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وأضـافت ان (توزيع قـانـوني ملـزم)
الــرئـاسـات يـجـري وفق أتـفـاق بـ
مكن ان االطـراف السياسية ,ومن ا
تــتـغـيــر بـتــغـيـيــر االتـفـاقــات وفـقـا
ـقــاعـد ــعــطـيــات االنــتـخــابــات وا
ــــانـــيـــة). وأنــــهت مــــكـــاتب الــــبـــر
ــســتـــقــلــة ــفـــوضــيــة الـــعــلــيـــا ا ا
لالنـتخابـات االقتراع الـتجريبي في
مـحــافـظـات الـسـلـيـمـانـيـة وكـركـوك
لــفـحص كــفـاءة ومــيـســان وواسط 
االجـهزة وسرعة ارسال النتائج في
استـعداداً لـلمـوعد مـراكـز االقتـراع 
االنـتـخـابي في الـعـاشـر من تـشرين

قبل. االول ا

الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيــة من بـيــنـهـا
مــؤكـدا ان االســتــهــداف االرهــابـي)
(االمـن االنتخـابي غـاية في االهـمية
ـــالي كـــمـــا هـــو احلــــال في االمن ا
والـسيـاسي وجميـعها عـوامل تؤثر
عـلـى سـيـر الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة).
ورجــــحت الــــنــــائــــبـــة عـن احلـــزب
مـيـادة ـقــراطي الـكــردسـتـانـي الــد
حـصـول تـغـيـيـر في مـواقع الـنـجـار
الـرئـاسات الـثالث بعـد االنـتخـابات
بـكرة.وقـالت النـجار في الـنيـابيـة ا
تـصريح امس ان (حدوث تغيير في
تــــوزيع الــــرئـــاســــات الـــثالث وراد
والسـيـما انه عـرف سـياسي ال بـند
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ـسـؤولـيـة من الــدولي ضـمن قـاطع ا
اسـفـر عن الـعـثـور على أربـع محـاور
عـــجـــلـــة نـــوع بـــيك اب لـــعـــنـــاصـــر
عــصـابـات داعش كـانت حتـمل مـواد
وتابع الـبيان دعـم لوجسـتي ووقود)
ـواد التي انه ( تـدمـير الـعـجلـة وا
بـداخلها في وادي احلسينيات). الى
ــــتــــحـــدث بــــاسم وزارة اكـــد ا ذلـك 
الــــــداخـــــلــــــيـــــة الــــــلـــــواء خــــــالـــــد
اسـتثـنـتـاء عشـرة مـحـال فقط احملـنـا
لــبـيع األســلـحــة الـنــاريـة فـي عـمـوم
ــنـاطق. وكـانت الـوزارة قـد أعـلـنت ا
صــدور تــعـمــيم بـإغـالق مـحــال بـيع
فـيما حـددت اجلهة األسـلحة الـنارية
ـــــســـــؤولـــــة عن مـــــنـح اإلجــــازات ا
ألصـحاب تـلك احملال. وانـطلـقت قوة
مــشـتــركـة مـن الـلـواء  52 بــاحلــشـد
بــعــمـلــيـة الــشــعـبي والــرد الــسـريع
الحـقـة فـلـول داعش شـرق تـفــتـيش 
مـديـنة آمـرلي.وذكر احلـشد في بـيان
امـس ان (قــــــــوة مــــــــشــــــــتــــــــركـــــــة
الحـقـة بـعـمـلـيــة تـفـتـيش  انـطــلـقت
فـــلــول داعش شــرق مـــديــنــة آمــرلي
,تهدف العملية لتأم أبراج الطاقة
الــكــهــربــائـيــة الــرابــطــة بـ ديــالى
اقـدم وصـالح الـدين). وفـي الـنــجف 
مــجــهـولــون عـلى اســتــهـداف مــركـز
الـرافدين للـحوار بقذيـفة اسفرت عن
بـحـسب شـهـود اضــرار مـاديـة فـقط 
عــيـان. ووصف الــتـيــار االجـتــمـاعي
ــقــراطـي االعــتــداء عـــلى مــقــر الـــد

احلـــزب الــــشـــيـــوعي الــــعـــراقي في
ـــاضي ,اجلـــبـــان الـــنــــجف االحـــد ا
ـــــدنـــــيــــة ـــــعـــــادي لــــلـــــقـــــوى ا وا
مـطــالـبــا الـســلـطـات ـقــراطـيــة الــد
ـــمـــارســة احملـــلــيـــة في الـــنــجف ,
مـسؤولـياتهـا الدسـتورية في حـماية
مـقـرات االحـزاب والعـمل اجلـاد على
ـــعــتـــدين والـــكـــشف عن مـالحــقـــة ا
مـرجـعـيـاتـهم الـسيـاسـيـة وإحـالـتهم
الى الـقضاء لينـالوا جزاءهم العادل.
وتـعـرض رتل لـنـقـل مـعـدات لـلـقوات
ــثــنى احملــلـــيــة بــ مــحــافـــظــتي ا
والـديوانـية الى اسـتهـداف بواسـطة
عـبوة نـاسفة. واشـار بيان امس الى
ان (االنفجار أدى الى أضرار بإحدى
وقد استمر الرتل باحلركة العجالت 
قـصودة). فيـما اكدت نـحو وجـهته ا
تدمير  28هدفاً لعناصر حزب انقرة 
الـعـمـال الكـردسـتانـي التـركي شـمال
العراق.وتزامن إعالن الدفاع التركية
مـع تعـرض قـرى حـدوديـة في قـضاء
حـافظة الـسلـيمـانية الى بـنجـوين 
قـــــصـف عـــــنـــــيـف خـــــلف اضـــــراراً
مـــاديــة.وأقــدمت طـــائــرات مــســيــرة
مـجـهولـة عـلى قصف عـددٍ من الـقرى
احلـــدوديـــة فـي قـــضـــاء بـــنـــجـــوين
بـالسليمـانية.وقال قائمـمقام القضاء
زانـا رحـمن إن (قـصـف الطـائـرات لم
ولـكـنه اسـتـمر يـخـلف أضـراراً تـذكـر
ــنــاطق الـتي وان ا ــدة  20 دقــيــقـة
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اقـر مـجــلس الـوزراء امس جــمـلـة
قـرارات بــشـأن رفع كــفـاءة انــتـاج
وتـوزيع الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة في
الـــعـــراق . وقــــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمــان) امس ان (اجملــلس عــقـد
جـــلـــســـته بـــرئـــاســـة مـــصـــطـــفى
ضــيف خاللــهــا وكـيل الـكــاظــمي 
حيث صوت  على وزارة الكهربـاء
إعداد قانـون لتـعديل اسم الوزارة
لـيـكـون وزارة الـكـهـربـاء والـطـاقـة
وإحــالــته الـى مـجــلس ــتـجــددة ا
واضـاف ان (اجملـلس اقر النـواب)
تـــــــوصــــــــيـــــــات االجــــــــتـــــــمـــــــاع
بــشــأن تــنــفــيــذ قـرار الــتــشــاوري

اجملـــلس الـــوزاري لـــلـــطـــاقـــة 59
لــســنــة 2020 وخــطــة مــعــاجلــة
اختـناقـات الـشبـكـة باإلضـافة الى
ـقررات الـتي تخدم مجمـوعة من ا
عـــــمـــــلــــيـــــة إنـــــتـــــاج الـــــطـــــاقــــة
وترفع من كفاءة عملية الكهربائية
وتـــابع ان الـــتــــوزيع واإلنــــتــــاج)
(اجملــــلس وافـق عــــلى تــــأســــيس
شركة عـامة بـأسم الشـركة الـعامة
لـــــتـــــوزيع كـــــهـــــربـــــاء الـــــفـــــرات
برأسمال مقداره تريليون األوسط
عـــلى أن ا  443 مـــلـــيــارا ديـــنـــار
تتولى الـكهربـاء اتخاذ االجراءات
ادة رابعا من قانون احملددة في ا
لـسـنة الـشـركـات الـعـامـة رقم 22  
مــــشـــيـــرا الى ان ـــعـــدّل)  1997ا

(اجمللس اقـر ايضـا مـذكرة مـباد
الــــتـــــعــــاون مـع شــــركـــــة جي اي
ــرحــلـة الســتــكـمــال ا األمــريـكــيــة
الــثـانــيــة من بــرنــامج الــصــيــانـة
ــتــعــددة اخلــامــســة الــســنــويــة ا
وكـذلك مــقـتـرح بــرنـامج صــيـانـة
سـنــويـة لــوحـدات االنــتـاج تــمـتـد
خلـمس اعـوام مـقــبـلـة).  واعـلـنت
الـوزارة عن تـفـعيـل اجلـبايـة وفق
آليـة ومنـظـور جديـد يـشتـمل على
تغـيـير سـعـر الـتعـرفـة لـتتالئم مع
قـدمة في ظل مسـتوى اخلدمـات ا
وازنة غيـاب التـخصيـصات مـن ا
العـامة لـتسـتطـيع الوزارة اإليـفاء
بإلـتـزامـاتـهـا. وذكـرت الوزارة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان

(الكهرباء نظمت اجـتماعاً موسعاً
تـرأسه الــوزيـر وكـالــة عـادل كـر
بـــحـــضــــور حـــشـــدٍ مـن مـــوظـــفي
نـاقشـة آليـة تنـفيـذ خطة الوزارة 
ـتــوسـطـة الـوزارة الـقــصـيــرة و ا
واضـــاف ان والـــطـــويـــلـــة األمـــد)
(االجتـمـاع تـطـرق الى  الـهـجـمات
االعالمـــيــة الـــتي تـــعـــرضت لـــهــا
الوزارة بـعد الـعـملـيـات االرهابـية
الــتي طــالت ابـــراج نــقل الــطــاقــة
حــيث كــانت الــشــائــعــات تــعــمل
ـــنــــهج عــــكـــسي ضــــد االجنـــاز
ولــكـن الـوزارة حــرصت الـوزاري 
علـى نشـر احلـقـائق وتـوضـيـحـها
من خالل خـطـابـهـا الـرسـمي عـبـر
ـوقف الـقــنــوات كـافــة إليــضــاح ا

واكــــد كــــر ان امــــام الــــشــــارع)
ـتاحة حـالياً (مستـويات الطـاقة ا
بـــــــــــلـــــــــــغـت 19.500 - 21.000
ـعـدل مـيـگــاواط الـتي ســتـرتــفع 
5000- 6000 مــــيــــگــــاواط خالل
مبيـنا ان (طموحنا قـبلة) السنة ا
يتـمـثل في رفع سـاعـات التـجـهـيز
بعـد تـأهـيل شـبـكـات نقـل وتوزيع
الــطـــاقــة وقــمـع االرهــاب اخملــرب
مــشـيــرا الى لالجنــاز احلــكـومـي)
(تـــفـــعـــيـل اجلـــبـــايـــة وفق آلـــيـــة
ومنظور جديد يشتمل على تغيير
سعر التـعرفة لتـتالئم مع مستوى
ـقــدمـة في ظل غــيـاب اخلـدمــات ا
ـوازنة تخـصيـصـات الوزارة من ا
العـامة لـتسـتطـيع الوزارة اإليـفاء
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أعـــــرب رئـس اقـــــلـم كـــــردســـــتــــان
نـيــجـيـرفـان الـبـارزاني عن تـعـازيه
إلـى أمـيــر الــكـويت نــواف األحــمـد
بــوفـاة ــبــارك الـصــبــاح اجلــابــر ا
شـقــقـته بدرــة. وقـال الـبارزاني في
بـرقيـة تعزيـة تلـقت الزمان) نـسخة
مـنــهـا انه (بـحـزن بـالغ تـلـقــنـا نـبـأ
غفور لهـا الشيخة وفـاة شقـقتـكم ا
ـــبــارك بـــدرــــة األحـــمــد اجلـــابـــر ا
أتـقدم إلـ الـعائـلة الـكرــمة الـصـباح
بـــــخــــالـص الــــتـــــعــــازي وصــــادق
ـواسـاة وأشاطـرـم أحـزانكم بـهذا ا
ولـ عز وجل داعــا ا ـصاب اجللل ا
أن ــتــغـمـد الـفـقــدة بـواسع رحـمـته
ورضــوانه وــدخـلـهــا فـسـح جـنـاته
وــلهـمكم الـصبـر والسـلوان). وكان

لك سـلمان بن الـعاهل الـسعـودي ا
عـبد الـعزيـز وولي عهـده محـمد بن
قـد بـعثـا برقـيـتي عزاء إلى سـلـمان
في وفـاة شـقـيـقـته. أمـيــر الـكـويت 
وجـاء في نص الـبـرقـيـتـ (عـلـمـنا
بـنبأ وفاة الشـيخة بدرية ,وإننا إذ
نــبـعث لـسـمـوكـم وألسـرة الـفـقـيـدة
وصـــــــادق بــــــــالـغ الـــــــتــــــــعــــــــازي
نــســـأل الــله تـــعــالى أن ـــواســاة ا
يــــتــــغــــمــــدهــــا بــــواسع رحــــمــــته
ويـــســكـــنـــهـــا فــســـيح ومـــغـــفـــرته
وأن يـحفـظكم من كل سوء). جـناته
?ونــــعـى الــــديــــوان األمــــيــــري في
اول امس االثـن الشـيخة الـكويت
بــدريـــة. وقــال بــيــان ان (الــديــوان
أرمـلة ـغفـور لـها  األمـيـري ينـعى ا
ـغفور له الشـيخ عبداللـه اخلليفة ا
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فـي قطر هـو الرجـل القـوي اجلديد
لـــلـــنـــظـــام الـــذي وضع يـــده عـــلى

السلطة في كابول.
لـم تــكــشف صــحـــيــفــة "واشــنــطن
بــوست" مـضـمــون احملـادثـات بـ
بـرادر ورئيس وكالة االستخبارات
ــركـزيـة األمـيـركـيـة (سي آي إيه) ا
ـرجح أن تـكـون تـنـاولت لــكن من ا
مــهـلـة عـمـلــيـات اإلجالء من مـطـار
الـعـاصـمة األفـغـانيـة حـيث ال يزال
آالف يـحـتـشدون عـلى أمل الـرحيل

. خوفا من حكم اإلسالمي
كثف األميركيون جهودهم الثالثاء
إلجـالء آالف األفغـان واألجانب من
كن بعدما كـابول في أسرع وقت 
حـذرت طـالبـان من انـها لن تـسمح
بهذه العمليات بعد مهلة أسبوع.
وسـتبحث قمة افتراضية جملموعة
الـسبع وضع عـمليـات اإلجالء بعد

ظهر الثالثاء.

وســبق أن تــولـى بــيـرنــز مــنــصب
الـــســفــيـــر األمــيــركـي في روســيــا
ثـم عيـنـه الرئـيس األسـبق واألردن
بـــاراك أوبــامـــا مــســـاعــدا لـــوزيــر

خارجيته.
وهـو الـذي يقف خـلف التـقارب مع

 { واشــــنــــطن - (أ ف ب) : عــــقـــد
ركزية مـدير وكالـة االستخبـارات ا
االمـريـكـيـة ولـيـام بيـرنـز اجـتـمـاعا
ال سـريـا مع نـائب زعـيـم طالـبـان ا
وفق عــبـد الـغـني بـرادر في كـابـول
مـــا أوردت صـــحــيـــفـــة "واشـــنــطن
في لـقــاء هـو األعـلى بــوست" امس
مـــســتــوى بــ مـــســؤول أمــيــركي
ـتـطرفـة مـنذ وقـيـادي في احلـركة ا
اســــتــــعــــادت الــــســــيـــطــــرة عــــلى

أفغانستان.
ويـدل قـرار الـرئـيس االمـريـكـي جو
ـعـروف بانه بـايـدن إيـفـاد بـيـرنـز ا
الى األكـثر حـنكـة ب دبـلومـاسييه
كــابـول عــلى خــطـورة األزمــة الـتي
تـــشـــهـــدهـــا إدارته فـي مـــواجـــهــة
عـمـلـيات اإلجـالء الفـوضـوية آلالف

األميركي واألفغان من كابول.
ـال عـبد الـغـنـي بـرادر الـذي كان وا
ـكـتب الـسيـاسي لـطـالـبان رئـيس ا
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انـــطالق قـــمـــة بـــغــداد ــقـــرر  مـن ا
قبل لـلجوار االقليـمي يوم السبت ا
ـــشــاركــة عــدد من رؤســاء الــدول
الــعـربــيـة واالقــلـيــمـيــة وبـحــضـور
ـــانـــويل الـــرئــــيس الـــفـــرنـــسـي ا
ــــســـؤولـــ مــــاكـــرون وعــــدد من ا
ـنــاقـشـة االوربــيـ واالمــريـكـيــ 
ــنــطـــقــة وانــهـــاء حــالــة اوضـــاع ا
ـتـجاورة اخلـصـومـة بـ البـلـدان ا
بـــهــدف حتـــقــيق شـــراكــات واعــدة
تـصب في مـصـالح الشـعـوب بعـيدا
عن الـصراعـات والقطـيعـة والتدخل
بـشؤون االخرين. وقـال مراقبون ان
ا (الـعـراق يـعـول عـلى هـذه الـقـمـة 
لـــهــا مـن نــتـــائج ايـــجــابـــيـــة عــلى
كونـهـا قـد تـشكل االوضـاع احملـلـيـة
بــهــدف نـــقــطــة حتــول فـي الــواقع 
ـنــعــطـفــات وارتـفــاع حـدة تــدارك ا
ذهبي مع االسـتقطاب السياسي وا
اقــتــراب مـوعــد االنــتـخــابــات الـتي
تـسعى بعض االطراف الى تأجيلها
الـى الـــــــــرابـع مـن نــــــــــيـــــــــســـــــــان
مـؤكدين ان (زيارة الـكاظمي ـقبل) ا
تهدف الى إلـى الكويت ودول أخرى
ـحــيـطه من اعــادة عالقـة الــعـراق 
اجـل حتــقـيـق فــرص واعــدة تــخـدم
ــنــطــقــة وتـــنــهي حــالــة شــعـــوب ا
رحلة الـقطيـعة وفك العزلـة للبـدء 
جــديــدة تــلـبي الــطــمــوح وتـؤسس
لـتـعاون مـبـني علـى االحتـرام وعدم
واشاروا الـتدخل بـشؤون االخـرين)
الـى ان (احــتــضـــان بــغــداد لـــقــمــة
يـجـتمع فـيهـا اخلصـوم على طـاولة
يعـد مكـسبا وخـطوة مـهمة واحـدة 
لـضـمان االسـتقـرار وحتقـيق أجواء
إيـــجـــابــيـــة بـــ اطــراف اخلالف).
ويــرى خــبـراء ان تــضـيــيف بــغـداد
لــهــذه الـقــمــة مـكــسب ســيــعـزز من
رمـــزيـــتـــهـــا. وقـــال اخلـــبـــيـــر عالء
مــصـطــفى ان (الـقــمـة لــيـسـت لـقـاء

احملــــــــاصــــــــصــــــــة واالقــــــــصـــــــاء
مــضـــيــفـــا (ونــحن والـــتــهـــمــيـش)
مـقبلـون على انتخـابات باوضاع ال
نـحـذر من تـفـجـر تـســر وال تـطـمـئن
االوضــــاع مـــالم يــــتم تـــدارك هـــذه
الــقــضــايــا ومــعــاجلــتــهــا). بـدوره
كـــشف الـــنــائـب عن حتـــالف قــوى
عن الـدولـة الوطـنيـة عبـاس صروط
مـساعي لـعرقـلة اجـراء االنتـخابات
ـــقــــبـل.وقـــال فـي تـــشــــريـن االول ا
صـــــــروط في تـــــــصــــــريـح امس ان
(الـقـوى الـتي ال تـريـد لـالنـتـخـابات
ان جتـــري في مـــوعـــدهــا ,تـــســعى
بـشـتى االسـالـيـب والـطـرق لـعـرقـلة

ومـكـافحـة اإلرهـاب والتـطرف). في
حذر زعـيم ائتالف الـوطنية تـطور 
من تفـجر االوضاع في ايـاد عالوي
حـال استمـرار سياسـة احملاصصة
مـشـيرا الى واالقـصـاء والـتهـمـيش
ان الــعـراق مـقـبل عــلى انـتـخـابـات
بـاوضـاع ال تـسـر وال تـطـمـئن.وقال
عـالوي في تغـريدة عـلى تويـتر انه
(ســــبـق وأكــــدنــــا ان االنــــتــــصــــار
الـــعــــســـكـــري الـــذي حتــــقق عـــلى
االرهــاب ال يــعـني انــتـهــاء احلـرب
ويـــــجب ان يـــــقـــــتـــــرن بـــــنـــــصــــر
فــعـــوامـــله وحـــواضــنه ســـيـــاسي
مـــاتـــزال مـــوجـــودة تـــمـــهـــد لـــهـــا

عــابــر ويــجب أن نــفــاوض من اجل
اسـتـعـادة دور الـعـراق الـريـادي في
ـــنــطـــقــة). واكــد الـــنــائـب هــشــام ا
الــســهــيل ان (الــعــراق وعـلـى مـدى
وبـالتالي اعـوام يعـيش عزلة دولـية
ـرتقب عقدها خالل فـأن هذا القمة ا
ايـــام ســــتـــعـــيـــد  تـــرتـــيب االوراق
وسـتـدعم خـطوات الـعـراق في بـناء
كونـهـا سـتـكون مـنـطـلـقاً ـسـتـقـبل ا
لـكـسب الـتـأيـيـد الـدولي واالقـلـيمي
وتــابع ان ــقــبــلــة) لالنــتــخــابــات ا
(الـقـمـة تـمـثل داعـمـا كـبـيـرا الجـراء
والســـيـــمــا أن ـــوعـــده االقـــتـــراع 
الــــفـــاعـل الـــداخــــلي مــــصــــر عـــلى
ثـلها تـأجيـلها). وأعـلنت الـكويت
الـــذي ســيــشــارك فـي مــؤتــمــر دول
ـــقــرر عـــقـــده في بـــغــداد اجلـــوار ا
ـقـبل.وذكـر بـيـان امس ان الـسـبت ا
(امـير الكويت نـواف األحمد اجلابر
الـــصـــبـــاح كـــلـف رئـــيس مـــجـــلس
الـــوزراء صــبــاح خـــالــد الـــصــبــاح
ــؤتـمــر اإلقـلــيـمي ـشــاركـة في ا بــا
ـقـرر عـقـده الـسـبت لـدعـم الـعـراق ا
ـشـاركـة بـهدف وتـابع ان (ا ـقـبل) ا
دعم الـعملية الـدستورية في العراق
ومـسـاندته في مـواجـهة الـتحـديات
الـتي تعترضه وتعزيز جهود تعزيز
االسـتقرار والتنـمية وإعادة اإلعمار
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تـمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام
بــغــداد من الــقـبـض عـلـى مـتــهــمـ

بـالـتـزويـر والسـرقـة في الـعـاصـمة .
ــديــريــة فـي بــيـان وذكــرت مــفــارز ا
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس ان (مــفــارز
مـكتب اجرام الكاظـمية القت القبض
عـلى مـتـهـمـة لـقـيامـهـا بـتـزويـرسـند
عــقــار قـيــمــته مــلـيــار ديــنــار ضـمن
مـؤكــدا انه (جـرى ــنـطــقــة ذاتـهــا) ا
تـدوين أقـوالهـا باالعـتراف ابـتدائـيا
حـــيـث قـــرر قــــاضي وقــــضــــائـــيــــا 
ادة الـتحقيق تـوقيفهـا وفق أحكام ا
وتـابع 289 مـن قـانـون الـعــقـوبـات)
الــبـيـان ان (مـفــارز مـكـتب مــكـافـحـة
اجــرام الــنـــهــروان اعــتــقــلت مــتــهم
بـسـرقـة مبـلغ مـالي قدره 72 مـلـيون
ديـنار من إحدى الشقق الـسكنية في
مــجـمع بــسـمـايـة,و تــوقـيـفه وفق
ــــادة 446 مـن قـــــانــــون أحـــــكـــــام ا
الــــعــــقــــوبــــات).واطــــاحـت وكــــالـــة
بـثالثـة االســتـخـبــارات الـعــسـكـريــة
مـتاجـرين مواد مـخدرة فـي محـافظة
االنــبـار. وقـال بــيـان خلــلـيـة االعالم
االمـــني تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
الحقـة عصـابات (ضـمن مـساعـيهـا 
علـومات دقيقة و نظـمة ة ا اجلـر
لـشعبة اسـتخبارات الفـرقة العاشرة
فـي وزارة الــدفــاع وبــالـــتــعــاون مع
اســتــخــبــارات الــفــوج الــرابـع لـواء
اعـــتــقــلت قـــوة امــنــيــة ـــشــاة 40 ا
واد مخدرة الـقبض ثالثة متجارين 
بـعـد نـصب كـم لـهم في الـسـيـطرة
ولـفت الى الـســكـنـيـة بـالـصـقالويـة)
عـنـية تـهـمـ للـجـهـات ا (تـسـلـيم ا
التـــخـــاذ االجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة
مؤكـدا ان (الـقوات األمـنـية بـحـقـهم)
في قــيــادة عـمــلـيــات األنــبـار نــفـذت
واجـب مـــشــتـــرك شـــمـــال الـــطـــريق
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مـن  131 الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ـضـادة في مـراكز جـرعـات الـلـقاح ا
ــــنـــــتــــشــــرة بــــبــــغــــداد الــــوزارة ا
واحملـــافــــظـــات). وتـــداولت مـــواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي تـــوجـــيه
ـنع اي شخص او حـكـومي يـفـيـد 
وافــد غـيـر حـاصل عــلى الـلـقـاح من
الـدخـول الى مـحافـظـة كربالء خالل
زيـارة االربـعيـنيـة. وبحـسب البـيان
الــذي شــدد عـلى ان (يــكـون الــزائـر
حيث حـاصل على جرعـت تطـعيم 
بـــلـــغت وزارة اخلـــارجــيـــة جـــمــيع
ســفـاراتـهـا في الــعـالم عـنـد اصـدار
تــأشـيـرات دخــول لـلــعـراق البـد من
اثـــبـــات شــــهـــادة الـــتـــطـــعـــيم واال
اليـستطيع الـسائح الدخول وسوف
تـمنح احلكـومة تأشيـرة مدتها  15
يــوم لـزيـارة األربــعـ جلـمـيع زوار
الـعـالم والعـدد سـيكـون خمس االف
وتـابع ان (الـلجـنـة العـلـيا شـخص)
اشـــتـــرطت عـــلـى اي مــوكـب يـــريــد
ـشاركـة باخلدمـة والعـزاء بكربالء ا
البـــــد أن يــــكــــون جــــمـــــيع افــــراده

حـاصل على الـلقاح او يبادرو من
ــدة بــ االن بـــاخــذ الـــلــقـــاح ألن ا
اجلـرعـة األولـى والـثـانـيـة ١٥ يـوما
وأمــــا بــــشــــأن فــــحـص بي سي ار
لـــــلــــزوار مـن اخلــــارج ســـــيــــكــــون
ــطـارات الـعـراق بـسـعـر  60 الف
ديـنار للمـسحة الواحدة ,ولـن يلغي
هــذا الــفـحـص حـتى مـع الـتــطــعـيم
ـطارات الـعراق وسـعـر التـأشيـرة 
 80 دوالر ومـدتـها  15 يـومـا فقط).
وافـادت وزارة الـصـحـة الـسـعـوديـة
بـــتــســـجــيل  353إصـــابــة جــديــدة
بـكورونـا وشفاء  456حـالة وبواقع
ســـبـــعـــة حـــاالت خالل الـــســـاعــات
ــــاضـــيـــة. وزدادت حــــاالت حـــمل ا
ـراهقـات أو الفتـيات األصغـر سناً ا
في جـنـوب أفريـقيـا منـذ بدء تـفشي
كـــورونــــا . وأظـــهـــرت إحـــصـــاءات
حــديـثـة لــوزارة الـصـحــة في إقـلـيم
خـــــاوتــــنغ ان (أكـــــثــــر من  23ألف
قـاصـرة أجن مـولـوداً ب نـيـسان
من بينهن اضي  عام  2020 آذار ا
 934 فتاة دون  14 عاماً من

إيران الذي حصل في عهد الرئيس
بــإجــرائه ــوقـــراطي األســـبق الــد
مــفـاوضــات ســريـة مع هــذا الـبــلـد
اخلــــــصـم في  2011 و 2012 فـي
رغـم انـــقـــطـــاع الـــعالقـــات عـــمـــان

. الدبلوماسية ب الطرف

(الـزمان) امس ان (عدد الفحوصات
اخملــتـبــريـة الــتي اجـرتــهـا الـوزارة
لـــعـــيـــنـــات مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهـــا

حيث  بـالفايروس بلغت  42 الفا
رصـد  7670 اصــابـة بــكـورونـا في
واضــاف ان عـــمـــوم احملـــافـــظـــات)
(الـشفـاء بلغ  10242 حـالة وبواقع
وتـابع ان (اكـثـر  75 وفــاة جـديـدة)
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رصـــــدت وزارة الـــــصـــــحــــة 7670
اصــابـة بـفـايـروس كـورونـا وشـفـاء
اكـثـر من عـشـرة االف حـالـة وبواقع
 75 وفـــــاة جــــــديـــــدة في عـــــمـــــوم
ـــــوقف احملــــــافـــــظـــــات. واوضـح ا
الذي اطلعت عليه الـوبائي اليومي 

الــعـمـر). وفـوائـد لــقـاحـات كـورونـا
تـفـوق كـثـيـرا خـطـر اإلصـابـة بشـلل
الــوجه الــنـصــفي ويـعــرض احلـمل
ـبكـر الفتـيات لـلوصمـة وقد يؤدي ا
مــا أحــيـــانــاً إلى زيــجــات قــســريــة
يضطرهن إلى ترك الدراسة ويجعل
ــسـاعـدات مــنـهن رهــائن لـلــفـقـر وا
الــعـامـة. وقــال مـسـؤول عن شـؤون
الـصحة والتغذية في منظمة سايف
ذي تـشـيلـدرن مـارومو سـيـكغـوبيال
إن (حتــــول طــــفــــلــــة إلى أم يــــدمي
فـاألطفـال علـيهـم أن يعـيشوا الـقلب
طـــفــولــتــهـم ال أن يــرزقــوا بــدورهم
ـؤسف حقاً مـعرفة أن ومن ا أطـفاالً
الــفـــتــيــات الــلــواتي أجنــ الــعــام
ـــــــاضي كـن بــــــالـــــــكــــــاد فـي سن ا
ـــراهــقــة,وقـــد يــؤدي الــوبــاء إلى ا
ـــكن عـــكـــسه وضـــيــاع تـــراجع ال 
داعيا الـتقدم بالنسبـة إلى الفتيات)
الـــســـلــطـــات إلى (تـــســهـــيل نـــشــر
ـعلومات الضـرورية بشان وسائل ا
مـنع احلـمل والـوقـايـة من األمراض

نقولة جنسياً).  ا

ال عبد الغني برادروليام بيرنز ا

صباح خالد الصباح
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ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في
وزارة الــعـــمل والــشـــؤون االجــتـــمــاعـــيــة
ـتـفرغ الى عـ ا ـسـتـفـيدين من راتـب ا ا
ـنـافـذ الــصـرف االلـكـتـرونـيـة في الـتـوجه 
بغـداد واحملافـظات السـتالم مـستـحقـاتهم
ـالـيـة .وقـال رئـيس الـهـيـئـة احـمـد هادي ا
بـــنــيــة فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس
تـعلقة باطالق (اجنزنـا جميع االجراءات ا
من تفرغ للمسـتلم سابقا عـ ا راتب ا
ـتبـق ـاضي وا الـشـمول اجلـديـد للـعام ا
مـن شـــمـــول عـــام 2019 الــــذين كـــانـــوا
ـصـارف بـانـتـظــار إشـعـار الـصـرف من ا
ـعـنــيـة وهي كل من الـرافــدين والـرشـيـد ا
واضــاف ان (الــهــيــئــة مــلــتــزمـة واشــور)
بـالـتوقـيـتات الـتي حـددتـها سـابـقا الطالق
تفـرغ في موعد اقـصاه يوم عـ ا راتب ا
وانـهــا مــســتــمـرة في 25 من كل شــهــر 
ـلـفـات الـعـالـقـة وإيـصال عـمـلـهـا حلـسم ا
ستحـقيهـا وفق القانون رقم 38 احلقـوق 

لسنة 2013). 

مع مـراعـاة تـوفـيـر بـإلـتـزامـاتـهــا 
الــدعم احلــكــومي لــلــمــحــافــظـات
الفـقيـرة وزيادة سـاعات الـتجـهيز
بـالـطاقـة لـتـتـمـكن من خـلـق فرص
عــمل تــســهم في رفع مــســتــواهــا
داعـيــا الى (تـفــعـيل االقـتــصـادي)
عمل بعض دوائر واقسام الوزارة
عن طـريق رسـم خـطط تــكـتــيـكــيـة
حتمل بـ ثـنـايـاها تـصـور جـديد
كـما لرسـالـة الـكهـربـاء واهـدافهـا 
تـضــمن تـســيّـد الــعـمل اجلــمـاعي
بـــروح الـــفـــريـق بـــ الـــقـــيـــادات
الكـات الـعـامـلـة ونـبـذ اخلـوف وا
والـتـردد واحملـسـوبـيـة والـتـفـكـير
خــارج الـــصــنـــدوق حلل االزمــات

وإيجاد احللول). 

قامة حاليا في العاصمة الرومانية بوخارست WO∫ قطف العراق امس ست مداليات متنوعة في بطولة العالم بالقوة البدنية ا «b

واقع في شمال العراق  nB∫ اثار القصف التركي 
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lOOAð∫  فلسطينيون يشيعون جثماني شخص قتال في مخيم جن بالضفة الغربة

واوضح اجلــيش انه (بـعـد تـنـفـيـذ
عـمــلـيـة االعـتــقـال حـصــلت أعـمـال
عنف شـملـت إلقـاء الطـوب وأشياء
بـاني اجملاورة أخرى من أسـطح ا

على قوة اجليش اإلسرائيلي).
يـعـارض النـشـطاء الـفـلسـطـينـيون
في الضفة الغربية اقتحام اجليش
االسـرائــيـلي خملـيـمـاتـهم أو قـراهم
فتقع مواجهات واشتباكات في كل
مرة تنفذ فيهـا القوات اإلسرائيلية
اعــتـقـاالت أو اقـتـحـامـات بـحـسب

مصادر أمنية فلسطينية.
”ULŠ l «u

وشنّ الطيران احلربي اإلسرائيلي
-الــثالثــاء مــنــتــصـف لــيل اإلثــنــ
غـارات جــويـة عـلـى مـواقع تــابـعـة
حلـركــة حـمــاس في جـنــوب قـطـاع
غــــزة وشـــــمـــــالـه وذلك ردّاً عـــــلى
بالـونات حارقـة أطلقت من الـقطاع
بــاجتـاه جــنـوب الــدولـة الــعـبــريـة
حــيـث تــســبّب بــعــضــهــا بــانــدالع

حرائق.
وقـال مصـدر أمـني في غـزة لوكـالة
فـرانس بـرس إنّ (طـيـران االحتالل
نـفّــذ عـدّة غـارات جــويـة عــدوانـيـة
ـقـاومـة في عـلى مـواقع لـفـصـائل ا
مــديـنـة غـزة وخــان يـونس جـنـوب
ّـا أسـفر الـقـطاع  وفي جـبـالـيا  
عن وقوع أضرار مادية من دون أن

نبلَّغ عن إصابات).
من جهـته أكّد اجلـيش اإلسرائـيلي
في بــيـــان أنّ (عــدداً من مـــقــاتالته
احلـــربــــيـــة اســـتـــهـــدفت مـــوقـــعــاً
لـتـصنـيع األسـلحـة تـابعـاً حلـماس
في خــــان يـــونــــس ومـــدخـل نـــفق
حتت األرض فـي جـبـالـيـا ومـوقـعـاً
إلطالق صواريخ يقع حتت األرض
بــالــقــرب من مــنــازل ومــدرســة في
الــشـجــاعـيــة أحــد أحـيــاء مـديــنـة

غزة).
وأوضح اجلـــيش أنّ (الـــضـــربــات
جــــاءت ردّاً عـــلـى إطالق حــــمـــاس
بـــالــونـــات حــارقـــة عــلى األراضي

ا تكـون مظاهر (احلاكميـة) التي كانت ترفعها طالـبان قد بدا عليها شيء من ر
التـخفيف الذي سببه التـطورات التي طالت مسيرة احلـركة خالل العشرين سنة
االخـيـرة ادت (اي احلرب) الـى تفـاهـمات مـاكـانت طالـبـان لـتخـطـو اليـهـا قبل و
خالل احـداث سبتمبر 2001 و ما بـعدها من حرب دولية انـتهت بعودة احلركة
بحـكم الـواقع مـستـفـيدة مـن فهـمـ فهم الـدور االمـريـكي في ادارة االزمات و
جتـربـة االداء الـسـيـاسي غــيـر الـنـاجع حلـكــومـات افـغـانـسـتــان الـتي لم تـتـعض

لتنشيء مجتمع دولة متدفق االستمرارية.
صـدومون- و ما كان لهم ـثال اللـذين استحضـرهما ا ـقارنة ب ا اكتب عن ا
شـاهد في ـا جرى في افـغانـسـتان لـيقـولـوا بأمـكانـيـة تكـرار ا ان يُـصـدموا- 
تباينة العراق غـير اخذين اختالف طبيعة الثقافة الديـنية و القومية و جذورها ا
ب شـعب وان يشتركان في تعدد االعراق و حمل السالح في قضية التحرر
و دخول العامل اخلارجي في ازالة نظام و دعم نظام مع فوارق ليس اقلها ان
ع الـنظام الذي دفع طالـبان خارج السـلطة تفـاهم معها لـلعودة و فارق اخر
ـسلح الـذي تنـقل من حركة هو فـهم و تبني احلـاكمـية  ليـس فقط عنـد التـنظيم ا
جـهـادية الى سـلـطة الـى مطـارد ثم الى سـلطـة واقـصد طـالـبان بل و عـنـد اغلب
اجملتـمع االفغاني في اجياله احلالية و بـ بعض احلركات العراقية و قسم من

اجيال العراق.
ـقالـة و اخـتصـر بـطلب ان ا ال تـسـمح مسـاحـة ا ال اريـد تـوسعـا في الـشـرح 
و ان يـدركـوا الـظـروف ـتـخـوفـون من تـكـرار الــتـجـربـة ـصـدومــون ا يـسـتـوعب ا
ـدارس الـديـنـيـة الـقـومــيـة و االجـتـمـاعـيـة الـتي دفــعت تـاريـخـيـا فـصـائـل طـلـبـة ا
االسالمـية فـي افغـنسـتـان و شبـه القـارة الـهنـدية لـلـتمـسك بـالتـحـوير الـتـاريخي
الــذي قـدم اخلــوارج خــصـمــا في الـدولــة االسالمــيـة في مــطــلع تـفــجـر الــنـزاع

عروف ب الكوفة و دمشق في اواخر العقد الهجري الرابع. ا
كذلك اعـتقد انه و مثلما للـفريق الكوفي تناسل عقـائدي هو و الفريق الدمشقي
و تفرعـات فرقية فرضتها تبدالت مجتـمعية فأن الفريق اخلارجي لم يكن عقيما
في ضخ فـرقـه عـبـر كل زمـان و الـعـبـرة لـيـس في وجـود فـرق بل بـوجـود قـبـول
اجتـماعي لها دون اغفال موقف السلطة والـتي اتفقت هي و اجملتمع عندنا( هنا
احدد مجـتمعنا ربطا بـالعنوان) على اصالة في الـنفور من التشدد الذي يرفض
الـيـسر الـذي اورده الـكـتاب الـكـر نصـا ال يـحـتمل االجـتـهـاد ضده و بـالـتالي
كن ان فـمـكانـة الـتـشـريع للـحـيـاة هي مـكـانة انـشـأهـا الـقران الـعـزيـز الـذي ال 
تصادره مـجموعـة عقـائدية تـاريخيـة لتـقدم نفـسها صـاحبـة احقيـة يوم عارضت
حتكـيمـا سيـاسيـا ايام مـعركة صـف و اجـتهـدت رأيا يـقول ان ال حـكم اال لله
بـعـد ان ارتـبـكت بـقـرارهـا تـارة تـؤيـد احلـرب و تـارة تـمـتـنع و تـارة تـتـأول قـبول

التحكيم ثم ترفضه .
لم يـكن اجملـتـمع الـكردي و الـكـردسـتـاني في عـقيـدته الـديـنـية و االجـتـمـاعـية اال
مـجـتـمـعـا وسـطـا بــغـالب اغـلـبـيـته وقــد تـعـايش مع الـفـرق و االديـان االخـرى و
تـمـاسـة مـعه بـعيـدا عن تـيـار الـفـرقة اخلـارجـيـة مـتـبنـيـا عـبـر مراحل االعـراق ا
احلكم الـتي كان فـيها مـحكـوما من اخـرين و حاكـما لـنفـسه بكـردستـان العراق
الحـقا مـتـبنـيا لـلـمدنـية الـتي تمـتـزج مع سمـاحة الـدين االسالمي بال راديـكالـية
عـقـائـديـة شـعـبـيـة دون ان تـخـلـو الـسـاحـة من عـنـاصـر هي في عـددهـا اقل من
عـنـاصر مـتـشددة مـوجـودة في ساحـات اخـرى لشـعـوب بعـضهـا عـاش في قلب

اوروپا.
نـعم لقـد عشـنا و قـاتلـنـا ضد الـتنـظيم الـذي اجتـاح محـافظـات عراقـية و قـبلـها
صـددنا اجملـمـوعات الـتي لم يـفـرزها مـجتـمـعنـا طـبيـعـيا بـل افرزتـهـا سيـاسات
احلكومـات السابـقة في العراق و غـير العراق وايـضا لتتـخلص من افعالـها بعد
ـاركـسي االسالمي مـثـلـما ذلك فـتـيـسـر الهـجـرة لـلـقـتـال في سوح الـتـصـارع ا

جرى الحقا فجرت هجرة للقتال في العراق.
ـتـابع في عــمق و ظـاهـر مــجـتـمـعــنـا فـلن يــجـد اي اشـارة و لـو لــكن لـو تـمــعن ا
ضعيـفة لسوابق او لـواحق قبول للنـكوص -في- و  تقلـيد التجربـة االفغانية و
ـان و احلـكـومة مـع ذلك فأن الـوعي احلـزبي و الـسـيـاسي و االداء الـنـاجح للـبـر
ـهـمـة االصـيـلـة في احلـفـاظ عـلى نـقـاء الـتـجـربـة من خـطر ال بـكـردسـتـان اثاره ا

يؤتمن.
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اإلسـرائـيـلـيـة انـطالقـاً مـن الـقـطاع
خالل الـنــهــار).  وكـانـت بـالــونـات
حارقة أطـلقت نهـاراً من قطاع غزّة
تسبّـبت باندالع حـرائق في جنوب
إسرائـيل كما أعـلن عناصـر سلطة

اإلطفاء االسرائيلية.
Ê«dO½ ‰UFý«

والـــــبـــــالـــــونـــــات احلـــــارقـــــة أداة
يـسـتخـدمـها نـشطـاء فـلسـطـينـيون
بهـدف إشعال الـنيـران في احلقول
الـزراعــيـة اإلســرائـيــلـيــة احملـاذيـة

للقطاع.
وحتــمّل اسـرائــيل حــركــة حــمـاس

مــســؤولــيــة أي خــروق مــصــدرهــا
القطـاع الذي يخـضع منذ  15سنة
حلـصار إسـرائيـلي مـشدّد ويـعيش

فيه أكثر من مليوني نسمة.
وأصــيب نــحــو  41فــلــســطــيــنــيــاً
الـــســــــــــــــــــــــبت بـــيــــنـــهـم طـــفل
بــــجــــروح خــــطــــــيــــرة بــــنــــيـــران
إسـرائـيـلـيـة خالل مـواجـهات دارت
على احلدود الفاصلة ب إسرائيل
والـقــطـاع وفق وزارة الـصـحـة في

القطاع.
واعـــلـن اجلـــيش االســـرائـــيـــلي أنّ
(جــــــنـــــديــــــاً من حــــــرس احلـــــدود

االسرائيلي اصيب بجروح خطيرة
بــنـــيــران حــيّــة انــطــلــقت من غــزة
ويـتـلـقى حـالـيـاً العـالج الطـبي في

ستشفيات). أحد ا
وفي 21 أيــــار/مـــــايـــــو أعــــلـــــنت
إســرائــيل وحــمــاس وقــفــاً إلطالق
الـنـار أنــهى تـصـعـيــداً دمـويـاً بـ
الـطرفـ اسـتـمرّ 11 يـومـاً وأسـفر
في اجلانب الفلسطيني عن سقوط
260 قــــتــــيـالً بـــيــــنــــهم 66 طــــفالً
ومــــــقــــــاتـــــــلــــــون وفـي اجلــــــانب
اإلسـرائـيـلي عن سـقـوط  13قـتـيال

بينهم طفل وفتاة وجندي.
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وقال مـسـؤول اجراءات الـتدريب في
ـفـوضـية داوود دائـرة الـعـملـيـات بـا
سلـمان خـضير في تـصريح امس إن
ـفوض يـؤكد على اجراء (مجلس ا
االنـتخـابـات في مـوعـدهـا احملدد وال
نيـة لـتـأجيـلـها) ,واضاف أن (جـميع
االجــراءات في طــور االكــتــمــال وفق
اجلدول الزمني العملياتي الذي اعد
من قــــبل دائــــرة الــــعــــمــــلـــيــــات في
فوضيـة لغرض اجراء االنـتخابات ا

في موعدها).
مــشـــيــرا الى (اجنــاز طــبــاعــة ورقــة
االقتراع وسجل الناخب واالنتهاء
من نـشـر مـحـطـات ومـراكـز االقـتـراع
لــــلــــنــــاخــــبــــ الــــعــــام واخلــــاص
ـصـادقة عـلى والـنـازحـ واجـراء ا
اجـــراء االقـــتـــراع الـــعـــام واخلــاص
وبـــرنــــامـج احــــتــــســــاب االصـــوات
والـشـكـاوى والـطـعـون). في غـضـون
ذلك  ,عـلـقت اللـجـنـة االمـنيـة الـعـلـيا
لالنـــتــخـــابــات عن اوضـــاع قــضــاء
الــطــارمــيــة وتــأثــيــرهــا عــلى ســيــر

ـتـحدث ـقـبـلة. وقـال ا االنـتـخابـات ا
بـاسم الـلجـنـة الـلواء غـالب الـعـطـية
في تـصـريح امـس انه (سـيـكـون لـنـا
اجراءات مـشددة في مـراكز االقـتراع
بالـطـارميـة وجـهود امـنيـة مـضاعـفة
بــالـــتــعــاون مع اجلــهــات الــســانــدة

هناك).
مــؤكـــدا (عـــدم تــأثـــيـــر الــهـــجـــمــات
االرهــابـــيــة عــلـى ســيــر الـــعــمـــلــيــة
االنــتـخــابـيــة وان الـقــوات االمـنــيـة
لديـها اخلـبـرة في التـعامل مع هـكذا
اوضــاع كــمــا كــانت في وقت ســابق
مع تــنــظـيـم الـقــاعــدة حـيـث اجـريت
الــعــمــلــيــات االنــتـــخــابــيــة وفــوتت
الفـرصة على االرهـابيـ في التـاثير

على عملية االقتراع).
مـشـيـرا الى ان (هـنـاك خـطـطـا لـعزل
تـاثيـرهم سـواء عـلى االنتـخـابات او
ـواطن وسالمـته وجـمـيع اخـتـيـار ا
االمـــور مــؤشــرة ومـــوثــقـــة وســيــتم
اجــراء تــنــفـيــذهــا بــصـورة ســلــسـة

وامنة). 

الــــهـــنــــداوي في تـــصــــريح امس إن
(االنـتـخـابـات سـتـجـرى في مـوعـدها
عـلن وال هناك أي نـية لـتأجيـلها  ا
حــتى ولــو كــان لــيــوم واحــد وهــذا
األمر عـليـه إجمـاع سيـاسي وإصرار

حكومي كبيرين).
مـــــشــــيــــرا الـى ان (دعــــوات بــــعض
األطـراف لـتـأجــيل االنـتـخـابـات غـيـر
ملـزمـة للـجهـات احلـكومـية  كـما أن
مقاطعة بعض األطراف السياسية ال
يترتب عليـها أي أثر قانوني أو فني
يؤثـر على مـجريـات العـملـية  فـهذه
قرارات سياسـية ال قانونـية لها على

موعد االنتخابات أو شرعيتها).
 وتـــتــرقب األوســاط الـــســيــاســيــة ,
اجتماعا سياسيا موسعا يضم قادة
القوى السـياسية الـفاعلة إلى جانب
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكاظـمي
بغية التوصل إلى قرار حاسم بشأن
الــــســــجـــال احلــــاصل عــــلى إجـــراء

االنتخابات في موعدها من عدمه.
وقـال عـضـو تــيـار احلـكـمـة الـوطـني

رحـيم الـعبـودي ان (اجـتـماعـا مـهـما
سـيـضم الـقـوى السـيـاسـيـة الـفـاعـلة
ـــؤثـــرة بــــحـــضـــور الــــكـــاظـــمي وا
ــســـتــقــلــة ــفــوضـــيــة الــعـــلــيــا ا وا
ــنــاقــشــة مــوضــوع لالنــتــخــابــات ,

االقتراع).
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مبـينـا ان (االجتـماع يـهدف لـلخروج
بـــــقــــــرار حـــــاسـم بــــــشـــــأن إجـــــراء
االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة مع اسـتـمرار
ـقـاطـعة إصـرار بـعض القـوى عـلى ا

حتى اآلن).
الفـتا الى الى ان (االجـتـمـاع سـيضم
كل الـقوى الـسيـاسـية ضـمن مـسعى
قاطع الى الـعودة للتنافس لدفع ا
االنــتــخــابـي كــمــا ســتــصــدر خالله
ا يـشكل صدمـة لبعض قرارات ور

القوى التي قاطعت االستحقاق).
ـفوضـية وجـود نيـة لتـأجيل ونفت ا
االستحقاق االنتخابي مؤكدة اكمال
طـــبـــاعــــة ورقـــة االقـــتــــراع وســـجل

. الناخب
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تـخــشى قـوى سـيــاسـيـة وفــعـالـيـات
شعـبيـة في العراق ,تكـرار سيـناريو
ـاضـيـة بـتـزوير ارادة االنـتـخـابـات ا
صير االقتراح الناخب والتالعبا 
ـرتــقب  ,وســيط ضــغــوط بــاجتـاه ا

ـشـاركـة الدولـيـة لإلشراف تـوسيع ا
عــلـى االســتـــحـــقـــاق الـــذي تــســـعى
ـقــاطـعـة احلــكـومـة إلقــنـاع الــقـوى ا

بالعودة إلى السباق االنتخابي. 
وقــــال مـــســـتـــشـــار رئـــيس الـــوزراء
العـراقي لشـؤون االنتـخابـات حس

رحيم العبوديحس الهنداوي

وعمق روحـها تـشـعر وتـتيـقن بانـها
ستنتصر .  

ابـتسـامـتـها مـصـدر الـهـام وامل لكل
ـــرض تــمـــتــزج مـن اصــيـب بــهـــذا ا
روحك بروحـها حـ تنـظر الـيها فال
تملك اال ان  تتبع اخـبارها وتبحث
عــنـهـا رغــمـا عـنـك وتـدعـوا لــهـا لـيل
دها الله بالشفاء.    نهار ان 

مع كل نــظــرة البـتــسـامــة ثـغــرهـا  
تـعــطـيك زهـراء فـســحـة امل وجـمـال
حــيـــاة ال يــراهــا اال من كــان بــنــقــاء

قلبها .  
¡«d¼“ W¹UJŠ

ادعـو الـله لـهـا بـالـشـفـاء و ان تـزهـر
حـــيــاتــهـــا وتــعـــود االلــوان وحتــلق
الـفـراشـات حـولـهـا من جـديـد وتـمأل

ضحكاتها .  
هذة حكاية زهراء ذات الثالثة اعوام
ـرض اخلـبيث دون هاجـمـهـا شبح ا
رحــمـة وظــهـرت اعــراضهُ في الــيـوم
الــثــاني من ايــام عــيــد االضــحى في

اضية .   السنة ا
فبـعـد اجراء الـفـحوصـات تـب انـها
مصابة بسرطان الدم اللوكيميا .  
اخـذت اجلـرعـات وهيَ تـتعـالج عـلى

امـل الـــشـــفـــاء ولم يـــبـــخل والـــدهـــا
وأقاربه في تـكفل مـصاريف عالجـها
حــــتـى وصــــلـــــوا ألقــــصـى درجــــات
احلـاجــة بـسـبب حـالـتــهـا الـصـحـيـة
وتكاليف عالجها الـكبيرة. ال تتوقف
ـصــيـبـة هـنــا فـقط الن ام زهـراء لم ا
تـكن تـتـقبل ذلـك االمر ألنـهـا سـتـفـقد
ابـنـتـهـا  وسـتـنـطـفئ انـوار وجـهـها
وسـتـرحل بـاي حلظـة تـاركـة خـلـفـها
ذكــريــات جــمــيــلــة . ووالــدهــا الـذي
يـسـعى بـكـل قـوته ان يـحـتـوي امـهـا
ويـقف بـجـانـبـهـا ويـوفر حـاجـته من
مـال ألجل عالجــهـا ويـخــفي امـامـهـا
االلـم واحلــــزن عــــلى حــــال زهــــراء .
الــــعــــشــــرات بل االلـف مـــثـل زهـــراء
بــانــتــظـار الــتــفــاتــة ورعـايــة من كل
مقـتدر وصاحب ضـميـر حي ويعرف

معنى االنسانية .    
يـــجب ان يــكـــون هــنــاك دعم كـــبــيــر
وخاصـة من قبـل احلكـومة في تـكفل
مثل هذة احلاالت اسوة بدول العالم
رضى التـي تخـصص مـستـشفـيـات 
الــســرطـان بــصــورة شـبـه مـجــانــيـة
ومتـابـعة مـباشـرة من قِـبل احلكـومة

سؤول .   وا

باكرا ارادت ان ترى النـور  لتتسلق
هـــاربــة لـــكــنه  اخـــتــفـى هــو اآلخــر

وهرب.   
لم يحـتمـل براءة تـلك العـينـ هرب
ذلك الــظل وتــوعـدهــا بــالـعــودة مـرة
اخرى...غادرها متلصصا متواريا. 
استـيقـظت مـهزوزة اجلـسد مـرتعـبة
المح حتدق حولـها ال احد بـقربها ا
.كــان قــد سـرق ابــتـســامــتـهــا بـعــثـر
الــدمى وحــطم االلــعـاب  وســلــبــهـا
االزهار في بسـتانـها تـناثرت الفـرح 
حــزنـا واخـتــفى صـوت الــعـصــافـيـر

وتالشت الوان قوس قزح .  
ومــنــذ ذلـك احلــ وزهــراء تــصــارع
االلم وتـرده بـقــوة رغم صـغـر سـنـهـا
وبراءة طـفـولتـهـا جتابـه ذاك اللـع
سمى بالسـرطان . يسرق خصالت ا
شــعـــرهـــا كل يـــوم وتـــراه حـــولـــهــا
يتساقط فـي كل مكان لكـنها ما زالت
تــبــتـسـم وتـبــحث عـن بـصــيص أمل
رغـم ســقـــوط شــعـــرهــا الـــذي كــانت

تتباهى به فيما مضى .   
كــابـــوس اقــتــحـم حــيـــاتــهـــا فــجــأة
واصــبــحت حــيــاة والــديــهــا تـتــشح
بـالسـواد لكـنك حـ تنـظـر لعـيـنيـها
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مصابيح متوهجة واجنحة فراشات
تـــرفـــرف حـــول الـــســـريـــر بـــصـــمت

وجمال.                 
ـكــان عــبـيــراً وفـرحــاً اذا مـا تــمأل ا
ابتسـمت تركض بأقـدامها الـصغيرة
ـطـر تتـراقص ضـاحـكة حـ ينـزل ا
وتنتظر خيوط الـشمس لتنسدل ب
تـلك الــقـطـرات لـتــمـسك الـوان قـوس

قزح.   
تتعـثر بـزهور تنـتظرهـا بحب سالت
منها قطرات الندى ح مرت بقربها
و تناثرت اوراقها سرورا وفرحا .  
امــسـكت بــلـعـبــتـهــا وتـوسـدت ذراع
امها ونامت بهدوء مثل مالك ابيض
كل مافيه القلب والوجه معا .  

في ليلـة فُتح باب غـرفتهـا تسلل شر
وخوف الى سريرها وامتد اليها في
الـظـالم ظل اسـود ارعـبــهـا وســيـطـر
علـى انفـاسهـا اخـذت تقـاوم وتـدفعه
بيـدها وتـصرخ وال يـسمع صـراخها
أحــــد...غـــرز انـــيـــابه في جـــســـدهـــا
النحيل صرخت بقوة صرخت ومدت
يـــدهــــا لـــتـــمــــسك ضـــوء اجــــنـــحـــة
الـفراشـات لـكنـهـا كـانت قد غـادرتـها

{ نـــابــــلس (أ ف ب) - قـــتـل فـــتى
فلسـطيني امس الـثالثاء برصاص
اجلــيش االســـرائــيــلـي في شــمــال
الـضـفـة الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة
خالل مـواجــهــات انـدلــعت بـعــدمـا
دخـلت القـوات اإلسـرائيـلـية مـخيم
بالطـة قرب مـدينـة نابـلس العتـقال
شـــخص. وقـــالت وزارة الـــصـــحــة
الفـلـسـطيـنـيـة في بـيان (اسـتـشـهد
الـطـفل عـماد خـالـد صـالح حـشاش
(15عامـا) بعـدما أدخل فـجر الـيوم
(الــثـالثــاء) مـــســتـــشـــفى رفــيـــديــا

احلـكـومي مـصـابا بـرصـاصـة حـية
في الرأس). 

وأكـد اجلـيش اإلسـرائـيـلي أنه نـفذ
عـــمـــلـــيــة خـالل الــلـــيل فـي اخملــيم
لتوقـيف مشـتبه فيه وأوضح خالل
عملـية قام بها اجلـيش اإلسرائيلي
ـاضـية العـتـقـال مطـلـوب الـلـيـلة ا
فـي مـخـيم بالطـة لـالجـئـ أطـلـقت
الــنـيــران احلــيـة عــلى اجلــنـود من
ــــبــــانـي. ورد اجلــــنــــود أســــطـح ا
بـإطالق الــنـار عـلى مـصـادر إطالق

النار.

{ دكـــــــــار (أ ف ب) - تــــــــــوفي
الـــرئـــيس الـــتــشـــادي الـــســابق
حـسـ حبـري عن 79 عـامـا في
الـــســـنــغـــال حــيث حـــكم عـــلــيه
بـــالـــســجـن مــدى احلـــيـــاة عــام
2016 بعد إدانـته تهمـة ارتكاب
جرائم ضـد اإلنسـانيـة في ختام
محاكمة غير مسبوقة كما أعلن
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وزيــر الــعـدل الــســنــغـالـي مـالك

سال امس الثالثاء.
وقال الـوزيـر السـنغـالي لـشبـكة
"تي أف أم" إن "حـــبـــري انـــتـــقل
الى رحـــمــة الــله" فــيــمــا أفــادت
وسـائل اإلعالم الـســنـغـالـيـة أنه
تـوفي جـراء إصــابـته بـكـوفـيـد-
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ـال كالسعادة والـصحة والنوم يتحـدث الكثيـر من الناس عن اشياء التـشترى با
واحلـياة وراحـة الـبال وغـيـرها  ورغم أني ألول مـرة أقـول كالما ال اؤمن به ,الن
كل مـاذهب إلــيه هـؤالء الـنــاس  هـو في واقع احلـال الــذي تُـحـتـرم فــيه الـكـرامـة
ـعـرفة وغـيرهـا من مـفردات احلـيـاة األساسـية وال تُـباع أو واحليـاة والصـحة وا
ئة) والغبار عليه إطالقا  ,ولكن ال يكـون كالمهم صحيحا ( 100بـا تُشـترى با
وفي هذه احلـال التي نحيـاها جمـيعا أغنـياء وفقراء حـيث أصبحت نـظرة الناس
ــال عـلـى انه شئ اليــعلُ عـلــيه شيء آخــر فــكم من صــاحب مــال هـوى به إلى ا
الـزمن بـسـبب أو بـآخر فـأصـبح في نـظـر أكثـر الـنـاس موضـع عطف واسـتـهـانة
وذهبت مـكـانـته ووجـاهـته واحـتـرامه مع مـاله? وكم من صـاحب جـاه ومـال حتى
وان كان قد حصل على ماله وجاهه بطرق غير شرعية تراه يتقدم الناس ويُهاب
جـانـبه ويحـترمه الـفقـير قـبل الـغني ? وهل رأيـنا غـنيـا قـد عانى في كـيفـية عالج
ـسـتشـفـيـات الـعامـة الـتي رغم إمـكـانـياتـهـا التـعـالج حتى مـرضاه والـتـجـأ إلى ا
الـفـقيـر بسـبب ارتـبـاط أطبـائهـا بـعيـاداتـهم اخلاصـة والـتي ستـفـشل إذا اخلص
ـسـتـشـفـيـات الـعـامـة مع األخـذ بـاالعـتـبار أن هـنـالك مِن أطـبائـهـا بـعـمـلـهم في ا
ا ذكر األطباء مَن لديهم مِن احلرص والضمير احلي مايجعلهم غير مشمول 
هنة الشريفة قـصود به هم فقط األطباء التجار الذين اتخذوا من هذه ا أعاله وا
ـدرســ الـتــجـار أصــحـاب الـدروس كـمـصــدر رزق لـيـس إال  كـأمــثـالـهـم من ا
والدورات اخلـصوصية ? وهل سمعنا بفقير احتاج إلى قنينة دم فتسابق الناس
ا استطـاع منتـسبوا مـصرف الدم من للتـبرع بهـا له بينـما لو احـتاج غني ذلـك 
تبرع ناهيك عن االتصـاالت التي التنقطع عنه لالطمئنان على تنـظيم صفوف ا
صحـته وسالمـته والتـسـابق في القـول له (أبـو فالن بس كـول احنه عـندك )? ثم
عرفة أال ترون أن الـغني والوجيه يختار أحسن جامعـات العالم للحصول على ا
ـدرس واألسـاتذة بـينـما يـتحـسر الـفقـير على التي يـرغبهـا وبإشـراف أفضل ا
ا لعـدم حصوله على الـدرجة التي تـؤهله لذلك بسـبب انشغاله مقـعد دراسي ر
عـرفة قيمة الوقت بعمـل لتأم كتبه وقـرطاسته ورزقه وال يستـطيع شراء ساعة 
ـال? وكم من حامـل شهـادة قد تـكون ذات اخـتصاص والزمن الـذي اليشـترى 
نادر ويـعمل سـائق تكسي أو عـامل بنـاء أو بائع مـتجول او حـتى صبـاغ احذية
بينـما جنـد بعض الـلذين اليسـتطـيعون فك احلـرف كمـا يقول إخـواننـا في مصر
يـشـغـلـون الوظـائف الـتي يـريـدونـهـا بـسـبب امـتالكـهم لـلـمـال واجلـاه والـعالقات

اخلاصة والعامة?.
ــعـرفـة والـزمن وحــتى الـنـوم مـفـردات إذن فـأن احلـيـاة والــصـحـة واالحـتـرام وا
ـال هـو هذا حـيـاتيـة حتـتـاج  إلى مـايـدعـمـهـا ويـحـركـهـا لـكي تـدوم وتـسـتـمـر وا
احملرك الـداعم لكل هذه األساسيات احلياتية كما جاء في قوله تعالى( بسم الله
ـال والبـنون زيـنة احلـياة الـدنيا  ,صـدق الله الـعظـيم) حيث الـرحمن الـرحيم  ,ا
ـال عند الـلذين ـال على الـبنـ  رغم إنهـا قد تـكون مـوجودة بـدون هذا ا قدم ا
ال ولألسـف سيدا يفـهمـون معـانيـها وهم قـليل في زمن أصـبح ا
اليـجارى . والبد من اإلشارة هـنا إلى ان ما جاء في هذه
سـاس بهم أو اإلسـاءة لهم قـالة اليـتـعرض لألغـنيـاء وا ا
ــؤسف لــلـمــال الـذي صــار بـكل بل لــتـوضــيح  الـدور ا
صائـر الناس ومستقبلهم   أسف أساسـيا ومتحكما 

.
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دولة رئيس مجـلس الوزراء السيد
مصطفى الكاظمي احملترم

حتية طيبة:
بــعـد عـودتـي الى ارض الـوطن في
شـــهــر ايــلــول 2011 بـــعــد احــدى
عشـرة سنـة قضيـتهـا في التدريس
في اجلــامــعـــات الــلــيــبـــيــة كــوني
حـــــاصـل عـــــلى الـــــدكـــــتـــــوراه في
اجلـيـوفـيزيـاء (اسـتكـشـاف نـفطي)
 تــعــيـيــني مــدرســا في جــامــعـة
وصل / كلية العلوم- قسم علوم ا
االرض ضمن قرار عودة الكفاءات.
حيـنـهـا قـدمت طـلـبـا لـتـرقيـتي الى
درجـة اسـتـاذ مـسـاعـد كـون لـدي 6
بحوث منشورة ورفض طلبي كون
الـــبــحـــوث مــنـــشــورة قـــبل تــاريخ
. على اي حال بعد تعييني التعي
بـدأت العـمل في وضع مـنـهج قسم
ـدة سـتة االسـتـكشـافـات الـنفـطـية 
ضني اشهر متواصلة من العمل ا
ؤازرة ادارية من قبل د.مروان (و

متعب) . 
ثم تــطـورت الــفــكــرة (لـكـي الاطـيل
ـكامن عـليـكم ) الى قـسم هـندسـة ا
الـنفـطيـة (وهـو القـسم الوحـيد في
الـعـالم بهـذا االخـتصـاص الـدقيق)

والتي اخذت مني جهد ستة اشهر
اخــرى مـن الــبـــحث في االنـــتــرنت
اضافة الى العبء الـتدريسي الذي
كـنت اقــوم به. وهــكــذا  افـتــتـاح
كـلـية هـندسـة الـنفط والـتـعدين في
ـوصل عام 2013. وكان جـامـعـة ا
ــنـهج الـذي وضـعـته هـو احلـافـز ا

في افـتــتـاح الـكــلـيـة. بـعــد افـتـتـاح
الكلية ولعدم وجود استاذ مختص
ــكــامن بــتــدريس مــواد هــنــدســة ا
النـفطية الـتخصـصية لـهذا تفرغت
تعلقة بهذا لتحضير احملاضرات ا
االخــتــصــاص وبــدأت من الــصــفـر
النــهـا لــيــست اخــتــصـاصـي ولـكن
ـستـمـر وبـفضـل من الله بـالـتـعب ا
اصــبـحت خــبــيـرا فــيـهــا بـشــهـادة

الطلبة والكلية.
WODH  s UJ

وقـمت بـتـألـيف كـتـابـ مـنـهـجـي
بـاللـغة االنـكلـيزيـة احدهـما مـباد
ـكــامن الـنـفـطـيـة لـطـلـبـة هـنـدسـة ا
الــسـنــة الـثــانــيـة واالخــر هـنــدسـة
ـكامن النـفطـية التـطبـيقيـة لطـلبة ا
الــسـنـة الـثـالـثـة. وقـدمت طـلب الى
الـكـليـة لـغـرض طـبـعـهـا عـلى نـفـقة
اجلـامعة خـدمة لـلطـلبة ولـلمـسيرة
العلمية ولكن  رفض الطلب كون
درجــتي الــعــلــمــيــة مــدرس ولــيس
اسـتـاذ مـساعـد حـسب الـتعـلـيـمات
ــوجــودة. وعــلـــيه قــمت بــتــوزيع ا
الـكتـاب للـطلـبة كـملف بي دي اف
مــجــانـا لــفــائـدة الــطــلـبــة. كــمـا ان
تــألــيـفي لــهـذيـن الـكــتـابــ كـافــيـة

لتـرقيـتي الى درجة اسـتاذ مـساعد
ولــكن هــذا ايــضــا  رفــضه كــون
اخـتـصـاصي الـدقـيق جـيـوفـيـزيـاء

وليس هندسة مكامن.
ـضني بـعـد هـذا الـتـعب واجلـهـد ا
في خـدمـة اجلـامـعـة والـوطن تـمت
احــالــتي عــلى الــتـقــاعــد لــبــلـوغي
السـن القـانونـية 60 عامـا بـتاريخ
2021/2/9 بــراتب تـقــاعـدي 375
الف دينار عراقي بعد ان قضيت 9
ســنــوات في اخلــدمــة اجلــامــعــيـة
(حــيث تــمت مــعــامــلـتـي كـمــوظف
ولـــيس اســـتــاذا جـــامـــعـــيـــا كــون
الـتـعـلـيـمــات تـنص عـلى ان يـكـون
لـدى الــتـدريــسي خـدمــة جـامــعـيـة
اكـثر من  10 سـنـوات لـكي يـعـامل
كتدريسي عند احالته على التقاعد
ـخــصــصـات اخلــدمـة ويــنـشــمل 
اجلـامـعـية) ولـدي خـدمـة عسـكـرية
خـمس ســنــوات ونــصف قــبل عـام
2003 خـالل احلـــرب الـــعــــراقـــيـــة
االيرانـية وحـرب الكـويت وحتسب
مـــضــاعـف. وبــذلك بـــلغ مـــجــمــوع
خــــدمـــتي 20 ســـنـــة وبــــاقل راتب
تـقـاعـدي نـصف مـلـيـون يـسـتـقـطع
مـــنه 125 الـف ديـــنــــار شـــهــــريـــا

 d UD « r U  »UJ  ≠ …d UI «

عـلى هـامش مـعرض الـقـاهـرة الدولي
لــلــكــتــاب  الــتــقت الــزمــان الــبــاحث

صري الدكتور معتز سالمة . ا
ــــــرة االولى فـي الــــــلـــــقـــــاء  كــــــانت ا
الــــتـــــداولي الـــــذي  صــــبــــاح يــــوم
ــاضي اخلــمــيس  االول من تــمــوز ا
ـصـريـة  فـي مـبـنى جـريـدة االهـرام ا

حيث
مـركـز االهـرام لـلـدراسـات الـسـيـاسـية
واالسـتراتـيجـية .  حـينـها اسـتضاف
ـركـز وفـدا مـكـونـا من  30شـخـصـيـة ا
عـراقيـة تـوزعت على مـخـتلف اطـياف
النخب الفكرية والثقافية والسياسية
 ومـن رابــطــة اجملـــالس الــثـــقــافــيــة.
وعـلى مـدى ثالث سـاعـات  دار حوار
فــكـري بــ الـوفــد الــعـراقي وخــبـراء
ـركز. وتـكـرر الـلقـاء  بـناءً وبـاحـثي ا
عـلى رغـبـة مـتــبـادلـة  مـسـاء الـسـبت
الـثــالث من تـمــوز . وتـضــمن  حـوارا
حـول عدد من الـقضـايا الـراهنـة التي
حتـــظى بــاهـــتــمــام الـــرأي الــعــام في
الـبـلدين الـشـقيـقـ : العـراق ومـصر.
من هــــو الـــــبــــاحث ? رئـــــيس وحــــدة

الدراسات العربية واالقليمية.
ركز ومدير برنامج اخلـليج العربي 
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االهـــرام لــــلـــدراســـات الـــســـيـــاســـيـــة
واالستراتيجية  منذ عام 2014.

حــائـــز عــلى الــدكــتــوراه في الــعــلــوم
السـياسـية من جامـعة الـقاهرة 2008.
مــتــخــصـص في الــنــظـــام االقــلــيــمي

نشورة : العربي . من دراساته ا
كـتـاب (مـصـر في الــتـقـاريـر الـدولـيـة)
يـكــتــــب بــشـكل مــنـــــــتـظم في .2008
عـــــدد من التـقارير الـعربية . من ذلك
: تقرير حالة االمة العربية الصادر

عن مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـية.

.  2013 وعام 2014. زار العـراق مرت

والـقى مـحاضـرة في جـامـعة الـكـوفة.
وعـقـد لـقـاءات مع شـخـصـيـات ديـنـية
وسيـاسيـة.   مقـهى ريش ?! واخـترنا

UI¡∫ معتز سالمة خال اللقاء الصحفي

مصطفى الكاظمي

اخلفـاجي على السـماح باسـتيراد
احملــــاصــــيل الــــزراعـــيــــة الــــثـــوم
والـــطـــمـــاطـــة والـــبـــصل والـــرقي
والــبـــطــيخ) واضـــاف انه (ســمح
ـنـافـذ بــاسـتـيـراد احملـاصـيل من ا
احلـدوديـة بـأسـتــثـنـاء مـحـصـول
الـطمـاطة يـكون اسـتيـراده حصراً
من مــنـــافــذ زربـــاطـــيــة والـــشــيب

ـنذريـة) وتابع ان وا والـشالمجـة
(ذلك جاء نتـيجة النخـفاض انتاج
تـلك احملاصـيل مـحلـيـاً وبالـتزامن
ــلــيـــونــيـــة وكــثــرة مع الــزيـــارة ا
ـواكب احلـسـيـنـيـة الـتي حتـتاج ا
ــنــتــجــات الــزراعــيـة). إلى هــذه ا
ووصفت وزارة الـتخطـيط ارتفاع
ــســألـة األســعــار في األســواق بــا
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ــــان عن قــــلــــقه من اعــــرب الــــبــــر
استمرار ارتفاع اسعار احملاصيل
الزراعـية في االسـواق احمللـية في
ظـل اصـرار احلـكــومـة عــلى ابـقـاء
ـسوغ سـعـر صـرف الـدوالر غـيـر ا
,بـرغم انــتــفـاء احلــاجـة وصــعـود
وازنة. اسعـار النفط وسـد عجـز ا
وقــال عـــضـــو جلـــنــة االقـــتـــصــاد
النـيابية مـازن الفيـلي في تصريح
تـابــعــته (الــزمــان) امس ان (قـرار
وزارة الـــــزراعـــــة بــــاعـــــادة فـــــتح
االستيـراد يؤكد تالشـي مسوغات
رفـع ســعــر صــرف الـدوالر¨ فــمــرة

اخــرى تــتـســاقط االعــذار الـتي 
ـوجـبهـا رفع سـعـر الـصرف ¨ اذ
ان ارتــــفـــــاع ســــعــــر الــــنـــــفط في
يـة اسهم كـثيراً في االسواق الـعا
ــوازنــة  ¨ كـــمــا وفــر ســد عــجـــز ا
امـــواالً طــائــلــة لــلـــعــراق الــتي لم
تـنــعـكس حـتى االن عـلى مـشـاريع
واطن)¨ وتابع خدميـة يحتـاجها ا
ان (تأثيـر رفع سعر الـصرف اضرّ
حيث كـثـيـراً بـالـطبـقـات الـفـقـيرة ,
واد الغـذائية و اخلضر ارتفعت ا
الى اسـعــار غـيــر مـعــقـولـة ,االمـر
الذي دفع الوزارة الى اصدار قرار
ــنـع عن اســتــيــراد بــعض بــرفع ا
انواع احملاصيل نتـيجة انخفاض
انتاجهـا محليا¨ وهو ما يعني ان

ربـط الـزيـادة بــسـعــر الـصـرف من
ــنـــتج احملــلـي لم يــكن اجل دعم ا
قـراراً صـائـبـاً بعـد ارتـفـاع اسـعار
لــلـــمــحـــاصــيل و الـــســلع بـــشــكل
مـلفت)¨ واضـاف (نـعـتـقـد ان قـرار
رفع سـعر الـصرف غـير احملـسوب
قد اتى بنتـائج عكسية و ادى الى
حـالــة من الــفـوضى االقــتـصــاديـة
رسومة ,فلم ولم يحقق االهداف ا
يـقـلل يـوقف االستـيـراد او تـسرب
الـــعــمـــلـــة الــصـــعـــبـــة الى خــارج
ـركـزي الـعـراق¨  فـمــا زال الـبـنك ا
يـبــيع الــدوالر يـومــيـاً بل و يــزيـد
احـــيـــانــــاً عن مـــعـــدل الــــبـــيع في
االشــهـــر الــتـي ســبـــقت قــرار رفع
سعـر الـصرف)¨ مـطالـبـا احلكـومة
ــركــزي بـ(اعــادة ســعــر والــبــنك ا
صرف الـدوالر الى مـا كان عـليه و
ايـقــاف حـالـة الــعـبث بـاالقــتـصـاد

احمللي). 
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ــتــحــدّث بــاسم الــزراعــة وأعــلن ا
حــمــيــد الــنــايف في وقت ســابق¨
مــوافـــقـــة الــوزيـــر مـــحــمـــد كــر
اخلفاجي على السماح باستيراد
خـمـسـة مـحاصـيل زراعـيـة بـسبب

انخفاض انتاجها محلياً.  
وقــال الـنـايف فـي بـيـان اول امس
ـــعـــطـــيـــات إنه (اســـتـــنـــاداً إلى ا
الـــواقـــعــــيـــة حـــصـــلت مـــوافـــقـــة

ـتـحـدث بـاسم الـطـبـيـعـيــة.وقـال ا
الوزارة عبد الـزهرة الهنداوي في
تصريح امس ان (ارتـفاع األسعار
مـسـألـة طـبـيـعـيـة تـرتـبط بـتـغـيـير
سعر صرف الـدوالر أمام الدينار)
مــبـــيــنـــا ان (أســعـــار الــســـلع في
الــدوالر بـــقـــيت ثـــابــتـــة اال انـــهــا
ـا تـأثـر عـلى أرتـفـعت بـالـديـنـار 

مـستـوى الـتضـخم في بـاد األمر
,حـيث قـفـزت نسـبـة الـتـضخم الى
ـئـة  وبـعــد ذلك بـدأ يـأخـذ 3.5 بــا
حـــالـــة االســـتـــقـــرار وعـــلى مـــدى
ـــاضــيــة بــلغ اإلرتــفــاع األشــهــر ا
ئة  وهي التراكـمي نسبة 1.6 با
حـــالــة اإلســتــقــرار عـــقب الــقــفــزة

األولى التي شهدتها األسعار). 

حميد النايف
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تــوقــيــفــات تـقــاعــديــة عن اخلــدمـة
الـعـسـكـريــة ويـبـقى الـصـافي 375
الف كـــمــا اســـلــفت. وقـــدمت طــلب
الضـافــتي خـدمــتي اجلـامــعـيـة في
لـبيـبـا ورفض الـطلب كـون خـدمتي
في اجلامعات الـعراقية اقل من 10
سـنــوات.وحـسب الــتـعــلـيــمـات في
قـانـون اخلـدمـة اجلـامـعـيـة رقم 23
ــعـــدل في الـــبــنــد لـــســنــة 2008 ا
ــادة 11) تـــضــاف خـــامــســـا مـن ا
اخلــدمــة  خــارج الــقـطــر اذا كــانت
خـدمــة الـتـدريــسي في اجلــامـعـات

العراقية  10سنوات فاكثر).
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وعـــــلى ضـــــوء هـــــذه الــــقـــــوانــــ
والـتـعـلـيـمـات اجملـحـفـة احـلت الى
التـقاعـد بدون رغـبتي وعـدم وجود
واد اسـتـاذ بـديل يـقـوم بـتـدريس ا
الـتي كـنت اقـوم بـتدريـسـهـا وبـهذا
تـدني عـلمـا انـني حاصل الـراتب ا
اجستـير والدكتوراه بدرجة على ا
امتياز بعد اكتشافي حلقول نفطية

كثيرة في الصحراء الغربية.
اتــوسم فــيــكم خــيــرا دولــة رئــيس
مـجـلس الـوزراء بـاعـادة الـنـظر في
ـعـمـول بـها الـقـوانـ والـقـرارات ا

لتشجيع عودة الكفاءات الى ارض
الوطن من خالل االمور االتية:
1- اســـتـــثــــنـــاء الــــتـــدريــــســـيـــ
اجلـامـعــيـ ذوي االخـتــصـاصـات
النادرة من الـتقاعـد بعمر 60 عاما
خدمة لـلمسيرة الـعلميـة ومصلحة

الطلبة.
2- اضـــافــة اخلــدمــة اجلـــامــعــيــة
خارج القطرللتـدريسي بعد تثبيته
في اخلدمة اجلـامعيـة داخل القطر
بعد مرور سنة واحدة من تعيينه.
 -3ان ال يــكـون الـراتب الــتـقـاعـدي
حلـــمــــلـــة الـــشــــهـــادات الـــعــــلـــيـــا
اجستـير والدكتوراه) اقل من 1 (ا

مليون دينار.
وعـــلـى هـــذا اتـــمـــنى من دولـــتـــكم
اعـــادتي الـى الـــوظـــيــــفـــة خـــدمـــة
للـصـالح الـعـام ومـصلـحـة الـطـلـبة

والقسم العلمي الذي اسسته.
ولكم فائق الشكر والتقدير.      

واطن ا
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دكـتوراه في اجلـيـوفـيـزياء (اسـتـكـشاف
ــكـامن نــفـطـي)مـؤسس قــسم هـنــدسـة ا

وصل النفطية في جامعة ا

ـطــلـة عـلى مـقـهـى ريش الـتـراثــيـة  ا
ميدان طلعت حـرب في قلب العاصمة
صرية مـكاناً للـقاء. على طاولة في ا
مـقهى يـعبق فـيهـا عطـر التـراث  كان
احلوار. حرصت عـلى ان ال يكون ذلك
بـصـيـغـة الـسـائل واجملـيب  بل كـنا 
مـتـحـدثـان ومـسـتـمـعـان  بـالـتـنـاوب.
ــســتــقــبـل يــقـول احلــاضــر ومالمح ا
الباحث معتز سالمة : رغم التحديات
 فـان التـفاؤل بـالوضع الـعام  يـبقى

. مهماً
والــتـفــاؤل ثـقـة بــالـقــدرات وبـالــتـالي
انـــتــزاع الـــنــجـــاح. ونالحظ  يـــقــول
الـــبـــاحث  صـــحـــوة جـــديــدة فـي مــا
ـة يــتـعــلق بـالــدولـة الــوطـنــيـة وهــز
قـــــوى اإلرهـــــاب. يـــــضـــــيف : مـالمح
التفاؤل جندهـا في مشاهد عديدة من
الـوضع الـعـام. مـنـهـا : حـركـة الـبـنـاء
والتـعمـير في مـصر واالردن ومالمح
عــودة الـعـراق المـتـه. كـمـا ان وسـائل
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي قـــد احــدثت
انـتـشارا افـقـيـا لـلـهـمـوم الـعـربـية مع
حـالــة من الــتـقــارب .ولم يـحــدث هـذا
سـابـقـاً.    الـنـجـاة من الـكـارثـة ويرى
مـــحــدثــنــا ان بــعـض االقــتــصــاديــات

العربية  ورغم وباء كورونا وال.
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عبد الزهرة الهنداويمحمد كر اخلفاجي

في خالل السنـوات العجاف الـتي مرت على بالدنا وشعـبنا الصـابر احملتسب والتي
ـقيـتـة والوالءات لـدول اجلوار شـهـدت انواعـا كـثيـرة من الـظلـم والفـسـاد والطـائـفيـة ا
والتي اسـهمت في تـدميـر البـلد من خالل خـططـها الـعدوانـية لـتحـطيم الـبنى الـتحـتية
للـبلـد من مـصانع ومـعامل انـتاجـية وكـذلك التـأثـير الـسلـبي على الـواقع الزراعي من
ـكـائن الــزراعـيـة احلـديـثـة والـسـبب خالل عـدم دعم الــفالحـ او اسـتـيـراد االالت وا
معروف البـقاء العـراق دولة مستـوردة في كل اجملاالت من جـهة وللـتأثير ومـنع تقدمه

من جهة اخرى وثالثة البقاء الهيمنة السياسية وحسب الرغبات للمحتل .
ان االنـتـخابـات الـقادمـة والـتي تـفصـلـنا عـنـهـا اقل من شهـرين البـد لـلنـاخب الـوطني
واخملـــلص ان يـــحــتـــرم رأيه ويـــتـــعــاطـف مع الـــوطن والـــشــعـب ولــيـس مع االحــزاب
والشخـوص الذين كانوا ومـنذ عام االحتالل جـزءا من اليات وادوات تدمـير البلد من
اجل مصاحلهـم ومصالح اسيادهم وللحـفاظ على كرسي السلطـة لنهب خيرات البلد
 وعليه البد لـشعبنا ان بستنبطوا الدروس ويتعلموا معنى واهمية االنتخابات واقامة
ـان اذا ما انـتج  اشخـاصـا الهمّ لهم غـير احـزابهم ـان في حيـاة اال الن الـبر الـبر
والدائرة االقـتصادية الحزابـهم التي انهكت ميـزانية البلـد واوجدت الفساد من خالل
ـالي واالداري وايـجـاد وجه جـديـد من الـسـرقة من بيـع كراسي الـسـلـطـة والـفـساد ا
ـلـيارات الـدوالرات اضـافة الى طـوابـير خالل العـقـود الوهـمـيـة مع شركـات وهـميـة 
الـفضـائـيـ الذين نـخـروا مـيزانـيـة الـبلـد والـيـوم يتـحـمل الـشـعب اعبـاء فـسـاد الذين
جاؤوا عـلى ظهـر الدبـابة االمـريكـية وبـالتـعاون بـ ايران واسـرائيل لـتحـطيـم العراق

واعادته الى ما قبل القرون الوسطى . 
ـهمة اننا نـتعاون يدا بـيد من الشمال الى ان من الدروس ا
ـتــنع عن الــتـصــويت لــقــوائم االحـزاب بل اجلــنــوب وان 
نتم للعـراق والعامل خليره ـستقل حزبيـا وا نختار ا
ورفع معـاناة شعبه واعـادته كما كان الى احملـافل الدولية
بـاسمـه الشـامخ عـراقا مـسـتـقال ابيـا ذات سـيادة وبـعـيدا

عن التدخالت واالمالءات اخلارجية 
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قال االمام احلس (عليه السالم ) :

{ وعلى االسالم السالم اذ قد بُليت األمة براعٍ مثل يزيد } 
قد تسأل :

متى قال االمام احلس (عليه السالم) ذلك ?
واجلواب 

قال ذلك حـ التـقاه مـروان بن احلكم في اواخـر رجب سنة  60هـ وقـال له باحلرف
الواحد :

" يا أبا عبد الله :
اني لك ناصح 
فأطعني ترشد 

فقال له احلس (عليه السالم) :
وما ذاك ?

قل حتى أسمع  
فقال مروان :

اني آمرك ببيعة يزيد فانه خير في دينك ودنياك "
فجاء جواب االمام احلس (ع) حاسما وواضحا ح قال :
{ وعلى االسالم السالم اذ قد بليت األمة براعٍ مثل يزيد  

ولقد سمعتُ جدي رسول الله (ص) يقول :
اخلالفة محرمة على آل ابي سفيان "

-2-
صـالح الشـخصيـة عنـد (مروان بن احلكم) – بـلغت احلـماقة والـصفـاقة وحسـابات ا

بايعة يزيد ... وهو من أخبث االنتهازي  –ان يدعو االمام احلس (ع) 
ـا في مبايـعة يـزيد من اخلـير في الدنـيا واآلخـرة  في هذيـان مُقرف ويـنصـحه بذلك 

غريب عجيب ...
وكـيف سوّغت له نـفسه اآلثـمة ان يـضع نفـسه في موضع الـناصح لـسيـد شباب أهل

اجلنة وريحانه رسول الله (ص) االمام احلس (عليه السالم)?
بايعة يزيد بن معاوية  ليس عجيبا من مروان ان يدعو أنصاره 

ـبايـعة يـزيد حتـمل من الـصلف والـوقاحـة واجلرأة ولـكن دعوته لالمـام احلـس (ع) 
على الله ماال يوزن بأثقل اجلبال .

-2-
معظم الـناس ال تُشغلهم االّ القضايا اخلاصة بهم في حاضرهم ومستقبلهم  وهم ال
يـنـفـكـون عن الـسـعي احلـثيث والـعـمل اجلـاد من أجل تـطـويـر حـيـاتـهم نـحـو األحسن

واألفضل  ولهم في ذلك حسابات تطول ..
ـسائل كـل ذلك بعـيـداً عن احلـسـابات الـرسـالـيّة  حـيث ال يُـدخـلـون في حسـابـاتـهم ا
قدسة ـرتبطـة بالدين وموقـف احلكام منه  وال حتـملهم االنـتهاكات الـفظيـعة للقـيم ا ا
ـا يجب ان يُصان واجـهة التحـدي السافر  على يد احلـكام الطغـاة من رسم اخلطط 

هج وتقد القراب . ويحفظ لو بسفك ا
وهذا ما سـارع الى بيانهِ االمامُ احلـس (عليـه السالم) ليعـلمنا كـيف يجب ان يكون

موقفنا ازاء االسالم العظيم رسالة الله اخلالدة .
انّ الـذين ال يفـكرون االّ بـأنـفسـهم وال يهـتـمون االّ بـشؤونـهم اخلـاصة مـا هم اال ورثة

روان بن احلكم - شبيه ابليس في خطاياه وأالعيبه - .
ا أما احلسـينيون فانهم يدركون بأنّ االسالم لـو لم يكن أعزّ على احلس من نفسه 

افتداه بنفسه وأهل بيته الطيب وصحبه االبرار .
وهنا يكمن الدرس العظيم .

الله الله في دينكم وال تشغلنكم عنه الشواغل ...
ولـيجـد فـيـكم حَمّـلـةَ مـشعلِ الـهـدايـة واحلريـة والـدفاع عن
ــداهـــنـــات واجملــامالت ــقـــدســـة  بــعـــيـــداً عن ا الـــقـــيّم ا
الرخيـصة وكونوا جنداً لـلرسالة وال تكونـوا جندا للظا

نحرف . وا

ـفترض ان جتري في موعـدها في العاشر من تُشكل االنـتخابات العـراقية التي من ا
شهر تشـرين االول من العام احلالي  نقطة حتَوَّل في منهجية العمل السياسي فيما
نـاسبـة ألجرائـها  اي لـو تمـكـنت احلكـومة من فـرض القـوان لو تـوفـرت الظـروف ا
الـصارمـة حملاسـبة من تُـسول لـهم انفـسـهم من سرقـة ارادة النـاخب ومحـاولة تـزوير
االنتخابـات  وايضاً منح مفـوضية االنتخـابات الصالحيات الـكاملة واحلريـة الكافية

من اداء واجباتها بعيداً عن سلطة االحزاب..
ال تلك االجراءات الـتي تثير مـخاوف بعض القـابض على الـسلطة بـقوة السالح وا
ـواطن حلساب الـسياسي  بـنيَّة عـلى قضم حق ا وسـياسـة "التفـاهم مع الشـركاء" ا
لذا ظهـرت سحب التشويه والتشـويش وصاحبها اضطـراب في التصريحات  وخلل
في مـنـظــومـة الـتـفــاهـمـات الـسـيــاسـيـة  وخـوف من مــجـهـول قـادم  الــكل يـشـيـر لهُ
بالتصـريحات لكن ال يتـجرأ بالدخول بـتفاصيله  وفي خـظم  االضطراب  السياسي
وعدم الـسيـطرة عـلى "اسـهال الـتصـريحـات والتـغـريدات " تـولدت قـناعـة جديـدة لدى
ـواطـنـ لكـنـهم ال ـواطن  ان بـعض الـسـيـاسـ وان وصـلـوا الـسـلـطـة بـاصـوات ا ا
واطن ان كن الحـتـيـاجـات ا ـثـلـون إال طـموحـاتـهم الـشـخصـيـة واطـمـاعهـم   وال 

واطن في حيرة من امره  تكون ضمن اولوياتهم  لذا اصبحَّ ا
اما مشاركة فاعلة بنية التغير

او عزوف كامل بنية عدم اضفاء الشرعية للعملية االنتخابية ..
ـوقف قلـقـاً جديـداً مضـافاً لـلمـنـحدر اجلـوي السـياسي وفي احلالـت يُـضـيف هذا ا

اخلطر  الذي اصابَ العملية السياسية ..
واطن في ازاحة السياسي وماب طـموح السياسي في التشبث بالسلطة  وطموح ا

القابع على الصدور دون إجناز  
يـبـقى الـواقع الـعـراقي يـشـهـد تـرديـاً يـصـلح الن يـكـون مُـجـلداً يـتـحـدث عن  قـصص
الـدمار واالنـهيار والـنكـبات الـتي اصابت احملـافظـات العـراقيـة وحولتـها الى اطالل 
وبــقـايـا بــنـايـات  وكــانـهـا الــيـوم خـرجت من احلــرب  نـاهـيك عـن بـؤس اخلـدمـات 

وانعدام فرص العيش الكر ..
فعالً نحنُ بـحاجة الى ثورة انـتخابيـة قادرة على كبح جـموح الطامـح للوصول الى

السلطة بال  عطاء  والطامع بنهب خيرات العراق ..
ثورة بنـفسجيـة يشارك بهـا اجلميع من اجل رسم مـعالم وطن جميل اجلـميع يشارك

في بنائه ..
ـثل الـوقت ثـورة انـتـخـابــيـة خـسـائـرنـا بــهـا  سـقف زمـني بــسـيط 

ـنازل الى صـناديق ـسـتقـطع من حـياتـنا في اخلـروج من ا ا
االنتـخاب  ونـكسب بـها وطن حـر  وشعب كـر  وحياة

منعمة  وخيرات التُسرق ..
ـشاركـة الفاعـلة في الـلحاق وجيل قـادر على النـهوض وا

تطورة .. بركب الدول ا
ثورة االنتخابات ثورة وطن .
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تفـقد وزير الـتجـارة عالء اجلبوري
عددا من وكالء الغذائية في منطقتي
الكـماليـة والنـهران بـبغداد ,لالطالع
بشكل ميـداني على نوعـيات مفردات
 . السلة الغذائية اجملهزة للمواطن
وأكـــد اجلـــبــوري في بـــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمــــان) امـس امس ان (الــــوزارة
عازمـة على اسـتقـرار مشـروع السـلة
الــغـــذائـــيــة وجتـــهــيـــز مـــفــرداتـــهــا

للمواطن بشكل منتظم ومستقر).
واضــاف ان (الــتــجــارة مــســتــنــفــرة
بـشكل كـامل لـغـرض جتهـيـزمـفردات
السـلة الـغذائيـة وانهـا بصـدد وانها
بـصدد اعـداد خـطة لـتـجهـيـز الدفـعة
الثـانيـة من مفردات الـسلـة الغـذائية

بعد النجاح الـذي تتحقق في الدفعة
االولى) مــشــيـرا الى ان (احلــكــومـة
من خالل بـرنــامج الـسـلــة الـغـذائـيـة
كــــان الـــهـــدف هـــو تـــأمـــ الـــوضع
الـغـذائـي خـاصـة لـلـعــوائل الـفـقـيـرة
واسـتقـرار مـشروع الـسـلـة الغـذائـية
بـــعـــد ان عـــانـى نـــظـــام الـــبـــطـــاقـــة
التـموينـية من مـشاكل كـبيـرة بسبب
ـالـيـة) داعـيا قـلـة الـتـخـصـيـصـات ا
الـــوكـالء الى (الــــتـــعــــاون لــــغـــرض
اسـتــقـرار جتـهـيـز الـســلـة الـغـذائـيـة
واالسـراع في ايـصـالهـا لـلـمـواطـن
دفــعــة واحــدة) مــؤكــدا ان (الـوزارة
شاكل التي حصلت بصدد معاجلة ا
خالل تـوزيع الـدفـعـة االولى واتـخاذ
خـــطــوات ســـريـــعــة الجنـــاح تــوزيع

الـدفـعة الـثـانـيـة الـتي سيـتم االعالن
عـــنـــهـــا قــريـــبـــا) الفـــتـــا الـى (عــزم
احلكومة عـلى اجناح مشـروع السلة
الــغـذائــيـة وتـأمــ كـافــة مـفــرداتـهـا
ــقــبــلــ واعــداد خالل الـــشــهــرين ا
ـقـبل) مــيـزانـيــة مـتـكــامـلــة لـلـعــام ا
ـقـبـلـة تـتـطـلب ـرحـلــة ا وتـابع ان (ا
الــكــثــيــر من احلــرص والــكــثـيــر من
الــــوعي الجنـــاح مـــشـــروع الـــســـلـــة
ـا يـسـاعـد ويـسـاهم في الـغـذائـيــة 
مــعــاجلـة الــوضع الــغــذائي خــاصـة
لـلـمـنـاطـق الـفـقـيـرة الـتي تـعـاني من
مشاكل اقتصادية كبيرة االمر والذي
ـواد الــغـذائــيـة يــتـطــلب من وكالء ا
االسراع في جتـهـيز كـمـيات مـفردات
ـا يتـيح للـمواطن السـلة الـغذائـية 

وجودة ـفردات الغـذائيـة ا استالم ا
في السوق احمللية  وبذلك نستطيع
ـجـرد اسـتـقـرار الـسـلـة تـأكـيـد انـه 
ـــواطن الــفـــقــيــر الــغـــذائــيــة ,فــأن ا
ردود العالي في يتساوى مع ذوي ا

احلصول على مواد متكاملة).
WOz«c  œ«u

واشـار الى ان (اهــمـيــة االسـراع في
ـوجودة لدى جتهيـز مادة الـطح ا
واد الغـذائية ,حيث رصدنا وكالء ا
عــــــد اســـــتـالم اعــــــداد كـــــبــــــرى من
ـــواطــنــ حـــقــوقـــهم  حــتى االن  ا
والســـيــمـــا  ان مـــادة الــطـــحــ من
النـوعـية اجلـيـدة و التـدقـيق فيـها
من قــبل الــفـرق الــرقــابـيــة الــتـابــعـة

للوزارة). 
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األديبة األردنية إنصاف قلعجي: الدخول إلى عالم حميد سعيد ليس سهالً
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أبـواب احلــيـاة ونـوافـذهـا لـلـقـصـيـدة من
ـاضي واحلـاضـر من العـربي واألجـنبي ا
ــكـــتـــوب من الـــواقــعي مـن الــشـــفــهـي وا
ـــا أســـمع ومـــا أرى من واألســـطــــوري 

الشعري والنثري. 
ـرجـعيـات أفـدت وبـها كـلـها من كـل هذه ا
حـاولت إغناء جتربتي الشعرية" ويضيف:
"إن مــرجـــعــيــات اإلبــداع هي مــرجــعــيــات
احلــيـاة لـيس في الـشــعـر فـحـسب بل في
جــمـيع عــنـاوين اإلبـداع وإن من يــحـاصـر
ـــــرجـــــعـــــيـــــة واحــــدة أو أفـق إبـــــداعه 
ـنـأى عن ــرجـعـيـات مـحـددة ســيـكـون 
جـوهر اإلبداع". إن الدخـول إلى عالم حميد
ؤلفة ليس سهال فكل سـعيد كما وجدت ا
بـــــاب تـــــلـــــجـه تـــــهفّ مـن حـــــولك روائح
الـيـاسـمـ والـقـرنـفل والـنـارجن والـبـرب

سـواء كانت في بـسات احلـلّة أو بغداد أو
قـرطـبـة أو غـرنـاطة "وحتـنـو عـلـيك شـجرة
الـصفصـاف" فتقف تـالياً مـأخوذا بضوع
حــروفه الـشـعـريـة والـنــثـريـة.  ولـكن خـلف
األبـواب يقف الـعراق وتقـف بغداد بـنارها
ولــهـيــبــهـا ومــا خـلّــفه االحــتالل من دمـار

وحزن وكثير يدخل في "غابة الرماد ".
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من أجـمل ما ضمه الكتاب وهو كثير رصد
قــلــعـجـي لـلــشــاعــر وهـو في "زاويــته " في
مــقـهى (فــوانـيس) الــعـمــانـيـة وهـي كـمـا
وصـفـتـهـا محـراب الـعـاشق حـيث يـعيش
"حـرائق االنتـظار وعـذابات الـكتـابة" يـبدو
لك مــثل غـمـامـة بـعـيـدة يـجـلس مع أوراقه
وصـحفه وفنجـان قهوته. تقـترب منه لكنك
حتــذر أن تـتـخـطى مـا هــو مـسـمـوح به في
ـتـصـوف الذي ه. هـي قـداسـة الـزاهـد ا عـا
يـختـار عزلـته لتـدخل في "معـنى رهبـانيات
الصمت" لتستيقظ القصيدة على أصابعه.
وحـــ تــنــظــر إلـــيه تــرى وجـــهه يــشــرق
وتـلـتـمع عـيـنـاه وتـرى بـغـداد تـنسـكب من
عــيــنــيه دفــقــات حـزن وحـب وتـاريـخ كـان
ويـغيب كـأنه ارحتل إلى هـناك: "لـقد فارقت
بـغـداد فـمـا فـارقـتـني لـذا فـأنـا غـيـر بـعـيـد
عــنــهــا"... ويــضــيف: "كــنت أظن بــأنـي لـو

فارقتها سأموت"...
ؤلـفة كتابـها إلى ستـة أقسام عدا قـسمت ا
ـقدمة وهذه األقسام: معضلة الكتابة "لم ا
ـوريسكي الذي ال " ا يـبقَ أحد في البـايث
يـتـعب محـاورات حـميـد سعـيـد في "أولئك
أصــحـابي" "مــا تـأخّــر من الـقــول"... لـيس
نـهايـة القـول وأخيـراً إطاللة عـبر شـبابيك

حميد سعيد اجلديدة.
كـتاب األديـبة إنـصاف يُقـرأ من الغالف إلى
ــا احــتــواه من إثــارات وتــنــاوله الــغالف 
خـفـايـا وأسـراراً من حـيـاة الـكـاتب والـلـغة
الـعــذبـة الـنـقـيـة الـتـي كـتب بـهـا فـضالً عن
غوصه عميقاً في مراد الشاعر من القصائد
ـهمة التي انتقتها قلعجي من شعر حميد ا

سعيد وقدمت لها قراءات في كتابها.
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عمان

غالف الكتابانصاف قلعجي

وجــدت اجلـواب في كـتـاب الـشـاعـر األقـرب
إلى الــســيـرة الــذاتـيــة "الـبــحث عن أسـرار
الـقصيدة" الذي صدر عام 1988 وتتساءل
مـا إذا كان هذا الـكتاب هـو السيـرة الذاتية
لـلشـاعر أم هـو سيـرة القـصيـدة وهل هناك

اختالف بينهما?
يــقــول الــشـاعــر: ".. وقــد حــاولت اإليــحـاء
بـعـالقـة مـا بـ الـسـيـرة الــذاتـيـة لـلـشـاعـر
والــسـيـرة الــذاتـيــة لـلـقــصـيـدة فـي كـتـابي
(الـكــشف عن أسـرار الـقـصـيـدة) وعالقـتـهـا
ـــكـــان في ـــكـــان في كـــتـــابي اآلخـــر (ا بـــا

تضاريس الذاكرة)". 
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انـتقت إنصـاف في كتابـها  درراً من شعر
حـميـد سعيـد ومكـنونـاته لبنـاء تصـوراتها
الــدقــيــقـة والــعــمــيـقــة عــنه ووقــفت عــنـد
مـحطـات وتطـورات في هذه التـجربـة الثرة
فـجاء الكتـاب جديدا في منـهجه ومضمونه
(عــلى الـرغم من الـدراسـات الــكـثـيـرة الـتي
تـناولت شـعر حـميـد سعـيد ) وقـدم الكـتاب
حــمــيـد الــشــاعـر الــثــمــانـيــني االن في كل
أطواره واشتعاالته وامتأل الكتاب بالصور
ـا خـطه ـعــبـرة عن الـكـثــيـر  ــنـتـقـاة وا ا
ثقف حـميد واراد التعبيـر عنه كما يقول ا

تـعتـقد األديبـة األردنيـة إنصاف قـلعجي أن
الـكتـابة عن الـشاعـر العـراقي حمـيد سـعيد
تـعـني أن تـضع أصـابعك في جـمـر حـرائقه
واشـتـعاالته وتـدخل في أزقة ال تـعرف لـها
خـــروجــاً وفـــضــاءات تـــبــهـــرك بــنـــورهــا
وتــوهـجـهـا. فـفي كـل ركن اعـتـزل فـيه ومـا
كـانت عـزلـة بقـدر مـا كانت ضـجـيج الروح
تــرى بـحـدسك أشــخـاصـاً ومــقـاهي بـغـداد
ووجـوها من احللّـة وقادة عسكـري ومدنا
صـاخـبـة وأنـهـارا وصـيـادين وطـفالً يـضج
باألسئلة في طرقات احللّة وجوهاً حتسها
من دون أن تــراهـا فـحــركـة احلـيــاة هـنـاك
ـوريسكي الذي ال مـستمـرة في ذاكرة هذا ا
يـتـعب... أبـدت قـلـعـجي اعـتـقـادهـا هذا في
مـقـدمة كـتاب جـديد أصـدرته في الـعاصـمة
األردنـــيــة عـــمــان عـن دار هــبـــة نــاشــرون
ومــوزعــون بـعــنـوان (تــطــواف في حـدائق
ـوريـسـكي - عن الـشـاعـر حمـيـد سـعـيد) ا
يزة عن جتربة الشاعر قدمت فيه قراءات 
الــذي يــقــيم فـي عــمــان مــنــذ كــارثــة غـزو

العراق.
ـؤلـفــة سـؤال دائم: مـا الـعالقـة يــلحّ عـلى ا
بــ الــشــاعـر أي شــاعــر وقــصـيــدته ? هل
ا الـقصـيدة هي الوجه اآلخـر للشـاعر? ور

األردنـي إسمـاعـيل أبـو بنـدورة. حـيث جند
في الـكـتـاب سالسـة ونـعـومة يـسـتـشـعـرها
ـرء من قـلـم كـاتـبة عـودتـنـا عـلـى الـكـتـابة ا
ـتــضـمـنـة لـلـمـوقف ـلــفـتـة والـنـوعـيـة وا ا
الـعربي األصيل الذي ال ينثني أمام الفاجع
ـؤلـفـة أن شـاعراً أو تـزعـزعه اإلحـن. تـرى ا
كـبـيراً مـبـدعاً مـثل حمـيـد سعـيـد ال يحـتاج
إلى مــقـدمـة لـلـتـعـريف به فـهـنـاك عـشـرات
الـكـتب والدراسـات حول جتـربته الـشعـرية
الـثرية وكذلك مـراسالته مع الشاعر سامي
مـهـدي ورسائل الـشـاعر والـرسـام والنـاقد
حـمدي مـخلف احلـديثي إلـى حمـيد سـعيد
وحـواره مع الشاعـر والكاتـب هادي دانيال
وحــوارات مـتــعـددة مع الــشـاعـر والــكـاتب
إدريـس علوش وحواراته مع الشاعر هشام
عـودة وحـواراته مع الـنـاقد نـضـال الـقاسم
والـكاتب والنـاقد سلـيم النجـار وغيرهم.إن
الـتجربة احلياتية واإلبداعية حلميد سعيد
ا تشـمله من قراءات متـنوعة وسفر ثـرية 
عـاشه بـكل غـنـاه من أناس وثـقـافـة وأماكن
مـتـنوعـة وتـاريخ حضـاري منـذ نـشأته في
ــطــلـق بــقـــضــيــة الـــعــراق ثم الـــتــزامـه ا
ـغـرب... فـهـو فــلـسـطـ ثم إسـبـانــيـا ثم ا
يــقــول: "مــنـذ الــبــدايــات ومــا زلتُ أشـرّع
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ـعدل ـبنـة ادنـاه وفق الـقـانـون (٢١) لـسـنـة ٢٠١٦ ا ـسـاحـات ا تـعـلن مـديريـة زراعـة ذي قـار عن تـأجـيـر ا
ـلوكة للـدولة تقع خارج حـدود البلدية والتـعاقد وفق القـانون رقم ٣٥ لسنـة ١٩٨٣ وهي اراضي اميرية 
ن تـتوفر فـيهم الـشروط الـقانـونية ـائية (حـسب التـوفر ادنـاه) فعـلى الراغـب  ومتـوفرة لـها احلـصة ا
والتـعـاقديـة احلضـور في شعـبة زراعـة االصالح في تمـام الـساعـة التـاسعـة صبـاحا وفي الـيوم الـثالث
ـدنـيـة وبـطـاقـة الـسـكن ومـبلغ ـوافق. عـلى ان يـسـتـصـحب مـعه هـويـة االحوال ا الـذي يـلي يـوم النـشـر ا
زايدة التأمـينات القانـونية البالغـة (٢٠%) من القيمة التـقديرية للـدو الواحد ويتحمل من تـرسو عليه ا

. اجور النشر والداللية كما يتعهد باستكمال اجراءات التعاقد خالل فترة اقصاه اسبوع
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ـنطـقة انه ـسـتقـبل ا مـوقع الـيمن وتـفـاعالته مع محـيـطه يتـيح لك الـتنـبؤ 
البوصلة التي تشير لبؤر الصراع ومستقبله.

الحه رات ا نطقة األهم في العالم بـؤرة الصراع وابار النفط و انهـا ا
كن ان يكـون هناك راسـآن يتحـكمان ـهمـة ال  لتـهبة وا وفي هذا الـنقطـة ا
نـطقـة وحتديـد مسارهـا فهي تـصارع لبـقاء رأس واحـد فقط اما بتـوجيه ا
نافسها رأس خليـجي بزعامة السعودية التي ستقمع أي مـحاولة خليجية 

نطقة . قومات السابقة  لقيادة ا تلك ذات ا ني لم يعد  او رأس 
اتـخـذ الـيـمن موقـعه في الـزاويـة الـقـصـوى في جنـوب اجلـزيـرة  لـيـبدو انه
مـنـزويًـا عن دول اخلـلـيج واقل تـفـاعالً مـعـهـا وبـرغم بـقـائه خـارج الـدائرة
الـسـياسـة لـدول اخلـليـج العـربي اال ان مـوقـعه السـيـاسي كـمـؤثر ومـتـأثر

يبدو بارزًا منذ اخلمسينيات.
ـوقع ــالك اخلـلـيج الــذي احـتـفظ لــنـفـسه  انه الـيـمـن اجلـمـهـوري وسط 
اخملتـلف منذ الـبداية لـيس فقط بـكونه ليس خـليـجياً في وسط خـليجي بل
لكيـة واحلزبي اليساري او قراطي وسط األنظمـة ا بكـونه اجلمهوري الـد

القومي وسط حتر األحزاب واالنتماء السياسي!
 ان احلرب اخلـليـجيـة التي تـتفـاعل في اليـمن منـذ سبع سـنوات ماهي اال
ـصـير تـجـانس بـ الـيـمن واخلـليج أصـحـاب ا نـتـاج هـذا التـفـاعل غـيـر ا

شترك.  ا
تـفـاعل فـرضه الـواقع واقع اجلـغـرافـيـا وواقع الـتـاريـخ فجـغـرافـيـة الـيـمن
وموقعه وطبيعته السياسة تفرض عليه هذا النوع من التفاعل مع محيطه

الذي ظهر خالل عقود بشكل تنافس وصراع
 ان اجلغـرافيا السياسية "جيوبولـيتيك" هي من فرضت قواعد اللعبة خالل

اكثر من نصف قرن.
»dDC  ÂUE

وعـاصـفـة احلـزم مارس   2015 لـيس اال شكـالً جديـدًا لـصراع قـد ب
اليمن ومحيطه.. يضاف للصراع اليمني الداخلي

ـعنـى ما  وبـدون مبـالـغة يـظـهر الـيمن مـع كل حقـبة زمـنـية بـلـداً متـمرداً
ـثل حتــديـاً لـدوائــر الـنـفط عــلى قـواعــد الـلـعب اخلــلـيـجي ومــضـطــربًـا و

ضطرب لها. ستقرة بل ويهدد بنقل هذا النظام ا ا
ولـعل جتـربـة " ثـورة ظـفـار" في سـلـطـنـة عُـمـان خالل حـقـبـة  الـسـتـيـنـيات 
ـوذج بـسـيط عـن عـدم قـدرة نـظـامـ مــخـتـلـفـ عــلى الـتـجـانس واجلـوار
ـرتـبط ـاركـسي ا واحلـوار. فـفي ذلـك الـوقت كـان الـيـمن اجلـنـوبي الـقـوي ا

فككة وقتها . ثل تهديداً لسلطنة عمان الضعيفة وا باالحتاد السوفيتي 
ـثله الـيـمن الشـمـالي احلالي لـلـسعـوديـة حالـيا وهـو ذات الـتهـديد  الـذي 
ـفـكك ــرتـبـطـ بـايــران" مع فـارق انه الـيـمن الــضـعـيف ا ن احلـوثـيـ ا "

تماسكة !  والسعودية القوية ا
لـيست مـجرد مـفارقـة زمنـية بل هـي طبـيعـية تـاريخـية اوجـدتهـا اجلغـرافيا

وفشلت السياسية بحلها.
فــمـهــمـا كــانت حـالــة الـيـمـن فـقـر او غــنى  ضـعـف او قـوة  مـتــحـالف مع
السـوفييت او اإليـراني فـانه دائمًا  سـيمـثل تهديـداً حمليطه النه مـختلف
ـوذجه اخلاص مـسـتـندًا ومـسـتـقل ويرفـض التـطـويع بل ويـريـد تصـديـر 

يالد. الكه في حقبة ما قبل ا على ارثه القد بامتداد 
ـؤثر وينطلق من ـسيطر وا نطق القوي وا فهـو في كل حاالته يتصـرف 

ارث حضاري بات مع الزمن يشكل عقدة تاريخية. 
ة وحـضارات فالـيمن دولـة عريـقة اتـخذت حـكمـا قبـليـاً واسست دوالً قـد

مزدهرة ومشهورة كان لها الفضل بإيجاد شكل اليمن احلديث اليوم. 
ة في حـقبة ن الدويالت الـقد الذي ال يـختلف كـثيـرًا بنمط صـراعه عن 
ـيالد. فـقـد كـانت مـسـاحـة سـيـاسـيـة مـنـفصـلـة عـن مـحيـطـهـا في مـا قـبل ا
اقـصـى جــنــوب اجلــزيـرة اوجــدت لــهــا عـالقـات مـع احلــضــارات والـدول
ـة . غـيــر ان الـشـكل احلـديث لــلـمـنـطـقــة بـعـد اسـتـقالل وإعالن دول الـقـد
اخلـلـيج ومـن بـعـدهــا اكـتـشــاف الـنــفط سـحب الــدور الـريـادي الــتـاريـخي
لـلـمـنـطـقـة من الـيـمن في مـرحـلـة ضـعـفه وتـفـكـكه دون ان يـعـفـيه ذلك  من
التاثـير والتأثر. يصنف اليمن كدولة فـقيرة بل هو االفقر عربيًا في الظرف
احلـالي  بـحـسـب األرقـام واالحـصـائـيـات ومـؤشــرات االقـتـصـاد ولـكـنـهـا

معلومة رقمية صحيحة ليست حقيقة .
ستمـر اصبح في اعلى قائمة فالـيمن بلد غني تاريـخيًا وبسبب الـصراع ا
البلدان االفقر وهذه نتيجة طبيعية لعدم قدرته على التكيف مع محيطه

احمليط اجلـديد حـول اليـمن  دول نفـطيـة خلـيجـية بـرزت بسـرعة ولن نـقول
فـجــأة  لـكن الـيـمن الـبــلـد الـعـتـيق يــظـهـر دائـمًـا انه مـتــفـاجئ بـهـا!! وغـيـر

قادرعلى التعامل مع الواقع اجلديد.
ـنطـقة برغـم ان اجلغرافـيا لم لم يسـتوعب الـبلـد العـتيق انه لم يـعد سـيد ا

تتغير وهي من تعطيه موقع السيادة.
ــضــطــربه من ثــورات وانــقالبــات وحــروب اهــلــيه لــكن بــســبب طــبــيــعــته ا

نطقة. وصراعات تأخر عن اللحاق باالدوار السيادية في ا
اذا اختـار ان يكون جـمهوريًـا ? هل كان احلكم اجلـمهوري سـببًا السـؤال 
لـكة او للـصراع عـلى احلكم هل كـان وضعه سـيتـغيـر ان كان امـارة او 

سلطنة?
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الك في احلـقـيقـة ال فـحتى نـهـاية اخلـمـسيـنـيات كـان اليـمن سـلطـنـات و
وهذا لم يعفيه من الصراع الداخلي والتنافس مع محيطه اخلليجي.

االمر مرتبط بطبيعة اليمن التي تختلف عن طبيعة دول اخلليج العربي .
مـساحـة مـتـعـرجـة  مـعـقدة مـتـنـوعـة امـام مـسـاحة مـنـبـسـطـة مـوحدة ان

الشكل اجلغرافي يحكم طبيعة الناس وطباعهم وحكمهم وطقوس دولهم.
هذا االخـتالف كان سببًا بازاحة الـيمن منذ فجر السبـعينيات عن أي تكتل
خليـجي حتى قام مجلس التعاون اخلليجي مستثنيا اليمن بشقيه الشمالي

اركسي السوفيتي! الراسمالي الغربي واجلنوبي ا
 وهذا طـبيعي ومنطقي جدا  فبرغم اختالف الدولـت اليمنيت الى انهما
ـاركـسـي والـتـهـديـد يـشـكالن ذات الـتــهـديـد عـلى دول اخلــلـيج الـتـهــديـد ا
ـمـالك كـانت تـتـحـالف لـتـواجه خـطـر الـثـورة اإليـرانـيـة وقـتـهـا اجلـمـهـوري 

"والذي سيصل بعد ذلك الى اليمن" حيث خاصرة اخلليج .
لقـد كان الـيمن مـنذ الـثمـانيـنات يـتجـاوز احلدود مع دول اخلـليج لـيمـد يده

لتحالف ماوراء البحار والصحاري  لدول " ليست خليجية"
فمن حـقه ان يكـون ضمن تـكتل وحتـالف سيـاسي ضـمن مجـموعة  ال ان

يبقى منفردًا ومعزولًا ووحيدًا. 
 فكان انضمامه جمللس التعاون العربي مع مصر العراق واألردن

االمـر لم يـكن مـتـعـلـقًـا بـعـلـي عـبـد الـله صـالح وصـداقـته واعـجـابه بـصـدام
حـس بـل كان مـتعـلقًـا بـطبـيعـة الـيمن الـذي يتـحدى الـعـزل اخللـيجي له
ـد يـد لـلـتـحالـف مع احملور ـلك احلـوثي الـيـوم بأن   وهـو مـا يـفـعله عـبـد ا
اإليـراني مـتـجـاوزا احلـدود اخلـلـيــجـيـة لـيـصل الى ايـران لـبـنـان سـوريـا

والعراق.
وبرغم الـفارق الزمني وااليدلـيوجي اال انها حقـيقة متجلـية توضح العالقة

نه. رتبكة ب اليمن وخليجه واخلليج و ا
وبالـتاكـيـد لم يكن احلـل ادخال الـيمـن في مجـلس الـتعـاون اخللـيـجي ليس
الن نظـامه السياسي مـختلف  ونظـامه االقتصادي مـتخلف ولكن الن هذا
زيـد من الصراع  فالـيمن ليس خـليجيا  سيـعني فشل االحالل وإعالن ا
وال يعـاني ذات االخطار والتحديـات التي تعيشـها دول اخلليج ان حتدياته

ابسط بكثير.. بل ان احد حتدياته هي دول اخلليج نفسها!
احلرب الـيمنـية الـيوم نـتيـجة عـدم حل اإلشكـاليـة ب الـيمن واخلـليـج انها
ـكـونـ حـرب اخلــلـيج الـثـالــثـة وحـلـهــا يـكـون بـفــهم طـبـيــعـة الـعالقـة بــ ا
ـنـطـقة  دون احلـاجـة التـفاقـات سـياسـيـة وال الى وسـاطة الـرئـيـس في ا

مبعوث دولي. 
ـد يد الـتـحالف خـارج حدود النه حتى بـإزالـة حكم احلـوثيـ سـياتي من 
اركـسـية وصـنـعاء الـراسمـالـية في الـثـمانـيات اخلـلـيج كمـا فعـلت عـدن ا

وفعلها احلوثي مع ايران اليوم .
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ـئـة وأسـتـحـضـر بـنـسـبــة مـئـة في ا
ــا يــؤكــد لــنــقــطـــة الــنــظــام تـــلك و
تــســجــيــلــهـــا عــبــارات ســمــعــنــاهــا
ونــشـرنــاهـا لــلـرئـيـس مـيــشـال عـون
اجلـــنــــرال في مــــثل هــــذا الـــصــــيف
احلـــارق قـــبل  32عـــامـــاً وحتـــديـــداً
بــتــاريخ  17يــولـــيــو/تــمــوز .1989
سـألنـاه يـومـهـا كـيف يصـف عالقاته
مع العراق ورأيه في النظام السوري
تازة وأجابـنا "العالقـة مع العـراق 
جداً. عالقـات أخـوية بـالـفعل الـعراق
يــريــدنـا أن نــســتــعــيــد إســتــقـاللــنـا
وشـخصـيـتنـا وسـيـادتنـا. وهـو يقف
مـعــنـا سـيـاسـيــاً وبـجـرأة. واشـنـطن
تسهل بلْع وتقاسم لبنان ب سوريا
ـنوع الـكالم مع سوريا وإسرائيل. 
إالَّ عن إنـسحـابـها وال لـقـاء قمـة بـعد
اآلن في الـشـام" (مـجـلـة "الـتضـامن"-
لندن). هذا الكالم بـات يقول الرئيس
نقـيضه وبـات حلـيف الرئـيس يقول
في حق مرجعـية وطنـية بإمـتياز هو
الــبــطـريــرك الــراعي كالمــاً في غــايـة
اإلساءة رداً عـلى رأي وطني في قـمة
سـؤولية ويـحاول الطيف الوعي وا
احملــلق في فـضــاء الــرئـيس الــبـحث
ـــشـــقـــة عن كـــلــــمـــات تـــخـــفف من
تـداعـيات تـلك اإلسـاءة. ومـا نـقـصده
من ذلك أن رئـيس اجلـمـهـوريـة الـذي
مــارس اإلسـتــدارة بـنــســبـة مــئـة في
ـئـة وهـذه مـواقـفه شـاهـد عـلى ذلك ا
بـعـدمـا بـات رئـيـسـاً تـتـكىء رئـاسـته
عــلـى كــتف حــزب أقـــوى من الــدولــة
التي هـو رئيس جمـوريتـها قادر إذا

احملــتــرِمــ أنــفــســهم حــيـث احلـزب
الرابح كما اخلـاسر واجبهـما مقدس
لـلــوطن والـشــعب ولـيـس عـبـارة عن
مـــطــايـــا آلخــريـن. ونــقـــول ذلك عــلى
أسـاس أن رئيـس لبـنـان لـو كـان على
احلـيـاد ولـيس مـسـكـونـاً بـأمـر حـزبه
فضالً عن أنه مسكون أيضاً بتقاليده
ـا كان يـتصرف العـسكـرية كجـنرال 
ـكــلف تـشــكـيل مع جنــيب مـيــقـاتـي ا
احلـكــومـة الـتي مــضى عـلى تــعـطـيل
قــيـامـهــا بـضــعـة أشـهــر من الـويالت
ــشـاحــنـات واحلــرائق والــكـوارث وا
فـهوم نـفذ ثم ناقش أو واخليـبات 
نــفــذ وال تــنــاقش وإذا لن تــفــعل ذلك
ــســتــشـار تــنــصــرف هــذا مـا قــاله ا
بلسان سيـد القصر مخـاطباً الرئيس
ـــتــقـــبل ـــكــلـف الـــكــاظـم الـــغــيـظ ا ا
ـعتـذر في اإلسـتـهـانـة عـلى مـضض ا
ــــســـرحـــيـــة الـــفـــصـل األخـــيـــر من ا
ـلهـاة سعدالـدين احلريري أساة-ا ا
مع أن رد اجلمائل ب القوم جزء من
أخالقيات التعامل. أليس سعد الدين
احلريـري حسم أمـر إختـيار اجلـنرال
عون رئـيسـاً للـجمـهوريـة وعلى نـحو
ما سهَّل والـده الشهـيد أمر إسـتعادة

الذ الفرنسي. اجلنرال من ا
ويبـقى من اجلـائز لـكاتب مـثل حالـنا
تــسـجـيل نــقـطــة نـظــام في شـأن هـذا
األسلوب بالنسبة إلى أمر في منتهى
البـسـاطة والـواجب حـسْمه أي قـيام
حكومة لبلد تعصف به أعتى الرياح
ارس الرئيس مرونة وهو الذي وال 
ـواقف ال تــنــقـصه حــذاقــة تــغـيــيــر ا

ســـعــدالــدين احلــريـــري كــمــا تــعــامُل
الــضـــابط مع الــذيـن دونه رتــبــة وإذا
وصل إلى رتــبـة اجلـنــرال فـإنه يـزداد
إنبهاراً بـنفسه وكيف بـات يأمر حتى
الذين دونه من حـيث الرتـبة بـأسلوب
ــبــدأ اآلمــر والــنـــاهي وعــدم األخــذ 
ــنــاقــشــة. نــضــيف إلى ذلـك أن هـذا ا
األسـلـوب مـارسه رئـيس اجلـمـهـوريـة
مع ســـعــــد احلـــريـــري. كــــمـــا مـــارس
األســلــوب نــفــسه الــرئــيـس اجلــنـرال
اآلخر امـيل حلـود. وحـدهمـا اجلـنرال
فـــؤاد شـــهـــاب واجلـــنـــرال مـــيـــشـــال
سليـمان خفـفا كثـيراً من جنـراليتـهما
وضوع بعدما خلعا في التعامل مع ا
الـزي العـسـكري ومـا عـلى الـصدر من
أوسـمـة ومـيـدالـيـات وتـعـامال مع مَن
يــتـــولى رئــاســة احلــكـــومــة عــلى أنه
ـــثـــلث الـــرئـــاسي وأن األول شـــريك ا
لـيس أهم مـن الـثـاني ومـن الـثـالث إال
ـا يــيـسـر أمــور إدارة الـبالد ولـيس

تعطيلها.
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ـا ســبب الـعـلــة في ذلك أن "إتـفـاق ر
الــطـــائف" لم يــأخـــذ في اإلعــتــبــار أن
حــزبــيــة الــذين يــتــولــون الــرئــاسـات
الثالث من شأنها تعطيل الدولة كياناً
وشــعــبــاً وبــالــذات إذا كــان الــرئــيس
األول مسكـوناً وهو في سـدة الرئاسة
ــصـالح حــزبه. والـقــول إن الـنــظـام
ــقـراطي يــتـيح اجملــال أمـام هـذا الـد
صــحــيح لــو أن الـــنــظــام الـــلــبــنــاني
ــارسـة ــقـراطي فــعالً وأخالقــاً و د
مــثل أمــريــكــا وبـــريــطــانــيــا وســائــر

ـسـتـحـكـمـة في تـعـامـله مع مَن يـقع ا
ـــوجب اإلســـتـــشـــارات أمــر عـــلـــيه 
الـتـكــلـيف بـتـشـكــيل حـكـومـة هي في
واقع احلال كيان إداري قبل أن يكون
سـيـاسـيـاً يـؤدي أعـضـاؤه من رئـيس
احلكـومـة إلى سائـر الـوزراء مهـامهم
خارج حـكاية الـتصـنيف هـذا سيادي
درجة أُولى وهـذا غـير سـيادي مـجرد
رقم في الئحة وأن يكونـوا أيضاًعند
حُسْن ظن الرأي العـام فيهم بحيث ال
يـقـال كـمـا بـات حـاصالً هـذا الـوزيـر
أجرى صـفقـة وهذا دخل بصـفته من
أصـحـاب الـضـمـيـر واحلس الـوطـني
فبات ب غمضة ع وإلتفاتتها وقد
تـــغـــيـــرت احلـــال إلى ثـــراء مـــفـــاجئ
ـلكـيات الـشـكلـية وعقـارات مـتعـددة ا
وشراكة في مصارف وطائرة خاصة.
كــان تـعــامُل رئــيس اجلـمــهــوريـة مع

وحده من دون سـائـر أهل احلكم في
الـــعـــالم الـــعــربي يـــتـــعــامـل رئــيس
اجلــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة احلــالي
اجلـنـرال مـيـشـال عـون مع مـوضوع
بـأسـلـوب ليـس من حـقه ال الـتأجـيل
وضوع من وال التـعطـيل كون هـذا ا
حقوق الرعيـة على الراعي الذي هو
ـوضـوع هـو رأس الـسـلـطـة. وهـذا ا
رئاسة احلكـومة التي مهـمتها إدارة
شــؤون الــبالد وتــأمــ مـتــطــلــبـات
الـعـبـاد وعلـى النـحـو الـذي يـبـقـيهم

ضمن دائرة السالمة واألمان.
األسـلوب الـذي لـيس من حـق رئيس
الدولـة هـو هذا "الـبـزار" الصـفـقاوي
الذي بات سمة الرئيس وما يتسبب
ــاطـلـة. وهــذا عـائـد إلى أن به من 
صـفــة اجلـنــرال وواجـبــاته وأصـول
إدارته لـلـمـنـصب الـذي يـشـغـله هي
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أراد أو أريد له أن يسـدي إلى الشعب
الــلــبــنــاني الــذي تــعــطــلت مــقــومـات
اإلعـــتـــراض احلــاسـم عــنـــده خـــدمــة
تسهيل قـيام حكومة في لـبنان يخفف
تـسارع مجـرد قـيامـها من اإلنـحـدار ا
لـــلــدولـــة هـــذا إذا إســـتـــعـــصـى أمــر
إجــتـراحــهـا مــعـجــزة تـقــد احلـلـول
االجــتـمــاعـيــة قـبل الــسـيــاسـيــة. لـكن
ـكلـَّف الذي اجلـنـرال واآلمـر يـنـتـظـر ا
يقول: حاضـر سيدي مع أداء الـتحية.
فــهـــذا طـــبع اجلـــنـــرال الـــذي يــغـــلب
الـتــطـبع. ولـقـد  دخـل تـأخـره عن هـذا
الواجب السـنة الـثانيـة. ال سامح الله
الــذين يــزيــنــون له هــذا الـتــعــامل مع

لبنان الوطن والشعب.
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في الـــزمن الـــغـــابـــر تـــســـاقط مـــجـــد
األندلس وعـصورها الـعربـية الـزاهية
ألن ولــيــاً لألمــر لم يــحــافظ عــلى ذلك
اجملد نتيـجة رداءة حُكْمه فـكان القول
ـصــدومـة "عــائـشـة الــذي قـالــته األم ا
احلرة" باإلبن اخلائب الرجاء "الغالب
بالله" يصـلح لكل حالة تـساقُط أمجاد
وطــنــيـة ويــتــجـســد في عــبـارة: "ابكِ
كــالـنــسـاء عــلى مُـلـك لم حتـافظ عــلـيه
كالرجال". وفي لبنان سيكون الباكون
ومـنــهم الـرئــيس اجلـنــرال إلى درجـة
العويـل كثيـرين. فقـد أضاعوا لـبنان..
وأي وطـن أضـــاعـــوا. وأمــــا الـــطـــيف
ـتـنبي ـتـباكي فـمن نـسـيج أوجـزه ا ا
القائل: إذا إشتبهت دموع في خدود..
ـن تــبـــاكى. والـــله تـــبـــيَّن من بـــكى 

السميع الرقيب احلسيب.
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قــلــيــلـة ومن بــعــدهــا في أســبـوع -
ــــكـن الــــبــــدء في لــــعــــشــــرة أيّــــام 
االســـــتـــــيــــــراد". وفي كـــــلــــــمـــــة إلى
الـلّـبـنـانـيـ طـمـأَن الـلّـواء إبراهـيم
بـأنه "ال خـوف من الـعـتـمـة بـعـد هـذه
االتفـاقيّـة" شاكِـرًا الكـاظمي والـدولة
الــــعـــراقــــيّــــة والــــشـــعـب الـــعــــراقي
"التعاطف مع لبنان في هذه األزمة".
وأكد أن "الدولة العراقيّة لن تتوانى
عن مـسـاعـدة الــشـعب الـلّـبـنـاني قـدر
ُـــســتــطــاع" مــضــيــفًــا: "نــحن نــردّ ا
الــتـحــيّـة بــأفـضل مــنـهــا ونـقف إلى
ــكن أن جــانـب الــعــراق في كـلّ مــا 
يـطــلـبه مـن لـبـنــان من اآلن وإلى أبـد

اآلبدين".
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وقــال الــلـبــنــانـيــون ان زيت الــوقـود
الـــثــقــيل غــيــر صـــالح لالســتــعــمــال
مباشرة في معامل الطـاقة اللبنانية
ولـذلك سـتلـجـأ الـسلـطـات الـلبـنـانـية
إلى التزود بنـوع آخر من الوقود من
مـزودين آخـرين يـكـون أكـثـر تـوافـقا
عامل الـلبنانـية و لن يتم الدفع مع ا
زودين بالعملة الصعبة بل لهؤالء ا
ســـيــجـــري إعــطـــاؤهم زيت الـــوقــود

قابل. العراقي في ا

كهـربائـية تـعمل بـالوقـود األسود أو
الـديــزل. قي 16 تــمـوز  2021 اعـلن
إجنـاز اتــفـاقـيــة الـنـفـط بـ الـعـراق

ليون برميل. ولبنان 
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وقــال مــديـر األمـن الـعــام في لــبــنـان
الــلــواء عـبــاس إبــراهــيم  الــذي قـام
بــدور كــبـيــر في عــقــد االتـفــاقــيـة ان
االتـفـاقـيـة تـتـضـمن تـصـديـر الـعراق
مــلــيــون بــرمــيل الى لــبــنــان مـقــابل

تسهيالت مالية وخدمات طبية
وكـــــان  رئــــيس مـــــجــــلس الــــوزراء
مصـطفى الكـاظمي قـد  اعلن مـوافقة
مجـلس الوزراء الـعراقي عـلى تزويد
ليون  طن من النفط بدال من لبنان 
ألف طنّ وان هذه الكمية 500

ستصل خالل عشرة ايام.
و أشــــارَ الـــلّــــواء إبـــراهــــيم إلى أن
"الــنـفط ســيـكــون مــدفـوع الــثـمن مع
ــة من تــســهــيالت وهي لــفــتــة كــر
الـرئـيس الكـاظـمي واآللـيّـة سـتـكون
ــــركـــزي الــــعـــراقي عـــبــــر الـــبــــنك ا
ـــركـــزي الــــلّـــبـــنـــاني ـــصـــرف ا وا
َـعنيّـون تنـظيم الـعمـليّة وسَيَـتوَلّى ا
من حيث طريـقة ومهـلة الدفع وهذه
الـعـمـليّـة سـتـنـتـهي في غـضـون أيّام

بكمـيات محـدودة سيتم اإلعالن عـنها
الحقـاً.وذكر أن تـزويـد لبـنان بـكمـيات
ستخدم حملطات من الوقود األسود ا
توليد الـطاقة الـكهربائـية سيتم وفق
عتمـدة لهذا النوع ـية ا األسعار العا

شتقات النفطية. من ا
ــــون غـــجـــر إن مـن جـــانــــبه قـــال ر
باحـثات شـملت بحث تـوسيع افاق ا
التعاون الـثنائي مؤكـداً االتفاق على
استـيراد الـوقـود األسود وفق أسـعار
ـيـة لــتـغــطـيــة حـاجـة الــنـشــرة الـعــا
محطات تولـيد الطاقة الـكهربائية في
لـبــنـان. غـيـر ان اجلــهـات الـلـبــنـانـيـة
اخملــتـصــة قــالت ان مــواصـفــات هـذا
ــواصــفـات الــنــفط ال تــتــنــاسب مـع ا
الـلبـنـانـية وان وفـذا لـبـنانـيـا سـيزور
الـعراق بـعـد اقرار مـيـزانيـته لالتـفاق
الـنـهائي وان لـبـنـان الـذي يـعلـني من
مــشـاكل مـالــيـة ال يـســتـطـيع تــسـديـد
الثـمن نقـدا ولهـذا حتول الى خـدمات
طــبـــيـــة تــقـــدم لـــلــعـــراق وان تـــكــون
مواصفات النفط مقبولة في لبنان

ويــعـاني لــبـنــان مـنــذ سـنــوات أزمـة
حـادة في وفـرة الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
ـنـشـآت الـسـكـنـية وتـعـتـمـد غـالـبيـة ا
والــتـــجــاريـــة هـــنــاك عـــلى مـــولــدات

دون وصـول الـنـفـط الى لـبـنـان الـذي
ـولدات تعـاني مـحطـات الكـهـرباء وا
فيه اضـافـة الى السـيـارات من نقص
شـــديــد فـي الــوقــود والـــســبـب كــمــا
يــعــتــرف الــلــبــنــانــيــون "يــعــود الى
الـلـبـنانـيـ  واجلـهـات الـتي تـتـحكم

باموره".
اضي عقد في تلك االيام  من العـام ا
لــقـــاء جــمع الــوزيــر بــوفــد لــبــنــاني
ون يـاه ر يتـرأسه وزيـر الطـاقـة وا

غجر الذي كان في زيارة لبغداد.
وقال عبد اجلبار إن العراق اتفق مع
لــبــنــان عــلى بــيع كــمــيــة من الــنــفط

كثـيرا ما يـسالـني اللبـنانـيون الذين
يعـانـون من مشـاكل نـقص الـكهـرباء
مــتـى يــصل الــنــفـط الــعــراقي? فــارد

سؤل عندكم. عليهم اسالوا ا
ـاضي في كــانــون االول من الــعــام ا
اعـلن وزيـر الـنــفط الـعـراقي إحـسـان
عبـد اجلبـار بـدء تصـدير الـنفط إلى

لبنان اعتبارا من مطلع عام 2021
ــســاعـدات كــان الــنــفط واحــدا من ا
الـتي قدمـهـا الـعـراق الى لبـنـان بـعد
الـكـارثـة الـتـي حـلت به مـنـذ تـفـجـيـر

مرفأ بيروت في العام 2020
لكن هاهو العام اوشك على النهاية 
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ونـقال عن لـبـنـانـيـ انه بـدا واضـحا
ـرحــلـة أن الـعـراق مـسـتـعـد في تـلك ا
تـــمـــامـــا وقــــد انـــهى مـــا عــــلـــيه من
تــرتــيــبــات وبــاتت الــكــرة في مــلــعب

اجلانب اللبناني.
انطلق الوفد عائدا الى بيروت حامال
. البُشرى التي ينتظرها كل اللبناني
وعقـد غجـر مؤتـمراً صـحفـياً قـال فيه
"ان لـبـنان اشـتـرى من الـعـراق نـفـطاً"
ووعــد بــان هــذا الـــنــفط ســيــصل في

غضون عشرة ايام.
مرّت األيـام الـعشـرة وبـعدهـا مـثلـها
واخـتفى احلـديث عن الـنـفط الـعراقي
و عن آلــيـة وكـيــفـيـة وصــوله فـطُـرح
الــســـؤال في لــبــنـــان والــعــراق :"أين

النفط العراقي?"
حــتى االن ال تـزال اســبـاب الــتـأخــيـر
منذ سبعة اشـهر مجهولة بل ال تزال
الـشركـات كـذلك واالعالن عـنهـا وآلـية

ناقصة مجهولة. وكيفية ا
العـمـليـة كلـها فـي لبـنان تـدخل ضمن
الــواقع الـلـبــنـاني الــذي تـتـحــكم فـيه
الطوائف واالحزاب والتكتالت وكلها
تـريـد حـصــتـهـا وهـذا مـا يـحـصل في
تـشـكــيل حـكـومـة مـنــذ اكـثـر من سـنـة
همة. رغم تكليف شخصيت بهذه ا
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الـــدور االســــتـــراتـــيـــجي إليـــران في
ــــا ر الــــشـــــرق األوسط اجلــــديـــــد 
سـيكـون لـها مـواقف أخـرى للـتـفاهم
رة بـواسطة مع إسرائيل لـكن هذه ا
الـصـ نـاهـيك عن تـلك الـتـفـاهـمـات
الــــــتي ســــــبق وان جـــــرت مـن خالل
مـؤسسـات اوربـية السـيـمـا فرنـسـية
ــانـــيـــة  نــاهـــيك عـن إمــكـــانـــيــة وا
توظيف الدور االماراتي الطموح في
لعب دور الوسيط اإلقليمي اجلديد .
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ــصــالح يـــتــفق هـــذا احملــور عــلـى ا
االقتصـادية ويـختلف عـلى العالقات
الثـنائيـة  واذا كانت الـقمـة األخيرة
جمللس التـعاون اخللـجي قد  انتهت
الى تـــصــالح  مع دولـــة قــطــر  فــان
ـقـبـلـة تـتطـلب  فـهـمـا اخر ـرحـلة ا ا
ـتجهـة نحو خلارطـة انابيب الـغاز ا
أوروبا  وهـناك طـموحـات سعـودية
امارتية  كـويتيـة  في  ان  يكون هذا
اخلط عـبـر جيـهـان  مـقـابل الـطـموح
ـصـري ان يـكـون هذا اإلسـرائيـلي  ا
اخلط عـبـر  قـبـرص والـيـونان لـذلك
لم تــكـن صــفــقــة اتـفــاقــات إبــراهــيم
لـــلـــسـالم  الـــرســـمي  مع إســـرائـــيل
ــشـروع الـذي خـارج مــدخالت هـذا ا
ســـيـــكـــون احــد أسـس  رؤيــة 2030
الــــــســـــعــــــوديـــــة   واحــــــد اكـــــبـــــر
االســتـثــمـارات اخلــلـيــجـيــة  في  مـا
قبلة . يعرف باحتياطات األجيال ا
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سـيكـون عـلى إسـرائـيل الـرضـا بحل
الـدولــتـ  وهــنـاك مـقــاالت  عـديـدة
نشرتها الصحف اإلسرائيلية بأقالم
 صــهـايـنــة مـتــشـددين  يــزعـمـون ان
هـذه الصـفـقة  سـتـكون عـلى حـساب
ـيـة مــسـتــقـبـل الـصــهـيــونـيــة  الـعــا
ومسـتـقبل  يـهـودية  إسـرائـيل  لكن
واقع احلـــال االقـــتـــصـــادي ووجـــود
مـقـرات كـبــريـات الـشـركـات مـتـعـددة
اجلــنـسـيــات في إســرائـيل النــتـظـار
الـتوصل الـى تسـويـة شـامـلة إلعالن
ــشــروع غــاز شـرق بــدايــة الــعــمل 
ــــــتــــــوسـط  يــــــجـــــــعل األحــــــزاب ا
اإلســرائـــيــلــيــة واجملــمع الــيــهــودي
يـــقــــفــــون عـــلـى قـــدم  واحــــدة  فال
بـاســتـطـاعـتــهم رفض حـبــهم لـلـمـال
وحـــاجـــتــهم لـــلــدعـم من الــشـــركــات
متـعددة اجلـنسـيات من جـهة وال هم
بـاسـتـطاعـتـهم اإليـفـاء بـالـتـزامـاتهم
بـحل الـدولتـ  نـعم سـتـكـون هـناك
دولة فـلسـطـ مقـابل دولة إسـرائيل
لكنها بـالتأكيد سـتكون حتت حماية
إقـليـمـيـة ودوليـة  نـاهـيك عن فرض
سـلــطـات االحــتالل  اإلسـرائــيـلي مـا
يــعـرف بــحـدود االمن الــعـمــيق عـلى

األراضي الفلسطينية.

مـخـتـلـفـة  ابـرزهـا اإلسالم اجلـهادي
ويـقع الـعـراق فـي مـنـطـقـة االخـتـيـار
واالخـــتــبـــار مــرة أخـــرى ان يــكــون
ــصــالـح االقــتــصــاديــة ضــمـن خط ا
الــكــبـــرى ام يــرسخ مــنــظــور  اخلط
ــــفــــهــــومي اإلسـالمي اجلــــهــــادي 
التكـليف الشـرعي للبيـعة والتـقليد 
ــاسـكــة األرض بــالـسالح والــقـوى ا
ــسـلـحـة الـرسـمـيـة داخل الـقـواالت ا
وخارجـهـا منـقسـمـة  ما بـ مواقف
كـرديـة مـعلـنـة ومـواقف سـنـيـة اقرب
الى اإلفصاح مـقابل مواقف  شـيعية
خــجــولــة من اخلــروج الى مــســاحـة
ـصـالح االقـتـصاديـة  فـيـمـا تـلـتزم ا
ــقـاومــة اإلسالمـيـة  قـوى  مــحـور ا
نهج  واضح للقتال اجلهادي ضد
 إسرائـيل  وسـبق وان نـشـرت عددا
ــقـــاالت  عن تــلك الــســيــاســات من ا
التي  نـفذت بـاألفعـال وردود األفعال
للحلـول "الوقحة " ضـمن منهج طبق
مـا بـعـد احـتالل األمـريـكي عـنـوانه "
مـحــو الـعــراق " وتـولـيــد عـراق اخـر
ـواقف اإلسالميـة ويتفق مع يغادر ا
النسق الدولي للمصالح االقتصادية
.لــذلك مــنـح الــعــراق هــذه الــفــرصـة
ـؤتـمـر  تعـني لـيـكـون مـقـرا  لـهـذا ا
إشارة دولـية  واضـحة ألهـمية دوره
ستقبلي ما ب حرب أهلية  تنهي ا
صـفـحـات  " مـحـو الـعـراق " وتـولـيد
قــسـري لــعـراق جــديـد او ان يــبـحث
الـــعــراقــيــــــــــــون عن "حــلـــول غــيــر

وقحة" !!
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تـبــقى ايـران  تــفـضل  مــوقف ايـران
الـدولـة عـلى مـواقف ايـران الـثـورة 
فاذا  كـان كيـسـنجـر قد تـساءل  عـما
اذا  كانت ايران دولة ام قضية  فان
فـاوضات على قـبلـة من ا رحـلة ا  ا
مـلفـهـا النـووي  سـتجـعل مـتطـلـبات
الدولـة تتـقـدم على مـطالب  الـثورة 
ويــنـعــكس ذلك كــلــيـا  عــلى  مــحـور
قـاومة اإلسالمـية  سـواء اكان في ا
الــعــراق  او لــبــنــان او الـيــمن لــذلك
شاركت ايـران في مـباحـثـات طالـبان
مع إدارة الــرئــيس تــرامب  في وقت
كـــانـت الــــعالقــــات بــــ واشـــنــــطن
وطــهــران فـي اصــعب اوقــاتــهــا الن
ايـران الدولـة تـتعـامل بـعقـلـية تـاجر
السجاد العتيق فـيما تبقى خطابات
الـــثــورة لـــلـــتـــصـــديــر الـــعـــقـــائــدي
ا والتـوظيف اإلقـلـيمي والـدولي ر
هــنــاك الـــكــثـــيــر من ســـيــتـــهم هــذه
الـكـلـمـات بـانـهـا ضـد ايران جـوابي
الــعــكس تـمــامــا  ايــران تـبــحث عن
فـرص لفـرضـيات تـفـجيـر اول قـنبـلة
ؤتمر نووية شيـعية وسيكـون هذا ا
فـرصة مـتـواتـرة إلعادة طـرح أهـمـية

ـقـدار ثالثـة أضـعـاف. االكـتـشـافـات 
فـمـا بـقي في الـقـوس مـنـزع لـتـتـحول
جـغــرافـيـة الـفـوائــد االقـتـصـاديـة الى
جغـرافيـة تـسويـات كبـرى كمـا حصل
في اجـتـمـاعـات مـديـنـة "وتـيـسـفـالـيا"
أواسط الـقرن الـسـابع عـشر "1648م"
لــوضـع احلــدود وبــنـــاء الــسالم بــ
تـقاتـلة فـيما ـمالك االوربـية ا امراء ا
ـظـلـمـة وهـنا عـرف بـعـصـر احلـرب ا
يـــطـــرح الـــســــؤال الالحق هل ثـــمـــة
موافـقة عـلى التـعامل مع الـوقائع من
دون مــدخالت ايــدولــوجـيــة الســيــمـا
للتسوية ما ب ايران وإسرائيل??  
اعــتــقـد اإلجــابــة تــتـسع الــكــثــيـر من
ــدخـالت واخملــرجــات لــكن مــرتــكــز ا
ــنـاقـشــات في هـذه الــقـمـة ســتـكـون ا
"اســــتـــطالعـــيـــة " تـــفـــتح احلـــوارات
مـتــعــددة األطـراف وجتــلس األطـراف
ـباشر او اما عـلى طاولـة التـفاوض ا
الــتـفــاوض بــالـوكــالـة فــيـمــا أحـاول
تـأطـيـر االجـابـات حـسب الـدول وفي
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ــرحــوم نــوري  اجـــد ان مــحــاولـــة  ا
السـعيـد عقـد حلف بـغداد الـذي عرف
بــحـــلف الــســـنــتـــو وكــان احـــد ابــرز
ـلـكي كانت أسـباب  سـقـوط الـنظـام ا
ـصــالح والــيـات قــراءة جلــغـرافــيــة ا
لــلــحـــفــاظ عــلـى مــصــلـــحــة الــعــراق
الــوطــنــيـة  فــيــمــا قــرات من اطـراف
د الشيوعي نحو متعددة انها تهدد ا
ـد ـواجــهــة ا ــنــطــقـة او مــحــاولــة  ا
الـقـومي  الـيـوم احلـالـة مـخـتـلفـة في
ــد اإلسـالمي بــعـــنــاوين مـــواجــهـــة ا

الوربا  بـاإلضـافـة الى الغـاز الـعراقي
واخلـلــيـجي عـبــر  مـنـظــومـة انـابـيب
جديدة  تـمر باألردن  ومـنه الى ميناء
اشـدود  اإلســرائـيــلي  او الى مــيـنـاء
الــسـويس  وهــنــاك مـدن اقــتـصــاديـة
ــصــريـة عــائــمــة قــبـالــة الــســواحل ا
ألغراض هـذه االسـتـثمـارات اجلـديدة
بـتـمـويل خــلـيـجي السـيـمـا  سـعـودي
امـاراتي  مـقـابل  دخـول الـصـ عـلى
اخلط  وقــيـامـهـا بــبـنـاء اكـبــر مـيـنـاء
لهـذه األغـراض في اشدود  فـفي عام
ــــــسح  2010  قــــــدرت هــــــيــــــئـــــــة ا
اجلـيــولـوجي األمـريــكـيـة أن مــنـطـقـة
توسط حوض شرق البحر األبيض ا
كن أن حتـتـوي عـلى حوالي 3.5 ??
تريـليـون مـتر مـكعب من الـغاز و 1.7
ملـيار بـرميل من الـنفط. كـان هذا قبل
دراسات الحـقة في عام  2017أشارت
إلى اكـــــتـــــشـــــاف أكـــــثـــــر من ثـالثــــة
تـريلـيـونات مـتـر مكـعب من الـغاز في
ـــنــطــقـــة مع احــتـــمــال زيــادة هــذه ا

ـقـرر ان تـنـعـقـد في بـغـداد قـمة من ا
دول اجلــــوار الـــقـــريب والـــبـــعـــيـــد
شاركة اغـلب دول اجلوار العراقي
اجلـغـرافي والـعـربي بـحضـور دولي
الفت تشـارك فـيه فرنـسـا وبريـطانـيا
ـــتـــحـــدة نــــاهـــيك عن والـــواليـــات ا
مـنـظـمـات دولـيـة امـنـيـة مـثل الـنـاتو
واقــتـــصــاديــة مــثل الـــبــنك الــدولي
اذا هـذا التوقيت ـطروح  السؤال  ا
بــــــالــــــذات ومــــــا األغــــــراض الــــــتي
شـاركـة اإلقلـيمـية تسـتـهدفـها هـذه ا
والـدولـيـة  بـغـيـاب سـوريـة ولـبـنـان

وإسرائيل ??
 لإلجـابـة عـلى هـذه الـتـسـاؤالت البد
من الـتـوقف عـنـد مـعـطـيـات واقـعـيـة
محـددة تتـجسـد في تطـورات الواقع
االقتـصادي  في  ظهـور  اكبـر حقول
لـــلــغــاز والــنــفـط  في شــرق الــبــحــر
توسط  وتـكالب الدول والـشركات ا
الكبـرى على إمكـانيات  مـفتوحة في
استثمار هـذه احلقول  وامداد الغاز
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  البــد ان تـتــوصل تــركـيــا والـيــونـان
الــبــلــديـن الــذين لم يــشــهــد عــقــد من
الـزمــان صـفـاء األجــواء  الـسـيــاسـيـة
بينهمـا  الى تسوية حقيـقية  لتقاسم
الـــنــفـــوذ عــلى اجلـــرف الــقـــاري لــكل
منهـما وأيـضا التـوصل الى فهم اخر
ـــوذج االمــــة اإلسالمــــيـــة مــــا بــــ 
الــتـركــيـة وتــدخـلـهــا في لــيـبـيــا عـلى
ــثــال وبـــ الــفــهم األوربي ســبـــيل ا
حلـــمـــايـــة الـــيـــونـــان من مـــحـــاوالت
الــعــدوان الــتــركـي ســتــكــون تــركــيـا
ــقـبــلـة حــاضـرة فـي اعـمــال الـقــمـة ا
واقف وأيضـا ستـحـاول  استـطالع ا
ـــتــــغـــيـــرات  فـــالـــدراســـات وفـــهم ا
واجلـــداول اإلحـــصـــائـــيـــة لـــفـــوائـــد
ــتــوسط بــاتت مــشــروع غــاز شــرق ا
عـلـى خـطـوة نـحــو الـتـنـفـيــذ الـفـعـلي
وعــــلـــيـــهـــا  ان حتـــافظ عـــلى اجلـــزء

طلوب من كعكة  األرباح . ا
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مكن  في ضوء كما تقدم يبدو من ا
القول:

• تــعــد قــمـة بــغــداد لــدول اجلـوار
اســتـطالع واقــعي البــد من قــراءة مـا
بـ أسـطـر الـكـلـمـات والـتـصـريـحـات
والـتـسـريـبــات الـتي سـتـحـصل خالل

القمة وما بعدها.
لن تــنــجح الــقــمــة لـلــتــوصل الى •
شـاكل الشرق األوسط حلول نـهائـية 
القد لكنها حتاول ان ترسم مالمح

الشرق األوسط
اجلديد.

ليس هنـاك ثوابت عقـائدية ما •
بعد اعـمال هـذه القمـة فالقـطار الذي
ــسـتـفـيــد سـيـكـون يـريــد ان يـركـبه ا
ـصـلـحة حـصـيلـة تـصـالح أصـحاب ا
االستـراتيـجيـة في استـثمـارات الغاز
في الـــشـــرق األوسط الــقـــد وشــرق
ــتــوسط وســيــكــون لــهــذا الــقــطـار ا
مـحـطـات في مــحـطـات انـابـيب الـدفع
نــــــحـــــو دول االحتـــــاد األوربـي ومن
يـفـرض سـيـطـرته عـلى مـسـارات هذه
االنــابـيـب سـتــكــون له الـغــلــبـة خالل
ــا مـا ــقــبـلــة ور الــعــقــود الـثالثــة ا

بعدها.
عـــلى اهل احلل والـــعـــقــد في •   
عراق اليوم فهم "لعبة األ " اجلديدة
فالعـراق يبقى دولـة أسست باتـفاقيات
دولية وانتهى احد هذه االتفاقات بعد
مــائـة عــام لـكن قــرارات مــجـلس االمن
الــدولـي مــا بــعــد االحـــتالل األمــريــكي
والـــنــفــوذ اإليـــراني كل مــنـــهم يــرسم
معـالم عـراق جديـد ما زال مـجرد حـالة
مخـاض لالنتـقـال من حالـة " الالدولة "
الى " بـــنــاء الـــدولــة "...... ويـــبــقى من

القول لله في خلقه شؤون !!
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بـدأ منـتـخب شـباب الـعـراق تـدريبـاته صـبـاح الـيوم االثـنـ اسـتعـدادا لـبـطولـة غـرب آسـيا في
نـتخب في نـتخـبـات الشـباب.وقـال عـماد مـحمـد مـدرب ا أربـيل وكذلك تـصـفيـات كأس آسـيـا 
تصريح صـحفي  انه يطـمح ان يجهز مـنتخب بـأعمار حقـيقيـة قادر على حتقـيق نتائج ايـجابية
ـقـبـلـة.وأشـار الى أن زيـارة عـدنـان درجـال وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة في بـطـولـة غـرب آسـيـا ا
ورئـيس الهـيئـة التـطبـيـعيـة اليـوم لتـدريبـات الفـريق هو جـانب تـعزيـزي مهم له ولالعـب بـعد ان
قررة في هم. وب ان الفريق سيواصل تدريباته حل انطالق البطولة ا يجـدوا هذا االهتمام ا
ـؤمل أن يـقـيم في ـنــتـخب الـذي من ا تـشـرين الـثـانـي في اربـيل وأن الـوقت مـنـاسب إلعـداد ا
ـنتـخب قـبل انطالق مـعسـكـرات تـدريبـيـة وخوض مـواجـهات وديـة لـلوقـوف عـلى استـعـدادات ا

البطولة .
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ــبـيـة بــحث رئـيس الــلـجــنـة األو
الـوطنـيـة الـعـراقيـة االسـتـاذ رعد

حـمـودي الـتـحـضـيـرات األخـيرة
واي لبـطولـة النخـبة الـدوليـة با
تـــاي لــلــمـــحــتــرفـــ مع رئــيس

االحتاد العراقي للـعبة  مصطفى
جبار علك.

وأوعــــز حــــمــــودي بــــأهــــتــــمـــام
إســتـثـنــائي بـاســتـقـبــال وإقـامـة
الـوفـود العـربـيـة الـتي سـتـشارك
في الدورة الثـالثة لـلبطـولة التي
ستحتـضنها مديـنة السلـيمانية
ـدة بـكــردسـتـان الــعـراق خالل ا
من األول ولـــغــايـــة اخلــامس من

قبل. شهر أيلول ا
وقـــــــال حــــــــمـــــــودي ان جنـــــــاح
الــبــطــوالت الــدولــيــة الــعــربــيـة
والــقــاريــة الـتي يــســتــضـيــفــهـا
ـشـرقـة الـعـراق تـعـيـد الـصـورة ا
لــلـريــاضــة الـعــراقــيـة في عــمـوم

شهد الرياضي العربي. ا
من جــانــبه قــال رئــيـس االحتـاد

ـتـبـقـيـة أمـام مـثـال عـلى الـعـوائق ا
ذوي االحــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــاجـــــــــــــات
ـــــوجب الــــقــــوانــــ اخلــــاصــــة.و
احلـكـوميـة يـجب أن يـشكل الـعـمال
من ذوي االحتياجـات اخلاصة ما ال
ـوظف في ـئة من ا يقل عن 2.3 با
جمـيع الشـركات. وتـواجه الـشركات

الكبيرة غرامات لعدم االمتثال.
في عام 2018  اضـطـرت احلـكـومـة
ـــبــــالــــغــــة في الى االعــــتــــذار عـن ا
أرقامـها عن عدد مـوظفـيها من ذوي
االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة بـــهـــدف
ــتــعـلــقـة االمــتــثـال الى الــقــوانـ ا
.ويـقـول مـوتواكي وظـفـ بـنـسـبـة ا
فــوجــيــتــا أســتــاذ عــلـم االجــتــمـاع
الـــريـــاضي فـي جـــامـــعـــة نـــيـــهــون
فــوكـوشي واخلـبـيـر في الـريـاضـات
ـبــيـة إن الــيـابـان أصــبـحت الـبــارا
أفضل حـاالً من ناحـية انـدماج ذوي
االحــتـيــاجــات اخلــاصـة بــاجملــتـمع

." "لكن التغيير ال يزال هامشياً
gOF « W uF

ئة من األشخاص وقال قرابة 57 با
الذين شملهم استطالع أجراه فريق
ـــاضي إنـــهم فـــوجـــيـــتـــا الــــعـــام ا
يـعـتقـدون "بالـتـأكيـد أو الى حـد ما"
أن ذوي االحــــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة
يــشــعــرون بـالــضــعف ويــواجــهـون
صــعـوبــة في الـعـيـش مع أشـخـاص
.وهـذا أقل بــقـلـيل من غـيـر مـعــوقـ
ـئــة الـذين شـعــروا بـنـفس الـ 61بـا
الـــشيء في اســـتـــطالع أجـــري عــام
ــبـيـة 2014.وتـقــام األلـعـاب الــبـارا
التي تنـطلق الثالثاء وتـستمر حتى
اخلامس مـن أيلـول/سبتـمبـر خلف
أبــواب مــوصـدة بــســبب تــداعــيـات
فـيروس كـورونا مـا يـشعل الـبعض
مــتـخـوفـاً من أن أي تـأثـيـر إيـجـابي
لــــهــــا في مــــســــألــــة انــــدمـــاج ذوي

االحــتــيــاجــات اخلــاصــة وحتــسـ
ظــروفـــهم االجــتــمـــاعــيــة ســـيــكــون
ضعـيفاً جـداً بغـياب اجلمـهور.وقال
شيـجيـو تودا رئيس مـعهـد أبحاث
ـاط حـيـاة مـقـره طــوكـيـو يــدرس أ
ذوي االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصــة إن
ـبـيـة فـرصـة جـيـدة "األلـعـاب الـبـارا
للـغاية لتـغيير تـفكيـر الناس. لكن ال
يسـعنا إال أن نعـتقد بـأن هذا الزخم
كن أن يكون ضعيفاً إذا لم يتمكن
الــــــنــــــاس مـن مــــــشـــــــاهــــــدتــــــهــــــا
شخصياً".وعلى غرار تودا تخوفت
ـبية سـاكي تاكـاكوا الـعداءة الـبارا
الـتي تــنـافس بــرجل صـنــاعـيـة من
ـــشـــجــــعـــ عن تـــأثـــيــــر غـــيــــاب ا
ـــدرجــــات.وقــــالت لــــصــــحــــيــــفـــة ا
"مـايـنـيـتـشي شـيـمـبـون": "أعـرف أن
الـنـاس ســيـشـاهـدون األلــعـاب عـلى
الــتــلــفـزيــون لــكــني أتــســاءل كـيف
سـيكـون ردهم".وأضـافت الـرياضـية
الـبـالـغـة من الـعـمر 29 عـامـاً والتي
ــبــيــة تـــشــارك في األلــعــاب الـــبــارا
الــثــالــثــة لــهــا "مــقــارنــة بــاأللــعــاب
السـابقة من الـصعب أن يـكون لدي
أمل فـي أن يــشــعـــر الــنـــاس بــشيء
ـبـية مـا".وأقـر رئيس الـلـجنـة الـبارا
الـدوليـة أنـدرو بارسـونـز بأن غـياب
ـثل "حتـدياً" لـكنه رأى ـتفـرج  ا
بـــأن نـــقل األلـــعــاب عـــلى شـــاشــات
ـلـيارات الـتـلـفـزة سـيـوصـلهـا الـى ا
حـول الـعـالم.وصـرح لـفـرانس بـرس
إن "االلعاب بحد ذاتـها عامل محفز.
إنها اللـحظة التي يرى فـيها الناس
الـريـاضـيـ وهم يـنـافـسـون وهـنـا
يحدث هذا الـتغييـر" مضيفاً أن في
الـيـابــان "ال يـزال هـنـاك الــكـثـيـر من
التقدم الـذي يتع علـينا القيام به
لــكــنــنــا نــعــتــقــد أنــنــا بــدأنــا نــرى

التغيير".
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كـلـمــا أقـرأ خـبــراً عن وصـول جلـنــة فـنـيـة مـن دول اخلـلـيج إلى
فـتش البصـرة للبـحث عن  إقامتـها في العـراق اتذكر جلـنة ا
الدولـي عام 1991 التي تـشكـلت بـقرار مـجـلس األمن برئـاسة
سيء الـصـيت ايــكـيـوس لـلـتــفـتـيش عن  كـذبــة أسـلـحـة الـدمـار.
الـشـامـل في الـعـراق وقــامت الـلــجـنـة خالل 12 عـامـا تــقـريـبـا
بتفتـيش العراق من شـماله إلى جنـوبه ومن غربه الى شرقه ولم
جتد شـيـئـا وهم يـعلـمـون عـلم اليـقـ  عـدم وجود أسـلـحـة دمار

عنى احلقيقي لكنهم أرادوا أن يذلوا العراق أكثر. شامل با
وهـا هي جلـنـة دورة اخلـلـيج تـمـاطل مـعـنـا وتـذلـنـا مـنـذ سـنوات
رات بالـتجـوال في مالعب البصـرة وفنـادقها وتقوم بـعشـرات ا
ومنشاتها الرياضية وبعـد كل جولة يخرج البيان بحجج واهية
بتـأجـيل إقامـتـها في الـعـراق واناطـة تـنظـيـمهـا إلى بـلد خـلـيجي

اخر.
ـاذا نـصـر علـى اإلذالل والـتوسـل ? مـنـذ سنـوات فـي بطـولـة لم
يـعــتــرف بـهــا فـيــفــا اال يـكــفي كل مــا قــدمـنــاه من مــلف كـامل
الستضـافة بطـولة اخلليـج وتسهـيل كل االمور للـوفود اخللـيجية
التـي ستـهـبط طـائـراتـهم  في بـصـرة الفـيـحـاء الـتي كـان االخوة
يتـغـنـون بأسـمـها فـي السـبـعيـنـات والـعوائل  اخلـلـيـجيـة تـفضل

البصرة على عواصم اوربا .
 نعم نعترف أن البصرة اليوم لم تكن مثل ماضيها اجلميل لكن
وزراة الشـبـاب وبدعم من حـكـومة الـكـاظمي سـخـرت كل موارد
الدولـة من أجل تنـظـيم بطـولة اخلـليـج في البـصرة وهم يـدركون
أم ال يدركون أن البطولة لن تقام في البصرة حتى لو حضرها
ميـسي ورونالدو وركـل ضربة الـبدايـة بيـكهـام البـطولـة لن تقام
فـالـقـرار سـيـاسي ولـيس ريـاضـيـاً والـدلـيل عـلى في الـبـصـرة 
كالمـنــا اسـتـضــافـتــهـا الــيـمن عـام 2010 في
ذروة الـتـدهـور األمـني والــسـيـاسي لـكن
ـسـؤولـ عـلى الـبـطـولـة وافـقـوا عـلى ا
ذلك ولن يــوافــقـوا عــلى إقــامــتــهـا في
البـصـرة حـتى لـو ناشـدهم الـسـنـدباد
عري. البحري والسياب واجلاحظ وا

وقـالت حـكـومـة طـوكـيـو إنـه  بذل
جـهـود خـاصـة في نـظـام الـقـطـارات
العـمالقة في العـاصمة حـيث تعمل
ـئـة من ـصـاعـد في حـوالي 96 بـا ا

احملطات منذ 2019.
ومع حـلـول عـام 2019  تـوفـرت في
ئة من محـطات مترو األنفاق 82 با
في طوكيو بوابات منصات للحفاظ
عوق بصرياً على سالمة الركاب ا
ا ـئـة  وغـيـرهم أي أكـثر بـ36 بـا

كان عليه الوضع في 2013.
وفرض عـلى الفـنادق اجلـديدة التي
حتــتــوي عــلى أكــثــر من 50 غــرفـة
على أن تؤمن غرفة واحدة من أصل
100 عـــــــلـى األقـل خـــــــالـــــــيــــــــة من
الـعوائق.وقـالت نـائبـة رئيس الـوفد

ـبي ميكي ماثيسون الياباني البارا
ــنـشـآت إنه "في مـا يــتـعــلق بـعـدد ا
اخلالـية من الـعوائق تـبدو الـيابان
مـتـقــدمـة".لـكن مـاثـيــسـون الـفـائـزة
بـــــثـالث ذهــــبـــــيـــــات في األلـــــعــــاب
ـــبــيــة الـــشــتـــويــة فـي فــئــة الـــبــارا
الــزالجـات والــتي تــعــيش في كــنـدا
لكنها مـتواجدة في طوكيو من أجل
األلعـاب تقول إن إمـكانيـة الوصول
لــيـــست مــثل االنـــدمــاج.وأوضــحت
مـاثـيـسـون الـتـي تـسـتـخـدم كـرسـيـاً
مـتـحـركاً "غـالـباً مـا أعـامل كـشخص
معوق عـندما أعـود إلى اليابان. في
كـندا أعـيش دون أن أالحظ إعـاقتي

على اإلطالق".
ويقول ناشطـون إن مكان العمل هو
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ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وواصل ا
اســـتــعـــداداتــهـــا لــلـــمــنـــافــســات
ــبــيـة حــيـث خـاض فــريق الــبــارا
االثـقــال تـدريــبـات صــبـاحــيـة في
مـنـتـدى طـوكـيـو الـدولي بـأشراف

ـشـكـلـة وإذا لم جند الـدولي حلل ا
اذانـا صــاغـيــة سـنـتــقـدم بــشـكـوى
ـــنــــتـــخب خـــارج االحتـــاد كــــون ا
الــــعـــراقـي قـــد تــــعـــرض لــــلــــظـــلم
وااللـتــفــاف عــلــيه بــطــريــقــة غــيـر

شرعية.

لـلريـاضـات الـتـكـيفـيـة لـلـشـباب في
ســاراتــوف بـروســيــا حتت إشـراف
ـدرب نـيـكـوالي كــيـربـيـشـنـيـكـوف ا
حـاصـلـة عــلى لـقب مـاجــسـتـيـر في
الـريـاضـة من الـدرجـة الـدولـيـة عـام
 2020ولـهـا الـعـديـد من اإلجنـازات
ـيدالية الذهبية في آخرها الفوز با
فـــردي الــســيــدات TT6 بـــبــطــولــة
أوروبـــا 2019 الــــتي أقــــيــــمت في
هيلسينبورج بالسويد عام 2021
وال يـــشـــهـــد الــــيـــوم األربـــعـــاء أي
مـنـافــسـات أخـرى ألبـطــال الـلـجـنـة
ـبـيـة حـيث سـيـشـارك تـبـاعا البـارا
جـمــيع الــريـاضــيـ حــسب جـدول

سابقات خالل أيام الدورة. ا
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شارك بالدورة بارزة ا تفاجا وفد ا
ـبـيــة بـتـخــفـيض تـصــنـيـفه الــبـارا
ـي من الــتـرتــيب الــثــالث الى الــعـا
الـرابع حــسب الــتـصــنـيف األخــيـر
الذي أعلن في  14اب احلالي وذلك
عن طــريق اعــتــمــاد بــطــوالت غــيـر
دوليـة اقرت بـعد اعالن الـتأهل الى
ــبـيـاد بــطـريــقـة أثــرت عـلى الــبـارا
تــصـــنـــيف الــعـــراق مـــثل بــطـــولــة

بولندا.
ـبــارزة عــلي وقــال رئـيـس احتــاد ا
حمـيد ان الـعراق تـعرض الى حـالة
ـرشـح من االلـتـفـاف كـونه أحـد ا
تـقدمـة في فعـالية راكـز ا خلـطف ا
ـبــارزة إذ اعـتـمـد االحتـاد الـدولي ا
لـلـعـبـة بطـولـة بـولـنـدا وهـي خارج
الـتـصـنيف ومع انـنـا كـنا قـد قـررنا
ـشاركـة فيـها بـفئـة الشـباب إال أن ا
ــــنــــتــــخب عــــلى عــــدم حــــصــــول ا

التأشيرة حال دون ذلك.
وتــابع حــمــيــد نــعــول عــلى الــفـوز
ـســابـقــة الـفــرقـيــة وبـدال من ان بــا
بـاراة النهـائية نلـتقي الصـ في ا
في فعالية الفـرقي وضعنا الترتيب
ــواجــهــة الـصــيــنـ في اجلــديـد 
ـا يؤثـر في حصـولنا التـصفـيات 

على الوسام الذهبي
وزاد حـمـيـد سـنـتـوجه الى االحتـاد

هـــذه الـــدورة يــرفـع اسم الـــعــراق
بية الوطنية. واللجنة البارا

وتــــوقــــعـت الــــدايــــني ان تــــكــــون
نافسة شديـدة في فئتها من قبل ا
صنفات من العديد من الالعبات ا
روسـيا ومـصـر وكوريـا اجلـنوبـية
والـنـمـسـا إال أنـهــا مـصـمـمـة عـلى

التنافس بقوة.
ـدرب جـمال جالل من جـهتـه قال ا
ان تـــأهــــيل الالعــــبـــة الى الـــدورة
بيـة جاء متأخرا االمر الذي البارا
حــــال دون اجــــراء اســــتــــعـــدادات
مــبــكــرة لـالعــبــة جنــلـــة الــدايــني
مـوضـحا أن بـطـاقة الـتـأهل جاءت
ـاضي لـذا  زجـها مـطـلع تـموز ا
فـــــورا في مــــعــــســـــكــــر تــــدريــــبي

بالعاصمة بغداد
وأوضـح جالل ان شـــهـــر واحـــد ال
ـية يكـفي لالسـتعـداد الى دورة عا
ـبيـاد لـكن امـلنـا كـبـير مـثل الـبـارا
فـي الالعـبـة كــونـهــا من الالعـبـات
ـتـمـيـزات مـضـيـفـا ان األمل قـائم ا
بأحـراز مركز مـتقـدم تبعـا لظروف

باريات والقرعة وما الى ذلك. ا
q U  q

يـذكـر ان الـبـطـلـة جنـلـة عـماد (14
ســـنـــة) تـــمـــتـــلك ذراع واحـــدة من
أطـرافـهـا األربـعـة نـتـيـجـة انـفـجار
إرهــابي وهي مـن مــوالــيــد ديــالى
ولــــهــــا الـــعــــديــــد مـن اإلجنـــازات
ـــركــز الـــدولــيـــة حـــيـث أحـــرزت ا
الثاني في بطـولة اسيا للـمتقدم

الـتي جـرت في الـصـ عام 2019
ــركـز األول في بــطـولـة وخــطـفت ا
تايلـند الدولـية عام 2019 وحازت
ــركــز الــثــالـث في بــطــولــة عــلـى ا
إسبانيا الدولية عام 2020 ونالت
ـــركـــز األول في بـــطــولـــة مـــصــر ا
الـــدولـــيـــة عـــام 2020 فـــضال عن
سابقات العديد من األوسمـة في ا
الـفرقـيـة. امـا مـنـافـسـتـهـا الالعـبة
اليفا مالك ( 26سنة) فـهي روسية
ــدرســة إعـادة اجلــنــســيـة تــلــعب 
الـــتــأهـــيل والــتـــربــيـــة الــبـــدنــيــة
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بية العراقية في بطولة طوكيو W∫ ابطال البارا uD

عـــلـى تـــقـــد كل مـــا لـــديـــهم وهم
ـــنــافــســة يــقــفـــون عــلى اعــتــاب ا
ـبية.وتمـتع البعثـة العراقية البارا
بحـالة صحـية وبـدنية جـيدة حيث
يـــخــضـع اجلــمـــيع لـــفـــحـــوصــات
فـايـروس كـورونـا بشـكل دوري مع

درب ثامر غا كما استمر فريق ا
الـــعــاب الـــقــوى حتـــضــيـــراته في
الـفـعـالـيـات اخملـتـلـفـة عـلى مـلـعب
ايــدي كــاوة في حــ زارت رئـيس
احتـــاد الـــقــوس والـــســـهم كـــوثــر
حـســ فـريـقــهـا وحـثـت الالعـبـ

تــطـبــيق كـافــة إجـراءات الــتـبــاعـد
واحلـــجـــر الـــصـــحـي إذ ال تـــغــادر
بـية وفـنادق الـوفود الـقريـة البـارا
اإلقــــامـــة حتت اشــــراف مـــبـــاشـــر
وقواعـد صارمة وتـعلـيمات مـعقدة

نظمة. من اللجنة ا
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تـنـطـلق الـيـوم األربعـاء مـنـافـسات
الــبـــعـــثــة الـــعــراقـــيـــة في الــدورة
ـبـيـة الـتي تـقـام حـالـيـا في الـبـارا
الـعاصـمة الـيابـانيـة طوكـيو خالل
ـدة من 24 اب اجلــاري ولــغــايـة ا
شاركة الالعبة قبل  9/5 أيلول ا
جنلـة عمـاد الدايـني في منـافسات
فردي النساء لـتنس الطاولة حيث
تبـدأ مشوارهـا بالـبطولـة في تمام
الـسـاعـة احلـاديـة عـشـرة صـبـاحـا

ضمن مباريات اجلولة األولى.
خصم ال يستهان به

بـاراة الثـالثة وتخـوض الدايـني ا
ضمن اجملموعة (C) في منافسات
ـتـروبولـتان الفـئة (6) في صـالة ا
حــيث تــواجـه عــلى الــطــاولــة (4)
الالعـبـة الـيـفــا مـالك الـتي تـشـارك
ــبــيـة حتـت عــلم الــلــجــنــة الــبــارا
الــدولــيــة وهي مـن الالعــبـات ذات
ــتــقــدم في تــرتــيب الــتــصـــنــيف ا
العــبــات تـنـس الـطــاولــة بــالــعـالم
حــيـث حتـــتل الـــتــرتـــيـب الــثـــالث
جـموع نـقاط (1252) فيـمـا يقع
تــصــنــيف الــدايــني في الــتــرتــيب
ــجــمــوع نــقـاط (847) لـذا  (14)
ــبـاراة صــعـبـة يـتــوقع أن تـكـون ا

على الالعبة العراقية.
وكانت الالعبة جنلة عماد الدايني
بية قد استعدت الى الدورة البارا
دة السابقة فقد اكدت انها خالل ا
عـسكر تـدريبي داخلي في زجت 
ــاضي بــغــداد بــتــاريخ 7 تــمــوز ا
ـــدة شــهـــر واحــد حتت اســـتــمـــر 
إشـراف مدربـهـا جنم كرة الـطـاولة

السابق جمال جالل.
وذكــرت الـــدايـــني انـــهــا تـــتـــمــتع
ـــعــنــويــات عــالـــيــة وهي تــدخل
ي ـنـافسـة في مـحـفل عا مـعـترك ا
ـبـيــاد مـضــيـفــة انـهـا مــثل الـبــارا
تـطـمح أن حتـقق مـركـز مـتـقـدم في
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{ طـــــوكـــــيــــو (أ ف ب) - مـع بــــدء
بيـة بعد تأخـير لعام األلعاب الـبارا
بـأكــمـله بــسـبب تــداعـيــات فـيـروس
كـورونـا يُسـلط الـضوء عـلى جـهود
الــيـــابــان لـــتـــحــســـ ظــروف ذوي
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة وانـدمـاجهم
في اجملتـمع حيث يرى كـثيرون أنه
ال يزال هناك عمالً جمّاً يجب القيام

به.
سـيتـنـافس نـحو 4400 رياضي من
ذوي االحـــتـــيـــاجـــات اخلــاصـــة في
طــوكـــيــو بــعــد أيــام مــعــدودة عــلى
بـية في الثامن اختتـام األلعاب األو
من الشـهر احلـالي بعـد تأجـيل لعام

أيضاً بسبب "كوفيد-19.
„uK  dOOG

إنه مـكـان لــلـتـاريخ الـريــاضي لـكـنه
أيـــضــاً حـــدث قـــادر عــلـى تــغـــيـــيــر
الـــســـلـــوك جتـــاه األشـــخــاص ذوي
اإلعـــــــاقـــــــة بــــــحـــــــسب مـــــــا يــــــرى
نظمون.ويـرى ماساكي سوا الذي ا
فــشل فـي الــتــأهل إلـى األلــعــاب في
ريــاضــة الـكــانــوي لـكــنه ســيــشـجع
فـريق الـيـابـان عـلى الـتـلـفـزيون إنه
".وأضـــاف ابن الـ35 "حـــدث ثــــمـــ
عــامـاً لــوكــالــة فــرانس بــرس "إنـهم
(الـرياضـيـون من ذوي االحتـيـاجات
اخلـاصـة) يـفـعـلـون أشـيـاء عـظـيـمـة
. أريــد أن لــكــنــهم لــيــســوا خــارقــ
يــعــرف الــنـاس أنــهم بــشــر مــثــلـكم

." تماماً
إنـهـا حلـظـة حـلـوة ومرة فـي الوقت
نفسه بالنسبة لسوا الذي كان يأمل
الــتــنـــافس في مــســقـط رأسه لــكــنه
ــبــيــ آخــرين يــعــتــمــد عــلـى بــارا
إلحــــداث تـــأثــــيــــر عـــلـى اجملـــتــــمع
اليـاباني.وأمـل سوا الـذي يسـتخدم
كـرسـيـاً مـتحـركـاً لـلتـنـقل "أن تـكون
بـية) نـقطـة انطالق (األلـعاب الـبارا

تـتـيح للـناس الـعـيش بتـنـاغم جنـباً
إلى جـــنب مـع ذوي االحــتـــيـــاجــات
اخلاصـة".ويرسم خـبراء ونـاشطون
في حــــقــــوق ذوي االحــــتــــيــــاجـــات
اخلـاصـة صـورة متـضـاربـة لـلوضع

في اليابان.
 إحـراز تقـدم في الـبنـية الـتـحتـية
اخلاليـة من العوائق في وقت شدد
ـســؤولـون عــلى أهـمــيـة إمـكــانـيـة ا
الــوصـول لــكل األشــخـاص من ذوي
االحتـياجات اخلـاصة ولكـبار السن

. في البالد أيضاً
وتـمت مراجـعة قـانون الـوصول من
دون عـــــوائق مــــرتـــــ في األعــــوام
األخـيـرة لـتـعـزيـز حـريـة حترك ذوي

رافق العامة. اإلعاقة في ا

شارك في دورة شارك االلعاب في طوكيو ا W∫ احدى ا —UA
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حـــقق مــنــتـــخب الــعـــراق بــالــقـــفــاز  عــدة
مـيـدالـيـات ضـمن مـنـافـسـات الـيـوم الـثـالث
لـبـطـولة اسـيـا لـفئـتي الـنـاشئـ والـشـباب
ـقـامـة حـالـيـا في دولـة االمـارات الـعـربـيـة ا
ـشـاركـة واسـعـة لـلـمـنـتـخـبـات ـتـحــدة و ا

اآلسيوية.
ــنــتــخب الــعــراقي في مــنــتـصف وضــمن ا
مـنـافـسات الـيـوم الـثالث  4مـيـدالـيـات عـبر
تـأهله إلى الـدور النـصف نهائي ومن خالل
الـالعب كل من عباس فاضل وزن 48 كغم
بـعد تغلبه على مالكم منتخب قيرغيزستان

. ضمن منافسات الناشئ
 وكـذلك في نفس الـفئة تـغلب البـطل عباس

قـــاسم وزن 46 كـــغـم بـــعـــد تـــغـــلـــبه عـــلى
ـنـغـولي وتـأهل إلى الكــمـ الـكـويـتي وا ا
الــدور الــنــصف نـهــائي. واوقــعت الــقــرعـة
يدالية الثالثة الالعـبة مر بعد ضمانهـا ا
ـالكـــمـــة الـــكـــازاخــســـتـــانـــيـــة ضـــمن مع ا

. منافسات النساء لفئة الناشئ
الكم اسـحاق وأمـا في فـئة الـشبـاب تأهل ا
الكم االمـاراتي جــعـفـر بــعـد تـغــلـبه عــلى ا
بــالــضــربـة الــقــاضــيـة الــفــنــيـة وســيالعب
مـنتخب كازاخـستان ضمن مـنافسات الدور

لونة. يداليات ا 4 وضمن إحدى ا
وســيـخـوض العـبـان نـزالــ مـهـمـ ضـمن
الــــدور 8 الـالعب حـــســ جـــاسم وزن 57
كــغم والالعب مـحــمـد بـاقـر وزن 60 كــلـغم.
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رفـضت الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية
الــريـاضي في اجـتـمــاع طـار  االسـتـقـالـة
الــتي تــقــدم بــهــا رئــيس الــهــيــئــة االداريـة

للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد.
وكـان جاهد قـد تقدم بـاستقـالته من رئاسة
الـنـادي في وقت سـابق االثـن بـسـبب عدم
جــديـة بـعض اعــضـاء الـهــيـئـة االداريـة في

تسمية مدرب لقيادة الصقور.
وأضــــاف جـــــاهــــد في بـــــيــــان أن هــــنــــاك
اشـخاصا داخل الـنادي ينـصاعون لـرغبات
الـــبــعض مـن اجلــمـــهــور الـــذين يــســـعــون
لــلـتـدخل عــنـد طـرح اسم كل مــدرب لـقـيـادة

الفريق الكروي.

ولـــفت إلى أن الـــتــدخل في عـــمل الــهـــيــئــة
االداريــــة مـــرفــــوض من قـــبــــلي واذا كـــان
الـــــتــــدخـل في زمـن االدارات الـــــســــابـــــقــــة
مـسمـوحا فاآلن تـغيـر الوضع وعلى االدارة
ـسـؤولـة االولى عن ان تـأخـذ دورهـا وهي ا

درب. اختيار ا
واكـد جـاهـد رفضـه جلمـيع الـتـدخالت التي
حتــاول عـرقـلــة مـسـيــرة الـنـادي اذ تــكـلـلت
اجلـهـود بالـتتـويج بـلقـبي الدوري والـكأس

وسم السابق. في ا
واخــتـتم حـديــثه بـالـقــول اتـمـنى الــتـوفـيق
لـلصقور في مـباراة كأس السـوبر ومحبتي
واعـتـزازي بـاجلـمـهـور الـذي سـانـد الفـريق

طيلة الفترة السابقة.

نـظمـة للـبطـولة رئيس الـلـجنـة ا
مصطـفى جبار عـلك ان مشارك
من أثــنــتي عــشـرة دولــة عــربــيـة
سيتنـافسون بالعبـ محترف

حــصــراً عـــلى وفق تــصــنــيــفــات
االحتاد العربي للمواي تاي.

وبــيّـن عــلك ان االحتـــاد الــعــربي
لـلعـبـة سـيتـكـفل بـتكـالـيف تـذاكر
سفر الوفود ونفقات اإلقامة فيما
ــسـتــلــزمـات ســيــهـيـئ الـعــراق ا

األخرى.
هذا وستشـارك إثنتـا عشرة دولة
في  منافسات البطولة هي مصر
ـــغـــرب واجلـــزائـــر وســـوريـــا وا
واالمــــــارات واألردن ولـــــبــــــنـــــان
وفــلـــســطــ والـــيــمـن ولــيـــبــيــا
ومـوريـتـانيـا بـاالضـافـة لـلـعراق. واي تاي لقاء حمودي مع رئيس احتاد ا



واكمل تـعلـيم ذاتي و اعـمل على نـفسى
اكــتــر حــتى اتــمــكن  انــفــذ كـل افــكـاري

بأكمل وا وجه .
ي  { وهل سـتـتحـقق مـقولـة الـتشـكيـلي الـعا
ـصـري ولــيـد عـبــيـد (لـيس افــضل من الـفن ا

منقذا للواقع) وهل انت مع هذا الرأي ?
-طـبــعـا عـنــدي يـقـ كـبــيـر بـذلك .. الن
الــفن اصال يــعــبــر عن الــواقع  و ســهل
جدا اننـا من خالله نغـير امور كـثيرة و
نـــرتــقى بــالـــواقع لألفــضـل ألنه يــهــذب
اإلنسان و يطور احساسه و يفتح آفاق
جــديـدة لــتـطــويـر ســلـوكـه و يـنــقـله من
الـهـمــجـيـة لـلــحـضـارة و الـرقى. اذا من
كن خالل تصـوير مـتنـاقضات الـواقع 
الـتغـلب عـلـيهـا وهـذا من اسـمى اهداف

الفن و دوره فى حياتنا بشكل عام.
{ ماذا عن مشاركاتك الفنية ? 

ـــعـــارض -شــــاركت في الــــعـــديـــد مـن ا
االفتراضيـة والواقعية سـواء محلية او
ـــــصـــــر وروســـــيــــا واالردن دولـــــيـــــة 
وفلسـط وإالسـكندريـة و تكرمي في
ـعـارض ولي عـدة لـقـاءات جـمـيع تـلـك ا
تلـيفـزيـونيـة من معـرض رابطـة فنـانات
كتبة ـرآة  الكاريكـاتير احتـفاال بيوم ا
الــقـاهــرة الـكــبــرى ومـعــرض روح الـفن
صرية ومؤخرا باإلذاعة. بدار األوبرا ا

اذا حتلم ?  }
ـيــا  لـيس لـذاتـهـا -احـلم بــالـشـهـرة عـا
ا للخـلود وترك بصـمة من رسالتي وا
ستويات وان يكون لي الفنية على كل ا
كاليرى خاص يـضم أعمالي من لوحات
وهـانــد مـيـد وتــصـويـر

فوتوغرافي .
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أعـلنت جلنة جـائزة اإلبداع السنـوية لسنة
2021 بـوزارة الـثقـافة واالثـار والـسيـاحة
ــدة احملــددة لـــلــتــقــد إلى عن تــمــديـــد ا
أســبــوعــ وألربـــــعـة حــقــول فــقط وذلك
ـشــاركـة عـددٍ أكـبـر من إلتـاحـة الــفـرصـة 
ـقـدمـة لـلـجنـة وذكـرت الـلـجـنة الـنـتـاجات ا
شـمولة بالـتمديد هي : أدب (إنَّ احلـقول ا
ــوســيــقي و الــفـلم الــطـفـل والـتــألــيف ا
والــرسم). الى ذلك اكــدت دائــرة الــفــنـون
الـعــامـة عــلى جــمـيع الــفــنـانــ الـراغــبـ
ـــشــاركـــة في مـــعــرض واقـــعـــة الــطف بــا
وذكـرى اسـتـشهـاد اإلمـام احلـسـ (عـليه
الــسـالم) بــضـــرورة أن تــكـــون األعــمــال
ـشـاركـة غـيـر مـعـروضـة سـابـقـاً وبـدأت ا
الـدائـرة بــتـسـلم األعـمـال الــفـنـيـة بـدءاً من
ــــــاضـي خالل أوقــــــات الـــــدوام األحـــــد ا

دة أسبوع فقط. الرسمي و
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ـمـثـلـة الــبـحـريـنـيـة زهـرة عـرفـات حـذرت ا
مـتابعيها من الناس الذين يحاولون إنتهاز
ـوجودة داخـلهم وأن هـذا اخلير الـطيـبة ا
ـــتــلــكـــونه يــجـب أن يــتم إعـــطــائه الــذي 
لألشـخـاص الـذين يـسـتـحـقـونه وذلك عـبر
صـفـحـتهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجـتـماعـي.وعلـقت عـرفـات قائـلـة (الـناس
الــلي مـــاعــنــدهم ضـــمــيــر وال اخالق ولــو
تــظــاهــروا بــعــكس ذلك ! بــيــنــتــهــزون اي
فرصة علشان ياكلونك خلك حذر وحافظ
عــلى نـــفــسك الـــطــيـــبــة شي واســـتــغالل
االنـتهـازي لك شي اخـر).وتابـعت عرفات
(مـهــمـا كــنت طــيب ومـعــطـاء بــيـجي وقت
بـتقول ال العـطاء جميل ولـكن كثرته تخلي
الـبعض يستغـلك ويطمع فيك بطـريقة غير
لـطيـفـة خل عطـاءك لـلنـاس الـلي تسـتـاهله
وبـطريـقة تـسـعدك ومـاحتس انك مضـغوط

ومجبور).
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ـي الـعـراقي شـارك في مـؤتـمـر كـلـيـة الـرشـيـد االكـاد
اجلامـعة العلـمي الدولي الثاني متـحدثا عن (اجتاهات
دمج في العـراق للـسنة الـدراسية وتوجـهات التـعلـيم ا
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ـصـري يــشـارك بـاحــتـفــاالت مـئـويــة الـدولـة ـطــرب ا ا
االردنية بعمل فني كبير يجري االعداد له.
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ـاجـسـتـيـر من طـالب الـدراسـات الــعـلـيـا نـال شـهـادة ا
قسم الـتربـية الفـنيـة بكـليـة الفـنون اجلـميـلة في جـامعة
ـعــنـونـة(خــطـاب الــفـكــرة في الـفن بـابل عـن رسـالــته ا

نجز البصري العراقي). فاهيمي ومقارباته في ا ا

WOMſ√ ÕdDð w³ſe «
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غـا عن دورهــا في مـســلـسل (عـالم
مـثل موازي) عـقب وفاة والـديهـا ا
ســـمــيـــر غــا ودالل عـــبــد الـــعــزيــز
مــتـأثــرين بـإصــابـتــهـمــا بـفــايـروس
كـورونـا في كـوالـيس الـتـصويـر في
اضي.وأشـار جـمال شهـر رمـضـان ا
إلى أنه (سـيـنــتـظـر الى حـ جتـتـاز
دنـيا أزمـتـها الـنـفـسيـة جـراء احلزن
بعد رحـيل والديها وبـعدها سـيعقد
ـسـلـسل لـتـقـريـر اجـتـمـاع لـصـنـاع ا
مصـيره خـصوصـاً وانه  تصـوير

جزء كبير من حلقات العمل).
ـسلسل  في قـرر عرض ا وكان من ا
الــنـــصف الــثــانـي من مــوسم درامــا
رمضان 2021 ولكن توقف تصويره
مثلـ بفايروس بعد إصابة 9 من ا
كـورونـا أبــرزهم سـمـيـر غـا ودالل
عـبـد الـعزيـز وإبـنـتـهـما دنـيـا سـمـير

غا وهشام جمال.
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ـصـري هــشـام جـمـال نـفى اخملــرج ا
الـشـائـعـات الـتي يـتم تـداولـهـا حول
ـصريـة دنـيا سـمـير ـمـثلـة ا تـخلي ا
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ــطــرب نــبــيـل شــعــيل عن كــشـف ا
تـفــاصـيل الـ (مــيـني ألــبـوم) الـذي
يــســـتـــعــد لـــطـــرحه حتت عـــنــوان

(يقولون).
ويــتـضـمن األلـبــوم ثالث أغـنـيـات
وفي هــذا الــشـــأن قــال شــعــيل في
تصـريح (يتـضمن ألـبومـي اجلديد
ثالث أغـانٍ مـخـتلـفـة في أجـوائـها
إذ كــنت حـريـصـاً مـن خاللـهـا عـلى
ـثابـة هديـة مني الـتنـويع لتـكون 
إلى جــــــمـــــهـــــوري فـي كل أرجـــــاء
اخلـــــلـــــيـج الـــــــــعـــــربي والـــــوطن

العربي).
وحتــمـــل األغـــنـــيــات الـــعـــنـــاوين
الــتـالـيـة: يـقـولـون أحتـراك أسـوأ

أيامي.
وكان شعيل قـد طرح في شهر اذار
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ـطــربــةالــلــبـنــانــيــة نـوال أعــلـنـت ا
الــزغــبي بــعــد مــرور أســبــوع عــلى
ـــتــابـــعــ ألغـــنـــيــتـــهــا تـــشـــويق ا
اخلليجية اجلديـدة (عليه إبتسامة)
ــنـشــور كــتــبــته في عن طــرحــهــا 
صـــفـــحــــته اخلـــاصـــة عــــلى مـــوقع

التواصل اإلجتماعي.
وقالت (ال أستطيع اإلنتظار ألشاهد

أغنيتي اخلليجية).
وكتبت منـشوراً آخر(علـيه ابتسامه

مهداة الى اجمل ابتسامه).
نـشـوران حـماس اجلـمـهور وأثـار ا
وإعـــــجــــــابـــــهم وعـــــبـــــروا عـن ذلك

بالتعليقات.
وكـانـت طــرحت الــزغــبي الــفــيــديـو
الدعائي للكـليب التي كانت صورته
مع اخملرج اللبناني فادي حداد في

صفحته اخلاصة
عـــــــــــلـى مــــــــــوقـع
الـــــــــــــــتــــــــــــــواصـل

اإلجتمـاعي وعلّقت:
(قـــريــــبــــاً).ويـــحــــمل
الـــــكــــلـــــيـب أجــــواء
رومانسـية صيـفية
إذ ظهـرت في حـمام
الـــســـبـــاحـــة عـــلى
إيـــــــــــقـــــــــــاع آلــــــــــة
الـــغــــيــــتـــار.(عــــلـــيه
إبـتـســامـة) سـتـصـدر
ــيــنـي ألــبـوم ضــمن ا
ــــــــرتــــــــقـب (عــــــــكس ا
الطبيعة (?الذي يتضمن

 4أعمال غنائية والذي صدر
منـه في أواخر شـهر تـمـوز أغنـية

(أرقص).

أعطِ أفــضل مـا لــديك ألنّ الــظــروف تـمــتــحن قـدراتك
وهي ال تريد إضعافك. 
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 قد جتد نفسك مضطراً إلى مؤازرة الشريك في
مواجهة عائلية رقم احلظ .9
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تشهد أسـبوعا غنيّاً بالـتواصل والتفاعل اجليّد لذلك
لن تشعر بالوحدة .
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ـواعـيد سـيتـرك انطـباعـاً إيجـابيـاً جتاهك. التـزامك با
ستقبل يتحدث عن مشروع.  ا
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تـبتـعد عن الكـآبة وتشـعر بـاألمل والتفـاؤل وتضاعف
رقم احلظ .2 جهودك
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وكـلـة إليك بـدقة وجنـاح وتـبدو شـرساً هـام ا تنـجـز ا
في مفاوضاتك.
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 تــشـــارك في انــشــطــة مــخــتــلــفــة وتــمــارس جــمــيع
صالحياتك بنجاح.رقم احلظ.3
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لن جتد الهـدوء والطمأنينة إال عند الشريك فهو أكثر
من يدرك األنسب لتوفير راحتك.
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 كن دقــيــقــاً فـي عــمــلك ال تــلــفت الــنــظــر إلى نــقــاط
ضعفك.يوم السعد السبت.
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تـسـعى لـلـتـحـقق من أمـر وتـبـدو عـازمـا عـلى الـنـجاح
.يوم السعد اخلميس.
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يـوم جــديـد وأكـثــر تـطــوراً في حـيــاتك الـعــمـلــيـة لـذا
سؤولية. يستحسن أن تكون على قدر ا
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تـبـدو متـأهـبـا لـلدفـاع عن قـضـايـاك ومؤمـنـا بـتـفوقك.
مشاريع باجلملة.رقم احلظ 3.

 u(«
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ـناسب داخل الكـلـمات لـها مـكـانهـا ا
الشكل اعد تـرتيبـها واكتشف الـكلمة

فقودة ا
©·ËdŠ 5 W¹uOÝ« WL UŽ®

مسرح  –قبطان  –لؤلؤ  –سيوف –
درامـا  –رؤوف  –أنــفـاق  –فـالح –
امــــــتــــــثــــــال  –مع  –رحم  –رق –

شاهق.

التـدريـسي الـعراقـي حاضـر في الـورشـة االفتـراضـية
الــتي اقـــامــهــا االثــنــ قــسم االقـــتــصــاد بــاجلــامــعــة
ـسـتـنـصريـة بـعـنـوان (االقـتـصاد الـدائـري مـنـطـلـقاته ا

وابعاده التنموية - جتارب ومقترحات).

الــشــاعـــر االردني شــارك مع عــدد مـن الــشــعــراء في
امسـية اقامتـها رابطة الـكتاب بعـمان ضمن برنـامجها

(فصول ثقافية).

ية العـراقية نـعاها قسم االكـاد
الـــــتــــحـــــسـس الــــنـــــائي ونـــــظم
ـعلـومـات اجلـغرافـيـة في كـلـية ا
الـعلـوم بـجـامـعـة بـغـداد بـعد ان
ـــــوت االحــــد اثــــر غــــيـــــبــــهــــا ا
مـضاعـفات اصـابتـها بـفايروس

كورونا سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

الـكـاتب الـفــلـسـطـيـني صـدر له عن الــكـلـيـة الـعـصـريـة
اجلـامــعـيـة كـتـاب بـعــنـوان (دمـعـة ووردة عـلى خـد رام

الله) كتب نصوصه خالل فترة احلجر من كورونا.
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الـتـدريـسـيـة في كـلـيـة الـقـانـون بـجـامـعـة االمـام جـعـفر
الصـادق شاركت في مـحاور الـندوة االفـتراضـية التي
اضي بعـنوان (اثر العرف في نظـمتها الـكلية االثـن ا

التجر والعقاب).

ــاضي أغـــنــيـــة حـــمــلت عـــنــوان ا
(عـــطــوه جـــوه) من كــــــــــــلـــمــات
جــبل وأحلــان وتــوزيع مـيــثم عالء

الدين.
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دنيا سمير غا
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اربيل
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لــكن جـاسم حـظي كالهـمـا (جـاسـم و آمـال) اصـيـبـا بــفـايـروس كـورونـا 
ـنـاشدتـها برعـايـة احلكـومـة فيـمـا آمال مـا سـأل عنـها أحـد ولم يـسـتجب 

وثقة باآلتي: ا
ستـشار مشرق عباس لصداقة تربطني بدأنا بأن كتبنا رسالة الى االخ ا
وألن السيد الكاظمي كان في حينـها بزيارة ألمريكا.وح عاد خاطبت به
دولته بـرسـالة نـقـلت فيـهـا طلب الـفـنانـة آمـال التي تـرقـد في حيـنـها بـأحد

بتعديل راتبها التقاعدي البالغ 346 الف دينارا!. مستشفيات اربيل 
) فقد خاطـبت ايضا السيد ـبدع وألن لدى وزارة الثقافة (جلـنة لرعاية ا
وزيـر الـثـقافـة بـرسـالـة في (2 آب 2021) لـشـمـولـها بـهـذه الـرعـايـة..ولم
ولم يعـدّل راتبها التقاعدي حتصل  آمال على رعاية من أية جـهة حكومية

البائس.
 ان مـسـؤولـيــة احلـكـومـة هي رعــايـة رمـوز الـبـلــد من الـعـلـمــاء والـفـنـانـ
ويـعدّ السـيد مصـطفى الكـاظمي هو اول ثقـف ح يـكونون في مـحنة وا
رئــيس وزراء بـــعــد الـــتــغــيـــيــر قــام بـــتــفـــعــيل هــذه

سؤولية. ا
 لكن التساؤل الذي يفرض نفسه:

ـــثل مـــا حـــظي به ـــاذا لم حتظ آمـــال يـــاســـ 
جاسم شرف?

حتياتي واحتراماتي للجميع
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رَ رئـيـس احتـاد الــنـاشـريـن عـبـد عــبـَّ
الوهاب الراضي عن شكره وامتنانه
لــوكـيـل وزارة الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
ا قـدمه من واالثـار نـوفل ابـورغيـف 
دور مــتـمـيــز وجـهــدٍ اسـتـثــنـائي في
انعقاد وجناح معرض بغداد الدولي
للـكتـاب في دورته االستـثنـائيـة لهذا
ــثل واجـهـةً الـعـام  ? 2021الـذي 
ثــقـافـيــةً السـتـقــطـاب الـنــاشـرين من
مـخــتـلف الـبــلـدان واتـاحــة مـسـاحـة
وفــرصـــة مــهـــمــة لـــســوق الـــكــتــاب
ولـــلــقـــار الــعـــراقي عـــلى اخــتالف
ـــســتــويــات ).جــاء ذلك ــشــارب وا ا
خالل اسـتــقـبـال ابـو رغــيف لـرئـيس
االحتـاد في مكـتـبه  شـاكراً الـتـفـاتة
ــبــادرة احتـــاد الــنـــاشــريـن لــهـــذه ا
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ـة وتـفـاعله مع وزارة الـثـقـافة الـكر
ومع الـنـاشـرين الـعـراقـيـ والـعـرب
واالجـانب بـشــكل مـلـحـوظ  مـشـيـداً
(بالنجاح الذي شـهده معرض بغداد
الـــدولي لــلـــكــتـــاب في دورته الـ 22
لـهــذا الـعـام  مـجــدداً بـاسم الـوزارة
ونــيـابــة عن وزيـر الــثـقــافـة تـبــريـكه
نجز النوعي واعتزازه بنجاح هذا ا
الوطـني الـذي حقـق نقـلةً نـوعـيةً في
شهـد العام بعـد االنقطـاع القسري ا
الـــذي فــرضـــته ظـــروف اجلــائـــحــة)
مــشـــيــداً (بـــاالقــبـــال اجلــمـــاهــيــري
ـضـاعف والـتــنـظـيم الـنـوعي الـذي ا
أكـد دورَ الـنخب الـفـكـريـةِ والثـقـافـيةِ
في الـــــعـــــراق). ودعـــــا أبـــــورغـــــيف
عنية (اجلهات احلكومية والـهيآت ا
فـي عـــمــــوم الـــعـــراق الـى دعم هـــذه

الفـعاليـات الثـقافيـة وتقـد االسناد
عنوي القامة معارض اللوجستي وا
الـكــتـاب بـشـكـل دائم لـكـونــهـا تـمـثلُ
امتداداً حـضارياً لـلدولة مع ضرورة
تأكيد اقـامتها في محـافظات العراق
ــعـارض ــؤهـلــة الحــتـضــان هـذه ا ا
كـالنـجف والـبـصـرة لتـشـكل امـتداداً
ــعــرض بــغــداد بــوصـفه حــقــيــقــيـاً 
احلاضـنة األم منـذ اقامـته  بنـسخته
األولى في نـهـايـة عـقـد الـسـبـعـيـنات

وحتى يومنا ).
وفي خــتـام الـلــقـاء قــدم رئـيس
احتــــاد الـــــنــــاشـــــرين درعــــاً
ـيـاً ألبـورغـيف تـقـديراً تـكـر
لــدوره الــفــاعل في انــعــقــاد
ـعـرض وجنـاح الـدورة  22
بــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــداد.

dNE0 ÊUOý«œ—U

nK²
{ لــوس اجنــلــوس -وكـاالت - اثــارت جنــمــة تــلــفــزيـون
الــواقع كــيم كــارداشــيــان اجلـدل عــلـى مـواقـع الـتــواصل
االجتماعي بعد أن نشرت صوراً ظهرت فيها وهي حتمل
ابنهـا الصغـير بسـالم بيـنما كـانت تستـعرض مؤخـرتها
الــتي بـدت أصــغــر حـجــمــاً من قــبل. وتـوقـع رواد مـواقع
التـواصل االجـتمـاعي أن تكـون كـيم قد خـضعـت لعـملـية
جتمـيل لـسحب مـادة الـفيـلـر التي حـقـنت بهـا مـؤخرتـها
لكي تظـهر أكبر بـاحلجم فيـما اعتـبر البـعض اآلخر انها
نـحـفت فـي الـفـتـرة االخـيــرة بـعـد مـشـاكــلـهـا مع زوجـهـا
كــانــيي ويــست ودخــولـه في عالقــات عــديــدة مع نــســاء

أخريات أبرزها عالقته بعارضة االزياء إيرينا شايك.
الى ذلك انتشرت على مواقع الـتواصل االجتماعي صورا
ـية مـونـيـكـا بـيـلـوتشـي من احدث جـديـدة لـلمـمـثـلـة الـعـا
ظـهـور لـهـا خالل جتـولـهـا في احـد الـشـوارع. ورصـدتـهـا
عدسات البابـاراتزي التي التـقطت العديـد من الصور لها
وظهـرت مونـيـكا حـزينـة للـغايـة وعالمـات الكـبر واضـحة
على وجـهـها فـالتـجـاعيـد كثـرت حـول عيـنيـهـا خصـوصا
وبشرتها لم تـعد مشدودة كمـا تعودنا علـيها في افالمها.
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مـنه هنـدي .. فـنانـة تشـكـيلـيـة  مصـرية
عــــشــــقت الــــفن بــــكـل انـــواعـه من رسم
وتـصــويـر و اشــغـال يـدويــة بـدأت بـفن
الـكاريـكـاتيـر مـنذ طـفـولتـها وهـي بعـمر
الـ٦ سنوات  ,حيث رسـمت شـخصـيات
مــشـهـورة ســواء مـصــريـة او اجـنــبـيـة,
وبــعـدهـا انــشـغــلت بـفن (الــهـانــد مـيـد)
ومــزجــته بـالــفن من خـالل الـديــكــوبـاج
ــعـــارض كــثــيــرة واشـــتــركت ايـــضــا 
لــــتــــســـويـق اعـــمــــالــــهـــا و عــــرضــــهـــا
باإلسكندرية و الـقاهرة  و بعدها عادت
ومعها زاولة موهبتها للفن التشكيلي 

كان احلوار االتي : 
{ كــيف كـــانت الــبــدايـــات ومــتى اكـــتــشــفت

موهبتك في الرسم ?
-بــدايــتـي كــانت بــعــمــر 7 سـنــ كـنت
ارسم كاريكاتير ,الن فيه فكرة و روح و
انــــــا احب االخــــــتـالف وافـــــضــــــلـه عن
احملــاكــاة لــلــصــورة الــواقــعــيــة. حــيث

ـعارض كـثـيرة في اسـكنـدرية شاركت 
بلوحات لـشخصـيات مشهـورة عربية و
أجـنـبــيـة اذ اكـتـشــفت مـوهـبـتي  خالل
دراسـتـي ولـكن لم افــكـر ان ادخل كــلـيـة
ـوضـوع بـجـدية فـنـيـة لـكـوني لم اخـذ ا

انه كان مجرد هواية بالنسبة لي .
ـــنــهج الـــفــني الــذي { مــا هــو االســـلــوب وا

تتبعينه في اعمالك التشكيلية ?
درسـة التجـريدية . هو من - اسلوب  ا
أهم أحــد األسـالـيـب الـتـشــكـيـلــيـة الـتي
أمــــارســـهـــا. و اعــــشق االلـــوان و احب
ارسم بــكـل اخلــامــات . امــا بــالــنــســبـة
ـنـهجـي الفـني فـأني احـب االختالف و
التميز وان تكون اعمالي  فيها جزء من
روحي و تـعـبر عـني و فـي نفـس الوقت
تـذوقي الـفن فـيـهـا رسـالـة امل وحـيـاة 

بشكل عام .
{ تشكيليون اثروا في اسلوبك ?

- أثـر في أسـلوبي الـتـشـكـيـلي الروسي
كـــانـــدنــــســـكى و هــــو من رواد الـــقـــرن

ــهـد الــطــريق لــلــمـذهب الــعــشــرين و 
التجريدي التعبيري و هو األقرب لقلبي
ـصـري مـحـسن عـطـيه وايـضـا الـفـنـان ا
اخذت مـنه طابع الـغمـوض وان اللـوحة
البد ان ال تكون مـحاكاة مبـاشرة للواقع
حــتى ال تــتــسم بــالــســطـحــيــة و ايــضـا
اهــتــمــامه لــلـمــزج الــلــوني و تــقــديـسه

لعالقه الفنان باأللوان .
ماذا تعني لك { اراك ولعـة بفن (الهاند مـيد)

هذه ?
- فن (الـــهـــانـــد مـــيـــد) بـــدأ عـــشـــقي له
بالتزامن مع بدايتي مع فن الكاريكاتير,
و كـان ســبب تـأخــري سـنــ عن الـرسم
ألنى انـــشـــغــــلت فـــتـــرة طــــويـــلـــة به  ,
وشــاركت بـه في مــعــارض مــحــلــيــة مع
تصدير كميات كبيرة منه للسوق .وبعد
زاولـة  الفن التـشكيـلي مزجته ان عدت 
بـاإلكسـسـوار و بـدأت اعـمل حُـلى بروح
الـــفن من خالل الـــديــكــوبـــاج لــلــوحــات
ــيـ بــعــدهـا اصــبح كل ولــفــنـانــ عــا

ــمــكن جــدا عــاشـق ومــحب لــلــفـن من ا
ـيـزة لـفـنـانـة او يـرتــدى قـطـعـة فـنـيــة 
ـــفــضــلـــة ألنه يــهـــمــني جــدا لــوحــته ا
واصبـحت اعـمالـي متـميـزة  عن غـيري.

وهذا بشهادة الزبائن .
{ من هــو اكــتــر فــنــان  تــشــكـيــلـي مــصـري

يستوقفك ?
- اكــتــر فــنــانــة تـــشــكــيــلــيــة مــصــريــة
استـوقـفتـني هي الفـنـانة جـيهـان فوزى
.احلـقـيـقـة كـان لـديـهـا فـضل كـبـير عـلي
ألنى مــتـابـعــة جـيــدة لـهــا من فـتـرة
طويـلـة و لفـنـها واعـطـتني دافع
قــــوى لــــلــــرجــــوع وانــــا  أحب
اسـلــوبـهـا و الـوانــهـا عـمـومـا
ــــدرســــة وهـى من فــــنـــــاني ا

التجريدية.
{ الى أي شيء تتطلع ? 

 -اسـعى دائـمــا بـكل جـهـدي
ــسـتــمـر و ربط لــلـتــطـويــر ا
الــــفن بــــكل  امــــور احلــــيـــاة
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اثـينا (أ ف ب)  –كـان مشـهد موقع
األكــروبــولــيس األثــري األنــيق في
ـكــتـمل أثــيـنــا  في ضـوء الــقـمــر ا
مـبـهراً لـلمـهتـم الـذين احتـشدوا
بـحـماسـة مسـاء األحد لالسـتمـتاع
ـهـيــبـة .  وكـان بــهـذه  الـلــحـظــة ا
األكـروبولـيس من ب  120مـوقـعا
أثـريـا ومتـحفـا في اليـونان فـتحت
أبـوابها مجـاناً للزوار في مـناسبة

آخر اكتمال للقمر هذا الصيف.
ــتــحـف الــتي غــصّت مـن شــرفــة ا
بـالـنـاس وفُـتـحت اسـتـثـنـائـيـاً إلى
مـنتصف اللـيل بدت الرؤية خالبة
ـعـبد الـبـارثيـنـون الشـهيـر الـقائم

على تلة تشرف على العاصمة.

وقـرابـة التـاسعـة مـساءً بـالتـوقيت
احملـلي ارتـفعت الـدائـرة الصـفراء
الــكـبـيـرة من بــ الـتالل احملـيـطـة

بأثينا وبدأ مشهد البدر.
وقــال يـونــيـســيس وهـو يــونـاني
يـعـيش في سـويـسـرا  إنـهـا حلـظة
مــهـيـبـة . وفــيـمـا كــان سـبـيـروس
وهـو يونـاني يبلغ  22عـاماً يـنظر
ـضـيء أبـدى إلـى الـبــارثــيــنــون ا
اسـفه لـوجود  الـكثـير من الـناس 
لـكـنه مع ذلك رأى أن  حضـور عدد
كـبـيـر الكـتـشـاف تـاريخ (الـيـونـان)

القد مبعث اعتزاز  لبلده.
وكـــان ال يـــزال طـــابــور طـــويل من
ـتـحف يقف الـسـاعـ إلى دخول ا
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{ لـــنـــدن (أ ف ب)  –أعــــلن وزيـــر
الـصحـة البـريطـاني ساجـد جاويد
االثـــنــ أنه يــريــد ضـــبط قــائــمــة
ـعتـمـدة من الـسـلـطات الـشـركـات ا
الــبــريــطــانــيـة لــتــوفــيــر فــحـوص
كـوفـيد- 19لـلـمـسـافـرين الـوافدين
ـملكـة واصفاً إقدام بـعضها إلى ا
عـــلى اإلعالن عن اســـعــار خــادعــة
بـأنه سلـوك  رعاة البـقر . ورصدت
وزارة الـــصـــحـــة بـــحـــسـب بـــيــان
أصـدرته  82شـركـة تـقـلّ أسـعـارها
ـعـروضة في الـقـائمـة احلـكومـية ا
ــعـلــنــة عـلى الــرســمـيــة عن تــلك ا
مـــواقــعـــهــا عـــبــر اإلنـــتــرنت وقت

شرائها من الزبائن.
ـورّدون الـفـحوص ويـبـيع هـؤالء ا
ــســـافــرين الـــتي يـــنــبـــغي عــلـى ا

إجــــراؤهـــــا في الــــيـــــوم الــــثــــاني
وأحـــيــانــاً فـي الــيــوم الـــثــامن من
دخــولـهم بـريــطـانـيــا آتـ من بـلـد
عـــلى الــقــائـــمــتــ  اخلــضــراء  و
الـبـرتـقـالـية . وسـتـوجه تـنـبـيـهات
إلـى هـذه الـشـركـات الـبـالغ عـددهـا
ـئـة من  82والــتي تــمـثل  18فـي ا
تــلك الـتي اعــتـمــدتـهــا الـســلـطـات
ــكن أن تـزال من وأوصـت بـهـا و

وقع احلكومي. ا
بـــاإلضـــافـــة إلى ذلك ســـتــزال 57
شـركـة من الـقـائـمة االثـنـ كـونـها
تــوقـفت عـن نـشــاطـهـا أو لـم تـوفـر

طلوبة. الفحوص ا
ووعــدت الــوزارة بــإجــراء تــدقــيق
وردين مـنتظم والتأكد من التزام ا
قـواعـد التـسـعيـر ومن عـدم تغـيـير

زكية اسماعيل حقي

ــســجل في اســتــوديـو الــوحــيــد ا
بـعنـوان  نيفـر ماينـد ذي بولوكس
في مـسـلسل  بـيسـتول .  ويـستـند
ــســلــسل الــذي يــتــولى إخــراجه ا
دانـي بــويل الى مــذكــرات ســتــيف
ـــنـــشـــورة عـــام ) 2016 جـــونـــز ا
لـونلي بوي: تايلز فروم إيه سكس
ــقـــرر عــرضه بـــيــســـتــول ) ومـن ا
قبلة.   وكان جوني روتن الـسنة ا
يـعـتـبـر أن الـتـراخـيص السـتـخدام
ـكـن أن تُـمـنح  ضـد األغــنـيـات ال 
إرادتـه. وكــــــان أشــــــار إلى أنـه لن
يـستـسلم إال لقـرار قضائي بـعدما
وصـف في نـيـسـان/أبــريل الـفـائت
ـز عــبــر صــحــيــفــة  صــنــداي تــا

سلسل بأنه  غير محترم .  ا
ـــدَّعـــيـــ احملـــامي إال أن وكـــيـل ا
إدمــونــد كــولــ أفـاد بــأن اتــفــاقـاً
تــوصل إلــيه أعـضــاء الــفـرقــة عـام
1998يــــنـص عـــلـى أن الــــقـــرارات
ــتـعــلـقـة بــالـتـراخــيص يـجب أن ا
تُــتــخــذ  بــالــغــالــبــيــة . وأصــدرت
احملـكمة العـليا االثن حـكماً يؤيد
وجـهـة نـظـره بـعد جـلـسـات عـقدت

في تموز/يوليو.
أمـا وكيل الـرئيـس السابـق للـفرقة
احملـامي مـارك كنـنـغهـام فـدفع بأن
مــوكــله يــعـتــبــر أن الـكــتــاب الـذي
اقـتـبـست مـنـه السـلـسـلـة يـتـنـاوله

بطريقة عدائية وغير إيجابية .
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الــشـركـات اســمـاءهـا لــلـعـودة إلى
الـقائـمة في حـال استـبعـدت منـها.
وقــال سـاجــد جـاويــد في بـيـان إن
ـقـبـول إطـالقـاً أن تـعـمد من غـيـر ا

شـركة تقـدم فحوصـاً إلى استغالل
ـسافريـن  مؤكداً أن   اإلجراءات ا
ـعـلـنة الـيـوم تالحق سـلـوك رعاة ا

البقر هذا .
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بــعـد الـتـاســعـة مـسـاءً بــالـتـوقـيت
احمللي في الفناء األمامي للمتحف
ـــشــــاة الـــذي ــــر ا وصــــوالً إلى 
يــــحـــوط األكـــروبــــولـــيس. إذ أراد
الــــــزوار بـــــأي ثــــــمن اإلفــــــادة من
مـجـانيـة الـدخول وتـمـديد سـاعات

العمل.
والحــظت الــســائــحـة الــفــرنــســيـة
صــوفي أن  أثـيـنــا كـلـهــا حـاضـرة
ـوضـة  مــشـيـرةً وكــأنه أسـبــوع ا
إلى أن  ثـمـة دائـمـاً مـنـاخـاً خـاصاً
تاحف مـساءً .  وكـانت رينا فـي ا
وهي أربـعينـية من أثيـنا تقف في
الـطـابـور انـتـظـاراً لـلـقـيـام بـجـولـة
بــرفـقــة عـالم آثــار. وقـالت لــوكـالـة
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أوضاع أفـغانسـتان سـتبـقى في قلب االهـتمـام الدولي الى
واقـف الدوليـة في حـالة من الـتبدل مدى بـعيـد وستكـون ا
والتـغـييـر بـحـسب التـطـورات األفغـانـيـة الداخـلـية واهـمـها
فهوم ملتبس قضية تشكيل احلكومة التي ال تزال تخضع 
عند قياسه برؤية حركة طالبان ذات احلدود الصارمة في
حـ انَّ إشــارات بــشـأن مــداوالت ومـشــاورات ســيـاســيـة
جتريـهـا احلركـة في كـابول من اجل قـيـام حكـومـة شامـلة
انّما هي لـغة جـديدة لم تـخضع المتـحان الـواقع وحتتاج
الى فك هذا التـشفيـر الذي تتـوافر علـيه جملـتا  مشاورات
سياسية  و حكومة شاملـة . لكن هناك داللة معنوية اخرى

باعالن ان ال حكومة قبل انسحاب آخر جندي امريكي.
ـــشــاورات الــســـيــاســـيــة وهل افــرزت مع مَنْ ســـتــكــون ا
تطورات مخاض حركـة طالبان في عشرين سـنة ما يحتمل
عـنى السـيـاسي بعـيـداً عن ثوابت عـقائـديـة في القـاموس ا

اخلاص لطالبان? 
 عبدالـغني بـردار الذي قـاد مفاوضـات طالـبان مع اجلانب
شهود اليوم هو رئيس ما األمريكي وانتهت باالنسحاب ا
ــنـصب الــذي لم يـكن ـكــتب الـســيـاسي  ذلك ا يـســمى  ا
ضــمن الـهــيــكل الــتــنـظــيــمي لــلـحــركــة  قــبل الــشـروع في
باشرة فـاوضات ا االتصاالت مع واشنطن الـتي سبقت ا
وهـذا الــرجل الــذي يـشــغل الــتـســلــسل الـثــاني في قــيـادة
ـطـالب احلـركـة عـلـى درايـة واسـعـة بـالــرؤيـة االمـريـكــيـة وا
الدولية من احلـركة قبل ان يُمـهد لها الطـريق للوصول الى
احلـكم مــرة أخـرى فـي كـابــول لـذلك نــرى هـنــاك عالقـات
وثـيـقـة بـ تـصـريـحـات بـردار حـول الـتـشـاور  الـسـيـاسي
واحلـكـومـة  الــشـامـلـة  والــواقع اجلـديـد في أفــغـانـسـتـان
وعلى األقـل منـذ الـلـحظـة الـتي نـزل فـيهـا بـردار من طـائرة
عسـكـريـة أمـريـكـية مـع مرافـقـيه  الى أرض مـطـار قـنـدهار

عائدا الى معقل احلركة. 
رشحـة لالشتراك لكنّ الشـخصيـات من خارج احلركـة ا
في الــتــداول الــســيــاسي إلعالن احلــكــومــة من الــصــعب
الـتــوافق عــلـيــهـا في ظـل هـذا الــوضع الـغــائم مــا لم تـكن
أســاســاً بـــنــداً في مـــفــاوضــات االنـــســحــاب الـــتي كــانت
واشنطن فيها عـلى يق بأنَّ احلركة عـائدة للحكم وإال ما
معـنى أن تتـفاوض مـعهـا في ظل حـكومـة أفغـانيـة رسمـية
فاوضات ايـضاً لكنها موجودة وكان يتردد اسـمها في ا

قصود في وجهة النظر االمريكية.  ليست مركز الثقل ا
ـشهد السياسي الطار  الذي شكلة التي تواجه هذا  ا ا
تسوّق له طـالبان يصـطدم بوجـود شخصـيات مطـلوبة على
قـائمـة اإلرهـاب االمـريـكـيـة مـنـهـا خـلـيل حـقانـي مثـالً الذي

تتداول معه احلركة في كابول اعالن احلكومة. 
إشـارات أعــطـاهــا رئــيس احلـكــومـة الــبــريـطــانـيــة بـوريس
جونسون في انه سيتعامل مع طالبان في النهاية ألنها في
مركز السلـطة بعد أيام من قـوله انه ينتظر األفـعال ليحكم
عـلـى االقـوال واالن يــلــوح مع مـجــمــوعــة الـســبع بــفـرض
واقف عقـوبات  وهـذا كله يـوحي بقـابلـية الـتغـييـرات في ا

ا يجري في كابول.  الدولية تبعاً 
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ـرتــبك جـوزيف بـايــدن لـيـلـة كـان خـطــاب الـعم الـنـعــسـان ا
ـة امــريـكــانـيـة مــجـلــجـلـة الـســقـوط الـكــبـيــر  خـطــاب هـز

عمعة ومدوية ورائعة بحق .  و
ـصـيـريـة بـ طـالـبان لم يـحـدث مثـقـال تـبـدل في الـعالقـة ا
والـقـاعـدة أبــداً  والـتـغـيــر فـقط هـو أن طــالـبـان قـد درست
وتعلـمت اللغـة الدبلـوماسـية وحلـلت لنفـسها مـساحة كـبيرة
ــطـبـوخ ـبــهَّـر وا من الـكــذب والـلــعب الـســيـاسي الــذكي وا

بفنادق كرة كأس العالم القادمة بسرعة .
ريض صنعوا اشاعـة انقاذ بائسة طبخ األمريـكي ا أيتام ا

حلفظ ماء الوجه القبيح . 
ـوافقـة ورعايـة أمريـكا نـفسـها . قالـوا ان ما حـدث قد  
ة إشاعـة غبـيـة بالت عـلى نفـسـها ومـاتت عنـد مـنظـر الهـز
طار كابـل وقصر أشرف روعة الـتي أنتجـتها الـكاميـرا  ا

غني وأنواط الغزال الشارد عبد الرشيد دوستم .
ن لـديه مثـقال ذرة فهم سـألة لم تـكن مفـاجأة أبداً حـتى  ا
وحدس  وهـذه الـقطـعـة الـساطـعـة نشـرتـهـا على صـفـحتي
هـددة بـاحلـظـر الـشـهري دائـمـاً  قـبل لـيـلة الـفيـسـبـوكـيـة ا
الـسـقــوط الـعـظــيم بـثالثــة اسـابـيع وأربــعـ نـشــرة أخـبـار

لة :  عشوائية 
ـطورة في قريـبـاً جداً سـتـكـون طالـبـان والقـاعـدة وداعش ا

القصر اجلمهوري بكابل . 
لقـاء بايـدن وعامـله على مـحـميـة العـاصمـة اجلبـليـة اشرف
غني الليـلة  سيـبحث عملـية ضخـمة النقاذ الـذيول األفغان
سـاكـ  ونـقلـهم الى دولـة ثـالثـة بـعـد أن  استـعـمـالهم ا

كورق مرحاض أنتهت فوائده !!
شوق من قالوا أيضـاً وأيضاً إنَّ أمريكـا فعلت هذا الـفلم ا
أجل صنـاعـة مـستـنـقع وفخ كـبيـر لـلـص وروسـيـا وإيران
وتـركــيــا وآخـريـن  ثم تـبــ أن هــذه الـدول هـي أقـرب إلى
طالبان اجلديدة من قبعة بوريس جونسون واجلرعة الثالثة

من مطعوم كورونا وأخواتها !!
أما بـريطانـيا الـعلـيلـة التي كـانت عظـمى والشمـس ال تغيب
عن ذيلـهـا الـبـعيـد  فـيـبدو أنـهـا مـا زالت مـخلـصـة لـدورها
الـتــأريـخي في تــصـنــيع وإيــواء وحـمــايـة ورعــايـة وســقـايـة
ـتـوحش  ورسم دورها وتسـمـ عـجـول الديـن التـجـاري ا

عروف في تدمير الدول وقتل ونهب الشعوب!! ا
في الـنـهـايـة ومـن بـاب إنَّ الـدين الـنـصــيـحـة وأنـنـا ال نـكـره
شعب أمـريكـا أبداً  أقـترح عـلى النـظام احلـاكم بواشـنطن
أن يفـكـر جـيداً ويـعـلم ويـتـيقن ويـعـتـقد بـأن اخلـطـر احملدق
ـتدحـرجـة  ال يـكـمن بـالـقـنـبـلة بـاالمبـراطـوريـة األمـريـكـيـة ا
ـتـلـها اخلـصـوم  بل بـقـنـبلـة الـكـراهـيـة التي الذريـة الـتي 
بـانت وصـارت شــديـدة الــوضـوح  حـيث األرض ونــاسـهـا
يضحكون ويبتهجون اليوم  ليس حباً
أو تــعـاطــفــاً مع طــالــبــان وأخــواتــهـا
بالرضاعة والفعل  بل بغضاً وكرها
بـأفــعـال وجـرائـم الـعم ســام من قـبل

ومن بعد !!  
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{  بــلـــغــراد (أ ف ب)   –تـــقــاوم
مـــعــطـــرة  ســـافـــا  الـــواقــعـــة في
الوسط الـتاريـخي لبـلغـراد الزمن
وهي آخر مـحلّ لـلعـطـور اليـدوية
الـصـنع يـعـبـق مـنـذ ثالثـة أجـيـال
بـــروائح زكـــيـــة تـــدغـــدغ حــواس
الــزبــائن والـــســيــاح.    تــغــيّــرت
الــعــاصــمــة الــصــربــيــة عــلى مــرّ
الــسـنــوات لــكن الــزمـن لم يــتـرك
ـتـجـر حـيث بـصـمـاته عـلى هـذا ا

 . هارات أبا عن جدّ تنتقل ا

وتشكّل هـذه احلرفـة شغف عـائلة
يـوفـانـوف حـتّى لـو لم تـؤمّن لـهم
عـيــشـا الئــقــا.   ويـقــول كـبــيـرهم
نيـنـاد يـوفـانوف ( 71عامـا) وهو
زج عطرا في قاعة خـلفية تشبه
اخملــتــبـــر  بــقــيـــنــا مــتـــمــسّــكــ
بالـتقـالـيد وبـشـغفـنا ومـتـسلّـح
بعـزمنـا على مـواصلـة هذا الـعمل
الـذي ال يـوفّـر في بـعض األحـيـان
دخال كافـيـا .   وقـد أبـصـرت هذه
ـــعـــطـــرة الـــنـــور إبّـــان احلـــرب ا

يـة الثـانيـة لكـنهـا لم حتمل العـا
اسمها احلالي سوى بعد عقد من
الــزمن عــنــدمــا أذنت الــســلــطـات
ـؤسـسـة الـيـوغـوسالفـيـة بـعـمل ا
اخلاصـة.     وشـهـدت مـحـال بيع
الــعـــطــور الــيـــدويــة الـــصــنع في
بــلــغـراد  عــصــرهــا الــذهــبي  في
اخلـمــســيــنــات والـســتــيــنـات من
اضـي عـلى مـا يـسـتـذكر الـقـرن ا
نـــيـــنـــاد يــــوفـــانـــوف.   غـــيـــر أن
يـوغـوسالفـيـا الـسـابـقة انـفـتـحت

على الـواردات وسـرعـان مـا طغت
العـطـور الـصـناعـيـة اإلنـتـاج على
تـــلك الـــيـــدويــة.  وازداد الـــوضع
فروضة سوءا نتيجة الـعقوبات ا
على بلـغراد في الـتسعـينات وقت
تــشـظّـي يـوغــوسالفــيــا تــشــظّــيـا

داميا. 
 ويــخــبــر الــعـطّــار  بــدأت تــغــلق
أبوابـهـا واحدة تـلـو األخرى وفي

طاف لم يبق سوانا .  نهاية ا
 وعــنـــدمــا يـــدخل الـــزبــون احمللّ

ــــكـــســـوّة جـــدرانه الـــصـــغـــيـــر ا
باخلـشب يسـاعده نـينـاد أو ابنه
نـيــمـانـيــا الـذي يــعـمل فـي قـطـاع
السيـنما في الـعثـور على مبـتغاه
على الرفـوف التي تـزخر بـقوارير
من زجاج.   ويقول نيمانيا  ليس
لديـنا أسـمـاء ماركـات. فـقواريـرنا
ال حتمل أسمـاء وال أغلفـتنا. وقد
ـــنـــتج وداخل بـــسّــطـــنـــا غالف ا
ــتـــجــر كي يـــتــســـنّى لــلـــزبــائن ا
اكتشاف ما يفضّلونه بأنفسهم .

{ لــــوس اجنـــــلــــيس (أ ف ب) –
احـتـفظ فـيـلم احلـركـة الـكـومـيدي
ــســتـوحى مـن عـالم فـري غــاي  ا
ألـعـاب الـفــيـديـو بــصـدارة شـبـاك
الــتــذاكــر في صــاالت الــســيــنــمــا
األمـيركـيـة الـشـمـالـيـة بـعـد عـطـلة
نـهــايــة األســبـوع الــثــانـيــة لــبـدء
عــرضه رغـم تــراجـع إيــراداته إذ
بلغت 18,8 مليون دوالر على ما

أظــهــرت أرقــام أولــيــة نــشــرتــهــا
شــركـــة  إكـــزبــيـــتــر ريـــلـــيــشـــنــز
ـتــخـصــصـة. ويــتـنــاول الـفــيـلم ا
بـطــريــقــة مــبـســطــة احلــدود بـ
االفتراضي والواقعي إذ يتمحور
عـلى قــصـة شــخــصـيــة في لـعــبـة
فـيــديــو يــؤديـهــا راين ريــنــولـدز
تــســعـى إلى حتــديــد مـــصــيــرهــا
ـا يـؤدي إلى إحـداث بـنـفـسـهـا 

خــــلل في الــــلــــعــــبــــة الـــتـي كـــان
مبتـكروها يـعتقـدون أنها مـحكمة
التـصـمـيم.  وانـخـفـضت مـداخيل
هـذا الـفـيـلم الـكــومـيـدي الـعـائـلي
مقارنة بـاألسبوع األول لـعرضها
حـ حـقــقت حـوالى 28 مــلــيـون
دوالر. ومع ذلك رأى اخلـــبــراء أن
هذه النتائج تـبقى قوية في ضوء
استمرار إلقاء جائحة كوفيد-19

بــظـلــهــا عــلى قــطــاع الـســيــنــمـا
وحـؤول الــعـاصــفـة االســتـوائــيـة
هـنـري في شـمـال شـرق الـواليـات
ــتـــحـــدة دون ارتـــيــاد قـــسم من ا

اجلمهور دور العرض. 
وبلغ اجملمـوع التـراكمي إليرادات

الفيلم 112 مليون دوالر. 
ركز الثـاني فيلم جديد وحل في ا
هو  بـاو باتـرول:ذي مـوفي  الذي

حـــــقق 13 مــــلــــيــــون دوالر بــــ
اجلمعة واألحد. 

ووصـــفـت مـــجــــلـــة  فــــرايـــتي  بـ
ــشـرّفــة  نــتــائج فــيــلم الــرسـوم ا
ــوجه لألطــفـال ـتــحــركــة هــذا ا ا
الــصــغــار الـذيـن ال يــزالــون غــيـر
مؤهلـ للحـصول على الـلقاحات

ضادة لفيروس كورونا.  ا
ويـتـنـاول  باو بـاتـرول:ذي مـوفي

قــــــصـــــة صــــــبـي يـــــدعـى رايـــــدر
ومجموعة جراء شـجاعة تساعده
في إنـــــقـــــاذ ســـــكـــــان مـــــديـــــنـــــة
أدفنـتـشـرفـيل من رئيـس بلـديـتـها
رتبة الثالثة من الشرير. وبقيت ا
ـغـامـرات الـعـائلي نصـيب فـيـلم ا
جـانـغل كـروز  مـن شـركـة  ديـزني
الـــــذي حــــــقق 6,2 مالي دوالر.
ــســتــوحى من إحــدى والــفــيــلم ا
ـالهي الــتــابــعـة لـ ألــعـاب مــدن ا
ديزني  يـروي مغـامـرات الطـبيـبة
ليـلي هافـ (تـؤدي دورها إمـيلي
بالنت) وشقيـقهـا (جان وايـتهال)

في غابة األمازون.  
أما شـريـط الرعـب  دونت بـريذ 2
الذي يتـناول جرائم قـتل يرتكـبها
عسكري سابق كفيف فاستقر في
ركز الـرابع محـققاً 3,8 مالي ا
دوالر في عـطـلـة نــهـايـة األسـبـوع

الثانية لعرضه. 
وحل خــامـســاً  فــيــلم  ريــســبـكت
الـــذي يـــرــــــــوي ســـيـــرة مــــلـــكـــة
موسيـقى السـول أريثـا فرانـكل
بــــإيـــــرادات بــــلـــــغت 3,8 مالي

دوالر.
ـتبـقـية في وفي ما يـأتي األفالم ا
تصـنـيف األعـمال الـعـشرة األولى
علـى شبـاك الـتـذاكـر في الـصاالت

األميركية الشمالية:
6- ذي سـويـسـايـد سـكواد  (3,4

مالي دوالر)
7- ذي بـروتيـجـيه  (2,9 مـلـيون

دوالر)
8- ذي نايت هاوس  (2,9 مليون

دوالر)
ينسينس  (مليونا دوالر) 9- ر
10- بالك ويــدو  (1,2 مـــلـــيــون

دوالر).
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ــوت االثــنــ الــقــاضــيـة غــيب ا
الـسـابـقـة زكـيـة إسمـاعـيل حـقي
في إحـد مـشـافي واليـة واشنـطن
رض بامـريـكـا بعـد صـراع مع ا
عن 86 عـامـا. وهي أول قـاضـيـة
ــنــطــقـة تــعــيــنت في الــعـراق وا

العربية .
وحـــقـي  تــــخـــرجـت من كــــلــــيـــة
احلـقوق بـجـامـعة بـغـداد بـدرجة
امـتـياز فـي عام 1957 وحصـلت
عــلى شــهــادة بــكــالــوريــوس في
إدارة األعــــــــمـــــــــال مـن إحــــــــدى
اجلــامــعــات الــســويــســريــة عـام
1966 ثم حــصـلت عــلى شــهـادة
مـــاجـــســـتــيـــر في الـــقـــانــون من
جامـعة بـغداد بـدرجة امـتياز في
عـــام 1972. ثم حــــصــــلت عــــلى
الـدكــتـوراه في الـقــانـون الـدولي
مـن إحـــــــــدى اجلـــــــــامـــــــــعــــــــات
األمـريــكـيـة.و تـعـيــيـنـهـا كـأول
قاضـيـة في الـعراق في 9 شـباط
1959 في احملـــكــمــة الــشــرعــيــة

ببغداد
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{ لـندن (أ ف ب)  –أصـدر القضاء
الـبـريـطاني االثـنـ حـكمـا لـصالح
عـضوين سـابقـ في فرقـة  سكس
بـيـستـولز  في نـزاعـهمـا القـانوني
مع مـغني فـرقة البانـك البريـطانية
الــشــهــيــرة جــوني روتن فـي شـأن
اســــتـــخـــدام أغــــنـــيـــات الــــفـــرقـــة
ـسلسل من كـموسـيقى تـصويـرية 

إنتاج  ديزني .
وكـان عازف الغـيتار سـتيف جونز
وعـازف الـدرامـز بـول كـوك قـاضـيا
ــغــنـي جــوني روتن (واســمه في ا
سـجالت األحوال الشـخصية جون
عارضة األخـير استخدام اليـدون) 
أغنيات من ألبوم  سكس بيستولز

فـرانس بـرس  اختـرت حدث الـبدر
ــتــحف هــذا لــلــحــضــور وزيــارة ا
لـــلـــمــرة األولى . واقـــيـــمت في كل
أنــحـاء الـيــونـان أنــشـطـة مــرافـقـة
الكــــتـــمـــال الــــقـــمـــر  مـن حـــفالت
مـوسـيـقـيـة وعـروض تـمـثـيـلـيـة أو
راقـصة وقراءات شعـرية وجلسات
ـراقبة الـنجوم في كـريت وغيرها
مـن اجلـزر في أرخــبـيل كــيـكالدس

أو البحر األيوني أو بحر إيجه.
وحـظي اليونـانيون والـسياح على
الـسـواء ايـنـمـا  كـانـوا مـوجودين
فـي الــيــونـــان بــفــرصـــة ولــوج كلّ
كــنـوزهـا الــتـاريــخـيـة والــثـقــافـيـة
تــقـريـبـاً في ضــوء الـقـمـر وفق مـا

جــــاء في بـــيــــان صـــادر عن وزارة
الثقافة اليونانية

ومن هذه الكنوز موقع كاسوب في
إيــبـيــروس (شـمــال غـرب) وقــصـر
ـعـلمـ الكـبار في جـزيرة رودس ا
واقع األثرية في (جـنوب شرق) وا
ـبـيـا ومـيـسـتـراس وكـورنـثوس أو
ونـيـميـا في شـبه جـزيرة بـلـبونس
(جـنـوب غـرب) أو تلك الـواقـعة في
ثـــيــفـــا (الــوسط) أو حـــتّى قـــلــعــة

كورفو (الغرب) وسواها.
وأمــــلت الــــوزارة فـي أن  يـــطــــغى
ضـوء البدر على ظلّ وباء  كوفيد-
 19فـي هـــذه الــــعــــمــــلـــيــــة غــــيـــر

سبوقة. ا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
غني تـوفي رائد موسيـقى الروك ا
األمـــيـــركي دون إيـــفـــرلـي عـــضــو
الـثـنـائي  إيفـرلي بـراذرز  عـلى ما
أفـاد األحد متـحف ومركز  كـانتري

مـيـوزيك هـال أوف فـا  لألبـحاث
الــذي وصـفه بـأنه كـان  أحـد أكـثـر
الـفنان موهبة وتأثيراً في تاريخ
ــوســـيــقى الــشــعــبــيــة .  وفــارق ا
إيــفـرلي احلــيـاة الــسـبت عـن عـمـر
يناهز  84عاماً في ناشفيل بوالية
تــيـــنــيــسي عــاصـــمــة مــوســيــقى
الـكانتري الريفية بعدما كان شكل
مـع شــقــيــقه فــيـل خالل مــســيــرته
ثــنــائـيــاً شــديــد الـتــأثــيــر في هـذا
ـــــوســــيـــــقـي اخلــــاص الـــــنـــــوع ا
تـحدة. ولـم تصدر أي بـالواليـات ا
تـــوضـــيـــحـــات عـن ســـبب وفـــاته.
ونــعـاه عـدد مـن شـخـصــيـات عـالم
ـوسـيـقى بـعد اإلعـالن عن وفاته ا
ــــغـــنـــ كـــارول كـــيـــنغ وروي كـــا
أوربــيـسـون جـونـيـور  وجـولـيـان
لـيـنـون الـذي ذكّـر في تـغـريـدة بـأن
دون إيـفـرلي  كـتب مع شقـيـقه فيل
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الـــــذي تـــــوفـي في  2014عن 75
عــامـاً  عـدداً من األغــنـيـات الـتي ال

تنسى في كل العصور .
 وكـان الـشـقـيـقـان  إيـفـرلي بـراذرز
أصـــدرا ألــبــومــهـــمــا األول الــعــام
 1957وتـضـمّـن أغـنـيـات كـانـتري
تـنـتــمي إلى مـسـقـطـهـمـا كـنـتـاكي

وسيقى الروك. زوجة 
 وطـبعت مـوسيـقاهـما جـيالً كامالً
غـن في ـوسيـقيـة وا من الـفرق ا
ســتــيــنــات الــقــرن الــعــشــرين من
أبـرزهم عضـوا فرقـة  بيـتلـز  جون
لـينـون وبول مـكارتـني اللـذان كانا
في بـداية مسيرتهما الفنية يلقبان
 فــورإيـفـرلي بــراذرز .  كـذلك تـأثـر
ــشــتــرك بــهـــمــا جلــهــة الــغـــنــاء ا
ـن أنـد غــارفــنــكل الــثــنــائي  ســا

وفرقتا  بيتش بويز  و بيردز .  
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{ طــــوكـــيـــو (أ ف ب)  –يــــحَـــيي
ـاي أحـد الـزبـائن في مـيـتـشـيـو إ
مـقهى بـطوكيـو ويستـعد لتـسجيل
طلبه. لكنه في الواقع موجود على

بــعـد مـئـات من الـكــيـلـومـتـرات من
ـكان يدير مِن بُـعد روبوتاً ضمن ا
جتــــربــــة لــــتــــســــهــــيل تــــوظــــيف

األشخاص ذوي اإلعاقة.

q³I² ð bFÔÐ s   Êu ÒuF  UN d×¹  UðuÐË—

w½UÐU¹ vNI  szUÐ“
فـالـروبـوتـات الـبـيـضـاء في مـقـهى
داون  الـتـي يـشـبه شـكـلـهـا صـغـار
الـبـطريق وتـرفـرف أجنـحـتهـا لدى
اســتـقـبــالـهـا الـزبــائن تـهـدف إلى
تـــوفــيــر فــرص عـــمل لألشــخــاص
ــغـادرة الــذين يــجــدون صــعـوبــة 
مـنازلهم.فمن منـزله في هيروشيما
(غــرب الـيــابـان)  عــلى بـعـد 800
ــقــهى يــخــاطب كــيــلــومـــتــر من ا
ـاي الـزبـون من خـالل الـروبوت إ

قائالً   مرحباً كيف حالك? .
إنه واحـد من نحو خمـس موظفاً
يـعـانون إعـاقات حـركـية أو عـقلـية
يــقــودون  الــروبــوتـات فـي مـقــهى
داون . يـعمل البعض من اخلارج 
لـكن الـبعض اآلخـر مـوجود فـعلـياً
قـهـى الذي افـتُـتِح قـهـى.  وا فـي ا
فـي حــــزيــــران/يــــونــــيـــــو في حي
نــيـهــونـبــاشي بـطــوكـيــو كـان من

ــقــرر في األصل بـدء الــعــمل فـيه ا
عـــــام  2020تـــــزامـــــنـــــاً مع دورة
ـوعـد ـبــيـة لـكنّ ا األلــعـاب الـبـارا
أرجـئ كمـا الـدورة بـسـبـب جـائـحة
ــكــان خــالٍ من أي كــوفــيـد-.19وا
ـراته واسـعــة تـسـهـيالً سـاللم و
تحـركة وتتولى لـتنقّل الـكراسي ا
فيه روبوتات أطلقت عليها تسمية
ي  مــهـمــة االسـتــقـبـال  أوريــهـا
وهي مـجهزة بـكاميرا ومـيكروفون
ومـكـبّر لـلـصـوت  لتـمـك مـشـغّلي
الــــــروبــــــوت مـن الـــــتــــــواصـل مع
الــزبـائن. وســأل روبـوت مـتــمـركـز
بــالــقـرب من مــكــان عـرض قــائــمـة
ـكـنـني أخـذ الـطــعـام زبـونـاً  هل 
طـلـبك? . وحتـركت ثالثـة روبـوتات
بــ الـطـاوالت حــامـلـة الــطـلـبـات

فيما تولى آخر توفير القهوة.
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