـالـهم  وهـذا أمـر
عـظـيم يـهم الـشعـب االمريـكي  ولم يـجـد تـرامب حتى
ـتوسـطة والـصغرى  وت الشـركات ا الـلحـظة تأويـالً 
ــزدوج عــلى روســيــا والـســعــوديـة ســوى بـالــهــجـوم ا
ووصـفهمـا بالـتآمـر على امـريكا
 من خالل اغـراق سوق الـعالم
بــنـفط رخــيص اضـطــرت بـعض
شــركـاته ألن تـدفع لــلـزبـائن كي

يشتروه !!
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شنّ اإلعـالمي عمرو اديب هـجوما
حادا على شيخ االزهر متهما اياه
بـعجزه عن تطويـر اخلطاب الديني
واجلـمود الفـكري وحمله مـسؤولية
ـتطرف وأضاف اسـتمرار الـفكر ا
ان مـستـشاره شارك في اعـتصام
رابـعة ورغم ذلك الزال فـي موقعه
واكـــد اديـب وهـــو مــــذيع ومــــقـــدم
ـعركة االن مع لـبرنـامج يومي ان ا
االخـوان والدول الداعمة لهم ففي
الــــــوقـت الــــــذي تــــــصــــــرف تــــــلك
اليــ فـي عــمـــلــيــة االجتــاهـــات ا
الــغــزو الــفــكــري والــثــقــافي يــقف

االزهر عاجزا .
ودعــــــا اديب شــــــيـخ االزهــــــر الى
االسـتـقـالة من مـنـصـبه .ورداً على
شيخة مـا قاله اديب اكد مصدر 
االزهر ان تصريحاته في برنامجه
مـنـافيـة لـلحـقـيقـة النّ شـيخ االزهر
سـؤولية عـمل  و بجـد منـذ تولـيه ا
ـجهود كـما انّ العـالم كله أشاد 
شــيخ االزهــر بــتــطــويــر اخلــطــاب

الديني.
ـصـدر انّ بـعض االعالم واكـد ا
ووسـائل االعالم تـابـعت فـي اآلونة
ــهـــاجــمـــة عــلـى شــيخ األخــيـــرة ا
االزهـر خلــدمــة تـيــارات عـلــمـانــيـة
وجــهـــات مــشـــبـــوهــة تـــهــدف الى
مـحــاربـة االزهـر بــاعـتـبــاره مـنـارة
لـلــفـكـر الــوسـطي .و يـتــمـتع شـيخ
وقـع له احتـرام كبـير في االزهـر 

سائر الدول االسالمية .
فـيــمــا تـقــدم بـهــاء الـدين مــسـؤول
جريدة صوت االزهر ببالغ للنائب
الـعـام حملـاكـمـة عمـرو اديب ووقف
البرنامج النه تتطاول على رمز من
فــيــمــا دشن عــدد رمــوز اإلسـالم 
من نـاشـطي التـواصل االجتـماعي
سـانـدة شـيخ االزهـر كـما حـمـلـة 
كــشف مـحــمــد أبـو حــامـد عــضـو
شروع ان انه يـنوي التـقدم  الـبر
قـرار لــلـحـد من صـالحـيـات شـيخ
االزهـــر وجتـــديـــد سن الـــتـــقـــاعــد
بـدعوى عـجزه عن تـطويـر اخلطاب
الـــديـــني والـــعـــمل عـــلـى تـــطـــويــر

مؤسسة االزهر.
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كانت  Testisضمـورا جـلـيـا نوع
مـــا فـــتـــنـــاول حـــبـــوب الـــزنك او
كـــبــــســـوالته يــــســـاعـــد عــــلى من

تخفيف حدة هذه احلالة 
-ومن خاصيته لـلتخفيف من آالم
الــــعــــضـالت .. وآالم الــــكــــتف أو

صالبة.. 
وآالم أســـــــفل الـــــــظـــــــهــــــر .. آالم

فاصل. ا
حـــــيـث يـــــعـــــمل عـــــلـى عالج أالم

فاصل العظام وا
والرقبة واخلشونة والغضاريف
وكـذلك االلــتـهــابـات الـنــاجتـة عن

العمود الفقرى.
حــبـــذا يــؤخــذ مـن الــكــالـــســيــوم

لتكتمل الفائدة بذلك
-يـعــمل عــلى الــوقـايــة من مـرض
ـــر وامــراض عـــصــبـــيــة الـــزهــا

ونفسيه اخرى
-يــســاهم الـى نــشــاط بــروتــيــني
وحماية اجلسم من السرطان

-يـــقـــلل االصـــابـــة مـن احـــتـــقــان
الــبـروســتـات ويــجــعـلــهــا فـعــالـة

طلوب بالشكل ا
-يـسـاهـم مـسـاهــمـة بـســيـطـة في

… وحتــســ عــمل اإلنــســولـ ..
وهــو كـذلـك مـهـم حلـاســتي الــشمّ
والـــتــــذوّق وعـــلـــيـه فـــان اصـــبح
نـاقـصــا بـجـسم االنـســان سـيـبـدا
تـاثــيـره شيء فــشيء عـلـى جـهـاز

ناعة مسببا بذلك  ا
ـــصـــاب اعـــراض -تـــبـــدأ لــــدى ا
انخـفـاض حـاسـتي الـذوق والشم
- الشعور بالتعب والوهن خاصة
اذا قـــام بــاي مـــجـــهـــود عــضـــلي
تظهـر علـيه االثار واضـحة وهذا
ما يستدعي الـشك بنفسه على ان
لــديه مــشـاكل بــالــقــلب واالوعــيـة

الدموية 
diar-  تــظــهــر عالمــة االســهــال-

rhea
واضـــحـــة لـــديه وهـــذا االســـهــال
يــخــتــلـف عن طــبــيــعــة االســهــال
ـــرض اخـــر .. لـــيس ـــقـــتــــرن  ا
ـــرضى ــــصـــاحب  كـــاالســـهـــال ا
القولـون مثال فالـزنك يعيـد نشاط

اجلهاز الهضمي 
-ومن نــاحــيــة اخــرى فــان الــزنك
ـن يــعــاني من قــلــة ــعــد عالجــا  يُ
احليامن والنطف خاصة فيما اذا

يـــــعــــد الــــزنـك من الــــعـــــنــــاصــــر
الـضــروريــة جلــسم االنــسـان  إذ
تمتد فوائده  لتـشمل ليس الكبير
فـــهــو ال ــا الـــصــغـــيــر  فــقـط وا
يتـقـصـر عـلى استـخـدامه داخـلـيا

ا للخارج  وا
ويـــلــعـب الـــزنك دوراً مـــهــمّـــاً في
نـاعة .. وانـقسام وظائف جهـاز ا
ـــوّهــــا..  والـــتــــئـــام اخلاليــــا و
اجلروح وحتـليل الـكربـوهيدرات

- (أ ف ب):  أظـهرت دراسـة أجـريت في إحدى بـؤر وبـاء كوفـيد- { برلـ
انيا أن شخصا مصابا من كل خمسة ال يصاب بأي أعراض.  19في أ

وأجرى فـريق من البـاحث في جـامعة بـون دراسة مـعمقـة على مرضى في
مديـنـة غانـغيـلت الـبالغ عـدد سـكانـها  11 ألف نـسمـة في منـطـقة هـاينـزبرغ
انـيـا بعـد مـشاركـة زوج مـصـاب في رض الـرئـيسـيـة في أ إحـدى بـؤر ا

كرنفال.
وسمـحت الدراسة التي أجريت على أساس مقابالت وحتاليل وشملت 919
شـخصا من  405 اسر بـتحديد معـدل الوفيات جراء اإلصـابة. وفي انغيلت
ـئة من الـسـكان بـالـفيـروس. وبلـغت نـسبـة الـوفيـات ب أصـيب نـحو  15 با

ئة.  صاب   0,37 با ا
وجــاء في الـدراســة (إذا مــا عـمــمــنـا الــرقم عــلى حـوالى  6700حــالـة وفـاة
صابـ نحو انـيا يـقدر أن يكـون إجمالي عـدد ا مـرتبطـة بكـوفيد- 19في أ
ـسـجـلة  1,8مـلـيـون أي أكـثر بـعـشـر مـرات من الـعـدد اإلجـمالي لـلـحـاالت ا

رسميا).
.( صاب ئة من ا وأضافت (في غانغيلت لم تظهر أي أعراض على  22با
وقال الـطبـيب مـارتن اكسـنر أحـد معـدي الـدراسة (يـبدو أن إصـابة من كل
خمس إصابات تأتي من دون أي أعراض ما يدفع إلى الظن أن األشخاص
كن تشخيصهم بشكل صـاب والذين قد ينقلون العدوى إلـى آخرين ال  ا

عروفة). رض ا موثوق به على أساس أعراض ا
ورأى أن هذا اجلـانب يـؤكد أهـمـية احـتـرام الـتبـاعـد االجتـمـاعي واجراءات
ـرض كوفيد- 19 بـسبب إقامة النـظافة. وأصبـحت منطـقة هاينـسبرغ بؤرة 

كرنفال فيها.
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تغذية عالجية

الزنك عـلى مضـادات للـفيـروسات
ضد فيروس الهربس.

ـصـابي فـيـروس -امـا مـا يُـعـطى 
كورونـا من الـزنك من اجل تـقـوية
ناعي..  إذ لم يرد بهذا جاهزهم ا
اخلـصـوص من مـنـظـمـة الـصـحـة
ــــيـــــة بــــانه عـالج لــــهــــذا الـــــعــــا

الفيروس.

ات للكبد  معدلة االنز
ـــســـالك يـــســـاهم في الـــتـــهـــاب ا
الــبـولــيــة ويـحــافظ عــلى ارتــفـاع

اليوريا والكرياتين
-لـتقـلـيل من أعـراض االنـفـلـونزا:
إن حــبــوب الـزنـك من شــأنــهـا أن
تـــــقـــــلـل من أعـــــراض فـــــيـــــروس
األنفلونزا الشائعة حيث يحتوي

واخـتار الـبـعض األخر حال مـنزلـيا
فـقد حاول شـخص من كل سبعة أن
يـقص شـعـره بـنـفـسه في األسـابـيع
األخــيـرة عـلى مــا أظـهــر اسـتـطالع
لـــلـــرأي أجـــراه مــــعـــهـــد يـــوغـــوف
ـانية (دي حلـساب وكالـة االنباء األ

بي ايه).
وإلى جـــانب احلالقــ ومـــصــفــفي
الــشــعـر بــات يــســمح اعــتــبـارا من
ــدارس االثـــنــ أيـــضــا لـــبـــعض ا

من الشبان ينتظرون في اخلارج.
مـنـذ منـتصـف آذار/مارس اشـتكى
ـان لعـدم تمكـنهم من الـكثـير من األ
. وقـــد جلــأ الـــتــوجه إلـى احلالقــ
بـــعــضـــهم إلـى الــســـوق الـــســوداء
لــتـحــسـ هــنـدامــهم. فــقـد أغــلـقت
الـشرطة في نـهاية نيـسان صالوني
حالقــة في مــديـنــة مـيــلــتـنــبـرغ في
بــافــاريــا. وقـــد لــوحق اخملــالــفــون

بتهمة انتهاك قواعد العزل.

- (أ ف ب):  كـان هــلـمـوت { بــرلـ
فـيشتـر ينـتظر إعـادة فتح احلالق
أبـوابهم بفـارغ الصبر مـنذ أسابيع
ـتـمرد لم عـدة ألن شـعـره األبـيض ا

يعد يطاق.
يـقـول الـرجل الـبـالغ  87عـامـا وهـو
خـارج من صـالون حالقـة في بـرل
كــنت أصـبــحت أشـبـه بـروبــنـسـون
كـــــــروزو. وهــــــــو كــــــــان مـن بـــــــ
احملــظــوظـ الــذين اســتــفـادوا من
إعـــادة فــتـح احلالقــ ومـــصـــفــفي
الــشـعـر أبـوابــهم في دول أوروبـيـة
ـانيا إسـبانيا عـدة هي إلى جانب إ
وكـــرواتــيـــا والــيـــونــان فـــضال عن
سـلوفينيا. وقد تهافت مع مواطن
آخـرين منذ الصباح على صالونات
ــانـيــا بـعـد إغالق حالقــة عـدة في أ
دام أسـابيـع للـحد من انـتشـار وباء

كوفيد-.19
ويـروي فيشتر لـوكالة فرانس برس
وهـو فخور بـقصة شـعره أتيت هذا
الـصـبـاح والحـظت أن ثـمـة الـكـثـيـر

تـــضــمن نــزاعـــا بــ احلــيــوانــات
الـبـرية والـبشـر مضـيـفة أنه سـيتم
نـقله إلـى حديقـة حيـوان في التالل
الــواقــعـة خــارج عــاصـمــة الــواليـة

شيمال.
ـسـؤولون أن احلـيـوان قتل وقـدر ا
ـــــــاعــــــز في  43مـن األغــــــنــــــام وا

احلظيرة على مدى أربعة أيام.
ووفـقا لـشارمـا ال يوجد إال  44من
هــذه الــنــمـور الــنــادرة في الــطـرق
ــرتـــفــعــة والــوديــان الــوعــرة في ا

هيماشال براديش.
وقـال راجيـشوار نـيغي مـن منـظمة
نـايتشر ووتش إنـديا في الهند إن
الـقرار يـحكم عـلى احلـيوان بـحياة

خالية من احلرية.
وأوضـح: هل يـعــني ذلك أن الــنـمـر
سـيـمـضي بـقـية حـيـاته في حـديـقة
احلـــــيــــــوانـــــات بـــــدال من بـــــراري

هماليا?.
وأضـــاف أن احلــيـــوان ســيـــعــاني
أيـضـا من ارتـفـاع درجـات احلرارة
فـي حديقـة احليـوانات في شـيمال
وهـي أكــــثــــر دفــــئــــا مـن مــــوطــــنه

الطبيعي.
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احلــــدود مع الــــتــــيـــبـت في واليـــة
هيماشال براديش في الهند.

وقـــال مـــســؤول احلـــيـــاة الــبـــريــة
هـارديف نـيـغي قـائـد الـفـريق الذي
أمـسك بـالـنـمـر إن هـذا احلـيوان لم
يــتــمـكـن من الــهـرب من احلــظــيـرة
اشية. بعدما قتل عددا قليال من ا
وأضــــاف: (اتــــصل بــــنــــا الــــراعي

ووضعنا احليوان في قفص).
وأوضـحت مسؤولـة احلياة الـبرية
ر في الـوالية سـافيـتا شـارما أن 
الــثـلـج لم يـعــد إطالقه ألن احلـادث

{ شــيـمـال- (ا ف ب):  اإلمـسـاك
بــنـمــر ســنـو لــيـوبــارد نـادر أثــنـاء
ــاشـيــة فـي قــريـة هــجــومه عــلـى ا
نـائـيـة في جـبـال هـماليـا الـهـنـدية
لـكنه سـينـقل إلى حديـقة حـيوانات
بــــدال من إطالق ســــراحه وفق مـــا
أعــلن مــســؤولــون األحــد مــا أثـار

. غضب الناشط
ــهـدد وعــثــر عـلى هــذا احلــيـوان ا
بـاالنقـراض السـبت بعـدما حـوصر
داخـل حــظـــيــرة تـــضم رؤوســا من
اعـز في قرية جـيو قرب األغـنام وا
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ـــتــاحف وحـــدائق احلـــيــوانــات وا
واماكن العبادة بفتح ابوابها.

ومـنـذ بـدء انـتشـار الـوبـاء اخـتارت
ــانــيــا اجــراءات حــجــر مــحـدودة أ
مـقارنـة مع دول أخرى مع تـسجيل
أقل من  6700 حـالـة وفـاة رسـمـيـة
من أصل  163175إصـابة بفيروس
ــســتــجـد. وقــد أحــسـنت كــورونـا ا

نسبيا حتى اآلن إدارة األزمة.
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{ بـــــــاريـس- (أ ف ب): جـــــــعل
غـيـاب احلــشـود بـسـبب اإلغالق
الناجت عن أزمة فـيروس كورونا
في فـرنـسـا الـكـثـيـر من الـنـساء
الــلـواتي يــخـرجن من مــنـازلـهن
هــــدفــــا ســــهال لــــلــــمــــعــــتــــدين
ــتـــحـــرشـــ وبـــات اخلــوف وا
نـفـسه يالزمـهن في الـنـهـار كـمـا

في الليل.
وأفادت منظمات نسوية بوجود
زيـادة في نـسـبـة احلـوادث التي
حتـــصل فـي وضح الـــنــهـــار من
ـعـتـدين الـذين يـعـرفون جـانب ا
أن ضحـاياهم لـسن قادرات على

ساعدة. االستنجاد بأحد ا
وقـالت فـاطـمـة بن عـمر 36عـاما
وهي نـاشـطـة حـقـوقـيـة إن عددا
ـطـاردتـهـا من الــشـبـان قـامــوا 
في شــارع ريــفـولي فـي بـاريس
وهو من الطـرقات الرئـيسية في
بــاريس لـــكــنه بــات خـــالــيــا من

ارة. السيارات وا
وأضـافـت لـوكـالــة فـرانس بـرس
لــقــد اقــتـربــوا مــني ألنـنـي كـنت
اجتـــــــــاهل كـالمــــــــهـم وبــــــــدأوا
يهـينـوني ويهـددوني. كان األمر

مخيفا للغاية.
وتــــابــــعـت لم يــــكـن أمــــامي أي
تاجر كانت طريقة للهروب كل ا
مغلقة ولم يكن هناك أحد ألطلب

ساعدة. منه ا
أما بـالنـسبـة إلى لورين مـارتان
رضة تبلغ  28عاما فلم وهي 
يـــــكن الـــــتــــنـــــقل بـــــ بــــاريس
وضـاحـيـة مـجـاورة مـصـدر قـلق
مـطـلــقـا حـتى فـرض اإلغالق في

 17آذار/مارس.
وروت في الــــيـــوم الــــثــــاني من
تدابيـر اإلغالق هاجـمني بعض
ــتـــرو وســرقــوا الــشــبـــاب في ا
هــاتــفي. بــدأت الــصـراخ فالذوا
بــالــفـرار لــكن بــعـد ذلك اقــتـرب
مـــني الـــشـــخص الـــوحـــيـــد في
القـطار وهـو رجل وسألني إذا

كنت متزوجة.
وقد أقـنـعتـها حـوادث أخرى من
هـــذا الـــقــــبـــيل بـــشـــراء دراجـــة

هوائية للذهاب إلى العمل.
وقالـت مارتـان إن الـوضع أسوأ
من قــــبـل. هــــنــــاك عــــدد أقل من
األشـخــاص السـتـهــدافـهم وعـدد

أقل من الشهود.
ولم تنـشـر الشـرطة الـتي حضت
الــضـــحــايـــا أو الــشــهـــود عــلى
اإلبـالغ عن أي حـــاالت أرقـــامـــا
رسميـة عن عدد تقـارير االعتداء
الـــــتي حـــــصــــلـت خالل فـــــتــــرة

اإلغالق.
ــدعــ الــعــامــ أفـادوا إال أن ا
ــاضي بـأن امــرأتـ األســبـوع ا

تعرضـتا لالغـتصاب في مـكان
عامـ مختـلفـ في غضون 24

ساعة.
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قـــالـت الــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـويــة
جـــيـــرالــديـن فــرانك فـي بــاريس
إنــــهــــا رصــــدت غــــبــــر وســــائل
الــتــواصل االجـتــمــاعي روايـات
الـكـثيـر من الـنـسـاء الـلواتي عن
جتـربتـهن وتعـرضن لـلمـضايـقة
أثـناء مـحاولـتـهن االستـفادة من

حلظات قليلة في اخلارج.
وأضــــافت لــــقــــد حتـــولـت هـــذه
ـة الــلــحــظــات إلى مــحــنــة مــؤ
وأجـبــرت الـنـســاء عـلى الـعـودة

نزل بسبب اخلوف. إلى ا
وتــابــعـت أصــبح الــنـــهــار مــثل
الليل ولم يعد ثمة فرق بالنسبة

إلى النساء.
وحتدثت دانييال كورالو مارتان
الــــبـــالـــغـــة  26عــــامـــا عن هـــذا
اخلوف الـذي نشـعر به عادة في
اللـيل فقط وقـالت إنهـا تعرضت
ــضـــايــقــات بـــشــكـل يــومي في
ــتــرو مــنــذ مــنــتــصف رحالت ا

آذار/مارس.
وهي تـــــبــــنـت ســــلـــــســــلـــــة من
االحــتــيـاطــات لـلــتـنــقل في هـذه
األجـواء الغـريـبة بـ عـدد كبـير
ـــنـــحـــرفـــ واألشـــخــاص من ا
ـــضــطـــربـــ الـــذين عـــادة مــا ا
يكونون جزءا من احلشود فقط.
وأضــافت دانــيــيال أبــقي عــيـني
مـفـتـوحـت وأراقـب بشـكل دائم
عـرفة مـا إذا كان هـناك شخص
يالحـقـني ال أركب قـطـارا خـالـيا
مـن الــركــاب أو فــيـه عــدد قــلــيل
وسيقى. منهم وال أستمع إلى ا
ــــســـاواة بـــ وقـــالـت وزيـــرة ا
اجلــــنـــســـ مـــارلــــ شـــيـــابـــا
اخلميس إنـها تشعـر بالقلق من
خـطـر حــقـيــقي مـتــمـثـل بـزيـادة
الـعنف اجلـنـسـياعـتـبارا من 11
أيـــار/مـــايـــو عـــنـــدمـــا تـــخـــفف
إجراءات العزل في أجزاء كثيرة

من البالد.
وأشـــارت إلى خــــطـــر الـــطـــاقـــة
ـعـتـدين إضـافة ـكـبـوتـة لـدى ا ا
إلـى الـــــشـــــعـــــور بـــــاإلفـالت من
ـتوقع أن الـعـقـابـإذ مـا زال من ا
تـــكـــون احلــركـــة فـي الـــشــوارع
وظـف سيـتابعون خفيـفة ألن ا
ــــنــــزل وســــيــــتم الــــعــــمـل من ا
الــتــشــجــيع عــلـى عــدم اخلـروج
لــضـمـان الــتـبـاعـد االجــتـمـاعي.
وقـد شـكــلت الـوزارة فـريق عـمل
مـــؤلــفـــا من خـــبــراء لـــتــحـــديــد
الـتدابـيـر التي سـتتـخـذ حلمـاية
ـــجــرد أن يــبــدأ رفع الــنــســاء 

احلظر.
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