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طبعة العراق 
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كــشـف الــســـفـــيــر الـــعـــراقي في
السـعوديـة قحـطان اجلـنابي عن
وجــود مــشــاورات ثــنــائــيــة بـ
الريـاض وبغـداد لتـسهـيل حركة
تـــنــــقل األفـــراد بــــ الـــبــــلـــدين
وافــتــتـــاح مــعــبـــر بــري جــديــد.
ونــقــلت تــقــاريــر صــحــفـيــة  عن
اجلـــنـــابـي الـــقـــول إن (الـــعــراق

والــســعــوديــة يــبــحــثــان إلــغــاء
سمـات الدخـول بالـنسـبة حلـملة
اجلوازات الـدبـلومـاسـية وإلـغاء
رسوم الـسـمات بـالنـسبـة حلمـلة
اجلوازات العادية لـتسهيل تنقل
ـواطـنــ بـ الـبـلـدين) الفــتـا ا
ــــردود االقــــتــــصــــادي الـى ان (ا
ــتـوقع لــهـذا األمــر مـفــيـداً بـأن ا
فـتح مـنـفـذ جـديـدة عـرعـر الـبري
ســـيــحـــدث قـــفـــزة اقــتـــصـــاديــة

ـدن ــديـنـة عــرعـر وا بــالـنـســبـة 
الـــقـــريــبـــة مـــنـــهـــا في اجلـــانب
السعـودي وفي محافـظة األنبار
ومـــديـــنـــة الــــنـــخـــيب) ووصف
اجلنابي (الـعالقات الثنـائية ب
الــريــاض وبـغــداد بــأنـهــا نــتـاج
الـقـواسم الـديـنـيـة والـعـشـائـريـة
شتـركة ب الـبلدين والثقـافيـة ا
الشقيق وأن هناك توافقاً تاماً
في الرؤى ب قـيادتي الـبلدين)

ـلك سلـمـان بن عـبد مـبيـنـا ان (ا
الــعـــزيـــز وولي عـــهــده مـــحـــمــد
يـــحــرصـــان عــلى دعم ســـيــاســة
االنفتاح نحو العراق) وتابع ان
(هناك تعاوناً وثيقاً ب األجهزة
األمــنـيـة الـعــراقـيـة ونـظــيـراتـهـا
ـنع الـتسـلل ونـشاط الـسعـودية 
التهريب والعصابات اإلجرامية
وهـذا مـا حـقق اسـتـقـراراً كـبـيراً
وتـــأمـــيـــنـــاً لـــلـــحـــدود الـــبـــريــة

الــشــاسـعــة). بــدوره اكــد رئـيس
ـنــافــذ احلـدوديــة عــمـر هــيــئــة ا
ـنـفذ الـوائـلي ان مشـروع بـنـاء ا
مــا زال قــيــد االجنــاز واجلــهـات
الـعـلـيـا حـددت مـوعـدا الفـتتـاحه

قبلة).  دة ا خالل ا
 فـيــمـا كــشف احملـلل الــسـيـاسي
ابـراهـيم الـصـمـيدعـي عن تـقد
فـــرصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــدة
حلكومة رئيس الوزراء مصطفى
ـــلــيــارات الــكـــاظــمي  ســـتــدر ا
للموازنة  مشيـر الى ان حتقيق
الـــفــرصــة يــجــعـل الــعــراق نــفط
ـسـتـقـبل لـلـقـرن احلالـي لكـونه ا
ـرا لـنـقل الـبـضـائع الـصـيـنـيـة
الى اوربا. وقـال الـصمـيدعي في
تصـريح مـتلـفز تـابـعته (الـزمان)
ـئـة من االنـتاج امس إن ( 60 با
ي يصـنع في الص ولكي العا
تخـرج الـتجـارة من بـحر الـص
باجتاه مـضيق ملـقة في مالـيزيا
حتـتـاج الى وقت ومـسـافـة تـبـلغ
طـولـها  750 كـيـلـومـتـرا لتـدخل
فـي خــلـــيج الــبـــنــغـــال واحملــيط
الـهـنـدي ومن ثم خـلـيج الـعرب)
ـسافـة الطـويلة مبـينـا ان (هذه ا
تــتــطـــلب نــحــو الف و 500 الى
الفي دوالر لنقل حاوية البضائع
والـــســــلع الــــواحــــدة فــــضالعن
الـتأمـ وغـيرهـا من األمـور لذا
قـام الـصيـنـيـون باالسـتـثـمار في
مـيـنـاء غـوادر في بـاكـسـتـان عام
 2016 لـــتـــقـــلـــيـل الـــتـــكـــالـــيف
والوقت) مـؤكـدا انـه (قـدم مـلـفـاً
إلى رئـــــيس الــــوزراء كـــــعــــرض
اسـتـثـماري يـبـدأ بـثالثـ مـلـيار
ئة مليار وأحيلت الى وينتهي 
هيئة االسـتثمار  حيث ان هناك
بـنى حتـتـيـة في مـيـنـاء أم قـصـر
كــــــلـــــفت  150مــــــلـــــيـــــار دوالر
وبـالـتـالـي فـفي حـال انـشـاء خط
سـكـة حـديديـة سـيـكـون مـبـاشرة
نـــحـــو أوروبــا ويـــخـــتـــصـــر كل

ـسـافـة والــوقت والـكـلـفـة لـنـقل ا
البـضائع الصـينـية في ظل عدم
ـية انـتـظار حتـمل التـجـارة العـا
 40 يوماً لنـقل البضائع وتـكلفة
الــــــفي دوالر عــــــلـى احلــــــاويـــــة
الواحدة حيث ينـبغي باحلاوية
أن تـكـلف  200 دوالر وأن تـصل
خـالل اســــبـــــوع واحــــد او اقل)
وأبدى الصميدعي استغرابه من
(قـيـام احلـكـومـة بـالـتـوقـيع عـلى
عـاد ربط ســكـــكي مع الــكــويت) 
ــــيت الـــعـــراق  حـــيث ايـــاه  (
ســتــكــون احلـاويــات في مــيــنـاء
مــبـــارك لــكـي يــحـــصل الـــعــراق
مـقابل ذلـك على 50 دوالراً فقط
بـينـمـا باالمـكـان أن يأخـذ عـليـها
 400 دوالر ويــــســـــتــــفـــــيــــد من
ـــوانئ والـــطــرق تـــشـــغـــيل كل ا
ستقبل للقرن 21). ليكون نفط ا
ووقع الــعـراق في أواخــر أيـلـول
ــاضي ثــمــانــيــة اتــفـاقــات مع ا
الـــــصـــــ خالل زيـــــارة رئـــــيس
ــســتــقــيـل عــادل عــبـد الــوزراء ا
ــهـدي في مــقـدمــتـهــا اتـفــاقـيـة ا
ــــالــــيــــة إطــــاريــــة بـــــ وزارة ا
الـــعــــراقـــيـــة وشــــركـــة الـــصـــ
لـتأمـيـنات االئـتـمان والـصادرات
تــشــمـل مــشــروعـــات مــتــعـــلــقــة
بـــالـــطـــرق وشـــبـــكـــات الـــســـكك
ــوانئ ــســاكن وا احلــديــديــة وا
دارس وسدود ستشـفيات وا وا
واصالت لكن ياه والطـاقة وا ا
هـذه اخلــطـوة القـت ردود أفـعـال
مـخـتـلـفـة من الـقـوى الـسـيـاسـية
ومــا زالـت حــتى االن بــانــتــظــار
تطبيـقها . ولفت الـصميدعي انه
ـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر (ال حـاجـة 
يناء تعد وأي تخصيصات في ا
ـــة  كـــون الـــصـــيـــنـــيـــ جــــر
ولة مسـتعدون جلـلب شركـات 
من بنوك أمريكـية لالستثمار في
ـراً لــنـقل الــعـراق عــبـر جـعــله 
بضائعها إلى القارة األوربية). 
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الـعـزاء في شـهـري مـحـرم وصـفـر
في ظل انـتشـار فـايـروس كـورونا
في الـــبالد مـن بــيـــنـــهـــا إطـــعــام
ـتـضـررين ـسـاك وا الـفـقـراء وا
ـــــهـــــجـــــرين ورفـع الـــــســــواد وا
والـــرايـــات من غـــيـــر تـــعـــدٍ عـــلى
اآلخـرين تــخـصـيص مــنـشـورات
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
للمناسبة فـقط. فيما أعلن محافظ
الــــنـــــجف لـــــؤي الــــيــــاســــري أن
ــنــطـقــة تل ــســوحـات األولــيــة  ا
الـرهـبـان  تـشـير الـى وجـود بـئر
ذكوره  في نطقة ا نفطي كبير با
منـخـفض بـحـر الـنـجف. جاء ذلك
خـالل جـــــولــــــة فـــــريـق بـــــحــــــثي
ان متخصص برئاسة عضو البر
كـاظم فـنــجـان واحلـمــامي مـهـدي
الــســهـالني اخملــتـــصــ في هــذا
الــــشــــأن. واكــــد الــــيــــاســــري في
تـصــريح امس أنه (ســيـوضع في
كتشف تل الرهبان خيمة كان ا ا
كـبــيـرة لــلـمـخــتـصــ الـبــاحـثـ
ـــســـوحـــات وســـنـــزور ألجنـــاز ا
الـعــاصـمـة بــغـداد ونـلــتـقي وزيـر
وضوع وتـطوير ـناقشـة ا النفط 
اإلســتــكـشــاف اجلــديــد  لــيــكـون

). وبارك الياسري رافداً أقتصادياً
أبـناء الـنـجف عـلى إكـتـشـاف هذا
الـرافـد األقـتـصـادي اجلـديـد الذي
سيـخدم الـبـلد عـمومـاً واحملافـظة

. خصوصاً
 وكـانت مــنـطـقــة تل الـرهــبـان قـد
شـهــدت عـام  2009وقـبل اقل من
شهـر إنـبـعاث غـازات وابـخرة من

حتت باطن األرض.

مـجــلس الــوزراء. وقـال في بــيـان
تلـقته (الزمـان) امس ان (تكـليـفنا
ـنصب لـيس فـقط تـشريـفا بهـذا ا
وفـخـرا نـعــتـز به وحـسب بل هـو
أمـانـة نــتـعـهـد بــصـونـهـا  وبـذل
أقصى اجلهود من اجل تقد كل
مـا يـتـطـلـبه من خـدمـات لـلـحـفاظ
كـونات على صـيـانة حـقـوق كل ا
الوطـنية الـعراقـية بـدون تفاوت 
وبــشـفــافــيــة  واضـعــ أمــامــنـا
ـدنيـة  وتذليل حمـاية حقـوقهم ا
العقبـات) مضيـفا (وسوف نولي
اهـتـمـامـا كـبـيـرا بـتـسـهـيل عـودة
هجـرين الى مدنهم هاجـرين وا ا
وقـــــراهم مـن حـــــيث اخلـــــدمــــات
االجتماعـية والصحـية واألمنية 
ـتـضـررين مـنـهم قدر وتـعويض ا
ـســتــطـاع وخــاصـة قــرى ومـدن ا
ســـهـل نـــيـــنـــوى الــــذين وقـــعـــوا

ضحايا دخول داعش).

ـوحــدة  وفق دســتـور عــلــمـاني ا
ـــواطــنــة وطــني وعـــلى اســاس ا
ساواة ب الكاملة التي تضمن ا
جمـيع مـكـونات الـشـعب الـعراقي
الـعريـق  كشـعب اصـيل في ارض
بالد مـا بــ الـنـهــرين واصـحـاب
األوائـل  فــي أرض ابـــــــــــائـــــــــــهـم
وأجـدادهم من الـكـلـدان الـسـريـان
). من جــــهـــــته اكــــد األشــــوريـــــ
مسـتـشـار رئيس الـوزراء لـشؤون
كـونات صـفاء هنـدي انه سوف ا
يـولي اهـتـمـامــا كـبـيـرا بـتـسـهـيل
ـهـجرين الى ـهـاجـرين وا عودة ا
مــنـــازلــهم وصــيـــانــة حــقــوق كل
كونات الـوطنية الـعراقية بدون ا
تــفـــاوت . وتــســـلم هـــنــدي الــذي
يــرأس الــرابــطــة الــكــلـدانــيــة في
اضي العراق والـعالم االسـبوع ا
مـــنـــصــبه مـــســـتــشـــاراً لـــشــؤون
ــكـونــات الــوطـنــيــة في رئــاسـة ا

ــــســــيــــحــــيــــون الـى الــــعـــراق ا
ويــــــســـــاهـــــمـــــوا فـي إعـــــمـــــاره
فـــالــعــراقـــيــون بـــكل طــوائـــفــهم
تـــوّاقـــون لـــعـــراق جــديـــد يـــؤمن
بــالـــسالم ويــرفض الـــعــنف). في
غـضـون ذلك اكـد الـنائـب السـابق
ــســيــحي  جــوزيف ــكــون ا عن ا
صـــلـــيـــوا اســـتــمـــرار مـــطـــالـــبــة
سيحي بـاحلقوق  الكاملة في ا
ـــنــــاطق اقــــلــــيم كــــردســـتــــان وا
اخلـاضـعـة لـلـحـكـومـة االحتـادية.
وقــال صــلــيــوا في بــيــان تــلــقــته
ـنــاسـبــة الـيـوم (الـزمــان) امس 
ي لـــلـــشــعـــوب األصـــيـــلــة الـــعـــا
(ســنـبــقى نــؤكـد إقــرار حــقـوقــنـا
الــكـــامــلــة اإلداريـــة والــثــقـــافــيــة
والسياسية و القومية في االقليم
ـنــاطق اخلـاضـعــة لـلـحــكـومـة وا
االحتــــاديـــة ضــــمن إطــــار  دولـــة
قراطـية - الفيدرالية العراق الد

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

اكـد بـطريـرك الـكـلـدان الـكـاثـوليك
في العراق والعالم الـبطريرك مار
لــــويس روفـــائــــيل األول ســــاكـــو
لرئـيس مجـلس الوزراء مـصطفى
الـكــاظــمي رغـبــة عــدد كـبــيـر من
سـيـحـي فـي اخلارج بـالـعودة ا
ـــــكـــــتب الـى الـــــعـــــراق. ونـــــقل ا
اإلعالمـي لــــرئـــــيس الـــــوزراء عن
ســاكــو إشــارته خالل اســتــقــبـال
الـــكـــاظـــمـي له بـــرفـــقـــة عـــدد من
طارنـة الى جناح الـكاظمي (في ا
ـــلــفــات تــعـــاطــيه الـــواضح مع ا
ـــــهــــمــــة) مـــــعــــربــــا عـن أمــــله ا
بـ(استمرار هذا النهج الذي يلبي
تــطـلــعــات الـشــعب وتــمـكــنه من
مـعـاجلــة الـكـثـيـر مـن الـتـحـديـات
الــتي تـواجـه الـبــلــد) مـبــيــنـا أن
(الكنيسة تدعم خطوات الكاظمي
باجتاه حتـقيق األمن واالسـتقرار
لـعـمـوم الـعـراق). وأكـد سـاكـو أن
ـسـيـحـيـ يـعـتـزون بـهـويـتـهم (ا
الـعــراقـيـة وقــد بـاتـوا يــشـعـرون
بــــاالطــــمــــئـــنــــان أكــــثــــر في ظل
التعاطي اجلاد الكاظمي مع ملف
) مــشـــيــرا الى أن ــســـيــحـــيــ ا
(هـنـاك عـددا كـبــيـرا مـنـهم يـرغب
بـالـعـودة الى الــعـراق) من جـهـته
رحب الـــكــاظـــمي بـــالــبـــطــريــرك
رافق له وأكد له ساكو والوفد ا
أن (الــعـــراق بـــلــد اجلـــمــيع وأن
ــســـيــحــيـــ هم أبــنـــاء الــبــلــد ا
األصالء  وال يــــوجـــد فــــرق بـــ
أبـنــاء الـبــلـد الــواحـد فـاجلــمـيع
شريك في بنـاء مستـقبل العراق)
مــضــيــفــا أن (بــابه مــفــتـوح لــكل
العـراقيـ ونحن جـادون لتـقد
سيحي وحل ساعدة ألهلنا ا ا
مـشــاكـلــهم ويـســعـدنــا أن يـعـود
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ـــرجع الـــديـــني اصـــدر مـــكـــتـب ا
االعـلى عـلي الـسـيـسـتـاني كـراس
مــواقــيت األهــلــة وأهم احلــوادث
الفـلـكيـة والـتاريـخـية لـعام 1442
هجـري. ويـضم الـكـراس الـتـقو
لــلــعــام الــهــجــري اجلــديــد الــذي
ســيــبـدأ بــعــد نــحــو عــشــرة أيـام
والـتـوقـعـات اخلــاصـة بـوضـعـيـة
الهالل في بداية الشهور القمرية
فـــضال عـن بـــيـــان أهم احلـــوادث
الـفـلـكـيـة والــتـاريـخـيـة ومـواقـيت
خسـوف الـقمـر وكسـوف الـشمس
وتـعيـ الـقـبـلـة وغـيـر ذلك. وكان
كتب قد اعـلن عن التقاط صورة ا
ـنــاسـبـة عـيـد حـديـثـة لــلـمـرجع 
الـــغــديـــر. من جـــهـــة اخـــرى قــدم
رئـيس الــتـيــار الـصـدري مــقـتـدى
الـصــدر امس مــقـتــرحـات القــامـة
شـعــائـر مــحـرم وصــفـر اخلــاصـة
بـاســتــشــهـاد االمــام احلــسـ بن
عـــلي عـــلـــيـــهـــمـــا الـــسالم وذويه
واصــــحــــابه في واقــــعــــة الــــطف
بكربالء. وورد الصـدر في تغريدة
عـلى تـويـتر  11 مـقـتـرحـاً إلقـامة

ـئة من األصـوات وفق مـا ذكرت الـلجـنة ـنتـهيـة واليـته ألكـسنـدر لـوكاشـنكـو بواليـة سـادسة بـنسـبة  80,23 في ا u“∫ فـاز رئيس بـيالروسـيا ا
ـركـزية لالنـتـخابـات ليـديا يـرمـوشيـنا في .وقالت رئـيـسة الـلجـنة ا ـركزيـة االثنـ بـعدمـا قامت الـشـرطة بـقمع مـتـظاهـرين معـارضـ االنـتخـابيـة ا
ـئـة من األصـوات وفـقا ـنافـسـة الـرئيـسـيـة للـوكـاشـنكـو حـصـلت على  9,9 في ا تـصريـحـات لـقنـوات تـلـفزيـونـيـة إن سفـيـتالنـا تيـخـانـوفسـكـايـا ا
ئـة.وجـاء هذا اإلعالن بـعدمـا قامت الـشرطـة بتـفريق رشحـ الثالثـة اآلخرين فـاز بأقل من  2 في ا لالحصـاءات االوليـة.وأوضحت أن كال مـن ا
طاطي في ميـنسك ومدن أخـرى مساء األحد بـعدما أظـهرت النتـائج االولية أن لـوكاشينـكو حقق فوزا متظاهـرين بالقـنابل الصوتـية والرصـاص ا
ؤيدين عارضة خالل احلملة االنتـخابية وجذبت عشرات آالف ا ساحـقا.وحشدت تيخانوفسكـايا وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر  37 عامـا ا

إلى أكبر تظاهرات في الدولة السوفياتية السابقة منذ سنوات.

 علي السيستاني 
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ـالـيــة واالقـتـصـاد أصـدر وزيــر ا
في إقـلـيم كـردسـتان آوات شـيخ
جناب أمراً بإيقـاف العمل بكتاب
سـابق صــادر عن الـوزارة بـشـأن
ئـة من رواتب استـقـطاع  21 بـا
. وأصـــدرت الـــوزارة ـــوظــــفـــ ا
ســابــقــاً تــعــمــيــمــاً إلـى الــدوائـر
احلــكـومــيـة لـتــزويـدهــا بـقــائـمـة
وظف مـستقطـعة منها رواتب ا
ـــئـــة لـــكن مـــصـــدراً في  21 بـــا
ــالــيــة أفــاد بــأن الــوزيـر وزارة ا
عــلق الـعــمل بـهــذا الـقــرار. واكـد
ــــصـــــدر إن (الـــــوزيـــــر أصــــدر ا
تعـلـيمـات جـديدة بـإيـقاف الـعمل
بالكتاب حل عقد جلسة مجلس
ــقـــبــلــة). الــوزراء خـالل األيــام ا
ـقـرر أن يـتم حتـويل أكـثـر ومن ا

من مئـة مـليـار ديـنار من عـائدات
ـالـية الـنـفط إلى حـسـاب وزارة ا
خالل األســبـوع اجلــاري بــهـدف
. ودعــا ــوظــفــ تــوزيع رواتـب ا
ـــســتـــقــبل الــنـــائب في كـــتــلـــة ا
الـنـيـابـيـة سـركـوت شـمس الـدين
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الــكـاظــمي الـى الـضــرب بــيـد من

فسدين. حديد ومحاسبة ا
وقال شمس الدين في بيان امس
(في الوقت الذي نـشجع فيه على
صــرف رواتـب مــوظــفـي االقــلــيم
كن فـأننا ال نريد بأسرع وقت 
لــلـكــاظــمي الـســكــوت عن بـعض
التجاوزات في كردستان) مؤكدا
ان (الكـاظـمي بـإمكـانه احلـصول
واطن في االقليم لو على دعم ا
ـــوظـــفــ حـــسم مـــلـف رواتب ا

والــفــصل بــيـنـه وبـ وضـع حـد

ــوجـودين هــنـاك) لــلـمــفـســدين ا
على حد تعبيره. 

واعلـنت الـهيـئة الـعـامة لـلكـمارك
عن قــيــام مــركـز كــمــرك ام قــصـر
اجلنـوبي بـالـتعـاون مع اجلـهات
ــركــز الـــســانــدة الــعــامـــلــة في ا
بـجرد  11 حـاويـة حتـتـوي عـلى
مــواد غــذائــيـة مــتــنــوعــة ومـواد
كيـمياويـة ومنـظفات ومـواد بناء
خملــالـفــتـهــا شـروط وتــعـلــيـمـات
االستـيـراد. وأضـافت الهـيـئة في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(ســـبق و تـــشــكـــيل جلـــنــة من
ـعــنــيـة الــعــامــلـة في اجلــهــات ا
ـركز حـسب تـوجـيـهات الـهـيـئة ا
االحـــتـــرازيـــة جلـــرد احلـــاويــات
ــراكـز الـكــمـركـيـة ـتــروكـة في ا ا
كـــــافـــــة واتــــــخـــــاذ  اإلجـــــراءات

القانونية بحقها).
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ـــفــســـوخــة ـــئـــات من ا احـــتج ا
( ـدني عقـودهم (العـسكـري وا
فـي وزارة الــــدفـــــاع امـــــام قــــرب
ــنـطــقـة اخلــضـراء لــلـمــطـالــبـة ا
فــيــمــا بــاعــادتـــهم الى اخلــدمــة 
اتهمـوا بعض اجلهـات بستويف
ـطـالب وتـقـاضي الـرشـا العادة ا
البـعض وحـرمان االخـرين. وقال
ئات من شهـود عيان امـس ان (ا
ــفـســوخـة عــقــودهم تـظــاهـروا ا
نـطقة امس االثنـ قرب بوابـة ا
اخلـضـراء بـالــقـرب من الـسـفـارة
االيرانية لـلمطالـبة باعادتهم الى
اخلـدمــة اسـوة بـاقــررانـهم الـذي
بـــاشـــروا بــــالـــدوام بــــعـــد قـــرار
واتــهم احلـــكــومـــة الـــســابـــقــة) 
ـسـؤولـ ـتـظـاهـرون بـعض (ا ا
بتـقاضي الـرشا التـعادة الـبعض
وحــــرمـــان االخــــرين) عــــلى حـــد

تـــعــبـــيــرهم. وتـــظــاهـــر عــدد من
ـعـاهـد في خـريـجي الــكـلـيـات وا
ـطالـبة احلـكـومة بـتوفـير بغـداد 
فــــرص عـــمـل . وشـــهــــدت اغـــلب

شـوارع بـغـداد اخـتـنـاقـا مـروريـا
مـنـذ يـومـ بـسـبب الـتـظـاهـرات
ـطالـبـة باحلـقـوق والتـعـييـنات ا
ـــــــا ادى الـى شـل احلــــــــركـــــــة

والنشـاط اليومي  وسط دعوات
بحلـول عاجلـة لهذه الـظاهرة في
ظل ارتفـاع دراجـة احلرارة. وفي
ديـــالى تــظـــاهــر الــعـــشــرات  في
قـضـاء بـعـقـوبـة ونـاحـيـة قـزانـية
للـمطـالبـة بالـتعـييـنات ومـعاجلة
مـشـاكل نــقص ورداءة الـكـهـربـاء
في احملافظـة.واكد شـهود اخرين
إن (عـشـرات اخلــريـجـ وحـمـلـة
الـشـهـادات تــظـاهـروا مـام مـبـنى
مـحافـظـة ديـالى وقـطعـوا طـريـقاً
رئيسـاً  وسط بعـقوبة لـلمطـالبة
بـشـمـولهـم بفـرص الـتـعـيـيـنات)
ـتـظـاهـرين رفـعوا وأضـاف أن (ا
الفـتــات تـطــالب بـتــأمـ درجـات
وظــيـــفـــيـــة وانـــصـــافــهـم اســوة
بــــأقـــــرانــــهـم في احملـــــافــــظــــات

االخرى).
  كـــمــــا احــــتـج الـــعــــشــــرات من
االهـــالي امـــام مـــبـــنى مـــديـــريــة
الكـهـرباء في الـنـاحيـة للـمـطالـبة
بتحس فولتـية التيار ومعاجلة

نـقص الـتجـهـيـز الـيـومي الذي ال
يتعدى 10 الى 11 ساعة يوميا.
وفي الـــــــنـــــــاصـــــــريــــــة  واصل
ــتـــظــاهـــرون احــتـــجــاجـــاتــهم ا
لـلــمـطـالــبـة بـتـســحـ اخلـدمـات
ومــحـاسـبــة الـفــاسـدين وتــوفـيـر
فـــرص عــمـل لــلـــعــاطـــلــ . وفي
الـســمـاوة  خـرج الــعــشـرات من
االهــالي احــتـجــاجــا عـلـى نـقص
اخلدمـات وشح جتـهيـز الطـاقة 
مــطــالــبــ احلــكــومــة بــتــوفــيــر
اخلـدمـات وايـجـاد بـيـئـة مالئـمـة
الستيـعاب اخلريـجي الـعاطل
عــلى الـعــمل مــنـذ ســنـوات. وفي
كـربالء  طـالب مــتـظـاهـرون اول
امس بإكـمـال قانـون االنـتخـابات
وحصر الـسالح بيد الـدولة.وقال
ـتظـاهرين هم شهـود عيـان ان (ا
من الــطالب خـرجــوا لـلــمـطــالـبـة
بـــإكــمـــال قــانـــون االنــتـــخــابــات
وحـــصـــر الــسـالح بــيـــد الـــدولــة

تظاهرين).  ومحاسبة قتلة ا
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شخـصت وزارة الـصحـة والـبيـئة
 3484 إصابـة جـديـدة بـفـايروس
كــورونــا في الــبالد فــيــمــا أكـدت
تــمــاثل  2015 حــالــة لـــلــشــفــاء.
ـــــــوقف وذكـــــــرت الــــــوزارة فـي ا
الـوبائي الـيـومي تـلـقـته (الـزمان)
امس انـهـا (سجـلت  2015 حـالة
شفاء و3484 حالة اصابة مؤكدة
وبـواقع  72حـالـة وفــاة). وكـشف
الـــنـــائب بـــدر الـــزيــادي عـن اخــر
ــصــابـ احــصــائــيــة لــلــنــواب ا
بـــكــــورونـــا. وقـــال الــــزيـــادي في
تصريح امس ان (نحو  52 نائبا
اصـيب بــكـورونـا حــتى الـلــحـظـة
بيـنـهـا ثالث حـاالت خـطـرة جدا),

واضــــاف ان (مـــجــــلس الــــنـــواب
معطل مـنذ مـدة طويلـة حاله حال
ـانـات الـعــالم بـسـبب جـائـحـة بـر
كــــورونـــا لــــكن ضــــمن الـــنــــظـــام
الــداخــلـي لــديه عــطـــلــة رســمــيــة
تــنـــتــهـي في الــثـــالث من ايـــلــول
ـــقـــبل) مـــؤكـــدا ان (اجلـــلـــســة ا
ان الطـارئة حتـددهـا رئاسـة البـر
حــسب الـظــرف ونــحن كــاعــضـاء
جـاهــزين لــلـحــضـور في اي وقت
حال االعالن عنـها فهـناك قوان
ـــنــاقـــشــة مـــهــمـــة حتــتـــاج الى ا
والـتـصـويت). وفي االنـبـار  افـاد
مصـدر أمني بـتـماثل قـائد شـرطة
االنــــبـــــار الــــفــــريـق هــــادي رزيج
ـصدر للـشـفاء من كـورونـا.وقال ا
إن (قــائـد شــرطــة االنــبــار تــمـاثل

للشفاء من الفايروس).وكان رزيج
قــــــــد أصـــــــيـب فـي وقت ســــــــابق
ستجد. وفي احللة اكد بكورونا ا
مصدر طبـي تسجيل  118إصابة
ـصدر جديـدة وفاة واحـدة.وقال ا
إن (ذي قـار سـجّـلت  118إصـابـة
جــديــدة بــكـــورونــا وحــالــة وفــاة
واحدة). وأصـدرت وزارة الصـحة
في إقـــلــــيم كـــردســـتـــان قـــرارات
صاب جديدة بشأن آلـية عالح ا
 ومـنـهــا تـخــفـيض تـكــلـفـة عالج
صـابـ بـاجلـائـحة في رضـى ا ا
ـسـتـشــفـيـات اخلـاصــة بـنـسـبـة ا
50 تــــــــــــتــــــــــــراوح بـــــــــــ  40و
ئـة.وبحـسب وثيـقة مـوقعة من با
قـــبـل وزيـــر الــــصـــحــــة ســـامـــان
بـــرزجنـي فـــإن (تـــلـك الـــقـــرارات

صدرت في إطـار اجـتمـاع مـجلس
وزراء إالقــلـــيم حلــمــايـــة حــقــوق
ـــصـــابـــ بـــكـــورونـــا ـــرضى ا ا
واألخـذ بنـظـر االعـتـبـار اخلـدمات
ــــســـتـــشــــفـــيـــات ـــقــــدمـــة في ا ا
اخملــصـصــة لــعالج الــفــايـروس).
وتـــضـــمـــنت الـــقـــرارات حتـــديـــد
وتــوحـــيــد وتـــســعـــيــر تــكـــالــيف
اخلـــــدمـــــات اخلــــــاصـــــة بـــــعالج
ـصــابـ بـكــورونـا في الــقـطـاع ا
ـسـتـشـفـيـات األهـلـيـة اخلـاص وا
بـاألخـذ بـنـظــر االعـتـبـار اخملـاطـر
التي تهدد حياة األطباء والكوادر
الــصــحــيــة فــضال عن تــخــفــيض
رسـوم اخلـدمـات اخلاصـة بـعالج
ستـشفيات اخلاصة كورونا في ا
بنـسـبـة تـتـراوح ب  40 إلى 50

ئـة من مجـموع اخلدمـات وفقاً با
لـــنــوعـــيــة الـــعالج وكـــذلك قـــيــام
مــديــريـــة الــفــحص والـــتــفــتــيش
ـستـمرة تـابـعاتـها الـيـوميـة وا
لــضــمــان االلــتــزام بــذلك عــلى ان
ــــــــحـــــــــدد رســــــــوم الــــــــكــــــــشف تُ
االخــتـــصـــاصي من قـــبل نــقـــابــة
األطـــبــاء ومـــنع جتـــوال الـــفــريق
نازل بدون تـنقل داخل ا الطبي ا
احلصول على موافـقة مسبقة من
الوزارة. وكشـفت تقـارير صحـفية
عـن اخـــــتــــــراق كـــــورونــــــا أحـــــد
سـتـشفـيـات في مـحافـظـة أربيل ا
بـاصـابـة  18مالك صـحي بـيـنـهم
أطــــــبـــــاء. فــــــيــــــمـــــا دعـت ادارته
ـراجـعـة إال ـراجـعـ الى عـدم ا ا

UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس ساكو عند احلاالت الضرورية. 
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أجل تـقـد "مــسـاعـدة ســخـيـة من
اجملتمع الدولي" إلى لبنان مرحباً
ـجـموعـة من اللـبـنانـي بـحرارة 
ــتــواجـديـن في ســاحــة الـقــديس ا
بــطـرس والـذين تـعــرف عـلـيـهم من
خـالل الـــــــعــــــلـم الـــــــذي كـــــــانــــــوا
يـحـمـلـونه.وتـأتي هـذه الـدعـوة في
نفس الـيوم الذي تـنظم فيه فـرنسا
مـؤتـمـرا دولـيــا لـلـمـسـاعـدات عـبـر
الـفيـديو لـصالح لـبنـان بعـد ثالثة
أيـام مـن زيـارة الـرئـيس الـفـرنـسي
ــانــويل مـاكــرون اخلــمـيس إلى إ
بيـروت التي تضـررت كثـيراً جراء
االنـفــجـار ويـتــظـاهـر اآلالف فــيـهـا
ضد الـطـبـقـة الـسيـاسـيـة احلـاكـمة

تهمة باإلهمال والفساد.  ا
واسـتدرك اجلـيش الـلبـنـاني بيـاناً
ـــســـاعـــدات تـــضـــمـن قـــائـــمـــة بـــا
اخلارجـية الـتي تلـقاها لـبنـان بعد
تـفـجـيـر مـرفـأ بـيـروت لم يـذكـر فيه

مساعدات العراق.  
وقــالت قـــيــادة اجلــيش- مــديــريــة
التوجيه في بيان جديد انه (ضمن
مـــســاعـــدات الــتي تـــرد من الــدول
الشقـيقة والصديـقة وصل بتاريخ
2020/8/5 عـــــلـى مـــــ طـــــائــــرة
عـراقـيــة فـريق طـبّي مـؤلف من 18
طـــبــيـــبـــاً مــتـــخــصّـــصــاً بـــإجــراء
العمليات اجلراحية باإلضافة إلى
ــــعــــدّات ـــــواد وا 20 طــــنّـــــاً من ا
الــطــبـيّــة عــلى أن يــتم تـوزيــعــهـا

عـلـيـنـا أن نـفـعل جـمـيـعـاً مـا أمـكن
لـكي ال يـهـيـمن الـعـنف والـفـوضى"
ــشـهــد في لــبــنــان. وأعـرب عــلى ا
الـبـابـا فـرنـسـيس عن تـضامـنه مع
سـاعدة هذا لبـنان مجـدداً دعوته 
البلد بـسخاء بعـد خمسة أيام من
االنـفـجـار الـذي عصف بـالـعـاصـمة
بـيـروت.وقـال بـعد صـالة األحد من
طلـة على ساحـة القديس شرفـته ا
بــطــرس في الــفــاتــيــكـان "فـي هـذه
األيــام تـتــجه أفــكـاري غــالــبـا إلى

لبنان".
W Uš W¹u¼

اضي وأضاف أن "كارثة الثالثاء ا
تدعـونا جمـيعـا بدءا بالـلبنـاني

ــصــلــحـة إلى الــتــعــاون من أجل ا
العامة لهذا البلد احلبيب".

واعتبـر احلبر األعـظم أن "لبنان له
هــويـــة خــاصـــة هي ثـــمــرة لـــقــاء
الـثـقـافـات اخملـتـلـفـة والـتي بـرزت
عـلى مــر الـزمن كــنـمـوذج لــلـعـيش

شترك".  ا
ولــــفت "بـــــالــــطــــبع أصــــبح هــــذا
التـعايش اآلن هشًـا للـغاية لـكنني
ــشــاركــة أرجــو أن بــعــون الــله وا
اخملــلـصــة لـلــجـمــيع أن يــولـد من
جديد حـرًا وقويًا" داعـيًا "الكـنيسة
فـي لــبــنــان ألن تــكـــون قــريــبــة من
الـــشـــعـب" ألنه" يـــعـــاني ويـــعـــاني

كثيرًا".
وجـدد الـبـابـا فـرنـسـيس نـداءه من
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هناك احالم تنـاطح السحاب وجتعل احلقيقة بعيدة جداً عنها ومع هذا وذاك يظل األنسان
يـحلم ويـحـلم حـتى تـنتـهي حـيـاته الى االبـد ويتـوسـد الـتراب او يـنـام حتت الـتراب دون ان
يحقق حلمـاً من احالمه الكثيرة...ولكن في اوقاتٍ أخرى يكـون احللم بديهياً والينبغي على
االنسان ان يـحلمه الن ذلك احللم هـو جزء من حقوقه في هـذه احلياة او على ارض البالد
التي يعيش فيهـا ألن الدولة كفيلة بتحقيقه دون ان يتجـشم الفرد عناء التفكير بتحقيق هذا
احلـلم. عـنــد الـصـبـاح كـنتُ اجــلس بـالـقـرب من شـريــكـة حـيـاتي بـعــد ان تـنـاولتُ فـطـوري
ــنـتــشـرة في كل الــصـبــاحي في طــقسٍ الهب كـأنــني أعــيش في فـرن مـن افـران احلــيـاة ا
ـروحـة الـسـاخن يـصـفع وجـهي بنـسـيـمهِ الـقـاتل كـمـا لـو اننـي كنتُ الـعـصـور. كان هـواء ا
بردة  –ألن كـهرباء مولدة اعيش في صحـراء مترامـية االطرف. ال نـستطـيع ان نُشغّلْ  –ا
بـردة واالسـتغـناء عن الـشارع التـكفي ومن هـنـا فعـليـنـا ان نسـتغـني امـا عن اجملمـدة او ا
اء البارد وفصل الكهرباء عنها شيء اجملمدة شيء في غاية الـصعوبة ألنها مليئة بقناني ا
ـنطلق تقـبلتُ حتمل عناء يجـعلنا نـدفع ثمناً غالـياً ضمن مسـيرة احلياة الـيومية.. من هذا ا
اء البـارد في اجملمدة. أي مهزلة تاريخية روحة مقابل احلفاظ على ا الهواء الساخـن من ا
نعيـشهـا االن في هذا الـزمن الصـعب وحتكـمنا حـكومـة اسالميـة تؤمن بـالله والـيوم االخر
وحتذرنـا من النار وحتدثـنا عن نعيـم اجلنة. قالت شـريكة حيـاتي بالم يعتـصر قلبـها كأنها
تـسـتـذكر تـاريـخـاً جمـيالً ضـاع الى االبـد " في السـتـيـنات كـانت الـكـهربـاء التـرمش حلـظة
واحدة في مـنطقـة اسكـان غربي بغـداد واذا توقفت دقـائق قلـيلة نـخرج الى الـدربونة كـاننا
نـعيش في مـظاهـرات صـارخة نـستـغـرب حدوث هـذا الشـيء وتعـود الكـهـرباء بـعد حلـظات
وتـعود اجلماهـير الى بيوتـها ..الله عـلى تلك االيام " . كنتُ اتـطلع في وجههـا كانني اعيش
ـوسيـقار " اً من اخلـيال اجلـمـيل. قالت بـصوتٍ جـميل كـمعـزوفـة رائعـة من معـزوفات ا عـا
ميشيل بيبي. الهادئة " هل سرحت في خياالتك التي التنتهي كما يحدث ب احل واالخر
ـلتـهبـية بـحرارة الـعذاب ? " . وانـا انظـر الى حشـرة صغـيرة مـلتـصقـة في سـقف الغـرفة ا
ـمزق قـلت لهـا بـصوت يـشكـو الظـمأ ألحالم وحسـرات االحالم التي التـزول عن خـاطري ا
بعرض البحـر وبُعد السماء " ..في مـنتصف الستيـنات وصلت الى قريتنـا الكهرباء وكانت
ـكلـف بـتوصـيل الكـهرباء الى ..كان - عـمران - رئـيس العـمال ا كن وصـفه ابداً حدثـاً ال
ـالحـظة قـريـة  –آل عـويف  –يـنـتـقل من بـيـتٍ الى بـيت من بـيـوت الـقـريـة الـبـعـيـدة ويقـوم 
يزانية  –ويربطها بنفسه وكنتُ مع االطفال نركض خلفه من بيت الى مقياس الكهرباء  –ا
بـيت وكأنـنا في يـوم كرنـفال عـمالق. كـنتُ شاهـداً على كل كـلمـة يقـولهـا في تلك الـلحـظات
العـصيبـة على كل بـيت ألنه احيانـا يرفض ان يـربط بعض مـقاييس الـكهـرباء النهـا تخالف
شروط الـسالمـة الـعـلمـيـة ان صح الـتـعبـيـر. كـنتُ اسـمعـه يكـرر بـ احلـ واالخر  –غـير
صحـيح هذا الـربط يـجب تغـييـره . كان والـدي رحمه الـله ينـتظـر قدوم  –رئـيس العمل اي
قيـاس الكهربائي . كان عمران - في بيتـنا الصغير لـيسمع قراره االخير عن كـيفية ربط ا
قـلــبي الـصـغــيـر يـرتــفع ويـهـبـط بـخـوفٍ وقـلـق واخـشى ان اليـوافق  –عـمـران  –عـلى ربط
الـكـهـربـاء وبـذلك نـتـأخـر عن هـذا احلـدث الـكـبـيـر في تـاريخ قـريـة الزالت تـقـدس كل الـقـيم
والـتـقـاليـد احلـيـاتـيـة رغم رحـيل اغـلب سـكـانهـا. كـان أبي يـنـتـظـر هـو االخـر كالم او قرار
قـياس? " عمـران ...وعـلى ح غـرة قال عـمـران دون ان ينـظر الى أبي من ربـط لكم هـذا ا
تـاز " تنهـد والدي الـصعداء وشـكر رئيس ودون ان يـنتظـر اجلواب قال " رائـع جدا ربط 
عـمــال الـكـهــربـاء . كـان أبي هــو الـذي اسس كل شيء وربط كـل شيء. في الـلـحــظـة الـتي
صـابيح الكهربائـية صرخت فرحا وركضت على الـطريق الترابي وانا انتزع توهجت فيه ا
واقفز الى ماء نهر الفرات كأنني احتضن احلياة كلها. اليوم بعد اكثر –دشداشتي  –
من خمس عـاما على تلك احلـادثة تصبح الـكهرباء حـلمي الوحيد
في هـذا الـزمن الـصـعب..الـيس هـذا بـاحلـلم الـبـعـيـد ? اليـس هذا
عاراً من العـارات التي نعيـشها في ظل حـكومة اسالمـية التهتم
لـشيءٍ اسمه شـعب مظـلوم..يـاله من عار...هـذا حلم اليـحلمه اال

من عاش في ظل بلد سيطر عليه سراق يرتدون ثوب العار.

شلب الشيخ عبد الصاحب ا

جـنـايـات االنـبــار بـهـيـأتـهـا األولى
دان حـكـمـا بـاإلعـدام شـنـقـا عـلـى ا
ـغـدور الـذي قــام بـقــتل اجلـنــدي ا
مـصـطـفى الـعـذاري. وأفـاد مـجلس
الــقـضــاء االعــلى في بــيـان تــلــقـته
ـدان اعـتـرف (الـزمـان) امس  ان (ا
ـــة وأصـــدرت بــــأرتـــكـــابه اجلـــر
احملـكمـة احلكم وفـقـا للـمادة 4 من
قــانـون مـكــافـحـة اإلرهـاب  رقم 13

لسنة 2005).
كـمـا حـكـمـت جنـايـات الـشـطـرة في
محافظة ذي قار باالعدام على قاتل
ــشــلب الــشـــيخ عــبــد الــصـــاحب ا
وزوجته. وقال مصـدر ان (احملكمة
اصــدرت حــكم االعـــدام عــلى قــاتل
شيخ عشيرة احلميد وزوجته وفق

ادة القانونية 406/1.  ا
وقـتل الـسـعـدون فـي نـهـايـة شـباط
من الــعــام احلـالي بــقــضـاء قــلــعـة
سـكر بـدافع سـرقة االمـوال من قبل
احـد أحــفـاده بـاالتـفـاق مع صـديق
له وعــلى اثـر احلـادث  تــشـكـيل
فـــريق حتـــقـــيـــقي من قـــبل قـــيــادة
الشـرطة وتـمكـنت من القـبض على

متهم اثن في القضية. 
الى ذلـك أعـــلــــنت دائــــرة اإلصالح
الــتـابـعـة لــوزارة الـعـدل عن إطالق
سراح (363) نـزيال بـيـنـهم (347)
من الـــرجـــال و(16) مـن الـــنـــســـاء

اضي. خالل تموز ا
وقـــال بــــيـــان صـــادر عن الـــوزارة
تـلــقـته (الـزمـان) امس إن (الـدائـرة

اتخـذت التـدابيـر واإلجراءات التي
من شـأنــهـا تـســريع وتـيــرة حـركـة
الــتــســفــيــر وتــأمــ الــنــزالء أمـام

احملاكم).
وأضــاف إن (مـالكــات الــتـــســفــيــر
ونـقل الـنـزالء والـلـجـان الـقـانـونـية
واآللـيــات واحلـراسـات والـطـوار
تــعـــمل بــشــكـل يــومي ولــســاعــات
تـــعــدت الـــدوام الـــرســـمي بـــغـــيــة
مـتــابـعـة الــقـضـايــا والـدعـاوى مع
اجلـهات الـقضـائـية واجلـهات ذات
العالقة للـتسريع بإجراءات إطالق
سـراح الـنـزالء وحرصـا مـنـهـا على

إتمام العمل بالشكل األمثل).
¡ôe½ ‚öÞ«

وتـــــــــابع الـــبــيـــان انه ( اطالق
سراح 363 نزيال بـيـنهم 347  من
الـــرجــال و16 مـن الـــنــســـاء خالل
ــاضي). في غـضـون شــهـر تـمـوز ا
ذلك  ,اكـــدت مـــفـــوضـــيـــة حـــقــوق
االنـسـان انتـحـار نازحـة في مـخيم
ــــحـــــافــــظــــة جـــــبل ســـــنــــجـــــار 
ــفــوضــيـة نــيــنــوى.وقــال عـضــو ا
ان فاضل الـغراوي في بـيان امس 
(احـدى الـنـازحـات في مـخـيم جـبل
سـنـجــار الـتـابع حملـافــظـة نـيـنـوى
وتدعى البـكلي سليـمان حس من
مـوالـيـد 2000 وجـدت مــنـتـحـرة),
واضاف ان (الـنازحـة كانت تـعاني
حـالــة نـفــسـيــة صـعـبــة في اخملـيم
ـطــالـبــة احلـكــومـة وهــذا يـدعــو 
بــاالســراع بــعــودة الـنــازحــ الى

مـناطـقهم واحملـافـظة عـلى حيـاتهم
وانــهــاء مــعــانــاتــهم االنــســانــيـة).
وألـقت الـشرطـة احملـلـية في مـديـنة
أربــيل الــقــبـض عــلى شــخص قــام
بــقـتل زوجـته بــإطالقـات نـاريـة في
ـديـنـة. وقـال بـيان احـدى مـنـاطق ا
انـه (بــــــعــــــد ســـــــاعــــــات من ورود
معـلومـات تفـيد بوجـود جثـة تعود
المرأة في منـطقة عيـنكاوا  شكلت
ـدينـة جلـنـة حتقـيـقـية في شـرطـة ا
احلادثـة وتمـكنّت مـن حتديـد هوية

رأي الدائرة القانونية في األمانة
الـعامـة جملـلس الوزراء الـتي لـها
الــقـول الــفــصل في كــافــة األمـور
الــتي تـخص اإلجــراءات اإلداريـة

ؤسسات الدولة ). 
oÐUÝ ÊUOÐ

وأضـــاف اجلــبـــوري ( إذا كـــانت
الــدائـرة الــقـانــونــيـة في األمــانـة
العامة جمللس الوزراء في كتابها
الـــذي أشــرنــا إلـــيه في بـــيــانــنــا
الــســـابق غــيــر دقــيـــقــة ولم يــكن
إجـراؤهـا صـحـيـحـاً فـهـذا يـعني
بـــــحـــــسب رأي الـــــوزيـــــر  أن كل
إجــــراءات ومــــقــــررات مــــجــــلس
الـــوزراء مــبـــنـــيـــة عـــلـى أســاس
قــانــوني خــاطئ وهــذه ســابــقــة
خـطـيــرة تـهـدد اسـتــقـرار الـدولـة
الــعــراقــيـــة عــنــدمـــا يــأتي وزيــر
ويــــطـــعـن بـــالــــرأي الــــقـــانــــوني

رجعيته القانونية واإلدارية). 
ــطـــلــوب من وأكـــد اجلــبـــوري (ا
األمـانـة الــعـامـة مـوقــفـا واضـحـا
بــصــفــتـهــا الــركــيـزة األســاســيـة

والـقــانـونــيـة لـلــدولـة الـعــراقـيـة
فــــالـــقــــضـــيـــة بــــاتت الحتــــتـــمل
اجملـامـالت والمـجــال لــلـســكـوت
وفـي حـال تـمـريـرهـا فـهـذا يـعـني
فتح البـاب مستـقبالً أمام فوضى
إداريـــة في جــمـــيع الــوزارات بال

حسيب وال رقيب).
واعـــــــــــــلــنت  وزارة الـــتــعـــلــيم
الـــعــالــــــــي والـــبــحث الـــعــلــمي
بـــــرنـــــامـج عــــمـل اجلـــــامـــــعــــات
دمج لـلـعام ومـسـارات التـعـلـيم ا

قبل 2021/2020. الدراسي ا
ـتــحـدث الـرســمي  حـيـدر وقـال ا
الـــعـــبـــودي إن (الـــوزارة حـــددت
آلـيـات عـمـل مـتـزامـنـة لـلـدراسات
األولــيـة والـعــلـيــا عـبــر الـتـعــلـيم
اإللــكــتــروني لــلــمــواد الــنــظــريـة
والتعليم احلـضوري الذي يغطي
ـــواد الــدراســـيــة مــتـــطـــلــبـــات ا
الـعـملـيـة والـتطـبـيقـيـة). وأضاف
أن (الـــطـــالب يـــتـــاح له حـــضــور
الــدروس الــعــمــلــيــة اخملــتــبــريـة
والــســريــريـة والــتــطـبــيــقــيـة في

حتـديـد مـنـصب رئـيـس اجلـامـعة
او من يــــشــــغل درجــــة خــــاصــــة
وصالحــيــة الـتــحــديــد خلــدمـاته
مـنـوطـة بـالوزيـر لـذا يـكـون االمر
الــوزاري الــقـاضي بــاحــالـته الى
الــتــقــاعــد صــحــيــحــا ومــوافــقــا
للقانون الذي اجـاز التحديد على
سـبـيل الـتـخـيـيـر ولـيـس االلزام).
ومن جـــانــبه دعـــا رئــيـس جلــنــة
الصـحة والبـيئة الـنيابـية  قتـيبة
ابراهيم اجلـبوري األمانـة العامة
جملـــــلس الــــوزراء إلـى إيــــضــــاح
موقـفها جتـاه قيـام وزير التـعليم
الــعـالـي بـالــطــعن في مــقـرراتــهـا
بـشـكل مـتـعـمد مـن خالل إصراره
عـــلـى إحـــالـــة خــــمـــســـة رؤســـاء
جامـعات إلى التـقاعـد قسراً ومن

بينهم رئيس جامعة بابل . 
وقــال فـي بــيــان صـــحــفي ( مــرة
ثــانــيــة يــحــاول وزيــر الــتــعــلــيم
الـعـالي االلــتـفـاف عــلى الـقـانـون
وبـتـعمـد تـام وأمام أنـظـار رئيس
الـوزراء ويضـرب عـرض احلائط
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{ بـــــــيــــــروت (أ ف ب) - قـــــــدّمت
وزيرة العدل ماري كلود جنم امس
اإلثـنـ اسـتـقالـتـهـا من احلـكـومة
في خـطـوة هي الـثـالثـة من نـوعـها
عقب انـفجـار مرفـأ بيـروت الضخم
الذي أوقع نـحو 160 قتـيالً وأكثر
من ستة آالف جريح ودماراً هائالً.
وسلّـمت جنم نص اسـتقـالتـها الى
رئيس احلكومة حسان دياب وفق
مــا أكـــد مــصــدر فـي وزارة الــعــدل

لفرانس برس. 
وكان وزيـر البيـئة دميـانوس قطار
ووزيـرة اإلعالم مـنـال عبـد الـصـمد
ـاضـيـ اسـتـقـاال خالل الـيـومـ ا
عـلى خــلـفـيــة غـضب شــعـبي عـارم
يــطــالب بــإســقــاط كل الــتــركــيــبــة

السياسية في البالد. 
ـانويل ودعا الـرئـيس الفـرنسي إ
مــاكـرون امس األحـد إلـى الـتـحـرك
سـريـعاً وبـفـعالـيـة لضـمـان وصول
ـسـاعدات "مـبـاشـرةً" إلى الـشعب ا
اللبـناني وذلك في مستـهل مؤتمر
دولي عبر الفيديـو لدعم لبنان بعد
خـمـسـة أيام من االنـفـجـار الـضخم

الذي هز بيروت.
كـــمـــا حثّ مـــاكـــرون الـــســـلـــطـــات
الـلبـنـانـيـة إلى "الـتـحـرك لـتـجـنيب
الــــبالد الــــغـــرق ولـالســــتـــجــــابـــة
للتطلـعات التي يعبـر عنها الشعب
اللـبنـاني حاليـاً بشـكل مشروع في

شوارع بيروت. 
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جـامعـة محافـظتـه أو القريـبة من
مــحـــافـــظــة ســـكــنـــاه في مـــجــال

تناظرة.  االختصاصات ا
وتـابع أن (اجلـامـعـات وكـلـيـاتـهـا
وأقــســامــهـا ســتــعــمل عــلى وفق
مـبـدأ االستـقاللـية والـصالحـيات
اخملـولـة لـهـا في تــقـديـر واتـخـاذ
االجــــراءات الالزمــــة في تــــأمـــ
مــتــطــلــبــات الــســنــة الــدراســيـة

القادمة). 
وفي سيـاق منـفصل سـجل عضو
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة  حــســ
الـــشــمـــري  في كـــلـــيــة الـــعـــلــوم
بجامعة الكوفة حضورا ومتابعة
المــتــحـانــات طــلـبــته الــنــهـائــيـة
اإللــكـــتـــرونـــيـــة عـــلى الـــرغم من
اصـابــته بــاجلـائــحـة. ويــذكـر ان
الـــشــمــري مــكـــلف بــإدارة مــركــز
الــتــحــسس الــنــائي في جــامــعـة
الــكــوفــة ويــشــرف عــلى عــدد من
أطــــاريح الــــدكــــتـــوراه ورســــائل
اجستير وسـبق له نشر العديد ا
من البحوث في اجملالت العلمية. WFÐU²∫ تدريسي مصاب  يتابع امتحانات طلبة كلية العلوم في جامعة الكوفة

شخص تلك اخملالفات).  وفي بابل
اعــلـنت الــنـزاهــة عن صـدور اوامـر
ــســؤولـ  في اســتـقــدام وقــبض 
دائـرة صـحة مـحـافظـة بـابل. وافاد
الـــبــيــان ان (احملــكـــمــة اخملــتــصــة
بـالـنظـر بـقضـايـا النـزاهـة في بابل
ـدير إصـدرت أمـر استـقـدام بـحق ا
العـام لدائرة صـحة احملافـظة وأمر
شتريات قبضٍ بحق رئيس جلنة ا
ـادَّة فــيـهــا اسـتــنــاداً إلى أحـكــام ا
الفتا ,من قانون العقوبات) 340
الى ان (األمرين صـدرا على خلـفية
شـراء مسـتلـزماتٍ طـبيـة ومعـقماتٍ

ستشفيات احملافظة)).
مـؤكـدا (وجـود مـغـاالةٍ في األسـعار
ــسـتـلـزمـات ـواد وا وصــرف تـلك ا
بــــدون إدخـــال مـــخــــزني أو جلـــان
اســـتـالم  فـــضالً عـن تـــشـــخـــيص
مـكـتب حتـقـيق بـابـل مخـالـفـاتٍ في
عـملـية الـشـراء) .وأصدرت مـحكـمة

اجلـاني) ,واضــاف ان (اجلـاني لم
يــــســـتـــســـلـم من اخلـــطـــوة األولى
للشـرطة ودخل باشتـباكات شرسة
مـعــهـا إال أن األخـيــرة تـمــكـنت من
القـبض عليه  ,حيث اعتـرف بقتله

زوجته بإطالقات نارية).
الفـتــا الى انه (الــشـرطــة تــوصـلت
الى مـــتـــهم آخـــر مع زوج اجملـــني
عليـها وفتـحت حتقيقـا موسعا مع
ـتــهـمـ  ,و تــوقــيـفــهــمـا وفق ا

ادة 406 من قانون العقوبات). ا
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أرى أن التأويل يتـسع في الكتابـات الصوفيـة والفلسفـية شعراً وبـخاصة في معاني
تـصوفة في الـوجد والـرؤيا والـتوحد والـشغف الـروحي واجلسـدي .. ان ما يـكتـبه ا
نـصـوصـهم وأشــعـارهم يـتـجــلى الـتـأويل في ســبـر أعـمـاقه ودالالتـه  أمـا الـشـعـراء
ـبـدعـون الـذين يــكـتـبـون قـصـيــدة الـنـثـر  فـقـد ربــطـوا كل تـلك الـثــيـمـات الـروحـيـة ا
عشوق مدخلًا البداعاتهم تصوف في الـعاشق وا واجلسدية مـستفيدين من أجواء ا
رأة خـاصة وصنعـوا منها ا عن جتـربة عمـيقة مع ا ليس تقـليداً وإ
آلهة وشيئاً أسطورياً خالداً ..التأويل يأخذ مداه في التجربة
احلـســيـة احلـقـيـقــيـة لـلـشـاعــر ولـيـست األلـفــاظ والـتـقـلـيـد 
بتـكرة هنـا كعالم سـحري للـشاعر ـفردات مداهـا ا وتأخذا
وكذلك احلرف وإستخدامه مدخالً سحرياً آخر للولوج إلى
النص ذاته وحتريك ما هو مبتكر قابل للتأويل مرة أخرى .

ـرأة التي قـد تتـضـخم في بعـضـها عـند ننـاقش في عـجالـة مـثمـرة بعـضـاً من همـوم ا
. بعض النساء فتصبح مرضاً نفسياً أو عقلياً أو اجتماعياً

رأة حسب شـيوعـها أوالً وخطـورتها ثـانياً سنخـتار بعـضاً من الـهموم الـتي تعـانيهـا ا
ـرأة تشـعر أنهـا كائن مـستهـدف إذ نالحظ كثـيراً أنـها تفـسر ما وأول هذه الـهموم أن ا
يقـال من الرجال ومـا يعمل معـها من أعمـال بريئـة تفسيـراً فيه الكـثير من الـريبة وإساءة
رأة الـظن بالـنيـات فأقـوى اآلليـات التي تـملـكهـا هي آليـة الرفض لـلدفـاع عن نفـسهـا فا
واعـيد والـوعود ـراوغة والـكذب فـي ا ـتلـك آليـات كثـيرة مـثل ا لـيست كـالـرجل الذي 
نصـوبة للعالقة مـعها ويظل هذا رأة في الشرك األول من احلـبال ا ولهذا السـبب تقع ا
الشعور بأنهـا كائن مستهدف يسري معها إلى آخر حـياتها حيث أنها تخاف من أبنائها
في كـبـرهم الـنسـبي وكـبـرها الـبـيـولوجـي. يقـول االخـتـصاصي الـنـفـسي الدكـتـور ريـكان
إبراهيم: إن هنـاك حاجة دائمة مـن احلذر عند احلديث مع الـسيدات فال يحـرجها أحدنا
بالـسؤال عن عـمرها وال عن حـالتـها مـا إذا كانت مـتزوجـة. أما عن الـعالقات احلـميـمية
رأة هي ما يسميـها علم النفس عقدة طلوب. ثاني هـموم ا فحدّث وال حرج عن التـحوط ا
ـرأة بدءاً من السنة األولى اإلخصاء (ألكـترا) وتشير مـدرسة التحلـيل النفسي إلى أن ا
لك أبـوها أو أخوهـا من تكـوين بيولـوجي كما لعـمرها صـعوداً تشـعر أنهـا ال تمـلك ما 
يؤكد إيراهيم فـتعدّ ذلك قدراً أو حتـماً أن تشابه أمهـا وأن تكون منخـفضة اجلناح أمام
رأة من االبـتزاز وسـوء التـصرف فإن ا لذلـك من سلـوك الحق يحـمي ا الـرجال برغـم 
رأة نقـصة التي تـملكـها ا علم النـفس التحـليـلي يصرّ عـلى اعتبـار اإلخصاء شـعوراً بـا
ـثل هنا يعني ثل القائل (كل فتـاة بأبيها مـعجبة) فا وال يـعانيها الـرجل ومن هنا نشـأ ا
تـلك اكـتمـاالً جـسديـاً ال تـملـكه هي وال تـملـكه أمـها. حـاولت دوائر ن  (الـبنت) تـعـجب 
ـثل تربـوياً خـالصـاً يعـني األخالق وحسن الـتربـية وفـخر األبـناء الـتربـية أن تـفسـر هذا ا
ـفارقـة هـو ما سـبق. الهـم النـسوي اآلخـر هو بـاآلباء ولـكن اجلـذر النـفسي لـشـرح هذه ا
ـعـيـار عــقـلي خـالص ال تــشـوبه الـعـواطف الـدين فـيــنـدر أن جنـد امـرأة تــفـهم ديـنـهــا 
ـرأة أو عندهـا فزيارات لـحقات بـالدين كـلها الـتي تقع في مجـال التـدين تشيع في ا وا
ـان بـالـسـحـر وزيارة أضـرحـة األولـيـاء والـصـاحلـ والـقـادة والـعـظـمـاء والـفـقـهـاء واإل
رأة ـان بالرقى ذلـك كله يجـد مجـاالً خصـباً عـند ا شـعوذين واالسـتقـواء باجلنّ واإل ا
ـؤمن وخصـوصاً في األعم األغـلب من جـماعـاتهـا. طـبيـعي أننـا كـلمـا جردنـا اإلنسـان ا
ـرأة من ـلـحــقـات الـتـديـنـيـة نــكـون قـد أخـلـصـنــا الـفـهم لـديـنـهــا وخـلـصـنـا ا ـرأة من ا ا
معتـقداتها الـتدينيـة الساذجة. من هـمومها أيـضاً ضياع الهـوية اجتمـاعياً وهنـا يتجسد
الـظلم االجـتمـاعي للـمرأة مـستـغالً تفكـيرهـا وعواطـفهـا ألجل اجملتـمع الذكـوري إذ يؤكد
قام رأة يصعب عليها الفرز في النظرة إلى الرجل هل هو  االستشاري الـنفسي أن ا
عـيار االجتـماعي وتـشويهه زوج أو أخ أو عـشيق أو أب وهـذا يؤدي دوراً في تشـويش ا
لــديـهــا فـهي ال تــسـتــطـيـع أن حتـدد هـويــة الـرجـل بل تـتــسـلم ذلك جــاهـزاً مـن الـرجـال
ة أن . والهم اخلامس واألخـير هو اجملـتمع الذكـوري إذ تذكر الدراسـات القد ـنتفـع ا
اجملتمعات الـبشرية كانت تعتمد مبدأ تـعدد األزواج إذ كان يحق للمرأة أن تتزوج بأكثر
من واحد في آن لكن التـطورات التي حصلت لـلمرأة بوضوح نسب مـا تخلفه من أبناء
رأة متلـقياً وأن يكون الرجل نزلـة والقيمة آل إلى أن تـكون ا وموقعها االجـتماعي في ا
ـعمـول به ولكن لم مـرسالً ولـذلك تغـيرت اجملـتمـعـات وأصبح مـبدأ تـعدد الـزوجـات هو ا
ـتـقدمـة فإذن هـناك تخـتف سيـادة الـذكورة حـتى في اجملـتمـعات ا
تـقدم وقـد أفرز هذا ضحـايا لـلمـجتـمع الذكـوري في اجملتـمع ا
الهـيـكل االجتـماعي الـذكـوري حاالت اخلـيانـات الـزوجيـة التي
ـرأة عند رأة مـكرهـة غيـر راغبـة. ال تقف هـموم ا تلـجأ إلـيهـا ا
هـذا احلد ولـكنـنـا اقتـصـرنا عـلى بـحث اليـسيـر مـنهـا ولـعلـنا

نعود إلى بحث هموم أخرى من همومها.
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كشفت هيئة النزاهة االحتادية عن
صـــدور أمـــر قـــبـضٍ بـــحق رئـــيس
هــيــئـــة اســتــثـــمــار كــركــوك  ,اثــر
مـــخــالــفـــات في مــشـــروع (ســومــا

ستي) السكني.
 وقالت دائـرة التـحقـيقات بـالهـيئة
في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(أمر قبضٍ صدر بحق رئيس هيئة
استثـمار محـافظة كركـوك استناداً
ـادة  340 من قـانـون إلى أحـكـام ا

العقوبات).
واضـــاف ان (أالمــــر الــــصـــادر عن
الـقــضـاء جــاء اثـر  مــخـالــفـات في
مشروع سوما سـتي السكني الذي
تــضـــمن أمـــر قــبضٍ بـــحق رئــيس

هيئة استثمار كركوك السابق). 
مــبـيــنـا ان (تــقـريــر خـبــراء ديـوان
ـالــيـة االحتـادي كـان قـد الـرقـابـة ا
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اجلـامـعـيـة رقم 23 لـسـنـة 2008
عدل) . ا

واطـــلـــعت (الـــزمـــان) امس عـــلى
وثـــيــقــة جــاء فـي مــعــرضــهــا ان
ـادة اخلامـسة وجب ا (الوزيـر 
من قــانــون الــوزارة رقم اربــعــ
ـعـدل الـذي يـنص لـسـنة  1988ا
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اكد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب
ان (اجـراء احـالـة رئـيس جـامـعـة
بــابـل عــادل عــبـــاس عــلــوان الى
التـقاعـد جاء بـشكل قـانوني وفق
مـــانص عـــلـــيه قـــانــون اخلـــدمــة

بـــالــتــنـــســيق مـع وزارة الــصــحــة
الـعـامـة وفـقـاً لـلـحـاجـات) مـضـيـفا
(كــمــا تــســـلّم لــبــنـــان من الــعــراق
بــتــاريخ 2020/8/8 عــبــر مــعــبــر
ـصـنع احلـدودي 22 صـهـريـجـاً ا
مـحمّالً بـ 800 ألف لـيـتـر من مادة

الغاز أويل).
وكـــانت الــســـفــارة الــعـــراقــيــة في

بيـروت قد اعـربت عن اسـفهـا لعدم
ذكـــر اجلــيش الــلــبـــنــاني الــعــراق
ضمن الدول التي وقفت الى جانب
لـبـنـان مـضـيـفـة أن بـغـداد تـعـتـزم
ارســــال وجــــبــــات من احلــــنــــطــــة
تـعـويضـاً لـلـنقص احملـتـمل.واشار
بـيـان اجلـيش اللـبـنـاني ايـضا الى
وصــول ثالث طــائــرات قــادمــة من

الـسـعوديـة مـحـمّلـة بـحوالي 200
ــنـــزلــيــة ـــســلــتـــزمــات ا طنّ من ا
ـواد الغـذائية عـدات الطـبية وا وا
تنـوعة وطائـرت عسـكريت من ا
رومـانيـا محـمّلـت بـ 8 أطـنان من
ـســتــلـزمــات الــطـبــيـة ــعــدّات وا ا
اخملــتـلـفـة بــاإلضـافـة إلى عـدد من

أجهزة التنفّس االصطناعي.
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ـواطــنـ طــمـأنت وزارة الــتـجــارة ا
ـــقـــبـــلـــة ســيـــتم بــأن خـالل األيــام ا
ــادتـي الــســكــر وزيت جتــهـــيــزهم 
الطعـام بعد انـهاء اليـة التعـاقد لسد
حاجة متطلبات البطاقة التموينية .
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس إنها (ستتعاقد لشراء
كــمــيــات من الـســكــر وزيت الــطــعـام
ضـمـن آلـيـات الـتــعـاقـد لــسـد حـاجـة
ومتـطلـبات الـبطاقـة التـمويـنيـة بعد

ورود تــــخـــــصـــــيــــصـــــات من وزارة
̈مـشـيــرا الى (شـراء الـسـكـر ـالـيـة) ا
بشـكل سـريع كمـا سيـتم الـتعـاقد مع
ـنـاشئ الـوطـنـية الـتـابـعـة لـلـقـطاع ا
اخلــــــــــــــــاص لــــــــــــــــشـــــــــــــــــراء زيـت
واطن ̈وطمأنت الوزارة (ا الطعام)
ادت وان جمـيع مخازنها بتوفيـر ا
سـتـستـقـبل هـذه الـكمـيـات وسـتـقوم
بــتــجــهــيــزهـا عــبــر شــبــكـة الــوكالء
ـنتـشـرين في بـغداد واحملـافـظات). ا
وكانت الـوزارة قـد اعلـنت حـصولـها

اليـة بعـد جهود على مبالغ 91 من ا
كبيرة بذلت من قبل اجلانـب لتلبية
بــطــاقـة الــتـمــويــنـيــة. وشــدد رئـيس
اجلـمــهـوريـة بـرهم صــالح عـلى بـذل
اجلــهــود الـرامــيـة لــتــدعـيـم انـفــتـاح
العـراق على الـعالم من خالل تـطوير

قطاعات النقل اخملتلفة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(صــالح الــتــقى وزيــر الــنــقـل نــاصـر
حــســ الــشــبــلـي وبــحــثــا اجلــهـود
الرامـية لـتدعـيم انفـتاح الـعراق على
الــعــالم من خالل تــطــويــر قــطــاعـات
النقل اخملتـلفة التي تـعد حلقة وصل
واكـد مــهــمـة بــ الــقــارات والـدول)¨
ــعــايــيـر صــالـح (أهـمــيــة اعــتــمــاد ا
الدولـيـة في توفـيـر فضـلى اخلـدمات
). من جانبه ¨قدم الشبلي للمواطـن
(شـــرحـــاً مـــفــــصالً عن ســــيـــر عـــمل
ـــؤمل الـــوزارة واخلـــطط الـــتي من ا
اتباعها لتنـشيط مستوى األداء فيها
ـــا يــعــكس وحتـــســ اخلــدمــات و
شـرقة أمـام العالم). صورة الـعراق ا
ونــفـذت الـوزارة مــتـمـثــلـة بـالــشـركـة
ــوانئ الـعـراق عـمـلـيـة جـرد الـعـامـة 
173 حاويـة مواد كـيمـاوية مـخزونة
ي وضــعت حـسب الــتـصــنـيف الــعـا

لـلخـزن بـعد  تـداعـيات انـفـجار مـرفأ
بيروت .  

واوضح مـديــر عـام الـشــركـة فـرحـان
مـحـيـسن الـفـرطـوسي انه (اسـتـنـاداً
الى ايـعـاز الـشـبـلي بـتـزويـد الوزارة
ـواد بــجـرد تــفــصـيــلي ودقــيق عن ا
ــوجــودة في اخملــازن واحلــاويــات ا
باشرة وبأقصى سرعة حـيث تمت ا
ــوانئ ــواد اخملـزونــة في ا بــجــرد ا
)¨مبينـا ان (عملية حتسبا الي طار
اجلـــرد تـــمت وفق جلـــنـــة بــرئـــاســة
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عام 1876 يـذكـرني ان صـحـيـفـة الزوراء
العـراقيـة قـد صدر الـعدد االول مـنهـا قبل
ذلك الـتــاريخ بـسـبع ســنـوات اي في عـام
1869 مع الـتـحـقظ عـلى شـكل وهـدف كل

منهما.
واذا كــان من يـــنــسب له اصــدار الــزوراء
الــعـراقـيــة هـو الــوالي مـدحت بــاشـا فـان
والي مـصـر مـحــمـد عـلي بـاشـا هـو الـذي
ـصـريـة وهـي صـحـيـفـة اصـدر الـوقــائع ا
ضمون ونشر اثلة  للزوراء من حيث ا
الفـرمانـات واالوامـر العـثمـانيـة وغيـرها.
وعلى هـذا الاسـاس فان صـحـيفـة االهرام
تختـلف عن الصحـيفت مـن حيث الشكل

ضمون. وا

يلتف حوله رؤساء األقسام في الصحيفة
لــســمــاع األخــبــار الــتـي حــصل عــلــيــهــا
لـنشـرهـا في عـدد الـيوم الـتـالي لـكـنه كان

دائما يخيب آمالهم.
وقـــال إنه كــان يــقـــضي وقــتـه مع رئــيس
اجلـمــهـوريـة فـي حـوارات سـيــاسـيـة ولم
يـخـطر بـبـاله أبـدا أن يـسـأله عن خـبـر ما
كـمــا كـان يـفـعـل هـيـكل في عــهـد الـرئـيس
جـــمــال عــبــد الــنـــاصــر وفي أوائل عــهــد

السادات.
والذين يعرفون أحمد بهاء الدين يعرفون
صري إنه من ب أذكى وأكفـأ الكتـاب ا
في الــقــرن الـعــشــرين لـكــنه يــخــتـلف عن
هــيـكل أن أســاس عـمـلـه الـصـحــفي لـيس
ـقــال الـسـيـاسي والـثـقـافي ـا ا اخلـبـر إ
وبـالتـحـديـد العـمـود الذي كـان يـكـتبه كل
يــوم في الــصــفـحــة األخــيــرة من األهـرام
ويـنـشـر في عــدة صـحف عـربـيـة في وقت
واحد في ح بني هيكل مجده الصحفي
عـلى اخلـبـر والـتـقـريـر اإلخـبـاري مـنذ أن
كـان مـراسال صــحـفـيـا جملـلـة آخـر سـاعـة
وصــحـــيــفــة أخــبــار الــيــوم ثم عــمــله في

جمال عبد الناصر وانور السادات خالل زيارتهما االهرام
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وقــــال الــــعـــزاوي لــ (الــــزمـــان)  إن
ــدراء في دوائــر مــحــافــظـة (أغــلب ا
ديـالى من مـكـون واحـد)  مـبـيـنـاً أن
(اثــنــ فــقـط من الــســنــة هم مــدراء
أقسـام في الـدوائر األمـنـية من أصل
33 قــســمــاً وفــوج طــوار ومــراكــز

حساسة) .
وأضـــاف الـــعـــزاوي   أن  (نـــســـبــة
نـاصب الـتي يشـغلـهـا السـنة تـبلغ ا
ـوزعة %10 بـجـمـيع دوائـر ديـالى ا
في األقـضـيـة اخلـمـسـة لـلـمـحـافـظـة
رغـم أن عـــدد نـــوابـــهم يـــوازي عـــدد
النواب الشيـعة)  داعياً إلى  (إعادة
همـة للدوائر نـاصب ا التوازن في ا

دنية) . األمنية وا
كمـا قال الـعزاوي  ان (وزارة الـعدل
تبـنت بـعد 2006 بنـاء سـجن ضخم
لـلـغـايـة يـقع في اطـراف نـاحـية بـني
سعـد قرب احلدود االداريـة الفـاصلة
مع الــعــاصــمـة بــغــداد الفــتـا الى ان
ـشروع والـذي كـلف خـزينـة الـدولة ا
ــلـــيــارات من الــدنــانــيــر عــشـــرات ا
وبلـغت نـسـبـة اجنازه من 70-80%

توقف العمل به فجأة في 2008 رغم
موقعه االستراتيجي والهام ) .

ـشـروع اذا ان (ا واضـاف الـعـزاوي 
ما  احـياؤه سـيحل ازمـة انسـانية
في اضــطــرار االف الـعــوائل لــزيـارة
ابـنـائـهـا الـسـجـنـاء في سـجـون تـقع
جـنـوب الـبالد ويــخـفف من الـضـغط
كن ان يتحول على تلك السجون و
اطار لـسـجـناء 5 مـحافـظـات ومـنـها
ديـالى وبـغـداد في ان واحـد كونه ذا
طاقة استـيعابـية كبيـرة كما انه يقع
في منطقة مؤمنة للغاية وقريبة جدا

. ( من طريق بغداد- ديالى القد
من جـهـته قـال الـنـائب عن مـحـافـظـة
ان  (احلرائق ديالى رعد الـدهلكي   
التي نـشبت في احملـاصيل الـزراعية
ـحـافـظة ثم امـتـدت الى الـبسـاتـ 
ـنهـجة ديالى في اآلونـة االخـيرة 
تــهـدف لــلـقــضـاء عـلـى هـذا الــقـطـاع
احلـــيـــوي واالضـــرار بــــاقـــتـــصـــاد
احملافـظة ومنـعهـا من الوصول الى
االكــتـــفـــاء الــذاتـي حــتـى تــســـتـــمــر

باالستيراد لتغطية النقص) .
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اعـلنت الــنـائـب عن مـحافــظـة ديالى
نــاهـدة الــدايــنـي  رفـضهـا مـقــترح
دمـج قــضــائــ او جــعـل احملــافــظـة
دائــرتـ انـتــخـابــيـتــ في مـشـروع

قانون االنتخابات. 
وقـــالت الــدايـــنـي  لــ (الــزمـان)  إن
(مــحـافــظـة  ديــالى وحـسب االتــفـاق
تــكــــون خــمـس دوائــر انــتــخــابــيـــة
ـــــوجــــودة " حــــسـب االقــــضـــــيـــــة ا
ــقـداديــة . خــانـقــيـن . بــعـقـــوبــة . ا
اخلالص . بلـدروز "  لـكن مع االسف
ن هم قـريبــون من اصـحاب هنـاك 
القـرار او قادة الـكـتل السـياسـية من
ــــكــــونــــات يــــحــــاولــــون جــــمــــيـع ا
ــــصــــاحلــــهـم اخلــــاصــــة  جــــعل و
احملافظة دائرت او دمـج قـضاءـيـن
في مـــشــروع قـــانـــون االنــتــخــابــات
الـتــشـريـعــيــة) . واضــافت  الـدايـني
ـقتـرح (نـرفـض رفـضـا قاطـعا هذا ا
ـقـداديــة مع بـلـدروز ودمـج قــضاء ا
ـلك الـنـفــوذ وذلك لـكـون هـنـاك من 
ال الـسياسي والسالح والسلـطة وا
ــنــفــلت ولن يــكـون هــنــاك تــمــثـيل ا

حقيقي للمكونات) . 
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وحمـلـت  النائب عن مـحافظة ديالى
( قـادة الكـتل الـسـياسـيـة مسـؤولــية
عـــدم االهــتــمــام بـديـــالـى والــنـظـرة
الـضـيـقــة حملـاولـة فوز نـوابـهم فـقط
صـلـحة احملـافـظة). دون االهتـمـام 
ومن جانب آخر قال قائـممقام قضاء
بعقوبـة عبدالله احلـيالي لـ (الزمان)
ان (حــمـــلــة االعــتــقــاالت ألصــحــاب
ولدات االهلية في بـعقوبة ارتفعت ا
الى 37 مـــعـــتـــقال خالل الـــســـاعــات
اضيـة بسـبب مخالـفتـهم لضوابط ا
التشغيل وتسعيرة االمبير لشهر اب

اجلاري).
واضـاف احلــيـالي  ان (االعــتـقـاالت
مسـتمـرة بنـاء على قـرارات قضـائية
رسمية بسبب مـخالفتهم للـتعليمات
الرسمـية مؤكـدا بان اغلب من جرى
وجب اعـتقـالـهم  االفـراج عـنـهم 
كفـاالت وتعـهـدات قانـونيـة بااللـتزام
الية بالغ ا بكل التعليمـات واعادة ا
ــواطــنـ الــتي  اســتالمــهــا مـن ا
ا حـدد لتـسعـيرة والتي هي اعـلى 
االمــبــيــر خالل شــهــر اب اجلـاري) .
الى ذلـك قـال مــديــر نـاحــيــة قـزانــيـة
ومــديــر مــنــدلي وكــالــة الــواقــعــتـ

شرقي ديالى مـازن اكرم لــ (الزمان)
مـتدة  إن  (قنـاة منـدلي االروائيـة ا
علـى طول 20 كم ب نـاحـية مـندلي
ـقـداديـة مـهـددة بـاالنـهـيار وقـضـاء ا
لــعـــدم قـــدرتـــهــا عـــلى اســـتـــيـــعــاب
ـــائـــيـــة)  مـــبـــيـــنــاً أن االطالقـــات ا
(الـقــنـاة بـحـاجـة الى عــمـلـيـات كـري
وتطـهير شـاملـة لضمـان وصول ماء
الـشـرب ألكثـر من 50الف نـسـمة في
نـواحـي مـنـدلـي وقـزانــيـة). وأضـاف
اكـــرم   أن  (االضـــرار الـــتي حلـــقت
ــائــيــة بــالــقــنــاة جــراء االطالقــات ا
واالدغــــال واحلـــشــــائش تـــســــبـــبت
بـتـوقف احدى مـحـطـتي مـاء الـشرب
في مــنـدلي مــا سـبـب نـقــصـاً كــبـيـراً
ــاء الــشـرب).  واوضـح اكـرم   أن
ــائـــيـــة وبــاالشـــتــراك مع ـــوارد ا (ا
عـملـيـات ديـالى جنـحوا بـتـأمـ ماء
الشرب للنواحي مندلي وقزانية بعد
اء اخلام ازالة التـجاوزات وتأمـ ا
حملطـات الـتـصفـيـة في وقت سابق).
واكـــد اكــــرم  أن  (خـــطــــة قـــريــــبـــة
سـتــنــطـلـق لـتــطــهــيـر قــنــاة مــنـدلي
االروائـــيـــة وتــــأمـــ مــــاء الـــشـــرب
بـالـكـامـل تـرافـقـهـا اجـراءات حـمـايـة
امنية محكمة حتسباً لوجود عبوات
ائية). وارد ا او الغام تهدد كوادر ا
 فـيـما قـال مـديـر اعالم صـحـة ديالى
فــــارس الــــعــــزاوي لـ (الــــزمـــان) إن
(مــــعــــدالت االلــــتــــزام بــــاإلجـــراءات
الـــوقــائـــيــة ضـــد فــيـــروس كــورونــا
بـديــالى تـقـلــصت بـنـســبـة حـادة في
اآلونـة االخــيـرة عــلى نــحـو دفع الى
زيـــادة االصــابـــات وهـــذا واضح من
عـلن من قبل وقف الـيومي ا خالل ا
دائـــرة الـــصــــحـــة في احملــــافـــظـــة).
واضاف العزاوي  ان (دائرته تطلق
حتـذيـرا عاجـال وتطـالب االهـالي في
ــــنــــاطق بــــضــــرورة االلــــتـــزام كل ا
احلـــقـــيـــقي بـــإجـــراءات الـــتـــبـــاعــد
اجملتـمعي والـوقايـة لتـفادي انـتشار
فيـروس كورونـا)  مبـينـا أن  (دائرة
صحة ديالى سترفع دعاوي قضائية
بـــــحق مــــــطـــــربـي احلـــــفالت او اي

شخص يقيم جتمعات كبيرة).
ودعا النائب عن محـافظة ديالى عبد
اخلـــــالـق الــــــعـــــزاوي  إلـى إعـــــادة
ـهمـة في دوائر ـناصب ا التـوازن با
مـــحــافـــظــة ديـــالى مــشـــيــرا إلى أن
ئـة فـقط من الـسنـة يـشـغـلون 10 بـا

ناصب اإلدارية في احملافظة. ا

واضاف الدهلكي  ان (تلك احلرائق
هي نوع اخـر من مـحاوالت اضـعاف
ديـالى ودفع اقـتـصادهـا لـلـهـاوية) 
مؤكدا  (الزراعة في احملافظة مهددة
بسبب وجـود اجنـدة حتاول منع اي

نشاط زراعي فيه).
ولـــفـت الى ان  (الـــزراعــــة ورغم مـــا
تــــعـــرضـت له من انــــتـــكــــاســـات في
ـاضــيـة اال انــهـا اكــبـر الــسـنــوات ا
القطاعات استقباال لأليادي العاملة
وهـــنــاك بــصــمـــة واضــحــة ألجــنــدة
خــبـيــثـة يــراد تـنـفــيـذهــا عـلى ارض
ديــالـى لــضــرب الــقــــــطــاع الــزراعي

فيه). 
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فيـما قـال قـائمـمقـام قضـاء ببـعقـوبة
عـبـدالـله احلـيـالي  لـ (الـزمـان) امس
ـنــظـمـات الـدولــيـة لـعـبت دورا ان (ا
محـوريا بـعد 2003 في دعم الكـثـير
من مدن ديـالى ومـنهـا بـعــــقـوبة في
تـــمـــويـل بـــنــــاء مـــشـــاريـع وبـــرامج
انـسـانـيــة آلالف االسـر لـكـنـهـا فـجـأة
بدأت بالهجـرة الى محافظات اخرى

رغـم ان احملــــافــــظــــة تـــــعــــــــاني من
مـــعــدالت فـــقـــر  حــادة وارتـــفــاع في
الـــبـــطــــــالـــة ولـــديـــهـــا االف االســـر
الــنــازحــة) . واضــاف احلـيــالي  ان
(2020 يــعــد عـــام شــحــيح جــدا في
ـنـظمـات الدولـية ولم تـقدم انشـطة ا
اي مـــشـــاريع ســـواء في  بـــعــقـــوبــة
ـدن رغـم ان االجـواء امــنـة وبــقـيــة ا
ومــــســــتـــقــــرة فـي حــــ ان هــــنـــاك
محافظات تشهـد نشاط غير مسبوق

في االنشطة االنسانية) . 
واشار احليـالي الى ان (ديالى تضم
ـعـنـيـة بـالـدعم ـنــظـمـات ا عـشـرات ا
االنــــســــانـي هي االخــــرى لـم تــــقـــدم
اغـــلــبــهـــا اي بــرامـج دعم رغم ازمــة
ــنــظــمــات كــورونــا)  مــؤكــدا أن  (ا
تلعب دورا مهم جدا في دعم  برامج

توعوية وتثقيفية وإنسانية). 
ولــفـت  احلــيــالـي  إلى أن  (هــجــرة
ـنــظـمـات الـدولـيـة وانــتـقـالـهـا الى ا
مـحـافـظـات اخـرى تـثـيـر الـكـثـيـر من
عالمات االسـتـفهـام تسـتـدعي النـظر

وبيان االسباب احلقيقة).
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ـنـافـذ احلـدودية ـوانئ وعـضويـة ا ا
والـكــمـارك واالجـهـزة االمــنـيـة جلـرد
واد الكـيماويـة اخملزونة في مـيناء ا
رتبة صنفة من ا ام قصر الشمالي ا
2 الى  9 في مـــســتــوى خــطــورتــهــا
واد القابلة لالشتعال التي تعد من ا
غير االنفجارية)¨مشيراً الى ان (عدد
احلاويـات التـي تضم مـواد مخـزونة
نــحـو 138 حــاويـة فـي  احـد مــواقع
ـيـنـاء ونـحـو 35 حـاويـة في مـوقع ا
اخــر  خــزنـهــا حــسب الـتــصــنـيف

ي ضــمن مــعــايــيــر  الـسـالمـة الــعــا
الدولية). 

ـنافـذ احلـدودية عن وأعلـنت هـيئـة ا
ضبط عجلتـ حتمالن مواد سريعة
االشـــتـــعـــال في مـــنـــفـــذ زربـــاطـــيـــة

احلدودي.
وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمــان) امـس إنه (تــنـــفــيـــذاً ألمــر
قـــاضي الــــتـــحـــقــــيق وبـــنــــاء عـــلى
ـقـدمـة مـن قـبل شـعـبـة ـعـلــومـات ا ا
اخملـــابـــرات في مــــنـــفـــذ زربـــاطـــيـــة
احلـــــدودي وحـــــسـب أمـــــر رئـــــيس
الوزراء بجرد أي مواد أولية تساعد
على االشتـعال أو سريعـة االشتعال
تــمت إحـالــة عـجــلـتــ لـعــدم وجـود
اوراق رسمية وبقائهما أكثر من 40
ـنـفــذ بـدون أي إجـراء يـومــاً داخل ا
ولــسـوء خــزنـهــا حــيث أنـهــا حتـفظ
بــدرجـة حــرارة من 5 الى  35درجـة
ا يـفقد خاصيـتها وتتحول مئوية 
الى مـواد سـامــة تـؤثـر عـلى الـنـبـات
مشـيرا الى انه ( تـشكيل والتربـة)
ــعـــنـــيــة ذات جلـــنـــة من الـــدوائـــر ا
االخـتـصـاص و ضــبط الـعـجـلـتـ
وجـردهـمـا وإحالـتـهـمـا إلى الـقـضاء

وفق محضر أصولي).

األهــرام رئــيـســا لــلــتـحــريــر حـيـث كـانت
مــقــاالتـه األســبــوعــيــة ال تــخــلــو من أهم

صرية. أخبار القيادة ا
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ونــــعـــــود الـى عــــدد االهـــــرام فـي ذكــــرى
صدورها فنجد في الصفحة  6

- سياسة حترير (زعيمة الصحافة)
- احـتـفظت بـثـوابـتهـا لـكـنهـا تـتـطور مع

األجيال.
- خـلــيل مـطـران يــكـشف وصــايـا بـشـارة
تـقـال بـااللـتــزام بـالــصـدق واالخالص في

النصح
: الـصـحـيـفة سـجـلت الـثورة - طه حـس
واالحـتالل واسـلـوبـهـا يـتـسم بـالـبـسـاطة

والوضوح 
وفي الصفحة 7

- مراسلو االهرام واالنفتاح على العالم
- سليم تقال .. مسيرته وجهت الصحيفة

عقودا
 -واخــيـرا حتــيـة لــصـحــيـفــة االهـرام في

ذكرى تاسيسها.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

ø …dJ³*«  UÐU ²½ô« w  Òq(« q¼

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6730 Tuesday 11/8/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6730 الثالثاء 21 من ذي احلجة 1441 هـ 11 من آب (اغسطس) 2020م

Í—u³'« ‚—UÞ

بغداد

ÊUM³KÐ kFð≈ s  bOFÝ

-1-
ـقتـرح واحـداً اذا كانت الـظـروف في البـلديْن مـتـشابـهة من الـطبـيعي ان يـاتي احللّ ا

الى حد بعيد .
-2-

ـشـتـركـة ب الـعـراق ولـبـنان كـثـيـرة  وفي طـليـعـتـهـا الفـسـاد الـسـياسي والـقواسم ا
ـؤهـلـ لـتسـنم واالداري والـفـسـاد الـسـيـاسي واالداري يُـوصِلُ الى الـسـلـطـة غـيـرَ ا
همـة فيها  وال يكون ذلك االّ بالتعويل علـى احملاصصات احلزبية والطائفية واقع ا ا

وضوعية من الكفاءاة والنزاهة واخلبرة والوطنية ... عايير ا واستبعاد ا
-3-

وجـاء االنـفـجـار في مـرفـأ بـيروت لـيُـضـيف كـارثـةً مـروعـة الى األزمـات اخلـانـقـة التي
حـاصــرت لـبــنـان اقــتـصــاديـاً وصــحّـيــاً وســيـاســيّـاً واجــتـمــاعـيّــاً  وجتـلّى الــغـضب
اجلماهيـري في احتجاجات وتظاهـرات بدأت سلمية ولكـنها لم تبق كذلك وهذا مازاد

الط بلة .
-4-

واطن سؤول وا انّ احلجم الرهـيب للخسائر واألضرار قطع الصلـة بالكامل ب ا
فـقودة بـالطـبقـة السـياسيـة  وهذا مـا جعل األنـظار تـتجه الى تمـاما كـما هي الـثقـة ا

انتخابات نيابية مبكرة .
-5-

بكرة في العراق قد حـــــسم أمرها وحـــدد لها يوم واذا كانت االنتـخابات النـيابيـة ا
 6/ 2021/6 فانّ رئـيس الوزراء اللبناني سـيطرح يوم االثن 8/10/ 2020على
بكرة في لبنان والتي ال يرى غيرها حالً مجلس الوزراء الـلبناني مسألة االنتخابات ا

لالزمة .
-6-

ا يُقرح القلب القول : و
ـتـنـفذين  –يـلـعب دوراً مـهمـاً في ايـصـال النـطـيـحة ـال الـسـياسي  –وهـو بيـد ا ان ا
تـردية  الى مـجلس الـنواب لـيـبتـلى الشـعب بعـناصـر كـسيـحة يُـدّعي انهـا تمـثله .. وا

وهي في الواقع ال تمثله أصالً .
-7-

في عام 2018 قاطع معظم العراقي االنتخابات النيابية وقد شابها التزوير بنحو ال
ـكن انــكـاره ومع ذلك كـلّـه بـقـيت ســمـفـونــيـة ( تـمــثـيل الـشــعب) مـسـمــوعـة من قـبل

جوجة ..!! الكثيرين وهي ليست االّ لعبة 
طالبة باجراء االنتخابات وألن الثقة مـعدومة باالجراءات السلطوية كلها يعلو صوت ا

حتت اشراف دولي كامل .
-8-

ـستـقلـة حـقيـقيـة  واحملكـمة فـوضـية ا نـحن بانـتـظار الـقانـون االنتـخـابي العـادل  وا
واالشراف الـدولي الدقيق لـكي تتاح ـتكـاملة األعـضاء  االحتادية ا

الـفــرصــة لــذوي الـكــفــاءة والـقــدرة واالخالص مـن شـبــابــنـا
ـسؤولـيـاتهم في الـتـمثـيل الـصادق لـلـشعب في الـنهـوض 
ونحن في سـباق مع الـزمن للـوصول الى مجـلس النـواب 
نشودة وما نريده من سالمة االنتخابات من تلك الـغاية ا
التزويـر يريده اللبنانيـون يقينا ويريده كلّ الرازح حتت

فسدين ... وطأة شياط االنس الفاسدين ا
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بغداد
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قـبل انتـشار وسـائل اإلعالم احلديـثة الـتي راحت تـنقل اخلـبر مـباشـرة ودون واسطة
وال وساطة  بل راح اخلبر يفرض نفسه مرئيا او مسموعاً ودون حاجة لعناء البحث
عنه وتتبع الصحيفة التي نقلته  كنا نتغنى بالتجربة اللبنانية عن جهل  ال لشيء اال
لــتـداول الـسـلـطــة دوريـا  وتـعـاقب رؤســاء اجلـمـهـوريـات والــوزراء  وتـغـيـر الـوجـوه
بصـورة منـتظمـة  جاهلـ ومتجـاهلـ أحيانـاً حقيـقة التـداول وخلـفياته ومـا يخفي .
قـراطية  ـنا األقل تـطوراً ود ـمالك اجلـمهوريـة هي السـائدة في عا بـعد أن راحت ا
فضالً عن التوارث والتوريث وبذلك اكتملت اركان النظام الوراثي  اال احلرص على
ـلـكيـة عـلى الـتوريث اآلمن الـسـلمي  ـلك هـادئاً مـسـتـقراً  إذ حتـرص الـنظم ا نقل ا
لـكيات اجلمهورية التي تعبث برأس كبارها كل شياط األرض . ويبدو أن بخالف ا
الـرحم الذي ولدت مـنه التـجربة الـسيـاسية الـلبنـانيـة  هو ذات الرحم الـذي ولدت منه
التـجربـة الـعراقـية بـعد رحـيل الشـمولـية  إذ لـك احلق في أن تشـتم وتفـسّق وتشـهّر
وتكفّر وال سـياسي متخـذ قرار يسمع  في الـبلد عشـرات بل مئات الفـضائيات التي
تـتحـدث بحق وفي بـعض األحيـان ببـاطل  والسـاسة يـهزؤن ويـضحـكون ويـأنسون 
في بـلدانـنا الـنـزيه فاسـد  والـفاسـد شريف  والـورع مـغفل  والـلص مـعلى مـقدم 
اجلميع لـصوص  واللص مـتصدي  الـكل فاشل  والفـاشل في مقدمـة الركب يقود
 الـتـعـلـيم في تـراجع  لـكن عـدد الـشـهـادات راح يـغـطي عـ الـشـمس ويـكـفي لـسد
حـاجة بـلدان  الـطب يحـتضـر  اجلهـاز غـائب والدواء رديء والـعلم يـحبـو  وكلـيات
اجملموعـة الطبية راحت تنتشر ال في األقضية حسب ولكن حتى في النواحي  وراح
الـطبـيب يتظـاهر بحـثاً عن تعـي مـركزي  في بالدي األمن غائب والـتهديـد حاضر 
وعدد رجال األمن يـفوق تعدادهم فـي البالد التي يفـوق عدد شعـبها وسكـانها شعب
العراق وسـكانه باضعاف  في بالدي اللسان النـاطق بالوطنية ليس اطول منه  لكن
تـمـيز مـسـحـوق يسـتـجدي ن يتـغـنى بـها  في بـالدي ا الـوطنـيـة غائـبـة عـند كـثـيـر 
ـغمـور حـاضـر يتـنـقل بـيـنهـا لـلـبحـث عن األسمى  فـي بالدي أضحت الـفـرصـة  وا
نظمات الهجـرة حلم والبحث عن البديل هـاجس  والوقوف على أبواب السـفارات وا
اإلنسانـية أمر مألوف مـشاهد  بعـد أن كان بلدي عـلى مر العصـور وتعاقب األزمان
ــاء والـشـجــر والـثـمـر  وانــتـشـر الــتـصـحـر حـلم وتــطـلع وأمـنــيـة  في بالدي غـاب ا
ستورد  الـعراق بلد مـفتوح لكل خـيرات ونفايـات العالم  وال شيء فيه والعاقـول وا
ـرفـوض لـلــتـصـديـر  اال الــبـشـر  عـجـيـب أمـرك الـعـراق لم تــقـتـبس من لــبـنـان اال ا
ستـهجن  في لبنـان لك احلق في أن تتحدث وال أحـد يسمع  فيـها اشتم ما شئت ا
ـهم أن الـسرقـات قـائمـة عـلى قدم فـالغـيـبة والـنـميـمـة والسـبـاب يذهـ الـسيـئـات  فا
ـال منـهوب  والـثروة مـهدورة  والـشعب جـائع يفـترش وسـاق  اخلزيـنة خـاوية  وا
ـعنى أبواب الـسفـارات  في العـراق كـما لـبنـان  الكـومـيديـا الفـوضويـة تـتسـيد  وا
ـأسـاة راحت تـدق األبـواب  بل تـأرق شـعب راح يـطالب غـائب  والـنص مـفـقود  وا
ؤسـسات احلـكومـية  بالـوصايـة األجنـبيـة  في الـعراق كـما لـبنـان احلرائق تـلتـهم ا
ـيـاه تتـلف األثار  والـلص يدفع الـبخـس من أجل طمس مـعالم سـرقاته  وخـراطيم ا
ولو تـسـبب في ضـيـاع ارشيف وأثـر  في بالدي كـمـا لـبنـان تـتـصدر أخـبـار الـعراق
ـأسي والسـيـئـات من األنبـاء  أمـا استـشـهـاد متـظـاهر  أو نـشـرات األخـبار لـكن بـا
اخـتيـال ناشط  أو قتل بـتفـجير  وفي أحـسن السيـئات من األخـبار سطـو مسلح أو
ـرفئ  الذي قتل بـنزاع عـشـائري . لـقد دخـلت لبـنـان مرحـلة الالعـودة بعـد تـفجـير ا
تفـتحت معه كل اجلـراحات  جوع وظالم وقـحط وانغالق سيـاسي  وال أحد أال الله
ـصير  بـعد أن عـجز الراسـخون بـالوطنـية من إيـصال صوت يـعلم ما سـيئـول اليه ا
تـطلع الى غد أفـضل  وعلى متـخذ القـرار في العراق أن الشعب الـنابض باحلـياة ا
وت ال سـامح الله بـتـفجـير يـتـعض من التـجـربة الـلبـنـانيـة  ويجـنب الـشعب مـأسـاة ا
مـفتـعل أو خطـأ  تتـفجر بـعده األوضـاع وقد تـؤل الى ما آل الـيه الوضع في لـبنان 
ــا تــزل  فـالــعـراق فــقــد زهـقت فـي الـعــراق ارواح  وسـالـت انـهــار من دم طــاهـر و
ـكانة  كانـة األفضل  به تـليق الصـادرة  ولرجاله مـن الوطنـي وجدت ا يـستـحق ا
تـميز والنـزيه  في ارضه كل اخليرات  رجع والـسياسي و الـعالم والتـاجر وا فيه ا

ـدنـيات  ومن ارضه انـطـلـقت كـبـريـات احلـضـارات وقـامت ا
تـاريخ ثـر  ومـاض مـجـيـد وال يـلـيق به اال حـاضـر متـألق 
آسي وطالته الـكوارث والحقته الـنكبات ونزلت كثـرة في ا
ـلمـات  كـفـاه قـتل وهـدم وحـرق ونـهب وضـياع بـشـعـبه ا
بالـرجال والـثروات  فـما ضـاع فيه  الـعوض  ومـا فات
لن يـوقف تـطـور وعـودة للـتـمـيـز وإن كـان مـأسـوف عـليه 

فإن يأتي االصالح متاخر خير من أن ال يأتي .

وضـوع بـسيـطا وال يـحـتاج الى مـنـاشدة رئـيس مـجلس الـوزراء وال حتى قـد يكـون ا
ـشـكلـة بـسيـطـة وسـبق ان عرضـتـها اجلـريـدة وتـتلـخص بـوجود وزيـر الـنقل .. نـعم ا
عـوائل عـراقيـة ذهـبت للـهـند لـلـعالج منـذ اشـهر وال تـسـتطـيع الـعودة وغـالـبيـتـها االن
ـرسل من قـبل احلـاجة خـالدة من مفـلـسة نـعم هـكذا قـالوا فـي التـسجـيل الـصوتي ا
ـكن لـلـسـفارة ان ديـالى وزمن حـسـ عـبـد الـواحـد وابـنهـا سـجـاد وغـيـرهم . كـان 
ديـر مـكتب ـكن  تـتـدخل عـند مـكـتب اخلـطوط الـعـراقيـة او أيـة جـهة اخـرى بل كـان 

شكلة .  اخلطوط ان يفاحت مديره العام ويعرض عليه ا
انـهم يا سـيادة رئـيس الـوزراء عراقـيون ومـكتـوب في اول صفـحة من جـوارهم باسم
وزيــر خـارجـيــة  الـعـراق نــحـيي من يــهـمــهم االمـر ونـرجــو ان يـشـمـل حـامل احلـواز
بالرعاية فهل نطلب من اآلخرين رعاية العراقي وسفارته تدير ظهرها له ومدير مكتب
اخلطوط الـعراقية ال يكترث وال يبادر حلل مشـكلتهم? .عذرا سيادة رئيس الوزراء ما

كــنت ارغب ان اشـغـلك بـقـضـيــة كـهـذه ولـكن الـضـرورة فـهـذه
علـومات الـتي يذكـرونهـا تقول ان الـعوائل وغـيرهـا أمانـة وا
هنـالك رحالت وفِي أوقات متـفاوتـة لكنـها تـرفض إعادتهم
وال نـعـرف السـبب . هل بـسـبب عـدم دفـعهـم اخلمـسـمـائة
دوالر ونصف ?! واذا كـان هـذا هو الـعائق فـخـذوا تعـهدا
ـهم ان تـعـيـدوهم بـأسـرع وقت النـهم حـتى اجور مـنـهم. ا

تلكونها. سكن الفندق ال 

تــلــقـيـت من الـقــاهــرة الــيـوم نــســخـة من
ــصـــريــة عــدد يــوم صــحــيــفـــة االهــرام ا
االربــــعــــاء 5 اب خــــصص صـــفــــحـــتـــ
نـاسبـة مرور 145 عامـا على واضـيع 

صدور اول عدد منها عام 1876.
هـذا الـعـدد ارسـله لي مـشـكـورا الـصـديق
قيم في القاهرة. االستاذ داود الفرحان ا
وكـمـا قـال الـعـامـلـون فـيـهـا في واحـد من
ــنـاسـبــة ان االهـرام (زعــيـمـة مــواضـيع ا
الـصــحـافـة) وهي كــذلك من حـيـث الـعـمـر
ومن حـيث التـاثـيـر في الفـكـر والسـيـاسة
ــعـلــومـات وانــهـا عــلى مـدى الــتـاريخ وا
(احـتـفـظت بـثـوابـتـهـا لـكـنـهـا تـتـطـور مع
األجيال) كما يـقول الصحفـيون العاملون

فيها االن.
اســـــتـــــطــــــيع الــــــقـــــول ان كل
الصـحفيـ العـراقي تـابعوا
االهــرام وتـــعـــلـــمـــوا مـــنـــهــا
وحاولـوا بشـكل او اخر ان
ينـهجوا نـهجـها  وكنت

واحدا منهم.
وتـــاريـخ صـــدور
الـــعـــدد االول
مــــــــــــــــــــــن
االهـــرام
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ـهم االشـارة هــنـا الى ان شـقـيـقـ ومن ا
من لـبـنان هـمـا سـليـم وبشـارة  تـقال هـما
ـــصــريـــة ومـــا زالت من اسـس االهـــرام ا
االهـــرام حتـــمل فـي صـــفـــحــتـــهـــا االولى

اسميهما. 
في القاهرة تعرفت الى هيكل وبهاء

وخـالل عــمــلـي في الــقـــاهــرة بـــ عــامي
كـتب وكالة االنباء 1972 و1976 مديرا 
الـعـراقـيــة (واع) كـانت لي عالقـات جـيـدة

مع العامل في االهرام.
وقبل ذلك الـتـاريخ بسـنـوات تعـرفت على
اشـهـر رؤسـاء حتـريـرهـا مـحـمـد حـسـن
هـيـكل في لـقاءات خالل مـؤتـمـرات الـقـمة
العـربية في الـقاهـرة واالسكنـدرية والدار
البيضاء وفـاس لكن عالقاتي كانت اقوى
مع خلفه الكاتب الالمع احـمد بهاء الدين
الــذي كــنت وايــاه نــتـزاور فـي شـقــته في

اجليزة او شقتي في الزمالك.
وذهبت معه عدة مـرات الى مبنى االهرام
ــبــنى يــضم مــكـاتب والحــظت كــيف ان ا
لكبار الكتاب في مـصر مع سكرتارية لهم
ســـواء حــضـــروا ام لم يــحـــضــروا وكــان
الحـمـد بـهـاء الـدين مـكـتب خـاص قـبل ان
يــعـيـنه الــرئـيس انــور الـسـادات رئــيـسـا

لتحرير االهرام.
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واذكر انه في احد لقاءاتنا مع احمد بهاء
الــدين شــكـا لـي إنه يــعـانـي من عـدم
استطاعته إرضـاء العامل معه في
ـهمة األهرام بتـزويدهم بـاإلخبار ا
كــمــا كــان يـــفــعل ســلـــفه مــحــمــد

حسن هيكل.
وقــال إنـه بــعــد أن يـــعــود من
لـقــائه األسـبـوعـي لـرئـيس
اجلـــــمــــهــــوريــــة أنــــور
السادات وهو تقليد
مــتــبـع في مــصــر

رئيس اجلمهورية يلتقي وزير النقل

شعار اجلريدة
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ينظم مركز دراسات الوحدة العربية حلقـة نقاشية بشأن األزمة الليبية: احلرب
التدخل األجنبي وآفاق السالم" 

وافق  12 آب اجلاري الساعـة الرابعة من عبر تطـبيق زوم وذلك يـوم األربعاء ا
بعد الظهر بتوقيت بيروت وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (سيتم بث احللقة مباشرة

ركز. على صفحة فيس بوك اخلاصة با
هـذا الــرابط حلــضـــــــــــــــــور احلــلــقـة فـي مـوعــدهــا عـلى تــطــبــــــــــــــــــــــــيق زووم
ــكــنـكـم اســتــخــدام الــرمـز    https://us02web.zoom.us/j/2196919605كــمــا 

التعريفي للحلقة النقاشية  Meeting IDعلى التطبيق وهو  9605 691 219
ــشـاركــتـكم وتــعـمــيم هـذه الــدعـوة بـ مــعـارفــكم واصـدقــاءكم ومـتــابـعــيـكم تــعـمــيـمـا نـتــطـلع 

للفائــــــــــــدة). 

رسالة بيروت
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من بعدِ إطفاءِ احلرائقِ
واقتيادِ دخانِها لألسرِ يرسفُ في قيودْ

ما عادَ طبّاخو اجلِمارِ يُتاجرون بصحنهم 
للراغب بأكله عبرَ احلدودْ

طُــــرِدتْ كــــوابــــيسُ اجلــــنــــون من الــــقــــنــــاني
الفارغاتِ 

ودونَها األبوابُ سُدّتْ
وانتهى زمنُ العواصفِ والرعودْ 

لكنْ تُرى من أيّ صدعٍ في السما 
ُ اللعوب ? سقطتْ إذن تلك الشياط

لتصُبّ في اجلُرحِ اجلديدْ
ِ من الصديدْ ما فاضَ عن ذاك القد

××
دينةِ اردِ األعمى تسيرُ إلى ا ألنارُ مثلَ ا

تسحقُ األكواخَ حتتَ مَداسِها
وتُحيلُ أكواخاً على الطَللِ القصور

فلتهربوا ركضاً على الهاماتِ واألكتافِ
فالنيرانُ هدّتْ ما بنينا من جسور

ُ اللعوبُ هذا زمانُكِ فامرحي يتُها الشياط
ٍ واختِها سوراً  وشيّدي ما ب ع

َ القلوبِ ونبضِها صُمّ السّدود وما ب

مِن بعدِ عَوْدِ الـطيرِ يبنـي فوقَ عُشْبِ صدورِنا
أعشاشَه

ِقصُّ يجزّ أعشابَ الصدور عادَ ا
كم ميتةٍ جيرانُنا األمواتُ ماتوها

وعادَ القاتلونَ ليغلقوا بالقُفل أجفانَ الشهود?
××

في األرض إذ تعوي ذئابُ الرُعبِ
يغدو الناسُ فئراناً

وتغدو قصورُهم فيها جُحور
بغدادُ لم تبرأ  وبيروتُ اختُها

قد عادتا 
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كربالء

مـــــــوتـي عــــــلـى هــــــذي الـــــــبــــــشـــــــاعــــــةْ
وتـــــــــــــوســـــــــــــلـي بــــــــــــــظـالمِـــــــــــــنـــــــــــــا 
حتــتَ الـــــــــــــــرُكـــــــــــــــامِ جتـــــــــــــــمـــــــــــــــلـي
قــــــــــــــد حــــــــــــــمّــــــــــــــلــــــــــــــوكِ مـن األذى 
فــــــــلـــــــــقــــــــد قُــــــــتـــــــــلتِ مـــــــــريــــــــضــــــــةً
ولـــــــــــقــــــــــــد قُـــــــــــتـــــــــــلْـتِ مَـــــــــــعُـــــــــــوزةً 
فــــــــــدعـي الـــــــــداللَ فــــــــــعــــــــــنــــــــــدنـــــــــا 
(بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــروتُ) كــمْ مــن قــــــــــــــــــاتـلٍ
إن تـــــــــــنـــــــــــدبـــــــــــيـــــــــــنـي شـــــــــــاعــــــــــرا
لــــــــــــيـسَ الــــــــــــقــــــــــــوافـي مِــــــــــــنـــــــــــتـي 
(بــــــــــــيــــــــــــروتُ) مـن حتــتِ الــــــــــــركـــــــــــا
(بـــــــــــيــــــــــــروتُ) يـــــــــــاجـــــــــــبـال ًهـــــــــــوى

مـــــــوتـي عــــــلـى هــــــذي الـــــــبــــــشـــــــاعــــــةْ
هـــــــــذي تـــــــــبــــــــــاشـــــــــيـــــــــرُ الـــــــــعـــــــــرو
هـمْ يـــــــــــصـــــــــــرخــــــــــون جـــــــــــحــــــــــافـال
نـــــحـــــروا الـــــســـــيـــــوفَ جـــــمـــــيـــــعـــــهــــا
فـــــــــــبـــــــــــأي قُــــــــــــدسٍ تُـــــــــــذبـــــــــــحـــــــــــيـ
بـــــــــــغــــــــــــدادُ تـــــــــــلـــــــــــطــمُ خـــــــــــدَّهـــــــــــا

- من بـعـد عهـدِ الـلّسعِ - تـغـتـسالن في حِمم
السعير

طوقُاهما من أدمعٍ خُرَز
ُدّعون الودَّ جزّازو النحور واخلاطبون ا

××
ليل

وآآلفُ الشموعْ
- مــــثلُ األفــــاعي - راقــــصـــات فــــوق مِـــقالةِ

اجلنونْ
اضي النِصالُ  عادتْ من ا

تَسوقُ لألخدودِ مغمضةَ اجلموعْ
وكذلك األبوابُ عادتْ  –مثلـما كانتْ - تُسَمَّرُ

بالنواجذِ
والنوافذُ مُكفهراتِ العيونْ

ساءِ ومع ا
من القبورِ حُشودُ موتى ينهضونْ

مــــــــــــوتـــــــــــا جتــــــــــــددً كـلّ ســــــــــــاعـــــــــــةْ
 !  إنـــــا خــــــفــــــافــــــيـشُ الــــــصــــــنــــــاعـــــةْ
َـــــــنـــــــاعـــــــةْ! صــــــــارَ الـــــــرُكـــــــامُ هـــــــو ا
حــــــتـى ذُبــــــحْـتِ عــــــلى الــــــشــــــنــــــاعــــــةْ
ـــــــريــــــضـــــــةِ صــــــارَ طـــــــاعــــــةْ! قـــــــتلُ ا
تــــــــتـــــــــضـــــــــوريـن عــــــــلـى اجملـــــــــاعــــــــةْ
ابـنُ الــــــــــــــــداللِ هــــــــــــــــوى شِــــــــــــــــراعـهْ
بــــــــــدِمــــــــــائــــــــــنــــــــــا يــــــــــبــــــــــنـي قـالعهْ!
ُـــــــــعـــــــــزّى فـي طِـــــــــبــــــــــاعهْ فـــــــــأنـــــــــا ا
بـل مِــــــــنـــــــــتـي  ومضُ الـــــــــبــــــــراعــــــــةْ!
مِ تــــــعــــــمــــــلـــــقـي وقِــــــفي شُــــــجــــــاعـــــةْ!
فــــــــــــــهـــــــــــــوى بــه كـلُّ ارتــــــــــــــفـــــــــــــاعـهْ!

خـــــنــــــقـــــاً عـــــلـى هـــــذي الـــــفـــــظـــــاعـــــةْ!
بــــــــةِ  والـــــــصــــــــراخُ عـال ارتــــــــفــــــــاعهْ
فـــــهــــــوى الـــــصُـــــراخُ عــــــلى سَــــــمـــــاعهْ
واســـــــــتـــــــــأســــــــدوا (كـالً) سِـــــــــبـــــــــاعهْ
ن شــــهــــيـــــدةً  تــــلــــقـى الــــشــــفــــاعــــةْ?!
ودمـــــشقُ تـــــســـــكــــنُـــــهـــــا الــــضـــــراعــــةْ
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التسلسل او رقم القطعة: ٢٥٤٦٨/٦
قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض
النوع: ملك صرف
ساحة: ٣٫٠٠٠ ا

شتمالت: قطعة ارض خالية من البناء ا
بيع: صفة الراهن مقدار ا

ستـبـيع دائـرة التـسـجيـل العـقـاري في الزهـور/ بـغداد
وصوف اعاله العائد للراهن زايدة العلنية العقار ا با
ـرتهن مصرف جواهر عـبادي احمد لـقاء طلب الدائن ا
الرافـدين البـالغ (٢٤٨٣٣٣٣٧) دينـارا فعـلى الراغب في
االشـتراك فـيهـا مراجـعـة هذه الـدائرة خالل (٣٠) يـوما
اعـتــبـارا من الــيـوم الــتـالي لــتـاريخ نــشـر هـذا االعالن
مـسـتصـحـبـا مـعه تـأمـيـنـات قـانونـيـة نـقـديـة او كـفـالة
ـقـدرة لـلـمـبـيع مـصـرفـيـة ال تـقل عـن ١٠% من الـقـيـمـة ا
ـزايدة سـتجري في البـالغة (١٠٠٠٠٠٠٠) ديـنارا وان ا

الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير.
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التسلسل او رقم القطعة: ١٣٦٨٦/٦

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين

النوع: ملك صرف
ساحة: ٢٫٠٠٠ ا

ـشتـمالت: كل دار يحـتـوي على هـول وغرفـة نوم وصـالة ا
ومـطــبخ وحــمـام ومــرافق صـحــيـة بــنـاء من الــكـونــكـريت

سلح ا
بيع: صفة الراهن مقدار ا

ســتـبــيع دائـرة الـتــسـجــيل الـعـقــاري في الـزهــور/ بـغـداد
ـوصوف اعاله الـعـائد لـلراهن ـزايدة الـعـلنـية الـعـقار ا با
ـرتــهن مـصـرف ابـراهــيم عـبــود فـهــد لـقــاء طـلب الــدائن ا
الــرافـديـن الـبــالغ (٢٩٥٠٠٠٠٢) ديــنـارا فــعـلـى الـراغب في
االشـتــراك فـيـهــا مـراجـعــة هـذه الـدائــرة خالل (٣٠) يـومـا
اعــتــبــارا مـن الــيــوم الــتـــالي لــتــاريـخ نــشــر هــذا االعالن
مستصحبا معه تأمينـات قانونية نقدية او كفالة مصرفية
ـــقــدرة لــلــمـــبــيع الـــبــالــغــة ال تـــقل ع ١٠% من الــقـــيــمــة ا
ــزايـدة سـتــجـري في الــسـاعـة (٢٩٠٠٠٠٠٠) ديــنـارا وان ا

(١٢) ظهرا من اليوم االخير.
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التسلسل او رقم القطعة: ٢٠٤٥٧/٦
قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض
النوع: ملك صرف
ساحة: ٢٠٠٠ ا

شتمالت: قطعة ارض خالية من البناء ا
بيع: صفة الراهن مقدار ا

ستـبـيع دائـرة التـسـجيـل العـقـاري في الزهـور/ بـغداد
وصوف اعاله العائد للراهن زايدة العلنية العقار ا با
ـرتهن مـصرف قـاسم هـاشم فـياض لـقاء طـلب الـدائن ا
الرافـدين البـالغ (٢٥٥٠٠٠١٨) دينـارا فعـلى الراغب في
االشـتراك فـيهـا مراجـعـة هذه الـدائرة خالل (٣٠) يـوما
اعـتــبـارا من الــيـوم الــتـالي لــتـاريخ نــشـر هـذا االعالن
مـسـتصـحـبـا مـعه تـأمـيـنـات قـانونـيـة نـقـديـة او كـفـالة
ـقـدرة لـلـمـبـيع مـصـرفـيـة ال تـقل عـن ١٠% من الـقـيـمـة ا
ـزايدة سـتـجري الـبـالـغة (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـارا وان ا

في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير.
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فــجـأة  حتـولت "بـيـروت" قـبل أيـام إلى
ضـحيـة "دمار نووى" بـوصف محافـظها
الـبـاكى علـى الشـاشات  وتـهـشم زجاج
وخلعت أبواب ونوافذ وتهدمت حوائط
نـصف بـنـايـاتـهـا  وسـرت حمـى الرعب
ــديـنـة لـسـاعــات طـويـلـة  وتـشـرد فى ا
مـئات اآلالف على وجـوههم إلى حيث ال
فقودون مـأوى  وسقط القتلى وضاع ا
ـئـات  واجلـرحى بـاآلالف  ولم يـعد بـا
ـزيد  ـسـتـشفـيـات اسـتقـبـال ا بـوسع ا
وال بــــوسع ســـيـــارات اإلســــعـــاف نـــقل
الــضـــحــايــا  ووقــعـت خــســائــر قــدرت
ــلـــيــارات الــدوالرات  وكــان الــســبب
كــعـادة احلــوادث الـلــبـنــانـيـة عــلى قـدر
مــثـيـر من الـغـمـوض  انــفـجـار صـغـيـر
تـبعه االنـفجـار األكبر فـى منطـقة مـيناء
بـيروت  أما مـا الذى انفـجر ? فلم يكن
أحـــد يـــعـــرف فـى الـــبـــدايـــة عـــلى وجه
الـتحـديد  وقـيل على وجه الـتقريب أنه
مــخـزن ألــعـاب ومــفـرقــعـات نــاريـة  ثم
أضاف مسئول أمنى بارز سببا أخطر 
وقـال أن الـذى انـفـجـر آالف األطـنان من
مـواد كيمـاوية شديـدة اخلطورة  كانت
مــحــتــجــزة لــست ســنــوات ســبــقت فى
مـستـودع مصـادرات  من نوع "نـيترات
األمــونـيـوم" شـديـدة االنــفـجـار  وبـرغم
ـضـاف  فـلم يـبـد الـتـفـسـير اإليـضـاح ا
مـقـنعـا لـلكـافـة  خصـوصـا بعـد امـتداد
ـيـناء الـنـيـران لـتـحرق أغـلب مـنـشـآت ا
األكـــبـــر فى لـــبـــنـــان  ونـــشـــر اخلــراب

والـتدمـير الـشامل فـى دائرة قـطرها 23
كـيـلـو مـتـرا من مـركـز االنـفـجـار وهـول
شروم" احلمراء الغازية صـعود "كعكة ا

الزلزالية احلارقة فى سماء بيروت. 
ـنــقــولــة من "بــيـروت" ــشــاهــد ا بــدت ا
كـأنـهـا من يـوم الـقيـامـة  نـثـار الـزجاج
أل الشـوارع  ورعب الناس واحلـطام 
ذعورة  مـع خطوط الدم على الوجوه ا
ـــفـــاجـــأة كـــأنـه الـــرعب الـــذرى ووقـع ا
اخلــاطف  وتـكــهـنـات مــسـتـعــجـلـة عن
الـفـاعـلـ  وتسـيـيس تـلـقـائى مـال فيه
خـصـوم "حـزب الـله" إلى اتـهـامـه فورا 
وإطـالق روايــــات عـن وجــــود مـــــخــــزن
يناء  وهو لـصواريخ "حزب اللـه" فى ا
ـلـتـاث  مـا بـدا من شـطـحـات اخلـيـال ا
فـمـحـيط ميـنـاء بـيروت مـنـطـقة سـكـنـية
مـسيـحية  بـينمـا معـقل "حزب الله" فى
مـكان آخـر  وال يعـقل أن يحـتفظ "حزب
ــخــازن صــواريــخه بــعــيــدا عن الــله" 
الــضــاحـيــة اجلــنـوبــيــة  وعن مــنـاطق
اجلــنــوب الـــلــبــنــانى بــعــامــة  وبــرغم
اكـينات سـخافـة االتهـام  فلن تتـوقف ا
اإلعـالمية إياها  وسوف حتاول صرف
ــتـــهم احلــقــيـــقى األكــثــر الــنـــظــر عن ا
ـــتــلــقــ فى احــتـــمــاال  عــبــر إغــراق ا
فــيـضــان قـصـص بال آخـر  عن إهــمـال
احلـكومة الـتى توصف عندهم بـحكومة
"حـــزب الـــله"  أو عـن ســـيـــطـــرة رجــال
ـوانى ـنــافـذ الــبـريــة وا احلــزب عـلـى ا
الــبــحـــريــة  وعن تــهــريب "حــزب الــله"

ألسـلــحـة ومـتـفـجـرات ومـخـدرات عـبـر
مــيـنـاء بــيـروت  والــهـدف من كل هـذه
احلـواديت ظـاهـرا جـدا  هو الـتـعـمـية
عــــلى ســــيـــاق احلــــوادث  فــــقـــد وقع
االنـفجـار بأثره الـذرى على مقـربة أيام
مـن صــدور حــكـم احملــكـــمــة الـــدولــيــة
اخلــاصــة بــاغــتــيــال رفــيق احلــريــرى
رئـــيس وزراء لــبــنـــان األســبق  الــذى
تـاجل إلى   18أغـسـطـس/ آب اجلارى
ــتـهـمـون في الــدعـوى خـمـسـة من  وا
عــنـاصــر "حــزب الـله"  جــرى اغـتــيـال
أحـدهم (مصـطفى بـدر الدين) فى غارة
إسـرائـيلـيـة عـلى دمشق قـبل سـنوات 
وتـبـقت أسـمـاء اآلخـرين لـتـواجه حـكم
اإلدانـــة  ومن دون مــقــدرة ألحــد عــلى
ضـــبـــطـــهم لـــتـــنـــفـــيـــذ احلـــكم  ال من
احلـكــومـة الـلـبـنـانـيـة وال من غـيـرهـا 
تــمـامـا كــمـا جـرى قــبل ست سـنـوات 
حـــ صــدر قـــرار االتــهـــام بــحـــقــهم 
وأبـلـغت احلـكومـة الـلبـنـانـية احملـكـمة
ــنـعــقــدة بـعــيـدا فـى هـولــنـدا  أنــهـا ا
ـتـهـمـ عـجــزت عن ضـبط وإحـضـار ا
ـــطــلـــوبــ  واســتـــمــرت جـــلــســات ا
احملـــاكـــمــة غـــيـــابــيـــا  وتـــكــلـــفت مع
حتـرياتها نحو 600 مليون دوالر  وال
يـنـتـظر لـقـراراتـهـا مصـيـرا آخـر خارج
األرشــــيف  فــــحـــزب الــــله لن يــــســـلم
عـنـاصره ألحـد حتت أى ظـروف  وهو
يـعتقد أن احملاكمة مفبركة تماما  وما
مـن دلــيل اتـــهــام مـــقــنع بـــهــا  ســوى

"قــرائن ظـرفـيــة" مـدعـاة  اعــتـمـدت فى
ات هاتفية كـا غـالبها على تـسجيالت 
خــلـويــة  قـيل أنــهـا جــرت فى تـواريخ
ـــة اغــــتـــيـــال ســــبـــقت وحلــــقت جــــر
احلـريرى األب ومـرافقيه فى 14 شـباط
2005 الـــتى كــانـت حــدثـــا ســيـــاســيــا
عـاصفـا  جرى اسـتثـماره فى جتـييش
عـــاطـــفى واسـع  انــتـــهى إلـى إخــراج
قــوات الــنــظــام الــســورى من لــبــنـان 
وانـقـسـام أحـزاب الـطوائف الـلـبـنـانـية
إلـى جماعتـ  جماعة 8 مارس (آذار)
بـقيـادة حزب الله  وجـماعة 14 مارس
(آذار) بـــقــيــادة ســعـــد احلــريــرى جنل
نع االنقسام غتـال  وإن لم  الـزعيم ا
من مــشــاركــة الــطــرفــ فى حــكــومـات
مـشـتـركـة  كـانت غـالـبـا بـرئـاسـة فـؤاد
الــسـنـيـورة أو سـعــد احلـريـرى قـيـادى
عتاد فى توزيع احلكم الـسنة األبرز كا
الــــطــــائـــفـى  وكــــان احلـــريــــرى اإلبن
يـستبعد أحيانا  كما جرى فى حكومة
جنـيب ميـقاتى (الـسنى طـبعا)  أو فى
حـكومـة حسـان دياب (الـسنى أيـضا) 
الــقـائـمــة من شـهـور وحــتى إشـــــــعـار
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ــــعــــنى بــــبــــســــاطــــة  أن األجـــواء وا
الـلبنانيـة يسودها االحتـقان السياسى
الــداخـــلى الــيــوم  إضـــافــة الحــتــقــان
اجـتـماعى غـير مـسبـوق بلغ ذروته مع
تـــدهـــور االقــــتـــصـــاد إلى مـــا يـــقـــارب
اإلفـالس الــــــــتــــــــام  مـع احلــــــــصـــــــار
واالعـتصار الذى نزل بأغلب اللبناني
إلى مــهـاوى الـفـقـر والـبـطـالـة  وتـدنى
قـيمة الـليرة الـلبنـانية إلى قـاع العدم 
وغـالء األســــعــــار اجلـــــنــــونى  الــــذى
تـضاعف مع تـبعـات جائحـة "كورونا" 
ومـع تـوحش فــسـاد أمـراء الــطـوائف 
وإخـفاق انتفاضة الـشعب اللبنانى فى
كـنس احلكم الطائفى  وتالعب أطراف
ــشــاعــر غـضب داخــلــيــة وخــارجـيــة 
الــلـبـنــانـيـ الــعـاديـ  وحــرفـهـا إلى
مـسارب طائفية ومذهـبية  تلعب غالبا
ـذهبى ب الشيعة عـلى وتر التهييج ا
والـسنـة بالـذات  مع التـربص احلربى
ـبـاشـر من قـبل إسـرائـيل بـحـزب الـله ا
ـــتــحــالف مع إيـــران  والــتــهــديــدات ا
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الــيـومــيـة الــعـلــنـيــة بـتــحـطــيم وحـرق
وتـفـجيـر مـرافق وموانـى لبـنـان كلـها 
إن أقـدم "حـزب الـله" عـلى عـمـل مـا ضد
كـيـان االغـتصـاب اإلسـرائيـلى  إضـافة
حلـروب احلـصار األمـريكـيـة الشـرسة 
وأوامــر واشــنـــطن لــعــواصم اخلــلــيج
الــغــنــيــة بــاالمــتــنــاع عن تــقــد عـون
اقــتــصـادى مــؤثـر  وعــرقــلـة مــشـاريع
قـروض للـبنـان من الـدول األوروبية أو
مـن صــنــدوق الـــنــقــد الـــدولى  خــارج
وقوتة مع حـدود النجدات اإلنسـانية ا
دمــار االنــفــجــار إال بــشــرط ال يــعــوزه
اإلعالن والوضوح  هو دفع اللبناني
إلـى إشـعــال احلـرب ضــد سالح "حـزب
الـله"  ودفع الـوضع الـلبـنـانى كله إلى
حـرب أهـليـة طـاحنـة  تبـدو مـواسمـها
الـساخنة قد اقتـربت عند من يخططون
لـها  خصوصـا مع  قرب صدور أحكام
مـحكمة احلـريرى الدولية  ومع "خض
ورج" مـــشـــاعــر الـــطــوائـف الــثـــأريــة 
واسـتئناف الـسجال حول حقـيقة مقتل
احلــريـرى األب  وإذكـاء فـتـنـة سـنـيـة ـ
شـيعية من وراء قميص دماء احلريرى
 وكـان ال بـد من تـمـهـيـد نـارى لـلـحـرب
اخملــطط لــهــا  أخــذ صـورة االنــفــجـار
ـريع بـفـعل فـاعل فى مـيـنـاء بـيروت  ا
وإحــاطـته بـغـمـوض يــبـدو مـقـصـودا 
يــسـهل تـوجـيه الئـحــة اتـهـام إضـافـيـة
ضـمـنـيـة "حلـزب الـله"  بـيـنـمـا تـسارع
إســـرائــيل بــنـــفى مــســـئــولــيـــتــهــا عن
االنــفــجــار  وتــذرف واشــنــطـن "دمـوع
الـتـمـاسـيح" عـلـى الـضـحـايـا  وبـهدف
نـــشــر غــبــار كـــثــيف يــعـــمى عن رؤيــة
احلـقيـقة  تـمامـا كمـا جرى مع اغـتيال
احلـريـرى األب قبل 15 سـنة  وتـوجيه
االتـهـام سـريـعـا لـلـنـظـام الـسـورى  ثم
سـحب االتـهام الـذى كـان "سيـاسـيا " ال
جـنائيا بـاعتراف سعـد احلريرى نفسه
 بـعد حتقيق الـهدف  وإخراج القوات
الـسـورية من لـبـنان  ثم إبـراء مـحكـمة
احلــريـرى الــدولـيــة لـســاحـة الــضـبـاط
ـعـاون الـلـبـنـانـيـ األربـعـة الـكـبـار ا
لــــلـــحــــكم الـــســــورى  وإطالق ســـراح
اجلـنـراالت جمـيل الـسيـد وعـلى احلاج
ـون عازار ومصطفى حمدان  بعد ور
قـضاء أربـعة سنـوات ظلمـا فى السجن
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تكون جـالساً كما في نهاية نهار من الكـتابة والبحث وترتيب األوراق على كنبة
دون سائر الـكنبات كـونها تساعـد في تخفيف آالم متـقطعة في العـمود الفقري
وفي العـنق وتستكـمل مع رشفات من الـقهوة قـراءة صحيفـتك اخلضراء التي
تدرج لـصحافة الـبلد الذي كان تعـوَّض بصفحاتـها األربع والعشـرين الذبول ا
منـارة وأوصلتْه األحزاب واحلركـات والتيارات الـسياسية إلى أنه نـزيل العناية

الفائقة يرنو إلى مَن يعيد إليه حيويته ويستأنف دوره.
فــجـأة يـنــسـكب فـنــجـان الـقـهــوة عـلى قـمــيـصك وعـلى "الــشـرق األوسط" الـتي
تـسـتـكـمل اإلطالع عـلـيهـا  بـفـعل هـزة خـفـيـفـة ثم فـجـأة جتـد نفـسك مع دوي
إنـفـجـار هـائل هـز الـعـمـارة الـتي فـيـهـا شقـة سـكـنك وقـد بت تـقـع أرضاً عـلى
مسـافة ثالثة أمـتار من الـكنبـة التي جتـلس عليـها. ثم يـنتابك الـذهول من الذي
عرفة أين حدث هذا اإلنفجار الهائل. وحيث أنك حدث وأصـابك وتبدأ السعي 
عشت تـماماً حلظة تفجير الرئيس رفيق احلريري قبل خمس عشرة سنة وأنت
إلى مكـتبك حتبـر إحدى مقاالتك فـقد ذهب اخلاطـر إلى أن الفاجعـة احلريرية
ـرة هـو احلــريـري اإلبن رئـيس احلـكـومـة ــسـتـهـدف هـذه ا ـا تـكـررت وأن ا ر
السـابق وأن التـفجـير بغـرض أن تطـوي احملكـمة الـدوليـة إعالن قرارهـا الظني
ة احلريري األب وتنشـغل باحلدث الثاني الذي ضـحيته (إفتراضاً) حول جـر

اإلبن سعد الدين رفيق احلريري.
مـثل هـذه اخلواطـر اإلفـتراضـيـة (تشـيـر فيـهـا إلى مـا حدث مـعك) طـبيـعـية ولم
ا وردت في خاطـر كل لبنـاني بدأ عمـلية الـعد العـكسي ليوم تقتـصر علـيك وإ

اجلمعة 7 أغسطس/آب 2020 يوم إصدار القرار القضائي الدولي.
كل لـبـنـانـي أو مـقـيم في لـبـنـان روى الــذي أصـابه حلـظـة الـدوي األهـول وغـيـر
ستـهدَف. وكل من هؤالء بـدا مذهوالً في تقـاتل أو ا سـبوق في حيـاة لبنـان ا ا
اليـوم التـالي وهو يرى مـا ال سابق لـرؤيته في أزمـان حربيـة مضت. يـسير في
ـكـسور ويـتـحاشـى وهو يـسـير سـقـوط بقـية الـشـارع على أكـوام من الـزجاج ا
نـافـذة أو شـرفـة عـلى رأسه ويـبـدأ اإلسـتـفـسـار عن أهـل أو أحـبـة أو أصـدقاء.
ويحـاول من خالل الفـضائـيـات الوقـوف على حـقائق ومـعلـومات في هـذا الذي
ـصداقـيـة. وكلـما ـسـؤول تـستـفـزه كونـها مـنـزوعة ا حـدث. وكانت تـعـليـقات ا
كـانت هـذه الفـضـائـيات تـعـيد بث صـور اإلنـفجـار الـهـائل وما أحـدثه في مـبان
شاهدة. وعلى ومسـتشفيات تصدعت فإن مشاعر الهلع كانت ترافق حلظات ا
وقع األسى على عائالت تشردت ومفقودين غير واضح مصيرهم هل هم حتت
األنـقـاض وهل إبـتـلعـهـم البـحـر عـلى نـحـو إبـتالع بـحـر بـيـروت في الـسـتـيـنات
ــسـتــقـيم الــرأي إمـيل ـاروني ا ـســيـحـي ا لــلـزعــيم الـســيـاسي االقــتـصــادي ا
البسـتاني الذي كم هو لبنان في حـاجة إلى سياسته ووطنيـته ورؤيته التعميرية
يـأخــذ بـهــا الـيــوم وبـعـده مَـن يـتـبــوأ مـنــصب الـرئــاسـة ويــكـمل مــا بـدأه رفـيق
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فهـكذا تـبنى األوطـان وتصان الـعالقات مع الـدول وهكـذا ال تعـود تصل احلال
ـية له بـالـلـبـنـاني إلى درجـة الـيأس ويـرى أن هـذا الـوطن بـحـاجـة إلى إدارة أ
تضع حداً لـكل ما يعطل حياة بنـيه. ومثل هذا الشعور يصيب الـنفس اللبنانية
احلزيـنة جتده حاضـراً عند الـذين ضاقوا ذرعـاً بحقبـة من السنـوات حل فيها

الباطل من جانب أكثرية أهل السياسة والتحزب محل احلق.
وهذا احلـضور هو الذي حقق قبوالً عـفوياً لدى الناس من الـدعوة التي أطلقها
البـطريرك الراعي وزادت ويالت اإلنفجار في مرفأ بيروت من اإلقتناع باحلياد
ضمون معه على ذهـبي ا حالً لهـذا الوطن الذي يتعامـل بعض أولي التحزب ا
. ويا ليت متفقد الفاجعة الرئيس الفرنسي ماكرون يعزز أنه ساحة وليس وطناً
ـقدرين إطاللـته التـفقـدية علـيهم الـتي تذكـرنا بـاإلطاللة الـشيـراكية لـلبـنانـي ا
الــتـفـقــديـة في بــيـروت مع الـرئــيس رفـيق احلــريـري يـتــبـنى هــذا الـتـوجه.. بل
هم عصـر يوم الثالثاء  4 أغسطس/آب ويسـاعد في تسويـقه.ما بعـد احلدث ا
ـا يــحـدث فـي حلـظــة غـفــلـة هــو األهم األعــظم والـذي 2020 قـد يــكـون مــا ر
ا تـليها ـرفأ ر يسـتوجب التنـبه فالتـدارك. ونقول ذلك عـلى أساس أن واقعة ا
نـطقة احمليطة به حـيث هنالك كما حتت عمارات طار وفي ا اثلة في ا واقعـة 
كـثـيـرة جتـاوره وعـمـارات في مـنـاطق بـيـروت مـسـتـودعـات هي شـكالً لـتـخـزين
جتاري لكـنهـا في واقع احلال لتـخزينـات إستراتـيجـية من نوعـية تخـزينات في
رفـأ. وأصـحاب هـذه التـخزيـنات لـديـهم مشـروع معـلن عنه أماكن كـثيـرة من ا
ـعنويات. وعنـدما يدار الوطن وتصـريحات يدلـون بها بغرض الـتهويل أو رفع ا
ياً لـفترة زمنـية محددة فـإن مثل هذه التخـزينات تصـبح حتت السيطرة إلى أ
أن يقـضي الله أمراً يدعو الـلبناني عـلى مدار الساعة رب الـعا  إلى حسمه
وفي الـوقت نـفـسه يـعزز مـزيـة الـصـبر لـديه. ويـحـضـرنـا قول الـشـاعـر الـعربي
ا كان يـلخص حـال اللـبناني عـندمـا فاضت قـريحته بـاألبيـات اآلتية: الذي كـأ
سأصـبر حـتى يعـجز الـصـبر عن صـبري.. وأصـبر حـتى يأذن الـله في أمري.
وأصـبـر حـتى يـعـلم الـصـبـر أنـني.. صـبـرت عـلى شيء أمـر من الـصـبـر. وإلى
كن أن ا  جانب الـصبـر على ما حـدث هنـالك تكـراراً وجوب احلذر الـشديـد 

طار.   يصيب ا
ـفاعيل مـا هو مـختزَن في مـستـودعات في أبـنية من حق وبالـقدر نفـسه التـنبه 
ا أصاب األلوف ساكـنيها أن يناموا مـطمئن ومن دون اخلشيـة أن يصابوا 
ستودعات رفأ. ويا ليت يصار إلى تفريغ كل اخملتزنات في هذه ا من فاجعة ا

قبل فوات اآلوان.
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بيروت
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 لــيــنــتــقل مــزاد االتــهــام بــعــدهــا إلى
ـا إلى أن عــنـاصـر من حـزب الـله  ور
يـتـحقق الـهـدف بإفـنــــــــاء سالح حزب
الــلـه  وهـــــــــو مــا يــبــدو مــســتــحــيل
الـتــحـقق  بـدون حتـطــــــــيم وتـفـجـيـر

لبنان كله .
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وبــاجلــمــلـة  فـال يـصح عــزل انــفــجـار
بـيروت األخير عما يـراد للبنان وبأهله
 فــقـد بـدا االنــفـجـار كــلـحن افــتـتـاحى
صــاخب لـلــحـرب األهــلـيــة الـلــبـنــانـيـة
ـطلوبة اليوم  ومـا من عاقل يستبعد ا
دورا واردا بـشـدة ألصـابـع إسـرائـيـلـية
ــدمــر  أو أمـــريــكــيـــة فى االنــفــجـــار ا
فـلبـنان بـطبعـه ساحة مـفتـوحة لـنشاط
كل أجـهزة مخابرات الدنيا  وأوضاعه
الـداخلـية لـيست أكثـر حصـانة بـالطبع
من بــلـد مـغـلق كــإيـران  الـتى تـتـوالى
فـيـها احلـرائق واالنفـجارات الـغامـضة
ـا شـمل مرافق عـلى نـحو مـتـتابع  و
ومـنشآت حساسـة بعضها نووى  ولم
تـــعــلن إســرائـــيل مــســـئــولــيـــتــهــا عن
انــفـجـارات إيـران طــبـعـا  وإن أشـارت
صـحف أمريكية إلى أدوار إسرائيلية 
جتـرى غـالبـا بـالتـنـسيق والـتـكامل مع
اخملــابـرات األمـريـكــيـة  والـطـرفـان أى
أمـريـكا وإسـرائيـل  يعـتبـران حـربهـما
فـى لـبــنــان ضــد "حــزب الــلـه" امــتـدادا
لـــلــحــرب ذاتــهــا فـى إيــران  والــفــاعل
واحـد بال ريب فى احلـالـت  حـتى لو
كـانت اليد التى أشعلت انفجار بيروت
لـــبــنـــانـــيــة بـــاجلــنـــســيـــة ومن داخل
مـستـودع أطنـان "نيـترات األمـونيوم" 
ولـيس بالـضرورة ضربـة "درون" جوية
أو صـاروخـيـة من إسـرائـيـل مـبـاشرة 
ــــطـــلــــوب ظــــاهـــر  وهــــو إغـــراق فــــا
الـلـبـنـانيـ فى نـار اجلـحـيم  وقـد بدا
لتـهبة االنـفجار بـطبيـعته الكـيماويـة ا
ـتـفـجرة كـأنه ضـربة نـوويـة  ونسف ا
أمــــان بـــــيــــروت  وخــــلـق ركــــامــــا من
ــا كـانـت عـلــيه األشــبــاح  وبــأســوأ 
ة  بـيـروت زمن احلـرب األهـليـة الـقـد
ومــــــا من أمـل فى جتـــــنـب الـــــكـــــوارث
األشـــنع اخملـــطط لـــهــا  ســـوى بــوعى
الـــشــعب الــلـــبــنــانى  ومـــقــدرته عــلى
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ـدائح التي بـتـأثـيـر هذا الـنـور  وتـلك ا
حتـولت الى صـدى ألول ساعـات النـهار
تــظل طــوال الـيــوم عــبـارة عن حلــظـات
شـدو في تـرقب من تـلك الـكـائـنـات التي
ارتـدت الــعـمـائم والـعـبـاءات الـصـوفـيـة
وتـعـرقت وجـاعت ولـكـنـهـا لم اخلـشـبـة 
تــتـــوقف عن تــلك األنـــاشــيــد الــعــالــيــة
الـصـوت والـتي كانت تـتـدلى عـلى شكل
ادعــيه او قـصــائـد ومــرات حـ تــشـتـد
شــمس الــظـهــيــرة ويـهــرب الــنـاس الى
الـظل وعرائـش البـسات  تـتحـول تلك
ــتــصــوف وقـوة اجملــابــهــة بــ وجـه ا
ضــوء الـشـمس الـى مـا يـشـبـه الـهـذيـان
والـتي ح يـتفـقدهـا النـاس  بعـضهم
ومن يـحن اليها واألخر يقول استرحنا 
يـتـفـاءل بتـضـحـيتـهم بـنـعم احلـياة الى
الــعـشق اخلـشن  تـســكـنه دمـعـة شـوق

فيبكي.
أتـذكر هذا وانا استعيـد تأثير الرحابنة
في حـــيــاتـــنــا  والــذيـن صــنــعـــوا لــنــا
بـلحنـهم الصبـاحي حنجـرة فيروز  هم
أثـــنــان (عـــاصي ومـــنــصـــور) رحال عن

للغرام حدائقه وللذكريات سماواتها.
فـي الشرق الـعربي أيام كـان هناك والٍ
بــعــمــامــة ونــعل من صــنــدل وحــاجب
يــنـبـغي أن يـكـون اصـلــعـاً وسـمـيـنـاً و
دن ـأل وجهه شارب غليظ  كانت ا و
اليـتـفائل بـصمت قـصر الـوالي الذي ال
ـقـدس  يُــسـمع مــنه سـوى شــخـيــره ا
وتـثـائب اجلواري الالئي سـهرن الـليل
مـن اجل أن يـــفــرغ كـــامل قـــارورته من
خــمـــرة عــنب أتــوا بــهـــا من بــســاتــ

بعقوبة بقافلة راجلةٍ أول أمس.
في هـذا الـشـرق  كـان الـنـاس يـتـركون
لـــديــكـــة الــســطـــوح أن تــقـــول لــهم ان
الـــشـــمس طـــلــعـت الــيـــكم فـــهـــيــا الى
دن دكـاكينـكم وأشغالـكم  لكن بعض ا
طـورت يـقظـة صـباحـاتهـا عـندمـا صار
الـدراويش ومتصوفة تكـيات جوامعها
أول من يـسـتـيـقـظـون لـيـبـدوأ انـاشـيـد
ن اخــرج الــشــمس من جــبــهــا مــديـح 
ومـنـها في الـشبه الـنور االتي من وجه
يـوسف يـوم انتـصب بخـجله الـذكوري
أمـام امرأة الـعزيز وهـاج فيهـا ما هاج

ذات مــســاء أحـرقـت أطـنــان الــسي فـور
وجـه بــــيــــروت وشــــوهت مـن مالمــــحه
الـكـثيـر  كـان احلزن عـلى بـيروت شيء
راثي الـتي ولدت فـي القرن مـن محنـة ا
الواحد والعشرين  الكورونا  وحروب
ـليـشيات والـشوارع  وداعش الذي ال ا
يـقتل إال ذبحا بالسك  ثم أتت فاجعة
من يـريد ان يغتال صوت فيروز ويشوه
نــوتـات حلــنـهـا الــرائع في أغــنـيـة :الى

بيروت سالما .
أبــكي مـن اجل بــيـروت  وعــلى هــامش
ـدينة دمـعتي وأمـنيات ان يـر جمال ا
ثــانـيــة وتـعــود مـتــاحف احلب تــذكـرنـا
بـــــــصــــــــوت وديع الــــــــصـــــــافـي وأفالم
الــشـحــرورة صــبـاح وبــقـصــائـد خــلـيل
حــــاوي وانــــسي الــــصـــائـغ وأدونـــيس
وروايـات وفـيق عاليـلي وغادة الـسـمان
واحلـــشـــد الــهـــائل مـن صــنـــاع الـــنــغم

رحوم شوشو . والكلمة وفاكهات ا
عـنـد هذا الـتـراث وهذا الـوجع اسـتعـيد
ة  بـكاء الرحابنة في الصباحات القد
هـــذا الــبــكـــاء الــذي وحــده مـن يــصــنع

حتـــولـــيــهـــا الى نـــوته وحـس شــعـــبي
لـــبـــســـاطــــة احلـــيـــاة وغـــرامـــيـــاتـــهـــا
وسـريـالـيـتـهـا حـ تـصـبح أغـنـية مـثل
(حنه السكران ) دافعا للشعراء ليبدأوا
بــكـتــابـة تــهـدجــات أرواحـهم كــمـا كـان
ة يـفعل مـتصـوفة تكـيات ايـامهم الـقد
.لـكنهم ال يستطيـعون اجملاهرة بالطلب
من ســائق احلــافــلـة إبــقــاء أغـانــيــهـا 
ــانــات حـافالت وصــمــتـهـم هـذا فـي بـر
ـثل قـبـوال مع رأي الـر والــسـكـانـيـا 
األغــلـبــيـة الـتي تــعـتــقـد ان هــجع عـبـد
الــصــاحب شــراد يـتــفــوق عــلى نــسـيم
الـهـوى من مـفـرق الـوادي ورومـانـسـية
مـا دامت مـشـاعـر آخـر أيـام الـصـيـفـيـة 
نــسـائـمـهم حتـولـت الى رائـحـة لـبـارود
ـدافع واخلـنادق الـشقـية ونـعوش من ا
خـشب ثقيل امـا ان يسكنـوا في داخلها
او يـحملونـها على ظهورهم كـمعتمدين
إليـصالها الى أهـلها في قريـة نائية من
ــشـخـاب او الـرفـاعي او يـنـكـجه قـرى ا
وهي قــريــة تــركــمــانــيــة من قــرى طـوز

خروماتو كل سكناها من البيات.
كنا نحتاج الى بكاء الرحابنه لشعورنا
انـهم من خالل صـوت فـيروز يـصـولون
الـيـنا عـشرات الـرسائـل التي تـستـطيع
فـيــهـا أرواحـنـا لـتـصـمـد أمـام مـجـهـول
احلــرب  او تــعــيــنــنــا في اســتــيــعــاب
مل في كـتـاب تاريخ الـسادس ـنـهج ا ا
أدبـي .وبـعـضـهم جـعـل من هـذا الـبـكـاء
ايــقــونــات فــرح تــســاعــده في إيــصــال

ن يعشقها . هواجسه 
اآلن فـيروز وحدها  والرحابنة وحدهم
مع هــيـاكـلـهـم الـعـظـيـمــة . نـحن ايـضـا
وحــدنـا مع هــذه الـغــربـة الــرهـيــبـة من
ـة واالتـصـاالت الـتي فـتحـت على الـعـو
اجلـميع هـوة من مجـهول اليـعرف كيف
ـسـافات الـتي طـواها حتـولت كل تـلك ا
ابن بـطـوطـة بـسـنـوات عـديـدة وبـنـاقته

ـنـا اآلن وابـقـوا لـنـا الـيـاس وزياد  عـا
وفــيــروز الــتي هي واحــدة من ظــواهـر
الــشــرق احلـضــاريــة الـتي تــقــتـرب في
تـأثير صوتـها الصبـاحي الى ما يشابه
ذلك الـــتــأثـــيــر الــتـي كــانت فـــيه ديــكــة
الــشـرق ومـتـصـوفــته تـرسم اخلـطـوات
األولـى لــــنـــــهـــــار رزقــــهـم وحــــروبـــــهم

وأحالمهم.
Â«dG « dÞ«uš

عـرفت فيـروز ح كـبرت  والـغريب أن
األطـفـال في صـغرهم ال يـأنـسون الـيـها
بـالــرغم أنـهـا تـصـادفـهم كل صـبـاح في
ـرون  ــقــهـى حــ  مــذيــاع األب او ا
ولــكن مع اول حلـظـات ذكـورة الـشـبـاب
ونشوء خواطر الغرام والرسائل تراهم
يــــــذهـــــبــــــون الـــــيــــــهـــــا مـن دون وعي

ويصبحون عشاقا لها بالفطرة...
سـواق حافالت احلرب يعرفـونها أيضا
 وكـانـون يتـنـدرون على أغـانـيهـا التي
ـنــهج في كل صـبـاح من تــبث بـشـكل 
قــبل إذاعــة بـغــداد  وكـانــوا يـتــنـدرون
عـــلـى صـــوتـــهـــا يـــوم يـــعـــلس شـــريط
الـكاسـيت الذي في غـالبه كـانت تسـكنه
ـنـكـوب وجـعـفـوري وحـسـ أصـوات ا
ســـعــيــدة وصــبـــاح اخلــيــاط بـــقــولــهم
إخــــوان تــــريــــدون :الــــشــــريـط عــــلس 
تــسـمــعـون ( بــهـروز ) حــيث يـحــولـون
قــصــدا وتــنـدرا الــفــاء والــيــاء الى بـاء
ن اتت وهــاء .ثـالثــة أربــاع اجلــنــود 
بـهم مـعاشـات عـرفاء الـتـطوع ومـوالـيد
االحــــتـــيــــاط واخلـــوف مـن اشـــتــــعـــال
اجلـــبــهــات حـــيث يــتــوجـــهــون هم من
يـــقــولــون لـــســائق احلـــافــلـــة بــصــوتٍ
:ال نـريــد بـهــروز .ابـحث عن احــتـاجـي 

كاسيت اخر .
ـثقفون عشاق صوتها هم من يتمنون ا
ـصنوعـة ببـكاء تـلك اللـحظة أغـانيـها ا
الـروحـيـة الـتي عـرف الـرحابـنـة كـيـفـية
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الى قــريـة صـغـيـرة تـسـتـطـيع فـيـهـا أن
يـنـالك الـنـعـاس في أسـطـنـبـول لـتـفـتح

عينيك في مطار النجف .
ة ومـطـالبـة امي عـبر وحـتـما مع الـعـو

الـــواتس آب أن اشــتــري لــهــا واتــر 
ـبـردتـهـا وأرسـالـهـا لـهـا بـبـريد جـديـد 
(الـــدي اج ال ) من مـــديــنـــة فــوبـــرتــال
ــانـيـة الى الـنـاصــريـة الـسـومـريـة  األ
حـتما ستفقد تـلك البكاءات األسطورية
الـكثيـر من لذتها الـروحية والطـقوسية
 وما عليك سوى ان تنتصر على مزاج
مــا يــفـرضـه عـلــيك الــبــزاز في نــشـرته
اإلخــــبـــاريـــة وعــــبـــاس الـــبــــيـــاتي في
تــصـريـفــاته الـلــغـويــة الـغـربــيـة  ومـا
يـجـبرك عـلـيه مـراسل البي بي سي في
إدلـب من أن الـشـام لم يـعـد لـهـا رقـصـا

مغريا لطير احلمام .
W1b  WK UŠ

تـنـتـصـر عـلى كل هـؤالء  وتدفن رأسك
وتتـخيل انك في حـافلة حتت الـلحـاف 
ــة  وجتـادل ركــابــهـا من الــر الــقـد
اجلـنود لـتقـنعـهم بضـروه إبقـاء أغاني
فـهي اسلم ـذيـاع  فـيـروز الـقادمـة من ا
لـقلوبنا من صـوت عبد الصاحب شراد

وحس سعيدة .
لكنك في حافلة ثالث أرباعها ينتظرون
( خــيـط االســتــبــســال والـــتــرفــيع ) لن
تـسطـيع ابدأ كمـا يقـول صعايـدة مصر
أن تــبـدل عـتـريـس بـبـاريس. واآلن بـ
ـوت ببـيروت وضـياع دمـعة بـيروت وا
ــؤنــة في مــخــازن مــرفــأ بــيــروت كـل ا
.يـبـقى لـلـرحـابـة حـلم .ولـفـيـروز تـبـقى
أســطـــورة أيــامــنــا الـــذاهــبــة واألنــيــة
والــقـادمـة . فـربـاعــيـة فـيـروز وبـيـروت
ومـــنــصـــر وعــاصـي الــرحـــبــاني  هي
ربـاعية اعدة بناء احللم من اول صياح
الــــديـك وحــــتى قــــســــاوة دوي مــــدافع

احلرب.

الـعـربـية لـلـخـارج وسـيـطـرة األجواء
الــطـــاردة لــلــكــفــاءات والــقــدرات مع
انـــخــفــاض دخـــول األســاتــذة وعــدم
تـقـدير كـثـيـر من صـناع الـقـرار لـلـعلم
والعلماء ناهيك عن ادخال اجلامعات
الــعــربــيــة في دوامــة حــلــول مـشــاكل
قـنـعة واجـبار الـبطـالة احلـقـيقـيـة وا
اجلـامـعـات عـلى تـعـ الـعـاطـلـ من
اجـستـير والـدكتوراة دون خريـجي ا
ـطلوب مراعـاة الضوابط والـشروط ا
ن يـــعـــ تــدريـــسي في تـــوافـــرهــا 
اجلامعات واجلميع يعلم ان ليس كل
من حــصل عــلى الــشــهـادات الــعــلــيـا
مـؤهل لـلـعـمل في الـتـدريس عـلـمـا ان
كـثيـر من وزارات الـتـعـليـم في الوطن
الـعـربي وضـعـت قـوانـ وتـعـلـيـمـات
ولــوائح تــضـبط عــمــلـيــة حتــديـد من
اال ان يـصــلح لـلــتـدريس من عــدمـهـا 
ؤسف ان بـعض هـذه القـوان رغم ا

جودتها تبقى حبيسة الرفوف.

مستـوى ابنه الصغـير قيـاسا بأخيه
ان ها  الكبيـر فأجابت واحلسـرة تؤ
ـدرسـة تـعــ مـعـلـمـ جـدداً ادارة ا
الخبـرة لـهم النـهم يتـقـاضون رواتب
اقل من اصـحــاب اخلـبـرة وهـنـا قـرر
ــدرسـة احلالق نــقل ابــنه الى ذات ا
ــعـــــــــلــمـة الــتـي انــتــقــلت الــيــهــا ا
الــكـفــوءه والحظ هــو وزوجــته مـدى
التحسن الكـبير على مسـتوى تعليم

ابنه.
اضية راحـل القريبـة  ا تكررت في ا
راكز ظاهرة خروج كل اجلامعات وا
ي البحثية العربية من الترتيب العا
ألفضل 500 جـامـعــة عـلى مـسـتـوى
ورغم وجــود من يـرى فــيــهـا الــعـالـم
أمر طـبـيعـي ومنـطـقي في ظل "تدني
مــخــصـــصــات الــتـــعــلــيـم والــبــحث
الـعــلـمي وربط الــتـعـيـ والــتـرقـيـة
بدرجة الوالء للنظم احلاكمة إضافة
إلى اسـتـمـرار نـزيف هـجـرة الـعـقول

في زيـارتي االخـيــرة لـلـحالق بـادرني
بـاحلـديث عن ظـاهـرة تـدني مـسـتـوى
ـعـلـمـ الـتـعــلـيم سـيـمـا مـن جـانب ا
اجلـــــــدد حــــــــيـث روى لـي كــــــــيف ان
مــســتــوى تــعــلم  ابــنه الــكــبــيــر كـان
تازا قيـاسا بابنه االصـغر وهذا ما
الــتـــفــتت الــيه زوجــتـه وطــلــبت مــنه
الــتــحــري والن الـــرجل حــريص عــلى
تـعـلـيم ابــنـائه وهـو يـدفع مـقـابل ذلك
ثـمــنـا من جـهــده وعـمـلـه الـيـومي في
احلالقـة فـقد دفـعه ذلك لـلـتـفـتيش عن
الـســبب وسـاعــدته في ذلك مــصـادفـة
رؤيـة مـعلـمـة ابـنه االكـبـر التـي تركت
ـدرسة فسألها اوال التعليم في تلك  ا
درسـة فاجـابته ان عن سبب تـركهـا ا
ــدرسـة كل مــرة تــرفع االجـور ادارة ا
عـلى اولـيـاء الــطـلـبـة اال انـهـا تـرفض
ـــعـــلـــمـــ الـــذين هم زيـــادة رواتـب ا
ـــدرســـة وعـــنــوان اســـاس ســـمـــعـه ا
جنـاحــهـا ثم ســألـهـا عن ســبب تـدني

ي ألفــضل  500جــامــعــة عــلى الــعــا
مـسـتـوى الــعـالم والـتي أسـفـرت عن
خـلـوهـا من أي جـامـعـة عـربـية دلـيل
على الكارثة التي يعيشها قطاع نشر
ــعـرفـة عن طـريـق الـتـعـلـيم وإنـتـاج ا

والبحث العلمي والتطوير.
ان هــذا الـتــرتـيب مــهم لــلـغــايـة; ألنه
عني مدى مساهمة يكشف جلميع ا
اجلـــــــــامــــــــعـــــــــات فـي رقـي الــــــــدول
ومــجــتــمــعـاتــهــا  ســيــمــا دورهـا في
البـحث العلـمي على مـستـوى العالم
يًا تـتحدد كما أن مـكانة اجلـامعة عـا
بـحسب مـا تـقوم بـه من نشـر أبـحاث
ــيــة جــديــدة ومــفــيــدة وهــو مــا عـــا
يـترتب عـلـيه زيـادة اإلقبـال عـلى هذه
اجلامعة سواء من الطالب أو أعضاء
هـيئـة الـتدريـس أو العـلـماء فـيـكون
لـهـا مـصداقـيـة عـنـد صـانـعي الـقرار
فعـندما تـصدر جامـعة هـارفارد مثال
تــقــريــرًا عن ظــاهــرة مــا فــإنـه يــجـد
صدىَ كبيـرًا لدى صانع القرار وذلك
ألهمية اجلهـة التي أصدرته ووزنها
الـعلـمي كـمـا يتـرتب عـلى ذلك أيـضًا
ـتـقدم أن اجلـامـعـات ذات الـتـرتـيب ا
ـكــنـهـا احلــصـول عـلى دعم ــيًـا  عـا
ــهــتــمـة مــادي كــبــيــر من اجلــهــات ا
بــالــبــحث الــعــلــمي وهــو مــا يــتــيح
لــلـجـامــعـة فـرصــة تـطــويـر وحتـديث

أدوات البحث العلمي.
ان اهـــمــــيـــة اجلــــامـــعــــات ومـــراكـــز
الـبـحـوث كــونـهـا الـنـواة احلـقـيـقـيـة
ــســؤولـ البــد وان تــدفع ا لــلــتــقـدم
لـلــتـفـكــيـر في  تـكــرار ظـاهـرة خـروج
اجلــامــعــات الــعــربــيـة مـن الــتـرتــيب
ي ألفــضل 500 جــامــعــة عــلى الــعــا
مسـتـوى العـالم بـأعتـبـاره خروج من
ـســتـقـبل الـقـريب ألن دائـرة تـاريخ ا

ــــنــــاديـــة ورغم تــــزايـــد االصــــوات ا
بــاحلــلــول ووضع اخلــطـط لــتــجـاوز
تـزايدة كـكـرة الثـلج  يرى العـثـرات ا
اخلـــبـــراء أن الـــعالج يـــتـــلـــخص في
ـيـة وإبـعاد إطالق احلـريـات األكـاد
اجلــامــعــات عن الــتــسـيــيس وإدارة
ـراكـز الــبـحـثـيـة مـلف اجلــامـعـات وا
ي وعــلــمي مـع زيـادة بــشــكل أكــاد
اإلنــفــاق عــلى اجلــامــعــات والــبــحث
العـلمي واالهـتمـام بالـتعـليم مـا قبل
اجلــامــعي وربط فــلــسـفــة الــتــعــلـيم
ـفهـوم الـشـامل لـلتـنـمـية وتـهـيـئة بـا
ـنــاخ لـيـكـون جـاذبًــا مع احملـافـظـة ا
عــلى الـكـفــاءات والـعــقـول الـعــربـيـة
إضــــافـــة إلـى اســــتــــقالل صــــنــــاعـــة
الـــقـــرارات فـي اجلـــامـــعــــات مـــاديًـــا
وإداريًـا وتقـديـر األسـاتذة واعـتـماد
ضـوابط ومـعـايـيـر واضـحـة لـتـعـيـ
التدريس  ولترقية األساتذة تعتمد
ـوضوعيـة والشـفافيـة والقدرة على ا

والكفاءة.
w*UŽ VOðdð

ان مــحــاولــة الــوقــوف عــلى أســبـاب
خـــروج اجلــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة من
ي البـــد وان يــلــفت الـــتــرتــيب الـــعــا
انـتبـاهنـا أهـميـة الـترتـيب ومـعايـير
االخـــتــــيــــار والـــتــــفــــضـــيـل وطـــرح
مقترحات للخروج من هذه الوضعية
تـخلـفـة سيـما الـتركـيز عـلى أهمـية ا
تـرتـيب قـائـمـة أفـضل اجلـامـعـات في
لــكــونه مــؤشــرًا عــلى جــودة الــعــالـم
التـعـليم ومـدى مـساهـمـة اجلامـعات
في األغـــــراض األســـــاســـــيـــــة الـــــتي
تـــســتــهــدفــهــا الــدول واحلــكــومــات
باعتبـارها معايـير مهمـة جدًا لقياس
ــؤشــرات مـــدى تــطــور أي دولـــة فــا
مـهمـة.فـالنـتـيـجة الـنـهائـيـة للـتـرتيب

…b¹«e²*«  U¹b×² «Ë l «u « ÆÆ WOÐdF «  UF U'«

wLO b « ‚«“d « b³Ž 

عمان

الــــطالب والــــبــــاحــــثـــــ هم الــــذين
ــســتــقــبل لــبالدهم ســيــصــنــعــون ا
واالمــة الــعــربــيــة غــنــيــة بــالــكــوادر
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــراقـــيـــة في الـــداخل
ــشــكــلــة تــكــمن في واخلــارج لــكن ا
ــنــظــومــات إالداريــة الــفــاشـلــة في ا

عــــديد من الدول العربية .
ورغم ان لنا مالحظات بل وحتفظات
على معايير ترتيب أفضل اجلامعات
وهي طبـعا تخـتلف من تـصنيف إلى
آخــر لـكن هـنــاك مـعــايـيـر أســاسـيـة
تـتفق عـلـيهـا كل الـتـصنـيـفات مـنـها
ـثـال ال احلـصـر.. مـدى عـلى سـبـيل ا
ـــاديــة ومــدى تـــوافــر اإلمـــكــانــات ا
عرفة عن طريق شاركة في إنتـاج ا ا
النشـر العلـمي في الدوريات الـدولية
غـــــيــــــر الـــــربـــــحــــــيـــــة   وأن هـــــذه
عايـيرتعـبرعن مدى تـطور أو تأخر ا
الـبـحـث الـعـلـمي في بــلـد مـا ويـجب
عـليـنـا أن نـعتـمـدهـا كمـؤشـرات على

حالة معينة.
عمـول بها ـعاييـر ا كما أن من أهم ا
ي لـلـجامـعات هي في الـترتـيب الـعا
مــوضــوعــات الــنــشــر في الــدوريـات
ـوثــوق بـهـا  وكـذا عـدد الـعــلـمـيـة ا
ـرات الـتي تـمت فـيـهـا اإلشـارة إلى ا
أبـحاث أسـاتـذة يعـمـلون في جـامـعة
مـا و عـدد األسـاتـذة الـذين حـصـلـوا

ية .. على جوائز عا
ـسـتـوى الـعـلمـي لـلخـريج وأيـضًـا  ا
اجلامعي ومـناخ البحـث العلمي في
الدولـة الـتابع لـها اجلـامـعة وكـفاءة
أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريس بـاجلـامـعة
ومدى االهتمام بالبحث العلمي  ألن
اهـتـمـام ودعم الـدولـة الـتي تـقع بـهـا
اجلامعـة للـتعلـيم اجلامـعي والبحث
الــعــلــمي وربط فــلــســفــة الــتــعــلــيم

ـفهـوم الشـامل للـتنـميـة معـايير ال با
ـــكـن جتـــاهــــلـــهـــا عــــنـــد تــــرتـــيب
اجلـــامــــعـــات الـ500 األفـــضـل عـــلى

مستوى العالم. 
رغم اتـفـاق اخلـبـراء علـى أن السـبب
الـرئـيس لتـدني مـسـتـوى اجلـامـعات
العربيـة يرجع إلى أن الدول الـعربية
ال تنفق ما يـكفي على التعـليم بصفة
عامـة وعلى الـتـعلـيم اجلامـعي وما
فـوق اجلـامـعي بـصـفـة خـاصـة كـمـا
أنــهــا تـــنــفق بــتــواضع شــديــد عــلى
البحث العلـمي حيث ان ما يخصص
عـــلى الــبــحث الــعـــلــمي هــو نــســبــة
ضعـيفة جـدًا من ميـزانية اجلـامعات
احملـــــــــــدودة أصـال بـل ان بـــــــــــعـض
ــبــالغ اجلــامــعــات تـــعــيــد تــدويـــر ا
اخملـــصــصــة لــلــبــحـث الــعــلــمي الى
مــجــاالت صـرف اخــرى العالقــة لــهـا
بـالـبـحث الــعـلـمي  كل هـذا في وقت
تـغـيـب فـيه حـريـات الـبــحث الـعـلـمي
كـجـزء أسـاسي مـن تـقـيـيـد مـنـظـومـة
احلــــريـــات الــــعـــامـــة فـي بـــعـــــــض
البلـدان العربيـة; فبدون تـوافر حرية
ـعلومات يصعب أن البحث وتبادل ا
يــكــون هــنـاك بــحث عــلــمي مــتــطـور
نــاهـــيك عن تــردي جـــودة الــتــعــلــيم
اجلامـعي وما قـبل اجلامعـي بشكل
عام فـضال عن تعـمد بـعض األنظـمة
الـعــربــيــة تــعــيــ مــنــاصــريـهــا في
ـناصب الـعـلـيـا باجلـامـعـات بغض ا
النـظـر عن معـاييـر اجلـودة والكـفاءة
واإلتقـان والـقدرة عـلى نشـر الـتعـليم

عرفة. وا
أن مـشـكلـة الـتـعـليم بـالـعـالم الـعربي
ـفــهـوم الــشـامل أنه غــيـر مــرتـبط بــا
للـتـنمـية ومن ثم يـتـخرج أجـيال من
اجلامـعي وال يـجدون فـرصة عمل

فـيـتـحـولــوا إلى عبء عـلى اجملـتـمع
وقـــنــــابل مــــوقـــوتــــة  إضــــافـــة إلى
اإلصــــــرار عــــــلـى ســــــحـق الــــــوضع
االجتـماعي ألعـضاء هـيئـة التدريس
لدرجة أن كثير منهم باتوا مشغول
بــاجلــري وراء لــقــمــة الـعــيش عــلى

حساب البحث العلمي.
dŠ —UO²š«

والبد هـنا من الـتركـيز عـلى أن يكون
ــراكــز الــتــعــيــ في اجلــامــعــات وا
الـبـحثـيـة عن طـريق االخـتـيـار احلر
مـن خالل الـــتـــرشـــيـح الـــقـــائم عـــلى
ؤهالت مع القـدرات واإلمـكـانـات وا
مـحـاولـة اسـتعـادة الـعـقـول الـعـربـية
ـــهــاجــرة الـــتي تــمأل اجلـــامــعــات ا
ركز الـبحثـية في اخلارج والذين وا
تــركــوا بـلــدانــهم بــسـبب ان أنــظــمـة
احلـــكم فـــيـــهـــا طـــاردة لـــلـــكـــفـــاءات
والقـدرات وتفـرض عمل الـتدريـس
في أجــواء  غــيـر صــحـيــة التــشـجع
عـــلى الــبــحـث الــعــلـــمي والحتــتــرم

احلريات.
ان إشــاعـة احلــريـات االســاســيـة في
اجملـتـمـعـات الـتي تـعـــــــــاني نـقـصا
ــا في ذلـك حــريــة الـــبــحث فـــيــهـــا 
العلـمي وحرية الـرأي والتعـبير مع
وضـع ضــوابط ومــعــايــيــر لــتــرقــيــة
ــوضـــــــــوعـيـة األسـاتــذة تـتـسم بـا
والـشـــــــــفـافــيـة والـقـدرة والـكـفـاءة
إضــافــة إلـى الــصــرف عــلى الــبــحث
العلمي بال تقتير وتزويد اجلامعات
ـــكــتـــبــات بــأحـــدث اخملــتـــبــرات وا
وحتس أوضاع أساتذة اجلامعات
ليتـــــــفرغوا للبحث العلمي بدال من
اللهث وراء لقمة الـعيش يضاف لها
أهمـية قـنـاعة صـانع القـرار وتقـديره

للعلم والعلماء.
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ــمـلــكـة الــعـربــيـة اإلســبـاني في ا
السعودية.

كما لـعب كورتوا دورًا رئـيسيًا في
تتـويج ريال مـدريد بـاللـيجا الـ34
في تاريخ الـنادي حـيث شارك في
34 مباراة واستقبل 20 هدفًا فقط
في شـبـاكه وخـرج بشـبـاك نظـيـفة

في 18 مباراة.
وجنـح كــورتـــوا فـي قـــلب الـــكـــفــة
تــمـامــا فـبــعـد أن كــانت تـهــاجـمه
اجلـماهـير وتـطـلق ضده صـافرات
االسـتـهـجـان في الــبـرنـابـيـو بـات
أحـد أبطـال الـفريق ويـحـظى بدعم

كبير.
qOÐ rO×ł

انـضم بيل لـريـال مدريـد قـادمًا من
تــوتـــنـــهــام فـي صــيف 2013 في
قابل 101 صفقـة قياسيـة آنذاك 
مــلـــيــون يـــورو كــأغـــلى العب في

العالم.
لــكن بـيل لم يـنــجح بـالـشـكل الـذي
توقعته اجلمـاهير حيث عانى من
الــكـــثــيــر من اإلصـــابــات رغم أنه
سـجل أهـدافـا مـهـمـة في نـهـائـيات
لك لـكنـها دوري األبـطال وكـأس ا
لم تـشـفع لـه لـدى اجلـماهـيـر الـتي

ترفض استمراره.
بــــيل فـــشـل في اســـتــــغالل رحـــيل
رونـالــدو إلى يـوفــنـتــوس لـيــكـون
جنـم الـــــــــفــــــــــريـق األول وواصل
اســتــهــتــاره واهــتـــمــامه بــلــعــبــة
اجلــــــولف لـــــيــــــزيـــــد مـن غـــــضب
اجلـــمــاهــيـــر الــتي كــانـت تــطــلق
صافـرات االستـهجـان ضده بـشكل

مستمر.
كــمـا لم يـنـجح بــيل في كـسب ثـقـة
زيــدان ووصـلت الـعالقـة بـيـنـهـمـا
لـــطــريق مـــســدود حــيـث يــحــاول
الــنــادي الــتــخــلص مــنـه بــيــنــمـا
يـرفض الــويـلـزي الـرحـيل في ظل
حــــصــــوله عــــلـى راتب ضــــخم لن

يحصل عليه في أي ناد آخر.
ستديرة يترقب عـشاق الساحـرة ا
بشكل عام ولعبة الفانتازي بشكل
خــــــاص إطالق مــــــوقع كـــــووورة
للـمسـابقة في  3 دوريات ضـخمة
هـي اإلجنـــــلـــــيـــــزي اإلســــــبـــــاني
واإليـطـالي بـاإلضـافـة إلى ابـتـكار
أول فــانـتــازي لـدوري عــربي وهـو

الدوري السعودي.
وسـيتم تـخـصيص جـوائـز كبـيرة
ومـغريـة للـفـائزين يـنتـظر اإلعالن

{ مــــــــــــــدن-
وكــــــــــــــاالت-
كـشف تـقـريـر
صــــــــــحــــــــــفي
إســــــبـــــانـي عن
كـوالـيس احلـوار
الــــــذي دار بـــــ
فـلــورنــتــيــنـو
بـــــيـــــريــــز
رئيس
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هاري ك - جيمي فاردي.
شـهدت الـتشـكيـلة تـواجد الثـنائي
ــصـري مــحــمـد صالح الـعــربي ا
واجلـزائري ريـاض مـحـرز وحقق
حينها مو 303 نقاط مقابل 229
نــقـطـة لــنـجم مــانـشــسـتــر سـيـتي

رحيم سترلينج.
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ويــزين مــحـمــد صالح تــشـكــيــلـة
ـيرليج فانـتازي التـاريخيـة للبر
ـتـواجد لـيـكـون العـربي الـوحـيد ا

بها.
كـمــا أنه األكـثـر حتــقـيـقـا لــلـنـقـاط
بـ(303) مــتــفــوقــا عــلى ســواريــز
صـاحب الـ295 نــقــطـة وســيــطـر
ليفربول على التـشكيلة بتواجد 5
العبـ مقابل 3 العبـ آلرسنال
والعب من تـــشــيـــلــسـي وآخــر من
مــانــشــســتـر يــونــايــتــد وحـارس

توتنهام.
رمى: براد فريديل. حراسة ا

خـط الــدفــاع: تــريــنـت ألــكــســنــدر
أرنـــولــد - فـــيــرجـــيل فــان دايك -

أندي روبرتسون.
خـط الــــوسط: مــــحــــمــــد صالح -
فــرانـك المــبــارد - كــريــســتــيــانــو

رونالدو - أليكسيس سانشيز.
خط الــهـجــوم: لــويس ســواريـز -
روبـن فـــان بـــيـــرسي - تـــيـــــيـــري

هنري.

كــأعـــلى العب حـــصــدا لـــلــنـــقــاط
مــتـفـوقـا عـلى مـحـمـد صالح الـذي

حقق 233 نقطة.
(2018-2019)

رمى: أليسون بيكر. حراسة ا
خـط الــدفــاع: تـــريــنت ألـــكــســنــدر
أرنـــولــد - فـــيـــرجــيـل فــان دايك -
ـــــــيــــــــريك البــــــــورت - أنـــــــدي إ

روبرتسون.
خـط الــــوسط: مـــــحــــمــــد صالح -

إيدين هازارد - رحيم سترلينج.
خط الـهـجـوم: راؤول خـيـمـيـنـيز -
يريك سيرجيو أجويـرو - بيير إ

أوبامياجن.
شــهــدت الــتــشــكــيــلــة مــرة أخــرى
ســيــطــرة لــيـــفــربــول بــتــواجــد 5
العــــبـــــ مــــقــــابل 3 العـــبـــ من

مانشستر سيتي.
وتــربع الـنـجم مــحـمـد صالح عـلى
رأس التـشكيـلة بـعد أن حقق 259
نـقطـة بـفارق 21 نقـطـة عن إيدين
هـــازارد و25 نـــقــــطـــة عـن رحـــيم

سترلينج.
(2017-2018) 
رمى: نيك بوب. حراسة ا

خط الدفاع: سـيزار أزبيلـيكويتا -
أوتاميدي - فيرتوخن.

خـط الــــوسط: مـــــحــــمــــد صالح -
رياض مـحرز - باسـكال جروس -

رحيم سترلينج.
خط الـهجـوم: روبـرتو فـيـرميـنو -

عـنـها تـبـاعًـا وستـكـون أسبـوعـية
وشـــهـــريــة إضـــافـــة إلى جـــوائــز
وسم للفائزين ضخمة في نهـاية ا

في الدوريات.
ويـسـتـعـ عـشاق الـلـعـبـة بـأفضل
العنـاصر من أجل جنـي أكبر عدد
من الـنــقـاط وتــكـون الــتـشــكـيالت
ـثالـيـة للـمواسم الـسـابقـة والتي ا
تضم أفضل العب حصدًا للنقاط
مؤشرًا مهمًا في عملية االختيار.
وفيـما يلي يـسلط كـووورة الضوء
ـثـالـيـة لـلـعـبـة عـلى الـتـشـكـيالت ا
فانـتـازي في آخر  3مواسم داخل
ـــمــــتـــاز الــــدوري اإلجنـــلــــيــــزي ا

يرليج". "البر
(2019-2020) 
رمى: نيك بوب. حراسة ا

خـط الــدفــاع: تـــريــنت ألـــكــســنــدر
أرنـــولـــد - أنـــدي روبـــرتـــســـون -

فيرجيل فان دايك.
خـط الــوسط: كــيـــفن دي بــروين -
مــحـمــد صـالح - سـاديــو مــاني -
رحــــيم ســــتـــرلــــيــــنج - أنــــتـــوني

مارسيال.
خط الهجوم: جيمي فاردي - بيير

يريك أوبامياجن. إ
 وشــهــدت الــتــشــكــيــلــة ســيــطــرة
ليـفربـول بتـواجد  5 العب فـيما
تـــواجــد العــبــان من مـــانــشــســتــر
سـيـتـي وحقـق الـنجـم الـبـلجـيـكي
كــــيـــفن دي بـــروين 251 نــــقـــطـــة
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قـال عضـو الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـشرطـة غـالب الـزامـلي أن نـادي الـشـرطـة سـيـنطـلق في
دير الفـني مشيراً إلى أن الـقيثارة العشـرين من الشهـر اجلاري إلى مصر بـناءً على طـلب ا

ستجري ثالثة مباريات ودية مع أندية مصرية.
ـعسـكـر أربيل سـيلـتحـقون مع نـاديهم في ـستـدع  نـتخب ا واوضح الـزامـلي  إن العبـ ا
معسـكر مصر إلجراء االستعدادات التدريبية  وينطلق نادي الشرطة بعد خمسة عشر يوماً

عسكر التدريبي إلى العاصمة القطرية الدوحة  من ا
مبـينـناً أن إدارة الـشرطـة توصـلت إلتـفاق مـبدئي مع مـهاجم تـونـسي سيـتم اإلعالن عنه في

قبلة . االيام ا
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بغداد- الزمان
بــدأت جلــنــة احلــكــام في الــهــيــئـة
الـتطـبـيعـية لالحتـاد الـعراقي لـكرة
الـقــدم بـاخلــطـوة األولى لــتـطــبـيق
ـساعـد "فار" تـقنـية حـكم الـفيـديو ا

في مالعبه.
وقال عضو جلنـة احلكام رعد سليم
في حديث صحفي  إن جلنة احلكام
ــفــاحتـة بــدأت بـاخلــطــوة االولى 
االحتـاد الـدولي (فـيـفـا) الـذي أرسل

االجــراء وسـتـكـون هـنـاك خـطـوات
الحــقــة تـتــبــعـهــا تــوفـيــر األجــهـزة
تخصصة للعمل وادخال الكوادر ا

بتقنية الفار.
وأوضح احلكم الـدولي السابق أن
هــذه اإلجـــراءات تــســتــغــرق وقــتــاً
ـــكن ان يـــطـــبق هـــذا طـــويـالً وال 
وسم حـتي تكـتمل كافـة متعـلقات ا

عقدة. هذه التقنية ا
وكـان فـيـفــا قـد أعـلن بــانه سـتـولى
مــســـؤولـــيــة تـــشــغـــيل "فـــار" عــلى
مـــســـتـــوى الـــعـــالم خـــاصـــة بـــعــد
الـظروف الـتي مـرت بهـا االحتادات

بسبب جائحة كورونا.
ومن جــانـــبه أعــلن نــادي الــطــلــبــة
الــريـــاضي ضم العــبـــ جــديــدين
لـصـفـوف فـريق كـرة الـقـدم لـتـمـثيل
ــقــبل /2020 ــوسم ا الــفــريق في ا

2021.
ـدافع وذكـر الــنــادي في بــيــان أن ا
الـتــونـسـي حـمــزة بن مـحــمـد وقع

رسميا على كشوفات االنيق.
وأضــــــــــاف ان العـب االرتـــــــــكـــــــــاز
البوركـيني موسى داو وقـع رسميا

ايضاً على كشوفات الفريق.
ويـسعى االنـيق الى تـرميم صـفوفه
السـتــعـادة بــريـقه في دوري الــكـرة

متاز. ا

u“∫ فرحة ليفربول بفوزهم بالدوري االنكليزي

العب العراقية تشهد تقنية الفيديو ا
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محمد صالح 

ـدرب الفرنسي ريال مدريد وا
زين الـــدين زيـــدان عـــلـى مــ
الــطـــائــرة أثــنــاء عـــودتــهم من
رحـــلــة إجنـــلـــتـــرا عــقب وداع

دوري األبطال.
وخــســر ريـال مــدريــد فـي إيـاب
دور الـ16 لــــدوري األبـــــطــــال
أمام مانـشستـر سيتي 2-1
وهي نـفس الـنـتـيـجـة التي
خـــســر بـــهـــا في الـــذهــاب
أيــضًــا لـيــودع الــبــطــولـة

مبكرًا.
وتـــرددت شــائـــعـــات حــول
احـتـمالـيـة رحـيل زيدان عن
تــدريب ريــال مــدريــد بــعــد
إخــفـاقه فـي حتـقـيـق الـلـقب

األوروبي.
وبـحسب مـوقع "ديـفـينـسا
سـنــتـرال" اإلسـبـاني فـإن
فـلورنـتـينـو بـيريـز طالب
زيــــدان بــــأال يـــــلــــتــــفت
للشائعات مؤكدا له أنه
ســيــظـل مــدربًــا لــريــال
ـــــوسم مـــــدريـــــد فـي ا
ــقـبـل خـاصــة بـعـد ا
التـتويج بـبطـولتي

الدوري والسوبر.
وأشـارت الصـحيـفـة إلى أن بيـريز
حتدث كثيرًا مع زيدان خالل رحلة
الــعـودة إلى مــدريــد وأبــلــغه بـأن
وسم سـعـيـد بكل مـا حـقـقه هـذا ا

وأنه سيواصل االعتماد عليه.
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لم يـكن الـبـلـجـيـكي إيـديـن هازارد
جنم ريـــــال مـــــدريـــــد عــــلـى قــــدر
الــتـــوقــعــات خـالل مــوســمه األول
ــيــرجني الــذي تــوج بــقــمــيـص ا
خالله بـــلـــقـــبي الـــلــيـــجـــا وكــأس

السوبر اإلسباني.
وتـــعــرض هــازارد لــســـلــســلــة من
ـشــاركـة اإلصـابــات أعـاقــته عن ا
لفتـرات طويلة وحـاسمة سواء في
الليـجا أو دوري األبطـال وآخرها
فـي كــاحـــلـه في فـــبــرايـــر/شـــبــاط
ــــاضـي وخـــضـع عــــلى إثــــرهـــا ا
تحدة لعملية جراحية بالواليات ا

األمريكية.
 وشــارك الـنــجم الـبــلــجـيــكي هـذا
ـخــتـلف ـوسم في 22 مــبــاراة  ا
ــسـابــقـات (16 في الــلـيــجـا و6 ا
بــدوري األبــطـــال) وســجل هــدفًــا
وحيدًا وصنع 7 آخرين ما جعل

الالعب يـقول في تـصريـحاته إنه
ـوسم األســوأ في مـسـيـرته عـلى ا

ستوى الفردي. ا
وسيكـون هازارد أمام طـريق في
مــوسـمه الـثــاني مع ريـال مـدريـد
يُـسـلـط كـووورة الـضـوء عـلـيـهـما

خالل هذا التقرير:
«uð—u  WMł

ـــــوسـم األول لــــلـــــحــــارس كــــان ا
البـلجيكـي مع ريال مدريـد كارثيا
ولم ينجح في الظـهور بأداء جيد
وكـان ثـغـرة حـقـيـقـيـة فـي صـفوف

الفريق.
ورغم تقد الفريق موسمًا كارثيًا
بـشـكل عـام بـعـدمـا خسـر الـلـيـجا
ـلك ودوري األبـطال وودع كأس ا
إال أن كـورتـوا حتـمل جـزءًا كـبـيرًا

من اإلخفاق.
وسم الـذي يُعد الثاني لكن هذا ا
لــكـورتـوا مع ريــال مـدريـد سـارت
األمــور بــشــكل مــخــتــلـف تــمــامـا
وسم فـاحلـارس الـبـلـجـيـكي بـدأ ا
بـأداء مـتذبـذب قـبل أن يـنجح في
عـهـود وقاد اسـتـعادة مـسـتـواه ا
الـفـريق فـي يـنـاير/كـانـون الـثـاني
ـــاضي لـــلـــتــتـــويج بـــالـــســـوبــر ا

s¹b «d « œuÝQÐ t U×² ≈ bŽu  nAJ¹Ë UOÝË— w  bF² ¹ ÍœU¼ 

UOÝ¬ 3_ nÒOC*« bK³ « dOOGð s  ·Òu ²  dO¦ł

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــنــتــخب الــوطــني كــشف جنم ا
بـكــرة الـقــدم صـفــاء هـادي عن
اســـتـــعــــداداته قـــبل الــــتـــحـــاقه
ـنـتخـب الوطـني في بـصـفـوف ا
ـؤهـلـة لـكأس تـصـفـيـات آسـيـا ا
الــــعــــالم 2022 وكــــأس آســــيـــا

.2023
ويتواجد هادي في روسيا رفقة
فريقه كريليـا سوفيتوف بعدما
انـتهى مـوسم الـدوري الروسي

ـــؤمـل ان تـــنـــطـــلق حـــيـث من ا
قبل خالل وسم ا استعدادات ا

الشهر احلالي.
وقال هادي في حديث صحفي 
سأبدأ تدريباتي بعد يوم من
اجل االســـتــــعـــداد لاللــــتـــحـــاق
ــنـتــخـب الـوطــني بــصــفــوف ا
مـبـينـاً ان إصابـة طـفيـفـة حلقت
بي خالل الـتدريـبات مع كـريلـيا
ودفعته ألخذ قسط من الراحة.
وأضـاف لن أســتـطــيع الـلــحـاق

ـنتـخب الـوطني في ـعسـكـر ا
ــران أربـــيل حــيث ســأواصل ا
مع كــريـلــيــا ومن ثم ســألــتـحق
بأسـود الرافـدين في أيام (فـيفا

دي).
ـنـتـخب الـوطـني وسـيـخـوض ا
معـسكراً تـدريبـياً في أربيل في
الـ20 من شـــــهــــر اب اجلــــاري
فــــيــــمـــا ســــتــــقــــام مــــبــــاريـــات
الـــتــــصـــفــــيـــات خـالل شـــهـــري
تـشــرين األول وتـشـرين الـثـاني

. واعـــــلن االحتــــاد ـــــقــــبـــــلــــ ا
الـعــراقي لــكـرة الــقــدم ان ثالثـة
احتــــادات رفــــضت مــــواجــــهــــة
نتخب الوطـني بكــــــرة القدم ا

. ودياً
ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب وقـال ا
الــوطـــني بـــاسل كــوركـــيس في
تــصــريح صــحــفي  إن االحتــاد
الـعــراقي لــكـرة الــقــدم يـواصل
مــحـاوالته إلقــامـة مــبـاراة وديـة

ثالثة السود الرافدين.

وأضـــاف ان احتـــادات لـــبـــنــان
واألردن ومـالــيـزيـا اعـتـذرت عن
قبل مالقـاة منتـخبـنا الـشهـر ا
بـالـتالي سـنـبـحث عن احتادات
أخرى بغـية تأمـ ودية جديدة

قبل التصفيات.
يـــذكــــر ان الـــعــــراق ســــيـــواجه
سوريا وعمـان ودياً خالل شهر
ـقـبل فــيـمـا سـتـنـطـلق أيـلـول ا
الـتصـفيـات خالل شـهر تـشرين

قبل األول ا
الالعب صفاء
هادي

ــبـادرة لــنـا مــوافـقــته وارتــيـاحه 
جلنة احلكام العراقية.

وأضـاف ان فــيـفــا سـيـرسـل مـوفـدا
ـوسم لالطالع على عنه مع بـداية ا
العـب وجاهـزيـتـهـا لـتـطـبـيق هذا ا
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أكـــد رئس نـــادي بــيـــرســبـــولــيس
اإليـــــراني رســـــول پــــنـــــاه الالعب
العراقي بـشار رسن هو من افضل
الالعبـ احملتـرف في إيـران بغد
مـيزة التي قدمها مع ستويات ا ا
الــفـربق مـنـذ احــتـرافه فـيه وحـتى

اآلن.وقــال  پــنـــاه ان  بــشــار العب
مـهم  ويـحـظى بـسمـعـة كـبـيرة في
الــدوري اإليـراني  ولــديه شـعــبـيـة
ــســتــويـات جــارفــة جــاءت بــعــد ا
الـــــرائـــــعــــة الـــــتـي قــــدمـــــهـــــا مع
ــواسم بــيـــرســبـــولــيس طـــيــلـــة ا
ـــــاضــــــيـــــة.وأضـــــاف  ان  إدارة ا

بـيـرسـبـوليس مـتـمـسكـة بـخـدمات
بشـار رسن ونسـعى للـتجـديد معه
وسم لالسـتمـرار مع الـفـريق في ا

القادم.
وكشف پـناه أن بـشار رسن اسـتلم
ــالــيــة من عــقــده ــســتــحــقــات ا ا
ــاضي و اسـتــلم جـزءا لـلــمـوسم ا

ـوسم و بـقى جـزءاً من عـقـد هـذا ا
بسيطاً منه. 

وخـــــتم حـــــديــــثـه بــــالـــــقــــول   ان
مـوضـوع تـقـلــيص عـقـد بـشـار مع
الـنـادي غـيـر صـحـيح وان مـجـلس
ادارة النـادي اجلديـد هو من يـقرر

ذلك.
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حــدد االحتــاد االســـيــوي لــكــرة الـــقــدم مــوعــد
انطالق التصفـيات االسيوية للـمنتخبات حتت

23 عاماً.
ـقـرر ان تقـام التـصـفيـات لـلفـترة من 23 ومن ا
إلى 31 تشرين األول 2021 حيث سيتم اجراء

ـنــتـخــبـات الـقــرعـة بــعــد تـصــنـيـف ا
شـاركة الى أربع مـستويـات تمـهيداً ا
لتوزيعـها على إحدى عشـرة مجموعة
وفــقــا لــنــتــائــجــهــا في الــتــصــفــيـات

والنهائيات األخيرة.
ــــقــــرر ان يــــتم الــــفــــصـل بـــ ومن ا
ــنـاطق بـحـيث يــتم تـخـصـيص ست ا
مجموعات للغرب والوسط واجلنوب
وخمس مجموعات لآلسيان والشرق.
يــذكـــر ان الـــعــراق قـــد يـــتـــواجــد في
ــســتــوى الــثــاني بــســبب نــتــائــجه ا

األخيرة في التصفيات.
وأبـدى مـدرب مـنـتـخب شـباب الـعـراق قـحـطان

ـنظم جـثيـر قلـقه حـيال إمـكانيـة تغـييـر البـلد ا
ـقـررة إقـامتـهـا في لـبـطـولـة آسـيـا لـلـشـبـاب وا
أوزبــكـســتـان بــشـهــر أكـتــوبـر / تــشـرين األول

قبل. ا
وقـال جـثـير في تـصـريـحات صـحـفيـة ان هـناك
تـسـريـبـات تــشـيـر إلمـكـانـيـة نـقل الـبـطـولـة من

أوزبكستان إلى بلـد آخر وهذا األمر قد يضرب

خطة اإلعـداد التي قدمها اجلـهاز الفني لـلهيئة
الـتـطـبـيـعـيـة الخـتالف األجـواء مـا بـ الـدولـة

ــدن الـتي  الــتي قــد تـنــظم الــبــطـولــة وعن ا
ــبــاريــات ــعــســكــرات وا حتــديــدهــا إلقـــامــة ا

التجريبية.
وبـ أن اخلـطـة تـتـضـمن مـعـسـكـرا في تـركـيـا
ـشـاركــة في الـبـطـولــة الـدولـيـة وا
ــؤمـل أن تــقـــام هــنــاك الــتـي من ا
بــــاإلضـــافــــة إلـى مـــبــــاراتــــ مع
ــنـتـخب الـسـعـودي في الـريـاض ا
نتخب األسترالي في وأخرى مع ا
أوزبكستان قبل انطالق البطولة.
وتمـنى إنهاء أوراق احملـترف من
غـترب بوقت مناسب العراقي ا
حــيث تـمـت دعـوة ســبــعـة العــبـ

فقط.
يـشـار إلى أن مـنـتــــــخـب الـشـباب
دخل فـي مـعـسـكــر تـدريـبي أولـــي

في كربالء .
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ــصـريــة  وفـاء ــمــثـلــة ا أوضـحــــــــت ا
ا يحدث في عامر (أنها مسـتاءة كثيـراً 
لــبـنــان  ألن لــبــنــــــــان يــعـتــبــر بــلــدهـا

الثاني).
ـوقع الـفن (لـبـنـان ووصـفت عـامـروفـقــا 
بأنه بلد الـتفاؤل واألمل واحلب وأنه لن
ــصــريــ يــســقط) وأضــافـت: (نــحن ا
تعلمنا من لبنان األمل ومن قلبي سالماً

لبيروت).
من نــاحـيــة أخــرى تــعــكف عــامــر عـلى
قــراءة ســـيــنــاريـــو مــســلـــسل شــارع 9
رشـحة ومعـرفة تـفـاصيل الـشـخصـيـة ا
لــهــا قــبـل اتــخــاذ قــرار نـــهــائي بــشــأن
ــــشـــــاركــــة في الـــــعــــمل وجتـــــســــيــــد ا

الشخصية.
.مسلـسل شارع 9 من نوعـية أعـمال الـ
45 حلقة وتأليف حس مصــــــــــطفى
مــحــرم وإخـــراج مــحــمــد عـــبــد اخلــالق
ويــــــــــــشـــــارك في بــــطـــــولــــتـه رانــــيــــا
ـغـني يـوـــــــسـف مـحـمــود عـبــد ا
أحمد وفيق نرم الفقي ياسر
عـــلي مـــاهـــر احـــمـــد جـــمـــال
سعيد حسام فارس عبـــير

منير وأحمد الدمرداش.
ــمــثــلـة الى ذلك صــرحت ا
صرية لبلبة (أنها حزينة ا
وقلــــــــبها مـكسور على
لـبـنــان وانـهــا اطـمـأنت

على اصدقائها)
 وقالت ان (لبنان ال
يـستـحـق مـا جري
فــــيـه وانه شـــــعب
مـــحب لـــلـــحـــيـــاة
وقــلــبي مــعــاهم).
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ــصــور الــريــاضـي الــعــراقي نــعــته رابــطــة االعالمــيــ ا
ـوت في مـحـافـظة والـصـحـفـيـ الـشـبـاب بـعـد ان غـيـبه ا
ميسـان اثر اصابـته بفشل كلـوي  سائلـ الله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.
 Êu²¹“ nO U½

ـطرب الـسـورى يسـتـعد إلحـيـاء حفل غـنائـي فى مديـنة ا
ـقرر أن يقدم قـبلة ومن ا حمص الـسورية يوم اجلـمعة ا
ـميـزة مـنـهـا (تـكة) خالل احلـفل مـجمـوعـة من أغـنـيـاته ا

و(كرمال الله).
ÊbÐ ¡UO*
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ـسلسل ـمثـلة السـورية انـضمت رسمـياً لقـائمـة أبطال ا ا
الـشـامي (حـارة الـقبـة ) لـلـكـاتب اسـامـة كـوكش وإخراج

رشا شربتجي .
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‰b'« dO¦ð
ـــهـــرجـــان ـــاضي عن  90عـــامـــا.ا ا
ـــكــتــبــة يــنــظـــمه مــركــز الـــفــنــون 
اإلسكنـدرية ويقـام في الفترة من 15
إلى   29آب اجلاري.وقالت رشا عيد
ـكـتـبـة نـائـبـة مـديـر مـركـز الـفـنـون 
اإلسكندرية في تصريح ( إن محمود
رضــا كـــان فــنــانــا
شــــــــــامال مــــــــــثل
ورقـص وغــــــــــــنـى
وقــدم لــلــســيــنــمـا
ــصـريــة الـعــديـد ا
مــــــــــن األفــــــــــالم).
وأضــــــــافـت ( رغم
وفـــــــاتـه أثـــــــنــــــاء
اإلعداد لـلمـهرجان
فـــــــقــــــــد حـــــــرص
ـــنــظـــمـــون عــلى ا
إهــــــــداء الــــــــدورة
اجلديدة له تقديرا

ÊU e « ≠ W¹—bMJÝù«

  يــهـدي مــهـرجــان الـصــيف الـدولي
بـاإلسـكـندريـة دورته الـثـامـنـة عـشرة
الــتي تـنــطــلق األسـبــوع الــقـادم إلى
الــراقص ومــصــمم االســتــعــراضـات
محـمـود رضـا الذي تـوفي في  تـموز

ــــشـــرف ودوره الــــفـــني ــــشـــواره ا
البارز).

ـهــرجـان أنـشـطــته بـحـفل يـســتـهل ا
ـكتبة ـكشوف  سرح ا غنائي عـلى ا
اإلسـكـندريـة لـلـفـنانـة ديـنـا الـوديدي
فــيــمـــا يــحـــيي حـــفل اخلــتـــام عــلى
ــــغـــني مــــصـــطـــفى ـــســـرح ذاته ا ا
قمر.ويشمل البرنامج حفالت غنائية
ومــوسـيــقـيـة تــقـام بــالـهــواء الـطـلق
مـراعـاة لإلجــراءات الـوقـائـيـة لـكـبح
انتـشار فـايروس كـورونا مـنهـا حفل
ــوسـيــقي فــؤاد ومــنـيب لــلــثـنــائي ا
وآخــر لـلــمــغـنــيــة نـوران أبــو طـالب
إضــافــة حلــفل ألوركــسـتــرا مــكــتــبـة
ـوسيـقار نـاير اإلسكـنـدرية بـقيـادة ا
نـاجي.وفي الـعـشـرين من آب يـلـتقي
نـشد محمود ـهرجان مع ا جمهور ا
الــتـهــامي فــيـمــا يـحــ مـوعــد حـفل
ــطــرب عــلي احلــجــار في الــســابع ا

{ اســـطــنــبــول  –وكـــاالت - بــعــد
اجلدل الكبير الـذي أثير حول قبلة
الـــنـــجـم الـــتـــركـي كـــرم بـــورســـ
والـنـجـمـة الـتركـيـة هـانـدا آرتـشيل
الـتي أحــدثت ضــجــة واسـعــة بـ

. تابع ا
وبـعـد احلـديث عـن أن هـذه الـقـبـلة
كـانت سـبـبـاً فـي إنفـصـال آرتـشـيل
عن حـــبـــيـــبـــهـــا خـــرج بـــورســـ
لـيـوـــــضح األمـر نـافــيـاً (أن يـكـون
ــــــــوضــــــــوع عـالقــــــــة لــــــــهــــــــذا ا

بإنفصالهما).
وقـــــال (هــذه اإلدعـاءات ســخـيــفـة
جــدا ومن اخلـــطــأ حـــتى احلــديث
عنهـا من اخلطأ جدا االعـتقاد بأن
ـسلـسـل هو مـشـهد الـتـقـبـيل فـي ا
الــذي تــســبب في هــذا) مــضــيــفـا
ــــــشـاهـد جــزء من عـمـلـنـا (هـذه ا

ـــــــا أنـــــــهـــــــا كـــــــتــــــــــبت و
بـالـسـينـاريـو فنـحن بـحـاجة
إلى إضـفـاء احلـيـويــة عـلـيـهـا
واحلـــصـــول عـــلـى مـــا يـــريــده
اخملـــرج ال يــوجـــد شيء كـــهــذا
ويـــــــجـب أن ال نــــــخـــــــلـط األمــــــور

ببعضها).
وقــــــال بــــــورســـــــ (بــــــأن مــــــراد
دالكـيلـيتش فـنان مـحتـرف ويعرف
أن كل مــــا يـــجــــري في مــــشــــاهـــد
ـسـلـسل مـجــرد تـمـثـيلٍ ال أكـثـر) ا
مـــتـــابـــعــا بـــالـــقـــول: (أنـــا ال أقــرأ
الـتـعـلـيـقـات لـكن بـعـد مـا سمـعـته

اآلن منكم انزعجت بالفعل).
وعن وجود حـب في حيـاته حالـياً
ردّ بــــورســــ عــــلـى ســــؤال ألحـــد
الـصــحـفـيــ قـال( أنّ قـلــبه مـليء

بالعمل وحب العائلة).

ـا يجـعلك غـير قادر االحـداث تتـوالى علـيك بسـرعة 
على السيطرة .

qL(«

ال تـتـولى ايـة اعـمـال جـديـدة لـست قـادرعـلـى االلـتزام
بها . رقم احلظ 7.

Ê«eO*«

ن حتب.رقم تفكر جديا بحل االرتباط الذى يجمعك 
احلظ 5.

—u¦ «

ــــشـــاكل عالقــــتك مـع الـــشــــريك تــــتـــوتــــر بـــســــبب ا
العائلية.يوم السعد اخلميس.

»dIF «

اخيرا حتـصد نتـائج عملك الـشاق على مـدى سنوات
طويلة .

¡«“u'«

ال تضعف امـام اية اغراءات مـادية قد جتعـلك تتخلى
عن مبادئك .

”uI «

احلـبيب مـتغـيـر و ال تعـرف السـبب واجـهه بشـكوكك.
في طريقك الى االستقرار مهنيا.

ÊUÞd «

حـاول ان تـكـون اكـثـر مـجـامـلـة لـلـحـبـيب وال تـوجه له
زيد من االنتقادات. ا

Íb'«

اعمال مستعجلة تتطلب منك ان تتخذ قرارات سريعة
بشأنها .يوم السعد االحد.

bÝô«

مكـافأة مالـية تسـتحـقها نـتيجـة تعبك وتـفانيك بـالعمل
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

تـعـيش قـصـة حب جـديــدة و جتـربـة مـخـتـلـفـة جتـذبك
اليها.رقم احلظ.  8

¡«—cF «

ن حتب و ان تدعمه ـزيد من الـثقـة  عليـك ان تعطي ا
بالقرارات التى يتخذها.

 u(«
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تكتب مفردات ومـعاني الكلمات
بــشـــكل افـــقي حـــيث احلــروف
طللة تشير الى داخل الدوائر ا

طلوبة: الكلمة ا
qOKł wÐU×

1- رائحة العنبر

2- قاموس

3- اسم مطرب خليجي

4- من زينة احلياة

داوي 5- ا

6- عاصمة اوربية

7- انزل

8- لقب مدينة خليجية

ـهـرجان ي اعـلن ان ا مـديـر مهـرجـان يـوم الـشـباب الـعـا
الـذي تنـظمه دائـرة ثقـافة وفـنون الـشبـاب بوزارة الـشباب
والـريـاضــة الـعـراقــيـة يــقـام يـوم غــد االربـعـاء عــلى قـاعـة

السيادة في بغداد.

ــصـرفـيـة بــكـلـيـة ـالـيـة وا الـتـدريـسي فـي قـسم الـعـلــوم ا
االدارة واالقـتـصـاد في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة يـحـاضـر في
الـورشة الـتي ينـظـمهـا القـسم اليـوم الـثالثاء بـعنـوان (اثر
ــيــة عـلى اقــرار االنـضــمــام الى مــنـظــمــة الـتــجــارة الــعـا

االقتصاد العراقي).

ؤسـسة الـعربـية يـة الفـلسـطيـنيـة صـدر لهـا عن ا األكـاد
لــلــدراســـات والــنــشــر كــتـــاب (ألف اليك واليك/ دراســة

وأنثولوجيا في أدب وسائل التواصل االجتماعي). 

ŸULA « ÂUL¼

ي سـتشار االقتصادي واالكاد ا
الـــعــراقي يـــتــعــافـى من االصــابــة
بــفــايــروس كــورونــا ويــرقــد عــلى
ـســتــشــفى رزكــاري في ســريــر 
اربيل لـتلقي العالج محاطا برعاية
ـالـيـة بــالـصـحـة طــبـيـة وتـمــنـيـات االوســاط اجلـامـعـيــة وا

واستئناف النشاط.

هاندا ارتشيل

وصــلـــة رقص بــرفع بـــايــبي فــوق
ــــــشــــــاهـــــد رأسه مـن أشــــــهــــــر ا
الــــســـيــــنـــمــــائـــيــــة في الـــعــــقـــود
األخـــيـــرة.ونـــال الـــفــيـــلـم جـــائــزة
أوسكـار عن أغنـيته (أيف هاد) ذي
تـــا أوف مــــاي اليف.وقــــد أعـــلن
ـر الرئيس الـتنـفيذي جون فـلتـها
ـنـتـجــة اليـنـز غـايت أن لـلـشــركـة ا
(جـنـيفـر غـراي سـتؤدي في الـفـيلم
اجلديد كما ستتولى إنتاجه).وقال
ـر في مؤتـمر صحـافي عبر فلـتها
الــهـاتف (سـيـكــون الـعـمل من نـوع
األفالم الرومانـسية واحلـن الذي
يتوقـعه محبـو هذه السلـسلة).وقد
درّ (ديرتي دانسينغ) رغم ميزانيته
ــتـواضــعـة إيــرادات فـاقت 210 ا

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
يــجـري الــتـحــضــيـر حــالـيــا جلـزء
جـديد من فـيـلم (ديرتي دانـسـينغ)
مع إسـناد دور الـبطـولـة النـسائـية
مجددا جلـنيفر غراي بـعد أكثر من
ثالثـة عقـود عـلى أدائهـا شـخصـية
فـرانـســيس بـايـبي هــاوسـمـان في
الـعـمل الـسـيــنـمـائي الـشـهـيـر.وقـد
فـتح الـفـيلـم األصلي الـصـادر سـنة
1987 أبواب اجملد لبطليه جنيفر
غــراي بـدور مــراهـقــة تـقع في حب
أســـتــــاذ الـــرقص الـــذي أدى دوره
مـثل باتـريك سـوايزي.واسـتحال ا
شـهد الرئـيسي في الـعمل والذي ا
يـــنـــهي خالله بـــاتـــريك ســـوايــزي

بـعنـوان (ديـرتي دانسـيـنغ: هافـانا
نايتس)مع قصة تدور أحداثها في
كوبا لـكن من دون مشاركة جـنيفر
ـــر غـــراي.وقـــال جــــون فـــلـــتـــهـــا
مـازحـا(إن مـشـروع الـفـيـلم اجلـديد
كان من األسـرار التي جرى الـتكتم
عــلـــيــهـــا بــالـــطــريــقـــة األســوأ في
هـــولــيــوود).لــكن ال يـــزال الــتــكــتم
يحـيط بتـفاصـيل السـينـاريو حتى
الــسـاعــة فـيــمـا ســيـتــولى إخـراج
الـعـمل جــونـاثـان لـيــفـاين (مـخـرج
وورم بـــاديــز).وكـــان بــطل الـــعــمل
األســـاسي بـــاتــريـك ســوايـــزي قــد
تـــوفي جــراء إصـــابــته بـــســرطــان
الــبـنـكــريـاس سـنـة  2009عن 57

عاما.

والـــعــشـــرين من الـــشــهـــر ذاته.وفي
الثامن والعشرين من  آب يقدم مركز
ـلوي مدحـت فوزي لـفـنون الـعـصا 
ــــســــرح عــــرضــــا راقـــــصــــا عــــلـى ا

كشوف. ا
وقالت نـائبة مـدير مـركز الـفنون (إن
عدد احلاضرين في كل حـفل سيكون
في حــدود 300 شـــخص مع اتـــبــاع
اإلجراءات االحـتـرازيـة الالزمة وهي
الـدخـول بـالـكـمـامـات وقـيـاس درجـة
حــرارة اجلــمـهــور وتــوفــيــر سـوائل
ــقــاعـد تــعــقــيم الــيــدين وتــطـهــيــر ا
واحلـفـاظ عـلى مـسـافـة تـبـاعـد آمـنـة
ب احلاضـرين). وأضافت (أن دورة
يـزة رغم قصر هذا الـعام سـتكـون 
مــدتــهــا وضــغط الــبــرنـامـج بـســبب
ظـــروف تــفــشي فـــايــروس كــورونــا
وتشمل حـفالت متنـوعة تلبي أذواق

مختلف الفئات العمرية).
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مثـلة العراقية تلقت تعازي االوساط الفنية لوفاة زوجها ا
اضي سـائـلـ الله تـعـالى ان يـسكـنه فـسيح اخلـمـيس ا

جناته.
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ـوت صـبـيـحـة الـيـوم االول من عـيـد غـيـب ا
االضـــحـى االعالمي اســـمـــاعـــيل ابـــراهـــيم
ولود في قضاء محمد (اسماعيل البكري) ا
ســـامــراء عــام 1951 مـن عــائـــلــة وطـــنــيــة
مـعـروفة لـها حـضورهـا في اجملتـمع واكمل

توسطة فيها. الدراسة االبتدائية وا
وتـطوع لصنف القوة اجلوية في سبعينات
ـاضي وكان مـحبـاً جلمـيع من عمل الـقرن ا
مـــعه .اكــمل الــدراســـة االعــداديــة وهــو في
اخلــدمـة الـعـسـكــريـة وتـدرج في الـرتب الى
مـستوى نقيب .وفي عام 1987 انـشأ اذاعة
صــوت الـشــبــاب في قـضــاء سـامــراء وكـان
مـديـرها وكـان له حضـور مـسرحي اذ انـشأ
اضي فـرقة مسرحـية في تسعيـنات القرن ا

ــركــز شــبــاب كــمــا كــان مــديــراً 
سـامـراء. بـعـد عـام 2003 حتـول
لـلـعـمل في سـلـك الـشرطـة بـرتـبه
نـقيب واسـتمر بـعطائه االعالمي
والــفــني ولم تــثــنه الــظـروف عن
اداء واجــــــبه ومـن مـــــســــــيـــــرته
االعـالمية في اذاعة سامراء التي
ابـتدأ بها في شهر كانون الثاني
عـــــــام 2015 حــــــــيث كـــــــان اول
الـبرامج التـي قدمها هـو برنامج
مـن اورقة الفن الذي كـان يتحدث
عن الـفن وحياة الفـناني العرب
اسماعيل ابراهيم محمدوالــعـراقـيـ وكــان يـبث كل يـوم

جينيفر غراي

مالي دوالر حول الـعالم. وأقيمت
نـــســخـــة جـــديــدة مـــنه في 2004

{ بومـباي  –وكاالت - أعـلن الفـنان
الهندي أبهيشيك باتشان إبن النجم
الـهنـدي أمـيتـاب بـاتشـان شـفائه من

فـــايـــروس كـــورونــا إذ أن نـــتـــيـــجــة
الـفـحص الـتي أجـراهـا الـسـبت أتت
سلبية. وكتب عبر صفحته على أحد
مواقع التواصل اإلجـتماعي: (جائت
نتيجة مسـحة فايروس كورونا التي
اجريتها الـيوم سلبيـة لقد اخبرتكم
يـا رفـاق بــأنـني سـأتــغـلب عـلى هـذا
ـرض الـلعـ شـكـرا لـدعـواتكم لي ا
وألهــــلي شـــكـــرا لـألطـــبـــاء وفـــريق
التـمريض). كمـا علق الـنجم الـهندي
أميتـاب باتـشان والد أبـهيـشيك على
شـــفــاء ابــنـه من فــايـــروس كــورونــا
كــاتــبــاً:(نــتــيــجــة حتــلــيل فــايـروس
كـورونـا اخلـاصــة بـابـني أبـهـيـشـيك
جاءت سلـبية وهـو في طريقه حـالياً
ـــنـــزل الــله ــســـتـــشـــفى إلى ا مـن ا
عــظـــيم شــكــراً لــكـم عــلى دعــواتــكم

وأمنياتكم لنا بالشفاء).
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ــطـربــة الــيـســا الـدول شـكــرت ا
العـربيـة التـي ساعـدت لبـنان في
محنته وكتبت في تغريدة (شكراً
لــكل الـــدول الــعــربــيـــة الــتي مــا
ترددت تساعد لبنان : السعودية
مـصـر الــكـويت تــونس االمـارات
ـغــرب قــطــر الـعــراق اجلــزائـر ا
عـمـان واالردن. شـكـرا لـفـرنـسـا
وبـريـطـانـيـا وامــريـكـا وايـطـالـيـا.
االنــســـان واحــد وانـــتــو اثـــبــتــو

هالشي).

{ اين انت من الرياضة وهل مارستها ?
- مــــارست رمي الــــرمح والــــقـــرص في
الثانـــوية والكمال اجلسماني بعد ذلك.
{ واخـيرا.. اي من الوسائـل االعالمية اقرب

اذا ?  اليك و
- بـــــــــــــــــــــعــــــــــــض
الــــــــــقـــــــــــنــــــــــوات
الـتــلـفــــــزيــونـيـة
ألنــهـا ســريــعـة
فــي نــــــــــــــــــقـل
احلـــــــــــــــــدث
علومات وا

.

السليمانية وعربيا  بيروت. - عراقيا 
{ اجمل لقب سمعته ومازلت تعتز به ?

- عيودي
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- البساطة واحلرية.
{ موقف لن تنساه وتتمنى ان اليتكرر?

- االنتخابات.
{ اذا طلبننا منك ان تعرف لنا االم ?

- احلنان واألمان
{ والوطن? 

- اإلنتماء والوالء.
{ عمل فني قدمته ولن يغيب عن بالك ?

- أغنية زغار حبينه لقحطان العطار.
{ هـل غــامـــرت في حـــيــاتـك وجنــحـت ومــتى

كان?
- نعم غامرت عام 1970 بتأسيس فرقة

مـوســيـقـيـة لـالطـفـال وحـازت
على جـوائـز قطـرية

.
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ـلحن وعـازف العـود عايد جنم الفـنان ا
عـرفــته االوســاط الــفــنــيــة والــثــقــافــيـة
العراقيـة وخاصة في محـافظات الفرات
االوسط والديوانية بـاجتهاده والتزامه

خالل مـســـــــــــــيـرتـه الـفـنـيـة الـطـويـلـة
الــتي حــصــد  من خاللــهــا الــكــثـيــر من
االلقاب والشهادات واجلوائز التقديرية
 وســـــجل جنم حـــــضــــورا في مــــســــرح
الــديـوانـيــة وكـان رفــيـقـا لــرواد مـسـرح

الــديــوانـــيــة وعـــمل مـــعــهم فـي اعــمــال
مسـرحيـة واوبريـتات كمـا انه عازف من
ــتـلك الــطـراز االول عــلى الــة الـعــود و
صـــوتــا مــتــمــيـــزا وهــو يــؤدي اغــانــيه

واغاني عراقية.
(الـزمان ) وضـــــــــــمن لـقـاءات جتـريـها
مع الــفــــــــنـانــ لـلــتـعـرف عــلى الـوجه
بـعــيــدا عن الـفـن  تـتــعـرف االخــر لـهـم 
اليـوم على الـوجه االخـر لنـجم عبـر هذا

احلوار:
{ بعـيدا عن اختـصاصك ماهي الـهواية التي

تتميز بها ?
- ميكانيك السيارات.

{ متى تشعر انك في قمة السعادة ?
- تــمــتــلـكــني الــسـعــادة عــنـدمــا أشــعـر

باألمان.
{ صديق تتواصل معه ولن تنساه ?

- انه العود.
{ اللون احملبب لنفسك ?

- اللون االزرق
{ متى تذرف دمعه ?

- عندما يبكي طفل.
{ اجمل مدينة عراقية وعربية زرتها?
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جـمعـة . وكذلك قـدم برنـامج زوايا فـي شهر
حـزيـران في عام 2015 وكـذلك قـدم بـرنامج
ســـهــرة اخلــمــيس عــام 2016 وكـــذلك قــدم
بــرنــامج شــريط الــذكــريــات في عـام 2017
الـذي كان يتحدث عن حياة الضيوف الذين
يــلـتــقي مــعـهم وكــذلك قــدم بـرنــامج طـريق
الـــسالمــة في شــهـــر شــبــاط في عــام2017
وكــذلك قــدم بـرنــامج اراء تــربـويــة في عـام
ساء في 2017 وكـذلك قدم برنامج حديث ا
ــفــتـرض ان يــقـدم عــام 2020 . وكــان من ا
بـــرنــامج في مـــيــزان الــعـــدالــة بــعـــد عــيــد
ــبـــارك .واســتـــمــر في عـــطــائه االضـــحى ا
االعـالمي في اذاعـــة ســامـــراء حـــتى وافــاه
االجـل يـوم اجلـمـعـة احلـادي والـثالثـ من

اضي . تموز ا
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{ كورمايور (إيـطاليا)-(أ ف ب)
ـتــمـثل في  –تـراجـع الـتـهــديـد ا
انهـيـار كتـلـة ضخـمـة من مجـلدة
بـسـبب ارتــفـاع درجـات احلـرارة
قرب منتجع في جبال األلب على
اجلــانب اإليــطـالـي من سـلــســلـة
جــبـــال مــون بالن وفـق مــا قــال
ـنــطـقـة رئـيـس إحـدى بـلــديـات ا

السبت.
وأوضح مسـؤولـون محـلـيون أن
اإلجـراءات األمنـيـة حـول منـطـقة

اخلطر “ تخفيفها تدريجا.”
ــنـاخ في ذوبـان تـســبب تـغــيـر ا
األنــهــار اجلـــلــيــديــة في الــعــالم
بــشــكل مــتـزايــد مــا مــثّل خــطـرا
جــديــدا عــلى بــلــدة كــورمــايــور
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وســـيــؤدي اســـتــنـــشــاق كـــمــيــة
صــــغـــيـــرة من هـــذا إلـى تـــهـــيج
احلـلـق واألنف والـعــ في حـ
أن جـرعــة كـبـيـرة مـن هـذا الـغـاز

لديها القدرة على القتل.
وذكــر مــوقع Healthline (عـلى
ـواد الكـيـمـيـائـية عـكس بـعض ا
اخلطرة األخرى مـثل أول أكسيد
الــكــربــون يــنــبــعث من الــكــلـور
رائــحـة نــفـاذة ومـزعــجـة بــشـكل

واضح. 
وإذا الحظت وجود رائـحة نفاذة
نظفات فمن األفضل بعد خلط ا

ـنــطــقـة عــلى الــفـور). مــغــادرة ا
ــوقع: (تـعــتــمــد شـدة وأضــاف ا
األعـــراض الـــتي تــــظـــهـــر بـــعـــد
استنـشاق غـاز الكلـور على مدى
تـركـيـزه ويــتم قـيـاسه بـاألجـزاء
ـلـيـون) ـلــيـون (جـزء فـي ا في ا

ومدة استنشاقه).
راكز وأفادت الرابطة األمـريكية 
مـكــافـحـة الـســمـوم بـأنه في عـام
2016 كان هنـاك أكثر من 6300
حالة تـعرض لغاز الـكلور ثـلثها
كــان نـاجتــا عن خـلط مــنـتــجـات

التنظيف معا.
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أصــدر اخلـبــراء حتــذيـرا بــشـأن
مـــزيج من مـــنـــتــــجي تـــنـــظـــيف
كـن أن تكون له منـزلي والذي 
نــتـائج قــاتــلـة. ويــتم اسـتــخـدام
ـبــيض واخلل بـشــكل روتـيـني ا
ــــنــــازل لــــلــــحـــفــــاظ عــــلى في ا
ـطـابخ خـاليـة من احلـمـامـات وا
األوساخ واجلـراثـيم بحـسب ما
نـشرت روسـيـا اليـوم. لـكن يـبدو
أن الكـثـيـر من النـاس ال يـدركون
ــــواد أن اجلـــــمع بــــ بـــــعض ا
ـكن أن ينـتج غازا الكـيـميـائيـة 

ساما شديد اخلطورة. وأصدرت
اجملموعة األسـتراليـة للدفاع عن
ـســتــهـلك CHOICE حتـذيـرا ا
للمستهـلك قالت فيه: (حتذير:
ــبـــيض واخلل ال تـــخــلط أبـــدا ا
مــعــا فــهــو يــنــتج غــاز الــكــلـور
الــــســــام].  وإذا قـــــمت بـــــخــــلط
نـتجات مـعا عن طـريق اخلطأ ا
نطقة على فيجب عليك مغادرة ا
الفور ومحاولة استنشاق بعض
الهواء النقي وقم أيضـا بتغيير
وغـــسـل أي مالبس تــــلـــوثت به.
وقـــد تالحظ تـــهــيـــجــا فـي أنــفك
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وفـــمـك وحــــلـــقـك بــــســـبـب هـــذا

اخلليط السام.
وغالبا ما يستخدم اخلل كمركب
ـــواد طـــبــــيــــعي عــــلـى عـــكـس ا
الــكــيــمـيــائــيـة الــتي يــصـنــعــهـا

اإلنسان مثل مواد التبييض.
في حـ تـمت اإلشـادة بكـلـيـهـما
خلـصـائـصـهـمـا في إزالـة البـقع
فإن كالهما مـعا عبارة عن مزيج
ـبيض من قاتل. ويـقع تـصنـيع ا
هيبوكلوريت الصوديوم اخملفف
بينـما اخلل هو شـكل مخفف من

حمض األسيتيك.
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وهي مـنتـجع شـعـبي في منـطـقة
أوســتــا فـالي اإليــطــالـيــة بــقـرب

احلدود الفرنسية.
ـديــنــة في حــالـة وقــد وضــعت ا
تأهب قصوى األربـعاء نظراً إلى
أن كــتــلــة جــلــيــديــة من مــجــلـدة
بالنـبــيـنـسـيـو تـقــدر مـسـاحـتـهـا
بـحـوالى  500ألف مـتـر مـكـعب
بـحــجم كـاتـدرائـيــة مـيالنـو وفق
ـســؤولــ أوشـكـت عـلى أحــد ا
الـــســـقـــوط وشـــكّــــلت تـــهـــديـــدا
للـمنازل. كـذلك  إخالء (منـطقة
نحدر ونقل خطرة) عند قاعدة ا
20 من السـكـان وحوالى 55 من

نطقة. صطاف من ا ا
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رب قائل يـقول انه ما اجلـديد الـذي ال يستـطيع رئيس
احلكومـة العراقية بـحثه مع االمريكـان لصالح العراق
كـتب البيضاوي. ذلك إال عبر زيارة يـدخل فيها الى ا
لفـات مفتوحة ومعروفـة وال ينقصها سوى انَّ جميع ا

العمل والتنفيذ. 
بـرغم ذلك تــكـتـسب هــذا الـزيــارة أهـمـيــة لـكــنّـهـا من
ــرئي الـــصــعب جـــداً أن حتـــقق أهـــدافــاً أكـــبــر مـن ا
تعارف علـيه في اطار العالقات العراقـية االمريكية وا
الـتي ال تـزال تـراوح مـكــانـهـا مـنـذ أن كـان لـواشـنـطن

حاكم مدني في العراق مطلق الصالحيات.
نـحن قريـبـون من عـتـبة االنـتـخـابـات االمريـكـيـة وهذه
عـقبـة في فـتح افـاق كـبيـرة لـكن في احلـقـيقـة نـحـتاج
الى اجـابــات عـاجـلـة من الــبـيت االبـيض عــلى اسـئـلـة
تمس مسـتقل العراق مـنها ماهي احـتماالت ان يكون
ـنطـقـة ? وما العـراق طـرفاً فـي حرب مـسـتقـبـليـة في ا
هي افــــاق الـــدعــــم االقـــتــــصـــادي واالســــتـــثــــمـــاري
والصـناعي االمـريكي لـلعراق من اجل قـيام صـناعات
تـمـضي قـدمــا بـعـجـلــة االقـتـصـاد واحلـيــاة في الـبـلـد
ـتـعب ? وهـل هـنـاك مـراهـنـات عــلى مـسـتـقـبل وحـدة ا
نافع  في العراق وعدم تفككه بـالقوة او بالتراضي وا
ظـل تــطــورات في ســوريــا ايــضــاً ? والى مــتى تــبــقى
ــالـيــة لـواشــنـطن عــلى االمـوال الــنـفــطـيـة الـوصــايـة ا

للعراق.
 وهنا السؤال هل سيـكون هناك وصايات اخرى  قد
تـنــفع اقـتـصـاد الــعـراق وتـطـور خــدمـاته ? فـضالً عن
ـمنوع فـي بلد مـكبل بـقيود سـموح وا اسـئلة تـخص ا
كـثيـرة ويعـيش اوهام الـسيـادة من دون توافـر عوامل

ها. اولية تضمن السيادة وتد
احلـوار االمـريـكي الـعـــــراقي الـذي يـنـطـلق في جـولـة
ثـانـيـة مع هـذه الـزيــارة بـحـاجـة الى اشـراك نـخب من
ـهترئة في البلد لكي يعرف خارج اجلوقة السياسية ا
االمريـكـان انّ من خـطايـاهم الـكـبرى انـهم اخـتـصروا
ـجـموعـات سيـاسـية مـغذاة هذا الـعراق الـعــــــــظيم 
من دول ومـــصــمــمــة بــتــأثـــيــرات خــارجــيــة  وقــرروا
ـناسـبـة لتـمـثيل الـتعـامل مـعهـا بـوصـفهـا الـواجهـات ا

البلد.

fOzd « bO «

السيد الرئيس عنوان لرواية من أمريكا الالتينية قرأتها قبل
أكـثـر من عشـرين سـنة وكـاتـبهـا هو »مـيـغل استـور ياس«
الـذي يــفـضح فـيـهـا األنـظــمـة الـقـمـعـيــة احلـاكـمـة في الـعـالم
الـثالـث وبفـضل هذه الـرواية حـاز على جـائزة نـوبل لآلداب
عـام 1964 أذكــر أني تـعــرفت عـلى هــذه الـروايـة من خالل
جــلــسـة مـع أدبـاء وفــنــانـ في حــدائق (أبــو نـؤاس) مــطــلع
احلـرب مع إيـران وكـنت حـينـهـا اتـمـتع بإجـازتي الـقـصـيرة
كـسـائق دبـابـة عـائـد من اجلـبهـة حـيث أخـرجـهـا الـصـحفي
حـسـ احلُسـيـني من حـقيـبـته الـدبلـومـاسيـة الـعتـيـدة رحمه
الــله ودهـشـت كـيف أنَّ هــكـذا عـنــوان حـرج لــروايـة مــثـيـرة
ســـمــحـت الــرقـــابــة بـــتـــداولــهـــا في ذلك الـــوقت الـــذي كــان
الـديكتاتـور قد هيمن على مـفاصل الدولة وأحـكم بقبضة من
حـديد ونار على أنفـاس الشعب الذي زجَّهُ شيـبا وشبابا في
مــحـرقــة هـائـلــة اشـتــعـلت عــلى طـول احلــدود الـشــرقـيـة من
ا سـألت حامل الـرواية عن كـيفيـة حصـوله علـيها الـوطن و
يـة ولم اتأخر ـكتـبة العـا اخـبرني بـوجلٍ انهـا موجودة في ا
ا حـملتها معي بـشرائها خشـية من منعهـا على ح غرّة و
إلى جـبـهـة احلرب اكـمـلت قراءتـهـا خالل يومـ عـلى ضوء
ـطــالـعـة فــانـوس في مــلـجـئي الــرطب وكـنت اشــعـر خالل ا
بــالـرعب من أحــداثـهــا الـتي كـانـت نـسـخــة طـبق األصل من
الـعنف الـدموي لـلسـلطة الـذي كان سـائدا حـينـها في أرجاء
الـبالد بل حـرصت أنْ ال يـقـرأها غـيـري من اجلـنود خـشـية
ة خطـيـرة سـأقع في شركـهـا ولـذا سارعت من عـواقب أمـنـيـَّ
إلى إخـفـائهـا حتت األرض بـعد أنْ حـفظـتـها بـكـيس نايـلون
لـكن عنـوان الرواية وحـده كان يشـير إلى مـاال حتمد عـقباه
وهـكـذا وجـدت نفـسي بـعـد أسبـوع في مـلجـأ طـيـني أخضع
السـتجواب مخيف من قبل ضابط االسـتخبارات العسكرية
بـوشايـة من احد اجلـنود اخملـبرين ومـا أكثـرهم في اجلـبهة;
بـعد ساعة من التـحقيق طلب الضـابط أنْ أضع بيده الرواية
ـوضـوع مـن جـذوره جـئتُ له بــالـروايـة وأقــسم أنْ يـغــلق ا
ومــكـثت لـيـالـي اجلـبـهـة بــقـلق مـريـر مــضـاف له اخلـوف من
اطـر عـلى رؤوسنـا لـكن الضـابط كـان نبـيال وبرّ الـقـصف ا
ا حان بـوعده; وكدت أنسى األمر بعد شـهر على الواقعة و
دوري بـالنـزول في إجازة اسـتدعـاني ضابـط االستـخبارات
في ســاعـة مــتـأخـرة مـن الـلـيـل ألدخل  إلى مـلــجـئه الــطـيـني
مــرتـبـكـاً; طـلب مـنـي اجلـلـوس وأهـداني سـيــجـارة جـعـلـتـني
أتــنـفس الـصـعـداء قــلـيال ثم قـال لي بـصــوت خـفـيض: إنـهـا
روايـــة خــطــرة; ثم ســحـــبــهــا من حتت فـــراشه وراح يــقــلب
ـا ال تـعـرف أني خـريج : ر صـفــحـاتـهـا ثم أردف مـتـحـسـراً
كـلية اآلداب ولو كـان ضابط استخبـارات غيري لكنت اآلن
قـد شبـعت جلـداً بالسـياط قـبل أنْ تذهب إلى مـكان ال يـعلمهُ
غـير الـله قلت له بـصوت مـختـنق: ولكن سـيدي هـذه الرواية
اشـتـريتـهـا من مكـتـبة مـعروفـة في بـغداد نـظـر بشـفـقة نـحو
وجـهي وقـال: إنَّهـا فخ ومن خالله يصـلون إلى أهـداف نحن
النـعـرفـهـا بـقـيت صـامـتـا وقـد صـعـقنـي كالمه بـيـنمـا وضع
الـروايـة بــيـدي وهـو يـنـصـحـني: تـخـلَّص مـنـهـا في إجـازتك;
وقــبل أنْ اغـادره سـمــعـته يـقــول: في احلـرب يـصــبح الـعـدو
ثقف السـاخط والغامض; هذا الضابط الـثاني للسلـطة هو ا
وصل وقد الـنبيل كان اسمه مـحمد ظاهر عـويد من أهالي ا
ذبـحته شـظيـة لعيـنة في مـعركة الـفاو األولى بـعد أنْ  أصبح
بــرتـبــة رائـد. لــقـد تــذكـرت هــذه الـواقــعـة ألن روايــة الـســيـد
ــفـزعـة الــرئـيس أهــجسُ أنَّ أحـداثــهـا ا
بــدأت تـنـضج هــذه األيـام مـرة أخـرى
ولــكن من حتت رمـاد يـنــذر بـعـاصـفـة
مـن اجلمـر والدمـاء; وكـان الله بـعونك

ياوطن.
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وت الـفـنان إبـراهـيم الـشرقـاوي عن عـمر غـيب ا
ـرض. ولد الراحل ناهز 72عاما بـعد صراع مع ا
إبـــراهـــيم الـــشـــرقـــاوي في 3 أبـــريل عـــام 1948
ـعـهـد الـعـالي وحـصل عــلى الـبـكـالـوريـوس مـن ا
ـسـرحيـة في عام 1975  ليـعـمل بعـدها للـفـنون ا
ـسـرح. والـتـحق بـعد في اإلذاعـة والـتـلـفزيـون وا
ـسرح الـقومي وشـارك في العـديد من تخـرجه با
األعـمال خـاصـة في فـترة الـثـمـانيـنـات من الـقرن
ـاضي قـبل أن يـبـتـعـد عن الـسـاحـة الـفـنـيـة في ا
أواخـــر الـــتــــســـعـــيـــنـــيـــات ومـن أبـــرز أعـــمـــاله
الـســيــنـمــائــيـة (احلــرافــيش الــهـلــفــوت الـنــمـر
واألنـثى) ومـن مـسـلــسالته (مـحـمــد رسـول الـله
آرابــيــسك هـارون الــرشــيــد). وتـدهــورت حــالـته
ـاضـيـة بــسـبب مـرض الــصـحـيـة خـالل الـفـتــرة ا

السكري الذي أدى إلى بتر إحدى قدميه

ـستـجـد. الفـنانـة البـحريـنـية وجـهت رسالـة شكـر لكـل من سأل عـنهـا وذلك على حـسـابهـا اخلاص عـلى موقع أعلـنت الفـنانـة الـبحـرينـية سـلوى اجلـراش إصابـتهـا بفـايروس كـورونا ا
ـا إن احلالـة النفـسية لـها تأثـير وايـد كبيـر وأكثر من 50 ). وأضافت: (و (انسـتجـرام) حيث كتب: (أشـكر من كل قـلبي كل من سأل عـني .. انا الـيوم وايد احـسن واحلمدلـله رب العـا
ئة لتـعافي من فايـروس كورونا.. وروني مـحبتـكم وتعلـيقاتـكم احللوه والـطاقه اإليجـابية ونكت ومـنشن فيـديوات اضحك). الـفنانـة البحـرينيـة تابعت: (وايـد طلباتي صـح حتملوني با

هاالسبوع.. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا #كورونا #كوفيد# 19سلوى_اجلراش).
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اني للتغذية إن سوء التغذية يعني ركز األ قال ا
ـعـادن والـفــيـتـامـيـنـات افـتــقـار اجلـسم لـبــعض ا
ــهــمـة لــلــصــحــة مــثل احلــديـد والــبـروتــيــنــات ا
ركز أن غنـيسـيوم وفيـتام B12. وأوضح ا وا
سوء التغذية له أسباب عدة أبرزها التغذية غير
ـنتجـات اجلاهزة) صـنعة وا الصحـية (األغـذية ا
والتـغذيـة أحـادية اجلـانب وبعض األمـراض مثل
ــزمـنـة. ومن األسـبـاب األخـرى أمـراض األمـعـاء ا
لسـوء التـغذيـة التـقدم في الـعمـر وزيادة احلـاجة
ـغـذية في فـتـرات حيـاتيـة مـعيـنة إلى الـعنـاصر ا
كاحلـمل والرضـاعة وكـذلك بالـنسـبة لـلريـاضي
واإلفراط في تـناول الـقهـوة واحللـويات واخلـمر
باإلضافـة إلى التدخـ الشره.  وقـد حتول بعض
ـغذيـة بـشكل األدويـة دون امتـصـاص العـناصـر ا
سلـيم. كما قـد يتسـبب اإلجهـاد النفـسي كاحلزن
والتـوتر في سـوء التـغذيـة; نظـرا ألنه يؤدي إلى

عدة واألمعاء. فقدان الشهية ومتاعب ا
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مــركــبـــات ســيـــاحــيــة يـــقــودهــا
ـدعـومة ا سـائـقون و(أوتـوكس) 
من مجمـوعة علي بـابا الصـينية
العـمالقـة للـتـجارة اإللـكـترونـية
.حــتـى أن رئــيس مـــجــلس إدارة
(أوتوكس) ومديرها الـعام تشاو
جيانـشونغ أكّد عـزم شركته على
إطالق أولى سـيــاراتـهـا الـذاتـيـة
القيادة بـالكامل عـلى الطرق قبل

نهاية السنة احلالية.
وفي شـــنـــغـــهــــاي الـــبـــالغ عـــدد
سكـانهـا نحو 25 ملـيون نـسمة
وهي الـــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة
للـص باتت سـيارات الـتاكسي
التي يقودها (روبـوت) تستقطب
ـــســــتـــخـــدمـــ الـــكـــثــــيـــر من ا
ــتــعـطــشــ إلى اخـتــبــار هـذه ا
الـتـكـنـولـوجـيـا بـعـدمـا أطـلـقـتـها
(ديدي تشاشينغ) أوبـر الصينية

في حزيران/يونيو الفائت.
وبواسـطة تـطبـيق خاص يـحدد
الزبـائن وجهـتهم والطـريق التي
يــريـــدون ســلــوكــهــا ثم تــقــلّــهم
سيارة (فولفو) جديدة (مدججة)
بــالـتــجــهـيــزات الـتــكـنــولـوجــيـة

ويعلوها (رادار).
لـــكنّ وجــود مـــوظّف في مـــقــعــد
الـسـائق جــاهـز لـتـولي الـقـيـادة
في حال حـصول أمـر طار يدلّ
عـلى أن هـذه اخلـدمة ال تـزال في

مـرحـلة اخـتـبـاريـة.وال يـثني ذلك
دان سان وهي موظفة في شبكة
تـواصل اجـتـمـاعي عن الـتـطوع
ــســتــقــبل. الخـــتــبــار تــاكــسـي ا
وقــالت ســان (بــعض الــشــركــات
مثل أوبر وتـيسال توفّـر القيادة
الـذاتــيـة ولـذلـك كـنت فـضــولـيـة
ــدى الـذي وصــلت إلـيه ألعـرف ا
الــشــركــات الــصــيــنــيــة في هــذا
اجملـــال). وروت كل شـيء جـــرى
من دون أي عـقبـات مـؤكـدةً أنـها
شـعــرت بـاألمــان في هــذا الـنـوع

ركبات. من ا
ـــشـــكــلـــة الـــوحـــيــدة غــيـــر إن ا

ستخدم هي أن بالنسبة إلى ا
الـوجــهـة الـتي يــريـدون الـذهـاب
إلـــيـــهــا يـــجب أن تـــكـــون ضــمن
منـطقـة محـددة دون غيـرها تقع

في ضواحي شنغهاي.
وفي شــوارع شـنــغـهــاي الـتي ال
تـــخـــلـــو من الـــفـــوضى تـــســرع
الـــســيـــارة تـــارة وتــبـــطئ تــارة
ـنعـطـفات أخـرى وتتـعـامل مع ا
بــثـقــة. ويـطـمــئن صــوت أنـثـوي
نــــاعم الــــراكب بــــ الــــفــــيــــنـــة
واألخــــرى إلى أن “الـــــســــيــــارة
مـــعــــقّـــمـــة ?”أو يـــشــــرح قـــائالً

شاة.” رور ا “نفسح الطريق 

وعندما انحرفت شاحنة بصورة
مـفـاجـئـة أمـام سـيـارة “فـولـفو”
التي كانت تستقلها سان سارع
الذكاء االصطناعي للتاكسي إلى
كابح موقفاً السيارة استخدام ا

هارة وسالسة.
وال يـــزال الــنــظــام يـــحــتــاج إلى
ــزيــد من الــسـيــر الــتــجــريـبي. ا
ـرورية فـعنـد إحـدى اإلشـارات ا
ـكـابح فـجـائـياً جـاء اسـتـخـدام ا
وحـــــــاداً إلـى درجــــــة أنـه قــــــذف
الـــــركـــــاب إلى األمـــــام قـــــلـــــيالً.
ويسـتلـزم كل تـغيـير في الـطريق

احملددة سلفاً تدخالً بشرياً.
ـــديـــر الـــعــام لـــلـــقـــيــادة إالّ أن ا
الذاتية في الشركة أكّد أن الذكاء
االصـطنـاعي في هـذه الـسـيارات
“وصـل إلى درجــــة كــــافـــيــــة من
الدقة تتيح له التعامل وحده مع

معظم احلاالت.”
إلـون وكــان مــؤسس “تــيــسال ”
مـــــــــاسـك أكّـــــــــد فـي مـــــــــطـــــــــلع
تمـوز/يولـيـو الفـائت أن الشـركة
األمـيـركـيــة الـتي تـنـتج سـيـارات
كهـربائيـة ستتـوصل هذه الـسنة
إلى إنتاج سيارات ذاتية القيادة
بـالكـامل لـكنّ عـدداً من احملـلـل
شـــكــكــوا فـي إمــكــان أن تـــنــجح

الشركة في ذلك.
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{ شـــــنــــغــــهــــاي- (أ ف ب)  –ال
يـــتـــردد بـــعض ســـكــان مـــديـــنــة
شنغـهاي الصـينيـة في اجللوس
ــقــعــد من دون أي خــوف عــلى ا
اخلـلــفي لـســيـارة أجـرة من دون
ســـائق يــطــلــبـــونــهــا بــواســطــة
اإلنترنت وأن يكونوا تالياً حقل
جتــارب لــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا
ـسـتـقبـلـيـة الـتي حتـاول كـبرى ا
شـــركــات صـــنــاعـــة الــســـيــارات
الــذاتــيــة الــقــيـــادة تــعــمــيــمــهــا
مستفيدة من ميل الصيني إلى

االبتكارات.
ـشهـد الذي قـد يبـدو أشبه لكنّ ا
بـفـيـلـم خـيـال عـلـمي وهـو رؤيـة
الشـوارع مزدحـمـة بسـيارات من
دون سائق بشري ال يزال في
نـال ألسباب عدّة الواقع بعـيد ا
أهـمّـها تـكـنـولوجـيـة وتـنظـيـمـية
وأمــنـيــة.ومع ذلك أطــلــقت أبـرز
اجلـهـات الـصـيـنـيـة الـعـاملـة في
مــجـال الـتــكـنـولــوجـيــا مـشـاريع
سـيارات ذاتـيـة الـقـيـادة في مدن
عــدة كــمــا فـــعــلت نــظـــيــراتــهــا
األمـيـركـيــة وسط مـنـاخ تـنـافس
تـكــنـولـوجي مـحــمـوم بـ بـكـ
وواشـنـطن. ومن هـذه الـشـركـات
الـصيـنـية (بـايـدو) مـالكـة مـحرّك
البحث األكثر شـعبية في الص
و(ديــــدي تـــشـــاشـــيـــنغ) شـــركـــة
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