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اعـرب مواطـنون عن اسـتيـائهم
من زيــــادة ســــاعـــــات الــــقــــطع
ــنـظــومــة الـكــهــربـاء ــبــرمج  ا
الوطنية في بغداد واحملافظات
تــــزامـــنـــا مع ارتـــفـــاع درجـــات
ـاضـيـة احلـرارة خالل االيـام ا
ـليـارات على مؤكـدين ان هدر ا
مــشـاريع وهـمـيـة ال وجـود لـهـا
ـنـظـومـة . وطـالب وراء تـلـكـؤ ا
واطنـون عبر مـناشدة تلـقتها ا
(الزمان) امس  رئيس الوزراء
مــصــطـــفى الــكــاظــمي (اتــخــاذ
ـــعـــاجلـــة تـــلك اجـــراء عــــاجل 

ـشــكــلـة الــتي اضــحت تـرهق ا
االســـــر مع ارتـــــفـــــاع درجـــــات
احلـرارة خالل الصـيف الالهب
وحـجــرهم في مـنـازلـهم بـسـبب
تــــفـــشي فــــايـــروس كـــورونـــا)
واشـــــــاروا الى ان (ســــــاعــــــات
ـــواطـــنــ بـــتـــيــار جتـــهــيـــز ا
ـنـظومـة الـوطـنيـة هـو االسوأ ا
مـنــذ اعـوام  وال شك ان هـنـاك
جهـات حتاول اسـتهـداف قطاع
الـــطـــاقـــة من خالل عـــمـــلـــيــات
تـخريـبـية الفـشـال احلكـومة في
اول اخــتـبــار لـهــا خالل مـوسم
شاريع الصيف) مؤكدين ان (ا
الـوهـمـيـة الـتي اهـدرت عـلـيـهـا

ــــلـــيـــارات خـالل الـــســـنـــوات ا
ــاضـيـة هي الــسـبب الـرئـيس ا
نظومة الوطنية). وراء تلكؤ ا
 وبـــــرغـم كل بـــــيـــــانــــات وزارة
الـــكــهـــربـــاء خـالل الـــســـنــوات
ـنـجزات ـاضـيـة والتـفـاخـر با ا
الــتي ال تـتــعــدى االتــفــاق عـلى
الورق  يشهد قطاع الطاقة في
الــعـراق حتــديـا كــبـيـرا في أول
اخـتبـارات الصـيف مع الـزيادة
فـي درجــــات احلــــرارة  حــــيث
نـاطق انـقطـاعا تـشهـد بـعض ا
شبه تام في التيار الكهربائي 
واخـــرى لـــســاعـــات . وتـــطــرق
نـــاشــطـــون ومـــواطــنـــون عــلى

مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
ــعــانــاة الــتي يــعــيــشــهـا الى ا
الـشعب وسط هـذا االرتـفاع في
درجــات احلـــرارة. واســتـــغــاث
اهـالي مـجـمع الـطالـبـيـة بـوزير
الكهـرباء بعـد استمـرار انقطاع
الـــطــاقــة مـــنــذ ايـــام عــدة عــلى

التوالي.
نطـقة ان (الطاقة وذكر اهالي ا
الـوطـنـيـة فـي اجملمـع مـنـقـطـعة
اضي) بشكل تام منذ االثن ا
واضـــافــــوا ان (اجملـــمـع يـــضم
اطفـاالً ونساءً وكـباراً في السن
ال يـتـحــمـلـون انـقــطـاع الـطـاقـة
بـشـكل مـسـتـمـر في ظـل احلـظر

ـنطقة ـفروض على ا الوقائي ا
وال مالذ لـهم سـوى الـبـقـاء بـ
اربـعـة جـدران اسـمـنـتـيـة حـارة

جداً). 
ونـاشـد اهـالي مـحـلـة  957 في
مــنـطــقــة الـزعــفــرانـيــة الـوزارة
بـــأنــــهــــاء مــــشـــاكـل احملـــوالت

عطوبة .  ا
وقـالوا في احـاديث لـ (الـزمان)
ان (احملـــلــــة ومـــنــــذ اســــابـــيع
نـظـومة مـحـرومة من جتـهـيـز ا
الـــوطـــنــيـــة بــســـبب عـــطل في
احملــوالت  وبـــرغم مـــنـــاشـــدة
ــوجــودة مالكــات الــصــيــانــة ا
ــديــنـــة اال انه لم جنــد داخـل ا
اذانا صـاغيـة سوى الـوعود او
سؤوليـة ورميها التنـصل من ا
عـلـى كـهـربـاء الـوزيـريـة بـحـجة
ـسـؤولـة عـلى احملـوالت انـهــا ا
ـــــعــــطـــــوبــــة) داعــ (وزيــر ا
شكالت التي تابعة ا الكهرباء 
ـنـاطق وليس تـشـهدهـا اغـلب ا
الــزعـــفــرانـــيــة فـــقط وتـــوجــيه
مالكات الصيـانة بأجراء الالزم
واصالح االعطال التي تشهدها
ــــنــــاطق العـــــادة تــــزويــــدهم ا
بــاخلـدمــة خالل شـهــر رمـضـان

نازل).  واحلجر داخل ا
وجنح فــــريق شـــركـــة جـــنـــرال
الــكــتــريك االمــريــكــيــة حلــلــول
الـشبـكات في تـشغـيل محـطت
فرعيت لتقليل االختناقات في
ن قـاسم شــرق بـغــداد.وقــال أ
مــديـر االخـتـبـارات في الـشـركـة
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
(احملـطـتـ الـفرعـيـتـ سـتدعم
الـبـلـديـات و الـعمـاري بـالـطـاقة
من مــحـــطــات الـــتـــولــيـــد مــثل
بسـمايـة التي تـعد أكـبر مـحطة

كهرباء في العراق).
وعــزتْ الــوزارة اســبــاب زيــادة
الـــقـــطـع في بـــغـــداد وعـــدد من

احملافظات الى اعمـال الصيانة
االضـطـراريـة بـبـعض احملـطات
التـوليـدية. وقـال النـاطق باسم
الـــوزارة احــمـــد الــعـــبــادي في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس
ان (زيــــــادة االحــــــمــــــال عــــــلى
ـنـظـومـة بـالـتـزامن مـع اجراء ا
الصيانة االضطرارية ادى الى
الــتــراجع الــنــسـبـي بـتــجــهــيـز
الـطـاقـة والـتـفـاوت بـ مـنـطـقة
واخـــــــــــــرى فـي بـــــــــــــغـــــــــــــداد
واحملـــافـــظــات) مــنـــوهـــا بــان
(مـحـافـظـات الـوسط واجلـنـوب
ـدد تتـراوح ب جتهـز حالـيا 
 20 و  24 سـاعـة بـيـنـمـا يـبلغ
نتجة في اوقات حجم الطاقة ا
الـــذروة  16الف مـــيــــغـــاواط)
ولــفـت إلى أن (اســـبـــاب زيــادة
الـــقـــطـع في بـــغـــداد وعـــدد من
احملافظات هي اعمـال الصيانة
االضـطـراريـة بـبـعض احملـطات
الـتـولـيـديـة بـالـتزامـن مع زيادة
االحــــــــــمــــــــــال وعــــــــــدم اطالق
الـتـخـصـيـصـات التـي اثرت في

شاريع). تنفيذ عدد من ا
 في تطور الحق  بحث الـوزير
مـــاجـــد مـــهـــدي حـــنــتـــوش مع
الــسـفــيــر الــتـركي لــدى بــغـداد
فـاحت يــلـدز الـربـط الـكـهــربـائي
ــشــتـرك بــ الــبــلــدين. وقـال ا
البيان ان (اجلانب بحثا سبل
ـشـتـرك ب الـبـلدين الـتـعاون ا
في مـجال الـطاقـة الكـهربـائية 
وتوطـيد الـعالقات االقـتصـادية
واألخـويـة الـتي سـتـكـون ضمن
ـــــدة خــــــطـط الــــــوزارة خـالل ا
شاريع عدة تـمثلـة  قبـلة وا ا
ـــشــتــرك بــ أبــرزهـــا الــربط ا
ــنـــظــومــة الـــطــاقــة الــبـــلــدين 
الــكــهــربـائــيــة). كـمــا اســتــقـبل
حــنــتــوش قــبل ايــام الــســفــيــر

االيراني ببغداد.
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أغـلـقت منـطقـتا الـعامـرية والـصدر
فـي بــغــداد فـــجــر االربــعـــاء بــعــد
ـنــاطـقي دخــولــهـا حــيـز احلــظــر ا
وعــزلـهـا بــالـكـامل بــنـاءً عـلى قـرار
وزارة الـــصـــحـــة والــبـــيـــئـــة لــدرء
مــخــاطــر فــايــروس كــورونــا بــعــد
انــــتــــشــــاره فـي احــــيــــاء وصــــفت
وبوءة). وانتشرت قوات أمنية (بـا
عـند مداخل مديـنة الصدر لـتطبيق
ناطـقي. وتوقعت الوزارة احلـظر ا
ـسـجـلة ارتـفـاع أعـداد اإلصـابـات ا
بـــكــورونـــا بــســبـب وجــود حــاالت
مــخـفــيـة تــأخــر الـعــثـور عــلـيــهـا 
ـنـاطـقي مــشـيـرة الى ان (احلـظـر ا
هـــو الـــســـبـــيل الـــوحـــيـــد إلنـــقــاذ
ـواطـنـ من الـوباء). وقـال مـدير ا
الــصـحـة الـعــامـة بـالـوزارة ريـاض
احلـلـفي في تـصـريح اطـلـعت عـليه
(الـزمـان) امس إن (الوزارة سـترفع
عـدد الفحوصـات يومياً خالل مدة
ـنـاطــقي حـيث  تـوزيع احلــظـر ا
اكـثـر من  50 ألـف فـحص ونـتـوقع
ـســجـلـة ارتــفـاع عــدد االصـابــات ا
بــســبب وجــود إصــابـات مــخــفــيـة
تــأخـر الـعـثــور عـلـيـهــا ومـسـتـمـرة
بـــاالخـــتـالط ونـــقل الـــعـــدوى بـــ
ـــواطــــنـــ وكـــانت الــــســـبب في ا
ـصـابـ وهـذا أمر ارتـفـاع اعـداد ا

مقلق للغاية) 
وأضـــاف أن (الـــتـــوجه إلى خـــطــة
ـثل الــســبـيل ـنــاطـقـي  احلــظــر ا
واطـنـ من وباء الـوحـيد إلنـقـاذ ا
ـنـاطـقي لن كـورونـا وأن احلـظـر ا
يـنـجح اال بـتعـاون الـقوات األمـنـية
شمولة باحلظر ناطق ا ووجـهاء ا
واألهـــالي أيـــضـــاً). وقــرر الـــوزيــر
حــسن الـتــمـيــمي في وقت سـابق 
فـرض احلظـر على ست مـناطق في
بــغــداد وذلك بــعــد ارتـفــاع نــســبـة
ــــدة االصـــــابـــــات بـــــالـــــعـــــدوى و
اســـبــوعـــ لــبــعـض الــقـــطــاعــات
ـؤشـرة لـدى واحملـالت لـلـمـنـاطق ا
دائــرتي صـحــة الـرصـافــة والـكـرخ
وهـي مـدن الــصـدر واحلــبـيــبـيـة و
الــكـمـالـيـة و احلــريـة و الـشـعـلـة و
الـعـامـريـة. وأصـدرت خـلـيـة األزمـة
نع تفشي احلـكوميـة قراراً جديـداً 

الــفـايــروس.وذكــر بـيــان مـقــتـضب
تـلـقـته (الـزمـان) امـس انـهـا (قررت
إلـزام جــمـيع مـسـتـخـدمي الـطـريق
بـــــضـــــرورة ارتـــــداء الـــــقـــــفــــازات
والـكمـامات وان هـذا القـرار يسري
عــلى ســائق الــعــجــلــة والــراكــبـ
وبــعــكـسه تــفـرض غــرامــة من قـبل
.( ــرور عــلى اخملــالــفـ مــديــريــة ا
واعــلــنت دائــرة صـحــة الــكـرخ عن
شــفــاء  25 مـــصــابــا من كــورونــا.
وقــالـت الــدائــرة في بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان ( 25 شخصا من
ــصــابــ بــكــورونــا  شـفــاءهم ا
بــعـدمــا ظـهــرت نـتـائـج الـتـحــالـيل
اخملـتبـرية لهم الـتي كانت سـالبة).
وفـي اقـلـيم كـردسـتـان  حـذر وزيـر
الـصحة سامـان برزجني من موجة
ثـانـيـة لـلـفـايـروس.  وقـال برزجني
فـي تصـريح تابـعته (الـزمان) امس
ـؤشـرات الـعـلـمـيـة تـدل حتى إن (ا
ــسـجــلـة اآلن عــلى أن اإلصــابـات ا
فـي الــعــالـم وإالقــلــيـم هي امــتــداد
ــوجـة الـظــهـور األول لـلــفـايـروس
الـــذي انـــتـــقل إلـى األفــراد  ولـــكن
بـحـسب تـوقـعـات منـظـمـة الـصـحة
ـيـة فـان هـنـاك مـوجـة جـديدة الـعـا

للعدوى).
وســــجــــلت الـــوزارة  7 اصــــابـــات
جـديـدة في مـحـافـظـة اربيـل.وقالت
انــــهـــــا (مــــســــتـــــمــــرة في اجــــراء
ـشـتبه الـفـحـوصات والـبـحث عن ا

بــإصـابـتـهم بــالـفـايـروس حـيث 
تـــشــخــيص  7 اصـــابــات جــديــدة
بـكورونا في أربـيل). واعلنت ادارة
مـستشـفى شورش في الـسليـمانية
دة 48 عـن فرض احلجر الـصحي 
ـســتـشـفى ســاعـة.واوضح مــديـر ا

جــبــار يــاور شــورش في تــصــريح
امـس ان (فـرض احلــجــر الــصـحي
يـأتي بعد تـسجيل  4 اصـابات ب
الكــات الــصــحــيــة الــعــامـلــة في ا
ـستـشفى وانـه سينـتهـي بعد 48 ا
ســاعــة عـقب االنــتــهـاء من تــعــقـيم
سـتشـفى).  وفي النجف وتـعفـير ا
 ســـجـــلت احملــافـــظـــة اصــابـــتــ
بـــكـــورونـــا . وقـــال احملـــافـظ لــؤي
الـيـاسري في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس انه ( تسجيل اصابت في
احملـافـظـة بـكـورونـا) داعـيـا ابـنـاء
الـــنـــجف الى (االلـــتـــزام بـــقــرارات
خــلــيـة األزمــة كــونـهــا مــسـؤولــيـة
اجلــمــيع). وافـاد مــصــدر طـبي في
كـربـالء بأن  17 مـصـابـا بـكـورونـا
 شــفــاؤهم من الــفـايــروس.وقـال
ــصـدر في تــصـريح امس ان (17 ا

ـصابـ بكـورونا  شـخـصا من ا
شــفــاءهـم بــعــدمــا ظــهــرت نــتــائج
الـتحاليل اخملتبرية لهم التي كانت

سالبة). 
وشـخـصت دائـرة صـحـة مـحـافـظـة
الـــــــــبـــــــــصــــــــرة  3 اصـــــــــابــــــــات
جــديــدة.وذكـرت الــدائـرة في بــيـان

تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس إنه (
تــــســـجـــيل  3 اصـــابـــات جـــديـــدة
بــالــفـايــروس في قــضـاء الــزبــيـر).
وســـجــلـت الــوزارة امس االول 57
اصــــابــــة جـــديــــدة  وتـــمــــاثل 56
مـصابـاً للشـفاء من الـوباء. وذكرت
الــوزارة ان (مــخــتــبــرات الــصــحـة
ســـجّــلت 57 إصـــابــة فـي الــعــراق
تــوزعت بــواقع  26 فـي الــرصــافـة
و 20 فـي الــكــرخ و 5 فـي مــديـــنــة
الــطب و  4 فـي الـبــصــرة وواحـدة

في النجف والسلمانية). 
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الــتـقى وزيـر الـنــقل نـاصـر حـسـ
الـــشــبـــلي مــتـــظــاهـــري الــعـــقــود
الــتــشـغــيـلــيــة لـلــخــطـوط اجلــويـة
مـــوجــهـــاً  الـــدائــرة الـــقـــانــونـــيــة
والـشركـة العـامة للـخطـوط اجلوية
الك بـايـجاد آلـية لـتثـبـيتـهم على ا
الـدائم  . ونقل بيان تلقته (الزمان)
امس عن  الشبلي قوله خالل لقائه
ـتظاهرين  ان (مـن اولوياتنا في ا
الـوزارة مــتـابـعـة جـمـيع الـقـضـايـا
الـعـالـقـة الـتي تـخـص مـنـتـسـبـيـها
وتـشكيالتها ونـوليها عنـاية كبيرة
السـيــمـا وان مــوظـفي النــصـافــهم 
الــــعـــقــــود الــــتـــشــــغــــيـــلــــيـــة ذوو
كفاءة)وأضاف انه (  االيعاز الى
الـيـة والـدائرة الـدائـرة االداريـة وا
ـعـنـيـة في الــقـانـونـيـة واالقـســام ا
تابعة اخلـطوط اجلوية العراقية 
مــظـلـومـيــتـكم بـعــيـدا عن احملـابـاة
واحملــــســـــوبــــيــــة الحــــقــــاق احلق
بــتــثــبــيــتــهم) وتــابع الــشــبــلي ان
(اجـــــــراءات الــــــوزارة تــــــصـب في
مــــصـــلـــحــــة اصـــحـــاب الــــعـــقـــود
ونــتــعــاطـف مــعــهم بــشــكل كــبــيــر
وسـنـبـذل قصـارى جـهودنـا خلـدمة
ـهمة) مـشيرا الى هـذه الشـريحة ا
ان (هـذه اخلطوات تؤكـد مصداقية
الـوزارة بـايجـاد وسيـلـة النصـافكم
وفـق الـــــضــــــوابط والــــــقـــــوانـــــ
الـــــنــــافــــذة).مـن جــــانــــبـــــهم رحب
ــتــظــاهــرون بــاهــتــمــام ورعــايــة ا
الـوزيـر الـتي ابـداهـا للـمـتـظـاهرين
خـالل لـقـائــهم من خالل اســتـمـاعه
لـكل مشاكلهم  لـلوقوف على ايجاد
ناسبة النـتهاء معاناتهم احلـلول ا

بحسب البيان.
من جــهـة اخـرى اسـتـقـبل الـشـبـلي
قـائـد عـملـيـات بـغداد الـلـواء الركن
عـبـد احلـسـ الـتـمـيمـي في ديوان
الــــوزارة وبـــــحث مــــعـه (الــــســــبل
الـكفيلـة بتنسـيق وتنظيم إجراءات
الـعمل وتقد اخلدمات للمواطن

مـن خالل تشكيالت الوزارة واتباع
الـــوصــايـــا  الــصــحـــيــة حلـــمــايــة
ــواطــنـــ في وســائل الــنــقل من ا
فـيروس كـورونا ) وفقـا لبـيان نقل
عـن الشبلي قوله أن (هدف الوزارة
هـــو تـــقــد أفـــضل مـــا يــنـــكن من
مــشـاريع خــدمـيــة يـسـتــشـعــر بـهـا
ـــــواطـن خــــصـــــوصـــــاً فـي هــــذه ا
الظروف االستثنائية التي تعيشها
الـبالد) مـضـيـفاً :أن (الـوزارة تـبذل
عـنية جـهودا كـبيـرة مع اجلهـات ا
لـلحد من تفشي جائحة كورونا من
خالل تـعاونـها ودعـمهـا واسنـادها
جلــــمـــيع اجلـــهــــات ذات الـــعالقـــة
) .  من جــهـته ـواطــنـ حلــمـايــة ا
أشـــاد الـــتــمـــيـــمي بـ(دور الــوزارة
ومــسـانــدتـهــا إلجـراءات عــمـلــيـات
ـها  خـدمات بـغـداد من خالل تقـد
ـانا مـنـها عـدة لـلـصالح الـعـام وا
ــلــقــاة عـلى ــســؤولـيــة ا بــحــجم ا
عــاتـقــهـا في احلــفـاظ عــلى سالمـة
مـواطــنـيـنـا) . وكـشفَ الـشـبـلي عن
إجالء  16 ألـف عراقي مغترب عبر
طـائرات اخلطوط اجلويـة العراقية

وشـــركـــات الــطـــيـــران االخــرى من
خـالل رحالت اســتــثـــنــائــيـــة مــنــذ
ظـهـور ازمـة  كـورونـا ,مـشـيـرا الى
أن الـرحالت الـداخلـيـة واخلارجـية
مــــازالت مــــعـــلــــقـــة إال لــــلـــحـــاالت
االســتـثــنـائـيــة. وقـال الـشــبـلي في
تــصــريح اطــلــعت عــلــيه (الــزمـان)
امس إن (اجلـهات الوطنيـة متمثلة
بــــوزارات الـــــنــــقل واخلــــارجــــيــــة
والـــصـــحـــة واخلـــطـــوط اجلـــويـــة
دني الـعـراقـية وسـلـطـة الطـيـران ا
مـجتـمعة  ,بـذلت جهوداً كـبيرة في
الـــتـــنـــســـيق إلعـــادة الـــعـــراقـــيــ
الـعـالـقـ في الـدول ولـم يـتـمـكـنوا
مـن الـعـودة بــسـبـب إيـقــاف حـركـة
الــطـيـران وفق قـرارات جلـنـة األمـر
الــــديــــواني  55 لــــســــنـــة 2020).
وأضـاف (لقد تمكنا من إعادة نحو
 16ألـف عــــــراقـي عـــــــالق ضـــــــمن
عــشـرات الـرحالت االسـتــثـنـائـيـة),
ولــفت الى ان (الـوزارة تـعـمل عـلى
إعـداد دراسة للراغب بالعودة من
ــواطـنـ الـعــراقـيـ في اخلـارج ا
بـالـتـنـسـيق مع وزارتـي اخلـارجـية
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في اآلونة األخيـرة كثر احلـديث عن بعض االحداث ذات الصـلة بحـرب الكويت وعن وجود
جلنة خـاصة لم يعلن عـنها تشكـيلها الـرئيس صدام حسـ ترتبط به مبـاشرة خالل السنة
االخيرة من احلرب العراقيـة اإليرانية. واللجنـة تتألف من اربعة اعضاء اثـنان دبلوماسيان
ـلك يــاسـ وكـيل وزيــر اخلـارجـيـة االســبق و االسـتـاذ عــبـد احلـسـ هــمـا االسـتــاذ عـبـد ا
يان الـدكتور صادق اجلمالي رحـمه الله وكيل وزارة اخلـارجية االسـبق واالستاذان االكـاد
االسود رحمه الله والـدكتور كاظم هـاشم نعمة .وقـد اقترحت اللـجنة االنسـحاب من الكويت

ا  قـتـرح الى التـنـفيـذ.  واثـراءً  لـكن مالبـسات كـثـيـرة اعاقت أن يـفـضي ا
كــشـفه يـتـنــاول االسـتـاذ الـدكـتــور كـاظم هـاشم نــعـمـة عـضـو تــلك الـلـجـنـة
ا تالزم مع تلك التطورات التي تـطرق لها البعض وقرأوا فيها التوضيح 
ما لـيس منها فـترتب على ذلك تفسـيرات مختـلفة منهـا انها كانت من ب

االسباب وراء اعدام الدكتور فاضل البراك رئيس اللجنة وغيرها.
„—U³*« dDH « bOŽ bFÐ v Ëô« WIK(« ÆÆWÝUzd «Ë U½√

»U−²Š≈
ـ الـعربي تتـقـدم (الـزمـان) بـالتـهـاني والـتـبـريكـات الى الـعـا
واالسالمي عامة والى الشـعب العراقي خـاصة بعيـد الفطر
نـاسـبة حتـتجب بـارك الذي يـصـادف غدا االحـد. وبهـذه ا ا
طبعة الـعراق بنسـختيـها الورقيـة وااللكترونـية بدءا من االحد
 24 ايــار اجلــاري عـــلى ان تــســتـــأنف اصــدار نــســـخــتــهــا
ـوافق  30 ايـار اجلـاري ونـسـخـتـهـا االلـكـتـرونـيـة الـسـبت ا

dO Ð r²½«Ë ÂUŽ q الورقية في اليوم الذي يليه. 

والـصحة وشركـة اخلطوط اجلوية
الـعـراقيـة بشـأن تـخصـيص اماكن
لـلـعائـدين لـغرض تـهـيئـة اجراءات
ـــدة  14 يـــومـــاً خـــاصـــة الـــعـــزل 
لـلـمـسافـرين الـعائـدين من الـبـلدان
الـتي سجـلت نسب اصـابات عـالية
جـــدا وتـــعــد بـــؤرا لـــلــفـــايــروس),
مـشددا على (اهميـة ان يكون هناك
تـنـسـيق عـال مع تـلك الوزارات في
ـلف) وتـابع ان مـا يــتـعـلق بـهـذا ا
(اخلــارجــيـة الــعــراقـيــة مــسـتــمـرة
ـــــفـــــاحتـــــة الــــدول األخـــــرى من
االحتـاد األوربي إلعـادة الـعـراقـي
). واعـــــرب عــــدد من الـــــعــــالـــــقــــ
ـــانـــيـــ خالل زيـــارة مـــقــر الـــبـــر
اخلـــطــوط اجلــويــة عـن تــأيــيــدهم
لــــقـــرار رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
بـــاعــادة كـــفــاح حـــسن جـــبــار إلى
مــوقــعـه في الــشــركــة وتــأيــيــدهم
لــــلـــدعم الــــذي قـــدمـه له الــــبـــنـــدر
وتــطـلـعــاته الـواعـدة نــحـو شـمـول
اصـــحــاب الـــكــفـــاءات بــرعـــايــته 
واشـــار الـــبــيـــان الى ان (الـــزيــارة
تــهـدف الـى تـعــزيـز قــوة اخلـطـوط
اجلـوية في الوقت الذي تواجه فيه
ـيـة أزمـات شـركــات الـطـيـران الـعـا
مـتـوالـية بـسـبب جـائحـة كـورونا),
ـــانـــيــ الـــذين مـــؤكـــدا ان (الــبـــر
يـنــتـسـبـون لـلـجـان مـتـعـددة ابـدوا
عــــزمـــهـم ورغـــبــــتــــهم لــــتـــوفــــيـــر
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــدعـم واالســـنــاد
ـؤازرة لـهـذه الـشـركـة الـوطـنـيـة وا
ـنـتـجة) وتـابع ان (الـلقـاء تـناول ا
مـــشـــاكـل الـــتـــدريب الـــتي تـــواجه
الـــطالب الـــذين يـــتـــلـــقـــون عـــلــوم
الــطــيــران عــلى نــفــقــة الــدولــة في
ية اكناتـيا باليونان) ,وتابع اكـاد
انـه (جـرى مــنــاقــشـة اســتــعـدادات
ـوسم احلج الـقـادم بـعد اخلـطـوط 

زوال مــخـاطـر الــكـورونـا  ,كــمـا 
الـترحيب بـتوسيع نـطاق الرحالت
احملـلـية بـعـد افتـتـاح مطـار كـركوك
الـذي يــعـد نـقـلـة نـوعـيـة في الـنـقل

اجلوي داخل العراق وخارجه).
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ـنـقـولـة وغـير لـتـدقـيق األمـوال ا
ـنـقـولة لـكل من تـسـلم مـنـصـبا ا
بـدءاً من مـديــر عـام صـعـودا إلى
رئـيس اجلمـهـورية وإخـضـاعهم
لـــقـــانـــون مـن أين لك هـــذا. وفي
سياق متصل دعا متقاعدون الى
ادة 14 طالبة بتنفيذ ا تكثيف ا
ـعـدل ألنـها من قـانون الـتـقـاعد ا
ــا ســتــؤدي الـى رفع الــرواتب 

يساوي الثلث. 
وقـــالـــوا في رســـالــة تـــلـــقـــتـــهــا
(الــزمـان) امس (نــرجــو تـكــثـيف
ادة 14 من النشـر بشأن تنـفيذ ا
ـعـدل ألن هـذه قـانـون الـتـقـاعـد ا
ـادة اذا طـبقـت فسـتـغـنـيـنا عن ا
ـــطـــالـــبـــة بــــرفع احلـــد االدنى ا
للـراتب لكـونهـا ستـرفع الرواتب
ـــا يـــســـاوي الــــثـــلث) داعـــ
ـــتــــقـــاعـــدين الى الـــضـــبـــاط وا
ــــــســــــؤولـــــ (االتــــــصــــــال بـــــا
احلـكـومـيـ لـلـعـمل عـلى تـنـفـيذ
ـادة الـتي سـتـخـدم جمـيع هـذه ا
ــتـــقــاعـــدين الـــقــدمـــاء وافــراد ا

اجليش السابق ).

اقــامــتــهم .وفــتح مــلف عــقـارات
الـدولـة واعـادة تـقـيـيم اسـعـارها
وإحــكــام ســيــطــرة الــدولـة عــلى
ـنافـذ احلـدودية. و إلـغـاء مزاد ا
بــيـع الــعـــمــلـــة واعـــادة تــقـــيــيم
ــصـــارف األهـــلــيـــة وشـــركــات ا
الــــصـــيــــرفـــة وتــــقـــلــــيص عـــدد
ــصـارف األهــلــيـة و إســتـيــفـاء ا
ــتـرتــبـة عـلـى شـركـات الــديـون ا
الـــهــاتـف احملـــمـــول وتــســـهـــيل
اجــراءات مـــنح االجــازة خلــمس
ســـــنــــوات بـــــالـــــراتب االســـــمي
للموظف مع استيـفاء التوقيفات
الــتــقــاعـــديــة ومــســـاءلــة كل من
تـسبـب في تمـريـر كـارثـة جوالت
الـتــراخـيص الـتي رهــنت الـنـفط
العراقي للشركات وتشكيل جلنة
لـــتـــدقـــيق مـــســـاحـــات االراضي
ستثمر منها الزراعية وحتديد ا
في الــــــزراعـــــة وعـــــرض غـــــيـــــر
سـتثـمـر لاليجـار وفق القـانون ا
و  والـــتــــفـــاوض مـع الـــكــــويت
إلطفاء ما تبقى من أموال تخص
الــتــعــويـضــات وتــشـكــيل جلــنـة

التقاعديـة جملاهدي رفحاء حل
تـقـد مــجـلس الـوزراء مـشـروع
قـانـون الــغـائـهـا عـلى ان يـسـري
ذلـك عــلى الــرواتب الــتــقــاعــديــة
ـــفــــصــــولـــ لــــلــــســـجــــنــــاء وا
الـسـيـاســيـ حلـ الـتـحـقق من
صدور اوامـر الـفصل الـسـياسي
بـــحـــقـــهم و جتـــمـــيـــد الـــرواتب
الــتـقــاعـديــة ألعـضــاء اجلـمــعـيـة
الوطنية ومـجلس احلكم و الغاء
تــــعـــــدد الــــرواتب واقـــــتــــصــــار
ــســتــفـيــدين عــلى راتـب واحـد ا
يـــحــدد عــلى وفـق االســتــحــقــاق
وحتــــــديـــــد رواتـب الــــــدرجـــــات
ـا ال يـزيـد عن اربـعـة اخلـاصـة 
ماليـــ ديــنــار لــلــصــنف الف و
ثالثـة مالي ديـنـار للـصـنف باء
ـوظف سـاس برواتب ا وعدم ا
حتت اي ذريـعـة وألي سـبب كـان
ويشـمل ذلك الـعالوات والتـرفيع
ـتـقـاعدين من و جتـميـد رواتب ا
قـيمـ خارج األجهـزة االمـنيـة ا
ـــتــمـــتـــعـــ بــرواتب الــعـــراق ا
الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة في بـلـدان

تاريخية من رئيس الوزراء قالت
انـها (قـد تـقـلب األمـور وتـصحح
ـسار).وقـالت الـتسـريـبات غـير ا
ـــؤكـــدة ان الـــكـــاظـــمي نـــاقش ا
ــــطــــروحــــة بــــعض احلــــلــــول ا
لـلـخروج من االزمـة اإلقـتـصـادية
ووافق عـلـيـهـا . وتـضـمـنت هـذه
احلـلــول الـني تـداولــتـهـا مـواقع
التـواصل االجتـماعي  36 نقـطة
تـــمــثــلـت في (تــخـــفــيض رواتب
الـــرئـــاســـات الـــثالث بـــنـــســـبـــة
ـــائــــة والـــغـــاء خـــمـــســــ في ا
االمــــتـــيــــازات واخملــــصــــصـــات
نـافع االجـتمـاعـية لـلرئـاسات وا
الثالث وتـقليص عـدد حمـاياتهم
إلى مـا ال يتـجـاوز مئـة وعـشرين
وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة
ـئـة و الـغاء خـمسـة وعـشـرين با
منوحة االمتيازات االجتماعية ا
لــــــلــــــوزراء ورؤســــــاء الــــــكــــــتل
الـسـياسـيـة والـدرجـات اخلـاصة
ا ال و حتديد أعـداد حمايـاتهم 
يــزيــد عن ثـمــانــيــة افـراد وثالث
عـــجـالت و جتــــمـــيــــد الــــرواتب
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كـــشف خـــبـــراء عن عـــزم رئـــيس
الـــوزراء تـــشـــكـــيل فـــريق مـــالي
مــتــخــصص وغـــرفــة عــمــلــيــات
ـالــيـة , اليــجــاد حـلــول لالزمــة ا
مـضــيـفـ ان احلـكــومـة سـتـرفع
ان تـتعلق مقـترحات مـهمـة للبـر
باالقـتـراض الداخـلي واخلارجي
لتوفير االحتـياجات الضرورية .
وقــال اخلــبــراء لـ(الـزمــان) امس
ان (احلــكــومـة ســتــشـكل فــريــقـا
ماليا متـخصصا وغرفـة عمليات
ـــتـــابــعـــة دقـــيـــقـــة من رئـــيس
الــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي
ــالــيــة اليـــجــاد حــلــول لـالزمــة ا
وعـدم تـأثـر شـرائح عـديـدة بـهـا)
مــؤكـدين ان (احلــكـومـة ســتـرفع
ـــهــمــة ـــقــتـــرحــات ا عــددا من ا
ــان تــتــعــلق بــاالقــتـراض لـلــبــر
الـــداخــلي واخلــارجـي لــتــوفــيــر
االحتيـاجات الضـرورية لتـسيير
امــور الـــبــلــد) .في هــذه االثــنــاء
حتــدثت تــسـريــبــات عن قـرارات

ـفاوضات بينـنا عـلى أن جتري ا
لـتـحـقـيق ذلك حتت رعـايـة دولـيـة
مـتـعــددة (الـربــاعـيـة الــدولـيـة +)
وعبـر مـؤتـمـر دولي لـلسالم وفق

الشرعية الدولية) 
وقال (نطالب من لم تعترف بدولة
فـلسـطـ مـنـهـا(دول الـعالـم حتى
اآلن اإلســـراع بـــاالعـــتـــراف بـــهـــا
حلماية السالم والشرعية الدولية
والقانون الـدولي وإلنفاذ قرارات
مـجــلس األمن اخلــاصـة بــتـوفــيـر
احلـمــايــة الـدولــيـة لــشــعـبــنـا في

دولته احملتلة).
 وأضـاف (نـقـرر الـيـوم اسـتـكـمال
الـتــوقـيع عــلى طـلــبـات انــضـمـام
ــنــظــمــات دولــة فــلــســطــ إلى ا
ــعـــاهـــدات الــدولـــيــة الـــتي لم وا

ننضم إليها حتى اآلن).

عليها وكتابة فصل عظيم آخر في
سـجالت الـصـهـيـونـيـة) .وكـان قـد
حدد األول من يوليـو تموز موعدا
ناقشات احلكومية بشأن لبداية ا
تـلك الــقـضـيــة الـسـاخــنـة لـكن لم
يــجــر اإلعالن عـن مــوعــد نــهــائي
لــلــمــوافـقــة عــلى الــضـم الـفــعــلي
لألراضي التي احـتلـتهـا إسرائيل
في حرب 1967 . ولم تتضح على
ـتـرتـبـة عـلى الـفـور الـتـداعـيــات ا
قـرارات الــقـيــادة الــفـلــسـطــيـنــيـة
وقـعة مع تـعلـقـة باالتـفاقـيـات ا ا
إسـرائـيل مـنـذ عـام 1993. وجدد
عـــبـــاس خالل خـــطـــابه االلـــتــزام
(بــحـل الــصــراع الـــفــلـــســطـــيــني
اإلســـرائــــيـــلـي عـــلـى أســـاس حل
الدولـت مـع استـعدادنـا لـلقـبول
بتـواجـد طرف ثـالث عـلى احلدود

ـناطق هي أمام الـكنـيـست (هذه ا
التي ولـدت فـيـهـا األمة الـيـهـودية
وتـــرعــــرعت. لــــقـــد حــــان الـــوقت
لــتـطــبــيق الــقـانــون اإلســرائــيـلي

والــتــفــاهــمـــات مع احلــكــومــتــ
األمـريــكــيـة واإلســرائـيــلــيـة ومن
ـتـرتـبـة عـلى جـمـيع االلـتـزامـات ا
ا تـلك التـفـاهـمـات واالتـفـاقـات 
فيـهـا األمنـية.“وتابع قائال ”على
ســـلــطـــة االحـــتالل اإلســـرائــيـــلي
ابـتـداء من اآلن أن تـتـحـمل جـمع
ـســؤولــيــات وااللـتــزامــات أمـام ا
اجملتمـع الدولي كقـوة احتالل في
أرض دولــة فــلــســطــ احملــتــلــة
وبكل مـا يترتب عـلى ذلك من آثار
وتــبــعــات وتـــداعــيــات) .وأصــبح
ضي بإمـكـان بـنـيـام نـتـيـاهـو ا
قـدمـا في خـطــطه لـضم إجـزاء من
الضفة الـغربية إلى إسـرائيل بعد
تـشـكــيل احلـكــومـة اإلسـرائــيـلـيـة
اضي.وقال برئاسـته يوم األحـد ا
نتنـياهو خالل تـنصيب احلـكومة
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قال الرئـيس الفـلسطـيني مـحمود
عــبـــاس إن مــنـــظــمـــة الــتـــحــريــر
الـفـلــسـطـيــنـيـة الـتـي وقـعت عـلى
اتـفــاق سالم مـؤقت مع إســرائـيل
عــــــــام  1993 فـي حل مـن هــــــــذا
االتـفـاق ردا عــلى إعالن إسـرائـيل
مخطـطات لضم أراض من الـضفة
الـــغـــربـــيــة.وأضـــاف عـــبـــاس في
خــطـــاب بــثه الـــتــلـــفــزيـــون بــعــد
اجتـماع للـقيـادة الفـلسـطيـنية في
رام الـله وتــابـعــته (الـزمــان) عـنـد
وصــوله مــسـجال عــبــر الــســفـارة
الــعـراقــيــة بــبــغـداد إن (مــنــظــمـة
الـتـحــريـر الـفـلــسـطـيــنـيـة ودولـة
فـلـسـطـ قــد أصـبـحت الـيـوم في
حـل من جــــــمــــــيع االتــــــفــــــاقـــــات
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بعـد  مد وجـزر تشـكلت احلـكومـة برئـاسة الـكاظـمي تؤيـدها اوسـاط ترفـضها
اوسـاط لكن السؤال يـطرح نفسه هل سـتتوافق  الم احلكـومة مع الم الشعب?
نوال ال نخـفي امورا قـد تبـدو جيـدة اتخذهـا الكـاظمي و اذا سـار على هـذا ا
سيـكـسب اجلـمـاهـيريـة الـشـعـبـية و هـذا لن يـحـصل عـلـيه اال اذا تـطـابقت الم

طاليب الشعبية الشرعية.  االصالحات احلكومية والم ا
امــور الـدولـة لـيس بــخـفـيه عــلى الـكـاظـمـي كـونه رجل مـخــابـرات ويـعـرف كل
شـاردة و واردة في الـدولـة و كـيف كـانت تـدار من قـبل الـذين
عـيب ان يقع في نـفس خطـأ احلكـومات سـبقـوه و من ا
الـتي سبـقته عـليه ان يـعمل كـيف يجـد السـبل ليـتوافق
مع الـشـعب و مـطـالـبه سـلم الـنـجـاح بـيـده امـا يجـعـله
مسـتقيماً او يحطمه بيده و النهاية االنتخابات ستثبت

خيار الشعب.
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ان  (احــصــائـــيــات اخلــســائــر في
تزايد بسـبب تزايد حوادث احلرق

اليومية).  
نـدالوي  ان (جـهـود فرق واشـار ا
ــدني واالهـــالي انــقــذت الــدفـــاع ا
آالف من نـيــران مـلـتــهـبــة ومـنـعت
وقـوع خـســائـر مـاديـة جــسـيـمـة ال

كن تعويضها).
o¹d(« l «Ëœ

مضـيفـا  أن (دوافع احلرائق تقف
ورائها عصـابات داعش  االرهابية
ـعـلـومـات االمـنـية  او كـمـا اكـدت ا
تــورط جـهــات تــخــريـبــيــة بـدوافع
العداوات  معتبرا ذلك شأن يخص
الــسـلــطـات االمـنــيـة الســتـقــصـائه

والتحقيق فيه). 
وافـاد مـصدر مـحـلي في  محـافـظة
ديالى  بقيام عناصر تنظيم داعش
بــتــفــجـيــر بــرجـ وتــدمــيــر ثـالث
جــــزئــــيـــــا في اطــــراف نـــــاحــــيــــة

ــنــصــوريــة  الـــتــابــعــة لــقــضــاء ا
اخلالص .

ـــصـــدر لــ (الـــزمــان)  ان  وقـــال ا
عـنـاصـر من داعش فـجـروا بـرجـ
واحلقـوا اضرارا ببـرج ثالث جراء
اسـتـهــدافـهـا بـعـبــوات نـاسـفـة في
ـنصـورية قـرية "الـتـينـة" شمـالي ا
مبـينـا ان االبراج تـعد ضمن اخلط
االسـتـراتـيـجي الـناقل لـلـطـاقـة ب
ــنــصــوريـــة- كــركــوك مـــتــســبب ا
بـانقـطاع طـويل لـلتـيار الـكهـربائي
فـي مــــــنـــــــاطق عـــــــدة من ديـــــــالى

وكركوك) . 
ـصدر  ان  (قوات االمن واضاف ا
واحلـشـد وابـنـاء الــعـشـائـر شـنـوا
حـمـلة تـفتـيش ومـطاردة بـحـثا عن
ـنـفــذين ضـمن مـســافـات طـويـلـة ا
وشــاسـعـة  في مــحـيط احلـادث اال
ـهــاجــمـ الذوا بــالــفـرار الى ان ا

نــــاطق اجلبلية الوعرة). ا

ــــهـــداوي ان  (قـــيـــادة واضـــاف ا
الــشــرطــة مــاضــــــــــــيــة بــتــقــلــيل
ــزيـــد من الـــســيـــطــرات والــغـــاء ا
ـدن الرئـيسـية االمـنيـة في مراكـز ا
ضمن ســــــــتراتيجية عامة سيجر
ـــدن دون تــــطـــبــــيــــقـــهــــا في كـل ا
اســــتـــثـــنــــاء واعـــطــــاء االولـــويـــة
لــلــســــــــــيــطـرات الــرئــيــســيـة في
ـــــدن من نـــــاحـــــيــــة مـــــداخـــــــل ا
تــطــويــرهـا وتــعــزيــزهــا بـاألدوات
ـتــطـــــورة وخـاصــة الـكــامـيـرات ا
ــوكــلـــــة ـهــام ا ألجل الــقــيـــــــام ا
الــــيـــهـــا مـن رصـــد ومـــتــــابـــعـــــــة

طلوب )  . ا
من جـــانب آخـــر قــال مـــديــر اعالم
ـنـدالوي  لــ زراعـة ديـالى مـحـمـد ا
(الــزمـان) إن   (خـســائـر احلـرائق
الــتي تــسـبب بــهــا تــنـظــيم داعش
تــــتـــجـــاوز 350 مـــلــــيـــون ديـــنـــار
كـإحـصـائـيـات اولـيـة) مـشـيرا الى
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ـاضـيـة في كـورونـا الـلـيـلـة قـبل ا
مــقـــبـــرة وادي الـــسالم اجلـــديــدة
بـــــالــــنــــجـف وهم مـن الــــديــــانــــة
سـيحـية بـعد فـرز مقـبرة خـاصة ا
لــهم . وبــ احلــيــدري أن (الــعـدد
الـكـلي جلـمـيع من  دفـنهـم حتى
ـــقـــبــرة مـــبــلغ 96 االن في هــذه ا
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اعــلن مــســؤول مــكــتب الــشــهــداء
واجلـــرحى في فــرقـــة االمــام عــلي
الــقـتـالـيـة الـلــواء الـثـاني-احلـشـد
الــشـعـبي عــبـد احلــسن احلـيـدري
أمس عن دفـن جـثــامـ اثــنـ من
ـــتـــوفــ بـــجـــائــحـــة فـــايــروس ا

بغداد
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اســــتـــنـــكــــرت نـــقـــابــــة احملـــامـــ
الـعـراقـيـ بـشـدة عـمـلـيـة الـقـبض
ـــارســة عـــلـى احملــامـــ أثـــنـــاء 
عـمـلـهم داخل مــحـكـمـة الـديـوانـيـة

هني .  وأدائهما الواجب ا
وقـــال تــــقـــيـب احملـــامــــ ضـــيـــاء
السعدي لـ (الزمان) امس (أستنكر
هــذا االعـــتــداء احلــاصـل من  قــبل
هنة) قوة قـوة أمنية عـلى حرمـة ا
مؤكداً (وجوب أن يفهم اجلميع ما
يــتــمــتع به احملــامي مـن حــصــانـة

مهنية).
 وأضاف السعدي أن (احملامي هو
أحـد األركان األسـاسيـة لـلمـنظـومة
الـــقــضــائـــيــة الفـــتــاً إلى ضــرورة
احترام قـدسية احملـاكم و حرمها)
محذرا من (أن تتحول إلى ساحات
ـطـاردة احملـامـ و إلـقـاء الـقبض
عـلـيهـم بغض الـنـظـر عن التـهـمة).
ودعـا الـسـعدي (جـمـيع مـؤسـسات
الـــدولـــة وعــلـى وجه اخلـــصــوص
األمــنـــيـــة إلى احـــتــرام حـــصـــانــة
احملــامـ وعــدم اإلعــتـداء عــلــيـهم
ومالحقتـهم و إلقاء القـبض عليهم
داخل احملــــاكم و دور الــــعــــدالـــة).
واضاف ان (ما حـدث  تعد سـابقة
خـطـيـرة وأن الـنـقابـة سـيـكـون لـها
مـوقـفـا آخر في حـال تـكـرارهـا مرة

أخرى).
ووجه رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـــكـــاظــمـي رســالـــة إلى مـــجــلس
القضاء األعلى بشأن حق التظاهر

. السلمي للمواطن
وشــكـــر الــكـــاظــمي فـي صــفـــحــته
الــرســمــيـة عــلى تــويــتــر (مــجـلس
ــــوقـــر عـــلى الـــقـــضــــاء األعـــلى ا
اسـتجـابـته الفـوريـة إلطالق سراح

واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم
ـعـتـدي فـالـعـقـوبة ـقـصـر وا أما ا
بــانــتـــظــاره). كــمــا شــدد عــلى أنه
(سـيكـون كالـسـيف مع من يتـجاوز

واطن). على ا
واسـتـقـبل رئـيس مـجـلس الـقـضاء
ــكـتـبه وزيـر االعــلى فـائق زيـدان 

ي.  الداخلية عثمان الغا
ــــركـــز وذكـــر بــــيــــان صــــادر عن ا
االعـالمي جملـلـس الـقــضــاء االعـلى
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (زيــدان

بـحث مع وزير
الـــــداخــــلـــــيــــة
اجــــــــــــــــــراءات
الــــتـــعـــاون مع
الــــــــــوزارة في
تـــــــطــــــــبــــــــيق
الـــــــقـــــــانــــــون
ومـــــكــــافــــحــــة
ـــــــــة اجلــــــــــر
ــــــخــــــتــــــلف

صورها).
من جهة اخرى
 تــمــكــنـت قـوة
مشتـركة ضمن
قيـادة عمـليات
بــــــــغــــــــداد من
إلــقـاء الــقـبض
ـتـهـم عـلى ا
اثــــــــنـــــــــ من
مـــــــــــــــــــروجـي
اخملــــــــــــــــدرات
داخل جــمـيــلـة
ومدينة الصدر
 وضــــــبــــــطت
حــــوزتــــهــــمــــا
عـــــــــجـــــــــلـــــــــة
ومـــــــــســــــــدس

صـفـاء عبـد الـزهـرة اخلـالـدي أحد
الـعـامـلـ في الـدائـرة سـعد كـاظم
عــبـد الــله الـذي تــعـرض لـصــعـقـة
اثـــنــاء تـــأديـــته واجـــبــة فـي احــد
احـيــاء احملـافـظــة قـبل عـدة أيـام 
ويــرقــد عــلى فــراش الــعــافـيــة في

بيتة. 
وقـال اليـاسـري بعـد أن (زرنـا هذا
ـوظف في بيـته لإلطـمئـنـان على ا
صـحـته ووضـعه الـطبـي  البد لي
أن أشـيـد بـاجلهـود الـكـبـيـرة التي
يبـذلـها الـقطـاع الفـني في مديـرية
توزيع كـهرباء احملـافظـة). متمـنياً
(له الشفاء العاجل والعودة للعمل
بــ اخـوانه كــوادر فـرع الــتـوزيع

في احملافظة).
أفــصــح مــديـر عــام شــركــة ديــالى
الـــعـــامــــة إحـــدى شـــركـــات وزارة
عـادن عـبـد الـرسـول الـصنـاعـة وا
مـحمــد عــارف عن (إجنـاز مالكات
مــعــمل مــحــوالت الــقــدرة الــتــابع
للشركة تصلـيح محولة قدرة سعة
MVA 16 نوع مديتشيا  يابانية
ـنـشــأ لـصــالح الـشــركـة الــعـامـة ا
بـلغ لـتـوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب و
100 مــلــيــون ديــنــار) مـبــيــنـاً أن
(احملـولــة جــاهـزة لــلــتــسـلــيم الى

ستفيـدة). اجلهة ا

مـتـوفـيـا  دفـنـهم حـسب الـطرق
ـطــلــوبـة. الــشـرعــيــة والـطــبــيــة ا
مضيفـاً (انه اضافة لبـناء قبورهم
ـوذجي على نـفقـة الفـرقة بشـكل 

ذكورة  ا
وتـــفـــقـــد مــحـــافـظ الــنـــجـف لــؤي
الـيــاسـري بـرفـقـة مـديـر الـكـهـربـاء
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اعــلـنت قــيــادة شــرطـة ديــالى عن
ــئـــة من ســيــطــرات الــغــاء 50 بــا
بــعــقــوبــة االمــنـــيــة لــتــحــــقــيق 3

اهداف. 
وقــال مـــديــر اعالم شـــرطــة ديــالى
ـهداوي لـ (الـزمان) الـعمـيد نـهاد ا
امس ان  (قــــيـــادة شـــرطـــة ديـــالى
ــــئـــة من قـــامـت بـــإلــــغـــاء 50 بـــا
الـســيـطــرات االمـنـيــة الـثــابـتـة في
بــعـقـــــــــــوبــة وضـواحــيــهـا خالل
الـعــام اجلـاري 2020 لـتــحـقـيق 3
اهــداف رئــيــســيــة هي اســتــثــمــار
االسـتـقرار االمـني في خـلق مـرونة
ـركـبـات واالهـالي عـالـيـة حلـركــة ا
وتــقــــــــلــيل مــا يـعــرف بــعــســكـرة
اجملــتـمع بـاإلضـافـة الى اسـتـثـمـار
الــــقـــدرات الـــبـــشــــــــــريـــة في دعم
مـنــاطق اخـرى لـتــعـزيـز اســتـقـرار

االمني).
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»}d»—∫ برج للطاقة متضرر بتفجير عبوة 

في كورونا في مقبرة جديدة بالنجف s مالكات صحية تقوم بدفن عدد من مت œ

محامـ من مدينة الـديوانية وعدد
آخر من مـتظـاهري الكـوت اعتـقلوا

 .( االثن
وأضــاف (أجـدد الــتــأكــيــد عـلى أن
حـق الـتــظــاهــر الــســلــمي مــكــفـول
دســتـوريــا وعــلى الـتــزام الــقـوات
ــتـظــاهــرين بــحــمــايـة االمــنــيــة وا
الـــتــظـــاهـــرات واألمـالك الـــعـــامــة

واخلاصة).
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وكـان الكـاظـمي وجه األحد وزارة
الـداخـلـيـة (بـضـرورة اسـتـخدام كل
إمــكـــانـــات الـــوزارة لـــلـــكـــشف عن
( ــغـيــبـ مــصـيــر اخملـتــطــفـ وا
مــشـيــرا إلى أن (الــداخــلــيـة وزارة
ـــعـــقـــول أن كـــبـــيـــرة ومـن غـــيـــر ا
ـــواطــنـــون لــلـــخــطف يــتـــعــرض ا

واالختفاء بدون رادع). 
وأكـد الـكـاظـمي (ضـرورة الـتـعاطي
مع االحـتـجـاجـات بــروح مـخـتـلـفـة
على أساس احـترام القـوان وقيم
حـقــوق اإلنـسـان وحــمـايــة كـرامـة

واطن العراقي). ا
الفـتا الى ان (الـضـابط الـذي يؤدي
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اسـقطت احنجـاجات تشرين 2019 احلـكومة وأجبـرتها على االسـتقالة  ولَم
يحـدث ان أزيـحت حـكـومـة بـثورة شـعـبـيـة سـلمـيـة مـنـذ عام 1921 وسـتـعود
ـنـاسـبــة  ويـشـعـر الـنـاس انـهم اقـوى لـتــسـقط اَي حـكـومـة ال تـقــدم احلـيـاة ا

واطن ويحقق العدالة بتوزيع الثروات . يعيشون في بلد يحترم ا
انتـفـاضـة شبـاب مـنـدفع دعـا الى وطن وحمـل العـلم الـعـراقي  ولفـتت انـتـباه
شـعـوب الــعـالم وشـحـنت الـروح الـوطـنـيــة داخل الـنـفـوس الـيـائـسـة  وشـبـاب
ال يـرفضـون وضع بـائس  زحـفت من اجل انـهـاء الفـقـر والـبـطالـة وسـرقـة ا

العام . وتمكنت من تغير واقع العراق  وأسئلة تتردد ماذا حققت :
{ فـجـرت ثـقـافـة ال مـثـيل لـهـا بـاالحتـرام والـتـطـور  وزحـفت اعـمـار الـفـتـيات
والفـتيـان الـصغـيرة نـحـو ساحـة التـحريـر وسـاحات الـتظـاهـرات بكـافة أنـحاء

العراق 
{ اعـادت 105 الف تـاركـ للـخـدمـة بـالقـوات االمـنـية  ,انـتـظـروا سـنوات لم
يلـتفت لـهم احد رغم تظـاهرات واعتـصامات ومـناشدات وتـكررت الوعود دون

نتيجة
{ تـعـيـ اكـثر من 50 الف شـهـادات عـلـيـا وبـكـالـوريـوس  وكـسـرت حـاجز
ايقـاف تعـينات بـأعذار غيـر مقـبولة لـلحـكومة من مـنتصف 2016 حـتى نهاية

2019
{ ألـغت مجـالس احملـافـظـات واألقضـيـة والـنواحي  والـتي شـكـلت ثـقل على

ال العام يزانية وابواب الفساد وضياع ا ا
{  قــلـصت امــتـيــازات وزراء ونـواب ومــسـتـشــارين ووكالء ومــدراء عـامـ 

والصف يأتِ الطائلة اخملصصة لهم على حساب الطبقات الفقيرة
{وقـفت امام تمدد وسـيطرة احزاب وكتـل سياسية  وسـالح جماعات خارج

شتركة تشعر بالوجود والهيبة سيطرة الدولة  وجعلت القوات االمنية ا
{ أنــذرت تــدخالت خــارجــيــة  وحــدت من إرادات حــاولت لــســنــوات فـرض

سلطتها  لكن ارادة الشباب العراقي اقوى وأعلى
{ أقـالت مـحـافـظـ وقـادة عـمـلـيـات  وحـركت الـقـضـاء والـقـضـاة واعـطـتـهم

موقف اقوى للتحقيق وكشف اجلرائم والفساد
ـة  { دمـاء 700 شـهـيـد سـالت من اجل احلــربـة وبالد تـوفـر احلـيـاة الـكـر
وتـضـحـيـات 30 الـف جريح 5 االف مـعـاق رددوا كـلـمـة "نـريد وطـن"  جمـيع

هؤالء ننحني ألجسادهم ونترحم ألرواحهم الزكية
{ اخــتـلــفت تـظــاهـرات تــشـرين عن انــقالبـات ومالحــقـات والــقـتل والــسـجن
ـلكـية واجلـمـهوريـة والدكـتاتـورية  وشـعـارها سـلمـية ولَم والتـهجـير الـعـهود ا

تطلق اَي رصاصة وال حمل السالح
ـواجــهـة لــلـرصـاص ـدرعــات  بـا { اثــبـتت شــجـاعـة اقــوى من اجلـيــوش وا
والقـنابل الـقاتلـة الدخلـنية والـسامة  وكل أشـكال الـقمع التي اسـتخدمت من

سلحة خارقا الدستور سلطة استغلها القائد العام للقوات ا
{ رفعت الـصوت عـالـيا لإلعـمار كـافة  وقـالت نريـد انتـخابـات نزيـهة لـيست
فوضية وجاءت بأعضاء قضاة ما زالوا حتت مسـرحية كسابقاتها  واقالت ا

مجهر االداء .
{ وحــدت الـعـراقــيـ والـعــراق وتـعـاطــفت كل األديـان والـقــومـيـات  وأدامت
بـاشرة تـوثيق وصـورة وصوت  وتـعرضت الصـحافـة االجتـجـاج بالـتغـطيـة ا

وسائل اعالم لهجمات وقمع واعتقال وقتل من اجل احلرية ونقل احلقيقة 
دمـاء شــبـاب احـتـجـاجـات تـشـرين لن تـذهـب وسـتـبـقى لـلـتـاريخ  وان تـشـكل
تشكلت حكومة جديدة فاألحق قادم باجتاهها  ولوال ازمة وباء كوفيد كورونا
ـسـتجـد وثـقـافة احملـتـج الـعـاليـة بـااللتـزام بـالوقـايـة والسالمـة لـلمـجـتمع  ا
لكـانت كافـة السـلطـات بالـدولة في خـبر كـان وتشـكلت حـكومة

شباب قوية .
ورسـالـة االحتـجـاج كـفى شـعارات وتـصـوريـر فـديوات
وبث وتـمجيـد  واعمل بـصمت ودع عمـلك يتـكلم وفعل
اخلــيـر ال يـحــتـاج لــتـصــويـر  وسـتــكـون كــالـســابـقـ

والزحف الثائر قادم باجتاهك .
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الصـحافـة تقـدم خدمـة مجـانيـة للـدولة  وكل أركـانهـا من االرض واجلغـرافيا
والتـاريخ والشعب والسلطـات القضائية والتـنفيذية والتـشريعية  تدون وتوثق
ـرئـيـة ـســمـوعـة وا ـقـروءة وا ـكــتـوبـة وا ـوسـيـات الــصـحـفـيـة ا مـعـلـومـاتــهـا ا
واإللكـترونية . الـتقارير واألخـبار االستـقصائيـة الصحفـية معلـومات جاهزة 
ؤسـسات وجتـعل اجلميـع حتت رقابة تقـدم خدمـة مجـانيـة بدون مـقابل لـكل ا
تـابعة الـصحافـة كونها ومجـهر السـلطة الرابـعة  ومهم االلـتفات واالهـتمام 
تسـند اجملتمع وتصوب نحو الطريق السلـيم . حكومة مصطفى الكاظمي تنبع
من شخـصـيـة رئـيس الوزراء الـعـامل بـالـصحـافـة لـسنـوات  ويـعـلم كم يـتعب
ـعلـومات ويـتأكـد منـها ويـحولـها لـبيان ويبـذل جهـد الصـحفي لـيحـصل على ا

جاهزة للنشر  وايصال البالغ للدولة لسلطاتها واركانها .
أرهقت احلـكومات وسيـاسة الوزارات السـابقة الدولـة  وبقيت ملـفات النزاهة
واطن يثق والفساد واالدعاء العام تدور وتلف في الفراغ ولَم يعد اجملتمع وا
بالـدولـة  والصـحافـة تمـكـنت من ايقـاف انـحدار احلـكومـة السـابـقة والـسابق

واالسبق وقبلها  ولوال االعالم والصحفي لكانت البالد في خبر كان .
ـهـارة واخلـبـر ـتـلك ا حتـتـاج احلــكـومـة االنـتـقـالـيــة احلـالـيـة لـفـريق اعالمـي 
واإلمــكــانـيــة احملـتــرفـة  لــتــوفـيــر مـعــلــومـات اســتـقــصـائــيــة لـرئــيس الـوزراء
ؤسـسات الـرقابيـة والقـضائـية والتـحقـيقـة التي تـساند حـملـة القـضاء على وا
ـهـمـة الـصـعـبـة امـام ـعـطــلـة الـشـديـدة اخلـطـورة عـلى الـبالد  وا الـفـسـاد  ا
السـلطة احلالية للحد منها وضرب رؤوسها والقضاء عليها . تكفي كلمات ما
ا اصدار تـصريح أو بيـان صحفي قل ودل لـتصل الفـكرة للـراي العـام  ور
مــحـدود من 100 مـئــة كـلـمــة  افـضل من ســرد وانـشـاء
أقـول ال افعال تبقى صـفر القيمة لـها  وبات العالم في
ـعـلـومـات ومـهـنـية اكـثـر تـقـدمـا واألوسع تـاثـير نـقدم ا
لــلـرأي الــعــام  وإنـقــاذ لـواقع حــيــاة الـعــراق يـحــتـاج

خطوات سريعة إليقاف التراجع وعودة الوطن.

صوتي مـحور  وقـال بيان انه (
اتخاذ االجرءات القـانوينة الالزمة

بحقهما).
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وبـعـد ورود مـعـلــومـات دقـيـقـة عن
وجـود مطـلوبـ اثـن هـما (س ع
ـذكــرة قـبض ع ) و(م أ هـ) وفــقــا 
قـضـائـيـة  تـمــكـنت قـوة مـشـتـركـة
ضـمن قــيـادة عــمـلــيـات بــغـداد من
الـقــاء الـقـبض عــلـيـهــمـا واضـاف
البـيان انه (تبـ انهمـا مطلـوبي

بـــغــداد واجــبــاتــهـــا في مــخــتــلف
منـاطق العاصـمة  فقد تـمكنت من
الـقـاء الـقبض عـلى مـتـهمـ اثـن
ـواد اخملــدرة  وقـال يـتــاجـران بــا
الـبـيــان ان (عـمـلـيـة الــقـبض وفـقـا
ـعـلـومات دقـيـقة  وتـشـكـيل فريق
عمل مشترك جنح بالقبض عليهما
ـــنــطــقه حي ــشــهــود  بـــاجلــرم ا
البسـات وضبط بـحوزتهـما كميه
تقدر 100 غرام كـرستـال مع عجـلة

  تسليمهما الى جهة الطلب)

ـــــادة 421 ق ع  وفـق احــــــكــــــام ا
واتــخـــذت بــحـــقـــهــمـــا االجــراءات
الـقانـوينـة اصولـيا). وعـلى صعـيد
مـتـصل تـمـكـنت قـوة اخـرى وخالل
ارسة امنـية في منطقـة السيدية
ـــتـــهم من الـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى ا
ادة 446 ـطـلـوب (م هـ م ) وفق ا ا

مـن قـــانــون الـــعـــقـــوبـــات وقــد 
تــسـلــيـمه الـى اجلـهــات اخملـتــصـة

الكمال اوراقه التحقيقية).
وتواصل تـشكـيالت قيـادة عمـليات

ÊU e « ≠ w³þ uÐ«
يــهـتم الــصــنـدوق بــتـقـــــــد الـدعم
ــالي والــفــني لــدوله األعــضــاء في ا
ــدة بـــوجه خـــاص في ضــوء هـــذه ا
التطورات احلاصـلة بسبب فايروس
كــوفـــيــد-19 ومـــا يــتـــرتب عـــنه من
تداعـيات عـلى األصعـدة االقتـصادية
الية في جوانبـها اخملتلفة حيث وا
تـأتي مـســــاعـدة الـصـندوق فـي هذا
الــــصــــدد كـــــداعم جلـــــهــــود الــــدول
األعــضــاء اإلصالحـيــة وإجــراءاتــهـا
ـتخـذة لـتحـفـيز االقـتـصاد وتـوفـير ا
الـــســيـــولــة بـــهــدف احـــتــواء اآلثــار

السلبية لتفشي الفايروس.
wzUIKð ÷d

في هــذا الــســيــاق قــدّم الــصــنــدوق
قــرض تــلــقـــائي جــديــد لــلـــمــمــلــكــة
مــلــيـون ـبــلغ 30.844  ــغــربــيــة  ا
ديــنــار عـــربي حــســابي مــا يــعــادل
حوالي 127 مـلـيـون دوالر أمـريـكي
 إبـرام اتـفـاقـيـته يـوم اخلـمـيس 7
مايو 2020 حيث قـام بـالتـوقيع عن

غربـية معالي ملــــــكـة ا ا
مـحـمـد بــنـشـعـبـون وزيـر
ــــالـــــيــــة واالقـــــتــــصــــاد ا
وإصـــــــالح اإلدارة وعــــــن
الصنـدوق معالي الـدكتور
عـبـد الـرحـمن بن عـبـدالـله
ــديــر الــعـام احلــمــيـدي ا
رئــــــيـس مــــــجــــــلس إدارة
الـصنـدوق بـهـدف تـوفـير
ــا يـدعم ــالــيـة  ـوارد ا ا
ـالي لــلـمــمـلــكـة الــوضع ا

ويــلـــبي االحـــتـــيـــاجــات الـــطـــارئــة.
ويتـابع الصـندوق عن كـثب تطورات
ـغـربي والتـحديـات التي االقتـصاد ا
تواجـهه جراء الـظـــــــروف الـراهنة
ويـعـمل من خالل شـراكـة مـثـمـرة مع
ـغــربـيـة لــتـوفــيـر أجنع احلــكـومــة ا
ـواجهة التـحديات اخملـتلفة السبل 
حــيــــــث يــدرس الــصــنــدوق قــرضـاً
غربـــية لدعم برنامج آخر للممـلكة ا
ــالــيــة الــعــامـة إصالح فـي قـطــاع ا
ســيــتم اســتـكــمــال إجــراءات مــنـحه
خالل الـفـتـرة الـقريـبـة الـقـادمـة. كـما
يدرس الـصنـدوق في الـوقت احلالي
طـلـبـات من عـدد من الـدول األعـضـاء
ـــالـــيـــة لـالســـتـــفـــادة من مـــوارده ا
ويعمل على اسـتكمال اإلجراءات في
ـا يـكـفل تـوفـيـر الدعم هـذا الـشأن 
ـكن ـا  ـكـنـة و بـأقـصى سـرعـة 
الـــدول األعــــضــــاء من اســــتــــيــــفـــاء
احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها
ـواجهـة التـحديـات اخملتـلفة الـية  ا

خاصةً في مثل هذه األوقات.   
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مقـدمـو البـرامج احلـواريـة التي تـعـتني فـي السـيـاسة خـاصـة يجب أن
يكون لديهم إحساس عال بقيمة األداء وأن يحرصوا على عدم الظهور
ــكن لـلـمـشـاهـد أن يــشـبـهـهم بـأبـطــال الـدرامـا الـعـراقـيـ كـمـمـثـلـ 
الـعــاطـلــ عن الـعــمل ومـا أن يــحـصــلـوا عـلـى فـرصــة حـتى يــظـهـروا

كأشخاص ال يجيدون الدور .
ـوضوعـيـة  والقـدرة على وسـوعـية  ومـعرفـة األشـياء  والـثـقافـة وا ا
ستمـرة عوامل جناح ضرورية تقترن بها ضرورات التحليل والقراءة ا
اإلبتـعاد عن الـفـوقيـة  والرغـبـة في التـكيل بـالـضيف  واحلـرص على
التفوق  وهو ليس من متطلـبات النجاح  وكذلك التلـقائية العالية التي
هي لـيست صـنـعـة  بل جـزء من الـتـكويـن الوجـداني والـنـفس الـهـادئة
وهو ما يفـتقد إليه بـعض مقدمي البـرامج احلوارية الذين يـشبهون في

دخولهم اإلعالم دخول البعض الى السياسة .
تـكـلفـات خـاصـة السـمـاسرة ـتكـلـفـ وا ال أريد تـسـمـية الـبـعض من ا
منهم وال أريد تـسميـة التلـقائي  ولـكنني أشـير فقط إلى خـطأ جسيم
ـشتـغلـ في تقد الـبرامج اإلنـتباه له وهـو األسلـوب غير يجب على ا
تزن في اإللقاء والتركيز على إضعاف الضيف وليس احلصول على ا
شاهد وهذا أمر توخاة التي ينـتظرها ا علومة منه وحتقيق الـفائدة ا ا
غـايــة في اخلـطـورة فــهـذا هــو اجلـهل احلــقـيـقي بــقـيــمـة تـلـك الـبـرامج
واحلــوارات الـتـي تـأتـي في إطــار مــهـمــة اإلعالم احلــيــويــة والــداعــمـة

قراطية وصناعة الوعي والتنوير الفكري . للتحوالت الد
مقـدمـو البـرامج يـتعـامـلون مع ضـيـوفهم من الـسـياسـيـ كأنـهم أعداء
واطن يـريد من مـقدم الـبرنـامج أن ينـكل بالـضيف ويتـبنـون فكـرة أن ا
ـان أو وزيرا أو ويهـيـنه خاصـة إذا كـان مسـؤوال رفـيعـا نـائبـا في الـبر
مديـرا عـامـا أو بـدرجـة عالـيـة في مـؤسـسـته اخلـدميـة ويـعـتـمـدون على
ـواطـن وعدم بـعض الـتـقـصـيـر الـذي تـعـانـيه مـؤسـسـات الـدولة جتـاه ا
ـؤسسـات ومن إلـتـزامهـا بـتـقـد اخلـدمـات الـتي هي من واجـب تلـك ا
صـمـيم مـسـؤولـيـتـهـا الـقـانـونـيـة والـدسـتـوريـة الـتي يـجب تـقـد وعـدم

ؤسسات . التقصير فيها مهما كانت الظروف احمليطة بعمل ا
نـحن في اإلعـالم الـعـراقـي نـؤكـد عــلى احلـاجــة إلى الـتــعـاون والــبـنـاء
األمـثـل لـلــدولـة ومــغــادرة األطـر الــتـقــلــيـديــة في اإلعالم الــتي تــعـتــمـد
اإلجتهـادات الشـخصـية والـتي يريـد منهـا مقـدم البـرنامج إبـراز نفسه
ولـيس تـقـد اخلـدمـة وتـنـويـر اجملــتـمع والـدفـاع عن حـقـوقه وإيـضـاح
ـعلـومـة ووضع األمـور في نـصـابـهـا وحتـديـد األولـويـات في مـواجـهة ا
تـعددة الـتي تواجـه اجملتـمع والطـبقـات الفـقيـرة والكـادحة التـحديـات ا
التي تعـاني من أوضاع إقتصـادية صعـبة ومن تعـقيدات في الـسياسة

واألمن واإلقتصاد .
ـســتـوى احملـلي نـحن أمــام تـغـيــرات كـبـرى في مــجـاالت شـتـى عـلى ا
واخلارجي تتـطلب وعيـا مخـتلفـا ولهذا فـليس من الـصحيح أن يـتحول
تحـفز لإلثارة وب الضيف قدم ا البرنامج احلواري إلى معـركة ب ا

الـذي يـحـاول الـدفـاع عن نـفـسه بـشـتى الـطـرق فـيـخـرج
الـطـرفـان عن دورهـمـا ومـوضـوعــيـتـهـمـا ويـتـشـاتـمـان
شاهد ما كان يتوخاه من فوائد من تلك ويغيب عن ا

البرامج واحلوارات .
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ـسـاحـات الـفالح عــلى زراعـة اكـثـر ا
والتي لم يصلـها من قبل ويأتي هذا
شـاركـة اجلـميـع في حفظ االجنـاز 
االمن) واوضح خــلــيـل ان (االشـرار
يــتــفـنــنــون في جـرمــهم وحــتى قـوة
ـواطن اصـبح عـدو لـهم لـذا ادعو ا
اجلـمـيع الى الـتكـاتف من اجـل قطع
الـطـريق امـام االعـداد). مـوضـحـآ أن
(هــذا الـعـام هــو عـام صـعـب بـسـبب
الــظــروف الــتي مــررنــا بــهــا مــنــهــا
االمـنـيـة وتدهـور االقـتـصـاد وهـبوط
اسعـار النفظ لـذا يجب احلـفاظ على
قــوت الـشـعب الــذي يـعــتـبـر من اهم
وارد الغـذائية للـمحافـظة) مشددآ ا
ـوسـم الـصــيـفي الــقـول ان (زراعــة ا
ـسـتـور والـذي سـوف يــغـنـيـنـا عن ا
الـــذي اضـــعف اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــد

ورد الطبيعي) واالعتماد على ا
الى ذلك اعـلنت زراعـة كـربالء أكـمال
االسـتعـدادات الالزمـة لتـنفـيـذ حمـلة
مـــكـــافــــحـــة الـــقـــوارض وحـــشـــرتي
احلــمــيــرة والــتــوتــا ابــســلــوتــا في
بـسـات وحـقـول احملـافظـة لـلـموسم
الـزراعي احلـالي  .2020وقـال بـيـان
الكـات تــلــقــته (الــزمـان) امـس ان (ا
الـفـنيـة اخملـتـصة في مـديـريـة زراعة
كـــربالء اكــمــلـت االجــراءات الالزمــة
ــكــافـحــة من خالل لـتــنــفـذ حــمــلـة ا
ـدعـومة ـبـيـدات ا اسـتالم وتـوزيع ا
ــــزارعـــ ومن عـــلـى الـــفـالحـــ وا
ـية رصـيـنة وهي مـبـيد مـناشىء عـا
ــــكــــافــــحـــة نــــوفــــار وكــــري كـــارد 

الـقـوارض فـي الـبـسـاتـ واحلـقـول
كافحة حشرة احلمير ومبيد الليفو 
التي تصـيب اشجار الـنخيـل ومبيد
ـكافـحـة حـشرة الـتـوتا انـتـر يوكـاب 
ابـســلــوتــا الـتـي تـصــيب مــحــصـول
ـديرية ان (حملة الطماطة). وأكدت ا
كـافـحة هـذه تتم بـصورة مـستـمرة ا
لـلقـضـاء عـلى القـوارض واحلـشرات
واآلفــــــات الـــــتي تــــــســـــبب اضـــــرار
لـلـمـحـاصـيل الزراعـيـة وتـنـتج عـنـها
خــســائــر مــاديــة كــبــيــرة الصــحــاب
احلــقــول والــبـســاتــ من اجل دعم
ــــــزارعـــــ وزيـــــادة الــــــفالحـــــ وا
االنــتـــاجـــيــة وصـــوال الى االكــتـــفــاء

الذاتي).
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وسوقت مـديريـة زراعة الـنجف أكـثر
من  17ألف طـن من مــــــحـــــصــــــولي
احلنطة والشعير في عموم احملافظة
لــــلــــمــــوسـم الــــزراعي اجلــــاري وان
عـملـيات الـتسـويق ال زالت مـستـمرة
حــتى اآلن. وقـال بــيـان ان الـكــمـيـات
ـزارعـ ـســتـلـمـة من الــفالحـ وا ا

سوق للمحصول بلغت 17718 ا
ألف طن حـتى اآلن عن طـريق مـنـافـذ
التـسويق في عمـوم احملافـظة بواقع
 14018الف طـن مـن مــــــحــــــصــــــول
احلـنـطـة و 3700طن من مـحـصـول
الشعيـر وال زالت عمليـات التسويق
مـسـتـمـرة حـتى االن). كـمـا أوضـحت
ـــديـــريـــة ان (مالكـــات اخملـــتـــصـــة ا
الـتـابعـة لـهـا تتـابع عـمـليـة احلـصاد

والــــتــــســـــويق واالســــتـالم من أجل
جنــاح اخلــطــة الــزراعــيــة وحتـقــيق
أهـــدافــــهــــا وزيـــادة اإلنــــتـــاج ودعم
ـــــزارعـــــ من خالل الــــفـالحــــ وا
تسهيل تسـويق احملصول والوقوف
ـعـوقات عـلى سـيـر الـعـمل لـتـذلـيـل ا
الـتي تــعــتـرضــهم وفــقـاً لــلــضـوابط

والتعليمات).
ووجه وزيــر الــزراعــة وكـالــة مــهـدي
رشـيـد احلــمـداني بـتـوزيع االسـمـدة

لــلـــمــحــاصـــيل الــصــيـــفــيــة وبــذور
دعومـة للفالح محصول الـشلب ا
ـزارعـ لـلـمـوسم الـزراعي حـيث وا
دعومة على سيتم توزيع االسمـدة ا
ــشــمــولـ ــزارعــ ا الــفالحــ وا
بـالـتـجـهـيز لـلـمـحـاصـيـل الـصـيـفـية
ـشـمـولـة ضـمن اخلـطـة الـصـيـفـيـة ا
لـــلـــمـــوسم الــــزراعي اجلـــاري وهي
الــــــشـــــــلب الـــــــذرة الــــــصــــــفــــــراء
واخلـــضــروات فــضال عـن جتــهــيــز

ــدعــومـة بـذور مــحــصــول الـشــلب ا
تبعة. وحسب التوقيتات الزراعية ا
وقال الـبـيان ان (هـذه اخلطـوة تأتي
من قــبل الـــوزارة دعــمــا لـــلــفالحــ
ـــومــة الــعــمــلــيــة ــزارعــ ولــد وا
الزراعية وزيـادة االنتاج وصوال الى
االكـــتـــفــــاء الـــذاتي مـن احملـــاصـــيل
الـــزراعـــيـــة واخلــضـــر لـــلـــنـــهــوض
بــاالقـتـصــاد الـوطــني في ظل االزمـة

احلالية التي يشهدها العــالم).
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الــشــركـة الــعــامــة لــتــوزيع كــهــربـاء
ـــواطـــنـــ إلـى تـــرشـــيـــد الـــوسـط ا
استهالك الـطاقة الكـهربائـية وأطفاء
ــــكن إطــــفــــاؤه مـن األجــــهـــزة مــــا 
الــكـهـربـائــيـة ذات األحـمـال الــعـالـيـة
مـوضــحـة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس أن (السبب يعود الرتفاع درجة
احلــرارة وزيــادة اســتــهالك الــطــاقـة
الـــذي جــعل مـــنــظــومـــة الــكـــهــربــاء

تتعرض النخفاض في التوليد).
وقالت قيادة عملـيات بغداد في بيان
ـعلـومـات دقيـقة عن امس انه (وفـقاً 
وجود جسم غريب في مـنطقه عزران
 الـقوات االمـنـية في قـيـادة عمـلـيات
كان وتتمكن بغداد تشرع بتفـتيش ا
من الـعـثـور عـلى عبـوة ابالسـتـيـكـية
محلـية الصـنع مثبت فـي احد اعمدة
نقل الطاقة الكهربائية) واضاف انه
( اســـتــدعـــاء اجلـــهــد الـــهـــنــدسي
وتــفـــكـــيـك الــعـــبـــوة وتـــفـــجـــريـــهــا

موضعياً).
فيما وجه محافظ صالح الدين عمار
جبر خلـيل رؤساء الوحدات االدارية
والــقــوات االمــنـيــة ودوائــر الــزراعـة
ـزارعـ باحلـفـاظ عـلى مـحـصول وا
احلنطة والشـعير من احلرائق واكد
أن (صالح الدين سـوف تـتصـدر هذا
الــعـام احملـافــظـات بـزراعــة احلـنـطـة
والشـعيـر ويأتي هـذا من خالل بسط
ـا ساعد االمن  في ربوع احملـافظة 

“U¹—…∫ محافظ صالح الدين يزور حقول احلنطة والشعير
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"أنـتم أبـنـاء التـاريـخ; كلـنـا أحـفـاد إبـراهـيم جـذورنـا تـمـتـد عـمـيقـا في
التاريخ لسنا دولة هامشية تضحياتكم لو قورنت بالتاريخ سنجدها

في مالحم كلكامش". (مصطفى الكاظمي)
وصف خلـيفة رسـول الله عـمر بن اخلـطاب الـعراق بـجمـجمـة العرب;
ثقـة منـه.. رضي الله عـنه بـأنهم تـوارثوا الـفـروسيـة أبطـاال مـنذ فـجر
ــكـان.. أمـة الـتـاريـخ; ألن طـ االرض وطـيــبـهـا والــبـيــئـة ومـعــطـيـات ا
وسـطـا.. بــ حـضــارات قـويـة جــعل إنـســان هـذي االرض أقـوى من

قدره.
حمل العراقـيون رسالة االسـالم الى ا االرض جميعـا منذ اخلالفة
الراشدية فاالموية وتألقوا بـاللياقة االجتماعيـة والفتوحات العسكرية..
على حد سـواء في العـصر العـباسي الذي لـم يبق مطـر غيم إال وعاد

بخراجه الى بغداد!
.. ما زال العراقيون.. منذ واقعـة الطف.. أوفياء ألبي عبد الله احلس
... بدءا ـؤمن عليه الـسالم في تسلـسل منطـقي حلضارة الـفرسان ا
من سيطـرة حضـارة أور بقيـادة كلـكامش مرورا بـاجليـوش اآلشورية
الـتي أخضـعت احلـضـارات احملـيـطـة بـهـا وليـس إنتـهـاءً بـاإلنـتـفـاضة
الشعبـانية التي إسـتعاد فيـها العراقيـون روح الطف بإنتـصار العنق

على السيف.
قامت احلـضارات الـعراقـية عـلى خـير وفـير وثـراء رجولي عـظيم مـنذ
عصر فجر السالالت واحلكم األكدي والسومري.. تباعا فالعصور
البابلـية الثالثة.. الـقد والوسيط واحلـديث تعاقبـا بالتوالي من دون
إنقطـاع كل يورث اآلخـر منجـزاته ومن بيـنها مـلحمـة كلـكامش التي
تُعدّ أقدم األعمـال األدبية العظـيمة وثاني أقـدم النصوص الديـنية بعد

نصوص األهرام.
تنـاولت مـلـحمـة كـلـكامـش بحث مـلك الـوركـاء عن اخلـلود قـاهـرا قوى

مادية وغيبية بإسناد من اآللهة.
لـحـمـة الـتي جـمعـهـا سـ لـقي ونـينـي في القـرن الـثـالث عـشـر قبل ا
يالد لهـجت بإعتـداد العراقـي أسـيادا فوق الـناس: "كلـكامش ملك ا

لوك". أور أعظم جميع ا
نرجسـية التـفوق فطـرة في الشخـصية الـعراقيـة تتوارث في اجلـينات
ط التربية يرضعـها "حليبا طـيبا" وهو يلهو بـالط "احلري" مرتويا و
من "دهلـة" الفـرات حـامال حب احلـس في وجـدانه: "ابـشـخصـيتك
ـسـنه بيك أبـو األحـرار عـرفنه سـنه اوصـاف مـنوجـدت بـشـخصـيّه.. 

وت حريه". ا
وما كان للـعراقي أن يدرك مـعنى احلس والـشهادة لو
لم يتماهَ مع روح الـبطولـة والتطلع الى قـهر اجملهول
كما فعل كـلكامش في مـلحمـته العظـمى; ألننا وارثو

الشهادة واخللود.. معا.
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (13) لسنة  2006 ا
تعلن الهيئة الوطنية لالستثمار عن توفر الفرصة االستثمارية تشغيل محطة تعبئة وقود

واحدة في مدينة بسماية السكنية  –احلي 8 .
 فعـلى كافة الشركات االستثماريـة احمللية واالجنبية الراغبـة باالستثمار في هذه الفرصة
ـوجودة على تقـد طلـباتهم لالسـتثـمار من خالل مـلئ استمـارة طلب اجـازة االستثـمار ا
ـوقع االلكـتروني لـلهـيـئة الـوطنـية لالسـتثـمار   www.investpromo.gov.iq وتقد ا
ـذكورة في االسـتمـارة وخالل مدة (30) يـوما من تـاريخ نشـر هذا االعالن كافـة الـوثائق ا

ستثمر اجور نشر االعالن في الصحف احمللية الرسمية. ويتحمل ا
ـعـلومـات يـرجى مـراجـعة مـقـر الـهيـئـة الـوطـنيـة لالسـتـثـمار/ دائـرة الـنـافذة ـزيـد من ا و
ـنــطـقـة الـدولـيـة  –قــرب مـسـتـشـفى ابن ســيـنـا) او عـبـر الـبـريـد الـواحــدة الـواقـعـة في (ا

االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم 07706771719 .
WÐuKD*« ozUŁu «

ــــــــــــــــــــــــــــ
- اسـتـمـارة طـلب اجـازة االسـتـثـمار مـخـتـومـة ومـصـدقـة من الـدائـرة االداريـة في الـهـيـئة

الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
ـستثمر - اوراق تأسـيس الشركة وحسـاباتها اخلتـامية وملـخص عن سيرتها الـعملية (ا

عنوي). ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ـسـتـثـمـر في مـجـال ـمـاثـلـة الـسـابـقـة الـتي قــامت بـهـا الـشـركـة او ا - قـائــمـة بـاالعـمـال ا

االستثمار او غيرها ( 4 كحد اقصى).
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (13) لسنة  2006 ا
تعلن الهيـئة الوطنية لالستثمار عن توفر الـفرصة االستثمارية انشاء مدينة قوى االمن
ساحة 1600 رقمة (4 / هـكتريا وشـعار وعامريـة) و الـنموذجيـة على قطعـة االرض ا

. دو
 فـعلـى كافـة الـشـركات االسـتـثـماريـة احملـلـية واالجـنـبـيـة الراغـبـة بـاالستـثـمـار في هذه
الـفـرصـة تـقد طـلـبـاتـهم لالسـتـثـمـار من خالل مـلئ اسـتـمـارة طـلب اجـازة االسـتـثـمار
ــــوقع االلــــكـــــتــــروني لــــلــــهــــيــــئــــة الـــــوطــــنــــيــــة لالســــتــــثــــمــــار ــــوجــــودة عــــلـى ا ا
ـذكورة في االسـتـمارة وخالل   www.investpromo.gov.iq وتقـد كـافـة الوثـائق ا
ـسـتثـمـر اجور نـشر االعالن في مدة (30) يومـا من تـاريخ نشـر هـذا االعالن ويتـحمل ا

الصحف احمللية الرسمية.
ـعلـومات يـرجى مـراجعـة مقـر الهـيئـة الوطـنـية لالسـتثـمار/ دائـرة النـافذة ـزيد من ا و
ـنـطـقـة الـدولـية  –قـرب مـسـتشـفى ابن سـيـنـا) او عـبـر الـبـريد الـواحدة الـواقـعـة في (ا

االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال بالرقم 07706771719.
طلوبة الوثائق ا
ــــــــــــــــــــــــــــ

- استـمـارة طلب اجـازة االسـتثـمـار مخـتومـة ومـصدقـة من الـدائرة االداريـة في الـهيـئة
الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

- اوراق تـأسـيس الـشــركـة وحـسـابــاتـهـا اخلـتـامــيـة ومـلـخص عـن سـيـرتـهـا الــعـمـلـيـة
عنوي). ستثمر ا (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

سـتـثـمـر في مـجال ـماثـلـة الـسـابـقة الـتي قـامت بـهـا الـشـركـة او ا - قائـمـة بـاالعـمـال ا
االستثمار او غيرها ( 4 كحد اقصى).
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احلاقا باالعالن االول بتاريخ 2019/12/22 على موقع الهيئة الوطنية لالستثمار
دني عن الفـرصة االستثـمارية اخلاصة بـانشاء مطار تـعلن الهيـئة الوطنيـة لالستثمـار وبالتنسـيق مع سلطة الـطيران ا
تطلبـات الدولية الفنـية والتشغيـلية العامة ـعدل وا الـديوانية اجلديـد وفقا لقانـون االستثمار رقم (13) لـسنة  2006 ا
ذكور طار ا دني (االيكاو) علـما ان ا نظمة الـدولية للطيـران ا نصوص علـيها في سياسـات ا دنـية ا طارات ا النـشاء ا

رقمة (1/10 م  24 الفوار). يقع في محافظة الديوانية على جزء من القطعة ا
 فـعلى كافة الشركات االستـثمارية احمللية واالجنـبية الراغبة باالستـثمار في هذه الفرصة تقد طـلباتهم لالستثمار من
ــوقع االلـكــتــروني لــلــهــيـئــة الــوطــنـيــة لالســتــثــمـار ــوجــودة عــلى ا خالل مــلئ اســتــمـارة طــلب اجــازة االســتــثـمــار ا
ذكورة في االستمارة وخالل مدة (60) يوما من تاريخ نشر هذا   www.investpromo.gov.iq وتـقد كافة الوثائق ا

ستثمر اجور نشر االعالن في الصحف احمللية الرسمية. االعالن ويتحمل ا
ـعلـومات يرجى زيد من ا ـدنيـة و طارات ا ـدني النشـاء ا تطـلبـات اخلاصة بـسلـطة الطـيران ا وجتـدون رفقـة االعالن ا
ـراسلـة  عـلى الـبـريـد االلـكـتروني ـدني  في مـطار بـغـداد الـدولي/ الـطـابق الـثـالث او ا مـراجـعـة مـقـر سلـطـة الـطـيـران ا

  info@icaa.gov.iqاو  oss@investpromo.gov.iq او االتصال بالرقم 07706771719 . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة دني استـنادا الى ا وافـقة على انـشاء اي مطـار مدني هـو من ضمن الصالحـيات لسـلطـة الطيـران ا 1- ان عـمليـة ا

عدل. دني رقم (184) في  1974 ا (16) من قانون الطيران ا
ـدني تـعـمل على اعـداد مـخطـط اساس لـلـنقل اجلـوي في الـعراق وبـالـتـعاون مع الـبـنك الدولي 2- ان سـلـطة الـطـيران ا
ومـؤسـسـة الـتـمـويل الـدولـية (IFC ) الـتي سـوف تـكـون احلـجـر االسـاس لـلـنـهـوض بـواقع الـنـقل اجلـوي في الـبلـد من
ؤسسي لسـلطة الطيران ـطارات الوطنية والـتأهيل ا حـيـــــــث تطوير سياسـات النقل اجلوي وحتديث وتـطوير شبكة ا

دني. ا
ـشار اليه فـي الفقرة ( (2اعاله ولـغرض استـحصال مـوافقة الـسلطـة على انشاء اي 3- ولـغاية اعـداد اخملطط االساس ا
ـطـار (كان تـكون احملـافـظة) بـاعداد ـطالـبة بـانـشاء ا مـطـار مدني جتـاري عن طـريق االستـثمـار فـاننـا نـوصي اجلهـات ا
الية) مـعتمدة دراسـة جدوى تفـصيليـة وبالتعـاون مع مؤسسـات استشاريـة رصينـة (في اجلوانب الفـنية القـانونيـة وا

دني لـغـرض دراستـها ـهـا الى سلـطـة الطـيـران ا لـدى وزارة الـتخـطيـط او من البـلد االم لـلـمؤسـسـة االستـشـارية وتـقد
ـتـطلـبـات الالزمة النـشاء ـشروع لـكـافة ا ـطـار في هذه احملـافـظة لـضـمان اسـتـيفـاء فكـرة ا ـوافـقة عـلى فـكرة انـشاء ا وا
طـار من الناحـية االقـتصـادية واخلـدماتيـة شامـلة اتـفاق خطـي مبدئي مع احـد النـواقل الوطـنيـة التي سوف وتـشغـيل ا

طلوبة. طار بالطاقة االستيعابية ا تشغل ا
ـفاحتة الهيـئة الوطنية شار اليـها في الفقرة (3) اعاله تـقوم احملافظة  بدئية لـلسلطـة ا وافقـة ا 4- بـعد استحـصال ا
ـعدل على شـروع كفرصـة استثمـارية استنـادا الى قانون االسـتثمار رقم (13) لـسنة  2006 ا لالسـتثمـار لغرض اعالن ا

تطلبات ادناه. ان يتم تقد ا
شار اليها في الفقرة (3) اعاله عدة من قبل اجلهة ا أ- دراسـة اجلدوى االقتصادية (ليتم مقارنتها مع دراسة اجلـدوى ا

عدة من قبل وزارة التخطيط كحد ادنى). شاريع التنمية ا على ان تكون مستوفية السس دراسات اجلدوى 
ب- اعداد اخملطط االساس للمطار.

فهوم العام للمطار. بدئية وا ج- اعداد التصاميم ا
—UL¦²Ýô« …“Uł« VKD  WI «d*« WÐuKD*« ozUŁu «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اسـتمارة طلب اجـازة االستثمار مـختومة ومصـدقة من الدائرة االداريـة في الهيئة الـوطنية لالسـتثمار مع وصل شراء

االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا
عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا

ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ستثمر في مجال االستثمار او غيرها ( 4 كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا

WOzU*« hB(« vKŽ “ËU−² « W'UF  ÊU¦×³¹ œ—«u*«Ë ¡UCI «
ـــوجب ــرض  خـــطـــة الحـــتـــواء ا
قـانـون الصـحـة احليـوانـية رقم 32
ـــادة  16عن لـسـنـة  2013ضـمن ا
طـريق احلــرق والــدفن عــلى يــكـون
االتالف بـــاشــراف جلــنــة مــشــكــلــة
برئـاسة محافـظ نينـوى وعـضـويـة
دائــــــرة الـــبــــيـــطـــرة والــــصـــحـــة
والـــبـــيـــئـــة ومـــديـــريــتـي الـــزراعــة
وجب والـشـرطـة في احملـافـظـة و
هــذه االجــراءات تــثـــبـت االعــــــداد
الــتــي تـلــفـت لـتـوثـق وترسل الى
الوزارة ليـتم االعالن عنـها لــغرض

تعويض اصحابها). 

وكــــــشـــــــفت وزارة الـــــــزراعــــــة عن
بـاشرة بـخـطــة الحـتــواء مــرض ا
انــفــلــونــزا الــطــيــور بــعـد اعـالن
تـــســـجــــيل اصــــابـــــة واحــــدة فـي
محـافظـة نـيــنـوى داعـــيــة مـربـي
ـستـمرة ـراقبـة ا الـــدواجــن الـى ا
واإلبـالغ الــــفــــوري عـن أي حــــالــــة

يشتبه بها في حقولهم.
وقــــــال وكـــــيـل الــــــوزارة مــــهـــدي
ضــــمـــد الــــقـــيــــسـي في تـــصــريح
تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) امس (بــــدأنــا
بـــاتالف الــــدواجـن ضـــمن احلـــقل
الذي سـجل فيه اصابـة بعد تـفعيل

يـاه واالهـوار الـنيـابـية الـزراعـة وا
سالم الــــــــشــــــــمـــــــري عـن صـــــــرف
مسـتحقـات مزارعي الذرة الـصفراء
كـثـفـة.وقال بـجـهـود خلـيـة األزمـة ا
الـشـمـري فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس أنه (سيـتم صرف مـستـحقات
مــزارعي الـذرة الــصــفـراء بــجــهـود
كثفة  حيث خلية األزمة النيابية ا
ـئة سـتـكـون نـسـبـة الـصرف  15بـا
ـــســـتــحـــقـــات لـــتــضـــاف الى من ا
الـنـسـبـة التـي  صـرفـهـا سـابـقا)
ـتـبـقي سـيـتم صـرفه واضـاف ان (ا

بعد عطلة عبد الفطر). 

حـيث جتـاوزن كـمـيـاتـهـا فـي عـموم
ــواسم الـســابـقـة) احملـافــظـة عن ا
ـــتــوقع أن يــصل مــؤكــدا انه (من ا
ــســوقــة في إجــمـــالي الــكــمــيــات ا
ـراكز الـتسـويـقيـة إلى ملـيون طن ا
وسم) الفتا الى أن (الشعب لهذا ا
الــزراعـيــة في كـل قـضــاء ونــاحــيـة
هيأت  10مـراكز تـسويـقيـة توزعت
جـغــرافـيــا بـشـكل يــضـمن ســهـولـة
وانــســـيــابـــيــة عـــالــيـــة فــضال عن
الـشــفـافــيـة في عــمـلـيــتي اإلسـتالم

واخلزن جلميع احملاصيل). 
في غضون ذلك  أعلن رئيس جلنة

أكد ــقـررة). الى ذلك |  احلـصص ا
مـــحـــافـظ واسط مـــحـــمــــد جـــمـــيل
ـيــاحي وصـول كـمــيـات احلــنـطـة ا
ــســوقــة إلى  317 ألف طن بــعــد ا
أســبــوعـ مـن بــدء الـتــســويق في

احملافظة.
…bŽUB²  …dOðË

ــيــاحي في بــيــان تــلــقــته وأشــار ا
ـــــوسم (الـــــزمـــــان) امـس الى أن (ا
الــتـســويــقي الــذي بــدء في  20من
ـاضي لـلـحـنــطـة احملـلـيـة الـشـهــر ا
ــســـوقــة من قــبـل الــفالحــ هــذا ا
الـعام مـستـمـر وبوتـيرة مـتصـاعدة
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بحث رئيس مجلس القضاء االعلى
ائية ـوارد ا فائق زيدان مع وزير ا
دور مـــهــــدي رشـــيــــد احلــــمـــداني 
احملـــاكم اخملـــتـــصــة فـي مــعـــاجلــة
حــاالت الـــتــجــاوز عـــلى احلــصص
. ــزارعـ ـائــيــة من قـبل بــعض ا ا
وقال بيان لـلمجلس تـلقته (الزمان)
امـس ان (اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا دور
احملاكم في معاجلة حاالت التجاوز
ـــائـــيــة مـن قــبل عـــلى احلـــصص ا
ـــزارعــ الـــذي يـــعــد ذلك بـــعض ا
خالفا لـلقـانون ويـحرم االخرين من

dOJH² «
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{ الـتـفـكـيـر (مـغـامـرة) الـعـقـل لـتـجـاوز (تـخـوم) الـقـوالب والـنـمـطـيـات
.. مغامرات التفكير سيرورات وصيرورات. ُسلّمات وا

.. التـفـكـيـر ثـورة ضد {  ليـس أخطـر من الـتـفـكـير بـأزمـنـة (الـركـود)
.. بالعقل نتحرر. ( (زرائب التّلق

.. وموت الـعقل بـ { ليس بـ األسـئلـة واألجوبـة إالّ (رحـلة) الـتـفكـيـر
(استيطان) األجوبة.

{ التفكير: (تمرد) عند السلطان و(تهمة) عند الكهنوتي و(إنشقاق)
.. ومن التفكير ما قتل!! عند األيديولوجي

نوع من .. واكتب على نـاصيته:  { كي تَسلم (سَلّم) الـعقل للسـائد
التفكير بأمر السائد!! 

{ رجل السـلـطة يـريـدك (قطـعـة شـطرجن) لـيُـجرّب خـطط الـتفـكـير بك
ورجل الدولة يريدك (العب شطرجن).

: (إغـرق الـواقع) بـالـتضـلـيل والـتـجـهيل { كي جتـعل التـفـكـيـر عـقيـمـاً
والتسطيح والتخويف ثم (أشع) الال جدوى!!

.. بـالــتــفـكــيـر { نـحـن أسـارى (صــنـاديـق) الـفــكــر
(خارج الصندوق) نتجدد.
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قراءة في رسالة لـ (سعدي يوسف):

كـرس لفنان النـهضة الكـبير رافايـلو الذي توفي قبل 500 عـام فتح أبوابه أمام الزوار في الـثاني من حزيران وحتى  30آب في رومـا بعدما عرض الـرئيسي ا يـعيد ا
علق بسبب جائحة كوفيد-19.

عرض في الذكرى اخلـمسمئة لوفـاة رسام النهضة (1520-1483). وافـتتح في اخلامس من آذار وكان ينبغـي أن يختتم في الثاني من حزيـران/يونيو تزامنا ويـقام ا
عرض الذي علق مدة ثالثة أشهر تقريبا بسبب حالة الطوار الصحية الناجمة عن كوفيد-19 نظمون في بيان (سيستمر ا مع االحتفاالت بعيد اجلمهورية اإليطالية.وأوضح ا

تاحف وجامعي القطع الفنية الذين أعاروا األعمال). حتى 30 آب 2002 بعد تمديد طويل حتقق بفضل التضامن القائم ب ا
وأضاف البيان (أن استقبال الزوار سيتم مع احترام تعليمات السالمة "الصارمة). 

بكرة ـوهبة ا عرض ثـمرة ثالثة أعوام من اجلهـود سمحت بجمع أكـثر من مئة من أعمـال رافايلو صاحب ا وستـمتد الزيارات من الـتاسعة صبـاحا وحتى العاشـرة مساء.أتى ا
الـذي توفي العام 1520 عن 37 عامـا فقط. ويتمـيز رافايلو بـأناقة لوحـاته وكمالها وهـو شكّل مع ميكـيالجنلو وليـوناردو دا فينتـشي أكبر ثالثة فـنان في عصـر النهضة.وإلى
عرض أعار مـتحف اللوفـر الباريسي لـوحات من مجموعـاته فضال عن "ناشـونال غاليري" فـي لندن وواشنطن ساهم األكبـر في ا جانب مـتحف "غاليـريا ديل أوفيتـزي" في فلورنسـا ا

عروضة في روما "العذراء والوردة" وبورتريه للبابا "يوليوس الثاني" والكاتب والدبلوماسي "بالداساره كاستيليونه". ومتحف "برادو" في مدريد.ومن أشهر أعمال الفنان ا

رسالة روما
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والــعـدة... تـأتـي الـنـســاء الى مـانـوش
مــــتـــوسـالت دامـــعــــات من الــــتــــهـــيب
واخلــشـوع تـهـدّىء من روعـهنّ وتـضع
...) ص:-116 الـسـلـسـلـة حـول رقـابـهنّ
117. وتـكون البـطلة وجـهاً لوجه أمام
الــذاكـرة الــديــنـيــة فـالــروائـيــة تـوظف
اســلـوب تـداخل االمـكــنـة واألزمـنـة في
الــقص ( كل شيء تـغــيـرّ في بـغـداد اال
حــتى رائــحــة مــصـــاطب الــكــنــيـــســة 
كـأن الـبــخـور لم تـتـزحـزح من مـكـانـهـا
الـعود الـذي أحرقـته بيـدي قبل خـمسة
ام أنه العود عـشر عـاماً ما زال مـتقـداً 
الـذي اشعلته أمي قـبل خمسة وثالث
عـامــاً? الـراهـبـة تـخـلط بــيـني وبـيـنـهـا
تـسـميـني بتـول. بتـول انـتظـريني هـنا
حــاذري الـعــتـبـة بــتـول اركــعي هـنـاك 
الــــنــــاتــــئــــة يــــا بــــتـــول ...) ص:163.
فــالـعالمـات الـســيـمـائـيـة الــديـنـيـة في
الــســرد تــشــيــر الى انــتــمــاء الــبــطــلـة
لالمكنة واالزمنة والشخوص بل يصل
ـا فـرغت من االنــتـمـاء حــدّ الـذوبــان. (
تـالوة كل الـصـفـحـات جتاهـلـت إخـبار
كل مـــســـاء بـــدأت اؤلف  ـــديــــرة االم ا
نـصوصا تـشابه في اسلـوبها اآليادي
الــــضــــارعـــة لــــكي أقــــرأهــــا في صالة
الـصـبح. لـيس من الـسـهل الـتـنازل عن

السلطة....) ص:165
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1- وحـدة االنـتـمـاء الوطـني: الـروائـية
تـعمق االحـساس بـاالنتـماء الـوطني –
الـــعــراقي لــبـــطــلــة الـــروايــة من خالل
االحــــســــاس بـــالــــصــــراع الــــنـــفــــسي
واالنـشـطار الـذهـني فـهي متـرجـمة في
جـيش مـحـتل لبـلـدها وهـذا االحـساس
تـــعــكـــسه الــبـــطــلـــة من خالل الــراوي
الــعــلــيم أو بــتــوظــيـف اســلــوب تــيـار
الــوعـي عــلى لــســان الــبـــطــلــة (لــكــني
شـجـني هــذا واسـتـعــذب نـعـومه أحـب
حـصـاه وأنـا أخـوض بـروحي الـعـارية
وال أرغب أن أطـرح عـبأه فـي ساقـيـتـه 
شــجـــني اجلــمـــيل الــذي عـن كــاهــلـي 
يـشعـرني بأنـني لم أعد امـرأة اميـركية
بعيد وموغل بل انـسانة من منبـع آخر
تــطــوي الــيـــد عــلى جــمــرة في الـــقــدم
حـــكـــايـــة تـــنـــدر مـــثــيـالتـــهــا) ص:11
وتــصـرح الــبـطـلــة بـأنــهـا مع مــجـتـمع

الـــروايــــة صـــادرة عن دار اجلـــديـــد –
ط 4 2016 م بــحـدود (190) لــبــنـان 
ـتـوسط والـرواية صـفـحـة من الـقـطع ا
بـانوراما (( سير  –سـردية)) إذ توظف
الـــروائــيــة إنـــعــام كــجـه جي اســلــوب
Flish الـلقطـات السيـنمائـية القـصيرة
 Back بحدود 36 فـصال (( لقطة ...))
بـأسلوب شاعري أخّاذ يعكس الصراع
الــنــفــسي واألنــقــســام الــعــقــلـي الـذي
أصـاب الـعـراقـيـ جـراء الـشـرخ الـذي
احـــدثه االحــتالل االمـــريــكي لـــلــعــراق
وقـد اتـخـذت الـروائـية الـعـام 2003 م 
من شـخصـية زينـة صباح بـهنام بـطلة
همة الروي على لـلرواية أو تستع 
كـمـا لـســان روائـيـة لـتـسـوق األحـداث 
اتخذت شخصية ثانوية رحمة شماس
الـــســاعـــور جــدة الــبـــطــلـــة لــتـــعــكس
االخــتالف في الـرؤى والـتــفـكـيـر حـتى
بــ من جتـمـعم رابـطـة الـدم الخـتالف
ثــقـافـتــهـمـا والـعــمـر الـزمــني وتـسـوغ
الــروائـيــة انـخـراطــهـا كــمـتــرجـمـة في
جــــيش االحــــتالل بــــعــــوامل ســــيـــا –
اجــتــمـاعــيــة إذ مــزقت الـهــجــرة أفـراد
عـائلتها بسبب زلة لسان قد تكون غير
مـــقــصــودة صــادرة مـن والــدهــا وهــو
يــلــقـي نــشــرة االخــبــار فــتــعــرض الى
االعـتـقـال والـتـعـذيب فـهـاجـرت االسرة
الـى االردن وتفـرقت وانـفـصل االب عن
االم حـتى (( زين)) أخـوهـا صار يـطلق
عـلــيه جـايـزن والـروائـيـة بـذلك تـسـوغ
شــخــصــيــة الــبــطــلــة في انــخــراطــهــا
كـمترجمة في اجليش االمريكي احملتل
عــلى الـرغـم من الـشــروخ الـتي تــشـعـر

بـهـا بـ حـيـاتهـا اخلـاصـة والـتـخوين
الذي بدأ يالحقها ولم جتد غير الهوية
واالنـتمـاء لوطـنهـا العـراق طريـقاً حتل
به مشكلتها وتخفف من أعباء الصراع
الـنـفسي واالنـقـسام الـعـقلي الـذي أخذ

يعتصرها.
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من الدوافع النفسية لدى االنسان دافع
االنــتـمـاء الـذي يــتـشـكل عــنـد االنـسـان
تعة نتيجة احساسات بيولوجية من ا
واأللم ومـثـيرات الـبيـئة واسـتجـاباتـها
(والــواقع انه يــتـنـازع االنــسـان في أي
جتـمع بشـري جهات انـتمائـية متـنوعة
ومـــتــعــددة مــنـــهــا مــا تــتـــسع دائــرته
ويـتطـبع بطـابع الكل ومنـها مـا تضيق
ومــقـابل دائــرته ويــأخــذ شــكل اجلــزء 
تـنـوع هذه الـوحـدة االنـتمـائـية تـتـنوع
دوافـع االنـتـمـاء فـقـد يـكـون الـدافع الى
عتـقد وقـد يكون االنـتمـاء هو الـدين وا
وهناك دافع الـدافع هو الـدم او العـرق 
الـتوافق اللـغوي والفكـري والثقافي او
ـهـني الوظـيفي وثـمـة دافع االقلـيمـية ا
والــــقـــطــــريـــة وغــــيـــر ذلك مـن عـــوامل
الــتـجــانس والــتـألف الــتي جتــمع بـ
الـنـاس لالنـتـمـاء بـ الـدوافع الـدافـعة
سالمة بن هذال بن ـعايير اجلامعة  وا
عــلى صــحــيــفــة اجلــزيــرة  ســعــيــدان 
صـفـحـة الـرأي . وشـخـصـيـة االنـتــرنت
بطلة الرواية يتنازعها جهات انتمائية
مـتـنـوعة ومـتـعددة تـضـيق وتـتسع في
ـديـنـي والـديـنـي والـوطـني االنــتـمــاء ا

وحتى األسري.
وحـدات االنتماء الضيق لدى شخصية

البطلة:
1- وحدة االنتماء األسري : 

الـبطلة يحركـها االحساس بوحدة الدم
مـع ذويــهــا ويــتـــمــدد هــذا االحــســاس
ـديـني طـبـولــوجـيـا ويـعـمم لالنـتـمـاء ا
فــفي سـفـرة تـمــتـعت بـهـا فـي بـلـدتـهـا
كـان بجـمال ـوصل تـربط جمـاليـات ا ا
ذويــهـا ولـغــتـهم ( كــان مـنـظــر شـقـائق
الـنعـمان مـدهشـاً في شقـوق الصـخور.
حــمــراء مـثل خــدود بــنـات خــالي حـ
ــاء يــنـقط من يــخــرجن من احلــمـام وا
كــيف كـان لي اال شــعـورهن الــطـويــلـة 
ــــوصـل ...... وكل مـن فــــيـــــهــــا أحـب ا
يــتــحــدث بــلــهــجـة جّــدتي) ص:12. ثم
ـشـتـركة الى يـتـمـدد االنـتـمـاء بالـلـغـة ا
وحـدات أوسع تربطها مع ذويها ( عند
الـكالم تـخـرج من أفـواه أقاربي كـلـمات
تـــتــدافع وتــطـــقــطق بـــحــروف الــقــاف
ـمدودة في الـنهايات والـغ وباأللف ا
ـــــواويل " عـــــمّـــــاه"... مـــــثـل قـــــفـالت ا
"خــااله"... وكـآنـهـم خـارجـون لــلـتـو من
مـــســـلـــسـل تـــاريـــخي بـــالـــفـــحص عن

مروءات سيف الدولة) ص:13. 
2- وحدة االنتماء الديني: 

الشـك في أن الـذاكـرة تــولّـد الــرغـبـة أو
النفور فيما تخزن من أفكار وشخصية
الـبـطـلة تـخـتـزن ذكريـات ديـنـية بل هي
تـمـارسهـا كـطـقوس وتـشـدها لالنـتـماء
الــديــني وتــنـعــكس مــثــيــرات الـبــيــئـة
الــديــنــيــة عــلــيــهـا مـن خالل الــتــربــيـة
الـبيتية الـتي تمارس الطقـوس الدينية
فــــتـــتــــأثـــر بــــهـــا وتــــصـــبـح جـــزء من
شـخـصـيـتـهـا. (جـلـسـنا إلـى طاولـة مع
عــدد مـن اجملــنــدين واجملــنــدات الــذين
ـــكــان ... غـــبت عن ا وصـــلــوا حـــديـــثــاً
تـذكرت عمتي جـوزة يوم قطعت شارع
اجلـمـهـورية زحـفـاً عـلى ركـبتـيـهـا. كان
شـلل األطـفـال قـد أصـاب ابـنـهـا ونذرت
ان تـــــزحف مـن ســــاحـــــة اخلـالني الى
ـيدان. كـنـيـسة مـسـكلـتـا. قـرب ساحـة ا
لــعلّ الــعـذراء تــشــفق عـلــيــهـا وتــشـفع
البــنـــهــا الــوحــيــد . وصـــلت بــســاقــ
مـسـلـوخـتـ لـكـنّـهـا كـانت مـسـتـبـشـرة
حـارسـة ــانـوش  وهي تــتـرك نـفــسـهـا 
تـكمل الـطقس كانت الـكنـيسة الـعجوز 
حتمل مـانوش عجوز قـصيرة وسمـينة
عــدة الــشــغل مــعــهـا حــيــثــمــا تــنـقــلت
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الـرافض لالحتـالل ((... مررنا برجال
ذوي شــوارب كــثـيــفـة ولــبــاس أبـيض
ظهروا من يـعتمـرون كوفيّـات ناصعـة 
وراء أشـجـار الـسـرو وراحـوا يـرمـقون
ثم رتــلـنــا بـنــظـرات من نـار...)ص: 14
تـشـيـر أنـهـا تود لـو تـلـتـحم بـهم ألنـها
كـمـا تـرى  –جـزء مـن انتـمـائـهـا ( كـنت
ســـلــيـــلــة أريـــد ان أتــبـــاهى أمـــامــهم 
مـنطقـتهم أتكـلم لغتـهم بلهـجتهم وبأن
جـــــدي ... لـــــكـن كل ذلـك مـــــخـــــالـــــفــــاً
لـلـتـعـلـيـمـات ... والـتـعـلـيـمـات تريـدني
لـــذلك تـــضـــايــقت مـن بــزّتي خـــرســاء 
الــعـسـكـريـة الـتي تــعـزلـني عن الـنـاس
كـــأني في خـــنــدق وهم في آخـــر مــثل
ــمـــثــلــ ... عــلى أن اكـــون ابــنــتــهم ا
وعــــدوّتـــهـم في آن واحـــد ...) ص:.15
وتــلـــتــصق الــبــطـــلــة بــأرض الــعــراق
ومـــيـــاهـه دجـــلـــة والـــفـــرات : (أنــاس
يــشــجـــعــون ويــصــفــقــون ويــزيــنــون
وانـاس يـديــرون الـوجـوه الــتـرجـمــة 
ويــبــصــقــون ويــحــذرون من خــيــانــة
األرض الـــتي شــربـــنــا من دجــلـــتــهــا
وفـراتـهـا ) ص :17 والــبـطـلـة تـعـمق
الـصـراع النـفسي الـذي يـنتـابهـا بدءً
ها طـلب العمل كـمترجمة : من تـقد
ـزيج من (قــرأت االعالن وشــعــرت 
مــاذا في الــهـــشــاشــة واحلــمــاســة 
ـسـاعدة بـلدي في امـكـاني أن أقدم 
هــذه احملــنــة بــأي وســيــلــة تــخـدم
ال حول لها وال قوة مـهاجرة مثـلي 
دولــة أمـــريــكــا الــعــظــمى) ص:20
وتـــتـــوغل الــبـــطـــلــة بـــعـــيــداً في
الـذوبـان الـصوفي بـعـراقيـتـها من
خـالل الـلـغــة واألسـرة ( لم اسـمع
والــدتي تـتـحــدث بـغـيـر الــلـهـجـة
الـعـراقـيـة في الـبـيت رغم ان أبي
كــان يــريــدنــا ان نــتــعــلم أيــضـاً
لـــــغــــــته األم أمـــــا اآلشــــــوريـــــة 
االنـكلـيزية فـظلت لغـة الشارع...
آه مـن أمـنــيـات الــســيـدة بــتـول
وعـنادهـا ومشـاحنـاتها مع أبي
ألـيس هـو صـاحب الـفضل في
لــغـتي ... هـذه اجلــوهـرة الـتي
أتـــبــاهى بــهـــا مــعــلـــقــة حــول
رقــــــبـــــتي?) ص:22-21. لــــــكن

االنـتمـاء الوطني  –الـعراقي يـولد لدى
الـبطلـة الصراع الـنفسي فـترى نفـسها

شـخـصـيـة وقـد تـلـبـست شـخـصـيـتـ 
وطـنية  – عـراقيـة وشخصـية امريـكية
حتـاول ان تنتقض وتخلع تشبتها بها
(رغم حـماسـتي للـحرب اكـتشـفت أنني
ـــاً مـن نـــوع غـــريـب يـــصـــعب أتــــالم أ
هل أنــا مــنــافـقــة أمــريــكــيـة تــعــريــفه 
? أم عـراقيـة في سبـات مؤجل بـوجـه
ـزروع مـثل اجلـواسـيس الـنـائـمـ ا

فـي أرض الـعـدو من سـنـوات) ص :23
وحتــاول الــبـطــلــة ان تــخـفف مـن ثـقل
تـأنيب ضمـيرها بـاللجـوء الى االنتماء
الــديـني مــكـلـالً بـاالنـتــمـاء الــوطـني –
ـاذا أشـعــر بـاالشـفـاق عـلى الــعـراقي (

الـضحـايا وكـأنني تـأثرت بـاالم تيـريزا
شـريكـتي في اسم الـقديـسة شـفيـعتي?
كـــنت أنـــكـــمش وأنـــا أشــاهـــد بـــغــداد
تـقـصف وتـرتـفع فـيـهـا أعـمـدة الـدخان
كـأني أرى بــعــد الـغــارات االمــريـكــيــة 
نــفـسي وكــأني احــرق شـعــري بـوالعـة
ـقص أو أخــز جـلــدي  ســجـائــر أمي 
اظـافـري أو أصـفع خدي االيـسـر بـكفي

اليمنى) ص:23-24.
وال بــد من أن أشــيـر الـى ان الـروائــيـة
عـلى لسان البطلـة قد عمقت االحساس
بــالـلـحـمـة الـوطــنـيـة من خالل عالقـات
اخــــتالط دم االعـــراق بــــ الـــطـــوائف
الــديـــنــيــة واألثــنـــيــة فــمـــهــيــمن أحــد
شــــخـــــصــــيــــات الــــروايــــة ابن
طـاووس اخلادمة
كـــــــان أخــــــوهــــــا
من بـــالــرضــاعــة 
مـــديـــنــة الـــصــدر
يـنتـمي الى احدى
الــــتــــنـــظــــيــــمـــات
الــديـنــيـة (( جـيش
ـــهـــدي)) أمــا هي ا
فـــآشــوريـــة وأمــهــا
كـلـدانـيـة (كـيـف كان
جــدي قــومــيــاً وهـو
ـــــــــــســـــــــــيــــــــــحـي ا
الــكــلــداني?) ص:86
وجـدهـا المـهـا عـربي
(هــــــذا أشــــــوري أش
جـابـو عـلى الـعرب ?-
آشــــوري  –بــــلــــوشي
بـــرتــكــيــشي... أريــده
ولـن اتــــزوج غــــيــــره )
كــمـا عــمـقت ص:128 
الــروائــيـة عــلى لــسـان
الــــبـــطــــلـــة االنــــتـــمـــاء
الـــوطــني الـــعــراقي من
خالل توظيفها سيل من
االمـــــــثــــــــال واالغـــــــاني
والــعـبــارات والـتــراكـيب
ـــفــردات الـــشـــعــبـــيــة وا
الـــعـــراقـــيـــة مـن امـــثـــلــة

وازمنة مختلفة.
2- وحــــــدة االنـــــتــــــمـــــاء

االنساني:
يقول أم معلوف: (ودون

أرى أنــني الـــتـــمــادي فـي الــتـــعـــمــيـم 
اتـــقــاسـم مع كل كـــائن بــشـــري بــعض
ولـكن ال انـسان ـشتـركـة  االنـتـمـاءات ا
في الـعالـم يشاطـرني انـتماءاتـي كافة)
ترجمـة نهلـة بيضون الـهويات الـقاتلـة
ط 4 لــبـنـان  –بــيـروت  دار الــفـارابي 
قـال ص:31 وعــود عــلـى بــدء  ,2016 
االمـام عـلي (ع) النـاس صـنفـان أما أخ

لك في الدين او نظير لك في اخللق).
تـعكس بطـلة الروايـة الروح االنسـانية
جتـاه االرواح التي زهقت سواء آكانت
وت يـوحد فـا عـراقـية ام غـير عـراقـية 
الـبـشـر ويـقـرّب  بـيـنهم عـلى الـرغم من
جــاء عــلى اخــتـالف والءات االنـتــمــاء 
لــسـان بــطـلــة الـروايــة (ريـجــيـنــا كـمـا
تـأتي نهـار كل أحد الى هذا يـنادونـها 
ـكـان تفـرش وشـاحاً عـلى احلـشائش ا
وتـتـربع عـليه لـتـكـتب رسائل الى إريك
ـــدفـــون حتت هـــيـــرزبـــيـــرع ولـــدهـــا ا
واحـدة من آالف الــشـواهـد الــشـاهــدة 
صـفـوفة عـلى مد تـشـابهـة ا الـبـيض ا
الـــنـــظــر فـي الــقـــطـــاع الــرقم (60) من
حتت كل منها يـرقد مجنّد قتل ـقبرة  ا
هـــــذا فـي حـــــرب الـــــعــــراق) ص: 136
ـنظـر اسـتفـز البـطلـة وجعـلهـا تشـعر ا
بـألم جتاه األخر وليـتوحد الرأي احملز
لـأللم جتــاه الـــقــتــلـى من الــعـــراقــيــ
وغـيرهم (لم جتد جـينا مـا تقول حملرر
اجلـــريــــدة الـــذي تـــطـــفـل عـــلى هـــدوء
كـانت دمعـتهـا قطـرة في بحر لـوعتـها 
لـعل الزائـرات األخـريات أكـثر ـقـبرة  ا
مـنـها فـصـاحة) لـكـنه أصر عـلى سـماع
اخـبـرته أنـهـا تـتعـاطف مع رأيـهـا هي 
تــرى أحـــزان األمـــهــات الـــعـــراقــيـــات 
صــورهن في نـشـرات األخـبـار يـرتـدين
الـعـباءات الـسـود ويبـك أبـنـاء قتـلوا

في شوارع بغداد) ص:.136
والبــد مـن أن أشـيــر الـى آن الــروائــيـة
انـعـام كـجه جي اسـتـطـاعت ان حتافظ
عــلى الـوحـدة الــعـضـويــة لـلـروايـة من
خالل تـسلسل الضمـني ألثر البيئة في
البيئة االسرية خـلق انتماءات البطلـة 
الــبـيــئـة الـوطــنـيـة الــبـيـئــة الـديــنـيـة 
البيئـة االنسانية التي ولدت الـعراقية 

الرواية.

ي وناقد { اكاد

رسالة سعدي يوسف الى احلطاب

ــيه ديـواني األول " الــفـقـراء في اسـمّ
الــقــلب " وأنـــســحب عــلى أن اعــود

ألناقش مالحظاته عنه.
األخضر بن يـوسف بدأت قـصائده
وحـضــوره وإنـتـمــاء الـشــبـاب الـيه
ــسـؤولــ فــحــدث مــا كـان تــقــلق ا

يتوقعه ونتوقعه نحن
دّة التي انـقطعت وال أدري كم هي ا
بـــهـــا عـن زيـــارته بـــســـبب الـــعـــمل
(أحيانـا أذهب للـمحافـظات) لـكنني
حـ مـررت بـاجملـلـة قـال لي الـرجل
الــذي يـقــدم اخلـدمــات لــلـضــيـوف :
عـــمّي .. صـــاحــبـك نــقـــلــوه لـ"وزارة

الري"!.
وال احد يعرف  –ربّما الى اآلن - ما
عالقــة "الـشــاعــر" بـ"الـري" ومع ذلك
ـــتـــمـــرّد روّض مـــكــان فـــســـعـــدي ا
وظيـفـته اجلديـدة وكـتب واحدة من

اجمل قصائده : 
(ينام الـنهر في مـكتبـة الري) لكونه

كتبة" في الوزارة. قد نُسّبَ الى "ا
قـبل ان يـغـادر الـعـراق نـهـائـيـا بـعـد

ذلك..
ابــو حــيــدر وهــو وسط مــعــمــعــمـة
تعلقات لم النقل وجمع األوراق وا
بتد  فترك ينس صديقه الشاعر ا

1-  في مـنـشـور سـابق حتـدّثت عن
أيـام "مــسـاطــر الـعــمـالــة" والـوقـوف
حتت "نـــصـب احلـــريـــة" في الـــبـــاب
الــشــرقي أو جــوار "جــداريــة فــائق

حسن" في ساحة الطيران ..
وقصـة قصيـدتي األولى واقـتحامي
وزارة اإلعالم وظــروف نــشــرهــا في
مــجـلــة األقالم الــكــبـيــرة الــتي كـان
يـطـمح لـلـنشـر فـيـهـا عـتـاة الـشـعراء
والـــكــتـــاب فــكـــيف بـــشــاعـــر يــأتي
بــقــصــيــدة هـي أولى مــحــاوالته في

النشر.. و... تنشر !!
الـصــدى الـكــبـيــر الـذي أُسـتــقـبل به
حــديث ذكـريــاتي ذاك شــجــعـني ان
ـرحــلـة الـتي أمـر ثــانـيـة عــلى تـلك ا
كـــانـت من اغـــنى مــــراحل حـــيـــاتي
لكـونها شـكّلت بـدايات وعيّ األدبي
ومنحتني الكثير الكثير من مقوّمات
ـــيه بـ"الـــرجـــولــة ـــكن أن أســمّ مـــا 
ـــرة" وأعـــطــتـــني ــبـــكّ الـــشـــعـــريـــة ا
كـبــريـاءهــا الـتي  –أزعم  –انـهـا مـا

زالت ترافقني حتى الساعة.. 
فــمن خـاللــهــا اهــتــديت الى أبــطــال
ـن سـيـرافــقـون قــصـائـدي ي  عـا
وكتاباتي ويـستولون عـلى مدياتها
حـــــتى آخـــــر حــــرف وأعـــــني بـــــهم

"الفقراء".
أولـــــئك الــــذيـن أشــــرت الــــيـــــهم في

"يوميات فندق ابن الهيثم"
وكــيف يــغـبــشــون مع أولى قــطـرات
الـفـجـر ألجل رغــيف نـظـيف ولـقـمـة

حالل.. ويعلنون:
( ال أحد يـعرف الـوطن مثـلمـا نعرفه
نحن الـفقـراء .. فقـد بنـينـاه طابـوقة
طابـوقـة .. وعبـدّنـاه شارعـا شـارعا
وزرعــنـاه نــخـيـال وحـقــول حـنــطـة 
كأننـا موكلـون به من أخمص زقورة
بـابل حــتى هــامـة اخلط الــسـريع -

اليوميات)!!.
في تـــلك الــفـــتــرة تــوثّــقـت عالقــتي
بـشــكل رائع مع اصــحـاب مــكـتــبـات

شارع الـسعـدون "بـنيـان" وهاشم" 
وأصـــحـــاب أكـــشـــاك من ضـــمـــنـــهم
شـاعــرة نـصف مــهـووســة بـالــشـعـر

اسمها (شرقية... الراوي) !!
ــقت عالقــتي بـاجلــرائـد مــثـلــمـا تــوثّ
واجملالت الـــتي مــقـــراتــهـــا في تــلك
ـوسـوي مـجـلة ـنـطـقـة (سـاجـدة ا ا
رأة  –على ابي نؤاس) و(الطـليعة ا
األدبيـة أمـجد تـوفيق  –بالـقرب من
شــارع اخلــيــام) و (طـريـق الـشــعب
يـوسف الـصـائغ/ وسـعدي يـوسف-
الـفـكر اجلـديـد) بـالـقـرب من سـيـنـما

بابل..
في األيـــام الـــتي ال أصـــادف فـــيـــهــا
"مقاوال" يكتري ذراعيّ كـ"عامل بناء"
او يـتــأجّل مـوعــد عـمل عـنــدنـا أمـرّ
على جـريـدة "طريق الـشـعب"  أسأل
عن رشدي العـامل فتجـيبني الـفتاة
الـتي جتــلس بــاالسـتــعالمـات وأظنّ
إســمــهــا " فــاطـــمــة " بــأنه ذهب الى

طبعة في بارك السعدون ا
أسأل عن يوسف الصـائغ فتدعوني
ألجـلـس ريـثــمـا اشــرب الـشــاي أمّـا
ســعـدي فــتــقــول ..خـرج الى مــجــلـة
"الــتـراث الــشـعــبي" والــتي ال يـبــعـد
مـكــانـهــا كـثــيـرا عن اجلــريـدة فـهي

بالقرب من " ساحة كهرمانة ".. 
فأذهب اليه لتـصبح غرفة "سـكرتير
التـحرير" قـبلـة زياراتي كـلمـا غافلتُ
"ساحة حترير العمّالة" او جتاوزني

مقاولو حَمَامَات " فائق حسن "..
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كـــان ســـعــدي يـــومـــهـــا قــد عـــاد من
اجلــــزائــــر ومــــعه أصــــداء ديــــوانه
الـكبـيـر "نـهـايات الـشـمـال االفـريقي"
الذي صـارت إحدى قـصائـده نشـيدا
لــنـا نــحن الــشــعـراء الــتــوّاقـون الى

اجملهول وأسرى الداخل:
(ما الذي قـد صنعت بـنفسك / كانت
بالد اجلزائـر واسـعة مـثل افـريقـيا/
كـــــان في كل مــــزرعـــــة غــــابــــة مــــثل

افـريقـيـا/ كـان في كل مـفتـرق نـخـلة
مثل افريقيا).

وشـــهـــادة لـــلـــتــاريـخ ولـــتــاريـــخي
الشخصي ال أعتقد ان هناك شاعرا
قد ترك بـصمـاته على روحي مثـلما

فعل سعدي في البدايات..
فهذا الشاعـر الذي كان يشكّل عالمة
في الـشـعـريـة الـعـراقـيـة والـعـربـيـة
البس ال يـــتــفـــرّغ لـــشــاب يـــاتـــيه 
تــصــلح اال لــلـ"مــســاطــر" وفي يــده
ـــيــهـــا قــصـــائــده خـــرابـــيش يــســـمّ
فـــيـــجـــالــسـه ابــو حـــيـــدر ويـــبــدي
مالحـظاته الـتي غـالـبا ال يـأخـذ بـها
ـشكلة ـقتحم. (نفس ا هذا الوكيح ا
عـــــانــــاهـــــا مــــعـي بــــعـض من أعــــزّ
اصــدقـائي : الــدكــتـور عــبـد الــرضـا
عـــلـي الـــدكـــتـــور حـــا الـــصـــكـــر
والــدكــتـــور حــامــد الــراوي كــانــوا
يــقــولــون لـي انــتــبه لــهــذه او تــلك
ويسـتدركون  : نـعرفك ال تـفعل ذلك

فال عليك ) !!.
سـعـدي.. الـذي كـان مـدوّخ الـشـعراء
ـنجـزه ينـاقشـني - انا - والنـقاد 
حول ما أُطلعه عليه ويتحمّل جرأة
الحظـاته بل وتبلغ عدم اقتـناعي 
بي جـــرأتي ان اتـــرك بــ يـــديه مــا

»UD(« œ«uł

بغداد

لي مـظـروفـا وجــدت بـداخـله رسـالـة
مكتـوبة عـلى آلة طابـعة (فقط رأيت
من يكتب رسائله على هذه الطريقة
هـو الــسـارد اخلـطــيـر عـبــد الـسـتـار

ناصر) .
هذه الرسالـة احتفظت بـها ألكثر من
ا 40 عاما وإعتمدت ما جاء فيها 
يـشــبه "الــدسـتـور الــشـعــري" وقـمت
ن يقصدني باستنساخها  –قوال  –

من الشعراء الشباب
هــا أنــا أعــود الى قــراءتــهــا الــيـوم
بـإعــتــزاز وإكـبــار فـهي (رســالـة من

سعدي يوسف).
3 - قراءة في رسالته:

ـبـكّر (.. ال أريـد ان احـمّل الـصـوت ا
أعـــــبـــــاء تـــــفـــــحّـص األصـــــابع ذات
الـتـمرّس الـذي قـد يـبـدو مـغـالـيا في

التدقيق ..).
في هذا الـسطـر من الـرسالـة يوضح
األخـــضــر بن يـــوسف طـــريــقـــته في
التعامل مع الشـعراء الشباب الذين
يجد فيهم "مادة خامة " تنبئ بشاعر

قادم .
فثمّة :

1- صوت مبكّر يجب اال يحّمل ..
2- تــــــفــــــحـــــصّـه بـــــاألصــــــابع ذات

Õd∫ جواد احلطاب الى جوار سعدي يوسف بأحد مسارح بغداد في السبعينات

التــــمرّس ..
غاالة في التدقيق !! 3- ا

هـذه الـثـيـمـة األولـيـة الـتي وضـعـهـا
ســعـدي فـي أول رسـالــته هـي الـتي
ن باعتقـادي يجب ان تكون مـنهجا 
يـتصـدّى لـلتـجـارب الـشابّـة الـواعدة

باجلديد.
.. وفي الـسـطـر الــتـالي من رسـالـته
يــــتـــواضـع حـــدّ ان يــــتـــعــــاظم ألنّه
نحني شعور اننا نقف على ارض
ـا ال فـرق بــيـنـنـا سـوى واحـدة ور
العمـر والتجـربة وهو سـعدي وأنا

حطّاب البدايات فيقول .. : 
ـا ــاذا اهـتـمــامك  ــنـاســبـة..  (وبـا

تريد أن أقول) ?.
ويعود لـتأكيـد هذا الشـعور بداخلي

ح يضيف :
ـثـلى فـيـما اعـتـدنـا عـليه (الـسبـيل ا

:ان اقرأ قصيدة جديدة لك 
واالحظ بصـددهـا ملـحـوظات هـيّـنة

قد نتفق عليها وقد ال نتفق).
اآلن .. 

وانـــــــا أعــــــود الـى زمن لـــــــقــــــاءاتي
باألخضر بن يوسف

 أتـــوقف عـــنــد "وكـــاحـــتي" وعـــنــد "
تسامحه " !!

هـو.. يـعـطـيــني مالحـظـات حـول مـا
أحــــمـــله من خـــربــــشـــات فـــيـــثـــبّت
مالحـظـاته عـلــيـهـا وحـ نـتـنـاقش
حـــولــهـــا أعــلـن عن عـــدم قــنـــاعــتي

الحظاته !!
ــر إســـتــغــراقـه بــالـــضــحك من اتـــذكّ
شراسة قنـاعتي ومن إصراري على

.!! .. إبقاء ما كتبته في النصّ
في الرسالـة ايضا مـا اتخذته  –انا
 –مــنـــهــاج عــمـل في الــتـــعــامل مع
اجملـــامــيـع الــشـــعــريـــة الــتـي كــانت
تصلني او كانت حتال لي إلجازتها
بــعــد ان أصـبــحت إســمــا تــنــبّـا به

سعدي يوسف نفسه ..
فال أحـمّل الـنص فـوق مـا ال يـحتـمل
من تــأويل وال أتــفـحّــصه مـن مـوقع
خبـرة متـقـدمة وال أتـلمّس أغـصانه
ـة بأصـابع "احلـطاب" الـتي قد الطـريّ

تكسر بعض روائه..
يــحـدّد األخــضــر الـيــوســفي مـراحل
إخضرار النصوص التي تمر عليه

فيفيدني بها:
فـي ذهــــنـي ســـــلّم اعـــــتــــدت ان ارى

الشعراء األكثر فتوة يرتقونه:
- انهم اوال يكتـبون عما ال يرون وال

يحسّون
- ثم يكـتبـون عـمّا يـحسّـون قبل ان

تنمو لديهم قدرة ان يروا.
ـــــاذج نــــادرة - أحـــــيـــــانـــــا وفـي 

ومـتفـرقـة لـديـهم قد
ينـجحـون في عمـلية
تــركــيب اإلحــســاس
والـرؤيـة.. في حـالـة
استـمرارهم اجلاد..
وقليال ما يكون هذا

.
ح أعـود للـرسالة
 –الـوثـيـقـة وأليـام
صــــــــــداقــــــــــتـي مع
الشاعـر العراقي –
ي الـعـربي  –الـعـا

..
أعـود بـظهـري الى
احضـان الـكرسي
واســـحب نـــفـــســا
عـــــــمــــــــيــــــــقـــــــا 
مسترجعا مقولته
الـــبــــاذخـــة الـــتي
إخــــــتـــــتـم بـــــهـــــا
رســــــالـــــتـه : يـــــا

جواد ..
( السبيل شاقّة 
ــشــقّــة وبــقـــدر ا

يكون البهاء ).
رسالة سعدي

الــــــفـــــقــــــراء في
القلب

 } } } }
ـغـري من غـيـر ا

ان اكتب مـلحـوظات تـتضمّن
احــــكــــامــــا عـــامــــة عـن هـــذه

اجملموعة.
ـبكّـر أن آخـذ القـصـائد كمـا ان من ا
ككل مـستخـلصـا منهـا نقـاط تلمّس

دقيقة.
بكّر فانا ال أريد ان احمّل الـصوت ا
أعـــــبـــــاء تـــــفـــــحّص األصـــــابع ذات
الـتمـرّس الـذي قـد يبـدو مـغـالـيا في

التدقيق احيانا.
ــبي لـــلــحــكم الــعــام  من هـــنــا جتــنّ

دقّق . وللتلمّس ا
ا تريد اذا اهتمامك  ناسبة..  وبا

أن أقول ?.
ــثــلى فــيــمـا اعــتــقــد ان الــســبــيل ا

اعتدنا عليه :
ان اقرأ قـصـيـدة جـديدة لك واالحظ

بصددها ملحوظات هيّنة
قد نتفق عليها وقد ال نتفق .

هنا يكون األمر أكـثر يسرا وحرّية
ـبـا للـحـكم واحتـرامـا لصـبوة وجتنّ

احملاولة البكر.
فـي ذهــــنـي ســــلّم اعـــــتــــدت ان ارى

الشعراء األكثر فتوة يرتقونه:
- انهم اوال يكتبون عما ال يرون وال

يحسّون
- ثـــــــــــم
يكـتـبون
عـمّا يـحـسّـون قبـل ان تنـمـو لـديهم

قدرة ان يروا.
ـــــاذج نــــادرة - أحـــــيـــــانـــــا وفي 
ومـتـفـرقـة لـديـهم قـد يـنـجـحـون في
عمـليـة تـركيب اإلحـساس والـرؤية..
في حالة استمرارهم اجلاد.. وقليال

ما يكون هذا
 } } } }

لـــكنّ رصــدي لـــلــشــــــــــعــر الـــفــتي
أقــــنـــعــــني  –حـــتـى اآلن -  ان أيـــا
مــــنـــــــــــهـم لم يــــصـل بــــعــــد  الى
الـكـــــــــتـابـة عـمّـا لم يـر ولم يـحسّ
بـعـد ان يـكـون قـد تـشـرّب إحـسـاسـا

ورؤية ..
وبـــعــد أن تـــوصّل عــبـــر الــدأب الى
خـــلق مـــنـــظـــومـــته اخلـــاصّــة ازاء

الشعر واحلياة .
 } } } }

مـرّة أخـرى أقـول : الـسـبـيل شـاقّـة 
شقّة يكون البهاء . وبقدر ا
إمضاء سعدي يوسف
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ضمون إشارة أولى عن ا

غالف الكتاب
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بهذا الفخ.

لقد ظهـرت االفكار النـقدية في اوربا
لـتــعـالج ازمــة احلـكم  لـدى الــيـسـار
ــــيـــة االوربي بـــعــــد احلـــرب الــــعـــا
الــــثـــــانــــيـــــة وصــــعـــــود االحــــزاب
االشـتـراكـيــة والـشـيـوعـيـة االوربـيـة
ـاضي فـقد في خـمـسيـنـات الـقـرن ا
جــســد جـــورج ارويل ذلك بــدقــة في
روايـاته الـشهـيـرة مـزرعـة احلـيوان
والــتي حتــولت الى اكــثــر من فــلــيم
An-  سينمائي وفيلم كارتون باسم
imal Farm وقـــــد تــــــنـــــاول ارويل
بـــالــــضـــبـط مـــاحــــدث في روســــيـــا
الـقيـصـريـة بعـد االطـاحـة بالـقـيـصر
وقيـام االحتـاد السـوفـيتـي باسـلوب
قصصي فنطـازي يتحدث عن مزرعة
اتفقت حيواناتها على طرد االنسان
وانـتهـاج طـريـقة جـديـدة الدارة هذه
ــزرعـة من قــبل حـيــوانـاتـهــا الـتي ا
دخلت في صراعات دامية اوصلتهم
الى الـكــارثـة حـيث تـنــبـأ بـاالنـهـيـار
وهـو مـاحـصل بـعـد صـدور الـروايـة
بحوالي اربع عقود.وكـذلك مسرحية
الدوامـة لـلفـيـلسـوف الـفرنـسي جان
ــازق بـــول ســارتـــر الـــتي عـــاجلت ا
الــــذي وقع فــــيه الــــيــــســـار االوربي
عندمـا يحكم بـذات ادوات ومعادالت
السـلطة الـتي يعـارضهـا.والننا بالد
ضـــربت الـــرقم الـــقـــيــاسـي في عــدد
االنقالبات والـتقلـبات واالنقـسامات
اجملــتـمــعـيــة بـ انــصـار الــسـلــطـة

ــعــارضـــة فــان الــصــورة وانـــصــار ا
واضـــحــــة لــــديـــنــــا في تــــكـــرار ذات
ــرفـوضـة لـكن بـاشـكـال ـمـارسـات ا ا
وادوات مخـتلـفة.فـالنـظم اجلمـهورية
لكيـة واالشتراكية والـقومية التي وا
تـعــاقـبت عـلـى حـكم الـعــراق تـقـمص
بــــعـــضـــهـــا ادوار الـــبـــعض االخـــر 
فـتشـابـهت طرق الـتـنـفيس عن الـعـقد
الــداخــلــيــة الســيـــمــا عــقــدة الــفــقــر
واحلــرمـان وعــقـدة الـتــهـمــيش لـدى
القابضـ على السـلطة رغم اختالف
ا نـحـتاج الـوجوه والـشـخصـيـات.ر
الى تـــــعـــــمق اكـــــثـــــر في اجلـــــوانب
الــنــفــســيــة لــلــقــابض اجلــديــد عــلى
الــســلـطــة او مـتــعــاطي الــسـيــاسـة
ونـــتــوصل الى الـــدافع الــذي جـــعــله
يدخـل العـمل السـيـاسي سيـتـب لـنا
اجلــواب. فـاذا اجــريـنــا مـقــاربـة بـ
وضع الــــقــــابض عــــلـى الــــســــلــــطـــة
ـعــيـشي وســلـوكه وشــكـله وواقــعه ا
ـعـارضـة ووضــعه وسـلـوكه اثـنــاء ا
عيشي ايام السلطة وشكله وواقعه ا
سوف نـكتـشف ان دخوله الـسيـاسية
واعتـناقه  مـبادئه احلـزبيـة كانت في
االغلب اسهل الـطرق من اجل تـطوير
واقعه االجـتـماعي او بـدافع حتـقيق
الذات لـذلك فانه في مـرحلـة السـلطة
ـا يعطي ويستـفيد اكثر ياخذ اكثر 
ــا يــضـحـي  يـفــقــد صـفــة االيــثـار
واحلمـاس الـثوري الـتي الزمـته وهو
بعـيد عن السـلطـة ليـتحول الى العب

الــــرابـع االمــــام عــــلي بـن ابي طــــالب
يــصــدر امـــرا بــايـــقــاف الــفـــتــوحــات
والـــغــزوات لـالقــالـــيم خــارج الـــدولــة
االسالمية والتفرغ الصالح الدولة من
ـلــفــات الــتي كــثـر الــداخل  واكــثــر ا
اجلــدل في شـانــهـا هــو مـلف تــضـخم
ثـــروات بـــعض الـــصـــحـــابـــة واركــان
الدولـة الى درجـة وصل حـال الـبعض
مـنـهم الى تــقـلـيـد ومـحـاكـاة الـرومـان
ــعــيــشــة والــفــرس مـن حــيث تــرف ا
وهــــذا االمــــر ورد ذكــــره في الــــقـــران
ة 25 من سورة الكر في اآلية الكر
ابـراهـيم (وَسَـكَـنْتُـمْ فِي مَـسَاكِـنِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَـبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا

بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ األمْثَالَ) .
وهنـا يعـالج النص الـقرآني من خالل
خمس  افعـال جوهريـة اثنان مـوجهة
لالنــسـان وهي (سـكــنـتم تــبـ لـكم)
وفـعل واحـد للـذين (ظـلـمـوا انـفـسهم)
واثنان على لسان اخلالق (فعلنا بهم
ضربنا لكم االمثـال) هنا يعالج الذكر
الشريـف اشكالـية مهـمة وهي جـدلية
الـــصــراع بـــ احلق والــبـــاطل وبــ
ــان وانــتــقــال امــراض الــكـــفــر واال
ـــان بــ الــكـــفــر الى مـــعــســـكــر اال
عارضة والسلـطة  وانتقال امراض ا
ــعـارضـة الــتي مـا ان الــسـلـطــة الى ا
تـقــبض عـلى الــسـلـطـة حــتى تُـمـارس
ذات االمـــور الــتي كـــانت تــســجـــلــهــا
ة وقد حذر كنقـاط ضد السلـطة الظـا
الـقــران الـكــر بـوضــوح من الـوقـوع
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بغداد

ــقص ديــكـــتــاتــوريــة ســيــعــرضـــهم 
البـرولـيتـاريـا الذي اليـرحم ويـصبح
حالهم كحال القيـصر نيقوال وعائلته
وافـــراد الــعــائـالت االرســتــقـــراطــيــة
والبـورجوازية الـروسيـة لكن الواقع
ان ولـدهـا مـازال صـوتـا ثـوريًـا اقوى
مـن اي وقت ســـــابـق لـــــكـــــنه ثـــــوري

بادوات القياصرة  .
هــذا الــتــبـدل الــطــبــقي لــيس بــاالمـر
اجلـديد فـقـد ورد ذكـره في مـقـدمة بن
خــلــدون وهــو يــدرس تــبــدل اوضـاع
عـرب اجلــزيـرة الـعــربـيـة بــعـد جنـاح
ـة الــفــتــوحــات وتــمــكــنــهم مـن هــز
الـفرس والـروم وقـليـل من البـاحـث
من درس االســـــــبــــــاب والــــــعـــــــوامل
االجـتــمـاعـيـة الــتي جـعـلت اخلــلـيـفـة

ــنـزل وكـانت تــرجتف خـوفـا ? هـذا ا
وتـلح عــلى ولـدهـا بـان يــعـيـدهـا الى
كوخـهـا الريـفي في قـريتـهم الـبعـيدة
عن موسـكـو  وعنـدما سـألـها ولـدها
عن الـسـبب فـي تـرك الـقـصـر وحـيـاة
ديـنـة والـعودة الى الـكـوخ اجابت ا
انــهـــا تــخــشى ان يــدخــلــوا عــلــيــهم
الثوار احلمر ويـقتلوهم  النها وهي
تـــتــطـــلـع الى الـــنـــوافـــذ الــعـــمـالقــة
والستـائر الفـخمة الـتي تتراقص مع
ــليء ـــوقــد ا الـــريح عــلى جـــانــبي ا
بالفحم احلجري تدرك انها  وولدها
 انتـقال من طـبـقة الـفالحـ والعـمال
الى الـــطــبـــقـــة الــبـــرجـــوازيـــة الــتي

يحاربها البالشفة احلمر! 
اي  ســــكــــنــــهـم في هــــذا الــــقــــصــــر

ـاركــسـيـة حـكـايـة يـتــنـاقل خـصـوم ا
السـيدة الـروسيـة العـجوز الـتي جاء
بهـا ولدهـا القـائد الـثوري  الـبلـشفي
الكبـير واسكنـها منـزله اجلديد الذي
حـــصل عــلـــيه او وضع الـــيــد عـــلــيه
بــشــكل مــؤقـت  بــعــد جنــاح الــثـورة
البـلـشفـية 1917 وتغـييـر وضعه من
صـاحـب ثـورة الى صــاحب سـلــطـة 
ـنـزل كـان احـد قـصـور الـقـيـاصرة وا
الـــــتـي اصـــــبـــــحـت مـــــلـك الـــــدولـــــة
ت وســائل االشــتــراكــيــة بـعــد ان ا
االنــتـــاج وحــررت قـــوى االنــتــاج من
عبودية الراسمالـية وقامت بتصفية
تـركــة الـطـبـقــة الـبـرجـوازيــة وطـبـقـة
الك (االرستقراطـية) ولكن الوالدة ا
الـعــجـوز لم تــشـعـر بــاي ارتـيـاح في
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بيروت

يوم زرتُ مـدينة هـيروشـيمـا هتفت من
أعــمـاقـي: يـا الــله إنــهـا " مــديــنـة األلم
واجلـــــمــــال" فــــفـي يــــوم واحــــد ذهب
ضـحـيـة تلـك الشـراسـة الـسـاديّـة نـحو
ألف إنسان ومثلهم فيما بعد على 70
ــيــة الـــرغم من وصـــول احلــرب الــعـــا
الثـانية (1945-1939© إلى نهـاياتـها
لـكن الرئـيس األمـريـكي هـاري تـرومان
قرر إلقاء قـنبلـة ذرية  على هيـروشيما
ومن بعدها على ناكازاكي اليابانيت

لتجريب ذلك السالح الفتّاك واكتشاف
تـأثـيـراته الـتـدمـيـريـة. شـعـرتُ حـيـنـها
رارة ال حدود لها وأنا أتنقّل مذهوالً
ــديــنــة وأشــاهــد صـوراً في مــتــحف ا
وأفالماً وثائقـية وأستمع إلى أصوات

الــرعب في تــلك الــفـاجــعــة اجملـنــونـة
والتي مـا تزال آثـارها الـسلـبيـة قائـمة
حـتى الــيـوم ولـكن بـقــدر مـا تُـعـتـصـر
ــشــاهـــدة وســمــاع قــصص الـــقــلــوب 
الـعذاب الـفـظيع فـإن الـنـفوس تـتـفتّح
حـــ تــبــعـــد قــلــيالً عـن تــلك األجــواء
ـكفـهـرّة لتـطـالعك أشـجار الـكئـيبـة وا
ضـيئة في ورقة بـأزاهيرهـا ا الكـرز ا
الربـيع الذي صـادف زيارتـنا لـلمـدينة
لــتــرى مــشــاهــد آخّـــاذة حــ يــتــفــيــأ
الـيـابـانـيـون حتت ظالل تـلك األشـجـار
ويتـنشقـون رائحتـها الـزكية لـتزيدهم
تأمّالً وهدوءًا نفسياً فوق ما هم عليه
ديـنة وهكـذا ترى الـوجه اآلخـر لتـلك ا
تـغنّجة الفضـية الضـاحكة العـذبة وا

جـــامــعــة كل مــفـــاتن اجلــمــال: الــنــور
والنظارة والبحيرات واخللجان .

نـاسبـة مرور 75عاماً استـعدتُ ذلـك 
على انتهـاء احلرب حيث شـهد العالم
أهواالً ال حدود لها راح ضحيتها أكثر
من 60 مـــلـــيـــون إنــــســـان وتـــدمـــيـــر
ـــرافـق احلـــيــــويـــة ــــمـــتــــلـــكــــات وا ا
ـاديـة الـهـائـلـة تلـك التي واخلـسـائر ا
ليس من الـسهل نـسيـانهـا إذْ ال بدّ أن
تبقى في دائرة الـضوء لالستفادة من
دروســـهـــا وعِـــبـــرِهـــا وهـــو مـــا حــدا
ــتــحـدة بــاجلــمــعــيـة الــعــامــة لأل ا
اإلعالن عن أن يومي 8 و9 مايو (أيار)
هو يوم لـالستعـبار وذلك بـالقرار رقم
 نـوفــمـبـر26الـذي اتــخـذته في  5922

(تـــشـــرين الـــثـــاني) 2004 مـــحـــاولـــة
اسـتـخالص االيـجابـي من هـذا احلدث
الـتــاريـخي الـذي هـيّــأ لـتـأسـيس األ
تحـدة والتي وضعت هـدف " حماية ا
" فـي صـدارة الــســلم واألمن الــدولــيـ
أهدافـهـا مؤكـدة في ديبـاجـة ميـثاقـها
ـــقـــبـــلـــة من إلى : إنـــقـــاذ األجـــيــــال ا
الــويالت واحلــروب مــهـيــبــة بــالـدول
األعـضــاء أن تـأخـذ بــعـضـهــا الـبـعض
بالـتسامح وأن تـبذل اجلـهود لتـسوية
نـزاعـاتـهـا وحـلّ خالفـاتـهـا بـالـوسـائل
الــسـلــمـيــة.وحـ نــتـوقّف الــيـوم دوالً
وشعوبـاً ومنـظمات لـلسلم والـتضامن
وحــــقـــوق اإلنــــســـان وحــــتى األفـــراد
لالحتفال بهذه الذكرى األليمة  فاألمر
يتطلّب إعمال التفكير بصورة جماعية
ــآالت الـــبــشــريــة ونــتــائج احلــروب
ي وتــعــزيــز لـــصــيــانــة الــسالم الـــعــا
الـــتــــعــــاون الـــدولـي وتـــنــــمــــيـــة روح
ـيـة ـسـتـويـات الـعـا ـصـاحلـة عــلى ا ا
واإلقــلـــيــمــيــة والــوطــنــيــة فــضالً عن
ـشــتـركـة تــعـمـيـق الـقـيم اإلنــسـانــيـة ا
ـــقــراطـــيـــة وحـــقــوق ــبـــاد الـــد وا
اإلنسان واحلرّيـات األساسيـة السيّما
االعــتـراف بــاآلخــر واإلقـرار بــالـتــنـوّع

والتعددية وقبول حق االختالف.
لــيس الــقــصــد مـن االحــتــفــال بــذكـرى
ـشاهـد احلربـية أو احلرب اسـتعـادة ا
الـنجـاحـات الـتي حـققـهـا هـذا اجليش
أو ذاك أو تمـجـيد هـذا النـظام أو ذاك
بل لتـعلّـم الدرس جـيداً " فـحوار سـنة

أفــضل مـن حــرب ســاعــة" عــلــمــاً بـأن
حــــروب ونـــزاعـــات مـــا بـــعـــد احلـــرب
ـئـات وقـد ـيـة الـثـانـيــة كـانت بـا الـعــا
جـرت بــالـوكــالـة وتــركت  هي األخـرى
ـة السـيّـمـا في فـتـرة احلرب آثـاراً مـؤ
والـــصـــراع الـــبـــاردة (1947-1989)  
اآليـــديـــولـــوجي واحلـــرب  اإلعالمـــيــة
عـسكرين والدعـائية والـنفـسية  بـ ا
الـــشــــيـــوعـي والـــرأســــمـــالـي والـــتي
استـخـدمت فيـها جـمـيع وسائل الـقوة
الــنــاعــمــة األكــثــر إيالمــاً وخــبــثــاً من
احلروب الفـعلـية وهو مـا استمـر بعد
انــهــيــار الـــكــتــلــة االشــتـــراكــيــة مــثل
احلــصـــارات الـــدولـــيـــة واســـتـــخــدام
الـعـقـوبـات االقـتـصاديـة وخـنق بـعض
اجملـتـمـعـات من داخـلـهـا  لكـي تسـقط
مـثل الـتـفـاحـة الـنـاضـجـة بـاألحـضـان
والــعــقـــوبــات سالح ســبق لــلــواليــات
ـتـحـدة أن اسـتـخـدمـته ضـد الـبـلـدان ا
االشـــتــراكــيــة والــعـــديــد من الــبــلــدان
ــثـــالــثــيــة .لــعلّ في الــعــربــيــة والــعــا
االسـتـذكـار فــرصـة لـلـتـأمّل أيـضـاً في
األضرار الفادحـة التي حلّت بالـبشرية
والــكــوارث الالحــقــة الــتي أعــقــبــتــهـا
والـــتي دفـع أكــثـــر من جـــيل ثـــمــنـــهــا
بــاهـظــاً فــانـتــشـار فــايـروس كــورونـا
الـيوم ال بـدّ أن يـدفع الـعـالم إلى إعادة
حـسـابـاته حـيث أصـبح اجلـمـيع دوالً
وشــعـوبـاً أغــنـيــاء وفـقـراء مــؤمـنـون
وغـيـر مـؤمـن مـسـتـهـدفـاً فـقـد تزهق
الــــروح بــــأيــــة حلــــظــــة األمــــر وضع

الـبشـريـة كـلّـها في حـالـة حـزن وذهول
وعدم طمـأنينـة وحتدٍّ وهو مـا يحتاج
إلى تعـاون دولي على جـميع الـصُعد 
فبـدالً من االنشـغـال بتـطويـر وتصـنيع
ــيــزانــيـات األســلــحــة وتــخــصــيـص ا
الهائـلة لها يـنبغي توجـيهها لـلصحة
والــتـعــلـيـم والـبــحث الـعــلـمي وعــلـوم
تكافئة الفضاء فضالً عن االستفادة ا
لــلــبــشــر جـمــيــعــاً من نــتــائج الــثـورة
الـصــنـاعـيــة بـطـورهـا الــرابع والـذكـاء
االصـــطــنــاعي والـــعــمل عـــلى إطــفــاء
احلــروب وردم بــؤر الــنــزاع والــعــمل
عــلى تــنـمــيــة الـعـالقـات بــروح اإلخـاء
والتـعاون والسالم والـتسـامح لتـوفير
ــصـالح االســتـقــرار واألمن وضــمـان ا

تبادلة. نافع ا شتركة وا ا
إن مـا يـجـمع الـبشـر هـو الـكـثـيـر الذي
عـلـينـا تـعـظيـمه  أمـا مـا يفـرّقـهم فـهو
القـليل الـذي يـنبـغي تقـليـصه السيّـما
ـشـتـرك لإلنـسـانـيـة ـواجـهـة الــعـدو ا
جـــمـــعـــاء وهـــو األمـــراض واألوبـــئــة
رعب والـفقـر واجلـهل هـذا الثـالثي ا
لـكي تـنـعم الـبـشـريـة بـالـعدل والـسالم
واالسـتقـرار وصـوالً إلى إزالـة أسـباب
اندالع احلروب والـنزاعات ووضع حدٍّ
لالســـــتـــــغالل واحـــــتـــــرام احلـــــقــــوق
واحلرّيـات والـتوجّـه صوب الـتـنمـية
وتلكم إحدى أمـنيات البـشرية على مرّ

التاريخ.

{ باحث ومفكر عربي

شــطـرجن مـاهــر يـســعى لـقــبض ثـمن
عـارضة نضـاله وجـهاده ومـواقـفه ا
بـعد دخـوله مـنـظومـة الـسـلطـة لـهذا
انتـبه تشي غـيفـارا واخرون الى هذا
ازق وتبنـوا خيار (الثـورة الدائمة) ا
الــذي انــتـهـى بـهـم الى الـتــصــفــيـات
اجلــســـديــة من قــبل خـــصــومــهم في
ــعـــســكــر االمــبــريــالي الــذي ثــاروا ا
ضده. ويـتضح ان العـيوب واالنـانية
التــــظــــهــــر بـــــوضــــوح خالل فــــتــــرة
ـــعـــارضــة الن اجلـــمــيـع يــتـــعــرض ا
لــضـــغط مـــشــتـــرك ويــطـــمح لـــهــدف
مــشــتــرك امـا في مــرحــلــة الـســلــطـة
سـيـكـون لـكل شـخص هـدف مـخـتـلف
وتــبـرز حــيـنـهــا الـدوافع احلــقـيــقـيـة
لــتــعــاطـي الــعــمل الــســيــاسي. لــذلك
تــسـعى االولــغـارشــيـة احلـاكــمـة الى
خلق عدو دائم  يبقي اطارها الثوري
الشكلي امام جماهـيرها ويحقق لها
اسـبـاب تـمــاسك عـنـاصـرهـا ويـغـطي
عــلـى تــنــاقــضــاتــهم ويــحــافظ عــلى

تبادلة بينهم . صالح ا ا
دون ان يـــنــتــبـه الــنــاس الى طـــبــقــة
سياسية باالمس كانت ثورية واليوم
حتكم بـنـفس االدوات السـابقـة وهو
الـواقع فـعال عـندمـا يـتـقـمص الـوزير
دور الـوزيــر الـســابق ويـتــقـمص ابن
ــــســــؤول االدوار اجلــــديــــدة الــــتي ا

وجدوا انفسهم يشغلونها.
وبـــعــد 17  عـــام من عـــراق مـــابـــعــد
الـديكـتـاتوريـة ولـو اجريـنـا مقـاربات

مـنـهـجـيـة دقـيـقـة سـنـجـد الـكـثـيـر من
ـمــارسـات انــتــقـلت او االســالـيـب وا
تــســربت من احلــقـبــة الــبـعــثــيـة الى
ـــوقـــراطـــيــة.وكـــذلك احلــقـــبـــة الـــد
نــســـتــطــيع وبــدون عــنــاء ان نــدرس
ـــتـــبـــنـــيــات الـــفـــرق في االفـــكـــار وا
والـــســلــوك الــســيـــاسي في مــرحــلــة

عارضة عنه في مرحلة السلطة. ا
هـذه الـدوامـة الـتي عـاجلـهـا مـفـكـروا
اوربـا لم يتـطـرق لـهـا احـد ولم تدخل
ضــمـن اهــتــمــامــات عــلــمــاء الــنــفس
واالجــتـمــاع في دور الـفــكـر والــنـشـر
ــؤســـســات ــعـــرفـــة وا والـــبـــحث وا
احلــزبــيــة لــديــنــا وظــلت حــبــيــســة
الــصــدور او مـتــنــاثـرة عــلى مــقـاالت
ســـطــحـــيـــة يـــكـــتــبـــهـــا مـــوالــون او
ـانــعـون.الــذي اريـد قـوله ان لــعـبـة
ـبـاد تــقـمص االدوار والــتـســتـر بــا
ــقـدسـة لـم تـعــد امـر كـاف واالفــكـار ا
لـلـدخـول في حـصـون الـسـلـطة الـتي
ال حذر افالطون من اجتـماعها مع ا
بـــيـــد شـــخص واحــد  فـــامـــا تـــمــلك
ـلــكـيـة او الــسـلــطـة وتـســقط عــنك ا
ـــــال وتـتنـازل على الـسلـطة تمـلك ا
واال فــــانك مـخـادع دخـلت الـسـيـاسة
ــال وتــســكن قــصـور كي جتـــــــني ا
الـقـيـاصـرة الـذين اسـقـطـتـهم والـتي
وصفها الـقران الكر بـانها (مساكن

الذين ظلــــموا).

{ اعالمي وكاتب عراقي
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بـذرائـع مـتــشــابـكــة ووعــرة إحــتـلّت
أمـيـركا الـعـراق في نـيسـان من الـعام
2003 بــعــد غــزو عـــســكــري مــخــرِّب
شـامل وسـاعـدتهـا في الـغـزو  بـنسب
ــائـة)  كلّ من مــئـويـة ضــئـيـلـة ( 2بـا
القوّات البريطانـيّة واألسترالية بأمر
من حـــكـــومـــتـــيـــهـــمـــا . الـــســـبـــبـــان
الرئيسيّان إلحتالل العراق كما إدّعى
الـرئيس جـورج بـوش األبن همـا نزع
ـزعـومـة (أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل)  ا
وعالقــة الـعــراق بــتـنــظـيـم الـقــاعـدة.
وعـــلى مــــدى ســـنـــ اإلحـــتالل ومـــا
زعـومة بعـدها لم يـجدوا األسـلحـة ا
لـكنّ احتاللـهم  سـبّب الدمـار الـشامل
للـعراق بـفريـة من صنع جـورج بوش
وإدارته مـرتـبكـة اإلدّعـاءات والـنـوايا

وعشوائيّة  التصويب بها.
وبعـد أيّام من دخـول قوّات اإلحتالل
يـتــحـدّث بــوش مـدّعــيـاً عــمّـا أســمـاه
ـقـراطـيّـة فـي الـعـراق مـسـتـنداً بـالـد

الى ماقاله في حينه:
ـــــئــــات من الـــــصــــحف 1- صــــدور ا

احملليّة بعد اإلحتالل
2- بــــدء الـــعـــشـــرات مـن الـــقـــنـــوات
الفضائيّة (العراقيّة)  ببث برامجها.
هــذان الـــعــامـالن  كــمـــا قــال جــورج
بوش همـا اإلدّعاء كمقـياس  ترسيخ
ـــقــراطـــيّـــة اإلحـــتالل في قـــواعـــد د

العراق بعد العام 2003.
وبعد دخول قوّات اإلحتالل انتشرت
ـــــقـــــراطـــــيّـــــة احلـــــواجــــز مـع الــــد
الكـونكـريتـية واألســـــــــالك الـشائـكة
ونـــقــــاط الــــســـيــــطـــرة والــــدوريّـــات
العـسكريّـة في طـــــــرقات احملـافظات
الـــــعــــــراقـــــيّـــــة لـــــلـــــحــــــفـــــاظ عـــــلى

ــقراطيّة).   (الد

وحدث مـاحدث في مـؤسسـات الدولة
كافـة واإلعالم هو  واحـد من جوانب
احلــيـاة.  لــقـد حتـوّل هــذا احلـقل من
إعالم اإلحــتـالل  خــارج الـعــراق قــبل
الـــــــــــغـــــــــــزو الـى إحــــــــــتـالل اإلعـالم
ومؤسساته بكلّ مستلزماتها وتفكيك
تــشــكــيالت وزارة الــثــقــافــة واإلعالم
بـكـيـانـهـا الفـاعل . والحظ مـجـتـمـعـنا
انـتـشـار  بـرامج الـقنـوات الـفـضـائـيّة
العديـدة والصحف  وتـكاثر مـنظّمات
مــجــتـمع مــدني وعــنــاوين أخـرى في
أروقــة اجملـــتــمـع الــعـــراقي وصــارت
هـيكـلـة الوزارات تـخـضع  في عـملـها
الــــروتــــيـــنـي الـــيــــومي الـى اشـــراف
هـيـئـات اســتـشـاريـة أو مــسـتـشـارين
وأســتــحــدثت مــنــاصب بــتــســمــيـات
إلشغـالها  ومـنها اإلعالمـيّة الرسـميّة

بأسماء ووظائف متنوّعة. 
لـكـنّ اجملـتــمع الــعــراقي شـهــد حــالـة
أخــرى وهـو مــطّـلع اآلن عــلى مـا آلت
الــيه دورات احلـيـاة لـلــعـديـد من تـلك
األســـمـــاء والـــعـــنـــاويـن ومـــا جـــنــاه
ألوف في ّـا حقّقـته وهو ا اجملتمع 
وسـائط اإلعالم والتـواصل بـضمـنـها
الـقـنوات الـفـضائـيـة التـابـعة جلـهات

مختلفة.
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تـتـنــوّع فـنـاجـ الــقـهـوة  بــألـوانـهـا
ومــذاقـهـا ومـحـتـويـاتـهـا  كي تـطـابق
األذواق والـرغــبـات وهـنـاك تـفـاصـيل
كـثـيـرة ومـألـوفـة لـدى عـشّـاق الـقـهوة
تصل الى قـراءة  فنـجان مـقلـوب لدى
من  يـهــوى ويـتـوق الى اسـتـقـراء مـا
ـشـاعـر. وتـقـرّبـاً الى صـورة يـداعب ا
ـذاق الـقهـوة فـهنـاك قـهوة مـحدودة 
بدون سكر(قهوة ساده) وقهوة بسكّر

قـليل  (كـمـا يسـمّيـها إهـلـنا في مـصر
عــالـريـحـة) ثم سـكّــر أكـثـر(مـضـبـوط)
وبـســكّـر  زيـادة  وبـأكـثـر من الـزيـادة
تــســمـــيى (قــهــوة كــعـب عــالي) كــمــا

يشتهي الزبون وهكذا.  
ومــهـمــا تــنــوّعت الــقــهــوة في ألـوان
فناجينـها ووصفة محتـوياتها فإنّها
تـشــتـرك بــخـاصــيّـة فــيـزيـائــيّـة وهي
امــتالكـهــا طـاقــة داخــلـيــة مـتــبـايــنـة
تــــــــخـــــــضـع لــــــــلـــــــقــــــــانـــــــون األول
تضمّن  مـصونيّة للثـرموداينمـكس ا

الطاقة.
ــــقـــاربـــة عـــلى أردتُ أن أضع هـــذه ا
الـبـرامج الـــــتـلفـزيـونـيـة والـدراسات
ــــقـــاالت في وســــائل اإلعالم ودور وا
بـعض الـقـنـوات وجـهـات الـنــــــــــشـر
في تــــأطـــيــــر  أنـــشـــطــــتـــهــــا بـــهـــذه
الــتـــــــشــكــيــلـة لــتــتـوخّى اإلنــتــشـار

والتأثير. 
وعـــنــدمـــا تــمـــرّ ســنـــوات وال يالحظ
تـغـيـير واسع وعـمـيق لـهـذه الـبرامج
ـقاالت فـهـذا يعـني أن طـعمـهـا قد وا
القى إســتـحــســانـاً مـن قـلّــة مــعـدودة
ّا ولـيس شـريـحـة الـكـثـرة الـفـاعـلـة 
يستوجب إعادة النـظر بالبرنامج من
ــتـحـاورين ومـادة نــاحـيـة اإلعـداد وا
احلـوار وجــعــلــهـا مـالمـســة حلــاجـة
اجلمهـور   أو  بحد مـقبول  مـشاعره
ولـيس مـجـرّد مـقـدّم بـرنـامج وضـيف
وحوار ات التـصوّب  بالـتحديـد نحو
قلب الـهدف كي تسـير نحـو  التغـيير
تابـعة مضمون احلوارات طلوب  ا

. تحدّث وا
ولـغــرض انـتـقـال طـاقـة الـتـفـاعل الى
اجلـمهـور البدّ من تـوافـر  اإلستـقراء
واإلســــتــــدالل واإلســــتــــنــــتــــاج وهي

العوامل التي حتول دون تآكّل التأثّر
اإلعالمي.

وربّــمـا نـنـتـظـر  مـا يـؤمّن بـعـضـاً من
عـوامـل هـذا اإلنـتـقـال  مـثـلـمـا حتـدّث
الــسـيــد مــحــمـد حــســنــ هـيــكل عن
ـقـدّس الـذي تـشـكّل انـحالل احلــلف ا
بـعـد الثـورة الـفـرنـسيـة قـبل أكـثر من

200 سنة
ط  دولي آخر ووالدة 

(وهي مـقـاربـتـي الـلـفـظـيّـة لــلـتـشـبـيه
.( ليس االّ
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كن بالـتأكيـد أن نحاكي تـفاصيل ال 
مسيرة  عقود ومـا تعوّد اجلمهور أن
يــرى  ويـقــرأ ويـســمع ألنّه بـبــسـاطـة
يطالب بـعيش آمن في بيـوت فاضلة.
واإلعالم هو الـصوت والـصورة الذي
شـاعر بـدون حواجـز  وتقع يالمس ا
عـلـيه مـسؤولـيّـة الـنمـذجـة واحملـاكاة
وحتــقـيق عـامل تـأثــيـر مـتـصـاعـد في

التغيير.
ــــقــــارنــــة ولــــكن ولــــيـس في إطــــار ا
ـيّة مـهـمة في لإلطّالع عـلى حـقبـة عـا
دور  وزيـر إعالم هـتـلـر أثـنـاء احلرب
ـيّـة الـثـانـيـة التـي التـي وضعت الـعـا

ي احلالي للحكم.  اإلطار العا
وهنا نـقول يـجب أن اليكون  اإلعالم
ي  حتـت وطـــأة أفــــكـــار پـــول الــــعـــا
جــوزيف گــوبـلـز الــذي قـال(..أعــطـني
إعالمـاً بال ضمـير أعـطـيك شعـباً بال

وعي)? 
 وكلذك قـال(إكذب ثم إكذب ثم إكذب 

حتى يصدّقك الناس). 
ـكوّنات  اإلعالمية وأصبحت بعض ا
التــمــيّــز  في الــتــفــاصــيل بــ مــربّع
الــــكـــذب ودائــــرة الــــصـــدق بــــســـبب
ــعــلــومــات الــتي تــردهــا أو بــعض ا

نواياها بسبق اإلصرار بال حترّي.
 وقال گوبـلز رجل التـضليل األول في

العالم آنذاك
(. .كلّـما كبـرت الكذبـة كان تصـديقها

أسهل).
وقــد انـتــهت حـيــاة گـوبــلـز  وزوجـته
وأطـــفــاله بـــاإلنــتــحـــار  بــعـــد عــلــمه
ته بإنتـحار  سيّده هـتلر بـسبب هز

في احلرب.
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الــضــوء  األحــمـــر هــو ضــوء وكــذلك
الــضــوء األخــضــر ومــثــلــهــمــا بــاقي

األلوان.
لـكنّ لــكلّ لــون مـنــهـا طــاقــته وداللـته
الـتـي يـتــفـاعـل اجلـمــهـور مــعــهـا في
مـيادين تـطبـيقـها واإلسـتمـالة لـها أو

ــــكن أن نــــضع مــــثل هـــذه بــــهـــا. و
قـاربة إلستـمالـة وترغيب اجلـمهور ا
ــتــابــعـة وبــعــدهـا ــشــاهـدة وا في  ا
إحــتــثــاث الــتــأثــر  وتــرصــ روابط
الـثــقـة وتــصـاعــدهــا لـتــجـعل اإلعالم
بحق سـلطة يـلجأ لـها ويتأثـر بها كلّ
ــــواطن والـــوضـع الـــســــيـــاسي من ا
واألقـتـصـادي والـبـيـئي واإلجـتـماعي
لـتـحـقـيق  ظـروف عـيش مـسـتـقر آمن

مستد للجميع على حدّ سواء.
ـرئـيّـات الـتي وفي أدنـاه بــعض من ا

وضوع: تالمس فحوى ا
- أصــــبــــحــــنــــا ولـألسف نــــرى في
وســائط اإلعـالم  تــزايـــد عـــدد الــذين
يـدّعـون علـى  الذين يـفـقـهون حـقـيـقة
هـنيّة والتـخصصات اخملـتلفة عمق ا
ومـــنــهـــا اإلعالم.  فـــكــثـــيــراً مـــانــرى
تـوصـيـف أسـمـاء (كـاتب وإعالمي أو
مــحـــللّ) ونـــرى ونــســـمع عـــلى مــدى
ســنــ ولــكنّ دون وقع أو تــأثــيـر في
إحـداث ولـو تغـيـيـر طـفـيف في أروقة
ؤسـسات اجملتـمعيّـة التي تدور في ا

عجل وعجالة. 
ستشارين - في عصر وجود مئات ا
تـــعــرض لـــنـــا الــوســـائط اإلعالمـــيّــة
اخملـتــلــفـة أشــخــاصـاً ومــوضــوعـات
وإجنازات مخطّط لها أو  متحــــــقّقة
ــــواطـن الــــبـــــســــيط أن ويـــــراد من ا
يتـحسس نـسب من تغـيّر ايـجابي أو
تـطــوّر حــاصل لــصــاحله وبــيـــــــــئـة

عيشه. 
وهــنـــا تــتــضـح فــاعــلـــيّــة اإلعالم في
تــأطــيــر وتــدوين مــا حــقّــقــته دوائــر
ـسـتشـارين ووضـعـها أمـام األنـظار ا

سامع. وقرب ا
-كـثـير  هـو مـا يُـعـرض في الـوسائط
حـول اإلربـاك واإلرتـبـاك  والـتـقـصـير
واطن وتعدّى في تلبيـة إحتياجـات ا
في ذلـك حـدّ الـعـتـبــة فـحـوّلت بـعض
ــألـــوفــة لـــلـــمــلـــفّــات الى الـــرفـــوف ا
مـشــكـاوات حتـمـل بـقـايــا مـعــلـومـات
بدون قنـاديل وكأنّ  األبرز في أهداف
ــاط الـفــسـاد الــبــرامج هـو عــرض أ
ـــفـــســـديـن ولـــيس سُـــبل وجـــهـــات ا
ـــعــاجلـــة وتـــيــســـيــر الـــولـــوج الى ا
احللول.-خلوّ  بعض برامج اللقاءات
الـتـلـفــزيـونـيّـة من الــتـوازن الـسـردي
تـحدث وضـوعي بـسبب مـحاولـة ا ا
إرضاء   جهـة ما وليس  فـائدة عموم
بادىء التي تخدم أبنائه اجملتمع وا
بــاإلضــافــة الـى بــذل اجلــهــد لــنــشــر
مالمح عن شخصـيّة ذاتية بـإستثمار
الـلقـاء. وعـلى أيّة حـال فـإنّ هذه هي

مــسـؤولـيّـة  إدارة الـلــقـاء وتـصـويـبه
هني نحو حتـقيق الـتميّـز اإلعالمي ا
طلـوب بدالً من حتـويله الى (تخت) ا
ولـيس مـنـصّة فـوريّـة فـاعلـة.  وكـلـمة
(تـخت) هي  صـورة مـألوفـة مـتـداولة
في تـشـكـيل أفـراد  لـتـقـد الـعـروض

وسيقيّة  واألدوار الصوتيّة. ا
- وأحـيـانـاً تـرى وتـسـمع من يـنـطبق
قامـة الدمشقيّة من عليه ماورد  في ا
مقامات احلريري في جزئيّة  (.. وهو
تــــارة يـــســـتـــبـــزل الـــدّنـــان  وطـــوْراً
يسـتنـطق الـعيدان ودفـعة يـستـنشق

الرَّيحان  وأخرى يغازل الغزالن..).
- اذا أراد أي شــــــــخص فـي مــــــــوقع
مسـؤولية او خـارجها أن يـتحدّث في
ـــنـــجــز بــرنـــامـج تـــلــفـــزيـــونـي عن ا
ـــتــحـــقق  عـــلــيـه عــرض الـــوثــائق ا
والـصـور وإنــعـكـاس ذلك عـلى فـائـدة
شرائح اجملتـمع األوسع ويا حبّذا أن
تــكــون هـذه الــلــقـاءات خــارج إضـاءة
وديكـور اإلستـوديو  وأن يـكون لـقاءاً
مـيــدانــيّــاً أو حــتى عــلى رصــيف في
شــارع عـمــومـي (اذا وجــد له مــكــانـاً
بسبب زحمة السيّارات على األرصفة

تنوّعة). والعوائق ا
ـهنـيّة  في - تـظهـر بعض الـلـقاءات ا
الــبــرامج الــتــلـــــــــفــزيــونـيّــة وحــتى
الـعلـمـيّة مـنـها وكـأنّهـــــــا اسـتضـافة
لسـرد سيرة ذاتـية  دون تـآصرها مع
وقع أو ما يـجـنيه اجملـتمع من هـذا ا
ذاك واجلــمـــيع يــعـــرف مــا آلـت الــيه
اخلــدمـات ومـســيـرة جــوانب احلـيـاة

تداولة!  ا
واطن ديـنة الفاضـلة فا مثلـما هي ا
ا يـتـحسس مـايريـده من القـنوات ر
واقع اإلعالمـيّة ووسـائل اإلتصال وا

الفاضلة 
كـي يـرى وقــعــهــا عــلى احملــيط الـذي
عدّل يعيشه والتغييرات الواضحة 
زمني قصـير  وليس بعـد مرور سن
عــلى تــصــريح الــرئــيس بــوش بــعــد

احتالل العراق.
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حــاجــة مــاتــزال قــائـمــة لــكي يــجــني
ــــواطـن  ثــــمــــار  إعالم بــــذخــــيــــرة ا
متكامـلة في الهدف والـوعي والثقافة
والـتـقــبّـلـيّـة يــحـاكي ويـحــاكم الـعـقل
والفـعل واألذواق إلستـقراء  الـصورة
الـفضـلى كامـلـة واقعـاً وقوالً وسـرجاً
ونــهـــجــاً تُـــظــهــر بـــوضــوح اجلــمل

واجلمّال والسفينة والسفّان.

{ اعالمي عراقي
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حتياتي واحترامي لكم دكتورنا العزيز دكتور عماد حرش احملترم
الي وعـدم وجـود اصالح مالي  نـظـراً لعـدم حتـقيق االسـتـقـرار ا
اضي والقـريب  ولوجود ازمـة مالية اقـتصادي مـنظور في االمـد ا
وازنة العامة  والتخبط في حقيقية متمثلة بنقص مصادر تمويل ا
كن الـية وعـدم وجود مرجـعيـة ماليـة حكيـمة ورشـيد  الـقرارات ا
الرجوع اليها لوضع خارطة طريق احللول الفضلى لتجاوز االزمة

الية  ...  ا
ـالي دعـوة مـالــيـة خـالــصـة  لـلـمــخـتـصــ واخلـبـراء في الــشـأن ا
واالقـتـصادي والصـحـاب القـرار  يـتـطلب مـراجـعـة  واعادة الـنـظر
ـالـيـة رقم (9) لـسـنـة 2020 بــشـكل يـراعى فـيه بـقــانـون االدارة ا
مـتـغـيرات انـخـفـاض اسـعـار  وكـميـات الـنـفط اخلـام   وتـداعـيات
ية تغيرات  والتطورات العا تـفشي كورونا ومواكبة التغييـرات  وا
تطلبات الالزمة  وذلك  لـلعجز الواضح في تسهـيل االجراءات وا
 النـتاج موازنة عامـة واقعية  لعام 2020  وكـذلك السباب العجز
 في ايـجاد حـلـول واقعـيـة  مـهنـيـة عمـلـية  الدوات  مـالـية مـتـجددة
الـية احلاليـة ولتحـقيق االرتقاء ـواجهة حتديـات ومخاطـر االزمة ا

الي واالقتصادي  في العراق .  والتنمية احلقيقية  بالواقع ا
الية :  االدارة ا

ـالـية هـي مجـمـوعـة من الـقواعـد الـتي تـعـمل عـلى دراسة اإلدارة ا
ـمكـنة لـلـحصـول عـلى ربح مالي وتـوفـير الـقدرة أفـضل الطـرق ا

نشأة.  هام التي تتم داخل ا على تمويل كافة ا
ـــالــيــة إلى دعـم اإلنــتــاج وتــســـويق الــســلع أو تــســعى اإلدارة ا
ؤسـسة التي ـها من خالل الـشركـة أو ا اخلـدمات الـتي يتم تـقد
ـتـابعـة حـركـة األمـوال ومـعـرفة ـالـيـة  تـتـبع لـها وتـهـتم اإلدارة ا
ـبــالغ الــصــادرة والـواردة وحــســاب نـسب الــربح واخلــسـارة ا
ـترتـبـة عـلى كافـة األنـشـطة والـعـمـليـات الـتي يـتم الـعمل عـلـيـها ا
ــالــيـة الــتي يــتم اتــخـاذهــا تــسـاهم في وكـلــمـا كــانت الــقـرارات ا
الـوصـول إلى نـتـائج صـحـيـحـة كـلـمـا دل ذلك عـلى جنـاح اإلدارة
ـالـية لـلـفـكر اإلداري ـهـمة الـتي تـقـوم بهـا. دور اإلدارة ا ـاليـة بـا ا
ـو ونهـوض الشـركات بـناءً ـساعـدة على  ـالي دور مهم في ا ا
ــنــافـســة بـ ــهم في مــتـابــعـة ا عــلى الــنـقــاط الــتـالــيـة: دورهــا ا
الـشركات التي تعمل في مـجال واحد. مواكبتـها الرتفاع التضخم
االقـتصادي; نـتيـجة لألزمـة االقتـصادية والـوبائـية الـتي ظهرت في
الـقرن العشـرين. تبحث عن طـرق لتنظـيم السيـولة النقـدية. تساهم
في دعم الـشركـات لتجـنب اإلفالس. تتـفاعل مع سـياسـة االندماج
ا يساهم بـ الشركات من أجل توفـير بيئة مـؤسسية تعـاونية 
ــالــيــة اخلــاصـة ــوازنــة ا ــالــيــة. تــدرس ا فـي تــوحــيــد اإلدارات ا
ؤسسة وقطاع العمل الذي تتبع له. تـربط التشريعات القانونية بـا
ـالية ـاليـة تساهم اإلدارة ا الـية. قـطاعات اإلدارة ا مع الـقرارات ا
ـالي في مجـمـوعـة من القـطـاعات في حتـقـيق النـجـاح والتـطـور ا
ــالــيــة في  الـــقــطــاع الــعــام  الــتـي تــهــتم بــوضع وهي: االدارة ا
ـؤســسـات الــقـطــاع الـعـام دراسـات وأبــحـاث مــالـيــة خـاصــة 
ـديـريات الـتابـعة لـها تـمتـلكـها حـكـومة الـدولة مـثل: الوزارات وا
الية عـلى متابعـة الواردات والصادرات وغـيرها وتعـمل اإلدارة ا
ـال عن طـريق فـرض الرقـابـة على األمـوال الـعـامة من أجل من ا
ـاليـة في القـطاع ـاليـة واالقتـصاديـة. االدارة ا حتـليل األوضـاع ا
اخلـاص الــتي تــهـتم بــوضع دراســات وأبـحــاث مـالــيـة خــاصـة
ـتـلكـها رجـال األعـمال وأصـحاب ـؤسسـات الـقطـاع اخلاص 
رؤوس األمـوال مـثل: الـشـركـات الـتـجـاريـة واخلـدمـيـة وغـيـرهـا
الي اخلاص بالشركة الية على متابـعة الوضع ا وتـعمل اإلدارة ا
ال اخملـصص لهـا وتسـعى إلى تقـييم عن طـريق ربطه مـع رأس ا
ـنـافـسـة مع الـشـركات مـدى حتـقـيـقـهـا لـلـنـجـاح في ظل ظـروف ا
تـابـعة دخل الـيـة التي تـهـتم  األخـرى.  قطـاع األفـراد اإلدارة ا
ومـصروفات األفراد وقياس مـدى جناح التوفيـر عند اتخاذ قرار
ــصــاريف ــنــاســـبــة لــدراســـة ا بـــالــشــراء مع حتـــديــد الــطـــرق ا
ترتب عند استالم قيمة الدخل ـالي ا الـشخصية ونسبة العائد ا
والـتي ترتـبط عادةً مع الـراتب الشـهري مـقابل الـعمل بـوظيـفة ما.
ال جزءاً منه الية لنجاح أي مشروع أو عمل يكون ا الـقرارات ا
يـجب احلرص عـلى اتـخاذ مـجمـوعة من الـقـرارات ومنـها: اتـخاذ
نـاسب. وضع خـطـة زمـنيـة مـحـددة لتـنـفـيذ الـقرار االسـتـثـمـاري ا
ـنـاسبـة التـي ستـصرف ـالـية ا ـبالغ ا ـطـلوبـة. تـقديـر ا األعـمال ا
ــسـاهـمـ فـي نـهـايـة عـلى الــعـمل اإلداري. تـوزيع األربــاح عـلى ا
ـالـيـة. إعـداد دراسـة جـدوى اقتـصـاديـة من أجـل تمـويل الـسـنـة ا

شاريع التي سيتم العمل عليها. ا
{ خبير مالي عراقي



ــــتـــذبـــذة  في عـــالج بــــدايـــته  ا
خــــســــارتــــ  وجتــــاوز االزمـــة
وجنح الـــــنـــــجف بـــــالــــفـــــوز في
ـثلـهمـا ليقف مبـرات وتـعادل 
رابع بــــثــــمــــاني نــــقط ومن دون
خسارة ويبدو ان الفريق جتاوز
مــشـــاكــله ولـــعب الــزوراء ثالث
مباريـات حقق الفـوز مرت على
الـطالبـروالــكـهـربــاء وتـعـادل مع

االمانة قادته للموقع اخلامس.
وتــــــمـــــكـن الــــــطالب مـن تـــــدارك
الــبــدايـة اخملــيــبــة قــبل حتــقـيق
الـفــوز مـرتــ عـلى الــصـنــاعـات
ونــفـط مــيــســان والـــتــعــاجل مع
الـــــنــــجـف وجتـــــرع خــــســـــارتي
ـــ الـــزوراء واجلـــويـــة الـــغـــر
والـوقـوف سـادسـا بـسـبع نـقاط
ـيــنــاء اربع مــواجــهـات ولــعب ا
جنح مـرتــ وتـعـادل في واحـدة
وخسـر لقاءا واحـدا وجمع سبع
وقف   وقدم نفسه نقاط سابع ا
بقوة ووضوح امام احلدود لعب
اربع مباريـات ليقف ثـامنا بست
نــقـاط من فــوزين عـلى ابــرزهـمـا
عــلـى الــوسـط وخــســـارتــ  في
ـركز الـثامن ومـشاركـة مخـيبة ا
الربــــيل بــــعــــدمــــا خــــســــر ثالث
مــبـــاريــات من مــجـــمــوع خــمس
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مــســؤلــيــة ذلك  بــســبب ارتــفـاع
درجـــــات احلــــرارة  واصــــابــــات
كــــورونــــا وعــــدم وجــــود مالعب
منارة  وصـعوبة عـودة الالعب
لــــلـــــعـب بـــــعـــــد تـــــوقف طـــــويل
والــتـــواجــد في مــســـاكــنــهم ولم
يــــتـــمـــتــــعـــوا بـــفــــرصـــة اجـــراء
الـــوحــدات الـــتــدريــبـــة الى اخــر
الية التي التسويغـات واالزمة ا
خــرجت عن جــمـيـع الـفــرق الـتي
تــرى ان تـوفــر االمـوال مــثـر الى
وسم الـقادم وان تاخـذ اللـجنة ا
دورهــا احلــقـيــقي والــسـيط
بخـطى حقيـقية للـتخلص
من الــتـــرهل الـــذي عــرقل
اقــامــة الــدوري بــالــشــكل
ــــطـــلــــوب قــــبل احلـــاق ا
الــضـــرربــالــفـــرق  الــتي
تتهيا امام شيء  وجتد
نفـسـها امـام وضع اخر
وتـــــبـــــقى دومـــــا تـــــدفع
الــــثـــمـن  بـــســــبب عـــدم
الـسـيـطـرة عـلى الدوري
الــــــــذي لم يــــــــحــــــــضى
بــاهـتــمـام كل  االدارات

تعاقبة. ا
i d « œb&

ومـــؤكــد ســتــاتي ردود
افـــعـــال اخـــرى  جتــدد
الــــرفـض الســــتـــــئــــنــــاف
الدوري وهل يعقل مثر ان الفرق
هي  تريد انهاء الـبطولة  ومنها
من ذهــبت الى  اراحـة الـالعـبـ
النــهـا  التـقــبل أي حل اخـر امـام
الـوضع الـذي تـمـر به امـام فـشل
رة تـنـظـيم الـدوري  لـيس هـذه ا
ــــــــواسم بـل مـــــــا حــــــــصـل في ا
االخــيــرة  قــبل ان تــدخـل االمـور
بــــــوضع مــــــخـــــتــــــلف جـــــدا الن
تـعـاقبـة فـشلت  في االحتـادات ا
تــــنــــظـــــيم الـــــدوري في ظــــروف
مــنــاســبــة ولــو انــهــا لم تــتــعــلم
الــدرس عــنــدمــا اســتـمــرت عــلى
نـفس الـنـهج دون تـغـيـر  قـبل ان
وسم احلالي تظهـر مرتبـكة ف ا
صحيح ان ظروف العمل تغيرت
 بسبب اتـساع االحتـجاجات من
 دون مـــراجــعــة و ان تــذهب الى
تـعـديل  فـيـمـا يـتـعـلق  بـاعـتـمـاد
ــوقف لـكـنـهـا بـقت الـيـة  تـنـقـذ ا
حــائـرة وسط تــكــرار سـيــنــاريـو
الـبـطــوالت الـسـابـقــة قـبل يـلـغى
الـدوري االول بعـد اقامـة خمـسة
ادوار فـم االتــــفـــــاق عـــــلى دوري
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اعلنت الـلجنـة التطبـيعية الدارة
كرة الـقدم عن اسـتئـناف الدوري
في الــثـالث من تــمـوز الـقـادم في
قــرار جـــاء عــكس رغـــبــة الــفــرق
ــتــفـــقــة جــمــيــعـــا عــلى الــغــاء ا
الــبـطــولـة  الــتي تـقــدمت بــطـلب
جــــمــــاعـي من مـــــنــــذ اكــــثــــر من
اسـبـوعـ بـعـدمـا شـعـرت بـعـدم
جدوى العودة للدوري امام فترة
الـتـوقف احلالي اضـافـة النـعدام
طلوبة مع تقادم ظروف اللعب ا
االيــام ودخــول اجــواء الــصــيف
الـتي اكـثـر مـا تـمـثـله مـن حتد
لـلـفـرق والالعـبـ واالهم في
الـية التي االمر هـو االزمة ا
تـعــاني مــنـهــا الـفــرق امـام
تـــســـديــــد مـــســـتـــحـــقـــات
الـالعـبــ ومـنــهـا مـدورة
ـــــــاضي ـــــــوسـم ا مـن ا
ولـــــيـس امـــــامــــــهـــــا اال
الـــضــغط عـــلى الـــلــجــة
الـنــطـبــيـعــيـة في الــغـاء
الدوري قبل ان تفاجا اول

امس الـــثالثــاء بـــاســتـــئــنــافه
وسط تـسـاؤالت حادة مـن بعض
الــــفـــــرق الــــتـي تــــرى ان ســـــبب
تـــوقـف الـــدوري والــــذهـــاب الال
الـغـاء يـعـود الى تـفـشـي كـورونا
مـع قـلـة االصــابـات الــتي تـواجه
الــنــاس وخـــلــيــة االزمــة قــبل ان
تــتـزايـد ووتــضـاعف  االصـابـات
في الـفــتــرة احلـالــيــة وفي هـذه
الـفـتـرة يـاتي قـرار الـلـجـنـة الذي

سوغ. وصف بغير ا
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ووصف مشـرف كرة الـنفط فالح
سعودي قرار استناف الدوري ا
ـوفق وبـ ـدروس وا بـالــغـيـر ا
انه اعـتدنـا الـلعب في تـمـوز لكن
ليس في ظـروف انتـشار كـورونا
الــــتي تــــمـــر فـي وضع مــــخـــيف
للـجمـيع وانه االمر الـذي  يشكل
اخلـطــورة عــلى الالعــبــ جـراء
ارتفـاع درجة احلـرارة في  تموز
ما يـضع الكـل امام مشـاكل فـنية
حـيث الالعـب اضـافـة  صعـوبة
ــــبــــاربــــات والــــلــــعب اقــــامـــــة ا
بـاحملـافـظـات  ويـاتي االعـتراض
مـن مـتـصــدر الـدوري الــنـفط  مـا
يـجعل مـن االمور مـرتـبكـة سواء
لـلـفــرق او الـلـجـنـة الـتــطـبـيـعـيـة
الـتي عـلــيـهـا ان  تـنــجـز الـنـظـام
الـــداخــلي لالنــتـــخــابــات مــنــهــا
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نسيـة (غير احملتسبة). وجـاء في كتاب الشرطة “الحقا  كتابنا طالبت الهيـة اإلدارية لنادي الشرطة مـن الهيئة التـطبيعية الحتاد الـكرة العراقي الضافة ألـقابه ا
وقر وذلك حلصـول نادينـا على لقب بـطولة الـدوري والتي الغيت في درجـة أدناه في أرشيف احتـادكم ا ـوافقة علـى إضافة البـطوالت ا رقم ـــ ف يرجى التـفضل با
زمن النظـام السـابق لتبـديل اسم البطـولة في ذلك الوقت مع الـعرض إن هـذه البطـوالت مؤشرة في االحتـاد اآلسيوي ولـيصبح نـادينا حـاصل على  (ــ) بدال من (6)
عروض مقدمه له من أندية محلية لالنتقال إلى صفوفها بفترة االنتقاالت الشتوية. بطوالت. من جانب اخر يفاض جنم نادي احلدود الشاب حسام جاد الله ب 3 
ـنافسة على ـنسق اإلعالمي لنادي احلـدود أن هناك عرض من نـادي جماهيـري بشكل رسمي والـعرض الثالث من أحد أنـدية احملافظات ا وقال زيد الزيدي ا
وسم أي أن بـطاقته في نـاديه واإلدارة رفضت احلديث عن مصـير الالعب في الوقت احلالي نـسق أن حسام يرتـبط بعقد مـع احلدود  راكز األولى. وأوضح ا ا
وسم احلـالي. وأشار الـزيدي إلى أن اإلدارة تتـعامل مع الـعروض الـتي قدمت لالعب بـأنها سـابقـة ألوانهـا وأنها تـركز عـلى تمـاسك الفريق لعـدم اتضـاح مصيـر ا
توقف حـاليا متـاز وا واهب البـارزة في الدوري العـراقي ا درب قـبل حسم مـصير الـدوري. يشار إلى أن الالعب حـسام جاد الـله من ا وسيكـون هناك تـشاور مع ا

ستجد. بسبب فيروس كورونا ا
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شاركة شبه تنشيـطي بعد ترك ا
لـرغــبـة الــفــرق فـضال الى الــغـاء
الـــــهـــــبــــوط  قـــــبـل ان تــــتـــــزامن
ــبـاريــات مع  خـطــورة كـورونـا ا
اضي لـليوم وتوقف من شـباط ا
ــشــاكل حــيث تــشــعــر  الــفــرق 
حــقــيـقــيــة  ولم تــكـتــرث الــعـودة
لـلـعب بـعدمـا دفـعت الـكثـيـر امام
دوري مـرتـبـك غـيـر منـظـم يـفـتـقد
لـلـعمـلـيـة  وليس  كـمـا يـفهم  في
االحتـــادات احملـــلـــيـــة  بـــقـــيـــمــة
الــدوري  الـذي دخـل وسط  ازمـة
ـــرة وسط تــشــديــد حــادة هــذه ا
جلــنــة بــنــيـان عــلى  اســتــئــنـاف
الدوري والفرق التي وصلت الى
قـنــاعــة انه الجــدوى من الــعـودة
مرة اخرى للعب الذي قد يستمر

الى نهاية اب مثل كل موسم.
VFK « WKJA  

الـــفـــرق تــرى انـه المــشـــكـــلــة في
الــلـعب فـي االجـواء احلــارة كـمـا
في كل مــوسم قـد يــجـوز ويـصح
االمــــر لـــكن ظـــروف الـــبـــلـــد االن
ــكن ــرة  وال مـــخــتــلــفـــة هــذه ا
الـقـلـيل من خـطـورة االمـور لـيس
ا على الالعب بل على اجلميع 
ثله الوضع من خطورة بسبب
صعـوبة مواجـهة الوبـاء ما يلزم

الـى عــــــــمل دقــــــــيـق جـــــــدا والن
الــظـروف الـصـحـيـة التـتـوفـر في
ـالعب حـــتى مع أي مـــكـــان من ا
اتــــخـــــاذ الــــتـــــدابــــيـــــر وفــــرض
االجـراءات في مالعب الـعـاصـمة
وكــــــــان االجــــــــدر رفـع درجـــــــات
احلوار ب جميع االطراف التي
 تكون قد حصدت ملل الدوري.
وكـان الدوري الـثـاني قـد بدا في
اضي قد شهد اقامة  17شباط ا
خـمــســة ادوار قــبل الـتــوقف في
بــدايـة اذار حـتى الـيـوم بـتـصـدر
الـنـفط الـذي جـمع  11نـقـطـة من
خـمس مـبـاريـات تغـلب في ثالث
وتــعـادل مــرتـ  ومع ذلك رفض
استنـاف الدوري مرة اخـرى كما
ــشــرف وفي جــاء عــلى لـــســان ا
افضـل دفاع وثـاني اقوى هـجوم
وتــصـــدر مــحـــمـــد داود قــائـــمــة

الهداف بخمسة اهداف.
ـوقع الثاني ويقف اجلـوية في ا
بعـدما لعب اربـع مباريـات تغلب
في ثـالث وتـــــعــــادل فـي واحــــدة
جمع مـنها  10نقاط وفي افضل
هجـوم سجل وثـاني افضل دفاع
 قـبل ان يــظـهــر حـمــادي  احـمـد
ـن حـــــســــ بـــــوضـــــوح في وا
تسجـيل االهداف ويقف الوسط

ـوقع الــثـالث بــتـسـع نـقـاط في ا
من ثالث مــبـاريــات فــوز بـعــدمـا

صـديــقـهـا رونــالـدو بــعـد أن قـامت
بنفسـها بتسـريح شعره على شكل
جدايل متـشابكـة وأرفقت الصورة
بـــالـــقــــــــــــول: "أنـــا أحب تــــدلـــيل
حـبـيـبي.. قـمـــــت بـتـسـريح شـعره
عـلى شـكل جـدايل مـتشـابـكـة.. هذا
النموذج يبقى ثابتا". وهذه ليست
ــرة األولى الــتي تــعــتــنـي فــيــهـا ا
جورجيـنا بتـسريحة رونـالدو فقد
نــشــر الـنــجم الــبـرتــغـالـي الـشــهـر
ــاضي فــيــديــو لــصـديــقــته وهي ا
تقوم بقص شعره أثناء تواجدهما
في احلــجــر الـــصــحي في جــزيــرة
مـاديــرا الـبـرتــغـالـيــة مـسـقط رأس
"الــدون". يـذكـر أن رونــالـدو الـبـالغ
ـركـز تـدريـبـات 35 عـامـا الـتـحق 
"الـسـيـدة الـعــجـوز" لـلـمـرة األولى
بـعــد غـيــاب دام أكــثـر من شــهـرين
بــســبب تــفــشـي فــيــروس كــورونـا
ــوت ـــســتــجــد. الـــذي تــســبب  ا
اليــ مـن الــبــشــر في واصــابت ا
العالم فضالً عن االثار االقصادية.

فينشنزو
سبادافورا
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أعـلـنت دار سـوذبي لـلـمزادات بـيع
حـذاء ارتـداه أسـطـورة كـرة الـسـلة
األمـــيـــركــيـــة مـــايــكـل جــوردان في
ــــبـــاريـــات خـالل مـــوســـمه األول ا
مـقابل مـبـلغ قـيـاسي بلغ 560 ألف
دوالر خالل مــزاد عـــلى اإلنــتــرنت.
ـتــوقع أن تــصل قـيــمـة وكــان من ا
أول نـــســـخـــة من حـــذاء جـــوردان
الــذي صـمم خــصــيـصــا لالعب في
1985 وهـــــو أول حـــــذاء يــــحـــــمل
تــوقــيــعه إلى مــبــلغ يــتــراوح بـ
100 و150 ألف دوالر قـبل انـتـهاء
ـــزاد. وتــشــتــهــر ســـوذبي بــبــيع ا
اليـ من ـئــات ا لـوحــات فـنــيـة 
الـدوالرات لكـنـهـا أقـامت أول مزاد
اضـي ثم سـجلت لألحـذيـة الـعـام ا
ـيا بـبيع زوج من األحـذية رقمـا عا
الــريــاضــيــة اخملــصــصــة لـلــركض
صُــنـع عــام 1972 وهـــو من أوائل
أحذيـة شركـة نايـكي ويعـرف باسم
(مون شو) مقابل 437 ألفا و500

دوالر. وكمـا هـو حال أغـلب أحـذية
جـوردان اخملـصـصـة لـكـرة الـسـلـة
ــــقــــاســـ جــــاء زوج األحــــذيــــة 
مخـتـلفـ هـما 13 لـلقـدم الـيـسرى
و13.5 للـقدم الـيمنـى. وتزامن هذا
ـزاد مـع االحـتــفـال بــذكـرى مـرور ا
35 عـامــا عـلى الـعالمــة الـتـجـاريـة

محمد داود
هداف
الدوري
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اوضــــــحـت وزارة الــــــشــــــبــــــاب
والـــريـــاضــــة ان شـــمـــول مـــنح
الــريــاضـــيــ االبــطــال والــرواد
باالسـتقـطاع الـضريـبي جاء في
ضـوء الـتـعـلـيـمـات الـصـادرة من
ــــالــــيـــة مــــســــتـــغــــربـــة وزارة ا
ـسـؤول تـصـريـحـات عـدد من ا
الية لوسائل االعالم في وزارة ا
ومـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
عـــدم مــــســـؤولـــيــــة الـــوزارة عن
االستقـطاعـات الضريـبية كـونها
جـهـة تـنـفـيـذيـة. وقـال مـديـر عام
دائـــرة الــــشـــؤون الـــقــــانـــونـــيـــة
ـالـية شـاكـر مـحـمد واالداريـة وا
عــــــــودة  ان شــــــــمــــــــول مـــــــــنح
الــريــاضـــيــ االبــطــال والــرواد
باالسـتقـطاع الـضريـبي جاء في
ضــوء تــعــلــيــمــات االســتــقــطـاع
الـضـريبـي بطـريـقـة االسـتـقـطاع
باشـر استنـادا الى التعـليمات ا

الــــــصــــــادرة لــــــســــــنـــــة 2005
تـضمـنة (ان تـخضع الرواتب ا
ــــــــــكـــــــــــافــــــــــآت واالجـــــــــــور وا
واخملصصـات للـضريبـة بطـريقة
بـاشر) وكما ورد االستـقطاع ا

بكتـاب الهـيئة الـعامة لـلضرائب
والــــوارد الى وزارة الــــشــــبــــاب
والــــريــــاضــــة عن طــــريق قــــسم
الـتــفــتـيش والــتــدقـيـق / شـعــبـة
الـضــرائب خالل شـهـر نــيـسـان

"إيــــر جــــوردان" وعـــرض الــــفــــيـــلم
ـكـون من عـشـرة أجزاء الـوثـائـقي ا
(الــرقـصــة األخـيــرة) عن شــيـكــاغـو
بــولــز وجـوردان. وبــيع احلــذاء في
ـــزاد عن طـــريق مـــحب االقـــتـــنــاء ا
جــــوردان جـــيــــلـــر وهــــو مـــؤسس

متحف لألحذية في الس فيغاس.

كـن لكن في ـسـابـقـة في أسـرع وقت  ا
الـــــــوقت احلـــــــالي ال يـــــــوجــــــد أي شيء

مضمون. 
مــثــلــمــا قــال رئـيـس الــوزراء (جـوزيــبي)
كــونـتي. ”في حــال انــخــفــاض مــنـحــنى
ـتوقع ـوعد ا ـكـنا الـتأكـد من ا الـعدوى 
الستـئـنـاف الـدوري لـكن عـلـيـنـا أن نصل
إلى هذا الهـدف تدريـجيا ونـتحـرك بحذر
ومــســؤولــيــة .“وصــوتت أنــديــة الــدوري
اإليــطــالي مــطــلـع الــشــهــر احلــالي عــلى
قبل استئناف النشاط في 13 حزيران ا
لــكن احلـــكــومــة مــددت مــنــذ ذلك احلــ

حــظـرهـا لألحـداث الــريـاضـيـة حـتى 14
حـزيـران. وأضـاف سـبـادافـورا ”الـهـدف
لــيس فـــقط اســتــئـــنــاف الــدوري لــكن
أيـضـا اسـتــكـمـاله لـلـنـهـايـة.“ويـتـمـثل
الــــعــــائق الــــرئــــيـــــسي في إصــــرار
احلـكـومـة عـلى أنه في حـال إصـابـة
العب واحـد بـالـفـيـروس يـجب عـلى
الفريق بـالكامـل اخلضوع لـلحجر
دة  14يومـا بينما ترى الصحي 
األنــديــة أن عـــزل الالعب وحــده
ســيــكـون كــافـيــا.كــمـا تــعـارض
ا األنديـة خضوع كل الفريق 
في ذلـك الـــطـــاقـم الـــتـــدريـــبي
ــعــســكـر ــعــاون  واجلــهـاز ا

W∫ جانب من احدى مباريات دوري الكرة فيما االندية ترفض االستئناف جراء ازمة جائحة كورونا “«

مجسم يب اسطورة كرة السلة االمريكي مايكل جوردان

الية وسط معاناة ال تنتهي نحة ا الرواد خالل اجناز معامالت ا

االحتـادات الـفرعـيـة الـتي انـتهى
اضي. عملها في شباط ا
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كــــمــــا حــــمل
امــــ ســــر
نــــــــــــــــــــادي
احلـــــــــــدود
حازم تيمور
الـــــلـــــجـــــنـــــة

حــقق الـفــوز مـرتــ وجـمع ست
ــــــــوقع التاسع نقاط في ا

 ويـقف الـصـنـاعـات عـاشـرا بـعـد
بــــدايــــة صـــعــــــــــبــــة  كــــلــــفــــته
خــسـارتـ قـبـل مـعـاجلـة االمـور
عبـر حتـقيق فـوزين ليـجمع ست

نقاط .
ولم يـخـتـبـر الـشـرطـة كـمـا يـجب
بـــعـــدمـــا لـــعب ثالث مـــبـــاريـــات
بقيادة عبدالغني شهد جنح مرة
وتـعادل مـرت  وبـرصيـد خمس
نــــقـــاط وخـــرج نــــفط اجلـــنـــوب
بــاربع نــقـــاط من  فــوز وتــعــادل
وخسـارة ثالث مـباريـات وخرج
ــشـاركـة االمـانـة من حــسـابـات ا
فـي الــبــطـــولــة الــتـي كــان اكــثــر
الــفـــرق اســتـــعــدادا قـــبل تـــلــقي
خــســارتـ وتــعــادل ثالث مـرات
ـوقع وبـرصــيـد ثالث نـقـاط في ا
الـثـلث عـشـر واحلـال لـلـكـهـربـاء
الــذي حتـمس لــلـمــشــاركـة لــكـنه
خـرج مــنـهــا  عـنــدمـا تــعـادل في
مبارات وخسـر  البقية  الثالث

.  وله نقطت
وفي مــــشـــاركــــة غــــيـــر مــــتـــوقع
ومـخـيــبـة لـنـفط مـيــسـان بـعـدمـا
خـسر مـباريـاته االربع  لـقبع في

وقع االخير. ا

2019. واضــــــــاف عـــــــودة ان
ـالي في الوزارة ارسل الـقسم ا
اول امـس الــثالثــاء كـــتــابــا الى
الية دائرة احملـاسبة في وزارة ا
يــدعــو فــيه البـداء الــرأي بــشـأن
شـــمــول الــريـــاضــيـــ االبــطــال
والرواد بـاالستـقطـاع الضـريبي
مـن عـــــــــدمـه وذلـك في ضـــــــــوء
اســـتــقـــطــاع مـــبــلغ الـــضــريـــبــة
ـــنح ـــاضـــيــــة عن ا لالشــــهـــر ا
ـمــنـوحـة لـلـريــاضـيـ االبـطـال ا
والــــرواد. واوضح مــــديــــر عـــام
دائـــرة الــــشـــؤون الـــقــــانـــونـــيـــة
ــــالــــيـــة ان وزارة واالداريــــة وا
ـاليـة جـهة تـنفـيـذية وان كـتاب ا
فـتش العـام في الوزارة مكـتب ا
ذي الــعــدد 2655 في /3 /24
ـنح الشـهـرية 2029 يؤكـد ان ا
لــلــريــاضــيــ االبــطــال والـرواد
خـاضــعـة لـضـريـبـة االسـتـقـطـاع

باشر. ا
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التطـبيـعية يـنتـهي خالل فترة
اقصاها 6 اشهر.

وكـانـت الـلـجـنــة الـتـطـبــيـعـيـة
قـــــررت في اجـــــتـــــمــــاع دوري
ـــقـــر االحتـــاد عـــبـــر ســـابـق 
الــــدائـــرة االلــــكــــتــــرونــــيـــة  
وبحـضور األم الـعام مـحمد
فـــرحــان تـــســـمـــيـــة جلـــنـــتي

سابقات والقيم. ا
وقال رئـيس الـتـطبـيـعيـة اياد
بنـيان: "إن االجـتمـاع أثمر عن
تسميـة د. حيدر عـوفي رئيسا
ــســابــقــات وغــا لــلــجــنــة ا
عـريبي نـائـبـا وضيـاء حـس
امـيـنـا لــلـسـر وعـضـويـة عـلي
عـبــيس عــبـد وســيـروان جنم
الــــدين وجنم عــــبـــد الــــواحـــد

االوسي". 
وأضـاف بنـيـان: "تـألـفت جلـنة
القيم من د. حـس علي حسن
رئــيــســـا و د. حــســ رحــمن
جعفر و علي طالب شرهان".
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خـاطـبت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية
لالحتـاد العـراقي لـكـرة الـقدم
فيفا” االحتاد الـدولي للـعبة “
مـن اجل تــــمــــديــــد فــــتــــــــــرة

عملها. 
وقــال مــصـدر في الــهــيــئـة إن
“الـهيـئـة التـطـبـيعـيـة لالحتاد
العـراقي لـكـرة القـدم خـاطبت
االحتـاد الـدولي فـيفـا من أجل
احلــــصـــــول عــــلـى تــــمـــــديــــد

لعملها .”
وتابع ان “الهـيئـة بـينت انـها
لم تــســتــطع تــســيــيــر الـعــمل
ـاضــيــة بــالــشـكل بــالــفــتــرة ا
اخملطط له بسـبب وضع البلد
ـواجـهــة جـائـحـة كـورونـا.”
واضاف ان “التوقـعات تـشير
الى ان فـــيــفـــا ســيــمـــدد عــمل
الهيئة التطبيعية من  3الى 6

اشهر اخرى .”
جتــــدر االشـــارة الـى ان عـــمل
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قـال وزيـر الـريـاضـة اإليـطـالي فـيـنـشـنزو
سـبــادافــورا إنّ اجــتــمـاعــاً ســيُــعــقـد مع
االحتاد اإليطالي والليغا كالتشو في 28
من هـذا الـشهـر لـبـحث مصـيـر الدوري.
وأكّـد الـوزيــر أنّ اجملـتـمـعــ سـيـتـخـذون
ــا إذا كـــان الـــدوري ســيـــعــود قـــراراً 
َّ االتــفــاقُ وحتــديـــد مــوعــد الــعــودة إن 
عـــلــيــهــا. يــأتي ذلك فـي وقت أعــطت فــيه
الـلـجـنـة الـعـلـميـة الـطـبـيـة مـوافـقـتـهـا على
ــعـدل كـمــا قـدمه الــبـروتــوكـول الــطـبي ا
االحتــاد اإليـطـالي وهـو مــا يُـمـكّن أنـديـة
الـ"ســيــري أي"  من بــدايـــة تــدريــبــاتِــهــا
اجلـمــاعـيـة. يـذكـر أن األنـديـة  اعـتـرضت
عـــلى الـــبــروتـــوكـــول األول الــذي قـــدّمــته
احلـكــومـة وكــان يــقـضي بــعــزل صـحي
كــامل لــلـفــريق الــذي يـظــهـرُ به مــصـاب
. وتوقف دة 14 يـوماً بفـيروس  كورونا 
الــدوري اإليــطـــالي في الــتــاسع من آذار
اضي وتأمل األندية في العودة للنشاط ا
قـبل لكنها ال تزال في منتـصف الشهر ا
انتظار موافقة احلكومة. وسجلت إيطاليا
ــاضي أول حـصـيــلـة لـلــوفـيـات االثـنـ ا
رض أقل من  100 مـنذ التاسع جـراء ا
من آذار. وقــال وزيـر الــريــاضــة لــوكــالـة
األنباء اإليطالية ”نتمنى جميعا استئناف

تدريبي مـعزول تماما قـبل استئناف
الـدوري. إذ تــرى أن ذلك الـوضع
ســيــصـنع مــشـاكـل لـوجــسـتــيـة
كبـيـرة. ويـتـبقى  12جـولـة على
نــهــايــة الـــدوري اإليــطــالي إلى
ـؤجـلة ـبـاريـات ا جـانب بـعض ا
من جــوالت ســابــقــة. ويــتــصـدر
يـــوفــــنـــتـــوس حـــامـل الـــلـــقب
الـسـاعي لـلقـبه الـتـاسع على
ـسـابـقـة بـفارق الـتـوالي ا

نـــقــــطـــة واحـــدة عن
التسيو.
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نـــــــــــشــــــــــرت
جــورجـــيـــنــا
رودريـــغــــيـــز
صــــــديــــــقـــــة
الـــبــرتــغــالي
كـريسـتـيـانو
رونـــــالـــــدو
جنـــــــــــــــــــــــم
يــوفـنــتـوس
اإليــــطــــالي
اول امــــــس
الـــــثـالثـــــاء
صــــــــــــــورة
جديدة عبر
حــســابــهــا
الشـخصي
فـــــــــــــــــــــــي
"إنستغرام
". وتـظــهـر
جورجـيـنا
في الــصـورة رفـقـة
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أعـلن مـسـؤولـون في رابـطـة الـدوري
الــكـوري اجلــنــوبي لــكـرة الــقـدم أن
ـتـهم بوضع نادي اف سـي سيـول ا
دمى جــنـســيـة في مــقـاعــد مـدرجـات
مـلـعـبه سـيـواجه إجـراءات تـأديـبـيـة
هـــذا االســبـــوع.وكـــان الــفـــريق قــدم
ـــــاضي  عن اعــــتــــذاره االثـــــنــــ ا
الــتـســبب في "قــلق بــالغ" مــؤكـداً أن
الـــدمى الـــتي  اســتـــخــدامـــهــا في
ـــــبـــــاراة ضـــــد ـــــدرجـــــات خـالل ا ا
ـشـجـع غـوانـغجـو بـسـبب غـياب ا
العب بسبب احملروم من دخـول ا
األزمـــة الــنــاشــئــة عـن تــفــشي وبــاء
ـسـتـجـد "ال عالقة فـيـروس كورونـا ا
لـهــا بـالـدمى اجلـنــسـيـة".و تـوزيع
ـــصــــنـــوعـــة من عـــشـــرات الــــدمى ا
السيـليكون الـتي ترتدي قـمصانا أو
حتـمل الفتـات عـلـيهـا شـعارا لـشـركة
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة بـــــبـــــيع الـــــدمى

اجلنسيـة.وقالت الرابطـة إن جلنتها
الـتـأديبـيـة سـتـستـعـرض مـا اذا كان
اســـتــخــدام الــدمى يـــنــتــهك قــواعــد
ـواد الــرابــطــة اخلــاصــة بــتـرويـج ا
اإلبـاحـيـة.وكـانـت مـعـظم تـلك الـدمى
تــمــثل اإلنــاث مع وجــود عــدد قـلــيل
ــــثل الــــذكـــور.كــــمــــا ســــيـــنــــاقش
ـســؤولـون مـا إذا كــان احلـادث قـد ا
أضــــــــر بـــــــصــــــــورة الـــــــرابــــــــطـــــــة
ـكن أن يـؤدي انــتـهـاك ونـزاهــتـهــا.
هذه القـواعد إلى خصم خـمس نقاط
من اف سي ســـيــول في الــدوري أو
غرامـة تزيـد عن خـمسـة مالي وون

(4066 دوالر أميركي).
واشــارت تـقــاريـر صــحـافــيـة إلى أن
مـــوزع الـــدمى حـــاول الـــتــقـــرب من
الــرابـطـة مـن أجل تـقــد مـنـتــجـاته
ـدرجــات الــفــارغـة لــوضــعــهـا فـي ا
وقـــــدم نــــفــــسـه عن طـــــريق اف سي
ســـيـــول.ويــــدرس الـــنــــادي اتـــخـــاذ

إجــراءات قـانــونــيـة ضــد مــقـدم
الـدمى وفـقـا لتـقـاريـر إخـبـارية
كـورية ولـكن بـغض الـنـظر عن
الدافـع فقـد تـصدر هـذا اخلـبر
عــنـاوين الــصــحف في جــمـيع
أنــحـــاء الــعــالـم.وكــان مــوسم
الـــدوري الــكـــوري اجلـــنــوبي
اجلديد انطـلق في الثامن من
ايــار اجلـاري بــعـد تــأجــيـله
ألكـــثــر من شـــهــرين بـــســبب
فـيــروس "كـوفــيـد-19 ولـكن
خــلـف أبــواب مـــوصــدة مــا
دفع الــفـــرق الى اســتــخــدام
تـــمـــاثـــيل مـــصـــورة تـــمـــثل
ــشـجــعــ مـصــنــوعـة من ا
ــــقـــوى والفـــتـــات الـــورق ا
ـــدرجــات لء ا ولـــوحـــات 
بـاإلضـافـة إلى بث أصـوات
مــسـجــلـة لــلـهــتـافــات عـبـر

مكبرات الصوت.
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ـمـثل { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - اكّــد ا
بـريـان أوسـ غــرين الـبـالـغ من الـعـمـر 46
ـثـلـة هـولـيـوود عـامًــا إنـفـصـاله عن زوجـته 
) بــعــد عــقـد من مــيــغـان فــوكس ( 34عـامــاً
الـزواج.وفي الـتـفـاصيـل الـتي كـشـفت عـنـها
صحـيفة ديـلي ميل البريـطانيّة وقع اخلالف
بـ الـثـنـائي مـنـذ أشـهـر عـدّة وذلك بـسـبب
زيادة جـدول اعمال ميـغان فوكس بالـتمثيل
فـلـم يـظهـرا مـعـاً فـي اآلونـة األخـيـرة.وبـيـنـما
اضي كـانت تعمل عـلى فيـلم في اخلريف ا
أقــدمـت فــوكس عـــلى الـــطالق رســمـــيّــاً إذ
شعـرت بالراحة بـعيداً عن زوجـها إالّ أنّهما
اتفـقـا عـلى اسـتـمراريـة عالقـتـهـمـا في إطار

من الصداقة.
والـتقت فوكس زوجـها أوسـت غرين عـندما
كـانت في الـ 18من عـمـرهــا. أمّـا هـو فـكـان
يـبـلغ من الـعـمـر 30 عـامـاً وظالّ يـتـواعـدان

لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.

ÍdLA « VŠU  Ê“U

ÍdO−A « ÂUNÝ

الــتـــدريــســـيــة في كـــلــيــة االعالم
بـجـامـعـة بغـداد صـدر لـهـا كـتاب
بــالـشـراكـة مع شـادلي عـبـداحلق
بـعـنـوان (النـظـريـة الفـرعـونـية في
االعالم - وســـــائـل اســـــتـــــبــــداد

وتضليل وطغيان).

 iO³*« rOÝË

ديـرية اطلقت مبادرة ذاكرة مديـر ثقافة دمشق اعلن ان ا
بـدعـ السـوري وطن الـتي تـعمل عـلى الـتوثـيق لكـبـار ا
ـعـرفـي واإلبـداعي عـبـر وسـائل واحلـديث عن مــنـجـزهم ا

التواصل االجتماعي.
 Íb U)« …eL(« b³Ž sF

الفنـان العراقي نعـته نقابة الفـنان العـراقي الذي وافته
ولى أن يـتـغمـده بواسع ـاضي. سـائلـ ا ـنـية االثـن ا ا

رحمته .والراحل شقيق الفنان ميمون اخلالدي.
wF¹—b « s¹“

ـلكـيـة لألفالم ضمن اخملـرج االردني عـرضت له الـهيـئـة ا
بـرنــامـجـهـا لـعـروض أفالم مـجـانـيـة عـبـر االنـتـرنت خالل
فــتـرة احلــظــر فـيــلم (سالم) وهــو انـتــاج اردني ســويـدي

اني مشترك . أ
Íd³F « ¡UNÐ

ي الــعــراقي تــلـــقى تــهــاني االوســاط االعالمــيــة االكــاد
ـناسـبة تـسـنمه مـنصب وكـيل الـوزير لـشؤون الـسيـاحة
واآلثـار في وزارة الـثـقافـة والـسـيـاحة واالثـار مـتـمـن له

النجاح في مهمته.  
e¹eF « b³Ž Í“Uſ
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ـصريـة تلقت تـعازي االوسـاط الفـنيـة واالعالمية ـمثـلة ا ا
لوفـاة زوجها رجل األعمال الـسعودي صالح كامل مساء

اضي عن عمر ناهز الـ 79 عاماً. االثن ا

انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً 

qL(«

قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 

—u¦ «

ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ.2

»dIF «

 تـربــكك ظــروف خــارجـة عن إرادتـك اال انـهــا تــعـمل
صلحتك .رقم احلظ .2

¡«“u'«

استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ.3

”uI «

ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.

ÊUÞd «

عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.

Íb'«

الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .

bÝô«

ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً

Ë«b «

تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة يومياً  أخيراً وال سيما 

¡«—cF «

 تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنـافس فـتـثـمـر اجلـهـود وتـنـتـعش
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.

 u(«
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اشــــــطـب مــــــرادف الــــــكــــــلــــــمــــــات
تـداخلة مع بـعضهـا البعض ا ادناه
مع احلل بــــجــــمـــــيع االجتــــاهـــــات 
الــصــحــيح حتــصـل عــلى الــكــلــمــة

طلوبة:  ا
∫©WOM1 WM¹b ®

الـكـيـمــيـاء - الـعـلــوم - الـفـيـزيـاء -
االدب الـــعــــربي - فـــيــــثـــاغـــورس-
ريــــــاضــــــة - الـــــــدين االسـالمي -
اكــادمــيــة  - جــامــعـــة - مــعــهــد -
طالب - مدرس - درس -  حصة.

ULN³Š WB  sŽ ÀÒb×²ð ÂU ≈ ‰œUŽ WłË“
يـعــاكــسـوني ويــقـولــوا كالم إال هـو
وده لفت نـظري جـدا. هذا الـيوم كان
األول فـي مــــشـــــوار عــــمـــــر طــــويل).
وحتـدث عـادل إمـام عن هـذه الـعالقـة
ــا عــرفــتــهــا قــلــتــلــهــا مش قــائـال: (
هنتجوز إحنا هنبقى أصدقاء بس)
وترد هالـة (أنا أصـريت اننا نـتجوز
هــــــــو كــــــــان شـــــــــاب وخــــــــايـف من
سؤوليات ولكن أنا اقنعته وعقب ا
عــام واحـد من الــتــعـارف تــزوجــنـا).
ويكـمل الزعيم قـصة زواجه: (قـلتـلها
مش هـنـخــلف في أحالم وطـمـوحـات
عـايـز أحـقـقهـا خـلـفت وجـبت رامي
قــلــتــلــهـا خـالص كــويس ولــد واحـد
كـفـايـة عـشـان نـقـدر نـعـيش حـيـاتـنا
كـويس خــلـفـت سـارة وبـعــدين ولـد
وبـــنت حـــلــو أوي خـالص مــفـــيش
رحت جبت محـمد). وقـال الزعيم عن
زوجــــته هــــالــــة (إنــــهــــا احلب األول
واألخـــيـــر في حـــيـــاته وإنه لم يـــكن

يتخيل يوما أنه لن يتزوجها).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صريـة شيرين عبد عبرت الفـنانة ا
الـوهـاب عن إعجـابـهـا بعـدة أعـمال
دراميـة حترص على مـتابعـتها في
رمـــضــان مـن خالل ســـلـــســلـــة من
الـتـغريـدات نـشرتـهـا عبـر حـسابـها
الرسمي على تـويتر.حيث أثنت في
تــغـريـداتـهـا عــلى ثالثـة أعـمـال هي
اإلخـتـيــار ألمـيــر كـرارة والـنــهـايـة
لـيـوسف الشـريف والـفـتوة لـيـاسر
جالل.وعن اإلخــتـيـار غـردت قـائـلـة:
(كل التقدير واالحترام لكل الفنان
اللي شـاركوا في مسـلسل االخـتيار
لــتــجـســيــدهم شــخــصــيـات دفــعت
الـتمن روحـها عـلـشان حتـميـنا هم
دول رجــالــة بـلــدنــا الـلـي الزم فـعال
نحـتذي بـهم).وأضافت: (وعـاجبني
جدا جدا مـسلسل الـنهايـة ومبروك
لـيــوسف الــشـريـف وكل الـقــائــمـ
ـــســلـــسل بس أنـــا عـــنــدي عـــلى ا

مــشــكــلـــة أي حــد جــديــد هــقــابــله
هــضـطــر أبص عـلى قــفـاه األول لـو
القـيـته مـعنـدوش زرار يـبـقى إحـنا

كده في أمان).
وانضـم مسـلسل الـفتـوة إلى قائـمة
ـــفــضـــلــة مـــســـلــسالت شـــيـــرين ا
فاختـتمت تغـريداتهـا عبر حـسابها
وقع تـويتر قـائلة: (وبـحب كمان
مـســلـسل الـفـتـوة مـسـلـسل جـمـيل
ــتــاز والـــديــكــور ويــاســر_جـالل 

يز). واإلضاءة وكله 
ولم تـــغب شــيـــرين عــبـــد الــوهــاب
بـصـوتـهـا عن محـبـيـهـا خالل شـهر
رمــضـان حــيـث وضــعت صــوتــهـا
عــلى أغــنـيــة إعالن فـودافــون الـذي
شارك فيه عدد كـبير من جنوم الفن
في مـصــر بـجــانب الـنــجم مــحـمـد
صالح العب لـيـفربـول اإلجنـلـيزي
ويجري بثه عـبر الفضـائيات طوال

أيام شهر رمضان.

ÊU e « ≠ ÊbM

في زمـن تـفـشي وبــاء كـورونـا تــغـيـرت
بـعض الـعـادات الـرمـضـانـيـة كـاإلفـطار
اجلماعي الذي لم يعـد كما كان من قبل
 فـهـو اآلن يـجـري عـلى اإلنـتـرنت عـبـر
تـــطـــبــيـق زوم. والــتـــأقـــلم مـع ظــروف
التباعد االجتمـاعي في الشهر الفضيل
امـــر لـــيس بـــســـهل .وفـي هـــذا االطــار
حتــدث بــعض الــنــجــوم عن صــيــامـهم
وكيفيـة قضائهم لـشهر رمضان في ظل
اإلغـالق الــعــام في أزمـــة تــفــشي وبــاء
كــــوفـــيـــد-19 وعـن الـــنـــصــــائح الـــتي
يقدمـونهـا لآلخرين في ضـوء جتاربهم
في لقاءات اجراهـا معهم راديو بي بي
غني وعازف البيانو سي.حيث يقول ا
والـــغــيـــتـــار الــبـــريـــطــانـي من أصــول
بـنـغـالـية نـيش يـذكـرنـا بـأن (اجلـميع
في نفس القارب. إنهم يـشعرون بنفس
اإلحـــبـــاط الـــذي تـــشـــعــر بـه لـــكــنـــهم
يحصلـون على السـعادة نفسـها عندما
تتـصل بهم ومن الـسهل أن تـبقى على
تـــواصل مع األخـــريـن ولـــو عن بـــعـــد
وأنــــصـح اجلــــمــــيع بــــاإلبــــقــــاء عــــلى
التـواصل قـدر اإلمكـان).وأضـاف قائال:
(يـــعـــد اإلغـالق الـــعـــام أمـــرا صـــعـــبـــا

بـالـنـسبـة لـلـكـثيـرين ألن شـهـر رمـضان
عــادة مـا يـكــون مـرتـبـطــا بـاألشـخـاص
الذين يجتـمعون معـا لذلك من الغريب
أال نـــفـــعل ذلك ولـــكن من أجـل سالمــة
اجلـــمــــيع فــــإن هـــذا هـــو أفــــضل حل
لدينـا).وتابع قائال:(بـطريقة مـا العزلة
ليـست سيـئة بالـنسـبة لي ألنـني أشعر
هــذا الــعــام أنــني تــمــكــنت من أداء كل
صلـواتي وبدت الـصلـة الروحـية أكـثر
من أي وقـت مـضى لــذلك فــإن الـعــزلـة
حـــلــــوة ومــــرة في آن واحــــد.اآلن هـــو
ثالي للتوقف عن التفكير فيما الوقت ا
ـكـنك ــكـنك فـعـلـه والـنـظـر فـيــمـا  ال 

القيام به).
ــمــثـل الــكــومــيــدي ســمــاش ويــقــول ا
بينغالي والذي له قـناة على (يوتيوب)
(بسبب قلة االتصال اخلارجي وتشتت
االنتـبـاه أتيـحت لي الفـرصة في شـهر
رمـضان هـذا الـعام لـلـتعـمق في نـفسي
أكـثر واسـتـكشـاف جانـبي الـروحاني
لـذلك فإن األمـر يـبدو نـوعـا من النـعـمة
وسـيقي التي كـانت مخـفيـة). ويقـول ا
شـيــد بــوس(إذا مُــنــحت هــبــة الــوقت
فيمـكنك استـخدامهـا بحيث تـتمكن من
اخلــروج من األزمـة بــشــكل أقـوى وأن

نيش

الـــكــاتب الــصــحــفي الــعــراقـي حــاضــر في ورشــة عــمل
ستـمر وخدمة اجملتمع الكترونـية اقامتهـا شعبة التـعليم ا
في كـلـيـة بـغــداد لـلـعـلـوم االقـتـصــاديـة اجلـامـعـة بـعـنـوان

(تطبيقات النزاهة اجملتمعية فرص وحتديات).
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تصـدرت هالـة الشـلقانـى زوجة عادل
إمام مـحـركـات البـحث غـوغل بـسبب
تـــصـــريـــحـــات نــادرة عـن عالقـــتـــهــا
بــزوجـهــا بــالـتــزامن مع ذكــرى عــيـد
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عن إبن عـباس رضي الله عنه قال ( فرض رسول الله صلى الله
علـيه وسلم زكـاة الفـطر طهـرة للـصائم من الـلغـو والرفث وطـعمة
للـمسـاك فمن أداهـا قبل الـصالة فهى زكاة مـقبـولة ومن أداها
بــعـد الــصالة فــهى صـدقــة من الــصـدقــات). وعن ابْنِ عُــمَـرَ
رضي اللـه عنـهـما قَـال: (فـرض رسـول الله صـلى الـله عـليه
اوْ صاعا من وسلـم زكاة الفطر مـن رمضان صاعا مـن تمر
شعـير على العبد واحلـر والذكر واالنثى والصغـير والكبير

.( سلم من ا
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ـنامـة وهمـا يسـيران في األحـياء ا
يـحـاوالن إيــقـاظ الـسـكــان لـتـنـاول

وجبة السحور. 
تـتـنـاول أنـاشـيـد الـسـمـاك بـلـهـجة
بحرينية احلياة في ظل اإلجراءات
رتـبطة بالـفايروس وتـتطرق إلى ا
حــســنــات الــتــبــاعــد االجــتــمــاعي
سعف وتشكر األجهزة الطبية وا

على تضحياتهم.
وتقول كلمات أحد أناشيده:

(وقت الــــســـحـــور بـــان ودنى.. يـــا
السحور هذه صا اصحى بالهنا
الـزم الـسـنـة يـخـتــلف عن كل سـنـة
الــبـــــــــــــيت ويـــا األهل وتــســحــر

ÊU e « ≠ W UM*«

ـسـحراتي يـاسر بادر ا
الـــســـمــاك (50 عـــامًــا)
بـــــإحـــــــــيــــــاء أجـــــواء
ــــبــــاركــــة رمـــــــضــــان ا
كـــعــادتـــــــــه في كل رمــضــان
ولـــكن مـع تـــعـــديـل بـــســـيـط عـــلى
ــعــتــادة لـــتــتــطــرق األنــاشـــــيـــد ا
لـظـروف الـعـيش في زمن فـايـروس

كورونا.
فطـوال ايام الـشهـر الفـضيل صدح
صـوت السـماك وقـرع صديـقه على
ـة طـبـلـة شـوارع قــريـة بالد الـقـد
الـواقــعـة فـي ضـواحي الــعـاصــمـة

والــــــلي عــلى الــبــاري بــزاد األمل
اتــــــكل ويــــــجـــــــعــــــله فـي حــــــصن

.( احلص
وعن الفـايروس ينـشد (غـصبًا عن
الــــكـــورونــــا نـــأكـل مـــعــــكـــرونـــة
فـــلـــيـــحـــجـــرونـــنـــا ولـــكـن الحـــقًــا

سيتركوننا).
ـــوقع ـــســـحـــراتي وفـــقـــا  وقــال ا
البوابة (إنه يـأمل في رفع مستوى
الــوعي مع زيــادة األمل والــتــفـاؤل
أثـنــاء األزمـة فــضــلًـا عن احلــفـاظ
عــلى الــشــعــور بــالـطــمــأنــيــنـة في
األوقات العصيبـة التي تسبب بها

الفايروس).
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ـلك مثقال ـا ينقـصنا وكـأننا ال  نحن نتـذمر كثـيراً في هذهِ احليـاة ودائماً نـفكر 
ـلل والـضجـر والفـقر ذرة تذمـر..تذمـر..تـذمر وتـأفف من الواقع والـغالء واحلـياة وا
ـصـائب?... مـاهـذا ـاذا هـذه ا ـرض والـبـطـالـة....الخ.لـكن الـذي لـم نـكـتـرث إلـيه  وا

التوتر الذي نعيشه!
واجلواب الذي يطرح نفـسه إننا في دنيا والـدنيا من الدنو  وكيف لـنا أن نستجلي
من الدنـو الـعلـو والـرفعـة وهل نـحنُ خُـلقـنـا عبـثـاً? هل خُلـقـنا لـنـأكل ونعـيش ونـفرح

ولتتأجج نفوسنا مبتهجة?
صـائب واحملن هي محبة من  وال ننسى بأن اللـه سبحانه "إذا أحب عـبداً ابتاله" فا
الله وأيضاً ال ننـسى بأننا لم نُـخلق عبثـاً أو سُداً فأننا نـعيش لنعـبد الله فنحنُ في
ا نـستـحق وإذا عددنـا النعم دار اختبـار وابتالء ولـنعـترف أن الـله اعطـانا أكثـر 
الـتي نـعيـشـهـا فـسـنـجدهـا ال حتـصى ولـكـنـنـا لم نـكـترث إلـيـهـا ألن جل اهـتـمـامـنا
ـا نسـتحق وتركـيزنـا يـنحـدر دوماً عـلى الـفجـوة والـنقص وأن الـله يعـطـينـا أكثـر 
ألنـنـا دائــمـاً نــذنب ونـخـطــأ وهـو غـفــور ودود. ونـحن ال نــكـتـرث بــأن الـله حـيــنـمـا ال
يستـجيب الدعـاء فذلك ليس ألنه ال يـسمـعنا بل ألنه يُـرتب لنا اخلـير حيث شـاء كما

نـشـاء واإلنـسـان بـفـطرتـه جلـوج عـجول لـكـن عـنـدما تـمـضـي األيام
فنـعلم بـأن الله سـيرنا لـلخـير مـا دُمنـا وضعـنا أحـوالنـا ب يدي
رحـمـته ولــكـنـنـا لم نـدرِ ولــنـعـتـرف أيــضـاً أنـنـا مـهــمـا شـكـرنـاه

وحمدناه ال نوافيه حق عبوديته وال نوافيه كرمهُ وفضلهُ علينا..
.. فلنحمد الله ونشكره دائماً وأبداً

ركز األول عن فئة الشعر الشـاعر السوري حصل على ا
ـنار الـعـمـودي في مسـابـقـة الشـعـر لـعام 2020 جملـلـة ا

الثقافية الدوليةعن قصيدة (شتان ب مودع ومالق).

.وذلك خالل مـيالد الــزعـيم الـثــمـانـ
لـقــاء تـلـفــزيـوني مع اإلعالمي مــفـيـد
فــوزي روت الــشــلــقــاني فــيه قــصــة
تعارفـها وارتبـاطها بـالزعيم كـاشفة
أن (الـقـصـة بـدأت حـيـنـمـا كـان عـادل

إمام يتـردد على منـزل صديقه سـمير
خفاجة رآها لـلمرة األولى من شباك
مـنـزل صـديـقه وهـو بـصـحـبة رفـاقه
وبـدأوا في مــعـاكـســتـهـا إال أن عـادل
الــــتـــــزم الــــصـــــمت كـــــلــــهـم بــــدأوا

عادل إمام
وزوجته هالة
الشلقاني
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ـمـثـلـة الـسـوريـة سـوزان جنم الـدين قـالت ا
ــشـاركـتــهـا في إنـهــا كـانت ســعـيــدة جـداً 
بـرنامج رامـز مـجنـون رسـمي وأوضحت أن
هـنـاك مـشــاهـد كـثـيـرة حـذفت ألنـهـا تـظـهـر
قلب من بيـنها الصعق جرأتـها بعد كـشف ا
بـالكهرباء.وأضافت مع اإلعالمية مهيرة في
بــرنــامـج(غــدا أجــمل) أن مـــدة الــتــصــويــر
إسـتغـرقت حوالي الـيوم كـامل بعـد أن كان
ــتــفق عـــلــيه مع اإلعالمــيــة أروى لــقــائــهــا ا
نــصف ســاعــة فـقط. أمــا عن األجــر فــقـالت
عندما علمت جنم الـدين طلبت مليـوني دوالر
قلب ثم قـالت أنها تـقاضت أكثر من 50 بـا

ألف دوالر بقليل.

{ اســـطــنــبــول  –وكــاالت - شّــنت
الــنــجــمـة الــتــركــيــة (هــازال كــايـا)
هــجـــومــا الذعـــا عــلـى رواد مــواقع

الــتـواصل االجــتـمــاعي بـعــد نـشـر
أحــــدهـم صــــورة جــــريـــــئــــة لــــهــــا
وتـعـرضـهـا لإلنـتـقـادات اذ اشارت
ثّل الى ان (ما يـرتديه اإلنـسان ال 
داخله) مـضيفـة ان (فتـاة الليل من
ــمــكن ان تــكــون أشــرف من مــئــة ا
شــخص يـدعــون اإلسالم والــتـدين
اال انــهم في احلــقــيــقــة يــشــوّهــون

تعاليم الدين ومبادئه).
وكشفت كايا مؤخرا عن وجه إبنها
لـــلــمــرة األولى عـــبــر صــفـــحــتــهــا
اخلــاصـة اذ نـشــرت هـازال صـورة
المـح وجه إبـــــنـــــهــــا واضـــــحـــــة 
وعلّـقت(منـذ كبـرنا وحـتى عيد األم
من الــصـعـب االهـتــمــام بــاألطــفـال.
الــيــوم عــيـــد األم األول بــالــنــســبــة

إلي... هذا رائع).
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مومزي سترينغرميستاه اصالحموديست ستريتسماش بينغالي

تتـعـلم شيـئا جـديدا لـيس فقط حـرفتك
اخلاصة التي تفعلها دائما تعلم شيئا

جديدا ينفعك بعد هذا الوباء).
وتـذكـرنـا جنـمـة الـتـواصل االجـتـمـاعي
ـؤثرة مـوديـست ستـريت بـعدم إغـفال ا
ـا سـنـخرج الـصورة األكـبـر وتـقول(ر
من هـذا األمـر أكـثـر سـعادة وأقـرب إلى

بعضنا البعض).
وتضيف قائلة: (إن شـهر رمضان أثناء
ـــثل أكــــثـــر جتـــربـــة اإلغالق الــــعـــام 
ســريـالـيـة عــشـتـهـا في حــيـاتي. أشـعـر
زيد بالـسعادة ألنـني أستـطيع قضـاء ا
مـن الـــوقت مـع أطـــفـــالـي وفي صالتي
لـــــــكـن أشـــــــعـــــــر فـي نـــــــفـس الـــــــوقت
بـاحلـزن).وتـكمل(دعـونـا نـبـذل قـصارى
جــهــدنــا جلــعل هـــذا الــوقت ال يــنــسى
جلـمـيع أفـراد عائالتـنـا دعـونـا نـقضي
زيد من الوقت في اللـعب مع أطفالنا ا
ـــــزيـــــد من الـــــوقت فـي اجلـــــلــــوس وا
والــتــحــدث إلى كــبــار الــسن ودعــونــا
ــزيـد من الــوقت مع أنـفــسـنـا نــقـضي ا

أيضا ألن حب الذات مهم.).
 ويقول اخملـرج السيـنمائي الـبريطاني
من أصـول بـنـغـالـيـة مـيـستـاه إصالح:
(يــجب أن نـكـون إيـجـابــيـ كـمـجـتـمع
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البريطـاني من أصول بنغـالية مومزي
ستـرينـغر إنه (جملـرد أن "اعتـدنا" على
احلـياة بـهـذه الطـريقـة ال يـعني أن كل
شيء يـجب أن يـتغـيـر).ويـوضح قائال:
(نـحن مــاضـون فـقط مع مـسـار الـنـهـر
فـاجلـمــيع مـا زالـوا يـرتـدون مالبـسـهم
ويشـعـرون باإليـجابـية لن نـزور أحدا
ان حتـلى بـاإليـجـابـيـة وتـمـسك بـاإل
وال تـتـوتـر كـثـيـرا فـقط اتـبع الـقـواعد
وسننتهي من هذا األمر عاجال أم آجال

ونــشــجع بــعــضـــنــا الــبــعض عــلى أن
رمــضــان ال يـزال إن شــاء الــله شــهـر
اخلير لنا جميعا).ويضيف قائال(انظر
إلـى هـــذا األمــــر وعـــاجله بــــطـــريــــقـــة
إيـجابـية ألن هـنـاك الكـثـير من الـفرص
لتـحسـ أنفـسنـا ألنه ليـس لديـنا عذر
اآلن. لديك كل الـوقت في العـالم والزم
ـنــزل وكن آمـنـا وافــعل كل األشـيـاء ا
الـتي لم يــكن لـديك الـوقت لـفـعـلـهـا في
ـاضي ).يـقـول مـغـني الـراب رمـضـان ا

{ كييف - وكاالت - قـام األوركسترا السيمفوني الـتابع لإلذاعة األوكرانية بتسجيل
نـصات اإللكترونية مـنذ أن  تخفيف إجراءات العزل أول حفل لـلتلفزيون واإلذاعة وا
العـام بشكل جزئي في أوائل أيار.ووضع العـازفون كمامات يتـماشى لونها مع األزياء
ديـر الفني لألوركسترا في تصريح( ير شيكو ا السوداء الـتي يرتدونها. وقال فولـود
إنه على الـرغم من أن كل اثن من العـازف يتشـاركان عادة في حامل واحـد للنوتات
ـوســيـقـيـة فـقـد الـتـزم اجلـمـيع بـقـواعـد الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي وإن هـذا أثـر عـلى أداء ا
األوركسـترا).وأضاف شـيكو (األمـر صعب اآلن ألن كل واحد مـنهمـا ال يشعـر بحركة
ـسـافـة ـرفق الـصـديق بــعض الـتـواصل قُـطع بـســبب بُـعـد ا كـتف زمـيـله ال يـشــعـر 
قـصـودة على الـوجوه وبـسبب الـكـمامـات أيـضاً حـيث تظـهـر بعض الـتـعبـيرات غـيـر ا

خالل العرض يتفاعل العازفون معها).
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{  تــــــــــونس-أ ف ب)  –قـــــــــرر
تــــلـــفـــزيـــون تـــونــــسي وقف بث
برنامج ساخر اثار جدال واسعا
ــغــرب العــتـبــاره يــتــضـمن في ا
ايــحـــاءات مــقــصـــودة تــمسّ من
مقدسات وتقاليد البالد العريقة.
فـفي مـطلع شـهـر رمـضـان شرع
تــلـفـزيــون (حـنــبـعل) الــتـونـسي
اخلـاص في بـث بـرنـامـج سـاخـر
من نوع الكاميرا اخلفية بعنوان
ـلك) يــسـتـضـيـف شـخـصـيـات (ا
تونسية معروفة حملاورتها حول
ــلك وابـنه مــسـألـة تــقـبــيل يـد ا
وموضوع التحرش اجلنسي في
إطار تـوقـيع عقـد مـغر مع شـركة

انتاج.
وقال وليـد الزريبي مـنتج ومقدم
الـبـرنـامـج لـوكـالـة فـرانس بـرس
الثالثـاء مالـك القـناة اضـطر الى
لك) اعـتبارا وقف بث برنـامج (ا
من احلـلـقة 13 إثـر تعـرضه الى
ضغوطات كـبيرة من شـخصيات
سياسية نافذة في كل من تونس

غرب.” وا
غـربية هـنيـة ا ونددت الـنقـابة ا
ـبـدعي االغـنـيـة نـددت في بـيـان
بـفــكـرة الـكــامـيـرا اخلـفــيـة الـتي
تــتـــضــمن ايــحــاءات مــقــصــودة
ـــــغــــرب ومــــقـــــدســــاته تــــمسّ ا
وتقالـيده العـريقة في إشارة الى
غربي الذي لكي ا البروتوكول ا
ـواطـنـ لـيـد يـتـضـمن تــقـبـيل ا
ــلـك مــحــمـد ــغــربي ا الــعــاهل ا

السادس.
كــذلك اســتــنــكــر الــبــيــان بــشـدة
ـشـيـنـة الـتـصـرفـات اجملـانـيـة وا
سـيئـة للمـغرب ومـؤسسـاتها وا
ـتــجـذرة في عـمق وتـقــالـيـدهــا ا
الـــتـــاريـخ عــلـى خـــلـــفـــيــة “ربط
ـوضــوع بـالـتـحــرش اجلـنـسي ا
ووضع صورة عـلى غالف العـقد
الـذي يــقـدم لـضـيــوف الـبـرنـامج
تــوحي بــشــكل مــبــاشــر لــعــاهل
ـــغـــرب بـــلـــبـــاسه وهـــنـــدامه . ا
وأوضح الـزريـبـي أن (الـبـرنـامج

ـر ســومـطـري{ يكانـبارو (اندونـيسيا)- (أ ف ب) - عـثــر عـلى 
نــــــافـق في
مـــا يـــبـــدو
أنه عـمـلـية
صـــــــــيـــــــــد
جائر على
مــا أعـلــنت
الـسـلـطـات
اإلندونيس
ية مضـيئة
عـــــــــــــــــــلـى
الـــتــهـــديــد

اسيء فهـمه بـشكل كـبـير) مـذكرا
بــأن احملـــطـــة الــتـــلـــفــزيـــونـــيــة
(وضعت الفـتة في أول الـبرنامج
تـقـول بـإن لــيس له أي خـلـفـيـات

سياسية).
ـلك ”يـســتــضـيف مــقـدم وفي “ا
ـــؤلـف من ثالثـــ الـــبــــرنـــامج ا
حــلــقــة شـــخــصــيــات ثـــقــافــيــة
وإعالمــيــة تــونــســيــة مــعــروفـة
شـاركـة في بـرنامج إلقـناعـهم بـا
تــلــفــزيــوني مــصـري فـي مـقــابل

مبلغ مالي كبير.
واثـنــاء عـمـلـيـة الــتـصـويـر يـجـد
ـلك وولي الـضـيف نـفـسه أمـام ا
عهـده الـصغـيـر  فتـتـباين اآلراء
حــول كـــيـــفـــيـــة حتـــيـــته. كـــذلك
يـتـعـرض الـضـيف الى الـتـحرش

لكي. اجلنسي داخل القصر ا

ـــلـك) ضـــمن ثـالثـــيـــة ويــــأتي (ا
أجنزها وليد الزريبي وندرج في
إطـار الــكـامـيـرا اخلــفـيـة ضـمت
أيـــضـــا (أف بي اي) و(شـــالــوم)
الـتي اثـارت جـدال واسـعـا الـعـام
2018 واعـتـذرت قـنـاة تـونـسـيـة
خــاصــة عن بـثــهــا إثـر تــلــقـيــهـا

ضغوطات.
فـيـمـا  يـعـمـد تـونـسـيـون شـبـاب
محـجورون في مـنازل ذويهم وال
يـصـومـون خالل شـهـر رمـضـان
إلى حـيل عـدة لــتـخـزين الـطـعـام
واألكل بــالـسـر كــمـثل إخـفــائـهـا

حتت السرير أو كومة مالبس.
ـشـكـلـة لـيـست جـديـدة إال أنـها ا
أخـذت مــنـحى فــريـدا مـع الـعـزل
ـنـزلي واالغـالق الـنـاجـمـ عن ا

جائحة كوفيد-19.

لـلـتـحـقـيـر لـو قـلت لـعـائلـتي (…)
ـياه هذه الـسـنة اكـتـفي بـشرب ا

ألنني محجورة مع أهلي). 
 ‰UOł_« 5Ð …u¼

ان (26 عامـا) التي وتتـحدث إ
ـــنــزل الــعــائــلي في عــادت إلى ا
نابل فـي شمـال شـرق البالد عن

هوة ب األجيال.
وظفة التي تقيم عادة وتوضح ا
فردها في العاصمة التونسية
حــيث تــشــعــر بــحــريــة أكــبـر أن
بــنـيــتـهــا (الـبــوح لألهل) بـأنــهـا
توقـفت عن الـصوم لـكـنهـا تشـير
إلى أن (اجلـميع مـتـوتـر جدا مع
احلـجـر. وهــذا سـيـحـزن والـدتي
والـدي عــلى عـلم بــذلك لـكــنـنـا ال

وضوع). نناقش ا
وهي تــــرى أن الــــتــــونــــســــيـــ

يـتـشـاركــون جتـربـتـهم الـيـومـيـة
خالل شهر رمضان.

وتــروي مــبـتــســمـة أن والــدتــهـا
شــــكت في أمــــرهـــا في نــــهـــايـــة

طاف. ا
نخرطة وتوضح زهرة الطالـبة ا
في جمعيات نسوية أنها توقفت
عن الــصـوم قــبل ســنـتــ  (قـلت
لــوالــدتي ذلك لــكــنــهــا تــســتــمـر
بـتــجـاهل األمـر). وتـتــابع قـائـلـة
(الكـثيـر من األشخـاص يخـشون
أن يـطــردوا لـكـنــني ال أخـاف من
ذلـك. لــــكن إذا قــــلـت ذلك ألهــــلي
فـسـيـظــنـون أنـني أقـوم بـأشـيـاء

أسوأ من ذلك بكثير).
 جارتـها يـاسمـ الطـالبـة أيضا
تـوقفت عن الـصـوم قـبل سـنوات
عـدة. وتــقـول (أخـشى الــتـعـرض

ويسأل تـونسيـون عبر مـجموعة
جتمع عـلى شـبـكـة “فـيـسـبـوك ”
أشــخـــاصــا ال يـــصــومــون خالل
شـــهــر رمـــضــان “كـــيف نـــخــفي
الـطـعـام خالل الـنـهـار ونـأكل من

دون أن يكشف األهل أمرنا?”
ويـعــمـد هــؤالء إلى حـيل كــثـيـرة
مـثل األكـل خالل االسـتــحـمـام أو
بالـنسبـة إلى اإلناث الـقول إنهن
في عـادتهن الـشـهريـة لـلحـصول

على استثناء.
وهذا مـا أقـدمت عـلـيه زهرة (23
عـامـا) احملـجــورة في الـعـاصـمـة
الـتـونـسـيـة والـتي اضـطـرت إلى
عــــلى االكل مـن دون عـــــلم األهل 
غــــرار الــــكــــثــــيــــر من اعــــضــــاء
اجملـمــوعـة عـبـر فـيــسـبـوك الـتي
تــــــــــــــضـم 12 ألــف شــــــــــــــخـص

متـسامـحـون نسـبيـا لكـنهـا تظن
أن (رمضـان فـترة خـاصـة يشـعر
فيها الناس بأن من حقهم احلكم

على اآلخرين).
وفي األيــام الــطــبـيــعــيــة تــبـقى
ـقــاهي مــفـتــوحـة خالل بــعض ا
شــهــر رمــضــان لــكــنــهــا تـلــصق
أوراق صــــحف عــــلى الـــنــــوافـــذ
حلمـاية غـير الـصائـم من نـظر

ارة والشرطة. ا
ــان ضـرورة حــصـول وتــؤكـد إ
نــقــاش (ألن الــشــبــاب يــفــكــرون
بطريقة مـختلفة ووسائل اإلعالم
ال تــعـــكس ذلك). عـــاد عــازر (36
عـامـا) لـلـعـيش مع والـده لـيـتـرك
بــيـتـه لـوالــدته الــتي تــعـاني من
ــوظف صــحــة هـــشــة. ويــروي ا
قــائال (تــنـــبه إلى أنــني أتــنــاول
الــطـــعـــام لـــكـــنه مـــنــفـــتح وراح
يـضــحك) مـشـيــرا إلى أنه (يـأكل
عـادة أمـام الــزمالء ويـشـعـر بـأن
األحــــكــــام بــــاتت أقـل وطـــأة في

السنوات األخيرة).
ويـقـول مـؤسس اجملـمـوعـة عـبـر
“فــيـــســبــوك ”عــبـــد الــكــر بن
عـــبــــدالـــله “لم يــــعــــد األمـــر من
احملـرمـات االجـتــمـاعـيـة بـاحلـدة
نفسهـا كما في السابق ”لكن في
مــعـــظم األحــيــان ال يــقــدم غــيــر
الصـائم “علـى تنـاول الـطـعام

في ديارهم احتراما للعائلة.”
  U¹dŠ

ويقول وليد (40 عاما) احملجور
مع والــديه (أشـــعـــر بـــالــضـــغط
ألنـنـي اعـتـمــد اخلـبـث. أنـا أكـره
اخلـــبـث االجـــتـــمـــاعي. فـــالـــذين
يـسـرقـون ويـشـربـون يـصـبـحون
فجـأة متـديـن كـثيـرا فجـأة مدة
30 يـومـا). ومن الـصـعب تـقـو
حـــجم هـــذه الـــظـــاهـــرة لـــكن كل
الذين اتصلت بـهم وكالة فرانس
برس عـبـر واتسـاب و مـسيـنـجر
أكـدوا أنـهم يـعـرفـون الـكـثيـر من

. غير الصائم
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هل سيـأتي يـوم تطـالب به الـدول التـي تعـرضت سـفاراتـها
لـلـتـفـجـيـر بـتـعـويـضـات من دول ومـنـظـمـات نـتـيـجـة سـقوط
دنـي  ونـحن الـيوم نـشـهد احملـكمـة الـعلـيا ضحـايا مـن ا
األمـريكـيـة  تـصـدر حـكـمـا يـقـضي بـأن يـدفع الـسـودان ما
سمـته تعويـضات تـأديبـية لـبعض من ذوي ضـحايـا تفـجير
ــتـحـدة في كــيـنـيــا وتـنـزانــيـا في عـام سـفـارتـي الـواليـات ا

.1998
وقتل في الـهجـوم الـلذين نـفذهـما تـنظـيم القـاعدة أكـثر

من 200 شخص وأصيب اآلالف.
وواجه الـسـودان االتـهـام بـإمـداد تـنظـيـم الـقاعـدة وزعـيـمه

ادي والتقني. آنذاك أسامة بن الدن بالدعم ا
ـتـحـدة ومـوظفي ويـتعـلق حـكم احملـكـمـة بـرعـايا الـواليـات ا

. ومتعاقدي السفارت
هل سـينـسـحب احلـكم االمـريـكي في اصـدار جـديـد مـقبل
آخــر عــلى دول وجــهــات لـهــا عالقــة بــتــفــجــيــر الــســفـارة
االمـريـكــيـة في بــيـروت الـذي وقع في 18 نـيـسـان 1983
قتل 63 شخصـا في السـفارة وهل سـيتم فتح وتسبـب 
ملف مـقتل الـسـفيـر االمريـكي في ليـبـيا في اعـقاب سـقوط
كن ان يحدث عند فتح هذه نظام العقيد القذافي . وماذا 
راكب لفات  أم انها اغلقت بقـرار سياسي لكي تسير ا ا

ناطق. االمريكية مع احلكومات في بعض الدول وا
ـكن ان تفـكـر دولـة بـتـعـويضـات كـمـا طـالـبت الـكويت هل 

بتعويض من العراق جراء غزو  قام به نظام سابق ? 
هل تـتـذكـرون تـفـجـيـر الــسـفـارة الـعـراقـيـة في بـيـروت  في
كـانـون االول 1981 ومـقـتل الـســفـيـر ومـوظــفـ وبـلـقـيس
زوجة الـشـاعـر نـزار قـبانـي وما اليـقل عن سـتـ شـخـصا
ـعـامالت تـخص الـشـؤون الـقـنـصـلـية بـعضـهم مـراجـعـون 
والتـأشيـرات وامـور الوكـاالت الـتجـارية والـشـخصـية. ذلك
التفجير تردد ذكـره بافتخار في ندوات تلـفزيونية وحوارية
كـــثـــيـــرة في الـــســـنـــوات االخـــيـــرة عــــلى ألـــسُن عـــدد من
السياسي العراقي بوصفه كان اجنازاً نضالياً نفذه من
)  وظل اســمه يــطـلــقــون عــلــيه اسم  الــشــهــيــد (ابـو مــر

احلقيقي مخفياً حتى االن .
 ياتُـرى هل سـتـظهـر مـفـاجأة وتـبـدي (دولـة ما)  تـضـررها
ـقــاضـاة الــعـراق ـا حــصل في ذلك الــتــفـجــيـر وتــبــدأ 
العتـرافات سـياسـييه بـتفـجيـر سفـارة عراقـية . ثـمة أوراق
مـطـويــة في الـظــاهـر لـكــنـهـا تــتـحـرك بــأيـدي دول واجـهـزة
وسـتــتـحــول الى مـفــاجـآت مـوثــقـة مـن الـعـيــار الـثــقـيل في
ـكن ان نسـمـيه الزمن الـرخـو الذي سـيـكون توقـيـتات مـا 
مهيئـاً لتنفـذ منه اية اوراق مسـتعصيـة مقابل أثمـان غالية.

كنة. وتلك لعبة معقدة غير مرئية غالباً لكنها موجودة و
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

حياتنـا الطبـيعيـة التي عشـناها قـبل زمن كوفيد  19سوف
لن نعـود إليـها سـتتـغيـر كل األمور ال أقـول نحـو األفضل
ـا أو األسـوأ ولـكن لن نـعـود إلى حـيـاتـنـا الـطـبـيـعـيـة  وإ
سنذهب نحو حياة جديدة افتـراضية ورقمية ونودع بكثير

من الندم احلياة السابقة التي كانت بأقنعة مزيفة.
في بداية أزمـنة الـفيروس الـتاجي عـلى األقل أصبـحت لنا
أقـنــعـة واقــيـة وبــقـوانــ تـطــبـقــهـا الــسـلــطـات الــعـمــومـيـة
قـبـلـة سـتـكون والـصحـيـة كـمـا أن حـياتـنـا االفـتـراضـيـة ا
يسيرة التواصل حيث سنـحتاج في القادم من األيام أكثر
إلى الــتـقــنــيــات احلـديــثــة في مــعــامالتــنـا الــيــومــيـة وفي
اجتمـاعاتـنا ولقـاءاتنا الـرسمـية واألسريـة سيـغيب السالم
ـشــاعـر مــعـبــرا  عـنــهـا بــالـعــيـون بـاألحــضـان وتــصـبـح ا

المح البصر والوجه وحركات اليدين. و
ـدن أن تــتـجه نــحـو الـذكــاء االصـطـنــاعي وأيـضـا وعـلى ا
صناع الكتب والـصحف ملزمون بالـبحث عن بدائل جديدة
بتقـنيـات رقمـية تـتجدد  كـما عـلى احلكـومات ضخ بـيانات
وغيـرها لـها أهـميـة شديدة فـي مواجـهة األزمـات واألوبئة
واحلد من تـوسـعـهـا وزيادة الـقـدرة عـلى مـقاومـتـهـا حتى
اليـصـاب الــعـالم مــرة أخـرى بـشــلل اقـتـصــادي وسـيـاحي

ية. وسياسي وتعلق الرحالت العا
ـقهى في في القـادم من الـشهـور سيـصـبح اجللـوس في ا
ـنح بحـسب الدقـائق وعدد األنـفاس مخـتلف دول الـعالم 
ودرجات احلـرارة وفي الفـاتورة قـد تنـضاف خدمـة تعـقيم
الطاولة والكراسي وأيضـا مادة معقم اليدين مع ضرورة
ارتداء الـقـنـاع الواقـي في لزوم مـا اليـلـزم ومجـرد عـطـسة
ـساءلة التحقيق البوليسي. بريئة قد تؤدي بصحابها إلى ا
ـشروبات كما يـصبح احـتسـاء القـهوة أو الـشاي وجـميع ا
شروبات نقدا بل في كؤوس جوتابل  واليقبل تأديـة ثمن ا
عبـر البـطاقـة االلكـترونـية جتـنبـا النتـشار عـدوى الفـيروس
رور الوقت الوهمي التاجي الذي سيتعايش معه الناس 
ـا نـعــتـقــد أن احلـيـاة عــادت إلى طـبــيـعـتــهـا. الـعــالم فـعال
سيتـغيـر  ولكن ليس نـحو األفـضل  كما سـيصـبح العمل
عن بعد مـلزمـا به وفق شروط وضـوابط معـينـة في االنتاج
وال نــعــتــقــد بــكل حـــال أن االنــســان اآللي ســيــحل مــكــان
االنـسـان. األهم من كل شيء سـيــقل االسـتـهالك  ويـقـبل
ــشي من أجـل مــواجــهــة احلــجــر الــنــاس عــلى ريـــاضــة ا
الـصــحي اجلـزئي في أوقــات الـفــراغ وعـلى ذكــر الـفـراغ
سـوف يـقـضي الـنـاس نـهـائـيـا عـلى وقت الـفـراغ  بـعـد أن
تـظــهـر وظـائـف جـديـدة لــلـعــمل عن بـعــد بـحــسب الـقـدرات
والتـجـارب. صالـونـات احلالقة والـتـجمـيل سـتغـيـر طبـيـعة
عـمــلـهــا وسـتــكـون الـعــامالت أكــثـر حـذرا فـي اسـتــعـمـال
كن استعمال أحمر الشفاه ألكثر من زبونة. اكياج وال ا
دخنون فأولئك عليهم أن يكونوا حذرين من السجائر أما ا
ستوردة وخصوصا الشقراء حيث سيكون من الصعب ا
تــعـقــيــمـهــا قــبل تــدخـيــنــهــا وهل سـيــعــودون إلى تــدخـ
ـعـروفـة بـالكـيف أو الـقـنب الـهـنـدي الـذي وجد الـشقـوفـة ا
باحثون كنـديون أن بإمكـانه  عالج مرضى كوفيد  19فهو
منـتـوج نبـاتي طـبيـعي جـرب لسـن عـديـدة وأعطى مـفـعوله
ـتـعة ألن أوراقه كثـيـرا فهـو عـند تـدخيـنه يـعطـي النـشوة وا
غرب تـعة.ويعتـبر ا ـسؤولة عن ا تنتج مادة راتـنجية هي ا
صدر نـتجـة للـقنب الـهنـدي وا من ب الـبلـدان الرئيـسيـة ا
الـرئـيــسي له نـحــو أوروبـا وبــحـسب  تـقــاريـر فــانّ الـقـنب
غـرب هـو نـبـات قد ولم الهـنـدي أو مـا يـعرف بـالـكـيف بـا
يـعــرف االنـقـراض وتــشـيــر مـصــادر أنه عـثــر في  أمـاكن
للـدفن في سـيـبـيريـا عـلى بـذور قـنب هنـدي مـتـفحـمـة يـعود
يالد واستعـمل الصينيون تاريخها إلى عام 3000 قبل ا
القـنب الهـنـدي آالف األعوام كـدواء ألمراض كـثـيرة كـما
دأب الــرئــيـس األمــريــكي األســـبق جــورج واشــنـــطن عــلى

زراعتها  في (ماونت فيرنون).
ـكـنـنـا أن نـعـد عـدة عالمـات ايـجـابـيـة  من جـهـة أخـرى 
لفـيروس كـوفيد 19 قبل ظـهوره وعـند زحـفه على الـقارات
اخلـمس لــلــكـرة األرضــيــة  ذلك أنه قـام بــإلــغـاء احلــواجـز
الـعـنـصـريــة والـطـبـقـيـة فــالـكل صـاروا سـواسـيـة
وصــار مــســـتــحــيـال الــســفـــر نــحــو
اخلــــــارج لـــــــتــــــلـــــــقـي الــــــعـالج في

ستفشيات األكثر جتهيزا. ا
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الـــــــذي تـــــــتــــــعـــــــرض لـه هــــــذه
هـددة باالنـقراض. احليـوانـات ا
وقــد عـثــر االثـنـ عــلى اجلــيـفـة
ــتـحـلــلـة لـلــحـيــوان الـبـالغ 18 ا
شـهـرا كـمـا عـثر عـلى واحـدة من
قـوائمـه في فخ قـرب مـزرعة زيت
نـــخــيـل في مــقـــاطــعـــة ريــاو في
ســومـطــرة. وقــال سـوهــاريــونـو
رئــيس وكــالــة حــمــايــة الــبــيــئـة
احمللـية (لقـد كان نـافقا مـنذ أيام
عـنـدمـا وجـده الـفريـق). وأضاف
(أدركــــنــــا أن ذلـك احلــــادث كـــان

{ ســــــنـــــغـــــافـــــورة-(أ ف ب) –
اعـتـرف (لص مـتـسـلـسل) بـخرق
ــــفـــروضـــة في قــــيـــود اإلغالق ا
سـنـغـافـورة لـلـتـسلـل إلى الـفـناء
ـنـازل ومـحـاولـة سـرقة اخلـلـفي 

مالبس داخلية نسائية.
وقـد سـرق لي تــشي كـ مالبس
داخـلـيـة من مـنازل 30 مرة عـلى
وعـثرت األقل مـنـذ الـعام 2018  
الـــشـــرطـــة عــلـى أكــثـــر من 100
حـمــالـة صـدر خالل عــمـلـيـة دهم
ـــاضي وفـــقـــا ــــنـــزله الـــعـــام ا

WOKš«œ fÐö  ‚d ¹ ÎUO Mł gÒDF²  h
لوثائق احملكـمة. وكان لي البالغ
من الــعــمــر 39 عــامــا قــد أطــلق
ســراحه بــكــفــالـة بــتــهم تــتــعـلق
بـقـضـايـا سـرقـة مالبس داخـلـيـة
ـاضي عــنــدمــا تــسـلل الــشــهــر ا
نازل واقتحم فنـاء خلفيـا ألحد ا
البس بحثا عـن مزيد من هذه ا
ــــنــــزل رصـــده إال أن صــــاحـب ا
وأبـــلغ الــشـــرطــة الــتـي قــبــضت
علـيه. وأقر االثنـ أمام احملـكمة
بـــخـــرق تـــدابـــيـــر اإلغالق عـــبــر
مـــغــادرة مــســـكــنه بـــدون ســبب

وجـيه وعــدم وضع كـمــامـة. كـمـا
اعتـرف بتهـمة الـسرقة والـتعدي
ــدعي الــعــام اإلجــرامي. وقـــال ا
للمـحكمـة إن لي (يختـار حماالت
البس الـــداخـــلـــيـــة الـــصــــدر وا
لسرقتها على أساس مظهرها).
ــتــهم هــذه الــقـطع واســتــخـدم ا
ــــســـــروقــــة (من أجل إشــــبــــاع ا
رغـبـاته اجلـنـسـيـة) وقـد يـواجه
لي الـذي سـيحـكم عـلـيه في وقت
الحـق عـــقـــوبـــة الــــســـجن ودفع

غرامة كبيرة.

مقـصودا ألن الصـياد ربط جـيفة
خـنــزيــر في الـفـخ من أجل جـذب
الـنـمــر وقـتـله).وغـالــبـا مـا يـقـتل
الصيادون الـنمور لبـيع جلودها
لـهـواة اجلـمع. والـصـيـد اجلـائر
ــئـة مــسـؤول عـن حـوالى 80 بـا
ـــــــور من حـــــــوادث نـــــــفـــــــوق 
سـومـطـرة وفــقـا لـ(تـرافـيك)وهي
ــيــة لــرصــد االجتـار شــبــكــة عــا
بـاحلـيوانـات الـبـريـة. ويـقدر أنه
مــا زال في الــبـريــة أقل من 400

من هذه النمور السومطرية.

{ فـييـنا- (أ ف ب) - عـثـر على
قـطع جـديـدة خـبـأهـا مـعـتـقـلون
في معسكر أوشفيتز في بولندا
أثناء أعـمال الترمـيم التي تقوم
بهـا النـمسـا في إطار مـعرضـها

قبل. الوطني ا
وقــالـت الــســكــرتـــيــرة الــعــامــة
لـلـصـنـدوق الـوطـني الـنـمـسوي
لضـحايـا النـازية هـانا لـيسـينغ
انه (في 21 نــــيــــســــان/أبــــريل
عــثــرنـا عــلى مالعـق وسـكــاكـ
وشـــــــــــــــــــوك وأجـــــــــــــــــــزاء مـن

األحـذيـةمـخـبـأة في مـدخـنـة في
البلوك 17).

ـا كـان صــانـعـو وأوضــحت (ر
األحـــذيــة يـــســتـــخــدمـــون هــذه
األدوات التي أخـفيت بـعيدا من
أنـــــظــــار الــــقــــوات اخلــــاصــــة
لــتــحـضــيــر عــمــلــيــة هـروب أو
بـبــســاطـة لــلــتـمــكن من تــنـاول

الطعام) .
وقـالت إنـهـا نـقـلـتـهـا إلى مـركـز
احلــفظ فـي مـتــحف أوشــفــيــتـز
حـتـى تـتـمـكن مـن تـقـد بـعض
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ـــعــــلـــومـــات عـن احلـــيـــاة في ا
معسكر االعتقال والتي ما زالت
جـوانب كـثيـرة مـنـها مـجـهـولة
رغـم األغـــــــــــــراض الـــــــــــــتـي 
كان في الـعقود اكتـشافهـا في ا

األخيرة.
وجتـري الـنـمـسـا حـالـيـا أعـمال
ؤلف من كان ا ترميم في هذا ا
طــابـقـ والــذي يـضم مــعـرضـا
دائـمـا في الـطـابق األرضي مـنذ
الـعام 1978 سـيـعـاد تـصـميـمه
بـالــكـامل بـحـلـول الـعـام 2021.

{ الـكـويت-(أ ف ب)  –انـقــلـبت
حيـاة الكـويتي أبـو عثـمان رأسا
عـلى عــقب خالل فــتـرة احلـد من
الــتــنــقل عــلى خــلـفــيــة فــيـروس
ـسـتـجد حـيث يـواجه كـورونـا ا
صعوبات في تقسيم وقته بشكل
عـادل بـ زوجـتـ تـعـيشـان في

. منزل مختلف
ـاثـلـة حلال وحـال أبـو عثـمـان 
ـتـزوج كـثـيـر من الكـويـتـيـ ا
مـن أكـــــثـــــر مـن امـــــرأة والـــــذين
طـالـبــوا بـتـخـفــيف احلـظـر عـلى
تنقلهم ما دفع بالسلطات مساء
األحـــد لـــتـــخـــصــيـص تــصـــريح
لزيـارة الزوجـات بهـدف تخـفيف

وطأة احلظر على عائالتهم.
قدور هؤالء احلصول وأصبح 

عـــلى الــتـــرخــيص اإللـــكــتــروني
دة ساعة واحدة لزيارة الزوجة 
فـقط خالل يــومـ في االسـبـوع
على أن يثبّت النظام اإللكتروني
عـنــوان الـزوجــة في الـتــصـاريح
لــلـــتـــحـــقق من الـــوجـــهــة الـــتي
يـــقـــصـــدهـــا الـــزوج. وقـــال أبـــو
عـــثـــمـــان (45 عـــامـــا) وهـــو أب
لـــعــشـــرة أطــفـــال مــتــحـــدّثــا عن
معـانـاته قبل صـدور الـقرار (لـقد
تـعقّـدت حـياتـي بالـكـامل. األمور
الـبـسيـطـة والـعـاديـة التـي كانت
في حـيـاتـنـا حتولـت الى مـشاكل
حـقـيـقـيـة). في 2006 تـزوّج أبو
عثـمان من زوجـته الثـانية وهي
تـــعـــيش حـــالـــيــا فـي مــنـــزل في
اجلهراء ( 40كلم غرب العاصمة

ـنطـقة ذاتـها الكـويت) يقع في ا
التي تعيش فيها زوجته االولى.
لـــكن رغم ذلك يـــعــقّـــد احلــد من
. نزل حرية احلركة تنقّله ب ا
وأوضح (أحــاول أن أشــتـري كل
شـيء مــــرة واحــــدة وأحــــيــــانــــا
تتعرض بعض احلاجيات للتلف
بــســبب الــشـمـس والـوقـت الـذي
أمضيه في تفـريغ أغراض البيت
األول في انــتــظـار االنــتــقـال الى
ـنـزل الثـاني) .فـرضت الـكويت ا
ســلــســلــة إجــراءات هي من بــ
األكثـر صرامـة في اخللـيج للـحد
من انـتـشـار الـوبـاء الـذي تسـبّب
بـوفاة 112 شـخـصـا في الـدولـة
النـفطـية الـثريـة من ب 14850
إصـابـة  تـســجـيـلـهـا. وأعـلـنت

الـسلـطـات هـذا الشـهـر عن حـظر
جتــــــــــول شــــــــــامـل حــــــــــتى 30
أيار/مايو مـعلّقة كل الـنشاطات
احلكـومـية واخلـاصة بـاسـتثـناء
احلــيــويــة والــضــروريــة مــنــهـا.
ويتوجّب على الـسكان احلصول
على تـصريح إلـكتـروني للـتوجه
ــــواد ــــتـــــاجــــر وشـــــراء ا إلى ا
الــغـــذائــيــة مــرّة كل ســتــة أيــام
ـشي ــكن لـلـراغـبـ بـا بـيـنـمـا 
ــــنـــزل الــــقـــيــــام بـــذلك خـــارج ا

ساء. لساعت في فترة ا
ولم يــعــد تــعــدّد الــزوجــات أمـرا
مألوفـا جدا كمـا كان في السابق
في الكـثيـر من اجملـتمـعات خالل

العقود االخيرة.
وتــونـس هي الــدولــة الـــعــربــيــة
الـــوحـــيـــدة الــتي تـــمـــنع تـــعــدد
الـــزوجـــات مــنـــذ الـــعــام 1956.
ويـؤكّــد أبـو عــثـمــان أنّه يـحـاول
ـســتـطــاع أن يـقــسم وقـته قــدر ا
بعـدل. ويقـول (اتـنقّل بـاستـمرار
رات أواجه بينهما. في بعض ا
رفضا من قبل أفراد الشرطة لكن
في مــرات أخـــرى يــتــفــهم أفــراد
دوريـــــــة الـــــــشــــــرطـــــــة ظـــــــرفي
فــــيــــتــــركــــونــــني أمــــر وال يــــتم
تـوقيـفي). وجـاء قـرار السـلـطات
بتخـصيص تصـريح للمـتزوج
من أكثـر من زوجة بـعدمـا أثارت
مــسـألــة صـعــوبـة تــنـقل األزواج

سجاال محليا.
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{ الـكــوتـا-أ ف ب) - نـقل ماليـ األشـخـاص الى
مناطق آمنة في وقت يقـترب أحد أعنف األعاصير
منـذ سنـوات في اجتاه بـنغالدش والـهنـد الثالثاء
ـســتـجـد فـيـمــا يـعـقــد انـتـشــار فـيـروس كــورونـا ا

عمليات اإلجالء.
ــراحل مــخــتــلـفــة من اإلغالق ويــخــضع الــبــلـدان 
رتبط بوبـاء كوفيد-19 فيمـا تتزايـد العدوى في ا

نطقة. ا
وخــطـــطت الــســلــطـــات في بــنــغالدش إلجالء 2.2
مـليـون شـخص خـوفـاً من أن يـكون إعـصـار أمـفان
أكـثـر تــدمـيـراً من إعـصــار سـيـدر في الـعـام 2007
الـذي أودى بـحـيـاة 3500 شـخص مـعــظـمـهم من
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نخفضة. ناطق ا ياه في ا ارتفاع منسوب ا

وقال مساعد وزير إدارة الكوارث إنامور رحمن إنّ
الجئ لـضـمـان تـطبـيق الـسـلـطـات ضـاعـفت عـدد ا
التباعـد االجتماعي وسـتجبر اجلـميع على ارتداء
كمـامـات. صرح لـوكـالة فـرانس برس »نحن أيـضا
الجئ ألي نــحــتــفظ بــغــرف عــزل مــنــفــصــلــة في ا
مرضى مصاب .«لكن منـظمـة مساعـدات خدمات
ــنـاطق اإلغـاثــة الــكـاثــولــيـكــيــة قـالـت إن سـكــان ا
الـساحـلـيـة واجـهوا »خيـارا مـسـتـحيال «للـتـغلب
عــلى اإلعـصـار بــالـبـقــاء في مـكـانــهم أو اخملـاطـرة

بالعدوى بفيروس كورونا في ملجأ. 
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

-(أ ف ب)  –تمكـن صيني { ك
اخــتــطف عــنــدمـا كــان طــفال من
العثور على والديه البيولوجي
بــعــد 32 عــامـــا من االنـــفــصــال
عـنهـمـا بعـد اسـتـخدام الـشـرطة
تــقـنــيــة الـتــعــرف عـلى الــوجـوه

للمساعدة في تعقبه.
وكــان مـــاو ين في الــثـــانــيــة من

الـعــمـر عـنـدمـا تـعــرض لـعـمـلـيـة
خطف خارج فـندق في شيان في
مـــقــاطـــعــة شـــانــشي فـي الــعــام
 1988وبـــــيع لــــزوجـــــ لــــيس
لـــديــهــمــا أطــفـــال في مــقــاطــعــة
ســـيــــتـــشــــوان اجملـــاورة قــــامـــا
بتربـيته كـابن لهمـا وفق ما قال
مكـتب األمن الـعـام في شـيان في

بيان. ووفقا حملطة  سي سي تي
في احلـــكــومــيــة فــإن الــشــرطــة
غــيّـــرت مالمــحه لـــزيــادة عــمــره
مــســتــخــدمــة إحــدى صــور مــاو
عـــنــدمــا كـــان طــفال واســـتــخــدم
ـسح قـاعدة الـبـيـانات الـنمـوذج 
الوطنـية والعـثور على تـطابقات
وثـيقـة. وكـانت الـشرطـة تـتـحرك
اسـتـنادا إلـى معـلـومـات مـفـادها
أن شخصا في منطـقة معينة من
ســيـــتــشــوان اشـــتــرى طــفال في

أواخر الثمانينات.
االثـنــ الـتــقى مـاو الــذي يـبـلغ
اآلن 34 عـامــا والـديه الــلـذين لم
يــتــوقــفــا يــومــا عن الــبــحث عن

فقود. طفلهما ا
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