
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6220-6221 Sunday-Monday 15-16/12/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 221-6220 السبت-االحد 8 من ربيع الثاني  1440 هـ 15-16 من كانون االول (ديسمبر) 2018م

 ÊU e « ≠ …d¼UI «

شـيّع الـوسط الــفـني في مـصـر 
ـــصـــري حس امس الـــفـــنـــان ا

كامي عن عمر يناهز 82 عاما.
وتـشــيع جـنــازة الـفــنـان الـراحل
عــقب صالة الـظــهــر من مـســجـد

السيدة نفسية.
ــــثل ومــــطـــرب حــــسن كــــامي 
أوبرالي ولد في  2 نوفـمـبر من
عـــام 1936 درس احلـــقــــوق في

جـامــعـة الــقـاهــرة كـمـا درس في
معهد الكونسرفتوار.

عــــمل في الــــبــــدايــــة كــــمـــغــــني
أوبـــرالـي إلى جـــانـب ذلك عـــمل
مـوظف حجـز في شـركـة طـيران
ثـم مـــديـــر مــحـــطـــة طـــيـــران في

الشرق األوسط.
حصل حسن كـامي على اجلائزة
ــيــة فـي الــغــنـاء الــثــالــثــة الــعــا
األوبـرالي مـن إيـطـالــيـا وشـارك
ـــيـــة وقـــام في 270 أوبـــرا عــــا
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أعلن أصحـاب العمل اجلـمعة ان
اندماج ملـيون الجئ وصلوا الى
ــانــيــا مــنـذ 2015 وتــســبــبـوا ا
بـتـوتـرات سـيـاسـيـة مـتكـررة في
الـبالد يـجرى فـي الواقـع أفضل
ــتـوقع.وأكــد رئــيس إحتـاد من ا
ــان إيـنــغـو اصــحـاب الــعــمل األ
كـرامـر في مـقــابـلـة مع صـحـيـفـة
(أوكــســـبــورغـــر ألــغـــيــمـــايــني)
اإلقليـمية أنا شـخصيـا متفاجئ
بــــســـرعـــة حـــصـــول هـــذا االمـــر
وأضـــــاف  مـن أصـل أكـــــثـــــر من
مـليـون الجئ وصـلـوا خـصـوصا
مــــنـــذ 2015 يــــتــــابع 400 الف
مـــنــهـم تــدريــبـــا بــالـــتــنــاوب او
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 نشـر موقع “ميـلـيتـري توداي
األمـريـكي قــائـمـة تــضم أخـطـر
10 رشــــاشــــات حـــــديــــثــــة في
العالم بناء على آراء مجموعة
من خــــبـــراء األســـلـــحـــة.ووفق
ـواضيع ـتخـصص بـا ـوقع ا ا
العسكـرية فقد أخـذ التصنيف
بع االعـتبار عـدة عوامل مثل
دقة السالح ومداه وقدرته على
االخــــتـــراق ومــــيـــزات أخـــرى.
وضـــمت الــقـــائــمــة األســـلــحــة
ـوجــودة حـالـيـا في األسـواق ا
فقط ولم تذكر الـنماذج األولية
الــتي لم يـتم إنـتــاجـهـا بـعـد أو

ة. تلك القد
MP5:  تـــطــــويـــره مـن قـــبل
انية شركة (هيكلر & كوخ) األ
انية وتعتـمد علـيه الشرطـة األ
ــراقــبــة والــقــوات اخلـــاصــة 
احلدود. يـعـمل السالح الـناري
بــاإلشــعـــاع ويــتـــمــيــز بـــدقــته

الكبيرة في إصابة األهداف.
Uzi:  تـــصـــمـــيـــمه من قـــبل
أوزيـيل غـال الـذي كـان مالزما
في اجلــيـش اإلسـرائــيــلي. و

تبنيه بصفة رسمية عام 1951
قــبل أن تــشــرع قــوات خــاصــة
تابـعة لـلجـيش اإلسرائـيلي في
اســـتـــخـــدامه ابـــتــداء مـن عــام
1954. يـــتــــمـــيـــز بــــســـهـــولـــة
استخدامه وتصميمه البسيط
وهو معتمـد حاليا في أكثر من

 70دولة حول العالم.
P90: جـــــرى تــــــطـــــويــــــره في
بـلجيـكا بـأواخر الـثمـانيـنيات
ويـــســتـــخــدم حـــالــيـــا من قــبل
القوات العسكرية وقوات إنفاذ
الـقـانون. تـصمـيـمه استـثـنائي
وخــصـائــصه غـيــر عـاديـة إلى
جـانب وزنـه اخلـفـيف وحـجـمه

الصغير. 
MP7: صـنـعته شـركـة (هيـكـلر
ــانــيــة وطــرح عـام & كــوخ) األ
2000. كــــان يـــعـــرف ســـابـــقـــا
بـسـالح الـدفـاع الـشـخـصي إال
أن جيوش عدة دول تـستخدمه
حـالـيـا مـثـل كـوريـا اجلـنـوبـية
تـحدة.يـعمل بـالغاز مـلكـة ا وا

ويــشــبـه تــصــمــيــمه الــداخــلي
بــنــدقــيـة HK G36.ويــتــمــيـز
دى وقدرته بتـفوقه من حـيث ا

على االختراق.
PM12: رشــاش  تـــطـــويــره
فـي اخلـمـسـيــنـيـات وطـرح في
األســـــــــواق ألول مـــــــــرة عــــــــام
1959.اعـــتــمـــد عــام 1961 من
قــبـل اجلــيش اإليـــطــالـي لــكن
مـــوقع (مـــيـــلـــيـــتـــري تـــوداي)
يـتــوقع أن يـتـوقف اسـتـخـدامه
قــريـبــا حــيث يـقــول إنه (عــفـا

عليه الزمن).
MAC-10:  تـــــصـــــمـــــيـــــمه
بـــواســطــة مــصـــمم األســلــحــة
األمـــريــكي جـــوردون إنـــغــرام.
يــتــمـــيــز بــحــجــمـه الــصــغــيــر
وبـقـدرته عـلى إصـابـة األهداف
القريبة. يصفه خبراء األسلحة
ـوثـوق به)كـما أنه بـ(الـسالح ا

يتوافق مع كوا الصوت. 
:CZ Scorpion Evo 3

سالح من اجلـيل الـثـالث صـنع
فـي الـتـشــيك.  اعـتــمـاده عـام
سلحة 2009 من قبل القوات ا
والـــشـــرطــة فـي اجلــمـــهـــوريــة
الــتــشــيــكــيــة. رشــاش خــفــيف
الوزن وصغير احلجم مناسب
لـلــحـمل اخملــفي ولالســتـخـدام
ـــــركــــبــــات ـــــبــــاني وا داخل ا

ساحات الضيقة. وا
MP9: سالح آلي  تـصمـيمه
وتـــصـــنـــيــعـه من قـــبل شـــركــة
(Brugger & Thomet)
ثير في السالح السويسرية. ا
أنه لم يــلق إقـبـاال في الـبـدايـة
ـصــمـمـ يـجـرون ــا جـعل ا
أكـثر من 19 تـغـيـيـرا هـنـدسـيا
عــلـــيه. يــســتــخــدم حــالــيــا في
اجلـــيش الـــســويـــســـري ويــتم
تـصـديـره إلى بـلـغـاريـا والـهـند
وإندونيسيا وماليزيا وهولندا

والبرتغال وروسيا وتايالند.
SAF: رشـاش طــورته تـشـيـلي
عــــام 1993 اعــــتـــــمــــادا عــــلى
SIG الـبـنــدقـيـة الـســويـسـريـة
ـــتـــاز بـــســـهـــولــة  .SG 540
اســـتـــخــــدامه وســـرعـــة إطالق

النار منه.
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بـدور الـبـطـولـة في أوبـرا عـايـدة
عام  1974على مـسارح االحتاد
الـسـوفـيــتي. شـارك حـسن كـامي
في عدد كبـير من األعـمال الفـنية
فـي الــدرامـــا والـــســيـــنـــمــا ومن
الدراما: (بـوابة احللواني رأفت
الـــهــجـــان أنــا وأنت وبـــابــا في
ــشـمش اجلــمــاعـة اخلــواجـة ا
صراوية أميرة في عبدالقادر ا
عــابــدين دكـتــور أمــراض نــسـا

العراف) وغيرها.
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صــراع مـنــذ أسـابــيع  واحـد يــرفع وآخـر يــكـبس  من
ـوضـوع كـله ال قـيـمـة أجل ملء فـراغ كـراسي وزاريـة. ا
ا بـقي من وقـت لم يـضع بـعد من له مـجـرد مـضـيـعـة 
عـمـر هذا الـعـراق الـذي  يـتآكل مـن الداخل من دون أي
بـنــاء . حــتى لــو لم يــضـعــوا وزراء جــدداً في احلــقـائب
واطن العراقي لن يـلحظ شيئاً مـختلفاً  الشاغرة فـإنّ ا
ستسير االمور كمـا هي سائرة  إن كانت سائرة حقاً .
جوهـر الصراع الـقائم هـو ثقـافة تقـاسم الغـنائم التي ال
تزال سائدة وهي جذر الفساد . وإالّ ما معنى أن أعطل
تشـكـيل الوزارة بـسبب عـدم رغـبة في اسـتيـزار شخص
ومـا مــعـنى أن يــكـون الــتـعــطـيل من طــرف آخـر بــسـبب

التمسك بنفس الشخص .
هل هي عـملـيـة لي أذرع بـ جهـات تتـقـادح في عـيونـها
الــشـــرر? هل هي مـــســاومـــات لــضـــمــان حـــصص من
لـقاة على قـارعة الطريق والـتي لها اسم ثان  الغنـيمة ا
ـنـصب الوزاري هـو الـعراق ?. هـذا الـتـنـاحر يـؤكـد ان ا
اخملتـلف علـيه لن يكـون عراقيـاً مطـلقـاً بل حزبيـاً طائـفياً
أساة كن النظر الى عمق ا فئوياً وشخصياً  من هنا 

في العراق والى حجم اليأس من االصالح .
ـشكـلـة ليـست في أسـمـاء أشخـاص يـقودون وزارات  ا
رجعـية الـسيـاسية الـقانـونيـة الضـابطة لألداء لكن فـي ا
ـتــابـعـة من دون والـقـادرة عــلى احملـاسـبــة والـتـدقــيق وا
دوافـع ســيــاســـيــة أو خـــارجــيـــة مــغــرضـــة كــمـــا كــانت
ـان بدوراته الـتـمـثيـلـيـات االستـعـراضـية جتـرى في الـبـر

السابقة .
العراق سيبـقى ضائعاً  إذا كان كل وزيـر يفهم برنامج

الهوية الوطنية للبالد على طريقته اخلاصة . 
من مــنــبـر هــذه الــســطـور الــصــغــيـرة  اتــعــهــد لـكم انّ
ـكن أن تبـقى شاغـرة أربع سنوات الوزارات الـشاغرة 
ألنّ ــواطن بـوجــود حـاجــة الـيــهـا  مـن دون أن يـشــعـر ا
الـعـقلـيـات البـاحـثة عن غـنـائم الـوزارات ال تزال تـشـتغل
ــواطن كـمـفـهـوم مــطـلق  وهـمّـهـا هـو خـارج مـصـلـحـة ا
ـقـ فـئـوياً وطـائـفـيـاً ومن ثم انـتـخـابـياً . وهي ـواطن ا ا
ائة من منـاسبة لـيتذكـروا فيهـا انّ نسبـة العشـرين في ا
مـشاركـة العـراقـي في االنـتخـابـات االخيـرة في احسن
الـتـقـديـرات حـسـنـة النـيـة  قـد تـصـبح حـلـمـاً في الدورة
قـبـلة  ألنّ االنـفـصال بـ الـناس والـفـئات االنـتـخابـيـة ا

احلاكمة يكاد يكون تامّاً.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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واشنطن

ــتـبـقـيـة في ال اتـوقع اتـفـاقــا قـريـبـا عـلى تــمـريـر االسـمـاء ا
هدي. قد تثبت حكومة رئيس الـوزراء العراقي عادل عبـد ا
االوضــاع في الــعـــراق عــكس ذلك وتـــمــر االســمــاء ســواء
. لكن ما ـعترض بصيغتهـا احلالية او بتـغييرات ترضي ا
الذي سيحدث اذا  االتفاق واكتملت احلكومة? وهل يؤثر

النقص احلالي على اداء احلكومة? 
في االجـابــة عـلـى الـســؤال الـثــاني نـرى ان االمــور تـســيـر
ـعاييـر العـراقيـة. ليـست هناك بطريـقة مـقبـولة حـتى االن با
خروقـات امـنـيـة كبـيـرة رغم عـدم وجـود وزيـر للـداخـلـية وال
وزير للدفاع. يعـود ذلك طبعا الى ان الطريـقة التي تشكلت
باشرة نظومة االمنية تعتمـد على القيادة العسكرية ا بها ا
عن طريـق قيـادات قـواطع الـعـملـيـات. نـتذكـر هـنـا ان وزيرا
سابقا للداخلية هو محمد الغبان استقال مشددا على هذه
ــســؤول عن امـن بــغــداد هــو قــيــادة الــقــضــيــة قـــائال ان ا
عــمــلــيــاتــهــا ولـــيس وزارة الــداخــلــيــة. امــا وزارة الــدفــاع
فقـطـعاتـهـا االساسـيـة تخـضع لـقيـادات الـعمـلـيات ولـقـيادة
ـشـتـركـة ودور وزيـر الـدفـاع كـان عـلى الـدوام الـعـمـلـيـات ا
دورا اداريـا تـقــريـبـا. الــوضع احلـالي يــضع رئـيس اركـان
اجليش في موقع وزير الدفاع متوليا جزءا من صالحياته.
كل ذلك في احلـقيـقـة يـدعم موقف رئـيس الـوزراء الـذي هو

سلحة وال يضعفه. القائد العام للقوات ا
لكن اخلالف طـبـعـا هو حـول الـتوزيع الـسـيـاسي للـحـقائب
ثل كل واحد مـنهم مجموعـة سياسية وحول وجود وزراء 
مـعــيـنــة في ادارة االمــوال والـتــخـصــيـصــات والـعــقـود في
الوزارات. ذلك خالف ال يـهم العـراقيـ في جوهـره فحجم
االسـتـيـاء من الــفـسـاد وسـوء االدارة كـبــيـر جـدا. من غـيـر
تـوقع ان تـغيـر اسـماء الـوزراء الذيـن تولـوا منـاصـبهم او ا
ـان عليهم حـتى االن شيئا من اولئك الذين لم يصـادق البر
ذلك الواقع بل ان توجه رئيس احلكـومة حتى االن ال يظهر
ا وعد انه يعطي اولويـة لعملـية االصالح احلقيقـي التي طا
بـها سـلـفه حـيـدر الـعـبـادي طـوال سـنـوات حـكـمه ولم يـنـفذ
وعـوده. ولـكـنـنـا نـذكـر دائـمـا ان الـراي الـعـام يـتـسـامح مع
العبادي معـتبرا اياه مـحققا الجنـازات معينـة حصلت اثناء
هدي اصالحا حقيقيا وتغييرا واليته بينما ينتظر من عبد ا
في االداء احلــكـومـي وتـلك مــهــمــة اصـعـب من الــعـمــلــيـات

العسكرية في بلد مثل العراق. 
مع ذكرنا لـلعبـادي نالحظ ازدياد اخلالفـات بينه وبـ عبد
هـدي بعـد عمـليـة تسـليـم للـمنـاصب تمت بـهدوء وسالسه ا
واحـتــفى بــهــا بـعـض احملـتــفــ مـعــتــبـرين ايــاهــا اجنـازا.
يشـخص الـعبـادي فوضى تـرافق عـملـيـة تشـكـيل احلكـومة
ــعـايــيـر. وفي االســبـاب واخـتــيـار وزرائــهـا واخــتالال في ا
ـبـاشـرة طـبـعـا يـكـمـن اسـتـيـاء الـعـبـادي من اصـرار عـبـد ا
هدي عـلى االستـمرار بـترشـيح فالح الـفيـاض الذي خذل ا
ـا ادى الى تفـكيك العـبادي وتـخلى عـنه بـعد االنـتخـابات 
حتــالف الــنــصــر االنـتــخــابي الــذي راسـه الـعــبــادي وضم

الفياض.
سياسيا يضع التيار الصدري معركة رفضه لترشيح فالح
الفيـاض في مكانـة مركزيـة. يرفع الصـدريون شعـارا يقول
ان قــرارهم عــراقي في اشــارة واضــحــة الى ان الــفــيـاض
تحالفة مع ايران, مرشح حتالف البناء الذي يضم القوى ا
اي ان قـرار اختـيـاره لـيس قـرارا عـراقـيـا بـحـسب مـعـايـير

 . الصدري
في احلـقــيـقـة كــان الـفـيــاض في حـكـومــة الـعـبــادي يـشـغل
مناصب ال تقل اهمية عن منـصب وزير الداخلية لكن زعيم
التيار الصدري اسـتمر في دعم تلك احلكومـة. ما تغير هو
ـانيـة اكبر. ان االنتخـابات افـرزت وضعـا ليس فـيه كتلـة بر
ليتفق الـصدر مع زعيم الـبناء هادي الـعامري عـلى تشكيل
دعوم اصال هـدي رئيـسا لـها وهـو ا احلكومـة ودعم عبـد ا
ـرجـعـيـة الـشـيـعـيــة الـعـلـيـا.  ذلك االتـفـاق وتـشـكـيل من ا
احلكومـة من غيـر كتـلة اكبـر اما مـا يدور حـاليا من خالف
رشح للوزارات فهو حول الفياض او غيره من  اسماء ا
غيـر مـؤثـر عـلى النـاس الـعـاديـ لكـنه مـؤثـر جـدا في اطار
صـراع االرادات ب الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـشـيـعـيـة. ليـست
هناك كتلـة اكبر لكن الـصدري يثـبتون انهم الـكتلة االقوى
 ,كما وصفهم احد الصـحفي العراقي ,وهم ال يترددون
في اظهار قوتهم والتلويح باستخدامها بطرق مختلفة. هذا
الصراع سـيبـقى محـليـا حتى تـقرر ايـران بانه بـات يشكل
خطـرا استـراتـيجـيـا علـيهـا. اذا حـصل ذلك فسـوف تـتغـير
االوضاع وتأتي الـتسويـة وتمـر االسماء وتـكتمل احلـكومة.
ولكن حـتى اذا اكتـمـلت فلن يـتغـير شئ
من االوضــــاع الـــتي تــــثـــيــــر ســـخط
الـعـراقــيـ من غـيــر الـتـزام حــقـيـقي

يبدو بعيدا وغائبا. 
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تـواصل النـجـمة الـتـركيـة مر
أوزيرلي الشـهيرة بـ(السـلطانة
ـــصــر ولم هـــيـــام) زيــارتـــهـــا 
تقـتصـر رحلتـها عـلى الزيارات
ا السـياحية والـفنيـة فقط وإ

الرياضية أيضاً.
جنـمـة (حـر الـسـلـطان) زارت
واحــد من أهـم وأبــرز األنـــديــة
ــصـــريــة وهــو الـــريــاضـــيــة ا
(الـــزمـــالـك) حـــيث ارتـــدت (تي
شــــيــــرت) الـــفــــريـق الــــكـــروي
لـــلــنـــادي والـــتـــقـــطـت صــوراً
سـئول تذكـاريه مع عدد من ا
بــــداخـــــله وأبـــــرزهم أحـــــمــــد
مـرتـضى مـنـصور جنـل رئيس
ـســتــشــار مــرتـضى الــنــادي ا
مـنـصـور كـمـا خـاضت مـعـركـة
كـرويــة طـريــفـة مع صــديـقــهـا
ـاني لـيـو نـوهـوت ـصـور األ ا
ونـشـرت مـقطع فـيـديـو  ظـهرت
فــيــهــا تــلــعب مــعه عــلى أرض

لعب داخل النادي ا
يُذكر أن مصادر صـحفية كانت
قــد كــــــــــشــفت عن اســـتــعــداد
مــر أوزيـرلي لـلــمـــــــــشـاركـة
في فـــيـــلم (لص بـــغـــداد) أمــام
ــصـري مــحـمــد إمـام الـنــجم ا
وعــــلى الــــرغـم من زيــــارتــــهــــا
لـــكــوالــيـس تــصــويـــر الــعــمل
والــــصــــور الــــتي انــــتــــشــــرت
وجتــمـعــهـا بــبـطـل الـفــيـلم إال
أنـــهـــا لم تـــعـــلن هي أو فـــريق
الـعـمل عن مـوافــقـتـهـا رسـمـيـاً

للمشاركة فيه.
وعــلى هـامـش الـزيـارة الــتـقت
مر بـعدد من جنـوم مصر في
ســهـــرة خــاصـــة ومن أبــرزهم
ي ســمـيـر غـا والـراقـصـة إ
دينا واإلعالمية بوسي شلبي
واإلعالمــيـــة إجني عــلـي كــمــا
قــامـــــــت الــنــجــمــة الــتــركــيــة
بــزيـــارة مــنــطــقــة األهــرامــات
وخــــضــــعت هــــنــــاك جلــــاســـة
ــيــزة. من نــاحــيــة تــصــويــر 
أخــرى كــان مــســلـسـل (قــطـاع
الطـرق) لن يـحكـموا الـعالم في
مـــوســــــــــــــمه الـــثـــانـي آخــر
أعــــــمــــــال مـــــــر أوزيــــــــــرلي
الـدرامـيـة كـمـا طُـرح لـها خالل
ـاضـيـة فـيـلـيـمن الـفـــــــــتـرة ا
هـــمــــا (الـــطـــرف اآلخـــر) أمـــام
الــنـــجــمــــــ أوزجــان ديــنــيــز
واسـلي أنـفـر وفـيــلم (جـنـكـيـز
رجــائي) أمــام الــفـنــان كــيــنـان

أميرزالي.
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حصلوا عـلى وظيفة مؤكدا نعم
لــقـد جنــحــنــا في إدمـاجــهم. في
ح التزال السلطات النمساوية
ال تــتــعــامل بــنــفس الــدرجــة من
انـيا االجراءات االنـسانـيـة في ا
مـع الالجـــئـــ الــــذين حـــقـــقـــوا
االنـدمــاج بـشـكل جــيـد من خالل
دارس وجتـاوبهم اطفـالهـم في ا

مع القوانية السارية .
وبسبب النقص على صعيد اليد
الـعامـلـة الـكبـيـر جـدا في بعض
الـــقـــطـــاعـــات مــــثل الـــعـــنـــايـــة
ـــــســـــنـــــ يـــــدأب رؤســــاء بـــــا
انيـة على الدعوة ؤسسـات األ ا
الـى ســيـــاســـة انـــدمــاج حتـــظى

زيد من الدعم.
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