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طبعة العراق 
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سـيـدعـمه).كـمـا بـحث مـاكـرون مع
الـــكــاظـــمي الــعـالقــات الـــثــانـــيــة
نـطقة . واالزمات التي تـشهـدها ا
واشار رئيس الوزراء خالل اللقاء
الى ان (زيـارة الـرئـيس الـفـرنـسي
الى العـراق بدايـة حقـيقـة لشـراكة
عراقـيـة فـرنسـيـة) واضـاف (نحن
مـهـتــمـون لــتـوسـيع الــشـراكـة مع
فرنـسا وهـناك الكـثيـر من جوانب
الــتـعــاون بــ الـبــلــدين) مــؤكـدا
(ســعي الــعـراق لــتــفــعــيل الــعـمل
بـوثيـقـة الـتـفـاهم الـسـتـراتـيجي)
وزاد الــكـــاظــمي (ســـنــعـــمل عــلى

W¹ULŠ ŸËdA  ÕdD  œ«bGÐ w  ÊËd U

 ÎUO Ëœ WO «dF « …œUO «
 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

وصف مــراقـبــون زيــارة الــرئـيس
ـانويل مـاكرون امس الفـرنسي إ
األربعاء إلى بغداد بانها تاريخية
  كـــــونـــــهـــــا تـــــأتـي في ظـــــروف
اسـتـثـنـائـيـة وحـسـاسـة تـعـيـشـها
ــنــطــقــة  وتــهـدف الــزيــارة الى ا
مـســاعـدة الـعــراق عـلى مــواجـهـة
التـحـديـات وتأكـيـد سـيادته وسط
ــنـطــقـة. الـتــوتــر الـذي تــعـيــشه ا
وكـتب مــاكـرون عــلى تـويــتـر قـبل
وصوله الى العراق (أتـيت لتقد
دعــــــمـــــنـــــا لــــــلـــــعـــــراق فـي وقت
الــتــحــديــات). واســـتــقــبل رئــيس
اجلمـهوريـة بـرهم صالح الـرئيس
الرئيس الفرنـسي في مطار بغداد
الــدولي. وعــقــد صــالح ومــاكـرون
مـؤتمـرا مـشـتـرك في قـصـر بـغداد
بــــحـــضــــور رؤســــاء احلـــكــــومـــة
ــان مــصــطــفى الــكــاظــمي والــبــر
مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسـي واالقــلـــيم
نــيـــجــيـــرفــان الــبـــارزاني . وقــال
صـــالح بـــحــــسب بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امـس (نــتــطــلـع لــبــنــاء
شـراكـة ســتـراتـيـجـيــة مع فـرنـسـا
وسنـعلن عن مـشـاريع وعقـود ب
البلـدين) متـمنيـا ان (تكـون هناك
ـاكرون الى الـعراق زيارة طـويلـة 
ـــقـــبل) وأضـــاف ان في الـــعـــام ا
(الــعـــراق يــتـــطــلـع إلى لــعب دور
ـا يـحـقق ــنـطـقــة  مـحـوري في ا
اســتــقــرارهــا وال نــريــد أن نــكـون
سـاحـة صـراع لــآلخـرين) مـشـدداً
عــــــلـى ان (حتــــــديــــــات االرهـــــاب
مسـتـمـرة ويتـطـلب تـعاونـاً دولـياً
وجتــفـــيف تـــمــويـل االرهــاب).من
جـانـبه  اكـد مـاكـرون ان (الـعراق
ـرحــلـة مـفـصــلـيـة واحلـرب ـر 

عـــلـى داعش لـم تـــنــــته ألن داعش
والـتــدخالت اخلـارجــيـة الــعـديـدة
حتـديـات تــهـدد الـعــراق) مـشـددا
على (زعمـاء العـراق قيادة مـرحلة
انـتقـالـيـة في الـبلـد وبـنـاء سـيادة
عراقـيـة حتـمي بـلـدهم وتـعزز أمن
نطقة) الفتا الى (تقد مشروع ا
يـحــمي سـيـادة الــعـراق ونـنــتـظـر
ــسـاتــهم مــوافــقـة قــادته ووضـع 
االخيرة عـليه قبل دعم بالدهم من
اجملـــــتـــــمع الـــــدولي) وتـــــابع ان
(فرنسا ستكون إلى جانب العراق
لــتــتــأكــد أن كل اجملــتــمع الــدولي

عـــانـى كـــثـــيــــراً في احلـــرب ضـــد
داعش) مؤكدا (التزام بالده بدعم
ـهـمـة مـنـها ـشـاريع ا الـسيـادة وا
مـتـرو بغـداد).ووصـل ماكـرون الى
بـغـداد في أول زيــارة رسـمـيـة إلى
ـســاعـدة الـعــراق بـهــدف تـقــد ا
والـتـأكـيـد عـلى الـسـيـادة في وقت
يـجـد نـفسـه في وسط الـتـوتـر ب

حـــلـــيـــفـــ واشـــنــطـن وطـــهــران.
وشـمــلت الـزيــارة اجـتـمــاعـات مع
مسؤولي احلـكومة واالقـليم وعدد
مـن الـــــقـــــادة الــــــســـــيـــــاســـــيـــــ
.وماكرون هـو أول رئيس الفـاعلـ

تذليل كل التحديات أمام الشركات
الفرنسـية) مشيـدا (بدور الرئيس
الــفـرنــسي  واهــتــمـامـه بـحــمــايـة
سيـادة الـعـراق الـتي نعـدهـا خـطا
أحــمـر) مــشــيــرا الى ان (الــعـراق
سـيعـمل بـقـوة عـلى دعم اسـتـقرار
نـطـقـة) بدوره  قـال مـاكرون أن ا
(فـرنـســا تـدعم  ســيـادة الـعـراق و
اسـتـعــداد بالده لإللـتــزام بـتـأمـ
مـصــادر الــطــاقــة) واشـار الى ان
(اجتمـاعنـا مع احلكومـة العـراقية
تـنــاول مــسـألــة تـعــزيــز الـتــعـاون
الـعــســكـري) مــبـيــنـا ان (الــعـراق
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ســجــلت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
 3732 حـــالـــة شـــفـــاء جــديـــدة من
كـورونـا وارتـفـاعـا بـعـدد االصـابات
ــؤكـدة الــتي بـلـغت  3946 . كــمـا ا
ســـجـــلت   78 حـــالـــة وفـــاة ضــمن
ـــــوقـف الـــــوبـــــائي لـــــيـــــوم امس ا
االربـعاء. وقـال بيـان للـوزارة تلـقته
(الــــزمـــان) امـس ان (مـــخــــتـــبـــرات
الـــصـــحـــة ســـجـــلت  3946 حـــالـــة
اصـابة جديدة وشفاء   3732 حالة
بــــواقع وفـــيـــات  78حــــالـــة ضـــمن

مـوقف يـوم امس) واضـاف انه (

ـــــــوذجـــــــا في فـــــــحص  23123 
اخملــتـبـرات اخملـتـصــة كـافـة وبـذلك
يــكــون اجملــمــوع الـكــلي لــلــنــمـاذج
ــفــحـوصــة مـنــذ بــدايـة تــســجـيل ا
ـرض في العراق 1647454). كما ا
اعـــلــنـت الــوزارة تـــوزيع خـــريــجي
كـليات اجملمـوعة الطبيـة والصحية
والـتمريـضية والـتقنـية من خريجي
عــــــــــام 2018-2019 بـــــ دوائـــــر
الــصــحـة في بــغــداد واحملـافــظـات.
واســتـنـاداً لـتــوجـيـهــات مـديـر عـام
صـحـة بـغـداد عـبـد الـغـني سـعـدون
الـسـاعـدي وبـأشـراف مـديـرة قـطـاع
الـرصافة فضيلة طه  نفذ فريقا في

مـركـز صـحي الـقـنـاة حـمـلـة تـعـفـير
واسـعة  لـلحـد من انتـشار فـايروس
ـســتـجــد .وذكـرت طه ان كــورونــا ا
(احلـملة شـملت تعفـير الشوارع في
مـــحـــلــة 510 وتـــعـــفــيـــر االقـــســام
ـسـتـنـصـرية الـداخـلـيـة لـلـجامـعـة ا
ـــــــنــــــازل فـــــــضـالً عن تـــــــوزيع وا
الـبوسترات التي حتـمل في طياتها
مـخـاطـر الـفايـروس وطـرق الـعدوى
وكـيـفيـة الوقـاية مـنه) واضافت ان
(احلــمـلـة مــسـتـمــرة حلـ تـغــطـيـة
ــنــاطق الــواقــعــة ضــمـن الــرقــعـة ا
اجلــغــرافـــيــة لــلــمــركــز الــصــحي).
وأعــلـنـت وزراة الـصــحـة في إقــلـيم

كـردستان عن تسجيل  579 إصابة
جــديـدة و 27وفــاة.وقـالت الــصـحـة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(اإلصـابـات اجلديـدة تـوزعت بواقع
164 فــي اربــــــــــــــــــــــيــل و  97 فــي
الـــســـلـــيـــمـــانـــيــة و  25فـي كل من
كـــرمــــيـــان وحـــلـــبـــجـــة و  268في
دهــوك) الفـتــا الى (تـســجـيل  449
حـالة شفاء من كورونا بواقع 278
فـي أربـيل و 36 فـي الـســلـيــمـانــيـة
و 32 فـي كــرمــيــان و 83فـي دهـوك
و 20 فـي حلبجة) وتابع البيان ان
(حـــاالت الــوفــاة تــوزعت  بــواقع 8
فـي أربــيل و 6فـي الــســلـــيــمـــانــيــة

وواحـدة في كرميان و 5 في رابرين
و 7 فـي دهـوك) مؤكـدا انـه (وبـهذا
يصل عدد اإلصابات في إالقليم إلى
 29926 شــــــفـي مــــــنــــــهم 18969
وتـوفي 1125). وسـجـلت مـحـافـظة
ديــالى  88 اصـــابــة جــديــدة.وذكــر
مـصـدر طـبي إن (مـصابـاً بـكـورونا
قــــد  تــــوفي فـي ديــــالى فــــضالً عن
تــــســــجـــيل  88 اصــــابـــة جــــديـــدة
بـالعـدوى). كما اعـلنت محـافظة ذي
قــار عن تـشــخـيص  204 إصــابـات
جـديـدة  وثـماني حـاالت وفـاة جراء
اإلصـابـة بـالـفـايـروس.وقـال مـصـدر
طـبـي ثـان  إن (الـفـحـوص الـطـبـيـة
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دولــة يــزور الــعـــراق مــنــذ تــولّى
الـكــاظـمي رئــاسـة حـكــومـة.وقـال
مـاكـرون خـالل مـؤتـمــر في خـتـام
زيارته الـثـانـية لـلـبـنان خالل أقلّ
من شهـر (أؤكّد لـكم أنّني سـأكون
في العـراق لكي أطـلق بـالتـعاون
ــتـحــدة مــبــادرة لـدعم مع األ ا
مسـيـرة السـيـادة). وكان مـاكرون
اضـية في لـقاء قد اكـد اجلمـعـة ا
ــعـركـة من مع الـصـحــفـيـ إنّ (ا
أجل ســيــادة الـــعــراق أســاســيــة
للسـماح لهـذا الشعب وهـذا البلد
الـــلــذيـن عــانـــيــا كـــثـــيــرا بـــعــدم
اخلـضــوع إلى حـتــمـيـة ســيـطـرة
الــقــوى اإلقــلـــيــمــيــة واإلرهــاب)
وأضـــاف (هـــنــــاك قـــادة وشـــعب
مــــدركـــــون لــــذلـك ويــــريــــدون أن
يـحــددوا مـصــيـرهم بــأنـفــسـهم)
ولــــــفت الـى ان (دور فـــــرنــــــســـــا
مـســاعــدتـهم عــلى ذلك) واوضح
ماكـرون الى أنه (يـنـوي أن يـبني
معهم مبـادرة قوية بـالتعاون مع
ــتــحــدة من أجل ســيــادة األ ا
الــعـراق).  وســتــلـتــقي الــرســالـة
التي يـحـملـها الـرئـيس الفـرنسي
مع رسـالـة وزيـر خــارجـيـته جـان
إيف لودريـان الذي زار بـغداد في
ـاضـي وشـدد فــيـهــا عـلى تـمــوزا
(أهـــمـــيـــة الــنـــاي بـــالـــنـــفس عن

توترات احمليط).
ـــــــــــاضـي زارت  وفي  27 آب ا
وزيــرة اخلــارجــيـــة الــفــرنــســيــة
فـلـورانس بــارلي بـغـداد وإربـيل
مــشـددة عــلى ضــرورة مــواصــلـة
مــــكــــافــــحـــة تــــنــــظــــيم الــــدولـــة
اإلسالمية.وقالت (نحن مـقتنعون
ـعـركـة ضـد داعش لم تـنـته بـأن ا
ونـحن نـقف الى جـانـبكـم).وتأتي
زيـــارة مـــاكــــرون بـــعـــد أن أعـــلن
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كـشـفت رئاسـة اقـليم كـردسـتان عن
فـــــحــــوى لــــقــــاء رئـــــيس الــــوزراء
مـصطفى الكاظـمي برئيس االقليم
نـيـجـيرفـان الـبـارزاني الذي وصل
الـى بـغــداد بــالــتــزامن مـع وصـول
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الـــفـــرنـــسي ا
مـاكـرون امس االربـعـاء.وذكـر بـيان
لــرئـاســة االقــلـيم تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (اجلانب بـحثا االوضاع
الـســيـاسـيـة واالمـنـيـة في الـعـراق
ووبـاء فـايروس كـورونـا وما خـلفه
من تــأثــيــر خــاصــة عــلـى الــقــطـاع
االقـتـصـادي ومـسـاعي مـكـافـحـته
ـبـاحــثـات بـ اربـيل واســتـمـرار ا
وبـغـداد حلل اخلالفـات والـقـضـايا
الــــعـــالـــقــــة ومـــخــــاطـــر االرهـــاب
ـنطقـة عامة وحتـركات داعش في ا
اضــافـة الى عــدة مـســائل مــهـمـة)
واشــــار الى ان (االجــــتـــمــــاع اكـــد
شترك ب احلـاجة الى التعـايش ا
ـواجـهة ـكـونات واالطـراف كـافة  ا
الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات وتــــــــخــــــــطي
واهـــــمــــيــــة الـــــتــــعــــاون االزمــــات
والـتـنسـيق بـ قوات الـبـيشـمـركة
واجـهة مخاطر واجلـيش العراقي 
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دونــالــد تــرامب أنه  ســيــســحب
قواته من العراق من دون حتديد

برنامج زمني لذلك.
ـثـل حـكــومـة اإلقــلـيم في . وأكــد 
بــغـداد بـخــتـيــار حـاجي أن رئـيس
إقـــلـــيم كـــردســتـــان نـــيــجـــيـــرفــان
بـــارزاني ســيــلــتـــقي مــاكــرون في
بـــغـــداد الـــتـي وصـــلـــهـــا امس في
زمـيارة تسـتغرق  24 سـاعة. وقال
حــــــاجـي في تــــــصـــــريـح امس إن
(الــبـارزاني يـزور بـغـداد األربـعـاء
لـلقـاء الرئـيس الفرنـسي بعـد تعذر
زيــارة أربـيل لـضـيق الـوقت). وعـد
خـبراء لقاء مـاكرون بالبارزاني في
بـغـداد اشارة صـريحـة بـان فرنـسا
تــــدعم وجــــود االقــــلــــيم فـي اطـــار
ـوحــد  وانـهــا  التـشـجع الــعـراق ا
عــلـى اي خــطــوة انــفــصــالــيــة في
ـستقـبل وهو ما يـسحب الـتأييد ا
ـعـلن لبـعض االطراف الـضـمني وا
الـفـرنسـية خلـطوة االنـفصـال التي
وازنة تـمت عام 2017.  وبـشأن ا
أوضـح أن (وكـيل وزيـر الـتـخـطـيط
ــوازنــة في اإلقــلــيم ومــديـــر عــام ا
مــــوجـــودان في بــــغـــداد لـــغـــرض
االشـتراك في أسس االسـتراتيـجية
الــعـــــــــــامـة لـلـمـوازنـة االحتـاديـة
لــــــلــــــســــــنـــــوات  2023-2021) 
مــرجـحــاً (زيــارة وفـد حــكـومي من
اإلقـــــلـــــيم إلـى بــــغـــــداد لـــــغــــرض

فاوضات). ا

االرهـاب واالطـمـئـنـان من الـقـضاء
على تنظيم داعش).

 والــتــقى الــكــاظــمي بــالــبــارزاني
رافق له.وذكر بـيان تلقته والـوفد ا
(الــــزمــــان) امـس انه (جــــرى خالل
همة التي من لفات ا الـلقاء بحث ا
شـأنهـا أن تعزز الـتكامل والـتعاون
بــ مـؤســسـات الــدولـة في كل من
احلـــكــومــة االحتـــاديــة وحـــكــومــة
باد والعمل اإلقليم ضمن إطار ا
الـذي رسـمه الـدسـتـور) مـبـيـنـا ان
(اجلــانــبــ تــطــرقــا الـى اجلــهـود
ـكافـحة جـائحـة كورونا الـوطنـية 
ــــســـــتــــمــــرة وكـــــذلك اجلــــهـــــود ا
ـكـافـحة خـاليا داعش والـتـنـسـيق 
الـنـائـمـة ومالحـقـة فـلـول اإلرهـاب
الــــــذي ال مــــــكــــــان لـه عــــــلى أرض
الــعـراق) مـؤكـدين ( أهـمـيـة الـدور
الــذي تــؤديه قـوات حــرس اإلقــلـيم
الــبــيـشــمـركــة كــجـزء مــتــكـامل من
ــنـظـومـة األمــنـيـة الــعـراقـيـة).من ا
جــانــبه أعــرب الـبــارزاني بــحـسب
الــبــيــان عن (تــفــاؤله بــاخلــطـوات
ــتـــخــذة من أجل تــعــزيــز آلــيــات ا
شـترك ب حكـومة اإلقليم الـعمل ا
واحلـكومة االحتادية) مشددا على
ان (االكــراد يـعـتـزون بـعــراقـيـتـهم

وأنــهم عـازمـون عـلى إدامـة الـعـمل
مـن أجل اسـتــقــرار الــعــراق وأمـنه

وسيادته).
 وتــابع ان (االقـلــيم يــعـتــز بـالـدور
الــذي بـدأ الــعـراق بــتـمــثـيــله عـلى
الـصـعـد اإلقـليـمـيـة والـدولـية وفي
تـبادلة على أعلى ضـوء الزيارات ا
ــســتـويــات بــ الـعــراق والـدول ا
الـصديـقة والـتفـاهمـات األساسـية
ــا فــيه مــصــلــحــة الـعــراق واألمن
واالسـتـقـرار اإلقـلـيـمي). كـمـا بحث
الــــبــــارزانـي مع رئــــيس مــــجــــلس
الـنواب مـحمـد احللـبوسي واتـفقا
باحثات ب بغداد على استمرار ا
واربـيل.وناقش اللقاء بحسب بيان
ـكـتب احلـلبـوسي تـلقـته (الـزمان)
امـس  (األوضـــاع الــــســـيــــاســـيـــة
واألمــــنـــيــــة وتـــطــــورات الـــوضع
الـصحي ومـا خلـفه من تأثـير على
الـــوضع االقــتــصـــادي في الــبالد)
الفــتـا الى ان (الـلــقـاء بـحث جـدول
أعــــمـــال مـــجـــلـس الـــنـــواب وأهم
ـدة الــتــشــريــعـات الـالزمـة خـالل ا
ـقـبـلـة ومـنـها قـانـون انـتـخـابات ا
مــجــلس الـنــواب الــذي سـبق وأن
ــان وحـــسم صـــوَّت عـــلـــيه الـــبـــر
مــوضـوعــة الـدوائــر االنـتــخـابــيـة
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الـبــاحـثـ لـلـمـسـاعــدة في تـثـقـيـفـنـا
جـميعًا بشأن أهـوال النظام البعثي)
مـضيفا ( نتمنى ان تكون هذه دراسة
ثــانــيـة ولــيس انــتـقــامــا ثـانــيــا وقـد
يــسـتـغـرق هــذا الـنـوع من االعـدادات
لذلك بعض الوقت). وقال مسؤول في
وزارة اخلــارجــيــة إن (الــعـراق طــلب
تحدة إعـادة األرشيف وأن الواليات ا
لـــيس لــديـــهــا دلــيل عـــلى أن أيًــا من
الــوثـائـق الـتي  إرجــاعـهــا في عـام
 2013 قـد أسـيء استـخـدامـهـا). وفي
واشـنـطن قـال  مـسـؤول قـسم الـوالية
عــلى االرشــيف الــذي  اعــادته (إنه
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كـشفت صحيفة وول ستريت جورنال
ــتــحــدة ســتـة عـن اعـادة الــواليــات ا
مـاليـ وثـيـقـة مـن ارشـيف من نـظـام
الـبعث حتـتوي على اسـرار واساليب
الــنــظـام الــسـابق إلـى جـانب أســمـاء
أعـضاء الـبعث واخملـبرين  مـوضحة
ان عـمـليـة النـقل جرت بـطائـرة شحن
بـشكل سري عـبر مطـار بغداد. وقالت
فـي تــقــريــر أن (هــذه اجملــمــوعــة من
ـسـؤولـون في الــوثـائق الـتي وافـق ا
اجلـــانب االمـــريــكـي عــلـى اعــادتـــهــا
كـــبـــادرة حـــسن نـــيـــة جتـــاه رئـــيس
الـوزراء اجلـديـد تـعد مـصـدرا مـفـيدا
جــدا  لألفــراد الــعــراقـيــ ووســيــلـة
ـــصـــاحلـــة بــ لالنـــتـــقـــال نـــحـــو ا
االنــقـسـامـات الــعـمـيـقــة في اجملـتـمع
ـتـمثل الـعـراقي لـكن ومع الـتـحـدي ا
شـحـونة في الـوقت احلالي لـلـحالـة ا
لـالوضـاع في بـغـداد  سـيـتم تـخـزين
االرشـيف في الـبداية فـي مكان مـغلق

وسري دون فتحه ).
وقال مسؤول عراقي في بغداد لم يتم
الـكشف عن هويـته  ( نأمل في ان يتم
ـكـان ــؤسـسي في ا تــرتـيب الـبـنـاء ا
الـــذي قـــد تـــكـــون فـــيـه هــذه األوراق
مــتـاحــة لــعـامــة الـنــاس  وال سـيــمـا

الـى ان (بـعض الـضـبـاط األمـريـكـيـ
يـعـتـقـدون أن الـنـسـيج قـد يـقـدم أدلـة
تـتـعـلق بالـتـمرد الـنـاشئ في الـعراق
وفـي الـنــهـايــة   إرســال األرشـيف
إلـى مؤسـسـة هـوفـر  وهـي مـؤسـسة
افــتـراضـيـة ذات مـيــول مـحـافـظـة في

كـلـيـة ستـانـفـورد في كـاليـفـورنـيا. 
اإلشــراف عــلى الــدخــول إلى األوراق
بـــاهـــتـــمــام ; ولـم يــتـم نــشـــر أي من
األوراق عــلى اإلنــتــرنت ويـجـب عـلى
ـوافـقـة عـلى عـدم تـوزيع الـبـاحـثـ ا
تــفـاصـيل خـاصـة عـن الـعـراقـيـ في
الـغـرب فيـما حتـتـفظ مؤسـسة هـوفر
بـــــنــــســـــخـــــة مـــــصــــورة كـــــامـــــلــــة
لـالرشـيـف).وكـان قــد عــثــر عــلى هـذا
االرشــــيـف في  قــــبــــو داخل  نــــصب
ؤسس الـبعث ميـشيل عفلق تـذكاري 
اثـــنــاء عــمــلـــيــات الــســلـب والــنــهب
واكـتشفه مكية والكـاظمي حينما كان
بـصحـبته في ذلك الـوقت  حيث عمل
الــكـاظــمي ومــجـمــوعــة صـغــيـرة من
تطوع لفهرسة ومسح األرشيف  ا
الــذي يــحــتـوي عــلى مــعــلــومـات عن
الـعامل في التجمـعات االجتماعية 
ــــراسالت الـــداخـــلــــيـــة  وقـــوائم وا
اخملـبرين وحتى ملف األسـر العراقية
الــتي  أســر أبـنــائــهـا ضــمن حـرب

الثمانية اعوام مع ايران.

ـاضـيهم جـزء من ارشـيـفهم  نـتـيـجة 
الـتاريخي فـالعراق دولـة ذات سيادة
 وهـم بــــحـــاجــــة إلـى أن يــــكــــونـــوا
مـسـؤول عن أي احـتيـاطـات ينـبغي
أن يـحـبـطـوا بـهـا إسـاءة االسـتـخـدام
احملـتــمـلـة لـهـذه الـوثـائق). وبـحـسب
الـصحـيفة فـأن ( الوثائق  تـغليـفها
بـــشــكـل ســري خـــوفــا من اعـــتــراض
الـــشـــحـــنــة فـي مــطـــار بـــغـــداد وقــد
اصـبحت الـوثائق مؤمـنة بـاحكام في
مـكـان غـيـر مـعـروف داخل الـعـاصـمـة
ــســؤول عن الــعـــراقــيــة). واضــاف ا
الـــوثــائق مــســـتــر مــونـــتــغــمــري ان
(الـعراق يسـتحق إرثه التـاريخي مرة
أخـرى  وسـيكـون لديـنا بـعض الثـقة
فـي أن ســــلــــطـــــات رئــــيس الــــوزراء
مـصـطفـى الكـاظـمي ستـتـعامل مـعـها
ـسؤولـية. ومع ذلك  فإن مـا يحدث
بـعـد انتـهاء رئـاسة الـوزراء قد يـكون
إشـــكــالـــيًــا). واوضـح الــتـــقــريــر  ان
سـاعدة كنعان (االرشـيف  شحنه 
ـؤيــد لـلــغـزو االمـريــكي عـام مــكـيــة ا
كان ـتحـدة  ا  2005 الـى الواليات ا
الــذي  تـخـزيــنـهـا فـيـه في الـبـدايـة
فـرجـيـنـيـا الـغربـيـة. هـنـاك  قـام أحد
مـقاولي البـنتاغـون بتوظـيف السكان
ــســـاعــدة إلعـــدادهم ورقـــمــنـــتــهـــا 
الـباحث الناطق بالعربية) مشيرة

وتـعـديل قانـون احملكـمة االحتـادية
( الــعــلـيــا وغـيــرهــا من الـقــوانـ
مــشـدديـن عـلى (أهــمـيــة اسـتــمـرار
ـبـاحثـات وحل الـقضـايـا العـالـقة ا
بــحــسب الـدســتـور والــعــمل عـلى
ـصلـحة الـوطنـية الـعلـيا تـغلـيب ا
والتنسيق من أجل تخطي األزمات
والــــنـــهــــوض بـــواقع الــــبالد). في
غــضـون ذلـك  قـرر الــكـاظــمي مـنع

رفـع أي عـــلـم اخــــر غــــيـــر الــــعــــلم
ـؤسـسـات الــعـراقي فـوق مـبــاني ا
الـعسكرية . وفق ما جاء في وثيقة
رســمـيـة اطـلــعت عـلـيــهـا (الـزمـان)
ومــوجــهــة الـى االجــهــزة االمــنــيـة
وقـيـادة الـعـمـلـيـات  حتـمل تـوقيع
الـسكـرتير الـشخصي لـلقائـد العام
ـســلـحــة الـفــريق الـركن لــلـقــوات ا

محمد البياتي .
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الكـات الصـحية في الـتي أجرتـها ا
ذي قـــار ,أظـــهـــرت تـــســجـــيل 204
إصـابـات جـديـدة بـكورونـا) مـبـيـنا
ان (الـدائـرة سـجـلت ثـمـاني وفـيات
جـــديـــدة بــالـــفــايـــروس الـــتــاجي).
وافــادت دائــرة صــحــة الــديــوانــيـة
بـــتــســـجــيل 194 اصـــابــة جـــديــدة

و106 حالة شفاء. 
وقــالت الـدائـرة في بــيـان مـقـتـضب

تــــلـــــقــــته (الــــزمـــــان) امس إنه (
تـــشـــخــيص 194 اصـــابــة جـــديــدة
وتـــســـجـــيل †106حـــالـــة شـــفــاء).
ثـنى الدوام في واعـادت محـافظـة ا
الــدوائـر احلــكـومـيــة بـنــسـبــة مـئـة

قبل.وذكر ئة اعتبارا من األحد ا با
احملــافظ أحـمـد مـنـفي في بـيـان إن
(التعليمات تنص على عودة الدوام
الــرســمي في الــدوائــر احلـكــومــيـة
بـشــكل كـامل اعـتـبـارا من االسـبـوع

قبل).  ا
ثنى وكـانت احلكومـة احملليـة في ا
ــــاضي قــــد قــــررت في نــــيــــســـان ا
تـقـليص الـدوام الـرسمي في جـميع
ئة الـدوائر احلكومية بنسبة 25 با
بـسبب انـتشـار كورونـا. فيـما أشار
مــــصــــدر إلى وفــــاة اخــــصــــائــــيـــة
ـان وهيب في محافظة الـنسائية ا

ميسان إثر إصابتها بكورونا.
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كنعان مكية

بــحــقه). وانــتــشــلـت مــفــارز الــنــجـدة
الــنـهــريــة جـثــة غـريق مـن نـهــر دجـله
ضـــمن مــنــطـــقــة اجلــادريـــة وأنــقــذت
شـخصاً آخـر حاول اإلنتـحار من أعلى
اجلـسر.وذكرت الـوزارة في بيان تـلقته
(الـزمـان) امس إن (جنـدة بغـداد نـفذت
واجــبــات ومـهــام امــنـيــة وانــسـانــيـة
ـاضـية في مـخـتـلـفة خـالل السـاعـات ا
عـمـوم العـاصمـة) ولفت الى انه (وفق
ي تــوجـيـهــات الـوزيــر عـثـمــان الـغـا
ووكـــيل الـــوزارة لـــشـــؤون الـــشـــرطــة
الـفريق عـماد مـحمد وبـاشراف مـباشر
ومــيـداني من قـبل مــديـر جنـدة بـغـداد
الــلـواء عــبـد الــكـر اســمـاعـيـل عـبـد
ضبطت مفارز ودوريات جندة بغداد 6
سـيارات مطـلوبة عـليهـا اشارات حجز
و  212 دراجــــة نــــاريـــة مــــخــــالــــفـــة
لـلتعليمات القانونية) مبينا ان (جندة
الـكندي القت القبض على سارق ضمن
مـنطقة باب الشيخ) كـما تمكنت مفارز
الـنجدة النهرية من انتشال جثة غريق
من داخـل نـهــر دجــلــة ضـمـن مـنــطــقـة
اجلــادريـــة وانــقــذت شــخــصــا حــاول
االنـتـحـار من اعلى اجلـسـر) وتابع ان
(دوريـــات الــنــجـــدة نــفـــذت واجــبــات
مـشتركـة مع االجهزة االمـنية االخرى 
حـيث القت القبض على  136 مـتسوال
ديـرية لـلحد من خـالل حمـلة اعـدتهـا ا
مـن هــذه الــظــاهــرة فــضال عن الــقــاء
الـقـبض على  28 مـخمـورا يعـترضون
ــارة اضــافـة الـى ضـبط 19 ســبــيل ا
سـيارة مـخالـفة لـلتعـليـمات الـقانـونية
مـظلـلة و تسـليم جـميع احلاالت الى

مراكز الشرطة اصوليا). 

‰uK¹_ s¹bŽUI²*« Vð«Ë— ‚öÞ≈

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تقاعدين لشهر ايلول اجلاري. . اعلنـت الهيئة الوطنية للتقاعد عن اطالق رواتب ا
ـدنـي ـتـقـاعـدين ا وقـال بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـهـيـئـة اطـلـقت رواتب ا
صارف والعـسكريـ لشهـر ايلـول اجلاري عبـر قنوات الـصرف الـرسميـة وهي ا
وقـنـوات الـدفع االلـكـتـرونـي). ولم يـعـلن اي من مـصـرفي الـرافـدين والـرشـيـد عن
تــنـفــيـذ هــذه اخلـطــوة حـتى وقت اعــداد هـذا اخلــبـر.واكـمـل مـصـرف الــرافـدين
وطنة إجراءات صـرف رواتب أغلب موظفي دوائـر ومؤسسات الـدولة لشهـر آب ا

ـكـتب اإلعالمي لـلـمـصرف فـي بيـان امس إنه ( ـصـرف.وقـال ا رواتـبـهم لـدى ا
ـوطـنـة رواتـبـهم عـلى ـالـيـة ألغـلب مـوظـفي دوائـر الـدولـة وا ـسـتـحـقـات ا تـوزيع ا
مـصــرفـنـا عن طــريق أدوات الـدفع اإللــكـتـرونـي). وأضـاف الـبــيـان أن (مالكـات
اإلدارة العـامة وفروعـها استـنفـرت جهودهـا في اإلسراع بإجنـاز صرف الرواتب
ـصرف عـلى صرف الكـترونـيـاً والذين حـضروا في أمـاكن عـملـهم وحرصـاً من ا

ستحقيها في الوقت احملدد). الية  ستحقات ا ا
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ـقاتالت الـتركـيـة قصـفاً مـكثـفاً شـنت ا
فـي قـضــاء سـوران شــمـالـي اربـيل من
دون ذكــر اخلـسـائـر الــنـاجـمـة عن ذلك
ــتــكــرر وبــرغـم اســتــدعـاء الــقــصف ا
الـسـفيـر التـركي لـدى بغـداد وتـسلـميه
مـذكـرة احتـجـاج عـلى التـدخل الـتركي
فـي شـــمـــال  الـــعـــراق  اال ان انـــقـــرة
تـواصل خرقها للسيادة العراقية.وذكر
ـقــاتالت الـتــركـيـة مــصـدر أمــني ان (ا
شـنت قـصـفـاً مـكـثـفـاً عـلـى قـريـة وقـمة
جـبـلـيـة في بـربـزيـن الـتـابـعـة لـنـاحـية
ســيــدكـان في قــضــاء سـوران شــمـالي
أربـــيـل  دون ذكــر حـــجـم اخلـــســـائــر

واقع).  الناجم عن قصف تلك ا
والـقت وكـالـة االسـتـخـبـارات الـقـبض
عـلى مـتـهم يـروج لـبـيع األسـلـحـة عـبر
مـــواقـع الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي في
بـغـداد.وقـالت الـوكـالة في بـيـان تـلـقته
(الــزمـان) امس انه (من خالل مـتـابـعـة
ورصــد مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
تـمـت مالحـظـة مـتـهم يـقـوم بـالـتـرويج
ـتوسـطة) لـبـيع األسلـحـة اخلفـيفـة وا
وأضــــاف أنه (بــــعــــد اســـتــــحــــصـــال
ـوافـقات الـقضـائيـة  تـشكـيل فريق ا
عــــمل مــــخـــتـص من مــــفـــارز وكــــالـــة
االســتــخــبــارات في وزارة الــداخــلــيـة
ـة ــتــمــثــلــة بـاســتــخــبــارات اجلــر ا
ـنـظمـة و الـقاء الـقـبض علـيه بـعد ا
نـصب كـم مـحكـم له وضبط بـحوزته
5 قــــاذفــــات نــــوع ار بي جي ســــفن)
ـتـهم في وأشــار الـبـيـان  إلى (إيـداع ا
الـتوقيف واتخاذ اإلجـراءات القانونية

u‰∫ مراسم استقبال الرئيس الفرنسي في قصر بغداد حيث استعرض مع رئيس اجلمهورية حرس الشرف Ë
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ــواصـــفــات الـــفـــنــيـــة احلــديـــثــة). ا
واضـــــاف الــــــزركــــــوشـي ان (هـــــذه
ـعاجلـة مشـكلة شـاريع ستـساهم  ا
ـدرسية في احملـافظة نقص االبنـية ا
ـتـضررة ـدارس ا وتـأهـيل وتـرمـيم ا
ناطق بفعل العمليات االرهابية في ا
احملـررة وتـهـيـئـة االجـواء الـتـربـويـة

نـاسبـة البنائـنا الـتالميـذ والطـلبة) ا
.بـدوره اضـاف انـيس مـحـمـد عـبـاس
درسيـة في التربية مسؤول االبنـية ا
ـــدارس الــــتي لــ (الــــزمــــان)  ان   (ا
اجنـــــزت هـي مــــــدرســـــة االصــــــالـــــة
االبتدائية الواقعـة في ناحية العظيم
في قـضاء اخلـالص ومـدرسـة جـديدة

عـرفة السابقـة للمواد التي وتعزيز ا
اخـذت عام  2020 - 2019 ويـلـزم اخذ
ـواد الـتي تـركت بـالـسـنـة الـسـابـقة ا
ــــقــــبـل مع الــــتــــدريس في الــــعــــام ا
واالمـتــحـان بـهــا  اضـافـةً الى وضع
ـــنــاهج وتــكــيــيـــفــهــا مع الــدراســة ا

االلكترونية والصفية).  
وانـتـقـد الـنائـب عن حتـالف سـائرون
عـضـو جلـنـة الـتـربـيـة الـنـيـابـيـة رعد
ــكـصــوصي الـتــوصـيــات األخـيـرة ا
ا خلـلـية األزمـة في وزارة الـتـربـيـة 
يـــخص الـــتــــعـــايش مـع اجلـــائـــحـــة
تـسرعـة وغير يـة واصفهـا بـ(ا العـا
ـكـصوصي في دروسـة). وأوضح ا ا
بــيـــان أمس أن (الــبـــلــد من األســاس
ــدرســيـة يــعــانـي قـلــة فـي األبــنــيــة ا
والكوادر التربوية فضالً عن اكتظاظ
ـا يفوق الـ 60 طالـباً في الصـفوف 
الـــصف الــواحـــد األمــر الـــذي جــعل
الـــوزارة تــســتـــعــ بــنـــظــام الــدوام
الثالثي وحـتى الربـاعي). وأشار إلى
أن (جعل الطاقة االستـيعابية للصف
الواحد بـ 15 طالباً فقط مـهمة وتكاد
أن تكون مسـتحيلة) منوهاً أنه (على
الـــــوزارة إعـــــادة الـــــنـــــظـــــر بـــــهــــذه
شاريع التـوصيـات). وضمن حـملـة ا
ـنفـذة في محـافظـة ديالى التـربويـة ا
ديـرية الـعامـة للـتربـية في  اعلـنت ا
احملـــافــظـــة   عن اجنــاز بـــنــاء ثالث
ـــديـــر مــــــدارس جـــديـــدة. وأوضح ا
الــعــام لــتــربــيــة ديــالى جــعــفـر مــعن
الزركوشي لــ(الزمان) امس ان  (هذه
ـــشــــاريع مــــوزعه عــــلى اقـــضــــيـــة ا
اخلــالص وخــانـقــ و اجنــازهــمـا
بــــدعم مـن صـــنـــدوق اعــــادة اعـــمـــار
ــتــضـــررة بــالــعـــمــلــيــات ــنــاطـق ا ا
االرهـابـية ومـيـزانـيـة تنـمـيـة االقـاليم
لــعـام  2013ومــنــظــمـة   UNDP وفق

داخل ســاحــة مــتــوســطــة جــريــر في
قـضـاء خـانـقـ ومـدرسـة جـديـدة في
ـنـصـوريـة قـرية  شـروين) . نـاحـيـة ا
واضاف عـباس  ان (الـعـمل يتـضمن
بــنــاء اثـنــا عــشـر قــاعــة دراســيـة مع
اجلـــــنـــــاح االداري واجملـــــمـــــوعــــات
الصـحـية وقـاعـات متـعـددة االغراض
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شـكلـة إلعداد الـفقرة عقـدت اللـجنـة ا
الـثــانـيـة حـول رؤيــةٍ مـتـقـدمــة لـلـعـام
بـرئـاسـة مـسـتـشـار الـدراسي الـقـادم 
الــوزارة عــلي الــزبــيـدي  اجــتــمــاعـاً
ديـريات مـنها موسـعاً ضم عـدد من ا
ـــــنــــاهـج والــــتـــــقــــو االشــــراف وا
واالمــتـــحـــانــات والـــتـــعــلـــيم الـــعــام
والــتــخــطــيط الــتـربــوي والــتــطــويـر
ؤسسي  بغـية اعداد رؤيةٍ مـتقدمةٍ ا
لـــلــــعـــام الـــدراسي  2021 - 2020 في
ـتـغـيرات ضـوء الـظروف احلـالـيـة وا
ــسـتــقــبـلــيـة ومــا تـفــرضه جـائــحـة ا

"كورونا" .
…bŽUIÐ oO³Dð

كتب االعالمي في الوزارة في وب ا
بـــيـــان ان (االجـــتــمـــاع خـــرج بـــعــدة
تـــوصــيــات اهـــمــهــا  الــتـــعــايش مع
جــائـــحــة كــورونــا واخــذ االجــراءات
الصحـية  فضالً عن تـطبيق الـتباعد
االجـتمـاعي لـلتـلـمـيذ والـطـالب وعدم
االكـتــظـاظ في الـصـف الـواحـد وتـرك
مـســافـة مـنـاسـبــة  وحتـديـد الـطـاقـة
االسـتــيـعــابـيــة لـلـصف بـ 15 تـلــمـيـذ
وطالب فقط وتـكون احلصـة الواحدة
 30دقيقة حسب مـقررات خلية االزمة
الــصــحــيــة  وكـذلك كــيــفــيه تــنــظـيم
الدوام واالشراف عـليه  هـذا وسيتم
عـرض هـذه الـتـوصـيـات علـى معـالي
وزيـر الــتـربـيــة األسـتـاذ عـلـي حـمـيـد

صادقة عليها) . الدليمي بغية ا
وأضــــاف الـــبـــيـــان  ان( االجـــتـــمـــاع
اخلـامس لـلـجنـة تـنـاول ايـضـا اآللـية
ــســتــخـــدمــة لــلــدراســـة الــصــفــيــة ا
وااللــكــتــرونــيــة وعــمــلــيــة الــتــدريب
ـركزة بـاستـخدام مواقع السـريعة وا
الـتــواصل االجـتـمـاعـي  واسـتـكـمـال
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ـان وجلـان من مـجـلس بـعـد حـوارات مـكـثـفـة مع زعـمـاء سـيـاسـ وأعضـاء فـي الـبر
الـوزراء  ولـقاءات مـطـولـة مع بـاحثـ ومـؤرخـ ومـفـكرين عـبـر مـؤتـمرات إلـكـتـرونـية
مـتـعددة دعـا إلـيهـا وزيـر الـثقـافـة والسـيـاحـة واآلثار حـسن نـاظم العـتمـاد يـوم وطني
جلمهـورية العراق جرت امس عملية التصويت في جلسة مجلس الوزراء على اختيار

الثالث من تشرين األول يوما وطنيا.

وكـانـت الـوزارة اسـتـهــلت حـمــلـتـهـا
ضـمن بـرنامـجـهـا الـوزاري في إقرار
يــوم وطــني لــلــبالد بــتــنــظـيـم نـدوة
حــواريــة اســتــثــنــائــيــة في الــذكـرى
ـئـويـة لـثـورة الـعـشـرين  شـاركت ا
ـيي فـيـهـا نـخـبـة من مـثـقـفي وأكـاد
الـــبـالد الســــتــــذكــــار هــــذا احلـــدث
فصلي في تـاريخ العراق احلديث ا
ودوره في تأسيس الـدولة العـراقية
وكـان عـلى بـرنـامج الـنـدوة مـنـاقـشة
اخـتـيار يـوم وطـني لـلـعـراق يـحـتفل

العراقيون بهويتهم كل عام فيه.

مــجــلس الـنــواب لــلـتــصــويت عــلـيه
واعـتـمـاده وهـو الـيـوم الـذي انـضم
الـعـراق فـيـه إلى عـصـبـة األ يـومـاً
وطنـيـا وعطـلـة رسمـية يـحـتفل بـها
الـــعــراقـــيــون من مـــخــتـــلف األديــان
والــطـوائف والـقــومـيــات بـهــويـتـهم
العـراقية. وتـرجع أهمـية هـذا اليوم
إلى كــونه إعـتــرافـا رســمـيــاً ودولـيـاً
بـقـيـام الـدولـة الـعـراقـيـة لـيكـون من
وتبـدأ بعـدها أوائل العـرب استـقالال
ـسـتـقل الـذي كـان مـسـيـرة الـعـراق ا
وسيبـقى قوة مركـزية فاعـلة إقلـيمياً

وعربيا. 
وعــصــبـة األ هي مــنــظـمــة دولــيـة
تــشـكــلت في الـ 28 من نــيـســان عـام
 1918 كإحدى نتائج مؤتمر فيرساي
ـية األولى الـذي أعقب احلـرب الـعـا
لغرض تأم السلم واألمن الدولي

وتنمية التعاون الدولي.

لـم يــتـــأخـــر األمـــر ونـــقل نـــاظم آراء
الـنــخـبـة الـتي حتــاورت إلى مـجـلس
الــــوزراء وفـــاحت عـــدداً مـن أعـــضـــاء
مـجلس الـنـواب بـاألمـر واسـتمع إلى
آرائـهم ومـقــتـرحـاتـهم وكـانت اآلراء
ـنـاسـبـات رغم اقـتــراح الـعـديـد مـن ا
الختيـارها قـد تمحـورت في معظـمها
على تـاريخ انضـمام الـعراق لـعصـبة
األ عام  .1932الـيـوم وفي جـلـسـة
اعــتــيــاديــة جملــلس الــوزراء صــوت
اجمللس عـلى اعـتمـاد يوم الـثالث من
ــشــروع إلى تــشــريـن األول وأحــال ا

 مـضيـفـا ان الـعمـل مسـتـمـر من قبل
ـنفذة لـلمشاريع الـتربوية الشركات ا
في احملـافـظة والـتي يـتـجـاوز عـددها
ـــخـــتــــلف اقـــضـــيـــة  80 مـــشـــروع 
ونواحي احملافـظة بدعم من مـحافظة
ـنـظمـات الدولـية وصـندوق ديالى وا
ــتـــضــررة ـــنــاطـق ا اعـــادة اعـــمــار ا
بــالــعــمــلـيــات االرهــابــيــة). واعــلـنت
ديـرية العـامة للـتربـية في محـافظة ا
الـــنــجـف عن إنــطـالق اإلمــتـــحــانــات
الوزاريـة للصف الـسادس الـتطـبيقي
شاركة   3123طالباً وطـالبة  وهو
الـيـوم األول لألمـتـحـانـات من مـجـمل
 26682طالباً وطالبة توزعوا على 38
مــــــركــــــزاً مـن أصل    286 مــــــركــــــزاً
ـدير العـام لتـربية أمتـحانيـاً . وقال ا
احملافـظـة عـادل البـصـيصي امس أن
جهودا كبيرة بذلت من قبل احملافظة
والــتــربـيــة والــدوائــر ذات الــعالقـة 
جـمـيـعهـا تـصب في إجنـاح الـعـمـلـية
الــتـربـويــة وخـدمـة أبــنـاءنـا الــطـلـبـة
رحلة وبـهذه الظروف ألجتياز هـذه ا

الصعبة).  
من جـــــانـــــبــــة أعـــــلن مـــــديــــر قـــــسم
ديـرية عن أن (عدد األمتـحانـات في ا
متحن الفعلي بلغ    2617 طالباً ا
طالـباً وطالـبـة وأن عدد الـغـياب  506
ــــشـــمــــولــــ بـــأداء وطـــالــــبــــة من ا
األمتحانات الـوزارية .مؤكداً أما عدد
حـــاالت الــغش كـــانت لــطـــالــبــ ولم
تــــســـجل أيــــة إصـــابـــات أو حـــاالت
صـحـيـة طـارئـة داخل الـقـاعات حـيث
جـرى األمـتحـان بـأنـسـيابـيـة عـالـية).
الفتاً الى أن (اليوم األربعاء  سيشهد
األمـــتــحــان األول لــلـــصف الــســادس
األدبـي  ويــلـــيـه في الـــيـــوم الــتـــالي
األمـــتــحــان األول لــلـــصف الــســادس

األحيائي) . ×h∫ فرق طبية تفحص الطلبة قبل الدخول إلى قاعة اإلمتحان

ـعـتاد ان يـطـلب الـسـويـدي  لـفة من ا
فالفـل . أو كـــبــــاب عــــراقي بل حــــتى
ــة والــبــريـــاني أصــبح الــطــبق الــدو
ــفـضل لــلــعـوائل الــســويـديــة حـيث ا
ـدن ـطــاعم الـعــربـيــة في ا تــنـتـشــر ا
ـتطرف السـويدية . وبـاءت محـاولة ا
ـاركي بـالـفــشل حـيث اسـتـهـجن الـد
عــمــله الــكــثــيــر من الــســويــدين قــبل
ـسلـمـ الن الـسويـد تـضم جـالـيات ا
عــربـيــة ومــسـلــمــة كـبــيـرة وأغــلــبـهم
ـؤسـســات الـسـويـديـة يـعـمــلـون في ا
ويـهمـهم اسـتـقرار وطـنـهم بـعـيدا عن

التطرف والتفرقة العنصرية.

تخفف مـن آثار ما قـامت به مجـموعة
ـــتــهـــورين مـن حــرق وتـــخــريب من ا
وإصــابــات لــرجــال الــشــرطــة. هـؤالء
الـــشـــبــاب  قـــامـــوا بــإظـــهـــار الــوجه
ـنطـقي عـلى مـوجة احلـقيـقي والـرد ا
الــــكـــراهــــيـــة الــــتي يـــحــــاول بـــعض
ــــتـــطـــرفــــ زرعـــهـــا فـي اجملـــتـــمع ا
ــهــاجـرين الــســويـدي الــذي رحب بــا
األجانب منذ عـشرات السنـ وبينهم
روابط عمل وصداقة جتدها في أغلب
دن حيث تشاهد العوائل السويدية ا
ــطــاعم الــعــربــيــة وبــالــذات تــرتــاد ا
طـاعم العـراقـية والـسوريـة وأصبح ا

ـية ـبـادرة من األكـاد واإلسالمـيـة 
اإلسالمـــــيــــــة بـــــتـــــوزيـع الـــــزهـــــور
ويــسـاهــمــون بـإزالــة آثـار مــا تــركـته
ـو. الــصـدامــات أمس في شــوارع مــا
واكـــدوا خالل تــوزيـع الــزهـــور لــيس
ــكن مـواجـهـة بـالـعــنف والـتـخـريب 
العـنصـري الـذين يزرعـون الكـراهية
بـــاجملــتــمـع بل فــقـط بــنــشـــر احملــبــة
وإظـــــهـــــار مـــــعــــانـي وقــــيـم األديــــان
واحلــــضـــارات الـــتي يـــنــــتـــمي لـــهـــا
ـــهـــاجـــرون من أجـل تــعـــزيـــز  قـــيم ا
الــتــعــدديـة الــثــقــافـيــة اجلــمــيــلـة في
اجملتـمع وكانت  خـطوة رائـعة لـعلـها
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بعد ليلة شهدت فيها أعمال عنف من
ــســـلم عــلى قـــبل بــعض الـــشــبـــاب ا
خـــلــفــيــة قـــيــام شــاب عـــنــصــري من
ارك مساء أمس اجلـمعة بنشر الد
فــيـــديــو أحــرق خاللـه مــا قــال إنــهــا
صحف في شارع فرعي نسخة من ا
بـــعـــيــدا عـن الـــنــاس ودون مـــعـــرفــة
الـشــرطــة.. في الـوقـت الـذي قــام فـيه
ـــاركي أنــــصـــار الـــعـــنـــصــــري الـــد
ــتـطــرف راســمـوس بــالــودان بـركل ا
و أمس   وقام ا القرآن في ساحة  
شــــبـــان من اجلـــالــــيـــات الـــعـــربـــيـــة
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نـعــيش األيـام األخــيـرة من فـصـل الـصـيف الــذي شـارف عـلـى نـهـايــته بـعـد أن
لتهبـة ونحن نعيش األزمة األزلية في تردي شرّفـنا وأكرمنا بشمسه الـوهاجة ا
نـظومة الـكهـربائيـة والتي غدت اسـطورة من األسـاطير الـتي ال تقل سوءاً عن ا
ـركـبـة فـنـحن من أزمـة إلـى أزمـة وبـ أزمـة وأزمة ـتـراكـمـة وا أزمـات الـبـلـد ا
أزمة إذ يـرتفع سـعر بـرميل الـنفط يسـبب لنـا أزمة وعـندمـا يهـبط سعـر برميل
النـفط يسبب لنا أزمة وعنـدما يرتفع انتاج احملصـول الزراعي يسبب لنا أزمة
وعند هبوط انتاج احملصول الزراعي يسبب لنا أزمة يحل علينا فصل الصيف
ياه يسـبب لنا أزمة يحل عـلينا فصل الـشتاء يسبب لـنا أزمة يرتفع مـنسوب ا
ـيـاه في نـهر دجـلـة يسـبب لـنا في نـهـر دجـلة يـسـبب لنـا أزمـة يـهبط مـنـسوب ا
ـنافـذ احلـدودية يـسبب لـنا نـافـذ احلدوديـة يسـبب لـنا أزمـة غلق ا أزمة فـتح ا
أزمة ارتـفاع سـعر صرف الـدوالر يسبب لـنا أزمة هـبوط سعـر صرف الدوالر
يـسـبب لـنـا أزمة خـريـجي الـكلـيـات يـسبـب لنـا أزمـة قـلة الـكـوادر من خـريجي
الكـليات يسبب لـنا أزمة انتشـار الفساد يسـبب لنا أزمة القـضاء على الفساد
يـسـبب لـنا أزمـة وجـود السـيـطرات األمـنـيـة يسـبب لـنا أزمـة ازالـة السـيـطرات
يسـبب لنا أزمة غـلق الشوارع يسـبب لنا أزمة فـتح الشوارع يسـبب لنا أزمة
دخـول عـصــابـات داعش االرهـابـيـة يـســبب لـنـا أزمـة الـقــضـاء عـلى عـصـابـات
داعـش االرهابـيـة يـسبـب لنـا أزمـة اجـراء االنتـخـابـات يـسبب لـنـا أزمـة تـأجيل
االنتـخابـات يسـبب لنـا أزمة تشـكيل احلـكومـة يسـبب لنـا أزمة اقـالة احلـكومة
ـاني يسـبب لنا يسـبب لنـا أزمة الـنظام الـرئاسي يـسبب لـنا أزمـة النـظام الـبر
قـراطيـة تسـبب لـنا أزمـة الدكـتاتـورية تـسبب لـنا أزمـة احملاصـصة أزمة الـد
لكي يسبب لنا أزمة النظام تسـبب لنا أزمة التعددية تسبب لنا أزمة الـنظام ا
اجلمـهوري يسبب لنا أزمة القاء القبض على مـسؤول متهم بالفساد يسبب لنا
طالبة ظاهرات وا أزمة اطالق سـراح مسؤول متهم بالفساد يسـبب لنا أزمة ا
ـتظاهـرين تسبب لـنا أزمة شـروعة تسـبب لنـا أزمة تنـفيذ مـطالب ا باحلـقوق ا
عـودة الـنــازحـ إلى مـنــاطـقـهم تــسـبب لـنـا أزمــة تـأجـيل عــودة الـنـازحـ إلى
وظف يسـبب لنا أزمة تأخير رواتب منـاطقهم يسبب لنـا أزمة اطالق رواتب ا
ـوظـف يـسـبب لـنا أزمـة الـتعـيـيـنات والـقـضاء عـلى الـبـطالـة تـسبب لـنـا أزمة ا
ـدارس يسبب زيادة وانـتشار الـبطالـة تسبـب لنا أزمـة اجراء امتـحانات طـلبة ا
دارس يسبـب لنا أزمة يـضربنـا وباء يسبب لنـا أزمة تأجـيل امتحانـات طلبـة ا
لـنـا أزمــة الـقــضـاء عـلى الــوبـاء يــسـبب لـنــا أزمـة الــوالدات تـسـبب لــنـا أزمـة
والوفـيـات تسـبب لـنا أزمـة الـزواج يسـبب لـنـا أزمة والـطالق يـسبب لـنـا أزمة
ـيــراث يـسـبب لـنـا أزمــة في الـسـيـاسـة أزمـة وفي الـفـقـر يــسـبب لـنـا أزمـة وا
الصـحة أزمـة وفي الـتعـليم أزمـة وفي العـدالة أزمـة وفي الكـهربـاء أزمة وفي
ــاء أزمـة وفـي الـثــقــافـة أزمــة وفي األمــيــة أزمـة وفـي الـريــاضــة أزمـة وفي ا
الـشـارع أزمـة وفـي الـسـكن أزمـة اسـتـيـراد األزمـة يـسـبب لـنـا أزمـة تـصـديـر
األزمـة يـسـبـب لـنـا أزمـة الـقـضـاء عـلى األزمــة يـسـبب لـنـا أزمـة والدتـنـا أزمـة

أسماؤنا أزمة ألقابنا أزمة لغتنا أزمة حياتنا أزمة وموتنا أزمة. 
وكل أزمة وأنتم بخير.

: ورحم الله شاعرنا البياتي الذي قال قبل خمس عاماً
أهكذا تمضي السنون ?

ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب
نذوي كما تذوي الزنابق في التراب

وت وقطارنا أبداً يفوت. فقراء يا قمري 

و توزيع زهور في ما
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حسن ناظم

ـــلــيــار دوالر من مـــبــالغ مـــالــيــة تـــصل إلى ا
عــائــدات الــبــتــروا دوالر في ذمــة احلــكــومـة
ـشـاكل ـبـلغ قـد يـسـهم في كـثـيـر من ا وهـذا ا
الـتي تـعاني مـنـها مـستـغـرباً من عـدم صرف
بالغ). ودعا (احلكومة احلالية إلى عدم تـلك ا
الـتـعامل بـاألزدواجـية بـ األقلـيم من جـهة و
ـظـلـومـة). مـشـدداً عـلى (أهـمـية احملـافـظـات ا
الـكشف عـن كيفـية تـوزيع الثـروات بعـيداً عن
احملـاباة واجملامالت السياسية التي اوصلت
الـبالد إلى التـهلـكه وانهـكت الشـعب).  مهدداً
(في حـالة عدم اإلستجابـة وإنصاف احملافظة
ـالـيـة بـالـلجـوء إلى وصـرف األسـتـحـقـاقـات ا
الـــقـــضــاء . مـــؤكـــداً أنه لم و لـن يــســـكت عن
سـياسـية الـتهـميش واإلقـصاء التـي تقع على

ميسان).

احملـافـظــة قـامت بـأعـمـال تـأهـيل حـدائق تـقع
عـــلـى الـــشـــارع الـــعـــام عـــلى طـــريق بـــغـــداد
ـا بعد ان كانت مـحمودية مـساحتها  15دو
مـكانـا جلمع النـفايـات وحتويلـها الى حـديقة
نــظــامــيــة عالوة عــلى انــشــاء شـارع خــدمي
ـوذجي يـضم اسـتـراحـات وبـكـلـفـة تـقدر بـ ا
 150مــلـيـون ديـنــار بـجـهــود مـديـريــة بـلـديـة
احملـمــوديـة). وانـتـقـد عـضـو مـجـلس الـنـواب
عـــــلـي ســـــعـــــدون الـــــآلمـي امس األربـــــعـــــاء
األزدواجــيــة الــتي تــتــعــامـل بــهــا احلــكــومـة
ـركزية مع محافظة ميسان من حيث صرف ا
ـــالــيـــة لــهــا. وذكـــر الــآلمي ـــســتــحـــقــات ا ا
لـ(الـزمـان) إن (احلـكـومة احلـالـيـة لم تـخـتلف
عن ســابــقــاتــهــا بــالــتــعـامـل مع احملــافــظـات
يـسان ـضـطهـدة في النـظـام السـابق  وأن  ا

مـناطق الـنهـروان وابوغـريب ومعـسكـر حماد
شــهــاب من اجل تــوزيـعــهـا). مــنــوهـا الى ان
(جــزءا من هـذه االراضي ســيـتم تـخــصـيـصه
لـلمالكـات الطـبيـة والصـحيـة تثـميـنا لدروهم
فـي مواجهـة فايـروس كورونـا). ولفت الى ان
اضي (احملـافـظـة نفـذت مـنـذ شهـر حـزيـران ا
حملة جلرد االراضي التي حتولت الى مواقع
لـطمر النـفايات ولم يتم استـثمارها ألغراض
هـا وتسلـيمها الى الـسكن من اجل ابراز مـعا
ـواطن الذين لديهم سنـدات تؤكد ملكيتهم ا
لـها وكذلك انشاء شوارع مخدومة من شأنها
جتـميل منـاطق االطراف خصوصـا التي تعد

مداخل للعاصمة). 
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وأوضح أن (مـديرية بلديـات بغداد وبإشراف
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تـعـمل مـحـافظـة بـغـداد بالـتـنـسيق مع وزارة
االعــمـارواالســكـان والـبــلـديــات الـعــامـة عـلى
ستحقة تـهيئة اراض لتوزيـعها ب الفئـات ا
مـن ذوي الدخل احملدود. وقال محافظ بغداد
مـــحــمـــد جــابـــر الــعـــطــا في بـــيــان امس ان
(احملـافــظـة بـحـاجـة الى تـخـصـيص اكـثـر من
مــلـيـون وحــدة سـكـنــيـة في مــنـاطق االطـراف
ـسـتــحـقـة بـحـسب لـتــوزيـعـهـا بـ الــفـئـات ا
ضـــوابط وقــرارات االمــانــة الـــعــامــة جملــلس
الـــوزراء بــتــوزيع االراضـي بــ ذوي الــدخل
احملـدود). وأضاف أن (احملـافظة وبـالتـنسيق
مـع وزارة االعــمـــار واالســكـــان والـــبــلـــديــات
الـعـامـة تـعـمل عـلى فرز عـدد من االراضي في
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تخـتلف جـامعات األمس عن جـامعـات اليوم اخـتالفاً شـاسعاً بل وعن جـامعات
ـسـتـقـبـل من حـيث األهـداف والـوظـيـفـة; فـجـائـحـة كـورونا COVID 19 هـدّمت ا
مفـهوم وركن رئيس من أركان االستثمار اآلمن اال وهـو االستثمار في التعليم ;
ا يُلزم القائم على التعليم بتطوير اساليب التعليم والتعلم وما قد يستتبعها
هارات من وسائـل ; وإعداد وتدريب أساتيذهـا وخريجيها; من حـيث اكسابهم 
ي وإداري عــصـر الـرقـمــنـة;  ومـا يـنــبـغي أن يـقــومـوا به من أدوار وأداء أكـاد
وأسـالـيب تـقو حـديـثـة ومن ناحـيـة اخـرى يكـون عـلى عـاتـقهـا ايـضـاً ; تغـيـير
أهداف ووظـائف اجلامعة;  حـيث إنها تـختلف باخـتالف العصور وتـتغير بـتغير
تالحق والسـريع في شتى مناحي احلياة متـطلبات العصـر وإيقاعه  فالتـغير ا
ـعـلومـات  والـتقـدم الـعلـمي والـتكـنـولوجي واإللـكـتروني لـدرجـة أطلق  وثورة ا
عليـه " الثورة التكنولوجية اإللكترونية " أو "الثورة التكنترونية " يستدعي تغيير
ـهن ومستـوياتها  األمـر الذي يضع عـلى عاتق التـعليم اجلـامعي أعباءً اط ا أ
جديـدة تالحق مثل هـذه التـغيرات والـثورات في اجملـاالت اخملتلـفة وقـيادة هذه
ـنـظـومة الـتـغـيـرات والثـورات وتـوجـيـهـها يـضع ايـضـاً عـلى كـاهـلهـا  حتـديث ا

ا يواكب عصر الرقمنة. التعليمية بجميع اركانها و
 واذا رجعـنا قـلـيالً لنـشـأة اجلامـعة وعالقـاتـها بـاجملـتمـعات الـتي وجـدت فيـها
يـة وحامية دة طويـلة تعـتبر نفـسها راعـية للـثقافة الـعا يجد أن اجلـامعة ظـلت و
ـعرفة لهـا  معتـقدة أن مـهمتـها األولى إن لم تـكن الوحيـدة هي احملافـظة على ا
تعـاقبة وفي ظل هذا القـائمة وتوصـيلهـا إلى مجمـوعات متمـيزة من األجيـال ا
ناقشات الفلسفية العقيمة وسيطر التلق على فهـوم انغمست اجلامعة في ا ا
تقـاليد أسـاتيذهـا وطلبـتها ; وبـعدت دراسـتها عن اجملـتمع ومشـكالته احلقيـقية
واستـمر احلال عـلى ذلك حتى يـومنا هـذا ; حيث يوجه نـقد شديـد للجـامعة من
داخـلـهـا وخارجـهـا لـكـونهـا مـازالت تـتبـنى وظـائف وأهـداف جـامعـات الـعـصور
الــوســطى; بل هي ســبب رئــيـس خملــرجـات "عــالــة" عــلـى مـوازنــة وآمـن الــدولـة

واجملتمع. 
 وكلـنا يرى أن الـتعلـيم اصبح كـغيره من قـطاعات الـدولة اخملـتلفـة ومنهـا قطاع
نـافسـة; الـتي تتـطلب ـة وا االعـمـال حيث يـواجه حتـديات كـبيـرة; مـتمـثلـة بـالعـو
ـية; ـنـافـسـة الـعـا بـرامج قـادرة عـلى دفع مـنـتـجـاتـهـا الى الـسـوق قـادرة عـلـى ا
ـعـلـومـاتـيـة الـتي قـسـمت الـعـالم الى عـالم مـتـقـدم رقمـي وآخر وحتـدي الـثـورة ا
متـأخر كـمـا إن التـحـدي االهم للـجـامعـات وتشـكـيالتهـا في الـعراق هـو حتدي

التمويل وزيادة كلف اعداد الطلبة.
ـواجـهـة والـتفـكـيـر بـشـكل جـدي ومـبـتـكر ان هـذه الـتـحـديات وغـيـرهـا تـتـطـلب ا
للـحيـلولة دون تـدني الدور الـكبيـر الذي تـضطلـع به اجلامعـات على كل الـصعد
العـلمية والثقـافية واالجتمـاعية وازاء ذلك يتجه التـفكير في اجلامـعات العراقية
ـاليـة الـتي تـتطـلـبـها عـمـلـية الـبـقـاء والتـطـور في مـجاالت نـحـو زيادة مـواردهـا ا
التـدريس والـبحث وخـدمة اجملـتـمع; واالنتـقـال من جامـعات "عـالـة" على مـوازنة

الدول الى جامعات منتجة.
ـشـكـلـة األسـاسيـة تـتـجـسـد في ان عـمـليـة اجـراء الـتـوافق واالرتـقـاء بـعمل إن ا
ـثل مشـكـله بدأت تـنشط من الـية ;  ـوارد ا زيـد من ا ـسـتنـد الى ا اجلامـعة ا
ـا يتـطـلب وضع خطط االن وستـكـون اثارهـا اكبـر في الـوقت القـادم الـقريب 
واستراتـيجيات قابـلة للتطـبيق واالنتقال من مـرحلة التنـظير الى مرحلـة التطبيق
جلـعل اجلـامـعـة جـزء من آلـيـات ســوق اجملـتـمع الـبـحـثي لـلـمـعـرفـة; بـاعـتـبـارهـا

عرفي لقطاعاته اخملتلفة.   مصدرا للبحث العلمي واإلنتاج ا
نـتجة هو لرسم الدور اجلـديد للجامـعات وكيفية نـاداة باجلامعة البـحثية ا ان ا
الـتـحـول نـحـو الـنـشاط (الـبـحـثي الـعـلـمي واالنـتـاجي واالقـتـصـادي) والـذي هو
ـنـقـذ لـلــتـعـلـيم واجلـامـعـات واذا لم يـتــخـذ قـرار بـذلك فـان مـسـتـقـبل اخلـيـار ا
اجلامـعات لـن يبـشر بـخـير وسـوف تـكون الـتضـحـية بـأهـداف اجلامـعات وهي

النتيجة االكيدة. 
تعاقـبة على كيفية نقل اجلامـعة من جامعة تعيش مرحلة وسنـركز في حلقاتنا ا
الـعصور الـوسطى من حـيث انهـا "عالة" عـلى موازنـة الدولة
وازنتها ومؤهلة الى جامـعة بحثية منتجة للمـعرفة; وداعمة 
لثـروتهـا البـشـرية ومـخرجـاتهـا لتـبـديل مفـهوم الـبطـالة الى

عرفي. هارة واالنتاج ا مفهوم ا
{ أستاذ دكتور
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نبض القلم

ـناطـقة  لالنـسان  بأنه ظل  في الذهن عـالقـا منـذ أن بدأنـا نقـرأ بوعي تـعريف ا
(حيوان ناطق)   ..

وعرفـنا أن (احليوانية) (صفة  بيولوجية)  ال تـقتصر على مخلوق واحد ينصرف
اليه الـذهن وحده   بل تـشمل كل من  فـيه حيـاة  وهي ليـست  شتـيمـة أو قدحا
أو نيال من آدمـية  االنسـان    كما يـفهم أو يتـوهم بعض النـاس .. ولكنـها تكون

بهذا الوصف  ومذمومة متى ما تصرف االنسان خارج إنسانيته ..
أما النطق فهو ال يكفي وحده الثبات إنسانية االنسان . .

فالـقرد ينطق كلمات  والببـغاء تقلد  فتنطق  والـديك يصيح  والعصفور يزقزق
 واالسد يزأر واحلصان يصهل واحلمار ينهق والكلب ينبح  .. 

والطبـيعة وما عليـها تتكلم أيضا  كل بـلغته اخلاصة  تعـبر عن وضعها  وتكون
مفـهومـة   فتراهـا تتـغيـر احوالـها و الـوانهـا حسب الـفصـول االربعـة  وهي لغة
تـنـطق وتـعـبـر (أتـاك الـربـيع الـطـلق  يـخـتـال ضـاحكـا.. مـن احلسـن حتـى كاد أن

يتكلما)  ..
ـكان   والـزمان .. وقس واالحجـار وإن وصـفت باجلـمـاد لكـنهـا  حتـكي  قصـة ا
علـيهـا كل ما في الـكون من الـبحار واالنـهار في غـضبـها وفـيضـانهـا وجفـافها 
وهي (لغـات) تعبر عن احلال ..وتُـعد إنذارات لالنسـان لكي يعالج وضعـها لتقوم

همتها في خدمته على ما يرام ..
هذه اخملـلوقـات كلهـا لهـا أصوات  تـنطق  وتعـبر  لـكن الفـرق يكـمن  في تفوق
هـمة   وبـها فُـضل علـيهـا   وسُخرت االنسـان باالحـساس والـشعور والـدور وا

خلدمته ..
كم هـي جـمــيـلــة الـطــيـور في أصــواتـهــا وتـفــاعــلـهــا مع األخـر  وتــبـعث الــراحـة
كن أن تـكون عالجا يسـاعد االنسان والسـعادة في  نفس من يـستمع اليـها  و
في الـتـعـافـي من أمـراض نـفـسـيـة .. مـن الـتـوتـر والـقـلق وفـي اسـتـعـادة االنـتـبـاه

والتركيز .
وقد جـرب عالم الطيور الـبريطاني (ستـيفن موس)  ذلك على نفـسه   فهو عندما

يستمع  لصوت تغريد الطيور في بداية الربيع يشعر بالراحة والرضا ..
إذاً ...

ال يـكـفي الـنـطـق وحـدة  لـيـكـون عالمـة دالـة عـلى االنـسـان  إن لم يـكن مـعه قـلب
سليم يشعر وعقل  كبير يفكر  ويد تعمل للخير وليس للتخريب واالعتداء  .

كن حليوان أن يكون أكثر (فصاحة) من  إنسان ?.. هل  
كن  أن يتحول  االنسان صحـيح أنه محال عليه ان يتحول الى انسان    لكن 

الى أدنى درجة واشد شراسة وعدوانية من ذلك احليوان    ..
 ولـكن مـتى ?.. عـنـدمـا يــتـحـول الى شـيـطـان  ال يـنـطق بـاحلق  وإن كـان بـهـيـئـة
ـارس الـعــــنف مع اخـيـه االنــــسـان ويـتـلـذذ بـعـذابه وآالمه حـيــوان نـاطق   أو 

وقتله . ..
وكم من كلب كان أكثر وفاء ومودة لصاحبه االنسان  من أخيه االنسان ..

وهـنـاك دراسـة حـديثـة أكـدت ذلك فـقـد أثـبـتت أن الكـلب له الـقـدرة عـلى إسـتـقراء
مشاعر وإنفعاالت االنسان ..

فمن أكـثر عـطاء هـذا الكـلب الوديع أم  ذلك االنـسان  الـقاسي عـندمـا يقـتل أخيه
االنسان أو يسرقه او يغمطه حقه أو يأكل حلمه ميتا..?

رحمة بالكلب .. ال تظلموه ..
وكـيف لـنـا أن نـستـعـيـر في الذم  صـفـة لم تـكن في  هـذا الـصديق الـوفي فـنـقول
على  الـشخص الـسيء  ومن ال يعجـبنا تـصرفه نـقول عنه (أنه كـلب) أو نضرب
ستبد  الظـالم الذي يستخدم  سيـاسة التجويع  والتذليل ثل  عـلى احلاكم ا به ا

والتخويف  للتطويع  والتبعية  واالستغالل  (جوع كلبك يتبعك)  ..
ـا يـنـاسـبه من عـطاء  لـكن الـوفـاء  (الـكـلبي)  له شـرط  وهـو أن يـقـابـله مـالكه  
ا أكل الكلب مؤدبه وبخالفه يـكون  قد أبخسه حقه  وقد ينقـلب عليه  فقالوا (ر
ــثل قــصــة مــعـــروفــة في اجلــاهــلــيــة إن لم يــنل مــنـه مــا يــشــبــعه) .... ولــهـــذا ا
لـكته مالهم وحـقهم فأحالهم وخالصتـها  أن ملكـا  من حمير كـان يسلب أهل  
الى  فقـراء وجياع  وقـد نصحـته زوجته أن يرحـمهم خشـية أن ينـقلبـوا عليه في
يوم مـا  ويالقي منـهم ما ال يسـره  فقـال لها (جـوع كلبك يـتبـعك) وذهبت مثال 
ـلك  انقلـبوا علـيه فقـد إتفقـوا مع أخيه على مـلكة ذعـرا با وبعـد أن  ضاق أهل ا
قتـله مقابل أن يصبح ملكا علـيهم  .. وصادف أن مر رجل من  القوم عليه  وهو
ـا أكل الكلب بهـذه احلال البـائسة  فـتذكر مقـولته (جوع كـلك يتبـعك)  فقال  (ر

مؤدبه إن لم ينل منه ما يشبعه ) وذهبت مثال أيضا ..
والع بالع والسن بالسن والبادي أظلم ..

عيـار احلقيقي لصالح االنسان أو فساده  شترك اجلامع   وا االنسـانية هي ا
فاضلة ايضا   ب الدول والبشر..  وفي ا

االنـسـانـيـة تـقـوم عـلى مـشـتـركـات جتـمع الـبـشـر وال تـفـرق   وتـرتـقي بـاالنـسان
لـيـشعـر باألخـر من جنـسه وغيـره  وتعـتمـد مـبدأ نـبذ الـعنف والـتعـايش السـلمي
ة للناس جمـيعا بغض النظر عن القومية أو اللون وتنشـد السعادة واحلياة الكر
شط   وأي انـسـان في هذا أو الدين أو الـطـائفـة ..  فـهم  سواسـيـة  كاسـنـان ا

الكون - هو أما أخ لألخر في الدين  أو نظير له  في اخللق ..
 } } } }

الشارع ينطق أيضا :
في (2019/1/24) كـتــبت مــقـاال هــنـا في (الــزمــان) بـعــنـوان  (الــشــارع يـتــكـلم)

سؤول معا .. خالصته أن وضع الشارع يعكس حالة البالد وكفاءة ا
سؤول سؤولـون  وا ـا فيهـم ا الشـارع مدرسة مـفتـوحة يتـعلم مـنها اجلـميع  
الـنـاجح هو من يـجـعل الشـارع مـكتـبه الـعام واخـتصـاصه الـعام أيـضـا  فيـكون
ـسـتـوى ـتـابـعـة والـتـعـلم مـنه   يـعـرف حـاجـته وتـطـلـعـاته  لـكي يـظـهـر بـا دائم ا

ناسب ... ا
الشـارع إستـطالع دائم عـلى الهـواء لـلحـالة الـسـياسـيـة في أي بالد في الدنـيا 
ودرس تطـبيقي في فن القـيادة  الناجحـة  وكتاب مفـتوح مكتـوب بكل اللغات عن

وضع البالد    ليس بحاجة الى مترجم ..
الشـارع  (فولـد اعالمي) طبـيـعي يشـمل البالد كـلـها  يـجده الـزائر أمـامه أينـما

حل فيها  يعكس حالها  بدقة عالية ..
ـسـؤولـ تظـهـر عـلى وهـيـبـة الـدولـة الـتي تـتـردد هـذه االيـام كـثـيـرا عـلى لـسـان ا
ــرور والـنـظـافـة واحـتـرام الـشـارع طـبـيـعـتــهـا بـدون رتـوش  في  الـشـارع  في ا

وتطبيق القانون والنظام وفي دقة االلتزام ...
كـنت قـد أشرت الى حـالـة  متـمـيزة تـعـكس مـستـوى الـقيـادة  ومـدى استـجـابتـها
لـنـبـض الـشـارع والـتـفـاعـل مـعه  واالسـتـفـادة من جتــارب االخـرين في مـعـاجلـة
االزمـات الــتي يـعـاني مــنـهـا .. اعـيــدهـا مـرة اخـرى  وهي خـالصـة زيـارة رئـيس
ـادي  -   الحدى وزراء دولـة عـربـية  – لـيست بـأحـسن حـاال مـنا فـي وضعـهـا ا
الدول االجـنبية  لفتت إنتباهه  فيها حالة النظافة التي تعاني منها بالده  ولذلك
ضيفة في مجال عـني في بالده  حال عودته بدراسة جتربة تـلك الدولة ا وجه ا
التـخلص من القـمامة   واالستـفادة من خبـرتها  ليس في الـتخلص مـنها فقط 
ـا في تـدويـرها  ولـيس تـركهـا في االحـيـاء والشـوارع الـعامـة  تـكبـر وتـرتفع وإ
ـدن تـلفت االنـتـباه كـمـا حال (لـتـشكل مـرتـفـعات وجـبـاال)  ومعـالم  جـديدة في ا

شكلة الكبيرة  .. بالدنا  مع هذه ا
هذه هي مـسؤولية  الدولة  والـقائم علـيها تبدأ من  الـشارع .. في رفع القمامة
والنـظافة واجملـاري  وتتدرج صـعودا الى الدبـلوماسـية ومهـمة السـيادة والدفاع

التي تتطلب تضحيات جسيمة تصل الى حد االستشهاد …
ـانيون سـؤولون والسـياسـيون  والـبر وسؤال كـثيـرا ما يطـرح .. ماذا نـقل لنـا  ا
من مـزدوجي اجلنسـية من جتـارب بلـدانهم االخـرى  والدول الـتي زاروها .. وما

اكثر الزيارات  ..?
- واقع احلال يجيب ..

النـظافـة صنـو النـظام  وسـر اجلمـال  وعنـوان الذوق والـتحضـر  تعـكس هـيبة
الـشـارع  واحـتـرام االخـرين له  وعـدم االعـتـداء عـلى حـرمـته لـكي يـحـافظ عـلى

جماله   وليس أن يتحول الى سوق مفتوح  أو مكب لرمي النفايات  .
 } } } }

ولدات تصرخ ال تنطق ا
ـولدات أسالك (شائـكـة) شوهت مـنـظر الـشـوارع .. فال يعـقل أن تـمتـد أسالك ا
في الشـوارع بـهذه الـصورة الـبـدائيـة  اخلطـيـرة  على مـدى كل تـلك السـنوات 
واالغرب أن جتـد مولدات نصبت داخل البيوت أوفي االزقة الضيقة دون ضوابط
واطن في ـديـنـة وراحـة ا أو مـراعـاة خلـطـورتهـا واحـتـماالت احلـرائق وجـمـالـية ا
ـا ـولــدات مـاله فـقط  وإ (جـنــته) أي بـيـته  وكــأن قـدره أن ال تـسـتــنـزف هـذه ا

راحته أيضا بهذه الضوضاء والدخان ..  
االمر  لـيس بذلك الـتعقـيد  وال يـحتاج الى خـيال وال عـبقـرية ..  ويتـمثل بـانشاء
خط أخـر لـلمـولـدات مع خطـوط الـكهـربـاء الوطـنـية  ومـنع نـصبـها فـي البـيوت أو

ـولـدة  أمــامـهـا  حــتى وان كـان الــبـيت  يـعــود لـصــاحب ا
وكذلك  في الشوارع الضيقة .

∫ bOH  Âö

كالم جـميل أعـجـبني .. ال تـزرع الـشوك في أرض تـمر
ا عدت اليها حافي القدم  . بها  فر
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أعـلنت هيـئة النزاهـة العامة عن تـنفيذ
مالكـاتـها  في مـديريـة حتقـيق نيـنوى
عـملية ضـبط في دائرة الصحـة مُبيّنةً
ضـبـطـهـا مـعـقبـاً يـحـمل كـشـفـاً إلنـشاء
ستشفى وحـدة لعزل مرضى كورونا 
احملـافـظة. واشـارت دائرة الـتحـقيـقات
في الـهـيـئـة وفي معـرض حـديـثـها عن
الـعملية إلى أن فـريق عمل من مديرية
حتـــقـــيق نـــيــنـــوى انـــتــقـل إلى دائــرة
الـصـحـة وقـام بـضـبط مـتـهم بـتـعـقـيب
ـعامالت وبحـوزته مسـتندات صرف ا
ـشـاريع تـابـعـةٍ لـدائـرة أصـلــيـة تـعـود 
الــصــحــة ال يــجــوز حــيــازتــهــا لــغــيــر
ُـخـتص حـصـراً إضـافة إلى ـوظف ا ا
ضـبط "فورمات" فارغةٍ تـابعةٍ لشركات
ــرضى وكـــشف إلنـــشــاء وحـــدة عـــزل 
ستشفيات فايروس كورونا في أحد ا
ــسـؤولــة عن وأومــر إداريــة لــلــجــان ا
ـشـروع. وإضـافت الـدائـرة) فـي بـيان ا
َّ ضـبط  تــلـقــته (الـزمــان) امس إنه (
طــلـــبــات جتــهــيـــز ســيــارات إســعــاف
وســـيــارات خـــدمــيـــة لــدوائـــر الــدولــة

تهم في العملية التي أسفرت بحوزة ا
عن ضــبط ثالثــة مـتـهــمـ مـتــعـاونـ
سؤول عن أصل ـوظف ا بيـنهم ا مـعه

ستندات اخلاصة بالصرف).   ا
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وفـي عمليةٍ أخرى أشارت الدائرة إلى
ـديــريـة الـذي انـتـقل أن (فــريق عـمل ا
إلى مــديــريــة تــربــيــة نــيــنــوى تـمــكَّن
بـعمليةٍ منفـصلةٍ من ضبط متهمٍّ يدَّعي
انـه وكـيل شـركـات مـقـاوالت وبـحـوزته
مـعامالت سلف وفحوصات مختبرية)
ـتــهم بـطــلب مـبـالغ الفــتـة إلى (قــيـام ا
مـاليَّةٍ من أحد األشخاص; لـقاء تمشية
ـدارس فـي مـنــطــقــة زمـار). مــقــاولــة ا
َّ تــــنـــظـــيم وتــــابـــعت الــــدائـــرة إنه (
مـحضـري ضبط أصولـيَّ بالـعملـيَّت
ــوجـب مــذكـــرتــ الـــلــتـــ نُـــفــذَتـــا 
قـضائـيَّتـ وعرضـهمـا رفقـة األوليات
ـــتــهــمـــ عــلى قــــاضي مــحــــكــمــة وا
الـتحــقيق اخملتــصة بقــضايا الـنـزاهة
تـهم في نـينـوى الذي قرَّر تـوقيف ا
ـادتـ  340و 307من وفــقـاً ألحـكـام ا
قــانــون الـعــقــوبــات). وأعـلــنت هــيــئـة

الـنـزاهة الـعـامة عن تـمـكنـهـا من ضبط
ــصـرف أصـل إضــبــارة أحــد قــروض ا
َّ الـزراعي فـي مـحـافظـة ديـالـى الذي 
رفع احلــجـز عن ضــمـانــاته الـعــقـاريـة
بلغ. واشارت بـالرغم من عدم تسـديد ا
دائــرة الـتــحـقــيـقـات فـي الـهـيــئـة وفي
مـعـرض حـديـثـهـا عن عـمـلـيـة الـضـبط
إلـى أن مالكـات مــكــتب حتــقـيـق ديـالى
ـصــرف الــزراعي الــتي انــتــقــلت إلـى ا
الــتــعـاوني  –فــرع هـبــهب تـمــكَّـنت من
ضــبط أولـيـات الــقـرض الـزراعي الـذي
منوح يـصل إلى قرابة مـلياري دينـار ا
قترضـ مبينة في بـيان تلقته ألحـد ا
ــصـرف (الــزمــان) امس (قـيــام مــديـر ا
بـرفع احلجز عن سبعةٍ من أصل تسعة
ـة عــقـــاراتٍ من الــضــمــانـــات الــعــقــاريـَّ
ـصرف بالرغم من صـلحة ا ـأخوذة  ا
ــقــتـرض بــتــسـديــد مــبـلغ عــدم قــيـام ا
الــقــرض وفـوات مــدة األجل. وأضـافت
ـكـتب انتـقلت إلى الـدائـرة إن مالكات ا
مـديـرية الـتسـجيل الـعقـاري في ديالى
صرف وضـبطت اخملاطبات كـافة ب ا
ـديـريـة بـخـصـوص رفع احلـجوزات وا

عن الـضـمـانـات الـعـقـاريـة لـلـمـقـترض
الفـتـةً إلى أن مـبلغ الـقـرض هو  مـلـيار
ـبـلـغ الذي و 780مـلـيـون ديـنـار وأن ا
َّ تـسديده هو 75 مـليون دينار فقط).
َّ تــنـــظــيم مـــحــضــر وأوضـــحت أنه (

ـــضـــبــوطـــات في ضـــبطٍ أصـــوليٍّ بـــا
ـوجب مـذكـرة ة الـتـي نُـفـذَت  الــعـمـلـيـَّ
ـةٍ وعـرضه عـلى قـاضي ضــبطٍ قـضـائـيـَّ
ة ُـخــتـصـَّ مــحـكـمــة حتـقـيـق بـعـقــوبـة ا
بـقضـايا الـنزاهـة الذي قـرَّر إصدار أمر

صرف وأمر ُتَّهم مدير ا قـبضٍ بحق ا
بــاســتــقــدام مــســؤولــة الــســجالت في
مـديرية الـتسجيل الـعقاري بـاحملافظة
ــادة 340 مـن قــانـون وفــقــاً ألحــكــام ا

العقوبات).

شاكل االمنية  كما وتزيد من حدة ا
هـو احلال مع الـتـدخالت الـعسـكـرية
الــتـركــيـة ضــد اجلـمــاعـات الــكـرديـة
ـتـمـوضــعـة في سـوريـا  والـوضع ا
غير احملسوم بشان احلوكمة واالمن

في غربي العراق). 
ــشـوه واوضح ان (قــطــاع الــدولــة ا
تضخم بشدة يضم عددا اكثر من وا
ــوظـــفــ وصــنــاعــات الـــلــزوم من ا
ـوظف حكـومية ضـعيـفة مـكتظـة با
فــيـمــا تــوفـر صــادرات الــبـتــرول مـا
يــقــارب %85 من ايـــرادات الــدولــة
و%80 مـن اربــــــــــاح الــــــــــعــــــــــمالت
االجـنـبيـة) مـشـيـرا ان (لـدى الـعراق
قـطــاعـا حـكـومـيـا كــبـيـرا غـيـر فـعـال
ــمــلــوكـة والــكــثــيــر من الــشـركــات ا
للـدولـة  التي تـسـتهـلك جـزءا كبـيرا

من الـــعــوائــد دون ان يــكــون مــنــهــا
انـتاجـيـة فـيـما االنـفـاق الـعـالي على
اجلــيش واالمن يــشــوبه هـدر كــبــيـر
في وقت يحـرز العـراق تقدمـا بطـيئا
فـي سن الـــــقــــــوانـــــ وتــــــطـــــويـــــر
ــطـــلــوبـــة لــتــنـــفــيــذ ــؤســـســات ا ا
الـســيـاسـة االقـتــصـاديـة). وتـابع (ال
تــــزال هـــنـــاك حـــاجــــة لالصالحـــات
الــــســــيـــاســــيــــة مـن اجل تــــطــــمـــ
ــســتـثــمــرين ازاء اخملــاوف بــشـان ا
مـــنــــاخ االعــــمــــال الــــغــــامض اذ ان
ـزيد احلكـومة حـريـصة عـلى جذب ا
ــبـاشـر  من االســتـثــمـار االجــنـبي ا

لـكـنـهـا تــواجه الـعـديـد من الـعـوائق
ـا في ذلك نـظـام سـيـاسي ضـعـيف
ومخاوف تـتعـلق باالستـقرار االمني

اجملتمعي) .
ــتــفـشي مــنــوهــا الى ان (الـفــســاد ا
والبنيـة التحتـية الهالـكة واخلدمات
االســاســيــة غــيــر الــكــافــيــة ونــقص
اهرة والـقوان الـتجارية العمـالة ا
الــتـي عــفــا عــلــيــهــا الــزمن كل تــلك
االمور خنقت االستثمار وتستمر في
ــو الــقــطــاعــات الــتـــضــيــيق عــلى 

اخلاصة غير النفطية) . 
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واوضح الــــتـــقــــريـــر انـه (بـــحــــسب
الـدســتـور الـعـراقي فــإن عـلى بـعض
نـاخ الـعام الـكفـاءات ذات الـصلـة بـا
لـالســتـــثــمـــار ان تـــدخل احلــكـــومــة
االحتــاديـة واالقــالــيم كــشـريك او ان
يـتم حتـويـلـهـا بـالـكـامل لـلـحـكـومات

احمللية).
مشـيرا الى ان (االسـتثـمار في اقـليم
كــردســتـان يــتم ضــمن اطــار قــانـون
االسـتـثـمـار في مـنـطـقـة كـردسـتـان -
قانون رقم 4 لسنة 2006- ومجلس
االسـتـثـمـار الـكـردسـتـاني الـذي هـو
مـــصـــمم مـن اجل تـــقـــد احلـــوافــز
للـمـساعـدة في تطـويـر االقتـصاد في
ــنـــاطق الــتي تــقـع حتت ســيــطــرة ا

حكومة اقليم كردستان ). 
ومـضى الـتـقـريـر قـائال (يـظل الـقادة
الــعــراقـيــون حتت ضــغط كــبــيـر من
اجل ترجمة مكاسب االقتصاد الكلي
الى مــعـايــيــر مــعــيــشـيــة مــحــســنـة

للجماهير العراقية . 
وتــبــقى الــبــطــالــة مــنـتــشــرة في كل
ارجــاء الــبـلــد رغم تــضـخـم الـقــطـاع
الـعـام) الفتـا الى ان (كـثـرة االنـظـمة
جــعـــلـت من الـــشـــروع بـــاالنـــشـــطــة
التجارية امرا صعبا لكل من العراق
ستثمرين االجانب اذ ان الفساد و ا
وغــيــاب االصـالحــات االقــتــصــاديــة
مثل -اعـادة هـيكـلة الـبنـوك وتطـوير
ـو الـقـطـاع اخلــاص - قـد ثـبط من 
القـطـاع اخلاص) . وأكـد الـتقـرير ان
(العراق في وضـع هش حيث يواجه
ازمة ماليـة كنتـيجة النهـيار االسعار
ـــتـــزامن مع ـــيـــة لـــلـــنـــفط وا الـــعــا
االضـطراب الـسـيـاسي واالجـتـماعي
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عزا مـركـز الدراسـات االستـراتـيجـية
والدولية في واشـنطن وضع العراق
ضـمـن الـدول الـفــاشـلــة الى عـدد من
الـعـوامل الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
واالجــتــمــاعـيــة واالمــنــيـة يــأتي في
مقدمتها االنقسامات الداخلية وعدم
كـفـاءة الـقـوى الـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة
ـالي والـضـغط والـفـســاد االداري وا

السكاني . 
وتـــصــدر مــجــلــة فـــورين بــولــيــسي
تقـريرًا سنـويًا عن (الـدول الفـاشلة)
ــــصـــطـــلح وبـــالـــنـــظــــر إلى حـــدّة ا
ّ حتــويـله إلـى (مـؤشـر وفـظــاظـته 
الدول الهشّة) لـكن مع احملافظة على
ؤشـرات ذاتهـا اقـتصـاديًا اعتـمـاد ا
واجـتــمــاعــيًــا وســيــاســيًــا وأمــنــيًـا

ويـعرّف مـؤشـر الـدول الـهشـة بـأنـها
الــدّول الــتـي تــواجه صــعــوبــات في
إتمـام وظائـف إدارة احلكم وتـعاني
من أزمــات داخـلـيــة وخـارجــيـة عـلى
الــصـعـيــد الـســيـاسي واالقــتـصـادي
واالجـــتــمـــاعي نــاهـــيك عن تـــفــشي
ـــالي في الـــفـــســـاد الـــســـيـــاسـي وا
نـظــمــهــا كــمــا أنــهــا تــشــتـرك عــلى
اختالف خصوصياتـها الداخلية في
خــاصــيـة تــفــشي الــفـقــر والــبـطــالـة
وانـــعــدام األمـن أي انــهـــا تـــصــنّف
بـــحــسب درجـــة إخــفــاقـــهــا. ووفــقــا
ؤشـر لسنة  2019فقد لنتـائج هذا ا

ــرتـبـة اخلــامـسـة جـاء الــعـراق في ا
ـيًـا ضمن عـربيًـا والـثالـثة عـشـرة عا

قائمة البلدان الفاشلة. 
ــركــز الــدراسـات وجــاء في تــقــريــر 
االســـتـــراتــــيـــجـــيــــة والـــدولـــيـــة ان
الــبــروفـســور أنــطـوني كــوردســمـان
صـــنّـف الـــعـــراق ضـــمن فـــئـــة ج من
الـدول الفـاشـلـة وعزا ذلـك الى (فشل
الـعـراق في الـتــعـافي في حـربه ضـد
داعش  ال تـزال احلــكـومـة ضــعـيـفـة
وغـير مـسـتـقـرة وقـدرات قوات االمن

غير حاسمة . 
ال تــزال هــنــاك انــقــســامــات عــرقــيـة
ـــزيــد من ومـــذهـــبــيـــة  بل هـــنــاك ا
ـنـاطق السـنـية االنـقسـامـات ضمن ا
والـشيـعـيـة و الكـرديـة وفي الـهـياكل
السـياسـيـة . ويواجه الـعراق فـسادا

ـستـويات  الـضغط هائال عـلى كل ا
االيـــــراني  الــــتــــدخـل الــــتــــركي في
الشـمال  عـدم االستـقرار في مـنطـقة
احلدود السورية بـالقرب من تركيا 
سـتقـلة وبـقايا داعش لـيشـيات ا وا
التـي ال تزال تـشـكل تهـديـدا وضعف
جهـود الـتـعافي و اعـادة االعـمار في
ــنــاطـق الــتي تــضــررت بــشــدة من ا
حـرب داعش كــمـا ان هـنــاك تـوزيـعـا
ســـــيـــــئـــــا لـــــعـــــوائـــــد الـــــبـــــتـــــرول
ولالســــتــــثــــمــــارات ولــــلــــخــــدمـــات
احلكومية)  مضيفا ان (ايران كثيرا
مــا تــســتــغل روابــطــهــا مع الــعـراق

ـسـتـمــر)  مـؤكـدا ان (هـذا الـوضع ا
تـفـاقم مع انـتـشـار فـايـروس كـورونا
ـتـلك نـظـام الـدولـة الـصـحي حـيث 
قـــدرة مــحــدودة ومـــخــزونــا مـــالــيــا
مــــحـــــدودا إلدارة ازمــــة الـــــوبــــاء و
احــــتــــوائه) . ورأى الــــتــــقــــريــــر ان
تــــظــــاهــــرات  تـــشــــرين االول 2019
كـــشــــفت عن (هــــشـــاشــــة الـــنــــظـــام
االجتمـاعي االقتـصادي). واشار الى
ــتـظـاهـرين قـدمت انه (السـتـرضـاء ا
احلكـومة حزمـة حتفيـزية مـكونة من
تــوسع كــبــيــر في وظــائـف الــقــطـاع
عـاشات والـتغـييرات  احلكـومي وا
لكن البعض عدّ هذه االسـتجابة غير
مؤثرة بقدر تعزيز خلق فرص العمل
وحتـفـيـز مــشـاركـة الـقـطـاع اخلـاص
وسن تـدابيـر مـحـاربـة للـفـسـاد التي
دى الـبعيد تتطلب اصـالحات على ا
 وهـــو االمــر الـــذي لم نـــشـــهــده في
احلزمة) مستدركا  انه (مع تسجيل
ارقـــام قــيــاســـيــة في انــتـــاج الــنــفط
واحملاصيل الزراعية وتوسيع انتاج
الي  الطاقة الكهربائية والتيسير ا
فـإن الــسـنـة قــد انـتـهت بــنـمـو نـاجت
اجــمـــالي مــحـــلي بــلغ % 4.4 و ظل
التضـخم راكدا عنـد معدل %0.2 في
عام 2019 وقد ساهم فـي ذلك بشكل
كـــبـــيـــر الـــواردات االرخص من دول
ا حث احلكومة العراقية اجلوار  
عــلى زيـادة الــتـعــرفـة وفــرض حـظـر
واد الغذائية على استيراد  بـعض ا
ـــنـــتـــجــ اســـتـــجــابـــةً لـــنـــداءات ا
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ودق التقـرير ناقـوس اخلطر بـالقول
انه (الـتوقـعـات االقتـصـادية لـلـعراق
تبـدو من االن فـصاعـدا صعـبة اذ ان
ــيــة انــهــيــار اســـعــار الــنــفـط الــعــا
واوضــــاع الــــعــــالم االخــــرى غــــيــــر
ــــــا فـي ذلك ــــــرغــــــوب بــــــهــــــا   ا
االضـطـرابـات الـتي سـبـبـهـا انـتـشار
فـيـروس كـورنا  يـتـوقع من ذلـك كله
ان يـؤثــر في الـعــراق  بـشــدة مـؤديـا
الى انكمـاش يبلغ %5 في اقتصاده
في ســـــنــــة 2020) مــــحـــــذرا من انه
(بـغــيـاب اصالحـات مــهـمـة لــتـعـزيـز
القطاع اخلـاص ومشاركته فـسيكون
من الــصــعـب حتــفــيــز االقــتــصـاد) 

متـوقـعا ان (تـواجه احلـكـومة فـجوة
مالية حادة لـن جتعلها تـؤجل تنفيذ
مــشــاريع بــنى حتــتــيــة حــيـويــة في
قــطـاع تــقــد اخلـدمــات نــاهـيك عن
الي الـبـشري تاجـيل بـرامج لـرأس ا
فـحسـب  بل ستـقـلل من قـدرة الـبـلد
على االستجابة الحتياجات التعافي

فيما بعد فيروس كورونا). 
ـية يوضح وبشأن الـتصـنيفـات العا
التقرير ان (ترتـيب العراق في تقرير
تحدة لـلتنمـية البشـرية لعام اال ا
2019 مــنــخــفض وهــو 120 من ب
189 وتـــرتـــيــبه فـي تــقـــريــر الـــبــنك
الـدولي لــنـسـبـة احلـوكــمـة في سـنـة
2018 مــنـــخــفــضــة جــدا 7.2 ولـدى
الــعــراق نـســبـة عــالــيـة مـن الـفــسـاد
ـعاييـر االقليـمية  اذ يأتي بحسب ا
ــرتــبــة 162 من ب 198 بــلــدا  بــا
ويـصـنف الـبــنك الـدولي الـعـراق في
رتبة 172 فقط من ترتيب االعمال با
ب 190 بلدا  ليكون واحدًا من ب
االســوأ في الـعــالم)امــا عن الــضـغط
اليــ فــهـو 5.29 في الــســكـاني بــا
سنة 1950. 22.8 في سنة 2000  و
 29.1 فـي ســـــنـــــة 2010 و38.9 في
سنة 2020 ويقـدر ان يصل الى  63
مــــــلـــــيــــــونًـــــا في 2050.واوضح ان
مجمـوع الدخل القـومي االجمالي ما
ــلــيـارات قــبل فــايـروس كــورونــا بـا
احلالـيـة من الـدوالر االمـريكي 2019
يـــبــــلغ  233.0 مـــلــــيـــار دوالر. وعن
قبلة قال التكهن للسنوات اخلمس ا
ان (العـراق كـان وال يزال مـنذ 1980
دولة ازمات او نزاع  وال يبدو االمر
جـلـيا اذا مـا كـان الـعـراق قـادرا على
تــكــوين حـكــومــة مـركــزيــة وعـلى ان
يـــتــــوحـــد رغم وجـــود االخـــتالفـــات
ـــذهــبــيـــة).مــؤكــدا ان الــعــرقـــيــة وا
(لــلــعــراق امــكــانــيـــات كــبــيــرة لــكن
ـدنــيـة  والـروابط مع الـصــراعـات ا
ايــران ودورهــا احملــتــمل في صــراع
اقـلـيـمي كـبـيـر قـد يـخـفض تـصنـيف
رتبة رتـبة - هـ - او ا العراق الى ا

- و- من مراتب الفشل).
وتـتوقع تـقـارير ان يـصل الـعـجز في
مـوازنــة ســنـة 2020 الى 30 مـلــيـار
دوالر بعـد ان بلـغ في موازنـة السـنة

اضية 23 مليار دوالر. ا
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l¹“uð∫ خريطة توزع الدول بحسب جناحاتها

وزيرا الصناعة والعمل في مؤتمر صحفي في نينوى

 ÈuMO½ w  l½UB  —ULŽ≈ …œUŽù wF « b R¹ WŽUMB « d¹“Ë

v U¹œ r  —Ëe¹ WOŽUL²łù« W¹UL(« …dz«œ ÂUŽ d¹b

الـــعــون ألهـــالي احملــافـــظــة من خالل
ايـجاد حـلول حـقيـقيـة وبالـتعاون مع

ادارة احملافظة). 
وبـحث الـوزيـران مـع مـحافـظ نـيـنوى
ســبل تــعــزيـز الــتــعـاون والــتــنــسـيق
والـتواصـل ب الـوزارت واحملـافظة
ـمـكـنـة واالرتـقاء لـتـوفـيـر اخلـدمـات ا
بــواقع احملـافـظـة في جـمـيع اجملـاالت

اخلدمية والصناعية. 
واجـرى جـولـة مـيدانـيـة في مـعـاونـية
مـعـامل الـسـمـنت الـشـمـالـيـة ومـصنع
ستـجدات احلاصلة تـابعة ا الـكندي 
ـــصــانع وأبـــرز مـــا حتــتـــاجه هـــذه ا
لالرتـقـاء بواقـعـها وانـتـاجهـا احمللي.
وزار مــــديــــر عـــام دائــــرة احلـــمـــايـــة
االجـتـمـاعيـة في وزارة الـعـمل حـس
عــلـي قــسم احلــمــايـــة االجــتــمــاعــيــة
لالطـالع على سيـر العـمل وانسيـابية
. والـتـقى ـواطــنـ اجنــاز مـعـامالت ا
ـــديــر الــعــام خـالل الــزيــارة رئــيس ا
الـلـجنـة العـليـا للـحـمايـة االجتـماعـية
فـي ديــالى وجــرى الــتـــبــاحث بــشــأن
ـواطــنـ ووضـع آلـيـة اعــتـراضــات ا
إلنـهـاء مـلف االعتـراضـات مـؤكدا في
بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (ضـرورة
حـسمها بـصورة نهائـية و االتفاق
عـترض عـلى إجناز جـميع طلـبات ا
الــبــالـغــة ثالث آالف  اعــتـراض خالل
مــدة اقـصـاهـا 30 يــومـاً فــيـمـا وجَّـه
ـديـر الـعـام بتـقـد الـدعم واإلسـناد ا

الفوري إلجناز طلبات االعتراض). 
وعــقـــد وزيــر الــزراعــة مــحــمــد كــر
اخلــفــاجي اجــتــمـاعــا مــشــتــركـا ضم
تفـرغ الزراعي وعدد من جـمعية ا
ـهــنـدسـ ــتـظـاهــرين من ا ــثـلي ا
الــزراعـــيــ واالطــبــاء الـــبــيــطــريــ
بـــحــضــور الــوكـــيل اإلداري لــلــوزارة

مهدي سهر اجلبوري. 
وأكـــد اخلـــفـــاجي في بـــيـــان تـــلــقـــته

(الــزمـان) امـس أن (الـوزارة حــريـصـة
ـنــاسـبـة عــلى تـوفــيـر فـرص الــعـمل ا
لـلمتـفرغ الزراعـي وكافة الـعاطل
ـهـنـدسـ الـزراعـيـ عن الــعـمل من ا
واالطــبــاء الــبــيــطــريــ وبــضــمــنــهم

تظاهرين).  ا
مـبـيـنـا (وجـود فـرصـة احلـصـول على
ـبـلغ (20) مــلـيــون ديـنـار من قــرض 
وزارة الـعــمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة
شروع زراعي وتـشغيل واسـتثمـاره 

االيدي العاملة العاطلة عن العمل). 
وأوضـح اخلفـاجي (وجود قـرض آخر
مـن صـنـدوق اإلقـراض الـزراعي يـصل
إلى 50 مـليـار دينـار سيـتم استـثماره
فـي القطاع الـزراعي ومن خالله سيتم

لالقتصاد الوطني. 
وتـرأس اخلـفـاجي اجـتـمـاعـا مـوسـعـا
ألعـــضــاء اجملــلس الــوطـــني لــلــبــذور
ـنتجـ بحضـور مستـشار الوزارة وا
ناقشة الكميات مـهدي ضمد القيسي 
ــنــتـجــة من الــبـذور مــحـلــيــا حـيث ا
تـصـاعـدت الـكـمـيـات لـتـصل إلـى أكـثر
من 450 الـف طن وتعـد هذه الـكمـيات
إجنــازا كـبــيـرا يــضـاف إلى ســلـســلـة
الـنـجاحـات التي حـققـتهـا الوزارة في
ـــصــــدقـــة دعـم وتـــوفــــيـــر الــــبــــذور ا
ومـسـتلـزمات اإلنـتاج  وقـال بيـان ثان
تـلقته (الزمان) انه ( التصويت على
تـهـيئـة مـعامل تـنـقيـة الـبذور وتـوفـير
مــســتــلــزمــات احلــمـــــلــة لــلــكــمــيــات
ـوافقة اجلـديدة. كـما  التـصويت با
عـــلى طـــلب مـــجـــمــوعـــة من مـــزارعي
مـحافظة االنـبار والذين قدمـوا طلبات
إلـى دائـرة فــحص وتــصــديق الــبـذور
الــراغــبــ بــتـســويق بــذور احلــنــطـة
بـــرتـــبــة (اســـاس مـــســجـل) وحــسب
الـشــهـادات الـتي ارفـقت لـهـذه الـسـنـة
حـــــيـث  إجـــــراء فـــــحص دي ان اي
وثــبت الـتــأكـد من الــنـقـاوة الــوراثـيـة
وكـانت مطابقة للمواصفات الفنية مع
شــهــادات الـتــفـتــيش احلــقــلي والـتي
ذكورين).  سبق أن منحت للفالح ا
ـوافــقـة والــتـصـويت كــمـا (حــصـلت ا
عـلى تمـديد فـترة تـسلـم بذور احلـنطة
لـــلـــفالحـــ الــذيـن لم يـــتــســـنى لـــهم
دة الـتـسلـيم بـسبـب جائـحـة كورونـا 
عـشـرة أيام عـدا ايام الـعطل الـرسمـية
لـــيـــتـــســـنى اســـــتالم كـــامـل اخلـــطــة
ــقــررة).  ووجه اخلــفــاجي مــزارعي ا
الـبذور باتبـاع الضوابط ووضع خطة
عــمل عـمـلـيــة وعـلـمـيــة والـتـعـاون مع
الـوزارة إلجناح عمليـات إنتاج البذور
والـتفاعل مع الـوزارة لتطـوير اإلنتاج

كما ونوعا.
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ـعــادن مـنـهل اكــد وزيـر الـصــنـاعـة وا
عــزيــز اخلــبــاز ســعي الــوزارة إلعـادة
ــصـانع في مــحـافـظـة اعــمـار بـعض ا
ـؤتمـر الصـحفي نـيـنوى وذلك خالل ا
ـشـتـرك الـذي عـقـده مع وزيـر الـعـمل ا
والـشـؤون االجـتمـاعـية عـادل الـركابي
ومــحـافظ نــيـنـوى جنـم اجلـبـوري في

ديوان احملافظة. 
وأوضح أن (مـصانع مـحافـظة نـينوى
تـعرضت إلى التدمير بشكل كامل وان
الـوزارة تسـعى إلعادة اعمـارها ضمن
ـدى التي أعـدتها تـوسطة ا اخلـطط ا
ـــصــانع إلعـــادة تــأهـــيل وتــشـــغــيل ا
ــتــوقـفــة في عــمـوم الــبالد من خالل ا
االقــتــراض من الــشــركـات الــشــقــيــقـة
الــــــرابــــــحــــــة في ظـل عــــــدم تــــــوفـــــر
ـوازنــات الالزمـة الــتـخــصـيــصـات وا

إلعادة االعمار .
l½UB  ÕU²² «

مــشــيــرا إلى أن الــوزارة تــمــكــنت من
إعـادة تـشغـيل وافـتتـاح سـتة مـصانع
فـي بغـداد وبعض احملـافـظات بـعد أن
كـانت متوقفـة ألسباب كثـيرة وحتتاج
إلـى أعمـال تـأهـيل بـنـسب ال تـزيد عن
ـئـة كـاشـفـا في ذات الـوقت عن 30بــا
الـبـدء بـخـطى حـقـيـقـيـة إلعـادة اعـمار
ــصــانع في نــيــنـوى مــنــهــا مــصـنع ا
ـوصل ومــعـمـل الـســكـر  في نــسـيـج ا
وصـل فيـما ـوصل ومـصنـع البـان ا ا
تـــواصل الـــوزارة مـــفــاوضـــاتـــهــا مع
ــصــنع ادويـة ــســتــثـمــرة  الــشــركـة ا
شاكل وحل اخلالفات نينوى لتذليل ا
قريبا تمهيدا للشروع في إعادة إعمار
ـــصـــنع  مـــؤكـــدا (دعـم احلـــكـــومــة ا
احلـاليـة إلعادة اعمـار البـنى التحـتية
في مــحـافـظـة نـيـنـوى وحـرص مـعـظم
الـسـادة الـوزراء علـى زيارة احملـافـظة
ــســاعــدة ومــد يــد وتــقـــد الــدعم وا

ــتــفــرغـ الــزراعــيـ تــفــعـيـل عـمل ا
نتج احمللي وتشغيل االيدي وتـنمية ا
ـهنـدسـ الزراعـي الـعـاملـة سـيمـا ا
واألطـــبــاء الـــبــيـــطــريـــ والــقــروض
سـيكون ميسرا مع إتـاحة فرصة لهذه
ـومـة ـهـمــة بـالـعـمل ود الــشـريـحـة ا

اإلنتاج الزراعي). 
»Ëƒœ qLŽ

كـما أشار إلى (العمل الدؤوب للوزارة
لـتـعـديل التـشـريـعات والـقـوانـ التي
ــتــفــرغــ تــخـــدم عــمل جــمــعـــيــات ا
الــزراعــيـــ لــشــمــولــهم بــاحــتــســاب
اخلـدمة والـعالوة والتـرفيـع والتـقاعد
تعيـن في الوزارة أسـوة بزمالئهـم ا
ومــد يـد الــعـون لـهم لــيـكــونـوا عـامال

مـــضـــافــا لـــتـــعــضـــيـــد دور الــقـــطــاع
الزراعي). 

ـــــــثـــــــلي وحتـــــــدث (مـع عـــــــدد مـن 
ـتظـاهرين ومجـموعة من اخلـريج ا
اآلخــرين الــعـاطــلـ عـن الـعــمل حـول
الـــفــرص الـــتي تـــعــمل الـــوزارة عــلى
تــوفــيــرهـــا لــهم من خالل جــمــعــيــات
ــتـفــرغـ والـســعي لـتــشـغــيـلـهم أو ا
تـــعــيـــيــنـــهم في الـــدوائــر الـــزراعــيــة

والبيطرية التابعة للوزارة). 
فـي خـتــام االجــتــمــاع وجه احلــضـور
الـشكر للوزير على إتاحة الفرصة لهم
ـــــبــــذولـــــة لــــدعـــــمــــهم واجلـــــهــــود ا
وامـتـصـاص الـبـطالـة بـ اخلـريـج
وزيــــادة اإلنــــتــــاج الــــزراعـي خــــدمـــة
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Žنـامة (أ ف ب) - يـشارك نـحو { ا
ســــتــــة آالف شــــخص في جتــــربــــة
واسعـة النـطاق عـلى لقـاح جتريبي
أعـدته شـركـة صـينـيـة ضـد فـيروس
ــســتــجــد في الــبــحــرين كــورونـــا ا
ويـصفـون مشـاركتـهم بأنـها "خـدمة
لإلنــــســــانــــيـــة" فـي وقت يــــواصل
الوبـاء انتـشاره في الـعالـم حاصدا

مئات آالف األرواح.
وقـال مــحـمـد الــبـلــوشي وهـو أحـد
ـتـطـوعـ "إنه أمـر بسـيط لـلـغـاية ا

نقدمه للبالد".
راسل وكـالة فرانس وكان يتـحدث 
بـرس بـيـنـمـا كــانت الـفـرق الـطـبـيـة
تـتـجـول حـول مــركـز مـؤتـمـرات في
ـنــامـة حتـول إلـى مـجـمـع إلعـطـاء ا
جــرعـــات مـن الـــدواء الــتـــجـــريـــبي
مـلكـة اخللـيجـية لـلمـتطـوعـ في ا

الصغيرة.
WFÝUý WŽU

شـاركـون الـذين وضـعوا وانـتـظـر ا
أقــنـعـة عـلـى وجـوهـهم أدوارهم في
الـقـاعـة الـشـاسـعـة الـتي كـانت قـبل
ـسـتـجد انـتـشـار فـيـروس كورونـا ا
صالة لعرض اجملوهرات والكتب.و
قـد بـدأت شـركـة األدويـة الـصـيـنـيـة
العـمالقة "سـينـوفرام" اخـتبـار لقاح
كــــوفــــيــــد-19 في الــــبـــــحــــرين في
آب/أغـــســـطس بـــعـــد بـــدء جتـــربــة
ــاثــلــة عــلى 15 ألف شــخص في
ـتحدة اجملاورة اإلمارات العـربية ا

في تموز/يوليو.
ــرحــلــة ــقــرّر أن تــســتـــمــر ا ومـن ا
احلالية من هذه الـتجارب التي يتم
فـــيــهــا اخــتـــبــار فــعــالـــيــة الــلــقــاح
وسالمته حتى تموز/يوليو 2021.

الـبـلد األكـثـر تـأثّرا بـالـفيـروس بـعد
ـــتــــحـــدة إذ بــــلغ عـــدد الـــواليــــات ا
الـوفــيـات عــلى أراضـيــهـا أكــثـر من
121 ألفـا تليـها الـهند الـتي سجلت
ـكـسيك أكـثر من 65 ألف وفـاة ثم ا
ملكة مع أكثر من 64 ألف وفـــــاة ا
تحدة مع أكثر من 41 ألف وفاة. ا
وســيــنــظــر الــبــاحــثــون في دراســة
ــرضى الــذين الــبـحــرين إلـى عـدد ا
أصـيــبــوا بــالــفــيــروس بــعــد تـلــقي
جرعت من التطعيم باإلضافة إلى
أي ردود فـعل سـلـبـيــة عـلى الـلـقـاح

باشرة". ا
وسـجّـلت الـبـحــرين الـتي يـبـلغ عـدد
سـكـانـها 1,5 مـلـيـون شـخص أكـثر
ا من 51500 إصابـة بكـوفيد-19 
في ذلك نـحو 190 حـالـة وفـاة.وأكد
مـحـمـد عـبـد الــبـاقي وهـو بـحـريـني
يـبلغ من الـعـمر 25 عامـا أنه تـطوع
لـلــمـشــاركـة في تــدربـة الـلــقـاح "لـرد
اجلـمــيل".وأضـاف "نـأمل أن يـنـتـهي
هـذا الـوبـاء وأن نـعـود إلى حـيـاتـنـا
الطبيعية".وباإلضافة إلى اللقاحات
ال30 الـسـريــريـة في جـمــيع أنـحـاء
الــعــالم تــراقب مــنــظــمــة الــصــحــة
ية 143 لقـاحًا محـتمالً آخر ال العـا
يـزال يخـضع للـتـقيـيم اخملبـري قبل

السريري.
وتــــشـــارك عـــدة دول وشــــركـــات في
السباق لـتطوير للـقاح فعال. وقالت
ــاضي روســيــا في آب/أغــســطس ا
إنــهــا طــورت أول لــقــاح في الــعــالم
يـقدّم "مـناعـة مسـتدامـة" وكانت في
ــرحــلـة األخــيــرة من االخــتــبـارات ا

على البشر.
وبــحــسب حــنــ الــبــوسـطــة وهي
طبيـبة شاركت في جتربـة البحرين
فــــإنـه من الــــضــــروري أن يــــتــــقــــدم

تطوعون للدراسة. ا
وقـــــالـت لــــوكـــــالـــــة فــــرانـس بــــرس
"الساعـات الطويـلة التي أمضـيناها
في عالج واختبار الـناس في جميع
أنــحـاء الـبالد ســتـذهب هـبـاء إذا لم
يـكن لـديـنا لـقـاح حلـمايـتـنـا واجليل

القادم".
وتابعت "نشجع اجلميع على البقاء
ـشـاركة بـأمـان وحـمايـة أنـفسـهم وا

في التجربة".

نفسه.واسـتُبعـدت احلوامل وأولئك
الـذين يعـانون مـن ضعف في جـهاز

ناعة.  ا
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وال يـــتم دفع أمــوال لــلـــمــتــطــوعــ
ـشاركـة.وقالت جـليـلة سـيد مـقابل ا
سـؤولة بـوزارة الصـحة إن جـواد ا
شـاركـ تـلـقوا مـا يـقـرب من ثـلث ا

لقاحاتهم حتى اآلن.
راقبة إما عن وأضافت "سنواصل ا
طريق االتصال بـهم عبر الهاتف أو
إذا لـــــزم األمـــــر عـــــبـــــر الـــــزيــــارات

ويـتم حــالـيـا اخــتـبــار أكـثـر من 30
لــقــاحــا مــحــتــمال عــلى الــبــشــر في
جمـيع أنحاء الـعالم عـلى أمل إنهاء
وبـاء أودى حتى اآلن بـحـياة بـأكـثر
من 850 ألف شـخص منـذ ظـهر في
الـصـ في كـانـون األول/ديـسـمـبـر

وفقًا لتعداد أعدته فرانس برس.
و تــسـجـيـل أكـثـر من 25 مـلــيـون
ــرض وتـــعــد إصـــابــة مـــثـــبــتـــة بـــا
ــتــحـــدة الــبــلــد األكــثــر الــواليــات ا
تـضـررا في الـعـالم إذ سـجّـلـت أكـثر
من 183 ألف وفــاة. والــبـرازيل هي
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مـن دون ضـرائب لـلـنـسـخـة األكـثـر
كن أن بـساطـة منـها لـكن الثـمن 
يــرتــفع إلـى ماليــ عــدة لــلــنــسخ
األكـثـر فـخـامـة كـتـلك الـتـي حتوي
جــهـاز تــلـفــزيــون أو نـظــام صـوت
ثّل " أو سـقفاً مضيئاً  "استثنائياً
الــنــجـــوم في الــســمــاء لــدى والدة

صاحب السيارة. 
r  bKł

كــذلك يــخـتــلف الــســعــر إذا دخـال
طعّم أو اجللد الفخم في اخلشب ا
تــصـمـيم االثـاث الـداخـلي لـسـيـارة
"الشبح".وتباع كل سيارة مع مظلة
بـألوان "رولـز رويس" مـوضـبة في
حـقــيـبــة مــدمـجــة تـتــمــتع بـنــظـام
تـصـريف لـلـميـاه يـحـول دون تـبلّل
السـيـارة من الداخل خالل الـطقس

اطر. ا
وقـــد زادت جــائـــحـــة كــوفـــيــد-19
الــطــ بـلّــة بــالـنــســبــة إلى "رولـز
رويـس" الــتي كــانـت أصالً تــعــاني
تــبـــعـــات خــروج بـــريــطـــانـــيــا من

{ لــنـدن (أ ف ب) - تـعــوّل شـركـة
"رولـز رويس" الشـهيـرة لـلسـيارات
عـلى الـطـراز اجلديـد الـذي أطـلـقته
امس مـن ســـيــــارتــــهــــا "الـــشــــبح"
ألنـعـاش مــبـيـعـاتــهـا في ظل ركـود
تــشــهــده سـوق الــســيــارات بــفـعل
جائـحة كـوفيد-19 سلـكن رئيـسها
تــوقـع اســتـــمــرار األزمـــة آمالً في
الـعودة إلى الـوضع الـطبـيعي "في

غضون ثالث سنوات".
وتستـهدف الشـركة زبائن من عالم
زودة األعمال بسيارتها اجلديدة ا
محرك "في 12 سعة 6,75 ليـترات

ثنائي التوربو.
ديـر العام للـشركة تورس وقال ا
مـولــر أوتـفـوس في حـديث هـاتـفي
إلى وكالة فـرانس برس "أعدنا إلى
مـاركـتـنـا شبـابـهـا بشـكل كـبـير في
الــسـنـوات الـعـشـر األخـيـرة وبـات
مـــتـــوسـط أعـــمـــار زبـــائـــنـــنـــا 43
عـــامـــاً".ويـــبـــلغ ســـعـــر الـــســـيــارة
اجلديدة على األقل 250 ألف يورو

االحتـــاد األوروبي أو مـــا يـــعـــرف
بالـ"بريكست".

وقال أوتفوس "لقد تـاثرنا بطبيعة
احلـال. فـمن جهـة اضـطـر وكالؤنا
في كل أنــحـاء الـعـالم إلى اإلقـفـال"
ألســابـيع أو ألشــهـر طــويـلـة خالل
فـتـرات احلـجـر ومن جــهـة ثـانـيـة
"أعـاد كـثـر من الـزبـائـن احملـتـمـل
الـنـظر في قـرارهم" شـراء سـيارات
الشـركة وخـصوصـاً خالل شهري

نيسان/أبريل وايار/مايو.
وأدى ذلك بـحـسب أوتـفـوس إلى
بـيـعات في الـفصل األول تـراجع ا
ـــــــئــــــــة من إلى "أقـل من 30 فـي ا
مـبـيعـات الفـتـرة نفـسـها من الـعام
بـيعات سجّلت الفائت" عـلماً أن ا
في 2019 رقماً قياسياً إذ تخطت

بيعات خمسة آالف سيارة. ا
لــكـنّ أوتـــفـــوس تــوقّـع أن يـــعـــيــد
ـبيـعات إطالق "الـشبـح" إنعـاش ا
وخصوصاً في ظل "عودة النشاط"

ياً. عا
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{ البندقية (إيطاليا) (أ ف ب)
- أفــــــتــــــتـح أول مــــــهــــــرجــــــان
ســـيــنــمــائي بـــارز مــنــذ ظــهــور
سـتجد امس فيروس كـورونا ا
األربــعــاء في الــبــنـدقــيــة فــيــمـا
يستـمر الوبـاء في االنتشار بال
هــــوادة مع إصــــابـــة أكــــثـــر من
أربــــعـــــة مـاليـــــ شـــــخص في
ــنـــافـــســة أوروبــا.وتـــنـــطــلـق ا
لـلحـصول عـلى "األسد الـذهبي"
مع حــضــور مــقــنّع وكــامــيـرات
حــراريــة في حـــ عــاد ماليــ
األطـــــــفــــــال األوروبــــــيـــــــ إلى
ــــدرســـة الـــثالثـــاء واضـــعـــ ا
كمـامات في ظـل تدابـير صـحية

صارمة.
وقـــال ألــبــرتــو بــاربــيــرا مــديــر
مــــــهـــــرجــــــان "ال مــــــوســــــتـــــرا"
الــســيــنــمــائي الــدولـي لــوكــالـة
فــرانس بــرس "بــعـد أشــهــر من
اإلغـالق عــــــلـــــيــــــنــــــا أن جنـــــد
الــــشـــجـــاعــــة إلعـــادة فـــتح دور
السينما والبدء في إنتاج أفالم
جـيّـدة مـجددا إلقـنـاع اجلـمـهور
ـــغــادرة بـــأن الــوقـت قــد حـــان 
ــــــنــــــزل والــــــذهــــــاب إلى دور ا

السينما".
وأوضـح أنـه  اتــــــــخــــــــاذ "كل
اإلجــــراءات االحـــــتــــرازيــــة" في
مــكــان احلــدث.ولم تــكن إقــامــة
الدورة الـسابعـة والسـبع من
ـهـرجانـات الـسـينـمـائـية أقـدم ا
أمــرا أكـيــدا في إيـطــالـيـا وهي
من الـــــدول األوروبـــــيـــــة الـــــتي

دفعت ثمنا باهظا للوباء. 
كـمـا أن اسـتـوديـوهـات االنـتـاج
تــــــــأثــــــــرت جــــــــدا بــــــــاألزمــــــــة
الــصــحــيــة.أمــا مــهــرجــان كــان
ــنــافس الـــســيــنــمــائـي وهــو ا
ـهـرجـان الـبـنـدقـيـة الـرئـيـسي 
فقـد  تـأجيـله إلى الربـيع.لكن
ـهـرجــان سـتـكـون عـلى إقـامـة ا
حــسـاب خــفض عــدد احلـضـور

وإجراءات صحية صارمة.
إال أن ذلك لم يـكن كـافيـا إلقـناع
والتر وهو سائق تاكسي مائي
مـــحــلـي. وقــال بـــحــزن "لـم يــتم
إنـتــاج إال عـدد قـلـيل من األفالم

اإليـــــطــــالــــيــــة. إنـه مــــهــــرجــــان
ســـيــاسي كـــان يــجـب أن يــقــام
بغض الـنظـر عن أي شيء حتى
لـو كـان بــدون مـحـتــوى بـهـدف
إظهـار أن البـندقـية ال تـزال على

قيد احلياة".
وأودى وبـاء كـوفـيد- 19بـحـياة
أكــثـر من 851 ألف شــخص في
أنـحاء الـعالم مـنذ نـهايـة كانون
األول/ديسمبر كما أصاب أكثر
من 25,5 مـــلـــيـــون شـــخص من
بينها أكثر من أربعة مالي في

أوروبا حتى اآلن.
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ـــتـــحــدة ومـــا زالت الـــواليـــات ا
(184589 وفـــــاة) والــــــبـــــرازيل
(122596 وفـــاة) أكـــثـــر الـــدول
تــضــررا بـالــوبــاء.وفـي أوروبـا
حـــان الـــوقـت لـــعـــودة عـــشــرات
اليـ من األطفـال الفـرنسـي ا
والــبــلــجــيـكــيــ واألوكــرانــيـ
ـقـاعـد الـدراسـية والـروس إلى ا
ـا يـقـرب الــتي بـقـيت مـهـجـورة 

من ستة أشهر.
ــان وقــد ســـبـــقـــهم رفـــاقـــهـم األ
واإليــرلـــنـــديــون الـــشـــمــالـــيــون

واالسكتلنديون. 
ومع ذلك بـسـبب وبـاء كـوفـيـد-
19 ســيـذهب واحــد فـقط من كل
ثالثـــة تالمـــيـــذ في الـــعـــالم إلى
مدرسته في نهاية هذا الصيف
فـيـمـا يـبـقى ثلـثـا تالمـيـذ الـعالم
البـالغ عددهم 1,5 ملـيـار "بدون
مـدرســة" أو في أحـسن األحـوال
في حــــالــــة من "الــــشـك" وفــــقـــا
ـتـحـدة لـلـتـربـية ـنـظـمـة األ ا
والثقافة والعلوم (يونسكو).في
ـــدارس الــفــرنــســـيــة يُــفــرض ا
ـدرس وضع الـكـمامـات عـلى ا
والتالميذ الـذين تفوق أعمارهم
11 عـــامـــا.وقـــال مـــاتـــيـــو وهــو
ـتــوسـطـة ــرحـلــة ا مـدرّس في ا
في إحدى مـدارس فال دو-مارن
قرب بـاريس "لم يكن من الـسهل
مـخـاطـبـة الـصـغـار والـكـمـامـات
على الوجـوه طوال اليـوم فهذا
يـــفــســـد الــعـــفــويـــة".وأوضــحت
أنــوك وهي تــلــمــيــذة تــبــلغ من

الـعـمر 14 عـامـا في مـديـنة رين
(غـرب) أنـهـا تـخشـى "االختالف
ـــســتـــوى بــ الــتـالمــيــذ. في ا
فاهيم أشعر بأنني أفـتقر إلى ا
ـواد في الـريــاضـيـات (...) في ا
ـمـارسـة وهـناك الـتي تـتـطـلـب ا
حـتـما تالمـيـذ عمـلوا أكـثـر مني
خالل اإلجـــــازات".وفـي أوروبــــا
أيـــضــــا فـــرضـت الـــســــلـــطـــات
االسـكــتـلــنـديــة األربـعــاء قـيـودا
حتـد من الـعالقـات االجتـمـاعـية
ـقــاطـعـة. فـي غالسـكــو وغـرب ا
وهــذه اإلجــراءات الـتـي فـرضت
عـــلـى نـــحــو  800الف شـــخص
تـقـريـبـا تــمـنع تـبـادل الـزيـارات
بـعــد رصـد  66إصــابـة جــديـدو
ـنـطـقـة كمـا قـالـت رئـيـسة فـي ا
الوزراء نيـكوال ستـورجون.على
الــصــعــيـد االقــتــصــادي وبــعـد
الــــهــــنـــد االثــــنــــ والـــبــــرازيل
الــثـالثــاء أعـــلـــنت أســـتــرالـــيــا
األربـــعـــاء أنـــهـــا دخــلـت ركــودا

فـلترة عبر قطرات الـرذاذ غير ا
الـصــمـام".من جـانــبـهــا أعـلـنت
مـجـمـوعـة األدوية الـسـويـسـرية
"روش" إطالق اخـتبـار لفـيروس
كـــــــــورونــــــــــا فـي نـــــــــهـــــــــايـــــــــة
أيلـول/سبـتمـبر يـعطي الـنتائج

في غضون  15دقيقة.
ــديـر وقــال ريـشــار هــاتـشــيت ا
الـــعــام لــتـــحــالف االبـــتــكــار في
الــتـأهب لألوبـئــة إنه "قـلق" من
أن تــقـوم الـدول الـغـنـيـة بـشـراء
ـــتــاحـــة عــلى كـل الــلـــقــاحــات ا

حساب الدول األفقر.
وأضــاف لــوكـالــة فــرانس بـرس
"يـــجب أن نـــقـــنـع قــادة الـــعـــالم
بـــضــرورة تـــقـــاسم الـــكـــمـــيــات
احملـدودة األولى مـن الـلـقـاحـات
على مـستوى الـعالم ويجب أال
حتصل حفنة من الدول على كل
الـلقـاحات الـتي سـيتم إنـتاجـها
في الــــنــــصف األول من الــــعـــام
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صــعـــوبــات لــدفـع إيــجــارهــا أو
قرضـها بـسبب فـيروس كـورونا
ــــســـــتــــجـــــد حــــتى نـــــهــــايــــة ا
الـعـام.وعـلى الـصعـيـد الـبـحثي
أثــبـتت دراســة نـشــرت الـثالثـاء
في مـــــجــــلــــة "فــــيــــزيــــكس أوف
فـلـويـدز" االمـيـركـيـة أن واضعي
الدروع البالستيكية والكمامات
الـتي حتـوي صـمـامـات يـرشـون
قـطــرات من الـرذاذ عـلى مـسـافـة
واســـــعـــــة بـــــعــــد الـــــعـــــطس أو
الــســعــال وبــالــتــالي فــإن هــذه
األدوات غير فعـالة ضد فيروس
كورونـا.وأوضح البـاحثون أنه
في الـــبــدايـــة اســتــخـــدمت هــذه
ـنع رش قـطـرات الرذاذ الـدروع 
لـــكن الحــــقـــا تـــبـــيّن أن كـــمـــيـــة
ــكـنـهـا "الـهـرب" من مـلـحـوظـة 
حتتها وفي "منطقة كبيرة" أمام
الــشـــخص وإلى جـــانــبـــيه. أمــا
بـالـنـسـبـة إلـى األقـنـعـة اجملـهزة
بـصمـام "فـيخـرج عـدد كبـير من
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لـلـمـرة األولى مـنـذ الـعـام 1991
ئة مع انخفاض بـنسبة 7 في ا
فـي اقـــــتـــــصـــــادهـــــا فـي الـــــربع
الـــثــاني.وهـــذا االنــكـــمــاش هــو
األكـــثـــر حـــدة عـــلى اإلطالق في
الـبالد بـعد 30 عـامـا من الـنـمـو
ستمـر والذي لم يسجل حتى ا
اليـة للعام 2008 خالل األزمة ا
ــــكـــــتب اإلحـــــصــــاءات وفـــــقـــــا 

األسترالي.
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ولم يـــــنج ســـــوى الـــــصـــــ من
الـــركـــود إذ انـــتــعـش إجــمـــالي
الــنـاجت الـداخـلـي بـنـسـبـة 11,5
ــئـة في الـربع الـثـاني بـعـد في ا
ـئة انـخـفـاضه بـنـسـبة  10في ا
في الــربع األول لــدى ثــاني قـوة
ـيـة.من جـانـبـها اقـتـصـاديـة عـا
أعـــلــنت احلــكــومـــة األمــيــركــيــة
الــــثـالثــــاء تـــــمــــديــــد إجــــراءات
احلــمــايــة من الــطــرد لــعــشـرات
اليــ من األسـر الــتي تـواجه ا
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حـــ وصـــــــــلـــنــا بـــيــروت فـي نــهـــايــة األســـبــــــــوع األول من شـــهــر تـــشــرين
االول/أكـتوبـر عام 2010 للـمشـاركة في الـورشة اإلعالمـية الـتي تقـيمـها مـنظـمة
كـافحـة العنف في االعالم الـعراقي  كانت اليـونسكـو حول السـياسة االعالمـية 
بيـروت على درجـة عالـية من التـوتر  تـوتر يـسبقُ  زيـارة الرئـيس اإليراني آنذاك
رة كان ـعتـاد لكـنه هـذه ا أحـمدي جنـاد انقـسم حولـها الـلبـنانـيون انـقسـامهم ا
ؤدية الى رحب بالزيارة  الـذين فرشوا الشوارع ا واجهة غامضة بـ ا ينـذر 
شكـك بـأهدافهـا الذين انـتشروا عـترض الـرافضـ وا طـار بالورود وبـ ا ا
في شوارع بـيروت حتسـبا لـشيء ما غـير طيب بـالتـاكيد فـأصبح وجـودنا ونحن
نـسـكن فـنـدقـا في شـارع احلـمـرا في غـيـر مـحـله الـبـلـد مـلـتـهب والـسـيـاسـيـون
يتـنابزون بـالتـصريحـات ويسـتعرضـون كل من جانـبه  دور إيران في دعم لـبنان
ـنطـقة بـالنـسبـة للـمعـترض بـالنـسبـة للـمرحـب واخلطـر اإليراني عـلى لبـنان وا
على الـزيارة . الحل وَسطا  والوجـودَ لرأيٍ لبنـاني جامِعْ  وال أمل باخلروج من
َ األطراف ـا تـذهَبُ الى قعـقعـة السالح حـ  تُـقفلُ طـرقُ احلوار بـ مواجـهةٍ ر
تـعاديـة .لـكنّ احللّ كامن في روحِ لـبـنان  الـوحدة والـتـاريخ والسالم واجلـمال ا
وسيـادة لبنـان على الـوجدان الـعربي واإلنسـاني  انهـا فيـروز  حضور لـقامـتها
رتقبة  فكان اإلعالن عن حفلة لفيروز في ظل وسط بيـروت قبيل عشيّة الزيارة ا
ـثـابـة صـاعـقـة الـسالم عـلى نـطـيـحـة احلـرب الـتي تـلـوّح بـسالحـها هـذا الـتـوتر 
الوسخ مع كل ازمـة  اقتـرح الدكـتور نـبيل جـاسم أن نلـتحقَ مع بـعض زميـالتنا
بفـيروز / وقطَعـنا بطاقـات احلفل التي تراوحت أسـعارها  ب 100 الى ثالثـمئة
دوالر  في اقــبــال غـيــر مـســبـوق حلــضــور فـيــروز وهي تـغــني لــلـبــنـان واألرض
ـتـفـرجـ فـضال عن ـكـشـوفـة الـتي ضــمت آالف ا واإلنـسـان من صـالـة بـالتـيـا ا
تـشفع بـصوتها عن بعـد يومها لم اتـمالك مشاعري الشوارع الـتي امتألت با
وقـلــبي يـخـفق اخـفـاق الــعـاشق الـصـغـيــر  حـلّت فـيـروز كـأنــهـا اسـطـورة الـهـيـة
بـسـحرهـا وصـوتهـا الـقادم من الـسـماء لـتـغـني للـحب والـسالم واجلمـال والـفرح
والطفـولة  فـتضعـنا في حيـرة من أمرنا بـ اإلصغاء الـتام  والتـصفيق والـقنوط
والتأمـل والبكاء على حياتنا التي مضت وتذكّر كلّ أثرٍ لعاطفةٍ أو حلم مهما كانَ
صغـيراً فيها. هـدأتْ األجواء هناك وكـأنّ صوت فيروز في تـلك الليلـة  حذّر لبنان
سلح  ومن احتساء الـكؤوس في معسكرات احلرب. فبيروت من السـهر مع ا
فـوق كلّ مـيـولهم ومـؤامـراتهم وشـراهـتهم وزمـان الـسيـاسـة الذي عـادةً مـاتدوسُه
ـستـقـبل وهي حتـمل فـيـروز هالـة فـوق الـرؤوس.الـلبـنـانـيـون قبل هـوادجُ الـورد وا
عـجـزة التي تـوحـدّ بالدهم وشعـبهم  الـعـرب وقبل اخلـليـقـة كلـها يـعـرفون قَـدْر ا
ـؤسسات ولهـذا يعرف الـرئيس الفـرنسي ماكـرون بفطـنته وذكاء ا
التـي تدير فرنسا  بأنّك اذا زرتَ أي مسؤول في لبنان حتى
ـا تـزورُ حـارة مـسـلـحـة فـيـها  اال اذا رئـيـسـهـا فـانّك ا
صافـحت فيـروز وأكرمـتها فـانك فقط في هـذه احلال قد
زرت شـــعب لـــبــنـــان كـــله وصـــافــحـــــــته فـــرداً فــرداً 
لتـستدرجَ حـقيقـة احلياة والسـالم في روح هذا الشعب

العظيم.

بغداد
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ـا اول مـا يخـطر في بـالك اذا كنت من صـطلح غـسل االموال ر عنـدما تـسمـع 
جيل الـطيـبـ هو (سـأقدم لـه عرضـاً لن يسـتـطيع رفـضه) امـا اجليل االحـدث قد
سلسالت الهيلودية هـذا في السابق طبعاً لكن الوضع اختلف يربـطه باالفالم و ا
طـلح غـسل االموال لـم يعـد االمر حـصـرأً على كـمـان كان عـلـيه فعـنـدما نـسـمع 
االفالم بـل حتــول الى الـــواقع والــســبـب وراء ذالك بــعض مـــشــاهــيـــر الــتــواصل
االجتـماعي خاصاً بـعد ما وجـهت اليهم اصـابع    االتهام من قبل الـنيابـة العامة
في الكـويت لكن لم نتحدث عنهم بـل سنتعمق بعمـلية غسل االموال لكن قبل ذالك
ال و غسله حرفيـاً بالصابون  لكن ماذا يـعني غسل االموال?ال يعني ذالك أخـذ ا
شبـوهة مثل الدعارة و ـصادر ا رتبط با شـروع و ا ـال غير ا ببـساطة هو أخذ ا
اخملدرات و الـكحول و الـتجارة   بـاالعضاء وحتـويله  الى مال مـشروع و تنـظيفه
و كأنك غـسلته لتـبعد عـنه القذارة و الـشبهات يـنسب مصـطلح غسل االموال الى
اشـهـر زعـيم مـافـيـا في القـرن الـعـشـرين و هـو   االمـريكـي من اصل ايـطالي (آل
كـابـوني) فـهـو يـعـد االب الـروحي لـغـسل االمـوال و ابـتـكـر طـرق سـلسـه لـتشـريع
االمـوال الغـيـر قانـونيـة التي اكـتسـبهـا من الـدعارة والـقمـار و الكـحول كـيف فعل
البس وكــان يـزور االربـاح الــتي يـجـنــيـهـا مــنـهـا ذالك?اشــتـرى مــتـاجـر لــغـسل ا
ويـضـاعـفـهـا حـتى يـدمـجـهـا بـاالمـوال الـغـيـر مـشـروعـة الـتي كـسـبـهـا بـطـرق غـير
شرعـية. امـا الـيوم فـطرق غـسل االمـوال قد اخـتلـفت قـد تكـون من خالل مزادات
ال غـير مـشروع وال تبـاع فيـها الـبضـائع بأضـعاف سـعرهـا االصلي  تـشتـرى 
ساعدة ننسى اجلـمعيات اخليـرية فالبعض يـؤسسها لهـدف واحد بالتأكـيد ليس 
منوعات احملتـاج بل بالعكس لـغسل االموال الغـير مشروعـة حيث يقوم جتـار ا
بـالغ هائلـة للجـمعيـات اخليريـة مقابل ان يـتم غسل هذه بتـبرع 
االموال وهـناك طـرق اخرى لـغسل االموال هي اسـتثـمارها
لشـراء عقـارات و سيارات فـارهة او صرفـها الى عمالت
دولية كالدوالر او انشاء شركات بشكل قانوني و تعاقد
ــبــالغ مع مــشــاهـيــر مــواقـع الــتــواصـل االجـتــمــاعي 

خيالية.

االتفاقـية العـراقية الصـينية ومـا شابها من غـموض وتساؤالت وتـكتم حكومي في
ـهدي ولـكنـها وصـلت الى مـراحل متـقدمـة من التـنفـيذ حـكومـة السـيـد عادل عـبدا
ـوقف مـنـهـا حـيث كـان هـنـاك الـكـثـيـر من عـلى الـرغم من الـتـنـاقض الـكـبـيـر في ا
ـقابل هـنـاك الـكثـيـر من الرافـضـ واحملذرين من ـؤيـدين ولديـهم مـبـرراتهم وبـا ا
خـطورتـهـا ولهم أيـضـاً مبـرراتهم ,ولكـن  التـوقيع رسـميـاً  ب الـعراق والـص
عـلى ثـمـاني اتـفـاقـات ومـذكـرات تـفـاهم في خـتـام مـبـاحـثـات رسـمـيـة مـعـمـقـة ب
وفـديـهــمـا في بــكـ وتـتــضـمن مــبـادلـة عــائـدات الـنــفط بـتــنـفـيــذ مـشـاريـع الـبـنى
والتي يتم ـستشفيات والـطرق والكهرباء والـصرف الصحي دارس وا كا التحـتية
حتـديـدها مـن خالل وزارة التـخـطيط و اكـمـال الكـثـير من االجـراءات الـتعـاقـدية
وفـتح صـنـدوق خاص بـاألمـوال اخملصـصـة لـها و ايـداع مـبلـغ ملـيـار دوالر فيه
وأنـا هنا لـيس في تقيـيم هذه االتفـاقية الـكبيرة كدفعـة أولى لتدور عـجلة االتـفاقية
ألن سـبق وأن  الـكتـابة عـنهـا من قـبل كثـير مـن اخملتـص وأدلـينـا بـدلونـا فيـها
ولـكن أتـسـائل ومـعي الـكـثـيـر عن مـصـيـر هـذه االتـفـاقـيـة في ظل حـكـومـة الـسـيـد
وهل أنــهـا ألـغـيـت و جتـمـيـدهـا خــاصـة بـعـد أن قــامت احلـكـومـة في الـكـاظـمي
ـودع في صنـدوق االتفـاقيـة لغرض لـيار دوالر ا اضـية بسـحب مبـلغ ا األشهـر ا
تقاعـدين عالوة على عدم ذكر هـذه االتفاقية والـتطرق لها وظـف وا دفع رواتب ا
من قـبل أي مــسـؤول رسـمي في احلــكـومـة اجلـديــدة عـدا تـصـريح يــتـيم من قـبل
الذي قال ستشارين في مجلس الوزراء السيد عبد الكر الفيصل رئيس هـيئة ا
ـفعـول وإن االتفـاقيات وقعـة مع اجلانب الـصيـني ال تزال سـارية ا أن االتفـاقيـة ا
وقعة وقعـة مع اجلانب األميركي تخص مواضيع مختلـفة وبعيدة عن االتفاقية ا ا
ـفعول ولدى العراق صندوق مع اجلانب الـصيني وان االتفاقية الـصينية سارية ا
ـائــة ألف بـرمـيل يــومـيـاً بــشـكل مـســتـمـر وبـعض في الـصـ يــضع فـيه واردات 

األحيان يسحب منه عنــــــــد احلاجة.  
هـذا يـوضح لنـا وبقـراءة بسـيطـة ب الـسطـور ان احـتمـال الغـائهـا بشـكل رسمي
أمراً وارداً جـداً على الرغم من التأييد الكبير الذي حضيت به من قبل الكثير من
وهذا االستقراء يأتي من توجهات احلكومة اجلديدة لبناء أعضـاء مجلس النواب 
عالقات وشـراكـات اقتـصاديـة واسـعة مـع احلكـومة األمـريـكيـة ومع دول اخلـليج.
وقف الرسمي من هذه االتفاقية هنا يـتطلب من حكومة السيد الكاظـمي ايضاح ا
ـضي بـهـا أو الـغـائـهـا بـشـكل نـهـائي حـتى التـبـقى األمـور مـعـلـقة بـاالسـتمـرار وا
خاصة وأنـها ليست قضية اعـتيادية بل هي قضيـة اتفاقية استراتـيجية تؤثر على
فيجب أن توضع النقاط دة عشرون عاماً قادماً االقتـصاد العراقي بشكل كبير و
عـلى احلـروف وتـثــبـيت مـوقف احلـكــومـة الـرسـمي أمـام الــشـعب الـعـراقي وأمـام
ـوقف أو تأجيـله لن يحـسم القـضية احلكـومة الصـينـية ألن السـكوت عن اتـخاذ ا
وســتــبــقى األمــور مــعــلــقــة وهــذا لــيس بــصــالح الــعــراق وال بــصــالح عـالقــاتــنـا
االسـتراتيجية مع الص ,ونحن نـفهم حجم الضغـوطات والتحديـات الكبيرة على
حكـومة الـسيـد الكـاظمي من انـخـفاض أسـعار الـنفط ومن حتـدي جائـحة كـورونا
والـركـود االقـتـصـادي الـذي أعـقـبـهـا ومن خـلـو مـوازنـة الـبالد من
الواردات ومن الـضغـوطات الـسياسـية اخلـارجيـة والداخـلية
ــوقف ـــنع من الــشـــفــافــيــة واجلـــرأة في ا ولــكن هــذا ال
احلـكـومي لـكي نـعزز من مـكـانـة بلـدنـا داخـليـاً وخـارجـياً
ونـأمـل أن تـبــ احلــكــومــة مـوقــفــهــا الــرسـمـي من هـذه

القضية بشكل سريع وواضح.   
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الـية اريـد ان اقص عليـكم قصـة حزيـنة اخـرى تذكرني في عـودة الى وزارة ا
ثال ال احلصر عندما يذبح خروفا يسمي باسم الله سلم على سبيل ا بـإن ا
اعشي عندمـا يذبحان رجال والفرق بـينهما ان الداعشي وكـذلك الداعشي وا
اعشي يـغتالهم كـالشهيدة ) كاأليزيديـات  وا يـأخذ النسـاء سبايا (ملـك 
ـوجب الدستور ريـهام وغيرهـا  والنظـام العراقي بـحكومـاته يحضـر البعث 
(حـضر البعث ورمـوزه من العمل الـسياسي ) وليس غـير ذلك اطالقا.. جاءت
ـاضويـة (الـذبحـيـة / قطع االعـنـاق وال قطع االرزاق) والـتي تـخرق الـقوانـ ا
الـشرع والدسـتور والنـظام القـانوني العـراقي  ومنهـا قانون حـجز ومصادرة
ساءلة ومعـها التقاعد االمـوال لتذبح الناس وتسـلبهم اموالهم بعـد ان قامت ا
وجب بـسلب توقيفاتـهم التقاعدية  وبدأ الـذبح دون ان نسمي باسم الله  و
ـعدومـ والـسجـناء ـتـوف وا ـبكي ألـذي صـادر اموال ا ـضحك ا الـقانـون ا
ايـام الـنظـام الـسـابق واحملـافـظـ الذين عـيـنـوا في زمن الـراحل عـبـدالـرحمن
تأسـلم ((وال عـارف وأقارب الدرجـة الثانـية وكـأن الله لم يقل لـلمـسلمـ وا
تـزر وازرة وزر اخرى)) وغير ذلك الكثيـر  وأعطي وقت لالعتراض اغتصبت
ـساءلـة منه ردحـا واغتـصبت رئـاسة الـوزراء ردحا وقـبلـها اغـتصب مـجلس ا
ساءلـة االسماء وجاءت مرتـبكة ففالن يرد الـدولة ردحا آخر كل ذلك لتـجهز ا
اسـمه مـرتــ مـرة مـحـافظ ومـرة عــضـو فـرع  وال نـدري عن ايــهـمـا سـنـرفع
احلـجز   اما مجلس الـوزراء ومجلس الدولة فـكان واجبهم اصدار تـعليمات
اء بعد اجلهد وبعد كل هذا الـتأخير جاءت التعليمـات لتفسر ا تنـفيذ القانون 
اء .وأرجـو ان ال تستـغربـوا من قسـوتي في النـقد كـوني املك دلـيال دامغا بـا

لكل كلمة اكتبها كي ال اظلم اية جهة كما ظلمت هي
ـالية الـتي بدأت وضـوع با احلـديث طويل وذو شـجون فـلنـختـصر ونـحصـر ا
ـصـادرة (االيــجـابـيــة)  لـدى الـبـداءة بـالـطــعن بـكل قـرارات جلــنـة احلـجــز وا
قـامة ومـيزت وهـي تعـلم ان دعاواهـا فـاشلـة وعنـدما وخـسرت كل الـدعـاوى ا
ثل في اللجنة الية بألطعن بقرار اللجنة كون للمالية  كـنت اطعن بعدم حق ا
ــثـلـهــا يـوقع الــقـرار ويــهـمش حتـتـه الـسـبب وهـو مـوقع عــلى الـقــرار صـار 
(احتـفظ لكـونه عضـو فـرع!!!) او (احتفظ لـكونه شـقيـق لطـيف نصـيف جاسم
هم ان !!!) وكـأنه ال يعـرف ان هنـاك اآلالف والدهم اسـمه نصيـف جاسم .. ا
ـالية راجـعت نفـسهـا بعد ان عـذبت احملاكم والـتمـييـز وموظفـيهـا احلقـوقي ا

ذبوح لفترة طويلة . شمول ا واحملام وا
ـشمول وتـبدأ عملـية السـلخ .. تذهب للـمالية نـتهيـة لصالح ا تـأتي القرارات ا
الـية الى التـسجيل حـامال القرار لـتنفـذه (وهزي تـمر يا نـخلـة) يذهب كتـاب ا
الـعامة بـالبـريد فـتطـلب صحـة صدور بعـدها الـتسـجيل الـعقـاري ترسل االمر
ـنـصور مـثال فـيطـلـبون صـحـة صدور امـا الـبطيء والـبـيروقـراطـية لـلمـديـرية ا
فـحـدث وال حرج بـيـنـمـا ينـبـغي ان ال نـراجع اصال بل نـنـتظـر شـهـرا لـنراجع
طـابو الـداودي ونـستـلم سنـد الـطابـو النـظـيف..  ال احتدث دون دلـيل او مثل
واعــطـــيـــكم قـــرار الـــلـــجـــنــة 129 س الـــرقم 188 في 28/10/2018 بـــرفع
ذبـوح محجـوز كالـباقـ منذ 15 سـنة فقط ال  اال نـيفـا وا احلـجز أي سـنت

غير يضاف اليها سنت وأضيف مني سنة اخرى... 
ـالـية  وقـبل سـبعـة اشـهر كل ذلك وهـو ينـتـظر تـنـفيـذ قـرار الـلجـنـة من لدن ا
يـطلب طابو الكرخ الثانية مستفسرا من العامة (هل ننفذ ام ال ) وتقوم العامة
الية بـاالستفسار من دائرة الـية (هل ننفذ ام ال ?) فـتقوم ا بـاالستفسار من ا
عـقارات الدولـة (هل ننـفذ ام ال) وذلك قبل شـهر تـقريبـا (وهزي تـمر يا نـخلة)
صادرة واحلجـوزات في دائرة عقارات الدولة بـعد مراجعتها عـلما ان قسم ا
ة في لـعدة مـرات في مكـانـها اجلـديد كـانت كل اضـابيـرها فـي الدائـرة القـد
شـارع الرشـيـد (ساحـة تظـاهـر) وعنـدمـا نراجع الـدائـرة اجلديـدة لم جند أي
ـصـادرة الهم وال اضـابيـرهم وال احـد يـعـطـيـنـا أي اجـابة من مـوظـفي قـسم ا
شـكلة ونـبقى ننـتظـر الذبح النـاعم (اليس ذلك عـيب بل وحرام ايـضا ??? ) وا
ـيت ايالم .. وأخـيـرا أسـأل الـسـادة نـواب دولة ان مـوكـلي مـتـوفى ومـا بـذبح 
الــقـانــون الــذين قـلــبـوا الــدنـيــا عـلـى مـقــتـرحــات جملـلس الــوزراء بـخــصـوص

شمول :  ا
هل قـرت عيون الضحايا الذين حتدثتم عنهم في اجمللس والذين انا متأكد ان
اهـلهم او مـعـظمـهم شاركـوا في ثـورة تشـرين الـسلـميـة ضـدكم ألنهم يـريدون
وطن سـيد آمن فيه رياض اطفال  ولم يطالبوكم ومـعكم كل الطبقة السياسية
تـوفى فال مصـلحة لـهم او لعـوائل الضـحايا في بـتدميـر ارملـة وأيتام  هـذا ا

هـذا الـهـولوكـوست فـأنـصـاف الـضحـايـا ال يـكـون بـخلق
ضحايا جدد .. وأسال السيد رئيس مجلس النواب 
ان واجـهتك هـذه االرملـة هل سـتقـول لهـا انكم خـفتم
من الـقراءة الثانية للدستور التي تمت قراءتها االولى
قـبـل اكـثــر من عــام .. الــلـهم انـي قـد بــلــغت ..الــلـهم

فاشهد
وللحديث بقية.

يـة تُضبط من منـظمة الـصحة الـعا
وهي تــكـذب عــلى اجلـمـهــور بـشـأن

سالمة اللقاحات
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COVID- (26) تواجه الص وباء
19. هل كان من صنع اإلنسان? فعل

من أفعال احلرب البيولوجية?
COVID-19: (27) جائحـة كورونا
اخلـــــــطــــــــر احلــــــــقـــــــيــــــــقـي هـــــــو

 ID2020"أجندة"
 (28)هل تـخــدم جـائـحـة الـفـيـروس

ي? التاجي جدول أعمال عا
ي (29) بــعــد اإلغالق: بــرنــامج عــا

للتطعيم ضد فيروس كورونا ...
ـظلمة حول فوسي (30) احلقيقة ا
ة بيركس  بيل غيتس ونخبة العو

(31) الـــــفـــــيـــــروس الـــــتـــــاجي و -
Gilead Sciences وUNITAID 
و  WuXi AppTechوالــــــــدولــــــــة

العميقة
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(32) وبـــاء الــــفـــيـــروس الــــتـــاجي:
ية تـعلن حالة منظـمة الصـحة العـا
ــيـة "وهـمــيـة" لـلــصـحـة طـوار عـا

العامة
(33) تقـرير أمـريكي يـكشف أكاذيب
ــيــة حـول مــنـظــمــة الــصـحــة الــعـا

وفيات كورونا:
(34) من هـــو تـــيـــدروس أدهـــانــوم

ية? مدير منظمة الصحة العا
VŽ— ∫U½Ë—u  …d «R  ∫lÐU « qBH «
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(35© طـــبــيــبـــة أمــريـــكــيــة تـــفــضح
الـتـالعب بـشـهـادات الــوفـاة لـزيـادة

عدد وفيات الكورونا
ــؤسـسـات الــتي أصـدرت (36© كل ا
أرقـــام تـــنــبـــؤيـــة كـــاذبــة عـن وبــاء
كورونا مُموَّلة من قِبَل بيل غيتس

اخلـوف والـهــلع عـبـر أمـريـكـا.  ©37)
حتليل بيانات أرقام كورونا

(38© إزالة الـغمـوض عن إحصاءات
فــيــروس كــورونـــا. اقــرأ بــعــنــايــة:

اخملاطر منخفضة للغاية!
(39© إثــارة الــرعب تــقــتل أكــثــر من
الفيروس. هل هو فيروس مُهندَس?
(40© بـــيـــانـــات فـــيـــروس كـــورونـــا
الــزائـفـة  حــمـلـة اخلــوف. انـتـشـار

عدوى  فيروس كورونا
h×H « …d «R  ∫s U¦ « qBH «

(41) فـــحص كـــورونــا ال يـــشــخّص
كــورونــا فــقط بــاعــتــراف الــشــركــة
ُصـنّـعة. احـتيـال يخـلق وهم وباء ا
ي مـن خـالل زيـــــــادة أعـــــــداد عــــــــا

صاب ا
ـيــة د. شـيـري (42) اخلــبـيـرة الــعـا
تينـبني تقـول: الفحوصـات احلالية
ال تـــشــــخص الــــكـــورونـــا فــــقط بل
مـجـمـوعـة واسـعـة من الـفـيـروسـات
والذعر اجلمعي يجب أن يتوقف

ـــؤرخ ي وا (43) الـــبــــاحث الــــعــــا
"ويليام إتغدل": أين الفيروس? أكبر

غش إجرامي في التاريخ الطبي. 
(44) تنزانـيا تطرد مـنظمـة الصحة
ـيـة بـعـد أن جـاءت عـينـات من الـعـا
ـاعـز والــطـيـور والـنـبـاتـات وزيت ا

السيارات مُصابة بكورونا 
(45) إخــتــصـاصي يــحــلّل اخـتــبـار
كورونـا ويطـرح السـؤال "هل يوجد

فيروس كورونا?"
 ÕUIK « …d «R  ∫lÝU² « qBH «

(46) وباء كـورونا: الـكفاح من أجل
الــشـفــاء: عـمــلــيـة نــهــائـيــة واحـدة

لشركة دواء غربية عمالقة
ا ورد (47) مـلـحق لتـوضـيح أكـثـر 
ـقالـة الـسابـقـة عن "زلة لـسان" في ا

وزير الدفاع األمريكي:
مايك بومبـيو يعتـرف: وباء كورونا
هو "تمرين مبـاشر"  وترامب يعلق

"أتمنى لو أنك أخبرتنا"
(48) شــــركـــات األدويــــة الـــكــــبـــرى
اإلجــرامــيـــة صــارت مـــســؤولــة عن

إنتاج "لقاح" كورونا
(49) روبـــرت ف. كـــيــــنـــيـــدي االبن
يـفـضح نتـائج الـتـجارب الـسـريـرية
ولها التي أجرتها شركة مودرنا (
بــيل غــيــتس) عــلى لــقــاح كــورونــا

اخلاص بها
( (50الفـيـروس التـاجي - ال حـاجة
توفرة للقاح وهذه هي العالجات ا
(51) خرافة لقاح كورونا لإلنقاذ

œU  ‰uŠ oŠö  ∫dýUF « qBH « 

شركات صـناعة األدوية والـلقاحات
وتــزويــرهـا لــلــبــحــوث الـعــلــمــيـة-

مالحظة مهمة: 

اجلرثومي إلبادة سكّان أفريقيا 
(أ) تمهيد : ما هو مرض اإليبوال ?
(ب) أمـريـكـا مـنـحت بـراءة اخـتراع
جملــــمـــوعـــة ابـــتـــكـــرت جـــرثـــومـــة

اإليبوال!!
(14) مؤامرة انفلونزا اخلنازير 
(أ) قبل 10 سـنـوات زوّرت مـنـظـمة
ـيـة وبــاء انـفـلـونـزا الـصـحـة الــعـا

اخلنازير
(ب) مــــا هـــو مــــرض انــــفـــلــــونـــزا

اخلنازير ?
(ج) وبـــاء كــــورونـــا: تــــذكّـــرْ وبـــاء
زيف" أنفلـونزا اخلـنازير H1N1 ا
لــعـام 2009: مــعــاجلــة الــبــيــانـات
ية للصحة لتبرير حالة طوار عا

العامة
∫H1N1 (د) أبـــــــريل 2009 وبــــــاء
األكــاذيب الــســيــاســيــة وتــضــلــيل
اإلعالم فــيــمـــا يــتــعــلق بــانــتــشــار

إنفلونزا اخلنازير
(هـ) الـكـشف عن فـضـيـحـة مـنـظـمة
ستشارون ية: تلقى ا الصحة العا
عــــمــــوالت من مُــــصــــنّــــعي لــــقـــاح

انفلونزا اخلنازير
(و) عــشــرة أكــاذيب عن أنــفــلــونـزا
اخلـنـازير أعـلـنـتـهـا وسائل اإلعالم

الرئيسية
ـؤامرة: الـفصل الـثـالث: مُـقدّمـات ا
النخبة الغربـية ومخططات اإلبادة

البشرية
(15)- هل هـــنـــاك مــــخـــطط ســـرّي
لإلبــادة الـبـشـريـة لــشـعـوب الـعـالم
ـتحـدة  وما هي تقـوده الـواليات ا
أطرافه ? - هذه أقـوال صريحة عن
ـية اإلبـادة الـبـشريـة لـلـنـخبـة الـعـا

الغربية
(16)- كـيف سيـطـر منـظـرو اإلبادة
الــــبـــشــــريـــة عــــلى مـــراكــــز صـــنع
السياسة األمريكية? - جدول زمني
ــشـروعـات بــاالسـمـاء والــلـجـان وا
ــــذابح واحلـــروب والــــقـــرارات - ا
ــيــة الــتي نــتــجت واألزمــات الــعــا

عنها.  
اذج النخبة الغربية في (17) من 

اإلبادة البشرية: 
(أ) عــائـــلــة بـــوش أنــتــجـت الــغــاز
الـــســـام لــهـــتـــلــر وتـــبـــنّت اإلبــادة
البشرية للشعب األمريكي وشعوب

العالم
(ب) هنـري كيـسنـجر مُـنظّـر اإلبادة

البشرية
(ج) مؤسسة روكفلر: 

أوال-ورقــــة مـــؤســــســــة روكـــفــــلـــر
ــنــشــورة في عــام 2010 تــنــبـأت ا
بــكــيــفــيــة اســتــخــدام وبــاء كــعـذر
ية لتأسيس سلطة استبدادية عا
dKH Ë—  UŠUI  sŽ nAJ «≠ ÎUO½UŁ
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(18© مَنْ هي جـ بورغـيـرميـسـتر?
اذا طُـردت من عمـلهـا الصـحفي? و
وما الـسـبب في شنّ حربٍ إعالمـية

عليها
ـسـاويــة تُـطـرد من (أ) صــحـفـيــة 
عمـلهـا بسـبب دعوى حـول مؤامرة

انفلونزا اخلنازير
(ب) ج بورغميستر  صحفية ...
تقيم دعوى قضائية ضد مارجريت
تــشــان مــديــرة مــنــظــمــة الــصــحـة

ية العا
(ج) دليل على استخـدام األنفلونزا
الــوبـائــيـة إلبــادة سـكــان الـواليـات

تحدة األمريكية ا
(19) مــلـــحق: نــصـب جــيـــورجــيــا

لإلبادة البشرية 
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(20) تــعــتــرف مــنــظــمــة الــصــحــة
ـيـة اآلن عالنـيـة بـأن لـقـاحات الـعـا
شــلل األطــفــال تــتـــســبّب في شــلل
األطفال أكثر من الفيروس الفعلي
ية (21) قامت منظمة الصحة العا
عن قصد بدفع لقـاح قاتل في الهند

أدى إلى مقتل آالف األطفال
(22) هل لـقاحـات الـيونـيـسف ضد
شـلل األطفـال سـبّبت شـلل األطـفال
?  1.7 مليار ب األطفال السوري
جرعة لـقاح شلل األطـفال اشتـرتها

اليونيسف
(23) الــتــعـقــيم الــشـامل": األطــبـاء
الـكــيـنــيـون يــجــدون عـامل مــضـاد
لـلخـصـوبة في لـقـاح الكـزاز الـتابع

تحدة لأل ا
ــيـة (24) مــنـظــمــة الــصــحـة الــعــا
جتــري الـــتـــجــارب عـــلى األطـــفــال
األفريقي دون موافقة مستنيرة
(25) الـتحـقق من احلـقائق: عـالِـمة
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عن دار الـورشـة الثـقـافيـة لـلطـبـاعة
ـتـنبي- بـغداد والـنشـر في شارع ا
صـدر كتـاب "مـؤامرة وبـاء كـورونا:
ية.. ودور بيل غيتس أجندتها العا
فــيــهـــا" تــرجــمـــة وإعــداد الــبــاحث

الدكتور حس سرمك حسن. 
يــقع الــكــتـاب فـي جـزءين مــجــمـوع
صـفـحـاتـهـمـا هـو (1112) صـفـحـة.
ـعـبـرين مـصمم وصـمم غالفـيـهمـا ا
الــدار الــفــنــان الـــشــاب عــلي كــاظم

الشويلي.
يــكـشف الــكـتــاب عـبـر (100 فـصل)
ومئات الصور والوثائق عن أسرار
تصـنيع فـيروس كورونـا والتـحذير
منه عام 2015 والتـدريب علـيه عام
2019  وعـن عــمــلــيــة رعب األرقــام
ومــؤامــرة الــتـــشــخــيص واحلــجــز
االجـتــمـاعـي والـتــبـشــيـر بــالـلــقـاح
ي الـــتي رافـــقــتـه تــمـــهـــيــدا الـــعـــا
ـتـنورة لـتـحـقـيق أهـداف الـنـخـبـة ا
ومـــنـــهــا بـــيل غـــيـــتس فـي اإلبــادة
يـة وحتقـيق سـيطرة البـشريـة العـا

ية اخلفية. احلكومة العا
يـركــز الـكــتــاب بـشــكل خــاص عـلى
مـخــطـطــات الــنـخــبـة الــغـربــيـة في
اإلبـــادة الـــبــشـــريـــة (وخـــصـــوصــا
مـؤســسـة روكـفــلـر ومــؤسـســة بـيل
ومــيــلــنـــدا غــيــتس) ويــســتــعــرض
مـخـطـطـات بـيل غـيـتس الـتـدمـيـرية
بــــــاألرقــــــام والـــــوثــــــائق مـن خالل
مـشــروعـات الــلــقـاحــات في الــعـالم
وخـصـوصـا آسـيـا وأفـريـقـيـا (لـقاح
شــلـل األطــفـــال فـــقط شل عـــشــرات
األلوف من األطفال في الـهند ولقاح
ـئـات من الريـا والــسـحـايـا دمـر ا ا

األطفال في أفريقيا). 
ويـتــنـاول الـكــتـاب وعــبـر الــوثـائق
والتحـليالت الرصـينة جملـموعة من
خيرة اخلبراء الـعا وأكفأهم في
ثلة علوم األوبئـة مقدمات الـوباء 
ية في بتواطؤ منظمـة الصحة العا
تـدبـيـر األوبـئة مـثل وبـاء انـفـلـونزا
الـطـيـور ووبـاء انفـلـونـزا اخلـنـازير
عـــام 2009 وفــــرض الـــلــــقــــاحـــات
ـية الـتدمـيـرية خـصوصـا على الـعا
األطـــفــال مـع االعـــتــراف الـــرســـمي
ـميـتة لـلـمنـظـمة بـنـتائج بـعـضهـا ا
ــقــدمــات لــلــوبــاء والــتي شــكــلت ا
احلــالي الــتــدمــيــري احملـكـم وكـيف
اســــتــــفــــاد من ثــــغــــرات األوبــــئــــة

السابقة.. 
ومع بيل غـيتس ينـطلق الـكتاب من
دور والـده "ويـلــيـام هـ. غـيـتس" في
مــــشـــروعــــات اإلبـــادة الـــبــــشـــريـــة
األمـــريـــكـــيـــة (الـــتـي أخـــذ هـــنـــلـــر
مشروعات التنقية العنصرية منها)
والــتي سُـــمّــيت لـــلــتــمـــويه وغــسل
الدمـاغ آنذاك بـ"مـشروعـات حتس
الـــــــنــــــــسل- euogenics ثـم إعالن
غيتس بعظـمة لسانه عن رغبته في
تـقـلـيل عــدد سـكـان الـعـالـم بـنـسـبـة
%15 عن طـــريـق الـــلـــقــــاحـــات. ثم
هــوسه بـــالــلــقــاحـــات الــذي كــشف
أبــــعــــاده روبــــرت كـــنــــيــــدي اإلبن.
ومشـاركـة مؤسـسة روكـفلـر حمالت
التلقيـح وخصوصا تلقـيح الفتيات
فـي سن اإلجنــاب والـــتي تـــفــجّــرت
فضيحتهـا في كينيا من خالل خلط
لــقـاح ضــد الــكــزاز (الـتــيــتــانـوس)
بـــهـــرمـــونـــات مـــضـــادة لـــهـــرمــون
اخلـصـوبــة لـتــدمـيــر قـدرتــهن عـلى

احلمل واستثناء الرجال منه?? 
ثم يـكـشف الكـتـاب دور بـيل غـيتس
في مــؤامــرة وبـاء كــورونــا احلـالي

معززا بالتحليالت والوثائق. 
ولـــعل من الــوثــائـق اخلــطــيــرة عن
اجلـــانـب األخالقي اخملــــفي لــــبـــيل
غيـتس والتي يـكشـفهـا هذا الـكتاب
وبـــالـــصـــور هي عالقـــتـه بـــاجملــرم
ـي مغـتـصب األطـفال "جـيـفري الـعا
إبـشـتـاين" بـالـرغم من إدانـة األخـير
من قــبل احملــاكم بــصــورة قــاطــعــة
(مات مـؤخرا في الـسجن "مـنتـحرا"

بشرشف السرير!!).  
كـمـا يـتـنـاول الكـتـاب الـهـجـمـة على
ـالريــــا (الــــكــــلــــوروكــــوين) عالج ا
والـزنك الـرخـيص واجملـرب (كـلـفـته
ـصلـحة عالج شـركة عدة دوالرات) 
جـلعـاد (شركـة رامـسفـيلـد الـسابـقة
وكــــلـــفـــته 3200 دوالر لــــلـــمـــريض
ـســرح لـلــقـاح الـواحــد) وتـهــيـئــة ا
ي الـذي يــبـشــر به وبـالــوبـاء الــعــا
وبـاحلـجـر االجـتـمـاعي في الـبـيـوت
بيل غـيـتس منـذ عام  2015لـتنـفـيذ
ـالحـــقــة مـــشـــروع الـــســـيـــطـــرة وا

الـرقـمـيـة لـلـبـشـر ID2020 الذي 

بـحـثـه والـتـدريب عـلـيه في جـامـعـة
جـونـز هـوبـكـنـز في آب عـام 2019)
ومعه مشروع إلغاء الـعملة الورقية
الــذي بـدأه غــيـتس في الــهـنــد مـنـذ
ســنـوات والــذي مـهــدت له مـنــظـمـة
ـيــة الـعـقـول مع بـدء الــصـحـة الـعـا
الوبـاء بـاالعالن أن العـملـة الورقـية

كن أن تنقل الفيروس!!)..
لــقــد قــامت مــجــمــوعــة د. أنــتــوني
فــوسي مـســتـشــار الـرئــيس تـرامب
بلـعبة مـاكرة لتـشويه الكـلوروكوين
من خالل إجراء جتربة على مرضى
الـــكـــورونــا بـــهـــذا الـــدواء من دون
اخلــــــارصــــــ الـــــــذي يــــــفــــــتـح له
الكـلوروكـوين ابواب اخلـليـة ليـدمر
الــفـيـروس. فــأي شـيـاطــ "عـلـمـاء"
مــحــتـــرفــ هــؤالء. لـــقــد كــشف أن
فوسي مـنح معـهد ووهـان الصـيني
الذي تسرب منه الفيروس القاتل 3

مالي دوالر لتصنيع الفيروس.
وسيـتعـرف القارىء عـلى جانب من
ـؤامرة األبـعـاد الشـيـطـانـية لـهـذه ا
حـــ يـــرى وبـــالـــوثـــيـــقـــة أن هـــذا
الــطـبـيب فــوسي مـسـتــشـار تـرامب
ومسؤول جلنة مواجهة كورونا في
الـبيت األبـيض أشـرف بنـفـسه على
بـــحث عــلـــمي عــام 2005 أثــبت أن
الهيدروكسي كـلوروكوين هوأفضل
عالج ضد فـيروس كـورونا بل يـفيد

أيضا في الوقاية منه!!  
يـضم الكـتاب مـلـحقـا بوصـفة عالج
ـرض كـورونـا بـاسـتـخـدام مـجـربـة 
ثالثـي الـهــيـدروكــسي كـلــوروكـوين

. والزنك وآزريثروماس
وأدنـاه مــحـتـويـات فـصـول الـكـتـاب

ائة كاملة:  ا
W ÒbI*«

(1) مـا هي الــفـيـروسـات الـتـاجـيـة?
انــتـقـالــهـا أمـراضـهــا وأعـراضـهـا

والوقاية منها
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(2) بــدأتْ حـــقــائـق أرقــام كـــورونــا
اذا يـتم تضـخيم األرقام? تتـكشّف: 
مدينة نيويورك تضيف 3800 حالة
غـيـر مؤكـدة إلى عـدد قـتـلى كـورونا

 COVID-19
ستـشفيـات األمريكـية حتصل (3) ا
عــلى 13000 دوالر عن كل شـــهــادة
وفاة تكتب عليـها السبب كورونا و
ــــــــــريض  39000دوالر إذا وُضـع ا

على جهاز التنفس االصطناعي.
(4) حــقـائـق أرقـام وفــيـات كــورونـا
تـتــكــشف: إثــنــان فــقط يُــشـتــبه في
موتـهما مـن الكورونـا في إيطـاليا!!
ومــتـوسـط أعـمــار الـذين مــاتـوا 80
عـهـد اإليـطالي عـاماً حـسب مـديـر ا

للصحة. 
(5) أطــبــاء من كــالــيــفــورنـيــا: يــتم
الضـغط عـليـنا إلضـافة كـورونا إلى

شهادة الوفاة
قام يوتيـوب بحذف مقـاطع الفيديو

اخلاصة بهم!
(6) شـــــبــــكـــــة سي بـي إس نــــيــــوز
األمـــريــكــيـــة تــعـــرض لــقـــطــات من
مــسـتــشـفى إيــطـالي في تــقـريـر عن
مــســتـــشــفى في نـــيــويــورك إلثــارة

الذعر.
(7) مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيس تـــرامب
واجـهـة كورونـا أعطى 3.7 ملـيون
دوالر خملـــتــبـــر ووهـــان الـــصــيـــني

لتطوير كورونا.
ــئــلت الــدكـتــورة بــيـركس عن (8) سُ
أحـدث الدراسـات الـتي تظـهـر أرقام
الــفــيـروســات الــتــاجــيـة مــشــابــهـة
لـإلنــفــلــونــزا - لألسف تــهــرّبت من

السؤال. 
(9) مـــقــتل بــاحث طـــبي كــان "عــلى
وشك حتـقيق نـتـائج مـهمـة لـلغـاية"
حول الـفيروس الـتاجي بـالرصاص

وت. حتى ا
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قــبل ســنــوات صــمّــمــوا مــؤامــرات
اجلـــمــــرة اخلــــبــــيـــثــــة واإليــــبـــوال
والــســـارس وانــفـــلــونــزا الـــطــيــور
وانـفلـونـزا اخلـنـازير (10) مـؤامرة
اجلـمـرة اخلبـيـثـة: (أ)كـيف صـمّمت
احلكومة األمريكية هجمات اجلمرة
اخلــبـيـثـة بــعـد هـجـمـات  11ايـلـول

 2001
 (11)مؤامرة السارس

(12) السارس لعام 2003: التزوير
ية: ومصداقية منظمة الصحة العا
(أ)فـيـروس الـسـارس سالح أمـريـكـا
اجلـــديــد لـــلــتـــدمــيـــر االقــتـــصــادي

واإلبادة البشرية (القسم األول)
(13) مـرض اإليبـوال: سالح أمـريـكا

(52)  الـــــكـــــشـف عن أن عـــــقـــــار
ضاد للفيروسات كخدعة تاميفلو ا
كـامـلــة ; دراسـات روش قـامت عـلى

أساس االحتيال العلمي
(53) الـتــطـعــيـمــات الـقــائـمــة عـلى
األدلـة: نــظــرة عـلــمــيـة عــلى الــعـلم
ـــفــــقـــود وراء لـــقــــاحـــات مـــوسم ا

اإلنفلونزا
(54) كشف احـتـيال لـقاح مـيرك من
قـبل اثـنـ من عـلـمـاء الـفـيـروسـات
في شــركـة مــيـرك. وتـقــول الـدعـوى
القـضائـية إن الـشركـة زوّرت نتائج
فعـاليـة لقاح الـنكـاف ألكثـر من عقد

من الزمان
(55) ضُبطت شـركة وايث لصـناعة
األدويــة بـاسـتـخــدام كـتـاب أشـبـاح
لوضع أكـثر من 40 مقـالـة "علـمـية"

مفبركة في مجالت طبية
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ـاذا يرفـض مسـتـشـار ترامب  (56)
الريــا وهـو عالج كــورونـا بــدواء ا
الـذي أثــبت سـنـة 2005 أنه أفـضل

عالج لها?
ـــاذا تــــمـــنع فــــرنـــســـا عالج  (57)
فــيـروس رخــيص الـثــمن ومُـجـرّب?
كن القول إن احلـكومة الفـرنسية
تـــــســــاعــــد شـــــركــــات األدويــــة في

االستفادة من وباء كورونا.
(58) رئــيس جـمــهـوريــة مـدغــشـقـر
يــعـــلن عن عالج جـــديــد لـــكــورونــا
ويــقـول: عـرضت مــنـظـمــة الـصـحـة
ــيــة مــبــلغ 20 مــلــيـون دوالر الــعــا
رشوة لتسميم عالج اكتشفناه ضد

الكورونا!! 
(59) طـبــيب اخـتـصــاصي أمـريـكي
يـكـشـف سـر مـوت مـرضى كـورونـا:
يـحــتـاج مـرضـى كـورونـا إلى عالج
بــقــنــاع األكــســجـ ولــيـس جــهـاز

تنفس اصطناعي
(60) مــلـحق: أفــادت نـيــويـورك عن
مــعــدل الــوفــيــات بــنــســبـة 88 ب
مـــرضى فـــيـــروس كــورونـــا الـــذين
يــســـتــخــدمـــون أجــهــزة الـــتــنــفس

الصناعي
(61) 9 أدلة جديـدة على أن مريض
كــورونــا يـــقــتــله جــهـــاز الــتــنــفس
االصـــطــــنــــاعي ويــــنــــقــــذه قــــنـــاع

األوكسج
(62) فـي اإلكــــــــــــــوادور يــــــــــــــدّعـي
الــبـاحـثـون مـعـدل الـشـفـاء بـنـسـبـة
ـــرضـى كـــورونـــا ــــائـــة  100 في ا
باسـتخدام ثـاني أكسـيد الـكلور في

الوريد
(63) الفيروس التاجي في إيطاليا:
معلومات متفجرة جديدة ذات صلة

ribavirin بالعالج بالريبافيرين
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(64) سحبت مـجلة Lancet دراسة
عـــــلـــــمـــــيـــــة مـــــزيـــــفـــــة تـــــدّعي أن
الكلوروكوين يسبّب أمراض القلب
(65) حتوّلت مجلة النسيت ومجلة
نـيـو إجنالنـد لـلـطب إلى أضـحـوكة
بعد أن ظهـر أن دراسة هيدروكسي
كـلورين تـستـند إلـى بيـانات مـلفـقة
نظـمـها كـاتب خيـال علـمي وموديل

لإلثارة
(66) نـشرت مـجـلة النـسـيت دراسة
احـتيـالـيـة -مُحـرّرو مـجلـة النـسيت
ونـيــو انــغالنــد الـطــبــيـة: شــركـات
األدوية قـوية مالـياً وتـضغط علـينا

لقبول الدراسات
∫ f²Oſ qOÐ ∫dAŽ Y U¦ « qBH « 
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(67) تــمـــهـــيــد: بـــيل غـــيــتس األب
ومشروعات اإلبادة البشرية

Bill (68) من هـــــو بــــيل غـــــيــــتس
 Gates(مـــــــوجـــــــز عـن حـــــــيــــــــاته

وإجنازاته)
(69) بــــيـل جــــيــــتـس  وشــــركــــات
صـنـاعـة األدويـة والـعـمل اخلـيـري

الكاذب
(70) كــيف تـســلل بـيل غــيـتس إلى

ية الصحة العا
(71) مؤسسة  بيل ومـيلندا غيتس
وشـركــات األدويـة الـكـبـرى: الـبـشـر
خنازير غينيا لصانعي األدوية
شغول (72) عالم بيل غيتس ا

f²Oſ qOÐ ∫dAŽ lÐ«d « qBH « 
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يـــــقــــــول بــــــيل جــــــيــــــتس إن  ©73)

كن أن تـساعد في تقليل اللقاحات 
عدد سكان العالم

مـيـتة): خـطـة بيل (74) الـلقـاحـات ا
جـيـتس اخلـفيـة في الـهـنـد يكـشـفـها

روبرت كينيدي
f²Oſ qOÐ ∫dAŽ ”œU « qBH «
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واطنون في باكستان والهند (75© ا
ونيجيريـا وغيرها يقتـلون العامل
فـي لــقـــاحـــات بـــيـل غــيـــتـس رمـــيــا
ـــاذا وهــــو يــــقـــول بــــالــــرصــــاص. 

"التلقيح عمل إلهي" ?!!   
(76© يــقـاضي األطــبـاء الـهــنـود بـيل
جـيــتس إليــذاء األطــفــال بـلــقــاحـات

"إنسانية" قاتلة
(77© جرائم لـقاحـات بيل غـيتس في
الـهـنــد وتـشـاد (مع ألـبـوم صـور عن

مأساة تشاد)
(78© األعمـال اخليريـة لبـيل جيتس:
30000 فـــتــاة هـــنـــديــة تـــســتـــخــدم
كــخــنــازيـر غــيــنــيــا الخـتــبــار لــقـاح

السرطان
ول بيل غيـتس التكنـولوجيا  ©79)

نوية لتدمير حيواناتك ا
(80© بيل جيتس هو النطّاف (رسوم

متحركة)
ـول بيـل غيـتس تـكـنولـوجـيا  ©81)

النانو اللقاحات السرية
ـــاذا يُالم بـــيل جـــيـــتس عـــلى  ©82)

فيروس زيكا
ـــوّل بـــيل جـــيـــتس وجـــورج  ©83)
سـوروس شـركـة مونـسـانـتـو إلنـتاج
ـعـدلـة وراثـيـا وأجـنـدة احملـاصـيل ا

تقليل سكان العالم
f²Oſ qOÐ ∫dAŽ lÐU « qBH «

Ús   ∫©U½Ë—u ® nO<« ¡UÐu UÐ R³M² «Ë

¢ «R³M² «¢ vKŽ …—bI « Ác¼ t  s¹√

 øøWHO<« WOÒ³D «

رض (84) يـعـتـقـد بـيل جـيتـس أن ا
الـقـادم قـد يقـتل 30 مـلـيون شـخص
في غـضون 6 أشهـر - ويـقـول يجب

أن نستعد له كما نفعل للحرب
(85© يعتقـد بيل وميلـيندا غيتس أن
ُسـلّح قد يكـون أكبر تـهديد رض ا ا

للبشرية
(86© يُـحذر بـيل جـيتس من احـتـمال
ظـــهــور وبـــاء شــبـــيه بـــالــفـــيــروس
التاجي "كل 20 عامًا أو نحو ذلك!!"

 f²Oſ qOÐ ∫dAŽ s U¦ « qBH « 
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(87) هذه هي مؤامـرة كورونا ودور
"بيل غيتس" فيها: كيف تدرّبوا على
الــــوبـــاء فـي تــــشـــــــريـن األول عـــام

.2019 
 (88) الفيـروس التاجي والـلقاحات

ومؤسسة بيل غيتس
ية (89) بيل جيتس يصـمّم أزمة عا

من انفلونزا موسمية
(90) ال لـقـاح يـعـني ال وظـيـفة: عـالِم
حتـس الـنـسل بـيل جيـتس يـطالب
بـ "شــهــادات رقـمــيـة" إلثــبـات حــالـة
التطعيم ضد الفيروسات التاجية
(91) في ظل كـورونـا: جـدول أعـمـال
ي لإلبادة البـشرية بيل غـيتس العـا
باللقاحات كـما كشفه النائب روبرت

كينيدي اإلبن.
(92) ال يـقـوم بيـل جيـتس والـنـخـبة
في الــعــالم بـــتــطــعــيم أطــفــالــهم ...

ولسبب وجيه
(93) قـــبل عـــدّة ســـنــوات قـــام بـــيل
غيـتس بتـخزين األغـذية في الـطابق
" لـوباء الـسـفـلي من مـنـزلـه "حتـسـبـاً

مقبل!!!
(94) رشـــوة مـن بـــيـل جـــيــــتس 10
ماليـــ دوالر لــفـــرض الــتـــحــصــ

القسري في نيجيريا
ـانـيـة (95) في خـطــاب مـلـحـمي: بـر
إيـطـالـية تـطـالب بـالـقـبض عـلى بيل

جيتس جلرائم ضد اإلنسانية
qOÐ W öŽ w¼ U  ∫dAŽ lÝU² « qBH «
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ـاذا يكـذب بـيل غيـتس بـصدد  (96)
غتصب األطفال? عالقته 

(97) كـان "بـيل غيـتس" أقـرب كـثـيرًا
ـا إلى اجملـرم "جـيـفـري إبـشـتـاين" 
أعـلنه في الـبـدايـةومّنْ هو مـغـتصب

القاصرات جيفري إبشتاين?
(98) ومّنْ هـو مـغـتـصب الـقـاصرات

جيفري إبشتاين?
(99) كـــتــــاب جـــيـــفـــري إبـــشـــتـــاين
األســود: فـسـاد الــنـخـبـة األمــريـكـيـة

(مقتطفات)
ـاذا احلــمــلــة عـلى (100) خــاتــمــة: 
الــكــلــوروكــوين? مع وصــفــة لــعالج

فيروس كورونا
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غالف الكتاب بلغت

-1-
عـظم النـاس وخاصة لـلطالّب النّ االمـتحان كـلمـة االمتحـان كلـمة مُـخيفـة 
غــالـبـاً مــا يـثـيــرُ عـاصـفــة من الـقــلق واخلـوف من الــفـشل في نــفـوسـهم 

وبالتالي فهم يتوجسون منه كثيراً ..!!
هـذا اذا ما جرى االمـتحان في ظل ظـروف طبيـعية فـكيف به اذا جرى في

ظل اجلائحة والظروف غير الصاحلة ألداء االمتحان ?!
-2-

ابــتـدأت في مـطـلع الـشـهـر احلـالي (2020 /9/ 1) االمـتـحـانـات الـعـامـة
لطالب السنة السادسة االعدادية .

والـطالب متـعبون من قـيود (الـكورونا) وأهـوالهـا قبل ان يبـدأوا مشوارهم
في أداء االمتحان .

وانـهم فـوجـئوا بـان قـاعـات االمتـحـان تـفـتقـر الى وسـائل الـتبـريـد  فـبدأوا
يـكتـبون والـعـرق يسـيل من كل مسـاماتـهم وهذا مـاال يرضـاه مُنْـصِف على

الطالق .
نعم 

انه االجحاف القبيح واالهمال الصريح .
-3-

الشاعر يقول :
ا ليس فيهِ كلُّ مَنْ يدّعي 
كذَّبتْهُ شواهدُ االمتحانِ

وأبـنـاؤنا األعـزاء ال يَدَّعُـون انّهم األعـلـون فهـما وهـضمـا لـلمـواد الدراسـية
سؤول سؤال فقط : ولكنّهم يُوجهون الى ا

أولهما :
ذكرات والتوصيات مَنْ مـنكم يستطيع ان يـؤدي أعماله االعتيادية ويـكتب ا
احلـصيفة اذا كانت درجة احلرارة 47م ولـيس ثمة نسمة منـعشة يستطيع
مـعـها ان يـواصل العـمل ? فـكيف بـالـطالب الـذي يؤدي االمـتـحان ويـتوجب

طروحة? عليه االجابة عن االسئلة ا
ثانيهما :

هل مـن العدل واالنصـاف ان ينعم العـاملون في دوائـر الدولة ومؤسـساتها
واجهة احلـر الشديد بـبعض وسائل الـتبريد ويـحرم منهـا ابناؤنا جـميعـا 

واقف ? الطالب وهم في أصعب ا
-4-

ـشـرفـ عـلى شـؤون الطالب ـسـؤولـيـة احلـقـيقـيـة ال تـقع عـلى عـاتق ا ان ا
ـسـؤولـ الـذين تـقـاعـسـوا عن مـطاردة واالمـتـحـانـات فـقط بل تـشـمل كل ا

ال العام وأجلأَ العراق  ن اختلس ا فسدين واللصوص  ا
- وهـو الدولة النفـطية الثرية  –ان يـلقى الطالب من أبنـائه هذا العناء وهم

يؤدون االمتحان .
-5-

ـنــهـوبــة من قــبل الـقــراصـنــة وحـيــتـان ــلـيــارات ا ان ا
الــفـــســاد ومــالم يــتـم الــعــمل عــلـى اســتــرجــاعــهــا
ـعـانـاة لـلـظروف وانـتـزاعـهـا من اخملـتـلـس فـانّ ا
الـصعـبة ال يـنوء بـها الـطالب أيام االمـتحـان فقط
ـواطـنـون الـعـراقـيـون جـمـيـعـاً عـلى بل يـنـوء بـهـا ا
اء شـكالت الكهـرباء وا مـدار أيام الـسنة ابـتداءً 
شكالت الصحة والصناعة والتعليم .... وانتهاء 
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أعـلن االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـيد تـتـويج فـريق الشـرطـة بـلقب الـدوري لـلـموسم 2020 /2019
وقـال رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الــيـد سالم عـواد في بـيـان انه بـعـد الـتـداول مع أعـضـاء
االحتاد تـقرر إنهاء الدوري العراقي لـكرة اليد للموسم  2019-2020 عـلى الشكل الذي توقف
عليـة بانتـهاء جتمـعي (السلـيمانـية والبـصرة).  وأوضح ان االحتاد قـرر تتويج فـريق الشرطة
بـطال للدوري للموسم  2019-2020 ويعـتبر هذا الـتتويج اخلامس عـلى التوالي الفـريق بقيادة
الـكـابـ ظافـر صـاحب. وكـان االحتـاد العـراقي لـكـرة الـيـد أقام الـدوري عـلى شـكل جتـمـع
األول في محـافظـة السلـيمـانية خالل الـفترة من  10-12-2019 ولـغاية  15-12-2019 خاضت

خالله الفرق  5 مباريات.
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أعــــلن رئـــيس جلــــنـــة احلـــكـــام في
الهيأة التطبيعية عالء عبد القادر
تـأجــيل مـوعــد اخـتــبـارات احلــكـام
الـذي حُـدد له مـسـبـقـا في األسـبوع
األول من شهر ايلول احلالي وذلك
عطفا على عدم مـوافقة خلية األزمة
عـلى اسـتـئـنـاف الـنـشـاط الـرياضي
بسـبب جائـحة كـورونا األمـر الذي
ـسـابـقــات إلى تـأجـيل دعـا جلـنــة ا
موعد انـطالق الدوري حل صدور

وافقة من قبل خلية األزمة.  ا

ـوعد األولي وقـال عـبـد الـقـادر ان ا
ـــفـــتـــرض إلجـــراء االخـــتـــبـــارات ا
للحكام  تأجـيله بناءً على تأجيل
انـــطالق الـــدوري عـــلى أن جتـــرى
ـــوعــد جـــديــد يــتم االخـــتــبــارات 
ــســابــقــة حتـــديــده قــبل انــطـالق ا
بــــأســـبــــوعــــ عـــلـى وفق مــــوعـــد
ـسـابـقات رســـــمي من قـبل جلـنة ا
ـوافـقة فـي الهـيـأة الـتطـبـيـعيـة و

خلية األزمة.
مـــشـــددا عــــلى ضـــرورة تــــطـــبـــيق
االرشـادات الــصـحـيــة لـلــحـكـام في

فـــتـــرة االخـــتـــبــارات
بـإجــراء الــفــحــوصـات
الـطبـية الـتي تـثبت خـلو
احلـــــكـــــام من فـــــيــــروس
كـوفـيـد  19 قـبل الـدخـول

لالختبارات. 
مـؤكــدا ضـرورة تـطـبـيق
مــــســــألــــة الــــتــــبــــاعــــد
االجتـمـاعي ب احلـكام
خالل فـتـرة االخـتـبارات
لــــــضــــــمـــــــان سـالمــــــة

اجلميع.
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إحدى مباريات
متاز الدوري ا

ـــاضـي بــســـبب شـــهـــر مــارس/أذار ا
تفـشي جائحـة فيـروس كورونا
وسم والتي تسببت بإلغاء ا
ـاضي الـذي ألقى بـظالله ا

على األندية بشكل كبير.
wK  qKý

عـانت الـريـاضـة بـصـورة
عـامـة وكرة الـقـدم بـشكل
خاص من الشـلل الكلي

الـذي طــالـهـا

ـقــبـلــة مـضــيـفــا حـتـى اآلن ال نـعـرف ا
شـيـئًا بـشـأن تـأجـيـل بطـولـة آسـيـا من
عـــدمـــهـــا رغم أن االحتـــاد اآلســـيـــوي
أوضـح في بـيــان رسـمي عـن إمـكــانـيـة
تـأجـيل الـبـطولـة بـسـبب قيـود الـسـفر
ـنــتـخــبـات. وأوضح وعـدم جــاهـزيــة ا
ســنـنــتــظـر الــقـرار الــرســمي  بـعــدهـا
سنقدم منهاجًا تـدريبيًا للمنتخب حال
تــأجــيل الــبــطــولـــة وســنــســتــمــر في
الـــتـــدريـــبــات لـــغـــايـــة خـــوض غـــمــار
النـهـائـيـات موجـهـا  الـشـكر والـتـقـدير
إلى مــحـافــظــة كـربـالء وكل الـقــائــمـ
ـنـتـخب بـعد هـناك لـنـجـاح مـعـسـكـر ا
االهـتـمــام الـكـبــيـر من تـوفـيــر الـفـنـدق
ــلــعب ــنــاسب ومالعب الــتــدريب وا ا
ـعـسـكـر. ومن الـرئـيـسي أثـنـاء فــتـرة ا
جـانب اخر تـسعى األنـدية الـعراقـية
لـلــحــصـول عــلى الــضـوء األخــضـر
لـلـبـدء بـالـتدريـبـات اجلـمـاعـية من
ــســؤولـة اجلــهــات الـصــحــيــة ا
ويـنــتــظـر اجلــمـيع قــرار خـلــيـة
األزمــــــة لإلعـالن عن مــــــوعـــــد
الـعـودة حتــضـيــرا لـلــمـوسم
قـبل. وتعطـلت التـدريبات ا
اجلــــمــــاعـــيــــة وتــــوقـــفت
ـنافـسـات الرسـمـية مـنذ ا
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أكملت اجراءات  إصـدار جوازات سفر
الالعـبـ احملـتـرفـ نـد نـادر ومـت
ـــنـــتــخب ديـــار من أجـل حلــاقـــهـــمــا 
الـعراق لـلشـباب الـذي يسـتعـد لبـطولة
كــــأس آســـيـــا. وقـــال مـــنـــسق شـــؤون
ــغـتــربــ زيـد الــزيـدي في الالعــبـ ا
تــصـــريح صـــحــفي  إنـــهــاء األوراق
الــرسـمــيــة لـنــد نــادر حــارس مـرمى
فالكنبيرج السويدي ومت ديار العب
ـــــاركي. وأوضح أن بــــرونـــــدبي الــــد
الـهــيـئـة الــتـطـبــيـعـيـة تــسـلـمت أوراق
الالعبـ ند نـادر ومتـ ديار بـشكل
رسـمـي مــنــوهًـا أنـه  إصــدار جـواز
ســفــر الالعب كــاردو كــامــيــران. ونـوه
الـتحق عـلي احلمـادي بالـقائـمة بـشكل
ـلك من األسـاس جـواز رسـمي كـونه 
سفـر وأوراقه مـكتـملـة.  وأشار الالعب
ـوافــقـات أمـ الــدخـيل حــصل عــلى ا
الـرسـمـيـة وجـمـيع اإلجـراءات جـاهـزة
يــتـبــقى فــقط مــراجـعــته في الــســفـارة
العراقية بهولندا لكن ناديه البلجيكي
سـتانـدرلـيج يسـعى لـتعـطـيل التـحاقه
ـراجعـة الـسـفارة ـنـحه اإلجـازة  ولم 
وإكمال أوراقه بشكل نهائي. يشار إلى
أن مـدرب مـنــتـخب الــشـبـاب قــحـطـان
جـثــيـر سـبق واسـتـدعى  7 مـحـتـرف
شارك في لتـشكـيلة مـنتخـب الشبـاب ا
بطولة آسيا. واختتم منتخب الشباب
مـعـسـكـره الـتـدريــبي الـداخـلي الـثـاني
دينة كربالء والذي استمر  14يومًا
حتضـيرًا لبـطولـة آسيا حتت  19 عامًا
ـــنــــتـــظـــر أن تـــقـــام في 14 الـــتي من ا
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وقـال قــحـطــان جـثـيــر مـدرب مــنـتـخب
الـشبـاب مـعسـكـر كربالء الـداخـلي كان
نـاجـحًـا وتـمـت االستـفـادة مـنـه بـدنـيًا
وفــــنـــيًــــا من خـالل إقـــامــــة وحــــدتـــ
تــدريــبــيــتــ صــبــاحــيــة ومــســائــيـة
وخــوض تــدريــبــات بــدنــيــة. وأضــاف
عــمـلــنــا عـلى تــطــويـر اجلــانب الــفـني
لالعـبـ بإقـامـة مـباراتـ تـدريبـيـت
نـتخب على مـلعب كـربالء ب العـبي ا
من أجل مــــعـــرفـــة مـــدى اســـتـــيـــعـــاب
الالعبـ للـوحدات التـدريبـية وكيـفية
تـطـبيـقـها بـالـشكل الـصـحيـح موضـحا
بارات من خالل تمت االستفادة من ا
تـشـخـيص األخـطــاء الـفـرديـة لالعـبـ
بـعدمـا  تصـويرهـا وحتلـيلـها بـشكل
. وأشـار جثـير فـني وشرحـهـا لالعبـ
نـتخب سـيعـاود تدريـباته في إلى أن ا
الـعاصـمة بـغـداد ي بحـضور الالعـب
تواجـدين في العاصـمة; ألننا مـنحنا ا
إجــازة لالعـــبي احملــافـــظــات عــلى أن
ـعـسـكـر بـغـداد في األيـام يـلـتـحـقـوا 

ـيركـاتو ـشاركـة في دوري األبطـال ا ا
وأعـلن مــبـكــرا عن تـعــاقـداته وحلــقـته
األنـــديــة األخــرى لــتــســتـــكــمل جــمــيع
الـتـعـاقـدات بـوقت مـبـكـر لـتـكـون عـلى
أهبة االسـتعداد حـتى أن أغلب األندية
استـكمـلت تأشيـرات دخول مـحترفـيها
ــــوعــــد الــــنـــهــــائي فـــور اإلعـالن عن ا

النطالق الدوري.
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اضي ـوسم ا منـذ أن أعلن عن إلـغاء ا
ــنـهـاج الــتـدريـبـات الـتـزم الـالعـبـون 
ـنـفــردة وفـقـا لــلـبـروتــوكل الـصـحي ا
الـــذي فــرض الــتـــبــاعــد االجـــتــمــاعي
وبــــالـــتــــالي جلــــأ جـــمــــيع الالعــــبـــ
ـوضوع ـنـزلـيـة وهـذا ا لـلـتـدريـبـات ا
أثــار قـلق األنـديـة لـطـول فـتـرة احلـجـر
ـنـزلـي حـيث تـأثــر الالعـبـون بــدنـيـا ا
ــلل يـتـسـرب لـقـلـوب ونـفـسـيـا وبـدأ ا
الالعـب حـتى أن بعـضـهم تمـرد على
احلــجــر وبــدأ يــخــوض مــبــاريــات مع
الـفـرق الشـعـبيـة في مـحاولـة لـلحـفاظ

على اجلانب البدني.
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حــرصت األنــديـة عــلى جتـهــيـز مالعب
ـعـدات الـصحـيـة والطـبـية الـتـدريب با
يا من ـتبع عا وتطبيق الـبروتوكول ا

حيث أجهزة التعقيم ودخول اإلداري
بـــــدورات مــــــتـــــخــــــصـــــصــــــة وتـــــلك
الـــتـــحـــضـــيـــرات لم تـــشـــفع لـألنـــديــة
لـلـحــصـول عــلى الـضــوء األخـضـر من
خلـية األزمة الـتي بالـغت بتخـوفها من
ـقـابل عادة احلـياة عـودة الريـاضـة با
لألســواق واجملــمــعـات الــتــجــاريــة مـا
دفـــع األندية لـلطلب من وزيـر الشـباب
والـريــاضـة مــخـاطـبــة وزيـر الــصـحـة

إليجاد حال مثاليا لبدء التدريبات.
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بــدأ الـقــلق يــتــسـرب لـألنـديــة بــعـد أن
وعـد األولي لـلـتدريـبـات وبدأ ضـرب ا
ـــر دون أن يـــجـــدوا مـــوعـــدا الـــزمـن 
نــهــائــيـا لــبــدء الـتــدريــبـات وتــأخــيـر
انـطالقـة الــدوري سـيـكــون لـهـا مـردود
سـلــبي وتـبــعـات ثــقـيــلـة عـلـى األنـديـة
خـــصــوصــا بـــعــقــودهــا مـع الالعــبــ
. وطـالـبت األنـديـة اجلـهـات احملـتــرفـ
اخملــتــصــة بــإنــهــاء االنـتــظــار وإعالن
دربـ طالـبوا موعـد التـدريبـات ألن ا
دة زمنـية إلعداد الالعـب ال تقل عن
يــومـــا وبــالــتــالـي مــوعــد الــدوري 45
سـيـتأخـر ال مـحـال ما يـعـني التـبـعات
الية في عـقود الالعب سـتتجدد في ا

قبل. وسم ا ا
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عبء تبـقى قواعد العمل الرياضي واحدة سيما الكروي ا
منه بـاجلمـاهيـر الـتي تشـكل قاعـدته وهـدفيـته وسر بـقاؤه
وانتـشاره بصورة يكـشل فيها فن العالقـات العامة جوهر
ومـتهـا بل وتطـويرهـا يتـوقف على العـملـية الـرياضيـة ود
ـؤسـسـة وجـمـهـورهـا الـداخـلي مـتى حـسن الـعالقـة بـ ا
واخلــارجـي .. وهــذا مـا يــتــطــلب ان يــكــون لــولب الــعــمل
والــتـــنــفــيــذ عــلى حس عــالـي من االتــصــال واجــادة لــفن
الـعالقـات الـذي يـتــمـحـور عـنـد امـانـة الــسـر في عـمـلـيـات
التـنفيذ ومتـابعتها والـتواصل مع جميع أطرافـها ومحاولة
كن ان يـتـلكـا او يـهدم من الـتـرميـم والتـصـحيح لـكل مـا 
بـقـيــة مـفـاصل وأعـضـاء اإلدارة الــتي يـكـون امـ سـرهـا
مـتـحـمل أعـبـاء إعـادة الـثـقـة فـيـها والـيـهـا من خالل حـسه
الـعـالي وشـفـافـيـته بالـتـعـاطي وكـسـر حـاجـز الـروت  في
ـمـيـز طـلـة وسـلوك الـتـقـوقع والـظـهـور الدائـم واحلضـور ا
ودراية وخـبـرة وجتربـة مع اجلمـيع خلـلق بيـئة قـادرة على
جتاوز األخطاء مهما صغرت او كبرت وتعزيز اإليجابيات
ا يضمن النـجاح العام للمـؤسسة التي حتما وتطـويرها 
ستـتعرض الى هزات وانتكاسـات يجلبها أي خطء يرتكب
من قـبـل سـكـرتـاريـتـه الـعـامـة  في عــدم قـدرته عـلى قـراءة
شـهد والتعايش مع البيئة والتواصل مع اجلمهور العام ا
ـؤسسـة وتطـورها .. واخلاص الـذي يـتوقف عـليه جنـاح ا

هنا يكمن سر وجوهر عمل وحضور ام السر .
ـثال أتذكـر غرفـة وحضور األسـتاذ الـدكتور على سـبيل ا
صبـاح رضا في عمله مع احتاد الـكرة السابق وبرغم كل
عقدة التي عاشـها وعايشها الظـرف الصعبة والعالقـات ا
عزل عن الـنهـاية الدرامـية احملـزنة التي الدكـتور رضـا و
تعـرض الـيـها  اال انـه جنح تمـامـا في جـعل غـرفته مالذا
ومحـطة لـلتـواصل والتـراضي والتـعاطي والـهدوء الـنسبي
ـختـلف واالحـسـاس بـالـشـعـور اجلـمـعي لـكل الـكـرويـ 
مشـاربـهم  فقـد تمـكن رضـا من جـمع شتـاتهـم وتخـفيف
حـدت خالفـاتـهم حـتـى كـانت غـرفـته مـحـطـة  لـلـقـاء الـعـام
وحـسن الــتـواصل والـتـراضي في بــيـئـة عـراقـيـة مـا زالت
العالقـات الـعامـة تـشكل مـحـورها األسـاس .. وتلـك نقـطة
روعة التي نحمد الله انها حسـبت له مع كل آالم النهاية ا

انتهت على خير وسالم ..
ان امانـة السر لـيس عمال امنيـا وال سريا مع ان عـنوانها
( الــســري ) .. اذ ان الـــشــفــافــيــة مــحــورهــا والــوضــوح
أساسـها والـتـواضع هويـتهـا وحـسن التـواصل واالنفـتاح
نصب ية الـتي يجب علـى كل من يعمل بـهذا ا لغـتها الـعا
ان يجـيد ادواتـهـا ومفـرداتـها .. فـان امانـة الـسر بـوابة ال
تـخص الـشـخص الـعامـل وحده ولـيس مـلـكا شـخـصـيا له
ؤسسة التي ... اذ هي امانـة ومسؤولية حلماية مصالح ا
ـؤسـسة من أولى مـهـامـهـا حـسن الـتـعـاطي مع جـمـهـور ا
لـغـرض االنـسـجـام والـتـواصل وخـلق بـيـئـة ريـاضـيـة قـوال
ـومـة وفـعـال .. روحـا وعـمال ... قــادرة عـلى الـبـقــاء والـد
ــؤامـرة والــتـكــتم وكم االفـواه والـتــطـور بــعـيــدا عن روح ا
ـــوبــيـالت وقــطـع الــصـالت وخــلـق هــالـــة كـــذابــة وغـــلق ا
دكـتـاتـوريـة اسـتـبـداديــة فـارغـة ال تـلـيق بـاجـواء الـريـاضـة
ومـنـشـئـاتـهـا ومالعـبـهـا وجـمـهـورهـا واعالمـهـا والعـبـيـهـا
ومـدربـيهـا واداريـهـا ... فشـتـان بـ البـيـئـة العـسـكـرية او
اخملـابـراتـية او االمـنـية او الـشـركـات الربـحـية وبـ قـطاع
الرياضة الذي يبقى شعاره اخلالد ( حب وطاعة واحترام
) هـو أساس كل جنـاح وجـواز مرور لـقـلوب
االخــرين ومــفــتــاح حــسن الــتــواصل
الــفــردي واجلـمــعي .. هــنـا تــكـمن
جـوهـريـة كالمــنـا سـالف الـذكـر
وحـاضره ومستـقبله .. ومن الله
التوفيق وهو من وراء القصد ..
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جــراء تــفــشي فــيــروس كــورونــا الـذي
ضــرب الـكـرة األرضــيـة ورغم
عودة بعض الدول تدريجيا
مـارسـة الريـاضة إال أن
الــعــراق لم يــتــمــكن من
الـــــــــعـــــــــودة إلى اآلن
بــــســـبـب زيــــادة عـــدد
اإلصـــــــــابــــــــــات خالل
اضي ما الشهرين ا
وسم تـسـبب بـإلـغـاء ا
ــاضـي ولم تــنــتــهي ا
األزمة بإلغاء الدوري بل
اســــــتـــــمــــــرت إلى اآلن
بتـعطـيل التـدريبات
حتـضـيـرا لـلـموسم

قبل. ا
W¹b½_« rz«u

سعت األندية منذ
أن فــــــتح ســــــوق
االنتـقـاالت إلبرام
صــــفـــــقــــاتـــــهــــا
حتـــــــضــــــــيـــــــرا
ـقبل لـلـمـوسم ا
حــــيث افـــــتــــتح
فــريق الــشــرطـة
الــذي تــنــتــظــره
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أعلن اجلهـاز الفني للـمنتخب الـوطني للركبي
درب مصطفى عبد حسن عن القائمة بقيادة ا
االولـيـة السود الـركـبي والـتي ضمت 20 العـبا
قـبـلة. وقـال مدرب حتـضـيرا لالسـتـحقـاقـات ا
ــنـتــخب الــوطـني مــصـطــفى عــبـد في بــيـان ا
نتخب الوطني من صحفي  اختيار العبي ا
ستوى الذي قدموه في بطولة الدوري خالل ا
الــعـراقـي الـتي تــابـعــتـهــا مع اجلــهـاز الــفـني
ـســاعـد حـيـث ضـمت الـقــائـمـة العــبـ جـدد ا
فـضال عن تـواجد العـبي اخلـبـرة الذين مـثـلوا
ــنـتـخب في الــبـطـوالت الــدولـيـة الــسـابـقـة . ا
وأضاف أنه اخـتار 20 العـبا سـيتم تـقـليـصهم
الى 14 العبا سـيتم زجهـم في معسـكر تدريبي

داخـلـي واخـر خــارجـي بـعــد مــوافــقــة خــلــيـة
االزمة حيث انه لم يـتم حتديد الـوقت الزمني
لـلـبـدء بـالتـدريـبـات. وتـألـفت الـقـائـمـة االولـية
لـلــمـنـتـخب مـن الالعـبـ  سـرمــد عـبـد جـاسم
وحـسـن مـنـذر جـاسم و حـسـ عـدنـان ذيـبـان
وحــسـ عــمــار عـدنــان و حـــدر عـبــاس رشــد
ن محسن علي و رسول ومحمد سعد طه و ا
شـاـع عـودة و حـيـدر خـلـيل ابـراهيـم واحلسن
مـحمـد حسن وحــدر كر كـاطع و لواء مـحمد
مــصــطــفـ و انس فــالح مــحــمـد و غــيث كــاظم
خـريـبط و عـمـر طـارق غـالب و مـصـطـفـ احـمد
فــيــاض و احـمــد شــهـاب حــمــد و عـلـي قـاسم
حـنــون و لـطـيف خـالــد لـطـيف و مــحـمـد عـلي

ياس .
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W³F∫ إحدى مباريات لعبة الركبي
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عالء عبد القادر
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تـنـظم الـلـجـنـة الـنـسـويـة في احتاد
الـكرة  اول دورة حتـكيـميـة نسـوية
مـتـخـصـصـة لكـرة الـقـدم لـلـصاالت
ـنـصة ـشـاركة  24 سـيـدة عبـر ا
االلــكـتــرونـيـة  Zoom وتـأتي هـذه
الــدورة لــبــنــاء قــاعـدة حتــكــيــمــيـة
لتنشيط كرة الصاالت النسوية من
أجل أن تأخذ الـسيدات مـكانهم في
ـــبـــاريـــات اخلـــاصــة بـــهن. إدارة ا
وقـالت رئــيـسـة الــلـجـنـة الــنـسـويـة
ازهــار مـحــمـد ان الــدورة تــسـتــمـر
ســبــعــة ايـام وســيــتم مـن خاللــهـا
اسـتــعـراض الـعــديـد من الــقـوانـ

التحكيمية اخلاصة بكرة الصاالت.
واضــافت: أمـا الــتـطــبـيـق الـعــمـلي
فسـيحـدد الحقـا بعـد عودة الـنشاط
ـــتــوقف بــســبب قــرار الــريــاضي ا
خـلـيـة االزمة. وبـيـنت: يـحـاضر في
الدورة خـبيـر التحـكيم عـلي عيسى
واحلــكم الـدولـي الـسـابق الــدكـتـور

مـــحــمـــد غــني فـي حــ ســـيــكــون
ـــشـــرف الـــعـــام صــبـــحي رحـــيم ا
ومـــديـــر الـــدورة الـــدكـــتـــور فــارس
مــحـمـد. وأوضـحت رئـيس الـلـجـنـة

الـــنــســـويــة ان الـــهــدف مـن إقــامــة
الـدورة إنـشاء قـاعـدة للـسـيدات في
بـاريات. مـجال الـتـحكـيم لقـيـادة ا
مــشـددة عـلى وجــود بـرامج عـديـدة

رحلة ستطبق تباعا في ا
ــقـبــلـة تــتـضـمن دورات ا
إعداد للمـدربات وحكمات

كرة القدم.
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{ لـنـدن- وكــاالت - اعـتـرف مـاســون مـونت مـتــوسط مـيـدان تــشـيـلـسي
بـصـعـوبة مـواجـهـة تـيـاجـو ألـكـانـتـارا جنم بـايـرن مـيـونخ واحملـتـمل انـتقـاله

لصفوف ليفربول.
وشارك تيـاجو في فوز بايرن ميـونخ على تشيلسي في دور الـ16 من دوري
باراتـ في طريق العـمالق البافاري جمـوع ا أبطـال أوروبا بنـتيجة 7-1 

للتتويج باللقب األوروبي.
لك بعض وقال مونت بحسـب ما نقلت صحيفـة "ديلي ميل" البريطـانية: "بايرن 
ي (روبـرت) لـيـفـانـدوفـسـكي و(جـوشـوا) كـيـمـيـتش من الالعـبـ من الـطـراز الـعـا

لعب هو العب لم أتمكن من االقتراب منه". وتياجو في وسط ا
وأضاف: "يحركون الـكرة ب الفريق بسـرعة كبيرة وعـندما تواجه العب مـثلهم تفكر

كننا إيقاف ذلك?  كيف 
ـسـتوى الـتـالـي الذي كـانت حلـظـة كـبـيـرة فـتـحــــــــت عـيـني جـعـلـتـني أدرك أن هـذا هـو ا

ستوى". أحتاج للوصول إليه أنا ملتزم وأعمل بجد للوصول إلى هذا ا
ـوســــــم صـعب ولـكنـنـا اكـتــــسـبـنـا الكـــــــثـيـر من اخلــــــبـرة وسـنـعود : "مررنـا  وأ

أقوى".
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{ لندن- وكاالت - يستهدف النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إبرام 3 صفقات أخرى بعد وصول دوني فان دي بيك.
انشستر يونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. توقع أن ينتقل  وأجرى فان دي بيك الفحوصات الطبية في هولندا ومن ا
ن ومهاجم للموسم اجلديد 2021 -2020. ز" يرغب سولسكاير في التعاقد مع قلب دفاع وجناح أ بحسب صحيفة "التا

ويستهدف سولسكاير التعاقد مع مدافع قادر على اللعب إلى جوار هاري ماجـواير في ظل الشكوك حول مستوى فيكتور لينديلوف وإيريك بايلي ويبدو أن
اني. اليونايتد يرغب في التحرك لضم دايون أوباميكانو من صفوف اليبزيج األ

تعلقة بأجره قد تعطل انتقاله لقلعة أولد ترافورد. كما يرغب اليونايتد أيضًا في ضم تياجو ألكانتارا جنم بايرن ميونخ إال أن مطالب الالعب ا
وتواجد جادون سانشو على رأس أولويات اليونايتد هذا الصيف إال أن انتقاله إلى الشياط احلمر يبدو معقدًا.

وقبل أن يـنفق سـولسـكايـر على الـصفقـات الثالث الـتي يريـدها عـليه أولًـا التـخلص من بـعض الالعبـ وبحـسب صحـيفـة "ذا صن" البـريطـانيـة يسـتهدف
اليونايتد بيع كل من خيسي لينجارد وأندرياس بيريرا لتوفير األموال.
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{ بــرلـــ (أ ف ب) - حـــصل نــادي
اليـبـزيغ الثالثـاء عـلى مـوافقـة أولـية
من الـسـلــطـات احملـلـيــة السـتـضـافـة
8500 متفرج في مباراته االفتتاحية
ـاني لكـرة الـقـدم ضد في الـدوري األ

20 مـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــنــس فـي 
ـرة أيـلــول/ســبــتــمــبــر.وســتــكــون ا
العب األولى الــتـي تــشــهــد فــيــهــا ا
انية عودة اجلماهير في البطولة اال
احملـــلــيـــة مـــنـــذ اتـــخـــاذ االجــراءات

الـوقـائـيـة في الــبالد نـتـيـجـة تـفـشي
ــسـتــجـد.ووفــقـا فــيـروس كــورونـا ا
خلـــبــــر صـــادر عـن وكـــالــــة "ســـيـــد"
ـانـية الـتـابـعة لـوكـالة الـريـاضـية األ
فـرانس بـرس فـإن عـودة اجلـمـاهـير

العـب ال تــزال مــعـــلــقــة جــراء إلى ا
ــســتــجــدة في مــعــدل الــتـــطــورات ا
تــفـشي الــوبــاء مـحــلـيــا.ويـبــلغ هـذا
عـدل حالـيا 3,2 حاالت جـديدة في ا
األسبـوع لكل  100ألف نسـمة. وفي
حــال بــقــائه دون الــعــشــرين ســيــتم
الـســمـاح لـلـجــمـاهـيــر بـالـعـودة إلى
ـتــفــرجـ العب.وســيــتم تـوزيـع ا ا
الـــــبـــــالغ عـــــددهم 8500 بـــــحـــــسب
الـبـروتـوكول الـصـحي الـذي تـفرضه
ـاني لـكـرة الـقـدم رابـطـة الـدوري األ
بــطــريـــقــة مــشـــجع في كل خـــمــســة
مقـاعد مع الزامـية ارتداء الـكمامات
الــطـبـيــة واحملـافــظـة عــلى الـتــبـاعـد
االجـتـمـاعـي بـ اجلـمـاهـيـر وحـظر
ـشروبات الـكحولـية وعلى أن بيع ا
يــقـتـصـر من يــحق لـهم الـدخـول إلى
ــــلـــعـب عـــلـى جـــمــــهـــور الــــفـــريق ا

ضـــيف. ا
وتــــقـــــدمـت الــــعـــــديـــــد من أنـــــديــــة
ــاثــلـة الــبـونــدســلـيــغــا بـطــلــبـات 
لـلــحـصــول عـلى إذن من ســلـطــاتـهـا
ـتــفــرجــ حـتى احملــلــيـة لــعــودة ا
بــأعــداد صــغـــيــرة بــيــنــهــا فــريــقــا
الــعــاصــمــة هــرتــا وأونــيــون بــرلـ
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{ مدريـد- وكاالت - اعـترف الـهـولنـدي فريـنكي دي يـوجن العب برشـلونـة بأن
الوضع في فريقه غـير مستقـر حاليًا في ظل الـشكوك التي حتوم حـول مستقبل

القائد ليونيل ميسي.
وقال دي يوجن بحسب مـا نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية: "هناك بعض
الـفـوضى في الــوقت احلـالي ولـكـني لم أحتـدث مـع مـيـسي ولم أحتـدث مع الـنـادي

مؤخرًا".
ـوقف احلالي ولكني علـى ثقة بأني سأحتدث وأضاف: "في احلقيـقة ال أعرف ما هو ا

مع النادي فور عودتي من األجندة الدولية عن الوضع احلالي".
كما أكد دي يـوجن على تواجد ميـسي في اجملموعة اخلاصـة بالفريق على "واتس آب"

مضيفا أنها هادئة.
وزاد: "هل يــرسل مــيـسي رســائل عــلى اجملــمـوعــة? ال األمــور هـادئــة في الــلـحــظـة

احلالية".
وأ دي يـوجن بالتـعليق عن إمـكانيـة تواصله مع مـيسي: "عالقتي مـعه ليست في
كـنني من االتـصال به واحلديث عن شـعوره احلـالي أنا لست ـستـوى الذي  ا
الـشـخص الذي يـتـوجب علـيه الـتحـدث مع لـيـونيل إلقـنـاعه بأي شيء وبـالـطبع

هناك الكثير من األشخاص الذين حاولوا التواصل معه في تلك األيام".

ا نعم. رمى? ر في الدفاع عند ا
V uJ¹Ë

بـالـطبع  إذا كـان مـيـسي يـريـد حـقا
تـغيـيـرا في أسـلـوب لعـبه فـلـماذا ال
يخـتار الـوافدين اجلـدد في البـطولة
مثل نادي "ويكومب واندرارز" الذي
حتــــــدى كل الـــــصــــــعـــــاب في دوري
الــــــدرجــــــة األولـى في 2019-2020
بـطـريـقـة لـعب كـانت فـعـالـة بـقـدر ما
كــانت مــحـــبــطــة مــعــنـــويــا لــلــفــرق
ـهزومـة.وسجل ويـكومب نـافسـة ا ا
ـتوسط   151تـمـريـرة نـاجـحة في ا

ـاضي مـقابل 629 تمـريرة وسم ا ا
لــبـرشــلـونــة وبـلغ مــتـوسط حــيـازة
ئـة مـقابل ويكـومب لـلـكرة  41في ا
ـئة لـبرشـلـونة.هـل سيـكون 67 في ا
األرجنتيني سعيدا بالسيطرة وعمل

تغيير في قواعد اللعبة? 
ـا ال فـالـهـدف هـو بـصـعـوبـة نـقـول 
ــســاعـدة ــســاعــدة هي ا الــهــدف وا
ـسـتوى الـذي يـلـعب به مـهـمـا كـان ا
ـهارات الالعب.واستـفـاد ويكـومب 
األرجنـتـيني سـيـرغيـو توريس ومن
اإلنـــصــــاف أن نــــقــــول إن مــــيــــسي
سـيسـتفـيـد بنـفس مـستـويـات الدعم
في آدامــــز بـــارك وهي أرض يـــقـــال
إنـــهـــا واحــدة مـن أبــرد األمـــاكن في
ــيـسي إجنــلــتـرا وبــالــتـالي تــتــيح 
العديد من الفرص إلظهار ما إذا كان
الـــــلــــــعب فـي ظل درجــــــات حـــــرارة
مــنــخــفـضــة ســيــؤثـر بــالــفـعـل عـلى

إنتاجيته.
b½ô—bMÝ

مهـما كـان قـرار ميـسي فهـو يحـتاج
إلى إدارة ســـمــعـــته بــعـــنــايــة خالل
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{ رومــــــــــــا (أ ف ب) - أعــــــــــــرب
أســطــورة نـادي رومــا اإليــطــالي
لــكـــرة الـــقـــدم الـــدولي الـــســـابق
فـرانـشـيـسكـو تـوتي عن اعـتـقاده
أنه سـيـعود "عـاجال أم آجال" إلى
نــادي الـعــاصــمــة الـذي انــتــقـلت
مـــــلــــكــــيـــــته إلى رجـل األعــــمــــال

. األميركي دان فريدك
ـلك" تـوتي الذي دافع عن وقال "ا
دة 24 عامـا قبل ان ألوان رومـا 
يــصــبح مــسـؤوال فـي ادارته عـام
2019 في مــقــابــلــة الــثالثــاء مع
صـحـيفـة "ال ريـبـوبلـيـكا" احملـلـية
"من الـــطـــبــيـــعـي االعــتـــقـــاد أنه
عـــــــاجـال أم آجال أنـــــــا ورومـــــــا
سـنلـتـقي مجـددا. لـكنـني ال أحدد
الــلــحــظــة خــصــوصــا وأنــني ال
أنــتــظـــر حــدوث ذلك بــاجلــلــوس
مـــكــــتـــوف األيـــدي دون فـــعل أي

شيء في بيتي".
واستقال توتي من منصبه مديرا
ــاضـي بــســـبب لـــرومـــا الـــعـــام ا
ـالك الـسـابق لـلـنادي خالف مع ا

ليونيل ميسي

األمــريــكي جــيــمس بــالـوتــا ومع
اإلدارة التي انتقـدها بإبعاده عن
الـقــرارات.لــكن بـيـع الـنــادي هـذا
ــكن أن الـــصــيـف لــفـــريــدكـــ 
يــضع األسس لــلــمــصــاحلــة بـ

القائد السابق للنادي (43 عاما)
الــــذي أصـــبـح مـــنــــذ ذلك احلـــ
وكــــيال لالعـــبــــ وبـــ فـــريـــقه

األبدي.
واعــتـبـر تــوتي أن "دان فـريـدكـ
فـــهـم بــســـرعـــة كـــبـــيـــرة شـــيـــئــا
أســــاســـيـــا: فـي رومـــا يـــجب أن

الك موجودا جسديا.  يكون ا
اإلعالن عن أن ابـنه راين سـيـأتي
لـلـعــيش هـنـا يــسـيـر في االجتـاه
الـصـحـيح. ارتـكب بـالـوتـا بـعض
األخـــطــــاء ألنه كـــان يـــقـــرر عـــلى

نقولة". علومات ا أساس ا
وأضـــاف "في الـــوقت احلـــالي ال
يــوجـد أي اتــصـال" مـع الـرؤسـاء
اجلدد ومع ذلك أكـد أسطورة
رومـا أنه مـســتـعـد لــلـذهـاب

"الحــتـسـاء فـنـجـان قـهـوة"

أشـــــــــــــهـــــــــــــر مـن الـــــــــــــعـالج
الــكـيـمـيــائي".وأضـافت "أشـعـر
أنني بحـالة جيـدة وأنا هادئة
ـــواجــــهـــة مـــا ومـــســــتـــعــــدة 
يــــــــنـــــــتـــــــظـــــــرنـي. حتـــــــيـــــــة
لــلـجـمـيع".وأرفــقت اإلسـبـانـيـة

{ بــاريس (أ ف ب) - أعــلـنت
اإلســـبـــانـــيـــة كـــارال ســـواريـــز
نـــافــارو الـــتي انـــســحـــبت من
ــتـــحــدة بـــطـــولــة الـــواليـــات ا
ـــضــرب ـــفـــتـــوحـــة لـــكـــرة ا ا
السـبـاب طــبـيــة انـهـا مــصـابـة
بـسرطـان الغـدد الـلمـفاويـة ما
ســيـتـطـلب خـضـوعـهـا لـلـعالج
ــــدة ســــتــــة الــــكـــــيــــمــــيــــائي 
اشـهـر.وقـالت الالعـبة الـبـالـغة
من الـعـمر 31 عـامـا في مـقطع
فيديو نُـشر على حسـابها على
"تويـتر" يـظهـرها وهي جـالسة
عـــلى ســـريــر فـي مــســـتـــشــفى
"مــرحــبــا بـــاجلــمــيع أريــد أن
أبــلـغـكم أنه قــبل بـضـعـة أيـام
شـخص األطـباء أنـني مـصـابة
بـسـرطـان الـغـدد الـلـيـمـفـاويـة.
ســرطــان الـغــدد الــلــيـمــفــاويـة
هـودجـكـ الـذي يـتـطـلب سـتة
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ـقبـلة.إذا انـتهى السـنوات الـقـليـلة ا
بـه األمــر بــالـــبــقــاء في بـــرشــلــونــة
فـسوف يـتـعـ علـيه إصالح الـكـثـير
مـن الــــــعالقــــــات أمــــــا إذا رحـل عن
النادي فـسوف يتـع عليـه التكيف
مـع مــكــان جــديــد ومــنــاخ مــخــتــلف
وطــريــقــة لــعـب جــديــدة كل ذلك في
عصر بـدأ فيه الـعديـد من العبي كرة
الــــقـــــدم يــــفـــــكــــرون فـي االعــــتــــزال
تدريجيـا.سيكون في الـواقع مناسبا
ألن مـيـسي اقـتـرب جـدا من تـسجـيل
ا سجله نادي أهداف بنفسه أكـثر 

ســنـدرالنــد في 2010 ومــا بــعــدهـا
ساعـدة سنوات مثل 2012 التي و
ســجل فــيــهــا 79 هــدفــا مــقــابل 56

لسندرالند.
وانــتــقل الــكــثــيــر من الالعــبــ إلى
مـلـعب "اليت" في الـسـنـوات األخـيرة
كن حملاولة إنـقاذ النـادي لكن هل 
أن يــنـجح مــيــسي حـيـث أخـفق ويل

غريغ?
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إذا كـان ســنـدرالنــد مـتـواضــعـا جـدا
يسي فيمكن لفريق حاليا بالنسبـة 

آخر أن يقدم عرضا لالنضمام.
ويــلــعـب في صــفــوف الــنــادي شــ
لونغ الـذي ولـد مثل مـيـسي في عام
1987 وسجل 14 هدفـا بـالرأس في

متاز. تاريخ الدوري ا
وكــان الـنــادي قـد مــدد الــتـعــاقـد مع
لــــونـــــــغ الــــذي أشــــاد بـه مــــــــرارا
وتــكــرارا من قــبل مـدرب بــرشــلــونـة
اجلديـد رونـالـد كـومان ومع ذلـــــك
فـمن احملـتــمـــــل أن يـكـــــون مـيـسي

هناك.

{ رومـا- وكـاالت - يسـتـعـد إبـراهـيم ديـاز العب ريـال مـدريـد إلجـراء الـكـشف الـطبي 
دة موسم واحد على سبيل اإلعارة. تمهيدًا النتقاله لصفوف ميالن اإليطالي 

نتظر إتـمام الصفقة رسـميًا ب النـادي بعد ظهر الـغد أو صباح اخلميس وذلك ومن ا
بحسب صحيفة "ماركا" اإلسبانية.

وسينضم ديـاز لصفوف ميالن مع وجـود إمكانيـة لعودته إلى ريال مدريـد من جديد لعدم
لكي في التفريط في خدمات العب تعقد عليه الكثير من اآلمال. رغبة الفريق ا

لـكي يـرى حاجـته لـلعب بـصورة ويـؤمن ريال مـدريـد كثـيـرًا بقـدرات دياز إال أن الـفـريق ا
مـسـتـمرة لـلـتـطـور كي يصـبح العـبًـا مـهمـا في صـفـوف ريـال مدريـد وهـــــــو األمـر الذي
ـنافسته مـع العديد من األســــــماء البارزة في ـرينجي  يـصعب حتقـيقه في صفــــــــوف ا
مركـزه مـثل مـاركـو أسـيـنسـيـو وفـيـنـيسـيـوس جـونـيــــــــور ورودريـجو ولـوكـاس فـاسـكـيز

وإيسكو.
درب الفريق زين الدين زيـدان مثل بعض الالعب من جاريث بيل ثل دياز إزعـاجًا  وال 
وخاميس رودريجـز إال أنه يرى أن األفضل له هو الرحيل للعب بـصورة منتظمة في فريق

آخر.

مـعهم.وكـان فـريدكـ أكد في
منتـصف آب/أغسطس في
الـبـيان الـصـحـافي الذي
أعـلن فيـه صفـقـة شراء
الــنــادي أنه ســيــكــون
"مـتــواجــدا كــثــيـرا في
ـلـفات ـتـابعـة ا رومـا" 
ثل تـعلقـة بـ"فريق  ا
جزءا حـيويا من روح"

دينة. ا
ـالك اجلــديـد ويــقـيـم ا
لـرومـا (54 عــامـا) في
هــــيــــوســـــ بــــواليــــة
تـــكـــســـاس ويـــتــرأس
شـركــة قــابــضــة تـضم
عــــشـــرات الــــشـــركـــات
العـاملـة في مجـال بيع
الــســيـارات والــفــنـادق

والترفيه.

وايــــــنــــــتـــــراخـت فــــــرانـــــكــــــفـــــورت
وفولفسبورغ.

ـاني لــلـعـبــة أعـلن وكـان االحتــاد األ
االثـــنــ انـه ســيـــســـمح بـــحـــضــور
اجلمـاهيـر بأعداد قـليـلة خالل الدور
األول من مسابقة الكأس اعتبارا من
مـنـتـصف ايـلـول/سـبـتـمـبـر احلـالي
مــشــيـــرا في بــيـــان له الى أنه في
"دوري الــدرجــة الـــثــالــثــة وكــأس
انيا والدوري احمللي للسيدات ا
ـشـجـع سـيـحـدد الـنـادي عـدد ا
باالتـفاق مع الـسلطـات الصـحية

احمللية".
ومنـح االحتاد الـضوء األخـضر
لــلـــســلـــطــات الـــصــحـــــــــــيــة
والـــبــلــديـــة احملــلـــيــة في كل
مــديــنـــة عــلى حــدة التــخــاذ
الـــــــــقــرارات الــتي تــراهـا
مــنــاســبـــة في ظل غــيــاب
تـــوافق ســــيـــاسي داخل
أروقــــــــــة االحتــــــــــادات
الـفـدرالـيـة عـلى اتـخاذ
قــــرار بــــشــــأن عـــودة
اجلـــــمـــــاهــــــيـــــر من

عدمها.

(...) لـــقــــد أرشـــدني الـــصـــبـــر
والثقة بالنفس طوال مسيرتي
الــريــاضــيــة. إنه (الــســرطــان)
ــــــنـــــــافس األســـــــهل لــــــيـس ا
ــواجـهـته. يــجب أن أكـون في
أفضل حـالة".واشـارت سواريز
ــيـا ــصـنــفـة 71 عـا نــافـارو ا
حـاليـا إلى أنهـا ستـعتـزل كرة
ــوسم ــضـــرب في نـــهــايـــة ا ا
2020 بـــــعـــــدمــــــا كـــــانت قـــــد
انـسحـبت من فالشـيـنغ مـيدوز
في 24 آب/أغــــــــــــــســـــــــــــطـس
ــــنـــصــــرم.وقــــالت وقــــتــــهـــا ا
"لـألسـف اضــــــــــطــــــــــررت إلى
االنسحاب من بـطولة الواليات
ــفــتــوحــة ألســبـاب ــتــحـدة ا ا
صحـية. أنـا ال استـطيع الـلعب
فـي الـــــــــوقـت الــــــــــراهن" دون
اخلــــوض فـي تـــفــــاصــــيـل مـــا

تعاني منه.

الــفــيــديــو بــنص أكــثــر جــديـة
كتبت نصفه بالـلغة اإلسبانية
والــنـصف االخـر بـاإلنــكـلـيـزيـة
"يـجب أن أواجه واقـعـا ثـقـيال.
ال بــــــــد لـي مـن قــــــــبــــــــول ذلك
ومـحــاولـة الــثــقـة في األطــبـاء

يــفـز مــيـسي بــدوري أبـطــال أوروبـا
ســــوى مــــرة واحــــدة مــــنــــذ رحــــيل
غوارديوال عن برشلونة.كالهما يريد
الــفـــوز بــدوري أبــطــال أوروبــا مــرة
واحــــدة عـــــلى األقـل كــــمـــــا يــــديــــر
غوارديـوال فريـقا يـريد الـفوز بدوري
أبطال أوروبـا ألول مرة إنهـا ليست
أصــعب مـعــادلــة في الـعــالم.بــيـد أن
انــضــمــام مــيــسي إلـى مــانــشــســتـر
ـشاكـل.كان سـيـتي ال يـحل بـالـفـعل ا
فـريق غــوارديـوال قــد أحـرز 102 من
األهـــداف فـي الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
مـتـاز في موسم 2020-2019 بيد ا
أن دفاعهم كـان يخذلـهم في مباريات
عـــــديـــــدة.وعـــــلى الـــــرغـم من تـــــألق
مــانـــشــســـتــر ســـيــتـي الــهـــجــومي
استـطـاع العب واحـدة فقط تـسـجيل
أكثر من 25 هدفا في موسم الدوري
ـمــتـاز (هـو سـيـرغــيـو أغـويـرو في ا
2015-2014) كـــمــا ســـجل مـــيــسي
أكــثــر من 25 هــدفــا في الــدوري في
مــــــــــــــــوسـم  2010-2009ومــــــــــــــــا
بعدهـا.يبـدو أن معادلـة غوارديوال +
مــيـسي جـيــدة كـمــا يـبـدو تــسـجـيل
األهداف جيـدا جدا لكن ال تـزال ثمة
ـنافس من حـاجة إلى مـنع الـفـريق ا

تسديد األهداف.
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لم يـنـطـلق أي نـاد هـذا الـصـيف إلى
سـوق االنـتـقـاالت بـحـمـاس أكثـر من
نـادي تـشـيـلـسي بـعـد أن تـعـاقـد مع
تيـمو فـيـرنر وحـكيم زيـاش وتيـاجو
سيـلـفا وبن تـشـيلـويل ويـقال إن
كــــاي هــــافــــرتــــز في طــــريــــقه
لالنـضـمــام.فـلـمـاذا نـضـيف
العبـا يـبلغ مـن العـمر 33
عـامـا إلى أكـبـر تـعـاقد
تــشـهــده كــرة الــقـدم
اإلجنـلـيـزيـة عـلى
اإلطـــــالق?مـــــن
جـهـة أخـرى
يـعـد نـادي

تــــشـــيــــلــــسي من
رواد تــــــــــقــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــواهــب ا
اخملــــضــــرمــــة إلى
اللعـبة اإلجنلـيزية

مـــــثل رود خـــــولــــيت
وجــــيـــانـــلـــوكـــا فـــيـــالي
وجــــيـــــانـــــفــــرانـــــكــــو زوال

وجــمـيــعـهـم من الـشــخـصــيـات

الـرئـيـسـيـة الـتي سـاعـدت تـشـيلـسي
ليس في تـأسيس نـفسه فـحسب بل
ـمــتـاز في في الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
ـاضي.بـيـد أن تـسـعـيــنـيـات الـقـرن ا
فتـرة سيـطرة تـشيـلسي خالل الـعقد
األول من الـقـرن احلـادي والـعـشـرين
لم تـكن بــفـعل الـســحـر بل من خالل
االحـتــراف وتـصـمـيم العــبـ أمـثـال
بيتر تـشيك وديديـيه دروغبا وفرانك

المبارد.
ويـعــرف المـبـارد رئــيس تـشــيـلـسي
حاليا ذلك جيدا وسوف يذكر أيضا

إخـفـاق النـادي في
ضــم جنــــــــــــــــــــمـي
الـــهـــجــوم أنـــدريه
شـــيــفـــتــشــيـــنــكــو
وفـــــــــرنـــــــــانـــــــــدو
تــــــــــوريس.فــــــــــهل
ســيـســجل مــيـسي
أهدافـا في الدوري
اإلجنــلــيــزي أكــثـر
من التسعة أهداف
الــــتي ســــجـــلــــهـــا
شــيــفــتــشــيــنــكــو?
ـــا ولـــكن بـــأي ر

ثمن?
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مــازح شــون دايك
دير الفني لنادي ا
بــــــــــيـــــــــــرنــــــــــلـي
الــــصـــــحـــــفـــــيــــ

ـــاضي عـــنــدمـــا قــال إن األســـبــوع ا
مــيـــسي وافق عــلـى االنــضــمــام إلى
لـقب بـ "كالريت".ولكن ماذا النادي ا
لو فعل ذلك قائد برشـلونة بالضبط?
هـل ســيــســـاعــد مــيـــسي الــنــادي أم
ســيــعــيـقـه?مـنــذ عــودة بــيـرنــلي إلى
دوري الـدرجــة األولى في ظل قــيـادة
دايــتــشي عــام 2016 حــقق الــنــادي
متوسط   40 هدفا في الدوري خالل
ـــوسم.وســـجل مــيـــسي فـي نــفس ا
الفترة متوسط 33 هدفا ويبدو أن
انــضــمـام األرجــنــتـيــني إلى هــجـوم
ـثـابـة فـوز لـلـنـادي نـادي بـيـرنـلي 
لــكن تــذكـر أن بــرشـلــونــة سـجل 98
وسم في نفس الفترة أي هدفا في ا
2.45 مـــــرة ضــــــعف مــــــا ســـــجــــــله
كالريـت.وبــتــطــبــيق فــارق األهــداف
الـتي سـجـلهـا بـيـرنـلي عـلى مـيسي
ينخفض متوسطه إلى حوالي 13.5
هدفـا.لذا في نـطاق مـا أحرزه كريس
وود لـــلــــنـــادي في 2020-2019 هل
أقـــــول إن وود العـب فــــــعـــــال مــــــثل
مـيـسي? ال هل أقـول إن وود يـتـمـيـز

– { لــــــــــــنـــــــــــدن 
الـــــــزمـــــــان- هـــــــز
احــــتـــــمــــال رحــــيل
الــــنــــجم لــــيـــونــــيل
مـــــيــــسـي عن نــــادي
بــرشـــلــونـــة عــالم كــرة
ـــيـــة في الــــقـــدم الـــعــــا
ـاضي بــعـد األسـبــوع ا
أن أعلم الالعب الـبالغ من
العـمر 33 عامـا النـادي يوم
ـاضي بـرغـبـته في الـثالثـاء ا

الـرحـيل بــنـاء عـلى بـنـد
في تـعــاقـده يــسـمح
غادرة دون له با
تـــــــــبــــــــــعـــــــــات
مـــالــيـــة.وكــانت
ة برشلونة هز
2-8 أمام بـايرن
مـــــيــــونـــــيخ في
الربع الـنـهائي
لـــــــــــدوري

أبطال أوروبا بالتأكيد نهاية مشوار
طـويل قـطعـه برشـلـونـة خالل الـعـقد
ــاضي والــذي بـدأ فـي عـام 2008 ا
بتـعـي بـيب غـوارديوال مـديـرا فنـيا
للنادي وانتهى في 25 أغسطس/آب
2020 بـإرســال مـيـسي رســالـة عـبـر
خـدمة الـفـاكس.ويـعد مـيـسي جـائزة
بـطــريـقـة مـا وقـد تــكـون األنـديـة قـد
عمدت بـالفعل إلى إجـراء حسابـاتها
ــعــرفــة مــا إذا كــان هــذا األســـبــوع 
بـــإمــكــانــهــا جـــذب هــذا الــنــجم إلى
صــفـوفــهـا.ويـعــد نـادي مــانـشــسـتـر
ــــــرشح األفــــــضل ســـــيــــــتي ا
ألسـبـاب مـفـهـومـة بـيـد أن
ثمة مـجموعـة مختـلفة
مـن األنــــــــــــديـــــــــــة
اإلجنــلـيــزيــة الـتي
تـــنـــاسـب مـــيـــسي

بشكل جيد .
w²OÝ d² A½U

لم يــــــــفــــــــز بــــــــيب
غــوارديـــوال بــلــقب
دوري أبطال أوروبا
لــــفــــريـــقـه بـــدون
مــــيــــسي ولم
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(الـوطـنـيـة) تـعـاقب عـلى أعـمال
العنف التي تسـتهدف الضحية
ارس ن  عـلـومـة بـالـنـسـبـة  ا
الـعـنف فـإن الـقـوانـ الـدولـية
ــحــاسـبــة األفـراد أو مـعــنــيـة 
ــنــظـــمــات الــتي اجلـــهــات أو ا
ـا ـمـارسـة اإلرهـاب   تــقـوم 
فـيــهـا احلـكــومـات ألن األفـعـال
الـتي تنجـم عن اإلرهاب الدولي
تـنــدرج في إطــار اجلــرائم ضـد
اإلنـــســـانـــيـــة وجـــرائم اإلبـــادة
اجلــمــاعــيــة وجـرائـم احلـروب
ـا فيـهـا جرائم الـعـدوان التي

. تهدّد السلم واألمن الدولي
 UO uðË  «—«d

ومـــــنــــذ الــــعــــام  1963 واأل
ـــتــحــدة تـــتــخــذ الـــعــديــد من ا
القـرارات والتوصـيات اخلاصة
بـــاإلرهـــاب واإلرهـــاب الـــدولي
وقــــد صـــدر نــــحـــو  13 قــــراراً
ـا قـبل  11 سـبــتـمـبـر وإعـالنـاً 
(أيــلــول)  الــعـام 2001  وبــعــد
ـة  تفـجيـر برجي الـتجارة جر
ـتـحدة ـية فـي الـواليـات ا الـعـا
بــعـــمل إرهــابي راح ضـــحــيــته
نــحـو  3000 إنـســان أصـدرت
تـحدة  3 قرارات دولـية األ ا
مهـمة لـعل أخطـرها هـو القرار
28  1373 الـــــــــــصـــــــــــادر فـي 
(أيـــلــول) الـــعــام  2001ألن مــا
تضمنه يـعتبر عودة إلى قواعد
الــقــانــون الــدولي الــتــقــلــيـدي

مـعانـاتهم وتـلـبيـة احتـياجـاتهم
وإســمـاع أصـواتــهم إلى الـعـالم

أجمع.
كن الـقول أن كل عنف إرهاب
وهـذا األخـير نـاجم عن التـطرّف
ألسباب اجتماعية أو اقتصادية
أو ســــيـــاســــيـــة أو ديــــنـــيـــة أو
عـنـصـريـة أو فـكـريـة أو ألسـباب
أخــــرى والــــتــــطـــــرف هــــو ابن
الــــتــــعــــصّب فــــكـلّ مــــتــــطـــرّف
بــالـضـرورة هـو مـتـعـصّب وإذا
مـا صـار الـتـعـصّب سـلـوكـاً فإنه
يـصبح تـطرّفـاً والتـطرّف إذا ما
انـتـقـل إلى الـفـعل بــهـدف إلـغـاء
اآلخـر أو إقـصــائه أو تـهــمـيـشه
أصـــبح عـــنـــفــاً وهـــذا األخـــيــر
يــســتـهــدف الــضــحـيــة بــذاتــهـا
ولـــذاتـــهــا فـي حـــ إذا ضــرب
الــعــنف عــشـوائــيــاً يــنـتــقل إلى
دائـرة اإلرهـاب  وخصـوصاً إذا
كـان عـابـراً لـلحـدود فـسـيـصبح

. إرهاباً دولياً
وإذا كـانت الـقـوانــ اجلـنـائـيـة

وخـصـوصاً إلى مـفهـوم "احلرب
نع االسـتـبـاقـية" أو "الـوقـائـيـة" 
أي عمل إرهابي بسبب احتمال
وشـيك الـوقـوع ضـد دولـة ما أو
منـشأة ما وهـو األمر الذي أثار
الــتــبــاســات وزاد مـن مــوضـوع
تعريف اإلرهاب تـعقيداً السيّما
حتــــديـــد مــــاهـــيــــته وأشــــكـــاله

وخلفياته االجتماعية.
Êu½UI « ¡UNI

ومــــا يــــزال تــــعــــريـف اإلرهـــاب
الدولي يشغل  الـعديد من فقهاء
ــعـــنـــيــ الــقـــانـــون الــدولـي ا

خـــصـــوصــاً وأن الـــقــرار 1390
الصادر في  16 (كانون الثاني)
 2002 كـان قد ذهب إلى اعـتبار
الــــدولــــة الــــتي لم تــــشــــارك في
كافحة اإلرهاب احلملة الدولية 
ـتـحدة الـتي قـادتـهـا الـواليـات ا
ضـد تنـظيم القـاعدة  شـريكاً في
اإلرهـــاب واســـتـــوجب اتـــخـــاذ

عقوبات بحقها.
كــمــا صـدرت  4 قــرارات دولــيـة
بـــعـــد احـــتـالل تـــنـــظـــيم داعش
للموصل وتـمدّدها في نحو ثلث
األراضي الــــعــــراقــــيـــة ((2014
إضــافـــة إلى اعــتـــبــار " الـــرقــة"
الـــســـوريــــة عـــاصـــمــــة لـــدولـــة
اخلـالفـــــــة; وإذا كـــــــانـت هـــــــذه
الـــــقـــــرارات  تـــــصـب في إطـــــار
ـكافحة "االسـتراتيـجية الـدولية 
اإلرهـــاب" إلّـــا أنـــهـــا من جـــهــة

 ÊULKÝ WLF½ ÊU½bŽ

بيروت

أخرى  تـثير أسـئلة ما زالت لم
حتـسم حــول مـفــهـوم اإلرهـاب
وتــــــــعـــــــريــــــــفـه وأشـــــــكــــــــاله
واستخداماته كما أنها تغض
الـــنــــظـــر عـن مـــا  تــــقـــوم به "
إســرائـيل" من أعـمـال إرهـابـيـة
يــومـيـة بـحق الـفـلـسـطـيـنـيـ

وخـــصـــوصـــاً فـي عـــمـــلـــيـــات
االستـيطان في الضفـة الغربية
 والـتي تـعـتــبـر جـرائم دولـيـة
ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة الســـيّـــمــا
مـــحـــاولـــة تــغـــيـــيـــر الـــطـــابع
ـقدسة وغـرافي لألماكن ا الـد
ــا فــيــهــا الــقـدس الــشــريف
ـتـكـرر إضـافــة إلى عـدوانـهــا ا
عـلى قـطاع غـزة احملـاصـر مـنذ

العام 2007.
ولــذلك فـإن االحــتــفـال بــذكـرى
ضحـايـا اإلرهاب أمـر في غـاية
األهــمــيــة إذْ أنــهم غــالــبــاً مــا
يـــشـــعــرون بـــاإلهـــمـــال جملــرد
ــــبـــاشـــر تالشـي الـــتــــأثـــيـــر ا
لــلـهــجــمــات اإلرهـابــيــة األمـر
يـستـوجب من اجملتـمع الدولي
ــتــقـــدّمــة والــغــنــيــة والــدول ا
بــــشـــكـل خـــاص تـــخــــصـــيص
ــــوارد والــــقـــــدرات الالزمــــة ا
ـــســـاعـــدة الـــضـــحـــايـــا لـــكي
يـتـعـافـوا بـشكـل كامـل من آثار
العملـيات اإلرهابية ولكي يتم
إعـــادة تـــأهـــيـــلـــهم ودمـــجـــهم
بــاجملـتــمع (بــالــطــبع من بــقي

مـنـهم عـلى قـيـد احلـيـاة وكـذلك
أسرهم) وذلك عبر عمل متراكم
 جـسديـاً ونـفـسـياً واجـتـمـاعـياً
وماليـاً ومعنـوياً لـيتمـكنوا من
الــعــيش بــكـــرامــة فــالــعــواقب
ـاديــة والـنـفـسـيـة والـصـحـيـة ا
ـــكن مــحــوهــا والــبـــيــئــيــة ال 
بسهولة وستترك ندوباً خطيرة

على الفرد واجملتمع.
ــتـــحـــدة قــد وإذا كــانـت األ ا
ـــــبــــادرات قــــامـت بــــبـــــعض ا
فـأصـدرت قـراراً بـرقم 276/68
في  13 (حـــزيـــران)   2014أي
بــعـد احــتالل داعش لــلــمـوصل
واســتــكـمــلــته بــعــد حتــريــرهـا
نــهــايـة الــعـام  2017 بــإصـدار
قـــرار بــرقم 72/  284بـــتــاريخ
6/26/ 2018 بــــــــتـــــــــدقـــــــــيق
واسـتـعراض إسـتـراتـيـجـيـتـها
فــــــــــإن من واجـب كـل دولـــــــــة 
إضافة إلـى اجملتمع الدولي  أن
يـضع بــرنـامـجــاً خـاصـاً طـويل
ساعدة الـضحايا مـثلما األمـد 
يـقـتـضـي تـوفـيـر سـبل الـوقـايـة
واحلـمـاية والـتـأهـيل بـالـنـسـبة
للضحايا وقبل كل شيء توفير
مــــســـتــــلـــزمــــات عــــيش كـــر
خــصــوصــاً لــبــلــدان اجلــنـوب
وذلك بــإصالح نـظــام الـعالقـات
الـــدولـــيـــة لـــيـــكـــون أقـــرب إلى

العدالة.
{ باحث ومفكر عربي

ما زال اإلرهاب بجميع أشكاله
ـياً ـثّل حتدّيـاً عا ومظـاهره 
فهـو يلـحق أذى باقـياً بـاألفراد
واألسـر واجملـتمـعـات احملـلـية
ويخلّف نـدوباً عـميقـة قد تـفتر
مع مــرور الــوقـت ولــكــنــهــا ال
تــخـــتـــفي أبــداً" هـــذا مـــا قــاله
أنــطــونـيــو غــوتـيــريش األمـ
ـناسـبة ـتحـدة  العـام لأل ا
ي إلحــيــاء ذكـرى الــيــوم الـعــا
ضـــحــايـــا اإلرهــاب وإجـاللــهم
ـــصـــادف في  21أغـــســـطس ا
(آب) والــذي قـررتـه اجلـمــعــيـة
ـــتـــحـــدة في الـــعـــامـــة لـأل ا
قـرارهـا 72/ 165الـعـام 2017
حــيث يــتـم كل عــام اســتــذكــار
الـضـحـايـا الـذين يـحـرمون من
مـقــومـات احلــيـاة الـطــبـيــعـيـة
واإلنسانية من أمن واستقرار
وطــمــأنـيــنـة وذلـك بـســبب مـا
تـــــعـــــرّضـــــوا لـه من أعـــــمـــــال
إرهابـية األمـر الـذي يسـتدعي
الـوقوف مـعـهـم للـتـخـفـيف من
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قـد بـدأت تـتـلــمس مـكـامن خـطـر
زوال وانـــحـــســـار أنـــظـــمـــتـــهـــا
ة  فتحركوا في الظالمية  الـظا
مـحـاوالت بائـسة لـتشـويه الدين
ــخــتـلف اجلــديـد بــأي شــكل و
كن الطرق والـوسائل القمـعية 
أن تـــبـث في أوصـــال من يـــريـــد
ـان بهـا أو التـقرب فهـمهـا واإل
ـعـرفـتــهـا عن كـثب وزرع مـنـهــا 
اخلـوف في قــلـوب هـؤالء من أن
تـكـون هذه الـشـريـعة الـسـمـاوية
اإلسالميـة اجلديدة مـجرد أقوال
ال تـتـفق مع األفـعـال التـي حاول
هــــؤالء إلــــصــــاقــــهــــا بــــاإلسالم
وشــريــعــته وأهــدافه ومــبــتــغـاه
مـعــتـمـدين أول األمـر بـادعـاء إن
انـتشـارها قـد جاء بـقوة الـسيف
نـطق واإلقنـاع والفعل ال بـقوة ا
تـطور عـما اعـتادوه اإلنـسـاني ا
ـة من سـيـاسـات وتـصـرفـات ظـا

وإجرامية .. 
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فـكـانت احلـركـات الـهـدامـة الـتي
حـاولت ادعـاء إسالمـها هي أول
ذاهب احلـركات والتـجمـعات وا
الــتـي أرادت أن تــنـــخــر اإلسالم
وشـريعـته ومبـادئه من الداخل 
ــــذاهب فــــولــــدت احلــــركـــات وا

شـريـعة الـغاب الـتي كانت تـطبق
في تلـك األصقـاع والـتي تنـتـصر
لـلقوي عـلى الضعـيف وتأخذ من
اجلـــائع لــتــزيــد تـــخــمــة الــغــني
الـشــبـعــان كـمــا كـان مــتـبــعـا في
أوربــا حـ كـانت الـكــنـيـسـة هي
ـتــحـكــمـة ـطــلـقــة وا احلــاكـمــة ا
بـأرواح وأحـوال  وأرزاق الـعـامة

من الناس الفقراء جدا ..
وعـــنــــدمـــا حــــاول الـــبــــعض من
ــغــتــربــ أو ـــســتــشــرقـــ وا ا
أصـحـاب الـنوايـا الـسـيـئـة الذين
وجـدوا بـان شــريـعـة اإلسالم إذا
مـــا قـــيض لـــهـــا أن تـــتــسـع فــان
شـرائـعـهم وسـيـاسـاتـهم األخـرى
سـواءا الـوضـعـيــة مـنـهـا أو تـلك
التي حمـلتها الـرسالة اإلسالمية
كــآخــر األديـــان بــآخــر األنــبــيــاء
ـرسـلـ مـحـمـد األم ( ص ) وا

ـتـطـرفـة وخـاصـة والـتـوجـهـات ا
الــتـكــفـيــريــة مـنــهـا والــبــهـائــيـة
ـاســونـيــة لـتـأكــيـد االدعـاءات وا
السـابـقـة عن قوة الـسـيف ال قوة
ـــنـــطـق واحلـــكـــمـــة واإلقـــنـــاع ا
واحلـــكـم الـــعـــقالنـي اإلنـــســـاني

بدع .. سالم ا تطور ا ا
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ا أننا لسنا من الضالع في و
عـلـوم الــدين والـفـقه والــشـريـعـة
وتــفـاصــيــلــهـا  فــإنــنــا ال نـدّعي
ـعـرفـة الـكـامـلـة بـهـذا ألنـفـسـنـا ا
اجلــانب  غـــيــر أن إحــســـاســنــا
بــإنـســانــيــة ديــنــنــا وســمـاحــته
ـطلـقـة عن الدم  وحـرمة وعفـته ا
اجلسـد وقيـمـة الروح اإلنـسانـية
واحلـــيـــاة الـــتي هي هـــبـــة الـــله
ســـــبـــــحـــــانه وتـــــعـــــالى لألرض
كن أن نكون واإلنسان   فإنـنا 
واعــ لـهـذه األمــور بـ مـا كـان
عليه اإلنسان قبل اإلسالم وبعده
عـلى وفق ما نتـلمـسه من حقائق
االلـــتـــزام بــالـــشـــريـــعــة والـــدين
والقرآن الذي هـو دستور احلياة
اإلنــســانــيــة اجلــديــدة ودســتـور
ـسـلـم احلـقـيـقـيـ  وواعون ا
ــكن أن يــتــعــارض مع هــذا ــا 
االلــــتــــزام من قــــبل من يــــدّعـــون

بغداد

الــعـمل حتـت رايـته وعــلى وفق
عـقـيـدتـه كـذبـا وبـهـتـانـا.. إن ما
يحدث اليوم من إرهاب مختلف
األشـكـال واألهـداف واألسـالـيب
والـهـويـات عـلى ارض عـراق ما
بـــعــد االحـــتالل بــشـــكل خــاص
وعــــــلـى األرض الــــــعــــــربــــــيـــــة
كن واإلسالمـيـة بشـكل عـام ال 
الـــنـــظــر إلـــيـه إال كـــمـــحــاوالت
نـهجـة  وتتـابعـية مدروسـة و
لتـشـريع القـتل الـذي قد يـفضي
ــنـــفــذين لــدى الـــضــالـــعـــ وا
واخملــطـطــ لـهــذا األمـر وعـلى
وفق قــنــاعـاتــهم الــرمــاديـة إلى
قــتل روح الـشـريــعـة اإلسالمـيـة
احلـــقـــيـــقـــيـــة أو جتـــريـــحـــهــا
وتشويهها وطرحها على العقل
اإلنــــســــاني في أي مــــكــــان في
العالـم على أنها شـريعة شرسة
ودمــــويــــة ال حتــــتــــرم آدمــــيــــة
اإلنسـان وال روحه أو حياته أو
مـــــاله أو عـــــرضـه او حـــــقه في
سالم .. ستقر ا العيش اآلمن ا
والصورة على وفق هذه الرؤية
ـبـســطـة هي صـورة مــشـوهـة ا
صَرَفَ عـليهـا مريديهـا ورعاتها
من ذوي األهــــداف والــــنــــوايـــا
ــعـاديــة الــكـثــيــر الـكــثــيـر من ا

األمـــــوال والـــــوقـت واجلـــــهــــود
واألفـكـار واخلطط  مـحـاول أن
ال تــبـدو مـقـتـرنـة بــفـتـرة زمـنـيـة
مـحـددة او مكـان محـدد بل تمـتد
اضي إلى شماال وجـنوبا ومن ا
ـوجب مــا يُـمـارس ـســتـقــبل  ا
ضــدهـا وبـاسـمــهـا في احلـاضـر
من مــآس وويالت ..!ولـقــد وجـد
هـؤالء الـيوم وبـخـاصة في فـترة
مـــا بــــعـــد االحـــتـالل الـــفـــرصـــة
ـؤثـرة الــسـانــحـة والـكــبـيــرة وا
ـــتـــابــــعـــة حتـــقـــيـق أهـــدافـــهم
ـغــرضـة هـذه عن ـسـمــومـة وا ا
ـــمــنـــهج طـــريـق االســتـــخـــدام ا
ــعــادي الـذي ــفــرط لإلعالم ا وا
ـناهـضة تـرعـاه القـوى والدول ا
لـــلـــخــطـــر األخـــضـــر الـــذي هــو
اإلسالم بـــعـــد تـــخـــلـــصـــهـــا من
ـثله اخلـطر األحـمـر الـذي كـان 
االحتـاد الــسـوفـيـيـتي الـسـابق 
وكــذلك من قــبل قــنـوات عــربــيـة
ـيـة اجنـرفت مع وإسالمـيـة وعـا
ــوجـــة أمــا جلـــهل مــدقع هـــذه ا
لألهداف اخلفية التي تقف وراء
ـؤامرة الـكـبرى وإمـا على هـذه ا
وفـق شـعــار ( حـشــر مع الــنـاس

عيد ) لتحق…
{ كاتب صحفي

كـانت الـشريـعـة اإلسالمـيـة وما
ـلــهم احلـقـيــقي لـبـنـاء تـزال  ا
الـذات اإلنسـانيـة  السـوية على
وفق مـبـادئـها الـسـمـحـاء  التي
جــــعــــلت مـن األ والــــقـــبــــائل
والــشـعـوب الـبــاحـثـة عن احلق
والعدل والـسلم واحلياة احلرة
ـــة أن تـــفــــهم روحـــهـــا الـــكــــر
وتـعـتـنــقـهـا ةتـدافع عـنـهـا عـبـر
دعـم كل سلـطان وقـائد وخـليـفة
وزعـيم يـعـمل عـلى وفق روحـها
وأهـدافـها ومـبادئـها الـتي غزت
الــــعــــالم فــــوصـــلـت إلى أوربـــا
والـصـ  في الـوقت الـذي كان
فـــيـه هـــذا الـــعـــالم يـــبـــحث عن
كن أن يتعلق بها القشة التي 
إلنـقاذ حيـاته من ويالت جعـلها
حــكــامــهــا ومــتــنــفــذيــهــا  مـرّة
ة وقـاسيـة تنـتهج ودامـية ومـؤ
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ان دور الوالـدين في تـكوين شـخصـية الـطفـل من اهم الظـواهر الـتي تواجه
ـا يـحــتـاجه الـطـفل من عـنـايـة كل بـيت عـراقـي وكل اسـرة من اسـر الـعـالم 
ا لهـذا التعـامل من اثر عـلى بنـاء شخصـيته لذا واهتـمام في التـعامل مـعه 
عــلى الــوالــدين ان يــحـرصــوا عــلى اســلـوب الــتــعــامل وطـريــقــة الــتـنــشــئـة
نـاسبة لبـناء شخصـية متعـاونة متسـامحة قادرة عـلى التكيف االجتمـاعية ا

مع احمليط االجتماعي.
تـعــد االسـرة الـنــواة االولى الـتي يــعـيش فــيـهـا االفــراد ويـتـلــقـون تـربــيـتـهم
ؤسسة واحتيـاجاتهم ومعارفهم وخـبراتهم وسلوكياتهـم حيث االسرة تعد ا
االجتـماعيـة االولى  وان ما يتـعرض  له االفراد من مـثيرات تـربوية ايـجابية
ائية تسهم في تـكوين شخصية االفراد ولهذا راحل اال او سلـبية  خالل ا
تـقع عـلى الوالـدين مـسـؤولـيـة كـبيـرة  وهـذا يـتـطـلب اتـاحة الـطـفل بـالـرعـاية
واحلب والـتـعـامل مـعه بــشـكل اجـتـمـاعي سـلـيم يــحـقق له الـنـمـو االيـجـابي
والتوافق لـضبط السـلوك الداخلي لـلفرد واخلـارجي الن عمليـة النمو عـملية
معقـدة ومتشابكة ومستـمرة  محورها الرئيسي هـو الشخص نفسه وتأهيله
خلوض احلـياة في اجملـتـمع  ان النـظام االخالقي الـذي يتـحلى به االنـسان
ـمارسـات السـلوكيـة التي يـعيـشها يستـمد اصـوله وقيـمه من النـشاطات وا
االنــســان في مــراحل طـفــولــته الســيــمـا فـي الـســنــوات االولى حــيث يــقـوم
الـوالدان بـتـوجـيه الى مـعايـيـر الـسلـوك الـصـحيـح وااللتـزام بـهـا فيـتـعـلم ما
الـصـواب ومـا اخلـطـأ في سـلـوكه ويـكـتـسـب بـالـتـرتـيب الـقـدرة عـلى تـنـظـيم

قبولة اجتماعيا  سلوكه وفقا للمعاير ا
ويكـون دور الوالـدين في توفيـر اجلو الـنفـسي االجتمـاعي واشبـاع حاجات
ـا يـســهل عـمـلـيـة الـنـمـو الـطـفل الى الـتـقـبل والــرعـايـة واحلب واالحـتـرام 

الشخصي
- أالهـتـمـام بـتـقـوية الـعـالقـة ب الـوالـديـن والطـفـل وتـنمـيـة الـضـبط الـذاتي

والتوجيه الشخصي للسلوك وتعويده رؤية االغراب ومجالستهم
- العـمل عـلى تـنـمـية الـضـمـير والـسـلـوك اخلـلقي عـنـد الـطـفل وتنـمـيـة ثـقته

سؤولية بنفسه وتشجيعه على حتمل ا
×االبـتـعاد عن اسـاليب الـتـسلط والـسيـطـرة والضـغط والقـهـر مقـابل الثـبات

واالستقرار في معاملة الطفل 
بـذلك تـتطـور قـدرة الـطفل عـلى الـتواصل االجـتـمـاعي يوم بـعـد يوم ويـتـطور
ـوه االجتـمـاعي عن طريق الـتواصل وه الـعقـلي والفـيـزيولـوجي ويتـطور 
االجـتـماعي سـواء بـاحلوار مـع االطفـال ام بـالعب مـعـهم فلـنـمو االجـتـماعي
مـصـاحب ألشكـال النـمـو االخرى وهـو بالـتالي عـامل مـهم في عمـلـية تـنمـية

شخصية الطفل وتوازنها وتكاملها
الـطفل يـتـقبل كل جـديـد ويقـلد الـكبـار ويـتمـنى ان يكـون مـثلـهم فتـراه يؤدي
ــعــلم ....وغــيــرهــا من دور األب او دور األم او الــشــرطي او الــطــبــيب او ا
االدوار الـتي يـتـعـرف الــعـالم االجـتـمـاعي من خاللــهـا وتـبـقى دائـرة الـطـفل
يل احيانا الى االستقاللية او االعتماد االساسـية في مجال االسرة حيث 
عـلى الـذات واحـيانـا اخـرى يلـجـأ الى االعـتمـاد عـلى أالخرين ومـا بـ هذا
وذاك يـبـرز دور البـيئـة االسريـة في بلـورة النـمو االجـتـماعي لـلطـفل وتأهـيله

للحياة االجتماعية الواسعة
ؤثـرة في تـربـيـة الـطفل االجـتـمـاعـية وهـنـاك العـديـد من الـعـوامل االسـريـة ا

تتطرق اليها الباحثة:
ـؤسـسة االجـتـمـاعـيـة التـربـويـة االولى الـتي تـعـنى بـأعداد ان االسـرة هـيه ا
ـصـغـرة عن اجملـتمع قـبـلـة وهـيه الـصورة ا االنـسان لـلـحـيـاة االجتـمـاعـيـة ا
والـتي تـعكس طـبـيـعة اجملـتـمع من قيم ومـعـايـير تـنـظم العالقـات بـ افراده
ؤسـسـة ودورها في وهـنـاك الـعديـد من الـعـوامل التي تـؤثـر في عـمل هـذه ا

تكوين شخصية االبناء.
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تعـد العالقات التي تسود ب الوالدين والروابط االسرية التي جتمع بينهما
ـطـلوبـة لـنـجاح عـلى جـانب كـبيـر من االهـمـية فـي توفـيـر االجـواء االسريـة ا
عملـية الـتربـية االجـتمـاعيـة وحتقق اهـدافهـا الن نوع الـعالقات الـسائدة في
االسرة بـ االبوين من جهة واالطفـال من جهة اخرى يحـدد الى مدى كبير
شــخـصـيــة الـطـفـل وتـوافـقه االجــتـمـاعـي فـأذا كـانت الــعالقـة بــ الـوالـدين
منـسجمة وعلى اسـاس راسخ من احلب والتفاهم والتـعاون فأن ذلك يشكل
لـدى االطـفـال مفـهـوم الـذات االيـجـابـية الـتي تـتـضح مـظـاهـرهـا في احـترام
الذات وتقـديرهـا كما تـضهـر الثقـة بالنـفس والتـمسك بـالكرامـة واالستقالل
سـؤولـية الـذاتي فـيـعبـر الـطـفل عن تقـبل ذاته ورضـاه وقـدرته عـلى حتمـل ا
قـابل فأن اخلبـرات غير السـليمـة التي يكتـسبها يتفـاعل مع االخرين وفي ا
االطفـال في طفولتهم غالبا يكون مـنبثقا من انعدم احلب واالحترام والوفاق
ب الوالدين يصاحب الطفل التوتر والقلق ويكسبهم سلوكيات عدوانية
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أن لـلـعـالقـات الـتي تـقــوم ين الـطـفل ووالــديه السـيـمــا في سـنـ االولى من
العـمر االثر االكبر في تكوين شخصيـة االطفال فأن معاملة االباء واالمهات
للـطفل على اسـاس من االحترام والتـقدير والـتشجـيع تؤدي الى االحساس
ـو الـقـدرات ومـهـارات الـتـعامـل مع االخريـن وعلى بـالـسـعـادة واالرتـياح و
نـقـيض اخلالفــات بـ الـوالــدين مع االطـفـال وعــدم االهـتـمـام بــهم وتـقـديـر
ـظـاهـر االنـحـرافـيـة ـشــاعـر تـكـون لـهم مـفـهــوم سـلـبي يـظـهـر في بــعض ا ا
للـسلوك والـتناقض وسـوء الكيف االجـتمـاعي وعدم التـوافق معالـعالم الذي

يعيش فيه ونزعات عدوانية جامحة
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تتـألف األسرة في الـوضع الطـبيعي من زوجـ وأوالد ويقـيمـون في مسكن
واحـد ويـتم الـتـفـاعل بـيـنـهم طـبـقــا ألدوار مـحـددة لـكل مـنـهم لـلـحـفـاظ عـلى
تمـاسك االسرة وقدرتها عـلى تأدية ادوارها التـربوية في تنمـية األبناء ذاتيا
واجتـماعيـا والتكيف مـع االخرين والتعـامل معهـم وهذا يتطـلب من الوالدين

تقوية الروابط االسرية وخلق جو التفاهم والتعاون ب اعضاء االسرة 
ا به من ومن هنـا حظي التفـكك االسري باهتـمام علـماء االجتمـاع والنفس 
تـهـديد يـهـدد كيـان االسـرة ويعـطل ادوارهـا ويعـكس حـياة تـعـيسـة لألطـفال
وسـيـئة تـؤدي الى حـرمانـهم من الـرعـاية االسـريـة الطـبـيعـيـة االزمة لـنـموهم

السليم
وهناك العديد من احلاجات التي يجب على االبوين توفيرها لالطفال: 

×حـاجـة االحـتـرام :ان اشـباع حـاجـة االحـتـرام يـعـني يـكـون الـطـفل مـقـبول
اجتماعيا وزرع الثقة به واكتساب ثقته 

×حـاجــة االمــان يـجب عــلى الــوالـديـن اشـبــاع هــذه احلـاجه لــهم من خالل
االحساس باالمان والطمأنينة لهم

×البد ان يـكون االحـترام نابع مـن قلب الوالـدين وليس فـقط مظـاهر فـالطفل
يــفــهم الــنــظــرات اجلــارحــة واحملــتــقـرة ويــفــرق بــ االبــتــســامــة والــرضـا

واالستهزاء
×على االبـوين ان يـتـقـبال وقوع االوالد في خـطـأ وان يـتذكـرا ان اخلـطـأ هو
طريـقهم للنجـاح واستدراك الفائت فال يـشنع عليه ويتـيح له فرصة الرجوع

والتوبة توازنه النفسي
×يبدأ الشعور باالستقالل عند االطفال في سن مبكرة فهو يحاول االعتماد
على نـفسه في تناول الطعام وارتداء الثياب وعلى االبوين مساعدته ويتطلب

ا يزيد الثقة بالنفس لديهم  هذا االمر الى الصبر والدعم  
×من اهـم احلـاجـات الــنـفـســيـة مالعــبـة الـطــفل وتـرقـيــصه ومـداعــبـته بـأرق
العـبارات وتقبـيله وضمه ويجب ان يـجلس قريبـا من الوالدين تشـتد حاجته

درسة أو من مكان  تلك عند رجوعه من ا
×وعـدم اشـبـاع هـذه احلـاجة يـؤدي الى عـدم الـثـقـة بـالـنـفس فـيـصعـب على

الطفل التكيف  مع االخرين ويصاب بالقلق واالنطواء والتوتر 
 ومن اهم احلـاجات للـطفل هـوه احلب ان حرمـان الطفـل من احلب يعد من
ـسـتـقــبل وحتـدث فـجـوة بـ ـرض االكـتـئــاب في ا اهم اسـبـاب االصــابـة 
الــوالـدين والــطــفل  عــنــدمـا التــشــبع حــاجـتـه الى احلـنــان فــيــحس الــطـفل
شـكالته او يفضي بـها الى االخرين دون باالنـقباض جتـاه والديه ويتـقبل 

والديه 
ـتـكامـلة في بـناء ـتـتابـعة وا راحل ا تـعد الـطـفولـة سلـسلـة من الـفتـرات أو ا
ستقـبلية ولكل فترة مـيزاتها ومتطلـباتها والوالدان هما شخصـية االنسان ا
ـتطلـبات الـتربويـة ألطفـال في كل فترة أو سـؤوالن االساسيـان عن تأمن ا ا

و االفراد . مرحلة من مراحل 
{ باحثة اجتماعية 
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بغداد

الـله الـعـقل والــبـصـر والـلـسـان
لـــيـــكـــون عـــلى أحـــسن تـــقــو
عـلـيـهم أن يـسـيـروا علـى طريق
الـعــدل ونـبـهــهم أن خـلــقـتم من
نـــــفس واحـــــدة  وكــــانـت آخــــر
رســالــة من الــله حــمــلــهــا آخــر
األنبـياء تأكـيداً لـلدعـوة نفـسها
مـــســتـــنــدة عـــلى كل الـــرســائل
السـماوية في الـعدل واإلحسان
ـــــــســــــاواة فـي احلـــــــقــــــوق وا
والــواجـــبــات ولم يـــســجل في
الـتــأريخ أن حـامل آخــر رسـالـة
كــانت له قـصــور مـشــيـدة ولـكن
عايـشة الناس كل قوته كـانت 
الــنــاس في الــســراء والــضــراء
وكـذلك لم يـكن خلـلـفـاء صـاحب
الرسالة تكبر القياصرة ولكنهم
ـان في كــانت عــنــدهم قــوة اإل
ظلـوم على الظالم أينما نصر ا

كان
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ومنـذ االنتكـاسات التي أصابت
ــتــوازن في الــدعـــوة لــلــعـــدل ا
الـــعالقــات اإلنـــســانــيـــة وبــعــد
اجتاه النـخبة البشـرية لتشويه
مـــعـــاني الـــعـــدل والـــتـــســـاوي
وحـــريــــة االخـــتـــيــــار من خالل
ــاديــة عــلى حــسـاب مــظــاهــر ا
عاني مستلزمات الروحية في ا
احلـقـيقـية حلـرية اإلنـسان وفي
اخـــتـــيــاراتـه في ذلك ادعى وال
يــــزال الــــنـــخــــبـــة أن احلــــريـــة
ـطـلوبـة لـضـمـانـها والسـلـطـة ا
مـــنـــطـــلق من جـــذور الـــكـــفـــاح
قـراطية) - الـبشري وهي (الـد
ـستـند عـلى اختـيارات احلـكم ا
عـامـة الـنـاس - ومن هـنـا رأيـنا
قـراطية لألحزاب أن نشـأة الد
ـــــــرور الــــــــزمـن إلى حتــــــــول 
تنظيمات خاضعة إلى حكم قلة
من األفراد بـحـجـة أن التـنـظيم

يـحتاج إلى أقـليـة منظـمة وهذه
األقـلـيـة تسـتـحـوذ على الـسـلـطة
من خـالل مــوقـــعـــهـــا في مـــركــز
اتـــخـــاذ الــــقـــرار وبـــذلك لم نـــر
التغييـر في سلطة القياصرة في
جــر األكــثــريـة لــلــمــصــيــر الـذي
يـــخـــتـــاره قـــيـــصـــر أو من قـــبل
الـنخـبـة  إال التـغـييـر في الـشكل
وحسب متطـلبات الزمن لضمان
(تــخـمــة الـنـخــبـة) عــلى حـسـاب
تــضــحــيــات وشــقــاء األكــثــريـة
ونـرى اآلن أن أخطر نـخبـة تقود
قـوة الهـيمـنـة رافعـة شـعار نـشر
ـــقــراطـــيـــة هي الـــنــخـــبــة الـــد
األمـــريــكــيــة والــتـي فــيــهــا قــوة
الـقـيــاصـرة في ثالث مـؤسـسـات
مــتــحــكــمــة وهي : الــعــســكــريـة
والسياسية والشــركات الكبرى.
ـزري للـحـياة أمامَ هـذا الـواقع ا
الـبـشريـة وأنتَ تـرى أن الـنـخـبة
صير األكثرية وأنهم ال تتحكم 
يتـرددون إلجـهـاض أية مـحـاولة
لــــعــــودة بــــريـق بــــنــــاء الــــقـــوة
والـــســلــطـــة تــكـــون صــادقــاً في
الــعـمل مـن أجل ضـمــان احلـريـة
الـتي تـضمن بـشـكل متـوازن ب
الـبشـر في اخـتـيار احلـيـاة التي
فـيـهـا الـشـعـور الـروحي بـوجود
ــــوقف الــــعــــدل الـــصــــادق في ا
والــتــصــرف لــصــالح األكــثــريـة
وأمـام هـذه الـصـورة الـعـبـثـية ال
تـسـتـغـرب حيـنـمـا تـسـمع صدى
لـصـوت (مـال إسـمـاعـيل) و (أبـو
حـقي) وبـعـد العـشـرة األولى من
دخــولـنــا األلـفـيــة الـثـالــثـة يـأتي
ـــفــهــوم آخـــر مــوجه لـــلــنــاس
ـثل األفريـقي الـقائل: (ال مـردداً ا
ـكـنكَ تـغـيـيـر الـريح ولـذا غـيـر

اجتاه الشراع ) .

{ كاتب صحفي

عــــلى الــــوئــــام مـع وصف حــــكم
الــشـعب لـنـفــسه حـسب الـوصف
الـــتـــاريـــخي  ويـــحـــكم شـــعـــوب
ـنـاطق حـكـمـاً شـمـوليـاً مع ذلك ا
ــقــراطــيـة وضـع مـصــطــلح الــد
عـــنــوانـــاً لـــنـــظــام احلـــكم مـــثل
(الـــصـــ وفــــيـــتـــنــــام وكـــوريـــا
الشمالـية وكوبا ...الخ) ولنراجع
التأريخ والبيئة التي توجه فيها
الــبـشـريـة لـوضع أسس لـتـنـظـيم
حــيــاتـهم والــتــوجه من أجل ذلك
إلى مـبـدأ (حـكم الـشـعب لـنـفسه)
وهم الــيـونـانــيـون ! هل تـرى في
راجعة  ‘غير أرض الواقع عند ا
تـــــســـــجــــيـل اجملـــــد لألبـــــاطــــرة
والـقـيــاصـرة وبـقـيــة الـرعـيـة ? و
األكثريـة الذين يستجـيبون لنداء
القـياصـرة إما حـاملـ السـيوف
للقتال أو حامل الصخور لبناء
الــقـصـور وسـاحــات اسـتـعـراض
الــقـوة إرضــاءً لـقــيـصـر ‘وهــكـذا
ومــــنـــذ فــــجـــر الــــتـــأريـخ ســـجل
تضحيات اآلكثرية عالمات اجملد
الـقيـاصرة  ‘فـكـان ظهـور ظـاهرة
(شــخـصـنـة الــتـأريخ)  وفي تـلك
احلقبة التاريخية ما كان لقيصر
يــذهب لـقـيـصـر ومـا كـان لـله مـا
كان هنـاك مرشد يوصلـها للناس
! ويـــدور الــزمـــان والـــظـــاهــر أن
أولـــيـــاء أمـــور الـــنـــاس يـــرعــون
مـصــالح الـنــاس بـتـلك الــطـريـقـة
الــغــريــبــة ومع كل االنــعــطــافـات
احلــــادة أحــــيــــانــــاً والــــهــــادئـــة
دروسة أحـياناً أخرى من قبل وا
الـنخـبـة القـويـة يتـغـير األسـلوب
ويـبـقى اجلـوهر (ركض األكـثـرية
ومــكــسب لــلــنــخــبــة وهـم دائــمـاً
األقـليـة) حـتى وعـندمـا أنـزل الله
عــــلـى الــــبــــشــــريــــة الــــرســــاالت
الـســمـاويــة وكـان في كل رســالـة
جـلب انـتبـاه النـاس الذي أعـطاه

سـبيلـهم وهو يحـييهم كـما كان
يـحيي الـزعيم عـبد الـكر قاسم
اجلـمـهـور عـنـدمـا يـلـقي خـطـبه!
كـــلــمـــا أســمع أو أقـــرأ احلــديث
(حـاســمـاً وحـمـاسـيـاً ‘هـادئـاً أو
بـشكل فـوضوي وأحـيانـاً معارك
ـقــراطـيـة) طــاحـنــة) حـول (الــد
وحـــريـــة الـــفـــرد ....والـــتـــبـــادل
السـلـمي للـسلـطـة أتذكـر موقف
هـذين الـرجـلـ ونـظـرتـهم حـول
تنفذة والسير ادعاءات األقلية ا
الـــغـــريـب لألكـــثـــريـــة وراء تـــلك

اإلدعاءات 
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... واآلن حسـبما تـدعي  مصادر
ـعلومـاتية وبـعد عبـور عشرين ا
عــامـا في بــدايـة الــقـرن الــواحـد
والــعـشــرين هـنــاك مـا يــزيـد عن
نـصف سـكّـان األرض في أوروبا
واألمـريـكـيـتــ والـهـنـد وأنـحـاء
أخــرى يــعـــيــشــون في ظل حــكم
يــحـــمل هــذا الــعـــنــوان ! ومــنــذ
ـيـة الـثـانـية نـهايـة احلـرب الـعـا
ــعــمــورة وفي بــعـض مــنــاطق ا
عـــلى الـــكــرة األرضـــيــة كــان وال
يزال هناك نـوع آخر من األنظمة
ال جتـــد فـــيـــهــا أيـــة إشـــارة إلى
ثـقـافة سـيـاسـيـة تـظـهـر مـفـاهيم
تـتعـلق بـضرورة تـداول السـلطة
سـلـمـيـاً وبـصـورة دوريـة ولـيس

أبـا حـقي كـان يـخـطب في شارع
البس الــــرشــــيـــد مــــتــــجــــوالً 
(أفنـديـة) وربـطـة عنـق ولكن مال
قهى إسماعيل كـان يجلس في ا
ـالبس كرديـة ومـتشـابـه في
ـلبس !  وكـان أبو حقي أنـاقة ا
يـبدأ رحـلته الـيوميـة من منـطقة
(احلــيــدر خــانـة) مــاراً بــســاحـة
الـرصافـي وينـتهي بـجولـة إلقاء
اخلـــطـــبـــة فـي تـــقـــاطع (حـــافظ
القاضي) بـعد قطع كل عشرة أو
عــشــرين مــتــراً يــقف أبــو حــقي
عــلى الــرصــيف ويـلــقي خــطــبـة
قائالً (كـلهم يكـذبون علـيكم منذ
أن فتـحـنا أعـينـنـا ونحن نـسمع
ونــرى األقـلــيــة يـصــعــدون عـلى
حــسـابـنـا ويــعـدونـنــا بـضـمـان
احلــريــة والـــعــيش الــكــر هم
يـكبـرون ونحن نـعاني من الـفقر
والـــذل ...) وتـــتـــحــول كـــلـــمــات
خـطابه إلى لـغة بـغداديـة دارجة
ويــقـــول: (يــابــة شـــويــة فــكــروا
...بعد ال تصدكوهم ....والله إذا
حـصل الـتـغـيـيـر ال يـكـون هـنـاك
شيء مــضـمـون فـي اجلـوهـر ..)
ـــارين في شـــارع الـــرشـــيـــد وا
بــعــضــهم فــضــولــيــون يــقــفـون
يــنـــاقـــشــونـه ولــكـن األكــثـــريــة
ـرون ويرددون (والـله حـقك يا
ـشــون إلـى حـال أبــو حــقـي) و
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السليمانية

اضي كـان في سـتيـنـات القـرن ا
يـعيش في مديـنة السـليمـانية -
إقـلـيم كـردسـتـان العـراق - رجل
ذو شــهـرة شــعــبــيـة يــدعى (مال
إسـمــاعــيل) عـنــدمـا يــسـمع من
اجلالـس في مـقهى (حمه رَق!)
دينة - مقهى شعـبي في مركز ا
- يـتـحـدثـون عن ظـهـور مـظـاهر
حـــيــاتـــيــة جـــديــدة مـن األفــكــار
والــتــقــالـيــد والــتــأثــيـرات عــلى
تـطـور اجملـتـمع وحـريـة الـفرد و
اخــتـيــاراته يـرد مال إســمـاعـيل
وبصوت عالٍ كأنه يخطب : (....
ال جــــديــــد حتـت الــــشــــمس كل
ظـاهر الكاذبـة اليوم هي نفس ا
مـظـهـر األمس ولـكن تـغـيـر لـونه
وأحـيانـاً اجتـاهه ..ال تـنـخـدعوا
بـبـريـق كـلـمات الـنـخـبـة حـتى ال
تخـسروا أكثـر......!!) وكان أكثر
األحـيـان يـسـتــقـبل  اجلـالـسـون
ال بـــالــتـــصـــفــيق مـالحــظـــات ا
والقول (أنت صادق ...!) .. ومن
ـرحـلة غـرائب األمـور في تـلك ا
وأنــا أشـــد الــرحــال إلى بــغــداد
العاصمة بـحثاً عن لقمة العيش
وطــريـق يــؤدي بي إلى (مـــهــنــة
تاعب  –الصحافة) البحث عن ا
عـرفت أن بــغـداد أيـضـاً لـهـا مال
إسـماعـيل ولـكن بـإسمٍ مـخـتلف
وهــو (أبــو حــقـي) والــفـارق أن



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6750 Tuesday  3/9/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6750 اخلميس 15 من محرم 1442 هـ 3 من ايلول (ستمبر) 2020م

ـعمـاري الـلبـناني عن  98 عامـا بعـد إصـابتـها في انـفـجار مـرفأ بـيـروت الشـهر  تـوفيت إيـفون سـرسق كـوكرن راعـية الـفـنون والـتراث الـثـقافي وا
ـعماري لـلبالد على اضي.ونعـاها بيـان من متحف سـرسق الذي ساهـمت في إنشـائه ببالغ احلـزن مشيـرا إلى جهدهـا الكبـير في حمـاية التراث ا ا
عـماري مـدى حيـاتـها.وتـوفـيت إيفـون يـوم االثنـ عشـيـة ذكرى مـرور مـئة عـام عـلى تأسـيس دولـة لبـنان وكـانت رائـدة في مـجال الـتوعـيـة بالـتـراث ا
ـواقع الطبـيعية والثـقافي اللـبناني.وهي االبـنة الوحـيدة أللفـريد بيه سـرسق أحد أعيـان لبنان وزوجـته اإليطالـية دونا مـاريا تريـزا وأسست جمـعية حـماية ا
ـة في لبنـان وتولت رئاسـتها من  1960 حتى .2002 وسقط  190 قتـيال في انفـجار مرفـأ بيرت وأصـيب نحو سـتة آالف بجـروح ودُمرت أحياء بـاني القد وا
كامـلـة شـمـلت الـعـديد من مـنـازل أسـرتـهـا.وتـولت إيفـون رئـاسـة جلـنـة مـتحف سـرسق من  1960 إلى  1966 وكـان لـهـا دور حـيوي في تـطـويـره في سـنواته
تـحدة لـلتـربيـة والعـلم والثـقافة ـدينة.وتـشيـر بيـانات مـنظـمة األ ا ـعمـارية في ا األولى.وأحلق االنفـجار أضـرارا جسـيمة بـقصـرها وهـو أحد الـعالمات ا

(اليونسكو) إلى وقوع أضرار بالغة في  640 مبنى تاريخيا نتيجة االنفجار منها  60 مبنى مهدد باالنهيار.

رسالة بيروت
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النمسا
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وغـــربــتي وألـــقت بـــرأســـهــا إلى
ـوسـيـقـيـة على أن خـشب اآللـة ا
يـداً لـطـيـفـة اجـتــذبـتـهـا مـداعـبـة
شعـرها وخدّها فصـرخت الفتاة
قائلة (اتـركني) ال أريد أن يشفق
عــــــــــلـيَّ أحـــــــــد ألنـي ال أطــــــــــلب

الشفقة..).
وعـادت (مي) إلى الـنـاصـرة بـعـد
أن انـــتــــهـت من دراســــتـــهــــا في
(عـينطـورة). عادت لتعـاني فراغاً
كـبيراً حـاولت أن تبعـده بقراءات
في األدب الـفــرنـسـي فـقــد كـانت
جتــيـد الــفــرنـســيـة وبــعــضـاً من
اللـغات األجـنبـية األخـرى. إلّا أّنّ
هـذه الــقـراءات قــد تـوقـفـت زمـنـاً
إلنتـقال األسـرة إلى الـقاهـرة عام
سـافـرت األسـرة إلى هـذه .1908
ـديـنـة الـتي كـانت مـنـاراً أدبـيـاً ا
وفـكــريـاً عـلى الـســاحـة الـعـربـيـة
الـكبـيـرة وهنـاك عـمل أبـوها في
الـصــحـافـة فـتــرة أصـدر بـعـدهـا
جـريـدة (احملـروسـة) وفي مـصـر
تــفـتّـحت مــواهب (مي) فـابـتـدأت
تكـتب في جريـدة أبـيهـا وأخذت
كــتـابـاتـهــا تـظـهـر بــعـد ذلك عـلى
صـــفـــحــــات اجلـــرائـــد واجملالت
صرية كما كـثر وقوفها خطيبة ا
أو مـــــحــــاضـــــرة فـي الـــــنــــوادي
اخملـــــتــــلــــفـــــة وفي عــــام 1911
أصدرت ديوانـاً باللغة الـفرنسية
أسـمـته (أزاهـيـر حـلم) واخـتـارت
أســمــاً مــســتــعــاراً هــو (ايــزيس
كـوبـيـا) إلّـا أنّ (مي) كـشـخـصـية
أدبـــيـــة لم تـــعـــرف عــلـى نـــطــاق
الــــصـــعــــيـــد األدبي إال بــــعـــد أن
ـفكرين اسـتقبلـت كبار األدباء وا
ـنـزلـها كل في مـنـتداهـا األدبي 

يوم ثالثاء.
كانت (مي) في هـذه الفتـرة شابّة
متـألقة جمـيلة لبـقة تعرف كيف
تــديــر احلــديـث وكــيف جتــالس
ـــثــقـــفــ ـــفـــكــرين وا صـــفــوة ا
ـصـريـ والـعـرب الـذين كـانـوا ا
يـزورون الـقــاهـرة. لـقــد كـان يـوم
الــثالثــاء عـــيــداً لــلــفــكــر ولــقــاء
خصـباً لألرواح اخلصـبة.. لطفي
الـــســـيــــد طه حـــســـ عـــبـــاس
العـقاد حافظ ابـراهيم الرافعي
إسـماعـيل صبـري البـشري ولي
الــديـن يــكـن مــنـــصـــور فـــهــمي
مـطـران مــصـطـفـى عـبـد الـرزاق

ازني وغيرهم. ا
يــقــول اسـمــاعـيـل صـبــري ذاكـراً
يـوم الـثالثـاء في بيـتـ اشـتـهرا

بعد ذلك:
روحـي عـــــلـى دور بـــــعـض احلي

هائمة
اء كظامئ الطير تواقاً إلى ا
ي ناظري غداً إن لم أمتّع 
ال كان صُبحك يا يوم الثالثاء

…dJ³  Wšu Oý

ـنـتدى ويـصف طه حـسـ هـذا ا
األدبي.. يــــــقـــــول: (كـــــان الـــــذين
يــخــتـلــفــون إلى هــذا الــصــالـون
متـفـاوتـ تـفـاوتـاً شـديـداً فـكان
ــصــريــون عـلـى تــفـاوت مــنــهم ا
طبقـاتهم ومـنازلهم االجـتمـاعية
وعـلى تــفـاوت أســنـانــهم أيـضـاً
وكان منهم السوريون كان منهم
األوربـــــــيــــــون عـــــــلى اخـــــــتالف

مي زيادة.. حياتها ومأساتها

معـهد لـلـراهبـات ثم انتـقلت إلى
لـبنـان حيث قـضت خمـسة أعوام
في مــعـهـد لــلـراهـبــات أيـضـاً في
قـرية (عـينطـورة) وليس من شك
ــعــاهــد الــديــنــيــة ـ في أن جــو ا
درّسات وكان غـالباً في أديـره وا
راهبات ـ قد تـرك أثره في نفسها
احلــسـاســة خـاصــة أنـهــا كـانت
تـــعــيش بــوحــدة قـــاســيــة فــهي
وحـيـدة والـديـهـا .. وهي وحـيدة
في الـدير الـذي تغـادره الطـالبات
نـاسبات كـاألعياد وها هي في ا
(مي) تــــســـجل فـي مـــذكــــراتـــهـــا
صـورة لهذه الـفترة من حـياتها..
تـقـول عـلى لـسـان (عـائـدة) وهو
ــــذكـــرات االسـم الـــذي كــــتــــبت ا
ونـسـبـتـهـا إلـيه: (أخـذت "عـائـدة"
يالد تـكتـب وال سيـمـا أن عـيـد ا
قد دنا وأخذت أيام العام األخير
تـســرع نـحــو هـوة الـعــدم كـانت
تـكـتب ألن رفـيقـاتـهـا الصـغـيرات
أخــذن يــغـادرن الــديـر لــيــصـرفن
قـيم في األسـبوع ب أهـلهن ا
دينة أو ضواحيها. وعائدة من ا
بـلــدة بـعـيــدة كل الـبــعـد لـذلك ال
يزورها من ذويها في العيد أحد.
وســتـقــضي هــذه األيـام وحــدهـا
بـ أولـئك الـنــسـوة الـصـائـمـات
ـــصــلـــيـــات الــزاهـــدات الالئي ا
كــانت تــشــعــر بـــأن مــنــهن غــيــر
الـــســـعـــيـــدات رغم امـــتـــثـــالـــهن
الــظــاهــري فــتــودّع رفــيــقــاتــهــا
الــواحـدة بـعــد األخـرى مـتــمـنـيـة
. حــتى إذا لـــهن عـــيـــداً ســعـــيـــداً
مــــضت آخــــرهن انــــطـــلــــقت إلى
الكنيسة وحجبت وجهها بيديها
وأجـهـشت بـالــبـكـاء وكـان مـسـاء
الــعـيـد حــزيـنـاً وجـوّه مــكـفـهـراً
والـدير صـامـتاً كـتومـاً مـرمريـتا
ة يـضن بخـفاياه قـابر الـقد كا
وكان لـعائـدة يـومئـذ أن تفـعل ما
شـــاءت دون قــــانـــون يـــقـــيّـــدهـــا
فـتـقضي أكـثـر أوقـاتهـا في غـرفة
ــنـفــردة في أطـراف ـوســيـقى ا ا
احلـديـقـة تـخيّـم علـيـهـا األشـجار
ذات الـغــصـون الــعـاريـة. هــنـالك
جـلـست طـويالً والــسـمـاء تـمـطـر
رذاذاً ثم نــهــضت إلى الــبــيــانـو
ومـا كــادت تـمـسّ أصـابع الــعـاج
حـتى سـحـبت يــدهـا قـائـلـة: ( مـا
أشـدّ بـرد الـبـيانـو!) ثم أضـافت:
بل الــــبـــرد في يــــدي الـــبـــرد في
روحي الــــــــبـــــــرد فـي وحـــــــدتي

تــوفــيت  األديــبـة الــنــابــغـة (مي
زيادة) في الـعـشرين من أكـتـوبر
عــام   ?1941عن عــمـــر يــنــاهــز
اخلــامــســة واخلــمــســ عــامــاً

وحيدة منسية.
ـــعـــيـــتـــهـــا وعـــلـى الـــرغم من أ
والشهرة التي حققتها في وقت
رأة الـعـربيـة فيـه قعـيدة كـانت ا
ـنزل بـعـيـدة عن االشـتراك في ا
احلياة العـامّة فإن هذه الشهرة
لم تسـتطـع أن توطّـد لهـا مكـاناً
بــحــيث تــفــرض نـــفــســهــا عــلى
الــنـــاس فــتـــحـــتــفـل بــذكـــراهــا
اجملالت واجلـــــرائـــــد واالذاعـــــة
والتـليفزيـون كما يحـدث لغيرها

فكرين. من األدباء وا
وإنـنـا نـتـسـاءل: أيـرجع ذلك إلى
ـنشـئ أنّهـا كانت مـن الكـتّاب ا
الـذين كـان أدبـهم يـدور في قالب
ـــقــالـــة واخلــواطـــر الــنـــثــريــة ا
كـــالـــرافــــعي وأغـــلـب كـــتـــابـــات
ـنــفــلــوطي? أيــرجع إلى أن كل ا
اهـتــمـامــهـا األدبي انــصبّ عـلى
تــصـويــر خـوالج ذاتــيـة وأنــهـا
كـانت مـهــتـمـة ـ إلى جـانب ذلك ـ
رأة الـعربيـة في فترة بـقضيـة ا
أصـبـحت اآلن تاريـخـيـاً بـعد أن
ـرأة في احلياة الـعامة شاركت ا
ـــشـــاركـــة الـــفــعّـــالـــة في هـــذه ا

مجاالت احلياة اخملتلفة?
ـا تــكـون اإلجـابـة عـلى هـذين ر
الــســؤالــ هي الــســبب فــغـنى

رحـلة التي عاصـرتها (مي) قد ا
أبـــرزت كــــثــــيـــراً مـن الـــكــــتّـــاب
ــفــكــريـن ولم يــبقَ الــتــاريخ وا
الـقريب منـهم إال العمـالقة الذين
قـالة واخلـواطر جتـاوزا شـكل ا
الذاتـية والقـضايا العـامّة اآلنية
فكتبوا الدراسات واألبحاث كما
كتبـوا في النقد الـتطبيقي وفي
الـتـرجـمـة احملـلـلـة لـشـخـصـيات
تـاريــخـيـة كـبـيــرة وفي الـقـصـة
والـروايــة كـمــا فـعل طـه حـسـ
والـــــعـــــقــــاد وظـلّ في احلــــدود
الــزمــنـــيــة لــهــذا اجلـــيل كــتــاب
مـرحـلــيـون كـان لــهم أثـرهم في
هذه احلـقبة من تـاريخنا األدبي

نفلوطي. ومنهم الرافعي وا
ولــــدت (مــــاري إلـــيــــاس زخـــور
زيــادة) فـي الــنــاصــرة عــاصــمـة
اجلـــلــــيـل في فــــلــــســـطــــ في
من  1886فــبــرايــر/ شــبـاط 11
أب لـبــنـاني يــعـمل مـعــلـمـاً وأم
فـلـسـطـيــنـيـة من الـنـاصـرة ولم
ينـجبـا إال ابنـتهـما هذه فـكانت
(مي) طفلتهما الوحيدة اشتغل
ـديـنة األب بـالـتـعـلـيم فـي هـذه ا
الصـغيـرة الـتي نالت شـهرة ألن
سـيح عاش فيهـا صباه وفترة ا
من شــبـابه ومـن هـنــا أصــبـحت

. مزاراً معروفاً
WOÝU  …bŠË

عـاشت (مي) ثـالثـة عــشـر عــامـاً
فـيـهـا وقـضت أربـعـة أعـوام في

شـعــوبــهم وكــان مــنــهم الــرجـال
والـنـسـاء وكانـوا يـتـحـدثون في
كل شيء ويــتـــحــدثــون بــلــغــات
مـخـتـلـفـة بـالعـربـيـة والـفـرنـسـية
ــا واالجنـــلــيـــزيـــة خــاصـــة ور
اســتـمــعـوا لــقــصـيــدة تـنــشـد أو
مـقالـة تـقرأ أو قـطـعة مـوسـيقـية
تـــعـــزف أو أغــنـــيـــة تـــنّــفـــذ إلى

القلوب.
وقد أتيـح لي أن أكون من خاصة
(مـي) بـــفـــضل االســـتـــاذ لـــطـــفي
السيد فكـنت أتأخر في الصالون
حـتى ينـصرف الزائـرون جمـيعاً
ولم يـبق مـنهم إال األسـتاذ لـطفي
الـــســيــد ومـــحــمــد حـــسن نــائل
رصـفي ـ رحـمـهمـا الـله ـ وأنا.. ا
وفي ذلك الوقت كانت (مي) تفرغ
لــنــا حـرّة ســمــحــة فــنـســمع من
حـديـثـهـا أو إنـشـائه ومن عـزفـها

أو غنائها ).
وعن براعتها في احلديث كأديبة
وســــيـــدة يــــقــــول الـــعــــقـــاد: (ال
يــحــضــرنـي مــثل لــذلك أدل عــلى
البـراعـة من ادارتـهـا احلديث في
مجلس حضره نحو ثالث كاتباً
وأديـــبــاً ووزيـــراً لـــلــتـــشــاور في
االحــتـفــاالت بـالـعــيـد اخلــمـسـ
لـلــمـقــتـطف وكــان اجـتــمـاع هـذا
اجملـــــلـس عـــــنــــــدهـــــا فـي إبّـــــان
ــنـــازعــات الــســـيــاســـيــة الــتي ا
وصـــلت بـــكـــثـــيـــر من الـــكـــتـــاب
واألدبــــاء إلـى حــــد الـــــتــــقـــــاطع
والعداء.. قضيـنا عندها ساعت
نسيـنا  فيها أن في الـبلد أحزاباً
أو مـنــازعــات سـيــاسـيــة بــفـضل
بـراعتـهـا في الـتـوفـيق ب اآلراء
واألمزجـة وقدرتـهـا على تـوجيه
ــوضـوعـات احلــديث إلى أبـعـد ا

الحات). عن اخلالف وا
وعــلى الــرغم من أن مــيّــاً أثــارت
مــشـــاعـــر زوّارهـــا واعـــجــابـــهم
ومــنــهم من أحــبّــهــا ومـنــهم من
ادعى أنّها حتـبّه فإن أحداً منهم
 لـم يـجــرؤ عــلى مــفـاحتــتــهـا في
الـزواج مـنـهـا وال نسـتـثـني غـير
.. ال ألنـهـا مـسـيـحـية ـتـزوجـ ا
عـجـب بـهـا مسـلـمون وأغـلب ا
ولـــــكـن ألن ظــــــروف اجملـــــتــــــمع
ــصـري الــشـرقـي في ذلك كـانت ا
تقف سداً قوياً أمام هذه الفكرة.
خــطـرت لي هــذه اخلــاطــرة وأنـا
أشاهـد في التـلـيفـزيون الـسوري
مسلـسلة عن حياة عـباس العقاد
أسـمـاهـا كـاتـبـهـا عـامـر الـعـقـاد ـ
والـعـقــاد عـمّه ـ (الــعـمالق). وقـد
ــسـلــسـلــة الى عالقـة تــعـرضت ا
ي وإذا بــالــعــقـاد في الــعــقـاد 
ـسـلـسـلـة يـبدو فـي صورة هـذه ا
تـحفّظ والرجل اجلريء احملب ا
ي في مـخــاطـبـة الـنـسـاء وإذا 
عـاشــقــة مـولــعــة تـذرف الــدمـوع
وتـطـارد الــعـقـاد بــاكـيـة ذلــيـلـة..
ـعروف أن وهنـا وقفت حـائـراً فا
الرافـعي كان يُحبـها ويدّعي أنّها
تُـحــبه ويـقـول بـعض من كـتـبـوا
عن العـقاد أنـهـا كانت حتـبّه أما
زكي مـــبــــارك فـــقـــد كــــان يـــغص
بـعـطف لــطـفي الـســيـد عـلى مي
ويـقـال إنه كـان يُـعـمل لـسـانه في
ـسـألـة.. ولـكن الذي ال شك هذه ا

ان لـلـشعـراء واالدبـاء دورا فـاعال  أثنـاء احلـروب األهلـيـة حـيث ال يقف
الـشعـراء مكـتوفـوا االيدي عن التـعبـير الـوجداني اخلـالص لرفض اراقة
ـي أكـثر من الـدمـاء داخل وطن واحد و قـد قدم بـعض  الـشعـراء العـا
مـجرد كـلمة عـابرة لـلتعـبيـر عن مشـاعرهم بشـأن احلرب ولم يـرضخوا
لـلتـأثـير الـسـيـاسي أو كسب  مـادي مـقـابل بيع أقالمـهم و مـواقـفهم في
نـفس الوقت وهـذا ما ينـتظـره اجلمهـور دوما من الشـعراء. وكـما يعـتقد
الــبــعض بـــأن  الــشــعــر له غــرض و رســـالــة. ســواء أكــان ذلك إلقــنــاع
اخملـاطب أو   لـلـتـذكـيــر بـأحـداث مــلـمـة و أخـذ الـدروس مـنـهـا أو لـنـقل
اسـتجابـة عاطـفية و هـكذا... كـان الشـعر ومايـزال يعـتبر نـوعًا شـائعًا و
فعاال من الـتعـبير األدبي. و خالل احلـروب األهليـة  أكثـر ما ب الـشعر
مـوقـفه رفـضـا و اسـتـنـكـارا بل حـتى اسـتـخـدم الـشـعـر حلـشد  مـوقف
الرفض أو الدعم أو الـتعبير عن الوالء أو لتجسيد مآسي احلرب. بينما
ـثـال لـقـد يـجــد كل شـاعـر في نـتــاجه غـرضًـا مـخـتــلـفًـا فـعـلى ســبـيل ا
استـخـدم الشـعراء خالل احلـرب األهلـية األمـريكـيـة الشـعر لـلتـعبـير عن
رفضهم أو دعـمهم و ابـراز جانب القـسوة والرعب  فـيها حـتى الوصول
أل نتاجات إميلي زرية داخل النفوس. لم تظـهر الـ ا الـ درجات اليـأس ا
ديكـنـسون إال بـعد وفـاتـها. غـالبًـا ما يـشـار إليـها بـأسم غـريبـة األطوار
حـيث أبقت مـنعزلـة  جل وقتـها في غـرفتهـا وغالـبا تـفاعلـها االجـتماعي
كــانت حـصــرا مع الـزوار مـن خالل الـتــرحـيـب بـهم داخل غــرفـة مــنـزل
عائلتها. و بالرغم من افتقارها إلى التواصل االجتماعي لكن ديكنسون

تعتبر واحدة من أكثر الشعراء األمريكي إنتاجًا و تعقيبا لألحداث.
كـانـت مـواقف  ديـكـنـسـون ضـد الـتــفـرقـة و مع االحتـاد وحـافـظت عـلى
ــراسالت مع الـعــقـيـد هــيـغـيـنــسـون الـذي ادلـ بــتـصـريــحه الحـقـا في ا
"األطلنـطي الشهـري". قائال ان فـترة احلرب األهـلية كـانت الفتـرة األكثر
غـزارة لديـكنـسون وقـال بدوره أنـها كـتبت عـلى األقل نصـف قصـائدها
نـعزلة لم تكن قصائدها أثناء مرحـلة احلرب االهلية. و بسبـب طبيعتها ا

مرتبطة باحلرب مباشرة ولم ترها بأم أعينها أو شاركت فيها. 
هنـا في مـقـطع االول من هـذه الـقـصـيـدة تـكـشف ديـكـنـسون عـن الرعب
الــذي شــعــرت بــهــا  أثــنــاء   احلــرب وقــد رقــمت الــقــصــيــدة بـ  ٤٤٤

وكتبتها الشاعرة في عام ١٨٦٣:
"من اخلزي أن تكون على قيد احلياة -

وت الرجال الشجعان  - "  عندما 
هـنا ترجـمة كامـلة للـمقاطع اخلـمس لهذه الـقصيـدة الرباعـية التي راعت

فيها الشاعرة الوزن والقافية:
- القصيدة رقم ٤٤٤ - 

من اخلزي أن تكون على قيد احلياة -
وت الرجال الشجعان  -  عندما 

تميز رء  الغبار ا و يحسد ا
عركة – عندما تسمح -  بالشروع في ا

احلجر الذي يخبر عن الدفاع عن من.
وضع هذا االسبارطي بعيدا

لك قليال منه كم 
رهنا من أجل احلرية -

تاز - .الثمن رائع - مدفوع بشكل 
هل نستحق - شيئا -

تتراكم تلك االرواح - مثل الدوالرعلى البعض -
قبل أن نحصل عليها?

.ها نحن ننتظر - بقيمة كافية -
ثل هذه اللؤلؤة العظيمة
ألن حياتنا - ذابت   -

في وعاء احلرب الرهيب ?
.قد يكون    –شهرة  حياة -

للرجال الذين ماتوا -
نقذين - ساندين - ا أولئك غير ا

 وان االله حاضر
جدير بـالذكر ان تأريخ كتابة هذه القصيدة تصادف العام الذي وقع فيه
أبـراهـام لـيـنكـولن عـلى إعالن حتـريـر الـعـبـيـد ولكن بـعـد بـضـعـة أشـهر

عارك دموية في احلرب األهلية - معركة غيتيسبيرغ.   وقعت أكثر ا
تـتأمل  هـنـا ديـكـنسـون في األثـر الـعـبودي لـسـفك الـدمـاء واألرواح التي
فـقدت فـي قضـيـة "احلريـة" الـساخـرة. حـيث دارت احلـرب األهلـيـة حول
مـوضوع الـعبـودية: احلق في امتالك الـعبـيد وجـني الفوائـد االقتـصادية
دمـرة للعـبوديـة على الـبلـد وحقوق الـعبـيد أنـفسـهم من جهة من اآلثـار ا
أخـرى. ومع ذلك فـهي ال تــتـحـدث عن اجلـهـة الـتي خـاضت احلـرب من

أجلها وهل كانت تستحق  كل هذه التضحيات و اراقة الدماء.
ـوتـون من أجل مــصـيـر بـلـدهم تــطـلق عـلـيـهم نـعم فـان اجلـنــود الـذين 
"بــيـادق احلـريــة". لـكن إجــابـة الـســؤال عن من هم  رواد احلــريـة الـذين
ـوتـون من اجل نـيـلهـا فـهـذه الـنـقطـة سـتـبـقى غـامضـة في الـقـصـيدة.
عنـدمـا تسـأل ديكـنسـون عـما إذا كـانت "نحن نـنتـظـر" .. تسـتحق الـثمن
ـدفوع بـالدم? فـهي تـشيـر إلى العـبيـد الـذين ينـتظـرون التـحرر. الهـائل ا
تـراكمـة  عنـدما تـشبـهها بـ: "أوراق إنـها تـستـخدم الـبالغة في اجلـثث ا
الدوالر على الـبعض" لتوضـيح وجهة نـظرها حـول مسألة الـعبيـد تشير
ا إلى االسبارطة الذين ماتوا ببطولة في غزو تأريخي مع ديكنـسون أيضً
دنـيون الـيونـانيـون الـذين حاربـوا أجرا و ثـوابا? الـفارس. هل تـسـاءل ا
زارعون والـرعاة وأهل الـبلدة أنـفسهم بـ "الـقيـمة الكـافية و هـل أثمنـوا ا
طاف  تـضع  ديكنسون كانوا عـلى قدر مسـلـية االحداث?". في نهـاية ا
نـفـسهـا في مكـان أولـئك األمريـكيـ الـذين شاركـوا في احلرب من اجل
الـتحـرير وال تـزال تسـأل نـفسـها عـما إذا كـانت احلـرية تـستـحق  اراقة
الدمـاء "و خـلق جـو من الرهـبـة". وفي النـهـاية ال نـعـرف ما كـتـبه العـقـيد
ـا قد هيـغـيـنسـون إلى ديـكـنسـون عن مـعـاركه وقـواته ولكن رسـائـله ر

زرعت هذہ االفكار في مخيلة الشاعرة.
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 1- احلرية هدف سامي وانها تستحق التضحية اذا لم توجد بدائل. 
ـكـن تـبـريـر الـوسـيـلـة أيـا كــانت من اجل الـوصـول الـ الـغـايـة  2  -ال 

رسومة. ا
كـننا ايـجاد بدائل عن احلـروب من اجل احلفاظ عـلى كرامة  3 - هل 

االنسان و جتنب التدمير?  
ـســتـفــيــد من احلــروب و قـد تـــدي الى الــتـشــريـد  4-- لــيس هــنـالـك ا

واالفزاع والكوارث.
ـوت من يــسـتـشـهـد مـن أجل قـضـيـة عـادلــة بل دائـمـا يـتـردد  5 - ال 

ذكراهم على االلسنة.
 6 - ان حـيــاة االنـسـان ذات قــيـمـة ال بـديـل لـهـا فـمـن االفـضل ايـجـاد

حلول سلمية للنزاعات.
 7 - جتنب احلروب االهـلية ايا كانت مـبرراتها و انـها بالنتـيجة ستـدي

الى اخلراب والتخلف. 
ا ان الـشاعرة ال تتدخل في تفاصيل احلرب االهلي وال تميل الـ  - 8 
أي جــمـاعـة اال انــهـا عـبــرت عن اسـتـنــكـارهـا لــهـا وهـذه هـي الـرسـالـة

السامية لألدب علـ مدار القرون.
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1- genius.com/Emily-dickinson-it-feels-a-shame-
to-be-alive  
2- engquiringminds.wordpress"
3-Wikipedia/ Emily-dickinson    

فــيـه هــو أن مـيــاً أحــبـت جــبـران
خــلــيل جــبــران. فـرســائــله دلــيل
مـادي على هذه الـعالقة الـروحية
الـتـي قـامت بـيــنـهـمــا ابـتـداءً من
عــــام  1912حـــ أرســـلت (مي)
خطاباً إلى جـبران تعرب فيه عن
اعـــجـــابـــهـــا بـــأدبه واســـتـــمــرت
كـاتبـات بيـنهمـا حتى قـطعـتها ا
احلــرب الــكــبــرى ثـم عــادت بــعـد
ـوت جــبـران احلــرب لـتــنـقــطع 

عام. 1913
وت يعقـوب صرّوف مرشدها و
وصـديــقـهـا عـام   1930ثم مـوت
أبـــيــهــا الـــذي تاله مـــوت أمــهــا
وموت حبيبها جبران بعد هؤالء
اشتـدت أزّمـة وحدتـهـا فاعـتزلت
الــــنـــاس وأدمــــنـت الـــتــــدخـــ

فــاهــتــزّت أعــصــابــهــا وانــهـارت
. وفي الـــفــتــرة نــفـــســاً وجــســـداً
األخـــيــــرة مـن حــــيـــاتــــهــــا ذهب
الصحافي أسعد حسني بصحبة
سالمة موسى لزيارتها ولكنهما
فـوجــئــا وهي تــفـتـح لـهــمــا بـاب
شــقّـــتـــهـــا بـــامـــرأة نـــال مـــنـــهــا
الــشــحـوب والــهـزال وهــدمـتــهـا
شــيــخـوخــة مــبـكــرة فــانـصــرفـا

بسرعة منعاً إلحراجها.
UN² UŠ ÍÒœdð

وقــد ســـمع أهــلـــهــا بـــحــالـــتــهــا
ـتـردية فـجـاء قريـبـها الـدكـتور ا
جــوزيف زيــادة وصـحــبــهــا مـعه
إلى بــيــروت وهــنــاك أدخــلــوهـا
مـسـتـشـفى (الـعـصـفـوريـة) وهو

مستشفى لألمراض العقلية.
ية الثانية واندلعت احلرب العا
وشـغل الـنــاس بـأخــبـارهـا وفي
الـعـشـرين مـن شـهـر أكـتـوبـر عام
ماتت (مي زيـادة) وحيدة 1941
شـاعر. وقد مـكسـورة اجلنـاح وا
أقـيم لهـا حفل تـأب شـاركت فيه
صـــفــوة من األدبــاء كـــان مــنــهم
العقـاد الذي رثـاها بـقصـيدة قال

في بعض أبياتها:
أين في احملفل مي يا صحب
عودتنا ها هنا فصل اخلطاب
نبر مرفوع اجلناب عرشها ا

مــــســـــتـــــجــــيـب حــــ يـــــدعى ..
مستجاب

خــلّـفـت (مي) وراءهـا  15كــتــابـاً
تدور كـلهـا حول خـواطر مـنثورة
أقــــرب إلى روح الــــشــــعــــر إن لم
تـكنه وأحاديث ومـقاالت تـتناول

رأة العربية وحترّرها. قضية ا
وقـــد كـــانت صـــاحـــبـــة أســـلــوب
شـاعـري شـفّـاف ولـعـلّـنـا نـلـمس
هـذه الصفـة فيه حـ نقرأ قـولها
في رثـاء عـصــفـور من عــصـافـيـر

الكناري:
( طـائــر صــغـيــر نـســجت أشــعـة
الـشمس ذهب جـناحـيه وانحنى
الليـل عليه فتـرك من سواده قبلة
فـي عـيــنــيه ثـم سـطـت عــلـيـه يـد
االنـــســـان فـــضــيّـــقت مـن دائــرة
فـضـائه وسـجـنتـه في قـفص كان
بـــيــتـه في حـــيــاتـه ونــعـــشه في
ــاته. طــائــر صــغــيــر أحــبـبــته
شــهـــوراً طـــواالً غـــرّد لـــكــآبـــتي
فـــأطــــربــــهـــا نــــاجي وحــــشـــتي
فـآنـسـهـا غــنّى لـقـلـبي فـأرقـصه

.( ونادم وحدتي فمألها حناناً

بغداد
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انه من عائلة النقيب. 
            احللم وضمير االديب
وتــقـــدم لــلــمــنــصـــة الــعــديــد من
الــشــعـراء. وجــاء الــدور لـشــاعـر
يعتـمر العقال والكـوفية. ونقصد
به الشاعـر احلاج سالم احلسون
. وكانت الـقصـيـدة مطـولة. وهي
االن امامي بـخط الشاعـر نفسه .
يـقــول احلـاج ســالم في االبــيـات

االربعة. وهي مطلع القصيدة :
حلماً كنت في فؤاد االديبِ

                           يــــتـــــمـــــنى
حتقيقه بالقريبِ

كم هفا قلبه اليك اشتياقاً
                   كــمــحب يــشــتــاق

وصل احلبيب
ا بدا   محياك  فينا   ثم 

         ّّ          قـابـلــته   الـقـلـوب

قــصـيـدة نــظـمـتـهــا . واسـتـمـعت
الحظاته .

W UF « W³²J*«  

ومـرت االعـوام . فـفي عـام 1957
دينة حـدثا ثقافيا مهما شهدت ا
ـكتـبة الـعامة . . تمـثل بافـتتاح ا
ورغم اننا طلبة متوسطة  اال ان
اهـتمـاماتـنـا كانت تـسـبق عمـرنا
ومـرحـلــتـنـا الـدراســيـة .كـنت مع
ـتـوسـطة  مـجـمـوعـة من طـلبـة ا
من حضـار هـذا االحتـفـال.. الذي

اقيم في
واتـــذكـــر من 1957 – 11 -- 28
الطـلبـة احلاضـرين: احمـد الدلي
وعـــادل الــدلـي وعـــدنـــان احلــاج
فرهود الفـندي .  حضر االحتفال
مـحافظ النـاصرية  وكـان يسمى
ـنـتـفگ. واتـذكـر مـتـصـرف لـواء ا

عرفت سـوق الشيـوخ العديد من
الـشعراء الـبارزين. في مقـدمتهم
الـســيـد مـصــطـفى جــمـال الـدين
والــشـيخ جـمـيل حـيـدر وحـمـدي

احلمدي.
وغـيـرهم كــثـيـر . ومـن الـشـعـراء
الذين لم تـسـلط علـيـهم األضواء

بـــشــكـل كــافٍ  الـــشــاعـــر ســالم
احلـســون . واتـذكـر :عـام 1955
قصدت الشـاعر في محله الكائن
ـسقف وسط مدبنة في السوق ا

سوق الشيوخ.
 يـومـها  وانـا طـالب في الصف
ــتـوسـط  عـرضتُ عــلـيه االول ا

بالترحيب
   فانطفت لوعة وبُلّ اوام 

                   وارتــــوت   غــــلــــة
بهذي   القلوب

            فلسط 
          كانت حاضرة

لــــــكن نــــــهـــــر
الــــوطـــــنــــيــــة
اإلسـالمــــــيـــــة
فــــــاض لـــــدى

الشاعر.
فهاهو يقول :
 نــــــــحـن لـــــــو
تتبعنا االمور

بجدٍ
           
  لم تـقم دولـة
بتل أبيبِ

فعجيب  بقاؤها ( والليالي
                 مــثــقـالت يــلــدن كل

عحيبِ )
الـقــصـيــدة مـحــمـلــة بـالــوطـنــيـة
الـصـادقـة . وهـو مـوقف  يـسـجل

للشاعر . رحمه الله .

¡«u{_« Ã—Uš dŽUý ÆÆÊu (« r UÝ
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بغداد

مي زيادة

الشعراء كل من عبد الكر محمد وسالم حسون السالم وجعفر حس اخلياط
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عنـدما يبـدأ شهر ايـلول/ سبـتمبر
نــــرجع الى احلـــوادث الـــكـــثـــيـــرة
والكـبيـرة التي وقعت فـيه على مر
الـسـنـوات فـيـبـدو هـذا الـشـهـر من
اسوأ االشهر بحوادثه وكانت تلك
احلوادث نقطة حتول فى األحداث
ــيــة الالحـــقــة إضــافــة إلى الـــعــا
ــأســاويـة الــعــديـد مـن األحــداث ا
واحلــروب مـــروراً بــالــكـــثــيــر من
الــكـوارث الـطــبـيـعــيـة والـتى راح

ضحيتها الكثير من األرواح. 
ونبدا من العراق:

WO½«d¹ù« WO «dF « »d(«

إيـــران تــقـــصف :1980أيـــلــول  4
بـــلــدات عـــلى احلـــدود والـــعــراق
يعتـبر ذلك بدايـة للحرب. وفي 17
أيــــلـــول  :1980الـــعــــراق يــــلـــغي
اتــفـــاقـــيـــة عــام  1975مع إيـــران.
وفي 22ايــــلـــول  :1980الــــعـــراق
يهـاجم أهدافا في الـعمق االيراني
وبـدء حـرب الثـمـاني سـنوات وفي
إيــران تــقــصف :1980ايــلــول  23
أهــدافــا عــســكــريــة واقــتــصــاديـة

عراقية.
وفي 3أيــــلـــول  :1996الــــواليـــات
ــتـحــدة تــوسع احلــد الــشــمـالي ا

ـنـطقـة حـظـر الـطيـران اجلـنـوبـية
درجة إلى الشـمال. وفي أيلول 33
 الـرئـيس األمـريـكي جورج :2002
دبـلـيو بـوش االبن يـطـلب من قادة
الـعــالم  خالل جـلــسـة لــلـجـمــعـيـة
تحـدة أن يواجهوا العامـة لأل ا
تراكم" للعراق "اخلطر اجلسيم وا
أو أن يـتــنـحـوا جـانـبـا لـتـتـصـرف

تحدة.  الواليات ا
وفي الـشـهـر نـفـسه يـنـشر رئـيس
الـوزراء الــبـريــطـاني تــوني بـلــيـر
ملـفا عن قدرات الـعراق العـسكرية

زعومة. ا
وفي أيــلــول  :2007اطــلق حــراس
أمن شــركـة بـالكـووتــر الـنــار عـلى
مـدنـي عـراقـي في بـغـداد األمر

الذي أدى إلى مقتل  17عراقيا.
وفـي ايــلــول   :2013احلـــكم عــلى
نــائب الـرئــيس الـعــراقي الـهـارب
طـارق الـهـاشـمي بـاإلعـدام شـنـقـا
إلدانــته بـالــتــورط في أعـمــال قـتل
وقــد  جلـأ الــهــاشــمي إلى تــركــيـا

وما زال هناك.
ومن احـداث ايـلـول ايـضـا في عام
أعــمـال قــتـل في مــعــســكـر :2013
أشــــرف الـــذي يــــؤوي الالجــــئـــ

اإليـرانـيـ األعـضـاء في مـنـظـمـة
مجاهدي خلق. 

كى ×× سقوط رافعة فى احلرم ا
فى  11ايــلـول   عـام  ?2015ومع
بـدايـة مــوسم احلج ووجـود عـدد
ــعــتــمــرين ســقــطت كــبــيــر من ا
ـكـى وأسـفرت رافـعـة فى احلـرم ا
عـن مـــقـــتـل حـــوالى  107قـــتـــلى

وحوالى  400 من اجلرحى.
v*UF « …—U−² « e d  vłdÐ dO−Hð

مازلـنا نـتذكر بـعد مرور  19عاما
عــلى احلــادث األســوأ فى تــاريخ
ـتـحـدة فى  11ايـلـول الــواليـات ا
يــوم اصــطــدمت  طــائـرات 2001
ى بـبـرجى مــركـز الـتـجـارة الـعـا
حـــــيث قــــامـت طــــائــــرتــــا ركــــاب
مدنـيتان  اختـطافهمـا بالتوجه
نـحو بـرجى التـجارة واالصـطدام
بهما فى مشهد عنيف. اصطدمت
الطائرة األولى بأحد برجى مركز
الـتجارة مـحدثـة فجوة كـبيرة فى
واجــهـتــهــا ثـم بـعــد حــوالى 18
دقيقـة اصطدمت الـطائرة اآلخرى
بـالبرج الـثانى من مـركز الـتجارة
ى مـحـدثة انـفـجارا كـبـيرا العـا
ونــتــيـجــة لــهــذين االصــطــدامـ
اشـــتـــعـــلت طــــوابق عـــديـــدة من
الـبـرجـ وظل احلـريق مـشـتعال
حـوالى سـاعــة من الـزمن ثم بـدأ
الـبرج األول فى االنـهـيـار مـخـلـفاً
ســـحـــابـــة هـــائـــلـــة من الـــغـــبـــار
والـدخـان وبـفـارق نـصف سـاعـة
عن انــهــيــار الــبــرج األول انــهـار

البرج الثانى.
وراح ضـحـيـة ذلك احلادث اآلالف
مـن البـشـر حـيث قـدروا بـحوالى

قــتـــيال إضــافــة إلى اآلالف 2973
ـصابـ وأصبح من اجلرحى وا
ذلك احلـــادث نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول
وبداية مرحلة جديدة فى التاريخ
وكــــان من نــــتـــائـج ذلك احلـــادث
تـغـيـيــرات كـبـيـرة فـى الـسـيـاسـة
األمـريــكـيــة حـيث كــان الـذريــعـة
إلعالن احلـــــرب عـــــلـى اإلرهــــاب

ومن ذلك عـزو الـعـراق عـام 2003
واحلرب في أفغانستان.

WO½U¦ « WO*UF « »d(«

ويعد شهر ايلول  تاريخا للحرب
يـة الثـانيـة حيث بدأت فى ا الـعا
األول من ايــــلـــول من عـــام 1939
وانـتـهت فى ايـلـول  أيـضـاً ولـكن
فى الـثـانى من ايـلـول  عام 1945
وقد شاركت الغالبية العظمى من
دول الــــــعـــــالم بـــــهـــــذه احلـــــرب
وأســـفــرت عـن مــقــتـل ماليــ من

األرواح واخلسائر.
يـة الثـانية مع بـدأت احلرب العـا
انـتـشـار الـفاشـيـة اإليـطـالـيـة عام
ومع ظــهـــور الــعــســكــريــة 1920
الــيــابــانــيـــة وغــزو الــصــ عــام
واالسـتـيالء الـسـيـاسى من 1930
قبل أدولف هتـلر واحلزب النازى
له وســـيــــاســـتـــهــــا اخلـــارجـــيـــة
العدوانـية عام  1933وفى اليوم
األول من شــــهــــر ايــــلـــول  1939
انـيـا بـغزو بـولـنـدا األمر قامـت أ
الـذى دعا بـريطـانيـا وفرنـسا إلى
ـانــيـا فى 3 إعالن احلـرب عــلى أ
ايـــلـــول  عـــام  1939وفى  17من
ايــلـول  لـعـام  1939 قـام االحتـاد
الـســوفـيــيــتى بـغــزو بـولــنـدا من
ـدة 6 الـشـرق. وهـكـذا اسـتـمـرت 
أعـــوام كـــانـت األكـــثـــر دمـــاراً فى

ى. التاريخ العا
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فى  11ايـلـول   1931 اعــتـقـال
اجملـاهــد الــلـيــبى عــمـر اخملــتـار
وبعدها بأيام وفى  16من الشهر
نـــفــسه  1931 إعــدامه. ويــعــد
ــــلـــقب بـــأســـد عــــمـــر اخملـــتـــار ا
الصحراء وشيخ اجملاهدين أحد
أشهر مقاومى اجلهاد ب العرب
ـسلـم ولـد فى برقـة باجلبل وا
األخـضـر (لـيـبـيـا) عام  1862وقد
عاش يـتـيـمـاً وجـذب اخملـتار فى
صــبــاه انــتــبــاه شــيــوخه حــيث
ـا جـعـلهم أظـهر ذكـاء واضـحـاً 
يـــهــتــمــون به ومع مــرور الــزمن
وبـعـد أن بلغ عـمـر اخملتـار أشده
ازداد علـمـاً واكـتـسب من الـعـلوم
الديـنـية الـكـثـير وأصـبح يـشجع
الناس على الـقرآن ويحثهم على
ُـخــتـار نــفـسه قـد ذلك ثم وجــد ا
حتـــوَّل من مُــــعـــلّم لــــلـــقـــرآن إلى
مُـجــاهــد يُـقــاتل فى ســبــيل ديـنه

وبالده لدفع االحتالل عنها. 
وفى عـام  1911انــدلــعت احلـرب
بــ لــيـــبــيــا وإيــطـــالــيــا وكــان
ُختار في طريقه فى واحة جالو ا
فى ذلك الـوقت وعـلم وهـو فـيـهـا
عن انـدالع احلــرب فـاضــطـر إلى
الــعـــودة مُــســـرِعـــاً نــحـــو زاويــة
ـكــنه الــقُــصــور لــتــجــنــيـد مـن 
ُـحـتلّ اإليـطالى و اجلـهـاد ضِـدَّ ا
اســـتـــطـــاع جـــمع أكـــثـــر من ألف
مُـجاهِـد وقـد دارت مَعـارِك كثـيرة
مـع احملـــــتل اإليـــــطـــــالـى رغم كل
الــصــعـــوبــات الــتى اعــتــرضــته

ورجــاله وفى  11ايـــلــول  1931
اســتـطــاع الــعــدو اعــتـقــاله وذلك
أثـنـاء تـشـابك مع الـعـدو فى أحـد
الـوديــان واسـتـطــاع اجملـاهـدون

قـــــتل عــــدد كــــبــــيـــــر من اجلــــيش
اإليطالى كما استشهد العديد من
اجملاهـدين وأصيب اخملـتار وقتل
فــرسه ورآه أحـد اجلــنــود والـذى
كــــان من اجملــــاهــــديـن ثم أصــــبح
عـمـيال خـائـنـا فـتـعـرف عـلـيه عـلى
ا جـعل العدو الفـور وأبلغ عـنه 
يــقـــبض عــلــيـه وهــو مــصــاب ثم
أرسـل اخملتـار إلى مـيـنـاء سـوسة
محاطـاً بالعديـد من اجلنود ونقل
بـعـد ذلك إلى بـنـغـازى حـيث صدر
حـــكم بـــاعـــدامه  وفى  16ايـــلـــول
نفذوا االعدام. 1931
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فى ايـلول   1999شـهدت مـوسـكو
ســـلــســلــة من االنـــفــجــارات الــتى
اسـتـهدفت  4عـمـارات سـكـنـية فى
ــدن الـروسـيــة حـيث اســتـهـدف ا
التـفـجيـر األول مـدينـة بـوينـاكسك
وذلك فى  4ايــــلـــول  ثـم أصـــابت
التـفجيـرات موسكو فى  9ايلول 
ـتـالحـقة وأدت هـذة االنـفجـارات ا
إلى مــــقــــتل  293وإصــــابـــة 651
آخـرين وقــامت تـلك الـتــفـجـيـرات
. ـواطـن بـبث الـرعب فى قـلـوب ا
وكـانت تـلك اإلنـفـجـارات الـذريـعـة
لـشن حرب دمـوية عـلى الشـيشان
حــــيـث ألــــقى بــــالــــلــــوم فـى هـــذه
ــــتـــمـــردين االنـــفــــجـــارات عـــلى ا

الشيشان.
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كيف نطـمئن لهذا الشـهر بتاريخه
ــــــر وان الــــــدمـــــــوي. نــــــامل ان 
يتـخـلص الـعـالم من وبـاء كـورونا
فـيستـعيـد شهر ايـلول مكـانته ب
االشــــهــــر االخـــرى شــــهــــرا لالمن
والــسالم والـطــمــانــيـنــة. رحــمـتك

يارب.
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ـمكن وكل شيء مـتوقع  والـقرار الـذي تفـكر بـإتخاذه السـياسـية فن ا
بريـطانـيا بأن تـقوم بـتجـنيس ثالثـة ماليـ دفعة واحـدة من أبنـاء هونغ
كونغ الـتي كانـت فيـما مـضى جزء مـنـها أمـرا غيـر مسـتـبعـد في وقتـنا
احلاضر  وبهذا توجه صفعة قوية للص وتصب كل أموال هؤالء في
ـيـة جزءا من اخلـزينـة وتـصـبح هـونغ كـونغ أحـدى قالع الـتـجـارة الـعـا
ولتـضرب الصـ رأسها بـاحلائط  كمـا أن أمريكا الكيـان البريـطاني 
واالحتـاد األوربي مـرحــبـ وداعـمـ لــهـذا الـقـرار الــذي سـوف يـغـيـر

شهد بالكامل . ا
يبـدو أن احلـروب اآلن بـاتت لـيست عـسـكـرية أو اقـتـصـاديـة بل أصبح
هنـاك سالح جديـد وهـو أن جتعل شـعبـا بـأكمـله جزءا مـنك بـ عشـية
وضـحـاهــا من دون رصـاصـة واحــدة وبـأقل الـتــكـالـيف ومــا تـفـكـر به
بريـطانيـا قامت به روسـيا عـندمـا التـهمت جـزءا من أوكرانـيا وجـعلـتها
جزءا مـنهـا حتت وصايـتهـا وباتت تـعرف دولـيا بـتسـميـة " شبه جـزيرة

القرم " عام ألف وأربعة عشر .
وقامت بقص هذه اجلزيرة الصغيرة كما أن تركيا تتمركز في قـبرص 
إلى جـزءين واجلــزء الـتي تـمــلـكه شــكـلت عـلــيـهـا جــمـهـوريــة وحـكـومـة
متواضعـة غير مـعترف بـها دوليا طـبعا إال في تـركيا  وهي "جـمهورية
شمال قبـرص التركية" واجلـزء األخر يدعي أنه مـستقل لكن بـاحلقيقة
هي  تـابع لـلـيـونــان بـشـكل عـلـني . في تــاريـخـنـا أيـضـا حـاول صـدام
حسـ جـعل دولـة الكـويت جـزءا من الـعـراق  وأطلق عـلـيـها احملـافـظة
الـتـاسـعــة عـشـر وبـقـيــة الـتـفـاصـيـل حـاضـرة في عـقـول

ا عاشوا هذه األحداث . الكثيرين 
والـكل يتـسابق من أجل الـتهام هكذا جتـري األمور 
األخر حتى يـتوسع ويـتمـدد ليـصبح هـو رأس الهرم
وحينها سوف يـتدخل بكل شيء ويفرض أرادته التي

تخدم مصلحته .
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آثار القبض على محمود عزت
ـرشـد الـعـام الـقـائم بــأعـمـال ا
ــسـلــمـ جلــمــاعـة اإلخــوان ا
بــإحــدى الـــشــقق الــســـكــنــيــة
بالـتجمع اخلامـس بعد هروبه
بــعـدة ســنـوات ضــجـة كــبـيـرة
نـظـرا لـلـدور الـبـارز الـذي كـان
يلـعـبه في قـيـادة اجلـمـاعة في
اخلــارج وإدارة عــمــلــيــاتــهـا 
وعن أســـبــاب تـــأخــر أجـــهــزة
األمن في القبض عـلى محمود
عـزت وتـأثـيـره عـلى اجلـمـاعـة
كان للـزمان هذا احلوار مع د/
مــحــمــد حــبــيب الــنـائب األول
ـــــرشــــد اإلخــــوان الــــســـــابق 
ـــســـلـــمــ الـــذي انـــشق عن ا
اجلــمــاعــة بــعــد ثــورة يــنــايـر
وكـشـف حـبـيب في حـواره عن
أســرار خـطـيــرة عن اجلــمـاعـة
صر وفيما يلي وفترة حكمها 

نص احلوار:-
{ مــا تــفــســيــرك ألســبــاب تــأخــر
أجـــهـــزة األمـن في الـــقــــبض عـــلى
مـحـمود عـزت ? مـحمـود عـزت كان
مـنكفـئا دائـما عن التـنظيم ويـتحرك
بـ مــؤسـسـات اجلـمــاعـة بـصـورة
ــا ال يـــعــرفــهــا قــيــادات ســريــة ر
اإلخـوان أنفـسهم .  ومَن تـتوقع أن

يخلف عزت في مهامه ?
- ال أحـد يـســتـطـيع أن يـتـنـبـأ
ن ســيـخــلـفه في مــهـامه ألن
ـتــعــاونــ مـعه األشــخــاص ا
كطلعت فهمي ومحمود حس
ــلــكــون نــفس طــبــيـعــته وال
يــظـهــرون كــثـيــرا .  في ضـوء
الـــــتـــــطــــورات الـــــتي حـــــدثت
لـــلــجــمــاعـــة مــنــذ عــام 2011
وحـتى اآلن  هل كــنت تــتـوقع
انهـيار اجلمـاعة بالـشكل الذي
وصـــــــــــــــــلـت إلـــــــــــــــــيـه اآلن ?
نعم..نـعم..وقد صرحت أيـامها
بـــــذلك عـــــدة مـــــرات من خالل
وسـائل اإلعالم اخملتـلفـة. .فهم
كــذبــوا بـــأنــهم ســيــمــارســون
انتخابات مجلس النواب على
ـطيـة مـا كـنـا نـفعل قـبل ذلك
ـشاركة أى عـلى أساس مـبدأ ا
ـغـالبـة. .ثم هم أعـلـنوا فى ال ا
الـبـداية انـهم لن يـوافقـوا على
تــرشح أحـد مـن الـتــنـظــيـمـات
اإلسالميـة على مـنصب رئيس

اجلـمــهـوريـة واذا بـهـم يـنـكـصـون
على اعقابهم فى هذين األمرين.

 { وهل تــــقـــدمـت بـــالــــنــــصح لــــقـــادة
اجلـماعة لتصحيح األخطاء? وماذا كان

ردهم ?
- نــعم تـقــدمت بــنــصـائح كــثــيـرة
خــاصــة لــلــدكــتــور مــحــمــد بــديع
ـرشــد الــعــام جلـمــاعــة اإلخـوان ا
ــسـلــمــ وأنـه البـد مـن مــراعـاة ا
ـــصـــريـــة وأنــهم رفـــاق الـــثــورة ا
أصـــحــاب نـــصـــيب فـــضال عن أن
ي اخلـبرة سـلمـ عد اإلخـوان ا
والتـجربة وليـس لديهم قدرات وال
سؤوليات. امكانات لـلقيام بتـلك ا
وقـد وافق بــديع عـلى ذلـك. .لـكـنى
لألسف الـشديـد فوجـئت باإلخوان

يسيرون فى اجتاهات مختلفة.
{ وهل تــعــتــقــد أن اإلخــوان ارتــكــبـوا
خــطــأ فــادحــا بــالـــتــرشح النــتــخــابــات

الرئاسة ?
- نــــعـم..نــــعم ..ارتــــكب اإلخــــوان
سلمون خطأ أكبر من فادح .وقد ا
قلت لـهم آنذاك أنـتم كمن خرج من
مـكــان مـظـلم أو مـعــتم إلى مـيـدان
عـام ذى أضواء مـبهـرة. .وبالـتالي
لم تـكن لـديــهم في احلـقـيـقـة رؤيـة

ألى شئ .
ـــاذا اخـــتـــاروا مــــحـــمـــد مـــرسي { و

كمرشح لهم في تلك اإلنتخابات ?
- كــان االخــتــيــار أوال كــمـا نــعــلم
لـلـمـهــنـدس خـيـرت الــشـاطـر .لـكن
كــانت هــنــاك مـشــكالت قــانــونــيـة
وهـذه أدت إلـى تـنــحــيـة الــشــاطـر
وتقـد االحتـياطي محـمد مرسى.
ـسألـة لم تكن مـختـلفة وعـمومـا فا
عـلوم أن األخـير كـان يأتـمر فـمن ا
بـــأوامــــر األول .وكالهــــمـــا غــــيـــر
مـنـفـصل عن د.مـحمـود عـزت الذى

كان يعمل من خلف الستار .
{ تـرددت أنـبــاء أن احـمـد شـفـيق كـان
هـو الــفـائـز في تــلك اإلنـتـخــابـات ولـكن
ـؤسسة الـعسكـرية خشـيت من أعمال ا
عــنف وفـوضى في حــالـة إعالن فـوزه .

فما صحة ذلك ?
- اعـــتــقــد أن هــذا غـــيــر صــحــيح
ا كـان ضـمن أشـاعـات كـثـيرة ور
تـــرددت عــلى ألــســنــة الــكــثــيــرين

.والله تعالى أعلم.
ـؤسسـة العـسكـرية { وهل تـعتـقد أن ا
قـد نصبت فـخاً لإلخـوان لكشـفهم أمام

الرأي العام ثم األنقالب عليهم ?
ــــؤســــســـة - ال اعــــتــــقــــد ذلك .وا

ــثل هــذه الــعــســكــريـــة ال تــلــجــأ 
األســالـيب الــرخـيــصـة. .وعــمـومـا
هــنـــاك دائـــمـــا ظـــواهــر وبـــواطن
لـألمــــــــور ..ولـم يـــــــكـن لــــــــدي من
عـلـومـات ما يـجـعـلـني أميل إلى ا

هذا الرأى.
{ وهل كـــانت اجلــمـــاعــة تـــســعى إلى
أخـونــة مـؤســسـات الـدولــة كـمــا يـتـردد

ذلك?
- أى جـمـاعــة عـادة مـا يـكـون لـهـا
هــــذا الـــتـــصــــور .والـــنــــاظـــر إلى
الــتــاريخ يــجــد عــجــبـا .وكــان من
تـوقع ان تـقـوم جـمـاعـة اإلخوان ا
ــسـلــمــ بـالــســعي إلى أخــونـة ا
مـؤسسـات اجملتـمع والدولـة .بدءاً
بــإخـتــيـار شــخـصــيـات إخــوانـيـة
وتـــعـــيـــيـــنــهـــا كـــقـــيـــادات لـــهــذه
ؤسسات وأنتـهاء بأنتشار أفراد ا

ؤسسات. اجلماعة في كل ا
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{ ومـا هي مسؤولـية قادة اجلـماعة في
وجـهة إلـيهم في أحـداث رابعة الـلتـهم ا
واقــتـــحــام الـــســجـــون والـــتــخـــابــر مع

حماس?
- أحــداث رابـــعــة شــاركـت فــيــهــا
جــــمــــاعــــات كــــثــــيــــرة .اإلخــــوان
والسـلـفيـ واجلـماعـة اإلسالمـية
وآخـرين عـلى مخـتـلف توجـهـاتهم
من أصـــحـــاب الـــعــنـف واإلرهــاب
والــدم…كــان ذلك بــهــدف الــضــغط
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة بشـكل عـلى ا
عـام لإلفـراج عن د. مـحـمـد مـرسى
وإعــــادته إلـى ســـدة احلــــكـم مـــرة
أخــرى وقــد ظــهــر واضــحــا انــهم
كـانوا يـخطـطون السـتخـدام القوة
النــفــاذ ذلك..وأعــتــقــد ان أمــريــكـا
وأوروبــا والـصـهــيـونـيــة بـالـطـبع
كــانــوا يـدفــعــون فى هــذا االجتـاه
.وقـــد أحـــد شــــبـــاب اإلخـــوان انه
كـانـت في رابـعــة أسـلــحــة كـثــيـرة
.لكـنه  تـهـريـبهـا .خـاصـة وأنهم
فــشــلـــوا في اســتــخـــراج مــحــمــد
مــرسى. .وأذكـر جــيـدا ان الــكـاتب
الـشــهــيـر روبــرت فــيـسـك ذكـر في
إحدى تصريحاته انه أثناء زيارته
لـــرابـــعـــة وجـــد الـــشــبـــاب الـــذين
يــسـيـرون مـعه يـحــمـلـون أسـلـحـة
رشــــاشــــة. .أعـــطــــيـت لـــقــــيـــادات
اجلـماعات فى رابـعة الـفرصـة تلو
ـكـان وسوف تـقوم األخـرى لـترك ا
ـدنــيـة بـتـوصـيل أجــهـزة الـدولـة ا
ـــوجـــوديـن إلى بـــلـــدانـــهم آالف ا

وبـــيــوتــهـم وعــدم الـــتــعــرض ألى
شــــــخـص مـــــنــــــهم الذى ..لـألسف
ــكــان. .لـكن الــقــلـيـل مـنــهم تــرك ا
االغـلـبـيـة إسـتـمـرت فى مـواقـعـها.
.ونتـذكـر جـيـدا مـا حدث مـن عنف
وتـصادم بـالسالح بـ اجلمـاعات
وقــوات من اجلــيش عــنـد مــنــصـة
الـنـصب التـذكـاري وبدايـة كـوبرى
يدان 6 أكتوبر ثم مسـجد الفتح 
رمـــســيس .أمــا مــســألــة اقــتــحــام
الــسـجـون والــتـخـابــر مع حـمـاس
فــاحلــديث حــولــهــا كــثــيــر. .وأنــا

شخصيا ال أعلم عنها شيئا .
{ ما هي وجهة نظرك في أهم األخطاء
سلم التي ارتكبتها جماعة اإلخوان ا

وأدت إلى التعجيل بنهاية حكمهم ?
ـكن ايجـازها فى - أهم األخـطاء 

النقاط التالية :
أوال. الـقــصـور الـشـديــد فى الـعـلم
والـفــقه والـوعي واحلس واإلدراك
.فــــــضـال عن غــــــيــــــاب الــــــرؤيــــــة
واالسـتــراتـيـجـيــة بـشـأن األهـداف
الـعـلـيـا الـتى حتـتـاجـهـا مصـر فى
تلك الـفـتـرة الفـارقـة من تاريـخـها.
ثـانيـا. التـنظـيم الداخـلي لإلخوان
كـــان مــهـــلــهـال .إضــافـــة إلى عــدم
التواصل الصحيح واحلقيقي ب
الــقـيـادات والــقـواعـد بل والــعـزلـة
ـصـالح بـيـنـهـمـا . ثـالــثـا. تـغـلب ا
الـــشـــخــصـــيـــة لـألفـــراد وعــدم أو
ضــــــعف الـــــــصــــــدق واإلخالص .
رابـــــعـــــا. الـــــقــــــيـــــادات لـم تـــــكن
واحدة..فالسيطـرة والهيمنة كانت
في يــد كل مـن خـيــرت الــشــاطـر و
مــحـــمــود عـــزت..األول يــعـــمل في
الــظـاهــر بــعـقــله ومــاله..والــثـاني

يعمل من خلف ستار.
خـامـسـا. لم تـكن لـديـهم ايـة رغـبـة
ــة.ذات في الـــتـــشـــاور مع الـــقـــد
اخلـــبــرات والــتــجــارب فــضال عن
عدم التواصل مع قيادات األحزاب
ـعروفة كما كـنا نفعل السـياسية ا
.{ عـقـب سـقـوط اإلخـوان طـرحت عـدة
ـــصــاحلـــة بــ مــبـــادرات لــتـــحــقـــيق ا
اإلخـوان والدولة . فـما هو تـقييـمك لتلك

بادرات? ا
- الــظــاهــر من األمــور غــالــبــا مــا
يــكـون غـيـر حـقــيـقى .لـذا يـقـال

دائما ..ومـا خفي كان أعظم.
.إذ لم تكن هنـاك مبادرات
تــرضي كـال الــطــرفــ
.وبـالـتالـي لم حتقق

أيـة مـبادرة هـدفـهـا. .لـقـد كـان لكل
طــرف أولـويــاته وأهـدافه .ومن ثم

لم يحدث اي إلتقاء.
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{ وهل تـرى أن اإلخوان مسؤولون عن
األعـمـال اإلرهـابــيـة الـتي جتـري حـالـيـا
في أمـاكن مـتـفـرقـة فى مـصـر وخـاصـة

سيناء?
- فـى تصـوري األعـمـال اإلرهـابـية
الـــتى جـــرت وجتــرى حـــالـــيــا في
أمـاكـن مـتـفـرقـة مـن مـصـر خـاصـة
ســيــنـاء قــد يــكـون مــســؤال عـنــهـا
بــــــــعـض األخــــــــوان ولــــــــيـس كل
اإلخــــوان. .لـــــكن ال يــــنـــــبــــغي ان
ـسـاعدة نتـجـاهل اعـمال الـدعم وا
الــــتى تــــقــــوم بــــهــــا اخملــــابـــرات

األمريكية والتركية أيضا .
{ وهل تــرى أن هــنــاك دوال إقــلــيــمــيـة
ودولـيـة تـسـعى إلى إسـتـخـدام اإلخوان
كـورقــة ضــغط عـلى األنــظــمـة الــعـربــيـة

لتحقيق أجندتها اخلاصة ?
- بـالتـأكـيد. .وأعـتـقـد أن قطـر لـها
ــــســـــألــــة . دور بـــــارز في هـــــذه ا
واخملــــــابـــــــرات األمــــــريــــــكــــــيــــــة
والـــصــــهــــيــــونــــيـــة .إن اخملــــطط
األمــريـكي. .الــصـهــيـوني. يــسـعى
كـما نـعرف إلى  5أهداف رئـيسـية

وهى:
نطقة العربية. أوال. . تفكيك ا

ثــانـيـا.. الـسـيــطـرة عـلى مـواردهـا
وثرواتها .

ثــالــثــا..إيـقــاد الــفــ الــطــائــفــيـة
ذهبية ب دولها وأبنائها . وا

شكالت احلدودية رابعا. إشعـال ا
ب دولها .

ـستويـات الثقـافية خامـسا..هدم ا
واحلــضـاريــة حــتى ال تــقــوم لــهـا

قائمة .
{ ومـا هي حقـيقـة عالقة اإلخوان

بكل من إيران وإسرائيل?
- لكل فترة زمنية من التاريخ
ظروفها وطبيـعتها وأحوالها
. مـــثـال..هــنـــاك نـــوع من

الــصـراع بــ أمـريــكـا وإيـران
فى الـظـاهـر .لــكن فى الـبـاطن
األمـــر مــخــتـــلف تــمـــامــا ..فى
الــسـبـعــيـنــات والـثــمـانــيـنـات
والـتـسعـيـنات. . كـان لإلخوان
ــســلــمــ عالقــات مع إيـران ا
..فهل ظـلت هذه قـائمة االن? ال
أدرى . فى األربـعــيـنــات كـانت
الــــــــعالقــــــــة بـــــــ اإلخـــــــوان
وإســرائــيل حـــربــا ضــروســا.
.لـكـنـهــا اخـتـلـفت تــمـامـا بـعـد
ثــورة يــنــايــر. .وتــألــقت بــعــد

وصول اإلخوان إلى احلكم!!
{ ومـا هي إمـكانـية عـودة اإلخوان
شهد السياسي? مرة أخرى إلى ا
- ال أظن أن الـظـروف احلـالـية

تسمح بذلك.
{ في الـنـهـايـة بـعـد إنـشـقـاقك عن
اجلــمــاعــة  هل تــفــكـر فـي تـألــيف
حـزب ســيـاسي ? ومــا هي طـبــيـعـة
عالقـــتـك بـــالـــدولـــة اآلن وخـــاصـــة

األجهزة األمنية ?
- لــقــد كــبــرنــا فى الــسن ولم
تـعد لـدينـا قدرة وال طاقـة على
عـمل اآلن ونـســال الـله تـعـالى
أن يــتـــقــبــلـــنــا ضــمـن عــبــاده
. أمـا فـيـمـا يـتـعـلق الـصـاحلـ
بعالقتى بـالدولة اآلن وخاصة
األجــهـــزة األمــنــيـــة فــأحب أن
أقــول أنــا اآلن مــواطن عــادى
وأصـبح عـملـى من أوله ألخره
مــرتـــبط بـــالـــبــحث الـــعـــلــمي
كأستاذ داخل جـامعة أسيوط.

محمد حبيب

جنود عراقيون في احلرب مع ايران 

ي في نيويورك تدمير برج التجارة العا

تتزايـد في هذه األيـام الدعوات لـترشـيد السـلوكـيات الديـنيـة الشعـبوية
الطارئة ومراجـعة الكثـير من نصوص الـتراث ومضامـينه ولعل اجلديد
ـؤسسـات الديـنيـة ويروج لـها في هذه الـدعوات انـها تـنطـلق من رحم ا
رجال دين متنـورين بدأوا يتـعرضون للـكثيـر من الظواهر واالراء ,التي
ـنـطـقـيـة ـا أحـيـطت بـهــالـة من الـقـدسـيـة والـتــسـيـيج الـدوغـمـاتي , طـا
وعقالنية وضعت على طاولة التشـريح العلمي مسائل كان من الصعب
غامـرة بأثارتها ,واذا كانت ستـحيل التعرض لـها او ا ان لم يكن من ا
مــســيــرة الـــفــكــر اإلسالمي قـــد شــهــدت الــكــثـــيــر من هــذه الــدعــوات
اإلصالحيـة والتـجديـدية فـأنهـا بالشك تعـرضت لنـكوص واضح خالل
ـاضـيـة وألسـبـاب عـديـدة ابـرزها ,انطـالق ماسـمي الـعقـود اخلـمـسـة ا
بــالــصــحــوة اإلسـالمــيــة وظــهــور احلــركــات االسـالمــويــة الــتي ادعت

سلم . تطرف تمثيلها لالسالم وا نهجها ا
ـوجة النقـدية الواسعـة واالراء  اجلريئة الـتي طرحتها لقد أثارت هذه ا
نـهجية التي اسـتندت علـيها العديـد من النقاشات وبالدالئل العلـمية وا
وطـرحت في الـوقت نـفـسـه الـعـديـد من الـتـسـاؤالت ,فـهل تـعـد صـحـوة
جديدة بثوب وادراك مغـاير للصحوات السـابقة ? وهل تمثل تلك اآلراء
التجديديـة بداية للوثريـة إسالمية قد تؤدي الى نـتائج تضاهي أو حتى
ــا حــقــقـتـه اوربـا والــدول الــغــربــيـة ? .. ام انــهــا طــروحـات تــقـتــرب 
ـوجـات الـنــقـد والـنـقـمـة الـشـعـبـيـة بـراغـمـاتـيـة تـنـاغـم الـواقع وتـنـحـني 
ا  آلت الـيه األفكـار الديـنية مـن تقوقع والنـخبويـة  -علـى حد سواء  –

وتخلف وغياب عن منطق العصر ومتطلبات احلداثة الكاسحة ?
ـسـيرة الـنـقديـة والنـتـائج التي ال شك ان قوادم األيـام سـتكـشف هذه ا
ـكن ان تـتـمـخض عـنـهـا  ,ولـكن الـسـؤال الـذي يـثـار في هـذه اجملـال
ـراجــعـات الـنـقــديـة والـظـروف الـتي يـتـمـحــور حـول دواعي ومـبـررات ا
ـطـالـبــة بـتـصـحـيح فـتـحت الـبــاب لـهـذا الـسـيـل من اآلراء واالصـوات ا
ـسيـرة الـديـنـيـة وتشـذيـبـهـا .تـطرح في هـذا االطـار مـبـررات وأسـباب ا

فكرية وواقعية لعل ابرزها : 
تـنورين عـلى قواعـدهم الشـعبـية في -اتكـاء بعض الـرجال الـدين ا أ
توجهـهم نحـو نقد الـسلوكـيات وبـعض النصـوص التـراثية بـعد ان كان
العقل اجلـمعي من اهم محـددات التجـديد والذي يـوصف بانه " اقسى
من سم العـقـارب" ويحـسب له رجـال الدين الف حـسـاب خشـيـة نقـمته
وانتقاداته ,وقد اتبع اجملددون عرض الدالئل واالسانيد العلمية لنقض

تداولة والرائجة . بعض االقوال واالراء والسلوكيات ا
ـــعـــرفي -وعي بـــعض رجـــال الـــدين لـــضـــرورة تـــدارك الـــواقع ا ب
ـضادة فـي اجملتـمـعات اإلسالمي بـعد تـنـامي الـعديـد من الـتـوجهـات ا
ا أشار سـألة التي طـا اإلسالمية كـالعـلمانـية ونـزعات االحلاد  ,هذه ا
ـثقفون الـدينيون وحذروا مـن ان عدم االقدام على جتـديد الفكر اليها ا
أل الديـني وتطـويعـه خلدمـة اجملتـمع قد يـفـسح اجملال لـتيـارات أخرى 
ترتب على انحساره وتقوقعه وعدم مواكبته للتطور الزمني . الفراغ ا
تنـامي للكـثير مـن الفئـات اجملتمـعية لـطبيـعة األوضاع -االدراك ا ت
السائدة والـتي ساهمت  بـعض األفكار الديـنية في تـفاقمهـا وجتذيرها
في مـجـتـمـعـاتـهم ,وتـنـامي هـذا االدراك بـفــضل تـطـور وسـائل االعالم
ــعـلــومـة واالطالع عــلى الـرأي والـتــواصل وسـهــولـة احلــصـول عــلى ا
ـعــنـيــ بـالــشـأن الـديــني عـلى والـرأي االخـر ,كل ذلك شـجـع بـعض ا
تـطـويــر أفـكـارهـم وطـرح رؤاهم الـتــجـديـديــة  مـســتـثـمــرين هـذا الـوعي

عاصرة . واكب للتطورات ا اجملتمعي وتأييده للفكر التنويري ا
-بـعد ان كـان دور رجل الـدين يـقـتـصـر عـلى االرشـادات الـديـنـية ث
ـعامالت ويـنأى بـنـفسه عن الـقضـايـا اجملتـمعـية تـعلـقـة بالـعبـادات وا ا
بسـبب االسـتـبـداد الـذي ساد عـقـودا طـويـلة ,فأن الـتـحـول نـحـو الـنظم
ـقـراطيـة وجتـاربـها وان انـطـوت تلك الـتـجـارب على مـثـالب وأموراً الد
سـلـبــيـة عـديـدة ,قـد فـسح اجملــال لـلـتـوجه نــحـو الـقـضــايـا ذات الـبـعـد
اجملتـمعـي وعدم االقـتصـار عـلى القـضـايا ذات الـبعـد الـفردي كـما في

السابق .
ـتعـثـرة والـفاشـلـة التي خـاضـها اإلسالم -التـجـارب السـيـاسيـة ا ج
ـثال بـأحـزابه وحـركـاته  ,ومـسـاهـمـته في تـعـزيـز ظـواهـر الـسـيـاسي 
الفساد بدالً من انتشال اجملتمعات من تخلفها ومشاكلها العديدة على
األصعدة  الـسيـاسيـة واالجتمـاعيـة واالقتـصادية  ,وبدأت سهـام النقد
ـدع انتمائهم تـبرقع برداء الدين وا تنهال على اولئك الـسياسي ا
الى شريـعة الـسمـاء من جهـات عديدة ,كان للـجهـات الديـنيـة  احملايدة
ا للـدفاع عن الدين والـنأي به عن تلك الـتصرفات, دوراً بارزاً فيهـا ر

تعارضة مع مبادئه وغاياته النبيلة. والسلوكيات ا
ـعـيـشيـة الـصـعبـة الـتي تـشـهدهـا الـعـديد من -أثارت األوضـاع ا ح 
عـتدل اجملتمـعات اإلسالمـية  حـفيـظة الـكثيـرين ومنـهم رجال الـدين ا
الــذين حــذروا من مـغــبــة جتــاهل تــلك األوضــاع وعــدم وضع احلــلـول
الناجعة لها ومحذرين في الوقت نفسه من ردود الفعل ضد من تسبب
بـتــلك األوضــاع والــتي بـدأت بــوادرهــا واضـحــة بــأنـدالع الــعــديـد من
االنـتــفــاضـات واالحــتــجـاجــات الــشـعــبــيـة ووجــهت انــتــقـادات عــديـدة
ـن انخرطـوا في العـمل السـياسي للـسيـاسي ولـبعض رجـال الدين 
وساهـموا بـشكل مـباشـر او غيـر مبـاشر في تـآكل جرف الـوقار وهـالة
ـا تـمـتع بـهـا رجـال الـدين في اجملـتـمـعـات احملـافـظة الـقـداسة الـتي طـا
ـقدس ـقـدس او سـحبـوا الـقـدسـيـة عن ا وألنـهم أضفـوا اخلـطـأ عـلى ا
بفعل سـلوكيـاتهم وطـروحاتهم الـتي لم تمـثل وتعكس روح الـدين وقيمه
السـاميـة بل العـكس .  أن كل مـا تقـدم من أسـباب ومـبررات لـتصـاعد
أصوات الـتـجديـد قـد تؤدي في قـابل األيـام الى تزايـد وتـيرة اإلصالح
األمر الذي يتـرتب عليه تـغييـر الصورة الـنمطـية للدين
نشود في اجملتمع  ,واذا لم حتقق النتائج ودوره ا
رجوة منها فأنـها بالتأكيد قـد فتحت باباً واسعاً ا

للتغيير وتطوير اخلطاب الديني
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ثلة بسامي نسيم وسيقية شاركت فيها  دائرة الفنون ا شارك في ندوة موسيقية  ½Ëb…∫ ملصق يعرض ا

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - تــصــدر فــيــلم
ـــتــحـــولــون اجلـــدد (ذا نــيــو الـــرعب اجلـــديــد ا
مـوتـانــتس) إيـرادات الـســيـنـمـا فـي أمـريـكـا في
مـطـلـع األسـبـوع مـحــقـقـا ســبـعـة ماليـ دوالر.
والـفــيـلم بـطــولـة مـايــسي ولـيــامـز وأنـيــا تـايـلـور
وتــشـارلي هــيــتـون وألــيس بــراجــا ومن إخـراج
جـــوش بــــون.ويــــعـــد هــــذا من بــــ أول األفالم
الـــضــخــمـــة الــتي يـــتم عــرضــهـــا مــنــذ أن أدى
فـايـروس كـورونـا إلى إغـالق دور الـسـيـنـمـا في
ـــاضـي.وعـــلـى الـــرغـم من أن اإليـــرادات آذار ا
كانت عند احلد األدنى من التوقعات فإن عرض
شركتي ديـزني وتويـنتـيث سينـشوري اسـتديوز
ـثـل أكـبر عـرض أول حـتـى اآلن لفـيـلم للـفـيـلم 
جديـد خالل اجلائـحة.وقـالت ديزني (إن مـا ب
ــئــة تــقــريــبــا من دور الــســيــنــمـا  60و 70في ا
أعـادت فـتح أبـوابـهـا فـي شـتى أنـحـاء الـواليـات
ــتـحـدة وكـنــدا. ولـكن مـا زال بــعض من أكـبـر ا
أســواق الـســيـنــمـا ومن بــيـنــهـا لــوس اجنـلـوس
وســان فـــرانـــســيـــســـكــو وســـيـــاتل وواشـــنــطن
العـاصـمـة ونيـوجـيـرزي ونـيويـورك مـغـلـقا).وفي
ـنــاطق الــتي اسـتــأنـفت فــيـهــا دور الـســيـنــمـا ا
نـــشــاطـــهـــا يــتـم فــرض حـــد أقـــصى لـــلــطـــاقــة
االسـتـيـعـابـية لـدور الـسـيـنـمـا إضـافـة إلى إبـقاء
ـقـاعـد الـتـزامـا بـتـدابـيـر الـتـبـاعـد مـسـافــة بـ ا
االجـتـمـاعي.وقـال احملـلل ديـفـيـد إيه.جـروس إن
تـحول اجلـدد كان سيحـقق نحو  14مـليون (ا
دوالر لـو كـانت كل دور السـيـنـما الـبـالغ عـددها
ـتـحدة مـفـتـوحة). سـتـة آالف دار في الواليـات ا
واحـــــتـل فـــــيــــــلم احلــــــركـــــة واإلثــــــارة اخملـــــتل
ــركــز الــثــاني في ثــانـي أســبـوع (أنــهـيــنــجــد)ا
لعـرضه محققا  2.600000دوالر.والفـيلم بطولة
راسل كــرو وكـارين بــيــسـتــوريـوس وجــابــريـيل
بـيتـمـان وجـيـمي سمـبـسـون ومن إخـراج ديريك
ــركــز الـثــالث فــيــلم الــرسـوم بـورت.وجــاء في ا
ــتــحــركــة اجلـديــد ســبــوجن بــوب: الــهـروب(ذا ا
سـبـوجن بوب فـيـلم: سـبوجن أون ذا رن) مـحـقـقا
ــركــز الــرابع الــفــيـلم  604.000دوالر.واحــتل ا
الكـومـيـدي اجلديـد الـتاريخ الـشـخـصي لديـفـيد
كـوبــرفـيـلــد (ذا بـيـرســونـال هـيــسـتـوري ديــفـيـد
كوبرفيلد) وحقق  520.000دوالر.والفيلم بطولة
ديف بـاتــيل وأنـوريـن بـارنــارد وبـيــتـر كــابـالـدي
ومـــــورفــــــيــــــد كالرك ومـن إخـــــراج أرمــــــانـــــدو
ركز اخلامس فيلم الدراما يانوتشي.وجاء في ا
كلـمات عـلى جـدران احلـمام(ووردز أون بـاثروم
وولـز) محققا  453360دوالرا في ثـاني أسبوع
لـعـرضـه.والـفـيـلم بـطـولـة تـشـارلي بالمـر وآنـدي
جـارسـيـا وتـايـلـور راسل وأنـاسـوفـيـا روب ومن

إخراج ثور فرودينتال.

الــتـواصـل االجـتــمـاعي في خــدمـة تــأمـ
ـوسـيـقـية هـن ا ـالـي ألصـحـاب ا الـدخل ا
أثـناء تـفشي الـوباء.كـما  عـرض جتارب
بـادرات سلـكها مـوسيـقيـون عبر نـاجحـة 
ــــنــــصـــات اإللــــكــــتـــرونــــيــــة واخلـــروج ا
هن ـقترحـات مسـتقبـلية لـلحفـاظ على ا
نـطقـة العـربية ـوسيـقيـة في ظل مـرور ا ا
ــسـتـقـبل. الى ذلك ـاثـلـة في ا بــجـوائح 
وتـزامنا مع العاشر من شهر محرم كتبت
الـباحثة اسـراء مرسومي عن دور االحلان
في اجملــالس احلـسـيـنـيـة وتـأثـيـرهـا عـلى
ـستمع قائلة وفقا لـصفحة دائرة الفنون ا
ــوســيــقــيــة في (فــيــســبــوك)(ان الـردات ا
احلـــســـيــنـــيـــة .. هي شـــكل من االشـــكــال
الـتراتيل الـدينية االنـشادية الـعراقية ذات
ـرتـبط كــلـيـا بــسـرد مـا الــطـابع احلـزيـن ا
ـعركـة الطف (يـوم عاشـوراء) وما حـدث 
بــعــدهـا فــضال عن مــآثــر وشـمــوخ االمـام
احلــســ مع اهــله ولــفــيف مـن اصـحــابه
اخملـلصـ ومسبـبات الصـراع الذي نشب
بـ احلـق والـبـاطل وانـتـهـائـهـا بـفـاجـعـة
اســـتــــشـــهـــاد االمـــام احلـــســـ (ع).وقـــد
اســـتــــخـــدمت نــــصـــوص شـــعـــريـــة

إطــار سـلــسـلــة الــنـدوات الــثـقــافـيــة الـتي
تـنظـمهـا األمانة الـعامـة للـجامعـة العـربية

حتت عنوان (صالون اجلامعة الثقافي).
وجــاءت مــشـاركــة الـعــراق في الــنـدوة من
ـثــلـة ــوسـيــقـيــة  خالل دائــرة الـفــنـون ا
ـقـدمـة من قـبل مـديـر بـالـورقــة الـبـحـثـيـة ا
ـوســيـقــيـة عـازف ورشــة صـنــاعـة االالت ا
الـعود سامي نـسيم الى جانـب العديد من
غرب ولبنان الـباحث العرب من مصر وا
وســلـطـنـة عـمـان وتــونس والـسـودان.كـمـا
حـضـر النـدوة عبـر نفس الـرابط نخـبة من
الـبـاحثـ الـعرب انـضم اليـهم من الـعراق
وسيقية دريد مـعاون مدير دائرة الفنون ا
ي فـاضل والبـاحث فراس يـاس واالكاد
احــســان شـــاكــر من جــامــعــة بــغــداد الى
جـانـب مـديـر اجملـمع الـعـربي لـلـمـوسـيـقى
هـشام شرف. وسلطت الـندوة الضوء على
ـــهن اآلثـــار الـــســلـــبـــيـــة الــتـي حلــقـت بــا
ـــوســيــقــيـــة في ظل جــائـــحــة فــايــروس ا
كـورونا والتي فـرضت التباعـد االجتماعي
وذلـك من خالل احملــاور الــتي نــاقــشــتــهــا
وسيقي العربي ـتعلقة بواقع الوضع ا وا
في ظـل األزمة والدور الذي لعـبته منصات

(الــقــصـائــد) نــظـمـت بـالــشــعـر الــفــصـيح
ـوسـيــقـيـة فـقـد والــعـامي امـا احلـانــهـا ا
ـا يـحـاكي تـلـك الـنـصـوص وما صـيـغت 
ـة يــجــســدهـا اداء تــســرده من صــور مــؤ
ـسـتـمـعـ الــرادود احلـسـيـني وجـمــوع ا
ــشـاركــ في االداء بـصــيـغــة تـفــاعـلــيـة ا
ـؤدي الـرئـيسي تـنـاوبـيـة وجتاوبـيـة مع ا
اوالـرادود).مضـيفـة ان(الردات احلـسيـنية
بال شـك ظاهـرة مـوسـيقـيـة ديـنيـة تـمارس
في اجملــتـمع الـعـراقي مــنـذ مـا يـزيـد عـلى
االلف عـام وجب الوقوف عندها لدراستها
وسيقية والوقوف تـفصيليا من الناحية ا
عـلى خـصـائـصهـا وسـمـاتـها وعـنـاصـرها
وبـنائها النغـمي النها ال تزال من االشكال
ـوسيـقيـة العـراقيـة البـكر التـي لم تؤخذ ا
عـلى محمل االسـتكشـاف والعمل فـيها من
وسيـقي الـعراقيـ  السيما الـباحثـ ا
ان كـل ما اجنـزه بعض الـبـاحثـ في هذا
اجملـال ال يـرتقي وال يـغطي اال جـزء يسـير
ـا حتـتـويه اجملـالس احلسـيـنـيـة من ثراء
مــوســيــقـي مــنــوع ومــتــغــيــرات زمــانــيــة
ومـكانـية ونـغمـية عـلى مدى

الف عام).
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سابـقة الرواية الروائي الـعراقي فاز باجلـائزة الثانـية 
العربية في تونس عن روايته (حب عتيق).
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ــــطـــربـــة الـــســـوريــــة ســـجّـــلت ا
(مـــيـــدلي) غــنـــائي مـــؤلف من 4
ـــصــري أغــنـــيـــات لــلـــمـــطــرب ا
الـراحل عــبـد احلـلــيم حـافظ من
تـوزيـع نـزار تــارك وإنـتــاج مـبــادرة (الـطــفـولــة حـيـاة)

وسيقية لدعم أطفال مرضى السرطان. ا
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الشـاعـر العـراقي طمـئن جـمهـوره حـيث يرقـد في احد
مسـتشـفيات ابـوظبي أنه بـخير وسـيتـعافى وانه يـتلقى
وتـلـقى الـعالج الـكـيـمـيـاوي تـمـهــيـدا لـعـمـلـيـة جـراحـيـة

امنيات محبيه بالشفاء العاجل.
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الوزيـر النـيوزلـندي حـاضر في الـورسشـة االلكـترونـية
ـسـتـنـصـريـة الـتي اقـامـتـهــا كـلـيـة االداب بـاجلـامـعــة ا
بـعــنـوان (نــيــوزلـنــدا الــلـغــة والـتــاريخ واحلــضـارة في

مواجهة كورونا).
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الكـاتب العراقي صدر له ضمن منشورات مكتبة الدار
العـربية لـلعلوم كـتاب بعـنوان (شعـر طالب احليدري -
دراســـة فـــنـــيـــة) يـــقع في  240 صـــفـــحـــة من الـــقـــطع

توسط. ا
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الفـنان العراقي الراحل اعلـنت عائلته عن وفاة زوجته
نـبـيـهـة جالل احـمـد سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنـها

فسيح جناته.
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الكـاتب االردني صـدر كتـابه الرابـع بعـنوان (الـدلعـونا
والكـورونا).يضم أربعة ملـفات ويقع في مائت وسبع

صفحات.
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وسـيقى األردني ـهرجـان األغنـيـة وا ديـر الـتنـفيـذي  ا
هـرجـان  سـيـشـد حـالـة من الـتـنوع   2020 اكـد ان ا
من خالل ثـالثـة حـقـول مـهــمـة هي: مـسـابــقـة األغـنـيـة
ـنفـرد عـلى آلة ـتكـاملـة ومـسابـقـة العـزف ا األردنيـة ا

وسيقية. شاريع ا العود ودعم ا

¡U ²Š≈ w  ÊËd U  W³ſ— ÊuA UM¹ »dŽ ÊuOH×

“ËdO  l  …uNI «

إلى كـل ما كان جـميال في لـبنـان. ترمز
قــبل كلّ شيء إلى ثـقـافـة احلـيـاة وإلى
تـراث غـنيّ ضـاع بـعـضـه بـعـد تـفـجـير
ه مـــيــنــاء بـــيــروت … من خـالل تــقــد
ـــســـؤولــ فـــيـــروز عـــلى كـل كـــبـــار ا
والـزعماء السياسي اللبناني يبدو
واضــحـا أن الـرئــيس الـفـرنــسي يـريـد

توجيه رسالة ما).
أمــا داني حـداد فــيـقــول في مـوقع (إم
تـي في) الــلـبــنــاني إنـه (قــد يـكــون في
زيـارة ماكرون إلى منزل السيدة فيروز
بـعض من الدعـاية التي يـبدو أن فريق
مـاكـرون يـجـيـدهـا … هل يـعـلم 'مـسـيـو

ــنــعـطــفـات. بــشــجـاعــة أسالفه عــنـد ا
أســـلــــوبه يــــذكّـــر بـــفــــرنـــســـا الــــقـــيم
اإلنـسـانـية). وفـي السـيـاق ذاته يـقول
خــيـرالـله خـيـرالــله في جـريـدة الـعـرب
الـلـنـدنـيـة وفقـا لـتـقـريـر للـبي بي سي:
ــانــويل (شــاء الــرئــيس الــفــرنــسي إ
ـــرة بــيت مـــاكــرون أن يـــكــون هــذه ا
الــسـيــدة فـيــروز مـحــطـته الــلـبــنـانــيـة
األولـى. أراد بــذلك أن يــقــول إن هــنـاك
لـبـنان آخـر ال يزال في اإلمـكان الـرهان
عــلــيه فـي حــال كــان مــطــلــوبـا 'إعــادة
تـأسيس 'الـبلد).ويـتابع: (ترمـز فيروز
ـطربـة التي جتـاوز عمرهـا الثـمان ا

مـاكرون 'أن بـعـضنـا لم يكن هـنا
ـدمرة لـيـسـتـقـبـله في بـيـروت ا
نهكة لوال فيروز وصوتها? وا
هـي ألـصــقــتــنــا بــهـذه األرض
الـدائـمة االهـتـزاز. وهي أبقت
ذلـك احلـنــ إلى هـذه األرض
فـي نـــفـــوس الــــلـــبـــنــــانـــيـــ

ـنـتشـرين)..ويـضيف الـكاتب: ا
ـا (هـل سـيـخـرجــنـا مـاكـرون 

نـحن فيـه? نشكّ وال نـفقد األمل.
يــا لـغـبـائــنـا. غـني لـه يـا سـيـدتي:
'لبيروت من قلبي سالم لبيروت عله
يـدمع كمـا نفـعل عند سـماعـها في هذه
األيـام).وفي السياق ذاتـه يقول طلعت
شـنـاعة في جـريدة الـدسـتور األردنـية:
(لــقـاء كـبـيــر فـرنـســا بــسـفـيــرتـنـا إلى
الـنـجـوم 'و 'جـارة الـقـمـر 'يـخـتـلف عن

لقائه بباقي زعامات لبنان).
ويـتابع شناعة(رغم أنني أعرف نتيجة
زيـــارتك إلى لــبـــنــان ســلـــفــا لـــكــنــني
'أحسدك 'على شيء واحد فقط أنك

حـقـقت مـا لـم أستـطـع وما
زلـت أحــلم بـه تــنــاول
فـــنـــجــان قـــهــوة مع

فيروز).
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ية ميريل ستريب تبرعت النجمة العا
بلغ  25 ألف دوالر جلمعية (كفى) 
لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو

تعرضن لإلصابات أو الصدمات
نتيجة انفجار بيروت الذي حدث في 4
اضي.ونشرت صفحة (كفى) على آبا

صفحاتها على وسائل التواصل
اإلجتماعي صورة ميريل ستريب مع
تعليق من قبل اجلمعية ورد فيه(شكرا

لك ميريل ستريب على مساهمتك
السخية في أعمال اإلغاثة التي تقوم بها
"كفى" لدعم النساء اللواتي فقدن منازلهن أو
تعرضن لإلصابات والصدمات نتيجة انفجار
بلغ  25000 دوالر بيروت. إن مساهمتك 
ليست سوى دليل إضافي على دعمك حلقوق

رأة). ا

 مـنـكم من يــسـمع خـبــرا سـارا يـتـعــلق بـإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ.9
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ــال مـن عــمل مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا
إضافي.رقم احلظ .4
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ارسة  حاولوا تفـهم وجهة نظر أحبائـكم. بإمكانكم 
نشاطات فنية وأدبية.
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ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.
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تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.
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كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.
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انتبهـوا إلى صحتكم تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.
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 يــجب تــوخي احلــذر من مــؤامــرة حتــاك ضــدكم من
وراء الكواليس.
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ـيـلون بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين 
للتعاون معكم.رقم احلظ.3
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 يحصل لـديكم تغيير إيجابـي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.
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ـسـاء تـعـثـرون عـلى غـرض  في سـاعـة مــتـأخـرة من ا
كان ضائعا.
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بـإمــكـانـكم اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء
تمضية أوقات جميلة معهم.
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كـلــمـات ثالثــيـة تــبـدأ من
عالمـة الــنـقـطــة الـسـوداء
ـشــتـركــة مع بـعــضـهـا وا
بأخر حرف من كل كلمة:

دن  1-قرى ا
 2-مجلة عربية

 3-من صـــــفــــات نــــســــاء
اجلنة

 4-سالح قد
 5-مدينة سورية

 6-سائل من اجلسم
 7-عملة اوربية
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نـــــظـم قـــــطـــــاع الـــــشـــــؤون
االجــتـمـاعـيــة بـجـامـعـة
الــــدول الــــعــــربــــيـــة
(إدارة الـــــثــــقـــــافــــة
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
احلـــــــــــضــــــــــارات)
مـؤخـرا وبالـتـعاون
مـع اجملـمع الـعـربي
لـلـموسـيـقى ندوة
عـلمية عبر تقنية
(الــــــفـــــيـــــديـــــو
كــــونــــفـــرانس
حـــول) ســـبل
احلـــــــفـــــــاظ
ــهن عـــلى ا
ـوسـيـقـية ا
فــــــي ظــــــل
ظــــــــــــروف
جــــائــــحـــة
كــــورونــــا
وتـــــــــــــأتـي
الــنـدوة في

سامي
نعيم

rŽbð V¹d²Ý
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أطلـقت دائرة الـفـنون الـعامـة الثـالثاء مـعرضـاً فنـياً
افـتـراضـيــاً  لـلـفـنـان الــتـشـكـيـلـي قـيس الـكـسـار 
ضــمن تـــســلــسل 132 من ســلـــســلــة مـــعــارضــهــا
ـستـمرة احـتوى على 15 عـمالً فنـياً  االلـكترونـية ا
اتـقن الـكـسار بـتـجـسيـد مـضـام تـراثـيـة متـنـوعة
ـة. كما هن وحـرف يدويـة قد وصور فـنيـة جمـيلـة 
اطـلـقت في الـيـوم نـفـسه مـعـرضـا لـلـتـشـكـيـلي عـبـد

الـكـر حــسـ الــكـعـبي  ضم 15  عــمالً. وكـانت
ــاضي مــعــرضــهــا الــدائـــرة قــد اطــلــقت االثــنــ ا
االفـتـراضي الـ  130 لـلتـشـكـيـلي حـيـدر الـيـاسري
ـعــرض عــلى 14 عــمالً  فــنــيـاً قــدم من احــتــوى ا
خاللهـا الياسري رؤيـته الفنـية بلـوحات معبـرة.فيما
ضم مـعـرضـهـا االفـتراضي الـ 129 لـلـفـنـان نـسيم
فــاضل احلــســيــني  11 عـمـالً فــنــيـاً مـن  زخــرفـة

للخطوط العربية بإجادة حرفية متقنة.
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اخـتــارت صـحــيـفــة اجلــارديـان الــبـريــطـانــيـة
ـاضي  لــقـطـة أفـضل صــورة لـيــوم األثـنــ ا
مـوكب شـهـيــد اجلـمـعـة احلــسـيـني في سـوق
الشـيوخ في الـناصـرية أثـناء تـمثـيلـهم لواقـعة
كـربالء في الـيـوم الــعـاشـر من مـحـرم ذكـرى
أســتــشــهــاد األمـــام احلــســ (ع)  وكــانت

اللقطة بعدسة مصور الصحافة الفرنسية.

األخــيــر الــذي عـانــد الــعــواصف وهـو
ا يجمع جـسر فيروز. لم يبق الكثير 
).ويتابع شربل(ال عالقة بـ اللبنانـي
لـلـسيـاسـي الـلـبنـانـي بـوطن فـيروز
والـــــرحــــابــــنـــــة. وطن احلـــــلم واحلب
واألصـالـة والتالقـي. وطن قبـول اآلخر
وحـق االخــتالف والـــبــحـث الــدائم عن
اجلــســـور. وطن الــقــصــائــد واألحلــان
ـواويل والـقـنـاديل. الـوطن والــفـرح وا
الـــرافـض كل أشـــكـــال الـــظـــلم ســـواء
جــاءت عــلى يـد مــحــتل من اخلـارج أو
مـشروع مسـتبد من الـداخل).ويضيف:
(مـن قــيم الــوطــنــيــة واجلــمــال والــفن
واحلـــريــة شــاء مــاكـــرون أن يــســتــهل
رحـلـته احلاسـمة إلى لـبـنان. من مـنزل
األيـقونة التي يقرع صوتها كاألجراس
. وال عـذب ـكسـورين وا في ضـمـائر ا
غــرابـة في األمــر. هـذا الــرئـيس الالمع
يــــــــخـــــــــفي
حتـت ثيابه
كــــــاتــــــبـــــا
المـــــــعــــــا.
لــــــــــــــــديـه
ســــــلـــــوك
يـــــــذكـــــــر
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نـــاقــشت صـــحف عــربـــيــة ســـر رغــبــة
ـانـويـل مـاكرون الـرئـيس الـفـرنـسي إ
ــطـــربــة في احـــتـــســاء الـــقــهـــوة مع ا
اضي الـلبنـانية فـيروز مسـاء االثن ا
في مـفـتـتح زيـارته لـلـبـنـان.وقـال فريق
من الـكـتـاب إن (مـاكـرون يـريـد تـوجـيه
ه فيروز على رسـالة ما من خالل تقـد
ـــســــؤولــــ والـــزعــــمـــاء كـل كـــبــــار ا
).بـيـنـما رأى الـسـيـاسـيـ الـلـبـنـانـيـ
فـريق آخـر أنه (قـد يـكـون هـنـاك بعض

من الدعاية في زيارة فيروز).
ويـقول غسان شربل في جريدة الشرق
األوسـط اللنـدنيـة إنه (جمـيل أن يدخل
ــانــويل مـاكــرون لـبــنــان في زيـارته إ
اجلــديـدة من مـنـزل فــيـروز. دخـله قـبل
ـنكـوبـة ومـيـناء أسـابـيع من األحـيـاء ا
ـــدمــر. ولـــعل الـــرئــيس الـــعــاصـــمــة ا
الــفــرنــسي أراد تــذكــيـر الــلــبــنــانــيـ

باجلسر

انويل ماكرون في زيارة لفيروز إ

" 62عـاما" الـذي جاء
إلـى الواليـة الـتـركـية
لـــــلـــــمـــــشــــاركـــــة في
تـــصــويـــر مــســـلــسل
مـــاريـــا ومــصـــطــفى
ـســتـشـفى نــقل إلى ا
لــكـنه فــارق احلـيـاة).
الـى ذلك تـــــداول رواد
مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجــــتـــمــــاعي مــــقـــطع
فـيـديو لـلنـجـمة الـتركـية
ـيـر يـظـهر ـيـت أوزد د
تدريها على الرقص برفقة

مدربها.
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خـالل مـشــاركــته في تــصــويــر أحـداث
مـــســـلــسـل تــركـي جــديـــد وعـــلى إثــر
تـعـرضه لـنـوبة قـلـبـيـة مفـاجـئـة توفي
ـمـثل التـركي خلـدون بويـسان مـساء ا

اضي. االثن ا
وذكـــــرت وســــائل إعـالم تــــركــــيــــة أن
بــــويــــســــان الــــذي عــــرف بـ(مــــنــــجـــد
الـــيــانــصــيـب) أحــد أعــضـــاء مــجــلس
ـسـلـسل التـركي الـشـهـير الـذئـاب في ا
(وادي الـــذئــاب) تــوفي إثـــر إصــابــته
بـنوبة قلبية في الـفندق الذي يقيم فيه
ـنـطـقـة أورغـوب في واليـة نـوشـهـيـر
ميريل ستريبوسـط األناضول.وأضافت( أن بويسان
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

تـتـوالى دعـوات دعم اسـتـقـرار وسـيـادة وأمن الـعـراق
من دول عدة

مع زيارة الـرئـيس الـفـرنسي وقـبـلـها وبـعـدهـا. وكانت
الـدعوات ذاتـها قـد سـمعـها الـوفد الـعراقي حـ قابل

الرئيس االمريكي في واشنطن .
ومـا أن يـدخل زعـيـم دولـة أو وزير خـارجـيـة زائـر الى
بــغـــداد إالّ ويــردد هــذا الــشـــعــار احملــفـــوظ انــهم مع
اســتــقـرار الــعـراق وأمــنه لــيس هــذا الـكالم جــديـداً
وانّما يرجع الى أيام االحـتالل االمريكي وسيادة بول
ــر الـــتي اســتــغـــرقت خــمس ســـنــوات. حــتى أنَّ بــر
الــعــراقـيــ أنـفــسـهم حــائــرون إذا كـان اجلــمـيع مع
استـقـرار العـراق وأمـنه فلـمـاذا يهـتـز هذا االسـتـقرار
ويــخـتــرق االمن سـنــة بـعــد سـنــة? ومَن يـقف وراء كل

فوضى حتدث فيه أفقياً أو عمودياً ?
الـكالم الـعـام يـوحي بأنَّ االرهـاب يـقف وراء الـزعـزعة
األمنـيـة الـتي يرفـضـهـا العـالم لـكن االوضـاع مخـتـلة
قبل أن يظهر داعش كظاهرة دولية وحتى مع صعود
ـسـتـهدف االول بـعـمـليـاتـها الـقاعـدة ظل الـعـراق هو ا
وتمركزها وكـأنّه تنظيم مصمم خـصيصاً للعراق ومن

ثم يتفرع نحو بعض البقاع القريبة أو البعيدة.
العالم تضـرر من االرهاب بنسب متـفاوتة لكن العراق
ـاذا لم يجـد االرهاب شيء آخـر ومن بعـده سـوريا . 
ـاذا االرهاب جـغرافـيا أنـسب له من هـذين البـلدين? و
يــتـدفق مـن دول اجلـوار لــيـسـتــقـر فـي الـعــراق ويـجـد
ضـالـته فيـه بالـرغم من تـشابه انـظـمة احلـكم كـافة في

الشرق األوسط.
من حق العـراقي أن يسـأل أي رئيس يـأتي الى بغداد
شهورة في دعم بالده استقرار وأمن ويتلفظ جملـته ا
العـراق أن يشرح لـنا معـنى االستقـرار ومعنى األمن
بل مـعنى أيـة مفـردة تتـكرّر عـلى أفواه الـزعمـاء بشأن
الـعـراق مــنـذ سـنـوات عـدة وال أحـد يــجـد لـهـا مـعـنى

شي على االرض أو يعيش في نفوس الناس .
لم يعد العراقي مكترثاً بسماع أنّ العالم مع استقرار
بـلـده لـكـنّه بـحـاجـة ألن يـعـرف من زوّاره الـزعـماء إنْ
كان أحدُهم قد سـأل أصحاب السلـطات في البلد هل
يؤيدون استقـرار العراق وأمنه ويعمـلون قوالً وسلوكاً

ظاهراً وباطناً من أجل ذلك?
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{ مــيـالنــو(أ ف ب) - أعـــلـــنت دار فــالـــنـــتــيـــنــو
اإليـطـالـيـة لألزيـاء الـثالثـاء ان عرض مـجـمـوعـتـها
لربيع سنة  2021 وصيفها في ايلول اجلاري لن
يـقام في بـاريس كمـا جرت العـادة بل استـثنـائياً
في مــديــنــة مـيـالنـو اإليــطــالــيـة بــســبب جــائــحـــة
كـوفـيد-19. واشـارت فـالـنـتـيـنو فـي بيـان إلى أن
(مـجموعة ربيع  2021 وصيـفها للـرجال والنساء
ستُـعرّض استثـنائياً في  27 ايـلول خالل أسبوع
ـوضــة في مــيالنــو).واضــاف الــبــيــان أن (هـذه ا
ـســبـوقــة الـنــاجـمــة عن جــائـحــة الــلـحــظـة غــيـر ا
كـوفيد- 19 دفعت اجملـموعة إلى إعـادة النظر في
مـكـان عـرض تـشــكـيـلـة فـالـنـتــيـنـو اجلـديـدة لـهـذا
وسم فـاختارت ميالنـو بدالً من باريس).وكانت ا
أسابـيع عروض األزيـاء في كل من لـندن ومـيالنو
وبــاريس أقــيــمت افـــتــراضــيــاً لــلــمــرة األولى في
تـــاريـــخــــهـــا خالل شــــهـــري حـــزيــــران  وتـــمـــوز
ـنصـرم وتخـللـها عرضـان حيـان فحسب في ا
ـقبل في مـيالنو ـوضة ا إيـطالـيا. ويـقام أسـبوع ا
من  22إلى  28 ايـلــول اجلـاري ويــضمّ مـزيــجـاً
من الـعـروض احلـية لـدور ازيـاء عـلى غـرار فـندي
ودولـــتـــشي وغـــابـــانـــا وارمـــاني وغـــيـــرهـــا ومن
الـعـروض االفـتـراضـيـة (ومـنـهـا عـرضـا مـيسـوني
ـديـر وفـيـلـيـب بالن وسـواهـمـا.ونـقـل الـبـيـان عن ا
ــصـمـم بــيــاربــاولـو اإلبــداعي لــدار فــالــنــتــيــنــو ا
ـــديــــنـــة الـــتي بـــيـــتـــشــــولي قـــوله (بــــاريس هي ا
ثـابة احلمض استضـافت دائمـاً عروضنـا وهي 
ر به حالياً النووي لـفالنتينو. لـكنّ الوضع الذي 
اجبـرنـا عـلى اتـخـاذ قـرار غيـر مـعـتـاد) .واضاف
بــيــتــشــولي (أعــتــقـد أن مـن الــضـروري فـي هـذه
الـفـتـرة الـتـاريـخـيـة االسـتمـرار فـي الـتركـيـز عـلى
الـعــمل الـذي يــنـبــغي عـلــيه إجنـازه ومـن احملـفـز
التفـكير في أفكار جديدة  وميالنو فرصة جديدة
واحاول تـطوير مشروع رائـع مع فرق عملي حول
مـفهـوم الهـوية). أما رئـيس دار فـالنـتيـنو جـاكوبو
فــنـتــوريـني فــقـال (إن الــسـيـنــاريـو احلــالي الـذي
نـشـهـده يـجـعـلـنـا مـضـطريـن إلى اتـخـاذ قرارات
حلـمـايـة مـوظـفـيـنـا الـذين يـشـكـلون أهـم مـواردنا
والسـتـطالع إمـكـانات بـديـلـة لـلحـفـاظ عـلى عـظـمة

عالمتنا التجارية).
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