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االسـتثنائية من قادة استثنائ في
تـفكـيرهم ليـعمـلوا تغـييـرا حقيـقيا
مـن خالل قـرارات حـاسـمـة وحـازمة
تـقـدم مـصـلـحـة الـبالد فـي االعـتـبار
)  مؤكدا ان (البالد بحاجه الى اوالً
ـــنــظــومــة  الـــقــانــونــيــة  إصالح ا
ـضي بإعـادة تـنظـيمـها احلـالـية وا
ــــا يـــحــــقق الــــعـــدل والــــعـــدالـــة
الـقانونية واجملتمعية الن الظلم اذا
دهم بـلـداً وشعـباً مـعيـناً   فـان ذلك
لن يــكـون مـدعـاة الســتـقـرار الـدولـة
ـظـالم  الـكـبرى ابـدا نـتـيـجـة  تـلك ا
ــلـــيـــئــة ابـــتـــداءا من الــســـجـــون ا
بــاألبــريــاء مــرورا بــحــاالت الــعــوز
ـادي والتفكك اجملتمعي)  مطالبا ا
رئـيـس الـوزراء بـ (اتـخـاذ إجراءات
سـريــعـة وعـادلـة لـتـحـقـيق الـعـدالـة
ـظــلــومـ واســتــبـدال وانــصــاف ا
الـــســـيــئـــيـــ بــاصـــحـــاب الــفـــكــر
والــشـهـادات الـعـلــيـا إلدارة مـلـفـات
ـهمة بـعد فصل مـوسسـات الدولة ا
االدارة عـن الــــســـــيــــاســـــة). ودعــــا
ــســتــقل لــيث شــبـر  الــســيــاسي ا
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
الـى رفع دعـوى حــكــومـيــة ضـد من
ســرق أمـــوال الــعــراق مــنــذ الــعــام
2003. وقـال شـبر في تـغريـدة على
تــويـــتــر مــخــاطــبـــا الــكــاظــمي  ان
(الـفرصـة أمامك الستـرجاع األموال
ــســروقــة مـن الــعـراق)  واضــاف ا
(كــمـا ان الـطـريق الــقـانـوني أمـامك
والـدعم الـدولي سيـكـون سريـعا في
االســتـجـابـة   فــهل تـبـادر الى رفع
دعـــوى حــكـــومـــيــة ضـــد من ســرق
أمــوال الــعـراق مــنـذ 2003 ?) عــلى
حـد تـعـبـيـره. بـدوره   دعـا الـنـائب

كـر عـلـيـوي   احلـكـومـة لـلـتـحـرك
ــتــحـدة وعــدد من عــلى الــواليــات ا
الـــدول الطالق االمــوال احملـــتــجــزة
لـديـهـا من امـوال الـنـظـام الـبـائد او
اجملــمـدة من بـرنـامج الــنـفط مـقـابل
الــــغــــذاء  مــــشــــيــــرا الى ان (تــــلك
كنـها حل جزء كـبير من ـليـارات  ا
ــالـيــة بــدل الــتـركــيــز عـلى االزمــة ا
ــــــوظــــــفــــــ والــــــســــــعي رواتـب ا

الستقطاعها).
 وقـال عــلـيـوي في تـصـريح اطـلـعت

عـلـيه (الـزمـان) امس ان (مـعـلـومات
تـصل الينا عن نية احلكومة اعتماد
االدخـار االجباري او االستقطاع من
ـوظـفـ حتـت ذريـعـة عـدم رواتـب ا
ــالــيــة واالزمــة تــوفـــر الــســيــولــة ا
االقـتـصـاديـة)  الفـتـا الـى ان (هـناك
ـنــافـذ واالبـواب الـتي الــعـديـد من ا
تــســتــطــيع مـن خاللــهــا احلــكــومـة
ــبــالغ بــدل تــوفــيـــر جــزء من تــلك ا
الــتـركــيـز عـلى بــاب يـلــحق الـضـرر
واطن الـبسيط)  وكـشف عليوي بـا

عـن (وجـــود مـــلــــيـــارات الـــدوالرات
احملـتـجـزة من اموال الـنـظام الـبـائد
تحدة وبعض الدول لدى الواليات ا
االخـرى  ناهيك عن مـليارات اخرى
مــجـمـدة من بــرنـامج الـنــفط مـقـابل
ـكنـها حل جـزء كبـير الـغـذاء التي 
ـالـيـة واالقـتـصـادية في مـن االزمة ا
الـعـراق الـى نـهـايـة الـعـام اجلاري)
واسـتطرد قائال (اصـبح لزاما اليوم
الــتـحـرك من قــبل احلـكـومـة الطالق
تـلك االمـوال واالستـفـادة منـها حلل
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل ان يـــكـــون طــقس
ـــنـــطـــقـــتـــ الـــيـــوم االحـــد في ا

الـوســطى والـشــمـالــيـة صــحـوا 
وغــائــمــاً جــزئــيــا مع انــخــفــاض

احلرارة جنوبا .
وذكر بيان لـلهيـئة تلـقته (الزمان)
امس ان (طــــقـس الــــيــــوم االحــــد
ـنـطـقـتـ الـوسطى سـيكـون في ا
والــشــمــالــيــة صــحــواً مع بــعض
نطـقة اجلنـوبية الغيوم   وفي ا
غــائـــمــاً جـــزئــيـــا مع انـــخــفــاض
مـــبـــيـــنـــا ان درجـــات احلــرارة)  
(درجـــــات احلـــــرارة في بـــــغـــــداد

عدل  37 مئوية). ستكون 
 وأضــاف ان (طــقس غــد االثــنــ
ـنـاطق كـافة سـيكـون صـحـو في ا
ودرجات احلرارة ترتفع قليالً عن
الــيــوم الـــســابق)  الفــتــا الى ان
ـــقــــبل (طــــقس يــــوم الــــثالثــــاء ا
سيكون صـحو مع تصاعـد الغبار

ناطق كافة).  في ا
وضــرب زلـــزال بــلـــغت قــوته 4.1

درجات عـلى مقـياس ريـختـر بحر
إيـجـة. وذكـرت مـصـادر تـركـية ان
(زلــزاال بـــلــغـت قــوته  4.1 درجــة
ضـرب بـحــر إيـجــة بـعـمق 15.46
كـيــلــومـتــر وكـان عــلى بــعـد 136
كـيـلـومـتـر مـن مـنـطـقـة داتـشـا في
مـوغال). كــمـا ضـرب زلــزال بـقـوة
ــاضـــيــة  4.2 درجـــة اجلــمـــعـــة ا
ضواحي مـدينـة دهدشت الـواقعة
ب مـحـافظـتي كـهكـيـلويه وبـوير
احـمـد وخـوزســتـان جـنـوب غـرب

ايران. 
وقـال مـركـز رصــد الـزالزل الـتـابع
ـؤسـسة اجلـيـوفـيـزيـاء بـجـامـعة
طهران ان (الـزلزال  وقع في عمق
 14 كـيـلـومـتـرا عن سـطح االرض
وعـــنــد الـــتـــقــاء خـــطي الـــعــرض
الشمالي  30.68 والطول الشرقي
50.48   ولم يـــــرد حلــــد االن اي
تـقـريـر بـشــأن االضـرار احملـتـمـلـة

الناجمة عن حادث الزلزال). 
الى ذلك   نــــقـــــلت صـــــحــــيــــفــــة
واشــــنــــطن بـــــوست عن خــــدمــــة
ـناخ قـولـها ـراقبـة ا كوبـرنـيكـان 
أن حـرائق الــزومـبـي الـتي بــقـيت
ـاضي حتت األرض مـنـذ الـعـام ا

هـذا قــد تـشــتــعل في ســيــبــيــريـا 
الــــــصـــــيف. ولــــــفـــــتـت خـــــدمـــــة
كوبـرنـيـكـان الى انه (عـنـد فحص
بيانـات األقمار الـصناعـية  وجد
متـخـصصـو اخلـدمة األوروبـيون
أنه في مـنـاطق الـقـطب الـشـمـالي
ـــا في ذلـك ســـيـــبـــيـــريـــا الـــتي
تـــــضــــررت مـن حـــــرائق الـــــعــــام
ــاضـي  بــقـــيت بــؤر اإلشـــعــال ا
ــا عـــادت لالشــتـــعــال عالوة ور
على ذلك بحلول الـصيف قد يزيد

حجمها). 
وقــال أخـــصــائي اخلـــدمــة مــارك
باريـنـغـتون (لـقـد درسـنا بـيـانات
األقـمـار الـصـنـاعـيـة عن احلـرائق
النشطة التي تدل على أن حرائق
ــا اشــتــعــلت ولــكن الــزومــبي ر
حـتى اآلن لـم يـتم تــأكــيـد ذلك من

خالل القياسات األرضية). 
شــــدد روبــــرت رود من بـــدوره   
مـنـظـمـة بــيـركـلي إيـرث لألرصـاد
اجلـوية عـلى إن (احـتـمـالـيـة هذه
الـتــوقـعـات في ســيـبـيــريـا تـزداد
بـــســـبب الـــطـــقس الـــدافـئ غـــيــر
نـطقة الذي سجله الطبيعي في ا

اخلبراء منذ بداية العام). 
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اعـرب رئيس حكومة إقـليم كردستان
مـــســرور الــبـــارزاني  عن قـــلــقه من
تـصـاعـد نشـاط تـنـظـيم داعش. وذكر
كتب البارزاني تلقته (الزمان) بـيان 
امـس انه (بحـث مع قائـد الـعـمـلـيات
شـتركة في ـهام ا اخلـاصة في قوة ا
الـتحالف الدولي اللواء إريك تـ. هيل
آخـر مـسـتجـدات الـوضع في الـعراق
ـنـطقـة والتـشاور في سـبل تعـزيز وا
الــتـنــسـيق بــ قـوات الـبــيـشــمـركـة

وقــوات الـــتــحــالف الــدولي كــمــا 
الــتــشــديــد عــلى ضــرورة مــواصــلـة
ــشــتــرك بـ اجلــانــبـ الــتــعـاون ا
بـهـدف التـصدي لـتهـديدات إرهـابيي
داعـش) واعـرب الــبـارزاني بــحـسب
الـبيان  عن (قـلقه من تصـاعد نشاط
ــــــنــــــاطق تــــــنــــــظــــــيـم داعش فـي ا
الـكــردسـتـانـيـة خـارج إدارة حـكـومـة
اإلقـــلــيـم وخــصـــوصــاً الـــهــجـــمــات
وعـــمـــلــيـــات اخلـــطف الـــتي تـــطــال
ـزارعـ الـكـرد في تـلك الــفالحـ وا

ناطق).  ا
مـن جــانــبه  أشـــار الــلــواء إريك تـ.
هــيل إلى أن (إالقـلـيم شــريـكـا مـهـمـا
تحـدة والتـحالف الدولي لـلواليـات ا
نطقة)  مؤكداً أن (احلرب على في ا
ـا يـتـوجب اإلرهــاب لم تـنـته بــعـد 
مــواصــلــة وتــعــزيــز الــتــنــســيق مع

العراق و كردستان).
 عـــلى صـــعـــيـــد اخــر   رأى رئـــيس
اجلـــــمــــهــــوريـــــة بــــرهـم صــــالح ان
الـتحـديـات التي نـواجهـها كـمجـتمع
ــكن دولـي هي ضــخـــمــة وطــارئـــة 
تــذلـيـلـهـا إن بـذلــنـا جـهـوداً مـوحـدة

ومتضافرة. 
وأكــد صــالح خالل اجـتــمــاع الـقــمـة
ـسـتـدامـة بـشــأن تـمـويل الـتـنــمـيـة ا
ـواجهـة تداعـيات كـورونا بـناءً على
ـتحدة دعـوة من األم الـعام لأل ا
أنـطونـيو كـوتيـريس ورئيسي وزراء
كـندا جـس ترودو وجـامايـكا اندرو
هـــولــنس   أن (الـــتـــحــديـــات الــتي
نـــواجـــهـــهــا كـــمـــجـــتـــمع دولي هي
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الهـارثـة شمـال مـحافـظـة البـصرة
انــدالع ثالث نـــزاعــات مــســـلــحــة
اســـفــرت عـن خـــســائـــر بـــشـــريــة
ومـاديــة وسط تــعــالي اسـتــغــاثـة
االهــــالي بــــاالجــــهـــزة االمــــنــــيـــة
لتـخـلـصـيهـم من كثـافـة الـنـيران .
وقـال شــهــود عـيــان ان (الـقــضـاء
شـــــهـــــد انـــــدالع ثالث نـــــزاعـــــات
عشائرية مسلحة استخدمت فيها
ـتــوسـطـة االسـلــحـة الــثـقــيـلــة وا
واخلـفــيـفـة)  واضـافـوا ان (احـد
النزاعات انتـهى دون تسجيل اية
اضـرار بــشـريـة   فـيــمـا تـمــكـنت
االجهـزة االمـنيـة من فض نـزاع
متفـرق اسـفر احـدهمـا عن مقتل
شــخص واحلـــاق اضــرار مـــاديــة
واطن فضال عن ببعض منازل ا
ـتـهـمـ بـاثارة اعـتقـال عـدد من ا
). وأعـلنت الهيـئة العامة النزاع
للـكمـارك عن تـمكن مـركز كـمرك ام
قــصـــر الـــشــمـــالي الـــرصــيف 20
بالـتـعـاون مع  اجلهـات  الـسـاندة
ــنــفــذ  من ضــبط الــعــامــلــة فـي ا
حـاويـة حـجم (40) قـدم  حتـتـوي
ـــوديل عــلى (4) ســـيــارات دون ا
مـــخـــفــيـــة خـــلف اطـــارات ضـــمن
مـــحـــاولـــة لـــتـــهـــريـــبـــهـــا خالفـــاً
للـضـوابط والتـعـليـمـات النـافذة .

واضــاف بــيــان لــلــهــيــئــة انه (
اتخاذ اإلجـراءات القـانونـية بحق
اخملـالـفــة حـسب قـانــون الـكـمـارك
رقم 23 لسـنة 1984 النـافذ). الى
ذلك   افـادت وزارة الـتـجـارة بـان
احلريق الـذي حـصل في صومـعة
الـشـرقـاط  هــو نـاجت عن احـتـراق
حشائش وادغال . واكـد مدير عام
الشـركـة العـامـة لـتجـارة احلـبوب
عــبـد الــرحــمن عــجـي طـوفــان في
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(احلـادث الــذي وقع في صـومــعـة
الشـرقـاط كـان بـعـيد عن االدارة و
ـسـتلـمة من مكـان خزن احلـنـطة ا
)  واشـــار الى (اجـــراء الـفـالحـ
اتـــصـــاالت مع مـــديـــر صـــومـــعــة
الشـرقـاط  لالسـتفـسـار عن حادث
احلـــــريق الـــــذي حـــــصـل وهل ان
احلــــادث وقـع في الـــــبــــنــــزات او
الـــــســــاحـــــات واالدارة ?  حـــــيث
اتضح ان احلـادث كـان بـعـيداً عن
موقع الصومـعة وهو حريق ناجت
عن احـــتــراق ادخـــال وحـــشــائش
والتوجد اي اضرار في الصومعة
او اخلــزين وان فـــرق االنــقــاذ في
دنـي قد اجنـزت الواجب الدفـاع ا
و الـــســــيـــطـــرة عــــلى احلـــريق

تماما). 
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امريكيا 

مـديـريـة اســتـخـبـارات ومــكـافـحـة
إرهاب بـغداد في وزارة الـداخلـية
بقيادي داعـشي كان ينوى تـفجير
عبـوتـ ناسـفـتـ جنـوب بـغداد.
وقالت وزارة الـداخـلـيـة في بـيالن
تـلــقـته (الــزمـان) امس أن (الــقـوة
تمـكنت من الـوصـول إلى عبـوت
ناسـفـت جـاهـزت لـلـتفـجـير في
منـطـقة الـسـعيـدات جـنوب بـغداد
كــــــان هــــــذا اإلرهـــــابـي يــــــنـــــوي
اســتـــخــدامـــهــمـــا في عـــمــلـــيــاته
ــتـهم اإلجـرامــيـة) واضــاف ان (ا
طلـوب واصيب في أحداث من ا
ـــوصل   وانه وفــــقـــاً حتـــريــــر ا
ـتوفرة  فـإن عائلته للمعـلومات ا
إرهابيـة   حيث لـديه ثالثة أخوة
ـــوصل فـــجـــروا أنــــفـــســـهـم في ا
ووالـده فــجــرعــربـة مــفــخــخـة في
مــنـــطــقـــة عـــرب جــبـــور). والــقت
مديريـة جندة بـغداد الـقبض على
 150 شخـصا مخـالفـا لتـعلـيمات
حظر الـتجـوال.وقالت الـنجدة في
بــيـان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
اضية وضمن (خالل  24 ساعة ا

مـنــاطق مـتــفـرقـة مـن بـغـداد   
الــقــبض عــلى 149 شــخـصــا من
اخملــالـــفــ لـــتــعــلـــيــمـــات حــظــر

الـــتـــجــوال)  واضـــاف (كـــمــا 

القبض على شخص مطلوب وفق
ادة 457 ضمن منـطقـة االسكان ا
وكــــذلك  ضــــبـط ثالث ســــيــــارات
عـلـيـهـا اشــارات حـجـز). وكـشـفت
مــديـــريـــة الــدفـــاع الـــنــمـــدني عن
احصائـية بـحمالت التـعفـير التي
قـامت بـهـا لـلــوقـايـة من فـايـروس
كـــــورونـــــا خالل نـــــحـــــو مـــــائـــــة
ــديـــريــة فـي بــيــان يــوم.وقـــالت ا
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (عــدد
ـواقع الــتي  تــعـقــيـمــهـا مــنـذ ا
ــدني انــطـالق حــمالت الـــدفـــاع ا
بــلـغـت نــحـو   20353 مــوقــعـا)
الفـــــــــتـــــــــا الـى ان ( ذلـك شــــــــــمل
مؤسسـات ودوائر حـكوميـة وغير
حــكـــومــيــة ودور عـــبــادة). وافــاد
مـصــدر أمـني من مــحـافــظـة بـابل
بانـقاذ مـواطن اضـرم النـيران في
نـفـسه في احـد مـتـنـزهـات مـديـنـة
احلـمـزة الـغـربـي جـنـوبي احلـلـة.
ــصـــدر إن (مـــواطــنـــا من وقـــال ا
أهـالي احلــمــزة الـغــربي جــنـوبي
احللة اضـرم النيران بـنفسه  في
ــتــنـزهــات قـبـل ان تـتــمـكن أحـد ا
الشـرطة من إنـقاذه)  مشـيرا الى
ان (سـبب فـعـلـته هـذه تـوضح في
مــا بـــعــد أنه يـــشــكـــو من ضــعف
احلــال وفـــقـــره). وشــهـــد قـــضــاء

ــكن حتـــديــات ضــخــمـــة وطــارئــة 
تــذلـيـلـهـا إن بـذلــنـا جـهـوداً مـوحـدة
ومــــتـــضــــافـــرة)  مــــشــــيـــراً إلى أن
يـل النظـر داخلياً  وترك (الـبعض 
ـشـكـلة لـوحـدها رغم كـل دولة حتل ا
أنَّ تـأثـيـر الفـايـروس هو مـحـلي لكن
ــيــة ولـذا فــهي األزمــة هي أزمــة عــا
بحاجة إلى استجابة دولية)  وتابع
(إنـنا ندرك تماماً بأن الطريق أمامنا
سـيكون طويالً وشـاقاً  لكن ال يوجد
ثابرة واالنتصار لدينا خيار سوى ا
وعـلـيـنا أن نـتـصـرف بإحـسـاس عال
ــوقـف وبــعــطف وحــزم بـــحــراجــة ا
إلحـراز نـتـائج إيـجابـيـة  وإال فـإنـنا
سـنـخذل شـعـبـنا وخـاصـة شبـابـنا)
ر في مرحلة واضاف (ما زلنا بلداً 
الـتـعافي ولـقد جتـاوزنا حـرب أهلـية
والــعـنف واإلرهـاب الــذي مـارسه مـا
يــدعى بـتــنـظــيم الـدولــة اإلسالمـيـة
لـكن جـهـودنـا إلعادة الـبـنـاء ما زالت
ــظـاهــرات الـشـعــبـيـة في هــشـة  فـا
ـــاضــــيـــ اخلــــريف والــــشـــتــــاء ا

والـضـحـايـا الـذين سـقـطـوا بـطـريـقة

مـأسـاوية  تـعد تـذكيـرا صارخـا بأن
صــبــر الـشــعب الــعــراقي له حـدود)
واسـتطرد قائال ان (حتقـيق مستقبل
أكـــثــر ازدهـــاراً ومـــعــاجلـــة مــواطن
ضـعف االقتـصاد الـعراقي هي وعود
قــدمــتـهــا رئــيس الـوزراء مــصــطـفى
الـكاظمي ضمن برنامجه احلكومي)
 وشــــدد صــــالـح عــــلى ان (الــــعــــالم
بــحـاجـة إلى آلـيــات انـتـقـالــيـة لـسـد
ــكـنــنــا من الـتــطــبـيق ـا  الــهــوّة 
الــفـوري لـســيـاسـات حتــفـيـز مــالـيـة
ـغلـقة لـغرض تـخرجـنا من الـدوائر ا
ــالـيـة تــمـكــ اسـتـقــرار شـؤونــنـا ا
وإقـتـصادنـا كي نـتمـكن من مـجابـهة

تأثيرات كورونا.
 وشـارك في الـقـمـة الـتي عـقـدت عـبر
الــدائــرة االلــكــتــرونــيــة   الــرئــيس
ــــانــــويل مــــاكـــرون الــــفــــرنــــسي ا
ـانيـة أجنيال مـيركل ـستـشارة األ وا
ورئــيـس وزراء إيــطــالــيــا جــوزيــبي
كـونتي ورئـيس البـنك الدولي ديـفيد
مـــالــبــاس وعــدد آخــر من قــادة دول

العالم. 
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الحـقـة ذيول داعش في WO?K?L?Ž∫ ضـباط وعـنـاصـر امنـيـة في عـملـيـة 

بهرز

مـضـايــقـة من احـد افــراد اجلـهـاز
.وقـــال مـــصـــدر ان (الــــتـــحـــقـــيق
ادة الفـلمية سيشـمل استخـراج ا
لكاميرات التـصوير باالضافة الى
شــهــادة الــشــهــود وان عــقــوبــات
قصرين)  مؤكداً مشددة تنتظر ا
ان (اجلهـاز لن يـسمح بـاهـانة اي
مـواطن عــراقي). واطـاح عــنـاصـر
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اكــد جــهــاز اخملـــابــرات الــوطــني
العراقي ان رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي امر بالتحقيق
في شكـوى احـد االطبـاء في مـركز
دينة الشفـاء التخصـصي التابـع 
الــطب بــبـغــداد عن تــعــرضه الى

االزمـة االقتصادية ونـقص السيولة
ــالـيــة بـدل الــتــركـيــز عـلى رواتب ا

.( وظف ا
 مـــشــددا عــلـى (اهــمــيـــة ان تــكــون
ـــســـؤولـــيــة احلـــكـــومـــة بــحـــجم ا
ـشـاكـلـهـا والـتـحـدي وان ال تـلـقي 
ـواطن وان تـعـمل وازمــاتـهـا عـلى ا
ـتــاحــة لـتــوفــيـر بــكل وســائـلــهــا ا
الـعـيش الـكر لـكل الـعراقـيـ بدل
الـسـعي لـلـتـضـيـيق عـلـيـهم بـذرائع

مختلفة). 
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اقـتـرح خـبـيـر اقـتـصـادي جـملـة من
ـعـاجلــة ظـاهـرة انـهـيـار الــتـدابـيـر 
الـــوضع االقــتــصـــادي والــتــصــدي
لـلــفـسـاد الـذي نـخـر جـسـد الـدولـة.
واطــلـعت (الــزمـان) عـلـى رأي كـتـبه
احـد اخلبراء في الـشأن االقتصادي
جـــاء فـــيه (ال احــد يـــنـــكــر ان واقع
الــفـسـاد اصـبح مــخـجال وفـاضـحـا
ويـــعـــد من اهـم أســـبـــاب انـــهـــيــار
اقـتـصـاد الـدولـة   لـكـن أهـمـهـا هو
الــفــســاد الــذي يــنــخــر جــســدهــا)
واضـاف (نـقـترح الـتـعامل بـواقـعيه
وبـدون حـيـاء ضـد الـفـسـاد الذي لم
يـعد حـالة فـردية بل اصـبح ظاهرة
عـامة وثقافة معتمدة والتشكل عيبًا
عـند الكثـير سواءً اكانـوا مسؤول
ــقــربـ كــبــاراً ام صــغــاراً ام مـن ا

ـسـتـفـيـدين من فـسـادهم  مـنـهم وا
وعـــلــيه فــان إيـــقــاف نــزيف مــوارد
الـدولة نتيـجة الفسـاد امر مهم جدا
ــــكــــافــــحــــته ويــــجـب الـــشــــروع 
ـلـفات بـاجـراءات حـقـيقـيـة وفـتح ا
ـشبوهـة وليس كما يـحصل دائما ا
ــلـفــات ذات الـصــبـغـة الــتـشــبث بـا
الـسيـاسيـة االنتـقامـية الـتسـقيـطية
لــيــسـت حــقــيــقــيـة)  الفــتــا الى ان
ــوازنـة الــعـامـة (مــصـادر تــمـويل ا
ـئـة لـلـدولـة تـعـتـمـد بـنـسـبه  96 بـا
عــلى مــبـيــعـات الــنــفط  والحـظــنـا
ـيـا كـيف انـهـيـار اسـعـار الـنـفط عـا
انــعـكس عـلى مــسـتـوى دخل الـفـرد
ـا سـيتـرتب عـلى ذلك تخـفيض ور
وظـف او  مـخـصصـاتهم رواتـب ا
عـلـى اقل تـقـدير)  داعـيـا احلـكـومة
الـى (ايجـاد مـوارد إضـافـيه جـديدة
او اعـادة ما  تغييـبه منها بسبب
الـفسـاد ونقصـد به موارد الـكمارك
ـــــنـــــافــــذ احلـــــدوديـــــة وإعــــادة وا
الــنــشــاطــ الــزراعي والــصـنــاعي
ووضـع مصلحة الـبالد قبل مصالح
الـدول االخـرى في مـا يـتـعـلق بـدعم
ــنــتــجــة)  ومــضى الــصــنــاعــات ا
اخلـبير الى الـقول (يجـب ان تباشر
الـسـلــطـة صـاحـبـة الـقـرار بـعـمـلـيـة
قــيـصــريـة الســتـئــصـال الــفـاشــلـ
ي الــكـفــاءة واخلـبــرة الـذين وعــد
ســـيــطـــروا عــلى مـــفــاصـل الــدولــة
وكـانوا الـسبب فـي خرابـها او احد
األسـباب  طـيلـة السـنوات الـسابـقة
والســــــيــــــمــــــا انه فـي الــــــظـــــروف
االســتــثـــنــائــيــة تــتــخــذ الــقــرارات
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قال خـبـراء ومتـعـاملـون في سـوق اخلام االسـيـوية
ان (نـفـط الـبــصــرة يــحــقق مــكـاسـب في االسـواق
البيع الـدوليـة ليـسجل صعـودا قيـاسيا الى 45.5

دوالر). 
واضافـوا ان ( عدة عـوامل تـدخل في هـذا التـطور
بيـنـهـا انـفـتـاح االسواق بـعـد ازمـة كـورونـا وهـبوط

مخزونات النفط االمريكية).
عـلى صـعـيـد اخـر خـاطب رئـيس ائـتالف الـوطـنـيـة
اياد عالوي احلكومة بقوله (يـاحكومة هل سمعتم

ان احلرق مستمر للـزراعة). وقال في تغريدة على
تويـتـر (يـاحـكـومـة هل سمـعـتم ان احلـرق مـسـتـمر

للزراعة?). 
واضاف عـالوي أن (في الـوقت الـذي تـتجـه الدول
لـتـعـظيـم مـواردها فـي زمن انـهـيـار اسـعار الـنـفط

يصادر قوت العراقي باحراق حقولهم).
 وتــســاءل عالوي قــائـال (مــا الــســر وراء صــمت
ـزارع والـوطن احلـكـومــة عن هـذا االرهـاب ضــد ا
وعـــدم حتـــركــــهـــا وكــــــأن مــــا يـــحـــصـل في بالد

اخرى?).

مصطفى الكاظمي
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ـشـكّـلـة من الـلـجـنـة ا بـتـقد الـفـرق ا
دراسـتهـا خالل هذا االسبـوع للـتحول

ناطقي).  إلى احلظر ا
 واشـار الى (تـشديـد اجلـهات األمـنـية
ـنـاطـق الـشـعـبـيـة إجــراءاتـهـا داخل ا
ومـنع جـميع أشـكـال التـجـمعـات التي
تـسـهم فـي انـتـشـار الـفـايـروس وقـيام
شـــــبــــكـــــة اإلعالم وهـــــيــــئـــــة اإلعالم
واالتــصـاالت والــشـرطــة اجملـتــمـعــيـة
واطـنـ ميـدانـيا وإعالمـيا بـتـوعيـة ا
والـــــدخــــــول إلى األزقـــــة واألســـــواق
ومـعاجلـة الظـواهر السـلبـية بـأسلوب
حـضـاري مع إلـزام جـمـيـع األشـخاص
ـنـازل وعدم بـارتـداء الـكـمّامـة خـارج ا
الــســمــاح لـــهم بــالــتــنــقل بــدونــهــا)
واضــاف ان (الــلــجــنــة اوصت مــفـارز
ــرور بــاحـتــجـاز أي ســيـارة شــرطـة ا
ئة قرر  50بـا حتـمل أكثـر من العـدد ا
من ســعـتـهــا وعـدم ارتـداء الــكـمـامـات
لـألشـخــاص الـذين بــداخــلـهــا وبـدون
اســتــثـنــاء والـســمــاح حملـال األغــذيـة
والـفـواكه واخلـضـر واألفـران بـالـعـمل

بـــشــرط عــدم جــواز وجـــود أكــثــر من
خـمسـة أشخـاص داخل احملل وارتداء
الـكمّامة وفي حالة اخملالفة يتم اغالقه
  كـما يُـسمح للـمطاعم بـالعمل بـنظام
ـنـزلي  وفـي حـالة خـدمـة الـتـوصـيل ا
ـطـعم يتم اغالق وجـود زبـائن داخل ا
ـــــطــــعم)  ولــــفـت الى (الــــســــمــــاح ا
لـلصيـدليات بالـعمل مع وجوب ارتداء
راجع الـكمّامات جلميع العامل وا
سـتثـناة كـافة وكـذلك  مـنع الشـرائح ا
من اسـتـعـمـال مـركـبـاتـهم لـلـعـمـل بـها
كــســيــارة اجــرة  وتُــحــجــز في حــالـة
اخملـــالــــفـــة  اضـــافـــة الـى تـــعـــطـــيل
ـؤسسات احلكـومية ويستـثنى منها ا
الـصـحـة واجلـهـات األمـنـيـة والـدوائـر
اخلـدمية وتشمل الكـهرباء و البلديات
ــوارد و أمـــانــة بــغـــداد والــزراعــة وا
ـائـية)  داعـيـا (الـفرق الـصـحـية في ا
دوائــر الــصــحــة كــافــة الى مــتــابــعــة
ـــطـــاعم لإلشـــراف عـــلى األســـواق وا
االلــــتـــزام بــــالـــشــــروط الـــصــــحـــيـــة
واإلجـراءات الوقائية  وتأكيد االلتزام

بـالـقرارات والـتعـليـمات الـسابـقة ذات
الـصـلـة)  كـمــا تـضـمـنت الـتـوصـيـات
(حتـــديـــد مــــوقع احلـــجـــر الـــصـــحي
لـــلــــقـــادمـــ من خــــارج الـــعـــراق من
الـعـامـلـ في بـعـثـة الـلـجـنـة الـدولـيـة
واالحتـاد الـدولي جلـمـعيـات الـصـليب
األحـمـر والـهالل األحـمـر واجلـمـعـيات
الــوطـنـيـة لـلـصــلـيب األحـمـر والـهالل
األحـمر الـعامـلة في جمـهوريـة العراق
داخل مـباني اللـجنة الـدولية لـلصليب
األحـــمــر مع مـــراعــاة الـــتــعـــلــيـــمــات
ـقـرّة من وزارة والــلـوائح الـصـحــيـة ا
الـصحـة بهـذا الشـأن وتتـولى اجلهات
الــصـحـيـة مــتـابـعـة الــوضع الـصـحي
لــلــقــادمــ من اخلــارج في اجلــوانب

كافة). 
وسـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة 306
إصـابـات جديـدة بفـيروس كـورونا في
الـبالد.وذكـرت الوزارة في بـيـان تلـقته
(الـزمان) امس ان  (مـختـبرات الوزارة
سـجلت امس السبت  306 اصـابة في
الـعراق منها  98 اصـابة  اكتشافها

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

قـررت اللجنة العليا للصحة والسالمة
كافحة جائحة كورونا برئاسة رئيس
مـجــلس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
خالل اجـتماع مشتـرك مع خلية األزمة
الــنـيــابـيـة   تــمـديــد حـظـر الــتـجـوال
ـدة اسـبـوع واحد الـصـحي الـشـامـل 
بـــدءاً من الـــيــوم االحـــد مع تــطـــبــيق
. وقال عـقوبات صارمة بـحق اخملالف
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (
الـكــاظـمي اثـنى  في بـدايـة االجـتـمـاع
ـتــمــيـزة  لــلــمالكـات عــلى اجلــهــود ا
الـصـحيـة التي تـقف في خط التـصدي
ـواجـهـة خـطر جـائـحـة كـورونا األول 
وهـم يــحـــاربـــون الـــعــدو   فـــاألزمـــة
ية ـية جلائـحة كـورونا حرب عـا الـعا
ثـالثة اجلـميع يعـاني منها)  واضاف
ان (رئــيس الـوزراء اشـاد بـدور االسـر
الـتي التـزمت بـتطبـيق حـظر الـتجوال
وقواعد الوقاية الصحية التي وصفها
بــأنـهـا عـون أســاسي في احلـرب ضـد

اجلــائــحـة وأن األجــهــزة احلـكــومــيـة
مـضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة حتدّ
واطـن من أجل سالمتهم مـن حركة ا
ووقــايــتـهـم  عـلـى طـريق عــبــور هـذه
احملنة)  مشددا على (أهمية التنسيق
وتـكاتف اجلهود ب مـختلف األجهزة
احلـكـومـيـة واألمـنـيـة من جـهـة  وب
ـواطـنــ كـافـة ألجل إجنـاح شــرائح ا
ــواطن هـو عــمــلـيــة الـتــصــدي كـون ا
الــــركن األســـاس فـي هـــذا الــــنـــجـــاح
والـتـعـويل عـلى جهـوده والـتـزامه هو
عـمـاد األمل في تخـطي هـذا التـحدي)
وتــابـع الــبــيــان ان (االجــتــمــاع خـرج
بـجـمـلة من الـتـوصـيات ابـرزهـا فرض
حـــظــر الـــتــجـــوال الـــتــام في بـــغــداد
ـدة اسـبوع ابـتداء واحملـافـظات كـافة 
قبل الـيوم االحد ولغاية  6 حزيران  ا
عنيـة تنفيذ القرار    وعـلى اجلهات ا
بــشــكل صــارم وتــطـبــيق الــعــقــوبـات
ـشـار الـيهـا في قـرار اللـجـنـة العـلـيا ا
عــلى ان يـتم بـعــدهـا مـراجــعـة الـقـرار
وقف الوبائي مع قيام بحسب تطور ا

مـن خالل الـتـحري الـنـشط)  واضـاف
ان (االصـابـات تـوزعت بـواقع  96 في
الــرصــافــة و 60 فـي الــكـرح و 12 في
مـدينة الطب وحالت في النجف و29
فـي البـصرة و 6 فـي السـلـيمـانـية و5
فـي اربيل وواحدة في دهوك و 32 في
واسط و 16 في بابل و 13فـي ميسان
ـثـنى وواحـدة في نـيـنـوى) و 9 فـي ا
وأشـــــارت إلى أن (االصـــــابـــــات بــــ
وسسات الصحية الكـات العاملة با ا
بلغت  12 اصـابة كانت بواقع حالت
فـي الكرخ وحـالة واحـدة في الـرصافة

و 9 في كربالء).
 وتــابع أن (حـاالت الـشـفـاء بـلـغت 66
حــالـة كـانت بـواقع  15 فـي الـرصـافـة
و 6 فـي الـكـرخ و 8 فـي مـديـنــة الـطب
و 3 فـي النجف و 19 فـي البـصرة و3
فـي كــربالء و 4 فـي ديــالى و 7في ذي
ـثنى)  واكـد البـيان قـار وواحدة في ا
ان (حـاالت الـوفـيـات بـلغت  10حـاالت
 6 مـنـهـا في الـرصـافـة وحـالـة واحـدة
فـي كل من الــــكــــرخ وكــــربالء وواسط

ومــيـســان). وسـجــلت وزارة الــصـحـة
ــاضــيـة  416 اصــابـة في اجلــمــعـة ا

الــــعــــراق مـــنــــهـــا  177 اصــــابـــة 
اكـتـشافـهـا من خالل الـتحـري الـنشط.
واكــدت دائــرة صــحــة نــيــنــوى خــلــو
احملــافـظــة من ايــة اصـابــات كـورونـا
الفـــتــــة الى سالمـــة نـــتــــائج جـــمـــيع
االصـــابــــات الـــتي اعـــلــــنت مـــؤخـــرا
بــاسـتــثــنـاء حــالـة واحــدة نــقـلت الى

بغداد. 
بـدوره   اكـد الـوزيـر حـسن الـتـمـيـمي
فـي تـصــريح اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان)
ـوقف الــوبـائي فـي عـمـوم امـس ان (ا
الـبد حتت السيطرة و ان ارتفاع حات
اذج عـلنـة ناجت عن زيـادة  اصـابـة ا
الـفحص بعد افتتاح  20مـختبر جديد
فـي بغـداد واحملـافـظات)  واضـاف ان
ـاضي (الــوزارة أجــرت خل اســبــوع ا
نـحو سـبعـة آف فحص يـومي لـنماذج
يـشـتبه بـإصـابتـها بـفـايروس كـورونا
ـــا أدى الى ارتـــفــاع حـــات اصــابــة
ـكـتشـفة)  مـشـيرا الى (قـرب وصول ا

الـــفــحــوص الــيـــومــيــة الى  10 االف
فــحص يــومــيــا بــالــتــزامن مـع زيـادة
أعــداد الــفـرق الــطـبــيــة الـتي تــشـارك
ــسح الــوبــائي الــفــعــال بــعــمــلـــيــة ا
ـختلف احملافظات  مع التركيز على
ــنــاطق اكــثـر إصــابــة بـالــفــايـروس ا
لــغـرض الــكـشف عن اشــخـاص الـذين
ـرض ولم تــظـهـر عــلـيـهم يــحـمـلــون ا
أعـراض ومنـعهم من اخـتط مع اخرين
.( والــوصـول الى مــصـابــ مـخــفـيـ
وافـادت دائـرة صـحـة بغـداد الـرصـافة
عن تـسـجيل أكـثر مـن مئـة اصابـة ب
مالكــاتــهـا الــطــبـيــة.وقــال مـديــر عـام
الــدائــرة عــبــد الــغــني الــسـاعــدي في
تـصـريح اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
ان (صـحة الرصـافة سجلت مـنذ بداية
الكـات الصحية ازمة  102حـالة ب ا
ـخـتـلف عـنـاويـنـهـا الـوظـيـفيـة من و
ـرض وسـائقي اطـبـاء ومعـاون و
( اســـعــاف واداريـــ ومــخـــتــبـــريــ
ـثلون خط مـؤكدا ان (هـؤء جميـعهم 

الصد اول).
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الـقــوات االمـنـيـة الـقـبض عـلى داعـشي
ـديـرية قـادمـا من سـوريـا . وقال بـيـان 
االسـتخبارات العسكرية انه (استمرارا
لـنـهجـهـا في تعـقب ومـراقبـة الـعنـاصر
االرهــابـيــة الـقــادمـة من خــلف احلـدود
تــمـكـنت مــفـارز شـعــبـة االسـتــخـبـارات
الـــعــســـكــريـــة في الـــفــرقـــة الــعـــاشــرة
وبـــالــتــعـــاون مع اســتــخـــبــارات لــواء
ـــشـــاة 39 وعـــلى ضــوء مـــعــلــومــات ا
اسـتـخــبـاريـة دقـيـقـة من الـقـاء الـقـبض
عـلى أحـد االرهـابـيـ في مـنـطـقـة الـبو
فـراج بـجـزيرة الـرمـادي بـاالنبـار قـادماً

ـــعــارك من ســـوريـــا بـــعـــد ان شـــارك 
تهم الـباغـوز هنـاك) الفتـا الى (احالـة ا
ـوجـب مـذكــرة قــبض وفق لــلــقــضــاء 
ـــادة 4 إرهــاب). كـمـا اطـاحت أحــكـام ا
عـنــاصـر االسـتـخـبــارات بـداعـشي بـعـد
هـــــروبه من مـــــنـــــاطق حــــزام بـــــغــــداد
اجلـنوبي بـاجتاه غرب الـرطبة بـاالنبار
مــتــنـــكــرا بــزي راعي اغــنــام . واوضح
الـبيان انه (وفـق معلـومات استـخبارية
دقـيقـة ومتابـعة مسـتمـرة تمكـنت مفارز
شــعـبـة االسـتــخـبـارات الـعــسـكـريـة في
الـفـرقـة الـفـرقـة االولى وبـالـتـنـسـيق مع

ــتـهم عـلى ـة تـمــهـيـداً الحــالـة ا اجلــر
احملكمة اخملتصة لينال جزاءه العادل).
من جــهـة اخــرى تــفـقــد رئـيس مــجـلس
الـوزراء مـصـطفى الـكـاظـمي مقـرّ قـيادة
ـشتـركـة لالطالع عـلى آخر الـعـمـليـات ا
مستجدات العمليات اجلارية وفعاليات
ـستمـرة ضد عـناصر تـنظيم الـتطـهير ا
داعش. وقال الكاظمي خالل لقائه بعدد
ـسؤول العسكري واألمني أنّ من ا
ؤسسـات األمنيـة واصالحها (تـطويـر ا
ـنهـاج الوزاري الذي هي مـن أولويات ا
يـنصّ على تـعزيـز أداء األجهزة األمـنية
ـطـلـوب اخملـتــلـفـة وحتـقـيق الــتـكـامل ا
ـبــدأ أنَّ كلَّ الـقـوات بــيـنـهـا والــعـمل 
الـعـسكـريـة واألمنـيـة في خدمـة الـشعب
وتــطــلــعــاته ووحــدته وأمــنه وحــمــايـة
مـــقــدراته) واشــار الـى انه (ال جــهــة أو
قــوة من حــقــهــا أن تــكــون خــارج إطـار
الـدولـة) مــؤكـدا  (اسـتـمـرار الـعـمـلـيـات
الـعـسـكريـة وتـأمـ احلـدود) ولفت الى
(أهـمـيـة الـتـنسـيق بـ قـواتـنـا األمـنـية
ـــخــــتـــلـف صـــنــــوفـــهــــا االمـــر الـــذي
ســيــنـعــكس ايــجـابــا عــلى الــعـمــلــيـات
الـعــسـكـريـة واألمـنــيـة ومـطـاردة خاليـا
االرهـاب). وكلف الكـاظمي قـائداً جديداً
لـقيـادة عمـليات اجلـزيرة. وقـال العـميد
يـحـيى رسـول النـاطق اإلعالمي لـلـقـائد
ـسـلـحـة في بـيان امس الـعـام لـلـقوات ا
ان (الـكــاظـمي وجه بـنـقل الـلـواء الـركن
احـمـد سـلـيم بـهـجت الـعـتـبي مـن مـهام
مــنــصب رئــيس أركــان قــيــادة الــقـوات
ــهـام مـنـصب قـائـد الـبــريـة وتـكـلـيـفه 
عـمليات اجلـزيرة). وامر رئيس الوزراء
في وقـت سابق  بتكليـف القائد السابق
لـعـمـلـيات اجلـزيـرة الـلـواء الـركن قاسم
هام قائد القوات البرية مـحمد صالح 
فـي اجلـــيش الـــعـــراقي. الـى ذلك الـــقت

…dÝ_« ZO MÐ p²Hð q UA  jÝË r UH²ð nMF « U¹UC

U½Ë—u  qEÐ ‚«dF « w  lM  —U¼œ“≈

اسـتخبـارات الفوج الـثالث اللواء االول
وفـوج اسـتـخـبارات واسـتـطالع الـفـرقة
من الـقـاء الـقـبض على احـد االرهـابـي
الـــهـــاربــ مـن مــنـــاطق حـــزام بـــغــداد
اجلــنـوبي  ,صــدر الـيـوسـفــيـة  بـاجتـاه
غــرب الـرطـبـة بــاالنـبـار مـنــتـحال صـفـة
راعي غـنـم في مـحـاولة بـائـسـة لالفالت
من قــبـضـة االسـتــخـبـارات الـعــسـكـريـة
الـتي كـانت تـتـعـقـبه وتـرصـد حتـركاته)
طـلوب لـلقضاء تهم من ا مـبينـا ان (ا
ـــــــــوجـب مـــــــــذكـــــــــرة قــــــــــبـض وفق
ــــــــــــــــــادة 4 ارهــاب). بــدوره اعــلن ا
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تـــلــقت امـــرأة عــراقـــيــة فـي مــنـــتــصف
الــعـشـريـنــات من عـمـرهــا رصـاصـة في
اجلــبـ عـلى يـد زوجـهــا في مـحـاولـته
إلنــهـاء حـيــاتـهـا إثــر خالفـات تــفـاقـمت
بــيــنــهـمــا خالل مــدة احلــظــر الــوقـائي
ـفروض في عـموم العـراق إثر جـائحة ا
كــورونـا الـتي جنـم عـنـهــا جـرائم عـنف
شـنـيـعـة من قـتل واغـتـصـاب. وبـحـسب
اطـباء في مـستـشفى اجلـملـة العـصبـية
رأة وصلت لـلمسـتشفـى مضجرة فـأن ا
بـدمائهـا التي أخذتـها إلى غيـبوبة إثر
نطلقة من سالح استخدمه الرصاصة ا
زوجـها حلسم اخلـالف. وأجرى األطباء
لـهـا عـمـلـيـة جـراحـيـة إلنـقـاذهـا من أثـر
الــرصـاصــة الــتي اخـتــرقت رأســهـا من
األمــــام وخـــرجـت من اخلــــلف. واكـــدت
ــسـتــشـفى إن إحــدى الـطــبــيـبــات في ا
شـددة بـعد ـرأة نـقـلت إلى العـنـايـة ا (ا
إجــراء الـعـمــلـيـة اجلــراحـيــة لـهـا وهي
تـــعـــانـي من نـــزف داخـــلي شـــديـــد قـــد
يـفقدهـا حياتهـا في أية حلظة) ,مـشيرة
الى ان (زوجـهـا أطلـق علـيـها رصـاصة
البـسـات وأمـر الـتـحـقـيـقـات ومـعـرفـة ا
ـعــنـيــة). وصـدقت مــتـروك لــلـجــهــات ا
مــحـكــمـة حتــقـيـق الـكــرخ أقـوال مــتـهم
بـحــرق وجه وجـسـد امـرأة في مـنـزلـهـا

وقيامه بالهرب.
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وقـال بيان جمللس القضاء االعلى تلقته
(الـزمان) امس أن (القوات األمنية القت
ـة االعـتداء ـتـهـم بـجـر الـقـبض عـلى ا
نطقـة الغزالية عـلى امرأة في منزلـها 
ـادة عــبــر حـرق وجــهــهــا وجـســدهــا 
ـتـهم الــتـيـزاب وهـروبه) واضـاف ان (ا
ته امـام قاضي التـحقيق اعـترف بـجر
وقـد اجـرت احملـكمـة كـشف الـداللـة على
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ـنتجات التركية أو اإليـرانية أو األردنية أمر اعتيادي { البصرة (أ ف ب)  –شراء ا
ي في الـعـراق بلـد النـخـيل الذي يـستـورد حتـى التـمر من اخلـليـج. لكن احلـظر الـعا

عادلة على مهل. فروض جراء تفشي وباء كوفيد- 19 بدأ بتغيير ا ا
يـقــول أمـ قـاسم بـصــراحـة إن الـوبـاء
الــذي أودى بــنــحــو  170شــخــصــاً في
لك الـعراق نـعـمة.يـشـير الـرجل الـذي 
ـثـلــجـات مـنـذ الـعـام مـصـنـعــاً إلنـتـاج ا
في مدينة البصرة إلى أن (األزمة 2006
سـمحت لنا أن نثبت أنفسنا في السوق
الــــعـــراقــــيـــة). فــــفي الــــســــابق وأمـــام
ـنـتجـات األجـنـبيـة لم يـكن لـدى صنع ا
في الـعــراق أي فـرصـة بــسـبب ثـمــنـهـا
الـباهظ وكـميـاتـها الـصغـيرة وانـتاجـها
الـذي يـحتـاج وقـتاً طـويالً. وبـالـتالي لم
ـــنـــتج احملــــلي كل عـــوامل يـــكن لـــدى ا
ـنــتـجـات اجلـذب في مــقـابل ســلـسـلــة ا
ـسـتوردة.لـكن بـإغالق تـلك احلدود مع ا
صـانع العـراقية ي فـإن ا احلـظر الـعا
الـتي انـخـفــضت أعـدادهـا بـشـكل كـبـيـر
خالل عقد من احلصار الدولي وسنوات
تـكـررة تـمـكنت من الـعـنف واحلـروب ا
الـدخول إلى اللعبـة مجدداً.ويقول قاسم
لـفــرانس بـرس وهـو الــذي يـديـر ثالثـة
آالف مـوظـف في مــعـامــله لــلــمـثــلــجـات
ــواد الـغــذائــيــة الــتي يــصـدرهــا من وا
الـبـصــرة إلى بـاقي مـحــافـظـات الـعـراق
(لـقـد تمـكـنـا من استـعـادة أسـواق كانت

سحقتنا فيها الصادرات). 
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ويـضــيف (لم نــعـد بــحـاجــة إلى خـفض
األســـعـــار فـي مـــواجـــهــــة اآليس كـــر

اإليـراني الـرخـيص لـتـجـنب اخلـسارة).
واألرقـام في الـعـراق مـضـلـلـة فـإذا كـان
ـيزان التـجاري ال يزال فـائضاً إلى حد ا
كـبير فذلك ألنه يتضخم بشكل مصطنع

تـنـويع االقتـصـاد واسـتئـنـاف اجلـواهر
الــصـنــاعــة الــتي نـهــبت وســرقت خالل
احلـــــــروب بــــــــات أمـــــــراً ضـــــــروريـــــــاً
الـيوم.وباتت الـدولة التي لم تـعد قادرة
عـلى الـتــوظـيف تـعــتـمـد عــلى الـقـطـاع
اخلـــــــــــــاص خلــــــــــــلـق الــــــــــــثــــــــــــروات
والـوظائف.يعـمل هادي عبـود في إنتاج
األنـابــيب الـبالسـتــيـكـيــة. وإضـافـة إلى
نعدم تقريباً والنظام الـقطاع اخلاص ا
ــــتــــذبــــذب والــــضــــرائب ــــصــــرفي ا ا

الـبسيطـة على الواردات عـليه أيضاً أن
يـواجه منـافـس بـعـملـة مـتدهـورة مثل
إيـران وإنــتــاج بـتــكـالــيف احلـد األدنى
.ولـــكن يــؤكـــد الــرجل ذو مــثل الـــصــ
ـصــفف بـعــنـايـة أن الـشــعـر األبــيض ا
االنـتــعـاش في خــضم أزمـة كــوفـيـد-19
كـان مـذهالً. ويـقول لـفـرانس برس (اآلن
أبـــيع األنـــابــيب الـــبالســـتــيـــكــيـــة قــبل
تـصـنــيـعــهـا). ومع الــطـلـبــات الـكــبـيـرة
لـلـمواد اخملـتـومة بـ(صـنع في الـعراق)

ـصـنع الـيـوم أن (الـوضع يـؤكـد مـديــر ا
س تــغــيـــر بــشــكـل جــيــد). وأكـــثــر من 
الـتـغيـيـر في مـدينـة الـبـصرة اجلـنـوبـية
الــســاحــلــيــة الــوحـــيــدة في الــبالد هم
الـصـيـادون وجتـار األسـمـاك.يـقول بـائع
الــســمك مــحــمــد فــاضل الــذي يــنــصب
ـركــزيـة يــومـيـاً بـســطـته فـي الـســوق ا
لـفــرانس بـرس (مــنـذ نـحــو شـهـر ازداد
عـدد األسـماك). ويـوضح أن (الـكويـتـي
واإليـراني ال يـخرجون اآلن) وبـالتالي

جــراء الــنــفط.في الــعــام  2018 ووفــقــاً
يـة صدّر الـعراق ـنظـمـة التـجارة الـعـا
مـا قـيـمـته  97,2مـلـيـار دوالر من الـسلع
واخلـدمات لكـنهـا كانت بنـسبة  98 في

ئة من النفط والغاز.  ا
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ـبـلغ 70 وفي الـوقـت نـفـسه اســتـورد 
مـليار دوالر سلعاً وخدمات متنوعة مثل
الـــكـــهــربـــاء والـــطــمـــاطم والـــســـيــارات
والــــدجـــاج اجملـــمـــد.لـــكـن الـــيـــوم ومع
انـخفـاض أسعـار النـفط بثالثـة أضعاف
تـقــريـبـاً فــإن الـعــراق يـقف عــلى حـافـة
هـاويــة مــالـيــة.وقـد بــدأ بــالـفــعل فـرض
ضــرائـب عــلى الـــواردات يـــطــالب بـــهــا
ـتــضـررون مـنـذ ـنـتــجـون احملـلــيـون ا ا
سـنوات وبـالتـالي ارتفع الـدخل اجلديد
من  2,5مـلـيـون دوالر في الـنـصف األول
من نــيـسـان إلى  7,3 مــلـيـون دوالر في
أيـار.ولـتـقلـيص مـشـتـريـاته في اخلارج
سـتـنـخـفض الـواردات الـعـراقـيـة من 92
مــلــيـار دوالر في  2019إلى  81 مــلــيـار
دوالر في  2021 وفـقـاً لـصـنـدوق الـنـقـد
الــــدولي. وبـــالــــفـــعـل فـــقـــد تــــراجـــعت
الـواردات الـصـيــنـيـة في نـيـسـان من مـا
يـقـارب مــلـيـار دوالر قـبـل أربـعـة أشـهـر
بــالـكـاد وصـلت إلى  775مــلـيـون دوالر
.أمـا من وفــقـاً ألرقــام رســمـيــة من بــكــ
اجلـانب اإليـراني فـانخـفـضت الواردات
من  450مـلـيـون دوالر شـهـرياً إلى 300
مـلـيـون دوالر ولـكن فـقط مع إعـادة فتح
الـنــقـاط احلـدوديــة من جـهـة كــردسـتـان
الـعـراق مـؤخـراً.وفي هـذا الـسـيـاق فـإن

فـــإن الـــصــيـــادين الـــعـــراقــيـــ بـــاتــوا
ــيــاه وأســمــاكــهـا. يــسـيــطــرون عــلـى ا
ونـتـيــجـة لـذلك فـاضـل إن الـصـيـد بـات
مـعــجــزة لـدرجــة أن سـعــر كــيـلــو سـمك
الـزبـيـدي (انـخفض من  20إلى  11ألف
ديــنــار) أي نــحــو تـســعــة دوالرات. ولم
يـتزايـد الـرزق في البـحـر فقـط فلـتـلبـية
الطلب اجلديد يخطط هاني عبود لفتح
أبـواب الــتـوظــيف ورفع عـدد مــوظـفـيه

قريباً من مئة إلى 150.

الــقـيــادي في احلـشــد الـشـعــبي صـادق
احلــسـيـنـي انـطالق عــمـلـيــة عـســكـريـة
لـتعـقب خاليـا داعش في محـيط بحـيرة
حــمـريـن شـمــال شـرق احملــافـظــة.وقـال
احلــســيـني فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امـس ان (قــطــعـــات الــلـــواء الــرابع في
احلـشد الـشعبي انـطلقت من  3 مـحاور
رئـيسـة لتنـفيـذ عملـية عـسكريـة واسعة
في مـحيط بحيرة حـمرين لتعقب خاليا

تنظيم داعش).
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واضـاف ان (العـملـية لهـا جمـلة اهداف
مــحـــددة في تــامــ الـــطــرق والــنــقــاط
نع اي وتـمـشـيط تالل ووديان واسـعـة 
وجــــود لــــتـــنــــظــــيم داعش). وجنــــحت
الــقـوات االمـنـيــة خالل عـمـلـيــة نـوعـيـة
مــبـاغــتـة تـمــيـزت بــالـتــحـدي لـلــمـوانع
الـطـبـيـعـيـة وعـبـور االنـهـر وعلـى ضوء
مـعـلـومـات اسـتـخبـاريـة دقـيـقـة تـمـكنت
مــفـارز االســتـخــبـارات الـعــسـكــريـة في
ــش 19 فق  5 وبـالتـعاون مع قوة من
الـفـوج الرابع لـلواء انـفـا من قتل اثـن
من االرهـــابـــيــ وتـــدمـــيــر وكـــرهم في
مـنـطقـة جـميل اخلـضـير جـنـوب كنـعان
بـعـد ان  مـبـاغـتـتـهم  من خـالل عـبور
مـانع  مائي  واالسـتيالء على هـواتفهم
الـنـقـالة و11 سـيم كـارت ومـواد اعـاشة
خــاصــة بــهم . وفـي كــركـوك  ,تــمــكــنت
الــــقـــوات االمــــنـــيـــة مـن قـــتـل إرهـــابي
وإصـابـة آخر بـعد مـحاولـتـهمـا التـقرب
ـقـام ضمن قـاطع الـفوج بـاجتـاه قريـة ا
الـثـاني في الـلـواء اآللي بـالفـرقـة اآللـية
ـحـافـظـة كـركـوك حـيث  االشـتـبـاك
ــاســكــة مــعـــهــمــا ومـــازالت الــقـــوات ا
ــصـاب لـألرض تـبــحث عن اإلرهــابي ا
وقـــــد عــــثـــــرت عـــــلى سالح االرهـــــابي

قتول. ا √¼b»·∫ أرتال من مركبات القوات األمنية متجهة إلى أهدافها

مـناطق البصرة و الـتوزيع يوميا من
الـفطـور حتى حلـول السـحور واضافت
البـــد من األشـــارة الى ان الـــفـــريق قــام
بــأصالح بــعض غــرف بــيـوت الــفــقـراء
وصـــبــــغـــهـــا وعــــمل الـــتــــأســـيـــســـات
ـوسـوي الــكـهــربـائــيـة لــهـا وتــنـاشــد ا
ـــيــســورين ـــؤســســات اخلـــيــريــة وا ا
ـــنــظـــمـــات اخلــيـــريــة والـــشــركـــات وا
واالنــسـانـيـة فى الـعــالم بـتـقـد الـدعم
لـلـفريـق حيث يـذهب هـذا الدعم بـإمـانة
الى الــفــقـراء فــالـدال عــلى اخلـيــر مـثل
ـوســوي تــمـثل فــاعــله ولـعـل ربـيــعــة ا
ـــثــالــيــة في تـــوجــهــاتــهــا الى ــراة ا ا
الــفـقـراء واســرهم ومن يـحــتـاج الـدواء
البس الــــتي مـن مـــرضــــاهـم وكـــانـت ا
وزعـهـا الفـريق تـمثل دلـيال قـاطعـا على
ــنــطـــويــة عـــلى مـــســاعــدة الـــنــوايـــا ا
ــعـوزين فـقـد اشــتـرت مالبس االيـتـام ا
عـلى نفـقتـها اخلـاصة وبـكمـيات كـبيرة
وتـقول إن حـمالتهـا األغاثـية سـتسـتمر
حـــتى بـــعــد انـــقــضـــاء خــطـــورة وبــاء

فايروس كورونا ولن يتوقف ابدا.

مـحمد بن راشد آل مكتـوم ولقد اجرينا
حــوارا مع رئـيــسـة اجملــمـوعــة ربـيــعـة
ــوســوي فـقــالت : انــهـا حتب اخلــيـر ا
لــلــنــاس جـمــيــعــا ومـســاعــدتــهم مــنـذ
طــفــولــتـهــا عــمــلت مــذيــعـة فـي بـعض
االذاعــــــات وتـــــعــــــمل اآلن اداريــــــة في
اعــداديـــة الــعــبــاس لـــلــبــنــ وتــدرس
بـكــلـوريـوس مـرئـيـة وسـمـعـيـة وتـقـول
انها تبادر والسيما في االزمات بتقد
االعـمال اخليريـة للناس وبـتشجيع من
والـدتـهـا حـيث كـانت لـدى والـدتـها في
ايـــام احلــصــار (رحى) تــطـــحن فــيــهــا

حبوب احلنطة للناس مجانا. 
oÞUM  WODGð

وتـضـيف ان فريـق عمـلهـا يـعمـل معـها
مــجـانــا وقـامـوا بــتـغــطـيـة كـل مـنـاطق
ـواد الـغـذائـية الـبـصـرة فـيـما يـخص ا
باركة تـلبية لنداء خالل ايـام رمضان ا
ـناسبة قرب عيد ـرجعية الرشيدة و ا
الـفطر الـسعيد سـارعت باطالق مبادرة
تــتــعــلق بــتــوزيع مالبس الــعــيــد عـلى
االيـــتــام وبــشـــكل واسع شــمـل مــعــظم

ـقـبـلـة ـرحـلـة ا بـنـشـاطـهـا وسـتـشـهـد ا
ــــواد نـــــشــــاطــــا فـي اجتــــاه تـــــوزيع ا
نـزلية لـلفقـراء لكن التـركيز واالجـهزة ا
االكـبـر سـيـكون عـلى مـرضى الـسـرطان
كــون رئـيــسـة جـمــاعـة نــخـوة بــصـريـة
عــضـو في اجلــامـعــة الـطــبـيــة لـلــشـيخ
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طــافت جـمــاعـة نـخــوة بـصـريــة جـمـيع
انــحــاء مــديـنــة الــبــصـرة طــوال شــهـر
ـبـارك لـتـوزيع مـواد غـذائـيـة رمـضـان ا
في االحـياء الـفقـيرة مغـطيـة كل مناطق
ـدينـة وبعض مـن اريافـها وسـتسـتمر ا
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من ب الـظواهر الالفـتة في بالدنا كـثرة الصيـدليات الـتي يتضـاعف عددها ب
آونـة واخـرى  حتى وصـلت الى األحـيـاء الشـعـبيـة الـبـسيـطـة ومثـلـها الـعـيادات
الـطـبـيـة اخلاصـة فـشـراء الدواء صـار مـفـردة من مـفردات الـتـسـوق الـيومي اذ
ر يـوم والدواء لـيس في قائمـة مشـتريـاتك. وتكـشف هذه الـظاهرة عن ينـدر أن 
ـسـتـوى الــصـحي في بالدنــا ويـرتـبط هـذا الــتـراجع بـضـعف تـراجع واضـح بـا
ـؤسـسات الـرسـميـة وانـخفـاض مسـتـوى الوعي ـقـدمة من ا اخلـدمـات الطـبـية ا

واطن وتلوث البيئة التي يعيشون فيها. الصحي لدى ا
سـتوى الـصحي  وأظن ان البـيئـة تـشكل مـدخال مهـمـا اذا ما اريـد االرتقـاء بـا
فتـأثيراتـها معـروفة لـلجمـيع وال داعي للحـديث عنـها ومع ان اجلمـيع يعاني من
واطـنـ لم يولـوا الـبيـئـة ما تـسـتحق من ـعـنيـ وكـذلك ا لـوثة اال ان ا بـيـئتـنـا ا
عنـاية فـنحن مـحاطـون ومن اجلهـات األربع بأكـداس النـفايـات شوارعـنا قذرة
بادرات وأحيـائنا ينـدى لها اجلـب واخلدمـات البلديـة متعـثرة. ومع انخـفاض ا
دن عسيـرة على اجلهات التـطوعية وضـعف الوعي البيـئي تغدو مهـمة تنظـيف ا
الـبلـديـة والـطامـة الـكـبرى عـنـدمـا ال تعـني الـبـيـئة شـيـئـا للـعـامـل في الـبـلـديات
أنـفـسـهم فـتـراهم يـرمـون الــنـفـايـات عـلى جـانـبي الــطـرق الـرئـيـسـة  ويـهـمـلـون
احلدائق الـعامة وال يخطـطون الستحداث مـتنزهات جديـدة او تشجير اجلزرات
الـوسـطـيـة او مقـتـربـات الشـوارع  فـضال عن عـدم وجـود جـهة رقـابـيـة حتاسب
الـذين يـسيـئـون لـلـبيـئـة بـينـمـا الـبـيئـة في الـعـالم صـارت من بـ أبرز الـقـضـايا
عـاصرة الـتي عُـقدت من أجـلهـا مـؤتمـرات وندوات دولـيـة عديـدة  وابرمت لـها ا
ـتحـدة احلكـومات والـشعـوب بها اتفـاقيـات ومواثـيق وعهـود ولكي تـذكّر اال ا

يا للبيئة. خصصت اخلامس من حزيران من كل عام يوما عا
 وانتهـجت مختـلف احلكومـات سبال جلعل جـميع األشيـاء صديقـة للبـيئة بـينما
نحن من أكـثر اجملتـمعـات عداء للـبيئـة في سلـوكنا بـالرغم من خـسارتنـا بسبب
تأثـيراتهـا نسـبة كـبيـرة من مدخـوالتنـا الشـهريـة كأجـور مراجـعة األطـباء وشراء
ناظر اجلمـيلة التي من شأنها بث األدوية فـضال عن حرماننا من االستمـتاع با

االسترخاء في النفوس.
تـمثل بالـنظافة والـتجميل يقتـصر حديـثي على جانب بسـيط من العمل الـبيئي ا
اء ـعقـدة كالـتلـوث االشـعاعي والـتلـوث الـبصـري وتلـوث ا ـوضوعـات ا وليس ا
اء) واطـنون أمـواال طائـلة في شراء (أجـهزة تـنقـية ا والهـواء وغيـرها اذ ينـفق ا
اء اجلاهزة  ذلك ان التي ال يـخلو أي بيت عراقي منها فضال عن شراء علب ا
الـثـقـة بصـالحيـة مـاء االسـالـة معـدومـة  و يـبـدو ان عـمل االسالـة يـقـتـصـر على
اء صـاحلـا لـلـشـرب أما صـيـانـة األنـابيب ـا يـجـعل ا الـضخ ولـيس الـتـصفـيـة 
تـجاوزين على الـشبـكة فـمن النـوادر فال يخـطر عـلى بال أحد اآلن ومحـاسبـة ا
اء الرئيسـة كل يعمل على هواه  من احلصـول على اجازة لربط منـزله بشبكـة ا

دون حتسب او خوف من جهة معينة.
واطن طبـعا األعذار جاهـزة ألية جهة يـوجه لها اللـوم بإهمال الـبيئة بـدءا من ا
ومـرورا بـالبـلـدية وانـتـهاء بـرعـاة البـيـئـة ومن تلك األعـذار مـا هو صـحـيح  لكن
األصح اننـا بإزاء كـارثة بـيئـية حـصيـلتهـا انتـشار األمـراض بشـكل غيـر طبـيعي
ن يسيئون قيـاسا بالدول االخرى وهذا يستوجب أال نـترك احلبل على الغارب 
للـبيـئة أفـرادا ومؤسـسات ولـهذا أقـترح اسـتحـداث تشـكيل في وزارة الـداخلـية
نـاسبة حملـاسبة مـلوثي البـيئة باسم (الشـرطة البـيئيـة) وتعزيـزها بالـتشريـعات ا
عامل التي ترمي نـفاياتها سـتشفيـات وا سواء أكـانوا مؤسسات كـما هو حال ا
في األنـهـر او األفــراد الـذين يـتـركــون مـخـلـفـاتــهم في األمـاكن الــعـامـة والـعـبث
بـاحلـدائق ورمي الـنـفــايـات في غـيـر أمـاكـنـهـا وسـن عـقـوبـات جـزائـيـة تـبـدأ من
ـالـيــة وتـصل الى الـســجن في احلـاالت الـتـي تـسـتـحـق ذلك فـمـنـذ الـغـرامــات ا
الـعشـريـنـيـات والثـالثيـنـيـات كـانت لديـنـا قـوانـ بـيئـيـة صـارمـة مـنهـا مـا يـتـعلق
ـواطن ال يـهـتم بـالبـيـئـة مالم بـالـروائح الـكـريهـة تـصـوروا فا
يشـعـر ان هنـاك من يـتـابع أمرهـا وعـند ذاك سـيـلتـزم بـها
قنـاعة او خـوفا. ان حتسـ البـيئة يـقلل من الـضغط على
ؤسـسات الـصحـية ويـوفر للـدولة والـعائـلة أمـواال غير ا

توتر. متوقعة ويخفف من حدة مزاجنا ا

رة  سـتكون شـخصيـة لكنـها باطار استـميح القـراء عذرا كون سطـوري هذه ا
ـفتوح.. الـيس عنـوان عمودي (فم مـفتوح.. فم مـغلق)? فعـطلة عام  فـهي بالفم ا
ة مرت بي  على العـيد وقبلـها ايام احلـظر كانت سـببا في استـرجاع  ايام مـؤ
ن رماهم زاجيـة" التي تلبست اجسام البعض  صعـيد احلياة .. ايام سببها" ا

الزمن امامي في مسيرة الوظيفة..
ـزاجـيـة  يـعـرف به زمالء خُـلص مـنهم ومـا مررتُ  به مـن آالم  بسـبب مـرض ا
رئيس الـتحرير االخ والزميل د. احمـد عبد اجمليد واالخ والزميل د. طه جزاع
واستـاذي اجللـيل سجاد الـغازي واالسـتاذ طه البـصري طـيب الله ثراه  واالخ
والزمـيل احمد صبري وغيرهم من االحبة  وهو موضوع شرحته بالتفصيل في
كتـابي (خمـسون عامـا في الصـحافـة).. مزاجـية تركتُ بـسبـبهـا عمـلي وفضلت
الـتـقاعـد وظـيـفيـا  لـكن الزمـيل د. احـمـد عبـد اجملـيد  فـتح مـبـاشرة صـفـحات
ـعروفـة  لـلـكـتابـة فـيـها  ومـنـهـا انـطلق هـنـيـة ا جـريـدته " االحتاد " بـشـجـاعـته ا
عمـودي " فم مفـتـوح.. فم مغـلق " الذي اصـبح اليـوم اول عمـود صحـفي عراقي
يـستمـر بهـذا العـنوان طوال  25 سـنة وتاله الـزميل واالخ ربـاح آل جعـفر الذي

فتح لي ايضا صفحات جريدته " الرأي" ..
ــريــضــة الـتـي قـبــلــهــا ســبـبـت لي مــرضـاً مــزمــنــاً اصــابــني هـو ـزاجــيــة  ا وا
ـسؤول االعلى ـهنـية مع ا (السـكري).. تفـاصيـلهـا مزاجـية وعبـثيـة في الرؤى ا
ـهـنـة وقد ـسـاس بـا وهـذه من احملـرمـات عـنـدي فـكل شيء عـنـدي يـهون عـدا ا
كتب وكالة األنباء دير اإلقليمي  هني من موقع مهم جدا هو ا حرمني موقفي ا
العـراقية في الـقاهـرة حيث اعتـذرت اجلريدة الـتي اعمل فـيها عن نـقل خدماتي
ـوجب كـتاب وصـلـهـا  من وزارة الثـقـافة واالعالم الى وكالـة االنـباء الـعـراقـية 
برقم  1200 بتاريخ   1981 / 12 / 31 مـعطوف على كتـاب الوكالة ذي الرقم 520

في 1981 / 12 / 27.
ـريضـة  ان احدهم الـغى اشتـراكه في مجـلة اصـدرها  ألنني وآخر االمـزجة ا

كتبت مقاال عن ايجابيات دائرة يكرهها ..!
ـريضة" عـشتهـا  وهنـاك الكثـير .. فأين هم االن ـزاجيات ا ثالثة امـزجة من " ا

ابطالها ? اكيد يأكل الندم االحياء منهم  اما االموات  فسألتقيهم يوما. 
زاجـي دوما يسجنوا أنفسهم في زنازين الوحدةِ االنفرادية فهم مرضى ان ا
بـامتـيـاز خطـواتهم لـئيـمة ونـظراتـهم سوداويـة  عـقولـهم مغـيبـة بفـعل ساديـتهم
ــلي عـلــيـهم كل شـيء فـهـو اآلمــر الـنــاهي.. انـهم يــكـرهـون ومـزاجـهـم يـقـررُ و
ـهنية عـالية وإحـساسٍ يصلُ إلى الـقلبِ قبل بـدع الذين يـنجزون مـهامهم  ا

األذن.. اعمالهم  صدى مدوٍ بالنبل وهم دومًا في مقدمة الصفوف..
مـا أسـوأ األمـزجـة حـ تـتـحـكم بـأصـحـابـهـا  هم صـنـو آالم وأوجاعِ اآلخـرين
ضـحك انهم يـدعون محـبتـهم  للـشعرَ ـؤذي وا حيث يـعشقـونَ البـعد الـنفسي ا
واألدب والصـحافة والروايات والسياسـة و" الوطنية "  رغم ان  في دمهم يجري

الكره لكل من يرون فيه ابداعا وطيبة ومحبة االخرين له فيسعون ألبعاده..
ـزاجـيــ يـكـونــون  في قـمـةِ ــسـتـغــرب ان ا بـعــد ذلك لـيس 
سـعــادتـهم وتـشعُ مـن أعـيـنـهـم نـكـهـة الــفـرح وأحـاسـيس
النشوة  ح يقعون باألخرين  ويعتقدون ان الكونُ كله
ريضة..  اصبح  في نظرهم فرحًا مختاالً بتصرفاتهم ا
زاجي !  شكرا لزميلي  الذي حرك فيّ احساسي با

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

متطوعو جماعة نخوة البصرة
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شابان يعمالن باألجر اليومي في دائرة كهرباء علي الغربي في محافظة ميسان
تعرضا الى حادث منفصل اثناء العمل. 

األول اصيب بشلل نـصفي وهو اآلن مقعد عـلماً انه متزوج ولـديه طفالن والثاني الى بتر
قرر زفافه اول ايام العيد. يده اليمنى وكان من ا

الك الـدائـم ثم احـالـتـهـمـا الى الــتـقـاعـد كـونـهـمـا يـرجى مـن سـيـادتـكم تـثـبـيــتـهـمـا عـلى ا
وضوع الهام جداً لهما ـتابعة هذا ا اليستطيعـان العمل وهما بهذا العمر وان التقصرا 

فجوعة بهما.. ولعوائلهما ا
سؤول ان اليقصر بذلك ولكم األجر ناشدة لالخوة ا ن يسـتطيع ايصال هذه ا نرجو 

والثواب
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دعـــــا نـــــائـب عن حتـــــالـف ســـــائــــرون
الــقــيـادات احلــكــومــيـة واالمــنــيـة الى
الـتــعـامل بـ (جـديـة عـالـيـة) مع حـادثـة
االعـتداء على مـرقد الشهـيد الصدر في
الـنجف  مبـديا استغـرابه لقدوم افراد
من مــحــافــظــات عــدة مــحــافـظــات الى
الــنــجف في وقت فــرض حــظــر شــديـد

على التجوال.  
وتـنـازل زعـيم التـيـار الـصدري مـقـتدى
الـصـدر عن مالحـقـة جمـيع االشـخاص
ـــرقـــد ووجه الـــذيـن حـــاولـــوا حـــرق ا
بـتأم عودتهم الى مـحافظاتهم .وقال
الـنـائب صـبـاح الطـلـوبي الـعـكـيلي في
بــيـان امس (ال يـخـفى عـلى احـد ان مـا
حــدث لــيــلــة االربــعـاء مـن اعـتــداء اثم
ولــعـــ عــلى ضــريح ولي هــز عــروش
الـظـلمـة والـطواغـيت واثبـت للـعالم ان
الصوت الواحد اذا عال وصدح باحلق
فــانه سـيــقـلب الــطـاولـة عــلى كل ظـالم
وطــاغـيـة ومــجـرم وسـارق انه مـا زال
مـصدر قلق لهم حتى بعد استشهاده)
مــضــيـفــا (انـنــا نــقـول يــا سـادة االمن

واالمـــان فـي بــلـــدي : ان الـــصـــدر خط
احمر عند جميع الشرفاء) .

ورأى ان (مــا حـدث ال يــدخل في خـانـة
ـصادفـة وال خانـة سوء الـفهم وال في ا
اي خـانة اخرى خـاصة اذا علـمنا بان
مـــنع الــتــجـــوال وصل ذروته في ايــام
الـعيد بحيث حتى اجلنازة ال تستطيع

ــرور اال بــشق االنــفس وبــســيــارتـ ا
مـتـسـائال (فـكـيف عـبـر هـؤالء من فـقط)
جـنوب العـراق من محافـظات عدة ومن
وسـطه لـيـصـلـوا الى الـنـجـف) مـشددا
عـلى  أن (وزير الداخلـية ورئيس جهاز
االمـن الوطني ورئيس جهاز اخملابرات
وقـادة االجهـزة االمنيـة االخرى عـليهم

ـوضـوع الـتــعـامل بـجـديـة عـالـيـة مع ا
ومـــتــــابـــعـــة مــــلف هـــؤالء الــــشـــبـــاب
وارتـبـاطـاتـهم واجلـهـات الـتي خـلـفـهم

ومتابعة تصرفاتهم وحتركاتهم). 
واضـاف العكيلي (اننا نرى هذه االيام
الــضــعف الــواضح فـي تــلك االجــهـزة
بـالـتـالي عـلى رئـيس الـوزراء الـتـعامل
بــحـزم مع هــكـذا خـروقــات خـاصـة مع
ـريـبـة لـلـدواعش) مـردفا الـتـحـركـات ا
(نـنــتـظـر مـنـكم مـتــابـعـة حتـركـات تـلك
االســمــاء واجلـهــات الـتي خــلــفـهم من
باب واجبكم الديني والوطني وحفاظا
عـلى شـبابـنا وابـنـائنـا الن هذا الـفعل
لـم يـخـطـر عـلى بـال اي عـراقي شـريف
ان يــتم الـتـعـرض عــلى مـرقـد وضـريح
وجـد للـعبـادة والتـهجـد والدعـاء وكان
ومــا زال وســـيــبــقى مـالذاً لــلــثــائــرين
) مـشـيـرا الى ـلـهـوفـ واحملـتـاجـ وا
(ارســـال كـــتــاب رســـمي الـى رئــيـــسي
جــهــازي االمن الــوطــني واخملــابـرات)
طـالبات ورؤيـته يشأن يـتضـمن  تلك ا

احلادث. 
وافــاد مـصـدر أمـني رفض الـكـشف عن

حـسب االرقام التي اعلـنتها منـظمة الصحة
ـية فـان أكـثر من 8 مـالي شخص في الـعـا
الــعـالم يــلـقـون مــصـرعـهـم كل عـام نـتــيـجـة
الـتـخ ومـا ينـاهز  1.2مـلـيون حـالـة منـها
دخـن لـدخان التـبغ غير عن تـعرض غـير ا

باشر. ا
ـقـارنــة مع الـوفـيــات بـوبـاء الــكـورونـا وبــا
الـذي شغل العـالم حاليـا فان التـدخ خطر
ــا اكـثـر من كـورونـا الن يــهـدد الـبـشـريـة ر
ارسـون التدخـ بانواعه الـناس مـازالوا 
واشـكـاله  دون االهـتـمـام بنـتـائـجه اخملـيـفة
ـعــنـى اخــر ان الــوفـاة عــلى صــحــتــهـم. و
نـتيجـة التدخـ تاتي بعـد سنوات في ح

وفيات وباء الكورونا خالل ايام.
وقـد تـبـ من استـعـراض للـدراسـات أجراه
خـبراء في مـجال الـصحة الـعمـوميـة دعتهم
ــنـــظــمــة إلى االجــتــمــاع في 29 نــيــســان ا
ــدخـنــ هـم أكــثـر ــاضي 2020 إلـي أن ا ا
ـضـاعـفات عـرضـة عـلى األرجـح لإلصـابـة 
ـرض كـوفـيد-19 وخـيـمـة عـنـد إصابـتـهم 

. دخن مقارنة بغير ا
ــنــاسـبــة  الــيـوم ــقـارنــات  وتــاتي هــذه ا
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ي لالمتناع عن التدخ الذي يصادف الـعا
اليوم االحد 31 ايار.
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ـعـروف ان عــادة الـتــدخـ تــبـدأ في ومـن ا
سن الـــشـــبـــاب حـــ يـــجـــتــمـع االصـــدقــاء
ويــتـبــادلــون الـســكـايــر دون ان يـدركــوا مـا
يـسـبـبه ذلك لـصـحـتهم وخـاصـة الـرئـة بـعد

سنوات.
واعـــتــرف انــنـي في سن الــشـــبــاب حــاولت
الــتـدخــ بـتـشــجـيع مـن االصـدقـاء ولــكـني
فـشلت فـشال ذريعـا اذ كنت اشـعر بـاالختاق
والـصداع وعدم الـشهيـة في االكل في اليوم
الـتالي وفي تـلك الفتـرة ال اذكر انـني اكملت
تـدخـ سـيكـارة واحـدة. ومـازلت حتى االن
دخنـ ال اطيق دخان كـما يعـلم االهل من ا
دخن سـكـائـرهم فـامـا ان اخـرج او يـخـرج ا

من جلساتنا العائلية.
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ية نظمة الصحة العا وحسب منشور اخر 
نـاسبة فـان تعاطي الـتبغ يـعد أهم سبب بـا
ـكن تـفـاديـها عـلى مـنـفـرد لـلـوفـيـات الـتي 
ي علـماً بأنه يؤدي حالياً إلى الـصعيد العا

إزهـاق روح واحـد من كل عـشرة بـالـغ في
شتى أنحاء العالم. 

ي ويــكــمن الــهــدف الـنــهــائي لــلــيــوم الــعـا
ـسـاهــمـة في لالمــتـنــاع عن الـتــدخـ فـي ا
ـقـبـلة مـن هذه حـمـايـة األجـيـال احلـالـيـة وا
ـدمـرة بل وأيـضاً من الـعـواقب الـصـحـيـة ا
ـصائب االجتماعية والبيئية واالقتصادية ا

لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
m³² «  U dA  W¹u²K  VO UÝ« 

ويــأتـي االحــتــفــال هــذا الــعـام 2020 حتت
شـعار " لـنكـشف سر دوائـر صنـاعة الـتبغ" 
ـيــة مـزاعم حــيث سـتــدحض احلـمــلـة الــعـا
دوائــر صـنــاعــة الـتــبغ وتـفــضح األســالـيب
ـلتوية التي تستخـدمها وستزود الشباب ا
ــعـارف الـالزمـة لــلــكـشـف بـســهــولـة عن بــا
مـحاوالتـها التالعب بـهم وتمـنحهم األدوات
الالزمــة لـرفض هــذه األسـالــيب وتـمــكـنـهم

بذلك من التصدي لها.
وأنـفـقت شركـات الـتبغ أكـثر من 8 مـلـيارات

دوالر أمريكي على التسويق واإلعالن.
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وكـانت الـدول األعضـاء في منـظمـة الصـحة
ـكـافـحـة ي  ـيـة  قـد اقـرت الـيـوم الـعـا الـعـا

التدخ في عام 1987.
ــنـــظــــــمــة وفي 31 ايـــــار  2008 دعــــت ا
الـدولــيـة حلـظـر تـام ونـهـائي عـلى اعالنـات
نـظمة إن الدراسات الـسجائر حـيث قالت ا
أثــبـتت أن هـنـاك عالقــة قـويـة بـ اعالنـات
مــنـتــجـات الــتــبغ والـســجـائــر وبـ بــدايـة
ــنـــظــمــة ان احلــمالت الــتـــدخــ وتــؤكــد ا
الـتـسـويقـيـة لـشركـات الـسجـائـر تـهدف إلى
ـوتون اسـتـبدال ماليـ األشخـاص الذين 
كـل عام من األمـراض الـتي تعـزى إلى الـتبغ

ستهلك جدد وهم الشباب.
ي ـيـة لـلـيـوم الـعـا وسـتـعـمل احلـمـلـة الـعـا
بـدون تـدخ 2020 عـلـى: فضـح اخلـرافات
وكـشف تكتـيكات التالعـب التي تستـخدمها
شـركات التبغ والصـناعات ذات الصلة  وال
سـيـما تـكـتيـكـات الـتسـويق الـتي تسـتـهدف
ـــا في ذلـك من خالل إدخـــال الـــشــــبـــاب  
مـنـتـجـات جـديـدة ونكـهـات ومـيـزات جـذابة

أخرى.
ية لعام وتـشير تقارير مـنظمة الصحـة العا
2020 إلـي أنه يـــوجـــد في أنـــحـــاء الــعـــالم
أجــمع  1.3مـــلــيــار شــخص مـن مــتــعــاطي
الـتبغ وهو رقم من شأنه أن يزداد أيضاً إن
لم يـقتل التبغ نصف مـتعاطيه والذي يزهق
فـــعالً روحــاً واحــدة أخــرى مـــنــهم كل أربع

ثوان. 
ـارسات التـدليس وتكـتيكات وقـد أسفرت 
اخملـادعة التي اتبـعتها دوائر صـناعة التبغ
طـوال عـقود من الـزمن عن إسـقاط مـتـعاطي
الـتـبغ في حبـائل الـنـيكـوت وإدمـان الـتبغ

ــــا أدى إلـى انــــتــــشــــــــار هــــذا الــــوبــــاء
ي. العــــا
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نظمة ما تقوم به شركات صناعة وكـشفت ا
ة الـتبغ بـإعادة الـنظر في تـكتـيكاتـها الـقد
شوهـة وضمان إيجاد السـتعادة سمعـتها ا
ـحاوالت جـيل جـديد من مـتعـاطيه فـقامت 
مـدروسـة جـيـداً ومـحـسـوبـة اخلـطى إلعـادة
تـصميم منتجاتها وتـسميتها مجدداً صوناً
لـربـحـيـتـهـا. وأدخـلت مـرشـحـات الـسـجـائـر
ـــســمــاة "اخلــفــيــفــة" ومــنـــتــجــات الــتــبغ ا
و"الــلــطـيــفــة" بـوصــفــهـا بــدائل لإلقالع عن
الـتـدخ كـمـا تـدعو إلى اتـبـاع نهج تـقـليل
األضـــرار الــنــاجـــمــة عن الـــتــبغ بـــواســطــة
مـــنــتـــجـــات جــديـــدة تــســـمى "الـــســجـــائــر
سخن زاعمة اإللـكترونية" ومنتجات التبغ ا
أنـها مـنتـجات "قـليـلة اخملـاطر" و"خـالية من
الـدخـان" و"مـقبـولـة اجـتـماعـيـاً" لـتسـويـقـها

ستهلك. على ا
ية من: نظمة الصحة العا وحذر تقرير 

-  اسـتـغالل وسـائل التـواصل االجـتـماعي
ــراهــقـون الــتي يــســتــعــمــلـهــا األطــفــال وا

للترويج للعالمات التجارية 
-  تــقــد حـوافــز مــالــيـة تــروج لــتــسـويق

منتجاتها 
ـدارس ـنـح الـدراسـيــة لـطـلــبـة ا - تــقـد ا
الـثانوية والـكليات وطـلبة الدراسـات العليا

. مقابل نشر فوائد النيكوت إلكترونياً
ــدرسـيــة ومـعــسـكـرات - رعــايـة الــبـرامج ا

الشباب. 
- اإلعـالن عن الــتـــبغ عـــبــر وســـائط اإلعالم
الـرقميـة واالجتمـاعية مـثل الهواتـف الذكية
واإلنــتـرنت لـلـوصـول إلـى أجـيـال الـشـبـاب
بــوسـائل مـنـهــا الـتـطـبــيـقـات اإللـكــتـرونـيـة

فضلة لديهم وألعاب الفيديو ا

الــشـركـات وفــوائـد ديـونــهـا) مـضــيـفـا
(رحم الــله اخلـبـيــر الـنـفــطي الـدكـتـور
فــاضل الـچـلـبـي الـذي بُح صـوته وهـو
يـــخــاطب وزيــر الـــنــفط االســـبق عــبــر
االعالم ويـطالبه  بـتوقيع عـقود شراكة
ــوجـبـهــا الـشـركــات جـمـيع تــتـحـمل 
عدات واالستخراج كائـن وا تـكاليف ا
ــوظـفــ مـقـابل والــتـصــديـر واجـور ا
اعـطائها نسبة قلـيلة من االنتاج مثلما
فــــعـــلت كــــردســـتـــان ودول اخلــــلـــيج)
وخــــــلص اخلــــــبـــــر الـى الـــــقــــــول انه
(بـالنـتيـجة وبسـبب احلزبـية والـفساد
واخلـراب االداري  لم نسمـح لكوادرنا
وشـركاتـنا النـفطيـة التي تأسـست منذ
اكـثر من خمسـ سنة وتمـتلك خبرات
وكــفــاءات كــبــيــرة ان تــطــور صــنــاعـة
الـنـفط  ولم نـضمن حـقـوق العـراقـي
عـندمـا وقعـنا عـقود خـدمة مع شـركات
يـة كان الـطـرف العـراقي الذي نـفط عـا
وقـع الـعـقـد مـعــهـا  لالسف في االغـلب
طـــرفــــا حـــزبـــيـــا فــــاســـدا ومـــجـــالس
مـحافــظـات تعبـانة أعطـيت صالحيات
ال تـســتـحـقـهـا  وبـالـتـالي ضـاعــــــــت
فـرص العـــــــراقي باالستفـــــــادة من

خيرات بلدهم) على حد قـــــوله. 
وتـراجعت أسعـار النفط  امس مـتجهة
صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي
في خــمـسـة أسـابــيع بـعـد أن أظـهـرت
بـيـانات اخملـزون األمريـكي طلـبا فـاترا
عـلى الـوقود في أكـبـر مسـتـهلك لـلـنفط
في الـعالم بينـما يضغط تـفاقم التوتر
ــتـحـدة والــصـ عـلى بــ الـواليـات ا
ـيــة . وبـحـلـول ـالـيـة الــعـا األســواق ا
الــســاعـة 0643 بــتــوقــيت غــريــنـتش
تـــراجع خــام بــرنت 43 ســـنــتــا أو مــا
ـئـة إلى  34.86دوالرا يــعـادل  1.2 بــا

لــلــبـرمــيل. وبــلغ خــام غـرب تــكــسـاس
الـــــوســــيط األمـــــريــــكي 33.14 دوالرا
لـلـبـرمـيل مـنـخـفـضـا  57 سـنـتـا أو مـا

ئة. يعادل  1.7با
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ويــتـجه اخلــامـان الــقـيــاسـيــان صـوب
حتـــقـــيق أكـــبـــر مـــكــسـب شــهـــري في
ســنـوات إذ تــلـقى األسـعــار الـدعم من
تــخـفــيـضــات لإلنـتــاج وتـفــاؤل بـشـأن
ا تـعـافي الطـلب بـقـيادة الـصـ وفقـا 

يقوله محللون.
ـضي خـام غـرب تـكـسـاس الـوسيط و
ئة عـلى مسـار الصعـود بنـسبة 76 بـا

ــــهــــنــــدســــ وعــــشـــــرات اآلالف من ا
والـــعــمـــال في شــركـــة نــفـط اجلــنــوب
الــعـــمالقــة الــتي كـــانت تــديــر حــقــول
الـرميلة والقرنة ومـجنون والزبير قبل
جـــوالت الـــتـــراخــــيص   اي قـــبل حل
شـركــة نـفط اجلـنـوب  وحتـويـلـهـا الى
شـــركـــات نـــفط الـــبـــصـــرة ومـــيـــســان

والناصرية ). 
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ــؤلم االخـر ــوضـوع ا ولــفت الى ان (ا
الـذي ورد في الـتـقريـر ان وزارة الـنفط
طـلـبت من شـركـة نفط الـبـصـرة خفض
االنـتاج 700 الـف برميل يومـيا  النها
ال تــســتـطــيع ان تــخـفض انــتــاج نـفط
كــردســتــان النه  نــفط مــســروق خـارج
سـيطـرة  الدولة   كـما ال تسـتطيع  ان
جتــبــر شــركــات الـنــفط االجــنــبــيـة ان
تـخـفض انتـاجهـا الـذي يكـلفـنـا يومـيا
مـاليــ الـــدوالرات بـــســـبب الـــعـــقــود
الــفــاســدة الـتـي وقـعــهــا وزيــر الــنـفط
االســـبق مع هـــذه الــشــركـــات الــتي ال
تـــــضــــمـن اي حق لـــــلــــعـــــراق  لــــذلك
التــســـتــطــيع الــوزارة  ان تــخــفض اال
الـنـفط الـذي تُنـتـجه الـكـوادر العـراقـية
من مــوظــفي الــدولــة الــذي اليــكــلــفــنـا
ديـــــنـــــارا واحـــــدا). ومـــــضى قـــــائال (
بـاخـــــتـصـار  ان العـراق يـدفع حـالـيا
 مـلـيار دوالر سـنويـا فـوائد الـديون12
ـتـراكمـة لـشـركات الـنـفط العـامـلة في ا
الـــعـــراق  فـــقط فـــوائـــد الـــديــون الن
الــديــون نـــفــســهــا بــاقــيــة وتــتــجــاوز
120 مـليار دوالر وال نستطيع سدادها
 بـاالضـافة الى الـتسـعـيرة الـثابـتة عن
كل بـرميل نفط تصدره هذه الشركات 
نـخـشى ان يـأتـي الـيـوم الـذي ال تـسدد
سـتخرج مسـتحقات فـيه قيمـة النفط ا

في أيـار وهـو أكبـر مـكاسـبه الـشهـرية
عــلـى اإلطالق بــيــنــمــا ربح بــرنت 38
ـئـة وهـو أقــوى ارتـفـاع شــــــــهـري بــا

منذ آذار 1999.
وقــال مــحــلـلــون إن بــيــانـات من إدارة
مـــعـــــلـــومـــات الـــطـــاقـــة األمـــريـــكـــيــة
اخلــمـــــــــيس أظـهــرت أن مـخــزونـات
الـنــــــــفط اخلـام ونـواجت التـقـطـير في
ـــتــحـــدة ارتـــفــعت بـــقــوة الـــواليــات ا
ـاضي فـيـمـا ظل الـطـلب األســـــــبـوع ا
عــــلى الــــوقـــــــــــود فــــاتــــرا حــــتى في
الـــــوقــــت الــــذي بـــــدأت فــــيه واليــــات
عــــــــــدة في رفع قــيـــود عــلى الـــســفــر

فــرضـتــهــا الحـتــواء جـائــحـة فــيـروس
كورونا.

ــتــعــامـــلــون عــلى نـــتــيــجــة ويــركـــز ا
مـحـادثـات بـشـأن تـخـفـيـضـات اإلنـتاج
ــصــدرة بــ مــنــظــــــــــمــة الــبــلــدان ا
لــلـبــتـرول (أوبك) وحــلـفــاء من بـيــنـهم
ــعــروفـة بــاسم روســيــا اجملــمــوعــة ا
أوبـك+ في األســــــبـــــوع الـــــثـــــانـي من
حـزيـران.  وتـدرس السـعـوديـة وبعض
أعــضــاء أوبك تـمــديـد خــفض قــيـاسي
لـإلنتاج قدره 9.7 مـليون برمـيل يوميا
بــعـد حــزيـران لـكــنـهم لم يــنـالــوا بـعـد

تأييد روسيا.

حقل نفطي عراقي في البصرة
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اضي بأن هـويته اول امس اخلميس ا
ـواطــنـ قــدمـوا من احـدى عــدداً من ا
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة كـانـوا يـرومون
حـرق أو تـخريب مـرقد الـسـيد الـشهـيد

الصدر في مقبرة وادي السالم . 
ـرقـد تـصـدوا لـهـذه وأكـد أن (حــمـايـة ا
اجملـمـوعـة  و مـنـعـهم من تـنـفـيذ أي
ـــرقــد عـــمل تـــخــريـــبي  يـــســتـــهــدف ا
الـــــشــــريف  و الـــــقــــبـض عــــلـــــيــــهم
وتـسلـيمـهم للـقوات األمـنيـة) موضـحاً
ان (الـصدر قام  بالـتنازل عنـهم جميعاً
ـرقـد  والــسـمـاح لــهم بـاتـمــام زيـارة ا
وإهــــداء مــــصــــاحـف لــــهم  وتــــأمــــ
خــروجـهم من احملــافـظــة والـعـودة الى

محافظاتهم).
أعـلن سـتـة من أعـضاء مـجـلس الـنواب
عن مـحافظـة واسط تعليق عـضويتهم
ــان بــســبب إعــادة تــكــلــيف في الـــبــر
ضـابط شرطة برتـبة لواء قائـدًا لشرطة

احملافظة. 
كـــان قـــد اعــفي مـن مــنـــصـــبه بـــســبب
شـبهات فـساد وطالـبوا في بيـان تلقته
(الـزمان) امس رئيس الوزراء مصطفى

ـا اسـمـوه الــكـاظـمي بــفـتح حتـقــيق 
(ســابـقــة خــطـيــرة) تـمــثــلت في اعـادة
تـكـلـيف ضابط سـابق كـان قـد اقيل من
مـنـصبه في وقت سـابق بسـبب ملـفات
وشـبهـات فسـاد وبتـصريح واضح من

احملافظ .
واشــار الـنـواب الى اجـرئـهم لـقـاء  مع
الـكاظـمي يعد اسـتقالـة القائـد السابق
تــــعـــــهــــد خاللـه بــــاالعــــتـــــمــــاد عــــلى
الـشخـصيات الـكفـوءة في قيادة الـبلد.
وحــــمل الــــنــــواب قــــيـــادة الــــشــــرطـــة
واحلـكــومـة احملـلـيـة الـتـهـديـدات الـتي
وردت إلــيــهم بــحــسـب الــبــيــان الـذي
وقــعه الــنــواب ســلــمــان الــغــريــبــاوي
ويــوسف الـكـالبي وعـلي عــبـد الــدلـفي
وعــــبــــاس الـــعــــطــــافي وحــــسن جالل

كصوصي.  الكناني وايناس ا
وكـان قائـد شرطة احملـافظة اجلـديد قد
أعـلـن تـكـلـيـفه رسـمــيـا بـقـيـادة شـرطـة
واسـط مشـيـرا الى انـه سبـق ان تسـلم
ـنصب ألربع سـنوات بـذل خاللها كل ا
اجلـهود حلمـاية احملافـظة وشدد على

ان ساحات التظاهر (خط احمر).

- تـقــد عـروض جـذابـة في مـحالت الـبـيع
بــالــتــجــزئــة ودفع مــبــالـغ مــالــيــة لــلــبــاعـة

دارس. وجودين بالقرب من ا ا
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وقــد أشــار الــتــقــريــر إلي حــيل الــتــســويق
ــراهــقــ ــتـــبــعــة في إغــواء األطـــفــال وا ا
بـاقــتـنـاء مـنـتـجـات الـنــيـكـوتـ والـتـبغ عن

طريق مايلي :
- اسـتخـدام النـكهـات التي تـروق للـشباب :
حــيث تــبــاع مـنــتــجـات الــتــبغ مــثل الــتـبغ
الــعـد الـدخـان وتــبغ الـنـرجــيـلـة مــطـعـمـة
ــذاق وبـــأطــــــــــعــام بـــنــكــهـــات طــيــــــبــة ا
الـفـاكـهـة والـتي قـد تــــــزيـد من جـاذبـيـتـها
ـدخـنـ وتخـفي طـعم بـالـنـسـبـة إلى غـيـر ا

التـــــــبغ الالذع . 
وحدد الباحثون حتى اآلن أكثر من 15 ألف
نــكـهـة من نـكـهــات الـسـجـائـر اإللــكـتـرونـيـة
ـتـاحـة ومـنهـا نـكـهات ثـبت أنـهـا جتـتذب ا
الــشـبـاب مــثل حـلــوى الـقـطـن واجلـيالتـ

قطع على أشكال دببة.  ا
ـنـكـهـة من ـنـتــجـات ا وقــد تـزيـد إعالنـات ا
ـراهق على جـاذبيتـها وتشـجع األطفال وا
اقـتناء منتـجات النيكوتـ وجتريبها  وقد
طعمة بها من إدراك أضرار تـقلل النكهات ا

نتجات وتسببها في اإلدمان. تلك ا
Âe²Kð ô «d ¹uÝ

ـية ومن الـطـريف ان مـنـظـمـة الصـحـة الـعـا
الـتي تـتـخـذ من جـنـيـف في سـويـسـرا مـقرا
لـها تشكـو من سويسرا وتـقول ان سويسرا
حتــتل أســفل الـتــرتــيب في أوروبــا عـنــدمـا
يـتعـلق األمر بـوقايـة الشـبان والـيافـع من

 . آفة التدخ
فـهي الدولـة الوحيـدة في القـارة باستـثـناء
كـــوســــوفـــو الـــتي ال تــــفـــرض ســـنـــا أدنى

للترخيص باقتناء السيجائر.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ادة 38  قـد كفل حرية التعبير عن رغم ان الـدستور العراقي لسنة 2005 ا
الـراي بـكافـة الـوسـائل وحـريـة الـصحـافـة واالعالم والـطـبـاعة  اال ان ذلــــك
مـقـيد بـاحلـمـايـة الـقـانـونـية وبـعـدم االخالل بـالـنـظـام الـعـام واألداب  خـاصة
ونـحن نـشـهـد وسـائل جـديـدة لـلـتـعـبـير عـن الـراي اكـثر تـأثـيـرا من الـوسـائل

التــــقليدية .
اصـبحت وسائل التواصل االجتماعي بيئة خـصبة لنشر االخبار والشائعات
ـصدر  وهـذا امر بـات من سمات هـذه الوسـائل كونـها وسائل ال اجملـهولة ا
ـوضوع تـزداد خطـورته عنـدما يـكون نـشر تـخضع لـرقابـة مركـزية  اال ان ا
الـشـائعـات واالكـاذيب في ظـروف حـرجـة  تـكـون عـندهـا وسـيـلـة ألسـتـنزاف
ـواطن والـدولــة  ومـا يـثـار من اخـبـار كــاذبـة وشـائـعـات عن فـيـروس طـاقـة ا
رض ذاته  اسـتنزاف كـورونا  جعل احلـكومـة امام معـركة اشـد فتكـاً من ا
شـكوك بـصحـتهـا وعدم طـاقتـها في تـكذيب ومـواجهـة الشـائعـات واالخبـار ا
ـصـادر الـرسـمـيـة لـلمـعـلـومـة  بـالـشـكل الـذي آثر عـلى أمن االعـتـماد عـلى ا

واطن .  وسالمة اجملتمع واثار الهلع ب ا
ويـرافق الشائعات الصحية نوع اخر الشائعات االقتصادية واخبار تخفيض
الـرواتب او عــدم صـرفــهــا لألشـهــر الـقــادمـة واخــبــار غالء االسـعــار والـتي
تـناقلتها مواقع كـثيرة وكانت من ابرز األشاعات األجـتماعية  والتي لها دور
ـواطن وقلـقه من اجملـهول وادخـله في نـوع اخر من الـقـلق ال يقل في اربـاك ا
علومة وخاصة خـطورة من قلق تفشي الوباء  دون اكتراث بالدقة في نشر ا
بـالنـسـبـة ألولئـك الذين يـنـشـرون اخبـار كـورونـا فـايروس ويـربـطـوها بـنـظـرية
علـومات اخلـاطئة والـنصـائح غير ـؤامرة  متـناسـ ان األخبار الـكاذبـة وا ا
ـرض اسرع الـسـلـيـمـة عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي يـجـعل انـتـشـار ا
ـمـكن ان تغـير من غـلوطـة سريـعـة االنتـشار من ا ـعلـومـات ا واسـوء  كون ا

سلوك األفراد وجتعلهم اكثر عرضة خلطر األصابة بالوباء .
ـيـة ادركت خــطـورة الـشـائـعـات الــصـحـيـة  فـحـاولت مـنـظـمـة الـصــحـة الـعـا
الـسيطرة على األمر بتحديد موقع تابع لها يتم فيه حتديد اجمالي األصابات
في كل دول الـعالم منعا للشائعات  وسارعت العديد من الدول الى تــــذكير
ـسـائـلـة الـقـانـونـيـة  عن نـشـر االخـبـار الـكـاذبـة واسـتــــــغالل مـواطـنـيـهـا بـا
الحـقة الـوضع الـصـحي لـبث رسـائل مـغـرضـة وخـلط احلـقـائق وتـفـعــــيـل ا
الـقانونيـة لكل من ينشـر االخبار الكاذبـة  قاصدا بث الهـلع والرعب وتشويه

احلقائق .
قـانون العقوبـات العراقي عاقب مـروجي الشائعات واالخـبار الــــكاذبــــة في
ـادة 210 مـنـه  ونـصت "يــعـاقب بــاحلـبس وبــغـرامــة ال تـقل عن 200001 ا
مـائـتان وواحـد الف ديـنار وال تـزيد عن  1000000 مـلـيون ديـنار او بـأحدى
هـات الـعقـوبتـ من اذاع عـمدا اخـبارا كـاذبـة او بيـانات او اشـاعات كـاذبة
ومـغرضـة او بث دعايـات مثـيرة اذا كـان من شأن ذلك تـكديـر األمن العام او
ادة صلحة العامة"  كما جاء با الـقاء الرعب ب الناس او احلاق الضرر با
"يـعاقب باحلبس وبـالغرامة او بـاحدى هات الـعقوبتـ من نشر بأحدى211
طـرق العالنية اخبارا كاذبة واوراقـا مصطنعة او منـسوبة كذبا الى الغير اذا
ـصـالح العـامـة"  كـما كـان من شـأن ذلك تكـديـر االمن الـعـام او االضرار بـا
ـطــبـوعـات ـادة 19/ 3 / ج من بـ طــرق الـعالنــيـة الــصـحـافــة وا حــددت ا
فهوم واسع االخـرى واي وسيلة اخرى من وسائل الطبع والنشر  فجاءت 
ـصطـلح الـعالنيـة لـيشـمل كل مـا يسـتـجد من وسـائل حـديـثة لـلـنشـر ما دام
تــؤدي الــغــــــرض وهــو حتـــقــيق الــعالنــيــة  وان الــنــــــصــ الــســــــابــقــ
ـــــسؤولية لـلمـــادت 210 و211 من قـانون العقــــوبات العراقي قد حـددا ا
اجلــــــنـائيـة لـكل من يـنـشر االخـبـار الـكاذبـة واالشـاعـات او يسـاهم في ذلك
بـقــصـد زعــزعـة االمن الــعــام واثـارة الــرعب بـ الــنــاس  ويـكــون مـتــحـمال

للمسؤولية اجلنائية عن ما يترتب على ذلك خاصة .
ا ـر في ظرف صـحي حـرج يجـعل الـناس يـتـشبـثـون بأي مـعـلومـة  الـبلـد 
يـتسبب في حالة من الذعـر والهلع اجلماعي  ووسـائل التواصل االجتماعي
اصـبحت الـبـيـئة االكـثـر مالئـمـة لهـذه الـشـائعـات الـتي اثـرت سلـبـا في حـياة

ؤسسـة القـضائيـة ووزارة الداخـلية األفـراد  لذا عـلى ا
وكـافة اجلهـات ذات العالقة كـشبكـة االعالم العراقي
ووزارة الـثـقافـة  الـقـيام بـدورهـا عن طـريق اعالمـها
ـشـاركـة في نـشـر االخـبـار ـواطـنــ من ا وحتـذيـر ا
صـدر  باعـتباره أمـراً في غايـة اخلطورة مـجهـولة ا

وفعل تعرض مرتكبها للمالحقة القانونية .
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لـيـسـت الـشــجـاعــة مـحــصـورة في نــطـاق مــيـدانٍ واحــدٍ هـو مــيـدان احلـروب

نازالت الساخنة ... وا
قـاتل الذيـن ال تنخلع قـلوبهم عنـد لقاء االعداء هـذه هي شجاعة الـفرسان ا

وانْ كانوا في غاية القوة والغلظة والشراسة .
-2-

كن ان نسيمها بشجاعة االعتراف .  انّ هناك شجاعة نادرة 
وشـجاعـة االعتـراف هي ان تنـقد ذاتك نـقداً ذاتـياً  وتسـلط األضواء عـلى ما
ا صدر تـنطـوي علـيه شخـصيـتُكَ مِنْ ثغـراتٍ وسلـبيـات وتعـترف بـصراحـة 

منك من جرائم ومظالم ...
-3-

ـاذا جتعل احلجّـاج بن يوسف الـثقفي يـتفـوق عليك في اعـترافه اخلـطير عن
نفسه ح وصف نفسه فقال :

" أنا حسود حقود "
-4-

ـاذا تنسـى قول الشـاعر وهـو يعتـرف بكل وضـوح بانّ أبـلــيس أصــبح من و
جنوده ?

قال :
وكنتُ فتىً مِنْ جُنْدِ أبليسَ فارتقى 

بيَ احلالُ حتى صارَ أبليسُ مِنْ جندي 
ولو مات قلبي كنتُ أُحسن بَعْدَهُ 
طرائقَ فَنٍّ ليسَ يُحسنُها بعدي 

-5-
ـتـراكـمـة من عـامـة لـقـد غـابت شـجـاعـة االعـتـراف بـاالخـطـاء والـتـقـصـيـرات ا
الـسلطوي العراقي في العراق اجلديد ومنذ 2003/4/9 وحتى كتابة هذه

السطور .
هل اعـترف صـاحب نظـرية (الـغيـاب الطوعـي ) الذي لم يـستطـع اخفاءَ شَـبَقِهِ
الـســلـطـويّ وهــو عـلى أبــواب الـثــمـانــ من عـمـره  –انه وبــســبب هـذا احلب
ـســؤول عن قـتل مـئــات الـشـهـداء وآالف الـعـمــيق لـلـســلـطـة تـورط فـي كـونه ا
ـصـابـ في االحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة الـسـلـمـيـة الـتي انـطـلـقت في مـخـتـلف ا

فسدين . احملافظات العراقية مطالبة باالصالح ومنددة بالفساد وا
ــرجـعـيـة الـديـنــيـة الـعـلـيـا في ـتـثل أوامـر ا هل اعـتـرفَ مـثالً انّـه سَـوّفَ ولم 
الـنـجف في مالحـقـة القـتـلـة والـقـنـاصـ  بيـنـمـا هـو يـدّعي االمـتـثـال الـكامل

ألوامرها ?!
-6-

سؤوليتهِ عن مجزة (سبايكر) التي راح ضحيتَها عدد وهل اعترف مَنْ قَبْلَهُ 
كبير من خيرة الشباب العراقي ?

-7-
ـسـؤولـيـتهـم عن استـحـواذ االرهـابـيـ التـكـفـيـري ومن هم الـذين اعـتـرفوا 
األوغـاد من ( داعش) وتدنسـيهم الـتراب العـراقي الطاهـر واجتراحـهم اخطر

وأبشع اجلرائم بحق االنسان العراقي ?
-8-

طالبـة باجراء التحقيقات انّ مـسألة الدماء ال هوادة فيهـا والبُدَّ من مواصلة ا
عرفة اجلناة وإحالتِهِم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل . الدقيقة 

-9-
انّ الـدم العراقي لـيس رخيـصاً الى احلدّ الـذي يتواصل

فيه النزف دون ان ينتطح بشأنه عَنزان ..!!
-10-

ان الـعالقـات الشـخـصيـة  واجملـامالت االجـتمـاعـية
ــصـلــحـيــة ال يــنـبــغي ان تـكــون عـلى واحلـســابـات ا
حساب دماء الشهداء وأجساد األحرار واحلرائر .

منفضة سكائر علي شكل رئة

عالمات منع التدخ في االماكن العامة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اكـــد خـــبـــيـــر ان الـــــــعــراق يـــــــــــدفع
حـــالـيا 12 مـلـيار دوالر سـنـويا فـوائد
ـتـراكـمة لـشـركـات الـنفط عن الـديـون ا
الـعــامـلـة في الـعـراق فـــــيـمـا تـتـجـاوز
الـــــديــــــــون عـــــلى الـــــعــــراق لـــــتــــــلك
الــــــشـركات 120 مـليـار دوالر  معـربا
عـن خــــشـــــيـــــته مـن ان يــــأتـي يــــوم ال
يـستـطـيع فيه الـعراق ان يـسدد بـقيـمة
ستـخرج مستحـقات الشركات الـنفط ا

وفوائد ديونها . 
وقـال اخلبير في تعليق تلقته (الزمان)
امـس ان تقريـرا في وكالة رويـترز افاد
بـ (رفض الـشـركـات الـنـفطـيـة الـعـامـلة
فـي العراق خلطط خـفض االنتاج التي
أقَــرَتـــهــا مــنــظــمـــة اوبك والــتي تُــلــزِم
عدل مـليون الـعراق بـخفض االنتـاج 
بــرمــيـل يــومــيــا  وبــحــسب تــصــريح
مــسـؤول نـفــطي كـبـيــر فـقـد امــتـنـعت
شـركـات بي.پي وإكسـون موبـيل ولوك
أويل مــضـيـفــا ان (الـتـقــريـر كـشف عن
كما يأتي حجم االنتاج لهذه الشركات 
بـي.پي تـــنــــتج نـــحـــو  1.45مـــلـــيـــون
ونـصف برميل يوميـا من حقل الرميلة
 وإكـسـون مـوبـيل تـنـتج  مـا يـزيد عن
 ألـف بــرمــــــيل يــومـــيــا مـن حــقل450
غـــرب الــقـــرنــة 1- وشـــركــة لــوك أويل
الـروسـية تـنتج نـحو 400 ألـف برميل

يوميا من حـــقل غرب القرنة -2. 
وحــقل الــزبــيــر الــذي يـنــتج 250 ألف
بـــرمــــيل يـــومـــيـــا وتــــديـــره إيـــني مع
ـيـة اخرى تـنـتج كمـيات شــــــركـات عا
هم  اقـل). ومضى قائال ان (الـسؤال ا
ـية تـنتج هـو اذا كـانت الشـركـات العـا
مـا يقـارب ثالثة مالي بـرميل يـوميا 
فـــمــاهــو انــتـــاج الــكــوادر الـــعــراقــيــة

صباح الطلوبي العكيليمقتدى الصدر 
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لفرقة عمل البيت األبيض لفيروس
كورونـا  معـلنـة أن "ما زلـنا نـشعر
بقـلق عميـق بشأن مـدينة نـيويورك
ومـنـطـقـة مـتـرو نـيـويـورك" ثم روى
ـعــلـومـات الــتـالـيــة أثـنـاء ـعــلق ا ا
ــسـتــشـفى مــشـاهــد تـظـهــر أفـراد ا
ــــــــرضـى الــــــــذين ــــــــعـــــــدات وا وا

يتحركون على الشاشة:
عـلق: هذا بـسبب وجـود أكثر من ا
نـصف حـاالت اإلصـابة بـالـفـيروس
التاجي اجلديدة في البالد هنا. قد
تـــكـــون ســـيـــارات مـــتـــرو األنـــفــاق
ـــزدحــمــة قــد ســـرّعت االنــتــشــار. ا
يــقــول حــاكم نــيــويــورك إن وكــالــة
إدارة الـطـوار الـفـيـدرالـيـة أعـطت
الـواليـة  400جــهـاز تــهـويــة. لـذلك

قال هنا:
احلـاكم أندرو كـومـو: "ماذا سـأفعل
بـ 400 من أجـهـزة الـتنـفس عـنـدما
ـكنك أحـتاج إلى 30000 جـهـاز? 
اختيار 26000 شخص سيموتون

ألنك أرسلت 400 جهاز فقط "
ــــعــــلق: يــــتـــوقـع احلـــاكم اآلن أن ا
الــواليــة ســـتــحــتــاج إلى 140000

تـسـتـخدم CBSNews لـقـطات من
مستـشفى إيطـالي عند احلديث عن
رض في مدينة نيويورك. تفشي ا

هــــــــــذا غـــــــــــيــــــــــر مـــــــــــقــــــــــبــــــــــول.
pic.twitter.com/Essp4uEHle
 ALX  (alx) 30 - مارس 2020
أقـرت  CBS Newsبــاخلــطــأ. قـال
متحـدث: "لقد كـان خطأ تـعديل. لقد
اتـخـذنا خـطـوات فـوريـة إلزالته من

نصات والعروض " جميع ا
بـعــد أسـبــوع  اسـتــخـدمت شــبـكـة
CBS سـي بــي إس نــــــــــــــــيـــــــــــــــوز 
Newsجــــزءًا من تـــلـك الـــلـــقـــطـــات
اإليطـالية مـرة أخرى أثـناء اإلشارة
إلى حاالت الفيروسات التاجية في

بنسلفانيا:
بـعـد أن  فـضح CBSNewsلبث
لـــقـــطـــات من مــــســـتـــــــــــشـــفى في
إيطاليا وقولها أنها في نيويورك 
اعــــتـــذروا وقــــالــــوا إن ذلـــــك كـــان

خطأ.
بـعــد أقل من أسـبــوع  بـثــوا نـفس
ـرة عـنـد احلديث الـلـقـطـات  هـذه ا

عن والية بنسلفانيا.

سـرير  مع 40000 سـريـر إضافي
ركزة. عـبر الـنهر لوحـدة العـنايـة ا
Holy من نـــيـــويـــورك  فـي مـــركــز
Name الـطـبي في نـيـو جـيـرسي 
ــتـــخـــصـــصــ في يـــقــول كـــبـــار ا
ـســتــشـفى ـعــديــة إن ا األمــراض ا
لــديه عـشــرة أجـهــزة تــهـويــة فـقط.
بـالـكـاد تـكـفي اآلن. (ثـبـت الحـقا أن
كـل هـذه األرقـام كــاذبـة وبــاعـتـراف

ترجم) ستشفيات- ا أطباء ا
ـشـاهدين ومع ذلك  الحظ بـعض ا
ذوي الــــعـــــيــــون احلـــــادة أن أحــــد
ــوجـزة لــلــمــســتــشــفى ــشــاهــد ا ا
CBS This" ستخـدمة في تقرير ا
Morning اخلــــــــاص بــــــــحــــــــاالت
الــفـيــروس الــتــاجي في نــيــويـورك
مطابق للقطات بثتها شبكة سكاي
نــيـوزSky News قــبل ثالثــة أيـام
و تــصـويـرهـا في مــسـتـشـفى في

بيرغامو  في إيطاليا:
أثــنــاء الــوبــاء  من الــضــروري أن
تـعـطـيـنا وسـائل اإلعالم مـعـلـومات

حقيقية ودقيقة.
ــــســــؤول تــــمــــامًــــا أن مـن غــــيــــر ا
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لــلـكــوجنـرس إن وزارة اخلــارجـيـة
األمـريــكـيــة وافـقت عــلى مـبــيـعـات
أسـلـحـة محـتـمـلـة لـلـكـويت بـقـيـمة

ــــكــــونـــات  1.425مــــلـــيــــار دوالر 
وحتــديـثـات نـظــام الـدفـاع اجلـوي
والــصــاروخي (بـاتــريــوت).وقـالت

وتــمــثل االحــتــجــاجــات اجلــديــدة
اخـتـبـارا حـقيـقـيـا لـرئـيس الوزراء
إلــيــاس الــفـخــفــاخ الــذي اقــتـربت
حـــكـــومـــته من الـــســـيـــطـــرة عـــلى
فيروس كورونا لكنها تتوقع أسوأ
أزمـة اقـتـصـاديـة مـنذ 60 عـاما مع
ارتـفـاع أعــداد الـعـاطــلـ وتـضـرر
قـــطــاع الــســيـــاحــة احلــيــوي.وفي
حــاجب الــعــيـون وســيــدي بــوزيـد
الــواقـــعــتــ بــوسـط الــبالد خــرج
مــئـــات يـــطــالـــبـــون بــالـــتـــنــمـــيــة
ويحـتجـون على التـهمـيش وغياب
ـشـاريع.وفي الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة وا
مــديــنــة قــفــصـة جتــمـع مـئــات من
خـــريــجي اجلـــامــعــات أمـــام مــقــر
الــــــواليــــــة مــــــردديـن شــــــعــــــارات

”التشغيل حقنا .“
ورفـــعـــوا الفــتـــات كـــتب عـــلـــيـــهــا
”التـشـغـيل اسـتـحـقـاق يـا عـصـابة
الـــــســــراق “مــــطــــالــــبـــ الــــوالي
طالـبهم وايـجاد حلول باإلنـصات 

سريعة لهم.

وكــالـة الــتــعـاون األمــني الــدفـاعي
الــتــابــعــة لــلــبــنــتــاجـون إن وزارة
اخلــارجــيــة صــدقت عــلى بــيع 84
صاروخا اعتراضيا (باك-3) ونظم
(إم.إس.إي) ومـــعـــدات ذات صـــلــة

بقيمة 800 مليون دوالر.
وبـــــاإلضـــــافـــــة إلى الـــــصـــــواريخ
االعــتـــراضــيــة اجلـــديــدة صــدقت
وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة امـس عـــــلى
ـوجـود حتـديث نـظــام بـاتـريــوت ا

حاليا في الكويت. 
◊uG{ l{Ë

وشـركتـا لوكهـيد مـارتن ورايـثيون
ـــوردان تــــكـــنـــولـــوجــــيـــز هـــمـــا ا
الـرئـيـسـيان لـلـرادارات والـقـاذفات
والــصــواريخ االعــتــراضــيــة الــتي

يتكون منها نظام باتريوت.
ــــئــــات وفـي تــــونس تـــــظــــاهـــــر ا
اخلـمـيس في سـبع مـدن على األقل
لـلـمـطالـبـة بـالـتـوظـيف والـتـنـمـية
لـيضـعوا مـزيدا من الـضغـوط على

احلكومة.

وشـهــدت مـدن بــاجــة والـقــصـرين
وتــــــوزر وصـــــــفـــــــاقس أيـــــــضــــــا
احــتـجــاجـات لــعـاطــلـ رافــضـ
خلطط حكومية بـتجميد التوظيف

في القطاع العام.
ويـــوم األربــــعــــاء تــــوقف إنــــتـــاج
الـفــوسـفـات بـالــكـامل في مــنـطـقـة
ـنــجـمي جــنـوب الـبالد احلــوض ا
بـسـبب احــتـجـاجــات عـاطـلـ عن
الـــعـــمل اعـــتـــصـــمـــوا في مـــواقع

اإلنتاج.
وتتوقع تـونس انكمـاش االقتصاد
ئـة في أسـوأ ركود بنـسـبة 4.3 بـا
اقــتـــصــادي تــشــهــده الــبالد مــنــذ
اســـتـــقاللـــهـــا مع تـــضـــرر قـــطــاع
الـســيـاحـة احلـيــوي بـشـكـل كـبـيـر

جراء فيروس كورونا.
وحـتى اآلن أعـلـنت تـونس إصـابـة
1068 ووفاة 48 بالفيروس وبدأت
فـي فــتح تـــدريــجـي القــتـــصــادهــا
أوائـل هـــذا الــشـــهـــر مـع اقـــتــراب

السيطرة على اجلائحة.
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احلديث عن الـصـراع غيـر الوطـني وغـير االخالقي بـ الـكتل الـسـياسـية
ر ـتـبقـيـة ما زال عـلى اشـده بعـد ان اسس بـر على احلـقـائب الوزاريـة ا
سيء الـصـيت هـذه الـتـقـسـيـمـات الـطـائـفـيـة الـقـذرة لـتكـون سـنـة قـذرة مع
األسف وواهم من يعتقد ان التكالب احملموم غير النظيف على الفوز بهذه
احلقـائب سـيـنتـهي وبـالـذات اذا عدنـا بـالـذاكرة قـلـيال ونـتصـفح مـا جرى
طيـلة الـسنـوات العـجاف مـنـذ االحتالل الـقذر وحـتى هذه الـساعـة سنـجد
كـيف  اســتـحــداث مـزاد لــلـوزارات الــتي وصـلت الى اكــثـر مـن عـشـرة
مالي دوالر لـلـوزارة الواحـدة .. طـبـعا حـسب اهـميـة ومـردودات الوزارة
وان االحـزاب تــعي جــيـدا مـن هي الـوزارة الــتي تــدر ( ذهـبــا ) اكــثـر من
ـبـالغ لــلـفـوز بــهـذه الـوزارة او تـلك .. غـيـرهــا وعـلى ضـوء ذلك يــتم دفع ا
ـواجع الـتي ارهـقـتـنـا بل ودمـرتـنـا طـيـلـة هـذه الـسـنـوات وحـتى ال نـقـلب ا
ـصــيــبـة ) .. نــقــول .. هل بــإمـكــان الــسـيــد رئــيس الـوزراء مــصــطـفى (ا
أساوية ويلجم من يحاول ان يقفز على حو هذه الصورة ا الكاظمي ان 
صـلحـة الـوطنـية واحـتـياجـات الشـعب ويـسن مبـدأ األستـحـقاق الـوطني ا
ر بها العراق .. رحلة احلرجـة التي  ستقل كشعار جـديد يتالئم مع ا ا
ونحن نـدرك جيـدا ان القـيـادة الشـابة اجلـديدة لـلـكاظـمي في هذا الـظرف
قـابل نـتأمل مـنه ان يـكون مـخـتلـفا في العـصيـب عسـيرة جـدا ولـكن في ا
مواجهة مؤامرات االحـزاب والكتل التي اعتادت عـلى نهب العراق وشعبه
والتآمر عليه وهو الذي يدرك جيدا ما جرى للعراق لكونه كان يشغل اهم
مؤسـسة اسـتـخبـاراتيـة طـيلـة سنـوات .. وامام هـذا كـله جند ان الـصراع
عـلى ما تـبـقى من احلـقـائب الـوزاريـة مـا زال يـشـكل مشـكـلـة كـبـيـرة امام
الـكــاظـمي .. وبــهـدوء نــقـول ان جنــاح مـهــمـة رئـيـس الـوزراء اجلــديـد هـو
ي مهمـا كانت الصعـوبات ليـنهي مبدأ ـستقل واألكـاد تمسكه بـترشيح ا
ـستـقل على احملاصـصة الـقـذرة ويعـلن عن مرحـلـة جديـد ينـتـصر فـيهـا ا
ـرتشي .. واقول بـتجرد .. انـني وكما يـعرفني االصـدقاء ورفاق التابع وا
الدرب لـقـد افـنيت عـمـري في خـدمة الـصـحـافة واالعـالم والثـقـافة واالدب
ولـهــذا اجـد من حــقي ان احتـدث عن وزارة الــثـقــافـة واألثــار والـســيـاحـة
واقـول كــلــمـتي بـل وادافع واطـالـب بـقــوة عــلى ان يـكــون وزيــرهـا الــقـادم
(مستقال ) تـماما حتى يـتمكن من النـهوض بهذه الـوزارة التي هي ليست
اميرة بـائرة بل ارمـلة غـنية تـسلل خملـدعهـا سماسـرة الفـجور .. نـعم انها
كاالمـيرة الـبائـرة التي لم يـتقـدم لطـلب يدهـا رجل كفـوء !!! اذا لم نقل من
تـقـدم لـهـا اسـاء الـيـهـا بل ودمـرهـا مـنـذ 2003 وحـتى االن.. وهـنـا اطرح
شـخصـيـة ثـقـافـيـة وفـنـيـة نزيـهـة رائـدة اضـعـهـا امـام انـظـار اجلمـيع وفي
مقدمـتهم الـسيد الـكاظـمي وهو الـفنان الـدكتـور عزيز جـبر يـوسف الرائد
سرحي والـتربوي ومـتنافـسه من االحزاب .. واقـول هل ينتـصر له ( ابا ا
هيا ) الكـاظمي ليكـسب اجلولة للـمستقلـ خدمة للـوسط الثقافي واألدبي

واألعالمي ?  
وان سيـرته االخالقـيـة وتأريـخه الـنزيه حتـتم عـلـينـا ان نـرفع له القـبـعة بل
جنـده االجـدر وبــأسـتـحــقـاق ان يـتـولـى مـنـصب وزارة الــثـقـافــة عـلـمـا ان
ـهمة في مـجال الفن واالدب .. ونحن ـؤلفات ا للدكتـور عزيز الـعديد من ا
عـلى ثـقـة تـامـة من ان الـدكـتـور عــزيـز سـيـتـمـكن من انـتـشـال الـوزارة من

الوحل بفضل من عمد على سرقتها .. 
ـدراء العام بدأ نعم هناك الكـثير من ملـفات الفسـاد التي طالت بعض ا
لف االوبرا الذي استحوذ لف بغداد عاصمة للثقافة الـعربية وانتهاءا 
عليه غول قذر وهو ما زال يشغل درجة مدير عام وكل تأريخه كان سائقا
الحـدى الـشخـصـيـات في حـزب الـفـصـيـلـة قـبل ان يـتـرك مـهـنتـه االساس
هزلة الكبيرة داخل هذه الوزارة ..   (دوشمجي) وعليكم ان تتصوروا ا
ـلـفـات الكـثـيـرة الـتي تنـتـظـر من يـنـتصـر لـلـحق ويـفضح الى غـيرهـا من ا
السراق واخلونه ويذهب بهم الى الـقضاء لينالـوا جزائهم العادل وهذا لم

يتم اال اذا انتصر الكاظمي للمستقل لهذه الوزارة البائسة ..  
وعموما ان اجنازات الدكـتور عزيز جبـر وسيرته الذاتية
جديرة بـاالهتمـام ليـطلع ابا هـيا الـعزيز ويـعلن قوله
الفـصل في حتـطـيم جـدار الـطـائفـيـة واحملـاصـصة
ـرحـلـة الـصـعـبـة والـعـسـيرة الن ويـثـبت انه رجل ا
بتلى لم يعد يحتمل اكثر العراق اجلريح وشعبه ا

ا جرى له .. اللهم اني بلغت اللهم فأشهد .
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قـــالت وزارة الـــدفـــاع األمــريـــكـــيــة
(الـــــبــــنـــــتـــــاجـــــون) في إخـــــطــــار
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ـفـكّـر { دمـشق .أ ف ب يـرجّح ا
الـســوري عـمــاد فــوزي شـعــيـبي
ي جـديـد  بـعـد نــشـوء  نـظـام عـا
وبـــاء كــوفــيــد 19 اجلــمـــيع فــيه
ـــطــاً خــاســـرون مــا يـــتــطـــلب 
جــديـداً من الـعـالقـات بـ الـدول
بــعـــيــداً عن مـــنــطـق  الــتـــنــاحــر
لـتــجـاوز الـتــداعـيـات  الــكـارثـيـة
عطيات .ويرئس شعيبي مـركز ا
والــدراسـات االسـتـراتــيـجـيـة في
دمـــشـق وهـــو شـــاعـــر وأســـتــاذ
جــامـعي أيـضـا. له مـؤلـفـات عـدة
في الـسيـاسة واالجـتمـاع بيـنها
”قـواعد جـديدة لـلعـبة  إسـرائيل
وحـزب الــله بـعـد االنـسـحـاب من
لــبـــنـــان  والــنـــظــام الـــســـيــاسي
ي اجلــديــد  و كـيـف تُـفــكـر الــعـا
األنثى. ويقول شعيبي   59عاماً
 في مــــقـــابــــلـــة من مــــكـــتــــبه في
الـعـاصـمـة الـسـوريـة إن فـيـروس
ــســتــجـــد غــيّــر شــكل كـــورونــا ا
الــعـالقـــات بـــ الــبـــشـــر حـــتى
احلـمـيــمـة مـنـهــا في ظل قـواعـد
الــتـبـاعـد االجـتـمـاعي وإجـراءات
ـــفــروضـــة. ويــتــوقع الـــوقــايــة ا
“نــتــائج كــارثــيـة ”عــلى ســوريـا
نهكة بـتسع سنوات من النزاع ا

في حـال تـشـديـد الـعـقـوبـات التي
تـفـرضهـا دول غـربـية عـلـيهـا مـنذ

بدء النزاع.
{ كــيف أثّـــر الــوبـــاء عــلى عالقـــاتــنــا

االجتماعية?
- أصيـبت كل العالقات بـكورونا.
غــيّـر الــفــيـروس شــكل الــعالقـات
احلـــمــيـــمـــة بـــ الـــبــشـــر وشلّ
الـــتــواصل اجلــســـدي. تــخــيــلــوا
الـعـالم بال حبّ جـسـدي ويـحـيطُ
بـه قــلـق حــقـــيـــقي من الـــطـــرفــ
ويـــــــصــــــبـح فـــــــيه اآلخـــــــر هــــــو
اجلحيم.قدّم كورونا شكالً جديداً
عن اآلخر حـتى لو كـان من أقرب
. فـاجلـمـيع بـات يـخـشى ــقـرّبـ ا
من اجلـميع.شـخـصيـاً كنتُ أحبّ
الـوحـدة ألقـرأ وأسـتـمـتع لـكـنـني
شــعـــرت فــجــأة أنــنـي أنــتــقلُ من
وحــــدة اخـــتــــيـــاريــــة إلى عُــــزلـــة

إجبارية.
{ مـــا هي تـــداعــــــيـــات الــوبـــاء عـــلى

العالم?
- سـابـقـاً كـان هـنـاك الـكـثـيـر من
ـيــة والـظـروف اإلرهـاصـات الــعـا
ــؤاتــيــة الــتي تــشــيـر إلـى قـرب ا
حـدوث حـرب جـديـدة لكـن برأيي
ية الـثالثـة قد حدثت احلرب الـعا

فــعالً من خالل فــيــروس صــغــيـر
توقع وتأثيرات أحدث التغييـر ا
كـارثيـة عـلى دول العـالم كـافة.مع
ـيـة الـثـانـية نهـايـة احلـرب الـعـا
كــان هـنـاك خــاسـرون ورابـحـون.
ي أمـا الـيوم فـقد يـنـشأ نـظـام عا
جــديـد اجلــمــيع فــيه خــاسـرون
ـــطــاً من وهـــذا مـــا يــســـتـــدعي 
الـتعـاون ب الدول يـختـلف كـلياً
عن النمط الذي ساد عقب احلرب
ــيــة الــثــانــيــة.مع انــتــشـار الـعــا
فـــيــروس كــورونــا بـــدأ تــغــيــيــر
جـذري عـلى الصـعـد االقتـصـادية
والــــســــيـــــاســــيــــة والــــفــــكــــريــــة
واالجـتــمــاعـيــة ولن يــنــتـهي مع
انــتــهــاء الــفــيــروس. انــطــلق من
حـدث غـيـر مـتـوقع  أي أن حـدثـاً
بــســـيــطــاً يــؤدي إلى تــغــيــيــرات
درامـاتـيـكيـة واسـعـة جداً تـمـاماً

الــعــالم. ســتــكــون هــنــاك نــتــائج
زيد كارثـية في حال  تـطبـيق ا
من الـعـقـوبات عـلى سـوريـا على
ــتــوقــعــة من قــانـون غــرار تــلك ا
قــيـصــر قـانــون أمــيـركي يــفـرض
عـقــوبـات إضــافـيــة عـلى الــنـظـام
ـــتـــعـــامـــلـــ مـــعه الـــســـوري وا
ويفـترض أن يـدخل حيز الـتنـفيذ

قبل. الشهر ا
كن توقّع نتائج منطقية إزاء ال 
ذلك وال أحد يستطيع أن يتحمل
مـــوجــــات الـــفـــوضى الــــهـــائـــلـــة
لــلــشـعــوب فــاجلـمــيع ســيــخـرج
مــثــخـــنــاً بــاجلـــروح بــعــد حــرب

كورونا. 
ـــنــطـــقــة مـــســتـــعــد ال أحــد في ا
ترتبة لتحمل الـنتائج الكارثـية ا
عــلى االســتــمــرار في حــروب مــا

قبل كورونا في زمن كورونا.

بــــعـــد الـــعـــــــــــزلـــة والـــتــــبـــاعـــد
االجتماعي.

بــاإلضـــافـــة الى أن مـن جتــاوزوا
اخلـــمــســـ هم األكـــثـــر حـــكـــمــة
واألكـثـر عـرضـة لـلـمـوت  ومن هم
فـي سن الــــشــــبــــاب أقل عــــرضـــة
للـموت وأكـثر مـقاومـة للـفيروس.
تخـيّلوا شكـل عالم مليء بـالطاقة
عـرفة لكن بال حـكمة. سـيسود وا
حينـها منـطق العبثـية والفوضى

والتفلّت من القيود.
{ كيف ترى سوريا ما بعد كورونا?
- أعــــتــــقـــد أن أول عــــمل قــــام به
الـعـنف والـقـهر أنّه مـهّـد الـسـبيل
لكل أنواع االستبدادات. فاجلائع
فجوع ال يفكـر بشكل عـقالني وا
ــنــطق انــتــقـامـي وهـذا يــدخل 
األمـر يــنــطـبقُ عــلى ســوريـا وكل
ــنـــهــكـــة والــفــقـــيــرة في الــدول ا
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ـية كـما حـصل قـبيل احلـرب الـعا
األولى الـتي نــشـبـت إثـر اغــتـيـال
ولـي الـعـهـد الـنـمـسـا وهـو حـدث
صغير نسبيـاً مقارنة مع التغيير
الـــكـــبـــيـــر الـــذي جنـم عـــنه.عـــلى
الــصـعــيــد االقــتـصــادي جنم عن
اإلغالق انـكـمـاش كبـيـر لم يـحدث
منذ الكسـاد الكبير الذي أدى إلى
ــــــيــــــة انــــــدالع احلــــــرب الــــــعــــــا
الــثــانــيــة.ســيــاســيــاً نــحـن أمـام
مرحـلة قد تـؤدي إلى تبلـور نظام
ي بـقـوى جديـدة مـتـعـاونة أو عـا
مـتـنـافـسـة لـكن لـيس بـالـضرورة
مــتــنــاحـــرة مــا قــد يـــولّــد شــكالً
جديـداً من العـالقات والـتحـالفات

ب الدول.
أمــا اجـتــمـاعــيـاً فــالـتــــــــــغـيــيـر
يـتجـسّـد في أشكـال الـعالقـــــــات
اإلنـسـانـيـة اجلــديـدة بـ الـبـشـر

ŒË—U∫ بطارية صواريخ باتريوت أمريكية الصنع 

ستشقى اإليطالي الذي بثته وكالة سي بي أس على أنه فيلم ا
مستشفى في نيويورك!!
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رغم مـضي اقل من شـهـر علـى استـالم السـيـد الـكـاظـمي رئـاسـة مـجلس
الوزراء رسميا  اال ان اإلجماع عليه ما زال صامدا داخليا وخارجيا ...
ــسـتـلـزمـات مـتـوفـرة وهـذا ان اشـر شـيـئـا فــانه يـؤكـد ان كل الـظـروف وا

هامه واخراج العراق من ازماته احلالية. للرجل للنهوض 
عظم السلبيات على ا يؤسف له ان كل حكومة تستلم السلطة ترمي  و
سابـقـتـهـا  وهذا مـا حـدث مع احلـكـومـة اجلديـدة الـتي قـالت عـلى لـسان
رئيسـها انـها ورثت من سـلفـها خـزينة خـاوية وازمـات خدمـية ومـظاهرات
شعبية وغلـيان داخلي ناهيك عن خروقـات أمنية إرهابيـة وأزمة اقتصادية
وصحية خانقة  فهل يـستمر اإلجماع السـياسي على احلكومة اجلديدة?
ـتـعـددة والـوصول بـه الى بر وهل تـستـطـيع اخلـروج بـالـبالد من ازمـاته ا

األمان?.
كن ان حتـقـقت اإلرادة السـياسـيـة واإلجمـاع الـوطني في بـلد كل شيء 
تلك من امكانات وثـروات وخيرات وموارد بشرية تلك مـا  مثل العراق 

وخبرات  لذا فان على السيد الكاظمي السير وفق اخلطوات التالية:
1- إدارة ازمة كورونـا بشـكل جيـد بعـد ان شهدت تـراجعـا كبـيرا وزيادة
في عدد اإلصـابـات مـرده بـالدرجـة األسـاس الى اسـتـبدال وزيـر الـصـحة

طالبات العديدة باستمراره الى نهاية االزمة. السابق رغم ا
ـستوى الداخلي  وهنا 2- محاصرة تداعيات كـورونا االقتصادية على ا
نتج الوطـني او تدوير عجلة غابت أية قرارات جريئـة وسريعة للنـهوض با
ـعـطلـة مع احلـفـاظ عـلى اإلجـراءات الوقـائـيـة او حـتى صرف االقتـصـاد ا

قررة من احلكومة السابقة. نحة الطارئة ا ا
3- مواجهة الهجمات اإلرهـابية والقضاء عليـها  وهنا ال ننكر ان لرئيس
ـسـاته بـبــعض الـتـغـيــيـرات في الـقـيــادات األمـنـيـة ودعم مـجـلس الــوزراء 
احلشد الشعبي الن هـذا اجملال يقع ضمن اختصـاصه فكان إيجابيا في

لف. التعاطي مع هذا ا
4- معـاجلـة هـبوط اسـعـار النـفط  وهـذه مـعضـلـة تهـربت مـنـها احلـكـومة
تـلـكـه العـراق مـن احتـيـاطي نـقـدي في بـاسـتالم خـزيـنـة خـاوية رغـم مـا 
ـركـزي يـصل الى 65 مـلـيـار دوالر واطـنـان من الـذهب وسـنـدات الـبـنك ا
سيـادية واذونـات خزيـنـة في البـنك الفـيدرالـي االمريـكي اشتـراها الـعراق
ـجــــموعه مـا قيمته 80 مليار دوالر  ورغــــــم ذلك ال ا يصل  سابقـا 
ــلف ســوى بــدعــوات الــتــقــشف او تــقــلــــــــيل رواتب جنــد إدارة لــهــذا ا
واطـن بالـدولـة ويـحـد من هـيـــــــبـتـها ـوظفـ وهـو مـا يـزعـزع ثــــــــقـة ا ا
ـقـــدم او اللـجوء الى اجليران نـهاج احلكومي ا الذي كان أساسـيا في ا

شروطة. زيد من الديون اخلارجية ا لالستدانة وإرهاق البالد 
ـشــروعــة  وهـنــا نــقف عــنـد الــنــقـطــة األهم وهي 5- مـطــالب الــشــارع ا
مـسـؤولـيـة احلـكــومـة ووعـدهـا في اجـراء انـتـخــابـات حـرة نـزيـهـة في مـدة
أقصاهـا عام واحد  وهو مـا لم يتحـقق في إصالح مفـوضية االنـتخابات

وأبعادها عن احملاصصة.
ان حكومة انتقالية تتحمل مسؤولية عبور ازمة كورونا الصحية والضائقة
االقتـصاديـة واخلـروقات اإلرهـابـية وإجـراء انتـخـابات تـشريـعـية  حتـتاج
ـسـتـويـات مـثـلـمـا حتـتـاج الى كـابـيـنـة الى اجـواء االسـتـقـرار عـلى كـافـة ا
متـكامـلة تـتجاوز احملـاصصـة وهذا مـا لم نلـمسه جـيدا في
ان  مثلما حتتاج احلكومة الى ما مر من وزراء بالبر
ر بـالعراق االن الدعم الـكامل من اجلـميع الن مـا 
من ازمــات قــد ال تــتــكــرر مـســتــقــبال... لــذا نــأمل
بـالــسـيــد الـكــاظـمي الــعـمل بــصـمـت واالسـتــعـانـة
تـخـصصـ كال في مـجاله لـلـوصول باخلـبـراء وا

بالبلد الى بر األمان وعبور كافة االزمات.
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اسـتــخــدم بـرنــامج أخــبـار سي بي
إس CBS مـــقـــطـــعًـــا قـــصــيـــرًا من
مستشفى إيطالي في برنامج حول
أزمـــة الــفــيــروســات الـــتــاجــيــة في

مدينة نيويورك.
في  25مارس 2020 بث البـرنامج
CBS This Morn-" اإلخـــــبـــــاري
 "ingمــقـطــعًــا  وصـفه بــعــنـوان
مــرعب في إعالن تـــشــويــقي بــاسم
"اليـأس في نيويـورك حيث تسـتمر
حاالت اإلصابـة بالفـيروس التاجي

هناك في االرتفاع"
ــقـــطع  الـــذي  بـــثه فــوق هـــذا ا
شـــــــــريـط إخــــــــبـــــــــاري يـــــــــقــــــــول:
EPICENTER AMERICA -"

New York Now  
"مــركـــز أمـــريـــكــا: نـــيـــويــورك اآلن
مـــــســـــؤول عن أكـــــثـــــر من نـــــصف
احلـــاالت األمــريـــكـــيــة اجلـــديــدة" 
عـرض مــقـطـعًــا مـوجـزًا لــلـدكـتـورة
ديــــبـــــورا بــــيـــــركس  مــــنـــــســــقــــة
االسـتجـابـة لـلـفـيـروسـات الـتـاجـية

عطيات والدراسات االستراتيجية في دمشق عماد فوزي شعيبي  e∫ رئيس مركز ا d

د. ديبورا بيركس  منسقة االستجابة لكورونا في البيت األبيض تثير الذعر فيلقطة من الفيلم للرئيس األمريكي
الفيلم عن إصابات نيويورك

معاجلون في احد مستشفيات اوربا



اعضاء في جلنة خاصة ترتبط بالرئيس
شـخصـيا وأنـا صلة االرتـباط بـالرئيس.
كـانـت عبـاراتـه مـباغـتـة لـلـجـمـيع ولـكن
بــقـــدر مــخــتــلف ذلك أن عــبــد احلــســ
ـلك ياسـ كـانا بـحكم اجلـمـالي وعبـد ا
عـمـلهـما قـريـب من مـسـتويـات صنـاعة
الـقـرار في الـسيـاسة اخلـارجـية وال شك
أنـهما التقيا بالرئيس في مناسبات أما
دكـتـور صـادق األسـود فـقـد كـان قـد عمل
مـع نخـبة من االسـاتـذة في مكـتب صدام
حـسـ عـنـدمـا كـان نـائـبـا لـلـرئيـس. أنا
الــعـضـو الــغـريب الـوحــيـد عن طــبـيـعـة

العمل في بيئة قريبة من الرئيس.
عـرض جاسم عـلينـا اخلطوط الـعريضة.
إنــنـا جلـنـة خـاصـة بـالـرئـيس مـبـاشـرة.
لـيس بـينـنا وبـيـنه سوى الـسيـد جاسم.
إن تـــقـــاريـــرنـــا ســوف يـــرفـــعـــهــا إلـــيه
شـخـصيـا. وإننـا سوف نـعالج الـقضـايا
الـعراقيـة في احلرب الـعراقيـة اإليرانية
وكـذلك أن نـدرس مـا يـطـلب مـنـا دراسته
قترحات.  إننا سوف وتـقد النصح وا
نلتقي في مكتب خاص في بناية بالقرب
ـنــصـور. ونـحن نــتـفق عـلى مـن فـنـدق ا

طبيعة العمل وموعد اللقاء.
ثــــمـــة أســـئـــلــــة ال مـــفـــر مـن إثـــارتـــهـــا

ومناقشتها في هذا األمر:
ــــاذا اقــــدم الـــرئــــيس عــــلى هـــذه اوالً 

اخلطوة?
ثانياً ما هي الغاية من تشكيلها ?

ثــالـثــاً كـيـف سـيــكـون الــتـعــامل مع مـا
تقدمه اللجنة من مقترحات وأراء?

رابــعـاً هل أجـنـدة الـلـجـنـة مـفـتـوحـة أم
مقيدة?

خــامـسـاً مـا هي مـسـاحـة احلـريـة الـتي
يعبر فيها األعضاء عن آرائهم?

سـادسـاً هل اآلراء بـالتـوافق أو بـتـقد
الـتحـفظات عـلى بعض منـها من قبل أي

عضو?
لـقـد تطـرقت الـدراسات فـي سيـاسة دول
الـعالم الثالث إلى طـبيعة صـناعة القرار
ـقــارنـة بـ الـدول فـي هـذه االنـظــمـة وا
ــقــراطــيــة وبــ الــدول الــغــربــيــة الــد
الـسلطـوية والعـسكريـة واحلزب الواحد

وذات إيــديـولـوجـيـة. وثــمـة اجـمـاع بـ
الــدارسـ أن صـنـاعـة الـقـرار في الـدول
ــقـراطــيـة ال تـتم عــبـرعـمــلـيـة غــيـر الـد
وإجــــراءات مـــؤســـســـيـــة لـــهـــا أســـاس
هـمات والوظائف لتلك دسـتوري يحدد ا
ـؤسـسـات وطبـيـعة عـمـلـها وعالقـاتـها ا
فــيــمــا بــيــنــهــا وان هــنــاك مــراكــز قــوة
يـة تتـفاعل في ومـصـالح وكيـنات اكـاد
الـعمليـة السياسيـة من خالل التأثير في
عــمــلــيـة صــنع الــقــرار بـاجــراء بــحـوث
وحـــوارات ونــشـــر دراســات ذات صـــلــة
بــقــضــايــا ومــصـالـح الـدولــة. وفي دول
الـعالم الثـالث تتسم عـمليـة صنع القرار
ـركـزيـة من درجـات مـخـتـلـفـة. وتـأخذ بـا
ـركزية صـورا كثيرة في الـعالم الثالث. ا
ـركزية الـفردية لزعـيم أو قائد أو حاكم ا
أو مـلك. وقـد يـكـون معه فـئـة مـحددة من
قــيـادة جـمـاعـيــة أو أسـرة حـاكـمـة. وفي
الـبلـدان العـربيـة وعلى الـرغم من مجيء
الـرئـيس بـاالنـتـخـابـات او الـترشـيح من
قــبل جــمـاعــة حــاكـمــة إال إنه ال يــتـقــيـد
ـقــيـدات الـدســتـوريــة بل يـذهب الى بــا
الــتــعـــامل مع الــدولــة حــسب الــثــقــافــة
الـسـياسـية واالجـتمـاعيـة في ذلك البـلد.
وفـي اجلملـة هنـاك سمات مـشتـركة ب

االنـظمـة العـسكـرية والـقبـليـة واالسرية.
أوالً إن احلـاكم يقـيم العـالقة بيـنه وب
الـدولـة وبيـنه وبـ اجملتـمع على أسس
قـــبــلـــيــة وأســـريــة ولــيـس الــشـــرعــيــة
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ـعنى الصـحيح وفـيها االسـتراتـيجيـة با
مـن ذوي األخـــتـــصـــاص. إن الـــتـــركـــيب
اإلداري لــوزارة اخلــارجــيــة ال يــعـني أن
ــا يــوحي إلــيه تــلـك الـدوائــر تــنــهض 
عـنوانهـا. فقد احملت مـرة وأنا في إحدى
زيـاراتي لها إلى ضروروة أن يـكون فيها
دائـرة البـحوث االسـتراتـيجـية. فـقيل لي
إن فـيـهـا واحـدة. واسـتـقـبـلـنـي مـديـرها.
كــان هـو رئـيـسـهـا والـعـامل فـيـهـا ومـعه
ن له مؤهالت سـكـرتيـرة. ولم يكن هـو 
عــــلــــمـــيــــة في الــــشــــؤؤن اخلـــارجــــيـــة
ـستـقبـليـة لذلك فـليس في والـدراسات ا
اخلـارجيـة تصـورات مسـتقـبلـية أو رسم
اخلـطوط العريـضة للسيـاسة اخلارجية.
إن وزيـر اخلـارجـيـة هو مـركـز الـقرار في
اخلــارجــيــة حــسب قــنــاعــاتـه ومــا يـراه
يـــتــســاوق مع ســيـــاســة الــرئــيس. ومن
مـعلوماتي ومراقبتي لدور اخلارجية في
زمـن طـــارق عـــزيـــز ومـــحـــمـــد ســـعـــيـــد
الـــصـــحــاف فـــإن كال مـن الــوزيـــرين لم
ــؤســسي عـلى يــحــمل الــرأي الـوزاري ا
مـحـمل اجلد بل يـغلب الـرأي الشـخصي
لــكـل مــنـمــا فـي هــذه الــقـضــيــة أو تــلك.
فكر واخملطط ويعترف طارق عزيز بأن ا
ـهندس لـلسياسـة اخلارجية الـعراقية وا
الـرئـيس واخلـارجـيـة لـيـست سـوى ألـية
ا ينعت الـتنفيذ. وكان هناك مقت شديد 
بــالـتـنـظـيــر كـونه يـقـرن مـع الـنـهج غـيـر
الـعـمـلـي ويقـتـرن بـالـتـمـنـي. وال تـتـغذى
اخلـارجـيـة من مـراكـز الـبـحث أو تـوظف
مـا يـصدر من دراسـات عن العالقـات ب
الــعـراق والـدول اخلــرى أو االقـالـيم. وال
أحــسب أن مــوظـفـي اخلـارجــيـة يــولـون
اهــمـــيــة لــقــراءة الــدراســات واغــلــبــهم
تـعوزوه لغة اجـنبية حيـة بل إن السفير
ال يـكلف نفسه عـناء تعلم لغـة البلد الذي
ـكث هــنـاك من ثالث إلى يــرسل إلـيـه و
اربـع ســــنـــــوات. وحــــدث ان حـــــضــــرت
ـنـاسـبـات الـتي تـقـيـمـهـا اخلـارجـية أو ا
الــــســـفــــارات في اخلـــارج ولـم اشـــاهـــد
سـفـيـرنـا يـتجـول بـ الـسـفـراء االجانب
يـتـبـادل مـعـهم احلـديث بل يـحـيط نـفسه
بـالسفـراء العرب والـسبب إن الـسفير ال

يتقن لغة اجنبية.
لــــقـــد حـــاول طـــارق عــــزيـــز أن يـــنـــشط
ـعهد بـهدف وضع اخلـارجيـة من خالل ا
شــرائط لـلــتـرقــيـة من مـنــصب إلى آخـر.
ـبادرة جـريئة ولـكن احملنـة في التنـفيذ ا
الـسلـيم واجلاد. ال ريب إن كل شيء على
ـــصــيــبــة في الـــورق كــامل االوصــاف ا
تنفيذ التخخطيط. دعاني الدكتور عزمي
الـصاحلي ان القي محـاضرة على الكادر
فـي اخلــارجــيــة وطــلـب مــني ان تــكــون
بـالـلـغـة االنكـلـيـزيـة. شرعـت في احلديث
بــلــغــة تالفــيت فــيــهــا صــعــاب االفــعـال
والــــكـــلــــمـــات وبــــعـــد دقـــائـق الحـــظت
االسـتـغـراب عـلى وجوه الـكـثـيـرين. كنت
فـي وادي وكانوا فـي واد. فتجـرأ احدهم
مـن وسط اخلط االمـامي من ذوي مـنـاعة

الــقـول وطـلب مـني أن اتـكـلم بـالـعـربـيـة
قــلت مــا كـنت أنــا الـذي قــد قـررت الــقـاء
احملـاضـرة بـالـلـغـة االنـكـلـيـزيـة بل هـكذا
رجـاني الـدكتـور الصـاحلي ابتـسم وهو
إلـى جــواري وكـنـت عـلـى يــقـ إنـه هـو
اآلخـــــر لم يـــــســــر مـــــعي فـي حــــديـــــثي
بـاالنـكـلـيـزيـة  فـاتـفـقـنـا عـلى أن الـقـيـها
بـالـعربـية.  اعـتقـد أن الرئـيس يسـتانس
بــرأي طــارق عـزيــز أكــثـر من رأي غــيـره
العـتبارات إيـديولوجـية والثـقة واخلبرة
والـكفاءة والنصح السديد وسعة الثقافة
ـــزاج الـــهـــاديء وعالقـــات طـــارق مع وا
مــسـؤلـ خـارجـيــ عـلى نـطـاق واسع.
واعــتـقـد أن طـارق تـكـونت لـديه اجلـرأ ة
أكـثـرمن غـيـره من وزراء اخلـارجـيـة على
اعـطاء رأي قد يبدو فيه بعض االختالف
عـن قناعات وراي الـرئيس. وإن طارق له
قــابـلـيــة وفن االقـنـاع أكــثـر وأحـسب أن
طـارق ال يـتوقع ان يُـزجـر او يعـاقب على
رأي قــــد يـــعـــرضـه ألنه يـــدرك بــــأنه قـــد
يـزة عـنـد الـرئيس أصـبـحت له مـنـزلـة 
أكـثر من سواه. وفي أقل تـقدير ان طارق
ال يـتـواني في تـبـيـان مـا يـعـتـري تـنـفـيذ
صاعب والعواقب غير سـياسة ما ومن ا
احلـميدة التي تكون خـفية على الرئيس
ألن طـارق يحرث في احلـقل وليس ناظرا
إلـى مـا فــيه فـهــذا مـا يــفــعـله الــرئـيس.
واحــسب أن الــرئــيس لم يــكن بــ يـديه
غـير طـارق ليتـشاور مـعه في ما يروم أن
يـفـعله أو ال يـفـعله إن أراد ذلـك. فقـد كان
وقف الـعراقي بطـريقة طـارق يعـبر عن ا
دبـلـومـاسيـة تـلتـزم بـاالعراف واجملـامـلة
وحـسن اختيار الكـلمات والغموض تارة
ـــا لـــكي ال واالفــــصـــاح في األخــــرى ر
يـظهر بأنه يـحيد عن اخلطـاب السياسي
ــبــالغ فــيه في لــغــة بالغــيــة الــعــراقـي ا
هـدفـهـا اسـتـهالك مـحـلي وخـداع الـنفس
والـتمويه والتغـطية على العـجز الفعلي.
وإلن طــارق مالزم لــلــســيــاســة الـعــراقي
لـفـتـرة طـويلـة وكـثـيـر التـنـقل بـ الدول
نـظمـات الدولـية واإلقـليـميـة فإنه وفـي ا
ـنـفــذ لـتـلك أصــبح الـنــاطق الـرسـمـي وا
الــسـيـاسـة وعـلى الـعـكس من غـيـره بل
ـبــاحـثـات إنـه الـوحـيــد الـذي يــخـتــزن ا
الـرسمية واللقاءات الـشخصية التي كان
يـقوم بها. وثمة أمر غير محسوم في هل
إنـه كــان يــعــرض كل مــا يـــســمــعه عــلى
الـرئـيس أم يتـكـتم على بـعض احلـقائق.

يل الى احلذر. الراي عندي أن طارق 
ويـــنــقل الى الـــرئــيس مــا يـــحــلــو له أن

يسمعه. وقد يجمّله في عينه.

ـا يـنم عـلى أنـهـا ال تـفـارقه  أما عـنـقه 
ــسـؤول والـرجـل الـقـريب من هــو فـهـو ا
الــرئـيس في مـنـصـبه ودرجـته احلـزبـيـة
وبـدلـته اخلضـراء. عـرض علي اجلـلوس
وســألـني إن كــنت أود تـنــاول شـيــئـا مـا
فـرجـوت مـنه أن يـطـلب لي قـدح ماء. ظن
أنـــني اعــتـــذر عن مــا يــقـــدم في الــعــادة
لـلزائرين فـنظر إلي واسـتفسـر أهذا حقا
مـا أطلـبه. أخبـرته أنني ال اشـرب الشاي
أو الـقـهـوة أو الـعـصـائـر ألنـهـا تـؤذيني.
ســـرعـــان مـــا تـــوقف احلـــديث بـــيـــنـــنــا
وانــصـرف إلى مــراجـعـة أوراق رســمـيـة
مــنـتــشـرة عــلى مــكـتــبه. ولم يـبــدأ مـعي
ألوف. واصـبحت احلـديث االجتـماعـي ا
انـظر إليه بامـعان متفحـصاً وجهه بدقة.
ـاذا اسـتـدعيـت. ترددت في لـم يخـبـرني 
فـتح احلديـث معه بـعدما رأيـت منه هذا
اجلـفاء وعـدم االكتـراث. اطلت الـنظر في
وجهه وحاولت أن أتذكر هل التقيت معه
فـي مكـان ما أو في مـناسـبة ومـا شدني
إلى األمر هو نبرة صوته فكأنها مألوفة.
حـيـنـهـا تذكـرت.إنه ال ريب أحـمـد حـس
ذاك الــذي كـان مـعي في الـصـفـ الـرابع

واخلامس أدبي في ثانوية االعظمية.
عــاد شـــريط الــذاكــرة إلى تــلك احلــقــبــة
ماب 1958 و1959. فـقد ألقت األحداث
الــسـيــاسـيــة في الــعـراق بــعـد ثـورة 14
تـمـوز بـظـاللهـا عـلـى الـثـانـويـة وتـوترت
الــعالقــات بــ الـطــلــبــة وبـيــنــهم وبـ
. فـالـتــيـار الـقـومي واإلسالمي ــدرسـ ا
واحملـــافظ وجـــد له أرضـــا خـــصـــبــة في
ثـانـويـة االعظـمـيـة بحـكم كـونـها في حي
االعـظـمـيـة الـذي تـتـجـسـد فـيه الـطـبـقـية
االجـتمـاعية  الـوسطى والـثرية  فـمعظم
ـخـتـلف ـوظـفـ  ـنـطـقـة من ا ســكـان ا
الـــدرجـــات ومن أصــحـــاب  الــشـــهــادات
وكــــثـــيــــر مـــنـــهـم من ضـــبــــاط اجلـــيش
والــشـرطـة. فـكـانت أرضـا خـصـبـة لـنـمـو
الـفـكـر احملـافظ والـقـومي والـديـني وكان
فـيها كـلية الـشريعـة الدينـية ثم إن مرقد
ثل جتمعا للفكر اإلمام أبي حنيفة كان 
. كان احـمد ـسـلمـ الـديـني من اخوان ا
مـن النـاشـطـ في الصف فـي  منـاهـضة
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ض وقت طويل على انتظاري حتى لـم 
قـدم شـخص فـنـهض لـه أحـمد وحـيـا كل
مـنهما اآلخـر حتية دافئـة. قدم نفسي لي
ــلك يــاسـ بــعــد أن جــلس بــأنه عـبــد ا
وكـيل وزارة اخلارجية األسبق. وقال إنه
يـقـرأ ما اكـتب في الـصحـافـة. دار حديث
بــيـنــهـمـا عن أشــخـاص واحــوال فـهـمت
مـنـها انـها ذات صـلة بـوزارة اخلارجـية
فـكـمـا يـبـدو أنـهـمـا عـمال في اخلـارجـية.
وبـعد قـليل مـن الوقت جـاء عبـد احلس
اجلـمالي. وكنت قد التقيت به عندما كان
وكــيال لـلـخـارجـيـة واسـتــقـبـلـني بـعـدمـا
تمكن والد زوجتي أن يرتب مع خير الله
الـطلـفاح احـتمال تـعيـيني في اخلـارجية

بعد  1968.
وجـرى حـديث بـ الـثالثـة في مـواضيع
مـشتـركة مـتنـقلـة ومتـفرقـة لم أجد سوى
أن أكـــون مــســـتــمــعـــا اقــلب نـــظــري من
مـتـحـدث إلـى آخـر. بـعـدهـا قـدم الـدكـتور
صــادق االسـود. حـيـا اجلــمـيع. نـظـر في
وجـهي نـظـرة مـسـتطـلع وكـأنه يـسـأل ما
الـذي جـاء بك إلـى هـنـا وبـادلتـه الـنـظرة

نفسها.
افــصـح أحــمــد أن الــســيــد الــرئــيس قــد
اخــتــارنــا كــأعــضــاء جلــنــة خــاصــة في
الـشـوؤن اخلـارجـية. نـظـر كل واحـد مـنا
ا يـعني أنـني ليس الـوحيد إلـى اآلخر 
ــاذا جــيئ به. الــفــارق الــذي لـم يــعــرف 
أنـني استـدعيت مـن الكـلية ولـم يطلـعني
الــذي جـاء بي عـلى الــغـرض من دعـوتي
إلـى الـرئاسـة. لـم يعـط أحـمـد تفـصـيالت
اخـرى. قال إن الرئيـس سوف يستـقبلنا.
مـــضى وقت ولـم يــطــلـب مــنــا الـــرئــيس
الـدخـول. دار احلـديث بـ الـثـالثـة حول
شــخــصــيــات لــهم مــعــرفــة بــهم. وكــنت
صـــامــتـــا الــوقـت كــله.خـــرج من مـــكــتب
الـرئيس بـعد سـاعات قـليـلة من االنـتظار
الـسيد جاسم العزاوي كما قدم نفسه لي
كــوني الــوحــيــد الـذي ال يــعــرفه. تــبـادل
احلـديث مع الـثالثـة وأحمـد. ولم اشـترك
ـتـنـقل من أمر ـتقـطع وا فـي حوارهـمـا ا
الـى آخـر. ثم جـاء جـاسـم الـعـزاوي عـلى
األمـر الذي نـحن استدعـينا من أجـله.لقد
طـلب منـي الرئيس أن الـتقي بـكم ألنه قد
بـدأ اجتماع مع القيادة الـعسكرية العليا
وذلـك أن مـــــعــــــارك جتـــــري فـي بـــــعض
اجلـبهات ويتعذر علـيه اللقاء معنا. أنتم
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فـي يــوم من شـــهــر شــبــاط 1988 كـــنت
الــقـي مـحــاضــرتي عــلـى طــلـبــة الــصف
الـثالث بكليـة العلوم السيـاسية بجامعة
ـادة (االســتــراتــيـجــيــة) وقـبل بــغــداد 
نــهــايــة احملــاضــرة طــرق بــاب الــقــاعــة
الــفـراش واخـبــرني أن الـدكـتــور شـفـيق
الـسامرائي عميد الكلية يود أن يراني.
لـم يـكن قــد وقع شيء بـذي أهــمـيــة لـكي
يـود العميد أن يلتقي بي فلم أكن حينها
عـــضـــوا في أيـــة جلـــنــة كـي أشــارك في
الـواجبات اإلداريـة للكـلية عـندما ذهبت
إلــيه كـان يـجـلس في مـكـتـبه شـخص لم
ألـقه من قبل. كان يرتـدي الزي الزيتوني
ويـحمل مسدسا فـحسبته واحدا من ب
الـذين يـعـمـلـون في األجـهـزة األمـنـية أو
احلـكومـية أو احلزبـية الـذين دأبوا على
ارتــداء هــذا الــزي من الــوزيــر إلى أدنى
رتـبـة. وحـسـبـته جـاء يـقـصـدني فـي أمر
كـنت قـد الـفـته منـذ أن عـدت إلى الـعراق
مـن اجلزائـر. فقـد كان يـتردد إلى الـكلـية
أو بــيـتي بـعض الـعـسـكـريـ من الـرتب
الـرفيعة أو القياديـ احلزبي ينشدون
ــسـاعـدة فـي إعـداد بـحــوث أومـهـمـات ا
عــلــمــيـة أو فــكــريــة. وكـنـت ال أتـردد في
ن دَرسـتهم ن أعرفه  ـساعـدة  تـقد ا
فـي جامـعة الـبكـر لـلدراسـات العـسكـرية
أو فـي احلــلــقــات الـدراســيــة الــتـي كـان
شاركة يـطلب مني إلقاء محاضرات أو ا
فـي ندوات علمـية أو حزبيـة أو أمنية و
كـان يـطـلب مـني آخرون مـسـاعـدتهم من
خـالل مـعــارفي. وقـد تــذمــرت من بـعض
سـاعدة الـطـلبـات ألنهـا كانت تـتخـطى ا
بـل يـطـلب الــبـعض الـتــوسع في إعـطـاء
ـعلومـات بغية إعـفاء النـفس من مشقة ا
ـا كـانت الــدرس والـبـحث والـتـفــكـيـر. و
وضوعـات في السياسـة الدولية أغـلب ا
واالســتـراتـيـجـيـة تـسـتـدعي الـبـحث عن
عقول في كثير من مـراجع باللغة احلد ا

االحيان.
سـؤولـ قـد طلب  فـفي مـرة كـان أحـد ا
مــني أن أعـد له بـحـثـا لــيـلـقـيه في نـدوة
ية خـارج العراق. وحـسبت انه طلب عـا
شـخـصي بـيـني وبـيـنه وذهبـت إليه في
مـكـتـبه لـكـني وجـدت عـددا من األسـاتذة
فـي مكتـبه فطـلب منـي أن أعرض علـيهم
مــا كــنت قـد كــتـبــته وفــتح الـنــقـاش في
ــــوضــــوع فـــمــــنـــهـم من عــــقب جملـــرد ا
الـتعـقيب ومنـهم أراد ان يتـوسع البحث
فـي هذه القضية أو تلك ومنهم من التزم
الـصمت. لم أكن على بـينة بأن مـا كتبته
ـثـابــة ورقـة عـمـل لـفـتح ســوف يـكــون 
حـوار إذ كـنت قد عـرضت فـيهـا خطـوطا
سؤل على عـريضة كـما طلب مـني ذلك ا
ان يـجتهـد هو فيمـا يشاء له من غرض..
فرجاني ان أقرأ الورقة على احلاضرين.
اسـتـغـربت من الطـلب. امـتـثلت لـرغـبته.
ضـمون. فـما وبـعـدها فـتح احلوار فـي ا
كـــان مـن بــعـض احلـــاضــريـن ســوى ان
يــظــهــر عــضالته لــيــدلــو كل من يــشـاء
ـــا لــديـه ومــا يـــرغب صــاحب بـــدلــوه 
الــطــلب في أن تــتــضـمــنه ورقــة بــحـثه.
ولـألسف أفـاض الـبــعض في نـقــده فـمـا
كــان مـني سـوى أن أوضح لــلـحـاضـرين
بـأنـني جـئت إلى الـلـقـاء وال عـلم لي بأن
مـا كتبـته سوف يكـون مادة للـتقيـيم فما
أنـــا بــحــاجــة إلى ذلـك. وقــلت إني أجــد
نــفـسي كـمن خـطط مـسـودة لـبـنـايـة فـلم
ـشـروع الـشـبـابـيك أو يــعـجب صـاحب ا
االبـواب أو الـغـرف لذلك تـراه يـطلب ان
يـكـون هذا هـنا وذاك هـنـاك وهذا أصـغر
وذاك أكـــبــر. إن في  وسـع من يــشــاء ان
ـــا جـــئب به مـــتـــكـــامال يـــأتـي بـــبـــديل 
ويـــعـــرضه. إن االمـــر لــيـس في تـــعــديل
االبــــواب والـــشــــبـــابــــيك بل فـي فـــكـــرة
الــتـصــمـيم فــهـذا هـو االجــتـهــاد. وبـعـد
ـنـاقـشـة انـصـرف اجلـميـع وطلـب مني ا
صـاحب الشـأن البقـاء فأخـبرني إنه يود
لــو أنـني كـتـبت له الـدراسـة كـامـلـة كـمـا
عـرضـتـهـا  بل رجـاني أن تكـون بـالـلـغة
ـاذا لم تـطـلب ذلك االجنــلـيـزيـة. قـلت له 
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 قــدم الـدكــتـور شــفـيـق ضـيــفَه إلي بـأنه
الـرفـيق عـبـد الـله الـدوري وإنه قـادم من
الـرئـاسـة. تـيـقنت أن األمـر ال يـتـعـدى ما
تـوقـعته لـكن د.شفـيق لم يـفصح لي عن
مـــا ذا يــريـــده مــني ضـــيــفه. انـــتــظــرت
حلـظـات كي استـمع إلى ما يـقوله فـبادر
بــالـثـنـاء عـلى جـهــدي الـعـلـمي وفـضـلي
ثـقـفـ وكـتـاباتي في عـلى الـكـثـيـر من ا
ـقابالت الـصـحـافة ومـا أشـير إلـيه في ا
االذاعــيـة والـتـلـفـزيــونـيـة. وكـان حـديـثه

مـقدمـة سمعـتهـا من الكثـير وكـنت دائما
ـثل هـذا اإلطراء ـتـطـرقـ  الـتـمس من ا
أن يـعفـوني من جتمـيل ما أقـدمه وكنت
أكـرر عـبـارة "أن ال يكـسـوني عبـاءة أكـبر
مـن قــيــاسـي."وأعــربت عن اســـتــعــدادي
ا كان ذلك في مجال ساعدة طا لتقد ا
اخــــتــــصـــاصي وأنـي لن ابــــخل عــــلـــيه

بالعون.
 ابـتسم الضـيف ونظر إلى د.شـفيق لكن
شـفيـقا الـتزم الصـمت. أخبـرني الضيف
ـا هو بـأنه لم يـأت لغـرض شـخصي وإ
مُـبـعث من قـبل الرئـاسـة وإنني مـطـلوب
لـلـحـضور اآلن وسـوف يـصطـحـبني إلى
هـــنــاك. كــان وقع قـــوله عــليّ مـــبــاغــتــة
وانـتـابـني قـلـق شـديـد وخشـيـت أن ثـمة
أمــراً خــطــيــراً مــا قــد اجــتــنــيـتـه.فــكـان
رء الـذي قد يكون االنـطباع الـسائد أن ا
نـاشـطا أو مـصـدر مصـاعب قـد يتـعرض
للمساءلة والعقاب.ولكني لم أكن من ب
الـذيـن قـد تـعرض لـتـنـبـيـه أو حتـذير أو
ا أكتبه أو أقوله في محاضراتي تـهديد 
ومـناقـشاتي والتـي كنت أدرك أن الكـثير
ـا أتطرق إليه قد ال يرتـضيه الكثيرون
ويـعـدونه نقـدا مـبطـنـا وقد يـلـمح بعض
مَـن يـســتــمع إليّ مــا أقـول بــأن وراء مـا
قــلـته أفـكـارا تـسـتــحق الـنـظـر فـيـهـا أي
وكأنني أود من مستمعي أن يذهب أبعد
ح إلــيـه فـمـن لــديــهم مــعــرفـة مــا أنــا أ
واسـعة يستطيـعون الربط ب ما أشرت
إلـيه ومـا عنـدهم من ذخيـرة معـرفة. فـقد
ـعلومة اعـتدت على أن ال أكـون حبيس ا
كن أن يسـتخلص منـها.لقد كان بـل ما 
وقـع ما قاله الضيف مخـيفا حقا ولكني
حــاولـت أن أتــســتــر عــلى مــا انــتــابــني
واصـطنعت ابتسامة كي اخفف من شدة
الــتـصــلب في عــضالت وجـهـي وجـفـاف
ريــقي وبـدأ أني لم أفـلـح في مـحـاولـتي
فـحـاول د.شـفـيق وهـو أكـثـر خـبـرة مني
فـي عيش مثل هذه اللحظات بحكم عمله
احلــزبي ونـشـاطــاته األخـرى أن يـخـفف
أثـر كالم ضيفه عليّ فنظر إليّ بابتسامة
مــطـمــأنـة ســألت الــسـيــد عـبــد الـله عن
سـبب استدعائـي اآلن فأجاب إنه مجرد
مــوظف في ديــوان الـرئــاســة وال عِـلم له
بـــالــســـبب وأن الــســـيــد رئـــيس ديــوان
الـرئـاسة هـو الذي وجـهه لـيصـطحـبني.
هلني بعض الوقت كي فـطلبت منه أن 
أجـلب حقـيبـتي من مكـتبي. وخـطرت لي
فـكرة أن أتصل هاتفيا بزوجتي ألخبرها
بـأن تذهب جللب ابنتي عال من اجلامعة
الـتكنولوجية عوضا عني ألني سوف لن
اسـتطـيع جـلبـها كـما هـو معـتاد يـوميا.
وقـلت لها إنـني سوف أتأخـر في العودة
إلـى الـبـيت ألن لــدي الـتـزام طـارىء وأن
تـخبر أخي الدكتـور زيد بأنني سوف لن
ـــســـاء. أتـــمــــكن من مـــقــــابـــلـــته هـــذا ا
اسـتغـربت زوجتي من هذا احلـديث غير
ــتـرابط. فـكــيف يـكــون لـقـائي مع أخي ا
ــكن وهـو جــار مالصق لي. زيــد غــيـر 
أحلـت في االستـفـسـار مـتى سـوف أعود
إلـى البيت لكني حاولت أن اهون عليها
االنـدهاش فـقلت لـها قولي له لـينـتظرني
فـي بيـته حـتى أعـود فقـد كـان أخي لديه
الـتزامات كثيرة غيـر واجباته العسكرية
فـهو عميـد في البحرية ويـعمل في هيئة
الـتـصنـيع الـعسـكـري وله درجـة حزبـية.
وكــان غــرضي مـن قــولي هــذا أن يــكـون
لــديه عـلم في حـالـة أن يـقع لي شيء كي
يـتـقصـى عمـا قـد يقع لي فـفي مـثل هذه
احلـــاالت ال يـــعــرف أقـــربـــاء الـــشــخص
ـطلـوب حضـوره أو الذي يُـختطف أين ا
مـكـان وجـوده ومـاذا فـعـل ومـا ذا سوف
يـحل فيه. أصرت زوجـتي على أن تعرف
  مـــكـــان االجـــتـــمـــاع أو اجلـــهـــة الـــتي
اســتـدعـتــني لـكـنـي ظـنـا مـنــهـا ان لـيس
سـوى مـثل هـذه احلـاالت الـتي جتـعـلني
اتـأخر عن العودة إلى الـبيت. لم استطع
اطـالعــــهـــا إذ أن احلــــديث يــــدور داخل

مكتب العميد.
انـطلق بي الـسيد عـبد الله إلى الـرئاسة
ــــديـــر وســــار مــــعـي حــــتى مــــكــــتـب ا
اسـتـقـبلـني الـسـيد أحـمـد حسـ خـضر
وكـان لقـاؤه رسمـيا وبـارداً ويغـلب عليه
الـطابـع الرسمـي في مقـابلـة أشخاص ال
تــربــطه بـهم صــلــة مـا وحــرص عـلى أن
الزمة ـنـصب والسـلـطـة ا يُـظـهـر أبهـة ا
لـه. فأنـا األسـتـاذ اجلامـعي ذو احلـقـيـبة
ـتواضعـة ألني لم أكن محبـذا للحـقيبة ا
الـدبلوماسية التي يسـتخدمها كثير من
ـسؤول حـتى باتت سـلعة األسـاتذة وا
تـعطى في الـندوات وفي تقـد الهدايا 
عـلقـة بخـيط حول والـنظـارات الطـبيـة ا

الــقـانـونـيـة. ثـانـيـاً إنه يـؤمن بـضـرورة
اإلذعــان والـرضــا بـحـكــمه وبـســلـطـاته.
ثـالـثـاً ال تـوجـد مـقـيـدات قـانـونـيـة عـلى
قــراراته.رابـعــاً إن الـعالقــة بـ احلـاكم
نـون عـلـيكم ـنـة "  والـفـرد تـقوم عـلى ا
أنـهم يـحـكـمـونكم". فـاحلـاكم يـرى نـفسه
ـمـثل ـنـافع ولــيس ا ــانح لـلـمــزايـا وا ا
لــلـشـعب وعـلـيه مـسـؤلـيـة اداء مـهـمـات.
رابــعـاً ال يـأخــذ احلـكـام قـراراتــهم بـعـد
مـرورها عبر مراحل صـناعة القرار التي
يــشـتــرك فـيـهــا هـيـئــات من مـســتـويـات
عــديـدة ذات صـلـة بــالـقـضـيــة. خـامـسـاً

سآلة. عصمة احلاكم من ا
لـقـد مـر عـلى احلـرب سـبع سـنـوات ح
أقـدم الـرئيس عـلى تـشـكيل هـذه الـلجـنة
لــذا فـلـيس من أسـبـاب تــتـطـلب تـشـكـيل
جلـــنـــة ذلك أن تـــعـــقــيـــدات احلـــرب قــد
تـكـشفت فـليس ثـمة قـضـايا مـستـعصـية
ــمــكن أن تــقع. وقــد تــأسـست كــان من ا
خـالل هـذه الــسـنــوات سـيــاقـات عــديـدة
إلدارة احلـــرب عــســـكــريـــا وســيـــاســيــا
واقـــتــصــاديـــا وعــلى جـــمــيع الـــصــعــد
األخـــرى وتـــراكـــمت خـــبـــرات كـــثـــيــرة
لـلـتـعامل مع الـتـطـورات. من هنـا فـليس
مـن حاجـة مـلـحـة تـسـتـدعي من الـرئيس
أن يـــذهب إلى تــشــكـــيل جلــنــة خــاصــة
بـالسياسة اخلارجيـة العراقية ترتبط به

مباشرة وغير معلن عنها.
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إن صـنع السياسة اخلارجية في العراق
لــهـا مــؤسـسـات تــتـفــاعل فـيــمـا بـيــنـهـا
ا بـطريـقة ال ضوابط دسـتورية لـها وإ
واقف. والـرئاسة حـسب مـا تستـدعيـه ا
بادرة. ركز في ا بـشخص الرئيس هي ا
فـقد قال طـارق عزيز مـرة إن الرئيس هو
ـهندس لـلسيـاسة اخلارجـية اما وزارة ا
نفذ.وهذا يسري أيضا اخلـارجية فهي ا
عـــلى بـــقـــيــة ســـيــاســـات الـــدولــة. ومن
كان اجلزم بأن الرئيس كان الـصعوبة 
ـشاركـة فـي الـقرار يـسـمـح لغـيـره فـي ا
لكن كان ال مفر من وجود بعض اجلهات
ــعـــلـــومــات الـــتي تـــمـــد الــرئـــاســـة بـــا
والـتـحـليالت. واعـتـقـد أن هنـاك مـصادر
خــارجــيــة وداخــلـيــة. واخلــارجــيــة إمـا
مـباشـرة من الدول الـتي للـعراق عالقات
مـــعـــهـــا كـــالـــدول الــكـــبـــرى والـــتي من
مـــصــلــحــتــهــا أن تــطـــلع الــعــراق عــلى
سـيـاستـها ومـواقـفهـا من تطـور احلرب
وكذلك من سياسة العراق بصورة عامة.
ـواقف عــبـر الــقـنـوات ويــتم نـقـل هـذه ا
الــدبـلـومـاسـيـة الــتـقـلـيـديـة أو من خالل
وســطــاء كـرؤســاء الــدول واحلـكــومـات.
ويـتـعذر الـتـاكد مـن ما كـان يـجري  حـقا
ـسـتـوى ولكن مـن اتصـاالت عـلى هـذا ا
ـلك فـهـد والـرئـيس ــا ال ريب فـيه أن ا
ــلك حــســ كــانــوا حــســـني مــبــارك وا
يـحـمـلـون مـعـهم رسـائـل وتنـبـيـهـات من
أمـريكا وغيرها من العـواصم وينقلونها
إلـى الـرئــيـس كـمــا كــان هــنــاك تــعـاون

اســتــخــبــاراتـي بــ الــعــراق وأمــريــكـا
واالحتـاد الـسـوفـيـتي وفـرنـسـا وغـيـرها
مـن الدول التي كان يرجح عندها صمود
الـــعــراق فـي وجه إيــران خـــاصــة بـــعــد
احــــتالل الـــفــــاو. وال شك أن تـــلك االراء
ــنـقـولـة إلـى بـغـداد عـلى ــعـلـومـات ا وا
مـستوى شخص الـرئيس ال تستدعي أن
يــعــرضـهــا عـلـى جلـنــة بل األصـوب أن
يــكـون لـلـخـارجـيـة رأي فـيـهـا والـراجح
عـــنــدي إن الـــرئــيـس كــان يـــعــتـــز بــهــا
راجع ويـدخـرهـا لنـفـسه كي تـكـون من ا
لــقــرارات الحــقــة وال يــطــلع اخلــارجــيـة

عليها. 
وهـــنــا نــأتـي عــلى دور اخلـــارجــيــة في
تـدبير الـسياسة اخلـارجية الـعراقية. إن
الـكادر فـي اخلارجـية قـد تطـور تاريـخيا
مـع تقـلـبـات احلـكم من فـتـرة إلى اخرى
ـتقـدمة ولـيس عـلى غـرار ما في الـدول ا
الـتي تكون فـيها اخلـارجية ال تـتغير مع
تــــغــــيــــر احلــــزب احلــــاكـم أو الــــوزيـــر
فـــالــوزارات لــيس خـــادمــة لالحــزاب بل
لــلــدولــة والــدولــة هي الــعــامل الــثــابت
ـتــنـاوبــون عــلى سـلــطـة واحلــكــام هم ا
الـدولة. ولـعل اوضح شاهـد على ذلك إن
وزيـر اخلـارجيـة اسمـاعـيل خيـر الله في
عـهد الرئـيس عبد الـرحمن عارف لم يكن
ن له اهـتـمام ودراسـة وشـغف في قـط 
الـسيـاسة اخلاريـجة. لـقد قابـلني عـندما
قـدمت طـلـبـا للـتـعـ في اخلارجـيـة بـعد
عـــودتي من بــريـــطــانــيـــا واحــمل مــعي
شــــهـــادة االعــــداديـــة الـــبــــريـــطــــانـــيـــة
والـــبــكــالــوريس شـــرف في الــســيــاســة
اجسـتيـر وانا طالب الـدوليـة وشهـادة ا
بـعثة شـرحت له إني ما جئـت طمعا في
أن اكــون قـنـصال أو سـفــيـرا بل كـبـاحث
فـي السـيـاسـة الـدولـيـة اعـ علـى صنع

القرار الصحيح.
ــا مـا كــنت ارتـقــبه من وزيـر  رد عــليّ 
خــاريــجـة" نــحن لــيس لــديـنــا وحـدة او

دائرة للبحوث". 
لـم يـغـريه قـولي أن يـشـرع في أن يـشـكل
واحـــدة حــتى وإن لم يــكـن يــوافق عــلى
تـــعــيــيــني بـل من اجل اداء اخلــارجــيــة
لــــدورهــــا. كــــنت احــــسـب ان االشــــيـــاء

متشابه. 
 إن مـعظم التعييـنات في اخلارجية على
نـحة واحملـسوبـية ولـيس على اسـاس ا
أســاس االخـتــصـاص والـكــفـاءة. ولـيس
هـناك تـقالـيد متـبعـة في اجلدل واحلوار
وتــبـاين األراء في الـقــضـايـا. وال يـوجـد
فـي اخلــــارجـــــيــــة وحـــــدة الــــبـــــحــــوث
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مـا يـزعج في تـغـيـيـر الـسـكن .. عـدم وجـود شـركـات امـيـنـة مـخـتـصـة بـنـقل اثـاث
تحـضر .. لذا تـعودنا  ان نـنقل اثاث البـيوت . كمـا هو موجـود في دول العالـم ا
الـبـيت ومـستـلـزمـاته عـلى طـريقـة (فـزعـة) االصدقـاء  واجلـيـران .. او الـبحث عن
ـهمة الـنقل .. وهؤالء عـادة  ال يكترثـون  اصال بقيـمة ما يـنقلونه عمال يـقومون 

من حاجات ومستلزمات   و زجاجيات  و حتفيات   وانتيكات ثمينة .
ومن سوء حـظي .. كنـت  قد اعـتمـدت  قبل ايـام  عـلى عمـال نقـلـوا كتـبي واثاثي
على طـريقـة نقل الـنفـايات (اشـمـر  .. وشمـر)   على الـرغم من اني قد وضـبتـها
داخل صـنـاديق كـارتون  انـيـقـة ونـظـيـفـة  .. لـكي يـتم نـقـلـهـا فـيـمـا بـعـد  بـنـظام

نطقة التي اسكنها . ووترتيب الى بيت اخر  اقل كلفة  ومساحة  في ا
ليس هناك من قلق في تغيير السكن   وال من االضرار التي تصيب االثاث عادة
ـا الـقــلق كـان  في سالمـة نــقل الـكـتب واجملــلـدات  من الـصـحـف الـعـربـيـة .. ا

والعراقية .
 مـكـتـبـتي .. يـا اصـدقـائي  ..  تـشـمل عـلى عـدد من الـكـتب واجملـلـدات الـنادرة 
همة .. مثل منتخبات جريدة وبالطبعات االولى ..  وعلى مئات الصحف والكتب ا
ـعري ـصـرية طـبـعة سـنة ( 1890) وكـتاب ( الـلزومـيـات) البي العالء ا ـؤيد) ا (ا
قـتطف سـنة 1896  .. وسـتة مـجـلدات  جلـريدة ـطـبوع سـنة (1892) ومـجلـة ا ا

الرسالة الصادرة سنة 1934 .
واالعداد الـكامـلـة جلريـدة شط العـرب العـراقـية  الـصادرة سـنة 1924.. وغـيـرها

الكثير من الكتب  النادرة واجمللدات القيمة .
ثقف العراقي من اغلب الـظن.. اذا قمنا بزيارة بيوت  ا
االجـيــال االولى..لــوجــدنـا امــهــات الــكـتـب وبـطــبــعـات
كـتبة الوطنية في ـةجدا .. واقترح ان تخصص ا قد
ة.. وساكون بغـداد .. جناحا خـاصا للطـبعات القـد
اول من يــهـديــهـا  مــا عـنـدي مـن الـكـتـب واجملـلـدات
ـة .. لــكي تـكـون في مـتـنـاول طـلـبـة الـدراسـات الـقـد
ـؤلـفـ  وهـواة جـمع الـكـتب الـعـلـيـا   والـبـاحـثـ  وا

ة . القد
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تأمل يقـيناً لـيس من عدالة كـالعدالـة اإللهيـة  وليس من قسط كـالقسط اإللـهي ا
في العـدل اإللهي يجد الـثر من األمثـلة التي استـبد بهـا العبد  والـغني من النذر
ر بـه العالم ا  الربـانيـة  التي جاءت مـحذرة ومـنذرة  بل يـجد الـصورة مـاثلـة 
اليـوم  مائـة وأربع وعشـرون الف نبي ارسـلوا ألقـوام أفسـدت واستـبدت وعـبثت
وكـفـرت وعـاثت في األرض خـراب  واألنـبيـاء يـتـوالـون تتـرا مـحـذرين ومـنذرين 
والنـاس في طغيانهم يعبـثون  ضرب الله األمثال للـناس في قوم طغوا واستبدوا
تـأمل في الـعذابات وكفـروا ولم يرتـدوا عن  طغـيانـهم  فحل عـليـهم العـذاب  وا
اإللـهـيـة يـجـد فـيـهـا الـغـرق والـطـوفـان " قـوم نـوح "  ويـجـد الـريح " قـوم عـاد " 
والـصــيــحــة " قــوم صــالـح "  واحلـجــارة " قــوم لــوط "  واخلــسـف " قـارون " 
ـسخ " بني إسرائيل واجلوع والـعطش " قوم سـبأ "  واخلوف وتكـاثر األعداء وا

رض والطاعون " األقوام الكافرة والعاصية " .  " ثم ا
ـرويــات أن الـطـاعـون أول مـن أصـاب بـني إســرائـيل الـذين طــغـوا وكـذبـوا وفي ا
األنـبـياء والـرسل  حـتى انـتـشر فـيـهم الـفـساد وتـسـيـد أراذل القـوم وذل الـعـزيز
وسـاد الـذليل وكـفـروا بنـعمـة الـله فحق عـلـيهم الـعـذاب فكـان الـطاعـون الذي اكل

القوم كما تأكل النار احلطب . 
ــا اصـاب الـعـالم الــيـوم بـجـنـدي من جــنـود الـله الـذي ال تـراه اال ادق ـتـأمل  وا
نـاظير وأكـثرها تـطورا  بل أن الطـاعون اجلديـد الذي راح يقـطف مئات اآلالف ا
من األروح  وعـطل الــعـالم األكـثـر تـطـورا واألقل  وأقـعــد كـبـار طـواغـيت الـعـالم
ا يـزالوا بفـناء الـعالم بـضغطـة زر  وجعل أعـزت اجلبـابرة أذلة  الذين هـددوا و
ا قـد ال يـتجـاوز وزن كل مـا انتـشر في الـعـالم وما سـيـنتـشر من هـذالـطاعـون ر
غرام ونـصف ال أكثر  عـجيب أمرك اإلنـسان كم أنت ضعـيف ذليل حقـير  جند
ال يـرى حــتى بـالــنـاظــور  اذلك وأخـافك واقــعـدك وطـمــرك وارعـبك واذلك وارقك
ـا تزل تهـدد وترعد وتـزبد وتتـوعد وتـنذر   بل تسـرق وتفسـد وتنافق وأماتك  و
وتكـذب وتتأمر  وال تعلم متى يحل عليك الـفايروس ضيفاً ثقيال يقطف األرواح 
عجـيب امرك اإلنسـان  لم تعتـبر من تاريخ  ولم تـتعض من مرويـات  ولم تتعلم
من كتـاب مـنزل  ولم تـدخـر من امسـك ليـومك  ومن يـومك لغـدك  فـرحت توغل
ن سـكـن وجتـنب وحـفظ غـيـاً بــعـبـثك ونــفـاقك وفــسـادك واسـتــهـدافك ونـيــلك  
واعتـزل وغادر اكل السـحت وجتنب احلـرام واعتزل مـجتـمع  الذليل فـيه عزيز 
ـنافق فيه مقـدر  والعالم جاهل والسـارق فيه مقدم  والـفاسد عنـده شجاع  وا
مـغـفل  والـشـجـاع مـجـنـون مـتـهـور  ويـسـألـونك عن غـضب الـله  والـعـضـة في
الكـورونا  والعـبرة في اجلنـدي اجملهول  نـعم لقد أعـجزت كورونـا بسرهـا أكثر
ن حتـدت اخلـالق في خلـقه فراحت دول العـالم تقـدماً  وأكـبـرها تـكنـولوجـية  
تـدعي قـدرتـهـا عـلى أن حتي وتـمـيت  بل راحت تـعـبث بـخـلق الـله  فـحل عـلـيـها
ته  غضب الـله  فنـزل فيـها الـوباء اجملـهول  وهي تـكابـر بأنـها قـدرة على هـز
ة فهـزمت  فبعد أن ادعت وصرحت واعلنت ابتكار القـاهر  فإذا بها تقر بالهز
ا يزل  ومرت ناعة القطيع الذي قطف مئات اآلالف من األرواح و وتطـالب مرة 
ـيت ويذل  تطـالب بـالتـعايش مـع التـوقي واحلذر  واجلـنـدي اجملهـول يـبطش و
وثالـثة راحت تـدعي تصـنيـعه واسـتهـداف العـدو بسالحه الـبايـلوجي خـارجاً عن
الـقـتـال الـتـقـلـيـدي  وكل هـذه األبـاطـيل مـحض كـذب وافـتـراء وتـكـبـر ومـكـابـرة 
عجيب امرك البشر  لم تتعض من توراة وال إجنيل وال زبور وال قرآن  والعجب
األكبـر في شعوب تظاهرت بالـتدين  وافتخرت بكونـها مهبط الرساالت  وموطن
سـك األنـبـياء  ومـثـوى األوصيـاء  وهي تـعبث وتـفـسد وتـتـأمر عـلى الـفقـيـر وا
ومن تقـطعت به السبل  من ابناء اجللدة  بل من الـشقيق  ويسألونك عن رحمة
الله ولطـفه بعـباده  وعـباده بطـغيـانهم يعـمهـون  ويحـدثونك عن العـبرة والـعضة
والتـفقه في الدين في مجتمعات كثيراً ما ادعت التراحم والتواصل والتآلف وهي
صائر  تيتم وتشرد وتذل  وتقرأ القرأن تقـتل وتمول وتفسد وتعبث باألرواح وا
ـسك  وتصـوم األشهر  وتـصلي الـفرائض والـنوافل وتـتظـاهر نـفاقـاً برعـاية ا

والفـقيـر واليـتـيم  وهي التي قـتلـت وأفقـرت ويتـمت  ويحـدثـونك عن رحمـة الله 
رض واآلفة والطاعون  ويحدثونك عن رحمة الله  والعبد الفقير ا الـغضب وا و
ال يـرحم وال يــصل وال يـتـعض وال يـرعـوي  ويـحـدثــونك عن رحـمـة الـله واحلـاكم
عن  والـفاحـشة تـتفشى  يبـطش  والعـبد يسـتبـد  والفـاسد يـوغل  والظـالم 
والرذيـلة تنتشر  ويحـدثونك عن جنود الله التي تـنذر  أليس في القادم اجملهول

عبرة وعضة ونذر ? 
ـا كسبت أيدي الـناس  فحق على الـقوم الظا ظهـر الفساد في البـر والبحر 

العـذاب  وهل من عذاب اكـبر  من فايـروس حقـير عـطل العالم فـأصاب بـغضبه
الــدنـيـا واقــعـد جــبـابـرة وصــغـار  فــحق عـلى حــكـمـاء األ الــتي ال تـزال فــيـهـا
للغـيبيات  تأثير  العودة الى احلد األردنى من مستلزمات اإلنسانية ومقدماتها 
ـدينة جـائع  ولو راعى الناس في فلـو اخرج الغني مـا بذمته لـلفقيـر ما نام في ا
ة وال شاعت الرذيلة  ولو راعى تعـامالتها الذمة والضمير   ما انـتشرت اجلر
االبن بابـيه وأمه الله ما بـات ما قهـور  ولو حثت أم بـنتهـا على الفـضيلـة والتزام
ال حدود الـدين ما شاعت الرذيلة  ولو أقـام احلاكم احلد على السارق وناهب ا
العـام ما شـاع الـفسـاد  وال احتـاجت أعـزت الدول الـتسـول طـارقة أبـواب شرق
البالد وغـربها  وبالـقطع أن األمل معـقود على العـودة الى الله في البالد التي ال
ـدودة  ومـوائد ـتقـ  تـزال لـلغـيـبـيات فـيـهـا بقـيـة  فـفي بالدنا ال تـزال أيـدي ا
قسـط قائـمة  في ارضـنا النـبي واإلمام والوصي اخليـرين مشرعـة  وعدالـة ا
وامــتـداد الــسـلـف الـصــالح  وفي بالدنــا ال يـزال احلق شــرعي يـخــرج لـلــفـقــيـر
واحملـتـاج ومن تقـطـعت به السـبل  وفي بالدنـا ال يـزال للـشـرف قيـمـة وللـفـضيـلة
ـنحـرفة والـعادات الـضالـة  وتلك مكـانة  بـالرغم من ولـوج الوافـدات من الـقيم ا
التي أرادت الـنيل من قيمنا االجتماعـية  فال يزال الغني يصل الفقير في بالدي
ـعافى يـعود د من تـقطـعت به الـسبل  وا عـسـر  والقـريب  يـسور يـرحم ا  وا
ـده ويـعـطيه  وبـالـرغم من كل االسـتـهدافـات االجـتـماعـيـة  ال يزال ـريض بل  ا
ستهـدفون  ففي الوقت اخليـر في بلدي يانع مـثمر ولو كـره الباغضـون  وكاد ا
الذي اقـبل الغرب عـلى شراء السـالح  لرد اللص واحملـتاج والفـقير ومن تـقطعت
ـيـسـور به الـسـبل فـي زمن الـكـورونـا  راحت مـوائـد لـيس الــغـني حـسب ولـكن ا
ـنزل  ومن ـسـاعدات تـتـرا عـلى الـفقـيـر ومن جـالس ا تـصل الـفـقيـر   وتـوالت ا
انقـطع رزقه بفـعل التـباعـد االجتـماعي  مع الـقصـور الرسـمي البـائن  ومجـتمع
بهـذا السمـو  وبهذا الـتدين  وبـهذا التـربط والتـواصل فيه اخليـر كله  وبـشعبه
كل األمل  فال يــزال فـيه الــدين والـشـرف والــغـيــرة والـكـرم والــكـرامـة واألخالق
ــوت يـضـعف وال ـرض وال  والـتـراحم  وبــالـقـطع ان مــجـتـمـع بـهـذا الـســمـو 
نهزم  لله درك يضـمحل  يتراجع وال يتخلف  يترقب ولن يقف في صفوف ا
من شعب عـظـيم فـيك كل اخليـر  ومـنك تـخرج كل الـكـرامـات  وبك تتـجـسد كل
الطـيبات  لـكنك ومذ  وجـدت وطن حتسن وال يحــسن لك  تقف وتـنصر وتأوي

وال من نــاصــر لك  تـــســانــد وتــدعم وتـــقف وتــنــصــر  وال من
منـتصر لك  تـقاتل وحترر شعـوب استعـبدت  وأنت اسير
حــــكـــــامك الــــذيـن قــــتـــــلــــوك وأســــروك وأضـــــــــعــــفــــوك
ـا تـزل وســتـبـقى واســــــتـعـبــدوك  فـأنــــــت وإن كـنـت و
ـسـتـبـدين  حـرا  لـكــــنـك تـصـنع الـطــــــــغـاة  وتـنـتج ا
ــسـتـكــبـرين  فــفـيك كل الـطــيـبـات اال صــنـاعـة وتـهـوى ا

الطواغيت  وهي الكفيلة بنسف كل اخليرات .

b¹b « `BM «Ë …d³)«Ë WI¦ «Ë WOłu u¹b¹«  «—U³²Žù tz«—PÐ f½Q² ¹ fOzd «Ë ŸUM « …—b  pK1 e¹eŽ ‚—UÞ

في اآلونـة األخيـرة كـثـر احلديث عـن بعض االحـداث ذات الـصـلة بـحـرب الكـويت وعن وجـود جلـنـة خاصـة لم يـعـلن عنـهـا امر
شخصيـاً بتشكيلها الرئيس صدام حسـ ترتبط به مباشرة خالل السنة االخيرة من احلرب الـعراقية اإليرانية. واللجنة تتألف
لـك ياسـ وكـيل وزيـر اخلـارجـيـة االسبق و االسـتـاذ عـبـد احلـس من اربـعـة اعـضـاء اثـنان دبـلـومـاسـيـان همـا االسـتـاذ عـبـد ا
يـان الدكـتور صادق االسـود رحمه الـله والدكـتور كاظم اجلمالي رحـمه الله وكـيل وزارة اخلارجـية االسـبق واالستاذان االكـاد

هاشم نعمة . 
ا  كـشفه ـقتـرح الى التـنفـيذ.  واثـراءً  وقـد اقتـرحت اللـجنـة االنسـحاب من الـكويت لـكن مالبـسات كـثيـرة اعاقت أن يـفضي ا
يـتناول االسـتاذ الـدكتـور كاظم هـاشم نعـمة عـضو تـلك اللـجنـة بالـتوضـيح ما تالزم مع تـلك التـطورات الـتي تطـرق لهـا البعض
وقرأوا فـيـها مـا ليس مـنهـا فـترتب عـلى ذلك تـفسـيرات مـختـلـفة مـنهـا انـها كـانت من ب االسـبـاب وراء اعدام الـدكتـور فاضل

البراك رئيس اللجنة وغيرها. وفيما يلي اجلزءان االول والثاني من اليوميات.
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وقع عن نشر موقع االحتاد االسـيوي لكرة القدم تقريراً عن الالعب اآلسيوي الذين لعبوا في الكالتشيو اإليطالي.  وكتب ا
عدنان في تقـريره "وصل عدنان إلى أودينيزي كأول عراقي يلعب في الدوري اإليطالي بعد عام من تألقه في كأس العالم
دافع الوحيـد األفضل من عدنان حتت  20 عاماً وسرعـان ما أصبح العبـاً أساسياً". وكـان دانيلو اخملـضرم في أودينيـزي ا
ـسابـقات في 2015- 2016 ومن ركلـة حرة ضـد جنوى جـعلت عـدنان هـدّاف العراق في في  31مبـاراة خاضـها في جـميع ا
شرقة في إيـطاليا ستثبت أنه عمل صعب. 37 مبـاراة في الدوري في النسخت دوري الدرجة األولى اإليـطالي "لكن بدايته ا
التـاليتـ للدوري وفـترة إعارة شـهدت خوضـه ثالث مباريـات مع أتاالنتـا سبقت االنـتقـال إلى أمريكـا الشمـالية حـيث يلعب
اآلن في الـدوري األمريكي لـلمحـترف مع فـريق فانكـوفر وايت كابس".  وضـمت القائـمة كل من: اليـاباني هيـديتوشـي ناكاتا
االيراني رحمان رضائي الـعراقي علي عدنان الياباني يوتو ناغاتومو االسترالي مارك بريشيانو الياباني كيسوكي هوندا

وتو االسترالي فينس غريال الياباني شونسوكي ناكامورا. الكوري اجلنوبي أهن جونغ-هوان الياباني تاكايوكي مور
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بغداد - الزمان
 أعــلن ســرمـد عــبـد االله عن قــبـول
CASمـحـكـمـة الـتـحـكـيم الـريـاضي
قدمة اليها من النظر في الشكوى ا
ـسـتــشـار الــقـانـوني نــزار احـمـد. ا
وذكر في بـيان تـلقت الـزمان نـسخة
مـنه (تـقـدمـنـا بشـكـوى الى مـحـكـمة
الـتحـكـيم الـرياضي  CAS بـتاريخ

آيار اجلاري للطعن بقرار 27
ـؤقت ضد رئـيس االحتاد االيقـاف ا
سرمد عبداالله والذي صدر بصورة
غـيـر قــانـونـيــة ومـخـالـفــة لـدسـتـور
االحتـــاد الــدولي بـــنـــاءً عــلـى طــلب
مقدم من جـهات عراقيـة الستخدامه
كغطاء ألبعاده عن منصبه والطعن
بــعـدم شــرعــيــة االنـتــخــابــات الـتي
جــرت قــبل أســبــوعــ بــاإلضــافــة
ـطالـبـتـنـا اعـتـماد شـرعـيـة الـهـيـئة
ـنـتـخـبـة في 10 االداريـة لالحتــاد ا

تــشـــريـن الــثـــاني  2018 واضــاف
"تـضـمـنت الـشــكـوى تـوضـيح كـافـة
اخملالـفات القـانونـية في االجراءات
ـتبـعـة منـذ أيقـاف سـرمد عـبداالله ا
وصوال ألجراء انـتخابـات باطلة في

ايار اجلاري والتي استندت 13
عـلـى مـراسالت غــيــر نـظــامـيــة بـ
االحتــاد الــدولي وأطــراف مــحــلــيـة
بـــعــثت الــيـــهم مــعـــلــومــات مــزورة
ومـضـلـلـة  أرسالـهـا الى احملـكـمة
مــســنــودة بـالــوثــائق والــثــبــوتـات
الــرسـمــيــة واحلــجج الــقـانــونــيـة".
وأخــــتـــتم االحتــــاد: "صـــبـــاح يـــوم
اجلـمــعـة  29 ايـار اجلــاري وافـقت
احملــكـــمـــة عـــلى قـــبــول الـــشـــكــوى
وأرســـــلـت إشــــعـــــاراً الـى االحتــــاد
طالبتهم الدولي للسـباحة وكبيـان 
بــصـورة رسـمـيـة تـقـد دفـوعـاتـهم
خـالل عـشـرين يـومــا". عـلى صـعـيـد

مـــتــصل قـــال عـــبــد االلـه في االيــام
االولى من أسـتـيـزار الـنـجم الـدولي
الــســـابق عــدنــان درجـــال ســمــعــته
وحد يتحدث عن قانـون الرياضة ا
وبعد ذلك قرأت له أكـثر من تصريح
بـهــذا اجلـانب فـقـررت ابـداء الـرأي
الــشــخـصي عــنه.  وأضــاف شـرعت
ـوحد مـصـر والـكـويـت قـانـونـهـمـا ا
للرياضة سنة  2017 بأوجه تشابه
ضمون وسبق عديده باحملتوى وا
تـشـريعـهـما مـخـاض عسـيـر نتـيـجة
ـــنــظـــمــات صــراع كـــلــيـــهـــمــا مع ا
واالحتــــــادات الـــــــدولــــــيــــــة حــــــول
ـــبـــيــة أســـتــقـاللــيـــة جلـــانـــهم االو
وأحتـاداتــهم الــوطـنــيــة وأنـديــتـهم
ـــعـــركــة الـــريــاضـــيـــة فـــأنــتـــهت ا
بـانـتــصـار أرادة احلــلـفـاء الــدولـيـة
عــلى طــمـوحــات حــكـومــيــة فــشـلت
بفرض أمالئاتها في كتابة القانون.

واسـتـدرك عـبــد االله وهـنــا يـتـبـادر
الى االذهان هل جهـز العراق لألخذ
بي يـثاق االو تـبنـيات الـفكـر وا
ــرات مـتــتـالــيـة بــعـد أن عــجـزنــا و
ـبـاد الــسـامـيـة لـلـحـركـة بـهـضم ا
ؤسـسها أواخر بية احلـديثة  األو
القرن التاسع عشر الباريسي بيير
كوبرتـان وتابع اآلن وبتـواجد وزير
يـحـمل أرث تاريـخي ريـاضي نـفـخر
انـية به جـميـعا وجلـنة ريـاضة بـر
تــمــيــزت بــعـقــلــيــتــهــا الــشــبــابــيـة
ــتـجــدده أصــبــحـنــا قــريــبـ من ا
حتــقــيق طــمـوحــاتــنــا بـالــتــنــظـيم
والــقـضــاء عــلى فــوضى مـتــراكــمـة
أسهم فيـها اجلمـيع. وزاد عبد االله
ولـكن الـتفـائل بـغد مـشـرق يجب أن
ـوحـد يـصـحـبه احلـذر والـقـانـون ا
ن يـبدأ الـنصف خـطوة في يشـبه 
طـريق الـبــنـاء لـقـواعــد وأطـر عـامـة

تـــنــظـم الــعـــمل الــريـــاضي بـــشــكل
ؤسسات. وب مترابط في جميع ا
ان هـذا الـقــانـون ال يــحـمـل األفـكـار
واخلـــــــــــــــطــط والـــــــــــــــبــــــــــــــــرامـج
والــســتــراتـــيــجــيـــات ومــنــقــوص
احملــددات لـهـيـكـلـة وتـنـظـيم وطـرق
تكـوين مؤسسـاتنـا الرياضـية التي
ستجـد الثبات عـبر أنظمـة أساسية
رصـيـنـة تـرسم اخلطـوط الـعـريـضة
ألجراءات وأوامـر تنـدرج في لوائح
ــســمــيـات. مــخــتــلــفـة األشــكــال وا
وختم تصريحه بالقول لذلك ننتظر
من الــــكـــــابــــ درجـــــال ورجــــاالت
الـوزارة وضع خطـطهـم وبرامـجهم
وستراتـيجياتـهم متضمـنة القانون
ـوحـد غـيـر مقـتـصـرة عـليه وأن ال ا
يــطـــول االنــتــظــار كـــثــيــرا لــوالدته
لـلـتـفـكـيـر بـاخلـطـوة الـقـادمـة ألنـنـا

تعبنا التأمل واالنتظار.   
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dO…∫ يسعى مدرب فريق األمانة بالوقت احلالي حتس مركز الفريق في سلم الترتيب ألفرقي كحل وسط 

تسير أمور مـدينة بغداد وقدرة اإلدارات
 فـي ان تــكــون اداة لـــلــتــغـــيــر وحتــويل
الـــنـــادي  الى  شـــكل أخـــر وعــلـى غــرار
األنـدية اخلـلـيـجـية  حـتى عـلى مـسـتوى
الـعـمل   من حـيث تـداول األمـوال  وكـما
تريـده جلنة الـتراخـيص التي يـبدو أخر
من وصلت تـعليـماتهـا لنا وتـضع الفرق
ـــشــاركــة الــعـــراقــيـــة  امــام مـــشــكـــلــة ا
بــالـبـطــوالت األسـيـويــة الـكـرويــة  لـعـدم
طـلوبة الـتي ستحـرمها توفر الـشروط ا

منها.
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واستمر نادي األمانة نتاج عمل رياضي
ؤسسات متأخر على جميع مستويات ا
ـا فــيـهــا وزارة الـريــاضـة الــريـاضــيــة 
والشباب واستمرار عمـلها سياسيا عبر
بـية التي لالن كل األوقات والـلجنـة االو
لم تعكس دورها على  النشاط الرياضي
فـيمـا تـراجعت األنـديـة  بشـكل ال حتـسد
عليه عندما تقدم الـيوم عمال تقليديا في
ظل إدارات ال تـقدر عـلى تـطـوير نـفـسـها
قــبل ان تــســـتــمــر فـي  الــبــقـــاء بــســبب
انتـخابـات مبيـتة وهـيئـات عامـة  يجري
انـتقـائـهـا بوصـفـها ضـمـانـة ألصحـابـها
هـكــذا  جتـري األمـور  داخـل األنـديـة من
دون اســـتـــثــنـــاء  عـــلى امل  ان يـــصــدر
قانونا ينظم عـمل األندية  التي توسعت
وزاد عـــددهـــا  عــلى حـــســـاب الــنـــشــاط
ـطــلـوب مــنـهـا  الــتي كـانت الــريـاضي ا
واستـمرت لـفترة طـويلـة  مصـدر إشعاع
ريـاضي تتـفـاخـر بإجنـازاتـهـا وإبطـالـها
قـبل ان تتـحـول الى أبـنيـة خـربة ومـنـها
حـتـى بال مـقــرات   واحلـديث الــيـوم عن
فـريق األمـانــة لـكـرة الـقـدم الـذي اجـتـهـد
ـوســمـ األخـيــرين عـنـدمـا كـثــيـرا في ا
ــــوقع تــــواجــــد في مــــوسم 2017 في ا
السابع وفي الذي يـليه عندمـا حل ثامنا
في وضع مهـم  وظهـر طرفـا مـنافـسا في
مـبـاريات الـدوري والـكـاس عـنـدمـا خرج
من الـبـطـولـة الـثـانـية فـي الدوري الـربع

نهائي.
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ـاضي 38مـبــاراة حـقق ــوسم ا ولـعب ا
الـفـوز في  12 مـبــاراة وتـعـادل في  14
وقع وخسر  12 وجمع  50 نقطة في  ا
الـثـامن مـنـاصـفـة مع نـفط الـوسط وسط
تـقــديـر اإلدارة الـتي تــمـسـكـت بـاجلـهـاز
الـفـني والالعـب بـعـدمـا قـدمـوا الـفريق
في مسـتويـات عالـية شـكلت حـافزا إمام
وسم الرغـبة الكـبيـرة في دعم مشـاركة ا
درب عصام حمد احلالي وفق خيارات ا
الـذي  مـنح الـثــقـة في انـتـداب الالعـبـ
وتشـكـيل فـريق  امال في مشـاركـة أفضل
مـن خـالل دعـم اإلدارة  الــــــــتـي قـــــــــدمت
احــتـيــاجــات الالعـبــ حــيث لم يــسـمع
شـــكـــوى مـن أي العب إزاء عـــدم تـــســـلم
الية  ما عزز من  استمرار مستحقاته  ا
الالعـب فـي البـقـاء لـتمـثـيل الـفريق في
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أعـلـنت الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة إلدارة كـرة
الـقدم عـن استـئـنـاف الـدوري في الـثالث
من تـمـوز الـقـادم في قـرار اثـأر جـدال في
الـوسط الـكــروي  وألنه جـاء عـلى عـكس
ـتـفقـة جـمـيعـا عـلى إلـغاء رغـبـة الفـرق ا
الـبطـولـة  التي كـانت قـد  تقـدمت بـطلب
جــمــاعي مـن مــنــذ اكـثــر مـن أســبــوعـ
بــعــدمــا شــعــرت بــعــدم جــدوى الــعـودة
لـــلــدوري إمـــام فــتـــرة الــتـــوقف احلــالي
ـطلـوبة إضافـة  النعـدام ظروف الـلعب ا
مع تقـادم األيـام ودخول أجـواء الـصيف
الــتي أكـثــر مـا  تــمـثـلـه من حتـد لــلـفـرق
والالعــبــ واالهم فـي األمــر هــو األزمـة
ـالــيـة الـتي تــعـاني مـنـهــا الـفـرق امـام ا
تــسـديــد مـســتـحــقـات الالعــبـ ومــنـهـا
ـاضي قـبل  ارتـفـاع ـوسم ا مـدورة من ا
اإلصابـات بفـيروس كـورونا بـشكل الفت
شكلـة األساسية التـي ستضع اجلميع ا
ـرة لتـوجيه للـمـراجعـة احلقـيقـيـة هذه ا
مــسـار اســتـئـنــاف الـدوري الــذي تـوقف
بــســبب انــتــشــار كـورونــا الــتي تــشــهـد
انـتــشـارا واضـحـا الـفــتـرة احلـالـيـة  في
ـشاركة بغداد الـتي تضم نـصف الفرق ا
إضــافــة الى عــدد من احملــافــظــات الــتي
تـشهـد ارتـفاع فـي عدد اإلصـابـات  حيث
ــيـــنـــاء ونــفط الــبـــصـــرة الــتـي تــضـم ا
اجلــنـوب والــنــجف الــتي  تـضـم فـريــقـا
الــنـــجف ونـــفط الــوسط فـي وقت كــانت
الفـرق قد أعـلنت  قـبل أكثر مـن شهر عن
ـذكورة قبل ان رفضـها لـلعب لألسـباب ا
تـزداد مـخـاوف اجلـمـيع في الـبـد ولـيس
الـفـرق  جـراء  زيـادة اإلصـابـة بـفـيروس
ؤكـد سيضع اللجـنة التطـبيعية كورنا ا
امــام وضع مــخـتــلف اخــر إمــام  مـوقف

جميع الفرق الرافض للعب أساسا.
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ــشــاركــات الــفــرق في الــدوري ونــعـــود 
متـاز حيث فـريق األمانة الـذي يعد من ا
ــهــمـة  الــذي تــأسس نــهــايـة األنــديــة  ا
اضي اخلمـسيـنيات   1957من القـرن ا
ثال بـفـريق كرة الـقـدم الذي كـان يضم
عــدد من األســمــاء الــكــرويــة  احملــفــورة
بــذاكـرة الـكــرة الـعـراقــيـة أبــرزهـا قـاسم
زوية وجـبـار رشك ومؤيـد مـحمـد صالح
وغيرهم وفي وقتهـا حصل الفريق  على
لقب الدوري  عـندما كان يـقام  ب  فرق
ــؤســسـات واســتــمــر في ظــروف عـمل ا
مــخــتـلــفــة  كــانت ان جتــعل الــنـادي في
وضع أفـضل من حــيث الـبـنى الـتـحـتـيـة
ـثال  بـإقـامـة مـلـعب يـلـيق ـنـشـات   وا
بــواحــدة من اعــرق  مــؤســســات الــبــلــد
ـا والـعـاصـمـة بـغـداد وبـشـكل  أفـضل 
عليه أالن حـيث  منـشات  النـادي بسبب
تعاقبة التي العمل التقليـدي لإلدارات ا
كـان عـليـهـا  ان تـنـظر لألمـور  بـاهـتـمام
اكــبــر لالنــفــراد في مــؤسـســة ريــاضــيـة
تتـمـتع بإمـكانـات مـاليـة كبـيرة وهي من
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راقــــني جــــدا مـــصــــطـــلح  تــــداوله مـن قـــبل وســــائل االعالم
الرياضية حـينما ابرزت جهـودا اضطلعت بهـا الهيئة التـطبيعية
نـتخب احملـترف الحتـاد الكرة بـغيـة العـمل علـى عودة العبـي ا
وهــمــا كـال من جــســـ مــيـــرام الالعب احملــتـــرف في الــدوري

االمريكي واحمد ياس احملترف في الدوري السويدي..
ـصـطــلح حتـدث عن تـرطــيب  االجـواء بـغــيـة  ازالـة اخلالفـات ا
ــنـتــخب الـعــراقي بـعــد الـتــحـاق الـالعـبـ الــتي لـبــدت اجـواء ا
ـنـتـخب الــكـمـبـودي  والــتي  اسـهـمت ــنـتـخب ضــد ا ـبـاراة ا
نـتخب من قبل ميرام بشكل وبـاخر التخاذ قرار بـاالبتعاد عن ا
حيث وجه رسالـة عبر مواقـعه الشخـصية بهـذا الصدد في تلك
الـفـترة وتـعـرض للـكثـيـر من االنتـقـادات على اثـرهـا دون معـرفة
االسـبـاب الـتي تـكـمن وراء هـذا الـقـرار  اضـافـة البـتـعـاد احـمد
ـكن انـكـارهـمـا ـذكـورين ال  يـاسـ رغم ان جـهـود الـالعـبـ ا
ـنتـخب اوصـد ابـوابه امام ـنـتخـب حتى بـدا ان ا في صـفوف ا
احملـتـرفـ مجـددا وبـدا االعـتمـاد عـلى الالعـبـ احمللـيـ سـمة

نتخب في اآلونة االخيرة.. ا
وقـبل ابراز مـثل تلك اجلهـود علـينـا إدراك قيمـة الالعبـ ميرام
وياسـ خـصوصـا في ظل تـأثـيرهم الـطـاغي على ابـرز خـطوط
نتـخب وقدرتهم على حتمل العبء االكبر سواء من خالل شن ا
ـرتدة او تـنـظيم خـطوط الـفـريق االخرى في الـدفاع الهـجـمات ا
ـنتخب واالرتـداد السـريع ألبعاد ايـة خطـورة تذكر عـلى مرمى ا
ـطـلـوبـة الـتي يـتـمـتع بـهـا الـعـراقي اضـافـة لـتـوظـيف الـســرعـة ا
الالعب جــســـ مــيــرام والــتي بــدت ثــمـــارهــا في الــعــديــد من
ـذكور ـنتـخب وكانت جـهود الالعب ا ـباريـات التي حـسمـها ا ا

باريات.. ابرز ما بدا في دقائق تلك ا
ويــضــاف الى هــذا االمـر جــهــود الالعب احــمــد يــاســ بـرغم
االدراك ان تـبـاين مـسـتواه يـشـكل عـائق كـبيـر في ثـبـات الـرؤية
ــنـتـخب الـوطـني سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش في ـدرب ا اخلـاصـة 
كن االسـتعانـة بها في اعتبـاره من اهم االوراق الرابحـة التي 
ـنـتـخب بـرغم الـرؤيـة الــضـبـابـيـة في عـودة تـلك اسـتـحـقـاقــات ا
باريات الـرسمية التي سـتوضح بشكل نافسـات واستئنـاف ا ا
ـنـتـخب الـعـراقي مـجـمـوعته جـلي بـطل اجملـمـوعـة رغم تصـدر ا
ـبـاريـات وابـتـعـاده عن أقــرب مـنـافـسـيه بــنـقـطـتـ قــبل تـوقف ا
الـرسـمـيـة بأشـعـار من االحتـاد االسـيوي بـكـرة الـقـدم في ضوء

تفشي وباء كورونا..
واذا تمت ازالـة اخلالفات الـتي تسـعى  اليـها الهـيئـة التطـبيـعية
الحتـاد الــكـرة  في هــذه الـقـضــيـة فال بــد ان ال تـقـتــصـر  عـلى
هـمة تبـدو اكثر عـسرا حيـنما نـلتفت الى ذكـورين فا الالعـب ا
ــنـتـخب الـعـراقي اسـمـاء اخــرى تـبـغي مـعــاودة فـرصـتـهـا في ا
ـثــال قـضــيـة الالعـب يـاســر قـاسم  وضــبـابــيـة فــعـلى ســبـيـل ا
ـنـتـخب ومـهـمـة الـهـيـئة ـلـفـات الـتي تـزامـنت مع ابـتـعـاده عن ا ا
لـفات شـائكة التـطبـيعـية  تبـدو بارزة في ان ال تـكون مثـل تلك ا
وتــعـاود بــروزهـا بـ فــتـرة واخــرى لـتــبـدو فـرصــة االسـتــعـانـة
نـتـخب الـعراقي من بـالالعـب احملـتـرفـ  وارتدائـهم لـفـانيـلـة ا
االمور الـتي تسـتدعي الـتدخل من  الـهيئـة التـطبـيعـية فـمثل تلك
االسـمـاء  وابعـادهـا بـهـذا الـشـكل سـيـتـسـبب في ابـعـاد اسـماء
ـنتخب والتـفريط بفرص اخرى مرشحـة  في ان ترتدي فـانيلة ا
ـنـتـخـبات االخـرى  وفق اكـثـر اهمـيـة من هـذا االمـر  كـتـمـثـيل ا
ـنتـخب تـرتـيب مـادي  مـثـلـمـا تـوضح االمـر  في قـضـيـة العب ا
القطـري بسام الراوي   الـعراقي االصل  واجملنس لتـمثيل هذا
ـنتـخب اخلـلـيجـي وما اثـارته قـضـية تـسـجـيـله لهـدف مـنـتخب ا
الذي جتنس له  في نـهائيات اال االسـيوية بـنسختـها االخيرة

في شباك منتخبنا الوطني..
نـاسب جلـهـود الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية ـصـطـلح ا تـرطـيب االجـواء ا
ن ولــكــنه هل ســيـقــتــصــر عـلـى اعـادة الـالعـبــ احملــتــرفـ 
ـشاكـل التـي حالت دون اعـتـرضـتـهم بـعض مـوجـات االبـعـاد وا
نـتخب بالدهـم ام ستـستـمر  بـرؤيـة اخرى في سـبيل تمـثيـلـهم 
اعــادة العــبــ اخــريــ غــيــر مــيــرام ويــاســ  او الــبــحث عن
االسباب احلقـيقية الـتي تكمن وراء اتخاذهم لـقرار االبتعاد عن
كن مـنـتخـبـاتـهم دون وجود دخـان يـثيـر مـثل تـلك الـقضـايـا  و
نتخب العراقي في  رماد قد يثـار مجددا ليشهد مشاكل يبدو ا
في غــنى عـنــهــا حلـاجــته لــلـكــثـيــر من اجلــهـود
ـنـاسبـة  خـصـوصا واالمكـانـيـات الكـرويـة ا
فـي الفـترة الـقـادمة الـتي حتـتاج بال شك
الى تـوظـيف  كـل اجلـهـود واالمــكـانـيـات
ـنتخب العراقي لواجهة من اجل عودة ا

القارة كما كان..
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1975- العـداء الذهبي طالب فـيصل يسجل رقـما قياسـيا عربيا
في ســبـاق  400 مـتــر حــواجــز قـدره 51  19ثــانــيــة في بــطــولـة

بلغاريا الدولية.
1989- نـادي الــنــفط يـفــتت مــلـعــبه بـالــفــوز عـلى نــادي الـرمــثـا

األردني بهدف دون رد سجلهما باسل فاضل ونزار علي.
1991- الـزوراء يـثـخن شـبـاك الـصـنـاعـة بـنـصف دزيـنـة أهـداف
سـجـاهـا احـمـد راضي 3 وكـر صـدام  2 ولـيث حـسـ مـقابل
هــدف واحـد لــعـبــاس عـبــيــد في إطـار مــنـافــسـات دوري الــكـرة

متاز. ا
2000- خـسـارة منـتـخـبنـا الـوطـني أمام نـظـيـره السـوري بـفارق
ركالت الـترجـيح من عالمـة اجلزاء  3-4 بعـد انـتهـاء مـباراتـهـما
في الدور نـصف النـهـائي لبـطولـة غرب آسـيا األولى الـتي جرت

في عمان بالتعادل السلبي.
2001- الـبــرازيل تـهــزم الـكــامـيــرون بـهـدفــ دون رد في إطـار
منافسات بطولة القارات التي ضيفتها كوريا اجلنوبية واليابان.

زيارتي الى احـد مخـيمـات النـازح
في اربـيل اطـلعـت بشـكل كـبـيـر على
مــعـانــاة الـشـبــاب والـشــابـات الـذين
ـــئـــة مـن اهـــالي ــــثـــلـــون  95 بــــا
ــديـنــة الــتـاريــخــيـة ــوصل هــذه ا ا
صــاحــبـة االســهـامــات االقــتـصــاديـة
ــهـمــة لــكن الـظــروف الــتي رافـقت ا
احـتاللــهـا من قـبـل عـصـابـات داعش
االرهابية اثرت على وضـعها وبناها
الــتــحـتــيـة جــانب اعــادة بـنــاء هـذه
ـديــنـة فـضال عن عــودة الـنـازحـ ا
ست خالل الى مدنـهم وقـراهم كمـا 
هذه الزيارة وجـود مشكلـة كبيرة في
ـدارس وتـغيـير موضـوع الـتربـية وا
ـــنــــاهج الــــدراســــيـــة وارجــــو من ا
اعـضـاء مـجـلس الـنـواب مـسـاعـدتـنا
في هذا اجلانب الن الـيد الواحدة ال

تصفق.

والعلمية والثقافية والصحية وبقية
اخلدمات وان هـذه القطاعـات مهمة
لـــبـــنـــاء االنـــســـان واعـــداد اخلـــطط
والـــبــرامـج وســاطـــلب من مـــجــلس
ــقـبــلـة اعـداد الــوزراء في جـلــسـته ا
خــــــطط مـع االخـــــذ بــــــاالعـــــتــــــبـــــار
خـصـوصـيـة كل محـافـظـة والـلـجـنة
قترحة تـتألف من وزارات التربية ا
والـــتـــعــــلـــيم الـــعــــالي والـــشـــبـــاب
والــريــاضـة والــثـقــافــة  والـصــحـة
والبـيئـة وكل وزارة تضع بـرامجـها
وتــــنــــفـــذهــــا من خـالل مالكــــاتــــهـــا
وباشـراف وزارة الشـباب والـرياضة
لـيـكـون الـعـمل مـتـكـامالً واخملـرجات
تــســهم في دفع عــجــلــة الــتــقـدم الى

االمام. 
واوضح "درجال" ان محافظة نينوى
تــعـــاني من مــشــاكل كــثــيــرة ولــدى

ساعدة بـشأن قانون نواب الشـعب ا
االسـتــثـمـار الـريــاضي السـيـمـا وان
ــر بــظــروف اقــتــصــاديــة الــعــراق 
صـعـبــة ويـجب ان يـتـحـول الـقـطـاع
الـــريــاضي الـى قــطــاع مــخـــتــلط في
ـقـبلـة ومن ثم يـتـحول الى ـرحلـة ا ا
الــقـطــاع اخلــاص ويـتــزامن ذلك مع
انـشـاء احملـكـمـة الـريـاضـيـة كـواحدة

ستقبلية.   شاريع ا من ا
واضـاف الـسـيـد الـوزيـر ان شـريـحـة
الـــــشـــــبـــــاب في الـــــعـــــراق تــــشـــــكل
ـئـة من الـسـكـان مـانـســــــبـته  65بـا
وتترواح ما ب  25 الى  30 مليون
شـــخص ويـــتــوجب اعـــادة بــنـــائــهم
وتـأهــيـلــهم ومـســؤولـيــتـنــا كـبــيـرة
لــوجـــود خـــطــر كـــبــيـــر يــهـــدد هــذه
الــشـريـحـة وعــلى الـدولــة االهـتـمـام
بالقطاع الشبابي والعملية التربوية
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اكد وزيـر الـشبـاب والريـاضة عـدنان
ـقبـلـة ستـشـهد رحـلـة ا درجـال ان ا
اعـداد مــشـاريع قــوانـ تـؤسس الى
يـز فضال عن تعديل عمل رياضي 
قـانـون وزارة الــشـبـاب والـريـاضـيـة.
وقــــــال "درجـــــال" خـالل زيـــــارتـه الى
مـحـافـظـة نـيـنـوى ان الـوزارة لـديـهـا
رؤيـة مــسـتـقـبـلــيـة من خالل تـشـريع
ـوحـد الذي يـضم قـانـون الـريـاضـة ا
في فقراته قوان االنـدية الرياضية
واالحتــادات الــريـاضــيــة والـلــجــنـة
ـبــيـة ــبـيــة والـلــجـنــة الـبــاراو االو
فــــضال عـن تــــعــــديل قــــانــــون وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــيــة مــبــيــنـا ان
احلــكـومــة لـديــهـا رؤيــة هي االخـرى
بـشــأن الـعـمـل الـريـاضي والــشـبـابي
وقـانـون الــرواد وارجـو من الـسـادة
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تشاطر (الزمان) احزان رئيس احتاد بناء االجسام فائز عبد احلسن لوفاة شقيقه تغمد
ن عـلى اهـله وذويه بالـصـبر والـسـلـوان وانا لـله وانـا اليه الـله الـفقـيـد بواسـع رحمـته و

راجعون

…UÝ«u

لــرغـبــة الـفــرق عــنـدمــا أعـلن  15فـريــقـا
شاركة  من دون نـزول أي فريق ما اثر ا
ـبـاريـات الـتي ـنـافــسـات وواقع ا عـلى ا
اضي وقـبـلهـا بقي انطـلـقت في شبـاط ا
فـــريـق األمـــانــــة مـــتــــواصال مـع إجـــراء
الوحدات الـتدريـبية دون تـوقف متطـلعا
الى  ان يحقق شـيء وان يعيش مـوسما

مختلفا.
W³ſdK  U öš

كل شيء جـاء خالفـا لرغـبـة الـفـريق وما
كان يخطط لـه جهازه الفـني في مشاركة
خرجت عن السيـطرة منذ البـداية عندما
سـقط في مـلـعـبه في  افـتـتـاح  مـباريـاته
عــنــدمـا خــســر من نــفط الــوسط بــهـدف
الـنتـيـجة  الـتي  أثـارت أكثـر من تـساؤل
درب الـذي أمنت له  أجواء عمل بوجه ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوســــم احلـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي. ا
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و بعد فترة إعـداد واضحة  ومن خاللها
ـاضي  في دخل الــبـطــولـة فـي أيـلــول  ا
مــواجــهــة الــقــوة اجلــويــة وخــسـر مــنه
بــهـدفــ ثم تــعـادل مـع احلـدود من دون
أهداف قبل ان يتغـلب على الكرخ بثالثة
أهــداف دون رد قـبل تــوقف الــدوري اثـر
اتـساع االحـتـجاجـات الـشعـبـية من دون
سـابقات  عـلى معاجلة ان تبادر جلـنة ا
األمـــر  جـــريـــا عـــلى الـــعــادة الن أســـهل
قــراراتــهـا هــو  إرجــاء الــدوري إمـام أي
حدث كان  ولـم تهتم بـفتـرة التوقف رغم
ـسـابقـة والـفرق اإلضـرار التي تـلـحق با
عـــلـى حـــد الـــســـواء  قـــبل الـــعـــودة الى
شاركة اختيار إلية  أخرى  تركت فيها ا

ا أكثر الفرق استمرارا في مناسبة  ور
إجــراء الــوحــدات الــتــدريــبـيــة  من دون
توقف حتى اإلعالن عن انـطالقة الدوري
ذكـور وخاض الـلقـاء الثاني مـع النفط ا
انتـهى بتـعـادلهـما بـهدف قـبل ان يتـلقى
ضربـة الـشرطـة  وخـسارة الـلـقاء بـهدف
لثالثة  النتيجـة القاسية التي عكرت من
ـدرب الـذي شعـر بـضرر األمور  بـوجه ا
كبيـر  بعدما فـشل في حتقيق الـفوز بعد
ثالث جوالت وبـقي في حـسرة الـفوز مع
بـاريـات عـندمـا فـشل مـرة أخرى مـرور ا
ــلــعــبه بــتــعــادله مع الــزوراء من دون
أهــداف وبــعــدهـا خــرج لــلــنــجف  وعـاد
بـنــقــطــة في مــســلـسـل نـتــائج مــخــيــبـة
ـدرب بعد خرجت  عـما  كان يـخطط له ا
ـراقــبــون ان تــمــكن فــتــرة عــمل تــوقـع ا
ـطـلـوبة الالعـبـ من حتـقيـق النـتـائج ا
قــبـل  تــوقف الــدوري  بــســبب انــتــشــار
كورونا  لـيخرج األمـانة بحـصيلـة فقيرة
شاركة التي انتهى هي خارج تطلعات ا
ـوقع  الــثـالث عــشـر  بـثالث فــيـهـا فـي ا
نـقــاط من ثالث  تــعـادالت   وخــسـارتـ
وفي  تـراجع هـجومـي بتـسـجـيل هـدف
وضعف في الدفاع بتلقي الفريق خمسة

ة ـشـاركـة عالمـة   مـؤ أهـداف لـتـشـكل ا
ــتـلك كل لــفـريـق دخل الـبــطــولـة وهــو 
ـشـاركـة وبـدء قـبـلـها مـن ب مـقـومـات ا
الـفــرق الـقـويــة في الـكـثــيـر من األشـيـاء
ـــتــلك ـــراقـــبــ ان األمـــانـــة  وتـــوقع ا
ـنـافسـة قـبل ان  يالحـقه أفـضـلـيـة  في ا
الــفــشل  واســتــمـر يــعــاني قــبل  فــقـدان
ــراكــز ــنــافـــســة عـــلى احـــد ا فــرصـــة ا
تقدمـة لكنه لم يثـبت جناحا في جميع ا
مـبــاريـاتـه اخلـمس وخــرج من دون فـوز
في أي منـهـا  وبقي خـارج الصـراع إمام
مـبـاراتـ مــتـبـقـيـة له اذا مـا اسـتـئـنـاف
ــقـــبل وله الـــدوري في مـــطـــلع تـــمـــوز ا
مبـاراة منـتظـرة  وكل ما يـفكـر به احلمد
هـــو حتــســ  مـــركــز الــفــريـق في ســلم
الترتيب ألفرقي  كحل وسط   لكن  حتى
هــذا األمـر قــد ال يـتــحـقق هــو األخـر الن
مبـاراة الفريق الـسادسـة سيلـعبـها إمام
اجلوية قبل ان يـستقبل نـفط ميسان في
أخر  اجلوالت   في  مـشاركة مـخيبة من
درب كل اجلوانب كـما  تـراها اإلدارة وا
وسم والالعبـ  الذين كـانوا يـأملـون 
أفـضل لـكن اجلـمـيع واجـهـوا صـعـوبات
واقع. واضحة حيث التراجع إلى أخر ا



وان عـــلـى الـــرابـــطــــة واألنـــديـــة اعــــتـــمـــاد
"الـشـفافـية بـشأن كـل شيء".وسبق لـلمـديرة
الـتنفيذية لـرابطة العبي "ان بي ايه" ميشيل
روبــرتـس ان أكــدت هــذا األســبـوع أن
غـالبية الالعـب يرغبون في
اســــــتــــــكــــــمـــــال
ـــــــــــــــوسـم ا
لــــــكـــــــنــــــهم

يحتاجون
الــى بـــــــــــــعـض
" في "الــــــيـــــقـــــ
اخلــــطــــة.وتــــعـــد
ـتـحدة الـواليـات ا
أكـثـر الدول تـأثرا
بـ"كوفيد-19 من
حـيـث الـوفـيات
اذ بـــلـغ عـــددهــا
حــتى اجلــمـعـة
نـــــــــحــــــــو 103
آالف عـلـمـا بـأن
الـــــبالد أحــــصت
أكـــــــــثـــــــــر من 1,7
مـــــلــــيــــون إصــــابــــة

بالفيروس.

االنـتــصـار يــرفع بـايــر لـيــفـركـوزن
رصيده إلى  56 نقـطـة ويقـفز إلى
ــركـز الــثــالث في جــدول تــرتـيب ا
البوندسليجا بينما يتجمد رصيد
ركز فرايبورج عند  38 نقطة في ا

الثامن.
Ê“u dHO  …dDOÝ

ـــبــاراة بـــســيـــطــرة بـــايــر بــدأت ا
لـيـفركـوزن بـشكـل تام عـلى الـلعب
بــيـنــمـا اكــتــفى العـبــو فـرايــبـورج
بــــالــــتـــمــــاسـك الـــدفــــاعي وغــــلق

ساحات. ا
وجاء أول تهديـد من ليفركوزن في
الــدقـيــقـة 21 بــتـســديـدة قــويـة من
أراجنــــويــــز مــــرت أعــــلى مــــرمى

احلارس أليكساندر شفولو.
وحــــــاول بـــــايــــــلـي العـب بــــــايـــــر
لـيــفـركـوزن بــتـسـديــدة من ركـلـة
حرة مبـاشرة في الدقـيقة 25
ــ مــرمى مــرت أعــلى 

فرايبورج.
وفي أخــطـر فـرصـة
في الـــشــوط األول
حــــصـل لــــوكــــاس
فــــولـــــر مــــهــــاجم
فـــرايــبــورج عــلى
تـــــــمــــــريـــــــرة في
الــعــمق لــيـنــفـرد
بـــــــــــــاحلــــــــــــارس
هـــراديــــكي لــــكـــنه
ســدد كــرة أرضــيــة
مـرت بجـانب الـقائم
األيسر ليُـهدر فرصة
تـسـجيل هـدف الـتـقدم
لفريقه في الـدقيقة 45.
وانــتـــهى الـــشــوط األول
بــالـتــعــادل الــســلـبي دون

أهداف.
eðdO U¼ Wſb

ومع بداية الشوط الثاني
أهدر أراجنويز العب باير
لــيـفـركـوزن فـرصـة الـتـقـدم
لــفـريــقه حـيث تــلـقى كـرة
عـــرضـــيـــة في مـــنـــطـــقـــة
اجلـــزاء وســدد بــالــرأس
لــكن الـكـرة مــرت بـجـانب

رمى في الدقيقة 52. ا
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ـوعد الذي كشف تـقريـر صحـفي إسبـاني عن وجود حـالة من الـغضب داخل أسـوار نادي بـرشلـونة من ا
أعـلنه خافـييـر تيبـاس رئيس رابـطة اللـيجا السـتكـمال الدوري.وأعـلن تيـباس عودة مـباريـات الليـجا يوم 11

واجهة إشبيلية وريال بيتيس. قبل  يونيو/ حزيران ا
وعد ألنهـم يعتبرون وبحـسب صحيفـة "سبورت" اإلسبـانية فإن مـسؤولي برشلـونة أبدوا عدم رضـاهم عن ا
ُـقـرر أن أن احلـصـول عـلى 10 أيـام فـقط من الـتـدريـبـات اجلـمـاعـيـة مـدة قـلـيـلـة جـدًا لإلعـداد األمـثل.ومن ا

يخوض برشلونة أولى مبارياته يوم 15 يونيو/ حزيران ضد ريال مايوركا.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الـقرار غير قابل للـتغيير خاصًـة بعدما أعلنت احلـكومة اإلسبانيـة موافقتها على
ـنافسات الرياضية بداية من 8 يونيـو/ حزيران القادم.وبدأت الدوريات األوروبـية الكبرى في العودة عودة ا
قبل والدوري يرليج يوم 17 يونـيو/ حزيران ا بعد مدة الـتوقف بسبب تفشي وباء كورونا إذ سـيعود البر

اإليطالي يوم 20 من الشهر نفسه.
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لـوس اجنلـيـس (أ ف ب) - طرحـت رابـطة
دوري كرة السلة األميركي للمحترف على
األندية تاريخ  31تموز/يوليـو الستئناف
عـلقـة منذ آذار/مـارس بسبب نافـسات ا ا
ــســتـــجــد مع تــداول فــيــروس كـــورونــا ا
سيـنـاريوهـات مـخـتلـفـة يتـوقع الـتـصويت
ــقـــبل.وأشــارت عــلى أحـــدهــا األســـبــوع ا
تقاريـر صحـافية عـدة ليل اجلـمعة الى ان
مـفــوض الــرابــطـة آدم ســيــلـفــر طــرح هـذا
ـوعـد عـلى مـالــكي األنـديـة خالل اتـصـال ا
هــاتــفي جــمـــاعي أجــراه أمس وسط آراء
بـاريات متـفاوتـة بـشأن شـكل اسـتئـنـاف ا
ومكانها عـلى ان تكون بطـبيعة احلال من
دون جمـهـور. وعـلقت مـنـافـسات الـ"ان بي
ايه" اعـــتــــبـــارا من 11 آذار/مـــارس بـــعـــد
إصابة الـفرنـسي رودي غوبـير العب فريق
يوتـا جـاز بـ"كوفـيد-19. وال تزال الـرابطة
تـــعـــمـل عـــلى رسـم طـــريق عــــودة تـــمـــيل
ـشـاركة التـرجـيـحات الى انـهـا لن تـكون 
كل األنــديــة الـثـالثـ فـي الـدوري.وأوردت
تـقـاريـر مـنـهـا لــصـحـيـفـة "لـوس اجنـلـيس
ـز" وموقع "ذا أثـلتـيك" ان سيـلفـر أبلغ تا
مالـكي األنـديـة ان تاريخ 31 تمـوز/يـولـيو
"هو الهدف".ويـأتي ذلك بعد أيام من إعالن
رابطة الدوري انـها تبـحث مع شركة والت
ديـزني اسـتـخــدام مـجـمع "اي أس بي أن"

الـريـاضي الـتـابع لـهـا في مـديـنـة أورالندو
بـواليـة فـلـوريـدا كــمـوقع واحـد يـسـتـخـدم
ا يـساهم بـاريات  لإلقامـة والتـدريب وا
ـتأتية من في احلد من اخملاطر الـصحية ا
"كـوفـيـد-19. وكـشـفت شــبـكـة "إي أس بي
ـقــتــرحـة أن" ان أحـد الــســيــنـاريــوهــات ا
ســيــطــرح عــلى الـــتــصــويت في اجــتــمــاع
لألندية اخلميس.وأفادت الـشبكة الواسعة
االطالع الى ان طــــرح ســــيـــلــــفـــر إقــــامـــة
ـبــاريــات في أورالنــدو "يــتــوقع ان يــنـال ا
ـوافـقـة".ونقـلـت الـشبـكـة عـن أحد مـالـكي ا
األنديـة من دون تسـميـته ترجـيحه تـقارب
ـقــبـلـة وجـهــات نـظـر األنــديـة في األيــام ا
ـــتـــبـــايـــنــة) ـــواقف (ا مـــوضــحـــا "أخـــذ ا
ســيــنـــتــهي. لن يـــكــون أي شيء مـــثــالــيــا
لــلــجــمـيـع".وبــحـسـب الــتــقـاريــر عــرضت
ــوسم الــرابــطـة اســتــكــمــال مــنــافــسـات ا
ــنـــتــظـم (خــاضت مـــعــظـم األنــديـــة قــبل ا
الـتــعـلــيق نــحـو 65 مـبـاراة من أصل 82)
واالنتـقال بـعـد ذلك الى األدوار االقـصائـية
"بالي أوف" الـــتي تـــشــارك فـــيـــهــا 16 من
األنــــديــــة الـ30 في الــــدوري.لـــــكن "لــــوس
ـــز" نــقـــلت عن مـــصــادر لم أجنــلـــيس تــا
تـســمــهـا ان األنــديــة الــتي فـقــدت فــرصـة
الـتـأهـل الى الـ"بالي أوف" (أي لن تـتــمـكن
ــــراكـــز حـــســــابــــيـــا مـن احـــتـالل أي من ا

ــنــطــقــتـ الــثــمـانــيــة األولى فـي كل من ا
الـشـرقـيـة والـغـربــيـة) ال حتـبـذ اسـتـكـمـال
وسم وتـعـتبـر ان ذلك سيـكـون بال طائل ا
من وجـهـة نـظـرهـا.وأوردت الـصـحـيـفـة ان
هـذه األنــديـة "قــطــعـا ال تــريـد الــعـودة الى
اللعـب".وتداولت وسـائل اإلعالم األميـركية
أربـعـة سـيـنـاريـوهــات لـطـريـقـة اسـتـكـمـال
الدوري.وتـتـوزع االقـتراحـات بـحـسب عدد
نـافـسات: األنديـة الـتي سـتعـود خلـوض ا
وسم من الـ"بالي 16 في حال اسـتئـنـاف ا
أوف" مــبــاشــرة 30 في حــال اســتــكــمــال
ـنـتـظم قـبل ـوسم ا ـتـبـقـيـة من ا الـفـتـرة ا
االنـتـقـال الى األدوار االقــصـائـيـة و 20أو
22 بحـسب اقتـراح هـجيـن يـتضـمنان
تـغـيـيـرا في صـيـغـة الـدوري.وبـحـسب "اي
أس بي أن" باتت خـطة اسـتئـناف الدوري
مع  30فريـقا مـستـبعدة بـشكـل كبيـر على
ـبـاريات رغم بنـودهـا تـشـمل خفض عـدد ا
تـبـقـيـة بشـكل يـجـعل كل فـريق يـخوض ا
ـوسم 2019-2020 72 مـبـاراة اجـمـالـيـة 
ـــقـــابـل تـــبـــدو خـــطـــة بـــدال من 82. في ا
ــوسم اعــتــبــارا من الـ"بالي اســتــئــنــاف ا
أوف" مباشـرة أي مشاركة  16فريقا فقط
دون حـظــوظ كــبــيـرة أيــضــا نـظــرا ألنــهـا
ستـحـرم عـددا من الفـرق الـتي كـانت قادرة
ــشــاركـة في ــنــافـســة من فــرصـة ا عـلى ا

األدوار االقصـائيـة.وبـحسب مـا أفادت "اي
أس بي أن" ومـواقع الـكــتـرونـيــة ريـاضـيـة
ــتــحـدة تــبــدو خــطـة عـدة فـي الـواليــات ا
ـوافـقـة.وتـقوم الـ 22فـريـقـا األقـرب لـنيـل ا
هذه اخلطة على مشاركة الفرق التي حتتل
ــــراكـــز الــــثــــمــــانـــيــــة األولى فـي كل من ا
نطقت إضـافة الى ست فرق كانت أمام ا
فرصة جدية النـتزاع مركز مؤهل. وأشارت
"اي أس بي أن" الى ان هذه الفـرق ستكون
نيو أورليانز بيليكـانز ساكرامنتو كينغز
فيـنـيـكس صـنـز بـورتالنـد ترايـل باليزرز
ـنـطـقة سـان أنتـونـيـو سـبـيـرز (كـلـهـا من ا
نـطقة الغربـية) وواشـنطن ويـزاردز (من ا
الشرقية).وستخوض الفرق الـ 22مباريات
ـراكز الـثـمـانـيـة األولى على ان لتـحـديـد ا
تبدأ بعد ذلك مـنافسات الـ"بالي أوف" من
ا اذا كان الدوري دون ان جتزم التقارير 
نـطقت في توزيع سيحافظ على صـيغة ا
الـ"بالي أوف" أو يعـتـمـد تـصنـيـفـا شامال
مــــخـــتــــلــــفــــا.وأبـــدى مــــالك فــــريق داالس
مـافــريـكـس مـارك كــيـوبــان ثــقـته بــقـدرة

رابـــطـــة الـــدوري عـــلى
تـــوفــيـــر غـــالـــبـــيــة
مــــؤيــــدة إلحــــدى
ـقترحة الصيغ ا
لـــــــــــــــعـــــــــــــــودة
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صـنع ارتــبـاط ريـال مـدريـد بـالـتـعـاقـد مع كـاي هـافــيـرتـز جنم خط وسط بـايـر لـيـفـركـوزن
لكي. انقسامًا في الرأي داخل الفريق ا

ـوقع "ديفـنسـا سنتـرال" فإن هـناك انـقسـامًا وجدلًـا داخلـيًا بـ قادة ريـال مدريد ووفـقًا 
حول استمرار النادي في صفقة كاي هافيرتز البالغ من العمر 20 عامًا.

وأشـار إلى وجود تقاريـر إيجابية تـوصي بضم هافيـرتز اآلن قبل انتـظار تطوره مسـتقبلًا
اني. لكي للتراجع عن ضم النجم األ وأخرى سلبية تدعو النادي ا

وقع أن ما يـهدد الصفـقة أن ليفـركوزن يطلب 100 ملـيون يورو كـما أن الريال وأوضح ا
كنهم ـتلك العب مثل ريـنير جيسـوس وتاكيفوسـا كوبو وأوديجارد ومـاركو أسينسـيو 

راكز التي يجيدها هافيرتز. اللعب في نفس ا
اني يحـظى أيضًا باهـتمام من قطـبي مانشستـر وتشيلـسي وليفربول يـذكر أن الالعب األ

وبايرن ميونخ.

ـــركـــز الــثـــانـي بـــفــارق صــاحـب ا
نقطت خلف البارسا.

ومن ب  11مـبـاراة مــتـبـقــيـة لـكل
مـنــهـمــا سـيـخــوض بـرشــلـونـة 5
مـبـاريـات فـقط عــلى مـلـعـبه فـيـمـا
ا سيـخوض الـريال  6مبـاريات 
يــعــنـي أن األفــضــلـــيــة قـــد تــكــون

تبقية. راحل ا للملكي في ا
لــكـن نــتــائج الــبــونــدسـلــيــجــا في
ـــاضــيـــة الـــتي ـــراحل الـــثـالث ا ا
ـسابقة في أقيمت بـعد استـئناف ا
مــنـتــصف مـايــو/آيــار قـد تــعـطي
مـؤشـرات مـخـتـلـفـة لـقـطـبي الـكـرة

اإلسبانية.
ــــــا يــــــضــــــاعـف من هــــــذا أن ور
برشلـونة وريال مدريـد ال يضمنان
ـتــبـقـيــة عـلى ــبـاريــات ا خـوض ا

ملعبهما األساسي.
ـوقف أكـثـر تـعـقـيدًا وقـد يـصـبـح ا
لـــــلـــــريـــــال إذا خــــاض الـــــفـــــريق
ـتبـقـيـة له على ـبـاريـات السـتـة ا ا
مــلـــعــبه فـي ســتـــاد ألــفـــريــدو دي
ــبــاريــات ســـتــيــفــانــو اخلــاص 

وجنح كــاي هـافــيــرتــز العب بــايـر
لــيــفــركــوزن في تــســجــيل الــهـدف
األول لفـريقه في الـدقيـقة 54 حيث
تلقى تمريرة من زميله ليون بايلي
في مـــنــطــقـــة اجلــزاء وســدد كــرة

أرضية ب أقدام احلارس.
واســـــتــــمــــرت مـــــحــــاوالت بــــايــــر
لــيـفــركـوزن حــيث انـطــلق فـيــرتـز
وسدد كرة قوية عـلى حدود منطقة
اجلزاء لـكنـها مـرت بجـانب القائم

ن لفرايبورج. األ
وحاول فرايـبورج تعديل الـنتيجة
حـــيث أرسل جـــونـــاثـــان شـــمـــيـــد
تــســديــدة قــويــة في الــدقــيــقــة 68

المست القائم األيسر.
وأهـــدر نــيــلـس بــيــتـــرسن فــرصــة
تسـجيل هـدف التعـادل لفـرايبورج
في الــدقـيــقـة 87 حــيث تــلــقى كـرة

عرضية في
مــنــطـــقــة اجلـــزاء لــكــنـه ســددهــا
ضـعــيـفـة لــيـحـولــهـا احلـارس إلى

الركنية.
ورغـم أن فـــرايـــبـــورج تــــخـــلى عن

ـــنـــافـــســـات.وقـــال "أنـــا واثق من ان آدم ا
ا يـقوم به عـلى أفضل وجه سيقـوم 

ـــالــكــ (...) ســيــتـــحــدث الى ا
ويـسـتـمع لـرأيـهم يـعـرض
عليهم األفكار ويحصل

على رأيهم بها".
وبـحــسب الـتــقـاريـر
اسـتـطـلـعت الـرابـطـة
آراء مـــدربي الـــفـــرق
هـــــــذا األســـــــبـــــــوع
ووجـــــــــــــــــدت ان 53
ـئــة يـحـبـذون بـا
عـــــودة الـــــدوري

ـشـاركة
فـــريـــقـــا 16 
فـــــقط (أي تـــــلك
ــراكــز الــتي حتــتل ا
ـــــــؤهــــــــلــــــــة الى األدوار ا
ـوسم االقـصـائــيـة) واعـتــبـار ا
نتظـم منتهـيا وخوض الـ"بالي ا
أوف" فقط.وشدد كـيوبان على
ضرورة األخذ بـرأي الالعب
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انــتـفض بــايـر لــيـفــركـوزن بــعـد
ـة مــحــرجــة في مــنــتـصف هــز
األسـبوع بـدوري الـدرجة األولى
ـاني لـكـرة الـقـدم لـيـفـوز على األ
مـسـتـضـيـفه فـرايـبورج -1صـفر
ـــهـــاجم كــاي بـــهـــدف ســجـــله ا
هـافــرتس يــوم اجلـمــعـة.وبــهـذا
االنتـصار تقـدم ليفـركوزن الذي
خــسـر 1-4 أمـام فــولــفــســبـورج
ــلـعـبه يـوم الــثالثـاء مـركـزين
إلى الثالث بـرصيد 56 نقطة من
29 مباراة متأخرا بثماني نقاط
خـــلف بــايـــرن مــيــونـــيخ حــامل
الـلـقب وصـاحب الـصـدارة الـذي
سـيـواجه فـورتـونـا دوسـلـدورف

يوم السبت.
ـركـز واسـتــمـر فــرايـبـورج فـي ا
الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن
ـبــاريــات الـتي مــدد مـســلــسل ا
خاضها بـدون انتصار إلى أربع

حـــــذره الــــدفـــــاعي فـي الــــدقـــــائق
األخـــيــرة في مـــحــاولــة لـــتــعــديل
الـنـتـيجـة لـكن بـاءت كل مـحاوالته
بالفشل ليحصـد ليفركوزن النقاط

الثالث.
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عـــلـى صـــعـــيـــد مـــتـــصل وخالل 3
مــراحل أقــيــمت حــتى اآلن مــــــنــذ
اســـتـــئـــنــاف فـــعـــالـــيـــات الــدوري
ـــــانـي بــــــعــــــد أســـــابــــــيـع من األ
الــــتــــوقــــــــف بـــــســـــــــــبب أزمــــة
كــورونـــا لم تــكن األفـــــــــــضــلــيــة
ألصـــــحــــــاب األرض فـي مـــــعــــــظم
ـ  27 الـــتـي أقــيـــمت ـــبـــاريـــات ال ا

بالبطولة حتى اآلن.
ويـحـاول خـبـراء الـلـيـجـا الـتـكـهن
كن أن يكـون عليه احلال في ا 
ـتـبـقـيـة ـراحل الـ 11 ا مـبـاريـات ا
ـسابقـة التي ينـتظر اسـتئنـافها با

في غضون أسبوع من اآلن.
ويـشـتـعل الـصــراع بـ بـرشـلـونـة
ـسـابـقة حـامـل الـلـقب ومـتـصـدر ا
ومـنـافـسه الـتـقـلـيـدي ريـال مـدريـد

لبيب جوارديوال 

مــواجـــهـــات مــنـــذ اســـتــئـــنــاف
الـدوري في 16 مـايــو أيـار عـقب
ـــدة شــهــرين بــســبب الــتــوقف 

وباء كورونا.
ـبـاراة وسـجل هـافـرتس هـدف ا
للـفريق الـوحيـد في الـدقيـقة 54 

الزائر من مسافة قريبة.
وأهــدر نــيــلــز بــيــتــرسن أخــطـر
فــــرصــــة لــــفــــرايــــبــــورج الدراك
حـيث الــتـعــادل في الـدقــيـقـة 87 
أنــــــقـــــــذ احلــــــارس لـــــــوكــــــاس
هرادتـسـكي محـاولته من عـشرة

أمتار.
ن ويوم الـسبت يحل فـيردر بر
الــبــطل الـــســابق الــذي يــواجه
خطر الهبوط حيث يبـتعد بست
نــقــاط عن مــنــــــــــطــقــة األمــان
ضـــيــفـــا عــلى شـــالــكه الـــتــاسع
والــذي لم يــذق طــعم الــفــوز في
عــشــر مــبــاريــات مــتــتــالــيــة في

الدوري.

إنـه يـعـارض خــطط اســتـئـنــاف مـوسم
كـرة القـدم في إيطالـيا بـاقامة مـباريات
الـكـأس في غـضـون أيـام قـلـيـلـة.ونـقلت
وكـالة أنسا لألنـباء عن سكاروني قوله
(نـتـفهم احلـاجـة إلى توفـيـر مواجـهات
قــويــة لــلــمــشــجــعــ بــعــد أشــهــر من
الـتوقف).  لكن من وجهـة نظر رياضية
يـثـير قـرار إنهـاء الـكأس في ثالثـة أيام
وتــتــويج أحــد الــفـرق بــهــذه اجلــائـزة
ـتـعجـل بعض الـرفـيـعـة بـهـذا الـشـكل ا
الـتساؤالت خاصة بـعد ثالثة أشهر من
التوقف.“كما وافقت األندية أيضا على
اســتـئـنـاف الـدوري في األسـبـوع الـذي
يــبــدأ  20و 21حــزيــران بــإقــامــة أربع
مــبــاريــات مـؤجــلــة وهي أتالنــتــا ضـد
سـاسولو وفـيرونا أمـام كاليـاري وإنتر
ضـــد ســـامـــبـــدوريـــا وتـــوريـــنـــو أمــام
بارما.وبعد ذلك ستقام  12جولة كاملة
ــــــبـــــــاريـــــــات الســــــتـــــــكـــــــمــــــال مـن ا
ـوسم.ويـتـصـدر يوفـنـتـوس الـساعي ا
إلحــراز الـلــقب لــلـمــرة الـتــاسـعــة عـلى
الـتوالي الترتيب برصيد 63 نقطة من
26 مـباراة مـتقـدما بنـقطـة واحدة على
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ســـيــســـتــأنـف مــوسـم كــرة الـــقــدم في
إيطاليا نشاطه بعد اقامة الدورين قبل
الــنـهــائي والـنــهـائـي لـكــأس إيـطــالـيـا
بــيـنـمـا يـســتـعـد دوري الـدرجـة األولى
لـلعودة في  20حـزيـران عقب تـصويت
ألنــديـة الـبـطـولـة يــوم اجلـمـعـة.وقـالت
رابــطـة الـدوري اإليـطــالي في بـيـان إن
ــوسم -2019 ”الـــنــشـــاط الــريـــاضي 
 2020ســيــتم اســتــئــنــافـه بــعــد كـأس
إيـطـالـيا “عـلى أن يـقـام نهـائي الـكأس
في  17يـونيـو.ولم تكـشف الرابـطة عن
مـــوعــد مــواجـــهــتي إيـــاب الــدور قــبل
الــــنـــــهــــائي (نـــــابــــولـي أمــــام إنــــتــــر
ويـــوفـــنـــتـــوس ضـــد مـــيالن).وتـــوقف
ــــوسم في الـــتــــاسع من مـــارس اذار ا
بـسـبب وبـاء كورونـا بـعد إقـامـة ذهاب
قـبل الـنهـائي.وقـالت رابطـة الدوري إن
الـقرار جاء بناء عـلى توصية من وزير
الـريـاضـة فـيـنشـنـزو سـبـادافـورا الذي
ـوسم أكــد يـوم اخلـمـيس اســتـئـنـاف ا
في  20حــزيــران وفي وقت ســابق قـال
بــاولـو ســكـاروني رئـيـس نـادي مـيالن

Í—Ëb « ·UM¾²Ý≈ q³  UO UD¹≈ ”Q  wzUN½ W U « vKŽ o «uð W¹b½_«

U  ∫ حقق باير ليفركوزن انتصارًا مهما على مُضيفه فرايبورج بهدف دون رد مساء اول امس اجلمعة ضمن UM

اني منافسات الدوري األ

 wÒD ²  Ê“u dHO  œuIð eðdO U¼ Wſb

w½U*_« Í—Ëb « w  Ã—u³¹«d

WIH  ÊQAÐ b¹—b  w  ÂU I½≈

eðdO U¼

الـــرديـف. ويـــرى أحــــد الـــنــــجـــوم
الـسـابـقـ لـبـرشـلـونـة أن خـوض
ـفـتـرضة ـبـارياته الـست ا الـريـال 
عـلى مــلـعـبه بــسـتـاد ألــفـريـدو دي
سـتــيــفـانــو ســيــمـنـح األفـضــلــيـة

لبرشلونة.
ومن ب  27 مــبـــاراة أقـــيـــمت في
الــبــونـدســلـيــجـا بــعـد اســتـئــنـاف
سـابقـة منتـصف الشـهر احلالي ا
انــتـهت 5 مــبــاريـات فــقط لــصـالح
أصـــــحـــــاب األرض مــــــقــــــــابل 10
ــة ألصـــحــاب تــعــادالت و12 هـــز

األرض.
واحلـــقـــيـــقــة أن األرض لـم تــمـــنح
أصــحــابــهـا أفــضــلـيــة كــبــيـرة في
الـبــونـدســلـيـجــا حـتى قــبل تـوقف
ـاضي ـســابـقـة في آذار/مـارس ا ا

بسبب أزمة كورونا.
وفي 72 مباراة أقـيمت منـذ انتهاء
الــعـطــلـة الــشـتــويــة في مـنــتـصف
كــانــون ثــان/يــنــايــر حــتى تــوقف
سـابقـة في منـتصف آذار/مارس ا
اضي شـهدت الـبونـدسلـيجا 28 ا
انــتــصــارًا فــقط ألصــحــاب األرض

ة و16 تعادال. مقابل 28 هز
ــديـر وقــال إرنـســتـو فــالـفــيـردي ا
الـــفـــنـي الـــســـابـق لـــبـــرشــــلـــونـــة
"الالعـبــون ســيـعــتــادون ذلك لـكن
ـــــبـــــاريـــــات األولى ســـــتـــــكـــــون ا
صـــعــــبـــة".وأضـــاف فــــالـــفـــيـــردي
"الالعبون سيسـتعدون ذهنيا لكن

يظل األمر صعبا".
وقـــال مــانـــو جـــارســيـــا العب خط
وسط أالفـيس عن مـشـجـعي فـريقه
شهـورين بضوضـائهم "بالـنسبة ا
لـنـا الـلـعب بـدون جـمـاهـيـر يـكون
أمـرا مـحـزنـا لـلـغـاية كـمـا يـضـعف
مـسـتـوانـا بالـفـعل ألن مـشجـعـيـنا

يصنعون الفارق فعليا".
ويـــــــــتـــــــــفــــــــــــــــــهـم خــــــــــــــــوان
أنـطـونـــــــيـو بـيـزي الـسـبب وراء
تمسك العـبي برشلونـة بالبقاء في

الكامب نو.
ويـرى بـيـزي أن سـتـاد الـكـامب نـو
ــنـافس بـشـكل قــد يـرعب الـفـريق ا
أكــبــر عــنـــدمــا يــكـــون خــاويــا من

اجلماهير.
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يرسم مـسؤولـو بـرشلـونة خـطة بـديـلة لـلتـخـلص من خدمـات الالعب الـبرازيـلي فيـلـيب كوتـينـيو
قبل. يركاتو الصيفي ا خالل ا

ـوسم احلـالي وال ينـوي الفـريق البـافاري شراء وتنـتهي إعـارة كوتـينـيو إلى بـايرن مـيونخ في ا
ا لـصـحيـفة "مـونـدو ديبـورتيـفـو" فإن بـرشلـونـة يسـعى لـلتـخلص من الالعب بشـكل نـهائي.ووفـقً

كوتينيو عن طريق بيعه هذا الصيف واحلصول على 80 مليون يورو.
ـا األزمة االقتصـادية احلالـية في عالم كرة الـقدم لذا ليس وأشارت إلى أن بـرشلونة يـدرك تمامً

من السهل على أي فريق دفع هذا الرقم.
وأوضحت الصحيفـة أن برشلونة وضع خطة بـديلة للتخلص من كـوتينيو عن طريق إعارته إلى

فريق آخر مع أحقية الشراء باإلضافة إلى حتمل األخير راتبه بالكامل.
ويشتـرط برشـلونة احلـصول على  10مالي يورو نـظيـر اإلعارة اجلديـدة أكثر بـ  1.5مـليون

دة موسم واحد. ا دفع بايرن لضم كوتينيو  يورو 
على صعيد اخر وضع الفـرنسي كليمنت لينجليت مدافع برشلونة عقبة جديدة أمام انتقال
ـيركـاتو األرجنـتيـني الوتارو مـارتيـنيـز مهـاجم إنتـر ميالن إلى الـنادي الـكتـالوني خالل ا
قبـل.وزعمت تقارير اول أمس اجلمعة أن إنتر ميالن استفسر من برشلونة الصيفي ا

عن إمكانية ضم لينجليت ضمن صفقة الوتارو.
ـا لـصحـيـفة "مـونـدو ديبـورتيـفـو" فإن لـيـنجـليـت ال يرغب في االنـتـقال إلى إنـتر ووفقً
مـيالن أو مــغـادرة بـرشـلـونـة بـشـكل عـام.وأشــارت إلى أن بـرشـلـونـة لـديه مـوقف
ـاثـل جتـاه لـيـنـجــلـيت حـيث يــتـمـسك الـنــادي بـاسـتـمــرار الالعب في الـدفـاع
الكـتالـوني.وكـان إنتـر ميـالن يسـتهـدف ضم لـينـجلـيت كي يـكون بـديل ميالن
ـوسم ـرشح لـلـرحـيل عن صـفـوف الـفـريق اإليـطـالي بـنـهـايـة ا سـكـريـنـيـار ا
احلالـي.وأوضحت الـصحـيفـة أن كيـكي سيـت مـدرب برشـلونـة سيـعتـمد
عـلى لــيـنــجـلــيت بـشــكل أسـاسـي في الـدفــاع خـاصــة بـعــد اإلصـابـات

تكررة لزميله صامويل أومتيتي. ا

التـسيو الـذي يخلو سـجله من الهزائم
فــي آخــــــــــــــر 21 مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة فـي
الـدوري.ويـتـأخـر إنـتـر مـيالن بـثـمـاني
ـركــز الـثـالث ولـديه نــقـاط أخـرى في ا

مباراة مؤجلة.
وسـيـبـحث أديـلـيـد يونـايـتـد ومـلـبورن
فــيـكــتـوري عـن مـدربــ جـديــدين قـبل
اســتــئـنــاف الــدوري األسـتــرالي لــكـرة
قبل بعد الـقدم منتـصف يوليو تمـوز ا
اسـتـقالـة جـيـرتيـان فـيربـيك وكـارلوس
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نظـمت واليـة اإلقـليـم الشـمـالي في أسـتـراليـا مـهـرجان
سـباقات الهجن الـسنوي لعام 2020 يـوم السبت رغم

استمرار األزمة الصحية لفيروس كوفيد-19.
ورغم إقامـة مـنـافسـات كـأس أولورو لـسـباقـات الـهجن
اسـتـمـر إغالق حـدود واليـة اإلقـلـيم الـشـمـالي في وجه
األجانب والـسياح خـوفا من تفـشي العدوى بـالفيروس
ســريع االنــتـشــار في حــ طــبــقت إجــراءات الــوقــايـة
ــهـــرجــان الــذي أقــيم بــالــقــرب من والــسالمــة خالل ا

صخرة أولورو الشهيرة.
انية الرا بيالر (25 عاما) وفاز بـالسباق الرئـيسي األ
ـنــطــقــة مـنــذ ثالثــة أعـوام.وعـن سـبب وهي تــقـيـم في ا
جناحـهـا في الفـوز بالـسـباق والـسيـطـرة على احلـيوان
ـانــيـة سـاعـدتـني في ذلك قـالت ”أعـتــقـد أن لـكـنـتي األ
تــمــامـا ألنــهـا تــبـدو أكــثـر شــدة وصــرامـة من الــلـكــنـة

األسترالية.“
ـهـرجـان في نـسـخـته ورغم غــيـاب اجلـمـهـور تـضـمن ا
ـسـابـقات الـتـاسـعـة الكـثـيـر من األنـشـطة واألحـداث وا
رتـبطة بسباقات الهجن.وبلغ عدد اإلصابات بفيروس ا
سـتجد فـي أسترالـيا حتى اآلن  7150حـالة كـورونا ا

إلى جانب  103حاالت وفاة.

ســالـفــاتـشــوا من مـنــصـبــيـهــمـا.وعـاد
فـيربيك مدرب أديليد إلى بالده هولندا
بـعدما تسببت جـائحة فيروس كورونا
فـي تـــــوقـف الـــــدوري في مـــــارس آذار
ــدرب الــهــولــنــدي في ــاضـي.وقـال ا ا
بيان في ساعة مبكرة امس السبت إنه
لـن يــعـــود إلى أســـتـــرالـــيـــا. وأضــاف
فــيـربـيـك في بـيـانه ”فــيـروس كـورونـا
جــعل األمــور صــعــبــة لــلــغــايــة وبــات
الــوضع غـيـر آمن عـلـى اجلـمـيع. بـنـاء

 qLF « i d¹ w½U³ u

ôu¹œ—«uſ l
  ôU Ë ≠ ÊbM

حـسم البلجـيكي فيـنسنت كومـبابي مدافع ومـدرب أندرخلت البلـجيكي مـوقفه من العودة
لـلــعـمل في مــانـشـســتـر ســيـتي.وكــان كـومـبــابي قـد غــادر الـنـادي اإلجنــلـيــزي في شـهـر
ـاضي لــلـعــمل كالعب ومــدرب رفـقــة أنـدرخلت.ووفــقًـا لــصـحــيـفــة "مـيـرور" مــايـو/أيــار ا
سـاعد ـدرب ا الـبريـطانـية فـإن كـومبـاني رفض العـودة إلى السـيتـي والعـمل في وظيـفة ا
ـنـصب يـشغـله اإلسـبـاني مـيكـيل أرتـيـتـا الذي ـديـر الـفـني.وكان هـذا ا لـبـيب جـوارديوال ا
ـوسم لقيـادة آرسنال. وأشـارت الصحيـفة إلى أن كومـباني ال يزال لـديه رغبة انـتقل هذا ا

في لعب كرة القدم وهذا األمر غير متاح حاليًا إذا عاد إلى مانشستر سيتي.
وأوضــحت أن كــومــبــاني أكــد اسـتــمــراره مع أنــدرخلت ال ســيــمـا أن عــقــده مع الــنـادي
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حـقـق بـايـر لــيـفــركـوزن انــتـصـارًا
مــهــمــا عـلـى مُـضــيــفه فــرايــبـورج
بـــهــدف دون رد مـــســـاء اول امس
اجلـمـعة ضـمن مـنـافسـات اجلـولة

29 مـن الــــــدوري
اني. األ
وســــــــــجل
هدف باير
ليفركوزن
الـوحـيـد
الـــالعــب
كــــــــــــــاي
هافـيـرتز
فـــــــــــــــــــي
الــدقــيــقــة

Æ54
وبـــــــــهــــــــذا

صورة من
أرشيف رويترز
لوزير الرياضة

اإليطالي
فينشنزو

سبادافورا (إلى
( اليم

 Í—u²JO Ë bOK¹œ√ wÐ—b  W UI²Ý≈

ـر بــهـا عــلى غــمـوض الــفـتــرة الــتي 
حـالـيـا اتـفـقـنـا بـالـتـراضي عـلى إنـهاء
الـعقد بـعد موسم واحد .“وقـال ترينت
لـبورن جـاكـوبس الرئـيس الـتـنفـيـذي 
فــيــكــتـوري فـي بـيــان يــوم الــسـبت إن
سـالفاتشوا الذي تولى تدريب الفريق
اضي مؤقتا في يناير كانون الثاني ا
حـــرص عــلى الــعـــودة إلى أوروبــا مع
عــائـلـتـه والـبـحث عـن وظـيـفــة جـديـدة

هناك.
وأضــاف جـاكـوبس ”بــالـنـظـر لـلـوضع
احلـالي في جميع أنحاء العالم وبينما
نـعـمل علـى تعـيـ مدرب جـديـد فإنـنا
نـتـفـهم ونتـقـبل قـرار كارلـوس بـعودته

إلى أوروبا.“
ـدرب اإلسـبـاني الـبـالغ عـمره وتـولى ا
47 عــــامــــا الـــذي عــــمـل في الــــنـــادي
كــمـــســاعــد لــلــمــدرب الـــســابق كــيــفن
مـــوســكـــات قــبـل مــوسم 2019.2018
ـاركو كـورتس الذي ـسـؤوليـة خـلفـا  ا
أقـيل في يـنايـر كانـون الثـاني.وتتـبقى
سـت جــوالت في الـــدور الـــتــمـــهـــيــدي

للدوري األسترالي.
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ـــيـــة حــذو ـــؤســـســـات الــعـــا وا
السـويد فـقامت بـزراعة الـشرائح
االلـكترونـية حتت جلـد موظفـيها
لـــتـــســـهــــيل مـــهــــامـــهم ووضع
حتـركــاتـهم حتت الـرقـابـة بـشـكل

دائم.
`z«dý Â«b ²Ý«

  وتــعـــتــقـــد هــذه الـــشــركــات أن
اسـتـخدام الـشـرائح اإللـكتـرونـية
ـــوظّــــفـــيــــهـــا أفــــضل لــــهـــا من
اسـتـخـدام بـصمـة الـيـد أو الـع
وغـيرهـا  حلـمايـة مـوظفـيـها من
ـعـلـومـات الـتي تـسـرب تـهـكـيـر ا
اســـرار ونـــشــــاطـــات الــــشـــركـــة

وتضعف من منافستها .
تُصـنع الشـرائح اإللكـترونـيّة من
مادة الـسيـليـكون ويـتم تسـجيل
عـلومـات الشخـصيـة علـيها كل ا
وزرعـها بجـسم اإلنسـان . وهناك
جـهــاز خـارجـي يـتــحـكـم فـيــهـا .
ويتـاح له معرفـة أيّ شيء يحدث
لإلنسان فى كل حلظة من حياته!
وأتاحت هذه الشـرائح للموظف
فـتح أبــواب الـشــركـة والــدخـول
إلى حسـاباتـهم الـشخـصيـة على
أجهـزة الـكومـبيـوتـر والتـسوق 
وتـشــغـيل اآلالت اخملــتـلــفـة الـتي
حتتاج إلى كود شخصي (شفرة)
 وكــذلـك الــدخـول حلــســابــاتــهم
البنكيـة أو اخلزانة الشخصية و
أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر أو الـهاتف
احملــمــول.ال يـقــتـصــر اسـتــخـدام
الـــشـــرائح اإللـــكــتـــرونـــيـــة عــلى

الـكـائـنـات احلـيـة  فـاصبـح هذا
االكــتـشـاف من افــضل الـوسـائل
لـــلــتــعــريف بــهــويــة االنــســان 

اضافة الى معرفة االنساب .
وبــعـــد الـــتـــطــور الـــكـــبــيـــر في

اسـتـخـدامـات الـكـومـبـيـوتر  
اعداد شرائح صغيرة جدا تزرع
فـي جــسـم االنــســـان لـــتــحـــديــد
هـويـته  حـيث حتـتوي عـلى كل
ـتــعـلـقـة بـه طـبـيـا ـعـلــومـات ا ا

وبايولوجيا واجتماعيا .
ســـــعـت بــــــعض الــــــشــــــركـــــات
الـــســـويــــديـــة لـــزرع مـــثل هـــذه
الـشـرائح في اجـسام مـوظـفـيـها
(طــــــواعــــــيــــــة) وروجـت لــــــذلك
باعتبارها افضل وسيلة حلماية
بياناتـهم من التالعب و التزوير
  فــكـــان دافـــعًـــا لـــلـــعـــديـــد من

الشركات الستخدامها .
وحــــــذت بـــــعض الــــــشـــــركـــــات

تـعــد بـصـمـة االبـهــام في مـقـدمـة
األدلـة لـتـحـديـد هـويـة االنـسـان 
وقـد اكـتشـفـهـا الـعـالم الـتـشـيكي
جـون ايفان  بـركنـجي   وقد كان
مـتخـصـصا بـعـلم  التـشـريح عام
 . 1823فـــاســـتـــطـــاع ان يــثـــبت
بـالــبـحث الـعـلـمـي عـدم إمـكـانـيـة
تــطــابـق بــصــمــة شــخــصــ في
صــــــــورة واحــــــــدة . وهــــــــكـــــــذا
اســتــخــدمت بــصــمـات االصــابع
لـــلــتـــعـــريف بـــهـــويـــة االنـــســان
واسـتــخـدمت عــلى نــطـاق واسع

الكتشاف اجلرائم . 
وفي اخلـــمــســـيــنــات مـن الــقــرن
ـان جــيـمس ــاضى جنح الــعـا ا
واطــسـون وفــرنـســيس كـريك من
جـامـعـة كـامبـريـدج فـى اكـتـشاف
الــتـركـيب الــكـيـمـيــائى لـلـحـمض
ــســؤول األول الــنــووى  DNAا
عن حتديد الصـفات الوراثية ب

وتصـبح احلـرية الـشـخصـية في
ـراقـبـة واحـيـانا خـطـر نتـيـجـة ا
التـوجيه من خالل هـذه الشرائح
. وهـــذا يــخــلـق شــعـــورا دائــمــا
ا يـجعل راقـبة واخلـوف .   بـا
الـنـاس أكـثـر تـوتـرًا في حـيـاتـهم
الــطــبـيــعـيــة الـيــومــيـة . لــيـست
اخلـصـوصــيـة وحـدهــا مـعـرضـة
لـــلــخــطــر بل ان هـــنــاك مــشــاكل
صحـية اخرى تـترتب على حامل
هــــــذه الـــــشــــــرائح حــــــسب رأي
ـــــيــــر اجلــــراح الـــــروسـي فالد
خـــوروشــوف الـــذي صــرح بــأن
»زرع الـــشــرائح اإللـــكــتـــرونــيــة
يـشـكل خـطـرًا كـبـيـرًا عـلى حـيـاة

اإلنسان . «
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لن تـكون هـذه الـشـرائح مفـاجـئة
لــنــا  حــيث يــحــمل كل شــخص
جـــهــازاً يـــرسل مـــعــلـــومــاتٍ عن
حتـركـاته وسـلــوكـيـاته الـيـومـيـة
إلـى شــــــــركــــــــات غــــــــوغـل وأبل
وفـيـسـبـوك  ولـكن هـذه الـرقائق
زروعة حتت اجللد اإللكترونية ا
جتـعـلـنا في مـحـنـة أسوأ بـكـثـير
من مـــجــرد اخـــتــراق الـــهــاتف 
حـسـبـمـا صـرح احـد االشـخـاص
احلــامــلـــ لــهــذه الـــشــريــحــة .
واضـــاف انه لـــيس مـن الــســـهل
الــــتـــخــــلص من تــــلك الــــرقـــائق
زروعـة حتت اجلـلد "أو وقـفـها ا
عن الــعــمل". ويــضـيف بــالــقـول:
"شـــعـــرت كـــمـــا لـــو كـــانت هـــذه

الــــشـــــركـــــات فــــقـط; بل تـــــوسّع
اسـتـخـدامــهـا ألغـراض مـخـتـلـفـة
مثل مـنع احلمل لـلسـيدات لـفترة
قـد تصـل الى ستـة عـشـر عـاما  .
ــرضــيـة  وكـذلـك الـتــحــلــيالت ا
ــــواصـالت وحـــاالت الــــفــــقـــد وا
ـــراقــــبــــة  وكل والـــتــــوجــــيـه وا

النشاطات اليومية حلاملها .
بــعــد اجـتــيـاح فــيـروس كــورونـا
بـدأت دعـوات الـتـلـقـيح ضـد هـذا
الـوبــاء  خـصــوصـا في امــريـكـا
واوروبـا وكـانت فرصـة مـنـاسـبة
لـزراعـة الــشـرائح الـرقــمـيـة عـلى
نــطــاق واسـع بــحـــجــة تــطـــعــيم
ــنــاعـة من الـنــاس واعــطــائــهم ا
خالل هـذه الـشـرائح . ولـتـتـعرف
الـــســـلـــطـــات مـن خاللـــهـــا عـــلى
الـــوضع الــصـــحي لـــكل شــخص
وحتـصل عـلى مـعـلـومـات كـامـلـة

عن اللقاحات التي تناولها . 
ـقـتـرحـة ان شـريـحة  ID 2020ا
?حتت مسمى لقاح  هو مشروع
ي مـوحــد  ســيــتـيح  هــويــة عــا
“لألخ األكبر ”معرفة حتركات كل
شــخص ومــكــان تـواجــده في كل
حلـظة . وفي حـالة الـضرورة يتم
عـزله عن اجملـتمع عـند الـضرورة
بـــتـــعـــطـــيل او ايـــقـــاف الـــعـــمل
بــالــشــريـــحــة .كــمــا تُــتــيح هــذه
الـشريـحة لـلـمتـحكم فـيهـا معـرفة
بـيــانــات شـديــدة اخلــصـوصــيـة
حلاملها . ومن هنا تأتي خطورة
ــشــروع عــلى االفـراد مـثـل هـذا ا
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تـرددت كــثـيـراً فـي ابـداء الـرأي
الـــذي نــفـــتــرضـه مــوضـــوعــيــاً
ــوشح بــاحلـرص ومــنــطـقــيــا ا
واالنــتـــمــاء الـــوطــني  ووجــود
مـسـاحة مـرونـة ادبـية مـتـاحة 
وبإفـتـراض تـقـبل الـنقـد الـبـناء
ــوضـوعي والــتـمــاس سـمـو وا
اخـالق الكـاتب  ال اعتـقد هـناك
امييـون جدد ( وآن وجدوا فأنه
بــاعــتــقــادنـا يــرجع  لــطــبــيــعـة
ظـروف احلـياة الـقصّـرية )  بل
هـــــــنــــــاك بـــــــعـض  االمــــــيــــــ
تشددون في عقليتهم وطريقة ا
ـبــني عــلى ثـقــافـة تــفــكـيــرهم ا
اضي وعدم تطـويعه وتكييفه ا
ــتـغــيـرات وتــطـورات عــمـلــيـاً  
ــســـتــقـــبل الــذين احلــاضـــر وا
كـانـوا احـد االسـبـاب الـرئـيـسـة
في احـــداث  وخــلق الــفــجــوات
عرفية والذهنية ابتداعاً لعدم ا
قـــدرة الــــبـــعض مــــنـــهـم  عـــلى
تسلح مجـاراة اجليل اجلديـد ا

ــة ـــعـــرفـــة وعـــز بـــالـــعـــلم وا
ــــــــــواكب الــــــــــتـــــــــحــــــــــدي  وا
لــلــتــكـنــولــوجــيــا والـتــقــنــيـات
احلديثة والـطموح في حتدياته
  وانـــعـــدام ثـــقـــافـــة االعـــتــزال
والـتـنـازل واالسـتـقالـة لـالمـي
ــتـجــددين وتــقـد مــصـلــحـة ا
الـــبــــلـــد في اتــــاحـــة الــــفـــرص
واالدوار لـالجــــيــــال اجلــــديـــدة
ضـمن مـعـادلـة اراحـة اجلـيـلـيـة
شروع . والتنافس احلضاري ا
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بــتـعـبــيـر امــيـرتـو ايــكـو  "غـزو
الـبـلهـاء "تـصـعب عـلى الـعـقالء

مقاومته ...
mediocrity إن نـظـام التـفـاهة
ـصـطـلح الـذي يـشـيـر إلى هـو ا
الـنظـام الـتـافه الذي يـتم نـصبه
كــنــمــوذج... إن الــتــافه هــو من
يـنـجـو وللـتـفـاهة فـرصـة أفضل

للنجاح"
médiocratie ـيـديـوكـراسـيـا ا

هــــــو في ذات الــــــوقت أفــــــضل
تـوصـيف من طـرف الفـيـلـسوف
الــــــــــكـــــــــــنــــــــــدي آالن دونــــــــــو
لإلسـتـراتـيجـيـة اخلـبـيـثـة التي
توحشة من ة ا اعتمدتهـا العو
خـالل أسالـيـبهـا الـناعـمـة بغـية
ابــتــذال الــواقع الــراهن ولــكـنه
بـيعات ـسجـلة  أخطر الـكتب ا
قــيــاسـيــة وتـرجــمــات مـتــعـددة
األلــسن وتــعــلـيــقــات جــانــبــيـة

وانتقادات مبرمة.
الــغــريب أن مــا يــقــوله هــو في
نــفس الـوقت تــرجـمـة لــلـوقـائع
ونــقل لــلــمــعــطــيــات واألحــكـام
جــاءت مـطــابـقــة لــلـمــوجـودات
ولــكـنـه يـدعــوك إلى عـدم قــبـول
هـــذه الــــوقـــائـع وتـــكـــذيــــبـــهـــا
ورفـــضــهــا جــمــلـــة وتــفــصــيال
نشود والدفاع رافعة عـلى ا وا
عن مـا  انـتهـاكه من قيم وعن
مــــا وقع تــــدنـــيــــسه مـن رمـــوز
ومــقـــدســات وإعــادة االعــتــبــار

ها. ألشياء طمست معا
تــبــدأ احلــكـايــة بــاالنــتــقـال من
ـــؤامــــرة إلى ــــشــــاركـــة فـي ا ا
االنـخـراط في الـلــعـبـة ويـتـرتب
عرفة إلى مجرد عنها تـدحرج ا
عـقوليته خـبرة وفقدان الـعاقل 
واحلـكــيم حلــكــمــته واإلصــابـة
ــلل من الـــتــألــيف الــعــلــمي بــا
واقــتـراف الـتــخـريب عن طـريق
الـكــتـابــة وتـشــكل شـريــحـة من
ـثقـف غـير الـناضـج وغـير ا
ـسـتقـرين فـكـرياً  واجـتـماعـياً ا
هـي الـتي تـشـرف عـلى صـنـاعـة
الـرأي الـعـام الـعـلـمي واحملـددة
ـعـرفي لــلـذوق الـفـني واحلـكم ا

وتتكون من كتبة غير مستقرين
 في الــعـمل ومــعـلـمــ  وعـفـواً
يؤمنوا بثقافة تفاهة  االمي .
ـقـطـع هـجـوم عــنـيف في هــذا ا
عــــــلى اجلــــــامــــــعــــــة وتــــــرذيل
ـيـة  وتـعــو لـلـثـقـافـة لـألكـاد
واستـبدال رجل الـعلم بـاخلبـير
واالكـتـفــاء بـالـتـبـسـيط عـلى مـا
فـيه من مـخــاطـر واالبـتـعـاد عن
التجـريد والـتعقـيد عـلى ما فيه
مـن مـــنـــافع ومـــكـــاسب وكـــذلك
دعــوة لــتـرك الــلـغــة اخلــشـبــيـة
ـــبـــاشـــر واعـــتــــمـــاد الـــكـالم  ا
واإلشارة الـواضـحـة واخلـطاب

بتذل.  التافه وا
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ــــبــــاشــــر واإلشــــارة احلــــكي ا
الــواضــحــة واخلــطــاب الــتــافه

بتذل. وا
"إن الــلـعب بــاتـبـاع الــقـواعـد ال
يـكـون إال لــلـضــعـفــاء فـقط أمـا
ألولـئـك الـذين يــفــكــرون بــشـكل
أوسـع فــإن الـــلـــعـــبـــة  تــعـــني
مــسـحــا لـلــمـوقـف بـأكــمـله من
األعـلى بـهـدف الـسـيـطـرة عـليه
عـــبــر الـــتــحـــديـــد االعــتـــبــاطي

لقواعده" .
ومن وجـهـة نـظـر اخـرى تـشـيـر
ـتــرجـمــة االخـتــصـاصــيـة في ا
الـقـانـون مــشـاعل عـبــد الـعـزيـز
الـهــاجـري في مــقـال آالن دونـو
نـظـام الـتـفـاهـة امـيركـا  تـرامب

وذجاً  الى : ا
ان "نـظـام الـتــفـاهـة" لـيس سـبـاً
ي وقـذفاً لـكـنه تـوصـيف أكاد
لـــلــــبـــاحث آالن دونـــو أســـتـــاذ
الـفـلسـفة في »جـامـعة كـيـبيك«
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بغداد

الـكنـديـة الـذي قـدمه عام 2015
La médiocratie ضمن كـتابه
الــذي صـدرت أخــيــراً تـرجــمـته
الـــعـــربـــيـــة بـــعـــنــوان »نـــظــام
الــــــتــــــفــــــاهـــــة) «تــــــرجــــــمـــــة
االخــتــصــاصــيــة في الــقــانــون
مشاعل عبد العزيز الهاجري ــــ
دار ســـؤال ـ بــيـــروت). تــشـــيــر
تـرجمـة في مطـلع كتـابها إلى ا
مُـصـطـلحـ قـد يُـساعـدانـنا في
فـهـم حـالـة تـرامب الــشـخـصـيـة
وطــبــيــعــة إدراته الــســيــاســيـة
ألميركا. تفـرّق مشاعل ب كلمة
 Mediocrityالتي تصف حالة
الـــفــــرد من حــــيث الــــتـــفــــاهـــة
ـراهـقـة وتـواضع والـسـخـافـة ا
Me- سـتوى الـفكـري وكلـمة ا
 diocracyالــتي تـعـنـي نـظـامـاً
اجتـمـاعيـاً تسـيـطر عـلـيه طبـقة
. مـصـطلح حـاكـمة من الـتـافـه
جــــديـــد نـــوعـــاً مــــا انـــضمّ إلى
الـقامـوس عام  1825وال يوجد
لـه مُـــــرادف عــــربـي أفـــــضل من
»التفاهة «لوصف هذه احلقبة

األميركية الرديئة.
مـــنـــذ حلــظـــة وصـــول دونـــالــد
تـــــرامب إلـى سُــــدة احلـــــكم في
ـــتـــحــدة  إعالن الــواليـــات ا
انــتــصــار »نــظــام الـــتــفــاهــة«
إعالمــــيــــاً عــــلى مــــا عــــداه من
أوصاف أخرى كـ »الشـعبوية«
التي كثر اسـتخدامها فالرداءة
واالنــحــطـــاط صــارا مـــعــيــارَي

اإلدارة األميركية اجلديدة.
ومن وجـهـة نـظـرنـا  الـتـفـاؤلـية
ـتـلك الـعـراق شـباب مـقـابـلـة  
مـتـعـلـمـ ومـثـقـفـ خـصـوصا
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اختـفت أمريـكا من الـعالم بـشكل مخـجل ليس عـلى ورق اخلرائط
ــا من صــورتـهــا الــنــمـطــيــة الـتـي جـعــجــعت الــعـالم بـاأللــوان وإ
بـاقــتــصــادهـا وصــواريــخــهـا وقــدرتــهــا عـلـى حل ألــغـاز الــبــشـر
والسيطرة عليهم عن بعـد; وذلك بسبب فيروس كورنا الذي ال يرى
بالع اجملردة فـأعاد خرائط القـوة والبهرجة والـكبرياء إلى شكل
آخر وصورة مغـايرة للواقع االفتـراضي. فالعالم الـيوم يبدو بدون
أمـيركـا أفـضل وهو الـشـعـار احملبب ألصـحـاب القـرار األمـريكي
ــوهـومـة ألن هـذا الـبـلـد الـذي كـانــوا يـرددونه أيـام االنـتـصـارات ا
رض الكورونا وغـير قادر على مواجهته ـية  أصبح اليوم بؤرة عا
راكزه بصواريـخه العابـرة للقـارات وال بأسلـحته التـدميريـة وال 
الــبــحـــثــيــة وال بـــجــعــجـــعــة رئــيــسـه تــرامب الــذي أزعـج الــعــالم
ـؤامرات بـتـصـريـحـاته الـرنـانـة وبـتـبـجـحـاته الـفـارغـة وهـوسـه بـا

وعقدته الصينية. 
كـانـت غـريـزة تـرامب األولــيـة هي االدعـاء بــأنـهـا مـجــرد إنـفـلـونـزا.
ـؤتمرات وعنـدما أصبـح تأثيـر الوبـاء واضحاً جلـأ إلى (تويـتر) وا
الــصـــحـــفــيـــة في حـــ أن الــعـــالم ال يـــزال مــفـــتــونـــاً بـ (مالبس
اإلمبـراطـور اجلديـدة) إال أنه وقف مذعـوراً أمـام احلقـيقـة العـارية
التي تقـول إن أمريكـا ليست عـاجزة على قـيادة العـالم فحسب بل
هي فاشـلة أيـضاً في حـمايـة شعـبها. وقـد خلص الواقـعَ األمريكي
كــاتب أمــريـكـي مـعــروف عــنـدمــا قـال: (لـم يـكن دونــالــد تـرامب أو
جائحة كورونـا هما اللذين كسـرا النظام السـياسي األمريكي كما
أنهـما لـيسـا مـسؤولَـ عن زوال القـيادة األمـريكـية في الـعالم ألن
قيـادتنا في حـالة تدهـور منذ فـترة طـويلة. أمـا ترامب وكورونـا فقد
عـمال عـلى إبـراز وتـفـاقم خـطـوط الـصـدع في سـيـاسـاتـنـا اخملـتـلة
وفقدان مكانتنا في العالم). وأضاف للفكرة نفسها زميل لي عاش
في أمــريـكــا مــنـذ ســنــوات عـنــدمــا قـال: (كــنــا نــعـتــقــد أن احلـلم
األمريكي هو األمل لـلخالص من أوطاننـا الفاسدة لـكننا اكـتشفنا
اليـوم أن حلـمنـا سراب ألنـنا نـعيش الـيوم في رعب داخـل بيـوتنا
خوفاً من اجملهول ألن إصـابتنا بالفـيروس تعني نهايـتنا فما نراه
في الـواقع مـخـيف لـلغـايـة مـسـتشـفـيـات تـرفض استـقـبـالـنا وهي
ـوتى تبحث عن باألصل تـعاني من نـقص أجهزة الـتنـفس وجثث ا

قبور!! حقا نخجل أن نقول إننا نعيش في أمريكا).
ـــنـــطق األبـــيض واألســود واحلــال أن صـــورة أمـــريــكـــا لــيـــست 
ـقارنـات فـهي دون شك مـوطن االبـتـكار والـبـحث واالخـتـراعات بـا
والتكنـولوجيا والـقانون والسالح والـضمان االجتـماعي والصحي
ـوت لكنـنا نتـحدث عن بلد مثلـما هي اليـوم موطن كورونـا وأوبئة ا
يـحكـمه جتـار سالح وحـروب ورأسمـالـيـة متـوحـشـة بال إنسـانـية
فـقــد ظـلـمـوا شـعـوب الــعـالم بـاحلـروب والـقـتـل والـتـشـريـد وسـرقـة
ـوارد واستـبـدلـوا أنظـمـة وطنـيـة بأنـظـمـة ال حتب احليـاة وطـغوا ا
بجبروتهم ظلماً على العالم بـالتهديد والوعيد حتى حولوا األوطان
إلى ساحات لـلفقـر واجملاعة واالقـتتال والـتهجـير. ونسـوا أن هناك
حقّـاً إلهيّـاً ودعاءً من فـقراء ويتـامى وشيـوخ وأرامل يشق الـسماء

 !! ظلوم ويقول: يا رب ا
صـائب الشـعب األمريكي ال نحب الـشماتـة وال التشـفي واالنتـقام 
ـلـك ثـقـافـة أحـقـاد وثارات بـأديـانه ومـذاهـبه وأعـراقه وألـوانه وال 
وت ـا أصاب جتـار حروب ا ضدهم لـكنـها شمـاتة مـظلوم وقـتيل 
والدمار وشركات النهب واالستغالل من خسائرَ فادحة ليس في
وت ا في الهزّة النفسـية التي سلبت منهم سادية ا ال فقط وإ ا
ـصـيـبـة لـهم مـوعـظـة واعـتـبـار وجـبـروت الـظـلـم عـسى أن يـكـون ا
هزوم بأن فيـروساً صغيراً تمكّن من إثارة ودرس كبير للمتـجبر ا
الرعب في نـفوسـهم وتقـز تطـلعـاتهم وأحالمـهم السـاديّة بـعدما
حصد مائة ألف مواطن موتاً بسبب سياساتهم وأصاب أكثر من
مليون شخص ودمر االقتصـاد واحلياة وأحدث انكماشاً وركوداً
وكساداً غـير مـسبوق خالل أقل من  3أشهر وتـسبّب في خـسائرَ
تاريخـيةٍ بجـميع األسواق األمـريكيـة وعلى رأسهـا أسواق األسهم
واألصــول اخلــطـرة وتــراجع الــنــاجتُ احملــلي اإلجـمــالي لــلــواليـات
ـتحـدة خالل الـفتـرة من أبـريل (نيـسـان) وحتى يـونـيو (حـزيران) ا
ـائة مـقـابل توقـعـاته الـسابـقـة بأن يـنـخفض 2020 بنـحو  38 في ا
ائة. كمـا عدّل البـنك االستثمـاري تقديراته لـلناجت احمللي  30 في ا
اإلجـمـالي األمـيـركي عـن الـربع األول من الـعـام احلـالي إذ يـتـوقع
ـائــة مـقـارنـةً بــالـتـوقـعــات األولـيـة بـأن تـراجـعه بــنـسـبـة  3.4 في ا
ائـة فقط. كـمـا يتـوقع أن يتـراجع النـاجت احمللي ينـخفض  2.4في ا
ـائة لـيـسجل بـذلك أدنى مـستـوى مـنذ األميـركي بـنسـبة  5.5في ا
عام  .1946مثـلـما ارتـفعت الـبـطالـة إلى حوالي  40ملـيون شخص
ائة خالل الربع الثاني أي عند مستوى قياسي بحدود  15.7في ا
ائـة وذلك في ظل تـوقـعات مقـابل تـوقعـات سـابقـة عـند  12.7في ا
ــائـة خـالل الـربع بــوصــول مــعــدل فـقــدان الــوظــائف إلى  21في ا

الثاني من العام احلالي.
والسؤال الكبير: أين أمريكا?

الصورة ليست على ما يرام كما يبدو وصورة أمريكا مهزوزة من
الداخل أكثر مـن اخلارج فهنـاك إحباط وغضب وإحـراج للمواطن
األمريكي بـسبب الـسياسـة اخملتلـة لإلدارة األمريكـية واالستـجابة
اخلامـلـة والفـوضويـة وإخفـاق قادتـهم في رعـايتـهم وتوفـير قـيادة
ـية كـما يـحلـمون كـما ازداد الـتشـكيك في فـهم الرئـيس ترامب عا
تـناقضـة وازداد يقيـنهم بأن ربكـة وا للـواقع بسبب تـصريحـاته ا
ـبـجل مـصـاب بـجـنـون الـعـظـمـة ومـريض بـالـنـرجـسـيـة رئـيـسـهـم ا
واضـطـراباتـهـا وازدواجـية فـي الشـخـصـية تـصل حـد االنـفـصام

ؤامرات.  ورهاب با
قــضـيتُ ســاعـاتٍ في حتــلـيل مــا يـجــري من تـدهــور لألوضـاع في
ــتــحــدة وكــنت حــائــراً فـي األرقــام الــتي تــكــشف عن الـــواليــات ا
ــتـزايـدة ـتــدهـور ألغــنى دولـة في الــعـالـم واألعـداد ا االقــتـصــاد ا
ـاذا هذه الـدولة ـرء إلى التـساؤل:  لضـحايـا كـورونا. وهـذا يدفع ا
األكثر ثراءً واألكثر تقدماً واألكثر حتضراً والتي تستفيد أكثر من
يـة تعـيش نـفس احلالـة حيث جتـاوز فيـها غيـرهـا من الثـروة العـا
عـدد الــوفــيــات بـســبب كــورونــا ثــلث الــوفـيــات في جــمـــيع أنــحـاء

العالم?!! 
وبــعــد لم أجــد أدق وال أفــضل وصـف حــالــة أمــريـكــا فـي عــصـر
ا قـاله مفكر أمـريكي بحزن شـديد: (تبدو الـبالد وكأنها كورونا 
رضى حُـطام قـطار; فـأنظـمتـها مـعطـلة ومـستـشفـياتـها مـنهـارة وا
يـبـكون طـلـباً لـلـمـساعـدة واجلـثث تـتراكم في مـشـارح مـؤقتـة. لـقد
حتـولت نيـويـورك جوهـرة الـتاج إلى مـديـنة أشـبـاح ووادٍ للـموت

كن للعاصمة إخفاء عارها عن العالم احلر)!  وال 
حقّاً. حتولت "واليات متحدة ترامب" إلى مزحةٍ سيئة للعالم!
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الــرقـاقــة جـزءاً مـن جـســدي لـذا
كان هناك شعور حقيقي بانعدام
احليـلة".ومـا يزيـد هذه الـشرائح
ــــــكـن ارســـــال خــــــطـــــورة انـه 
اشـــارات الــكــتـــرونــيـــة الى تــلك
الشرائح للتأثـير على التفكير او
الـسـلــوك الـطـبــيـعي حلـامــلـهـا 
ــــكن ان يـــتـــحـــول االنـــســـان و
بـــواســـطـــة هـــذه الـــشـــرائح إلى
“روبــــوت بــــيــــولــــوجي ”كــــمــــا
سيصبح كل انـسان مرتبط ببنك
مـــعــ وحــســاب مـــحــدد وعــنــد
الــضــرورة يــقـوم “األخ األكــبــر”
بـــاغـالق الـــبــــطـــاقــــة وحـــرمـــان
ـــال لــدرجــة انه الــشـــخص من ا
ـــكن حـــرمـــانه من الـــتـــصــرف
بـامـواله  وحـتى حـياتـه . وعلى
العـموم فـان استـخدام الـتقـنيات
اجلـديـدة يــجب ان يـنـظــر الـيـهـا
لــيـس من اجلـــانب الـــعــلـــمي او
ـا من جـوانب الــعـمـلي فــقط وا
انـسـانــيـة  عـاطـفـيـة أو نـفـسـيـة
لـكـونــهـا تـتـعـلق بـخـصـوصـيـات
كن الـتخـلي عنـها بـسهـولة . ال
ال ســيـمــا عــنـدمــا يـتــعــلق األمـر
بــالــتــصــرف بـجــسـم االنــسـان 
وحتديـد حركـته . انـنا نـرى على
وجه الــتـــأكــيــد ان مــطــالــبــة اي
شـــخص بــــزرع شـــريـــحـــة حتت
جـلــده ســيــكـون فـي كل األحـوال
انـــتــهـــاكًــا  حلــقـــوق االنــســان 
والـتــجـاوز عــلى خـصــوصـيـته 

وسالمته وحرمة حياته .

الدارسـ خارج وداخل العراق
وهم ذخــــيــــرة  وامل الــــعــــراق
ويــــــحــــــتـــــاج الـى من يــــــوظف
قــدراتــهم وطــاقــاتــهم بــالـشــكل
الصحيح ال ان يزرع فكر الوهن
والتفاهة بينهم  وعفواً احتفظ
عـلى مـقـاالت  "نـظـام الـتـفـاهة "
الـــتي تـــبـــعـث الـــيـــأس  والــذل
وكـسر االرادة الـعراقيـة  بيـنما
هـنــاك جتــارب وقــصص جنـاح
داخل وخــارج الــعـراق يــنــبـغي
وطـنـيـاً  ان نـلتـفت لـهـا ونـسلط
الـضـوء عـلـيــهـا والـتـأطـيـر لـهـا
البـتـعاث واحـيـاء بواعث  االمل
ومة احلياة من جديد ...  ود
دعـــوة مــخـــلـــصـــة  لـــتـــجـــديــد
ــتــجــدد واحلــلــول الــنــمــوذج ا
الـفــضـلـى ومـواجــهـة حتــديـات
االســوأ  والــعــقــد االجــتــمــاعي
واالســـتــجـــابـــة اجملـــتـــمـــعـــيــة
بـقـصص جنــاح تـفـاؤلـيـة نـحـو
غدٍ مشرق لعراق متعافي يزهي
بـالطـاقات والـكـفاءات الـعراقـية
ــهـنـيــة الـوطــنـيـة الـعــلـمــيـة وا
ــتــمــيـزة والــذين حلــد االن لم ا
يـنــظم لـهـم الـعـقــد االجـتــمـاعي
بشـكله العـقدي واالصولي . لذا
يـــنــبـــغي إعـالمــيـــاً وثـــقـــافـــيــاً
واجــتــمــاعــيــاً  مــغــادرة نــظــام
الـتفـاهة واعادة انـتاج الـشراكة
االجـــتــمـــاعــيــة واجملـــتــمـــعــيــة
والعـقـد االجتـمـاعي الدسـتوري
الــــــذي يــــــضـــــــمن احلــــــقــــــوق
ـــــنــــفــــعــــة ــــســــاواة بــــ ا وا
ـنفـعة الـشـخصـيـة للـمـواطن وا

العامة للدولة . 
{ باحث مالي

وســـلـــســـلـــة الــعـالقـــات اغــلـــقت
االبــــواب في وجــــهه ,واذا تــبـ
الحـظة صـحـة مـوقفـه يتـم رفع ا
من الـتحقـيق ويتم جتـاوزها لكن
ـوظف سـمـعته بـعـد ان يـخـسـر ا
هنية هـذا اذا لم يخسر سمعته ا
االخالقـيـة بـسـبب كـثـرة االقاويل
واالشاعات وهذا اليحصل اال مع
مــــوظف يـــتــــقـــاطع فـي عالقـــاته

الشخصية مع هذه اللجان.
فـهـنــاك اخـطـاء وخــالـفـات وهـدر
للـمال العـالم تتوقف امـامها هذه
ـثـالـية اللـجـان وتـبدا صـفـاتـها ا
ي تـظهـر وتـقوم بـدورها الـتـقو
واصالح االخـــطـــاء ومـــســـاعـــدة
ــوظف واعـتـبــاره مـوظف نـزيه ا
ـــا يـــتم اخـــطـــا دون قـــصـــد ور

وضوع. التغاضي نهائيا عن ا
بـعض االجـهـزة الــرقـابـيـة تـعـمل
بـاسـلـوب الـوشـايـة فـتـزرع داخل
ؤسـسة عـيون لـها وجـواسيس ا
يـــعــمــلـــون عــلى تــزويـــدهم بــكل
ـوظـفـ شـاردة وواردة تـخص ا
او مـــــوظف مـــــعـــــ يـــــصل الى
الـتـدخـل في حـيـاته الــشـخـصـيـة
وظف (الـواشي) هذه فـيسـتـغل ا
العالقة ليتـبوأ مناصب هو بعيد
عـنــهـا مـن حـيث اخلــبـرة واالداء
وبــالـــتــالي تـــتــفـــكك مــنـــظــومــة
وظف العالقات االخالقيـة ب ا
ــوظف حتت طــائــلــة ويــصــبـح ا
وظف التقارير الكيدية ويضيع ا
لسـنواات حـتى يسـتعـيد عـافيته

فــصــلي وســنـوي,اعــضــاء هـذه
الـلـجـان مـضت عـلى عـمـلـهم في
هذه اللجان سنوات طويلة بنوا
فـــيــهـــا ســلـــســـة من الـــعالقــات
قـفلة فـهم يراقبون الـشخصـية ا
ويــدقـقـون ويــكـتـبـون الــتـقـاريـر
ومايكتبـونه مقدس الرقابة عليه
ويــعـتــبـر ســنـد ادانــة بـات ضـد
وظف,مـثال ذلـك يحـال موظف ا
لــلــتــحــقــيق عــلى مــخــالـفــة هي
ــا قـنــاعـة لـيــست مــخـالــفـة وا
وظف اللجنة مـخالفة في ح ا
يــعــتـبــرهـا ضــمن الــتـعــلـيــمـات
والسبب في االختالف في االراء
ـدقق لديه معـلومات نـظرية ان ا
ـوظف لديه مـعلـومات نـظرية وا

وخبرة عملية.
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وظف صحة لكن متى سيـثبت ا
مــوقــفه???? االحــالــة تــســتــغـرق
ســــنــــوات من الــــلـف والـــدوران

لكل مؤسـسة نـظام رقـابي يعـتبر
رقـــابــة ذاتــيـــة لــهــا تـــســعى الى
ــهـا وتــشــخــيص مــواطن تــقــو
الـضـعف واخلـلل فـيهـا من خالل
اجهزة الـتفـتيش والـتدقـيق التي
تــعــمل بــشــكـل مــيــداني وضــمن
جــداول زمـنــيـة مــعـيـنــة وحـسب
وعــمـــلــيــة نـــظــام كل مـــؤســســة,
الـتـدقــيق او الـتـفــتـيش هـذه هي
وسيـلة الحـقة لـوقوع الـضرر الن
طبـيعة عـملـها اكـتشـاف االخطاء
واخملـــالـــفـــات واعـــداد تـــقـــاريــر
يــــتـــــضـــــمن تـــــفـــــاصــــيـل هــــذه
اخملــالــفـات,في الــعــراق تــعـددت
االجــهــزة الــرقــابـيــة واصــبــحت
ؤسسة حتت طائلة عدة جهات ا
رقــابـيـة,كـل جـهــة تـاخــذ مـشـوار
طويل ليصل الى سنوات طويلة.
لــــو نــــاخــــذ قــــطـــاع مــــعــــ من
القـطاعـات احلـكومـية ,فيه جلان
تـدقــيق وتــفـتــيش تـعــمل بــشـكل

واالفــراد مــعــا وهــذه االجـراءات
هي :

1-تــغـيــيــر جلـان الــتــفــتـيش او
التـدقيق كـل سنـت لـينـزلوا الى
الواقع الـعملي ويـعيشوا حـقيقة
طـبات الـيومـية ـوظف وا عمل ا
التي يتعرض لها وتسارع عجلة
الـتـغـيـيـر في الـعـمل واخـالقـيات

اجملتمع.
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2-وضـع ســــقف زمــــني الجنــــاز
الـتـحــقـيـقــات االدراريـة واليـتـرك
االمــر مــفــتــوح لــيــصل الى اربع
ســنـوات او اكــثـر وهي مـن عـمـر
ــــهــــني وتـــــعــــطــــيل ــــوظـف ا ا

لتطويره .
ــــوظف بـــكل 3-عـــدم ربط رزق ا
مالحظة اومخـالفه ويتم اعتباره
وسيـلـة ضغط عـلـيه االفي بعض
احلــاالت الــضــروريـة حــيث يــتم
حـجـز مـسـتــحـقـاته الى سـنـوات
طــويـلـة يــعـجـز فـيــهـا عن تـأمـ

لقمة عيش عائلته.
ـوظـف من 4-يتم تـدويـر عمل ا
قبل جلنة مختصة في قمة الهرم
االدراي يـــعـــتـــمــد فـــيه اخلـــبــرة
ــــؤهل وســــنــــوات اخلــــدمــــة وا
ـوظف الــعـلــمي حــتى اليــكــون ا
القد حتت رحـمة موظف جديد
عـــمــره بـــعـــدد ســنـــوات خـــدمــة
وظف القد لكونه موصى به. ا
5-جنـــد مـــبــــدأ الـــعـــقـــاب قـــائم
ــوظــفــ لــكن وشــاخص امــام ا

الـوظـيـفـيـة هـذا اذا اسـتـطـاع من
ذلك!,وتقوم بـعض جلان التدقيق
 بـتغـييـر مـسؤولي االقـسـام على
اعـتبـار تدوير الـعمل فـيه انعاش
للـمـؤسـسـة وهـنـا ايـضـا تـنهض
العالقات الـشخصية ويتم توزيع
ــقــربـون أولى الــعــمل بــقـاعــدة ا
ـركـز ـعـروف  حـيث يـتـولى ا بـا
الــــوظــــفـي مــــوظف اقل خــــبــــرة

ــــوظـف الـــذي  وخــــدمــــة من ا
تـنحـيـتـه فبـدال مـن تـطور الـقـسم
وانـتـعـاشه تـراجع واصـبح شـبه
مـعـطل وهـذه الـتـفـاصـيل التـصل
الى اجلـــهــات االداريـــة الــعـــلــيــا
ؤسسة القائمـة على ادارة هذه ا
بـسـسـب مـا ذكـرنـا من الــسـلـسـة
ـقـفـلـة,كـلـمـا تـقـدم هـو جـزء من ا
سلبـيات ومواطن اخللل في عمل
بــعض اجلــهـات الــرقــابـيــة وهـو
ـباد واسس بجـوهـره مخـالف 
الـرقابـة الـدوليـة والتـي اساسـها
وضوعية في عملها الشفافية وا
فـتــكـون هــذه االجـهــزة سـبب في
ــؤســســة وخــســارتــهـا تــراجع ا
والـتنصل عن مـسؤوليـتها ورمي
عبء مـســؤولـيــة اخلـســارة عـلى
ــوظف الــذي الحــول لـه والقـوة ا
ــــا ــــوظــــفــــ ور ولــــيـس كل ا
ـوظفات من النساء هن شريحة ا
والبد االكــثـر عـرضـة لـهـكـذا ظـلم,
من اتـخـاذ عدة اجـراءات لضـمان
سالمـــــة عــــمل هـــــذه الــــلــــجــــان
ؤسـسة واحلـفاظ عـلى مصـالح ا
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مـبـدأ الـثـواب مـغـيب وان حـصل
فـهو يحـصل لثـلة مقـربة وحسب
وظـف توصـيات فـيكـون مبـدأ ا
احلــضــور لــلــدوام الجل الــراتب
فـــــقط دون اي ابـــــداع لــــعـــــلــــمه
بـــتـــهــمـــيـش وجتــاهـل جـــهــوده
اومــــصـــــادرتــــهــــافـــــتح ابــــواب
ـوظف في قـاعدة الهرم اللـقاءبا
علومة الوظيفي فهـم من لديهم ا
احلقيـقة والـدقيقـة حيث تـعودنا
االجـتـمـاعـات الـدوريـة تـكـون مع
ــسـؤولـ فــقـطـكل الـســلـبـيـات ا
ــــذكـــورة تـــودي الـى خـــســـارة ا
ـواردها البشرية التي ؤسسة  ا
ـالـيـة ويتم هي سـبب اربـاحهـا ا
هـــدر اخلـــبـــرات ويـــكــون عـــامل
ـوظف تـراجع في نشـاط باقي ا
ــوظف كـــونـــهم يـــعــلـــمـــون ان ا
النشيط البد ان يخطأ وان اخطأ
ـوظف ســيـكــون مـصــيـره مــثل ا
الـــذي ســبـــقــهـم عــمـال بــقـــاعــدة
(شــــحــــصل فـالن).....والنـــنــــكـــر
وجود اجـهزة رقابـية مرت عـلينا
ــيـا وفي كل كـان عــمـلــهــا تـقــو
ــا دخل ــوظف كــأ زيـارة كــان ا
دورة تـــدربـــيـــة  فــيـــكـــون عــامل
تـــشــــجــــيع لــــهـم وهـــذا حــــصل
ويــحـصل نــادرا جــدا....نـحــتـاج
الى اعــادة الــنــظــر في الــعــمــود
ؤسسة وجناحها الساند لعمل ا
ـن يـقـعون وحـمـايـة لـلـمـوظـف 

حتت طائلة ظلمهم.
{ ماجستير قانون 

ÂuO « ‚«dF  ¡UÒMÐ bI½



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6671 Sunday 31/5/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6671 االحد 8 من شوال 1441 هـ 31 من ايار (مايو) 2020م

w UO*« ‰œUŽ  :حوار

بغداد

 VKI « i³½ w U×¹ d×Ý dFA «

ُـلتقـى األسبوعي ألعـضاء مـنصة أُريـد ستُـعقـد ندوة علـميـة إلكتـرونيـة (عن بُعـد) عن "التواصل الـعلـمي قراءات في عـصر الرقـمنـة"; الذي  عـقده يومي اجلـمعـة والسبت ضمن ا
ـاضي في الساعة 5- 8 مساء. وقالت الـتدريسيـة سحر خليـفة ان الندوة تـهدف الى إصدار كتـابٍ باللغـةِ العربيـةِ عن التواصلِ العـلميّ وزيادةُ الوعي بـأهميةِ الـتواصلِ العلمي ا
ُ  دراساتٍ و بحوثٍ تـخدم العلماءَ واخلبراءَ والباحث وتقـد حلولٍ لتحقيق تواصلٍ علميٍّ ناجعٍ. الندوة للناطقـ بالعربيةِ والتعريفُ بأبرزِ أدواتِ التواصلِ الـعلمي الرقميةِ وتقد
ي وبيئةُ التواصل الـعلميّ -الركائزُ والـفرصُ والتحديات- ومُـقومات التواصلِ العـلميّ الفَعال وفوائدُ يةُ ومحـطات تاريخية لـلحِراك العلمي العـا تتمحور حول احلـركةُ العلميـةُ العا
لكية الفكرية وقياساتُ البحث والقياساتُ البديلة ومُستقبل التواصل العلمي. اما احملور الثالث يدور حول وسائلُ التواصل العلميّ التقليدية من يّ ومُراعاةُ حُقوقِ ا التواصلِ العلـميّ العا
ـكتبـات ودور النشـر ومعارض الـكتاب. طـبوعات واجملالت الـعلمـية. وا ُؤتمُـرات العلـمية الـدوليـة. والنشـر العلـمي اجلامعي  –ا ـباشر –الرحـلة والزيـارات وا حـيث التواصل الـعلميّ ا
ـفتوح : ُـستودعـات الرقـمية . والـولوجُ ا ِنـصات الـعلمـية  وا ِنـصات االجتـماعـية وا والتواصل الـعلـمي عبـر وسائل اإلعالم فيـما يـتمحـور الرابع حـول التواصـلُ العلـميَ الرقـمي ويتنـاول ا
الفرص والتحـديات. وقالت ان حضور مجاني لفـعاليات الندوة وسيتم إصدار شـهادت  واحدة  باللغة العـربية واألخرى باللغة اإلجنليـزية للمشارك مقابل  10دوالر لـلنسخة الواحدة
ونوهت خليفـة بان احلصول على شهادة يجب أن  يكون  لديكم  رصيد في منصة أريـد; لتتمكن من تصدير الشهادة مباشرة  بعد نهـاية الندوة ولن  يتاح تصدير الشهادات بعد الندوة واشارت

الى ان الطاقة االستيعابية للندوة تبلغ  500 مشارك

رسالة بغداد
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ي الـصـفـة الـوجـدانـيـة والـعـاطـفـيـة
واالنـســانــيـة والــوطـنــيــة  كـونــهـا
تستلهم موضوعات احلب واجلمال
واخلـيـر واحلـريـة . صـدر لـلـشـاعرة
مـؤخرا ديوان شـعري يحـمل عنوان
( يزهـر من أكمـامه الدراق )  فضال
عن قـرب انتـهـائهـا من كـتابـة رواية
ـسـاحـة نـحـاول جـديـدة . في هـذه ا
ان نــتـــعــرف عــلى الـــرؤى الــفــنــيــة
واجلــمـالـيــة والـشـعــريـة لـلــشـاعـرة
مـاجــدولــ اجلــرمـاني  عــبــر هـذا

احلوار:
{ مــتـى بــدأ جــنــ الــشـــعــر يــنــمــو في

داخلك  ويدغدغ جدران قلبك ? 
- مـنـذ إصـغائـي جلدتـي وهي تردد
الشـعر الـنـبطي اجلـميل ذو اإليـقاع
وسـيـقي  كـثـيـرا مـا كـنت أتـمايل ا
كتموجات سنابل احلقول مع إيقاع

احلروف .
…dŽUA «  UOFłd

ــرجــعــيـات الــتي { حــدثــيــني عن أهم ا
ساهمت في بلورة تكوينك الشعري ?

مـحـمـود درويش طبـعـا هـو مـدرسة
بــذاته  غــســان كــنــفـانـي  مــحــمـد
ـاغـوط الــعـبـقـري  جـبـران خـلـيل ا
جبـران  مـظفـر الـنواب أبـو العالء
ـــنــا الــعــربي يــزخــر ــعــري .. عــا ا

بدع واألدباء . با
{ لـكل شـاعـر حلـظـته في كـتـابة نـصه 
هل لك أن تـصـفـ لـنـا هـذه الـلـحـظـة في

حدود عالقتك بالقصيدة ?
- هي مكـنـونات الـنفس ولـواعجـها
وتـفـاعـلــهـا مع األحـداث وتـفـاصـيل
األشـــخــــاص ورائــــحـــة األمــــكــــنـــة
شاعر اخملتبئة في الذاكرة  هي وا
شــرارة كــالـــبــرق تــضيء لـــتــتــدفق

احلروف .
{ الـــقــصـــيـــدة عـــنــدك هل هي ولـــيــدة

اللحظة أم نتاج حالة تأمل ونضج ?
ــوهــبـة أجــد بــأن الــشـعــر ولــيـد ا
والـــتــفــكـــر والــنـــظــرة الـــواعــيــة
الــعـمــيـقــة في قـضــايـا وهــمـوم
اإلنسانية وليس نتاج البداهة
واالعتـباطـية  لـذا فان إنـتاج
الـــنص الـــشـــعـــري مـــقـــتــرن
عـرفـيـة الـشـاعـر وفـطـنته
وذكــائه فـي الــتــقــاط الــهم
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عبد الكر احلطاب في مجموعة شعرية

ا غادر بـ اضلُـعها حـلم ابيض طـا
صمته دائما حتفزه مساحة الوقت
لــكن احلــطــاب يـعــيش االمــاني (فال
مــــاء وال كــــهـــــربــــاء... وال بــــديل..)
يــغـرس رقــصـته في جــبـ عــذابـات
رمــاديـة تـعــاني االغـتـراب يــوثـقـهـا
عـلى جـدار الـورق ويـلـتـزم الـصـمت
مـن بـــعــــيــــد يــــعــــيـــد صــــراخه (آن
االوان...كــفــاكم...) ويــعــود لــيــطــبع
بـصمـته في الـكـلمـة احلـرة واخلطى
رور ـتعـثـرة وإشـارات ا الـثـقيـلـة ا
وحـمــلـة الــتـبـرع بــالـوجع احلـروب
الـعبـثـية وصـراخ الثـكـالى جمـهور
شهدية سرح يـصيغه احلطاب بـا
التي تتكأ على زخات وجع مغموس
في بؤبـؤ احلياة النـاظرة (رحلتي..
ولم يـئن بـعـد وقت الـرحـيل...) غادر
بــإطاللـتــهـا قــلـبه هــو الـوجع وهي
ـغـموس صـاحـبـة الـشَـعـر اجلـميـل ا
بدم الـفرسان وحـده يتلـكأ مثل كهل
في اســتـــذكــار الــشــارع احلــديــقــة

الوجوه صراخ الـطفولة ملعب كرة
القـدم القهـوة طعم الهواء (حـقيقة
ام هـــواء?..) يـــتـــمـــدد الـــصـــراخ في
الــركـض وراء االمل من يـــفـــوز? من
يـنادي? من يـنتـحر? من يـشرب الدم?
ومن يتوضآ من عينيك رماد الوطن
وامنيـات اللـقاء هـنا يـدرك احلطاب
سـتـحيل في احلـقائق لـكـنه يـرسل ا
بـطــون الـصـفــحـات يــكـتب ويــكـتب

بانتظار مساحة الوقت.
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يـرمي احلـطـاب تـوصـيـفـاته بـسـيف
كــلـــمـــاتـه يـــلــوذ بـــعـــبـــارات احلب
لـلــحـبــيب ويــقـصــد الـوطن عــسـاه
يــلــوح لـلــغـراب ان يــســتـعــيـر خــبـز
احليـاة االنسـان بنـيان الـله ملـعون
مـن هــدمه فـــكــيف بـــقــلـــبه بـــنــيــان
مــهــدوم حـــائط الــوطن يــصــرخ في
طـيــات حـزنه هــكــذا آراه في مـرمى
الـــــشِـــــعــــر يـــــلـــــوح لـألعـــــنــــاق ان
(اعــتـــراف... أنــا يــا ســيــدة تـــتــدلى
الـنـسـاء... رجل يـبـحث عن هـوية...)
بــغــداد لــدى عــبــدالــكــر احلــطــاب
عـروســة لـكــنه يـدرك األسى(أدرك أن
حـــــبـــــنـــــا ولـــــد في زمـن االحـــــكــــام
الـــعــرفــيـــة..) لــطـــفــا هل هـي لــوعــة
عـــاشق (هـــنـــاك امــرأة تـــمـــحــو كل
ــسك يــدهــا يــســحب احــزانـي...) 
خنـجـره من غمـده ويـنعى احلـرمان
(أسـرى الــشـهـوات...بـعـد أن صـارت
الـعـرب كـاجلـرب..) ال يـلـون جـراحه
وال يرجتف من خصالت شعر نخيل
الــوطن (تـمــر االيــام والـســنـون...ال
تـــبـــحث عن االســـتـــثـــنـــاء...) جــرب
مــخـيــلـته قــبل كــفه دائــمـا يــغـمض
الفجـر مقلة احلـطاب عن ضياعه في
بــحــور الــدم دائــمـا تــتــدلـى نــخــلـة

اكـــثــر مـن جــســـد واكـــثــر من روح
رصدتـها شبـكة مـشاعـر عبـدالكر
رتـبـطة حـتـما بـالـسرد احلـطـاب ا
الشـعـري ينـتـصر لـلـكلـمـة وللـعدل
ـنــبــوتــة في ذاكـرة والــســمــاوات ا
ــــســــاءات احملـــــنــــطــــة ايــــامـه وا
ـنــحــوتــة في زاويـة بــاجلـلــيــد وا
مـعـتـقــة من قـلــبه كل ذلك في قـلب
مـــجــمــوعــتـه الــشــعــريـــة (لــلــوطن
هـمـســات حب وكـبــريـاء صـدر عن
دار السماء بغداد  2019بـ 136
قصـيدة) حسناً سـأصرخ مثله بل
ســــأطـــيـــر كـــمــــا طـــار بـــ ذراعي
الـــوطن عل حـــلم بـــ ســطـــورهــا
يـتـحــقق بـالـوعــد ويـشـجي ديـونه
كــلـهــا لـلــحـطــاب قـاطــرة تـفــتـرش
كلـماته الـطـرقات الـوجع اخلوف
رائــحـة االم مــعــادلـة ايــنــشــتـاين
ـــتـــنــــبي صـــيـــد زوارق دجــــلـــة ا
االســـــمـــــاك الـــــفـــــرج االوبـــــئـــــة
الـــسـالطـــ احلـــســـرة وقـــداســة

ـسـتحـيل لـيـصرخ اخلـطـوة نحـو ا
احلــطــاب (تــبــا لــكم.. تــبــا لــكل من
يــدعي حب الــوطـن...) يـســتــغــيث
يـنـحـني يـقــفـز من شـرفـات الـوقت
احلــطـــاب هـــنـــا يـــؤرشف لألشالء
(نـــــزرع وحتــــــصــــــدون... نـــــتــــــألم
وتــسـخـرون... جنـوع وتـتـخـمـون...

وت وحتيون...).
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يـندب عـبـدالكـر احلـطاب مـسـاحة
الوقت ويختـار الغياب يصرخ (اال
ـا حــضـوره تــبـا لــكم أيـهــا......) ر
هم ألنه اسـتـعـار أضواء احلـدائق
كي يـكـشـف سـتـر االيــام االغـتـيـال
ـة الـهـروب الــوحـشـة الـتي اجلـر
تــنــبت في خــاصــرة الــســنـ وفي
خــاصــرة أهــاته الــتـي يـهــدرهــا في
شــعِـره الــتــأهب الـقــلق الــبـغض
الــقــطــيـعــة صــوت احلــبـيــبــة سـر
ـعـشـوق أصـوات األن الـعـشق وا
في غـيـاهب عـاصفـة هـوجـاء يـترنح

السورية ماجدول اجلرماني :

روحه لـــيـــســـمع صـــراخ الـــتـــمــور
يــبــحث عن الــســراب يــتــذوق عـنب
الـصبـر نبـض القـصيـدة في امـتداد
صـــمــته يـــجــذبه صـــمت الــصــراخ
يطارد الوعي واالنحطاط ب القهر
واحلـقــيـقــة يـلـمـس جـبــ صـخـور
الـوطـن ويـرتـدي ســرابـيل الـقــنـاعـة
(فــالــعـمــر نـعــيـشه مــرة واحـدة....)
يــقــطف احلــطــاب عــرقه مـن بــيـاض
سن التحدي في قلب شذى العراق
(قــاصـدا قــلـبك.. فــهل يــقـبــلــني فـيه
نـــزيل...) تـــراه تـــعـــجـل الـــســـقــوط
أو(هـــكـــذا أراك.. هـــكـــذا أحـــبك.. لك
وحدك.. مـلهمـتي من تكون?..) يرسم
احلـطاب شظـاياه بـ أثداء أيامه ال
يغـيب بل يقـدم اعـتذاره في حـضرة
عـيـون احلــبـيـبــات وسـحـابـة روحه
تتألأل ب طيـات قميص الدفء ح
تـرميه احلبـيبة بـسؤال الغـياب(عنك
يا حبيبـي يتساءلون.. كل االحبة..)
النار التي اوقدتـها اصابعه تسللت
لــقـــطــرات مــطـــر الــصـــيف يــشــرب
وجـــــعه ويـــــرمي رأسـه بــــ هــــدب
الـــســــؤال ورمش احلـــنــــ يـــلـــوح
لــلــزعــفـران أن يــغــوص في شــتــائل
ـــــجـــــدون صـــــمـــــته (فـي بالدي... 
الــطــائــفـــيــة فــالــقــضــاء في إجــازة
إجــــبــــاريــــة... الــــضــــمــــيــــر أضـــاع
القـضـيـة...) تسـاؤالت حب احلـطاب
عسف واقصاء سـيدي يثني أهدابه
- كـفـاك نـحـسـاً- زخـات لـون الـوطن
تــبـرق فـي عـنــقـه يـلــمــلم بــريــقــهـا
ويــــغــــسل أدران شــــوقه يــــنـــتــــحل
أهـدابه يـفـيق ب صـلـوات حـنـينه
يـغـوص في أهـداب حــبـيـبـته بـغـداد
ويــســـتــريح عـــلى مــرمـى حــجــر من
طـقـوس الـشـيطـان وضـالـتـه تـقوده

لـ(أغار علـيك...) احلطاب هنا
يالمـس نــــبـض الــــنـــــاس في
قصـة وطن ينحـني يبكيه في

شعره كي تستقيم أضالعه.
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كل قــــصـــائــــد عـــبــــد الـــكـــر
احلـطــاب نـتــحـسس بـريــقـهـا
نــلــمس أظــافــر قــدرتــهــا عــلى
الصـبـر واالنـتظـار نـشم شذى
عـراقـيـتــهـا فـهي كـائـنـات حـيـة
تعـيش بيـننـا وتتـحرك أمـامنا
المحهـا بل نتنـفسها ونلـوذ 
وتــتــنــفــســنــا إذ يــقــول يـوري
لوتـمان في كتـابه حتليل النص
الـشـعـري: (بــأن أي نـظـام يـقـ
الـــشـــعـــر البــــد أن يـــتـــلـــقى في
األســاس بــاعـتــبــاره قـيــمـة ذات
مغزى) أي قيمة داللية اعتبارية
ذات جــــدلــــيــــة ال تــــنــــتــــهي وال
تــتــعــارض مع ذاتــيــة الــشــاعــر
حـلمه وطـنـيته انـشـغاله بـرصد

الـــوعي مـــحــــاربـــة الـــغـــفـــلـــة حب
االوطــان صــنـاعــة هــدف وبــراعـته
وتـــطـــور أدواته الـــشـــعـــريـــة جتـــاه
الـوطن نسـجـها وحـولـها إلـى قيـمة
تعـبيـرية انـفعالـية تـستـهدف الوعي
بـتصـويب احلقيـقة في روح الـتلقي
وكـمـنـظـور ورؤيـا متـنـامـيـة لـتـعـرية
احلدث والـوقـوف عـلى عالئـمه التي
تـوحي بـالـكـثــيـر فـهـو يـرسل روحه
ـسـؤوليـة ويـجد سـعادته الى قدر ا
إشــــارة فـي حــــضــــرة روح الــــوطن
(كـــيـف تـــتــــبــــلـــور?.. كـل الـــنــــســـاء
شـهـرزاد...) جنــده يـقف بــ طـيـات
صـمــته لـيــروي الـبـريـق (يـحـدث في
بـالدي...فـي الــــــــــلـــــــــيــــــــــلـــــــــة آالف
ـأسـاة...) ـرات...تـمـسح خـارطـة ا ا

اإلنـســاني عـبــر خـيــاله الــشـعـري 
ـعـرفـة كـفيالن وبذلـك فان الـفـكـر وا
بـإنتـاج نص شعـري مـتعـالي يحـفر
ـعرفـة بـحـيث يـليق في عـمق اّبـار ا

عطيات احلضارة اإلنسانية.
رأة والشعر توأمان ? { هل ا

رأة كـائن نـوراني حسـاس مـشبع ا
بـالـعاطـفـة وكذلك الـشـعر هـو سـحر
يـحاكـي نبـض الـقلـب ويتـغـلـغل في
الـوريد  لـكن ليس شـرطا ان يـكونا

توأمان .
- لو لم يـكن الـرجل مـوجـودا  فهل

ستكتب الشعر ?
أكيد الن اإلنسان هو كون بحد ذاته
 فــهــو يـــكــتب عن الـــطــبـــيــعــة عن
احلـــــــرب عـن اجلــــــــوع عـن احلب 
ولـــلــــحب مـــعـــنـى ســـامي جـــدا في
الشـعر  فـهو ال يـقتـصر عـلى إمرأة
أو رجل..  لـيس ذلك نـكـران لـوجود
الـرجل طـبـعـا  فـهو نـصـف احلـياة

رأة نصفها االّخر . كما ا
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{ هل تـتـركـ لــلـنص حـريـة أن يـؤسس
شكـله وإيـقاعه  وأن يخـتـار مـوضـوعاته

ويهندس خرائطه ?
- الشـعر هـو خيـال جامح يـوصلـنا
ا عـكس لـنـتـائج غـيـر مـعـقـولـة ور
تــوقـعـاتــنـا  لـذلك أتــرك نـصـوصي

على سجيتها .
{ مـــــا الـــــذي عــــلـى نــــصـل أن يــــقـــــوله

ويسمعه?
ــا أشــعـر بــأنه مــرآة ألفــكـاري - ر
وتصوراتي عن الواقع وما نحياه 
ــا أني مـدربــة تـنــمـيـة ــقـابل  وبـا
بــشـريــة  كــثــيــرا مـا أوجـه رسـائل
تــخـاطـب الالواعي في شــرح فــكـرة
مـعــيـنـة أو إعــطـاء نـصــيـحـة مـا أو
أوضـح رأي في قـــــضـــــيـــــة مـــــا من

خالله.
{ من أدخـــلـك دائـــرة الـــقـــلق  ومن هم
الـشـعـراء الـذين أحـبـبتـهـم وأضافـوا إلى

جتربتك الشعرية ?
- عنـدما أقـرا للـمبدع الـكبـير مـظفر
النواب أقلق وأشعر كم وكم نحتاج
لـنـكــون جـزءا بــسـيـطــا من الـصـور
التي أقف مـذهولة وأنـا أقرأها  كل
الـــشــــعـــر اجلـــمـــيل .. بـــدر شـــاكـــر

الـسياب  مـحمـود درويش  جبران
خلـيل جبـران  غسـان كنـفاني  أي
نص جــمــيـل يــأخــذني في مالمــحه
ألكون أبـعاده وينـطبع في ذاكرتي 

فيكون مخزونا للمعرفة .
{ هنـاك من يـرى بأن الـكتـابـة احلقـيقـية

صدق وليس تكنيك  ما قولك ?
- الـكتابـة حتتاج للـصدق كي تصل
وتالمس الــقـار  وبــنــفس الـوقت
ـسـتوى الـكتـابة إذا هي ال تـعتـبر 
لم تـخضع لـقوان الـتكنـيك وإتباع
قــواعــد مــعــيــنــة في األدب والــلــغـة
لتحافظ على قيمتها كإنتاج أدبي .
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سـاحة { فضـاء اخلـيال  هل يعـطـيك ا
الالزمة لـلتعـبيـر عن الواقع وانت تـبدع

نصك االدبي ?
- ال يـوجـد نص إبداعي دون فـضاء
اخلـيـال الـواسع  فــاخلـيـال يـسـهم
في بـناء جمالـية العوالم الـشعرية 
إذ يـقـوم بـتـولـيـد الـصـور وإلـتـقاط
شـاعر وإعادة خـلقها من األفـكار وا
ــتـمـرس ال جـديـد  لــذا فـالــشـاعـر ا
يــــكـــتـب كل مـــا تــــمـــلــــيه غــــريـــزته
وانفعاالته بل يطلق العنان خلياله
يـــتــمــدد بـــهــدف إلـــتــقـــاط الــصــور
الـشـعـريــة الـتي جتـســد مـشـاعـره 
ومن هـنـا فـان الـنصـوص الـشـعـرية
اخلالية من عنصر اخليال نصوص

خاوية وجرداء .
{ كيف تـستـطيع الـصورة الـشعـرية في
وقت غير اعتـيادي أن حتدث تـأثيرها في

تلقي ? عقل ا
- الــصــورة الــشــعــريــة تــشـيــر إلى
أشــيــاء غــيـر مــرئــيــة مــوجـودة في
وجــدان الـشـاعــر  إذ تـتــرسخ عـبـر
مسـيـرته الـشـعـريـة حـيث يـتدخل ال
وعـي الــشـــاعـــر في تـــشـــكــيـــلـــهــا 
وتتـحدد أهميتـها كفعالـية شعورية
ـتــولـد عن مـرتــبـطــة بـاالحــسـاس ا
الــتـجــربـة اإلنــسـانـيــة لـلــكـشف عن
عـنى األعـمق للـحـياة والـوجود .. ا
إنــهــا نـتــاج خـيــال وفـكــر وعـاطــفـة
الشـاعر ورؤيته للـعالم   لذلك نحن
عبارة عن ترددات طاقية وموجات 
لـكل مـنـا مـوجـة مـختـلـفـة  فـعـنـدما
ــتــلــقي ذو إدراك ويــحــمل يــكــون ا

نـفس الـتـردد تلـتـقي أمـواج الـكاتب
مـــعه  وهـــكـــذا تـــشـــرق الـــصـــورة
الـشـعـريـة في تـلـقـيه لـهـا ويـتـفـاعل
مـــعــــهـــا  لـــذلك كـل يـــرى الـــصـــور

الشعرية بطرق مختلفة .
{ الــلــغـة مــركــز الــفـتــنــة واحلــيــويـة في
الــقــصــيـدة  هل اســتــطــعت تــوظــيــفــهـا

لترجمة ما يدور في مخيلتك ?
- اللغة وعاء يـحمل مشاعر الشاعر
وأحـاسـيـسه  إذ أنـهـا نـتـاج تالحم
ـعنى مـكـونة وإنـصـهار الـلـفظ مع ا
نسـيجـا جديـدا نسـميه الـنص  لذا
أجـد بأنـهـا تـشـكل تراكـمـات لـغـوية
يختزنها الشاعر ليعبر عن خلجاته
وعـــــواطـــــفه وقـــــلــــقـه وتـــــأمالته ..
يـفــجـرهــا الــشـاعــر ويــحـولــهـا إلى
شـاعر شظـايا وحـمم بركـانيـة من ا
الصادقة والعـاطفة الوجدانية  من
هـنـا فان الـلـغة بـحـر يحـوي الدرر 
أتـمـنـى أن أكـون وفـقـت في إيـصـال

ما أريد إيصاله بلغة متمكنة .
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{ أين تكـمن لـعبـة اجلـمالـيـات في كتـابة
النص الشعري ?

-   الشعر بـحد ذاته ملمح جمالي 
فاجلـمـاليـة في الـنص الشـعري هي
رونـة والـعمق حـالة من الـتـنـوع وا
ـــغـــايــرة الـــتي حتـــدث قــدرا من وا
الــدهــشــة والــتـــفــاعل  بــعــيــدا عن
الـتــرهل والــركــاكــة والـتــقــريــريـة 
فالـنص عبـارة عن قطـعة مـوسيـقية
مـتـكـامـلـة الـبـنـاء والـهنـدسـة تـكـمل
بعضها  بـحيث حتافظ على عملية
الــبــنــاء الــصـــحــيــحــة وهــيــكــلــهــا
والتصـور وسبك مـوسيقـية الـلغة 
لــيـنــتج حلـنــا مـتــكـامال نــتـاّلف مع

موسقته ونطرب .
{ مــــتـى يــــرتـــوي عــــطـش مــــاجــــدولـــ
اجلرماني  ومتى تتـحقق األمـنية عـندها
 وإلـى مـــتى تـــبـــقـى فـــاحتـــة ذراعـــيـــهـــا

وتنتظر?
- ان الـنـبـوءة الـكـامـنـة هي هـنا في
داخـلـنـا  ومــا عـلـيــنـا سـوى كـشف

احلجاب والبدء من جديد.
{ برأيك  هل يوجد أدب نسائي ?

- ال أسـتـطيـع أن أجزم بـوجود أدب
نـــســــائي وفي احلـــقــــيـــقـــة إن مـــا

نـتلـمـسه من منـجـز إبداعي نـسائي
هـو إجـتـراح أشــبه بـذلك االجـتـراح
الـرجــالي أو الـذكـوري والـبـحث في
نجز والعمل على خصوصية هذا ا
جتــنـيـسه وفـق أنـثـويــة وذكـوريـة 
ـــنـــجــــز هـــو نـــتـــاج ويـــظل هــــذا ا
وجدانـيات ومشاعر إنـسانية سواء

رأة أو الرجل . أجنزته ا
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 { هل أنت مع االنـفـتـاح عـلى األشـكـال
الشعرية احلديثة ?

-    بـكل تأكـيـد  فهـذا الـكون يـتبع
تغيرات ومن ضمنها األدب وحتى
لـفظ الـلـغـة وتـبـسـيـطـهـا  فـمـثال ال
تـسـتطـيع أن تـقـول للـجـيل احلديث
أكـتب مـعـلـقـة  ألنـه يـحـتـاج جـمـلـة
قــوامــيس كي يـــســتــخــرج مــعــاني
كـلمات لم تعـد تستخـدم في عصرنا
احلــاضــر وكــذلك ال نــســتــطــيع أن
ننكر فن الومضة والقصة القصيرة
جـدا والـهـايــكـو وغـيـره  وكل هـذا
تابع للتطـور واحلضارة اخملتلطة 

فبالتاكيد أنا مع احلداثة .
{ وماذا عن مستقبل قصيدة النثر ?

- قـصـيــدة الـنـثــر هي نص إبـداعي
ـبــاشـر  جتـاوز رتــابـة الــعــادي وا
وارتـقت إلـى آفـاق الــدهــشـة  وهي
فهوم الذات عنى متجـاوزة  بهـذا ا
الـضــيق  ألنـهـا جتــتـاز نـحـو آفـاق
أكثـر رحابـة واتسـاع  لذا أجـد بأن
قـــصـــيـــدة الــنـــثـــر كـــســـرت ســـجن
الــقــصــيـدة وأخــرجــتــهــا مـن إسـار
ـوحدة واإليـقـاع االحادي الـقافـيـة ا
ذي التفـعيلـة الثـابتة  حـيث فتحت
آفاق رحبة وهائلة وفضاءات رائعة
نحو حـرية الـكتابـة واتساع الـفكرة
وحـــريــة الـــشـــاعـــر  كـــمــا أبـــاحت
ـدهش وغـيـر لــلـشـاعـر اسـتــخـدام ا

ألوف للغته العالية  ا
{ كيف يكون شاعرا ما  متفردا ? 

  - مـــثال نـــقـــول أدونـــيس شـــاعـــر
الـدهشـة وكـثافـة الكـلـمة  وعـمر بن
أبي ربـيعـة شاعـر الـغزل الـصريح 
هـي ســـمــــة تالصـق الـــكــــاتب وهي
مـنـبــثـقـة من مــعـرفـتـه وقـدرته عـلى
تــوجه مــعــ في بــنــاء الــقــصــيـدة

عرفة لها . والصورة ا

مـــاجـــدولـــ اجلـــرمـــاني شـــاعــرة
ســـوريـــة طــــمـــوحـــة ومــــثـــابـــرة 
اســتـطــاعت خالل مــدة وجــيـزة أن
تـــثــــبت حـــضــــورهـــا الـــفــــاعل في
الـساحـة الـشعـرية الـسـورية  عـبر
قـصـائـدهــا الـتي اتـسـمت بـعـذوبـة
عــبـــاراتـــهـــا  وصـــدقـــهـــا الــفـــني
واالنسـاني  ورقتها ودهـشتها

 ومـــتـــانـــتـــهـــا
التـعـبـيـرية 
لـــــــــــــــذلـك
أطــــــلق
علـيها

الــنـقـاد شــاعـرة الـرقــة واالحـسـاس
العذب . امتازت مـاجدول بقدرتها
ــشـاعــرهـا الــرقـيــقـة عــلى الــبـوح 
وقدرتها التعبيرية عبر لغة ساحرة
نــابــعـة مـن وجــدانــهـا الــعــاطــفي 
وبـــعــيـــدة عن الــتـــكــلـف واجلــمــود
واالصطناع  فهي شاعرة ذات بوح
حـقيـقي كونـهـا تنـصهـر في احلرف
وتـــــضــــعه في ســــيــــاق
شعري متناسق .
تــطـــغي عــلى
قـــصـــائــد
اجلرمان

يــبـوح وجـه احلـطــاب بـســلــة عـطف
وبـستان حلم بـل يحتدم الـقلق على
حضن الوطن (اطلعي على مأساتي
وواســيــني... ضــمـيــني الـى صـدرك
وأنــــــســـــيــــــني...تــــــنــــــهي وجــــــعي
واســيــني...كــيـف أهــاجـر... يــا نــبع
احلــنـــان...اعـــتـــراف ايـــضـــا.. نــداء
ــــــــان بـــــــ اضــــــــلـــــــعـي.. حب اال
وحـــرب...) وهـــنــــا فـــأن الــــشـــاعـــر
عـــبـــدالـــكــر احلـــطـــاب قـــاد روحه
باجتـاه حزن الـوطن وأطـلق حنـينه
عبر سكوت قافلة احلرمان وأغمض
ا صوته بـانتـظار الـفرج شـعره ر
سيكون ضوء قناديل لوطن حليم لن

تغادره االجيال.

غالف اجملموعة الشعرية

ماجدول
اجلرماني
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بــعـض اإليــطــالــيــ واإلجنــلــيــز عــام
ـيـة الـثـانـية 1939 خالل احلـرب الـعـا
ساعدات وكـانوا يقدمون لها بعض ا
ثم تــمـكـنت من لــقـاء شـقـيــقـهـا األمـيـر
عبداإلله وطلبت منه الصفح فساعدها
فـي أن تـســكن الــقـدس وخــصص لــهـا
مـرتباً مشترطاً أال تتعرف على العائلة
وأال يـتـعـرف علـيـهـا منـهم أحـد. بـقيت
كـذلك حـتى تـواصـلت مع األمـيـر نايف
بـن عــبــدالــله في األردن فــســعى عــنــد
والـده للصـفح عنهـا وكفالـتها أدى ما
حــدث مـن األمــيــرة عــزة إلى مــوافــقــة
األسـرة عـلى زواج أخـتـهـا راجـحـة من
طـيـار عـراقي كانـت العـائـلـة معـتـرضة
عـلى مصاهرتـه. وسبب االعتراض هو
أنـهم مالوا لالعتقـاد أنه يطمح للثروة
من خـالل مصـاهرتـهم وبـالفـعل فبـعد
الــزواج تـرك الـرجل اجلــيش الـعـراقي
وتـفـرغ ألعـمـاله اخلـاصـة لـيـصـبح من
أكــبـر مـسـتـوردي األدويـة في الـعـراق
ــاً مـع زوجــته بــعــد ولــكـــنه كــان كــر

انتهاء ملك العائلة. 
—u¼e « dB

وهـو أول قصر ملـكي يبنى في العراق
 ويــقع في مــنـطــقـة احلـارثــيـة. وضع
هـنـدس االنكـلـيزي تـصـاميـم القـصـر ا
جـيـمس مـولـسـون ولـسون  1887-? 
الـــذي كــان يـــشــغـل مــنـــصب مــعـــمــار
احلــكـــومــة. وكــان يــعــمل في الــعــراق
لـلفـترة 1918- 1950. بـوشـر بانـشاء
الـقـصـر عـام  ? 1932واسـتـمـر الـعـمل
بـه سـنـتـ لــغـايـة عـام 1934. وأنــفق
عليه  150ألـف دينار . وقد بني للملك
فـيـصل األول لكـنه توفي قـبل إجنازه 
ـــــلـك غــــازي عـــــام  1933. انـــــتـــــقل ا
ـلـكـة عـالـيـة لـلـقـصـر وفـيه وزوجـتـه ا
لك غازي عام  ? 1939وبـقيت تـوفي ا
ـلــكـة عـالـيـة وابـنــهـا فـيـصل الـثـاني ا
يـقـيـمان في الـقـصـر حتـى وفاتـهـا عام
1950. بــعــد وفــاة أمه انــتــقل األمــيـر
الـشــاب إلى قـصـر الـرحـاب مع خـالـته
ـلـكـية األمـيـرة عـابـديـة. بـعـد سـقـوط ا
جنـا قـصـر الـزهور من هـجـوم الـقوات
الــــعـــســـكــــريـــة في  14تــــمـــوز 1958
واســتـغل الـقـصــر كـمـقـر القــامـة كـبـار
الـضيـوف حيث سـمي قـصر الـضيوف
الـعظماء في العهد اجلمهوري ومنهم
مـيـشـيل عفـلق الـذي اسـتخـدمه لـفـترة
حـــتى بــنـي له قــصـــر جــديـــد من قــبل
صــدام. في الـســبـعــيـنــيـات مـن الـقـرن
الـــعــشــرين شـــغــلــته وزارة الـــثــقــافــة
واالعـالم. وفي نـــــهــــايـــــة عــــام 1991
اســـتـــعـــمـل الـــقـــصـــر من قـــبل دائـــرة
ــسـرح لــيـكــون مـوقــعـاً الــسـيــنـمــا وا
لك غازي. وبقي القصر لـتصوير فلم ا
لـغايـة نيـسان  2003حـيث  تـدميره

بالكامل من الطائرات األمريكية. 
كـان القصر يشـبه قلعة انكـليزية حيث
تــبـــرز أبــراجه  الــعـــالــيــة  ونــوافــذه
وشــرفـاته احملــيـطـة بــالـقــصـر. حتـيط
بـالـقصـر حـدائق جمـيـلة تـضم أنـواعاً
ا مـختلـفة من الزهـور والنبـاتات. ور
كـــان ذلك ســبـب تــســـمــــيـــته بــقـــصــر

الزهور. 
يـتـألف الـقصـر من طـابـق  فـالـطابق
األرضـي يضم عدة قـاعات لالسـتخدام

في  9مـــايس  2020تـــوفـــيت األمـــيــرة
ـلك علي بن احلـس آخر بـديعـة بنت ا
مـلكة احلجـازية الهـاشمية عن مـلوك ا
عـمـر بـلغ مـائـة عـام. ولـدت في دمـشق 
ـكـرمة ثم وعـاشت طـفـولـتـهـا في مـكـة ا
انــتـقــلت مع أسـرتــهـا إلى الــعـراق. في
عـام  2012أشـرفت عـلى إقـامـة مـعرض
ـركـز ـالـكــة الـعـراقـيــة في ا لــلـعـائـلــة ا
ـناسـبة الـثـقافي الـبـغدادي. وفي تـلك ا
الـــتـــقـــيـت ولـــدهـــا الـــشـــريف عـــلي بن
ـــعـــرض احلــــســـ . أثـــنـــاء مــــراسم ا
ســلـمـنـي الـشـريف رســالـة قــصـيـرة من
األمــيـرة بـديـعـة مـوجــهـة لي شـخـصـيـاً
تـشكـرني فـيهـا على االحـتفـاء بالـعائـلة
ـالـكـة في العـراق. كـمـا تلـقـيت رسـالة ا
أخــرى مـن األمــيــر رعــد بن زيــد كــبــيــر
ـلكي الهاشمي األردني أمـناء الديوان ا

لنفس الغرض. 
 WOLýUN « WKzUF «

تـنـتسب الـعـائلـة الهـاشـميـة إلى جدهم
الـشريف حس بن علي 1931-1854 
الــذي يـنـتـسب لالمــام احلـسن بن عـلي
بـن أبي طالب ع . تـولى منـصب شريف
مـــــكــــة 1908- 1917ثـم أصــــبـح مــــلك
احلـــجــاز 1917- 1924قـــبل تــأســيس
ـملكـة العربـية السـعودية. قـاد الثورة ا
الـعـربيـة الكـبـرى بتـحالـفه مع االنـكلـيز
ضـد الدولة الـعثمانـية. كان االنكـليز قد
وعــدوه بــاعالن الـدولــة الـعــربــيـة بــعـد
ية األولى ة تركيا في احلرب العا هـز
1914- 1917لــكـنــهم أخــلـفــوا وعـدهم
عـنـدمـا اتفـقت بـريطـانـيـا وفرنـسـا على
ـنـطــقـة بــيـنـهــا في اتـفــاقـيـة تــقـسـيـم ا
سـايـكـس بـيـكـو عام  1916وتـعـويـضـاً
عـلى تـلك اخلـيانـة وجتـاهـلهـا تـأسيس
الــدولــة الــعــربـيــة  قــامت بــريــطــانــيـا
بـتـنصـيب أوالد الشـريف حسـ ملـوكاً
فـي الـعـراق وسـوريـا واألردن. إذ أرسل
الــشــريف حــسـ ابــنه األمــيــر فــيـصل
ــا أثـار لــيــكــون مــلـكــاً عــلى ســوريــا 
غــضب الـفــرنـســيـ فــضـربــوا سـوريـا
ـعركـة ميسـلون عام  1920وأسـقطوا
حـــكـــمه. وكـــانت ثـــورة الــعـــشـــرين في
الـعراق قـد بلـغت ذروتهـا  فتم تـرشيح
فيصل 1993- 1933مـلكاً على العراق.
ـلك فيصل األول في  23آب  تـتويج ا
 1921واســتــمــر في احلــكم حــتى عـام
 1933حـيث تـوفي في سـويسـرا. تولى
ـــلك غـــازي بن فـــيــصل 1939-1912 ا
دة سـت سـنوات 1939-1933 احلـكـم 
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ــشــروطــيه حــتى دخــول الهـي بــبــغــداد بــعــد اعالن ا ــراقص وا ا
االنگليز من سنة  1908الى سنة1917/3/11

ـذكــور في الـعــنـوان لــلــشـاعــر مـعــروف الـرصــافي عـقب الــشـعــر ا
الهي وتعمدت استخدام استفحال  ظاهرة الرقص والـراقصات وا
فـعـل( تـرقص) بــدالً من فـعـل ( تـســبح) الـذي اورده الــرصـافي ألن
الهي لـلرقص كـما هـو معلـوم وليس لـلسـبح كمـا اورده الرصافي ا

الهي فكتبت: فالسبح في االنهر واحلمامات ببغداد وليس با
الهي بغداد ترقص با

الهي بدالً من بغداد تسبح با
رحـوم اذ ان تـرقص أحسن تـشبـيـهاً واعـظم بالغة كـما وليـعذرنـا ا

نرى.
البد ان نالحظ اننـا نتكلم عن بـغداد سنة 1908م وما بعـدها وحتى
دخول االنگليز سنة  1917والتي يقول عنها الكثيرون ان تلك السنه
الهي ففي تلك السنه أعاد السلطان العثماني أي  1908هي سنة ا
العمل بالدستور العثماني الصادر سنة  1876والذي  تعليقه بعد
سـنة من تطـبيقـه فتم اعادة الـعمل به وتمـت انتخـابات وبعـثت بغداد
ــبـعـوثـان) واعـلـنت ـان الـعـثــمـاني ( مـجـلس ا نـواب عـنـهـا فـي الـبـر
ا فيها واليـة بغداد على ما احلريات وانـفتحت الواليات الـعثمانـيه 
شـروطيه وكان والة بغـداد في السنت  1908و 1909جنم سمي با
الدين باشـا ومحمود شـوكت باشا وناظـم باشا االكثر تـسامحاً في
تــاريخ بـغــداد. وقـبـل ذلك كـانـت الـبــنت الــبـغــداديه من عــمـر عــشـر
سـنوات ال تخـرج من بيتـها بدون عـبائـت و( بوشي) لـتغطـية الوجه
يـتـمـثـل بـبـرقع حـريـر أسـود ومن الـنـادر ان تـشـاهـد امـرأة بـغـداديه
تخـرج للتـسوق أو التـبضع حتـى ولو كان اخلـروج لشراء طـعام لها
او الطـفالهـا. قبل تلـك الفتـرة كانت توجـد مالهي ببـغداد في منـطقة
لهى ـعظم احلالي وفي ا يدان شمـال بغداد التـراثيه جنوب باب ا ا
ـلهى سـواء عامله وقـتها التـوجد فـيه راقصات أي ال تـوجد نـساء با
أو راقــصه لـذلك كــان هـنـالك غــلـمـان ذكــور يـرتـدون أرديه نــسـائـيه
ويـتشبـهون بالـنساء ويـرقصـون على اساس انـهم راقصات ويـغنون
بـأصــوات نـسـائـيه وكـان اهل بـغـداد يــسـمـون الـذين يـقـومـون بـذلك
ـسرح الـرقص والـغـنـاء بـأعـتـبـارهم أنـاث بـأسم( شـانـو) وهـو اسم 
يـدان بالـرقص والراقـص لـهى وأشتـهر مـلهى سـبع في مـحلـة ا ا
ــلـهى اصـله مـقـهى  ســابـقـاً والـراقـصـات من سـنـة  1908وهـذا ا
هـمات اجلـديده كـملهى حتـويره وحتـويله لـكي يسـتجـيب للـرقص وا
اذ في هذه الـسنه حتولت بـغداد الى عهد جـديد من اجملون واالنس
الهي والـطرب وفـسح اجملال للـنسـاء للـعمل كـراقصات وتـوسعت ا
فـتحـولت مـقـهى عـزاوي ومـقهى الـسـواس الى مالهي شـأنـهـا شأن
مقـهى سـبع وعـهـد االنس والـطرب اجلـديـد في بـغـداد فـسح اجملال
ـغنـيات من اخلـارج الى بغـداد فحتى واسـعاً لـدخول الراقـصات وا
تلك الـفـتره لم تـكن هـنالـك راقصه أنـثى وأول راقـصه حلت بـبـغداد
في هــذه الـســنه أي سـنـة  1908كـانت الــراقـصه ( رحــلـو) ولـقــبـهـا
ـا وصـلت جــراده جـائت من الـشـام وبـالــتـحـديـد من مـديــنـة حـلب و
بـغداد وقع الـبغـداديون فـي سورة من الـعجب لـهذا الـشيء الذي لم
يـكن يعـرفـونه ولم تـعرفه بـغـداد سابـقـاً وتـهافت الـشـباب الـبـغدادي
الهي بـشـكل غـيــر مـعـروف وبـظـاهـرة لم تـشـهـدهـا وغـيــرهم عـلى ا
شـروطـيه والـدسـتـور واحلـريه واحد بـغـداد طيـلـة تـاريـخـهـا لم ال وا
ابطال الـنظام الدسـتوري واالجتمـاعي اجلديد وهو  الـفريق محمود
ـعروفه عـائلـة  طالب شـوكت باشـا الـعراقي ابن الـعائـله البـغداديه ا
الــكـهـيه يــعـ والي عــلى بـغــداد ثم وزيـر دفـاع ثـم صـدر اعـظم اي
الهي رئــيس وزراء الـــدوله الــعــثــمـــانــيه هــذه احلــريـه الــواســعه وا
والراقـصات بـبـغداد دفـعت الشـاعـر الكـبيـر مـعروف الـرصافي الى
تـنــظـيم قـصـيــدة بـعـنــوان(بـغـداد بـعــد الـدسـتـور)والــعـجـيب ان هـذا
الـشـاعـر أصـبح  أحـد نــواب  مـجـلس الـنـواب الـعــثـمـاني بـعـد هـذه

القصيده التي يقول فيها:  
الهي أرى بغداد تسبح في ا
وتعبث باالوامر والنواهي

وقــد ذكـرنــا سـبب اســتــبـدال ( تــسـبح) بــغـعـل( تـرقص) ويــسـتــمـر
الشاعر في قصيدته فيقول:
رمت حمالنها االرياف حتى
تناطحت الكباش مع الشياه
فيا بغداد ان األمر جداً

الهي فخلي بعض هزلك في ا
وفيك معاهد الدستور تشقي
بغفلة غافل أو سهو ساهي

والـقصيـدة طويله اخـذنا منـها القلـيل حيث يـصور حالة بـغداد التي
يرفضها الـشاعر  وانفالت االمر حتى ان الـكبش الذكر يتناطح مع
الشاة االنثى ويسأل بغداد لترك بعض ما يحصل في مالهيها وان
أحـكام الـدستـور وقواعـده قد أسـاء البـعض تطـبيـقهـا وكان ذلك من
غـافل ومن سـاه وقـد تـولت بـعض اجلـرائـد الـبـغـداديـه انـتـقـاد حـالة
الهي والــرقص النه جــديــد لم تــعــرفه بــغــداد مـن قـبـل وألســبـاب ا

اجتماعيه.
لــقـد كـان وصـول الــراقـصه( جـراده) احلــلـبـيه قـد فــتح بـاب بـغـداد
ـصــراعـيه عـلى قـدوم الـكـثـيـر مـن الـراقـصـات فـجـائت الى بـغـداد
ـصريه و(فـريده اسـتيـتيه) جـماعـات من الراقـصات مـنهن( طـيره) ا
و( حــســني دنــكــور)  وهــذا لــقب لــلــراقــصه ال عالقــة لـه بــالـعــائــله
ـشـهـوره الـتي تـخـصـصت بـالـطـباعـه والورق الـبـغـداديه الـيـهـوديه ا
عائـلـة دنكـور ومـنهن( فـريده الـعـراطه) و( بهـيه) األنـطاكـيه وشـفيـقة
ـصريه وفـيروز االرمـنيه وزكيه الـشامـيه وطيره بـنت اخلا ومـلكه ا
الــســديه وثالث راقــصــات اســمــوهن بــنــات احلــاره( ثــريــا ومـاري
ورحــلـو) وبـهــيه سـمــيـكـه وسـمـحـه الـعـواده وثــريـا اجلــمل وجـمــيـله
اخلـاتـونه وحـسـنى الـشامـيه ونـحـلـيه شـحـاده ونـحـليـه فوزي وثالث
راقـصـات يـدعـوهن بـنات الطـي وهن خـا وبـديعـه وشـفيـقه  وزكـيه
زلط وسريـنه ومـلكه وعـيـشه ابـراهيم وألن الـتـركيه ومـاري الـروسيه
الهي صريه .  وكثرت ا تري وحـسيبه منگو ومـنيره  ا وماريكه د
يـدان فـقط فكـان ملـهى اجلـواهري ومـلهى الـعراق ليس في مـحلـة ا
ومـلـهى الهـالل وملـهى االوبـرا ومـلـهى نـزهة الـبـدور حـتى ان بـلـدية
بـــغـــداد زمن الـــوالة حــســـ جالل بـــيـگ ومــحـــمـــد فـــاضل بـــاشــا
الـداغسـتـاني سـنة  1913شـيـدت مـلـهى للـرقص والـغـنـاء وغـنت فيه
الهي الى الـكرخ ـغنـيـتـان االخـتان بـديـعه وخـا الطي وامـتـدت ا ا
ولم تعد مقتـصره على الرصافه حيث  تـأسيس ملهى بعد حتويل
مـقهى الشـط في منطـقة الـصاحلـيه الى ملـهى سنة  1916ومارست
الغـناء فيه االختـان  روزه وليلـو نومه وبعد دخـول القوات االنـگليزيه
الهي والـراقـصـات حـتى  افـتـتـاح بـغـداد في شـهـر آذار كـثـرت ا
مــلــهى داخل ســوق الــشــورجه وســمح لــلـكــثــيــرين فــتح احلــانـات(
ــايـخــانـات) وبـدأت مــوجه جــديـده من الــراقـصـات ا
ــلـــهي في بــغـــداد اذ انــتــهى دور ــغــنـــيــات وا وا
الهي القليله ورافقت ذلك الراقص الذكـور وا
كثرة احلـانات اذ كانت الـشروطيه والـفترة التي

مرت بها بغداد من سنة  1908ال تنسى.
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بغداد

الـرسمي كصـالة االستـقبال مـخصصة
لـلضـيوف وصالـة الطعـام حيث تضم
مــائــدة كـــبــيــرة تــسع مــائــة شــخص.
والـقـاعـات مـتصـلـة بـبـعضـهـا بـأبواب
ــرات. أمــا قــاعــة الــعــرش فــكــانت و
واسعة حيث وضع العرش في اجلدار
الــشــمـالـي ضـمن إطــار مــزخـرف. و
تــزيــ الــســقف بــزخــرفـة عــلى شــكل

احملار يضم  21ضلعاً.   
أمــا الـطـابق الـعــلـوي فـيـضـم ثـمـانـيـة
أجـــنـــحـــة ســويـت يـــتــألـف من غـــرفــة
جــلـوس وغـرفـة نـوم مـلــكـيـة الـديـكـور

والتأثيث إضافة إلى حمام فاخر. 
ـلكية عـلى واجهة الـقصر كـان شعار ا
ـثل حـصـانـاً وأسـداً الـعـراقـيـة الـذي 
يــحــتــضــنـان نــهــري دجــلــة والــفـرات
ـلـكي. وفوق ونـخـيل ويـعلـوه الـتاج ا
الــشـعـار كـانت تـنــتـصب سـاريـة يـرفع

عليها العلم العراقي.  
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انـتقلت بديـعة مع عائلـتها إلى العراق
ـــلك فــيــصل األول مـع أســرة عــمــهــا ا
وسـكنت معه في عدة مـنازل منها بيت
احلـــكــمــة وقـــصــر شــعـــشــوع  حــتى
تــزوجت واسـتــقـلت في مــنـزل خـاص.
قـام مـهـنـدس مـصـري بـتـصـمـيم قـصر
الــرحـاب الـذي كـان قـصــراً بـسـيـطـاً ال
تـتجاوز غرفه سـبعة غرف مـن ضمنها
غــرفـتــ لــلـضــيـوف وغــرفــة الـطــعـام
وغـرفـة مكـتبـة. كـان القـصـر خالـياً من
أجـهـزة التـدفـئة والـتـبريـد حـيث كانت
دافـئ النـفطـيـة. أما جـهاز تـسـتخـدم ا
الــتــبــريــد فــلم يــدخــله إال بــعــد زيـارة
األمـيـر عبـداالله ألمريـكا فـجلب جـهازاً
صـغيـراً لتـبريـد غرفـة واحدة فقط. في
ة قُلِ مـدخل الـقصـر رفعت اآليـة الكـر
الــلَّــهُمَّ مَــالِكَ الْــمُــلْكِ تُــؤْتِي الْــمُــلْكَ مَن

تَـشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن
تَــشَـاءُ وَتُـذِلُّ مَن تَـشَـاءُ ـ بِــيَـدِكَ الْـخَـيْـرُ ـ

إِنَّكَ عَلَيـ كُل شَيْءٍ قَدِير. 
بــعــد وصـول حــزب الــبــعث لــلـســلــطـة
حتـول الـقصـر إلى مـعـتقل سـمي قـصر
الـنـهـايـة حـيث كـان يـدار من قـبل مـدير
األمـن الـعـام نـاظم كــزار. وتـعـرض فـيه
ــيــ مـــئــات الـــســيــاســـيــ واالكـــاد

والـعلماء إلى صنوف التعذيب والقتل.
 تـــهــد الـــقــصـــر عــام  1973بـــعــد
الــكـشف عـن مـؤامـرة نــاظم كـزار لــقـتل
الـبكر وصدام. بعد ذلك  إنشاء مبنى
ـتـألف من عـدة اخملــابـرات الـعـراقـيــة ا
عـمارات وزنازين وأقـبية ومـكاتب. وقد
ـــبــــنـى عـــام  1990مـن قـــبل قــــصـف ا
الـطـائرات األمـريكـية في حـرب عاصـفة

الصحراء. 
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تـزوجت بديـعة من الـشريف حـس بن
عــلـي بن عــبــدالــله الــذي كــانن يــحــمل
اجلــنــســيــة الــســعـوديــة  ورزقت مــنه
بــــثالثــــة أبــــنــــاء هم عــــلي ومــــحــــمـــد
وعـبدالـله.بعد زواجـها بقـيت في بغداد
لـكن في منزل مسـتقل. وكانت األميرات
يـسـكن فـي قـصـر األميـرات فـي مـنـطـقة
ـنـصور وسـمي الـشارع بـاسم شارع ا
األميرات. بني القصر عام   1954وقام
ـصـادرة الـقـصـر عـبــد الـسالم عـارف 
ـزاد الـعلـني. وقـد اشـتراه وبـيـعه في ا
شـخص كـان يعـمل تـاجر مـواشي وما

تزال أسرته تسكن القصر. 
الـكة تـهديـدات جدية شـهدت الـعائـلة ا
أولـها انقالب الـضابط بكـر صدقي عام
  1936ثـم انــقالب الـــعـــقــداء األربـــعــة
وتــولي رشـيـد عــالي الـكــيالني رئـاسـة
الـوزراء عـام 1941. واضـطـر عـبـداالله
إلـى الـــهـــرب من الـــعـــراق ثم عـــاد و

شـنق الـعـقـداء األربعـة.  عـمـومـاً كانت
الـكة ال تـميل إلى الـعنف أو الـعـائلـة ا
االعـــدامــات . وكــانت مـــقــبــولـــة عــنــد
الــشـــيــعــة والــســـنــة واألكــراد تــقــول
األمـيرة بديعة في مذكراتها إن والدها
كـان يستـقبل في األيام الـعشرة األولى
عزيـن بجده مـن محرم كـل عام وفـود ا
احلــســ بل وكـان يــشـاركــهم الــلـطم
رغـم أنه ســنـي وكــذلك حـــاول رئــيس
ـلك الــوزراء مــحـمــد الـصــدر تــزويج ا
فـيــصل الـثـاني من األمـيـرة شـاهـيـنـاز
أخـت شــاه إيــران ولــكن الــعــائــلــة لم
تــوافـق بــعــد أن الحــظــوا أن األمــيــرة

كانت تشرب اخلمر. 
 جنـت األمـــيــــرة بــــديـــعــــة وزوجــــهـــا
وابــنـاءهـا من مــجـزرة قـصــر الـرحـاب
الـتي قـتل فـيـهـا جـمـيع أفـراد الـعـائـلة
ــا فــيــهم والــدتـهــا األمــيـرة ــالــكـة  ا
ــلك عـلي  وكـانت في نــفـيـسـة زوجـة ا
سـنـة متـقدمـة. كمـا جنت زوجة األمـير
عـــبـــد االله حــيـث تــعـــرضت الصـــابــة
رصــاصـة لــكـنــهـا تـمــكـنت مـن الـهـرب
والـنـجـاة. أما األمـيـرة بديـعـة فـلم تكن
فـي القـصـر بل في منـزل آخـر  ثم جلأ
زوجــــهــــا وأســــرته غــــلى الــــســــفـــارة
الــســعــوديــة بــبــغــداد حــيث أمــنت له
ــاً مع أســرته الــســفـــارة خــروجه ســا
بالطائرة من بغداد إلى القاهرة. بقيت
األســـرة مـــدة قــصـــيـــرة في مـــصــر ثم
انـتقلت إلى سويسرا  لتـستقر نهائياً
فـي لــنـــدن. تــوفـي زوجــهـــا الـــشــريف

حس عام  1998. 
دونت مــذكـراتــهـا فـي كـتــابـهــا وريـثـة
الـعـروش الـذي يـعـد وثـيـقـة تـاريـخـيـة
مـهـمـة ألنـها حتـدثت فـيه عن تـفـاصيل
ـالـكـة خـلف جـدران يـومـيـة لـلـعـائـلـة ا

القصر.
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بـــفــــضل الــــتــــشـــريـح الـــذي قــــام به
اإليــطــالـيــون ... فــقــد ثـبت أنـه لـيس
التهاب رئوي ... ولكنه: تخثر منتشر
داخل األوعية الدموية (جتلط الدم).
لـــذلك  فــإن طــريـــقــة مــحـــاربــته هي
ــضـــادات احلــيــويـــة ومــضــادات بـــا
الـفـيـروسـات ومـضـادات االلـتـهـابـات

ومضادات التخثر.
يـتم تـغـيـير الـبـروتـوكـوالت هـنـا مـنذ

ظهر اليوم!
ــعــلــومـات قــيــمــة من عــلــمـاء وفــقًــا 
األمـراض اإليـطـالـيـ  لم تـكن هـناك
حــاجـــة أبــدًا إلى أجــهــزة الــتــهــويــة

ركزة. ووحدات العناية ا
Coranovirus: هام وجديد حول

في جـــمــــيع أنــــحـــاء الــــعـــالـم  يـــتم
مهـاجمة  COVID-19بشـكل خاطئ

بـــــســـــبـب خــــطـــــأ الـــــتـــــشـــــخـــــيص
رضي اخلطير. الفسيولوجي ا
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ـثـيـرة لإلعـجـاب  تـوثـيق احلــالـة ا
لــعــائـلــة مــكــســيــكــيــة فـي الــواليـات
ـتــحـدة زعـمـت أنـهـا شُــفـيت بـعالج ا

منزلي:
ثالثــة أســبـرين  500مــلغ مــذابـة في
ـسـلوق بـالـعسل  عـصيـر الـليـمون ا

تؤخذ ساخنة.
في اليوم التالي استيقظوا كما لو لم

يحدث لهم شيء!
ـعـلـومـات الـعـلـمـية حـسـنًـا  تـثـبت ا

التالية أنهم على حق!
عـلومـات بـاحث طبي من نشـر هـذه ا

إيطاليا:
بـفـضل  50عـمــلـيـة تــشـريح لــلـجـثث
أجــريت عــلى مـرضـى مـاتــوا بــسـبب

  COVID-19اكــــتـــــشف عــــلـــــمــــاء
األمــراض اإليـطــالــيـون أن ذلـك لـيس
بِـــيــنـــومــونــيـــا  بــشـــكل دقــيق  ألن
الفيروس ال يقتل اخلاليا الرئوية من
هــذا الـنــوع فـحــسب  بل يــسـتــخـدم
عــاصــفـة الــتـهــابــيـة لــتــكـوين خــثـار
وعــائي بــطـانـي. كـمــا هــو احلـال في
ــنــتــشـــر داخل األوعــيــة الــتــخــثـــر ا
الــدمــويـة  تــكــون الـرئــة هي األكــثـر
تــأثـراً ألنـهــا األكـثـر الــتـهــابًـا  ولـكن
هــنـاك أيــضًــا نـوبــة قـلــبـيــة وسـكــتـة
دمــــاغــــيـــة والــــعــــديــــد مـن أمـــراض

االنصمام اخلثاري األخرى.
في الــواقـع  تــركت الــبــروتــوكــوالت
ــضــادة لــلــفــيــروســات الــعـالجــات ا
ة الفائدة وركزت على العالجات عد
ـــضــادة ــضـــادة لاللـــتـــهـــابـــات وا ا

للتخثر.

يـــجب إجــراء هـــذه الــعالجـــات عــلى
ـــنــــزل  حـــيث الــــفـــور  حـــتـى في ا
ـرضى بـشكل جـيد يسـتـجيب عالج ا

للغاية.
أداء فيما بعد أقل فعالية.

ــة في اإلنــعــاش  تــكــاد تــكــون عــد
الفائدة.

لـو نــدد به الـصـيــنـيـون  لــكـانـوا قـد
نزلي  وليس استثمروا في العالج ا

ركزة! العناية ا
نتظم (اخلثرة): لذا جتلط الدم غير ا
ضادات  فإن طريقة مكافحته هي با
احلـــيــويــة ومــضـــادات االلــتــهــابــات

ومضادات التخثر.
أفـــــاد أخـــــصــــــائي عــــــلم األمـــــراض
سـتشـفى في بيـرغامو اإليطـالي أن ا
أجــرى مـا مــجــمـوعه  50 تـشــريــحًـا
للجـثة وواحـدة في ميالنو    20 أي
أن السلسلة اإليطالية هي األعلى في
الــعــالم  والــصــ فــعــلت  3 فــقط 
والــتي يـــبـــدو أنــهـــا تــؤكـــد تــمـــامًــا

علومات. ا
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في السـابق  باختـصار  يـتم حتديد
ــنـتـشـر ـرض عـن طـريق الـتــخـثـر ا ا
داخل األوعـية الـدمـويـة الذي يـسـببه
الفيـروس ;  لذلك  فإنه لـيس التهاب
رئـوي بـل جتـلط رئــوي  وهـو خــطـأ

تشخيصي كبير.
ضــاعــفــنــا عــدد أمـاكـن اإلنـعــاش في
ـركـزة  مع تـكـاليف وحـدة الـعنـايـة ا

باهظة غير ضرورية.
في وقت الحق  يــجب عــلـيــنـا إعـادة
التفكير في تلك األشعة السينية على
الــصـدر الـتي تــمت مـنــاقـشـتــهـا قـبل
شهر و إعطـاؤها على أنهـا التهاب

رئوي خاللـي.  في الواقع  قـد يـكون
ـنـتـشر مـتـسـقًـا تـمـامًـا مع الـتـخـثـر ا

داخل األوعية الدموية.
ركزة ال العالج في وحدات الـعنايـة ا
جدوى مـنه إذا لم يـتم حل االنـصـمام
اخلثـاري أوالً.  إذا قمـنا بـتهـوية رئة
ال يتدفق فيها الدم  فال فائدة منها 
وت تسعة ( (9مرضى في الواقع  

من أصل عشرة (.(10
ـشـكـلـة قـلـبـيـة وعـائـيـة وليـست ألن ا

تنفسية.
اجللـطـات الدقـيقـة الـوريديـة  وليس
االلـتــهـاب الــرئـوي  هي الــتي حتـدد

معدل الوفيات.
اذا يتم تكوين اجللطات الدموية?
ألن االلتهاب  وفقًا لألدبيات  يسبب
جتـــــــــلط الـــــــــدم مـن خـالل آلــــــــيــــــــة
فسـيولوجـية مـرضيـة معقـدة ولكـنها
مـــعـــروفـــة.لـــســـوء احلظ مـــا قـــالـــته
األدبيات العلميـة  وخاصة الصينية
 حــتـى مــنــتــصـف مــارس هــو أنه ال
ــضــادة يـــجب اســتـــخــدام األدويـــة ا

لاللتهابات.
اآلن  يــــتـم اســـتــــخــــدام الــــعالج في
إيــطـالــيــا مع مـضــادات االلــتـهــابـات
ضادات احلـيوية  كـما هو احلال وا
في اإلنــفـلــونـزا  وقــد انـخــفض عـدد

ستشفيات. رضى في ا ا
الـــعــــديـــد من الـــوفـــيـــات  حـــتى في
األربـــعــيـــنــيـــات  لــديــهـم تــاريخ من
دة  10إلى  15يومًا  والتي احلمى 

لم يتم عالجها بشكل صحيح.
تـسبب االلـتـهاب بـقـدر كبـيـر من تلف
األنــســجـة وخــلق أرضــيــة لـتــشــكـيل
ــشـكــلــة الـرئــيـســيـة اجلــلــطـة  ألن ا
ليست الفيـروس  ولكن فرط التفاعل

نـاعي الذي يـدمر اخلـلية حـيث يتم ا
تــثـبــيت الــفــيـروس.  في الــواقع  لم
ـــرضى الـــذيـن يـــعـــانـــون من يــــكن ا
ــفـــاصل الــرومـــاتــويــدي الـــتــهـــاب ا
بــــحـــاجـــة إلى الــــدخـــول إلى وحـــدة
ــركــزة ألنـهم يــخـضــعـون الــعـنــايـة ا
للـعالج بالـكورتـيكـوستـيرويـد  وهو
مـضـاد عــظـيم لاللـتــهـابـات. هـذا هـو
الــســبب الــرئــيــسـي وراء انــخــفـاض
حــاالت االســـتــشـــفــاء في إيـــطــالـــيــا
ــكن عالجه في وأصــبــحت مــرضًــا 
ـنـزل.  من خالل مــعـامـلـتـهـا بـشـكل ا
نـزل  ال يتم جتـنب دخول جيـد في ا
سـتـشفى فـحـسب  بل أيـضًا خـطر ا

اإلصابة بجلطة.
لـم يـــكن مـن الـــســــهل فــــهم ذلك  ألن
عـالمــــــات االنــــــصــــــمـــــــام اجلــــــزئي
هم  من اختـفت!مع هذا االكـتشـاف ا
مكـن العودة إلى احلـياة الـطبيـعية ا
ــغــلــقــة بــســبب وفــتـح الــصــفــقـات ا
احلجـر الـصـحي  ليس عـلى الـفور 
ولكن حان الوقت لنشر هذه البيانات
 حتى تتمكن السـلطات الصحية في
كل دولة من إجـراء حتـليـلهـا اخلاص
ــزيـد من ـعــلـومــات و  مـنع ا لــهـذه ا

الوفيات.  بدون فائدة!
قد يأتي اللقاح الحقًا.

ـكنـنـا االنـتـظار. في إيـطـالـيا  اآلن 
اعــــتــــبــــارًا من الــــيــــوم  تــــتــــغــــيـــر
ـعلـومات قـيمة البـروتوكـوالت. وفقًا 
من أخصائـيي األمراض اإليطـالي 
فإن أجهزة التهوية ووحدات العناية
ـــركـــزة لـــيـــست ضـــروريــة. لـــذلك  ا
نــحـــتــاج إلـى إعــادة الـــتــفـــكـــيــر في
االستثمـارات للتعامـل بشكل صحيح

رض. مع هذا ا

حـتى مـصـرعه بـحادث سـيـارة. وبـسبب
صـغر سن األمـير فيـصل الثاني 1935-
 1958عـند وفاة والده  فقد  تنصيب
األمـيـر عـبـد االله بن عـلي 1958-1913
ــدة أربـعـة عـشـرة وصــيـاً عـلى الـعـرش 
ـــا بــلغ فـــيــصل ســـنــة 1939-1953. و

الــثـــاني الــثــامــنـــة عــشــر من عــمــره 
تـتـويـجه مـلـكـاً لـيـبـقى ست سـنـوات في
احلـكم 1952- 1958ثـم يـلـقى مـصـرعه
صـــبــيـــحــة  14تـــمــوز  1958أمـــا االبن
الــثــاني األمــيـر عــبــد الــله بن احلــسـ
1882- 1951فــقـــد أصــبح مــلــكــاً عــلى
ـدة ثالثـ سنة 1921-? 1951 األردن 
ثـم أعـــقــــبه ولــــده طالل بن عــــبــــد الـــله
1909- 1972لـيـبـقى في احلكم سـنـت
فـــقط ثم تـــمت تـــنــحـــيـــته وتــولـى ابــنه
احلـسـ بن طالل 1935- 1999احلــكم
لــلـفــتـرة 1953- ? 1999ثـم جنـله عــبـد
الـثاني 1962-  حـيث استلم احلكم عام

 1999ولغاية اآلن.   
األميرة بديعة 

هي بـديعـة بنت عـلي بن احلسـ  ابنة
أخ فـيـصل األول مـلـك الـعراق وعـبـدالـله
لـكة عالـية زوجة مـلك األردن وشقيـقة ا
ـلك غـازي  وشـقـيقـة األمـيـر عـبد االله ا
وصـي عـــــرش الــــــعـــــراق. وهـي والـــــدة
الــشـريف عــلي بن احلـســ بن عـلي بن
ـكـرمة عـبـدالـله. ولـدت بـديعـة في مـكـة ا
عـــام  1920وتـــوفـــيت في لـــنــدن في 9 

مايس  2020. 
ـلكة لألمـيرة بـديعـة أربع شقيـقات هن ا
عــــالــــيـــة 1911-    1950 وعــــابــــديـــة
ـلك 1907- 1958الــتي تــولت تــربـيــة ا
لكة عالية فـيصل الثاني بعد وفاة أمه ا
 وقـد لقـيت مصرعـها في قصـر الرحاب
1958وجــــلـــيـــلـــة 1922- 1955 الــــتي
انـتـحـرت بـحرق نـفـسـهـا عام  1955عن
عـمـر  33عـامـاً ولـهـا أخ واحـد هـو عـبد
االله 1913- 1958الــذي بــقــيت تــنــدبه
وتــبـكي عـلـيه مــنـذ مـصـرعه عـام 1958
وحــتى وفـاتــهـا عـام 2020. وكــان عـبـد
االله تـزوج هيام بنت محمد حبيب أمير

ربيعة.
أمـا األخت الـرابـعة فـقـد غابت أخـبـارها
وهـي األميـرة راجـحـة الـتي الـتـقت نادالً
يـونـانـياً في إحـدى زيـاراتهـا إلى هـناك
ثـم غـــادرت الـــعـــراق وفـــارقـت أهـــلـــهـــا
لــتــتـزوجه فـي الـيــونـان. وقــد اســتـولى
الــرجل عــلى مـجــوهـراتــهـا ثم طــلـقــهـا
فــعــاشت مـشــردة حــتى تـعــرف عــلـيــهـا

∫vHA²

صابون ا
بكورونا في احد
ستشفيات ا
االيطالية

لك فيصل الثاني على دراجة هوائية  نصور ببغداداالميرة راجحة مع زوجها واوالدهاا قصر االميرات في ا
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ســتـراديل فـي فـيـلـم الـلـقــاء الـكــبـيـر
(لـوجرانـد ريـنـديه-فـو) في حـسابه
ـفترض على تـويتـر(اليـوم كان من ا
أن يــشــهـد الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيـة
ــــقــــام فـي مــــســــقط لـــــلــــســــبـــــاق ا
رأسـي).وأضــــاف ســــائـق فــــيــــراري

{ لـــنـــدن  –وكـــاالت - ســـيـــحـــصل
الـبــطل احملـلي شــارل لـوكـلــيـر عـلى
شــوارع مـونـاكــو لـنـفــسه في الـيـوم
ـفــتــرض أن يـشــهـد الــذي كــان من ا
إقــامـة أشــهــر سـبــاقـات فــورمـوال 1
لــــلـــســـيـــارات فـي اإلمـــارة من أجل
الـدوران حــول احلـلـبــة الـواقـعـة في
مـــســقط رأسـه في ســيـــارة فــيــراري
رياضيـة. ويظـهر لوكـلير ( 22عاما)
في فيـلم قصيـر لكلـود لولوش يـعيد
فـيه اخملرج الـفـرنـسي صنـاعـة فـيلم
كان لقاء (سيتيه آن رينديه-فو) عام
الذي كان يـصور قيـادة غير ?1976
مــشــروعــة عــلى ســرعــة عــالــيــة في
شوارع بـاريس في السـاعات األولى
ـرة وافـقت من الـصــبـاح.لـكن هــذه ا
الـســلـطـات في مـونــاكـو عـلى إغالق
ـرور حـلـبــة سـبـاق الـشـوارع أمـام ا
ـشاة اعـتـبارا من الـسـاعة 0645 وا
إلى .0900 وكـــتب لــوكـــلــيــر الــذي
سـيـقــود سـيـارة فـيـراري إس.إف90

X uý Èb½≠ œ«bGÐ

(اجلــــيش االبــــيض ) هــــو عــــنــــوان
البرنامج االنسـاني االجتماعي الذي
قـدمـته قـنـاة (الـشـرقـيـة) طـوال شـهر
بارك الذي يتقصى ظروف رمضان ا
ـــصـــابــ ـــضـــحـــ ومـــنـــقـــذي ا ا
بفـايـروس كورونـا وتـتبع خـطـواتهم
باسـلوب تـلـفزيـوني فـريد ,مع تقد
مـبــلغ  مـالي لــهم كـتــكـر يــسـتــحـقه
افــــراد اجلــــيـش االبــــيـض وهــــو من
تـــــقـــــد االعالمـي عـــــلي اخلـــــالـــــدي
والطبيـبة شهـد اجلواري التي مـنحها
ـــســـتــقل رئــيـس مــجـــمــوعـــة االعالم ا
ـــراة االســـتـــاذ ســـعــــد الـــبـــزاز قالدة ا
ـوقـفـهـا الـشجـاع في ـثالـيـة تـثـمـيـنـا  ا
ـصــابــ بـكــورونــا وحتـديــهـا خـدمــة ا
للمرض  والتي ترقد منذ ايام على فراش
الــعــافــيـــة بــعــد اصــابــتـــهــا بــفــايــروس
كـورونـا.وكتـبـت اجلـواري في صـفـحـتـها
على (انـسـتـغرام) عن الـبـرنـامج (اجليش
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جي.تي.بي.ويـدور الــفـيـلم الـذي 
تــصــويــره في لـقــطــة واحــدة حـول
رحلـة السـائق من بـورت دوف عـبر
شــوارع وسط بــاريس إلى لــقــاء مع
صديـقته أمـام كاتـدرائيـة ساكـر كور
ارتر.وألـقي القبض في منطـقة مـو
عـلى لـولوش الـذي يـبـلغ عـمره اآلن
عـامـا لـفـتـرة وجـيـزة وصـودرت 82
رخصـة قيادته بـعد ظـهور اللـقطات.
وأصــــبح الــــفـــيــــلم مــــتـــاحــــا عـــلى

أسطوانات دي.في.دي عام .2003
علـى صعـيد آخـر  قال حـاكم مـنطـقة
فـيــنــيـتــو اإليــطـالــيــة لـوكــا زايـا إن
(مــهـرجــان الـبـنــدقـيـة الــسـيــنـمـائي
ـقـرر في أوائل سـيـقـام في مـوعـده ا
أيـلـول مع انــحـسـار تـفـشي جـائـحـة
ــســـتـــجـــد في فـــيـــروس كـــورونـــا ا
الـــبالد). ومـــهـــرجـــان الـــبـــنـــدقـــيـــة
الــســيـنــمــائي الـذي تــنــظـمه شــركـة
بــيــنــالي دي فــيــنــيــســيــا هــو أقــدم
مهرجان سـينمـائي في العالم. وكان

وقف احلالي أُلغي سباق (بسبب ا
اجلائزة الكـبرى لكن بـفضل فيراري
ســأسـتــطـيع قــيـادة الــسـيــارة حـول
احللـبة غدا من أجل فـيلم قـصير من
إنــتـاج كــلــود لـولــوش. ال أسـتــطـيع

االنتظار من أجل القيادة مجددا).
وأُلـــغي ســـبـــاق جـــائـــزة مـــونـــاكــو
ـوجود في جدول فورموال الكبرى ا
وهـو أشـهـر سـبـاقـات 1954مـنذ  1
بــطــولــة الـــعــالم بــســـبب جــائــحــة
ـوسم حـتى كـوفـيـد- 19ولم يـبــدأ ا
اآلن.و سـيـشـارك لـوكـلـيـر في سـباق
مـونـاكو االفـتـراضي ضـمن سـلـسـلة
فــورمـوال  1اإللــكــتــرونـيــة من عــلى
جهاز محاكاة في منزله. ولم تصرح
السلطات في باريس بقيادة لولوش
عــام  1976لـــكــنه مـــضى قـــدمــا في
تــصـويـر الــفـيـلـم وكـانت الـكــامـيـرا
مثبتـة على مقدمة سـيارة مرسيدس
إس.ئي.إل بــيـنــمـا كــان صـوت 450
احملــــرك لــــســــيــــارة فــــيـــراري 275

قـــد أعــــلن فـي كـــانــــون الــــثـــاني أن
الــنــجــمـة كــيت بالنــشــيت ســتـرأس
ــهـــرجــان في دورته رقم .77وقـال ا
زايـا في تـصـريح وهـو عـضو كـذلك
في مــجـلس إدارة شــركـة بـيــنـالي
دي فـيـنــيـسـيـا  إن (عـددا أقل
من اإلصـــدارات الــفـــنــيــة
ـهرجان سيـشارك في ا
هـــــذا الــــــعـــــام عــــــلى
األرجـح بـــــــــــســــــــــبـب
إجراءات الـعـزل الـعام
ـفــروضـة عــلى قـطـاع ا
صــنـاعــة الـســيـنــمـا في
الـعـالم لـلـحـد من تـفـشي

فــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا).
واضـــطــر مـــهــرجـــان كــان
الــســيــنــمــائي وهــو أكــبـر
مــهــرجــان لــلـــســيــنــمــا في
الـعـالم إلى تـأجـيل دورته
الـــتـي كـــانت مـــقـــررة في

أيار بسبب كورونا.

ـرض).وفي يـوم مـغادرته وتعـافـيت من ا
لـلــمــسـتــشـفـى احـتــفى به الــبــرنـامج مع
دنـي الـذين كـانوا اصدقـائـه في الـدفـاع ا
بـانــتــظــاره في بــوابــة مـنــزله وقــدمت له
ـا ــال تــكــر (الــشــرقــيــة ) مـبــلــغــا مـن ا

لتضحياته. 
وفي احـدى حـلـقـات الــبـرنـامج  تـكـر
ـصـابـ سـيـدتـ تــعـمالن عـلى خــدمـة ا
بـــفـــايـــروس كـــورونـــا مـن خالل مـــطـــبخ
مستشـفى الفـرات ببغداد وهـما (ام علي)
ستشفى و(ام منتصر) اللت لم تغادرا ا
ـاضي  فقام البرنامج منذ مطلع شباط ا
بـــتـــأمـــ لــقـــاء ام عـــلـي وام مـــنـــتـــصــر
بعـائـلتـيـهمـا بـعد طـول غـياب وتـكـريهـما

رضى. ماديا لتفانيهما في خدمة ا
وفي حـلـقــة اخـرى من(اجلــيش االبـيض)
ـواطن جــواد كــاظم الـذي كـان بــطـلــهــا ا
وفي اصيب  20فردا من عائلـته بكورونا
صابـ كانت والـدته زهرة التي مقدمـة ا
اصـيـبت بـجــلـطـة دمـاغــيـة في ثـالث يـوم

االبيض جتـربة انـسـانيـة عظـيـمة تـعرفت
فــيــهـا عــلـى نــاس فــعال يــســتــحــقـون ان
يكـونـوا قـدوة بـاجملـتـمع بـسـبب عـطـائهم
الالمشـروط  فـعال بـوقت الـشـدات تـظـهر
مــعـــادن الـــنــاس. واحلـــمـــدلــلـه الــغـــيــرة
العـراقـيـة ثـبـتت جـذورهـا واصـولـهـا بكل
عـراقي  شــكــرا لـكل شــخص  كــان سـبب
بــنــجــاح هــذا الــعــمل االنــســاني ).  وفي
مـوضـوعـنـا نـتـعـرف عـلى بـعض االبـطـال

الذين رصدهم البرنامج.
احد االبـطـال الـذين كرمـهم الـبـرنـامج هو
الرائد قصي قاسم ( 42سنة) الـذي يعمل
دني  –الكرخ بعد ان في مديرية الدفاع ا
أصـيب بــكـورونـا اثــنـاء الــعـمل وعن ذلك
يقـول(اثنـاء عمـلي في التـعفـير والـتوعـية
ضـد كـورونـا  كـان هـنـاك واجب مـشـتـرك
في مدينة الصدر  واثناء التعفير شعرت
باالعـراض وبعـد خـضوعي لـلـفحـوصات
الالزمــــة ثـــبــــتـت اصـــابــــتي ورقــــدت في
ــســـتـــشـــفى واحلـــمـــدلـــله مـــرت االيــام ا

اصابتها بالفايروس عندما علمت بالعدد
الكبـير من االصابـات في عائـلتهـا فاصر
جــــواد عــــلى ان يـــــبــــقى مـع والــــدته في
ستـشفى لـرعايـتهـا رغم حتذيـر االطباء ا
له بخطورة ذلك واحتمـال انتقال العدوى
له اال انه اصــر عـلـى الـبــقــاء لــرعـايــتــهـا
رور االيـام تمـاثلت وعلى مـسؤولـيتـه.و
االم لـلـشـفــاء من كـورونـا لــيـصـاب جـواد
ــســتـشــفـى حلـ ــكـث في ا ـرض و بــا
تـعـافــيـة.حــيث رافـقـتـه (الـشـرقــيـة) وهـو
ال بلغ من ا يعود معافى لبيته لتكرمه 

تقديرا لبره بوالديه.
وكــان ســيف بـــاسم طه احــد مـــنــتــســبي
الشـرطة االحتـاديـة محـور احـدى حلـقات
(اجليش االبيض) ومبادرة سيف تمثلت
انه وبـعد ان اخـذ قـرض السـتـكـمـال بـناء
مسكن له ,قرر وفي ظل الظروف الصعبة
التي تـعاني مـنها مـعظم الـعوائل بـسبب
احلظر الـشامل اواجلـزئي وانقـطاع سبل
ــعـــيــشــة ان يـــؤجل مـــشــروع الـــبــنــاء ا

ويـسـتــخـدم مــبـلغ الــقـرض في مــسـاعـدة
االخرين من سكـنه منـطقـته في محـافظة
واشـار سيف ان (البعض بابل وخارجها
ـولـدة او طـلب اغـاثـتـه بـتـسـديــد اجـور ا
شـراء مـبـردة او تـأمـ سـعـر دواء وغـير

ذلك) .
وفي حلقة من (اجليش االبيض) كانت ام
عذراء مـحـورها والـتي تـعـمل في مـطبخ
احـدى مـســتـشـفــيـات بـغــداد اخملـصـصـة
للمـصابـ بفايـروس كورونـا ورغم انها
مـصـابــة بـالـســرطـان فـانــهـا تــتـفـاني في
رضى من الطعام ولم تلبية احتيـاجات ا
تــذهب الى بــيــتــهــا في اجــازة مــنــذ بـدء
ــقـدمي جـائــحـة كــورونـا وهــذا مـادفع 
هـا من (الشرقية) البرنامج في يـوم تكر
ـبـلـغ مـالي لــتـفـانــيـهــا في عـمــلـهـا الى
مفاجأتهـا بحضور احدى بـناتها حلظات
سـتشفى وبـحضور التكـر في حديقـة ا
فرقة للمربعات البغدادية التي قدمت عدة

ناسبة. اغنيات با

Íœu³F « —bOŠ

ي الـعـراقي تـلـقـى تـهـاني االوسـاط االكـادمـيـة االكــاد
واجلامـعية لتسلمه مهام متحدث وناطق رسمي لوزارة
وفقية في التـعليم العالي والبـحث العلمي متمـن له ا

عمله.
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ــمـثــلــة الـســوريـة تــشـارك في ا
الفـيلم السينمائي القصير (نوم
عمـيق) والذي يـجمـعها بـابنـتها
نـايـا األنـدلس . وهـومن إخـراج

وكتابة خالد عثمان.
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الـصـحـفـيـة الـعـراقـيـة تـلـقت تـعـازي الوسـط الـصحـفي
لـوفــاة والـدهـا فـي مـحـافــظـة مـيــسـان مـسـاء  21 ايـار

اجلاري سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
Íb¹u « nÝu¹ nOÝ

ـنصـة اريد يـحاضـر اليوم ـدير الـتنـفيذي  ؤسس وا ا
االحـــد 31 ايــــار  في دورة (ادارة نــــظــــام الـــتــــعــــلـــيم

االلكتروني غوغل كالس روم).
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ـصري  اصـدر اول ديو غـنائي يـجمـعه بإبـنته مـثل ا ا
مــاريــا بــعـنــوان (رايــحــة لـصــحــبــاتي) عــلى حــسـابه

اخلاص على احد مواقع التواصل االجتماعي.
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عضـو الهيئة االدارية في جمعية التشكيلي العراقي
تـــلــقى تــعــازي زمـالئه لــوفــاة والــدتـه مــســاء الــثالثــاء
اضي  سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته. ا
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طـرب اإلماراتـي احيـا حفالً غـنائـيـاً الكـترونـيا خالل ا
عيـد الـفـطر  من خالل بـثٍّ عبـر يـوتيـوب ضـمن  إطار
مـبـادرة  الثـقـافة لـلجـمـيع التي أطـلـقتـها دائـرة الـثقـافة

والسياحة في أبوظبي.
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التـدريسي الـعراقي حـاضر في ورشـة عمل الـكتـرونية
ـسـتـمر وخـدمـة اجملـتمع في اقـامـتـها شـعـبة الـتـعـليم ا
نصـة الفاعلة كلـية بغداد للـعلوم االقتـصادية بعـنوان(ا

نصة غوغل كالس روم) (2020-5-20).
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ـسـتــشـفى دار الـفـؤاد إثـر 89 عـامًـا 
أزمـة قـلـبـيـة مــفـاجـئـة أدت إلى دخـوله
ـسـتـشـفى مـسـاء اجلـمـعـة وظل عـلى ا
مــدار الـ  24ســـاعـــة داخـل الـــعـــنـــايــة
ركـزة حتى فـارق احليـاة.و تشـيعه ا
ظـهر الـسبت الى مـقابـر اسرته بـطريق

مصر الفيوم
وشـارك الـراحل مـؤخـرا فى الـعـديد من
األعـمال الـتـلـيـفزيـويـنـة والـسيـنـمـائـية
ــاضــيـة ـواسم ا ــهـمــة عــلى مــدار ا ا
حــيث شــارك فى مــســلــسل (ســلــطــانـة
ــعــز) مع غــادة عــبــد الــرازق والــذى ا
عــــرض فـى مــــوسـم درامــــا رمـــــضــــان
ـــنـــقـــضى ومن قـــبـــلـــهـــا شـــارك فى ا
مـسـلـسل (أبـو جبـل) للـنـجم مـصـطفى
شعـبان والذى عـرض فى موسم دراما
ـاضى.وتواجد حـسني أيضا رمضان ا
فـى مـوسم عـيـد األضـحى الـسـيـنـمـائى
ـــاضى بـــفــيــلـم ("خــيــال مـــآتــة) من ا
بـطـولـة النـجم أحـمـد حلـمى والـنـجوم
مـنـة شـلـبى وخـالـد الـصـاوى وبـيـومى
فـــؤاد تــألـــيف عـــبـــد الــرحـــيم كـــمــال

وإخراج خالد مرعى.
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ـمثل ـوت فـجـر امس الـسـبت ا غـيب ا
ـصـري حـسن حسـنى عن عـمـر نـاهز ا
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الـكـمــامـات امـتـثــاال لـتـعــلـيـمــات احلـكـومـة
الفرنـسية بـحظر الـتجمعـات على الرغم من
تخـفيف بـعض القـيود األخرى.ولـم يتوجب
عــلى أعـضــاء األوركــسـتــرا أنـفــسـهم وضع
كمـامات لـكن كان علـيهم االلـتزام بـاجللوس
على بعد مسافـة ال تقل عن متر عن بعضهم
ــنـصـة في الـقــاعـة.وحـضـر الــبـعض عـلى ا
اجلمهور احلفل عبر اإلنترنت حيث تمكنوا
ـنـازل عـبـر ــشـاهـدة واالسـتـمــاع من ا من ا
ـوقع اإللكتـروني لقاعة بـاشر على ا البث ا

وسيقية. احلفالت ا
لكن كابيسـو وجد ملمحـا إيجابيا في األمر
برمـته حيث قـال إنه عندمـا كان يـعزف هذه
ـقــطــوعـة لــشــتـراوس فــيــمـا ســبق وهي ا
مــعـزوفـة حـداد تـنـتـهي بــنـغـمـة مـوسـيـقـيـة
الئم حزينة كان يشـعر دائما أنه من غير ا
أن يـصـفـق اجلـمـهـور حـيـنـهـا.لـكن جـائـحـة
كوفيد- 19اآلن تعني أن انتهاء العرض لن
يـقابـله سوى الـصـمت. وقال كـابـيسـو (هذا

مناسب تماما).

{ باريس  –وكاالت  - اعتاد عـازف الكمان
الـفــرنـسي ريـنـو كـابـيــسـو عـلى الـعـزف في
قـاعات تـتـسع أللـفي شخـص أو أكثـر لـكنه
ــاضي فـي قــاعــة قـــدم عــرضـه اخلــمــيـس ا
فــارغــة وعــلى الــرغم من ذلـك ذكــر أن (هـذه
الـتجـربة لم تـكن سـيئـة عـلى اإلطالق).وقال
(إنه مــثل الــعــودة إلـى احلـيــاة) فـي إشـارة
إلـى الــــــعــــــرض وهــــــو األول فـي قــــــاعــــــة
وسـيقـية منـذ تفشي فيالرمـوني دو باري ا
جائـحـة كوفـيد- 19التي تـسـببت في إلـغاء
ــوســيـــقــيــة مــنــذ آذار. جــمــيع احلـــفالت ا
وأضاف (جميعـنا مسرورن للـغاية...العزف
مــجـددا بـعــد الـفـتـرة الــطـويـلــة الـتي أغـلق
خاللــهــا كل شيء هــذا مــيالد حــقـيــقي من
جـــديــد). وقـــدم كـــابــيـــســـو وبــقـــيـــة أفــراد
األوركسـتـرا البـالغ عددهم  23عازفـا مـساء
اخلـــمــــيس مـــقـــطـــوعـــة مـــيـــتـــامـــورفـــوزن

اني ريتشارد شتراوس. للموسيقار األ
وخــلت الــقـاعــة الـتـي تـتــسع لـنــحـو 2400
شخص باستـثناء موظف أو اثـنان يضعان
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ـطربـة اللبـنانـية يـارا اغنـيتـها اجلـديدة (ما طرحت ا
خــطــر عــالــبــال) عــلى قــنــاتــهــا الــرســمــيــة عــلى
يوتيوب.ويقول مطلعها: (ماخطر عالبال صدفه
او جتي عيـني بعـنـييك صـرت قـلبي مـااعرفه
فـز من صـدري إلـيك).. . وكـانت آخـر أعـمال
يارا سـيد إحـساسي من كـلمـات السـحاب
أحلان أسامه العطـار توزيع محمد صالح
مكس ومـاسـتر مـاجـد صالح وفـيـديو آرت
عــمـــر جــواد. وتـــقــول كـــلــمـــات األغــنـــيــة:
(خفوقي في محبـته .. وغلى طاريــه أحبه
حب !! مــا يــخــطـــر عــلى األلــبــاب وكــثــر
!! أحس احلبّ مـــايـــوفــيـه). وقــد مــاحـبّ
بدأت يارا الـعمل على ألـبومهـا اجلديد
ويضم أغاني لبنانية بالكامل وتتعاون
ـلــحن الــلــبـنــاني طــارق أبـو فـيـه مع ا

جودة.

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.
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ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .
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ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.
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قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 
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 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن
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حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا
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احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.
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خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ
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ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.
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ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.
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الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.
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اشـــــطب االرقـــــام من داخل
الشبكة  مع حلك الصحيح
تالحظ ارقامـا سـريـة تؤلف
مـــجـــمـــوع الـــرقم الـــســـري
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52091-321-1034-

1251-5207-212-6350-
215-942-216039-

32611-56300.
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ــان لــيس بـــالــضـــرورة أن تــقـــوم كــتل أو نـــواب في الـــبــر
باستجواب وزراء واسـتدعاء واجهات حكـومية في أمر ما
وغالـبـاً مـا كـان يـحـدث ذلك في الـعراق ألسـبـاب سـيـاسـية
ـسـتدعى بـقـضـية فـسـاد مثالً واضحـة لـيس ألنّ الـوزير ا
ليـس فاسـدا ولـكن ألنّ الـذي كـان يـستـهـدفه أكـثـر فـساداً
منه أو يـسـاويه في الفـسـاد. وهنـا كـان مسـلسـل التـخريب

تالقح ويستمر في النماء حتت شعارات دستورية.
احلكومـة االنتـقالـية احلـالية لـيس لهـا مجـال رحب للـحركة
ــســتـــحــقـــة في ظل وقت ـــلــفـــات ا ــنـــاورة في أي من ا وا
مـحــدود أشك كــثــيـراً فـي إنه يــكـفي حلـل قـضــيــة واحـدة
ـلتـهبـة . لذلك يـبدو الـسبيـل الواقعي لـفات ا مسـطرة في ا
هو ان تـذهب احلـكـومـة ذاتـهـا ح فـتح أي مـلف لـتـنـفـيذه
سؤولية ان ومكاشفته بـإمكانات التنفـيذ وتبادل ا الى البر

معه في بعض القضايا.
غير إن هـناك حذراً شـديداً من أن تقع احلـكومة الـتنفـيذية
يـعة  ما كـانت يوماً انـية مائـعة و حتت أهواء تيـارات بر
من االيام تـسـعى أو تـقـبل بـحسم مـلف أسـاس من مـلـفات
يطالب الشعب بها وتلك مسؤولية أخرى في ادارة الدولة.
أما على الـصعيـد اخلارجي فإنّ احلـكومة مـدعوة خلوض
تحدة عـلى نحو عميق احلوار االستراتيجـي مع الواليات ا
وسـريع وعــبـر اطـراف حــوار تـضع مـســتـقــبل الـعـراق في

خالل ثالث سنة مقبلة على الطاولة . 
من الــواضح انّ هــذا احلــوار ســيــحـــتــمل الــتــشــكــيك من
التيارات والقوى السياسية الـرسمية وغير الرسمية فضالً
عن أغلبـية الشـعب الذي لم يـرَ توجهـاً أمريكـياً مفـترقاً عن
التوجـهات التي تـعرفهـا ما بعـد العام 2003 لذلك البدّ أن
كاشـفة والشفافية زمع بأعـلى نسبة من ا يحظى احلوار ا
أمــــام الــــرأي الـــــعــــام  وأن يــــتـم ابالغ الــــدول اجملــــاورة
واالقـلــيـمــيـة بــخـيــارات الـعـراق اجلــديـدة ودخــوله مــرحـلـة
مـخــتـلــفـة في الــبـنــاء والـتــكـوين  والبــد أن يـتــحـقق فــيـهـا
االنـخــراط الـســيـاسي الــداخـلـي الـكــامل كـمــا يـنــبـغي أن
ستحقة تنخرط دول عدة في اطار نـتائج جهود الصيـاغة ا
سـار الغاطس في الـط والدم رحلـة عراقيـة تفتـرق عن ا

في خالل سبع عشرة سنة.

أنـاخت إبل االقـدار احملـمّـلـة بـآثـام حـكـام العـراق مـن فـجر
يــوم االنــقالبــات الــعـســكــريــة الى عــصــر حــكــام الــطــبــقـة
االسالمـــويــة فـي نــصـف الــقـــرن ونـــيف هـــذا من الـــزمــان
بأحمالها وألقتها على صدر شعب العراق هذه األيام دفعة

واحدة.
ناطق الكاسب الـعراقي يـبحث عن قـوت يومه في أسـواق ا
ـكتـظة بـالسـكـان تتـصيـده الكـورونـا مع الشـهيق الفـقيـرة ا
تقاعد الذي يزيد وظف وا الذي يتنفسه من أجل احلياة وا
دخله على الـ  500 ألف دينار (400 دوالر تقـريبـا) يسـهر
ـسـتوى لـيـله مـتسـائال كـم سيـكـون االسـتـقـطـاع وحـاسـبـا 
عجز موازنته عند كل فرضية استقطاع والطبقة السياسية
تشبثة بـاحلكم من وراء الستار غيـر آبهة لهذا وذاك فهي ا
ال زالت على عنجهياتها. ولكن لإلنصاف ال يتحمل احلكام
وحدهم وزر كل ما حـدث للبالد فـالكـثير من أفـراد الشعب

الفاقدين لنعمة التفكير يشاركون في خلق البالء.
وأنا أفـكـر في هـذا الـوضع جتـول في خاطـري أبـيـات عـمر
أبـو ريـشــة عـنـدمــا قـطـعت أنــيـاط قـلــبه أحـداث الـنــكـبـة في

فلسط والتي يقول في بعضها:
أمتي كم صنم مجدته

لم يكن يحمل طُهر الصنم
ا  فأحبسي الشكوى فلوالك 
 كان في احلكم عبيد الدرهم

فالنـكبـة هي النـكبـة وإن إختلف مـوضوعـها واألمـة هنا هي
العراقية باإلستعاضة.

أهرب من هـذه األفـكـار ألستـجـير بـأبـيـات االمام الـشـافعي
والتي قال فيها:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
 ذرعاً وعند الله منها اخملرج

ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها
 فرجت وكنت أظنها ال تفرج

ولـكـني أعــود وأتـذكـر كــيف فـرج الــله حـرب داعش عــلـيـنـا
وأزال آثـار هــبـوط أســعــار الـنــفط وكـيـف خـرجــنـا بــفـضل
شـجـاعـة ومـروءة وتـضـحـيـات أبـنـاءنـا مـرفـوعي الـرأس بال
طائفـية والـعالم يـشهـد ألبنائـنا ويـحتـفي بنـا وكيف كان من
واطنة والعزة وكيف أن ذات مكن أن يبدأ البنـاء وعيش ا ا
الـطـبقـة أضـاعت كـل ذلك ووصـلت بـاحلـال الى مـا وصـلـنا

إليه.
على أيـة حـال تـفرج إن شـاء الـله بـجـهود اجلـمـيع ونـتوسم
همة برئيس الوزراء اجلديد وطاقمه خيرا. أعانه الله على ا

ستحيلة التي تطوع للقيام بها. شبه ا
ـوضـوع: بطـبـيـعة احلـال قـدم مـعظم وندلـو بـدلـونا بـشـأن ا
ـفكرين مـقتـرحاتهم في كـيفـية اخلروج من االقتصـادي وا
الضائقة االقتصادية منها القصيرة األجل التي قد ال حتل
ـتـوسـطـة والــبـعـيـدة األجل الـتي أزمـة الـرواتب لـوحـدهــا وا
سـروقـة التي يعـول عـليـهـا النـاس مـثل إستـرداد األمـوال ا
تـتـطـلب مــتـابـعـة دولــيـة وقـد تـأخـذ ردحــا من الـزمن وجـلب
اإلستـثـمـار األجنـبي وهـو مـقـترح غـيـر واقـعي فاإلسـتـثـمار
والـبنـدقـيـة واجلـعـجعـة والـعـنـتـرية ال يـعـيـشـون حتت سـماء

واحدة.
احلل العملي يتمثل في أن تسعى احلكومة جادة للحصول
علـى قروض مـيـسـرة (بـدون فـائـدة أو بفـائـدة بـسـيـطة 1-2
ئـة) وبآجـال بعـيدة من األشـقاء الـعرب واجملـتمع الدولي با
سروقة لتجسـير الفتـرة من اآلن وحتى إسترداد األمـوال ا

والى أن يغطي االستثمار الوطني واألجنبي ربوع البالد.
 من يقـول إن االقتـراض خطـأ نـقول إن االقـتراض بـشروط
مــعـقــولــة لــتـجــســيــر الــظـروف الــطــارئــة هــو األفـضل وأن
ــلـيـارات ــثـال وفـرت ا احلـكـومــة األمـريـكــيـة عـلـى سـبـيل ا
ـرحلة لشركـاتهـا العمالقـة لتـعبر ا
دون تسريح العمال وتردي وسائل
اإلنــتــاج ومـن يــرى إن االقــتــراض
من الدول الـشـقـيقـة جـدية (بـكـسر
اجلـيم وتــســكـ الــدال) نــقـول له:

ن ينرادون). (أوالد العم إ
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سـتشـفى في فرنـسا و إدخالـهم ا
بــــ  10و 31آذار/مارس.

وشرح طبيب الغدد الصماء برتران
كــاريـو الـذي شــارك في هـذا الــعـمل
لوكـالـة فرانس بـرس صـنّف مرضى
الــســكـــري كــأشــخـــاص مــعــرضــ
ـصاب بـالسكري من للخـطر مثل ا
سن ومرضى النوع الثاني لـدى ا
الــــســـكــــري من الــــنــــوع األول بـــ
الـشـبـاب الـذين يـبـلـغـون من الـعـمـر
عــــامـــــا ويـــــعــــتـــــمــــدون عـــــلى 30

. األنسول
ومــرضى الــســكــري األكـثــر عــرضـة
ـستجد لإلصابة بفـيروس كورونا ا
ـسـنـ واألشـخـاص الذين هم من ا
يــعــانــون من الــســكــري من الــنــوع
الثـاني وهـو الشـكل األكثـر شيـوعا
للـمرض إضـافة إلى من يـعانون من

الوزن الزائد.
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عــامــا ويـــعــانــون من مـــضــاعــفــات
ــرضـهم هم أكــثـر عـرضـة تــتـعـلق 
لــــلــــمـــعــــانــــاة من الــــشـــكـل احلـــاد

لكوفيـــد-19.
ـــعــــروف حـــتى اآلن أن وكــــان من ا
فاقمة مرض السكري من العوامل ا
ــســتــجــد: من لــفــيــروس كــورونـا ا
ـرجح أن يـعـاني مـريض الـسـكري ا
ــوت مـن شــكل حــاد مـن الــوبــاء و
جراءه تمـاما مثل األشـخاص الذين
ــصــابــ ــســنــة وا يــعــانــون مـن ا
بـارتـفــاع ضـغط الـدم أو الـكـبـار في
السن. لكن لم حتدد أي دراسة حتى
اآلن أنـواع مـرضـى الـسـكـري الـذين
يــــــعــــــانــــــون من شــــــكـل حــــــاد من
كوفيــــــد- 19 واستـعرضت دراسة
نــشـرت في مـجــلـة ديـابـيــتـولـوجـيـا
عـلومات الطـبية لدى تخـصصة ا ا
ـــرض الــســكــري 1317 مــصــابــا 
يـعانـون شـكال حادا من كـوفـيد-19

بذلك. لكنه أضـاف أن الذين يعانون
من حـــال صـــحـــيـــة ســـيّـــئـــة أو من
سـرطان فـي مرحـلـة متـقـدمة عـلـيهم
الــتـنــاقش مع مــتـخــصـصي األورام
حــول أخـطـار الــعالجـات اخملـتــلـفـة
ـديـر لـلـسـرطـان. وقـال بـيل كـانس ا
الطـبي والعـلمي جلـمعـية الـسرطان
األمـــيــركـــيــة الـــتي قـــدمت تـــمــويال
لــلــدراســة يــظـــهــر هــذا الــبــحث أن
مـرضى الــسـرطـان مـعـرضـون أكـثـر
من غـــــيـــــرهـم خلـــــطـــــر اإلصـــــابــــة
بـكـوفـيـــد- 19وأضـاف أن الـدراسة
تـشـيـر إلى أن تـركـيـبـة هـيدروكـسي
كـلوروكـ وأزيثـرومـيسـ قد تـزيد
خــطـــر وفـــاة هـــؤالء بــثـالث مــرات
وهي مـسـألــة حتـتـاج إلى مـزيـد من

البحوث.
فيما  أظهرت دراسة نشرت اجلمعة
أن مـــرضى الـــســــكـــري من الـــنـــوع
الثاني الـذين تزيـد أعمارهم عن 75

لـلـسرطـان الـذي شـارك في الـدراسة
لـــوكـــالـــة فــرانـس بـــرس إن مـــعــدل
ـئة الوفـيات خالل  30يومـا كـان با
وهو أكثر من ضعف معدل الوفيات
الذي أعلنته جامعة جونز هوبكنز.
وازاة مع دراسات سابقة وجد وبا
الـفـريق أيـضـا أن الـتـقـدم في الـسن
واجلــنس (ذكــور) ووجـود حــالــتـ
مرضـيتـ أو أكثـر والتـدخ كانت

كلها مرتبطة بزيادة خطر الوفاة.
لــكن تــلـقـي الـعالج الــكــيـمــيـائي أو
ـــــضـــــادة الــــــعالجـــــات األخــــــرى ا
للسرطان في غـضون أربعة أسابيع
من تـشـخـيص كـوفـيـد- 19لم يـؤثـر
عـــلى نـــســـبـــة الــوفـــيـــات. وأوضح
شويـري تشـير هـذه النـتائج إلى أن
ــــصــــابـــ بــــالـــســــرطــــان الـــذين ا
ـكـنـهم يــتـمـتـعـون بـصــحـة جـيـدة 
ـكــافــحـة ــضي قــدمــا في الــعالج  ا
الـســرطــان ويــجب عــلـيــهم الــقــيـام
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أظهـرت دراسـة نشـرت اخلـميس في
مجلة النسيت الطبية أن األشخاص
صاب بالسرطان هم أكثر عرضة ا
رتـ مقـارنة للـوفـاة بكـوفـيد- 19

صاب به. بغير ا
ووجدت بـيـانات تـعود إلى أكـثر من
ـتـحـدة 900 مـريض في الــواليـات ا
وكندا وإسـبانيـا أن معدل الـوفيات

ازداد مع تقدم مراحل السرطان.
وتـبـيّن أن مــرضى الـسـرطـان الـذين
لـديــهم قــدرة مــنـخــفــضــة عـلى أداء
هـمات اليـومية كـانوا أكثـر عرضة ا
ن هم أفـضل حـاالً. خلـطـر الـوفـاة 
واســتــرجع مــؤلــفــو الــدراســة عــدد
األشـــــخـــــاص الـــــذيـن قـــــضـــــوا في
غضــون  30 يومـا من تـشخـيـصهم

بكوفيد- 19ألسباب مختلفة.
وقــال طـوني شــويـري اخـتــصـاصي
األورام فـي مــــعــــهـــــد دانــــا فــــاربــــر

تـحدة- مرسـيليا - { االسكـندرية -الـواليات ا
(أ ف ب): تزوج اخلـميس سـبعـينيـان أميـركيّان
أمــضـيــا فــتـرة الــعــزل حتت سـقـف واحـد بــعـد

اخلروج معا مرة يتيمة.
وقـالت لــيـنـدا ديـلك  72 عـامـا وهي تــمـسك بـيـد
زوجـــهــا أرديـل هــوفـــســـكـــيالنــد  78عـــامــا في
الـظــروف الـعــاديــة لـكــنــا مـا زلــنـا فـي مـرحــلـة

واعدة. ا
ـستجد جـعلهمـا يحثان إال أن فيـروس كورونا ا
اخلـــطى فـــيــمــا كـــانت عالقـــتــهــمـــا ال تــزال في
بدايـاتها.  التـقى الزوجان اللـذان خسر كالهما
نــــصـــفه اآلخــــر في الــــعـــام  2019 فـي أواخـــر
شبـاط/فـبرايـر في كـنيـسة الـسالم الـلوثـرية في

الكسندريا قرب واشنطن.
ـرفع في وروت ديــلك لـقـد الـتـقـيــنـا يـوم ثالثـاء ا
الكـنيسـة مضـيفة ألـقى التـحية عـليّ أعجبت به
كـان بعـد ذلك. وتابع ثم تـساعـدنا في تـنظـيف ا
هوفـسكـيالند وهـو مهنـدس نقل حـضري سابق
أنه في األسـبوع التـالي وخالل منـاسبـة كنـسية
أخـرى كــنـا جنــلس إلى الـطـاولــة نـفـســهـا وقـد
حظـينـا بـفرصـة للـتـحدث أكـثر. وقـد اتـفقـا على
موعـد لـتـناول الـغـداء. وأضـاف خـرجنـا لـتـناول
ـوعــد الــوحـيــد الـذي الــغـداء مــرة واحــدة. إنه ا

توافر لنا.
وبـعــد ذلك بــيــومــ دعت الــســلـطــات احملــلــيـة
ـكافحـة تفشي السـكان إلى الـبقاء في مـنازلهم 

وباء كوفيد- 19 القاتل.
ونــظــرا إلى ســـنّــيــهـــمــا لم يــكـن طــائــرا احلب
سيـخـالفـان الـقـواعد. وقـال هـوفسـكـيالند أدرك

كالنا أننا في حاجة إلى شريك.
ومــا كــان من ديـلـك إال أن انـتــقــلت لــلـعــيش مع

شريكها اجلديد بال تردد.
وأوضـحت ديلك وهي مسؤولـة سابقـة عن تقييم
ــيـة في جــامـعـة غــالـوديت بـدا الــبـرامج األكـاد

األمر طبيعيا جدا.
وقال هـوفـسكـيالنـد إنـها كـانت خـطـوة محـفـوفة
بـــاألخـــطـــار لــكـن ال أحــد مـــنـــا أراد أن يـــكــون
وحيـدا… شعرنا بـأن هناك تواصال في مـا بيننا

ستويات. على الكثير من ا
W ULŠ —u _« d¦ √

أثــنـاء وجــودهــمـا في الــكــنـيــســة خالل مـراسم
دينـيـة تمـلك الـزوج االنـدفاع الـعـاطفي نـفسه
رة األولى للقـائهما. وأخبر الذي شـعرا به في ا
هوفـسـكيالنـد قلـت لهـا: هل طلـبت مـني للـتو أن
أتــزوجك? قــائال إنـه ال يـتــذكــر حــقــا مـن اتــخـذ

اخلطوة األولى.
وتابـع ذهبـنـا عـلى الـفـور إلى متـجـر مـجـوهرات
لــشـراء اخلــاتـمــ وقــد تـمــكـنــا من احلــصـول

تجر. عليهما في اليوم األخير قبل إغالق ا
ويوم اخلـمـيس تبـادل الزوجـان اخلـاتمـ فيـما
كــان األصــدقــاء واألقـــارب يــشــاهـــدون حــفــلــة

الزفاف عبر تطبيق (زوم).
حـتى أن أحد األصـدقـاء في أستـرالـيا اسـتـفاق
في مـنـتــصف الـلـيل لـيـكـون شـاهـدا افـتـراضـيـا
عــلى هــذا احلــدث. وقــالت ســاره شــيــرشــلــيت
ـازحة فـيما الكـاهنـة التي زوجّت الـسبـعينـي 
ـسـيحـيـة أنت تـقوم تضع كـمـامـة في التـقـالـيد ا
بأكثر األمور حماقة لتمسح دمعة عن وجهها.
وقـد شرحـت شيـرشـلـيت في وقت الحق لـوكـالة
فـرانس بـرس سـبب تـأثـرهـا أقـمت مـراسم دفن

زوجة أرديل في أيلول/سبتمبر.
وفي شـباط/فـبراير نـصحت شـيرشـليت أرديل
بالـتحدث إلى ليندا وقالت كل القساوسة يؤدون
ـؤمــنـون دور وســيط لـلــزواج. نـريــد أن يـكــون ا

سعداء.
لــكــنـهــا لم تــتــخــيل أنــهـمــا ســيــتـزوجــان بــهـذه
السـرعة. وأضـافت إنهـما تـعرفـا على بـعضـهما
الــبـعض بـشـكـل أسـرع مـشـيــرة إلى أن لـيـنـدا

ثال لم تلتق ابنة أرديل مطلقا. على سبيل ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

W{dŽ d¦ √ ÍdJ «Ë ÊUÞd « v{d  ∫ÊU²Ý«—œ

W×zU'UÐ …U uK

◊U³ð—ù«Ë  U öF « qÒN ¹ ¡UÐu « ÆÆv Ë_« …dEM « s  VŠ

يــدفــعــون  30 إلى  50ألـف يـورو.
وتـصمم كل منها بـشكل يتكيّف مع
مالكها اجلديد ووزنه. وأوضح دي
روسي وردتنا طلبات من عدد قليل
مـن مــــحــــبـي هــــذه الـــــقــــوارب من
انيا واليابان. تحدة وأ الواليات ا
وكـــانت تـــعـــتـــبـــر هـــذه الـــقــوارب
الـتـقلـيديـة هديـة مـناسـبة لـلمـلوك.
فـكان يهدي حكام البـندقية بعضها
مع سائقيها إلى ملوكء. وذات مرة
قـدمــوا لـلـمـلك لـويس الـرابع عـشـر
الــــفـــرنـــسـي بـــعـــضــــا من قـــوارب
الـغـندول لـيـقوم بـجـولة في الـقـناة
الــكـبــرى لـقـصــر فـرســاي. ويـوجـد
اجلـــزء األكـــبــر من األســـطــول اآلن
عـلى طول قنوات البنـدقية يتعاقب
عـــلى قـــيــادته نـــحــو  400ســـائق.
وهـذه الـفـترة تـعـتـبـر أيضـا قـاتـمة
بالنسبة إلى سائقي هذه القوارب.
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هـذه القوارب قـاتمة وال مـعنى لها.
ويـصنع هذا الـنجار الـذي يبلغ من
الـعـمر  58عـامـا أربعـة إلى خمـسة
قـوارب غـنـدول سـنـويـا يـسـتـغـرق
إجنـــاز كل واحــدة مـــنــهـــا حــوالى
ســــاعـــــة. وأوضح لــــوكــــالــــة 400
فــــرانس بــــرس فـي كل مــــرة أنـــزل
ـــيــاه أشــعــر زورقـــا جــديــدا في ا
بـــأنـــني أشـــهـــد عـــلـى رؤيــة والدة

جديدة. إنها ابتكاري.
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يــبـلـغ طـول الــقـوارب أكــثـر من 10
أمـتـار وعـرضـهـا  1,38 مـتـر وتـزن
كــيــلـوغــرام. وهي تــتـألف من 600
قـطعـة من اخلشب من ثمـانية 280
أنــواع مــخـتــلـفــة من األشــجـار من
بــيـنــهـا الــبـلــوط واألرزيـة واجلـوز
والــكــرز والــزيــزفـون واألرز. ويــتم
شــراء هــذه الـقــوارب حـصــريـا من
قــــبل ســـائــــقي الــــغـــنــــدول الـــذين

{ الـبـنـدقـيـة- إيـطـالـيـا- (أ ف ب):
أصـــبــحـت احــواض بـــنــاء قــوارب
الـغـنـدول الـتـقـليـديـة في الـبـنـدقـية
صـامـتـة وهي تـواجه خـطـر الزوال
بـسـبب تـراجع أعـداد العـامـل في
هـذه احلرفـة النـادرة.  عنـدما أجنز
اإليــــطـــالي كــــانـــالـــيــــتـــو رســـومه
الـبـانورامـيـة للـمـدينـة العـائـمة في
الـقرن الـثامن عشـر كانت احواض
صــنع تــلك الــقــوارب الــتي تــعـرف
بـ(ســـكـــويـــري) مـــنــتـــشـــرة في كل
أرجـائهـا… لكن حـاليـا لم يتبق في
الـبنـدقيـة إال أربعة مـنهـا فقط. فكل
تــلك االحـواض تـوقــفت عن الـعـمل
كــلـيـا أو جـزئـيــا مـنـذ فـرض حـظـر
شـامل خالل أزمـة فـيـروس كـورونا
ـستـجد. وقـال روبرتو دي روسي ا
أحـد احلرفـي الـتقـليـدي القالئل
ــتـبــقـ الــذين يـبــنـون الــقـوارب ا
الـسـوداء الطـويـلة الـبـندقـيـة بدون

{ باريس- (أ ف ب): اقـتـحم لـصوص مـسـلـحون
شقـة رجل أعـمـال نـيـجـيـري في بـاريس واسـتـولوا
عــلى حــقــائب فــاخــرة بــقــيــمــــــة  800 ألف يـورو
وتمـكنـوا من الفـرار وفق ما قـالت مصـادر مطـلعة
اخلميس. وأوضـحت مصادر مـطّلعـة على احلادث
أن عـــمــلـــيـــة الـــســطـــو حـــدثت في مـــبـــنى راق في
الــعـــاصــمـــة الــفــرنـــســيـــة صــبـــاح االربــعــاء. ورن
ـقـنّـعـون جـرس بـاب الـشـقـة. وبـعـدما الـلّـصـوص ا
ـسدس ولم جنحـوا في دخـولـها هـددوا الـرجل 
يـتــمــكـنــوا من إجــبــاره عـلى فــتح خــزنــته إال أنـهم
اسـتـطــاعـوا من ســرقـة احلـقــائب الـفــاخـرة وثالثـة
آالف يـورو نــقـدا. وشــهـدت بــاريس في الـســنـوات
األخـيــرة الـعــديــد من الـســرقـات وعــمــلـيــات سـلب
األغـنـياء الـذي عـادة مـا يـكـونـون هـدفـا لـلـمـجـرم
الـذين يـبـحــثـون عن سـلع فــاخـرة مـثل اجملـوهـرات

والساعات.
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يــوجـــد دلـــيل عـــلى أن الـــقــرود
كن أن تصاب بالعدوى).

ناطق ويزيد تسلل القرود إلى ا
الـســكـنــيـة فـي الـهــنـد وتــسـبب
إزعــاجــا بـل وتــهــاجـم الــنــاس.
ويقول خـبراء البـيئة (إن تـدمير
ـوائـل الـطـبـيـعـيـة هـو الـسـبب ا
الــرئــيــسي لــزحف احلــيــوانـات
ناطـق السكنيـة بحثا عن على ا

الغذاء).

سكبت عـينات الدم لـكن السكان
الــذين يــعـــيــشــون بــالــقــرب من
احلــرم اجلــامــعي يــخــشـون من
زيـــادة تـــفـــشي الـــفـــيـــروس إذا
حــمــلت الــقــرود الــعـيــنــات إلى
ـنـاطق الـسـكـنـيـة. وقـال جارج ا
(إنه لـم يـــــتــــــضح إذا كــــــان من
ــــمــــكـن أن تــــصــــاب الــــقـــرود ا
بــفـيـروس كـورونــا بـسـبب الـدم
لوث).وأضـاف في تصريح (ال ا

{ لــــكــــنــــاو –وكــــاالت - قــــالت
السلطـات الهنديـة إن (مجموعة
من الــــقــــرود هــــاجــــمت عــــامال
صـــحــيـــا وســـرقت عـــيـــنــات دم
مــــرضى ثـــــبــــتت إصـــــابــــتــــهم
بفـيـروس كورونـا).وقع الهـجوم
ــاضي عــنــدمــا كـان األســبــوع ا
ــعـامـل يـســيـر في فــني بــأحـد ا
حــرم كــلــيــة طب حــكــومــيــة في
مــــــيـــــروت عــــــلـى بــــــعـــــد 460
كيلومـترا شمالي لكـناو عاصمة
واليـــــة أوتـــــار بــــراديـش.وقــــال
الـــــدكـــــتـــــور إس.كـــــيـه. جــــارج
ـســؤول في الــكــلـيــة (خــطـفت ا
الــقــرود عــيــنــات دم أربــعــة من
مـرضى كـوفـيـد- 19يـخـضـعـون
لـلـعالج وفـرت بـهـا... سـنـضـطر
ألخــــــذ عــــــيــــــنــــــات دم أخــــــرى
مـنـهـم).وأشـارت الـسـلـطـات إلى
أنه لم يــتـضح إن كــانت الـقـرود

مــوســـيـــقي لم يـــعــد لـــديـــهم مــال
لــلــحــصــول عــلى احــتــيــاجــاتــهم
األسـاســيـة.لــكن كــثـيــرين غــيـرهم
يعـانـون كـمـا أنـهم مـحـرومون من
االســــتــــفـــــادة من بــــرامـج الــــدعم
احلكـومـيـة خالل الـعـزل الـعام ألن
دخلـهم غيـر منـتـظم. وأظهـر مسح
وسـيقـي هذا الـشهر أن لنقـابة ا
ـئـة مـنهـم غـيـر مـسـتـحـق 38 بـا
للدعم احلـكومي.وقـال جراي الذي
ــغـني حتـظى حــمـلــته بــدعم من ا
غـني جون جرانت بوي جورج وا
وفريق شاينـز (أدرك مدى صعوبة
األمــر بــالـــفــعل عـــلى الــكـــثــيــرين
ــــكــــنــــني أن أرى إلى أي حــــد و
ســيــصــبح الــوضـع ســيــئــا حــقــا

وبشكل مخيف).

ـال يــصل مع ذلك إلـى كـبـار فـإن ا
ــيــ وشــركــات الــفــنــانــ الـــعــا
الـتـســجـيل اخلــاصـة بــهم.وتـقـول
شـركــات الــبث اإللــكـتــروني إنــهـا
ـسـاعـدة تـبـذل قـصــارى جـهـدهــا 
الــفـــنــانـــ خالل الـــعــزل الـــعــام.
وتـعــهــدت ســبــوتـيــفــاي بــتــقـد
تـبـرعــات لـلــمـؤســسـات اخلــيـريـة
ـوسـيقـيـة تـضـاهي تـبـرعـات من ا
اجملـتـمع بـقـيـمـة إجـمـالـيـة عـشـرة
ماليـ دوالر بــيــنــمـا دشــنت أبل
ميوزيك صندوقا بقيمة  50مليون
دوالر من أجل شـركـات الـتـسجـيل
.ودفــعت ـــســتــقـــلــ ــوزعــ ا وا
ـوســيـقـيـ مـؤسـسـة (ســاعـدوا ا
ـتــحـدة)  8.5مـلــيـون ــمـلــكــة ا بـا
جــنـــيه إســتـــرلــيـــني إلى 17500

الـقطـاع لـبـذل جـهـد أكـبـر من أجل
.وبُـثت أغــاني فـريق ـوسـيــقـيــ ا
جــومـــيــز احلــائـــز عــلـى شــهــادة
رات مبـيـعات بالتـيـنيـة ماليـ ا
ــــنـــصـــة عـــلى ســــبـــوتــــيـــفـــاي ا
ـوسـيـقـيـة الـرائدة اإللكـتـرونـيـة ا
لكن ذلك يعود على جراي بدخل ال
يـتـعـدى بـضعـة بـنـسـات.والـسـبب
ـال الــذي يــدفـعه في ذلك هــو أن ا
ـــوســـيـــقى ـــنـــصــات ا الـــعــمـالء 
الرئـيـسـيـة عـلى اإلنـتـرنت يـنصب
في مـــكـــان واحـــد ثـم يُـــوزع عـــلى
الـفـنــانـ عـلـى أسـاس احلـصص
الـسـوقـيـة.وبــالـتـالي إذا دفع أحـد
ــســتــمــعــ عـــشــرة جــنــيــهــات ا
إسترلـينية ( 12دوالرا) في الشهر
واستمع فقط ألغاني فريق جوميز

{ لــنــدن  –وكــاالت - دفع حـــظــر
العروض احلية في إطار إجراءات
ـكـافـحـة ـفــروضـة  الـعـزل الـعـام ا
فــيــروس كــورونـــا بــالــكـــثــيــر من
وسيقي البريطاني إلى حافة ا
ـــا أجج حــمـــلــة تـــدعــو الــفـــقــر 
حلـصـولــهم عـلى حـصــة أكـبـر من
أربــــــاح بث أغـــــــانــــــيــــــهـم عــــــلى
اإلنترنت.وقال توم جراي من فرقة
جـومـيـز اإلنــكـلـيـزيــة في تـصـريح
(أتـلـقى اتــصـاالت من الـكــثـيـر من
الــفــنــانـــ الــشــبـــان الــذين بــثت
ـرات لـنـحـو مـوسـيـقـاهم ماليـ ا
ألف مستمع شهـريا لكنهم ال 200
يـــــحــــــقـــــقــــــون احلـــــد األدنـى من
األجـــور).وأسس جــــراي حـــمــــلـــة
(بـروكـ ريــكـورد) لــلـضــغط عـلى
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