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طبعة العراق 
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كــشف مـصـدر في ذي قـار ان مـزبـان
خــضــر هــادي عــضــو قــيــادة حــزب
ودع في سجن احلوت بذي الـبعث ا
ــاضي. واكــد قـــار تــوفي الــســـبت ا
ـصـدر في تصـريح امس ان (هادي ا
تــوفي بــسـبب مــرض عــضـال الم به

منذ مدة طويلة).
 وكـــان هـــادي احــد قـــيـــادات حــزب
الـبعث في الـنظـام السـابق. وعضوا
في مــجــلس قــيــادة الــثــورة لــلــمـدة
 1991إلى 2001. وكــــان الـــرقم 23
فـي مــجــمـــوعــة أوراق الـــلــعب ألهم
ــطـلـوبــ من الـقـوات االمــريـكـيـة. ا
ـركزيـة األمـريكـية وحـسب الـقيـادة ا
اعـــتــقـل هــادي في  8 تـــمــوز 2003
بـعـد أن سـلم نـفـسه في بـغـداد. وفي
ســنـة  2010 صــدرت بـحــقه أحـكـام
بـاإلعدام في قـضيـة جتفـيف األهوار
وفي قــضــيــة قـتل وتــهــجـيــر الــكـرد
. وفي الـــقــدس  أعــلــنت الــفـــيــلــيــ
الـشـرطة اإلسـرائيـلـية األحـد العـثور
عـلى السفـير الصيـني لدى إسرائيل
دو وي مـيـتـا في شـقـته الـواقـعة في
مـديـنـة هرتـسـيـليـا الـسـاحلـيـة.وقال
ــتـــحــدث بــاسم الــشـــرطــة مــيــكي ا
رونــفـيــلـد لــوكـالـة فــرانس بـرس إن
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ن ال اخلـاصـة والـعـامـة والـركـاب 
يـرتدون الكـفوف والكـمامات) ,الفـتا
الـى ( فرض غـرامـة قـدرها  50 الف

 .( دينار للمخالف
وتـــواصل فـــرق الـــرصـــد الــوبـــائي
دائن للرعاية االستباقي في قطاع ا
ـسح الــصــحــيـة االولــيــة حـمـالت ا
بكر عن ـيداني الوبائي للـكشف ا ا
ــصـــابـــة بــكـــورونــا في احلـــاالت ا
ـناطق السكـنية النـائية من قضاء ا
ـدائن  ,اســتـنـاداً الى تــوجـيـهـات ا
خـــلــــيـــة االزمـــة في دائـــرة صـــحـــة
الـرصافـة لتـغطـية شـاملـة للـمناطق
الـتي تـقع ضمن الـرقـعة اجلـغرافـية
لــلـقــطــاع. وأعـلن مــديـر عــام دائـرة
صــــحــــة بـــغــــداد الــــكـــرخ جــــاسب
احلــجـامي عن شـفـاء  49 شــخـصـاً
مـن كـورونــا.وقــال احلــجـامـي عـلى

ســبع اصــابــات جــديـدة بــكــورونـا.
وقـالت صحـة السـليمـانيـة في بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس إن (احملافـظة
شــهـــدت تــســجــيل ســبع اصــابــات
جــديــدة بــفــايــروس كــورونــا).وفي
ديــــالى  ,اكــــدة مـــديــــريـــة صــــحـــة
احملـــافـــظـــة وفـــاة احـــدى احلــاالت

شخصة مسبقا بكورونا.  ا
وذكـــر بـــيــان العالم صـــحـــة ديــالى

تــــلـــــقــــته (الــــزمـــــان) امس انه (
تــســجــيل حــالــة وفــاة مــشــخــصــة
بـاإلصـابـة بوبـاء كـورونـا من ضمن
احلـاالت الـتي أعـلن عنـهـا مسـبـقا),
ـتـوفي طـاعن بـالسن واضـاف ان (ا
وكــــان يــــعــــاني فــــشل بــــاجلــــهـــاز
الــتـــنــفــسي مـن الــنــوع الــشــديــد),
ـالكــات واشـــار الـــبـــيـــان الى ان (ا
الــطــبـيــة والـصــحــيـة تــبــذل كل مـا

صـاب بـوسـعهـا من أجل سالمـة ا
بـالـوبـاء  ,ونــدعـو أبـنـاء احملـافـظـة
إلى االلـتـزام بـتـنـفيـذ قـرارات خـلـية
االزمـة). وكـانـت مـخـتـبـرات الوزارة
قــد ســجّـلت امس االول 67 إصــابـة
فـي العراق كـانت بواقع  25 في كل
مـن الكرخ والرصافة و 8 فـي مدينة
الطب وواحدة في البصرة وميسان
وكــركـوك  و 5 فـي ذي قـار وواحـدة
فـي نـيــنـوى ,واشــارت الـوزارة الى
(شـفاء 37 حـالـة تـوزعت بواقع 13
فـي الــكــرخ و 3 فـي مــديــنـــة الــطب
و 13فـي الـــبــــصـــرة و 3 فـي بـــابل
وحــالــتــ في كــركــوك وواحـدة في
واسـط وحالـت فـي اربيل) مـؤكدة
ان (حـصــيـلـة الـوفـيـات بـلـغت أربع
حـــاالت بـــواقع حـــالــتـــ بـــكل من

الرصافة و مدينة الطب).

االجــتــمــاع تــرأسه الــرئــيـس عــبـد
اجملـــيــد تــبــون بــحــضــور رئــيس
الــــوزراء عــــبــــد الـــعــــزيــــز جـــراد
وأعــضــاء فـي احلـكــومــة ورئــيس
أركــان اجلــيش وقــادة في اجلـيش

والشرطة. 
ووفـق الــبـــيــان اشـــار تـــبــون  الى
(اإلجــراءات الــتي سـبـق اتـخــاذهـا
ستوى الوطني التي أثبتت عـلى ا
جنـاعتـها) فقي اشـارة الى (احلظر
اجلــــزئي.ورأى  أن (من األهـــمـــيـــة
كان اإلبقاء عليها الى نهاية هذا
الـــــشـــــهـــــر الـــــفـــــضـــــيـل وعـــــيــــد
ـاضــيـة أعـلن الــفـطـر).واجلــمـعـة ا
وزيــر الــصــحــة عــبــد الــرحــمن بن
بـوزيد الـذي يترأس جلـنة متـابعة
الـوباء أنه  رفع طـلب للسـلطات
الـعـلـيا من أجـل إقرار حـظـر شامل
ناسبـة نهاية رمـضان وعيد عـام 
الــفــطــر بــســبـب خــطــر الــزيـارات
الـعـائـلـيـة فـي انـتـشـار الـفـايروس.
وعــقب االجـتـمــاع الـرئـاسي قـالت
وســائل إعالم مـحـلــيـة  إن تـمـسك
تــبـون بـالـتـدابـيـرالـسـابـقـة ذاتـهـا
يـعني رفض مـقترح وزارة الـصحة
بـــإقــرار حــجــر شـــامل خالل عــيــد
الـفطـر.وقبل أيام أعـلنت احلـكومة
تـمـديـد حـظـر الـتـجـوال الـليـلي في
جـمـيع مـحافـظـات البالد وتـعـليق
جــمـيع الـنـشـاطـات حـتى  29 أيـار
اجلــاري. وأحـصت وزارة الـصـحـة
اكــثـر من  6   آالف و 830 إصــابـة
بـكورونا بينها  542 وفـاة ونحو
 3 آالف و 450 حـــــالـــــة تـــــعـــــاف.
وســجـلـت جـمــيع الـدول الــعـربــيـة
ارتــــفـــــاعــــا في عــــدد اإلصــــابــــات
والـــوفــيــات بــفـــايــروس كــورونــا.
وحسب آخر اإلحصائيات فإن عدد
اإلصـــابـــات بــلغ  100 ألـف حـــالــة
ئة منها في تـتركز أكثر من  75 بـا
دول اخلـــلــيج الــعــربي. وكــســائــر
ـنـطـقة الـدول خـفـفت بـعـض دول ا
إجـراءات الـعـزل تـدريجـيـا بـحـلول
شــهــر رمــضــان مــا دفـع مــنــظــمـة
يـة إلى الـتحـذير من الـصـحة الـعـا
مـخـاطـر مرتـبـطـة بتـلك اخلـطوات.
وحتتل السعودية الصداراة عربيا
مـن حــيث عــدد اإلصــابــات فــيــمــا
حتـتـل اجلـزائـر رأس قـائـمـة الدول
الـعربية التي سـجلت أكبر عدد من

الوفيات جراء تفشي الوباء .

ـوقـع (فـيـسـبـوك) (غادر صـفـحـته 
مـستشـفياتـنا نحو 49 مـريضاً بعد
اكـتـسـابهم الـشـفاء الـتـام من عدوى
كــورونـا  ,وبــذلك يــرتــفع مــجــمـوع
حـاالت الشفـاء في جانب الكرخ إلى
 198 حــالـة من أصل  358 إصـابـة
ســـجـــلـــتــهـــا الـــدائـــرة). وســجـــلت
مــحـــافــظــة أربــيل تـــعــافي أربــعــة
مـصاب من الـفايروس. وقـال مدير
دائـرة صـحـة أربـيل دلـوفـان مـحـمـد
فـي بيان تلقته (الزمان) امس إن (4
مـصاب بفـايروس كورونا تـماثلوا
لــلـشــفــاء الـتــام لـيــرتــفع مـجــمـوع
حــاالت الـشـفـاء في أربـيل إلى 208
ـــواطـــنـــ الى حــــاالت) ,داعـــيــــا ا
(االلــتـزام بـاإلرشــادات الـطــبـيـة من
أجـل الـتــغـلب عــلى وبـاء كــورونـا).
وشـخصت دائرة صحة السـليمانية
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الــسـفــيـر الـذي وصل إلـى إسـرائـيل
مـنـتصف شـباط عـثـر علـيه ميـتا في

منزله في هرتسيليا. 
وأكـد روزنــفـيـلـد أن الـشـرطـة حتـقق
فـي احلادثـة.ولم تكن زوجـة الـسفـير
الـبـالغ من العـمر  57 عـامـا أو ابنه
يـقـيمـان معـه في إسرائـيل.وكان وي
ــوقع وفـق ســيــرته الــذاتــيــة عــلى ا
اإللـكتروني لـلسفـارة سفيـرا للص
فـي أوكرانـيـا قـبل أن يـتـولى مـهـامه
لـــدى إســرائــيـل.وذكــرت صــحـــيــفــة
"هـآرتس" اإلسـرائـيلـيـة اليـومـية أن
الـتـقـاريـر تـفـيـد أن مـوظـفـ عـثـروا
عـــلى وي مــيـــتــا فـي فــراشه وأنه ال
وجـــــــــــود ألي عـالمـــــــــــات عــــــــــنـف
جـسدي.ويبدو أن سبب الوفاة يعود
إلـى مـــشــــكـــلــــة في الــــقـــلب وفــــقـــا

. للمسعف

ـــدة  من جنــــريـــهــــا خالل هــــذه ا
اجلــمــعــة لـالثــنــ اذا اســتــمـرت
الـنـتـائـج كـمـا نـريـد فـسـوف نـقوم
ــراجـعـة جـمـيـع اجـراءاتـنـا بـعـد
يـــــــوم الــــــثـالثـــــــاء من أجـل وضع
بـرنـامج نهـائي لـعودة احلـياة إلى
طــبــيــعــتــهــا في مــرحــلــة مــا بــعـد
الــعـيـد). ولـلــشـهـر الــثـالث تـسـري
حـــــــــالــــــــة طــــــــوار فـي األراضي
ـواجـهــة انـتـشـار الــفـلـســطـيـنـيــة 
فـــايــــروس كـــورونـــا وقـــد عـــمـــلت
احلـكـومة عـلى تخـفـيف إجراءاتـها
ـؤسسات سـاجد وا لـكنـها أبـقت ا
ـدن الــتـعـلــيـمـة مـغــلـقـة.وتــشـهـد ا
الـفلسـطينـية فتـورا غير مـعتاد في
مــــــــثل هــــــــذه االجـــــــواء وااليـــــــام
الـرمـضـانـيـة وحـتى الـفـنـادق التي
كـانت تـعج بالـسـياح قـبيل االعـياد
ـنـاسبـات  اصبـحت اليـوم شبه وا
فــارغـة .وقـررت الـســعـوديـة فـرض
حـظر جتـوال كامـل طيـلة أيـام عيد
مـلكة ارتفاعا في الـفطر وسجلت ا
صابـ والوفيات الـناجمة عـدد با
عـن كــورونــا وأقــامت مــســتــشــفى
ـعـاجلة مـتـنـقال في مـكـة لـلتـكـفل 
ـصـابـ . من جـهته أعـاد لـبـنان ا
فـرض احلـجر الـصـحي أربعـة أيام
إضـــافــيــة رغـم الــنــتـــائج اجلــيــدة
ــعــلن عـنــهــا. أمـا في الــبــحـرين ا
فـــتـــواصل الــســـلـــطــات تـــنـــظــيف
وتــعـــقــيم الــشــوارع في ظل كــثــرة
االزدحــام في شـهــر رمـضـان. هـذا
وشـهدت تونس تراجعـا نسبيا في
عـدد الـوفـيات الـنـاجمـة عن الـوباء
فـــقـــررت خــفض حـــظـــر الــتـــجــول
الــلــيـلي وبــعــد شـهــرين من اغالق
احملــال الـتــجـاريـة في الــبالد اقـبل
ــتـبـضـعــون بـكـثـافــة عـلى امـاكن ا
ـا يـحـتـاجـون الــتـسـوق لـلـتــزود 
الـيه ال سـيـما في مـثل هـذه االيام .
وفـي اجلــزائــر قــررت الــســلــطـات
تــمـديـد احلـجـر إلى مـطـلع الـشـهـر
ـــقــبـل لــكـــنــهـــا رفــضت احلـــظــر ا
الــــشــــامل . وتــــمــــسك اجــــتــــمـــاع
لـلـمـجـلس األعـلى لـألمن بـاجلـزائر
بـــاإلبـــقـــاء عـــلـى إجـــراءات حـــظــر
الـــــتــــجــــوال اجلــــزئي فـي الــــبالد
ـواجـهـة كـورونـا دون رفـعـها إلى
مـسـتـوى شـامل خالل عيـد الـفـطر
كـــمـــا اقــتـــرحت جلـــنــة مـــتــابـــعــة
الــوبــاء.وقـال بــيــان لـلــرئــاسـة أن
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شـهدت محافظة ذي قار امس تظاهرة
لـلعـاملـ باالجـور والعـقود في دائرة
تـوزيع كـهربـاء لـلمـطالـبـة بتـعـييـنهم
الك الــدائم  وصـرف رواتــبـهم عــلى ا
ـتـوقـفة مـنـذ ثالثـة  اشهـر مـشددين ا
عـلى االسـراع بـتـنـفـيـذ االمـر الـصـادر
ـاضي من امـانـة مـجلس مـنـذ الـعـام ا
ــتـعـلق بـتـعـيـ ثالثـة االف الـوزراء ا
الك  الدائم مـناشدين مـتعـاقد عـلى ا
ـشـكـلـة بـاسرع وزارة الـكـهـربـاء حل ا
ـسـتقـبـلـهم.وقال وقت النـهـا تـتعـلق 
تعاقدين تظاهرين وا الـناطق باسم ا
احـمـد ستـار شـرموط لـ(الـزمان) امس
(خـرجنـا في هذه الـتظاهـرة للـمطـالبة
تـوقـفـة مـنـذ ثالثة بـصـرف رواتـبـنـا ا
اشـهـر السـيمـا ونـحن بـأمسّ احلـاجة
الـيـهـا جـراء الـظـروف الـصـعـبة الـتي
تـــواجـــهــنـــا). واضـــاف انه (مـــخــول
بـــاحلـــديث عن مـــعـــانــاة ثـالثــة آالف
مـتـعاقـد في عمـوم  دوائـر كهـرباء ذي
قـار في حتقـيق مطالـبهم  في التـعي
ـكن قبـول بـعد الك الـدائم وال عـلى ا
اي تـــســويف او تــاخـــيــر ووعــود بل
ـوضوع بـاسـرع وقت). وتابع حـسم ا
طالـبنا سيدفعنا ان (عـدم االستجابة 
لـتصعيد التظـاهرات والتمسك بخيار

الك احلـق في اكـمــال الـتـعــ عـلى  ا
الـدائم  وقبل ذلك صرف رواتـبنا التي
هي مـصدر رزقنا ومـعاشنا بـالسرعة)
مــنـتــقـدا (اجــراءات دائـرة الــكـهــربـاء
وعــدم اخــذ االمــر عــلى مــحـمـل اجلـد
والـتـأخر في اصـدار امر تـعيـينـا على
ـالك الدائم رغم صـدور االوامر بذلك ا
من اجلـهـات العـليـا ). من جهـة اخرى
اعـلن مدير قـسم احلمـاية االجتـماعية
فـي ذي قــار نــوفل عـــبــد احلــمــيــد ان
عــشـــرة االف مــســتــفــيـــد ســتــحــجب
رواتـبـهم نهـاية الـشهـر اجلاري اذا لم
يـحدثـوا بيـاناتـهم. وقال عـبد احلـميد
فـي بيـان امـس ان (هـؤالء لم يـحـدثوا
سح بـيـانـاتهم مـنـذ انـطالق عمـلـيـة ا
ـاضي) موضـحا ان ـيـداني العـام ا ا
ـيـداني تــتـعـلق بـتـحـديث (عـمــلـيـة  ا
ستفـيد ومعرفة ان كان على بـيانات ا
قـيـد احلـياة او انـتـقل الى مـحل سكن
.( آخـر او حـصل على فـرصـة للـتعـي
وفـي ديالى دعا  الـنائب عن احملـافظة
ـظلـومية ـعمـوري إلى رفع ا بـرهان ا
عـن احملاضريـن اجملانـي وحتويـلهم
إلى عــقـود أسـوة بـأقـرانـهم في بـقـيـة
ـــعـــمـــوري لــ احملـــافــــظـــات. وقـــال ا
(الـــزمــان) امس  ( لـــقــد وقـف أبــنــاء
ديـــــالـى من احملـــــاضـــــريـن في وزارة
ـدة الــتـربـيـة مــوقـفـاً مـشــرفـاً طـوال ا
ـــاضـــيـــة وهـم يـــقـــدمـــون الــدروس ا

اجملــانـيـة لــلـطالب خـدمــة لـلـمــسـيـرة
الـتـربويـة والـتعـلـيمـية) ورأى ان (من
بــــــاب اإلنــــــصــــــاف ورد اجلــــــمــــــيل
لـلـمحـاضرين اجملـانيـ في احملافـظة
ان تـــبـــادر احلــكـــومــة احملـــلـــيــة الى
ـطـالـبـهم ورفع االسـتـجـابـة الـفـوريـة 
ـــظــلـــومــيــة الـــتي وقـــعت عــلـــيــهم ا
بـتحـويلـهم إلى عقـود أسوة بـأقرانهم
ـعموري في بـقيـة احملافظـات) .واكد ا
أيـــضــاً (أهـــمـــيــة مـــنح احملـــاضــرين
الك األولـــويــة فـي الــتـــعــيـــ عــلى ا
الـــدائـم في وزارة الـــتــــربـــيـــة ضـــمن
درجـات احلذف واالحداث الناجتة عن
الك لـعامي  2019 و 2020). حـركة ا
 الـى ذلك طـالب الـنـائب كـاظم فـنـجان
احلـمامي بتـثبيت موظـفي العقود في

وزارة الـــــنــــــقل الـــــذيـن ســـــبق أن 
ـــرقم شـــمـــولـــهم بـــاألمـــر الـــوزاري ا
31066 في 24 تــشــرين االول  2018
الـذي قـضى بتـثبـيـتهم لـكن إجراءات
الـتثبـيت لم تكتـمل لدواع تدقـيقية من
قـبل جلان مختصة تشكلت عام 2019
ــفــتش ــوجب تــوصــيــات مــكــتب ا
الــعـــام.واضــاف احلــمــامي انه (عــلى
الـرغم من مـضي مـا يـقارب سـنـت لم
ــعـيــنــ بـعــقـود تُــحــسم مـعــضــلـة ا
وعـــددهم 275 رغـم انــهـم اســتـــمــروا
ــدة ســنــتــ فـي اخلــطـوط بــالــدوام 

اجلوية بدون راتب).
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فـرنسـا جراء كـورونا.وأضاف ان
(الــضـحــايـا يــشـكــلـون فــقـرة في
احــصــاءات الـوفــيــات الـيــومــيـة
والـقـلق الذي يـنتـشر في صـفوف
الـــســكـــان مع ارتـــفــاع إجـــمــالي
الــوفـيـات له بـعـد مـجـرد غـريب).
وتـــابع  (أخــذ رقم آخـــر أهــمــيــة
أكـبـر بـكـثـيـر في هـذه األسـابيع..
رضى. فـإلى أي عمر وهـو عمـر ا
يـنـبـغي االسـتمـرار في انـعـاشهم
ومـعـاجلـتـهم?  70 او  75 او 80
عــــامـــا?).وقــــال صــــاحب روايـــة

(اسـتسالم ( انه (لـم يسبق أن 
الـتـعبـيـر بهـذه الوقـاحـة الهـادئة
أن حـياة اجلـميع ليـست بالقـيمة
نـفسـها).من جـهة أخـرى اشتكى
الــــكـــاتب  64  عــــامـــا  من عـــدم
تـــمــكـــنه من الـــســيــر ألكـــثــر من
كـيـلومـتر واحـد بعـيدا عن مـنزله
في الـعاصمة الفرنسية موضحا
شي.,  ان (الـكـاتب يحـتـاج إلى ا
مـحاولة الكـتابة مع عدم إمـكانية
ــشي لـبــضع ســاعـات بــوتـيـرة ا
ســريــعــة أمــر ال أنــصح به).وفي
روايـته (اسـتـسالم )الـتي صدرت
في الـيـوم الذي نـفذ فـيه الهـجوم
عــلى اسـبـوعـيـة (شـارلي إيـبـدو)
فـي الـســابـع من كــانــون الـثــاني
 2015 فـي باريس توقع ويلبيك
أن يــكـون الـرئـيس الـفـرنـسي في
الـعام  2022 مـسـلمـا مع اعتـماد
الـشـريـعـة االسالمـيـة فـي فـرنـسا

قريبا.

اجملـتمع العـراقي قال السهـر (ينطبق
ألن اجملـــتــــمع فـي بـــعـض اجلـــوانـب
الـعـراقي سـيعـود إلى مـا اعتـاد عـليه
في الـغالب بـسبب الـثقـافة التـقلـيدية
التـي تقف في وجه الـتـغـير الـسـائـدة
الثقافي السريع) مضيفا ان (اجملتمع
الـعـراقي سـيـنـظر إلى اجلـائـحـة بـعد
زوالـها مثلمـا ينظر إلى األزمات التي
مر بها واجتازها دون أن يستفيد من
دروســـهــا).من جــهــتـه يــرى الــكــاتب
واالعـالمي ساطع راجي (بكالوريوس
ــتــوقع ان اجــتــمــاع ) ان (من غــيــر ا
حتـدث تـغـيـيـرات مـيـلـودرامـيـة حادة
وسـريـعة فـي احليـاة بـالتـأكـيد فـلـقد
عـاشت البشرية سابـقا مآسي عظيمة
ايــضـا ولم يـتـغـيــر االنـسـان بـدرجـة
اسـتثنائية واحيـانا ظهر ابشع مافيه
مـن اسـتـغالل لالزمــة) واضـاف (لـقـد
 اســتـــثــمــار وقت احلــرب جتــاريــا
ـــــتــــقـــــاتـــــلـــــون االبــــادة ومـــــارس ا
واالغــتـصــاب لـكن مع كـل هـذا حـدث
تـغـيـيـر جوهـري في الـسـلـوك والـقيم
واالفـــكــار بـــســرعـــات مــتـــبــايـــنــة)
مـستدركًا ان (الـكاتب ويليـبك يتحدث
بـنفـسه عن اسـتمـرار التـباعـد وتزايد
هـيـمنـة الـتكـنولـوجـيا وبـالـتأكـيد ان
بـعض القطاعات االقتصادية ستشهد
حتـوالت حتت تأثيـر اخلسائـر وتغير

اط االستهالك).  ا
وتــــــابع راجـي لـ(الـــــزمـــــان) ان (من
ـتـوقع ان تـتـقـبل فـئـات اوسع فـكرة ا
الــعــيـش بــعــزلــة وعــلى االرجح فــإن
االكـثـر ثـراء سـيـبـتـعـدون عن الـعـيش

ـدن واجملمـعات الـسكـنية في مـراكز ا
حـتى في مـجـتمع مـثل مـجـتمـعـنا من
ـــتـــوقـع ان تـــتـــراجع الـــرغـــبـــة في ا
الـلـقـاءات الـعامـة الـكـبـيـرة في بعض
ـــنــاســبــات االجـــتــمــاعـــيــة وحــتى ا
الـديـنـيـة) مـشيـرا الى انـنـا (الحـظـنا
ان االفــراد لــيس لــوحـدهم مـن جـلس
في الـبـيـوت لـلـوقـايـة مـن هـذا الـوباء
ي فـالــدول نـفـســهـا عـادت الى الــعـا
داخـل حدودهـا واغـلـقت ابـوابـهـا في
حـالـة نـادرة لم تخـطـر يومـا عـلى بال
احــد وحــتى افالم اخلــيـال الــوبـائي
تـــركت الـــطــائـــرات تــقـــلع وحتط في
ـطـارات حـول الـعـالـم)  مـرجـحا ان ا
(تـلـجأ الـقـوى احملـافظـة والـشعـبـوية
الـى اســتــخــدام ظـــروف وتــداعــيــات
الــوبـاء سـيــاسـيـا ضـد الــهـجـرة وكل
مـاهـو اجـنـبي فـيـمـا سـتـدفـع ظروف
حــظــر الــتــجـوال وانــكــشــاف الــعـوز
نتجات االولية لـلخدمات الصحية وا
الى اعـادة مـوضعـة مؤسـسات انـتاج
الــــدواء والــــغــــذاء إلرجــــاعــــهــــا الى
جـغرافيـتها االم لـتتمـركز في الغرب).
وخـلص راجـي الى الـقـول ان (الـوباء
قـد يـكشف لـنـا ان متـطـلبـات االزدهار
االقـتصادي وامـكانيات الـتكنـولوجيا
كـان لــهـا الـدور الـسـاحق في انـفـتـاح
اجملــتـمـعـات وتـقــبل اآلخـر وتـسـهـيل
الـــهــجـــرة ولــيـس الــتـــقــدم االخالقي
لـالنــســان) مــوضـــحــا انه (بــرغم ان
أســاس هــذه الــفــكــرة مــتـداول اال ان
الـوباء سيجعل من كل فرد قادرا على
ـسهـا بيـده). بدوره رؤيـتـها بـعيـنه و

قال اخلبير في مواقع التواصل مهند
حـبيب الـسماوي (مـاجستـير فلـسفة)
كن ان يبقى ان (مـن يظن ان العالم 
ـا عــلى مـاهـو عــلـيه بـعــد كـورونـا ا
يُـجـانب الـصواب عـلى نـحـو ما  ذلك
الن االوبـئة ومايـتعلق بـها من عوامل
او يـرتبط بهـا من ظروف ما ال ترجع
او تـــســتــنــد الـى بُــنى مـــوضــوعــيــة
فــحـسب  بل هـنـالك عــوامل نـفـسـيـة
مـهمة جتدها ايضا مـرتبطة باالوبئة
ف " كــلــمـا قــرأت أكـثــر عن األوبــئـة 
أدركت أكـثر أن األوبئة ظاهرة نفسية
فـي األساس" كـمـا يـقـول ذلك سـتـيـفن
تــايـــلــور الــبــروفــســـور في جــامــعــة
هم كـولومبـيا البريـطانيـة في كتابه ا
سـايـكـولـوجـيـا االوبـئـة الـصـادر قـبل
اشــهـر عــدة)  مـوضــحـا ان (تــايـلـور
يــشــيــر في كــتــابه الـى ان األوبــئـة ال
ـصـابـ تــتـعـلق بـبـسـاطــة بـبـعض ا
بـالـفيـروس فـقط ! بل بالـطـريقـة التي
يــتـصـرف بــهـا الـنــاس ويـتـفــاعـلـون
مـعها نفـسيا وسلـوكيا ولذا يرى انه
ـمـكن الـتـحــكم في األوبـئـة فـقط مـن ا
عــنـدمــا يــوافق الـنــاس عــلى الـقــيـام
بـسلـوكيات مـعينـة مثل عدم الـسعال
في الـهـواء وغـسل أيـديـهم والـتـقـيد
بـالــتـبـاعـد االجـتـمـاعي  والـتـطـعـيم
وإذا رفـض الـنـاس ألسـبـاب نـفـسـيـة
مختلفة القيام بهذه السلوكيات فإن
الـوباء سـيسـتمـر في االنتـشار).ورأى
الـسـماوي خالل حـديثه لـ(الـزمان) ان
(تـــأثــيـــرات االوئــبـــة عــلـى االنــســان
سـتبقى لتلك االسباب حتى بعد زوال

ــاطـا خــطـر تــلك االوبــئـة لــتــشـكل ا
جـديدة من التفـكير وتخـلق سلوكيات
مــخـتـلـفـة وتــبـني شـخــصـيـات هـشّـة
نـفسيـا تستـجدي االطمـئنان والسالم
الــــداخـــلـي الـــذي خــــســـرتـه في زمن
الـكــورونـا ). وكـان ويـلـبـيك قـد اطـلق
تــصـريــحــات تـوقع فــيــهـا أن الــعـالم
سـيـكـون على حـاله بـعـد انتـهـاء أزمة
كـــورونـــا  ال بل قــد يـــصـــبح (أســوأ
بــعض الـشـيء). ونـاقض الــكـاتب في
تـصـريح  النـظـرية الـقـائلـة ان الـعالم
سـيـشـهـد حتـوال جـراء الـوبـاء.  وقال
(ال أؤمن ولـو لـلـحظـة بـالـتصـريـحات
الـتي تـقـول: إن ال شيء سـيـكـون على
ما كان عليه في السابق. على العكس
سيبقى كل شيء على حاله). وأضاف

أكـثــر الـكـتـاب الـفـرنـسـيـ قـراءة في
اخلـارج (لن نسـتفـيق بعـد احلجر في
عـالم جديد. سـيبقى الـعالم على حاله

وأسوأ بقليل أيضا).  
ورأى ويــلــبــيك الــذي يــعــد من أكــثـر
الــكـتـاب الـفــرنـسـيــ األحـيـاء الـذين
تــرجـــمت كــتــبــهـم إلى لــغــات أخــرى
واكـثـرهم اثـارة لـلـجـدل أن (الـطـريـقة
الـتي آل إليـها الـوباء طـبيـعيـة بشكل
الفـت) واصفـا كورونـا  بأنه (فـيروس
عـــادي جــدا ال يــتــمــتـع بــخــصــائص
ـــيـــزة.. حـــتى انـه غـــيـــر مـــنـــقــول

جنسيا). 
وقـال إن هذا الوبـاء (ستكون نـتيجته
الــرئـيـسـة تـســريع بـعض الـتـحـوالت
احلــاصــلـة) ومن بــيـنــهــا خـصــوصـا

(تــراجع في الــتـواصل بــ الـبــشـر).
وســــيــــســـــرع أيــــضــــا الــــهــــجــــمــــة
الـتكنولوجية لـعزل الناس وتفرقتهم.
وأكــد ان (وبــاء كــورونــا يــوفــر عــلــة
تمثل بنوع يل الثقيل ا وجـود لهذا ا
مـن اإلهمال الـذي يطال الـعالقات ب
الـــبـــشـــر). وأضـــاف ان (من اخلـــطــأ
الــقـول أيــضـا إنــنـا أعــدنـا اكــتـشـاف
ـوت واحملـدوديـة وإلى ما ـأسـاة وا ا
ذلـك) مــوجـــهـــا ســـهـــامه إلى بـــعض
الـكتاب الـفرنسيـ احملجورين الذين
يــطـــلــقــون الــنــظـــريــات من داراتــهم
وت الـصيفيـة. ومضى قائال(لم يكن ا
يـوما مـكتـوما إلى هـذا احلد كـما كان
في األسابيع األخيرة) في اشارة الى
وفــــاة نــــحــــو  25 ألـف شــــخص في
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( االتــــفـــاق عـــلى فـــرض حـــظـــر
شـامل لـلـتـجوال في بـغـداد ابـتداءً
ـوافق ــقـبـل ا مـن يـوم اجلــمــعــة ا
لــلــثــاني والــعــشــرين مـن الــشــهـر
ــــدة ثــــمــــاني  أيــــام)  اجلـــــاري  
مـــوضـــحــا ان ( يـــومي اجلـــمـــعــة
والـــســبت هــمــا بــاالســاس حــظــر
شــامل بـحـسب قـرار سـابق وتـبـدأ
قبل لغاية عـطلة العيد من االحـد ا
اخلـميس ويـلي ذلك يـوما اجلـمعة
والـسـبت وهمـا ايضـاً ضمن حـظر
ـصدر ان (قرارا الـتجـوال). واكد ا
سـابقـا قد اتـخذ بـأن يكـون احلظر
خـالل ايــام عــطـلــة الــعــيــد شــامالً
ولـيس جـزئيًـا). وتسـتمـر حصـيلة

اإلصــابـات والــوفـيــات بـفــايـروس
كــــورونـــا بــــاالرتـــفــــاع في الـــدول
الــعـربــيـة ولـكــنـهـا تــبـقى أقل من
الـــدول الــغــربــيـــة. وتــســعى هــذه
الـدول إلى تطـبيق إجـراءات العزل
والــتـبـاعــد االجـتـمـاعـي والـوقـايـة
بـــشــكل صــارم خــوفـــا من تــفــشي
الــفــايــروس. كــمــا تـواصـل بـعض
الـبـلـدان عـلى غـرار لـبـنان واألردن
إجـالء رعـايـاهــا مع احلـرص عـلى
ــــدة تـــصل إلـى ثالثـــة حــــجـــرهم 
أسـابيع.وفي فلسـط اعلن رئيس
احلــكـومـة مـحـمـد اشـتـيـة  صـدور
رافق العامة قـرار بإغالق جميـع ا
واخلـاصة ومنع حركة التنقل كليا

ـدن والــقـرى واخملـيــمـات من فـي ا
ـقبل حـتى مـساء مـسـاء اجلـمعـة ا
.وأضـــاف خـالل مـــؤتـــمــر اإلثـــنـــ
صـحـفي فـي رام اللـه انه (تـسهـيال
واطن سنسمح لـقضاء حاجات ا
بـفتح احملال الـتجاريـة حتى مساء
اجلـمـعة). واسـتـثنت احلـكـومة من
قرار اإلغالق اخملابر والصيدليات.
وأوضـح اشتية أنه (ال توجد لدينا
الـيـوم حـاالت مـصـابـة جـديدة وكل
ـصابـة فـعلـيـا ال تتـعدى احلـاالت ا
 107حـاالت منها  6 فـي قطاع غزة
و 61 فـي مدينة القدس و 40 حالة
فـي اخللـيل ورام الـله) مضـيـفا انه
(فـي ضـــوء الــــفـــحـــوصــــات الـــتي
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فـي حــالـــة لم يـــشـــهــدهـــا الـــعــالم
الـــعـــربي واالسالمي حتـت اقــسى
احلـــــــروب ضــــــراوة عــــــزلت دول
ومــنــاطق خالل الـعــيــد لـتــحـاشي
انــتــشــار وبــاء كــورونــا . وفــيــمــا
تـــواصــلت تــدابــيـــر اجملــتــمــعــات
االوربــــــيـــــة واغــــــلـــــقـت احلـــــدود
كــاجـراءات ضـد كــورونـا  فـرضت
الــســلــطــات الــصــحــيـة فـي الـدول
الــعـربــيـة احلــظـر الــصـحـي الـتـام
بارك.ونقل خـالل ايام عيد الفطر ا
عـن مصـدر عـراقي مـطلـع قوله إنه
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دعت اجلـمـعـيـة الـعراقـيـة لـلـدفاع عن
حــقـوق الــصـحـفــيـ احلــكـومـة إلى
تـــأســيس صــنــدوق لـــدعم الــصــحف
ــســتـقــلـة. وقــالت في بــيــان تـلــقـته ا
(الــزمـان) امس (الـصــنـدوق يـجب ان
يـكـون حتت اشراف ومـتابـعة االمـانة
العامة جمللس الوزراء وهيئة النزاهة
وهــيـئـة االعالم واالتـصـاالت  ووزارة
الــثــقــافــة). وقــال رئــيس اجلــمــعــيـة
ابــراهــيم الــســراج  أن (أزمــة كــرونـا
الـتى خـيـمت عـلى البالد اثـرت تـأثـير
سـتقـلة سـلـبيـا على واقع الـصـحف ا
وتـوقف عدد مـنهـا فيـما تـعرض عدد
كــبـيــر من الــصـحــفـيــ إلى الــفـصل
الــتـعــسـفي). وإشــار الـسـراج الى ان
(اغـلب الـوزارات امتـنـعت عن تسـديد
ـترتـبـة عـلـيهـا لـصـالح تلك الـديـون ا
الـــصــحف  األمـــر الــذي جـــعل  تــلك
الـصحف تـمر بـضائـقة مـاليـة شديدة
وحـرم عـدد كـبـير من الـصـحـفـي من
اســـتالم رواتــبــهم الكـــثــر من أربــعــة
أشــهــر). وطــالب الــســراج (بــشــمـول

ــــردودات هـــذا الــــصــــحف كــــافــــة 
ــقــتــرح).وأكــد الـنــائب الــصــنــدوق ا
مــحــمــد شــيــاع الــســودانـي أن أزمـة
جـــائــحــة كــورونـــا فــاقــمـت من فــقــر
ـناطق الـفقـيرة وحتديـدا محـافظات ا
الـوسـط واجلنـوب  احملـافـظـات الـتي
دفـــعت ثـــمن حــروب مـــتــكـــررة دمــاءَ
أبــنـائـهــا الـغـيـارى ولـم حتـصل عـلى
االهـتــمـام الـكـافي.  وبـيّنَ الـسـوداني
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
ثنى من احملافظات االشد (مـحافظة ا
فـقــرا في الـعـراق بـحـسب مـاجـاء في
ـنـظمـات الـدولـيـة وخـارطة بـيـانـات ا
الـفـقـر  مـوضـحـا أنه مـنـذ عـام 2018
كــانـت هــنــاك احــتــجــاجــات تــطــالب
بـــتــوفـــيــر فــرص عـــمل البـــنــاء هــذه
احملــافـظـة وتــشـيــر الى حـالـة الــفـقـر
ـنـتشـرة في احملافـظـة واليـوم صُدِمَ ا
الــرأي الـــعــام أمــام فــديــو لــلــعــوائل
الـفقـيرة  تـقف في طوابـير غـفيرة في
قـضاء الرميـثة وهي تنتـظر احلصول
عـلى سـلـة غـذائـيـة في ضـمن االعـمال
اخلـيـرية وقـد كـان بـاحلقـيـقة مـشـهدا
ا يـكشف مـا آلت الية حـالة الـفقر مـؤ

نطـقة). واضاف إنـنا (نرى في هـذه ا
ــثــنـى  حتــتــاج الى أن مـــحــافــظـــة ا
مـتـابعـات جـادة وخلـيـة من الوزارات
ـعـنـيـة تـعـمل عـلـى إتـخـاذ اجراءات ا
فـاعلـة في هذه احملـافظـة التي فـاقمت
ازمـة كورونا من مـشكلـة الفقـر فيها).
واشـار السـوداني إلى (انه سبق وان
نـــاشــد وطــالب في  بـــيــانــات وكــتب
ـعـاجلـة  ظاهـرة الـفـقـر لكن لالسف
لم تـكن هـنـالك آذان مـصـغـيـة نـتـيـجة
ــســتــشــري واالســتــغالل الــفـــســاد ا
ــســؤوله عن احلــزبـي من اجلــهــات ا
ــلـفــات).  واكـد الــسـوداني أن هــذه ا
(احلــاجـــة أصــبــحت مــاســة إلنــشــاء
ــنـاطق الـفــقـيـرة  في صــنـدوق دعم ا
مـحـافـظات الـوسط واجلـنـوب  وعلى
احلـــكــومـــة ان تــدرس بــشـــكل جــدي
إنــشــاء  هـذا الــصــنـدوق وعــلى وفق
إجـراءات عـملـيـة  تـتضـمـنهـا مـوازنة
2020 وعــــلـى وفق مــــادة واضــــحـــة
وصــريـحــة النـتـشــال هـذه احملــافـظـة
ـا تعـانـيه من فـقـر مدقع). وغـيـرهـا 
وكـان الـسوداني قـد إطـلع  على واقع
ـثنى بـعـد ان التـقى  وفداً مـحـافظـة ا

ـتظاهرين فـضال على مشاهداته من ا
ومـتابعاته بحـكم عمله السابق وزيرا
لـلعـمل والشـؤون االجتـماعـية نـاهيك
عن كونه نائبا يتابع عن قرب الوضع
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كـشـفت وزارة الـصـحة والـبـيـئة عن
ـواجـهـة فايـروس كـورونا خـطـتـها 
بـــعـــد تـــزايـــد عـــدد االصــابـــات في
الـعراق . وقـال الوزيـر حسن مـحمد
الـــتــمــيـــمي في تـــصــريح تـــابــعــته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة كــثـفت
ضاعـفة أعداد الـفحوص جـهودهـا 
ــيــدانــيـة لــفــايــروس كــورونـا في ا
ـناطق التي شهدت نسب إصابات ا
مــرتـفــعـة) واضــاف (نـقــوم حـالــيـاً
بـفـحـص ب  5 الى  6 آالف عــيـنـة
ـقبلة يـومياً وسـتصل خالل األيام ا
إلى  10 آالف فـــحص بــعـــد تــســلم
اول دفـعة من مسـتلزمـات تشخيص
االصـابة بكـوفيد  19 الـتي تتضمن
PCR 50 ألـف من مـــــادة كـــــتــــات 

ـطـاعم وضـعـتـهـا الـصـحـة وفـتح ا
وازدحــــام لــــلـــســــيــــارات وإقــــامـــة
ـنــاطق الــتــجــمــعــات خــاصـة فـي ا
األكـــثـــر عـــرضـــة لـإلصـــابـــة. وقــال
الـفـالحي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الوزارة تعـمل على اجراء
تـقـو يـومي عـلى الـواقع الـوبـائي
ــرونـة مع فـي الـعــراق وتــتـعــامل 
مـستـجداته) ,مـؤكداً (جـدية الوزارة
ـنـاطق الـتي بـتـطـبـيق احلـظـر في ا
تـسجل فيها اصابات كـثيرة لتمك
ـــيــــداني من اداء فــــرق الـــكــــشف ا
واجــبــاتــهــا),واضــاف الــفالحي إن
(هـــنـــاك عـــدم الـــتـــزام بـــاحملـــددات
الـوقـائـيـة الـتي وضـعـتـهـا الـصـحـة
اثــنــاء الــرفع اجلــزئي لــلــتــجـوال),
ــطــاعم وازدحــام مــنـــتــقــدا (فــتح ا
لــلــســيــارات وإقــامــة الــتــجــمــعـات

ـنـاطـق األكـثـر عـرضـة خــاصـة في ا
لـإلصــابــة). في تــطــور الحق  ,اكــد
ـيـة في الـعراق ـثل الـصـحـة العـا
أدهـم اسمـاعـيل قـرب صـول اجـهزة
تــنــفس جــديــدة الـى الــعــراق.وقـال
اســـمــاعـــيل في تــرصـــيح امس إنه
(يـجب الـتـشـديـد عـلى الـقـادم من
) ,مـشيرا اخلـارج وعزلهم  14 يـوماً
الـى أن (هناك اجهزة تـنفس جديدة
ســتـصل قـريـبــاً إلى الـعـراق).وافـاد
مــصـدر مـسـؤول بـأن هـنـاك تـشـدداً
ــركـبـات عــلى مـحــاسـبــة سـائــقي ا
اخلــاصـة والـعـامـة والـركـاب بـشـأن
ارتــداء الـكـفـوف والــكـمـامـات.وقـال
ـصدر في تصـريح امس انه (وفقا ا
لــبـيــان وتـوجــيـهــات خـلــيـة االزمـة
والــسالمــة الــوطــنــيــة  الــتــشــدد
ـــركـــبــات ومـــحـــاســـبــة ســـائـــقي ا

صاب و40 اخلاصة بتشخيص ا
ألـف وسط نــاقـل تــســـتــخـــدم لــزرع
الـفـايـروس) الفـتـا الى ان (الـتـزايد
ــــلـــحــــوظ في نـــسـب االصـــابـــات ا
سـتجد يحـتاج إلى جهد بـكورونا ا
كــبــيـــر لــلــســيــطــرة عــلى مــعــدالت
االصــابــة واحـتــواء الـوبــاء بــشـكل
يـضـمن تقـلـيل االصابـات الى نسب
مـتـدنـية) مـؤكـدا ان (الـوزارة بدأت
يدانية ضاعفة أعداد الفحوص ا
نـاطـق الـتي شـهـدت إصـابات فـي ا
كـثـيرة والسـيمـا في منـاطق مديـنة
الــصــدر والــزعـفــرانــيــة والـشــعــلـة
والـــبــلــديـــات واحلــريـــة فــضال عن
حافظة البصرة). بدوره , مـناطق 
انـتـقـد وكيل الـوزارة وعـضو خـلـية
االزمــة جـاسم الـفالحي عـدم الـتـزام
ـواطن باحملددات الـوقائية التي جاسم الفالحيا
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ـثلـيـة اجلـنسـيـة في سـفارة بـعـثة االحتـاد االوربي بـبـغداد. وعـد بـيان عـلم ا
تــلــقــته (الــزمـان) امـس (ذلك جتــاوزاً عــلى الــقـيـم واالعـراف االجــتــمــاعــيـة
والعـقائد الدينية للشعب العراقي). ودعت اللجنة (وزارة اخلارجية العراقية
ـسـتقـبل مـن قبل لـلـقـيـام بـدورهـا في مـنع اي جتـاوزات أخـرى حتـدث في ا

البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق).
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اسـتـبـعـد بـاحـثـون عـراقـيـون في
االجـتـمـاع والـفـلـسـفـة ان يـشـهد
الـعالم تغيرات ميـلودرامية مهمة
بعد انقضاء جائحة كورونا  وال
ســيــمــا في مــا يــخص اجملــتــمع
الـعراقي مـرجحـ ان العـراقي
سـيعـودون  إلى ما اعتـادوا عليه
قــبل كــورونــا بــســبب الــثــقــافـة
الـتقليديـة السائدة التي تقف في
وجه الــتـغـيـر الـثــقـافي الـسـريع.
وابـــدوا في احــاديـث لـ(الــزمــان)
تـــأيــيــدهم لــطـــروحــات الــكــاتب
ـثـير لـلـجـدل مـيـشال الـفـرنـسي ا
ويــلــبــيك الــذي يــرى أن الــعــالم
سـيـكـون عـلى حـالـه بـعـد انـتـهاء
أزمـــة فـــيـــروس كـــورونـــا  وقـــد
يـصبح أسـوأ بعض الـشيء.وقال
اســتــاذ عـلم االجــتــمـاع  مــحــمـد
الــســهــر لـ(الــزمــان) مـحــلال آراء
ويــلـبـيك ان (مـا تـطـرق الـيه هـذا
الـــكــاتب الـــفــرنــسـي مــهم جــدا
والـفـرنسـيـون دائـما يـفـاجئـونـنا
ـقـاربـاتـهم الـنظـريـة الـشـجـاعة
واجلــريـئـة والـفـريـدة في أحـيـان

وليس غريبا عليهم ذلك ما دام كـثيرة
أن عـلم االجتماع ولد في فرنسا وقدم
وال يــزال عــلــمـاء ومــفــكــرين كــبـارا)
مـوضـحـا ان (الـكـاتب أشـار إلى أن ال
شيء ذا بـال سيـتغـير في الـعالـم بعد
ـا كـان يـقـصد أن اجلـائـحـة وهـنا ر
الـــعــالم الــرأســـمــالي الـــصــنــاعي ذا
االســـتــهالك الــعــالي لـن يــتــوقف عن
سـلوكه الذي سيـضر في البـيئة أكثر
كـمـا أنه سـيـضر بـاإلنـسـان أكـثر ألنه
ســـيــصــبح أكـــثــر عــرضـــة لإلهــمــال
واألمـراض واألوبـئة والـوحـدة ما دام

صابـ بكورونا  أن الـتعامل مـع ا
عـلى أسـاس األعمـار وكأنـهم يقـولون
ـن عمره  80 عـامـا  يكـفـيك هذا هـيا
أرحـل).واسـتـدرك الـسـهـر قـائالً (لـكن
الــكـاتب يـشــيـر إلى تــغـيـر ســتـحـدثه
تسارعة التي ستسهم التكنولوجيا ا
في عـزلـة اإلنـسـان أكـثـر وفي تـبـاعده
االجـتماعي وهو رأي صائب إلى حد
بـعــيـد ألنـنـا شـاهـدنـا كـيف أصـبـحت
لجأ األخير تـكنلوجيا االتـصال هي ا
بـــــــعــــــد أن  عـــــــزل الــــــنـــــــاس في
فـأصبـحت مـواقع الـتواصل مـنـازلـهم
االجـتماعي هي احلل الـسحري). عما
اذا كــان هــذا االمــر ســيــنــطــبق عــلى
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لــلـدائـرة مـن إحـبـاط عــمـلــيـة إخـراج
كـمـيـات من األرز الـيـاسـمـ في أحـد
مــواقع جتـارة احلــبــوب في الــنـجف
وبواقع 1036 كـيـسـاً بـكـمـية  51ألـفاً
و 800طـن) واشـــــــــار الـى ان (هــــــــذه
الــكـمــيـات  تــثـبــيـتــهـا زيــادة عـلى

اخملزن والتي توفر حصة 19100 فرد
بـواقع ثـالث كـيـلـوات لــلـفـرد الـواحـد
وتـقــدر مـبـالـغــهـا بـنـحـو  51مـلـيـونـاً
و 800 الف دينار بـالسعـر التجاري).
عــلى صــعــيــد مــتــصل ذكــر مــسـؤول
بوزارة الزراعة اإليـرانية إن بالده قد

والصحة والـبيئة ومـديريتي الزراعة
والشرطة) مؤكدا ان (الوزارة اتخذت
االجـــراءات كــافـــة لــلـــســيــطـــرة عــلى
ــــــــــرض) ولــــــــــفـت الـى ان (هـــــــــذه ا
االنـــــــفـالونــــــــزا هـي مـن االمـــــــراض
االنــتـقــالـيــة الـتي تــنـتــقل  بــواسـطـة
ـهــاجـرة من خــارج الـبالد الــطـيــور ا
وهـو مـسـجل حـالـيـا في 38 دولة من
ـربي دول الـعــالم) وأهــاب الـنــايف 
ـسـتـمـرة ـراقـبـة ا الـدواجن كـافـة (بـا
واإلبالغ الـفوري لـلـسـلطـة الـبيـطـرية
ــســـتــوصـــفــات ــســـتــشـــفــيـــات وا ا
الـبـيـطـريـة عن أي حـالـة يـشـتـبه بـهـا
بــغـيــة اتــخـاذ االجــراءات الــصـحــيـة
ــنع إنـتــشـارهـا الــبـيــطـريـة الـالزمـة 
واحلد من تداعـياتهـا من أجل حماية
قطـاع الـدواجن واستـمـرارية حتـقيق
ائدة وحلم االمن الغذائي من بيض ا
الــدجــاج لــلـــمــواطن الــعــراقي). وفي
النجف اكدت دائرة الرقـابة التجارية
الية تمكن فـرقها في احملافظة من وا
ضــبط زيـــادة من كــمــيــات األرز نــوع
الـيـاسـم اخملـزون لم يـتم تـثـبـيـتـها
ضـمن رصــيـد اخملـزن فـي احلـاسـبـة.
وقال مديـر عام الدائـرة محمـد حنون
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس انه
(ومن خالل عــــمــــلـــيــــات الــــتـــدقــــيق
والـتـفـتـيش تـمـكـنت الـفـرق الـرقـابـية
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تــســتــخـدم اجلــيش لــلــمــســاعـدة في
مـكـافـحـة أسـراب اجلـراد الـتي تـغـزو
جــــنــــوب الــــبالد و تــــهــــدد بــــإتالف
مــحــاصـيل تــقــدر بـأكــثـر مـن سـبــعـة

مليارات دوالر. 
ـسـؤول بالـوزارة مـحمـد رضا وقال ا

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ
شـــخــــصت وزارة الـــزراعـــة إصـــابـــة
ـرض انـفـلـونـزا الـطـيور فـي احدى
حقول الـدواجن في محـافظة نـينوى,
مـشـيـرة الى فـرض حـظـر عـلى حـركـة
الـدواجـن حلـ االنـتــهـاء من تـنــفـيـذ
اخلــطـة الــوطـنــيـة لالحــتـواء بــحـرق
ــتـــبــقـــيــة . وقــال ودفـن الــهالكـــات ا
النـاطق بـأسم الوزارة حـمـيد الـنايف
في بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(دائــرة الــبــيـطــرة احــدى تــشــكـيالت
الـوزارة ابــلـغت بــتـشـخــيص اصـابـة
H5N8 رض انـفلونـزا الطـيور نوع
في احد حقـول الدواجن الـبياض في
اســكي كــلك بـنــيــنـوى) ,وأضـاف انه
(على الفور  تـفعيل خـطة االحتواء
ـوجب قـانـون الـصـحـة احلـيـوانـية
ــــــــادة رقم 32 لـــــــــســـــــــنــــــــة 2013 ا
ــبــاشـرة بــتــنـفــيــذهـا من خالل 16وا
حرق ودفـن الهالكـات والـبـدء باتالف
ــتـبـقــيـة وفـرض حــظـر عــلى حـركـة ا
الــــــدواجن) ,وأشــــــار الى ان (حــــــقل
ـصاب في مـنطـقة مـنعـزلة الدواجن ا
وال وجـود حلـقـول اخـرى ضـمن هـذه
ــنــطــقــة حــيث  خالل امس االول ا
ـتبقي باشراف اتالف كامل القطيع ا
جلـنـة مـشـكـلـة برئـاسـة احملـافظ جنم
اجلـبـوري وعـضـويـة دائـرة الـبـيـطرة
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ـدني الـعـراقي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل إعـطـاءهـا أي مـوافـقات نـفت سـلـطـة الـطـيـران ا
لـشـركـات الـطـيـران السـتـئـنـاف رحالتـهــا اجلـويـة إلى الـعـراق مع اسـتـمـرار جـائـحـة

كورونا.
وذكـر لـلـسلـطـة تـلـقـته (الـزمـان) امس
(نـــوضح لـــلــــرأي الـــعـــام والســـيـــمـــا
للـعـراقـي الـعـالـقـ في دول اخلارج
ــسـاعي مع بـأنــنـا نــبــذل اجلـهــود وا
ــعــنــيـــة من أجل تــســريع اجلــهــات ا
ـغـتربـ الى الـبالد بالـسـرعة اعادة ا
مكنة) مشيـرا الى ان (السلطة تنفي ا
إعـطــاءهـا أي مــوافـقــات رسـمــيـة إلى
شـركـات الـطـيـران لـغـرض اسـتـئـنـاف
نتظـمة إلى العراق وتؤكد رحالتها ا
إلـتـزامــهـا بـالــقـرارات والـتــوجـيـهـات
الـتي تــصـدرهــا عن الـلــجـنــة الـعــلـيـا
لـلـصـحــة والـسالمـة الـوطــنـيـة بـشـأن

ذلك).
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واكـد الــبــيــان ان (مـا يــتم تــداوله في
بعض مـواقع التـواصل االجتـماعي ال
صداقية بصلة حيث ت للحقيقة وا
تعـتمـد السـلطـة الوضـوح والشـفافـية
في آلية مـخاطـبتهـا الرسـمية الن ذلك
أسـاســا في عــمـلــهــا وتـواصــلــهـا مع
ــنـــظــمـــات الــدولـــيــة الــســـلــطـــات وا
للـطيـران). وأعـلنت الـسفـارة الـتركـية
ـنح تــأشـيــرة الـدخـول مـبـاشــرتـهــا 
.وقـالت ـلــصـقــة لـلــعـراقـيــ الـفــيـزا ا
السفارة في بيان امس (انها ستباشر
ـنح هـذه الـفـيـزا اعـتبـاراً مـن الـيوم
األحد الستخدامها فور فتح احلدود).
ووصل  81مواطـنـاً عراقـيـاً قـادماً من
دبي مـروراً بـأربـيل الـى مـطـار بـغـداد

واكـد الــشـبـلـي ان (الـوزارة حــريـصـة
سـاندة على تـقد مـختـلف الـدعم وا
لـتـلك الـشـريـحـة الـعـامـلة عـبـر تـذلـيل
الصـعـاب التي تـقف حـائال دون تـقدم
عملهم). الى ذلك اكدت الشركة العامة
لسكك حـديد الـعراق اكمـال جسر خط
كـيـلـومـتر الـسـكـة في الـلـطـيـفـيـة  47 

ضمـن خط بـغداد  –بـصـرة- ام قـصر
ــســافـرين لـضــمــان سـيــر  قــطـارات ا
والبضائع بانسـيابية عالية. واوضح
مدير عام الشركـة طالب احلسيني في

بــيـان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه (
اجنـــاز مـــشـــاريـع الـــســـكك مـــشـــروع
يوسـفيـة - حلـة - سمـاوة بالـتنـسيق

مع الـشـركـة الـعـامـة لـتـنفـيـذ مـشـاريع
ـبـرم بـ الـنـقل حـسب بـنـود الـعـقـد ا
الشـركـتـ وأجنـاز جـسـر خط الـسـكة
في الـلـطــيـفـيــة عـلى خط ســكـة حـديـد
بــغــداد  –بــصـــرة - ام قـــصـــر ضــمن
بـرنـامج اخلـطـة االسـتــثـمـاريـة لـلـعـام
ـنـصـرم). وبـاشـرت الـشـركـة بـأجناز ا

الدولي. وقالت الوزارة في بيان تلقته
(الزمان) امس إن ( 81 مواطناً عراقياً
قـادماً مـن دبي مـروراً بـأربـيل وصـلوا
الى ارض مـطــار بــغــداد الـدولـي عـلى
مـ احـدى طـائــرات الـشـركــة الـعـامـة
للـخـطوط اجلـويـة الـعراقـيـة) واضاف
ان (هذه الـرحلـة تأتي ضـمن الرحالت
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة اخلـــاصـــة بـــإعــادة
الـــعــــراقـــيــــ الـــعــــالـــقــــ في دولـــة
اإلمارات). وكانت الوزارة قد افادة في
وقت سابق عن انطالق اولى الرحالت
اجلويـة االسـتثـنـائيـة بعـد مـدة توقف
اليــام تــلــبــيـةٍ لــطــلـب وزارة الــصــحـة
والـبـيـئـة حـيث غـادرت الـرحـلـة مـطـار
بغداد الدولي متوجهة الى دبي ضمن
الرحـلة االسـتثـنائـية اخلـاصة بـأعادة
العـراقـيـ العـالـقـ في االمارات. في
غـــضــون ذلـك بـــحث الـــوزيـــر نـــاصــر
حسـ الشـبلي مع وفـد االحتاد الـعام
لنـقـابـات الـعـمال في الـعـراق بـرئـاسة
سـتـار دنـبـوس بــراك وبـرفـقـته رئـيس
الـــنــقـــابـــة الـــعـــامــة لـــعـــمـــال الــنـــقل
الطرق واالتصـاالت حسـ القـريشي  
ــتـاحــة لـضــمـان حــقـوق والـوســائل ا

الشريحة. 
qLF «  U uF

واوضح الـــبـــيـــان ان (الـــلــقـــاء بـــحث
مـعـوقـات الـعـمل ومـسـتـجـداته في مـا
يتـعلق بـجـائحـة كـورونا والـبحث عن
طرق ووسـائل تضـمن حقـوق العـمال)

راحل االولـيـة التي ابـتـدأت بانـشاء ا
اجلـــســـر اجلـــديـــد في الـــلـــطـــيـــفـــيــة
ـــبــــاشـــرة به بــــعـــد رفـع اجلـــســـر وا
تضرر منذ ؤقت القد وا االنبوبي ا
عام   2003 واستـبـداله بـجسـر سـكة
حـــديـــد نــــظـــامي مــــتـــكـــامـل طـــبـــقـــا

ية. للمواصفات العا

مـيــر إن (اجلـراد الـصــحـراوي هـاجم
أكثر من  200 ألف هكتار من احلقول
واألراضي الزراعيـة في سبعة من 31
ناطق إقليماً في البالد) ,مبيـنا ان (ا
تـضـررة تمـتـد من شرق إيـران على ا
احلدود مع بـاكـستـان وحـتى احلدود
مع الــعــراق في جــنــوب غـرب الــبالد
ستزيد قريباً على األرجح وتصل إلى
مــلـيــون هــكـتــار) وتــابع أن (اجلـيش
ـــســاعـــدة في احلـــرب عــلى وعـــد بــا
ـــا في ذلك اجلــــراد الـــصـــحــــراوي 
تـقـد الــعـربـات الـتي تــسـتـخـدم في
ــنــاطق الــوعـرة الســتــخــدامــهـا في ا
ـــنـــاطق الـــتـي يـــصــعـب الـــوصــول ا
إليـها). ويفـاقم غزو اجلـراد الذي يد
األســـوأ من نـــوعـه مـــنــذ عـــقـــود من
ـشـكالت الــتي تـواجه إيـران والـتي ا
تعرضت بـالفعل لـضربات قـاسية من
تـــفــشي فــايــروس كـــورونــا داخــلــيــاً
وتــراجع صــادراتــهــا الــنــفــطـيــة إلى
مستـويات قيـاسية في ظل الـعقوبات
فروضة عـليها. كما تهدد األميركية ا
تـلك االسـراب االمن الـغـذائي الـعـراق
في ظل اسـتـمــرار حـرائق احملـاصـيل
ــنـاطق دون الــزراعـيــة في عــدد من ا
الــوصـــول الى هــويـــة من يــقف وراء
تـلك العـمـلـياة الـتي تـنـخر االقـتـصاد
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في الـهـيـئــة في مـعـرض حـديـثـهـا عن
العملية األولى التي نفذها فريق عمل
مـديـريــة حتـقـيق الـبــصـرة بـنـاءً عـلى
مذكرة ضبط قضائية إلى أن (الفريق
الـذي انتـقل إلـى ميـنـاء خـور الـزبـير
تمكن بعد القيام بـعملية التحري  من
ضـــبط مــئـــات األطـــنــان من احلـــديــد
ـيـناء الـسكـراب مـتـروكة عـلى أرض ا
مـنــذ فـتــرة طـويــلـة) الفـتــة إلى (عـدم
جبـايـة أي أجور أو عـوائـد عنـها رغم
سـاحـات كـبيـرة ومـرور مدة شـغلـهـا 
ليـست بالـقصـيرة عـلى تركـها).  وفي
عمليـةٍ منفصـلة أكدت مديـرية حتقيق
الــبـصــرة أن (مالكــاتــهـا تــمــكـنت من
شـهود; لـقيامه ضبط مـتهم باجلـرم ا
بانـتحال صـفة عـنصـر أمني وتـسلمه
ـــال كــرشـــوة من أحــد مـــبــلـــغــاً من ا
ـواطنـ لـقـاء وعود بـإغالق قـضـية ا
ـتـهم بـحق شــقـيـقه) مـوضــحـة أن (ا
اعـتـرف صـراحـة بـقـيـامه بـاالحـتـيال.
َّ تـــنـــظــيم وأوضـــحت الـــدائــرة أنه 
مـــــحـــــضـــــري ضـــــبـط أصـــــولـــــيـــــ
ـــضــبـــوطـــات في الــعـــمـــلــيـــتــ بـــا

ـتـهم في الـقـضـية وعـرضـهمـا رفـقـة ا
الثانيـة على قاضي مـحكمة الـتحقيق
اخملـــتــصـــة بــقـــضــايـــا الــنـــزاهــة في
تهم وفقاً البصرة الذي قرَّر تـوقيف ا

ألحكام القرار  160 لسنة 1983.

إحــدى شـــركــات الـــدفع اإللــكـــتــروني
والـدوائــر ذات الـعالقــة وبـعــد إجـراء
التقصي والـتحري بخـصوص إيقاف
ــتــقــاعــدين وإيــقــاف صــرف رواتب ا
تقاعدين بطاقة الكي كارد  وإجبار ا
اسـتر كارد على االستـبدال بـبطاقـة ا
مقابل استقـطاع مبالغ مـالية أكثر من
ـــقـــرر  تـــمـــكن الـــفـــريق من ضـــبط ا
تـهمـ كال من مديـر تقـاعد نـينوى ا
ومديـرة منـدوب مكـتب االدارة العـامة
لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــلــمــصـرف
احلــكـــومي ومــديـــر إحــدى شــركــات
الدفع اإللـكتـروني التـابعـة للـمصرف
و16من موظـفي الشـركة في احملـافظة
ادَّة 340 من قانون استـناداً ألحـكام ا
َّ تنظيم العقوبات). وأوضـحت أنه (
ـضبـوطات محـضر ضـبطٍ أصـوليٍّ با
تـهـم في الـعمـلـية وعـرضه رفـقـة ا
على الـسيـد قاضي مـحكـمة الـتحـقيق
ُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى; ا
التــــخـــاذ اإلجــــراءات الـــقــــانـــونــــيَّــــة

ناسبة).  ا
وكـشفت الـهـيئـة عن تـنـفيـذهـا عمـلـية
ضبط كمياتٍ  كـبيرةٍ من مادة احلديد
(السكـراب) متـروكة على أرض مـيناء
خور الـزبـير فـيـمـا تمـكـنت من ضبط
مـــنـــتـــحل صـــفــة احـــتـــال عــلـى أحــد
واطنـ واشارت دائرة الـتحقـيقات ا

بــدفع اجملــنى عــلــيه فـي احــد االنــهـر
القريـبة من دارها اثـناء ما كـان يلعب
مع االطـفــال وان سـبب فــعـلـتــهـا تـلك
يــعــود حــسب تــصــورهــا بــدفع والــد
اجملـنـى عـلــيه بـدفع ابــنـتــهـا في ذات
الـنـهـر قبـل ثالث سـنوات مـا أدى الى
وفاتـها غـرقاً في حـ تشـير االوراق
الـتـحـقـيـقـيـة اخلـاصـة باحلـادث بـأنه
كــــان قــــضــــاءً وقــــدر). وأفــــاد الى ان
ــتـــهــمــة (احملـــكــمــة صـــدقت اقــوال ا
واجرت لـهـا كـشف الـدالله و اتـخاذ
االجـراءات كـافـة بـحـقـهـا وفق احـكـام
ـــــادة 406 ق.ع وهي االن بــــــصـــــدد ا
ـوضوع لـتنال احالـتها الـى محكـمة ا

جزاءها العادل).
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وضبطت دائـرة التـحقيـقات في هـيئة
النزاهة الـعامة من ضبط مـدير تقاعد
نينـوى ومديـرة منـدوب مكتب اإلدارة
ـصرف الـعـامة لـلـمـنـطـقـة الشـمـالـيـة 
حكـومي ومـديـر إحدى شـركـات الدفع
اإللـكتـروني و 16مـتـهـمـاً من مـوظـفي
الشـركة.. واشـارت دائرة الـتحـقيـقات
في الـهـيـئــة في مـعـرض حـديـثـهـا عن
تفـاصيل عمـليـة الضبط الـتي نفـذتها
ــة حتـــقــيق نـــيــنــوى مالكـــات مــديـــريَّ
ـــوجب مــذكـــرةٍ قـــضــائـــيَّــة إلى أن
ـديـريـة انـتـقل إلى مـقـر (فـريق عـمل ا

ـوديالت عـائـدة مـخـتـلــفـة األنـواع وا
يناء ـانية في أحد أرصـفة ا لشركة أ
لم يـتم استـيـفـاء أية عـوائـد أو أجور
منـهـا). وأضافت إن (فـريق عـمل آخر
انـتـقل إلى مـيـنـاء أم قـصـر الـشـمـالي
وتـمـكن من إحـبـاط مـحـاولـةٍ لـتهـريب
ــــوديل; كــــونـــهـــا  12ســــيـــارة دون ا
ــنــوعــة من الــدخــول إلى الــعــراق
كــانت مــعــدة لـــلــتــهــريب داخل ثالث
حـاويـاتٍ حـديـديَّـةٍ الفتـة إلـى (وجود
تالعـبٍ في الــتــصـــاريح الــگـــمــرگــيــة
للحاويات التي ذُكِرَ فيها أنها مُحمَّلة
ـــواد مـــنــزلـــيـــة ومالبس وقـــواطع
َّ خــشب). وأوضــحت الــدائــرة أنه (
تــنــظــيـم مــحــاضــر ضــبطٍ أصــولــيــةٍ
ــضـبــوطـات في الـعــمـلــيـات الـتي بـا
نُـــفـــذَت بــنـــاءً عـــلى مـــذكـــرات ضــبط
قــضــائــيـة وعــرضــهــا عــلى الــسـادة
ُـخـتـصَّة قـضـاة مـحـكـمـة الـتـحـقـيق ا
بقضـايا النـزاهة في البـصرة; التخاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونيَّـة ا
وصـدقت مـحـكــمـة حتـقـيق الـزبـيـديـة
الـتـابعـة لـرئـاسـة مـحكـمـة اسـتـئـناف
ــة قـتل واسط اقــوال مـتــهـمــة بــجـر
طــفل بــالـســادســة من الـعــمــر. وأفـاد
ـــركـــز االعـالمي جملـــلس الـــقـــضـــاء ا
االعلى في بيـان تلقـته (الزمان) امس
تهمة اعـترفت صراحة بـقيامها ان (ا

عمل مـديرية حتـقيق الـبصرة إلى أن
(الفريق األول الـذي انتقل إلى مـيناء
خـور الـزبـيـر تـمـكن من ضـبط مـعـملٍ
حلــفـر اآلبــار الـنــفـطــيـة تــابعٍ إلحـدى
الشركات الهندية متروكاً على أرضيَّة
ـيــنــاء مـنــذ عـام  2005 ) مـوضــحـة ا
(عدم جبـاية أيـة أجورٍ أو عـوائد منه.
ـديــريـة وأكـدت الــدائـرة أن مالكــات ا
قـامت بـتــنـفـيـذ عـمـلــيـةٍ مـنـفـصـلـةٍ في
سـيارة ـيـنـاء أسـفـرت عن ضـبط  26 ا

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ
أعــلــنت هـيــئــة الــنـزاهــة الــعــامـة عن
تـنـفــيـذهـا ثالث عـمــلـيـات ضـبط  في
مـــيـــنــاءي خـــور الـــزبــيـــر وأم قـــصــر
الـشمـالي مـبـيـنة ضـبط مـعـملٍ حلـفر
اآلبـار الــنـفـطــيـة مـتــروكـاً وحـاويـاتٍ
َّ إدخالهـا خالفاً للقانون. وسيَّاراتٍ 
واشـــارت دائـــرة الـــتـــحـــقــيـــقـــات في
الــهـيــئـة وفي مــعـرض حــديـثــهـا عن
الـعـمــلـيـات الـتي نُــفـذَت من قـبل فـرق
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يــتـــدخل رجــال دين ســعــوديــون ولــبــنــانــيــون وســوريــون وامــاراتــيــون
ومصريون وقطريون وأتراك وإيرانيون في الشأن العراقي حتت غطاء
ـررون من خالله مصـالح بـلدانـهم في االسـتيالء عـلى ثروات مذهـبي 
رتقـبة التي وعد بـها رئيس الوزراء العراق محـذرين من االصالحات ا

مصطفى الكاظمي شعبَ العراق.
ـا يريدون قطع الطريق وليت االمر يقف عند إفـقار الشعب وإجاعته إ
عـلى الكـاظـمي دون االصالحـات وجتفـيف مـنابـع الفـسـاد; كي تسـتـمر
شـعوبـهم مـتنـعمـة بـخيـرات الـعراق وأرواح شـبـابه تزهق فـي التـصدي

ألعدائهم هم مقحميننا في حرب ال ناقة لنا فيها وال جمل.. باالكراه.
في ح لم نسـمع رجل دين عراقي.. سني يفـتي للسـعودي واالتراك
.. نـحترم أو مجتـهد شيـعي يقوّم أداء االيـراني والـلبنـاني والـسوري
حدودنا االنسانية بينما االخرون ينفلتون علينا كالضواري متقمص
ــصـالح شـعــوبـهم حتت ذرائع ; لـيـقــدمـونـنــا فـرائس  دور الـنــاصـحــ
.. أما عاطفية يتقصـدون خداعنا بها ويستجـيب لها نوعان من عراقي

منتفعون أو جهلة!
لم يوجه رجل دين عـراقي فتوى الى مـسلـمي دولة أخرى مـا لم تطلب
مــنه; فـلـمــاذا يـتــطـفل عــلـيـنــا اآلخـرون حتت غــطـاء مـذهــبي يـؤدي الى
ررون تكـريس طاقتـنا احلـيويـة من بشر وثـروات لصـالح شعـوبهم.. 
من خالل فـتاواهم مـصالح بـلـدانهم االقـتـصاديـة والسـيـاسيـة واالمنـية
ولو بـتجـويع العـراقيـ واالسـتيالء عـلى ثرواتـهم وإدخالـهم في أزمات
سـيــاسـيـة وأمـنـيــة مـتـخـذين من الــعـراق دريـئـة دونـهـم وظـهـره شـعـبه

مكشوف...
فقد حذر ذو عمـامة لبنانـية بيضاء كال من مـقتدى الصدر وأبي حسن
هادي العامري: "أرى نذير نار في خطة إسرائيلية تهدف الى االنتقام
من احلشد الـشعبي وإذا سـكتم ستـصل الى رؤوسكم من خالل هذا

الذي أنتم جئتم به ونصبتموه" يقصد مصطفى الكاظمي.
أحتـذر عـراقـيـ من عـراقـي أسـهـمت كـتـلـهم الـنـيـابـة بـالـتـصـويت عـلـيه
رئـيسـا لـلـوزراء!? لـيس أمـامنـا في هـذه احلـال اال واحـدا من خـيارين
أمـا رفع شـكـوى الـى مـجـلس االمن لـلـطـلـب من حـكـومـات رجـال الـدين
هؤالء.. سـواء أكانـوا سنـة أم شيـعة.. كي تـمنـعهم من تـأليب الـعراقـي
على بـعـضهم أو... (ما تـبقى يـؤسـسه الشـعراء) ألننـا لـسنـا مـحافـظة

تحدة. تابعة لبلد ما بل دولة كاملة السيادة.. عضو في اال ا
ولنا في التاريخ الـقريب إسوة حسنـة ففي الساعة  11من صباح 22
حزيران 1964 تسـلم رئـيس اجلمـهوريـة العـراقـية عـبد الـسالم محـمد
عـارف أوراق اعـتــمـاد الـسـفـيــر االيـراني في بـغـداد مــهـدي بـيـراسـته
بحـضور وزيـر اخلارجـية العـراقي صبـحي عبـد احلمـيد ونـقل السـفير
ـقـابـلة الـى الرئـيس عـارف طـلب شـاه إيران بـاالهـتـمام اإليـراني أثـناء ا
قـدسـة ورعـاية الـشـيعـة في الـعـراق; فكـان رد عـبـد السالم بـالعـتـبـات ا
قدسـة أكثـر منكم عارف حـادا: (قل لشاهك نـحن مهـتمـون بالعـتبـات ا
وأن شيعـة العراق عـرب اصالء وكرمـاء وليس شاه إيـران وصيا وقـيما
علـيـهم) وقبل أن يـتفـوه الـسفـير اإليـراني بالـرد قـال له عارف: (إنـتهت

قابلة) فتبادلت الدولتان سحب السفير. ا
هل يعيد التاريخ نفسه ويسحب العراق سفراءه من الدول التي تستفز
وحـدته الوطـنـية وتـؤثـر سلـبـا على إقـتـصاده وجتـيـر مواقـفه الـسيـاسـية
والعسكرية لصاحلها كما لو كان تابعا.. يتمايل مع
هواها.. قـطيعـة فاصـلة نعـود بعدهـا ريثمـا يتوقف
زخم فتاوى (هجـمان البـيت) التي يطلـقونها كي ال
يـتـآخى شـعب الـعــراق مـتـمـتـعـا بـثـرواته عـلى حب

الله!?
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يـهـاجم رؤوسـاء الـوزارة الـعراقـيـون بـعـضـهم حـول هـدر امـوال الـدولة
تهـمون لتفـنيد االتهـام و االعالم ينشر و الـكارثة حدثت ويرد عليـهم ا

وقد تتطور لالسوأ.
واالعالم يــنـشــر اخـبــارا عن الـقــضـاء و الــنـزاهـة انــهـمــا اسـتــدعـيـا او
احضرا نـوابا و ووزراء ومن دونهـم لوجود مـلفات فـساد يخص خـططا
او امواال لـلـدولة بـددت او انـتقـلت حلسـابـات شخـصـية او صـدر بحق
دان احـكام غيـابيـة باحلبس او بـالسجن بـحيث ان عدد اخـبار هذا ا
ـة ـســؤولـ تـتـفــوق عـلى عـدد اخــبـار عـصــابـات اجلـر الـصــنف من ا

نظمة. ا
يـجـري في الـعـراق انـتـقـاد و الـتذمـر مـن كل شيء و بـشـكل ومـضـمون
اكـبــر و و اسع من االنـتـقـاد لــلـنـظـام الـســابق الـكـهـربــاء تـنـتـقـد وتـذم
واطن يدفـع فاتورت و الـصحة كذلك و الـتعلـيم و االمن و القضاء فا
تـصدين لـلعـمل الديـني و مراكـز القوى و كذلك طـال التـذمر و الـنقـد ا
احلزبـيـة و االعالم و كل التـذمـر و النـقد يـخـتصـر بـحقـوق االمن الذي
بــات هـشــا و مــقـدرات الــبالد الــتي خـلــقت طــبـقــة مالك دون حق هم
ببساطة من يصدق عليهم تعـريف بعضهم لكلهم انهم اخذوا" قطعة من

الكعك" وهو تشبيه سخيف لواقع مر.
-: ماذا جلب تغيير احلكومات للعراق? السؤال هو- وهو سؤال بر
الكي و حل الـعبادي مالـذي تغيـر على الناس ببسـاطة عندمـا ذهب ا
ـؤوسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة? ومـاهو هل خـفت اعـداد الـفـقـراء هل حتـسـنت ا

برنامجه الذي حقق االفضل?
ـهـدي هل تـعافت الـهـيـئـات العـالجيـة و الـطـبـية هل وعـنـدما حل عـبـدا

انتعش االقتصاد?
وما هو برنامجه الذي حقق به ذلك?

عندما يحل رئيس وزراء بدل اخر و يأتِ بوزراء جدد فيما الدولة تعج
دراء عـام هم درجات خـاصة ضمن حـصص تقابـلها منذ ١٧ سـنة 
نـقـاط انـتـخـابـيـة وهم الـذين يـحـركـون مـسـيـرة الـعـمل في مـا تـبـقى من
الـدولة الـعـراقيـة وتـطالـعـنا اخـبـار لهـا مـواسم نشـر مـنهـا اتـهام فالن
الفالني و هـو مديـر عـام للـهيـئة الـفالني بتـبديـد اموال الـدولة عـبر عـقد
وهمي او فالنـة الفالنيـة و هي وزير الـوزارة الفالنيـة و قد جـلبت مواد
بسعـر خيالي او ان الـضابط الفالني الـعامل في االدارة الفالنـية طلب
صـرفيـة الفـالنية عمـولة من صـفقـة مع الدولـة الفالنـية... وصـوال الى ا
ـودعـ ونـقـلت حلـسـاب زوجـهـا امـواال بـخـيـانة الـتي تالعـبت بـأمـوال ا
االمانة.. الى قـيام فالن باالسـتحواذ عـلى عقار الى فالن الـذي يساوم

موظفاته على عفتهن الى الى...
اال يعني ذلك ان مـفوهم و مـصداق حزبـي كـثر في الدولـة ال يعدو عن

مفوهم اللص?
لكنه لص بحصانة ومع ذلك فقد وقعت الكارثة.

قـبل اسـابـيع نـشـرت صـحـيـفـة اردنـيـة كـاريـكـاتـيـرا
جميال يـظهـر فيه مواطن يـكتـوي بنار مـقاليت ال
تخـتلـفـان اال بوجه عـلى قبـضـتيـهمـا و كتب حتت

الكاريكاتير: تغيير التوجه ال تغيير الوجوه.
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فرانسواز باري سينوسي

والـــتــعــالــيم
الدينية.وأند
ريـه بـريـتون
هـــو صــاحب
ــــــــدرســــــــة ا
الـسـوريـالـيـة
"مـــــــــــــــا وراء
الــــــــــــــــــواقـع"
والــــــبــــــيــــــان
الـــســوريــالي"
حـيث دعـا إلى
"إطـالق حــريـة
الــــتــــعــــبــــيـــر"
و"إطــــــــــــــــــالق
مـــــكــــنــــونــــات
الـلّاوعي" وكان
قــــــــد تــــــــأثــــــــر
بــالــفــيــلــسـوف
ـاني لـودفيغ األ
فـــــــيـــــــوربـــــــاخ
والسـيّما بكتابه
" جــــــــــــوهــــــــــــر
ـسـيـحـيـة" أي ا
(نـــقـــدهـــا) مـــثل
مـاركـس وإجنـلز
وفـاغنر ونـيتشه
وقــــــد اخـــــتـــــلف
بـــــــريــــــتــــــون مع

الــكــاتب الــســوفــيــيـتي
ي ـؤتـمـر الـعـا إيــلـيـا اهـرنـبـرغ فـي "ا
لـــلـــمــثـــقـــفــ مـن أجل الـــسالم" وهــو
ـؤتمر الذي انبثـقت عنه جلنة مقرها ا
بـــاريس وقـــد ســـبق لي أن نـــوّهت في
أكـثر من مناسـبة أن اجلواهري حضر
ـــؤتـــمـــر حـــيــنـــهـــا وذلك قـــبل هـــذا ا
ي تـــأســـيس مـــجـــلس الـــســـلم الـــعـــا
1950.وجواباً على بريتون نتساءل
هـل: احلب مخـالفـة للـسائـد ولألعراف
والـتقـاليد والـقوانـ والدين في ح
كــــلّــــهــــا تــــدعــــو إلى احلب والــــسالم
والــتــســامح لــكن الــواقع شـيء آخـر
حـ ُينظر إلى احلب باعتباره انقالباً
ـألـوف وقـطـيعـة مع االسـتـكـانة عـلى ا
ومــدعــاة لـلــمــعـصــيـة وخــروجــاً عـلى
الـطـراز الـقـائم. وهو األمـر الـذي يـلقى
مـــعـــارضـــة واخـــتالفـــاً الســـيّــمـــا في
اجملـتـمعـات األكثـر تخـلّفـاً حتت حجج
عــديـدة ومــزاعم شـتـى. دعـونـا نــتـأمل
مــعـنى احلب وجــوهـره فـهــو اكـتـفـاء
ذاتـي وهـــو رديف لــــلـــحق والــــشـــعـــر
واجلـمال والـعدل والـتسـامح والسالم
وتـــطـــهّـــر روحي وعـــطـــاء عــاطـــفي ال
مــحــدود إنه فــعل مــقــاومـة لــلــســائـد
والـروتـيـني والـنـمـطي وهـو ال يـشرّع
بــقـانــون وال يـلــغى وإنّـمــا يـعــبّـر عن
جـدلـيـة الـوحدة والـتـواصل والـتـفاعل
وإعــادة الــتــكــوين فــاآلخــر هـو أنت 
وإن كـان غـيـرك جـسـمـانـياً حـسب ابن

عــــربي
ووفـــقــاً جلـــبــران
خــلـيل جـبـران: من حتب لـيس نـصـفك
اآلخـر هـو أنت كـلّك فـي مـكان آخـر في
نـفس الوقت. وبـقدر مـا تكون اجلـدلية
قــطــيــعــة مع الــســائـد  فــهي تــواصل
وخـلق جـديد له بـالـقصـيـدة والسـيرة
ـيثـولوجـيـا والتـضحـية والـسـردية وا

وقبل كل شيء باحلب.
احلـب ضـوء يـقـذفه اخلـالق في جـوفك
فـيأتي لـيبـدد الظلـمة ويشـيع البـهجة
إنـه يتـغـلـغل فـيك وتـسـمع صوتـه بكل
عـــذوبــة ورقــة وألم أحـــيــانــاً وهــكــذا
تـشعر باخلشوع وكأنك تصلّي ولعلك
تـصلّي فـعالً فالـصالة حاضرة يـومياً
بـاحلب وبـدونه تـكـون مـجـرد حـركات

طقسية غير ذا قيمة.
ـتلك في حلـظة ـكن لـلمـحبّ أن  وال 
مـعيـنة الـكفـاية الـذاتيـة لكـن احملبوب
يبقى باعثه وضرورته ورعشة الذكرى
لـديه. إنه انـعـكـاس ضوء وبـزوغ فـجر
ودعـــاء مـــؤمـن . وهـــو ضـــد الـــنـــفــاق
والـسأم. وهو قلق وتوتّـر وتطلّع نحو
ـطـلـق وال يـكتـمـل اإلنـسان لـيـصـبح ا
إنـــســـانـــاً بـــدونه وجتـــدّده وقـــانـــونه
األسـاسي عـدم االرتـواء فكـلـما ازددت
مـنه يصرخ هل من مـزيد? مثل الـثقافة
ـارسـة بـالـعـ والـفم ــعـرفـة إنه  وا
واألنـف واللسان واألذن واليدين وقبل
ذلـك باإلحساس; وهـو دائماً إلى صف
الـشجاعـة واجلنون فـما قيـمة احلياة

دون شـيء مـنـهـمـا? ومـا قـيـمـة احلـيـاة
دون احلب بالطبع?

نــعــيش وراء الـزمـن بال أعـمــار وقـد ال
نــعي عـمـرنــا احلـقـيــقي إلّـا في أوقـات
اسـتـثنـائيـة ولم أشعـر أنني أصـبحت
كـهـالً وشـيخـاً إلّـا حـ فـارقت والـدتي
جنــاة شــعــبــان احلــيــاة الــعــام 2007
وكـنـت قـد افتـرقـت عـنهـا ألكـثـر من 20
عــــامـــاً قـــهـــريـــاً ويـــوم تــــمـــكّـــنت من
"اسـتـعـادتهـا" فـرّت من بـ يدّي أو من
بــ أصـابـعي اخــتـفت طـارت ذابت
حــ رأيـتـهــا مـثل شـعـاع مــرّ بـسـرعـة
خـاطفة مثل الضـوء كأنه شهاب ويوم
أنــزلت إلى قـبـرهـا تـصـوّرتـهـا حـمـامـة
ألــــيــــفــــة تــــرقــــد جــــوار اجلــــواهــــري
ومــصــطــفى جــمــال الــدين في مــقــبـرة

الغرباء بالسيدة زينب في دمشق.
ردّدت يومها مع غوته 

(على جميع القمم 
إنه الصمت 

على قمم جميع األشجار 
بالكاد تشعر 

بنسمة 
العصافير الصغيرة صمتت في الغابة
صبراً فلن ترتاح أنت أيضاً

لن ترتاح)
واســــتــــعـــدت مـع نـــفــــسـي قـــصــــيـــدة
ـهـداة إلى صالح خالص اجلـواهـري ا

1984 والتي نشرتها في كتاب "
اجلــواهــري في الـعــيـون من أشــعـاره"
الــــــعـــــام 1986 دمـــــشـق (دار طالس)
والـذي قـدّم لـه اجلـواهري حـيـث يـقول

فيها:
ــوت فا

 يــدرك كــل ذي رمـــــق
كالنـــوم  يــدرك كـــل مـن نعســــا

جهـــم  يقيــم علــى  مدراجنـــــا
وعلــى صــدى أنفاســــنا حرســـــا
تعيــا ازاهيـــر الربـــى  إذا  نطقـــت

بعبيـــر بســــمتـها  إذا  عبســــــا   
نـــــعـم إنه الـــــذئب الـــــذي تــــرصّـــــدني
وأحــيـانـاً ال يـفــتـرسك هـذا الـذئب أنت
ولـكـنه يصـيـبك بالـصمـيم مـستـبداً بال
رحـــمــة أو مـــروءة غــشـــومــاً قـــاســيــاً
مـتوحشاً يـتبعنا كـظلنا ويسـتمر لغزه
احملـيّـر غيـر قابل لـلحل مـنذ األزل " كل
مـن عـلــيــهــا فـان ويــبــقى وجه ربك ذو
اجلالل واإلكرام" (سورة الرحمن االية

 .(27
يقول الشريف الرضي: 

مـا أخطأتك النـائبات / إذا أصابت من
حتبّ.

احلـب شيء يخـفق في الـصدر تـعـيشه
بـكل شـيء وقد يـدفـعك أحـيـانـاً لـلـقـيام
بـأشـيـاء تـبـدو غـيـر عـقالنـيـة ألن قـلب
اإلنـسـان هو مـا حتـكّم بسـلـوكه وليس
الـعقـل وحده وب الـقلـب والعقـل ثمة

توافق وتعارض في بعض األحيان.

وقـد وجدت في روايـة خريف الـبطريك
شبهاً بكتاب ماركس " الثامن عشر من
بـرومـير- لـويس بونـابـرت" الذي كـتبه
فـي الــعــام 1852 بـــعــد ثــورات الــعــام

1848 وهو أشبه بقصيدة نثرية
طــويــلــة وكـنـت قـد تــخــيّــلت أن روايـة
خـريف الـبـطريك هي وجه آخـر لـرواية
"الـسيد الرئيس" للـروائي الغواتيمالي
مــيـشــيل (مـيــغـيـل) أسـتـوريــاس الـتي
كــتــبـهــا الــعـام 1946 وكــأنــهــا كــتـبت

خصيصاً للعالم العربي.
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ولـعلّ غالظ الـقـلوب عـقولـهم في مـكان
آخـــر فـــحـــسب مـــاركــيـــز في "خـــريف
الـبطريك": السلطة تعويض عن احلب
لـــكن احلب عــلى الـــعــكس من ذلك إنه
تــــعـــويض عـن جـــمـــيـع احلـــرمـــانـــات
والـــعــذابـــات ألن احلب والــتـــســلّط ال
يـتـعايـشـان والسـلـطة واحلب يـبدوان
كــنــقـيــضــ ال يـنــســجـمــان. وإذا كـان
ـنـا الـعربي مـاركـيـز قـد اشـتهـر في عـا
بــروايـته " مـئــة عـام من الـعــزلـة" الـتي
قــال عـنــهـا الـشــاعـر الـتــشـيـلي بــابـلـو
نـيرودا أنها أفضل ما كُتب باالسبانية
بـــــــعــــــد روايــــــة دون كـــــــيــــــشــــــوت لـ
"ســـيـــرفـــانـــتس" لـــكن روايـــة خـــريف
وسيقى عالية وبلغة الـبطريك كُتبت 
شـعـريـة جـذابـة ومـدهـشـة وأجـدها من
أهـم أعـــمــال مـــاركـــيــز حـــتى إنـه كــان
يـفـضـلـهـا عـلى جـمـيع أعـمـالـه األخرى
وإن كــانت أعــمــال الــكــاتب وكــتــابـاته
مــثل أبـنـائه وقـد حـصل مـاركـيـز عـلى
جـائـزة نوبل الـعام 1982 عـلى روايته
مــئـة عــام من الـعــزلـة".هـنــاك فـرق بـ
احلـب والــعالقــة واحلـب والــعــاطــفــة
فـاحلب شعلة تشتعل في روح اإلنسان
وتـتوقّد بفعل يد سـماوية وهو فضيلة
ـلــؤهـا الــشـعــور بـالـتــسـامي عــلـيــا 
لــدرجـة تـصـبح مـعـهــا تـلك الـعـاطـفـة 
قـيـمـة بـحـد ذاتـها أنـهـا تـتـويج لـلـقيم
اإلنـسانية العليا.ونستحضر هنا كيف
كـتبت العاشقة "بـيتينا" إلى غوته  55
رسـالـة ورد فـيـها 50 مـرّة كـلـمة "روح"
و119 مـــــرّة كـــــلـــــمــــة "قـــــلب" ومـــــثل
الـصـوفـي : الـوله والـعشق يـجـسّدان
ـكن مــرحـلـة الـكـيــنـونـة األولى إذ ال 
تـعلـيم درس العـشق بـرسائل الـفلـسفة
ــنـــطق ألنـه لــيـــست وعـــلـم الــكـالم وا
لـلـعـشق أبـجـديـة وكل سـعي إلـى بـيان
الـعـشق وإيـضـاحه وتـفـسـيـره ال طائل
مــن ورائـه حــــــــــــسـب جـالل الــــــــــــديـن
تلك سلـطة اجلمال فإن الـرومي.ومن 
روحـه نظيـفة وفمه مـعطـراً وقلبه نـقياً
وعـيـنـه مفـتـوحـة عـلى احلـق وال بد أن
يـكون غيابه حـارقاً  وأقول في اخلتام
 وجـدان اشـتـيـاقـاً فـقـد أعـطـيت مـعـنىً
أكـثـر سـمـواً لـلـصـداقـة والـقـيم والـنبل

اإلنساني والطهارة.
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ـنهـاج احلـكومي الـذي قـدمه رئيـس مجـلس الـوزراء مصـطفى بغض الـنـظر عن ا
ـتفـائلة مـنها الكاظـمي  وبعـيداً عن كل مـا تنشـره مواقع الـتواصل االجتـماعي ا
ــتـشــائــمـة  ســاحتــدث هــنـا كــمــواطن بــسـيـط ضـاع حــلــمه وسط صــراعـات وا
تـنـفذة وحـرصهـا عـلى غنـيمـتـها احملـاصصـاتـية  فـاقول ومـساومـات االحـزاب ا
بـصـراحــة ان سـنــوات مـا بــعـد االحـتالل كــادت ان تـفــقـدنــا االمل لـوال اصـوات

طالبة بالتغيير. تظاهرين ا ا
فمـنذ ان تـبوأ ابـراهيم اجلـعفـري رئاسـة احلكـومة وما تـاله من رؤساء حـكومات
الكي وحـيدر العبادي جعلتنا نرجح الـشك على اليق في ما يقولون .. فجميع ا
برامـجهم وتصريحاتهم ووعودهم كانت مجـرد تخدير وتسويف .. فاجلميع يلعن
ـارسه بـاالفـعال والـكل يـتـحدث عن هـيـبـة الدولـة وحـصر الـفـسـاد في االقوال و
السالح بـيد القوات االمنية غـير ان واقع احلال غير ذلك فمـا زلنا نخشى سطوة
نفـلت وهي معـروفة الـتوجه واالنـتمـاء والوالء وتـعمل وكـأنها عصـابات الـسالح ا
ـشاريع وحتـس اخلـدمات فـوق الـقانـون .. ناهـيك عن بـرامج حكـوميـة لـتنـفيـذ ا
لـفات الـتي ال اظنـها خـافيـة علـيـكم .. لقـد عشـنا طـيلـة السـنوات وغـير ذلك مـن ا
ــا كــان الـســيــاســيـون وبــكل وقــاحــة وصـلف ـاضــيــة بــحـرمــان ومــعـانــاة ور ا
الي يضـحكون علينـا في جلساتهم من دون ان يـكلفوا انفـسهم سماع صوت ا
في التـظاهـرات الـشعـبيـة او في احـاديثـهم العـامـة .. ملـيارات الـدوالرات اهدرت
ونهبت عـندما كانت اسعار النفط مرتفعة و يدخل الـعراق منها الكثير الكثير قبل

مشكلة انخفاض اسعاره احلالية ..
فعذرا رئـيس الوزراء اذا قلنا اننا فقدنا الثقـة وصرنا نبحث عما يعززها باعمال
سـك فلـم تعد تـطربـنا مواويل الـوعود واالقـوال .. النطلب تالمس هم الشـعب ا
ـستحـيل  ونعـرف انك التملك عـصا سحـرية الصالح خراب سـن وندرك منك ا
هيـمنـة والظروف الـقاهـرة للـعراق مالـيا ومـا فرضته صعوبـة مواجـهة االحـزاب ا
جـائـحة كـورونا مـن مخـاطر وصـعـاب .. غيـر اننـا ايـضا من حـقـنا ان نـسأل عن
مـسـوغــات االمـر الـديـواني رقم (1) بـاحــالـة رئـيس حـكــومـة مـسـتــقـيل واعـضـاء
ا قـال اهلنـا مثلـهم الشعـبي الشهـير (اخذ فـالها من حكومـته على التـقاعـد وقد

راس اطفالها) ! 
وكنـا كمواطن نامـل ان نلمس شيئـا ينصف شهداء متـظاهري تشرين االول من
ـاضي ..و ان النرى من يـعـتدي عـلى من بـقي صامـداً في سـاحات الـعز العـام ا
في بغـداد واحملـافظـات االخـرى .. نريـد ان نحـس بشيء من االمـان وبـدء تطـبيق
الـقـانون عـلى اجلـميـع وخاصـة من عـبث واستـهـان بابـسط احلـقوق فـقـتل وشرد

وخطف من دون رادع .
ليس هـينا عـلينـا ان نعيش في وطن يـسلـبنا فـيه اخلارجون عـلى القانـون اعز ما
ـتـلكه االنـسـان الـكرامـة واالمـان ..فال تـسكـثـروا عـليـنـا صـرختـنـا (نـريد وطن)

فبدونه نكون اموات ونحن على قيد احلياة.
عذرا رئيـس الوزراء فقد علـمتنا جتارب الـسنوات العـجاف ان التغييـر باستمرار
كن ان نحلم هيـمنة احزاب اعـتادت سرقـة اصواتنـا بالتـزوير .. والندري كيـف 

ـســتـقـبـل وثـقل احملـاصــصـة  الــتي جـلــبت لـنــا الـكـوارث
والويالت ما زال سائداً فالى اين يريدون بالعراق ?!

ـليـون نريد ال نريـد ان نكـون متـشائـم ولـكن وللـمرة ا
رئيس وزراء يتفاعل مع الشعب وتطلعاته  بضمير .. 
ـعـتـصـمـ اخـيـراً اعـتـذر لـلـشـعب وخـاصـة الـشـبـاب ا
ـا لم اقـله لــكـنـهـا اخلــشـيـة من غـدر فـهـنـاك الــكـثـيــر

الظا فحريتنا ما زالت مجرد كالم سالط !
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ـنـاصب الـعـلـيـا وذوي اجلاه قـد يُـخـيّلُ لـبـعض الـسُـذج من الـناس أنّ اصـحـاب ا
ـالـيــة الـضـخـمـة واضــرابـهم من االعـيـان وذوي الـعـريض واصــحـاب االرصـدة ا

النفوذ الكبير لن تعصف بهم الهموم وهم عنها في مأمن ومنجى ..
وهذا هو محض الوهم 

ان الهموم تتناسب طرديا مع علوّ الهمم وعظم النفس 
وشدّة الطموحات الكبيرة .

يخطر بالبال ان احدهم سأل االمام السيد موسى الصدر ح التقاه في النجف
اضي  االشرف قادما من لبنان في سبعينات القرن ا

هل أنتهت مشاريعكم ?
فأجابه االمام الصدر قائال :

انتهاء مشاريعي يعني موتى ..!!
شاريع العمالقة همومَهُ اخلاصة  ومن الواضح أنّ لكل مشروع من تلك ا

ـسـيـرة احلـافـلـة واجلادة به والـهـمـوم مـتجـددة مـتـواصـلـة بال انـقـطاع تـواكب ا
ـيـدان الـعـلـمـي والـثـقـافي واالجـتـمـاعي فـضالً عن بـاقي بـاالعـمـار والـعـطـاء في ا

القطاعات ...
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ولـلصاحب بن عبّاد  –رحمه الله  –بيـتان جميالن ال ينبغي أنْ نُـغْفِلَ ذكرهما هنا
وهما :

وقائلةٍ لِمْ عَرَتكَ الهمومُ 
تثل في األُمَمْ  وَأَمْرُكَ 

فقلتُ : دعيني على غصتي
فانّ الهمومَ بِقَدر الهِمَمْ 

لقـد كانت الـسائلـة تظن ان الصـاحب بن عباد  –وهـو الوزير ذو  الـصالحيات –
لن يذوق طـعم الهموم وتفترض قدرته الكـاملة على ان ينال ما يريد  من دون همّ

أو عناء ..!!
فجاء جـوابه شافـيا كافـيا كاشـفا عن مـعادلة في غـاية اخلـطورة يسـرى مفعـولها

على احلكام والسلطوي كما يسري على العظماء بال استثناء .
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النـرجسيون والذاتـيون أصحاب هَمٍّ واحد .. ال يتـعدونه الى غيره على االطالق 
وذلك الهمّ هو تكريس مصاحلهم ومنافعهم وامتيازاتهم على حساب اآلخرين .
انهم لن يكسروا حاجز الذات فهم انانيون قد أوصدوا باب االهتمام بغيرهم .

ومن هـنـا عـظمـت اخلسـائـر  وكـثرت االخـفـاقـات  وبان الـفـشل الـفـظيع في أداء
بعض الـسلطوي الـعراقيــ الـذين تعاقبـوا على احلكم منـذ سقـــوط الصنم في

ا  9/ 4 /2003 وحتى اليوم ألن همومهم لم تشمل الشعب والوطن وا
كن من خـيرات انحـصرت في تـكثـيف االمتـيازات واالسـتحـواذ على أكـبر قـدر 
الـبالد  دون ان يـكـون لـهم من األعـمال واالجنـازات مـا يـسـتحـقـون به شـيـئا من

ذلك ..!!
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واذا اســتـطـاع بـعـضـهم ان يـتـخـطى ذاته فـلن يــتـخـطى الـكـتـلـة الـسـيـاسـيـة الـتي
ـا يدين لـها بـالوالء بـاعتـبار أنـها هـيّأت له فـرصةَ ينـضوي حتت رايـتهـا  وهو ا
سحـور وانفتـحت له عبر ذلك بـوّاباتُ االكتـناز الفاحش اجللـوس على الكـرسي ا
للـمال  وألهـاهُ وأنسـاه ما كـان قد أقسـم عليه من الـعمل بـتفـانٍ واخالص خلدمة

البالد والعباد ..!!
-5-

ان صـاحب الـهمّ احملـدود بـذاته لن يـسـتـطيـع ان يـنفـذ الى
وجـــدان الـــنـــاس وقـــلـــوبـــهم وبـــالـــتـــالي فـــهـــو في واد
واجلــمـاهــيـر في وادٍ آخــر وهـذا هــو أحــــد مــــــعـاني

وت ..!! ا
واذا كـان قـد مـات في حـيـاته  فـكـيف به حـ يـغـمض

عينيه ويحمل الى حفرة القبر لينام نومته االبدية ?
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بغداد

V ]M «
. { مواسم (اإلنتساب) للمتق مواسم (نفاق) للمدّع

.. لتسقط األقنعة. زيف (قناع) تكسّب { اإلنتساب ا
{ مــا أشـــد تــنــاقض مَـن (يــحــتــويه) الـــظــلم و(يــنـــخــره) الــفــســـاد أن يــنــتــسب

.. إنه يتفجّر تناقضاً!! للصاحل
روءة). { األنساب (أصول) وكرامة األصول بالشرف وأعلى قيم الشرف (ا

.. { أوليس الـرمز بأتبـاعه?.. فكم هي (رثة) مسـرحية اإلنتـساب لرموز الصالح
وكم هي (ساذجة) أدوار التّلون.

{ فـرق بــ نــسب (الــهـويــة) ونــسب (الــعـقــيــدة) نـسب
(الــعـاطــفـة) ونــسب (الـعــقل) نــسب (اإللـتــزام) ونـسب

(اإلدعاء).
.. ال { مجـتمع األنساب مجتمع (الشأنيات واالمتياز)

نسب كالفضيلة وال جذر كاإلستقامة.
.. (يـوم ندعو كل أناسٍ { نـسبك عمـلك وإمامك خطك

بإمامهم..)
5 Š s ×

بيروت
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بــيــنــمـــا يــنــشــغل الــعــالم االن بــوبــاء
فـايـروس كورونـا وايجـاد عالج له فان
ي الــيــوم  18 ايـــار هــو  الــيــوم الــعــا

للقاح ضد اإليدز.
ولـلمقارنة فان الـتقديرات الصادرة عن
كافحة شـترك  تحدة ا بـرنامج األ ا
األيـدز فـي عام 2007 تـشـيـر إلى وجود
تعايش مع 33 مليون نسمة من ا

فـايـروس األيـدز و7ر 2 مـلـيـون إصـابـة
جـديدة بذلك الفايـروس ومليوني حالة
وفـاة بـسبـبه في جـمـيع أنحـاء الـعالم.
ويــشــهـد الــعــالم الــعــربي ثـانـي أعـلى

رض. نسبة اصابة في العالم با
وتـــقــول الــدكـــتــورة خـــديــجــة مـــعــلى
مــــســـتــــشـــارة ســــيـــاســــيـــات اإليـــدز
بـالـبـرنامـج اإلقلـيـمى لإليـدز في الدول
الـــعــربــيــة والـــتــابع جلـــامــعــة الــدول
شكلـة األخطر من األرقام الـعربيـة أن ا
"أن %90 مـن األشــخــاص مـن حــامــلى
الــفــيــروس ال يــعــرفـون أنــهم مــرضى
بـحكم الـوصم والـتميـيز والـعزوف عن

الفحص والتحليل.
يــقـول مــسـؤول الـعـالقـات الـعــامـة في
ــكـافــحــة اإليـدز ـانــيــة  ــؤســســة األ ا
د.فــولـكـر مــيـرتـنس "أنه يــتـوجب عـلى
الـدول العربـية التحـدث بصراحة ومن
ــــرض وطـــرق دون مــــحــــرمــــات عـن ا
اإلصابة به إضافة إلى طرق الوقاية."
ويـضيف: " بينت اإلحصائيات الطبية
أن عــــددا مـن اإلصــــابــــات حتــــدث في
مـجتمع ما كاجملتمعات العربية مثالً
مـن خالل االتــــصــــال اجلـــنــــسـي بـــ

. ثلي ا
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وفـي ح تـــــــــشير الدراسات الى ان
فـايــــــروس كـورونا جـاء لالنـســــــــان
مـن اخلــــفــــاش فــــان االيــــدز جــــاء من

القرود.  
نـاعة لدى ويُـعتـقد أن فيـروس نقص ا
الـــقــرود (إس آي في) هــو الــفــيــروس
الـــذي انـــتـــقل إلى اإلنـــســـان وتـــطــور
ناعة البشري لـيصبح فيروس نقص ا
مــنــذ نــحـو قــرن مــضي ويــتـــــــشـابه
بــروتــ الـغـالف اخلـارجي لــفــيـروس
(إس آي فـي) مـع الـــــــــنــــــــــســـــــــخـــــــــة
الـــــبـــــــــــــــشـــــريــــة (إتـش آي في) في
الـبـنيـة ولـــــــهذا الـسـبب وباإلضـافة
إلـى خــصـــائص أخــرى فـــإن الــغالف
اخلــارجـي لــلــفــيــروس الــذي يــصــيب
الــقـرود قـد يـــــــكـون االخـتــيـار األمـثل
رض بـوصـفه مـكـونًـا لتـصـنـيع لـقـاح 

والعدوى بفيروسه بعد مضي  25سنة
عــلى اكـتـشـافه تــقـول: " لـقـد  إحـراز
تـــقـــدم عــــظـــيم نـــحـــو إتـــاحـــة فـــرص

احلـصـول عـلى العالج غـيـر أنّه مازال
ـزيـد فـي هذا يـتـعـيّن عـلـيـنـا حتـقـيق ا

اجملال. 
وال يُـتـاح الـعالج اآلن إالّ لـنـحو 30%
مـن أولـئك الـذين هـم في أشـدّ احلـاجـة
ـنــخــفـضــة الـدخل إلــيه في الــبـلــدان ا
ـتوسطة الـدخل. وال بدّ لنا والـبلدان ا
عـلى الرغم من الـصعوبـة البالـغة التي
يـنطوي عـليهـا توفيـر العالج للـجميع
ــرمى مـن الــدعــوة إلى حتــقــيق هــذا ا
حــتى تـواصل احلـكـومـات الـسـعي من

أجل بلوغه. 
وتــوفــيـر الــرعـايــة لــلـمــتـعــايــشـ مع
فـيـروس األيدز من االلـتزامـات الدائـمة
الـتي تـشـمل مسـألـة معـاجلـة األمراض
ـقــاومـة ــزمـنــة ومـســألـة الــتـصــدي  ا
الــفـــيــروس لألدويــة وبــطــبــيــعــة

احلـال مسـألة الوقـاية. وقد
حـقــقـنـا جنـاحـاً جـزئـيـاً في
ـــرض تــــوقي انــــتــــشــــار ا
والسيما من األمّ إلى طفلها
بــيـد أنّ كـثـيـراً من الـنـسـاء ال
يـستفدن بـعد من البرامج ذات

الصلة. 
وهــنــاك تــقــدم يُــحــرز في اســتــحــداث
ــنــاسب وتــطــويـر مــبــيـدات الــلــقـاح ا
كروبات وتقنيات التوقية التي بجب ا
اتـباعهـا قبل التعـرّض للفـيروس وبعد
ذلك. وبـالـرغم من الـقـيود االقـتـصـادية
الـقائمة ال يزال هناك أمل في اكتشاف

عالج ضدّ عدوى فيروس األيدز.
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ــثّل اســتــحـداث ـاذا  وحــ ســئــلت 
لــقــاح ضــدّ فــيــروس األيــدز أمـراً بــالغ
الـصعوبة? قالت : " إنّ الـتنوّع اجليني
لـفـيـروس األيدز يـشـكّل أحـد العـقـبات
ومن الـعقبات األخرى طريقة الفيروس
فـي تخزين نفسه داخل "مستودع" مثل
وجودة في األمعاء. الـعقدات اللمفية ا

واسـتـئـصـال الـفـيـروس لن يـكـون أمـراً
سـتـودعات" سـهالً ألنّه يـظلّ في تـلك "ا
ـنـاعـيـة دون أن يـتـأثّـر بـاالسـتـجـابـة ا

حـتى بعد مضي عـشرة أيام من العالج
ـــضـــادة لـــلــــفـــيـــروســـات بـــاألدويــــة ا
الــقــهـقــريـة. وعــنــدمـا يــتــوقّف الـعالج
ّـا يؤدي يـسـتعـيـد الفـيـروس نشـاطه 

إلـى عــــودة ظــــهــــور األعـــراض
رضى.  رضية لدى ا ا
وهناك اآلن بيّنات على
ناعية أنّ االستجابة ا
حـيـال فـيـروس األيـدز
حتــــــدث فـي مــــــراحل
ّــا كــنــا أبـــكــر جــداً 
. ومن نـظـــــنّه سـابـقـاً
احملــــــــــتــــــــــمـل أنّ

ــــشـــكـــلـــة ا
كـلّـها

تتحدّد في الساعات
 األولـى الــــــــتي تــــــــعــــــــقب
اكــتــسـاب الــعـدوى. وعــلـيه
فإنّ التشخيص والعالج في
ــبـكّــرة من األمـور ــراحل ا ا

األساسية; 
وربّــمــا أنّـنــا نـعــالج الــنـاس اآلن بــعـد
فــوات األوان. وإذا تـمـكّـنـا من حتـسـ
فــهـمـنـا لــكـيـفــيـة تـطـوّر الــفـيـروس في
الـثـويّ سنـسـتطـيع عـندئـذ الـعمل من
أجـل اســتــحـــداث لــقــاحـــات عالجــيــة.
ويـنـبـغي أن يـكـون الـغـرض من الـلـقاح
هـــو وقـف انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بـــ
اخلاليــا ولـكــنّـنـا ال نــعـرف بــعـد كـيف

كن حتقيق ذلك. 
وأنــا مـــقــتــنــعــة أنّــنـــا ســنــتــمــكّن إذا

اسـتــطـعـنـا أن نـحـرز تـقـدمـاً في وضع
اسـتـراتـيـجـيـات لـقـاحـيـة فـيـما يـخص
فــيـــروس األيــدز من إحــراز تــقــدم في
اســتـحــداث الـلــقـاحـات
ـــــكـــــافـــــحــــة الـالزمــــة 

. أمراض أخرى أيضاً
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وتــــــشــــــكــــــو مـن عـــــدم
تـخصيص امـوال كافية
لـــلــقــضـــاء عــلى االيــدز
فـــتــقـــول : "  إنّــني جــدّ
مـنـدهشـة لـرؤية الـنزاع
الــــــــقـــــــائـم مع أنـــــــاس
يـــضـــطـــلـــعـــون مـــثالً
بــــبـــحــــوث في مــــجـــال
إنــفــلــونــزا الــطــيـور أو
الريا بحجّة أنّ مـجال ا
ثــــمـــة أمـــواالً طــــائـــلـــة
ـــكـــافـــحــة تُـــخـــصّـص 
فــيــروس األيــدز وأنّه ال
يـتم تخصيص ما يكفي
ـــكــافـــحــة مـن األمــوال 
أمــــــراض أخـــــرى. ومن
اخلــطـأ أو الـوهم إهـمــال الـكـفـاح ضـدّ
فـيروس األيدز من أجل معاجلة قضايا
صـحــيـة أخـرى. والـتـعـاون هـو أفـضل
ــقـتــضـيــات الـقــضـايـا اســتـجــابـة 
ية عموماً. وقد الـصحية العا
رأيـت كـــيف اســــتـــطـــاعت
بـرامـج الـرعـايـة والـوقـاية
والـــعـالج فــيـــمـــا يـــخص
فـيروس األيدز التأثير في
الـــــنُـــــظـم الـــــصـــــحـــــيـــــة
وتـعـزيـزهـا. وكنت أوّد أن
نــتـمـكّن من تالفي الـوضع
ـتـمـثّل فـي الـظـاهرة احلـالي ا
ـــنــــتـــشـــرة بـــ مــــرضى الـــسل ا
ـتـمثّـلة في مـقـاومة عـصيـات السل وا
ـتعـدّدة لو أنّ األوسـاط التي لـألدوية ا
تـــعـــمـل في مـــجـــالي فـــيـــروس األيـــدز
والـــسل تـــعــاونـت بــشـــكل أوثق مـــنــذ

البداية. 
والــــرســــالــــة الـــتـي أوجــــهـــهــــا إلى
ــيـة هي األوســاط الــصـحــيــة الـعــا
ضــرورة مـواصــلـة اجلــهـود الـتي
بـدأنـاها مع ضـمـان التـزام قوي
مـن قـــبل حـــكــــومـــات الـــبـــلـــدان
ـعـروف أنّ توقي الـصـنـاعيـة. وا
سـريان هـذا الفيـروس من العمـليات
ـمـارسـات مثل الـسـهـلـة وأنّ الـتـرويج 
اسـتعمـال العازل من األمـور األساسية

في هذا الصدد. 
وال بــدّ لـنـا من تـعـزيــز اخـتـبـار حتـرّي
الــفــيــروس لــلــتــمــكـ مـن تــشـخــيص
بكّرة. راحل ا العدوى وعالجها في ا
واخـيـرا قـالت : " لـست مـتـيـقـنـة بـأنّـنا
ــرض ســـنــتـــمــكّن من اســـتــئـــصــال ا
ولـكـنّـني مـقـتـنـعـة بـأنّـنـا سـنتـمـكّن من
عـالج حـــمــلـــة فـــيـــروس األيـــدز حـــتى
تـنـخـفض نـسـبة الـفـيـروس لـديهم إلى
ــكن الــكــشـف عــنــهـا مــســتــويــات ال 

وحتى ال ينقلوه إلى غيرهم.
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ـضي اإلنسان حياته كلّها في البحث
عـن اآلخـر ألنه ال يـكـون وال يـتـبـيّن إلّـا
مـن خالله والـــعـــالم الـــذي يـــحـــيط به
ولعلّ ذلك إحساساً فطرياً ولكنه بفعل
احلــاجـة واالعــتـيـاد يــتـحـوّل إلى وعي

ذاتي ألن الوحدة لوعة وقصاص.
تـذكّـرت ذلك في ظل مشـاعـر متـناقـضة
فـأنـا أقضي فـترة حـجـر صحي ال يـعلم
إلّــا الــله إلى مــتى ســتـطــول وصـادف
فـــيــهــا يــوم عــيـــد مــيالدي وهــو يــوم
إطـاللـة الـربـيع من كـل عـام حـيث يـبـدأ
بـه. إنه يـــــوم 21 آذار (مـــــارس) ورغم
أنـــنـي تـــلــقـــيـت عــدداً مـن االتـــصــاالت
والــــرســـائل من األهـل والـــصـــديـــقـــات
واألصـدقـاء ومـعـهـا بـاقـات ورود عـبـر
االنـترنيت أي على الكومبيوتر فإنني
كـنت أشعـر بحزن مـضاعف فـقبل أيام
جــاءني خـبـر رحـيل الـصـديـقـة وجـدان
ثـقـفة ـبـدعـة وا ـعـمـارية ا ـهـنـدسة ا ا
بـامـتـيـاز والـفـنـانـة بـجـدارة وكـنـت قد
اعـتـدت أن أتـلـقى مـنهـا كل عـام بـطـاقة
تـهـنـئة خـاصـة ولهـا طـعم خـاص.وقبل
عـام (2018) قـضت عـدة أسـابيع في
بــيـروت واحـتـفـلـنـا بـعـيـد الـربـيع كـمـا
تـسـمّـيه وهو "عـيـد نـوروز" كمـا يـطلق
لكي عـليه الكرد والفرس وفي العهد ا

كنّا نسمّيه "عيد الشجرة".
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ـوت جتـربـتـان فـي الـوحدة" الـوالدة وا
كـسيـكي أكتـوفيو كـما يـقول الـشاعـر ا
بـاث احلـائـز عـلى جـائـزة نـوبل لآلداب
الـعام 1990 فـنـحن نـولد مـسـتـوحدين
ـوت مسـتوحـدين... وال شيء يفوق و
الــوالدة ... خــطــورة .. ســوى الــوقــوع
اآلخـــــر فـي غـــــيـــــاهب اجملـــــهـــــول أي

وت..." ا
ــوت تـــمــضي احلــيــاة بــ الــوالدة وا
فـــحــتـى طــريق الـــزهــور والــعـــطــر قــد
وت يـعني يـوصل إلى الـوحشة فـهل ا
الــعـودة إلى هـنـاك.. إلى حـيـاة مـا قـبل
الـوالدة أم تراه حياة ثانية بعد احلياة
األولـى? وهل فـي احلـــيــــاة الـــثــــانـــيـــة
يـتوقف التناقض ويُكفّ السكون مثلما
تـكف احلـركـة ويـتـوقّف الـلـيل والـنـهار
ـــوت والــــزوال وكــــيف يـــتـم تـــبــــادل ا
وت والدة جديدة ? أم والـوالدة? وهل ا
أنـه نـوع من االمــتــنـاع عن الــكــيـنــونـة
والــوجـود? وهل ذلك إحـسـاس بـالـزمن
وبـــثـــقل األيـــام أم تـــفـــكّــر وعـــودة إلى
الـعـقل? فـتـلك حتى اآلن مـن احلتـمـيات

طلقات التي ال سبيل لردّها. وا
ـشـيـان إلى جـوارنـا ـوت  الــوالدة وا

ويــتالصــقـان مع بــيـوتــنـا وجــيـرانــنـا
يــفـاجـئــانـا بـأصـدقــائـنـا وأحــبـتـنـا في
الـدهشـة األولى والرعـشة األولـى هكذا
نـصلي للقادمـ مثلما نصـلّي للغائب
ونـــقـــرأ مع مــحـــمـــود درويش " ســورة
الـــعــابــد" فـال نــســتــطـــيع أن نــشف من
الـــذاكــرة الــتي تــظـلّ مــحــفــورة كــوشم
الـيـد... كـنـت دائمـاً أريـد أن أصـرخ قف
أيـــهــا  الــزمن مــا أجــمــلك? لــكن الــزمن

ضي دون اكتراث مخاتالً وماكراً.
ـا يـشــغـله إلّـا ال يــسـتــفـيق اإلنـســان 
ـبـاشـرة" حـ حتـت هـول " الـصـدمـة ا
يـختطف القدر عزيزة أو عزيز أو ترحل
غــالـيـة أو غـالي فــتـرانـا نـهـرع الرتـداء
ثـوب "احلكمـة" و"رداء" الواقع لنـتخلى
كابـرة" و"احلماقة" ولـكن سرعان عـن "ا
ـوت مــا نــنـسـى مـفــارقــات احلـيــاة وا

فنسخر منهما.
رض مـع وجدان وحـ اشـتـدّ علـيـهـا ا
كــنت أردّد عن بُــعـدٍ مع نــفـسـي مـا كـان
هـا على تـنبي لـكي ال يزيـد أ يـقـوله ا

الرغم من عشقها للحياة.
وت شافياً كفى بك داءً أن ترى ا

نايا أن يكنّ أمانيا وحسب ا
فــالـكـائن احلي غـيـر قــابل عـلى تـغـيـيـر
نـــوامــيس احلــيــاة "وكل نــفس ذائــقــة
ـوت ... ومـا احلـيـاة الـدنـيـا إلّـا مـتـاع ا
الــغــرور" كــمــا ورد في الــقــرآن الــكـر
(سـورة آل عـمـران  –االيـة 185) وفـنـاء
اإلنــــــســــــان أو زواله " ضــــــرورة لــــــكل
الـكـائـنـات احلـيّـة" وتـلك حـكـمـة الـزمن

اخلرساء.
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حــ تــمــتــلئ قــلـوبــنــا بــاحلب يــنـدغم
اخلـلق أو يـنـصـهر الـكـون لـيكـون أكـثر
كـمـاالً أو اكـتـمـاالً في الـعالقـة مع االخر
وهــذا اآلخــر في الــغـالـب اجنـذاب دائم
ـرأة بـالـنـسـبـة لـلـرجل أو الـرجل بــ ا
بـالـنـسبـة لـلـمرأة : نـقـيضـهـا ومـكمّـلـها
ـتـباين أو واخملـتـلف بـشـكل عـام  أي ا
ـتمايز ديناً أو عرقاً أو لوناً أو جنساً ا

أو انحداراً أو أصالً.
ـــــكن تـــــشـــــيــــئـــــته أو ولـــــعـلّ ذلك ال 
فـهو سـمة إنسـانيـة وقاعدة ال تـهمـيشه
غـنـى عـنـهـا وإن كـان ثـمـة اسـتـثـناءات
فــاحلب انــتـقــاء واخـتــيـار حــر لـقــدرنـا
واكـتـشاف مـباغت لـلـجزء األكـثر سـرّية
فـي كيـنونـتـنا وحـسب انـدريه بريـتون
الـشـاعـر والـرسـام والـروائي والـطـبـيب
الــنـفــسي والـفــيـلــسـوف الـفــرنـسي في
كــتـابه " احلب اجملـنــون". ثـمـة عـامـلـ
يـعـيقـان ذلك  وهمـا: النـهي االجتـماعي

تحدة االمريكية ا
تـقـول فـرانـسـواز بـاري-سـيـنـوسي: " :
إنّ االكــتـشــاف لم يـتم فـي وقت مـحـدّد

بل كـان عملية تـدريجية انطوت
عــلى تـعـاون وثـيق مع زمالئـنـا
األطــبـاء وفي حـزيـران/يـونـيـو
1981 بدأت تظهر في الواليات
ـتـحـدة األمريـكـية تـقـارير عن ا
حـــاالت من االلــتــهــاب الــرئــوي
ـتـكـيّـسـة الـرئـوية الـنـاجم عن ا
بــ رجــال كــانــوا أصـحــاء من
قــبل في مـديـنـة لـوس-أجنـلس
وفـي مدن أخـرى بـعد ذلك. وفي
كـانون الثاني/يـناير بادر ويلي
روزيــنــبـوم وهــو طــبـيـب عـالم
بــأنّـنــا كــنـا جنــري بـحــوثـاً في
مـجـال الـفـيـروسـات الـقـهـقـرية
إلـى االتصـال بنـا إلخـبارنـا بأنّ
ــــرضى دخـل في طــــور أحـــــد ا
ريض ناعي وأنّ ذلك ا الـعوز ا
أبــدى مـوافـقـته عـلى اخلـضـوع

خلزعة في العقدة اللمفية.
وظــنــنــا آنــذاك أنّ الــفــيـروس
ـاط ـسـؤول قـد يـكـون أحـد أ ا

فــيـروس الـلـمــفـومـة وابــيـضـاض الـدم
الـبـشري الـذي اكتُـشف في عام 1977)
ولــذا اضـطــررنـا إلى زرعـه لـلـتــأكّـد من
عـالقـته بــذلك الـفــيـروس. ودأبـنــا عـلى
مـراقبـة الزراعـة مرّة كل ثالثـة أيام إلى
أربــعـة أيـام وتـمـكّــنـا من احلـفـاظ عـلى
لوّثة بالفيروس طيلة حيوية اخلاليا ا
ـفاويات تنتمي ثالثـة أسابيع بإضافة 
. وتــبـيّن بــعـد ذلـك أنّـنـا إلى مــتـبــرّعـ
انـتهـجـنا اسـتراتـيجـية صـحيـحة. ذلك
أنّ كـل اخلاليـا كـانت سـتــمـوت لـو كـنـا
تـركنـا الزراعـة على حالـها طـيلـة أشهر

عديدة. 
وتــمــكّــنــا في
أيــــار/مــــايــــو
1983 من

نـشر مـقال في
مجلة ساينس
(Science)
صــرّحــنــا فـيه
بــأنّـنــا عـزلــنـا
فــــــيــــــروســــــاً
جــــــديــــــداً من
احملـــــتــــمل أن
يـــــكـــــون هــــو
ــــــــــســــــــــبّب ا
لـــــــلــــــمــــــرض
ـــــــــعــــــــروف ا
بـــاسم األيــدز.
و تــــأكــــيــــد
ذلـك بـــــــــعــــــــد
مـضي بـضـعة

أشهر. 
وعــــــــــــــــــــــــــــن
الـــتـــحـــديـــات
الـــتـي ال تــزال
مــطــروحـة في
الــكــفــاح ضــد
األيــــــــــــــــــــــــدز

ناعة البشري (اإليدز). نقص ا
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ـنـاسبـة نسـتذكـر ما قـالته في وبـهذه ا
مــقـابــلـة صــحـفــيـة فــرانـســواز بـاري-
ســيــنــوسي رئــيــسـة وحــدة مــكــافــحـة
الــعــدوى الــنــاجـمــة عن الــفــيــروسـات

القهقرية في معهد باستور بباريس 
 تــقــول: "في مــطــلع الــســبــعــيــنـات 
ـــنــاعي اكـــتــشـــاف فــيــروس الـــعــوز ا
الــبــشــري كــســبب لـإلصــابــة بــاأليـدز
ونــالت فــرانــســواز بــاري-ســيـنــوسي
أخـصـائيـة في عـلم الفـيـروسات مـقابل
ذلـك االكــتــشــاف هي وزمـــيــلــهــا لــوك
مــونــتـانــيي جــائــزة نــوبل لـلــطب في

تشرين األوّل/أكتوبر 2008.
وقد كرّست قسطاً كبيراً من عملها في
اآلونــة األخـــيــرة إلقــامــة تــعــاون بــ
اخلـــبـــراء والـــعـــامــلـــ الـــصـــحـــيــ
ــتــعــايــشــ مع الــفــرنــســيــ وبــ ا
ـنـخفـضة فـيـروس األيدز في الـبـلدان ا
في أفـريـقيـا جنـوب الـصحـراء الكـبرى

وجنوب شرق آسيا.
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وبـعكس كورونـا الذي ظهـر في الص
فـان بـدايـة االيـدز ظـهـرت فـي الـواليات

الراحلة وجدان الكنعاني مع عبد احلس شعبان
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لسماحة العالمة السيد حس
مـــحــمــد هـــادي الــصــدر صــدر
حـديـثـا كــتـاب جـديــد بـعـنـوان
ـشــاعـر الى احلــبـيب (فـيـض ا
ــــســــافــــر). وحتـــمـل صـــورة ا
الغالف ذكـرى احملقق والكاتب
جـودت كـاظم القـزويـني  الذي
اضي. توفي في لندن الشهر ا
ويـتــربط الــصــدر بـالــقــزويـني
بـعالقة الـروح من اجلسـد كما

وصــفــهـا في مــقــدمـة الــكــتـاب
فاجئ وقال (لقد كـان الرحيل ا
لـــلـــحـــبـــيـب الـــســـيـــد جـــودت
الـقــزويـني حـدثــا لـون حـيـاتي
رارة وكسر اسوار بالشجن وا

القدرة على االصطبار).
وتــضــمن الــكــتــاب فــضال عن
ــقــدمـة الــتي اســهب الــصـدر ا
فـيــهــا بــشــرح مــنــاقب ومــآثـر
الـــفــقـــيـــد  مــقـــالـــة بــعـــنــوان
(ربـاعـيـات الـعالمـة الـصدر في

Ê«dLF « Õö
وصل ا

(بـدال من اخلوف  –وجهة نـظر في اشكـاليات ادب احلـداثة) كتـاب جديد  صـدر عن دار الشؤون الـثقافـية العـامة لعـبد العزيـز ابراهيم.
ويخوض الكـتاب الذي صدر ضمن سلسلة نقد يبحـث في احلداثة بوصفها معلما من معالم حـضارة الغرب الذي سبقنا بقرون بالرغم
ـؤلف احلق تفسيرا للـعنوان مؤداه وجهة من اننا نعـيش واياهم في عالم واحد. ولكي يـأخذ محتوى الكـتاب ابعاده الواقـعية بدقة فان ا
ـؤلف موقفه الذي يـظهر في بحـوث الكتاب الـذي جمع اشكاليـات احلداثة في ثالثة نظر في اشـكاليات ادب احلـداثة ومن خالله يطرح ا
صطـلحات واحملور الثاني يتناول تلقي ام فهم داللة ا محاور االول يتـحدث عن اشكالية التلـقي سواء في مواجهة النص ام موقف الناقـد من ا
طـروح من اراء قد تكون بـعيدة عما نـظر اليه روالن بارت. اما ؤلف فيـها جرأة في الطـرح والقدرة على ما يـحمله ا اشكاليـة الكتابـة التي يرى ا
احملور الثالث فهـو اشكالية الـقراءة ويقصد بهـا حتليل النص او تفسـيره وهي مهمة اوكـلتها نظريـة التلقي بالقـار ووسعت فضاءها التـفكيكية

بان قالت كل القراءات هي اساءات لقراءات. 
ؤلف ان بـحوث كـتابه الـذي يقع في  470 صفـحة من الـقطع الـكبـير لم تـكتب في زمن واحـد او مكـان دون غيـره بل تفـاوت زمنـها وتـعددت  ويـعتـرف ا
ؤلف انه يـدعو فـيه الى اجلرأة بـدال من اخلوف والسـيما انـه يستـقبل مـنهـجية امـاكنهـا حفـظا او نـشرا. وبذلك شـكل اجلمـيع هذا الـكتـاب الذي يقـول ا

جديدة في الطرح. اي منهجية مستقبلية ذات خصوصية ترفد االدب بزاد جديد. 

رسالة بغداد
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احزان واحـة الـشعـر) لـلدكـتور
ابراهيم العاتي.

وقد حلل خصـائص االسلوبية
الــشــعــر يــة لــلــصــدر فـي رثـاء
صــديــقه الــقــزويــني مــشــيــدا
بــــقــــدرته عــــلى الــــتــــصــــويـــر
واستـلهـام الطـبيـعة في الـنظم
وقــال انـه (يــسـتــمــد مـن صـور
الـطـبيـعـة ومـناضـرهـا اخلالبة
فيصور شعر الفقيد كباقة ورد
التي يطاف بـها على االصدقاء
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 صـدر مؤخـراً عن دائرة الـثقـافة
بــالـشــارقــة روايـة(كــوم اخلـادم)
لــــــلـــــصــــــحــــــفي والــــــشــــــاعـــــر
صري(عبدالعليم حريص),وقد ا
جـاءت الـرواية في  161صـفـحة
ـتــوسط و تــعـتــبـر من الــقــطع ا
الرواية أول عمل روائي للكاتب
وقـــد جـــاء اسم الـــروايـــة (كـــوم
اخلـادم) نسـبة إلى قـرية الـكاتب
كــمـا هي مــسـجــلـة في الــوثـائق
ـصـريـة لـآلثــار والـتي تـعـرف ا
حـاليـاً باسم قريـة "الشـيخ بركة"
إحــدى قــرى مـــركــز "الــبـــلــيــنــا"
حافظة سوهاج بجنوب مصر
 اســـــتـــــهل الـــــدكــــتـــــور(عـــــمــــر
عـــــبــــدالــــعــــزيــــز) مــــديــــر إدارة
الـــدراســـات والـــنـــشـــر بـــدائـــرة
الــثـــقــافــة بــالـــشــارقــة الــروايــة
ــقــدمــة مــوجـــزة جــاء فــيــهــا:
م الــــــــــســـــــــاردُ يــــــــــتــــــــــجــــــــــشـَّ
الـعـلـيمُ(عـبـدالـعـلـيم حـريص)في
روايــة " كـــوم اخلـــادم " مــشـــقّــة
الـتــوازي اإلجــرائي بــ الــنص
"الـبـوليـفـوني" مـتـعـدد األصوات
ـلــحــمـة إلى ــنــفـسـح عـلـى ا وا
التـوليدات احلكـائية األقرب إلى
"الـسيـرغـيـريـة" والـتي تـنـبـجس
من تضاعيف السرد كما لو أنَّها
لـقــطــات وامــضـة .. قــد تــكــتـمل
حيناً وقد تـتخلى عن مصائرها
الـــدرامــيـــة أحـــايــيـــ أُخــرى ..
ـتـاهة تـاركة أبـطـالـها في درب ا
الــــوجـــوديـــة.. فــــاحتـــة الـــبـــاب
ُـشعْـرن بـاللـغـة وما لـلـتخـيـيل ا

ـعنى حتـتمـله من " مـيـتافـورا" ا
ـبـنى.ويـسـجل الـسـارد حـالـة وا
مــــكـــانـــيــــة في قـــريــــة من قـــرى
ـصــري وهي حـالـة الـصـعــيـد ا
تـنــخــلع من مــكــانـهــا الــوصـفي
احملــدد لـــتــتـــمــدَّد مـــفــهـــومــيــاً
وواقــــعــــيــــاً في كــــامل الــــقــــرى
ـشـمـولـة بـتـصـاريف ـصـريـة ا ا

ا وراء. الواقع وثقافة ا
ا عـنى األشـمل  ـسك بـا  هنـا 
هـــو خــفيٌّ وأخْـــفى فـي تــواريخ
ـة ــصــريــة الــقــد احلـضــارة ا
ــؤســـســة عــلى فـــقهِ الــغــيــوبِ ا
ــتـلك ـنــا  ــاورائـيــات بل إنـَّ وا
فــــــرصـــــة فـي الـــــتــــــعـــــاطـي مع
الـــتــجــســـيم رغــمـــاً عن ســيــادة
التـجـريـد فتـفـيض رمال األرض
وحجـارتها وسـهولـها بـكواشف
سـاطعة  لكـثرة كاثـرة من الُّلقى
األثـريـة  والـنـصـوص الـسـردية
ــصـــة واجملــردة في ذات ُـــشــخـَّ ا
الـوقت. وبحـسب وصف الـكاتب
خالل الــــروايـــة نــــخـــتــــار هـــذه
اجلــزئــيــة عــلى لــســان الــسـارد
ثل العـليم (فـما يـظهـر هنـا ال 
عُـشـر احلــقـيــقـة الــتي تـخــتـفي
أسفل األرض وينطبق هذا على
أغـلب قـرى ومدن صـعـيـد مـصر
حيث احلقيقة تختفي وال يظهر
منـها إال مقدار ضـئيل أمام أع
الـنـاس.. وتـبـقى احلـقـيـقـة جـزء
من األسـطورة واألسطـورة بنت
احلـقـيقـة الـرابـضـة أسـفل "كوم
اخلــادم" يــذكــر أنَّ (عـبــدالــعــلـيم
حريص) كـاتب وإعالمي مصري

يــــقــــيم بــــاإلمــــارات من
مــــوالـــيــــد مـــحــــافـــظـــة
سـوهـاج مـركز الـبـلـيـنا
قـــريـــة الـــشــــيخ بـــركـــة
حــاصل عــلى لــيــسـانس
لـغـة عربـيـة شـعبـة عـامة
جــامــعــة األزهــر يــعــمل
حــالــيـاً بــهــيــئــة حتــريـر
مجـلة الـشارقـة الثـقافـية
ـــســــتـــشــــار اإلعالمي وا
ــعــهـــد درامــا بال حــدود
ــــانــــيـــا و مــــنـــحه بـــأ
الـدكــتـوراة الــفـخــريـة من
ـية أكثـر من مـؤسـسة عـا
صـــــــــــــــــــدر لـه  4دواويـن
شـــعـــريـــة وفـــاز في عـــدة
مــرات في مــجــال الــقــصـة

القصيرة.

غالف الكتاب
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صــدر عن دار الــشـؤون الــثـقــافـيـة
العامـة اجلزءان االول والثاني من
كـتـاب (أور احلكي  –كـوالج تأويل
نـجز الـسردي في ذي قـار) لعلي ا
شـبـيب ورد وقد تـصـدرت الكـتاب
ـقدسـة) باعداد (تـرنيـمة نـيسـابا ا
وتـرجــمــة الــدكــتــور عــبــد االمــيـر
احلـــمــدانـي الــتـي تــتـــألف من 55
سطـرا مكـتـوبة بـاللـغة الـسومـرية
ويـعود تـأريخـها الى عـصر ساللة
اور الثـالثـة بحدود الـقرن احلادي
ــــيـالد. وبــــخالف عـــــشـــــر قــــبـل ا
الطريقة التقليدية في التأليف فان
ـوضوع ـؤلف اسـتـهل الـكتـاب  ا
(شروع بالغة الـتشويق السردي)

ـثـابـة مـقـدمـة تـنـاولت مـا وهي 
قـبل احلـكي والـكـتـابـة واحلـديث
ــثالن الــشــفــوي بــوصـــفــهــمــا 
االنــواع االســاســيــة لــلـتــخــاطب
ـــكـن ان تـــضــــاف الــــيـــهــــمـــا و
ـــائـــيـــة وبـــقـــيـــة احلـــركـــات اال
االشـكـال اخملـتـلـفـة من االشـارات
الــضــوئـــيــة والــدخـــانــيــة وقــرع
الــطـبـول والـتـصـفـيق والـصـفـيـر
ــؤلف انه وغـيــرهــا. ويــعــتـرف ا
ــعـنى بـرغـم تـشــابه او تــقــارب ا
ـفـردات الـسـرد والقص اللـغـوي 
والــــــــروي الـــــــواردة فـي اغـــــــلب
قواميس ومعاجم الـلغة العربية
فـانه اختـار احلـكي بوصـفه فعال
بـشـكل مــبـاشـر ودون مـواربـة او
ـــؤلف زوغـــان. ويـــفـــرق ا
بــــ الـــــســــرد واحلـــــكي
بوصف االول علما اشمل
فيـمـا يـرى ان مـا يـنـطبق
عـلى االول يـنــطـبق عـلى
احلــكي كــذلـك اعــتــمـادا
عـــلى ان احلـــكي يـــعــني
الـــســـرد. ثم يــجـــيب عن
عـدد من االسـئـلة تـتـعلق
ـكن ــا بـعــد احلــكي 
عــدهـــا مــشــكـــلــة بــحث
الكـتاب وابرزهـا الصلة
ــاضـي والــراهن بـــ ا
ومـوقف الـنـصـوص من
ألوف والراسخ وأهم ا
مـالمح الــــبـــــنــــيــــتــــ
الـسـيمـيائـيـة والداللـية
تون النصوص وابرز
ـؤثـرة في الـتـقـنـيـات ا
ـنـظـومـة االتـصـالـيـة ا
ــاثــلـة. لــلــنــصــوص ا
ؤلف عن ان ويكشف ا

سافر كتاب مهدى إلى احلبيب ا
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صدر لـلـتـدريـسـيـة في كلـيـة الـتـربـية
ـسـتـنـصـرية األسـاسيـة بـاجلـامـعـة ا
ــان يـــونس إبـــراهــيـم الــعـــبــادي إ
كــتـــاب بــعـــنـــوان (صــحـــة وتــغـــذيــة

الطفل). 
ويهـدف الكـتـاب الذي وقع في 404
صـفــحـة مــوزعـة عــلى أربــعـة عــشـر
فـصالً إلى بـنــاء قـاعـدة فــكـريـة عن
الـغـذاء وتــأثـيــراته عـلى الــطـفل لـدى
اجملــــتـــمـع بــــشــــكل عــــام وتــــزويـــد
ــتــخــصــصــ بــتــربــيـة األمــهـات وا
عـلومـات وافيـة عن التـغذية الطـفل 
ثـالـيـة لـلطـفل في مـخـتـلف مـراحله ا
العمـرية وتـوضيح انـعكـاسات سوء
ـــنـــاعي الـــتـــغــذيـــة عـــلـى اجلــهـــاز ا

لألطفال. 
وتناول الكتاب اسـتعراض العناصر
الـــــرئــــــيـــــســـــة لــــــغـــــذاء اإلنـــــســـــان
ثالية للطفل واالحتياجات الغذائيـة ا
والـرضـاعـة الـطــبـيـعـيـة ومــتـطـلـبـات
التـغذيـة الـسلـيـمة ألطـفـال احلضـانة
ــــــــدرســــــــة ودور والــــــــروضـــــــــة وا
ـؤسـسـات الــتـعـلـيـمــيـة في ضـمـان ا
حصـول األطفـال على تـغذيـة سلـيمة
وصـحيـة فـضالً عـن بـيان الـعـوامل
ـؤثــرة في صــحـــة الــطــفل بــشـكل ا

عام. 
وتطرق أيـضاً إلى تـأثير الـغذاء على
سـلـوك الــطـفل والــثـقــافـة الـغــذائـيـة
والوعي الغـذائي لألمهـات وأهميـتها
بــالــنـــســبــة لـألطــفــال والـــتــغــيــرات
الفسـيولوجـية والبيـولوجيـة في أثناء
فترة احلمل واستراتيجيات التربية
الـصـحـيــة لـلـطـفـل وأنـواع مـلـوثـات

الغذاء وطرائق احلد منها.

غالف الرواية

هـذا الكـتـاب بجـزأيه يأتي مـعززا
ــســعــاه الـتــوثــيــقي والــرؤيـوي
لــلــمــشــهــد الــثــقــافي فـي ذي قـار
ــا سـمــاه (ثالثــيـة اور) ومــكــمال 
الــتي جـاءت بــتـكـلــيف من احتـاد
االدبـاء والــكـتــاب لــتـكــون احـدى
ـهــمــة ضـمن مــشـروع الــركـائــز ا
ـــــوســــوم (مـــــشــــروع االحتـــــاد ا
الذاكرة الثقافية) الساعي لترميم
وروث ذاكرة احملـافظة بـشقيـها ا
ـعاصر. وبـهذا الـكتاب تـنتهي وا
الثالثية التي بدأت بكتاب (دموع
شغل الشعري اور) الذي تناول ا
ــنــافي) الـذي في ذي قـار و(اور ا
نجز الـشعري بالنسبة نقب في ا
ــنـــافي. كــمــا اضــاف لـــشــعــراء ا
ــســـعــاه كـــتــاب (عـــنــاء ــؤلـف  ا
اس) وهو انطولوجيا نصوص ا
مــســرحـيــة لــكـتــاب مـقــيــمـ في
احملـافظـة. وبـرغم اجلـهد الـكـبـير
ـؤلف فــانه ال يـنــكـر الــذي بـذلـه ا
الــــعــــجــــز عن احلــــصــــول عــــلى
نــصـــوص عـــدد كــثـــيـــر اخــر من
الــــكــــتــــاب ســـرد اســــمــــاءهم في
الصفحة  20من الكتاب الذي يقع
في نـحـو  900صـفـحـة من الـقـطع
ؤلف الـكـبيـر بـجـزأيه. واعـتـمـد ا
اسـلـوبـا نـظـريـا  اسقـاطه عـلى
اجلـــانـب الـــعــــمـــلي مـن اجلـــهـــد
الــبـــحـــثي يــتـــمـــثل بــتـــصـــنــيف
اثلـة في الكتاب الى النصـوص ا
سبعـة كوالجات (او محاور) وفق
ـهيمن في منظومة ملمح السرد ا
كـل نص تبـدأ بـالعـنوان وتـنـتهي
بـاالستـنتـاج واالستـدراك وملحق
الحق الـــتي رؤيـــوي شـــبـــيه بـــا
تـــثـــبـت في نـــهـــايـــة الـــدراســـات

عروفة.       ية ا االكاد
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واالحـــــبــــة فـــــيــــــعـم شــــذاهــــا
اجلميع).

وطــرز الـصـدر الــغالف االخـيـر
لكـتابه  اجملـموعـة   الشـعرية
ابياتا نـشرها بعنوان (من ابي
االســــود الــــدؤلـي الى جــــودت
الــقـزويــني) الــتي تــخــتـتــمــهـا
بـــــالــــقـــــول (من هـــــنــــا كـــــانت
اخلـســارة به كـبـيــرة والـدمـوع
غزيرة).واشاد متـابعون للجهد
همة العالية الفكري للصدر با

التي اظـهرا في اجناز طبع
ـــدة الــزمــنــيــة الــكــتــاب وا
االســــتـــــثــــنــــائــــيـــــة الــــتي
اسـتـغـرقـتــهـا عـمـلـيـة فـنـيـة
وتــقـــنــيـــة من هـــذا الــنــوع.
وقـــالــوا ان (الـــراحل تــوفي
يوم  8ن يـسان وان جـثمانه
سجي في الـنج االشرف يوم
 نيسان وان كتاب فيض 28
ــشــاعــر صــدر يـوم  7 اذار ا

اجلاري).
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صـدر عن دار الـشؤون الـثـقـافـية
الـعـامــة  كـتـاب بــعـنـوان(مــظـفـر
الـنـواب شـاعـر الـصـبـر العـراقي
اجلــــمــــيل) تــــألـــيـف غـــزاي درع
الطائي وهو دراسة عن اإليقاع ـ
اطه ودالالته ـ في شعر مظفر ا
النواب. تقع في  383صفحة من

توسط. القطع ا
 ويــضم الـكــتــاب الـذي صــمـمت
غالفه زكـيـة حسـ عـلي خـمـسة
فـصـول عـنوايـنـهـا هي: (االيـقاع
في شـعـر الـتـفـعـيـلـة لـدى مـظـفـر
الــنــواب وداللـــته) (االيــقــاع في
الــشـعــر الــعـمــودي لــدى مـظــفـر

(الــتــنــوع الـــنــواب وداللــتـه)
الــقــافــوي في شــعــر مــظــفـر
(االيـــقــاع الـــنــواب وداللـــته)
الــداخــلي فـي شــعــر مــظــفــر
الــنــواب وداللــته) و(ظــواهـر
ايـقـاعــيـة أخــرى في شـــــعـر

مظفر النواب).
×والنواب شـاعر عراقي بارز
ذو شــــــهـــــرة واســــــعـــــة وله
جـــمـــهــــور عـــريض يــــحـــمل
قنـاديل الرؤيا فـاحتاً أبواب
الــدروب الــسـريــة لـلــمــعـاني
وكــاشـفـا اسـرار اجلـمـالـيـات
االيـقـاعـيــة بـكـامل عـذوبـتـهـا
بـــحـــثــــا عن يـــقــــ أضـــاعه
الـــــــــنــــــــــاس من دون ان
يــلـتـفـتـوا الى فـداحـة مـا
أضـــــاعـــــوه ويــــــغـــــسل
ــحـبــة الــوطن اخـزانـه 
الــبـعـيـد بـعـد ان وهـبـته
الـغــربــة وطــنــا مــتــعـدداً
مــتـغــيـرا مـخــتـلــفـا ولـكن
حـــنــيــنه ابــداً ألول وطن
ـــكــانــة الــنــواب ونــظــرا 
الــعــالــيــة بــ الــشــعــراء
الــعـرب عــامــة والـشــعـراء
كـانة العـراقيـ خاصـة و
ـا فـيـهـا ـتـمـيـز  شـعـره ا
مـن دالالت وايــــــقــــــاعــــــات
وصـــــــــــــــور ومـــــــــــــــواقـف
وجلــمــاهـريــته الــواســعـة
وقع اخــتـيـار الــكـاتب عـلى
ـــاطه دراســـة اإليـــقــاع ـ ا
ودالالتـه ـ في شـعــر مــظــفـر
النـواب وهذا يـعني دراسة
االنـساق الـوزنـيـة اخملتـلـفة
في شــــعـــره الــــتـــفــــعــــيـــلي

وقصائده العمودية.
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قدم كـتاب (مـيثـولوجـيا األحالم
ـسـرح) الذي صـدر مـؤخرا في ا
ـي إيـــــــاد كــــــاظـم طه لـالكــــــاد
الــــسالمي قـــراءات تــــبـــحث في
الـعالقـة بــ األحالم بـوصــفـهـا
ظاهرة بشـرية ذات بنى جمالية
سرحي وتعبيرية وب النص ا
وتـــفـــســـــــــيـــر وحتـــلــــيل هـــذه

العالقة.
 ويـقــدم الـكــتـاب مـعــاني احلـلم
عـــنـــد فالســـفــة قـــدمـــاء أمـــثــال
ســـقـــراط وأفالطـــون وأرســـطــو
والـــــــفــــــــارابـي وصــــــــوال إلى
احلـديثـ كـفـرويد كـمـا توقف
عـنـد مـلحـمـة جـلـجـامش التي
تــعــتــبـر أول نص أدبـي خـلط

ب احللم واليقظة.
ورأى الـــــــسالمـي أن احلــــــلم
ـؤلف وسـيـلـة يــلـجـأ إلـيـهـا ا
ــــــــتـــــــلــــــــقي إلثــــــــارة ذهن ا
واســتـفــزازه وخــلق تـواصل
معه الشـراكه بـالتـجـربة كـما
أنه صـورة فنـية يسـتخـدمها
ـــؤلف لـــطــرح مـــفــاهـــيــمه ا
فــــــــــضـالً عـن أنـه صــــــــــورة
جـمــالـيــة تـســتـحــضـر لــغـة
اإلبداع احلسية والشعورية
بــصـيـاغــة جـديـدة تـمــلـيـهـا
ــبــدع وجتـربــته مــوهــبــة ا
جـامـعــة اجملـاز واحلـقــيـقـة
مــــســـــتـــــعـــــرضــــا بـــــعض
النصوص ومـنها مسرحية
لحمة الشعبية“ لقاسم ”ا

محمد.

وقــام الـــسالمي بـــتــطـــبــيـــقــات
منهجية على نصوص مسرحية
وفق فكـرة احللم وتـشـخيـصاته
وردود أفـعــاله ودالالته ورمـوزه
وغـيــر ذلك من بــنى ومـضــامـ
لك حمليي مثل مـسرحيـة رؤية ا

الدين زنكنة.
الــكــتـــاب من مـــنــشــورات داري
الـــعــراب لــلــدراســـات والــنــشــر
والــتـرجــمـة والـهـالل لـلـطــبـاعـة
والـنــشــر والــتـوزيـع ويـقــــــــــع
في  188صـــفـــحـــة من الـــقـــطع

الكبير.
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ورؤى نـقديـة في قصص األطـفال للـدكتـورة رزان إبراهـيم. يتـناول الـكتـاب بالـنقد
والـتحـليل عـدداً كـبيـراً من قصـص األطفـال التي تـخـضعـها الـبـاحثـة الشتـراطات
أسلـوبية ومرجعيات نفسية تربوية وأخرى فنية جمالية. والكتاب يتألف من سبعة
ـادة التـراثيـة وكيـفيـة استـثمـارها فـصول تـوزعت على مـواضيع مـتنـوعة مـنـها ا
تعة كما يـتوقف الكتاب ملياً أمام تقابالت ثنائية لصـالح الطفل بطريقة جذابة و
حتـكم مـوضـوع اخلـيـال والـواقع في إطـار تـطـبـيـقي عـمـلي يـبـرز أهـمـيـة اخلـيـال
لألطـفال. وللكـتاب اهتمـام خاص بالـكيفيـة التي تعامـلت فيهـا قصص األطفال مع
ؤلـفة حـيزاً خاصـاً في الكـتاب تـناولت فيه ـسألة الـفلـسطيـنيـة. وقد خـصصت ا ا
مــوضـوعـات قـصــصـيـة تـمس الــطـفل في حــيـاته الـيـومــيـة كـالـتــنـمـر والـتــمـيـيـز
الـعنـصري واحلـرية واإلعـاقة. كـما يـلقـي الضـوء على قـصص عرضت لـقضـايا
ي ينحاز ديـنية وغيـبية وغـيرها من مـوضوعات يـناقشـها الكـتاب في إطار أكـاد
متـع الذي تعده الـدارسة شرطاً أسـاسياً في حتـقيق تواصل ثري إلى اجلـمالي ا

ا يضمن وسيلة جذب تربط الطفل باألدب طيلة حياته. فاعل مع طفل اليوم 
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ـنـجـزه يـخـوض االعالمي سـامــر الـيـاس سـعـيـد يـخــوض بـحـر الـروايـة 
اجلـديد (مـولـود في آكيـتو )  اصـدار دهوك    2016 تـعـتبـر هذه الـرواية
تاريخ مكون لفترات مستمرة على شكل مذكرات  السارد يبينها لنا على
ذكراتها التي دونتها واستـذكاراتها عبر التاريخ بلغة روائية لـسان فتاة 

جميلة .
ان الـقار  منذ اللحظة االولى يستـنتج نهايتها بغرق سالم زوج ( سالي
ـنـحـدر من قـريـة سـنـاط في دهـوك اثـنـاء الـتـهـجـيـر االلـزامي من قـبل ) وا
الـبـعث  اذ يـحـاول اكـمـالـهـا بـأسـرع وقت لـيـتزود بـبـعض االحـداث الـتي
وصل من عـائـلة مـرت بهـم  ( سالي ) الـفـتاة الـتي عـاشت حـياتـهـا في ا
ـكون ذو الـعراقـة واالصالـة لـبالد الرافـدين  التي القت سـريانـية  هـذا ا
دورة بـعودة الـعذاب مـنذ االحـتالل الـعثـماني وحلـد االن تشـبه احلـكايـة ا

االحداث .
w½UL¦F « bNF «

 فـفي عام  1835أقـترف احلاكم الـعثـماني ( محـمد اجنه بـيرقدار) عـندما
ـآسي ـوصل واسـتـمـرار حـكـمه تـسـعـة سـنـوات  كـانت حـافـلة بـا تـولى ا
بتورة والرؤوس دينة صوراً مـقززة بعرض االذان ا حـيث شهدت ابواب ا
كونـات غير الـتركية وارغـامها على ـقطوعة عـلى تلك االبواب  إلخـافة ا ا
ديـنـة فكـانت هـناك الـهـجـرة الواسـعـة للـقـرى العـامـرة حتى وصف تـرك ا
حـكم البيـر قدار بالـسادي نتيـجة تلك االمـور  على الرغـم انه كان سادياً
اال انه حـاكـماً عـادالً كـمـا جاء في كـتـاب تـاريخي تـطـرق حلـوار جرى في
ديـر ماركوركيس الكائن في احلي العربي  حيث جرت محاورة ب رجل
دين مـسلم مع مبشر انكليـزي يدعى  (بي  جي  فليتشر) الذي قال االول
بـأن الـبيـر قـدار كـان عـادالً لكـونه كـان يـظـلم ويـسـرق اليـهـود والـنـصارى

واالسالم بصورة عادلة وبدون تمييز !! ص (27)
 Í—uNL'« ÂUEM «

وصل اضـطر عم في نـهايـة اخلمـسيـنيـات واثنـاء قيـام حركة الـشواف بـا
ـديـنـة نـحـو بـغـداد لـكـونه كـان مـيـاالً لـلـحـزب الشـيـوعي سـالي الى تـرك ا
الـعراقي وكان موزعاً لصحافته . اما في عـهد النظام السابق فقد حورب
والـد سالي عـلى رزقه من مسـؤولي في احلزب احلـاكم اذ كان لـديه محل
شروبـات الكحولـية  كانوا يـطلبـون منه الرشوة واال عـليه ان يغلق لـبيع ا
احملل ألسـباب مفـتعـله مثل ان احملل في داخل مـحلة سـكنـية او انه قريب
ـسـاجـد االسالمـيـة او انـه في طـريق الـطـلـبـة  اجلـامـعـ الـتي الى احـد ا
ـا يسبب انـحراف الشـباب  فقد ؤسسة الـتعلـيميـة قريبه منه   كـانت ا
ـانية والـتي اصبحت اعـتبر الـرشوة أرهبـاً لذلك الزمـان  اما احلـملة اال
مــديـرات الـثـانــويـات ابـواقـاً لـلــنـظـام الـسـابـق فـقـد شـنـوا حــمـلـة لاللـتـزام
ـسلـمات  اصـدقاء بـاحلشـمة وارتـداء احلجـاب وخاصـة للـطالـبات غـير ا
ـعدالت جملـامـعـهم واحلـصـول عـلى مـقــــاعـد دراسـية الـرئـيس واضـافـة ا
ـشـينـة لـتنـفـيذ ـئة  ومـا تبـعـهـا من اعمـال  فـدائيي صـدام ا تـفوق 100 بـا

ومالحقة االفعال الالشرعية اخلارجة عن القانون حسب ما يدعون .
WLðUI « WKŠd*«

ـهدئـات وعـقاقـير ال ـمـنوع مـثل االفالم  ال أخالقـيـة  واحلبـوب وا ظـهور ا
ا كانت تـمنح اال بـاستشـارة طبـية  كـذلك وجوه غـير مـألوفـة للـعيـان  ر
مـختـفـية ألسـبـاب كثـيـرة منـهـا سيـاسـية ومـنـهـا قانـونـية  كـذلك اجملـاميع
ـسلحـة والتي اعـلنت هدفـها مـحاربة جـنود االحتالل ومـن يتعـاون معهم ا

من مترجم او عمال  .
كونات االخرى من ـسيح وبعـض ا اسـتهداف الكـنائس ورجال الدين ا
الـيـزيـديـة وشيـعـة وشـبك  وكـان تـفـجـيـر دور الـعبـادة في وقـت واحد في
وصل وهذا يـعتبـر ناقوس يدعـوا للمـغادرة  االختطـاف والفدية بـغداد وا
ـبـلغ والـقـتل  ومن جـانب اخـر اخـتـصـار الـطـقـوس الـديـنـية ومـضـاعـفة ا
نـاسبـات الديـنيـة  كذلك انـتشار واالحـتفـاالت البسـيطـة خالل االعيـاد وا
عـلى اعمـدة الشـوارع شعـارات تدعـوا الى ( نظـام اخلالفة ) لـيكـون ابرز
ا دعـا الكثير لينطـلقوا الى االماكن االمنة اما شاكل العراق   احلـلول 
في كــوردسـتــان او خــارج الــبالد  انــتـشــار اجلــثث في مــفــارق الــطـرق
والـساحـات العـامة او مـكبـات االوساخ ألشـخاص مـعروفـة وغيـر معـروفة
الـهـويـة  غيـاب اسـاتـذة اجلـامـعـات وانـتـشـار الالفـتـات الـتي تـنـعى فـيـها
اسـتاذ او طـالب او موظف ( حـادث غادر وجـبان )  فـرض احلجـاب لكل
الـنسـاء من مـسلـمـات ومسـيـحيـات ومـكونـات اخـرى وهذا واضـحـاً وحلد
االن وفي جـميع البالد  استالم التهـديدات بشكل مظروف وبه اطالقة او
جـزء من انسان ( اصابع مبتورة او غيرها ) داللة للتهديد  كذلك أنشأت
أحـزاب جـديـدة ومـنـظـمـات انــسـانـيـة هـدفـهـا رعـايــة شـرائح مـخـتـلـفـة من

اجملتمع .
‰ö²Šô« œuMł

ـركبـات وقطع سـير ا االرتـال العـسكـرية االمـريكـية الـتي اصـبحت عـائق 
الحظ ان بـعـض الـتـفـجـيـرات حتـدث بـعـد مـرور هـذه االرتـال الـطـرق  وا
واطن العراقي وهذا لوحظ تضـرر الوحيد هو ا وا والـسيارات االمريكية 
في اكـثر من مدينة من الشمال الى اجلنوب  وهذا يضع عالمة استفهام

وتعجب .
WO ½U Ëd «

نحـدر من احدى القرى ( سالم ) الـشخص الذي ظـهر في حياة سـالي ا
نـاطق احلدوديـة مثل الـتي هُجـرت منـذ الـنظـام السـابق  وهذا يـذكرنـا بـا
الـفاو وتـهـجـيـر اهلـهـا قـسراً ومـسح االراضي ومـوت الـبسـاتـ و غـابات
ـكن مالحـظـتـها اراضي الـنـخـيل  مـنذ احلـرب االيـرانـيـة وحلـد االن  و
جــرداء وســيــقــان نــخـيـل واتت واقــفـة تــنــادي االمن مــجــيب إلنــقــاذ هـذه

االراضي الزراعية.
مـراسيم السنة البـابلية االشوريـة ( آكيتو ) وهو اسم الروايـة التي جعلها
ناسبة  االحتفال في الـسارد بوصف دقيق  وجميل ويعتبر توثيق لهذه ا
دهـوك واللقـاء بالشـاب سالم وتطور الـعالقة الرومـانسيـة الى الزواج بعد
رفض والـدة سـالـي في الـبـدء لـكــونه من طـائــفـة اخـرى وهـنــا يـوضح لـنـا
الـسـارد تـشابـه العـادات في اجملـتـمع الـعـراقي كـافـة  ثم احلـمل واعـطاء

ولديهم على اسم العيد ( آكيتو ) . اسم 
بوابة اجلحيم

دينة بيد وصل تفتح في  5 حزيران  2014 وسقوط ا بوابة اجلحيم في ا
ـناطق ـسيـحـ واالهالي سـيراً عـلى االقدام الى ا تـنظـيم داعش ونزوح ا
ـتلـكاتهم لـتكـون لقمـة سائـغة بـيد االخرين  من االمـنة بعـد ترك دورهم و
ــصـيـر احملــتـوم الـذي القــاه بـغـرق كل االطـراف  هــجـرت زوج سـالي وا
زورق الـنــجـاة الـذي كــان يـنــوي الـوصـول الـى بالد اخـرى تـأويـه  تـبـقى
سـالي مع مولودها (آكيتو ) بدون زوج وال اب وال بيت

.
لـقـد أُسعـدت كـثـيـرا بالـروايـة والـسرد اجلـمـيل الـغـير
ل بـحـيـث ال تـتـرك اال بـعـد االنـتــهـاء من فـصـولـهـا
الثمان  شكراً للسارد سامر الياس سعيد على هذا

نجز التاريخي واالجتماعي والرومانسي. ا

4
عبد العزيز ابراهيم
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ـرقم  U22143416 الـصادر فـقد مـنـي جـواز السـفـر ا
(Ahmet Demir)  من اجلــمـهــوريــة الـتــركـيــة بـاسم

ن يعثر عليه تسليمه لسفارة تركيا. الرجاء 
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وسط الـــفـــريق بـــشـــكل فـــعـــال وســـاهم في
تسجيل  هدف من األهداف األربعة  رصيد
ـــعــدل  هـــدف واحـــد قــبل ان الــفـــريق أي 
يتـلقى ثالثـة أهداف في عـمل مقـبول لـفريق
الي من فترة لكن استمر يعاني من الـعوز ا
ــنع الالعـبــ من تــقـد مــشـاركـة ذلك لم 
واضــحـة  بــفــضل عــطـاء الالعــبــ والـدور
الـفـني لـلـمـدرب  الـذي سـبق وعـمل مع عـدة
فرق  تمكن من تـعزيز جتـربته وقدم احلدود
بـشكـل بعـد جـعـلـته قـادر عـلى قـيادة أي من
وسـم احلالي ومـا مر الفـرق رغم صـعوبـة ا
به الدوري من توقفات وتقاطعات فضال عن
عـدم رضـاه عـن طـريـقــة الـدوري احلـالي من
ـــبـــاريـــات وتـــأثـــيــــــــراتـــهــا حـــيث واقـع ا

الســلبية .
كما قال عنها  جبار  انـها عملية مربكة لكن
ــدرب والـالعــبـــ دعــمـــوا الــفـــريق الــذي ا
تـــواجــد  لـــلــمـــوسم الـــتــالي بـــشــكـل فــاعل
بـاالعــتـمــاد عـلى مــجـمــوعـة العــبـ وجـدت
نفـسـها إمـام تــــــــقـد نـفسـهـا في مهـــــمة
غــيــر ســهــله وتــنــظــر الى ان حتــقـق رغــبـة
الــــتــــــحــــول الى فـــرق أخــــرى بـــحــــثـــا عن
الـــشــــــــهــرة  كـــمـــا حـــصل مع عــــــــــدد من
ـدرب عــمـاد نــعـــــــمـة الالعـبــ ايـام كــان ا
الــذي قــضـــــــــــى أكــثــر فــتـــرة مع الــفــريق
وجنح في البقاء معه في الدوري وعنـــــدما
يذكر احلـدود يذكـر معه  النـعمـة  الذي عمل
مع الـفريق رغـم الصـعـوبـات التـي يعـيـشـها

الفريق.

ـهمـة والفوزاالول نافـسات قـبل ان يدعم ا ا
لــيــرفع رصــيــد  الى ســتــة نــقــاط  مــحــقــقــا
النتيجـة التي خالف فيهـا كل التوقعات  في
ظل  الــوضع الــذي عــلــيه الــوسط من حــيث
فـتــرة اإلعـداد وانــتـداب الالعــبـ البل دخل
منـافسـا على لـقب الـبطـولة قـبل ان تصـطدم
طـمـوحـات شـنـيـشل بـاحلـدود الـفـريق الـذي
لــعب بــشــكل مــنــــــــظـم وعـــــــمـل الالعــبـ
بـجـديـة مـنـحـتـهم الـفـوز وكل الـفـوائـد  وفي
ــوقع  الــثــامن  بــست نــقــاط وسط  رغــبـة ا
ــركـــز  عــنــدمــا دخل كــبــيـــرة في حتــســ ا
االختـبار احلـقيقـي مع النـــــــفط األخر الذي
يرى فـي عبـور احلـدود الـتـقـــــــدم الى مربع
الترتيب  وخاض اللـقاء  باهتــــمام أمال في
حتـــــــقـيق الـفـوز الـثـالث تـوالـيـا وهـــــو ما
ـدرب وفي  حتـفيـز الالعـبـ على حظـر له ا
بـذل أقصـــــى اجلـهـود ألهـمـية الـنـتـــــــيـجة
ـنـافـسـات الـتي تـمـثـل نـقـطـة الـتـحــول في ا
ـبــاراة بــجــديــة قـبل ان وفــعال تــعـامـل مع ا
يـخــسـرهـا بــهـدف ويـســــــــــتـمـر فـي مـكـانه
ــــهم ــــنـح الــــفــــــــــوز ا احلــــالـي قــــبل ان 
الـصـدارة لـلـنــفط بـهـدف مـحـمـد داود  الـذي
كـان وراء نـتـائج  الـنـفط االيـجـابـيـة واصدر

الدوري.
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ـذكورة ـشـاركـته  ا وتـسلح فـريق احلـدود 
ـــاضي الـــتـي تـــأتي امــــتـــدادا لـــلـــمــــوسم ا
بـــعـــنــاصـــره ومـــهم جـــدا ان يــحـــافظ عـــلى
مسـتوى الـتـقيـيم والنـتـائج  فيـما ظـهر خط

ـدرب مـظـفـر جـبـار بـلـقـاء احلـالي بـقـيـادة ا
الــشــرطــة وخـــســره بــهــدف لــهــدفــ وقــدم
مستوى واضح وتألق العبو الفريق وكادوا
ان يـعــرقـلـوا مــرور الـشـرطــة  رغم الـفـوارق
الــكــبــيــرة في كـل شيء قــبل ان يــخــرج الى
الـبصـرة ويـعـود بـنتـيـجـة ثـقيـلـة بـخـسارته
بــثالثــيــة نــظــيــفــة قــبل اإلعالن عـن إيــقـاف
ـســابـقــات بـسـبب الـدوري من قــبل جلـنــة ا
اتساع مسـاحات  احلراك الـشعبي   قبل ان
يتم االتفاق ب الفرق عـلى  تنظيم البطولة
ــشــاركـة  15 فــريــقــا من دون هــبــوط أي
ــاضي خــاض اولى فــريق نــهــايــة شـبــاط ا
مــبــاريــاتـه مع اربــيل في مـــلــعب فــرانــســو
حــريـــري وخــســـره بــهـــدف لــهـــدفــ وقــدم
مستوى مـقبول وكـان يستـحق التعادل رغم
همـة إمام اربيل الذي كان قد دعم صعوبة ا
صفوفه  بانـتداب عدد من الالعبـ لتحقيق
مشاركة  يستعـيد فيها نفسه ودوره في  ان
يظهر منافسا بـعد موسم غير مقنع حل فيه
حادي عشر الترتيب  في وقت  جاء احلدود
ركز الـتاسع قـبل ان ينـجح الفريق في في ا
االختـبـار التـالي بـالفـوز علـى نفط اجلـنوب
بــهـدفــ دون رد  لــيـحــصل عــلى اول ثالث
نــقــاط  في نــتــيــجــة رفــعت مـن مــعــنــويـات
باريات الالعب  واندفاع الفريق خلوض ا
الــقــادمــة عــنــدمــا جنـح في  الــتــغــلب عــلى
الوسط  بهدف دون ردبفـضل تألق الالعب
 وتــــقــــد األداء الـــــقــــوي  من خـالل عــــمل
اخلـطــوط وفي حتــقـيق فــرصــة الـتــقـدم في

هـدر الـوقت  جـريـا عـلى الـعـادة ومـا حـصل
تـعـاقـبة في في كل مـوسم وفشـل اإلدارات ا

تنظيم الدوري كما يجب.
` U  bFÝ 

وقـــبل احلـــديث عـن فــريـق ونـــادي احلــدود
ـر بـاعـتـزاز وبـسـرعـة  على آلبـدان نذكـر و
سيـرة  الراحل سـعـد مالح امـ سر الـنادي
والدور الـذي لعـبه من يـوم االنتـمـاء للـنادي
حــتى  الــرحــيـل الى جــوار ربه في تــعــزيــز
وجـود النـادي واألخـذ بـالـفـريق من الـدرجة
مـتـازة وارتـبط اسمه بـالـنادي األولى الى ا
كمـا  ارتـبط اسم النـادي به في ظل اجلـهود
الـتـاريـخـيـة الــتي قـدمـهـا  وإيـجـاد اخملـارج
لـصــعـوبـات الــعـمل الــتي اسـتــمـرت تـواجه
الـنـادي  عـلى نـحـو خـاص فـريق كـرة الـقدم
الـح ولكل من بـذل ويـبذل بـجـهود الرحـمـة 

مخلصة  بال حدود.
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كـان فــريق احلـدود  الــذي انــتـقل لــلـعب في
متاز موسم 2012 عندما لعب في الدوري ا
 الــبـطــولـة الــتي قــسـمت فــيــهـا الــفـرق الى
مجـموعـت ولـعب الـفريق ضـمن اجملمـوعة
يـناء واألمـانة التي ضـمت فرق الـشرطـة وا
والــطـلــبــة ودهـوك ونــفط مــيـســان والــنـفط
والـنجف والـسـلـيـمانـيـة وتـمـكن الـفريق من
ـشـاركة حتقـيق الـبقـاء في الـبطـولـة هدف ا
إمام الفريق في أول تواجد مع الكبار   رغم
ـتـواضـعـة واسـتـمـر الـلـعب في  إمـكـانـاته ا
ـــاضـي وقــدم ـــوسم  ا الـــبـــطـــولـــة حـــتى ا
مباريـات مهـمة وحـقق الفوز في  12مباراة
وتـعـادل في  14وخـسـر 12 أخـرى وسـجل
35 هدفا وعـليه 41 وجمع 48 نقطة وجنح
العـبـو الـفــريق في تـقـد الــفـريق وحتـقـيق
ـــوقـع الـــتــــاسع  في نــــتـــائج  قــــادته الـى ا
مـشـاركـة حتسـب لـلفـريق  والـالعـب الـذين
قدموا مـستوى  مـكن الفريق إن يـحقق  تلك
النـتـائج والـفـرصـة في ان يـقف في الـنصف
األول في الترتـيب بعـدما انـدفعوا في األداء
ـيـزة اثـنـا عـلـيـها ـهـارات في مـشـاركـة  وا
ـيـزة مـنـها ـراقـب بـعـدمـا حـقق نـتـائج  ا
الــفـوز عــلى اجلــويــة بـهــدف وعــلى الــكـرخ
بنفس النتيجة وعـلى األمانة بهدف لواحد
يـناء بهدفـ لواحد وعلى كما تغـلب على ا
الـنــجف بــهـدف فـي وقت تـعــادل بــهـدف مع
الــزوراء والــطـلــبــة بـنــفس الــنــتــيـجــة كــمـا
شـهـدت تـلك الـفـتـرة انـتـقـال عـدد من العـبي

الفريق الى فرق أخرى بحثا عن الشهرة.
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ـؤسـســة الـراعـيـة بـفـضل جــهـود اإلدارة وا
الـتي اســتـمـرت تــقـدم مـا تــقـدر عــلـيه لـدعم
ـوسم مـشــاركـات الــفـريق   الــذي اسـتــهل ا
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مـتاز  الـقرار النـهائي تنـتظـر فرق الـدوري ا
للـجـنة الـتطـبـيعـية إلدارة احتـاد لـكرة الـقدم
حـــول تــقـــريــر مـــصــيـــر الــدوري  مـن حــيث
استـئـنافه او إلـغـائه وبالـعـودة الى  الوضع
العام  للبلد بالتنسيق مع خلية األزمة  فيما
يــتــعــلق  بــتــطــور الـوضـع  بــواقع فــيـروس
كورونا  ومـا يشـهد من زيـادة واضحـة بعدد
اإلصـابـات األخـيرة  وكـان فـريق احلـدود من
ب الـفـرق التي  فـضـلت إلغـاء الـدوري حال
ــاضي حـيــنـمــا دعـا تـوقــفه في شــهـر اذار ا
أمـ سـر الـنـادي حــازم لـيـمـون  الى تـقـريـر
مـصـيـر الـدوري  مــبـاشـرة  من دون الـذهـاب
ـكن لــنـاديه حتـمل لـلــتـأجـيل  مــبـيـنــا ان ال
ـالي إمـام دوري مـتـوقف ـزيـد من الـعـبء ا ا
وسط  إمكانات مالية  مـتعثرة ألغلب األندية
اذا لم تكن جميعها  قبل ان تتصاعد دعوات
جـميع الـفـرق  الى أهـمـيـة إلـغـاء الدوري من
اجل الــتـوجـه الى اإلعــداد لـلــمــوسم الــقـادم
وتكريس اجلـهود  للفـترة القـادمة   الن بقاء
امـر الــبــطـولــة   يـعــني االسـتــمـرار بــصـرف
مـســتـحـقــات الالعـبــ حـيث الــرواتب الـتي
تـمـثـل مـصـدر مـعــيـشـتــهم  ومـؤكـد وفي ظل
إصرار الفرق عـلى إلغاء الدوري فـان اللجنة
الـتــطـبــيـعـيــة سـتــبـحث األمــور  مـرة أخـرى
وســـتــعـــلن الـــقـــرار الــنـــهــائـي  في الـــثــاني
والعشرين من الشهر احلالي كما أعلنت  في

ثلي الفرق. اللقاء األخير مع 
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واالهم ان تقوم اللـجنة بـرسم معالم الدوري
قبل من حـيث الوقت وكـيفيـة التـعامل معه ا
ـسابـقـة الـتي الزالت وصـوال الى اسـتـقـرار ا
تـعـانـي  من عـدة مـواسـم من اإلربـاك قـبل ان
تلحق إضرارا بـالفرق نفـسها جراء  الوضع
ـسابـقة  والـعـمل على تـفادي الذي تـعيـشه ا
وسم احلـالي  بـعد تـغيـر طريـقة سيـناريـو ا
الـــدوري  وخـــضـــوعه الى فـــتـــرتي تـــأجـــيل
ـلل في نـفـوس الالعـبـ طـويـلـتـ بـعـثـتـا ا
وقبلها التحديات التي تواجه اإلدارات التي
ـكن ان تــسـتـمـر ــالي  وال  تـشـكــو الـعـوز ا
بــصـرف األمــوال وسط دوري مــتــوقف وهي
تعـاني  ضـعف احلال  مـا دفـعهـا  للـمـطالـبة
تطـالب بـلـغـائه بسـبب اآلثـار الـسلـبـيـة التي
تركه عـلى الـكل  السيـمـا في ظل  عدد الـفرق
ـشـاركــة وإلـغـاء الـهــبـوط  الـذي قـتل  روح ا
بـاريـات الذي نـافـسة إضـافـة الى جـدول ا ا
ـدرب والـفـرق والكل خـاسر في اربك عمل ا
دوري كـــان ان يـــقــام بـــطـــريــقـــة  الـــتـــجــمع
اخــتــصــارا لــلـوقـت  كـمــا اتــفق عــلــيه  قــبل
تـوقفة   من مرحلة الذهاب إلقامة الـبطولة ا
واحدة وتقسيم الفـرق إلى مجموعت وسط
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اكــد وزيــر الـشــبـاب والــريـاضــة عــدنـان درجــال ان مـا تــمـر به كــربالء من ازمــات ريــاضـيــة يـســتـوجب
ـقـدسة ـديـنـة كربالء ا الـتـصحـيح.وذكـر بيـان صـحـفي  ان وزير الـشـباب والـريـاضـة عدنـان درجـال اكد 
مـكانـة متمـيزة في مـيداني الشـباب والـرياضة وفي اجملـال اللـوجستي الـداعم لتـنظيـم االحداث الريـاضية
وان غـياب نـاديهـا االول عن دوري االضـواء الكـروي يؤشـر حلـالة سـلبـية يـجب عالجـها سـريعـا وحتديث
انظـمة الـعمل االدارية فـيهـا.وب درجـال ان ما يقـربنـا من الرياضـي جـميـعا ويجـعلـنا متـفائـل ازاء اية
قضـية هو روح الصـداقة واحلب التي يـحملهـا الرياضي لـذلك سوف لن نتراجع عن ايـة مهمـة نبيلـة تعيد
رياضتنا الى وضعـها الطبيعي مـهيبا بنادي كـربالء ان يفتح ابوابه لالشتراك اجلـماهيري الن هذا النهج
هـو احد مصـادر الدخل لألنـدية احلديـثة ال سيـما الشـخصيـات الرياضـية والتـفكيـر مليـا بقاعـدة االلعاب

الفردية التي كانت كربالء تتميز بها وتعد احد مالمح الشخصية الرياضية فيها.
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لم تعرف غالبية  الشعب العراقي  السيرة الذاتية لوزراء حكومة مصطفى الكاظمي
الـتي  التـصـويت عـلـيهـا قـبل أسـبـوع  بـاسـتـثنـاء سـيـرة وتـاريخ الكـابـ عـدنان

درجال الذي  اختياره وزيرا للشباب والرياضة. 
وهـنا  حـصل الكابـ على تـصويـت في آن واحـد تصـويب أعضـاء مجـلس النواب
والـتصويب الثاني وهو األهم تأييد كل الشعب العراقي وصوتوا له بقلوبهم والدعاء
له بـالـتـوفـيق والــنـجـاح في مـنـصـبه اجلــديـد الـذي يـسـتـحــقه عن جـدارة شـخـصـيًـا
جـمعتني لقاءات قلـيلة والكاب عدنـان درجال في بغداد والدوحة حـيث التقيته اكثر
من مـرة خالل بـطـولة اخلـلـيج الـعـربي األخـيرة  لـكـني احـفظ تـاريـخه الـرياضي عن
ظـهر قـلب مـنذ ان قـاد منـتـخب الشـباب لـلـفوز بـبطـولـة اسيـا عام 78 فـي بنغالدش
واسـتمرت مسيرة ابداعه الكروية ليحصد مع العراق بطولة اخلليج ثالث مرات عام
نـتخب الـعـسكـري عنـدما فـاز بالـبطـولة 1979 و1984 و1988 وايـضا كـان مع ا
في الـكويت عام 1979  نـاهيك على مسيـرته الرائعة مع أنديـة الزوراء والطلبة ومن
ثم الـرشيـد وبعـدها اجته لـلتـدريب ودرب منـتخب الـعراق ودرب في دولـة قطـر وعاد
عـرفة  الى الـعراق بـعد غـياب فـترة طـويلـة وعانـق بغـداد واهلـها الـتي تعـرفه حق ا
ـواطـنـ يـحـتـفون ويـرحـبـون به ويـلـتـقـطـون معه ـتـنبي وجـد آالف  ا وفي  شـارع  ا
نتـخب  وهدفه  الصـاروخي على كوريـا اجلنوبـية عام الـصور ويذكـروه بتألـقه مع ا

بياد لوس اجنلوس.  84والتي أهلت منتخبنا الى أو
 الـيوم درجـال اصـبح وزيـر الشـبـاب والريـاضـة بـعد أن اطـاح قـبل اشهـر بـاالحتاد
دة ثالث سنـوات وهنا الـعراقي الذي اتـهمه  بالـتزوير وحـرمانه من العـمل اإلداري 

انتفض عدنان لتاريخه احلافل بالتألق واإلبداع . 
شـعر الكاب عدنان بالـظلم وقرر أن يدافع عن نفسه وبذل الـغالي والرخيص ليثبت
سلوب وبـفضل الله انتـصر على كل من ظلـمه بل انه أرغمهم علـى االستقالة حـقه ا
بـعد أن عـبـثـوا كـثـيـرا وكـانـوا سـبـبـآ بـتـراجع الـكـرة الـعـراقـيـة كـثـيـرا في الـسـنوات

اضية. ا
 مـنـصب الـوزيـر يـلـيق بـعـدنـان ومـفــصل عـلـيه تـفـصـال . تـاريـخه الـكـروي بـطـوالت
ومـنصـات فوز  وأوسـمـة وكؤوس . بـاإلضافـة الى شـخصـيته الـقويـة وخـلقه الـرفيع
ويـده النقية اخلالـية من اي فساد وهذا مهم جـدا في دولة وحكومة ينـخرها الفساد

منذ  17عاما. 
لعب وكيف كل هـذا يجعلـنا نتـفاءل بدرجـال الوزير مثـلما كـنا نتـفاءل بوجـوده في ا
يصد هجمات اخلصوم ويقود هجمات مرتدة ويسجل اجمل األهداف في الشباك .
 ويـكفي ان رئـيس مـجـلس الـنواب مـحـمـد احللـبـوسي اثـناء الـتـصـويت علـى كابـيـنة
الـكاظـمي ردد كلـمـة (سد دوكـان) وهذا لـقب عـدنان الـكروي حـيث أطـلقه جـمهـورنا
ـهمة لـيست بـالسـهلة العـب وصد كل هجـمات اخلـصوم. ا الـرياضي   لتـألقه في ا
ـشـاكل والتـعقـيدات للـكـاب الـوزير فـمـلفـات الشـباب والـريـاضة فـيهـا الـكثـير من ا
اء وخالفـات وجدل في الـقوان الـرياضـية ومالعب مـتوقـفة عن البـناء بـسبب قـلة ا
وتـقاعــــس الشـركـات في عـمـلهـا بـاإلضـافة الـى إهمـال فـئـة الشـبـاب في الـسـنوات
األخــــــيـرة رغم أن الــوزيـر الـســابق احـمــد ريـاض  قـد حــاول اعـادة احلـيــاة لـفـئـة
ـعـسـكرات الـشــــباب من خـالل فتح الـدورات وإقـامــــــة الـنشـاطـات الـريـاضيـة  وا
ـنـظـــــمـات الـدولــيـة في هـذا اجملــــــال رغم قـصـر مــدة بـــــقـائه في والـتـعــاون مع ا

الوزارة.
 امـلنا كبير بدرجال ان ينجح في وزارة الشباب وهو مصمم على ذلك من خالل ما
ـــــــالكات الـوزارة وهذا يعــــــــطينا أمــــــــال سـمعته من  احـاديث خالل لقاءاته 
أن تـعـود ريـاضـتــنـا كـمـا كـانـت في الـسـابق من تـألـق وإحـراز بـطـوالت وايــــــــضـا
شروعة  خاصـة وان كابــــينة ـطالب بحقـوقه ا االهـتمام بقطـاع الشباب احملروم وا
نـتفــض منذ ثمانية الـكاظمي جاءت بفعل ثورة شـباب التحرير ا
أشـهر. أنا  على ثقة  سيـكون وزيـــــــرنا درجال على قدر
ـنـاطة به وكل عـيــــــــون الـشبـاب وخـاصة ـسـؤوليـة  ا ا
الـرياضـيـ منـهم  مـتفـائلـة بـهذا االسم الـذي هـتفـنا له
العب والــيــوم نـهــتف له مـع كل مـنــجــــــز لـوزارة في ا

الشباب والرياضة.
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أقــيـــمت 6 مـــبـــاريـــات  ضـــمن اجلـــولــة
اني السـادسة والـعـشرين من الـدوري األ
لـــكــرة الــقــدم بــعـــد تــوقف دام أكــثــر من
شـهـريـن بـسـبب تـفــشي فـيـروس كـورونـا

ستجد. ا
ــانــيــة كـــانت قــد عــادت إلى األنـــديــة األ
الـتـمارين قـبل أي أنـديـة أوروبـيـة أخرى
ـسابـقة في ما سـاعـدها عـلى استـئـناف ا
وقت مبـكر مقـارنة بـبطـوالت مثل الدوري

اإلسباني واإلجنليزي واإليطالي.
باريات أمـرا مهما لكن تبـقى حساسيـة ا
وحـاســمــا فــيــمــا يــتــعــلق بــتــقـيــيم أداء
الالعبـ ال سيمـا على الـصعيـد البدني
العب فـــالــغــيــاب لــفــتــرة طـــويــلــة عن ا
ـنـزل لقـرابـة شهـر أو أكـثر والـبقـاء في ا
من شـأنه أن يـحــدث تـغـيـيـرات مـتـفـاوتـة
على عـطاء الالعـب عـند الـعودة خلوض

باريات. ا
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ـباريـات الـست التي من خالل مـشاهـدة ا
أقـيـمت الـسـبت فـإن من اآلمن الـقـول إن
الــفــرق الــتي كــانـت مــسـتــعــدة أكــثــر من

الـناحـية الـبـدنيـة حـصلت عـلى أفـضلـية
واضـحـة نـتـيجـة لـنـجـاح سـيـاسـتـها في
حتـصـ الالعـبــ من الـكـسل واخلـمـول
ـنـزلي ثم الـتـركـيـز خالل فـتـرة احلـجــر ا
على اسـتعادة الـلياقـة تدريجـيا وبطـريقة

مدروسة عند العودة إلى التمارين.
ظهر ذلك جليا خالل قمة مباريات اجلولة
ب بـوروسيا دورتـمونـد وضيـفه شالكه
فقد تمتع صاحب األرض بـجاهزية بدنية
أعــــلى من مـــنــــافـــسه الـــذي بـــدوره أراد
االعـتمـاد عـلى الـضغط الـعـالي في مـلعب
اخلصم قبل أن يـشعر مـهاجمـوه والعبو
الـوسط بــالـتـعب بـعــد انـتـصـاف الـشـوط
األول. وحـتى الــتـبـديالت اخلــمـسـة الـتي
ـلـكي األزرق وفـقـا اسـتـخـدمـهـا الـفـريق ا
ــؤقـت لم تــنـقــذه من لــقــانــون الــفــيــفـا ا
الـتـعب فـيـمـا كـان فـيه العـبـو دورتـمـوند
أكثر سرعة وحيـوية ونشاطا مع الوضع
بعـ االعتبـار األعمـار الصـغيـرة لالعبيه
قدمة أمثال إيرلنج هاالند وجوليان في ا
براندت ومحمود داوود وأشرف حكيمي.
لـكن األرقـام تـكـشف أيـضـا أن بـوروسـيـا
دورتـمـونـد لم يـكن في وضع مـثـالي جـيد

كــذلك ونــكــتــشف ذلك مـن خالل مــقــارنـة
رقمـية لالعبـيه مع إحصـائيـاتهم في آخر
مــبــاراة لـهـم قـبل فــتــرة الــتـوقـف والـتي
كــــــانـت في مــــــواجــــــهـــــة بــــــوروســــــيـــــا

مونشنجالدباخ (2-1).
في ديـــربي الــرور مــســاء الـــســبت قــطع
العـبــو دورتـمــونـد مـا مــجـمـوعه 109 كم
خالل الـــلــقـــاء وقــامــوا بـ178 انــطالقــة
بالـكرة (سبـرينت) وكـان السوري األصل
داوود األكثـر قطع لـلمـسافات (11.1 كم)
ــغــربي أشــرف حــكـيــمي وحــقق جنــمه ا

أعلى سرعة (35 كم في الساعة).
وقـــــــبـل أكـــــــثـــــــر من شـــــــهـــــــريـن أمــــــام
مونشنجالدباخ قطع العبو دورتموند ما
مـــجـــمـــوعه 117 كم مع 229 انـــطالقـــة
ـصاب حـالـيا بـالكـرة وكـان الـبلـجـيـكي ا
أكـسـل فـيـتــسل األكـثــر جـريـا (11.3 كم)
فيما وصلت سرعة حكيمي في هذا اللقاء

إلى 35.5 كم في الساعة.
ـسـافـات أمـا شـالـكه فــقـد بـلغ مـجـمـوع ا
الــتي قــطــعـهــا العــبــوه أمـام دورتــمــونـد
107.8 كم مـقـابل 116 كم في مـبـاراتـهم
األخيرة قبل فترة التوقف أمام هوفنها

دير الفني ا
لتشيلسي
يتمسك
بخدمات
العبيه
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عاش العـبو كـرة القـدم كابـوسًا حـقيـقيًا
بتـجميد النشاط الـرياضي في كافة أنحاء
العـالم بـسبب تـفـشي وباء كـورونا خالل
األشهـر األخـيرة.ويُـسلط "" الـضوء خالل
التـقريـر الـتالي عـلى الالعـب الـذين عطل
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا تــــــوهــــــجــــــهـم في
هاجم الدوميـنيكاني حصل على اللـيجا:ا
فـرصـته لـلـمـشـاركـة ألول مـرة في الـلـيـجـا
ـوسـم خالل مـواجـهـة الـكالسـيـكـو هـذا ا
ـــــاضـي وفــــور مـــــطـــــلع مـــــارس/ أذار ا
مشـاركته كبديل في الدقـيقة األخيرة جنح
في تـــســجــيل الــهـــدف الــثــاني الــذي أمن

النقاط الثالث للميرجني.
وجذب مـاريانـو األنظـار بقـوة نحـوه وأكد
على أنه يـستحق احلصول على فرصة

أكبر بعد التهميش الكبير له من
ــديـر الــفـنـي زين الـدين قــبل ا

زيدان.
اركي لصفوف وانـضم الد
برشـلونة في صفقة طارئة
قــادمًـا من لــيـجــانـيس في
ـاضي فــبـرايـر/ شــبـاط ا

بعد إصابة
ـبـلي الـفــرنـسي عـثـمـان د
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(1-1) وهو ما يـفسر عـدم ظهورهم في
وضع بــدنـي مــثــالي أمــام "أســود
الفيـستيـفاليـا" ليسـقطوا في

ة ثقيلة. فخ هز
ويـــجب اإلشـــارة إلى أن
غـيــاب اجلـمــهـور وعـدم
وجود أجواء حماسية
يــؤثــر ســلــبــا وإن كـان
تـأثــيـرا مــحـدودا عـلى
مجهود الالعب بدنيا
ا ستحـتاج األندية ور
جلـولـتـ حــتى تـتـمـكن
من خــــوض الـــلـــقـــاءات
ـــتـــبــــقـــيـــة بــــلـــيـــاقـــة ا

بأهميتها 
كـــمـــا أن الـــلـــجـــوء إلى
الــــضــــغـط الــــعــــالي أو
أسـالـيب حتـتـاج جلـهـد
ـــا ال بــــدني خــــارق ر
يـعد أمـرا صـائـبـا على
األقــــــــــــــــل فــــــــــــي أول
جـــــــولــــــتـــــــ بـــــــعــــــد

االستئناف.
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رد ريــــــاض مـــــحــــــرز جنم نـــــادي
مانـشستـر سيـتي اإلجنلـيزي على
اتــهــامه بــإثــارة خالف كــروي بـ

غرب واجلزائر. ا
وحمل الـصحـفي الفـرنسي بـاتريك
جـوالرد مـحـرز مـسـؤولـيـة نـشـوب
غرب. خالف كروي ب اجلزائر وا
وقـــال جــوالرد فـي تــغـــريــدة عـــبــر
حـــســــابه الــــرســـمـي عـــلـى مـــوقع
"تويتر": "مـحرز يفتـعل أزمة كروية
ـغـرب عن جـديـدة بــ اجلـزائـر وا

غير قصد".
ورد محـرز عـبر حـسـابه بـ"تويـتر":
"شكرا باتـريك ال يوجد أي مـشكلة
جــديـــدة فـــأنـــا من أم مـــغـــربـــيــة
ــــغـــرب دائــــمـــا في واجلــــزائـــر وا

القلب".
وأضـــــاف: "ال يــــوجــــد فــــارق بــــ
غرب فقط نحن نفضل اجلزائر وا
أن يكون الفوز من نـصيبنا وليس

من نصيب اآلخرين".
وكان مـحرز أثار غـضب اجلمـاهير
غـربيـة بـعد تـصريـحاته األخـيرة ا
التي قال فـيهـا إنها ال تـفضل عادة

انتصـار منتـخب اجلزائر.وأضاف:
ـــــغــــربـــــيــــة مع "اجلـــــمــــاهـــــيــــر ا
الكاميرونـية والسنغالـية وبنسبة
أقل اجلــمـــاهــيـــر الــتـــونــســـيــة ال
يـــحــبــذون انـــتــصــارات مـــنــتــخب
اجلزائـر".ومن جـانـبه كشف تـقـرير
صـحـفـي عن مـوقف تـشــيـلـسي من
بيع جنمه الفرنسي جنولو كانتي

قبل. يركاتو الصيفي ا في ا

عـــامًــا) وارتـــبط اسم كـــانـــتي (29 
بـاالنــتـقــال إلى ريـال مـدريــد بـنـاءً
عـــلى طــلـب من زين الـــدين زيــدان

دير الفني للميرينجي. ا
ESPN" لـــكـن بــــحــــسب شــــبــــكـــة
األمريكـية فإن تـشيلـسي ال يخطط
لـلتـنـازل عن كـانـتي حيث يـعـتـبره
دير الفني للبلوز فرانك المبارد ا
ستقبلي شروعه ا ركيزة أساسية 

وتـأكـد غـيابه لـسـتـة أشهـر. وكـانت فـرصة
بــرايــثـــوايت كــبــيــرة جـــدًا لــيــقــود هــجــوم
البـلوجـرانا في ظل إصـابة لـويس سواريز
ـبــلي وقـلــة خـبــرات أنـســو فـاتي مع ود
هاجم عدم إجـادة أنطوان جريـزمان دور ا
الصـريح.وبالفـعل شارك برايـثوايت كبديل
في مـــواجــهــتـي إيــبــار وريـــال مــدريــد ثم
تواجد أساسيًا في االنتصار على ريال

ســـوســيــداد بـــهــدف نــظـــيف ورغم أنه لم
يُــســجـل أو يــصــنع أي هــدف لــكــنه بــذل
مجـهودًا في الدقائق التي حصل عليها ما
دفع اجلـــمــاهــيــر النــتــظــار الـــكــثــيــر مــنه.
وستـنتهي فـرص برايثـوايت بعد اسـتئناف
ـبلي النـشاط حـيث سيـعود سـواريز ود
ـــا يــحــصل عــلى بـــعض الــدقــائق في ور
ـبـاريـات الـلـيـجـا حـسب سـيـر ا
حيث سـيـسـعى الـبلـوجـرانا
لـلــقــتـال عــلى كل نـقــطـة
حلــسم الــلــقب مُــبــكــرًا
والـتفرغ للـصراع على

دوري األبطال.
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مع الــنــادي. وأضــافت أن المــبـارد
يــــرفض أيـــــضًــــا فــــكـــــرة رحــــيل
اإليطالي جورجـينيـو وذلك بعدما
ارتــــبط اســــمه بــــاالنــــتــــقــــال إلى

يوفنتوس.
ويُتـوقع قـيام تـشيـلـسي ببـيع عدد
من الالعبـ في نـافـذة االنتـقاالت
قبلة واستثمار أموال صفقاتهم ا

في التعاقد مع جنوم جدد.

و ما
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قــال مــصــدر مـســؤول في وزارة الــشــبــاب والـريــاضــة في وقت ســابق لـ (الــزمـان) ان
بالغ فيه والذي وصل الى الوزارة قـررت تشكيل جلنة تدقـيقية بخصوص عـدد االندية ا
صدر ان اللجنة سـتباشر اعمالها قريبا جدا واشار ا (400) ناد علـى مستوى البالد 
ـشـاركـات اخلـاصـة بـاالحتادات لـلتـعـرف عـلى قـانـونـيـة االنـديـة ومـدى فـاعلـيـتـهـا  في ا
واكـد وسـحب االجـازات  وبــخالفه سـيـكـون مــصـيـراخملـالـفـ غــيـر الـفـاعـلــ االلـغـاء 
ـعــلـومـات االولـيــة تـبـ ان هـنــاك كم كـبـيـر من االنــديـة لم تـوفـر ـسـؤول ان ا ــصـدر ا ا
االمر الذي قـد يصل الى االبقـاء على ما دون الشـروط الرئيـسة اخلاصـة باستـمرارهـا 

الـ (100) ناد رياضي فعلي في العراق .
ولـكن ان يشير خطوة وزارة الـشباب والـرياضة مـهمة  بـصدد تصـفية االنـدية الوهـمية 
ـسؤول الى ان اللـجنة التـدقيقيـة ستحاول الـتعرف عـلى قانونيـة االندية ومدى صدر ا ا
فهذا يعـني ان وزارة الشبـاب والرياضـة ليس لديـها خطة سـنوية او مـوسمية فاعلـيتهـا 
وهي بالـتالي ال تعرف الـنادي الرياضي دعومـة ماديا من قبـلها  لتقـو نشاط االنـدية ا
إذ وهذا مـؤشـر سلـبي يـحسب عـلى الوزارة  الفـاعل من غيـر الـفاعل من جـهـة نشـاطه 
مولة عـلومات االدارية والـفنية متـوفرة لدى الوزارة عن كل االنـدية ا يفـترض ان تكون ا
ـسؤول في وزارة الـشباب والـرياضة صدر ا شـهراً بشـهر. وعـندما يـشيـر ا من قبـلها 
ـتـوفـرة عـنـده تـبـ ان هـنـاك كم كـبـيـر من االنـديـة لم تـوفـر ـعـلـومـات االولـيـة ا الى ان ا
واالبقـاء قد يـصل الى ما دون الـ ومـتهـا  الشـروط الرئـيسـة اخلاصـة باسـتمرارهـا ود
فـهـذا يعـني ان (300) نـاد سـيـرفع من قـائـمـة (100) نـاد ريـاضي فـعـلي في الـعـراق 
ـتابع اللبيب حلـركة الرياضة في البالد عتمدة لدى الـوزارة . وهنا اجزم بان ا االنديـة ا
التي تـمـيزت  بـشـراء فرق جـاهزة ال يـجـد اي عنـاء في الـتعـرف عـلى االنديـة الـوهمـيـة 
لضمان شاركـة  شاركة مـن اجل ا بشعـار ا الجل مسـمى للدخـول في بطوالت مـحليـة 
استـمرارها لتحـقيق هدف واحد هـو احلصول على منـحة الوزارة وحسب . وفضال عن
شهد الرياضي من دون شروط اساسية منها كل ذلك فان هـذه االندية الوهمية دخلت ا
وادارة ـمارسـة نـشـاطـاتهـا فـيـها  ـقـر مالئم لالدارة ومـنـشاة ريـاضـيـة  عـدم امـتالكهـا 
مـتـمـكنـة تـسـيّـر شـؤونـهـا .االفضل مـن زاويتـي هو ان تـقـطع وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
وتتـفرغ كـليـا لرعـاية مـنتـديات وتدعـها تـمول نـفسـها بـنفـسهـا  صلـتهـا نهـائـياً بـاالنديـة 
اضي دورا حـيويا في (مراكز) الـشباب الـتي لعبت فـي سبعـينيات وثـمانيـنيات الـقرن ا
وصنعت منـها جنوماً في واهب الواعـدة  ـئات من ا تنـمية وتهـذيب عشرات ان لم اقل ا
يدان وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد و رفع االثقال كرة الـقدم والعاب الساحة وا
والـعاب اخرى ـضرب والفـنون الـقتالـية والـشطرجن  صارعـة واجلمـناستك والـعاب ا وا
فقودة ـنتديات(مراكـز) الشباب هيبـتها ا في مدن العـراق كلها .. والوزارة عـندما تعيد 
نـتديـات الى الساحـة الريـاضية فـي مدن العـراق كافة فانهـا تمـهد الطـريق لعـودة هذه ا
نتديات(مراكز) واجزم ان وزارة الـشباب والرياضة (إذا) فعّـلت خطوة اعادة االعتبـار 
وهو ان جـميع الـعاملـ في هذه فان الـنجـاح سيـكون حـليـفهـا لسـبب حيـوي  الـشبـاب 
يـة اولـية وعـلـيا في ـنتـديـات هم مـوظفـون رسـميـون يـحمل عـدد مـنـهم شهـادات اكـاد ا
ولدى قـسم غير قليل منهم عناوين رياضية التربـية الرياضية وفي اختصاصات اخرى 
نتـديات تـمتلك وفـضال عن كل ذلك فان مـعظم هـذه ا وهم  مدربـون واداريون نـاجحون 
منشـآت رياضية صاحلة للتدريب على اقل تـقدير .اما قطع صلة الوزارة باالندية اداريا
وتـمثل ـقررة لالنـدية الـرياضـية  ال تـغني و التـسمن  نح ا ومالـيا فـمسّـوغ تمـامـا الن ا
وامام هذا والوزارة تـعرف هذه احلقيقة  النزر الـيسير من احلاجة الفعـلية لهذه االندية 
فـان خيـار قطع صـلة الـنادي الـرياضي بـوزارة الشـباب والـرياضة أصـبح امرا الواقع 
تفائلون بـقرار تصفيـة االندية الرياضـية الفائضة عن . ا ضروريـاً
يعـتـقدون ان من قـبل وزارة الـشــــــباب والـريـاضـة  احلاجـة 
خط شـروع جـديـد لــلـريـاضـة الـعــــراقـيـة في طـور الـتـكـوين
بـتـقــلـد الـكــابـ عــدنـان درجـال مــنـصـــب وزيـر الــشـبـاب

والرياضة .
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ـغنيـة ريهانا { لنـدن - وكاالت- اقتـحمت ا
ــز ألثــريـاء قــائــمــة صــحــيــفــة صــنــداي تــا
ـرتـبـة الـثـالـثـة بـثروة ـوسـيـقـيـ واحـتـلت ا ا
تـقدر بنحو  468مـليون جنيه إسـترليني وهو
ما يـرجـع جـزئـيا إلـى الـنـجـاح الذي حـقـقـته
ـــــوضــــة عالمـــــاتـــــهـــــا الــــتـــــجـــــاريـــــة في ا
ومسـتحـضرات التـجمـيل التي تشـترك فـيها
مـع إل.في.إم.إتـش مــــالــــكــــة شــــركــــة لــــوي
فـيتـو.وتخـطت ريهـانا ( 32عـاما) الـتي ولدت
في بـاربادوس وتقـيم حالـيا في لـندن بـعضا
وسـيقيـ البريـطانيـ مثل ميك من أشهـر ا
جـاجر وكـيث ريـتـشاردس من فـريق رولـينج
ســتـونــز وإلـتــون جـون ورود سـتــيـوارت إلى
لحن قـائمة األكـثر ثـراء في البالد. واحـتل ا
الـشــهـيـر آنـدرو لــويـد ويـبـر وبــول مـكـارتـني
العـضو السـابق في فرقة بـيتلـز معا صدارة
الـقائمـة بثـروة تقدر بـنحو  800 مـليـون جنيه
إستـرلـيني لـدى كل مـنـهمـا.وأصبـحت ريـانا
فـعـمة بـاأللوان عـروفـة بطالتـهـا اجلريـئـة ا ا
قـوة مــهـيــمـنـة في عــالم األزيـاء كـمــا أن لـهـا
ثمـانـية ألـبـومات غـنـائـية نـاجـحة. وقـال مـعد
الـقـائـمـة روبـرت واتس (تـمـثـل ريـانـا الـتـغـير
ـزلزل الذي شـهدناه فـي قائمـة األثرياء في ا
ـاضيـة. هيـمنت الـثروات السـنوات الـقلـيـلة ا
ـتــوارثــة عــلى الـقــائــمــة يـومــا لــكن مــعـظم ا
ـدرج عـليـها اآلن الـبـالغ عددهم ألـفا هم ا
أشـــخــاص بـــنـــوا أنــفـــســهـم ولــهم بـــدايــات
مــتـواضـعـة بـل ومـضـطـربــة حلـيـاتـهم
وهم أشـخـاص مدفـوعـون لـلـعمل
بجد شديد). وجاء إد شيران
في صــدارة أصـغــر وأكـثـر
ـوسـيـقـيـ الـبـريـطـانـي ا
ثـراء (فـي عـمــر الــثالثـ

أو أقل) بثروة تبلغ 200
مــــلـــــيـــــون جــــنـــــيه

إسترليني.

w−ÐUðu  5 √
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الـشــاعــر الــعـراقـي  افـتــتــاح  نــصب تــذكـاري لـه عـلى
ــنــجــزه حـــدائق احلــريــة وسـط مــديــنــة احلـــلــة تــقــديـــرا 

االبداعي نفذه النحات طه وهيب.

Í—u³'« WHOKš d×Ý

الــتـــدريــســـيــة في كـــلــيــة االعالم
بــاجلـامــعـة الـعــراقـيــة اخـتــارتـهـا
مـــنـــصـــة اريــد رئـــيـــســـة لــقـــسم
ــنـصـة االعالنـات الــعـلــمـيـة في ا

دة عام واحد.

rŠ«e  bý—«
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البـاحثة االردنـية قدمت مـحاضرة عن (دور الـتمدن كأداة
ـال في خـلق فايـروس كوفـيد 19 ) ضـمن منـتجـة لرأس ا
كن) الذي تـنظمه مشـروع (انترنت االشـياء: عالم اخـر 

دارة الفنون.
rÝUł b³Ž ‰ULł
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ـيـة الــعـربـيـة حتـدثـت امس االحـد عن (الـذكـاءات االكـاد
ــتــعـددة فـي الـتــدريـس) ضـمـن دورة (طــرائق الــتــعـلــيم ا
والـتعـلم احلـديـثـة) التي تـقـام عن بـعـد عبـر نـظـام عـليم /

منصة اريد.

االديب الـعـراقي نـعـاه مكـتب الـثـقـافـة الـكـرديـة في احتاد
ــوت في االدبــاء والــكــتـــاب الــعــراقــيــ بــعـــد ان غــيــبه ا
سائـل الله تعـالى ان يسكنه العاصـمة البريـطانية لـندن 

فسيح جناته.

ÊUC — WO U ≈
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ـاضـي في ورشـة ـي الـعــراقي حتــدث الــسـبـت ا االكـاد
عمل الكـترونية اقامتها كلية االعالم في اجلامعة العراقية
بــالــتـــعــاون مع مــركـــز احلــاســبــة واالنـــتــرنت عن (ازمــة
فــايــروس كــورونــا وتـــأثــيــرهــا عــلى الـــواقع الــســيــاسي

العراقي).

 —UD ù dýU³  YÐ ‰uÞ√

وسـيـقي الذي ـايـستـرو الـسوري قـاد احلـفل الغـنـائي ا ا
اقامه طالب معـهد محمود الـعجان للمـوسيقى من مسرح
دار األسـد للـثـقـافة بـالالذقـيـة وقدم عـلى صـفـحة مـديـرية
الثقافة بالالذقية على مواقع التواصل االجتماعي وبتقنية

باشر. البث ا

اخملـرج العـراقي يـبدأ بـعـد عـيد الـفـطر تـصـوير مـسـلسل
(فـايـروس) والذي يـجـمـعه بالـكـاتب احـمد هـاتف بـعد 22

عاماً منذ اخر لقاء لهما في مسلسل (هستيريا).

W¦ U¦ « W³ðd*« w  U½UN¹—
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ـصـرية حال شـيـحة ـمـثلـة ا تـواصل ا
تــصــويـــر مــشــاهــدهــا في مــســلــسل
(خـيانة عهد) الـذي يعرض حالياً في
رمـضان ومن شـدة تعـبهـا نامت حال
فـي كواليس التصويـر.ونشرت شيحة
عــبـر صـفــحـتــهـا اخلـاصــة عـلى أحـد
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صورة
لـها وهي نـائمة ومـتعـبة من التـصوير
وعــــلّـــقت:(أول مـــا بــــحط إيـــدي حتت
ت مـن كترالـتعب خـدي الزم أنام .. 
فـي التصـوير يال تـصبـحوا عـلي خير
ـسـلسل يـا أحـلي النـاس). يُـذكر أن ا
مـن بطولة يسرا حال شـيحة جومانا
مـراد عـبـيـر صـبـري هـنـادي مـهـنى
خــالـد أنــور خـالــد سـرحـان بــيـومي
فــؤاد من تـألـيف أحــمـد عـادل وأمـ
جمال وإخراج سامح عبد العزيز.

ÊU e «≠ oA œ
أعــــرب اخملــــرج فــــادي ســـــلــــيم عن
ســعـادته بــالـردود اإليـجــابـيـة حـول
مسـلسلـه (مقابـلة مع الـسيد آدم)من

تأليفه وإخراجه. 
ـتابـعة الـكبـيرة وقـال إنه (سعـيد بـا
ـشاهدين) للـعمل من قـبل جمـهور ا
مــشـيـراً إلى أنه (بـدأ بــكـتـابـته مـنـذ
سـنـة تقـريـباً وقـد اسـتغـرق الـبحث
والـــــتـــــدقـــــيق فـي كل تـــــفـــــاصـــــيل
ة والطب الشرعي عوالـــــــــم اجلر
لــيــتـمــكن من إجنــاز نص بـولــيـسي
مـــشــــوّق يــــجـــتــــذب اجلـــمــــهـــــــور
بـــغــمــوضـه ويــضـــيف مــعـــلــومــات
ـوضـوع في الـوقت صـحـيــحـة عن ا

ذاته). 
وكـشف سـلـيم وفـقا لـلـهـيئـة الـعـامة
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تفقد وزير الثقافة والسياحة واالثار
الفنانة االء وكالة عدنان درجال 
حس لالطمئنان على صحتها بعد
خضوعها مؤخرا لعملية
جراحية..وضم الوفد الذي زارها
في بيتها فضال على درجال كل من
ؤقتة الحتاد كرة رئيس الهيئة ا
القدم العراقي اياد بنيان و النجم
نشأت اكرم مقدما لها .باقات ورود
مرفقة باالمنيات بالسالمة.

5 Š ¡ô¬ W×  vKŽ s¾LDð W UI¦ «

W½ËdJF  vKŽ dDHðô
يقول لـي حارس العمارة الذي صـار االقرب الينا في عهـد كورونا الزاهر : (هو احـنا يلزمنا ايه
النـهارده على الفـطار ?)  فاقول له جـادا : معكرونة !!  فـيصرخ : (ماكارونا   الالال  دي جتيب

كورونا !).
 احلارس يـعـرف اسـرار الـشقـق جمـيـعـهـا حتـى اخلالـيـة فـقـد صار مـخـوال مـنـا لـلطـواف عـلـيـنا

واعداد الشاي والذي منه  !
 يقول لي (نـفسك يادكتور في هبيط وال دليميه ?!). اقول له يابـكاش تعلمتها من ?) فيقول على

الفور  7  سن يابيه وانا شغال في مطعم بادية الفلوجة!).
تـشقشق تخلـو الشـوارع بعـد االذان لكـني ح اعـود قبل ذلك بقـليل أتـأمل اسفـلت الشـوارع ا
الـتي كشـفت لـلمـشاة والـسابـلة عـن جتاعـيدهـا ومعـالم هرمـهـا الفـاضح شارع اجلـاردنيـز الذي

اقيم فيه منذ  10 سنوات لم تعطنا مركباته حلظة للنظر الى االسفل .
 يطرق الـباب عـلي فتى لم احمله في الـعمـارة من قبل يـحمل بـيديه صيـنيـة تدل عـلى التي طـبخته

موصلية اصيله (امي تسلم عليك وتقول كما تقولون في الشرقية : فطوركم علينا) !!
 لم الـتق السـيدة أم يـاس  لـكنهـا سمـعت مني هـاتفـيا ثـناءا على  شـهادة تـفوقـها عـلى الشيف

ة ! محمد سوادي صاحب برنامج سفرة دا
 قبل الـسحور بقـليل خارج تعـاليم حظر الـتجوال (نكـزدر ) نتمشى انـا وابوجود جاري االردني
في الطـابق االول في شوارع كنـا نراها بـنظرة عـلوية من الـطابق الثـالث فأذا هي مزدانـة بشجر
وشرفـات كأنـها قـصور اعـدت لتـنعم بـظالم هندس  ,اذ يتـقشف الـساكـنون حتى التـكون فـواتير

الكهرباء عالية.
 عـمان صمـاء صامته  ,صـائمة عن الـضجيـج يسمع اذان الـفجر دون ان
ـمـلكـة قـهـرت كـورونـا  (مجـمل االصـابـات صـفر يـقـطـعه شيء رغم ان ا
صـفـر صفـر عـلى مدى  8 ايـام لكن نـتـائج الحـقـة صدمت اجلـمـيع فـقد
ظهـرت اصـابات بـ مالمـس ومـخالـطـ ). لكن االردن رغم كل شيء

يا من كوفيد  19. االنقى عا

عمان
wz«d U « bO−

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

عـليك بـتطويـر نفسك والـلجـوء لذوى اخلبـرة اجلميع 
يقدر ما تفعل.

Ê«eO*«

تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.

—u¦ «

ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .

»dIF «

علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9

¡«“u'«

ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.

”uI «

مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى 

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.

Íb'«

تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.

Ë«b «

ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.

¡«—cF «

حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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الـكلـمات ادنـاه لهـا مكـانها
ناسب داخل الدوائر اعد ا
تــرتـيــبـهــا بـشـكـل صـحـيح
لـتـتــمـكن من الـعــثـور عـلى

فقودة: الكلمة ا
(قــــلـــعـــة اثـــريــــة عـــربـــيـــة

شهيرة):
بــورمـا –ان –هــاء  –نــوال
–طالل  –بيونس ايريس

 –رعد  –رخامي  –بطيخ

 –تبر  –عمريت  –عوائل

 –طالئع  –داليدا  –سعال

 –سبا  –فوالر  –روما –

سـيـتـا  –الـيـود  –نـهـان –
رانيا.

وسـهل ســبــيـلي الى (الــلـهم وفــر حــظي بـبــركــاته
يـا هـاديا الى وال حترمـني قـبول حـسـناته خـيراتـه

.الــلـهم افــتح لي ابــواب اجلـنـان  ــبـ احلق ا
واغــلق عــني ابــواب الــنــيــران و وفــقــني فــيه
يــا مـنـزل الـسـكــيـنـة في قـلـوب لـتالوة الـقـرآن

.( ؤمن ا
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بـسم الـله الـرحـمن الـرحـيم ( إنَّ الـلهَ

ال يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَاالً فَخُوراً )
ُخْتَال والفَخُور? ما الفرق ب ا

اخملتال : في هيئته
الفخور : في قوله

اتـفق مجـمـوعة من نـاشـطي (الـيوتـيوب )
نتشرين في عدد من بلدان العالم العرب ا
على تنظيم بث مباشر هو األضخم إلفطار
في الــعـالـم عـلى أن يــحـمل احلــدث رهـان
الـدخــول جملــمـوعــة غــيـنــيس كــأطـول بث
ـشاركون والـذين يحظون مباشـر إلفطار.ا
ـــتـــابــــعـــة عـــالــــيـــة تـــصـل إلى ماليـــ
ا يقدمـونه على اليـوتيوب ما شاهـدات  ا
يــجـعل يــومــيــاتـهـم في صــدارة الـتــريــنـد
العربي يستعدون للتجمع معاً في التاسع
عشر من أيار اجلاري عند السادسة مساء
ـتـابـع بـتـوقـيت الـسـعوديـة وقـد دعـوا ا
لالنــضــمــام كـمــا نــشــرت صــفــحـة غــوغل
بـــالــعـــربــيــة وحتـــقــيق الـــرقم الــقـــيــاسي
ــــشــــاركــــون هـم: نــــور ســــتــــارز أنس وا
وأصـالـة سـعـودي ريـبـورز أسـرار عـارف

. نشطاء شباب يسهمون في فعالية الكترونيةوعمر حس
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يـفـتــقـده بـعـد االفـطـار في رمـضـان هـذا
العام قـال غازي ( افـتقدت زيـارة االحبة
واالصــــدقـــاء وحتــــولت مـع االسف الى
حــزن وخـوف من اجملــهــول لـكن الــفـرج
قريب بـعون الـله وستـعود بـغداد اجمل
ــســرح ــوســـيــقى وا من خـالل الــفن وا
والسـيـنمـا ان شـاء الله ). وقـال اخملرج
فـالح الـــعــــزاوي (اوال واالهم نـــتــــمـــنى
السالمة للجميع  اما عن جتربة احلظر
الــصـحي فـقـد اســتـثـمـرتـهــا في تـنـفـيـذ
مــشـاريع مــؤجـلــة مـنـهــا فـيـلـم وثـائـقي
قـصـيـر بـعـنـوان الـقالص الـذي يـحـضر
عدة الـطائـرة قبل اقالعـها وقد كـتبت له
الــسـيــنــاريـو واالن اســتـعــد الخـراجه )

وعن الــذي تــعــلــمه خـالل مــدة احلــظـر
ـنــزلي قـال ( اسـتـثــمـرت وقت فـراغي ا
ـنزل وقراءة بتـرميم بـعض من اجزاء ا
الكـتب الكثـيرة التـي كنت اشتـريها وال
اجـد الـوقت لـقـراءتـهـا ..احلـظـر فـرصـة
طرب طالل ذهبـية للـقراءة ) . واشـار ا
عـــلي ( خالل فـــتــرة احلــظـــر الــصــحي
عــمــلت مــنــشـورا تــوعــويــا عـلـى شـكل
اغـنــيــة تـوجــيــهـيــة وهي من كــلــمـاتي

واحلــاني بـعــنــوان ( ابـقى ابــيـتك ) 
تـسـجـيلـهـا عـلى اجـهـزتي اخلـاصة في
نـزل ورفعـتهـا على مـواقع اليـوتيوب ا
وتـــبث االن من خالل شـــاشـــات بــعض
الفـضائـيات ) وعن مـاكسـبه علي خالل

مــدة احلــظـــر يــقــول ( تـــعــلــمت
ـنـزلـية الـبـسـتنـة في حـديـقـتي ا
وترتـيبـها وامـور تخص الـعائـلة
ؤلف وكتبت مقدمة لـكتاب احد ا

طـرب الـراحل رياض الذي كـتـبه عن ا
احـمـد ) وعن كـيـفـيـة قـضـاء فـتـرة
مـــابــعــد االفــطـــارخالل رمــضــان
احلـــالي حـــيـث هـــنـــاك حـــظـــر
جتوال يقـول ( اتابع باهـتمام
ــسـلـسالت الــعـربـيـة بـعض ا
والـــــعـــــراقــــــيـــــة واتـــــواصل
الـكـتـرونـيـا في دراسـة طـلـبـة
معـهـد الفـنون اجلـمـيلـة قسم

وسيقى). ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
حتـدث عدد من الـفـنانـ العـراقـي عن
جتـربـة احلـظــر الـصـحي الـتي اجـبـروا
علـيها بـسبب تـفشي وباء كـورونا الذي
عـطـل مـفـاصل احلــيـاة لــيس في بـغـداد
ـا الــعـالم اجـمع  واحملـافــظـات فـقط ا
وقالـوا في احاديث لـهم لـ ( الزمان ) ان
(غـالـبـيـة الفـنـانـ وجـدوا من مـنـصات
الـــتــواصل االجــتــمــاعـي ســبــيال بــديال
ــتـــابــعــة نــشــاطـــاتــهم الــفـــنــيــة الــتي
مـــارســـوهـــا خالل مـــدة تـــواجـــدهم في
منازلـهم لتطـبيق احلظـر للحـيلولة دون
تــفــشي الــوبـاء).وبــعــد ان تـعــرفــنـا في
مـــوضــــوع ســـابـق عن جتــــارب بـــعض

الفـنان في هـذا اجملال  نـلتـقي اليوم
ـوسـيـقي ولـيد عـدد اخـر منـهم. وقـال ا
غـــازي ( خالل مــدة احلـــضــر الـــشــامل
عــمـلت عــدة سـيــنـوريــوهـات لـلــمـواقع
التصـويرية الفالم وثائـقية قادمـة منها
لـلـراحل يـوسف عـمـر بـعـد اجنـاز فـيـلم
للـراحل ناظم الغـزالي وهذه االفالم من
انـتـاجي واخـراجي ) .وعن الـذي فـعـله
نـزل قال ( تـمكـنت من قراءة سـتة في ا
ـية تـخص عـالم الـسيـنـما نـصوص عـا
ـوسـيقـى التـصـويـريـة مع تـواصلي وا
ـــواقع الـــيـــومي مـع طـــلـــبـــتي عـــبـــر ا
االلــكــتـرونــيــة في بث مـواد مــنــهـجــيـة
وسـيقـية ). وعن الذي لطـلبـة الفنـون ا

فالح العزاويوليد غازي
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التحـضير لـلجزء الـثاني منه والذي
سيـشهد جـرائم خاصة جـداً بحسب
تــعـــبــيـــره غــيــر أن مـــوعــد عــرضه
يــتــوقـف عــلى الــظـــروف احملــيــطــة

بشكل عام).

لـالذاعـة والـتــلـفــزيـون الــسـوريـة أن
(اجلــــــــــــــــــــزء األول
يـــنـــتــــهي عـــنـــد
احلـــــلــــــقـــــة 33
وحــــالـــيــــاً يــــتم
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فادي سليم

ريهانا 

قال رسول الـله صلّى الله
عليه وسلم: (سلُوا اللهَ علمًا
نـافـعًــا وتَـعَــوَّذُوا بـالـلهِ
.( منْ علمٍ ال ينفعُ
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ـنـاصب واالسـتـحـقـاقـات ويـنـسون تـراهم يـلـهـثـون وراء ا
محـنة  بغـداد التي فـقدت امـانتهـا و جمـالهـا   ولم تغادر
ـأسـاة .. وهـنـا ال اريـد ان ابـكي  بـغـداد .. وانـدب يـومـا ا
حظ العراقي الـذين لم يتمتعـوا بجمال مديـنتهم  بعد ان
غـــادرت عـــصـــر االمـــجـــاد .. غـــيـــر اني اســـتـــغـــرب هــذا
الــتـــغــاضي  واالهــمـــال والــســكــوت عـــلى حــال بــغــداد 

وتراجعها امام ابسط اخلدمات واالعمال .
كانة  وجمـالية  بغداد  ستغرب اكـثر  ان االهتمـام   وا
ـســؤولـ  من االجالف ــر  يـومــا عـلى بــال كـبــار ا لن 
الــذين عــاشــوا في مــدن اخلــارج .. حــتى ( الــبــغـدادي )
الـوحــيـد من بـيــنـهم  والـذي حــكم وسـاد  لم يــشـفق هـو

االخر على حال بغداد . 
في اتـصــاالت سـابـقـة  .. مع الــسـيـد حـكـيـم عـبـد الـزهـرة
مديـر عام الـعالقات واالعالم في امـانة بـغداد .. واتـصال
اخـر مع السـيـد سـميـر الـعـطواني  مـديـر بـلديـة  الـكرادة
طرحت فـكـرة  استـغالل  ساعـات منع الـتـجوال   لـلقـيام
بحملة  توقف هذا الـتراخي الذي اثقل كاهل بغداد وكان
اجلـواب .. ان االمـانـة  ومـنـذ مــدة طـويـلـة تـعـاني من فـقـر
ـاليـة .. لذا اقـتصـر عمـلهـا على يـزانيـة واخملصـصات ا ا
مجاالت جمع النفايات  وتنظيف اجملاري ومعاجلة بعض
ـهـمـة الـتـخـسـفـات  .. فــاالمـوال اخملـصـصـة لـلـمـشـاريع ا

وازنة السنوية .  واحليوية متوقفة بسبب عدم اقرار ا
يـعرف االخـوة في امـانة بـغـداد مقـدار اهـتمـامي بـجمـالـية
بــغـداد.. وان مــشـروع ( الق بــغــداد) لالرتـقــاء بـجــمـالــيـة
ـشــروع  وعـلى ســاحـاتـهــا   اسـعــدني كـثــيـرا  لــكن  ا
اهــمـيـته لـم يـعـد كــافـيـا ..الن بــغـداد بــحـاجـة الى نــهـضـة
عمرانية شـاملة توقظ الوجـود و تعيد لهـا البهاء واجلمال

فقود . وااللق  ا
ـديـنــة  يـاسـادتي .. مـثـل فـتـاة حـلـوة حتــتـاج الى عـنـايـة ا
واعـتـنـاء  والـعـاصـمــة  بـحـاجـة  الى مـتـابـعـة مـسـتـمـرة..
وعــنــايـة بــاثـاثــهــا وشـوارعــهــا  وارصـفــتـهــا وحــدائـقــهـا

ومتنزهاتها .
في كل عواصم الـدنيـا .. تتـباهى الـشعـوب بجـمال مـدنها
.. هـذا  هـو حـال اهل بــيـروت .. واسـطـنـبـول  وبـاريس 
وجـمــيع مـدن الــعـالم الــتي تـســحـرك بــجـمــالـهـا  و رونق
حدائقها  وسحر  عمرانها   وتخطيط شوارعها  و بالط
ارصفتها    وتعدد خدماتها والتي تمنح  قاطنيها  طاقة

ايجابية ال مثيل لها .
ــديـنــة يـا اصــدقـائـي .. هي كـائن حـي.. وهـذا الــكـائن  ا
سؤول   ومنذ سن طويـلة يعاني من تعـسف واهمال ا

واطن  . وجتاوزات معضم  ا
ـدينـة بغـداد  كي تعـود لنا  .. آن اآلوان!.. لكي نـنهض 
كـما هي  عـامـرة متـالـقة   سـاكـنة في قـلـوبنـا وضـمائـرنا

..جميلة رشيقة .. نستأنس بها .. وتستانس بنا .
امانـة بـغداد الـيوم .. بـحـاجة الى (  امـ جـديد ) يـعشق
بغداد  ويغار عليها  يـزرع شتالت الورد على جبينها  
يـسـهـر عـلى نـظـافـتـها  يـتـمـتع بـحـيـويـة  مـثـابـرا شـغـوفا
جدها .. قلبه ينبض  بحب بغداد واهلها  يحرص على
نظافتها  ويـتكفل باعادة  ذاكرتـها   يحفظ عن ظهر قلب
محـالتهـا  تاريـخـها  واسـمـاء شوارعـهـا  شنـاشـيلـها 

اضي الذي يتحرك في عروقها . ودرابينها  وعبق ا
نحن بحاجة الى حملـة كبيرة  شعارها (انا
.. احب بغداد)  تـبدأ باعـلى مسؤول ..

وتنتهي بابسط مواطن .
بــغـــداد.. لــقـــد طــال زمـن الــغــروب  ..

ونحن بانتظار   شروقك من جديد.
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W eF « vKŽ VKG²K  WOL { لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -—
مثل األمريكي فريد ويالرد تـوفي ا
ي" والذي احلـائـز أربع جـوائـز "إ
ظـهــر في أفالم بـيـنـهـا "أنـكـورمـان"
و"ذيـس إيـــــز ســــــبــــــايـــــنـل تـــــاب"
ومـــســــلـــسالت بــــيـــنـــهـــا "مـــودرن
فاميلي" عن  86عاما على ما أعلن
وكــيل اعـمـاله الـســبت.ولم يـكـشف
وكيل أعماله مايك إيزنشتات سبب
الــوفـاة وال مـكـان حـصـولـهـا.وأثـار
نــبـأ وفـاة ويـالرد سـلـســلـة رسـائل
ــيـة عــبــر وسـائل الــتـواصل تــكـر
ــثـلــ بــيــنــهم االجــتــمــاعي مـن 
جــيــمي لي كــورتـيس الــتي كــتـبت
عـبر تويـتر (شكـرا على الضـحكات
الــقـلــبـيـة ســيـد ويالرد).كــذلك غـرّد
ــمـثل سـتـيف كــاريل قـائال (فـريـد ا
ويـالرد كـان أطـرف شــخص عـمـلت
مــــعه. لــــقـــد كــــان رجال لــــطـــيــــفـــا
ـــشــاهــدون ورائـــعــا).وقـــد عــرف ا
ــمــثل ويـالرد أخــيـرا بــدور والــد ا
تـاي بوريل (شـخصـية فـيل دانفي)
ـــســــلــــسل الــــتــــلــــفـــزيــــوني فـي ا
الــــكــــومـــيــــدي الــــنـــاجـح "مـــودرن

فــامـيــلي".وهـو أضـحـك أجـيـاال من
ـشاهدين في أفالم كـثيرة على مر ا
اضـيـة بـيـنهـا "وايـتـينغ الـعـقـود ا
فــور غـافـمـان" و"إيه مــايـتي ويـنـد"
و"بـــست إن شــو".وقـــد بــدأ ويالرد
ـسرحيـة مع انتقاله إلى مـسيرته ا
نــــــــيــــــــويـــــــورك فـي نــــــــهــــــــايـــــــة
اخلـمسينات.وشـارك في الكثير من
األعـمال السينمائيـة والتلفزيونية
بــــيــــنـــهــــا ظــــهــــوره بـــدور هــــانك
ـواسم األجـدد من مــاكـدوغـال في ا
ـند" مـسـلـسل "إيـفريـبـادي الفـز را

الكوميدي الشهير.
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{ مـلـبورن  –وكـاالت - اعـتذر مـقـهـى في نـيـوزيـلـنـدا عن اسـتـقـبـال رئـيـسة وزراء
الـبالد جـاسـينـدا أرديـرن وصـديـقـها نـظـرا ألن عـدد الـزبـائن وصل إلى احلـد الذي
ـواجهـة انتـشار فـايروس كـورونا. ـفروضـة  تـسمح به قـواعد الـتـباعـد االجتـماعي ا
قاهي اضي وأعـادت فتح ا وخـففت احلكـومة الكـثير من القـيود من يوم اخلـميس ا
ودور العـرض السـينمـائي ومـراكز التـسوق بـعد شـهرين من تـطبـيق قيـود كانت من
ـرض. وذكرت وسائل إعالم نـيوزيلـندية أن كـافحة ا بـ األكثر صـرامة في العـالم 
(أرديـرن وصديقهـا كالرك جايفـورد توجهـا للمـقهى لتـناول اإلفطـار يوم السبت في
ـسـمـوح به من الـعـاصـمـة ولـنـجـتـون لـكن في الـبـدايـة قـيل لـهـمـا إنه امـتأل بـاحلـد ا
ـقـهى حلق بـهمـا بـعـد دقـائق قلـيـلـة عـندمـا خـلت طـاولة الـزبـائن). لـكن موظـفـا في ا
وتـمكـنـا من العـودة. وألقى جـايـفورد بـاللـوم عـلى نفـسه وقال عـلى تـويتـر (علي أن
أحتمل مسـؤولية ذلك فلم أرتب لألمر وأحجز في أي مـكان... كان من اللطيف جدا
ـكـتب الـصحـفي ـتـازة). وقـال ا مـنـهم أن حلـقـوا بـنـا عنـدمـا خـلت طـاولـة. خـدمـة 
لرئـيسة الـوزراء إن (االنتظـار عند مـقهى مسـألة متـوقعة بـسبب قيـود كورونا).ونقل
كتب الصحفي ألرديرن (رئيـسة الوزراء تقول إنها تنتظر التلفزيـون احلكومي عن ا

مثلما يفعل اجلميع).
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{ مـكـســيـكــو (أ ف ب) - يـسـاهم
درب كمعالج في الكلب (هارلي) ا
تـخــفــيف الـضــغط الــذي يـعــانـيه
الــطــاقـم الــطــبي في مـــســتــشــفى
مكسـيكي خالل تصـديه لفايروس
ـسـتــجـد.ويـشق هـارلي كـورونـا ا
ـركـز الـطبي طريـقه عـبـر قـاعات ا
بـــرفــقـــة صـــاحــبـــته الـــطـــبــيـــبــة
ــتـخــصــصــة في عــلم الــنــفـسي ا
الـعصـبي لـوسـيـا ليـديـسـمـا التي
تـــــلــــبــــسـه زوجــــا مـن األحــــذيــــة
طاطية الـصفراء ومعـطفا واقيا ا
طـر كما أنـها تـغطي عـينيه من ا
بنظـارة الغـوص تاركـة أنفه وفمه
.وهــذا الـكـلب الـعـاجي مـكـشـوفـ
ـدة سـاعـت الـلون جـاهـز لـلـعب 
ــمـــرضــ الــذين مع األطــبـــاء وا

يـقــاتــلـون ضــد الــوبـاء ويــجـدون
رهـقة ابتـسامـة في وسط األيـام ا
التي يعـيشونهـا.وأكدت ليـديسما
عـالج الـتي تـطـلق عـلى كـلـبـهـا (ا
ـــــســـــاعــــد) أن وجـــــود هـــــارلي ا
يـساعـدهـا عـلى تـخـفـيف الـضغط
الـنــفــسي والـعــاطـفـي لـلــعـامــلـ
الـطـبـيـ الـذين يـواجـهـون حـالـة
.وهارلي البالغ من العمر الطوار
ثالث ســنـوات والــذي يــعـاني من
ضـعف في الــبـصــر هـو جـزء من
قسم الـطب النـفسي وعلـم النفس
ــــركـــز الـــطـــبي الـــعـــصــــبي في ا
الـــــوطـــــني مـــــنـــــذ  20تـــــشـــــرين
الـثانـي.وهـو يشـارك في عـالجات
ــــرضـى الــــذيـن يــــعـــــانــــون من ا
أمراض نفسية أو عصبية نفسية

كـمــا أوضــحت مـدربــته مــضـيــفـة
)منذ سن مبكـرة دربناه على هذا
األمر).وتابعت لـيديسـما أنه (منذ
شـبـاط  فـكـرت هـي وفـريـقـهـا في
دمج الـــــكــــلـب في مـــــشــــروع دعم
عـاطـفي تـوقـعــا لـلـتـوتـر الـذي قـد
يـنـتج عن الـوبـاء خـصـوصـا لـدى
ــســتــشــفــيــات). الــعــامــلــ في ا
نطقة وتعتبـر مدينة مـكسيكـو وا
احمليـطـة بـوالية مـكـسـيكـو األكـثر
تــأثـــرا بــكـــوفــيــد- 19في أنــحــاء
الــــبالد.وســــجـــلـت الـــعــــاصــــمـــة
مكـسيـكو  12456إصابة من أصل
 47144 إصـابـة في الـبالد و1197
وفــــــــــاة مـن أصل  5045 وفـــــــــاة
إجمـالـية في أنـحـاء البالد  وفـقا

لألرقام الرسمية.
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{ لندن  - وكاالت - قال رئيس
بـلـديــة لـنـدن إنه (ســيـتم حـظـر
سـير الـسـيارات بـشوارع وسط
العـاصمة الـبريطـانية لتـشجيع
ـزيد ـارسـة ا ـواطـن عـلى  ا
ــشي وركـــوب الــدراجــات مـن ا
ومـسـاعدة وسـائل الـنـقل الـعام
عـلى الـتأقـلم مع قـيـود التـبـاعد
االجـتـمـاعي).وقـال صـادق خان
إن (اخلـطـة التي تـشـمل الـطرق
الـرئـيـسـيـة عبـر لـنـدن سـتـحول
ـــديـــنـــة إلى أجـــزاء من وسط ا
ــــنــــاطق واحــــدة مـن كــــبـــرى ا
اخلـالــيـة من الـسـيـارات في أي
عـاصــمــة حـول الــعــالم).وتـابع
قائال (مـرض كوفـيد- 19يشكل
أكـبـر حتـد لـشبـكـة الـنـقل الـعام
في لــنـدن).وأضـاف (سـيـتـطـلب
األمر جهـدا هائال من كل سكان
لــنــدن لــلـــحــفــاظ عـــلى قــواعــد
الـتــبـاعـد االجـتـمـاعي اآلمن في

{ صــوفــيــا  –وكــاالت - ظــهــر
ــران أبـيــضـان لــلـمـرة األولى
في حديقة احليوان في صوفيا
الـتي أعـادت فـتح أبوابـهـا بـعد
ــدة شــهــرين بــسـبب إغالقــهـا 
فــايـروس كـورونـا. وقــال كـبـيـر
حــــــراس احلـــــديــــــقـــــة رادكـــــو
ســيـرتــوف إن (الــنــمـر شــيــافـا
وشــقــيـــقــته نــارســيس وهــمــا
فصيل مـعدل جينـيا من النمور
ـعروفة البـنغالـية الـبرتقـالية ا
وصال مـن اجملـــــر في كـــــانــــون
الــثـانـي). وقــال سـيــرتــوف في
تـــصـــريـح إن (بـــوسع الـــنـــاس
مــــشـــــاهــــدة الــــنــــمــــرين لــــدى
خـروجـهــمـا من احلـظــائـر فـقط
فـي ظـل إجـــــــراءات احلــــــــد من
انــتــشــار الــفــيــروس).وأضـاف
(يــــــــزنـــــــان اآلن نــــــــحـــــــو 150

كـيـلــوغـرامـا لـكن الــنـمـر الـذكـر
ـكن أن يـزن مـا يـصل الـشــاب 
إلى  200 كــيـلــوغـرام). ويــوجـد
ـر في الـــبــريــة أقل من  4000 
وذلك انـخــفــاضــا من مــئـة ألف
في بـــدايــة الـــقــرن الــعـــشــرين.
ويرجع ذلك إلى الصـيد غير
ـشــروع وقـطع األشـجـار ا
والـــــصـــــيـــــد اجلـــــائــــر
لــفــرائـــســهــا.ويــقــول
صـــنـــدوق احلـــيــاة
ي الــبــريــة الــعــا
إنه يوجد زهاء
ــــــــــــر 2500 
بــنـغــالي في
الـــــبـــــريــــة
مـعـظـمـهـا
فـــــــــــــــــــي

الهند.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت النجمة ليدي
Stupid Loveغاغا أنها بصدد إطالق خط ماكياج

خالل أيام معدودة وهو مجموعة ظالل جفون والتي
حتمل  18 لوناً مختلفاً لكي تناسب جميع أذواق

قرر أن الفتيات والنساء من مختلف األعمار ومن ا
تكون متاحة يوم غد  19أيار احلالي.واكد محبي

وعشاق غاغا أن (هذه اخلطوة ستؤهلها لتكون واحدة
من أهم النجمات صاحبات خطوط التجميل الشهيرة
كون إسمها إرتبط دائماً بتحقيق النجاحات). من جهه

أخرى تستعد غاغا لطرحها ألبومها الغنائي
اجلديد  Chromatica يوم  29 أيار احلالي ويضم
هذا األلبوم تعاونها مع إثن من أهم جنوم الغناء في

العالم وهما إلتون جون وأريانا غراندي.
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{ نـــيس  –وكـــاالت - فـــتـــحت
الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة شـواطئ
الــريــفــيـرا لــلــمــرة األولى مــنـذ
كـافـحة إجـراءات الـعزل الـعـام 
فـايـروس كـورونـا في مـنـتصف
ـــــاضي حـــــيـث تـــــمـــــكن آذار ا
ـــصــطـــافــون مـن الــســـبــاحــة ا
بـالــبـحــر وظـهــر كـثــيـرون وهم
يـــرتــدون الــكـــمــامـــات.وتــمــكن
ـناطق ـقـيـمـون في ا الـسـكـان ا
ـنخفـضة التي ذات اإلصابات ا
ـنـاطق اخلـضراء من تـسـمى با
زيــارة الـشــاطئ بــعـد تــخــفـيف
الــقــيــود. وأعــادت الــســلــطــات
احملــلـيــة فـتح شــواطئ مـحـددة
فـي شـمـال فــرنـســا والـشـواطئ
ــتـوسط ـطــلـة عــلى الـبــحـر ا ا

ـــــاضـي.وفـــــرضت الـــــســـــبت ا
الـسـلـطـات إجـراءات مـصـاحـبة
لفتح الـشواطئ شمـلت السماح
بـاألنـشـطة الـفـرديـة كالـسـبـاحة
والصيد شرط االلتزام بالتباعد
بـــ األفــراد لـــكــنـــهــا حـــظــرت
حـمــامـات الــشـمس واجلــلـوس

على الشواطئ لساعات.
وقال وزير الداخلية كريستوف
كـاسـتـنيه الـذي قـام بـجـولة في
ــــنــــطــــقـــة أحــــد الــــشــــواطئ 
نــــورمـــادي في شــــمـــال الـــبالد
(الــفــيــروس ال يــزال مــوجـودا.
يــنــبــغي أن نــتــعــلم الــتـعــايش
مـعه...نـحن جمـيـعا مـسـؤولون
عن مــحــاربــة كــوفــيـد- (19في
ــرض الــنــاجت عن إشــارة إلى ا

اإلصـابـة بـالـفـيـروس.كـمـا حـذر
الـــوزيـــر من أن (عـــدم احـــتــرام
الــقــواعــد ســيــدفع الــســلــطـات

للتراجع عن قرارتها).
عـلى صعـيـد متـصل قـال رئيس
وزراء الـــبــرتـــغــال أنـــطــونـــيــو
كـوسـتا إن (بـالده ستـعـيـد فتح
شـــواطــئـــهــا في الـــســادس من
حــزيـران وحث اجلـمــهـور عـلى
حيـازة تطـبيق ليـعرفـوا منه ما
ـفضل لـديهم إذا كان الـشاطئ ا

مــــــلــــــيــــــئــــــا أم فــــــيه
مـتـسع).وبـحـسب
الــــــــقــــــــواعـــــــد
اجلـــــــديـــــــدة
يـتــعـ أن
يــفــصل

ب كل مـجمـوعة واألخـرى متر
ــتـر مع إمــكـانــيـة أن ونـصف ا
يــحـــصل الــرواد عـــلى كــراسي
الــشــاطـئ في الــصــبــاح وبــعــد
الــــظــــهـــــر فــــقط ولـن يــــســــمح
بــــالـــريـــاضـــات الــــشـــاطـــئـــيـــة
لشخص أو أكثر.وقال كوستا
إن الـشــرطـة لن تـراقب االلـتـزام
بــالـقــواعــد وحث الــنــاس عـلى
االلــــــــتــــــــزام مـن تـــــــــلــــــــقــــــــاء
أنـــــــفـــــــســــــــهم.وأردف قــــــــائال
(الـــــشـــــواطئ يـــــجب أن
تـكـون لـلـمـتـعـة...
يتـع أن نـلزم

أنفسنا).
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وسـائـل الـنـقل الـعـام بـالـتـزامن
مع تـخـفـيف قـيود الـعـزل الـعام
تــدريـجــيـا).وقــالت الــهـيــئـة إن
(شـرط الـبـقاء عـلى بـعـد مـترين
من األشخاص اآلخرين سيعني

أن احلــافالت وقــطــارات مــتـرو
األنــفـاق سـوف تـســتـطـيع فـقط
اســـتـــيــعـــاب مـــا بــ  13و15
ـئـة من الـعـدد الـطـبيـعي من بـا
الــركــاب حــتى مع اســتــئــنـاف

خـدمـاتـهـا بـالـكـامل).وقـال خان
إن (كـــثـــيــرا مـن ســكـــان لـــنــدن
شي سـيتعـ علـيهم بـالتـالي ا
وركـــــوب الـــــدراجـــــات من أجل

دينة). التنقل في ا

{ باريس  –وكاالت - دعت مغنية
اجلاز األمريكية ميلودي جاردو
وسيقي في أنحاء العالم إلى (ا
عزف قطع موسيقية من ألبومها
اجلديد على اإلنترنت للتغلب على
الية الناجمة عن العزلة والضغوط ا
قيود فايروس كورونا).وتريد جاردو
االستعانة بعازفي أوركسترا من
جميع أنحاء العالم سواء على آالت
وترية أو آالت نفخ أو آلة الهارب
للمشاركة في أغنيتها اجلديدة
”فروم باريس وذ الف) “من
نتجون باريس مع احلب).وسيقوم ا
وسيقية ضمن ما بجمع القطع ا
أطلقت عليه جاردو (أوركسترا
ية رقمية). وسيحصل عا
وسيقيون اخملتارون على أجور ا
وستذهب العائدات إلى منظمات
خيرية يستفيد منها العاملون في
القطاع الصحي.
وكانت جاردو التي تقيم حاليا في
شقتها بباريس تتأهب لتسجيل
جزء من ألبومها اجلديد مع
أوركسترا لندن السيمفونية قبل
تطبيق إجراءات العزل العام في
أوروبا.
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