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وواقعيًا  فيدرالي،  هو  دستوريًا  العراق  في  احلكم  اّن  دام  ما 
اجلميع،  مع  الفيدرالي  التعاطي  حيث  من  احلكم  هذا  معطل 
وقصر هذا االمتياز حصرًا لالقليم الكردي ،  فإّن هناك جانبًا 
في غاية االهمية البد من اعادة تفعيله على وفق ضوابط جديدة 
الوضع  عليه  يقوم  الذي  الالمركزي  احلكم  مفهوم  وهو    ،

السياسي واحلكومي في العراق .
مع  بتوجس  يتعامل   ، املنصب  الى  يأتي  حكومة  رئيس  اي 
احملافظات بوصفها تخضع في اغلبية شؤونها جملالس اداراتها 
التي حتولت أحيانًا الى اكثر من اقليم من دون ان حتمل هذا 
العنوان الدستوري ،وبعضها اصبح اقطاعيات مملوكة شخصيًا 
وعائليًا وعشائريًا، من دون أن يكون للدولة املدنية اية سمات في 

ادارة تلك احملافظات .
اخلطايا  بل  األخطاء  اّن  رئيس حكومة  أي  ينسى  ال  أن  يجب 
ومحسوبيات  ثروات  وتهريب  ادارات  فساد  من  الشنيعة 
الوظيفية  والصالحيات  العام  املال  من  وسياسية  اقتصادية 
الغراض االنتخابات والتقاسم، امنا ترجع بالسلب على رأس 

ادارة البالد ، فاخلير يخص هنا والشر يعم ، وما أكثره .
احلكم  مفهوم  في  النظر  اعادة  الى  مدعو  العراقي  البرملان 
الالمركزي من اجل جعله خاضعًا الى مراقبة فاعلة من مراكز 
القيادة والسيطرة في بغداد عبر الهيئات الدستورية الفاعلة .  
حتى لو اقتضى االمر الى تعديل ما كان معوّجًا في الدستور .
حاليًا، هناك تراخ واضح، واّن مجلس احملافظة يبدو في بعض 
االحيان أقوى من رئاسات تقود الدفة في بغداد، وهذا كله عبر 
اساس  في  كانت  دستورية،  نصوص  في  التفسيرات  مطاطية 
في  عال  استقرار  ذات  لدول  دساتير  عن  مستنسخة  كتابتها 
اجملتمع من جميع النواحي، وليس كحال الوضع العرقي الذي 
كان حتى العام ٧١٠٢ يخوض أكبر احلروب على مساحة تبلغ 
ثلث العراق ضد تنظيم ارهابي ، وال توجد ضمانات اكيدة ملنع 
انهيارات مستقبلية بصيغ اخرى ومن جهات مختلفة هذه املرة، 
شديد   ، الغنائم  بلد  في  الغنائم  عن  بحثًا  متوقعة  غير  ورّبما 

الغني ، شديد الفقر .

لندن -الزمان 
يعد  التدخني  إن  صفر  عمار  الدكتور  قال 
من أكثر العادات الضارة للعيون، إذ يعتبر 
بالعمى  لإلصابة  عرضة  أكثر  املدخنون 
وذلك  السن،  تقدم  مع  مرات  أربع  بنسبة 
البريطانية.  الطبية  للمجلة  دراسة  وفق 
الشبكية  جراحة  أخصائي  وأوضح 
واجلسم الزجاجي في مستشفى مورفيلدز 
بدبي للعيون أن التدخني يؤدي إلى متاعب 
اجلافة،  العني  =متالزمة  للعني.  خطيرة 
حالة شائعة، حتدث عندما ال تفتقر العني 
النوع  إلى  أو  الدموع  من  كافية  كمية  إلى 
دخان  أن  املعروف  ومن  منها.  الصحيح 
آالف   7 من  أكثر  على  يحتوي  السجائر 
مادة كيميائية، وميكنها أن تسبب التهيج 
والتلف أثناء حدوث متالزمة العني اجلافة.
اجلافة  العني  متالزمة  أعراض  وتشمل 
العني،  في  واحلكة  باحلرقة،  اإلحساس 
والتهيج  الرملي،  واإلحساس  واالحمرار، 
املعرضون  اخلبراء  ويوصي  الشديد. 

ومالمسة  التدخني  بتجنب  العني  جلفاف 
لإلصابة  معرضون  املدخنني  ألن  الدخان؛ 
إلى  تصل  بنسبة  العني  جفاف  مبتالزمة 
التي  اإلعتام،  حالة  هو  الساد،  الضعفني. 
ويسبب  الطبيعية.  العني  عدسة  تصيب 
األلوان تبدو  الساد رؤية ضبابية ويجعل 
باهتة أو متالشية أو مصفرة. والساد هو 
البصر  وضعف  للعمى،  الرئيسي  السبب 

املتوسط في جميع أنحاء العالم.
إذا كنت تدخن، فأنت أكثر عرضة لإلصابة 
بالساد، إذ يؤدي التدخني إلى تغيير خاليا 
ما يساعد  األكسدة  العني من خالل  عدسة 
على تراكم املعادن الثقيلة في العدسة، ما 
العني  في  الساد  تشكل  إلى  بدوره  يؤدي 
املرتبط  البقعي  التنكس  يحدث  وإعتامها. 
الشبكية،  من  جزء  يتلف  عندما  بالعمر 
الذي يسمى اللطخة، فيفقد املريض الرؤية 
التفاصيل  رؤية  يستطيع  وال  املركزية 
أو  احمليطية،  الرؤية  سالمة  رغم  الدقيقة، 
أن  ميكن  احلاالت،  بعض  وفي  اجلانبية. 

تساعد عالجات طبية في تقليل مضاعفات 
ال  ولكن  بالعمر،  املرتبط  البقعي  التنكس 
العمر  أن  له. ورغم  اآلن عالج  يوجد حتى 
أن  إال  املرض،  في  األول  اخلطر  عامل  هو 
ويعد  الثانية.  املرتبة  في  يأتي  التدخني 

املدخنون أكثر عرضة لإلصابة بهذه احلالة 
باملقارنة  أضعاف  أربعة  إلى  تصل  بنسبة 
مع  يعيشون  الذين  أما  املدخنني،  غير  مع 
لتطور  أكثر  مرتني  عرضة  فهم  املدخنني، 

هذه احلالة أيضًا.

التزام  مع   - ب(  ف  ستوكهولم,-)أ 
ستوكهولم  سكان  وجتنب  منازلهم  السياح 
تعزيز  سياحي  مرشد  يحاول  االزدحامات، 
أوبئة  على  جوالت  تنظيم  خالل  من  القطاع 
املوت  من  السابق،  في  املدينة  اجتاحت 

األسود إلى الكوليرا.
أندرسون  مايك  قاد  مشمس،  سبت  يوم  في 
"باليغ  جولة  في  التاريخ  هواة  من  مجموعة 
ستوكهولم  في  القدمية  املدينة  عبر  واك" 
البيوت  ظالل  وفي  الكنائس  عند  وتوقفوا 

في  تصطف  التي  والصفراء  البرتقالية 
األوبئة  تفشي  طريقة  عن  للشرح  الشوارع 

السابقة في املدينة.
وقال أندرسون )46 عاما( "أعتقد أنه من املثير 
لالهتمام للغاية أن تأخذ األشياء التي حتدث 
اليوم وتربطها بالتاريخ وترى أن األشخاص 

قد مروا بهذه األمور من قبل".
قطنيا  قميصا  لبس  الذي  أندرسون  وقاد 
قناع  ووضع  مالبسه  فوق  وخشنا  طويال 
يضم منقارا طويال كجزء من زيه اخملصص 

الشوارع  عبر  اجملموعة  اجلولة،  لهذه 
املرصوفة باحلصى.

لهذه  سوداء  مالبس  أصدقاء  أربعة  وارتدى 
طبق  نسخة  بتصميم  أحدهم  قام  املناسبة، 
الطاعون  أطباء  يضعه  كان  قناع  عن  األصل 
في العصور الوسطى من كيس ورقي يتميز 

مبنقار طويل وفتحات ضيقة للعينني.
الفريدة  اجلولة  هذه  في  املشاركون  واستمع 
تفشي  إلى  أعادهم  الذي  أندرسون  إلى 
الطاعون الدبلي أو النزفي الذي اجتاح البالد 

في العام 1350 وأدى إلى وفاة ما يصل إلى 
ثلث سكانها. 

وفي وقت الحق، توقفوا في ساحات الكنائس 
اجتاح  الذي  الطاعون  عن  قصص  لسماع 
الثامن  القرن  في  البلطيق  ومنطقة  السويد 
القرن  منتصف  في  الكوليرا  وتفشي  عشر 
املشاركات  إحدى  تكن  ولم  عشر.  التاسع 
رسمها  يجب  التي  الشبه  أوجه  من  متأكدة 
مع فيروس كورونا احلالي لكنها سّرت بهذه 

اجلولة.

القاهرة - مصطفى عمارة 
جدال  املاضية  األيام  خالل  مصر  شهدت 
كبيار حول بيع بالزما كورونا من املتعافني 
بعد ان اثبتت التجارب مدى فاعليتها في 
بالسماسرة  دفع  مما  بها  املرضى  عالج 
عن  للبحث  اخلاصة  واملستشفيات 
التبرع  اجل  من  الوباء  هذا  من  املتعافني 

بالبالزما مقابل اغراءات مالية. 
شراء  سمسارة  مافيا  مواجهة  وفى   

البالزما من املتعافني اكدت وزارة الصحة 
من  البالزما  شراء  من  جدوى  ال  انه 
املتعافني منقبل سماسرة السوء السوداء 

او املعامل املستشفيات اخلاصة.
اللجنة  رئيس  حسني  حسام   / د  واكد 
ببالزما  العالج  ان  للكورونا  العلمية 
هذا  يستحق  ملن  للجميع  متاح  املتعافني 
الصحية  الشروط  توافرت  ما  اذا  النوع 
والعلمية والتي تتوافق  مع تناول العالج 

من  البالزما  على  احلصول  على  وحصل 
الصحة  لوزارة  اإلقليمية  املراكز  خارج 
املواصفات  مع  تتوافق  ال  قد  النها 
مما  العالج  هذا  ملثل  املطلوبة  واملعايير 
الذي  بالنسبة لشخص  الى كوارث  يؤدي 
يحصل عليها  اذا كانت غير متطابقة مع 
ل=إيهاب  د/  وأوضح  املطلوبة  املعايير 
وجود  انكار  ميكن  ال  انه  الدين  سراج 
سوق سوداء لتجارة البالزما من املتعافني 

التابعه  هي  الوحيدة  اجلهة  ان  وأضاف 
التي  الوحيدة  النها  الدم  نقل  خلدمات 
من  يتم  التي  احلديثة  التقنية  متتلك 
فيما  للمرضى  ونقلها  سحبها  خاللها 
خطة  على  واالزهر  اإلفتاء  دار  دخلت 
التبرع  ان  االزهر  علماء  اكد  حيث  االزمة 
جاز شرعا اما البيع فهو حرام كما اطلقت 
االجتماعي  التواصل  منصة  على  مبادرة 
محاولة  وفى  التبرع  على  املتعافني  حلث 

اكد  السوداء  السوق  لسماسرة  لتصدي 
النواب  مبجلس  الصحية  اللجنة  عضو 
التبرع  على  البعض  اجبار  محاولة  ان 
من   61 املادة  مع  يتعارض  بالبالزما 
حملة  عمل  هو  احلل  انا  ولفت  الدستور 
وغير  املتعافني  من  بالبالزما  للتبرع 
املتعافني وان مجلس النواب شدد العقوبة 
الى  تسئ  التي  البالزما  بيع  على جرمية 

صورة مصر

لوس اجنلس - الزمان 
حالة  في  مجددا  أندرويد   مستخدمو  أصبح 
تأهب قصوى بشأن تطبيقات األجهزة احملمولة 

املوجودة على هواتفهم.
خالل  املماثلة  التحذيرات  من  العديد  وتواترت 
التهديد  هذا  ولكن  املاضية،  القليلة  األشهر 
التهديدات،  أسوأ  أحد  يكون  أن  ميكن  األخير 
على  يؤثر  أن  ميكن  إنه  اخلبراء  يقول  حيث 
وإذا  العالم.  أنحاء  جميع  في  األجهزة  ماليني 
إلى  بحاجة  فأنت  املتأثرين،  هؤالء  أحد  كنت 

في  األمان  فريق  واكتشف  بسرعة.  التصرف 
VPNpro أن تطبيقا شائعا بأكثر من 100 مليون 
اخلطورة  محتملة  أذونات  يطلب  تثبيت  عملية 
ميكن أن تترك أي شخص قام بتنزيله مفتوحا 
للهجوم. وميكن للمتسللني استخدام التفاصيل 

الشخصية املسروقة من التطبيق لكسب املال.
VivaVideo، هو واحد  باسم  املعروف  والتطبيق، 
اجملانية  الفيديو  حترير  تطبيقات  أكبر  من 
لنظام أندرويد. وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير 
ضار مبا يكفي، إال أنه مبجرد تثبيت التطبيق، 

سيطلب الوصول إلى العديد من اإلعدادات، مبا 
إلى  امللفات  وكتابة  قراءة  على  القدرة  ذلك  في 
إلى  باإلضافة  اخلارجية،  األقراص  محركات 
الوصول إلى موقع املستخدم عبر تقنية حتديد 
استخدام  عدم  عند  حتى   ،GPS العاملي  املواقع 
هذه  كل  ليست  أنه  الواضح  ومن  التطبيق. 
البيانات مطلوبة لتعديل مقطع فيديو ملشاركته 
االجتماعي  التواصل  مواقع  حسابات  على 
اخلاصة باملستخدم، وأكثرها إثارة لالهتمام هو 

املطالبة مبعرفة املكان احملدد للمستخدم.

التدخني سهم مدمر
يصيب العيون في غفلة 

فنانة جزائرية تهرب
من شبح كورونا الى أحضان الطبيعة

 اجلزائر -الزمان 
يبدو أن الفنانة اجلزائرية أمل بوشوشة 
كورونا  أزمة  أجواء  من  ذرعًا  قد ضاقت 
سلبية،  أخبار  من  بها  يرتبط  وما 
واختارت الهروب منها بنزهة رومانسية 
األعمال  رجل  زوجها  فيها  رافقت  حرة 

اللبناني وليد عواضة.
السابقة   أكادميي  ستار  جنمة  وامل 
أجواء  الفانز  مشاركة  على  حرصت 
نزهتها بصور الفتة، افاضت فيها الفنانة 
اجلزائرية أنوثة وجاذبية بـ»لوك« كاجول 
رومانسية  لقطة  في  بدت  كما  أنيق، 
خاصة حتتضن زوجها من اخللف، معلقة 
على الصورة: »حبيبي«، حيث متنى فانز 
الدائمة.  والسعادة  احلب  للزوجني  أمل 
على رجل  بزفافها  احتفلت  أمل  أن  ُيذكر 
اللبناني وليد عواضة أغسطس  األعمال 
وقد  جمعتهما،  حب  قصة  بعد   2015
»ليا«  األولى  مبولودتهما  الزوجان  ُرزق 
تألقت  أخرى،  ناحية  2017.من  أبريل 
في  »النحات«  مبسلسل  بوشوشة  أمل 
الذي شاركت  املاضي  الرمضاني  املوسم 
من  وعدد  خياط  باسل  أمام  بطولته  في 
املمثلني بينهم ندى أبو فرحات وليا أبو 
شعيا وفادي إبراهيم ويارا قاسم ودارينا 
اجلندي وكارول عبود وإيلي متري، وهو 
من تأليف الكاتبة بثينة عوض، وإخراج 
مسلسل  السميري.  مجدي  التونسي 
»النحات« هو ثالث عمل يجمع بني باسل 
أن  سبق  حيث  بوشوشة،  وأمل  خياط 
ومسلسل  “األخوة”  مسلسل  في  شاركا 

“العراب”.

فينيسيا- روما -الزمان - )أ ف ب( 
استأنفت  اإلغالق،  من  أشهر  ثالثة  بعد 
السياح  عودة  مع  السبت  نشاطها  البندقية 
الشهير  دوجي  قصر  فتح  إلعادة  املدينة  إلى 

)دوق البندقية(.
واصطف املئات من اإليطاليني واألجانب في 
طابور امتد على أكثر من 300 متر في ساحة 
سانت مارك أمام القصر الشهير. وقالت وكالة 
على  ألف حجز  تسجيل  إنه مت  محلية  أنباء 

اإلنترنت ليوم إعادة االفتتاح.
وأوضحت ماريا كريستينا غريباودي رئيسة 
مؤسسة املتاحف املدنية في البندقية لوكالة 
"كان هناك أشخاص يصطفون  برس  فرانس 
صادقني،  نكون  ولكي  صباحا،  الثامنة  منذ 
هذا ما كنا نأمله... إنها حلظات مؤثرة جدا، 

تشبه اليوم األول من العودة إلى املدرسة".
داخل القصر، وضع األقنعة أمر إلزامي وهناك 
العديد من العالمات التي حتض الزوار على 
"احلفاظ على مسافة بينهم" ويتم التحكم في 

أعداد الداخلني إلى الغرف لتجنب االزدحام.
السبت  شكل  سياح،  دون  من  أشهر  بعد 
تغييرا واضحا في املشهد، إذ كانت البندقية 
أي  في  احلال  عليه  كانت  كما  بالزوار  تعج 

عطلة نهاية أسبوع ربيعية عادية.
الهدايا  تبيع  التي  املتاجر  أعادت  وقد 
التذكارية فتح أبوابها في ساحة سانت مارك 
كما أعيد فتح كل املتاجر واملطاعم تقريبا مبا 

فيها مقهى فلوريان التاريخي.
يجوبون  الزوار  كان  ريالتو،  قناة  وحول 
األزقة الضيقة، وعاد تسيير الرحالت املأهولة 
املائية  الشهيرة واحلافالت  الغندول  بقوارب 

في املدينة املعروفة ب"فابوريتي" مرة أخرى.

األكبر  العدد  أن  "رغم  األنباء  وكالة  وقالت 
هناك  كان  اإليطالني،  من  كان  املوجودين  من 

العديد من األملان والفرنسيني".
 وقالت غابرييال بيلي مديرة مؤسسة املتاحف 
املدنية في البندقية "نأمل بأن تكون السياحة 
يعني  ال  "هذا  موضحة  املستقبل"  في  بطيئة 

سياحة أقل بل سياحة منظمة بشكل أفضل".
كوفيد19-  بوباء  شخص  ألف   34 وتوفي 
احلاالت  عدد  انخفاض  مع  لكن  إيطاليا  في 
عملية  البالد  تواصل  مطرد،  بشكل  اجلديدة 
بدأتها  التي  بالفيروس  املرتطبة  القيود  رفع 

الشهر املاضي.
اإليطالي  الصحافي  متثال  تعرض  فيما   
وطلي  للتخريب  مونتانيلي  إندرو  الشهير 
بطالء أحمر مساء السبت على يد مجهولني 
في حديقة حتمل اسمه أيضا في ميالنو، وفق 

ما أفادت وكالة األنباء اإليطالية )أنسا(.
 وأظهرت صور نشرتها وسائل إعالم إيطالية 

بطالء  مكتوبة  مغتصب"  "عنصري،  عبارات 
أسود على قاعدة التمثال.

في  متثال  لتخريب  االولى  احلادثة  وهي   
عّمت  التي  التظاهرات  موجة  منذ  إيطاليا 
جورج  مقتل  بسبب  العالم  من  عدة  أنحاء 
فلويد وهو رجل أسود غير مسلح توفي في 
25 أيار/مايو اختناقا فيما كان شرطي أبيض 
مينيابوليس  في  عنقه  على  بركبته  يضغط 

خالل عملية توقيفه.
إي  جمعية  طلبت  األخيرة،  األيام  وفي   
رئيس  من  للفاشية"  "املناهضة  سنتينيلي 
الذي  الصحافي  متثال  إزالة  ميالنو  بلدية 
خالل  إثيوبيا  في  طفلة  من  بالزواج  اتهمته 

الفترة االستعمارية اإليطالية في إفريقيا.
هذا  رفض  بيبي ساال  البلدية  رئيس  أن  إال   
الطلب وأيده في ذلك وزير اخلارجية اإليطالي 

لويجي دي مايو.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

تخريب متثال لصحافي إيطالي شهير في ميالنو
عودة احلياة إلى البندقية..

حلظات مؤثرة أمام القصر القدمي

اب حسن النوَّ

املستشارون
املُستشار هو العليم الذي يؤخذ رأيُه في أمر هاٍم سواء كان علمًيا أو فنًيا أو قضائًيا، 
أو  املال  أو  واملال  السياسة  أمور  في  واملشورة  النصيحة  م  يقدِّ الذي  هو  واملستشار 
العربية واإلجنليزية،  اللغة  املُستشار في معاجم  أو نحوها؛ هكذا قرأنا دور  القانون 
وأضيف إلى ذلك خصال وصفات جوهرية يجب أْن يتمتع بها املُستشار ومن املؤسف 
أنَّ جميع قواميس اللغات قد أهملتها؛ أال وهي الصدق والنزاهة واإليثار والشجاعة؛ 
وبنظرٍة حيادية إلى هؤالء املستشارين الذين كانوا يحيطون باملسؤولني الكبار، سواء 
والوزراء  النواب  ومرورا مبجلس  الوزراء  رئاسة  أو  اجلمهورية  رئاسة  مستوى  على 
خالل  من  املنصب  لهذا  جاء  ِإّنما  أغلبهم  أنَّ  سنجد  العامني؛  املدراء  حتى  ونزواًل 
ا، ومعظمهم ال يفقه  ا جرَّ احملاصصة احلزبية أو احملسوبية واملنسوبية والُرشى وهُلمَّ
حتى ماذا تعني كلمة مستشار، بل يظنها تعني)منشار(! فمنهم من زجَّ رؤساء وزراء 
من  ومنهم  آخر؛  وال  لها  ل  أوَّ ال  اجلوار   دول  مع  خرقاء  سياسية  مبتاهات  سابقني 
الدواعش، ومنهم من جعل ميزانية  البالد من عصابات  السبب باحتالل نصف  كان 
قوانني  بسبب  والندم  والغباء  واخليبة  الشماتة  رياح  جوفها  في  تصفر  خالية  الدولة 
ة  عاطفية وضعت ثلة من الناس في مرتبة  رغيد العيش وتركت باقي الشعب في كفَّ
إذا  أغالي  اخُلبَّاز. وال  الليل وعشاءهم  الفجر حتى  احلرمان وجعلتهم يركضون من 
قلت بصراحًة متناهية إنَّ سبب تدمير هذه البالد التي تزخر باخليرات واحلضارات 
والثقافات والفنون هم املُستشارون، فماذا فعل بالله عليكم املستشارون الذين عملوا 
مع الراحل الطلباني ومن ثم فؤاد معصوم غير كنز حفنات الدوالرات ومن ثم إحالتهم 
على التقاعد برواتب تكفي ملعيشة مدينة كاملة ولسُت مبالغًا في ذلك، وماذا ملسنا من 
مستشاري الرئيس برهم صالح حتى اآلن، غير إثارة الشغب والفوضى واملساجالت 
العقيمة على مواقع التواصل االجتماعي من خالل جرادهم اإللكتروني. أما احلديث 
عن مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ فهو أدرى باملواقف احملرجة التي 
وضعوه فيها، ولعل مكاملة أخيه األكبر وتوبيخه بال ذنب أو جريرة ارتكبها في دائرة 
التقاعد العامة؟ قد جعلت الشعب العراقي بحذر من القرارات العجولة وغير املدروسة 
ة من األخ الكاظمي، وآخرها استقطاع رواتب املتقاعدين بناًء  التي تصدر على حني غرَّ
على استشارة من أحد خبراء املال الذي جعله خريف عمره ال يفرق بني قيمة الدوالر 
األمريكي والدوالر البيزنطي؛ وبرغم أنَّ دولة رئيس الوزراء أعاد االستقطاعات إلى هذه 
الشريحة املعدمة واملسحوقة من املتقاعدين، غير أنَّ تبرير االستقطاع لم يكن مقنعا 
حتى ألطفال الروضة؛ إْذ كان بوسعه نشر تنويه من سطر واحد في وسائل اإلعالم 
يقول فيه إنَّ رواتب املتقاعدين ستكون ناقصة بسب عدم توفر السيولة الالزمة وستعاد 
هذه  كل  ملا حدثت  الرواتب  استالمهم  قد سبق  كان  لو  التنويه  هذا  أيام.  لهم خالل 
االحتجاجات النارية واإلحباطات في نفوس املتقاعدين الذين فجعوا وراحوا يضربون 
الكاظمية   الكبوة  هذه  النواب  مجلس  أعضاء  انتهز  الذي  بالوقت  بأسداس،  أخماسًا 
روا عن سواعدهم ليرفعوا اكفهم )البيض( حتت قبَّة البرملان اعتراضًا على قرارك  وشمَّ
اجلائر. وأين كان مستشارك الفطني أعني )منشارك( اإلعالمي واالقتصادي قبل تنفيذ 
هذا القرار الذي خلط التراب مع العسل. صحيح أنَّ إشارة واضحة وردْت في خطابك 
جعلت عموم الشعب ينظر لك بعني الرضا، تلك اإلشارة الصريحة التي لم يجرؤ أي 
رئيس وزراء سابق التطرق إليها، حني أنصفْت العراقيني الذين مكثوا في داخل البالد 
وصمدوا بحصار لئيم وقاوموا طاغية كانت تسيُل من بني أصابعه دماء األبرياء، في 
حني كانت استقطاعات رواتب املتقاعدين هي الشرارة التي أحرقت األخضر مع اليابس 
نتيجة أخطاء مستشاريك الفادحة؛ ودعني أقول بصراحة يادولة الكاظمي، وأنت الذي 
ة في خطابك العاطفي، حتى هجسُت أنَّ الدمع سيترقرق  دت كلمة صراحة كذا مرَّ ردَّ
طويل  بطابور  وقفنَّ  الالئي  والثواكل  األرامل  النسوة  على  قلبك  حرقة  من  عينيك  في 
على أمل احلصول على وجبة طعام بسيطة في السماوة؛ كان من احلكمة أْن ال تذكر 
أنك  يبدو  ولكن  في جميع احملافظات،  موجودة  مؤملة  فهكذا مشاهد  بعينها،  السماوة 
مُت أنَّ نخل السماوة  م قبلك الشاعر املُغرم في نخيلها عندما قال توهَّ مَت مثلما توهَّ توهَّ
نخل السماوات، نعم اقشعر شغاف قلب الشعب لنبرة صوتك اجلريحة، لكن هل من 
احلكمة أْن يكون ناطقك اإلعالمي هو من رفضه أعضاء مجلس النواب كوزير للثقافة؟ 
أليس بذلك استفزازًا لهم وعنادًا من قبل دولتكم الرقيقة املشاعر؟ أليس بذلك عنجهية 
لكرسي  ينظر  وهو  حياديًا  سيكون  الرجل  هذا  عمل  أنَّ  ستؤمن  وكيف  لها؟  مبرر  ال 
أعددته  الذي  الكرسي  فهو  أيضا؛  الضغينة  استبعد  وال  احلسد  بعني  الثقافة  وزارة 
لشخصه لكن أعضاء مجلس النواب أبعدوه عنه، وليس بعيدا حتى مقالي هذا سيكون 
املهمالت؛  ويكون مصيره سلة  بحقد  الثقافي  أنظارك وسيمزقه مستشارك  بعيدًا عن 
شأنُه شأن مقالي الذي ناشدتك من خالله بإقامة نصب للشاعر العراقي الكبير مظفر 
ثتك بصراحة،  اب؛ إْذ وصلتني األنباء أنَّ املقال ُدفن في إضبارة املوتى. ومثلما حدَّ النوَّ
أقول لزمالئي من اإلعالميني والصحفيني الذين حضروا مؤمترك اإلعالمي، كنت أمتنى 
نهوض أحدكم ويقول جلنابكم الكرمي يا دولة رئيس الوزراء، كنَّا نسمع منَك جعجعة 
لدولتكم  أنا شجاع وأنا الشهيد احلي، أقول  ولم نر الطحني؛ ومثلما قلت عن نفسك 
أنا الشهيد الشاهُد؛ وال أهاب املسؤول مهما كان شأنُه، ألني صعلوٌك نقي وال مهنة 
عندي سوى الكتابة بشجاعة حتى الرمق األخير من حياتي؛ وستلتقي الوجوه عندما 
حتني الساعة في ساحة الوغى أو التظاهرات، وإذا أزعجَك 
مقالي هذا أو أغضبك أمتنى أْن يكون اعتقالي بأمر قضائي 
وإذا  آخرين،  ألبرياء  حدث  كما  اغتيااًل  أو  اختطافًا  وليس 
على  اقترح  الشعب؛  إلى  خطابَك  نقاء  على  حترص  كنت 

دولتكم إبعاد نعيب الغربان من حولك والله املستعان.

القاهرة -الزمان 
تلفزيوني  مسلسل  أول  على  العمل  بدأ 
الراحل،  الفلسطيني  الرئيس  سيرة  يتناول 
ياسر عرفات، استعدادا لعرضه العام املقبل.
واملسلسل إنتاج مصري-فلسطيني مشترك، 
ومن املقرر أن يعرض لصالح إحدى منصات 
عام  منتصف  في  الشهيرة  الرقمي  البث 

.2021
حتت  عرفات  ياسر  مسلسل  يندرج  ولن 
توثق  التي  الوثائقية  املسلسالت  نوعية 
للمسلسالت  ينتمي  بل  فقط؛  لألحداث 
حياة  ترصد  التي  االجتماعية  الدرامية 
وفاته، بحسب  الصغر حتى  من  األشخاص 
الفلسطيني  السيناريست  مؤلفه  أكد  ما 

محمود فهد فى تصريح صحفي.
الزعيم  تاريخ  يرصد  "املسلسل  أن  وأوضح 
الراحل فى شكل درامي يتناول جوانب خفية 
لألجيال  نشرح  لكي  الشخصية  حياته  عن 
الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم فى الصخر 
رغم قسوة احلياة التي كان يعيشها فى زمن 

احتالل فلسطني األم".
"العمل  أن  فهد  السيناريست محمود  وتابع 
املواقف  من  العديد  على  الضوء  سيلقي 
االجتماعية  واجلوانب  البارزة  اإلنسانية 
التي كانت تزخر بها حياة ياسر عرفات، إلى 
جانب حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها 

جوانب ال يعلمها الكثيرين عنه".
عرفات  ياسر  الفلسطيني  الرئيس  وتوفي 
عن   ،2004 الثاني  نوفمبر/تشرين   11 في 
75 عاما، في مستشفى بيرسي في باريس، 

جراء تسممه مبادة البولونيوم املشع.

تصوير 
مسلسل حياة 
ياسر عرفات 
في القاهرة
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بيع بالزما كورونا.. سماسرة ومتاجرة وفتاوى

تطبيق في الهاتف يتيح الثغرات األمنية أمام املتسللني 

مرشد سياحي يقدم جوالت على تاريخ األوبئة وصوال إلى كوفيد-19


