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شهدت مـدن في إقليم كـردستان
احـتـجـاجـات تـخــلـلـتـهـا أعـمـال
حــيث اقـدم مـتــظـاهـرون عـنف  
على حرق مقـار عدد من الدوائر
احلــكــومــيــة واألحــزاب فــيــمــا
أشـار رئـيس احلـكـومـة مـسـرور
الــبـارزاني إلـى أن الـتــظـاهـرات
الـسـلـميـة حق مـشـروع وتـدمـير
ـة يعاقب عـليها متـلكات جر ا
الــقـــانـــون. واعــرب الـــبــارزاني
ـحـافظ حلـبـجة خالل اتـصاله 
آزاد تـوفـيق عن (بـالغ قـلقه إزاء
أعـــمـــال الـــشـــغب والـــتـــدمـــيـــر
ؤسسات احلكومية ومهاجمة ا
ــــــــال الـــــــعــــــــام واخلـــــــاص وا
ـواطـنـ من قـبل ـتـلـكـات ا و
ـتظـاهرين في أشخـاص بأسم ا
حلبجة ومناطق أخرى) مشيرا
في بيـان تلـقته (الـزمان) الى ان
(اخلـروج بـتــظـاهــرات سـلــمـيـة
وحضارية حق للـمواطن غير
ـمـتـلـكات أن إحـراق وتـخـريب ا
ــــتــــلــــكـــات ــــال الــــعــــام و وا
ـــواطـــنـــ يــــدخل في خـــانـــة ا
اإلجــــــرام وال بـــــد مـن اتـــــخـــــاذ
اإلجــــــراءات الــــــقـــــانــــــونــــــيـــــة
لالقــتـصــاص من مـرتــكـبي هـذه
األفــعــال) وفي جــانب آخــر من
االتـــــــصــــــــال (جـــــــرى بــــــــحث
مــشــروعـ مــهــمــ فـي حـدود
احملافظة أحدهما مشروع جسر
تـووقـوت الـذي يـتم تـنـفـيـذه من
قــبل وزارة اإلعــمـار واإلســكـان

وكـذلك مشـروع مـنطـقـة تصـنيع
األغذية الذي يُنفذ من قبل هيئة
االستـثـمار  فـضال عن منـاقـشة
ـــا في ذلك الـــوضع الـــصــحي 
خـــطـــوات مــكـــافــحـــة جــائـــحــة
فـــايــروس كـــورونــا). وفي وقت
ســـابـق  أعـــلن مـــديـــر شـــرطـــة
حـلـبجـة الـعمـيـد كاظم عـبـدالله
إن (الـتظـاهـرات استـمـرت حتى
وقت متأخر من ليلة امس االول
حـــــــيـث رشق احملـــــــتـــــــجـــــــون
القائـممقـامية واحملكـمة ومقري
االحتاد الوطني والفرع  12 من
قراطي بـاحلجارة احلزب الـد
كــمــا أضــرمـوا الــنــار في دائـرة
ـــرور وجــزءاً مـن الــبـــلـــديــة) ا
مؤكـدا  (إصابـة ثالثة بـجروح).
بدوره قـال مدير مـرور حلـبجة
الــعـــمــيـــد حــسن عـــبــدالــله إن
اديـة الـنـاجـمة عن (اخلـسـائـر ا
ـبـنى تـقــدر بـأكـثـر من إحــراق ا
 30 مــلـيــون ديـنـار) الفــتـا الى
(رفع دعــوى قــضـائــيــة ضـد من

قر). أحرقوا ا
 وكـــان مـــســـؤول فـــرع احلـــزب
ـقــراطي الـكـردســتـاني في الــد
حــلـبـجـة بــسـام عـلي قـد اشـار
الى إن (مـــقــر احلـــزب تـــعــرض
إلطـالق نــــــــــــــار وأن بـــــــــــــعـض
االطالقات دخلت في اجلدار وال
تزال آثارهـا باقيـة). وفي قضاء
حافظة السـليمانية قال كالر 
ـتحـدث باسم شـرطـة كرمـيان ا
عــــلـي جــــمــــال قــــدوري إن (14
شـرطـيـاً أصيـبـوا بـجـروح  إثر
رمــــيـــهم بــــاحلـــجـــارة مـن قـــبل

ــتــظــاهــرين الــذين هــاجــمــوا ا
) مبـيناً أن القـائممـقاميـة أيضاً
(احملـتـج هـاجـموا مـسـتـشفى
ـرض كـورونـا ودمـروا خـاص 
األبــواب والـــنـــوافـــذ وجــزء من
مــــــحــــــتــــــويــــــاته) واوضح ان
(الـــــقـــــوات األمـــــنـــــيـــــة فـــــرقت
ــتـظـاهـرين دون اعــتـقـال أحـد ا
مــنــهم). وفـي بــغـداد  تــظــاهــر
الــعــشــرات من اصـحــاب عــقـود
الـكــهــربــاء عـلى طــريق مــحــمـد
الـقــاسم بـبـغـداد فـيـمـا  قـطع
الــطــريق وحــدوث زخـم مـروري
ـنــاطق الــقــريــبــة مــنه.وقـال بــا
شهـود عيان  ان (الـعشرات من
اصـــحـــاب عـــقـــود الـــكـــهـــربـــاء
تــظـاهــروا عــلى طــريق مــحــمـد
الـقـاسم لـلــمـطـالـبـة بــتـثـبـيـتـهم
ـتـأخرة وصـرف مـستـحـاقتـهم ا
مـــنـــذ شـــهـــور) واضـــافـــوا ان
تـظاهرين قـطعوا الـطريق ما (ا
ادى الـى حــــدوث زخـم مــــروري
بــبـــعض الــطــرق الـــقــريــبــة من
اقـــتــــحم ــــكـــان). وفـي بـــابـل  ا
مــتـظــاهــرون غــاضــبــون دائـرة
صحة احملافظة للمطالبة باقالة
مـديرهـا.وبـحسب مـقـطع فيـديو
تنـاقله نـاشطـون على الـتواصل
االجــتــمـــاعي يــوضـح اقــتــحــام
دائــــرة صــــحــــة بــــابل من قــــبل
ـتـظـاهـرين لـلـمـطـالـبـة بـاقـالـة ا
مديرها من منصبه.وجاءت هذه
ـطـالــبـة عـلـى خـلـفــيـة ارتـفـاع ا
مـــعـــدالت اإلصــابـــة بـــكـــورونــا
وسوء اإلدارة وأهمـية محـاسبة
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والزراعـيـة والـبيـطـريـة والـثالثاء
االمــتــحــان لــلــعــلــوم االنــســانــيـة
واالجــــــتـــــمــــــاعــــــيــــــة واالداريـــــة

واالقتصادية). 
فـيـمـا جـدد رئـيـس جلـنـة الـصـحـة
والبيـئة الـنيـابيـة  قتـيبـة ابراهيم
اجلبوري مطالبته لرئيس الوزراء
ـعـدل ووزيـر الـتـربــيـة بـاعـتــمـاد ا
التـراكـمي كـدرجـة نـهـائـيـة لـطـلـبة
السـادس االعدادي بـكل فروعه مع
عـشـر درجـات وجــعل مـسـألـة أداء
االمتـحانـات العـامة اخـتيـارية من
قـبل أولــيـاء أمــور الــطـلــبـة وذلك
بـــعـــد تـــزايــــد أعـــداد اإلصـــابـــات
بكورونـا الى أرقام مـرعبـة مؤكداً
ان إجــراء االمـــتـــحــانـــات بـــشــكل
قــســـري وإجــبـــار الــطـــلــبـــة عــلى
الـتــجــمع في قــاعـات مــغــلـقــة هـو

خطـوة كارثـية لم تـقـدم علـيهـا أية
دولـة . وقــال اجلــبــوري في بــيـان
صـــحــفـي  ان (أعـــداد اإلصـــابــات
الــيـــومـــيـــة بــفـــايـــروس كـــورونــا
جتاوزت أربعة آالف إصابة يومياً
وقد تـصل الى خمـسـة آالف علـماً
عـلنـة تمـثل احلاالت بأن األرقـام ا
ـــســـجـــلــة رســـمـــيـــاً والتـــشـــمل ا
ــصـــابـــ الـــذين لم يـــراجـــعــوا ا
ـســتـشــفـيــات واكــتـفــوا بـحــجـر ا
أنـفـسـهـم في مـنـازلـهـم وبـالـتـالي
فـــإن إجـــبــــار طـــلـــبــــة الـــســـادس
اإلعدادي عـلى إجـراء االمتـحـانات
حــالــيــاً اليــخــتــلف عن زج قــســراً
الـشـبــاب في احلـروب عـلــمـاً بـأن
اخلطورة التشـمل فقط الـطلبة بل
تشـمل عـوائـلـهم وجـيـرانهـم ألنهم
سينقلون العدوى الى مجتمعهم).
وأضـاف اجلــبـوري (نــأمل ان يـتم
عدل الـتراكـمي كدرجة احتسـاب ا
نهـائيـة لطـلبـة السـادس االعدادي
بـــكل فـــروعـه مع عـــشـــر درجـــات
وجعل مسـألة تأديـة أو عدم تأدية
االمتـحانـات العـامة اخـتيـارية من
قــبل أولــيــاء أمــور الــطــلــبــة لــكي
النظلم الـطلـبة الـراغبـ بتـحس
عـدل فـإجـبار الـطـلـبـة على أداء ا
االمـــتـــحــانـــات فـي هـــذا الـــظــرف
اخلطيـر هو خطـوة متهـورة وغير
مدروسـة وتتـحمل حـكومـة السـيد
الكاظمي كـافة تداعيـاتها السـلبية
الحـقـاً حـفـظ الـله شـعــبـنـا من كل
مكروه ورزقه العافية والسالمة).
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اعلنت دائرة البحث والتطوير في
وزارة الـتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
العلمي ان االمتحان التنافسي في
حتديـد الـقـبول لـلـدراسـات العـلـيا
سـيـكــون في الـقــاعـات الــدراسـيـة
نـصات االلكـترونية. وليس على ا
واطـــلـــعـت (الـــزمـــان) امـس عـــلى
وثـيـقــة تـضــمـنت (نــظـرا الهــمـيـة
االمـتـحـان الـتــنـافـسي في حتـديـد
الـقـبول فـي الـدراسـات العـلـيـا مع
تـفــاوت مــعــدالت اخلـريــجــ بـ
اجلـامـعـات احلـكـومـيـة والـكـلـيات
االهــلـــيــة ولـــتــحـــقــيق الـــرصــانه
العـلمـية والـعدالـة بيـنهم تـقرر ان
يـكــون االمـتــحــان الـتــنــافـسي في
القاعـات الدراسيـة حسب اجلدول
احملدد مع مراعاة توجيهات جلنة
ــتــضــمــنـة الــصـحــة والــسالمــة ا
التباعد ولبس الكمامات والكفوف
 مع تــــرك لـالقــــســــام والــــفــــروع
الــعــلــمــيــة اخلــيــار في ان يــكــون
االمـتــحـان ورقــيــا او الـكــتـرونــيـا
داخل القـاعـات مع مـراعـاة تـوفـير
احلــواســـيب واخلــوادم وتـــعــو
الـقـاعـات االمـتـحـانـيـة). واضـافت
الوثيقة ان (االحد الثامن عشر من
تـشـرين االول سـيــكـون االمـتـحـان
التنـافسي لالختـصاصات الـطبية
والهـنـدسـيـة فـيمـا سـيـكـون الـيوم
الــذي يـــلــيـه االثــنـــ االمــتـــحــان
لالخـتـصـاصـات الـعـلـوم الـصـرفـة

t²³ UD  œÒb−¹ Í—u³'«

W¹œ«bŽû  wL «d² « ‰bF*« œUL²ŽSÐ

قتيبة ابراهيم اجلبوري 

ÊU e «–  œ«bGÐ

نـنـوه الى آثـار صـحـيــة وبـيـئـيـة تـهـدد تالمـيـذ ثـانـويـة
ـقـبـلـ عـلى دخـول االمـتـحـانـات الـنـظـامـيـة لـلـبـنــ ا
ـقـبـل. ودعا الوزاريـة الـنـهـائـيـة في االول مـن ايـلول ا
اولــيــاء امــور الـتـالمــيــذ وزارة الــتـربــيــة الـى تـدارك
اخلـطـر الـنــاجم عن طـفح اجملـاري الـثــقـيـلـة لـلـعـمـارة
قـابـلـة لـلـثانـويـة الـتي سـبق لـ (الـزمـان) ان حذرت ا
منـها ونشرت صورا ومناشدات منذ نحو ستة اشهر

على امل ان تـنتـبه امانـة بغداد واجلـهات الـبيـئية الى
شـكلـة لكـنها لم حتـرك ساكـنا. ويـغرق مـعظم زقاق ا
 71 في احملــلـة  101 بـطــفح اجملــاري الـذي يــنـقل
اخملـلــفـات من مــنـهــول الـعــمـارة الـى الـشــارع الـعـام
ــركـبـات عــلى مـدار الــيـوم. وطـالب ـرور ا ــزدحم  ا
اوليـاء االمـور اجلـهات الـبـلـديـة بالـزام مـالك الـعـمارة
باصالح اخللل وتنظيف وتعفير الزقاق برمته قبل ان
تبـدأ االمتحانات ويشرع الـتالميذ باحلضور الدائها.
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مع صـحـيـفـة كـوريـيـري ديال سـيرا
اإليـــطـــالـــيـــة عـــلـى ارتـــفـــاع عــدد
اإلصــابـات فـي إيـطــالـيــا قـائال أن
(ذلـك مرتـبط بـزيـادة وتـوسـيع عدد
الفحوص واالختبارات للكشف عن
الــــفــــايــــروس) مـــــشــــيــــرا الى ان
(احـتمالـية أن ينـعكس هذا الوضع
عــــلـى طــــاقــــة االســــتــــيــــعــــاب في
دى حماية ـستشفيات ومرتبط  ا
كـــبــــار الـــسن بـــشــــكل فـــردي وفي
ـؤسـسـات الـطـبـيـة إذا  نـقـلهم ا
ـستـشـفى) وتـابـع ان (زيادة إلـى ا
ـصـابـ أمـر مـتـوقع ومع أعــداد ا
كن مـنع زيـادة عـدد احلاالت ذلـك 
اخلـطرة ألننا تـعلمنـا القيام بذلك
ة) ولـفت لـألسف بعـد جتـربة مـؤ
الـى انه (مـع بــــــدايـــــة الــــــســــــنـــــة
الــــدراســـــيــــة ال مــــفــــر من زيــــادة
ـستـحيل منع اإلصـابات ألنه من ا
اخملـالـطـة بـ الطالب) واسـتـطـرد
بــالـقـول ان (مـسـألـة قـدرة األطـفـال
عــلـى نــشــر الــعــدوى ال تــزال غــيـر

واضحة). 
وصـرح وزيـر الـصـناعـة والـتـجارة
الــروسي ديــنـيـس مـانــتـوروف أن
روسـيـا سـتـعـمل عـلـى إنـتـاج نـحو
مــلـيـوني جـرعــة من لـقـاح كـورونـا
الــروسي شــهـريــا بـحــلــول نـهــايـة
الـعـام.وقال مـانتـوروف إن (احلجم
الــشـهـري النــتـاج جـرعــات الـلـقـاح
ســيــزداد تــدريـجــيــا لـيــصل إلى 6
مـالي جرعة) مـضـيفـا (مع األخذ
في االعـتبار الطلبات التي تلقيناه
والـنـظـر في تـوريـد الـلـقـاحـات إلى
الــــــشـــــركــــــاء األجـــــانـب لـــــكـن من
الـــضـــروري أوال تـــوفـــيـــر الــطـــلب

احمللي). 

مــحــمــد قــادر ان (عــدد االصــابــات
بـــكــورونــا بـــ صــفـــوف االطــبــاء
الكــات الــصــحــيـة مــنــذ ظــهـور وا
الـوباء بلغ   734 حـالة و 13حـالة
وفــــــاة) واشــــــار الـى ان (بــــــعض
االصـابات تـماثـلت للـشفاء) داعـيا
ـــــــواطـــــــنــــــــ الى (االلـــــــتـــــــزام ا
بـالـتـعلـيـمـات الصـحـيـة والوقـائـية
وابــعـاد خــطـر تــفـشي كــورونـا في

كردستان).
فـي غضون ذلك اكـد مسـاعد رئيس
يـة رانيـيري مـنـظمـة الصـحة الـعـا
وجـة الـثانـيـة لتـفشي غـويـرا إن ا
كــورونــا لـيــست أمـرا مــؤكـدا وإن
الـسلطات الطبيـة بات لديها جميع
األدوات الـالزمــة لــتـــجــنب حــدوث

ذلك. 
وعــلـق غــويــرا وهــو مــخــتص في
مـجـال الصـحة الـعـامة في مـقابـلة

ــــــــاضي. وبــــــــحـــــــسـب جـــــــدول ا
لـإلصابـات والوفـيات لـلوزارة فإن
(اخملــتــبـرات الــصـحــيــة في اربـيل
اجــرت  10730 فـــحــصــا اظــهــرت
اصــابــة  1699 شــخــصــا وبــواقع
وفـيـات  90 حـالـة) مـشـيـرا الى ان
(مــخـتــبـرات الـســلـيــمـانــيـة اجـرت
 6103 فـحوص اكـدت اصابة 949
شــخـصــا مـنــهـا  61 حــالـة وفـاة)
وتــابع انه  تــأكـيــد اصـابـة 923
فـي دهــوك بـــعض فـــحص 10250
مــــؤكـــدا ان بــــواقع  10 وفــــيـــات)
(مــحــافــظــة حــلــبــجــة اجـرت 265
فــحــصــا حــيث اظــهــرت الــنــتــائج
اصـابة  141 وحـالتي وفاة) الفـتا
الـى ان (اجملموع الـكلي لـالصابات
بـلغ  3712 شـخصـا  و وفاة 163
حــالـة في تـلـك احملـافـظــات). فـيـمـا
ــتـــحـــدث بـــأسـم الــوزارة كـــشـف ا

مـتـقـاعـداً فـيـهـا تـوفى أثـر إصـابته
بـالفـايروس.وذكـر بيان لـلمـديرية 
تقـاعد محمود عيدان ان (الـعميد ا
نسوب إلى عـبدالقادر احلـمداني ا
مـديـريـة دفـاع مـدني كـركـوك تـوفي
بـعد صـراع مع اجلائحـة). وأعلنت
ــيــاء مـــديــر صـــحــة الــديـــوانــيـــة 
احلـسـنـاوي تـسـجـيل  125إصـابـة
جــــديــــدة في احملــــافــــظــــة.وقــــالت
احلـسنـاوي في بيـان مقـتضب  إن
(عـــــدد االصــــابـــــات بــــلـــــغت 125
وحـاالت الـشـفـاء 107). واكـد قـسمُ
الـصـيـانـة واإلنـشـاءات الـهـنـدسـيّـة
في الـعـتبـة العـبّـاسيـة عن االنتـهاء
من اعــمـال مـشـروع بـنـايـة احلـيـاة
صاب بكورونا الـسادسة لعالج ا
ـثنّى. ونشرت وزارة فـي محافظة ا
وقف الـصحة في اقليم كردستان ا
الــوبـائي لـكـورونـا خالل االسـبـوع
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شـخـصت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3291 اصابة جديدة  مقابل شفاء
 3016 حــالــة من كـورونــا وبـواقع
وفـيات  75 حـالة فـيـما اسـتبـعدت
ـيـة حـدوث مـنــظـمـة الـصـحـة الـعـا
ـتفـشـية. مـوجـة ثـانيـة لـلـجائـحـة ا
وتستعد روسيا الى انتاج مليوني
جـرعة من لقاح كورونا خالل العام
اجلـاري لتزاد تدريجيا بعد ذلك  6
مـالي جـرعـة . وقـالت الوزارة في

بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه (
تــســجـيل  2016 حــالــة شــفـاء من
كــورونــا و 3291 اصــابــة جــديــدة
ـــوذج في بـــعـــد فــحص  19679 
اخملــتـبـرات اخملــتـصــة في الـعـراق
وبـــذلـك يــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ــــرض 1433626) تـــــســـــجــــيـل ا
واضــاف ان (عـدد الــوفـيــات ضـمن
ـوقف الـوبـائـي ليـوم امـس االحد ا
بـلغ  75 حـالة). وافـاد مصـدر طبي
بـــتـــســجـــيل نـــحــو  200 إصـــابــة
جـــديـــدة بــفـــايـــروس كـــورونــا في
ـصـدر إن مـحـافـظـة ذي قـار.وقـال ا
(دائـرة صحـة ذي قار سـجلت 199
إصــابـة جـديــدة بـكــورونـا). ونـعت
ـرضـاً في دائـرة صـحـة الـبـصـرة 
مـستشفى البصـرة التعليمي توفي
اثـر اصابته بالفايروس.وذكر بيان
امـس (تنـعى دائرة صـحـة البـصرة
ـــمــــرض حـــســـ عـــبـــد االمـــيـــر ا
الـــعــامــري الــذي وافــاهُ االجل أثــر
مـضاعفـات األصابة بكـورونا). كما
دني ضابطاً نـعت مديرية الدفـاع ا
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شـتـركة عن كـشفت الـعـملـيـات ا
ـــوقع تـــفــاصـــيـل جــديـــدة عن ا
الـعــسـكـري الـثـامن الـذي سـلـمه
الــــتـــحـــالف الــــدولي لـــلـــقـــوات
ـتـحدث الـعـراقـيـة امس .وقـال ا
بأسـم العـملـيات الـلواء حتـس
اخلـفــاجي في تـصـريـح تـابـعـته
(الـــزمــان) امـس إن (الـــقـــاعــدة
اجلــديـدة الـتي سـلــمـتـهـا قـوات
التـحالف الـدولي  كانت لـقوات
اســـتــــرالـــيــــة ونـــيــــوزلـــنــــديـــة
ـوقع الـثامن وأمـريكـيـة وتـعد ا
الذي تـستـلمه الـقوات الـعراقـية
من قوات التحالف) وأضاف أن
نـسحـبة سـتعـود اما (القـوات ا
إلى بالدها أو إلـى قواعـدها في
دول اخلــــلــــيج) الفــــتــــا الى ان
(مــراسـيم الـتـســلـيم الـتي جـرت
في مــعـســكــر الـتــاجي بــبــغـداد
ــثل مــكـتـب رئـيس حــضــرهــا 
مصطفى الكاظمي  كما الوزراء
ان هـــــنـــــاك مـــــواقع كـــــثـــــيـــــرة
ستـستـلمـها الـقوات االمـنية من
ـقــبـلـة الــتـحــالف خالل االيــام ا
ـتـفق وفق اجلــداول الـزمــنـيــة ا
عــلــيــهــا) وتــابع اخلــفــاجي ان
ـعــسـكـر اجلـديـد الـذي تـركـته (ا
قوات التحالف يحوي امكانيات
تدريب عـاليـة تصل قـيمـتها إلى
 360مـلــيـون دوالر وان الـقـوات
الـــعـــراقــــيـــة قـــادرة عـــلى إدارة
وقع والـعمل فـيه). والقت قوة ا
امـنيـة الـقـبض عـلى داعشي في
قـضــاء الــقــائم بــاالنــبــار. وقـال
ـــــتـــــهـم من بـــــيــــــان امس ان (ا
ــوجب ــطـلــوبــ لــلــقــضـاء  ا
ادة مـذكـرة قـبض وفق أحـكـام ا

٤ ارهاب) الفـتـا الى ان (مـفرزة
امـنــيـة وبــنــاءً عـلى مــعـلــومـات
اسـتـخـبـارية دقـيـقـة تـمـكنت من
القبض على أحد االرهابي في
قضـاء عنه مـوجب مذكـرة قبض
ـــادة نــفـــســهــا). وفق أحـــكــام ا
واعـتـقـلت وكـالـة االسـتـخـبارات
فـي وزارة الــــداخــــلــــيــــة إمــــرأة
مــطــلــوبــة بــاإلرهــاب في صالح
الدين . وقال بيان للوكالة تلقته
(الـزمان) امس ان (عـمـليـة إلـقاء
القـبض تمت بـعد تـشكـيل فريق
مخـتص ومتـابعتـها في اقـضية

مـحـافـظة صـالح الديـن حيث 
ـتهـمـة بالـتـوقيف بـغـية إيـداع ا
إكــمــال االجــراءات الــقــانــونــيـة
بحـقهـا).  وأعلـنت شرطـة جندة
ـارسـاتـهـا االمـنـيـة بـغـداد عن 

ـــــنــــجــــزة خـالل الــــســــاعــــات ا
ـاضـية.وقـالت في بـيـان تـلـقته ا
(الــزمـان) امس إنه ( الــقـبض
عــــلـى شــــخص يـــــحــــمل مــــواد
مــخـدرة كــرسـتــال وضـبط ثالث
سيارات مطلوبـة عليها اشارات
حــــجـــز و 288 دراجــــة نــــاريـــة
مخـالفة لـلتعـليمـات القانـونية)
الفــتــا الى (الــقــبض عــلى ســتـة
مــخـمــورين يـعــتـرضــون سـبـيل
ـارة وضـبـط شـخص بـحـوزته ا
سالح غــيــر مــرخص فــضال عن
انــتــشـال جــثــة غــريق فـي نــهـر
دجـلـة من قـبل غـواصي الـنـجدة
النـهريـة). وأخمـدت فرق الـدفاع
ـدني حـريـقـاً انـدلع في كـرفـان ا
تابع إلدارة العتبة العباسية في
مدينـة كربالء.وذكر بيـان للدفاع

ـدني تـلـقـته (الـزمان) امس ان ا
ـدني فـي كربالء (فـرق الـدفاع ا
أخـمـدت حادث حـريق انـدلع في
كـرفــان مـتـخـذ غـرفـة ادارة تـابع
الى الــعــتــبــة في مــنــطــقــة بـاب
ـة) ــديـنـة الـقـد اخلـان وسط ا
فـارز في مركـز باب مبـينـا ان (ا
بــغــداد بــأمــرة الــنــقــيب فــراس
صــــادق مــــهــــدي تـــمــــكــــنت من
السـيطـرة على احلـادث وإخماد
ـتـصـاعـدة بـكل ألـسـنـة الـلـهب ا
ــيــز حـال دون مــهــنــيــة وأداء 
تـوسع النـيـران وانتـشـارها إلى
الــبـنـايــات واحملالت الـتــجـاريـة
اجملـــــاورة وبـــــدون اي أضــــرار
بـشـرية) مـشـيـراً الى أن (سـبب
احلـــادث يــحــدد مـن قــبل األدلــة

اجلنائية).

rOK∫  قوات التحالف الدولي تسلم قاعدة التاجي الى القوات االمنية العراقية ð

½Ê«dO∫  محتجون يضرمون النيران في مقار بكالر ونظراؤهم في بغداد يقطعون سريع محمد القاسم
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ـــســـاعــدات الـــطـــرفــ لـــتـــوفـــيـــر ا
) واشــارت االنــســـانــيــة لــلــنــازحــ
اوكــــونـــيـل الى ان (مـــكــــتب شـــؤون
الـسـكـان والـالجـئـ والـهـجـرة لـديه
قــسم يــدعم بــرامـج الــغــذاء وتــقـد
ـآوى وبـعض الـقضـايـا االنـسـانـية ا

  .( االخرى للنازح
„d²A  qLŽ

ومن جـــانــبــهــا اشــارت جــابــرو الى
ــــشــــتـــرك حلث (ضــــرورة الــــعـــمل ا
ــنـظــمـات الــدولـيــة لـلــتـنــسـيق مع ا
وزارة الـهـجـرة مـن اجل الـعـمل عـلى
ـشـتـركـة لـضـمان تـوحـيـد اجلـهـود ا
ــــســـاعــــدات الى جــــمـــيع وصــــول ا
. ) وأكـد اجلانبان (ضرورة النازح
ـــســتـــمــر الــعـــمل لــتـــقـــد الــدعم ا
لـلــنـازحـ تــمـكـنــهم من الـعـودة من
خـالل تــقــد حــلـــول دائــمــة تــكــون
ـــة). وبــعــد طـــوعــيـــة وآمــنـــة وكــر
ـهجرين استجـابة وزيرة الـهجرة وا

ــنـاشـدة والـدة ايـفــان فـائق جـابـرو 
الـقـاصـر مــنـتـظـر حـسن جـواد الـذي
فقد في جـمهـورية تركـيا و إيواؤه
في مـركـز ايــواء بـاغـوم لالطـفـال في
تـركيـا اسـتقـبـلت الوزيـرة في مـطار
بغداد الـدولي القاصـر منتـظر حسن
جواد عائـدا من اجلمهـورية التـركية
ـــثل الـى وطـــنه الـــعـــراق بـــرفــقـــة 
الـوزارة لـدى انـقـرة مـصـبـاح جـاسم
عبـد  بعـد التـنسـيق ما بـ الوزارة
واحلـــكـــومـــة الــتـــركـــيـــة. وقــالت ان
(احلـكـومـة الــعـراقـيـة حـريـصـة عـلى
سالمـة ابـنائـهـا وحـفظ كـرامـتهم في
داخل الــبالد وخــارجــهــا) . واعـربت
الـــوزيـــرة عن (شـــكـــرهـــا الـــعـــمـــيق
لـلـسـفارة الـعـراقـيـة ومـكـتب الوزارة
في انــقـرة عــلى اجلـهــود والـتــعـاون
ــبـذول مــنــهـمــا وتـنــسـيــقـهــمـا مع ا
احلكومة التركـية بشأن إعادة الطفل

الى وطنه العراق).

الـــهــجـــرة في زيــاراتـــهم خملـــيــمــات
)  واشــار الــبـيــان الى ان الــنــازحــ
(اجلــانـبــ نـوهــا خالل الـلــقـاء الى
ستمر ضرورة العمل لتقد الدعم ا
للنـازح وتمـكينـهم من العودة من
خـالل تــقــد حــلـــول دائــمــة تــكــون
ــة. واشـارت طــوعــيــة وآمــنــة وكــر
السيدة جابرو  خالل االجتماع  الى
عـــودة الـــكــثـــيــر مـن الــنـــازحــ في
مـــخـــيـــمـــات الـــنـــزوح الى مـــنـــاطق
ســـكــــنـــاهم ضـــمن بـــرامج الـــعـــودة
الطوعـية اآلمنـة التي تنـظمها وزارة
ساعد الهجرة). كما الـتقت جابرو 
وزيـر اخلــارجـيـة االمـريــكي لـشـؤون
السـكان والالجـئ والـهجـرة كارول
اوكــونــيل وحــضــر الــلــقــاء عــدد من
ـــســـؤولـــ من وزارة اخلـــارجـــيــة ا
االمـريـكـيــة والـسـفـارة الـعـراقـيـة في
واشـنـطن.  ونــاقش اجلـانـبـان خالل
اللقاء (سبل التـعاون والتنسيق ب
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ول مـن صندوق شـروع  سيـما أنَّ ا
ـركــزي الـعـراقي تـمـكــ بـ الـبــنك ا

صارف العراقية اخلاصة. ورابطة ا
ـشـروع أكــرم حـمـيـد وقـال مـســؤول ا
الـسـلـمـاني إنَّ (أول يـوم لـلـحـمـلـة في
ــاضـي كــان تــبــرع نــيــســـان الــعــام ا
ليار دينار من صـندوق تمك وهو
ركزي عبارة عن صندوق بـ البنك ا
ــصــارف اخلـاصــة لــدائـرة ورابـطــة ا
الغابات والـتصحـر لكي تعـيد تأهيل
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يتواصلُ مـشروع لـعراق أخـضر الذي
يتـضمن تـشجـير 15 محـافظـة بأكـثر
من مـــلـــيـــون شـــتـــلـــة بـــهـــدف زيــادة
ـسـاحـات اخلـضــر وغـرس مـخـتـلف ا
أنواع األشـجـار ومـعـاجلـة الـتـصـحر
فضالً عن فـرص الـعـمل التي يـوفـرها
ــشـــروع في كـل مــحـــافـــظـــة وكــذلك ا
تـفــعـيـل مـشــاتل الــقـطــاع اخلـاص ال
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pOJHð∫  استخبارات الداخلية تفكك عصابت للمتاجرة باحلبوب اخملدرة
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اطــاحت مــفـــارز الــوكــالــة بــأخــطــر
عــصــابــتــ لــتــجـارة اخملــدرات في
بــغـــداد. واشــار الـــبــيـــان  إنه (من
ـسـتــمـرة لـقـواطع ــتـابـعــة ا خالل ا
صادر ,ألقت سؤولـية وتسخـير ا ا
ـديـريـة ـتـمـثــلـة  مـفـارز الـوكـالــة ا
اســتـخــبـارات بــغـداد الـقــبض عـلى
أخـطر عـصـابتـ لـتجـارة اخملدرات
فـي بـــــغـــــداد والـــــبـــــالغ عـــــددهم ٧
) ,مضيفـا (حيث  القبض متهم
شـهود وبـحوزتهم علـيهم بـاجلرم ا
واد اخملـدرة واحلبوب كميـات من ا
ومـواد مخـتلـفة تـستـخدم لـلتـعاطي
وأسـلــحــة نــاريــة خـفــيــفــة ودراجـة
ناريـة نوع تك تك تـستـخدم لـتوزيع
ــــــــــــــواد اخملــــــــــــــدرة ومـن خـالل ا
الـتـحـقـيـقـات األولـيـة اعـتـرفوا و
تــدوين أقــوالـــهم وتــســلـــيــمــهم مع
ضـبوطات الى اجلـهات اخملـتصة ا

وجب وصل استالم اصولي).
وفي النجف فـككت الوكالـة  عصابة
واد واحلبوب اخملدرة في تتاجر با

احملافظة.
وذكر البيان  ان (قوة امنـية متمثلة
ديريـة استخبـارات النجف القت
القبض على عصابـت مكونت من
ـتـاجرة أربـعـة متـهـم يـقـومـون با
واد اخملـدرة حيث الـقي القبض با
ـشهـود بعـد نصب عـليـهم باجلـرم ا
كــمــ مـــحــكم لــهم واســـتــدراجــهم

واحدا تلو اآلخر).
تهم كان بحوزتهم واضاف ان (ا
واد اخملـدرة واحلبوب كميـات من ا
ومـواد مخـتلـفة تـستـخدم لـلتـعاطي
حـضر واد اخملـدرة  ليـتم ضـبط ا
ــتــهــمـ ضــبـط أصـولـي وإحـالــة ا
لــلــجــهــات اخملــتــصـة بــعــد تــدوين

أقوالهم). 
ـتـمـثـلـة كـمـا ألـقت مـفـارز الـوكـالـة ا
بـاستـخـبارات نـيـنوى الـقـبض على
أحــد اإلرهــابــيــ  ,مـــطـــلــوب وفق
ـــادة ٤ إرهــاب النـــتــمــائه أحــكــام ا

الـرقـمي DMC ان اعـضـاء تـنـظـيم
داعش بـــــــدأوا خالل االســـــــابــــــيع
اضـية بـاستـخدام مـنصـة جديدة ا
لــلــتـراسل الــفــوري لـبث دعــايــاتـهم

واخبارهم .
ـشددة ركـز ان (احلمـلة ا واوضح ا
ــالــكــة الــتي شــنــتــهــا الــشــركــات ا
للـمنـصات عـلى قنـوات التنـظيم في
تطبيق الـتيلكـرام وغيرها ادت الى
الـبـحـث عن مـنـصـات او تـطـبـيـقـات
لـلــتــراسل بـديــلـة يــســتـطــيع فـيــهـا
اعـضــاء الـتــنـظــيم نـشــر نـشــاطـاته
والتسويق لها) ,مبينا ان (التقني
في التنظيم قامـوا بدعوة اعضائهم
السـتخـدام  تـطبـيق هـوب ماسـنـجر
واصفـات اكثر امان الذي يتـمتع 
ـنـصـات في اعــتـقـادهم من بـقــيـة ا

االخرى). 
وافـاد مـصـدر امـني بـاصـابـة اربـعة
جنـود نتـيجـة انفـجار عـبوة نـاسفة
استـهدفت عجـلة كـانوا يسـتقلـونها
صدر في شمال شرق ديـالى.وقال ا
تــصــريح امس إن (عــبــوة نــاســفـة
كـانت مـوضـوعـة من قـبل عـصـابـات
داعش عـلـى جـانب طـريـق في قـريـة
قدادية شمال اللهيب ضمن قضاء ا
شــرقي احملـافــظـة  ,انــفـجــرت عـلى

عجلة عسكرية نوع همر).
مـشــيـرا الى ان (االنــفـجـار ادى الى
احتـراق الـعجـلة واصـابة  4جنود
 نقلـهم للمـستشـفى وفتح حتقيق
بـاحلـادث). وكــشف مـصـدر ثـان عن
مــقـتـل ثالثــة اطـفــال بــتــفــجـيــر في

الرمادي.
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ـــصــدر  ان (مـــقـــذوفــا من  وقــال ا
مـخـلفـات داعش انـفـجر في مـنـطـقة
ا الـسـبـعـة كـيـلـو غـرب الـرمـادي 
ادى الى مــقـتل ثالثـة اطــفـال كـانـوا

بالقرب منه).
ــصــدر ان (قـــوة امــنــيــة واضــاف ا
طــــوقت مــــكـــان احلــــادث ونــــقـــلت
اجلــثث الى الـطـب الـعــدلي). وحـذر

نــائب رئــيس جلــنــة االمن والــدفـاع
ــانــيـــة نــايف الـــشــمــري من الــبـــر
تصـاعد وتـيرة العـملـيات االرهـابية
من تفجيرات او هجمات مسلحة او
اغــتــيــاالت تــمــارســهــا اجلــمــاعـات
االرهـابـيـة والـراغـبـة بخـلط االوراق
مع ارتــــفــــاع وتـــيــــرة احلــــديث عن
قــــضــــيــــة االنـــــتــــخــــابــــات وقــــرب
موعـدها.وقال الـشمـري في تصريح
امس  ان (ســـيـــنـــاريــو الـــعـــجالت
ـشـاهـد ــفـخـخـة والـتـفــجـيـرات وا ا
الــدمـــويــة لـالسف الـــشــديـــد كــانت
ــــرافــــقــــة دائــــمــــا الي مــــرحــــلــــة ا
انـتـخـابـات في اسـتـهـداف ومـشـهد
ــواطــنـ واضح حملــاولــة ارهـاب ا
وخلط االوراق وخـلق الفـ من قبل

اطــراف مـخــتــلــفــة التـريــد لــلــعـراق
التـقـدم ولو خلـطـوة واحدة بـاجملال
ـقراطي) ,واضـاف (انـنـا بـهذه الـد
ــدة بـــدأنـــا نــرى ارتـــفــاع وتـــيــرة ا
االغـتــيـاالت لــلـنــاشـطــ وتـصــاعـد
وتــيـرة الــعـمــلـيــات االرهـابــيـة ومن
بينـها استهـداف منطـقة الدجيل من
قــبل جـمـاعــات ارهـابـيــة في مـشـهـد
يــعــيــد الى االذهـان مــا حــذرنــا مـنه
مـرارا وتـكرارا من رغـبـة اجلـمـاعات
الدموية في اعـادة العراق الى مربع

االقتتال الداخلي).
ـنافذ من جهة اخرى  اتلفت هـيئة ا
احلدودية حاوية بداخلها مفرقعات
فـي مــــنـــــفـــــذ مـــــيــــنـــــاء أم قـــــصــــر
اجلــنـوبي.وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان

في كل عـام تـأتي أيـام عـاشـوراء لـتــؤكـد وجـدانـا شـعـبـيـا يـسـتـلـهم من ابي االحـرار
احلس بن عـلي بن ابي طالب علـيهم السالم تلك احلـقيقـة الكبرى  أن الـدم انتصر
عـلى الـسـيف .. هـكـذا يـتفـاعل الـدم احلـسـيـني علـى مدى قـرون مـضت الرتـقـاء هذا

عنى احلضاري لبناء دولة العدل واالنصاف اجملتمعي . ا
ــبـاشـرة مع واقـعـنـا الـيـوم .. لـيس من بـاب ـعـادلـة الـواضـحـة وا حـ أقـارب هـذه ا
تـظـاهرين في سـاحات الـتحـريـر العـراقيـة على صـادفة أن تـنـتصـر دماء اوالدنـا ا ا
سـيـوف مـفـاسـد احملـاصصـة ..كـمـا انـتـصـرت دمـاء اوالدنـا في مـواجـهـة عـصـابات
سلحـة بكل صنـوفها اسـتجابة داعش االرهـابية في مـلحمـة النصر الـكبيـر للقـوات ا
مـجتـمـعـية مـرمـوقة لـفـتـوى اجلهـاد الـكفـائي وحـقـقت أعلى مـعـاني احلـشد الـشـعبي

العراقي لتاسيس هوية وطنية عراقية جامعة شاملة .
في كال الـنــمـوذجــ النـتــصـار الــدم الـعــراقي مـرة عــلى حتـديــات األسـوأ في واقع
اجلغـرافيـة السـياسـية الـتي حولت الـعراق إلى سـاحة لتـصفـية احلـسابـات ب قوى
ـرجعية كن استثـمارها في تالحم مـصيري يتـطابق مع موقف ا اقليمـية ودوليـة .. 
ـتـظـاهـرين) عـنـدهـا سـيكـون لـهـذا الـتالحـم ب الـديـنـيـة الـعـلـيـا لـنـصـرة ( االحـبـاء ا
انتـصـار رماح الـعـراقيـ في حـشـدهم الوطـني لـسـاحات الـتـحريـر مع ذلك احلـشد
ا يعبر ذلك قاتل للدفاع عن عراق حر .. وطن اجلميع ... هذا التالحم إ الشعـبي ا
ـوقف احلسيـني  الداعي لالصالح حـينهـا وهو مثـابة انطالق ـنشود عن ا الـتعـبير ا
ملحمي عـلينا استذكاره والتـحشيد اجملتمعي إلـيه والعمل على مناصرته ..فاصالح
شبح الدولة العراقية اليوم ال ينهض اال بهذا النوع من تالحم فتوى اجلهاد الكفائي
وما انـتـجـته وب أولـئك الـذين وصفـهم في خـطب اجلـمعـة من عـلى مـنبـر مـرقد ابي
عبد الله احلس ..بانهم االحبة ... عندها تنتصر دماء اوالدنا
ـتـظـاهــرين عـلى سـيــوف مـفـاسـد احملــاصـصـة وحـكــومـتـهـا ا
ـنـفــلت واالهـداف االقـلـيــمـيـة والـدولـيـة الـعـمـيـقــة وسالحـهـا ا
هـيمـنة عـلى السـلطـة ..يجـدونه بعـيدا ونـراه قريـبا لالحـزاب ا

قبلة ..ولله في خلقه شؤون! انية ا في االنتخابات البر

ــقــبل الى احلــمــلــة خالل األســبــوع ا
باشرة بتشجـير أكثر مدارس قضاء ا
الـفــلــوجـة والــنــواحي الـتــابــعـة لــهـا
وأيضاً تنفذ حملة أخرى في محافظة
ـــدارس في ـــوصل تـــشـــمل أغـــلب ا ا

دينة). أقضية ا
والــــتــــقى مــــحــــافـظ الــــنــــجف لــــؤي
ـائيـة مهدي وارد ا اليـاسري وزيـر ا
رشيـد مـهـدي بحـضـور  الـنائب األول
ان لـلـمـحافـظ وعـدد من أعـضـاء الـبـر
ـــدراء الـــعـــامـــ في عن الـــنـــجف وا
ـديـريـات الـتابـعـة لـهـا في الـوزارة وا
احملـــافـــظـــة  وجــــرت خالل الـــلـــقـــاء
وارد منـاقشـة واقع مـشاريع الـري وا

ائية في النجف وسبل تطويرها . ا
وأكـد احملــافظ أن (الــنـجـف حـريــصـة
على دعم كـافـة القـطاعـات وتـطويـرها
ـتـاحة  ونـأمل من خالل كل الـسـبل ا
من الـوزارة أن تــدعم من خالل أقــامـة
ــشــاريع الـــتي تــســهـم في حتــقــيق ا

ذلك). 
مطالباً (بحل مشكلة زهرة النيل التي
تـشكـل مشـكـلـة كـبـيـرة في الـكـثـير من
فروع نـهر الـفـرات  وضرورة تـطهـير
شخاب وإعادة ارة بقضـاء ا األفرع ا
ـــــشــــروع بــــزل اخلــــشن  الــــعــــمل 
لـتـصـريف مـيـاه بـحر الـنـجـف وإدامة
السـدود التـرابـية الـتي حتـمي ناحـية
الـنــور في مـنــخـفض بــحـر الــنـجف).

مبـينـاً (أهـميـة األسـتثـمـار في بحـيرة
النـجف واألهتـمام الـفعـلي بكـورنيش
ـقدم ـيـاه ا الكـوفـة  وزيـادة مـنسب ا
ا يـتناسب الى احملافظـة). مضيـفاً (
ـســاحـة الــزراعـيــة الـداخــلـة في مع ا
وسمية وخصوصا اخلطة الزراعية ا
ــشـــخــاب). الفـــتــاً الى أن في نــاظـم ا
(حــكـومــة الــنــجف تــطــلب بــصــيــانـة
ـشـاريـع الري اآللـيـات الـتـخـصصـيـة 

مــشــاتــلــهــا وزراعــة مــلــيــون شــتــلــة
وتشـغيل الـكثـيـر ب عـامل ومهـندس
بكل دائـرة تابـعة لـلتـصحـر في دوائر

احملافظات). 
واوضح انه (تمـت زراعة سـبـعة آالف
ـــاضي شـــتـــلـــة خـالل شـــهـــر ايـــار ا
وابــــتــــداءً مـن تــــشــــرين األول 2019
كثفت اجلـهود وجميـع احملافظات من
البـصـرة الى محـافـظة نـيـنوى) الفـتا
ــشـروع تــمـتـد الى أنَّ (فـتــرة إجنـاز ا
لسـنت إذ يـتطـلع الفـريق الى غرس
أكـثـر من  200ألفٍ في هـذه األشــهـر
لكنْ بسبب الـتظاهرات في مـحافظات
اجلـنــوب يــشـهــد الـعــمل تــوقـفــاً بـ

احل واآلخر). 
o¹d  „d%

وأشـار الــســلـمــاني الى أنَّ (احلــمــلـة
ــقـرات ــدارس وا تـشــمل الــدوائــر وا
العسكـريَّة إذ حترك الـفريق على عدة
محـاور لتـشجـير الـثـكنـات العـسكـريَّة
بعيد احلـيش العراقي جـزء منها في
ــوصل وقـــيــادة عــمــلـــيــات األنــبــار ا
والفـرقـة السـادسـة التـابـعة لـعـملـيات

بغداد).  
وأكد ان (تشجير أكثر من 40 مدرسة
في بغـداد ال على الـتـعيـ في أطراف
بغـداد الـتـاجي أبـو غريب الـشـعـلة
الـــدورة الـــغـــزالـــيـــة نـــفق شـــرطـــة
الـعــامــريـة وغــيــرهـا وتــتــوجه فـرق
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ـهــجـرين الــتـقت وزيــرة الـهــجـرة وا
ـسـاعـد مـديـر ايـفـان فـائـق جـابـرو 
الـوكالـة االمريـكـية لـلتـنـميـة الدولـية
كـتب الشـرق االوسط مايـكل هارفي
سؤول في وحضر اللقاء عدد من ا
الوكـالة واعـضـاء السـفارة الـعراقـية
في واشـــنــطن.  وقــال بــيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امـس ان جـــابــــرو اكـــدت
ــبــاشــر بــ (ضــرورة الــتــنــســيق ا
وزارة الهجرة والوكالة للتعاون معاً
ـــســـاعـــدات الى مـن اجل ايـــصـــال ا
.  من جــانــبه أكــد مــايـكل الــنــازحـ
هـارفي (اهــمـيـة دور وزارة الــهـجـرة
ــلـقـاة عـلى ـســؤولـيـة الــكـبـيـرة ا وا
عـاتــقـهـا في ضـوء مــوجـات الـنـزوح
الــتي شــهـدهــا الــعـراق مــعــربـاً عن
اســتــعــداد الــوكــالــة لــتــقـد الــدعم
ـسـاعـدة الالزمـة لـلـنـازحـ كـمـا وا
ـيدانـي لوزارة اثـنى عـلى الـوجـود ا
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هجرين خالل لقائها مساعد مدير الوكالة االمريكية للتنمية UI¡∫ وزيرة الهجرة وا

ألسـتــثــمــارهــا في أعــمـال الــصــيــانـة
همة).  شاريع ا وتنفيذ ا

من جـهـته أكـد مـهـدي حـرص الـوزارة
على متابعـة دوائرها في احملافظات 
واألســـتـــمــاع الـى اراء واقـــتـــراحــات
احلكومـات احملليـة  ومنهـا ما تطرق
الـيه احملـافظ مـطـالــيـبه سـيـكـون لـهـا
مــحط أهــتــمـــام الــوزارة ومــتــابــعــته

عنية. لتنفيذها مع الدوائر ا

لعصابـات داعش. واشار البيان انه
(ومن خالل الـتـحقـيـقـات األولـية مع
ـــتــهم اعـــتــرف بـــانــتـــمــائه لـــتــلك ا
الــعــصــابــات اإلجـــرامــيــة وهــو من
مـسؤولي اخلـاليا الـنـائمـة واشـترك
بــعـمــلــيــات إرهــابـيــة ضــد الــقـوات

.( واطن األمنية وا
وعــثــرت قــيــادة شــرطــة مــحــافــظــة
بغداد على 7 جلكانات حتوي مادة
سـي فــور شـــديــدة االنـــفــجــار و21

عبوة ناسفة في العاصمة.
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وقــال مــديــر عالقــات واعـالم قــيـادة
شرطة بـغداد عزيز نـاصر في بيان
تلقته  (الزمان) امس إنه (بناء على
توجيهـات وزير الداخلـية وباشراف
وكــيـل الــوزارة لـــشـــؤون الــشـــرطــة
وبـحــضــور مـيــداني لــقـائــد شــرطـة
بــغــداد وخالل قــيـــام مــفــارز مــركــز
شـرطة الـزهور بـتفـتـيش الفـضاءات
تـروكة حـسب توجـيهـات الوزارة ا
لوءة  العـثور على 7 جلـكانـات 
ـادة  سي فـور شــــديـدة االنـفـجار
مع 21 عــبــوة نـــاســفــة جــمـــيــعــهــا
ــة) ,وأضـــاف انه ( اشـــعــار قـــد
ــاسـكـة لـالرض الـفـوج الــقـطــعـات ا
الثـاني في الـلواء الـثالث واالربـع
الـفـرقـة احلـاديـة عـشـرة من اجلـيش
الـعراقـي حيث  تـفـكيـكـهـا من قبل
اجلهد الهندسي التابع للفرقة اعاله
واتـــخـــاذ االجــراءات الـــقـــانـــونـــيــة

الالزمة). 
واعـــلــنت خــلـــيــة االعالم االمــني ان
الــتــحـالـف الــدولي قــتل مــجــمــوعـة
ارهــابـــيــ فـي الــطـــارمــيـــة.وقــالت
اخلـلــيـة في بــيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس انه (بـــنــاء عــلـى مــعـــلــومــات
ــوافـــقــة قـــيــادة أســـتــخـــبــاريـــة و
ـشــتـركــة نـفــذ طـيـران الـعــمـلــيـات ا
التـحالف الـدولي ضربـة جويـة على
مـجمـوعة ارهـابيـة في احـد بسـات
الـــطــارمـــيــة حـــيث  قـــتل جـــمــيع
).فـيـمـا اكـد مـركـزاالعالم االرهـابـيــ

تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس (تـــنــفـــيــذاً
لتوجيهـات رئيس الوزراء مصطفى
الـكـاظــمي بـتــشـكـيـل جلـنـة عــاجـلـة
واد عـالـيـة اخلـطورة لـلـكشـف عن ا
كيـمـياويـة و مزدوجـة االستـخدام و
ــنـافـذ نــتـرات االمــونـيــا في كــافـة ا
احلـــدوديـــة ســواء كـــانـت بـــريــة ام
بـــحــريـــة ام جــويـــةواتـــخــاذ كـــافــة
اإلجــراءات الـعــمـلــيـة واالحــتـرازيـة
ـنـاطق والتـجمـعات بـأبعـادها عن ا
الـسـكـانـيـة اتـلـفت مالكـات مـنـفـذ أم
قصر اجلنوبي في محافظة البصرة
مـادة مـفـرقـعـات  بـوزن أجمـالي 38
نـوعة من االسـتيـراد محـمله طنـا 

في حاوية  40قدماً).
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هـنية الـسائرة الزال اإلعالم العراقي مـكبال بقـيود شـديدة حتول دون أداء رسـالته ا
صوب ترسـيخ ثقافة الرأي والرأي اآلخـر وهنالك عراقيل جـمة تعتري طريق اإلعالم
ــهــني احلــر مــنــهــا تــرهــيب األصــوات احلــرة واألقالم اجلــريــئــة وعــدم الــســمـاح ا
لـلصـحفـي بـأداء دورهم على الـوجه األمثل خـالل االضاءات وكذلـك أحجـام الكـثير
مـن مسـؤولي الـدولـة عن األدالء بـتـصـريـحـات تهم الـرأي الـعـام أي مـحـاولـة الـبعض
طـمس احلـقـائـق وعـدم أبـرزهـا وهـذا مـشـكل مـؤسف يـواجه الـصـحـفي الـبـاحث عن
ـعـلـومات الـشـارع بـحـاجة احلـقـيـقة   كـذلك تـنـصل صـنـاع الـقرار عن اإلفـصـاح 
مـاسـة إلـيهـا يـؤدي إلى غـيـاب الـشـفـافـيـة  وهـذا األمـر يـفـتح الـبـاب عـلى مـصراعـيه
مـاطلة  أضف إلى ماتـقدم أن اإلعالم العراقي للتـاويل ويأتي في إطار التـضليل وا
هنة اإلحـترافية اخلـطيرة ودخـول أشباه الصـحفي إلى يعاني الطـارئ على هـذه ا
عالم الصـحافة بـغير وجه حق مـا سمح ببـروز ظاهرة "احلـشو اإلعالمي" و"البـدائية
فـرطة" في تـقد األخـبار وصـياغـتهـا ما ولد ضـعفـا ملـحوظـا في منـظومة اإلعالم ا
العراقي  وجـعل الرأي العام احملـلي يبحث عن إعالم آخر يـشبع غريزتـه يكون أكثر
مـهنـية وحيـادا لذا  البـد من العمل اجلـاد إلنقـاذ اإلعالم العراقـي من حالة اإلنـهيار
ـنظم وإعـادة رسم إسـتـراتـيجـيـة إعالمـية جـديـدة تـعيـد لـلـصحـافـة هـيبـتـهـا يتم من ا
واهب وصقلها وإعادة خاللها إكـتشاف مواهب صحفية مهنيـة ومن ثم تأهيل هذه ا
إنتاج إعالم هـادف مسؤول مهمته الرئـيسة إبراز مظلومـية اإلنسان إلى الرأي العام
ولـيس تـلـمـيع الـوجـوه والـسـيـر في الـركـاب وتـبـريـر األخـطـاء أعـتـقد أن فـي الـعراق

اثل لو  أقـالما مبـدعة قـادرة على الـنهوض والـتحـدي وانتـشال الواقـع اإلعالمي ا
نـاسبـة لها ألن أسـاس كل جناح هـو التـخطيط احـتضانـها وتـوفيـر أجواء التـدريب ا
ـهــنـة فــضال عن كــسب مــعـلــومـات وخــبــرات خـارجــيـة والـتــدريب والــتـواصل مـع ا
واسـتـنـساخ الـتـجـارب الـناجـحـة ولـكن أعـتـقد أن هـنـالك إرادات تـسـعى إلى تـعـطيل
عـجلـة اإلعالم الـعراقي احلـر وارغـامه على الـرضـوخ وغض الطـرف وتـسعى جلـعله
ـؤسـسات في مـجـال الـتـبـعيـة الـسـيـاسـيـة واال مـاذا يـفـهم أحـجـام الـدولـة عن دعم ا
قراطـية وتعزز فرص ؤسسـات هي من ترسخ الد ـستقلة ألـيست هذه ا اإلعالمية ا
الــنــهــوض احلــضــاري وتــوصل الــرســالــة إلى الــعــالم? عــلــيــنــا
ارسة كصحـفي  الضغط عـلى الرأي العام ليـقف معنا و
ــســتـمــر  عــلى صــنــاع الـقــرار لــنـيـل حـقــوقــنـا الـضــغط ا
صـادرة عـنوة ومـنهـا حمـاية الـصحـفـي حـمايـة حقـيقـية ا
ـعلومة وحرية واعطـاؤهم احلق الكامل في احلصول على ا
احلركة و العمل في كل قطاعات الدولة دون منع وتضييق.
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شهـد العراقي خالل زيارة رئيس الوزراء لواشنـطن يكشف عن أحداث متسارعة ا
ومتـداخـلة عـلى الـصعـيـدين احمللي والـدولي كالهـما يـشـير الـى ان غبـار الـعاصـفة
ـواقـف الى افـعـال اذ ـركــبـة بــدات تـتـضح فــقـد تــرجـمت ا الـتي غـطـت األحـداث ا
تـصاعـدت وتيرة اسـتهداف مـوقع السفـارة االمريكـية باخلـضراء فضال عن قـواتها

. في اجلنوب كما سجل ارتفاعا متصاعدا في استهداف واغتيال الناشط
وبالرغم من تـصاعد أحداث العـنف على الصعيـد الشعبي لقـلب التوازنات وإشاعة
الفوضى وفـرض سيـاسة األمر الـواقع على حكـومة بـغداد لكي ال تـمسك األمور من
ـسـؤولـ كـل جـوانـبـهــا لـكن زيـارة رئــيس الـوزراء الي امــريـكـا ولــقـاءه بـعـدد مـن ا
األمريـكيـ وطلب الـكونـكـرس بتـمديـد فتـرة بقـائه لغـرض اكمـال االتفـاقات وتـقريب
وجهات الـنظر بـ الدولتـ وذلك لترسـيخ التعـاون األمني واالقتـصادي والصحي 
كل هذه مؤشـرات تعبر عن استـعداد أمريكا لـدعم حكومة الكـاظمي والعمل معه في

خندق واحد. 
ا الت في اجلانب االخر عبر عدد من الزعماء والنواب والسياسي عن خيبة املهم 
الـيه الزيـارة التي لم تـفلح بـأنهـاء الوجـود االجنـبي بل اعطـاء وعد بـاالنسـحاب بـعد
تـحـدة الذي سـاعـدات الذي تـعـهدت به الـواليـات ا ثالث سـنوات فـضال عن مـبلـغ ا
اليـتــعـدى 200 مـلــيـون دوالر وهـو مــبـلغ بــائس ولم يـجــد هـوالء الــسـيــاسـيـون في
االتفاقيـات النفطية او في قطاع الكهربـاء التي وقعها الكاظمي مع اجلانب االمريكي
تحدة خالل احـتاللها للـعراق على مدى 17 ذات جدوى على اعـتبار ان الواليـات ا
عـاما لم تقـدم شيـئا ان لم تكـن لها اجـندة في ادامـة مشكـلة الـبنى التـحتـية في تلك
الـقـطـاعات.. وزيـر خـارجـيـة العـراق اكـد في تـصريـحـات صـحفـيـة خالل الـزيارة ان
العراق وامريكا في خندق واحد فيما اكد وزير خارجية أمريكا بومبيو ان احلكومة
ـنفلت وهذا يعني غلق األبواب االمريكـية تدعم الكاظمي في فرض االمن والسالح ا

بوجه من يراهن او يطالب بأنهاء الوجود االمريكي في العراق.
واذا مـا اوفت احلـكومـة االمـريكـيـة بتـعهـداتـها في تـطـوير قـطـاعي الكـهـرباء والـنفط
فـأنـهـا ســتـغـيـر من الـنـظــرة الـسـلـبـيـة الـقـائــمـة جتـاهـهـا عـلى الـصــعـيـدين الـشـعـبي
ـستـفيـدة من أزمات ـصدات ا والـسيـاسي مع بعض االسـتـثنـاءات. وهذا يـعني ان ا
بـرمة خـصوصا الـعراق  ستـزول في األيام الـقادمـة بعـد شروع تـنفـيذ االتـفاقـات ا
سـؤول واسـتـقبـال شركـات متـخصـصة في مجـال مكـافحـة الفـسـاد  ومحـاسبـة ا
ـالي وهو يـعد مصـدر قلق مزمن لـلعـمل في مجاالت الـكهـرباء والنـفط اما اجلانب ا
ـال الــعـام فـإنـه سـيـدخل في جــانب تـطــويـر اخلـبـرات بـسـبب ســوء اإلدارة وهـدر ا
سـار اجلديـد لرئة بأشـراف شركـات متـخصـصة وتـعد هـذه اخلطوات مـهمـة لفـتح ا
العراق ان تـستنشق روح التـغيير  للـعمل والنهوض بـواقع  جديد فيه ازدهار وأمل
وبث روح احلياة للشعب العراقي. غير أن كل ذلك ال يكفي اذا
لم يـسـارع الـكـاظـمي الى ضـبط االمن بـقـبـضـة قـويـة واحـالـة
ـال الـعـام والـفـوضـويـ الى الـقـضـاء الـفـاسـدين وسـراق ا
لـيـشـاهـد الـنـاس ان هـنـاك وزراء ونـوابـا ومـسـوولـ كـبارا
فـاسـدين اصـبحـوا وراء الـقـضـبان لـيـؤكـد ان ال احـد فوق

القانون.
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عمال يغرسون االشجار
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تـسـبـبت عـمـلـيـة تـثـبـيت اعـمـدة
لــالعـالنـــــــــــــات وسـط شــــــــــــارع
السـعدون امس في حـدوث ازمة

سير خانقة. 
وحـدث ذلك بـينـمـا كـانت مـركـبة
رافـــــعــــة تـــــضع اعـــــمــــدة وسط
اجلزرة الـوسطـية مـقابل مـحطة
تــعـبـئــة الـعــلـويــة الـتي يــشـهـد
مدخلها يـوميا بتـضييق سريان
ـركبـات والسـيـمـا خالل الدوام ا
الــرسـمي حــيث يــعـمــد مـوظــفـو
وزبائن مـصـرف مجـاور بايـقاف
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مركباتـهم صفا ثانـيا. ويبدو ان
ـوكـلـة لـثالثة عـملـيـة الـتـثبـيت ا
اشـخـاص لم تــنـسق مع اجـهـزة
ـرور ولم تـلـجـأ الى الـعـمل في ا
ـســاء بل عــمـلـت في الـســاعـة ا
احلـــاديــة عـــشــرة صـــبــاح امس
وكــأن الـــشــارع مــخـــصص لــهــا
فـقط. وقال مـواطـنـون ان (امـانة
بغـداد يجب ان تـلـزم مسـتثـمري
الـــشــــارع بـــالـــعـــمل فـي الـــلـــيل
للحيلولة دون حدوث ازمة مرور
خــانـقــة تــرافـقت مـع تـظــاهـرات

االحتجاج امس.
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طلة نـاطق السياحـية ا على ا
عــلى ضــفــاف نــهــر دجـلــة في

جانبي الكرخ والرصافة .
واكـد اعـضــاء الـفـريق اهــمـيـة
تــطــبــيـق مــعــايــيـــر الــسالمــة
واالجــــراءات حــــفــــاظــــا عــــلى
ـــواطــــنــــ والــــتـــراخــــيص ا
ــمـنــوحــة من خالل اعــتــمـاد ا
القوان النـافذه ومنها قانون
الــنــقل رقم 80 لــســنــة 1983
وســـيــعــد مــحـــضــر اجــتــمــاع
يـتـضمـن التـوصـيـات التي من
ــعــوقــات شــانـــهــا ازالــة كـل ا
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تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات رئــيس الــوزراء
مصطفى الكاظمي بـتشكيل جلنة عاجلة
ــواد عـــالــيــة اخلــطــورة لــلـــكــشف عن ا
(كيمـياوية مـزدوجة االستـخدام نترات
ــنـافــذ احلـدوديـة االمـونــيـا) في كــافـة ا
(بــريــة بـحــريــة جــويـة)واتــخــاذ كــافـة
اإلجـــراءات الـــعـــمـــلـــيـــة واالحـــتـــرازيــة
ــنــاطق والــتـجــمــعـات بــأبـعــادهــا عن ا
الـسـكـانيـة.  وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (منـفذ مـيناء أم قـصر الـشمالي
فـي مــحــافــظـــة الــبــصــرة وبـــالــتــعــاون
ـنـفـذ باخالء ـشـتـرك مع مـركز كـمـرك ا ا
 11حـــاويــة بـــداخـــلــهـــا مــواد شـــديــدة
اخلطورة عـائديتـها إلى وزارة الكـهرباء
تـرافقـها قـوة حمـايـة من القـوة السـاندة
لـلـمـنـافـذ والـتـابعـة لـقـيـادة قـوات الـقوة
البحـرية لنقلـها إلى أماكن آمـنة لضمان
نشأت احلكومية) . واطن وا سالمة ا
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واضــــاف انه ( إجنــــاز إجــــراءاتــــهــــا
الـكـمـركيـة وفق الـضـوابط والـتعـلـيـمات
النـافـذة وتنـظيم مـحضـر اخالء أصولي
من قبل مديرية منـفذ أم قصر الشمالي/
نافذ احلدودية واجلهات األمنية هيأة ا
ـنفـذ احلدودي). والدوائـر الـعامـلة في ا
وكشفت هيئة النزاهة العامة عن صدور
أمــر قــبضٍ وحتــرٍّ بـــحق رئــيس هــيــئــة
استـثمـار محـافظـة كركـوك موضـحة أن
األمر شمل رئـيس الهيئـة السابق ضمن
الــــقــــضـــــيــــة ذاتــــهــــا. وافــــادت دائــــرة
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الـتـحـقـيـقـات فـي الـهـيـئـة وفي مـعـرض
ـة الـتي حـديــثـهــا عن تـفــاصـيل الــقـضـيـَّ
حــقــقت فـيــهــا الــهـيــئــة وأحـالــتــهـا إلى
القضاء أفادت بإصدار قاضي التحقيق
ُـخـتصّ أمـر قـبضٍ وحتـرٍّ بـحقّ رئـيس ا
هـيـئـة اسـتـثـمـار مـحـافـظـة كـركـوك;عـلى
ُـرتـكبـة في مـشروع ُـخالـفات ا خـلـفيَّـة ا
الـتـآخي الـسـكـني اسـتـنـاداً إلـى أحـكام
ــادَّة (340) من قـــانـــون الـــعـــقـــوبــات ا
العـراقي. ولفـتت الدائرة في بـيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس إلـى أنَّ (أمـــر الـــقـــبض
والــتــحــرّي شــمل أيــضــاً رئــيس هــيــئـة
استثمـار احملافظة السـابق في القضيَّة
ـادَّة ذاتــهـا اسـتـنـاداً إلى مـقـتـضـيـات ا
ـــة. وأشـــارت إلى أنَّ مـالكــات احلـــكـــمــيـَّ
مــكـتب حتــقــيق الـهــيــئـة فـي احملـافــظـة
وبــإشــرافٍ مــبـــاشــرٍ من جــهــات إنــفــاذ
ذت أمــر الـقـبض والـتـحـرّي الــقـانـون نـفـَّ
الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي
ُـختصّ الذي قـرَّر توقيـفهما التـحقيق ا
ة). وكـانـت الـهـيـئـة قد ة القـضـيـَّ عـلـى ذمـَّ
أعـلـنت عن صـدور أمـر قـبضٍ بـحـقـهـما;
رتكبة في وذلك على خلفـيَّة اخملالفـات ا
مـشــروع (سـومـا ســتي) الــسـكـنـي. كـمـا
شخَّصت وجود  111مشروعاً مُحاالً من
قبل هـيئـة استثـمار كركـوك من ضمـنها
( (86مشروعاً بلغت نـسبة اإلجناز فيها
صـفراً  %تــضـمَّـنت مـجـمـعـات سـكـنـيَّـة
وجتاريَّة وفـنادق وموالت ومـستشـفيات
وجامعات أهلية وغـيرها. وكشفت هيئة
استثمـار محافظة الديـوانية عن أسباب
ــشـاريع فـي احملـافــظـة تـلــكــؤ إكـمــال ا

وأكـدت وجـود عـوامل سـاهـمت بـتـراجع
مــلف االسـتـثـمـار. وقـال رئـيس الـهـيـئـة
رزاق شبـر في تصـريح امس إن (التـلكؤ
احلـاصل في مـلـف االسـتـثـمـار بـالـعراق
عـمــومـا يــنـسـحـب بـشـكـل مـبـاشــر عـلى

جميع احملافظات). 
وأضـــاف أنه (عــــلى الـــرغـم من وجـــود
مــشـــاريع اســـتـــثـــمــاريـــة نـــاجــحـــة في
الديوانـية يـصل عددها لـ  13مشروعاً
تـــنـــوعت بــ الـــســكـــني والـــتــرفـــيــهي
والـصـناعي اال انـنـا نـؤكد وجـود تـلـكؤ

وخلل كبير في ملف االستثمار). 
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وأشار إلى أن (هذا يعود ألسباب عديدة
تـــرتـــبط بـــعـــضـــهـــا بــالـــوضـع الـــعــام
كـــاالســــتـــقـــرار الـــســـيـــاسي واالمـــني
ــصـرفي وأهــمــهـا الــنــظـام والــنـظــام ا
االداري البيروقراطي وعمليات التعقيد
ـسـتــثـمـر ونـظـرة بـعض الــتي تـواجه ا

الوزارات لهيئة االستثمار). 
ولفـت إلى أن (عوامل اخـرى أدت لـتلـكؤ
وتـراجع مـلف االسـتـثـمـار فـمـثـال هـناك

سـتحـيل  ان تتـوحد كل االحزاب ا
لــكن عــلى االقـل  تــوحــد مــوقــفــهـا
وهي جزئيـة مهمـة  خصوصا وان
ـكنه  ان اي حـزب من احـزابـنـا ال
يــتــوصل الـى نــتــائج اذا مــا عــمل
لـوحـده وحـتى اي تنـظـيم بـامـكانه
ان يــــحـــقق مـــا نــــســـبـــته %5 من
ـطـالب واحلـقـوق  الـقـومـيـة  لكن ا
باحتادنـا  يوجد احتـمال ولو جزء
ـطـالـيـب  خـصـوصا وان من تـلك ا
هــنـالك احــزاب  تــرى في نــفـســهـا
مـثل الـوحيـد ويـدفعـها بـكـونهـا  ا
ذلك الــتــصـــور لالســتــحــواذ عــلى
نـصـيب شـعـبــنـا  بـاالسـتـحـقـاقـات

انية . الوزارية والبر
امــــا نـــائـب ســـكــــرتـــيــــر احلـــركـــة
ـقـراطـيـة  االشـوريـة الـسـابق الــد
جـيـفـارا زيـا فـقـال بـانه يـعـتـقد  ان
اي  مـبــادرة سـتــطـلـقــهـا احــزابـنـا
القومية حالياً ستتلقى ترحيباً من
قـبـل مـجــتــمــعــنـا النــهــا ســتــكـون

ـة) مـالم ـطـيـة قـد كالسـيـكـيـة (
تـــتــحـــمل هـــذه االحـــزاب جــزء من
سؤولـية التي وصل الـيها وضع ا
شـعبـنـا وتعـتـرف بذلك  وثم تبادر
باحللـول وان ال تستـخدم فقط هذا

الوضع كسبب النطالق حراكها.
مـضــيـفــا بـا ن الــعـمل الــسـيـاسي
واحلـزبي حتــديـدا سـقطَ او أسـقِط
ــسـيـحي في الــبـيت االشـوري او ا
بــصـورة عــامـة. فــنـجــد بـ عــامـة
الــــنــــاس عـــــدم االهــــتــــمــــام به او
اســـــــتـــــــســـــــاغـــــــتـه الن الـــــــوعي
اجلـــمــــاهـــيــــري الـــيـــوم ادرك دور
االحـزاب. وكمـبادرة شـخصـية فـقد
اقـــتــــرح زيــــا ان تـــقــــوم االحـــزاب
الـقـوميـة احلـريصـة عـلى مسـتـقبل
شــعــبـنــا اكــثـر مـن حـرصــهــا عـلى
مكتسباتها ان حتل نفسها وتشكل
مع بـعـضـهم تـنـظـيـمـاً مـتـجـدداً (ال
يـلـغي مـنـجــزاتـهـا) ويـسـتـلم جـيل
آخر الريـادة خاليـة من اي ملوثات
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اشــارت نـخب سـيـاسـيـة  لـعـدد من
ـبـادرة ـســيـحـيــة بـان ا االحـزاب ا
الــتي اطـلـقـهـا مـؤخـرا  حـزب بـيث
ــقـــراطي لــتـــوحــيــد نــهــريـن الــد
ــواقف والــرؤى  تــبــدو  مــبـادرة ا
مـهمـة  لـكن في الوقت ذاتـه صعـبة
التجـسيد لعـدة امور اوجزوها في
ســـيـــاق احــاديـــثـــهم  لـ (الـــزمــان)
ـــكــتب حـــيث قـــال الــقـــيــادي في ا
الــســـيــاسي حلــزب  بـــيث نــهــرين
ــقــراطي  عــامـر حــزيـران  ان الـد
الــعــمـل الــســيــاسـي لــيس له وقت
مـــحــدد  الســيـــمــا ان هـــذا الــعــمل
يــتــواءم مع كـل االفــكــار اجلــديــدة
الــــتي تــــطــــرح  مــــشــــيــــرا الى ان
احـــزابــنــا الـــيــوم تـــواجه ظــروفــا
اسـتثـنائـيـة ببـقاء بـعض االوضاع
ـــســائل عــلـى حــالـــهــا من خالل  ا
ـــعــروفـــة من جتــاوزات االداريــة ا
عـلـى امالك شـعــبـنـا او  الــتـغــيـيـر
ــوغـــرافي الـــذي يـــجــري في الـــد
مــنــاطــقـــهم ..وابــرز حــزيــران  في
سـيـاق حديـثه اخلـاص لـ (الـزمان)
ان مـبادرتـنا تاتـي  اليـوم لتجـميع
االحزاب على طاولة واحدة  بهدف
تــنــشــيط  الــســاحــة الــســيــاســيـة
والعـمل القـومي  سواء في االقـليم
او في الـوطن عـمـومـا مضـيـفـا بان
عـــــــمل االحــــــزاب االن فـي مــــــرمى
انتقادات شعـبنا  لذلك بادرنا  الى
هـذه الــدعــوة  وهـدفــنـا بــاالسـاس
حتريك  القضية السياسية  ونحن
ـبـادرتـنـا عـلى تـفـاؤل  بـان يـكـون 
ناسب حتى بقبول حزب الصدى ا
او حـزبــ هــذه الــدعـوة  الــتي لم
تـــــتـــــوقـف  اذا لـم يـــــســـــهم احـــــد
بـاالسـتـجـابـة  لهـا كـون مـبـادراتـنا
تـتـوجه  لـقـصــيـة شـعـبـنـا  وتـهـتم
بـوجـوده ومــسـتـقـبــله في الـدرجـة
االســـاس  في الــوطـن  خــاصــة مع
اسـتـمرار نـزيف الـهجـرة وتـناقص

اعداد شـعبنا يـوما بعـد اخر  لذلك
عـلـيـنـا ان نـتـكـاتف  بـقـدر االمـكـان

واجهة هذه التحديات ..
ـبادرة وعن الـتـطـرق ضمن بـنـود ا
الى االنــتــخـابــات وتــشــكــيل رؤيـة
مـوحـدة جتـاهـهـا مع اعالن رئـيس
ـوعد الـوزراء مـصـطفى الـكـاظـمي 
اجـرائـها فـي حزيـران (يـونـيو) من
قبل ابرز القيادي في حزب العام ا
ـقـراطي  الى انه بـيث نـهـرين الـد
انـتـظـر  تـوجــهـا بـهـذا الـصـدد من
ثلي  شـعبنا في مـجلس النواب
حـــول رؤيــتــنــا ومـــا الــذي نــريــده
خصوصا باعتماد دائرة انتخابية
او عـدة دوائــر  ولالسف لم نـلـمس
مثل هـذا التوجه لـذلك تطـرقنا الى
بـادرة   لعل هذا االمـر في سبـيل ا
وعـسى اخلروج بـصـيغـة مـشتـركة
ـعـروفة حـول الـكـوتا ومـشـاكـلهـا ا
بـالـتـجـاوز عـلـيـهـا  سـواء هـنـا في
االقــلـيم او في الـعــراق بـشـكل عـام
لـذلـك نـبــغي قــرارا مـســتــقال وحـر
وفق هـذه الـرؤية  من اجـل شعـبـنا

وقضيته ..
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امـــا  رئــيـس احتــاد بـــيث نـــهــرين
الوطـني  السابق صـباح ميـخائيل
ــبــادرة بـــرخــو  فـــتــحــدث حـــول ا
مــشـــيــرا الى انه يــتـــمــنى  ويــامل
بـتــوحـيــد كـلـمــة احـزابـنــا  مـؤكـداً
اسـتـذكـار عـدد من الـتـجـارب  التي
جـرت في هذا الـسـياق السـيـما مع
مــبـادرة حـزبه الــتي كـانت في عـام
2004 فـــضـال عن تـــبـــلـــور جتـــمع
التـنظـيمـات والتي جـاءت على اثر
مـذبـحـة كنـيـسـة سيـدة الـنـجاة في
العـاصمـة العراقـية (بـغداد)و التي
جـرت عـام 2010 ولـكن مع االسف
فان هذا التـجمع  جرى على اسس
ضعيفـة  وفي غير مصلـحة شعبنا
لذلك نحن االن  احوج من اي وقت
مــضـى  بــوحـــدة كـــلــمـــتـــنــا  ومن

كـالـوصـوليـة االنـتهـازيـة الـضعف
ـــؤامـــرة واخلـــنـــوع وعـــقـــلـــيـــة ا
وغـيـرها مـن هذه الـشـاكـلة. وإن لم
تـتــمـكن االحـزاب من الـقـيـام بـذلك
فعلى اقل تقديـر العمل على جتنب
الـعـدوى لالجـيال الـقـادمـة واحـالة
الـقـيـادات الـكالسـيـكـيـة الى مـراكز
الــتــفــكــيــر او ســتــبـقـى احملـاوالت

مضروبة.
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امـــا الـــســـيـــاسي الـــقـــومـي يـــلــدا
ـبـادرة خــوشـابــا فـوصف اطـالق ا
فهومها الـعام جيداً جدا  كونها
تــهــدف لــتــقــريب  الــرؤى بــاجتـاه
توحيد اخلـطاب  وهذا برايه شيء
قابل راى انه من مقدس  لكن في ا
ـفـروض ان تـتم تـهـيـئـة االرضـية ا
ــــنـــاســــبـــة الطـالق مـــثل هــــكـــذا ا
مـبادرات  خـصـوصـا في ظل عيش
احـزابــنـا لـظـروفــهـا الـتـي التـبـشـر
بـخيـر  بـحسب الـتجـارب الـسابـقة

يلدا خوشابا
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إجــازة اسـتـثـمـاريــة إلحـدى احملـافـظـات
تأخرت في وزارة ما لفترة ست سنوات
وبــعـــد االنــتــظــار جـــاء كــتــاب من هــذه
الوزارة يطلب تصحيحاً امالئياً بتغيير

مكان الهمزة)  .
وتابع شـبر (هـناك خـلل كبـير فـي مجال
الــتـســويق االعالمي لــلـمـشــاريع وجـلب
ـسـتـثــمـرين لـهـا كــمـا وان الـتـدخالت ا
الـسـابقـة لـلحـكومـات احملـليـة ومـجالس
احملافـظات كـان لها اثـر سلـبي على هذا

لف). ا
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صباح برخوجيفارا زيا

ـبـادرة  تـمـكن صـعـوبة وحـدد ان ا
حتـقـيـقـهـا في ان الـعالقـات مـا ب
االحزاب حالـيا شبه مقـطوعة  لكن
الــفـكـرة واطالقــهـا حتـسب  حلـزب

بيث نهرين  مشكورا ..
اما عن االنـتخـابات وتـشكـيل رؤية
مـوحـدة جتـاهـهـا فـتـابع خـوشـابـا
بــان كل احـزابــنـا تــتـفق بــتـحــريـر
الــكـــوتـــا  مـن الــتـــجـــاوزات الـــتي
حدثت لها في التجارب االنتخابية
السـابقـة  مع االخذ بنـظر االعـتبار
عـدم صدور اي رؤيـة من  احـزابـنا
زمع اجراؤها جتاه االنتخـابات  ا
قبل  فلذلك في حزيران من العام ا
ارى مـن جـــــانـــــبي ووفـق رؤيـــــتي
الــشـــخــصــيــة  ان الــتــجــاوز عــلى
الــكـوتــا ســتـســتـمــر في حــال عـدم
الــتــجــاوب  مـن قــبل احــزابــنــا او
تــشـكـيل عـلـى االقل رؤيـة جتـاهـهـا
ـــكن ان وابـــعـــاد اي  تـــاثـــيــرات 

تنشا من اخلارج حولها ..
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طـالب مـنـظـمة نـسـويـة احلكـومـة واالجـهزة
االمـنـيـة اخملـتـصـة بـأن تـضع حـداً لـلـسالح
. واطن نفلت وان حترص على حماية ا ا
رأة العـراقية في بيان تلقته وقالت رابطة ا
(الـزمــان) امس (كــفى .. كـفـى قـتال! .. رفــقـاً
بـقلـوب األمـهـات  لـقـد مأل قـلـوبـنـا حـزنا
.. أيـعـقل ان يـكـون هـذا وغـمـاً وهـمـاً ورعـبـاً
حاضرنا بعد سن عجاف وبعد كل الدماء
الــعــراقـــيــة الــتـي ســالت بـــســبب احلــروب
والــصـراعــات واالرهـاب الــتي كـان ثــمـنــهـا
أرواح ابنـائنا وشـبابـنا ) ? واضاف الـبيان
( لـقـد دفـعـنـا نـحن - االم والـزوجـة واالخت
واالبــنــة - الــثــمن مــضــاعــفـاً وغــيب حــكم
ـقـيت كل الـفـســاد وسـيـاسـة احملـاصــصـة ا
االحالم التي نـسجنـاها في خيـالنا لـنعيش
عــهــد الــرخــاء والــعــيـش الــكــر واحلــيـاة
الــسـعــيـدة بــعــد رحـيل صــانــعي ومـروجي
احلروب الذين حكـمونا لعـقود طويلة الى

مزبلة التاريخ). 
ومـضى الـبـيـان قـائال (لـقـد ولـدنـا يـتـيـمـات
األب وعــشــنــا ارامل بـعــد فــقــدان ازواجــنـا
الـذين مـاتـوا في حروب طـاحـنـة ال ناقـة لـنا
فـيهـا وال جمل عـلى طول احلـدود العـراقية
وفي زنزانات وسجون وأقبية الدكتاتورية
وفـجـعـنا بـفـقدان اوالدنـا واخـوتـنا وآبـائـنا
في مجـازر الطائـفية وسـبايكـر والصراعات
السـياسيـة وارهاب داعش لـتغطـية عورات
الــفـاسـدين الـذيـن عـاثـوا في االرض فـسـادا
واحرقـوا األخضـر بالـيابس وبـاعوا الوطن
وســيــادته بـأرخـص االثـمــان والـذين زادوا

تـغـوال وعمـيت بـصيـرتهـم عن رؤية الـسواد
ـرسوم في الـذي غـطى اجـسـادنـا واحلـزن ا
عـيونـنا وعـلى وجوه الـصغـار الذين كـبروا
قبل اآلوان) مضيفا ( وعندما علت اصواتنا
لـلـمطـالـبة بـثـمن كل مـا انتـزع من سـعادتـنا
وهــنــائــنــا وضـــحــكــاتــنــا .. جــاء اجلــواب
بـــالــرصـــاص احلي وكـــا الــصـــوت الــذي
يـطارد ابنـاءنا وبـناتنـا ويغتـال حلـمهم بدم

بارد فقط ألنهم يريدون وطنًا). 
وتابع (نـحن األمهات واألخـوات والزوجات
والــبـنــات واألبـنــاء وحـتـى االبـاء  نــطـالب
حــكــومــتــنــا الـتـي تــوسـمــنــا فــيــهــا خــيـرا
واالجـهـزة االمـنـيـة اخملـتـصـة ان تـضع حداً
ـنـفلت وان حتـرص عـلى حـمـاية لـلـسالح ا
ــــواطـــــنــــ - نــــســــاءً ورجــــاال- حــــيــــاة ا
وخصوصا شباب العراق) مجددا التشديد
عــــلـى (ضــــرورة الــــكـــــشف عن الـــــقــــتــــلــــة
ــسـلـحــة ومن يـقف وراءهم والـعـصــابـات ا
ومــحــاســبــتــهـم ومــحــاكــمــتــهم بــأشــــــــــد
العقوبات وكل من تـورط بدم الشباب الذين
خــرجـــوا لــلـــتــظـــاهــر وكــان شـــــــــــعــارهم
الــســلـمــيـة وال يــحـمــلــون ســـــــــوى الــعـلم
الـعـراقي  ليـطـالبـوا بـحقـهم في احلـــــــياة
والـــعــــمل والـــعـــدالــــة واألمـــان وأن تـــلـــبى
مـــطــــــــــــالــــبـــهـم الـــتي ضــــاعت في أدراج
ـتــعـاقـــــــــبـة مــنـذ 2003 احلـــــــــكـومــات ا

وحتى االن ) .
وخـــلـص الـــبـــيــــان الى الـــقــــول (نـــعـــلم ان
التحديات كبيرة لكن أملنا كبير بأن أحقاق
احلق أمــر واقع ولـو بــعــد حـ وســيــنـعم

اجلميع غدا بوطن آمن ومستقر).

والـــــتــــجـــــاوزات واعــــتـــــمــــاد
. وكــان الــوزيــر قــد الــقــوانـــ
وجــه يـــــــــــــــوم 19 آب/ 2020
تابعة ضفاف بتنسيق العمل 
ـنع الــتــجـاوزات نــهـر دجــلــة 
على جانـبيه الكـرخ والرصافة
كـمـا ان الـشركـة الـعامـة لـلـنقل
الـبـحــري لـديـهــا مـراسي عـلى
ضـــــفـــــاف نــــهـــــر دجــــلـــــة في
الـــكـــاظـــمــيـــة  - اجلـــادريــة -
العطيفيـة - االعظمية - خضر
ـعـظم من جـهة الـيـاس -باب ا

مدينة الطب.
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اعلن وزير النقل ناصر حس
الــشــبــلـي مــبــاشــرة حــافالت
سافرين الشركة العامة لنقل ا
والـوفـود بـتسـسـيـر خطـوطـها
ــنـــتــظـــمــة اخلـــاصــة بـــنــقل ا
ـــــنـــــاطق ـــــســـــافــــريـن من ا ا
احلـــيــويـــة وسط الـــعــاصـــمــة
بــــــاجتــــــاه مــــــطـــــار الــــــدولي
وبـالـعـكس خـدمة لـلـمـسـافرين
وكـذلك الـعـامـلـ في الـطـيران

دني . ا
ونــقل بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
امـس عن الـــــوزيـــــر قـــــوله انه
(بـــدعم دولـــة رئـــيس الـــوزراء

مــصــطــفـى الــكــاظــمي اصــبح
ـواطـنـ االسـتـفادة بـامـكـان ا
من خدمـات البـاصات والـتنقل
من خـــــمـــــســـــة وجــــهـــــات في
العاصمة بغداد مرآب البياع 
مــــــــرأب الــــــــعـالوي  مـــــــرأب
الــنــهـضــة  ومــنــطـقــة بــغـداد
اجلديدة ومدينة الكاظمية الى
مــــــطـــــــار بــــــغــــــداد الـــــــدولي
وبــالـعــكس) .  من جـانــبه اكـد
مـدير عـام الشـركة كـر  كاظم
حـسـ ان (تـوجيـهـات الـوزير
تنـص على تـقد الـتسـهيالت
لـلمـواطنـ وتفـعيل اخلـدمات
واطن والتقليل من مـعاناة ا
وان اجـرة الـنـقل من اي مـرآب
ســـتـــكـــون 5000 آالف ديـــنـــار
فــقـط) .  وكــانت الــشـــركــة قــد
اتـخـذت الـعـديـد من اخلـطوات
واالجـراءات اخلاصـة بـتطـوير
خــدمـات الــنــقل  لــلـمــواطــنـ
سافرين. وبـاشراف مباشر وا
من الــشـــبــلي  تــابـع الــفــريق
ـثـلي وزارة ـتـخـصص من  ا
الــنــقل الـــعــراقــيـــة ومــديــريــة
ـدني بـفـرعـيه الـكـرخ الــدفـاع ا
والـرصــافـة وقــيـادة عــمـلــيـات
ـائـيـة ـوارد ا بـغــداد ووزارة ا
ومــديــريــة الــنـجــدة الــنــهــريـة
ــيـدانـيـة ــتـابـعـة ا الـكـشف وا
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رويـة بحق اإلمام علي بن تصفـحت بعضـا من كتب احلديث  وهنـاك من األحاديث ا
أبـي طالب الكثـير  منـها ما إجمع عـليه النـاس  ومنهـا ما إختلـفوا علـيه  ولكنهم لم
ــكـانــة عـلي في اإلسـالم  وقـربه من رســول الـله  وحب يـخـتــلـفــوا في الـتــصـديق 
الصحـابة والتابـع له  وقربه من اخللـفاء الراشدين الـذين سبقوه حـتى وإن تظاهر
البعض  وحـاول أن يدلس ويكذب ويـزيف لإلنتقاص من مـكانة هذا الـرجل العظيم 
لكن هذا الـبعض مؤمن في سره بـعلو منزلـته  ومكانته الـسامية في اإلسالم  ولدى
اإلنسـانـية جـمـعاء خـاصة حـ يـتم تعـداد الـعظـمـاء في التـاريخ  وإن كـان طيف من
ـسـلـمـ يـقـدم علـيـا عـلى غـيـره  في حـ يـسـاويه طيـف مع غـيره  ولـكن وفي كل ا
األحوال فـإن عـليـا رجل مـختـلف ألنه إجـتـمع فيه مـالم يـجتـمع في غـيـره  فقـد حوى
صـفـات الـشـجاعـة والـبالغـة والـقضـاء واحلـكم والـعـاطـفة اجلـيـاشـة والـتواضع اجلم

كن أن جندها مجتمعة في غيره . والرحمة باخلصوم  وهي صفات ال
ـنزلته ولعلـمه وحضوره عند الرب  كثر يحبـون عليا  ولكـنهم اليفهمـونه كما ينبغي 
هم أن يكون وعند الـنبي  وعند الصحابة  ومن عايشوه  وعرفوه عن قرب  ومن ا
لـهمـة التي قال عـنهـا النبي مـوجها النـاس مدركـ لقيـمة هذه الـشخـصية الـفذة  وا
الكالم لعـلي : ياعلي هلك فيك إثنان محب غـال  وملغض قال . فهناك من يغالي في
ا يكره  وهناك من يقيله عن مكانته  ويبعده عن إستحقاقه بالكالم علي  فيصـفه 

قدمة من الرجال األفذاذ . وبالفعل  بينما هو مستحق للريادة  وأن يكون في ا
يهتف العـراقيون لكن من يصادفهم ولـديه منزلة رفيعة بيـنهم بعبارة  علي وياك علي
 وقد هـتـفوا لـلـعديـد من رجـال الـسيـاسـة والدين واجملـتـمع وجنـوم الريـاضـة  حتى
إنهم هتـفوا الناس ال يحبون بـعضهم بعضـا وهذا أمر فيه إجحـاف وتقليل من شأن

ـنزلة رفـيعة عـند الله ورسـوله  فاحلديث الـشريف يقول : إنسان 
عــلي مع احلق واحلق مع عــلي . وهــنــا أشــيـر إلـى أحـاديث

ـسلم  ذاهب اخملـتلفة من ا متفق عـليها بـ أصحاب ا
وعــلي ال يـجــانب احلـق بل هــو لـصــيق به  وكــذلك احلق
كن لعلي أن يكون الذي هـو لصيق بعلي ال يفارقه  وال 
مع األهواء واألمـزجة والرغبـات. وأختم مقـالي بعلي وياك
عــلي لـكل إنــسـان طـاهـر وشــريف ومـنـصـف وأمـ وغـيـر

طائفي .                                        

شي مستطيالً  أرى التاريخ 
ِ وفوق جَبِينِهِ أَلَقُ احلُس

حتدّى بالشهادة ظالِمِيهِ 
وَوفّى للمكارم كلَّ دَيْنٍ

حس الصدر
-1-

لالمام احلس (ع) ألق باهر وشموس مضيئة غطّت اآلفاق  وهزّت األعماق .
ـقـته رائـدا  والى انه صـاحـب يـنـابــيع الـعـطــاء الـفـذ الــذي حَـمَـلَهُ الـى الـقـلــوب فـعـشـَّ
ذاهب واألديان كـارمه األلسن من شـتى ا اجلـماهـير فـهتفت بـاسمه قـائدا ولهـجت 

لل والنحل ... وا
اذا ذُكِر اجملاهدون كان سيدَهم .

واذا ذُكِر األبطال والشجعان كان إمامَهم 
قدّم بال خالف . روءات واالنسانية كان ا واذا ذُكر أصحاب ا

واذا ذُكِر الوفاء للمباد والقيم كان رمزَه الكبير 
واذا ذُكـر السـخـاء كـان األول بـامـتـياز  ذلك انّـه سخـا بـالـدمـاء واألرواح ال بـاألموال
فحسب  وقـدّم حتى الطفل الـرضيع قربانا لـوجه الله في معركـته مع الظا والتي

تدة الفصول الى يوم الدين . عركة  هي معركة احلق مع الباطل وهذه ا
-2-

ـلـتهـبـة ب أبـنـاء الوطن الـواحد نـحن الـيوم نـشـهد احـتـدام الصـراعـات والنـزاعات ا
نافس فضال عن اخلصم . مارسات القاسية بحق ا والقضية الواحدة وألوانا من ا
ـنــازالت الـسـاخــنـة سالحـاً مـن دون اسـتـعــمـال  ابـتـداء وال يــدخـر الـقــوم في هـذه ا

بالتشهير والتسقيط وانتهاء باالغتيال .
ولكن تعـالوا اآلن لنرى كيف تعـامل االمام احلس (ع) مع الذين خرجـوا لِيُجعجعوا

سار الى اجلهة التي يريدها . نعونهم حتى من ا به و
انـظـروا مــاذا صـنع بـاحلُـرّ وأصــحـابه وكـانــوا زهـاء ألف فـارس  وقـد الــتـقـاهم في

صحراء قاحلة ال ماء فيها .
انه أمر بأنْ يُسقى القوم وَتُرشف خيولهم .

واذا كان هذا هو موقفه مع الناشط ضدّه فكيف يكون موقفه مع االنصار ?
هنا يتجلى االشراق ...

وهنا يبرز البعد االنساني الفريد في التعامل مع الناس .
كارم احلسيني لكفى . وقف البليغ في كشفه عن قاموس ا ولو لم يكن اال هذا ا

-3-
نعوا اء فال يسوغ انْ  عروفة في االسالم ان الناس شرع سواء في ا بـاد ا من ا

عنه .
وهذا ما صنعه احلس (ع) مع احلُرّ واصحابه .

ـوقــفه من االمــام احلــسـ  ولــعل ذلك كــان الــسـبب فـي مـراجــعــة احلُـرّ الــريــاحي 
ستشهدين ب يديه وهكذا كان . وانطالقه اليه تائبا واصراره على أنْ يكون اول ا

-4-
ـشاركـون في حرب احلـس واهل بيـته واصحـابه فقـد اصرّوا على ان أما األوغاد ا
اء في مـنحى ال يـقبل الـتبـرير عـلى االطالق منـعوا االطـفال والـنساء ـنعـوهم من ا
كما منـعوا الرجـال وكانوا يريـدون بذلك اجبارهم عـلى االستسالم والـطاعة للـطاغية
اجلبّـار  ولـكنـهم آثروا الـشهـادة على أنْ يـذلوا لـلـطاغـوت ورحلـوا ظامـئ الى جـنان

اخللد .
-5-

ا قلناه : و
منعوهُ مِنْ ماء الفرات وما دروْا 

انّ البطولةَ فيه نهر جاري 
نعم انّ بطولة احلس هي النهر اجلاري ...

وكفاه ذلك مفخرا
انـنـا نـدعـو الى الـتــأمل الـدقـيق في كل مـوقف من مـواقف
االمــام احلــســ (ع) لــنــســتــلــهم مــنه أروع الــدروس في

ميادين احلياة .
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ثابة عمودها الفقري وقلبها النابض ويدها القوية التي تبني الشباب في كل أمـة..هم 
لؤها حيويـة ونشاطاً وهم همزة الوصل تدفق الـذي  وحتمي  وهم مخزون طـاقتها ا
ستقـبل ومن هنا وجبت العنـاية بهم  واحلرص على حسن التي تربط بـ احلاضروا
ا تربيتـهم وإعدادهم.....كما ويعد الشباب وقوداً حلركات التغيير في كل اجملتمعات  
غامرة والتـجديد والتطلع دائماً إلى يتمتـعون به من حماسة القلب وذكـاء العقل وحب ا
ــاً أو تــراثـاً كـل جـديــد والــثــورة عــلى الــتـبــعــيــة والــتــقـالــيــد إالّ مــا كــان فـكــراً قــو
شـاريع الـتغـييـرية ـصلـحـ وأصحـاب ا ....ولهـذا نرى أن جـمـيع األنبـياء وا صـحيـحـاً
الكبرى كـانوا يعتمدون على فئة الشباب...ألن قلوبهم أل وأطوع  فهي قلوب لم تتأثر
نـحـرفة الـتي ورثـوها عن بـعد بـرواسب الـعادات الـبـاليـة والـتقـالـيد اخلـاطـئة واألفـكـارا
مـحـيـطـهم اإلجـتـماعـي ...وعلـيه فـنـحن نـطـلب من شـبـابـنـا أن اليـجـعـلـوا هـمـهم الـتـمرد
والعصيان ..وأن يبتعدوا عن فورة العصبية والطبيعة الغضبية التي نراها عند أكثرهم
ـواقع والــسـاحــات وأثـنــاء الـتــظـاهــر واإلحـتــجـاجـات.. كــمـا ونــتـنــمى عـلــيـهم أن في ا
ة تـوارثتها اليـسخروا واليـستهزؤا مـن عادات أهلهم وأعـراف شعبـهم فتلك نقـائب كر
األجيال وتـرسخت في قلـوب الناس عـلى مدى الدهـور ..وليس من الصـحيح إزدراؤها
ـشـاعر وإجـتـثاثـهـا بسـرعـة أو  بـنقـدهـا والسـخـرية مـنـها بـهـذا الشـكل الـذي يسـتـفز ا
ويــوغل الــصـدور..وعــلى شـبــابــنـا أن يــشـكــروا الــله كـثــيـراً إذا أنــهم ولــدوا في زمـان
ـقـراطي يـسـمح لـهم  - عـلى األقل - بـالـتظـاهـر واإلحـتـجـاج والـتـجـمع مـتى شاؤوا د
ومـتى أرادوا ...فنحن اجلـيل الذي سبـقهم ماكـنا نسـتطيع أن نـتجمـع ونتظـاهر بوجود
ـتظاهرين أجهـزة السلـطة الدكـتاتورية الـقمعـية التي كـانت تستخـدم الدبابـات بسحق ا
وتقـصـفـهم بـالطـائـرات أحيـانـاً كـما فـعـلت قـوات الطـاغـيـة صدام في الـدجـيل والـنجف
ومـدينة الـصدر وأعدمـت كل من تظاهـر ضدها وراحت تـعتقل أهـله وعشيـرته وأخذتهم
قـدورنا  في ذلك الزمن ـظلمـة مثل نكـرة السلـمان وغيـرها ..فمـا كان  إلى الـسجون ا
أن نـحتج أوجنادل أونـهتف بحريـتنا وحـاجاتنا في الـساحات الـعامة مثـلكم اليوم  رغم

ؤسفة عليكم .. حصول بعض اإلعتداءات ا
فـلتكن مـطالبكم في حـدود إصالح النظام وتـغييـر الفاشلـ ومحاسبـة الفاسدين ..وأن
ال تكون مطـالبكم مجرد العبـث واحلرق والتخريب وغلق الطـرقات وتضييق احلال على
ـل احلركـة في الـطـرق والـشـوارع وحـرق صور الـنـاس ومـضـايقـة األجـهـزة األمـنـية وشّ

الـشهـداء وسب وشتم الرمـوز الدينـية والوطـنية فـإن فعلـكم هذا يأتي
ن كـان بـنـتـائج عــكـسـيـة وسـلــبـيـة عـلــيـكم ويـجـعل الــكـثـيـر 
يتـعاطف مـعـكم يتـخلى عـنكم ويـسـتهـجن تصـرفاتـكم وينـفّر
مـنـكم..!أحـبـتـنـا وأوالدنـا الشـبـاب : أنـتم مـسـتـقـبل الـعراق
ورجـاله وقـادته...والـعـراق بكل ثـرواته وحـضـارته وتـاريخه
سيكـون ملكا لكم في العاجل القريب..فكونوا جديرين بقيم

وأخالق وشرف وتاريخ ومجد هذا الوطن العزيز.
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{ بـــيــروت) ,أ ف ب) - أعـــلن حـــزب
الـله الـسـبـت إسـقـاط طـائـرة مـسـيّـرة
إســـرائــــيـــلــــيـــة اخــــتــــرقت األجـــواء
اللبـنانـية قائالً إنّـها بـاتت في عهدة
مـــقــاتـــلــيه.من جـــهــته قـــال اجلــيش
اإلسرائـيلي إنّ طـائرة مـسيّـرة تابـعة
له "سـقـطت فـي األراضي الـلـبـنـانـيـة"
من دون حتـديـد كـيـفـيّـة حصـول ذلك
مـشـيـراً إلى أنّه "ال تـوجـد خـشـيـة من
تسـرّب للـمعـلومـات".وأفاد حـزب الله
ـــقــاومــة اإلسـالمــيــة في بـــيــان أنّ "ا
ـوافق أسـقـطت عـصــر يـوم الـسـبت ا
 22آب (أغــــســـــطس)  2020طــــائــــرة
إسرائـيلـية مـسيّـرة اختـرقت األجواء
الــلـبــنـانــيـة بـالــقـرب من بــلـدة عــيـتـا
الـشعب" مـشـيـراً إلى أنـهـا باتت "في
عـهــدة" مـقـاتــلـيه.ولـبــنـان وإسـرائـيل
رسمـيـاً في حـال حرب. وشـهـد لبـنان
في  2006حـربـاً دامـيـة بـ إسرائـيل
وحزب الـله اسـتـمرت  33يـوماً وقـتل
خاللـــهــا  1200شـــخص في لـــبـــنــان
مـعظـمـهم مـدنـيون و 160اسرائـيـلـياً
معظمهم جنود.وفي  27تموز/يوليو
ـاضـي أعـلن اجلــيش اإلسـرائــيـلي ا
أنه خــاض "قـــتــاال" عــلى احلــدود مع
لــبـنـان بــعـد إحـبــاط مـحـاولــة تـسـلل
"خلية إرهـابية" عبـر احلدود. واعتبر
رئـيس الـوزراء اإلسرائـيـلي بـنـيـام
نــتـــانــيـــاهــو أنّ حـــزب الــله "يـــلــعب
بالـنـار".إال أنّ حزب الـله نـفى خوضه
أيّ اشـتـبـاك مع اجلـانب االسـرائيـلي
عند احلدود اجلنوبية للبنان وكذلك
الـتـقـاريـر عن إحـبـاط مـحـاولـة تسـلّل
لـعـناصـره.وجـاءت األنـبـاء عن تـبادل
إطـالق الـــنــار وقـــتـــذاك فـي أعـــقــاب
تـقـاريـر إعالمـيـة إسـرائـيـلـية رجّـحت
رداً محـتمالً من حـزب الله بـعد مـقتل
أحـــد عــنــاصـــره قــبل أيـــام في غــارة
جــويـة قــرب دمــشق اتّــهم إســرائـيل
بـشـنّهـا وتـعـهّـد بـالرد عـلـيـهـا.وكانت
إســـرائــــيل أعــــلـــنـت حـــال الــــتـــأهب
الـقــصـوى عـلى حــدودهـا الـشــمـالـيـة
وأرســـلت تــعــزيــزات عـــســكــريــة إلى

ــنـطـقــة قـبل أن تــعـود وتــخـفف من ا
انتشار قواتهـا الحقاً.وقبل نحو عام
تــعــهّــد حــزب الــله إســقــاط طــائـرات
مـسـيّـرة إسـرائـيـلـيـة عـادةً مـا تـخـرق
األجـواء اللـبـنـانيـة إثـر تـوتر اسـتـمر
أســابــيع بـ شــهــري آب/أغــسـطس
وأيــلـول/ســبـتـمــبـر وتــخـلــله هـجـوم
بـطائـرتـ مسـيـرت اتـهم حـزب الله
إســرائــيل بــتـنــفــيــذه في مــعـقــله في
الــضـاحــيـة اجلــنـوبـيــة لـبــيـروت ثم
تـــــــــبــــــــادل إلطـالق الــــــــنــــــــار بــــــــ
.ويــعـــدّ حــزب الــلـه العــبــاً الـــطــرفـــ
رئيـسياً عـلى السـاحة الـسيـاسية في
ــتــلك تــرســانــة أســلــحـة لــبــنــان و
ا ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طا
حذرت إسرائـيل منـها. كمـا يقاتل في
ســـوريــا إلـى جــانب قـــوات الــنـــظــام
ا بشـكل عـلني مـنذ الـعام .2013وطا
أكد حزب الله ضرورة "تـثبيت قواعد
االشتـبـاك" التـي أرستـهـا حرب تـموز
ـــتــــظـــاهـــرين  .2006وجتــــمّع آالف ا
طـالبـ برحـيل بنـيامـ نتـانيـاهو ا
ـقـرّ الـرسمي مـجـدّداً السـبت خـارج ا
لـــرئـــيـس الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلي في
ــة" الــقـــدس هــاتــفــ "وزيــر اجلــر
و"أنــت مـــــــــــــطـــــــــــــرود" و"حــــــــــــرّروا
إســرائـيل".وعــلى الــرّغم من انـتــشـار
ـسـتـجـدّ يـتـجـمّع فـيـروس كـورونــا ا
آالف األشـخاص مـنـذ بـدايـة الـصيف
فـي كلّ أنـــحـــاء الــــبالد مـــســـاء أيّـــام
السـبت لـلمـطالـبة بـرحـيل نتـانيـاهو
وجود في الـسلطـة بال انقطـاع منذ ا
الــعـام .2009وفــاز نــتـانــيــاهــو الـذي
) في ــ يـــتــزعّم حــزب الــلـــيــكــود (
االنتخـابات األخـيرة في آذار/مارس
وشـــكّـل في أعــــقــــاب ذلك حــــكــــومـــة
ائتالفـيّة مع مـنافـسه الوسطـي بيني
غـــانــتس مـن أجل إخــراج الـــبالد من
أطـــــــول أزمــــــة ســـــــيـــــــاســــــيّـــــــة في
تاريخها.واحتـشد آالف اإلسرائيليّ
- عشرة آالف بـحسب وسائل اإلعالم
احمللية - مجدّداً مساء السبت حتت
أنـظــار الـشـرطـة لــلـمـطـالــبـة بـرحـيل

نـتـانـيـاهـو الـذي اتّـهـمـوه خـصـوصاً
بـالـفـسـاد وبـأنه أسـاء إدارة الـتـأثـير
االقـــتــصـــادي لـــكــوفـــيــد-.19وقــالت
تظاهرة أورا التي أتت من الشمال ا
واســـتــغــرقــهـــا األمــر ثالث ســاعــات
سـيرة في شـاركـة في ا للـوصـول وا
شارع بلفور أمام مـقرّ نتانياهو "آمل
في أن تـــتــغــيّــر األمــور وأن يُــصــبح
مـجبـرا عـلى إعـطـاء مقـعـده لـشخص

آخر". 
وأضـافت لـوكــالـة فـرانس بـرس "هـو
لـيس رئـيس وزراء نـزيـهـا. إنّه مـتّهم
فـي دعــوى قـــضـــائــيّـــة ويُـــفـــكّــر في

ّـا يفكّر في تخليص مـصاحله أكثر 
الدفاع عن مصالح البالد".ونتانياهو
مـــتّــهم بــالــفـــســاد واخــتالس أمــوال
وخــيـــانــة الـــثــقـــة في ســـلــســـلــة من
الــقــضـــايــا لـــيــصـــبح بـــذلك رئــيس
الـوزراء الوحـيـد في تـاريخ إسـرائيل
الــــذي يـــــتمّ اتّـــــهــــامـه خالل فـــــتــــرة
واليته.وقـالت متـظاهـرة أخرى تدعى
ــشــاركــة في هــذه إفــرات اعــتــادت ا
التجمّعات إنّ الرسالة موجّهة أيضاً
إلـى غـــانـــتـس زعـــيـم ائـــتالف "أزرق
أبيض" الذي حلّ ثانيـاً في انتخابات
آذار/مارس والذي اتّفـق على تقاسم

الـوزراء بـجـانـب صـورة الـفـيـلـسـوف
مــــــكـــــيــــــافـــــيــــــلي مــــــؤلّـف كـــــتـــــاب
"األمير".وأفادت الـشرطة اإلسرائـيلية
أنه  اعتـقال سـبعـة أشخاص خالل
االحـــتــجــاجـــات في الــقـــدس.ووفــقــاً
ألحـدث اســتــطالعـات الــرأي ال يـزال
حــزب الـلـيــكـود بــزعـامـة نــتـانــيـاهـو
يــتـصــدّر نـوايــا الـتــصـويت بــيـنــمـا
يـشــهـد ائـتالف أزرق أبــيض بـقـيـادة
غانـتس تـراجعـاً. ويـشهـد حـزبا "يش
يني ينا" ( عتيد" (يسـار وسط) و"
متـطرف) تـقدّمـاً في نوايـا التـصويت

أيضاً.

من ب األمور التي نستخلصها من ثورة االمام احلس  (عليه السالم)
ذلك االرتبـاط الوثـيق بـ الهـدف االصالحي  الـذي تبـنـته الثـورة ورفعت
شعاره وب  التطبيق العملي للتحرك نحو حتقيق ذلك الهدف . في عالم
اليوم ترفع احلـركات والتـيارات شعارات مـتنوعـة بدوافع مختـلفة غـايتها
استـقـطاب اكـبـر عدد من اجلـمـاهيـر وعـندمـا نـتـتبع الـواقع الـعمـلي لـتلك
احلركـات جنـد الـبـون شـاسعـاً بـ الـشـعار وبـ مـا مـوجـود على ارض
الواقع وهذه الظاهرة موجودة وشـائعة في كل مراحل التاريخ التي مرت
بها االنسانية  ,فلدينا من االمثـلة التي الحصر لـها على شعارات رفعت
في زمانـها كـانت غايـتهـا ال تمت الى تـلك الشـعارات بـصلـة .. بل في ما
نعـيشه من واقـع خيـر مثـال فمـا يـعلن من اهـداف وبـرامج  شئ مخـتلف
عن الغـايـات والنـوايـا احلقـيـقيـة . امـا الثـورة احلـسيـنـية كـانت اسـتثـناءاً
فـكـان الــشـعـار لــصـيق الـتــطـبـيق  ,وكـانت االهـداف التــنـفك عن الــغـايـة
االسـاسيـة الـتي سـعى وضـحى من اجـلـهـا ابـو االحـرار االمـام احلـس
(علـيه الـسالم). ولـسنـا بـحـاجة الى طـول شـرح ألسـتعـراض مـا قدم من
شروع االصالحي ألنقاذ االمة من الواقع تضحيات في سبيل حتقيق  ا
 الــذي كــاد ان يـــقــضي عــلـى وجــودهــا ومن فـــوضى عــارمــة ارادت ان
تستأصل مـباد االسالم وحتجـبه عن تنظيم احلـياة . ولنـتأمل قليالً في
لحـمة العـظيمة  ,لنتـساءل من الرابح معادلة الـربح واخلسارة في هـذه ا
ـعركة وفي مـجمل االبعاد نـطق العسكري  ,وفي نتائج ا واخلاسر في ا
رتبطة بها?.. عندما ندقق في ذلك نكتشف ان مقياس الربح واخلسارة ا
قدار ما يـحققه كل طرف من اهداف حترك ألي طرف متصارعـ هو 
قـارنة جند ان الثورة احلسـينية حققت هـدفها بأحداث تلك نحوها .. وبا
الهـزة العـظيـمة الـتي ايقـظت شعـور العـالم االسالمي الذي كـان يغط في
سبات الظالم االموي وجـعلته يعيـد النظر في النظـام الفاسد احلاكم في
ذلك الـزمان  ,بعـبـارة ادق ان االمـة عرفـت من خالل طقـوس هـذه الـثورة
قيمـة االسالم كنظـام اصلح لتـنظيم احلـياة بكل جـوانبهـا بحيث يـستحق
ـســتـوى الــرائع الـذي قــدمه االمـام الـتــضـحــيـة من اجـل مـبــادئه بـهــذا ا
احلسـ (علـيه السالم ) ,وكانـت انعـكـاسـات هـذه التـضـحـيـة ان خـلقت
انـقـالبـاً جــذريـاً فـي الـوعي الــعــام الـغــارق في بــحـر الــتـضــلــيل والـوهم
ارسات احلكم االموي  ,فالثورة احلسينية واالفتراءات التي اوجدتـها 
ارادت ان تعـيـد االمـة الى رشدهـا والى مـا يـصلـحـها ويـنـقـذها من وحل
هم . اما الطرف الواقع الفاسد . ولقد حققت الثـورة اهدافها وهذا هو ا
نـحرف عن ـنهـج ا االخر فـأنه فـشل فشالً ذريـعـاً في االستـمـرار بذلك ا
شـروعـيـة وجوده كـنـظـام حاكم , جادة الـصـواب وتـبددت قـنـاعـة االمـة 
وانكـشف زيف تـعـلـقه باالسالم  ,وتعـرى من كل مـبـاد وقيـم لهـا صـلة
ــعـســكـر بـأنــســانـيــة االنـســان فــضالً عن اخالق االسالم . في جــانب ا
احلسـيـني انـتصـرت مـبـاد االسالم وقـيم االنسـانـيـة وعال صوت احلق
ة في وتسـامت التضـحيـة وجتلت كل الـصفـات النـبيـلة واخلـصال الـكر
رجـاالت االمام احلـسـ (عـلـيه الـسالم ) وبـشـكل يـفـتـخـر به كل انـسان
اذج يقتدى شريف وبهذه السلوكية ابرزت الثورة احلـسينية لالنسانية 
بـهـا عـلى مــسـتـوى الـرجـال  ,والـنـسـاء  ,شـبـابـًا وكــهـوالً بل واطـفـاالً ..
نضبطة وااللتزام العالي فعندما نراجع جزئيات الواقعة جند السلوكية ا
ـعـركـة .في بـكل مـا تـفـرضـه قـيم الـدين واالخالق رغم ضــراوة ظـروف ا
عسكر االموي ماذا جنـد ? .. عند الرجوع لالحداث جند جموع جانب ا
غايـتها الـطمع بـاجلائـزة ومواالة الـسلـطان والـنهب والـسلب .. ونـكتشف
مـخــتـلف الــتـصـرفــات اخلـارجــة عن الـدين واالدب واالخالق والــتـقــالـيـد
العربية االصيلة ولو راجعنا احـداث كربالء لوجدنا تصرفات اقدم عليها
هؤالء ال يـقـدم علـيـهـا اال من كان غـارقـاً في الـوحشـيـة والقـسـوة وكل ما

نحرفة . يتصل بالسلوكية ا
خالصة الـقول .. اهـم ما قـدمته ثـورة االمـام احلسـسـ (علـيه السالم )
لـكل االجـيـال ان أي حـركـه بـأجتـاه االصالح ال تـكـون
ناجحة اال اذا كانت صادقـة في ما تعلن من مباد

وشعارات .
ما احـرانـا ان نـتعـلم من دروس الـثـورة احلسـيـنـية

التي ال تنقضي على مر الدهور . 

سيرة بعد اسقاطها uIÝ◊∫ الطائرة االسرائيلية 

لـلـسـلـطـة مع نـتـانـيـاهو رغـم مشـاكل
األخـيـر مع القـضـاء. وأضـافت "كـثـير
من الــنـــاس هـــنــا صـــوّتــوا لـــبـــيــني
غانتس ونريـده أن يعرف أنه ارتكب
خطـأ بتـحالـفه مع نتـانيـاهو".ووضع
ـعـارضـ ــتـظـاهـرين ا الـعـديـد من ا
لـنـتـانــيـاهـو مـسـاء الـسـبت كـمـامـات
كُــتب عــلــيــهــا بــاإلنــكــلــيــزيــة "وزيــر
ة" بيـنما حـمل آخرون الفتات اجلر
كُـتـبت عـلـيـهـا عـبـارات "أنت مـطـرود"
و"حــــرّروا إســــرائــــيل" و"بــــيالروس
لــبــنــان إســرائــيل نــحن مــتّــحـدون
ثـورة!". ووضع الــبــعض اسم رئـيس
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الـتسـول هـو استـجـداء واستـعـطاف الـناس واسـتـهداف جـيـوبهم عـبر
شـاهد طـرق شتـى تسـتخـدم بـها أسـالـيب العـاهات والـتـرحم بأكـثـر ا
مـاسـاويـة.. وقـد قال رسـولـنـا الـكر مـحـمـد ص : (ألن يـغـدُوَ أحدكم
فــيـحـتــطبَ خــيـر له مِن أن يــسـألَ  فــان الـيــدَ الـعــلـيـا خــيـر مـن الـيـدِ

السفلى) . قبل ذاك قال الله جل وعال : ( ولقد كرمنا بني آدم)..
قـراطية احلقيـقي ليس في صناديق االنـتخابات فحسب,  رصيد الد
بل في وعي الـنـاس ) .. هـكـذا صدح جـان جـاك روسـو - قـبل قـرن
ـارسة التـحضر وعيش من قرون ثـور العوملـة - يعلم الـناس كيـفية 
ن احلـضـارة بـشـكل يـزيح الـنـفـاق والـقــبح عن سـلـوكـيـات الـبـعض 
صـبـغـوا وجه اجملـتمع بـتـعـابيـرهم وخـطـطـهم البـشـعـة مسـتـمـرئ كل
ـا يـفـضـح الغـايـات والـوسـائـل  .. حتـى غـدت اجملـتـمـعات الـوسـائل 
ـلـفات الى ظـواهر ـا طـفحت حـد االشـهار الـذي حتـولت فيه ا تـنطق 
اجتـمـاعـيـة خطـيـرة وامـراض سـرطانـيـة نـاخـرة لم يـخلـو فـيـهـا شارع
وسـاحـة ومـكـان لـلعـبـادة او لـلـهـو ... اال وقد تـفـتـقت ارضه بـعـشرات
ن صعب عـلـينـا ادراك حقـيـقة مـاساتـهم او تـوظيـفهم – ـتسـولـ  ا
هنا تكـمن علة اخطر  –بعيدا عمـا نرى . وقد قال االمام علي بن ابي
سـاك ) .. انه يوم طالب : (يـا بؤس من خصـمه عند الـله الفـقراء وا

عظيم .. ترونه بعيد ونراه قريب .
لألسف الــشــديـد فــان الـكــثــيـر من طــغــاة االمـة ســيـمــا أولــئك الـذين
يحصدون األموال بطرق غير مشروعة بـضخامتها وترهلها وتكرشها
لـدرجـة استـعـصى عـلى شعـاراتـها ان تـغـطي عـواهنـهـا وابتـذالتـها ..
أولئك الذين ال يتعظوا وال ياخذوا الدروس احلياتية محمل اجلد حتى
صح بـهم الـقائل ( مَن يَـخـبُرِ الـدُّنيـا ويَـشربْ بـكـأسِهـا يَـجدْ مُـرَّها في
ـرِّ ) .. مـتصـورين خـلـودهم االبـدي بـعـد سـانـحة احلـلـو واحلـلـوَ في ا
ــقـدرات الــظـروف الــســيـاســيــة الـتي اتــاحت لــهم حــيـازة وامــتالك ا
فشحوا بالتعاطي وشذوا عن قواعد العدل اإللهي واالجتماعي لدرجة
لـم تــعــد في أمـــوالــهم حــصـص لــلــفــقـــراء .. حــتى ظــهـــرت طــوابــيــر
االسـتـجـداء تـفـضح وتـفصح عـن فسـادويـة فـواحش الـثـراء الـتي يـعد
ـزيـفـة الـتـسـول احـد اهم مـظـاهـر جتـلـيـاتـهـا . بـرغم كل الـشـعـارات ا

ؤيدة .. والدكاك ا
شي حيـنما سمعنا شـرطيا باحدى ساحـات العاصمة يقول : ( كنا 
ـتسـولة قـدمت عرضا مـثيـرا كي تبـعد منـافسـتهـا من هنا .. ان هذه ا
لقد اغـرتني بخمـسة مالي ديـنار شهريـا مع ما يطـيب لنفسي .. كي

تسولة عن باب رزقها ... ) .. ازيح ا
 يا لـلهـول .. انهـا ترتـكز علـى ثالث امراض مجـتمـعيـة خطـيرة الوعي
عزل عن العوز سيما ونحن فيها يوضح ان التسول ظاهرة مؤجندة 
نـعيش بـبالد النـفط والنـهرين والـتاريخ ... لـقد وعـدته بخـمسـة مالي
الي يخـرجها عن دينـار : ( أي ان العمـلية ربـحية والـتعـبير عـنها بـا
اطارها الفردي وخطها التسولي .. ثم انها تعد ذلك باب رزق : - أي
ان التسـول له ساحات بيـعه وشراؤه وعرضه وطـلبه ومقتـضياته التي
ـتـاحـة تـتـيح لإلنـســان ان يـدافع عن رزقه ويـســتـخـدم كل الـوســائل ا
لـتحـقـيق ذلك الغـرض حتت شـعار  –قطع االعـناق وال
قـطع االرزاق - .. ثـالـثـا انهـا تـعـرض عـلـيه مـا لذ
وطـاب أي تــغــريه بل تــرشــوه وتــدخل الــقــضــيـة
ـلف كـله عــلى كف عـفـريت بـجــانب آخـر يـضـع ا

وغدة تتطلب االستئصال ال الترقيع).
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إلى مــراكـــز احــتــجـــاز.وقــالت في
الـتـسجـيالت الـتي حصـلت عـليـها
الـصــحـيـفـة األمــيـركـيـة أن "كل مـا
يـريـده هـو إثارة إعـجـاب قـاعـدته"
االنـتـخـابيـة. وأضـافت "لـيس لديه
أي مبـدأ". وأشارت إلى "تـغريداته
الـــلـــعـــيــــنـــة وأكـــاذيـــبه".وأجـــرت
الـتـسجـيالت ابنـة شـقيق الـرئيس
مـاري تـرامب الـتي نـشـرت أخـيـرا
كتـابا يدين "العـائلة الـسامة" التي
يـنـتـمي إلـيـهـا الرئـيـس.وكان األخ

{ واشنـطن (أ ف ب) - وصفت
شـــقـــيـــقـــة دونــالـــد تـــرامب في
تـــصـــريــــحـــات ســـجــــلت ســـرا
ونـقــلـتـهــا صـحــيـفــة واشـنـطن
بوست امس الرئيس األميركي
بـــأنه "قــــاس" و"كـــذاب" وغـــيـــر
جـديـر الـثـقـة.وهـاجمـت مـاريان
ترامب بـاري خصوصـا سياسة
الــرئــيـس في مــجــال الــهــجـرة
الـتي أدت إلى فـصل أطـفـال عن
آبـائهـم على احلـدود وإرسـالهم

ــلـــيــارديــر اجلـــمــهــوري قــام أن ا
بالـغش خالل امتحـانات جامـعية
وهـذا ورد أيـضـا فـي كـتـاب مـاري
ترامب.وقالت ماريان ترامب باري
في الـتسجـيل إن شقـيقهـا "التحق
بـجامـعـة بنـسـلفـانـيا ألن شـخـصا
آخـــر أدى االمــــتـــحــــانــــات عـــنه"
مـوضــحـة أنـهـا ال تــذكـر اسم هـذا
الــشـخص.ولـم يـعــلق الــرئـيس أو
الـــــبــــــيت األبــــــيـض عـــــلـى هـــــذه

التصريحات.

األصـغـر لـلـرئـيس روبـرت تـرامب
اضي جلأ الذي توفي األسبوع ا
إلى الــقـــضـــاء لــيـــحــاول من دون
جـدوى مـنـع صـدور الـكـتـاب الذي
بـيعت نـحو  950ألف نـسخـة منه
من الـــــيــــوم األول. ودان الــــبــــيت
األبــيض الــكـتــاب.وقــالت مــاريـان
تــرامب بـاري البـنــة شـقـيــقـهـا في
الــتــســـجــيل "كـل هــذا خــداع. إنه
خــــــــداع وقـــــــســـــــوة. دونـــــــالـــــــد
قاس".وتؤكد شقـيقة ترامب أيضا
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سلطات هايتي سكان البالد إلى أخذ
احلـيـطـة واحلـذر حتـسـبـا لـلـعـاصـفة
االســتــوائـــيــة لــورا الــتي يــتــوقّع أن
تـؤدي إلى تـسـاقط أمـطـار غـزيـرة في
مناطـق شاسعـة من البالد بـ مساء
السـبت وصباح األحـد.وظهـر السبت
دنية في هايتي أعلن مدير احلماية ا
جــيـري تــشــانـدلــر أن األمـطــار بـدأت
تــهـطـل في مـنــاطق عــدة مــصـحــوبـة
ببـعض الريـاح محـذرا بأن الـظروف
ـنـاخيـة سـتـزداد سـوءا في سـاعات ا
ـقـيـمـ في الـلـيـل.ودعـا تـشـانـدلــر "ا
ــكـن أن تـــشـــهــد مــنـــاطـق خـــطـــرة 
انــزالقــات أرضــيــة وفــيــضـانــات إلى
البـقاء عـلى أهبـة االستـعداد لإلخالء
فـي حــال طــلــبـت مــنــهم الـــســلــطــات
ـغادرة ذلك".وتـابع "إذا طـلب مـنـكم ا
رجـــاء ال تــعــانـــدوا وغــادروا: هــنــاك
ــنـاطق تـلــبي بـاحلـد مالجئ في كل ا
األدنى احــتـيــاجـاتـكـم".وهـايـتـي مـنـذ
اجلمـعة في حـالة تـأهب بسـبب سوء
األحــوال اجلـــويــة جــراء الــعــاصــفــة
االســتـــوائـــيـــة لـــورا الـــتي اشـــتــدت
ريـــاحـــهـــا لــــدى عـــبـــورهـــا جـــنـــوب
بـورتـوريـكــو صـبـاح الـسـبت.وعـلّـقت
السلطات الهايـتية الرحالت البحرية
وانئ عـلى طول سواحل البالد ب ا
حـتى إشـعــار آخـر.وتـسـعى سـلـطـات
الـبالد الـتـي تـشـهـد تـفـشـيـا ضـعـيـفـا
نـسـبـيـا لـوبـاء كـوفـيد- 19مع 8050
إصــــابـــة مــــؤكـــدة و 196وفـــاة إلى
احلؤول دون تسارع تفشي الفيروس
عـلى خـلفـيـة الـكـوارث الطـبـيـعـية وال
سـيــمـا الـعــاصـفـة لـورا.وفـي مـؤتـمـر

صـحـافي دعـا وزيـر الـداخـلـيـة أودان
ـواطـنـ إلى "وضع فـيس بـرنـاديل ا
الكمامات والتقيّد بالتباعد خصوصا
ـــوقــتـــة" مــضـــيــفــا أن الجئ ا فـي ا
"كوفيد- 19قلّص بشـكل كبيـر قدرتنا
عــلـى االســتــقــبــال".وتــواجه هــايــتي
سـنـويـا ب شـهـري حـزيـران/يـونـيو
وتــشـرين الـثــاني/نـوفــمـبـر مــخـاطـر
أعـاصيـر وأمـطـار غـزيرة تـهـدد حـياة

ـــواطــنــ األكــثــر حـــرمــانــا الــذين ا
يــعــيـشــون في مــنـاطـق خـطــرة قـرب
قنوات مـائية وسـواق تسد الـنفايات
مـــجــاريــهــا. واســتــمــر بــعض أكــبــر
احلـــرائق فـي واليــة كـــالـــيــفـــورنـــيــا
األميـركـية الـسبت مـا أجـبر عـشرات
اآلالف عـــلى مــغـــادرة مــنـــازلــهم في
وقت حـذرت هـيـئـة األرصـاد اجلـويـة
من تـــــــوســــــعـــــــهــــــا نـــــــتــــــيـــــــجــــــة

الـصـواعق.وضــربت آالف الـصـواعق
ـاضـيـة مـا كـالــيـفـورنـيـا في األيــام ا
أدى إلى اندالع حـرائق خـلفت دخـانا
ـنـطـقـة.وقــالت هـيـئـة كـثــيـفـا غـطـى ا
األرصـاد اجلـويـة الـوطـنـيـة األحـد إن
"الـغرب األمـيـركي والـسهـول الـكـبرى
تغطيها سحـابة دخان واسعة بسبب
متدة من سـتمرة ا حرائق الغابات ا
جـــــــــبـــــــــال روكي إلـى الـــــــــســـــــــاحل

الغربي".وأضـافت "مع اجلفاف احلاد
ـــــكن أي تــــؤدي الـــــعــــواصف  (...)
الرعـديـة اجلافـة إلى حـرائق إضافـية
هــذا األسـبــوع".وأتى أكـبــر حـريــقـ

عــــــلى  240ألـف هـــــــكــــــتــــــار و565
مــبـنى.وغــطى أحـد احلــريـقــ نـحـو
 120ألـف هــكــتـــار بــحــلـــول صــبــاح
األحـد مــا جـعـله ثــاني أوسع حـريق
في تاريخ الوالية.وحاول نحو 2600
عنصر إطفاء إخـماد احلريق وأفاد
مسـؤولون أنه جـرى احتـواء ب 15
ـــئـــة مـــنــهـــمـــا.وقــال حـــاكم و 10بــا
كالـيفـورنـيا غـاف نـيوسـوم اجلمـعة
ـاثال مـنـذ "بـبـسـاطـة لـم نـر شـيـئـا 
سـنـوات طويـلـة جـدا".من جـهـته قال
ـان احملـلي في مـقـاطـعـة عـضـو الـبــر
هـيــلـسـبـرغ فـي سـونـومـا لــصـحـيـفـة
ـــز" إن "عــددا "لـــوس أجنـــلـــيس تـــا
كبيرا من عناصر اإلطفاء يعملون في
اخلط األول منذ  72ساعـة واجلميع
مرهقون".وسجلت خمس وفيات على
صـلــة بـاحلــرائق األخـيـرة وقــد عـثـر
على أربع جثث اخلميس ثالث منها
في مـنـزل مـحـترق في مـنـطـقـة ريـفـية
في بلدة نـابا.لكن الـعديد من الـسكان
رفـــضـــوا أوامـــر اإلجالء.وقـــال جـــان
ـقـيـم في نـابـا نـيـومـان ( 68عـامــا) ا
لــصــحـــيــفــة "ســـان فــرانــســـيــســكــو
كــرونـــيــكل" "عــلى األقـل نــحن هــنــا
نعـرف بـالضـبط مـا يجـري". وأضاف
"الــعـائـلــة قـلـقــة لـكن األمـر مــخـتـلف
قــــلــــيال عــــنـــدمــــا تــــكــــون هـــنــــا من
الــبـدايـة".تــضـررت أيــضـا مـحــمـيـات
طـبـيـعـيـة. وأفـاد مـتـنـزه "بـيغ بـاسـان
ريدوود ستات بارك" أن بعض أبنيته

الــــتــــاريــــخــــيــــة دمــــرت نــــتــــيــــجــــة
ــتــنــزه الــذي يــضم الــنــار.وأوضـح ا
أشــجـار ريــدوود الـعـمـالقـة يــتـجـاوز
عـــــمـــــرهــــا  500عـــــام أنه "تـــــضــــرر
بـــشــــدة".و إجالء نـــحـــو  119ألف
ــنـطــقـة يــواجه كـثــيـر شــخص من ا
مــنـهم صــعـوبــات في إيـجــاد مـلــجـأ
ـراكـز الـتي ويـخـشـون الـذهـاب إلى ا
أنشـأتهـا الـسلـطات خـشيـة التـعرض
لـــــــعـــــــدوى فـــــــيـــــــروس كـــــــورونـــــــا
ستـجد.وجلأت بـعض العائالت في ا
مقاطعـات جنوب كالـيفورنيـا للمبيت
في مــقــطـورات عــلى امــتــداد احملـيط
الــهـــاد بــعــد فــرارهــا من الــنــيــران
القريـبة من مـنازلهـا فيـما جرى حثّ
السـياح عـلى مـغادرة أمـاكن إقامـتهم
.وتواصل لـتـوفيـر مـسـاكن لـلـنـازحـ
واليــــــات عــــــلى غــــــرار أوريــــــغــــــون
ونــيــومـكــســيـكــو وتــكـســاس إرسـال
طـــواقم إطـــفـــاء ومـــعـــدات مـــراقـــبــة
ــكـافــحـة احلــرائق.لـكن وجتــهـيـزات 
بـالـنـظــر إلى اتـسـاع نـطـاق الـكـارثـة
طــلب حــاكم الــواليـة دعــمــا من كــنـدا
وأســـتــرالـــيــا الــتـي تــمــلـك وفــقــا له
"أفـــــضـل عـــــنـــــاصـــــر اإلطــــــفـــــاء في
الـــعــــالم".وأشــــار إلى أن غــــالـــبــــيـــة
احلــرائق تــسـتــعــر في مـنــاطق غــيـر
مـأهـولـة لـكـنـهـا شـمـلت في مـخـتـلف
انحاء الـوالية نحو  300ألف هكتار
وهي مساحـة تقـارب حجم والية رود
آيـــلـــنـــد.وال تـــزال رائـــحـــة الـــدخـــان
ملحوظة في سان فرانـسيسكو لليوم
الـثــالث عـلى الــتـوالي فـيــمـا حـضّت
الـــســلـــطــات الــســـكــان عـــلى مالزمــة

منازلهم.
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مبادرة الـسالم العربـية الـتي أعلنـتها
ـمـلـكـة الـعــربـيـة الـسـعـوديـة والـتي ا
تــهـــدف إلنــهـــاء االحــتالل وحتـــقــيق

االستقالل
 وحل قـضـيـة الالجـئـ وفق قـرارات
الشرعية الدولية وذكرت وكالة األنباء
الــسـعــوديــة نـقـال عن الـعــقــيــد الـركن
تـحدث باسم التحالف الكي ا تركي ا
الـذي تقـوده الـسـعـوديـة في الـيمن إن
التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة
ـتفـجرات صـباح يـوم األحد محـملـة 
(بالتـوقيت احملـلي) في اجملال اجلوي
الــيــمـني بــعــدمــا أطـلــقــتــهـا جــمــاعـة
تـحـالـفـة مع إيـران بـاجتاه احلـوثي ا

ملكة. ا

السالم التي تـضمنـتها مـبادرةالسالم
ـعـتـمـدة في ٢٠٠٢ وتـقـوم الـعـربـيـة ا
عـلي مـفاهـيم مـتـفق عـلـيـهـا عـربـياً ال
تزال هي اخلطة األساس الـتي تستند
إليـها الـرؤيـة العـربيـة والفـلـسطـينـية
لــــــتــــــحــــــقــــــيـق الــــــسالم الــــــعــــــربي
االسـرائــيـلي.“وذكـرت وكــالـة األنــبـاء
الـفــلـســطـيــنـيــة أن عـبــاس شـكــر أبـو
الغيط خالل االتصال الهـاتفي بينهما
”عــلـى جــهــوده لـــتــحــقـــيق اإلجــمــاع
العـربي.“وأضافت الـوكـالة أن عـباس
أكد خالل االتـصـال على ”أهمـيـة هذا
اإلجــمـــاع في رفـض صــفـــقــة الـــقــرن
ـبــادرة الــسالم ورفض والــتـمــسـك 
الــتـطــبــيع والــتــأكـيــد عــلى تــطــبـيق

عـــلى رأس جـــدول أعـــمـــالـه االتـــفــاق
اإلمـــــاراتي اإلســــرائـــــيـــــلي وخــــروج
اإلمـــــارات عـن اإلجـــــمـــــاع الـــــعـــــربي
ومبـادرة الـسالم الـعـربـية.“وقـال أبو
الـغـيط في بـيـان نـشـر عـلى الـصـفـحة
الرسمـية جلـامعة الـدول العـربية ”إن
القـضيـة الفـلـسطـينـية كـانت وال تزال
مــــحل إجــــمــــاعٍ عــــربي وإن إنــــهـــاء
االحـــــتالل اإلســـــرائـــــيـــــلـي لألراضي

الفلسطينية
 هو الغاية األكـيدة التي تصـبو اليها
وتسـعي ألجـلهـا كـافة الـدول الـعربـية
دون اســـــتــــــثـــــنـــــاء.“وأضـــــاف ”أنه
استخلص من جملـة اتصاالت عربية
اضية أن خطة أجراها خالل االيام ا

ســبــتــمــبــر ســيــكــون بــرئــاســة دولــة
.“كانت القـيادة الـفلسـطيـنية فلسط
ــاضي بــعــد قــد طــالــبـت األســبــوع ا
اإلعالن عن الـتـوصـل إلتـفـاق إمـاراتي
إسـرائيـلي بـرعـايـة أمـريكـيـة لـتـطـبيع
العالقـات ب الـبـلدين بـعقـد اجتـماع
عاجل جلـامـعـة الدول الـعـربيـة لـبحث
هـذا اإلتـفاق.وقـال واصـل أبو يـوسف
ـنــظـمـة عـضــو الـلــجـنـة الــتـنــفـيـذيــة 
الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـية يـوم الـسـبت
لـــــرويـــــتـــــرز ”االتـــــفــــــاق اإلمـــــاراتي
اإلســرائـــيــلي كـــان يــســتـــوجب عــقــد
اجتـمـاع طار بـدل تـأجـيله الجـتـماع
عــادي.“وأضــاف ”فــلــســطــ ســوف
تـتـرأس االجـتـمــاع الـعـادي وسـيـكـون
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قـــال األمــ الـــعـــام جلــامـــعـــة الــدول
العربـية أحمـد أبو الغيـط يوم السبت
إن اجلامـعـة سـتعـقـد اجـتمـاعـا عـاديا
في الــتـاسـع من الــشـهــر الــقــادم عـلى
ـا يـعـني أنه لن ـسـتـوى الــوزاري  ا
يكـون هـناك إجـتمـاع طـار بنـاء على
طـلب الــقـيـادة الــفـلـســطـيـنـيــة لـبـحث
اإلتفـاق اإلماراتي اإلسـرائـيلي.ونـقلت
وكالـة األنـباء الـفلـسـطيـنيـة الـرسمـية
عـن أبــــو الــــغــــيط قــــولـه لــــلــــرئــــيس
الـفــلـســطـيــني مـحــمـود عــبـاس خالل
اتـصـال هــاتـفي بـيــنـهـمـا ”االجـتـمـاع
ـــقـــبل في دورته الـــوزاري الـــعـــربي ا
العـاديـة الذي سـيـعقـد في الـتاسع من
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بغداد

عقدة الـتحديـات اخلطيرة والـكبيـرة وا
ــريــر ومـع هــذا الــواقع االقـــتــصــادي ا
ــــكن أن الــــذي وصل الــــيـه الـــعــــراق 

ا يلي: نلخصها 
1- تـوفـر الـنـيّة احلـقـيـقـية لـلـحـكـومات
الـعراقية اليجاد احللول الناجعة النقاذ
الـعـراق من هذه احملـنـة وهذه الـنـيّة ان
لم تـــتــوفـــر بــشــكـل طــبــيـــعي فــيـــمــكن
اسـتخـدام وسائل الـضغـط اجلمـاهيري
ي الجـــبــار احلـــكــومــة والـــدولي واأل
الــعـراقـيـة عـلى الـســيـر في هـذا الـنـهج
الــســلــيم ولــلــضـغـط عـلـى دول اجلـوار
والــدول االقــلـيــمـيــة بــتـقــلـيـل نـفــوذهـا
وتـــــدخالتـــــهـــــا في شـــــؤون الـــــعــــراق

السياسية والداخلية.
2- اجـــراء تــعــديل كــامـل عــلى قــانــون
االسـتـثـمـار الـعـراقي الـذي يـحـوي على
ثـغـرات كـبيـرة وتـفـعـيل قانـون الـنـافذة
ـــوجــــود فـــعالً كــــقـــانـــون الــــواحـــدة ا
واجــراءات ولـكــنه غـائـب في احلـقــيـقـة
بــالــتــطــبــيق الــعـمــلـي والـضــغط عــلى
الـدوائر اخملتصـة لتطبـيق هذا القانون
بـحــذافـيـره ولـوضع كـافـة الـتـسـهـيالت
ـسـتـثـمـرين األجـانب والـقـوانـ أمـام ا
والــعـرب واحملــلـيــ وتـوفــيـر الــبـيــئـة
االســتـثـمـاريـة اآلمــنـة ألن في اعـتـقـادي
رّ من أزمته ـتواضع بأن العراق لن  ا
ولن يــتـمـكن اقـتـصـاده من الـتـعـافي اال
بـتفـعيل االستـثمار احلـقيـقي في جميع
الــقــطــاعــات االقـتــصــاديــة واخلــدمــيـة
ـــســتـــثـــمــر مـن كل أنــواع وحـــمـــايــة ا
الــضـغـوطــات والـفـســاد والـرشى الـتي

يتعرض لها في البلد.
ـــســـتــثـــمــرين 3- تـــوجــيـه بــوصـــلــة ا
األجـانب الى الـقـطـاع اخلـاص الـعراقي
رحلة احلـرجة وترك مشاريع في هـذه ا
الــقـطـاع الـعـام وتـأجــيـلـهـا الى مـراحل
الحــقـة وســأتـطـرق بــعـد قــلـيل الى أهم
قتـرحة في الـقطاع أبـواب االستـثمـار ا

اخلاص العراقي.
4- ايــــقـــاف الـــلـــجــــوء الى الـــقـــروض
الـدولـية اخلـارجيـة والـتي أثقـلت كاهل
االقــتــصــاد الــعــراقي بــحــجم الــفــوائـد
الـكـبيـرة والتـي سيـدفع ثمـنـها االجـيال
الـقادمة ولسـنوات طويلة ,والـعمل على
جــدولـة الــديـون اخلـارجــيـة ومــحـاولـة
تــــأجــــيــــلــــهــــا عـن طــــريق الــــتــــحــــرك
الـدبـلومـاسي الـصـحيح وبـعـدها وضع
تــخــطــيط مــالي ســلـيـم لـتــســديــد هـذه

الديون.
5- دعـم الــــقــــطــــاع اخلــــاص مـن قــــبل
احلــكـومـة واتــخـاذه شــريـكـاً حــقـيــقـيـاً
ولـيس خصماً وتوفير كافة التسهيالت
ــمـكـنـة وتــقـلـيل الــضـرائب والـرسـوم ا
ـفـروضـة علـيه وتـمـكـينه من الـكـبـيرة ا
أخــذ دوره احلـقــيـقي في اعــمـار الــبـلـد
وحتــريك الـكــسـاد الـكــبـيــر في الـسـوق
الـعـراقي ما سـيجـعله يـستـوعب أعداداً
كــبـيــرة من الـعــاطـلـ ويــقـلل الــضـغط

الكبير على القطاع العام.
6- اخـتـيـار الـشـخصـيـات االقـتـصـادية
ــنــاصب ــالــيــة الــكــفــوئــة لــتــبــوأ ا وا
الــقـيــاديـة الــعـلــيـا في الــبـلــد وتـوفــيـر
احلــريــة لــهم لــرسم ســيــاســة عــلــمــيـة
رصـينـة القتـصاد الـبلـد ووضع اخلطط
الـتـنمـويـة احلقـيقـيـة بأنـواعـها الـثالثة
توسـطة والقصيرة ووضع الـطويلة وا
أسس علمية للتعشيق ب هذه اخلطط
لـكي يتـمكـنوا من انـقاذ الـبلـد وايصاله

الى برّ االمان.
7- االســراع بـالـســيـطــرة عـلى الـسالح
ـنـتــشـر بـيـد ــنـفـلت خـارج الــدولـة وا ا
ــيـلـيــشـيــات واألحـزاب والـعــصـابـات ا
ووضع قــوانــ وتــعــلــيــمــات صــارمــة
بـشأن ذلك والضـرب بيد من حـديد على
كـل من يـــخـــالـف هـــذه الـــقـــوانـــ ألنه
ـكن بناء بلد والسالح منتشر خارج ال

الدولة.
نـتشر بشكل 8- الـقضاء على الـفساد ا
مخيف في كل مفاصل البلد وهذا يكون
بــــتـــــفــــعــــيل دور الـــــقــــضــــاء واالعالم
ومـنظمات الشفافية ومؤسسات وجلان
ـدني الــنــزاهـة ومــنــظـمــات اجملــتـمـع ا
ؤسـسات وتـقـد الدعم الـكامـل لهـذه ا
وحـمـايـتـها مـن تأثـيـر األحـزاب والـكتل
الــســيــاســيــة جلــعــلــهــا تــأخــذ دورهــا
احلــقـيـقي في الـقـضــاء أو الـتـقـلـيل من
حــجم الــفــســاد والــعــمل بــعــدهـا عــلى
ــهـربـة ـنـهــوبـة وا اســتـرداد األمــوال ا
خــارج الـعـراق عـبــر تـفـعـيل دور وزارة
اخلـارجيـة والعالقـات الدوليـة لتـحقيق

هذا الغرض.
9- الـــــعـــــمل عـــــلى اكـــــمـــــال قـــــانــــون
االنـتـخـابـات اجلـديـد وتـهـيـئـة األجـواء
ـبـكـرة الـسـلـيـمـة الجـراء االنـتـخـابـات ا
وضـمان نزاهتـها وحياديتـها بعيداً عن
الـفـسـاد والـتـزوير لـكي نـحـقق تـغـيـيراً

حقيقاً في العملية السياسية.
قترحة مع أبـواب االستثمار االجـنبي ا
ـرحـلـة الـقــطـاع اخلـاص الـعـراقي في ا

قبلة:  ا
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6- مـجال التسويق والتصنيع الزراعي:
 وهـذا اجملـال يـرتبط ارتـبـاطاً وثـيـقاً مع
ـكن االستثـمار فيه اجملـاالت السـابقة و
واعتباره مكمالً للعملية االستثمارية في
اجملـاالت السابـقة واألرباح الـتي تتحقق
فـــيـه كـــبـــيـــرة ومن أهم اجملـــاالت الـــتي

يضمها هذا اجملال وباختصارهي :
أ .مــصــانـع ومــعــامل صــنــاعــة األلــبــان

ختلف أنواعها.
ب .معامل كبس وتغليف التمور.

ـواد الغذائـية (مثل ت .مـصانع تـعليب ا
ــــربــــيــــات مــــعــــجــــون الـــــطــــمــــاطم وا

واخلضروات واحلبوب والفواكه).
ث .مصانع انتاج العصائر الطبيعية.

ج .مــصـانع جتــفـيف وتــغـلـيـف الـفـواكه
واخلـضـروات ومـصانع انـتـاج الـطرشي

واخمللالت.
ح .مــطـاحن احلـبـوب وصــنـاعـة الـدقـيق

وانتاج كافة أنواع احلبوب.
خ .مــصـانع تـقـطــيع وتـغـلــيف وجتـمـيـد

اللحوم واألسماك والدواجن بأنواعها.
نـتجـات الـغذائـية اجلـاهزة د .مـصـانع ا
(انــتـاج الـهــمـبـركــر والـبـيــتـزا والـبـورك
والـكــبـة وكـافـة أنـواع األكالت الـعـراقـيـة

طلوبة في السوق العراقي). ا
ذ .مـصانع النـتاج الزيـوت الغذائـية مثل
(زيـت الذرة وزيـت الـسمـسـم وزيت عـباد
الـشـمس وزيـت الـزيـتون وغـيـرهـا).وهي
ــواد الــضـروريــة جــداً لـكـل عـائــلـة من ا
ـكن االنتـاج اذا كان جـيداً أن عـراقـية و
يـــــضــــاهي الـــــعــــشــــرات مـن الــــزيــــوت
ـسـتـوردة الـتي تـدخـل لـلـبـلـد بـكـمـيات ا

هائلة يومياً. 
ر .مصانع االنسجة القطنية والصوفية.

ز .مصانع لدباغة اجللود بانواعها . 
س .مصانع انتاج الورق .      

ثانياً : القطاع الصناعي : 
ان االسـتـثـمـار في هذا الـقـطـاع احلـيوي
اليـقلّ أهـمـيـة عن القـطـاع الـزراعي حيث
تـلك كافة ان الـقطـاع اخلاص العـراقي 
عـــوامل الـــنــجـــاح األســاســـيـــة في هــذا
الــقـــطــاع حــيث تــتـــوفــر فــيه اخلــبــرات
الـــكــبـــيــرة فـي مــخـــتــلف الـــصــنـــاعــات
ـتـلك األيـدي ـتـوسـطـة و الـصــغـيـرة وا
تلك في أحياناً كثيرة األرض العاملة و
ـشـروع عـلـيـهـا وما ـكن انـشـاء ا الـتي 
مـكن التفكير في ال ومن ا يـنقصه هو ا
جـــوانب كـــثــيـــرة في هـــذا الــقـــطــاع مع
كن االسـتـثمـار عن طريق مـالحظـة انه 
شــركـــات الــقــطــاع اخلـــاص الــعــراقــيــة
ـــــوجــــودة بــــاآلالف وهـي تــــمـــــتــــلك وا
مــسـتــمـســكـات الــتـســجـيل احلــكـومــيـة
الـرسمـية ومـنهـا ما انـشيء منـذ سنوات
طـويــلـة ولـكن الـركـود االقـتـصـادي الـذي
حـــــصل في الـــــبــــلــــد هـــــو الــــذي أوقف

نشاطاتها.
أمـا اهم اجملاالت لالسـتثـمار في الـقطاع

ا يلي: الصناعي فيمكن ايجازها 
1- الــصـنـاعــات اجلـلــديـة :  وتـدخل في
هـذا اجملـال الـكـثيـر من الـصـنـاعـات مثل
ـكـتـبـية صـنـاعـة احلـقائب الـنـسـائـية وا
البس ـدرسـيـة وصـنـاعـة األحـذيـة وا وا

اجللدية وغيرها.
2- الـــصــنــاعـــات اخلــشــبـــيــة واالثــاث:
وتــشـــمل صــنــاعــة كــافــة أنــواع األثــاث
نزلي والـصنـاعات اخلشـبية ـكتـبي وا ا

اليدوية والتحف والهدايا.
3- صــنـــاعــات االلــومــنـــيــوم : وتــشــمل
مـخـتـلف انـواع الـصـنـاعـات الـتي يـدخل
فـيـهـا االلـومـنـيـوم كـمـادة رئـيـسـيـة مـثل
صــنـاعــة األبــواب والـشــبـابــيك واالثـاث
ـنــزلي والــكــراسي واالثـاث ــكــتـبـي وا ا
ـستـشفـيات وصـناعة الـطبي اخلـاص با
بـردات الهـوائية الـدراجات الـهوائـية وا

راوح السقفية والصناعية وغيرها. وا
شـاغل اليدوية: 4- مـصانع اخليـاطة وا
ـالبس بــأنــواعــهــا وتــشـــمل صــنــاعــة ا
وصــنــاعــة اخلــيم وأغـطــيــة الــســيـارات
ــــكـن في هــــذا اجملــــال اســــتــــخــــدام و
اســلـوبــ في االســتـثــمـار االول انــشـاء
مــصــانـع مــتــوســطــة حتــتــوي خــطــوط
انـتـاجيـة مـتطـورة ويكـون فـيهـا اعداد ال
ـــوظـــفـــ بـــأس بـــهــــا من الـــعـــمـــال وا
واالسـلـوب الثـاني هو انـشاء مـشاغل أو
ورش بـسـيطـة وصـغيـرة وتـوفيـر مـكائن
ــــواد األولــــيـــة اخلــــيــــاطـــة فــــيــــهـــا وا
واالسـتفـادة من توظيـف نساء أو فـتيات
من ربــات الــبـيــوت يـجــيــدون اخلـيــاطـة
شاغل صـغيراً فـيكـون االنتاج في هـذه ا
في الـبداية وتكاليـفه قليلة وبعد ذلك في
ــكن  تـوســعـته ـشـروع  حــالـة جنــاح ا
ـكـائن لـيتـحول واضـافـة عدد كـبـير من ا

الى مشروع متوسط أو كبير.
5- الـصناعات الـبالستيكيـة والنايلون :
وتــشــمل الــكـثــيــر من الــصـنــاعــات مـثل
األنــابـيب الــصـحــيـة لــلـمــيـاه واجملـاري
واالوانـي والـــــصــــحـــــون والـــــقـــــنـــــاني
والـعبوات الصناعيـة لألغذية والعصائر
ـعقـمـة والـلوحـات الـكـهربـائـية ـيـاه ا وا
واألغـــطــيـــة الــنـــبــاتـــيــة واحلـــبــيـــبــات
الــبـالســتــيـــكــيــة واألغــلـــفــة واألكــيــاس

وصناعة النايلون بأنواعه.
 .6الـصـنــاعـات الـكـيـمـيـائـيـة الـصـغـيـرة
ـــتــوســطــة: وتـــدخل في هــذا اجملــال وا
الـواسع الـكـثـيـر من الـصـنـاعـات الـهـامة
ـنــظــفـات والــضــروريـة مــثل صــنــاعــة ا
ـــعــقــمـــات ومــســاحـــيق الــتـــنــظــيف وا
وصـنــاعـة األصـبـاغ اخملـتـلـفـة وصـنـاعـة
األســمــدة وصـنــاعــة الــشـامــبــو وزيـوت
الـشعـر ومسـاحيق الـتجـميل والـصابون
واد الالصقة وأنواع وصـناعة الغراء وا
احلـوامض الـكـيـمـيـائـية الـتي تـدخل في
الـصـناعـة وتصـنيع رقـائق البي في سي
ـعقمات ـعطرات وا وصـناعة الـعطور وا

واد الطبية وغيرها. وا
عـدنيـة : وتشمل أنواع 7- الـصناعـات ا
كـثيرة من الصناعات مثل صناعة شيش
عـدنـية واألسالك الـتـسلـيح واألنـابـيب ا
اخملــتـلـفــة واالسالك الـشـائــكـة والـبي آر
سـي واالبـواب والــشــبــابــيك والــقــواطع
ــعـدنـيـة ـعـدات الــيـدويـة ا ــعـدنـيــة وا ا
واالســــطــــوانــــات اخلـــاصــــة بــــالــــغـــاز
ــنـزلــيـة واالوكــسـجــ والـتــجـهــيـزات ا
عدات وصـناعة قـطع غيار لـلسيـارات وا

واألجهزة الكهربائية والهندسية.
8- الـصـنـاعـات االنـشـائـيـة : وتـدخل في
هـذا اجملال صـناعة األسـمنت والـطابوق
واجلـص والـــبـــورك ومـــعـــامـل غـــربـــلـــة
احلـــصـى والـــرمل ومـــعـــامل االســـفـــلت
ـرمر والـقـيـر والـكاشـي والسـيـرامـيك وا
ـواد االنـشـائـية الـتي تـدخل في وكـافـة ا

البناء والديكورات. 

{ عــضــو اجملــمــوعــة الــعــراقــيــة لــلــدراســات
االستراتيجية

الــعــيش,هــذا عالوة عــلى االنــخــفـاض
الــــكـــبـــيــــر الـــذي حـــصـل في الـــقـــدرة
الــشـرائـيـة لــلـمـواطن الـعــراقي بـحـيث
اصـبح ال يتـمكن من تـلبيـة احتـياجاته
وعـــائــلـــته من األمـــور االســاســـيــة في
,وكـل هذه الـعوامل أدت الـعيـش الكر
بـالنتـيجة الى انتـشار معـدالت السرقة
ـا ـة والـطالق فـي اجملـتـمع  واجلــر

ساعد على تهديد السلم اجملتمعي. 
13≠ الـتـظاهـرات اجلمـاهيـرية الـكبـيرة
الـــتي اجــتـــاحت مــعـــظم مــحـــافــظــات
الــعــراق الـوســطى واجلــنـوبــيــة الـتي
تــطـالب بــاالصالح الـكـامـل والـتـغــيـيـر
الــشـامـل ومـحــاربـة الــفـســاد وتـوفــيـر
فـــرص الـــعــــمل وتـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات
االسـاسية والتي  مجابهتها من قبل
احلـكومـة بالـقوة والـبطش ما أدى الى
اســـتـــشـــهـــاد أكــثـــر من 700 شـــخص
وجــرح أكــثــر من  24ألـف شــخص مــا
زاد من الــسـخط اجلـمـاهــيـري الـكـبـيـر
وارتـــفــــعت األصـــوات الـــتـي تـــطـــالب
ي النـــهـــاء بـــالــــتـــدخل الـــدولـي واأل
مــعـانـاة الـشـعب الــعـراقي ومـحـاسـبـة
الــــــذين تـــــورطــــــوا في قــــــتل وجـــــرح
ــــتـــظــــاهـــرين,ووصــــلت االمـــور الى ا
مـفــتـرق طـرق مع الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
احلـاكـمة,وهـذه الـتـظـاهرات الـشـعـبـية
الــعـارمــة  شــكـلت عــامل ضــغط كـبــيـر
ـكن االسـتـهـانـة به أبـداً فـي حتـديد ال
مــصـيـر الـبـلـد ,ومـن اهم نـتـائـجه كـان
اجـبـار احلـكـومـة عـلى االسـتـقـالـة ومـا
تاله مـن فراغ كبير وخـطير في منصب
رئـيس الوزراء وكابينته الوزارية التي
مــرت فــتــرة طـويــلــة حــتى رأت الــنـور
نـاقــصـة من بـعض احلـقـائب الـوزاريـة
الـيـة والنـفط واخلارجـية احلـيـوية كـا
بــســبب ضــغــوط الــكــتل الــســيــاســيـة
ومـــصــاحلــهـــا الــشــخـــصــيــة ,وكـــذلك
الـتغيـير في قانـون االنتخـابات السيء
ـفــوضـيـة الــعـلـيـا الــصـيت وتـغــيـيـر ا
لالنــتــخـابــات والــوعـود بــانــتـخــابـات
نــزيــهـة في وقت قــريب اليــتـعــدى عـام

واحد.
14- حتـدي فـيـروس كورونـا الـذي بدأ
بـاالنتشار في معـظم دول العالم ومنها
الـــعــــراق الـــذي يـــفـــتـــقــــر الى أبـــسط
ـقومات الـسليـمة في قطـاعه الصحي ا
االعــتــيــادي الــذي يــفــتــقــر الى أبــسط
اخلـــدمـــات الــــصـــحـــيـــة الـــتي تـــقـــدم
لـلـمـواطـنـ فـكـيف سـيـواجه مـثل هذا
ي الــذي لـــيس له عالج الـــوبــاء الــعـــا
ولــــقـــاح حلــــد اآلن وكـــيف ســــيـــواجه
عواقبه االقتصادية التي أدت الى شبه

ركود وكساد عام في السوق.
15- انـــخـــفـــاض أســـعــار الـــنـــفط في
ــيـــة ووصــولـــهــا الى األســـواق الــعـــا
أســعـار لم تـشـهـدهــا مـنـذ عـقـود حـيث
وصـل خــام بــرنت الـى دون اخلــمــســة
عــشـرة دوالراً والـنـفط األمـريـكي وصل
سـعره في السالب في سابقة لم حتدث
فـي التـاريخ ,وهــذا االنـخـفـاض اذا مـا
ــعـدالت فــان الــعـراق اســتــمـر بــهــذه ا
ســيـكــون عـاجـزاً تــمـامــاً من الـنــاحـيـة
ـتوقع ـالي ا االقـتـصـادية ألن الـعـجز ا
الـية للـبلد كـان يبلغ قبل ـوازنة ا في ا
هــذا االنـخـفـاض 51 تــريـلـيــون ديـنـار
وهي نــسـبـة كـبــيـرة جـداً ولـكن اذا مـا
عدالت اسـتمـر هذا االنـخفـاض بهـذه ا
ـتـوقع أن يـصل الـعـجـز الى 83 فــمن ا
تـــريـــلـــيـــون ديـــنـــار وهـــذا يـــعـــني ان
االقــتـصـاد الـعـراقي مــقـبل عـلى كـارثـة
اقــتـــصــاديــة بــكل مــاتـــعــني الــكــلــمــة
ـتوقع أن تـعجـز احلكـومة الـعراقـية وا
ـتـوقع من تــمـشـيـة أمـور الــبـلـد ومن ا
انــهــا ســتــعــجــز حــتى عن دفع رواتب
ـتــقـاعـدين مــوظـفي الــقـطـاع الــعـام وا
وســـتــعــجـــز عن تـــغــطــيـــة الــنـــفــقــات

التشغيلية لوزاراتها ومؤسساتها.
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ان هـذه اهم الـتحـديات اخلـطيـرة التي
حتــيط بـالــعـراق عالوة عــلى حتـديـات
ــكـنـنـا من تـنـاولـهـا هـنـا في أخـرى ال
هـذه األسـطـر الـقـلـيـلـة والـتي أوصـلته
الـى هـــذا احلـــال الـــبــــائس واوصـــلت
ـواطن الـعـراقي الـى حـالـة يرثـى لـها ا
حـــيث يـــعـــاني من كـل أنــواع الـــقـــهــر
والـــــظـــــلم والـــــنـــــقـص في كـل أنــــواع
اخلـــدمـــات االنــســـانـــيــة الـــضـــروريــة
ويــعــاني مـن ارتــفــاع مــعــدالت الــفــقـر
ـرض وكـان هـو اخلـاسـر والـبـطـالـة وا
ـة وسوء ادارة الـوحـيد في مـعادلـة ظا

حكومية.
مـاحـدث كله كـان مـتوقـعـاً وحذرنـا منه
مـراراً وخـاصة بـقـاء اقتـصـادنا ريـعـياً
مــعـتــمـداً عـلـى الـنـفـط بـشـكـل رئـيـسي
واالســـتــمـــرار بـــاهــمـــال الـــقــطـــاعــات
االقـتـصـاديـة األخـرى الـتي تـتـوفـر لـها
كل مـقـومات الـنجـاح مـا يجـعل مصـير
اقــتــصــادنـا وبــلــدنــا مــرتـهــنــاً دائــمـاً
ــيــة وهــذا هـو بــاســعــار الــنـفـط الـعــا
اخلــطـأ الـكـبــيـر الـذي اسـتــمـرت عـلـيه
ـتـعـاقبـة مـنـذ عام جـمـيع احلـكـومات ا
2003 وحلــد اآلن والــظـاهــر أن هــنـاك
ارادة اقـلـيـمـيـة ودولـية جتـبـر الـطـبـقة
الــســـيــاســيــة في الـــعــراق أن جتــعــله
وتــريـده أن يــبـقى دائـمــاً ضـعــيـفـاً بال
صــنـــاعــة والزراعــة وال أيــة مــقــومــات
لـلـتـنـميـة احلـقـيـقـية ويـبـقى اقـتـصاده
مــعــتــمــداً عــلى الــبــلــدان االقــلــيــمــيــة
واجملـاورة من أجل تـصـفـيـة حـسـابات
ــــة ومن أجل حتـــقــــيق مـــصـــالح قـــد
اقتصادية كبيرة لهذه البلدان وللطبقة
الــسـيــاسـيــة احلــاكـمــة والـتي تــرتـبط
مـصاحلها ووالئاتها دائماً بهذه الدول

االقليمية.
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شـاءت االقدار والظروف القـاهرة ان تغلق اجلامـعات والكليـات ابوابها بسبب
أزمـة فيـروس كـورونـا لـلحـد من انـتـشاره حـيث أوردت الـيـونيـسـكـو بان 138

دولة اتخذت قراراً بإغالق تام أو جزئي للمدارس والكليات .
ونـتيجة هذه الظروف الطـارئة والعسيرة توجـهت اغلب دول العالم الى التعليم
ي وسارعت االلـكتروني كبـديل عن التعلـيم التقـليدي كحـالة مؤقتـة وتوجه عا
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العـلمي باتخـاذ خطوات سريـعة وبجهـود حثيثة
ـعوقـات امـام التـعـلم عن بعـد وأداء االمـتحـانـات االلكـتـرونيـة بـتهـيـئة لـتذلـيل ا
سـاعدة بـ الكوادر الـتدريـسيـة والطلـبة  لـضمان اسـتمـرار العام الـوسائل ا

الدارسي . 
ولالسف دائـما تـظهـر أصوات شاذة من أشـخاص سـلبـي يـضعـون العصي
في الـدواليب امام هذه التـجربة احلديـثة ويعولون عـلى فشلهـا ألغراض بعيدة
ـصلـحة حـزبيـة او شخـصيـة وكان االجدر ا تـكون  ـصلـحة الـعامـة ور عن ا
بـهذه االصـوات أن تـتـحد وتـتـعـاون لتـسـهـيل الـصعـوبـات الـتي تواجه الـطـلـبة
الكـات التدريـسيـة وسط أزمة قاسـية وصـعبة حـصدت الـعديد من االرواح وا

البريئة .
فال يـنكـر القـول بوجـود حتـديات عـديدة امـام عبـور العـام الدراسي من خالل
ا بـحزمة الـتعلـيم االلكـتروني أهـمهـا سرعة اإلنـترنت فـقد تـكون بطـيئـة أو ر
واد ذات احلجم الكبير  ,وعملية إشراك غـير كافية لتغطية عروض الفيديو وا
ـنـتـشـرين في أمـاكن مـختـلـفـة ولـيس بـاالمـر اليـسـيـر احملـافـظـة على الـطلـبـة ا
انـتـبـاهم عالوة عــلى عـمـلـيــة الـتـقـيـيـم واحـتـسـاب الـدرجــات في االمـتـحـانـات
راقبة النـصفية والنهائية فإن التقييم اإللكتـروني يبدو متعسرا لتعذر عملية ا
ـشـاكل التـي واجهت تـفـاديـا لـلـغش بـاسـتـخـدام نـفس األجـهزة ,ولـعل أكـبـر ا
الكـادر التدريسي كـيفية اسـتخدام التـكنولوجـيا احلديثـة في عمليـة التعلم عن

بعد اذ ان اغلبهم تعرف على هذه االجهزة والتطبيقات بواقع متأخر .
لـكن سرعان ما تبـددت اخملاوف عند الـطلبة والتـدريس وبدأ الـتعاون بشكل
رحلة وسط ظـروف قاهرة ما ب القلق النفسي من هذه مـلحوظ  لعبور هذه ا
اجلـائحة وب االصرار على مواجهة تلك التحـديات لكون هذه التجربة حديثة
لم يـسبق التعـرف اليها ودفـعهم الى تنـمية مهـاراتهم وأقيمت ورشـات تدريبة
ـادة الـعـلـمـيـة بـأسـتـخدام ـهارات فـي هـذا اجملـال وتـوفـيـر ا مـكـثـفـة لـتـنـمـيـة ا
تـطــبـيــقـات مــحــادثـات الــفـيــديـو عــبـر اإلنــتــرنت مـثل زوم,وغــوغل كالس روم

وغيرها. 
لف الصـعب بيد وزير الكات العلـمية وضعـت ثقتهـا في ادارة هذا ا وأغـلب ا
الـتعلـيم العـالي والبحث الـعلـمي االستـاذ الدكتـور نبـيل عبد الـصاحب لـسعيه
سـيـرة العـلمـية في عـلى أجناح جتـربة االمـتحـانـات االلكـترونـيـة والنـهوض بـا
ي وأبـن هـذه الـوزارة قبـل أن يـكـون وزيرا ظـروف قـاهـرة  ,أذ أنه رجل اكـاد
تراكـمة في التعلـيم العالي حيث شغل مـنصب عميدا هـنية ا ـتلك اخلبرة ا و
لـكليـة هندسة اخلـوارزمي بجامـعة بغـداد منذ عام 2003 ورئـيس جامعة ذي
قـار عام 2012 ومن ثم رئـيـسا جلـامعـة الـنهـرين في عام 2014 وتـرك سـمة
ؤسسـات العلـميـة التي شغـلها ,أنه لـم يكن سيـاسيا عـلميـة وادارية في تـلك ا
جـاء لـيـخــدم احلـزب الـفالني او الـطــائـفـة الـفالنــيـة أنه أقـسم الــيـمـ خلـدمـة
صلـحة العامـة  وأثناء هذه الفـترة كان حاضرا في ادارة ـسيرة العلـمية وا ا
االمـتحـانات االلـكتـرونـية الـنهـائيـة والـتواصل مع اجلـامعـات وعـمادات الـكلـية
ـعـاجلـة مــعـوقـات اجـراء بـشـكل فــاعل ومـلـمــوس ومـهـني لم يــسـبق من قـبـل 

االمتحانات االلكترونية.
طلق فحتما تـوجد اخفاقات معينة فان جناح النظام ونحـن ال نتكلم بالنجاح ا
رؤوس ـتبـادلة ب الـرئيس وا االداري  يـنبغي ان يـكون قـائما عـلى احلقوق ا
صالح الفردية اآلنـية والرابطة العرقيـة أو القومية ويقوم على وال يـقوم على ا
مـبدأ احلقوق والواجـبات فإذا ما قام كل طـرف بأداء مسؤوليتـه فسنتقدم إلى

األمام . 
سـؤوليـة مشـتركة في خالصـة القـول ينـبغي ان تكـون ا
ــهــمـة الــصــعـبــة مــا بـ الـــــــوزارة والــطـلــبـة هـذه ا
الكــات الــعــلــمــيــة لــعـبــور هــذا الــعــام الــدراسي وا
الـصـعب كـحـالـة طـارئـة ومـؤقـــــــتـة والعـــــــودة الى
مـقاعد الـدراسة في اجلامعـات والكلـيات بسالمة ان

شاء الله. 
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عــلى الـرغم من كـون الـعـراق من أغـنى
ــتـلــكه مـن مـوارد ــا  بــلــدان الــعــالم 
طـبيعـية هائلـة وموقع جغرافي مـتميز
ران وأرض خـصبة ونهرين عظيم 
مـن شـمـالـه الى جـنــوبه وعـدد ســكـانه
قـليل نسبة الى كـبر مساحته وامتالكه
ثـاني احتيـاطي نفطي في الـعالم ويُعدّ
مـن أبـرز مــصــدري الــنــفط في الــعــالم
عـالوة على امـتالكه لعـدة أنواع أخرى
ــعــادن لــكــنه وصل الى مــرحــلــة مـن ا
خـــطــيــرة من الـــتــدهــور االقـــتــصــادي
واطن العراقي واالجـتماعي ويعـيش ا
فـي ظــروف ســيــئــة جـــداً ويــعــاني من
نـــقص في كل اخلـــدمــات االنــســـانــيــة
الـــضــــروريـــة من خــــدمـــات صـــحـــيـــة
وتـعليمية وكهرباء وماء صالح للشرب
وانـتـشـار في البـطـالـة ومعـدالت الـفـقر
وانـهيار في البنية الـتحتية بشكل عام
مــاجـعل قـدرتـه الـشـرائــيـة مـنــخـفـضـة
ويــعـاني فـي تـوفـيــر لـقــمـة الــعـيش له

ولعائلته.
ـرحـلة تـدهـور منـذ عام رّ   الـعـراق 
2003 وحـتى اآلن ووصل الى منعطف
تـأريـخي خـطيـر حـيث تـكالـبت الـعـديد
مـن اخملـاطـر والــتـحــديـات الــتي اثـرت
عـــلـى اقـــتـــصـــاده وجـــعـــلـــته مـــهـــدداً
بــاالنـــهــيــار والــســيــر الـى مــســتــقــبل

مجهول ومن أهم هذه التحديات:
1≠ سـوء االدارة احلكومـية للبـلد بشكل
ـتعـاقبـة منذ عـام من قبـل احلكـومات ا
عـــام 2003 وحـــتى اآلن وذلـك بــســـبب
خـطـأ بـنـاء الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة مـنـذ
الـبدايـة حيث بـنيت هـذه العـملـية على
أسـاس االستـحقاق الـطائـفي والقومي
كونات ـذهبي بحـجة تمـثيل كافـة ا وا
اجملـتمعية حتى أصبح عرفاً متبعاً من
جـمـيع احلـكـومـات الـتي تـعـاقبـت على
الـــعــراق ,ولـــكن هــذا الـــتــقـــســيم أدى
صـالح احلزبـية والـكتـلوية لـترسـيخ ا
ذهـبية وأدى الى تـغييب والـقومـية وا
ـصـلحـة الـوطنـيـة وجعـلـها الـهـوية وا
في ذيـل اهتمامات الطبـقات السياسية
احلــاكــمــة وأدى بــالــنــتــيــجــة لــتــبــوأ
شـخـصـيات غـيـر كـفـوءة وغيـر مـؤهـلة

للمناصب القيادية واحلكومية.
لف االقتـصادي بشكل 2≠ سـوء ادارة ا
خــاص واالعــتــمــاد عــلى احملــاصــصـة
ـــــنـــــاصب احلـــــزبـــــيـــــة فـي تـــــوزيع ا
احلـكومية وتهـميش الكفائـات العلمية
ـهـنـيـة عن الـقرار مـا جـعل االقـتـصاد ا
يــفــتــقــر الى الــعــلــمــيــة والى اخلــطط
الـتـنـمويـة بـانـواعهـا الـثالثـة الطـويـلة
ـتـوسـطـة والـقـصـيـرة األمـد مـا أدى وا
ـــشـــاكـل االقـــتـــصـــاديــة الـى ظــهـــور ا
وتـضـخمـها تـدريجـياً الى أن أصـبحت

خارج السيطرة .
3≠ انتشار الفساد في جميع مؤسسات
الـدولـة بشـكل هـائل جداً في ظل غـياب
لـلدور القضائي والـرقابي في محاسبة
الــفـاسـديـن مـا ادى الى ضـيــاع مـعـظم
مـوارد الـدولة ومـوازناتـها االنـفجـارية
لـصالح الـفاسدين من األحـزاب والكتل
الـسياسية وتهريب معظم هذه األموال

الى خارج البلد.
4≠ عـدم اســتـقاللـيـة الـقـرار الـسـيـاسي
تعاقبـة بسبب التدخالت لـلحكومـات ا
ـباشر االقـليمـية اخلارجـية وتدخـلها ا
في مــقـدرات الـبـلـد ومــقـدرات الـطـبـقـة
الـســيـاسـيـة الـتي تـديــر دفـة الـعـمـلـيـة
الـسياسية في البلد وهذا بسبب توزع
والئــات الـســيـاسـيــ لـدول اقــلـيــمـيـة
مـجاورة وعـدم والئهم لـلبلـد ومصـلحة

واطن العراقي. ا
ــدمــر في الــبــلـد 5≠ االنــفالت األمــني ا
نـتـيجـة تـواجد الـسالح خـارج سيـطرة
سـلحة يـليـشيـات ا الـدولة وانـتشـار ا
الـتي تتـبع لألحـزاب السـياسيـة والتي
تـعاظمت سلطاتها ونفوذها وأصبحت
فــــوق ســـلــــطــــة الـــدولــــة والـــقــــانـــون
وبـــالــنـــتــيـــجــة أدت الـى ضــعف األمن

واالستقرار في البلد.
6≠ انـعـدام االسـتثـمـار احلقـيـقي وشبه
تـوقف عـجـلـته في الـبلـد لـعـدة أسـباب
مــنــهــا غــيــاب الــنــيّــة احلــقــيـقــيــة من
احلـكومـات لالستـثمـار وضعـف قانون
ـوجودة االسـتـثمـار وكـثرة الـعـراقيل ا
في الــعـمـلـيــة االسـتـثـمــاريـة وانـتـشـار
الـــفــســـاد وكــثــرة الـــوســطـــاء والــذين
ـيليشيـات التابعة ـثلون األحزاب وا
ــــارســــون كل أنـــواع لــــهـــا والــــذين 
الــضــغـط والــتــهــديــد وحــتى اخلــطف
والــــتـــصـــفــــيـــة عــــلى من يــــقف أمـــام
مـصــاحلـهم الـشـخـصـيــة في الـعـمـلـيـة
االســـتــــثـــمـــاريـــة مــــا أدى الى نـــفـــور
ــسـتــثـمــرين بـشــكل عـام مـن الـعـراق ا
واعـتبـروه بـيئـة استـثمـارية غـير آمـنة

على رؤوس أموالهم.
7≠ انـتـشار ظـاهرة الـدولـة العـميـقة في
ـؤسسات والـدوائر احلكـومية جـميع ا
فـي الـــبــــلــــد بـــحــــيث ان كـل حـــزب او
شــخــصــيــة سـيــاســيــة نــافـذة له أذرع
طــويــلــة ومــؤثــرة في مــعــظم الــدوائـر
ـؤسسات مـا أدى الى ضعف الدولة وا

بــــــشـــــــكل عــــــام وضـــــــعف الــــــوزارات
ــؤســســات وعـدم تــمــكن الــوزيـر أو وا
ـؤســسـة من ادارة دفـة وزارته رئــيس ا
أو مــؤسـســته بــسـبب ضــغـوط ونــفـوذ
رجــاالت الـدولـة الــعـمـيـقــة وتـغـلــغـلـهم

بشكل كبير.
8- االسـتـمرار في االعـتمـاد على الـنفط
كـعـامل رئـيـسي في رفد مـوازنـة الـدولة
حـيث يصل االعتـماد علـيه الى اكثر من
ئـة وترك الـقطاعـات االقتـصادية 93 بـا
ـهمـة التي كـانت سابـقاً هي احلـيـوية ا
الــروافـد احلـقـيـقـيــة في تـعـظـيم مـوارد
الـــدولـــة مـــثل الـــصـــنـــاعـــة والـــزراعـــة
والـسيـاحة والتـجارة تعـاني من اهمال
وركـود كامـل بـسبب ارادات سـياسـية
داخــلــيــة وخــارجــيـة ,فـي حـ ان هذه
كن أن تـنهض بـاالقتـصاد الـقـطاعـات 
الـعراقي وتقلل من مشـاكله االقتصادية

الكبيرة.
9- الــواقع الـبــائس الـذي وصــلت الـيه
الـصناعة العراقية يثير الشجون  حيث
كــــــــانـت قــــــــبـل عــــــــام 2003 مـن ارقـى
الـصـناعـات في منـطـقة الـشرق االوسط
ــصـانـع الـتي وكــانت هــنــاك آالف من ا
تــعــمـل وتــســتــوعب األيــدي الــعــامــلــة
وتـغـطي مـعـظم حـاجة الـسـوق احملـلـية
مـن مـعــظـم احلــاجــات مـثـل صــنــاعـات
احلـديـد والـفـوالذ والـبـتـروكـيـمـيـاويات
واألســمـــدة واألســمــنت والــصــنــاعــات
الــنـســيـجــيـة والــسـيــارات والـدراجـات
والـورق والـسكـر ومـختـلف الـصنـاعات
ـطـاط واأللـبـسـة الـغـذائـيـة وااللـبـان وا
اجلـــاهــــزة والـــلـــدائـن والـــصـــنـــاعـــات
اخلـشـبيـة وغيـرها الـعشـرات من أنواع
الصناعات التي كانت توفرللبلد العملة
الـصعـبة وتغـطي االحتيـاج احمللي هذا
ـصانع اضـافة الى عـشرات اآلالف من ا
توسـطة والصغـيرة العائدة ـعامل ا وا
لـــلـــقـــطـــاع اخلـــاص الـــذي كـــان رافــداً
اســاســيــاً لالقــتــصــاد وداعــمــاً مــهــمــاً
لـلقـطاع الـعام وكـان االقتـصاد الـعراقي
في بــحــبــوحــة واســتــقــرار كــبـيــر رغم
ظـروف احلـروب واحلصـار االقتـصادي
الـتي مـرت عـلى الـبلـد لـسـنوات طـويـلة
واآلن تـوقفت عـجلة الـصنـاعة العـراقية
بـــشـــكل كـــامل في الـــقـــطــاعـــ الـــعــام
واخلـــاص واصـــبــحـــنــا نـــســـتــورد كل
احـتياجات السوق بالعملة الصعبة من

مختلف بلدان العالم.
10≠ الـــتــدهــور الـــكــبـــيــر في الـــقــطــاع
الــزراعي لــلــبــلــد بــعــد ان كــان يـســمى
بــأرض الـســواد وكـان يــكـتــفي بـســلـته
الـغذائـيـة بشـكل شبه تـام لتـوفر جـميع
مــقـــوّمــات هــذا الــقــطــاع احلــيــوي من
اراضي خـصـبـة تـمـتـد من الـشـمـال الى
ـيـاه الــطـبـيـعـيـة اجلــنـوب ومن تـوفـر ا
بـفضل نهري دجلة والفرات وروافدهما
تـوزعـة في مـناطق شـاسـعة الـعـديـدة ا
ستمر من الـبلد ومن الدعم احلـكومي ا
لــلــفالح الــعــراقي من مــكــنــنــة زراعــيـة
وأسـمـدة ومـبيـدات وجـمـعيـات فالحـية
ومن احلــمــايــة الــتي تــقـدمــهــا الــدولـة
لـلـمـنتـجـات الـزراعيـة من مـثـيالتـها من
خــــارج الـــعـــراق ,ولــــكن كـل هـــذا ذهب
أدراج الـرياح بسـبب سوء ادارة الدولة
لــــلـــقــــطـــاع الـــزراعـي وغـــيــــاب الـــدعم
واحلــمــايــة لــلــفالح الــعـراقـي فـازدادت
دينة واتسعت الـهجرة من الريف الى ا
ـهـمـلـة مـســاحـات األراضي الـزراعـيـة ا
وحتــولـت الــكــثــيــر مــنــهــا الى أراضي
ســكـنـيـة فـي ظل غـيـاب الــقـوانـ الـتي
تـمــنع هـذه الـظـاهـرة اخلـطـيـرة فـوصل
بـنـا األمـر الى انـهيـار شـبه تـام في هذا
الـقطـاع وفتـحت احلدود الـعراقـية على
مــــصـــاريـــعــــهـــا أمــــام تـــدفق الــــســـلع
ــنـتـجـات الــزراعـيـة من دول اجلـوار وا
ـطـلـوبة وفـقـدت مـنتـجـاتـنـا للـحـمـاية ا
فـأصـبـحـنـا نـسـتـورد كل شيء لـسـلـتـنا
الـغذائيـة من اخلارج ما يـكلف مـيزانية
الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
11- الــضـعف الــكـبـيــر في الـقــطـاعـات
االقــتــصــاديــة احلــيــويــة األخــرى مــثل
ـنـافـذ الـســيـاحـة والـتـجـارة والـنـقل وا
احلـدوديـة وغـيـرها بـعـد ان كـانت تـرفد
ـبـالغ طائـلـة وكل هذا مـوازنـة الـدولة 
بـسبب سـوء االدارة والفـساد وسـيطرة
ـيــلـيـشــيـات عـلـى مـفـاصل األحــزاب وا

البلد .
12- انــتـشـار الــبـطـالــة بـشــكل مـخـيف
وارتــفـاع مــعـدالتــهـا الى أرقــام كـبــيـرة
حـــيـث ان األرقـــام الـــرســـمـــيـــة لــوزارة
الـتــخـطـيط الـعـراقـيــة تـعـتـرف بـنـسـبـة
بـطـالة تـقدر بـحوالي %23 لـكن األرقام
نظمات احلـقيقية التي أشارات الـيها ا
ـيـة أكبـر من هـذا الرقـم بكـثـير فـقد األ
قـدرت بعض االحصائيـات الدولية انها
جتـاوزت %35 وكـذلك انـتـشار مـعدالت
الـفقر في البلد الى معدالت كبيرة تصل
الـى أكــــــثـــــــر من %40 بـــــــالــــــرغـم من
ـتـواضعـة الـتي قـامت بـها االجـراءات ا
ـتـعاقـبـة بشـمول آالف من احلـكـومات ا
الـــعـــوائل بـــرواتب شـــبـــكــة الـــرعـــايــة
االجــتـــمــاعــيــة والــتـي خــصــصت لــهم
رواتب مـتدنـية التـكفي ألبـسط مـقومات

أوالً : الـقـطـاع الـزراعي:  الـذي يُـعـدّ من
ـرحلة أهم الـقطـاعات الـهامـة في هذه ا
ـــواطن سّ حـــيــاة ا اخلـــطـــيــرة ألنـه 
بـشـكل مـباشـر من نـاحيـة تـوفيـر سـلته
الــغـذائـيــة و يـسـاهم فـي حتـقـيق األمن
الـغـذائـي لـلـبـلـد ويـسـاهم في الـتـنـمـيـة
ــسـتــدامــة والــشــامــلـة االقــتــصــاديــة ا
واســتـئــصـال الــفـقــر وتـقــلـيل مــعـدالت
الـبطـالة وحتقـيق الهجـرة العكـسية من
كن الـتركيز ـدينة الى الريف ,وهـنا  ا

على خمسة مجاالت رئيسية هي :
1- مــجـال اإلنـتــاج الـنـبــاتي: (وتـشـمل
انــــتـــاج جـــمــــيع أنــــواع اخلـــضـــروات
والـــفــواكه واحلـــبــوب واحلــمـــضــيــات
والنخيل وقصب السكر والقطن والذرة
ـعروفة ومـختـلف احملاصيل الـزراعية ا
فـي الـــــعـــــراق)  ,ويـــــجـب ان يـــــشـــــمل
االسـتـثمـار عمـلـيات عـديـدة لكي تـنجح
الـعمـليـة االستثـماريـة وحتقق أهـدافها
ومـن أهم هـــذه الـــعـــمــلـــيـــات الـــواجب

شمولها هي :
أ .اســـــتــــصالح األراضـي الــــزراعــــيــــة
وتـهيئـتها بـشكل كامـل كمزارع نـظامية

جاهزة للزراعة وانتاج احملاصيل.
ـكـنـنـة الـزراعـيـة احلـديـثـة ب .تـوفـيـر ا
وادخـالـهـا في جـمـيع حـلقـات الـعـمـلـية

الزراعية.
ت .تـوفـيـر اسـالـيب حـديـثـة في عـمـلـية
ـيـاه الـكـافـيـة لـضـمـان الـري وتــوفـيـر ا

جودة االنتاج.
ث .تـــــوفــــيـــــر احلــــبـــــوب واألســــمــــدة
ـبـيـدات لـضـمـان جـودة والـلـقـاحـات وا

نتوج. ا
نـاسبة في ج .تـوفيـر البنـية التـحتـية ا
مـنـطـقة االسـتـثمـار مـثل انـشاء األبـنـية
ـزارع وتــهــيــئـة واخملــازن وتــســيـيـج ا
األقـفـاص الزجـاجـية الـزراعيـة وتـعبـيد

الطرق وغيرها.
ح .تـوفـيـر أو انـشـاء أسـواق قـريـبة من
مــنـاطق االســتـثــمـار لــضـمـان تــسـويق
ـنـتـجات الـزراعـيـة بشـكل جـيـد وبأقل ا
ـكـنـة ولـضمـان حتـقـيق أرباح تـكـلـفة 

مناسبة.
خ .ادخــال الـفالحــ دورات تـثــقـيــفـيـة
ــواكــبــة احــدث الــطــرق وتــعــلــيــمــيــة 
والـــوســـائل الـــعـــلـــمـــيـــة فـي الـــزراعــة
ـكـنـنـة وحتـسـ االنـتـاج واسـتـخـدام ا
الـزراعية التي يتم ادخالها أثناء عملية

االستثمار.
د .الـتـنسـيق مع احلـكومـة أو الوزارات
ـــعــنــيــة مـــثل وزارة الــزراعــة ووزارة ا
ائية لتقد كافة وارد ا الري ووزارة ا
الـــتـــســـهـــيالت لـــلـــفـالحـــ وتـــوفـــيــر
ائية وتقليل احـتياجاتهم وحصصهم ا
ـفـروضـة عــلـيـهم وضـمـان الــضـرائب ا
عـمليـات تسويق مـنتجـاتهم واألهم هو
ضـمان حـمايـة منتـجاتـهم من مثـيالتها
نع ـسـتـوردة من خارج الـبـلـد وذلك  ا

االستيراد أو فرض ضرائب عالية.  
2- مـــــجــــــال اإلنــــتـــــــاج احلـــــيــــواني
والـــدواجـن: ويـــشـــمل مـــزارع تـــربـــيـــة
وتـسم العجول ومـزارع تربية األبقار
واألغــنـام (النـتـاج الـلــحـوم واحلـلـيب )
وحـقول الـدواجن والتي تشـمل الدجاج
والــبط والـوز والـســمّـان  وكـافـة انـواع
ـوجـودة في الـعـراق (النـتـاج الـطـيـور ا
حلـــوم الـــدجـــاج والــبـــيض) وفـي هــذا
اجملـــال الــهـــام يــجب تـــهــيـــئــة الـــبــنى
الئــمـة الجنــاح الـعــمـلــيـة الــتـحــتـيــة ا
االسـتثمارية ومنهـا انشاء مزارع تربية
ـوذجـيـة ومتـطـورة وحقـول ومـفاقس
ـوذجـية وبـناء مـخازن مـبردة دواجن 
جــيــدة تــتــوفـر فــيــهــا كــافــة الـوســائل
الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات من الــلــحـوم
واأللـبـان وتوفـير عـجالت اختـصاصـية
نتجات وتسويقها الى وبـرادات لنقل ا
هيـئة للتسـويق وتوفير كوادر ـنافذ ا ا
طــبـيـة بـيــطـريـة كــفـوئـة وتـوفــيـر كـافـة
الـلـقـاحـات وتـوفـيـر الـرعـايـة الـصـحـية
الــسـلـيـمـة لــلـحـيـوانــات وكـذلك تـوفـيـر
ــــنـــاســـبـــة والـــصـــحـــيـــة األطـــعـــمـــة ا
ـوجـودة لـضـمـان زيـادة لـلــحـيـوانـات ا

االنتاج من اللحوم واحلليب.  
3- مــجـال اإلنـتـــاج الـسـمــكي: ويـشـمل
انـشـاء بحـيـرات اصطـنـاعيـة وأحواض
ـوذجـيـة لـتـربـيـة األسـمـاك بـانـواعـها
ـطلوبـة في العراق وتـوفير ـتوفرة وا ا
الـعـدد الـكافي من األصـبـعـيات وتـوفـير
كـــافــة الــوســائـل الــصــحـــيــة والــغــذاء
اخلـــاص بـــاالســمـــاك لـــضــمـــان زيــادة
االنــتـاج وجــودة الـنـوعــيـة وسالمــتـهـا
ـناسبة ويـجب توفيـر البنـية التحـتية ا
من انــشــاء بــنــايــات خــاصــة ومــخـازن
ـنـتـوج مـبــردة وعـجالت مـبـردة لـنـقل ا
هيئة نافـذ التسويقـية ا الـسمكي الى ا

لذلك. 
4- مـجال تربـية النحل وانـتاج العسل:
ـناسـبة يـجب تهـيئـة البـنيـة التـحتـية ا
ـشــروع من بــنـايــات وبـيـوت الجنــاح ا
ــوذجـــيــة ومـــكــان مـــنــاسب وخـاليــا 
وتـوفـير األجـواء الصـحيـة والـطبـيعـية
ـناسـبة لتـربية الـنحل وانتـاج العسل ا

الطبيعي بجميع أنواعه.
5- مـجـال إنـتــاج الـتـقـاوي والـشتالت:
ان االسـتثمـار في هذا اجملال يـعتبر من
أكـثر انـواع االستثـمار أهمـية وحتقـيقاً
ــا له من أهــمــيــة كــبــيــرة في لـألربــاح 
ـخـتـلف أنـواعـها الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة 
ــــكن الــــتــــطــــويــــر في هــــذا اجملـــال و
والـتوسع الى التصدير خارج البلد ومن
نتجات التي تدخل في هذا اجملال اهـم ا
هي الـــطـــمـــاطـم والـــشـــجـــر(الـــكـــوســة)
والــبـطــاطــا واخلـيــاروالـبــطــيخ والـرقي
وغـــيـــرهـــا. وكــذلـك مـــحــاصـــيل احلـــقل
واهـمـهـا الـذرة والبـرسـيم وكـذلك الـقمح
ـاليـ مـن الـشــتالت واالرز بــانــواعه وا
من نـباتـات الزيـنة  وغـيرهـا الكـثيـر مثل
شـتالت احلمـضيـات والفـواكه بأنـواعها

والورد بأنواعه.
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نزلي في لندن التي غادرت اليها من بعد ان قضيت اسبوع في احلجر ا
راجـعات الطـبية الـروتينـية تركت الـبيت الستـنشق عبق اريج اجل بـعض ا
ـديــنـة بـعـد اسـبــوعـ من احلـجـر بـ اربع الـطــبـيـعـة واتـلــذذ بـضـوضـاء ا
ـذيع لـنـشرات طـبق الـذي ال يـكـسره غـيـر صوت ا جـدران ومن الـصـمت ا
ـقـاطع الـفـــــــيـديـوويـة عـلى االخـبـار مـن الـفـضـائـيـات الـعـراقـيـة وصـوت ا
ــطـاعم ولــكـني فــوجـئت الــواتـســآب من الـعــراق; فـخــرجت مـبــتـغـيــاً أحـد ا
ـطـعم (هل لـديك ـطـعم يـسـألـني سـؤاالً غـيـر مـتـوقع لـهـذا ا ـسـؤول عن ا بـا
حـجـز مـسبق?) فـكـان جـوابي بالـنـفي فـاعتـذر عن تـوفـر اي طـاولة خـالـية
فـالتجأت الى مطعم ثـان فكان نفس احلوار فقـلت له (اريد ان احجز ليوم

غد فهل يتوفر اجملال?) 
) فاضطررت الـذهاب الى مطعم ثالث فـقال (كال; ولكن سيـتوفر بعد يـوم
رة قـال بـعـد ألي (ارجع بـعـد نـصف وتـكـرر نـفس احلـوار ولـكن فـي هـذه ا
ســاعـة سـأحـاول ان اوفـر لـك طـاولـة) فـرجـعـت وقـد وفـر الـطـاولــة وطـلـبـنـا
الـطـعام وعـندمـا انـتهـينـا وطلـبـنا الـقائـمـة جاءتـنا مـع مفـاجئـة غـير مـتوقـعة;
طعم ئة  فقلت لـزوجتي لعل كلفـة الطعام في ا تـخفيض كبـير بنسبة 50 بـا

اآلن قد اصبحت ارخص من كلفة الطعام الذي تطبخينه في البيت. 
فما الذي يحدث في عاصمة الضباب اآلن ?

واجـهة بـعد الـتحـري وجدت ان احلـكومـة البـريطـانيـة اتخـذت عدة قـرارات 
جـائـحة كـورونـا والـوضع االقتـصـادي الصـعب واريـد هـنا فـقط ان اتـطرق
قـاهي لقـد اوجـبت على كل ـطاعـم وا إلى االجـراءات الـتي اتخـذتـها ازاء ا
ـسافة مـطعم ومـقهى ان يـقلـل عدد الطـاوالت الى الـنصف لـضمـان توفـير ا
ـطعم قـررت احلكومة الـكافيـة لتالفي االصابـة باجلائـحة ولكي ال يـخسر ا
ئـة من كلـفة قائـمة الـطعام قدار 50 بـا ـطعم خـصماً لـلزبـائن  ان يـعطي ا
ــطـعم ولـكي ال يـقـوم وتـقــوم احلـكـومـة بـدفع قــيـمـة اخلـصم إلى صـاحب ا
ن يـبـقي نـفس الـعـمال ان ـطـعم بـطـرد الـعـمـال قـررت احلـكـومـة  صـاحب ا
يــدفع لــهم نــصف االجــور وتـقــوم احلــكـومــة بــدفع الــنـصف اآلخــر بــهـذه
ـطـاعم من االفالس حـيث زاد اإلجـراءات قــامت احلـكـومـة بـاحلـفـاظ عــلى ا
االقـبال بـشكل مقـبول  وبـاحلفاظ عـلى العـمال من الطـرد وبجـذب الزبائن
طاعم بـكلف زهيـدة مع توفيـر كافـة االحتيـاطات للـحفاظ عـليهم لألكـل في ا

من االصابة باجلائحة.
صـلحة شـعبها; هـذه احلادثة جـعلتني هـكذا تتـعامل احلكـومة التي تفـكر 
انية في فـترة التكليف عندما اسـتذكر حواراً  بيني وب رئيس لـقائمة بر
اخــبـرته (اني لن اقـبل بـاحملـاصــصـة وتـوزيع الـوزارات عـلى االحـزاب ألن
واطن العراقي وضع الـبلد اصبح ال يـتحمل االستـمرار بحلب الـوزارات وا
عـاناة الـشديـدة منذ سـبعـة عشر ـزري ويعانـي هذه ا يـعيش هـذا الوضع ا
) فقال لي (وكيف تريدنا ان نستمر بالعمل السياسي ومن دون تمويل عاماً

من الوزارات التي يجب ان تخصص لنا?) 
فـقلـت له (لن اقبل عـلى نفـسي ان اكون رئـيسـاً للـوزراء مع وزراء يسـرقون
صالح احزابهم) فقال لي (إن لم تقبل فلن نصوت لتشكيلتك قـوت الشعب 
الـوزاريـة) فـقـلت له (انـتم احرار إن ارد االسـتـمـرار عـلى مـسار الـسـبـعة
اضيـة ولكني لن ارضى ان اشـارككم في برنـامجكم) وكأني عـشر عامـاً ا
صـاحلك لقد به يـحدث نفـسه (انت انسان ال تـفقه في الـسياسة وال تـفقه 

وصــلت الـيك رئـاســة الـوزراء وأراك تـتـخــلى عـنـهـا ألجل
مباد ال عالقة لها بالسياسة) 

ـقارنـة جـعلـتـني اتمـزق أسـفاً عـلى بـلدي إن هـذه ا
ـاذا يفكر اكـثر ساسـة العالم وأسـفاً على شـعبي; 
ـاذا انت هــكـذا يـا ـصـالح شــعـوبــهم و ــتـقــدم  ا

اذا? اذا و بلدي? 
{ عن مجموعة واتساب

مؤشر اسعار انخفاض النفط

حقل نفط جنوب العراق

تظاهرات في بغداد
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بـأصـرار كبـيـر تمـكن الـبطل الـدولي صـاحب ذهبـية
ـواي تـاي مـصـطـفى رعـد آسـيـا وفــضـيـة الـعـالم بـا
الـتـكـريتـي من الشـفـاء الـتام من وبـاء كـورونـا الذي
تـعرض له مـؤخرا واحلال ذاته يـنطـبق على صانع
األبــطـال ومـدرب مـنــتـخـبــنـا الـشــبـابي عالء فـاضل
الــكـنـاني الـذي تــمـاثل لـلــشـفـاء ايـضــا بـفـضل الـله
سـبحـانه وتعـالى ومتابـعة وأهـتمـام رئيس األحتاد
ركـزي للـمواي تـاي مـصطـفى جبـار علك الـعـراقي ا
وألــتـزاهـم الـتــام بـاألرشــادات الــصـحــيـة واحلــجـر
ـدة أكـثـر من14 يـوم.وبـدوره أعـرب رئـيس ـنـزلي  ا
ــركـــزي لــلــمــواي تـــاي عن ســعــادته األحتــاد الـــعــراقي ا
وأحتـاده لتماثل الـتكريتي والـكناني لـلشفاء الـتام معربا
عن شـكـره وتـقـديـره لـلـسـيـد حـسن كـر الـكـعبـي النـائب
األول لــرئــيس مــجـلس الــنــواب الـعــراقي ومــعــالي وزيـر
الـشباب والـرياضة الكـاب عدنان درجـال والسادة رئيس
ـانـيـة عـباس واعـضـاء جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة الـبـر
عنوي الكامل هم الدعم ا عـليوي وديار برواري لتقـد
ـسـتـمـر بـهم ورفع مـعـنـوياتـهم لألبـطـال واألتـصـال ا
مكنـة لهم كما نـود ان نقدم بأسم ساعـدة ا وابـداء ا
ــركــزي لــلــمــواي تــاي شــكــرنــا األحتــاد الــعــراقـي ا
وتــقـــديــرنــا الــعـــالــيــ الى جــمـــيع وســائل اإلعالم
والـشخـصـيات الـرياضـية واحلـكومـية األخـرى التي
تـواصـلت معـنا شـخصـيـا او األبطـال وتقـد الدعم
ـعـنوي لـهم متـمـنيـا من الله سـبـحانه وتـعالى ان ا
ـصابـ ويرحم األمـوات منـهم كما يـعافي جـميع ا
يـعـلن األبطـال التـكريـتي والـكنـاني عن استـعدادهم

التام للتبرع ببالزما الدم ألي شخص مصاب.
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ناقشت كلية التربـية البدنية وعلوم
الـرياضـة بـجـامـعـة بـغـداد اطـروحة
دكتوراه للطـالب فاضل ريسان فرج
احلــــمــــدانـي بــــاشــــراف االســــتــــاذ
الــدكــتـور أســعــد الزم عــلي   حتت
عنوان الـتحلـيل اإلستـراتيجي وفق
نــــظـــام (SWOT) لإلســــتــــثــــمــــار

والـتــسـويق
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ـقر احتاد ـسابقـات في الهيـأة  التطـبيعــــــية اجـتماعـا تشاوريـا مع االحتادات الفـرعية  تـعقد جلـنة ا
صير وآلية دوري الدرجة األولى. الكرة اليوم االثن للتباحث 

ـسـابقـات الـدكـتور حـيـدر عوفـي أن االجتـمـاع سيـتـنـاول االمور الـتي تـخص آلـية وأكـد رئـيس جلنـة ا
تـنظيم دوري الـدرجة االولى بالتـعاون مع االحتادات الفـرعية واالستـماع الى وجهات الـنظر. واضاف
سابقـة للوصول الى مـكنة التي تـواجه ا سابـقات تعمل جـاهدة على ايـجاد احللول ا عوفـي ان جلنة ا

قواسم مشتركة جتعل من دوري الدرجة االولى اكثر تنظيما ومنافسة.
قتـرحات سـوف نسـتمع إليـها بـاهتـمام كبـير ونـتحاور واختـتم االحتادات الـفرعـية لديـها الـعديـد من ا
لبناء أسس سليـمة إلقامة دوري الدرجة االولى بـشكل يخدم كرتنا عـلما أن االجتماع سـيكون مفتوحاَ

للصحافة واالعالم.
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ألـقت جائـحة كورونـا بظاللـها على أغـلب دول العالم  فـشلت احلـياة وجمـدت احلركة
واوقفت فعالـيات كثيرة في مختلف اجملاالت ومنهـا الرياضية ليدخل العالم في سبات
طـويل لعـدة أشهـر  من خالل اعتـماد قـيود مـشددة من اجل الـتقـليل من تـأثيـر الوباء

على الناس .
لـم يكن الوضع في الـعراق مـختلـفا عن غـيره من الدول فـاجلائحـة اثرت عـلى اجملتمع
بكافة قـطاعاته (الصـحية واالقتصـادية واالجتمـاعية والريـاضية)  وما يـهمنا في هذا
الـصـدد هـو الـتـطرق الـى الريـاضـة  كـونـهـا الـبـلـسم الـذي يـداوي جـراح اجملـتـمـعات

نكوبة بعد احلروب واالوبئة . ا
دول االحتاد األوربي قررت اسـتئنـاف الدوريات الـكروية وبـعض الفعـاليات الـرياضية
ـاني واالسـبـاني وااليـطالي االخـرى في بـلـدانـهـا  فاسـتـكـمل الـدوري االنـكلـيـزي واال
تـابع من انـصار هذه شـاهدين وا وغـيرهـا مباراتـهم وسط ارتفاع مـلحوظ بـاعداد ا
األنديـة في داخل هـذه البـلدان وخـارجهـا  وكانت اجملـتـمعـات العـربيـة ومنـها الـعراق
االكثر مـشاهدة من غيرها من خالل الـقنوات العامة والـرياضية اخلاصة  إلى جانب
متابـعة دوري ابطال اوربا واالحتاد االوربي وهما بطولتان لهما متابع في كل انحاء

العالم .
صاب عنوي والـنفسي لـدى ا عنـيون بالشـأن الصحي اكـدوا ان ارتفاع اجلانـب ا ا
صاب باخلصوص  للتغلب ناعة الذاتيـة لدى ا او غيرهم سيـساعد كثيرا في رفع ا
ـرض فـمتـابـعـة الـريـاضـة واالهـتـمام بـهـا ومـشـاهـدتـهـا واحـد من االسـباب في عـلى ا
اسـتـقـرار احلـالـة الـنـفـسـيـة لـدى الـنـاس  ونـحن في الـعـراق بـالـرغم من حب وعـشق
شرائح كثـيرة من اجملتمع العراقي لـلرياضة بشكل عـام وكرة القدم باخلصوص  اال
ــعـنـيـ بـالـشــأن الـريـاضي ولألسف لم يــدركـوا اهـمـيـة ذلك فـلـم يـتم اسـتـئـنـاف ان ا
الدوري العـراقي الذي توقف بسـبب اجلائحة  رغم ردود االفعـال غير االيجـابية لهذا

القرار وماخلفه من خيبة امل للوسط الرياضي ومشجعي االندية جميعا .
فـروضة بسبب وباء كـورونا  فان من الضـروري تهيئة مع تخفيف احلـكومة للـقيود ا
ـعوقـات والتحـديات الـبسيـطة لغـرض انطالق بـطولة نـاخات وازالة ا كـافة الظـروف وا
ـمتاز بكرة الـقدم  من خالل حتديد مـوعد اكيد النـطالقه حتى تباشر دوري العراق ا
ـسـتلـزمـات االدارية الـفـرق الريـاضـية بـالـتدريـبـات الالزمـة للـمـشاركـة واالنـتـهاء من ا

شاركة . الية لألندية ا والتعاقدية والتخصيصات ا
البــد من االشـارة الى وجــود حتـديــات مـهـمــة يـتـطــلب الـعــمل اجلـاد من احلــكـومـة او
ارسة التدريب عنـية تذليلها منها مايتعلق بحظر التجوال ومنع الفرق من  اجلهات ا
واللـعب في مالعـبـهم اخلاصـة  والـعـمل على اسـتـثنـاء االنـديـة من احلظـر   كـما من
ـدرب ـشاركـة لـلـتـعـاقـد مع ا ـهم تـوفـير واطـالق التـخـصـيـصـات الالزمـة لالنـديـة ا ا
ـبـالـغ الالزمـة لـلــعـمل واالســتـمـرار   اســتـنـادا والالعــبـ واالداريـ وغــيـرهــا من ا
ؤسسات حكومية مثل الطلبة  الشرطة  اجلوية  لقسم األول االندية التابعة الى ا
ينـاء  االندية النفطية  الكـهرباء  الصناعات الكهـربائية وغيرها  ويكون الزوراء  ا
ـعنيـ والتـأكيد عـلى الدعم الـضروري الالزم وهو احلـل باللـقاء مع الـسادة الوزراء ا
اصال مـوجـود منـذ الـسـابق فـقط الـتـاكـيـد  أمـا الـقـسم االخـر فـيـتـعـلق بـاالنـديـة غـير
احلكوميـة مثل (النجف  كربالء  وغيرهـا) فيتم التاكيد على احملـافظ بتوفير الدعم
الالزم من مـوازنـة تـنــمـيـة االقـالـيم .تـمـثل الــرعـايـة وحـقـوق الـنـقل الــتـلـفـزيـوني لـقـنـاة
الريـاضية الـعراقـية والـقنوات الـرياضـية الـعربيـة بوابـة لتـوفير مـبالغ جـيدة ألسـتمرار
الـدوري  كـونـهـا واحــد من االهـداف الـتي نــسـعى الى حتـقــيـقـهـا بل اهــمـهـا  حـيث
ــبـاريــات عـلى مــدى اسـبــوع الــدوري بـرفــقـة الــتـحــلـيل ــتـابـع احـداث ا ســيـشــاهـد ا
ـمـكن ان تـتضـمن والـتـحضـيـر والـنـقل والـدعـايـة من عـلى شـاشـة الـقـنـاة  كـمـا من ا
فعالـيات توعية وتـثقيف الصـحي للمواطـني  ومن الضروري
التـاكيد على رعـاية الدوري من قبل رئـيس مجلس الوزراء
مـصـطفى الـكـاظـمي شخـصـيا  مـن خالل عقـد لـقاء مع
ـشاركة الـلجـنة الـتطـبيـعيـة (احتاد كـرة قدم او االنـدية ا
عني بالشأن بالدوري)  وايـصال رسالة مهمة لكافة ا
الريـاضي في العراق بذلك االهتمام اخلاص  وحضور
افـتــتـاح الـبـطـولـة في مـلـعـب الـشـعب الـدولي وبـحـضـور

واسع لكافة القنوات االعالمية واجملتمعية .
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الــعـــراقــيــة وفق نـــظــام الــتـــحــلــيل
اإلســتــراتــيــجـي  والــتــعــرف عــلى
الـــبـــيـــئــة الـــداخـــلـــيـــة من  الـــقــوة
والضـعف وعـلى الـبـيئـة اخلـارجـية

من الـــفـــرص والــتـــهـــديـــدات  لــدى
الهيئات اإلدارية العاملة في األندية

الرياضية العراقية.
وبــرزت اهــمــيــة الــبــحث  من خالل

صفاء هادي

واإلعالم في األنـــديـــة الـــريـــاضـــيــة
العراقيـة  التي هدفت بنـاء مقياس
لإلســتــثــمــار والــتــســويق واإلعالم
الــريـاضـي في األنــديـة الــريــاضــيـة

WA∫ جانب من مناقشة اطروحة دكتوراه عن التسويق واالعالم UM
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صناعـة إقتصـاد رص يعتـمد على
اإلســتــثــمـــار والــتــســويق واإلعالم
الــــريـــاضـي الــــذي أصـــبـح من أهم
أولـويـات عـمـل اإلدارات الـريـاضـيـة

في العصر احلديث.
ولتـحـقيق اهـداف الـبحث اسـتـخدم
ـنهج الوصـفي باإلسلوب الباحث ا
سحي حلل مشكالت بـحثه للمدة ا
من 2018/7/20 لــــــــــــغــــــــــــايــــــــــــة
2019/12/20 عـــــلى عـــــيــــنـــــة من
رئـيس وأعـضـاء الــهـيـئـات اإلداريـة
الرياضـية الـبالغ عددهم  300نادي
وبـعـدد 2100 عـضـو و إخــتـيـار
عـينـة الـدراسـة بالـطـريـقة الـعـمـدية
احلـــصــر الـــشـــامل وبـــنــســـبــة
%100 وقـســمــوا إلى ثالث
عـيـنـات الـعـيـنـة األولى
ـــقــــيـــاس لــــبـــنــــاء ا
122 وبــــــــــلــــــــــغت 
عـــضــواَ وعـــيـــنــة
إستطالعية بلغت
22 عـــــــــــضــــــــــواَ

ـقياس وبلغت 27 عضـواَ ليـكون ا
بصـيـغـته النـهـائـية من 154 عبارة
موزعـة على أربع مـحأور.وتـوصلت
االطــــروحــــة الـى مــــجــــمــــوعــــة من
االستـنتـاجات من اهـمها إن إدارات
األنـديــة الــريـاضــيــة في الــعـراق لم
تستثمر نقاط القوة والفرص لديها
ــالــيــة عــبــر ـــوارد ا في حتــســ ا
اإلســتــثــمـــار والــتــســويق واإلعالم
الـــريــاضي كـــمـــا وتـــعــاني إدارات
األنـديـة الــريـاضـيــة في الـعـراق من
عدم وجـود الـتـشريـعـات الـقانـونـية
الـــتي تــــســـاعـــدهـــا في مـــواجـــهـــة
الـضعـف والـتـــــــهـديـدات من خالل
اإلســــــــــتــــــثــــــمـــــار
والــــــتـــــســــــويق
واإلعــــــــــــالم
الرياضي

.
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زمع عقده االجتماع االستـثنائي ا
ــقـــبل في فـــنــدق يـــوم األربــعـــاء ا
عـشـتــار شـيـراتـون في الــعـاصـمـة

بغداد.
ـوسـوي لـلمـكـتب االعالمي وقـال ا
ـبيـة ان الـظـرف الـعام لـلـجـنـة األو
بي الرص مالئم جداً للعمل األو
والـنـهوض بـواقع ريـاضـة االجناز
الـعــالي من خالل تــضــافـر جــهـود
اخلــيـــرين والــعــمـل بــيــد واحــدة
اضي التي شابتها وطيّ صفحة ا

التقاطعات.
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أشــــاد رئــــيس االحتــــاد الـــعــــراقي
ـوسوي ـركـزي لـلـجودو سـمـيـر ا ا
بــجــهـــود أعــضــاء اجلـــمــعــيــة
ـبـيـة الـعــمـومـيـة لــلـجـنــة األو
الـــــذين عــــــقـــــدوا عـــــدداً من
االجـتــمـاعــات الـتــشـاوريـة
اجلانـبيـة لدراسـة النـظام
االســاسي والــتــعـديالت
التي طرأت عليه سعياً
ــنــاقــشــتــهــا وإبـداء
اآلراء حــولــهــا خالل
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حديثه قائالً نـحن في إحتادنا على
ثـــقـــة مـــطـــلــــقـــة بـــأن االجـــتـــمـــاع
االستثنائي سيـخرج بآلية وصيغة
يـتـفـق عـلـيــهـا جـمــيع احلـاضـرين
وتخـدم واقع رياضتـنا بعـد التوكل

على الله.
جدير بالـذكر ان اجلميع الـعمومية
ـؤتمر إستثـنائي بفندق ستأتلف 
عـشــتـار شــيـراتــون في الـعــاصـمـة
بغـداد عنـد الساعـة احلاديـة عشرة
ــقــبل من صـــبــاح يــوم األربــعـــاء ا
ـوافق لــلـســادس والـعــشـرين من ا

شهر آب اجلاري.
dO³  ‰ƒUHð

أعــــرب رئـــيس األحتــــاد الـــعـــراقي
ــركــزي لــلـقــوس والــســهم ســعـد ا
ـــشــهــداني عن تـــفــاؤله الــكــبــيــر ا
ـــؤتـــمــر ـــخــرجـــات ووصـــايـــا ا
األستـثـنـائي لـلجـمـعـيـة العـمـومـية
ــا يــصب في ــبـيــة  لــلــجــنــة األو
ــبــيــة في مــصـــلــحــة احلــركــة األو

العراق.
ـــشــهــداني جــاء ذلك فـي حــديــثه ا
بـية لـلـمكـتب األعالمي لـلجـنـة األو
حـيث أبـدى رئــيس احتـاد الــلـعـبـة
أسفه الـشديـد للتـراجع الكـبير  في
بـية الـعـراقيـة لـلفـترة احلـركـة األو
السـابقة مـعلالً ذلك بـ غيـاب قانون
بـيـة الذي ولّـد الـكثـير الـلـجنـة االو
من اخلــتالفــات بــوجـهــات الــنــظـر

االدارية لسنوات طويلة.
WO U  W “«

ــشــهــدانـي لــلــقــول بــان ومـــضى ا
الية التي عـصفت باللجنة األزمة ا
بية في الـسنوات األخيرة هي األو
األخـرى شـكـلت عـائـقـاً كـبـيـراً عـنـد
ــــــواصـــــــلــــــة الــــــريـــــــاضــــــيـــــــ 
تـدريبـاتهـمومـعسـكراتـهم ومواكـبة
نـشـاطـاتهـم ومـشـاركـاتهـم احملـلـية

واخلارجية.
وأكد رئيس احتاد الـقوس والسهم
أن اجلــمـعــيـة الــعـمــومـيــة لـلــجـنـة
ـبـيـة تـبـذل جـهـوداً كـبـيـرة من األو
اجل اخلــروج من مـؤتـمـر االربـعـاء

ــقــبل بــقــرارات ووصــايــا تــخـدم ا
بيـة في العراق وتعيد احلركة األو
مـنــتـخــبـاته والــعـابه الــفـرديـة الى
النتائج التي تالئم البالد وسمعته
الرياضية الطيبة" مضيفاً قوله ان
جـــمـــيـع االحتـــادات األعـــضـــاء في
اجلـمـعــيـة الـعـمـومــيـة تـسـعى إلى
األبتعـاد عن كل ما من شأنـه عرقلة
ــبـــيـــة أو يـــحــدّ من احلـــركـــة األو

األرتقاء بها.
ــشـهـداني حــديـثه قـائالً وأخـتـتم ا
انـنـا كــجـمــعـيـة عــمـومــيـة لـلــجـنـة
بـية الوطـنية الـعراقيـة نسعى األو
جاهدين للخروج باتفاقات ونتائج
مـثمـرة وتنـعـقد عـليـها آمـال كبـيرة
خلـلق خـارطـة طريـق جديـدة لـبـناء
مـسـتـقـبل يـليق بـالـعـراق وتـأريخه
الرياضي وباألتفاق والتعاون ب
ــؤســســـات الــريـــاضــيــة جــمــيـع ا

العراقية.
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بـــالـــتـــشـــاور مع وزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريـاضــة عــدنــان درجــال انـهى
ـبـيـة الـوطـنـية رئيـس اللـجـنـة االو
الـعـراقيـة رعـد حـمودي الـتـعديالت
الـــضـــروريـــة االخـــيـــرة لـــلـــنـــظــام

بية. االساسي للجنة األو
ـكتب اإلعالمـي للـجنة وقال مـدير ا
بـية الوطـنية الـعراقيـة حس األو
عــلي حـســ في بـيــان صـحـفي ان
االتـفـاق على تـلك الـتـعديالت خالل
إجــتــمـاع مــطــوّل إسـتــمــر لـســاعـة
ــوافق مــتـــأخــرة من لــيـــلــة أمس ا
للسابع عشر من شهر آب اجلاري.
وبـ حـسـ ان اعـضـاء اجلـمـعـية
العـمومية كـانوا تسـملوا في وقت
ــطــلــوب ســـابق نــسـخ الــنــظـــام ا
تـعــديــله طــبــقـاً لــقــانــون الـلــجــنـة
ـــبــيــة اجلــديـــد مــوضــحــاً ان االو
أعـضاءاجلـمعـيـة العـمومـية وبـعد
إجتماعات مكثـفة قدّموا الكثير من
مـقـتـرحـات الـتــعـديل الـتي صـوّبت
النـظام األساسي ورفـدت  حمودي
بـافـكــار سـاعـدت في اجنــاز مـهـمـة

الــــتـــعـــديـالت األخـــيـــرة. وأضـــاف
حسـ قوله إن حـمودي إثـنى على
دور الـــــســـــادة وزيــــر الـــــشـــــبــــاب
والـرياضـة وأعضـاء جلنـة الشـباب
ــــجـــلس الـــنـــواب والـــريـــاضـــة 
وأعضاء اجلمعية العمومية للجنة
ـــبـــيـــة الفـــتــــاً الى جـــهـــودهم األو
ـثـمـر الخـراج اخلــّيـرة والـتـعـاون ا
ـــبـــيــة مـن أزمـــتـــهــا احلـــركـــة االو
الـتـنـظـيمـيـة واصـفاً خـطـوة إنـهاء

همة. التعديالت بـ ا
ـبـية الـوطـنـية أعـلـنت الـلـجنـة األو
الـعـراقـيـة عن عـزمـها عـقـد مـؤتـمر
استثنائي لبحث تعديالت محدودة
وبــســيــطــة في الــنــظــام األســاسي

بية. للجنة األو
ـبـيـة ان رئيس وذكـر بـيـان عن األو
بيـة الوطنيـة العراقية اللجـنة األو
رعد حـمودي الـتقى وزيـر الشـباب
والـريــاضـة عـدنـان درجـال ورئـيس
ـجلس جلـنة الـشـباب والـريـاضة 
النواب عباس علـيوي لبحث آليات
ــبـيـة تــنـفـيــذ رسـالــة الـلـجــنـة األو

الدولية األخيرة.
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وبـ حـمـودي بـحـسب الـبـيـان ان
الـلـقـاء كـان أيـجــابـيـاً في تـعـضـيـد

بـي العـراقي حيث  ـشهـد األو ا
االتـفـاق عـلى الدعـوة لـعـقد مـؤتـمر
إستثنائي للجمعية العمومية بعد
شـهر  عـلى وفق الـنظـام األساسي

بية العراقية. لألو
ــــؤتــــمــــر واوضح حــــمـــــودي ان ا
االســتـثــنــائي ســيـبــحث تــعـديالت
بــســـيــطــة ومــحــدودة في الــنــظــام
ا اليتـقاطع مع قانون االساسي و
بية ذي الرقم  29لسنة اللجنة األو

.2019
بية وختم حمودي ان "اللـجنة األو
العـراقيـة تسـعى لطيّ كل صـفحات
ـنظومة التقـاطع االداري والعمل 
مـســتـقـرة تــكـتــسـبــهـا شــرعـيــتـهـا
ـتــوافــقـة مع الــوطــنـيــة احملـلــيــة ا
ــــــبـي الــــــدولي". ــــــيـــــثــــــاق األو ا
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ــوســوي لــلــقــول غــيــاب ومــضى ا
ـــبي في الــســنــوات الــقــانــون االو
اضـية أوجـد الكثـير من الـثغرات ا
ووسّـع اخلـالفــــــــــات بــــــــــســــــــــبـب
االجتهادات الشخصية في االدارة
مضـيفاً قولـه لكن االمرإخـتلف بعد
ـبـية ذي إقـرار قـانـون الـلـجـنـة األو
الرقم 29 لسـنة 2019 والـذي جعل
اجلــمــيع يــعي ان الــوقت قــد حــان
فعالً لـلسـير قـدما نـحو االفضل من
خالل الــتــخــطــيط وخــلق االجــواء
ثلى الهادئـة وا
 الــــتـي تــــخــــدم
واقع ريـــــاضـــــة
االجنـاز الـعـالي

فعالً.
وأشـــــــــــــــــــــــــــار
ــــوســـوي الى ا
ان يوم االربعاء
ـقـبل سـيـكـون ا
فـرصة لـلـنـقاش
الــــــــــــهــــــــــــادف
والبـناء وطرح
اآلراء واألفــكـار
بــشــكل شــفـاف
ـا يــخـدم واقع
ريــاضـــتـــنــا ال
ســـــــيـــــــمــــــا ان
اجلـمـيع يـطمح
ــؤتــمــر لــهــذا ا
إمــــــــتــــــــثــــــــاالً
لــتـــوجــيـــهــات
ـــــــبـــــــيــــــة االو
ا ال الدولية و
يـــتــعــارض مع
قـانـون الـلـجـنة
ـــــــبـــــــيــــــة األو
والــــــقــــــضــــــاء

العراقي.
وخـــتم رئـــيس
االحتـــــــــــــــــــــاد
الــــــــــعــــــــــراقي
لـــــــلـــــــجــــــودو

شهداني سعد ا

وسوي سمير ا
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اكـــد مــــدرب نـــادي كــــريـــلــــيـــا
الـــروسـي الـــســـابـق تـــااللـــيف
اندري انه شعر بالسعادة جدًا
بـالـتـعـاون مع العب مـنـتـخـبـنا
الـوطــني صــفـاء هــادي  فــهـو
العب الشـاب و لديه احـتماالت
أن يـتــطـور لـيـصـبح العب كـرة
قــــــدم قـــــوي و مــــــعــــــروف في

العالم.
وقال اندري في حديث صحفي
من الصـعب ان يتـكيف الالعب
العراقي بسـهولة في روسيا و
ذلـك بـســبب كـثــافـة الــلـعب في
الـــدوري الــروسي .و أضــاف :
ــر بـــفــتــرة ان الـــنــادي كـــان 
صعـبة  يـقاتل من أجل الـبقاء
 لــذلك كــان مـن الـصــعب عــلى
العـــبي كـــرة الـــقــدم الـــشـــبــاب
االعتماد عليهم على قدر كبير.
و اشار : ان صفاء هادي أظهر
أثنـاء التـدريب التـعامـل اجليد
ـؤسف أن قـلة مع الـكرة  من ا
اخلـبــرة والـعـاطـفـيـة أثـرت في

اسـتــبـعـاده في مـبـاراة
لـــــوكــــومـــــوتـــــيف في

الدوري الروسي.
وتــــابع : ان عــــدد من
باريات  كان يفتقر ا
صـــــفــــــاء هـــــادي إلى
ـــبـــاراة  أنــا قـــراءة ا
ـرور مــتــأكـد مـن أنه 
الوقت سينمو ليصبح
العــبًــا كـبــيــرًا.و خـتم
اندري حديثه بالقول
: صـــــــفــــــاء هــــــادي
سـيتـمـكن مسـتـقبال
مـن الــــــلـــــــعـب في
الـــــــــــــدوريــــــــــــات
االوربيـة الكـبيرة
 سـوف يــتـطـور
ويـــــصـــــبـح من
افــــــــــــــــــــــــضــل
ــا الـالعـــبـــ 
ـــتـــلـــكه من
مــــــوهــــــبــــــة
فـــــطــــــريـــــة
ـــــــيــــــزة.

مصطفى
رعد 

ÊuMKF¹ ÍUð Í«u*« ‰UDÐ√

U½Ë—u  vKŽ r¼dB½



ـصنفة الـتاسعة 5-7 و-7 العبة قـازاخستان وا
ـصـنـفة 6. وودعت الـكـرواتـيـة دونا فـيـكـيتش ا
15 الـــبــطـــولــة بـــخــســـارتــهــا 2-6 و3-6 أمــام
فــيـكـتـوريــا أزاريـنـكـا العــبـة روسـيـا الــبـيـضـاء
والــفــائــزة مــرتـــ بــلــقب بــطــولــة أســتــرالــيــا
فتوحة.وفقدت الـبطولة أحد األسماء الواعدة ا
وصاحـبة الشـعبيـة عندمـا خسرت كـوكو جوف
1-6 و3-6 أمــام الـــيــونــانــيــة مــاريــا ســاكــاري
ـصـنة 13 لـتـخـرج الالعـبة الـبـالغ عـمـرها 16 ا
عـــــامــــا مـــــبــــكـــــرا من مــــشـــــاركــــتـــــهــــا األولى
بـالــبــطــولـة.وبــعــد بـلــوغ قــبل نــهـائي بــطــولـة
الـالعــبــات األولــويـــات في كــنــتـــاكي األســبــوع
ـاضي تـعـرضت جوف لـضـغط أمـام سـاكاري ا
وارتــكــبت 24 خــطــأ ســهـال.وحــســمت أمــانــدا
ــواجـهـة األمــريـكـيــة اخلـالـصـة أنــيـسـيــمـوفـا ا
ـصــنـفـة 11 بــالـتــفـوق عــلى ألـيــسـون ريــسك ا
بـنـتـيـجـة 3-6 و3-6 بـيــنـمـا ودعت اخملـضـرمـة
فـينـوس وليـامـز الفـائزة بـسبـعة ألـقاب كـبرى
ـسـابقـة بـعـد اخلـسارة 7-5 و2-6 و5-7 أمام ا
ـصـنـفـة 16. األوكـرانـيـة ديـانـا يــاسـتـرمـسـكـا ا
وكــانت جـواهـر روبل في الــعـاشـرة من عـمـرهـا
عـندمـا جلـأت مع أسرتـهـا إلى لنـدن بـعد الـفرار
من احلــرب في الــصــومــال.وبــفــضل إقــامــتــهـا
ـبلي وحـرصهـا على لعب بالـقرب من مـلعب و
كـرة الــقـدم في مــدرسـتــهـا االبــتـدائـيــة رسـمت
خطـواتها األولى في رحـلتـها إلى مجـال حتكيم
مباريات كرة الـقدم.وفي مقابلة مع بي بي سي
حتـدثـت جـواهـر ( 25عــامـا) عن جتــربـتــهـا مع
ـهـنيـة.وقـالت: "سيـكون الـعـنصـريـة وأهدافـها ا

{ روما- وكاالت - جنح البـلجيكي روميلو لوكاكو مـهاجم إنتر ميالن في تسجيل هدف
التقدم لفريقه في مباراته أمام إشبيلية اإلسباني في نهائي الدوري األوروبي.

وذكرت شبكة "أوبـتا" لإلحصائيات أن لوكاكو بهدفه في شباك إشبيلية وصل إلى الهدف
سابقات. وسم مع اإلنتر في جميع ا رقم 34 له هذا ا

وأضافت أن الـدبابة الـبلجـيكي تمـكن بذلك من معـادلة الرقم الـتاريخي لـلظاهـرة البرازيلي
رونالدو الذي أحرز 34 هـدفا لإلنتر في موسم (1997/1998) كأكـثر الالعب تهديفًا

في أول موسم لهم مع الفريق.
جدير بالذكر أن روميلو تمكن بهدفه في النهائي من التسجيل في 11 مباراة على التوالي
ببطولـة الدوري األوروبي ليواصل االنفراد بالرقم القياسي بعدما كان قد تغلب على آالن

شيرار الذي أحرز في 8 مباريات على التوالي.
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ــطــاف الى إلـــغــاء مــا تــبــقي من ا
الــدوري واحــتـــفــاظ بــاريس ســان
جــرمـــان بـــالـــلـــقب عـــاود "لـــيغ 1
نـشـاطه اجلـمـعـة وسط بـروتـوكول
صـحي صارم وحـضور جـماهـيري
محصور بخمسة آالف متفرج كحد
ــــفــــتـــرض أن أقــــصى.وكــــان من ا
ـوسم اجلـديـد يـفـتـتح مـرسـيـلـيـا ا
اجلـمـعـة بـلـقـاء سـانت إتـيـان لـكن
باراة أرجئت بعـدما تب إصابة ا
أربـعــة من العــبي األول بــفــيـروس
كـورونـا ما جـعـلت رابـطـة الدوري
تـقـدم مـوعـد مـبـاراة بـوردو ونانت

من السبت الى اجلمعة.
وقــــد انــــتــــهى دربي األتـالنـــتــــيك"
ســلــبــيـــا في لــقــاء أكـــمــله بــوردو
بعشرة العب منذ الدقيقة 20 بعد
طرد العب الوسط مهدي زرقان في
أول اخـتــبـار له مع مـدربه اجلـديـد
جــــان لـــوي غـــاســـيـه الـــذي خـــلف
ـقال من الـبـرتغـالي جـواو سـوزا ا
مــنــصــبه قــبل  11يــومــا.وبــعــد
اإلعـالن هــذا األســـبــوع عن
أربع حــاالت إيـجـابـيـة
في صــفــوفه أكـد
مرسيلـيا اجلمعة
اكــتــشــاف حــالــة
خـــــــامـــــــســـــــة في
صـــــفـــــوفـه بـــــعـــــد
االخـــــــــتـــــــــبــــــــارات
اإلضـــــافـــــيــــة الـــــتي
خــضـع لــهـــا العــبــوه
والطواقم العـاملة فيه
وذلـك بــحــسب مــا أفــاد
مــتـحــدث بـاســمه وكـالـة
فــرانس بــرس.وبــحــسب
الـــبـــروتـــوكـــول الــطـــبي
لــــلــــرابـــطــــة يــــعـــتــــبـــر
الـــفــيـــروس "مـــنــتـــشــرا"
داخل الــــنـــادي عـــنـــدمـــا
يكون لديه أكثر من ثالثة
العــبـــ أو عــامـــلــ في
الطـواقم (انـطالقا من 4)
مـعـزولـ لـثـمـانـيـة أيام
ما يـحتم التـوقف لسـبعة
أيـــــام عـن الــــــتـــــمــــــارين

اجلماعية.
ولم يـــــكـــــشـف الـــــنــــادي
ــتــوســطـي عن أســمــاء ا
الالعـــــبــــ اخلـــــمــــســــة
صابـ لكنه أشار الى ا
أنه ال تـــظــــهـــر عـــلــــيـــهم

AZZAMAN SPORT

{ مدريـد - وكاالت - كشف تقـرير صحفي إسـباني عن تلقي ريـال مدريد عرضًـا رسميًا لضم
يركاتو الصيفي اجلاري. الكولومبي خاميس رودريجيز خالل ا

ـقبل لكن هـناك اجتاه قوي وسم ا ويـرتبط خاميس ( 29عامًـا) بعقـد مع ريال مدريـد حتى نهـاية ا
لبيعه هذا الصيف لتحقيق استفادة مادية من بيعه خاصة وأنه خارج حسابات مدربه زين الدين
قـدم لـريال مـدريـد وصل من نـادي جالـطة زيـدانـوبحـسب إذاعـة "راديو إسـبـانيـا" فـإن العـرض ا

سراي التركي لكن هناك مشكلة تواجه إتمام الصفقة.
رتفع مع ريال مدريد والبالغ  7.5 مليون شكلة تعود إلى راتب خاميس ا وأوضحت اإلذاعة أن ا

وسم وهو ما لن يقدر جالطة سراي على دفعه. يورو في ا
وارتـبط اسم خـاميـس خالل الفـتـرة األخيـرة بـاالنتـقال إلـى العـديـد من األنديـة األوروبـية وأبـرزها

إيفرتون ونابولي وأتلتيكو مدريد.
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- وكـاالت - أفاد تـقـرير صـحـفي إيـطالي بـأن يـوفنـتـوس قرر فـسخ تـعاقـد العـبيه { برلـ
جـونـزالـو هـيجـواين وسـامي خـضـيـرة لـيتـأكـد رحـيـلـهمـا عن صـفـوف الـبـياكـونـيـري بـعد

الفرنسي بليز ماتويدي الذي انتقل إلنتر ميامي.
ـديــر الـفــني اجلـديـد وبــحـسب شــبـكــة "سـكـاي ســبـورت إيـطــالـيــا" فـإن أنـدريــا بـيــرلـو ا

ليوفنتوس يستعد للتخلص من احلرس القد للمدرب السابق ماوريسيو ساري.
وأوضحت أن هناك قلق من قـبل مسؤولي يوفـنتوس باعتبـار أن الثنائي ليـس لديهم النية
إلنهـاء عقـودهمـا في وقت مبـكر في الـوقت الذي ال يـرغب فيه بـيرلـو في تواجـدهمـا ضمن

مشروعه اجلديد.
تـبقـية ـستـحقـات ا ثـلي كال الالعـب بـشأن ا وسـيحـاول يوفـنتـوس التـوصل التفـاق مع 

لهما إلنهاء إجراءات فسخ التعاقد.
جـديــر بــالــذكــر أن يــوفـنــتــوس يــســعى لــلـتــخــلص من 3 العـبــ آخـرين وهم فــيـدريــكـو

ا أليكس ساندرو ولكن رحيلهم لن يكون مجانًا. برنارديسكي دوجالس كوستا ور

ـسـاهــمـتـهـا الـبالتــيـنـيـة. ونــظـرا 
ـــقـــدرة بـــعـــشـــرة ماليـــ يـــورو ا
ـانـيـة سـنـويـا وفق الـصـحـافـة األ
يـحـق لـهـا ان تـضع شـعـارهـا عـلى
.فـي عــام 2018 أكـــمـــام الالعـــبـــ
حـــلت مـــكـــان شــركـــة لـــوفـــتـــانــزا
الـوطـنـيـة الـتي كـانت عـاجـزة عـلى
ــبـــلغ الــذي طـــرحــته مــنـــافــســـة ا
مــنـافــسـتــهـا في اخلــلـيج.وتــسـود
عـالقـات جـيـدة بـ بــاين مـيـونـيخ
وقـطــر إذ مـنـذ الـعـام 2011 يـقـيم
الفريق معسكرا تدريبيا في الدولة
اخلـلـيـجـية الـصـغـيـرة خـالل فـترة
االستـراحة الشتـوية للـبوندسـليغا
فــي شــــــــــــــهــــــــــــــر كــــــــــــــانــــــــــــــون
الـثـاني/يـنـايـر.وهـذا "الـتـقـلـيـد" لم
انيا يلق استحسان اجلميع في ا
إذ ينتـقد السـياسيون والـناشطون
بـايـرن ميـونـيخ بانـتـظام لـلـترويج
لـبــلـد تــنــتـقــده مـنــظــمـات حــقـوق

اإلنسان.
ولكن حـتى اآلن قطر لـيست سوى
شـريـك مـتـواضع إذ إن "الـشـركـاء"
احلـقـيـقـيـ جـمـيـعـهم من شـركات
انيـة تربطـها عالقة بالـنادي منذ ا

فترة طويلة.
إذ تـــســـاهم شـــركــة "تـــيـــلـــيـــكــوم"
انـيـة ب  20 و30 لالتـصـاالت اال
مـلـيـون يـورو ويــتـواجـد شـعـارهـا
عــلى قــمـيص الــنــادي مـنــذ الــعـام

.2002

الــعـــوارض. ويــخــضـع الالعــبــون
ا أن نزلية و صابون للعـزلة ا ا
قبلة للفريق مقررة األحد باراة ا ا
ــقـبل في 30 آب/أغــســطس ضـد ا
بـــريــست مــنـح جــمــيـع الالعــبــ
والـطـواقم والـعـامـلـ يـومي راحة
الـــســــبت واألحــــد قــــبل مــــعـــاودة

. التمارين اإلثن
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وأكـد مرسـيلـيا أن جـميع الالعـب
والــطـواقم يـخـضـعـون الخـتـبـارات
مـنـتـظـمـة تـمـاشـيـا مع بـروتـوكـول
رابـــطــــة الـــدوري الــــتي قــــد جتـــد
نفـسها مـضطرة الى إرجـاء مباراة
ــرحــلـة ثــانـيــة مــقــررة األحـد في ا
االفتتـاحية ب نيـم وبريست بعد
اكـتـشاف إصـابـة أربعـة العـب من
األول بـفــيـروس "كـوفـيـد-19 الذي
ـنــصـرم ــوسم ا تــسـبب بــانـهــاء ا
بـشـكل مـبـكـر (بـعـد 28 مـرحـلة من
أصل 38) وتـــتــويج بـــاريس ســان
جــرمــان بـــالــلـــقب.وفي وقت الحق
اجلـمـعـة أعـلن بـريسـت بدوره عن
حـالـة إيـجـابـيـة في صـفـوفـه تـعود
لـالعب وضع في احلـــجـــر من دون
الكشف عن اسمه لكن االختبارات
التي أجـريت اخلمـيس على جـميع
الالعــبـ والــطــواقم الـعــامــلـة في
الـــفـــريق لم تـــظـــهــر أي اصـــابــات
أخـرى بــحـسب مـا أكـد الـنـادي في

بيان. 
ــشـــتــرك بــ ومـــا هــو الـــقــاسـم ا
الـنـمـاذج االقـتــصـاديـة ولـو كـانت
مـخـتـلفـة في بـاريس سـان جـرمان
وبــايـرن مــيــونــيخ طــرفي نــهـائي
دوري أبـطــال اوروبـا لــكـرة الــقـدم
االحد? اجلشـواب هو قطـر النادي
الــبــاريـسي عــبــر مــالـكه الــقــطـري
بــرئـاســة نــاصـر اخلــلــيـفـي وبـطل
ـــانــيــا عــبـــر اخلــطــوط اجلــويــة ا

القطرية أحد رعاته.
امـــا بــالــنـــســبـــة لالمــور االخــرى
ـقـارنـة صـعـبـة. إذ تـعـمل شـركة فـا
قــطــر لالســتــثــمــارات الــريــاضــيـة
الـكة لـلنـادي الفرنـسي على ضخ ا
تــمــويل ســخي في اروقــة الــنــادي

الباريسي منذ 2011. 
فيما ال يـزال بايرن ميونـيخ يعتمد
عـلى الـنـمـوذج الـتـقـلـيـدي الـقـد

ـوه على نقاط قوته: حيث يرتكز 
بيعات حقوق البث الـتلفزيـوني ا
الـــتـــجــاريـــة وبـــالـــطـــبع الـــرعــاة
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االوفـــيـــاء.ســـاهم الـــنـــجم الـــدولي
الــســابق أولي هــونــيس فـي بــنـاء
هــذه مـؤســســة كــبـيــرة في بــايـرن
مـيــونــيخ بــعـد أن طــبّق عــلى كـرة
ـقـدسة ـبـاد األسـاسـيـة ا الـقـدم ا
ــانــيــة الــصــغــيـرة لــلــشــركــات األ
ـتـوسـطـة بـعـد احلـرب: ال تـنفق وا
ـا تـكــسب أبـقي جـزءا من أكــثـر 
ـصــرف (كـان كــنــزك وثـروتك فـي ا
ذلك جـوهـريــا لـبـايــرن أثـنـاء أزمـة
ــســتـجــد).بـيعُ فــيـروس كــورونـا ا
نادي كرة قدم إلى مـستثمر روسي
أو صــيـني أو عــربي لـيــست فـكـرة
ـا ــانــيـا ولــطــا مــرحب بــهـا في ا
انـتقـد هونـيس اعـتمـاد العـديد من
االندية االوروبية هذا النموذج من

أجل تطورها.
Ÿ«b¹ô« V²J

جـــمــلــتـــان شــهـــيــرتــان خلـــصّــتــا
اســتــراتــيــجــيــته: "عــنــدمـا يــذهب
صرف يفعلون ذلك اآلخرون إلى ا
لـالقـتــراض. امــا نـحن نــذهب إلى
مكـتب اإليداع" و"لـيس لديـنا رعاة
وقع بل شركاء فقط".ويظهر على ا
االلــكــتــرونـي اخلــاص بــالــعــمالق
الــــبـــــافــــاري "الــــشــــركــــاء" الــــذين
يـــنــــقـــســــمـــون وفق اربـع فـــئـــات:
الــرئــيـــســيــة (تـــمــلك اســـهــمــا في
الــنــادي) الــبالتـيــنــيــة الـذهــبــيـة
والرسمية.تنضوي شركة اخلطوط
اجلـــويــــة الـــقـــطـــريــــة حتت فـــئـــة

بايرن ميونخ
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لكن ركائز النظام هي ثالثة شركة
ـــصــنـــعـــة لـــلـــســـيــارات "أودي" ا
البس "أديــــداس" لــــلـــمــــعــــدات وا
الـــريـــاضـــيــة و"ألـــيـــانـــز" شـــركــة
الـتـأمــ حـيث تــسـاهم كل مــنـهـا
بـنـسـبة %8,33 في شـركـة "بـايرن
مـــيــــونــــيخ اي جي" الــــتي تــــديـــر
وتشرف على الفريق.أما الـ 75 في
تبقية فـتملكها الشركة األم ئة ا ا
ؤسـسة لـبايـرن ميـونيخ الـشركـة ا

(أف سي بايرن ميونيخ اي.
في) الـتي تـضم 293 ألف عـضـوا
يسـاهمون جـميعـا في النادي.وفق
الصحافة احملـلية تساهم أديداس
بلغ يصل إلى 60 مليون وأدوي 

يورو سنويا. 
من جــانـبــهــا دفـعـت ألـيــانـز 110
ماليـــــــ يـــــــورو فـي عــــــام 2014
لـــتـــصـــبح شـــريـــكـــا فـي الـــنــادي
وتـســاهم اآلن سـنــويـا لــلـحــصـول
لعب على احلق في إعطاء اسمها 

ميونيخ أليانز أرينا.
قــال كــارل-هــايــنــتس رومــيــنـيــغه
الــرئـيس الــتـنــفـيــذي لـلــنـادي عـام
2017 عن اســتــثــمــارات قــطــر في
ــــال ال بــــاريس ســــان جــــرمــــان "ا

يسجل األهداف".
ـبـاراة الـنـهـائـيـة في دوري اال ان ا
ابطال اوروبـا التي ستـجمع االحد
اثــنــ من أغــنى أنــديــة الــعــالم ال

ا. تؤكد حقيقة وجهة نظره ر

{ لـنـدن- وكـاالت -  قـال يـورجن كـلـوب مدرب
ــــــــــيــرلـــيج إن أحــد لــيـــفــربـــول بــطل الـــبــر

العــــــــبـيه سيغيب عن مباراة درع اجملتمع األسبوع
قـبل أمـام آرسـنـال بـطل كـأس االحتـاد بـعـد إصابـته في ا

الركبة خالل التدريبات.
ويتـعـلق األمـر بالعب الوسط اإلجنـلـيزي ألـيـكس أوكسـلـيد-
تـشـامـبرلـ الـبـالغ من الـعـمر 27 عـامـا والذي أصـيب في

التحام خالل معسكر الفريق بالنمسا.
وقال ليفربول إن تشامبرل عاد إلى إجنلترا للخضوع لبرنامج

إعادة تأهيل.
ـوسم وسـتـقـام مـبـاراة درع اجملـتـمع الـتي تـدشن رسـمـيـا انـطالق ا

بلي يوم 29 أغسطس/آب. اجلديد على ملعب و
ـا حـــــــــدث ــوقع لـيــفـربـول "إنــهـا إصــــــــــابـة مـشــابـهــة  وقـال كــلـوب 

ـــدة الـــتي ســـتـــســـــــــتـــغـــرقــهـــا فـــتــرة جلـــوردان هــنـــدرســـون.. ال نــدري ا
التـــــــعافي".

وغاب تشـامبرل ألكثر من تسعة أشهر في موسم 2019-2018 بعـد إصابته بقطع في
الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

ـدافع جـويل مـاتيـب يحـقـقـان تـقـدمـا في بـرنامج وأضـاف كـلـوب أن الـقائـد هـنـدرسـون وا
التعافي من إصابت في الركبة والقدم على الترتيب.

وسم ـاني عن أمله في تـعافـيـهمـا قبل أول مـباراة لـلفـريق في الدوري بـا درب األ وعبـر ا
اجلديد.

ـــقـــرر أن يـــواجـه لـــيــــــــــــفـــربـــول وديـــا ســـالـــزبــــورج بـــطل الـــنـــــــــمـــســـا ومـــــــــن ا
اني خالل مـعـســــــــــكـره قـبـــــل أن يبـدأ حــــــــــملـة الـدفاع عن وشتـوجتــــــــــارت األ
ـــــــــيــرلـيغ أمــام لــيـدز يــونـايــتــد الـصــاعـد حــديـــــــــــثـا لألضــواء يـوم 12 لـقب الــبــر

سبـــــــــتمبر أيلول.
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يورجن
كلوب 

{ مــرســـيــلـــيــا (أ ف ب) - جــاءت
وسم اجلديد من الدوري انطالقة ا
الفرنسي لكرة القدم سلبية بتعادل
بوردو مع ضيفه نـانت صفر-صفر
ـرحــلـة األولى فـيـمـا في افـتـتـاح ا
خـــيــمت اإليــجــابــيـــة عــلى نــتــائج
اخــــتــــبــــارات فــــيــــروس كــــورونـــا
ــســتــجــد الســيــمــا في صــفــوف ا
فترض أن مرسيليا الذي كان من ا

يعطي شارة انطالق "ليغ 1.
العب لـــفــتــرة وبـــعــد غــيـــاب عن ا
وسم خمسة أشهر منذ أن توقف ا
ــنـصــرم فـي آذار/مـارس بــســبب ا
تــفــشي "كـوفــيـد-19 الـذي أدى في
نــــــهــــــايــــــة

{ واشــنــطن  – وكــاالت - كــافح
الــبـريـطـانـي آنـدي مـوراي وفـاز
6-7 و6-3 و1-6 عـــــــــــــــــــــــلــى
األمريكي فرنسيس تيافو في
الـــــدور األول لــــــبـــــطـــــولـــــة
ســيـنـسـنــاتي (وسـتـرن آنـد
ــفــتـــوحــة) في ســاوثـــرن ا
نـيـويـورك يـوم الـسـبت مع
عــــودة بــــطــــوالت احتــــاد
العـبي الـتـنس احملـتـرف
بعـد توقف خـمسـة أشهر
بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد-
19. وبـــــــدءا مـن نــــــــقل
البطولة من سينسناتي
إلـى نــيـويــورك بــســبب
جـــــائـــــحـــــة فـــــيــــروس
كــورونــا وحــتى ارتـداء
فــتـــيــان وفــتـــيــات جــمع
الـكــرات لـلــكــمـامــات فـإن

األجــواء لم تــكـن مـعــتــادة مع
.وفي اسـتـئـناف بـطـوالت احملـتـرف
ظـل عــــدم الــــســــمـــــاح بــــحــــضــــور

مـــشــــجـــعـــ
باريات في أقيمت ا
صـمت تـام في الـبـطـولة
ــــثـــابـــة الــــتي تــــعـــد 
اإلعداد األخـير لبـطولة
ـــفـــتـــوحــة أمـــريـــكـــا ا
لــلـتــنس الـتي تــنـطـلق
في  31أغــــــــســــــــطس
آب.وبـــعـــد اســـتـــعـــادة
لــــيــــاقــــته واخلــــضـــوع
جلراحـة أعلى الـفخذ في
يناير كانون الثاني ظهر
مـــوراي في بــطـــولــته األولى
في  2020وخــرج بــالــفــوز بــعـد
مباراة اسـتغرقت سـاعت و30
دقــيـقـة.وأصـبـح مـوراي الـبـالغ
عـمره 33 عـامـا عـلى مـوعد
فـي الـــدور الـــثـــاني مع
ألـكـسـنـدر زفـيـريف
ــــــــــــــصــــــــــــــنـف ا
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اخلـامس.وقـال موراي الـفـائـز بثالثـة ألـقاب في
الـبــطـوالت األربع الـكـبـرى ”هـدفي هــو الـعـودة
وأن أشـعـر بـأني في حـالـة صـحيـة جـيـدة فـيـما
يـتعـلق بأعـلى الفـخذ. هـذا ما أريده لـذا ال أهتم
قـدار التـنس الذي سـألعبه.“وإذا كان موراي
لـم يـصل إلى قـمـة اجلـاهـزيـة بـعـد فـهـو ال يزال
ـــلك اإلصــرار الــكــبــيـــر وهــو مــا أظــهــره في
اجملـموعـة األولى بـالـفعل حـيث تـأخر 2-5 قبل
أن يـنـتــفض ويـفـرض ســيـطـرته.وكـســر تـيـافـو
إرسال موراي في اجملموعة الثانية ليتقدم 5-4
ويـــواصل طــريـــقه نــحـــو إدراك الــتـــعــادل لــكن
مـوراي الــفــائــز بــالــلــقب مــرتــ كــســر إرسـال
الالعب األمــريـكي فـي أول فـرصــة بــاجملـمــوعـة
الثالثة وحـسم اللقاء.ولم يتأثـر الكندي دينيس
شـابــوفـالــوف بـغــيـابه الــطـويل عن الــبـطـوالت
الــرسـمــيـة مــنـذ فــبـرايــر شـبــاط وسـدد تــسـعـة
إرساالت ساحقة ليتفوق 3-6 و3-6 على مارين
شــيــلــيــتش الــفــائــز بـالــلــقب في 2016. وعـزز
شـابـوفـالـوف الـذي لم يـتـعـرض سـوى لـفـرصة
ـبـاراة سـجـله أمام واحـدة لـكـسـر إرسـاله في ا
الالعـب الــكـــرواتي إلى 1-3. وســـدد مـــيـــلــوش
راونـــيــتش صــاحـب الــضــربـــات الــقــويــة 19
إرســاال سـاحـقـا لــيـتـفـوق 4-6 و 4-6عـلى سـام
كويري ويصبح في الدور الثاني على موعد مع
دانــيــيل إيــفــانــز أو الــروسي أنــدريه روبــلــيف
ـصـنف الـعـاشـر.وبـدأت مـنـافـسـات الـسـيدات ا
بـإعـادة لـنـهـائـي بـطـولـة شـيـنـتـشـ في يـنـايـر
كــانــون الـثــاني وفــازت الــروسـيــة إيــكـاتــريــنـا
ألـكسـنـدروفا في مـفاجـأة على إيـلـينـا ريبـاكيـنا

آندي
موراي
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{ لـــشــــبـــونـــة  – وكــــاالت - قـــال
كيليان مـبابي مهاجم باريس سان
جـيـرمـان إنـه يـريد كـتـابـة الـتـاريخ
لـفـرنـسـا بـحــصـد لـقـبـهـا األول في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في
27 عـامـا عنـدمـا يـلعب فـريـقه ضد
بـايـرن مـيـونـيـخ في الـنـهـائي يـوم

األحد.
وفـاز سـان جــيـرمـان عــلى أتالنـتـا
ورازن بــال شــبــورت اليـــبــزيج في
دور الـــثــــمـــانــــيـــة ثم الــــدور قـــبل
الــنـهــائي ويـشــعـر مــبـابي بــراحـة
بشأن اختبار بـايرن ومدى أهميته

للكرة الفرنسية.
وأبـلغ مـهـاجم فـرنـسا الـصـحـفـي

يــوم الــسـبت ”جــئت إلى هــنــا من
أجل هـذا الــســبب بـالــضــبط. قـلت
دائـمــا إنـني أريـد كــتـابــة الـتـاريخ

لبالدي. هذه هي فرصتي. 
عــنـدمـا جـئت (إلى سـان جـيـرمـان)
في 2017 مــــررنـــا بـــالـــعـــديـــد من
اإلخفاقات. اليوم نحن في النهائي

وهذا يوضح أننا لم نستسلم.”
سـتكـون مكـافـأة رائعـة أن أفوز مع
فــريق فـرنـسي. كــان هـدفي عـنـدمـا
جـئت. الـفـوز (غـدا األحـد) سـيـكون
مــــــــــذهـال وإجنـــــــــازا لـــــــــفــــــــــريق
ـبـيك مـرسـيـلـيا فـرنسي.“وكـان أو
هـو آخـر فريـق فرنـسي يـحـرز لقب
الــبـطــولـة الــقــاريـة األبــرز عـنــدمـا

االجتار في الـبشر.“وأكد كو أنه من
ـؤكــد حـدوث شيء خــطـأ ”عـنــدمـا ا
ـصافـحة يسـمح الـنظـام الحتـادين 
ـغــلـقـة بــعـضــهـمــا خـلف األبــواب ا
ويصـبح بـوسع الريـاضي... وبـشكل
مــفــاجئ الــتــنــافس مـع دولــة أخـرى
مـخـتـلـفـة تـمـاما.“وزاد بـشـكل كـبـير
مــنـــذ بـــدايــة هـــذا الـــقــرن انـــتـــقــال
ريـاضـيـ من دول تـمـلك الـعديـد من
ـواهب مـثل كـيـنـيـا في مـنـافـسـات ا
الــركـض لــلــمــســافــات الــطــويــلـة أو
الـــبــرازيل فـي كــرة الـــقــدم إلى دول
ثـال ضمت أكثـر ثراء.فـعـلى سبـيل ا
تـشــكـيـلـة تـركـيــا في بـطـولـة أوروبـا
أللــــعــــاب الــــقــــوى 2016 ســــبــــعــــة
ريــاضـــيــ من كــيــنــيــا واثــنــ من
جاميكا إلى جانب رياضي واحد من

{ ســيـــدني  – وكـــاالت - يـــعـــتـــقــد
ســيــبــاســتــيــان كــو رئــيس االحتــاد
الــدولي أللــعــاب الــقــوى أن تــغــيــيـر
ــــتـــســــابــــقـــ الــــشــــبـــان بــــعض ا
جـنــسـيـاتــهم قـبل أن يــقـوم بـفـرض
ـاضي قـواعـد أكـثـر صـرامـة الـعام ا
كانـت أشبه تـقريـبـا بعـمـليـة االجتار
في الـبـشر.وتـمـنع الـلـوائح اجلـديدة
أي مــتــســـابق أقل من 20 عــامــا من
تــغـــيــيـــر جـــنــســـيـــته وتــطـــلب من
الرياضي إثبات ارتباطهم بعالقات
دة مع الدولة اجلـديدة بـعد انتـظار 
ثالث ســنـوات.وقــال كــو لـصــحـيــفـة
ديـلي تـلـيـجـراف في سـيـدني ”ليس
من الــســهل عـلـيّ أن أقـول ذلـك لـكن
من الـصعب أن أرى اخـتالفـا بـ ما
كــان يـــحــدث بــشــكل مــتــزايــد وبــ
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كل من إثــيـوبــيـا وكــوبـا وأوكــرانـيـا
وجنوب أفريقيا وأذربيجان.

ودون اإلشــــــــــارة إلــى أي حــــــــــاالت
بعيـنهـا قال كو إنه بـدأ يشعـر بقلق
متزايد من رحيل الرياضي الشبان
بــعــيــدا عـن بالدهم وعــادة مــا كــان

يــحــدث ذلك دون مــوافــقــة والــديــهم
سـؤولية أيضـا.وقال كـو إنه شعـر 
كـبـيـرة نـحـو ضـرورة حـمـايـة هـؤالء
الشـبان قـبل أن يـقرر فـرض القـواعد
الـــصــارمــة اجلــديــدة عــلى تــغــيــيــر

اجلنسية.

هنـاك أشخـاص سلبـي دائـما لـكن ال تأخذ كل
مـا يـقــال عـلى مــحـمل اجلــد".وأكـدت أول امـرأة
مسلمة تتولى التـحكيم في مباراة في بريطانيا
ـشـاركـة في مـبـاريـات مـهـمة أنهـا تـهـدف إلى ا
وحـثت الـنـسـاء على االقـتـداء بـها.عـنـدمـا قدمت
جـــواهــر إلى األراضي الـــبــريــطــانـــيــة كــانت ال
تـتـحــدث الـلـغـة اإلجنـلـيـزيــة.وتـتـذكـر كـيف كـان
" ألنها درسـة االبتدائـية "مرتبـك زمالؤها في ا
لم تـكن تسـتطـيع التـحدث إلـيهم لـكنـها تـمكنت
من الــتــغـلب عــلى ذلك بــســرعـة بــسـبـب حـبــهـا
لدراسـة اللغـات اجلديدة.وتـقول "لم أكن أحتدث
اإلجنـلـيزيـة لـكن كـرة القـدم كـانت موجـودة مـنذ
الـــيـــوم األول". "كـــنـت أحـــضـــر مــــعي كـــرة إلى
درسـة االبتـدائية ألن من لـديه الكـرة يكون في ا
ـقــدمـة إذ ســيــلـعب كـل الـفــتـيــان والــفـتــيـات ا
معي".وفي داخل الفصل الدراسي كانت تواجه
صعوبات مع اللغة لـكنها كانت حتاول التحدث
باإلجنليزية عندما تلعب مع األطفال. كنت أقول
"من فـضلك مـرر لي الـكرة " و شـكرا لك" و" اركل

الكرة"."
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كـانـت الـكـلــمـات تـخــرج بـشــكل طـبـيــعي وكـنت
مـــــنــــدهـــــشــــة مـــــا هــــذا? أنـــــا فــــعـال أحتــــدث
اإلجنــلــيــزيــة".وتـضــيف جــواهــر أنــهــا حــلـمت
بـتمثـيل إجنلـترا كالعـبة كـرة قدم مـحتـرفة لكن
ــارســـة مــهـــنــة والـــديــهـــا شـــجــعـــاهــا عـــلى 
ــنــتــخب "طــبــيــعــيــة".وتــقـــول "أردت أن ألــعب 
إجنــلـتـرا لـكن والــديّ قـاال لي أن ذلك لن يـحـدث
أبدًا". "لقد أرادوا مني الـدراسة واحلصول على

وظيفة عادية مثل باقي الفتيات".وتقول جواهر
إنه بعـد مشاركـتها في الـتحكيـم خالل مباريات
لــلـهــواة من الــرجـال والــسـيــدات وهي تــرتـدي
تعة.وتضيف احلجاب بات في األمر نوع من ا
ـلـعب ال أكـون مـرتـديـة مالبس "عـنــدمـا أدخل ا
الــتـــحــكــيم أول مــا أقـــوم به هــو الــذهــاب إلى
ـلعب وأقول له 'مرحبـاً أنا حكم سؤول عن ا ا
ــبـاراة الــيـوم مـن فـضــلك أين غــرفـة تــغـيــيـر ا
البس?"'وعــادة مـا يـتـســاءل بـاسـتـغـراب "هل ا
ــاذا أنـت حــقــا?""في الـــبــدايــة كــنـت أتــســاءل 
يتـفـاجـأون لـكـنـني اآلن ال أكـاد أصـبـر ألقـولـها
لـهم نـعم أنـا... وعـلـيـكم أن تـعتـادوا ذلك. أحب
رونة الـتي تتمتع بـها جواهر فاجـأة".وهذه ا ا
.وتــقــول "إذا تـلــقـيت أي تــتـســلل إلى الالعــبـ
ـــرصــــاد".أثـــنـــاء إســـاءة من أحــــد أقف له بــــا
ـبـاراة قـد يـقـول بـعض الالعـبـ أشـيـاء مثل ا
"هذه لعبة رجال". فأرد وأقول إنها لعبة للرجال
وللسـيدات أيضـا. لقد فاتك لـلتو تـسجيل هدف
ـتـاعب لـذا ــرمى وأنت مـشـغـول بـإثـارة ا في ا
ركز على نفسك".وعادة ما يـعتذرون بعد انتهاء
ـكــانـة فــريـدة ــا تـتــمــتع جـواهــر  ــبـاراة.ر ا
ـســلــمـة الــوحــيـدة الــتي تــعـمل بـاعــتــبـارهــا ا
بـالـتـحكـيم لـكـنهـا تـرى أن ذلك مـجـرد"لقب ولن
يـغـيـر شـيـئـا بالـنـسـبـة لـهـا". كـمـا تـدرك أهـمـية
دورهـا في إلـهـام اآلخـرين.وتـرى جـواهـر الـتي
يــصـور االحتــاد األوروبي لـكــرة الــقـدم فــيـلــمـا
وثائقيا مصغرا عـنها بعنوان "نلعب بقوة" أنه
يجب تشـجيع البـرامج التي تعنى بـتطوير دور

النساء في مجال كرة القدم.

تـغـلب -1صـفــر عـلى مـيالن
في 1993. ورغم أن عـــمـــره
21 عــامـا فــقط حـفــر مـبـابي
مـكــانه في تـاريخ كـرة الـقـدم
الـفرنـسيـة بـعد الـفوز بـكأس
الــعــالم قــبل عــامــ ووصف

احلالة داخل فريقه
اآلن بـتــلك الـتي
كـــان عـــلـــيـــهــا
ــنــتــخب مع ا
ــــــــــــــــــدرب ا
ديــــــديـــــــيه
ديـــــشـــــان
فــــــــــــــــــــي

روسيا.

كيليان
مبابي

سيباستيان كو
رئيس االحتاد
الدولي أللعاب
القوى يتحدث

في الدوحة 
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ــتـلك الــعـراق احــتـيــاطي نــفـطي
هائل يُقدر بـ 147 مليار برميل في
ــرتــبـة عـام 2019 جــعـله يــحــتل ا
ـيــاً عــلــمــاً إنه كـان اخلــامــســة عــا
رتـبـة الـثانـيـة لالعوام من يـحـتل ا
1986الى  2008 حسب بيانات

أوبك ولـــكن ســـبب الـــتـــراجع هــو
اســتــمــرار الـبــلــدان الـنــفــطــيـة في
عمليـات االستكشـاف والتنقيب عن
الــــنــــفط فـي الـــوقـت الـــذي تــــوقف
ـــدة طــــويــــلـــة فـي هـــذا الــــعــــراق 
ـضـمـار ألسـبـاب تــتـعـلق بـغـيـاب ا
كـــفــــاءة الــــنــــظــــام االقــــتــــصـــادي

والسياسي.
يـهيمـن النفـط على مـجمل الـتجارة
اخلـــارجــيــة لــلــعـــراق حــيث تــبــلغ
الــصـادرات الــنـفــطــيـة مــا نـســبـته
ئة من قيمة الصادرات 99.98 با
ئة من السلعية كما يشكل63.7 با

الــنــاجت احملـلـي اإلجــمـالـي لـلــبالد
ــئــة من بــشــكل عــام و 91.85 بــا
القـطاعـات اإلنتاجـية بـشكل خاص

في عام  2018. 
ـمول االعظم لذا فـأنه يكاد يـكون ا
لـلمـوازنـة العـامة لـلـبالد باكـثر من
ئة. أن هيمنة النفط على 95 با

هــذه األنـشــطــة اإلنـتــاجـيــة يــعـني
ارتـــــبـــــاط األنــــــشـــــطـــــة األخـــــرى
كـالـتـوزيـعـيــة واخلـدمـيـة بـالـنـفط
وهـذا هـو اخلطـر االكـبـر الن كل ما
يــتــعــرض لـه تــصــديــر الــنــفط من
انـتكـاسات نـتيـجة لـتذبـذب أسعار
النـفط ستـتعـرض كل تلك األنـشطة
لـلتـدهور  بـحـكم االرتبـاط السـلبي

ال االيجابي.
ــفــرط عــلى  لـــذا فــأن االعــتــمـــاد ا
الـنـفط في تـمـويـل االقتـصـاد جـعل
الــبالد تـــتــسم بـــالــريــعـــيــة وهــذا

ســيـــنــتـــقل وبــشـــكل مــبـــاشــر إلى
االقــتــصـــاد فــيـــصــبح االقـــتــصــاد
الـــعـــراقي هــــو اآلخـــر اقـــتـــصـــاداً
ــا سـيُـعــمق االخـتالالت أحــاديـاً 
البنـيوية لالقتـصاد العراقي إيراداً
وإنــفــاقـــاً إنــتـــاجــاً واســتـــهالكــاً
. الــســبب وتــصــديـــراً واســتــيــراداً
احلـــقــيــقـي لــتــلـك االخــتالالت هــو
اعتمادها على عـمليات االستخراج
والـــتــصــديــر وبــيـع الــنــفط اخلــام
بــــأســـعـــار قــــد تـــرتـــفـع قـــلـــيالً او
تـنــخــفض في كــثـيــر من األحــيـان,
دون االهــتـمــام بـعــمــلـيــات تـكــريـر
ــشـتـقـات الـنـفط واالســتـفـادة من ا
الـنفـطيـة والتي قـد تبـاع بأضـعاف
ـا يـسـهم في مـبــلغ الـنـفط اخلـام 
تسيير عجلة االقتصاد في البالد.
لـذا فـأن صـنـاعـة تـكـريـر الـنـفط من
الـفــرص اجلـيــدة لالســتـثــمـار  في

الــــــــوقـت احلـــــــــالي و احـــــــــد اهم
الصناعات الداعمة لالقتصاد لعدة
دول ال تملك اي احتياطيات نفطية
بل تـعــتـمــد عـلى اســتـيــراد الـنـفط
اخلـام ومـن ثم تـكـريـره وتـصـديـره
حــيث تــأتي الــهــنـد وســنــغــافـورة
وهـولــنـدا في مــقـدمــة هـذه الـدول.
يـوجــد في الـهــنـد عــدة مـجــمـعـات
لـصنـاعة الـتـكريـر منـها جـامنـاغار

ملوكة لشركة  Jamnagarا
Reliance ريـلــيـانس إنــدسـتــريـز
Industriesبطاقة 1.24 مليون

Es- برمـيل باليـوم ومجـمع ايسار
 sarبطاقة 400 الف برميل باليوم
وكالهـمـا انــشـئـا لـغــرض تـصـديـر
ـــشــتـــقــات الـــنــفـــطــيـــة ومــا زال ا
الكازول العالي اجلودة (محتوى
الكبريت قليل جداً) اهم ما تصدره
شـتقات اذ انـها تصدر الهـند من ا
اكــثـــر من نــصف مـــلــيــون بــرمــيل
يومـياً بـربحـية حوالي  4ملـيارات

دوالر بالعام.
jHM « d¹dJð

تــفـتــرض ضـخــامــة ثـروة الــعـراق
الـنـفــطـيـة وسـبق اكـتــشـافـهـا عـنـد
مـقارنـتهـا بـبعض الـدول النـفطـية
أن تـكون صـناعـة تكـرير الـنفط في
أعـلى مـراتـبـهـا لـكن الـواقع يـشـيـر
لعـكس تلـك الفرضـية حـيث التزال
مـتــواضـعــة جـداً مــقـارنـة بــبـعض
الـدول الــنـفـطـيــة والـتي يـســبـقـهـا
الـــعـــراق بــــعـــقـــود مـن الـــزمن في
اكــــتـــــشــــاف الــــنــــفط وأضــــعــــاف
االحتياطي النفطي. فالعراق اليوم
يـعـتمـد بشـكل كـبيـر عـلى استـيراد
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بغداد

بـلغ يتـجاوز ـشتـقـات النـفطـيـة  ا
األربــعـــة مــلــيـــار دوالر  وهــو  رقم
كـبــيـر جـداً ,حـيـث تـقـوم دولـة ذات
احـــتــيــاطـي نــفــطي هـــائل بــشــراء
بلغ لذا فإن مشتقات نفطـية بهذا ا
ـستـقـبل يحـتـمان احلـكـمة وبـنـاء ا
أستثمار امـوال بيع النفط في بناء
مــجـــمـــوعـــة من مـــصــافـي الــنـــفط
ـواصـفـات حـديـثة من اجلـديـدة و
دون احلــــــاجـــــة الى اســــــتـــــيـــــراد
ـشــتـقـات الـنــفـطـيــة والى تـوفـيـر ا

عشرات االالف من فرص العمل.
فـبـالــرغم من امـتالك الــعـراق اكـبـر
ـصافي النـفطيـة بالشرق عدد من ا
االوسط بواقع 12 مصفـاة وبطاقة
تـــــكـــــريـــــريـــــة قـــــدرهـــــا 802 ألف
صافي برميل/يوم فان اغلب تلك ا
تــعـتـمــد عـلى مــنـتـجــات الـتـقــطـيـر
ـباشر في حـ ان حصة اجلوي ا
الـعــمــلــيـات الــتــحــويـلــيــة النــتـاج
مـشـتـقـات نـفـطـيـة ذات مـواصـفـات
ـتــنـامي قــيــاسـيــة تـلــبي الــطـلـب ا
ـــيـــة عــــلى هـــذه لالســــواق الـــعــــا
ــشــتــقــات هي االقل فـي مــنــطــقـة ا
الــــشــــرق االوسط والــــعـــالـم كـــكل.
حــيث نالحـظ إن مــتــوسط نــســبــة
طاقة عـمليات حتسـ البنزين (ذو
الـــعـــدد األوكــــتـــاني الــــعـــالي) في
مـصـافي الـعـراق التـزال مـنـخـفـضة
جــداً حــيث تــبـلـغ حـوالي % 6.55
من طـاقـة تـكـريـر النـفط نـهـايـة عام

2018 وهي أدنى من نسبة
مـتوسط مـصـافي العـالم. كـما تـبلغ
مـتــوسـط نـســبــة طــاقــة عــمــلــيـات
ـعاجلـة الهـيدروجـينـية إلى طـاقة ا

تــأجـــيــله بــنــاء عــلـى طــلب من صــديــقه
وصـديـق الـشـعب االســرائـيـلـي الـرئـيس
االمـريــكي تـرامب. ولـتــأكـيـد ذلك اوضح
نتنانياهو في تغريدة له يوم االثن 17
اب  2020ان السالم مقـابل السالم ومن
مـــنــطـق الــقـــوة ولــيس الـــسالم مـــقــابل
ـــــبــــادرة االرض"  كـــــمــــا ورد ذلـك في ا
العـربـية الـتي تـقدم بـها مـلك الـسعـودية
الراحل عـبد الـله ابن عبـد العـزيز والتي
اقرتهـا اجلامعة الـعربيـة  والقت تأييدا
من مـــعـــظم دول الـــعـــالم ومـن بـــيـــنـــهــا
االمارات الـعـربيـة . وفي حـوار مع وزير
دولة االمـارات لـلشـؤون اخلـارجيـة انور
قرقاش اجـرته معه قـناة ابو ظـبي مساء
يوم السبت  15اب اجلاري يبـرر الوزير
ـقـام االول بـانـهـا خـطـوة حـكـومـته في ا
ــوقف ــقـــابل وهــو حتـــيــيـــد ا جـــاءت 
االسرائيلي ولم يقل ايـقاف ضم كما ذكر
محمد بن زايد . يضاف الى هذا التبرير
قــدم قــرقــاش تـبــريــرات اخــرى خلــطـوة
التطبيع قائال ان االمارات العربية ثاني
اقــتــصـاد عــربي وثــالث اقــتـصــاد شـرق
اوسطي  وهنـا الواقع يـدفعهـا الن تقيم
عالقــــات مع اســــرائـــيـل كـــونــــهــــا قـــوة
ــنــطــقــة و ان خــطـوة اقــتــصــاديــة في ا
حــكــومــته حتــمل فـي طــيـاتــهــا جــوانب
عـديدة مـنـها فـتح افـاق جديـدة لـلتـعاون

الرئـاسة السـوداني ونتـنايـاهو  وكذلك
قيـام عدد من مـواطني الـسعـودية وقـطر
بـــزيــارات ســيــاحــيــة الســرائــيل ولــقــاء
سـؤوين فـيهـا ومـاهي هذه الـفـعالـيات ا
اال مــقـدمـة لــتـهــيـئـة االجــواء الـنـفــسـيـة
لــشــعــوب هــذه الــدول لــتـــقــبل تــطــبــيع

العالقات بينها وب اسرائيل .
اعلـن حاكم االمـارات الـعربـية مـحـمد بن
زايــد فـي تــغـــريــدة له  13اب  2020انه
اتــصل هــاتـفــيـا مـع الـرئــيس االمــريـكي

ترامب ورئـيس وزراء اسـرائيل وانه 
االتفاق بينهما على ايقاف ضم اسرائيل
لالراضي الـفـلـسـطيـنـيـة كـمـا  االتـفاق
بـينـهـمـا علـى وضع خارطـة طـريق نـحو
ــشـتــرك وصـوال الى تــدشـ الــتـعـاون ا

عالقات ثنائية .
WO uJŠ …uDš

اراد الشيخ محمد بن زايد بخطوته هذه
ان يــظــهـر حــرصه واهــتـمــامه بــقـضــيـة
الشـعب الفـلسطـيني وانه اقـدم على ذلك
بــذريـعــة تـعــهـد اســرائــيل بـايــقـاف ضم

الضفة الغربية .
ان خـطوة بن زايـد لم يـقـابـلهـا ثـمن كـما
يدعي اذ ان رئـيس وزراء اسـرائيل عـند
اعالنه عن االتـفاق بـ الـدولـت اوضح
ان مـــــشـــــروع الـــــضم هـــــو مـــــشـــــروعه

الـــشـــخــصي وانـه بــاق عـــلــيـه ولــكن 

بدأت مالمح االتصاالت السرية ب عدد
من قـــــادة دول اخلـــــلــــيـج الـــــعــــربـــــيــــة
سؤول عن الـسياسـة اخلارجية في وا
ـتـحـدة االمـريكـيـة واسـرائيل الـواليات ا
تـظـهـر فـي الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة وتـأخـذ
طابع الـعلنـية وكانـت االمارات العـرابية

تحدة السباقة في هذا االطار. ا
راقبـون من العرب واالجانب لم يفاجـأ ا
بخـطوة الـتطـبيع بـ االمارات الـعربـية
ـتـحدة واسـرائيل وبـدفع من الـواليـات ا
االمريكيـة وسوف لن يتفـاجأو بخطوات
اثلة سيقدم عليها حكام دول خليجية
ــقـدمـة اخـرى. ان االمــة الـعــربـيـة وفي ا
منـها الـشعب الـفلـسطـيني لم تـعد ومـنذ
فـــتـــرة مـن الـــزمن تــــعـــلق االمــــال عـــلى
االنــظــمــة الــعـربــيــة في دعم قــضــيــتــهـا
الــعــادلــة في اقـامــة دولــة فـلــســطـيــنــيـة
مستقلة على االرض الفلسطينية وعودة
ــغــتــصــبــة من الالجـــئــ الى ديــارهم ا

االحتالل الصهيوني .
وقد بـدأ مـشروع الـتـطبـيع بـفتح مـكاتب
حتت مــسـمــيـات (مــكـاتب جتــاريـة) بـ
اسـرائـيل ودولــة قـطـر واسـتـقـبـال وفـود
ريـــاضـــيـــة وزيــــارة وزيـــر الـــســـيـــاحـــة
االسرائـيـلي لالمارات واسـتـقبـال رئيس
وزراء اســرائـيل نــتـانــيــاهـو في مــسـقط
(عُـــمــان) والــلــقــاء بـــ رئــيس مــجــلس

نتانيـاهو في الداخل االسـرائيلي والذي
يعـاني من هبـوط في رصيـده السـياسي
ـوجـهـة له خـصـوصـا بــعـد االتـهـامـات ا

بالفساد .
4- تـــأتي خـــطــوة االمـــارات هـــذه لــدعم
الـرصـيـد االنـتـخـابي لـلـرئيـس االمريـكي
تـرامب في احلـصـول عـلى فـرصـة ثـانـية
تـحدة االمريـكية . في رئاسة الـواليات ا
اذ اخـتـار تـرامب هــذا الـوقت قـبل ثالثـة
اشهـر من موعـد االنـتخـابات في تـشرين
الثـاني الـقادم  –ليـعـلن رعايـته لالتـفاق
بـ االمــارات واسـرائـيل عــلى الـتـعـاون
الـثــنـائي تـمــهـيـدا لـتــوقـيع اتـفـاق سالم

واقامة عالقات دبلوماسية بينهما .
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ـتـابع للـمـؤتـمـر الصـحـفي لـلـرئيس ان ا
االمــــريـــــكـي يالحظ مـــــدى اهـــــتــــمـــــامه
الــشــخـصـي بـهــذا احلــدث الــذي وصـفه
بـاحلـدث الـتـاريـخي واسـمـاه بـ (مـبادرة
ابـراهـيم ابو االديـان الـسـمـاويـة) وكذلك
اعــطـاءه فــرصـة الــكالم لـكل االشــخـاص
الذين كـانوا يقـفون خلـفه وفي مقـدمتهم
صـهــره ومـسـتـشـاره الــسـيـاسي جـاريـد
كـــوشــــنـــر الــــذين بــــاركــــوا له دوره في
الــعـــمـــلـــيـــة الـــتي ســـتـــؤدي الى احالل
ـــنــطـــقـــة. هـــذا الـــعــرض الــسـالم" في ا
ــسـرحي الــذي مـثـل فـيه تــرامب الـدور ا
الرئيسي هدفه كسب اصوات مؤسسات
ــال من الــيــهــود االمــريــكــيــ ورجــال ا
سـيحـي الـيهود نـاصرين لـهم من ا وا
الــــذيـن لــــهم دور حــــاسم فـي دعــــمه في

االنتخابات القادمة.
5- ان خـطـوة االمـارات هـذه سـتزيـد من
ـنطقـة في ظل الصراع حدة التـوتر في ا
االمــريــكي االيــراني وفـي هــذا الــســيـاق
ـــوســاد تـــدخـل زيـــارة رئــيـس جـــهـــاز ا
االســرائــيــلي يــوم الـثـالثـاء  18اب ابـو
ظـبـي واجـتـمـاعـه بـالـشـيـخ طـحـنـون بن

زايد مسؤول اخملابرات في االمارات .
كـل ذلك اتـى وهـــنــــاك مــــا هــــو آت ضـــد
القضية الـفلسطينـية لتصفيـتها كقضية

حركة حترر وطني .  

ــا يـفـيـد مـنـطـقـة اخلـلـيج االقـتـصـادي 
واسـتقـرار االمن فـيـهـا وانهـا قـد كـسبت
ـزيـد من احـتـرام دول العـالم لـالمارات ا
العـربيـة  وح سأله احملـاور عن سبب
انـفـراد االمـارات بـقـرارهـا دون مـشـاركـة
دول عربـيـة اخـرى كان جـوابه بـان دولة
االمـــارات دولــة مـــســتـــقــلــة ولـــكل دولــة
ظروفها اخلاصة . وكما ذكرنا ان خطوة
االمارات هذه لم تـكن مفاجـأة لكل متابع
لـــســيــاســة هــذه الــدولــة في الــســنــوات
االخيـرة وطموحـها ان تـكون في صدارة
االحـداث في مـنـطـقـة اخلـلـيج والـسـاحة
العـربيـة فخالفـها الـشديـد مع دولة قـطر
والـتي هي االخـرى لـهـا عالقـات جتـارية
وسياسيـة مع اسرائيل  وكذلك تـدخلها
مـلـكة الـعسـكـري في اليـمن الى جـانب ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة والـبـحـرين بـحـجة
دعـم الــشـــرعــيـــة مــا هـــو اال دلــيـل عــلى
ــنـطــقـة طــمــوحـاتــهـا الــسـيــاســيـة في ا
ـتــحـدة والــتـقــرب اكـثــر الى الـواليــات ا
االمـريـكيـة وحـلـفـائهـا في صـراعـهـا ضد
ايران . ان قرار حكومة االمارات العربية
بـــاقـــامــة عالقـــات مع اســـرائــيـل والــتي
ستقود الى توقـيع اتفاقية سالم بـينهما
خالل ثالثـة اسـابـيع كـمـا اعـلن الـرئـيس

االمريكي ترامب له الدالالت االتية:
ـشـاركة الـعربـيـة في تـنفـيذ 1- ضـمان ا
ـــشـــروع الــــرئـــيس اخلــــطـــوات االولـى 
ــعــروف بـ (صــفــقـة االمــريــكي تــرامب ا
القرن ) التي القت رفضا قاطعا من االمة
العـربية واغـلب الدول الـعربيـة االعضاء
في اجلــامـعــة الـعــربــيـة النه يــهـدف الى
تصـفية الـقضـية الفـلسطـينـية على وفق

شروع الصهيوني . ا
2- تــمـثـل شـقــا لـلــصف الــعـربي بــشـأن
ــوقف من الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ا
وخــروجــا واضـحــا عــلى خــطــة الـسالم
مـلـكـة العـربـية الـعـربيـة الـتي تـبنـتـهـا ا
السـعـودية والـتي اقـرتهـا جـامعـة الدول

العربية ومنها دولة االمارات.
3- خطوة االمـارات هذه ادت الى تـقوية
مــــوقف رئــــيس الــــوزراء االســـرائــــيـــلي
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تـكـريـر النـفط في مـصـافي الـعراق
ئة نهاية عام 2018 14.59 با

وهـي كـــــذلـك أدنـى نـــــســــــبــــــة من
مـتـوسط مـصـافي الـشـرق االوسط
والـــعـــالـم وذلك نـــظــــراً لـــغـــيـــاب
تـــشــريـــعــات مـــلــزمـــة لــتـــحــســ

ـشـتــقـات الـنــفـطـيـة. مـواصــفـات ا
ليس ذلك فحسب ,بل بلغت نـسبة
طـاقـة عـمـلـيـات تـكـسـيـر اخملـلـفات
الـثـقيـلـة إلى طاقـــــة تـكريـر الـنفط
ـئـة في مـصــافي الـعـراق 5.54 بـا
نـــهــايـــة عــام 2018 وهي نـــســبــة
مـنـخفـضـة منـخـفضـة جـداً مقـارنة

صافي العالم.
تــسـعى بـلـدان الـعـالم عـلى أنـشـاء
مـصـافي كـبيـرة تـركـز بشـكل كـبـير
نـحو الـتوسع فـي طاقـة العـملـيات
الــتـحــويــلـيــة النـتــاج وقــود عـالي
اجلـودة الـتي تـتكـون من عـمـلـيات
ــعـاجلــة الــهـيــدروجـيــنــيـة وذلك ا
حـتى تـتـمكن من تـلـبيـة مـتطـلـبات
ــعــايــيــر اخلــاصـــة بــتــخــفــيض ا
ـشـتـقـات مـسـتـوى الـكـبــريت في ا
النـفطيـة وعملـيات حتسـ العدد
األوكـتـاني للـبـنـزين والتي تـتـكون
من عــمـلــيــات الـتــهــذيب واألزمـرة
ــصــافي من وااللــكــلــة لــتــمــكــ ا
إنـتـاج الــوقـود الـنـظـيـف وتـلـبـيـة
ــعــايــيــر اخلــاصــة مــتــطــلــبـــات ا
ـشــتـقـات الـنـفـطـيـة ـواصـفـات ا
وطـاقـة عمـليـات تـكسـيـر اخمللـفات
الـثـقيـلـة الـتي تتـكـون من عمـلـيات
الـتـفـحـيم والــتـكـسـيـر احلـراري 
وكسر اللزوجة والتكسير بالعامل
ـائع FCC والـتـكـسـيـر ـسـاعـد ا ا

الهيـدروجيني لـتعزيز قـدرتها على
تكـرير األنـواع الثـقيـلة واالسـتفادة
مـن فــارق الــســـعــر بــ الـــنــوعــ
اخلــــفـــيف والـــثــــقـــيل في حـــ ال
يــعـــطي الـــعـــراق األولــويـــة لـــتــلك

الصناعة.
بادرة التي اطلقها رئيس لذا فأن ا
مجـلس الوزراء مصـطفى الـكاظمي
ــعـوقــات لــغــرض إكــمـال بــإزالــة ا
إجنــــاز مـــــصـــــفى الـــــنــــاصـــــريــــة
االســـتـــثـــمــاري بـــطـــاقــة 300 الف
بـرمــيل/يـوم بــعـد أن كـان مــتـوقف
هي خــطـــوة بــاالجتــاه الــصــحــيح
ألنــعــاش االقــتـــصــاد الــعــراقي من
خالل تـلـبــيـة الـطـلـب عـلى االنـتـاج
ــشـتــقــات الــنــفــطــيـة احملــلي مـن ا
وتــوفـيـر فـرص الالف اخلــريـجـيـ

والعاطل عن العمل.
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{ تنفيذ العديد من مشاريع انشاء
مصافي كبيرة (كـمصفى الناصرية
ــصـافي االســتـثــمـاري) تــتـمــثل بـا
الـتـحويـلـية و تـركـيز اجلـهـود على
تــــطـــبـــيق بــــرامج حتـــســـ األداء
والـــربـــحــيـــة من خـالل رفع طـــاقــة
الـعمـليـات التـحويـليـة التي تـتكون
من عـمـلـيـات حتــسـ الـبـنـزين ذو
ـعاجلة العـدد األوكتاني الـعالي وا
الـهيـدروجـيـنـيـة الـتي تـمـكـنـها من
ـعايـير الـبـيئـية تلـبيـة مـتطـلبـات ا
ــشـتــقـات ــواصـفــات ا اخلــاصـة 
الــنـفــطـيــة إضـافــة إلى رفع طــاقـة
عـملـيات تـكسـير اخملـلفـات الثـقيـلة
ــصــافي من حتــويل الـتـي تـمــكن ا

الـقـطـفـات الـثــقـيـلـة إلى مـنـتـجـات
خـفـيـفـة عـالـيـة اجلـودة وبـالـتالي
ـا يـتوافق تـعديـل هيـكل اإلنـتاج 
ـشـتـقـات مع هـيـكل الـطـلـب عـلى ا

النفطية. 
{ إصــدار تـــشــريــعـــات مــحـــلــيــة
نـتجات الن لتـحسـ مواصفـات ا
ــنـتـجــات إلى األسـواق تـصــديـر ا
يـتــطـلـب مـواصــفـات صــارمـة من
خالل تـــطـــبـــيق بـــرامـج تـــرشـــيــد
اســـتــهالك الــطـــاقــة واســتــخــدام
الـتقـنيـات الـتي تمـكنـها من إنـتاج
الـوقـود النـظـيف وتخـفـيض طرح

لوثات إلى البيئة.  ا
ة صافـي القد { إعادة تأهـيل ا
أو الــــتـي تــــضـــــررت بــــاألعــــمــــال
ــا أدى إلى خـروجــهـا احلـربــيـة 

عن العمل في عام 2014.
{ تــنـويع االقــتـصــاد أي البـد من
العـمل على حتـييد اآلثـار السلـبية
للـقطاع النـفطي علـى االقتصاد بل
وتــوظـيــفه بــالــشـكل الــذي يــغـذي
الـقــطـاعــات االقـتــصـاديــة االخـرى
وبــاالخص قـطــاع الــتـكــريــر حـتى
تسـتطـيع ان تأخـذ دوراً كبـيراً في
ظل انخفاض اسعار النفط اخلام.
{ دعم أنــشـطــة الــبـحث الــعــلـمي
وتــعــزيــز الــتــعــاون بــ مــعــاهــد
األبـحـاث الـنـفـطــيـة في الـعـالم في
مـجـال تطـويـر أداء صنـاعـة تكـرير
الـــنـــفط واخـــتــيـــار الـــتــقـــنـــيــات
ـتــطـورة الـتي تــسـاعــد مـصـافي ا
الــنـفط عـلى حتـسـ قـدرتـهـا عـلى
ـتـطـلـبـات الـتـشـريـعـات االلـتـزام 

البيئية.
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ـثـله االحـتالل الـصـهـيـونى لـفـلـسـط بـهـدوء ومـوضوعـيـة وصـدق دعـنـا نـوازن بـ مـا 
ـصـاحلـة مع الــعـدو الـصـهـيـونى وبـالـتـالى اســتـعـمـار شـعـبــهـا وبـ مـا تـدعـيه جــهـات ا
ـارسات احلاضر وما اضى من قـبل احملتل و الوجودى.. لنـبدأ بادعاءات ومسـيرة ا
سـتقبل كـثوابت من ثـوابت هذا الوجـود االستـعمارى فى تأمل حتقـيقه الـصهيـونيـة فى ا

جزء من الوطن العربى.
1ــ االدعاء بأن فـلسطـ هى أرض بال شعب لـتأكيـد أسطورة ديـنيـة متوهـمة بأن الـيهود
ـا فيـهـم العـرب هـم شعـب الـله اخملـتـار وأن اللـه مـنحـهم أرض دون خـلق الـله جـمـيـعـا 
. هـكذا إسرائـيل الكـبـرى من النـيل إلى الفـرات وبـالتـالى آن أن تعـود ألهلـهـا احلقـيقـي
اضى يُلغى شعب عربى سكن فلسط عبـر أكثر من ألفى سنة باسم وجود يهودى فى ا
ائتى سنة على أكثر تقدير. هذا االدعاء يُعلم ويرسخ فى أذهان أطفال السحيق لم يتعد ا
وشـبــاب الـيـهــود فى مـدارســهم ومـؤســسـاتــهم الـديــنـيـة أى إبــقـائه حــيـا ومــتـواجـدا فى

ستقبل. ا
اضية لم تنفع عـدة حروب وال عدة انتفاضـات شعبية فى زحزحة 2ــ فى السبع سنـة ا
القوى الصهـيونية عن أى من أهدافـها. ومنذ ثالثـ سنة قيل بأن الـدعم األمريكى الهائل
ـستـحيل حتـرير فـلسـطـ ولذا فـاألفضل الـدخول فى للـكيـان الصـهـيونى سـيجـعل من ا
مفاوضات مع الكـيان للوصول إلى حـلول وسط. وأرغم الفلسـطينيون عـلى تعديل دستور
منظمـة التحـرير ليقـود إلى االعتراف بـالكيان الـصهيونـى والدخول فى مفـاوضات بشأن

مصير الشعب الفلسطينى فى فلسط وفى الشتات.
فاوضات من قـبل جلنة رباعية تـهيمن عليـها أمريكا الـصهيونية وحتت مهزلة رعايـة تلك ا
ـا فيهـا هيئة أ عـاجزة مبتـزة قضمت أراضى جـديدة وشيدت نحازة كـليا لـلكيان  ا
ستـعمرات فى الضـفة الغربـية وزج اآلالف فى السجون الـصهيونـية واقتلعت عشرات ا
األشــجــار وهـدمـت الـبــيــوت ودمــرت غــزة عــدة مــرات وبـنـى جـدار الــعــزل الــعــنــصـرى
األبارثادى واعتبر رجوع مالي الفلسطينـي الالجئ إلى وطنهم خطا أحمر وتلطخت
أيادى القـتلـة الصهـاينـة بدماء آالف الـضحايـا من النـساء واألطفـال والشـيوخ وأعلن عن
. وكانت التمثـيلية واحدة: طلب تنازل يهودية الكيان واعـتبار الفلسطـيني ساكن مـؤقت
أكثر من قبل الفلسطينيـ الضحية وإعطاء هدايا وامتـيازات أكبر للقاتل السفاح. وكانت
ـائــة من أرض فـلــسـطــ الـتــاريـخــيـة الــتى كـانت الـنــتـيــجـة أن االثــنـ والــعـشــرين فى ا
ائة وبعد الضم القادم فاوضات تقـلصت إلى خمسة عشر فـى ا للفلسطيـني فى بد ا
ئـة وتوجت أمريكـا الصهـيونيـة كل ذلك بإعطـاء القدس الـشرقيـة وهضبة ستصبح 10 با

اجلوالن هدية مجانية للكيان.
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ـفاوضـات وبالـتالى فهى هـزلة اتهـمت بأنـها عـطلت ا وعنـدما انتـفضت الـضحـية وأنـهت ا
سدود. سئولة عن الوصول إلى الباب ا ا

وإذن فال احلروب واالنتفاضـات أقنعت الكيـان بالتنازل عن شـبر واحد أو هدف سياسى
ذل فى أوسلو أقنعهم بأى تنازل. صهيونى واحد وال استسالم القيادة الفلسطينية ا

3ــ لنـتـب طـبيـعـة قيـام دولتـ عـربيـت مـصـر واألردن بالـتـوقيع عـلى صـلح مع الكـيان
الصهيونى. لقد كان صلحا فى مقابل استرجاع أراض. ومهما تباينت اآلراء حول صحة
ــسـروقـة فى مـقـابل أو خـطـأ مـا حـدث فــإن األمـر يـبـقى حتت مــظـلـة اسـتـرجـاع األرض ا
اإلصرار لـتـوقـيع صـلح هش ال روح فـيه وال طـعم وذلك بـسبب رفـضه من قـبل الـشـعـب

ا هو وصف لواقع كانت قوة االبتزاز فيه هائلة. . وهذا ليس تبريرا وإ العربي
4ــ لقد قالها الصهاينة مرات كثيرة بأنـهم لن يقبلوا قط بتطور علمى تكنولوجى أو تفوق
عسكرى عنـد أية دولة عربيـة إذا كان الكيان يـشعر أو يتخيـل أصغر إمكانيـة لتهديده فى
سلط على رقاب الـعرب وبدعم أميركى كامل ستقبل البـعيد. ولذلك فإن هذا الـسيف ا ا
سيـبـقى احلـقلـ الـعلـمى الـتكـنـولـوجى والعـسـكرى حتت حتـكم الـكـيان سـواء بـالنـسـبة
للشراء واالمتالك أو بالنسبة لبنائه ذاتيا. من هنا الرفض التام المتالك أية قدرات علمية
أو تكنولـوجية فى حقل عـلوم الذرة من قبل أيـة دولة عربيـة ما لم يكن حتت إشراف دولى

مذل ومعرقل يلعب الكيان فيه دورا من وراء ستار أمريكى.
أمام هكـذا ثوابت اسـتعـمارية واضـحة وعـنيفـة وعازمـة على قـضم ثلث الـوطن العربى فى
ـنادين بالصلح عن كـيفية تعـاملهم مع هذا العدو إن طاف أال يـحق لنا أن نسأل ا نهاية ا

هم أبرموا الصلح?
فإذا كـان هكذا عـدو لم جتعـله ال حروب وال انـتفـاضات وال تـنازالت فـلسـطيـنيـة مذلة أن
ـسـروقـة أو جـانب مــحـدود من هـلـوسـاته الـديـنـيـة وأطـمـاعه يـتـنـازل عن ذرة من األرض ا
التوسعية وفرض هيمنته على اقتصاد الشرق األوسط برمته فهل حقا أن لديه األخالقية
والضمير والكرامة ليتنازل عن أى شى بعد فتح األسواق لبضاعته والبالد الستثماراته
والشركات العربية المتالكـها والساحة األمنية الستـخباراته واإلتيان بألوف اجلواسيس
جىء مالي الـعرب الطامع فى حتت مسمى السياحـة وتضاعف السيـاحة فى كيانه 

مغامرات اللذات?
تخيلة ما يوحى بأنه لن يأخذ كل ميزات هل فى تاريخه وأيديولوجيته وأساطيره الدينية ا
السالم لـنفسه ويـترك الـعلـقم والعار وبـكاء الـضحـايا الفـلسـطينـي والـعرب وخـيبة األمل
ن اليـ الرافض مـن شعوبهم  والشعور بـالهوان واالحـتقار والـدخول فى صراع مع ا
مدوا له أيـديـهم سـواء بحـسن نـيـة أو بخـطـأ سيـاسى سـواء بـاالبتـزاز أو بـالقـهـر سواء
بحرق هوية العروبة أو باخلروج على مقررات اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمى

ؤتمرات الدولية? تحدة وأعداد كبيرة من ا وهيئة األ ا
قال مستقل فى األسبوع القادم. صاحلة  سيحتاج إبراز حقائق وتذبذب ا

{ مفكر عربى من البحرين
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اسطنبول

ــوجـــودة قــبل الـــتــكـــلــيـف وقــبـــولــهم ا
بــاالســتـيــزار يــعـني انــهم وافــقــوا عـلى
ـسـؤولـية وعـلـيهم الـتحـدي وعـلى قدر ا
مواجـهـة النـاس وتـبيـان حـاالت الفـساد
الـتـي عـرقـلت وصــول اخلـدمـة والــطـاقـة
ـفـسـدين الى الـقـضـاء لـلـنـاس واحـالـة ا
للقـصاص مـنهم "يجـب مصارحـة الناس
واحــــالـــة من كــــان الـــســـبـب في آالمـــهم
ومأسيهم طـيلة سنـوات  ليشفي صدور

" قوم مكلوم
ثانـياً- يـستـطيـعون االتـفاق مع شـركات
ــانـيـة ويــابـانـيــة وروسـيـة وامــريـكـيـة ا
وصينـية وكوريـة رصينـة ومعتـمدة مثل
شـنـغـهاي هـيـتـاشي  جيـنـرال  سـيـمـنـز 
وغيرها على انشاء محطات انتاج ونقل
بـشـكـل سـريع وادخـال وحـداتــهـا تـبـاعـاً
لـلخـدمة  وحتـويل الـشبـكـة الكـهـربائـية
من هـــوائــيــة الى ارضــيــة لــكل مــنــاطق
الـعـراق تـبـاعـاً  والـعـمل بـنـظـام الـعـداد
الــذكي  وســيــظــهــر االجنــاز جــلــيــاً في

قطاع الكـهرباء لـيس هناك خدمـة عاجلة
مثل استيراد شيء وتوزيعه على الناس
ـواد الـغـذائيـة فـمـعروف مـثل االدوية وا
ان هـذه مـشـاريع طـويـلـة االمـد وحتـتـاج
وقت وجـهــد وامـوال ولـيس الحــد مـنـهم
ملك سـلـيمـان او مـصبـاح عالء الدين او
ــلك ان يــقـــــول لــلــشيء كـن فــيــكـون 
فحـتى اسـتيـراد الـطاقـة من دول اجلوار
يــحــتــاج الى مــد خــطــوط نــقل وانــشـاء
مـحـطـات حتـويـل وعـمـلـيـة ربط تـزامـني
صــعـبـة بــعض الــشيء بـســبب اخـتالف
ســـاعـــات الـــذروة وهــــبـــوط الـــتـــرددات

والفولتية .
ا لـلكاظمي واالمـارة وسنذكر انتهيـنا 

االن ما عليهم
اوالً- هم صـحيـح ليـسـوا مـسـؤول عن
فـساد حـكـومات ووزارات سـابـقة لـكـنهم
مسؤولـ االن عن محـاسبتـهم ومتـابعة
ـكن ـســروقـة واسـتـرجـاع مـا  ـبـالغ ا ا
مــنـــهــا  النـــهم يــعـــرفــون الـــتــحـــديــات

تفجرت مثل كل عام تـظاهرات العراقي
ضـد ســوء اخلـدمـة والـتـجـهــيـز لـلـطـاقـة
الـكـهـربـائـيـة  واالغـلب يـريـد حل عـاجل
لـهـا ولـهم احلق  انـا هـنـا لن امـدح ولن
اذم بل سـاضع حـقائـق واذكر وقـائع عن
سؤول والكهرباء ليس اال  واب ما ا

لهم وما عليهم .
ــلك حل عــاجل وال ويــكــأن الــكــاظــمي 
يــنــفــذه وكــذلك وزيــر الـكــهــربــاء مــاجـد

االمارة !!
وهذا ليس مـن االنصاف في شيء  اوالً
ضي عـلـيهم الن الكـاظـمي واالمـارة لم 
الوقت الـكـافي لغـرض اكـمال او حتـقيق
مـنـجـز واضح  وثـانـيـاً النـهم اسـتـلـموا
خــزيـنـة تــصـفــر فـيـهــا الـريـاح  وثــالـثـاً
ورثـوا تــركـة ثـقـيـلــة وحتـديـات كـبـيـرة 
ورابــعـــاً هــنـــاك جـــهــات تـــريــد افـــشــال
حكـومـتهم ديـدنـها ايـقـاع وافشـال االخر
والصـعود عـلى كتـفه وال يهمـهم الرقص
على جراح وآالم العراقـي  خامساً في

بـذلك يهـدمـون صـورة مشـرقـة ويـهدرون
تـضــحـيـات يـقــدمـهـا الـكـثــيـر من ابـطـال
الـوزارة الــذين جـعـلــوا لـيـلــهم نـهـار من
ـا هـو اجل ايـصـال اخلـدمـة لـلـمـواطن 

كن ومتوفر
ســادســاً- اعــادة الــنــظـــر بــتــعــيــيــنــات
ـواقع ـنـاصب وا الـدرجـات اخلـاصــة وا
ـهـمـة فـي الـوزارة وخـارجـهـا مـنـذ عـام ا
2014 ولـغايـة االن  ومـعـرفـة مالبـسات
مــا جــرى فـي تـلـك الــفــتــرة ومــحــاســبـة
تـسـببـ "وصل الـفسـاد حـد ان بعض ا
مسـؤولي الـقطـاع او الـصيـانـة يجـبرون
ـــنـــاصب عـــلـى دفع مـــال مـــقـــابل تـــلك ا

واطن" والتسديد من جلد ا
ســابــعــاً- اعــطــاء الــفــرصــة لــلــخــبـرات
والكـوادر الشـابـة النـزيهـة التي تـريد ان
تــخــلـد اســمـائــهــا وتـكــتـبــهــا في سـجل
الـوزارة والــبـلـد من خالل تــقـد خـدمـة

ناسبة. للناس  وهم كثيرون با
س الـناس مـنكم ـسؤولـون ..اذا  ايهـا ا
رغـبــة ونـيـة حـقــيـقـيـة فـي تـقـد خـدمـة
ســيــكـــونــوا مــعـــاول بــنــاء فـي ايــديــكم
واعـمـدة دعم لــكم ومـصـدات ضـد كل من

يحاول ان يفشل مساعيكم
فـاعـمـلوا مـا انـتم عـامـلـون فـسـيـرى الله

ؤمنون . عملكم ورسوله وا
اخــيـراً اقــول لـكم اخــواني ان كـثــيـر من
مــوظــفي الــكــهــربــاء جـنــود مــجــهــولـ
يــبـــذلــون ارواحــهم واوقــاتــهم لــتــقــد
اخلدمة للناس وايصال الطاقة الى ابعد
نقـطة ومـنهـم من قضى نـحبه في سـبيل
ذاك الـواجـب  صـحـيـح ان هـنــاك فـسـاد
ن ولـكن الزال في الــنـاس خـيــراً كـثـيـراً 

يعرف كيف يظهره

جتهـيز الكـهربـاء خالل الصـيف القادم 
ولن تـأخــذ وقت اكـثــر من ثالث سـنـوات
وتـنـتـهي االزمـة  امـا الـتـسـديـد فـيـكـون
ـريح جداً  اتـفاق باآلجل وبـالتـقـسيط ا
حـقيـقي وشـفـاف ومـعلن لـلـنـاس وبدون
اضـافــة عـمـوالت كـمــا حـصل في فـتـرات

سابقة
ثـالـثـاً- اجـراء مـراجـعـة لـلـعـقـود والـغاء
التي سـببت وال زالت تـسبب هـدر للـمال
بـسـبب الــفـسـاد واولـهـا عـقـود اجلـبـايـة
سيـئة الـصيت والـعدادات الـذكيـة الغـير
كــفـــوئــة واحملـــطــات الـــغــازيـــة وعــقــود
الصيانة وابـراج النقل وجتهيز االسالك
واد االحتياطـية واالنارة والخ "هناك وا
جهـات رقابـيـة في الوزارة وجلـان لديـها
مـعـلـومات عن الـعـقـود وابـدت حتـفـظات
كــثـــيــرة ولــكـن  تــمـــريــرهـــا بــاالكــراه

واالجبار.
Wſ—U   UŽUD

ربعاً- الـتعاقد الـسريع على جتـهيز عدد
من احملـــوالت واسـالك ومــواد الـــنـــصب
لـكــون قـطـاعــات الـتـوزيع فـارغــة حـالـيـاً
ـواطن يـشــتـري كل شيء من الـسـوق وا
وحــتى احملــولــة اصــبح لــهــا ثــمن عــنـد

البعض
خـامـسـاً- تـشـكـيل فـرق مـتـابـعـة لـغرض
حسم الشـكاوى واالعـطال في القـطاعات
والــقـــضـــاء او لـــنـــقل احلـــد مـن فـــســاد
قـطاعـات الـتـوزيع  وهي احللـقـة االكـثر
تــأثـيــر في الـشــارع لـكــونـهـا فـي تـمـاس
ــواطن وهــنـاك بــعض من مــبــاشــر مع ا
ال ضعـاف الـنفـوس تـعودوا عـلى اكل ا
احلـرام يـساومـون الـنـاس عـلى تـصـليح
اعطالهم مقابل مـبالغ تدفع مقدماً  وهم
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صـدرت لــلــروائـيــة اجلــزائــريـة عــائــشـة بــنــور روايـة " الــزجنــيّــة" عن
منشورات دار خيال والتي اشتغلت عليها مدّة ثالث سنوات الرواية
الـتي يـقــول عـنـهــا األديب والـنـاقــد الـسـودانـي عـزالـدين مــيـرغـني في

مقدمته لها "أنها اضافة للرواية العربية واإلفريقيـة".
ـسكـوت عنـها فـتغـوص في عمق تلج روايـة "الزجنـيّة" في الـفجـوات ا
رأة خاصة في جراح األنثى اإلفريـقية وتخـتزل واقعا مـريرا تعيـشه ا
بـلـدان افـريـقـيـا الـسـوداء وبـالـضـبط في الـنـيـجـر مـسـرح أحـداث هـذه
الـروايـة وتــطـورهـا حــيث تـتــحـرك فـيــهـا الـبــطـلـة "بالنــكـا" أو األنـثى
اإلفريقية الـزجنيّة في نفق الـتقاليـــد وتتخبط في دوامـة اجلهل والقهر
والعـنف كـتعـرضهـا لـلعـنف الـنفـسي واجلـسدي واجلـنسـي وما يـنجم
عنه من آثـار نفسـية وسـلوكيـة تنـعكس علـى حياتـها الـكاملـة مسـتقبال
كظاهرة ختان الفـتيات وهن في عمر الزهـور وكذلك في مواجهة آثار

الصراعات القبلية واحلـروب واإلنقالبات.
الــبـــطــلـــة "بالنـــكــا "وزوجـــهــا
"فريكي" يقـرّران الهجرة  إلى
بلـد  شـمالي يـحـلمـان الـعيش
فـــيه حتـت ســـقف مـع رغـــيف
خـبـز واطـمـئـنـان لـكن يـحـدث
لهم في البلد احللم ما لم يكن
في احلـسـبـان يـجـدان واقـعا

آخر يبخّر أحالمهما.
كما تتـعرض الرواية إلى وجه
ـعـانــاة اإلنـسـانـيـة آخـر من ا
الــعـــنــصـــريـــة والــعـــنف ضــد
الـــفــــتـــيــــات بـــاإلضــــافـــة إلى
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة ونـــزوح
األعـداد الـهـائــلـة من األفـارقـة
رأة واألطـفال نـحو وخاصـة ا
دول الشمـال بحـثا عن رغيف
ـة وما اخلبـز واحلـيـاة الـكـر
يتـعـرضون له من مـخـاطر في

الصحراء الواسعة هروبا.
عـذراء افـريـقـيـا حتـوّلت رغم خـيــراتـهـا وثـرواتـهـا إلى مـقـبـرة لـلـمـوت
ـكان مقـمـوعا الريـا فأصبح ا ومرتع للـفساد واألمـراض كاإليدز وا
وشـخـصـيـاتـه مـقـهــورة وتـفـاعـل مـأسـاوي رهـيـب تـعـيـشه شـخـوص

الرواية في ظل اخلوف من اجملهول .
عاناة وفي األخير الرواية كما يقول عـنها الناشر هي وجه من أوجه ا
اإلنسانية العـنصرية جتاه اآلخر اخملـتلف طبيعيـا لم تغب طيلة تاريخ
البـشـريـة الـطويـل رغم نضـاالت احلـقـوقـي وصـراعـات الـزنـوج ضد
الـقـهـر واالحـتــقـار وهـذا مـوضـوع الـســاعـة من خالل األحـداث الـتي
وقعت في أمـريكا مـؤخرا وقـد حاولت "عـائشة بـنور" الـكتـابة عن عالم
داخلي مليء باألسـئلة واحلـيرة الوجوديـة ألناس ال ذنب لهم سوى أن

الطبيعة اختارت لهم لونا ال تزال قوى التخلف تعاديه.
كما لإلشارة الروائية عائشة بنور نشرت أعمالها باجلزائـر وخارجها
رأة والطفل ونــــالت نشرت مقاالت في جرائد مـختلفة حول قـضايا ا
رأة عن عدّة جـوائـز منـهـا اجلائـزة الـدوليـة األولى في مـسابـقـة أدب ا

تحدة األمريكية ماي .2017 هيئة احتاد األدباء بالواليات ا
للـروائيـة العـديـد من االصدارات الـروائيـة منـها
اعــتــرافـــات امــرأة ســـقــوط فــارس األحالم 
السّوط والصدى نســـــــاء في اجلحيم كما
ترجمت أعمالها إلى الفرنسيـة واإلنكــــليزيـة

واإلســــــــبانيـة.

الـشـمـال في الربـيع? من أين تـأتـيه هذه
القدرة العجيبة على العودة?

كـنت أستـغرب ذلك الطـائر الـكبيـر يترك
أعـشـاشه وبـيـضـاً لم يـفـقس ثـم يـهـاجر
ـاذا إلى اجلــنـوب.. وتـسـاءلت حـيـنـهـا 
ــاذا يـتـرك يــقـتــرن الـرحـيل بــاحلـزن? و

طائر اللقلق عشّه ويرحل?
تأليف: محمد الطماوي
الفئة: رواية عربية
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تـظـهـر بـوضـوح مالمح أدب الـعـزلـة في
اجملــمـوعـة الـقـصـصــيـة اجلـديـدة "لـثـام
وعـيـنـان سـوداوان" لـلـكـاتب الـسـعـودي
ا يـعـني اسـتحـضار مـحـمد الـريـاني; 
تـغيـر ففي ـفهـوم الديـنامـي ا األدب بـا
ـرء ذاته ويدرك زمـن العـزلـة يـكـتـشف ا

األشـــــيـــــاء من حـــــوله
ويــراهـا كــمـا لـم يـراهـا
مـن قــــبل فــــتــــكــــتــــمل
الــــــــصــــــــورة أمــــــــامه
حــقــيــقــيــةً بـال رتـوش.
ـنظـور اإلبداعي بـهذا ا
يــكـــتب الــريــاني نــصه
حــــتى لــــيـــبــــدو وكـــأن
ـتـلـقي يعـيش الـقـصة ا
ال يـــقـــرؤهــا. ومـــا بــ
زمـن غـــاب وانــــقـــضى
وزمـن عَرضي كوروني
تــتــمـوقـع شـخــصــيـات
الــريــاني الـقــصـصــيـة
بــأسـلــوب تـشــخـيـصي
رائع التشكيل فيها كل
مــــــا هــــــو طــــــريـف من
الـــســرديــات والــنــوادر
واحملـكـيات والـتأمالت
ويــبـدو أنــهـا ال تــفـارق
نـطـاق الهـويـة احمللـية;
وهذا ما سيقود القار
ـزيد من إلـى اكتـشاف ا

المـح اخلاصـة والـثيـمـات التي تـمـيز ا
القصة القصيرة في اجلزيرة العربية.
ــعــنــونــة "لــثـام - من عــوالـم الـقــصــة ا

وعينان سوداوان" نقرأ:
"ألول مــرةٍ أظـهــر بــنـصفِ أو ربعِ وجه
أغـلبُ وجـهي بال مـعالم ظـهـرت عيـناي
أكــبــر دائــرةُ وجــهي الــبــيــضـاء كــانت
تـخفي دوائر عينيّ البيضاء والسوداء
عـنـدمـا هـمـمتُ بـدخـول الـبـيت أردتُ أن
أقــرأ الـوجـوه األخـرى من خــلف الـلـثـام
األسود اقتربتُ من اجلدار ألقرأ سطور
األســمـنت الـتي تــخـتـفي خــلف الـدهـان
الـرمـادي وجدتُ الـلون الـرمـادي فاتـنًا
ـتعـة وأنا الـوقـوفُ الطـويل أشعـرني با
أتــأمل سـمـاكـة الــسـور وروعـته لم أكن
ـعرفـة مـا يدور فـي ثنـايا أهـتم كـثيـراً 
هــذا اجلـدار; فــمـنــذ أن بـنــيـنــاه لم أعـد
مـــكـــتــرثًـــا بـــصـــامتٍ يـــقف بال حـــيــاة;
بــاســتــثـنــاء دقــات نــادرة عــلى بــوابـته
احلديدية التي لم يعد أحد يهتم بفعلها

دخل لـالستئذان جتاوزتُ السور في ا
ـــرآة الـــكــبـــيــرة األنـــيق وقـــفتُ عـــنــد ا
ـزخـرفة أطـرافهـا نظـرتُ لنـفسي ألرى ا
ثالً يرى سـحر بصري جعـلتُ نفسي 
نـفــسه عـيـنـاي هـمـا الــلـتـان تـتـحـركـان
ـينًا ويسارًا وأنا أضحك دون أن أرى
أســنــاني ألول مــرة أضــحك وأســنـاني
تـخــتـبئ خـلف سـتـارة سـوداء...". يـضم
الـكتاب ( (40قـصة قصـيرة جاءت حتت
الـعـناوين اآلتـيـة: "سَفَـر" "لـثام وعـيـنان
عتاد" سـوداوان" "تموين" "على غـير ا
"قُــــبـــيل الــــغـــروب" "نـــســــيـــان" ورقـــة
ضـائـعـة" خصم خـاص" (...) وعـناوين

أخرى. 
تأليف: محمد الرياني
الفئة: مجموعة قصصية

قاس:  21.5 * 14.5سنتم ا
عدد الصفحات: 120

الـــنــاشـــر: الـــدار الــعـــربــيـــة لـــلــعـــلــوم
ناشـــــرون
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من فــضــائل الــعـلــمــاء مـثــابــرتـهم
ا الـدائـمة بـالـدرس وانـشـغـالـهـم 
ينفع التفكير والتأدب واستخالص
الــعـبــر والـقــيــاس. ومـنــذ ان صـدر
اجلـزء االول من مـوسوعـة (الـعراق
اجلـــديــد) قــبل ســنــوات يــجــتــهــد
سماحة السيد حس السيد محمد
هـــادي الـــصـــدر في تـــقــد دروس
ـــعــرفــة ويـــثــابــر دون احلـــيــاة وا
هـوادة في رسم خالصـات قـراءاته
عمـقة للتـراث فيغرف مـنه ما يعد ا
مـفــيـدا وفـريــدا ارتـأى ان يــنـشـره
عــلى صــفــحـات اجلــرائــد لــيــشـمل
بــالــفــائــدة قــطــاعــات عــريـضــة من
. ويتـفرد سـماحـة السـيد ـواطنـ ا
الـصدر في خـصـوصيـة اجنازه من
خالل امـــــــرين االول انـه اخــــــتــــــار
وسـيلـة إعالمـية شـائـعة ومـتيـسرة
ــعـــرفـــيــة الى لـــتــقـــد مــوائـــده ا
اجلـمـهـور والـثـاني انه يـخـتار من
التـراث العـربي االسالمي ما يـغني
الــواقـع بــحــيث يـــفــصل احلــاضــر
وكأنه امتـداد للمـاضي برغم سعته
وشـمـوليـته احـيانـا. وعبـر مـتابـعة
نـجزه التـأليـفي وجدت ان قـريبـة 
ـثــابـرة في الـكــتـابـة يـقــابـلـهـا او ا
يـجـاريـهـا يــقـ بـأهـمـيـة الـتـوثـيق
ــآالت. ونــراه غــالــبــا مـا وعــرض ا
يصدر كـتابا في مدة زمـنية وجيزة
او كـــتـــابـــ في وقت واحـــد وهي
نــتـيــجـة تــعــكس حـمــاسـة روحــيـة
وجــهــادا فـي الــعــطــاء. ونــادرا مــا
ــســتــواه يــكـرس وجــدت مــؤلــفـا 

انــشــغــاله الــتــام فـي قــطــاع مـازال
ثقيال رائجا لـكنه يصارع حتديات
ــقــاصـــد اجلــديـــدة في صـــنــاعــة ا
الـــتـــواصل والـــتـــوصـــيل بـــفـــضل
ــتـــتــالـــيــة فـي مــيــدان الــثـــورات ا
ـعرفي وصيـاغة الرأي االستـثمار ا
الــــعـــام. وهــــو في ذلـك ال يـــجـــاري
الـــســرعـــة الـــعـــقــديـــة في حتـــديث
الــوســـائل والــوســـائط الـــتــقـــنــيــة
حـسب بل يتـقـدم على فـارق العـمر
الـــذي غـــالـــبــــا مـــا يـــجــــد مـــعـــظم
ـــعـــرفــة ـــشـــتـــغـــلـــ في حـــقل ا ا
واالبـــداع انـــفــســـهم عـــاجـــزين عن
بـلـوغه او الـتـعـبـيـر عن امـكـانـيـاته

. يوما إثر يوم وبتقادم السن
qODFð  ôËU×

 ورأيت حتـــدي الـــســــيـــد الـــصـــدر
جملــهـودات او مـحـاوالت الـتـعـطـيل
الطار لطاقات بعض العامل في
ــــعــــرفــــة بــــاســــتـــدراج قــــطــــاع ا
استـثنـاءات خارجة عن االرادة الى
دائــــرة احلــــيـــاة بــــقــــصـــد حــــجب
االجنـــــازات الـــــتي تـــــنـــــدرج حتت
مـقـومـات فــنـونـهـا لـكـنـهـا تـتـفـوق
ـعـطى الـعـام وبـتحـقـيق عـلـيـهـا بـا
طـلوب. وغالـبا مـا تقاس التـأثيـر ا
الـرسـائل او احملـتـوى االعالمي من
خالل ابـعـاد واعـمـاق هذا الـتـأثـير.
ـقدمـة هي صدور ومـناسـبة هـذه ا
جـزءين من مـوسـوعـة الـصـدر التي
بلغ عـدد حلقـاتها حـتى االن ست
كــــتــــابــــا. واالجنــــاز اجلــــديــــد في
محـصلـتهـا الراهنـة هو صـدورهما
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ــ مــخـتــلــفـ تــشــظي الــذات بـ عــا
"شــمـال/ جـنـوب" وحتـولــهـا إلى هـويـة
إشـكــالـيـة هـو اجملـال الـذي تـدور حـوله
روايـــة »لَــــقْـــلَـق نـــورانيّ ?«لــــلـــكـــاتب
ـصـري مـحـمـد الـطـمـاوي; ويفـعل ذلك ا
من خالل رصد حياة مصور يرى العالم
ـصور مـن خالل عدسـة كـامـيرته هـذا ا
الــبـاحث عن الـسـكـيــنـة والـدفء دفـعـته
قــراءته عن حـيــاة الـلـقـلـق وهـجـرته من
الـشـمـال إلى اجلـنـوب إلى تـتـبُّعْ الـطـير
فـي كل شيء فـــعـــشق الـــســـفــر ولـــذلك
اتــسـمت حـيــاته بـالـتـرحــال والـتـجـوال
كـطـائـر الـلـقـلق فـلـيس هـنـاك من بـقـعة
عــــــــــــــلــى األرض إال وزارهــــــــــــــا ووثّـق
تـفـاصيـلهـا بـعدسـته; لـيسـتعـيـدها بـعد
عـشـرين عامـاً ذكـرياتٍ وصـورٍ يًـقيم لـها
مــعـرضـاً في "الـقــاهـرة" يـسـمــيه بـفـخـر
ه "مـعـرض الـذكـريـات" فـصوره هـي عا
احلـقـيـقي ذكريـاته وأثـمن األشـياء في
اني "صورة ثل األ حياته. وكما يقول ا
واحـــدة تـــقــــول ألف كـــلـــمـــة". في هـــذه
ـاً الــروايـة أبــدع مـحــمـد الــطـمــاوي عـا
روائـيــاً قـائـمـاً عـلى اسـتـدراج الـصـورة
إلـى الـنص الـروائي وهــو مـا يـسـمى بـ
رئيـة" فاسـتخـدمها "الـسرد بـالصـورة ا
كـتــقـنـيـة مـكّـنـته من عـرض احملـكي بـ
سـيـاقات كل وحـدة سـردية وقـد أضاف
ـــصــور" إلـــيــهـــا مــنـــطــوق الـــســارد "ا
تـواترة على مسار ومـقاصده الغـائيّة ا
احلـكي. وبـهـذا التـشـكـيل الفـني الـفـريد
تــخـرج الـروايـة الــعـربـيــة احلـديـثـة عن
الـقافيـة التقـليديـة في التصـوير وتتجه
صــوب خـلق حــسـاســيـة فــنـيّــة جـديـدة

لعملية الكتابة.
من أجواء الرواية نقرأ:

"أعـــرف أن اجلـــنـــوب دافـئ وخـــطـــيــر..
ولـكنـني حدّثت نفـسي متـسائالً: كم هو
قــوي طــائـر الــلـقــلق? كــيف له بــعـد أن
يــرحل كـل عــام إلى اجلــنــوب لـيــقــضي
هـنـاك اخلـريف والـشـتـاء ويـنـعم بـدفـئه
الـــســـاحـــر أن يـــرجع مـــرة أخـــرى إلى

ÂuKFK  WOÐdF « —«b «  «—«b ≈

تفرج!" زدهـرة ببغداد صدر في السابع من تموز اجلـاري كتاب مسرحي للفنان االعالمي طه رشـيد : " مسرح / احذر ايها ا عن دار الرواد ا
توسط بواقع  110صفحـة وصمم الغالف الفنان مهدي صالح.  يحـتوي الكتاب عل نص مسرحيـ مشاكس وهما " احذر ايها من الـقطع ا
سـرح الـريفـي وتركـهـما مع بـقـية اوراقه ـاضي لـصـالح ا ـتـفرج " و " امـرأة في تـعاونـيـة " كتـبـهـما الـكـاتب في منـتـصف سـبعـيـنيـات الـقرن ا ا
ـنافي وبقيت "حتت التراب" حتى عودته بعد اكثر من ثالثـة عقود. كما يحتوي الكتاب على الشخصـية في الوطن بعد ان هاجر مضطرا لبالد ا
ـسرح الـريفي كـتبـها د. ـنـجز ودراسـة تاريـخيـة عن ا مقـال نقـدي للـدكتـور سـعد عـزيز عـبد الـصـاحب وقراءة جـادة لالستـاذ علـي اليـساري عـلى هذا ا
تفرج" حتتوي اضي. اجلدير بالـذكر  ان  مسرحية " احذر ايها ا صبحي اخلزعـلي وشهادة للفنان الراحل يوسف العاني كتبـها في سبعينيات القرن ا
شهد ـؤلف ب " ا ـبدع كر الـعراقي اما الـكتاب الـثاني فقـد اسماه ا علـى مجموعـة من القصـائد الغـنائيـة اجلميـلة كتب كـلماتـها في حيـنها الـشاعر ا
الثقافي الـبغدادي " وهو محاولة الرشفة عدد كبير من النشاطات الثقافية والـفكرية والسياسية الكثر من سبع سنوات في بغداد وباالخص في منطقتي
ـتنبي موزعة عـلى خمس مشهـدا. ومعظم هذه التـغطيات الصـحفية لتـلك النشاطات سبـق وان نشرت في صحف بغداديـة مثل طريق الشعب الكرادة وشارع ا
وت! وانـها مـا زالت متاللـئة ن ال يـعتـقد بـان بغـداد عصـية عـلى ا قـدمة الى ان هـذا الكـتاب مـوجّه  ـؤلف في ا دى والـدستـور والزمـان والصـباح..  ويـشـير ا وا

باالدب والفن والثقافة واالحتجاج!

رسالة بغداد
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قبـلة  الكـتاب السابع لـلدكتور عن دار النهـضة البـيروتية سـيصدر خالل االسـابيع ا
ـفـتـوح). وجـاء في الـنص الـذي تـوشح به جـلـيل وادي بـعـنـوان (الــفـضـاء االعالمي ا
ؤلف الى رسم اطـار عام الستـراتيجـية تعـنى ببلورة الغالف اخلـلفي للكـتاب يتـطلع ا
شرق عاصرة ويـستمد نسغـه من اخلزين الثري وا مشروع لـلثقافة الـعربية يتـسم با
الذي يـنطوي عـليه تـراث االمة ببـعديه الـعربي واالسالمي  ويـنفتح عـلى ثقـافة اآلخر
تـوافقة مع لتمـثل ما اسـتحدثه من قـيم ومفـاهيم وجتـارب ليتـسنى تـشكيل الـثقـافة ا
تـخلف نـظـور ا ـاضي وا ـستـقـبل وحتريـر الـراهن الثـقافـي من هيـمنـة ا مـتطـلـبات ا
ــؤلف ان هــذا لــبــعض الـــقــوى والــتـــيــارات في الـــتــعــاطي مـع احلــاضــر . ويـــدرك ا
االسـتـراتــيـجــيـة لـيــست بـاألمــر الـهـ  والــطـرق الى تــنـفــيـذهـا لــيـست مــعـبـدة  بل
سـتعـترضـهـا الكـثـير من الـتـحديـات عـلى مسـتـويات مـخـتلـفـة  كمـا ال يدعـي الكـمال
شـروعه  فهو منـفتح على االقـتراحات واالضافـات والتعديالت الـتي فاتته   فضال
عن ان ثمـار مشروعه ليست آنية  بل ان احداث التأثيرات في اجملتمع يقتضي زمنا
لـيس بـالقـصـيـر. ويـسـتمـد هـذا الـعـمل مـشروعـيـته من عـدم حتـسس الـفـاعل الـعربي
ـا هو سـياسي واهمـال ما هـو ثقافي ـدخل الثـقافي لالرتـقاء  وانشـغاله  بأهـمية ا
شـروع للفت األنظار ظنـا منه ان احللول رهيـنة بالعـمل السياسي  لـذلك يأتي هذا ا

شروع ثقافي ينهض في جانب منه اعالم البد أن يكون رساليا  . حلاجة االمة 

آنـذاك ألشـكالـهن ومالبـسهن.
ترجم حـس سليم وتـناول ا
 مـــــوضــــــوع الـــــســـــحـــــر في
احلــضـارة الــبـابــلـيــة مـبـرزاً
تـــأكـــيـــد الـــقـــرآن الـــكــر أن
أصــــول الـــســـحــــر كـــانت في
مـدينـة بابل عنـدما حتدث عن
لك هاروت وماروت نـزول ا
إلـى بــابل لـــتـــعــلـــيم الـــنــاس
الـسـحـر بـقـصـد اخـتـبـار قـوة
ـترجم عـمار ـانـهم. وقدم ا إ
ســـعــدي دراســة عن احلــركــة
الـــســـريــــالـــيـــة في فـــرنـــســـا
وتـــــــــــأثـــــــــــيـــــــــــراتـــــــــــهــــــــــا
وأبـعادهـا.واستعـرض  أمجد
حـــمــيــد  ســـيــرة فــيـــلــســوف
الــعــمـارة الــعــراقــيـة الــفــنـان
الـــتــشــكــيــلـي الــراحل رفــعت
اجلـــادرجي الـــذي تــوفي في
ــتـرجم لــنـدن فــيــمـا تــنـاول ا
حـيدر حلـيم عطاء رسـام الكاريـكاتير
خضير احلميري الذي أصبح ظاهرة
ـياء وجتـاوز فـنه احلـدود.  وتابـعت 
ـسـرحي عـمـار حــمـزة فـوز الـكـاتـب ا
ــيـة نــعــمــة بـجــائــزة الــهــيـئــة الــعــا
لـلـمـسرح (اوردوم) الـشـبكـة االوربـية
لــــلــــدرامــــا لــــعــــام  2020عـن نص
مـسرحية القاع  مـشيرة الى  ترجمة
مـسرحـيته الـى اللغـة الفـرنسـية وكل
عـتـمدة في شـبـكة اوردوم الـلـغـات ا
ا حـمـله النـص من قيم فـكـرية وذلـك 
وجـــمــالـــيــة. وتـــولى مـــحــمـــد كــاظم
تـرجـمـة مقـابـلـة اجـرتهـا نـدى مـهدي
مع اخملرج العراقي البريطاني جعفر
مــراد حتـدث خاللـهــا عن آخـر افالمه
(فـــطــــور انـــكـــلـــيـــزي) وهـــو  درامـــا
ســـايــكـــولــوجـــيــة تـــدور أحــداثه في
انــكـلـتـرا فـي اطـار بـولـيــسي تـعـيش
تـفـاصـيـله أسـرة عـراقـيـة مـقـيـمـة في

لندن.

أدلـوا بها عبر سلسلة فيديوهات قدمها
ــركــز الــثــقــافي الــفــرنــسي نــاقــشـوا ا
خاللــهـا األفــكـار والــرؤى  والـتــوقـعـات
ـستقبلية حول العالم بعد وباء كوفيد ا
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 وتــضـمـن الـعــدد الـصــادر الـكــتـرونــيـاً
مـقـابلـة مع الـكـاتب الفـرنـسي أوليـفـييه
رولــ اجــراهــا مــعه في بــغــداد أمــجـد
حـــمـــيـــد حتـــدث خاللـــهـــا عن آرائه في
ـوضـوعـات مـنـهـا الـنص الـكــثـيـر من ا
والـقار واحلرب والثورة في األدب و
تـأثيـر البـيئـة على الـكاتـب. وكان رول
قــــد حـــضــــر الى  بــــغـــداد بــــدعـــوة من
الـسفـارة الفرنـسية لـيقـدم أمسيـة أدبية
ــركــز الــثـــقــافي الــفـــرنــسي. وفي فـي ا
االبـواب الثابـتة للمـجلة نـقرأ عددا آخر
ــتـــنـــوعــة إذ ســـلــطت ــواضـــيع ا مـن ا
ـيـاء حـمـزة الـضوء عـلى فن ـتـرجـمـة  ا
الـتـجـميـل في وادي الرافـدين واألهـمـية
اخلــاصـة الـتـي كـانت تـولــيـهـا الــنـسـاء
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ــأمــون لــلــتــرجــمـة     صــدر عـن  دار ا
والـنـشر  الـعدد الـفـصلي الـثـاني لسـنة
 2020من مـــجـــلــة بـــغـــداد بــالـــلـــغــة
الـفرنسيـة متضمـنًا موضوعـات ثقافية
مـــتــنـــوعــة فــضـالً عن أهم  نـــشــاطــات
الـــــوزارة بــــاإلضـــــافــــة الـى األخــــبــــار

الفرانكوفونية.      
ـقـال افـتـتـاحي بـقـلم  أسـتَــهل الـعـدد 
رئــيــســة الـتــحــريــر اقــبـال عـالء الـدين
حتـت عـــنــوان ( الـــوبـــاء وآثـــاره عـــلى
الـعـالم ) تـنـاولـت فيـه جـائـحـة كـورونا
الــتي اجــتــاحت الــعـالـم وتـداعــيــاتــهـا
االيــجـابـيــة والـســلـبـيــة عـلى مــخـتـلف
األصـــعــدة. وتـــضــمـن الــعـــدد اخــبــاراً
ونـشـاطـات مخـتـلفـة  مـنـها لـقـاء وزير
الـثـقـافـة  حـسن نـاظم بـوزيـرة الـثـقـافة
ــعـرفي االمــاراتـيــة نـورا والــتـطــويـر ا
الـكـعبـي عبـر دائـرة تلـفـزيونـيـة مغـلـقة
وتـأكيدهـما إلتزام الـبلدين بـإعادة بناء
جــامع الــنــوري وكـنــيــسـتي الــطــاهـرة
ـــضي في والـــســـاعـــة في نـــيــنـــوى وا
مـشاريع ثـقافـية مشـتركـة. ونقـرأ ايضا
ـديرين في مـتـابـعة إلجـتـماع مـجـلس ا
ـأمون الذي خصص لبحث آليات دار ا
عـرفية تـرجمـة العـناوين ذات القـيمـة ا
الـعالية والتسويقـية العالية وتوصيته
بــاسـتـحـداث شـعــبـة لـلـغــات الـشـرقـيـة
والـلغـات الوطنـية. كمـا تطـالعنـا ايضا
مــتــابـــعــة اخــرى لــنــشــاط آخــر لــلــدار
بــالـــتــعــاون مع اجملــالـس الــبــغــداديــة
الـثـقــافـيـة تـمـثل بـإقـامـة نـدوة ثـقـافـيـة
الـــكــتـــرونــيــة عـن (الــتـــرجــمـــة اآللــيــة
وأهـمـيـتـهـا) قـدمـهـا الـتـدريـسي بـكـلـية
ــســـتــنــصــريــة اآلداب في اجلـــامــعــة ا
الـباحث جمال عبد احلكيم.   وفي باب
الـفـرانكـوفـونـية ووفـقـا لصـفـحة وزارة
الـثـقافـة في (فـيسـبـوك) أتاحت اجملـلة
لـــقــــرائـــهـــا اإلطالع عــــلى آراء كـــتّـــاب
ومـثقـف وفـنانـ فرنـسيـ وعراقـي
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عـاودت جــريــدة ( أوروك)  إطـاللــتــهـا
بــعـددهــا الـثــالث عــشـر. وضم الــعـدد
اجلـديد الذي يـصدر عن قسم االعالم
واالتـــصـــال اجلـــمــاهـــيـــري في وزارة
الـثقـافة والـسـياحـة واآلثـار العـديد من
اخـبـار ونــشـاطـات الــوزارة ودوائـرهـا
وتغـطية شـاملة للـفعالـيات الثـقافية في
انــحــاء الـعــراق مع بــاقــة مــنــوعـة من
ــقـاالت ــواد الـثــقــافـيــة واالخــبـار وا ا
بـاقالم نخـبة من اهم الـكتـاب الفـاعل
ـشهد الثقـافي العراقي. وتضمن في ا
الـــعــــدد حـــوارا مع الــــقـــاص واالديب
جـمال نوري ولـقاء مع اخلطـاط حس
كـــاظم الـــعــتــابـي ومــلـــفــا مــهـــمــا عن
الـدراما الـعراقـية وحـواراً مع الشـاعر
والفـنان وسام التائه ومقـابلة مترجمة
ـي جــــورجــــيــــو ـــــصــــمم الـــــعــــا مع ا
ارمـــــانـي..فـــــضالً عن الـــــعـــــديـــــد من
قاالت االدبية والفكرية. النصوص وا

مــتــزامــنــ مع حــصـار (الــتــبــاعـد
االجــتــمــاعي) و(حــظــر الـتــواصل)
فروضـ بسبب جائـحة كورونا. ا
وقــد كــان اثـر هــذا الــتـحــدي قــويـا
بحـيث قوضـت بسبـبه جمـيع طرق
االطـالالت الـتـقلـيـديـة عـلـى الـناس
في مقابل تـأم الفـراغ او الفرصة
الالزمة لالنخراط في التفرغ بهدف
صـادر او اختيـار الفكرة او جمع ا
ـا االفــكـار الــقــابــلــة لـلــصــيــاغــة 
ــؤلف في يــتـــطــابق مع اســـلــوب ا

استقطـاع جزء من االرث والتاريخ
لـوضعه بـ يـدي القـراء انـسجـاما
مـع واقــعـــة او ظـــاهـــرة او ســـيــاق
دارج. ولتـأكيـد قدرة الـسيـد الصدر
عـــلى خــرق افـــتــراضــيـــة (احلــجــر
الصحي واجـراءات السالمة) فانه
ـــواصــــلـــة اجنـــازاته لم يـــكــــتف 
ـــقــالــيــة الــتي حــفــلت بــهــا ثالث ا
جــــرائـــد او اكـــثــــر بل ودأب عـــلى
ـقـاالت اسـتــمـرار جـمـع وتـبـويـب ا
بـخــصـوصــيـتــهـا وانــاقـة لــغـتــهـا
واصــــدارهـــــا في كـــــتــــابــــ االول

بعنوان (مفارقات).
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 ويــوحي هـذا الـعـنـوان كـمـا لـو ان
فارقـاتهـا وحتفل ـرحلـة تزدهـر  ا
ـــتــــقـــاطـــعـــات ـــتــــضـــادات وا بـــا
ــعــهـودة الــتي ــفــاجــآت غــيــر ا وا
رافــقت اشـهـر احلــجـر وجنـمت عن
ضــيق او تــضــيــيق حــاالته. وهــذا
اجلـــزء او الـــكــــتـــاب احـــتـــوى 45
مــقـــالـــة ال يــصـــعب عـــلى الـــقــار
اكـتـشـاف او االطالع عـلى مـحـتوى
ؤلف فـارقات الـتي رصدهـا قلم ا ا
او كـتـبـهـا بــالـعـنـاوين الـواردة من
قـــبـــيل (ال لـــلـــتـــلـــكـس واجلـــمــود)
ـــنـــحــدر و(اجلـــشـع الـــرهــيـب) و(ا
ال) اخلطـيـر) و(ثـنـائـيـة الـعـمـر وا
ــنـاعـة الــنـفــسـيـة) و(شــيـاطـ و(ا

فـقود) وسـواها. االنس) و(احلب ا
وامــا الـــكــتـــاب الــثـــاني فــيـــتــرجم
عـــنــوانـه (من حـــصــاد احلـــصــار)

حصيلة اشهر من القلق والتوجس
ـا اخلوف عـلى مـصيـر شـركاء ور
في احلــيــاة قــريــبــ او بــعــيــدين
واقـــعـــ حتـت شـــبح كـــورونـــا او
ـنــازالت مـعـهــا لـيس يـنــتـظــرون ا
ـتـوقـعـة او التـكـافـؤ بل بـالـنـديـة ا
ــبـاغــتـة والــغـدر الــذي عـرف به بـا
الـفايـروس وصـرع نـحو  800 الف
الحظ فرد من البـشر حتى االن. وا
دة في الكـتـابـ انـهـما يـغـطـيـان ا
دة من اذار الى  21 تموز  2020 ا
شبه الكـاملة النـدالع حرب كورونا.
وقــد تــضــمـــنت بــعض مـــقــاالتــهــا
جـوانب روحـيـة او انـسـانـيـة كـتلك
ـقـاالت الــتي عـنـاويــنـهـا (يـا رب) ا
و(الـــرصــيـــد الــقـــرآني لـــلــشـــاعــر)
و(الـفــتــوى اخلـالــدة) و(الـكــورونـا
واحلج) و(الباطن السليم) و(فوائد
ـطـالعـة) وغـيرهـا. وطـبقـا لـبعض ا
ـنجـز الـتـألـيفي ردود االفـعـال عن ا
لــلــســيــد الـــصــدر فــان مــقــاالته او
(الـتــوجـهـات الــتي اوردهـا بـلــيـغـة
ومـــهـــمــة فـي مـــعـــاجلـــة االوضــاع
السائدة وهي تمثل اطراً ومفاصل
حــيــويــة نــأمل ان تــأخـذ طــريــقــهـا
لـلـتـنـفـيـذ). ولـدى اخـر فـان مـقاالت
الـسـيـد الـصـدر تـنـطـوي عـلى (ادب
جم وشــــاعـــريـــة وجــــمـــالـــيـــة وان
ـضطربة معـانيها بـلسم للـنفوس ا
الـــوجـــلــــة). وبـــحق فــــان حتـــلـــيل
مـحــتـوى مــقـاالت الــسـيــد الـصـدر
يــكــشف عن مــدرســة فــكــريــة حــيـة

ــقــدار مــا تــرصـد مــتــجــددة و
ــــــر الــــــســــــيــــــاسي الــــــواقـع ا
واالجـــتـــمــــاعي واالقــــتـــصـــادي
واالمـني فـانـهـا تـنـأى بـنـفـسـها
ــعــاجلـــتــهـــا عن الــتـــجــريح و
والتشهير وتعمد الى التصحيح
والـتــهــذيب واالنـقــاذ. وبـعــبـارة
انـــهـــا تـــفـــتـح كـــوة امل في افق
غـائـم مـضطـرب يـعـيـشـه الـعراق
ــــــؤلف الـــــذي ظـل فـي نـــــظـــــر ا
(جــديــدا) بــعــد صــدور احلــلــقـة
وسـوعة. ومن هذا السـت من ا
ــــنــــطــــلق فــــانـه يــــحــــمل امال ا
ـنـتـظـر ـطـلـوب وا بـالـتـغـيــيـر ا
ويـــدعــو الى انـــعــطــافـــة كــبــرى
لــتــحــقــيـق االهــداف الــوطــنــيــة
ـــنـــشــــودة. ولـــعـــلـه يـــرى ذلك ا
مـفــتـاحـا في كــلـمــته عـلى غالف
(مـفــارقـات) بـشــأن االنـتــخـابـات
ــبــكـــرة الــتي ســتــجــري في 6 ا
ــقـــبل لــكـن الــســيــد حـــزيــران ا
الـصـدر اشـتـرط في جنـاحـهـا ان
جتري على وفق قانون انتخابي
عــادل ومـــفــوضـــيــة مـــســتـــقــلــة
ومـــحـــكـــمـــة احتـــاديـــة كـــامـــلــة
االعـــضــــاء وقـــضــــاء تــــام عـــلى
الــــتــــزويـــر والــــتــــزيــــيف وهي
اشـتـراطات يـشـتـرك في اعالنـها
جـميع الـبـاحـث عن خالص من
مــحـنــة وطن يــسـتــحق ان يــجـد
مــكـانــا الئـقــا له ولــشــعـبه حتت

شمس احلرية. 
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ـدة ثالثة أشـهـر  نـحث قـراءنـا على
اتباع استـراتيجيـات غذائية مـعقولة
نـاعة واحلـماية من لتـعزيـز وظيفـة ا
العدوى ضد فـيروس كورونا. وجدت
دراسة أجرتها جـامعة نورث وسترن
اآلن أن ارتفاع مستويات فيتام (د)
يــؤدي إلـى مــعــدالت وفـــيــات أقل من
عدوى فيروس كورونا (كوفيد -.(19
ووفقًـا للـدراسة  فـإن نقص فـيتـام
د مـــرتــبـط بــشـــكـل كــبـــيـــر بـــتـــطــور
ضاعفـات الشديدة التي األعراض وا
تؤدي إلى الوفاة من مرض كورونا.

medRxiv ــنــشــورة في الــدراســـة ا
بعنـوان "الدور احملتـمل لفيـتام (د)
في قـــمـع عـــاصـــفـــة الــــســـيـــتـــوكـــ
ـرتـبـطة بـهـا في مـرضى والـوفـيـات ا

فيروس كورونا" 
اســـتــخــدمـت الــدراســة بـــيــانــات من
مـــرضـى فـــيـــروس كـــورونـــا في دول
تحدة مـلكة ا ا في ذلك ا متعددة  
تـحدة والـص وفـرنسا والواليـات ا
وإيـطـالـيا وكـوريـا اجلـنـوبـيـة. هؤالء
رضى الذين لديـهم أدنى مستويات ا
فيتام (د) كانـوا أكثر عرضة خلطر
ـضـاعـفـات مثـل رد الفـعل اإلصـابـة 
cyto- ـناعي "عـاصـفـة السـيـتـوك ا
وت  "kine stormالذي يـؤدي إلى ا

السريع.
يـقول مـؤلف الـدراسـة فاد بـاكـمان:
"لـقـد الحـظـنـا ارتـبـاطًـا مـهـمًـا بنـقص

فيتام د"
خــلـــصت الــورقــة الــبــحــثــيــة إلى أن
"اكـتشـافـنا يـشـيـر إلى أن فيـتـام د.
قـد يـقـلل من شـدة مـرض كـورونـا عن
طـريق قـمع عـاصـفـة الـسـيـتـوكـ في

مرضى كورونا 
حتـــرص الــورقـــة عـــلى مالحـــظــة أن
فيـتامـ (د) ال يـنبـغي اعتـباره نـوعًا
ـرض كــورونـا ــعـجــزة  من الــعالج ا
ـزيد من األبـحاث وأنه يجب إجـراء ا

الستكشاف العالقة بشكل أكبر.
تـمت تغـطـيـة الورقـة أيـضًا بـواسـطة
 ? StudyFinds.orgوالتي توضح:
ستخدمة في كانت جميع البيـانات ا
هــذه الـدراســة مــتـاحــة لـلــجـمــهـور 

تـعـمق عن وجود وكـشف التـحـليـل ا
عالقــة بـ مـســتـويـات فــيـتـامـ (د)
وعـــاصــفــة الــســيـــتــوكــ (شــكل من
ـفـرط بـسـبب فرط أشـكـال االلتـهـاب ا
ـنـاعي). كـما لـوحظ نـشـاط اجلـهـاز ا
وجود عالقة ب فيـتام د ومعدالت

الوفيات ب مرضى كورونا.
لــذلـك  يـــعــتـــقـــد فـــريق الـــبـــحث أن
فـــيــتــامــ (د) مــفـــيــد ضــد فــيــروس
كـورونــا ألنه يـعـزز في الــوقت نـفـسه
ـنـاعـيـة احلالـيـة مع مـنع أنـظـمـتـنـا ا
ـنـاعـيـة اجلـديـدة من االسـتـجـابــات ا

جتاوزها.
يقول بـاكمان: "يُـظهر حتـليلـنا أنه قد
يكون تأثـير فيـتام (د) مرتـفعًا مثل
خفض مـعدل الـوفـيات إلى الـنصف".
ــريض من اإلصــابـة ــنع هــذا ا "لن 
بــالـــفـــيــروس  لـــكـــنه قـــد يــقـــلل من
ـــنع الـــوفـــاة لــدى ـــضـــاعـــفــات و ا

" صاب ا
ومع ذلـك  فـــمن الــــواضح أن نـــقص
ــكن مـعـاجلـته فـيــتـامـ د ضـار  و
ـنــاسـبــة. قـد ـكــمالت ا بــسـهــولـة بــا
يكون هذا مفتاحًـا آخر للمساعدة في
ـعرضـ لـلـخـطر  حـمـاية الـسـكـان ا
مــثل األمــريــكــيــ من أصل أفــريــقي
ـســنــ  الـذين يــنـتــشـر ــرضى ا وا

لديهم نقص فيتام د.
ــاذا ال يــوصي أي زعــيم حــكـومي  #

بفيتام د أو الزنك?
مع بــحث مـثل هــذا يـظــهـر بــوضـوح
انـخـفـاضًـا حـادًا في مـعـدل الـوفـيـات
من مـكمل بـسيط ومـنـخفض الـتـكلـفة
وآمن جدًا ومـتوفـر على نـطاق واسع
فـي الـــوقـت احلـــالي  فــــإنه يــــطـــرح
ــاذا ال يـوصي أي شـخص الـسـؤال: 
فـي احلـكــومــة بــالـتــغــذيــة كـطــريــقـة
حلــمـايـة الــصـحـة الــعـامــة في أثـنـاء

محاولتنا إعادة فتح اقتصادنا?
ـنع احلـكام اذا  واألسوأ من ذلـك  
الناس من الذهاب إلى الشاطئ حيث
يــولـدون فـيــتـامــ (د) مـجــانًـا ألنـهم
ـتـصـون أشـعـة الـشـمس الـشـافـية?
هـذا هــو جـمـال فـيـتــامـ د: جـسـمك
يجـعـله بدون تـكـلفـة  ولـكن ليس إذا

كــنت مـحــبـوسًــا في مـنــزلك  والـذي
يـبــدو أنه جـزء من اخلــطـة الـكــبـيـرة
للـتسـبب في مـعانـاة جمـاعيـة وموت
جــمــاعـي. يــضــغط الــرئــيس تــرامب
بقوة من أجل  300مليـون جرعة من
الـلـقـاح بـحـلـول نـهـايـة الـعـام  لـكـنه
فــشل تـــمــامًـــا في ذكـــر فــيـــتــامــ د
ـكن أن تنـقـذ هـذه احلـلول والـزنك. 
األرواح فـي الــــــــوقت احلــــــــالي  وال
حتـتــاج إلى شـهــور (أو سـنـوات) أو
اختبار  نظـرًا ألن لديها سجل حافل
من االســــتــــخــــدام اآلمن والــــفــــعـــال
(وبأسعار معقولة بشكل ال يصدق).
اجلواب احلـقيـقي  بـالطـبع  هو أن
شـركـات األدويــة الـكـبـرى ال تـريـد أن
يـــحـــافظ الــــنـــاس عـــلى صــــحـــتـــهم
بالتغذية. إنهم يفضلون رؤية الناس
مـرضى ويعـانـون  في انـتظـار لـقاح
أو دواء آخــر بـاهظ الــثــمن بـوصــفـة
طــبــيـة وال يــكـاد يــكــون مـفــيــدا مـثل
ـدســفــيـر  ? remdesivirالـذي ال ر
يــنــقــذ حــيــاة مــرضى كــورونــا عــلى

اإلطالق.
ونـــظــرًا ألن شــركـــات األدويــة تــديــر
الــبـيت األبــيض  ووســائل اإلعالم 
وكليات الطب والتكـنولوجيا الكبرى
 فليـس هناك تـقريـبًا أي شخص في

أي مــوقع قـوة مـســتـعــد لـلـمــخـاطـرة
واحلــــصـــول عـــلى غــــضب شـــركـــات
كمالت األدوية من خالل التـوصيـة 
غـذائـيـة آمـنـة وبـسـيـطـة ومـنـخـفـضة
التكـلفة قـد جتعل األدوية والـلقاحات

عفا عليها الزمن.
Big تـتــطـلب خـطــة شـركـات األدويـة
 Pharmaاجلــشـعــة  كــمــا تـرى  أن
يـظل الشـعب األمـريـكي محـبـوسًا في
البيوت حتى يـكون هناك لقاح  وفي
ذلـك الــوقت ســـيــتـــحــطم االقـــتــصــاد
كن إصالحه. األمريكي بالكامل وال 
# يجب على ترامب أن يأمر احلكومة
بتصـنيع مكـمالت فيتـام د + الزنك

ومنحها جلميع األمريكي
لـــهـــذا الــــســـبب دعــــوتُ احلـــكـــومـــة
ـكمالت الـغذائـية لتـصنـيع وإعـطاء ا
األسـاسـيـة الـتـي قـد تـسـاعـد في مـنع
اإلصــابـة بــفـيـروس كــورونـا. مــقـابل
جزء بسـيط من سعر عـمليـات اإلنقاذ
التي بلغت عدة تريليونات الدوالرات
ــكن والـــتي  دفــعــهـــا بــالــفـــعل  
للحكومة الفيدرالـية توفير فيتام د
والزنك وفيـتامـ سي مجانًـا جلميع

السكان.
ستنخفض تـكاليف الرعايـة الصحية
بــشــكل كــبــيــر  وســتــفــقــد شــركــات

هـــذا جـــزئــيًـــا ســبـب حــظـــري ومــنع
مــقـــاالتي في كل مــكـــان: ألنــني كــنت
أروّج للتـغذية والـوقاية من األمراض
ــا كــلف مــنـــذ عــقــدين من الـــزمن  
ـاليـ من عــمــالـقــة األدويــة مــئـات ا

فقودة. الدوالرات من العائدات ا
يـجب عـلـيك بـالـتـأكـيـد مـشـاهـدة هـذا
عرفة ـهم  ـصغر ا الفيـلم الوثائقي ا
زيد حول كـيفية اسـتخدام  شركات ا
األدويـــــــة  Big Pharmaلــــــــوبــــــــاء
الفـيروس الـتاجي السـتعـباد اجلنس
الـبشـري واحـتجـاز الـنـاس في دائرة
رض والـتطعـيمـات الضـارة. شاهد ا

الفيلم عبى هذا الرابط: 
?https://

www.naturalnews.com/2020-
05-08-vitamin-d-survival-

nutrient-against-covid-
19.html

قالة: #هذه ترجمة 
?Vitamin D identified as the
“survival nutrient” against co-
vid-19… could cut mortality
rate in HALF, say researchers

?by: Mike Adams
?Natural News

?Friday, May 08, 2020

هل انـتـهت زيارة مـاكـرون لـلـبـنـان?بـالتـأكـيـد انـتـهت مـنـذ اسـابيع وكـلـنا
شاهـدنا الـرئيـس الفـرنسي الـشاب,وقد احـاطت بسـيـارته احلشـود التي
اذا شـهد.ال اعـرف  كانت تـهتف:ثـورة ثـورة.كان احلـماس طـاغيـا عـلى ا
احسست بأن الرئيس الفرنسي هبط من الـسماء فجأة بحيث تلقته ايدي
نكـوب واحملرومـ من اهل لبـنان وهم ال يصـدقون انهم امـام ماكرون ا
بعـد وقت قـصيـر من وقوع انـفـجار مـرفأ بـيـروت.جاء الـرئـيس الفـرنسي
ـسؤولـ اللـبنـانيـ الذين يـعرفـون جيـدا رد فعل وقد سـبق حتى اكـثر ا
اجلمهـور ضدهم لو ظـهروا امامه في مـثل هذا الوقت. جـاء ماكرون اذن
وعدد ـنـاسب اي بـعـد ان عــرف الـلـبـنـانـيـون هـول الـصـدمـة, في الـوقت ا
الضحايـا.ومثل بطل في روايـة تاريخيـة واجه ماكرون اسـئلة الصـحفي
والـعـمـلـيـة الـتي كـان مــحـورهـا الـوضـع الـسـيـاسـي في لـبـنـان,والـفـسـاد,
يتة.وقد كان ماكرون يجيب بدبلوماسية رئيس غربي مشيرا السياسية ا
الى أن من جاء بـهـذه الطـبـقـة السـيـاسيـة هـو من انتـخـبهم,وان تغـيـيرهم
ـلك اي حق في سـيـكـون بـاالنـتـخــابـات.وانه سـيـقف مع لـبــنـان لـكـنه ال 
التدخل في شؤون لبنان وسيادته. الزيارة انتهت لكنها ستظل كحدث لن
ساعدة ينتهي.فهذا اللبناني الذي يهتف ضد السلطة يحاور ويطلب يد ا
من ماكرون.الغضب الشعبي تفجر ح توقفت سيارة الرئيس الفرنسي
ــوجــة بــشـريــة هــادرة هــاجــمت فــيــمــا بــعــد وزارة اخلــارجــيـة,ووزارة
ــصـارف,ونـصــبت مـشــانق رمــزيـة في ســاحـة االقـتــصـاد ومــجـمــوعـة ا
التظاهر. البعض طالب ماكرون بعـودة االنتداب الفرنسي على لبنان.هذا
اغرب واقسى ما قيل لـلرئيس الفرنـسي.يريد اللبـناني ان يعود االحتالل
الـفـرنسـي الى بـلده.وقـد يـقـال ان الـصـدمـة كـبـيـرة جـدا وقـاسـية لـذا من
ـواقف غيـر منـضبـطة,واحلمـاس يغـلي كـحمم بـركان ال مـكن ان نرى ا ا
يتـوقف. قد يـقال كل هـذا لتـبريـر ما حـدث مع ماكـرون الذي هـبط اسرع
من اجلــمـيع لــيــتـحــدث مع الــشــعب الــذي يـعــاني من وضع اقــتــصـادي
سيء,ومشاكل سيـاسية كثـيرة. ماكرون ذهب لـكن منظر اجلـماهير وهي
حتيط به تـشـعـرنا بـان هـذه الـلقـطـة هي من حق زعـيم قومـي لبـنـاني قدم
ـفـترض ان يـكـون هذا العـدالـة كـاملـة لـلـناس لـذا فـهم يـحيـونه.كـان من ا
ـثل شـعـبه ال لـرئيس فـرنـسي قـدم لـيـشارك الـتجـمـهـر والـهتـاف لـزعـيم 
لـبـنــان مـأسـاتـه. وزيـر اخـر قــبل مـاكـرون هــو انـدريه مــالـرو فـعل شــيـئـا
مـشـابـهـا قـبل عـقـود.ذهب مـالـرو مع مـتـرجـمه الى قـريـة هـنـديـة صـغـيـرة
ال كـهديـة.جثـا العـروسان امام ودخل عرسـا واعطى لـلعريـس بـعض ا
ـترجم ان قدمه,فـسأل مـالـرو مـتـرجـمه عن مـعـنى هذه الـتـحـيـة.فـأجـابه ا
هذين الـعريـسـ ال يعـتـقدان ان وزيـرا سيـزورهـما فـهمـا لم يـعتـادا على
كن هذا االمـر.فأنت االن في نـظـرهمـا االله وقد جـاء الى عـرسهـما,وال 
ـفاجيء في ان تكـون غـيـر ذلك. مـا اريد االشـارة الـيه هـو هذا:الـظـهـور ا
وقت ال يـــخــطـــر عــلى بـــال احــد.الـــتــواجـــد هــنـــاك في دائـــرة احلــرمــان
صيـبة.لـذا كان هيـاج لبـنان واضـحا جدا وهـو يسـتقبل وا
ـفـاجـأة مـاكـرون الــذي كـان حـفـيــدا لـوزيـر صــنع ا
ـوقـفـ نـفـسـهـا لـعـريـسـ في قـريـة هـنـديـة.وبـ ا
ولـقـائه عـقـود طــويـلـة,لـكن حــضـور رئــيس غـربي ,
حى من الذاكرة. بالناس كان حدثا تأريخيا لن 

حقة الفيتام دي

ـلـيـارات من األدويـة الـكـبـرى مـئـات ا
الـدوالرات حـيث يـتم تـشـخـيص عـدد
أقل من األشخاص بـقائمـة طويلة من
زمـنة الـتي يتم األمراض واحلـاالت ا
مـنعـهـا من خالل الـتغـذيـة. وهـذا هو
بـــالــضـــبط ســبـب إيــقـــاف أي خــطــة
لـلـحفـاظ عـلى صـحـة أمـريـكا مـن قبل
من هم في الـسـلـطـة. ال حتـتـاج األمـة
السليـمة إلى شركات األدويـة الكبرى
 وتــوفـــر شــركــات األدويــة الــكــبــرى
أموال حـملـة إعادة االنـتخـابات التي
ـــشـــرعـــ الـــفـــاســـدين في تـــبـــقي ا
السلطة. توفر كارتالت األدوية أيضًا
حـوالي  ? 70من عـائــدات اإلعالنـات
لـوسائل اإلعـالم الفـاسـدة  وهـذا هو
السـبب في أن وسائل اإلعالم تـهاجم
بال هوادة العالجات الطبيـعية بينما
تـروّج لـألدويـة والـلــقـاحـات الــسـامـة

عالية الربح.
لـــذا لـــلـــحــــفـــاظ عـــلـى نـــبع األربـــاح
الــفــاحـشــة مـتــدفــقـا  عــلــيـهم إبــقـاء
الشعب األمـريكي محـتجزا ومـريضا.
ـــعـــرفـــة هـــذا هـــو الـــســـبـب في أن ا
ــتـعـلـقــة بـالـتــغـذيـة تـخــضع أيـضًـا ا
You- وTwitter  لــلـرقــابــة من قـبل
Google ? وFacebook  وTube 

من ب منصات تقنية أخرى.

pOJÝ«Ë bŽu UÐ  „bŽ«Ë√

ÊuL  U¹

 يــرى عــلــمــاء الــنــفس أن الــشــخـص قــد يــلــجــأ إلى الــتــســويف فــرارا
هام أو إكمالها أو ما يصاحب من القلق الذي عادة ما يصاحب بداية ا

اتخاذ القرارات.
والتـسويف قـد يـنتج عـنه تـوتر وشـعور بـالـذنب وحدوث بـعض األزمات
أيضـا قد يـقل إنـتاج الـشخص وبـالـتالي فـأن  اجملـتمع قـد ال يرضى عن
سؤولـياته ولم يـنفذ الـتزاماته وعـندما جتـتمع هذا سوف ألنه لم يـقم  ا
ـسـوف فـإنـهـا قـد تـؤدي إلى مـزيـد من الـتـسـويف و قـد ـشـاعـر عـلى ا ا
يحـصل بـدرجات مـعـقولـة ويـعتـبـر أمرا عـاديـا لكـنه يـتحـول إلى مـشكـلة

ا اعتاد اإلنسان على القيام به من أعمال  عندما يسبب عرقلة 
ووفـقـا لـكـتاب  �It's About Timeهـنـاك سـتـة أنـواع من الـتـسـويف
كن لـلشـخص ان يكون لـديه واحدا منـها أو مـزيجا مـنها و هي والتي 
ـتـحدي (السـاعي إلى الـكـمـال صـانع األزمـات العـائش في اخلـيـال ا

كرر ألفعاله). تحدى وا وا
شكلة أننا نـشعر بالراحة والـسعادة بسبب تأخـير أي عمل يسبب لنا وا

شكلة تتضخم من حيث ال نشعر..!! إزعاجا أو مضايقة ,مع أن ا
ــارسـة اخلـداع ــسـؤولــيـة و ان غـيــاب الـتــعـامل الــصـادق وانــعـدام ا
الذاتي او االجـتمـاعي عوامل اسـاسيـة في تكـريس مبـدأ التـسويف في
عـامالت احليـاتيـة فانـعدام الـقيم االخالقـية في الـتعـاطي مع االخرين ا
ـسؤولية والتراخي لتويـة للتهرب من ا يسهم في استخدام االسـاليب ا
ــوعـد احملـدد خـصـوصــا وان الـبـعض يـحـاول في اجنـاز االعـمـال في ا
ـا يـجـعـله يـتـراخى في تـبـريـر الـتـسـويف بـوجـود فـتـرة زمــنـيـة طـويـلـة 
عـامالت االمر الذي بـادرة والعـمل الفـوري مع ا التعـاطي عوضـا من ا

وعد احملدد. ينعكس بصورة سلبية على تلك االعمال مع اقتراب ا
ولـو اردنــا ربط هـذه الــكـلــمـة بــالـســيـاســة  فـيــمـكن الــقـول ان ســيـاسـة
التـسـويف مـوجـودة ومتـوارثـة  لـدى جمـيع الـسـياسـيـ في الـعـالم ولكن

بدرجات متفاوتة وحسب تفهم الشعوب لها
ــثــال ...... وبــعـد االحــتالل االمــيــركي عـام فـفـي الـعــراق عــلى ســبـيل ا
 2003 اصبحنا منتجا رئيسا لهذه الـسلعة فبدأ ( الكثير من ساستنا)
ربط كل مـا هـو معـقـول وغـيـر مـعقـول بـهـذه الـكـلمـة  فـأصـبـحت احلـرية
ـقـراطــيـة ( تـســويف) ورفـاهــيـة اجملـتــمع ( تـسـويف ) (تـسـويـف ) والـد
وحقـوق االنـسـان ( تسـويف) والـدسـتـور رغم ما مـوجـود فـيه من فـقرات
قابلة للتأويل واالخذ والرد ( تسويف ) وقرار من اين لك هذا ( تسويف)
و قـانـون االحـزاب ( تـسويـف ) والـنـزاهة فـي االنـتـخابـات ( تـسـويف ) 
ـوظف ( تـسويـف ) ومسـتـقـبل الـشبـاب الـعـراقي ( تـسويف ) ورفاهـيـة ا
وخــروج الــعــراق من ازمــاته الــكــارثــيــة ( تــســويف ) ومــحــاربــة اجلــهل
ـتقاعدين ( تـسويف ) وتسوية وظف وا والتخلف ( تسـويف ) ورواتب ا
ـنافـذ احلـدوديـة في( اقـليم اخلالفـات والسـيـطـرة علـى عائـدات الـنـفط وا
اء في بالد الرافدين وحل ازمة ا كردستان) شمال العـراق ( تسويف ) 
( تسويف ) وحل معـضلة الكـهرباء .... والبـدء بتصديـرها ( تسويف ) 
و أواعدك بالوعد واسـكيك يا كمـون  (وبقى الشعب الـعراقي يقبض من

دبش) .
وخـتـامـا نـدعـو السـيـد رئـيس مـجـلـس الوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي ان ال
قـززة ( تسـويف ) وان ال يـكون مـثل من سـبقه ينـجر وراء هـذه الـكلـمـة ا
ويبـتعـد عن  تشـكيل الـلجـان التـحقـيقـية طـويلـة االمد والـتي ال تصل الى
نتائـج تذكر بـحيث اصـبح اجملتـمع العـراقي عندمـا يسـمع بتـشكـيل جلنة
وضـوع بدون اية نتائج ـوضوع ) اي انتهى ا حتقيقيـة يقول ( أتسوف ا

تذكر .
السيد الـكاظمي لقـد بدأت بإصالحات جـيدة ولكنهـا ال تكفي .... وكذلك
اعطـيت وعـودا للـشـعب ونـأمل ان تفي بـهـا قـريبـا خـصوصـا ان الـشعب

ترك الكل وبدأ باللجوء اليك .
كـنت رجل مـخـابـرات واعالمـيـا سـابـقـا  لـذلك تـسـتـطـيع تـوظـيف هـاتـ
اخلاصيتـ في التقـرب اكثر من الـشعب  وتدافع عنـه بكل ما اوتيت من
القوة   وتضـرب منابع الـفساد اينـما وجدت لـتحقق ولـو جزء بسيط من
امـال وتـطـلـعات اجملـتـمـع العـراقـي. اعـمل كـمـا قلـت سـابـقا عـلـى ارجاع
السـيـادة لـلعـراق  تـفـاوض مع اية دولـة في الـعـالم ولكن
ـهم ان تــكــون مـفــاوضـا صــعـبــا يـحــسب لك الف ا
حـسـاب  ال تـتـنــازل عن حـقـوق الـعــراق الـداخـلـيـة

واخلارجية  ارجع هيبة وقوة العراق .
ي عراقي       { اكاد

Layth.press@gmail.com 
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في الــعـام  2009 وفي  10 حــزيـران
ـية منـه اعلـنت منـظـمة الـصحـة الـعا
يا مرض إنفلـونزا اخلنازيـر وباء عا
بعـــــــــد انتشـاره في الكـثير من دول

العالم.
وبـــفـــضــول الـــصــحـــفي رجـــعت الى
نـظمة الـدوليـة لللـتعرف منـشورات ا
عــلى اي مــقــارنـة بــ وبــاء كــورونـا
احلـالي ومـرض انـفـلـونـزا اخلـنـازيـر
ووجـدت ان كـلـيــهـمـا  يـسـبب مـرضـاً
تـنـفـسـيـاً لـكن ثـمـة فـروقـاً هـامـة ب

الــفـيـروســ وطـريـقــة انـتـشــارهـمـا.
ويـتـرتب عـلى ذلك انـعـكـاسـات هـامـة
بالنسبة لتدابير الصحة العامة التي
ــكن تـطــبــيـقــهـا في الــتـصــدي لـكل

فيروس منهما.
·ö²šô«Ë t³A « tłË«

فــمــا  هي أوجـه الــشــبه  واالخــتالف
ــيـا بــ كــورونــا اوكــمـا يــســمى عــا
فــــيــــروس كـــوفــــيـــد- 19وفــــيـــروس

اإلنفلونزا?
أوالً يـسـبب كل من فـيـروس كـوفـيد-
 19وفــيــروس اإلنــفــلــونــزا أعــراضـاً
مـتـشــابـهـة. فـكالهـمــا يـسـبب مـرضـاً
تنـفسيـاً يتـجلى في اعـتالالت واسعة
النـطاق تـتراوح من انـعدام األعراض
ــرض أو األعــراض اخلـــفــيـــفــة إلى ا

الوخيم وحتى الوفاة.
ثانياً كال الـفيروس ينـتقل باللمس
ــــعـــديـــة. والـــقـــطــــيـــرات واألدوات ا
وبالتـالي فإن تـدابير الـصحة الـعامة
نــفــســهــا كــتــنـظــيـف الـيــدين وآداب

النظـافة التـنفسـية (أي السـعال بطي
ـــــرفـق أو في مـــــنــــديـل ورقي يـــــتم ا
الـتخـلص مـنه عـلى الـفـور بـعد ذلك)
تـعدّ تـدابيـر مـهمـة قـد تكـفي لـلوقـاية

من العدوى.
وفي ح ان انفـلونزا اخلنـازير يبدا
من حيوان اخلنـزير وقد اكتشف أوال
ــكــسـيـك فـان كــورونــا يــبـدا من في ا
اخلفاش  وظـهر اول مـرة في الص

قبل أن ينتشـر كالهما في العديد من
دول العالم. 

‰UI²½ô« WŽdÝ

وسـؤال اخر مـا هي أوجـه االختالف
بـ فــيـروس كــوفـيـد- 19وفــيـروس

اإلنفلونزا?
نـظمة الدولية تعدّ تقول منشورات ا
سرعـة االنـتقـال نقـطـة اختالف هـامة
. فــمــتــوسط فــتـرة بــ الــفــيــروسـ
حــضــانــة فــيــروس اإلنــفــلــونـزا (أي
الفترة من حلظة العدوى حتى ظهور
األعـــراض) وكـــذلك فـــتـــرة الـــفـــاصل
ـدة الـفـاصـلـة ب الـتـسـلـسـلي (أي ا
ـتعـاقـبـة) كـلتـاهـمـا أقـصر احلـاالت ا
من فـــيـــروس كــوفـــيــد- .19فــفـــتــرة
الفاصل التسلسـلي لفيروس كوفيد-
 19تُــقـــدّر بــ  5و 6أيـام فـي حـ
تـبــلغ  3أيــام بــالــنــســبــة لــفــيــروس
اإلنـــفـــلـــونـــزا. وهــــو مـــا يـــعـــني أن
كـن أن تنـتـشر بـوتـيرة اإلنـفلـونـزا 

أسرع من كـوفيد- .19كمـا أن انتـقال
الـفــيـروس في األيـام  3إلى  5األولى
ـــا انــــتــــقــــاله في ــــرض أو ر مـن ا
الفترة السابقة لظهور األعراض هو
عــامل انــتــقــال رئــيـــسي بــالــنــســبــة
ـــقــابـل في حــ لـإلنــفـــلــونـــزا. وبــا
تعلـمنا أن هـناك أشخـاصاً بإمـكانهم
طرح فيـروس كوفيد- 19قبل  24إلى
 48ساعة من بـداية ظـهور األعراض
فال يــبــدو فـي الــوقت الــراهن أن ذلك
يــشــكّل عــامالً رئــيـســيــاً في انــتــقـال

العدوى.
ــفـــهــوم أن مـــعــدل الـــتــكـــاثــر ومن ا
األساسي  –أي عدد العدوى الثانوية
الـــتي تــــنــــتج عن كـل فـــرد مــــصـــاب
بـــالـــعـــدوى  –يــتــراوح بــ  2و2.5
بالـنسـبة لـفيـروس كوفـيد- ?19وهو
أعــلى من مـعــدل الـتــكـاثـر بــالـنــسـبـة
لـــفـــيــــروس اإلنـــفـــلــــونـــزا. غـــيـــر أن
ـتعـلقـة بكل من فـيروس التـقديـرات ا

كــوفــيــد- 19وفــيــروس اإلنــفــلــونــزا
ترتبط بسياق وفترة زمنية محددين
ا يجـعل من الصـعب عقد مـقارنات

مباشرة بينهما.
ø÷d*« ÊuKIM¹ q¼ ‰UHÞô«

ــعــلــومــات الــصــحــيــة ان وتــشــيــر ا
األطـفـال عـامل مــهم في نـقل فـيـروس
اإلنفلونـزا وسط اجملتمع احمللي. أما
بالنسبة لفيروس كوفيد- ?19فتشير
البـيانـات األولية إلـى أن األطفال أقل
تـعــرضـاً لـلــعـدوى من الــبـالـغـ وأن
مــعــدالت الــنــوبــات الــســريــريــة بــ
الفـئات الـعمـرية من  0 إلى  19عاماً
مـتــدنـيـة. كـمـا تـشــيـر بـيـانـات أولـيـة
إضافية من دراسات االنتقال األسري
في الـــصـــ إلى أن األطـــفـــال هم من
يصـابون بـالـعدوى من الـكبـار وليس

العكس.
وفي حــ يــتــشــابه طــيـف األعـراض
التي يسـببها الـفيروسان فـإن نسبة
ــرض الــوخـــيم تــبـــدو مــخــتـــلــفــة. ا
فبالـنسبـة لفيـروس كوفيد- 19تشير
ــائـة من الـبــيــانـات إلى أن  80 في ا
ة حاالت الـعدوى إمـا خفـيفـة أو عد
ــائـة األعراض فـي ح أن  15في ا
مــنــهــا وخــيــمـة وتــتــطــلب الــتــزويـد
ـــائــة مـــنــهــا بــاألكــســجـ و 5في ا
حــرجــة وتــتــطــلب الــتــهــويــة. وهـذه
الـــنــــسب من اإلصــــابـــة بــــالـــعـــدوى
ـا هـو الــوخـيــمـة واحلـرجــة أعـلـى 
ملحوظ في حاالت العـدوى بانفلونزا

اخلنازير.
وتشـمل الـفئـات األكثـر عـرضةً خلـطر
اإلصابة بـعدوى اإلنفـلونزا الـوخيمة
ـــــســــنّــــ األطــــفــــال واحلـــــوامل وا
ــشــاكل طــبــيــة أخـرى ــصــابــ  وا
ــنـــاعي. أمــا مــزمـــنــة أو بـــالــكـــبت ا
بـالـنـسـبـة لـكـوفـيـد- ?فـيـشـيـر الـفـهم
احلـالي إلى ازديـاد مـخـاطـر اإلصـابة
رض وخيم مع تـقدم السن ووجود

أمراض أخرى متالزمة.
vKŽ«  UO u « U½Ë—u  

ويبدو أن معدل الوفيات الناجمة عن

اإلصابـة بكـوفيد- 19أعلى من مـعدل
ــرتـبـطــة بـاإلنـفــلـونـزا ال الــوفـيـات ا
وسمية. وفي ح سيما اإلنفلونزا ا
لن يتـسنى استـيعـاب معدل الـوفيات
احلقـيقي لفـيروس كـوفيد- 19بشكل
كـامل قبل مـرور فـتـرة من الـزمن فإن
ــتـاحـة لـديــنـا حـتى اآلن الـبــيـانـات ا
تـشـيـر إلى أن مـعـدل الـوفـيـات اخلـام
ــبـــلغ عـــنـــهــا (أي عــدد الـــوفـــيـــات ا
ــبـلغ مــقـســومـاً عــلى عــدد احلـاالت ا
ائة عنها) يتراوح ب  3إلى  4في ا
أما معدل الوفـيات بالعدوى (أي عدد
ـبـلغ عـنـها مـقـسـومـاً على الـوفـيات ا
عدد الـعداوى الـفعـليـة) فسـيكون أقل
قابل فإن معدّل الوفيات من ذلك. وبا
ـوسـمـية أقل بـالـنـسبـة لإلنـفـلـونـزا ا
ــائــة. غــيـر أن بــكــثـيــر من  0.1في ا
الــوفـــيـــات تـــرتـــبط إلى حـــد كـــبـــيــر
بــاحلــصــول عـلى الــرعــايــة الـطــبــيـة

وجودتها.
وبلغ عدد الـوفيات عام  2009بسبب
انـفلـوزا اخلـنازيـر حـسب إحـصاءات
منظمة الصحة   15الفا و  174وفاة
فـي حــ بـــلــغـت الــوفـــيــات بـــســبب
كورونا حـتى اليوم  415الفا و 787

وفاة.
ونـــــاتـي الى ســـــؤال مـــــهـم :مـــــا هي
ــتـاحـة لـكل من الـتـدخـالت الـطـبـيـة ا
فــــيــــروس كـــوفــــيـــد- 19وفــــيـــروس
اإلنــفـــلـــونــزا?فـي تــقـــول الـــتــقـــاريــر
العاليمة هناك عدد من العالجات قيد
التجارب الـسريرية حـالياً في الص
وأكثر من  20لقاحاً يجـري تطويرها
ضـد فيـروس كـوفـيد- ?19فال تـوجد
حـــالـــيـــاً أي لـــقــــاحـــات أو عالجـــات
ــقـابل مــرخـصــة لــكـوفــيـد- .19وبـا
تتـوفر مضـادات فيـروسات ولـقاحات
ضــــد اإلنـــفـــلـــونـــزا. ورغم أن لـــقـــاح
اإلنـفـلـونـزا لـيس فـعـاالً ضـد فـيـروس
كـوفـيد- 19يوصـى بشـدة بـأخـذ هذا
الـلـقاح كل عـام لـلـوقـايـة من اإلصـابة

بعدوى اإلنفلونزا.
علومات مفيدة. امل ان تكون هذه ا
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بيروت

حوالى  225مليار دوالر حلماية 30
ــئــة من احملـــيط... يــقــول بــعض بــا
ـكـنـنـا حتـمل كـلـفة األشـخـاص +ال 
هـذاالـهراء+ لـكن االمـر حـقـيقي.225
ـا مــلــيــار دوالر هــو جــزء بــسـيـط 
كـافحة ي  استـثمره االقـتصاد الـعا
سـتجد. هذا يعني فيروس كورونا ا
أن األمــــوال مـــوجـــودة... اآلن نـــحن
نـحـتاج فـقط إلى اإلرادة الـسـيـاسـية
لــتــحــقــيق ذلك ...تــقــدر فــائــدة هــذا
ــا بــ  500مــلـــيــار االســتــثــمــار 
و 900مـــلــيـــار دوالر... حــمـــايــة 30
ــئـة من احملــيـطــات ســتـؤدي إلى بـا
ئة في الكتلة زيادة بنـسبة  600 با
أكوالت البحرية.وهذا احليوية من ا
زيد من زيد من الوظائف وا يعني ا
الــفــرص لـلــنــاس إلطـعــام عــائالتـهم
زيد من الدخل االقتصادي. لذلك وا
حـمايـة احمليـطـات أمر يـعـود بالـنفع

على اجلميع".

بحـلـول نهـاية الـقرن وتـلك الشـعاب
ـئة ـرجـانـية الـتي تـشـكل واحـد بـا ا
فـقط من سـطـح احملـيط تـدعم مـعـظم
ــأكـوالت الــبـحــريــة الـتي ال أنــواع ا
تـــغـــذي أكـــثــر مـن مـــلــيـــار شـــخص
فحسب بـل توظف أيضـا عشرات إن
ـاليــــــــ من لـم يــــــــكـن مــــــــئــــــــات ا

األشخاص".
{ ألم يـفت األوان لتـغيـير مـجرى األمور

كننا أن نفعل? وماذا 
- األخــبــار الــســارة هـي أنه لــديــنــا
ـكـنـنـا اسـتـخـدامـهـا ونـعـلم أدوات 
تنامية ـبادرات ا أنها مفيدة. ومن ا
الـتـي تـنــال إجــمــاعــا حــول الـعــالم
أهـمـيـة إنـشاء مـنـاطق مـحـمـيـة على
ــئـة فـقط من الـكــوكب.حـوالى  5 بـا
احمليـطات مـحمـية حـتى اآلن وهناك
مــبـــادرات تــهـــدف إلى حــمـــايــة 30
ـئة من احملـيـطـات بـحـلـول الـعام بـا
 .2030نـحن نعـلم أن األمـر سـيـكلف

أعتقد أن ما ال يدركه الناس هو أننا
نعـيش في نـظام مـتـرابط.احمليـطات
ـقـدار كبـيـر من األهـمـية ال حتـظى 
ألنــــهـــــا أقل وضــــوحـــــا من األمــــور
وجودة عـلى اليابـسة. وكمـا يقول ا
: بــعــيــدا عن األنــظــار ــثل الــقــد ا

بعيدا عن العقل.
ـطيرة يتحـدث الناس عن الـغابات ا
فـي األمــازون. وهي رائـــعـــة ويــجب
حـمـايـتـها بـكل قـدراتـنـا. لـكن مـعظم
األكـسـجــ عـلى األرض ال يـأتي من
ـــطــيـــرة. إنه يـــأتي من الــغـــابـــات ا
ـــوجـــودة احملـــيط مـن الـــعـــوالـق ا
طيرة فيه.نحن نـفكر فـي الغابـات ا
وهي أنــظـمـة بـيـئـيـة مـتـنـوعـة جـدا
لــكن األكـــثــر تــنــوعـــا من الــغــابــات
رجانية. وقد طيرة هي الشعـاب ا ا
ـــئــة من اخـــتـــفى أكـــثـــر من  50بـــا
ـرجـانــيـة في الــعـالم.قـد الــشـعــاب ا
ـرجانـية تـقريـبا نـفقـد كل الشـعاب ا

نفسها ورؤية الـتدهور الذي يعاني
تـوسط تسمح منه الـبحر األبـيض ا
نطقـة ميتة بالقول إن غـالبية هـذه ا
اليـوم. إنه أمر مـروع. ما حـصل بعد
ـية الـثانـية هـو انفـجار احلرب الـعا
ـو ســكـاني حـول صــنـاعي هــائل و
الــعــالم بـــدأ يــؤثــر فـــعال عــلى هــذه
األنظمـة البيـئية.تـدهور حال مـنطقة
الــــبـــحـــر الــــكـــاريـــبـي إلى حـــد مـــا
وحتـولت فــلـوريـدا كـيـز إلى مـنـطـقـة
رجاني العظيم في ميتة واحلاجـز ا
أسـتـرالـيـا... كـنت هـنـاك قـبل عـامـ
ــكن تـلـخـيص ومـا رأيــته أبـكـاني. 
هـذا الــتــدهـور بــأفــضل طــريــقـة من
خالل هــذا اإلحـصــاء: خالل حــيـاتي
( 40عاما) انخفض الـتنوع احليويّ
ئة." على هذا الكوكب بنسبة  50با

{ ما سبب أهمية حماية احمليطات?
- قـــد ال يـــهـــتم بـــعض األشـــخـــاص
ببـعض احلـيوانـات أو األسمـاك لكن

{ لوس اجنليس (أ ف ب) - لم يفت
األوان إلنــقــاذ احملــيــطــات كــمــا أكـد
حـفــيــد عـالم احملــيــطـات الــفــرنـسي
الـشهـيـر جـاك كوسـتـو خالل مقـابـلة
أجــــرتــــهــــا مـــــعه وكــــالـــــة فــــرانس
بـرس.وأوضح فيـلـيب كوسـتـو عالم
ــــتـــخـــصـص في عـــلم الــــبـــيـــئـــة وا
احملـــــيـــــطـــــات أن وســـــائـل إنـــــقــــاذ
احملـيــطــات مـعــروفــة ومـنــعــهـا من
الـتــدهـور مـســألـة بــسـيــطـة تـتــعـلق

باإلرادة السياسية.
{ مـا هي حـالـة احملـيـطـات الـيـوم مـقـارنة

ا شهده جدك جاك كوستو?
ـــكن الــعــودة إلـى لــقــطــات من   - 
فيـلم +سايـلنت وورلـد+ الذي صوّره
اضي جـدي في خمـسـيـنات الـقـرن ا
عـنـدمــا كـان يـغـوص قـبـالـة سـواحل
جــنــوب فـرنــسـا وأن يــرى الـشــعـاب
ـرجـانـيـة واألسـمـاك الـوفـيـرة.كـنت ا
أمـــارس الـــغـــوص في تـــلك األمـــاكن
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كــشف ســامـح ســامي زوج الــفـــنــانــة هــالــة
صدقي أنه (قام بتوكيل عام لزوجته في عام
2012 لـكنـهـا اسـتغـلت ذلك واسـتـولت على
تلكاته وأرصدته بالبنك) واكد وفقا جمـيع 
ــوقع الــفن (انه جلــأ لــلــقـضــاء إللــغــاء هـذا
الــتــوكــيل لــكن زوجــته حــصــلت عــلى حــكم
لـصـاحلـهـا في قـضـيـة النـفـقـة الـتي رفـعـتـها
بــسـبب اسـتـعــانـتـهـا بــشـهـود زور رغم أنه
ـســتـنـدات الالزمـة بـأنه ال قـدم جـمـيع ا

تلك قيمة النفقة التي طلبتها).
وأضــاف أنه (تــأكــد مــؤخـرًا أن
هـالة صـدقي ليست أم أوالده
وأنـهـا اسـتــعـانت بــبـويـضـات
امـــــــــــرأة أخـــــــــــرى مـن دون
مـعرفـته: بـسـتـنـجـد بـالـنائب
الـــعــــام ألن أنــــا مـــقــــهـــور
وبطالبها بإجراء حتليل دي
ان اي إلثـــــــبـــــــات نــــــــسب
أوالدنـا كما أطالب بإجراء
بـصـمـة الــصـوت لـهـا عـلى
الــفـــــيـديــو الــشـهــيــر الـلي
كــانت تــشــتم فــيه زمالءهــا
بــعـــد مــا قــالت إنـي لــفــقــته

ليها).
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اجـسـتـير ـاضي شـهـادة ا الـبـاحث االردني نـال  االربعـاء ا
عن بحـثه (األنـا واآلخر في روايـة سـيدات احلـواس اخلمس
ناقشة في كلية اآلداب للـروائي جالل برجس). وقد عقدت ا

والعلوم اإلنسانية بجامعة آل البيت في عمان.
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ـمثلـة اللبـنانيـة ريتا حـايك برومو مثل الـسوري طرح وا ا
مـسلـسلـهمـا اجلديـد (من اآلخـر) وذلك عبـر صفـحتـيهـما
عـلى أحــد مـواقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعـي.هـو من إخـراج

شارل شالال.
s (« -UŠ wKŽ
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مـثل السوري  أسـتكمل  تـصوير مـشاهده في (أوهام) ا
أولى عشـاريات مسلـسل  (رياح اجلبل) من تأليف  زكي

مارديني وإخراج ظهير غريبة.

 Ÿd³²ð XH¹uÝ

W³ UD  —ôËœ n √ ≥∞ ــشــاريع ســيــنــمــائــيــة وروائــيــة
وتــولى اخــراج عــدة مــســرحــيـات
متسائال ان كان احلضور واإلجناز
مـــــرتــــــبـــــطـــــا فـــــقـط بـــــالـــــدرامـــــا
التلفزيونية.ونشر زيدان صورا من
اعــمـاله الــتي حتـدث عـنــهـا وعـلّق
عـلــيـهــا قـائال: (كــثـيـر مـن احملـبـ
واألصــدقـــاء يـــطــرحـــون عــلي ذات
الـــســــؤال ...لـمَ أنت غــــائب ? ..أين
انت .. ومــاسـر هــذا الـغــيـاب ..? لم
أنـت مـحــبط ومــنــزو...? في حلــظـة
أربــــكـــنـي هــــذا الــــســــؤال وبـــدأت
بــالـبــحث عن االجــابــة ..بـبــســاطـة
اكــــتـــشـــفـت أنـــني خـالل ســـنـــوات
الغياب الـست عن التلفـزيون مثلّت
بــطـولــة أربــعـة أفـالم سـيــنــمـائــيـة
روائـــيــــة ..األب ..درب الـــســـمـــا ...
مـســافــرو احلــرب ..رحــلــة يـوسف
...وأخرجت فـيلـم روائـي  أم
.. غـيـوم داكــنـة ...وفــيـلـمــا روائـيـا
مـتــوسط الــطــول  جـبــال الــشـمس
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ن زيـدان ـمـثل الـسـوري أ أشـار ا
الى ان كـــــثــــيــــراً مـن اجلــــمــــهــــور
واألصــدقـــاء يــســـألــونـه عن ســبب
غيـابه وهل اذا كان مـحبـطا وبيّن
في الواقع ان خالل فترة غيابه عن
األعــمــال الـــتــلـــفــزيــونـــيــة شــارك

كتـبت مجمـوعت قـصصيـت هما
أوجــــاع وتــــفـــاصــــيل ....أخــــرجت
لـلـمـسـرح أربع مـسـرحـيـات ..دائرة
الـطـبـاشـيـر ..واختـطـاف وفـابـريـكا
وثالث حـكــايـا....هل يـعـقل كل هـذا
ويــــســـــألــــونـك عن الـــــغــــيــــاب ...?
اويـــقـــرؤون مـــاأكـــتـب عـــلى انـــني

ـغنية { لندن- وكـاالت - تبرعت ا
األمريكية تيـلور سويفت بأكثر من
23 ألف جنيه اسـترليني (30 ألف
دوالر) لطـالبة برتـغاليـة تعيش في
بريـطانيـا بعد أن اكـتشفت صـفحة
عـلى اإلنـتــرنت تـسـعى لــلـحـصـول
ساعدتها في تمويل على تبرعات 
احلـصـول عـلى درجـة جـامـعـية في

الرياضيات.
وقالت الفنانة احلائزة على جائزة
غــرامي إن (قـصـة فـيـتـوريـا مـاريـو
ألهمتهـا خاصة جهودهـا وتفانيها
في سـعــيـهـا جلـمع 40 ألف جـنـيه
إســتـرلـيــني لـتـــــــغـطــيـة تــكـالـيف
ـــعـــيـــشـــة أثـــنـــاء اإلقـــــــــــامـــة وا
دراسـتـهـا للـريـاضيـات في جـامـعة

وارويك).
وكـتــبت مــاريــو الـتي قــالت إنــهـا

وصــلت إلى بـريـطــانـيـا وهي
غـــيـــر قـــادرة عـــلى الـــتـــحــدث
بــالــلــغـة اإلنــكــلــيــزيـة قــبل أربع
سنوات على صفـحتها اخلاصة
بــجـمع الــتـبــرعـات أنــهـا حــقـقت
أعـلى الــدرجــات في امــتـحــانـات
ـدرســة وحـصـلـت مـؤقـتــا عـلى ا

مكان في وارويك.
لـكـنهـا لم تـكن مؤهـلـة للـحـصول
عـــلى قـــروض أو مـــنح بـــســـبب
وضـعـها بـصفـتـها مـهـاجرة ولم
تــكن أســرتــهـــا في وضع مــالي

يسمح لها بإعالتها. 
وقالت إن (عائلتـها تؤمن دائما
أنه إذا كـان بـإمـكـانك احلـصول

ـمــلـكـة عـلى تــعـلــيم جـامــعي في ا
ــتــحـدة فــسـتــظل مــتــمـيــزا مـدى ا

احلياة).

إنك مــرح وحـسّــاس  و تــمــلك الــكــثــيــر من الــطــاقـة
اآلسرة .بيوم السعد االربعاء.
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اســتـفــد من فــرصـة الــلــقـاء بــاحلــبـيـب لـتــعــبـر له عن
مشاعرك كن شجاعا و ال تكتم حبك .
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 ال تصرف انـتباهك بسهـولة عن األمور احمليطة بك 
وأمعن النظر في كل التفاصيل . 
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اسـتغل ارتـباطك باحلـبيب لـتقـوية عالقتك الـعاطـفية .
ماليا انت في وضع مستقر.

»dIF «

اجلدية الـزائدة في بعض االمور قد تـكون مطلوبة في
االيام القادمة .

¡«“u'«

 ال توجد اي مـفاجئات على الطريق .حتسن في سير
العمل يجعلك في وضع جيد .

”uI «

 هـنـالك تـغـييـر قـريب في الـعـمل قـد يؤدي الى تـغـيـير
السكن صعوبات مالية طفيفة .

ÊUÞd «

ال جتـعل نـفـسك اسيـر اخلـوف و اخلـجل . خـذ وقتك
في التفكير بهدوء اكثر .

Íb'«

امامك  مشـروع متعدد الزوايا. ادرسه بعناية قبل أن
تتخذ القرار . 

bÝô«

ابتعـد عن الضغط الزائد ال تذهب بـأفكارك بعيدا عن
الواقع كي ال تظلم نفسك .

Ë«b «

االصـدقـاء و الـعـائـلـة سـوف يـشـكـلـون مـصـدر الـهـام
كبير لك .يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

 حتول كبـير في حياتك يقودك نحو مستقبل مشرق .
. يوم السعد االثن

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝ«b «  ULKJ «

انـقل مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات الـتي
تـسـيـر انـطالقـا من الـسـهم مع عـكس
دوران الـــســـاعـــة لـــتـــصل الى الـــربط

الصحيح للحروف والكلمات:   
انية 1- مدينة ا
2- افالم امريكية

3- مركبات
4- مجموعة جزر

تازون  -5
6- مدينة مصرية
7- مصروفات
8- من الفصول
9- تنفيذها

10- عكس ينقصان
11- اسم لسياسة باكستانية

12- مقتران

ي الـعراقي قدم الورشة االلكتـرونية التي اقامتها االكاد
سـتمر بـالتـعاون مـع قسم الـلغـة العـربية شـعبـة التعـليـم ا
عـيار ـستـنصـرية بـعنـوان (ا في كـليـة االداب باجلـامعـة ا

في التراث اللغوي العربي ب الثبات والتحول).

انـية في كلية الـلغات بجـامعة بغداد رئيس قسم الـلغة األ
أمـون للتـرجمة والـنشر ضيفه مـنتدى الـترجـمة في دار ا
بنـدوة الـكتـرونـيـة عنـوانـها (الـتـرجـمة الـتـخصـصـية ودور

وذجًا). ترجم - اخلطاب الديني ا ا

ركز الثقافي الشاعر السوري شارك في امسية اقامها ا
ـوسـيـقى والـغـنـاء بـكـفـرسـوسـة تــمـاهى فـيـهـا الـشـعــر وا

وسيقي . الطربي جملموعة من الشعراء وا

وزيـر الـثـقافـة والـسـيـاحـة واآلثـار الـعراقي صـدرت له مع
ي عـباس كـاظم  ضـمن سـلسـلـة دراسات فـكـرية االكـاد
عن جـامعـة الكوفـة الطـبعـة الثـانية من تـرجمـتهـما لـكتاب

(عالم جامح) تأليف انطوني جيدنز.
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ـسـتـشـار في وزارة ي وا االكـاد
التعليم العالي العراقية شارك في
الورشـة التخصصية التي عقدتها
رئاسـة تيار احلكـمة الوطني حتت
تحكمة في بناء عنـوان (القوان ا

الدولة احلديثة).

تيلور سويفت

ذا كـراون عـلى مـوقع تـويـتـر (روح
األمــــيــــرة ديــــانــــا وكــــلــــمــــاتــــهـــا
وتصرفاتهـا مازالت حية في قلوب
الـــكــــثـــيــــرين). وأضــــافت (شـــرف
ـسـلـسل حـقـيـقي أن أنـضـم لـهـذا ا
الـرائع الذي تـعـلقت به مـن احللـقة

األولى).
وتـتنـاول احلـلقـتـان األخيـرتان من
وسم انـهيـار زواج األميـرة ديانا ا
واألمــيــر تـــشــارلــز وحــادث مــوت
األميـرة عام  1997الذي أثـار أزمة

الكة. في العائلة ا
وقـد تتـضمن احلـلـقتـان األخيـرتان
ـلـكـة أيـضـاً وفـاة كل من شـقـيـقـة ا
إليزابيث الثـانية األميرة مارغريت
ـلكـة األم خالل فتـرة لم تتـجاوز وا
ســــبــــعـــة أســــابــــيـع عـــام ?2002
واالحـــتــفــال بــالــيـــوبــيل الــذهــبي
ـلــكـة الـعــرش في صـيف العــتالء ا
الـــعـــام ذاتـه.وفي وقت ســــابق من

ـقـرر أن { لـنـدن  –وكـاالت - من ا
مـثلة األسترالـية إليزابيث تقوم ا
ديـبـيــكي بـدور األمـيــرة ديـانـا في
وسـم األخـيرين من مـسلسل ذ ا
كراون (الـتاج) الـذي تنـتجه شـركة
نيتـفليـكس.وستحل ديبـيكي جنمة
مـسـلـسل ذا نـايت مـانـيـجـر (مـديـر
ـــا كــوريـن الــتي الـــلـــيل) مـــحل إ
ــــوسم قــــامـت بـــهــــذا الــــدور في ا
الــرابع.ويــنـــضم كــذلك جــونــاثــان
ـــيـــلـــدا ســـتـــانـــتـــون بـــرايس وإ
لـلـمـوسـمـ األخـيـرين مـن الـدراما

لكية.  ا
ــتـوقـع أن يـتــنــاوال أحــداثـاً ومن ا
وقــعت فـي تــســعـــيــنــيـــات الــقــرن
ـــــــــاضـي وأوائل األلـــــــــفـــــــــيــــــــة ا
الـثـالـثـة.ويـنـتـظـر أن تـبث حـلـقـات
ــوسم الـــرابع في خـــريف الــعــام ا
اجلــاري.وقـالت ديـبــيـكي في بـيـان
ـسـلسل نـشـره احلـساب الـرسـمي 

تـؤدي لـيـزلي مـانـفـيـل دور األمـيرة
مارغريت).

هذا األسبـوع أعلن القـائمون على
ــســلــسل (أن جــونــاثــان بــرايس ا

الـــذي كـــان بـــ
ـــــــرشـــــــحــــــ ا
جلــــــــــــــائـــــــــــــزة
األوســـكـــار هــذا
الــعــام سـيــلـعب
دور األمـــــــــيــــــــر
فــــــيــــــلــــــيـب في
وسم الرابع ا
واخلامس خـلفا
ـــــات ســــمـــــيث
وتـــــــوبــــــيــــــاس
مــيــنــزيس.كــمــا
ـيـلدا سـتـحل إ
سـتـانـتـون محل
ـان أولـيـفـيـا كـو
ــلـــكــة فـي دور ا
إلـــــــيـــــــزابـــــــيث
الــثـانــيـة فــيـمـا
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مــــرت امس االول الــــســـبت الــــذكـــرى
الـتـاسـعة لـرحـيل دوجنـوان السـيـنـما
الـذي بـرز ـصـريـة كـمــا ل الـشـنـاوي ا
مـنــتـصف الــقـرن الــعــشـرين في أفالم
األبــيـض واألســود وجنح في األدوار
الــكــومــيــديــة كــمــا في أدوار الــدرامـا
التـلفـزيونـية والشـر ترك مـا يزيد عن
270 فـيـلـمـاً و20 مـســلـسالً مـنـذ عـام
1948 وحــــتـى عـــام 2006 وتـــمــــيّـــز
وشـادية بـثـنـائـيـته مع  فـاتـن حـمـامة 
وصـبـاح وفـقـا لـتقـريـر اعـدته الـنـشرة
الفنية في موقع الفن والذي اشار الى
ان الـشـنـاوي تـمـيّـز بـأنـاقـته الـدائـمـة
ووسـامــته وجــاذبـيــته الـتي تــضـاف
إلـى مـوهـبـته الــتـمـثـيــلـيـة الـعــظـيـمـة
وإتــقــانه وتــفـــانــيه لــفـــنه وقــد لُــقّب
بـ(دوجنوان الـسيـنمـا) وعُرفَ بـولعه
بـالـنـسـاء ولـكـنهـن كن يـعـشـقنـه فـكان

ا كان عاشقاً. معشوقاً أكثر 
ولد الشناوي في 27 كانون األول عام
ـديـنــة مـلـكــال في الـسـودان  1921
وكـــانت وقـــتــهـــا الـــســـودان ومـــصــر
ـلكة مصر والسودان  تشكالن معاً 
ثم سافر مع والـده إلى مصـر وإستقر

ـنــصـورة  وكـان عـضـواً في مـديـنـة ا
ـنصـورة اإلبـتدائـية ونـشأ في فـرقة ا
وتــربى في مــنــطــقـة الــســيــدة زيـنب
وتابع دراسـته إلى أن تخرج في كـلية
الـتــربـيــة الـفــنـيــة بـجــامـعــة حـلـوان
وسيقى العربية ثم عهد ا وإلتحق 
ـدرســة قـصـر عـمل مــدرسـاً لــلـرسـم 
الـدوبـارة.إنــتـقل الـشــنـاوي ألسـيـوط
ودرس الرسم بـإحدى مدارسـها ومثّل

سرحية.  مع أحد فرقها ا
ستشار وقدمه حاكم أسيوط يـومها ا
الـراحل إحــســان مـصــطـفى الــقـاضي
ا لـشقـيـقه اخملرج نـيـازي مصـطفى 
جـعـله يــشـارك في فـيــلم (غـني حـرب)
وكان أول أفالمه وبدايـة إنطالقته في
الــســيــنــمــا ومـن هــنــا قــرر الــتــفــرغ
لــــلــــتـــــمــــثــــيـل وقــــدّم أولـي جتــــاربه
التمثيليـة ثم شارك في بطولة فيلمي
(حمامة سالم) و(عدالة السماء) لعب
فــيـــهــمــا دور الـــبــطــولـــة مع شــاديــة
وإنـفـصل الحـقـاً عـن نيـازي مـصـطـفى
فـنـيـاً لـيـكـمل تـعـاونه مع أحـد أشـهـر
اخملـرجـ وتـلـيـمــذ نـيـازي مـصـطـفى
حــسـن اإلمــام وبـــعــدهـــا أصــبح جنم
أفـيش فـقـدم عـشـرات األفالم األخرى

وخــتم مـســيــرته بـفــيــلم (ظـاظــا) عـام
2006 ودخل جتـربـة اإلخـراج لكـنه لم
يــخــرج إال فـــيــلــمــاً واحـــداً (تــنــابــلــة

السلطان) عام 1965. 
مـن أشــــهـــــر األفالم الـــــتي لـــــعب دور
الــبــطــولــة فــيـــهــا: وداع في الــفــجــر
وقــلــوب الــعــذارى والــوديــعــة وبـ
قــلـبــ وغـرام مـلــيـونــيـر ومــعـا إلى
األبـــد واألرض الــطـــيــبــة والـــكــرنك
ــرأة اجملـهـولـة والـرجل الـذي فـقـد وا
ظــله وأفالم أخـــرى عــديــدة .وحــصل
الـشـنـاوي عـلى جـوائـز عـديـدة مـنـهـا
ــركــز جـــائــزة شـــرف من مـــهــرجـــان ا
الـــكــاثـــولـــيـــكي عــام 1960 وجـــائــزة
االمــتـيــاز في الــتـمــثـيـل من مـهــرجـان

جمعية الفيلم عام 1992.
كــان الــشـنــاوي مع مــرور الــســنـوات
يحـافظ على لـياقته كـما يـحرص على
حياة صـحية فـهو ال يسـهر سوى يوم
واحـد في األسـبوع ويـنـام بـ احل
واآلخـــر عــلى لـــوح خــشــبـي جتــنــبــاً
لإلنزالق الـغضروفي ويـصحو يـومياً
ـشي في حي الدقي ـمارسـة رياضـة ا

دينة اجليزة حيث يقطن.
وكـان يتـمتع بـصوت عـذب جمـيل وقد

وبـــكى عـــلى فــراشـــهــا. ولـــدى كــمــال
الـشنـاوي حفـيـدان يعـمالن في اجملال
ـغـنـي نـور الـشـنـاوي الـفـني وهــمـا ا

مثل عمر الشناوي. وا
توفي الـشنـاوي فجـر يوم 22 آب عام

2011 عن عمر ناهز
الـ90 عـامــاً بـعـد
صــــراع طــــويل
ضــــد مـــرض

السرطان.

غنى ديـو مع شاديـة في أغنـية (سوق
على مهلك) ومع صباح (زي العسل)
ولكنه غنى على إستحياء لكن بعضاً
من كــبـريــائه جــعـله يــبــتـعــد عن هـذا

اجملال وينخرط فقط في التمثيل.
تــــزوّج الــــشــــنــــاوي مـن الــــفــــنــــانــــة
االستعـراضية الـراحلة  هـاجر حمدي
الــتي أجنب مـنـهـا إبـنه مـحـمـد الـذي
يـعمل مـخرجـاً والثـانيـة كانت عـفاف
شاكـر األخت الكبـرى للفـنانة الـراحلة
شـاديــة رغم أنه جــمــعـته عـالقـة حب
بـشــاديـة لـكـنه لـم يـتـزوجـهــا خـشـيـة
القضاء على هذا احلب وفق تصريح

إلبنه.
امـــا الــزوجـــة الـــثــالـــثـــة فـــهي زيــزي
الدجوي خالـة الفنانة الـراحلة ماجدة
ان اخلطـيب وأجنب مـنهـا عالء وإ
صرية ـمثلة ا والزوجة الرابعة هي ا
?نــاهــد شــريـف الــذي ظل زواجــهــمــا
ـدة 5 ســنــوات حــتى طــلـبت ســريــاً 
نــاهـد الــطالق مــنه ألنــهــا لم تــفـضل
ـكـوث في مــنـطـقـة الــزوجـة اخلـفـيـة ا
أكـــثــــر من ذلك وعــــنـــدمـــا إنــــفـــصال
ومـرضت بـالـسرطـان وقف الـشـناوي
الى جـانــبــهـا وعــاجلـهــا في اخلـارج

مـحـبط ...مـايـثـيـر حـنـقـي أن يـكون
احلـــضــــور واإلجنــــاز مـــرتــــبــــطـــاً
بـالدرامـا التـلـفزيـونيـة فقط ..?انـها

وجعة). رحلة ا من سمات ا
ـطـرب من جـهـة اخــرى  يـسـتــعـد ا
ــصــري حــكــيم إلصــدار اغــنــيــته ا
اجلــديــدة (صــحـاب أونــطــة) الــتي
انـتـهى من تـصـويرهـا عـلى طـريـقة
الــفـيــديــو كــلـيب بــتــوقــيع اخملـرج
ــصـري حــسـام احلـســيـني وذلك ا

على يوتيوب..
وكان حـكيم قـد طرح مـؤخرا (قـلبي
يـا ناس) عـلى قنـاته الـرسمـية عـبر
يوتيوب من ألبومه األخير (الرجل
الصح) وهي أغنية رومانسية من
إخـــراج مـــازن نـــيـــازي وكـــلـــمــات
عــــصـــام حـــجـــاج وأحلـــان تـــامـــر
حـــجـــاج وتــوزيع مـــيـــدو مــزيـــكــا
وإسالم شـــــيــــــبـــــسـي. و(الـــــراجل
الـصح) ألـبوم مـتـنوع يـضم ألـوانا

مختلفة من األغاني.
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ن زيدان حكيما
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مـايـزال صــديـقـي فـاغـر الــفم مــنـدهـشــا لـيس الن 71 طـالــبـا اردنــيـا
ـئة في إمـتحـانات الـتوجـيهـي لهـذا العام حصـلوا عـلى معدل 100 با
ئـة بعـد تـلقى تـعـليـمه  في مدارس وليس الن إبـنه قد نـال على 95 بـا
عـمـان  نــاو عـلى إعــادة االمـتــحـان حـتى يــتـســاوى مع أقـرانه بل الن

الناجح احتفلوا وهم يغنون : (صمون عشره بالف)..!
كيف تلقاها اجلمهور هـنا وانطلقت كالصاروخ في سماء وادي رم ?!
والن احـدهم ســأله : (شــو يـعــني صــمــون)?  قـال له : خــبــز ! (طـيب

شراك وال توست)?!
لم يطبق فمه بـعد أن سمع مكـادي نحاس في (أطراف احلديث) وهي
ا يـالله هـد الوالدها بـصوت فـيروزي : (يـالـله تنـام ر تـغني تـرنيـمـة ا
يــــــــجيـها النوم يـالله حتب الصالة يالـله حتب الصوم يالـله جتيها
العوافي كــــل يوم بيوم يالـله تنام يالتنام الذبحلـها طير احلمام).لقد
ظل فـاحتــا فـمه الن ولــده االصـغــر اليـنــام اال اذا غـنـت له أمه اغـنــيـة
ـة إعالن : (جنــمـة مــيــة مـربـع)!   قـلـت له إطـبـق فـمك : تــوقــعت هــز

برشلونه باضعاف هذا العدد ..
 لقد احصيت  صدى عشر صيحات منبعثه من مقهى رايق من حتت
شـقتي بـقدر عـدد االهداف الـتي دخلـت في مرمى الـفريـق !   دائـما
الاناصر القوي  أتوقع ان تكون الغلبة لالضعف .. الن الله نصيره.
مـاأزال اذكـر ذلك الولـد ذي الـعـشـرة اعوام .. إسـمه (حـكم تـصـاحبه

اخته عسل) ..
في 8 تـمـوز خـالل  مـونـديـال عـام 2014  كـان يـحــمل عـلم الـبـرازيل
ملـوحا به  في كافـيه في بداية شـارع اجلاردينـز بعمـان .دخل الهدف
االول في مرمى البـرازيل وظل حكم  يلـوح مؤمال النفس بـالتعادل  ..
ـانـيا الـبـرزايل واصفـر وجه االرض بـعـد ان ناصـرها حـتى دحرت  ا
لونة ..  ظل حكم يلوح بعلم البرازيل حتى كل السمر وذوي الوجوه ا
الدقـيـقة 90.. كـان والده يـشجع االرجـنـت لم يـشفـق على إبـنه الذي
مايزال محتفظا بعـلم البرازيل  حتى االن ..حكم كبر وعاد الى بغداد
مـايزال يـعـاني آثار اخلـيـبة بـعـد ان بلغ عـمره سـتـة عشـر عـاما ..فـقد
نـاصر بـرشلـونه وحالـفهـا اخلذالن ... كـل ذلك النه لم يقـبل بنـصيـحة

ابيه :(مامن قوي يحتفظ بقوته حتى آخر الشوط).
يــطـبق صــديــقي فــمه وهـو يــســمع روايـة مـن الـتــلــفـزيــون : أن زوجـة
اء حـتى تـأكـدت من مـوتـهم وبدم دافيء وضـعت اوالدهـا في تـانكـي ا
زغـردت وسـلـمت نـفـسـهـا الى الـسـلـطـات اخملـتـصـة ..قـلت لـصـاحـبي
زيد من االحـداث  ليلة اكتمال دورة القمر ندهش (عليك ان تتوقع ا ا

حيث ترتفع حاالت االنتحار والكآبة ). 
ظل منصتا خلـبر العريس الذي احـرق شريكة حياته
ــرتـقــبــة لـيــلــة الـدخــلــة .  وعـدني بــالــتـخــلي عن ا
الـدهـشة وهـو يـسـمع سـياسـيـا يـدعـو الى إخراج
من ادخــلـوه وجـعـلــوه عـلى رأس الـســلـطـة..حـدث

هذا في جمهورية مالي !

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـدأ اخملرج أكـرم كـامل بـقراءة نص لـلـكاتب
قـيم في استـراليا عـباس احلربي الـعراقي ا
حتت اسـم مــؤقـت (طــيـــور بال ســـمـــاء)وهــو
ـوقع مــسـلـسل يـقع في ثالثــ حـلـقـة وفـقـا 
ــســـلــسل يــتــحــدث عن عــودة دنــيــا فن  وا
الـــكـــفـــاءات إلى الـــبــلـــد وجـــاري االتـــصــال
بالفنان بهجت اجلبوري وطه علوان و ليلى
مـحمـد وآخريـن لالنضـمام إلـى فريق الـعمل
كـــمـــا و االتــصـــال بـــفــريـق من الــفـــنـــيــ
وبـانــتـظــار زوال تـأثــيـر وبــاء كـورونــا لـلــبـدء

بقراءة الطاولة.

إليزابيث ديبيكي

{ نــيــويــورك (أ ف ب) - حُــكم عــلى
ــمــثــلــة األمــريــكــيــة لــوري الفــلــ ا
اجلـمـعـة بـالـسـجن شـهـرين وغـرامـة
قـدرها  150ألف دوالر بـعـد إقـرارها
بـالــذنب في إطـار فــضـيـحــة واسـعـة
تــتــعــلق بــدفع أثــريـاء رشـى إلدخـال
أبــنـــائــهم إلى جــامــعــات أمــريــكــيــة
عـريـقـة.وقـد اتـبع الـقاضـي الفـدرالي
في بـــوســـطـن نـــاثـــانـــيــــيل غـــورتن
ـدعي العام الـفدرالي في توصـيات ا
مــاســاتـشــوســتس عـبــر فــرض هـذه
العقوبة إثر جلسة استمرت حوالى
ثالث دقـيقـة وأجريت عـبر الـفيـديو
بسـبب وبـاء كـوفـيد-.19وستـخضع
ــمـثــلــة الـبــالــغـة  56عــامـا والــتي ا
اشتـهرت بـفضل دورهـا في مسـلسل
فــــول هــــاوس إثـــر خــــروجــــهـــا من
. ـراقبـة دائمة لـفترة سـنت السجن 

كما سيتع علـيها تقد مئة ساعة
ـنــفـعــة الــعـامــة.وقـالت من أعــمــال ا
الفــلـ بــتـأثــر واضح لـدى تالوتــهـا
بـيانـا بـعد اجلـلـسة اجلـمـعة (أشـعر
ـان بـأسـف عـمــيق وصـادق. لــدي إ
بالـله وبـاخلالص وسـأبذل قـصارى

جهدي ألكفّر عن ذنبي).
هـذا احلــكم كـان مـرتـقــبـا مـنـذ إقـرار
ــمـــثــلــة وزوجــهــا مــصــمم األزيــاء ا
مـوسيـمـو جانـولي بـالـذنب في أيار
بـتــهـمـة إجــراء حتـويالت مــصـرفـيـة
بــقــصـد الــتــزويـر.وإثــر هــذا اإلقـرار
بالذنب الذي جنّب الزوج محاكمة
ـــدعـي الـــعــام قــضـــائـــيـــة أســـقط ا
الـــفـــدرالي في مـــاســـاتــشـــوتس في
ـتـحـدة إجـراء شـائع في الـواليـات ا
تهمت أخري وأوصى بإنزال هذه

العقوبة الرحيمة نسبيا.
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رحلة ميـمونة جلـاك شيرمان في
عــــالـم اآلخــــرة).وأضــــاف أفـــراد
الــــفـــرقـــة (لـــقـــد عـــزف جـــاك في
ألـبــومـنــا األول وخالل جـولــتـنـا
ــتـــحــدة. األولى فـي الــواليـــات ا
نشكـره على كل شيء).ولم حتدد

 ÊU dOý „Uł —U²OJ « ·“UŽ qOŠ—

تضرر U—∫ ايلي صعب وسط مشغله ا œ

{ بيروت  —وكاالت - تطايرت
شغولة بنول فسات بيـروت ا
صـعب فـتــسـلل الــلـون األحـمـر
ــصــمم خــلــســة إلى أقــمــشــة ا
ي ايـلي صـعب الـلـبـنـاني الـعـا
الــذي وجـد عـمـرانـه الـنـاعم قـد
تهشم أرضا بفعل انفجار مرفأ

دينة. ا
وأتى عــصف االنـــفــجــار الــذي
دمـــــر مـــــرفـــــأ بــــيـــــروت عـــــلى
امبـراطوريـة صنـعهـا رجل كان
ينـام على حـرير ويـصحـو على
حــــــيــــــاكــــــة أحـالم ســــــيـــــدات
اجملــتـــمع.وعــلـى الــرغم من أن
الــــعــــصف اســــتــــمــــر لــــثـــوان
مـعـدودات فـقـد بـدا هـذا الـوقت
بالنسـبة إلى صعب وكأنه دهر
حـــيـث ســـار لــــلــــتـــأكــــد من أن
مــوظـفــيه الــبــالغ عــددهم 200
ن فـيـهم جنـله كـانوا في فـرد 
أمـان.يجـلس صـعب إلى جانب
ابـنه ايـلـي جـونـيـور مـسـتـذكرا
ــشــؤوم عـــنــدمــا رأى الــيـــوم ا
جنـله مـضـرجـا بـدمـائـه ويـقول
(عـنـدمـا رأيـته مـغـطـى بـالـدماء
قـلت مـش مـعـقـول مـا صـدقت
قلت مصاب لكن ال بأس احلمد
الــله إنه اســتـطــاع أن يــنــجـو.
ـكن طـولـها كـانت ربع سـاعـة 
.لـيــست قـضـيـة أب شـي يـومـ
وابــنه وابن وأبــوه. الــقــضــيـة
إنـنـا نـحن نـشـتغـل كلـنـا كـأنـنا
عائـلـة حتت سقف واحـد. نحن
نهتم لكل األشخاص).ويلخص
صــعب تـلك الـلـحـظـات بـالـقـول

(كان كأنه منام بشع).
ودمـــــر االنـــــفــــــجـــــار مـــــحالت
ـصــمــمـ آخــرين لــديـهم دور
أزيــاء في وسط بــيــروت مــنـهم
زهير مـراد وربيع كيـروز وعبد
مـــحـــفـــوظ وغــيـــرهم وأصـــيب

بعضهم أيضا بجروح.
وبـتـنهـيـدة طـويلـة يـردد صعب
مع ابنـه ايلي جـونيـور تعـبيرا
مـــشــتـــركـــا مـــشــتـــقـــا من اسم
الـعـائـلـة فـيـقـول الـرجالن (كـان

{ مــوســكــو  –وكــاالت - طــرد
ـــصـــارعـــة بـــطـل الـــعـــالم في ا
الـرومــانـيـة الـروسي زاوربـيك
سـيـداكوف عروسـه خالل حفل
الزفاف بعد أن وصلته مشاهد
لها وهي بوضعيات غير الئقة.
وذكـــرت وكـــالــــة نـــوفــــوســـتي
الــــروســـيــــة إن (ســــيــــداكـــوف
وبـعض الـضيـوف تـلـقّوا خالل
اإلحــتـــفـــال رســائـل هــاتـــفـــيــة
رافقتـها مقاطع فـيديو أظهرت
عروسه جالسة بوضعيات غير
الئـــــقـــــة وبـــــعـــــد ذلك أمـــــسك

ســيـداكـوف عـروسه بـشـعـرهـا
وطـــردهـــا من حـــفل الـــزفــاف).
وإدّعـى صـــــاحب الـــــرســـــالــــة
بـحـسب الــقـنـاة الـتـلــفـزيـونـيـة
الـــروســـيـــة أن الـــفـــتــاة الـــتي
إختارها سـيداكوف عروساً له
ـــاضي في كـــانت تـــعـــمل في ا
مـكـاتب تـقـدم خــدمـات مـرافـقـة
األثــريـــاء.كــمـــا قــالـت الــقـــنــاة
التلـفزيونيـة إنّ (عشيقـاً سابقاً
لـلـعـروس دبّـر تـلك الـفـضـيـحة
في محاولة لإلنتقام منها بهذه

الطريقة).
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شي كـــتــيـــر صــعب).واخـــتــبــر
مــصــمم األزيــاء الــلـبــنــاني كل
ســنـوات احلـرب األهــلـيـة الـتي
عــصـــفت بــلـــبــنــان بــ 1975
و1990 بتفـاصيلهـا وعذاباتها
لـكــونه عـاش في مــنـطــقـة عـ
الـرمـانـة عـنـد خـطـوط الـتـماس
ـــرة فـي بـــيـــروت. لــــكن هـــذه ا
كـــانت الـــتــجـــربــة مـــخـــتــلـــفــة

بالنسبة له.
وأعــاد انــفــجــار الــرابع من آب
إحـيــاء ذكـرى احلــرب األهـلــيـة
عــنـــد ايـــلي صــعـب إذ قــال في
تــصـريح (أكــيــد رجـعــنــا لـذات
الـــتــفــاصـــيل لــذات الـــريــحــة
لـلـغـبرة لـلـزجـاج. لم نـكن نحب
نعيش هذا الشي ما إلها لزوم

وكان فينا ما نعيشها).

ومـثل الـعـديـد مـن الـلـبـنـانـيـ
شـعـر الـرجل الـبـالغ مـن الـعـمر
عاما بأن االنفجار كان على 56
عــــتــــبــــة بــــابه.يــــروي صــــعب
الــــلـــحـــظـــات األولـى لـــعـــصف
االنـــفــجـــار ويـــصـــفـــهــا قـــائال
(الــطــريــقــة والــدفـشــة (الــدفع)
الــتي أتــتـنــا لم يــبق أحــد في
مـكانه. كـلنـا زحـنا. كـنا واقـف
نـــشـــتـــغل كل واحـــد  دفـــعه
متـرين أو ثالثة جـراء الضغط.
كانت طعـمة (نكـهة) من احلرب
جــديـدة عـلـيــنـا).لم يـكن صـعب
وفـريــقه الـعــامل يــنـتــظـر أزمـة
مدمرة من هـذا النوع  ال سـيما
وان اللبـنانيـ كانوا في أمس
احلاجـة إلى نهوض اقـتصادي
مــعـــيـــشي في ظل أســـوأ أزمــة

جــانب إنـسـاني فــيـهـا شـوائب
عــدة).وعــرضـت أولى مــشــاهـد
الــفـيـلم لـلــمـرة االولى مـا جـعل
عشاق هذه الشـخصية يريدون
ـــقــــابل عـــرضت ـــزيــــد.في ا ا
شـــركــــة مـــارفـل مـــشــــاهـــد عن
تكمالت النـتاجات ضـخمة مثل
وونـــدر وومــان وســـويــســـايــد
ســـــكـــــواد وشـــــازام رغـم عــــدم
وضـوح موعـد بـدء عرضـها مع
استمرار إغالق الـكثير من دور
الــــســـــيــــنــــمــــا في الــــواليــــات
ـتــحـدة.أمـا دواين جـونـسـون ا
الـذي الذي يـتقـاضى أكبـر أجر
ـمـثلـ فـيـخوض لـلـمرة بـ ا
األولـى أوســــــــاط األبــــــــطــــــــال
اخلــارقــ مع عـرضـه مـشــاهـد
من بالد آدم الـــذي يــلـــعب فــيه
دور عـبـد متـمـرد عـمره خـمـسة
آالف عــام عــازم عــلـى حتــقــيق
العـدالة.ولم تنـشر أي تـفاصيل
عن فيـلم ذي فالش الـذي يؤدي
فـيـه مـايـكل كـيـتـون وبن أفـلـيك
دورهــمــا الـــســابق كــبــاتــمــان.
وأظهرت مشاهد عن سويسايد
ســـكـــواد عـــودة مــارغـــو روبي
وفـــايــوال ديـــفـــيس إلى جـــانب
ــثــلــ جـــدد في الــفــيــلم من
أمثال إدريس إلبا وجون سينا

وبيتر كابالدي.

بـــــيـــــروت كل
مـــرة تـــنــفض
نـــــفــــــســـــهـــــا

وتطلع من حتت الدمار وترجع
ــا كــانت). ودار أزيـاء أحــلى 
صـــــعـب الــــواقـــــعـــــة في وسط
بــــيــــروت لم تــــكن اخلــــســــارة
الوحيدة له حيث أتى االنفجار
الــصـاعق عـلى مــنـزله الـتـراثي
في مــنــطـقــة اجلــمـيــزة األكــثـر
ـتـلك صــعب بـيـتـا تــضـررا. و
تـقـلـيـديـا في مـنـطـقـة اجلـمـيزة
تـعـلوه األعـمـدة التـراثـية وقـبة
الـقــنـاطـر والــسـقـوف الــعـالـيـة
والـــرخــــام وبالط األرابــــيـــسك
وتـضـيئه ثـريـات نادرة بـاهـظة
الـثـمن اقتـنـاهـا من اسطـنـبول.
وبـدأت أعمـال اإلصالح في دار

نـشـعـر كـأننـا امـبـارح من جـهة
ومن جهة أخـرى وكأننـا إلنا 3
أشـــهـــر. ال نـــعـــرف أن نــقـــيس
الـوقت جـيـدا). ورغم مـأسـاوية
شـاهد يجـلس صعب مـراقبا ا
دولــته الــتي كــانت من قــمــاش
فـاخــر وانـهــارت أمـام نــاظـريه
لكـنه يعـلن اليـوم تصـميم ثوب
األمل وإزالـــة رائـــحـــة الـــدمـــار
والـــغــــبـــار وال يــــدع الـــزجـــاج
ـــتـــكـــســـر يـــحـــتل األمـــكـــنـــة ا
ـــدمـــرة.وال يــــعـــتــــزم صـــعب ا
مـبـارحــة بـيـروت والــهـجـرة إذ
يــقـول (أنــا صــورة لـكــثــيـر من
الـــشــبــاب الـــلــبـــنــاني ال أريــد
كابرة على نفسي أو التعالي ا
عـلى الـبــوكس (الـلــكـمـة) الـذي
أكــلـــنــاه. يــجـب أن أكــون مــثل

اقــتــصــاديـة تــمــر بــهــا الـبالد.
وقــال (الـــلــبـــنــانـــيــون لـــديــهم
مــشــاكل كـــثــيــر أكــبــر من ذلك.
ولكن هـذا الشيء الـذي صار ال
ــــكن وصــــفـه. كــــان كــــتــــيـــر
بــــشـع).ويــــســــتـــــعــــرض االبن
ـــشــاهــد بـــدقــة قـــائال (كــانت ا
الـبـيـوت مـكـسـرة عـلى الـطريق
ونــاس قـاعــدة عــلى الــطــرقـات
وعجقة سير (زحمة) وال نعرف
إذا كــان سـيـحــصل شيء ثـاني
وعم نـــطـــمــئـن عــلـى كل واحــد
ونـــــســـــمع إن نـــــاس جـــــرحت
أصـيــبت مـاتت اخــتـفـت.جـديـا
هـذا الـنـهـار كان وكـأنه ست أو
سـبعـة أيام. حـتى من بعـد هذا
ــر الـــنــهـــار ال نـــعــرف كـــيف 
الوقت. صرنا أسبوع تقريبا

األزيــــــــــــــــــاء
ـتـلــكـهـا في الـضــخـمـة الــتي 
وسط بيروت إلعادة العمل كما
كان قـبل االنـفجـار. وفي الوقت
ذاته يـعـتـزم الـعـمل عـلـى إعادة
مـنــزله كــمـا كــان. حــيث دمـرت
قــوة االنـفــجــار كل مــقـتــنــيـاته
فـتـكـسـرت الـقـنـاطـر والـثـريـات
وأزيــلت الـــواجــهــات واتــكــأت
الشرفـات على بعضـها البعض
وامـتـزج الـرخـام بـالـركام. وفي
ثـنـايـا مـشــهـد اخلـراب تـنـزوي
شمـاعات ثـياب مـخملـية كـأنها
تـبـحث عـن فـسـاتيـنـهـا مـن ب

األنقاض.
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الــفـرقـة الــتي يــقـودهـا انــطـوني
كــــــــــيــــــــــديـس ســــــــــبـب وفـــــــــاة
شيرمان.وكـان جاك شيرمان حل
مــكــان عــازف الــغــيــتــار هــيـلــيل
سلوفاك في األلبـوم األول للفرقة
(1984) بـعــنـوان ذي ريــد هـوت
تشيلي بيـبرز وساهم في الثاني
فريكي سـتايلي (1985) على ما
جاء في موقع ديدالين اإلخباري.
إال أن سلـوفـاك عاد وأخـذ مـكانه
في الــفـرقــة.وعــنـدمــا دخل أفـراد
ريد هـوت تشـيـلي بيـبرز مـتحف
مـشاهـيـر الـروك الـعام 2012 لم
يــكن شـــيــرمــان من بــيــنــهم رغم
مــــشـــــاركــــتـه مع الـــــفــــرقـــــة في
بــدايــاتــهــا.وقـال يــومــهــا جملــلـة
بـــيــــلــــبـــورد (إن الــــقـــرار مــــؤلم
فـعال).وشارك شـيـرمـان بـعد ذلك
في ألبومات فنان معروف من
أمـــــــــــــــثــــــــــــــال بــــــــــــــوب ديـالن.
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

لـبّى رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي طـلب الـطـفـلة
ايــنــاس بـلــقــائه كــمــا كـان لـه لـقــاء ســابق مع عــائــلـة
عراقيـة.. ويبدو الكاظـمي أعطى هذه اللقـاءات اهتماماً

إعالميا ً .
اإلعالم اإللـكتـروني هـو جيش جـديـد وماكـنة اعالمـية
وهذا أكـثـر ماركـز عـلـيه الكـاظـمي فـقد اهـتـمت بعض
ـسـتوى الـعـربي واحملـلي بـلـقـطات الـفـضائـيـات عـلى ا
ـبدع الـذي وضع بـعض الصـور الـفنـية ـصور ا هـذا ا

ذات بعد نفسي وجسدي .
بدع صور ووصـفه با وذهبت بعض اآلراء إلى مـدح ا
الذي أخـذ صـورة مـبـهـرة من األسـفل وعـلـقـت إحدى
النـاشطـات بخـصـوص هذه الـلقـطـة: مصـور الكـاظمي
يــحــارب فــهــو يــنــام عــلى األرض لــيــأخــذ صــورة من

األسفل إلى األعلى  .
مـعــروف ان الـصــورة تـتـكــلم وتـلك الــصـورة قـالت ان
الكـاظـمي رجل قـوي  أمـا في الـصورة الـثـانـيـة كانت
جلسته مسـتقيمة واضعـاً يديه بشكل ثابت وقوي على
جـوانب الـكرسي وايـضاً أُخـذت اللـقـطة بـشكل مـتمـيز

سافات مدروسة.  و
اعـتـقد ان الـعمـلـية اإلعالمـيـة كذلك مـدروسة وأود أن
أشـيـر أنـهـا مـاكـنـة اعالمـيـة تـنسـج للـمـتـلـقـ نـسـيـجاً

. جميالً ومؤثراً
نــحن نـحـيي الـسـيــد الـكـاظـمي عـلى تــوظـيـفه لـلـجـانب
اإلعالمي كونه جانباً مهماً جداً في العملية السياسية
ـواطن يـضع اثـراً ذهـبـيــاً  لـلـقـادة.. لـكـنـني أقـول أن ا
الـعــراقي اليــنــتــظـر الــنــجــاح اإلعالمي فــقط بل يــريـد

اإلجناز احلقيقي .
يـوجـد مــهم ويـوجــد األهم..  لـذلك تــوالت آراء جـديـدة
ومواقف صريحة من رئيس الوزراء بعد أكثر من 100
ـنــصب خـاصــة بـعــد زيـارته إلى يــوم عـلى تــسـنــمه ا
أمــريــكـــا.. حــيث تـــشــخص اآلراء وجـــود ضــعف في
اإلجراءات احلـاسـمة الـتي تـنتـشل الـبـلد من الـفـساد

الفوضى اإلنفالت التدخالت واإلغتياالت .
اليـوم نـعـيش وسط سـلسـلـة مـسـتمـرة من االغـتـياالت
اصحابهـا اشبه بالشبح يـقتل ويصل إلى البيوت دون
أن يـراه أو يــعــرفه أحــد . االغـتــيــاالت أيــضـاً مــاكــنـة
إعالمية رسالتها التهديد والتخويف وتكميم األفواه .
كـانت هـنـاك تـوقعـات ان يـكـون الـسـيـد الـكـاظمـي مثل
ـسك مـايـبـدو في الـصـور رجـل قـائـد قـادر عـلى أن 
الـدولـة ويـسـيـطـر عـلى زمـام األمـور  ويـقـدم اجنازات
مــهـمـة عـلى الـواقـع لـيـكـون عـلى مـســتـوى الـتـوقـعـات
خاصة وأن ساحات التـظاهرات منحت الدماء وأعطت
آالف الـشــهـداء واجلـرحى من أجل
اســتــعــادة الــوطن فـي انــتــفــاضـة
اكـتــوبـر الــتي نــادت وطـالــبت لـيل

نهار نريد وطناً  .
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اليـــــبــــزيـج - وكــــاالت- حــــضــــر
حوالي  1500متـطوع مـجهزين
بــالـكــمـامــات ومـطــهـرات األيـدي
وأدوات تـتـبع حــفال مـوسـيـقـيـا
ـانيا في إطار في مكان مـغلق بأ
دراسـة حملــاكـاة كـيـفــيـة انـتـشـار
ـســتـجـد في فـايــروس كـورونـا ا
الـتـجـمـعـات الـكـبـيـرة.وضمـن ما
يسـمى دراسـة (ريـسـتارت ?(19
ركـز الطبي يرغب بـاحثـون من ا
اجلــامــعي في مــديــنــة هـالــة في
ـــكن تـــنـــظـــيم مـــعـــرفـــة كـــيف 

للغـاية عن االنضـباط الذي أبداه
دى شـاركون... لـقـد فوجـئت  ا
انــــضـــبــــاط اجلـــمـــيـع في وضع
الــــكـــمــــامــــات).وأضـــاف أن (من
ـــتـــوقع ظـــهــــور نـــتـــائج هـــذه ا
الـدراســة الـتي تــمـولـهــا واليـتـا
ساكسونيا وساكسونيا أنهالت
خالل فــتـرة تــتـراوح بــ أربـعـة
وســتـة أســابـيـع).وجـرى تــزويـد
ـشـاركـ أيــضـا بـأدوات تـتـبع ا
االتــصـال لـلــمـســاعـدة في تــتـبع
ـــــســـــافـــــة بــــــ رواد احلـــــفل ا

الفـعالـيات الـثقـافيـة والريـاضية
بــأمــان دون تـــعــريض الــســكــان
ــتــطــوعــون لـــلــخــطــر.وتــســلم ا
كمامات من النوع الذي يُستخدم
ستشفيات وزجاجات عادة في ا
من مطهـر اليدين فـلوريسنت في
حـفل موسـيـقي لـلمـغـني ومؤلف
اني تيم بيندزكو في األغاني األ

دينة اليبزيج. ساحة داخلية 
وقال قائد فـريق البحث شـتيفان
موريتس في مؤتمر صحفي بعد
ـــوســـيـــقي (أنـــا راض احلـــفـل ا

ـوسـيـقـي ولـتـحـديـد أي أجـزاء ا
دخل من السـاحـة مثل قـاعـات ا
درجات التي قد يتجمع فيها وا
الناس معا بشكل متقارب.وطلب
شـارك تـطهـير البـاحثـون من ا
أيــديــهم بــانــتـظــام بــاســتــخـدام
مطـهـر الفـلورسـنت حـتى يتـمكن
ـساعـدة الضـوء فوق العـلمـاء 
البـنـفسـجي من مـعرفـة األسطح
الـــتي يــتـم مالمــســـتــهــا بـــشــكل
مـتـكـرر وتــشـكل خـطـرا النـتـشـار

الفايروس.

{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) -
حل جنـوم هـولـيـووديـون كـبـار
وشـخــصـيــات أبـطــال خـارقـ
يـؤدونــهـا ضــيـوفـا عــلى حـدث
إلـكـتــروني واسع نـظم الـسـبت
ومن بـيـنـهـم روبـرت بـاتـيـسون
الــــذي عـــــرض مـــــشــــاهـــــد من
بــاتــمـان.كــذلك روّج دواين ذي
روك جونـسون لـفيـلمه اجلـديد
بالك آدم.ونـظـمت شـركـة وارنر
بــراذرز حــدث دي سي فــانـدوم

{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - تـــوفي
عــازف الـغــيــتـار جــاك شـيــرمـان
الذي شـارك في أول ألبـوم لفـرقة
ريد هـوت تشـيـلي بيـبرز عن 64
عامـا على مـا أعلـنت فرقـة الروك
األمريكية.وغردت الـفرقة (نتمنى

االفـتـراضي بـعـد إلـغـاء لـقاءات
يـــتــرقــبــهــا عـــشــاق الــقــصص
ـــصــورة مـــثل كـــومـــيك كــون ا
بسبب جائحة كوفيد-.19وكان
ـشارك في احلـدث عبر أبرز ا
االنـــتــرنـت فــيـــلم ذي بــاتـــمــان
وعـــــــمـل قـــــــا عـــــــلـى طــــــراز
الــتـــحــقــيــقــات الـــبــولــيــســيــة
ويـتنـاول شخـصيـة هذا الـبطل
اخلـــارق. وقــال بـــطل الـــفـــيــلم
روبـرت بـاتـيسـون (إن تـصـوير

الــعــمل تــوقف في آذار بــسـبب
جــائـــحــة كـــوفــيــد-19). وقــال
مـخــرج الــعـمـل مـات ريــفـز (إن
هــذه الـــنــســخـــة الــتي ال تــزال
قـبل مـستـوحاة مـقررة الـعـام ا
من أفالم قـاتمـة باتت مـرجعـية
مــثل تــشــايــنــاتــاون وتـاكــسي
درايـفـر. وســتـظـهـر شــخـصـيـة
بـروس واين في سنـته الـثانـية
كـــبــاتـــمـــان مـــحـــاوال فك لـــغــز
مــــجــــمـــوعــــة من اجلــــرائم مع

فـرنسـا حـيث قـتل رجل بـبنـدقـية
الـديك بـعـدمـا سـئم من صـيـاحه
لوكالة فرانس برس (لقد صدمنا

أساة). بالعمق بهذه ا
وأقـر الـرجل بـفـعـلـته وسـيـحـاكم

مطلع كانون األول.
وأكد فيرني (حياة الريف مهددة
بــشـــكل مــتــزايــد بــتــصــرفــات ال
يــعــاقب عــلــيــهــا).  مــشـيــرا إلى
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قــــضـــيـــة الــــديك مـــوريـس عـــلى
جــزيــرة أولـــيــرون (غــرب) الــتي

أثارت ضجة كبيرة.
وكـان الــديك مـوريس الــذي نـفق
اآلن محور نزاع قـضائي باشره
جـــيــران اشــتـــكــوا من صـــيــاحه

الصباحي. 
إال أن الــــقـــضـــاء ســـمـح لـــلـــديك

باالستمرار في الصياح.

{ بــــريـــفـــا (أ ف ب) - جــــمـــعت
عـريـضة أطـلـقـهـا مـزارع فـرنسي
وتـــطــــــالب بــــالــعـــدالـــة لـــلــديك
مـــارســـــــيـل الــــذي قـــتــــلـه أحـــد
اجلــيــران في أيــار أكـثــر من 74

ألف توقيع.
وقـال سـيـبـاسـتـيـان فـيـرني أحـد
ســكـــان فـــيـــنــزيـــو الـــبــالـغ عــدد
سكـانـها 450 نسـمـة في جـنوب
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{ لـــنــدن (أ ف ب) - تــعــطـل بــرج تــاور بــريــدج
تـحـرك الشـهـير عـلى نـهر تـيـمز في لـنـدن وهو ا
عـلى ارتـفــاع عـال الـسـبت بـعــدمـا رفع لـلـسـمـاح
رور مـركب بسبب مـشاكل تقـنية مـا أثار أزمة
سـيـر خانـقـة.وأغـلق اجلـسـر امـام حـركـة الـسـير
ســاعـات عــدة بـعــد الــظـهــر ومـســاء. وأوضـحت
ـشغـلة للـجسر فـي تغريـدة (أن اجلسر الـشركة ا
واجه مـشــاكل تـقــنـيــة).بـني اجلــسـر بـ 1886
و 1894وهــو يـــرفع حــوالى  800مــرة ســنــويــا
الحـة عبـر نهـر تيـمز.وأعـلنت لـلسـمـاح بحـركة ا
الــشـرطـة إغالقه قــرابـة الـسـاعـة  17,00الـسـبت
ــارة بــعــد ( 16,00ت غ). وأعــيــد فـــتــحه أمــام ا
ســـاعـــة عــلـى ذلك إال أن الـــســـيـــارات اضـــطــرت

لالنتظار ساعات عدة لسلوكه مجددا.

{ كوبـنـهـاغن (أ ف ب) - دشّنت
ـارك مـتــحـفـاً لـلـسـعـادة في الـد
وسط كــوبــنــهـاغـن هـو األول من
نـــوعـه يـــرمــــز إلى الــــســــعـــادة
ـسـتقـرة الـتي يـجمع الـهادئـة وا
صنّفة ملكة ا عليها أبناء هذه ا

في مقدّم الدول األكثر سعادة.
ــتــحف مــيك وأوضح مــؤسـس ا
وايكـينغ الذي يـدير أيـضاً مـعهد
األبـحـاث عن الــسـعـادة أن دلـيالً
ـــــتـــــحـف حـــــيث يــــــرافق زوار ا
يــطّــلـعــون عــلى مـخــتــلف زوايـا
السعادة ومنها تاريخ السعادة
وســـيــــاســـة الــــســـعــــادة وعـــلم

السعادة.

ـــتــحـف عــرضت وفي قـــاعــات ا
ـعـلـومـات عـلى لـوحـات كـبـيـرة ا
مــلــونــة مــعــلــقــة عــلى اجلــدران
ـــكن الــــبـــيض ومـن خاللـــهــــا 
الفـــــــضولـيّ أن يتـعلم كل شيء
عـن نــظـــريـــــــــــة الـــســعـــادة في
بُـــعـــدهـــا االقـــتــــــصـــادي أو في
وجـهـهــا الـكـيـمــيـائي لـقـاء رسم
اركي دخول قدره 95 كورون د

(نحو  13يورو).
كـــذلك يُـــطـــــــــلب من الـــزائــر أن
يـدوّن تـعـريــــــفه لـلـسـعـادة عـلى
ورقة صغـيرة تلـصق على حائط
إلـى جــانـب نــحـــو مـــئــة وريـــقــة

أخرى.

ارك العام وقد احـــــــــــتلت الد
 للـســــــــــنـة الثـانيـة على2020
ـركــــــــــــز الـثـاني الـتـــــــوالي ا
بــعـــد فــنــلـــــــــــــنــدا في تــقــريــر
ي الـصـادر الـســعـــــــــــادة الـعــا
ــتـحــدة سـنــويـاً مــنـذ عن األ ا

العام 2012.
وعلى غـرار الـدول اجملاورة لـها
ــــــمـــــلـــــكـــــة تــــــتـــــمـــــتـع هـــــذه ا
االسـكـنـديـنـافـيـة التـي يـبلـغ عدد
ســـكــانـــهــا 5,8 ماليــ نــســمــة
بنوعية حـياة استثنـائية تضاف
إلــيــهـــا درجــة عــالــيــة من األمن
وإدارة عـــــامــــة مـن األفـــــضل في

العالم.
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