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رئيس الوزراء
خالل مراسم

استقباله من قبل
الرئيس االيراني

طبعة العراق 
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ســجــلت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
امـس انـخـفـاضًـا فـي عـدد الـوفـيـات
جــراء االصـابـة بـفــايـروس كـورونـا
خالل  24 سـاعة فـي عمـوم  العراق
بــحـدوث و 81 حــالـة وفــاة. وقـالت
الـوزارة فـي بـيـان إن (مـخـتـبـراتـهـا
سـجلت امس  2466 إصـابة جديدة
بـكـورونا و 2114 حـالة شـفاء و81
وفــاة).وتـركـزت حــاالت الـشـفـاء في
بــغــداد والـنــجف األشــرف وكـربالء
وكــركـوك وديــالى والــبـصــرة  بـابل

ـــثـــنى. وواسـط والـــديــوانـــيـــة  وا
وتـــركـــزت االصـــابـــات في  بـــغــداد
والــنـجـف والـســلـيــمــانـيــة وأربـيل
ثنى وسجلت الوزارة امس  81 وا
وفـاة بـعـد ان سـجلت اول امس 88
حـالـة وفـاة كـان اغـلـبـهـا في بـغـداد
وكــركــوك والــبــصـرة والــديــوانــيـة
وكــــــربالء. وفـي الـــــنــــــجف اعــــــلن
ــــتـــحـــدث بــــاسم دائــــرة صـــحـــة ا
احملـافـظـة سـالم نعـمـة احلـمـيداوي
امـس الثالثاء في بيـان عن تسجيل
  283  اصــابـة جــديـدة بــفـايـروس
كـــورونـــا وشـــفــاء  249 مـــصـــابــاً
ومـغادرتهم مواقع العزل باحملافظة

تـلك األمـور الثـالثة جـميـعـا قبل أن
يـتـسنى لـنا الـبدء في تـلقـيح أعداد
كـــبـــيـــرة من الـــنـــاس). في ســـيــاق
مــتـصل اظــهـرت بــيـانــات مـنــظـمـة
ـيـة وجـامـعـة جـونـز الـصـحـة الـعـا
هـوبـكنـز أن أكبـر الزيـادات في عدد
اإلصـــابـــات بـــفـــايـــروس كـــورونـــا
ـسـتـجـد والـوفـيـات الـنـاجتة عـنه ا
حــــدثت في  3 دول هـي الـــواليـــات

تحدة والبرازيل والهند ا
. وعـلى مستـوى العالـم اقترب عدد
اإلصـــابـــات بـــفـــايـــروس كـــورونـــا
ــسـتـجـد من  15مــلـيـون شـخص ا
ووصـل عدد الـوفـيـات إلى أكـثر من
 600 ألـف شــخـص بــنـــهـــايــة اول

 . أمس االثن
وعــلى الـرغم من الـتــفـاوت الـكـبـيـر
بـ الـدول الـثالث مـن حيـث كـثـافة
وأعـداد سكـانها أو مـستوى الـتقدم
الــتـكـنـولـوجي والـعــلـمي وطـبـيـعـة
الــبــنـيــة الـتــحــيـة الــصــحـيــة فـإن
حــــكــــومــــات تــــلك الــــدول تــــبــــنت
سـيـاسات مـتشـابهـة دفعت الرتـفاع
نـــــسب اإلصــــابـــــات والــــوفــــيــــات
بـالفايروس. وتبلغ نسب تلك الدول
ئة من نسب الثالث أكثر من 40 با
ية بفايروس كورونا الوفيات العا
وتـخطت نسـبة اإلصابـات فيها 49
ـــئــة  مـن إجــمـــالي اإلصـــابــات بـــا

ية بالفايروس. العا
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اسـتـقبل رئـيس مـجلس الـنـواب محـمد
احلــلــبـوسي وزيــر الــعـمل والــشـؤون
االجـتـماعـية عـادل الركـابي. وقال بـيان
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (اللـقـاء ناقش
ا خـطـة عمل الـوزارة وسـبل دعـمهـا 
يـــســهم في االرتـــقــاء بــأدائـــهــا جتــاه
الـشرائح الـتي تُـعنى بـها). واضاف ان
اللقاء بحث ملف رواتب شبكة احلماية

ـنـاسـبـة وشــفـافـيـة وتـوفـيــر االجـواء ا
لـلـمـواطـن لـالدالء باصـواتـهم بـحـرية
تــامـة  بال ضـغــوط او امالءات بـالـقـوة
واالكـراه  وهـذا يـسـتـدعي الـعـمل عـلى
استعادة  هيبة الدولة وضبط االوضاع
االمـنـية حـيث ال انتـخـابات حـرة بدون
تـعـهـد احلكـومـة بـفرض االمن وحـمـاية
مـراكـز االنـتـخابـات ودوائـرهـا).  وتابع
إن (حتـــــديـــــد مــــــوعـــــد أولي لـــــهـــــذه
االنـتخابات يجعل الـعراقي واثق ان
عـــجــلــة االصـالح  الــفــعـــلي قــد بــدأت
ـسار الـصحـيح لـلتـغيـير تـتـحرك وان ا
ا سـيعـزز الثـقة بـالعـملـية قـد انطـلق 
ـسـتقـبل الـسـيـاسـيـة ويـجـدد االمـال بـا
الـواعد لهذا الوطن) مضـيفا (اننا ندعو
الـى حتــــديـــــد مــــوعـــــد أولي  لـــــهــــذه
االنـتـخـابـات عـلى ان ال يـتـجـاوز بـدايـة
الـعام القادم 2021 ونـهيب باحلكومة
ــعـنـيـة ومــجـلس الـنــواب  واجلـهـات ا
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة العـلـيـا ا والسـيـمـا ا
لالنـــتــخــابـــات  االســراع في تـــهــيــئــة
ـطــلـوبــة  إلجـراء هـذه ــسـتــلـزمــات ا ا
االنـتــخـابـات وتـكـريس كل اجلـهـود من
ركـزي الذي اجـل حتقـيق هذا الـهـدف ا
يــحـــظى بــاإلجــمــاع الــوطــني). وحــذر
الــبـيـان من ان (الــتـبـاطــؤ والـتـسـويف
بـذرائع شـتى من شـأنه ان يـثـيـر غضب
الــشـارع وهــواجـسه عــبـر انــطـبــاعـات
وتــفـــســيــرات ســلــبــيـــة عن الــتــمــسك
بـالسـلطة والـتراجع عن مطـالب الشعب
بـاإلصالح والـتـغـيـيـر) مـشـددا عـلى ات
ـا ال يخـدم العـملـيـة السـياسـية (هـذا 
ويهدد االستقرار السياسي في البلد).

(الـزمـان) امس ان ( اجراء الـتـغيـير في
ادارة مــؤسـسـات الــدولـة امـر طــبـيـعي
وحـتمي والكل يدعـمه  لكن يفترض ان
ال يــكــون هــذا الـتــغــيــيــر فـيـه نـوع من
االســـتــهــداف عــلـى اســاس الــشــخص
ومـتبنياته الفكرية والسياسية) مضيفا
وظف في مؤسسات ان (الـتمييز ب ا
الــــدولــــة عــــلـى اسس احملــــاصــــصــــة
واالنــتــمــاءات الــسـيــاســيــة يــسـتــحق
ـراجعة مـنعا السـتفحـالها  الـتوقف وا
ألنـــــهــــا دون شك تـــــكــــشف عـن مالمح
مــشــروع يـهــدد اســتــقـرار مــؤســسـات
الـدولـة البد مـن مواجـهـته قبل ان يـثـير
ازمـة اجتـماعيـة كبـيرة) . وتابع الـبيان
ان (عـلى رئيس الوزراء ان يتـخذ موقفا
قــانـونـيــا لـلـحــد  من هـذه الـتــصـرفـات
ــــؤســــســــات ــــريــــبــــة فـي بــــعض ا ا
والــوزارات تـفـاديـا النـقــسـام سـيـاسي
واجـتـمـاعي يـنذر بـاخلـطـر) .وفي بـيان
آخـر دعـا احلـزب احلـكـومـة الى حتـديد
بكرة . مـوعد أولي الجراء االنتخابات ا
وقـال في الـبـيـان الـذي تـلـقـته (الـزمان)
ــبــكــرة كـانت امـس ان (االنـتــخــابـات ا
ـطـلب الـرئـيس لـلـمـرجـعـيـة الـرشـيدة ا
والـكـتل الـسـيـاسيـة وقـطـاعـات الـشعب
طـالبـة  باستـقالة جـنبـا الى جنب مع ا
رجـعية احلـكومـة السـابقة فـقد اكـدت ا
الـدينية العليا عبر  خطب اجلمعة اكثر
مـن مـرة ضــرورة تــســريع  اجــراء تــلك
ـهـمـة االنـتـخـابـات)  مـشـيـرا الى ان (ا
االســـاس الــتـي تــشـــكــلـت من اجــلـــهــا
احلــكـومــة االنـتـقــالـيــة احلـالــيـة كـانت
ــبـكــرة بـنــزاهـة اجــراء االنـتــخــابـات ا

االجـتـماعـية والـضـوابط والتـعـليـمات
الــتي تــعــتــمـدهــا الــوزارة في شــمـول
ـستحق وأهمية تـعديلها. كما جرت ا
مـناقشة ملف تنـمية صندوق اإلقراض
ــيــسَّــرة الــتـي تـدرُّ ومــنح الــقــروض ا
الـدخل على العاطـل عن العمل فضالً
عـن ضــرورة تــوفــيــر فـــرص تــشــغــيل
ـنـظـمات لـلـعـاطـلـ والـتـنـسـيق مـع ا
الـدولـية لـدعم الوزارة في هـذا اجملال).
عـــلى صـــعــيـــد اخــر نـــشــرت جـــريــدة
ـز الـبـريـطـانـية امس الـفـايـنـنـشـال تا

مـستـوياتـها عـند  1.4 مـليار دوالر في
نــيـســان. وتـعــود الــكـاتــبـة إلى عالوي
الـذي يقول إن بـغداد لم تعـد قادرة على
االعـتـمـاد عـلى أسـعـار الـنـفط احلـالـية.
وتــنــقل عــنه قــوله إن الـعــراق (يــجـري
مـناقـشـات منـتظـمة ومـكثـفة لـلغـاية مع
صـنـدوق الـنـقـد الـدولي لـبـعض الـوقت
اآلن" مـضيفا أن بغداد "قد تتقدم بطلب
لـلحصول على بعض الـدعم للميزانية).
ويـضيف ان (هناك اآلن اعـتراف متزايد
بـأننـا ننتـقل إلى بيـئة ذات أسـعار نفط
ـفروض عـليـنا مـنخـفـضة نـسبـيا. من ا
حـــقــا أن جنــد بـــديال إلعــادة هــيـــكــلــة
ـراعـاة هـذا ـالـيـة الــعـامـة  مــواردنـا ا
توقع الـوضع الطبيعي اجلديد). ومن ا
أن يــرتـفع مـعــدل الـفـقــر في الـبالد إلى
ئة ئة هـذا العام من  20 بـا 31.7 بـا
فـي عـــام  2018 حــــيـث يـــدفـع وبـــاء
كورونا  4.5 مـليون عراقي إلى النزول
حتت خـط الفـقـر وفقـا لتـقـييـم مشـترك
ـتحـدة والبنك جـديد لـلحـكومة واأل ا
الــدولي وجــامــعــة أكـســفــورد. وتــقـول
الـكـاتبـة إن (انـخفـاض أسـعار الـنفط ال
يـترك لـلحـكومة سـوى مسـاحة صـغيرة
لـلـمنـاورة). وتعـتـمد الـكـاتبـة على كالم
ـكــنـهـا حملــلـلـ قــالـوا إن احلـكــومـة 
االســتــفــادة من  68 مــلــيــار دوالر من
االحتياطيات األجنبية لتغطية الفواتير
بـالدوالر مثل الواردات وخدمة الديون
ـتـوقع أن تــقـتـرض  18 مــلـيـار ومـن ا
دوالر مـن الــداخل واخلــارج لــتــغــطــيـة
األجــور احلـكــومـيـة لـألشـهـر الــقـلــيـلـة
ـقبـلة. وفـي بغـداد حـذر حزب الـدعوة ا
االسالمـية من (تصـرفات مريبـة) تتعلق
بـاجراء التـغييـرات في ادارة مؤسسات
الـدولة مـشيـرا الى ان هذه الـتصـرفات
تـؤدي الى انقـسام سـياسي واجـتماعي
ـتــحـدث بـاسم يــنـذر بــاخلـطـر .وقــال ا
ـكتب السياسي للحزب في بيان تلقته ا
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كـــورونـــا في ايــران  بـــاســـتــثـــنــاء
احلـــاالت الــضـــروريــة . وســـيــكــون
تـوفـير مـسـاحـة للـقـاء الكـاظـمي هو
االجـتـمـاع الوحـيـد وجـهـاً لوجه مع
خـــامــنـــئي فـي األشــهـــر اخلــمـــســة
ـاضــة وهـو عالمـة عـلى اهـتـمامه ا
اخلـــاص بـــالـــعالقـــات مـع الـــعــراق
وبـالـشـعب الـعـراقي. ويـبـدو أن هذا
االجـتـماع سـيحـمل رسـائل مخـتلـفة
ـضــمــون وتــأثـــره عـلى مـن حـيـث ا
مــســتــقــبل الــعالقــات بـن الــبــلــدين
وتـرسيخها اكثـر ب شعبي العراق
ـتـحـدث وايــران . من جـهـته أعــلن ا
بـــاسم احلــكـــومــة اإليــرانـــيــة عــلي
ربـيـعي ان مـحـادثـات الـكاظـمي مع

ــسـؤولــ االيـرانــيـ تــهـدف إلى ا
إنـشـاء مـنطـقـة آمـنة والـقـضـاء على
اإلرهـــــاب. واضـــــاف ربـــــيـــــعـي في
تــــصـــريـح امس ان (زيــــارة رئـــيس
الـوزراء تهـدف إلى تعـزيز الـعالقات
بـ الـبـلـدين). وبـدأ الـكاظـمي امس
الــثالثــاء زيــارة رسـمــيــة الى ايـران
عــــلـى رأس وفــــد حــــكــــومـي رفــــيع

ستوى.  ا
 وقـال مـكـتب الـكـاظـمـي ان (الـزيارة
تـتـضـمّن بـحـث العـالقـات الـثـنـائـية
بــــ الـــبــــلـــديـن اجلـــاريـن وســـبل
تعلقة سائل ا تـعزيزها ومناقشة ا
بـالـتـعاون وآلـيـات تطـويـره في عدد
مـن اجملــاالت فــضال عـن مــنــاقــشــة

مـسـتجـدات األوضـاع ذات االهتـمام
ـشتـرك على الـساحـت اإلقـليـمية ا

والدولية) . 
 مـن جهة اخرى أعلـن مدير الشؤون
ــركـزي االيـراني الــدولـيـة بــالـبـنك ا
قـرب الـتوصل التـفاق بـشأن الـعمـلة
االجـــنــبـــيــة بـــ ايــران والـــعــراق.
واوضـح حـمـيـد قــنـبـري الـذي رافق
وزيـر اخلارجية مـحمد جواد ظريف
ــاضي فـي زيـارتـه لــبــغـداد االحــد ا
بـهـدف اجـراء مـفـاوضـات مـصـرفـية
فاوضات مـع اجلانب العراقي أن ا
 كـانت مفـيدة وبنـاءة ب اجلـانب

ـرحلة الـنهائـية في زيارة وسـتبلغ ا
رئـــيس الــوزراء الـــعــراقـي والــوفــد

ــرافق له الى طــهـران.وأضـاف انه ا
ـتـوقع في حـال حتـقق االمـر _مـن ا
أن يـتدفق نـقد أجـنبي مـلحـوظ على
ـلـيـارات الـدوالرات الــسـوق يـصل 
من شـأنه تغطية جزء كبير من طلب

العملة عبرها).
ـــركـــزي الــعـــراقي  وكـــان الـــبـــنك ا
ونــظـيـره االيـراني قــد وقـعـا مـذكـرة
صـرفـية تـعـاون تـتعـلق بـالـروابط ا
ـــاضي.واوضح ـــالـــيــة الـــعــام ا وا
اضي قـنبري أن (مفاوضات االحد ا
بـرمة كما جـاءت امتدادا للـمذكرة ا
ــركـــزي عـــبــد أن زيـــارة مـــحــافـظ ا
الــنــاصــر هــمــتي لــلــعــراق الــشــهـر

الفائت جاءت في االطار نفسه).
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اجــــرى رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء
مصطفى الكاظمي بعد وصوله الى
طـهران امس مباحـثات مع الرئيس
اإليـــرانـي حـــسن روحـــاني بـــهـــدف
تـعزيز التعاون الـثنائي ب البلدين
فـي مختلف اجملاالت. وجرت مراسم
اســتــقــبـال رســمي لــلــكــاظــمي كـان
ـســتـقــبـلـ . روحــاني عـلـى رأس ا
ويـرافق الـكـاظـمي فـي الزيـارة الـتي
قرر ان تستغرق يوم كل من مـن ا
الية عـلي عبد االمير عالوي وزيـر ا
واخلـارجية فؤاد حسـ والتخطيط
خـالـد الـنـجم والـدفـاع جـمـعـة عـنـاد

والـــنـــفـط احـــســـان عـــبـــد اجلـــبـــار
والـكــهـربـاء مـاجـد مـهـدي حـنـتـوش
واالمـ العام جمللـس الوزراء حميد
نـعيم الغزي مستشار االمن الوطني
صرف قـاسم االعرجي  ومدير عام ا
الـعـراقي للـتـجارة فـيصـل الهـميص
ستشارين . باإلضافة الى عدد من ا
وافــــاد مــــصــــدر مـــطــــلـع ان زيـــارة
الــكـاظــمي لــطـهــران الـتي تــعـد أول
جــولـة خـارجــة لـه سـتـتـمــيـز ايـضـا
ــرشـد بــلــقــاء رئــيس الــوزراء مـع ا
االيراني علي خامنئي الذي لم يعقد
مـنـذ  5  أشـهـر تـقـريبـا أي اجـتـماع
داخــلي أو خـارجـي بـسـبـب مـراعـاة
الــبـروتـوكــوالت الـصـحـيــة وتـفـشي
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تـوقع منبىء جـوي تعرض العراق الى
مـوجة شـديدة احلرارة يـكون  تأثـيرها
عـلى عموم مدن الـبالد  مطلع االسبوع
ــقـبل لـتــسـتـمــر الى نـهـايــة الـشـهـر ا
احلـالي تـصل خاللهـا احلرارة الى 53
مـئوية . وقال صادق عـطيه في منشور
عـلى فـيـسـبوك تـابـعـته (الـزمان) امس
انـه (رغم ان درجــات احلــرارة تـســجل
حـالـيا عـنـد مسـتوى 50 مـئـويـة م لكن
ــوجــة مـــتــوقع ان تــصل خـالل هــذه ا
ــســتــويــات فــيـــهــا درجــات احلــرارة 
قــيــاسـيــة تـقــتـرب من 53 مــئــويـة في
اجلــنـوب واقل قـلــيال في مـدن الـوسط
والـــفــــرات االوسط وتـــقـــتـــرب من 50
مـئويـة في منـاطق عديـدة مدن الـشمال
ـوجـة ـنــخـفـضـة) مـشـيـرا الى ان (ا ا
هــذه تـســتـمـر لــغـايــة نـهــايـة الــشـهـر

اجلاري ثم تنخفض قليال بعدها) . 
وتـابع عـطـيـة ان (سـتـكـون الـريـاح في
ـدن شـديـدة ابـتـداء من نـهـايـة اغـلـب ا
االســبـوع لــغـايــة مـنــتـصف االســبـوع
ــقـبل مـا يــسـبب زيـادة فـي الـشـعـور ا
احلــــراري مـع فــــتــــرات من ارتــــفــــاع
الـرطوبة النسبية في البصرة وميسان
وذي قـــار تـــســـبب اجـــواء مـــرهـــقــة)
ــوجـــة شــديــدة مـــضــيــفـــا ان (هــذه ا
احلـــرارة ســـتــجـــتـــاح ايــضـــا كال من
الــــكـــويـت ومـــنــــاطق شــــمـــال ووسط
الـسـعـوديـة ومن ثم تـتـجه بـعـد نـهـاية
الـشـهـر نـحـو االردن والـشـام ومـصـر).
ــوجــة نــاجتــة من واوضـح ان (هــذه ا
تـعمق مرتفع جوي في الطبقات العليا
نـخفض حراري من اجلـو مصـحوبـا 
سـطـحي يـعـمـالن مـعـا كـقـبـة زجـاجـية

حــابـسـه لـلــحـرارة)  نــاصـحــا بـ(تـرك
ــبـاشـر خالل الــعـمل حتت االشــعـاع ا
ــقــبل واالكــثــار مـن شـرب االســبــوع ا
الـسـوائل). من جهـته اكد مـدير الـبيـئة
في الــهـيـئــة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
مــحـمــود عـبـد الــلـطـيـف الـثالثـاء ان
درجـات احلـرارة في الوسط واجلـنوب
سـتتـراوح في ايام اخلـميس واجلـمعة
ـــــقـــــبـــــلـــــة من 53-52 والـــــســـــبت ا
مـــئــويــة.واوضح عـــبــد الــلـــطــيف في
تـصـريح ان (مـا يـحـدث هـذه األيام من
تـغيـرات كبـيرة في الـطقس فـي الشرق
األوسط يــثـيـر الــدهـشـة واالســتـغـراب
خـاصة بالنـسبة للـعراق وبالد الشمال
ودول اخلـلـيج الـعربي وإيـران والـيمن
والسودان) موضحا انه (منذ أكثر من
ـنـخـفض اجلـوي 40 ســنـة يـسـيـطــر ا
ـوسمي الـهـندي صـيـفا في احلـراري ا
العراق وتكون الرياح السائدة شمالية
غـربيـة اال ان التـوقعـات تشـير الى أن
هـناك مـنظـومة ضـغطـية أخـرى تتـمثل
ـنخـفض جوي مـن اجلزيـرة العـربية
تـرافـقه ريـاح جنـوبـية شـرقـية سـتـؤثر
عـلى الـعـراق ايـام اخلـمـيس واجلـمـعة
ـقبـلة). وتـابع عبـد اللـطيف والـسبت ا
ان (الــيـــمن تــشــهــد عــواصف رعــديــة
شـديدة وغـيوما قـمعـية مخـيفـة تسبب
أمـــطـــارا غـــزيـــرة ) مـــشـــيـــرا الى ان
(الــــســــودان شــــهــــد اول أمس وامس
أمـطـارا غـزيرة سـبـبت الـسيـول فـيـما
تشهد إيران ارتفاعا شديدا في درجات
احلـرارة في أقـسـامـهـا الـغـربـيـة ولوال
تمثلة نطقة اجلغرافية ا طـبيعة هذه ا
بـارتـفـاعهـا عن مـسـتوى سـطح الـبـحر
وكـذلـك وفـرة الـغـطـاء الـنـبـاتي الـغـني

لكانت تعاني من كارثة طبيعية).

Îö Uý Î«dEŠ l u²ð WOÐUOM « W “_«

bOF « ‰öš ‰«u−²K
 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ 

ÊU e « ≠ ÷U¹d «

أعـلـنت الـسـلـطـات اخملـتـصـة في
مكلة العـربية السعودية  امس ا
تــــعـــــذر رؤيــــة هـالل شــــهــــر ذي

احلجة مساء اول امس. 
ملكة وقالت احملكمة العليا في ا
في بــيــان انه (تــعـذر رؤيــة هالل
شــهـــر ذي احلــجـــة ) مــؤكــدة ان
(امس الثالثـاء يعد مـكمال لـشهر
ذي القـعدة واجلـمعة  31 تموز

أول أيام عيد األضحى). 
وكانت احملـكـمة قـد دعت الـسبت
ــســلــمــ في ــاضي عــمـــوم ا ا
جــمــيع أنــحــاء الــسـعــوديــة إلى
حتــــري رؤيـــــة هالل شـــــهــــر ذي
وافق 29 احلجة مساء اإلثن ا
من شهـر ذي الـقـعدة لـهـذا الـعام
 1441هــجــريــة.وأضــافت أنــهــا
ن يـراه بالـعـ اجملردة ترجـو 
ـناظير إبالغ أقرب أو بواسطة ا
محـكمـة إليـه وتسـجيل شـهادته
لديـهـا أو االتصـال بـأقرب مـركز
ساعدتـه في الوصول إلى أقرب
مـــحـــكـــمـــة. وفـي شـــأن مـــتـــصل

توقعت خلية األزمة النيابية.
واعـلـنـت الـسـعــوديـة االثـنـ أن

مناسك احلج الـتي تقـرّر أن تقام
بـأعداد مـحـدودة جـدا هـذا الـعام
عــلى خــلــفـيــة تــهــديــد فــايـروس
ـستجد سـتبدأ في 29 كورونا ا
تــمـــوز اجلــاري بــحـــسب بــيــان
نـــــقـــــلــــتـه وكــــالـــــة األنـــــــــــبــــاء

احلكومية.
 وقـــالت احملــكـــمـــة الــعـــلـــيــا في
الـبـيـان إنّ بـعـد غـد األربـعـاء هو
األول من شــــــهـــــر ذي احلـــــجـــــة
بــــحـــسـب الـــتــــقــــو االسالمي
والـــوقــــوف بـــعـــرفــــة ســـيـــكـــون
اخلميس  30 تموز ما يعني أن
احلج ســــيــــنــــطــــلق فـي الــــيـــوم
الـــــســــابـق أي األربـــــعـــــــــاء 29

تموز . 
ـمـلــكـة أعـلـنت في وقت وكـانت ا
سابق أنـه سيـتم الـسـماح لـنـحو
ألف شــــخص فـــقـط بـــأداء احلج
هذا العام وذلك بسبب اخملاوف
من الـــفــايـــروس عــلـــمــا أن 2,5
ـناسك في ملـيون شـخص أدوا ا
2019. لكن وسائل إعالم مـحلية
ذكــــرت أنّ األعــــداد قــــد تــــرتــــفع
لـــــتــــــصل إلـى نـــــحـــــو عـــــشـــــرة
آالف.وقــــــــــــــــــــــالــت وزارة احلــج
والــــعــــمــــرة أن نــــســــبــــة غــــيــــر
ـقـيـمـ داخل الـسـعـوديـ مـن ا

ـــئـــة من ـــمـــلــــكـــة هي  70 بـــا ا
إجـــمـــالي حـــجـــاج هـــذا الـــعــام
ـئة بـا ونـسـبـة الـسـعـودي  30 

فقط. 
قـيـم وستـكـون األولويـة بـ ا
ن ال يــعــانــون من أي األجــانب "
ن لـــديـــهم أمـــراض مـــزمـــنــــة و
شـهــادة فــحص مــخـبــري تــثـبت
خــلــوهم من فــايــروس كــورونــا
ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة
ن أعــمــارهـم مــا بـ من قــبل 
 20 إلى  50 ســـــــــنـــــــــة". أمّــــــــا
السعـوديون فسـيقتـصرون على
ـمــارســ الـصــحـيــ ورجـال "ا
ـــتــعـــافــ من فـــايــروس األمن ا

ستجد".  كورونا ا
واحلـج هــــــــــو أحـــــــــد األركـــــــــان
األسـاسـية لـإلسالم لـكنـه يشـكّل
بؤرة رئـيسـيـة محـتمـلـة النتـشار
العـدوى الن ماليـ احلـجاج من
حـــول الــعـــالم يـــتــدفّـــقـــون عــلى
ــزدحــمـة في ــواقع الــديـنــيــة ا ا
ـــكـــرّمـــة ألداء مـــديـــنــــة مـــكـــــة ا

ناسك.  ا
وســجّـلـت الـســعــوديــة أكــثـر من
 253 ألف إصـابــة بــالـفــايـروس
عدل بيـنها  2523 وفاة وهـو ا

األعلى في اخلليج.
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زار رئـيس حـكـومـة إقلـيم كـردسـتان
مــســرور الــبـارزانـي مـديــنــة زاخـو
ـحافظة دهوك وعـقد اجتماعاً مع
. وفي االجتماع ـسؤول اإلداري ا
الـذي عُقـد في مبنى الـقائـممقـامية 
دينة وتاريخها تـطرق إلى (أهمية ا
ومـا سـطرته من تـضـحيـات ودورها
الــنــضــالي في احلــركـة الــتــحــرريـة
لـشـعب كردسـتـان) وقال إن (مـديـنة
ناطق زاخـو شأنـها في ذلك شـأن ا
األخـــرى من كــردســتـــان تــســتــحق
تـــوفــيــر أفـــضل اخلــدمـــات ونــحن
مـستعدون لتـقد كل ما في وسعنا
ـديـنـة). ووجه رئـيس خلـدمـة هـذه ا
احلـــكــــومـــة مـــســـؤولي اإلدارة في
ـواطــنـ ــنـطــقــة بـأن يــخـدمــوا ا ا
بـــعـــدالـــة وبـــدون أي تـــفـــرقــة وأن
ـــطـــالب ومـالحـــظــات يـــنـــصـــتـــوا 
ـواطـن وشـكاواهم بـصدر رحب. ا
بـعد ذلك اجتمع مع عدد من وجهاء
ديـنة ـنـطقـة وذوي الشـهـداء من ا ا
ومـحـيطـهـا وأشار إلى أن (بـرنامج
عــمل احلـكـومـة يـرتــكـز عـلى خـدمـة
مـنـاطق إقـلـيم كردسـتـان بـشـكل عام
ـــا يـــشـــمـل تـــرســـيخ الـــبـــنـــيـــة و
االقـتصـادية وتـنويع مـصادر الدخل
بــاإلضــافــة إلى إجــراء اإلصـالحـات

الــــشـــامـــلــــة في اجملـــاالت اإلداريـــة
واالقـــتـــصـــاديـــة).  وشــدد عـــلى أن
(إحــدى األولــويــات لـدى احلــكــومـة
تـــــنــــصب عـــــلى إيالء االهـــــتــــمــــام
بــالــقـطــاعــ الـزراعي والــصــنـاعي
ــنـــتج ودعـم فالحي كـــردســـتـــان وا
احملـلي وبشكل يتحـول فيه مجتمع
كـوردستان من مستهلك إلى مجتمع
مـنـتج). كـمـا أعـلن رئـيس احلـكـومة
ــــشـــاريع عـن تـــنــــفـــيــــذ عــــدد من ا
ـسـتـقـبل القـريب في اخلـدمـيـة في ا
حـدود قـضاء زاخـو حـسب ما مـتاح
لــدى حـكـومــة اإلقـلـيم مـن إمـكـانـات
مــالـيـة وقــال (نـعــمل عـلى اإلسـراع
بــاخلــطـوات الــتي جتــعل من زاخـو
وحـدة إداريـة مـسـتـقـلـة). واسـتـقـبل
الـبـارزاني في زاخـو الـسـيـدة مر
عــلي عـثــمـان وهي زوجــة الـشــهـيـد
أحـمـد مال كـولي وأم لـثالثـة شـهداء
بـــأســـمـــاء (مـــراد ســـامي نـــذيــر)
ولـديهـا حفيـد شهـيد باسم (شـعبان

علي).
 وبــــعــــد أن اطـــمــــأن عـــلـى أحـــوال
الــعـائــلـة أكــد رئـيس احلــكـومـة أن
(خـــدمــة عـــوائل الـــشــهـــداء هي من
الواجبات الرئيسية للحكومة وقال
(ســنـبـذل كل جــهـودنـا خلــدمـة هـذه
الــعـوائل إلن مـنـجــزاتـنـا هي نـتـاج

دماء الشهداء وتضحياتهم).
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.وفي الــشـأن نـفـسه قــام مـتـطـوعـو
احلــشـد الــشـعــبي من فــرقـة األمـام
عـلي(ع) بدفن   85 مـتـوفيـا بـسبب
الـوبـاء من عمـوم احملافـظات  ومن
بينهم  3 مـتوف من أبناء النجف.
ـيــا بــشـرّت كــبـيــرة الــبـاحــثـ عــا
الـقائمـ على تطـوير لقـاح محتمل
لـــفـــايـــروس كـــورونـــا بـــجـــامـــعـــة
أكــسـفــورد الـبــريـطــانـيــة بـإمــكـان
طـرحه في نـهايـة هذا الـعام لـكنـها
ذكـــرت أن هــذا األمـــر غـــيــر مـــؤكــد
بـعـد.وأظـهرت الـبـيـانات أن الـلـقاح
الــتــجـريــبي الــذي حـصــلت شــركـة
أسـترا زينيكا لصناعة األدوية على
تـرخـيـصه طـور اسـتجـابـة مـنـاعـية
ـــــــــــراحـل األولـى فـي جتــــــــــــارب ا
الــسـريــريـة لـيــبـقي عــلى آمـال في
إمـكـانيـة استـخدامه بـنهـاية الـعام.
وقـالت البـاحثـة سارة جـيلـبرت في
تـصــريح انه (فـيـمـا يـتـعـلق بـهـدف
طــرح الـلـقــاح بـنــهـايـة الــعـام هـذا
مــحـتــمل لـكـن ال يـوجــد قـطــعـا مـا
يـؤكـد ذلك ألننـا بحـاجـة إلى التـأكد
مـن ثالثــــة أمــــور). وأوضــــحت أنه
(يـــنــبــغـي الــتــأكــد مـن جنــاحه في
ــــراحل األخـــيـــرة كـــمـــا جتـــارب ا
يـنبغي توفـير كميـات كبيرة ويجب
أن تــوافق اجلــهــات الــتـنــظــيــمــيـة
سـريـعا عـلى ترخـيـصه لالستـخدام
).وأضــافت (يــجـب حـدوث الــطــار

ـا يقدر أنه  300 ألـف من األشباح أو
ـوظـف اخلـيالـي بـحسب الـكاتـبة. ا
ـــالي في والـــتـي تـــقـــول إن الـــوضع ا
الــعـراق ثـاني أكــبـر مـنـتج لــلـنـفط في
أوبك تـلقـى ضربـة مدمـرة إثر انـخفاط
أسـعار الـنفط اخلام بـأكثـر من النصف
اضي.وتستنـد الكاتبة مـقارنة بالعـام ا
إلى مـعـهد أكـسـفورد لـدراسـات الطـاقة
لــدى اإلشــارة إلى انــخـفــاض عــائـدات
الــعــراق من تــصـديــر الــنـفط من 6.1
مـليار دوالر في كانون الثاني إلى أدنى
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راسلة الشرق األوسط كلووي تـقريرا 
كورنيش بعنوان (العراق يحذر من أن
ـشاكل االقـتصـادية قـد تثـير حـالة من ا
انـعدام األمن). وعـنوان الـتقـرير عـبارة
ـاليـة علي مـقـتبـسة من حـديث لـوزير ا
عــــبــــد االمـــيــــر عالوي الــــذي قـــال إن
(الـقضايا الـتي  دفنها بـسبب ارتفاع
وتــنـامي اإليـرادات الـنـفـطــيـة تـتـبـلـور
تـضخم اآلن) فـي إشارة إلى اإلنـفاق ا
وفــاتـــورة أجــور شــهــريــة بــقــيــمــة 5
مـلـيارات دوالر. وهـذا يشـمل مدفـوعات
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ــسـتــنـدات مــنــوهـةً بــضـبـط الـفــريق  
واد). وتابعت إنه اإلخـراج اخلاصة با
َّ تـــنــظــيم مــحـــضــر ضــبط أصــولي )
ضبوطة وعرضه برزات اجلرميَّة ا با
عـلى الـسـيـد قاضي مـحـكـمة الـتـحـقيق
اخملـــتـــصـــة بــقـــضـــايـــا الـــنــزاهـــة في
الديوانيَّة; التخاذ اإلجراءات القانونية
ـناسبة). وكانت الهـيئة قد أعلنت عن ا
ـكتب من ضبط موظف تـمكن مالكات ا
فـي دائرة مـجـاري الـديـوانـيَّة مـتـلـبـساً
شهود باختالس رواتب أحد بـاجلرم ا

. وكــشــفت هــيــئــة األجــراء الـــيــومــيــ
الـنـزاهـة العـامـة عن تـمكـنـهـا من ضبط
 400 محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثالث
سـنـواتٍ من دخـولـهـا اخلـدمـة; خملـالـفة
ضــوابط تــصــنــيــعــهــا. وافــادت دائـرة
الــتـحــقـيـقــات في الـهــيـئــة في مـعـرض
ة الـضبط حـديـثـهـا عن تـفـاصـيل عـمـلـيـَّ
ةٍ ـرةٍ قـضــائـيـَّ ـوجب مُـذكـَّ الــتي تـمـَّت 
بــانـتـقــال فـريق عـملٍ مــؤلف من مـكـتب
حتـقيق الهيئة في محافظة ميسان إلى
ة تـوزيع كـهـربـاء مــخـازن ومـقـر مـديـريـَّ

وأكـدت الدائرة إصدار قـاضي التحقيق
ُـختص بالنظر في قضايا النزاهة في ا
ـكتب احملـافظـة بنـاءً على حتـقيـقات ا
أمــر اسـتــقـدام بـحـق قـائـمــمـقــام مـركـز
ـادة  331 مـن قـانـون احملــافـظــة وفق ا
ته في عدم رفع قصريـَّ الـعقوبات وذلك 
الــــتــــجــــاوزات عن عــــدَّة عـــقــــارات في
احملـــــافــــظـــــة كــــونـه مــــســـــؤول قــــسم
الـتـجـاوزات فـيـهـا.  وكـانت الـهـيـئـة قد
أعــلـنـت في مـنــتـصف الــشـهــر اجلـاري
همـ بـالتـجاوز عـن  ضبط خـمـسة مـتـَّ
عـلى عقارٍ بقيمة خـمسة مليارات دينار
ــالـيــة بــالــتــواطـؤ مع عــائــد لــوزارة ا
عنـيَّة بإزالـة التجاوز بـعض اجلهـات ا
فـي احملـــافـــظــــة). وأوضـــحت هــــيـــئـــة
ة تـفـاصـيل ضـبـطـها الـنـزاهـة االحتـاديـَّ
ة الـسـابق مع مــديـر مـجـاري الـديــوانـيـَّ
ـة بـتــهــمـة ـديــريـَّ ثـالثـة مــوظــفـ فـي ا
االخـتالس. وافـادت دائـرة الـتحـقـيـقات
فـي الهـيـئـة وفي مـعـرض حـديـثـها عن
ة الــضـبط الــتي تـمَّت تــفـاصــيل عــمـلــيـَّ
ـوجب مُذكَّرةٍ قضـائيَّةٍ بانـتقال فريق
مــؤلف من مـكــتب حتـقــيق الـهــيـئـة في
ة مـجاري احملـافـظـة إلى مـخـازن مديـريـَّ
ـكتب معـلوماتٍ الـديوانـيَّة بعـد تلقي ا
حـول وجود عمليَّة اختالس في مخازن
ـديـر الـسابق ة مـؤكدةً ضـبط ا ـديـريـَّ ا
وثـالثـة مـوظـفـ فـيـهـا بـتـهـمـة إخـراج
خــزانـات وأنـابـيب حـجم  110 و حـجم
ـديريَّة ونـقلها   350 مـن أحد مخازن ا
ـديـر الـسابق زرعـةٍ اخلـاصـة با إلـى ا
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احملــافـظـة إذ تـمـكـن الـفـريق من ضـبط
أوليات  400محولة كهربائيَّة مستهلكة
وعـاطـلـة عن العـمل بـعد سـنـت وثالث

سنوات من دخولها اخلدمة.  
d%  UOKLŽ

وأوضـــحت الــدائــرة في بـــيــان تــلــقــته
ـكتب و بعد (الـزمان) امس أن (فريق ا
عـمليـات التحري والـتقصي والـتحقيق
الـــتي قــام بـــهــا تــوصـل إلى أن ســبب
عـطل احملـوالت وخـروجـهـا عن اخلـدمة
كـان رداءة الـصنع ومـخـالفـة الـضوابط

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
كـشفت هيئة النـزاهة العامة عن صدور
أوامـر قبضٍ واستقـدامٍ بحق مسؤول
ـة فـي مــحــافــظــة كــركـــوك عــلى خــلــفــيـَّ
شـبـهـات فـسـادٍ ومُخـالـفـة الـصالحـيَّات
ة. واشارت دائـرة التـحقـيقات الـوظيـفيـَّ
فـي الهـيـئـة وفي مـعـرض حـديـثـها عن
تـفاصيل أوامـر القبض واالسـتقدام في
الـقـضـايا الـتي حـققـت فيـهـا وأحالـتـها
إلـى الــــقـــــضــــاء إلى إصـــــدار قــــاضي
ُـختص بـالنـظـر في قضـايا الـتـحقـيق ا
النزاهة في احملافظة  أمر قبض وحترٍّ
ـة تـوزيع ـديــريـَّ ُــديـر الــســابق  بــحق ا
كـهرباء كركـوك  فضالً عن إصداره أمر
دير الـسابقة; اسـتقدام بـحق معاونـة ا
ــادة  340 من اســـتــنــاداً إلـى أحــكــام ا

قانون العقوبات. 
5ÝbMN  ‰uLý

وتـــابـــعت الـــدائــرة فـي بــيـــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس إن (أمر الـقبض الصادر
بــحق مـديـر تــوزيع كـهـربــاء احملـافـظـة
شـمل خمسة مهنـدس آخرين يعملون
ة إذ أظهـرت حتريات مكتب ديريـَّ فـي ا
حتــــقــــيق الــــهــــيـــئــــة في احملــــافــــظـــة
ـثــبـتــة في الــتـحــقـيق والــتــوصـيــات ا
اإلداريّ وجــــود مُــــخــــالــــفــــات في ربط
ةٍ مُتنقلة جهد 132/ 11 مـحطةٍ كهربائيـَّ
كـي في وإطالق التيار الكهربائي فيها
ُـبـرمج لألحـمـال دون تــنـفـيـذ الـقـطـع ا
ُسـتثـمر فـضالً عن رصـد عدم تـسديـد ا
ــبــالغ اجلـبــايـة إلـى خـزيــنـة الــدولـة).
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تابع النائب كاظم فنجان احلمامي ظاهرة التشققات النارية في واحة تل الرهبان في
اضـيـة وتـعد هـذه الـظـاهرة الـبـادية جـنـوب غـرب النـجف الـتي حـدثت لـيلـة األثـنـ ا
ـنبـعثـة من جوف الـثانـية مـنذ عام 2009  وتظـهر فـيهـا النـيران واألبـخرة الـكبـريتـية ا

األرض.
وب احلمامي في بيان امس (أجمعت
اآلراء عـلى أن هـذه الرقـعـة اجلغـرافـية
تُـعد من مناطق التصدع الواقعة غرب
الـفـرات بـ األنـبـار وكـربالء والـنـجف
ثـم تــنــحــدر بــأجتـــاه اجلــنــوب ضــمن
تـصدع ابو جير). مستدركا (لكن واحة
مــنـطـقـة (الـرهـبــان) هي األكـثـر تـأثـرًا
حـيث تتعرض أرضها الـرخوة للتكسر
والـتشقق فيها وهذا ينتج عنه غازات
اده الـعـضـويـة التي تـتـسـبب بـحـرق ا

على السطح).
WO{—√  «e¼

مـشيـراً الى انه (كلمـا تعـرضت مناطق
الـعـراق الشـرقيـة لهـزات أرضيـة فأنـها
تــتـســبب بــالـضــغط عــلى الـصــفـيــحـة
الـواقــعـة غـرب الـنـجف وتـنـجم عـنـهـا
تــشـــقــقــات ونــيــران ودخــان في أرض
ــنـطـقــة الـصــحـراويـة تل الــرهـبـان). ا
ــيـاه الــعــذبــة الـتي مــنــوهــاً الى ان (ا
ــاء واآلبـار كــانت تــتــدفق من عــيـون ا
اإلرتــوازيــة تــوقــفت اآلن عن اجلــريـان
ولم تــعـد لـسـابق عـهــدهـا بـسـبب هـذه
الـــظــاهــرة ). الفــتــاً الـى انه (ســيــقــوم
شــخـصــيـاً بــاصــطـحــاب فـريق عــلـمي
مـــتـــخـــصـص لـــرصـــد وحتـــلـــيل هـــذا

الــظــاهــرة بـالــتــنــســيق مع احلــكــومـة
احملــلــيـة حملــافــظــة الـنــجف وجــامــعـة
ــائـيـة ـوارد ا الــكـوفـة). واعــلن وزيـر ا
مـهدي رشيد احلـمداني قرارات مجلس
نعـقدة في محـافظة الـوزراء للـجلسـة ا
الـبصرة. مشيرا الى استحصل موافقة
ائية وارد ا اجملـلس على قيـام وزارة ا
بـأتخاذ اإلجراءات لتحويل قناة البدعة
ــائــيـة من قــنــاة مـفــتـوحــة الى قــنـاة ا
أنـبوبية والبالغ طولـها ٢٣٨ كيلومترا.
واضـاف احلـمـداني ان (سيـنـعم أهالي
مـحـافـظة الـبـصـرة بعـد أجنـاز مـشروع
ـائـيـة من قـنـاة حتـويـل قـنـاة الـبـدعـة ا
ياه ذات نوعية مفتوحة الى أنبوبية 
عـالـية وكـمـيـات تكـفي لـسد حـاجـتهم).
واكد ان (هذا القرار التأريخي سيسهم
بــأنـهــاء مـعــانـاة أهــلـنـا فـي مـحــافـظـة
ـــيـــاه والـــتي الـــبــــصـــرة من شـــحــــة ا

أستمرت لسنوات عديدة).
ـــبـــادرة من إدارة مـــجــمع شـــهـــيــد و
احملـراب أفـتـتح النـائب الـثـاني حملافظ
الـنجف هـاشم الكرعـاوي يرافـقه مدير
عــام دائــرة صــحـة احملــافــظــة رضـوان
الـكــنـدي األثـنـ مـسـتـشـفى الـعـزل في
رقد واخلاص بأستقبال داخل مبنى ا

الـتي نصَّت عليها عقود  شرائها التي
دة االفتراضيَّة لعمل احملولة بـ ثبتت ا
 40ســــنـــــة) الفــــتــــة إلى أن (ســــعــــات
ضـبوطة هي 250,400,630 احملـوالت ا
كـي في ويتراوح سعر احملولة الواحدة
مـن  سبعة مالي دينار إلى  12مـليون
ديـنار إذ بـلغ اجملموع الـكلي لتـكلفـتها
ثالثة مليارات و 34مـليون دينار حسب
الــتـقـريـر األولي الــذي نـظـمه الـفـريق).
وتـــابــعت الــدائــرة ان (الـــفــريق ضــبط
مـسـتـنـدات اإلدخـال واإلخـراج اخملزني
ة بـاحملوالت فـضالً عن حتـديد اخلـاصـَّ
ـسؤولـة عن الـشـراء واإلدخال اجلـهـة ا
اخملـزني منوهةً بتنـظيم مكتب حتقيق
الــهــيــئــة بــاحملــافــظــة مــحـضــر ضــبط

ـبرزات واألولـيـات التي  أصـولـياً بـا
ـة مـــعــززاً ضـــبــطـــهــا خـالل الــعـــمــلـــيـَّ
بــالـتـصـويـر الـفـديـوي والـفـوتـوغـرافي
لــلــمــحــوالت و عــرضه عــلى قــاضي
الـــتــحــقـــيق اخملــتـص; بــغــيـــة اتــخــاذ

ناسبة بصددها).  القرارات ا
 وكــانت الـهــيـئــة قـد أعــلـنت مــنـتـصف
نـهـا من ضـبط ـنـصـرم عن تـمـكـُّ الـعـام ا
األولـيَّات اخلـاصَّة بـعقـد إحالـة جتهـيز
ة في مــحـطـة كــهـربـاء الــكـحالء الــغـازيـَّ
ُحـركاتٍ تـوربيـنيَّةٍ مـحافـظة مـيسـان 

مُـشيرةً إلى أن كـلفة الـعقد جتاوزت 22
مـليون دوالر. فـيما أعـلنت في اخلامس
عـــشــر من الــشـــهــر اجلــاري ضــبط 16
مـولـدة كهـربـائيـة لم يتم إدخـالـها لـرفد

الشبكة الوطنيَّة منذ عام 2012. محطة كهرباء في محافظة كركوك

بغداد
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ـا فـعـلـته هذه ال نـعـرف إن كـان هذا الـقـانـون مقـبـوالً شـعـبيـا او ال  ولـكن إن نـظـرنا 
ا االحـزاب منذ العام 2003 نراها تـستحق قانوناً أشد من قـانون اجتثاث البعث  
انـهم فشـلوا حـتى في تطـبيق هـذا القـانون ايـضاً عـلى البـعثـي ولـيس فقط في ادارة

الدولة  او باألحرى حتويل ما كان لدينا من بقية دولة الى الرماد بأكمله .
هذه االحزاب الـتي تدثرت بـرداء الدين  ألنهـا ال تملك بـرنامجـاً ألي شيء في احلياة
ن سـوى األنـتـقـام من اعـدائـهـا و سـرقـة مــا هـو مـوجـود أو الـرغـبـة في اهـداء الـبـلـد 
احـتواهم عـندمـا كانـوا عمالء لـديهـم سواء شـرقاً او غـرباً وإن كـانت هذه الـعصـابات
التي تنادي ل-الـالدولة اكثرها ترنو شرقاً  فهنـاك يعتاشون على نفس الفكرة والتي
تؤمن بالـقضاء على كل ما هو جـميل في احلياة  لسبب غـامض لم يكتشفه احد الى

اليوم !
مع بزوغ فجـر كل يوم جـديد في العـراق  نكتـشف زيف ادعاء هـذه العصـابات التي
تـسـمي نفـسـها احـزاب وتتـغـطى بطـائـفيـة مقـيـتة . نـرى كـيف انهـا اقـتسـمت ايرادات
العراق  وخاصـة احلدودية منها ووضعت سـيطرات ومنافذ غير قـانونية تهرب النفط
واالمــوال الـعـراقـيــة ومـنـهــا ايـضـاً يــدخل االرهـابـيــون من والى الـعـراق بــكل يـسـر 
ـقـراطـية ـة مـعهم ايـضـاً عـشائـر تـسـمى نفـسـهـا احزاب د وتـشـترك في هـذه اجلـر
وعـلــمـانـيـة وهي ال تـخـدم سـوى عـوائـل مـحـددة وتـظـلم ماليـ الـبــشـر في مـنـطـقـتـهم

اجلغرافية احملدودة .
الـعراق كـبلد اصـبح مرتـعاً لالرهـاب واالرهابيـ واحلديـقة اخللـفيـة لكل دول اجلوار
في زمن هذه االحـزاب  التي ال تمتلك ايـة وطنية وضربت بـعرض احلائط كل مواثيق
الـشرف واالخالق الى درجـة  انها وصـلت لتهـديد الـشعب العـراقي وحكومـتها عـلناً
ـها  بل وصـلت لـبـناء قـوة مـسـلحـة مـوازية بـقـوة السـالح وانهـا لن تـتـنازل عن مـغـا
للجـيش العراقي وتريـد بكل صالفة وتـعلنهـا  انها ال تتـبع احلكومة
رجـعيـة العـليـا عام 2014 الـعراقـية او الـفتـوى الصـادرة من ا
ساعدة هذه االحزاب وفساد بعـد دخول االرهاب الداعشي 
الـكي عـراب هذه االحـزاب  بل انـها وطـائـفيـة حـكم نـوري ا
اعـلنـت وبكل فـخر انـهـا حتت قيـادة مـرشد الـثـورة االيرانـية

وتنفذ تعليماتها مهما كانت اضرارها للعراق وشعبه

لعل الكثير من بني البشر يواجه يومياً في ساعات تواصله مع االخرين صعوبات قد
تـفـسـد ذلك الـتـواصل بل تـتـفـاقم فـيـه تـلك الـصـعـوبـات حـتى يـتـخـذ قـرار بـتـرك  ذلك
الـتواصل مـهمـا كلف االمـر وقد يـحدث ذلك لـعدة مـرات متـتالـيه حتى بـ االخوه في

البيت الواحد٠
ان ادراكنا للـمواقف التواصليه االجتـماعيه بشقيـها السلبي وااليجـابي  يتمحور بناءً
ــعــنى اخـر ان عـلـى مـا نــحــمـله مـن تـصــورات قــد تـكــون صــائــبه او غـيــر ذلك اي 
الـتـشـخيـص  للـمـواقف قـد يـكـون من طـرف واحـد هـو (انت) وهـذا ما يـوقـعـنـا بـخـطأ
التـشخـيص في اغلب تـصوراتنـا احليـاتيه الننـا لم نرتـبط ارتباطـاً موضـوعيا بـحقـيقة
ا نتصوره الواقع احليـاتي الذي تشترك فيه اشياء متعددة اجلوانب وان استدركنا 
 جتـاه حقيـقة الـتواصل قد يـفقـد مجـاالت اخرى لهـا اهمـيه كبيـره في حتقـيق الرضا

التواصلي .
ثال االتي  ان الدليل العلمي على ذلك يتمحور في ا

هـب ان هناك شـخص قد حدثت بـينك وبيـنه مشـكلة مـا(الشحـنات السـالبه في اجملال
الكهـرومغناطيسي للفرد) وفي يوم من االيـام التقيت به في صاله لالنتظار يجلس مع
احـد اصدقـائه يتـكلم ويـنظـر اليك فـانك سوف تـدرك ان كالمه موجه ضـدك بنـاءً على
تصورك للـمشكله بـينكمـا او انه مر من جانبك وقـد المست يداه جسـمك او قال كلمه
ناخ مـغبر) كل تـلك االجراءات التي تـتكون او جمله بـصوت مسـموع من قبـلك ( ان ا
شكله التي حدثت بينكما وقد في ضوءها التصورات تفسر بالضد(سلباً) بناء على ا
تـكـون االكثـر تـفاقـمـا عـندمـا نـتصـور تـلك االفـكار الـسـلـبه ويالزمنـا الـتـعامل مع ذلك
ؤسسه مـا او موقف حيـاتي واجب االتصال السـيما الشخص تـوافقآ مع مـراجعتـك 
اذا كـانت القـوان واالنـظمه او الـتـعلـيمـات ال تتـفق وطـلبك مـاذا نتـوقع من قول? (اي

هذا عرقلها للمعامله )
ولكن كل تلك التـفسيرات تـكون غير مـوضوعيه النهـا ليست حقـيقيه والنهـا مشخصه
شكله من طرف واحد وهـو تصورك في ضوء اجملال النـفسي للحاله احليـاتيه لنوع ا

التي سيطرت على تفكيرك
ا كـانت تلك الـتصورات خـاطئه في ولـو حدث الـعكس انه ال تـوجد هـناك اي مـشكـله 

تواصلنا مع االخرين٠
ناقشات ووجهات وفي جانب اخر مـن اجلوانب احلياتيه وعلى مستـوى احلوارات وا
ـشـاكل االجتـمـاعـيه ب الـعـائله الـنظـر نـرى ان مـعظم مـشـاكلـنـا احلـياتـيه ال سـيمـا ا

الواحده تقع بسبب عامل رئيس
ستمع او اخملاطب او احملاور والسبب الثاني انك اولهما انك تقصد شيئاً لم يفهمه ا
كننا القـول ان االمثال تضرب وال تقاس ـقابل (( و تعي (تفـهم )شيئاً لم تقصد به ا
او انـنا ينـبغي ان نـستـدرك ان االمثال ضـربت حقـاً للـقياس لـتاكـيد وتـوضيح مواقف
كنها ان انطبقت والـواقع فيما مضى بـهدف التبصر واسـتلهام العبـر والدروس وال 
نـستخـدمها لـقياس مـواقفاً جديـدة فاالمثـال ضربت للـقياس علـى وفق مواقف سميت
عنى والفـهم اذا استخدمت في غير محلـها ويتباين االستيعاب بها فيـمكن ان يتغير ا
عـرفي في الـفـهم لكـال الطـرفـ فيـسيء ظن احـدهـما جتـاه االخـر  وهذا مـا يـسمى ا

بخطأ التعبير .
استفسر عن ماذا يقصد في كالمه واحسن ظنك جتاهه

واعلم اذا خانني  التعبير فيما اقول فال ينبغي عليك ان يخونك التفسير ))
وفي ضوء ما تقـدم فان حقيـقة احليـاة التواصلـيه هو ان تستـقبل كل ما يصـدر منها
من آالم بـحـوار عقـلي يـكـتنـفه الـصـمت وتـستـشـعـر ان اخطـاء االخـرين تـمـثلـهـا الـنيه
احلـسنه وان تـلـتـمس لـكل الـذين تـتواصل مـعـهم تـفـسـيرات مـنـطـقـيه لـقبـولـهم عـنـدما
ومة احلياة فجـميل حقاً انك تمحي اخلطأ من يخطـئون وذلك لد
ـومتـهـا وال يـنبـغي عـليـك ان تضـحي بـاالخوة اجل االخـوه ود
من اجل اخلـطـأ فـتـحـدث الـقـطـيـعه بل االنـسـحـاب من احلـيـاة
الــتـواصــلـيه وهــذا بـدوره يــسـمح لـالفـكــار غـيـر الــسـلــيـمه ان

تسيطر وتزيد في حواراتنا للمواقف احلياتيه بله.
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ـا كان لي هـدف في الضـفة األخرى كـان هنـاك هدف يـنتظـرني الُـحـققه  سـأسير ر

إليه بكل طموح  وأنا أتمدد ب فقاعة أمل  وشمس تفاؤل علها ال تزول.
يـنكـزني تردد في األذهان هـل سنواجه عـقبـات في طريقـنا نحـو الهـدف? علّ أحالمنا
هـي التي تُجيب عـن ذواتنا غيـر أن حيواتـنا تُعـيقنـا عن حتقيق مـا نصبـو إليه وتفشل
كـل مخططـاتنا هـكذا نقف أمـام قوس قزح مـتسمـرين فيمـا احللم الوردي يـتحول إلى
غيوم سوداء لـكن هل نستسلم أمام خيباتـنا وكلنا ثقة بإننـا سنصل مهما كانت بداية
مسـيرتـنا صـعبة جـدا ومهـما سـقطـنا في بـرك موحـلةٍ سـننـهض وننـفض جنـاحنا كي
ـاء البُركـة ونستـمر بالـسير تـسخة  نـطلق احلريـة ونبتـسم ونحن ننـظر الى أياديـنا ا
مع احلـياة بـأن غدًا أفـضل ومهـما واجـهـتنـا الصـعوبـات سوف جنـتازهـا وأن جتارب
ا ال ت طا احلـياة تقـوّينا حـتى لو كان سـقوطنـا من القمـة ال يعني نـهايتـنا إلننـا لم 
زلنـا أحيـاء لم نفـشل وال ندع السـقوط مـرة أو مرتـ ينتـصر عـليـنا فكل مـرة سقـطنا
ا هـناك فـيـها ونـهضـنـا من جديـد فـهذا بـحد ذاته إنـتـصار عـلى الـفشل سـننـجح طـا
إرادة قـوية تدفـعنـا نحـو ما نـرغب نحو مـا نريـد وهو هـدفنـا نحن لم نـصل إلى هنا
إال والكـثيـر من مصـاعب احليـاة واجهـتنـا وكـلمـا سقـطنـا في حفـرة أخرجـنا أنـفسـنا
ا تكون ضـريبتنا هي ضريبـة اإلحتفاء باخلسارات ـفاجئات ر منها احلـياة مليئة با
; بل يـجب أن تضع سـرات لذلك ال تـهدم مـا بنـيته في غـمضـة ع ـا اإلحتـفاء بـا ور
كـل هذا نصب عـينـيك كي ال تتـفاجـأ أنت بها بل دع إرادتك تُـفاجـأ احليـاة بإصرارك
لبـلوغ الـهـدف صانـعا حـياتك وراسـمـا مسـتقـبـلك بيـديك خطط لـنـفسك مـا حتب وما
تـرغب به وشق طـريق الـترحـال مـهـاجـرا الى حتقـيق حـلـمك مـغـادرا إلى هـدفك الذي
ينتظـرك في هذه احليـاة وال تدعو احلـياة جتعلك لـعبة في فـنائهـا. هل أكون قد أجبت

عن تساؤالت وألواننا قوس قزح ? 

ــصــابــ بــفــيــروس كــورونــا. وبــ ا
ستـشفى اجلديد الذي الـكرعاوي ان (ا
أطـلق عـليه مـسـتشـفى شـهيـد احملراب
يــتـسع ل  250ســريـراً مــجـهــزا بـكــافـة
ـسـتلـزمات الـطـبيـة. مـضيـفاً انه (من ا

ـؤمل تـصل سـعتـة األسـتـيعـابـية إلى ا
قبـلة). مـشيراً  1000سـرير في األيـام ا
الـى أن (األستعـدادت مستـمرة من قبل
ـــرقــــد في جتـــهــــيـــزه بـــكـــافـــة إدارة ا
ــســتـلــزمــات الــطـبــيــة لـيــكــون عـدد ا

األسـرة  1000سـريـر جـاهزة ألسـتـقـبال
ـصـابـ بـجــائـحـة كـورونـا. ــرضى ا ا
وأوضـح الـكـرعــاوي أن (هـذه اخلـطـوة
ـرقـد سـتـخـفف من ـبـاركـة من إدارة ا ا
ؤسـسات الـزخم الـكبـير احلـاصل في ا

الــصـحـيــة في عـمـوم احملــافـظـة وهي
أسـتـمراراً لـلـخطـوات الـتي بادرت بـها
رقـد وتيار احلكـمة منذ سـابقاً إدارة ا
بـــدايــــة أزمـــة جـــائـــحــــة كـــورونـــا في

احملافظة).

œuLš∫ تشقق آراضي صحراء النجف بعد خمود منذ 2009

ارض حـكومية وقام بـتقطيعـها وبيعها
بـطــريـقـة غـيـر أصـولــيـة مـؤكـدا تـمـكن
دائـرة البـلديـة من اســــتـرجاعـها. وقال
الـتمـيمي لـ(الزمـان) امس (نحـذر أبناء
مــــــحـــــافظ ديــــــالى مـن شـــــراء أراضي
حـكومية عن طريق أشـخاص يستغلون
نـــفـــوذهم بـــعـــد تـــفــشـي ظـــاهــرة بـــيع
األراضي احلـكوميـة في مناطق مـتفرقة
مـن احملافـظـة). وأضـاف الـتـمـيـمي  ان
(دائـرة الـبـلـديـة أعـادت ارض حـكـومـية
اســــتــــولـى عــــلــــيــــهــــا مــــنــــتــــسب في
االسـتخـبارات وقام بـتقطـيعـها وبيـعها
بـطريقة غـير اصوليـة )  مشيرا الى أن
ـليـار ونصف ( قـيـمة االرض تـتجـاوز ا
ــــلـــيـــار ديــــنـــار) . من جــــانـــبه ذكـــر ا
قــائـمــمـقــام قـضــاء بـعــقـوبــة عـبــد الـله
احلـــيــالي لــ (الـــزمــان) بــانـه  (ســيــتم
الـــلــجــوء لـــلــقـــضــاء وتــقـــد شــكــوى

نتسب األمني). اصولية ضد ا

ـربــ وأصـحـاب فــضال عن تـشــجـيع ا
مـــشـــاريع الـــدواجـن عـــلى تـــوفـــيـــرهــا
لـلمـواطن وبأسعـار مناسـبة). واضافت
مــنــذ ذلك الــتــاريخ والــســوق احملــلــيـة
مـسـتقـرة واإلنتـاج احملـلي كافٍ لـتـلبـية
ــواطن ولم تــمــنح أي إجــازة حــاجـــة ا
اســـتـــيــراد لـــلـــدجـــاج احلي واجملــزور
ـائـدة مـبيـنـة أن مـدة االجازة وبـيض ا
يــومـا لــلــدول الــقـريــبــة واجملـاورة  60 
ولـلدول الـبعـيد  90 يـوما وان الـدجاج
الـداخل هو من منافذ غير رسمية وغير
عنية مـسيطر علـيها من قبل اجلـهات ا
. وتـــؤكــد الــوزارة عــلـى إن الــكــمــيــات
ـضبوطة في السيـطرات الرسمية يتم ا
ـرافـقـ اتالفــهـا وإحـالـة األشــخـاص ا
لـها إلى القضاء العـراقي وفقا للقوان

النافذة).
وكـشف محـافظ ديالى مثـنى التـميمي 
عـن ضبط مـنـتسب امـني اسـتـولى على

لـسـنة 2019 وقـرار مجـلس الوزراء رقم
 327 لــســنــة 2019 وابــتــداء من /2019
ايـار/ 6 مـنع اسـتيـراد الـدجاج احلي
ائدة والـدجاج اجملـزر الكـامل وبيـض ا
ــبـردة واألســمــاك احلـيــة واجملــمـدة وا
ــنـتج احملـلي لــتـوفـيــر الـفـرصــة أمـام ا

واالعتماد عليه). 
œ«dO²Ý≈ lM

ـنع واعــلـنت الــوزارة عن (الــتـزامـهــا 
االســــتـــــيــــراد ولم تـــــمــــنح أي إجــــازة
ـواد مــنـذ شــهـر أيـار الســتـيــراد هـذه ا
2019 وفـــقــا لـــلــخـــطــة االســـتــيـــراديــة
وضـــوابط االســتـــيــراد حـــيث فــاحتت
ــثــلــة إقــلــيم كــردســتــان في الــوزارة 
بـغـداد لـغـرض مـفـاحتـة وزارة الـزراعـة
ـائـيـة في اإلقـلـيم بـعـدم منح ـوارد ا وا
اي اجــازة اســتــيـراد لــلــدجــاج وبـيض
ـائـدة) مـؤكـدة انـهـا (تعـمل عـلى دعم ا
ـواد ــنــتج احملـلـي لـهــذه ا وحــمــايـة ا
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نع اكـدت وزارة الـزراعة اسـتـمرارهـا 
ائدة اسـتيراد الدجاج الكامل وبيض ا
واألســمـاك  وعــدم مـنــحـهــا أي إجـازة
ــواد مـنـذ شـهـر أيـار اســتـيـراد لـهـذه ا
ــنــتج احملــلـي لــلــمــنــتج 2019 ودعـم ا
احملـلي وشددت الوزارة في بـيان تلقته
نع (الـزمـان) امس (على اسـتـمرارهـا 
ائدة اسـتيراد الدجاج الكامل وبيض ا
بردة من واألسـماك احلية واجملمدة وا
ـــنــتـج احملــلي أجـل االعــتـــمــاد عـــلى ا
وتـشـجـيـعه دعـمـا للـمـشـاريع الـوطـنـية

والنهوض باالقتصاد الوطني).  
واوضــحت (انـهـا تـشـجـب مـا تـنـاولـته
وسـائل االعـالم اخملـتـلـفة عـن اسـتـيراد
الــدجــاج من اجلــمــهــوريــة اإلسـالمــيـة
اإليــرانـيـة وانـهـا تــعـمل اسـتـنـادا إلى
قــرار مـجـلس الـنـواب الـعـراقي رقم 41
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عامل في أحد حقول الدواجن

جــمــهــور غـفــيــر من احملــامــ حــديـثي
هـنة من جـميع احملـافظـات فضال عن ا
نـائب رئــيس اسـتـئـنـاف مــنـطـقـة الـكـرخ
القـاضي اميـر الشـمري ضـرورة تطـوير
احملــــــامي لــــــقـــــدراتـه بــــــاالطالع عــــــلى
ــســـتــجــدات الـــقــانـــونــيــة ومـــشــاريع ا
كفولة القرارات وتعزيز ثقافة احلقوق ا
خدمة لـلصالح العـام مشيـرا الى اهمية
هـنة محـافظـة احملامي عـلى اخالقيـات ا
ومــنــهـــا كــتــمـــان اســرار مـــوكــله وعــدم
سـاومة علـى حقوقه فـي كل الظروف). ا
وفي ختـام االحتـفالـية  تـوزيع هويات

. شمول االنتماء الى ا
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في تـقـليـد جـديـد اقامـت نقـابـة احملـام
الــعــراقــيــ احــتـفــالــيــة لــتــرديــد قــسم
نتم حديثاً اليها. العضوية بالنسبة ا
ـمارسة مـهنة ويعـد هذا التـقليـد مدخال 
ـرافـعة امـام احملـاكم. وشدد احملامـاة وا
ـبـاد الــنـقـيب ضــيـاء الــسـعـدي عــلى ا
ـــهــــنـــيــــة واالخالقــــيـــة الــــســـامــــيــــة ا
واالنسانية للمحاماة ودور احملامي في
ـظـلــومـ ونـصـرة الـدفــاع عن حـقــوق ا
حـقـوق االنـسـان اسـتـنـادا الى الـقـوان
ــوكل. واكـد واظــهــارا حلـقــيــقـة بــراءة ا
الـسعـدي في االحـتفـالـيـة التي حـضـرها
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ـنـافذ احلـدودية تفـقـد رئيس هـيـئة ا
عمر عدنان الوائلي بصحبته الفريق
الركن عبد األمير الـشمري نائب قائد
ـشتـركـة مـنفـذ زربـاطـية الـعـملـيـات ا
احلــــدودي فـي مــــحـــــافــــظـــــة واسط
ــنــفــذ احلـدودي واجــتــمع بــقــيـادة ا
ـــتـــخــذة لالطـالع عــلـى اإلجــراءات ا
السـتــقـبـال اإلســنـاد لـتـعــزيـز الـواقع
ـنـفـذ تـمــهـيـدا لـوصـول االمـني فـي ا
قوة أمنـية سـاندة تعـمل على حـماية
ــــنــــفـــذ احلــــدودي من الــــتـــدخالت ا
اخلــارجـيــة ومــنع الـتــجــاوزات عـلى
احلرم الـكمـركي ومحـاربة الـفاسدين
ـال الـعـام. وقال ـتجـاوزين عـلى ا وا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (هـذه
الــزيــارة اسـتــكــمـاالً لــزيــارة الـســيـد
رئـيـس الـوزراء مـصــطـفى الــكـاظـمي
ــوانئ ـــنـــفــذ مـــنــدلـي وســفـــوان وا
البحرية في محافظة البصرة التخاذ
إجراءات أمنـية صارمـة لفرض هـيبة
ــنـــافــذ احلـــدوديــة الـــدولــة فـي كل ا
واحلـفــاظ عـلى إيـراداتــهـا من الـهـدر
والــتــجــاوز عــلى مــقــدرات الــدولــة).
واوصــلت الــشــركــة الــعــامــة لــســكك
حـديـد الـعراق 3182 طـنـا من حـديد
الـتسـليح بـشـاحنـاتهـا الـتخـصصـية
من مـــيــــنـــاء ام قـــصــــر إلى كـــمـــارك
الشـاجلـية فـي بغـداد حلـساب شـركة
اجملــرة احملــدودة لــلــحــاويــات خالل
يـوم واحد . وقـال مـديـر عام الـشـركة

طــالـب جــواد احلــســيـــني في بــيــان
تـــلـــقــته (الـــزمـــان) امس انه (وفـــقــا
لتوجيهات وزيـر النقل ناصر حس
بند الشـبلي بإيجـاد منافذ تـسويقية
لـــلــنــهـــوض بــواقع الــشـــركــة قــامت
الكــات الـفــنـيـة والــتـشــغـيــلـيـة في ا
مـينـاء ام قـصـر بجـهـود اسـتثـنـائـية
لــنــقل كــمــيـة اطــنــان الــتــسـلــيح من
ــوانئ الى كــمــارك الــشــاجلـيــة في ا
بـــغـــداد بـــدءً من صـــبــاح يـــوم امس
الــبـاكــر حـتـى سـاعــات مـتــاخـرة من

الليل). 
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واضـــاف ان (الــــعـــمــــلـــيــــة اجنـــزت
بالتنـسيق مع قسم النـقل والتشغيل
ركزية في مقر الشـركة  والسيـطرة ا
في بغداد والـبصرة وشـعبة سكك ام
قـصر وشـعـبة نـقل وتـشغـيل الـسكك
مـؤكدا  اسـتعداد الـشركة الوسطى 
الســــتــــقـــبــــال طــــلــــبـــات الــــتــــجـــار
ـسـتـوردين والــنـاقـلـ فـضال عن وا
الـدوائـر احلـكـومـيـة بـنقـل الـبضـائع
ــــتــــنـــوعــــة واحلــــاويـــات ـــواد ا وا
ـسـتـلـزمات ـشـتقـات الـنـفـطـية وا وا
ـواد الغـذائـيـة عن طريق الـطبـيـة وا
شــاحــنــات الـســكك الــتــخـصــصــيـة
وبــاجـور زهــيـدة مع ضــمـان ســرعـة
وصول البضاعة باوقاتها احملددة).
ـعـادن وأفــتـتـح وزيــر الـصــنـاعــة وا
مـنـهـل عزيــز اخلـبــاز مـعـمـل إنـتـاج
غـاز األوكسجيـن الطبـي في الشركة

الـعـامـة لــلـصـنـاعـات الـفـوالذيـة بـعـد
إعــادة تــأهـيــله وتــشــغـيــله بــجــهـود
وإمـــــكــــانـــــيــــات ذاتـــــيــــة بـــــطــــاقــــة
ـواصـفات 500أسـطـوانـة يـومـيـاً و
عمل الشركة اآلخر انية ليلتـحق  أ
إلنـــتـــاج غــاز وســـائل األوكـــســـجــ
الطبي الذي يتواصل العمل فيه ليالً
ونـهـاراً لـتــصـبح الـطـاقـة اإلنـتـاجـيـة
لـــلـــشــــركـــة الـــفي أســــطـــوانـــة غـــاز
األوكسـج و24 ألف لـتر مـن سائل
ا يغـطي حاجة األوكسجـ يوميـاً 
وزارة الـــصـــحـــة ويـــلــــبي طـــلـــبـــات
سـتشفـيات في بـغداد واحملـافظات ا
من األوكـــســجــ الــطــبي وبــنــقــاوة
عـالــيــة . وقـــال الـوزيـر فـي تـصـريح
ــعــمل أن صـــحــفي عــقـب إفــتــتـــاح ا
الوزارة ومـنذ تـسـلمه مـهامـها وبـناء
ـاســة لألوكــســجـ عــلى احلــاجــة ا
الـــطــبي بـــســبب إزديـــاد اإلصــابــات
بوباء كورونا بدأت بالتحرك العاجل
ــصـانع ـعــامل وا لــتـأهــيل جــمـيـع ا
ــتــخـصــصــة بـإنــتــاج غــاز وسـائل ا
األوكسجـ الطـبي).مشيـراً في بيان
تلقته (الـزمان) امس الى أن (الشركة
الـعـامـة للـصـنـاعـات الـفـوالذيـة كانت
ســبــاقــة في تــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات
ـعمل واخلطـط وأستـطـاعت تأهـيل ا
التابع لـها بـجهود وإمـكانيـات ذاتية
بعـد أن كان مـتوقـفاً مـنذ عام 2003 
ــعـمل وإعــادته لــلــعـمـل إلى جــانب ا
ــــتــــخــــصـص بــــإنــــتـــاج الــــثــــاني ا

األوكـسـجــ الـطـبي لـتــصل الـطـاقـة
عـلم إلى اإلنتاجـية لـلشركـة لكال ا
الفي أسطوانة غاز األوكسج و24
ألـف لـــتـــر من ســــائل األوكـــســـجـــ
الطبي يومياً  عاداً أياه إجناز كبير
يـــســــتـــحـق اإلشـــادة الســــيــــمـــا في
الـظـروف الـراهـنـة ومـخـاطر الـوضع
ـرتــفـعـة  الـصــحي وحـرارة اجلــو ا
مــفـصــحـاً عـن تـوفــر مـنــظـومــة لـدى
الشـركة لـتجهـيز األوكـسجـ الطبي

مـــســبـــقــا خـالل االجــتـــمــاعــات وان
يـتـضمن حـلـوالً جـذريـة مـشـيرا الى
ضـــرورة االســتـــفــادة من اخلـــبــرات
الــــدولـــــيــــة فـي هــــذا الـــــشــــأن وفق
معـــــاييـر تضمن مـزيداً من احلقوق

للعمال). 
ووجـه الــــوزيــــر (جـــمــــيـع االطـــراف
عـنيـة بإجـراء التـعديل عـلى قانون ا
الـــتــقــاعــد والــضـــمــان االجــتــمــاعي
بـتـقـد مــسـودة الـتـعـديل خالل 15
ـنـاقـشـتـهـا مع هـيـئة يـومـاً تـمـهـيداً 
التـقـاعد الـوطـنيـة االسـبوع الـقادم)
ــتــابــعـة مــوعــزاً (بــتــشــكـيـل جلـنــة 
ـتــبــعــة بــهـذا وتــقــو االجــراءات ا

اخلـــــصــــوص فــــضال عـن الــــســــعي
لتعزيز موارد الـصندوق واالستفادة
من الــقــرارات الــســابــقــة وفـق رؤيـة

مهنية هادفة).
واسـتـكـمــاالً لالجـتـمـاعـات الـسـابـقة
الـتي عــقـدت بـ هـيــئـة رعـايـة ذوي
اإلعـــاقــة واالحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة
ــــثــــلـــ عـن وزارات الـــصــــحـــة و
والـتجـارة والـصـناعـة ومـديـر قسم
ثل عن األشخاص ذوي اجلرحى و
االعــاقــة عـقــدت هــيـئــة رعــايـة ذوي
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في
وزارة العـمل والـشؤون االجـتـماعـية
اجـتـمـاعــهـا الـثـالث بـرئـاسـة عـصـام
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قـــــال وزيـــــر الـــــعــــــمل والـــــشـــــؤون
االجتماعـية عادل الـركابي ان تعديل
قانون التقاعـد والضمان االجتماعي
يـــجب أن يـــتــمـــاشى مع مـــصــلـــحــة
ــشــاكل ـال ويــعــالج جـــمــيع ا الـــعــمـَّ
طـروحة ونـاقـش الركـابي الفـقرات ا
اخلــاصـة بــتـعــديل قـانــون الـتــقـاعـد
والضمان االجتمـاعي للعمال وبحث
امــكــانــيــة دمج صــنــاديق الــتــقــاعـد
شروع والضمـان االجتـماعي  وفقـا 
قانون التامينـات االجتماعية وكانت
الحــــظـــات رؤيــــة الـــوزارة - وفـق ا
الــتـي طــرحت - مع تـــعــديل قــانــون

التقاعـد والضمـان وليس مع تشريع
قانون التامينات االجتماعية. 

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
الركـابي خالل ترؤسه اجـتمـاعاً ضم
ديـرَين العـامَّ لـلدائـرة القـانونـية ا
ودائــــرة الــــتـــــقــــاعــــد والــــضــــمــــان
االجــــــتــــــمــــــاعـي ورئــــــيس احتــــــاد
ــثـلـ عن الـصــنـاعـات الــعـراقي و
االحتـاد الـعـام لـنـقـابـات الـعـمـال في
الــعــراق اوضـح ان (تــعــديل قــانــون
التـقاعد والـضمـان االجتـماعي يجب
ان يــتـــمــاشى مـع رؤيــة الــوزارة في
خدمـة مصـلحـة الطـبقـة العـاملة وان
ـطـروحة يـعـالج جـمـيع االشـكـاالت ا

عــبـــدالــلـــطــيف الـــتــمـــيــمـي لــوضع
اخلطوط االخـيرة لضـوابط استيراد
ـادة (18) الـسـيــارات وفق أحـكـام  ا

من القانون.
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وأكــد الــتــمــيـــمي في بــيـــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس أن (الهـيـئـة وامـتـثاالً
لـتـوجـيـهـات وزيـر الـعـمل والـشـؤون
االجـتمـاعـية الـدكـتور عـادل الـركابي
تسـعى جـاهـدة حلصـول األشـخاص
ذوي االعــاقــة عـلى اســتــحـقــاقــاتـهم
لـســنـة الـتـي أقـرهــا لـهم قــانـون 38 

2013 من دون تمييز).
وبـــ انه (تـــمت مـــنــاقـــشــة جـــمــيع
الــفـــقــرات الــســابــقــة الــتي وضــعت
الضوابط التي  العمل بها في عام
2019 والـتـعـديل علـيـهـا  اسـتـجـابة
ـواطـنـ عـبـر ـنـاشـدات وطـلـبـات ا
مــــوقـع الــــتـــــواصل االجـــــتــــمـــــاعي
الفـيـسبـوك مؤكـدا أنه سـيتم الـعمل
بــالــضـوابط اجلــديــدة بــأسـرع وقت
ـصادقـة عـليـهـا من قبل ـكن بعـد ا
ـــــســـــؤولـــــة عن وضع اجلـــــهـــــات ا
الـضـوابط).ونــفـذت وزارة الـتـجـارة
ــطــاحن حــمــلــة لــلــتــدقــيق بــعــمل ا
والــــــــوكـالء واالســــــــواق واحملــــــــال
الــتـجــاريـة فـي بـغــداد واحملـافــظـات
وأكـــدت ضــــبط مــــواد مــــنـــتــــهــــيـــة
ــنـــوعــة من الـــصالحــيـــة وأخــرى 
االسـتــيـراد. وقــال الـنـاطـق الـرسـمي
لــلـــوزارة في بــيـــان امس ان (دائــرة
ــالـيـة في في الـرقــابـة الـتــجـاريـة وا
الـــوازرة وفي اطـــار مــتـــابــعـــة عــمل
دوائــــر وشـــركــــات الـــوزارة نــــفـــذت
الــــفــــروع الــــرقـــابــــيــــة فـي بــــغـــداد
واحملـافــظـات اكـبـر حـمـلــة لـلـتـدقـيق
ـطـاحن والـوكالء واالسـواق بـعـمل ا
واحملال الـتـجـاريـة).  وأشار إلى أنه
( اخـتـيـار اربع مـنـاطق في بـغـداد

لــلــتـدقــيق فــيــهـا فــفي الــرصــافـة 
الــتـدقـيـق بـعــمل الـوكالء فـي زيـونـة
والـغـديـر  فـي حـ  الـتـدقـيق في
مــنــاطق احلـارثــيــة والـقــادســيـة في
بـغـداد الـكـرخ" مـبـيـنـا بـالـقـول: "اما
بـقـية احملـافـظـات فـتم زيـارة مـناطق

في مراكز احملافظات واالقضية). 
وأضـاف أن (نتـائج احلـمـلـة اسـفرت
عن وضع الــيــد عـلـى مـخــالــفـات في
ـطـاحن واجملـارش عـمل الـوكـالء وا
ـواد بــيـنـمــا  ضـبـط كـمـيــات من ا
الغذائيـة منتهيـة الصالحية واخرى
نـوع استـيرادهـا ضمن الـضوابط

التي حددها مجلس الوزراء".
وأكد حـنـون أن (دائرة الـرقـابة وفي
ضوء توجيهات الـسيد الوزير تعمل
عـــلى مــراقــبــة الـــســوق الــتــجــاريــة
ــــواد والــــتــــدقـــــيق بــــصـالحــــيــــة ا
واد فـضال عن التـدقيق بـا الغـذائيـة
ــمــنـوعــة من االســتــيــراد في اطـار ا

نتج الوطني). برنامج دعم ا
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واد ولـفت إلى (ضـبط كـمـيـات من ا
مـنـتـهـيـة الـصالحـيـة بـالـتنـسـيق مع
ـنــظــمـة في وزارة ــة ا دائــرة اجلـر
الداخـليـة) موضـحا أنه (سـيتم رفع
تــقــريـــر مــفــصل عن الــزيــارة وابــرز

ماحصل فيها) .
واكــد أن (الــدائــرة شـكــلت عــددا من
الـفـرق الــرقـابـيـة في جــمـيع مـنـاطق
البالد للتدقيق بعمل دوائر وشركات

 الوزارة).
ـواطـنـ إلـى (الـتـعـاون مع داعـيــا ا
تــــــلك الــــــفــــــرق مـن خـالل تــــــقـــــد
علومات الـتي تساعد في الوصول ا
الـى مــرتــكــبي اخملـــالــفــات واتــخــاذ
االجراءات القانونـية بحق اخملالف
من خالل االتـــــصــــال بـــــالـــــهــــواتف

الساخنة).
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ستشـفيات بـشكل موقعي دون إلى ا
احلــاجــة إلى نــقل األســطـوانــات من
ـصابـ بهذا واطـن ا أجل إنقـاذ ا
الوبــاء).  وأكــد أن (وزارة الصـنـاعة
ـــعـــادن تـــســـعـى جـــاهـــدة وبـــكل وا
تاحة ادية والبشـرية ا اإلمكانيـات ا
لـديــهـا إلى تــقـد كل وســائل الـدعم
واإلسـنــاد وتـوفـيـر مـخــتـلف أجـهـزة
ومــســتــلــزمــات ومــواد الــوقــايــة من
الــفـــايــروس وتــخــطي أزمــة الــوبــاء

ـــضي لــبــنــاء صـــنــاعــة عــراقــيــة وا
منـافـسة مـحـليـاً وإقلـيـميــاً) . وعلـى
هامش اإلفتـتاح أجرى الـوزير جولة
ميدانية في مـعمل إنتاج غاز وسائل
األوكـسجـ الـطـبي ومـصـنع مـسبك
الــصـلب اخلــاص ومـعــامل الـشــركـة
األخرى وأطلع عـلى عملـيات اإلنتاج
والتجهيز اجلارية وأبدى توجيهاته
ومة العـجلة الصناعية السديدة لد

واإلنتاجية في الشركـة.
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في حادثـة غريـبة لم يـألفـها اهل الـبلـدة التي تـفتـرش ارضا  خـضراء ب
جبل يقطهعما منفذ ضيق يفـضي الى الى اجلهة الثانية التي تكثر فيها
ـزارع وا السواق هـوت صـخـرة كـبـيـرة بـفـعل تـوتـر طبـوغـرافي من عل ا
ـنفـذ الـضيق الـذي يسـلكه اهل الـبـلدة هم ودوابـهم كل يوم الى فأغـلقت ا
اجلانب االخر من اجلـبل وبالـعكس  لقـضاءبـعض مصاحلـهم  .مرت أيام
واسابـيع دون ان يفـعل االهالي شـيئـا او يبـذل احد مـنهم مـتطـوعا مـطلق
جهد حلث الناس الى عمل جماعي الزالـتها واماطة اذاهاعن الطريق الى
ان  وصل خــبـرهــا  الى امــيـر الــبــلـدة الــذي كــان في ســفـر بــعــد عـودته
مباشـرة فأخذ سـرا بعض اتبـاعه في احدى اللـيالى  الى موقع الـصخرة
نفذ  والتي جعلت  الـناس يقطعون مسافة شاقة اطول الهاوية الى بطن ا
 لـلـوصـول الى  احلـهـة الـثـانـيـة وبـدون عـلم اتـبـاعه وفي سـريـة تـامـة دس
كيسا من قماش فيه الف ليـرة ذهبية  كمكافأة بـأمل ان  يتقدم من يزيلها

عن الطريق.
ليرة تنطح ليرة كما يقولون  

وضع الـكيس الـثـروة ومـضى لـسـبـيل حـاله بأمـل ان يتـقـدم اهل الـشـيـمة
ـروءة واحلس الـوطنـي العـام الزالـتـهـا لـكن مـرت ايـام واسـابـيع طـويـلة وا
دون ان تـتـزحـزح الـصـخـرة من مـكـانـهـا بـفـعل تـطـوع  واحـد اواكـثـر من
النـاس الداء ذلك الـعـمل الذي يـهم كل الـنـاس ويفـيـدهم وبـالتـالي يـحصل
ـا يــأس االمـيــر من مـبـادرة احــدهم دعـا الى عـلى الــلـيـرات  كــمـكــافـأة و
اجتـماع عـام عنـدالـصخـرة العـتيـدة في وقت مـحدد  وتـسارع الـناس في
ـعرفـة سـر وسـبب االحـتـمـاع الـعام ـكـان  ـا بـقـلق ايـضـا الى ا لـهفـة ور
ـذكـور الـذي ابـتدأه االمـيـر بـكالم بـلـيغ مـؤثـر حـزين قـائـال: اغلـقـت هذه ا
الصخرة اللعينة طريقكم وسببت لكم متاعب جمة طوال االسابيع العديدة
الفائتة ولم يبادر احد منكم دينيـا اووطنيا او انسانيا الزاحتها واراحتكم
من تعويقـها لسيركـم اليومي الى اجلهـة االخرى وبالعكس ,,ثم امر ثالثة
من رجـاله الزاحـتــهـا وفـعال تـقــدمـوا ودفـعـوهــا لـتـنـزل بــسـرعـة الى بـطن
الوادي  بـعد ذلك تـقـدم االميـر الى مـكان حتت الـصخـرة الـهاويـة واخرج
لـوء باللـيرات الـذهبيـة واستـرسل قائال وضعت الـف ليرة ذهـبية كيسـا 
صـلحة الـعامة ن يـبادر لكن احـدا منكم لم يـفعل ذلك الن ا فيه كمـكافأة 
التهـمه بقـدر مـصلـحته الـشخـصـية قـال ذلك بحـزن عمـيق مـوبخـا ومؤنـبا

واطلق عبارة بليغة صارت مثلما فيما بعد ب الناس:  
مايهم الناس جميعا ال يهم شخصا  واحدا  بذاته

ثم اقـبل احلــاضـرون عــلى بـعــضـهم يــتالومـون كــيف لم يــبـادروا الزاحـة
الصـخرة طـوال كل هـذه الفـترة لـكـان النـاس قد ارتـاحوا

من وطـأتهـا  وأصـبح الـذهب االصـفـر من نـصـيـبهم
ــكـان مـحــزونـا من االن  وبـعــدذلك غـادر االمــيـر ا
انانية وال أبالية   ناس بلدته واعادالذهب الى بيت
ـنـفذ ال ثـم انطـلق الـنـاس في فـرح ظـاهر عـبـر ا ا

تابعة مصاحلهم. الى اجلهة االخرى 
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جـــددت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلــمي تــأكــيــدهـا عــلى
مــــراعـــــاة ظــــروف الـــــطــــلـــــبــــة في
اجلــامــعـــات والــكـــلــيــات األهـــلــيــة
والــسـمــاح لـهم بــأداء االمـتــحـانـات
الــنــهــائـيــة بــغض الــنــظــر عن عـدم
استكمال تسديد األجور الدراسية.
واطلـعت (الزمـان) امس على وثـيقة
بـــإمــضــاء رئــيـس جــهــاز اإلشــراف
والتقو العلمي  عالء عبد احلسن
عـطيـة تـضـمنـت (  السـمـاح جلـميع
الــطـلـبــة في اجلـامــعـات والـكــلـيـات
ـشـاركة في االمـتـحـانات األهـليـة بـا
الــنــهــائـيــة بــغض الــنــظــر عن عـدم
استـكمـال تسـديد األجـور الدراسـية
ـرونـة الــكـافـيـة بــتـأجـيل وإعـطــاء ا
التسديد حـتى بداية العام الدراسي

قبل).  ا
واضــافت الـوثــيـقــة الـتــأكـيــد  عـلى
(ضــرورة عــدم مــطـــالــبــة الـــطــلــبــة
شارك في االمتحانات التكميلية ا
بـــدفع أي نـــوع من األجـــور مـــقــابل

االشتراك بأدائها).
واكــد  وزيـر الـتــربـيــة  عـلي حــمـيـد
مــخــلف حــرصه عــلى اجلــهــد الـذي
بــذله الـطــلـبــة خالل دراسـتــهم هـذا

العام وعدم ضياعه .
وطـمـأن مـخـلف  في بـيـان صـدر عن
مـكـتبه االعـالمي الطـلـبـة وعـوائـلهم
بـان( االسـئـلة االمـتـحـانـيـة سـتـكون
ادة الـعلميـة للكتاب واضحة ومن ا
حــصــراً مــؤكــداً مــراعــاة الــظـروف
الصعبة التي مر بها ابناءنا الطلبة

هذا العام في االسئلة النهائية ).
ودعــا مـخــلف ( الـطــلـبــة  الى اجلـد
ــة ومــواصـــلــة الــدراســة بــكل عــز
واصــرار لــتــحــقـيـق افـضـل درجـات
ـستـقبل النـجـاح والتـفوق الـعلـمي 

دراسي مزدهر) .
وفي ســيـاق مــتـصل اعــلـنت  وزارة
الـتربـيـة اكمـالـهـا طبـاعـة البـطـاقات
االمــتـــحــانـــيــة لـــطــلـــبــة الـــســادس
االعـدادي بـفـروعه كـافـة وتـوزيـعـهـا

ديـريـات العـامـة لـلتـربـية في عـلى ا
بغداد واحملافظات .

واضـــــافـت في  بـــــيــــان صـــــادر عن
ـــكـــتب االعـالمي لـــلـــوزارة  انـــهــا ا
(حـددت مـوعـد بـدء تـوزيع بـطـاقـات
االمتـحان ألكـثر من 450 ألف طالب
من كال اجلــنــســ وبـواقع  لــلــفـرع
االحــيــائى 210000 والــتــطــبــيــقي
93000 واالدبي 150000) ضــــــمن
ـرحـلـة اإلعــداديـة الـذين سـيـؤدون ا
امتحاناتهم يوم  السبت الثامن من

 آب للعام احلالي) .
ـــديـــريـــة واوضـح  الـــبـــيــــان ان ( ا
العـامة للـتقو واالمـتحـانات قامت
بتسليم جميع البطاقات االمتحانية
ـديـريـات الـعـامـة لـلـتـربيـة في الى ا
احملــافــظـات كــافــة  وســتـتــولى كل
مــديـــريــة بــاإليــعــاز الى مــدارســهــا
دير بهدف بتشكـيل جلان برئاسـة ا
الــتــحــضـــيــر لــتــوزيـع الــبــطــاقــات
تــدريــجــيــاً قــبل اســبــوع واحــد من
تاريخ بدء االمتحانات العامة للدور
األول الســــيـــمــــا  ان الــــبــــطــــاقـــات
االمـتـحـانــيـة سـتـكـون بـنـسـخـتـ 
األولـى يـتـم تـســلــيــمــهــا لــلـطــالب 
ــدرســة واألخــرى تــبــقى في ادارة ا
لـيـتم مـطــابـقـة الـنـسـخـتـ في يـوم
ــراكــز االمــتــحـــان من قــبل مــدراء ا
االمـتحـانـيـة  على ان يُـلـزم الـطالب

ـدنية في كل بجلب هـوية االحوال ا
يوم امتحاني) .  

و شـــــددت الـــــوزارة  الى (اتـــــخــــاذ
أقصى درجات احليطة للحفاظ على
صـــحــة وسالمـــة الـــطالب من خالل
اتخاذ اإلجـراءات والتدابـير الالزمة
نع االزدحام والتـجمع عند استالم
الــبــطـــاقــات وتــوزيـــعــهـــا بــحــسب
اجلــنس واالخــتـصــاص وتــســلـسل
أرقــــام الــــتــــســــجــــيل أو احلــــروف
الهـجائـية بحـيث يفـرز كل قسم إلى

مجموعة خاصة للتوزيع) .
واعـــلــنت وزارة الــتـــربــيــة اجلــدول
اخلـاص بـاالمـتـحـانـات الـتـمـهـيـديـة
للـطـلبـة اخلـارجيـ (داخل الـعراق)
لـلـدراسـة االعـداديـة بـفـروعـهـا كـافة
بــاالضــافــة الي امــتــحــانــات الــدور
ــدارس خــارج الــعــراق الـذي االول 
سـيــنـطـلق يــوم الـسـبـت الـثـامن من
اب لــلـدراسـة الــعـربــيـة  والــكـرديـة
والــتـركـمــانـيــة واالجـنـبــيـة  لــلـفـرع
الــعــلــمي الــتــطـبــيــقي مــادة الــلــغـة
العربيـة ومادة اللغـة الكردية ومادة
الــلـغــة الــتـركــمـانــيـة ومــادة الـلــغـة
وفي يوم االحـد التاسع من العربـية
اب  لـلـدراسـة الــعـربـيـة  والـكـرديـة
والـتــركـمـانــيـة  لـلــفـرع االدبي مـادة
اللغة العـربية  ومادة اللـغة الكردية
امـا في ومــادة الـلــغـة الــتـركـمــانـيــة

االثـنــ الـعـاشـر مـن اب  لـلـدراسـة
الـعــربـيـة  والـكـرديـة والــتـركـمـانـيـة
واالجنبـية  للـفرع العلـمي االحيائي
مـادة الـلـغـة الـعـربـيـة  ومـادة الـلـغة
الـكـرديـة ومـادة الـلـغـة الـتـركـمـانـيـة
ويـوم الثالثاء ومادة الـلغة الـعربـية
لـلفـرع العـلمي احلادي عـشر من اب
االحـيــائي جلـمــيع الــدراسـات مـادة
الـلــغـة االنـكــلـيـزيــة ويـوم االربـعـاء
الـثـاني عـشـر من اب لـلـفـرع االدبي
جلـــمـــيع الـــدراســـات مــادة الـــلـــغــة
االنــكــلــيــزيــة فـيــمــا ســيــكــون يـوم
للفرع اخلميس الـثالث عشـر من اب
العلـمي االحيائي جلـميع الدراسات
مادة اللغـة االنكليـزية في ح يوم
للفرع السبت اخلامس عـشر من اب
العلمي التطبيقي جلميع الدراسات
فـيــمـا يــوم االحـد مــادة االقـتــصــاد 
للفرع االدبي السادس عشـر من اب 
جلــمــيع الــدراســات مــادة الــتــاريخ
ويـوم االثنـ الـسـابع عـشر من اب
لـلــفـرع الـعــلـمي االحـيــائي جلـمـيع
ويـــوم الــــدراســـات مـــادة االحــــيـــاء
لـلـفرع الـثالثاء الـثـامن عـشر من اب
العلمي التطبيقي جلميع الدراسات
ويــوم االربـعـاء مـادة الــريـاضــيـات 
لـلـفـرع االدبي الـتـاسع عــشـر من اب
جلميع الدراسات مـادة الرياضيات
لـلـفرع واخلـميـس العـشـرون من اب

العلـمي االحيائي جلـميع الدراسات
مـادة الريـاضـيات والـسـبت الـثاني
لــلـفـرع الــعـلـمي والـعــشـرين من اب
الـتـطبـيـقي جلـمـيع الـدراسـات مادة
واالحد الثـالث والعشرين الكيمـياء 
لـــــلـــــفـــــرع االدبي جلـــــمـــــيع من اب
الـــدراســـات مــــادة اجلـــغــــرافـــيـــة 
واالثـــنـــ الـــرابع والـــعـــشـــرين من
للـفرع الـعلـمي االحيائـي جلميع اب
ويـوم الــدراســات مـادة الــكــيـمــيــاء 
الــثالثــاء اخلــامس والــعــشــرين من
للفرع العلمي التطبيقي  جلميع اب
الدراسـات مادة الفـيزيـاء واالربعاء
لـلـفـرع الـسـادس والـعـشـرين من اب
االدبـي جلـــمــــيع الـــدراســــات مـــادة
االقـــتــصـــاد  واخلــمـــيس الـــســابع
والـعـشـرين مـن اب لـلـفـرع الـعـلـمي
االحـيــائي جلـمــيع الــدراسـات مـادة
والــــســــبت الــــتــــاسع الــــفــــيـــزيــــاء
لــلـــفــرع االدبي والـــعــشــريـن من اب
والـعـلـمي (الـتـطـبـيقـي واالحيـائي )
لــلــدراســة الــعــربـيــة  مــادة الــلــغـة
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــفـــرع الـــعـــلـــمي
(الـتــطـبـيــقي واالحـيـائـي) لـلـدراسـة

االجنبية مادة اللغة التركمانية .
ووجه الـــنــائب صــبـــاح الــســاعــدي
رسالـة الى الـلجـنـة النـيـابيـة ووزير
عدل التربيـة يطالب بها احـتساب ا
الـتــراكـمي لالمـتــحـانـات الـنــهـائـيـة
لـطلـبـة مـرحلـة الـسـادس االعدادي .
وتـــضــمــنت نص الـــرســالــة (نــظــرا
ر بها للظـروف االستثنـائية الـتي 
بلدنا العزيز وزيادة معدالت انتشار
االصـابـة بـفـايـروس كـورونـا بـشـكل
غــــيـــــر مــــســــبـــــوق وعــــدم جــــدوى
االجـــراءات الـــتـي تـــتـــخـــذ من قـــبل
ـعـنيـة لـلـحد من زيـادتـها اجلـهات ا
فـان اجـراء االمـتـحـانـات لـلـصـفـوف
ـنــتـهـيــة لـلـدراسـة االعــداديـة كـمـا ا
اعــــلـــنت عن ذلـك وزارتـــكم فـــانـــهـــا
تنـطوي  عـلى مجـازفة خـطيـرة جدا
في نشر الـوباء  ب ابنـائنا الـطلبة
وبـــالــتــالي عــدم الــســـيــطــرة عــلــيه
وانـتشـاره في عـمـوم العـراق بـشكل

غـير مـسـبـوق مع ضـعف االجراءات
الصحية).

واضــاف الــســـاعــدي في مــضــمــون
رســالــتـه ان ( فــتــرة تــرك الــدراســة
بسبب الوباء اثرت بشكل كبير على
طبيـعة استـعدادات الطلـبة العـلمية
ـصيري والنـفسـية لهـذا االمتـحان ا
بـــالـــنـــســـبـــة الى مـــئـــات االالف من
الـــطــــلـــبــــة في عــــمـــوم الــــعـــراق و
اجتـمـاعكم الـيـوم االثنـ  في جلـنة
التربية سيـحدد مصير مئات االالف
من الطلبة االعـزاء في عموم العراق
الـذين يـعـانـون الـكـثـيـر في ظل هـذا
الـوبـاء مع ان االمـر ال يـقـتـصر عـلى
الـطــلـبـة بل ان اخلــوف من انـتـشـار
الـــوبـــاء يـــشــمـل ايــضـــا االســـاتــذة
ـــراقـــبـــ واالدارات لـــلـــقـــاعــات وا
ـدارس ويــجب ان االمــتــحــانــيــة وا
تـأخـذوا بـنظـر االعـتـبـار الـتـطورات
ـعلـنـة رسمـيا الكـبـيرة واخلـطـيرة ا
لطـبيـعـة انتـشار الـفايـروس وقدرته
عـلى االنـتـقال بـالـهـواء بـعـد ان كان

المسة).   مقتصرا على ا
وطالب الـساعدي بـجمـلة من االمور
تـمــخـضت في ( اعــتـمـاد احــتـسـاب
عدل الـتراكـمي االختيـاري للطـلبة ا
الــراغــبـ بــعــدم تــأديـة االمــتــحـان
الــنــهــائي واالعــتــمــاد عــلى نــتــائج
الــســنـــوات الــدراســـيــة الــســـابــقــة
واضـــافـــة عـــشــر درجـــات حتـــســ
لـلمـعـدل الـعام تـكـون لـلطـلـبـة الذين
مــعــدالتــهم الــتـراكــمــيــة دون درجـة
سـتــون مع اضـافـة خــمـسـة درجـات
حتس للـمعدل العـام تكون للـطلبة
الذين معدالتهم التراكمية من ست
 فما فوق وتعتمد موافقة ولي االمر
ـــعـــدل لـــلـــطـــالب فـي احـــتـــســـاب ا
الــتـــراكــمي االخــتـــيــاري فــضال عن
تــاجـيل امـتــحـانــات الـطـلــبـة الـذين
يرغـبون بـاجراء االمـتحـان النـهائي
ــــعــــدل وعــــدم االعــــتـــمــــاد عــــلـى ا
الــتــراكــمي الـى اشــعــار اخــر حلـ
انــــخــــفـــــاض مــــعــــدل االصــــابــــات

باجلائحة كورونا.

اطاللة 
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بغداد

-1-
تباينُ الطبـاع واألطوار في الناس أمـر طبيعي فلـيسوا جمـيعا على درجة

واحدة من الفضل والنبل واالعتدال ..
-2-

انّ أول اسرة وُجِدتْ عـلى سطح هـذا الكوكب ظـهر فـيها (قـابيل) الذي لم
ن جاء بـعدهـا من األُسرِ عَـبْرَ يتـورع عن قتل أخـيه ( هابـيل ) فـما بـالكُ 

امتدادِ العصور ?
-3-

سرح االجـتماعي في يوم من األيام  كما والغلو والتطرف لم يـغيبا عن ا
أنَّ لالعتـدال والتـوازن والعـقالنيـة رجاالً لم تـخلـو منـهم دنيـا النـاس ولوال

هالك ... ذلك لكثرت ا
-4-

وقد ركب بعض الـشعراء مـوجة االفراط الـقبيح فـهجا الـناس جمـيعا دون
تمييز ب الطيب واخلبيث  وتلك مسألة مغموسة باخلطأ يقيناً .

انّ اصدار األحـكام الـقـاسيـة على جـمـيع النـاس دون تـفريق بـ األصيل
والدخيل مسـألة مرفوضـة جملـة وتفصيال  ولـكنها  –لالسف الشديد –

شائعة ذائعة .
-5-

قال احدهم  –وقبّح الله قوله  –
بني آدمٍ ال باركَ اللهُ فيكُمُ 

لَأَنْتُمْ شرارُ الناسِ بَيْنَ اخلَالئِقِ
خَلَتْ منكم الدنيا مِنَ العدلِ والهدى 

ولم يَبْقَ االّ فاسق وابنُ فاسِق
وأنَتُمْ ظروفُ الزُور والبغي واألذى 

وما راج منكم غيرُ كُل منافقِ 
تمنيتُ عمرى أنْ أرى غيرَ غادرٍ 
فما شمْتُ االّ عائقا وابنَ عائِقِ

الى ان يقول :
عليكم مِنَ اللهِ اجلليل مصائب 

تكونُ عليكم مِثْلُ وَقْعِ الصواعقِ 
انّ هذا الـشـاعر الـغـبيّ نـسي انه من بني أدم  وبـالـتـالي فقـد سبّ نـفسه

كما سبّ أباه وأجداده أجمع قبل ان يسب الناس ..!!
ما معنى جعل الناس جميعاً ب شرير وفاسق ومنافق ?

وما معنى تمني نزول الصواعق عليهم جميعاً ?
رفوض . انه الغلو والتطرف ا

وانها النزعة العدوانية الناقمة على البشر أجمع ?
نصفون . وهذا ما ال يرضاه ا

-6-
وِمْثُل هذا الشاعر شاعر آخر قال :

لو شاهدوا فلساً بأقصى لُجّةٍ 
في البحرِ النتزعُوهُ مِنْ أعماقِها 
أو يسألوا مِعْشَار عُشْرِ شعيرةٍ 

فاضت نفوسُهُمُ على إنفاقِها 
فعلى نفوسِهُمُ اخلبيثة لعنة 

تستوجبُ االفراطَ في استغْراقِها 
مَلَؤُا أقاليمَ البالد ضاللةً 

واستنزحوا االموال من آفاقِها 
قدورنا ان نقول : و

ـال واسـتـنزل الـلـعـنة ان الشـاعـر الـثـاني خَصَّ الـبخالء والـالهثـ وراء ا
عليهم .

الحــــظ انّ مــا قـاله الــــــثـاني شـــــديــد االنـطــــــبـاق عــلى قـراصـــــنـة وا
الفساد 

وفرسان االختالس في العراق اجلديد فهم :
ملؤا اقاليم البالد ضاللةً 

واستنزحوا األموال من آفاقِها .
 وقـد حــان اآلن  والـعــراق يـشــكـو من الــضـائــعـة
هـمـات ارجاع الـيـة الـشديـدة  ان تـكون أولـى ا ا
مــا نــهــبــوه الى خــزانــة الــدولــة وانــزال الــعــقـاب

ناسب بكل من خان األمانة . ا

نبيل كاظم عبد
الصاحب
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{ يـريـفان - أ ف ب- تـسـود مـنـذ عـقود
ضـــغــــيـــنـــة راســــخـــة بـــ أرمــــيـــنـــيـــا
وأذربـيـجـان الـدولـتـان الـسـوفـيـاتـيـتـان
السـابقتـان الواقـعتـان في القـوقاز على
خلـفيـة نـزاع حول األراضي. في مـا يلي

: إضاءة على خالفات اجلارت
⁄UÐ Ád  w½—uſU½

تــوجـد مــنـطــقـة نــاغـورني-قــره بـاغ في
ـتـوتـرة بـ يـريـفـان مـحـور الـعـالقـات ا
وباكو فقد أحلقت السلطات السوفياتية
هذا اجليب الذي تسكنه أغلبية أرمينية
بـــأذربـــيـــجـــان عـــام 1921 لـــكـــنه أعـــلن

استقالله عام 1991 بدعم من أرمينيا.
تــلى ذلـك حــرب أدت إلى مــقــتل  30ألف
شــــخص ونــــزوح مــــئــــات اآلالف. ورغم
تــوقــيع اتــفــاق وقف إلطالق الــنــار عـام
1994 وقـيـام وسـاطــة روسـيـة أمـريـكـيـة
فرنسية حتت اسم “مجموعة مينسك?”

سلحة متواترة. ال تزال االشتباكات ا
ـعـارك اجلـديـرة بـالذكـر في جـرت آخـر ا
نيـسان/ابريل 2016 وقد أدت إلى مقتل

110 أشخاص.
 W öÝ qÐUI   «—uŁ

شـهدت أرمـيـنيـا التـي صارت مـسـيحـية
منذ القرن الرابع تاريـخا مضطربا بعد
استقاللها عام 1991. عرفت هذه الدولة
الـفـقـيـرة وغـيـر الـسـاحـلـيـة عـدة ثـورات
وعملـيات قـمع دموية وعـمليـات اقتراع
مـطـعـون فـيـهـا عـلى خـلـفـيـة نـزوع عدة

مارسات زبائنية وسلطوية. زعماء 
أوصــلت ثـورة ســلـمــيــة في ربـيع 2018
رئـــيـس احلـــكــــومـــة احلــــالي نـــيــــكـــول
بــاشــيـنــيـان إلـى الـســلــطـة. أجــرى هـذا

انـضـمـت يـريـفـان إلى أحـالف سـيـاسـيـة
واقـتـصـاديـة وعـسـكـريـة تـهـيـمن عـلـيـهـا
مـوسكـو أبـرزها مـنـظـمة مـعـاهدة األمن
اجلمـاعي. حتتـاج أرمينـيا إلى الـشقـيقة
الروسيـة الكبـرى أكثر من عـدوها األكثر

ثراء والذي ضاعف انفاقه العسكري.
بترول مقابل شتات

تسـعى أذربيـجان إلى حتـس صـورتها
في الــعـــالم خــاصــة في الــغــرب إلزالــة
ســمـــعــتــهـــا كــبــلـــد ســلــطـــوي تــســوده
احملسوبيـة وتستـخدم في ذلك مواردها

النفطية. 

التـرويج لنـفسهـا.  من ب الـشخـصيات
ــتــحــدرة من أصل أرمــيـني ــشــهـورة ا ا
تــوجــد جنـــمــة تـــلــفـــزيــون الـــواقع كــيم
ـــغـــني الـــراحل شـــارل كــــارداشـــيـــان وا
ـمـثـلـة شـيـر وبطل ـغـنيـة وا أزنـافـور وا
العـالم في كرة الـقدم مع مـنتـخب فرنـسا

يوري دجوركاييف وغيرهم.
صـار بعض هـؤالء سـفـراء غيـر رسـمـي
لـيريـفـان عـلى غرار كـيم كـارداشـيان في
مـا يــخص اإلبـادة شـارل أزنــافـور الـذي
ـسـاعـدة أرمـيـنـيـا عـقب جـمع تـمـويـالت 

دمر الذي ضربها عام 1988.  الزلزال ا

اســتــثــمــرت بــاكــو في عــقــود الــرعــايـة
خـــاصــة في كـــرة الــقــدم وال ســـيــمــا في
بــطــولــة أ أوروبــا 2020 الــتي أجّــلت
ــســـتــجــد. بــســبـب فــيــروس كـــورونــا ا
ســتــســتــقــبل بــاكــو مــبــاريــات مـن هـذه
الـبـطـولـة كـمـا صـارت تـنـظم مـنذ 2016

جائزة كبرى للفورموال 1.
يسـعى البـلد أيـضا إلى فرض نـفسه في

أوروبا كبديل للمحروقات الروسية.
قابـل تملك أرمـينيـا شتاتـا واسعا في ا
ومــؤثــرا يــتــكــون من أحــفــاد الـالجــئـ
نـتيـجـة الـقمع الـعـثـماني وتـسـتـغله في

األخير إصالحات لقيت ترحيبا واسعا
وقراطية واجتثاث الفساد. إلحالل الد
ـقـابل تــمـثل أذربـيـجـان بـلـداً عـلى في ا
ضــفـاف بــحـر قــزوين حتـكــمـهــا عـائــلـة
واحدة منذ 1993. أدار الضابط السابق
في اخملابرات السـوفياتية حـيدر علييف
الـبـلــد بـقـبـضـة من حــديـد حـتى تـشـرين
األول/أكتـوبر 2003 ح أورث السـلطة
إلى ابـنه إلـهـام قـبل بـضـعـة أسابـيع من

وفاته.
على غرار والده لم يسـمح إلهام علييف
بــبــروز أي مـــعــارضــة وعــيّن في 2017

زوجته مهريبان نائبة للرئيس.
 …œUÐù«Ë UO dð UOÝË—

جــعــلت تـــركــيــا الـــتي لــهـــا طــمــوحــات
جـيـواسـتــراتـيـجـيـة في الـقـوقـاز وآسـيـا
الـــوســــطى مـن أذربـــيــــجــــان الـــثــــريـــة
باحملـروقات والـتي يتـحدث شـعبـها لـغة
متـفرعـة من الـتركـية حـليـفهـا األساسي
نطقة وهي صداقـة يعززها العداء في ا

شترك ألرمينيا.  ا
وتـــدعم أنــقـــرة بــاكـــو في رغــبـــتــهــا في

استعادة ناغورني-قره باغ.
أما أرمـينـيا فـتكن ضـغيـنة جتـاه تركـيا
بـسـبب إبـادة اإلمـبراطـوريـة الـعـثـمـانـية
نــحـو مــلـيــون ونـصـف مـلــيـون أرمــيـني
ـــيـــة األولى. لـــكن خـالل احلـــرب الـــعـــا
ــا حـدث تــرفض تــركــيــا هــذا الــوصـف 

وتتحدث عن مجازر متبادلة.
فـي األثــنــاء تــبــقـى روســيــا أكــبــر قــوة
إقليـميـة وهي تقيم مـع أرمينـيا عالقات
أوثق من عالقاتـها مع أذربـيجـان لكـنها

. تبيع األسلحة للطرف
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أصـعب مـا يـكـون ان تـعـيش مع إنـسـانٍ بارداً عـاطـفـيـاً غـيـرُ مـبـالٍ حلـبك ومـشـاعرك
وشغفك ولهـفتك يجعـلك نادماً طوال حـياتك على اختـياره فبرود الـعواطف كالشلل
ــشـاعـر مـا ان أصــاب اإلنـســان اال وقـتل احلــيـاة داخـلـه لـيـجــعـله فــاقـداً لــلـحب وا
شـاعر ليـقتلـها على الـفور مزمـناً جداً رض يـصيب ا ـرهف اشبه  واإلحـساس ا
ـقابل يفكر بـآالف اإلسباب دون احلصول على كفيـروس كورونا ال عالج له يجعل ا
لـتهـبة نـاراً ويطـفيء بـراك الـعقل الـتي تفـور غضـباً. سببٍ مـقنعٍ يـهـدأ األعصـاب ا
بـرودك حطـمني قتـلني دون موت أعـدم مشاعـري ظلمـاً دون محكـمة شرعـية خطف
حـبكَ من داخلي دون مـعرفـة خاطـفيه ومـكان اخـتطـافه ليـجعـلني انـتظـره دهوراً دون
عودة كقـلبِ امٍ تباري طريق إبنها الوحيد الذي فقد في احد احلروب مشاعرك أبرد
من يوم احلادي عـشر من فبراير لهذا العام على بـغداد اليوم الوحيد الذي نزلت فيه
ـر علـيـها مـن قبل هـكـذا أجتـاحـني برودك ثـلـوجٍ كثـيـفة لـتـملئ الـعـاصـمة بـرداً لم 
ليجعـلني حطاماً كارهـاً للحب والتعـلق سرق مني سعادتي األبديـة وإبتسامتي التي
تـرسم ليالً ونـهاراً عـلى شـفتي حـامالً معه شـبابي وأمـنيـاتي وأحالمي. كشـباطٍ انت
وانا آب الـلـهّـاب حرقت مـسـامـير الـكـون بحـرارة مـشـاعري في الـعـشـرِ ايامٍ األولى
وبسبـبك فتحت من الـشتاء بـاباً في اخر الـعشر ايام مـني كي اتأقلم
ـســتـحـيـل ان يـجـتــمع الـشــهـران حتت مـعـك دون جـدوى فـمـن ا
ســقفٍ واحــد حــاولت عــدة مــرات ان أذيب ثــلــوجك بــحـرارة
شـمــسي احلـارقــة والــتـأقــلم مــعك وفـشــلت بــكل مـحــاولـة
ســامـحت كـثـيـراً وعـذرت اكـثـر تـالفـيت كل سـلـبـيـاتك ومـا
ركـزت اال عــلى اإليــجـابــيــات رغم قــلـتــهـا دون تــأثــر مـنك
اهـمـالك دون مـبـرر هــو األكـثـر أذيـة عـلى االطالق فـبـرودك

أشد ما يكون.
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كنيسة بيت حلم

بغداد
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وت فـرح ح يـنجـو احد االقـارب من ا يـبدو ان كـورونا مـعشـعش في العـراق ومن ا

بعد اصابته.
اليوم تلـقيت من اسماء احدى احلفـيدات (حفيدة اختي الكـبرى) وهي تعمل في مدينة
الـطب ضمـن جنـود اجلـيش االبـيض انهـا اصـيـبت وتبـشـرني انـهـا االن جنت من تلك

االصابة. قالت (سومة) هكذا نناديها مايلي:
اجلبناء يهربون من اخلطر

لكن اخلطر يهرب من وجه الشجعان
احلـمـدلـله الـذي جــعـلـني من الـشـجـعـان ال من
covid_19 اجلــبــنــاء  ?? اصـــبت بــفــايــروس
ـقـدس بـوحـده الـصـحـة اثـنـاء تـأديـة الـواجب ا
سـتـشـفى اجلراحـات الـتـخصـصـية الـعـامه  
في مديـنه الطب. اذكر انني نشرت في نيسان
اضي  مع بـدايـة انتـشـار الوبـاء في الـعراق ا
مـوضـوعـا ذكـرت فـيه ان اسـمـاء كـانت ضـمن
مجـموعة نـظمت اروع مبـادرة عراقية في زمن
الــكــورونـــا هي الــعــيـــادة الــطــبــيـــة اجملــانــيــة
لـلــتـواصل مع من يــريـد االسـتــفـسـار عن اي
حالـة مرضـية في زمن الكـورونا وحـققت هذه

ـتـبـرع الـعـيادة جنـاحـا كـبـيـرا في احتـاء العـراق يـتـصل كل اي انـسـان بـاطـبائـهـا ا
ـا يخـفـف من مـراجـعة لـلـحـصـول عـلى وصـفـات تـنـاسب مـا يـشـكو مـنـه من مـرض 
سـتـشفـيـات التي انـشـغلت بـوبـاء كورونـا وقـد اتصـلت بـعدد مـنهم ا
وسـوي وحيـدر الشـكرجي االطـباء   شـيمـاء الكـمالي وجنـاح ا
وحـيـدر البـغـدادي. اسمـاء تقـول عن سـبب زيادة االصـابات
ضفي مـدينة الـطب ب جنـود اجليش االبيض ان كل شيء

غير طبيعي وال توجد مستلزمات الوقاية وال العالج.
شـكــرا جـدو (اسـمــاء احـمـد غــني) طـمــنـتـيــني قـبالتي لك

والوالدك وزوجك
احلمد لله.

ر عبر نفق تعقيم في مطار االمام اخلميني UD—∫ مسافر على م االماراتية 
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اســـتـــيــــضـــاحـــات وكــــالـــة فـــرانس
برس.وأكدت الوحدة "نواصل العمل
ــواقـع األثــريــة بـال كــلل حلـــمــايـــة ا
نع واآلثار حول يـهودا والسـامرة و
ســــارقي الـــتــــحف من نــــهب تـــاريخ
نطقـة" مستخـدمة االسم التوراتي ا
لـلـضـفـة الـغربـيـة.والـضـفـة الـغـربـية
أراض فلـسطـينـية حتـتلّـها إسـرائيل

منذ العام 1967.
وأصـيب سـبـعة عـسـكـريـ سـوري
بجروح مساء اإلثن جنوبي دمشق
في غارات جوية إسرائـيلية بحسب
مـا أعـلن اإلعـالم الـرسـمي الـسـوري
رصـد السـوري حلقوق بيـنما أفـاد ا
اإلنــــســـان أن الـــضـــربـــات اجلـــويـــة
اسـتـهــدفت مـواقع لـلــنـظـام ولـقـوات
موالـية حلـليـفته إيـران.وقالت وكـالة
األنـبـاء الـرســمـيـة الـسـوريـة "سـانـا"
نقـالً عن مصـدر عـسكـري إنّ "طـيران
الــعـــدو اإلســرائــيـــلي وجّه من فــوق
اجلـــــوالن الــــســــوري احملـــــتلّ عــــدّة
رشـــقــــات من الـــصـــواريخ بـــاجتـــاه
جـــنـــوب دمــشق وقـــد تـــصــدّت لـــهــا
وســائط دفــاعـنــا اجلــوي وأســقـطت
أغلبيتـها وأدّى العدوان إلى إصابة
ســـبــعـــة جــنـــود بــجـــروح وأضــرار
مــاديــة".من جــهــتــهم أفــاد مــراســلـو
وكالـة فـرانس بـرس في دمـشق أنّهم
سـمـعـوا دويّ انـفـجـارات قـوية.وردّاً
عــلـى ســؤال لــوكــالــة فــرانس بــرس
رفض مـتـحــدّث عـسـكـري إسـرائـيـلي
"التعليق على تقارير (وسائل إعالم)

حاوالت إيران الرامية إلى ترسيخ
وجـــودهــا الـــعــســـكــري فـي ســوريــا
وإرسـال أسلـحـة مـتـطـورة إلى حزب
الله الـلبـنـاني.وتشـهد سـوريا نـزاعاً
قتل دامياً منذ العام 2011 تسبّب 
أكــثـــر من 380 ألف شـــخص وأحلق
دمــاراً هـــائالً بــالـــبـــنى الــتـــحــتـــيــة
نـتجة وأدى إلى نزوح والقطـاعات ا
وتشريد مالي السكان داخل البالد

وخارجها.

السورية.وفي  4حزيران/يـونيو قُتل
ما ال يـقلّ عن تـسـعة عـنـاصر مـوال
لــلــنــظــام الــســوري بــيــنــهـم أربــعـة
ســــوريّــــ فـي غــــارات لــــلـــــجــــيش
اإلسـرائــيـلي عـلـى وسط سـوريـا في
مـنــطــقــة يُـســيــطــر عـلــيــهــا اجلـيش
الــسـوري وقــوّات إيـرانــيّـة بــحـسب
ــرصـد.ونــادراً مــا تـؤكــد إســرائـيل ا
تنـفيـذهـا غارات في سـوريا إال أنـها
ا تصفه تكرّر أنها تواصل تـصدّيها 
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رصد أجنبية".من ناحيته قال مدير ا
السـوري حلقـوق اإلنـسان رامي عـبد
الرحمن إنّ "ستّة صواريخ على األقلّ
اســتــهــدفت مــواقع تــابــعـة لــلــنــظـام
ـواليـة إليران جـنوب يـليـشـيات ا وا
الـــعـــاصـــمـــة دمــشـق".وأوضح عـــبــد
الــرحــمن أنّ "الــدفــاعــات اجلــويــة لم
تتصدّ أليّ منها".ومنذ بدايات النزاع
في ســـوريـــا في الـــعــام 2011 شــنّت
إسرائـيل ضربات عـدة على األراضي
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اضــطـرّ رئــيس الــوزراء "اإلســرائــيــلي" بــنــيــامـ نــتــنــيــاهــو إلى جتــمــيـد قــرار ضم
ــيـت إلى "إســرائــيل" (1/7/2020) ـــســتــوطــنـــات وغــور األردن وشــمــال الـــبــحــر ا ا
والـتـجمـيـد أو الـتـأجيل ال يـعـني  تـراجـعـاً فالـتـوجه ظلّ كـمـا هو  ولـكن ثـمـة أسـباب
حتــول دون حتـقــيـقه في الــوقت احلــاضـر وفي مــقـدمــتـهــا اخلالفـات الــشـديــدة بـ

احلـكـومـة واجلـيش وأجـهــزة اخملـابـرات الـثالث (الـشـ بـيت- اخملـابـرات الـداخـلـيـة)
ـوساد- اخملـابـرات اخلـارجيـة) و(أمـان - استـخـبـارات اجليش) حـيث تـرى هذه و(ا
اجلهات اخملالـفة لقرار نتنياهو أن قرار الضم قائم فـعلياً بتوسيع االستيطان  وقضم
األراضي وهــو ال يـحـتــاج إلى إعالن قـانــوني يـثــيـر ردود فـعـل ضـده  فـلــسـطـيــنـيـاً
ــيـاً من جـانب االحتـاد األوروبي وعـربـيـاً والسـيّــمـا أردنـيـاً (حـكـومــة وشـعـبـاً) وعـا
وروسـيا والـص ودول إسالميـة عديـدة وتملـمالت أمريـكيـة جديدة بـالرغم من تـأييد

الرئيس دونالد ترامب لقرار الضم.
إن القرار "اإلسـرائيلي" بتجميد أو تأجيل الـضم ال يعني وقف االستيطان فمصادرة
األراضي الفـلسـطيـنية وجتـريفـها وتـمزيقـها قـائم على قـدم وساق بقـرارات عسـكرية
ـنازل ـا فـيـهـا هـدم ا وإجـراءات إداريـة تـقوم "الـسـلـطـات"  بـتـنـفـيـذهـا دون ضـجـيج 
وتـدميـر إمـكانـيـة االستـقـرار وجعل الـبـيئـة طـاردة للـبـقاء ولـعل إصـرار نتـنيـاهـو على
عـمليـة الضمّ فألنه يريـد اختتـام حياته الـسياسـية بعـمل تاريخـي كما يـعتقد دون أن

ننسى غرضه اخلاص وهو التهرّب من دخوله السجن بسبب تهم فساد كبرى.
ـعارض ومن هنـا كـان االختالف شـاسعـاً وعـميـقاً بـ فـريق نتـنيـاهـو وب الـفريق ا
خـصوصـاً وأن هنـاك خشـية حـقيقـية من اإلقـدام علـى مثل هـذه اخلطوة الـتي أثارت
جـدالً واسـعـاً وتـداخالت إعالمـية وسـيـاسـية مـخـتـلـفة داخل اجملـتـمع "اإلسـرائـيلي" 
لـيس فـيـما يـتـعلق بـالـتوقـيت وحـجم األراضي أو الـطريـقـة التي سـتـتم فيـهـا بل حول
الـهدف والوسـيلة والـتحديـات التي ستواجـهه السيّمـا إذا كان الضم "قـانونيـاً" علماً
بأن ليس كل مـا هو قانوني "شرعي"; ألن فرض القوان "اإلسرائيلية" على األراضي
الفلسـطينية احملتلة يتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949
وملـحـقـيهـا لـعام 1977 نـاهـيك عن الشـرعـة الدولـيـة حلقـوق اإلنـسان وبـشـكل خاص
ـبـدأ الـضم واإلحلـاق واحلـصـول عـلى مـكـاسب ـتـحـدة الـذي ال يـقـرّ  مـيـثـاق األ ا
سـيـاسيـة جـراء االحـتالل وهـو مـا يـتـعـارض مع قـراري مجـلس األمـن الدولي  242
لعام 1967 و338 لعام 1973  مثـلما يتعارض مع القرار 181 الصادر عن اجلمعية

العامة لعام 1947 وللقرار 194 اخلاص بحق العودة لعام 1949.
ـعـارض لـنـتـنـيـاهـو أن قـرار الـضم سـيـعـود بـالـضـرر الـكـبـيـر عـلى ويـعـتـقـد الـفـريق ا
"إسـرائـيل" ولـهـذا دعـا  إلى الـتـأمل والـتـفـكـيـر واحلـذر قـبل الـشـروع بـتـنـفـيـذه وهو
يفضل الـضم الواقعي على الضم القانوني فـاألول يعني إقدام "إسرائيل" على قضم
األراضي بـالـتدرّج وبـالتـراكم ودون إعالن قـانونـي في الوقت احلـاضـر  لكي يـصبح
األمر الواقع واقعـاً بعد ح وذلك بتـحقيق األهداف وتلـبية الطموحـات "اإلسرائيلية"
على نحـو هاد ودون اسـتفـزاز اجملتمع الـدولي وفي الوقت نـفسه فـإن هذا اإلجراء
سـؤوليات; وقـد سارت "إسرائـيل" على هـذا النهج يـساهم في تـقليـل حجم األعبـاء وا
مـنذ احتاللها العام 1967 حيث ضـمت حتت عنوان األمر الواقع مساحات كبيرة من

ا فيها القدس والضفة الغربية دون إعالن في البداية . األراضي الفلسطينية 
ـسـتـوطـنـات  وح وخالل سـنـوات راكـمت قـضـمـهـا لألراضـي وأقـدمت عـلى بـنـاء ا
فـاوضات الفلسطينيـة - "اإلسرائيلية" (مدريد- أوسلو 1993-1991)  كانت جاءت ا
فـاوضات األمر ستـوطنات وتـبادل األراضي واحلـدود مادة أساسـية في ا قضيـة ا
الذي جـعل "مـبدأ الـضم" يـخـضع من وجهـة الـنظـر "اإلسـرائيـلـيـة" لالتفـاق ويـتم على
" اليوم أن طـريق احلوار ال عـبر الـقوة واإلكراه ولـهذا يـعتـقد فريق من "اإلسـرائيـليـ

هذا األسلوب هو األجنع واألسلم واألقل كلفة واألكثر أمناً.
أمـا الـثـانـي وهـو الـضم الــقـانـوني  فــهـو إعالن مـبــاشـر من جـانب " إســرائـيل" عـلى
إخـضـاع أراضي فـلـسـطيـنـيـة لـسـيادتـهـا  الـذي سـيـلقى رفـضـاً فـلـسـطيـنـيـاً وعـربـياً
ـانـعة واعـتـراضاً دولـيـاً وبالـتالي سـيـثيـر مـواجهـات وانـتفـاضات كـمـا حصل في و
انتـفـاضة احلـجارة الـعام 1987 وانـتفـاضة الـعام 2000 بعـد انـقضـاء الفـترة األولى

من اتفاقية أوسلو  دون حل للقضية الفلسطينية .
وسـيـكـون من تـبـعـات الـضم الـقـانـوني إنـهـاء الـتـنـسـيق األمـنـي مع الـسـلـطـة الـوطـنـية
ستقبل خصوصاً بطي الفلسطـينية  والقضاء على أي إمكـانية لتسوية مقبـولة في ا
سـاحتها كن أن يـخلق وضعـاً جديداً "إلسـرائيل"  "  وهـو ما  خيار  "حل الـدولت
ـتعرج إضافة بعـثرة وجدارها األمني ا اجلديدة وحدودهـا الواسعة ومـستوطناتـها ا
ــاديـة واجلــهــود األمـنــيـة واالحــتــكـاكــات واالشـتــبـاكــات احملــتـمــلـة مع إلى الــكـلــفـة ا
واجهـة العـسكريـة وخيار ـربع األول أي ا ـا سيـعيد الـصراع إلى ا الـفلسـطيـني 
سـلـحـة نـاهيـك عن تداعـيـاته عـلى احلـدود الـشرقـيـة  بـرد الـفعل األردني ـقـاومـة ا ا
احلــازم  والــذي قــد يــضع اتــفــاقـيــة وادي عــربــة أمــام حتــدّيـات

جديدة.
ـسـاعـدات الـدولـية وإذا مـا أخذنـا بـنـظـر االعـتـبار تـراجع ا
وتفشي وبـاء كورونا فإن هذا سـيخلق مجتـمعاً فلسـطينياً
رض السـيّمـا في ظلّ حصار غارقـاً في الفـقر والعـوز وا
غزة الـذي يستـمر منذ 13 عـاماً وستكـون تلك  األوضاع
ثابـة قنابل غـير موقوتـة ومفخـخات  جاهـزة لإلنفجار في

أي وقت في الداخل "اإلسرائيلي".
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احلــســابــات الــتــابـعــة لــهــا نــشـرت
مـنــظـمــة الــتـحــريــر الـفــلـســطــيـنــيـة
تـســجــيــلـ الــتــقــطـا فــجــر اإلثــنـ
يظهـران شاحنـة تسيـر ببطء محـمّلة
حـــجــراً كــبــيــراً وجـــنــوداً يــؤمّــنــون
الـطـريق.وأحد الـتـسـجـيلـ بـعـنوان
"قـــــوات االحــــتالل تــــســــرق حــــوض
العماد الذي يـعود تاريخه إلى القرن
ـــيالدي من بــلــدة الــســـادس عــشــر ا
تـقـوع شـرق بــيت حلم".وبـعـيـد نـشـر
الـتـسـجـيـلـ علـى وسائـل التـواصل
االجـتــمـاعي نـشـرت وحــدة تـنـسـيق
ـــدنـــيـــة لــــلـــحـــكـــومـــة األنـــشـــطــــة ا
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلــــــيـــــــة فـي األراضي
الـفلـسـطيـنـية "كـوغـات" بيـانـاً رحّبت
فـيه بـ"عـمــلـيـة فـريـدة نـفّـذتـهـا فـجـراً
ــكــلّــفــة اآلثــار".وجــاء في الــوحـــدة ا
الـبـيـان أنّ هــذه الـوحـدة "اسـتـعـادت
ذخائر أثـرية فريـدة سرقهـا قبل نحو
20 عـــامــاً لـــصــوص آثـــار من مــوقع
تـيــكـوا األثـري في قــطـاع بـيت حلم"
موضـحة أنّ األثـر هـو حوض ثـماني
األضالع يبـلغ ارتـفاعه مـتـراً ونصف
ـــتـــر مــزيّن بـــصـــلــيب.ولـم تــوضح ا
"كـوغـات" الـتـي حتـدّثت عن "سـنـوات
ّ الـــعـــثــور عـــلى مـن الــبـــحـث" أين 
احلـوض أو اجلـهـة الـتي كـان لـديـها
أو ظــــروف الــــتي تــــقـــول إنّـه ســـرق
فـيــهـا.وأوردت صـحـيــفـة "جـيـروزالم
بـــــوست" أنّ األثــــر نـــــقل إلـى مــــوقع
تـيـكـوا األثــري الـواقع بـ بـيت حلم
والـقـدس.ولم تـشـأ كـوغـات الردّ عـلى

{ الـقــدس (أ ف ب) - دانت عــضـو
ـنظـمة الـتحـرير اللـجـنة الـتنـفيـذية 
الـفلـسـطيـنـيـة حنـان عـشراوي امس
ســرقـة حــوض مـعــمـوديــة أثـري من
الـضـفـة الــغـربـيـة احملـتـلـة في حـ
رحّـبت إسـرائــيل بـ"اسـتـعـادة" األثـر
"بـعــد سـنـوات من الـبــحث".وأعـلـنت
عــشــراوي في بــيــان نــشــرته وكــالـة
األنبـاء الفـلسطـينـية الـرسمـية "وفا"
إدانـــتـــهــا "ســـرقـــة قـــوات االحــتالل
اإلسـرائـيلـي حلجـر مـعـمـوديـة أثري
من بلدة تقوع في محافظة بيت حلم
يـعـود لـلـفـتـرة الـبـيـزنـطـيـة ويـحـوي
ـة وصـلـبـانـاً رسـومـاً وكـتـابـات قـد

محفورة".
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مارسات وجاء في البيـان أنّ "هذه ا
تــأتي في إطــار ســيــاســة إســرائــيل
ـنــظم كـمـا ــرتـكـزة عــلى الـنــهب ا ا
أنــهـا تــعـكـس نـهــجـهــا الـقــائم عـلى
الـبلـطـجـة والنـهب والـسـرقة".ودعت
عــــــشــــــراوي "اجملــــــتـــــمـع الــــــدولي
ــا فــيــهـا ومــؤسّــســاته وهــيــئــاته 
ــتــحــدة لــلــتــربــيـة مـنــظــمــة األ ا
والعـلوم والثـقافة (الـيونـسكو) إلى
حتمّـل مسـؤوليـاته وحـمـاية الـتراث
الـفـلـسـطـيـني ومـحـاسـبـة ومـسـاءلـة
دولـــة االحــــتالل عــــلـى ســـرقــــتــــهـــا
ــمــنــهــجــة لــلــمــوروث احلــضـاري ا
والـتـاريـخي والـديـني في فـلـسـط

ووقف سـيـاســة الـصـمت جتـاه هـذه
اجلـــرائم الــــبـــشــــعـــة".وعــــلى أحـــد

تطـبيق سـياسـة التـباعـد االجتـماعي
ـكــافـحــة انـتــشـار فــيـروس كــورونـا

ستجد أمر غير واقعي. ا
نطقة وعلّقت أكبر شركة طيران في ا
رحالتــــهــــا في أواخــــر آذار/مـــارس
واســتــأنــفـت بــعــد ذلك بــأســبــوعــ
نـشـاطًـا مـخـفـضًـا وتـخـطط لـتـسـيـير
رحالت إلى 58 مــــديــــنــــة بــــحــــلـــول
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وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول
ـــــشـــــتـــــركــــة دائـــــرة االتـــــصــــاالت ا
والـتـسـويق والـعالمـة الـتـجـاريـة في
"طيـران اإلمارات" خالل مـؤتمـر حول
الذكـاء االصطـنـاعي في دبي "كل هذا
الكالم عن الـتبـاعد االجتـماعي داخل
الـطائـرة جـمـيل في فـتـرة كـوفـيد-19
 (...)لكـنـنـا نريـد الـعـودة إلى الوضع

الطبيعي".
وأضاف "اقتصـاد الطائـرة يقوم على
ملء مـقاعـدهـا ولـذا فـإنّ اإلبـقـاء على
مـسـاحـة شـاغـرة لن يـكـون خـيارا إال
سـافـر دفع ثـمن ذلك" في حـال قـرّر ا
مـــعـــتـــبـــرا أنّ "مـــا نـــتـــمـــنـــاه شيء

{ طـــهــــران (أ ف ب) - اســـتــــأنـــفت
اخلطـوط اجلويـة اإلمـاراتيـة اجلمـعة
رحالتها الى العـاصمة االيرانـية بعد
تــوقـف دام خــمـــســة أشـــهــر بـــســبب
اجــراءات اإلغالق الـــتي  فـــرضــهــا
لكبح انتشار فيروس كورونا.وايران
الــبـــلــد األكــثـــر تــضـــررا في الــشــرق
االوسط جـــراء الــفـــيــروس كـــافــحت
بـشـدة الحـتـواء الـوبـاء مـنـذ إبالغـهـا
عن أول حالـتي وفـاة بكـوفـيد- 19في
شبـاط/فـبـرايـر.وبعـد تـسـجـيل الدول
اجملاورة إليـران أولى اإلصابـات على
أراضــيـــهــا عــمـــدت هــذه الــدول الى
فـرض قـيــود عـلى الــسـفـر وإجـراءات
عـظمها حجر صحي صـارمة طالت 
ـــســــافـــرين الــــذين لـــهـم صالت مع ا
إيــران.ومـــرّ الـــركــاب ال 16عـلى مـ
رحلة االماراتيـة القادمة من دبي عبر
نفق تـعقيـم ثم جرى فحـص حرارتهم
عـند وصـولـهم إلى مـطـار طـهـران.أما
ــغـــادرة فـــقـــد اصــطف في صـــالـــة ا
الركـاب الـذين يـضـعـون األقنـعـة عـند
جـنـاح الـتـسـجـيل اخلـاص بـالـشـركـة
ـطار االماراتـيـة في ح قـام عـمال ا

بتطهير األمتعة.
وعلـقت اإلمارات الى جـانب أرميـنيا
والعـراق والكـويت وتـركيـا اجملاورة
جميع رحالتها اجلوية الى إيران في
شباط/فبـراير .وتعد اإلمـارات محطة
عــبـور دولــيــة رئـيــســيـة لإليــرانــيـ
ولــــــديــــــهـــــا رحـالت يــــــومـــــيــــــة الى
إيـــران.وقــالت نـــاديـــة بــيـــري إحــدى
الطبيـبات العامالت في مـطار طهران
"قـمت أنــا وزمالئي بــفـحص الــركـاب
لـــتــقـــصي وجـــود أعـــراض من خالل
قابالت كما انه لدينا أيضا أجهزة ا
اسـتـشـعـار حــراريـة".وأضـافت بـيـري
انـه كــــان عـــلـى الــــركــــاب تــــعــــبــــئـــة
استـمـارات عنـد الوصـول وسـيتـع

ـدة 14 عـلـيـهم ايـضــا عـزل أنـفـسـهم 
طار مـحمد يوما.وقـال نائب رئـيس ا
ــيـان إن عــددا من شـركـات رضـا كـر
الـطـيـران طـلـبت اسـتـئـناف رحـالتـها
الى إيـران.وأضـاف دون حتـديـد هـذه
الدول "تقدمت شركات طيران مختلفة

بـطــلـبــات مع األخـذ بــعـ االعــتـبـار
مراعاتـنا جـميع االجـراءات الصـحية
بـشــكل كــامل".وتـكــافح إيـران مــوجـة
ثــانــيــة من مــرض كــوفــيـد-19 حـيث
تـظـهـر األرقـام الـرسـمـية ارتـفـاعـا في
اإلصـابـات اجلـديـدة والـوفـيـات بـعد
انـخــفـاضــهـا الـى أدنى مـســتـوى في
أيــار/مــايــو.ورفــعت وزارة الــصــحــة
االيـــرانـــيـــة اجلـــمـــعـــة احلـــصـــيـــلـــة
اإلجـمـالــيـة لـضـحـايــا الـفـيـروس الى
أكـثـر من 13790 حـالـة وفـاة بــيـنـهـا
183 جــــديـــدة وأكــــثــــر من 269,400
إصـابــة مـؤكـدة.وامــتـنــعت إيـران عن
فـرض اإلغالق الـكـامل لـكـنـهـا عـلـقت
الدراسـة وألـغت الـتـجـمعـات الـعـامة
كما حظرت السفر ب احملافظات في
آذار/مـــارس لــــتـــرفـــعه فـي الـــشـــهـــر
الــتــالـي.وفــرضت الــســـلــطــات وضع
ـغـلـقـة األقـنـعـة في األمـاكـن الـعـامـة ا
وسمـحت للـمحـافظـات األكثـر تضررا
بإعادة فرض قـيود العزل ومن بـينها
طهـران. واعـتـبـرت مجـمـوعـة "طـيران
االمـارات" عـمـالقـة الـنــقل اجلـوي في
الـشــرق االوسط اخلــمــيس أنّ إبــقـاء
مقـاعـد شـاغـرة داخل الطـائـرة بـهدف

واحلقيقة شيء آخر".
وسـرّحت الـشـركــة نـحـو تـسـعـة آالف
من موظـفـيهـا بـحسب رئـيس مـجلس
اإلدارة تــــيم كـالرك في وقت يــــقــــول
احتــــاد الــــنــــقل اجلــــوي الــــدولي إنّ
شركـات الـطيـران في الـشرق األوسط
ــــئـــة من ســـتــــفـــقــــد نـــحـــو 56 في ا
ـئــة من الـركـاب إيـراداتـهـا و55 في ا

هذا العام مقارنة بعام 2019.
وتــنــقل "طـــيــران اإلمــارات" عــشــرات
ـســافـرين ســنـويـا من وإلى ماليـ ا
دبي الــتي تــشــكّل الــســيــاحــة فــيــهـا
شـريـان حـيـاة مــنـذ أكـثـر من عـقـدين
ملـيون وقد اسـتـقبـلت أكـثر من  16,7

اضي. زائر العام ا
وتــســـبّــبت إجـــراءات مــنع انـــتــشــار
الفـيـروس "بأضـرار كـبيـرة" في مـطار
اإلمــارة وهــو االكــبـــر من حــيث عــدد
الركاب الدولي على مستوى العالم.
وقـال الـرئــيس الـتــنـفـيــذي جملـمـوعـة
مــــطـــارات دبي بــــول غــــريـــفــــيث في
اجلـلــســة ذاتـهــا "كـان الــتــأثـيــر عـلى
ـطـار سـريـعـا جــدا وكـبـيـرا لـلـغـايـة ا
حيث انـتقـلنا من 1100 رحلـة طيران
في اليـوم العادي و280 ألف مسـافر

إلى 17 رحلة في غضون ثالثة أيام".
وتـــابع "في أيـــار/مــايـــو وحـــده كــان
طار وهو لدينا 44000 مسافر عـبر ا
الرقم الـذي يكـون يشـهده عـادة مطار

دبي في أربع ساعات".
لكـنّه عـبـر عن تـفـاؤله بعـودة سـريـعة
لألعـمـال مـا أن يـفـتح الـعـالم أبـوابه
فيـمـا رأى بـطـرس أن التـحـدي األكـبر
"يتـمـثّل في اقـناع الـنـاس بأن الـسـفر

آمن".
ـدة أربعة أشـهر فتحت وبعد إغالق 
دبي أبوابها للسياح قبل عشرة أيام
طارحة نفسهـا كوجهة آمنـة متسلّحة

واجهة الوباء. وارد الالزمة  با
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـسـيـاحـة وقـال ا
والــتــســـويق الــتــجـــاري بــدبي هالل
بكر ري في اجللسـة إنّ "االنفتـاح ا ا
أعطى اجلميع هـنا فرصة لـلتأقلم مع
الـواقع اجلـديـد حــالـيـا (...) ومـعـرفـة
كـيـفــيـة إدارة األعـمـال الــتـجـاريـة في
هــذا الــوقـت (...) اســتــعـــدادا لــلــربع
وسم الـسياحي قبل" حـ يكـون ا ا

عادة في ذروته.
سـؤولـون الـثالثـة يـتـحـدّثون وكـان ا
في أول مؤتمر فعـلي تنّظمه دبي منذ

تدابير اإلغالق.
ـتسـيـهاي وتوجـهت األم اإلثـيـوبيـة أ
نــاصــر إلـى لــبــنــان وهـي حتــلم بــأن
عمـلـها كـخـادمـة سيـمـكنـهـا من كسب

ال لتوفير حياة أفضل لطفلها. ا
لكنها فُصلت من عمـلها عندما تفشت
ـســتـجـد جـائـحــة فـيـروس كــورونـا ا
وتخـلى عـنـها من وظـفـوها وتـركـوها

في شوارع لبنان.
وتُركت اإلثـيـوبيـة الـبالـغـة من العـمر
 32عاما على الرصيف عند القنصلية
اإلثيوبـية في إحدى ضـواحي بيروت
وهي واحــدة من مـئــات اإلثــيـوبــيـات
الالتي تــخـلى عــنـهن أربــاب عـمــلـهن
دون وسـيــلــة لـلــعـودة لــبالدهن بــعـد
تـفــشي كـوفــيـد-19 عالوة عـلى أزمـة

مالية دمرت االقتصاد اللبناني.
وال تـقــدم قـوانـ الــعـمل الــلـبـنــانـيـة
حماية تـذكر للعـمالة الوافدة من دول
ـكن أن تأمل فيه أخرى. وأقصى ما 

هـؤالء الــسـيــدات هـو أن تـســاعـدهن
جـــمـــــــعـــيــة خـــيـــــــريـــة لــلـــعـــــودة

إلثيوبيا.
ــــتـــســــيـــهــــاي لـــرويــــتـــرز وقــــالت أ
”يأخذوهن فـحسب ويـرمون بهن في
ـتـعــلـقـاتـهن... حـتى اآلن الـشـوارع 
هناك الكثيـر من النساء في الشوارع

ينتظرن من يأتي إلنقاذهن.“
ووفـقـا لـبـيـانــات حـكـومـيـة لـبـنـانـيـة
تـشكل الـعـمـالـة الوافـدة من إثـيـوبـيا
ـهـاجـرين في أكـبـر نـسـبـة لــلـعـمـال ا

لبنان.
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ــتـســيـهـاي واحــدة من بـ وكـانت أ
نـحـو 650 امـرأة عــدن إلثـيـوبــيـا في
مــايــو أيــار عــلى مــ رحــلــة جــويـة
ـنظمة الدولية رتبتها أديس أبابا وا

تحدة. للهجرة التابعة لأل ا
وقالت امرأة أخـرى عادت معـها على
نــفـس الــرحــلـــة إن من كــانـت تــعــمل
لـديـهم في لـبــنـان تـخـلـوا عـنـهـا دون
دفع أجـرهـا وال إعـادة جـواز سـفـرها
ا تسـبب في اعتـقالـها بـسبب عدم

وجود إثبات شخصية معها. 
وطلبت من رويـترز عـدم نشر اسـمها
خـوفـا من أن مــهـربي الـبــشـر الـذين
دفـعت لــهم لـيــأتـوا بــهـا إلى لــبـنـان
سـيـتمـكـنـون من تـعـقـبـهـا وإجـبـارها

على تسديد دين لهم.
وتقـول مـورين أتـشـنج رئـيسـة بـعـثة
نظـمة الدولـية للـهجرة في إثـيوبيا ا
إن هـنـاك إثـيـوبـيـات مـا زلن تـسـعـ
للـعـمل في لـبنـان عـلى الـرغم من تلك

روعة. القصص ا
وأضافت لـرويترز ”األخطار مـعروفة
لألغلب جيدا... لـكنها ال تـشكل دائما
تـسـيـهاي رادعا كـافـيا.“أما عـائـلـة أ
فـهي سـعيـدة بـرؤيـتـهـا تـعـود.وقالت
أمـها وركـيـتـو ميـتـافـيـريا وحـفـيـدها
تسـيهاي كريسـتيان مـيكيـاس ابن أ
البـالغ من الـعـمر 6 سنـوات يـبـتسم
بـخـجل بـجـوارهـا ”احلـمـد لـله أنـهـا
ة .“وكان كريستيان عادت للديار سا
في الـثـانيـة من عـمـره عـنـدمـا غادرت

أمه إثيوبيا للعمل في لبنان.
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احلــوار هـو لــغـة الــتـفـاهـم بـ الـنــاس لـغــة الـرأي والــرأي األخـر بــوصـفه ســلـوكـا
اجتماعـيا حميميـا. وح نقطع جسور الـتواصل والتفاهم نقـطع لغة احلوار ونقمع
األخـر. كون األخـر على خـطا دائمـا مثـلمـا نعـتقد عـلى نحـو من" الدوغـمائـية " حيث
الـتعـصب لـفكـر ورفض األفكـار اخملالـفـة له. يقـول  اإلمام الـشافـعي :" رأي صواب
يـحتـمل اخلـطـأ  ورأي غيـري خـطـا يحـتـمل الـصواب". وهـكـذا نـرى ان صاحب كل
رأي يجد نفسه على حق وعلى الصواب إال أن األخر ح يناقش هذا الرأي بروح
مـوضـوعيـة هـادئة وعـقالنـية واعـية ولـغـة منـطـقيـة سـاميـة البد أن يـجـعلـنـا نعـترف
بـصـواب مــاذهب إلـيه وخـطـا مــاذهـبـنـا إلـيه هـذا الــسـمـو احلـضـاري في احلـوار
واإلصـغـاء إلى الـرأي األخـر هـو ما نـحـتـاج إلـيه أالن وفي كل زمـان ومـكان. إال أن
الحظ لـدى الكـثيـر من  السـياسيـ او الطـارئ علـى العمل الـسيـاسي قنـاعتهم ا
الـكــلـيـة بـآرائــهم ورفض كل رأي اليـتـفـق مع مـا  ذهـبـوا إلــيه بـوصـفه يــتـقـاطع مع
مصاحلـهم الذاتية ومع محدودية أفكارهم التي تظل ساكنة التعرف التطور. باعتبار
تـحرك" كما قـال اإلمام علي بن أبي طالب ان " حتريك الـساكن أسهل من تسـك ا
عـليه الـسالم.  ودينـنا عَـمل بهـذه الثـقافـة كمـا تاريـخنا فـاإلسالم له دور كـبير في
تـعــزيـزهـا بـقــول الـله تـعـالى (وشــاورهم في األمـر) و(وأمـرهم شــورى بـيـنـهم) في
إشـارة الى أهـمـيـة احتـرام الـرأي واالخـتالف لـلـتـوصل إلى احلـكـمـة والدقـة في كل
وقف. في ح ومة أن يكون على النـحو الذي يتطلبه ا شيء في احليـاة و يحمل د
جنـد الذهـنية الـساكـنة ذهـنيـة جامـدة خامـلة عـافت االجتـهاد وتـخلت عـن اليـقظة
ا يجعلها في وانكمشـت على نفسها لتعيـش في الظل بعيدا عن متغيـرات احلياة. 

وت الذي يقطع صلته بكل ماهو  حي ومتحرك وفعال. حالة ا
ـنـاقشـة واحلـوارات الـتي تـغـطـيـهـا أجـهزة اإلعالم ان كثـرة من الـنـدوات وحـلـقـات ا
قـرؤة. تشهد بـوجود قطـيعة من الرأي األخـر وكأن األخر عدو رئـية وا السمـعية وا
يـنبـغي ان يـقاوم رأيه بـكل الـسبل. كـمـا ان أفضل احلـاالت احلـوارية تـطـرح كمـا لو
أنها مسـلمات قطعيـة ينبغي عليـنا جميعا االسـتسالم لها وتنفـيذها والسير وفق كل
ـعلومة من أستاذ ما ذهـبت إليه. األمر الذي يحـول احلوار من االجتهاد إلى إمالء ا
إلى تـالمـيــذه ولـيـس لـهم أمــر دحــضـهــا بل قــبـولــهــا واالنـصــيـاع لــهــا وحـتى أداء
االمتحـانات في تـفاصيـلهـا وح يخـفق األخر في " حـفظهـا" او " يجـتهد" في رأي
خـارج من صـلب أصـلهـا اليـعـد صاحب هـذا الـرأي سـوى إنسـانـا فـاشال او عدوا
لـدودا. وكم نـحن بـحـاجـة ماسـة وضـروريـة لـلـحـوار اآلن أكـثر من أي وقـت مضى
خـاصــة في ظل تــنـامي حــاالت الـكــره والــبـغض والــتـشــاحن وزيــادة في مـنــسـوب
الطائـفية والعصبية والفئوية األمر الذي تسبب في صراعات وصدامات ومواجهات
ـتـبـايـنــ إذ يُـحـاول كل طـرف شـيـطـنـة الـطـرف اآلخـر وإقـصـائه بـ اخملـتـلـفـ وا
طلقة والوصاية الكاملة على اجملتمع رافضاً كل وتهميشه مدعياً امتالكه للحقيقة ا
مسـاعٍ لـلـحـوار أو االلـتـقـاء أو الـتـقـارب. والـغـريب في األمـر ان ثـقـافـة الـرأي األخر
أوصـلت من يـخالـفـنا الـرأي نـحـاربه برزقـه ومسـكـنه وأرضه بل حـد تصـفـيـته وهذه
صـفــة خـســيـســة. فـكم رثــيــنـا من شــهـداء احلــرف والـرأي. فـي حـ من الــنـبل أن
النـحـارب من خـالـفـنـا الـرأي  ألنه مـهـمـا اخـتـلـفت اآلراء بـاخـتالف الـقـنـاعـات تبـقى
احلياة حـقا جليا اليسلـبه اال من وهبه.نعم قد يكون احلوار هـو احلل األمثل للكثير
شكالت واألزمات والتحديات التي تواجه اجملتمع وتتسبب في تشنجه وتطرفه من ا
ارسة.  إن وتخـلفه ولكن ذلك لن يحدث إال إذا آمنا بأن احلـوار ليس غاية ولكنه 
الـرأي األخر كـمـا يقـال" اليـفسـد لـلود قـضـية" واحلـوار مع هـذا األخر إصـغاء إلى
وجهة نـظر قد تشـكل إضافة جـديدة ومعطـيات خالقة من شـانها أن تتـقدم على ما

ذهـبـنـا إلـيه من آراء من هـنــا جتيء الـدعـوة  نـقـيـة مـخـلـصـة
داعـيـة إلى مـزيد مـن احلـوار مع األخـر ذلك ان اإلصـغاء
إلى األخـر يـشكل مـرجـعيـة حـقيـقـية وتـأمال مـوضوعـيا
كن أن ترتقي بنـا وتتقدم نحو ورؤية تـضاف الى رؤى 
فـاعـلـيـة جـادة وجـديـدة وجـديـرة بـاالنـتـبـــــاه واالحـتـرام.
وهــذا هـو الــفــرق بـ ســلـوك واع مــتــــحــضـر وســلـوك
مــتـــخــلف  جـــامــد اليـــركن إال إلى صــدى صـــــوته وأزيــز

الرصاص.! 
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الـعـراقـيـة هي من جـمـلـة الـبـلـدان التي
ينقصها أهم عنصر من عناصر احلياة
اإلجـتـماعـية ذلك هـو الـوحدة الـفكـرية
ـلـيـة والـديـنـيـة فـهي واحلـالـة هـذه وا
مـبعـثرة الـقوى مـقسـمة عـلى بعـضها
يـحــتـاج سـاسـتـهـا أن يـكـونـوا حـكـمـاء
مـدبـرين وفي عـ الوقت أقـويـاء مادة
ومـعــنى غـيـر مـجـلـوبـ حلـسـيـات أو
أغــراض شــخــصــيــة أو طــائــفــيــة أو
مـتطـرفة يـداومون على سـياسـة العدل
ـوازنة والقوة معا على جانب كبير وا
مـن اإلحــتـــرام لـــتـــقـــالـــيــد األهـــالي ال
يــنـقــادون الى تـأثــرات رجـعــيـة أو الى

أفكار متطرفة تستوجب رد الفعل).
وحــول مـسـايـرة الـشـعب حلـ إمـتالك
الـــقــوة الالزمـــة ويــقـــصــد بـــذلك عــدم
جـــدوى اإلفـــراط فـــقط فـي إســـتـــخــدام
الــقــوة وضــرورة الــتـعــشــيق أوال مع
واقع وحـقائق وتقـاليد الشـعب فيذكر:
ــبـاالة بـالـرأي بـتـاتـا مـهـمـا (إن عـدم ا
كـان حـقـيرا خـطـيـئـة ال تغـتـفـر. ولو أن
بــيـد احلـكـومــة الـقـوة الــظـاهـرة الـتي
تـمكنها من تـسيير الشعب رغم إرادته
لــكـنت وإيـاهم وعـلـيـه فـإنـنـا حلـ مـا
نــحــصل عــلى هــذه الــقـوة عــلــيــنـا أن
نـسـيـر بـطـريـقـة جتـعل األمـة مـرتـاحـة
نـوع مـا بـعـدم مـخالـفـة تـقـالـيـدها كي

تعطف على حكومتها في النوائب).
وحــــــول خــــــطــــــورة
الــــوضع الـــذي كـــان
ــلك فـــيــصل يـــراه ا
وهـــــو يـــــضع عـــــلى
عـاتقه إعـادة تشـكيل
دولـــــة فــــــتـــــيـــــة في
العراق على أنقاض
مـــئــات الــســنــ من
احلـــكم الـــعــثـــمــاني
ـــتـــخـــلف لـــلـــبالد ا
نـــــــراه يـــــــشـــــــخص
خـــطـــورة وحـــراجــة
مـوقف مستـقبل هذه
الـدولة الفتية نتيجة
اإلنـــــــشـــــــقـــــــاقــــــات
اإلجــــــتـــــمــــــاعـــــيـــــة
والــطـائـفـيـة األفـقـيـة
والـعـموديـة وأثـرها
عــلى أداء احلــكـومـة
ومـــســتــقــبل الــبالد
وجنــده أيـضـا يـركـز
فـي مـنـتـصف الـنص
الـتـالي من الـرسـالة
عــــــــــــلـى ضـــــــــــرورة
ــوازنـة بــ الـقـوة ا
العادلة حلكم البالد
وبـ صبر احلكومة

ــيــة األولى وإســتــقــطــاب دولي الــعــا
شـديـد وبـ ظـروف داخـلـيـة مـحـبـطة
تـتعـلق بشـعب  تشويه هـويته طـيلة
مــئــات الــســنــ نــتــيــجــة اإلحــتالالت
ــتــعـددة وتــفـتك بـه األمـيــة واجلـهل ا
والــفــقــر واإلنــقــســامــات والــتــمــردات
الـقــبـلـيـة والـعـشـائــريـة والـقـومـيـة من
شـــمــاله إلى جــنـــوبه وهــو أمــر دأبت
عـليه بإستـمرار عشائـر وقبائل العراق
ضـد معظم والة احلكم من الـعثماني

 وكـذلك عـانى العـراقيـ عـند تـأسيس
الــدولـــة الــعــراقــيــة من غــيــاب الــروح
الــوطــنــيــة اجلــامــعــة بــســبب الــعــهـد
الــعـثـمـاني الـذي تــرك الـبالد غـايـة في
اإلنــــحـــــطــــاط والــــتــــخــــلـف واجلــــهل

واإلهمال.
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وردت في ثـنـايـا رسـالـة لـلـمـلك فـيـصل
األول كــان قــد أرســلــهــا مــطــلع الــقـرن
ـاضي بصفة خاصة لبعض خلصائه ا
ن مـن كبار سياسيي ووزراء العراق 
يـثق بـهم لـلـعـمل مـعه بـغـيـة الـنـهوض
بـواقع الـعراق وزيـادة تمـاسك نسـيجه
اإلجــتــمـاعـي وضـمــان وحــدته وقـوته
نــظــرة ثــاقـــبــة في الــنــظــر لــطــبــيــعــة
الــعـراقـيـ وكـيـفـيــة سـيـاسـتـهم وأهم
الـعناصر الرخـوة في خاصرة اجملتمع

العراقي ووسائل جتاوزها.
وبــقـــدر تــعــلق األمــر بـــطــبــيــعــة هــذه
الــدراسـة سـنــسـلط الـضــوء عـلى تـلك
األفـكار الـتي خلص الـيها فـيصل فـيما
يـــخص طـــبــيـــعـــة الــشـــعب الـــعــراقي
وســـنــــتـــرك جـــانــــبـــا تـــلـك الـــوقـــائع
تعلقة باجلانب التنفيذي الـتفصيلية ا

آنذاك.(29).
يــلــفت فــيــصل األول أنـظــار الــســاسـة
ـوازنة الـعـراقيـ الى ضـرورة فكـرة ا
بـ كــفـتي احلـكـمـة والـعـدل من جـهـة
والقوة ماديا ومعنويا من جهة أخرى
وذلـك بـــعـــد أن أشـــر إفـــتــــقـــار الـــبالد
ـا أدى لـلـوحـدة الـفـكـريـة والـديـنـيـة 
الى أن تـكون قواها مبعثرة فيذكر في
رســـــالـــــته الـــــنـص اآلتي: (إن الـــــبالد
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ومـــطــاولــتـــهــا لــتـــجــاوز الــثـــقــافــات
واألمـراض الفرعية الـتي تفتك بالبالد:
(.. وفـي هـــذا الــصـــدد وقـــلـــبـي مــآلن
أسـى إنه في إعــتـــقــادي ال يــوجــد في
الــعـراق شـعب عـراقـي بـعـد بل تـوجـد
تــكـتالت بـشــريـة خـالـيــة من أيـة فـكـرة
وطــنـيـة مـتـشــبـعـة بـتـقــالـيـد وأبـاطـيل
ديـــنــيـــة ال جتــمع بـــيــنـــهم جـــامــعــة
سـمـاعـون لـلـسـوء مـيـالـون لـلفـوضى
مـستـعدون دائمـا لإلنقضـاض على أية
حـكــومـة كـانت. ونـحن نـريـد واحلـالـة
هـذه أن نــشـكل من هـذه الـكـتل شـعـبـا
نــهــذبـه ونــدربه ونــعــلــمه. ومن يــعــلم
صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل
هــذه الــظـروف يــجب أن يــعـلم أيــضـا
اجلـهود التي يجب صـرفها إلتمام هذا

التكوين وهذا التشكيل).
كـــان الــتـــشــخــيـص دقــيق وغـــايــة في
ـرارة لــكن فـيـصل كـانت لـديه أيـضـا ا
ـظلم رؤيـة لـلـخـروج من هـذا الـواقع ا
وإمــكـانــيـة اخلــروج بـدولــة فـتــيـة الى
ازجة عناصر مختلفة ما الـنور عبر 
بـ الــقـوة واحلـكـمـة والـعـدل وخـدمـة
الــنــاس مــقــرونــة بــالــعــدل والــقــضـاء
ـــســتـــقل ونـــزاهــة اجلـــهــاز االداري ا
ـؤسـسـة إبـتـداءا من الـقـمـة مـتـمـثـلـة 
لك نفسه لنقرأ النص التالي قبل أن ا
نـسطر األسس والـركائز الـتي أعتمدت

لــبـنــاء الـدولــة في ظـروفــهـا احلــاكـمـة
ـثـال آنــذاك:(أقـول هــذا عـلى ســبـيـل ا
وذلـك لإلخــــتـالفــــات الــــكـــــبــــرى بــــ
ــفــسـدون الــطــوائف الــتي يـثــيــرهـا ا
وهــنـاك حـسـيــات مـشـتــركـة بـ أفـراد
الـــطــــائـــفـــة اإلسـالمـــيـــة يــــنـــقـــمـــون
ــجــمــوعـهـم عـلى مـن ال يـحــتــرمــهـا.
وهـــنــاك غــيــر هـــذا دســائس آثــوريــة
وكـلدانية ويزيـدية والتعصب لـلتفرقة
بـــــ هـــــؤالء اجلــــهـالء تــــوهـن قــــوى
احلــكــومــة جتــاه الــبــســطــاء. كــمـا إن
الـعـقول الـبـدويـة والنـفـوذ العـشـائري
الـــذي لــلــشــيــوخ وخـــوفــهم من زواله
بـالـنـسـبـة لتـوسع نـفـوذ احلـكـومة كل
ــطــامع هــذه اإلخــتالفــات وكـل هـذه ا
واإلحـــتــــراصـــات تـــشـــتــــبك في هـــذا
الـصعيد وتصطـدم وتعكر صفو البالد
وسـكونها فإذا لم تعالج هذه العوامل
بـأجـمـعـهـا وذلك بـقوة مـاديـة حـكـيـمة
ردحـا مـن الـزمن حـتى تـسـتـقـر الـبالد
وتــــزول هــــذه الـــفــــوارق وحتل مــــحل
ــذهـــبي والــديـــني هــذه الـــتــعـــصب ا
الـوطنيـة الصادقة الـتي سوف ال تكون
إال بـجـهود مـتمـادية وبـسوق مـستـمر
من جــانب احلــكـومــة بـنــزاهـة كــامـلـة
ـلك ـوقف خــطـر).إعـتــمـدت خــطـة ا فــا
فـــيـــصل األول لــلـــخـــروج من تـــخــلف
وفــــوضى الــــعـــراق عــــلى مــــحـــورين
مــتــوازيــ إمــتالك مــقــومــات الــقــوة
ـادية الـصلبـة وثانيـا السعي بـصبر ا
وتــروي لــتــغــيــيــر وعـي الــنـاس وزرع
الـروح والهـوية الوطـنية اجلـامعة من
دارس وإنـشاء خالل نـشـر التـعـليـم وا
ــشـاريع اإلنـتــاجـيـة واخلــدمـيـة عـلى ا
ـتـوسـط والـبـعــيـد وفي أدنـاه ــدى ا ا
الـنقـاط التي تضـمنتـها رسالـته لقادته

ووزرائه:
اوال  –إقـــامـــة أسـس دولـــة مـــواطـــنــة
قـــانــونــيــة وحـــديــثــة  تــرعـى جــمــيع
لل الـقـومـيـات واألديـان والـطوائـف وا
ادة دون الـتمييز بـينهم فقد ورد في ا
( 6) مـن الــقـــانــون األســـاسي لــســـنــة
1925 وهـــو أول وثــيــقـــة دســتــوريــة
عاصر : لـلدولة العراقيـة في التاريخ ا
( ال فــرق بـ الـعــراقـيــ في احلـقـوق
أمـــام الـــقــانـــون  وإن إخـــتـــلــفـــوا في

القومية  والدين  واللغة ) .(30)
ثـانيـا - تقـوية اجلـيش بحـيث يصبح
قــادرا عـــلى إخــمــاد أي تــمــرد مــســلح
يــــنــــشب في آن واحــــد عـــلـى األقل في
مـــنـــطـــقـــتـــ مـــتـــبـــاعـــدتـــ (كل ذلك
يــــضـــطـــرني أن أقــــول إن احلـــكـــومـــة
أضـعف من الـشـعب بـكثـيـر ولـو كانت
الـبالد خـالـيـة مـن السـالح لـهـان األمر
ـمـلـكــة مـا يـزيـد عن لــكـنه يـوجـد فـي ا

ــائـة ألف بـنــدقـيـة يـقــابـلـهـا 15 ألف ا
بندقية حكومية).

ثــالـثـا  – عــقب تـقــويـة اجلــيش بـهـذه
الـــــصــــورة يـــــجـــــري إعالن اخلـــــدمــــة

العسكرية الوطنية (اإللزامية).
رابــعـا  – وضع الــتـقـالــيـد والـشــعـائـر
ـيزان ـسلـم  الـدينـية بـ طوائف ا
واحــد مــهــمــا أمـكن واحــتــرام بــقــيـة

الطوائف.
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خـامسا  – إن مـشكلة األراضي (توزيع
) وحـــلــــهـــا األراضـي عـــلى الــــفالحــــ
ســــيـــربـط األهـــالي بــــاألرض وهـــو ذا
مــســاس كــبـيــر بــالــشـيــوخ (اإلقــطـاع)
نـافعه ونـفـوذهم وال لزوم لإلسـهـاب 
ويــجب اإلســراع بــتـطــبــيــقه عــلى قـدر
ـســتـطـاع كـمـا إنه يـجب أن ال يـحس ا
الـشيـوخ واألغوات بأن قـصد احلـكومة
مـــحـــوهم بل بـــقـــدر مــا تـــســـمح لـــنــا
الـــظــروف يــجب أن نـــطــمــئــنـــهم عــلى

معيشتهم ورفاهيتهم.
ســادسـا   –أن تــكـون قـضــيـة تــشـكـيل
ـــوظــفـــ (أشـــبه بــقـــانــون مـــدرســة ا
ـدنـيـة) مـطـمـئـنـة لـكل سـكان اخلـدمـة ا
الـعراق بأنـهم متسـاوون وسيشـتركون
فـعال في خدمـات الدولـة واإلشتراك في
خـيرهـا وشرهـا وتزول تهـمة الـطائـفية
والــعـــنــصــريــة كــمـــا يــقــول أصــحــاب

األغراض.
سـابـعا   – إعـطـاء صالحـيـات لأللـوية
ـجالس (احملـافـظـات حالـيـا) شـبيـهـة 
الـــواليــــات في الـــعــــهـــد الـــعــــثـــمـــاني
(الالمـركـزيـة) فـسـيـكـون ذلك مـن جـمـلة
أســــبـــاب تــــشــــويق ســــكـــان األلــــويـــة

لالشتراك باحلكم.
ثـامـنا  – تـفـريق الـسلـطـة الـتشـريـعـية
عن الـــســلــطــة اإلجــرائـــيــة (الــســلــطــة
الـتـنـفـيـذيـة) ويـجب عـمل ذلك بـتـعديل
قـصود هنـا العمل الـقانـون األساس (ا
ـبدأ الـفصل بـ السـلطـات الذي من
ميزاته منع هيمنة سلطة على أخرى).
تـاسـعا  – جـهـاز الـدولـة اإلداري يجب
أن يـكــون خلـدمـة الـشـعب ويـبـتـعـد عن

األحزاب.
عـاشرا  –الـعنـاية بالـزراعة والصـناعة
وخــدمـات ومـنــافع الـنـاس (وإني أحب
أن أرى مـعـمال لـنـسـيج الـقطـن بدال من
دار حــــكـــــومــــة وأود أن أرى مــــعــــمال

للزجاج بدال من قصر ملكي).
- عـبـد الرحـمن البـزاز محـاضرات عن
الـعـراق من اإلحـتالل حـتـى اإلستـقالل
دار مــصـر لــلـطــبـاعــة الـقــاهـرة ســنـة
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الـهـنـداوي ايـضـا (في الـقرن  18 كـانت
شــــعـــوب الــــشـــرق هـي من يـــجــــتـــذب
اإلهـتـمـام مـطـالـبـة لـثـقـافـتـهـا الـديـنـيـة
ـــســاواة فـــطــوال عـــصــر بـــاحلق في ا
الـتنوير كان االهتمام بالشرق والسعي
لـلدفاع عن كـامل حقوقه في أخـذ مكانة
مــركــزيــة الئـــقــة في الــتــاريخ الــكــوني

يقترنان دائما بسجال نقدي عنيف).
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كـــمــا عـــالج الــدكـــتــور الــهـــنــداوي في
حتـلـيـله األسبق لـلـتـنويـر اإلرث الـقا
الــذي كــان يــســود أوروبــا وكـيـف كـان
ـثل  انـكـفـاء واضـحـا وانـغالقـا  على
مـفـاهيم أيـديولـوجيـة ال ترى الـعالم إال
بـــعـــيــــون ذلك اإلرث الـــقـــا في حـــ
جــاءت مــرحـــلــة الــتــنــويــر لــتــزيح عن
األوروبــيـــ تــلك الــقــتــامــة و
تضعهم وجهاً لوجه أمام
عــــالم شــــرقي غــــزيـــر
بــإبــداعــاته ورؤيــته
الـــــفــــلـــــســــفـــــيــــة
وتـــــــعـــــــاطـــــــيه
بــــــــالــــــــشـــــــأن

اإلنساني.
- يــــــــتــــــــوقف
الـــــهـــــنــــداوي
ــفـــكــر عـــنـــد ا
الــــــفـــــرنـــــسي
مــونــتــســكــيــو
فـيـقـول (انه  لم
يـــــــــعــــــــــرف من
االســــــــــــــــــــــالم اال
الــــــــــــــــــصـــــــــــــــــورة
الـشـوهـاء....  وبـكـلـمة
اخـــرى لم جنـــد شـــيـــئــا
ـــــكـن ان يـــــكـــــون قـــــد اعــــد
مــونـــتــســكــيــو لــفــهم االسالم
بـشـكل مـوضـوعي وجـيـد  وعمـيق  كي
يـستطـيع حتليل طـبيعـته او مظاهره 
فال بـيئته الثقافية وال ثقافته التقليدية
كـانـتــا تـغـريـانه بـاالهـتـمـام ايـجـابـيـا 
وبــشــكل خــاص بــاالسالم) ويــبــدو من
ـسـيـرة هـذا خالل مـتـابـعـة الـهـنـداوي 
ـعـرفـة عن ـفــكـر انه تـلـقى جـرع من ا ا
االسالم مــقـطـوعـة عن ســيـاقـهـا ولـذلك
اتــخــذ مــا اتـخــذ  من مــواقف عــدائــيـة
ــعـارف الــبـســيـطـة قــائـمــة عـلى تــلك ا

أبـواب بـيت الـله احلـرام فـي مكـة وهي
تـعــطي فـكـرة عن شـعب بـدوي مـحـارب
يــعــيـش عــلى الــرعي تــمــزقه احلــروب
تـلك كـبـريـاء خـاصة الـداخـلـيـة لـكنـه 
ويــتـحـلى بـخـصـال خــاصـة كـالـشـعـور
بـالـشـرف وحب الكـرم والـوفاء من دون
حـدود   لكن هذه القصـائد تب لنا أن
قـبيـلة قريش كـانت تمـتلك ثـقافة عـالية
نـشـأ فيـهـا محـمـد وعرف كـيف يـهذبـها
ـاديـة بـعـد أن أضـيـفي من مـسـاوئـهـا ا
عـلـيهـا حلـة دينـيـة عمـيقـة). أما  بـشأن
االعـتـراف الـذي وجـده الـهـنـداوي عـنـد
الــفــيـلــسـوف هــيــغل  فـقــد جــاء ضـمن
مـحاضـراته حول تاريخ الـفلـسفة وهي
بـالـتـحـديـد (ان الـعـرب هم الـذين قادوا
ــؤلــفــات الـــغــربــيــ إلـى اكــتــشـــاف ا
الـفــلـسـفـيـة اإلغـريــقـيـة وبـشـكل خـاص
مـؤلـفـات أرسـطـو ويـعـتـرف هـيـغل في
ـعـرفـة الــتي قـدمـهـا هــذا اجملـال) (أن ا
الـعرب حول أرسطو و محافظتهم على
الــنـصـوص األرسـطـيــة كـانـتـا مـصـدرا
مـهـمـا لـلـعـالم الـغـربي فـي هـذا اجملال.
ألن الــغـربـيــ ظـلـوا لــفـتـرة طــويـلـة ال
يـعرفون شيـئا عن أرسطو إال من خالل
الـشـرّاح العـرب) ويخـلص الهـنداوي  
ـــصــــالح الـــشــــخـــصـــيـــة (اذا كــــانت ا
ان هي والـسياسيـة وحدها وليس اإل
الــتي دفــعت نــابــلـيــون بــونــابـرت الى
الــتـظـاهـر بـاعــتـنـاق اإلسالم فـإن هـذا
األمــر ال يـنــفي حـقــيـقــة بـذله كـل جـهـد
ـكن لـلـتعـرف عـلى اإلسالم والـتاريخ
ــصـــري مـــنه اإلسـالمي وال ســـيـــمـــا ا
فشخصية نابليون تبدو استثنائية في
هــذا اجملـال أيـضـاً و يــبـدو أنه امـتـلك
بـالـفـعل صـورة عمـيـقـة و متـشـبـعة عن
اإلسـالم و عـقـائـده و روحه ) .- احلـال
ان الــرحــلـة الــعــلـمــيــة الـتي خــاضــهـا
الــدكـتـور حـسـ الــهـنـداوي في كـتـابه
رحــلـة (فـالسـفــة الـتــنــويـر واالسالم)  
علومة مـوثقة بجدارة استاذ يجد في ا
وداللـتها وسيـلة ايضاح ال غـنى عنها 
ولذلك لم يسقط في السرد التقريري.

أهـــداني حـــيــنـــهـــا مــؤلـــفه (فالفـــســة
الــتـنــويـر واإلسالم) الــذي تـنــاول فـيه
ــفــكـرين ــؤرخـ  وا مــجــمـوعــة من ا
فولـتـير والـسـياسـيـ  مونـتـسكـيـو 
روسـو جيبون هـيردر غوته  هيغل
نــابــلـــيــون  في قــراءة مــعــلــومــاتــيــة
حتـلـيـلـيـة   الـكـتاب ب 258 صـفـحـة 
تـطـرق فـيه  الـى اإلرث  القـا مـا قـبل
عــصـر الـتـنــويـر األوروبي  ثم حتـدث
ــــتــــنــــورين إزاء الــــعـــرب عـن رؤيـــة ا
اإلسـالم ومـــشـــيـــراً الى ان انـــبـــثـــاق
فــلـسـفـة الــتـنـويــر اقـتـرن تــاريـخـيـاً و
جغرافياً بوالدة البرجوازية الليبرالية
كــقـوة اجــتــمـاعــيـة جــديـدة وصــاعـدة
عـبـرت عن هـذه الفـلـسفـة ضـمن حدود
مـتباينـة تبعا لـتباين  قدراتـها الذاتية

ـؤثــرات احملـيـطـة  وحــجم ا
الــــتي مــــا كـــان لــــهـــا ان
تـــنـــضج  اال بـــعــد ان
حتــــــــــــــــــــررت  مــن
األغـالل التقـليدية
الــــتي صــــمـــدت
لــقـرون طـويـلـة
عــــــــلى شــــــــكل
يــقـائن مـطـلـقـة
ومـــــــقـــــــدســــــة
أحـــــيــــانــــاً ثم
بــدأت تــتــفــتت
وكــــــــــــــــــان مـن
عـــــيــــنـــــات ذلك
األمـــــــر احلــــــدث
الـسـياسي الـكبـير
ــتــمــثـل بــالــثـورة ا
الـــــفـــــرنـــــســـــيــــة ذات
الـــنــســيـج الــبــرجــوازي
يـقول الـهنداوي (لـقد قامت
فـلسفة الـتنوير على احالل

الـعـقل مـحل الـوعي واالستـفـهـام محل
ـــان واحلــريــة والــتـــســامح مــحل اال
العبودية والتعصب واحلال ان تطور
وقف الغربي من الثقافات االنسانية ا
يــنـدرج في هـذا اإلطـار كـلــيـاً بـرأيـنـا 
فـــبــفـــضل الــروحـــيــة اجلــديـــدة الــتي
ـفـكر أشـاعـتـها فـلـسـفة الـتـنـوير بـدأ ا
ـاني خـاصـةً األوروبـي الـفـرنـسـي واأل
وروث الالهوتي يـشعر بـالتحـرر من ا
الــســيــاسي).ويــرى الــدكــتــور حــسـ

يـظل الـتـنـوير في االطالالت الـواقـعـية
ـسؤولـيـات االساسـية في واحـدا من ا
تـأسيس لـلمـعارف الـضامنـة للـحقـيقة
ضــمن مــوجــبــاتـهــا الــبــعــيـدة عن اي
حتــــريف او تــــشـــكــــيك او تــــهـــاون  
واحلــال ان االمـكـانــيـة الـبـشــريـة عـلى
الـتـنـويـر بـقـدر مـاهي مـوهـبـة  فـأنـها
ايـضا  تنم عن مواظبة  تتباين القدرة
فــيــهــا تــبــعــا ألتــســاع مــعــلــومــاتــيــة

ضطلع بها وتراكم اخلبرة لديه . ا
لــــقــــد اســـــتــــوقــــفــــنـي الــــعــــديــــد من
ـثل هذا الـشـخـصـيات الـتي تـتـحـلى 
الــتـوصـيف  خالل نـصف الـقـرن الـذي
امــضـــيــته  مــصــغــيـــا   ومــتــعــلــمــا
ـهــمـة الــشـاقـة تـلك هـي ا وفــاحـصــا  
واجلــمــيـلــة الـتي اســست لي مــعـارف
واصـدقاء وانداد  واذا كان الصينيون
ـنع يــقـولـون ( ال احــد يـسـتــطـيع ان 
الــســمـاء اذا ارادت ان تــمــطــر ) فـاني
امـنح لنفسي التفويض ان اضيف ( ال
احـد يستطيع ان يقـول لشجرة معطاء

تتدلى اثمارها انها ليست كذلك ) .
لـلـمـرة االولى اتـعرف عـلـيه  الـدكـتور
كــــان ذلك في حــــســــ الــــهـــــنــــداوي 
االسـبوع الـثالت مـن شهـركانون االول
مـن عام 2014 فـي الـعـاصـمـة االردنـيـة
نـاسبـة مـشاركـتـنا مـعاً في عـمـان  وا
تـحدة ورشـة  عـمل دعت اليـهـا اال ا
بـعنوان (مسؤوليـة احلماية و الوقاية
ــــروعــــة فـي الــــشــــرق مـن اجلــــرائـم ا

األوسط وشمال أفريقيا).
ـتاعب واالسـئـلة هـو عـراقي صـقلـته ا
الـكثـيـرة التي تـطوع لالجـابة عـليـها 

تـزيـنه دمـاثـة ريـفـية مع هـامش واضح
ثـقف الـغزيـر في مـتابـعاته من حـيـاء ا
يـة  فقد نـال الدكتـوراه بدرجة االكـاد
شـرف في الفلسفة احلـديثة  من فرنسا
و مـؤسـس الـقـسم الـعـربي في جـامـعـة
بـواتـيه الـفرنـسـيـة وقد تـقـلـد عدداً من
ـسـؤولـيـات مــنـهـا مـبـعـوث ــواقع وا ا
مـنظـمة العـفو الـدولية إلى لـبنان وإلى
تحدة إلى الـيمن  وعضو بعثة األ ا
ـــفـــوضـــيـــة هـــايـــيـــتـي وأول رئـــيس 
اإلنـتـخـابات في الـعـراق ثم مسـتـشاراً
تـحدة وعضـو بعثـتها إلى لـدى األ ا
الــعـراق مــنـذ عـام 2008 لـه مـؤلـفـات و
كـتـابات فـي الفـكـر السـيـاسي بالـلـغات
الــــثالث الــــعــــربـــيــــة والــــفـــرنــــســــيـــة
واالنـــكـــلـــيــزيـــة كـــمـــا كـــتب الـــشـــعــر
واألصــنــاف األدبــيــة األخــرى. وهــنــاك
مـنجـزات اخرى له خالل مـشاركـتنا في
تـلك الورشة جرت بـيننا حـوارا بهموم
وطـنـيـة ودولـيـة  وبـإطاللـة مـنه   ظل
مـؤكـدا لصـالح  ضمـان السالم والـعدل
اذا جتـردت والــتــفــاهم بــ الـشــعــوب
الـدول عن الـنـفـعـية الـضـيـقـة والـتزمت
ـقاصد النـبيلة الـتي جاءت في ميثاق ا

تحدة . اال ا
WO UŽ Wł—œ

وخـالل حــــوارنـــــا الـــــودي عـــــرفت أنه
صـديق ألخي أم سعـد في لندن على
أي حــال و مــنــذ الــســاعــات األولى من
احلــوار الــذي جـرى بــيــنـنــا كــان الـود
والــتــقـديــر له قــد أسس لــدي قـنــاعـات
تـــســتــحق االشـــارة انه صــاحب رؤيــة
وضوعية  وقد عـلى درجة عالية مـن ا

ــبـتــورة مـثل كــتـاب الف لــيـلـة وا
ولــيـــلــة الــذي كــان احــد مــصــادر
تـــأســيـــسه الفـــكــاره ازاء االسالم
ولـم يـبــحث عن مـصــادر اخـرى -
وبــخالف اراء مـونـتـسـكـيـو  ازاء
االسـالم  التي واجـهت انـتـقادات
قـوية فيما بعد  فان فولتير نظر
الـى االسالم بواقـعيـة مدهـشة اذ
احــتل (االسالم ديــنــا ومـنــظـورا
حياتيا حضاريا ونظاما اخال…
(أن الــعــرب أظـهــروا في جــمـيع
اجملـاالت العلمـية والفنـية براعة
اســـتــــحـــقت إعـــجـــاب وغـــيـــرة
الــغـربــيـ مـنــهم  فـلــقـد كـانت
ــســلــمـــ نــشــيــطــة مـــدارس ا
ــسـتــوى في تـدرـس ورفــيـعــة ا
مــخـتــلف الــعـلــوم الــتـقــلـيــديـة
واجلـديـدة وعـلى مـرور الـوقت
راح الــــــعــــــلــــــمــــــاء الــــــعــــــرب
ــســـلــمــون  يــتــفــقــون عــلى وا

نـظرائهم من اال األخرى فقد أنشأوا
عـلم اجلبـر وطوروا بنـجاح عـلم الفلك
الـذي يسمـو بالعـقل اإلنساني ويـجعله
ه الصغـير وحياته العابرة يـتجاوز عا
جمله وهكـذا منذ قيام لـيفهم الكـون 
الـدولـة الـعبـاسـيـة حتى تــمـورلـنك كان
الــعـلــمــاء الـعــرب يـتــأمــلـون الــكـواكب
بـــإمـــعـــان وحـــمـــاس مـــحــاولـــ فـــهم
ـراكـز الـفـلـكـية في أسـرارهـا وراحت ا
بــغـداد وإسـبـانـيـا وســمـرقـنـد تـصـحح
بـعض األخطاء الـكبيرة الـتي وقع فيها
اإلغـريق. لكن الـعرب لم يـحققـوا نتائج
مثيرة جدا في هذا اجملال ومع ذلك ال
بـد لـنـا من االعـتراف بـفـضـلهم الـكـبـير
في مـيـدان علم الـطب. فـقد ظـهـر بيـنهم
عـظـمـاء ــجـابـر والـرازي وابن ســنـا. إذ
ازدهــر الــطب وانــتــشــر إلى درجــة أنه
كـان هناك في مدينة بغداد وحدها 860

هنة . طبيباً مجازاً وبارعاً في هذه ا
- وفـي استطـالع الهـنداوي لـطروحات
هـيردر يتوقف عنـد اعتراف االخير (أن
احلــضـارة الــغـربـيــة احلـديــثـة مــديـنـة
بـــشــكل هــائـل لــلــحـــضــارة الــعـــربــيــة
اإلسـالمـيـة. فـاحلـيـاة في أوروبـا كـانت
فـي الــقــرون الــوســطى أشــبه بــحــيــاة
الـغـاب و مرعـ لـلعالقـات البـدائيـة وما
كــانت ســتــخــرج من تــلك احلــالــة لـوال
احلـــضـــارة اإلسالمـــيــة الـــتي ظـــهــرت
كـــالــــنـــور الـــذي أنـــار الــــطـــريق أمـــام
الـغــربـيـ وجـلـبـهم إلى احلـضـارة ألن
سيحي لم يـحقق ما حققه من الـغرب ا
حـضـارة حـديـثـة ومـنـجـزات في اآلداب
والــعـلـوم إال بـعـد أن تـعــلم الـكـثـيـر من
.  ويسـتخـلص الهـنداوي من ـسـلمـ ا
الـفيلسوف غوته حول العرب : (العرب
يـسـكـنـون بـقـعة شـرقـيـة قـريـبـة. وجند
عـنـد الـعـرب قـبل اإلسالم كـنـوزا رائـعة
من الـشعـر وهي قصـائد ملـحمـية نالت
ـبـاريات الـشـعـريـة التي اجلـوائـز في ا
كــان الــعــرب يــقـيــمــونــهــا في الــفــتـرة
الـسابقة على مجيء الـنبي محمد وقد
كـتبت بـحروف من الـذهب وعلـقت على

ـلكي بفسحة إتـسم العراق في العهد ا
من اإلسـتـقـرار والـهـدوء الـنـسـبـي فـقد
شـهدت بـدايات هـذا العهـد تبـلور نواة
الـدولـة الـعراقـيـة احلـديثـة بـعـد قرون
من الــتــخـلف واإلنــحـطــاط الـســيـاسي
واإلقـــتـــصــادي واإلجـــتـــمــاعـي حــيث
ظــهـــرت وتــطــورت مــدارس الــتــعــلــيم
احلـــديــثــة بـــدل أســلـــوب الــكــتـــاتــيب
ـعـلـمـ وتـأســست مـعـاهـد لـتـخـريج ا
لــهــذا الـغــرض وتـطــورت الــصـحــافـة
ـطبوعة وتشكل جيش عراقي وطني ا
قـــوي ألول مــرة وكــلــيـــات عــســكــريــة
لــتـخـريج دورات من الـضـبـاط وبـدأت
ألول مــرة نـهــضـة صــنـاعــيـة من خالل
مــجــلس اإلعـمــار الــتي شـكــلت الحــقـا
الـبنـية التـحتيـة للـصناعـة في العراق
وبـدأت مالمح حـرية سـيـاسيـة نـسبـية
من خـالل التـعدديـة احلـزبيـة وإنتـشار
ط مـن احلــراك الـــصـــحف وتـــزايـــد 
الــطـبـقي اإلجــتـمـاعـي من خالل حـركـة
ا باإلمكان أن تصاعدة ور الـتعليم ا
يـــعــزى هـــذا اإلســتـــقــرار فـي الــعــراق
لــلـتــدرجــيـة والــهـدوء فـي الـتــقـدم الى
األمـام بـهـيكـلـيـة الدولـة دون الـتـعرض
أو إحــداث هـزات عـنــيـفـة كــمـا حـصل
الحــقـا وأطـاحـت بـكـافــة إجنـازات هـذا
الــــشـــعب وكــــذلك يــــكـــمن الــــســـر في
إســتــقـرار ونــزاهــة وإسـتــقالل كال من
مـؤســسـات الـقـضـاء والـتـعـلـيم والـتي
بــسـبــبـهــمـا  إســتـقالل الــعـراق عـام
1932 وكـان الـعـراق فـي هـذه احلـقـبة
ــلـكــيـة ورغم قــصـر الــوقت قــد خـطـا ا
خــطــوات مــتــقـدمــة وقــويــة وســريــعـة
وأصـــبح في مـــقــدمـــة دول اجلــوار بل
أصـبح مـركـزاً إقلـيـميـاً ومـحوراً مـهـما
مـقـارنـة ببـقـيـة الدول الـعـربـية أو دول

. اجلوار كما هو إستحقاقه دائماً
ـكـن في هـذا الـصـدد وبـقـدر تـعـلق ال 
األمـــر بــــهـــذه الـــدراســـة إغـــفـــال دور
لك فيصل األول الذي وقعت وعـقلية ا
عــلى عـاتـقه تـأســيس الـدولـة وضـمـان
ـوها ووحدتهـا في ظل ظروف دولية
مــعــقــدة إتــسـمت بــتــداعــيــات احلـرب
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كونات) حتى وان ما زال الـكثير من وعاظ مفاسد احملاصصة يدافع عن (حقوق ا
كانت النـتيجة تدميـر اجملتمع العراقي بالـكامل .. هكذا يستـخدم مايكل اوترمان و
ريتشـارد هيل وبول ويلسون في كتابهم (محو العراق: خطة متكاملة القتالع عراق
وزرع اخـر ) مـصـطـلح" ابــادة اجملـتـمع" الـذي اسـتـخـدمه ألول مـرة كـيت داوت في
كـتــابه (فـهم الـشــر: دروس من الـبـوســنه) والـذي يـنـطــبق عـلى عـراق مــا بـعـد عـام

.2003
لـذلك يـطـرح السـؤال عن االدوار الـتي انـيطت بـامـراء حـروب الطـوائف الجنـاز هذا
الـسيـنـاريـو الذي  وضـعه في مـراكـز االبـحـاث االسرائـيـلـيـة بعـد دراسه لـطـبـيعه
اجملتـمـعات الـتي يـراد تـمزيـقـها وتـفـتـيت الدوله الـتي تـعـيش فيـهـا مـجامـيع بـشريه
مختـلفه مـنذ قرون من خالل تـفجـير الكـراهيـة واطلقت في بـرامج عمل مـتعددة من
ـتـصديـة الـيوم ـعارضـة الـعراقـيـة قبل  2003 وا بـيـنهـا اتـفاق لـنـدن ب احـزاب ا

للسلطة طيلة  17 عاما مضت!!
كيف يعمل سيناريو محو العراق ??

نزل....ال يـتم قتل الـنساء ـؤلفـون (ال يتم تدمـير الـبيوت فـحسب بل هـيبـة ا  يـقول ا
ال تـتم مـهـاجـمة ـديـنـة ايـضـا بـطـقـوسـهـا ومـنـاهج حـيـاتـهـا واالطـفـال فـحـسب بل ا
ال يـتم هـدم النـظام بل تـاريـخهـا وذاكرتـهـا اجلمـاعـية مـجمـوعة مـن النـاس فحـسب
يسمى العـنف في احلالة االولى إبادة بل ايـضا اجملتمع نـفسه االجتـماعي فحسب

دينة وفي الثانية ابادة ا نزل ا
اال ان من الضروري ادخال تعبـير جديد محدث على وفي الثالـثة االبادة اجلماعيـة
احلالـة الرابـعة وهـو ابادة اجملـتمع في عـراق ما بـعد 2003: حـيث  هـدم كل قيم
ادية ذاهب وبناء نظام احلواجز ا التضـامن وعالقات اجلوار واألحياء السكنيـة وا
قاييس واالخطر انقالب ا وسيطرة االرتيابية واخلوف من االخر والنفسية والدينية

بحيث يصبح الشاطر ذكيا
والنبيل العفيف غبيا ألنه ال يشارك في الوليمة العامة والنهب 

والـشـريف مـنـحـرفاً .. وغـيـرهـا من الـتـنـاقـضـات الـتي تـقلب ويـصـبح الـلص سـويـاً
منظومه القيم األخالقية  والسياسية السوية لصالخ نقيضها .

ــــشــروع االســرائـــيــلي  في كــيف حتـــقق مــفـــاســد احملــاصــصـــة كل مــفـــردات ا
العراق?????

يجيب الكتاب على ذلك بان عمليه تمزيق الكيان العراقي تقوم على تعظيم (مشاعر
ـشـاعر الـسـلبـيـة كـظاهـرة سـائدة بـ الـناس االغتـراب والـيـأس والكـابـة والقـلق وا
ويشعر الـناس الذين يعـرفون بعضهم الذين تنـقلب أسس حياتـهم بصورة عاصـفة
ليس ألن هؤالء خدعوا بعضهم كما قبل سـنوات انهم في احلقيقة غرباء عن بـعض
بل الن نظـرة اجلميـع للحيـاة تغيـرت تمامـا واالسس االجتـماعية يلوح في الـسطح
وروابـط اللـغـة والـتـاريخ والـقـرابـة والـصـداقـة قد والـثـقـافـيـة والـصـحـيـة واالخالقـية
ولم يعد للـناس ما يحكمون به علـى بعضهم بل على انفسهم بل قلـبت تماما حرثت
وهي أعـراض تـدمـيـر الـبـنـيـة الـعـضـويـة اال بـاحلـقـد واخلـوف والـنـقص والـكـراهـيـة
أو وحتويله الى جيفة متنقلة وزعزعة االساس الداخلي لالنسـان للمـجتمع وروابطه

الى مخلوق ساخط يعوي على قمر بعيد
نابر العامة ويتعرى سلوكاً ولغةً في الساحات وا

بوهم أنه حترر من كل القيود السابقة) .
قابل .. هل ولكي أكـون محامـيا عن شـيطـان مفاسـد احملاصـصة اطـرح السـؤال ا
قراطية األمريكية ?? يعلم من وقع اتفاق لندن أن هذا ما سيكون مصير عراق الد
ا كانت غـفلة الفـرح والسعادة السـقاط نظـام صدام ثمنـا مقبوال اجلواب عنـدي ر
بـتصـفـيق حـار لدخـول الـدبـابات األمـريـكـية الى الـعـراق حتـمل ارثا جـديـدا العادة
تـصديـة للـسلـطة الـيوم ...لكـن !!  بعد كل صـياغـة احلكم وفق اجـندات االحـزاب ا
كن أن يـتوالد عنها من اثـام وخطايا الفشل اال من عاقل هذه االثام الـدنيوية وما 
وحصيف يـقول كفى وعلى اجلميع إعـادة صياغة العملـية السياسيـة برمتها النقاذ

العراق من أفعال محو اجملتمع وتدمير الدولة??
أيـضــا اإلجـابـة عـلى هـذا الـسـؤال الـكـبـيــر تـتـطـلب اخلـروج من نـفق االزدواجـيـات
احلـزبـيـة الـتي تـدعـو نـهـارا جـهــارا لالصالح فـيـمـا واقع احلـال وأتـمـنى أن أكـون
ـومـة حـالة الـالدولة مـخـطـئـا ... تـفـرح بـهـذا اإلجنـاز لتـدمـيـر الـدولـة الـعـراقـيـة ود
وابـقاء الـقوى اجملتـمعـية تـتصارع بـالوكـالة كـما يـجري اليـوم من معـارك عشـائرية
...وتـبـادل االتـهـامـات بـالـعـمـالة مـرة لـالمريـكـان واخـرى اليـران وثـالـثـة لـلـسـعـودية
ورابعة لـتركيا ...الخ من دون ظـهور هوية وطنـية عراقيـة جامعة شامـلة تساوي ب
ـنـفعـة الـعـامة لـلـدولة... هـكـذا هدرت ـنـفـعة الـشـخصـيـة لـلمـواطن الـناخـب وب ا ا

ـسـمـيـات شـتى من اجـنـدة مـحـو الـعـراق اجملتـمع دمـاؤنـا 
والـدولـة ... وجـمـيع احـزاب مفـاسـد احملـاصـصـة ترقص
شـروع االسرائيـلي لتنـفيذ مـخطط معروف على حـبال ا
ـية ومـعـلن ...في حـ تـبـقى الـنخـب والكـفـاءات األكـاد
ثقـفة العـراقية تـبحث عن حـلول مستـقبلـية وسط هذا وا
تزايد لعل وعسى جتد ما تـسند به بقايا هيكل الركـام ا

مجتمع متداعي ..ولله في خلقه شؤون!!!

فيصل االول

إدوارد جيبون

فولتير مونتسكيو حس الهنداويروسو

غالف الكتاب
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اكد النجم الدولي السابـق يونس محمود ان االحتاد الدولي لـلعبة فيفـا ال يهتم بالشهادة
. وقال مـحمود في تصـريح صحفي  وقفنـا امام االحتاد السابق كي يكون الالعب ادارياً
ألنه وقف بـوجه الـريـاضـيـ ومن اجـل الـتـرشح لـرئـاسـة االحتـاد فـإن االحتـاد الـدولي ال
لـكـون شهـادة. وأضاف  16سنة من يهـتم لـلشـهادة فـهـناك جنـوم كبـار عـملـوا وهم ال 
ارسة كرة القدم تعلمنا فيها امور كـثيرة تشفع لنا العمل كإداري يجب على االحتاد
نـتخـبـات الوطـنيـة وحتـس نـظـام الدوري. وتـابع حالـيـاً ادرس بكـليـة الـتربـية ان يهـتم بـا
الـريـاضيـة واحـاول أن اطـور من نـفـسي دائـمـاً يـجب ان تـكـون لـنـا كـلـمـة خـارج الـعراق

ونعيد هيبة الكرة العراقية.
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اكـد مـديـر عـام دائـرة الـطب الـريـاضي والـعالج
الطبيـعي في وزارة الشباب والريـاضة الدكتور
حــيـدر رحــيم وهـاب جنــاح اخـتــبـارات فـحص
الكــات االداريـة فــايــروس كـورونــا لالعــبـ وا
غلقة والتدريبـية التي جرت فـي قاعة الشعـب ا
لاللــعـــاب الــريــاضــيــة في الــعــاصــمــة بــغــداد
إســتــعــداداً النــطالق االنــشــطــة والــفــعــالــيــات
الـرياضـيـة بعـد احلـصول عـلى مـوافقـة الـلجـنة
العليـا للصحـة والسالمة الوطـنية. وقال وهاب
20-7-2020 انه جــــــرى اول امـس االثــــــنـــــ 
بالتعاون ب وزارة الشباب والرياضة ودائرة
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ستلزمات الرياضية bIŽ∫ تسعى شركة أديداس للتعاقد مع منتخب أسود الرافدين لتجهيزهم با

صحة بغداد عملية فحص  100عينة من خالل
سح الـوبائي الـذي شمل مـجمـوعة كـبيرة من ا
ـدربـ واعضـاء الـهيـئات الالعـب فـضال عن ا
االداريــة الحتـادات كــرة الـسـلــة وكـرة الــطـائـرة
والعـاب القـوى والبـليـارد واجلمـناسـتك مبـينا
ان العـمـلـيـة جـرت بـانـسيـابـيـة عـالـيـة وتـنـظيم
ـيـز القى اسـتـحـسـان الـذين شـمـلـوا بـعـمـلـية
الفحص التي جرت وفق تعـليمات خلية االزمة.
الكـات الطـبية والـصحـية لـصحة واضاف ان ا
بــغــداد الــرصــافــة اســهــمت بــشــكل واضح في
الكــات جتــربـــة كــيـــفــيــة فـــحص الالعـــبــ وا
ـنــافـسـات االداريـة والـتــدريـبــيـة قـبـل خـوض ا

الرياضيـة وقدمنا الـدعم واالسناد الجناح هذه
الـــتـــجـــربــة الـــتي تـــطـــبق ألول مـــرة في وزارة
الـشــبـاب والــريـاضـة فـي ظل انـتــشـار جــائـحـة
ستجـد. وقامت دائرة الطب الرياضي كورونا ا
ـغلقة والعالج الطـبيعي بتـعفير قـاعة الشعب ا
قــبل الـفـحــوصـات وعـقب اجـراء الــفـحـوصـات
فـيــمـا قــامت مالكـات الــدائـرة بــقـيــاس درجـات
ن شملـوا بالفحص وتـقد القفازات حرارة 
والكمامات وتطبيق الـتباعد عند جلوسهم على
عـتمد درجـات وان الفحص جـرى باجلـهاز ا ا
سحة من االنف والبلعوم استعدادا بعد اخذ ا

للعودة الى التدريبات واالنشطة.
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الـتـطبـيـعيـة وتـوافقت مع تـفـاصيل
أخـــــــرى. وبــــــ أن أبـــــــرز مــــــا 
االعـتـراض عـلـيه هـو شـرط شـهـادة
ـنـصب الـبــكـالـوريـوس بــالـنـســبـة 
رئــــيـس االحتــــاد ووصــــفــــوا هـــذه
الفـقرة بأنـها تـقصي النـجوم الذين
لم تــــتح لــــهم الــــفــــرصـــة إلكــــمـــال
دراسـتـهم. كـمـا  االعـتـراض عـلى
فــقـــرة مــنع ازدواجــيـــة الــعــمل في
األنديـة واالحتاد وعـلى تمـثيل عدد
أنـديــة الــدرجـة األولـى كـون الــعـدد
مــبـــالغ فــيه. وأشـــار إلى أن هــنــاك
أيـضـا اعـتـراض عـلى آلـيـة الـدوري
متـاز بينـما توافـقت األندية على ا
الــبــنــود األخــرى الــتي ضــمــنــتــهـا
الـتـطــبـيـعـيـة في الــنـظـام الـداخـلي
ـــؤمل أن يــــتم إرســـاله الـــذي مـن ا
لالحتــاد الــدولـي لــلــحــصــول عــلى
مـصـادقـة رسـميـة. يـذكـر أن األنـدية
طـالبت بـضرورة االعـتـراف برابـطة
ــمــتــازة لــتــأخــذ دورهــا الــدرجــة ا

قبلة. احلقيقي في الفترة ا

أندية الدرجة األولى  40ناديا فيما
متازة 20 يبلغ عدد أندية الدرجة ا
ناديا وهذه مفارقـة تدعو للتساؤل
ــكـن أن يــكـــون الـــقــرار بـــيــد فـال 
الــــدرجـــة األدنى مـع اعـــتـــراضـــات
ــنــاطــقــيــة في أخــرى لــتــضــمــ ا
الــنـــظـــام الــداخـــلي ومـــنح أنـــديــة
كــردســتـان  8 مــقــاعــد في الــدرجـة
األولى وهي باألساس ال تشارك في

دوري الدرجة األولى.
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أوضح مــــصـــدر خــــاص أن جتـــمع
ـمـتازة بـالـعراق لم أنـديـة الدرجـة ا
قترح من يرفض النـظام الداخـلي ا
الـهيـئة الـتطـبيـعيـة بشـكل كامل بل
اعترض عـلى بعض الـفقرات. وقال
صدر في تصريـحات صحفية  إن ا
االجـتمـاع الـذي عقـدته األنـدية عـبر
ـثــلـيــهـا وفق احلــضـور الــفـعـلي
وعـبـر أحـد الـتطـبـيـقـات أفضى إلى
االعتراض عـلى بعض بنـود النظام
ــــقـــدم مـن الــــهـــيــــئـــة الــــداخــــلي ا

النظام الداخلي شرط االستقالة من
الـنـادي في حـال الـتـرشح لالحتـاد.
و االســـتــــنـــاد في ذلـك عـــلى دعم
االحتــاد الـــدولي حتــديـــدا في هــذا
الـبنـد وتأكـيده عـلى عدم ازدواجـية
ـــنـــاصـب من أجل الـــتـــركـــيـــز في ا

العمل.
ــثـلــو األنـديــة يـرون أن هـذا لـكن 
الــبـــنــد وضع لـــتــعـــطــيل تـــرشــيح
ـثـلــيـهم فـي االنـتـخــابـات وفـسح
اجملال لشـخوص محـددين رافض
هـذه الــفــقـرة مــؤكــدين أن االحتـاد
الدولي ال يـلزم االحتـادات الوطـنية

ببنود ترفضها الهيئات العامة.
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اعـــتــرض عــدد كــبـــيــر من أعــضــاء
الـهيئـة العـامة أيـضا عـلى الطـريقة
الـتي وصفـوها بـاخلاطـئة لتـوسيع
الهيئة نفسها من خالل منح فرصة
الــتـــمــثـــيل ألنــديـــة لم تـــنــافس في
الـدوري إلى جــانب عـدد مـبـالغ فـيه
من أنديـة الدرجـة األولى. وبلغ عدد

الـنـظـام الداخـلي اجلـديـد أن يـكون
ـــنـــصب رئـــيـس االحتــاد ـــرشح  ا
حــاصل عـلى شـهـادة بـكـالـوريـوس
فــمـــا فــوق فــيــمــا حــاصل الــنــائب
واألعـضــاء عـلى شـهـادة اإلعـداديـة
عــلى أقـل تــقــديــر. وهــذه الــنــقــطـة
شــهــدت اعــتــراض عــدد كـبــيــر من
الالعب السابق وأبرزهم يونس
مـــحــمـــود ونـــشــأت أكـــرم وتــوافق
مــعـهــمـا عـدد مـن أعـضــاء الـهــيـئـة
الـعامـة واصفـ اشتـراط الشـهادة
بـالـبـدعـة وأن االحتـاد الـدولي غـير
ـوضـوع وبـالـتـالي مـكـتـرث لـهـذا ا
وجوده في النظام الـداخلي القصد
مــنه إقـصـاء بـعـض الـنـجـوم الـذين
خدموا الكرة العراقية ولم تتح لهم

فرصة إكمال الدراسة.
V UM*« WOł«Ëœ“≈

ثـلو األنـدية بـشدة على اعتـرض 
بند عـدم جواز ازدواجيـة العمل ما
بـ العـمل في إدارات األنـدية وفي
مـجـلس إدارة االحتـاد لـذا تـضـمن

الــــذي كـــان يــــســـبـق أي مـــؤتــــمـــر
انتـخابي الحتـاد الكرة بـينـما يرى
عدد كبير من أعضـاء الهيئة العامة
أن يــســتـــهــدف إقــصــاء لـــلــنــجــوم

وبعض الشخصيات.
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أصـرت الهيـئة الـتطـبيعـية تـضم
شـــرط بـــعـــدم جـــواز بـــقــاء رئـــيس
االحتاد ألكثـر من دورت انتـخابية
والـــهـــدف هــــو إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة
لـلـمــنـافـســ وكـذلك قــطع الـطـريق
عــلى من يــســعى لإلمــســاك بــزمـام
الــهـيــئـة الــعـامــة لـيــفـرض وجـوده
عـلـيـها والـتـمـسك بكـرس الـرئـاسة.
وبــرغم بــعض االعــتــراضـات إال أن
هـــنـــاك قـــبـــول مـــلـــحـــوظ من قـــبل
األغـلــبـيـة لـتــحـديـد واليــة الـرئـيس
بدورت انـتخابـيت وهـذه الفقرة
 تضمينها حـديثا من قبل الهيئة

التطبيعية في النظام الداخلي. 
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اشـتــرطت الـهــيـئـة الــطـبـيــعـيـة في

االنـــتــصـــارات وهــدايــا كـــبــرى عن
حتـقــيق االجنـازات وااللـقـاب. وا
نـحن نـتـطـلـع بـسـعـادة لـرد االحتاد
العراقي على العرض الذي سيكون
نـقـلة نـوعيـة لـلمـنتـخـبات الـعراقـية
اضــافـة الى انــنـا لــديــنـا افــكـار
تسويقية كثيرة  تطبيقها
ـــــكن ان في دول اخـــــرى 

يستفاد منها العراق.
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لـم يــــهـــدأ الــــصــــراع بـــ
الــهــيـــئــة الــتــطـــبــيــعــيــة
والــهـيـئـة الــعـامـة الحتـاد
كـرة القـدم الـعـراقي حول
الـنظـام الـداخلي اجلـديد
ــــــنــــــتــــــظــــــر إقــــــراره ا
صادقة عليه من قبل وا

االحتاد الدولي.
وتــرى الـتـطـبــيـعـيـة أن
بــــــنــــــود الــــــنــــــظــــــام
تصـحيـحيـة وستـنهي
ــســتــقــبــلي اجلــدل ا
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اعـلنت شـركة اديـداس لـلتـجهـيزات
ــهــا عــرضـاً الــريــاضــيــة عن تـقــد
لالحتاد الـعراقي لكـرة القدم بـقيمة
مــلـيـون دوالر امـريـكي. وقـال مـديـر
ــانــيــة في مــبــيـــعــات الــشــركـــة اال
العراق عـلي كردس في بيـان تلقته
السومرية نيوز ان "اديداس بعثت
بـريـداً للـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة لالحتاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم الـتـي ابـدت

رغـبتـها بـتـلقي الـعروض من
الــشـــركــات الـــتي تــرغب
بــــرعــــايــــة وجتــــهــــيـــز
ـنـتـخـبــات الـعـراقـيـة ا
ــــســـــتــــلـــــزمــــات بـــــا
الريـاضيـة". واضاف
ان اديـداس الــعـراق
تـسـعى للـتـعـاقد مع
االحتاد العراقي من
اجــل دعـم اســـــــــــــــود
الــــــرافـــــديـن وعـــــكس
صــــورة رائـــعـــة لالعب
الـــعــــراقي فـي احملـــافل
الــــــدولــــــيــــــة مـن خالل
ارتـــــــداءه افــــــــضل
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ســمت الـهـيـأة األداريـة لـنــادي الـعـراق لـلـسـيـارات
والــدراجـات الــنـاريــة ريـاض الــعـضــاض  رئـيــسـا
فــخــريـاً لــلــنـادي وجــاء ذلك من خـالل األجـتــمـاع
األخــيـر لـلــهـيـأة األداريــة و األتـفـاق والــتـصـويت
بـاألجماع حلـسم تسمـيته. وقـال العضـاض أفتخر
الـيـوم بتـسـميـتي رئيـسـاً لنـادي العـراق لـلسـيارات
وهذا ما يضعني أمام مسؤلية والـدراجات النارية 
كـــبـــيــرة لـــلـــعــمـل مع أألدارة لألرتـــقـــاء بــريـــاضــة
الــتي بــدأت تــأخــذ مــديـات احملــركــات الــعــراقــيـة 
هـتمـ بها واسـعة في الـفتـرة األخيـرة من خالل ا
ـتــلك الـكــثـيــر والـكــثـيـر من ال ســيـمــا أن بـلــدنـا 
ـــواهـب الـــتي حتـــتـــاج الـــدعم اجلـــيـــد لـــتـــحـــقق ا
ـــــشـــــاركـــــات األجنــــــازات واألجنـــــازات في ظـل ا
قبـلة والتي نـأمل أن يكـون للدراجـينا اخلـارجيـة ا
ــيـدالـيـات واألوســمـة بـأسم ومــتـسـابــقـيـنـا فــيـهـا ا
العراق. وأضاف لدينا مناهج كبير يتخلله خطوات
هـامة تـفتح للـنادي أفاق جـديدة نحـو العمل ورسم
خـارطـة طـريق عـنـوانهـا الـتـعـاون واجلديـة لـتـطـوير
احملـركـات الـعـراقـية مع األصـرار عـلى أسـتـضـافة
وتــنــظــيم بالد الــرافــدين بــطــوالت قــاريــة وعــربــيـة

ية. وعا
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اجملـال لـقائـد الـقـوة اجلويـة شـهاب
جــــاهـــد لـــتـــولي رئـــاســـة الـــنـــادي.
وأضــــاف كــــمــــا نــــوضح ان االدارة
ســتـــنـــظــر في ذلـك وفي حـــال تــمت
وافـقة عـليـها فـان الهـيئـة االدارية ا
ســتـــحل لــعــدم اكــتـــمــال الــنــصــاب
القانوني كـونها ستـتكون من اربعة
اعضاء فقط االمر الـذي يحتم ووفقا
لـلـقـانون بـتـشـكـيل هيـئـة مـؤقـتة مع
احـــتــــفـــاظ اعـــضـــاء ادارة الـــنـــادي
ــزاولــة أعـمــالــهـا حلــ اجـراءات
انتخـابات خالل قادم االيام من أجل

قيادة النادي العريق لبر األمان.
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اصـــــدر نـــــادي الـــــقـــــوة اجلـــــويـــــة
الــريــاضي تـــوضــيــحــاً بــشــان حل
الــهـيــئــة اإلداريــة لـلــصــقــور. وذكـر
الـنـادي في بـيـان صـحفـي أن مواقع
التواصل االجتماعي نشرت أخبارا
بــشـأن حل الــهـيــئـة االداريــة لـنـادي
الــقـوة اجلـويـة الـريــاضي وتـشـكـيل
هيـئة مؤقـتة وعليـه نب جلـمهورنا
ـعـنــيـ بــان رئـيس واالعالم وكـل ا
النـادي قـائد الـقوة اجلـوية الـسابق
الفـريق الـطيـار انور حـمد امـ قدم
اســتــقـــالــته قــبل عـــدة ايــام لــفــسح
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شعار نادي القوة اجلوية

الـتـجـهـيـزات. واوضح ان الـشـركـة
عـمـلت دراسـة اقـتـصاديـة من خالل
دة  4سـنوات او سـنـت الـتـعـاقـد 
بــعـــائــدات مــالــيــة تــعــود لالحتــاد
الـــعـــراقي خالل فـــتـــرة الـــتـــعـــاقــد
تـسـتـثـمـر ايــضـاً من خاللـهـا نـسب
ـبــاشـرة من ــبـيــعـات ا اربـاح من ا
خـالل مـتـاجــر اديـداس الــعـراق في
اغــلب احملـافــظـات مــقــابل جتـهــيـز
نـتخبـات العراقـية. وزاد مسؤول ا
ــبـيــعـات ان الــشـركـة ا
ستقدم ايضاً هدايا
ثــــــــمـــــــيــــــــنـــــــة
لــلـمـنــتـخـبـات
العراقية عن
حتـــــقـــــيق
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كـشـف مـصــدر في الــهــيــئـة الــعــامـة
لـنـادي نـفط اجلـنـوب الـريـاضي عن
اقــالــة رئــيس الـــنــادي مــحــمــد ولي

وادارته.
صدر في تصريح صحفي إن وقال ا
الهـيئـة العـامة لـنادي نـفط اجلنوب
قــررت اقــالـة رئــيس الـنــادي مـحــمـد
ولي وأعـــضـــاء ادارته.  وأضــاف ان
اإلقــالــة تــأتي بــســـبب عــدم اقــامــته
انــتــخـابــات مــنـذ ســنـة  2012 حـيث

ستقـوم بتشكـيل جلنة مؤقـتة إلقامة
االنـتـخـابـات مـبـيــنـاً ان شـركـة نـفط
اجلـنوب ووزارة الـنـفط تـدعم توجه

الهيئة العامة لنفط اجلنوب.
ـــــقــــرر ان يـــــقــــوم ولي وكـــــان من ا
بـالتـهيـئـة النتـخابـات جـديدة مـنذ 8
أعوام لـكن ذلك لم يحـدث حتى االن.
ومن جــــانــــبـه أعــــلن نــــادي أربــــيل
الـريـاضي انــتـقـال احـد العـبـيه الى
صـفوف نـادي الـقـوة اجلويـة بـشكل

رسمي.

نسق اإلعالمي لـلنادي ريب وقال ا
رمـزي إن إدارة نـادي الـقـوة اجلـوية
انـهت إجـراءات الـتـعـاقـد مع الالعب
مــحــمــد ســامي. وأضــاف ان ســامي
بدوره اكمل إجـراءات احلصول على
كــتــاب االســتــغــنــاء من إدارة أربــيل
واصبح العباً بشكل رسمي للصقور
حـيث سيـغـادر الى بـغداد لاللـتـحاق
بـتـدريـبـات الـفريـق. يذكـر ان الالعب
جاء بطـلب من مدرب الصـقور أيوب

اوديشو.
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اخلــــيـــار األول ألوبـــامـــيـــاجن هـــو
انــتـظــار بــرشــلـونــة لــذلك مـا زال
الالعب مــتـــرددًا في قــبــول عــرض

آرسنال للتجديد.
وأوضـــحت أن بـــرشــلـــونـــة يــضع
أوبـامـيـاجن كـخطـة بـديـلـة لـو فشل
في الـتعـاقد مع الوتـارو مارتـينـيز

مهاجم إنتر ميالن.
وذكرت أن برشلونة يدرك جيدًا أن
ضم أوبـامــيـاجن لـن يـكــون مـكــلـفًـا
بـسبب اقـتراب عـقـده من االنتـهاء
بـاإلضــافـة إلى تــقـدم عــمـر الالعب

(31 عامًا).
ومن جـانـبـها قـررت مـجـلـة فرانس
فـوتـبـول عـلى نحـو مـفـاجئ إلـغاء
نـســخـة الـعــام احلـالي مـن جـائـزة
الـكـرة الـذهـبـيـة ألفـضل العـب كرة
قـــدم في الـــعـــالـم بـــســـبب فـــتـــرة
التوقف الطويـلة التي خضعت لها

ية.  الكرة العا
سابـقات احملـلية وتوقـفت معـظم ا
فـي كــافــة أنـــحــاء الــعــالـم بــســبب
سـتـجد تـفـشي فيـروس كـورونـا ا
كــمــا تـــقــرر تــأجــيل كــأس أوروبــا
 2020وكــــوبــــا أمـــــيــــركــــا 2020

إضـافة إلى

ـبــيـة (طــوكـيـو دورة األلـعــاب األو
قبل.  2020) سإلى العام ا

وعـــــلى إثــــر ذلـك آثــــرت "فــــرانس
فـوتــبـول" حـجب اجلــائـزة لــلـمـرة
ـا خـيب األولى مــنـذ عـام 1956 
آمـال مجـمـوعة من الالعـبـ الذين
كـانـوا مرشـحـ لنـيـلهـا بـعد أداء

يز هذا العام. 
الـتقـرير الـتـالي يلـقي الضـوء على
أبرز الرابح واخلاسرين من هذا

القرار: 
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ال يـــوجـــد شك فـي أن مـــجـــمـــوعــة
ــرمــوقـ كــبــيــرة من الالعــبــ ا

وجـدوا في إلـغــاء الـكـرة الــذهـبـيـة
ــوسـم فــرصـــة حلـــفظ مــاء هـــذا ا
وجـهـهم بـعـدمــا كـانـوا مـرشـحـ

للغياب عن قائمتها األولية. 
ـثال العـبو لـيفـربـول على سـبيل ا
أكـثـر الـرابـحـ من هـذا األمـر فلم

AZZAMAN SPORT

دير الفني في { مدريد- وكـاالت -  كشف تقرير صحفي إسـباني عن تطور جديد بشـأن مقعد ا
برشلونة.

ـدرب كيـكي سـيـت في بـرشـلـونة عـقب خـسارة وكـانت العـديـد من الـتقـاريـر زعـمت انتـهـاء وقت ا
الليجا لصالح ريال مدريد وتوتر عالقته مع غرفة كالبس الفريق الكتالوني.

وقال برنـامج "الشيرجنيتـو" اإلسباني إن "أول شيء ستفعـله إدارة برشلونة عقـب انتهاء مشاركة
دير الفني). الفريق في دوري أبطال أوروبا هو استدعاء تشافي (لتولي منصب ا

رشحـ لقـيادة برشـلونة في يذكر أن تـقاريـر إسبانـية سبق أن أكـدت تواجـد تشافي عـلى رأس ا
نتخب هولندا. دير الفني  قبل إلى جانب رونالد كومان ا وسم ا ا

قبل على ملعب "كامب نو" في إياب ثمن نهائي ويلتقي برشلونة مع نابولي يوم 8 أغسطس/ آب ا
دوري أبطال أوروبا.
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تحدة) { اورالندو (الواليـات ا
(أ ف ب) - أفـــــادت رابــــــطــــــتـــــا
الالعـــبــ ودوري كـــرة الــســـلــة
األمـيـركي لــلـمـحـتــرفـ اإلثـنـ
بــأن جـــمـــيـع نــتـــائـج فـــحــوص
فــــيــــروس "كــــوفــــيـــد-19 الــــتي
ـنـصـرم على أجـريت األسـبوع ا
ــــشــــاركـــ الالعـــبـــ الـ 346ا
وسم االسـتثـنائي بـاستـئنـاف ا
في "فقاعة" مـجمع وورلد ديزني
في أورالنــدو (فـلـوريـدا) جـاءت

سلبية.
ؤكد أن هذا اخلبر يشكل ومن ا
ارتـيــاحـا لــرابــطـة الــدوري قـبل
أيــام مــعـدودة عــلى اســتــئــنـاف
ــوسم في 30 تــمــوز/يـــولــيــو ا
احلالي السيمـا بعدما أعلن في
ـوجـة الـسـابـقـة من الـفـحوص ا
الــتـي أجــريت عــلى  322العــبــا
بعـد وصولـهم الى أورالندو ب

الــســابع والــتــاسع مـن الــشــهـر
احلالي عـن حالـت إيـجابـيت

بالفيروس لم حتدد هويتيهما.

ـــبـــاريـــات من دون وســــتـــقـــام ا
ـــوجب إجــراءات جـــمــهـــور و
صحـية تـشمل إخـضاع اجلـميع

لفحوص دورية لـكشف "كوفيد-
19 عـلى ان تــقـيم كل الـفـرق في
اجملمع الـذي بات يـصطـلح على
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كشف تقـرير صحـفي بريطاني  عن
تــطـــور جــديـــد بــشـــأن مــســتـــقــبل
ــــيـــــريك اجلــــابـــــوني بـــــيــــيـــــر إ
أوبـاميـاجن مهـاجم آرسـنال خالل

قبل. وسم ا ا
ويـــنـــتــهـي عـــقـــد أوبــامـــيـــاجن مع
آرسنال في صيف 2021 ولم يصل
الطـرفان إلى اتفـاق بشأن الـتجديد

حتى اآلن.
ووفــــقًــــا لـــصــــحــــيــــفــــة "مــــونـــدو
ديـبـورتـيـفـو" اإلسـبـانـية فـإنه رغم
مـرور آرسـنــال بـفـتـرة جــيـدة عـقب
الـتغـلب علـى ليـفربـول ومانـشسـتر
ســيـتي لــكن أوبــامــيـاجن مــا يـزال

يفضل الرحيل.
وكان مـيكيل أرتـيتا مـدرب اجلانرز
قــد قــال في تــصــريــحــات لــهــيــئــة
اإلذاعـة البـريـطانـية "BBC: آمل
أن يـسـاعـد الـفـوز الـذي حـقـقـناه
اليوم (عـلى السيـتي) أوبامياجن
على أن يكون أكثر اقتناعًا بأننا

نسير في االجتاه الصحيح".
وأشـارت الـصـحـيـفة إلى أن

ـرشـحـ يـبـرز هداف عـلى رأس ا
ــاني بــايـرن مــيــونخ والــدوري األ
روبرت ليفـاندوفسكي الذي واصل
ــنـــافــســ هــذا تــمــزيق شـــبــاك ا

وسم.  ا
سجل لـيفـاندوفـسكي  51هدفا في
ـوسم وفاز سـابقـات هذا ا كافـة ا
بــجـائــزة هـداف الــبــونـدســلـيــجـا
ويــتـصــدر حــالـيــا تــرتـيـب هـدافي
مـــســـابـــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــا

بفارق كبير عن مطارديه.
ــا ورفع الـــفـــرنـــسي كـــر بـــنـــز

يــسـتــطع قـلب الــدفـاع الــهـولــنـدي
فـيـرجيل فـان دايك مـواصـلة أدائه
ــوسم اخلــرافـي الــذي قـــدمه فـي ا
ــاضي خــصــوصــا بــعــد خـروج ا
لـيفـربول مبـكرا مـن مسـابقة دوري
أبـطــال أوروبـا عــلى يـد أتــلـتــيـكـو

مدريد.
األمـر نــفـسه يــنـطــبق عـلى ثــنـائي
لـيــفـربـول اخلــطـيـر مــحـمـد صالح
وسـاديـو مـاني ألن غـيـابـهـمـا عـما
ــســابــقــة األوروبــيــة تــبــقـى من ا

يعني انتهاء موسمهما مبكرا. 
العب بـرشـلونـة أنـطوان جـريـزمان
كان يـعول كثيـرا على بـطولة كأس
أ أوروبــــــــــــــــــــا 2020 مــن أجـل
اسـتعـادة بـريقه وذلك بـعـد موسم
لـلـنـســيـان مع الـفـريـق الـكـتـالـوني
الذي انتقل إليه من أتلتيكو مدريد

مقابل 120 مليون يورو. 
في الـــــقـــــطـب اآلخــــر مـن الـــــكــــرة
اإلسـبـانـيـة فـشل الـبـلـجـيـكي إيدن
هـازارد في تــقـد مـوسم جـيـد مع
ريــــــــــــــــــــال
مـــدريـــد
وأثـــــــرت
اإلصـابـة
عـــــــــــــــلـى
عـــــطـــــائه
فكان بـديهيا أن
يــــــســــــتــــــثــــــنـى من
ــراقـبــ لــلـجــوائـز تــرشــيـحــات ا

الفردية هذا العام. 
جنم فرنـسي آخـر كان يعـتمـد على
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تــــســـمــــيـــته "الــــفـــقــــاعـــة". وفي
تـصـريــحـات في وقت سـابق من
هـــذا الـــشـــهـــر تـــوقع مـــفـــوض
رابـطــة الــدوري آدم سـيــلــفـر ان
يــكـون عــدد من الالعــبـ اآلتـ
الى فــــــلـــــوريـــــدا مــــــصـــــابـــــ
بــــالـــــفــــيــــروس لـــــكــــنه رأى ان
تـسـجيل إصـابـات إضـافيـة بـعد
دخــول أفـراد الـفــرق في احلـجـر
الـصحي في اجملـمع سـيتـسبب

شكلة أكبر للدوري.
وأوضح "بـــــالـــــتــــأكـــــيــــد اذا 
تـــســـجــيـل أي تــفّـشٍ مــهـم عــلى
االطـالق ضـــــــــــــمــن اجملـــــــــــــمـع
ســـــــــــنـــــــــــضـــــــــــطـــــــــــر لـالغـالق
مـجـددا".وتـابع "سـيـكـون مـثـيـرا
لـــــلــــــقــــــلق فـي حـــــال دخــــــلـــــوا
(الالعـــبــون) في فــتـــرة احلــجــر
الـــصــحي وخــضـــعــوا بــعــدهــا
لفـحوص إيـجابـية" مـشيرا الى
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{ اســـــونــــســـــيــــو (أ ف ب) - أعـــــلن
مـــحـــامي الـــرئـــيس الـــســـابـق الحتــاد
أمـــيــركــا اجلـــنــوبـــيــة في كـــرة الــقــدم
ــيــبـول) الــبــاراغــويــاني خـوان (كــو
أنــخـل نــابــوت الــذي يــقـــضي حــكــمــا
ـــدة تـــســــعـــة أعـــوام في بــــالـــســـجـن 
ـتــحـدة بـســبب تـورطه في الــواليـات ا
فــضــيـــحــة "فــيــفــا غــايت" أن األخــيــر

ستجد. مصاب بفيروس كورونا ا
وقـال خـوسـيه غـونـزالـيـز إلذاعة "730
أي أم" إن مــوكــلـه كــان "بــالــكــاد قـادرا
عـــلى الــتـــحــدث عـــنــدمـــا اتــصـــلت به
زوجــــتـه. يـــعــــانـي من ألم مــــبــــرح في
حــلـقه" مــضـيـفــا بـأنه كــان يـكـافح من
أجـل الــتــنــفس.وكــشف بــأنه "مــصــاب
بـالــسـكـري ويـعـاني من ارتـفـاع ضـغط
الــدم وهــو مـــرهق لــلــغــايــة. أصــابــته
بـفـيـروس +كـوفـيد- +19تـشـكل خـطرا

على صحته".
وحُـكم على نابوت (62 عـاما) بالسجن
في 2017 بـسـبب دوره في الـفـضـيـحة
الـتي هـزت االحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
"فـيـفـا" مـنذ 2015 وقـد أدين بـاالبـتزاز
واالحــتـيـال لـتــلـقـيه رشى مــقـابل مـنح
حـقـوق النـقل الـتلـفـزيوني والـتـسويق

يورو 2020 لـفـرض نـفـسه مـجددا
عـلى سـاحة اجلـوائـز الفـرديـة هو
العب مــانــشــســتـر يــونــايــتــد بـول
بـوجـبـا الـذي أبـعـدته اإلصـابـة عن

وسم احلالي.  معظم مجريات ا
اخلاسرون 

من نــاحــيـة ثــانــيـة هــنــاك قـائــمـة
طــويـلـة من الالعــبـ الـذين كـانـوا
ـنـافـسـة عـلى ــنـون الـنـفس في ا
ا الـ"بـالون دور" هـذا العـام نظـرا 
يزة سواء قدموه من مستويات 

قبل التوقف أو بعده. 

زالتان إبراهيموفيتش

لألحــداث الــكــبــرى حــ كــان رئــيــســا
الحتـاد أمـيـركـا اجلنـوبـيـة.ويـأتي خـبر
إصــابـة نـابـوت بـفــيـروس "كـوفـيـد-19
بـــعــد قـــرابــة أســـبــوع مـن قــرار قــاض
فـــدرالي فـي نـــيــويـــورك بـــرفض طـــلب
اإلفــراج عن الـبـاراغـويـاني واسـتـبـدال
الــســجن بــاإلقـامــة اجلــبـريــة ألســبـاب
إنـسانـية.وكـشف غونـزاليس ان مـوكله
سـيتـقـدم بطـلب نقـله الى بالده لقـضاء
بــقـيـة مــدة عـقـوبــته مـضـيــفـا بـأن 70
شــــخـــصـــا في ســــجن مـــيــــامي حـــيث

الــــكــــبـــار أيــــضـــا هــــو راســــيـــنغ
ســانـتـانــدر (هـبط عـام 2012) الى
جانب نومانسيا وإكسترامادورا.
ــــبــــاراة األخــــيــــرة وســــتــــكــــون ا
لــديـــبــورتــيــفــو الــذي غــادر دوري
األضواء عام 2018  هامـشيـة بعد
تـأكـد الـهـبـوط لـكـنـهـا مـهـمـة جـدا
ـنـافـسه فـويـنالبـرادا الطـامح الى
الــلـحــاق بــهــوسـيــكــا وقـادش الى

الدرجة األولى.
واتــخــذت رابـــطــة الــدوري مــســاء
اإلثــنـ قــرار تــأجــيل هـذا الــلــقـاء
"بـعـد اكـتـشـاف عن طـريق تـطـبيق
بروتـوكوالت والـفحـوص الصـحية
ــضـــادة لــكـــوفــيــد- 19لـــرابــطــة ا
الدوري اإلسبـاني حاالت إيجـابية
في صــفــوف فـــريق فــويــنالبــرادا
تــوصـل االحتــاد االســبـــاني لــكــرة
الــقـدم ورابــطـة الــدوري اإلسـبـاني
ــــتـــابــــعـــة ضــــمن إطــــار جلــــنـــة ا
وبــــــحـــــضــــــور اجملـــــلـس األعـــــلى
لــلـــريــاضــة إلى اتــفــاق بــتــأجــيل
باراة بـ ديبورتيـفو ال كورونيا ا

{ مــدريــد (أ ف ب) - ســـيــنــافس
ـوسم ديــبـورتــيــفــو ال كـورونــيــا ا
ـقـبل فـي دوري الـدرجـة الــثـالـثـة ا
اإلسباني لكرة الـقدم ألول مرة منذ
1981-1980 بـــغـض الـــنــــظـــر عن
نــتــيـــجــة مــبـــاراته الــتـي تــأجــلت
اإلثـنــ ضـد فـويــنالبـرادا بــسـبب
الــعـديــد من اإلصــابـات بــفــيـروس

ستجد. كورونا ا
وتأكـد هـبـوط ديـبـورتـيـفـو الـفـائز
بــلــقب الــدرجــة األولى عــام 2000
ووصـيف البـطل خـمس مرات الى
الــدرجـــة الــثــالـــثــة نــتـــيــجــة فــوز
مـنـافـسـيه عـلى الـبـقـاء في الـدرجة
الـثــانـيـة ألـبــاسـيـتي ولــوغـو عـلى
قـادش ومـيـرانديس -1صـفر و2-1
ـــرحـــلــة الـــثـــانـــيــة تـــوالـــيـــا في ا
واألربـــــــعـــــــ األخـــــــيـــــــرة.ورافق
ديبـورتيـفو الذي وصـل الى نهائي
دوري أبــطـــال أوروبـــا عــام 2004
وتــوج بــطال لــلــكــأس اإلســبــانــيـة
مــرتـ في الــهــبــوط الى الــدرجـة
الثالثة فريق اعتاد على اللعب ب
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وسم نـافسـة هذا ا حظـوظه في ا
بـسـبب تـأثيـره الـكـبيـر عـلى إجناز
ـتمثل في إحراز لقب ريال مدريد ا
الليجا اإلسباني بعدما سجله في

سابقة 21 هدفا. ا
قـــائـــد ريـــال مـــدريـــد ســـيـــرجـــيــو
راموس يعـتبر أيـضا من الالعب
أصـــحـــاب الــفـــرص الـــوفـــيــرة في
ـنـافـسـة عـلى اجلـوائـز الـفـرديـة ا
بعـدمـا سجل  11هدفـا في الدوري
اإلســبــاني وهــو رقم اســتــئـنــائي

لالعب في مركز قلب الدفاع. 
وفي إجنلـترا قـدم جنم مـانشـستر
سيـتي كيـفن دي برويـن أداء رائعا
ــــوسـم احلـــــالي وأمـــــامه خـالل ا
فرصة جيدة للمساهمة في حتقيق
فــــريــــقه حــــلـم إحـــراز لــــقب دوري

األبطال. 
ــان الــتــقــلــيــديـان ويــبــقى الــغــر
لــيــونــيل مــيــسي وكــريــســتــيــانـو
رونــالــدو مــنـافــســ مــهــمـ في
سـبــاق اجلــوائـز الــفـرديــة فـاألول
كـان يـسعى لـلـفوز بـكـرته الذهـبـية
الــسـابــعـة مــسـتــعـيــنـا بــعـروضه
الفردية وإمـكانية قيـادته برشلونة
إلحـراز الــلـقب فـيــمـا كــان الـثـاني
يــعــوّل عــلـى أرقــامه الــتــهــديــفــيـة
الـشـخصـيـة إضـافة إلى اسـتـمرار
يــــوفـــــنــــتـــــوس في صــــراع دوري

األبطال.

وفوينالبرادا بـسبب حاالت القوة
الـــقــاهـــرة الـــصـــحـــيــة".وأضـــافت
الــرابـــطــة "كــمـــا أعــطت الــلـــجــنــة
موافقتها على إقامة باقي مباريات
رحلة الثانـية واألربع معتبرة ا
أن هـذا هـو احلل األفـضل حلـمـايـة
صـحـة العـبي كرة الـقـدم والـنـزاهة

الـشــامـلــة لـلـمــنـافــسـة".وأوضـحت
وســائل إعالم إسـبـانــيـة أن نـتـائج
فحوص ستـة العب وعضوين في
اجلهـاز الفـني لفـوينـالبرادا جاءت

إيجابية.
ويـحتل فـوينالبـرادا بعـد مبـاريات
ـركز الـثامن لـكن في حال اإلثنـ ا

انـه عــنـــدهـــا "ســنـــدرك ان ثـــمــة
فجوة في فقاعتنا".

وأبدى سيلـفر أمله في أن تكون
االجراءات الـتي سيتم اتـخاذها
ــــــبـــــــاريــــــات عـــــــلى هـــــــامـش ا
ــا يــكــفي ــســتــأنــفــة آمــنــة  ا
ـوسـم السـيــمـا جلــهـة النـهــاء ا
الـــــفـــــحــــوص الـــــدوريــــة الـــــتي
ستجرى واعتماد التتبع لرصد
أي مخـالطـة ب شـخص خضع
لفحص جاءت نتيجته إيجابية

وآخرين.
ــــكــــنـــــنــــا حتـــــلــــيل وأوضـح "
الفيروس ومحاولة التتبع لنرى
اذا كــانت ثــمــة أكــثــر من حــالــة
واحدة" مشـددا في الوقت عينه
عــــلى ضــــرورة عــــدم إبـــداء "أي
مــســتــوى من الــثــقــة أعــلى من
انـــنـــا نـــتــــبع الـــبـــروتـــوكـــوالت
(الـصــحـة) ونـأمل في ان يـنـجح

{ لندن- وكـاالت- أعلن نادي توتـنهام اإلجنـليزي عن جتـديد عقد
وقع ـمـيـزين حتـى صيف 2024.ووفـقًـا لـبـيـان علـى ا أحـد العـبـيه ا
الـرسمي لـتوتـنهام فـإن إريك داير العب وسط الـسبـيرز وقع على

عقد جديد مع النادي اللندني حتى عام 2024.
وأشـــار إلـى أن دايــــر شــــارك حــــتى اآلن في 239 مــــبـــاراة وزار
الـشـباك 11 مـرة بـاإلضـافـة إلى مـشـاركته خالل 40 مـبـاراة رفـقة
منتخب إجنلترا. وذكر موقع توتنهام أن داير كان جزءًا من تشكيلة
ـركـز الـرابع في كـأس الـعـالم األسـود الـثالثـة الـتي حـصــلت عـلى ا

ـركـز الـسـابع فـي جدول تـرتـيب2018  بـروسـيـا. ويـحـتل الـسـبـيرز ا
متاز برصيد 58 نقطة. الدوري اإلجنليزي ا

{ رومــا - وكـــاالت - أصــبح الــســويــدي
زالتان إبـراهيموفيـتش جنم ميالن مهددا
بــاالســتـبــعــاد من الــتـشــكــيــلـة األســاســيـة
للـروسونيري أمام سـاسولو في اجلولة 35

من الدوري اإليطالي.
ــوقع "كــالــتــشـــــــــيــو مــيــركــاتـو" ووفـقًــا 
ثل الشك اإليطـالي فإن إبراهيـموفيـتش 
ـدرب ســتـيـفـانــو بـيـولي في الـوحـيــد لـدى ا

تشكيلة ميالن.
وأشــار إلى أن إبــرا لم يــتــــــــــدرب مع زمالئه
ــا في الـــفـــريق يـــومي األحـــــــــد واإلثـــــــنـــ 
يـهــدده بــاجلــلــوس عــلى مــــــــقــاعــد الــبــدالء أمـام

ساسولو.
وأوضح أن جــيــاكــومــو ونــافــيــنــتــورا ســيــكــون بــديل
"السلطـان" في تشـــــــكيل مـيالن بينما سـيتحول أنتي
هاجم الصريح. يذكر أن ميالن ريبيـتش للعب في مركز ا
ــركـز الـسـابع في جـدول تــرتـيب الـدوري اإليـطـالي يـحـتل ا

برصيد 56 نقطة.

واهب { برل -وكاالت - اقترب تـشيلسي من إبرام صفقة جديـدة هذا الصيف بطلها أحد ا
انيـا" فإن كاي هـافيرتز انية الالمـعة في البـوندسلـيجا. وبحـسب شبكـة "سكاي سـبورت أ األ
العب وسط بـاير لـيفركـوزن حسم وجـهته بالـفعل مـديرًا ظهـره لكـافة األنديـة الراغـبة في ضمه
اني باسـتـثنـاء تـشـيلـسي.  وأفـادت بـأن النـادي الـلـندني تـوصل التـفـاق بالـفـعل مع الـدولي األ
تـعلقـة بالصـفقة.  وكـشفت الشـبكة عن بشأن بـنود التـعاقـد متضـمنة راتـبه وكافة الـتفاصـيل ا
مـكن أن تتضـمن مبالغ أخرى اقتراب الـبلوز من إتمـام الصفـقة مقابل 80 مليـون يورو ومن ا
ـسـتـشار الـفـني لـلنـادي اإلجنـلـيزي إلى ـنـتظـر سـفـر بيـتـر تـشيك ا كحـوافـز إضـافيـة.  ومن ا

انية للجلوس مع مسؤولي ليفركوزن; من أجل إتمام الصفقة نهائيًا.  األراضي األ
كـما ستتضـمن احملادثات حتديـد موعد انتقـال هافيرتـز إلى تشيلسي

ــقــرر ا الســتـــمــرار لـــيــفــركـــوزن في الــدوري األوروبـي ا نــظـــرً
قبل. استئنافه في أغسطس/آب ا

وبذلـك جنح تشيـلسي في الـتفوق عـلى كافـة عمالـقة أوروبا
الذين كـانوا يـضعـون صاحب الـ 21عامًـا ضمن أولـوياتهم

في سوق االنتقاالت أبرزهم بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد.
وحـال تمت الـصفـقة فـإن هافـيرتـز سيـكون األغـلى لتـشيلـسي هذا
وسم بـعد ضم الـنـادي اللـندني حـكيـم زياش من أيـاكس وتيـمو ا

فيرنر من اليبزيج.
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{ مـــــدريـــــد (أ ف ب) - تـــــأجـــــلت
اإلثـــنــ مـــبــاراة حـــاســمـــة ضــمن
ـرحلـة األخـيـرة من دوري الـدرجة ا
الثانية لكرة القدم لتحديد الصعود
إلـى األولى والـهــبـوط إلى الــثـالــثـة
بـ فــويـنالبــرادا وديـبــورتـيــفـو ال
كـــورونـــيـــا بــــســـبب الــــعـــديـــد من
اإلصــــابــــات بـــفــــيـــروس كــــورونـــا
ــســتــجــد.وقـالـت رابــطــة الـدوري ا
اإلسـباني فـي بيـان "بـعد اكـتـشاف
عن طــريق تــطـــبــيق بــروتــوكــوالت
ــضــادة والــفــحــوص الـــصــحــيــة ا

لــــكـــوفـــيـــد  19لــــرابـــطـــة الـــدوري
اإلســبـــاني حــاالت إيـــجــابـــيــة في
صفـوف فـريق فويـنالبـرادا توصل
االحتـــاد االســـبـــاني لـــكـــرة الـــقــدم
ورابــطــة الــدوري اإلســبـانـي ضـمن
ــتــابــعــة وبــحــضـور إطــار جلــنـة ا
اجملـــلس األعـــلى لـــلـــريـــاضـــة إلى
ــــبـــاراة بـــ اتـــفــــاق بـــتـــأجــــيل ا
ديـــــبـــــورتـــــيـــــفـــــو ال كـــــورونـــــيــــا
وفويـنالبـرادا بسـبب حاالت الـقوة
الـقـاهـرة الـصـحـيـة".وأضـافت "كـمـا
أعطت اللـجنة مـوافقتهـا على إقامة

ــرحــلـة الــثـانــيـة بـاقـي مـبــاريـات ا
واألربــعــ مــعــتــبــرة أن هــذا هــو
احلل األفضل حلـماية صـحة العبي
كـــرة الــقــدم والـــنــزاهــة الـــشــامــلــة
للمنـافسة".وأوضحت وسائل إعالم
إسبانية جاءت نتائج فحوص ستة
العب وعـضوين في اجلهـاز الفني
لـفــويــنالبـرادا إيــجـابــيـة.وتــعـتــبـر
ـبـاراة حـاسـمـة كـون فـوينـالبرادا ا
يـــأمل في الـــصـــعـــود إلى الـــدرجــة
األولى وديبورتيـفو ال كورونيا في

تفادي الهبوط إلى الثالثة.

األمــر كـمــا خــطــطــنـا لـه".وأعـلن
الــــــعـــــديـــــد مـن الالعــــــبـــــ عن
إصـابتـهم بفـيـروس "كوفـيد-19
لـكن قـبل سـفـرهم الى أورالنـدو
وأبـرزهم راسل وسـتـبـروك جنم
هيوس روكتس كيفن دورانت
العب بــروكـــلــ نــتـس الــغــائب
أصال عـن فــريـــقـه بــســـبـب عــدم
تــعـافــيه من إصــابــة مــاركـوس
ســـــــمــــــــارت العـب بـــــــوســــــــطن
ســلـتــيــكس دونــوفـان مــيــتـشل
العب يوتـا جاز والـصربي لـوكا
يــوكــيــتش الــذي أصــيب أثــنــاء
تواجده في بالده قبل أن ينضم
الى زمالئـه في دنـــفـــر نـــاغـــتس
بــعــد تـعــافــيه وآخــرهم صــانع
ألــعــاب مــيــلــووكي بــاكس إريك
بليـدسو. ويشارك في اسـتئناف
الدوري 22 فـريـقـا من أصل 30
فـي الــبــطـــولــة تــتــنـــافس عــلى

ـــــؤهــــلـــــة الى ـــــراكــــز الـ16 ا ا
األدوار اإلقـصــائـيـة "بالي اوف"
17 الـــــــــتـي تـــــــــنــــــــــطـــــــــلـق في 
اب/اغــســطـس.وسـيــخــوض كل
فريق ثماني مباريات مخصصة
لــلـتــصـنــيف الـنــهــائي عـلى ان
يـــنـــتـــقل بـــعـــد ذلك 16 فـــريـــقـــا
ــراكــز الـــــثــمــانــيــة حتـــــــــتل ا
ـــنـــطـــقـــتــ األولى فـي كل من ا
الشرقيـــــــــة والغربية خلوض

منافسات "بالي أوف".
وســتــقــيـم الــرابــطـــة مــبــاريــات
فــاصــلــة فـي حــال احلــاجــة الى
ـــراكــز. وتـــعــد ذلك لــتـــحـــديــد ا
ـتــحـدة أكــثـر الـدول الـواليــات ا
تـأثرا بـ"كـوفـيد-19  في الـعالم
ووصـل عــــــدد اإلصـــــابــــــات الى
قــرابـــة أربــعــة ماليــ بــيــنــمــا
تخطى عـدد الوفيـات عتبة 140

ألف شخص.

فــوزه عـلى ديــبـورتــيــفـو ســيـزيح
ـــركــــــــز الـــســادس إلـــتـــشي عـن ا
ويــنـضم بــالـتــالي الى ســرقـســطـة
ـــيـــريـــا وجـــيـــرونـــا في الـــدور وأ
الـفاصل لـتـحديـد ثـالث الصـاعدين
الـى الــــلــــيــــغــــا بــــعــــد قـــــــــــادش

وهويسكا.

يـتـواجـد نـابـوت أصـيـبـوا بـالـفـيروس
بـــــــاإلضــــــــافـــــــة الـى ســـــــبـــــــعــــــــة من
.ورفضت الـقاضـية الـفدرالـية الـعـاملـ
األمـــــيــــركـــــيـــــة بـــــامــــيـال تــــشـــــ في
اضي استئناف وطلب نـيسان/أبريل ا
اإلفــراج بـــكــفــالــة عن نــابــوت مــبــررة
قــرارهـا في بـيـان "الحـظت احملـكـمـة أن
ـتهم لم يـثبت بـأدلة واضحـة ومقـنعة ا

أنه ال ينوي الفرار".
وسبق للقاضية ذاتها أن رفضت أيضا
طـلبا آخـر لنابـوت يتعـلق باإلفراج عنه
ستـجد.وغُرِمَ بـسبب فـيروس كورونـا ا
ـــلـــيـــون دوالر وإعـــادة 3.3 نـــابـــوت 
مــــلــــيـــون دوالر مـن الـــرشـى في إطـــار
الـفـضيـحـة التي سـجن بـسبـبـها أيـضا
الــرئـيس الــسـابق لـالحتـاد الـبــرازيـلي
جــــــوزيـه مــــــاريــــــا مــــــاريـن أربــــــعــــــة
أعــوام.وأفــرج عــلى مــارين الـبــالغ من
الـعـمـر 87 عــامـا ألسـبـاب صـحـيـة من
ــســؤولــة عن قــبـل نــفس الــقــاضـــيــة ا
الــقـضـيــة فـيـمـا رفــضت طـلب االفـراج
ــوقت عن نـابـوت لــلـسـبب ذاته كـون ا
عـقوبـته أطول بـكثيـر من عقـوبة مارين
ــــــــــكـن إطـالق ســــــــــراحـه إال فـي وال 
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اليونانية  وقد أخذ ماركس ذلك
عن هــــيـــغـل  وقـــلـب جـــدلــــيـــته
ثـالية التي تـقوم على احلـقيقة ا
تـجسدة في اإلله  إلى طـلقة ا ا
جــدلــيــة مــاديــة " . " الــفــلــســفــة
الـتــاويــة وصــنــوهـا الــفــلــســفـة
الــصـــوفـــيــة .. وحـــدة الـــوجــود
واحلــضـور بـالــغـيــاب . د . عـبـد
احلـــســـ شــــعـــبـــان  مــــجـــلـــة
حـــمــورابـي  مــركـــز حـــمــورابي
لـــــــلــــــبــــــحــــــوث والــــــدراســــــات
االستراتيجية  العدد  12كانون

االول / ديسمبر " 2014.  
               سـبـاحـة الـعـلوي من

التاو إلى احلّالج
تع من وفي هذا البحث جانب 
االثـارة والـتـشــويق  يـتـمـثل في
مـقـارنـة الـتـاويـة بـالـصـوفيـة من
فـكر ـوذج معـاصر هـو ا خالل 
الـعـراقي هـادي الـعـلوي ( 1933
 ( 1998 –الــذي لـقحَ الــفـلــسـفـة
الــصــوفــيـــة الــتي يـــؤمن بــهــا 
بــالــفــلــســفــة الــتــاويــة  بــهـدف
الـتـكامـل . دعونـا نـقـرأ مـعـاً هذا
الــــنص اجلــــمـــيل الــــذي كــــتـــبه
شعبان عن العلوي : " كان هادي
العلوي قد تأثـر بالصوفية  لكن
صـوفـيـته لم تـكتـمل إال من خالل
تـاويـته  ومـقـامه من الـصـوفـيـة
اســـتــنــد إلى ثـالثــة أركــان هي :
شـاهدة  فقد السـفر والغـربة وا
تنـقّل واغتـرب وشاهـد  واضطر
إلـى الــرحــيل مُــغـــتــربــاً روحــيــاً
وفــكــريــاً  في غــربــة صــوفــيـة 
ولـيـست اغـتـراباً  ذلـك أن غـربة
ـانعة  الصـوفي هي اختـيار و
أمّـــا االغـــتــراب فـــهــو اضـــطــرار
وهـيمـنة  وهـكذا تـصبح الـغربة
هــــنــــا مــــوجــــبــــة  فـي حـــ أن
االغتراب سالب . وبحسب محي
الدين بن عربي : األسفار ثالثة :
سفـر من عنـده وسفر الـيه وسفر
فيه  وهذا السفر هو سفر التْيه
واحلْيـرة  وسفـرُ التـيه واحليرة
ال غــــــايـــــة لـه !! " . ويـــــتــــــوصل
الـبــاحث فـي جـانـب آخـر إلى ان
الــــعــــلـــــوي " كــــان يــــســـــبح في
فـضاءات عـاليـة ومتـصلة من الو
ــــوذجــــاً تــــسـه إلى احلـــــلّــــاج 
لـلـتصـوف االجتـمـاعي  في ح
وذجـه للـتـصـوف الـعـقلي كـان 
عري وابن عربي . عرفي هـو ا ا
ومن أطــرف مـا جــاء في خـاتــمـة
ـثـقف الكـوني  هو الـبحث عن ا
الــــنـــقــــد الـــذي يـــوجــــهه هـــادي
ـعاصرين ثـقف ا العـلوي إلى ا
الـعرب  من دون اسـتـثنـاء  وقد
أطلق عـليـهم تـسمـية ( شـيوعـية
األفـنـديـة )  : " لــقـد سـبـقـني إلى
ير ثقف شـيخنـا فالد معـاداة ا
لــيـنـ حـ اتـهــمـهم بـالـرخـاوة
والـروح البـرجـوازية " . ويـعتـقد
الـدكتور شـعبـان  أن العـلوي قد
تـأثـر في طـروحـاته هـذه بـأجواء
الـثــورة الـثــقـافــيـة في الــصـ 
وانه يعتبر ما أعقب هذه الثورة
ـا هـو من اصالح وانــفـتــاح  إ
انحراف وتـقهقر  وظل مـتمسكاً
فعلـياً بأطروحتـها حتى رحيله .
ــا يــدعم هــذا االعــتــقــاد هــو و
الــعــلــوي نـفــسه  الــذي يـرى ان
تـصـوفة بـعجـزهم  أمام اقـرار ا
ـــال والــســلـــطــة  لم طـــاغــوت ا
ـــــنـــــعـــــهم مـن غـــــرس جــــذور
تـ في قلب الثـقافة عـارضة ا ا
ــثـقــفــيــة نــقـيض : " وجــعــلــوا ا
الـدولـة لـيـؤسـسـوا بـذلك مـنـحى
ــــثـــقف في نـــضـــال يــــواصـــله ا
ظــروف أخــرى قـــد تــكــون أكــثــر
مـواتـاة وانـتـاجـاً . وهـذه عـنـدي
هـي ظــروف انـــبـــعـــاث احلـــركــة
مركس  الشيوعية في إطارها ا
ذلـك االنـبــعــاث الـذي اســتــوعـبه
مـثــقـفــو الـصـ فــانـتــظـمـوا في
صفوف حرب التحـرير بحملتهم
الـسـاحـقة لـيـنـجحـوا فـيـمـا فشل
فـــــيه أسالفـــــهـم الـــــتـــــاويــــون .
ـــاركـــســيـــة شـــرط الـــنـــجــاح وا
لـلـشـيـوعيـة اآلسـيـويـة ولـو أنـها
تــبـــقـى مــشـــروطـــة بـــاحلـــكـــمــة
الــشـيــوعــيـة لــعــمـوم آســيـا " . "
تــقــد هــادي الــعــلــوي لــكــتـاب
أخــــــبـــــار احلـالج لــــــلـــــســــــاعي
الـبغدادي  حتـقيق مـوفق فوزي
اجلـــبــر  دمـــشق " 1996. لـــكن
البـد من االستـدراك هـنا  إلى أن
العلوي في الـوقت نفسه  قد عدَّ
الـثورة الثـقافـية ( كارثـة ) وانها
ُـبـتَـذلـة ) !! نـتـاج ( مــاديـة مـاو ا
مـــوضــحـــاً أن مـــاو تــسـي تــونغ
هــاجم الــتـاويــة كــديـانــة أُثــقـلت
بــــاخلـــرافــــات : " وحتــــولت إلى
مــدرسـة لــلــســلب تــسيء تــأويل
الــســـلب الـــفــلـــســفي فـي الــتــاو
واسـتخدمـتهـا بعض احلـكومات
ألغـراضـها فـخـرجت عـن خـطوط
ـعــلم في مـقـاطــعـة الـدولـة " . " ا
هادي الـعلـوي  مدارات صـوفية
ــشــاعـــيــة في  تـــراث الــثـــورة ا
ــدى لــلـــثــقــافــة الـــشــرق   دار ا
والنـشر  " . وفي مـقدمة تـرجمته
لكتاب (التـاو) يشير العلوي إلى
اقتراب التـاوية من التصوف في
مـرحـلـتـهـا الـتاريـخـيـة الـثـانـية 
رحلـة األولى كانت فلسفة ففي ا
خــــالـــــصــــة  ثم أصــــبـــــحت في
الـثـانـيـة ديـنـاً طـقـوسـيـاً مـشـوباً

بـالفلـسفـة والتصـوف  مستـعيداً
تــــســــاؤل عـــالِـم الــــصـــيــــنــــيـــات
االنـــكـــلــيـــزي جـــوزيف نـــيـــدهــام
Joseph  Needham  1994 –)
 ( 1900عن الـــســــر الـــذي جـــعل
فـلسـفـة راقيـة تتـحول إلى دين . "
ثم يلـتمس لهـا عذراً في رد الفعل
ضـــــــد الـــــــدين اجلـــــــمـــــــاعـي في
الكـونفـوشيـة بـقرابـينه وطـقوسه
ـفـرطـة التي اتـسـعت مع اتـساع ا
الــدولـــة فــلـم يــعـــد مــقـــدوراً لــكل
الناس أن يؤدوها فجاءت الديانة
الــتـاويـة لــتـكــون ديـانـة اخلالص
الـفـرديـة ألهل الصـ  فـتـحررهم
من فروض الكـونفوشيـة الباهظة
وتـرفع عـنـهـم االغالل الـتي كـانت
علـيـهم " . " الـعـلوي مـتـرجـماً عن
كـتـاب نـيـدهـام الـعـلم واحلـضارة
في الـص " . واحلـقيـقة إن األمر
يـتـعــدى ذلك  ألن االنـفـصـال بـ
الــتـــاويــة والــكــونـــفــوشــيــة كــان
جــوهـــريــاً  ويــعـــود إلى اتــخــاذ
ـــاء " و " الـــتـــاويـــ لـــرمـــزي " ا
ـــــؤنـث "  ومن الــــــبـــــديـــــهي أن ا
يـــقــودهـم ذلك إلى جـــذور الـــعــلم
ـقـراطـيـة  في حـ أن وإلى الـد
الـعنصـر األخالقي للـكونفـوشي
 كـان ذكـريــاً مـتـشــدداً مـتـســلـطـاً
مـسـتــبـداً بل وعـدوانـيـاً . كـمـا أن
ـثابة رد التـاوية كديـانة  كانت 
فـعـل نـحــو الــديــانــة اجلــمــاعــيـة
لــلـمــجـتــمع االقــطـاعـي الـصــيـني
الــقــد . " مــوجــز تــاريخ الــعــلم
واحلـضـارة في الـصـ  جوزيف
نـيـدهـام  تــرجـمـة مــحـمـد غـريب
ـصـريـة الـعـامة جـودة  الـهـيئـة ا

للكتاب   " 1995.
WŁö¦ « —UNÞ_« …d−Š  

يـــروى كــولن رونـــان  الــذي أعــد
مــــلــــخـــصــــاً لــــكــــتــــاب " الـــعــــلم
واحلـــــضـــــارة في الـــــصـــــ " أن
جـوزيف نـيـدهام مـؤلف الـكـتاب 
قــام في الـعـام  1943مع عـدد من
ـنغ  الــعـلـمــاء الـبـارزيـن في كـو
عاصـمة واليـة يـونان الـصـينـية 
برحلة إلى التالل الغربية بغرض
زيارة ثالثة معابد  اثنان بوذيان
وواحـــــــــد تـــــــــاوي . ونـــــــــظــــــــراً
لالهـتــمـامـات الــعـلــمـيــة بـالــفـكـر
الـــتـــاوي الـــقــد كـــان اجلـــمـــيع
تــواقـ بـصــفـة خـاصــة لـزيـارة "
حــجــرة األطــهــار الــثالثــة " وهي
مـزار منـحـوت في الـصـخـر مـبني
عـنـد منـتصـف ارتفـاع جرف يـكاد
يكون قائم االنحدار  وسرعان ما
اكــتــشف نــيــدهـام أنـه ال أحـد من
صحبته لديه أدنى فكرة عمن كان
أولــئـك األطــهـــار الــثالثـــة  وهــو
ـــوذج يـــعــــلق عــــلى ذلـك بـــأنـه 
لــلـقـصــور في تـوجــيه الـدراسـات
إلى واحــدة من أهم الـظـواهـر في
ــقـــارنــة  كل مـــبـــاحث األديـــان ا
واألطـــهــار الـــثالثـــة هي عــقـــيــدة
تـثلـيث بـدأت الـتاويـة بـاعـتنـاقـها
في الـــقـــرن اخلــامس لـــلـــمــيالد 
ـــولى وهـــؤالء األطـــهــــار هم : ( ا
الــــســـمـــاوي الـــنـــفـــيس والـــفـــرد
ـبـجل األزلي األول ) الـسـمــاوي ا
ـــاضي . ـــهـــيـــمن عـــلى ا وهـــو ا
ولى الروحي الـنفيس والفرد و(ا
ـلـكي الـدري ـبــجل الـسـمــاوي ا ا
ــهــيـــمن عــلى الــعــظــيـم ) وهــو ا
ـــولى الـــقـــدوس احلـــاضــــر. و( ا
النـفـيس والـفجـر الـطاهـر والـفرد
ــهـيــمن عـلى الــسـمــاوي ) وهـو ا
ــا كـانت عـقـيـدة ــسـتـقـبل  ور ا
الـشـخــوص الـثالثــة هـذه مــديـنـة
ــسـيـحي  بـوجـودهــا لـلـتــأثـيـر ا
واألرجح أن تـكــون تـلك الــعـقـيـدة
نـــابـــعــــة من األفـــكــــار الـــتـــاويـــة
اخلــاصــة بـــنــشــأة الـــكــون الــتي
ذهبت في وقـت مبكـر يعود لـلقرن
ــيالد إلى أن الــتـاو الـرابـع قـبل ا
أنتـج الفرد  والـفرد أنـتج األثن

 واالثــــنـــان أنــــتـــجـــا الــــثالثـــة 
والـثالثـة أنـتـجـوا كل األشـيـاء . "
مـوجــز تـاريخ الـعــلم واحلـضـارة

في الص " . 
+++++++++++++++++++++++   
الـتـاويـة أو الـطـاوية  كـفـلـسـفـة وديـانة
ونـزعة من نزعـات التصوف في الـكثير
من جتـلـيـاتـهـا ونـصـوصـهـا الـرمـزيـة 
ـا هي عـامل مـشـتـرك لـلـتـقـريب بـ إ
الـفـكر الـصـيـني في جـانبـيه الـفـلـسفي
والـروحي  والـفـكـر العـربي االسالمي
في جتـلــيـاته الـروحـانــيـة والـصـوفـيـة 
وكالهـما ينتميان في احملصلة النهائية
إلى روحــانــيــة الــشــرق الــضـاربــة في
أعـــمق أعـــمــاق الـــتـــاريخ احلـــضــاري

للبشرية .
ـتميزون األربعـة ) - كما أسماهم و( ا
ـفكـر والبـاحث عبـد احلسـ شعـبان ا
- الـذين مدّوا جسـور الفكـر والفلـسفة
والثقافة والفن  ب العراقي والعرب
عـمومـاً  وب الصـ  رحلـوا جمـيعاً
: الـصـوري  والـسمـاوي  والـعـلوي 
والـــنـــاصــري  ومـــعـــهم رحـل أيـــضــاً
الــشـــيخ جالل احلـــنــفي الـــبــغــدادي 
ـعـجـم الـعـربي  –الــصـيـني صــاحب ا
الــذي لم يـــرَ الــنــور  بــعـــد أن نُــقــعت

ياه البحر ! .  صفحاته 
نفتحة لكن .. هذه الرِحلة احلضارية ا
عــلى روح الــصـ وعــقــلـهــا  البـد أن
تــســـتــمــر .... فـــالــعــالَـم ال يــزال عــلى
قد الـثالث من قَـرن التِـن مـشارف الـعـَّ

األحمر !
 .{ برفيسور في الفلسفة
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تـعرف الـتـنمـيـة بأنـها قـدرة الـدولة عـلى تـعظـيم مـواردها الـبـشريـة واالقـتصـادية
ـوارد بـهدف زيـادة اإلنتـاج لتـلبـية احلـاجات والـطبـيعـية وغـيرها ,و تدعـيم هذه ا
(Sustainable Development ) سـتدامة ـواطنيـها. أمـا التـنميـة ا األساسـية 
فـهي مـفردة حـديـثـة ظـهـرت في الـعام  1980 وتـشيـر إلى الـتـنمـيـة الـتي تـنهض
ة مع احلفـاظ على نـفس الفرصـة للتـنميـة لألجيال باجملتـمع وتوفـر له حياة كـر
ستدامة يجـعلها تكتنف موضوعات القادمـة. وهذا العنوان الفضفاض للـتنمية ا

عدنية والطاقة وغيرها. وارد ا ياه والتربة وا كثيرة كا
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ـستـدامـة تمـتـلك ثالث عـناصـر أو أعـمدة ,وهي الـعنـصـر االقتـصادي التـنـميـة ا
ويـركز عـلى الـنمـو االقتـصادي ,والعـنـصر االجـتـماعي أو اإلنـسـاني الذي يـركز
سـاواة في تـوزيع الـدخل و فـرص الـتـعـلـيم واخلـدمات, عـلى حتـقـيق الـعـدالـة وا
وارد والعنـصر الـبيئي ويـهتم بحـماية الـبيئـة و ضمان اسـتمرار وجـود وجودة ا

الطبيعية بصورة مستدامة ,أي تبقى صاحلة لألجيال القادمة. 
ستدامة في العراق ?  هل وظفت موارد النفط في التنمية ا

وارد ـوارد االقـتصـادية ,فـهـذا يعـني زيـادة ا ا كـانت الـتنـميـة تـشمل تـعـظيم ا  
وارد ئـة منـها ,اضـافة الى احـيـاء وتنـشـيط ا احلـاليـة الـتي يشـكل الـنفط 93 بـا
االقتـصادية األخـرى كالـزراعة والصـناعـة والسـياحة. فـفي مجـال النفط ,يـستلم
العـراق إيراداته حـصريـا من مبيـعات الـنفط اخلام ,في حـ ان الفرصـة متاحة

لتنمية هذه الثروة و مضاعفة إيرادات النفط بطرق عدة:
ـصـافي احلالـيـة (فقط  800 ألف بـرميـل يومـيـا) وبنـاء مـصافي - زيـادة قدرة ا
ـشتقـات النفطـية عوضا عـن استيرادهـا الذي يكلف جديدة لـتام الـكفاية من ا

اخلزانة  3-2مليار دوالر سنويا. 
ـتـوفــر بـكـثــرة في الـعـراق - كـذلك بــاالمـكـان تــطـويــر إنـتـاج الــغـاز الـطــبـيـعـي ا
بـاحــتـيــاطي يـصل إلى  126 تـريـلــيـون قــدم مـكـعب ,وهـذا ســيـغـنـي الـدولـة عن

استيراد الغاز من دول اجلوار بهدف تشغيل محطات الطاقة. 
كـن كذلـك احيـاء الـصـنـاعـات الـبـتـروكـيمـيـائـيـة الـتي تـعـتـمـد عـلى تـصـنيع - و
ـنـتـجـات كالـبالسـتـيك واألسـمدة مـخلـفـات الـنـفط ألنـتاج وصـنـاعـة الـعديـد من ا
ذيبات وغيرها. وجتدر األشارة ان اعتماد نسوجات وا نظفات والدهانات وا وا
كن أن يوفر عـوائد مالية إضـافية تبلغ ,على االقل, الصنـاعات البتـروكيمياويـة 
ثالث اضعـاف ما جتنيه الدولة من بيعها للنفط اخلام ,كـما أنها تغني البالد عن
نـتـجـات من خـارج حـدود الوطـن.  هذه اجملـاالت في تـنـمـية اسـتـيـراد كل هـذه ا
الصـناعة الـنفـطيـة في العـراق لم تلق ولألسف االهـتمـام الذي تـستحـقه من قبل
ـالـيـة في مـوازنـة ـتـعـاقـبـة مـنـذ  2003. وعـلى الـرغم من الـوفـرة ا احلـكـومـات ا
اضية والتي تخطت التريليون دوالر ,إال أن سوء االدارة األعوام الـسبعة عشر ا
الـية, والـفسـاد قضـما قـرابة  450 مـليـار دوالر منـها ,حـسب تصـريح لـوزارة ا
والبـاقي  صرفه بـاسراف في الـنفـقـات التـشغـيلـية واجلـارية في تـلك األعوام.
وأهدرت بـذلك فرصـا وثروات التـعوض ألصالح ليـس البنى الـتحـتيـة واخلدمات

واطن والوطن.  وحسب بل ولبناء دعائم اقتصاد حديث ومتنوع يستحقه ا
إن تـطويـر وتـنـمـيـة الـصنـاعـة الـنـفـطـيـة هدف وضـعـته احلـكـومـة اجلـديـدة نصب
عيـنيها. حيث أشـار رئيس الوزراء السـيد الكاظمي في زيـارته لوزارة النفط يوم
10/ 6 بضـرورة توجيه بـعض عوائد النـفط نحو التـنمية ,وهـذا يعني تـخصيص
أموال من عـائدات النفط إلى اغناء اجلزء االستـثماري من موازنة العام احلالي.
وهذ الـتوجه كان متيـسرا في سنوات الوفرة ,لكـنه سيكون مستـعصيا في العام
احلـالـي الـذي يـتـوقع أن يـقـتـرب الـعـجـز في مـوازنـته الى  20مـلـيـار دوالر. هـذا
وازنـة االستـثمـارية تـنـكمش إلى حـد كبـير لـتضـمحل تـوقع سـيجـعل ا الـعجـز ا
معـها قدرات حتقـيق التنـمية. وبـأمكان  احلـكومة اجلـديدة جتاوز الـعجز ونقص
الـتـمويـل الداخـلي عن طـريق اجـتـذاب اسـتـثـمـارات وخـبـرات أجنـبـيـة تـمـهـد لـها
ـسـتـثـمرين حـوافـز مـتـعددة. وسـتـتـمكن تـشريـعـات تـشـجع أألستـثـمـار وتـمنح ا
احلكومـة بعدها من تطوير وتنمية الصـناعة النفطية وتدفع بها إلى األمام وكذلك

القطاعات االقتصادية األخرى.
هل أستعد العراق لعصر ما بعد النفط ?

تعرف ثـروات النفط والغاز بـأنها مصادر نـاضبة (غير مـتجددة) للطـاقة. فالنفط
مـادة عـضـويـة األصل نـشـأت في ظـروف وعـوامل جـيـولـوجـيـة في بـاطن األرض
. وبأعـماق سـحيـقة تـصل إلى آالف األمـتار واسـتغـرقت نـشأتـها ماليـ السـن
غيـر أن الـتقـدم الـصنـاعي الـذي شهـده الـعالم في الـقـرن  20 و  21 أتـى على
أكـثــر من نـصف مــخـزونـاتــهـمــا في بـاطن األرض. وبــحـسب بــعض الـدراسـات
العلمية وتقديراتها ,فإن معظم آبار النفط في العالم ستجف وينقطع انتاجها في
ا قـبل نـهـايـة هـذا الـقـرن مع اسـتـمـرار مـعدالت غـضـون أقل من  100عـام ,ور
اإلنتـاج احلالية للنفط. اال أن الـعراق وبعض دول اخلليج ستكـون إستثناءأ لهذه
قدر بـ  153 مـليار برميل الـتوقعات ,فاألحـتياطي الـنفطي احلالي في الـعراق وا
ـكن أن يــصل عـمــره اإلنـتـاجـي إلى قـرابـة  110 سـنــوات مع إنـتـاج  4اربــعـة
مالي بـرميل نفط  يـوميا.  وتـداركا لهـذه احلقيـقة العـلمية ,شـرعت أغلب الدول
ـنـتـجـة لـلـنـفط بـالتـهـيـؤ والـتـخـطـيط لـعصـر مـا بـعـد الـنـفط عن طـريق جـمـلة من ا

التحضيرات ,نورد منها :
 -إنــشـاء صــنــدوق ســيـادي تــدخــر فــيه نــسـبــة من عــوائــد الـنــفط وال عـالقـة له
نـتـجـة لـلـنفط, ـركـزي. هـذا األسلـوب أتـبـعـته جـمـيع الـدول ا بـأحتـيـاطي الـبـنك ا
بـاستـثنـاء العراق ,حيث أنـشأت صـناديق سـياديـة حتت مسـميـات مخـتلـفة مثل:
ـسـتقـبلـية, صـندوق الـثروة الـوطنـية ,صـندوق األجـيال ,صنـدوق االسـتثـمارات ا
ـفـارقـة احملـزنة ,أن فكـرة الـصـنـاديق الـسيـاديـة هي ابـتـكـار عراقي وغـيـرها. وا
صـرف ظــهـر ألول مـرة فـي الـعـام  1950 حتت اسم صـنــدوق مـجــلس األعـمـار
شاريع العـمالقة في أواخر العهد والذي كـان له الفضل في تمويل الـعديد من ا

لكي وبدايات اجلمهورية التي تأسست في العام  1958.  ا
 -األسلـوب الثـاني هو تـسخـير أو استـثمـار نسـبة من ايـرادات النـفط في تفـعيل
ـوارد االقـتصـاديـة األخـرى ضـمن خـطـة زمنـيـة خـمـسـية أو عـشـريـة تـمـهد في ا
نهـايتهـا للخـروج التـدريجي من االقتـصاد الريـعي إلى اقتـصاد متـنوع األركان.
ـسمى رؤية ـملـكة العـربيـة السعـودية هـذا النهـج في مشروعـها ا وقد اعتـمدت ا
ـملـكة  2030والذي يـخطط ألنـهاء اعتـماد اقـتصـادها على الـنفط بـحلـول العام ا

 .2030
 -في الــعــراق ,اقــرت وزارة الـــتــخــطـــيط االحتــاديــة ,وبــدعم من مـــنــظــمــة األ
ـسماة ـبادرة وا سـتدامة  2030. وتـهدف هذه ا ـتحدة,استـراتيـجيـة التنـميـة ا ا
ـية  2030الى الـقـضـاء عـلى الـفـقـر وحمـايـة الـكـوكب وتـمـتع جـميع الـرؤيـة الـعـا
الـشعـوب بـالـسالم واألزدهـار بـحـلـول الـعام  2030.وأنـضم الى الـبـرنـامج ذاته
ـاضي. اال أن هـذه االستـراتـيجـية لم حتظ, اقلـيم كـوردستـان في شهـر شـباط ا
والى وقت كـتابة هـذه السطور ,بالـتزام احلكـومة الفيـدرالية في بـرامجها وال في
تضمن مؤشرات حول البيئة ـوازنة العامة. ان شمولية هذا البـرنامج وا قانون ا
واالقـتــصـاد والـتـعـلـيـم والـشـراكـات وغـيـرهـا ,تـسـتـدعي الـتــفـاتـة جـادة من قـبل

احلكومة العراقية اجلديدة. 
 أن الـتـخـطــيط لـعـصــر مـا بـعـد الــنـفط يـتــطـلب رؤيـة اســتـشـرافـيــة لـلـمــسـتـقـبل
واسـتحـقاقاته جتـسدهـا استراتـيجيـات متـقنة مـبنيـة على مـعطيـات علـمية مـوثقة
يدرك واضـعوها آفاق الطاقـة ومواردها والتعاقـبية التي ستـطرأ ب مصدرقد
لـلطـاقة وآخـر حـديث سيـحتل مـكانه. هـذه االستـراتـيجـيات سـتعـتمـد بالـضرورة
نـتهي باالسـتغـناء عن مصـادر الطـاقة التـقليـدية الـتي تمثـلها تـدرج وا التقـليل ا
Fos- (النـفط والغاز الطبيعي والفحم احلجري) أو ما يسمى بالوقود األحفوري
وجـمـيعـها   (sil Fuel) وهـي مصـادر الـطـاقة األكـثـر تـلويـثـا واضـرارا بالـبـيـئة ,
تقدمة مصادر طـبيعيـة ناضبة (غـير متجددة). وتـتجه أغلب الدول الـصناعيـة وا
نحو الـطاقات البديلة أو ما يـسمى مصادر الطاقة النظـيفة أو اخلضراء كالطاقة

الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية وغيرها.
ـزدوجـة (الـوبـاء- واسـتــذكـارا لـلـمـثل الــقـائل (رب ضـارة نـافـعـة) ,فـإن األزمـة ا
األقـتـصاد) احلـالـية الـتي تـعصف بـالـعراق واقـتـصاده سـتدفـع حكـومتـه مرغـمة
على انـتهاج سـياسـة أكثر حـكمـة وعمالنـية في إدارة شؤون الـبالد واقتـصادها
واعتمـاد سيـاقات جـديدة في الـتنـميـة لم تكـن مطـروحة  في الـسنـوات السـابقة.

ومن الله التوفيق .  
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ادي  وترى الوجـود الطـبيـعي ا
أن الــكـثــرة والـتـعــدد واالخـتالف
ــا هي مــظــاهـر والــتــنـاقـض  ا
خــادعـــة  ووهم ال صــحـــة فــيه 
ومن ثم فإن هـذه الـتـجربـة تـنـظر
إلى الــــوجــــود بــــكــــونـه وجـــوداً
واحــداً  أزلـيـاً أبــديـاً  ال قــسـمـة
فـــــيـه وال تـــــعـــــارض  وان هـــــذا
الــوجــود الـــواحــد هــو الــوجــود
احلــقـيـقي الــكـلي  وامــا الـتـعـدد
والـكثـرة والـتـنـاقض والـتـعارض
فلـيـست سوى جتـلـيات ومـظـاهر
لهـذا الـواحـد الكـلي واحلـقـيقي 
ــــعـــــرفــــة ومن هـــــنـــــا تــــرفـض ا
ظاهر  الصوفية عالم الظاهر وا
وتـعـده مـجـرد أوهـام وخـياالت ال
تـنبئ عن حقـيقـة ثابتـة  ويترتب
عــــلى هـــذا الـــرفض لـــلـــقـــســـمـــة
والــــتـــعــــارض رفض االعــــتـــراف
بـالـزمـن  فـيـغــدو الـزمــان أيـضـاً
غـيـر قـابـل لـلـقـسـمـة  فـتـتـساوى
ــــــاضي واحلــــــاضـــــر أطــــــراف ا
سـتـقـبل  بال تـفاوت بـيـنـها . وا
وألن الـتـجربـة الـصـوفـيـة جتـربة
ذاتية تعبـر عن فردانية خالصة 
وألنـــهــا أســـقــطـت من االعــتـــبــار
الـعـقل واحلس كـأدوات ووسائط
ـعـرفـة  وألنـهـا تـنـتـهي في إلى ا
دعوى أهـلـهـا إلى معـرفـة كشـفـية
ذوقـيـة مـفـاجـئـة ومـبـاشـرة  فـقد
ـتـعـذر عـلى صـاحب أصـبح من ا
هذه الـتجربـة أن يعبـر عما كُشف
له وذاقه ذوقـاً مبـاشـراً  تـعـبـيراً
بـالـلغـة الـعـاديـة  ولـهذا قـيل عن
الـتـجـربـة الـصـوفـيـة  انـهـا غـيـر
قـابـلـة لـلـنـقل إلى اآلخـرين  ومن
هــنـا يـجــهـد الـصــوفي نـفـسه من
ـمكن أجل تـعـريف اآلخرين قـدر ا
ـضـمـون الـتـجـربة ـسـتـطاع  وا
ـــكن الـــروحـــيـــة هـــذه الـــتي ال 
الـتـعبـير عـنهـا مبـاشرة  ومن ثم
اللـجـوء إلى التـعـبيـر الـغارق في
الـرمـزيـة  مـحـاولـة من الـصـوفي
لـلـتـعــبـيـر عـمـا يــسـتـعـصي عـلى
الــتـعــبـيـر . مــثـلــمـا وصـف أئـمـة
الـــــــتـــــــصــــــوف اإلسـالمـي بــــــأن
جتـربـتـهم تـؤدي بـصـاحـبهـا إلى
اخلَـــــرَس . ثـم ان الـــــتـــــجـــــربـــــة
الـــصــــوفــــيـــة أو الــــروحــــيـــة أو
اجلـــوانــيـــة  تـــســـوق عــادة إلى
عدمية  تـتفاوت في درجاتها من
دائــرة إلـى أخــرى  وتــتــشــخص
هـذه الـنــزعـة الــعـدمــيـة عـادة في
صـــور شـــتـى  مـــنـــهـــا اســـقـــاط
الـــتــكــالـــيف الـــديــنـــيــة وجتــاوز
احملرمـات  ونزعات االسـتباحة 
واخلـــــروج عن قـــــواعـــــد الـــــدين
ـألـوفـة والـنـوامــيس والـعـادات ا
ُــتَـــبـــعـــة  بـــاعـــتـــبـــار ان هــذه ا
الـتــكـالــيف  وتــلك الـنــوامـيس 
قـيـوداً ال تــربط الـعـارفـ  –كــمـا
يـــقـــولــون  –فـــأســـقــطـــوا بـــذلك
ـادي كــلـهـا تـنــاقـضــات الـعــالَم ا
بـاعتـبـارهـا أوهـامـاً ال تنـبيء عن
حــقـيــقـة . ومـن صـورهــا أيـضـاً 
الـتـسويـة ب الـعـقاب والـثواب 
واجلنـة والنار  واخلـير والشر 
والـــصـــدور عـــمــومـــاً عـن نـــزعــة
جــبـريـة صـارمـة  جـبـريـة الـهـيـة
كانت أم طبيعية  –بحسب وحدة
الـــوجـــود هل هي وحـــدة وجـــود
مؤلَهة أو طـبيعية  –كما جاء عن
ابن عـربـي وغـيـره  الــذين قـالـوا
بـالــتـفــرقـة والـتــمـيـيــز بـ األمـر
ـوجــبه الــتــكــويــني الــذي قُــدر 
اإلنـسان مـنـذ األزل ما هـو  وب
ــــعـــنى األمــــر الـــتــــكـــلــــيــــفي  
االنـصـيــاع ألوامـر األمـر والـنـهي
في الـتــكـالـيف  وبـهـذا االعـتـبـار
ـان إبليس وفرعون  تصحيح ا
من حيث امـتثـالهمـا لألمر اإللهي
التـكويني - هكـذا خلقـهما الله -
مـع انهـما عصـيا األمـر التـكلـيفي
اسجد  يقول إبليس  ال أسجد :
( وَإذ قُلْنَا لِلْمَـلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
ا إبْـلِـيسَ ) . وتـظـهر فَـسَـجَـدُوا إلـَّ
في دائرة التجربة الصوفية عادةً
نــزعـــة ثــابـــتــة  –وإن اخــتـــلــفت
وتـفـاوتت فـي درجـاتـهـا  –تـدعـو
إلى اسقاط الفوارق ب األديان 
بـاعتـبـارها طـرقـاً مخـتـلفـة تؤدي
إلى غــايــة مــعــيــنــة  ال اخــتالف
فـيـها  هي مـحـبة الـله  واسـقاط
ــوانع الــفـــواصل واحلــواجــز وا
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قـد يُـفـاجـأ الـقـاريء بـعـنـوان هذا
ــــــقــــــال  إن كــــــان مـن غــــــيــــــر ا
ـتـخـصـصـ بــعـلـوم الـفـلـسـفـة ا
اإلسـالمـــيـــة والـــتـــصـــوف  وقــد
يــتـسـاءل مـع نـفـسـه : ومـا عالقـة
التاوية أو الـطاوية  وهي حكمة
أو فــلــســفــة أو ديــانــة صــيــنــيــة
خـالصة   بـنزعـة التـصوف الذي
هـــو  –بـــحــــسب ظـــنه  –نـــزعـــة
إسالمــيـة خــالـصــة ? . ولـعل ذلك
يــشـــبه مــا كــان يــدور في رؤوس
ـستجدين بعض طـلبة الفـلسفة ا
 وهم يـتلـقون ألول مـرة  دروساً
في الـتـصـوف  ضـمن مـنـهاجـهم
ـــقــــرر في الـــدراســـة الــــدراسي ا
األولية . وقُدر لي أن أكون واحداً
من الــطـلــبــة الــذين اتــيـحـت لـهم
فــرصـة تـلــقي تـلـك الـدروس عـلى
مـرحلـتـ - يـفصل بـيـنـهمـا عـقد
ونـــصف من الـــزمن - عـــلى يــدي
اســتـــاذين كـــبــيـــرين  وعَــلَـــمــ
بـــــــــــارزيــن مـن أعـالم الـــــــــــدرس
الـــصـــوفي  األول هـــو األســـتــاذ
الدكتور كامل مصطفى الشيبي (
 ( 2006 -1927الذي تلـقينا منه
دروس الـــتـــصـــوف فـي مـــرحـــلــة
الــبـكـالــوريـوس  ثم زادنــا عِـلـمـاً
ــراحل ومــعــرفــةً وســـلــوكــاً في ا
الــدراسـيــة الالحــقـة  ومــعه عَـلَم
آخر من أعالم الفلسفة اإلسالمية
والتصوف  هـو األستاذ الدكتور
عـــرفـــان عـــبـــد احلـــمـــيـــد فـــتــاح
2007- 1937 رحـــمــهـــمــا الــله .
وكـان مـثوى الـشيـبي األخـير إلى
جــوار ضــريح الـــشــيخ مــعــروف
ــقــبــرته في الــكــرخ  الــكــرخي 
حتــيط به قـبــور كـبـار مــتـصـوفـة
مدرسة بـغداد  وشيخـها اجلنيد
الـبــغــدادي  ولـيـس بـعــيــداً عـنه
ضريح احلّالج  فـيما كـان مثوى
عـبـد احلمـيد في مـقبـرة اجلامـعة
بور يـة في كواال اإلسالميـة العا
 إذ أمـضى سـنـواته األخـيـرة في
مـــالــيــزيـــا  مــعـــززاً مــكـــرمــاً في
جــامـعـتــهـا اإلسالمـيــة الـتي تـقع
بـ غـابـاتٍ كـثـيـفـة وتاللٍ خـضـرٍ
عـلى أطــراف الـعــاصــمـة  يــلـقي
عـلـومـه عـلى طـلــبـة سـعــوا لـهـذه
اجلـامـعــة الـكـبــيـرة من مــخـتـلف
الديار اإلسالمـية  وباألخص من
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همة التي ولعل من احملاضرات ا
كان الـدكـتـور عرفـان يـحثـنـا على
تـدويـنــهـا بـدقـة  تـلك احملـاضـرة
التي حتدث فيها عن اخلصائص
ــشــتــركــة لــلــتــجــربــة الـــعــامــة ا
الصوفـية  فهذه التـجربة جتربة
ـية في خصـائصها  إنسـانية عا
وتسقط فـيها من االعـتبار عوامل
ـــــــكـــــــان واجلـــــــنس الـــــــزمـن وا
والـــعــــنـــصـــر  وقــــد وردت تـــلك
اخلـصـائص متـفـرقة في مـدونات
ــيـة لــعـدد من كــبـار صــوفـيــة عـا
الـفالسفـة الغـربيـ  أمثـال وليم
جيمس في كتابه " ارادة االعتقاد
"  وهـنـري برجـسون فـي مؤلـفيه
ـــعـــروفـــ " مــنـــبـــعـــا الــيـــدين ا
واألخالق " و " الـتـطـور اخلَّالق "
 وبــــرتـــرانــــد رسل في كــــتـــابه "
ــنـطق والــتـصـوف "  كــمـا ذكـر ا
ـسـتـشـرق االنـكـلـيـزي بـعـضـهـا ا
ريــنــولـد نــيــكــلــســون في كــتــابه
الـشـهـيـر عن الـتـصوف اإلسالمي
وتـاريـخه . ومن تـلك اخلـصائص
ان الـتـجربـة الصـوفـية تـقوم اوالً
علـى اعتـقـاد أولي مـفـاده أن ثـمة
مـنـهـج لـلـمــعـرفـة قــوامه الـكـشف
وااللـهــام واحلــدس والــبــصــيـرة
عـرفة حـكمة الـنافذة  وان هـذه ا
خــــالـــصــــة تـــتــــمـــيــــز بـــاإلطالق
ـبـاشــرة  وانـهــا قـائــمـة عـلى وا
صـدق يقـيـني يتـجاوز كل مـعاني
الـــــشـك والـــــريـب  وهي بـــــهـــــذا
ـعـرفـة تــتـجـاوز فـتـتــسـامى عن ا
الــعـلـمــيـة الــتي طـريــقـهــا الـعـقل
ـعـرفة واحلـواس  ولـكـون هـذه ا
هـي ولـــــــــيــــــــــدة االســـــــــتـــــــــدالل
واالنــطـبــاعــات احلــســيــة  فـهي
مـعـرفــة غـيـر يـقـيـنــيـة  وبـطـيـئـة
ومـــتــدرجـــة وقــابـــلــة لـــلــتـــحــول
والتغيير فال ثـقة بها . والتجربة
الـصـوفـيـة تـرفض كل تـناقض أو
تــعــارض أو تــعـــدد أو كــثــرة في

بـــ اإلنــســـان وربـه  ومن هـــنــا
دعـوى الـصوفـية إلـى عدم الـتقـيد
راسم األديـان باعتبـارها قيوداً
ال تربط العـارف بالله  وإن على
الــصــوفـي أن يـنــظــر إلـى األديـان
على أنـها تـمـثل حقـائق نـسبـية 
هي أدنى مـن احلـقــيــقــة الــكــلــيـة
الــتي يــجــهــد الــصــوفي من أجل
الـوصـول الـيـهـا والـتـحـقق بـهـا 
وجنــد صـدى هــذه الــنــزعــة عــنـد
ــتــصــوفــة الــكـــثــيــر من أكــابـــر ا
ــســلــمــ  أمــثــال ابن عــربي  ا
وجالل الــدين الـرومي  بل وعـنـد
ُبَشِرين جميع فالسفة الصوفية ا
بــنـــظـــريـــة وحـــدة الـــوجــود  أو
ُـطـلـقـة  من حـيث انهم الوحـدة ا
يـنــظــرون إلى األديــان اخملـتــلــفـة
بكـونهـا مظـاهـر وجتلـيات لـلذات
اإللـهـيـة الـواحـدة الـتي تـسـمـو –
بـحـكم طـبـيـعـتـها  –عـلى الـتـعـدد
واالخـــــتـالف . وأخـــــيـــــراً  فـــــإن
الــتــحــلــيل اجلــواني لــلــتــجــربــة
الـصوفـيـة  يشـير إلى أن سـالكي
طريق التطـهر الروحي  والسمو
ـروا بحاالت األخالقي  البد أن 
من القلق  وعدم الراحة  وذهاب
الـــطــمــأنـــيــنــة  وفــقـــدان الــثــقــة
ـعـارفـهم الـعــقـلـيـة واحلـسـيـة 
وهي احلــــالــــة الـــتـي أســـمــــاهـــا
ـظـلـمـة ) الـبـاحـثــون ( الـلـيـالـي ا
والـــتـي عـــنــدمـــا تـــبـــلـغ ذروتـــهــا
وشدتـها وتوتـرها النـفسي احلاد
 تغدو تـمهيداً واستـباقاً حلالة (
الصـحوة ) الـتي تـليـهـا  وتشـير
الـــدالئـل إلى أن هــــذا الــــتــــحـــول
واالنــــــتــــــقـــــال مـن الــــــقـــــلـق إلى
الــطــمـأنــيــنـة  –وهـو مــا اســمـاه
بـرغـسون الـتـحول الـسـكوني إلى
احلـركي  –يــكـون عــادة فـجــائـيـاً
وســـريــــعـــاً  بــــحـــيث يــــتـــحـــول
الـصـوفي من الـقـلق إلى الـراحة 
ومن الــشك إلـى الــيـــقــ  وهــذه
احلـالـة هي ما يـسمـيه الـباحـثون
أيــضـاً بـ ( الــتـصـوف الــكـامل ) 
ـعـنى : إن الـنـفس اإلنـسـانـيـة 
وقـد خــاضت جتـربـة الــتـأحـد مع
طلق  وما تسـبق هذه التجربة ا
من حـاالت التـوتر والـقلق  يـعود
الــصــوفي بــعـدهــا إلى صــحـوة 
بـعد أن اخـتـصه الـله بـنـوع صـلةٍ
ـيـزة مـخـصـوصة  يـحـاول من
ـثل لــلـبــشـريـة  خاللـهــا ضـرب ا
وتـقــد خالصــة جتــربــته لــهـا 
تــطـويـراً داخـلـيـاً جـوانـيـاً لـلـذات
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هـكذا حـدثنا الـدكتـور عرفـان عبد
احلـمـيـد عن اخلـصـائص الـعـامـة
شـتركة للـتجربة الـصوفية  مع ا
تــأكــيــده عــلى أهــمــيــة خــاصــيـة
اســقــاط الـــفــوارق بــ األديــان 
وهي خصائص  –كمـا تالحظون
ـــكن أن تـــنـــطـــبق عـــلى أيـــة – 
جتـربة صـوفـية داخل أي دين من
األديــــان  ســـمــــاويــــة كـــانت  أم
وضـعيـة  وال تقـتصر عـلى الدين
مـا كـان مـا اإلسالمي مـطــلـقـاً  ولـَّ
يهمنـا هنا  هو النـزعة الصوفية
في التـاوية ( الطـاوية ) الصـينية
 فـمن الـضـروري االشـارة إلى أن
الــبـحث في الــفـلــسـفــة الـشــرقـيـة
عموماً  واألديان والنِحَل والفِرق
واجلـمـاعـات الـروحـيـة اآلسـيـوية
الشـرقـية  والـصيـنيـة مـنهـا على
وجه اخلــصــوص  لــيـس بــاألمـر
اجلـــديـــد  ذلك أن الــــكـــثـــيـــر من
الــبـاحـثـ الـغــربـيـ احملـدثـ 
انتـبـهـوا في وقت مـبـكـر إلى هذه
الـقـضـيــة  ومن أوائل الـبـاحـثـ
العرب الذين بحثوا فيها الدكتور
مـحـمـد غـالب  أسـتـاذ الـفــلـسـفـة
بـكــلــيــة أصــول الــدين بــجــامــعـة
ـصــريـة  وخـصص لـهـا األزهـر ا
كتابه الشـهير " الفلسـفة الشرقية
" الـذي صـدرت طـبعـته األولى في
القاهرة سنة   1938وفيه مبحث
عـن الفلـسفـة الصيـنيـة يشـير فيه
ُسـتَصين ( أ . إلى فـضل العـالِم ا
ف . زانــكــيــر ) وأمـــثــاله الــذين "
كشـفوا للـعقل احلديث عن نـاحية
مهـمـة من نواحي الـفـكر الـبـشري
كــانـت مــجــهــولــة لــدى الــعــامـة 
ومـعـروفــة مـعـرفــة مـشـوهــة عـنـد
اخلــــاصــــة . ولــــهــــذا اجلــــهل أو
الــتــشــويه ثـالثــة أســبـاب  األول
صعـوبة الـلغـة الـصيـنيـة إلى حد
يـتـعـذر مــعه إتـقـانــهـا واكـتـشـاف
اسـرارها  والـثـاني فـقـدان الـثـقة
نهائـياً من جميع الـترجمات التي
نـقـلـت الـنـصـوص الـصـيـنـيـة إلى
الــلـغـات األوربــيـة  والــثـالث هـو
ــتـعــجـرف ذلك الــغـرور األوربي ا
الــــــذي ظـل إلى مــــــا قــــــبـل هـــــذه
الـــســنـــوات األخـــيــرة يـــجــزم في
طفولة بأن أول فالسفة الدنيا هو
تـاليس  وأن العـقلـية الشـرقية –
والسـيـما اجلـنس االصـفر  –غـير
قــادرة ألـبــتــة عـلى ان تــنـتج آراء
فــلـسـفـيـة ذات قـيـمـة عـالـيـة  إلى
غـيـر ذلك من الـدعاوى الـسـطحـية
الـتي انـزلـتـهـا الـبـحـوث األخـيـرة
عـن الـفـلــسـفـة الــصـيــنـيـة مــنـزلـة
اخلـجل والسـخريـة " . " الفـلسـفة
الشرقية  د . محمد غالب " . كما
يـشيـر الـدكـتـور غالب في مـبـحثه
هـذا إلى الفـيلـسوف الـصيني الو
تسه ويـسمـيه ( ال هو  –تسيه )

واضع فــلــسـفــة وكـتــاب ( تـاو تي
ـثـابـة اجنيل تـشنـغ ) الذي يـعـد 
لـــلــتـــاويـــ  ويــذكـــر رأي بــعض
الــبـاحـثـ في أن كــلـمـة ( الـتـاو )
غـير مـفـهومـة   ولذلك فـإن مذهب
الـتــاويـة الــنـظـري غــيـر مــفـهـوم 
مــــســـتـــذكــــراً في الـــوقـت نـــفـــسه
الـشــروحــات الـتـي تـوصل الــيــهـا
الـعـالِم  " زانــكـيـر " لـهــذه الـكـلـمـة
والتي من معـانيها : الروح األزلي
شتـمل على جميع القوى األبدي ا
احلـــيــــويـــة  والـــكـــائـن الـــنـــقي 
واجلـوهـر األسـاس لـكـل مـوجود 
دبر العام للكون كله  واحلياة وا
احلقـة لكل كائن  غـير أن خالصة
مـا يقـوله " زانـكـيـر " هـو أن الـتاو
ـكن أن ـعــاني مـا ال  حتـمل من ا
تؤديه أية لفـظة أوروبية " . ولهذا
يــــكــــون خــــاطــــئــــاً كل مـن حـــاول
ترجمتـها بكلمـة واحدة من لغاتنا
احلـديـثــة بل الـواجب تــرجـمــتـهـا
بـجملـة طويلـة  أو بعدة كـلمات -
كــــمــــا ورد في أعاله - وغــــني عن
الـقـول هـنا  بـأن هـذا الـرأي  فيه
شيء من الــتـــزمت  فــإن كــلــمــة (
الـــلـــوغـــوس ) اإلغـــريـــقــيـــة عـــلى
غـمــوضـهــا  أقــرب مـا تــكـون إلى
كـلـمة وفـكـرة ( الـتـاو) الصـيـنـية 
عنى العقل الكلي  أو القانون و
الـكـلي وأسـاس الـعـالَم  وهـذا مـا
ثال ال احلصر يؤيده على سبيل ا
  م . روزنـتـال في مـوسـوعته  إذ
ـمــاثـلـة ـفــاهـيم ا يـشـيــر إلى أن ا
للوغوس هي ( التاو) في الفلسفة
ـوسوعة الفلسفية  الصينية . " ا
وضع جلــــــنـــــة من الــــــعـــــلـــــمـــــاء
ــيــ الــســوفــيــاتــيــ  واالكــاد
بــــــإشـــــراف م . روزنــــــتـــــال  ب .
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ورد في بحث مهم ومُـبتكر لـلمفكر
الـعـراقـي الـدكـتــور عـبــد احلـسـ
شــــعــــبـــــان  يــــعــــود اصـــــله إلى
مــحـــاضــرة ألــقـــاهــا في مـــؤتــمــر
احلـوار الـعربي  –الـصـيـني الذي
انــعـقــد في بــكـ أواخــر ايـلـول /
سـبـتـمـبـر  ? 2010ان : " الـتـاويـة
انقسمت الحقاً إلـى تاوية فلسفية
أو ثـقـافيـة ( تـاوجـيـنـا )  وتـاوية
دينية ( تاوجياو ) والتاوية تعني
الـصـراط  مـثـلـمـا اسـتـخـدمت في
ــبـدأ الـفــلــسـفــة أو الــثــقـافــة أو ا
آل الـذي تأتي منه وتـعود إليه وا
كـل االشيـاء  والـتـاو هو الـقـانون
الـــطـــبـــيـــعي أو الـــكـــيــان الـــذاتي
لـألشـياء  لـكـن االساس فـي الـتاو
هــــو االطالق "  ويــــتـــضــــمن هـــذ
البـحث اشارات إلى بدايـة اهتمام
الــبــاحـث بــالــفـــلــســفـــة الــتــاويــة
والــفـــلـــســفـــة الـــصــيـــنـــيــة مـــنــذ
الـثــمـانـيـنــيـات  بـتــأثـيـر عـدد من
عارف  يطلق عليهم األصدقاء وا
ـتــمـيـزون األربـعـة )  تــسـمـيـة ( ا
وهم الــذين عــاشــوا فـي الــصـ "
بعضهـم دَرََس ودرَّسَ فيها وكانت
لهم اهـتمامـات ومساهمـات فكرية
وادبــيــة " ويـــقــصــد بــهم الــشــيخ
مــحــمـد حــسن الــصــوري صـاحب
جريدة احلـضارة التي صدرت في
الــنـجـف الـعـام   1937 والــشـاعـر
الـــيــــســـاري كـــاظـم الـــســـمـــاوي 
والبـاحث التراثي هـادي العلوي 
والفنان التـشكيلي رافع الناصري
. ثم ينظـر بإيجـاز في ثالث عقائد
اســاسـيــة البــد ان يــتـنــاولــهـا من
يـبـحث في الـفـلــسـفـة الـصـيـنـيـة 
وهي الفـلسفة الـكونفوشـيوسية 
والـفـلـسـفـة الـبـوذيـة  والـفـلـسـفـة
الـتاوية . واألخـيرة تـمثل في رأيه
روح الــصــيــنــيـ  فــيــمــا تــمــثل
الــكــونـــفــوشــيــوســيــة مــظــهــرهم
اخلـارجي . مـنــبـهـاً إلى اسـتـفـادة
التـاويـة من فـلسـفـة الزن الـبـوذية
  Zen  Buddhismفــــــــضـالً عن
الــطــقـوس الــكــونـفــوشــيـوســيـة "
بــهــدف حتـضــيــر الــعــقل الــبـاطن
الذي يساعد على الفهم واالدراك "
. وفي بــحــثه عـن وحــدة الــوجـود
في الــفـلــســفــة الــتـاويــة  يــشــيـر
شـعبـان إلى : انهـا تدمج االنـسان
طلق  فالـتاو يقوم على بالعـالم ا
ــوجــودات  ــاديــة فـي ا الــقـــوة ا
وهــو مــا ذهـب إلــيه صـــدر الــدين
الــــشــــيــــرازي الــــذي جــــعـل الــــله
ـوجـودات  حـضـوراً فــعـلـيـاً في ا
انطـالقاً من مذهـبه ( احللـولية ) .
ثم يــشــيـر إلى عــدة نــقـاط مــهــمـة
ـــــكن اخــــتــــصــــارهــــا بــــاآلتي :
الـتـاويــة تـؤمن بـوحـدة الـوجـود 
أي أن اخلـالق واخملـلوق مـتـحدان
ــــــــــكـن فـي شـيء واحـــــــــــد  وال 
فصـلـهـما  وأال سـيـحدث الـفـناء 
مــســتـنــتـجــاً في ثــنـايــا الــبـحث 
تـطـابق مـبـدأ وحـدة الـوجـود لدى
ابـن عـربي مع الـفــلـسـفــة الـتـاويـة
تـقـريـبـاً  وفي هـذه الـنـقـطـة يـذكر
مـواصــفـات الـصـوفـي الـتي تـقـوم
على ( التخلي والتحلي والتجلي)
والتـجلـي يصـبح نتـيـجة لـلتـخلي
والـتـحــلي  لـيــكـون اإلنــسـان هـو
ـثـال للـعـالم األكبـر . كـذلك تؤمن ا
ــبــدأ دوريـــة الــزمن  الـــتــاويـــة 
فلـيس هناك نـقطة بدايـة وال نقطة
نهاية لألشياء والتاريخ والوجود
 كـما تـقـوم الـتاويـة عـلى الـوحدة
والتغـيير " وهي أقرب إلى فـلسفة
الـديـالــكـتـيـك لـدى هـيــغل  وقـبـله
هـــيــراقـــلـــيــطـس في الـــفــلـــســـفــة
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  ( التاو هو البسـيط الذي هو مبدأ كل األشـياء اذا استخدمنـا لغة الفالسفة
ـكن أن يـكـون مـقـابالُ لـ : الـبـاري  العـقل ـسـلمـ . وهـو بـهـذا الـتـحـديـد  ا
يل األول  احملرك األول . مع فـارق اسـاسي هـو ان الفـيـلـسوف الـتـاوي ال 
إلى حتـمــيل مــطـلــقه بــعـداً روحــانـيــاً واضـحــاً وحـاســمـاً ألنـه ال يـتــعـامل مع

االلوهية) .
 ÍuKF « ÍœU¼ 
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حـصد مزاد نظمته دار "كريستيز" بصورة متزامنة في ثالث قارات اجلمعة  421 مـليون دوالر في مؤشر إلى الصحة اجليدة لسـوق األعمال الفنية في العالم رغم تبعات
ـستجد إلى إرجاء مزادات الـربيع الكبرى الـتي تشكل موسم الـذروة للسوق الفـنية التقلـيدية في النصف األول جائـحة كورونا. وبعـدما اضطرت بسـبب فايروس كورونا ا
سمى "وان" ببيع سلسلة أعمال بإدارة تد على يوم واحد بنسق غير مسبوق. وقـد انطلق احلدث ا وعد السـنوي بحدث  من العـام اختارت الدار العريقة استبدال هذا ا
هـمة إلى مـفوض آخـر في باريس ثم في لـندن وأخـيرا في نـيويـورك. وفي هونغ كـونغ وباريس ولـندن دعي مفـوضة مـزادات في هونغ كـونغ قبل أن تـسلم هـذه األخيـرة ا
عتـمدة في أكبر زادات فـيما أقيم احلـدث بشقه األميـركي في نيويورك مـن دون حضور احترامـا للتدابـير الصحـية ا ـشاركة شخـصيا في ا بعض هـواة جمع القطع الـفنية إلى ا
دن األربع كان متخصصون من زاد كافة رغم أنهم ليسوا موجودين مع مفوض البيع في القاعة عينها. وفي ا زايدة في مراحل ا تفرجون من ا تحدة. وتمكن ا مدن الواليات ا
ـزاد عبـر اإلنترنت. وفي احملـصلـة بلغ إجمـالي مبـيعات األعـمال الـفنيـة على مـدى أكثر من أربع ـشاركة في ا دار "كريـستيـز" يتـلقون أيـضا مـزايدات عبـر الهاتـف كما أتـيحت ا
زاد أكثر من  20ألف شـخص على منصـات اجملموعـة اخملتلفـة. ولم تتخط أي لوحـة عتبة  50  مـليون دوالر ا يـشمل الرسوم والـعموالت وقد تـابع ا ساعات  421 مـليون دوالر 

عتمد في األوقات العادية. نظور ا طروحة وهي نسبة مرتفعة حتى في ا ئة من األعمال ا غير أن الطلب كان كبيرا وبيعت  94  با
وقد سُجل الثمن األعلى للوحة رسمها الفنان األميركي روي ليشتنشتاين في آخر أيامه بعنوان "نيود ويذ جويوس باينتينغ" إذ بيعت في مقابل  46.2 مليون دوالر.

رسالة نيويورك
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{ مــشــوارك الــفـني  ,عـن أي خــطـاب

يفصح ?
-   الـلـوحــة عـنـدي تــعـتــمـد عـلى
صــيـاغــة بـصــريــة في الـتــشــكـيل
الــتـــقــني عـــبــر تــعـــدد اخلــامــات
ـسـتـخـدمـة حـتى أعـطي ـواد ا وا
أفق أوسع فـي تـــفـــصــــيل جـــانب
ـضـمون لـلـمتـلقي  ,في الـنهـاية ا
تــبــقى حــاجـة اإلنــســان إلى الـفن

هي التي تعبر عن معناه .
وروث العراقي   ا

ـــوروث { تـــســـتـــلـــهم فـي لـــوحـــاتك ا
الـرافديني والشـعبي العراقي  ,هل هو
ــوروث بــرؤى وتــصـورات تــوجه إلـى ا

جديدة ومعاصرة ?
- الــفـــنـــون تـــبــنـى عــلـى أســاس
خـلفـيتـهـا االجتـماعـيـة والثـقافـية
شتركة  ,هنا تظهر قيمة الهوية ا
وروث  ,فضال عن ان تالقح في ا
احلــضـارات يـنــتج نـســيج فـكـري
يــســاعــد عــلى إيــصــال اخلــطـاب
الـــفــني  بـــشــكل جـــمــالي وصــور
مـبـتـكـرة  ,لـتـثـويـر قـضـايـا كـانت
وما زالت تشـغل مكان في وجدان

الناس .
كان { مـعظم لوحـاتك مشـبعة بـروح ا
كان يشكل هاجسا بالنسبة  ,فهل ا

لك ?
كان معنى وصدى للشخصية - ا
ا ان اإلنسان كائن طقسي  ,و
ـكـان ارتبـاطـا قـويا من يرتـبط بـا
خالل الــعالمــات الــتي يــصــدرهـا
ـكان  ,لـذا فـإن هـنـاك مـبـثـوثات ا
عبـر مـجـسات الـفـنان تـؤشـر هذه
احلاالت لتثويرها جماليا  ,وح
ـيـته كتب انـتـخب افالطـون أكاد
على بابهـا (من لم يكن مهندسا ال
ـــا الــفــنــان يــدخل عــلـــيــنــا)  و
يــهــنـدس الــوعي وهــذا مــا أطـلق
عـلــيه مـؤخــرا االنـطــولـوجــيـا أي
ــعـرفـة لـذلـك عـلـيـنـا أن هـنـدسـة ا
نــضـع حــالــة تــثــبـــيت عــلى هــذه
ــقــولــة ونــتــخــذهــا خط شــروع ا

لإلبداع .
 WOMH « d UMF «  

{ أي الــعــنــاصــر الــفــنــيــة أقــرب إلى

الفنان التشكيلي أحمد حس الزعيم :

بــذلك في اســلــوبه الــذي أضــحى
سـمة بـارزة في جتـربـته الـبـعـيدة

عن التبعية والنمطية .
   الزعـيم فـنـان بـارع في صـنـاعة
عـــوالم اجلـــمــال  ,إذ ان أعـــمـــاله
تـنـقل الـرائي إلى عـوالم سـحـريـة
تــثـيــر الــدهــشــة والـتــأمل  ,عــبـر
ـهــارة فـنـيـة فـي إنـتـقـاء إمــتالكه 
ـتجـددة ساعـيا الـفـكرة والـروية ا
ه الفـكرية بـذلك إلى جتسـيد عـوا

بتقنيات متنوعة .
ـيـز جتـربـة الـزعـيم اجلرأة   ما 
ـتـنـاهـيـة والـثـقـة بـالـنـفس عـبـر ا
أعمال تـستمد مرجـعيتها من أفق
الـتاريخ مـسـتنـدا إلـيهـا لـيقـدمـها
في شكل فني وعـلى نحو جديد ..
اضي إنها مـحاولة الستـحضار ا
لـكن وفق تـولـيـفـة مـغـايـرة تـبـعث
الــروح فـي الــذاكـــرة اجلـــمـــعـــيــة
لــلــمــجــتــمع .. انه بــذلـك يــجــسـد
براعة التشكيل وعمق الفكرة عبر
مـحــاوالت مــســتــمـرة لــلــتــجــديـد
غـايرة .. إنه مـغامر سـاعيـا إلى ا

بامتياز عبر الفكرة والتقنية .
ـساحـة نسـلط الضوء   في هذه ا
عـلى جتربـة الزعـيم ورؤاه الفـنية

واجلمالية  ,فكان هذا احلوار :
ـاذا الـرسم دون غـيـره من الـفـنـون  }

التعبيرية األخرى ?
- كل الفنون تعبيرية  ,لكني أجد
في الــــرسم مــــســـاحــــة أوسع في
تــقـــد  الــنص الــلــوني  ,هــذا ال
يعـني أن باقي الفـنون ذات فضاء
ـضمون  ,لكن ضيق في إيـصال ا
ـــوهــبـــة حتــدد مـــســار اإلجتــاه ا
واالختـيار  ,فـالرسم نـظام شـكلي
تــشــتــرك في إنــتــاجه مــجــمــوعـة
أنـشـطة  ,نـشـاط حركـي عبـر الـيد
الــتي تـرسم  ,ونـشــاط عــقـلي من
ونـــــشــــاط خالل ذهـن يـــــفـــــكــــر  ,
ــثـله اإلحــسـاس  ,لـذا وجـداني 
أجـد نـفسي في هـذا الـنظـام وب
هـذه األنــشــطـة  ,وكـلــمــا حـاولت
اإلنتـقال إلى نوع اّخـر من الفنون
الـتـعبـيـرية  ,فـسرعـان مـا جتدني

عائدا للرسم .

يوسف اآليـة ١٩. كما أنّ الـطائرة
مـشـتــقـة من طـيـران أو تـطـيـر في
اجلـو ?! كـيف سيـكـون توصـيفـها

أو تصنيفها إذّاك ?! 
W Q *« rOL

فـإذاً اإلشـكـالـيـة هـنـا باتـت تكـمن
ــــســــألـــة فـي صـــلـب وصـــمــــيم ا
ومبـدأها اجلـوهري بـحكم ما هي
علـيه من صيرورة وكـينونة. وفي
ــسـتــقـبل وقــد ال يـكــون بـعــيـداً ا
بـحـكم الـتـطـور الـتـقنـي والرقـمي
ـضـطــرد كـمـا اسـلـفـنـا الـرهـيب ا
سيعلن عن موت (السينما) فعليًا
ـعنى آخر  . وإن لم يـعلن إسمـياً
ســيــكــون هــذا حتــصــيل حــاصل
ــــقـــال !!. وبــــلـــســــان احلـــال ال ا
وسيـكـون فن السـينـمـا التـقلـيدي
ـتـاحف الفـنـية بـأجـهزته مكـانه ا
ومــــــــعــــــــداتـه وحــــــــتـى إســــــــمه
ـعـهود. وسـتتـحول الـكالسـيكي ا
دور الــعــرض الــســـيــنــمــائي إلى
إحــــدى أمـــاكـن فــــنـــون الــــتـــراث
الــــقـــومـي يـــعــــرض فــــيه إحـــدى
ة قبل كالسيكيات السينما القد
ن لــلــراغــبـ الــعــصــر الــرقــمي 
ـشاهدة (سـينمـا) وفق التقـاليد
اً من عـهـودة قـد الـكالسيـكـيـة ا
األجيال الـسابقـة من باب احلن
للـماضي (النوسـتاجليا) بـاعتبار
انهـا خـصلـة موجـودة بـالطـبيـعة
البشريـة أو قد يكون ذلك من باب
احملـافـظـة عـلى الـفـنـون الـقـومـية
الـتـراثـيـة والـشـعـبـيـة. وسـتـكـون
ـــــا يـــــعـــــرف هـــــذه الـــــعـــــروض 
ب(الــنــخــبــة) ولــيـسـت شــعــبــيـة
جــمــاهــيــريــة كــمــا هــو مــعـروف
ويـكون فـن السـيـنـمـا آنـذاك حاله
حال فن األوبرا تراثـا قوميا لذلك
الـبـلــد وسـيــكـون بـشــكل مـحـدود
جـــداً ال تـــزيـــد عن أصـــابع الـــيــد
الـواحـدة فـي الـبـلـد بـعـدمـا كـانت

ئات أو العشرات.  با
السـينما منـذ نشأتهـا رسمياً عام
1985 وهـي جتـــاهــــد لــــلـــبــــقـــاء
ـــومـــة بــوجـه أي فن آخــر والــد
مـــســـتــــحـــدث بل أنّ أحـــد نـــقـــاد

السـينـما يـقول : تـاريخ السـينـما
ـسـتـمـرة مع لـيس سـوى حــربه ا
الـتــلـفـاز لـلـبـقـاء والـوجـود. وهي
التي اسـتـهلت مـشـوارها بـسـرقة
سرح وجذبهم جمهور كبير من ا
إليـها رغم عراقتـه التي تعود إلى
ـيالد بـسبب خمـسـة قـرون قـبل ا
قـدراتــهـا االسـتــثـنـائــيـة كـصـورة
مــتـحــركــة عـلـى مـحــاكــاة الـواقع
واحلـيـاة والـتعـبـيـر عـنـهـما وعن
رؤية صانـعها لهما والـتعبير عن
. لـكن ـشـاهـد... واإلنـسـان عامـةً ا
بظهور التلفاز للوجود وانتشاره
منذ مـطلع االربعيـنيات من القرن
ــاضي فـقــد اذاق الـسـيــنـمـا من ا
نـــــفس الـــــكـــــأس الـــــذي اذاقـــــته
لـلـمــسـرح فـقـد ســرق جـمـهـورهـا
مـنـهــا بـشــكل رهـيب في الــبـدايـة
خـصـوصـا ولـه نـفس طـبـيــعـتـهـا
الــفــنــيــة كــصـورة مــتــحــركــة مع
ـنزل الـصـوت وهـو مـوجـود في ا
فال يـــســـتــدعـي اخلــروج وعـــنــاء
ـشاهـدته كمـا هو احلال الـذهاب 
مع الـــســيـــنــمـــا بــتـــعــبـــيــر آخــر
فجـمهـوره مدلل. مع هـذا لم تعلن
الــسـيــنـمــا اإلسـتــسالم ولم تـرفع
الـراية الـبـيـضـاء بوجـهه فـعـملت
جـاهـدة وبفـضل الـتـطـور الـتـقني
والــتــكــنــولــوجـي وبــعــد إضــافـة
الـصـوت قــبل ظـهـور الـتـلـفـاز في
عـــام 1927حـــ كــانت تـــصــارع
ـسـرح أضـافت الـلـون الحـقـاً ثم ا
مـا يــعـرف بـالــشـاشـة الــعـريـضـة
(الـسيـنيـراما) الـثالثي الشـاشات
ثم تـقـنـيـة (الـسـيـنـمـا سكـوب) ثم
نـظـام الـصـوت اجملـسم (الـدولبي
سـيــسـتم) وصـوال إلـى مـا يـعـرف
بــالــســيــنــمــا اجملــســمــة ثالثــيــة
األبــعــاد (3d) احملــاكــيــة ألبــعــاد
الـواقع الـفـعـلي (طول  _عرض _
عمق) في مـحـاولة مـنهـا لـلحـفاظ
عـلى جـمهـورها مـن التـلفـاز الذي
بــدا هــو اآلخــر خــصــمــا عــنــيــدا
فـســرعــان مـا حــسّن من تــقـنــيـته
وطـورهـا بـصـورة وصـوت فـائـقة
الـــــوضــــوح واجلـــــودة والــــدقــــة

والـنـقـاوة (هـاي كـوالـتي) وصوال
نزلية) إلى ما يسـمى (السينمـا ا
نزلية ذات الشاشة أي السينما ا
ـشـاهـدها ـوفـرة  الـكـبـيـرة جـداً ا
الـبـيتي أغـلب ظـروف ومتـطلـبات
ـشـاهــدة الـســيـنـمــائـيـة في دار ا
الـعـرض إن لم يـكن كـلـهـا وصوال
إلى عــصــر األقــمــار الـصــنــاعــيـة
والـقنـوات الفـضائـية وخـصوصا
بعد الـوافد الفني اجلـديد اجلبار
(الــفـيــديـو) والــذي عــمل بـهــا مـا

عملته بالسينما !.
WK «u²   «—uDð

 وفي الـواقع فـأنّ هـذه اإلضـافات
ــتــواصـــلــة لــكال والــتــطـــورات ا
الوسيط السينمائي والتلفازي
هي الـتي حـافـظت عـلى بـقـائـهـما
ـومــتـهــمـا وحــافـظت أيــضـا ود
عــلى جــمـهــورهـمــا طـيــلـة عــقـود
طــويــلــة مـن الــزمن حــتى جــاءت
نـــقـــطــــة الـــتـــحـــول الــــفـــاصـــلـــة
والتـاريخية في الـعقد التـسعيني
ـاضـي مع بـدء ظـهور مـن الـقرن ا
الـثـورة الرقـمـية وثـورة اإلنـترنت
التي هي في تـسارع يومي مذهل
حـيـنهـا جلأ بـعض صـناع األفالم
الـسـيـنـمـائـيـة إلى صـنع افالمـهم
رقمـيا بدل صنـاعتها الـكالسيكية
كـونــهــا تــوفــر الــكــثــيـر جــداً من

ø ÷«dI½ù« v ≈ UNI¹dÞ w  ULMO « q¼

 wLýUN « qNM

بغداد

واجلــــمــــالـــــيــــة واإلنــــتــــاجــــيــــة
واالجتماعية :

الشريط اخلام السليلويدي / رام
الـكـاميـرا الـسـينـمـائـية / كـامـيرا
رقـــمــيـــة جتــمـع بــ خـــصــائص
الكاميرا السينمائية والتلفازية
حتــــــمـــــيض وطــــــبع الــــــشـــــريط
الـسـيـنـمائـي / االنتـفـاء لـلـحـاجة

رقميا
ـونتاج بـآلة مـونتاج سـينمـائية ا
ونتاج حاسوبيا افيوال) / ا (ا

العرض بدور سينمائية خاصة /
دور العرض ليست بالضرورة أن

تكون سينمائية. 
تـرى بـعد ذلـك ما الـذي تـبـقى من
ـتـعــارف عـلـيه... فن الـســيـنـمــا ا
وأيـــة (ســيـــنـــمـــا) هـــذه ?!!. ولــو
حـاولـنـا أن نقـرب الـفـكـرة فـنـقول
مـثالً : مـاذا لـو انّ الـسيـارة الـتي
هي عربة من حديـد ومعدن تسير
عـــــــلى األرض بـــــــأربع عـــــــجالت
ــــحـــــرك ذاتي الـــــدفـع يــــعـــــمل
بــاالحــتــراق الــداخــلي لــلــبـنــزين
سـتصـبح بـحـكم الـتطـور الـتـقني
ـــتـــســـارع يـــومـــيــا الـــرهـــيـب وا
بإمكـانها الطـيران باجلو?! وعلى
فـكـرة والشـيء بالـشيء يـذكر فـقد
شــاهــدت مــثل هــذه الــســيــارة _
ـدهشة في أحـد مقاطع الطـائرة ا
الفيديو في اليابان أو
الـــصــ وهي تــســيــر
بــــــالـــــشــــــارع وحـــــ
يـــصـــادفـــهـــا الـــزحــام
تــــــطــــــيـــــر فـي اجلـــــو
فـتـتـخـطاه لـتـهـبط في
بــدايــته !. عــمــومــاً يـا
تـــــرى هل ســـــيــــكــــون
بــوسـعـنــا تـوصـيــفـهـا
بـأنـها سـيـارة ? وكيف
ســـيــكـــون ذلك وأصالً
تـــســمــيــتـــهــا ســيــارة
إشـــــــتـــــــقـت أصـال من
مفردة (سير او تسير)
عـــلى األرض (وَجَــاءَتْ
سَــــيَّــــارَة فَــــأَرْسَــــلُــــواْ
) ســــــــــــــــــــورة وَارِدَهُــمْ
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(السينماتوغراف) كلمة مشتقة
من االغـــريــقــيــة والـــتي تــعــني
ــتـحـركــة. بـدءاً البـد الــصـورة ا
من تـعـريف الـسـيـنـمـا لإلجـابـة
وضـوعـية عن الـسـؤال أعاله 
وعـلـمـيـة. الـسـيـنـمـا هي عـرض
ـتواصـلة سـلـسلـة من الـصور ا
الـثــابـتـة تــتـنـاول مــوضـوع مـا
مــصــورة عـلـى شـريـط خـام من
الـسلـيلـويد ثم يـحمّض ويـطبع
ـنـتج بـآلـة مـونـتـاج لـغـرض و
عــرضـه عــلى اجلــمـــهــور بــآلــة
العـرض الـسيـنـمائي في أبـنـية
أو قاعـات مخـصصـة لذلك. هذا
هو مـفهوم أو تـعريف السـينما
تـعارف أو الـفـلم السـينـمـائي ا

عليه كالسيكيا بحسب ما علمناه
وتــــعــــلـــمــــنــــاه في صــــفــــوفــــنـــا

ية.  األكاد
في عـقـد التـسـعـينـيـات من الـقرن
ـاضي ظـهـر لـلـوجـود مـا يـعرف ا
بـالـسـيـنــمـا الـرقـمـيـة وفـيـهـا يـتم
التـصـويـر عـلى شـريـحة (رام) ثم
نتج رقـميا بواسـطة احلاسوب
لـيــعـرض بـأجـهـزة عـرض رقـمـيـة
مــثل (الــداتــا شــو) وســواهــا في

دور العرض (السينمائي). 
فـإذاً بات هنـاك تغـييـر في صميم
وجوهر فن (السينما) وكينونتها
وصـيـرورتـهـا وهـنـا نـتحـدث من
زاويـــة تــقـــنــيــة بـــحــتـــة بــخالف
ترتبة عليها التغييرات األخرى ا
من الـنـاحـيـة الـنـظـريـة والـفـكـرية

نـفـسك .. الـلـون أم الـتـخـطـيط أم لـعـبـة
الضوء والظل اخلالدة ?

- كــلــهــا تـــلــعب دور في إيــصــال
اخلـــطـــاب الـــفـــنـي ســـواء جــاءت
منـفردة أو متـجمعة  ,حيث يقول
بـول كـلي (الـلـون هـو مـكان حـيث
أمـا يــتالقـى عــقــلــنــا بــالــكــون)  ,
الـتــخـطـيط فـكـل شىء يـبـدأ بـخط
الــضــوء هــو روحــانــيــة الــلــون ,
والـظل سـيـد األلوان  ,وبـذلك فإن

لكل عنصر عالم من التجليات .
{ ومـــاذا عن جـــدلــــيـــة الـــعالقـــة بـــ

ضمون ? الشكل وا
 - رســـالـــة الـــفــنـــان هي فـك هــذا
االشــتــبـــاك الــقـــائم بــ الـــشــكل
ــضـمـون  ,وهــذا االشـتــبـاك ال وا
يــفـك إال من خالل وعي مـــتــفــرد ,
حيث أستذكر مـقولة الفنان جواد
سلـيم (ان الفنـان يتابع مـا يجري
من حوله  ,ويعبر عنه بإخالص ,
ولـكن علـية أن يـعرف كيـف يحقق

هذا التعبير) .
ـغـامرة ـغـايـرة وا { هل تـسـعى إلـى ا

عبر تعدد اخلامات ?
- هــو ال مــغــايــرة وال مــغــامــرة ,
فمـبدأ تـعدد اخلامـات موجود في
كــثــيـــر من احلـــضــارات ومـــنــهــا
ومـثال حـضـارة وادي الـرافـدين  ,
عـــلى ذلـك رايــة أور والـــقـــيـــثــارة
وغـيـرهن من الـنـتـاجـات الـفـنـية ,
إنه تالقح احلـضـارات  ,لــذا فـأنـا

إمتداد لذلك الفنان السومري .
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{ لــوحــاتك ال تـــخــضع لــلـــكــثــيــر من
الـقوان  ,فـهل أنت مع عـصـيان اّداب

اللوحة ?
- الــفــنـان مــنـفــلت الــتـفــكــيـر وله
لذا مـسـاحات اشـتـغال شـاسـعة  ,
فــاخلــطـــاب الــذي يــعــتـــمــد عــلى
التـلميح ال الـتصريح يـعطي عمق
ـكن نسبيا بدأ  أكثر  ,من هذا ا
خــرجت عن الــقـوانــ في تــقـد
الـــــنـص الـــــلــــــوني واخلــــــطـــــاب

اجلمالي. 
ــدارس { هل تـــؤمن بــاالجتـــاهــات وا

عاصرة ? الفنية ا

- الفن مفهوم مفتوح يتغير
علـى الدوام كـونه يدخل في
عالقـات مـشـتركـة .. طـقوس
ديـــنــيـــة . . إجــتــمـــاعــيــة ..
أســاطـيـر  ,وتــلك الـعالقـات
متغيـرة من مكان الّخر  ,من
هــــنـــــا أؤمن بـــــتــــعـــــدديــــة
االجتـاهات حـيـنمـا تنـسجم

شتركة . مع عالقاتنا ا
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{ مـا االّلـيـة التـي تتـحـرك فـيـها
ألـــــوانك  ,هل هـي خـــــاضـــــعــــة
لــلــمـــزاج الــفــني أم لــضــرورات

اللوحة ?
- هــنـالك ضــواغط نـفــسـيـة
ــيــة تــعــيش مع كل وأكــاد
فــنــان أثــنــاء الــعــمل  ,لــكن
بــاألغــلب يــشـــتــغل ضــاغط
احلــالـة الــنـفــسـيــة عـنـدي ,
فـأنـا ضد الـقـوانـ من هذه

الناحية .
{ ما الذي يبوح به اللون لديك ?

- الـلـون عنـصـر مـقـدس في بـنـية
الوعي والوجـدان عند الكل سواء
فــهــو فـنــانــ أو غــيـر فــنــانـ  ,
ضــرورة مــهــمــة عــنــدي إليــصــال
ــضــمـون حــيث أحـرص رســالـة ا

على تسميته بالنص اللوني .
ـنجز { أين تـكمن جـمالـية وتعـبيـرية ا

الفني ?
ــضــمــون سـواء - فـي تــوصـيـل ا
بـشكل مـشفـر أوتصـريح مبـاشر ,
فـاجلمال الـفني الظـاهر تقـنيا من
أهم الـعـنــاصـر الـتي تـسـوق ذهن
ــتــلــقي عــلى أن يــقف ووجـــدان ا

متفحص لذلك اخلطاب .
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{ وهل البـد لــلـفـنــان أن يـعـيــد تـرتـيب
ذاكرته البصرية ?

- هــــذا ضــــروري من فــــتــــرة إلى
أخرى  ,إذ يـجب عـلى الــفـنـان أن
ينظر إلى جتربته دوماً ويناقشها
من األلـف إلـى الــــــيــــــاء حــــــتى ال
يصاب بالغرور  ,فضالً عن تنمية
الـقراءات والتـطلع بـشكل واسع ,
كــونه يـعــطي الـفــنـان حــافـز عـلى

األمـوال واجلـهـد والـوقت نـاهـيك
عن انهـا تـتيح لـنا فـلـما غـاية في
اجلـــــودة والــــدقـــــة والــــنـــــقــــاوة
. واجلـــمـــالـــيـــة صـــورةً وصـــوتــاً
والـسيـنما كـما هـو معـروف تقوم
عــلى الـثــالـوث (فن  _صــنـاعـة _
جتـارة). وبذلك أصـبح الفـلم لدى
بـعض اخملـرج يـصـنّع بالـكامل
بـاألجهزة الـرقميـة (كاميـرا رقمية
ـؤثرات  _حـاسـوب للـمـونتـاج وا
الـصــوريـة والــصــوتـيــة واخلـدع
وغـيـرهـا) وبـعـد إجنـاز الـنـسـخـة
الــنــهــائـــيــة (الــســتــانــدارد) يــتم
حتـويلـه أو نـسخـهِ علـى الشـريط
الـــســــيــــنـــمــــائـي الـــكـالســـيــــكي
(الـســلـيــلـويــدي) ويـعــرض بـدور
السينما بآلة العرض السينمائي
طورة (البـروجكتر) الـتقليـدية وا
بالـتأكـيـد. وبعـد شيـوع السـينـما
ـياً وتـوافر أجـهزتـها الرقـميـة عا
ومـــعـــداتـــهـــا إســـتــــغـــنى أغـــلب
ـنـتجـ واخملـرجـ عن حتويل ا
فـــلــمـــهـم الــرقـــمي إلـى الــشـــريط
الـسـينـمـائي اخلـام نـظرا لـكـلـفته
الـــبــاهــظــة مـع أجــهــزة الــعــرض
الـسيـنمـائي واكتـفوا بـعرضه من
ـدمـجة خـالل األقراص الـرقـمـية ا
 (DVD) بـــأجــهـــزة (داتـــا شــو)
وسـواهــا من األجــهـزة الــرقـمــيـة

عرفة كونها تدخل في إستهواء ا
رؤيـته إلظـهـار الـعـمل الـفـني بـكل
وظــــائــــفـه وخــــصــــوصـــــيــــاته ..
فالـذاكرة البـصرية مـرتبطـة دائماً
بــإحــســاس الــفــنــان وانـفــعــاالته
احلياتية واستحضار ما يؤثر به
من خالل رؤية وتـعبيـر فني عالي

.
{ ومــا هي مــديــات الــبــحث في الــفن

للوصول إلى نتاثج مقنعة ?
- يـعتمـد هذا الـبحث عـلى بعدين
أساسي وهما احلرفة والوعي 
حـيث تــأتــي احلـرفـة مـن مـوهـبـة
تــــصــــقـل من خالل الــــدراســــة أو
ـتـابــعـة  وهـذا الــبـعـد يــعـطـيك ا
سـيــطـرة كــامـلــة لإلخـراج الــفـني
والـتـشـكــيـلي والـلـونـي لـصـنـاعـة
الـعمل الـفـني  أما اجلـانب اآلخر
ـكن لـلـفـنـان فـهـو الـوعـي  إذ ال 
أن يـــكـــون عـــمـــله مـــكـــتـــمال دون
االطالع عــلى اجلــانب الـفــلــسـفي
والــتــاريـخـي واألدبي  لــذلك فـان
الـــــقــــــراءة واالطالع هــــــمـــــا ركن
أسـاسي إلنـتـاج عـمل فـني نـاضج

يضيف شيئا جديدا .
{ عالقـــــــــــــــــة الــثـقـــــافـة بـالـفن ,

هل هي عــــــــالقة حتــــــــــــــمية ?
- إذا لـم يحـمل الـفـنان ثـقـافة ال
يــســتـــطــيع أن يـــحــمي نـــفــسه
ويدافع عن عمله  ,وال يستطيع
أن يستمـر في مجال الفن أصالً
 ,فبدون الثقافة ال يوجد فن أو
قيـمـة فنـيـة متـمـيزة  ,فـالثـقـافة
تـــعــطي مـــعـــرفــة في الـــقــيـــمــة
الـشـكـلـيـة والـلـونـيـة والـتـكـوين
العام في العمل الفني في شتى
تخصصاته وهي بالضبط قيمة

حتمية .
{ حـيث ال يوجد إبـداع ال يوجد فن
 مـا هــو مـفـهــوم اإلبـداع من وجـهـة

نظرك ?
-  اإلبداع يتجسد بتطور خامة
ـضــمـون الـلــون والـتــكـنــيك  
الـــفــكــرة وكـــيف تــرتـــقي ســبالً
مـــخــتـــلــفـــة كي حتـــقق اجنــازاً
شـــفــافـــاً بـــالغ الــدقـــة  إذ البــد
للعمل الفني أن يحمل هرمونية
لونية روحيـة وأجواء مسيطرة
عــلى الــلــوحـــة تـوحـي بــإبـداع
حـيـوي بارز  ,بـشـكل عـام لـيس
هنـاك لـوحـة خـالـيـة من اإلبداع
وإال فانها ال تمت للفن بصلة .

ـتـقـدمـة. وهـذا مـا سـيـنـعـكس ا
بــــــدوره عـــــلـى دور الـــــعـــــرض
ــعـهـودة فـحـتى الــسـيـنـمـائي ا
طـريــقــة الــعــرض بــدأت بـعض
الـــشـــركـــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة
وبــاإلتـفــاق مع الـقــائـمــ عـلى
بـعض مـواقع اإلنـتـرنت بـبـثـهـا
عـبر شـبكـات النت الـعنـكبـوتية
ومن خالل األقـمــار الـصـنـاعـيـة
في دور الـسـيـنـمـا من مـركـز أو
مــوقع واحـد ل(يـبث) الـفـلم إلى
عــــدة دور ســــيـــــنــــمــــا في ذات
الـلـحـظـة بـثـا مـبـاشـرا كـمـا هو
احلــــــــــــال فـي الــــــــقــــــــنـــــــوات

الفضائية. 
نــــــخــــــلـص مـن كل ذلـك إلى أنّ
صـنعـة رقمـيا تـسـميـة األفالم ا
بـــاألفالم الـــســـيــنـــمـــائـــيــة هي
تسـمية غيـر صحيحـة أو دقيقة
عـــلــمـــيــاً وواقـــعــيـــا وفــعـــلــيــا
والــصــحــيح هــو تــســمــيــتــهــا
بـاألفالم الرقـمية وبـذلك فأنّ فن
السينما ما عاد كذلك بل أمسى
(الـفن الـرقــمي) وهـو فن جـديـد
قائم بذاته والذي يجمع ما ب
خـصـائص الـسـيـنـمـا والـتـلـفاز
لكـنه ليس بـهذا وال ذاك... وهو

ما سيعدّ (الفن الثامن) !. 
ي { ناقد وباحث سينمائي اكاد

 تعـد جتـربة الـفـنان الـتـشكـيلي
أحــــمــــد حــــســــ الــــزعــــيم من
ــهـمــة واجلـادة في الــتـجـارب ا
ـعـاصـر , الـتــشـكـيل الـعــراقي ا
كونـها تسـتند إلـى موهبـة فنية
وحس مـرهـف وثـقـافــة عـالـيـة ,
دفـــعــتـه لــلــمـــســاهـــمــة بـــشــكل

مــــــــلــــــــمــــــــوس فـي رفع
مــــســـــتــــوى اإلبــــداع
الـفـني  ,عـبـر أعـمـال
فـــنــــيــــة نـــاضــــجـــة
ومتـفردة ومجـتهدة
تـطـالـبــنـا بـالـبـحث
مـن أجل الـــوصــول
إلـى االعــــــــتــــــــراف
بــخــصــوصـيــتــهـا
وجـــمــالــيــتــهــا ,
فــهي دائــمــاً

تــــرفض الــــثـــبــــات عـــلـى رتـــابـــة
ي لــتــفــتــرض االســلــوب األكــاد
حيويتهـا وتمردها لكي تسهم في
إضــافــة حــيــاة أخـرى لــلــمــشــهـد

الفني العراقي.
    جتــربـــة الـــزعــيـم وفــلـــســـفــته
اجلــمــالـيــة تــسـتــنــد إلى خــطـاب
بــــصـــــري لـه إمــــتـــــداداته
الــــضــــاربـــــة في عــــمق
الــتــاريخ  ,إذ يــســعى
ـتفرد عبـر اسلوبه ا
بتـكر إلى تناول وا
مـــــــوضـــــــوعـــــــات
وروث الـعراقي ا
ــــــــــــمـــــــــــزوج  ا
ـعــاصـرة من بــا
خالل تــــوظـــيف
تـقـنيـات وخـامات
مجددا متنوعة  ,

من اعمال الفنان احمد حس 

احمد حس
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مـنـذ اوائـل شـهـر اذار ال بل حـتى
فـي االشــهـــر االولى مـن الــشـــتــاء
ـثــلــجــات مــوجــودة لـدى كـانـت ا
الــبـاعــة وفي احملـال الــتـجــاريـة..
ورؤيــة االطـــفــال لــهـــا جتــعـــلــهم
يــتــشـبــثـون لــشــرائـهــا ويـضــطـر
االهــالي الى شــرائــهــا وهـم غــيـر
راغــبـــ بــهـــا اكـــرامــا لالطـــفــال
ـثلـجـات عـادة امـراضا وتـسـبب ا
كــــثــــيــــرة في االجــــواء الــــبـــاردة
وخـاصـة لـصـغـار الـسن وتـضـطر
العوائل الى مراجعات كثيرة لدى
ـثـلـجات.. االطـباء والـسـبب هي ا
اذا والسـؤال الذي يـطـرح نفـسه 
تـسـمح اجلـهــات الـصـحـيـة بـبـيع
ــثـلــجـات في تــلك االشـهـر? تـلك ا
اذا ال تمنع كـما كان معموال بع و
بـــالــســابق حــيـث كــان الــســمــاح
بــبـــيــعـــهــا اعـــتــبـــارا من اواسط
نيسان فقط وتمنع مع بداية شهر
كــــانـــون االول او مــــا قــــبـل هـــذا
التاريخ.. ان اطفـالنا يعانون وهم
ثـلـجـات الـباردة يـتـذوقـون هـذه ا
ــــاذا جـــــدا وقــــد يـــــقــــول قـــــائل 

تشتـرونها واجلواب بـبساطة هو
ان اي ام تــأبـى ان تــرى طــفــلــهــا
يــــبــــكي امــــام االخــــرين ويــــريـــد
ثـلجـات وال تـشتـريهـا له.. ولكن ا

ان كـانت غـيـر مـوجـودة فـاالطـفال
حـتـمـا لن يفـكـروا بـشرائـهـا النـها

لن تخطر على بالهم.
»bOŠ Â— - بغداد 

»U³A « …UOŠ w  dŁRð W UD³ «
شــرائح اجملــتــمع اال ان مــعــانــاتــهم
تــزيـــد النــهم بـــحــاجـــة الى كل شيء
البس ــصـــاريف الى ا ابــتـــداء من ا
واللهـو والسـهر وعـدم االعتـماد على
الـــعــوائـل في هــذه اجلـــوانب ويــرى
هــشـــام مــحــمـــود خــريج مـــعــهــد ان
الـشباب مـظلومـون لعدم تـوفر العمل
او الـــوظــيــفــة ولــذلك فــان حــيــاتــهم
صعبة جدا فاما
االعـــتــمــاد عــلى
الــــعــــائــــلــــة في
ــصـــاريف رغم ا
كــــبـــر الــــسن او
االجتــــــــــــــاه الـى
اعـــمــال ال تــلــيق
بـالــشـبـاب وهـذه
االعمـال اصبحت
فـضلة لدى هي ا
غـالــبـيـة الـشـبـاب
حــــــيـث يـــــحــــــمل
البـعض البـضائع
ويـــــدفع عـــــربــــات
احلـــمل او يـــبـــيع
الـشـاي ومـثل هذه
االعـــمــــال لـــيـــست

عــيـبـا ولــكـنـهـا ال تــرضي طـمـوح اي
شــاب وحــتـى ان تـقــدم لــلــزواج فــلن
يـحصـل على مـوافـقـة مـادام بال عمل
او يـعـمل في تـلك االعـمـال وقـد اثرت
البطـالة على انحـراف بعض الشباب
واجتهوا الجتـاهات سلبـية بحثا عن
عـمل او اجـور يـتــقـاضـونـهـا ويـؤكـد
ا انضم ـواطنون انه لـوال البطالـة  ا
بـعض الـشــبـاب لـلـجـهـات االرهـابـيـة
ــا كـان هـنــاك انـحـراف او االجتـار و
باخملدرات او تـعاطـيهـا او بيـعها او
االجتاه الى سلبـيات اخرى وهو امر

شائع في كثير من الدولة..
واكـثر النـاس يبـحثون عن ابـتكارات
جـديدة من اجل قـضاء أوقـات الفراغ
الـــتي كـــادت تــغـــطي عـــلى كل شيء.
الـعـمل وحـده هـو الـكـفـيل بـحـل ازمة
الـفـراغ فـأوقـات الـعـمل قـد تـمـتد الى
اكـثــر من ثـمــاني سـاعـات فـي مـعـظم
األحــوال ولـــهــذا لـن يــبـــقى من يــوم
ــواطن ســوى سـويــعـات قــلـيــلـة اذ ا
احـذفــنـا سـاعــات الـنــوم والـقـيــلـولـة
والتـنقل واالجـهاد ولـهذا فـان توفـير
ـفيدة للقضاء العمل اول العالجات ا
عـلى أوقـات الـفـراغ وتـأتي الـندوات

قام الثاني واجللسات العائلية في ا
بـعـد الــعـمل حـيث ان هــنـاك اجتـاهـا
بـ األصــدقــاء لــلــتــجـمـع في احـدى
الـــدور والــســهـــر لــيال حـــتى ســاعــة
مــتــأخـــرة لــلـــنــقــاش واســـتــعــراض
ـــشـــاكل واألمـــور هــذه الـــطـــريـــقــة ا
فـرضـتـهـا الـظـروف احلـالـيـة نـتـيـجة
ازديـاد أوقــات الـفــراغ وخـاصــة بـ
ـنطـقة الـواحـدة حيث تـكون شبـاب ا
بـــيـــوتــــهم قـــريــــبـــة عن بــــعـــضـــهـــا
وباستطاعتهم التنقل بسهولة ويسر
ـوجود ـشاكل والـعنف ا بعـيدا عن ا
ــشـكــلـة في الــشـارع. ان افــضل حل 
الـفــراغ عن الــشــبــاب هــو اجتــاهـهم
نــحـو الــريـاضـة هــذه الـهــوايـة الـتي
تـنمي قـابـليـاتهم الـشـبابـية وتـقضي
عـــــلـى أوقــــــات فـــــراغــــــهم مـن خالل
ــارسـة أنــواعـا شــتى من األلــعـاب
الـريــاضـيــة وخــاصـة الــسـبــاحـة في
مـوسم الصـيف فهذه الـرياضـة تنمي
قـابـلـيـاتهـم وحركـتـهم وتـدفـعـهم الى
اإلجنــــازات وهـــنــــاك الــــكــــثـــيــــر من
الــهـوايــات الـتـي تـنــفع الـشــبـاب في
ســبـيل قــتل الـفــراغ واالسـتــفـادة من

هذه األوقات.
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بـــعــــد ان  ايـــصــــال بـــعض
ـأكـوالت كـانت لـنـا وقـفـة مع ا
ـــواطن ضـــيـــاء اســمـــاعـــيل ا
البـالغ من العـمر عشـرين سنة
واد وهـو يعـمـل في ايـصـال ا
ـشـتـريات الى الـزبـائن وقد وا
ـــــــــــــــواطـن اراءه ابــــــــــــــــدى ا
الــشـخـصــيـة لــنـا حــول عـمـله
وحــيـاته قــائال اعــمل في هـذا
الـعمل مـنـذ اشـهـر حـيث اقوم
ــــشـــــتـــــريــــات بـــــايـــــصـــــال ا
ـأكــوالت الى من يــطــلـبــهـا وا
بواسطة الهاتف او ما يسمى
دلــفـــري وانــا اركـب الــدراجــة
الـنــاريــة لــهــذا الـعــمل طــلــبـا
لــلـــســرعــة فـي تــوصـــيل تــلك
شـتريات حـيث انني اساسا ا
اعـــمل فـي مـــطـــعم لـــلـــدجـــاج
شـوي والـوجبـات الـسريـعة ا
ـطعم يوجد والى جانب هذا ا
ـواد الكـهـربائـية محل لـبـيع ا
ــواد فــاقـــوم بــايــصــال تــلك ا
ايــضــا وعــمــلي االســاسي مع

اجلاهزة متعة حيث اني اقوم
بجـمع اكـثر من طـلـبيـة واقوم
بتـوزيعهـا على طالبـيها حيث
انـني اجتــول بـالــشـوارع رغم
االزدحــام الــشـــديــد الن مــرور
الـدراجة امـر سهل حـيث اقوم
بـاخـتصـار الـطرق وهـو امر ال
تـستـطيع السـيارات الـقيام به
اما عن دراستي فـانني اكملت
ــهـــنــيــة ولم اكــمل دراســتي ا
بــعــدهــا نــظــرا حلــاجــتي الى
الـعـمل فـانـا مـن عـائـلـة فـقـيرة
وبحاجة الى عمل وقد تعلمت
الـــكــــثــــيــــر من عــــمــــلـي هـــذا
فـاالخــتالط بـالــنـاس يـعــطـيك
القوة والدافع ومعرفة احلياة
مـن الــــداخـل وعــــلـى كل ورغم
صـــــعـــــوبـــــة هـــــذه احلـــــيــــاة
ن ومـشـاكــلـهـا فـهي جــمـيـلـة 
يــنــظـــــــــر الــيـــهــا من نــظــرة
اخــــــــرى كـــــالــــعـــــمل واحلب
واالمـــــــــل ومـــــــــســـــــــاعــــــــدة

االخرين. 

الى العنوان ال اجـد سوى حديقة
الحظ هـنا او سـاحـة مـتروكـة وا
ــيـلـون ان اغــلب الـنــاس بـدأوا 
لـــتـــنـــاول الــوجـــبـــات اجلـــاهــزة
والــسـريــعــة بـدال مـن الـطــبخ في
واد والوجبات نازل وايصال ا ا

طلـبـيات وهـميـة وهـو امر مـعيب
ويؤخـر العـمل ويسبب اخلـسائر
لــلــمــحــال وعــلى الــشــبــاب ان ال
ــثل هـــذه االلــعــاب يــتــورطـــوا 
ــعــيــبــة والــضــحك عــلى ارزاق ا
الـنـاس حيث انـني احيـانا اتـلقى
طـلبـات وهمـية وعـندما اذهب

ــطـعم امــا عن اهـم ايـجــابــيـات ا
وســلــبـيــات الـعــمل فــهي كـثــيـرة
ولـنـبــدأ بـااليـجـابــيـات حـيث انه
عـــمل جــمـــيل اليـــصــال طـــلــبــات
الناس التي ال تستطيع احلضور
ـــطــــعم وركــــوب الـــدراجـــة الى ا
ـتع رغـم خـطـورتـهـا كـمـا انـني

احــصل عــلى
بخـشيش في
مـــــــــــعــــــــــظـم
االحـــــوال من
ايــــــــــصـــــــــال
الطلبات التي
تــــصل حــــارة
وبــسـرعـة امـا
عن الـسلـبيات
فاهمها احلاح
الزبـائن وكثرة
مــــــا يــــــرددون
طـــــلـــــبــــاتـــــهم
بالـهاتف ثم ان
هناك نوعا اخر
حـيث يـتم طلب
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واطن فـؤاد حس من بغـداد/ شارع الكفـاح موضوع كساد يطرح ا
االعمـال وقـلـة االرزاق ويقـول مـنـذ فتـرة طـويـلة ونـحن نـعـاني من قطع
ارزاقنا وكساد االعمال مع ان االيـجارات غالية جدا وعـلينا التزامات
وديون البـد من تـسديـدهـا والبد من اجـراءات لـتحـريك االسـواق ليـبدأ

النشاط التجاري من جديد.

ـواطن حتـس عـلـيوي من بـغـداد/ احلبـيبـيـة موضـوع زيادة يتـناول ا
ـتـسـولـ في الـشـوارع ويـقـول لم يـعـد االمـر مـقـبـوال بـعـد ان اعـداد ا
اصبح هـؤالء في كل مـكان وال يـقـتصـر االمر عـلى شـريحـة مـعيـنة بل
تشمل النسـاء وكبار السن واالطـفال وحتى بعض الـشباب في ظاهرة

وضوع سريعا. معيبة مخزية والبد من حسم هذا ا
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ــواطن عـلـي جـواد من مــحـافــظـة واسط/ الــكـوت مــوضـوع يـتــنـاول ا
البطـالة في رسـالة مطـولة ويـقول ان البـطالـة اثرت على حـياة الـشباب
ولم يعـد بـأسـتطـاعـة الشـاب الـزواج او عمـل اي شيء الن العـمل غـير
ـصانع في ـعامل وا ـواطن بضـرورة فتـح وتشـغيل ا متـوفر ويـطالب ا

كل انحاء العراق من اجل امتصاص البطالة.
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مــنــذ بــضع ســنــوات لم تــكــافح
ـــبــيــدات اشــجـــار الــنــخـــيل بــا
ـــعـــاجلـــة امـــراض اخلـــاصـــة 
احلــمـيــرة والـدوبــاس وعــنـاكب
العـنب ومنـذ سنـوات لم نشـاهد
ـبـيدات الـطـائـرات وهي تـلـقي ا

عـلى اشجار الـنخـيل االمر الذي
جــعل االشـــجــار تــتـــعــرض الى
االفــــات الــــزراعــــيــــة الن اغــــلب
ـكن مــكـافـحـتـهـا من االشـجـار 

 .. قبل الفالح
امـــا الــنــخــيل فـألنه مــرتــفع فال

ــــكن مـــكـــافــــحـــة االوبـــئـــة اال
بـاســتــعـمــال الـطــائــرات ونـحن
نـناشد اجلـهات اخملتـصة اعادة
ـكـافــحـة الى اشـجــار الـنـخـيل ا
لـكي تـنتج الـتـمـور اجلـيدة ومن
ـــعــيـب ان نــكـــون ثـــاني دولــة ا
بــالــعــالم بــعــد الــســعــوديــة في
انــتــاج الــتـمــور بــسـبـب تـراجع
انتـاج التـمـور وتعـرض النـخيل
الى الــــــدمـــــار والـــــهالك جـــــراء
احلــرزب واالهــمــال ان اشــجــار
ـكــافـحـة الـنــخـيل حتــتـاج الى ا
ولــيس بــاســتــطــاعـة الــفـالحـ
سـاعدة مـعاجلـة هذا االمـر اال 
الـطائـرات وهـذا مـا كـان يتم في

السابق.
ــبــيــدات  اضــافــة الـى ان رش ا
ـا فيها يـقتل جمـيع احلشرات 
الـبـعـوض والـذبـاب واحلـشـرات
ــواطــنـون االخــرى الــتي بــات ا
يــعـــانــون مــنـــهــا كـــثــيــرا خالل

السنوات االخيرة.
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واطن وضـوع ادناه بـعث به ا ا
غيث عبد الله من بغداد/ الدورة
يـتنـاول فيه اراء شـخصـية حول
تصوره للحـياة االفضل ويبتد
ــواطن مــوضــوعه بــالــقــول لم ا
يخـتلف االمر شـيئا مـنذ سنوات
عـــمــا كــان نــحــلـم به ونــتــمــنــاه
فـاالحـوال بقت كـمـا هي االحوال
من قـبل ال بل ان ظـروفـا سـلـبـيـة
شـهد الـيوم فـهناك طـرأت علـى ا
الــبـطــالـة وقـلــة االعـمــال وتـدني
مــــســـتــــوى اخلــــدمــــات وركـــود
االســـواق والـــتــــجـــارة والـــغالء
الــفـاحش لــلـرســوم والـضـرائب
ـواطنـ يحـلمون وكـان جمـيع ا
بـان يـكون لـهم حـياة افـضل فهم
كــانـــوا يـــتــمـــنـــون الــعـــيش مع
حـصص تمويـنيـة جيدة مـضافة
ـة ومن احسن حلـصصـهم القد
االنـــواع اال ان امـــلـــهـم هـــذا قــد
خـــاب واصـــطـــدم بـــقـــلـــة مـــواد
احلــــصص وردائــــتــــهــــا وعــــدم
تـوزيعـها كل شـهر ال بل ان اكـثر
اشـــهــــر الـــســـنــــة تـــمـــر دون ان
يـــحـــصل اي مـــواطن عـــلـى ايــة
حصة وهو امر اصابهم باليأس
بعـد ان كانوا يـحلمـون باالفضل
وكـما وعـدوا في السـابق وكانت
ـواطـنـ اغـلـبــيـة سـاحـقــة من ا
يـحلـمـون بـاحلـصـول على ارض
او سـكن بـعـد ان ظـلـوا يـدفـعـون
االيـجــارات الـغــالــيـة والــعـالــيـة

وكـان هـنـاك منـهم من يـسكن في
بيوت من صفـيح او قرب مكبات
النفايات وقرب الروائح الكريهة
ـقـابر او حتت اجلـسـور او في ا
اال ان امــلـــهم قــد خــاب بــعــد ان
مــرت الـســنـوات دون احلــصـول
ـواطن عـلـى اي شيء ومــا زال ا
الـبـسـيط سـواء اكـان مـوظـفـا او
من ذوي الــدخل احملــدود يــحــلم
بالسكن اال ان احالمه هذه كانت
مجرد اضغاث احالم بعيدة جدا
رير الـذي يعيشونه عن الواقع ا
واطن يـحلم ويـحلم بـعد وكـان ا
تغيير النظام السابق باخلدمات
وان تــــــكـــــون لــــــديه مــــــجـــــاري
لتصريف مـياه الصرف الصحي
واالمـطـار اال ان حـلمه هـذا تـبدد
مع هــــطــــول االمـــطــــار وكــــثـــرة
االوحــــال وخــــوض الــــصــــغــــار
بــــاالوحـــال لـــكي يــــصـــلـــوا الى
مـدارس ايـلـة لـلـسـقـوط ابـوابـهـا
مـكـسـوة وشـبـابـيـكـها بـال زجاج
ولــيس هــنــاك مــاء او مـكــان في
ـياه وحـتى ماء الـشرب دورات ا
لم يــكـن يــحــصل عـــلــيه صــغــار
ــدارس حـيث كـانــوا يـحـمـلـون ا
ـنـازل وظلت مـعـهم عـبوات من ا
الـــطــرق مـــلــيـــئـــة بــاحلـــفــر ولم
ـواطن عـلى اي تغـيـير يحـصل ا
ــكن ان يـتــبـاهى به لــذلك البـد
من وجـود تغييـر يتيح لـلمواطن
ان يعيش حـياة افضل من خالل

االســهـــام في االعــمــار واعــطــاء
ـشاريع واعادة االولـوية لبـناء ا
ــعـامل لــكي نــعـمل ـصــانع وا ا
وتـضم جـمــيع الـعــاطـلـ والبـد
ــتــقــاعــدين من دعم شــريــحـــة ا
ـــــــوظــــــفــــــ وذوي الــــــدخل وا

احملدود وبنـاء مجمعـات سكنية
تـتـوفـر بـهــا كل اسـبـاب الـراحـة
واطـن بدون وتـوزيعهـا على ا
مقدم وتـقسيط مبالـغها باقساط
بـسـيطـة.. يـجب ان تـكـون هـناك
بـــصــمـــات واضـــحــة لـــلــحـــيــاة

مـن وجـــــود اثــــار حـــــضـــــاريــــة
وشــواخص ثـابــتـة لــيـنـعـم بـهـا
ـواطن فنـحن مازلـنا في قـائمة ا
ـتـأخـرة الـتي لم تـتـقـدم الـدول ا
ايـة خــطـوة لالمــام بل تـراجـعت

للخلف.

واطن محمود عبد الكـر من بغداد/ الشعب موضوع الطلبة يطرح ا
الذين يتخرجون كل عام من كليات االداب وهم اعداد كبيرة جدا وبال
وجود فائدة منـهم فال دائرة من الدوائر تـقبلهم وال هم يـستفيدون من
شــهـاداتــهم فــلــمــاذا فــتح مــثل تــلك الــكــلـيــات الــتي ال يــعــتــرف احـد

بشهاداتها?
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ـواطن حسن عـبد االلـه من بغـداد حي اجلهـاد الى ان العـديد يشـير ا
ـنازل ـواطنـ يـقـومـون بـبـنـاء غرف او اضـافـة بـنـاء او حتـويـر ا من ا
ويضـعون مـواد الـبنـاء في الـشوارع االمـر الذي يـقـطع االزقة ويـسبب
مشاكل كـثيرة لـلغير مـثل قطع االزقـة وعدم مرور السـيارات والبد من

مارسات. منع تلك ا

ـــواطن عــلـي فــاضـل من مـــحــافـــظـــة واسط/ احلي الى ان يــشـــيـــر ا
احلـصص الـتـمـويـنـيـة لم تـعـد تـوزع عـلى كـامل اشـهـر الـسـنـة وهـناك
واطن سوى اشهر من الـسنـة تقطع فـيهـا احلصص حيث ال يـستـلم ا
سبع او ثمـان حصص طوال اشـهر الـسنة فـلماذا هـذا القطع? مع ان

واطن بحاجة ماسة الى تلك احلصص. ا
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ــواضــيع اصــبـــحت الــبــطــالـــة من ا
ـلـحة الـتي تـؤثـر سـلـبـا عـلى حـياة ا
الـــشـــبــاب بـــســـبب احـــتــيـــاجـــاتــهم
ـســاواة مـع غـيــرهم ومــحــاولـتــهـم ا
والــسـعـي لـلــحــصـول عــلى كل شيء
ويقول مواطنـون ان الشباب يعانون
من الـــبـــطـــالــة شـــأنـــهم شـــأن بــاقي
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عروف ان الـدوائر اخلدمية من ا
واطنـ وتوفير وجدت خلـدمة ا
احـتيـاجاتهم وتـصلـيح العطالت
واخلــلل ان وجـــد وان تــوظــيف
ـهمة العامـل فـيهـا الداء هذه ا
لكـن لالسف نـرى بـعض الـدوائر
اخلدمية تتـاخر بالصيانة بعض
ـــواطن الـــوقت فــــلـــهـــذا جنــــد ا
يــراجع مــرة او اكــثـر حــتى يــتم
تـصـلـيح الــعـطل  مـا عـدا دائـرة
صــيــانـة الــكــهـربــاء بــشــكل عـام

ودائرة صيانة الـزعفرانية بشكل
خاص فال يـنفع مـعـها ال اتـصال
هـــــاتـــــفي وال رفـع شـــــكــــوى وال
واسـطة وال اي شـيء اخر كـانهم
ــريخ او انــهم دائـــرة صــيــانـــة ا
فــوق الــقــانــون بــرغـم ان هــنـاك
مــجـمــوعـة خـاصــة بـالــواتـسـاب
ـــشـــاكل اخلـــدمـــيــة ـــعـــاجلـــة ا
للـمنـطقـة وهي شهـادة لله فـعالة
جدا في كل الـدوائر اخلـدمية وال
تــتــــــــاخــر تــلــيــيــة اي طــلب او

ــنـطـــــــقـة  تـصـلــيح عـطل في ا
لكن ما عدا الكهرباء طبعا فهم ال
يـجـيبـون عن اي شـكـوى تقـريـبا
ومـثـال عـلى هـذا عـطـبت مـحـولة
مـحـلة 657 زقاق  64 مـنـذ اكـثر
من اســــبــــوع ولــــغــــايــــة االن لم
يحـضـر احد لـرفعـهـا او محـاولة
تـــصـــلـــيح مـــا عـــدا مـــرة واحـــد
لــــضــــحك عــــلى الــــذقــــون  رغم
احملاوالت الـعديد واالتـصال بهم
ـــواطـــنـــ او بـــعض من قـــبـل ا

االفضل واالمثل للناس يجب ان
ــضي لالمــام وال نــلــتــفت الى
اخلـلف وان نـحـاول اسـعـاد هذا
ــســكــ الــذي عــانى الـــشــعب ا
ويــعـانـي فـلــيس بـلــقـمــة اخلـبـز
وحـدها يـعـيش االنسـان بل البد

واطـن حـقي اسـمـاعـيل من بـغـداد/ الـدورة مـوضـوع زراعة يـتـنـاول ا
الزيـتـون ويـقـول البد مـن تشـجـيع زراعـة الـزيتـون في الـعـراق واجـبار
ــا لــهــا مـن فــوائــد صــحــيــة ــواطــنــ عـــلى غــرس تــلك االشـــجــار  ا
واقتصادية كبيـرة.. اضافة الى جمالية تـلك االشجار وحتملها حرارة

اجلو الشديدة.
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ـنطـقـة لكن من دون اي وجهـاء ا
نــفع هـــذا مــطــالب كــلــهــا لــرفع
مـحـولـة مـعـطـوب فـاكـيـد اذا الله
هداهم ورفـعوهـا يحـتاج مالئـكة
من الــســـمــاء لــنــصـب مــكــانــهــا
ـواطـنون وهم في اجلديـد. امـا ا
هـذا الــصـيف الالهـب فال يـوجـد
بــيــده مــوشـيء غــيــر الــدعـاء ان
يـــكــون الــقــانــون فــوق صــيــانــة

الكهرباء.
` - بغداد U  vHDB  ‰UL  
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اجليش االبيض يكافح كورونا واجليش اآلخر يكافح االرهاب

محطة توليد الكهرباء

رطبات محل لبيع ا

مكافحة اشجار النخيل
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حتب نـبـلـها وفـخـرهـا وأنـاقتـهـا. كـمـا ترى
الـنـحـاتـة الــعـراقـيـة رغـد عـبـد الـرزاق عـبـد
الـواحد احلصان في البـرية احملب للحرية.
تبدو منحوتاتها غيرمروضة ولهذا السبب
يـتحدثون لغة واضحة. الكلمات التي تأتي
مـحـتـويـاتهـا من أعـمـاق روح الـفـنـان الذي

عاش حياة مليئة باألحداث.
(الـنحت عبارة عن تكوين  تكوين من مادة
ـوســيـقى الـتـي تـتـكـون من  تـمــامـا مـثل ا
الــنـــوطـــات والـــشــعـــر الـــذي يـــتــكـــون من
الـــكـــلــمـــات) تــقـــول هـــذا رغــد الـــعــربـــيــة
الـصــابـئـيــة . أفـكــارهـا الـشــاعـريــة لـيـست
مـفاجئة عندمـا تعرف عن اخللفيـة العائلية
لــهــذه الـفــنــانــة. والــدهــا: شــاعـر جــاء مع
ثقفة وذهب. والـدتها طبيبة. كان الـنخبة ا
ذلك فـي الــــعــــراق  في وطن رغــــد  الــــتي
ة. وتـأسف تـتـذكـره كـدولـة جـمـيـلـة ومـسـا
ـرأة التي تعـتبـر النحـاتة  الوحـيدة التى ا
أنتجها الشرق األوسط خالل الثالث سنة
ـاضـيــة: (لـكن تـلك األيــام ولت مـنـذ فـتـرة ا
طـويـلــة). تـخـفي عـمـدا اسم عــائـلـتـهـا. من
نــاحـــيــة  حــتـى ال تــســبـح في مــيــاه األب
الـبــارز و من نـاحــيـة أخـرى  لــلـعـيش في
سالم. تـعترف رغد  التي تعيش بعيدًا عن
وطــنــهــا في بــاريس (حــتى الــيـوم أنــا في
خــطـرقــاتل  قـلــقــة عـلى سالمــتي). بــقـيت
أسـرتها احلبـيبة في الـبداية في دمشق في
ـنـفى الـعـراقي يـبـقـى قـويا. سـوريـا. لـكن ا
ـكــثف في مـنــحـتـهــا يـهــدئـهـا من الـعــمل ا
اضـطرابـها الداخـلي واحلزن الـذي يتوهج
مـرارًا وتكرارًا . هذه هي الطـريقة التي يتم
بـها إنـشاء األعـمـال الفـنيـة التي هي لـسان
ـا تـشـعـر به حـالـهـا. مـنــحـوتـات تـصـيح 

رغـــــد. والـــــكـــــائن
احلي الـذي يـلـعب
دورًاخــاصًــا جــدًا
فـي هـــــــذا هـــــــو :
احلـصـان. أهـمـية
اخلـيـول في شبه
اجلـزيرة العـربية
. مــعــروفـة جــيـداً
وتــــشـــهــــد هـــذه
احلــــــــكــــــــايــــــــة
أيـــضًــاعـــلى مــا
يـــــلي: (يـــــتـــــرك
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تـــقــدم الـــدرامـــا الــلـــبـــنــانـــيــة
ـشتـركة مسـلسالت السـورية ا
ــا يــقـدم كال مــنـهــمـا أفـضل 
مــنـــفــصال وتـــوجت الــدرامــا
ثمر ب شتركة والتعاون ا ا

ــســـلــسل (اوالد أدم) كــاتـب ا
الـــســــوري رامي كــــوسي مع
اخملـــرج الـــلـــيـث حـــجـــو في
تـقــد درامـا سـاخــنـة جـدا
تـنـاقـش مـجـمــوعـة مـحـاور
ــشــاهــد بــأنــهــا يــعــتــقـــد ا
الـشــخـصــيـات الــرئـيــسـيـة
االربــــعـــة عــــلى احملــــورين
ـــتــنـــاقـــضــ  ال تـــوجــد ا
مـــنــاســـبـــة ان تــتـــقــاع او
تــلـتــقي فــمــا هــو الـشيء
الذي يـرب قـاضـية وفـيـما
بعد وزيرة للـعدل تشتهر
باالسـتقـامة والنـزاهة في
مجتمع اشكالي (اجملتمع
ا  –ماغي بو اللبناني)  شـخصية د

الــرجل حــبــيــبه. إنــهــا حــزيــنــة ... - أخــذ
احلصان معه ).

(في الـــعـــراق  يـــقـــال أن الـــنـــحـــات الــذي
يـســتـطــيع أن يـصــنع احلــصـان هــو فـنـان
جــيـد) تــوضح رغــد الــتي قــبـلت الــتــحـدي
بــيــنــمــا كــانـت ال تــزال تــدرس في مــعــهــد
الـفنون اجلمـيلة في بـغداد من خالل إنشاء
مـنـحـوتـة مـثـيـرة لإلعـجـاب بـارتـفاع ثـالثة
أمـتـار. عـمل مـثـيـر لالعـجـاب وهـو حـصان
ـتـحـررة ــرأة ا جـامـح وفـارس جتـسـد به ا
نـفـسـها فـي العـالم األبـوي لـلـعـراق. يرسخ
احلـصـان تـقـلـيـديًـا بـثـبـات في ثـقـافة شـبه
اجلــزيـرة الــعــربــيـة - كــمــا هــو احلـال مع
في بعض األحيان يكون رمزًا للحرب  رغد
وأحـيانًـا يجـسد مـزاجًا طـفولـيًا  وأحـيانًا
يـنـضح بهـالة احلـبـيب. ويكـشف دائـمًا عن
وجه شـخصي للـغاية لـلفنـانة  التي ولدت
في عام ? 1963وهي هـائمة بأشـكال جديدة
وتـكوينات من اخليل وكانت مفتونة دائمًا
ـواد الـعـضـويــة الـتي تـصـنـعـهـا مـنـهـا. بـا
(قـمت وانــا طـفــلـة في الـرابــعـة من الــعـمـر
بـرسم أشـجــار الـنـخـيل بـالــطـبـاشـيـر عـلى
أرضــيـة مـرآبــنـا. الحــظت امي ذلك  رغـد :
أنــــني ارسم أقــــواس ســــعف الــــنــــخــــيل !
بــطـريــقــة مـحــددة وقــويـة بــشــكل خـاص).
ولــــلـــــمـــــرة األولى  يـــــضع األب الـــــطــــ
االصـطناعي في يـديها الـصغيـرت  حيث
تــقــوم ابــنــته بــتــشــكــيل األشــكــال بــشــكل
حـــدسـي. ومــــنـــذ ذلـك احلــــ جـــمـع هـــذه
األشـكال وعـرضـها في مـكـتبـته. صديق له
نــحـات مــعــروف  يــكـتــشــفــهـا ويــذهل من
مـوهـبـة الــطـفـلـة الـبـالـغــة من الـعـمـر تـسع
سـنـوات.(نـحات يـنـمـو هنـا)  يـؤكـد  وهو
عــلى حـق. وكــمــا هــو عـــلى حق: تـــتــمــيــز
مـنـحـوتــات رغـد بـديـنـامـيـكـيـة
كنك أن رائـعة  
تــشـعــر بـالــتـوتـر
والــطـاقــة عـنــدمـا
تنظر إلى اخليول
ــرحــلــيـة  الــتي ا
تــسـيــر إلى األمـام
في عـاصـفـة. تـوفر
الــهـرولــة الـهــادئـة
اسـتـراحة صـغـيرة
 بـــعـض األعـــمـــال
تـــســتـــريح في حــد
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بعـضـهن متـزوجـات وواحدة مـنـهمن
ثابة اختـها النائبة في صديقتهـا و
ــان الـلــبــنـاني (صــفــاء) والـتي الـبــر
تتعرض في وقت سابق الى االغتيال
بتفـجيـر سيـارتهـا وهي حتمل اموال
لــتـهــريــبـهــا من لــبـنــان الى ســوريـا!
وحـيــنــمـا تــواجه زوجــهـا الــذي كـان
ـسروق من يسـعى ألستـرداد هـاتفه ا
ســعـد ومــايــا تـعــنــفه وتـلـب مـنه ان
ــــوت ألنه ال يــــســـتــــحق احلــــيـــاة
فـيــواجـهــهـا بــحـقــيـقــة قـبح الــبـقـات
عـرفته بـإنها السـياسـية الـراقيـة و
ـستشفى دهست فل ولم حتمله الى ا
بل هـــربت ألنـــهـــا كـــانت مـــخـــمــورة!
وبإنـهـا توسـت بعـد تـسلـيم شـقيـقـها
ـدمن عـلى اخملـدرات والـذي تـسـبب ا
صـحة بقـتل صديـقته لـكي يوضع بـا
ـا ـكــافــحـة تــعــاي اخملـدرات بــدال 
يوضع في الـسجن مـثلـما يـحدث ألي
موان عـادي! يـقول لـهـا سعـد (اذا انا
كــنت وحـشــا ومــذنــبـا) فــأنت ايــضـا
(قاتـلـة وشقـيـقك قاتل) كـلـنا مـذنـبون

غـــصن - مـــتـــزوجـــة من رجل االعالم
السوري- سعد- مكسيم خليل- كيف
ــكن ان نـــتــصــور ان تــلـــتــقي هــذه
الـــشــريـــحـــة الــراقـــيـــة من اجملـــتــمع
اخملـــمـــلي الـــلـــبـــنــانـي (الـــســيـــاسي
واالعالمي)  بــشــخــصــيــات من قــاع
اجملــتـــمع مـــايــا  –دالــيـــدا رحـــمــة-
لهى  وشقـيقتها زينة الراقصة في ا
ـسجـونة مـؤبد  –ندى ابـو فرحـان- ا
لـقـتل زوجـهـا الـذي يـضـربـها بـعـنف

وصديـقـهـا  الـسارق الـنـشـال سـعد –
قـيـس الـشــيخ جنـيـب-  لـكن اخلــيـو
الــدرامـيــة يــتم حــيـاكــتــهــا  بـعــنــايـة
وبـجـودة احــتـرافـيــة دقـيـقـة لــتـحـمل
تابـعة وهو يتمتع باالداء شاهد با ا
ـبــدع لــلــنـجــوم الــســوريـ الــفـنـي ا
والـلبـنـانـيـ ويتـمـنى لـو ان احلـلـقة
تمتد وال تـنتهي حـتى احللقة 25 -24
تــلــتــقي شــرائح اجملــتــمع فـي اسـوء
لـقـاء الـوزيـرة تــشـاهـد افالم الـفـديـو
ــــشـــهــــور مع لــــزوجـــهــــا االعـالمي ا
مــجــمــوعــة من الــنــســاء والــفــتــيـات

الـدراسـة  وتـعـرفت عـلى الـعـمل  وجـعلت
مـتحف اللوفر مـنزلها الثـاني  واستمتعت
بــاحلـيــاة حــيث كـانـت تـســكن في الــدائـرة
الـسادسة مع جـميع وسائل الراحـة األنيقة
في اجلــهـة الـشــمـالــيـة . تــأخـذ دروسًـا من
سـيــزاربـاالدوســيـني  الــنـحــات الـفــرنـسي
الشهير و تنتمي إلى عالقات جديدة ومن
بـ أمور أخرى  تدهش أعـمال رغدسيزار
الــشـــهـــيـــر  وهـــو أحـــد أهـم الـــنـــحـــاتــ
والـفــنــانـ الــفـرنــسـيــ وعــلى مـســتـوى
الـعالم. والذي شارك في بينالي البندقية و
في كـاسل وأصبح معروفًا  من ب اعماله
األخـرى  بضـغطـه  كتل مـكعـبة مـصنـوعة
ضـغـوطة  يـشـعر من أجـسـام السـيـارات ا
سـيزار أن أعمـال النحاتـة الشابـة بها عمق
رومـانـي  فال يـكــاد يـصـدق أنــهـا من أيـدي
مـن أصـلهـا من الفن العـراقي. (أكمل بعض
أســاتــذتي فـي مــدرســة الــفـــنــون بــبــغــداد
ا تـدريـبـهم في إيـطـاليـا). تـبـتـسم رغـد (ر

يكون النمط الروماني قد تسلل الي).
 عـنـدما عـادت إلى بـغداد وبـرغم حـصولـها
ـدرسة الـعـلـيا ـرغـوب من ا عـلى الـدبـلوم ا
لـلفـنـون اجلمـيلـة في جـيبـها  فـإن حـلمـها
في الـتـدريس قد حتـطم  إذ قـيل لـها هـناك
هــذه الـشــهــادة ال تـكــفي وعــادت رغـد إلى
اجستير بـاريس  وبدأت للتو في دراسة ا
في فـلسفة الفن مع تصاعدت حرب اخلليج

ـريح. لكن ذاتـها وتـعـطي مسـاحة لـلـتأمل ا
الـرقص واحلــركـة واجملـمـدة أبـدا هـو عـالم
واقف رغـد احلـقـيقـي  وكذلك اسـتـيـعـاب ا
ـسـتـقـيـمة والـرشـيـقـة واألطـراف الـرقـيـقة ا
ــثـــالـــيــة واجلـــمــال الــتـي تــشع األنـــاقـــة ا
الـروحي. حـقـقت رغـد من خالل االسـتـخدام
ـاهرلـلمـواد اخملـتلـفة. بـاإلضافـة إلى عمل ا
رغــد الـنــحـتـي  الـذي يــركـز عــلى اخلــيـول
والعالقة ب الناس واخليول  هناك أيضًا
رحـلـة. قامت الـفنـانـة بالـفعل ارتـباطـهم بـا
ــسـرحــيـة بـتــصـمــيم الــعـديــد من األزيـاء ا
ــــا في ذلـك إنـــتــــاج (فـــاس ـــتــــقـــنــــة -  ا

بايندر)الفرنسي.
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شـاركت رغـد  البـالغـة من العـمر  13عـامًا 
في رحـلة مدرسية نقلتـها إلى معهد الفنون
اجلـمــيــلـة في بــغـداد لــلـمــرة األولى. كـانت
ـنـحـوتـات والـلـوحات  وكـانت مـعـجـبـة بـا
تــراقب الــطالب في كــلــيـة الــفــنــون وتــقـرر
بـرأســهـا انـهــا سـتــتـعـلـم  هـنـاك يــومًـا مـا.
يـتـحقق احلـلم بـالفـعل بـعد ذلك بـسـنوات 
وبـــعــد كـل شيء لــيـس لــدى رغـــد شـــهــادة
نـهائـية رائـعة فـحسب  بل أيـضًا رغـبة في
ــــيـــة الــــفــــنـــون في الـــتــــدريس في أكــــاد
ـستقـبل. حلم يقود أخـيرًا الفـتاة الدؤوبة ا
ــدرسـة الــوطــنــيـة الــعــلــيـا لــلــفــنـون إلى ا
اجلـــمـــيـــلـــة في بــــاريس. هـــنـــاك واصـــلت
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ـيــة الـعـراقــيـة حــاضـرت امس الــثالثـاء  فـي الـنـدوة االكــاد
ـاء لـتـطـويـر وتـدريب ـيـة  االلـكـتـرونـيـة الـتي اقـامـتـهـا اكـاد
الـكـفـاءات  بـعنـوان (نـظم احلـفظ و ارشـفـة احملفـوظـات بـناءا

على االسس العلمية).
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التدريسي في كلية االعالم بجامعة
ــيـة بــغـداد نــعــته االوســاط االكـاد
ــوت واالعـالمــيـــة بــعـــد ان غــيـــبه ا
ــاضي  ســـائـــلـــ الــله االثـــنـــ ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـمـثـلـة الـسـورية تـنـتـظـر عـرض مـسلـسـلـهـا الـكـويتي (ورود ا
اضي لكن ملونـة) الذي صورت مشاهدهـا فيه في شباط ا
ـنـتـجة وبـسـبب تـفشي فـايـروس كـورونا لـم تلـحق الـشـركة ا

اضي. تسويقه خالل شهر رمضان ا
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ـنصة أريد يتـحدث يوم اجلمعة ؤسس والرئيس الـتنفيذي  ا
تقدمة في فاهيم ا قبلة عن (ما ال يسع الباحث جهله من ا ا
الـبـحث الــعـلـمي) ضـمـن فـعـالـيــات اسـبـوع الـبــحث الـعـلـمي

تقدم. ا
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اضي كـتـبة الـوطـنـية االثـنـ ا ي االردني ضـيـفـته ا االكاد
في بث مـباشـر عبـر صفـحتـها في (فـيسـبوك) في مـحاضرة

ؤسسات احلكومية). بعنوان (تنمية اإلبداع في ا
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ـؤسسة الـعامة لالذاعـة والتلـفزيون مـدير قسـم االخبار في ا
سابـقـاً نعـته االوسـاط االعالميـة واالذاعـية الـعـراقيـة بـعد ان
وت أثـر نـوبـة قلـبـيـة  سائـلـ الـله تعـالى ان يـسـكنه غـيبـه ا

فسيح جناته.
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فرق مع عدد الشاعر االردني ضيفه بيت الشعر في مدينة ا
من الـشـعـراء  في امـسيـة قـدمـهـا  الـشاعـر خـالـد الـشـرمان

نائب مدير بيت الشعر.
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الفـنـانة الـتشـكيـليـة الـعراقـية تـلقت
أمــــنـــيــــات االوســـاط الــــثـــقــــافـــيـــة
واالعالمـيــة بــالـشــفــاء من عــمـلــيـة
جــــراحــــيــــة رقـــــدت بــــســــبــــبــــهــــا
سـتشـفى.وقالت لـ(الـزمان) انـها ا

(ستتعافى باذن الله).

نيكي ميناج

ـشي بخـطوات سـريعـة لم يعد الـتمـارين الريـاضية وا
رفاهية بل ضرورة لك.
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سـاعـدة للـجـميع سـواء كـانوا قـريـب أو تمـدون يـد ا
بعيدين.
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لـديك شـفـافــيـة وحـدس صـائـب يـجـعـلك تــتـخـطى كل
الصعاب.رقم احلظ .9
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بدأ وزنك بـالزيادة وهـذا من األمور الـتي ستـؤثر على
حياتك الصحية .
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 تقف على ارض احلقائق  وتتجنب االبحار في عالم
اخليال والفرص الضائعة.
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حتــقق الــنــجــاح الــذي تـــفــكــر فــيه. حــاول االعــتــنــاء
بصحتك.رقم احلظ .8
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شاكل بالكثير من الصبر والذكاء  يوم تتغلـب على ا
السعد االربعاء.
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تـتـسم بـأنك مـتـجــدد عـلى الـدوام وهـذا يـفـيـد حـيـاتك
العملية واالجتماعية .
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حتـصــد الــشـهــرة الــكــبـيــرة في مــجــال عــمـلك  دون
. مشاكل.يوم السعد االثن
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تــرى أن لـلـحــبـيب الــكـثـيــر من احلـقــوق وتـسـعى إلى
ها بكل سعادة . تقد
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مـخـلص فـى احلب بـشـكل كـبـيـر . واألبـواب مـفـتـوحة
على الدوام أمامك.
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احـوالك الصـحية حتـتاج منك الـكثـير من الرعـاية.يوم
. السعد االثن
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مرادف ومعـاني الكلمات لها
مــكـــانــهـــا حــسب ارقـــامــهــا
وتــكــتـب افــقــيـــا وعــمــوديــا
لـــــــتـــــــصـل الـى حل كــــــــامل

وصحيح:
 1-فـاكــهـة ذكـرت في الـقـرآن

الكر
 2-مادة قلوية مفيدة

 3-كسب الصراع العسكري
 4-مدينة لبنانية

 5-من انواع الفنون
 6-وحدة قياس مختلفة
 7-منطقة سعودية
 8-صاف بال شوائب
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الك النقـابة مع هدية شخصـية من الفنان قاسم ا
ـبادرة وعبـر الـنـائب مـحمـد الـبـلداوي عن شـكـره 
ومــتـابــعـة الــنـقــابـة وقــدم بـدوره هــديـة لــلـجــبـوري
هرجـان بلد الصمود الدولي شاكرا دعم الـنقابة 
أون الين. والـتـقى جـودي نـخـبـة من فـنـاني هـاتـ
نطـقت اضـافة الى مجـموعة من فنـاني الدجيل ا
لبحث وتـسوية أوضاعـهم النقـابية وتفـقد أحوالهم

الفنية.
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تـفـقــد نـقـيـب الـفـنــانـ الـعــراقـيـ جــبـار جـودي
مـثل سـعـدون اجلـبوري خالل ـاضي ا الـسـبت ا
زيـارته  قـضـائي بـلـد والـضـلـوعـيـة لـيـقف بـشـكل
ــعـروف مـبــاشــر عــلى احــتــيــاجــات اجلــبــوري ا
بـ(عبوري ) الـذي كان قد ناشـد عبر الفـضائيات
نـقـابـة الـفـنـانـ لـإلهـتـمـام به وبـوضـعه الـصـحي
ساعـدة الالزمة مع بطـاقة هوية وقدم له جـودي ا

سعدون اجلبوري يتحدث عن معاناته

في إعــادة ابـتــكـار نــفـســهـا وحتب جتــربـة
ــواد.  إبـداع رغــد ال يــكل  وتــمــاثـيــلــهـا ا
تحمس اخلـيول متاحة اآلن لهواة الفن ا
ـتـحـدة والـيـونان في الـيـابـان والـواليـات ا
ـانيا وبلجـيكا وإيطالـيا وبلدان أخرى  وأ
وعـمــلت بـانـتـظــام مع صـاالت الـعـرض في
بــاريس وفــرســاي  ومــنــذ عـام   2019 مع
مــــعـــرض WEITHORN فـي دوســـلـــدورف
ــعـارض ــانــيــا. الــعــديـد مـن ا بــا
الــفــرديـــة تــثــبت مـــســتــواهــا
الــدولي  احلــصــان دائــمًـا
هــو الــرمـــز الــرئــيــسي
وفي كل مرة يتحدث
لـــغـــة مـــخـــتـــلـــفــة.
الــــلــــغـــــات الــــتي
تــــــــســــــــتـــــــــحق
االسـتماع إلـيها
فـي مـــــعـــــرض
فني بالعراق.

األولى وفي وطـنـهـا العـراقي دمـرت أجزاء.
وكـانت تبلغ مـن العمر  27 عـامًا فقط (وفي
ـنفى. كـان العـراق بلـداً جمـيالً في يومي. ا
لم اتـخيل يوما ان والداي ولم أعتقد أنهما
ـنـزل في وقت ـمـكن ان يـغـادرا ا كـان  من ا
ـــكن مـــا ) تـــأسـف رغـــد  فـــالــــعـــودة ال 
تـحـررة  وهي تواصل تـصـورها لـلـمـرأة ا
وتـعــمل يــومــيًـا في حــيـاتــهــا في بــاريس 

االسـتوديو. إنـها تطور
أســــــلـــــــوبـــــــهــــــا
اخلــــــــــــاص
وتــســتــمـر

ألنـــــــنـــــــا (اوالد أدم).  االداء الـــــــرائع
لشخـصية اللـص النبيـل (سعد) قيس
شـاهد جنيب الـشـيخ يكـسب تـعـاف ا
حتى يـتـمـنى له الـتوفـيق وهـو الذي
له مفـهوم خـاص جتـاه النـاس يدافع
ويـحـمـي مـايـا حــيـنـمـا تــتـعـرض الى
االذى والــســجن وعـــنــدمــا تــتــعــرض
شقـتهـا الى احلريق  يـفتح لـها بـيته
لـــيـــعـــيـــشــــوا بـــســـعـــادة فـــضال عن
مــســاعـــدته ألمه الــبـــديــلــة (هــالــة) –
رض ـريضـة  سوسن ابـو عقـار- وا
السران الكـاركتر غريب عـصابة على
ـوشي ديان  عـ مشـوهـة تـذكـرنـا 
دراجــة نـاريــة يـســتــخـدمــهــا لـســرقـة
احلـقائـب النـسـائـيـة !لـكن سـرعـان ما
ــشـــاهـــدين بـــبــيـــته يـــدخل قـــلـــوب ا
وشـــجــاعـــته وفــلـــســفـــته بـــاحلــيــاة
الـتــلـقــائـيـة والــتـمــثـيل بال تــكـلف او
تــشـنـج هـو الــســمــة االداء لـلــنــجــمـة
اللبنانية (داليدا رحمة)  –مايا- التي
قدمت دورا مركـبا ال تنـساه بسـهولة
وشـــكــــلت مع ســــعـــد ثـــنــــائي عـــافي

مـــحـــبـــوب ويـــحـــتـــار
شـاهـد مع من يقف ا
حـيـنـمـا يـجـبـر سـعـد
مايـا ان تـنـزل حمـلـها

لــلــتــخــلـص من الــفل ألنه
يـرى ان مــسـتـقــبـله مــجـهـول

وخـيـر! فـتــسـرق نـقـوده وهـاتف
االعالمي سعد الذي يساوي 200
ـثابة الف دوالر وتهـرب! النص 
(رواية) تضع مشاكل الـشخصيات
ــشــاهــد لـيــقــول مع نــفــسه امــام ا
ـــثــلــون انـــاس اعــرفــهم هــؤالء 
ومــــــشــــــاكــــــلـــــهـم هـي اســـــاس
الصـعوبـات التي يـعاني مـنها
الـشــبــاب في الــون الــعـربي
ـلك االخـراج الـقـدرة عـلى
شاهد قنع  ب ا التنقل ا
وابتكار شخصيات شيقة
ليـحولـهـا من الورق الى
تـعة صورة بـصريـة 
في حـــــــوار ال ثــــغـــرة

فيه!

Ëœ≈ wł Íœ ≠ ÊbM
إنـه طـــريق طـــويـل من لـــيـــبـــيـــا إلى
الـسويـد لـكن هـذه هي الرحـلـة التي
قـطعـها جنم الـبـوب الصـاعد بـهجت
الـترجـمـان الذي يـقـول: (لقـد حتولت
مـن صــبـي مــتـــوســـطي يـــعـــيش في
درجات حرارة دافئة إلى احلياة في
 30درجـــــــــــة مـــــــــــئـــــــــــويــــــــــة حتـت
الـصـفـر).بـالــنـسـبـة لـبـهـجت تـعـتـبـر
الــسـويـد بالد الـعــجـائب.ويـقـول إنه
ـعجبـ بالبوب ـا كان من أشد ا طا
الـــســـويـــدي.ولــكـن من هـــو بــهـــجت
الترجـمان? وكيف حـدثت وقائع هذه
الرحلـة?ولد بهجت الـترجمان في 25
حــزيــران عــام  1995 فـي الــعــاصــمـة
الــلــيــبــيــة طـــرابــلس وفــيــهــا عــاش

طفولته وصباه.
وقـبل مـا يـقـرب من عـقـد مـن الـزمان
أُجبرت أُسـرة بهجت عـلى الفرار من
لـــيــبـــيــا عـــنــدمـــا انــدلـــعت احلــرب

وانـــتــــقـــلت إلـى مـــنـــزل جــــديـــد في
مـالطـا.لقـد كان وضـعا صـعبـا ولكن
إصـرار بـهـجت وحـمـاسـتـه الـشـديدة
جـعـلـتـه يـتـطـور إلى فــنـان مـسـتـقل
ـــاضي وأصــــبح لـــديـه في الـــعــــام ا
بعض األغاني التي كـانت ب األكثر
انـــتـــشــارا في الـــعـــالم الــعـــربي بل
وكـــتب بـــعـــضـــهــا مـــثل أغـــنـــيــتـــيه
وهل تـتـذكريـني? ويـقول اسـطـنبـول 
بــهــجت وفق لـلــبي بي سي( بــسـبب
الـظـروف احملـيـطـة بي حـيث اعـتـقد
ــســـتــحــيل أن الـــكــثــيـــرون أنه من ا
احـــقق أي شيء ولـــكن كـــانـت لــدي
رؤيــــة ثـــاقـــبـــة جـــدا ومـــا زلت أرى
ـسـتـقـبل بـشـكل واضح لـلـغـايـة).و ا
أصــدر بـــهــجت أول أغــنـــيــة له (قف
شــامــخــا) في مــالــطـا فـي عـام 2015
تــلــتــهـا (حتــدثي إلـي) الـتـي حـقــقت
جنـاحـا كـبـيـرا وحـصـدت مـشـاهدات
كثـيـفـة عـلى يـوتـيـوب.وكـان انـتـقاله

إلى الـسـويـد بـفـضل الـسـاعـات التي
قــضــاهــا عــلى فــيــســبــوك. ويــقـول(
قـضـيت الـكـثـيـر من الـوقت في غـرفة
نومي في الكتابة والتسجيل لكنني
قـضيـت أيضـا الـكثـيـر من الوقت في
ـــنـــتـــجــ إضـــافـــة الـــكـــثـــيـــر مـن ا
ــوســـقــيـــ الــســـويــديــ بـــشــكل ا
عـشـوائي عــلى فـيـســبـوك وكـان من
ــنـتج بـيــنـهم مــاكس مــارتن وهـو ا
الــسـويــدي الـشــهـيــر الــذي عـمل مع
جنـوم مثل بـريتـني سـبيـرز وتايـلور

سويفت).
وفي عــــام  2017 انـــــتــــقـل بــــهـــــجت
الــتــرجــمــان إلى الــســويـد.ويــوضح
قـــــائال(الـــــتــــقــــيـت مــــاكـس مــــارتن
الـــــشــــخـص الـــــذي خــــلـق األجــــواء
وسيـقية الـتي عشتهـا في طفولتي ا
ومـراهـقـتي وكـان رجـال مـتـواضـعا
وقدم لي نصيحة رائعة وبعد قضاء
ــيــة الـــكــثـــيــر من الـــوقت في أكـــاد

وسيـقى في شمالي الـبالد شعرت ا
ـكان الـذي أريد أن أن الـسويـد هي ا
ـهـنـيـة فيه.9وتابع أطـور مـسـيرتي ا
قائال(بعـد ذلك كانت خطـتي االنتقال
بشـكل دائم إلى العاصـمة السـويدية
ستوكهولم وهي اخلـطة التي عُلقت
مــؤقـتــا بـســبب فــايـروس كــورونـا).
ويـقــول عن نـفــسه(أنــا طـمــوح حـقـا
كـشـخص وأعـتـقـد أنه إذا كـان لديك
حلم وإذا كـانت لديك قـصة تـرويها
وإذا كـنـت تـريـد أن تـفـعل اخلـيـر في
هــــذا الـــــعــــالم فـــــهــــنــــاك مـــــتــــسع
لـلـجــمـيع).ولـكـن بـالـتـأكــيـد لم يـنس
ـيا شـاب يـعـتـبـر نـفـسه مـواطـنـا عـا
ويـــغــــني بـــالــــلـــغـــتـــ الــــعـــربـــيـــة
واإلجنـلــيـزيـة وطـنـه لـيـبــيـا.ويـقـول
بـهــجت في هــذا الـصــدد( أعـتــقـد أن
اخلروج من ليـبيا والنـظر إليها عن
بُـعـد جـعـلـني أدرك مـدى ثـراء وعمق

ثقافة بالدنا وإمكاناتها).

{ واشنطن - (أ ف ب) - أعلنت مغنـية الراب األمريكية
نيكـي مينـاج االثنـ أنهـا حامل بـطفـلها األول من خالل
نشرها صورا عبر "إنستغرام" تظهر بوضوح حملها.وقد
ـولـودة في تـريـنـيداد غـنـيـة الـبـالـغة  37 عامـا ا أرفقـت ا
وتـوبـاغـو والــتي تـرعـرعـت في حي كـويـنــز في نـيـويـورك

إحدى الصور برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة
أطفـال. تـمألني احلـماسـة واالمـتنـان. أشـكركم
غنية جميعا عـلى أمنياتـكم بالسعادة".هـذه ا
وسيقي سؤول في اإلنتاج ا متزوجة من ا
األمــريــكي كــيــنــيث بــيــتي. وهي فــاجــأت
جمهورها في أيلول/سبـتمبر الفائت عبر
إعالن عزمها االبتعاد عن الـساحة الفنية
للـتركـيـز على حـيـاتهـا الـعائـليـة.غـير أنـها
عـادت عن هــذا اإلعالن ووعــدت بــإصـدار

أغـــنـــيـــات جـــديـــدة تــضـــاف إلـى ســـلـــســـلــة
جنـاحــاتـهــا بـيــنـهــا "سـتــارشـيــبس" و"بــانغ بـانغ"

و"سوبر باس".
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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الطـواقم السيـاسيـة السابـقة التي حـكمت الـعراق كرست
صـورة الـبـلـد الضـعـيف احملـتـاج والـسـبب ان اغـلـبـيـتهم
ــارة بــالــوزارات كـــانــوا عــابــرين من حَــمَـــلَــة احلــقــائب ا

سؤوليات مرور الكرام. وا
 سـؤال الضـعف والـقوة أُعـيـد تـكراره في االيـام االخـيرة
بل أُعيد انتاجه عند احلديث عن امكانية أن يكون العراق
وســيـطـاً بـ دولـتــ مـتـخـاصــمـتـ عـلـى صـلـة حـدوديـة

وتاريخية ومصاحلية بالعراق هما ايران والسعودية .
 هناك مَن قال ماذا عندنا من امكانات لكي نكون وسطاء
سموعـة ? وبعضهم قال انّ الـوساطة ليست لهم الكلـمة ا
ـتـهاوي من مـهـام حـكـومـة مـؤقتـة جـاءت لـتـرتـيب الـبـيت ا
ركب الغارق بعد خـمسة أشهر من احتجاجات وإلنقاذ ا
سلـميـة عـارمة صـبغـوها عـنوة بـالدمـاء. وطرف ثـالث قال
انَّ الـعراق ال يـلـيق به دور سـاعي الـبـريـد كمـا تـريـد هذه

الدولة أو تلك .
ــتـلــكه من ثـروة ــا  في تــوصـيـف وضع الـعــراق فـإنه 
نـتـجـة ومن ثروة ـوارد الـنفـطـيـة الكـامـنـة وا عـظـيمـة في ا
ـوقع االسـتـراتــيـجي فـضالً عن الـتــنـوع اجلـغـرافي فـي ا
تــمــيـزه بــالــصـلــة اجلـغــرافــيـة الــواسـعــة مع اهم العــبـ
اقـليـمـي الـيوم هـمـا ايران وتـركـيا يـسـتطـيع  هـذا البـلد
الــذي عـصــفت به احلــروب أن يــتـحــول الى عُــقـدة تالقي
صـالح الكـبرى بـ احللـفاء أو بـ اخلصـماء عـلى حد ا
ســواء بــشــرط أن جنــيــد كــغــيــرنــا من دول الــعــالم بــيع
اخلـدمـات والـتـسـهـيالت  وان ال نـقع حتت طـائـلـة الـعـوز

واالنسحاق كوننا نحتاج اعادة بناء بلدنا .
 بـإمـكـانـنـا ان نـفـتح مـلف الـبـنـاء بـطـريـقـة الـثـقـة بـالـنـفس
ــاديــة ـــســؤولـــيــة االخالقــيـــة وا وحتــمــيـل دول الــعــالم ا
والتعاونـية  وأن نتتبع مـساقط القنـابل التي سقطت على
كُل مـــدرســة أو مــحــطــة أو مــطــار أو مــعــمل أو بــيت في
احلــرب االخــيــرة ونـطــالب بــتــعــويض ذلك  وهي مــهــمـة
مـتـأخرة الـيـوم كـثيـراً كـون الـطـواقم السـيـاسـية الـتـافـهة
اضـيـة كانت تـعيش التي حـكـمت العـراق في الـسنـوات ا
عُـقَـد خِـفـةِ وزنــهـا وفـراغـهـا أمـام احملـتل االمـريـكي الـذي
نـصّبَ مـعـظـمهـا أو  خـضـوعـهـا لـتبـعـيـة عـوامل خـارجـية
اخـرى بـسـبب هـشاشـة احلـاصل الـشـعـبي الـذي تـتـوافر
برغم الـسلـوك االعوج في الـتحـشيـد طوال سـنوات علـيه 

الدم واالنتقام .
اليوم عـبرنا أكثـر من قنطـرة وقد نخـرج الى حافة االمان
واالستقرار والنـماء اذا لم تكن اخلطوات االيـجابية شهر

عسل قصيراً تتبعها سنوات بصل حارقة ومتربصة.
الــعـراق يـجب أن يـكــون وسـيـطـاً مـقــتـدراً مُـسـلــحـاً بـثـقـة
ـسـتحـقة نـحه الـطرفـان جـائزته ا عـوامل القـوة عـندمـا 
كونه عـصـا التـوازن ومـكان االرتـكاز  لـيس كـما كـنّا في

اضي أرضاً رخوة سهلة االختراق والتالعب . ا

تخلفة ريضة ا ولقد فضّلت جموع من الناس طائفـيتها ا
الهدامة عـلى وطنيتـها اجلميـلة الطيـبة البنّـاءة فمنهم من
صار قـنـدرة بائـتـة برجل إيـران ومـنهم مـن صار فـرشاةً
لتـلميع بـسطـال تركيـا وتلك لـعمـري هي واحدة من أعظم
عـلل ومصـائب هـذه األمة الـعـظـيمـة الـرائعـة الـتي لم تقف
ـاجـدة في عـلى قـدمــيـهـا مـنـذ سـقـوط بـغـداد الـعـبـاسـيـة ا
ـيالديـة الف ومــائـتـان وثـمــان وخـمـسـون حـيث الـســنـة ا
داست أرضـهـا حـثـالـة الـبـشـر ومـتـوحـشـو الـعصـور من
هـوالكـو حـتى الـصـفـويـ ثم الـعـثـمـانيـ فـي كر وفـر مع
الـصفـويـ الـقادمـ من الـشـرق وبـعدهم حلّ االنـكـلـيز
وآخرهم األمـريكـان الذين وضـعوهـا على مـائدة الـقسـمة
مـرة بـالـتـراضي وثـانيـة بـالـتـخـادم وثـالـثـة بـاخلالف الذي

 . افيات حول صيد ثم يشبه تقاتل ا
ـظلم ـشهـد ا وحـيث انطـفـأت بغـداد عـ الـعرب تـوسع ا
ــون شـرقــاً حـتى الــربـاط غــربـاً ومـن الـشـام من أرض د

شماالً حتى حدّ احلبشة وما حولها جنوباً.
في قـلب األمـة حـطت حـشود مـن اللـقـطـاء والـتـائـه ومن
تقيأتهم أمصارهم األصلية بفلسط العربية وقبلهم كان
ـسـتـعـمـرون الـفـرنسـيـون واألسـبـان والـطـلـيـان وعـنـدما ا
ـستـعـمـر اآلخـر غـير ـعـلن حـضـر ا ـسـتعـمـر ا انـكـنس ا
احملسوب الذي قوامه منا وبنـا وتلك قصة مروعة أكملت

نظر العليل الكئيب حالك السواد والسخام. كل ثقوب ا
ا إنَّ جلَّ اخلالفـات واحلـروب الـبيـنـيـة الـعربـيـة الـيـوم ا
هي معارك مـدفوعة دفعـاً طائفـياً غبيـاً متخـلفاً يكـاد يخلو
تمـامـاً من أية عـوامل اقـتصـاديـة أو حتى تـلك الـتي كانت
تنـشب في بـاب التـنافس عـلى قـيادة األمـة كمـا شاع في

اخلمسينات والستينات والسبعينات.
سـتـعمـر األجـنبي حـدث هذا ويـحـدث بدعم واسـنـاد من ا
الذي لم يوفـر طريقـة قتل وجتهـيل اال واستعـملهـا ضدنا
تدين فمن تشجيعه لدكاك وعمائم وفتاوى وخرافات ا
الـكـبـار الى زرعه الـقـنـابل الـكـثـيـرة عـلى احلـدود عـنـدمـا
قص بـيمـينه اآلثمـة ويكفي أن تـستقـصي وتفتش صار ا
في مـالذات ومـنـابــر الـدول الــغـربـيــة وخـاصــة بـريـطــانـيـا
اخلبيثة الضارة حتى جتد عـمائم وجماعات دينية شكالً
فقـط وهي حتظى بـرعـاية وحـمـاية وسـقايـة وقـد وضعت
بـخـدمـتـهـا أكبـر مـؤسـسـات الـدعـايـة واالعالم والـتـضـليل
ـزاد ــال وبــبــاقي أدوات ا وافــســاد الـعــقــول واألرواح بـا

الكبير. 
إن احلل العظـيم هو في ثـورة تنويـرية علـمية شـاملة تـعيد
للعـقل مكانته وقـد يتشـارك في صنعهـا احلاكم والناس
ولن جتـد فـيـهـا عـربـيـاً غـائـبـاً عن الـوعي يـسـجـد لـعـمـامـة
أجنبيـة شريرة مـقمّلة شـرقية كانت أو غـربية لم جتلب له
غير هـذا البـؤس والدمـار الشامل
ـريض بـالـذل ـسـتـمــر والـتـلـذذ ا ا
هـانة والـرضوخ والـقنوط وسن وا

بكر. اليأس العقلي ا
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وصلت الـفـنانـة الـلبـنانـيـة هيـفاء
وهبي إلى الـقاهـرة في أول زيارة
صـر بـعد أزمـة كورونـا وقد لهـا 
حــرصت الــنــجـــمــة عــلى تــوثــيق
ـطـار الــقـاهـرة حلـظــة وصـولـهــا 

بصور شاركتها مع محبيها.
ـطار القـاهرة على هيفـاء وصلت 
مـ طــائــرة خـاصــة وكـان الفــتـاً
ـجرد دخولها ارتدائها للـكمامة 
لصـالة الـوصـول بانـتظـار انتـهاء
ــطــار اجــراءات خــروجـــهــا من ا
بــيــنــمــا لم تــكن تــرتــديــهــا خالل

نزولها من الطائرة.
زيارة هيـفاء وهـبي للقـاهرة تأتي
قـبل أيــام عـلى مع مــوعـد جــلـسـة
الـنطق بـاحلـكم في قـضـيـة إثـبات
زواجها من مدير أعمالها السابق
ؤجلة من محكمة محمد وزيري ا
األســــرة إلى يــــوم  28 يــــولــــيــــو
اجلاري كـما تتـزامن مع اشـتعال
حـرب التـصـريـحـات بـ الـثـنائي
خـاصـة بـعـد تــهـديـد وزيـري عـبـر
محاميه برفع دعوى قضائية ضد
الــفــنـانــة بــتــهــمـة الــتــشــهــيـر به

واإلساءة لسمعته.
مــــحـــامـي وزيـــري كــــان قــــد أكـــد
حصول هـيفاء وهبـي على أجرها
كامالً عن فيلـمها اجلـديد (أشباح
أوروبا) وهو مـليـون جنـية على
عكس ما أدعّت الـنجـمة اللـبنـانية
ـــهن في شــــكـــواهــــا لـــنــــقـــابــــة ا
ـــهن الـــتـــمـــثــيـــلـــيـــة ونـــقـــابــة ا
صنفات ضد وسيقية وجهاز ا ا
مــحــمـــد وزيــري مــنـــتج الــعــمل
مطـالـبة بـعـدم عرض الـفيـلم كـما
كشف عن نـسـخة من عـقـد هيـفاء
ـقـيد ويحـمل الـعـقـد نفس الـرقم ا
ـقـدمـة مـنـهـا بـإقـرارات الـفـنـانـة ا

صرية. صلحة الضرائب ا
وعن اتـــهـــام الــفـــنـــانــة لـــوزيــري
باالسـتيالء عن  63 ملـيـون جنـية
بـواقع تـوكـيل مــنـهـا لـوزيـري عن
الــتـعــاقــد عــلى أعـمــال فــنــيـة في
ــصـري مـصــر طــالب احملــامي ا
النجمة اللبنـانية بتقد ما يثبت
ـقدمـات تـعاقـدها استالم وزيـري 
عن احلـفالت الـفـنـية أو احلـمالت
االعالنـــيـــة أو بــطـــولـــة األعـــمــال
: (حجم الدرامـيـة في مـصـر قـائالً
أعمـال هيفـاء وهبي فـي مصر في
الــــــفــــــتــــــرة من  2017 إلى 2019
مــعـروف وهــو مــسـلــســلـ و 12
حفـلة فـقط فهل اسـتحـقت علـيهم

 63 مليون جنيه?).

{ لـــــنــــدن-(أ ف ب)  –كـــــشــــفت
ـمثلـة األميركـية أمبـير هيـرد أنها ا
ســبق أن خـــافت من أن يــقـــتــلــهــا
مثل جوني ديب وفق ما زوجـها ا
ورد في شــهــادة عُــرضَـت االثــنـ
في إطـار جـلسـة لـلنـظـر في دعوى
ـرفـوعـة من ديب ضـد الـتـشــهـيـر ا
صـحـيـفة “ذي صن ”الـشـعبـية في
لـــنـــدن. وأورد وكـالء الـــدفـــاع عن
الـصــحـيـفــة اسم هـيـرد كــشـاهـدة
ــرفـوعــة ضـدهـا ضـمـن الـدعـوى ا
مـن ديـب لـــــوصـــــفـــــهــــــا إيـــــاه في
نــيـــســان/أبــريل  2018 بـــأنه رجل
ــمــثــلـة يــعـنـف زوجـتـه. واتـهــمت ا
الـبالغـة الرابعـة والثالث ديب بأنه
اعـتــدى عـلــيـهـا لــفـظــيـاً وجــسـديـاً

ووجه إليها تهديدات. 
وتـدخل الـدعـوى أسبـوعـهـا الـثالث
ومـبدئيـا ًاألخير أمـام محكـمة لندن

العليا.
ومـنـذ طالقـهـما في  2017 بـعد 15
شـهــراً من زواج عـاصف يـتـبـادل
ــمــثــلـة جــوني ديب ( 57عــامــا) وا
أمبير هيرد ( 34عاما) تهم العنف.
ولـكـن في دعـوى الـطالق سـحـبت
هـيرد اتهـامات لديب بـالعنف فـيما
دفع لـها األخير مبلغ سبعة مالي
دوالر تـبرعت به جلمعـيات. وتشير
الـصحيفة البريطانية في مرافعتها
الـدفاعية إلى  14حـادثاً أظهر فيها
ديب عــنــفــاً ضــد هــيـرد فـي حـ
مـثل الـبالغ  57 عـامـاً هذه يـنـفي ا
االتــهـامــات ويــقـول إن هــيـرد هي

التي كانت عنيفة معه.
كتوبة أن وجـاء في شهادة هيـرد ا
هــذه احلـوادث كـانت خــطـيـرة إلى
درجــة أني خــفت أن يــقــتــلـني إن
قـصـداً أو في حال فـقـد السـيـطرة
عـــلـى نـــفــــسه. ورداً عــــلى ســـؤال
ـمثل ايـليانـور لوس أكدت وكـيلة ا
هـيـرد أنـهــا كـانت تـتـعـرض لـعـنف
جـسـدي دوري ومـسـتـمـر ومـتـكرر
من ديـب. وأضـــــافت لـــــقـــــد هــــدد
صــــراحــــة مــــرات عــــدة بــــقــــتــــلي
وخــصـوصــاً في نـهــايــة عالقـتــنـا.
وتـابـعت أنه كـان يـحـمّل مـسـؤولـية
ـا يـسـمّــيه الـوحش ولـيس أفـعــاله 
إلـى نفسه. وقـالت كان يـتحدث عن
األمــر وكـأنه يـتــحـدث عن شـخص
آخـــر أو عن شـــخـــصـــيـــة أخــرى
وكــأنه لم يــكن هــو مـن يـقــوم بــكل

هذه األمور.
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واستمر على هـذا النحو مذاك.
ويـبـدو أن هـذا الـتـسـارع نـاجم
وفق البـاحثـ عن وجود طـاقة
سوداء وهو عـنصر غـير مرئي
يـــنــــدرج في ســـيــــاق نـــظـــريـــة
آيـنشـتـاين بشـأن النـسـبيـة لكن

أصله ال يزال غامضا.
ويـعلم عـلمـاء الفـيزيـاء الفـلكـية
مـنـذ سـنـوات بـعـيـدة أن الـكـون
يـتـمـدد لـكـنـهـم يـحـاولـون مذاك
قـيــاس الـســرعـة احملــددة لـهـذا

سار التوسعي. ا
الحـظـات ومن خالل مــقـارنــة ا
التي سجلها برنامج إي بوس”
مع الــــدراســـات الـــتـي أجـــريت
حـــتى الـــيـــوم بــشـــأن بـــدايــات
الكـون الحظ الباحـثون تـفاوتا

في السرعات.
ــتـعـارف وتـبــيّن أن الـســرعـة ا
علـيهـا على نـطاق واسع حـاليا
سماة ثابـتة هابل أبطأ بـ10 وا
ـــئــــة من الــــســـرعــــة الـــتي بــــا
احتسبها الـباحثون وفق كلية
لــوزان الـــتي أشـــارت إلى عــدم
وجود تـفسيـر حتى اليـوم لهذا

األمر.

األبـعاد عن الـكون تـكون األكـثر
اكـــتــمـــاال بــاســـتــخــدام أدوات
رصد للمرة األولى هي اجملرات
الــتـي تــشــكل بــصــورة فــاعــلــة
الـــنــجـــوم وأشـــبـــاه الـــنـــجــوم
(الـكـويـزار). وتـظـهـر اخلـريـطـة
ـــادة ومــواضع خــيـــوطـــا من ا
خـواء حتـدد بـنـيــة الـكـون مـنـذ
بـــدايـــاته حـــ لم يـــكن عـــمــره

يتخطى  380 ألف سنة.
ـرتـبط بــالـكـون قـبل ولـلـجــزء ا
ســــتــــة مــــلــــيــــارات ســــنــــة في
اخلــريـــطــة الحظ الـــبــاحــثــون
اجملـــــــرات األقــــــدم واألكـــــــثــــــر
احــمـرارا. أمـا لـلـفـتـرات األبـعـد
زمنيـا فقد ركـزوا على اجملرات

األصغر ذات اللون األزرق.
ولـلــغـوص أكـثـر في الـزمن أي
حتى  11 مـليـار سـنة اسـتـعان
الــعـلــمــاء بـالــكــويـزارات وهي
مـجــرات أصـبح الـثـقب األسـود
الـفــائق الــكـتــلــة في الـوسط ذا
ــــادة تــــوهـج فــــائـق بــــفـــــعل ا

وجودة داخله. ا
وتــظــهــر اخلــريــطــة أن تــوسع
الكون تسارع في مرحلة معينة

وبـــفــضـل األعــمـــال الــنـــظــريــة
الـكـثـيـرة الـتي أجـريت عـلـى مر
الزمن بـشأن االنـفجـار العـظيم
إضــافــة إلى مالحــظــة إشــعــاع
خـلـفـية الـكـون (إشـعـاع ضوئي
خفيف خلفه االنفجار العظيم)
يـعـرف الـعـلـمـاء بـدرجـة كـبـيرة
نــســبـيــا تـفــاصــيل الــلـحــظـات
األولى لـــنــشــأة الـــكــون. كــانت
عـمـلـيات الـقـيـاس الـتي أجريت
عــــلـى اجملـــــرات ومــــقـــــاســــات
ـســافـات وفــرت فـهــمـا جــيـدا ا
لـــتــوسـع الــكـــون الـــذي حــصل
خالل مــــلـــيــــارات الـــســــنـــوات

األخيرة.
وأشـــــــار كــــــايـل داوســــــون من
جامعة يوتا وهو أحد القائم
ــشـروع إلى أن “نـقــصـا عــلى ا
في الــــبـــيــــانـــات كــــان ال يـــزال
مـوجودا في الـفـترة بـ نـشوء

الكون والعصر احلالي.”
وقال عـالم الفيـزياء الفلـكية في
الـكــلـيـة الـفــنـيـة الــفـدرالـيـة في
لوزان جان بول كنيب في 2012
أطــلـــقت مـــشــروع +إي بــوس+
بـقــصـد إعـداد خــريـطــة ثالثـيـة

{ جــــنــــيف-(أ ف ب)  –نــــشــــر
عـلمـاء فيـزياء فـلكـية من الـعالم
أجــمع االثــنــ أكــبــر خــريــطـة
باألبعاد الـثالثة عن الكون على
اإلطالق بـعــد حتـلـيل أكـثـر من
أربـــعـــة مـاليـــ مـــجـــرة وجنم
زائف وهي أجـــرام ســـمـــاويـــة
فــائــقـة الــتــوهج تــبـعث كــمــيـة
هـائــلـة من الــطـاقــة. وقـال أحـد
هـؤالء الــعـلــمـاء وهـو الــبـاحث
ويـل بـــرســيـــفـــال من جـــامـــعــة
ووتـرلو إن “هـذا الـبـحث يـقـدم
لـــنــا بــبــســاطـــة تــاريخ تــوسع
الـكــون بـالـصـورة األكـمل حـتى
يومنا هذا .”هذه اخلريطة التي
تأتي ثـمرة تـعاون اسـتمـر أكثر
من عــشــرين عــامــا بــ مــئــات
الـعــلـمــاء من ثالثــ مـؤســسـة
مــخــتـلــفــة في الــعــالم أقــيـمت
باالستناد إلى آخر مسح كوني
ألس دي أس أس يـــــحــــمل اسم
ذي إكـــــســــــتـــــنــــــدد بـــــاريـــــون
أوسـيـايـشن سـبـكـتـروسـكـوبيك
ســـــــورفـي إي بــــــــوس حـــــــول
تلسكوب في والية نيومكسيكو

األميركية.

{ لــوس اجنـلـيس-(أ ف ب)  –عــلى أحـد أرصــفـة مــديـنــة لـوس أجنــلـيس
األمـيـركيـة بـرّاد أحـمـر كتب عـلـيه بـاألحرف الـبـيـضـاء طعـام مـجـاني وعلى
رفوف هـذه الثالجة مـواد غذائيـة متـنوعة مـوضوعة في مـتناول احملـتاج

كــاحلــلـيـب والـفــواكـه واخلـضــر واألجــبــان. إنه واحــد من تــلك “الــبـرّادات
ديـنة منـذ مطـلع تموز/يـوليـو الفائت اجملتمـعيـة التي انـتشرت في شـوارع ا
واجـهـة اآلثار االقـتـصاديـة جلائـحـة كوفـيد- 19 ومـا جنَمَ عـنهـا من ازدياد

نسبة الفقر التي كانت أصالً مرتفعة.
ليس لـهذه البرّادات حرّاس يراقبونها ومـا مِن انتظار في الطوابير أمامها
كن أن يأخذ وال حاجـة إلى ملء استمـارات أو تقد طـلبات. كل شـخص 

حاجته على مدار الساعة.
تـطـوعة وتـقـول القـائـمة عـلى مـبادرة إل إيه كـومـيونـتي فـريدجـز الـناشـطـة ا
مـاريـنـا فـيـرغـارا لوكـالـة فـرانس بـرس حـتى إذا احـتـاج شخـص ما إلى أن
يأخـذ كل ما في البرّاد ويفرغه من محتواه فلن يحاسبه أحد. تستطيع أن
تــأخـذ رأس طــمــاطم واحــداً أو أالّ تــضع في الــبــراد ســوى رأس طــمـاطم

واحد.
ـزيد ـدينـة وتعـتزم نـشر ا وقد وزّعت فـيرغـارا إلى اآلن سبـعـة برّادات في ا
منـها. وتشرح أن هـذه الثالّجات التي تـصفهـا بأنها جـسور مجتـمعية ”في
ـسـاعدات ـديـنة تـسـهّل اسـتـفـادة احملـتاجـ من هـذا الـنـوع من ا أحـيـاء ا

الغذائية.
ـاثـلـة أطـلـقـت في نـيـويـورك. وفـد طُـلِـيَت واسـتـوحـيت الـفـكــرة من مـبـادرة 
ـكـوّنـات األخرى الـبـرادات بـألـوان فاقـعـة لـكي تـلـفت االنـتـبـاه وتـتـمـيّـز عن ا
ـنــظّـمـون أن تـكـون ـديـنـة. أمــا الـكـتـابــات الـتي حتـمـلــهـا فـشـاء ا ـشــهـد ا
بـاإلنكـلـيـزيـة واإلسبـانـيـة. وبالـقـرب مـنـها وُضِـعَت صـنـاديق مُـلِئت مـعـلّـباتٍ

تبرع فيها ثياباً أو أحذية. وأكياساً من احلبوب. ويترك بعض ا
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الـتـهاب يـشـتـرك فـيه أي فـيروس
آخر كـاإلنـفـلونـزا وفـيروس +في
ـكن أن يـحدث في آر إس+ كمـا 
الشـتاء في حـال عاود كـوفيد-19
الــظـــهــور. وإلـى اآلن ثــمــة دواء
واحـد أثـبت أنه قـادر عـلى إنـقـاذ
مـــرضـى كـــوفـــيـــد- 19 هــو دواء
ديكـسامـيتـازون. كذلك ثـمة عالج
آخــر مــضــاد لــلــفــيــروســات هــو
رمديـسيـفيـر يتـيح تقـليص فـترة
ـسـتــشـفى لــكـنه ال الــبـقـاء فـي ا
يحدّ من الوفيات. وتوفي اإلثن
أول طــــبـــيـب في لـــبــــنـــان جـــراء
إصـــابـــتـه بـــفـــيــــروس كـــورونـــا
ـسـتــجـد أثـنـاء قــيـامه بـواجـبه ا
ـــهـــني وفـق مــا أعـــلـــنت إدارة ا
ستشفى حيث يعمل في جنوب ا

البالد.
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رغم أن الــــدراســـة أجـــريت عـــلى
عيّـنـة محـدودة نسـبـياً ولم تـتولّ
هـا جلنـة تدقـيق. أما مـدير تقـو
هــــذه الـــدراســــة أســـتــــاذ الـــطب
التنفسيّ في جامعة ساوثمبتون
الـبــروفـسـور تــوم ويـلـكــيـنـسـون
فقال في بيـان هذه النـتائج تؤكد
اقتناعنـا بأن ثمة إمكـانات كامنة
كبـيـرة لبـروت انـتـرفيـرون بيـتا
ـقاومة كعالج بالـتنـشّق إلحياء ا
ـــنــاعـــيــة لـــلــرئـــتــ من خالل ا
حتـــســـ احلـــمـــايـــة وتــســـريع
التـعـافي وصدّ تـأثـيرات فـيروس
ســارس-كــوف-2.  أمــا الــشــريك
ــؤسس لـلــشــركـة الــبـروفــسـور ا
سـتيـفن هـولـغـيت فـشـدّد على أن
هــذا الـعـالج يـعــيــد إحـيــاء قـدرة
الــرئـــتــ عــلى إبــطــال مــفــعــول
الفيروس أو كل حتوّل فيه أو أي

عـلى عالج وهـمي ألشـكـال حادة
ــمــيــتـة أو ــرض أي تــلك ا من ا
التي تسـتلزم وضع جـهاز تنفّس
اصطنـاعي للـمريض. كـذلك تبيّن
رضى الـذين عوجلـوا بدواء أن ا
إس إن جي  001 لـــديــــهم فـــرص
ــرتــ من الــذين شــفــاء أكـــبــر 
حــــصــــلــــوا عــــلى عالج وهــــمي.
رضى ( 6 في وتوفـي ثالثة مـن ا
ـنـة) الـذي حــصـلـوا عـلى عالج ا
وهمي بينما لم تسجّل أية حالة
وفـاة بــ الـذين عــوجلـوا بـدواء

إس إن إن جي 001.
ــديــر الــعــام لــشــركــة واعــتــبــر ا
سينـايرجن ريتـشارد مارسدن أن
ــكن أن تــشــكّل هــذه الــنــتـــائج 
تــقــدمـاً مــهــمــاً. وقـد تــكــون هـذه
اخلالصـــات تــقـــدمــاً كــبـــيــراً في
طــريـقــة عالج فــيـروس كــورونـا
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أظهـرت نـتائج أولـيـة الختـبارات
أجــريت عــلى دواء ســمي إس إن
جي  001 أن هـــذا الــــدواء الـــذي
تــصــنّــعه شــركــة “ســيــنــايــرجن
البـريطـانـية يـحدّ بـنسـبة  79 في
ـئـة من إمــكـان اتـخـاذ اإلصـابـة ا
ستـجد شكالً بفيـروس كورونـا ا
حـاداً. ويــقـوم هــذا الـعالج الـذي
يــؤخــذ بـالــتــنـشّق عــلى بــروتـ
انتيـرفيـرون بيتـا الطبـيعي الذي
يــــشـــارك فـي مـــقـــاومــــة اجلـــسم

للفيروس. 
وبــيّـنت الــدراسـة الــتي أجـرتــهـا
جـامـعـة ســاوثـمـبـتـون عـلى مـئـة
مريض ومـريض أن أولـئك الذين
عــوجلــوا بــواســطــة هــذا الـدواء
ـئة مـعـرّضـون بـنـسـبـة  79 في ا
أقل من اآلخــرين الـذين حــصـلـوا
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