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دعـــــا نــــاشـــــطـــــون الى  وقـــــفــــات
احتجاجية طوال االسبوع اجلاري
تـعقبـها تظاهـرة موحدة احـتجاجا
عــلى مـا تــردد بـشــأن الـلــجـوء الى
واجهة وظف  استقطاع رواتب ا
ـــــــالـــــــيـــــــة وتـــــــامـــــــ االزمـــــــة ا
االســــتـــحــــقــــاقـــات. ووجـه جتـــمع
مــــوظــــفي الــــدولـــة عــــبـــر مــــواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعـي دعـوة الى
وظـف للـخروج في وقفة جـميع  ا
احتجاجية طوال االسبوع اجلاري
بــــــدءًا مـن يــــــوم غــــــد االحــــــد الى
ــقــبل عــلى ان تــنــظم اخلــمــيس ا
ـالـيـة تـظـاهـرة امـام مـبـنى وزارة ا
ـــوافق  9 حـــزيـــران يـــوم االحـــد ا
تــلـيــهـا تـظــاهـرة مــوحـدة يـوم 12
حــــزيــــران. وحـــدد الــــنــــاشــــطـــون
ــسـاس مـطــلـقـاً مــطـالـبــهم بـعـدم ا
ــــوظــــفـــ بــــرواتـب شــــريــــحــــة ا
ـتقـاعدين  وتـعديل سـلم الراتب وا
االســمي لـلـمـوظف وتـعـديل رواتب
ـتـدنـيـة مـقـارنـةً بـبـاقي الـوزارات ا
ـسـاس الــوزارات الـعــلـيـا بــدون ا
بــرواتب ايــة وزارة اخـرى وإنــهـاء
ظــــاهــــرة تـــســــلم اكــــثــــر من راتب

وتـــقــلـــيل الـــرواتب واالمــتـــيــازات
ـا يتـناسب الـعـاليـة للـمـسؤولـ 
مـع سـاعــات الـعــمل الــرســمي لـهم
عــــــــلى أرض الــــــــواقع. وخــــــــفض
وحتــديــد رواتب اعــضــاء مــجــلس
الـــــــنـــــــواب والـــــــوزراء ورؤســـــــاء
اجلــمـــهــوريــة والــوزراء ومــجــلس
الــــنــــواب ونــــوابــــهم  فــــضال عن
مــطــالب اخــرى تــتــعــلق بــتــفـعــيل
ـعامل الـصـنـاعـة وإعادة تـشـغـيل ا
نتج الوطني والـشركات وإعتماد ا
وايـــقــــاف رواتب رفـــحـــاء ورواتب
ـوجودين الـسـجنـاء الـسيـاسـي ا
فـي اخلـــارج وغــيـــرهـــا. وفـي هــذا
الــشـــأن اكــد خــبــيــر (عــدم امــتالك
احلـكـومة من الـنـاحيـة الـدستـورية
وظف امـكانية استـقطاع رواتب ا
ــتـقــاعـدين. وقــال في رأي تـلــقـته ا
ــــــــــادة (الـــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (ا
الــدسـتـوريـة نـصت 28 عـلى :اوال:
التــــفـــرض الـــضــــرائب والـــرســـوم
والتـعـدل والجتـبى وال يعـفى مـنـها
اال بـقـانـون .ثانـيـا :يعـفى اصـحاب
ـنـخـفـضـة من الـضرائب الـدخـول ا
ــســاس بــاحلــد ـــا يــكــفل عـــدم ا
االدنـى الالزم للمـعيشـة وينظم ذلك
بــــقـــانـــون ) مــــشـــيــــرا الى (قـــرار

احملــكـمــة االحتـاديـة الــعـلــيـا الـذي
ادة 33 مـن قانون وجبه ا الـغت 
ــوازنــة لــعـام 2017 الــتـي قـررت ا
اســـتــقـــطــاع مـــا نــســـبــته 3.8 من
وظفـ والذي كـان يشكل رواتـب ا
مخالفة دستورية من احلكومة وقد
ـبالغ تـرتب عـليـها احلـكم بـاعادة ا
ـستـقطـعة للـموظـف  ولم ينص ا
عـلى االستقـطاع في موازنة 2018
حــــــــيث  ايــــــــقــــــــاف جـــــــمــــــــيع
االسـتقـطاعـات). واوضح أن (هناك
نــوعـ من اخملـصـصــات بـعـضـهـا
وردت بــنص الـقــانـون و حتـديـد
نـسبـتهـا بنـسبـة مئويـة من الراتب
االســـمي فـــهـــذه ال يــجـــوز لـــوزيــر
ساس بها بتاتا ـالية  او لغيره ا ا
النـــهـــا تــــعـــد حـــقـــا من احلـــقـــوق
ــكـتـسـبـة وفـق الـقـانـون والـتي ال ا
ـسـؤول يـجـوز له او لـغـيـره من ا
سـاس بها  بل حتى الـتنفـيذي ا
لـو تقـادمت فانـها بـجب ان تصرف
بـاثر رجـعي) منوهـا الى ان (النوع
االخـر مـن اخملـصـصـات ورد ايـضا
بـــنص الـــقـــانــون ولـــكن اشـــتــرط
العــطـاء حتــديـد نـســبـتــهـا جملـلس
ـعـني بوزارته الـوزراء او الـوزير ا
أي عـدهـا صـالحـيـة جـوازيـة فـهذه

االخـيــرة لـهـا حـكم خـاص يـخـنـلف
عـن ســـــابـــــقــــــتـــــهــــــا). وتـــــابع ان
ا ورد اعاله هو ان ـستخـلص  (ا
احلــكــومــة ال تــمــلك مـن الــنــاحــيـة
الـــدســتـــوريــة امـــكــانـــيــة الـــقــيــام
ـوظـف بـاالسـتـقـطـاع من رواتـب ا
ــــتــــقــــاعــــدين وحتت أي وكــــذلك ا
مـسـمى وال يحق لـها ذلك حـتى لو
رامـت ادراجه كــــفـــقــــرة بـــقــــانـــون
ـلك ـوازنـة لـعام 2020 حـيث ال  ا
ــان احلق بــاقــرار مــثـل هـذه الــبــر
الـفـقـرة لـتعـارضـهـا مع الـنـصوص
ادت 25 الـدستـورية مثل نـصي ا
و 30 وكــذلـك لــتــقــاطــعــهــا مع مــا
ذهـــبت الــيه احملـــكــمــة االحتــاديــة
الــعــلــيــا) مـضــيــفــا ان (الــقـول او
الـفــعل الـقـادم بـغـيـر ذلك من شـأنه
أن يجعل أي قانون يقر  فإن حكمه
مــــعــــيب ومــــعــــرض لـــلــــطــــعن به
دســـتــوريــا  وكــذلك مـن الــنــاحــيــة
الــسـيـاســيـة يـعــد مـؤشـراً ســلـبـيـاً
بــحــتــاً  مــحـســوبــاً عــلى حــكــومـة
الـكاظـمي لكونـها غـضت وتغاضت
عـن وجهـهـا الى الـكـثـيـر من بـدائل
ــالـيـة في الـبـلـد واخـتـارت ـوار ا ا
ــوظف الــطــرف الـــضــعــيف مــثل ا
ـتقـاعد مـخالـفة بـذلك الدسـتور وا

والـــقــانـــون)  . ولــفـت  الى انه لــو
قــامت احلـكـومـة بــاالسـتـقـطـاع من
ــتــقــاعــد فــإن ــوظف او ا رواتـب ا
(مـســؤولـيـة الـطـعن امـام احملـكـمـة
االحتـاديـة الـعـلـيـا هي مـن مـهـمات
االحتـــادات احلـــقــوقـــيـــة ونــقـــابــة
ـتـقـاعـدين بـالعـراق). من جـهـتـها ا
اليـة النـيابـية عدم اكـدت اللـجنـة ا
اجـــراء  اي اســتــقــطــاع في رواتب
الـــشــهــر الــســـادس مــوضــحــة ان
(الــوضع لم يـصـل حـتى اآلن ألزمـة
حـقـيـقـة تدفع نـحـو دراسـة االدخار
االجــبـاري). وقــال عـضــو الـلــجـنـة
أحــمــد اجلــبــوري في تــصــريح إن
ـاليـة للـبـلد أمـر واقعي ال (األزمـة ا
يــخــفـى عــلى اجلــمــيع ويــتــحــمل
مــســؤولـيــتـهــا الــشـعب بــالــكـامل
وعــلـيـنـا الــتـكـاتف لــعـبـور األزمـة)
ـالـيـة اتـفقت مـؤكـدا أن (الـلـجنـة ا
عــلـى تــخــفــيض رواتب الــدرجــات
الـعليا من مدير عام فما فوق أما
ــوظـــفــون من اصــحــاب الــدرجــة ا
االعـتيـادية فسـنكون مـحامي دفاع
ـــــــســــــاس لـــــــهم مـن اجـل عــــــدم ا
بـــــرواتــــبــــهم) وتـــــابع ان (رواتب
الـشهـرين الرابع واخلامس وزعت
ونـــحن فـي طـــور تـــهــيـــئـــة رواتب
الــشـهــر الـسـادس والــدولـة قـادرة
عـــلى تـــهــيـــئـــتــهـــا من الـــضــرائب
وتـفـعـيـلـهـا والـكـمـارك وبـاإلضـافة
الـى االقــــــــتــــــــراض الــــــــداخـــــــــلي
واخلـــــــــارجـي). واضــــــــاف ان (اي
اسـتقطـاع لرواتب الشـهر السادس
لـم يحـصل وان تخـفـيض الرواتب
واالدخـــار االجــبــاري كالم عــارٍ عن
الــصـحـة)  وخـلص اجلـبـوري الى
الــــقـــول (جنـن نـــعــــمل عــــلى عـــدم
الــــذهـــاب لالدخــــار االجـــبـــاري او
وظـفـ لـكون اسـتـقـطـاع رواتب ا
الــوضع لم يـصل حـتى اآلن لألزمـة
احلــقــيــقــة الــتي جتــعــلــنــا نـدرس
االدخـــار) .فـي غـــضـــون ذلك اعـــلن
مـركز االعالم الرقـمي احلكومي عن
قـيام شركـة تويتر بـحذف احلساب
ــالــيــة عــلي عــبـد ــزيف لــوزيــر ا ا
ـركــز في االمــيــر عالوي.واوضـح ا
بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس  ان
(احلـساب الذي وصل متابعيه الى
 23 الـف شــــخص وحـــــصل عــــلى
مـــــئــــات الــــتـــــعــــلـــــيــــقــــات وآالف
االعــجـابـات قـد خــدع شـخـصـيـات
سـياسية ودبلومـاسية مهمة فضال

عـن عـدد مـن الـصــحــفــيــ الــعـرب
) .واشار البيان الى انه والعراقي
ـالـيـة بـيـانا (بـرغـم اصـدار وزارة ا
نـفت فـيه عـائديـة احلـساب لـلـوزير
اال ان احلـسـاب استـمـر في النـشر
ــتــابــعـ وتــواصل الــعــديــد مـن ا
ــركــز قـد بــالــتــفـاعـل مـعه).وكــان ا
ــاضي اصــدر بــيــانــا يــوم االحـد ا
اوضـح فــيه ان هــذا احلــســاب قـام
بـخـداع بريت مـاكـغورك الـذي كان
ـبـعـوث الـرئاسي يـشـغل مـنـصب ا
االمـريكي اخلاص للتحالف الدولي
ـــكـــافــحـــة داعش الـــذي اقـــتــبس
ـــزيف وقــام تـــغــريـــدة احلــســاب ا
بـالـتعـليـق علـيهـا. ونـشر احلـساب
خـطـطـا للـوزيـر بـاستـقـطاع رواتب
ن يـتجاوز تـقاعـدين  ـوظفـ ا ا
راتـبــهم خـمـسـمـئـة ألف ديـنـار  مـا
اثـار ضـجـة كـبـيـرة بـرغم مـسـارعـة
الـوزارة الى اصدار بيان اكدت فيه
ان احلـساب مزيف واليعود للوزير
وان (كـل مـا يـنــشـر عـلـى مـثل هـذه
ـثل الــصـفـحــات واحلـســابـات ال 
رأي الـــوزيــر وهــو غـــيــر مــســؤول
عـنهـا) الفتـة الى انه ( ال يوجد اي
حـساب او صـفحة خـاصة بـالوزير
فـي الـــــوقت احلـــــالـي). ونـــــشــــرت
الـوزارة عـلى مـوقـعـهـا االلـكـتروني
ــزيف. وفــيــمـا صــورة احلــســاب ا
تـقـاعدين الـعراقـي شـنت نـقابـة ا
هــــجــــومــــا الذعــــا عــــلـى الــــوزيـــر
ووصـــفت الــتــصـــريــحــات بـ(غــيــر
ــالي ــســؤولــة) ابــدى الـبــاحث ا ا
عــــقـــيـل جـــبــــر عـــلي احملــــمـــداوي
اعـــتــــراضه عـــلى الـــتــــهـــجم عـــلى
الــــوزيــــر. وقـــال فـي رأي تــــلـــقــــته
(الـــزمـــان) امس (في الـــوقت الــذي
ـشـروعــة البـنـاء نــؤيـد  احلـقــوق ا
الـــشـــعب الـــعـــراقـي وخـــصـــوصــاً
( تقاعدين احلكومي ـوظف وا ا
مـسـتـدركـا (عـذراً لـلـجـمـيع ال اتـفق
مـع اســلــوب الــتــهـــجم عــلى وزيــر
ــــالــــيــــة). واضــــاف حملــــمـــداوي ا
ـمــارسـات (يــنــبـغي ان نــرتــقي بــا
ـقـراطـيـة وثــقـافـة االحـتـجـاج الــد
واالصـالح احلــقــيـــقي  وان نــكــون
خــيــر مــصـلــحــ لالرتــقــاء بـواقع
ـــطـــالب اجلــمـــاهـــيــريـــة احلـــقــة ا
وتـعـزيز رصـيـد ومسـتـوى الثـقـافة
ـــثـــقـف  الـــعـــراقي االصـــيل في وا
ـواقف االجـتـماعـيـة واجملـتمـعـية ا

والسياسية والثقافية عامة)
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مــنح رئــيس مــجــمــوعـة االعالم
ـســتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
ــثــالــيــة لــبــطــلــة ــرأة ا قالدة ا
بــــرنــــامـج (اجلــــيش االبــــيض)
الـطبـيبـة شهـد حامـد اجلواري
ـوقـفــهـا الـشـجـاع في تـثـمـيــنـا 
ـــصــابـــ بـــكـــورونــا خـــدمـــة ا
وحتديـها للـمرض.واعلـنت قناة
اضي عن (الـشرقـية) الـثالثـاء ا
اصـابـة بــطـلــة الـبــرنـامج الـذي
بثته القنـاة طوال شهر رمضان
ـــبـــارك بـــفـــايـــروس كـــورونــا ا
ركزة ووضعـها حتت العـنايـة ا
بــعــد اشــتــداد اعــراض الــوبـاء

عليها.
واتـــــــــصل رئـــــــــيـس الــــــــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي هــاتـفــيـا
باجلواري على خلفية اصابتها
بـالـفـايـروس وعـبـرت اجلواري
عن سعادتـها باتصـال الكاظمي
حـيث شـجــعـهـا وشـكــرهـا عـلى
جـهودهـا التي بـذلـتهـا كطـبيـبة
عـادا ايـاها واعالمـية وضـابـطة
رمزا للمـرأة العراقيـة. موضحة
ان (رئـيس الوزراء اطـمـئن على
صــــحــــتـي وســــألــــني ان كــــنت
محـتاجـة لشيء. وقـال لي :اريد
ان اهـــنـــئك وافـــتــخـــر بك عـــلى
ثالثــــة اشــــيـــاء  هـي انك رمـــز
للـمرأة الـعراقيـة ورمز لـلطبـيبة
الشجاعة وانت مـفخرة كضابط
في اجلـــيش الــــعـــراقي وعـــلى
شــجـاعــتك واخالقك وتـربــيـتك)

مؤكدة ان (كالمه فخر لي). 
ــشــرف عــلى وقــال الــطــبـــيب ا
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حـراك سـيـاسي إلقالـة احلـلـبوسي
غـــيــر دقـــيق ومـــا يــقـــال هــو كالم
لـــــيس لـه اي دلــــيـل). وأضــــاف أن
(هـنـاك اتـفـاقا بـ مـخـتـلف الـقوى
الــسـيـاسـيــة عـلى اسـتـئــنـاف عـقـد
جـلـسـات اجملـلس بـعـد عـطـلـة عـيـد
ــمــارســة دوره الــفـــطــر مــبــاشــرة 
الـرقابيـة والتشـريعي). وفي الشأن
نفسه اكد النائب عن حتالف الفتح
 مـحـمد الـبلـداوي ان (احلديث عن
ان اقـالة رئيسي اجلمهورية والبر
يـــــحـــــتــــاج الـى اجـــــمــــاع وطـــــني
رحلة) وسـياسي وفق متـطلبـات ا
الفـتاً الى ان (األمر لـيس سهالً كما
يــظـن الـبــعـض). وأضــاف ان  هـذا
احلـديث (مـازال مجـرد تـصريـحات
عــلى مـسـتــوى االعالم لـيس أكـثـر
ـــضي بـــهـــذا اخلـــيـــار حـــيـث ان ا
يــحـتـاج الى مـزيــد من الـتـوافـقـات
الـسيـاسيـة واجمـاع ما بـ الكتل)
مـشيـرا الى ان (التـوجه نحـو اقالة
صـالح واحللـبوسي يـتطـلب اتخاذ
خـــــطـــــوات واراء وحــــوار وطـــــني
شـامل بـ الكـتل السـياسـية تـتفق

الـدسـتـور قـررت ان هـنـاك طـريـقـ
حلـل مـجــلس الــنــواب قــبل اكــمـال
دورتـه االنـتـخـابـيــة اي قـبل اكـمـال
االربـع ســـنــــوات  الــــطـــريق االول
اني عندما يحل مجلس النواب بـر
نـــفــسه بــنـــاء عــلى طـــلب من ثــلث
110 اعــــــــضــــــــائه اي طــــــــلـب من 
انـي يـتبعه تـصويت بـأغلـبية بـر
االعــضــاء اي تــصــويـت ومــوافــقـة
 165 نـــائــبـــا  عــلـى حل اجملــلس)
مــسـتــبـعـدا حــدوث هـذا االمـر (ألن
الـــنــواب ال يـــرغــبـــون بــتـــرك هــذه
ــتــرتــبــة الــصـــفــة واالمــتــيــازات ا
عليها) مضيفا ان (الطريقة الثانية
التي قررها الدستور  حلل اجمللس
اهي الـطريـقة الـتنفـيذيـة بطلب من
رئـــيس الــوزراء ومــوافـــقــة رئــيس
ــا حــاجــة أليــة اجلــمـــهــوريــة دو
مـوافـقـة من ايـة جهـة اخـرى يـعني
ــان حــتـى لـو انـه لـهــمــا حـل الــبـر
ـان احلل  وهذا واضح رفـض البـر
ـادة مـن كـلـمــة - أو- الـواردة في ا
 64 مـن الدستور الـتي تنص على:
يــحل مـجــلس الــنـواب بــاالغـلــبـيـة

ـطــلـقـة لـعـدد اعـضـائه بـنـاء عـلى ا
طـــلب ثـــلث أعــضـــائه  أو - وهــذه
تـفـيـد الـبـدل واخلـيـار - ا طـلب من
ـوافـقـة رئــيس مـجـلس الـوزراء و
رئـيس اجلمهورية). واوضح حرب
ان (مـا ورد بعد - أو - هو الطريق
ان عندما يتفق التنفيذي حلل البر
رئـيـسا الـوزراء واجلـمهـوريـة على
حـل مـــجــــلس الــــنــــواب  وخالفـــاً
ـانــيـة الـتي مـنـحت لألنــظـمـة الـبـر
ـان دون رئــيـس الـوزراء حـل الــبــر
ــوافــقـة أيــة  جـهــة اخـرى حــاجـة 
كـرئـيس الدولـة  كمـا في بريـطانـيا
ـانيـا وايطـاليا والـهنـد وجنوب وا
افـريقـيا فـهذه الـدول منـحت رئيس
ـا حـاجة ان دو الـوزراء حل الـبـر
ـوافقة جهة اخـرى) متسائال (فهل
اتـفق الكـاظمي مع صـالح على حل
ـان اآلن ام بـعـد مـدة ألسـبـاب الـبـر
مــعــروفـة ) مــســتـدركــا (لــكن الـذي
نـــــعــــرفـه ان هـــــنــــالـك صالحـــــيــــة
ان دسـتورية مقررة لهما بحل البر
وافـقة  من ايـة جهة ـا حاجـة  دو

اخرى). 
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بــحـث رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــالح مع رئـيس مــجـلس الـوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي اهم الـقـضـايا
والـتحديـات التي يواجهـها العراق
واتـــفـــقـــا عـــلى  ضـــرورة اإلســراع
بـإكـمـال احلـكـومـة ودعم احلـكـومـة
ــكـافـحــة جـائـحـة ومــنح األولـويـة 
ح خـبـيـر قـانوني كـورونـا فـيـمـا أ
الى امـكـانيـة اتفـاق اجلـانبـ على
ـان طـبـقـاً لـصالحـيـتـهـما حل الـبـر
الـتي مـنـحـهـا الـدسـتـور لـهـما دون
احلـاجـة الى مـوافـقة جـهـة اخرى .
وقـال بـيان رئـاسي تـلقـته (الـزمان)
ان صـالح استقبل في قصر السالم
بــــبــــغــــداد الـــــكــــاظــــمي اول امس
اخلـميس وجرى خالل اللقاء تأكيد
(ضـرورة اإلسراع بـإكمال الـكابـينة
الــوزاريــة بــتــرشــيح شــخــصــيـات
كـفوءة ونزيهـة ودعم احلكومة في
تـنفيذ بـرنامجهـا الذي صوّت عليه
مــجـلـس الـنــواب من خالل اإلعـداد
إلجـراء انـتخـابـات مبـكـرة وتلـبـية

ــشـــروعــة مـــطــالـب الــعـــراقــيـــ ا
نشود) مضيفا بـتحقيق اإلصالح ا
انـهـمـا شددا (عـلى أهـمـية انـتـهاج
الـــعـــراق ســيـــاســـة مـــتــوازنـــة مع
مـحيطه اإلقليمي والدولي مستندةً
إلى احــتــرام الـســيـادة الــعـراقــيـة
مــؤكـدين وجـوب مـعـاجلـة األزمـات
الــــتي تــــمـــر بــــهــــا الـــبـالد ومـــنح
ـكافـحـة جـائحـة كـورونا األولـويـة 
ودعـم اجلـــهـــات الـــصـــحـــيــة ألداء
عــمــلـهــا عـلى أكــمل وجه وإيــجـاد
احلــلـول لـلـتــحـديـات االقــتـصـاديـة
ـعـاشـيـة لـكـافة وتـأمـ األوضـاع ا
ّ ).وتـابـع الـبـيـان انه ( ــواطـنـ ا
ـرحلة احلالـية تتطلب الـتأكيد أن ا
تــوحــيـد اجلــهــود والـتــكــاتف بـ
اجلميع للقضاء على بؤر عصابات
داعـش اإلرهابـيـة واحملـافـظـة على
ـتـحــقـقـة وإدامـة زخم اإلجنــازات ا
ـــــا يـــــوفــــــر األمن الــــــنـــــصــــــر و
). ودار قبل واالسـتـقرار لـلـعراقـيـ
ايـام حـديث عن سعـي بعض الـكتل
الـى الـتــحــرك نــحــو اقــالــة رئــيس
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي فـيـما الـبـر

صــدرت تـلــمـيــحـات بــهـذا الــصـدد
ايــضـا بـشـأن رئـيـس اجلـمـهـوريـة.
وقـال حتالف سـائرون ان مـطالـبته
بـإقـالة احلـلبـوسي لم يـكن الهداف
ـا لـتــعـطـيـله عـمل ســيـاسـيـة  وا
دة طـويلة دون داع. واكد ان  الـبر
ان عـددا من الـقـوى الـنـيـابـيـة تقف
الـى جـانـبه فـيـمـا يـسـعى الـيه. من
ـسـتـقل بـاسم جـهــته اكـد الـنـائب ا
اخلـشان أن حتـالف الفـتح سـيكون
أكـثر الكتل السياسـية جدية بإقالة
احلــلــبــوسي كــونه غــيـر راض عن
أدائـه .وقال في تـصـريح إن (هـناك
نـصب بعـد عيد حـراكا لـعزله من ا
بارك) مضـيفا إن (تعطيل الـفطر ا
انـعقاد اجلـلسات واحلنث بـاليم
الــدسـتــوريـة ومــخـالــفـة الــقـوانـ
وعــدم عــرض الـطــعـون جــمــيـعــهـا
أسـبـاب كـافـيـة إلقـالـة احلـلـبوسي)
ــقـــابل نــفى عـــلى حــد قـــوله. في ا
الــنــائب عن احتــاد الــقــوى صــفـاء
الـغا وجود حراك سـياسي إلقالة
رئـيس مجلس الـنواب.وقال الغا
فـي تصريح إن (احلديث عن وجود
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تعهدت احلـكومة بـاجراء حتقيق
نزيه ومـسـتقل في األحـداث التي
رافــــقت الـــتـــظـــاهـــرات مـــؤكـــدة
حــرصــهــا والــتـزامــهــا بــحــقـوق
االنــــســـان وكـــرامــــته واحـــتـــرام
ــواثـيق الــدولـيــة . وقـال بــيـان ا
ــــــكــــــتب اإلعـالمي صــــــادر عـن ا
لـرئــيس مـجـلس الــوزراء  تـلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (احلـــكـــومـــة
الـعـراقـيـة اطّــلـعت عـلى الـتـقـريـر
اخلــــاص مـن مــــكـــــتب حـــــقــــوق
تحدة في االنسان التابع لأل ا
ـــــعــــنــــون "حــــاالت الــــعــــراق ا
االختـطاف والـتعـذيب واالختـفاء
الـقـسـري في سـيـاق الـتـظـاهرات
في الـعــراق: الـتـحــديث الـثـالث"
ـمـتـدة من 1 ـدة ا الـذي يـغـطي ا
تشرين األول  2019 ولغـاية 21
مـــــضــــــيــــــفـــــا ان آذار  2020 ) 
(احلــكـــومـــة الـــعــراقـــيـــة تـــؤكــد
حــرصــهــا والــتـزامــهــا بــحــقـوق
االنــــســـان وكـــرامــــته واحـــتـــرام
واثيق الدولية التي وقّع عليها ا
العراق بهـذا اخلصوص). وتابع
البـيـان انه (في هـذا اإلطـار  فإن
احلـــــكـــــومـــــة جتـــــدد االلـــــتــــزام
ـسـتقل في بـالتـحـقـيق النـزيه وا

ــشـــار الــيـــهــا في كل األحـــداث ا
ـــنــهــاج الـــتــقــريـــر  عــلى وفق ا
الــوزاري). من جــهــة اخــرى دعــا
نـواب كـركـوك عن قـائـمـة االحتاد
ـفوضـية الوطـني الـكردسـتـاني ا
ستـقلة لالنـتخابات الى العلـيا ا
ــطـــالب  بــعض عــدم الـــرضــوخ 
اجلهات الـتي حتاول التـأثير في
عمـلهـا وعرقـلة اجـراء انتـخابات
نــزيــهــة وعــادلــة انــســجــامــا مع
ـتـظـاهريـن. وقالـوا في مـطـالب ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
ـطـالب ابنـاء شـعبـنا (استـجـابة 
ــتــظــاهــرين شــرع مــجــلس من ا
النواب قانونا جديدا العادة بناء
ـســتــقــلـة ـفــوضــيــة الـعــلــيــا ا ا
ـوجبه  تشكيل لالنتخابات و
ـــفــوضــ واخـــتــيــار مـــجــلس ا
اعــــــــضـــــــائـه من الــــــــقـــــــضـــــــاة
سـتـشـارين وبـات ال يحق ألي وا
طرف سياسي التدخل في شؤون
ــــفـــــوضـــــيـــــة من أجل وعــــمـل ا
ــســار وعــدم تــكـرار تــصــحــيح ا
االخـطـاء السـابـقـة الـتي حـصلت
في اطـار الـعــمـلـيـة االنـتـخـابـيـة)
مــضـيــفــ انه (في الــوقت الـذي
يحتاج ابناء محافظة كركوك الى
تقويـة اواصر الـتعايش الـسلمي
واالخاء وتعزيز الشراكة والعمل

عــلى اســتــتــبــاب االمن وتــوفــيـر
اخلـدمـات فـوجـئـنـا بـقـيام بـعض
االطــــراف بــــاصــــدار بــــيــــانــــات
ــسـؤولـيـة ومـواقف خــالـيـة من ا
لـــلــــنـــيل مـن عـــمـل مـــفــــوضـــيـــة
االنــتــخــابــات في احملــافــظــة من
جـهــة وتـلـفــيق الـتــهم ضـد بـاقي
ـــكــونـــات واالطــراف من جـــهــة ا
اخـرى بـهـدف الـتـأثـير عـلى عـمل
مـفـوضيـة االنـتـخـابـات والـتدخل
في شــؤونـهــا). ورأى الـبــيـان أن
ـثـابة ـزايـدات سـتـكـون  (هـذه ا
حـــجــر عـــثـــرة في طـــريق اجــراء
بـكرة وعـليه فـأننا االنتـخابـات ا
كـنــواب عن كـركــوك نـوجه دعـوة
الى جــمـيـع االطـراف ان تــتــطـلع
لـلـمـسـتــقـبل وتـنـظـر الى مـطـالب
وطمـوحات الشـباب ولـهذا فـأننا
نــطـالب مــفـوضـيــة االنـتــخـابـات
بـعـدم الـرضـوخ الى مـطـالب تـلك
ـارسـة عـمـلـها بـكل اجلـهـات و
مـهنـيـة وشفـافـيـة من اجل اجراء
انتخابات نزيهة وعادلة ) داعيا
ــــتـــحــــدة الى ان (تــــقـــوم اال ا
بــدورهـا الــرقـابـي الـعــادل ومـنع
الـتـدخالت او  الـتـحـركـات خارج
هني للمفوضية سياقات العمل ا
فـي ظل الــــتـــداخـل والـــتــــجـــاذب

السياسي).

احلرب أوزارها من غير ان ينقص
ـواطن من حــقـوقـه شي ويــبـقـى ا
ـيــز بــ من ضــحى من هـو مـن 
اجــله و بـــ من خـــذله)عـــلى حــد
تعـبيـره . وسـجلت مـحـافظـة بابل
 3 إصــابــات جــديــدة بــفــايــروس
كــورونــا . كــمـــا شــخــصت دائــرة
صحـة محـافظـة ديالى  13إصابة
جــديـــدة بــالـــوبـــاء.واوضــحت ان
(االصــابــات تـــوزعت في مـــنــاطق
خـــــان الـــــلـــــوالـــــوه وزاغـــــنـــــيــــة
والكـصيـرين والدوخـلة). واعـلنت
مـحـافــظـة صالح الـدين تــفـاصـيل
اصــــابــــات فـــــايــــروس كــــورونــــا
ـسـجـلــة في احملـافـظــة مـنـذ بـدء ا
اجلـــــائــــحـــــة مـــــشــــيـــــرة الى أن
مـجــمـوعــهـا بــلغ حـتى الــيـوم 21
اصـابــة فــيــمـا دعت االهــالي الى
ـصـافحـة والـتقـبيل االبتـعاد عن ا
وجتــنب الــتــجــمــعــات. وســجــلت
مــحــافــظــة كــربالء  10 اصــابـات
جديدة بكورونـا.وقال مصدر طبي
في تـــــصــــريح امـس إن (صــــحــــة
احملــافـظــة ســجــلت 10 اصــابـات
جديدة بـكورونا وذلك بـعد ظهور
نتـائج فـحص اخملتـبـرات ليـرتفع
عـدد االصــابــات بــالــفــايـروس في
احملافـظة الى  35 حالة خالل 24

ساعة).

الـطـبـيـة األولـيـة و الـعـلـيـا وحـاله
سـتشـفيـات األخرى فيه حال كل ا
ردهة وبائـية صـغيرة بـستـة عشر
ســريـــراً فـــقط مـــوجــودة مـــنــذ ان
ـــســـتـــشـــفى تـــقـــريـــبــاً تـــأسس ا
وتـدخــلــهـا بــاسـتــمــرار كل أنـواع
ــعــديــة مــثل الــتــهـاب األمـراض ا
الـسـحـايـا واإلنـفـلـونـزا الـوبـائـيـة
والـتــهــاب الــكـبــد الــفــايـروسي )
مؤكـدا (عـدم وجود أي تـغـيـير في
ـستـشـفـى وقـد اتـخذت هـيـكـلـيـة ا
الـدائــرة قـراراً مـنــذ أسـابــيع عـدة
بعدم حتويل مستشفيات اليرموك
ــركــزي والــكـــاظــمــيـــة والــطــفـل ا
والكـرخ لـلـوالدة الى مـستـشـفـيات
عــــزل بـــــأي حــــال مـن األحــــوال)
واضاف (نحن نعيش أزمة وحرب
قاسية مع مرض ال يـعرف الرحمة
و نـذرنــا أنــفـســنــا لــلـقــتــال حـتى
النـهـايـة واقـسمـنـا أمـا ان نـقضي
ـرض او يقـضي عـليـنا ولم على ا
نحنث باليم الـذي اقسمنا عليه
في يـوم تـخـرجـنـا بـكل عـنـاويـنـنا
الوظـيـفيـة وأنـا اعـلم علم الـيـق
ان اجلمـيع سوف يـخوضـون هذه
نازلـة حتى النـهاية ومن دب في ا
نفـسه اخلـوف و يـود الـتـخلي عن
نح خدمـة أهـله ووطـنه فـسـوف 
إجــازة طـويــلــة حــتى تــضـع هـذه

و أصـدر مــديـر عــام دائـرة صــحـة
بـــغـــداد الـــكـــرخ جـــاسب لـــطـــيف
احلجامي توضيـحاً بشأن ما يتم
تــداوله بــخــصـــوص مــســتــشــفى
الـيــرمـوك الـتــعـلــيـمي فـي بـغـداد.
وقـال احلـجــامي في بــيـان تـلــقـته
(الــزمـــان) امس ان (مـــســـتـــشــفى
اليرموك التعـليمي يعد واحدا من
ـســتــشـفــيـات في الــعـراق أكـبــر ا
بـسـعـة 996 سـريـراً يــضم مـعـظم
االختصاصات الطـبية و فيه كثير
ــراكــز الـتــخــصــصــيــة وهـو من ا
مـســتـشــفى تـعــلـيــمي لـلــدراسـات

اإلجــراءات الــقـــانــونـــيــة بــخالف
ذلك). ووجــــهت وزارة الــــصــــحـــة
والبـيـئـة الـفرق الـصـحـيـة بأغالق
أي مــحـــال او أســـواق ال تـــلـــتــزم
باالجـراءات الـوقـائـيـة التـي تؤمن
ــواطـــنـــ من انـــتـــقــال سالمـــة ا
العـدوى بفـيـروس كورونـا.وأكدت
الـوزارة في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
امس ان (الـــــتــــهـــــاون بــــسـالمــــة
واطن يُعد خط أحمر ال نسمح ا
) مـــبــــيـــنــــا ان (الـــوزارة به ابـــداً
وجّـهت بــالـغــلق الـفــوري من قـبل
الــلـــجــان الــرقـــابــيـــة في الــوزارة
لــلــمــحــال الــتــجــاريــة واالســواق
الغـذائيـة وكل االنشـطة الـتجـارية
التي ال تعمل وفـق الضوابط التي
حــددتـــهــا مـــقــررات جلـــنــة االمــر
الــديــواني  55 وغــيـــر مــلـــتــزمــة
بـاجــراءات الـوقــايـة لــلـمــواطـنـ
ـنــتــشـر في كـالــتــعـقــيم الــطــبي ا
مـــداخل االســــواق وفـــرض لـــبس
الـكــمــامـات والــقــفـازات لــلــزبـائن
وكــذلك مــنع الــتــقــارب بــ زبـون
وآخـر) الفـتــا الـى ان (االجـراءات
تشمل معاقبـة من ال ينشر لوحات
التـوعـيـة داخل نشـاطه الـتـجاري
وإلزام كل الـعامـلـ ومنـهم ناقـلو
الـــبــــضـــائـع لـــبـس الـــكــــمـــامـــات

والقفازات وثوب العمل). 

ـــواجـــهـــة اجلـــائـــحـــة ألغــراض
سيـاسيـة مع سـعيـها لـلـتقـليل من
أهــمــيـــة الــتــدابــيـــر االحــتــرازيــة
احلـكـومـيـة وبـذلك فـإن اسـتـغالل
واطـن سـياسـياً يـعرض حيـاة ا
حـيــاتــهم لــلـخــطــر).كـمــا أصـدرت
غرفـة عـملـيات اربـيل قـرارات عدة
كافحة كورونا ومن ضمنها آلية
ـواطـنــ من احملـافـظـات دخـول ا
ـــتــــنـــازع عـــلــــيـــهـــا ـــنــــاطق ا وا
إلــيــهـا.وقــالـت الــغـرفــة فـي بــيـان
تلـقته (الـزمان) امس إنـها (عـقدت
اجـتـمـاعا بـرئـاسـة مـحـافظ أربـيل
فـرست صــوفي وأصـدرت قـرارات
عدة مـنـهـا الـزام سـائـقي سـيارات
الــنــقل الـــعــام وســيــارات األجــرة
والــركـــاب اعــتـــبــاراً من يـــوم غــد
األحــد بـــاســتـــخــدام الـــكــمـــامــات
وتطبـيق التـعلـيمـات الوقـائية من
الـفـايـروس كـورونـا اسـتـنـاداً إلى
مـهددا قـرارات وزارة الـداخـلـيـة) 
) وأشار إلى عـاقـبـة اخملـالـف )
(إبالغ جــمـــيع مـــراكــز الـــتــســوق
واحملالت الــتـــجــاريـــة واألســواق
واألماكن الـعـامة بـالتـقـيد بـتـنفـيذ
جـــمـــيع اإلرشــــادات الـــصـــحـــيـــة
وخاصة ارتـداء الكمـامات من قبل
الـــــعــــمـــــال وأصـــــحـــــاب احملالت
ـتــبـضـعــ واتـخـاذ والـبـاعــة وا
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أصـــدر رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
كردستان مـسرور البـارزاني بياناً
عن مخاطر ارتـفاع عدد اإلصابات
بفـايـروس كـورونـا مـحذرا من أن
الـفــتـور في االلــتـزام بــاإلجـراءات
الـصـحـيـة واالحـتـرازيـة من شـأنه
أن يفاقم الـوضع على نحـو خطر.
وقـال الـبــارزاني في بــيـان تـلــقـته
(الزمان) امس إن (مخاطر كورونا
سـتـجـد  جـديـة لـلـغـايـة في هذه ا
األيام وال سيما بـعد التراخي في
ا االلتزام بالتـعليمات الـصحية 
يجعل انتشار اجلـائحة يتضاعف
بسـرعة) واضاف (لـقد طـلبـنا من
ـواطــنـ ومع بــدايـات انــتـشـار ا
هــــــذه اجلـــــائــــــحــــــة االلــــــتـــــزام
بـاإلجـراءات الـوقـائيـة ونـشـكـركم
عــلـى ذلك االلـــتـــزام الــذي كـــان له
األثـــر اجلــــيــــد في مــــنع تــــفـــشي
الـفــايـروس وأصــبح انــتـصــارنـا
حـديــثـاً مــتـداوالً ومــحل ثــنـاء من
قـــبل دول و مــــنـــظـــمــــات دولـــيـــة
ـؤسف عـديـدة). وتـابع (لـكن من ا
أن هـــذا االلــتـــزام قـــد تـــراخى مع
مـــــحــــــاوالت بــــــعض اجلــــــهـــــات
ـســاعي احلــكـومــيـة اسـتــخــدام ا
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اجلـــــــواري (انــــــهــــــا فـي وضع
صــحي غــيــر مـســتــقــر بــعـد ان
بـلــغت اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس

رحلة الرابعة). ا
واجرت اجلـواري مع  االعالمي
عـلي اخلـالـدي سـلـسـلـة لـقـاءات
ضــــــمـن بــــــرنــــــامـج (اجلــــــيش
االبـيض) الـذي عـرضـته الـقـنـاة
خالل شـــــــهــــــر رمـــــــضــــــان مع
ــصـــابــ بــكـــورونــا ودخــلت ا
غـرف عـزلـهم مـتـحـديـة خـطـورة
الـوباء. وكـان اخلالـدي قـد كتب
عـلى صـفـحـته فـي (انـسـتـغرام)
ــاضي (خـــبــر غــيــر الــثالثـــاء ا
سـار اصــابـة شـجـاعـة اجلـيش
االبــــيض الـــــدكــــتــــورة شــــهــــد
اجلــواري بــفـــايــروس كــورونــا
ــســـتــجـــد وظــهـــرت عــلـــيــهــا ا

ــــا ادى الى اعــــراض قـــويــــة 
ـركزة في نـقـلـهـا الى الـعـنـايـة ا
مركز الشفاء التخصصي شهد
حتــتـــاج دعــواتــكم).كـــمــا كــتب
اخلـــالــدي(دكـــتـــورة شـــهــد هي
امـــرأة ضــــابط بــــرتــــبـــة مـالزم
شجاعة نقية خالصة  شاركتنا
في بـــرنــامـج اجلــيـش االبــيض
وكـــانت دؤبــــة مـــنـــضــــبـــطـــة 
صـاب وهي تـتواجـد بوسـط ا
تطـبطب وتهـون عليـهم وتنسى
دائــــمـــا انـه فــــايــــروس لــــعـــ
وتـقــتــرب مـنــهم وتــمــسح عـلى
رؤوســـهم وحتـــمـل الـــصـــغـــيــر
وتـــقــبـل الـــكــبـــيـــر.انـــا فـــخــور
بتـجربتي مـعهـا بهذا الـبرنامج

االنساني الوطني).
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فــيـه تــلك الــكــتـل عــلى مــجــمــوعــة
مـباد وان تـتحرك وفق مـتطـلبات

رحلة).  ا
بــدوره تـسـاءل اخلــبـيـر الــقـانـوني
طــارق حـــرب فــيــمــا اذا كــان لــقــاء

اجلــانـبـ تـمـخض عـن اتـفـاقـهـمـا
ـــــان طـــــبـــــقـــــاً عـــــلـى حل الــــــبـــــر
لـصالحيـتهمـا دون ان يعلـنا االمر.
وقـــال حـــرب في تـــعــلـــيق تـــلـــقــته
(الــزمـان) امـس عـلى زيــارة رئـيس

الــوزراء لـرئــيس اجلـمــهـوريـة هل
كــانت هـذه الـزيـارة  لـ(حل مـجـلس
الــنــواب  طــبــقــاً لــصالحــيــتــهــمــا
وافقة جهة ا حاجة  شتركة دو ا
ـــادة  64 أوالً من اخــــرى ذلـك ان ا

شهد حامد
اجلواري 

مسرور البارزاني 
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{ لـــنــدن ( أ ف ب) - تـــوفي بــوب ويـــتــون عـــمــيــد
الـبـشـريـة وفق مـوسوعـة "غـيـنـيس" بـعـد صراع مع
مرض الـسـرطان في بـريطـانـيا عن عـمر  112عـاما
كـمـا أكـدت عـائـلـته اخلـمـيس.وأوضـحت الـعـائـلـة أن
ويـتــون وهـو مـدرس ســابق ومـهــنـدس من مـقــاطـعـة
هـامـبـشـيـر في وسـط إنـكـلـتـرا تـوفي "بـهـدوء" أثـنـاء
نومه في منزله صباح اخلميس.وقد حاز ويتون لقب
ـاضي بـعـد وفاة أكبـر رجل في الـعـالم في شـبـاط ا
حــامـل الــلـــقب الـــســـابق الـــيــابـــاني شـــيـــتــيـــتـــســو
واتانـابي.وقالت أسرة الـراحل في بيان لـوكالة برس
أسوسـييشن البـريطانـية "بأسف شـديد تعـلن عائلة
. لقد كان قدوة لنا  كان وي وفـاة حبيبنا بوب ويـ
لـديه الـعـديـد من الـصـداقـات وكـان يـكـتب مـواضـيع
مرتـبطة بالسياسة والالهـوت والبيئة وميادين أخرى
حتى وفـاته. كمـا أنه يهـتم كثيـرا بالـبيـئة".ولـد ويتون
في يــــوركـــشــــيـــر فـي شـــمــــال إنـــكــــلــــتـــرا في 29
آذار 1908 . وكـان واحدا من سبـعة أطـفال ولديه
ثالثة أوالد وعشرة أحفاد و 25 من أبناء األحفاد.
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ــحــافظ انه (اتـــصل شــخــصـــيــا 
هـندس محمد جـابر العطا بغداد ا
حــيث وجه ســيــادته وبــالــرغم من
الـظــروف الـصـعــبـة احلـالــيـة عـلى
إســـنـــادهم و جتـــهــيـــز احملـــطــة
ـعـنـيـة ب  10آالف لـتـر من وقـود ا
(الـكاز) مـنذ يـوم لـكنـنا تـفاجـأنا
ــوارد الـــيــوم عن قــيـــام مــحــطــة ا
ـاء عن محطة ري 9 ائيـة بقطع ا ا
نـيــسـان بــذريـعــة عـطل مــولـداتـهم

وعدم توفر الكهرباء الوطنية).
واكد مـدير ماء مـحافظـة بغداد ان
ــشـــكالت (احلل اجلـــذري لـــهـــذه ا
يــتــمــثل بــإســراع وزارة اإلســكــان
واإلعـمـار بـإجنـاز مـشـروع مـحـطـة
احلـل الـدائـم واسـتـالمـهــا من قــبل
مـديـريـتـنـا واسـتـخـدامـهـا لـتـوفـير
ـشـاريــعـنـا عــلـمـا ان ـاء اخلــام  ا
الـــشــــــركـــة احملـــال لـــهــــا الـــعـــمل
ــدد الــقــانـــونــيــة عــلى جتـــاوزت ا
الـــتـــعـــاقـــد ولـم يـــتم اتـــخـــاذ ايـــة

إجراءات بحقها).
 مشـيرا الى ان (احلـلول تـكمن اما
بــتــشـــكــيل جلــان تــســريع إلجنــاز
ــشــروع او ســحــبه من الــشــركــة ا
الية الى نفذة وحتويل مـبالغه ا ا
ـــتــخـــصــصـــة إلجنــازه الـــدوائــر ا
بــأســرع وقـت الســيــمــا وان وزارة

من جـهـة اخـرى عـزت مـديـريـة مـاء
ـــاء في مــحـــافـــظـــة بـــغـــداد شح ا
الـنهـروان الى تـلكـؤ جتـهيـز اخلام
ــــوارد لـألنــــهــــار من قــــبل وزارة ا

ائية. ا
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ــاء رعـد خــيــري في وقــال مــديــر ا
ــشــكالت تــصـــريح صــحــفـي ان (ا
التي عـانيـنا منـها خالل الـسنوات
ـاضـيــة تـكـررت االن ومع الــثالث ا
بــدايــة الــشــهــر اجلــاري بــتــوفــيـر
ـاء اخلام الالزمـة من قبل كمـيات ا
ـــائـــيــــة لألنـــهـــار ــــوارد ا وزارة ا
ـنـصـوب عـلـيـهـا مـحـطـات سحب ا
ــيــاه لـــلــمـــشــاريع واجملـــمــعــات ا
الـتـابـعـة لـنـا والـتي تـخـدم نـاحـيـة
الـنـهــروان حـيث قـامـت مـديـريـات
ـاء عن نـهر ـائيـة بـقطع ا ـوارد ا ا
ـــغـــذي  9نـــيـــســــان الـــذي يـــعـــد ا

شاريعنا). الرئيسي 
واوضـح خــــــيــــــري بــــــانه (لــــــدى
االتــصــال بــهم عــزوا الــســبب الى
ـستـمـرة للـطـاقة من االنـقـطاعـات ا
ــعـنـيـة مع قـبل دوائـر الــكـهـربـاء ا
ــائــيــة ــوارد ا عــدم قــدرة دوائــر ا
بتجـهيز مولـداتها بالـوقود الكافي
ـسـتـمر ولـ 8 لـضـمـان الـتشـغـيـل ا
ساعـات حسب تـعبيـرهم) مضـيفا
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انهض كل صـباح مـبهج ومن اجل عـينـيكي التي غـفوت لـليـلة وانا انـظر الـيها
وارتـدي مالبسـي التي تـخـتـاريـنـها لي فـاعـلم ان لـكي ذوق انـيق ومـتـجدد في
ـرآتي مــبـتـســمـاً وكـأنـكِ واقـفـة امــامـكي واضع من هــذا اجملـال واقف امــام ا
قـارورة عطري رائحتك واقبل نفسي وامضي الى عملي وانتي جالسي بقربي
ـستـمرة الـتي تـطرب روحي لـسمـاعهـا وما أن اصل تمـلئ راسي بـثرثـرتكي ا
كـان عملي حتى تبدأي بترحيب بي ..وتفتـحي بيديكِ الترفة باب مكتبي الجد
كـان وتـسارعـ لتـدارك الـوقت وترتـبي مـاتسـقط عـليه نـظري الفـوضى تـعم ا
ومالمح وجـهكي تعـتذر عن تـلك الفوضى.. وابـتسم واردد البـأس هكذا غـالباً

مااعتدنا عليه واجلس بصمت لتأتي وجتلس امامي..
ابدأ اتـذمـر من تصـرفـاتك الصـبـيانـية طـول الـيوم ورغم تـوجـيه االهانـات لكي
لتـتركـيني ولـو لبعض الـوقت لركـز على عـملي وانـتي تبدأيـن تشتـك صـعوبة
االبتـعاد عني ويبـدا قلبي يرق وواعـدك بانه لنا مـوعد قريب ولكن بـعدما اكمل
عــمــلي .. وفــعالً تــغـيـب عـني وانــا اغــرق في شــؤون عــمـلـي واواجه مــشـاكل
مـحـاوال ايـجـاد احلـلـول مع مــعـانـات احلـيـاة وصـراع بـ ان اكـون اوالاكـون
ه للـمجـتمع.. بـ النـفاق وراحة متـخبط بـ ارضاء نـفسي ومـااستـطيع تقـد
الـضمـير ارض شـاسـعة ارض مـعـارك طاحـنه الوجـود لعـشب سـوى الصـبار
االخـضر مـحاول ان اصل الى مـايرضي ضـمـيري بـ فرض الـقانـون بالـقوة
ـضي الـوقت تارى مـسـرعا وتـررى اخرى وبـ االنسـانيـة الـتي حتتـضر ..و
ثقيل اخلطوات بساعة اميالها واقفة حتى يح وقت استراحتي واكون متعب
من نهـار طويل ومـنهـك القوى واسـتلـقي بـجسدي مـتعـب وبعيـون ناعـسه وب
الـيـقضـة والـنـوم احـاول اسـتـجـدي االرق دون جـدوى فـالتـعب اصـعب من ان
اواجهـة ..تأتـ مـره اخرى تـدغدغي مـشاعـري بروح الـطفـولة وتـضعي عـينك
بعـيني لـتخـبريـني كم تعـشقـ تلك الـعيـون الداكـنه السـاحرة وغـابات النـخيل
التي حتـاط بها انـهما جذابـتا جدا وتـخبريني بـأن في مقلـتي جتدين الرافدين
بعـشقهما االبـدي وفي شراييني تتـدفق حضارات اشور وأكد ..تـخبريني بأن
نـسلب وانـتي تعـلمـ هنـاك من يرتـمي به وانتـي تعيـش في صدري وطـنكِ ا
مـنفى..وتـسـردين لي اجمل الـقـصص اخليـالـية ومالحم الـبـطوالت عن عـشاق
كن للتاريخ عاشـوا بزمان البعـيد وانه لي حدود يجب ان ادافع عنهـا وكيف 
كِ حـتى حتلقـ بي بسماء اء من ذهب واصبـح اسير في عا ان يـذكر اسم 
الذكـريات البعيدة وترسم االبتسامة الكاذبة على وجهي واغفو حتى انهض
نبه يخبـرني انه يوم جديد وارفض النـهوض فمازلت احتاج الى عـلى صوت ا
المح جـديدة لتجـبريني ان انهض الراحـة وتأت بـشكل جديد وكـيان جديد 
وتـأخذين الـوسادة من حتت رأسي وتـرم الغـطاء وتـنتـفض
جـسـدي وتـصـرخــ بـوجـهي هـيـااا قـم فـهـذا يـوم جـديـد

وانهض من اجل عينيكِ وانا بشوش الوجه ...
وكـنـنـا الـتـقـيـنــا ألول مـرة واعـاود تـكـرار هـذا الـروتـ
ولـكن مع احـالم اخـرى تـولـد فـي داخـلي تـمــدني حـبـاً

باحلياة القاسية
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أعـلن عـضـو مـجـلـس إدارة الـغـرفة
التجاريـة االيرانية العـراقية حميد
حـــســيــنـي  عن تــصــديـــر الــســلع
لـــلـــعـــراق عـــبـــر 2000 شـــاحـــنـــة

توسط يوميا حاليا. با
وقــال حــســيــني في تــصــريح  أن
(االوضـــاع الـــتـــصـــديـــريـــة بـــاتت

اضي). تتحسن قياسا بالشهر ا
وأشــــار الـى أن (قــــبـل جــــائـــــحــــة
فيروس كـورونا كان متـوسط قيمة
الـصـادرات االيرانـيـة لـلعـراق يـبلغ
 450مـــــلــــيــــون دوالر شـــــهــــريــــا
انخفض بعـدها لنحو  300مليون

دوالر).
وتـــابـع أن (الـــعـــراق ثـــاني أكـــبـــر
شـريك جتـاري اليـران واثـر تـفـشي
الـفـيـروس تراجع هـذا الـتـصـنيف
في شــــهــــر "فـــروروديـن" االيـــراني
نتهي 19 أبريل/نيسان الفائت). ا
واضـــــاف أن (ثـــــانـي الـــــشـــــهــــور
االيـرانيـة (انـتهي 20 مايـو/أيار)
ــــعـــابـــر مع شـــهـــد اعــــادة فـــتح ا
كـــردســــتـــان الـــعـــراق بـــجـــانب 4
اسواق حـدودية لنقـل السلع لـلبلد

اجلار).
عـلى صـعيـد اخـر عـقد وزيـر الـنقل
نـــاصــر حـــســـ بــنـــدر الـــشـــبــلي
اجـــــتـــــمــــاعـه الـــــثـــــاني  مع ادارة
تـابعة اخلطـوط اجلوية الـعراقـية 
اإلجـراءات الـتي اتخـذتـها الـشـركة
اخلـاصة بـرفع احلـظر األوربي عن

طــائـرات الــنـاقل الـوطــني الـتي 
االتــفـاق عــلــيــهـا خالل االجــتــمـاع

االول . 
وقـــال الــشــبــلي فـي بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس ان (االجـتـماع تـركز
عـلى ان تـكـون هـنـاك جـهـود جـدية
بـاتـخـاذ إجـراءات سـريعـة لـتـنـفـيذ
ية متـطلبات مـنظمـة الطيران الـعا
لــــلــــخــــروج مـن احلــــظــــر االوربي
ــفـروض عـلى الـطـائـر األخـضـر  ا

.. وبالـضرورة: ال تؤتـوهم السلـطة واحلكم فهاءَ أمـوالَكُم..) { (وال تُـؤتُوا السـُّ
والوالية.

{ السَّفاهة طيش وخِفة وال تؤتى (عزائم األمور) للسّفهاء.
{ جواب السفيه (الصمت) فالسّفاهة تغلب احلكمة وتصرع الوقار.

رء سفيهاً ما دام (يضع) الشيء بغير موضعه. { ال يزال ا
) الّسفاهة السياسية فضحيتها (حِلم) حُكم. { أشد أشكال السّفاهة (فتكاً
{ كــلـــمــا ازدادت سّــفـــاهــة (الـــوسَط) كــلـــمــا ازدهـــرت عُــزلــة

(اخلواص).
{ (اجملـتـمع الــسّـفـيه) مــجـتـمع الال حــكـمـة و(احلُـكم

السّفيه) حكم رجال الصدفة واالدعاء.
{ تـمـوت (اجملـتـمـعـات) بــالـسّـخـفـاء وتـمـوت (الـدول)

بالسّفهاء.

X³ «Ë WFL'« UNÐ«uÐ√ `²Hð ·—UB*«Ë 5Hþu*« Vð«Ë— ‚öÞ≈ qLJ² ð WO U*«

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اعـلـن مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابر
ئة من العطا عن اجناز نحو  36با
مـشـروع انشـاء مـسـتشـفى احلـرية

العام.
وقـال الـسـيـد احملـافظ خالل جـولـة
مـيـدانـيـة اجـراهـا الـيـوم اخلـميس
ــتــابــعــة مـراحـل الــعـمـل ان (هـذه
ــــســــتــــشـــــفى بــــاالضـــــافــــة الى ا
ـسـتـشـفـيـات الـثالثـة االخـرى في ا
(الـشـعب والـفـضـيـلـيـة والـنـعـمان)
ـــشـــاريـع الـــصـــحـــيـــة تـــعــــد من ا
ــهـمــة لـلــقـطـاع االســتـراتــيـجــيـة ا
ـنفذة من قبل مـحافظة الصحي وا
بـــغـــداد وبــــتـــصــــامـــيم حــــديـــثـــة
ومـتــطـورة). ولــفت الـعــطـا الى ان
شروع سيـسهم في حال اجنازه (ا
إلى تـقـد خـدمـة طـبـيـة وعـالجـية
كبيـرة في مناطق جـانب الكرخ من
سـتـشفى الـعـاصمـة) مـبيـنـا ان (ا
يشمل خـمسة طـوابق وبسعة 400
سرير وبـناية تـتكون من  100شقة
القـامـة االطـبـاء وبــنـايـة لـلـطـوار
تــــضـم ثالثــــة طـــــوابق وبــــنــــايــــة
الـردهـات الـتي تـتــكـون من سـبـعـة
طـــوابق وبـــنـــايـــة االســـتـــشـــاريــة
ــتــكــون من ثالثــة والــتــعــلــيــمــة ا

طوابق).
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ــتـابـعــة الـطـائـرات كـمــا وجـهـنـا 
ـسـتـأجرة لـدى شـركات الـعـراقـية ا
الــطــيــران األخــرى لــتــكــون هــنــاك
قــاعــدة بــيـــنــات مــتــكــامــلــة بــهــذا

الصدد).
واوعـز الــشــبـلـي بـ(حتـويــر احـدى
طائـرات اخلطوط اجلـوية او شراء
طائـرة جديـدة يتم االستـفادة مـنها
فـي مــــــجــــــال الـــــشــــــحـن اجلـــــوي
الســتـخــدامــهـا فـي نـقل الــبــضـائع

والسلع).
الفتـا إلى  ان (الوزارة وضعت في
اولـويـات أعـمـالـهـا خـطـة مـدروسـة
مـتكـاملـة من شانـها االرتـقاء بـعمل
أســــطـــــول طــــائــــــرات اخلــــطــــوط
الـعـراقـيـة والـنـهـوض بـواقع الـنقل
اجلــوي إلى مـســتـوى يـلــيق بـاسم

الشركة).
مـشـددا عـلى (اهـمـيـة صـيـانـة كـافة
الـطـائـرات العـراقـيـة باقـرب فـرصة
ــهــنـــدســ الــعــراقــيــ مـن قــبل ا
وادامـــتـــهـــا في االوكـــار اخلـــاصــة
بـاخلطـوط اجلـوية الـعـراقيـة وعدم
االعـــــتــــــــمــــاد عــــلـى الــــشــــركــــات

االجنبية). 
W¹uł W öÝ

دني فيما شاركت سلطة الطيران ا
في اإلجــتــمــاع الــرابع واألربــعــون
اخلــاص بـلـجـنـة الـسالمـة اجلـويـة
دني نظمة العربية للطيران ا في ا
والذي عـقد عن بـعد . (كـونفرانس)
ـنظمة وقال الـبيان ان (مـدير عام ا
عـبــد الـنـبي مــنـار  رحب بــأعـضـاء

اللجنة).
مشيراً إلى (تزايد أهمية دور جلنة
الــــنـــقل اجلـــوي فـي ظل جـــائـــحـــة
كـورونــا وتـاثـيــرهـا الـســلـبي عـلى
صـنــاعــة الـنــقل اجلــوي في الـدول

العربية والعالم أجمع ).
بـدوره اوضح مـديـر الـنـقل اجلـوي
مـــحــــمــــد جــــودت أن (الــــلــــجــــنـــة
استـعرضت في اجتـماعهـا عن بعد
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بـعد ان كـشف وزير عـراقي سـابق في حكـومـة حيـدر العـبـادي  ما تـعرض له
من ضغـوطات وتـهديـد كونه كان يـنوي اعـادة بعض الـصناعـات العـراقية الى
سابـق عهـدها وتـشـغيل مـصـانع ومـعامل مـعـطلـة  و ضع  امـام خيـارات اما
ـنصب  واالبـقـاء عـلى احلـال كمـا هـو  وحـصـوله على مـا يـريـد من مـبالغ !! ا
واما الـعزل او حيـاته كمـا ذكر هو في حـوار مطول  مـعه عبر قـناة الشـرقية 
هل ادرك اخملـطط االقتصادي حجم الكارثة التي يتعرض لها العراق من اجل
وه وتقدمه خدمة لنوايا واغراض خبيثة ? و ح  يتعرض وزير الى تعطيل 
ـمكن اعادة وضع الـصناعـة العراقـية باجـواء كهذه ? اذا ما التـهديد هل من ا
ستهلك العراقي من علـمنا ان الصناعة العراقـية الوطنية  كانت تسـد حاجة ا
الكل واطن  السـلع االساسية وباسعـار مقبولة ومحـسوبة على اساس دخل ا
الــنـبـاتـيـة والـصـنــاعـات الـكـهـربـائـيـة مـنـا يـتـذكــر مـعـامل االلـبـان والـزيـوت 
شـروبات الـغازيـة  ومـعامل اجلـلود  وصـناعـة النـسيج من بـطانـيات فـتاح وا
باشا والسجاد العراقي والقائمة تطول من صناعات عراقية خالصة انطبعت
سـتهلك في ذهن كل الـعراقـي واالكثـر من هذا كـانت لهـا اولويـة في اذواق ا
ـكنـنا ادراك حـجم الـكارثـة التي تـمر العـراقي ويـفضـلهـا عن غيـرهـا   فهل 
ـاذا ال تظـهر بالـبـلد و نـحن على شـفى االنـهيـارات  االقتـصادي الـتـامة  ثم. 
ن يــريـد انـقـاذ وضع الـبـلـد من الـكـارثـة اصـوات مـنـصــفه تـعـلن مـسـانـدتـهـا 
سـؤوليـة ان يتـم العـمل بكل جـدية عـلى تفـعيل احملقـقـةالم يكن من الـواجب وا
اليـ من ــوارد وتـشـغـيل ا ـنــتج من اجل تـعـظـيم ا هــذا الـقـطـاع احلـيـوي وا
الشـباب العاطل عن العمل بدال من التـفكير بحلول ترقـيعية في معاجلة االزمة
ديونـية وارتفاع ـالية ,حلـول امدها قـصير تكـلف العراق ثمـنا. باهـضا في ا ا
االسـعـار  وهـذا مـا نـتـوقـعه في الـقـريب الـعـاجل اذا لم تـلـتـفت احلـكـومـة الى
اوضاع البلد االقتصادية والتصدي االزمة بروح وطنية خالصة لن تلتفت الى
نقـول  ما دامت احللول ـنتفعـ من االزمة  ما يـريدنه وينـوون اليه  االشرار ا
باشرة بـها وترك العـقول العـراقية تعـمل خلالص البلد ـانع من ا متـوفرة ما ا
من التـبـعيـة االقـتـصاديـة الـتي تشـكل مـشـكلـة الـعالم الـيـوم وحتـقيق االكـتـفاء
ـزمنـة الـتي وقـعت علـيه بـفـعل فاعل  .الم ـناعـة لـلعـراق من كل االمـراض ا وا
ـــزيــد من ــنـــاسب في ظل اوصـــاع كــورونـــا ان نــواجه االزمـــة بــا يــكـن من ا
االصرار والتحدي وتوجيه االستثمارات الوجهة الصحيحة في مجال صناعة
واد الـغذائـية وصنـاعة االدويـة لسـد  االحتيـاجات احملـلية  وتـوفيـر مصادر ا
تـهـالكـة  رغم ان اخلـبراء بـوسـعون االفـاق اكـثر مالـيـة تدعم خـزيـنة الـدولـة ا
كتنزة لالستـثمار في القطـاع الصناعي و دعم الـبورصات وتشغيـل االموال ا
في مشـاريع منتجة   زراعية وصناعيـة  وخدمية بدال من اكتنازها والعمل من
ـطـارات ـنــافـذ احلـدوديــة وادارة ا اجل  الـسـيــطـرة عــلى ا
واالسـتـفـادة من الـضـرائـب الـتي تـفـرض عـلى الـسـواح
ــــال االحـــــانـب  واالهم مـن كل ذلـك تــــوظـــــيـف راس ا
الــوطـــني داخل الــبـــلــد فــلم يـــعــد خــروجـه بــعــد ازمــة

الكورونا امن ومستقر في خارج البلد .

,خمسـة بنود أهمـها تاثيـر جائحة
كـورونـا عـلى قـطـاع الـنـقـل اجلوي
في الــدول الـــعــربــيــة واإلجــراءات
التي يـجب اتخاذهـا  بعد االنـتهاء
من تــــــلـك األزمـــــة) ,واضــــــاف انه
(يـتـطـلـب من أعـضـاء جلــنـة الـنـقل
ـزيد من نـظمـة بذل ا اجلـوي في ا
جـهــودهـا لــوضع أطـر جــديـدة في
ا مـجـال سـيـاسـات الـنـقل اجلـوي 
بعد مدة التعافي من آثار اجلائحة

و عـلى صـنـاعـة الـنـقل لـتـحـقـيق 
مــتـزايــد لــواقع الــنـقـل اجلـوي في

البلدان العربية).
وتابع البيان ان (اجملـتمع اكدوا
أهميـة مواصلـة اجتماعـتهم بشكل
مـتـواصل في سـيـاق الـتـوجه نـحو
تــطـويــر الــعـمـل الـفــني في مــجـال
الـسالمـة اجلويـة لـلمـنـظمـة والذي
تُمثل جلنة السالمة اجلوية إحدى

أذرعه األساسية). 

من جــانــبه اوضح مــديــرالــسـالمـة
اجلــويـة عــلي نــعـمــة أن (الــلـجــنـة
استـعرضت في اجتـماعهـا عن بعد
أربـــعـــة بـــنــود ,حـــيث أوصت إلى
تـنـظـيم لـقـاءات دوريـة بـ أعـضاء
اللجنة ومسؤولي السالمة اجلوية
ـتـابـعـة وتـدارس لـلـدول الـعـربــيـة 
تـعلـقة بجـائحة ـستـجدات ا آخر ا
كـوفـيد - 19 وكـذلك سـيـتم أصدار
أول الــوثـائق االســتـرشــاديـة لـدعم

الــــــدول فـي وضـع خــــــطـط عـــــــمل
إلســتــئــنــاف عــمــلــيــات الــطــيــران
بـطريـقة مـستـدامة وآمـنة وبـأسرع

كن).  ما 
وحــددت الـســلـطــة في وقت سـابق
تــــوقـــيــــتـــات الــــرحالت اجلــــويـــة
اخلـاصــة بــأجالء الـعــراقــيـ  من
عمان فرانكفورت استناداً لقرارات
وتوصـيات اللـجنـة العلـيا للـصحة

والسالمة الوطنية .

ـالــيـة وقـال مــصـدر مــطــلع إن (ا
وظـف وجهت بـإطالق رواتب ا

صارف قبل العيد). عبر ا
وأوضح أن (عملـية إطالق صرف
الـــرواتب تـــمـت من خالل إطالق

تمويل الوزارات كافة).
وكــان مـصـدر حـكــومي مـطـلع قـد
ـاضـي أن رئـيس اكــد االربــعــاء ا
الـوزراء مـصطـفى الـكـاظمي وجه
ــصــارف كــافـة ــالــيــة وا وزارة ا
بـالدوام يـومي اجلـمعـة والـسبت
ـقبـلـ لغـرض صـرف الرواتب. ا
من جـهـته أعـلن مـصـرف الـرشـيد
ان فروعه سـتبـاشر عـملـها يومي
اجلــمـعــة والــســبت لــدفع رواتب
مـــوظـــفـي دوائـــر الـــدولــــة الـــتي
وصلت صكوك الـتمويل اخلاصة
ـصـرف في بـيـان ان بـهــا.واكـد ا
ــوظــفــ من حــمــلــة (بــإمـــكــان ا
بـطاقـات الدفع االلـكـتروني تـسلم
رواتــبـــهم مـن شــبـــكـــة فــروعـــنــا
ـنتـشرة في بـغـداد واحملافـظات ا
او من احـد مكـاتب نخـيل ماسـتر
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ـالية اطالق رواتب أتمت وزارة ا
وظف لشهر ايار واوعزت الى ا
صارف بالبدء في توزيعها قبل ا
ـبـارك فـيـمـا اكـدت عـيـد الـفـطــر ا
ــصـــارف امس انــهــا ســـتــفــتح ا
ابـوابهـا يومي اجلـمـعة والـسبت

لهذا الغرض. 

مــحـــمــد صــالح وجــود مــشــكــلــة
كــبــيــرة في تــأمــ رواتب شــهــر

قبل.  حزيران ا
وقــــــال فـي تـــــــصــــــريـح امس ان
(حـصـيـلـة اإليــرادات لـشـهـر آيـار
اجلـاري أقل من  تـرلـيـوني ديـنار
فـي حـ هـنــاك حـاجــة الى اكـثـر
مـن خــمــســة تــرلـــيــونــات ديــنــار
لـتـام الـرواتب عـدا مـصـروفات
الــدولــــــــــة االخـــرى واإليــرادات
غـيـر الـنـفـطـيـة قـلـيـلـة جـدا حـيث
تــبــلـغ نــحـو 100 مــلــيــار ديــنــار

شهريا).
 وأضـــاف أن (احلـــكـــومــة أمـــنت
رواتب الـشــهـر اجلـاري من خالل
ـــــــصـــــــارف االقــــــــتـــــــراض مـن ا
احلـكـومـيـة الــثالثـة وهـنـاك آلـيـة
مــعــيـنــة لــتــأمــ الـرواتـب فـقط)
واكد صالح (وجود مشكلة كبيرة
في تـامـ رواتب شـهـر حـزيـران
السيما وان ايرادات الـنفط لشهر

آيار ضعيفة جدا).
 مسـتدركـا ان (فريق الـعمل الذي

تــشـكل يـعـمـل عـلى تـأمـ رواتب
شهر حزيران).
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وافاد بالسعي الى (اصالح مالي
يـتـضـمن اعـادة الـنـظـر بـالرواتب
ـوظف العـالية وحـمايـة صغار ا
الذي يـتقاضـون رواتب قلـيلة مع
امـكـانـية رفـعـها مـع االخذ بـنـظر
االعــــتــــبـــار ان رواتـب الــــشــــهـــر
السادس ستصرف وفق االصالح
ــالي مــضـــافــا الى االيــرادات) ا
مـوضحـا ان (احلكـومة تـستـخدم
بـالوقت احلـاضـر موازنـة تـمويل
شـــهــري ولـــيس الـــتــخـــصــيص)
.وأشـار الى ان (الـلـجـنــة الـعـلـيـا
ــــالي واالقـــتـــصـــادي لالصالح ا
الية تعمل على إعادة الـهندسة ا
العامة في العـراق بشكل صحيح
ووضــعـهــا بــضــوابط ومـعــايــيـر

جديدة).
مـؤكـدا (امـكـانــيـة اصـدار قـانـون
ـوازنـة الـعامـة بـعـد شهـر تـموز ا
ـقــبل لـتــغـطي ســنـة كــامـلـة مع ا

ــعــتــمـدة حــال تــســلــمـهم كــارد ا
رسـالــة اشــعـار حتــمــيل الـراتب)
وكـان مـصـرف الـرافـدين قـد اعلن
ــاضـي انه ســيــبــاشــر االثــنــ ا
ـوطنة وظـف ا بصـرف رواتب ا
رواتـبــهم لــديه لـشــهـر ايــار حـال
ـالي لـكل وصــول الـتـخـصــيص ا
دائـــــرة مـن دوائـــــر الـــــتـــــمـــــويل

ركزي. ا
Vð«Ë— ·d

وأضــــاف في بــــيــــان ان (صـــرف
الـرواتب لدوائـر الـتمـويل الذاتي
ســيـتـم وفق الــتـوجــيــهــات الـتي
ــعــنــيـة) ســتــرده من اجلــهـات ا
ــصــرف جــهـة مــشـيــرا الى ان (ا

تنفيذية في عملية الصرف).
ـتقـاعدين وتـأخر صـرف رواتب ا
الــشـــهــر اجلـــاري  بــســـبب قـــلــة
السيـولة النـقدية جـراء انخفاض
أسـعار الـنـفط الـتي تشـكل مـعظم

إيرادات العراق .
سـتـشار وفي هـذا الـسيـاق اكـد ا
ــالي لــرئــيس الــوزراء مــظــهـر ا

ـقبل) ـوازنة الـعام ا االستـعداد 
ــعــيــنــ اجلــدد مــوضــحــا ان (ا
تـــــغـــــطى رواتـــــبـــــهم اذا كـــــانت

اوامرهم االدارية قانونية).
الية النيابية لكن عضو اللجنة ا
مــحــمــد الــدراجي اكــد ان رواتب
ـوظــفـ مــؤمـنــة بـشــكل كـامل. ا
وشـــدد الـــدراجـي في مـــقــــابـــلـــة
متلفزة تابعتها (الزمان) امس ان
ــوظـفـ البــد ان تـكـون (رواتب ا
مـــؤمــنـــة وأنــا اطـــمــئـن الــشــارع

العراقي بهذا الشأن).
ـتـقـاعـدين مـوضـحـا ان( رواتب ا
يـنـبــغي ان تـكـون مـؤمــنـة ايـضـا
وازنة العامة النه ال عالقة لها با
ـــــا تـــــؤخـــــذ مـن صـــــنــــدوق وا
التقاعد) وتابع ان (احلكومة غير
ـتقاعدين في ذلك متفـضلة على ا
ألنــهـا بــاالصل كــانت تــســتــقـطع
امـــواال مـن رواتـــبــــهم شـــهــــريـــا
وتـــدخــــرهـــا لــــهم في صــــنـــدوق
الــتــقـاعــد لـصــرفـهــا الــيـهم عــنـد

التقاعد). مظهر محمد صالح

اإلعـمار تـمتـلك شركـات عدة لـتنـفذ
شروع). هذا ا

وتــــابـع خــــيــــري ان (احلل اآلخــــر
وارد يـكـمن بـان تـؤمن مـديـريـات ا
اء ـائـيـة الـكـميـات الـكـافـيـة من ا ا
اخلـام وتـشـغـيل مـحـطـة  9نـيـسان

وفـي حـــالــة تـــعـــذرهـــا فــيـــجب ان
تــوافق عــلى تــســلـيـم احملـطــة الى
مــديـــريــة مـــاء مــحـــافــظـــة بــغــداد
وإدارتـهــا صــيـفــا لــكن لالسف لم
ـطـالـبـة) تـتم االسـتــجـابـة لـهــذه ا
مـــنــوهـــا بــان (أهـــالي الـــنــهــروان

ـــاء وظـــروف يـــعـــانــــون من شح ا
صــعـبــة في ظل انــتــشـار جــائــحـة
ـــا يــســـتـــلــزم تـــعــاون كــورونـــا 
ــعــنـيــة مــعــنـا لــتــقـد الـدوائــر ا
ـاء لــنـاحــيـة اخلــدمـات وتــوفـيــر ا

النهروان).
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درسـية. وفي هذا الشأن اكد واألبنية ا
رئــيس مــجــلس الــنــواب االسـبـق ايـاد
السامرائي ان حكـومة الكاظمي تواجه
ا حتديات صعبـة وهي تمر بوضع ر
اصــــــعـب من أي وضـع مـــــرت بـه ايـــــة
حـكـومـة سـابـقـة. وقـال الـسـامـرائي في
رأي تــلـقــته ( الــزمــان) امس انه (بــعـد
مـخـاض عـسـيــر اسـتـمـر شـهـوراً عـدة
ـان الـعـراقي عـلى حـكـومة صـوت الـبـر
الـكاظـمي فيـما سـارعت كل من امريـكا
وبــريــطـانــيــا لـلــتــرحـيـب واالسـتــعـداد
للـتـعـاون مـعهـا) مـضـيـفا (قـطـعـاً امام
احلـكــومـة اجلـديــدة حتـديـات صــعـبـة
ـــا اصـــعب مـن أي وضع مـــرت به ور
ايــة حـكــومـة ســابــقـة) وتــابع ان (هـرم
ـتــمـثل بـالـرئـاسـات الـثالث الـسـلـطـة ا
ـثل فـريـقـاً مـتـجانـسـاً فـي توجـهـاته
ــهــمــة ايــسـر ولــكن ال وهــذا يــجــعل ا
نـنـسى ان تــشـكـيـلــة احلـكـومـة لم تـأت

األول في الدورة الرابعـة للهيئـة العليا
لـلـتـنـسـيق بـ احملـافـظـات ان (الـوقت
لـلـعـمل ومواجـهـة الـتحـديـات الصـعـبة
ولــيس وقت كالم) مــضــيــفــا ان (هــذه
احلـكــومــة هي رد فـعل حلــراك شــعـبي
وهي تـواجه حتـديـات خـطـيـرة ولـديـها
أهـداف واضـحـة ومـحددة).واوضح أن
(لــلـــحــكــومـــة مــجــمـــوعــة أهــداف في
مـقــدمـتــهـا إنـقــاذ الـوضع االقــتـصـادي
الــذي لم يــشـهــد له الــعــراق مـثــيال في
تأريـخه  ونحاول إيـجاد حلـول صعبة
ــواطــنــ  وكــذلك ال تــنــعــكس عــلى ا
مواجـهة الـوضع األمنـي وتزايـد نشاط
داعش حـيث أحـبــطـنـا غــزوة ارهـابـيـة
كشـفت عنهـا تصريـحات القـيادي الذي
القـيـنـا عـلـيه القـبض مـؤخـرا) مـنـوها
الى ان (الهدف اآلخـر هو الوصول الى
انـتـخـابـات مـبـكـرة نزيـهـة عـادلـة  الى
جــانـب الــتــحــدي الــصــحي وجــائــحــة

كورونا). 
„d²A  qLŽ

ودعـا الكـاظـمي احملـافظـ الى (الـعمل
ـواجـهـة الـتـحـديـات وتـركـيز ـشتـرك  ا
ـياه اجلـهود عـلى قطـاعي الـكهـرباء وا
واالسـتثـمارات اجملـدية) مـؤكدا تـأييده
لـ (مــنـح الــصالحــيــات لــلــمــحــافــظـات
واسـتــخـدام الــصالحـيـات لــلـمـنــافـسـة
ـــــشــــروعــــة فـي تــــقــــد اخلــــدمــــات ا
للـمحافـظات الـتي عانت كثـيرا جدا من
اإلهـــمــال). كـــمــا دعـــا رئــيس مـــجــلس
الـــــوزراء الى (بـــــنـــــاء الـــــثـــــقـــــة بــــ
ـسـؤول ـتـظـاهـريـن واحملـافـظـ وا ا
وإزالـــة أي تــوتــر فـي ســبــيـل حتــقــيق
شروعة لـلمتظاهرين).وبحث طالب ا ا
االجــتــمــاع مـوازنــة الــدوائــر الـبــلــديـة
واإليرادات احمللية والتعرفة اجلمركية
ـلف األمــني والـصـحي   الى جــانب ا
وعــرض احملـــافــظــون واقـع اخلــدمــات
ـنظومـة الكـهربـائيـة واستـعداداتهم وا
ـجاالت لـفصل الـصـيف  وما يـتـعلق 
ـيــاه والـتــربـيـة الـصــحـة والــزراعـة وا
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اعـــــرب رئــــيس الـــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الكـاظمي عن رغـبة احلكـومة العـراقية
في جـذب االسـتـثـمـارات األمـريـكـيـة في
مـجـال الـطـاقـة وخـصـوصـا في مـجـال
كتب صـاحب. وقال ا استثـمار الغاز ا
اإلعالمـي لـــرئـــيس الـــوزراء في بـــيـــان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (ذلـك جــاء
خالل اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من
وزيـر الـطــاقـة األمـريــكي دان بـرولـيت)
مضيفًـا ان (بروليت هنـأ الكاظمي على
تــولــيه رئـاســة احلــكــومـة مــعــربـا عن
تطـلـعه لـتـعـزيز الـعالقـات االقـتـصـادية
بــ الـبــلـدين وخــصــوصـا في مــجـال
الــطــاقـــة).من جــانــبه أكــد الــكــاظــمي
(أهمـية الـتعـاون في مجـال الطـاقة ب
الـبـلـدين ال سـيـما مع  رغـبـة احلـكـومة
في جـذب االسـتـثـمـارات األمـريـكـيـة في
ـــصــاعب مــجـــال الـــطــاقـــة وتــذلـــيل ا
أمـامهـا خصـوصا في مـجال اسـتثـمار
ـصـاحب).وأضـاف الـبـيـان أن الــغـاز ا
(الـطـرفـ أكـدا احلـاجـة الى الـتـنـسيق
ـيا من ـستـهـلـك عـا ـنـتجـ وا بـ ا
أجـل احلــفـــاظ عـــلى اســـتــقـــرار ســوق
ــؤســسـات الــطــاقــة بــالـتــنــســيق مع ا
عنية). في غضون ذلك توجه الدولية ا
ـمـلـكـة ـالـيـة عـلـي عالوي الى ا وزيـر ا
الـعربـية الـسعـودية مبـعوثـاً من رئيس
ــنــاقــشــة الــعـالقـات مــجــلس الــوزراء 
الـثـنــائـيـة واألوضـاع االقــتـصـاديـة في
نطقـة وتشجيع االستـثمار. وتكتسب ا
الـزيـارة اهـمـية خـاصـة لـلـدور الـرئيس
الذي تضطـلع به السعوديـة في منظمة
اوبك وتـأثـيـرهـا في الـتـحـكم بـالـسـوق
الـنـفـطــيـة فـضال عن تــعـهـدهـا مع دول
خـليـجيـة اخـرى بتـحمل حـصة الـعراق
من تــخـفــيض انــتــاج الـنــفط.من جــهـة
اخرى اكد الكاظـمي أن حكومته تواجه
حتــديـــات خـــطــيـــرة ولـــديــهـــا أهــداف
ـكـتـبه واضـحـة ومـحـددة. ونـقل بـيـان 
االعـالمي عـنه قــوله تـرؤسه االجــتـمـاع

شهد العربى يـا عبثيا إنه فى قـلب ا ما نعرضه اليـوم ليس كله أكاد
هـيأ اقتصاديـا وعسكريا الذى نعيشه اآلن. فى غـياب القطـر العربى ا
وشعبـيا والتـزاما بـحمل تبـعات قيـادة النـظام العـربى واعترافـا دوليا
ـسرح ـتمـيـزة فى اإلقلـيم الـعربى وفى ا عـنـوية ا اديـة وا بإمـكانـيـاته ا

الدولى يبدو منطقيا التساؤل عن البديل.
ملوء بالصراعات ب األنظمة احلاكمة ضمن معطيات الواقع العربى ا
الـعـربـية وبـنـجـاح الـقـوى اخلـارجـيـة بـاخـتـراق الـنـظـام الـعربـى برمـته
والهـيمـنـة على مـقدراته وإرادتـه وبإغـواء أجزاء كـبيـرة من اجملـتمـعات
احـكـات طـائـفيـة وقـبـليـة بـلـيدة أو فى دنـيـة الـعربـيـة لالنـخـراط فى  ا
االنـخـراط فى عــنف ديـنى إرهــابى إجـرامى لـيس أمــامـنـا إال إصالح
وتطوير وتفعيل جهت قابلت لتحقيق خطوات أولية نحو بناء مستقبل

عربى أفضل.
اجلهة األولى هى اجلامعة العربـية واجلهة الثانيـة هى القوى النضالية

دنية العربية. قراطية ا الد
أما اجلامعـة العربـية فقد بـدأ قيامـها بروح بروتـوكول اإلسكـندرية عام
 1944والذى شدد على أن قـيام اجلامعـة هو استجابـة آلمال الشعب
العـربى فى الـوحـدة وبـالتـالى إعـطـاء أولـوية قـصـوى لالجتـاه الـقومى.
وكمثال عـلى ذلك أورد البروتـوكول أنه ال يجـوز حتت أى ظروف اتباع
أى قطر عربى سياسة خارجـية تضر بسياسـة اجلامعة العربية أو أى

من أعضائها.
لـكن ما إن مـر عـام عـلى ذلك حـتى حل مـيـثـاق اجلـامـعـة احلالـى محل
الـبروتـوكـول وشـدد عـلى إعـطـاء اسـتقالل الـدول األعـضـاء وسـيـادتـها
مكانة شـبه مقدسة فى تـركيبـة اجلامعة وفـعلها. وقـد أدت تلك اخلطوة
إلى إدخـال اجلامـعـة وإلى يـومـنـا هذا فى تـهـمـيش دور اجلـامـعة فى
النـظـام العـربى وفى مـنـعهـا من اتـخـاذ مبـادرات وحـدويـة وفى جعـلـها
تابـعـة ألهـواء تلك الـدولـة الـعربـيـة أو تـلك اجملمـوعـة من الـدول بدال من

كونها حكما وملجأ وقائدا فى احلياة العربية.
يـثاق وإصـالح نقـاط ضعـفه لكن ولقـد جرت عـدة محـاوالت لـتعـديل ا
جرى جتميد تلك احملاوالت جميعها بـفعل روح وعقلية األنانية الفطرية
وتراجع روح وعقلية الـتضامن والعمل الوحـدوى العربى القومى وهو
بالـضبط ما أرادتـه القوى االسـتعـماريـة والصـهيـونية مـن أجل إيصال

زرية احلقيرة التى يعيشها حاليا. الوطن العربى برمته إلى احلالة ا
قضـية إصالح اجلـامعـة فى جوانب أخـرى كثـيرة هى واسـعة ومـعقدة
رحلـة احلالـية وذلك إلى ح ومتداخـلة ولـكنهـا قضيـة وجوديـة فى ا
واجهة مجىء الوقت لـطرح بدائل إنـقاذية كـثيرة أخـرى بالغـة األهميـة 
فضيحة التخلف العربى احلضارى. إنها قضية وجودية إلنقاذ النظام
الـعـربى الــرسـمى عــلى مـسـتــوى الـسـيــاسـة واالقـتــصـاد واألمن عـلى
بادرة إنقاذية قد األخص. ذلك أن األمل فى قيام نظام عربى رسمى 

تالشى بعد إنهاك وتدمير أهم األقطار العربية.
دنيـة الوحدويـة فإنـها هى األخرى بـحاجة إلى وأما القـوى النضـاليـة ا
إجـراء معـاجلـات وإصالحـات فـكـريـة وتـنـظيـمـيـة جـذريـة قـبل أن تـعود

طلوبة. لتلعب أدوارها التاريخية ا
وإلى ح يتم ذلك فاألمل الوحيـد هو خروج الطالئع الشبـابية العربية
ا أصابها من تنكيل وتمزيق وسجن على يد القوى كن  بأسرع ما 
الـكـارهـة والـرافـضـة لـكل الـشـعـارات الـتى طـرحـتـهـا حـراكـات الـربـيع

العربية اجلماهيرية.
بـنـاء الـزخم الـشـبـابـى الـنـضـالى الـواعى بـأهـمــيـة الـتـضـامن الـعـربى
ـستحيل. وهو يحتـاج إلى من يطرحه ويباشر الوحدوى ليس باألمر ا
ـقـراطى فى الـكـثـيـر من الـسـاحـات بـتـنـظـيـمه الـنـضـالى الـسـلـمى الـد
ـعيشـية عبـر الوطن العـربى كله. وإذا كان هذا احلقوقـية والقانـونية وا
األمل قد أصـبح فى حالـة السـكون والـكمـون مؤخرا فـذلك بسـبب وباء
اليـ من ـا يـتــداوله ا ــتـتـبـع  الـكـورونــا الـذى اجــتـاح الـعــالم كـله. وا
الـشــبـاب الــعــربى فى الـوطـن الـعــربى كـله عــبــر شـبــكـات الــتـواصل
اإلجتـماعى يـستـطيع أن يـرى أن جذوة الـرغبـة فى التـغيـيرات الـعربـية

الكبرى التزال موجودة بل فى تصاعد مستمر.
ـهم فى األمـر كـله أن جنـذر فى األوســاط الـشـبـابـيـة الـعـربـيـة الـوعى ا
توازن بـاألهميـة القصـوى ألن تكون احلـراكات فى كل قطـر متنـاغمة ا
ـاثل فى روحه وجزءا مـن تيـار تـضـامـنى وحـدوى عـربى جـمـاهيـرى 
وتــطــلــعــاته لألجــواء الــتـى ســادت الــوطن الــعــربى فى األربــعــيــنــيــات
ــاضى وقـادت إلى إقــنـاع رؤسـاء الـدول واخلـمـســيـنـيــات من الـقـرن ا
القطرية العربية آنذاك بأهميـة قيام نظام عربى مشترك تكون اجلامعة

العربية فى قلبه وخطوة أولى نحو نوع من توحيد هذه األمة.
ثالثة أربـاع القـرن قد مـر على كل ذلك دون أن يـتحـقق شىء ملـموس

ـنـجزات. ا بـا لكن تـاريخ األ ال يـقـاس بالـسـنـ وإ
ـــكــنـــة ومــؤكـــدة إذا تــوافــرت اإلرادة ــنـــجــزات  وا

السياسية عند قوى اجملتمعات.

الية خالل زيارته الرياض خالل عطلة العيد “U¹—…∫ وزير ا

تـمــامـا عـلى هــوى الـقـوى الـســيـاسـيـة
ولــكـنـهـا وافــقت حتت ضـغط الـظـروف

الصعبة) .
ورأى الــسـامــرائي انه (ســيــكــون امـام
احلــكـــومــة حتــديــات عــدة تــتــمــثل في
حتـــقـــيق الـــدعم الـــدولي واالقـــلـــيـــمي
لـلــعـراق فـيــمـا ان اقـطــار هـذا احملـيط
مـتـقاطـعـة الى حـد بـعـيـد فيـمـا بـيـنـها
واســـتــيـــعــاب حتـــركــات اجلـــمــاهـــيــر
الــشــبـابــيـة الــغــاضـبــة وارضـائــهـا و
اسـتـمـرار مـسـانــدة الـكـتل الـسـيـاسـيـة
ـانـيـة والــتي اراهـا مـتـحـفـزة لـرد الـبـر
االعـتــبـار بـعــدمـا تــعـرضت لـكــثـيـر من
االنـتـقـاد والــتـشـويه) مــشـيـرا الى انه
(امــام احلــكــومــة واجـبــات وهـي  عـدم
الـتــسـويف فـي مـوضــوع االنـتــخـابـات
بكرة فهي لم تأت اال لهذا الغرض و ا
حــسم مـوضــوع الـســيـاســة الـنــفـطــيـة
الـعـراقـيـة الـعـرجـاء واتـخـاذ اجـراءات
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بغداد

حـاسـمـة قد يـكـون االنـسـحاب من اوبك
احداها) .

WO UHð« cOHMð

في غـضـون ذلك اكـد حتـالف الـفـتح انه
يــراقب تــطـــبــيق احلــكـــومــة اجلــديــدة
لالتـــفــاقــيــة الــعــراقـــيــة - الــصــيــنــيــة
وتـنـفـيـذها. وقـال الـنـائب عن الـتـحالف
فاضل الفتالوي في تصريح ان (القوى
الـسـيـاسـيـة ومجـلس الـنـواب يـراقـبون
تـطبـيق وتـنـفـيـذ االتـفاقـيـة الـعـراقـية -
الصـينيـة من جانب حـكومة الـكاظمي)
مـشـيــرا الى ان (هـذه االتـفـاقــيـة مـهـمـة
جــداً لـلــعــراق خــصـوصــا في الــظـرف
ـر فـيه). ولفت الى االقـتصـادي الذي 
انه (ال يـحق لـلـحـكـومة احلـالـيـة الـغاء
هذه االتفـاقية خـصوصاً انهـا مدعومة
بقـوة من قبل غالـبية الـقوى السـياسية
ــان الــعـراقـي وعـلى الــكــاظـمي والــبـر

وحكومته تطبيقها فورا).
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الـدور األول لــلـفــصل الـثــاني الـذي
تنـتهي أقـصى مدة له في  26تموز
ــقــبل وســيـكــون امــتــحــان الـدور ا
الثـاني للفـصلـ األول والثاني في
ـقبل ضـمن سـقف زمني  2 أيـلول ا
ال يـتـجاوز  17ايـلـول لـيـجـرى بـعد
ذلك االمـتـحــان الـتـكـمــيـلي بـتـاريخ

.( 2020/10/11
واردف الـعـبـودي ان (الوزارة حتث
عطيات التدريسي على مراجعة ا
الـعلمـية الـتخصـصية لـلمـنهاج من
األول من حـزيـران ولـغـايـة احلـادي
عــشـر مـنه واعـتـمـاد درجـة الـسـعي
ــــا ال يـــقـل عن نــــصـف الــــدرجـــة
احملددة للفـصل ويحق للطالب أداء
امــتـحــان الـفــصل الـثــاني من مــئـة
درجـة وبــإمـكــان الـطــلـبــة الـذين لم
ـــمــنــوحــة تــســعـــفــهم الــدرجــات ا
ـــعـــاجلــــة احلـــاالت احلــــرجـــة في
الــــكـــــورس األول اإلفــــادة مــــنــــهــــا
بالكورس الثانـي وتوضيحا آلليات
االمتحان اإللكتروني فإنها ستؤدى
ـنصـة اإللكـترونـية (أدمودو) عـبر ا
وفي الـوقت نـفـسه تـخـول الـكـلـيات
بـــاخــتـــيـــار أي نــظـــام امـــتـــحــاني

إلكتروني تراه مناسبا).
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ـــقــابل يــرى اعـــضــاء الــهـــيــئــة بــا
الـتـدريــسـيـة ان اجـراء امــتـحـانـات
ــكن الــكـــتـــرونــيـــة (عن بـــعـــد) ال 
اعــتـمــادهـا ألســبـاب عــديـدة مــنـهـا
انقطاع خدمة االنترنت او الكهرباء
عن الطـالب فضال عن عـدم إمكـانية
مــراقــبـة الــطــالـب او اجـراء أدوات
القياس واالختبار جميعها وغيرها

الحظات من ا
واقــتــرح هــؤالء الــتــدريــســيـون ان
تـكـون االمـتحـانـات حتـريـرية داخل
الــقـاعــات الــدراسـيــة في الــكـلــيـات
ـعــدل خـمــسـة ويــتـوزع الــطـلــبــة 
طالب مع مـــراقب في قـــاعـــة واحــد
وأضافـوا نرجـو عدم تـضيع الوقت
بـالتـعلـيم والتـدريب لألساتـذة على
مـنـصـات الـكـتـرونـيـة جـديـدة تـربك
الـطـلـبة وتـشـتت تـركيـزهم في وقت
هم أحوج لـلتـركيـز من اجل حتقيق
الـهـدف ذاته مع تـبـاعـد الـفـتـرة ب
امــــتـــحـــان حتــــريـــري وآخـــر وذلك

لضمان امتحانات نزيهة.
وشددوا ان اسـتنـساخ جتارب دول
تتـوفر لدبـها مسـتلزمـات النجاح ال
ـكن تـطبـيـقهـا في الـعراق في ظل
ضـعـف تـوفـيــر خـدمــات الـكــهـربـاء

واالنترنت.   
WÐUIM « Í√—

عـلى صـعــيـد مـتـصل عــلـقت نـقـابـة
ي العراقي على ما يدور األكاد
حـــالــــيـــا من جــــدل بـــشـــان اجـــراء
االمتحـانات االلكـترونيـة من عدمها
وذكــرت في بــيــان تــلــقت (الــزمـان)
نسخة منه وجاء فيه (تعد الظروف
ـر بـهـا الـعـالم أجـمـع الـيوم الـتي 
مـن أشـد األوقـات حتـديـا لـلـبـشـريـة
جـــمــعــاء في مـــواجــهــة وبــاء آخــذ
بـاإلنـتـشار والـتـزايد بـشـكل مـخيف
يـنـذر بأيـام عـصيـبة عـلـينـا جـميـعآ
الــــتـــهــــيـــؤ صــــحـــيــــآ ونـــفــــســـيـــآ
وعـلى وجه اخلـصوص ـواجهـتـها
في مؤسساتنا اجلامعية وهي على

احملك في الـــتــــعـــامل مـع الـــســـنـــة
الدراسية 2019 -2020).

واكــدت الــنــقــابــة (عــبــر  مــتــابــعـة
ــتــخــصــصـ فـي هـذا مــســتــمــرة 
ـعطـيات كـنـنا تـسجـيل ا اجملـال  
مــوجـــزهــا ان االنــتــظــار الــســلــبي
ـشـكـلـة بل تـتـراكم االزمات اليـحل ا
ولن نـتمـكن من حـلهـا عنـدما يـعظم
ـكـن فـرض أي حــلـول شـأنــهــا وال
ي والـطلبة في آن تعرض االكـاد
معـآ الى مـخـاطـر صـحـيـة جـسـيـمة
نـتـيـجـة االخـتالط وصـعـوبـة ضـبط
إيـقـاع االمــتـحـانـات والــسـبل الـتي
تــمــهـــد لــهــا وان  إن مــايــؤخــذ في
تـأخـر جـامــعـاتـنـا فـي الـتـعـامل مع
اليــعــني عــدم الـــتــعــلــيم عـن بــعــد 
ــتـاحـة (رب إغـتـنــام فـرصـة احلل ا
ضــارة نــافـعــة)والبــد من مــســايـرة
الــتــقــدم الــعـلــمي وجــامــعــاتــنـا ال
حتــــتـــمل أي تـــوقـف عن مـــواكـــبـــة
الــعــالم فـي إيــجــاد بـدائـل عــمــلــيـة
سـيــمــا ان أغـلب دول الــعــالم الـتي
حـسـمت أمـرها في مـواجـهـة االزمة
إختـارت التقيـيم االلكتـروني كبديل
ي عن االمـتـحـان الـصفـي و االكاد
الـعراقـي مؤهل تـمـامآ لـلـخروج من
االزمـة بـنـجـاح وبـإضـافـات جـديـدة
ـسيـرة التـعلـيمـية تـخدم بـاجململ ا
edmodo مع اســتــخــدام  مــنــصـة
ــتــازة لــلــتــقــيــيم تــؤمـن اجــواءآ 
(وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر)كـــبـــديل عن
االمتحان في  القاعات التي ترفض
 خلية االزمة ووزارة الـصحة تمامآ
الــركــون الـــيــهــا نــتــيـــجــة تــعــاظم
وازديـــــاد االصـــــابــــات جـــــائـــــحــــة
كورونا). وفي ذلك السياق  سجلت

الحـظـات وفق هذه الـنـقـابـة (اهم ا
ــــعـــــطــــيــــات تــــمــــحــــورت في ان ا
مـسـتـقـبل الـعمـلـيـة الـتـعـلـيـمـية في
العـراق على احملك بـعد ان أسـهمت
ــاضــيـة بــإضــعــافه بـ احلــقــبـة ا
مــثــيالتـه مع  حــتــمــيــة إســتــخـدام
مايضـمن جودة ورصانـة مخرجات
ذلك الــتــعـلـم والـتــقــيــيم و ضـرورة
ـــنـــصــة تـــأمـــ حـــمـــايــة لـــهـــذه ا
سؤول وتواصل من الوزارة مع ا
في الـشـركة الـتي تـمـتلك مـنـصة ال
ــــيـــزات    edmodo لــــضــــمـــان 
وخـــــــيــــــارات أوسـع وأكــــــبـــــــر من
ـنــصـات االخـرى والــتـركــيـز عـلى ا
معـاجلة ضـعف خدمـة االنترنت من
خــالل الـــــــــــــتـــــــــــــواصـل مـع وزارة
االتـــــصــــــاالت لـــــتــــــســـــهــــــيل اداء
ـقررة لـها االمـتحـانات في الـفـترة ا
و اإلعــتـمــاد في صـيــاغــة االسـئــلـة
االمـتحـانيـة عـلى عنـصري الـتركـيز
وسرعة االستـجابة في  وقت محدد
ـا اليـسـمح بـإسـتـعـانـة الـطـالب و
ـاهـو مـرفـوض ويـشـكل ـمـتـحن  ا
ــبــاشــرة فـورآ إحــتــيــاال (غش) و ا
بـورش تـثقـيفـية بـكـيفـية إسـتعـمال
برنامج االدمودو (اوغيره) إلعضاء
هــيــئــة الــتــدريـس وتــهــيــئــة بــديل
مـناسب لـلـبرنـامج لتـتم االسـتعـانة
به عــنــد احلـاجــة و الــتــنـســيق مع
وزارة الكهـرباء ضروري جـدآ بغية
تــهـيـئـة الــطـاقـة الــكـهـربــائـيـة وبال
نــقـــطــاع طـــوال فــتـــرة تــوقـــيــتــات
االمـتـحـانات عن بـعـد ويـتـعدى ذلك
الــــزام مـــــزودي الـــــطــــاقـــــة غـــــيــــر
احلكومي بتوفيرها حتما في تلك
الــــفـــتــــرة   وتــــهـــيـب  الـــنــــقــــابـــة

ي العراقي أن يفصحو باالكاد
عن مـعــدنــهم األصـيـل في إجـتــيـاز
هــذا الـتـحـدي رغم قـسـاوة الـظـرف
وجـــســـامـــة الــــتـــحـــدي الـــصـــحي
واالقتـصادي  إذ البـديل أمامـنا إال
أن نــنـجح في إجـتـيـاز هـذه احملـنـة
واخلـروج مــنـهــا بـإضــافـة جــديـدة
تـسهم في مـواكبـة الـتطـور العـلمي
والـتقـني الذي يـعد الـتحـدي االكبر
سـيمـا  إن االعـداد الـقـلـيـلـة لـطـلـبة
ــنــظــور الــدراســات الــعــلــيــا (وبــا
احلـــالي لـــلـــواقع الــصـــحي)أكـــثــر
مرونـة مقـارنة مع الـدراسة االولـية
و  إن الظروف االستثـنائية حتتاج
الى مالكات إسـتثـنائـية وهـنا البد
مـن الـــعـــمل ســـريــــعـــا عـــلى وضع
ـــكـــان ـــنـــاسـب في ا الـــشـــخـص ا
ـنـاسب كي تـمــضي مـؤسـسـاتـنـا ا
يـة الى بر االمـان سيـما ان االكـاد
يــومــا بـعــد آخــر تـبــرز أهــمـيــة مـا
تــتــطــلع الــيه الــنــقــابــة في تــنـاول
فـلسـفـة الـتـعـلـيم الـعـالي في بـلـدنا
احلبـيب إبـتداءا بـالعـمل على رسم
خـــــطـى واضـــــحـــــة عـــــلـى طـــــريق
اسـتـقاللـيـة(حـقـيـقـيـة) لـلـجـامـعـات
إعـــتــمـــادآ عـــلى مـــبـــدأ احلـــريــات
ـيـة لالســتـاذ والـطـالب في االكــاد
االسهـام بتطـوير النـظام التعـليمي
 لذلك  نأمل ان تكـون هذه الظروف
االسـتــثـنــائـيــة هي االشـارة االولى
إيذانـا النطالقـة جديـدة في مـسيرة
الـتعـلـيم العـالي في بـلـدنا احلـبيب
عـبـر تـغـييـر الـعـديد من الـسـيـاقات
احلــاكـــمـــة الـــتي لـم تــعـــد تـــواكب
ي ـــؤســـسـي االكـــاد الـــتـــطــــور ا
وكـانت سـبـبـآ مـبـاشـرآ في تـقـهـقـر

جــامــعــاتــنـا ومــخــرجــاتــهــا وعـلى
مستويات مختلفة).
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من نــــاحــــيـــة أخــــرى قــــرر اقـــلــــيم
كردسـتان إنـهاء الـعام الدراسي في
اجلــامـعـات دون إجـراء امـتـحـانـات
لــلــطــلــبــة وذكــرت وزارة الــتــعـلــيم
العالي والـبحث العـلمي في اإلقليم
إنـهـا قــررت إنـهـاء الــعـام الـدراسي
احلـــــالي دون إجـــــراء الـــــطــــلـــــبــــة
امـــتـــحـــانـــات نـــهـــايــة الـــعـــام مع
احــتـســاب درجـات الــكـورس األول

كدرجة نهائية للطالب.
وأوضــــحـت أن (درجــــة الــــكــــورس
األول تـــــــبــــــــلغ  20درجـــــــة أي أن
الـطــالب يـعـتــبـر نـاجـحــاً فـيـهـا إذا
حــــصل عـــلى  10درجـــات أمـــا إذا
قلت درجة الطالب عن النصف فإنه
لـن يـــخـــضع لالمـــتـــحـــان فـي هــذه
ادة احلـالة بل يـرسل تـقريـراً في ا
الـتي لم يـنــجح فـيـهــا إلى األسـتـاذ
عــوضــاً عن ذلك لـيــتم جــمع درجـة
تــقـــيــيـم الــتـــقـــريــر مع درجـــته في
الـــكــــورس األول مـــشـــيـــرة الى أن
ـــراحل الـــقـــرار يــــشـــمل جـــمــــيع ا
ـواد على أن الـتـعـلـيـميـة ولـكـافـة ا
تـسـتـمـر الـدروس الـعـمـلـيـة لـطالب

الكليات الطبية).
 وبــحـسب مـواقع اخـبـاريـة كـرديـة
ـزيـد من فــأن (الـوزارة ســتـكـشـف ا
الـتـفاصـيل عن هـذا الـقرار في وقت

الحق).
يشـار إلى أن إقـليم كـردستـان أغلق
ــراكـز الـتـعــلـيـمـيــة بـكـافـة أبـواب ا
ــاضي مــراحـــلــهـــا مــنــذ  14آذار ا

بهدف احتواء فيروس كورونا.
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أكـد وزير الـتـعلـيم الـعالي والـبحث
الـعـلمي نـبـيل كـاظم عبـد الـصاحب
ان ال اســـــتـــــثـــــنـــــاءات فـي اجــــراء
االمتـحانـات االلكـترونيـة انسـجاما
كـافحة مع تـوصيـات خلـية االزمـة 

وباء كورونا.  
وأضــاف عــبــد الــصــاحب (وصــلت
الـــيـــنـــا الـــعـــديــــد من الـــطـــلـــبـــات
ــراحل ـــنـــاشــدات مـن طــلـــبـــة ا وا
االخـــيــرة في كـــلــيــة الـــطب وبــاقي
كـــلــــيـــات اجملــــمـــوعــــة الـــطــــبـــيـــة
والدراسات الـعليـا اضافة من باقي
االختصاصات يـطالبون بالدوام او
اجـراء االمـتـحـانـات داخل الـقـاعات
في الــكـلــيـات وتــابع الــوزيـر نــقـدر
تــــخـــــوف الـــــطــــلـــــبــــة مـن اجــــراء
االمـتــحـانـات االلـكــتـرونـيــة كـونـهـا
جتـربـة يـجـرى تـطـبـيـقـهـا اول مـرة
ولــكن نـطــمـئن جــمـيع الــطـلــبـة في
االخـــتــصـــاصــات كـــافــة الـــطــبـــيــة
والــــدراســــات الـــــعــــلــــيـــــا وبــــاقي
االختصاصات بان الوزارة وضعت
آلـية وضـوابط ألجـراء االمتـحـانات
بـشكل مـحـكم ورص ومن دون اي

امكانية للغش).
 وزاد عـبـد الصـاحب ( لـديـنـا فريق
وزاري يـعــمل عـلى مـدى 24 سـاعـة
مـن اجل تــدريب االســاتــذة واقــامـة
الـــورش لــضـــبط عـــمـــلـــيـــة اجــراء
االمــتــحــانــات وسـيــتـم مـراعــاة كل
عـوقات التي ـشاكل وا الظروف وا
سـتـرافق عـملـيـة االمتـحـانات مـنـها
الـــكـــهـــربـــاء واالنـــتـــرنت وســـيـــتم
مـعـاجلـتـهـا وفق مـصـلـحـة الـطـالب

وليس ضده).
وكشف ان (قرار اجراء االمـتحانات
االلــكــتـــرونــيـــة  بــالــتـــشــاور مع
رؤســــاء اجلـــامـــعــــات واالســـاتـــذة
كن ابداً اجملازفة التدريسي وال 
ألجـراء االمتـحـانات داخل الـقـاعات
واعـطـاء اسـتـثـنـاء لـفـئـة عن اخـرى
كــون الــقــرار مــركــزي يــطــبق عــلى
اجلـمـيع وان امـتـحـنت مـرحـلـة ولم
تـمـتــحن اخـرى فـسـيــحـدث تـفـاوت
بـاالمتـحانـات والدرجـات باإلضـافة
الى االمــر مــرتــبـط بــخــلــيــة االزمـة
وجلـنـة الصـحـة والـسالمـة التي لم
تــــســـمح بــــعـــودة الـــدوام واجـــراء
االمـتحـانات داخل الـقـاعات بـسبب

ستمر). وقف الوبائي ا ا
وشـدد الـوزير عـلى (جـمـيع الطـلـبة
االسـتـعـداد والتـهـيـئة لالمـتـحـانات
االلـكــتـرونــيـة الــتي سـتــجـري عـلى
اجلـمـيع مـن دون اسـتـثـنـاء ولـديـنا
وقـت كــــافي الـى يـــوم  26 تــــمــــوز
ـقـبل بالـنـسبـة لـلدراسـات االولـية ا

من اجل االستعداد والتحضير).
WO½Ëd²J «  U½U×² «

ـتـحــدث الـرسـمي من جـانـبه أكــد ا
لـوزارة الـتــعـلــيم الـعـالـي والـبـحث
العلمي حـيدر العبـودي على أهمية
استكـمال السـنة الدراسـية اجلارية
وقـال الـعـبـودي ان (وزارة الـتـعـليم
الـعالي والـبحث الـعلـمي قد أعـلنت
تـوقــيـتـات االمـتــحـانـات الـنــهـائـيـة
لـلـدراسـات الـعــلـيـا وآلـيـات أدائـهـا
إلكتـرونيا مـوضحا ان  14حزيران
قبل سيكـون موعدا ألداء امتحان ا
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الزيـارة الـتي قـام السـيـد رئـيس الوزراء مـصـطـفى الكـاظـمي إلى مـقر
هيئة احلشد الشعبي حملت مـضام كثيرة  وعلى الرغم من امتناع
الفيـاض عن حضور هـذا اللـقاء لورود أخـبار عن نـية الكـاظمي إجراء
تغييرات كبيرة ومهمة على قيادات احلشد الشعبي  األمر الذي قوبل
ولكن الـزيـارة ومن خالل حديث الـكـاظمي بالـرفض من قـبل الفـيـاض 
ـلـمـة اخلالفـات التي والتـي تراجع فـيـهـا عن هـذه الـنـية  ركـزت عـلى 
ـقـترحـات والـتي من شـانـها أثيـرت مـؤخـراً  حيـث  طرح عـدد من ا
عـمل هـيئـة احلـشـد والـتـنـسـيق بـ القـوى احلـشـديـة  كـمـا أن ظـهور
السيد الكاظمي ببـدلة احلشد أطلقت رسائل مـهمة للداخل أو للخارج
 بـان هـيـئـة احلــشـد الـشـعـبي مـؤســسـة حـكـومـيـة تــتـبع إلى مـفـاصل
وان ـسلـحة ؤسـسة الـعسـكريـة  وحتت أمرة الـقائـد العـام للـقوات ا ا
األخير واحلشد هو في خنـدق واحد ضد اإلرهاب وهو بذلك رد على
التـخرصـات األخـيرة والـتي اتهـمت بـعض القـنوات اخلـلـيجـية احلـشد

الشعبي باإلرهاب .
ـهـمـة الـتي يـسـيـر علـيه الـسـيـد الـكـاظـمي  والتـي وصفت اخلـطوات ا
بــالـــذكـــيــة جـــاءت المــتـــصـــاص غــضب الـــشـــارع الــنـــاقم عـــلى هــذه
اء الـعكـر  والذين ـتصـيدين بـا التـصريـحات  وسـحب البـساط من ا
يحـاولون زج البالد بـصراعـات ثانـوية الـغرض مـنهـا إبقـاء العراق في
صراع دائم  األمر الذي تـعامله مـعه السيد الـكاظمي بـصورة الفتة 
والــتي يـحـاول الـبـعض اسـتـغالل بـعـيـداً عن صـخب اإلعالم واإلثـارة 
هـذا الـدخـول من اجل إثـارة اخلالف عـلى مـؤسـسـة مـرتـبـطـة بـرئـاسة
الـوزراء تـمـثل الـقـوة الـضـاربـة ضـد اإلرهاب الـداعـشـي بالـتـعـاون مع
سـلحـة  حيث فنـد السـيد الكـاظمي بـحديثه باقي تشـكيالت الـقوات ا
زامع التي من شانها تعكير العالقة مع هيئة احلشد الشعبي او كل ا
مـحــاولـة تـشــويه سـمــعـة هــذه الـتــشـكـيـالت والـتي قــدمت الـكــثـيـر من

التضحيات على صخرة الوطن . 
 إن جتربة احلشد الشعبي كانت عقبة كبيرة أمام أعداء العراق الذين
يحملون مشاريع الـتقسيم الطائفي والـقومي في العراق ومحاولة جره
إلى آتون حرب طـائفية ال تـنتهي  فـوقف العراق بـجميع مـكوناته ضد
األصوات الطائفية الـتي أرادت تشويه جتربة احلشد من خالل إطالق
األكاذيب واالتهـامات الـباطـلة بحق هـذه القـوات البـطلة الـتي شهـد لها
اجلـمـيع بـالـوطـنـية وبـحـمـلـهـا لـلـمـفـاهـيم اإلنـسـانـيـة وااللـتـزام بـحـقوق
دن الـتي يتم حتـريرها اإلنسان وتـقد يـد العـون للمـواطنـ في كل ا
من قـبـضـة "داعـش" كـمـا إن تـرحـيـب األهـالي هـو الـدلــيل عـلى قـبـول

دن بالقوات األمنية ورجال احلشد واطن في تلك ا ا
ــســؤولــ هــنـاك وتــرحــيب احلــكــومــات احملــلــيــة وا
وفرحتـهم بتـخليـصهم من ظـلم التـنظيـمات اإلرهـابية

دن. التي ظلت جاثمة على صدور أهلنا في تلك ا
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{ واشــــــــنــــــــطـن - أ ف ب - وضع
موقع تويتر إشارة "تمجيد للعنف"
عــلى تـــغــريــدة نـــشــرهـــا الــرئــيس
األمـــيــركي دونـــالــد تــرامـب بــشــأن
أحـداث مـيـنـيـابـولـيس مـشـيراً إلى
أن التغريدة انتهكت قواعده إال أنه

لن يزيلها.
ــوقع إن "هـــذه الــتـــغــريــدة وقـــال ا
انتهكت قواعد تويـتر بشأن تمجيد
العنف. لكن تويتر قرر أنه قد يكون
من مـــصــلــحــة اجلــمــهــور أن تــظل

التغريدة متاحة".
وشهدت مدينة مينيابوليس بوالية
ميـنيسوتـا األميركـية عمـليات نهب
ومـواجـهـات ب احملـتـجـ وقوات
األمن لـلـيـلـة الـثانـيـة عـلى الـتـوالي
بـعـدمـا أدى موت رجـل أسود خالل
توقيفه بعنف من قبل شرطي إلى
حـالــة غـضب ودعـوات إلى حتـقـيق

العدالة.
—U½ Â«d{«

ــديــنــة ودعـــا قــائــد شــرطــة هــذه ا
تحدة الواقعة في شمال الواليات ا
ــتـــظـــاهـــرين إلـى احلــفـــاظ عـــلى ا
هدوئـهم لتـجنب الـفلـتان الذي وقع
ليل الثالثـاء األربعاء.لـكن صدامات
وقـــعت لـــيال. وقـــام مـــتـــظـــاهـــرون
بـإضـرام الـنـار في مـحل لـبـيع قـطع
الــغـيــار لــلـســيـارات وبــنــهب مـحل
بـنـيان بـالـقرب من جتـاري. ويـقع ا
ـفــوضـيـة الـتـي كـان يـعـمـل فـيـهـا ا
ـتـهمـون بـقـتل جورج الـشـرطـيون ا
فــلــويــد قـبل أن يــتم تــســريـحــهــمـا
الـثالثــاء.وأطـلــقت الــشـرطــة الـغـاز
ـســيل لـلــدمـوع وشــكـلـت حـاجـزا ا
ـتـظـاهـرين من عـبور ـنع ا بـشـريـا 
ـــبـــنى الـــســـيـــاج الـــذي يــــحـــيط 
ـــفـــوضـــيـــة.وصــدت قـــوات األمن ا
حــشـدا يــتــضــخم غـداة يــوم شــهـد
اثـلـة. وقد كـسـر زجاج صـدامـات 
ـفــوضـيــة مـسـاء الــثالثـاء نـوافــذ ا
وردت الـشــرطـة بـاســتـخــدام الـغـاز
ــــســــيل لــــلـــدمــــوع والــــرصـــاص ا
ــطــاطي.وطــالــبت عــائــلــة جـورج ا
فلويد األفريـقي األميركي البالغ من
الـعـمـر  46عــامـا الـذي تــوفي بـعـد
تــوقـيــفه بـعــنف األربـعــاء بـاتــهـام
ـــــتـــــورطــــ رجــــال الـــــشـــــرطــــة ا
بــالـقــتل.وقــالت بـريــدجــيت فـلــويـد
شقيقـة جورج الذي انتـشر تسجيل
فـيديـو لعـمـليـة توقـيفه عـلى مواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي “هــذا مــا

ة فـعـلـوه بـالضـبـط ارتـكـبـوا جـر
قـتـل بـحق أخي .”وأضـافت “لـدي
ــان وأعـتــقــد أنه سـيــتم إحــقـاق إ
العدل ?”مؤكدة أن طرد الـشرطي
“لـــــيس كـــــافــــيــــا.”و تـــــســــريح
ـتـورطـ في الــشـرطـيـ األربـعـة ا
توقـيف فلـويد الـثالثاء لـكن لم يتم
تـوقـيـفــهم بـيـنـمــا فـتح حتـقـيق في
احلـــادث.وتــســـاءل رئـــيس بــلـــديــة
اذا مـيـنيـابـوليس جـاكـوب فراي “
الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس
(مـوجـودا) في الـسجن? .”وأضاف
“لـو كنـتم أنـتم أو أنـا الذين فـعـلوا
ذلـك لـــــــــــــــــكــــــــــــــــنــــــــــــــــا اآلن وراء
القضبان.”وكتب الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامـب في تــغــريــدة عــلى
تـــــويـــــتـــــر أنه طـــــلب مـن مــــكـــــتب
الـتـحـقـيـقـات الفـدرالي (اف بي آي)

ووزارة العدل كـشف مالبسات هذا
ــفــجع.”وقــال ــوت “احلــزيـن وا ا
واعدا “أفــكـاري مع عـائــلـة جـورج
وأصـــــدقـــــائه. ســـــيـــــتـم إحـــــقــــاق
العدل.”وقامت سيدة كانت تمر في
ـكــان اإلثـنـ بـتــسـجـيـل لـقـطـات ا
فـيـديـو يـظـهـر فـيـهـا شـرطي يـثـبت
جـورج فـلـويـد عـلى األرض لـدقـائق
واضـعا ركـبته فـوق رقبـته. ويظـهر
الـرجل األسـود في التـسـجـيل وهو
يـــئـن ويـــقــول “لـــسـت قــادرا عـــلى
التنفس.”ويرد الشرطي طالبا منه
الـهـدوء بـيـنــمـا يـقـوم شـرطي آخـر
ـــــارة الـــــذيـن بــــدأوا بـــــإبـــــعـــــاد ا
وقوف يتمـلملون ولم يـعد الرجل ا
يتحرك ويبـدو فاقد الوعي.وظهرت
تــسـجـيالت فـيــديـو أخـرى تـدحض
فـرضــيـة طــرحـتـهــا الـشــرطـة الـتي

قالت إن جـورج فلويـد الذي تـشتبه
بــأنه كــان يــحــاول تــصــريف ورقــة
عـشـرين دوالرا مـزيـفـة قـاوم رجـال
الشرطة الذين جـاؤوا لتوقيفه.وفي
لـقـطات لـكـاميـرات مـراقبـة للـمـطعم
الذي  توقيفه أمامه يظهر بيديه
ـكبـلتـ وراء ظـهره وال يـبدي أي ا
مقاومة عند اقتياده من قبل شرطي

إلى سيارة دورية.
W¾ÞUš W¹«Ë—

وقــال بــنـــجــامــ كــرامب مــحــامي
عـائـلـة لويـد إنه بـدون هـذه الـصور
الـتي نـشـرت عـلى مـواقع الـتواصل
االجـتـمـاعي لـكـان “رجـال الـشـرطـة
قــدمــوا روايـــة خــاطـــئــة لــلـــوقــائع
وأخــــــفـــــــوا هــــــذا األمــــــر.”ودانت
شــخــصــيــات عـديــدة الــعــنف غــيـر
ـارسه رجال الـشرطة بـرر الذي  ا

ظـــهـــور حـــركـــة “حـــيـــاة الـــســـود
تـهم.”وأدى مــقـتل عــدد من الـسـود
بـــــأيـــــدي رجـــــال الـــــشـــــرطـــــة إلى
احتـجاجـات في البالد.ووضع جنم
كـرة الــسـلـة لــيـبـرون جــيـمس عـلى
انسـتغـرام صورة لالعب كـرة القدم
األمـيـركي الـسـابق كـولـي كيـبـرنـيك
راكعا وأخرى جلورج فـلويد مثبتا
على األرض حتت عنوان “هذا هو
السبب .”وكتب “هل تفهمون اآلن?
أم أن االمــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــا زال
مـلـتـبـسا?.”واحـتـجـاجـا علـى عنف
الـــشــرطـــة حـــيـــال الـــســود أطـــلق
كـيـبـرنـيك حـملـة مـقـاطـعـة لـلـنـشـيد
الــوطــني بــاالمــتــنــاع عن الــوقـوف
ووضع ركبة عـلى األرض عند عزفه
قـبل مبـاريات بـطولـة كرة الـقدم في

تحدة. الواليات ا
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ضـــد الــســود.وقــالـت الــســنــاتــورة
ــدعــيـة الــسـوداء كــامــاال هـاريس ا
الـعامة الـسابـقة لـوالية كالـيفـورنيا
إنه “عمل تعذيب ”و”إعدام علني”
في مـجتـمع يـتسم بـالـعنـصريـة.أما
نـائب الـرئـيس الـسـابـق جـو بـايدن
ـوقـراطي لالنـتخـابات ـرشح الد ا
الرئـاسيـة فرأى أنه “تذكـير مـفجع
بـأن هــذا لـيس حــادثـا عـرضــيـا بل
ـنـهجي جـزء من دوامـة من الظـلم ا
الــــــــذي مــــــــا زال قــــــــائــــــــمــــــــا في
بـلـدنـا.”وأضـاف أن هــذه الـقـضـيـة
البـسات مقـتل إيريك غارنر تذكر 
في نـيـويوك في  .2014وكـان هذا
الـرجل األسـود مـات مخـتـنـقا خالل
قـيـام رجـال شـرطـة بـيض بـتـوقـيفه
الشــتــبــاهـهـم بـأنه يــبــيع ســجــائـر
مــهــربـــة.وأدت هــذه الــقــضــيــة إلى
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بعد أن تأكد عدم جدية األفكار والرؤى والسيناريوهات التي طرحت بعد
الزم لـلـموازنـة الـعـامة ـعـاجلـة العـجـزا تـعـلـقة  عام 2003 للـقـضـايـا ا
ـتـصـاعـد بـشـكل مـخـيف  ووصل إلى ـتـواصل وا لـلـدولـة  بل الـعـجز ا
ـالي والنـقدي لـلدولـة  في ظل وجود مسـتويـات باتت تـهدد االسـتقـرار ا
تــصـاعــد مــســتـمــر ومــتـواصـل بـشــكل مــخــيف حلــجم الــدين الــداخـلي
واخلارجي أيـضـاً  مع تـصاعـد أعـباء خـدمـتـهمـا عـلى نـحو بـدى يـشكل
وازنـة  واستنزاف لالحتيـاطيات واألصول اخلارجية ضغطاً على هذه ا
اسكة وازنة هذه أزمة لم جتد لها حالً االدارة ا ا جعل أزمة عجز ا  
ـلف االقـتصـادي  أو عـلى األقل مـحاولـة الـتخـفـيض مـنه  فضالً عن با
عـدم وجــود بــوادر حل لألزمــة تــلـوح فـي االفق  عــلى الـرغـم من وجـود
هـنيـة العـلمـية الـوطنـية  ـبادرات الـتي طرحـتـها الـكفـاءات ا العـديد من ا
كن والتي تـضمـنت سيـناريـوهات تُـعَدْ حالً نـاجعـاً فيه بـريق من األمل 
أن يظهـر شعـاع في آخر النـفق ينـبئ بنـهاية هـذه األزمة  وبـعد أن يأس
لف االقتصادي اسكة با الناس من السيناريوهات التي تبـنتها االدارة ا
اضية والـتي تُعَدْ لـيست بالقـصيرة لم تـتمخض إال عن طول ـدة ا طيلة ا
ـوازنة الـعامـة لـلدولـة في الـعراق  والـتي ألـقت بظـاللهـا على أمد أزمـة ا
مختلف مناحي حياة الناس فيه  وكأن هذه االدارة تريد أن تقول لنا أن
ـتصـاعـد بـشكل ـتـواصل وا واجـهـة الـعجـز ا سيـاسـة "مـناعـة الـقـطـيع" 
ـعـروفـة هي الـتي سـتـجد حالً ـوازنـة  هـذه الـنـظريـة ا مخـيف فـي هذه ا
ـكن أن يـكون فـيه بـريق من األمل يـظـهر شـعـاع في آخـر الـنفق ناجـعـاً 
ـوازنة  ـعنى أنـها تـركت االزمة تـصيب ا وازنـة   ينـبئ بنـهايـة عجـز ا
وبدأت بـعد تلـك السنـوات العـجاف تـشكل مـناعـة ذاتيـة لديـها  وإن هذا
ـوازنـة سـيـقـوم ـتـصـاعـد بـشـكل مـخـيف في هـذه ا ـتـواصل وا الـعـجـز ا
واجـهة نـفـسه بنـفـسه  ويجـد احلل الـناجع إلنـقاذ االقـتـصاد الـعراقي
وإعادة اعـتبـاره وتألـقه لتـكون مـفخـرة لهـذه االدارة  وسيـسجل الـتاريخ
ان ذلك التـحـرك قـد بدأ بـرعـاية إدارة كـانت مـاسـكة لـلـملف االقـتـصادي
طيـلة مدة ( 17عامـاً) بجـدارة  كل ذلك تـرتب علـيه ظهـور إفرازات أدت
الى تـدهـور في الـقـوة الـشـرائـيـة لـلـعـمـلـة الـوطـنـيـة  صـاحـبه تـدهـور في
ــعـيــشي لــلـعــراقي  فـضالً عـن مـا رافــقه من سـلــسـلــة آثـار مـســتـوى ا

إقتصادية وإجتماعية. 
     لذلك نـستـطيع الـقول أو يـتطـلب االمـر القـول لقـد حان الـوقت للـعمل
اجلدي والتنـفيذ الفعـلي بخطى واثـقة وتبني سـياسة تختـلف عن سياسة
"منـاعـة الـقـطيـع" سيـاسـة إدارة وطـنـية تـتـوافق مع األفـكـار والـرؤى التي
ــالـيـة ــهـنـيــة الـعــلـمـيــة الـوطـنــيـة (االقـتــصـاديـة وا طـرحــتـهـا الــكـفـاءات ا
ـكـنـهـا إذا مـا سـنـحت واحملـاسـبـيـة) اخملـلـصـة لـلـعـراق وشـعـبه  الـتي 
ـوازنة العامة لف االقتـصادي للبـلد  إلنقاذ ا الفرصة لـها بأن تمـسك با
سـتطاع  تصـاعد بشـكل مخـيف قدر ا تـواصل وا للدولـة من عجزهـا ا
ـوذج ومـنـهج عـراقي لـلـتـنـمـية ومن ثُمَ الـعـمل بـشـكل كـفـوء عـلى بـلـورة 
االقتصـادية يـستـند إلى خـصوصـية األوضاع االقـتصـادية واالجـتمـاعية
ؤسـسـية الـعراقـيـة  مع إمكـانـية اإلسـتفـادة من الـتوجـهات والثـقافـيـة وا
والـتـجـارب الـدولـيـة الـنـاجـحـة  عن طـريق إعـتـمـاد بـنـيـة مـؤسـسـيـة قـوية
كـنها تأمـ النمـو االقتصادي وشاملة من قـبل ادارة كفوءة ورشـيدة  
ـتطلبات ستدام الثـابت الذي يستـوعب ويستجيب  ا
التغيـير واالصالح االقتـصادي وفقاً لـفلسـفة الدولة
ـصـالح الـعـليـا لـلـعراق ـا يؤمن ا االقتـصـاديـة  و
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من ألف شـخص بـفـايـروس كـورونا
ــــســـتــــجـــدّ فـي كل من الــــواليـــات ا
تحـدة والبرازيل خالل  24ساعة ا
في وقـت يــســتــمــرّ تـــفــشي الــوبــاء
ي بسرعة فـي القارة األميركية العا
خالفاً ألوروبا التي تواصل عودتها

البطيئة إلى الوضع الطبيعي.
”Ëd¹U  —uNþ

خالل خـــمــســة أشــهـــر من نــهــايــة
كـانون األول/ديـسـمبـر عـندمـا ظـهر
الفـايروس في مديـنة ووهان (وسط
) وحـتى أواخـر أيـار/مـايـو الـصــ
ــرض بــحــيــاة حـوالى 360 أودى ا
ألف شـخص وأصـاب أكـثـر من 5,8
ماليــ شــخص. ويُـرجّح أن تــكـون
هـذه األعـداد أقل بـكـثـيـر من األرقـام

فـي الــــواقع.وســــجّــــلـت الــــواليـــات
تـحدة الدولـة األكثر تـضرراً جراء ا
الـــوبـــاء (أكــــثـــر من  1,7مــــلـــيـــون
إصـابـة) حصـيـلـة وفيـات يـومـية ال
تتعدى الـ 700على مدى ثالثة أيام
لـكن عــدد الــوفـيــات عـاود االرتــفـاع
األربــعـاء واخلــمــيس مـع تــسـجــيل
عــلى الــتـوالي  1401وفـاة و1297
ـئـة وفـاة. وجتـاوزت الـبالد عـتـبـة ا
ألف وفــاة.وبـعـد أن كــتب تـغـريـدات
وأعاد نشر تغريدات أخرى أكثر من
أربـعـ مرة بـشـأن مـواضـيع أخرى
ئـة ألف وفاة من دون منـذ تخـطي ا
ــــوضــــوع قـــــدّم الــــرئــــيس ذكــــر ا
األمـيـركـي دونـالـد تـرامب اخلـمـيس
أخــيــراً تـــعــازيه ألقــربــاء ضــحــايــا
الــوبـاء.وســجّــلت الــبــرازيل أيــضـاً

اخلـمـيس أكـثـر من ألف وفـاة خالل
 24سـاعــة لــلــيـوم الــســادس عـلى
الـــتـــوالي مـــا يـــرفع احلـــصـــيـــلـــة
اإلجـــمـــالـــيــة إلى  26ألـــفــا و.754
وأحصت البالد أيضاً عدداً قياسياً
مـن اإلصــــابــــات خالل  24ســــاعــــة
( (26417لــيــبـلغ الــعـدد اإلجــمـالي
. وفي لإلصـابـات حـوالى  440ألـفـاً
بـــلـــد يـــشـــهـــد نـــقـــصـــاً في أعـــداد
الـــفــــحــــوص قـــد تــــكــــون األرقـــام
احلـــقـــيــقـــيـــة أكـــبــر بـ 15مــرة من
األعـداد الــرســمــيـة وفق مــا يــقـول
عـلـمــاء.وتـتــرافق األزمـة الـصــحـيـة
أحـــيــانـــاً مع أزمــة غـــذائــيـــة كــمــا
يــحــصـل في شــمـــال شــرق الــبالد.
وتــقـــول ألـــســيـــوني ألـــبـــانـــيــسي
مؤسسة منظـمة "أميغوس دي بيم"

اإلنــســانــيـة "خالل  26عــامـاً لم أرَ
هـذا الـقـدر من النـاس يـعـيـشون في
". وأضـــافت "كل قـــلق أو جـــائـــعـــ
شـيء تـــــــــــوقـف لـــــــــــكـن اجلــــــــــوع
مــسـتـمـر".وفي حــ تـشـهـد أوروبـا
حتـــــسن الــــوضع الـــــوبــــائي عــــلى
أراضيـها احلـال ليـست نفـسها في
أميـركا اجلـنوبيـة. فقـد سجّلت دول
عــلى غـرار تـشـيـلي والـبـيـرو مـسـاء
اخلـمـيـس أعـداد قـيــاسـيــة جـديـدة
األولى من حــــيث الــــوفـــيـــات ((46
والـــثــــانـــيـــة من حـــيث اإلصـــابـــات
(.(5874وهنـاك دول أخرى تسـيطر
عـــلـى الــــوضع أكــــثــــر عـــلـى غـــرار
بوليـفيا (حوالى  300وفاة و5400
إصابـة) وستعـلن اخلمـيس حتفيف
اجــــراءات الــــعــــزل اعـــــتــــبــــاراً من

.ويـتسـبب فـايـروس كـورونا االثـنـ
عـاناة. ففي سـتجـدّ بالكـثيـر من ا ا
مــقـبــرة في غــوايـاكــيل الــعـاصــمـة
االقـــتـــصـــاديـــة لإلكـــوادور الـــدولــة
ــرض ــتـــضــررة كــثـــيــراً جــراء ا ا
وصـــلت أول حـــاويـــة تــنـــقل جـــثث
ضـحـايا الـفـايـروس في الـتاسع من
نـيـســان/أبـريـل. وال تـزال الــرائـحـة
تحـللة تنبعث في الكريهة لـلجثث ا
احليّ عـندمـا تهـبّ الريـاح.وتواصل
بـــــيـال روخـــــاس عــــــرض ورودهـــــا
االصـطـنـاعـيـة في الـشـارع من دون
رأة التي لم بيع أي منـها. وتقـول ا
تـعـد تـمـلك شــيـئـاً إلطـعـام أبـنـائـهـا
الـــــثالثـــــة "نـــــحن أمـــــوات نـــــحن
مــشــلــولـون".وتــصــطــدم اســتــعـادة
الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي أحـــيـــانــاً
بـــاخلـــشـــيــة مـن مــوجـــة إصـــابــات
ثـانـيـة.فـفي مـنـتـجع بـحري يـقع في
جنـوب انكـلتـرا تقـول مجـموعة من
الــتـــجــار "ال تــأتــوا إلـى مــارغــيت!"
مـعـربـ بـذلك عن خـوفـهم من فـكرة
حصـول موجـة ثانـية من اإلصـابات
في وقت يسارع آخـرون إلعادة فتح
مـــحالتــهـم لالســتـــمــرار عــلـى قــيــد
احلـيـاة.وأُطــلق في آسـيـا وهي أول
قــارة تـفــشى فــيــهـا الــوبــاء وكـانت
تـبـدو أنــهـا عـلـى طـريق الـســيـطـرة
وجة الثاني. عليه إنذارين بشأن ا
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فقـد أعادت كـوريا اجلنـوبيـة الدولة
ــوذجــاً الــتـي غــالــبــاً مــا تُـــعــطى 
إلدارتـهــا الــوبـاء فــرض اخلــمـيس
قـيـوداً كـانت رفـعــتـهـا مـؤخـراً بـعـد
تسـجيل  79إصابـة جديـدة في يوم
واحد  69من بـيـنـهـا في مـسـتودع
لـشـركة جتـاريـة عـبر االنـتـرنت قرب
سـيول في أعـلى حـصيـلة إصـابات
يـــومــيـــة في قــرابـــة الــشـــهــرين.من
جـهـتـهـا سـتـعـيـد سـريالنـكـا األحـد
فـرض تدابـيـر عزل بـعـد تسـجـيلـها
أكــبــر حــصــيــلــة إصــابــات يــومــيـة
ـواطــنـ مــعـظــمــهـا في صــفــوف ا
الــوافـدين من الــكـويت وبــحـارة في
قاعد قـرب كولومـبو.وال يزال احلذر
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يـسـيـطـر أثـنـاء عـمـلـيـة اخلـروج من
ـديـنـة الــعـزل. وخالفـا لـنـيـويـورك ا
األكــثــر تــضــرراً فـي الــعــالم كــانت
نـأى عن تـفشي واشـنـطن نسـبـيـاً 
الـــفــايـــروس. وتـــبـــدأ الـــعـــاصـــمــة
األمـيـركـيـة الـفـدرالـيـة اجلـمـعـة رفع
القـيود.ويتـواصل رفع العـزل بشكل
متـقدم أكـثر اجلـمعـة في دول أخرى
مثل النـمسا مع إعادة فـتح الفنادق
ـواقع السـياحـيـة وفي تركـيا مع وا
ــــســــاجــــد بــــشــــكل إعــــادة فــــتـح ا
جــــزئي.فـي أوروبــــا تــــســــارع رفع
تــدابـــيـــر الـــعـــزل اخلــمـــيس. فـــفي
فـرنـسا سـمـحت احلـكـومة اعـتـباراً
من الـثالثـاء بـإعـادة فـتح احلـدائق
ــطـــاعم الـــتي كــانت واحلــانـــات وا
مـغـلـقـة مـنـذ مـنـتـصف آذار/مـارس
مـع اإلبــقـــاء عـــلى بـــعض الـــقـــيــود
خـــــــــــصــــــــــوصـــــــــــاً فـي بــــــــــاريـس
ومحيطها.وفي العاصمة الفرنسية
سيـصبح باإلمـكان احـتساء الـقهوة
في الـبـاحـات اخلـارجـيـة لـلـمـقاهي.
وقــال رئـيس الـوزراء إدوار فــيـلـيب
ـطاف احلـرية سـتعود "في نهـاية ا
لتشكّل القاعدة فـيما احلظر سيمثّل
االسـتــثـنـاء".وكـشف رئـيس الـوزراء
الـــبــريــطـــاني بــوريس جـــونــســون
اخلميس أيضاً عن اجراءات جديدة
لـــتــخــفـــيف الــعــزل. واعـــتــبــاراً من
ـتـاجر دارس وا االثـنـ ستـعـيـد ا
فـتح أبـوابـهـا وسـيُـسـمح بـالـتـجمع
لــســتــة شــخــاص كــحــدّ أقــصى في
مـكان مـفتـوح شـرط احتـرام مسـافة
مــتــرين بــ بــعــضــهم.وفـي الــيـوم
نــفــسـه أُعــلن اســتــئــنــاف الــدوري
اإلنـــكـــلـــيــزي لـــكـــرة الـــقــدم في 17
حــزيـــران/يــونــيـــو وكــذلك الــدوري
اإليطالي في  20حزيـران. وسـيأتي
ذلك بعـد أيام من اسـتئـناف الدوري
8 اإلســـــــــــبـــــــــــانـي (أســـــــــــبــــــــــوع 
انيا أول حزيران/يونيـو). وكانت أ
دولـة أوروبــيـة اسـتـأنـفت مـبـاريـات
كـرة القـدم في منـتـصف أيار/مـايو
وســتـســتـأنـف بـطــولـتــهـا لــلـنــسـاء

اجلمعة.

كسيك منذ بـداية أزمة الوباء.فقد ا
حـــصــلـت اضــطـــرابـــات أخــرى في
مـنـاطق ضـمن واليـتي ميـتـشـواكان
(غـرب) وأواكــسـاكـا (جـنـوب) خالل

عمليات تطهير وتعقيم.
ـكـسـيك الـتي يـعـيش فـيـها 120 وا
مـلــيـون نـسـمـة هي ثـاني دولـة في
أميـركا الالتـينـية من حـيث عدد من
الــوفـيــات بــوبـاء كــوفــيـد  19بــعـد

البرازيل.

"فيـروس كورونـا غيـر موجود" وأن
طــائـرة بـدون طـيـار أسـقـطت األحـد
فـيمـا كانت تـنشـر مسـحوقـا أبيض

. يتسبب بجفاف الرئت
ليء بـالتـلـميـحات نـشـور ا وهـذا ا
الــسـيــاسـيــة أكـد أيــضـا أن هــنـاك
"هـــجــومـــا كــيـــمــيــائـــيــا" بـــرعــايــة
الــسـلـطــات اإلقـلـيــمـيـة ضــد إتـنـيـة
ــوجــة تـــزوتــزيل. وهـــذه لــيــسـت ا
ـــســجـــلــة في األولى مـن الــعـــنف ا

االجــــتـــمــــاعي إن "حـــوالـى ثالثـــ
شـخـصـا حـاولـوا خـداع الـناس في
فــيـنــوسـتــيـانــو كـارانــزا وجـعــلـهم
يـعـتـقـدون أن وبـاء كـوفـيد  19غـير

موجود".
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وقد بدأ الهجوم عـلى مبنى البلدية
ومـبنى جتـاري وثالثـة منـازل عقب
مــنــشــور عــلى "فــيـســبــوك" نــقــلـته
وســائـل إعالم مــحــلـــيــة يــؤكــد أن

مـوجـة من الـعـنف فـي قريـة يـعـيش
كـسيك فـيهـا سكـان أصـليـون في ا
بــعــد انـتــشـار شــائــعـات مــرتـبــطـة
ـسـتــجـد عـلى بـفــيـروس كـورونــا ا
مــــوقع فــــيــــســــبــــوك لــــلــــتــــواصل
االجـــتــمـــاعي وفــقـــا لــلـــســلـــطــات

احمللية.
وقـــال حــــاكم واليــــة تـــشــــيـــابـــاس
(جـنـوب) روتـيـلــيـو إسـكـانـدون في
مـقطـع فيـديـو على مـوقع الـتواصل

ــاضــيــة شّن تــغــريــدة "الــلــيـــلــة ا
اجملــاهـدون هــجــمــات عـلـى مـواقع
أمــامــيـــة تــابــعــة لــلـــعــدو أُنــشــئت
" مـعـلـنـاً مـقـتل  14جـنـديـاً مــؤخـراً

أفغانياً وتوقيف أحدهم.
 وأفادت وزارة الدفاع األفغانية في
بيـان عن مـقتل  14جنـدياً وإصـابة

ثالثة عناصر في صفوفها.
فيـما تعـرّض مبنى بـلدية ومـنشآت
أخـــرى لـــهـــجـــوم اخلـــمـــيس خالل

{ كـــــابـــــول ( أ ف ب) - أعــــــلـــــنت
احلــكــومـــة األفــغـــانــيــة مـــقــتل 14
عـــــنـــــصــــراً مـن قـــــوات األمن امس
اجلــمــعــة في شــرق الــبالد في أول
هجـوم تـتـبـنـاه حركـة طـالـبـان مـنذ
إعـالنــــهــــا وقف إطـالق الــــنــــار في
الــبالد الــذي انـــتــهت مــدّته مــســاء
ّ الــثالثــاء ولم يُــحـدد مــا إذا كـان 
ـــتــحـــدث بــاسم تـــمــديـــده.وكــتب ا
طـــالــبـــان ذبــيح الـــله مــجـــاهــد في
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إذا تطلع أحد ما الى هـذا العنوان سـيتوقع للـوهلة األولى أنني ابالغ عن
حالة غـير حـقيقـية أو أحتدث عن قـضيـة خيالـية وكـأن الذي يحـدث اليوم
غير خـيالي.. فإذا أردنـا أن نشخص احلـاالت الكثـيرة التي تـتزايد لـدينا
يـومـا بـعد يـوم سـنـكـتـشف انه لـيس فـقـط حدث خـيـالي بـل مـوت مجـاني

اليحتاج إلى عناء وأخطر من الوباء.
عنـدمـا سـألت دكتـورا جتـمـعنـي به صلـة صـداقـة واستـفـهـمت عن مرض
يـزداد خـطـورة في هـذه الـفـتـرة مع تـكـاثـر ضـحـايـاه رغم انـني عـلى عـلم
ـعاناة الـتي يعانـيها تقـريبا غـالبية شـباب وشابـات هذا اجملتمع بحجم با
ــغــلــوب عــلى امــره اال انــنـي اردت االقــتــراب بــشــكل اعــمق ومــعــرفــة ا
الـتــشــخـيـص االدق عن حـاالت االنــتــحــار الـتي تــلــفت االنــظـار واالعالم
ــعـنــيـ في ايــجــاد اسـبــاب ومـعــاجلـة مــثل هــكـذا مــشـكالت والتـلــفت ا

اصبحت تنخر اجملتمع بل تقتل اجملتمع.
قـبل أمس شـاب تـوفى اثـنـاء اسـتــنـشـاقه جـرعـة مـخـدرات كـبـيـرة وأمس
شابة انتحرت ألن اهلـها يفرضون عليـها زوجا دون قبول او رضى منها
واليوم وفاة فتاة صغـيرة قتلها ابيـها برميها من شبـاك العمارة قد يبدو
لنـا أن هذه أحـداث غيـر انسـانيـة لكـننـا ح نـتعـمق نرى انـها مـشكالت
وحـشـيــة سـبـبــهـا الــرئـيـسي هــو حتـول االنــسـان الى وحش... وأن هـذا
التحول ايـضا يعـود الى أسباب قـد تكون نفـسية أو مـادية أو إجتـماعية
فداخل كل مـنـا مالك وشيـطـان في آن واحد أحـدهمـا مـخفي وداخل كل
قولة اتذكرها منا مجرم يخرج ح تتـهيأ له الظروف.. واستشهـد هنا 
دائمـا " الـسجن يـصـنع اجملرم" قـالـها الـكاتـب واالديب الفـرنـسي فكـتور
هوكو قـد يتصـور البعض مـنا أن السـجون تؤدب وتـعاقب اجملرم أو أي
ــة أو فـعل شــنــيع وهـذا فـرد يــعــتـدي ويــخــالف الـقــانــون ويـرتــكب جــر
الصـواب إال أن الـكـاتب ذهب بـرأيه ذلك الى قضـيـة أخـرى أكثـر أهـمـية
وأكثر تميزا وعمـقا إن السجون أحيانا التـعاقب الفرد الذي ثالثة أرباعه
وحش أكثـر من كـونه انسـان بل إن السـجـون قد تـصـنع من الفـرد الذي

ثالثة أرباعه انسانا الى وحش ومجرم.
ولذلك فـإن ظرف أحدنـا اليـوم قد يـجعـلنا في دورة غـير طـبيـعيـة أو حالة
حتول غير انـسانية جتـعلنـا جنرم بحق انفـسنا وبـحق من هم حولنا..في
ظل غياب الوعي وإرتخاء القانون وتهميش حقوق االنسان خاصة ونحن
نعاني من ضعف كبير في تـشخيص اإلنفعاالت النفـسية والسيطرة على
رض احلاالت الـعـصـبـية بـل ونعـاني من إهـمـال بـالغ في قـضيـة ثـقـافـة ا
النفـسي وكيفـية العالج مـنه ماأدى الى حاالت إجـرامية تـتزايد بـ فترة
وأخرى "جـرائم قتـل بشـعة واغـتصـاب االطـفال واالعـتداء عـلى الـفتـيات
ـسـتـقبل واقبـال الـشـبـاب على االنـتـحـار" وهذه اجلـرائم قـد نـألـفهـا في ا
وتصـبح طبـيعيـة رغم أن اجملتـمع العـراقي لم يألـف هكذا أمـر على األقل
قـالة سمـعت عن جرائم كثـيرة لعل بنحـو هذا التـزايد وقبل كـتابة هـذه ا
ــة قـتل ارتــكــبــهـا رجـل بـحق عــائــلــته ومن ثم قــتل نــفـسه آخـرهــا جــر
ــة األكـثـر قــبـحـا رمي طــفل ولـيـد في أرض نــائـيـة وسط امــــــــــا اجلـر
كرتونة صغيرة وتلك إحدى اجلرائم الكثيرة التي ترتكب بحق اإلنسانية

.
وقـد قـرأت قـبل أيـام بـحـثـا ألحد االصـدقـاء عـن اجلرائـم يـقـول فيـه: عـند
البحث واالطالع عـلى التـفسـير العـلمي لـتلك احلوادث األلـيمـة وجدت ما
يعرف ( باإلكتئاب السوداوي ) وهو اقصى مراحل االكتئاب ويؤدي الى
ـقـرب ـريض جرائم الـقـتل وقـد يقـتل في كـثيـر من األحـيان ا ارتكـاب ا
منه ومن ثم قتل نفـسه وذلك بسبب شـعوره بأن احلـياة قاسيـة عليهم وال

تستحق وجودهم فيها . 
أتـصور أنـنـا الـيـوم نـغـرق في مـشـكالت كـبـيرة سـيـاسـيـة واقـتـصـادية ال
تسـمح لـلـسلـطـات احلـكومـيـة اخلـوض في هذه اجلـرائم ولـكـنني أرى ان
هـذه اجلـرائم مـرض فـتـاك يـفـتك بـاجملـتـمع اكـثـر من الـفـسـاد واكـثـر من
واجهـة ومعاجلة كورونا ويجب عـلى احلكومـة او اجلهات ذات العالقـة 
هـذه اجلـرائـم والـعـمل عــلى ايـقــاف امـتـدادهــا وزحـفــهـا اكـثــر كـمـا من
الضـروري جدا أن تـكون لـدينـا ثقـافـة توعـوية كـبيـرة يشـارك فيـها اطـباء
ــشــاركـة فــاعــلـة من وزارة وخـبــراء نــفس واجــتـمــاع 
دني والدعم اإلعالمي الصحـة ومنظـمات اجملتـمع ا
لتـنفـيـذ حمالت الـتوعـيـة بشـأن األمراض الـنـفسـية
إلنـقـاذ اجملــتـمع من هــذا الـعــدو الـقـاتـل الـتي بـات

تزايده خطرا قاسيا على اجملتمع.

تعاف على التبرع بالدم Ÿd³ð∫ ملصق وزعه ناشطون عراقيون حلث ا
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بغداد

فـــارس والــــتي تـــطـــورت عـــلى يـــد
. وبـرز ـسـلـمـ الـعـلـمـاء واألدبـاء ا
من آل نوبخت احملدثون أمثال أبو
احلــسن مــوسـى بن كــبــريــاء أبــو
مـحـمـد مـحـمــد حـسن بن أبي عـبـد
الـــــــلـه حــــــســــــ ( 402-320هج)
( 1011 -932م) أبــــــو الـــــقــــــاسم
ـتوفى عام 329 احلس بن روح ا

هج ( 940م). 
ــشـتـغــلـون بـعـلم كـمــا بـرز مـنـهم ا
الـكـالم أمـثـال أبـو سـهل اسـمـاعـيل
بن عــلي بن اسـحــاق بن أبي سـهل
( 311-237هــج) ( 923 -851م)
وله مـؤلـفات مـشـهورة. ومـنـهم أبو
مــــــحــــــمـــــد احلــــــسـن بن مــــــوسى
الــنـوبـخــتي (تـوفي بـ 300-310
هج) ( 922 -912م)  وهو صاحب
(كتاب فرق الشيعة) و (كتاب اآلراء
والــديـانـات)  وهــو أول من صـنّف

لل والنحل.  في ا
ومنهم من عـمل كاتباً لـدى اخللفاء
الـعـبـاسـيــ وأمـرائـهم أمــــــــــثـال
أبــو يـعـقـوب اســحق بن أبي سـهل
(ت  322هج) ( 933م)  أبـو طالب
الـنــوبــخـتي أو احلــســ عـلي بن
عــبـــاس بن اســـمــــــــاعـــيل بن أبي
سـهل بن نـوبـخت ( 324-244هج)

( 935 – 858م). 
ــتــرجــمــ جــدهم نــوبــخت ومن ا
وابــنه أبــو ســهل  وعــبــد الــله بن
أبي سهل  وأبو الـعباس فضل بن
أبـي ســـــــهـل. ومـن األدبـــــــاء ورواة
الــشـــعـــر الــذين كـــانـــوا مــراجـــعــاً
مـــوثــوقـــ في جـــمع أشـــعــار أبي
نــؤاس والــبـحــتــري وابن الـرومي
أمـثـال اســمـاعـيل بن ابي سـهل بن
نوبخت وأبـو طالب بن أبي سهل
ومـحـمـد بن روح . وكـان أبـو سـهل
الـــفــــضل بـن نـــوبــــخت من كــــبـــار
متـرجمي بـيت احلكـمة حـيث تولى

إدارته أيام هارون الرشيد. 
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2. القاهر باللـــه (  934 - 932م.
/  322 - 320هـ. )

3. الراضي بالله (  940 - 934م.
/  328 - 322هـ. )

وفـي وزارة حــامــد بن الــعــبـاس 
دة خمس اعتقال احلس بن روح 
ســـــنــــوات ( 317-312هج) (-924
 929م) بحجة أن الديوان

احلكومي يطلبه مبلغاً كبيراً. 
 Áb d

يقع مرقده في جانب الرصافة قرب
أســـواق الـــشــــورجـــة الـــتـــجـــاريـــة
عـــــلـى جـــــانب شـــــارع بـــــبـــــغـــــداد
اجلـمـهـوريـة في زقـاق غـيـر نـافـذ 
. ويـقع في سـوق الـعـطـارين سـابـقـاً
حـالــيـاً في بـدايــة الـســوق الـعـربي
الـذي تأسس في ثـمانـينـيات الـقرن
ــنـطــقـة الــعـشــرين.  وكـانـت هـذه ا
تــعـرف بـالــنـوبــخـتــيـة في الــعـصـر
ــرو األزمـنــة خـربت الـعــبـاسي. و
الـدور  ولم يـبق مـنـهـا سـوى الدار
ذكورة التي فيها قبر احلس بن ا
روح.  وهو بـناء صغـير  علـيه قبة
صـغيـرة  وعلى قـبره شـباك مـجلل
يـزدحم بــالـزائــرين.  بـســبب وقـوع
رقد في مـنطقة مـزدحمة وأسواق ا
ومــحالت جتــاريــة  أصــبح طــريق
الوصول إليه يعاني من البسطيات

وبضائع الباعة. 
ــبــنى لـــلــتــجــاوز  كــمــا تـــعــرض ا

واالهمال قبل  2003. 
في عــام  2018قـــام ديــوان الــوقف
الشـيعي بـأعمال تـرميم شـملت قلع
ـة  واسـتـبـدالـها األرضـيـات الـقـد
ـرمـر . وشـمـلت أعـمـال الـتـأهـيل بـا
ـيـاه والـصرف والـصـيـانـة شـبكـة ا
ـياه اجلـوفـية الـصـحي ومعـاجلـة ا
واالنـارة والــتـكــيـيف  إضــافـة إلى
ـصـلى لـيـسـتـوعب أكـبـر تـوسـعـة ا
ـصلـ حـيث تـقام صالة عـدد من ا

اجلماعة.

هـو احلـسـ بن روح الـنـوبـخـتي
يـنتـمي لعـائلـة علـميـة معـروفة في
الــعـهــد الـعــبـاسـي . إذ بـرز مــنـهم
علماء ومتكلمون تصدوا للرد على
ـعــتـزلـة ـســائل الـكالمـيــة لـدى ا ا
وغــيـرهم. وكــلـمــة نـوبــخت لـفــظـة
فارسية تتألف من (نو) أي اجلديد
 و(بـــــخت) أي احلظ  فـــــتــــعــــني
احلظ اجلــديــد. وجـــدهم نــوبــخت
نصور عاصر اخلليفة أبو جعفر ا
( 158-136هج) ( 774 -753م) .
وبـــرز ابــنه أبـــو ســهل وأوالد أبي
سهل في الـعصـور الالحقـة الذين
اشتغلوا بترجـمة الكتب الفارسية
ــنــجــمـ إلى الــعــربــيــة وكــتب ا

الـذين خـدمـوا الـبالط الـسـاساني.
ونـقــلـوا الـكــثـيــر من عـلـوم وآداب

بغداد
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ــهـــدي األربـــعــة ســـفـــراء االمـــام ا
عاشوا في بغداد ودفنوا فيها رغم
أن العاصمة كانت سامراء في تلك
الـفتـرة. لـكن بقـيت بـغداد حـاضرة
ـدارسـها ومـكـتبـاتـها الـعـالم كله 
وعـلـمائـهـا وفقـائـها ومـتـصوفـيـها
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ويـلـقب بـالـبـغدادي وكـان فـقـيـهاً 
مـفـتيـاً  بلـيـغاً  فـصـيحـاً  ذا عقل
وكيـاسة. وصار مـحط أنظـار أتباع
ــهـدي (ع) ومــحل ثـقــتـهم. االمـام ا
كــــــمــــــا كــــــان األمــــــراء والــــــوزراء
الــعــبــاســيــ أمــثل بــنــو الــفــرات
وغــــيــــرهـم يــــرتــــادون مــــجــــلــــسه

واالستفادة من علمه. 
 تــولى الــســفـارة ســنـة  305هج /
 917م بعد وفاة القشيخ محمد بن
ـــعـــروف عـــثـــمــــان الـــعــــمـــقــــري ا
باخلالني وحتى وفاته في شعبان
ســنــة  326هج . ودفـن في مــحــلــة
الـنوبـختـية في دار لـعلي بن أحـمد

النوبختي في بغداد. 
ـهدي (عج) في وقـد دعا له االمـام ا
كتـاب له قـال (عرفه الـله اخليـر كله
ورضــوانه وأســعــده بــالــتــوفــيق.
ا هو وقفـنا عـلى كتـابه  وثقـتنـا 
ـنـزلة واحملل عـلـيه. وإنه عـنـدنا بـا
الـــلــــذين يـــســـرانـه  زاده الـــله في

احسانه إليه). 
ة  صلب االرادة وكان قـوي العـز
 حــتى أن أبس ســهل الــنـوبــخـتي
ســئـل: كــيـف صــار هـــذا األمــر إلى
الــشـيخ أبــو الــقــاسم احلــسـ بن
روح دونك? فــــقـــال: هم أعــــلم ومـــا
اخـــتــــاروه ولـــكن أنــــا رجل ألـــقى
اخلـصــوم وأنـاظــرهم. ولـو عــلـمت
ـــكـــانه كـــمـــا عــلـم أبـــو الــقـــاسم
وضــغـطـتـني احلـجـة (عـلى مـكـانه)
لــعـلّي كــنت أدلّ عـلى مــكـانه. وابـو
الـقـاسم فـلـو كـان احلـجة (ع) حتت
ــقـاريـض مـا عــبــاءته  وقــرّض بــا

كشف عنه. 
عاصـر السـفيـر الثـالث احلس بن
, روح ثالثة من اخللفـاء العباسي

وهم:
قتدر باللـــه (  932 - 908م. 1. ا

/  320 - 295هـ. )
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راة الـتي تهجـمت باالمس على سـيطرة الـشرطة نهـضت صباحـا فوجدت فـديو ا
بـعـثه لي احـد االصـدقـاء وكـيف تـهـددهم وانـهـا اتـصـلت بـالوزيـر ولم تـفـصح عن
اسمه لـكـنهـا ذكـرت الفـريق طـالب شغـاتي الـذي قـرات  له توضـيح  بـاالمس بانه
رأة ولم نـعرف حلـد هذه الـلحـظة هل سـيتم محـاسبـتهـا لو يـصير اليعـرف هذه ا
تغـليس والدلـيل اخلوة النـظيـفة حلد االن مـنشرت الـفديـو والتي هي دائمـا تبحث
عن السـبق الصحفي . وانا اشاهد الفديو تـذكرت  ابو البصرة الذي هدد مفرزة
ركز بعد ان  الصـحة وكيف خالل ساعـات داهمت بيتهم قـوة امنية وقـادته الى ا
وجـدته " خــاتل " بـالـســطح وتـذكـرت الــشـاب صـاحب احملل وكــيف بـعض افـراد
الشـرطة االحتاديـة  قاموا بحـالقه شاربه ورأسه النه ادعى انهم اخـذوا منه مبلغ

ال مقابل فتح محله وقت احلظر . من ا
وايضـا  تذكرت  سالـفة صديقي بـالتسعـينات اللي  ذهب  الصـدار  جواز  سفر
وانتـظر اكـثر من سـاعة عـلى شبـاك الضـابط وتبـ أنه يتـناول فـطوره الصـباحي
ومن باب التـقاليد العراقية قال صديقي للضابط  " بالعافية " . صاحبنا الضابط
سـك ثالثـة سنوات ما عجـبه الكالم ولـفقـله تهـمة يـريد ينـطي رشوة ويـنحـكم  ا
ومن الـسـجن لالردن وهـسه عـايش بـالـبـرازيل وبـعـد مـرجع لـلـعـراق وجـان يـكدر
يسـوي نفسه سج سياسي وهـذا حقه النه نظلم بس شاف الوضع نفس الشي

اضي . مختلف عن ا
ـراة التي هـددت احد بعض الـنـساء في كل الـعـهود لـهن سـلطـة ومـازلت اتذكـر ا
الـضـبـاط في الـتـسـعيـنـات وقـالت له بـاحلـرف الـواحد " الـه أذبك سجـن وراه نقل

للبصرة " وفعال  سجنه ونقله الى البصرة بتوقيع وطبان .
صـري في الشارع ـرأة   في زمن مبـارك التي اوقفـها الـضابط ا وايضـا قصة ا

وطلب رخـصة الـسيـارة وتهـجمت عـليه وقـالت له " انـتظر
كتاب النقل " وفعال  نقله بعد ساعات الى دمياط .
ــرأة الــتي طــلـبت من وقــبل ان اخــتم تـذكــرت قــصـة ا
وطـبـان ان يـتم مـعـاقـبـة احـد الـضـبـاط امـام مـنـتـسبـيه
باجلـلد عـلى ظهـره ولم يكـسر وطـبان خـاطر صـاحبته
و فـعـال جـلــد الــضـابـط امـام مــنــتـســبــيه في حــادثـة

شهيرة في التسعينات والك لله ياعراق.

وشـعرائـهـا وأدبـائـهـا ومـنـجـمـيـها
وأطبائها ومـتكلميـها. عندما كانت
بـغداد شـاغـلـة الـدنـيا تـهـفـو إلـيـها
الـقــلـوب  وتــشـد لــهـا الــرحـال من

سكون.  أقاصي العالم ا
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إعـالن الــــــعالج جــــــاء في حــــــديث
رئـيس مـدغـشقـر لـقـنـاة فرانس 24
وخـبـر الـرشـوة عـلى ذمّـة صـحـيـفة
 Tanzania Perspectiveوصورة

صفحتها األولى أدناه
رئـيس مدغـشقـر لـقنـاة فرانس :24
يــبـدأ الـتـحــسّن من مـرض كـورونـا
بــــهــــذا الــــعالج خالل  24ســــاعـــة
والـشـفـاء الكـامل خالل  10-7ايام.
ـت مـريض واحــد من كــورونـا لم 
في مـدغـشـقـر وشفي  105من 170

مريضا.
 فـي تـــطـــوّر صــــادم  قـــدّم رئـــيس
جـمـهـوريـة مـدغـشـقـر ادعـاء مـثـيرًا
ــيـة بــأن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
عـرضـت رشـوة بـقـيـمـة  20مـلـيـون
دوالر لـتـسـمـيم عالج ضـد فـيـروس
كـورونـا   COVID-19يُــسـتــخـدم
في بالده. قـال رئـيس مـدغـشـقـر إن
الـعالج الـعـشـبي الـذي أُطـلق عـلـيه
COVID-19 Organics اســــم
ـصـنـوع من أعـشاب األرتـمـيـسـيا ا
كن أن يشفي Artemisia  
مـرضى  COVID-19في غــضـون
عشـرة أيام. كـما أثـار تسـاؤالً حول
أنه إذا كـــانـت دولـــة أوروبـــيـــة قــد
اكتـشفت هذا الـعالج بالـفعل  فهل
سيكون هناك الكثير من الشك فيه?
واتـــهم رئـــيس مـــدغـــشــقـــر أنــدري
ية راجـولينـا منـظمـة الصحـة العـا
COVID-19 ــؤامــرة لـتــســمـيم
 ? Organicsوهو "عالج" أفريقي
محلي لـلفيروس. ذكـر راجولينا أن
ـيـة عـرضت مـنـظـمـة الـصـحـة العـا
رشــوة بــقــيــمــة  20مــلــيــون دوالر

لتـسمـيم هذا الدواء  حـسبـما أفاد
تــــقـــريــــر صـــحــــيـــفــــة تـــنــــزانـــيـــا
Tanzania Per- بــيـــرســبــكـــتــيف
 spectiveعلى الصفحة األولى من

طبعة  14مايو. 
لكـنـني لم أسمع هـذا التـصريح في
لـــقــاء رئــيس مــدغـــشــقــر مع قــنــاة
فرانس  24الـذي شــاهـدته بـأكـمـله
ـشـاهدته وأطـرحه هـنا مع الـرابط 
ترجم من قبل السادة القرّاء- ا

يـعـتقـد رئيـس مدغـشقـر أن الـسبب
الـوحـيـد لـرفض بـقـيـة العـالم عالج
مدغشقر من أجل الفيروس التاجي
عـلـى وجه الـسـرعـة واالحـتـرام هـو

أن العالج يأتي من أفريقيا.
وفي مـــقـــابــلـــة مع وســـائل اإلعالم
الـــفــــرنـــســـيــــة  ورد أن الـــرئـــيس
راجـولـينـا قـال إنه الحظ مـا يعـتـقد
عـتـاد على أنه يـنـبع من التـعـالي ا
ـشـكـلـة تـكمن األفـارقـة."أعـتـقـد أن ا
في أن العالج يأتي من إفـريقيا وال
ـكـنــهم االعـتـراف بــأن دولـة مـثل
مــدغــشـــقــر قــد تــوصــلت إلى هــذه

الصيغة إلنقاذ العالم."
Covid- مـــا هـي مـــشـــكـــلـــة عالج"
كن أن   Organicsحقًا? هل 
نـتج يأتي من أفريقيا? يكون هذا ا
ـكن أن يــكــون األمـر عــلى مـا هـل 
يرام بـالنـسبة لـبلـد مثل مدغـشقر 
رتبة  63من ب أفقر التي حتتل ا
بـلد في الـعـالم ... في الـتوصل إلى
كن أن تساعد هذه الصيغة التي 

في إنقاذ العالم? "
 "إذا لم تـكن مـدغـشـقـر  وإذا كانت
دولــة أوروبــيــة قــد اكــتـشــفـت هـذا

العالج بالفعل  فـهل سيكون هناك
الكثير من الشك? قال أصغر رئيس
دولة في أفـريقـيا  رئـيس مدغـشقر

أندري راجولينا  "ال أعتقد ذلك"
COVID Organics  الــــــــــعالج
Artemi- مصنـوع من األرتميـسيا
  siaوهو نبات  استيراده إلى
مــدغــشــقـر في الــســبــعـيــنــيـات من
الريـــا. أثـــبـــتت الـــصـــ لـــعـالج ا
الريا  األرطماسـيا جناحـها ضد ا
ـكنها ووفقًا لـلرئيس راجـولينا  
عـالج مـــــــــرضى  COVID-19في

غضون عشرة أيام.
ومع ذلك  فــقــد انــتــقـدت مــنــظــمـة
ـية مثل هذه الـتدابير الصحـة العا
العالجيـة الطبـيعية ضـد الفيروس
ـان الـتـاجي واعــتـبـرتــهـا مـثل اإل
األعــــمى. وردًا عــــلى الــــشـك الـــذي
ية تتعـامل به منظمـة الصحة الـعا
COVID Organics ? مـع عالج
ـنعـنا أي بـلد قـال راجولـينـا: "لن 

ضي قدمًا" أو منظمة من ا
وفــال راجـــولـــيـــنـــا لـــيس فـــقط أن
مـرضى  COVID-19عــوجلـوا به
ولـكن علـى الطالب أن يـشـربوه من
ــا ــدرســـة   أجل الـــعــودة إلـى ا
يـــعـــني أنه ســـيـــمـــنع إصـــابـــتـــهم

رض.  با
وردا عـلى مـزاعـم مـنـظـمـة الـصـحة
ــيـة بــأن الــعالج لم يُــخــتــبـر الــعــا
مختبريا وقـد تكون له آثار جانبية
مـــضـــرة قــال إن شـــركـــات األدويــة
وزعت عشـرات األدوية في أفـريقـيا
وكــلـهــا غـيــر مــؤثـرة ومــضـرة ولم
نظـمة إدانة أو تـعليق نسـمع من ا

عليها. 
وقــال لـــقـــد أعــلـن بــروفـــيـــســوران
ــيـــان إدانــة  58عالج مـــزعــوم عـــا
ـــرض كــــورونـــا مـــصــــنـــوعـــة من
ــيـة شــهـيــرة وقـاال أن شـركــات عـا
جميع هذه األدوية لـيست فقط غير
مـؤثــرة ولـكن خــطـيــرة وقـد تــكـون
ــيـتـة. ولـكن جــمـيع هـذه األدويـة
تُـــســوّق وتُــبــاع في أفـــريــقــيــا ولم
ية نسـمع من منظـمة الصـحة العـا

أي تعليق أو إدانة. 
وقـال يـجـوز أنـكم سـمـعـتم بـحديث
الـبـروقيـسـور موتـيـنيه وهـو حـائز
عــلى جــائـزة نــوبل في الــطب حـ
قــال: إن األرتــيــمــيــســيــا هي عالج
لـكــورونـا". أو حــديث بــروفـيــسـور
تـــــويـــــويـــــو فـي الـــــصـــــ الـــــذي
استخلص عالج آرتيـميسيان من

نبات آرتيميسيا لعالج كورونا. 
ـية ـنظـمـة العـا وردا عـلى مـزاعم ا
وحتذيـرات هيـئة الدواء الـفرنـسية
مـن الــعـالج قـــال الـــرئــيـس: بـــهــذا
ت احـد في مــدغـشـقـر الــعالج لم 
ـوت من كـورونـا. هل يـريـدون أن 
ــــواطـــنــــ في مــــجـــمــــوعــــة من ا
مدغـشقر لـيثبـتوا أن هنـاك كورونا

ترجم  في مدغشقر?!- ا
 ×الــدول األفـريـقـيـة تـهـتم بـالـعالج

وتستورده
اســتـــوردت مــجــمـــوعــة من الــدول
ــا في ذلك األفــريــقــيـــة األخــرى  
تـنزانيـا وغيـنيـا بيسـاو والكـونغو
ــقـراطـيــة والـنـيــجـر  وصـفـة الـد

صنوعة. مدغشقر ا
أرسل رئــــيس تـــنــــزانـــيــــا  جـــون
مـاجـوفـولي  طـائـرة إلى مـدغـشـقر

ـــنـــشـط الـــعـــشـــبي الـــذي جلـــلب ا
يوصف بأنه عالج لكورونا.

أمـر الرئـيس السـنـغالي مـاكي سال
بـالعالج بـعـد االتصـال بـنظـيره في
مـدغـشـقـر  بـحـسب وسـائل اإلعالم

احمللية السنغالية.
كـما وعـد رئيس الـكونـغو بـرازافيل

باستيراد الشراب.
# اجليش يـوزع الـعالج على بـيوت

الفقراء
وتــوجّـه الــرئــيس راجـــولــيــنــا إلى
تـــويــــتـــر  وطــــلب من الــــنـــاس أن
يـــؤمــنـــوا بــقــدرة الـــبالد. وقــال إن
ـتـراكـمـة من خالل جـمـيع األربـاح ا
بــيع الـعــــــــــالج سـيــتم حتـويـلـهـا
إلى مــعـــهــد مــدغـــشــقـــر لألبــحــاث

.MIAR التطبيقية
عـــلى الـــرغم من حتــذيـــر مــنـــظــمــة
ـية  يتدفق عـدد كبير الصحـة العا
من ســكـــان مــدغـــشـــقــر إلى نـــقــاط
الــــتـــوزيـع اجملــــانـــيــــة. وقــــد وجّه
الـــرئــــيس أن يـــتم تــــوزيع الـــعالج
مـــجــانًــا عـــلى األشــخـــاص األكــثــر
ضـعفًـا وبـيـعه بـأسـعـار مـنـخـفـضة

جدًا لآلخرين.
ــــاضي  حــــتى خالل األســــبــــوع ا
اجلـنــود ذهــبــوا من بـيـت إلى آخـر

لتوزيع هذا العالج.
مـــــــحـالت الـــــــســـــــوبــــــــر مـــــــاركت
والصيدليات في عاصمة مدغشقر 
أنـــتــانــانــاريــفـــو قــالت إن الــعالج
جرد وصوله يختفي من الـرفوف 

إلقبال الناس عليه.
قــال راكــوتــو فــانــومــيــزانــتــسـوا 
ـديـر الـعـام الـطـبـيب الـعـسـكـري وا
ـسـتـشـفى ســوافـيـنـانـدريـانـا  في
أنتاناناريفو  إن أحد مكونات هذا
ـناعـة ويزيل الـعالج يقـوي جهـاز ا

الفيروسات.
مالحظات مهمة:

أوال تــنــكــر تــصــريــحــات مــنــظــمـة
ـيـة مـعــرفـتـهـا بـهـذا الـصـحــة الـعـا
الـعالج!! ألم يـطـلع أعـضـاؤهـا على
دراسـات جـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا مثال
حـول اسـتـخـدامه لـعـالج الـسـرطان
وهـي لـــيـــست بــــعـــيـــدة في أعـــوام
 2017و!!2018
ـنظمة أي شيء عن ثانيـاً لم تنقل ا
أن الـعالج صــدر لـيس من الـرئـيس

بل مـن مـعــهــد مــدغـشــقــر لــلــبـحث
Malagasy Institute الـتـطـبـيـقي
 of Applied Researchالذي
تـــــأسـس عـــــام  1957وأنـه تــــــمت

جتربته على عشرين مريضا. 
ثــــالـــثـــاً لم تـــنـــقـل وســـائل اإلعالم
الـرئـيـسـيـة في الـعـالم- األمـريـكـيـة
واألوروبـية خـصـوصا عـدا مـقابـلة
فـــرانس  -24شــــيـــئــــا عن حــــديث
ـدغـشـقري عـن أرقام عن الـرئـيس ا
تـــأثـــيـــرات الـــعالج مـــثال قـــوله أن
الـــــعالج أعــــطي لـ 171مــــريــــضـــا
مـصـاب بكـورونـا شـفي مـنهم 105
لم يـــأخـــذوا أي عالج آخـــر وجــاء
التـحسّن بـعد  24ساعـة من تناول
العالج والـشـفاء الـكامل في 7-10

أيام. 
اذا التهويل:   : رابعاً

أفــريــقــيــا قـارة مـن مـلــيــار نــســمـة
أصـيب مـنـهـا طــبـعـا بـفـحص غـيـر
عـلـمي فُـرض من مــنـظـمـة الـصـحـة
ـية  72000وتوفي  2000قد الـعـا
يــكـــونــون هم نــفـس الــوفــيــات في
نـفس االشـهـر من كل سنـة كـمـا هو
احلــال في أمــريـــكــا وبــريـــطــانــيــا
والهند وإيطاليا!! فلماذا التهويل?
 مــدغــشــقــر رســمــيــا جــمــهــوريــة
مـــدغـــشــقـــر هي دولـــة جـــزريــة في
احملـيط الـهـنـدي تـبـعـد نـحـو 400
كــم عن ســـاحـل شـــرق أفـــريـــقـــيـــا.
تـتألف الـدولة من جـزيرة مـدغشـقر
رابع أكــــبـــر جــــزيــــرة في الــــعـــالم

والعديد من اجلزر الصغيرة.
 تـعــد مــدغــشــقــر مـركــزا لــلــتــنـوع
الـبــيـولــوجي; ويـقــدر أن نـحـو 90
من احلـيـاة الـبـريـة في مـدغـشـقر ال
تــــوجـــد في أي مـــكــــان آخـــر عـــلى

األرض. 
عــدد سـكــانـهـا  26مــلـيــون نـســمـة
ومــســاحـتــهـا  600000كم مـربع 
عـاصمـتـهـا أنـتـانـاناريـفـو ولـغـتـها
الـبــلـجـيـكــيـة والـفـرنــسـيـة ويـقـوم
اقـتــصـادهــا عـلى الــزراعـة وصــيـد
األســــمـــاك. وهـي أكــــبـــر بــــلــــد في
ـستـخـدمة في تـصـدير الـفـانيـلـيا ا
ــتـرجم عن صــنـاعــة احلــلـويــات. ا

الويكيبيديا بتصرّف
{ ما هو نبات األرتميسيا ?

- الــــشــــيـح أو الــــبــــعــــيــــثـــران أو

Artemi- :القيصـوم االسم العلمي
 siaجنس نباتات عُشبيَّة برّيَّة
مُعَـمَّـر مُـخـشَـوْشِبَـة من الـفـصـيـلة
ركّبات األنـبوبيَّة الزّهر. النجمـية ا
أنـواعُه عـديـدة مـنـتـشـرة في مُـعـظم
أصــقـــاع الــعــالم مـــنــهــا الـــبــريَّــة
والـطبـيَّة والـصِّنـاعيَّـة والتّـزينـيَّة.
فُروعُها نحيلة مُخشَوشبة. أوراقها
مُـتــعـاقـبــة زَبّـاءُ الـنَّــصل أزهـارُهـا
دقيـقة رُويسـيَّة يغـلبُ عليـها اللَّونُ
ُـوشّى بـاألصـفَـر أشـهـر األخـضـر ا
أنــواعه األفـســنـتــ والــقـيــصـوم
والـشُّوَيْالء والـعَـبَيْـثَران جـمـيعـها
من الـنّـبـاتـات الـطـبـيَّـة الّـتي تـقـطع
الــبـلـغم وتُـخــرج الـدّيـدان وتُـذهب

غص. الفُواق وا
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ألوراقه رائحة عطريـة قوية وطيبة
اشية. يستـعمل في الطب ترعـاه ا
يستعمل الـنبات كامالً عدا جذوره.
ـواد الــفــعـالــة في الــشــيح زيـته وا
ــتـوفـرة فـيه ومـادة الـســانـتـونـ ا
والـــفـــعــالـــة في طـــرد الـــديــدان من
ــعـــدة كــمـــا أنه يــقـــطع الــبـــلــغم ا
ــــــــغص ويُـــــــذهـب الــــــــفُـــــــواق وا
ويـسـتعـمل مـغلـيه لـعالج احلمـيات
ومـــنـــقــوعـه في تـــخـــفـــيف الـــبــول
السكري. يُخلَط رمادُها مع أي دهن
فـــيُــــزيل داء الــــثّـــعــــلب واحلـــزاز
وتُـسـتـخـدم أوراق الــشـيح كـبـخـور
ـنازل لـتطـهيـرها حـيث يحـرق في ا
من الروائح الكريهة ولطرد الهوام
والـــثّـــعــابـــ واحلـــشـــرات. يــجب
بالغـة في استخدامه مراعاة عـدم ا
بسبب مادة السانتون ذات اآلثار
الـسـمـيـة إذا استـخـدمت بـكـثرة أو

بصورة مستمرة.
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في عـام  2016اكــتـشف عــلـمـاء من
جـامـعـة كـالـيــفـورنـيـا في الـواليـات
تـحدة األمـريكيـة أن نبـات الشيح ا
قــادر عـــلى تــدمــيـــر اغــلب اخلاليــا
الــسـرطــانـيــة في اجلـسم خالل 16
سـاعـة فـقط. وحـسب رأي الـعـلـماء
عـــنـــد إضـــافــــة احلـــديـــد إلى هـــذا
ـــســتـــحــضـــر ســوف يـــدمــر 100 ا
ــائــة اخلاليــا الــســرطــانـيــة في بــا
ـــــنع ظـــــهــــور خـاليــــا اجلـــــسم و

سرطانية جديدة.
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بغداد

كل األخــبـار الـتي تــأتـيـنـا مـن أمـريـكـا ال تــبـشـر بــخـيـر عـلى كـل األصـعـدة وعـلى
اخلصوص اإلقتصادية منها  أما السيناريوهات التي يقدمها األمريكان أنفسهم

قاتمة السواد .
ال يـخـفى على أحـد أننـا شـركاء مع األمـريكـان مـنذ إنـسحـاب القـوات الـبريـطانـية
والـفـرنسـيـة من أراضـينـا وحـصـولنـا عـلى االسـتقالل  وكـانت أمـريـكا بـصـراحة
شريـكا سـيئ في أغلب األحـيان وبـعيـد كل البـعد عن االنـصاف واحلـياديـة وعلى
وخطوتهم الغبية بعد ذلك في احتالل العراق اخلصوص في القضية الفلسطينية 

والهروب منه وهم محطم ومنهزم .
روسـيـا تعـود إلى مـجـدهـا عنـدمـا كـنت احتـادا ضخـمـا  أمـا الصـ فـتـلـتهم كل
شيء أمـامـها وتـتوسع افـقيـا وعمـوديا غـير مـبالـية بـأحد  والـقارة الـسمـراء التي
كانت تـعاني من حـروب دمويـة وأزمات إقـتصـادية طـاحنـة باتت اآلن تـصعـد سلم

النمو والتطور خطوة خطوة .
تمسـك فيه مستـعد أن يبيعـنا بأي ثمن بخس وشريكـنا ا الكل يتـحرك إال نحن 
رغم كل ما قـدمناه له  وبـإعتقادي أن الـفرصة بـاتت اآلن مواتيـة وهي بأن نبحث

عن شريك جديد غير أمريكا .
أمريكـا وبسبب إدارة رئيسـها دونالد ترامب باتـت تتلقى الضربـة تلو الضربة من
الصـ  وبـعد هـذا جاء الـوبـاء الذي قـضى عـلى أي بارقـة أمل في األفق وهـناك
شريحـة كبيرة من العقالء يتوقعون أنه بعد انتهاء فترة والية دونالد ترامب وقدوم

رئـيـس جـديــد ســوف تـتــحــسن األمـور ويــعــالج الــرئـيس كل
ـسـتــحـيالت  أكـبــر دلـيل عـلى ـشــاكل وهـذا من ســابع ا ا
صحـة كالمي باراك أوباما بعد أن بات رئيسا بعد جورج
ـية بوش اإلبن الـذي شـهد عـلى األزمة االقـتصـادية الـعا
لم يـــســتــطع من فـــعل الــكــثــيــر ومـــا حــدث فــقط بــعض
الـتـحـسـيـنـات أمـا األزمـة االقـتـصـاديـة فـمـا زالت قـائـمة

حتى يومنا هذا.

بغداد
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    ان هنـاك تالزما حتـميـا ما ب اجملـتمع والـدولة مهـما اتـصف به ذلك اجملتمع
من مـسـتـوى عـالي من الـتـنـظـيم مع حـتـمـيـة عـدم وجـود مثـل هذا اجملـتـمع اال في
مخـيلة افالطـون في مديـنته الـفاضـلة الـتي روج لهـا في كتـابه ومهـد لهـا من بعده
كـتـاب الـفـكــر الـسـيـاسي حـتى أتــعب أفالطـون من أتى بـعــده من مـفـكـرون نـظـرا
دينة الفـاضلة. فاجملتـمع ما قبل الدولة غاالته فـي أضفاء عناصـر الكمال لهـذه ا
لم يـكن اال مـجـتـمعـا غـيـر ذاتي الـتـنظـيم تـربـطه عالقـات الـنسـب واجلوار ومن ثم
جيء الـدولة أصبـح هنالـك مجتـمع يتـصف بخـاصيـة التـنظـيم الذاتي الـذي كما
قلـنـا أفتـقدهـا في مـرحلـته الـبدائـية ,وكان الـتـطور دالـة عـلى وجود أعـمـال للـعقل
شكالت التي واجهها االفراد في ذلك نـطق في كيفية تذليل الصعوبات وحل ا وا
اجملتـمع ومن ثم وصلـوا الى تكويـن رابطة سـياسـية تـتصف بالـتجـريد واحلـيادية
لـلحـيلـولة دون الـعودة الى طـغيـان احلريـة الطـبيـعيـة الفـردية أو طـغيـان طبقـة على
أخرى ,وأن كان أصل الـسلـطة هي من صـميم سـلطـان ذلك اجملتـمع ومعـبرة عن
أرادته الـعـامـة وفـقـا لـ جـان جـاك روسـو. والـدولـة في الـفـكـر الـغـربي عـمـومـا في
ـطي يـحـاول اخــتـزال الـدولـة بـالـفـرد ـاركـسي من مـنــطـلق  شــقـيه الـلـيـبــرالي وا
بالنـسبة للشق االول وبـالطبقة الـبروليتاريـة بالنسبة لـلشق الثاني ومن ثم فان كل
فكـر قدم مبررات عدة لقـمع االفراد وحرياتهم حـفاظا على النـظام والصالح العام
واالخر قـمع طبـقات الشـعب حتت مبـررات الغـاء الطبـقات والـغاء الـدولة التي هي
ثـاليـة التي تـختفي فـيهـا االطـبقات , منجـز انسـاني حتت دعوى الـعودة لـلحالـة ا
ـبدأ احتـكار العـنف سبـيال حلقيق اركـسي أقرا  لكن كال الـفكرين الـليـبرالي وا
معتـقداتـهمـا.      اختزال الـدولة ووظـيفـتهـا باحتـكار الـعنف هـو تصـور فوضوي
ويـتـعـارض في الوقت نـفـسه مع فـكرة عـلـوية الـدولـة وان كـانت الدولـة ال تـقوم وال
عنوية, اديـة ام ا تستـقيم اال بامتالكـها لعناصـر القوة مجتـمعة سواء الـعناصر ا
نحن هـنا ال نفتـرض أو ننادي بدولـة ال تمتلك الـعنف الذي ال يشـتد عودها اال به.
فما مـعنى أن يـكون امتالك الـعنف وحيـازته متـوفرا لفـرد أو مجمـوعة مسـلحة أو
طـبـقة أو قـومـية أو عـرقـية مـا عـلى حسـاب االخـرى اال أن يكـون مـدعاة لـلـفوضى
وعدم االستـقرار واالمثلـة على ذك كثيرة مـتواترة في مجتـمعاتنا الـشرق أوسطية
وفـي خـضـم دورات الـعــنـف واحلـروب االهــلــيــة ذهــبــنـا الـى مـا ذهـب إلـيـه عـراب
االسـتــبـداد تـومـاس هـوبــز في كـتـابه الــلـيـفـيـاثــان عـنـدمـا فـضـل االسـتـبـداد عـلى
الـفـوضى  ,فـاالسـتـبـداد يـجيء بـشـكل بـديـهي عـنـدمـا نـخـتـزل الـدولة فـي صورة
ستبد أم الطبقة ام دولة طائفة ما وهذا يأتي في سياق طية واحدة دولة الفرد ا
التطـور التاريخي لنشأة الدولة وهو مرفـوض حتما لكن ما هو مرفوض أيضا هو
ان نعـود ادراجنـا الى مرحـلة سابـقة لـوجود الـدولة وهـذه هي الفـوضى ودالالتها
هي تـفـشـي الـعـنف وادواته لـدى جــمـاعـات مـسـلـحــة.    ان امـتالك الـعـنف شيء
يـز الـدولة عن وشـرعـية امـتالك الـعـنف واستـخـدامه شيء آخر تـمـاما وهـذا مـا 
ـسـلــحـة حتت أي مـسـمى كـانت ,فـبـمــا ان الـشـعب هـو غـيــرهـا من اجلـمـاعـات ا
ـا درج عليه الـعرف الـسياسي في مصـدر السلـطات جـميعـا وفقـا لروسو ووفـقا 
ـشـروع هو ذلك الـوقت احلـاضـر وحـتى من مـنـظـور واقعي  ,لـذلك فـان الـعـنف ا
ـنوح لـلـدولة ـؤطر بـاطـار اخالقي عـام مصـدره الـشعب وهـو حق عـام  الـعـنف ا
امتالكا وتـصرفا وضرورة يـستمد مـن القانون الـعام للدولـة. وفقا لهـذه العناصر
مـجتـمـعة يـكون جـلـبابـا اخالقيـا لـلدولـة ويضـفي شـرعيـة االذعان ويـوفـر خاصـية
الـردع فـبالـردع تـصل الـدولـة الى مبـتـغـاها مـن احتـكـار الـعنف لـفض اخلـصـومة
واحقـاق احلق.   اذاً يكون الفرق ب العنف االخالقي للدولة وب من نازعها في
ـتعـددة االيديـولوجـيات ,فـالعنف عـند الـدولة كـما قـلنا سلـطانـها ذلك من الـقوى ا
مـبرر وعند الضـرورة ومجرد ايضا ,امـا العنف لدى غير الـدولة هو غير اخالقي
عـنى يستخدم لتحقـيق مصالح فئوية ضيقـة ليست بالضرورة تعبر عن وخاص 
مصـالح اجملتمع وهذا الـعنف من فاعـل غير الـدولة مهـما حاولوا تـقد مبررات
لـذلك فـهـو قـاصـر عن ان يـعـبـر عن الـصـالح الـعـام وهـو في الـوقت نـفـسـه يـفـتـقد
ـؤسـسـاتي. لكـي تكـون الـدولـة تـعـبر عـن وجود فـلـسـفي واجـتـمـاعي ما اجلـانب ا
ـقـبـولـيـة الدولـيـة الـتي وتـعـمل ضـمن نـطـاق دولي مـعـ فـان عـلـيـهـا ان حتـظى بـا
ـراقــبـة اداء دولـة مـا حــتى جتـنب نــفـسـهـا أيــة تـبـعـات أو وضــعت عـدة مـعــايـيـر 
تصانيف من قبيل الدولة الفاشلة ,فحيازة الدولة للعنف وأدواته ال يعنى شرط أو
ضرورة أسـتخدامه اال في حدوده التي رسمها القـانون حتى تتفرغ الدولة التمام

وظائفها االخرى التي تكفل رفاهية اجملتمع الذي تعبر عنه.  

مرقد حس بن روح النوبختي

ÃöŽ∫ رئيس مدغشقر يتناول العالج

dŽ÷∫ رئيس مدغشقر يعرض العالج امام االعالمي
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نـتخـبات ـدرسة في تـزويـد ا جنحت تـلك ا
ـتـمـيـزين الـوطـنـيـة اخملــتـلـفـة بـالالعـبـ ا
ثلون اآلن الركيزة االساسية الذين باتوا 
لـتـشـكـيـلـة أسـود الـرافـدين. وكـان يـفـترض
ــعــنـيــ بـالــكـرة الــعـراقــيـة عــلى جــمـيع ا
ــدرســة عــمــو بــابــا الــكــرويـة االهـتــمــام 
ـسـتلـزمـات التي تـسـاعد وتـوفيـر لـها كل ا
ــومـــتـــهـــا وتــواصـــلـــهـــا في رفــد عــلـى د
مــنـتــخــبــاتــنـا الــوطــنــيــة وفـرق انــديــتــنـا
درسـة قد ـوهوبـ ألن هـذه ا بالـالعبـ ا
أسـست بشـكل صـحـيح جداً وحتـمل اسـماً
هــــو اســــتـــاذ واب ومــــدرب ألغـــلـب الـــذين
مارسوا لعبة كرة القدم في العراق. وناشد
ـعنـي القـائـمون عـلى مدرسـة عـمو بـابا ا
بــشــؤون الــريــاضــة الــعــراقــيــة بــضــرورة
ـدرسـة خـصــوصـاً فـيـمـا االهـتــمـام بـتـلـك ا
يتعلق بتـوفير ملعب خـاص للمدرسة التي
أســسـهـا وأنــشـأهـا الــراحل عـمــو بـابـا في
مــلــعـب الــشــعب الــدولي خالل الــســنــوات
ـلـعب يـؤدي الى الـسـابــقـة. وعـدم تـوافــر ا
قتل مواهب الـكثيـر من العبي مدرسـة عمو
بـابـا وعــددهم حـوالي  300العب ألن هـذه
ـواهب لم تـزل في أول مـشـوارهـا مع كرة ا

القدم.

الــريــاضـي الــعــراقي حــيث ان عــمــو بــابــا
يعتبر علـماً من أعالم كرة القدم في العراق
و تــغـــطـــيــة تـــكــالـــيف الـــعالج مـن قــبل
الــرئــيس مــسـعــود بــارزاني رئــيس إقــلـيم
كـــوردســتـــان  ورئــيس دولـــة اإلمــارات مع
اهـمال واضح مـن قبل حـكـومـة الـعراق مع

. درب العلم ان عمو بابا يلقب بشيخ ا
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توفي في  27تشـرين  2009في مـسـتشـفى
دهوك للـطوار بعد أن طـرأ تغيـير مفاجئ
عــلى صــحــته وشــهــد تــشــيــيع جــثــمــانه
ـســتـويـات حــضـورا رســمـيـا عــلى أعــلى ا
امـتـنـانـاً له كالعب ومـدرب كـبـير واجـريت
مــراســيـم جــنـــازته في كـــاتــدرائـــيــة مــر
ـة ببغداد العذراء لـلكنـيسة الـشرقيـة القد
وقد دفن حـسب وصـيـته في ملـعب الـشعب
الـذي شــهـد تـألـقه كـالعب ومـدرب بـعـد أن
عـاش حـيـاة الـغـربـة في الـوطن إثـر هـجـرة
عـائـلـته فـيـمـا رفض مـغـادرة الـعراق وبـقي
ــرض ووطــأة وحــيـــدا في بــيــتـه رغم الم ا
ـدربــ الــعـراقــيـ الــفــراق. كـان لــشـيـخ ا
الراحل عمو بابا الـدور الكبير في تأسيس
ـدرسـة الـكـرويــة الـتي حتـمل اسـمه وهي ا
تــعـد أول مــدرسـة كـرويــة حـقــيـقــيـة حـيث

وتسـلم مهـمة تدريب مـنتـخب العـراق لكرة
الــقــدم عــام   1979وفــاز الــفـــريق في تــلك
الـسنـة بـكـأس اخللـيج الـعـربي لكـرة الـقدم

نتخب إلى حمل لقب كأس 1979 وقاد ا
اخلـــلــيج الـــعــربـي لألعــوام  1979و1982
و 1984والـوصــول إلى نـهـائــيـات األلـعـاب
ـبـيـة ثالث مـرات أعـوام  80و 84و 88 األو
وإلى احــراز كــأس الــعــرب وذهــبــيــة دورة
ـدرسـة األلـعـاب اآلسـيـويـة. وأشـرف عـلى ا
الـكـرويــة الـتـابـعـة لالحتــاد الـعـراقي لـكـرة
الـقـدم وأكبـر إجنـاز له هـو قـيـادة مـنـتخب
ـــبــاراة األخــيـــرة فــقط أمــام الـــعــراق في ا
ـؤهـلـة إلى مـنـتـخب سـوريـا لـلـتـصـفـيـات ا
نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 1986

كسيك. في ا
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وجـه عـمــو بــابــا نـداء اســتــغــاثـة بــعــدمـا
أضطر األطبـاء لبتر أصـابع قدميه في أحد
مستشـفيات األردن متـأثرا من تفاقم مرض
الـــســكــري حــيث وحـــسب تــعــبــيــره “أدار
اجلميع من مسؤولي الرياضة في بالده له
ظــهــره بـــالــرغم من قــضــاءه  56عــامــا في
خدمة كرة القـدم العراقية ”وقد اثارت هذه
االســتــغــاثــة اسـتــغــرابــا من قــبل الــشـارع

لالحتـاد العـراقي لكـرة الـقدم تـتـقدم بـأحر
الـــتــعـــازي واشــد عـالمــات احلـــزن ألبــنــاء
ـنـاسـبـة الـذكـرى احلـاديـة عـشـرة شـعـبـنــا 
دربـ عمـو بـابا أحـد رموز لوفـاة شـيخ ا
الــكـــرة الــعــراقـــيــة ومــكـــتــشف الـــنــجــوم
الـشــخـصــيــة الـريــاضــيـة الــوطـنــيــة الـتي
جسـدت وحـدة العـراقـي فـقـد ترك رحـيله
غـــصـــة في قـــلــــوب احملـــبـــ لإلجنـــازات
ــرحــوم اثــنـاء الــعــديــدة الــتي حــصـدهــا ا

نتخب الوطني". اشرافه على تدريب ا
واضـافـت "نـسـتـذكــر هـذه الـذكــرى االلـيـمـة
دربـ نتطـلع الى ان تكون لرحيل شـيخ ا
ـلخص ـنـاسـبـة للـعـمل اجلـاد ا الـفـرصة ا
لـبـنـاء االسس الرصـيـنـة لـكـرتنـا لـتـحـقيق
ـرحـوم الــتـطـلـعــات الـتي كـان يــحـمـلــهـا ا
تمثلـة باعتالء منصـات التفوق الكروي وا

على الصعيدين العربي واالسيوي".
واكــدت الــهـــيــئــة انــهـــا "تــســعـى الــهــيــأة
التطـبيعيـة الى التعـاون مع وزارة الشباب
والرياضـة وامانة بـغداد إلعادة تـأهيل قبر
ــتـــحف اخلــاص ـــرحــوم عـــمــو بـــابــا وا ا
ــا يـلـيق ألجل رد بـتــاريـخه ومـقــتـنـيـاته 
الــدين لــلـتــضـحــيـات الــتي قــدمـهــا لـلــكـرة

العراقية".
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ولد عـما نـوئيل داود في الـ  27من تشرين
الــثــاني عــام  1934وهــو مــدرب كــرة قــدم
عـراقي والعب سـابـق في صـفـوف مـنـتـخب
العراق لـكرة القـدم ولد وترعـرع في مدينة
احلبانية ( 98كيلومتـرا غرب بغداد) وبدا
حياته الرياضية بـعيدا عن كرة القدم فكان
بطل العراق في  400موانع (ألـعاب قوى)
ضرب وكان أول من وبطل الرصافة بكرة ا
ـعلق ـدرب وا اكـتـشف مـوهبـته الـكـرويـة ا
ـشـهور إسـمـاعـيل محـمـد ففي الـرياضي ا

عــــــــام .1950
ـنـتـخب الـعـراقي في 123 قـاد عـمـو بـابـا ا
مــبـاراة دولـيــة ووديـة وحــقق الـعــديـد من
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة في اإلجنـازات بـيـنــهـا ا
دورة األلــعــاب اآلســيــويــة في الــهــنــد عــام

م ولقب بطولة اخلليج العربي 1982
ثالث مـرات وهـو صـاحب أول هـدف دولي
نتـخب العراق في عام  1957م في شباك
ـغرب أثـنـاء بطـولـة كأس الـعرب مـنتـخب ا
double) الـثــانـيــة  وأول من نـفــذ ضـربـة

kick) ًفي العراق اعتزل اللعب مبكرا
نـتـيـجـة إصـابـة وتـوجه نـحـو الـتـدريب في
واصالت العامة في عام   1966مع نادي ا
بــغــداد ثم قــام بــتـدريب مــنــتــخب الــعـراق
الــعـــســـكــري لـــكــرة الـــقــدم وقـــاد الـــفــريق
للحصول عـلى كأس العالم العـسكرية لكرة
الــــــقــــــدم لـألعـــــوام  1977  1977  1972
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اسـتـذكـر وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درب درجال الذكرى الـ  11لرحيل شيخ ا
عـمو بـابا فـيمـا تـعهـد بالـتـعاون مع امـانة

بغداد لتأهيل قبر الراحل ومتحفه.
وقـال درجـال "تمـر عـلـيـنا الـيـوم الـذكرى الـ

درب عمو بابا الرجل 11 لرحيل شيخ ا
الذي حـفر اسـمه في تاريخ الـكرة الـعراقـية
وطرزه بحروف من ذهب أبدع وقدم الكثير
محـقـقاً أفـضل االجنـازات العـباً ومـدرباً اذ
في مـــثـل هـــذا الــتـــاريـخ عــام  ?2009رحل
ــدربــ عن الــدنــيــا وبــقـيـت ذكـراه شــيخ ا
عالقة في قـلوب العراقـي والعرب جـميعاً
أحد عـشر عـامـاً مرت ومـا زلنـا جنني ثـمار
مــدرسـة الــعـطــاء واخلــلق الـريــاضي الـذي

قدمه لنا وننهل منه".
واضاف: "عرفـناه محـبا لبـلده غيـوراً عليه
واستـاذاً كـبيـراً لالجـيال الـتي تـدربت معه
فهو اسم المع في سمـاء الرياضة الـعراقية
وصـــــاحب أفـــــضل االجنـــــازات فـي مالعب
الــكــرة عــراقـيــاً وعــربـيــاً وآســيــويـاً ادخلَ
الــفــرحـــة ورسم االبــتـــســامــة عـــلى شــفــاه
العـراقـي كـرة القـدم كـانت حيـاته أخلص
لها واعطاها فاعطته الشهرة وحب الناس
الـيـوم وفي ذكـراه الـعـطـرة اتـوق لـلـحـظات
اسـتطـيع بـهـا رد الـدين الذي يـطـوق عـنقي
وزمالئي الالعــبـ لـعـمـو بــابـا لـكـنه رحل
بـعــد ان خـدم بـلــده العـبـاً ومـدربــاً ومـربـيـاً
بتفانٍ واخالص رحل جـسداً لكن اجنازاته
في مـجال الـكـرة سـتـبقى  خـالـدة في قـلوب
وضــمــائــر الــعــراقــيــ  رحل طــاهــراً ألنه
اعــطى لـــوطــنـه مــا يـــســتـــحــقـه من اجنــاز

رياضي نفخر به".
وأردف: "من اسـاسـيـاتـنـا وأخالقـنـا أنـنـا ال
ـا يـسـتـحق وسـنـحاول نـنـسى رد الـدين 
سـتـطاع الـعـمل تنـفـيذ وصـيـته التي قـدر ا
ـسـؤولـيـة نـعـدُهـا أمـانـة وواجب حتـتـمه ا
وســيـتم الـتــعـاون مع أمــانـة بــغـداد العـادة

ا يليق به". تحف  تأهيل القبر وا
واخـتـتم قـائال "رحم الـله عـمـوبـابـا إنـسـانا
ورمـزاً وطـنـيـاً وقـامـة شـامـخـة لن يـغـيـبـهـا
ـا تـذكـرنـاه". وكان وزيـر الـشـباب ـوت طا ا
والـريــاضـة عـدنـان درجـال قــد تـدرب طـيـلـة
حياته الكروية كالعب للمـنتخبات الوطنية

على يد الراحل عمو بابا. ?
WOFO³D² « …—œU³

عــلـى صــعـــيــد مـــتــصل اعـــلــنـت الــلـــجــنــة
الـتـطبـيـعـية لالتـخـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم
نـتخبات سعيهـا العادة تأهيل قـبر مدرب ا
الـوطنـيـة االسبق عـمـو بابـا بـالتـنـسيق مع

وزارة الشباب والرياضة وأمانة بغداد.
وذكـرت الــهـيـئـة في بـيـان ان "الــتـطـبـيـعـيـة
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نتخب الوطني للجيوجيتسو عشتار العزاوي عن تأسيس اول فريق نسوي للعبة. كشفت العبة ا
وقالت العزاوي في حديث صحفي " تأسيس اول فـريق نسوي للعبة اجليوجـيتسو حيث عقدنا اجتمـاعنا األول مع رئيس االحتاد مخلص حسن عن طريق
نتخب الـوطني النسـوي بشكل خاص الذي همـة التي تخدم اللـعبة بشـكل عام وا ـواضيع ا الدائرة التلـفزيونيـة". وأوضحت أن "االجتماع نـاقش العديد من ا

قبلة". سيمثل العراقي في البطوالت ا
قـبلة باإلضافة وأضافت عشتار أن "جـميع الالعبات مغـتربات ويتواجـدن خارج العراق" مبـينة بالقـول "سأزود الالعبات بالـتدريبات الالزمة خـالل الفترة ا

الى تام معسكرات لهن سواء عن طريق الراعي للفريق او عن طريق احتاد اجليوجيتسو".
وختمت عشتار قائلة "جميع الالعبات لديهن رغبة كبيرة في تمثيل العراق وهذا الشيء مشجع جداً خاصة …
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أكد وزير الشبـاب والرياضة عدنان
درجـال حرصه الـشـديد عـلى صـحة
وسـالمـــــة اجلـــــمـــــيع وااللـــــتـــــزام
بتـوجيهـات خليـة االزمة احلكـومية
بشـأن الوقـاية من جـائحـة فايروس
ـسـتـجـد مـبـيـنـا انه قـرر كـورونـا ا
ومن مـبدأ الـشفـافيـة واحلفـاظ على
الـسـالمـة الـعــامـة عــدم اسـتــكـمـال
بــرنـــامج الــزيـــارة الى مـــحــافـــظــة
نـينـوى نظراً لـوجود عـدد كبـير من
سؤولـ في مديرية الرياضـي وا
شـبـاب وريـاضـة نـيـنـوى فـضال عن
وسـائل اعالم مـخـتـلـفـة احـاطـوا به
خالل وجـوده وتنـقـله في احملافـظة
مع مـسـؤولـيـهـا لالطالع عـلى واقع
كن الشـباب والـرياضـة وأبرز مـا 
. ه لهذين القطاع احليوي تقد
َّ الـــــوزيــــر ان هـــــذا االجــــراء وبــــ
يــوضح االســـتــجـــابــة الـــســريـــعــة
رض القاتل ولـلتقليل للوقايـة من ا
من االثــــار الـــتـي يـــتــــركـــهــــا عـــلى
رافق داعياً اجلميع االشخاص ا
الى توخي احلذر في هـذه الظروف
ـر بهـا بلـدنا جراء الصـعبـة التي 
جـائـحـة كورونـا وعـدم إثـارة الـقلق
وتـــوخي الـــدقـــة في نـــقل االخـــبــار
ونشرها متمنياً السالمة للجميع.
وخــتم الـــوزيــر درجــال تــصــريــحه
بــالـقــول: أن الـفــحــوصـات االولــيـة
الـــتي  إجــراؤهـــا في مــحـــافــظــة
أربــيل بـيــنت اإلشــتــبـاه بـ اصــابـة
اثـنـ من افـراد احلـمـايـة اخلـاصـة

سـتـجد بـاعـراض مرض كـورونـا ا
و إعـادتهـمـا إلى محـافـظة بـغداد
وإتخـاذ التـدابيـر الالزمة بـشأنـهما
ولم يــكــونــا مــوجــودَّين مـع الــوفـد

الزائر الى محافظة نينوى
وكــان وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عدنـان درجال قد زار مـخيم هرشم
واحـد لـعـوائل الـنـازحـ في اربـيل
واطـلـع خالل لـقـائه بـالـشـبـاب عـلى
احـتـيـاجـاتـهم في اخملـيـم ال سـيـما

في جانب توفير بيـئة آمنة للشباب
ارسة الرياضة. ومستلزمات 

وبــ درجــال ان الـــوزارة تــســعى
جاهـدة الى مد جـسور الـتعاون مع
شـبــابـنـا الــنـازحــ واالطالع عـلى
ــكن ــعـــيــشــيـــة ومــا  الــظــروف ا
مـارسـة الـريـاضة من تـوفـيـره لـهم 
العب الـــريــاضــيــة خالل انــشـــاء ا
ــارسـون فــيــهـا ــنـشــآت الــتي  وا
االلعـاب الريـاضية اخملـتلـفة فضال

عن الـبرامج الـشـبابـية والـرياضـية
التي تقيمها الوزارة.

وأعـــرب الـــشـــبـــاب فـي اخملـــيم عن
شـكـرهم لوزيـر الـشـباب والـريـاضة
عــلى هـذه الـزيـارة الــتي تـمـخـضت
عن نـتــائج ايـجــابـيــة سـتــسـهم في
الـــتـــرويـح عن نـــفــــوس الـــشـــبـــاب
ـارسة وقـضـاء اوقات الـفـراغ في 
الـريـاضـة وتـعـزيز الـصـحـة الـعـامة
والسالمة والقوة واللياقة البدنية.

“U¹—…∫ زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال احد مخيمات النازح في أربيل
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درب ما يـزال يعاني االهمـال الشديد وبـشكل ال يدل على قبر شـيخ ا
ضطجع في حفرة خلف نصب االسود حيث أحب ان عظمة الراحل ا
يدفن ليكون الشعب شاهدا على هـذا التجاهل مثلما كان شاهدا على
تألـقه يوم كان حـيا يرزق فال مـكان الئق يـعلن ان عمـانوئيل بـابا الذي

طواه الثرى يرقد هنا بسالم.
هـكـذا هـو حـال عـظـيم الـكـرة الـعـراقـيـة وسـفرهـا اخلـالـد بـعـد كـل هذه
األعوام عن رحـيله رغم الـوعود والـتصـريحات الـزائفـة عبـر االثير وفي
صفـحات اجلـرائد الـتي تتحـدث عن االهتـمام بـإرثه وتاريـخه وال غرابة
ا فقد كان الشـيخ معبرا في جمـيع مراحل حياته للمـسؤول الذين طا
تغـزلوا به وتقـربوا من خالله الى الـشارع الريـاضي عبـر هبة او مـنحة

نوعة من الصرف. او وعود مؤجلة او 
وزارة الشـباب وامـانة بـغداد تـسابقـتا في بـناء الـنصب ووضع جـثمان
الـشـيخ حتت ضـريح يـلـيق بـتـاريخ الـرجل ومـعـبـرا عن الـبـطـوالت التي
قـدمـها لـلـوطن ثم تـقاعـسـوا في ادامته وصـيـانـته لتـلـفه االتربـة وتـغزوه

احلشائش ويتحول الى مكان موحش.
 لقـد كان الـشيخ جنـما المعـا في سمـاء الكـرة العراقـية وعالمـة فارقة
طبعت حقـبها اخملتـلفة ولعل شـهرته كالعب فاقت سمـعته كمدرب لوال
يديا فال قنوات فضائية تناقلت إبداعاته الكروية ظلم التاريخ وغياب ا

ليظل تألقه أسير العراق ال يبارح حدوده وآفاقه.
لكن هذا اإلعالم أدرك خطيئته بعد أن وصل الشيخ أرذل العمر فرفع
عـنه الـظـلم وسـمـاه األفـضل في عـالم الـتـدريـب خالل الـقـرن العـشـرين
لـوء باإلجنازات لم يصنـعها أحد قبله مسجال تاريـخا من نوع أخر 
ـا بعـده حيث طـبقت شـهرة بـابا األفـاق عنـدما أضـحى عنـوانا بل ور
نتخبات الوطنية وعقدة (للخواجات) السيما في عريضا النتصارات ا
بـطــوالت اخلـلــيج الـعـربـي وكم من احلـكــايـات الــتي سـوف تـتــنـاقــلـهـا

األجيال عن مدرب أطاح بهم الشيخ بحنكته وحكمته.
وبـعـد أن بـلغ من الـعـمــر عـتـيـا لم يـشف الـشـيـخ من عـشـقه لـلـسـاحـرة
درسة الـكروية حينما راح ستديرة فتـرجم هذا احلب لتالميذه في ا ا
يـغــرس فـيـهـم أبـجـديــات حب الـوطـن وكـرة الـقــدم عـلى أمـل أن يـجـني

سيرة. العراق ويقطف الثمار جنوما واعدة تواصل ا
وعلى الـرغم من تـوالي احلقب واألزمـان التـي عصـفت ببالد الـرافدين
ظل عـمـو بـابـا رمـزا وطنـيـا خـالـدا ال يـخـتـلف عـلى حـبـه العـراقـيـ مع
اخـتالف أطـيافـهم الـدينـية والـعـرقيـة واالثـنيـة لـدرجة أن أحـدهم أشار
ـنيـة انه الـرجل األخيـر الـذي وحد ألي والـشيـخ محـمـوال على أعـواد ا

الشعب في حبه ورثاءه.
حظي عـمو بـابا بـتشيـيع رسمي وشـعبي وأقـيمت له مـجالس عزاء في
مـعظم احملـافظـات بـكنـائسـها وجـوامـعهـا في سابـقة حتـدث ألول مرة
لـشخـصيـة وطنـية عـاصرت عـهـود مخـتلـفة بـكل تنـاقضـاتهـا ولكن هل
سيـطوى هـذا السـفر اخلالـد برحـيله األبـدي أم يجب أن نـوظف حياته

ونستثمر ارثه ليبقى على قيد الذاكرة.
مبـادرة الهيـئة التـطبيـعية واهـتمام وزارة الـشباب وامـانة بغـداد بحاجة
ـكانة الشـيخ وحفاظا على إلى ترجمة فـورية تقديرا 
ذلك اجملـد التـليـد فهـذه االيـام تمـر ذكرى الـرحيل
ولعمري أتخيل صاحب الذكرى ساهرا في قبره
واضـعـا رأسه بـ رجـلـيه يـنـتـحب كـأرمـلـة وهـو
يـــشــاهــد أبـــنــائـه الــعــاقـــون وقــبـــره الــذي تــذروه

الريــــاح.

إليـجـاد روتــ جـديـد في حــيـاتـنـا
ـكن أن يكـون مفـيداً في وهـو أمر 
تـعـزيـز قـدرتـنــا عـلى مـكـافـحـة هـذا
الـفـايـروس" مـوضحـاً أن "مـكـافـحة
هـذا الــوبـاء تـبــدأ من أنـفــسـنـا كل
شــــخص يـــجـب أن يـــقـــوم بـــدوره
ويـــحـــافظ عـــلى نـــشـــاطـه ويـــكــون
ـكن لـلــجـمـيع أن مـسـؤوالً حــيث 
يـسـاهمـوا في جـعل اجملـتـمع أقوى

من أجل مستقبل أفضل".

تـــغــيــيـــرات في الــروتـــ الــيــومي
حلياتنا ونـتأقلم مع الواقع اجلديد
ــــكـن أن يــــتــــســــبب لــــنــــا الــــذي 
بـالـتــوتــــــر ولـهــذا من الـضـروري
جلميع الناس ومن كافة األعمار أن
يـحـافـظــوا عـلى نـشــاطـهم في مـثل

هذه األوقات".
نـتظم وأضاف: "الـتـدريب البـدني ا
يـعزز احلـالة اجلـسديـة والنـفسـية
حيث أن هذا الوباء منحنا الفرصة

الـقدم بـهدف حتـفـيز اجلـماهـير من
أجل احملـــافـــظـــة عـــلى لـــيـــاقـــتـــهم
الـبــدنـيـة والـتــشـديـد عــلى أهـمـيـة
النشاط البدني والصحة النفسية.
وقال عمـاد محمد الـذي خاض أكثر
ـنـتـخب من  100مـبـاراة دولـيـة مع ا
الـــــعـــــراقـي وســـــاهم فـي قـــــيــــادة
ـركـز ـبي لـتـحـقـيق ا ـنـتـخب األو ا
ـبـيـة الــرابع في دورة األلـعــاب األو

جميعنا نقوم بعمل" :2004
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تــــابـع رئــــيس جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
والـــريــاضــة فـي مــجــلـس الــنــواب
الـنــائب عـبــاس عـلــيـوي بـاهــتـمـام
ـنـتـخب الـوضع الـصـحي لـالعـبة ا
الـوطــني بـالـتــايـكـونــدو الـدكـتـورة
شهد حامد بعد اصابتها بفايروس

كورونا.
وأبـــدي رئـــيس جلــــنـــة الـــشـــبـــاب
والـريــاضـة ثــقـته الــكـبـيــرة بـقـدرة
حـــامــد عـــلى جتــاوز هـــذه احملــنــة
والــعــودة مــعــافــاة الـى عــائــلــتــهـا
ومـحـبـيـها وجـمـهـورهـا الـذي تابع
اداءهـــــا ودورهــــا االنـــــســـــاني في
تسـليط الـضوء عـلى واقع مصابي
فــايـــروس كــورونــا في الـــبــرنــامج
الــتــلــفــزيــوني الــذي تــقــدمـه قــنـاة
الــشــرقــيــة " اجلــيش االبــيض" مع

مقدم البرامج علي اخلالدي.
واكـــد عــلــيــوي االســتــعــداد الــتــام
لـتـقـد اي تـسـهـيالت او مـسـاعدة
تسـهم بتجـاوز الالعبة شـهد حامد
حملنـتـهـا تـثـمـيـنـا لـدوره في خـدمة
الـريـاضـة الـعــراقـيـة مـتـمـنـيـا لـهـا
صاب الشفاء العاجل. وجلميع ا
عـــلـى صــعـــيـــد اخـــر يــشـــارك جنم
ـنـتــخب الـوطــني الـســابق عـمـاد ا
مــحــمــد في احلــلــقــة اجلــديــدة من
حـمــلـة "حـافظ عـلى نـشـاطك" الـتي
أطــلـقــهــا االحتــاد اآلسـيــوي لــكـرة
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ـدربي من ورائـهــا لـتـوفـيــر حـلـقـات الــنـجـاح 
ـنتـخبـات الوطـنيـة وابعـادهم عن االنشـغال ا
العب الــتـدريــبـيــة الـتي بــأزمـة الــبـحـث عن ا

اكلت من جرف عملهم الكثير.
واوعـــز بـــنـــيــــان بـــضـــرورة اكـــمــــال جـــمـــيع
االحـتـيــاجـات وتــهـيـئــة مـســتـلـزمــات اظـهـار
ـظـهـر الالئق الحـتـضان ـشـروع ومالعـبه بـا ا
ــنـتــخـبــات الـوطــنـيــة وسـتــكـون تـدريــبـات ا
هـام بـأسرع وقت ـتـابعـة مـسـتمـرة إلجنـاز ا ا

كن قبل انطالق التدريبات.
واكد: لقد اسعدنا للـتعاون الكبير مع اجلهات
سؤولة في اقليم كردسـتان في تذليل الكثير ا
مـن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتي تـــــواجـه اجنــــاز

االحتياجات باألوقات احملددة.
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زار رئـيس الـهـيــأة الـتـطـبـيـعـيـة ايـاد بـنـيـان
مـشــروع الــهــدف في اربــيل لالطالع عـن كـثب
عـلى االحتـيـاجات الـتي يفـتقـد اليـها والـعمل
ــشـروع جـاهـزا عـلى تــوفـيـرهـا لــكي يـكـون ا
ـنـتـخبـات الـوطـنـية في السـتقـبـال تـدريـبات ا

قبلة. الفترة ا
ورافق رئيـس التـطـبيـعـيـة بالـزيـارة الـتفـقـدية
نـــائـب الـــرئــــيس الــــدكــــتـــور شــــامل كــــامل
والعضــــــو احمد علي وعضـو اللجنة الفنية
ــشـروع لـيث الـدكــتـور أكـرم امــ ومـشـرف ا

خليل.
العب وقـال رئيس الـتـطبـيعـيـة ان االهتـمام 
الـتدريب يـعد خـطوة مـهمـة في عمـلنـا نسعى
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رفض مــدرب فــريق الــشــرطــة عــبـد
الـــغــنـي شـــهــد عـــرضـــا تـــدريـــبـــيــا
بي الدومينـيكاني بعد للمنتـخب االو
ان قُدم له عرض مبدئي من قبل احد
ـاضـية. الـوكالء في االيـام الـقـلـيـلـة ا
وقال عبد الـغني شهد رفـضت العقد
كونـي مرتـبـطـا اوال بـعـقد رسـمي مع
فـريق الـشـرطــة واتـفـقـنـا مع االدارة

قبل وسم ا على استراتيجية ا
ـقـبـلة وأضـاف شهـد نـنـتـظـر االيـام ا
ـــوسم احلـــالي حلـــسم مـــوضـــوع ا

مبينا هناك أسباب شخصية 
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درب بعد تعرضه الى اإلهمال الشديد d³ ∫ تعهدت الهيئة التطبيعية ووزارة الشباب وامانة بغداد على صيانة قبر شيخ ا

ŸËdA∫ رئيس الهيئة التطبيعية يزور مشروع الهدف في اربيل

مدرب فريق
الشرطة عبد
الغني شهد



تــطــبــيق كل إجــراءات الــصــحــة
ـطـلـوبــة.وسـيـلـتـقي والــسالمـة ا
يوم األربعاء  17حزيران أستون
فــيال مـع شــيــفـــيــلـــد يــونـــايــتــد
ومـانـشـسـتـر سـيتـي مع أرسـنال
وهـــمــــا مـــبـــاراتـــان
مـؤجـلـتان.وسي
 بــعـــدهــا
إقـــــــامـــــــة
جــــــولــــــة
مبـاريات
كـــامـــلــة
ب 19

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6670 Saturday 30/5/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6670  السبت 7 من شوال 1441 هـ 30 من ايار (مايو) 2020 م

{ مـدريـر- ا ف ب: أعرب رئـيس رابـطـة الـدوري اإلسبـاني لـكـرة القـدم خـافـييـر تـيـباس امس عن
أمله في انطالق موسم 2020- 2021اعتبارا من  12 أيلول.

سـتـجـد. وأجازت احلـكـومة وعـلقت الـلـيـغا مـنـافسـاتـهـا في آذار/مارس بـسـبب فـيروس كـورونـا ا
شجـع ويرجح ان يـكون موعد اسـتكـمال موسم 2019- 2020 خلـف أبواب موصدة فـي وجه ا
وسم وسم احلالي لكن تيباس أكد ان موعد انطالق ا ذلك  11حزيران. وتتبقى  11 مرحـلة من ا

اجلديد بات محددا من اآلن.
وقـال رئيس الـرابـطـة في تصـريـحات نـشـرتـها صـحـيـفة "مـاركـا" اإلسبـانـيـة اجلمـعـة "األهم هو ان

قبل سيبدأ في  12أيلول". نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020 مؤكدا ان "ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة" من وتـابع سـنـعـود في  11حـزيـران. نـحن نـنـتـظـر دخـول مـدريـد وبــرشـلـونـة في ا
إجـــراءات تـــخــــفـــيف قــــيـــود االغالق الــــتي فـــرضـت لـــلـــحــــد من تـــفــــشي وبـــاء "كــــوفـــيـــد-"19.
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{ لــــــنــــــدن- ا ف ب:  أبــــــدت
الشرطة اإلنكليزية رغبتها في
إقامة ست مباريات على األقل
عــــلى مـالعب مــــحــــايــــدة مع
اسـتـئـنـاف منـافـسـات الدوري
ـقــبل بــعـد ــمـتــاز الـشــهــر ا ا
ــاضي تــعــلــيــقــهــا مـنــذ آذارا
بــــســــبب فــــيـــروس كــــورونـــا

ستجد. ا
وحـددت رابطـة الدوري تاريخ
 17حــزيــران كـمــوعـد مــبـدئي
الســــتــــئــــنـــاف مــــنــــافــــســـات
ـرلـيغ من دون جـمـهور الـبر
ـــراحل الــتــسع ـــا يــشــمل ا
تبقـية إضافة الى مبارات ا

. مؤجلت
ـالعب وكـــــــان مـــــــوضـــــــوع ا
احملــايـدة مــدار أخــذ ورد بـ
ـعـنـيـ بـالـكـرة احملـلـيـة في ا
اآلونـــة األخــــيــــــــرة بـــ من
يــــدعــــو الى اعــــتــــمــــاد هــــذه
العـب لـــتـــوفـــيـــر الـــكـــلـــفـــة ا
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 ســيـغـيـب جـان-فـيــلـيب جــبـامـ العـب إيـفـرتــون عـمــا تـبـقى مـن مـوسم الـدوري
مـتاز لكـرة القدم بعـدما قال الـنادي إنه سيـخضع جلـراحة األسبوع اإلجنلـيزي ا
ـقـبل بـعــد إصـابـته في وتـر الـعــرقـوب خالل الـتـدريـبــات.وشـارك العب مـنـتـخب ا
ـوسم وغـاب لـعـدة أشـهـر بـسـبب إصـابـة سـاحل الـعـاج في مـبـاراتـ فـقط هـذا ا
خطـيـرة في الفـخـذ.وقال إيـفـرتون في بـيان ”اإلصـابة... لـيس لهـا عالقـة بإصـابة

جـبـام فـي الفـخـذ والـتي كان يـعـمل عـلى العـودة مـنـها مـنـذ أغـسطس من
اضي.“وأوضـحت وسائل إعالم بريطـانية أن الالعب الـذي تعاقد الـعام ا
مـعه إيـفرتـون مـقابل  25مـليـون جنـيه اسـترلـيني ( 30.81مـلـيون دوالر)
ـركز  12قـبل ـدة سـتـة أشـهـر عـلى األقل.ويـحـتل إيـفـرتـون ا سـيـغـيب 
اسـتـئـنـاف الـدوري في  17 يونـيـو حـزيـران بـعـد تـوقف لـثـالثـة أشـهر

جراء جائحة فيروس كورونا.

قــصــوى.“وذكــرت وســائل إعالم
بــــريـــطــــانـــيـــة أن اإلخــــفـــاق في
وسم سيكبد الدوري استئناف ا
متاز خسائر قيمتها نحو 750 ا
مليون جنيه استرليني (921.75
مـلـيـون دوالر) من إيـرادات الـبث
الـــتــلـــفــزيــونـي.وقــال مـــاســتــرز
ــبـاريـات ”لألسف يــجب إقـامـة ا
بدون مشـجع لذلك يـسعدنا أن
نتوصل إلى حل إيـجابي لعشاق
الــلــعـــبــة حـــتى يــتـــمــكـــنــوا من
ـبــاريـات 92 مـشــاهـدة جــمــيع ا
مـتاز ـتبـقـية.”يـفخـر الـدوري ا ا
وأنـديــتــنــا بــوجــود مــشــجــعـ
متـحمـسـ ومخـلـص بـشكل ال
ــهم الـتـأكـد من أن يـصـدق. من ا
ـــكـن من الـــنـــاس أكـــبــــر عـــدد 
ـبـاريـات في ـكـنـهم مـشـاهـدة ا
ـنـزل.“ونـظـرا لـلـعـدد اإلضـافي ا
ـبـاريـات الـتي سـيـتم بـثـهـا من ا
عـــلى الـــهـــواء مـــبـــاشـــرة عـــبـــر
الـتلـفـزيـون قـالت رابـطـة الدوري
واجـهـات قد إن مـوعـد انـطالق ا

ــبـاريــات بـدون و 21. وجــمـيع ا
جــــمـــاهـــيــــر.ومع رفع الــــقـــيـــود
ــفـــروضــة عــلى بـث مــبــاريــات ا
الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــرا يـوم
الــســبت قــال الــدوري إن جــمـيع
ـتــبـقـيــة سـتـبث ــبـاريـات  92ا ا
ـملـكة عـلى الهـواء مبـاشرة في ا
ـتــحـدة من خالل شــركـاء الـبث ا
احلـــالــيـــ ســـكـــاي ســبـــورتس
وبي.تـي ســـبـــورت وبـي.بي.سي
.وسـتبث سـبورت وأمـازون برا
هيـئـة اإلذاعـة البـريـطانـيـة التي
حتـصل فـي الـعـادة عــلى حـقـوق
ـلخـصـات مـواجـهـات على بث ا
الــهـواء مــبـاشـرة ألول مــرة مـنـذ
انـــــــفـــــــصـــــــال دوري األضــــــواء
اإلجنـــلــــيـــزي عن دوري رابـــطـــة
أنــــــــديــــــــة كــــــــرة الــــــــقــــــــدم في
.1992وســتــبـث شــبــكــة ســكــاي
ـــبـــاريـــات ســـبـــورتس  64مـن ا
ـتـبـقـيـة مـنـهـا  25مـبـاراة عـلى ا
مـــــــحـــــــطـــــــات مــــــفـــــــتـــــــوحــــــة
مـتاز مـجـانيـة.وتـوقف الـدوري ا
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وتــــخـــفــــيف الــــضــــغط عــــلى
اخلـدمات الصـحية والـشرطة
وإصــــرار أطــــــــــراف آخـــرين
ـــبـــاريـــات في عـــلى إقـــامـــة ا
ـــقــررة الســيــمــا مـالعــبــهــا ا
الـــفـــرق الـــتي تـــواجـه خـــطــر
الـــــهــــــــــبــــوط الـى الــــدرجــــة
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لـكن الشرطـة اإلنكليـزية تبدي
مــخـاوف من إقــامـة مــبـاريـات
تــعـــتــبـــرهــا حــســـاســة عــلى
العب الـعـائـدة لـلـفـرق الـتي ا
تــخــوضــهــا الســيــمــا جلــهــة
شجع التخوف مـن جتمع ا
خـــارجــهــا لــدعــــم العــبــيــهم
وهــو مـــا يــعـــــــــد مـــخــاطــرة
صـــحــــيـــة في ظـل قـــيـــــــــــود
الــتـــبــــــــــــاعــد االجـــتـــمــاعي
ـطـبـقـة حـالـيـا لـلـحـــــــــؤول ا
دون تـــفــشـي وبــاء "كـــوفــيــد-

19".
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{ بـــــــاريـس - اف  ب:  أكــــــدت
شركـة رينـو الفـرنسـية اجلـمعة
اسـتــمـرار فــريـقـهــا في بــطـولـة
الـعـالم لـلــفـورمـوال واحـد عـلى
رغم إعـالنــهــا إلــغــاء نــحــو 15
ألف وظيفة في العالم في إطار
خـطة لـتـوفيـر أكـثر من مـلـياري
يــــــورو خالل ثـالث ســـــنـــــوات.
ـديـرة الـعامـة لـلـشـركة وقـالت ا
كلـوتيـلـد ديلـبـو "لقـد قلـنـا علـنا
ونـــؤكـــد عـــزمـــنـــا الـــبـــقـــاء في
الـفـورمـوال واحـد".وكـانت ريـنو
الــــتي تــــعـــانـي من فــــائض في
الـــقــــدرات اإلنــــتـــاجــــيــــة عـــلى
ي أعــلـنت في ــسـتــوى الـعــا ا
شبـاط/فبـرايـر عن أول خسـائر
لـهـا في عـشـر سـنوات ودخـلت
في األزمة الـتي جنمت عن وباء
كــــــــوفــــــــيـــــــد- 19فـي مــــــــوقع

في  13مـــــــارس آذار بــــــســـــــبب
جائحـة كورونا لـكن الفرق عادت
لـلتدريـب في مجمـوعات صـغيرة
ـاضي.ويـوم األربـعاء األسـبـوع ا
متاز على وافقت أندية الدوري ا
ـــرحــلـــة الــثــانـــيــة مـن جــهــود ا
اسـتـئنـاف النـشـاط والتي تـشمل
التـدريب في مجـموعـات أكبر مع
وجــــــــــــود تـــــــــــقــــــــــــارب بـــــــــــ
.وســتــشـــمل اخلــطــوة الالعـــبــ
ـقــبــلـة الــتـدريـب الـكــامل الـذي ا
يـــشـــمل االلـــتـــحـــامـــات من أجل
االســـــــــــتــــــــــعـــــــــــداد خلــــــــــوض
باريات.وقال ريـتشارد ماسترز ا
الــرئــيـس الــتــنــفـــيــذي لــلــدوري
متاز ”اتفقنا الـيوم مؤقتا على ا
اسـتــئـنــاف الــدوري اإلجنـلــيـزي
متاز يوم األربعاء  17 حزيران ا
ـوعد كن تـأكيـد هذا ا .”لـكن ال 
حــــتى يــــتم الــــوفــــاء بــــجـــمــــيع
مـتـطــلـبـات الـسالمـة الالزمـة ألن
ــــشــــاركــــ صـــــحــــة جــــمــــيـع ا
ـــــــشـــــــجـــــــعـــــــ أولـــــــويـــــــة وا

آب وهــو شـهـر عـادة مـا تـشـهـد
خالله اسـطـنبـول ارتـفـاعـا حادا
في درجــــة احلــــرارة ونــــســــبـــة

الرطوبة.
وعـد تترقب وفي انـتظار هـذا ا
اجلــمــاهــيــر الـتــركــيــة بــشــغف

{ استـطـبـول - ا ف ب:  - بـعد
 15عـــــامــــا عـــــلـى "مـــــعـــــجــــزة
اسـطنـبول" الـتي كرّست سـتيفن
جـيـرارد أسطـورة خـالـدة لـنادي
لـيـفربـول االنـكـليـزي كـرة الـقدم
ــبي كـــان مــلــعب أتـــاتــورك األو
يـسـتعـد السـتـضافـة نـهـائي ثانٍ
في دوري أبـطـال أوروبـا في 30
أيار 2020 لوال فـيروس كورونا
ـستـجد الـذي تسبـب بشلل في ا

عالم الرياضة.
وعُـلّقت مـنذ  23 آذارالـفائت كل
مباريات دوري األبطال الى أجل
غـــيــر مــســمى بــعــدمــا تــســبب
"كـوفـيـد- "19بـتـعـطـيل غـالـبـيـة

البطوالت األوروبية.
وعـلى رغم أن االحتـاد االوروبي
لـكرة الـقدم (ويفـا) لم يحـدد بعد
مـــوعــدا رســـمـــيــا الســـتــئـــنــاف
ـباريـات يأمل االحتـاد التركي ا
للعبة في استضافة النهائي في
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متاز شعار رابطة الدوري االنكليزي ا
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”يـــخــــتـــلف عـن الـــتـــوقــــيـــتـــات
الـتـقلـيـدية.“ويـتـصـدر ليـفـربول
الـساعـي للـفوز بـاللـقب ألول مرة
منذ  30عاما الترتيب بفارق 25

نقطة عن أقرب مطارديه.
و قـالت رابـطــة دوري كـرة الـقـدم
ـــتـــحـــدة إنـــهـــا في الــــواليـــات ا
سـمـحت لـفـرق الـبـطـولـة بـإجراء
تدريبات في مـناطق مفتوحة في
مـجمـوعـات صـغيـرة بـشـرط عدم
مــخـالــفــة اإلرشــادات الـصــحــيـة
اخلــاصـــة بـــاحلــد مـن انــتـــشــار
فيروس كوفيد-.19وبدأت بعض
فرق البطـولة في إجراء تدريبات
فـردية لـالعـبيـهـا في وقت سـابق
من الشـهـر اجلاري بـينـمـا تشـير
الـــدالئل إلـى قـــرب اســـتـــئـــنـــاف
مـبـاريات الـبـطـولـة الـتي تـوقفت
اضي في منـتصف مـارس آذار ا
بـعـد تفـشي الـعـدوى بـالـفـيروس
ســريع االنــتــشـار.وقــالت رابــطـة
الــــدوري األمــــريــــكي فـي بــــيـــان
ـكن لـلـفرق اسـتـخـدام مالعب ”
ــفــتــوحــة في إجــراء الــتــدريب ا
تدريـبات في مجـموعات صـغيرة
ـا ال يـخـالف جـمـيع اإلرشادات
واإلجــراءات الــوقـائــيــة حــفــاظـا
على الـسالمة والـتي  التوصل
إلــيـــهــا بــالـــتــشـــاور مع خــبــراء
ـــعــــديـــة.“وأضـــاف األمــــراض ا
البيان ”يتعـ اال تتعارض هذه
الـــتـــدريــبـــات مع الـــســـيـــاســات
ـسـتوى الصـحـيـة العـامـة على ا
احملـــــلي أو مـع الــــســـــيــــاســــات
ـثــابـة احلــكـومــيـة وأن تــكــون 
فـرصــة لالعـبــ لــرفع مـســتـوى
تـدريـبـاتـهم في ظل احلـفـاظ على
قــــــواعــــــد عــــــدم االحــــــتــــــكــــــاك
الــبـدني.“وتـنص الــقـواعــد عـلى
وجـود نـحـو ثالثـة أمـتـار ب كل
العب وآخر وعـدم جتاوز مـناطق
ـلــعب مـنــعـا مــحـددة فـي أرض ا
حلـدوث أي احــتـكـاك بــدني عـلى
أال يــزيــد عـــدد الالعـــبــ في كل
.وتـلزم مـجمـوعة عن سـتة العـب
ــدربـ وبــقــيـة هــذه الـقــواعــد ا
أفــراد الــطــواقـم بــوضع أقــنــعــة

طبية جتنبا النتشار العدوى.

{ بـاريس - ا ف ب:  أعلن مـنظـمو بـطولـة العـالم للـدراجات
ـتحـدة وأستـراليا ـملـكة ا النـارية اجلـمعـة إلغاء جـائزتي ا

ستجد.  بسبب تبعات فيروس كورونا ا
وأوضح االحتــاد الـدولي لـلــدراجـات الـنـاريــة في بـيـان
عبـر مـوقـعه االلكـتـروني ان "التـفـشي احلالي لـلـوباء
والـتــغـيــيـرات بـســبـبه عـلـى اجلـدول دفـعــا الى إلـغـاء

 ." السباق
ـقـرر ان تـقـام جـائزة بـريـطـانـيـا الـكـبرى في وكـان من ا

األسبـوع األخير مـن آب على حلـبة سـيلفـرستـون في ح كـان السبـاق األستـرالي مقررا
في  25 تشرين األول.وأشار االحتـاد الى ان السباق البـريطاني سيغـيب عن بطولة العالم

"للمرة األولى منذ أكثر من  70عاما". 
وأدى وباء "كوفيد- "19 الى جتميد مـختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتبارا من
اضي.وتأثر جدول بـطولة الدراجات النارية بشكل كـبير بتفشي الفيروس اذ أقيمت آذارا
رحلة األولى من البطولة على حلبة لوسيل منافسات فئتي موتو  2 وموتو  3 فقط ضمن ا

. في قطر ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك احل

{ بـرازيليا  –ا ف ب: قـضى قاض برازيـلي بتعلـيق تسديـد جنم كرة القـدم نيمـار دفعة بـقيمة
14. 7ماليـ يورو لـسـلـطـات الضـرائب في بالده تـعـود إلى الـفـترة الـتي سـبـقت انـتـقاله إلى
نادي بـرشـلونـة اإلسـباني في 2013.وأوضح الـقـاضي في محـكـمـة الدرجـة األولى في مـديـنة
سانـتوس بواليـة ساو باولو أن قـرار التعـليق سيـبقى قائمـا "حتى إشعـار آخر" على خـلفية أن

طلوب من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي دفعه ليس محددا بشكل واضح. بلغ ا ا
وبـحسب الـتـقاريـر الصـحفـية تـقدمـت السـلطـات احمللـية بـاستـئـناف لـلحـكم حسـبمـا ذكرت
"فرانس برس".وسـبق للـسلطـات في سبتـمبر  2015أن جـمدت ما يصل إلى 188. 8ريال
بـرازيلي ( 43مـليون يـورو بحـسب أسعـار الصـرف يومـها) من أصـول الالعب البـرازيلي
مـتـدة ب الـعـام  2011و 2013مـرتـبـطة علـى خلـفـية مـخـالفـات ضـريبـيـة في الفـتـرة ا

بحـقوق الـصـورة العـائـدة له في عامـيه األخـيرين مع نـاديه سـانتـوس.وفي عام ?2017
توصـل نيـمـار إلى اتـفـاق حلل هـذه الـقـضيـة يـدفع من خالله 2. 1مـلـيونـي يورو إلى
لف لكن سلـطات الضرائب عادت في الـعام التالي وأشارت إلى السلطـات إلغالق ا
ــطــلــوب مـن الالعب يــنــاهــز  16مــلــيــونــا بــحـــسب ســعــر الــصــرف ـــبــلغ ا أن ا
حينها.وانتقل البرازيلي من سانتوس إلى برشلونة في  ?2013في صفقة انتقال
أثـارت جدال وشـكاوى قـضائـية وكشـف النادي الـكتـالوني أنه دفع 57. 1مـليون
بلغ الذي دفع فعليا يورو للتعـاقد مع نيمار في ح أن القضاء اإلسباني يقدّر ا

بـ83. 3مليونا.

ضـعف.وتـشـمل خـطـة الـتـوفـيـر
الـتي أعـلــنـتـهـا الـشـركـة إلـغـاء
"نحو  "4600وظيفة في فرنسا
من أصل  48ألـــفــا و"أكــثــر من
عــشــرة آالف" في بــقـيــة أنــحـاء
الـعـالم.ورأت ديلـبـو ان مـوافـقة
االحتاد الـدولي لـلسـيـارات هذا
األســـبـــوع عــلـى خــفـض ســقف
ـشــاركـة في مــيــزانـيــة الـفــرق ا
بـطـولـة الفـئـة األولى الى 145
مــلـيــون دوالر في الــعـام 2021
ــواسم الـالحــقـة وتــبــاعــا في ا
لــيــصل الى  135مـــلــيــونــا في
الـــفـــتـــرة بـــ  2023و?2025
سـيساهم في اسـتمـرار الصانع

الفرسي.
وأوضــحـت "االعالن عن اتــفــاق
جديـد بـشـأن سقف االنـفـاق هو
جيـد جدا بـالنـسبـة إليـنا ألنـنا

كــنــا نــســتـثــمــر مــبــالغ أقل في
البطولة في ح ان العديد من
منـافـسيـنـا ينـفـقـون الكـثـير من
ــــال".وتـــابــــعت "نــــحن هــــنـــا ا
وســــنـــــبــــقى فـي الــــفــــورمــــوال
واحـــــد".وعــــــادت ريــــــنــــــو الى
مــنــافــســات الــفــورمــوال واحــد
كـفـريق صـانع في الـعـام 2016
بــعـــد انــســحـــابــهــا في 2010.
وتوفـر الشـركة حـاليـا محـركات
لــســيـارتـي فـريــقــهــا الــرسـمي
إضــــافـــة الـى ســـيـــارتـي فـــريق
مــاكالرين عــلــمــا بــأن األخــيــر
ســــيــــنــــتــــقـل لــــلــــتــــعــــاون مع
مـــرســــيـــديس بـــدءا من 2021.
وحـالت تبعـات فيـروس كورونا
ــــتـــــســـــجــــد حـــــتى اآلن دون ا
انـــــــــطالق مـــــــــوسم  2020في
بطولة العالم للفورموال واحد.

وتــــتـــــبــــقى  92مـــــبــــاراة من
ـوسم ويـبـدو الـدوري لـهـذا ا
لــيــفــربــول أقــرب من أي وقت
مـــــضـى الى حتـــــقـــــيـق لـــــقب
يـنـتـظـره مـنـذ الـعام  1990اذ
يـتـصــدر الـتـرتـيب بـفـارق 25
نقطة (ومـباراة أكثر) عن بطل
اضي مانشستر وسم ا ا

سيتي.
وبــــــحـــــسـب وســـــائـل اإلعالم
اإلنــكــلـيــزيــة أبـدت الــشــرطـة
رغــــبــــتــــهـــــا في إقــــامــــة ست
مـــبــــاريـــات عــــلى األقـل عـــلى
مـالعب مـــــــــحــــــــايـــــــــدة هي:
مـانـشـستـر سـيـتي-لـيـفـربول
مـانـشسـتـر سـيـتي-نـيـوكاسل
يـونايتد مـانشستـر يونايتد-
شيـفيـلد يـونايـتد نـيوكاسل-
لــــيـــفـــربـــــــول وإيـــفـــرتـــون-

ليفربول.
كـمـا حتـدثت الـتـقـاريـر عن ان
ـرغوب في بـاريـات ا الئـحـة ا

نيمار جونيور

ـرتـقب والـذي سـيأتي احلدث ا
- فــي حـــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــيــم فـي
آب/أغـســطس - بـعـد نـحـو عـام
ديـنة في الشهر من استـضافة ا
نـــفــسـه من عــام  2019مــبــاراة
الـــكــأس الـــســـوبــر األوروبـــيــة

والـتي انـتـهت بـتفـوق لـيـفـربول
اإلنــــكــــلــــيـــزي عــــلـى مـــواطــــنه

تشلسي.
ويرى أتاكان بودان العضو في
مـجـمـوعة "ألـتـراسالن" الـداعـمة
لـفريق غـلـطة سـراي بطـل تركـيا

ـــاضـــيــ ان ـــوســـمــ ا في ا
تـعــلـيق الــبـطـوالت الــكـبـرى في
كــرة الــقــدم "ســلب الــفــرحــة من
حيـاتي". ويـتـابع "أشفي غـلـيلي
باريات بالبوندسليغا وبعض ا
فـي الـــــــدوري الــــــبـــــــيـالروسي
(ولــــــــكـن) أريـــــــد عـــــــودة دوري

األبطال. 
سـيـكون اسـتـضافـة نـهـائي آخر
في اسطنبول مدعاة فخر حتما.
إنــهـــا مــديـــنـــة كــرة قـــدم نــحن

شغوفون".
انية في وباتت البوندسليغا األ
 16أيــار أول بـطــولــة كــرة قـدم
كــــبـــرى في أوروبـــا تـــســـتـــأنف
مباريـاتهـا بعـد فيـروس كورونا
تـوقع ان تعود ـستجـد. ومن ا ا
ـــقــبل تــبــاعـــا خالل الـــشــهــر ا
مــنـافــســات بـطــوالت إســبـانــيـا
وإنـكلتـرا وإيطالـيا بعـد التوقف

الطويل.

نـقـلـها تـشـمل تـسـعـة لـقاءات
أخرى.

وقال نائب قائد شرطة ساوث
يـــوركــشـــايــر مـــارك روبــرتس
ـمتاز "نقاشـاتنـا مع الدوري ا
ـــســـيــــرة كـــانت خالل هــــذه ا
إيـــجــابـــيـــة مع تــركـــــــــــــيــز
مـشـترك عـلى أولـوية الـصـحة

العامة. 
نــتـيــجـة لــذلك تــوصـلــنـا الى
تـــوافـق يـــؤمـن تـــوازنــــا بـــ
حـاجات كـرة القـدم ويقلل في
الوقت عـينه الى احلد األدنى
ــــطــــلــــوبــــة من اخلــــدمــــات ا

الشرطة".
ـــبــاريــات وتــابع "غــالـــبــيــة ا
ــتـبـقـيـة سـتـقـام وفق قـاعـدة ا
الــــذهــــاب واإليـــاب (أي عــــلى
مالعب الفرق كما كان مقررا)
ــبــاريـات مع عــدد قــلـيـل من ا
على مالعب مـحـايدة" مـشددا
على ان الـطـرح األخيـر "وعلى

عكس بـعض التـقاريـر لم يتم
االتفاق عليه بعد".

 ÂöŽ« qzUÝË

وأوضـحت الـشـرطـة في بـيـان
نـقـلـته وسـائل إعالم مـحـلـيـة
ان أي مــبـــاراة قــد تــؤدي الى
حـسم لـيـفـربـول لـقب الدوري
يـــجب ان تــقـــام عـــلى مـــلــعب

محايد أيضا.
ويـــحـــتـــاج الـــنـــادي األحـــمــر
حــــســـابــــيــــا الى الــــفــــوز في
مــبــاراتــيه األولـيــ لــضــمـان
الــلــقـب بــصــرف الـــنــظــر عن

نتائج مانشستر سيتي. 
وفـي حــــال خــــســـــر األخــــيــــر
مــبـاراته األولى بــعـد الــعـودة
ــؤجــلــة من ضــد أرســنـال وا
مـــرحــلـــة ســابـــقــة ســـيــحــرز
لــيـفـربـول الــلـقب بـحـال فـوزه
ه إيــفــرتــون وهي عــلى غــر
أيـــضــا مــبــاراتـه األولى بــعــد

نافسات. استئناف ا
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 أعلنت رابطـة الدوري اإلنكليزي
ــمـتــاز لـكــرة الــقـدم امس بــعـد ا
ثل عن اجتماع 
 20نــــــــاديــــــــا
اســتــئــنــاف
ـوسم في ا

17
حـــزيـــران
شــريــطــة

باريات التي خاضها فريق الشرطة االنكلزي احدى ا
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بيروت

إســتـثـنــاء تـمـامــاً كـمــا حـال الـتــفـتـيش
ــتـعـلـق بـالـسـالح الـنـووي. ومــثل هـذا ا
الــتـفـتــيش سـيــوصل وال بـد إلـى نـتـائج
ـــــــا مــــــــؤكــــــــدة أو عـــــــلـى األقـل إلى ر
إستـنتاجـات في شأن أمـور خافـية حتى
اآلن. ثم إن أي دولة ال توافق على دخول
ي على مـختبـراتها فريق الـتفتـيش األ
تصبح موضـع شبهة وهـذا يتيح اجملال
أمام وضْع اليـد على سر هـذه اجلرثومة
وهل هي بــفــعل وطــاويـط الـصــ الــتي
خـــرج الـــرئـــيـس تـــرمب عــــلى رصـــانـــة
أل بأنه لن التـخـاطب عـنـد إعالنه علـى ا
يتحدث مع رئيس الص ألنه خيَّب أمله
ـــا بــلـــغه أن ـــصـــدوم  فـــيه. وتـــرمب ا
نيويورك قد تشهد إفالسات متدرجة هو
نــفــسه الــذي ســبق أن خــاواه لــيــدرأ به
ـا ـيــر بـوتـ الــذي طـا قــيـصـريــة فالد
كــانت له إصـبـع في لـعــبـة االنــتـخــابـات
الـرئـاسـية األمـيـركـيـة. وحـتى اآلن يُـكـثر
قرون ترامب من الظهور اإلستعراضي ا
بـآمــال يـعـقـدهــا عـلى إسـتــيالد أمـيـركي
للـقاح يـتبـاهى به أمـام العـالم بأنه أنـقذ
الـبـشـريـة من إفـنـاء مـحـتـمل. ومـثل هـذا
الــســعي أمــر يُــحـمــد عــلــيه لــكن يــبـقى

وجتـــاري ومـــالي وســـيـــاحـي وتـــربــوي
وجـامـعي نـاهـيـكم بـقـطـاع الـسـفـر الـذي
يــشق طـريــقه إلى اإلنــكـفــاء وبــحـيث لن
تــــعــــود هـــذه الــــعــــشــــرات األلــــوف من
ــدنـيـة الـتــجـاريـة تــتـقـاسم الــطـائـرات ا
أجــــواء الـــقــــارات اخلـــمس عــــلى مـــدار
الـسـاعــة لـيل نـهـار كـمــا حـالـهـا من قـبل

الغزوة الكورونية.
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إلى جانب خـطوة إسـتيـراد اللـقاح الذي
كن أن يُـنجـي مَن لم تصـبهم "كـورونا"
ـــهــمــة حـــتى اآلن وهـــنــالك اخلـــطــوة ا
األُخـرى بـل لـعـلــهـا األهم وهـي الـوقـوف
على سـر هـذه اجلرثـومـة وهذا لن يـكون
بالردح السياسي واإلتهامات عبْر األثير
من جـانب الـرئـيس تـرمب في مـؤتـمراته
الصـحـفيـة التي إنـفـرد بهـا وفي تقـديره
ـصلـحـة حـمـلته من أنـهـا تشـكل نـقـاطـاً 
ــا أجْل جـــولـــة رئــاســـيـــة ثـــانـــيـــة وإ
ي من مجلس األمن بإستـصدار قـرار أ
ــثـل الــدول اخلـــمس يــجـــيـــز لـــفــريـق 
ثل منظمة الدائمة العضوية ومعه مَن 
ــيـة تـفــتـيش اخملــتـبـرات الــصـحـة الــعـا
ــــتــــقــــدمـــــة في كـل دول الــــعــــالم دون ا

بـــاتـت "كــورونـــا" مـــثل بـــنـــد في لـــوائح
الـبــورصـات الـتي تـعـرض الــفـضـائـيـات
نشـرات إخبـاريـة حولـها وبـتنـوع سهل
تـنع ومـانع في الـوقت نفـسه تـتمـيز و
به قـنـاة "العـربـيـة" التـي باتت "فـضـائـية
الــعــرب في الــعــالم" كــمــا حــال "الــشـرق
ــهم األوسط" صـــحــيــفــة الــعــرب في عــا
وجـريــدتـهم في دول كــثـيـرة مـن الـعـالم.
فــعــلـى مــدار األربع والــعــشــرين ســاعــة
هنـالك  بضع دقـائق في كل نشـرة أخبار
ـــعــنى أرقـــام حـــول الــربح الـــضــئـــيل 
النجاة من الفيروس وأرقام حول الوفاة
وهي كـثيـرة. وأمـا أرقـام اإلصابـة فـإنـها
األكـثر. ومـا تـتمـيـز به "بورصـة كـورونا"
ـيـة من القـطب إلى الـقـطب كون أنـها أ
هذا "الـفيروس" الـبالغ الـشراسة يـتحرك
وكمـا لـو أنه في رحـلة حـول العـالم غـير
مـحـددة الـنـهـايـة.. إالّ إذا حتـققـت إحدى
اخلــطـوتــيْن كــأن يـتم إســتــيالد الـلــقـاح
وبذلك تـبـدأ "بورصـة كورونـا" بـاإلنكـفاء
بالـتدرج لـتحل محـلهـا بورصـة الكوارث
ــتـعـددة األنــواع وأيـضـاً اإلقـتــصـاديـة ا
على مـستوى الـعالم كـله. فالـذي أحدثتْه
"كورونـا" لم يـسلـم منه قـطـاع إقتـصادي

بــيـولــوجـيــة هــجـومي.. في حــيــنه نـفت
اجلــمـهـوريــة اإلسالمـيــة بـشــدة اإلتـهـام
وهــو نــفي يــنــدرج ضــمـن تــأكــيــدهـا أن
إهتـمامـها الـنووي هـو من أجْل التـنمـية
واألغـراض الــسـلـمـيـة عــمـومـاً ويـسـبق
النفـي أو يليه تـصريح من هـذا اجلنرال
في احلـــرس الـــثـــوري أو ذاك بـــأن لــدى
إيـران قــدرات دول عـظــمى وأنــهـا قـادرة
ن يـتـعـرض لـها ـة  عـلى إحلـاق الـهـز
ن في ذلـك الــدولــة األهم في مــجــتــمع
الــدول الــنــخـــبــة عــســكـــريــاً الــواليــات
تـحـدة. لـكن الالفت أن سوريـا وكـوريا ا
الشـمـاليـة إلتـزمتـا صـمتـاً حول اإلتـهام.
ـــســــؤول األمـــيـــركي كـــان الـــذي قـــاله ا
بطـبـيعـة احلال إسـتـناداً إلى مـعلـومات.
وما قاله كان مدعـاة حلالة من الذعر هي
تلك التي يعيشها العالم بكل دول قاراته
اخلـــمس مــنـــذ ســنـــة. ومن الــواضح أن
ا أكثر تـد إلى سنة جديـدة ور الذعر 
ــــعـــجـــزة وأمـــكن إال فـي حـــال حـــدثت ا

إستيالد اللقاح.
ــكن قــوله هــنــا في ضــوء الــكالم ومــا 
الــذي صــدر عـن مــســؤول أمــيــركي قــبل
أربع عـــشــــرة ســـنــــة هـــو أن تـــفــــتـــيش
اخملتبرات اجلرثومية يقطع الطريق كما
تفـتـيش مواقع الـتـصنـيع الـنووي كـفيل
بكـشف األلـغاز واحلـقائـق وبالـتالي طيْ
صــفــحـة الــشــكـوك. وعــنــد ذلك ال تــعـود
البورصة الـكورونية- الكـونية على هذه
احلــيــويــة الـتي عــلــيــهــا ذلك أن األرقـام
سـتــبـدأ بـالـتــراجع وإلى نـقـطــة الـصـفـر
وتـبـدأ بالـتـالي حـقـبـة تـرميـم اإلفالسات
النـاشئة عن "كـورونا" والـتي تتـنوع ب
إفالسـات مـعـلـنـة في دول كـبـرى وأُخرى
مستترة في إنـتظار اإلعالن عنها في أي
حلـظـة. وأمـا اإلفالسـات اخلـجـولة الـتي
يـقـتـصـر اإلعالن في شـأنـهـا عـلى إغالق

فروع فإنها تتواصل.
ع أوالً وآخراً ودائماً. والله ا

الـتشـاور مع أقـرانه الـصـيـني والروسي
والبربطاني والفرنسي وآخرين من أجْل
تــفـتــيش اخملــتـبــرات مـســألـة ضــروريـة
ا كونهـا ال بد تـوصل إلى نتيـجة أو ر
ـا وتـرعـرع فـيـهـا إلى احلـاضـنـة الـتي 
"الــفــيـروس" ثـم بـدأ بــعــد ذلك تــســويـقه
الـشـريـر عـلى أيـدي أشـرار. ومَن يـرفض
الـتـفـتـيش عـلى نـحـو مـا يـفـعـله الـنـظـام
ـوضــوع الـنـووي يـصـبح اإليـراني في ا

متهماً ثم مداناً دولياً.
وألنـنـا وكـمـا سـائـر بنـي الـبشـر في دول
ـهــمـومـ ب "كــورونـا" الـتي ال الـعــالم ا
تـابع لـلسعي من أجْل مـعرفة ترحم ا
مـصـدر هـذه اجلـرثومـة وهل هـنـالك أمل
فـي إيـــجــاد تـــصـــنـــيع دواء يـــشـــفي من
نع اإلصـابة كما سائر أصيب أو لقاح 
الــلــقــاحــات الـتـي أبـرزهــا الــلــقــاح ضـد
األنــفــلــونــزا يــوصي األطــبــاء أخْــذه مع
بــدايــة اخلــريف.. ألنــنــا في هــذه احلـال
همـومة نـستحـضر من الـذاكرة مواقف ا
كن إسـتحضاره وحتذيرات ونـرفق ما 
بــالـتــسـاؤالت. ومن بــ مـا في الــذاكـرة
حتذير أقـرب إلى اإلتهـام صدر قبل أربع
عـشــرة سـنــة وحتـديـداً يــوم اإلثـنـ 20
نــوفــمـبــر/ تــشــرين الــثـاني 2006 ومن
رئــيس الــوفــد األمــيــركي جــون رود إلى

مؤتمر التسلح في جنيف.
سـؤول األميركي ؤتـمر ألـقى ا في ذلك ا
كلمة جاء فيـها أنه من احملتمل أن تكون
لدى إيران أسـلحة قتـالية جـرثومية وأن
تـكـون كـوريـا الـشـمـالـيـة قـد طـوَّرت مـثل
هـــذه األســلـــحــة احملــظـــورة وأن تــكــون
ســـوريــا أجــرت أبــحــاثــاً عــلــيــهــا. وزاد
إعتقاده بالقول "إن لـدى كوريا الشمالية
ـا قــدرات تـســلــيـحــيـة بــيـولــوجـيــة ور
طـورت وأنـتـجت جــراثـيم إلسـتـخـدامـهـا
كأسـلحـة. وفي الـنهـاية إنـنا نـظل نشـعر
بـقــلق بـالغ مـن أن تـكـون ســوريـا أجـرت
أبـحــاثــاً وتــطــويــراً لــبــرنــامج أســلــحـة
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ي لألسرة الـذي قـرّرته اجلمـعـية الـعـامة حتتـفل الـبـشريـة في شـهر مـايـو (أيار) من كل عـام بـالـيوم الـعـا
ــتــحـدة في الــعـام 1993 ويــتـلــخّص الـهــدف من هـذا االحــتـفــال في رفع الــوعي بـأهــمـيــة األسـرة لأل ا
ـستدامـة ال تستـقيم  دون مشـاركتها باعتـبارها الـلبنـة األولى للمـجتمع اإلنـساني ناهـيك عن أن التنـمية ا
ـكن ــتـكــأ الـذي  ـأوى الـدافئ" وا الذ اآلمـن" و"ا ـا يــحـقق الــرفـاه والـسالم واألمـن والـتـقــدم فـهي " ا

له من اطمئنان ومودة ورحمة وتآلف وتآزر. ا تمثّ االستناد إليه 
ـصـادفات الـسـيئـة هـذا العـام أن تـمرّ هـذه الـذكرى والـغـالبـية الـسـاحقـة من الـعوائـل محـجورة ولعلّ من ا
ومنـطوية عـلى نفـسهـا في حالة قـلق ورعب بسـبب اجتـياح وبـاء كورونا  الـعالم حـيث راح ضحـيته حتى
كفهرة كتابة هذه السطور أكثر من 300 ألف إنسان  وإصابة ما يزيد عن  3مالي وما زالت األجواء ا
ي والقـيود التي سـتفرضـها على ا ستـتركه من انكـماش على االقـتصاد الـعا والكئـيبة مـخيّمـة ناهيك عـمّ
حــركـة األشـخـاص واألنـشــطـة االقـتـصـاديــة في الـدول الـكـبـرى فــضالً عن الـتـراجع اخلــطـيـر في قـطـاع
ي األمر الذي يـحتاج إلى معاجلـات وتدابير عاجـلة وجريئة وتـعاون دولي ضروري وفعّال السياحة الـعا
الي من البشـر بل حلمايـة الفئات األكـثر فقراً واألكـثر حاجة من لـيس الحتواء اجلـائحة وإنقـاذ أرواح ا

األسر من تأثيرات الدمار االقتصادي وانعكاساته الالحقة من تعصّب وتطرّف وعنف وإرهاب.
ا حتـقق وما لم يتحقق في إطار منـظومة التشريعات ـراجعة نقدية  وإذا كانت السنوات الـسابقة مناسبة 
ـرأة والـطـفل وكـبـار الـسن وذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة الـدولـيـة حلـقـوق اإلنـسـان  وخـصـوصاً حـقـوق ا
لـفات األساسية التي تخصّ دور راجعة ا ـما  رّ ثقيالً وحـزيناً هذا العام السيّ وغيرها فإن هـذا اليوم 
رأة إضـافة إلى الـتنمـية والـتكامل ـساواة الـفعلـية بـ الرجل وا األسرة في اجملـتمع وقضـايا الـصحة وا
والتضامن والـتكافل االجتماعي ب األجيال والتوازن في العمل واإلدارة والقيادة واألجور وفي مواجهة
ا يضع مسؤوليات وحتدّيات جديدة سياسات الفـقر واإلقصاء االجتماعي والتهميش والهجـرة واللجوء 
أمـام اجملتـمع الدولي حـكومـات وهيـئات مـدنيـة وقوى سيـاسيـة ومراكـز أبحـاث علـميـة ومؤسـسات ديـنية
ا يعـزّز مواجهة األمراض كاجلهل واألمية واألوبئة التي وفي كل دولة أيضاً لـتوفير الفرص واإلمكانات 

اجتاحت البشرية في السنوات األخيرة  وآخرها وباء كورونا.
ـستدامة 2030 يأتـي هذا العام والـعديد من ـما في تنفـيذ أهداف التـنمية ا واالحتفال بـيوم األسرة والسيّ
بلداننا العـربية تستمـر في معاناتها الـشديدة حيث تعيش مـالي األسر العربية أوضـاعاً في غاية السوء
في ظلّ استـمرار الـنـزاعات واحلـروب األهلـية وأعـمـال العـنف واإلرهاب والـتـداخالت اخلارجـية من جـهة
ذهـبية والديـنية واإلثنـية بسبب كمـا هي سوريا واليـمن وليبـيا  فضالً عن استـشراء النعـرات الطائـفية وا
نهج الـتعصّب وولـيده الـتطرّف كـما هي في العـراق ولبنـان وذلك بسـبب نظام احملـاصصة   كـما تسـتمر
مـعانـاة الفـلسـطينـي بـسبب اسـتمـرار االحتالل  "اإلسـرائيـلي" وهدر حـقوق الـشعب الـعربـي الفلـسطـيني

اجلماعية والفردية.
nMF « ‰UJý«

ا فيه رأة في منطـقتنا بشـكل خاص واألسرة بشـكل عام من العنف بـأشكاله اخملتـلفة  وعـموماً تعـاني ا
الـعنف األسـري الـذي ارتفـعت وتـيرته خالل فـترة احلـجـر الصـحي األمـر الذي يـتطـلّب تـغلـيظ الـعقـوبات
رأة من العنف األسـري ومن جميع أشكال التي تعاجلـها القوان الـنافذة أو سن قوانـ جديدة حلمايـة ا
العنف والتـمييز تلك الـتي اعتمدها اجملـتمع الدولي باتـفاقية العام 1979. ولعلّ هـذه مناسبة لـلتذكير بأن
ـكن أن تلعب دوراً تـغييـرياً مثـلما هو دور القـوان بقـدر ما هي انعـكاس للـواقع فإنها في الـوقت نفسه 
ما إذا صـاحبها حـملة إعالميـة وتثقيـفية لـرفع درجة الوعي احلقـوقي والقانوني رادع في اآلن ذاتـه السيّ
ـرأة  ومـكانـة األسـرة بـإشاعـة قـيم احملـبـة والسالم لـتـعـميق الـتـوجـهـات اإليجـابـيـة التـي تعـلي من شـأن ا
والتـسـامح واحـتـرام اآلخر وقـبـول الـتنـوّع والـتـعـددية وحق االخـتالف والـتـعـبيـر واحلق في اخلـصـوصـية
والشراكة في اآلن حيث تـتميّز  مجتمعاتنا وثقافتنا بحق إنساني متفوّق ال يوجد في اللوائح الدولية وهو
(الـبــر بـالــوالـدين).  وإذا كــانت حـقــوق األسـرة قــد ورد ذكـرهــا في الـشــرعـة الــدولـيــة حلـقــوق اإلنـسـان
وخصـوصاً في العـهد الـدولي اخلاص بـاحلقوق االقـتصـادية واالجتـماعـية والـثقافـية  فـإن الواقع الراهن
يعكس الهوة الـسحيقة ب ما تقرّر وبـ التنفيذ فإن هناك حقـوقاً أساسية مثل احلق في الصحة واحلق
في العمل واحلق في الـتعليم واحلق في السكن واحلق في الـضمان االجتماعي ما تـزال غائبة أو ناقصة
ومبتورة في الـعديد من البلدان حـيث تعيش مالي األسر دون توفـير احلدّ األدنى من هذه احلقوق التي
ـكن تـنـشـئـة اجلـيل اجلـديد تـنـشـئـة سـلـيـمة وعـقالنـيـة وحـرّة بـغـيـابـها وهـو مـا يـضـاعف مـسـؤولـيات ال 

احلكومات واجملتمعات في تأمينها ناهيك عن مسؤوليات الدول األكثر غنًى إزاء البلدان الفقيرة.
وإذا جـاء االحتفال بـيوم األسرة هـذا العام حزيـناً بسـبب اجتياح وبـاء كورونا فـإن ارتفاع ضحـايا العنف
ـعنـوي جعـله أكثـر حـزناً وهـو ما دفع نـاشطـات في فـرنسـا إلطالق حمـلة قـناع 19 األسـري اجلـسدي وا

تأكيداً للترابط ب كورونا والعنف األسري.
{ باحث ومفكر عربي
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خالل تلك األيام التي كانت قـضية فلسط هاجسا حقيقيا وليس كاذبا كما هو اليوم لكل عربي الشريف
مـنهم وغـير الـشريف  وأيـام ما كـانت العـروبة نـازعا اساسـيا يـحركـنا  وأيـام كنت فـيهـا بسن اخلـامسة
ومـشتـرك في تظـاهـرة بسـيطـة جدا في حـديثـة وكنت اصـرخ بـحمـاس شديـد (( يعـيش شكـري القـوتلي ..
عاش جـمال عـبدالـناصر))  وأن كـنت اعرف عـبد الـناصـر فلم أكن اعـرف شيـئا عن الـقوتـلي حتى انـهيت
ـتوسـطة ألعـرف أن القـضيـة كانت تـتعـلق بوحدة 58. قبل تـلك االيام كنـا قد خـضنـا حربـا مع اسرائيل ا
ـد القومي هزمـنا في حزيران وبـعدها هزمـنا في تشرين وكنـا بال نفوذ ايراني في وهزمنا  وخالل ذلك ا
ـا هي عليه اليوم عواصم اربع وال تدخل تركي  وكـان ثقلنا اعـلى من اليوم بكثـير و(أسرائيل) اضعف 
ـسيحيـ والدروز وغيـرهم ولم يشارك مـسلم غير سـلم وا بـكثير . شـارك في تلك احلروب الـعرب من ا
عربي ال باكسـتاني وال ايراني وال تـركي وجاءت الثورة اإلسالمـية في ايران لتـزيح الشاه وتلـغي السفارة
االسرائـيـلـية وتـضع مـنـظمـة الـتـحريـر الـفلـسـطـينـيـة مـحلـهـا ودعمـت حزب الـله  وحـمـاس وارتفع مـسـتوى
طموحاتنـا . وبعد ان اطلعـنا على دستور الـثورة االسالمية وجدنـا ان ان هدفها توحـيد (األمة) االسالمية
ولـم يشر الدسـتور الى اجلهـة التي ستـقود األمة اإلسالمـية  ولكن من الـواضح ان من يوحـد هو من يقود
... نـاسـ او متـنـاسـ أن هذه (األمـة) الـتي نـصحـح تسـمـيـتهـا الى (الـعـالم االسالمي ) الـذي يظم (أ

كثيرة) تـشكل األمة العربـية ثقلـها احلقيقي كـون كل رموز صدر االسالم هم عرب من نبي االسالم (ص)
الى آل بيت النبـوة (ع) ورسالة االسالم جاءت بـلسان عربي وأوصـلها العـرب الى الفرس والتـرك بصليل
ـسلـمـت الـسيـوف فـضال عن ان نـفوس قـطـر عـربي واحد وهـو مـصر يـسـاوي نـفوس كل من اجلـارتـ ا
ايران وتركيـا على كل على حدة اما العـراق فال زال عطر جثامـ شهدائه في حروبه مع الصهـاينة يعطر
ارض االردن وفلـسطـ وسوريا  وبـالتـالي فأن الـعالم اإلسالمي مسـؤول عن القـدس ولكـنها تـبقى قـضية
االمـة الـعربـية بـشكل اسـاس ولـذلك جند ان االمـة خاضت اربـعـة حروب لم نـسمع خاللـهـا طلـقة اسالمـية

دعوم ايرانيا  واحدة كما اسلفنا عدا طلقات  العربي حسن نصرالله وحزبه من العرب ا
في لـقاء متلـفز لي على قنـاة الكوثر االيـرانية قبل اكـثر من عقد من الـزمن كان معي قيـادي كبير من حزب
الـدعـوة حـول حـادثـة رفع صــور الـسـيـد اخلـامـنـئي في الـبــصـرة فـكـان ردي هـو ان الـدين عـابـر لألوطـان
شكلة هي ان والقارات ولـذلك يحق لي كمسلم ان ارفع صورة رمـز اسالمي ايراني او باكستـاني ولكن ا
السيـد اخلامـنئي لـيس رمزا ديـنيا فـقط بل هو الـقائـد االعلى لـلجيـش واحلرس والبـاسيج  وبـالتـالي فأنا
ـالكي الـقـائد الـعام الـعـراقي في ايران اقـبل رفع صـورته مـتى ما وافـقت ايـران على رفع صـورة الـسيـد ا

وهذا ما لن يحصل حتى ولو كسونا شوارع ايران بالذهب
لك احلـوثي في ديالى في يـوم القدس فـهل هي رفعت كذراع من اذرع الـيوم اضـيفت صورة الـسيد عـبدا
هندس مثال  بدال اذا لم ترفع صورة الشهيد ابو مهدي ا ايران في الوطن العربي ??? ام ألنه قائد ثورة و

من صورة احلوثي  ?? اعتقد ان اإلجابة واضحة .
W Ëœ ÂUO

(أسـرائيل) ايـتهـا االخوات واألخـوة وضعت حـلمـها بـقيـام دولتـها قـبل اكثـر من قرن وعـملت عـلى حتقـيقه
سلمون  ألنهم عرفوا خالل القرن بهدوء وإصرار وليس فورا وليس بالشعارات كما نفعل نحن العرب وا
تـلك القـدرات السـتراتـيجـية كـلهـا عسـكريـة سيـاسيـة اجتـماعـية ان على من يـريد الـتحـدي فأن عـليـه ان 
قراطيا. بل وعرفوا ايضا تلك صاروخا وتمويال فقط  وأن عليه ان يبـني نظاما د اقتصادية ولـيس ان 
ـصانع واخملـتبـرات ومراكـز البـحوث فـكانت حـصة ذلك عـارك ال جتر في سـوح القـتال فـقط بل في ا ان ا
وازنة االسرائيـلية تساوي حـصة االقطار العـربية كلهـا ولم تذهب موازناتهم الى رفـحا وألى الفساد من ا
واطـنيهم جـعل عرب اجلوالن يـفضلـون العيش حتت ظل اسـرائيل  وبنـينا وألى الـشعارات . بـنوا نظـاما 
سيحي يجازف بـحياته ليهرب عابـرا البحار واحمليطات الى نظاما جعل الـشيعي قبل السني والكـردي وا

تأسلم  دول (الكفر) كما يسميها ا
عونة حتالف دولي ضخم وبإزالة مدن كاملة مع البلد الـذي احتل ثلثه داعش بأيام ولم يتحرر اال بسن 
ـكنه حترير فلسط  وأن على هذا البلد ان يتدبر رواتب موظفيه ومتقاعديه ويجد عشرة االف مغيب ال 
حـاربة ـتلك ارادته قـبل ان يـفكـر  مـغيـبيه ويـحـصر سالحه بـيده ويـلـغي محـاصصـته ويـلجم مـفسـديه و
سـنا مصـير تومـانها الـيوم بعد الصـهاينـة ... اما الدولة الـتي طرحت شعـار القدس قـبل عقود اربع فـقد 
١ طالـبا كنت ام مدرسـا لم أفتأ ان احذر ـدللة الـعقوبات الـتي فرضتهـا الدولة التي تـعد اسرائيل ابـنتها ا
اسـونـية وروتـشيـلـد وغيـره  وأحـذر من فكـرة ان الصـهـيونـية في نـقاشـاتي من تـعظـيم قدرة اسـرائـيل وا
ـيـة وأيبـاك  تسـيـطران عـلى امـريكـا والغـرب  وفي الـوقت نفـسه اقـول أذا غادرنـا الـشعـارات وآمنت الـعا
شـعوبـنا بـنـا وبدأنـا البـناء احلـقـيقي وامـتلـكـنا نـاصيـة العـلم والـتطـور التـقـني وبنـينـا اقـتصـادا غيـر ريعي
فإسـرائيل لـيست اسـطورة .. امـا في الوقت الـراهن فإسرائـيل قادرة عـلى حتقـيق حلـمهـا من الفرات الى
النيل بأقل من شهـر ولكن الفضل في منـعها يعود ألمـريكا كونها  تـريد الشرق االوسط لهـا وليس ألبنتها
ـدللة والـدليل ان مـا يجـري اليوم من صـراع ايراني امـريكي هـو ألن ايران تريـد انتـزاع الشرق االوسط ا
منـهـا  وأن هـذا الصـراع بـدأ مـنذ الـثـورة االسالمـية الـى اليـوم وسـيـستـمـر .. ولـذلك ومنـذ عـقـود انصح
غـادرة فكـرة وجود حتـالف حتت الطـاوالت ب امـريـكا وأيـران بل هو صـراع حقـيقي .. فـافهـموه هـكذا
رجـاء . اما نحن الـعراقيون فـلم يصل بنـا األمر يومـا الى هذه الدرجـة من السوء ونـحن بحاجـة ملحة الى
ثـخنة االبتـعاد عن اي صـراع ب أجـانب على ارضـنا أو خـارج ارضنـا  ألن علـينـا ان نلـعق جراحـاتنـا ا
ـزايدات والـوطنـيـات وتظـم ذلك في الـدسـتور فـأمامـنا الف ونـحتـاج الى سن قـانون حـظر الـشـعارات وا

مهمة ومهمة  وبعدها يكون لكل حادث حديث .
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حـرب مـقـدسـة وحمـلـة صـلـيـبـيـة.  أن ما
يــحـــدث في الــشــرق األوسـط الــيــوم في
ــثل وجــهــا من اوجه بــعض مالمــحــة 
صدام احلضارات وبـديهي إن احلضارة
التي تـبنى عـلى األخالق والقـيم والعدل
ــسـاواة ومـحــاربـة الــظـلم والــفـسـاد وا
وتـــمـــكن اإلنـــســـان من الـــتـــوفـــيق بـــ
ـكـنـها ـاديـة والـروحـية ال  حـاجـياته ا
الـــتــعــايش مـع جتــارب مــنــافـــيــة لــذلك
وطبيعي ان يـكون التنـافر والصراع ب
االرادتــــ وكـــــان لــــلـــــغــــرب خـــــطــــطه
االســتــبـاقــيــة في الــتـآمــر عــلى شــعـوب
ـنعهم من نطـقة في خـطوات مدروسه  ا

االستفاقه والنهوض.
ان الــــــظـــــروف الــــــتي تــــــســــــبـــــبـت في
االنـــتــفــاضـــات الــتي اجــتـــاحت الــوطن
قــبل اكــثــر من ثــمــان ســنــوات الــعــربـي
التـــزال هي ذاتـــهــا تـــمـــثل طـــوق يــقض
مــضــاجـع الــشــعب الــعــربي  في بــلــدان
كثيرة ولذلك فان فرصة ايقاض النار من
حتت هــشـيـمـهــا الزال قـائـمــا وقـد يـدفع
باجلـماهـير الى ثورة شـعبـية كـما حدث
فـي الــســـودان واجلـــزائـــر  ولم تـــفــوت
الدول االمبريـالية فرصـتها في استغالل
األحــداث ومـــحــاولــة إالمــســاك بــبــعض
خيوط فيها وهذا ما يجعلنا نخشى من
ان تـنـحرف نـتـائج احلـراك اجلـمـاهـيري
االيـجـابي عن مـسـاره الـطـبـيـعي لـيتـجه
إلى خـدمـة أهـداف السـيـاسـة األمـريـكـية
تصهينة في الشرق األوسط. والغربية ا
ان إشـاعـة الـفــوضى اخلالقـة وافـتـعـال
ــنــطـقــة(مع األزمــات إلشــغــال كل دول ا
الـتـركـيز عـلى اشـراك الـنـظـامـ الـتركي
وااليــراني لـلــقـيــام بـادوار مـحــوريـة في
ـــهــمــة تــنـــفــيــذ اخملـــطــطـــات) وتــبــرز ا
االســـاســـيـــة والـــهـــدف االســـمى لـــهـــذه
اخملطـطـات من خالل انـهاء مـا تـبقى من
صـفـحـات الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتي
تشكل نقـطة التـقاطع والتفـاهم الوحيدة
الـتي تـتـجـمع حـولـهـا االرداة الـعـربـية 
والـتي اجـبـرت اغــلب االنـظـمـة الـعـربـيـة
قــبل عــقـود عــلى الــقـبــول بــالـتــفـاهم أو
الشراكة العربية التي اصبحت االن شئ

اضي من ا
في العـمل الـسيـاسي هـناك قـاعدة تـؤكد
إذا لم تــكن لــديك اســتـراتــيـجــيــة فـأنت
بالتـأكيـد جزء من استـراتيجـية اآلخرين
نـطقـة من تـقلـبات وما يـحـدث االن في ا
ا وتشـوهات ومـواقف مثـيرة لـلجـدل ر
يجعلنا متيقـن ان هناك استراتيجيات
صــمــمت في دهــالـيــز االروقــة الـغــربــيـة
ـا الـصــهـيـونـيـة وبـرزت كــجـزء مـعـلن 
ـؤامـرة فواضح ان طـبخ لـتنـفـيـذه من ا
بـعض الـدول لـيس لـهـا اسـتـراتـيـجـيـات
واضحة إلدارة سياساتها وشؤونها او
يوثقـها اويعـلنهـا االمر الذي يؤدي الى
مـآالت ال يـحـمــد عـقـبـاهـا كـون ان غـيـاب
اخلطط وعـدم وضوح األهـداف ستـجعل
هــنـاك تـخـبـط في الـتـنــفـيـذ وكــثـيـرًا مـا
تسُتظهِر خطوات غير مدروسة وتختفي
ـا كــانت مـحــسـوبــة فـيــصـبح اخــرى ر

الرئيسي هامشي والثانوي رئيس .
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 مـنــذ فـتـرة  شــاهـدت تـسـجــيل فـيـديـو
ـغـمورة  إلحـدى القـنـوات الـصـغيـرة وا
في امريـكا وكـانت مقـابلـة مع احد أفراد
ـذيع :(عـلـمـا ان هذا آل روتـشـلـد سـأله ا
الـكالم تــردد عـلى لـسـان روكــفـلـر ايـضـا
ــهــيــمــة عـلى وهــو احــد أهم االقــطـاب ا

((إنــنـــا يــجب أن نــتــطــلع جــمــيــعــاً إلى
مستقبل حتترم فيه كل احلكومات إرادة
ــــثل ورغــــبـــــات مــــواطـــــنــــيــــهـــــا ألن ا
ـية. لـقد سعت ـقراطـية هي مـثل عا الد
دة  60عاماً من أجل ـتحـدة  الواليـات ا
حتــــقـــيـق االســـتــــقــــرار عــــلى حــــســـاب
ـقـراطيـة في الشـرق األوسط لـكنـنا الد
لم نحـقق أيـاً منـهمـا واآلن نـحن ننـتهج
أسـلــوبـاً آخـر فـنــحن نـدعم الـتــطـلـعـات
قراطـية لكل الشعـوب.إن هدفنا هو الد
مـــســـاعــدة اآلخـــرين فـي الــعـــثـــور عــلى
ـنـاسب لـلـتـعـبيـر عن آرائـهم األسـلـوب ا
واحلـــصــول عــلـى حــريــتــهـم واخــتــيــار
قراطية طريقهم. عندما نتحدث عن الد
فـإنـنـا نـقــصـد الـتـحـرر أو الـتـخـلص من
دقات الـشـرطة الـسـرية عـلى األبواب في

منتصف الليل)).
عـــــلق أحــــــد احلـــــضـــــورين عـــــلـى كالم
ــقـراطـيـة قـد كـونــدالـيـزا قـائالً  إن الـد
تــأتـي بــأعــدائــهــا إلى احلــكم مــا جــعل
رايس ترد متفوهة بالعبارة التي اشتهر
جزؤهـا األخـير ((لـقـد ولد اإلرهـاب الذي
تـحـدة في عقـر دارها ضرب الـواليـات ا
ـقـراطـية في ظل أنـظـمـة شـمـولـيـة ال د
لهـذا فإن التـغييـر مرغـوب حتى وإن قاد

إلى  فوضى خالقة)).
امـا مصـطـلح (الـشـرق األوسط) فـهو من
يـة الثـانية موجـبات نـهاية احلـرب العـا
وبدايـة مرحـلة احلـرب البـاردة حيث بدأ
تـداوله سيـاسـيا في خـمـسيـنـيات الـقرن
اضي بـهدف تـذويب الهـوية الـوطنـية ا
ـنطقة وفي االساس والقوميـة لشعوب ا
مـنـهــا الـشـعب الـعــربي وايـجـاد مـسـمى
هـجـ يـحــول الـوطن الـعـربي إلى واقع
مختلف يـسمى بالشرق أوسـطية غايته
إدخـــال دول غــيــر عــربــيـــة مــثل تــركــيــا
وإيـران فـي مـا يـســمى بـاإلقـلــيم الـشـرق
أوسطـي تمـهيـدا إلضـفاء الـشـرعيـة على

الكيان الصهيوني .
مـثل حـلف بـغداد ?1955بـدايـة مـشروع
ـحــاوالت سـيـاسـيـة الـشــرق اوسـطـيـة 
لــتـــحـــقـــيق األغـــراض نــفـــســـهــا اال ان
مـــصـــطــلح الـــشـــرق األوسط تــمـــكن من
الـــتــســـلل بــشـــكل واضح إلـى اخلــطــاب
الــسـيــاسي واإلعالمي وحــتى الـشــعـبي
بعـد احـتالل العـراق عام 2003 من غير
أن يـدرك كـثـيـرون مــنـهم إلى مـا يـحـمـله
ــفــهـوم من اهــداف خــبــيـثــة وتــدلـيس ا
نطقة). وتشويه للحقائق والواقع في (ا
ان الـــغــرب الــراســـمــالي الـــذي تــوجــهه
ـمـلـوكة الـشـركـات مـتـعـديـة اجلـنـسـيـة ا
ــنــهج خـــطــطه الحــكــام لــلــصــهــيـــانه 
سـيـطــرته عـلى الـعــالم وحتـديـدا الـوطن
العربي برضا وتعـاون القوى الكبرى او

رغما عنها
ولعل انفراط االحتـاد السوفيـتي ونهاية
مـــاحـــدده الـــغــــرب بـــاخلـــطـــر االحـــمـــر
(الشيوعية ) ومحاولة الغرب االستمرار
في قـيـادة العـالم بـوجـود عـدو ومـنافس
بـديل بـرز في الـواجـهه اخلـطـر االخـضر
عني في (العرب واالسالم) لذلك تابع ا
الــعـــالم كــيف طــبــلت اجــهــزة الــدعــايــة
ـتصـهـيـنة الرغـام الـعالـم تقـبل اكـذوبة ا
سلم وكانت ربط االرهاب باالسالم وا
ـثـيرة مـسـرحـيـة احداث  11سـبـتـمـبـر ا
لـلــسـخـريــة ايـذانـا بــاعالن احلـرب عـلى
العرب واالسالم ولم يكن تصريح جورج
بوش االبن حيـنها صدفـة او زلة لسان 
ــسـلـمـ هي فـقـد اعــلن ان حـربه عـلى ا

اضـية ـرحلـة الـقريـبـة ا الحـظنـا خالل ا
ان اطــراف الــعــمـــلــيــة الــســـيــاســيــة لم
يـتوقـفـوا من تـصديع رؤوس الـعـراقـي
زعوم على تنظيم داعش وفي بالنصر ا
ذات الـوقت اسـتـمراراجلـهـات الـرسـمـية
بـإصدار الـبـيانـات الـتي تـؤكد اسـتـمرار
الــعـمـلـيــات وفي مـنــاطق مـخـتــلـفـة ضـد
تـنـظـيم داعش أو مـا تـبقـى من فـلوله أو
خاليــاه الــنــائــمــة??!! إال أن الــبــيــانــات
واألنــبــاء فـي اآلونــة االخــيــرة أظــهــرت
تــزايـــد نــشـــاط الــتـــنــظـــيم في مـــنــاطق
مــخـــتــلــفــة..واليــدري احــد كــيف حتــقق
ــزعــوم عــلى فــلــول داعش االنــتــصـــار ا
االرهــابــيـــة? وفي ذات الــوقت تــســتــمــر
اعمالهم القـتالية في منـاطق مختلفة من

العراق!!
كـمـا تـنـاقـلت عـدة وسـائل إعالم مـحـلـيـة
معلومات عن تـواجد زعيم تنظيم داعش
اجلــديـد أبــو إبــراهــيم الـقـُــرشّي داخل
الــعـــراق بــعــد تــمـــكن داعش من إعــادة
تـنــظـيم صـفــوفه من خالل قـيــادة تـعـمل
وتــتــحـرك عــلى األراضي الــعــراقــيـة في
وقت تــــدعي فــــيه األجــــهـــزة األمــــنــــيـــة
اخملتـصـة انهـا تعـمل وبـشكل مـكثف في

اآلونة االخيرة في مالحقة التنظيم?!
ولن اخـوض هـنا فـي منـاقـشـة تـداعـيات
ـنـاقــشـتــهـا في هــذه االحـداث(ســنـعــود 
مـقـال الحق) الـتي اراهـا من زوايـا اكـبـر
وهي الفوضى اخلالقـة التي اؤسس لها
قــبل واثــنـاء وبــعــد االحــتالل االمــريـكي
الــبــريــطــاني الـصــهــيــوني لــلــعـراق في

نيسان 2003.
سـألـني احـد اصـدقـائي من الـصـحـفـيـ
عما يحدث في بلدنا أومع الذين اجبروا
هـجرين خـارجه?واجبته على تـركه من ا
بال تــردد انـهــا الـفــوضى اخلالقــة الـتي
وعــدنــا بــهــا بــوش ووزيــرة خــارجــيــته

كونليدارايز.
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نتذكـر جميعـا عندمـا اطلت كونـليدارايز
بــــــتــــــرويج مــــــصــــــطــــــلح الــــــفــــــوضى
اخلـالقـــــــــة (Creative Chaos) هـــــــــو
مـصـطــلح سـيـاسي - عــقـدي يـقـصـد به
تــــكـــــون حـــــالــــة ســـــيـــــاســــيـــــة بـــــعــــد
مرحـلـة فوضى مـتعـمـدة اإلحداث تـقوم
بـها أشـخـاص مـعيـنه بـدون الـكشف عن
هــويـــتــهم وذلك بـــهــدف تــعــديل األمــور
لــصــاحلــهم أو تــكــون حــاله إنــســانــيـة
مريحة بعـد مرحلة فـوضى متعمدة من
أشــخـــاص مــعــروفه مـن أجل مــســاعــده
اآلخـريـن في االعـتـمــاد عـلى نــفـسـهم.  )
ـصـطلح في على الـرغم من وجـود هذا ا
ـة حيث ورد ـاسونـيـة  القـد أدبيـات ا
ذكــره فـي أكــثــر من مـــرجع وأشــار إلــيه
الــــبـــــاحث والــــكـــــاتب األمـــــريــــكي دان
بــــراون إال أنـه لم يـــــبــــرزدعـــــائــــيــــا إال
بــعــد الــغــزو األمـريــكي لــلــعــراق الـذي
ـتـحدة األمـريـكـية في قـادته الواليـات ا
عـهــد الـرئـيـس جـورج دبـلــيـو بـوش في
تـصـريـح وزيـرة خـارجـيـتـه كـونـدولـيـزا
رايـس في حــــــديـث لـــــهــــــا أدلت بـه إلى
صحـيـفة الـواشـنطن بـوست األمـريكـية
في شهـر نيـسان  ?2005حيث انـتشرت
ـوت ومـنـظـمـات إرهـابـية بـعض فـرق ا

مثل شركة بالك ووتر األمنية.
في  27حزيران  ?2005ألقت  كونداليزا
رايس عـندمـا كـانت تشـغل حـينـهـا وزير
اخلـارجـيـة محـاضـرة مـثـيـرة لـلـجدل في
اجلامعة األمريـكية بالقـاهرة قالت فيها

اذا  ـطـروح :  الـعـراقيـة  والـسـؤال ا
تعيينه وزيرا للداخلية ?

امــا بــالــنــســبـة لــلــخــطــأ الــذي ارتــكــبه
الــكـــاظـــمي من وجـــهـــة نــظـــر الـــبــاحث
بــاخــتـيــار تـعــيــ الـفــريق عــبـد االمــيـر
الــشــمـري رئــيــســا لالركـان كــان لالسف

اختيار خاطيء ليس في محله.
ـــا تـــقـــدم يـــؤكـــد الــبـــاحث ان وبــنـــاءا 
ـسلحة االحزاب السـياسيـة واحلركات ا
سـوف تــقـوم بـتـســلـيم كـافـة اســلـحـتـهـا
لــلــدولــة وهي راضــخــة  مــقــابل بــعض
تـمـثـلة بـاالعـفـاء عـنهم وان ال ـطالـب ا ا
يـتـعـرضـوا لـلـمـحـاكـمـات جـراء افـعالـهم
التي ارتـكبـوها  يـضاف الى ذلك تـنقـية
االجـهـزة االمـنـيـة والـعـسـكـريـة من كـافـة
ــــراتب الــــدخـالء وضــــبـــــاط الــــدمـج وا
االخــرى وهـذا مـا يــشـاع في بــريـطــانـيـا

صاحبة احلل والنهي.?!
امـا بـالنـسـبـة للـنـقـطة الـرئـيـسيـة يـشـير
الـبــاحث ان الـسـيــد الـكـاظــمي لـيس من
احلــــركـــات واالحــــزاب االسالمــــيـــة وان
مـليـشـيـا حزب الـله وحـركـة الـنجـبـاء قد
وضــعـوا ضــمن قــوائم االرهــاب الـدولي
واالن بـدأت بـريـطـانـيـا وامـريـكـا تطـالب
الكاظمي بـانهاء وجود هـات احلركت
و مـــنــــحه مـــدة (  ( 120يـــومـــا وهي
ــتـعــلــقـة ضــمن فــتــرة االربــعـة اشــهــر ا
باستيراد الـطاقة الكهـربائية من ايران 
وللتـحليل الـعميق في هـذه النقـطة عليه
ان يضع في حـسـاباته مـا يـلي:. والكالم
مـوجه لـلسـيـد الكـاظـمي ( انـنـا منـحـناك
مدة اربـعة اشـهـر للـتعـاون مع ايران في
مـوضوع الـطـاقة الـكـهـربائـيـة لتـغـير كل
الوضع ) مـقابل ذلك سـوف حتظى بدعم
كويتي منقطع النـظير وقد تقوم الكويت
بـالـغـاء جـمــيع ديـونـهـا مع الـعـراق وقـد
ـواقع احلـدودية  تـنـسـحب من بـعض ا
خـصوصـا وان قـوات بـريطـانـيـا وصلت
ب احلدود  �العـراقـية الـكـويتـية �وان
هناك مفاوضات بريطانية كويتية سرية

جدا جترى بهذا اخلصوص .
اما بـالنـسبـة للـنقـطة االخـرى ان العراق
ـنـطـقـة البـد ان يـعـود كــدولـة قـويـة في ا
بـصـنـاعة بـريـطـانـية امـريـكـيـة خلـيـجـية
عربـية كي يـقف امـام محـورين كبـيرين:.
االول الــــفــــارسي (االيــــراني) والــــثـــاني
التركي (االخواني) الن بريطانيا هي من
صنعت هذين النظام وهات الفكرت

 كـ (صـناعـة سـيـد قطب وحـسن الـبـنا )
وعـلى جمـيع احلـكـومات ان تـتـعاون مع
بـريطـانـيـا وامريـكـا لـلقـضـاء عـلى هذين
ــتــشـددين النــتــفـاء احلــاجـة الــفــكـرين ا
مــنــهــمـا االن بــاعــتـبــار انــهـمــا قــد اديـا
واجــبــهـمــا عــلى ا وجه  وان االسالم
ــنـــطــقــة الـــســيـــاسي ســوف يـــزال من ا
ا فيهـا النظام السعودي لذلك العربية 
بـدأ ولـي الـعــهــد الــســعــودي بــتــغــيــيـر
ـــمــلـــكـــة نـــحـــو االنـــفـــتــاح ســـيـــاســـة ا
والعـلـمانـيـة  واي نظـام يـريد ان يـسلك
غــيـر هــذا الـطــريق سـيــتم مــقـاتــلـته من
القوى الكبرى وبجميع انواع االسلحة 
وخـتـاما ان حـربـا سـتـقوم بـ ( امـريـكا
وبــريـطـانــيـا من جــهـة وايــران من جـهـة
اخرى ) في بـداية شـهر تـموز 2020 اذا
لم تقوم ايران بسحب جمـيع مليشياتها

سلحة من العراق .)) ا
واخيـرا وليس اخـرا نـذكر من يـعتـقد ان
ـكن ان يكـونوا طـوق النـجاة احملتـل 
لـهم ونـقـول بـأن احملتل يـنـظـر بـاحـتـقار
الـى الــعـــمالء الـــذين خــانـــوا اوطـــانــهم
وسرعـان مايـرميهـم بقمـامة الـزبالـة بعد
ان تنتـهي احلاجة الـيهم وهذا مـا ثبتته
وقـائع التـاريخ االنـسـاني...فـهل يـتعض
الــبــعض من عــبـر الــتــاريخ ويــعـود الى

جادة الصواب مع اهله وبلده?!!
ومسـك اخلتـام نـقول.... يـوجـد في أعلى
سؤوليـات اجلديده من قيـادي عرفوا ا
ــواقــفــهم قــبل االحــتالل وعــمــلــوا مع
االحــتالل بـهــذا الـقــصـد او ذاك والــيـوم
وبعـد تمـريـر حكـومه الكـاظمي تـسنـموا
مــنـــاصب حــســاســة وهم عــمــلــيــا قــادة
اليـينه الـبالد  فهـل ينـظـمـوا للـشـعب 
ـسـجونـي الحـق وا من اجلـائيـ وا
بعدين بظروف هـجرين وا غيب وا وا
ســيــاســيه قــســريه ويــســهــمــوا خالص

العراق وشعبه ويكفروا عما مضى .

االقتصاد في العالم مع عائلة روتشيلد).
الـيوم انـتم تـمـلـكون 600 ترلـيون دوالر
وتــمـــلـــكـــون صــنـــدوق الـــنـــقــد الـــدولي
ـئــة  من ذهب الــعـالم وتـمــلـكـون 60 بــا
وســيــطــر عــلـى الــثــروات الــبــاطــنــيـة
ـيـاه الـعـذبـة في الـعـالم مـاهو ومـنـابع ا

مخططكم اجلديد ?
اجاب لـدينـا عـدة مخـططـات وهي ضرب
الـــقـــوة اإلقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــيـــنــة اوآل
والـروسـيـة ثــانـيـآ ونـعـتـبـر أنـفـسـنـا في
حالة حـرب إقتـصادية مـعهم ولكن األهم

لدينا هو إنقاص عدد سكان االرض .
ذيع وكيف ستفعلون  ذلك ..? ا

اجاب لدينا ثالث طرق:
ـصــنـعــة من قـبــلـنـا االولى - احلــروب ا
وتـعـتمـد عـلى الـنعـرات الـطـائفـيـة الـف
الدينية عند دول العالم الثالث االغبياء
والـثــانـيــة - هي اجلـوع جتـويـع الـعـالم
اليـ تـغـادر كـمــايـحـدث في أفــريـقـيــا ا
كوكب االرض بصمت ودون ضجيج

والــثــالـثــة - وهي االهم بــنــشــر األوبـئه
ـصنـعة جـينـيآ وحتـصد والفـيروسـات ا

الي لبينما يكتشفوا لها عالج .... ا
أن مــا يـحـدث في مــنـطـقــتـنـا الــيـوم هـو
مــزيج من اســتــراتــيـجــيــات مــتـنــافــسـة
ومتـضـاربة بـ يدي الـسـاسة الـغربـي
نـظرين لـهم  فهـو صدام احلـضارات وا
ـفـكرين بـالـنـسبـة إلى الـفـكـر الـغـربي وا
الــغـربــيـ ومــؤامـرة حتــيـكــهـا الــقـوى
ـاديـة والـشركـات مـتـعـددة اجلـنـسـيات ا
ـؤسـسـات وشـركـات الـسالح والـنـفط وا

الية الغربية.   ا
ــا مــا تــراه االمــة الـعــربــيــة مــؤامـرة ر
ضدهـا هو بالـنسـبة لـلغرب والـصهـاينة
استـراتيـجية مـوثقـة ومعـلنـة وخطوات
ـسـألـة الـبـالـغـة مـحـددة ومـبــيـنـة وأن ا
االهمية هنا هي جهل صناع القرار وقلة
اطالعـهم وجـهـلـهم احلـقـيـقـة ان اجلـهل
ـا يخطط له اآلخرين هو وعدم الدراية 
تهديد لالمة ومصيـرها ووجودها سيما
اذا ادركـنا ان غـيـرنـا يبـني مـواقـفه على
جهلـنا وتخـلفنـا ويراهن على مـا نعانيه

من ضعف واستسالم. 
ـســرحــيـات ــبــاركــة  ان الــعــودة غــيـر ا
داعش االرهــابي بــعــد فــشل مــســرحــيـة
ثـابة اطـواق النـجاة التي كورونـا هي 
تستخدمهـا ادارة االحتالل العادة فبركة
ـضــمـون وانــتـاج االحــداث بـالــشــكل وا
الـــذي يــغــطي عــلى فـــشــلــهــا الــدائم في
اجنـاح العـمـلـية الـسـيـاسيـة الـتي ولدت
مـــيــــته في وقـت مـــا زال فــــيه الــــشـــعب
العراقي يواجه تداعيـات فشل السلطات
احلـــاكــمـــة عــلى رقـــابــهم في اســـتــغالل
مـسـرحيـة جـائـحة كـورونـا في مـشـهد ال
يلتبس به احلكم الي انسان عاقل من ان
كــورونــا وداعـش مــاهــمــا اال مــحــاوالت
غــبـيــة من سـلــطـات االحــتالل وذيـولــهـا
لـلتـغـطيـة عـلى اصـداء الثـورة الـشعـبـية
ـبـاركـة ولـوئـدهـا .. وحـتـمـا الـعـراقـيــة ا
ستفـشل كل مساعيـهم فالعـراقي قرروا
بال رجعـة فـأما ان يـستـعـيدوا بـلدهم أو

علي وعلى اعدائي..
ÊU²LÝUŠ ÊUðdODš ÊU²KŠd

يشـيـر احد الـبـاحثـ في دهالـيـز قضـية
الــعـراق ((ان االمــور في الــعـراق مــاقـبل
الـــكــــاظـــمـي في خـــارطــــة الـــســــيـــاســـة
الـبـريـطــانـيـة االمـريـكـيـة شيء ومـا بـعـد
الــــكــــاظــــمـي شيء اخــــر هــــذه درجــــات
كـدرجــات الـسـلم تـصـعـدهــا بـطـريـقـتـهـا
اخلاصـة ولـيست بـالطـريـقة االمـريكـية 
ان هــذا الـتــخـطــيط بــريـطــاني والـســيـد
الكاظمي بريطاني والذي يهندس ويأمر
ويـسيـر عـجلـة الـعمـلـية بـريـطانـيـا  اما
بالـنسبـة لرسالـة السـفير االمـريكي فهي
من صنع وتـخطـيط لنـدن  بدلـيل عنـدما
ذهب وزيــر الـشـبــاب والـريـاضــة عـدنـان
درجال في حكومة الكاظمي الى ساحات
الـتـظـاهـر و استـقـبـاله بـاعـتـبـاره احد
الشباب العراقـي الوطني  �استقبال
االبــطـال  �يــؤشــر لــنــا نــقـطــة في راس
السـطر االول  امـا النقـطة الـثانـية التي
ي تتـعـلق بتـعـي الـفريق عـثـمان الـغا
وزيـرا للـداخـليـة  ايـضا نـقـطة في رأس
الــســطـر االيــجـابي كــونــهـا مــهـمــة جـدا
باعـتباره من الـضبـاط االكفاء خـصوصا
عندما كان يشـغل منصب رئاسة االركان
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يرقد النـاقد االدبي والكاتب الـصحفي الـبارز رزاق ابراهيم حـسن في احد مستـشفيات
اسطنبول بعد تعرضه لالصابة بفايروس كورونا .

 وكان حسن قـد غادر بـغداد قـبل نحـو عام الى تركـيا لـتلـقي العالج من مـرض الرعاش
ـاجسـتيـر في اجلامـعات الـتركـية الذي اصـابه ورافقـته في الرحـلة زوجـته وابـنته الـتي تدرس ا

فضال عن جنله وسام.
ويـعـد حـسن من ابـرز الـنــقـاد الـصـحـفـيـ وقـد تـرأس صــفـحـات مـلف (الف يـاء) في (الـزمـان)

ؤلفات االدبية والوثائقية. سنوات عدة كما كان احد كتابها . واصدر عددا من ا
ـستـشفى وفي اتصـال هاتـفي مع جنله وسـام عبـر الـدكتـور طه جزاع  قـال ان (ابيه يـرقد في ا
رض فـي امعائـه) وطلب وسام لتـلقي الـعالج من كورونـا وان حالـته مسـتقرة بـرغم تعـرضه لالصـابة 

من اصدقاؤ ابيه (الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة الى بالده).

رسالة اسطنبول

28

 rK×¹ qHÞ —UL

قصة قصيرة 

rOKÝ 5 Š

بغداد

تشيرُ الغيومُ
أنظر الى األسفل

مرضات حافالت العمال  ا

األشجارُ وهي تنثُ رذاذها
ثمة شيء عالق
في رئةِ القّرَدة

أغلقُ البابَ 
رآةِ في ا

شروبات الروحية كشك لبيع ا
خبزُ جباتي

وفقراء يشمون القناني الفارغة
الفقراء القادمون من كارال 

رآة في ا
إمرأة  تضعُ لشعرها

زيتَ الثعبان 
وقربها إمرأة تنقشُ رجالً

 باحلناء على ساقها 
أقتربُ من العِشاِء

يُدقُ البابُ
النادلُ يشيرُ حتت الطاولةِ

 غُراب 
أقرأُ في صحيفة اليوم
ز في الصنداي تا

منذ سن
ربعات  رجل لم يكمل لعبة ا

فوق الطاولةِ
مُجسم لغُراب 

عاملُ نظافةٍ يجري مسحاً

ا تبقى من ذكرياتِ الزبائن 
أتأكدُ من خداع الباب لي
ا من خداع النافذة ر

ا السّرير ر
أعتقد حتتهُ غُراب 
في هذا التوقيت
عمالُ كارال

يواصلو ملء الفراغاتِ باإلسمنت
الفراغات التي في قلوبهم
عدنيةَ دون األسالكَ ا
الى جهازهم التنفسي 
أتنفسُ بنصفِ رئةٍ

بـقيَ الــقـسط األخــيـر من فــسـحـة
الهواء 

بقي يومان
رآة  وتتهشم ا

تأتي األنباءُ عبر محرك الطائرة
ضيفةُ الطعامَ جتلبُ ا

في الطعامِ غُراب 
تشيرُ الغيومُ

أنظر الى األسفل
احلافلةُ تغادرُ بعمال كارال
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الــقــرَدةُ الــتي تـطــلبُ ســكــائـرَ من
ارة ا

وفـي رئـــتـي تـــتـــجــــول الـــوحـــوشُ

اخلبيثةُ
ثمة مسارٍ

اء قربَ حوضِ ا
ومعاول لتجريف بقايا األيام

أحسبُ أيام هذه السنة
أخطأُ في حساب تلك األيام

بل أخـــــطـــــأُ فـي حـــــســـــابِ أيــــام
األسبوع

لم أستمع لصوت القطار
قرأتُ الفتةً

أن القطارَ مر
والفتةً

شفى أن صيدلية ا
لن تغلقَ الليلةَ في العاشرة

وريح بدأت تهبُ
ُرضى بالسعالِ يستقبلها ا

يدقُ جرسَ الباب
أعتقدُ جرسَ الفندق
أمسكُ مِحفظتي
وأعلقها برقبتي
أفتحُ البابَ
ثمة غُراب

في بــــاد األمـــــر وضع الــــقــــطــــعــــة
اخلــشــبــيـــة عــلى األرض وشــد عــلى
مــتـــنـــهــا األنـــبــوب احلـــديــدي وراح
يتفـحصها جيـدا وضع احدى عينيه
فـي األنـــــبـــــوب ونـــــظـــــر فـي داخـــــله
لـتفـحـصه ثم فـتح الصـنـدوق واخرج
مـنه االطالقـة الـتي عـثـر عـلـيـهـا بـعـد
ــقــاوم وادخــلــهـا في ــدفع ا حتــطم ا
مـؤخرة األنـبوب فـأصـبح لديـه شيـئا
ــدفع جــاهــز لــلــعـمل!        أشـبـه بـا
خرج من القـبو متخفـيا يحمل مدفعه

الصغير .
بــعــد مــا قـام بــلــفه بــواسـطــة خــرقـة
مـتـهـرئه وجــدهـا في الـقـبــو مـتـجـهـا
ـزرعة وهـو ينـظر الى الـسماء نحو ا
بترقب وخوف حتى توقف عند حافة
الـنــهــر حتت شـجــرة الــتـوت  تــذكـر
قـصـة الـرجل الـعـجـوز الـبـدوي الـذي
أســقط إحـدى الـطـائـرات أثـنـاء حـرب
اخلـــلـــيج وهـي من الـــقـــصص الـــتي
تــعــيش في مــخـيــلــته مــنـذ طــفــولـته
عــنـدمـا سـمع والـده يـقــصـهـا عـلـيـهم
وهي مـن ذكريـات احلـرب . تـخيل في
تـلك الـلـحــظـة بـأن يـكـون اشـبه بـذلك
الـبــدوي الــذي ذكــر اسـمـه في إحـدى

القنوات  .

لـــــقــــد كـــــان أســــطـــــورة  وأشــــبه
ــعــجـزة  رجل عــجــوز يــسـقط بــا
طـــائــرة حــربــيــة بـــسالح خــفــيف

تقليدي.! ?
شــاهــد حــسن إحــدى الــطــائــرات
عـادية حتـوم فوق سحـب كثـيفة ا
من الـدخان في سـماء الـقاعـدة لقد
كانت سوداء تشبه خفاش الليل .
قـام بتوجـيه مدفـعه نحوهـا  نظر
الى االطالقـة ثـم فـكــر مـلــيـا ودس
يـده فـي جـيــبه فــأخــرج مــســمـارا
صــدئــا جــاعال مــنه ابــرة مــدبــبــة
توخـز موخرة االطالقـة الحراقها .

                   
لم يـــدم صـــبـــره طـــويال القـــتــراب

الطائرة اكثر
وبضربـة دقيقة منه ومـحكمة على
ــــســــمــــار  ارتــــفع دخــــان رأس ا
الـبارود عـالـيا وأظـلم الـفـضاء مع
دوي صـوت هــائل فــتـحــول مـدفع
حـسن إلى شـظايـا مـتـناثـرة ومـنذ
ــــســــمــــار اليــــزال ذلك الـــــوقت وا
مـعــتــنـقــا سـاق صــديــقه احملـارب
الذي نسي أن يـربطه باخليط مثل
مـا كـان يـفـعل سـابـقـا عـنـدمـا كـان

طفال!....

ـــســـمــارَ في لــقـــد اخـــفى (حـــسن) ا
رة !! بـعيداً عن سـاقهِ اليمـنى هذهِ ا
أنـظـارِ والدتهُ مـنـذُ ثالثـةُ عشـرَ عـاماً

على انتهاء احلرب !
!! كــــيـفَ أخــــفى شئ غــــريـب حــــقـــــاً

مسماراً في ساقهِ?
حــــتى أن الــــطــــبــــيب الــــذي أجـــرى
الـعملـيةَ اجلراحـية وجدوه مـندهشاً
وكادَ أن يفقـدَ عقلهُ وهوَ يضعُ أمامهُ
مــــســـمـــاراً فــــوق الـــطـــاولــــة طـــولهُ

(عشرون) سم!
إنَ الـتـقـارير االولـيـة لـلحـادث تُـشـيرُ
بـأنَ حـسن كـانَ عمـرهُ عـشـرَ سـنوات
وهوَ اآلنَ في سنِ الثالـثةِ والعشرين
ـدة ـسـمـار طـوالَ هـذهِ ا ? هل كــانَ ا
فـي ســــاقهِ دونَ إجـــــراء عــــمـــــلــــيــــةً

الخراجهِ?
تـــســاؤالت عـــديـــده قــامَ بـــطــرحـــهــا
الطـبيب أمام والـدهُ الذي راحَ يصفُ
ـتهـور منذُ أن ذلكَ احلـادث بالـعمل ا
كــانَ إبــنهُ طــفالً صــغـيــراً وقــد عـزى
ــســمـــار طــيــلــةَ هــذهِ ســبـبُ بــقــاء ا
الــفــتـرة بــأنَ احلــرب كــانت قــائــمـة
والــوضـعُ حــرج وصـــعب لـــلـــغـــايــة
فـأمتـنعَ الـطبـيبُ من إجراء الـعـملـية

إال بعدَ إنتهاء احلرب.
لقد اكتفى بـتضميد اجلرح واعطائهِ

. هد جرعة من العالج ا
دينةُ إلى ساء تـعرضت ا ففي ذلكَ ا
ـستـشـفيـات مـليـئةً قـصفٍ مـكثف وا
بـالـشــهـداء واجلـرحى إال أن احلـربَ

لم تنتهِ ولم تتوقف  !!
فــإنَ مــاحـصـلَ في ذلكَ الــيــوم  كـانَ

...! مأساوياً
ـسـمـار مـنـذُ لم تـكن عالقـة حـسن بـا
طـفولـتهِ  عالقـة عـمـليـة  مـثل جنار

ـكـاتب والـكـراسي يـصـنـعُ االثـات وا
ــال واالبـــواب لــبـــيــعـــهــا مـن أجلِ ا
ـتـعة ولـكنـهـا كـانت الجـلِ الـلـعب وا
في آنً واحد حـتى عنـدما كـانَ يخـلدُ
إلى النـوم تدسُ األمُ يدهـا في جيبهِ
ـسـاميـر كان لـتسـتـخرج حـفـنة من ا
قد احتفظَ بـها داخل جيبهِ في ضوءِ
النهار عندما كانَ يلعبُ حتتَ شجرةُ
الـتـوت الـعـمالقـة عـنـدَ حـافـةِ الـنـهر.
ـزرعــةَ اخلـضــراء الـتي كـانت تــلكَ ا
تَـحــوطُــهـا األنــهـار من كـل جـانب لم
تسعْ صـدرهُ اثـناء الـلـعبِ  ففي ذلكَ
فضـلة عندما اليـوم أكتشفَ لعـبتهُ ا
تـــهــشـــمت إحـــدى عــجـالت دراجــتهِ
الــهــوائــيــة بــعــدَ مــا اصــطــدمت في
اجلــدار اخلــلـفـي لـلــمــنــزل ومــالِـبثَ
ســــاعــــات قالئل حــــتى حــــملَ إطـــارَ
الــعـجــلــة وراحَ يــدورُ بهِ ويـلــعب ثم
إقتلعَ من داخلهِ أحد األسالك القوية
وصـنعَ مـنـهُ مـطـرقــةً يـفـرغُ في رأس
ـوجود الـسلـك اجملوف  الـكـبـريت ا
في عيـدان الثـقاب التـي يسرقـها من
ـطـبخ في غـيـاب األم ومن ثمَ يضعُ ا
فـوقَ الــكــبــريت مــســمـاراً مــعــدنــيـاً
ـــسـكُ بـــهــــا من الــــطـــرفِ اآلخـــر و
ويـطـرقــهـا بـشـدة فــوق جـسم صـلب
فـيـحــتـرق الـكــبـريت بـفــعل الـضـغط
سـمار لـتـحدثَ صـوتاً الذي يـولـدهُ ا
مـــدويـــاً كـــصــوتِ الـــرصـــاص الــذي
ـسلحـون عشوائـياً لكن كانَ يـطلقهُ ا
ـسـمارَ كـلـما يـضـرب الـطرق يـقـفزُ ا
ويخـتفي فيجـهد نفسهُ بـالبحثِ عنهُ
ساميرَ من قطعِ اللوح فراحَ يجمعُ ا
ويــحــتـــفظ بــهــا في جـــيــبهِ من أجل
ــطــرقــة الـصــوتــيـة وفـي الـنــهــايـة ا
تـوصلَ إلى إكتـشـافـاً مذهالً لـقـد قامَ

ـسمـار في طرفِ خيط ثم ربطَ بربط ا
طـرقـة من األعلى الطـرف اآلخـر في ا
ـســمــار مـرةً من أجلِ أن اليــخــتــفي ا
أُخـرى لـيبـقى مـعـلقـاً في اخلـيط. لـقد
راودتهُ هـذهِ الـفـكـرةْ بـعدَ أن أخـرجت
أمهُ حـفـنـة مـسامـيـر  مـن جيـبـهِ وهو

نائم.                        
لم يـكنْ حـسن طـفالً غـبـيـاً او سـاذجاً
مـثل ماكـان يـظـنهُ اآلخرون  لـقـد كانَ
ـلـحة يزعج والـدهُ كـثـيـراً بـاالسئـلـة ا
عن أشـــيــاء لم يـــســأل عـــنــهـــا حــتى
ا االوالد الـذين جتاوزه سـناً فـهي ر
أكبـر من أن يدركـهـا عقـلهُ ومن امثـلةِ
كـان يجلسُ بجانب أبيه هذه االسئلة
ــعـارك ويــســألهُ عن الــهــجــومــات وا
التي خـاضـها والـتي تـعرض لـها في
ـــــاضي عن احلـــــرب الــــعـــــراقــــيــــة ا
االيـــرانــيــة وأي نـــوعٍ من االســـلــحــةِ
ـعركة ? وكـمية ـستخـدمة في هذه ا ا
العتاد الذي أُطلق ? وهل كان كثيراً ?
وهل هنـالكَ قتلى من الطـرف ? فكانَ
مـلـهـمـاً بقـصص احلـروب واألسـلـحة
ـدرسـة في الـيوم حـتى عـندمـا دخل ا
ــعــلم عـن طــمــوحهِ في االول ســألـهُ ا
ـستـقـبل فـقـال له ....أريـد أن أصبحَ ا
ــعــلم ــا أن ا مــقــاتالً في اجلــيش و
كـان رفيـقـاً في احلزب احلـاكم ويحب
السـلطة فـقد أمـرَ الطالب بـالتـصفيق
إلـى حـسن الـذي هـز مـشـاعـر الـرفـيق
وأطـــلقَ فـي رأسهِ احلـــمـــاس وعــاشَ
األجـواء  خـاصـة وأن الـبـلـد كـان في
حـالـة حــرب مع قـوى الــتـحـالف ومن
ـنطـلق أصبحَ حـسن يحـلم بأن هذا ا
تـكـون لديـه آلة حـربـيـة  كـانت تزداد
لـديه الـرغبـة كـلمـا سـمع والـده يقص
ذكـريات احـتالل العـراق للـكويت وقد

جنى من مــوت مـحــقق في حــيـنــهـا 
ـفـاجيء وقـصف أثـنـاء اإلنـسـحــاب ا
اجلـيش بـواسـطـة الـطـائرات مـن قبل
قـوى الـتــحـالف في وسط الــصـحـراء
تـرامية ! لـقد عمَ اخلراب في أرجاء ا

البلد .    
ســـألَ الــــطــــفلُ والــــدهُ ذات يــــوم عن

.... سالحهِ قائالً
من أين لك هذا السالح اجلميل?

أجابهُ األب مبتسماً وهو يداهر ولدهُ
...

لقد صـنعتهُ بنفـسي فهل تستطيع أن
تــصــنــعهُ لــنـــفــسك  عــنــدمــا تــكــبــر
وتـــصــبـحَ مـــحـــاربــاً ?                  
لم يــــدم ذلك طـــويـال وبـــعــــد عـــشـــرة
سـنـوات  نـشـبت احلـرب مـرة اخـرى
وسقطت الصواريخ واحدا تلو اآلخر
ـزرعـة لقـد كـانت بدايـة احلرب على ا
الـثـالــثـة. لـكن حـسن لـم يـنل نـصـيـبه
منـها لتحـقيق حلمه ويـصبح محاربا
 يــجـول مـيـاديـنـهــا  فـمـازال صـبـيـا

ستقبل محارب مجهول. يحلم 
لـقد كـانت حـربا مـدمرة اشـتـعل فيـها

األخضر واليابس .
كـان سـبــبـهــا كـذبــة أطـلـقــهـا الــقـائـد
ــفـــدى ! وقــال بـــأنه صـــنع سالحــا ا
فـتـاكـا وأنه سـيــجـعل الـعـالم كـله في

غامرين. قبضته ياال سذاجة ا
لـــقــد صــدقــوا تــلك الــكــذبــة وجــاءوا
عابرين احمليطات للبحث عن السالح
 اال أن حـسن لم يصـدق كذبـة القـائد
وقـرر هـو من يـبـادر ويـصنـع السالح
قبل أن يسبقه أحد  اليريد أن يخلده
التـاريخ أو يـصـبح رمـزا أو بطال من

األبطال .
ــا حـفــزه دافع االنــتـقــام عـنــدمـا لـر
شــاهـــد مــزرعـــته تــبـــعــثــر وجـــهــهــا

الصواريخ !                   
في تـــلك الـــســـاعــة اشـــتـــد الـــقــصف

والطائرات األشباح حتوم فوقهم .
قال حسن لوالده....

أبي أال تــرى الــطــائــرات حتـلـق فـوق
مزرعتنا?

إبــتــسم األب قــائال... ال إنــهــا حتــوم
فـوق القـاعـدة اجلويـة   إنـها بـعـيده

لكنك تراها قريبة.
ـمـكن أن قـال حـسن مـتـسـائال....من ا
تـتــحــول كـذبــة الـقــائــد إلى حــقـيــقـة
? لـعلهم وأخـفى السالح في القـاعدة 

يبحثون عن السالح.

ــــزارع ـــــاذا يــــقــــصــــفــــون ا ولــــكن 
واالطفال?!!                

كان القبو أكثر أمانا من أي مكان في
ـــزرعـــة لــقـــد دفـــعت األب خـــبـــرته ا
العـسـكريـة في ثالثـة حروب أن يـقوم
ــنـزل يـلـجـأون بـإنــشـاء قـبـوا حتت ا
الـــيه  حتـــســـبـــا مـن تـــكـــرار احلــرب
وقـصف الطائـرات لقد راودته الـفكرة

بعد حرب اخلليج .
قــرر حــسـن أن يــســلـك طــريق والــده
ولكن بـدل أن يـحفـر قـبوا آخـر   قرر
أن يــــصـــــنع سـالحـــــا يــــدافـع به عن

مزرعته .                
ـدافع احملمـولة فوق عـندمـا خرجت ا
ــركـــبــات  من الـــقــاعـــدة اجلــويــة  ا
ــزرعـة ثم تــوجــهت إحــداهن نــحــو ا
توقفت فـوق تلـة صغيـرة لتـتمكن من
قـصف الــطــائـرات  لــكـنــهـا ســحـقت
بـصـاروخ مـضـاد ومبـاغت مـن إحدى
الطـائرات فـتحـولت إلى هبـاء منـثور
ولـم يـبـقى مـنــهـا سـوى حـفــنـة عـتـاد
تــنــاثـــر بــشــكـل عــشــوائي وتـــبــاعــد
ـسـافــات مـتـفـاوتـه  وسـقط الـبـعض
ـزرعـة . لــقـد شــاهـد حـسن مـنه فـي ا
ـتــعــا وهــو يــحـمـل إحـدى عــرضــا 
دمر بـ يديه وعاد ـدفع ا اطالقات ا
ساء بها مهـروال إلى البيت في ذلك ا

وقام بأخفائها.
سـنــحت له الـفــرصـة أن يـلــقي نـظـرة
ــــركــــون خـــلف عــــلى سـالح والـــده ا
الـبـاب مـتـمـعنـا أجـزائه بـشـكل دقـيق
مـسـتــخـدمـا ذكـائـه الـفـطـري ومع أنه
فشل بأكمـال دراسته إال أنه كان ذكيا
وبـارعــا في الـتـمـعن وحـفظ االشـكـال
ـنـزل لـيجـمع الـتي يـحـبـهـا ثم بـرح ا
اجزاء بدائية لـصناعة السالح فوجد
في بــادىء األمــر انــبـوب مــعــدني ثم
احــتــاج إلى قـطــعــة خــشب سـمــيــكـة
وشيـئا آخـر كـان يخـفيه في صـندوق

من اخلشب.                   
ــعــدنـي والــقــطــعـة حــمل األنــبــوب ا
اخلــشـبـيـة مـع الـصـنـدوق ودخل إلى
ـــفــرده ثـم افــتــرش األرض الـــقــبــو 
بأغراضه بعـيدا عن أنظار الطائرات
 لـقـد كان يـخـشى الـطائـرات أكـثر من
أن يــــراه والــــده عــــنــــدمـــــا ســــمــــعه
يــقــول...أن لـــلــطــائــرة رادار يــكــشف
ـتطـورة  لـقد وجـد نـفسه األسـلحـة ا
فـي مـــأمن من ذلـك وقـــرر أن يـــصـــنع

سالحه.

واألوراقُ تـــتـــطـــايـــرُ من دفـــتــر
األماني 

كان تُكَبَرُ رُقعةُ ا
هناك طاولة وقدحُ شاي

وســـنـــوات يــتـــقـــافـــزُ حـــولـــهــا
عُنكبوت  

سافةُ أكثرَ تتقلصُ ا
أبــــدأُ بـــــتـــــرتــــيـبِ أيــــقـــــونــــات

الفرضيات
ها

هنا ..

ها ...
أفضلُ هناك 
هنا زمن مبهم
وهناك زمن

في الالمتوقع والالمنظور 
ال خَيار

إال أن أصافحَ الغُرابَ
تبقي وأدفعُ ا

من فاتورةِ القسط األخير
فقد حانَ

وقت الذهاب الى الهاوية.
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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أن يزعزع صـورة إيران لدى قاعدة
شـعـبيـة كـانت تـمـثل الـلب الـسـاند

للجمهورية. !
غفل أخـبار عظيمة :     يتناقـل ا
إيران وفي رد كـبـيـر عـلى عـقـوبات
أمـــريــكـــا اســتـــطــاعـت أن تــوصل

النفط إلى فينزوال. ! 
وماذا بعد ذلك?

جمـهـور ومشـاهـدي احمـد الـبشـير
والشرقية واحلرة عراق ومجموعة
(  MBCوأمــثــالــهم في كـل مــكـان

ما دخلهم بذلك.? في العالم)
    إيـــران ال تـــعي أنــــهـــا تـــكـــسب
مــواقف إســـتــراتــيــجـــيــة كــبــيــرة
ولـكـنـهـا بـدأت تـخـسـر وتـفـقـد ثـقـة
الــشـعـوب بــهـا بـحــيث أصـبح من
الـسهل عـلى مجـموعـة من الشـباب
الشيـعة أن يقومـوا بضرب صورة

احد اكبر علمائها باألحذية.!!
ـاذا لم تـؤثـر عـلى هـؤالء الـشـباب
االنـــتـــصــارات اإلســـتـــراتــيـــجـــيــة
اإليــرانـيــة الـكــبــيـرة عــلى أمـريــكـا

وإسرائيل.?
     اجلــواب بـبــسـاطــة الن هـؤالء
اليـ مـثـلـهم الـشـبـاب ومــئـات ا
بــاتــوا يــعــيــشــون في بــحــبــوحــة
الــشــعــبــويــة الــســاذجــة والــفــكـر
الـهـزلي الــتـافه ويـعـيـشـون أحالم
وأوهـام يـعـتـقـدون أنـهـا احلـقـيـقة
حتـدثــهم عن ظــلم وتـخــلف إيـران
وهي في حـقـيـقـتـهـا أفـكـار مـا بـعد

احلقيقة.!
   إيـران كــســبت وتـكــسب كل يـوم
مـعاركـهـا اإلستـراتـيجـيـة الكـبـيرة
وأمـريــكـا وإسـرائــيل ودول كـثـيـرة

    كـــثــيـــرا مــا كـــنت أراقب ســـلــوك
الـقــيــادة اإليـرانــيـة وردات فــعـلــهـا
جتــــــــاه األحـــــــــداث وردات فـــــــــعل
اجلـمــهـور (إيـراني عــراقي عـربي
أمــريـكـي) جتـاه ســلــوك الــقــيـادات

الصانعة للسياسة اإليرانية.
   الـــــدارس لـــــعــــــلم االجــــــتـــــمـــــاع
الــسـيــاسي يــحـاول دومــا ان يـنـال
مــعـرفـة تـمـكــنه من دراسـة الـسـلـوك

السياسي للمجتمع.
    مـشـكــلـة اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة
(كــدولــة وحــكــومـة لــهــا مــخــرجـات
ســلــوك ســيــاسي مــحــدد) أنــهـا  ال
زالت تــــعــــيش دور الــــنــــخــــبــــويـــة
الـسيـاسـية والـديـنيـة واالجـتمـاعـية
في صــنـاديق الــتـفــكـيــر الـســيـاسي

لديها.
    الـتـغيـر اخلـطـيـر الـذي طـرأ على
الـعالـم يتـجـسـد بـقـضـيـتـ شـكـلـتا
عامل تـغـيـر بطيء وتـصـاعـدي لكل

اط التفكير واحلياة. أ
    الــــتـــغـــيـــر األول هـــو ســـيـــطـــرة
الـشـعـبـوية عـلى مـحـركـات الـسـلوك
والـتــفــكـيــر والـعــواطف لــدى اغـلب
الـبـشـريـة والـشعـبـويـة هي فـلـسـفة
تـفـكـيـر تـنـحـو نـحـو إبـراز وتـعظـيم
الفئات الشعبية الدنيا وساعد على
ذلك ضـخ إعالمـي وفـــــكــــــري وأدبي
وفني كـبير (غيـر مبرر وغيـر مفهوم
ـصـدر) إلعالء شــأن هـذه الـطـبـقـة ا
وإعالء كل طـرق السـلوك والـتعاطي

تعلقة بأدبياتها. والتفكير ا
    مــا بــعـد احلــقـيــقــة هـو الــتـغــيـر
الثاني والذي يتعاضد في كثير من
مـعـطيـاته مع النـمط األول فـما بـعد

احلـقيـقـة هي احلقـيـقـة الوجـدانـية
الــعــاطــفــيــة الــتـي يــتم زرعــهــا في
مـخـيـال األفـراد واجلـمـاعات بـشـكل
تـــقــني بــطيء وتـــراكــمي من خالل
خــلـق صـور خــيــالــيــة رومــانــســيـة
للـوجود تتـجاوز احلقـيقة الـواقعية

التي يعيشها الفرد.
    وقــــد ســـاعــــدت كل نــــشــــاطـــات
احلضـارة اإلعالمـيـة والسـيـنمـائـية
ومعها أدوات التواصل االجتماعي
في تعضيد فلسـفة ما بعد احلقيقة
حيث تـستـطيع اآلن أن توهم شـعبا
شـبعـان بـأنه جـائـع ! وحترف عـنه
احلـــقـــيــقـــة من خـالل ضخ إعالمي
تلق خيالي متواصل على وعي ا

يقنعهم بهذه الفكرة اخليالية.
هــنــا جنـــد أن الــفــكــر الـــنــخــبــوي
نـطقي العـقالني الواقعي الـعميق ا
بــدأ يــضــمــحل وتــتــنــاقص أدوات
تــأثـيــره في خـلـق دعـمـات أخـالقـيـة

وتطويرية للسلوك البشري.
    إيـــــران إلـى اآلن تـــــعـــــتـــــقــــد أن
الـبشـرية تـعيش أو تـتفـاعل أو تقاد

بفكر النخب. !
    أمـريكا ودول الـغرب جنـحوا في
ضـربـهــا من الـقـاعـدة واقـصـد بـهـا
قـــــاعــــــدة الــــــتـــــقــــــبل أو الــــــرفض
اجلماهيري الوطني أو اإلقليمي أو

ي. العا
    إيــران تــبــحث في ردودهــا عــلى
أمـريـكا عن مـواقف كـبـيـرة ومـهـمة
وإســتــراتـيــجـيــة بــيـنــمـا زعــطـوط
صـغـيـر كـأحـمد الـبـشـيـر يـظـهر في
برنـامج قائـم على فـلسـفـتي ما بـعد
احلقيقـة والشعبويـة استطاع مثال
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وصل ا

ال يــخــفـى عــلى الـــشــعب الــعـــراقي الــذي عـــانى من ويالت
احلـروب الــتي حـدثـنــا عـنـهـا الــزمـان والـتــاريخ وحـتى الـتي
ـوضـة شـهــدنـاهـا  اضــافـة الى اخــر اصـدار وصـيــحـات ا
 االرهابية أال وهو ما يعرف (بتنظيمات الدوله الال اسالمية
وال ) وهي مـنـظـمـة ارهـابـيـة تـتـبـنى بـعض االفـكـار الـدمـوية 
هـذه  الــتـنـظــيـمـات ــعـتـدل والــوسـطي  تـعـتــرف بـاألسالم ا
ــتــطــرفــة لـيــست ولــيــدة الــصــدفــة بل هي ســلــسـلــة افالم ا
هولـيودية تـتبـناها دول من خالل الـدعم والتمـويل واالنتاج 
وتـؤسس  وتـضـع الـبـصـمـة لـهـا مـخـابـرات الـدول صـاحـبـة
ــصـلـحــة  ويـعـمـل بـهـا ويـصــدقـهـا االقـل  عـلـمـاً الـغـايـة وا
انـاً وحباً لوطنه واالضيق تـفكيراً  ويـتصدى لهـا االكثر ا
أن تـوحــيــد الـصــفــوف والـتــحــلي بـاحلـس االمـني لــلــشـعب
ـــؤامـــرة الـــعـــراقي امـــر فـي غـــايـــة االهـــمـــيـــة  حـــيث ان ا
 اخلارجـية ال زالت  تنسج سمومها لكي تصنع رداء الفقر
والـكـراهـيـة والـطـائفـيـة والـتـعـصب بـ ابـنـاء الـشـعب الوالد
الذي ال يـنـضب مهـمـا عصـفت به رياح الـتـدميـر واخلراب 
ـواطـن واالجـهــزه االمــنــيـة في ان تــكـاتـف االيـدي مــا بــ ا
ـكن الـتفـريط به  كـون هـذه العـصـابات الوضـع الراهن ال 
ــمـارسـة الــهـجــمـات لـيال ً ضــد الـقـوات االجـرامــيـة بـدأت 
االمـنــيــة واحلــشـد الــشــعــبي  حــيث نــشــاهـدهــا من خالل
ـــرئي تـــهـــاجـم في بـــعض مـــنــــاطق صالح الـــدين االعالم ا

  واالنبار وديالى 
طـوبـى لــلـشــهــداء االبــرار وطــوبى لــلــجــرحى االخــيـار  ان
تـضـحـيـاتـكم هي جنـوم  المـعـات فـي سـمـاء الـعـراق  كـلـما
نظـرنا الـى السـماء نـرى صـوركم وتـضحـياتـكم الـتي كـتبـها

ومازال يكتبها تاريخ كُتب بالدماء الزاكيات .
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الــيــمــ الى أقــصى الــيــســار وفي
نـفس الــوقت الـتـبــاين احلـاصل في
أهـداف ومــطـالب هــذا احلـراك بـدء
من األحتـجـاج عـلى تـفشي الـبـطـالة
وأنـتـشـار الـفـسـاد وتـردي األوضـاع
اخلـدمـيـة واألقــتـصـاديـة في الـبالد
ــطـالـبـة بـأسـتــقـالـة احلـكـومـة الى ا

وإسقاط العملية السياسية. 
فاهيم جعلت الذي هذه الفوضى با
يـحـدث في العـراق ساحـة مـكشـوفة
لــلــتــدخالت اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيـة
واحملــــلـــــيــــة تـــــريــــد ركـب مــــوجــــة
األحــتــجــاجـات والــعــبث بــالـوضع
الـعـراقي الـمـأزوم نـتيـجـة السـقوط
في مــــســـتـــنـــقـع الالدولـــة وضـــعف
الـــبــنـــيـــة الــســـيــاســـيــة ورمـــوزهــا
الــفــاســدة.أن احلــراك الـشــعــبي في
الــعـــراق تـــراه بـــاحـــثـــاً عن قـــيــادة
مـــوحــدة له وكـــاريــزمــة ســـيــاســيــة

مـــعـــبــرة عـــنه عـــابـــرة لــلـــنـــزعــات
الطائفـية والقومية واحلـزبية تعيد
رسم اخلـارطة الـسـياسـية مـتحـدية
ـــفـــاهـــيم الـــســـيـــاســـيـــة لـألطـــر وا
واالجـتـمـاعيـة الـسائـدة.تـظل صورة
القائـد وشخصيته الـقيادية (صورة
شــعــريــة) عـــنــد الــشــعب الــعــراقي
الــبــاحث دائـــمــاً عن "الــكــاريــزمــيــة
السـيـاسـية" عـلى مـر تـاريـخه الذي
ــتــد عـبــر أالف من الــسـنــ هـذه
"الـكاريـزمية" تـكون لـها (قـدرات غير
طـــبــيــعــيــة فـي الــقــيــادة واإلقــنــاع
وتـمتاز بـالقـدرة على الـهام اآلخرين
عند االتـصال بهم وجذب انـتباههم

عتاد).  بشكل أكثر من ا
يـــقــال أن الــفــيــلـــســوف الــيــونــاني
ـــسك " كــان  الـــشـــهـــيــر "ديـــوجـــ
مـصبـاحـاً زيـتـيـاً يـشعـله في وضح
الـنهـار والـشـمس تـتـوسط الـسـماء
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ويــتـأمل الــطـرقــات كـمن يــبـحث عن
شيء دقـيق فـقـده وكـلـمـا اسـتوقـفه
أحدهم وسـأله مستـنكراً عـما يبحث
يــجـــيب : (أبــحـث عن احلــقـــيــقــة ..
أبحـث عن رجل نـبـيل). حـيـنـهـا قرر
" ذات يــوم أن يـتــوقف عن "ديـوجــ
ـنع الـهواء من الـدخول الـتنـفس و
ا أقـتنـع يومـها أنه إلى رئـتـيه .. ر

ال جدوى من البحث !!! 
لقـد أفـرز الـعـراق وعـلى مـر تـاريخه
الــســيـــاسي الـــطــويل الـــكــثـــيــر من
الـزعـامـات الــسـيـاسـيـة الـتي تـتـسم
بالقـيادة الوطنـية اخمللصـة الواعية
الـــــصــــادقـــــة هل عـــــقــــمـت أرحــــام
نع الـعـراقيـات أن يلـدنـا قائـداً أم 
الــعــراقـي الــهــواء من الــدخــول إلى
ـا أقــتـنـع يـومــهـا أنه ال رئــتـيـه? ر

جدوى من البحث !!!
ÍbŽU- بغداد « qO−Ž 5 Š
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اضي والى مـافيه ينـام.اللـيل بـباب خـيمـتي ويشـدني الى الق ا
ــزعج الى من ذاكــرة غــدت كــاي طــاحــونـة تــدور في الــهــواء ا
معـاني خـلـدت ب اسـطـر والى رصـاصة احلـرب الـتي مازالت
في جيـبي تذكرني بـتلك الصور عن مـعركة كل من فيـها خاسر
ال اكــثـر والى تــوابــيت حــمـلت جــثث من احالم الــشــبـاب والى
مـيادين غدت فارغة من.كل انـسان اال من صرخات ال اكثر في
دراب بـلـدتي عن شـاب غدى ضـحـية حلـمـاقه ال اكثـر.نـزاعات
عـلى ارض واالرض لـله ال اكثـر .الـوف من شـبـاب ومن مـعاني
الـوجـود.كـانوا لـلـمـحـرقة حـطب ال اكـثـر .رجاالت ادعـو االلـهـية
وادعو انـهم مرسـلون من رب كـر للـبدا بـالقـتال وشن احلرب
الـضروس حتت مـسـمـيات شـتى .كل من فـيـهـا وكل من شارك
في سطـور تـلك.الـرحلـة نـال من وجع احليـاة وبـات مجـرد.جـثة
ـة وباتو هامـدة في رحاب حـملـة التاريخ ومن بـات له ادوات مؤ
ـة.فـيض من حس والم البـكاء له مـجرد.سـجالت في دفاتـر قد
وعـويل االمس شنت عـلى اسطري صـرخات التـزول وبكاء شل
كل ام واب وتـرك في الـقلـوب لـوعـة وحـيـرة .الـيك والى جـنـبات
بـاتت لـكم نـاقـوس ذكـرى وشاهـد.في مـقـبـرة تـمر عـلـيه الـطـيور
وتـقرا له كل حلـن وخيـال.اطـرق بـاب االمس وانهل من مـعـانـية
والـوي ذراع الــيــوم واكـســر كل قــاعـدة هــشـة لت تــعي مــعـنى
احلــيــاة وال حتـمـل الــبـســمه جلــيـل ات وال تـتــرك لــهم ارث من
فضـفصـات من حياة وانـبذ كل رصـاصة صـنعت من اجل قتل
ـــيـت صـــنـــعــــته ارادة كـــاذبـــة احلــــيـــاة وانـــبــــذ كل صـــراع 
ــة وتـريـد.ان تــعـبث بـبــسـاتـ االمل تـريــد.اجملـد.من ارواح.حـا
وتقـتل كل مـافـيه من ورود.وتـقـتل كل مـافـيه من بـواعث الـصـبا
والـرحلـة الـتي ارادت ان تـأوي الى شـواطى النـجـاة..فـب ذاك
ـكــان وفــتـنــة الـذكــرى ودمع صب فـي مـجــاري احلـيــاة وبـ ا
شــوارع فـاضت بــاحلــنــ وحـبــست كل شــوق رفــيق وحــمـلت
من.بذخ احلـيـاة ما حـملت كـنيـشان في صـدر البـطل او صورة
دينة .او في جدار جـميل او لوحة رسمت ابـعادها على نـهاية ا
جـديـلـة رتبت فـي شعـر فـتـاة كي تلـهم من شـاهـد.معـانـيـها امل
ه ومـعاني تفيض للوجود.بعض يبـعث احلياة وتترك.له مدن حا
االلق وبعض احلـان شجـيه.فاللـيل بات لي لوحـة اعد.لهـا اللون
الـبـهي كي ابـعث لـهـذه احلـيـاة بعـض االمال وبـعض الـتـمـنـيات
التي قـد تتـرك اثر في مقـبرة حمـلت من جثث االمس مـا حملت
وها هي تفتح بابها لزائر جديد.جنى من هذه احلياة ودخل في

غيبيات القادم .  

تـراعي فـيــهـا مـسـتـوى الــشـعـبـويـة
وعاطفة ما بعد احلقيقة عندهم. !
كـثـيرا مـا كـنت أقول وال يـقـبل مني
اآلخــرين: اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيـة
جنـحت في التـصـارع والتـناطح مع
اكبر عقول الـكرة األرضية وتمكنت
ــــتـــهـم بـــذكــــاء قـــادتــــهـــا من هــــز
وحـكمـتـهم ولـكن عـنـدمـا تصل إلى
الشـعب العـراقي تتـحول إلى أغبى

األغبياء. ! الن اغلب الشعوب اليوم
ال تـــســـمع لــلـــحـــكــمـــاء وال تــنـــظــر
ألفــعــالــهم وال يــهـمــهــا مــا يــصـــدر

عنهم. !
×دكـتوراه في الـنظـرية الـسيـاسية/
ــدرســة الــســلــوكــيــة األمــريــكــيــة ا

عاصرة في السياسة. ا
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معـادية لهـا يضحـكون علـيها سرا
ألنــهم جنــحــوا في نــخــر الــقــواعــد
ــؤيــدة واحملــايـدة اجلــمــاهــيـريــة ا

للجمهورية في كل مكان.
لذا إيران ناجـحة جدا في صراعها
مع العـقـول النـخبـويـة والسـياسـية
ـيـة الكـبـيرة واإلسـتـراتيـجـيـة العـا
ولـكنهـا فاشلـة جدا في الـتعامل مع
ـنـطـقــة والـعـالم بـطـريـقـة شـعـوب ا

األنغالق الـسياسـي الذي أنتج حـكومة
ـهـدي  أحـدث إنـشـقـاقـات عـادل عـبـد ا
في الـكتل الـشـيعـية وتـوافقـاتهـا جتاه
احلكومة التي أدخلت العراق في مأزق
بعد أن أجتهت نحو الص أقتصاديا
ا ـرعب للـعسـكر األمريـكي..  الـعدو ا
جعل األقطـاب الدولية لـتنظر لـلحكومة
بـعـ الـغـضب بــسـبب بـعـدهـا عـنـهم

وعن مواقفهم.
كل ذلك دفع القوى اإلقـليميـة والدولية
إلـى أن حتـــرك أذرعـــهــــا داخل فـــوهـــة
الـتظـاهـرات مـسـتـغلـة بـذلك أجـنـدتـها
ــــــتــــــمـــــركــــــزة واحملــــــركـــــة لــــــرحم ا
األحتـجاجات  لتـعبث بالـشارع وترفع
مـن وتيـرة الـتـصعـيـد فـيسـقط الـقـتلى
كــلـمــا لم تُـنــفــذ اوامـرهــا في تـشــكـيل
حـكـومــة بـرغـمـاتـيــة جتـاه أوامـر الـعم
ســام كـل ذلك أدى إلى خــلل في نــظــام
الـشــراكــة الــذي  أُسس له بــعـد ٢٠٠٣
ـا جــعل الـقــوى الـكــرديـة والـســنـيـة
ـكـلف لـيـكـون لهـا صـوت فـي إخـتيـار ا
لـــقــيـــادة احلـــكـــومـــة  الــذي هـــو حق
لـــلــمـــكــون الـــشــيـــعي بـــحــكم كـــونــهم
األغـلــبــيــة.. فــضال عن الالعب الــدولي
ـوافـقة واألقـلـيمي الـذي يـشـرف على ا
أو الـرفض في أخــتـيــار الـشـخــصـيـات
كلف ما قبل نصب.. ا طروحة لهذا ا ا
الـكاظـمي كان أحـجيـة اللـغز الـذي جاء
عـضلـة ويجـبر اخلـصوم لـيحل هـذه ا
عـلى الـتـصـويت للـرئـيس اجلـديـد لكن
وفـق شـروط ومـبـايـعـات "لـلـحـجي قـبل
الــعم ســام" لــيــكــون أول رئــيس وزراء
تـتـفق عـلـيه كافـة أطـراف الـلعـبـة لـكنه
حــقق الــغــرض االســاسي الــذي كــانت
تـهدف إلـيه امريـكا بـتحـريكـها لـعصى
األحتـجاجات غـير الـسلمـية والتـلميح

باألنقالب العسكري..
قراطـية والتطور فهوم احلـديث للد ا
الطـبيعي لـلعالم يـضعنـا أمام خيارين
ـكن أنـكـارهـمـا أحـدهـمـا أن الـدول ال 
كنها أن تشرك نفسها في العظمى ال 
حـروب عسـكـرية الـفائـز فـيهـا هو أكـبر
اخلــاســريـن  لــذلك مــنــظــور احلــروب

أجته نحو السيطرة  اإلقتصادية.
في األنقالبات العسـكرية إنتهى الزمن
الــذي فـيه يـنـقـلـب اجلـيش عـلى احلـكم
ـا أصــبح ــســيــطــر وإ ويــكــون هــو ا
الوضع هـو ان تخلـع البدلـة العسـكرية
وتـرتــدي الــبــدلــة الــرسـمــيــة لــتــكـون
عـسـكـريـة بـغـطـاء مـدني يـقـود الـدولـة
بـاإلنتـخاب حـتى لـو كان صـوريا ولـنا
في مـصـر خيـر مـثال كـل ذلك بتـصـفيق
وتـبريك الـشعـوب الـتي تنـطلي عـليـها

حيل األعالم..
رئــــيس الــــوزراء وزيـــر الــــداخـــلــــيـــة
والـدفـاع رئـيس اركـان اجلـيش وبـاقي
مـفـاصل الـدولـة أصـبـحت حتـت قـيادة
شخصيات عسكرية بقيادة مدنية  ألن
احلـكــومـة الـعـســكـريـة تــكـون راضـخه
تـمامـاً غيـر مدركـة لألمور اإلقـتصـادية
ودليل ذلك القرار الذي يثار حالياً بأن
احلـكومـة مـقبـلة عـلى أقـتراض ثـمانـية
ملـيارات دوالر من الـبنك الـدولي الذي
مـا أن يقـرض دولة حتـى يتـحكم بـكافة
مـفـاصلـهـا اإلقـتصـاديـة وتصـبح بـقرة
حـلوب لـلعم سـام كمـا يحدث الـيوم مع
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ـــــا تــــــردد في اذهـــــان ســـــؤال طــــــا
اذا االصرار من قبل تابعـ وهو  ا
حـــزب الــدعـــوة ومن خــلـــفه حتــالف
دولـة الـقـانـون في كل تـكـليف وزاري
جديد على االحتـفاظ بوزارة التعليم
الـعـالي دون غـيـرهـا وإبـقـائـها حتت
جـنـاحه ,بـالــرغم من كـونـهـا وزارة ال
تــدر امــواال ضــخــمــة اذا مـا قــورنت
بـــوزارات اخـــرى كــوزاراتـي الــنـــفط
والـكـهـرباء? ,واجلـواب قـد يـكون في
رغــبـته بــتـدعــيم صـفــوفه بـشــريـحـة
ثـقف ,او ألنه واسـعة من الـشبـاب ا
اراد تأمـ جانـبه بعـدما ادرك حجم
ـــــتــــنـــــامي في الــــوعـي الــــطـالبي ا

عاهد العراقية !!. اجلامعات وا
ـالـكي ومع تـشـديـد قـبـضـة الـسـيـد ا
االم العـام للحزب لـرئاسة الوزراء
لـدورتـ مــتـتـالـيــتـ سـعى احلـزب
بـكل قوة لـلـسيـطرة عـلى ملف وزارة
التـعليم بعـد ان خضعت حـالها حال
ـــبــدأ بـــاقي الـــوزارات الـــعــراقـــيـــة 
ـنـبـوذ والـذي فـرضته احملـاصـصـة ا
االحـــزاب الـــســلـــطـــويـــة كــجـــزء من
اسـتـحقـاقـاتـهـا االنـتـخـابـية ,وراحت
قيادات احلزب تشرع اخلطط لوضع
الـوزارة وكوادرهـا ضـمن مـشروعـها
الــســـيــاسـي وتــخـــتــار من يـــنــاسب
تـــوجـــهـــاتـــهـــا عــلـى رأس الـــكــوادر
الــقـــيــاديـــة في اجلـــامــعـــات ولــيس
بـــــالــــــضـــــرورة ان يـــــكـــــون ضـــــمن
فاالهم مـواصفـات الـكفـاءة واخلـبرة ,
هـو مـا يقـدمه من والء ,وراح احلزب
ـنــاصب لـلــمـنـاورات يــخـضع تــلك ا
ـكاسب ـا يحـقق له ا الـسـياسـيـة و
ــرجـوة ,وفي مـســعى مــحــمـوم من ا
احلــــزب إلحـــكـــام ســــيـــطـــرتـه عـــلى
الـوزارة ,فـقـد  وضـع الـسـيــد عـلي
االديب الــقـيــادي الــبــارز في احلـزب
عــلى رأس الــوزارة مع الــعــلم انه لم
يكن استاذا جـامعيا!! ,والرجل اتخذ
سلسلة خـطوات إلخضاع اجلامعات
الـــعـــراقـــيـــة وفق مـــنـــظـــور احلــزب
الــفــكــري ,وعــمل عـــلى تــصــفــيــة كل
الـقـيادات الـوزاريـة الـتي ال تدور في
فــــلك احلـــــزب حــــتى انـه صــــفى كل
ــدراء الـعــامــيـ فـي مـقــر الـوزارة ا
الــذين ال يــنـــتــمــون لــنــفس طــائــفــة
حـــزبه!!.وحـــتـى مع ضـــيــاع كـــرسي
رئاسـة الـوزراء وتقـلص دور ائتالفه
وانسحاب عدد من قياداته فقد اصر
حتالف دولة القانون ان تكون وزارة
الـتـعـلـيم من حـصـته وهـو مـا جتـلى
ـــالــكي بـــوضــوح من خـالل فــرض ا
السم الدكـتور قـصي السهـيل الوزير
ـهدي بالرغم في حكومـة عادل عبد ا
عـارضة الشديـدة ضده من قبل من ا

الـــتـــيــار الـــصـــدري!!. وهــنـــا يـــبــرز
ـهم التالي: هل جنح حزب السؤال ا
الـــدعـــوة في إخـــضــاع الـــشـــريـــحــة
الـعـريــضـة من الـطـالب واسـاتـذتـهم
عـاهـد الى افـكاره في اجلـامـعـات وا

وفلسفته?.
واجلواب هنـا ان احلزب لم يدرك ان
الـتـعـلـيم عـمـلـيـة تـخـتـلف تـمامـا عن
لعبة السياسة ,ولم يتمكن من توفير
اخلـطـط الـكـفـيـلـة بـتـطـويـر الـتـعـلـيم
الـعـالي وعجـز عن تـخصـيص مـبالغ
ـوازنة تـسد حـاجة الـعراق الى في ا
اجلامعات واخملـتبرات احلديثة ,ولم
يــكن له تــصـور عـن اهـمــيــة اخلـطط
العلمية الـضرورية بالنهوض بواقع
الــــتـــعـــلــــيم اجلــــامـــعي ,ولم يــــضع
ــدى لـرسم سـتــراتــيــجـيــة بــعـيــدة ا
ــنـاهج ســيـاســة ثــابـتــة لــتــطـويــر ا
ومواكبة التقدم العلمي السريع ,ولم
يـهتم بـطـموحـات الشـباب وافـكارهم
ولم يــتـقــرب  مـنـهم ,ولم يــحـاول مـد
اجلـسـور الـيـهم ,واقـتـصـر اهـتـمـامه
وتـركيزه فـي االستـحواذ علـى مراكز
الــوزارة ,ووقع فـي اكـــبـــر االخـــطــاء
حـيــنـمـا اصـر عـلى لــعـبـة الـكـراسي,
دون ان يــحــاول تــرصــ الــتــعــلــيم
الـــــعـــــالي وإبـــــعـــــاده عن مـــــحــــاور
التفاهـمات احلزبية ,بل صار احلزب
عـــبـــئـــا عـــلى الـــوزارة وقـــراراتـــهـــا
ــرتــبــكـة وهــو مــا جتــلى في عــهـد ا
الوزيـر قصي الـسهيـل حينـما اصدر
قـرارا بـحل كل الـقـيـادات اجلـامـعـية

في الــعـراق دفــعــة واحـدة ,ثم عـادت
الـوزارة  بـعـد يـومـ وتـصـدر قـرارا
جـديـدا يـتـضـمن إعـادة تـكـلـيف ذات
االســــمـــــاء واعـــــادتــــهـم الى نـــــفس
مـــنــــاصـــبـــهم ,فـي دلـــيل دامـغ عـــلى
احملــاصــصــة احلــزبـــيــة والــتــخــبط
والـــفــوضى الــتـي جتــتــاح الــوزارة,

وغياب االدارة العلمية السليمة!!.
كـان بـإمـكـان احلـزب ودولـة الـقـانون
ان يــحــقق الــكــثــيــر من طــمــوحــاته
واهــدافـه لـــو احــسـن الــتـــعـــامل مع
ــثــقــفــة  ,وعــرف كــيف الــشــريــحــة ا
يــجـــذبــهـــا الــيه ,ولـــكــنـه راهن عــلى
نـاصب والـكراسي وأهـمل اجلانب ا
الـعلـمي والفـكري لتـطلـعات الـشباب
في اجلــــامــــعـــات ,وراهن عــــلى ذات
ن االســـمـــاء الـــتي تـــبـــيع والئـــهـــا 
يـضـمن لهـا مـكاسـبـها ,وفي الـنهـاية
خسر القاعدة الطالبية العريضة ,بل
وانــــقــــلــــبت ضــــده وضــــد افــــكـــاره
وقــيـاداته ,وراحت جــمــوع الــطــلــبـة
والـطـالـبـات في مـخـتـلف اجلـامـعات
ــعــاهــد في طــلــيــعــة مــظــاهــرات وا
الثورة والتمرد ضد واقع البلد الذي
فـرضتـه السـلـطـة واحـزابـهـا واولـها
حـزب الـدعـوة ,وبـذلك اضـاع احلـزب
فـرصة تـاريـخـيـة قـد ال تتـكـرر ثـانـية
في االنــتــشـار بــ اوسـاط الــطـبــقـة
ثـقفة ,بل واصبح في زاويـة حرجة ا
بـعــد ان صـار قـاب قــوسـ او ادنى

من الفشل الذريع !!.  
rÝU ≠ بغداد  b UŠ  

كـنــز اليـنــضب ابـدا يــتـجــدد مع كل جــيل الن مـســتـلــزمـات
التـواصل باقية وعـلى مر السن من قـهر لبعض الوقت الى
جــوع وحــرمـــان في الـــبــعض االخـــر الى حــرب وقـــتــال بل
الـبــعض من الـزمن الى تـســلط وتـبـعـيــة ولـكـنه كـان وفي كل
االزمان -بـؤرة لـلـكـفـاح--ومـنـبع دائم لالفـكـار التـي ترفض
االسـتـعـبـاد والـتـسـلط وتـنـاضل من اجل الـتـحـرر واالنـعـتاق
واصـبح اجلـنـوب مـدرســة تـخـرج الـرجـال الـكـبـار بـعـقـولـهم
ـعطاء الفـضل الكبير وثبـاتهم وكفاحـهم فكان لهذه االرض ا
ــنـاهض لــلـوجــود االجـنـبي بـرفـد الــعـراق بــالـفــكـر احلـر وا
والــتــخـلف فــلــيس غــريـبــا ان يــعــقـد او كــونــفـرس لــلــحـزب
الـشيوعي عام  1934 في الـناصريـة عندمـا كان فهـد يعمل
في معـمل-للـثلج--بـالنـاصريـة--وليس غـريبـا ان يكون اول
ام عـام حلزب الـبعث-فـؤاد الركابي من الـناصـرية وكذلك
احلركـات القوميـة والناصـرية كتحـس السـوز- وكان بقدر
ميز كان االدب والشـعر مرافقا للحركة الوجـود السياسي ا
الـسـياسـيـة بل استـعمـلت لـفضـح السـلطـة بـطريـقـة -الشـعر
زريـة فكـان- االبو ذيه والدارمي الهـزلي الهـادف واالمثـال ا
واحلسـجة -والتي يتناقلها الناس عـالنيه بالسخريه للسلطة
وتـارة بــالـوعــيـد والــتـهــديـد وســوف اورد مـثال مـن االبـوذيـة
وكيف يـعبـر ويـوعد الـلصـوص والـعمالء والـفاسـدين بـنهـاية

مغزية-
ذنبك بيش اعده بالف-يولك-
واكله احلك الي يا نغل-يولك
(اكل ياعنز والدباغ) يوالك
يطلع اشما كلت طيبه وردية

هكـذا كـا ن االسلـوب الـذي يـفضـح السـراق وعـبـيد الـديـنار
من ازالم السـلطه وكما هو االن كيف يـعيش فئة صغيرة في
بـحـبـوحـة حتـرسهـا بـسـاطـيل االحـتالل لـتـسـتـمـر بـخـدمتـهم
وعلى حـساب كـرامة الـعراقـي وحـرية الـوطن والشـعب نعه
انه قـريب عــنـدمـا يـقــرع نـاقـوس احلـريـة لــتـتـحـول هـذه---
اعـز- الى قصـابهـا ودباغ جـلودهـا- محاكم اجملامـيع من ا

الشعب ليسلخها ويدبغها انه يوم قريب.

يــكـاد الـتـعــدد الـوصـفي الــسـيـاسي
ومسـمـيـاته عـما يـحـدث في الـشارع
الـــعـــراقي من حـــراك جـــمـــاهـــيــري
شـــــــــعــــــــبـي واسـع فـي (الـــــــــوسط
وجـــنـــوب) أن يــأخـــذ الــكـــثـــيــر من
سميات واألوصاف اخلاضعة الى ا
أجتـــــاهــــــات ورو ســـــيــــــاســـــيـــــة
وأيــديـولــوجـيـة مــتـبـايــنـة من أجل
ـا يـجـري ــنـاسب  ـسـمى ا وضع ا
ـتــبـايـنــة تـمـثـلت ـســمـيـات ا هـذه ا
ب(تـظاهـرات أحتـجاجـات مطـلبـية
أحتـجـاجـات عفـويـة حـراك شـعبي
أنــتـــفــاضــة ثــورة شــعــبــيــة ثــورة
تـــشـــرين ثـــورة أكـــتــوبـــر الـــثــورة
الــعــراقـيــة الــكــبـرى أعــتــصــامـات
فـاهيم عـصيـان مدني ووو) هـذه ا
وغيـرها لـها مدلـوالتهـا اخلاصة في
الــقــامــوس الـــســيــاسي واألدبــيــات
الـسـياسـية والـتي تـمتـد من أقصى

السـعودية الـتي اصبحت قـاب قوس
او ادنى من ان تغرق في ديونها..

إذا الـهـدف الـرئـيـسي الـذي تـرمي إلـيه
أمـريـكيـا قـد حتقق بـحـكومـة عـسكـرية
حتت غـطائـهـا العـلني لـكن الـتحـديات
أمـام رئـيس وزرائـهـا.. اجلـديـد كـبـيرة
أولـــهــا أن يـــخـــرج الـــعـــراق مـن أزمــة
الــتـقــشف اإلقــتـصــادي دون ان يــلـجئ
لإلقـتـراض كـذلك علـيه أن يـبـعد بـلـدنا
عـن الــصـــراع الـــقــائم بـــ الـــعم ســام
واحلجي وأن يكـون وطننـا هو الرابط

.. رضيه للطرف في إيجاد احللول ا
ؤكد أيضاً أن اإلعالم سيفعل ذلك من ا
وأكـــثـــر لـــيـــلـــمع صـــورة اإلبـن الـــبــار
لـتــرامب  وشـعـبـنــا كـعـادته ســيـسـيـر
مـغـمض الـعـيـنـ خـلف أبـواق مـواقع

أجورة.. التواصل والقنوات ا
أمل الـعـراق الــوحـيـد في اإلنــتـخـابـات
الــقــادمــة الــتي ســتــعــتــبــر الــتــحـدي
احلـقـيقي لـوعي الـشعب فـأمـا ناخـب
يـحـدثـون الـتـغــيـيـر أو نـفس الـوجـوه

الكاحلة التي تسر العدو..
w- بغداد UO*« œ«uł bL×  

في كل مكـان و زمان في هذا الـوطن يحـكى ألف قصـة لم تسـرد في ألف ليـلة ولـيلة
تترقب في وجوه الناس لكل منهم حكايـا خطت على اسوار قلوبهم هنالك في بلد لم
يتجرع السالم يوماً هناك ام تنـاجي ولدها الشهيد و اب يبكي جوع اوالده و امرأة
تعاني من العـنف و عانس تبـحث زواج لتتخـلص من الظلم االجـتماعي...والخ..الكل

يريد ان يسرد قصته لعل شهريار يبكي العراق و شهرزاد تنادي بغداد.
w½UMJ - واسط « bLŠ«
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 أم عماد وعائلتها في أيام رمضان .. دعاء وعمل من اجل الفقراء

إعـانـة من شبـكـة الـرعـاية األجـتـمـاعـية 
شغل اليوم نحن الـنساء الـعامالت في ا
عاشية نحو احلجية  تغيرت أحوالنا ا
ة للفقراء األحسن بفضل هذه األم الكر
واأليـــتـــام  ربي يــــرزقـــهـــا ويـــوفـــقـــهـــا

طعم ) .  شروعها القادم ..ا
وبـيـنت عـامـلـة اخـرى) بـعد وفـاة زوجي
أصبحت مسـؤوليتي مضاعـفة  مطلوب
مني إدارة شـؤون البـيت وتربـية األبـناء
ومعيشـتهم  وتهيـئة مبلغ إيـجار البيت
وكـذلك مـصـاريف مـراجـعـة األطـبـاء عـند
مرض أحـدنا  لكن بـعد أن طـرحت فكرة
الـعــمل في مـشــغل والـدتـنــا احلـجـيـة أم
ـــشــغل عــمـــاد  رحــبت بـي لــلـــعــمـل بــا
واحلــــمـــد لــــلـه  واآلن تــــغــــيــــر كل شئ
بحياتنا اليومية من توفر مواد غدائية 
ومـبـلـغ اإليـجـار لـلـبــيت هـو من مـرتـبي
كـنت بالـسـابق استـحـصل مبـلغ اإليـجار
ـسـاعـدات الـبـسـيـطـة الـتي أحـصل من ا

عليها).
وضم فــريـق عــمل (الــشــرقــيــة) في هــذه
احلـــلـــقــة .. فـي األعــداد : عـــمـــر هــادي,
مديـر تـصـوير : الـتـقد : تـامـيال سـنـان
ــــصــــور : عــــصـــام ا احــــمــــد الــــطـــائـي
ونتاج : ا صور : عالء الـقيسي ا سهيل
األخــراج : عــبـد حــســام الـدين مــحــمـود
ــتـــابــعـــة : ســعــدون الــوهـــاب مــعـــد وا

اجلابري.
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الــنـاقـد الـتـونــسي صـدر له عن دار ديـار لـلــنـشـر  كـتـاب
عـاني احلـداثـة وإعـادة كـتـابة األصل- بـعـنـوان (رحـيل ا

عاصر- مقاربة تأويليّة) األصول في الشعر العربيّ ا
‰uÝ— rO¼«dÐ« qOKš

ي الـعراقي ترأس الندوة االلكتـرونية التي اقامها االكاد
قسم الدراسات االجتماعية ببيت احلكمة بعنوان (جائحة
كـورونــا ..االبـعــاد - الـتــحــديـات والــتـداعــيـات واحلــلـول

قترحة).  ا
ÍbŽU « dLŽ

oKD*« d Uý

ـوت بعـد صـراع مع الـشـاعـر والـطـبـيب الـسـوري غيـبـه ا
ــرض عن عــمـر نــاهـز 82 عــامــاً.وبـعــد مـســيــرة غـنــيـة ا
بـالشـعـر ومن مؤلـفـاته : (نـبأ جـديـد) و(معـلـقة جـلـجامش

على أبواب أوروك) .

ÊU e « ≠ ÊULŽ ≠ wÐœ

ــطـرب كـاظـم الـسـاهــر حـفالً قـدم ا
ـنـاسـبـة عـيد غـنائـيـاً افـتـراضـياً 

رواد الـتواصل االجـتـماعي.وخالل
احلـــفل عــبـــر الــســاهـــر عن حــزنه
بــســبب تــفــشـي فــيــروس كــورونـا
حـول الــعـالم مــؤكـداً أنه (مــتـفـائل
بــأن احلــيـاة ســتــعــود من جــديـد)
وقـال: (الــضـربــة الـتي ال تــمـيــتـنـا

تقوينا). 
وأضاف الساهر خالل احلفل الذي
عـرض عـبـر قـنــاة مـجـمع أبـوظـبي
الـثــقــافي في يــوتـيــوب أنه (تــعـلم
الــكـثــيـر خالل فــتــرة احلـظــر عـلى
صـعيـد القـراءة والكـتابـة والتـقرب

إلى الله ).
وأشار إلى أنه ( نـفذ مـجمـوعة من
األعـــمــال) مــعـــبــراً عن اشـــتــيــاقه
لـعـائـلـته وأحــبـائه وقـال: (الـشـوق
جميل والعاطفة جميلة ولكن يجب

أال تؤذينا).
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ـسـتشـفى عزل اكدت مـصـادرطبـية 
أبــــوخـــلـــيـــفـــة - اخملـــصص لـــعالج
سـتجد- مصابي فـايروس كـورونا ا
اسـتـقـرار احلـالة الـصـحـيـة لـلـفـنـانة
ـصـابـة بـفـايروس رجـاء اجلداوي ا
كــورونــا. وأشــارت إلى أن (أعــراض
الفـايروس بـدأت في االختـفاء حيث
تـتنـفس بـشكل طـبـيعى وانـخـفضت
درجـة احلـرارة لـ) ?37مـوضــحـة أن
(حالتـها الصـحية تـستجـيب للعالج
بــشــكل كــبــيــر).فــيــمــا قــالت أمــيــرة
مختار جنلـة اجلداوي إنها (أجرت
حتـــالــــيل كــــورونـــا عــــقب إصــــابـــة
والـدتـهـا للـتـأكـد من عـدم إصـابـتـها
نــتـيــجـة االخـتـالط بـهــا) مـؤكـدة أن
(الــــتــــحـــالــــيـل أثـــبــــتت ســــلــــبــــيـــة
إصابتهـا).وأوضحت في تصريح أن
(حـــالـــة والـــدتـــهـــا رجـــاء اجلــداوى

اخملـرج الـعــراقي عـرض في الـعــشـرين من ايـار اجلـاري
فـيــلـمــا وثـائـقــيـا يــخـلــد ذكـرى شـهــداء تـفــجـيــر الـكـرادة
االرهابي وهـو من اخراجه وتنسيق عـلي العذاري وتمثيل

نخبة من الشباب.

االديــب االردنــي شـــــــــــــــــــارك فـي
االمــســـيـــة الــتي اقـــامــهـــا ديــوان
الـــهــريس الــثــقـــافي عن بــعــد و
تــخـصــيـصــهــا لـلــمــديح الـنــبـوي
تضـمنت معـاجلة نـقدية لـهذا الفن
الشعـري إضافة لـقراءة مجمـوعة من القصـائد ألصدقاء

الديوان من داخل األردن وخارجه.

 الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة تـلـقت تـعـازي االوسـاط الـثـقـافـيـة
والـفنـية لـوفـاة زوجهـا الدكـتور عـصام احملـاويلي الـثالثاء

اضي سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.  ا

 الـشـاعـراجلزائـري صـدرت له حـديثـا عن (اآلن نـاشرون
وموزعون) فـي األردن  مجمـوعة شعـرية بعـنوان (للـبحر
صوت آخر على جسر ريالتو) و جاءت في 195 صفحة

توسط.  من القطع ا
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الفريق الـركن العراقي تسلم مهمـات قيادة عمليات بغداد
بعـد تـدهـور احلـالـة الـصـحيـة لـلـواء الـركن عـبـداحلـس

التميمي. 

(مقدمة في نحت البورتريه) (بناء
ـــوذج اســــاسي لـــلـــبـــورتـــريه) ا

(طريقة نحت مالمح الوجه).
الــــــــــى ذلك ضـــــيـــــفت الـــــدائــــرة
مــعــرض اخلـطــاط روضــان بــهــيـة
حتت عـنــوان (جـمـالــيـات خــطـيـة)
ضــــمـن فـــقــــرة بــــوابـــة الــــفــــنـــون

اإللكترونية.
وهـواول مـعرض الـكـتـروني لـلخط
العربي والـزخرفة االسالمـية وعنه
قــال عـــويــد (ابــدع بــهـــيــة في خط
الــــثـــلـث والـــنــــسـخ خلط الــــقـــرأن
.وان لوحـاته حمـلت االبداع الكـر
الفني في اخلط العـربي والتناسق
الــلــوني فـي الــزخـرف وبــواقع 23

لوحة فنية). 
كـــمــا اطـــلـــقت الـــدائـــرة الــثـالثــاء
اضي معرضها الثامن الكترونياً ا
بـعـنـوان (مـسار الـشـمـس) لـلـفـنان
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أطـــلـــقت دائــرة الــفـــنــون الــعــامــة
ـــاضـي جتــــربــــتــــهـــا الــــثـالثــــاء ا
االلـــكـــتــرونـــيـــة االولى في مـــجــال
الـتــعــــــــلــيم لـلــنـحت ضــمن فـقـرة
بـوابــــــــــــة الـفـنــون اإللـكـتـرونـيـة
عـلى مــوقـعـهــا الـرســـــــــــمي عـبـر
دورة  بـــعـــنـــوان (طـــريـــقـــة نـــحت
الـبـورتــريه) حـاضـر فـيــهـا الـفـنـان

ايهاب احمد .
ـدير الـعـام للـدائـرة علي واوضح ا
عـــويـــد ان (الـــدائــرة تـــطـــلق اولى
جتـاربـها في مـجـال تـعلـيم الـنحت
بـشـكل الكـتـروني سبـقـتهـا جتارب
عارض التشكيلية عدة في مجال ا
ضــــمـن فـــقــــرة بــــوابـــة الــــفــــنـــون

اإللكترونية). 
وتـضــمـنت الــدورة  ثالثـة مــحـاور

هي :

صــالح رضـا ضـمن بـوابـة الـفـنـون
اإللكترونية .

عرض ضم واوضح عويد ان (ان ا
27 لــوحــة جــســد فـــيــهــا الــفــنــان
احلــيـــاة الــيــــــــومــيـــة لــلـــمــواطن
الـعــراقي في الــريف وتــعـامــله مع
الــطــبـــيــعــة مــســـتــخــدمــاً االلــوان

الزيتية). 
WOM  WIz«–

مـــعـــربــاً عـن ســـعــادتـه (بـــتــفـــاني
الكــات الــعــامــلــة لـلــتــواصل مع ا
الــــفــــنـــانــــ خالل ايــــام الـــعــــيـــد
وتغذيتهـا للذائقة الفنـية للجمهور
ـعــارض الـكــتـرونــيـة تــسـهم في
ــشــهـــد الــثــقــافي لــلــفن تــعــزيــز ا

التشكيلي).
وفـي الـيـوم نـفـسه اطـلـقت الـدائـرة
شتـرك بشكل معـرضها التـاسع وا
الـــكـــتـــروني حتـت عـــنـــوان (افــاق

الـثـور في حـضـارة وادي الـرافدين
راحل التاريخية.   على مر ا
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بــإيــعــاز مـن رئــيس مــجــمــوعــة االعالم
ــسـتـقل األســتـاذ ســعـد الــبـزاز كـرمت ا
مـجــمـوعـة قـنـوات (الـشــرقـيـة) الـسـيـدة
مــــهـــيه إدهـــام يـــوسـف (أم عـــمـــاد) من
ــــثــــالــــيـــة  ــــرأة ا ــــوصل بــــقـالدة ا ا
إلحـــتـــضـــانـــهـــا أكــثـــر من 20 عـــامـــلــة
وجميعـهن أرامل ولديهن أطـفال أيتام 
وتشغيلهن عامالت في مشغل يعود لها
ـــواد الــغــذائــيــة لــصــنــاعـــة الــكــبــة وا

وصلية . واألطعمة الشعبية ا
وتعيل أم عمـاد عائلة مـؤلفة من زوجها
وهـــو رجل عـــاجـــز وكـــبـــيـــر بـــالـــسن 
وخـمس أوالد وبـنـات أثـنـتـ  وهي أم

لشهيدين. 
وتـقـوم أم عـمـاد في مـشـغـلـهـا احلـالي 
ـواد الـغـذائـية بـتـحـضيـر وجـبـات من ا
ة التي نوعة وخـصوصاً الكـبة والدو ا
ـــوصل  وتـــســـويــقه تــشـــتـــهــر بـــهــا ا
ـوالت وأيــضــاً لــلــعـوائل لــلــمــحالت وا
هـنــاك  حـيث لـديــهـا خـدمــة الـتـوصـيل
ن يــرغب بـشـراء اجملـاني ( الــدلـڤـري ) 
مــنــتـــوجــاتــهــا الـــغــذائــيــة اخملـــتــلــفــة
ــتـدنــيـة كــونـهــا تـراعي وبــأسـعــارهـا ا

عاشية. ظروف أبناء مدينتها ا
 وتقدمت أم عـــــــماد في بـداية حديـثها
لـ (الــزمــان) بــوافــر الــشـكــر والــتــقــديـر
لألســتـاذ الــبـزاز ولــكــادر عـمل بــرنـامج

ثـالية) الـذي تعرضه (الـشرقية) رأةا (ا
ــشـغل ا  واكــدت ان (مـشــروعـهــا هـذا 
سـوف تـوسعـه ليـكـون مطـعـماً اخلـيري

كبيرا بعد أنتهاء وباء كورونا).
ادي واشارت (انـها كـانت تقـدم الدعم ا
والـــغـــذائي لـــعـــدد مـن عــوائـل األيـــتــام
والـفـقـراء  لــكن الـكـثـيـر من هـذه األسـر
كانوا يطالـبون بتوسع مشـغلها لغرض
توفير فـرص عمل لهن معـها)  وبالفعل
إستطاعت أم عـماد تشـغيل أكثر من 20
ـارسـن الـطـبخ أرمــلـة في مـشــغـلــهـا  
وحتضير الكبة بأنواعها وبقية األكالت
الــشــعــبــيـــة الــتي تــطــلـــبــهــا الــعــوائل

واحملالت واألسواق هناك .
ـقبل بعد أن مضيـفه (مشروعي ا
دعمتني وحـفزتني قنـاة الشرقية
 سـيكـون مـطعم كـبـير مـتـكامل 
وصل فيه أشـهر الـطباخـ في ا
وخـــيـــرة الـــعـــامالت صـــاحـــبــات
الــذوق الـطــيب  بـطــهي الـطــعـام
وحتـــضـــيـــر األكالت الـــشــعـــبـــيــة
وصـلـية مـنـها الـكبـة الـشهـيرة  ا
وكـذلك نحن نـتـميـز بـأكلـة الـعائـلة
ــــة ونـــتــــفـــ الــــعـــراقــــيـــة الــــدو
بتحـضيرها وهـي ذات طعم ونكهه
موصليـة خالصة). وبـينت أم عماد
ـثـالـيـة (الـقالدة الـذهـبـيـة لـلـمـرأة ا
زينت صدري وجعلت الفرحة تدخل

بـيتي واسـرتي ومـشـغـلي بـعد  15سـنة
وانـــا لم أشــعــر بــالـــســعــادة لــلــظــروف
الــقـاســيـة الــتي واجـهــتـنـي طـيــلـة هـذه
الي الذي بـلغ ا السنـوات العـجاف  وا
تــســلـــمــته وهـــو هــديـــة الــشــرقـــيــة لي
وألســرتي وعـامالتي ولــلـنــاس الـفــقـراء
واأليـتـام  سـأوزعـه عـلى هـذه الـشـرائح
اخملتـلفـة واحملتـاجة  أنـا أشكـر الباري
عــز وجـل عـــلى نـــعــمـــة الـــتـــكـــر هــذا

والتوفيق الذي وفقت به).
مـشـيـرة: (في يـوم الـتـكـر كـانت هـنـاك
مــفـــاجــأة لي مـن الــشـــرقــيـــة وكــادرهــا
ـطربـ الـكـبار بـاألتفـاق مع اثـنـ من ا

ـــــديـــــنــــة فـي ا

أرامل) .موضحا( كـان يعمل في خدمات
الـتـوصـيل اجملـاني ديـلـفـري في مـشـغل
الوالدة إثـن من العـمال  واآلن أصبح
عـــددهم ثالثـــة وهم فـي تــزايـــد لــكـــثــرة
نتوجات الـغذائية التي الطلبات عـلى ا

تنتج في مشغل والدتي).
مــوضـحــاً (أمي أمــرأة مـثــابـرة وجــديـة
بـالـعــمل رغم فـقـدان أســرتـنـا أثـنـ من
أخــوتي  أسـتــشـهــدا نـتـيــجـة ســيـطـرة

وصل عام 2014). الدواعش على ا
مـضـيفـاً (الـوالـدة تـنام مـبـكـراً وتـنهض
مـبـكراً أيـضـاً بـعـد أداء صالة الـصبح 
تـتـناول وجـبـة األفـطـار ومن ثم تـتـوجة
واد لألسواق احملليـة للتبـضع بشراء ا
الـتي حتـتـاجــهـا بـصـنـاعـة مـايـنـتج في
شغل  حتى غالـبية أصحاب احملالت ا
والـــقــصــابــ  قــالــوا لــلــوالــدة :أبــقي
شـغل ونـحن نـوصل لك ماحتـتـاج بـا
من طلـبـات بعـد أن تتـصلي هـاتفـياً بـنا

دون العناء باجملئ للسوق احمللية).
وقالـت العـامـلة غـادة أم آمـنة لــ(الـزمان
(تكر أم عـماد من قبل قـناة الشـرقية 
هـو تـكر لـنـا جـميـعـاً  نـحن فـخورات
ــهــا وهـي تــســتـــحق األكــثــر  بــتــكـــر
احلجـية طـيبـة القـلب وتسـاعد الـعوائل
الـــفــقــيـــرة واأليــتـــام  وانــا واحــدة من
الــنـسـاء األرامـل كـنت اشــعـر بـالــضـيق
ــيـعــشـتــنـا  كــوني ال أمــلك مـرتب او

وهـمـا عبـد الـواحـد أسمـاعـيل و مـحـمد
زكي  قــدم الـــفــنــانـــ بــعــد تـــقــلــيــدي
ــوصـلي بــالـقـالدة اغـاني مـن الـتــراث ا
ـبـدعـ هـمـا من ـطـربـ ا األصـيل  وا
قـلـداني مع بـنـاتي الـعـامالت بـالقالدة 
بـعـد أن كـلـفــهم كـادر الـقـنـاة بـذلك ولـله

وصل. احلمد). نساء ا
 وقـــال أيــاد أبن الـــســيـــدة أم عــمــاد لـ(
الــــزمـــان ) ( تـــكـــر الـــوالـــدة من قـــبل
االســتــاذ الــبـزاز .. هــو تــكــر جلــمـيع
ـوصل) مـبـينـاً (أمي أسـتـطاعت نـساء ا
أسـتـقـطـاب أيـادي عـامـلـة من الـسـيدات
ـواد األرامل فـي مـشــغـلــهــا لـصــنـاعــة ا
الغذائيـة اخملتلفة 
يـوم بــعـد آخــر بـدأ
مـــشـــروع الـــوالــدة
بـفـضل الـله وهـمـة
الـنـاس اخليـرين 
يـتــوسع شئ بــعـد
آخر وسيكون هذا
ـشـغل  مـطـعـماً ا
كبـيراً لـيسـتقطب
اكـــــثــــر عـــــدد من
الــنـســاء لــلــعـمل
فـيه  بـعـد تـزايد
الـــــــــنــــــــــســـــــــاء
الــــعـــــاطالت عن
الـــــــعـــــــمـل وهن

دفعي طرب إلهام ا الى ذلك أقام ا
ـبـارك حفالً في لـيـلة عـيد الـفـطر ا
ـــدرج الــرومـــاني بـــالـــعـــاصـــمــة ا
األردنـيــة عـمّـان من دون جـمـهـور
ــنــاســبــة حـــلــول عــيــد الــفــطــر
ــلـــتـــقى الـــعـــراقي وبــدعـــوة مـن ا

للثقافة والفنون. 
ـدة وقــدم مــجــمــوعـة مـن أغــانـيـه 
ثـالثـ دقــيــقـة بــضــمـنــهــا نـشــيـد
(مـوطــني) الـذي القى صـدى طـيـبـاً
لــــــدى رواد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
ـدفعي خالل االجتـمـاعي  وطبق ا
احلفل كافة شروط السالمة العامة
ستجد للوقاية من وبـاء كورونا ا
وبــالــتــزام تــام بـشــروط الــتــبــاعـد
وتـفــادي االزدحـام وعـرض احلـفل
ـدفـعـي الـرسـمــيـة عـلى في قـنــاة ا

يوتيوب.
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بغداد
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تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ 2.

qL(«

عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك.

Ê«eO*«

مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
.رقم احلظ 9. لنفسك قليالً

—u¦ «

ساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك ساعد اآلخرين 
جتذب الناس إليك. 
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فاوض حتى حتصل على ما تريده بالضبط  ال تهدر
وقتك بالتفاصيل التافهة .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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ال تتـفـاخـر بـالـعـظـمـة أو الشـهـرة  فـالـنـاس يـبـحـثون
دائماً عن األخطاء .

ÊUÞd «

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة .

Íb'«

ــتك .يـوم ال تــعـد االنـتــقـاد يــحـبــطك و يـثــني من عـز
السعد االربعاء.
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دقّق تـوقّعـاتك  ثمّ انـظـر مـا يـحـدث. أنت ال تـسـتـمتع
. عموما بالروت

Ë«b «

الـعمل يـصبح اصعب اكـثر فاكـثر وهـنالك الكـثير من
العمل لتنجزه .
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في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
. تريد.يوم السعد االثن

 u(«
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فقودة  الكلمة ا
اكتب الـكلـمات وفق تـوضعـها الصـحيح
ــربــعـات لــتــحــصل عــلى كــلــمـة داخل ا

اغفلت عمدا:
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العريس  –اجلوري  –سرايا  –سيـنما
ـاسة  –اماره  –جـبـهـة قـتـال  –درب ا
مــحــبـة  –اســيـد  –صـور  –رفــحـة –
اصيـلة  –الشـهـبا  –صودا- صالح –

ابل.

من ال تـاريخ له ال حـاضـر له تـمتـلك اال سـجالً حـضـاريـاً تـاريخـيـاً خـاص بـها
يـدون فيه مـختـلف الوقـائع التـي مرت في مـنطـقتـها خالل الـعصـور وبدأت مـرحلة
التدويـن منذ عـرفت الكتـابة عـلى وجه االرض والى يومنـا هذا ويـعتبـر التاريخ من
أهم الـعـلوم الـتي تـدرّس بـاسـتـمـرار في مـخـتـلف مـنـاطق الـعـالم من اجل مـعـرفة
االحــداث وحـقـيــقـة الـوقـائـع الـتي طـرأت عــلى االنـسـان. ومن خـالل هـذا الـسـجل
ـكـننـا معـرفة طـبـيعـة اال كيف بـدأت وكيـف نهـضت وكيف تـطورت احلـضاري 
فـهو الـسبـيل الوحيـد الذي يـدفع البـلد نـحو اجملد ألنه يـعلِم الـناس مـا ينـفعهم من
أجل استدامـة أفكارهـم وعلومـهم وحضاراتـهم فالنـاس مرتبـطون بشـكلٍ أو بآخر
بـالـتاريخ وإن حـاولـنـا التـعـمّق في بـعض احلضـارات نــجـد أنّ التـاريخ له أهـمـيّة
عظـيـمة فـي بنـاء أبـنائـهـا ذلك أنّـهم يعـتـمـدون على الـقـدماء بـكلّ صـغـيرة وكـبـيرة
شـاكل التي عانى البشـر منها اال ان التاريخ بالـرغم من كثرة احداث احلروب وا
ـكن أن يـرى اإلنـسان بـهـا نـفـسه في أي زمان طـافح بـالنـمـاذج اإليـجـابيـة الـتي 
ـفـكّـرين ومـكـان فــالـتـاريخ فـيـه مـعـلـومـات عـن األنـبـيـاء والــرسل والـعـلـمــاء وا
ـبدعـ من الـفـنـان والـفالسـفـة واحلـكمـاء وغـيـرهم فـكلّ هؤالء اسـتـطـاعوا وا
كنـنا التعـبير عن الـتاريخ بأبسط إضافة الـشيء الكثيـر للتـاريخ واإلنسانيـة.اذن 
معـانيه هو قـصة االنـسان في مـحاوالته إلعمـار االرض وكشف احلـقائق اخملـفية.
ــرات عـدة امـا وتـعــرض الـتــاريخ احلـضــاري والـثـقــافي الـعــراقي الى الـتــزيـيف 
االسـباب فـهيَ عـديـدة وهي مـوضع لـلجـدل واحـد طـرق االنتـحـال تُـستـخـدم عـبر
الـدراما ويـعود سـبب ذلك الى عـدم وجود رقـابة حـقيـقيـة للـنصـوص بشـكل عام ,
امـاً فكـريـاً في الثـقافـة العـامة او ـتـلكـون نصـاً قويـاً و ا وان الـقلـيل من الكـتاب 
ثـقافـة اجملـتمع اخلـاصـة ما يـجـعل كاتب الـسـينـاريـو يتـجه الى انـتحـال الـقصص
رفـوض منـها قـبول واجلـيـد وا التـاريـخيـة اسبـاب كـثيـرة جعـلـتهـا تتـأرجح بـ ا
ـة او احلديـثـة التي حـصلت في غـياب الـتـوثيق بـ ابنـاء اجملـتمع لألحـداث الـقد
هذا الـبـلـد وااللتـفـات الى الـكومـيـديـا و الدرامـا الـريـفيـة و الـتـركيـز عـلى الـعادات
واقف و الـقيم االصيـلة للمـجتمع  و كـذلك االبتعاد السلـبية فيـها واالبتـعاد عن ا
عن توثـيق ونشر الـبطـوالت التي خاضـها ابـناء البـلد في الـدفاع عن الوطن وردع
اعـدائه. امـا الـعـوامـل الـتي مـهـدت لـسـرقـة الـتـاريخ والـفـلـكـلـور والـتـراث الـثـقـافي
واحلضاري هـي عدم االهتـمام بقـيمـة هذا التـراث واهميـته واحلرص عـلى احيائه
ـهرجانات والـندوات الثقـافية واالعمـال الدرامية الـتي تشير الى من خالل اقامة ا
تـاريخ و حـضارة الـبـلد. يـقـول الدكـتـور (فريـدريك مـعـتوق) في كـتـابه (مدخل إلى
سوسيـولوجـيا التـراث) أنّ (عالقة الـعربيّ بتُـراثه تتـغذّى وتكـبر من الـتراث حيث
ـا يــحــتـويه مــاضــيه من إنـــجـازاتٍ عــلى مــسـتــوى الــعـلم واألدب يــتــعـلّق عــقــله 
والـفـلـســفـة) مـضــيـفـا (يُــعـدّ الـتـراث جــزءً مـهـمــاً من الـوعي الـســيـاسيّ والـوعي
ـاضي هو االجـتمـاعيّ حـيث يعـتـقد الـفرد أنّ مـا كـان صحـيـحاً ويُـهتـدى به في ا
ـستـويـ الـسيـاسيّ واالجـتـماعي صـحـيح اآلن ويُمـكن االهـتـداء به أيضـاً عـلى ا
وبـذلك يُشـكّل الـتـراث مثـاالً يُـحتـذى به حـيث يتـطـابق مع احليـاة االجـتمـاعـيّة في
ُعاصرة اً مع السياسة ا اضي واحلاضر كما يتطابق من حيث السياسة قد ا
ـناقشة ويتميّز التراث بأنّه أقوى من فهو يُـشكّل مرجعاً موثوقاً ال يقبل البحث وا
ـاضي واحلاضر احلاضـر حيث يضـمن استـمراريـة األمة ويُحـقّق التـوازن ب ا
ستـقبل ويوازن ب عطاء الشـعوب وفكرها).اذن كل ما علـينا فعله هو تعريف وا
افـراد اجملــتـمع بـالـتـراث الـثــقـافي واحلـضـاري لـبـلـدنــا الـعـزيـز من خالل وسـائل
كننا ترسيخ هذه احلضارة في عقول اطفالنا ـسرح وايضاً  االعالم والدراما وا
نـاطق االثـرية لـيـتم التـعـرف علـيـها بـتـنـظيم سـفـرات مدرسـيـة للـقـيام بـجـولة فـي ا
واالهم من ذلك وضـع جلـنـة من اصـحـاب االخـتـصـاص في كـتـابـة الـسـرد االدبي

لغرض احلفاظ على جودة ورصانة النصوص االدبية.

a¹—U² « U «—b « nÒ¹eð U bMŽ

w «dF «
لونـية) الربعـة فنانـ هم ( صبري
ــــالــــــــــكي وكــــر الـــدوســـري ا
وحيـدر علي الالمي وعـلي عبد

) وتــــــضــــــمن الــــــكــــــر
ـــــــعـــــــرض 40 ا
لـــوحـــة بـــواقع
عــشــر لــوحـات

لكل فنان . 
كـــمـــا اطـــلـــقت
الــــــــــــدائـــــــــــرة
اخلـــــــــمـــــــــيس
ـــــــــــــــــــــاضــي ا
مـــــعـــــرضـــــهــــا
الـعـاشـر بـشكل
الكتروني حتت
عنوان محطات
ســـــــومـــــــريــــــة
(ميـزوبوتـاميا)
لـــــلــــفـــــــــــنــــان

الفطـر السعـيد.وغنى مـجموعة من
أغـنــيــاته الــتي أطـربـت اجلـمــهـور
والـــتي القت رواجـــاً واســـعـــاً بــ

ÃöFK  VO−² ð ÍË«Òb'« ¡Uł—

U½Ë—u  b{
{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - التـقطت
ــــشـــــاهــــيــــر عـــــدســــات كـــــامــــيـــــرات ا
(الـبابـاراتزي ) صوراً لـلنـجم ب أفـليك
(47 عـــامــاً) في لــوس أجنــلــوس وكــان
برفـقـة حبـيـبـته آنا ديـر آرمـاس البـالـغة
من الـعـمـر 32 عـامـاً حـيث قـامـا بـنـزهة
ـوقع الـفن ان (بـ وآنا . ووفـقا  لـكلـبـ
يـــقـــضـــيـــان حلــظـــات رومـــانـــســـيــة وال
ينـفصالن.وكانا قد إلتقيا خالل تصوير
فـيـلم ديب وتـر). ولـدى بـ أفـلـيك ثالثـة
أوالد هم فـيوليت 14 عـاماً وسيـرافينا
11 عـاماً وصموئيل ثمانية أعوام من
زوجتـه السابقـة جنيـفر غارنـر التي كان
قـــد انــفـــصل عـــنــهـــا عــام 2015 لـــكن
الـــطالق الـــرســمـي حـــصال عـــلــيـه عــام
2018. امــا آنــا فـــكــانت مــتــزوجــة من
ـمثل اإلسبـاني مارك كـلوتيت مـنذ عام ا

2011 حتى انفصالهما عام .2013

مـــســــتـــقــــرة وانـــخــــفــــضت درجـــة
حـرارتـها مـطـالـبة اجلـمـيع بـالـدعاء
لـهـا).  وكـانت اجلـداوي قـد شـعـرت
يـوم 28 رمــضـــان بــارتــفــاع درجــة

احلـــرارة لـ39 وعـــــقــــبــــهــــا أجــــرت
الــتــحــالــيل الـتـي أثـبــتت إيــجــابــيـة
إصـــابـــتـــهــــا بـــفـــايـــروس كـــورونـــا
ستشفى. ستجـد و نقلهـا الى ا ا

ÁÒeM²¹ pOK √
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ـعرض مـحـمـود عجـمي وتـضـمن ا
اعــمــال نـــحــتــيــة بــواقع 26 عــمل

نــحــتي جــــســدت رمـز
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{ بـــاريس (أ ف ب) - أعـــلــنت وكـــالــة
الفضـاء األوروبيـة اخلميس أن الـرحلة
األولى لـــصــاروخ "أريــان  "6ســتــؤجل
قـبل بـعـدمـا تـسـبب وباء حـتى الـعـام ا
كـوفـيد 19 بـتأخـيـر األعـمـال في مواقع

التطوير.
وقـال دانيـال نـويـنشـفـانـدر مديـر الـنقل
الفـضائي فـي وكالـة الفـضاء األوروبـية
كـنـنا الـقول إن لوكـالـة فرانس بـرس "
عــمـــلــيــة اإلطالق لـن حتــدث في الــعــام
2020. وفي الـســنـوات األخـيـرة واجه
مــشـــروع "أريـــان" مـــنــافـــســـة شـــديــدة
خــصـوصــا من شــركــة "سـبــايس إكس"
األمـيركـيـة مع إنشـائـها صـاروخـا قابال
إلعادة االستخـدام لكن أوروبا ترى في
أريـــــــان 6 فـــــــرصــــــــة لـــــــلـــــــرد عــــــــلى
"الــهــجــوم".وأوضح نــويــنــشــفــانـدر أن

واقع في فرنـسا وإيطـاليا العديـد من ا
وإسـبـانــيـا  إغالقـهـا بــسـبب تـدابـيـر
ـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونــا الـــعــزل 
ستـجد أو أنهـا كانت تعـمل بعدد أقل ا
.لكن حـاليا عاد العمل إلى وظف من ا

‚öÞ≈ qOłQ²Ð VÒ³ ²¹ U½Ë—u
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مـــا كــان عـــلــيه قـــبل اإلغالق.وتـــوقــفت
العمـليـات في منصـة اإلطالق الضـخمة
"إال 4 في غــويــانــا الــفــرنــسـيــة في 16
آذار/مـارس عــنـدمــا دخـلت فــرنـسـا في

مرحلة اإلغالق.
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