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اصـحابـهـا او عـدم اكتـمـال اوراقـها
الكمركية). 

ــــبــــاشـــرة وأشــــار إلـى أنه (تــــمت ا
ـــنــــافــــذ من احلــــاويـــات بـــأخـالء ا
وحتويلهـا الى اماكن بعيـدة ونائية
ــنــافــذ لــلــمــحــافــظــة عــلى سالمــة ا

 .( واطن احلدودية وامن ا
ـــوانئ الـــبـــحـــريـــة ولـــفـت الى ان (ا
عـــلـــيــهـــا الــعبء االكـــبــر فـي حتــمل
كـمـيـات كـبـيـرة من احلـاويات حـيث
 الـتــنـسـيق مـع قـيـادة الـعــمـلـيـات
ـشـتـركــة وكـافـة االجـهـزة االمـنـيـة ا
والــــدوائـــر ذات الــــعالقــــة التـــخـــاذ
االجـــراءات االصـــولـــيـــة بــحـق هــذه

احلاويات). 
ــــــنـــــافـــــذ واضـــــاف ان (إيـــــرادات ا
احلـدوديـة لـشـهـر تـمـوز بـلـغت نـحو
100 مــلـيــار ديــنــار عـلى الــرغم من
تـــصـــفـــيــــر الـــرســـوم اجلـــمـــركـــيـــة
واالعــفــاءات لـكــثــيـر من الــبــضـائع
ـــنـــافــذ اضـــافـــة الى اغـالق اغـــلب ا
احلـدوديـة بسـبب جـائـحـة كـورونا)
تـحققة مشيرا الـى (هذه االيرادات ا
جــــاءت من عــــمل 7 الى 8 مــــنــــافـــذ

حدودية من أصل 21 منفذاً). 
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زيد وأكد أن (الهيئة تعتزم حتقيق ا
من اإليــرادات لـدعـم خـزيــنـة الــدولـة
الـية ـواجهـة الـضائـقـة ا باألمـوال 
ر بـهـا البـلـد). وفيـمـا يخص الـتي 

ــــنـــــافــــذ احلــــدوديـــــة في اقـــــلــــيم ا
كردستان أوضح أن (رئيس الوزراء
عـقـد اجـتـمـاعـاً حتـضـيـريـاً من أجل
الـوصول إلـى وضع حلـول مـشـتـركة
مـع اجلـــانـب الـــكــــردي) الفــــتـــا إلى
(وجـود خـطـة مـدروسـة مـبـنـيـة عـلى
ـشــتــرك لــلــوصـول الى الــتــعــاون ا
نتـائج ناجعـة). وتنـفيذاً لـتوجـيهات
رئـيس الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي
بـتـشـكـيل جلـنـة عـاجـلـة لـلـكـشف عن
ـواد عـالـية اخلـطـورة (كـيـمـيـاوية ا
مــــزدوجــــة االســــتــــخــــدام نــــتـــرات
ـنافـذ احلدودية االمونـيا) في كـافة ا
(بريـة بـحريـة جويـة) واتـخاذ كـافة
اإلجــراءات الــعـمــلــيـة واالحــتــرازيـة
ـنـاطق والتـجـمـعات بـأبعـادهـا عن ا

السكانية.
 وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
(بــأشــراف مــبـــاشــر من قــبل رئــيس
ـنافذ احلدودية الـدكتور عمر هيئة ا
الـــوائــــلي تــــمت مـــفــــاحتـــة مــــركـــز
الـــعــمــلــيــات الــوطـــني لاليــعــاز إلى
مفـرزة مـديريـة الـهنـدسة الـعـسكـرية
التابعة لوزارة الـدفاع لغرض توفير
الكـوادر واالليـات الالزمة لـنقل مواد
شديدة اخلطورة بشكل آمن من قسم
الــشـــحن اجلــوي في مـــطــار بــغــداد
الــــدولي وتــــمت عــــمـــلــــيــــة الـــنــــقل
هـنيـة عالـية باسـتجـابة سـريعـة  و
وإيــصــالــهــا إلـى وجــهــتــهــا اآلمــنـة

—UM¹œ —UOK  ±∞∞ u×½ mK³ð “uLð  «œ«d¹≈ ∫W¹œËb(« c UM*«

WHKJ « TÞ«Ë WOzUÐu « ÷«d ú  vHA²  ‰Ë√ ¡UM³Ð ŸËdA « sKFð v U¹œ W×

ديــالـى الى مـــنـــاطق ســـكـــنـــاهــا
قدادية .  االصلية في ا

وقـالـت في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس 451 اســـرة نــازحــة بــواقع
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مخازن مديرية الهندسة العسكرية).
ـــدني  وأعـــلـــنت وزارة الـــطـــيـــران ا
ـــصــريــة فـي بــيــان مـــســاء األحــد ا
اتـخاذ الـتـدابـير االحـتـرازيـة الالزمة
جتـــاه الـــشــحـــنـــات اخلـــطــرة داخل
ـصـرية من خالل ـطـارات ا مـخازن ا
نـقلـهـا إلى أمـاكن حتزيـن آمنـة بـعد
قـــرابــة أســبــوع من انـــفــجــار مــرفــأ

دمر. بيروت ا
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وقــررت الــوزارة فـي بــيــانــهــا الــذي
نشرته عـلى صفحتـها على فـيسبوك
"تــشــكــيـل جلــنـة عــلــيــا تــضـم كــافـة

عنية". اجلهات ا
ســتــكــون مــهــمــة الــلــجــنــة "فــحص
وحـصــر كـافــة الـشـحــنـات واخملـازن
وحاويـات التـخزين بـقريـة البـضائع
ـيـناء وسـاحـات الـتـخـزين الـتـابـعـة 
طارات على القاهرة اجلوي وكـافة ا
مـــســـتـــوى اجلـــمـــهـــوريـــة التـــخـــاذ
ـواد اإلجـراءات االحـتـرازيـة حـيـال ا
اخلـــطــرة واإلفــراج عـــنــهــا فــوراً أو
نقلـها إلى أمـاكن تخزين آمـنة خارج
ـوانـي اجلـويــة والــتــواجـد نــطــاق ا
السـكـاني ذلك لـلتـصـدي ألي مخـاطر

قبل حدوثها".
أسفـر انفجـار مرفـأ بيـروت األسبوع
ـرفــأ وإحـداث ــاضي عن تــدمـيــر ا ا
دمـار هـائل في مــحـيـطه وعن مـقـتل
 158شخصـاً وإصابة أكـثر من ستة
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أقسى مـا في احلياة من مرار معاناة االنسان من رعب عدو غير مرئي يتربص
ـكن أن يعـيش وهـو يشـعر بـأن عدوه يـشاركه أنـفاسه يـحتل جـسده به. كيف 
ـلك هو أو مـن حوله مـهـمـا كـانت قـوته وجـبروته درء ويـعـتـاش عـلـيه دون أن 
خطـره عنه أي عدو..?!. نقرأ األرقـام الصادمة لـلضحايـا فيما الـوصايا تتدفق
علـينا عبر وسـائل تكنولوجـيا االتصاالت حتذرنـا من الوباء فهو وراءك وراءك
يـخـاتـلك يــتـسـلل إلى بـيــتك مالبـسك مـقــابض األبـواب الـعـمــلـة الـسـيـارات
الـعـابريـن قربك.. الـوبـاء يـداهمك أين مـا تـكـون. وبيـنـمـا نحـاول دفع ضـره عـنا
يـفـاجــئـنـا بـظـهـوره في أمـاكن لم نـكن نــتـوقـعـهـا يـومـا بـعـد يـوم مـبـديـا  قـدرات
عـجـائـبـيـة فـالـكل أمـامه سـواء ال يـفـرق بـ زعـيم ورئـيس وانـسـان عادي غـني
ة وصل كانت جتـربة قـاسيـة ومؤ وفقـير.. جتـربة العـيش في ظل احلرب فـي ا
ـلك إال أن نـذكـرهـا دومـاً.. كنـا نـتـطـلع كل صـبـاح لـنـرى بـحـسب مـاتـتـيحه ال 
ـطبخ أو ثـلـمـة في الـباب ضـراوة الـقـصف إلى نـاصيـة الـشـارع عبـر شـبـاك ا
دافع هل أحدثـها الـقصف. في األيـام األخيـرة لم يعـد لديـنا بـاب هل سكـتت ا
ثمـة أمل بـاخلالص لـكنـا نـفـاجأ بـأصـوات آالت احلرب تـدوي من جـديـد وكان

علينا أن نلبث في عذاب االنتظار..  
ـر يـحـدث ذات الشيء تـتـبـدى حقـائق وأخـبـار كارثـيـة عن الـوباء مـع كل يوم 
ـربع األول كمـا يقـولون وجتـعلنـا مقـيمـ في بيـوتنـا التي اضحت تعيـدنا إلى ا
محابـسنا باختيـارنا حرب متواصلـة ال هدنة ال مخرج إنتـظرنا الصيف وها
هي درجـات احلـرارة تـتجـاوز نـصف درجة الـغـليـان وكـورونا يـصـمد ويـحـصد
الـرؤوس تـرى إلى أي مـدى سـوف تـصـمـد ابـتـكـاراتـنـا الـذاتـيـة في الـدفـاع عن
أنفسـنا بـوجه هذا الـوباء? مـتى سيـنتـهي? كيـف سيـنتهـي? كيف سـنكـون ويكون

شكل العالم من حولنا فيما بعد?! 
جـديــد كـورونــا ال يـنــقــطع كل يـوم نــسـمـع اشـيــاء جـديــدة بـعــضـهــا مـتــطـرف
ومـرعب... بـعـضـهـا مـتــشـائل.. بـعـضـهـا يـقـول ســيـرحل عن قـريب آخـر يـقـول
رء (وهـو ضرب من العـبث) في مرحلة . دوامة من األخـبار; قد تـدفع با سنـت
ا راحل إلى األعـراض عنـها جـميـعها صـحيـحهـا وماجـاوز الصـحة ور من ا

حدث ذلك  وتفاقمت االصابات. 
ما يـزيد االمور تعقيدا ان ظـهور كورونا مثل حتديا شـرسا إلنسان العصر من
نـجزه حيث انه أحـدث جـرحا غـائـرا في كبـريـائه العـلـمي واحلضـاري وزهـوه 
الـرفـيع الـذي وصل الـيه فـهـذا الـزمن هـو غيـر الـزمن الـذي ظـهـر فـيه الـطـاعون
الريا والـكوليرا بـرز كرسالة مـقلقة تـفيد بأن األسود واالنفـلونزا اإلسبـانية  وا
اثلة قد تواجهه لعله ال يقوى على مواجهتها أو قد تستنزف ثمة هـزات كبرى 

منه الكثير واألهم من هذا كله أنه بدا ليس بالقوة التي يزعمها أو يفخر بها. 
  سـجن كـورونــا الـعـالـم بـأسـره بــكل اقـتـدار وجــبـروت نـاء حتت وطــأة سـجـنه
وت. الـناس بدأت تتـململ اجلمـيع حكامـا ومحكـوم من يغـادر سجنه عـقابه ا
ـرة مـعه بــجـمـيع تـفـقــد صـبـرهـا ,ســوء الـظن بـالــغـرب والـتــجـربـة الــتـاريـخـيــة ا
ؤامـرة جوا من االنتعـاش فالناس في مستـوياتهـا أفقد الثـقة به ووفر لنـظرية ا
ـة وتطرح وجـهات نظر غـريبة يعـززها بعض ما هكـذا مواقف تقلب مـلفات قد

تداولة عبر مواقع التواصل االجتماعي فالعالم قرية.  واد ا يروج من ا
تممة للعالج الصبر حتى أن  Patientباإلنكليزية تعني الصبور من األشياء ا
ريض والـنـاس بدأت تـفقـد صـبرهـا خاصـة الذي وهي في ذات الوقت تـعـني ا
يحـصلون عـلى قوتهم بـكدحهم يـوما بيـوم وأوقات تدفـعهم احلاجـة إلى معاودة

الظهور في الشوارع غير آبه بخوف من مرض او جائحة. 
احلـركـة الـيوم فـي بعـض البـلـدان تـسـلـلت لـتـدب شـيـئـا فـشـيـئـا.. مـا يصـدر من
ا حتـذيرات ملزمة وصارمة ,يطـاله التسويف والتهوين عـند نفر من الناس ولر
سـتـفـرض حـكـومـات الـدول قــوانـ اكـثـر صـرامـة من حـيث االلـتـزام بـإجـراءات

سؤولية.  الوقاية وحتميل الفرد جانبا من ا
رون قربي وهـم يتحـدثون بـحمـاسة عن نـشاطات   احيـانا اسـمع حوار أنـاس 
: (بس تـخلـص هذه االزمة) وسفـريات عـمل سوف يـنجـزونهـا فيـما بعـد قائـل

واتساءل مع نفسي في حال تواصل أجواء كهذه.. هل سيتاح لهم..?!...
مخـتبرات العالم في عمل دائب من أجل التـوصل إلى لقاح وفي تسابق ال يهدأ.
خبر مـختبرات جـامعة أكسفـورد بخصوص اكتـشاف لقاح جديـد يقمع كورونا

يعد خبرا سارا يبعث على األمل ستتابع الناس تطوراته...
ا يزل في طفولة احملاولة...?!.  هل بات اإلنسان على أعتاب اخلالص ام تراه 

الله أعلم

ŸËdA∫  مهندسون يتابعون مراحل العمل في مشروع مستشفى احلرية بديالى
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كشـفت ناحيـة مندلي  في مـحافظة
ديـالى  وجـود سبب مـسـتـجد دفع
إلى ضـعف اإلقـبــال عـلى مــنـفـذهـا

احلدودي مع إيران .
وقال مـدير ناحـية مـندلي بالـوكالة
 مــــازن اكــــرم لــ ( الــــزمـــان )  إن
(مـنـفـذ مـنـدلي احلـدودي مع إيـران
الـذي اســتـأنف نــشـاطه الــتـجـاري
مـنـذ اسابـيع قـليـلـة ما زال يـشـهد
ضـــعــفـــا  واضـــحـــا في الـــنـــشــاط
ومـعـدالت تدفق الـقـوافل التـجـارية
رغم اهميته االقـتصادية وقربه من
الـعــاصـمـة بـغــداد قـيـاسـا بــبـقـيـة

نافذ احلدودية االخرى). ا
 وأضـاف اكـرم  أن  (هنـاك  سـبـبا
مــســتــجــدا بــرز مــؤخــرا دفع إلى
ضـعف التـبادل الـتجـاري في منـفذ
مـــنـــدلي وهـــو انــتـــقـــال الـــتـــجــار
الـعـراقـيـ إلى مـنـفـذ فـيـروز خان
ضــمـن حـــدود إقـــلــيـم كـــردســـتــان
لالســتــيــراد بــســبب قــيــام إدارته
بــخـفـض الـضــرائـب وفـتـح اجملـال
أمــام دخـول أي كـمــيـة وعـلى مـدار
الـوقت وهـذا أمـر غـيـر مـتـوفـر في
مــنــفـــذ مــنــدلي بــحــكم اإلجــراءات

القانونية ) . 
وأشــار اكـرم إلى أن  ( مــا يـحـصل
حاليا أثر بشـكل سلبي على نشاط
ـــنـــفــــذ مـــا يـــســـتـــدعي اتـــخـــاذ ا

مـسـاحـة تـقـدر ب 1250م 2بـسـعـة
تصل الى 50 سـريرا مـع ملـحـقات
ان مـتـعـددة ) . واضـاف الـعـزاوي 
ــسـتــشـفى وهــو االول من نـوعه (ا
سيـجري بـناء ثالثـة منه في ديالى
خالل فـــتــــرة وجـــيـــزة بـــطـــريـــقـــة
مـســتـحــدثـة لـلــبـنــاء اجلـاهـز وفق
ـواصفـات الفـنيـة )  مبـينا ارقى ا
سـتشفـيات ستـكون اضافة أن  ( ا
ـعـركــتـنـا في مــواجـهـة ايـجــابـيــة 
كن االسـتفادة فيـروس كورونـا و
مـنـهـا بـعـد انـتـهـاء الـوبـاء في دعم
عالج مختلف االمراض الوبائية).
واشـــــــــار الـــــــــعــــــــــزاوي   الى ان
ـسـتـشـفى بـتـمويـل واشراف من (ا
قــبل وزارة الــصــحــة الــتي دعــمت
ـشروع من اجل تـعـزيز اخلـدمات ا

الصحية في احملافظة) . 
 «dOOGð ¡«dł«

ومن جــانب آخــر دعـا الــنـائب  عن
مــحـافــظـة ديــالى رعــد الـدهــلـكي
رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى
الكـاظمي إلى إجـراء تغـييرات في
منـاصب مدراء الـدوائر احلـكومـية
في احملـافـظـة . وقـال الـدهـلـكي  لـ
(الـزمـان) إن  (تــمـثـيل الــسـنـة في
منـاصب مدراء الـدوائر احلـكومـية

ئة). في ديالى ال يزيد عن 2 با
وأضــاف الـدهـلــكي  أن  ( حتـالـفه
يرفض بقاء مدراء الدوائر سنوات

الـيـوم 12 اب هـو (يـوم الــشـبـاب الــدولي) الـذي اقـرته اجلــمـعـيــة الـعـامـة لال
تحدة في عام 1999. ا

وفي السـنوات االخيرة اخذ الشبـاب في العديد من الدول العربـية ومنها العراق
يـطالـبـون بـتـحسـ االوضـاع والـقضـاء عـلى الـفـساد ومـنـحـهم الـفرصـة لـقـيادة

بلدانهم.
وجاء وبـاء كـورنا او مـا يـسمـى جائـحـة كوفـيد-19 لـيـؤدي الى آثار اقـتـصـادية

واجتماعية شديدة في جميع أنحاء العالم. والشباب بوجه اخلصوص. 
ـتحـدة انه في ح تـؤثر جائـحة كـوفيد - 19 في جـميع الـشرائح وترى اال ا
السـكانـية يـضـطلع الـشبـاب بدور رئـيس في إدارة هـذه اجلائـحة وإدارة جـهود
ـرض في الشـباب االنتـعاش والـتعـافي منـها. وبـالرغم من اجلـهل بتـأثيـر هذا ا
ـي للـشـبـاب أتـاح للـحـكـومـات تفـويـضـا لـضمـان تـلـبـية فإن بـرنـامج الـعـمل الـعا
ـهم احـتـيــاجـات الــشـبــاب من خالل خـدمــاتـهــا. وفي هـذه الــظـروف فــإن من ا
رضى التـوكيـد على أن إسـماع أصـوات الشـباب جـنبـا إلى جنب مع أصـوات ا
واجملـتـمـعـات احملــلـيـة في مـا يـخص طــرح مـا يـلـزم من تـدخـالت صـحـيـة وغـيـر

صحية استجابة جلائحة كوفيد - 19.
ويعتـقد الكثـيرون ان الشباب بـامكانهم اتخـاذ قراراتهم اخلاصة بـشأن الصحة
سـؤولية عنها وفي هذا السياق يعد الـتثقيف الصحي وتعزيز الصحة وحتمل ا
ـرتـكزة عـلى األدلـة هـو أمـر مـهم جـدا في مـكـافـحة ـعـلـومـات ا الـعـامـة وإتاحـة ا
انـتشار جائحة كوفيد- 19 وتأثـيرها وبخاصة ما يـتصل بتحدي وقف انتشار
ـضـلـلـة عبـر اإلنـتـرنت. وسـيـكـون دور احلكـومـات وكـذلك مـنـظـمات ـعـلومـات ا ا
علـومات الصحـية العامة الشبـاب ومجموعـات اجملتمع ضروريـة لضمان نـشر ا
تعلقة بالصحة وثوقـة. فالشباب يستخدمون تقنيات اإلنترنت لنشر معلومات ا ا
فاهيم الفاعلة مثل السيل العامـة بطرق جذابة من مثل مقاطع الفيديو لتعزيز ا
ا الصحـيحة لغسل اليدين أو لشرح كيفية تـعي مسافات التباعد االجتماعي 

يصون األنفس.
ـبدعـون الشـباب بـالـتفـاعل بالـفعل مع ظـاهـرة تفـشي الفـيروس من خالل وبدأ ا
بادرات ابتـكارات التأثير االجـتماعي. ففي جـميع أنحاء العالـم تُطّور عدد من ا
لالســتــفـادة من جــهــود الــشـبــاب الــرامـيــة إلى إخــراج الـدعـم الالزم لـلــســكـان
ـتضرريـن فعال من اجلـائحة. وفي عـرض لـلخطـر أو تقـد الدعم لـلسـكان ا ا
ثـال الشـباب ـبادرات هي مـبادرات طـوعيـة (علـى سبـيل ا ح أن مـعظم تـلك ا
عـرض الذين يـعرضـون التـسوق وتـقد الـطعـام لكـبار الـسن أو األشخـاص ا
ـكن أن تـتـشـكل كـذلك في أطر مـؤسـسـات اجـتمـاعـيـة. وتدعم لـلـخطـر) فـإنـها 

العديد من محاور االبتكار التكنولوجي التي يديرها الشباب 
تـوقع ان يزيد التأثير االقتصادي جلائحة كوفيد - 19 من صعوبة سوق ومن ا
ئة من ساعات العـمل أمام الشبـاب. وتفيـد منظمـة العمل الدولـية فقدان 5.4 بـا
يـة في الـربع األول من عام 2020) مـقارنـة بـالربع األخـيـر من عام الـعمل الـعـا

2019). وهو ما يعادل 155 مليون وظيفة بدوام كامل.
وتشـير الـتقـديرات األخـيرة إلى أنه يـتعـ توفـير 600 مـليـون وظيـفة عـلى مدى

قبلة لتلبية احتياجات ع الشباب. السنوات الـ15 ا
نـخرط في الـعمل أو التـعليم ظلت نـسبة الـشباب غـير ا
اضية أو الـتدريب مرتفعة على مدى السنوات الـ 15 ا
ـئـة بـ الـشـابات و 13 وتـبـلغ تـلك الـنـسـبـة اآلن 30 بـا

ئة ب الشباب في كل أنحاء العالم. با

بـرنـامج العـودة الـطـوعيـة االمـنة
التي تنظمها الوزارة. وقال مدير
عـــام دائـــرة شـــؤون الــفـــروع في
الـوزارة علي عـبـاس جهـاكـير انه
(باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة
ـهـجرين الـسـيدة ايـفـان فائق و ا
جـابـرو تـمت اعـادة دفـعـة جـديدة
من الـنــازحـ بـواقع 451 اسـرة
نـازحـة من مـخيـمـات الـوند االول
و الــثــاني و مـخــيم قــرة تـو  الى
مناطق سكناهم االصلية في قرى

قدادية). شمال ا
 مشـيرا الى (هـناك دفـعات اخرى
لــــلـــعـــــــــــــودة ضـــمـن بـــرنـــامج
الـعـودة الـطـوعـية الـتي تـنـظـمـها

الوزارة). 
واضـــاف ان (االيـــام الـــقــــلـــيـــلـــة
الـقادمـة ستـشـهد  دفـعات جـديدة
لــلــعــودة الـطــوعــيــة بـعــد اتــمـام
الـتــدقــيق االمـنـي لـهــذه االسـر و
ســـتــشــمـل الــعــودة الـى نــاحــيــة
الــسـعـديـة و جــلـوالء و جـبـارة و

بني زيد). 
واعــلــنت نــاحـيــة الــســعــديـة في
وافقة على محافظة ديالى  عن ا
عودة 550 اسـرة نـازحة الى 18

قرية محررة . 
وقال مدير ناحيـة السعدية احمد

الــزركـوشي لـ  (الــزمـان) انه (

ـوافـقـات الرسـمـية اسـتـحـصال ا
على عودة  550اسرة نازحة الى
مــنــازلــهــا في  18قــريــة مــحــررة
ضــمن قـــاطع امـــام ويس شــرقي
نــاحــيــة الــســعـديــة بــعــد اكــمـال
ـلفـات كل االسر التـدقـيق االمني 

من قبل جلان مختصة) . 
انه ( واضـــــاف الـــــزركـــــوشي 
حتــديـد اخلـمـيـس الـقـادم مـوعـدا
لـــعـــودة  االســــر الـــنــــازحـــة الى

منازلها).
bA(« —Ëœ

مـشـيـدا بـ (دور احلـشـد الـشـعبي
لف اعادة االسر النازحة ودعمه 
وتأم قراها بالتنسيق مع بقية
الـتشـكـيالت االمنـيـــــة السـاندة).
وعــقـــدت جــابــرو عـــبــر تــقـــنــيــة
ـرئي ,اجــتــمــاعـا مع االتــصــال ا
الـســفـيـر الــيـابـاني لــدى الـعـراق
هـاشــيـمــوتــو نـاوفــومي وجـرى
خالل االجـتمـاع منـاقشـة عدد من
ـــوضــــوعــــات ذات االهـــتــــمـــام ا
ـشـترك وسـبل تـعـزيز الـتـعاون ا
الـــثـــنـــائي فـي مـــجـــاالت مـــلـــفي
الـنـازحـ والـعـائـدين فـضال عن
ـــنــــاطق مـــلـف اعـــادة اعــــمــــار ا

احملررة. 
ورحبت بالسفير مثمنة التعاون
ـثـمـر بـ الـيـابـان والـعراق في ا

2,255 نازحا عادت من مخيمات
الـنــزوح في مـحـافـظـة ديـالى الى
مناطق سكناهم االصلية في قرى
ــقـــداديــة  وذلك ضــمن شــمــال ا
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جميع اجملاالت مؤكدة أنه يسهم
بـشـكل فـعال فـي تطـويـر اجلـهود
شتركـة لصالح البـلدين معربة ا
بـذولة من عن شـكرهـا للـجهـود ا
دولـة الـيابـان في دعم الـعـراقـي
بــــاعــــتــــبـــــارهــــا من اهـم الـــدول

انحة. ا
واكـدت (ضــرورة ان يـكـون هـنـاك
ـــســـتـــوى مع تـــنـــســـيق عـــالي ا
ـنـظـمـات الدولـيـة فـيـمـا يـخص ا
دعم مـلـفي الـنـازحـ والـعـائـدين
ــســؤولــة كــون ان الــوزارة هي ا

االولى عنهما).
مـشــيــرة الى (ضــرورة ان يــكـون
الـعــمل جـمـاعــيـاً لـيـحــقق نـتـائج

فعلية وعالية. 
من جـــــانــــبـه ابــــدى نـــــاوفــــومي
اســتــعــداد بالده لــتــقــد الــدعم
الالزم لالسـر الـنـازحـة والـعـائـدة
مـؤكــدا ان (بالده قـدمت اكـثـر من
540 مــلـيــون دوالر لـلــمــنـظــمـات
ـــســاعـــدة الـــعــراق  داعـــيــا في
الـوقت نـفـسه الـوزارة إلى تـقـد
ورقــة عــمـل بــأهم االحــتــيــاجــات
ـناطق احملـررة لـتشـجيع سـيمـا ا
الـعـوائل عـلى الـعـودة وارسـالـها
لـغــرض دراسـتــهـا ومـنــاقـشــتـهـا
ـــــــوازنه الدراجـــــــهـــــــا ضــــــمـن ا

التكميلية).

إجــراءات حــكــومــيــة خــاصـة وأن
ـنـافذ مـنـفـذ فـيـروز خـان يـعـد من ا
الــتي لــيس لـلــحــكـومــة االحتــاديـة
ســلـــطــة عــلــيـــهــا وقــيـــامه بــهــذه
االجـراءات فـيــهـا ضـرر اقــتـصـادي
فادح جـدا ) . واعلـنت دائرة صـحة
ديــالـى  عن الــشــروع بـــبــنــاء اول
مــســـتــشــفى لألمــراض الــوبــائــيــة
واطئ الـكـلـفـة سـريع االجنـاز شرق
احملـافظـة. وقـال مديـر اعالم صـحة
ديـالى فـارس العـزاوي لـ  (الـزمان)
ان (الكوادر الهندسـية والفنية في
دائــرة صـحـة ديـالى شـرعت بـبـنـاء
اول مـستـشفى لـألمراض الـوبائـية
واطئ الكلفة في قضاء بلدروز على
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طــويــلـة وطــالــبـنــا اكــثــر من مـرة
بـتغـيـير حـقيـقي وجـوهري يـفضي
الى حتـــــســــ مـــــلف اخلـــــدمــــات
االسـاســيـة ) .  وأوضح الـدهـلـكي
ــكــون الــســنــة في ان  ( تــمــثـــيل ا

مـنـاصب دوائــر ديـالى احلــكـومـيـة
ــئـة  وهــنـاك جــهـة اليـتــعـدى 2 بـا

معنية هي من تتحكم باألمور) . 
وأكـد عـضـو مـجـلس الـنـواب   أنه
( تـــمت مـــطــالـــبــة رئـــيس الــوزراء

مصطـفى الكاظمي بـصولة لتـغيير
مدراء الدوائر احلكومية في ديالى
واحــــداث تـــوازن وطــــني يــــجـــعل
اجلـمـيع مـشاركـا في الـقـرار خـدمة

للصالح العام ) .
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ـهـجرين اكـدت وزارة الـهـجـرة وا
عودة  2,255نازحا من مـخيمات

هجرة تعود الى ديارها في ديالى œuŽ…∫ عدد من العوائل ا

آالف آخــــــــــريــن وحتــــــــــدثـت وزارة
الصحة عن وجود 21 مفقوداً.

وبـحـسب الــسـلـطـات فـإن االنـفـجـار
جنم عن حـريق في مـسـتـودع خُزّنت
فـيه 2750 طــنّــاً من مــادّة نــيــتــرات
ـــصـــادرة من احـــدى األمـــونــــيـــوم ا
الــســفن مــنــذ الــعــام 2013 من دون

اتخاذ إجراءات احلماية الالزمة.
ــتـحــدة بــنــحـو 117 وقــدّرت األ ا
سـاعـدات التي ملـيـون دوالر قيـمـة ا
يــحــتـــــــــاجــهـا لــبــنــان في األشــهـر
ـقـبلـة لتـلـبيـة االحـتيـاجات الـثالثة ا
الـطبـيـة ومتـطـلبـات اإليـواء وتوزيع
ـــواد الــغــذائــيــة وتـــنــفــيــذ بــرامج ا
الحــتـــواء تــفــشي فــيــروس كــورونــا

وغيرها.

ـنـافـذ بـتـشـكـيل جلـان من مـخـتـلف ا
ــنــفـذ احلــدوديــة بــرئــاســة مــديــر ا
ـوجـودة وعـضــويـة كــافـة الـدوائــر ا
لـكـشف كــافـة احلـاويـات والـبـضـائع
تـكـدسة ذات الـطابع الـكـيمـياوي). ا
ـشكـلـة بدأت وأضـاف أن (اللـجـان ا
بـــجـــرد كـــامـل ومـــفـــصـل عن كـــافـــة
تكدسة التي احلاويات والبضائع ا
تـــخــتــلف ســبـب تــكــدســهــا مــا بــ
اجـراءات قضـائـيـة أو عدم مـراجـعة
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ـنـافـذ احلـدوديـة عن أعـلـنت هـيـئـة ا
ـتكـدسـة إلى أماكن نقـل احلاويـات ا
ـنـافذ بـعيـدة لـلـحـفاظ عـلى سالمـة ا
ـــواطـــنــ وأشـــارت إلى ان وأمن ا
إيرادات شهر تمـوز بلغت نحو 100

مليار دينار. 
وقال رئيس الهـيئة عـمر الوائلي في
تــصــريح امس إن (الــهــيــئـة شــرعت
بنـاء عـلى توجـيـهات رئـيس الوزراء

نافذ احلدودية العراقية   احد ا
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قررت وزارة التـربية تشـكيل جلنة
ـنهج لـدراسة مـقتـرحـات تقـليص ا
Æ2020 – 2021 الـــدراسي لـــلـــعـــام
وجــاء في كــتــاب وجـهــتـه الـوزارة
ـديـريات الـعـامة لـلتـربـية في إلى ا
احملافظات كـافة / أقسام اإلشراف
الــتــــــــربـوي واالخــتـصـاصي أنه
(تــــــقــــــرر تــــــشــــــكـــــيـل جلــــــان من
ــــشــــــــــــــرفـــــ الــــتـــــربـــــويــــ ا
واالخـتـصـاصـيــ في مـديـريـاتـكم
الـعـامـة في مخـتـلف الـتخـصـصات
بشـان تـقـد مـقـتـرحـات لـتـقـليص
ــنــهج الـــدراسي لــلــعــام – 2020 ا

.(2021
ودعا الوزيـر علي حميـد الدليمي 
ــــــدارس األهـــــلــــــيــــــة في إدارات ا
احملـــافـــظـــات كـــافـــة الى االلـــتــزام
بـالــتـعــلـيـمــات الـوزاريــة اخلـاصـة

ببدء الدوام الرسمي فيها .
وذكــر الـبـيـان ان (الـوزارة سـتـقـوم
ــــمــــنــــوحـــة بــــســــحـب اإلجــــازة ا
للـمدارس االهلـية وريـاض االطفال
ومــــعــــاهــــد الـــتــــقــــويـــة فـي حـــال
مـخـالـفـتـهـا لـلـتـعـلـيـمـات الـوزارية
ـنـصـوص عـلــيـهـا وااليـعـاز الى ا
طـلـبــتـهـا بــالـدوام او اي شـكل من
ـــدارس اشــــكــــال وجــــودهم فـي ا
وحتت اي ذريـعـة كانـت فضالً عن
االلــتـزام بــشـروط ومــقـررات وزارة
الصـحة وجلـنة الـصحـة والسالمة
الـــوطـــنـــيــة) مـــؤكـــدا ان (الـــدوام
ــقـبل الــرسـمـي لـلــعــام الــدراسي ا
ـــــــــــــــدارس 2021 - 2020   فــي ا
احلـكومـية واألهـلـية سـيتم حتـديد
مــوعـد انـطالقهُ فـي االيـام الـقـادمـة
وقف الوبائي بشكل يتناسب مع ا
للبالد). ودعا وزير الـتعليم العالي

والـبـحث العـلـمي  نـبيل كـاظم عـبد
الـــــصـــــاحـب الى تـــــعـــــزيـــــز األداء
ي وخـــدمـــة اجملـــتـــمع في األكـــاد

محافظة نينوى. 
rÝ«d  —uCŠ

وقـال عــبـد الــصــاحب  عـبــر دائـرة
إلـكـتـرونـيــة مـغـلـقـة لـدى حـضـوره
مـــراسم اســـتالم وتـــســلـــيم مـــهــام
رئــــاســــة جــــامــــعــــة نــــيــــنـــوى إن
(اجلــامـعــات ســتــعـالج مــســاحـات
الــــتــــأثــــر الـــــطــــارئــــة فـي بــــعض
احملافـظات من خالل تعـزيز الوعي
ي وتوفير مناخات التفاعل األكاد
االجتـمـاعي اإليجـابي ب اجملـتمع
واجلـامعـة). وأشـاد عبـد الـصاحب
بـجـهـود  مـزاحم اخلـيـاط في إدارة
دة الـسابقة جامـعة نينـوى خالل ا
ـيـة ومـســيـرته الـعــلـمـيــة واألكـاد
وإسـهـامه في مجـال إعـادة اإلعـمار

في محـافظة نـينـوى بعد حتـريرها
من عصابـات داعش وبارك ألسامة
ـشــهـدانـي مـبــاشـرته إســمـاعــيل ا
ـهـام رئيس اجلـامـعة مـتمـنـيا له
الـــتـــوفــيـق في مـــشــواره اجلـــديــد
ومـــؤكــــدا في الـــوقت نــــفـــسه دعم
اجلـــامــعــة فـي حتــقــيـق أهــدافــهــا
ـيـة. ووجه عـبد الـعـلـمـية واألكـاد
الصاحب وثيقة رسمية حتت شكر
وتـــقــديــر الى جــمـــيع اجلــامــعــات
احلــكـــومـــيــة واالهـــلـــيـــة جــاء في
مــعـــرضـــهــا (اصـــالـــة عن نـــفــسي
الك ونــــيــــابــــة عن اخــــوانـي في ا
ـتـقـدم في وزارة الـتـعـلـيم الـعالي ا
والـــبــحث الــعــلــمـي اتــقــدم الــيــكم
بــخـالص الــشــكـر والــتــقـديــر عـلى
جــــهــــودكـم واخالصــــكـم من خالل
الــتــواصل مع ابــنــائــنــا الــطــلــبــة
والــطــالــبــات الجنـــاز مــتــطــلــبــات
االمتحـانات االلكترونـية على مدار
الــسـاعـة من اجل اتـاحـة اكـبـر قـدر
لتام متطلباتها وجناحها  انكم
جنحتم بامتـياز رغم كل التحديات
واثـبـتم انـكم قـادريـن علـى الـعـطاء
في مـختـلف الـظـروف وانني واثق
بـانـكم ســتـعـمـلــون لالرتـقـاء بـهـذا
الـنجـاح وتـطويـره وجتـدون بدائل
اكـثر عـمقـا بالـتطـبيق وسـتبـدعون
في كـل شيء يـخـدم طـرق الـتـعـلـيم

احلديثة). 
ومن جـانـبه أفاد مـصـدر مـطلع في
ـي الـعراقـي أنـها نـقابـة األكاد
تـعــلن حتـفــظـهــا عـلى مــا جـاء في
بــيــان الــنــائب قــتــيــبــة اجلــبـوري
رئــيس جلــنــة الــصــحــة والــبــيــئـة
النيابية وتعده قذفا وتشــــــــهيرا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

وجه مـجــلس الــقـضــاء االعــلى احملـاكم
كافـة بالـتعـامل بدقـة مع الشـكاوى التي
وعـــدم تــــقـــدم بــــحق الــــصــــحـــفــــيـــ ¨
االستـعـجال في اصـدار اوامر الـقبض .
واطـلـعـت (الـزمـان) عــلى وثـيــقـة حتـمل
توقيع رئـيس اجمللس فائق زيدان ¨جاء
فـيـها (عـلى احملـاكم كافـة الـتعـامل بـدقة
مـع الــــشـــــكــــاوى الــــتـي تــــقـــــدم بــــحق
الصحـفي ¨ومالحظة ان طـرق االجبار
ـوجب قــانـون اصـول عــلى احلـضــور 
احملــاكـمــات اجلــزائــيــة رقم 23 لــســنـة
واد التي ادة 87 وا 1979 تبدأ اوال با
تلـيـها ¨تـنص على اصـدار ورقـة تكـليف
بـاحلـضـور لــلـمـشــكـو مـنه ¨فـأن امـتـنع
بدون سـبب مشـروع حيـنهـا يتم اصدار
مـذكـرة الـقبض)¨وشـددت الـوثـيـقـة على
(عد االسـتعـجال مـذكرات الـقبض جملرد
ـا يــفــتـرض اتــبـاع تــقـد شــكــوى وا
نصوص عليه في التسلسل القانوني ا
القـانون).واصدرت محـكمة الـسليـمانية
حــكــمــا بـــاالعــدام عــلى رجل اقــدم عــام
2018 عـــلى حـــرق زوجـــتـه وثالثـــة من
ـنـطـقـة اسـودة بـالـقـضاء ذاته اطـفـاله 
¨دون ذكر مزيدا من التفاصيل. وتمكنت
مـفارز وكـالـة االستـخبـارات من الـقبض
على ثالثة مطلوب في السليمانية بعد
هروبهم من نـاحية الـلطيفـية في بغداد.
ــــتـــابــــعـــة واشــــار الـــبــــيـــان الى ان (ا
ستمـرة لداعش وبعـد ورود معلومات ا
استخباراتيـة عن وجود ثالثة مطلوب
في الــسـلــيــمــانــيــة هــربــوا من مــديــنـة
الـلـطـيـفـيـة فـي بـغـداد تـشـكـيل فـريق
عـمـل من مـفــارز وكــالـة االســتـخــبـارات
ـتـمـثــلـة بـاسـتـخــبـارات الـرد الـسـريع ا
وبـــالـــتــنـــســـيق مع األســـايش وجـــهــاز
مـكـافـحـة االرهـاب فـي إقـلـيم كـردسـتـان
اسـفـر عن القـاء الـقـبض عـلى هؤالء في
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قضاء جمجمال).
كـمـا اعـلـنت الـوكـالـة عن الـقـاء الـقـبض
على متـهم بحوزته (30) سبيكـة ذهبية
مـعــدة لـلــتـهــريب في قـضــاء بـنــجـوين.
وقالت الـوكالـة في بيان تـلقـته (الزمان)
امس انـه (من خالل تـــكــــثـــيف اجلـــهـــد
االســــتــــخــــبــــاري ووفـق مــــعــــلــــومـــات
ـتــمـثـلـة الـقت مــفـارز الـوكــالـة ا دقـيــقـة
بــــاســــتــــخــــبــــارات احلــــدود في وزارة
الــداخــلـــيــة الــقــبض مــتــهم في قــضــاء
بـنـجــوين احلـدودي حـيث ضـبط داخل
عجلته 30 سبيـكة ذهبـية تزن جمـيعها
كـان يـنـوي 20 كـيــلـو غـرامـاً من الـذهب
إدخــالـــهـــا من إحـــدى دول اجلــوار الى
االراضي الـــعــــراقـــيـــة بــــصـــورة غـــيـــر
اطاحت قوة من وصل  قانونيـة).وفي ا
شـرطـة مـحافـظـة نـينـوى بـأحـد مروجي
وبــائــعي احلــبــوب اخملــدرة وبــحــوزته

رمانة يدوية.
وقـال قـائـد الشـرطـة الـعـميـد لـيث خـليل
احلمداني في بيان تلقته (الزمان) امس

ان (مـديريـة مـكافـحة اخملـدرات الـتابـعة
لــقــيــادة شــرطــة نـــيــنــوى وبــنــاءً عــلى
ألقت واطن معلومات دقيقة وتعاون ا
الــقـــبض عــلـى أحــد مــروجـي وبــائــعي
واد اخملدرة ؤثرات العقلية وا حبوب ا
ش ,ب ,ع ,ا الــصـادر بــحـقه أمــر قـبض
ــــــــــادة 28\ 1 مـن قـــــــــــانــــــــــون وفـق ا
ـــــتــــهم قــــام مــــؤكــــدا ان (ا اخملــــدرات)
فرزة القـابضة وسحب قنبلة قاومة ا
يــدويـة دفــاعــيـة وبــعـدهــا تــمـكــنـوا من
الـقـبض عـليه وضـبط الـقـنبـلـة بـحوزته
في مـنــطـقـة شــقق اخلـضــراء بـاجلـانب
ـوصل).وكشف قائد األيسر من مـدينة ا
الشـرطة االحتـادية الفـريق الركن جـعفر
الـــبـــطـــاط عن اكــــمـــال اجـــراءات مـــلف
الهـارب من اخلدمـة بشقـيها الـقانوني
مـشـيـرا الى ان قـانـون الـعـفو واالداري 
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وقـــال الــبـــطــاط في تـــصــريح تـــابــعــته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (بـــــغـــــداد ضـــــمن
احملافظات األكثـر هدوءاً واستقراراً وال
( ـواطـن وجـود ألي شيء يـهـدد أمن ا
واضـاف ان (هنـاك توصـيـات من رئيس
الوزراء ووزيـر الداخـليـة تخصّ حـقوق
اإلنـــــســـــان والـــــتــــعـــــامـل احلـــــسن مع
ــتـــظــاهـــرين وعـــدم حــمـل األســلـــحــة ا
مــبـــيـــنــاً أن واســـتــخـــدامـــهـــا إطالقـــا)
(إجراءات قانونية قوية رادعة بحق من
ـواطــنـ أو يــتـســبب بــالـعــبث بــأمن ا
وتـــابع ان (الـــقـــطـــعــات اإلســـاءة لـــهم)
األمـنـية مـراقـبة عـبـر الكـامـيرات عن أي
ولفت الـبـطاط إلى أن خـلل أو تـقصـيـر)
ـفسوخـة عقودهم (قانـون العفـو عالج ا
مؤكدا (إكمال ( ولم يعالج ملف الهارب
إجـراءات الـهـاربـ بـشـقـيـهـا الـقانـونيّ
واإلداري). وأعلنت خلية اإلعالم األمني
عن اســتــهــداف رتل لــقــوات الــتـحــالف

الدولي بعبوة ناسفة في التاجي.وقالت
امس إن اخللية في بيان تلقته (الزمان)
(عـبـوة نـاسـفـة انـفـجرت عـلى رتـل تابع
لــقـوات الــتـحــالف الــدولي في مــنـطــقـة

التاجي).
واضــاف أن (االنــفـــجــار ادى إلى حــرق
حـــاويــة كــانت مـــحــمــولـــة عــلى أحــدى
عـجالت الـرتل). وابـلـغت ثـالثـة مـصادر
أمـنـية عـراقـية بـأن انـفجـارا قـرب معـبر
جــــريـــشــــان احلــــدودي عــــلـى احلـــدود
العراقية الكـويتية امس االول استهدف

قافلة تنقل معدات للقوات األمريكية.
ولم يـــتــضح مـــا إذا كــان االســـتــهــداف
جلنـود أمريكـي مـوجودين في القـافلة
أو أي شخص قـد أصيب في الـتفـجير .
ونفى التـحالف الدولي بقـيادة الواليات
ــتــحـــدة وقــوع هــجــوم قــرب احلــدود ا
ـتـحدث الـكـويـتـيـة - الـعـراقـيـة. وقـال ا
باسـم التـحالف إن (مـا  تداوله بـشأن

الهجوم عار عن الصحة). 
بعـد نفي وجاء إعـالن التـحالف الـدولي
اجلـيش الــكـويــتي األنــبـاء عن تــعـرض
ــراكــز لـهــجــوم تــخــريـبـي.وكـان أحــد ا

سبائك ذهبية عثرت عليها اجلهات االمنية عند مهرب

الــرقـــابــيـــة عــلى اوالدهـم من تــلك
ــة يـتــرتب عـلــيـهـا اخملـاطــر جـر
عـقوبـة الوالـدين وانـتزاع االبن أو
الـبـنت من أحـضانـهم ونـقـلهم الى
ـدة قد تصل الى ستة مركز ايواء 
أشهر بأيدي غرباء ال يؤمن عليهم
من مــخــاطــر اإلفــســاد والــتــوريط
ــــخـــــتـــــلف ســـــلــــوك الـــــشــــذوذ
واالنــــــــــحــــــــــراف االخـالقـي) . في

غـــضـــون ذلـك حـــذرت مــــؤســـســـة
بــحـثـيــة من مـخــاطـر مــجـتــمـعـيي

يواجهها العراق. 
Í√d « ŸöD²Ý«

ـــســتـــقـــلــة وقـــالت  اجملـــمــوعـــة ا
لألبـحاث في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (نـتـائج إسـتـطالع حـديث
لــلــرأي الــعـــام الــعــراقي قــامت به
اجملموعة أظـهرت إنخفـاضا كبيرا
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ابدت كتلة النهج الوطني النيابية
ــشــروع قـانــون الــعـنف رفــضـهــا 
األسري وقالت انه يعارض ثوابت

اإلسالم والدستور العراقي. 
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان هذا
ـــشــروع (يـــتـــضـــمن مـــضـــامــ ا
خـطـيـرة تـنـذر بـعـواقب تـخـريـبـية
تــســـتــهــدف اســـتــقــرار الـــعــائــلــة
واجملـــتـــمع الـــعــراقـي) مــوردا 21

مالحظة على مشروع القانون.
WOÐd² « oŠ

واوضح طـــعــمـــة ان من بـــ تــلك
اخملــاطـر انه (يــســلب حق تــربــيـة
وتـأديب الـوالـدين ألوالدهم ويـعده
ــــة عـــنـف اســـري وهـــــومـــا جـــر
يــخــالف  الــدســتــور الــعــراقي في
ـــادة 29 الـــتي نــــصت : حتـــافظ ا
الدولـة على كـيان األسـرة  وقيـمها
الــديـنــيـة واالخالقــيـة والــوطـنــيـة
وتــكـفل لألوالد حق عــلى والـديـهم
في الـتـربـيـة والـرعايـة والـتـعـليم 
ولــلــوالــدين حق عــلى اوالدهم في
االحـتـرام والـرعـايــة) مـضـيـفـا ان
ـشروع (يـجـعل كل خالف عـائلي ا
وإن كــان بــســيــطــا ويــســهل حــلّه
أسريا مـوردا للتحـاكم والتقاضي

ـا يـحـوّل طـبـيـعـة عالقـة االسـرة
ـودة والـتراحم الى ـبـنيـة عـلى ا ا
عـالقــــــــــة تــــــــــصــــــــــارع ونــــــــــزاع
وخـصـومات).  وشـدد طـعـمـة على
ضـــــرورة ان (تــــــعـــــرّف اجلــــــرائم
ــقــابــلــة لــكل وحتــدد الــعــقــوبــة ا
ـة الــتـعـذيب ـة مــثـال : جـر جـر
اجلسـدي واحلرق ادمان الـكحول
ــــرأة من واخملــــدرات  حــــرمـــان ا
حـــــقـــــهـــــا في االرث  الـــــنـــــهـــــوة
العـشائـرية   االمتـناع عن تـسديد
الـنـفـقـة الـواجـبـة لـلـزوجـة او احد
االكـــراه في االصـــول او الــفـــروع 
ــة الــزواج بــدالً من الــزواج جــر
ة اجبار الدية - الفصّلية -  جر
االطـــفـــال عـــلـى الـــتـــســـول وتـــرك
ــة  االجــبــار عـلى جــر الــدراسـة 
ــــة الــــضــــرب جــــر االجــــهــــاض 
ـســتـتـبع لإلدمـاء واحـداث ضـرر ا
ة) مشيرا جسيم او عاهة مستد
ـــة الـــعــنف الى ان تـــعـــريف جــر
ــــشــــروع (غــــامض االســــري في ا
وغير مـحدد بحـيث يعد مـسؤولية
الــــوالــــديـن في تــــربـــــيــــة اوالدهم
ومـراقـبـة سلـوكـهم وحـمـايـتهم من
االنــحــراف والـوقــوع فـي مــهـاوي
الــــفـــســــاد االخالقي واالنــــحـــراف
الــــفـــكـــري  واجـــراءات الـــوالـــدين

في مـــســـتـــوى ثــقـــة الـــعـــراقـــيــ
بـبـعضـهم الـبـعض وتآكال خـطـيرا
ــــــال في جـــــــزء مـــــــهـم مـن رأس ا
اإلجتـماعي في الـعراق) مـوضحة
ان (%7.5 فــقـط من الـــعــراقـــيــ
أفادوا بأنهم يثقون باآلخر بعد ان
كــــانت هـــذه الـــنـــســـبـــة %40 في
2013). مشـيرة الى  ان (الـغالـبية
ـــطــلــقــة من الـــعــراقــيــ ال تــثق ا

بـبـعـضهـا الـبـعـض).ولفـت الـبـيان
الى ان (الـثـقــة بـاآلخـر كــمـا يـؤكـد
عـلـمـاء االجتـمـاع هي أهم ركن من
ـــال اإلجـــتـــمـــاعي) أركـــان رأس ا
مــضـــيـــفــة انـه (يــبـــدو أن ســـرقــة
الـعـراقـيـ لم تــقـتـصـر عـلى رأس
ـادي بل أمـتدت لـتجـفيف مـالهم ا
وهـذا هو رأس مـالـهم األجـتـمـاعي

األخطر).

العنف االسري مشكلة اجتماعية
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بــــحـق الــــنـــــــقــــابــــة واثــــنــــ من
أعضائها. 

صـدر أن (مـواقف الـنقـابة وتـابع ا
عـطيات تصـدر عن طريـق األخذ بـا
واألسـانـيـد الـقـانــونـيـة وال تـتـبـنى
ـية قـضـايـا خـارج مـهامـهـا األكـاد
ــنــطـلق وصالحــيــتـهــا ومن هــذا ا
حتـتـفظ الـنـقابـة بـحـقهـا الـقـانوني
بـرفع دعـوى قـضـائـيـة عـلى الـسـيد
رئــيـس جلــنــة الــصــحــة والــبــيــئـة
الـنـيـابـيـة ومـا يتـرتب عـلى ذلك من
إجــــراءات رفع احلـــصــــانـــة عـــنه).
ـصدر أن (مـا أشـيـر إليه وأوضح ا
ال في بيـان الـنائب من ضـرر في ا
ــوجب الــعـــام  رده قــضــائـــيــا 
كـتـاب دائـرة التـحـقـيقـات /مـديـرية
حتـــــــقــــــيـــــــــق بـــــــغــــــداد/قـــــــسم
الـتـحــــــــقـيق/هـيـئـة الـنـزاهـة  ذي
الــــــــــعــــــــــدد م ت ب/ت/ش1260/4
ق2019/1 /8086 بــــــتـــــــأريخ 28/
تــــمــــوز/2020 وان الـــــتــــســــويــــة
ــسـتــنـدة الى الــعـقـد الــقـانـونــيـة ا
ـــبـــرم بـــ جـــامـــعـــة الـــنـــهـــرين ا
والـشــركـة اجملــهـزة قــد اعـتــمـد في

شار إليها) .  غلق القضية ا
ودعـا حـسن كـر الـكـعـبي الـنـائب
األول لـرئــيس مـجـلس الـنـواب الى
إشـــراك الــــكـــفــــاءات الـــعــــلـــمــــيـــة
ــيــ ومــراكــز الــبــحــوث واألكــاد
ـتخـصصـة الرصـينة والـدراسات ا
والـنـقـابـات في رسم اسـتـراتـيـجـية
للسـياسة التـشريعيـة للبالد  الفتا
الى ان مشاركة عقـول الناس مهمة
لإلستفادة من افكارهم في تنضيج
الـعــمل واخلـروج بـنــتـائج عـمــلـيـة
وواقـعـية دقـيـقة حتـقق الـهدف من

وجـود سـيـاسات تـشـريـعيـة فـاعـلة
وكفوءة في العراق. 

جـاء ذلك خـالل تـرؤسـه اجـتــمــاعـا
جـديـدا لـهـيـئة مـسـتـشـاري مـجلس
الــنــواب لـــوضع اســتـــراتــيـــجــيــة
لـلسـياسـة التـشريـعية فـي العراق
بحـضور نائب األمـ العـام ومدير
ـانـيـة ومـديـرة دائـرة الـدائـرة الـبـر
الـبـحـوث والـدراسات فـي اجمللس
والــفـريق اإلســتــشــاري في مــكـتب

النائب األول. 
W¹ƒ— b¹b%

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(جــــرى خالل اإلجــــتــــمــــاع بــــحث
حتـديــد الــرؤيـة واألهــداف وبــيـان
فلسـفة الدستور ومـوقف البرنامج
احلـكـومـي والـتـشـريـعـات الـنـافذة
والـقــرارات الــصــادرة عن مــجـلس
النواب وحتديـد مدى احلاجة الى
الـتـدخل الـتـشـريـعي فـيـمـا اوضح
ـشروع هـو بارقة الكـعبي ان هذا ا
أمل لرسم السـياسة العـامة للدولة
في اجلانـب التـشريعـي) مبـينا ان
(الــتــشــريــعــات سـيــكــون لــهــا اثـر
واضح عــلى أداء واسـلــوب جـمـيع
ـؤسسـات إلجنـاح عمـلـهــــــــــــا). ا
مؤكدا ان (مجلس النواب يجب ان
يـــــكــــون شـــــريك اســـــاس في رسم
السـياسـة العامـة للـدولة وان هذه
اجلـــهــود قـــد تـــكــون هي الـــبــادرة
األولى لـــوضع خـــارطـــة واضـــحــة
ـــعــــالم تــــســــهل عــــمل الـــدورات ا
قـبـلة) مـشـددا على ان الـنـيابـيـة ا
(هــذه اإلســتــراتــيــجــيــة لن تــكــون
اجنـاز سـياسـي او انتـخـابي بـقدر

.( ما تكون اجناز مهني رص

اجلــيش األمــريــكي قــد قــال إنه (يـدرس
لـكن الــكـويت والـعــراق نـفـيـا الـتـقــاريـر
وقــــوع هـــجــــوم عـــلـى احلـــدود). وأكـــد
اجليش الـكويـتي في بيـان امس سالمة
واسـتـقـرار حـدود البـالد الشـمـالــة. كـما
شتـركة العراقية نفت قيادة العـمليات ا
االنـبـاء عن تـعـرض منـفـذ جـريـشان الئ

عمل تخريبي.
وكـان مـصـدر أمنـي ذكر في وقـت سابق
أن االنـفجـار استـهدفت قـاعدة عـسكـرية
ـعـبــر بـتـهــريب عـبـوة أمـريــكـيـة قــرب ا
ناسفة إلى القاعـدة وأن بعض العامل
فـيـهـا أصـيـبـوا. ونـاقـضت تـلـك الـرواية
مــصــادر أمــنــيــة أخــرى الــتي قــالت إن
قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة. 
واكـدت الـسفـارة األمـريكـيـة في الـكويت

إنها تتحرى األمر.
وأعـلـنت جـماعـة مـسلـحـة غـير مـعـروفة
مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت مقطعا
مـصـورا يـظـهـر فـيه االنـفـجـار عـن بـعد.
وقـالت إنـها (تـمكـنت من تـدمـير مـعدات
عـسـكـريـة أمـريــكـيـة وأجـزاء كـبـيـرة من

عبر). ا
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علي حميد الدليمي قتيبة اجلبورينبيل كاظم عبد الصاحب

 فائق زيدان
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بغداد

نبض القلم

قـاالت التي كتبـتها عن أزمة (الكـهرباء الوطـنية) لكن دون جدوى مـا أكثر ا
ـاضـية  (حـبر  جـعـلني عـلى يـق أن مـا كـنا نـكتـبه عـلى مدى الـسـنوات ا
عــلى ورق)   ولــيـس أكــثــر من كــلــمــات إلمالء الــصــفــحــات لــكي تــصــدر
قـراطيـون ونؤمن بـحريـة التـعبـير الـصحـيفـة  وتـكون لـنا شـهادة بـاننـا (د

والصحافة أحد عناوينها الرئيسية) .
ال يـكون للصحافـة دور وال للفكر قيـمة  وال للكلمـة تأثير  إن لم تكن هناك

سلطات تتابع هذه السلطة  التي تعد  الرابعة  وتنفذ قراراتها  ..
صـحـيح ان قرارهـا ليس مـلـزما  وال يـحمل صـفة الـقـانون  بل هـو سلـطة
مـعـنويـة  ولكن له قـوة خـارقة يـستـمدهـا من الـرأي العـام الذي هـو (صوت
تخصص الـشعب  او االرادة اجلماهيرية)  أو هـو بوصف أدق  الحد ا

هو (فم الشعب وإذن احلاكم) ... 
ومـا دامت الـكـهربـاء تـراوح مكـانـها عـلى مـدى سـنوات طـويـلة ولم يـنـفع ما
كـنا نـكتـبه في بث احلـياة فـيهـا توقـفت عن الكـتابـة عنـها وشـبهت في مـقال
نـــشــر هــنــا في الـــزمــان  بــتــاريخ  (2016 -7-24) حـــال من يــكــتب عن
ـعروف  فهـو  عنـدما يـنتهي من ثل الـعربي ا ـؤذن مالطـا في ا الـكهـرباء 
سـجـد  ففـضل أن يـصلي في بـيـته   ما االذان ال يـجـد غيـر نـفسه  فـي ا

دام اآلذان ال يدعو أحدا للصالة غيره...
الـيوم نـقضت  ذلك الـعهد وهـا أنا أعـود للـكتابـة  عن الكـهربـاء النني دفعت
ثـمنـا باهـظا  من ميـزانيـتي  يعـادل ضعف راتب متـقاعـد يتـجاوز الثـمنـمائة
الف ديــنـار  من أجل  احلـصـول عـلى كـهــربـاء  تـنـاسب  عـمـري ووضـعي
ـتــعب  بــعـد أن فــاجــأتـني ابــنــتي  الـدكــتــورة شـروق وزوجــهـا الــصــحي ا
ــاضي  الرتـفــاع درجـة الــدكــتـور ســيف بـشــراء (ســبـلت طـن) في تـمــوز ا
احلـرارة وانـعــكـاسـهـا  عـلى وضـعي الـصـحي     بـعـد ان شـاهـدا  وضع
نزل وحـالتي الصحـية  و لكن لم يكـن في حسابنا (الـوطنية) الـبائس في ا
ولدة  النها ضعيفة ال تتحمل  زيادة تـبديل االسالك الواصلة ب منزلنا وا
امـبيرات اضافية من مسـافة بعيدة  مع العلـم اننا نبدلها  بـاستمرار نتيجة
تـعرضـها لـلقـطع وتشـابك االسالك مع بعـضهـا   والظـروف اجلويـة ناهيك
ولـدة لـيـناسب احلـالـة اجلديـدة   كـما عن حـتـمـية زيـادة  اشـتراكـنـا  في ا

نزل  .. صادف ايضا اصالح اعطال في الكهرباء الوطنية داخل ا
ـوازنة االسـرة على ادي  ولـدات االهلـيـة  ا ولـلـحقـيقـة أنه رغم اسـتنـزاف ا
مـدى سنوات طويلة  لكن يجب االعـتراف بدورها  االساسي في سد حاجة

نازل واحملالت واالعمال اخملتلفة .. ا
ا  جعلهـا تستحق  في نظر من يرى ذلك ولك أن تـتصور حالنا بـدونها  
ولدة) أن تـكون الـوزارة باسمـها  بـعد أن إرتضت  (الـوطنـية) ان تكـون (ا
شــريـكـا لـهــا  بـهـذا الـواجـب (الـوطـني)  دون أن تـكــلف احلـكـومــة نـفـقـات
ورواتب ونـثـريـات وايـفـادات الخ  وامـتـدادهـا عـلى كـامل مـسـاحـة الوطن 
ولـها تـواجد في كل بـيت وشارع  ومـحل ومـكتب ..(مـقال  أخر فـي الزمان

ولدات االهلية بتاريخ 11-5-2014) -  وزارة ا
وسـؤال  يظل قائـما ما طـرحته في مقـال  أخرين  في (الـزمان) ايضا في
(2018 -6 – 21) بــعــنـــوان ( نــحن والــيــابــان .. الــثــروة واالنــســان ) و
(قضية الكهرباء واليابان) .. هل ستأخذ  قضية  الكهرباء مثال  أو غيرها
من الـقضايا التي تـضغط على الشعـب من النخب السيـاسية في اليابان -
ـية الثانيـة مهزومة  مثـخنة باجلراح كل هذا الـتي  خرجت من احلرب العا
ــعـانــاة لـو كــانت تــشـكل أزمــة  كـبــيـرة تــضـر بــالـوطن الــوقت واالمـوال وا

واطن ? ... وا
إسـتفـهام مجـازي ال أبتـغي أن أعرف جـوابه   الن خبره  يـكمن بـ طياته
ا أوردته لتـبيان الفـرق ب حالتـ  تعكس كل واحدة في الـنقيـض  وإ

منهما طبيعتها التي تناقض االخرى ...  
قارنة صـعبة مع اليابـان فهي ليست بـتلك الدرجة مع دولة من واذا كـانت ا
نا الثالث  مثال عندما  تتمكن  مـن انشاء ثالث محطات كهربائية بقدرة عـا
 تـصل الى نـحو 15 الف مـيـغـاواط  وبكـلـفة سـتـة مـليـارات يـورو  وبزمن
قـياسـي ينـاسب احلاجـة والعـصر.. (مـوضوع مـقال لي في الـزمان بـتاريخ
ـكن  إنشـاء أربع مـحـطات (2018  6- 28) وبـعـمـليـة حـسـابيـة بـسيـطـة 
كــهـربـائـيـة في الــعـراق  بـعـائـد الــنـفط  لـشـهـر واحــد في ذلك الـتـاريخ  في
ـكن حل أزمـة الكـهربـاء كلـها  في عـموم سـنوات الـنـفط الذهـبيـة   وبذلك 
الـبالد  وبكل تداعـياتها وتـبعاتهـا االقتصاديـة واالجتماعـية والنفـسية على

واطن.. ا
وهـذه  (موريـتانيـا)  مثـال اخر فقـد دشنت مـحطـة لتولـيد الـكهربـاء بالـطاقة
الـشمـسيـة الـنظـيفـة بكـلفـة  عشـرين ملـيون دوالر .. اكـرر (عشـرين ملـيون)
فـقط ...  ومهمـا كانت القـدرة لهذه احملـطة او الكـلفة بـسيطـة  لكنـها تعالج
واطن وتنـاسب احلالة  وهـو مبلغ بـسيط ال يشكل قـضية مـهمة في حـياة ا

شيئا جتاه ايرادات النفط  العالية لدولة نفطية مثال .
قـد يـرى غـيـر الــعـراقي مـثل هـذه  االمـثـلـة شـيـئـا عـاديـا جـدا  فال يـتـوقف
ـشاريع  أمـامـهـا  ألن بإمـكـان أي دولـة أن تقـوم بـهـا   وعمل مـثل هـذه ا
لـتــحـسـ وزيـادة خـدمـاتـهـا  لــلـمـواطـنـ  ومـنـهـا تــوفـيـر الـطـاقـة خملـتـلف

االغراض اخلدمية واالنتاجية والسياحية  ..
لـقد اصبحت قضـية الكهربـاء عندنا في العـراق ليست قضيـة فنية فقط  بل
قـضـية سـيـاسيـة واجـتمـاعـية واقـتـصـادية كـانت لـها انـعـكاسـات لـيس على
ناسبة   فـقط بل على فرص الوطن  التي واطن وحقه في احليـاة  ا حـياة ا
ضـاعت في البناء  والتقدم  والتنمية والبطالة واستنزاف لالموال   خاصة
اضـية  من االموال الـعامة لـلمواطن  وان مـا أنفق عـليهـا خالل السنـوات ا
ـنشورة  وهو رقم  كبير جتـاوز الست مليـار دوالر حسب التصريحات ا

مهما كانت نسبة الصرف على  االمور التشغيلية ..
ـواطن عـلى (عــائـد كـهـربـائي)  يـنـاسـب مـا انـفـقه من أمـواله فـهـل حـصل ا
همة ـفردة  ا الـعامة واخلاصـة على الكهـرباء  ناهيك عن مـعاناته من هذه ا

في حياته  ام ال تزال مستمرة .. ?
ألم يـحن الـوقت لتـسمع  مـؤسـسة الـكهـرباء مـؤذن مـالطـا  فقـد مل الصالة
في بـيته واشـتاق الـى االذان  من مسـجده لعـل هنـاك من يسـمعه بـعد طول

غياب عن االذان فيه..
- نتمنى ..

ـقـالـ وعـسى أن يـجــد من يـعـنـيه األمـر فـسـحـة من الـقـوت  لـيـطـلع عـلى ا
الـلذين نـشرتهـما  الزمـان امس االربعـاء على  صفـحتـها االولى  (الكـهرباء
عـقـد اذعـان ولـكن) (وينه الـكـاظـمي يـفـزع النـا) لـلـزمـيلـ الـعـزيـزين شامل
بـردان و هادي جلو مرعي  تناوال فيهما قـوائم الكهرباء الباهظة  جدا التي
ـطلـوب تـسـديد ـدة ا ـواطنـون واصـحـاب االعمـال بـرغم أن ا فـوجيء بـهـا ا
اجــورهـا تــقع ضـمن احلــظـر الـصــحي حـيـث أن احملـال مـغــلـقــة واالعـمـال
والـنشاطات معـطلة  كما ان القـوائم لم تتضمن قراءة سـابقة وقراءة الحقة
 اي انـها تقديـرية اي (كوترة) وهـذا امر لم يحصل في تـاريخ العراق على
حـد مـا يـرى الــزمـيل جـلـو  فـيـمـا تـسـاءل الـزمـيل بـردان اذا كـات حـكـومـة
بـحجم الـعراق قد تـعسرت بـسداد رواتب مواطـنيـها فكـيف برعايـا الدولة ?

واطن وقدرته على السداد .. في اشارة الى وضع ا
واطـن في ازمة الـكورونا عـنية حـالة ا  نـرجو وندعـو  أن  تقدر اجلـهات ا
ـستمرة  والوضع االقتصادي العام  واخلاص وتعالج ما طرحه الزميالن ا

في (الزمان) ووضع الكهرباء بصورة عامة ..
فـاحلرية ليـست في أن نكتب  بل في تأثـير ما نكتب  ويـجد صداه عند من
واطن..  يعنيه األمر  وتغيير ما يستحق التغيير الهميته الكبيرة للوطن وا
ـكن ان تصل الى تـخصـصون هي (عـ الدولة) و والـصحـافة كـما قـال ا
سؤول في أمـاكن قدر يـتعـذر على الدولـة الوصـول اليـها  وبذلك تـساعـد ا

عملية صنع القرار الذي يستجيب الرادة  اجلماهير ..
بـاخـتصـار .. سلـطـة الصـحـافة في قـوة الـكلـمة وتـأثـيرهـا  ولـكن عنـدما ال
جتـد من يـسـمـهـا ويـسـتـفـيـد مـنـهـا تـصـبح  ال قـيـمـة لـهـا  او مـجـرد ديـكـور
ـقراطـيـة  وفي النـهـايـة ال فائـدة  مـنهـا غـير تـنـظيف وواجـهـة  شكـلـيـة للـد
ـائدة لـتـكون (سـفرة)  لألكل عـليـها  زجـاج الشـبـابيك  أو وضـعهـا على ا

لسهولة طيها ورميها بعد إنتهاء وجبة الطعام ..
وهذا ما ال يتناسب مع مهمة الصحافة ودورها ..

 } } } }                   
     ∫ bOH  Âö

كـل انـسـان له حــدود لـلــصـبـر  ... ال تــدفع الـنـاس
القــصى حـدودهم  فـقــد ال تـعـجـبـك ردة فـعـلـهم ..

(قول مأثور)
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{ نـــــاغــــاســــاكـي (أ ف ب) - أحــــيت
مـديـنـة نــاغـاسـاكي الـيـابـانـيـة األحـد
الـــذكـــرى اخلـــامـــســـة والـــســـبـــعـــ
لـتـدمـيـرهــا بـقـنـبـلـة ذريـة في مـراسم
بحضور محدود بـسبب وباء كوفيد-

19.
وجرى قـداس صبـاح األحد في ذكرى
ضـحـايـا الـقـصف الـنـووي األمـيـركي
في كــنــيــســة أوراكــامي بــالـقــرب من
مـكـان االنفـجـار بـيـنمـا شـارك سـكان
آخرون في مراسم في حديقة السالم.
و تـخــفـيض عـدد الــذين سـمح لـهم
ـئـة ـشــاركـة بــنـسـبــة تـســعـ بــا بــا
قـارنة مع الـسنوات الـسابـقة. لكن با
ــــــراسم مــــــبـــــاشــــــرة عـــــلى  بث ا
الــتــلــفــزيــون لــيــتــمــكن اآلخــرون من

متابعتها.
وبــعـد ثالثـة ايــام عـلى إلــقـاء قـنــبـلـة
أولى عـلى هـيـروشـيـمـا أودت بـحـياة
نــحـو  140ألف شــخص اســتــهـدف
قصف نـووي أمـيركي نـاغـاساكي في
الـتـاسـع من آب/أغـسـطس  1945ما

أسفر عن سقوط ألف قتيل.
ـدمـرتـ وسـمـح إلـقـاء الـقــنـبـلـتــ ا
بتـركيع الـيـابان. فـفي اخلامس عـشر
مـن آب/أغـــــســــــطس  ?1945أعــــــلن
االمـبـراطـور هـيروهـيـتـو لـلـيـابـانـي
استسالم بلدهم للحلفاء منهيا بذلك

ية الثانية. احلرب العا
وصـرح تــيـرومي تــانـاكـا ( 88عـامـا)
الـذي كـان فـي سـنـته الـثــالـثـة عـشـرة
عندما حدث قـصف ناغاساكي إنه ما
زال يـذكر الـلـحظـة الـتي أصبح فـيـها
مــحـــيـــطه أبـــيـض بـــســبـب الـــضــوء

اخلاطف.
وقــال تـانــاكــا الـذي فــقـد عــمــتـيه في
الـقـصف لـوكـالـة فـرانس بـرس "رأيت
كــثـيــرين مـصــابـ بــحـروق وجـروح
رهــيــبــة يــقــومــون بــنــقل أمــوات من
مـدرســة ابـتـدائــيـة  حتـويــلـهـا إلى

ملجأ".
وأضــاف أن الـنــاجـ "يــعـتــقـدون أن
الـعـالم يـجـب أن يـتـخـلى عن الـسالح

الـــنــووي ألنـــنــا ال نـــريــد أن تـــعــيش
األجيال الشابة الشيء نفسه" معبرا
عن قلقه من إفراط السـكان في ثقتهم
بـأنه لن يتم إلـقـاء قـنبـلـة نوويـة بـعد

اليوم.
ـؤرخـون ينـاقـشون مـسـألة وما زال ا
جدوى هذا الـهجوم الـنووي وما إذا
نع سـقوط مزيد كان قد سـمح فعال 
من الـقــتـلى في احلـرب عــبـر تـسـريع

انهائها.
تي ويعتـبر كـثيرون الـهجومـ جر
ـسـبـوق حـرب بـحـجم الـدمـار غـيـر ا
. دني الذي سبباه وعدد الضحايا ا
تحدة يوما عن ولم تعتذر الواليات ا
هذا الـقـصف. لـكن الرئـيس األمـيركي
باراك أوباما كـان أول رئيس أميركي
ـارس مـهامه يـزور هـيـروشـيـما في
 .2016وقــد قـام بــتـكــر الـضــحـايـا
ودعـــا إلى عــالـم خــال من األســـلــحــة

النووية.
وتـوفي بـرنت سكـوكـروفت مـسـتـشار
األمـن الــقــومي الــســـابق لــرئــيــســ
جمـهـوري والـشـخصـية الـسـياسـية
ـهــمـة في واشــنـطن حــيث عـمل في ا
اإلدارات األميركية من عهد ريتشارد
نـيـكـسـون إلى رئـاسـة بـاراك أوبـامـا
عن  95عــــامـــا.وأعـــلـــنت مـــؤســـســـة
"جـورج اتش دبـلــيـو بـوش" اجلـمـعـة
وفــــــاة ســــــكـــــوكــــــروفـت ألســــــبـــــاب
طبـيعـيـة.وسكـوكروفت الـذي عارض
غـــزو الـــعــراق بـــشـــكل صـــريح كــان
عــضـــوا في مـــؤســـســـة الــســـيـــاســة
اخلـارجيـة لـلحـزب اجلـمهـوري لـكنه
ـوقراطـية هيالري رشـحة الد دعم ا
كـلـينـتـون في االنـتـخابـات الـرئـاسـية
الــتـي جــرت في  2016وفـــاز فــيـــهــا
ـؤسسـة التي دونالـد ترامب.وقـالت ا
حتــــمـل اسم جــــورج بــــوش األب في
بـيــان إنه "لم يـقــدم أي مـســؤول كـمـا
ــشــورة لألمن قــدم هــذا الــقــدر من ا
الــقـومي بــغض الــنـظــر عن خــطـوط
احلـــــزب".ووصف روبـــــرت أوبــــراين
مـــســـتـــشــار األمـن الــقـــومي احلـــالي

ســــكــــوكــــروفت بــــأنـه "أحــــد أكــــثـــر
األشــخـاص تــمـيــزا في اخلــدمـة" في
ـنـصب.وقال أوبـراين في بـيان هذا ا
إن "سكـوكروفت وضع معـاييـر قيادة
فـعـالـة وحـدد الـدور احلـديث لـوكـالـة
األمن القومي" مشيرا الى أن "هدفي
ــنــصب كــان مــنــذ أن تـــولــيت هــذا ا
ــــــــــــــــــــــوذج اتـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاع +
سكـوكـروفت+".وسكـوكـروفت ولد في
 1925فـي أوغـــديـن بـــواليــــة يــــوتـــا
ـيـة ويست بـوينت وتخـرج من أكاد
العـسـكـرية في  .1947وقد تـدرج في
الـــــرتب حــــتى أصـــــبح جــــنــــراال في
الـقــوات اجلـويـة بــيـنـمـا كــان يـتـابع

دراســــــته وحــــــصّـل شــــــهــــــادات في
الـعالقـات الـدولـيـة.عـمل سـكوكـروفت
مستشـارا عسكـريا للرئـيس ريتشارد
نـــيــكــســـون ثم اســتــقـــال الحــقــا من
الـــقــوات اجلــويــة لــيـــشــغل مــنــصب
مــســـتــشــار األمن الـــقــومي في إدارة
الـرئـيس جـيـرالـد فورد. وقـد بـقي في
ــنـــصب نــفــسه فـي عــهــد الــرئــيس ا
جــــورج بــــوش األب لــــيـــصــــبح أول
مــسـتـشــار لألمن الـقــومي لـرئــيـسـ
.وقال بـيان مـؤسسـة بوش متـعاقـبـ
إن ســـكـــوكـــروفت "اعـــتـــرف بـــالــدور
األسـاسي - ولــكن لــيس بال حـدود -
ـكن أن تلـعبه الـقوة والـقيادة الذي 

تــتــمـــتع ب"خــبـــرة عــمــيـــقــة" و"فــهم
مـتطـور" لـلشـؤون الـدوليـة وهـو أمر
"أســـــاسي" لــــدى أي رئــــيـس.وقــــالت
ـؤسـسة إنه "اعـتـمـد في فـكـره الذي ا
مـنح األولـويـة لالسـتـراتـيـجـيـة عـلى
ــا فـيــهـا أهــمـيـة مــبـاد أســاسـيـة 
الـتـاريخ في رسـم الـقـضـايـا الـدولـيـة
وضرورة وجود قيادة أميركية دولية
قوية (...) وأهمية كـسب تأييد محلي
ودولي لــلــقــيــادة األمــيــركــيـة وكــذلك
الــعـمل عــبـر احلــلـفـاء والــتـحــالـفـات
ــــؤســــســـات الــــدولــــيــــة".وقــــالت وا
ـــؤســـســـة ان مــــراسم تـــشــــيـــيـــعه ا

. قرب ستقتصر على العائلة وا

النصب التذكاري القصف ناكازاكي حيث اقيم االحتفال

األميركية في جعل الـعالم مكانا أكثر
أمــانــا وازدهــارا". وأضــاف أنه عــلى
الـرغم من خــلـفـيـته الــعـسـكـريـة آمن
سكـوكروفت بأن "الـقوة الـعسـكرية ال
تـــــشـــــكل بـــــديـال عن الـــــســـــيـــــاســــة
والـدبلـومـاسـيـة مع أنهـا أداة مـهـمة
فـي احلـــكم".وعـــارض ســـكـــوكـــروفت
اجـتـيـاح الـعـراق في  2003مـعـتـبـرا
أنه يـشـتت الـتـركـيـز عن احلـرب عـلى
تــنـظــيم الــقـاعــدة.وقـد اعــلن تـأيــيـده
لهـيالري كلـينـتون خالل االنـتخـابات
الرئـاسـية في  2016الـرئاسـيـة بـناء
على جتـربتهـا كوزيرة لـلخـارجية في
عــهــد بــاراك أوبـامــا مــعــتـبــرا أنــهـا

b R¹ Ê«b¹“ o¹U  w{UI « –U²Ý_«

W U×B « W¹dŠ

بـعـد مـتابـعـته لـظروف اخـتـطافي واعـتـقـالي ومحـاكـمـتي ظلـمـا وجملرد
اسـكـات صـوتـي وتـكـمـيم فـمي في 2017-2018 أكـد رئـيس مـجـلس
الـقـضاء االعـلى  االسـتاذ الـقـاضي فايـق زيدان في حـيـنهـا عـلى منع
اقـتـحـام بـيـوت ومكـاتـب الـصـحـفيـ مـثـلـمـا حـصل مـعـي . وال يـجوز
تـنفـيذ الـقاء الـقبض عـليـهم اال بعـلم نقـابة الـصحـفيـ وبعـد اجراءات

اولية محترمة .
وعـممـهـا حـيـنـهـا  االسـتـاذ فـايق زيـدان مـشـكـورا بـعـد اسـقـاط التـهم
الـكـيــديـة عـني اواسط عـام 2018 وعـنـدمــا كـان عـلى رأس مـجـمـوعـة
كبـيرة من القـضاة االفاضل حـينها الـذين نظروا بـقضيـتي التي هزّت
الـرأي الـعـام الـعراقـي وتفـاعـلت مـعـهـا منـظـمـات واحتـادات دولـية في
حيـنـهـا .فـكـان حـينـهـا الـقـضـاة االفـاضل منـزعـجـ جـدا لِـمـا حصل
سوه من ظُـلمٍ وترهيب ـا  ضدي وعلى رأسـهم االستـاذ  فايق زيدان 
هنة الصـحافة في العراق وحلرية وجتاوز وانتهاك حلقـوق األنسان و
التعـبير ( عـندما اعـطى اوامره حيدر الـعبادي ومـدير مكـتبه نوفل ابو
الشـوف الى جهـاز اخملابـرات وقوات اخرى سـاندة حـينـها لتـنفـيذ ما
حصل ضدي من فصول مرعبة ومنتهكة وال انسانية تخللها كثير من

التدليس واالفتراء ).
وجـدد االسـتـاذ فـايق زيـدان مـشـكـورا الـتـأكـيـد مـرة اخـرى عـلـى هذه

التوصيات  في 11 آب 2020  .
وهذه  أضافة طـيبة من مجلس الـقضاء االعلى واشارة طـيبة للداخل
ولـلـخـارج بـأن هـنـاك قـضـاء يـرفض انـتـهـاك  حـريـة الـتـعبـيـر وتـكـمـيم
الـصـحافـة والصـحـفيـ  ووضع أسس مـحتـرمـة لعـمـليـة اسـتدعـائهم
مثل الشرعي للصحفي والتحقيق معهم بحضور نقابة الصحفي ا

في العراق. 
وبـهذا اثـبت ان الـقـاضي فايق زيـدان والـقـضاة االفـاضل في مـجلس
الـقضـاء االعـلى  يـصـرون عـلى  حـمـايـة  الـصـحـافـة وحـريـة الـتـعـبـير
ساس بهـما .وهذه  صورة طيـبة للعراق أمـام العالم بعد ان ورفض ا

اضية  !.  تدهورت سمعته في هذا اجملال خالل السن ا
ـنـاسـبـة نــشـكـر مـجـلس الـقـضـاء االعــلى  بـرئـيـسه وقـضـاته وبـهـذه ا

وجميع منتسبيه .
ــدنـيـة ونـشــكـر االســتـاذ الــقـاضي فــايق زيـدان الــذي يـدعم الــدولـة ا

وقراطية وحرية التعبير  في العراق.  والقوان الد
ونرجـو من جمـيع االجهـزة االمنـية ووزارتي الـداخلـية واالمن الـوطني

نجز . التقيد  بهذا ا
عـطلة ضي نـحو التـصويت عـلى القـوان ا وننـاشد مـجلس النـواب ا
والـتي تخص الـصحـافة وحـرية التـعبـير وحـمايـة الصـحفـي  وتـوفير
الـبـيــئـة الـصـاحلــة لـعـمـلــهم  وحتـركـاتــهم وتـوفـيـر
عـلـومة وايـنمـا كانت الـبيـئة اآلمـنـة ليـصلـوا الى ا
لـكي تـزدهـر حـريــة الـتـعـبـيـر ويــحـاصـر الـفـسـاد

وتمنع انتهاكات حقوق االنسان . 
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نتجـات التركيـة من الفواكه وألـعاب األطفال احلياة في العـراق عامرة بـا
ــنـزلـيــة الى مـواد الـبـنــاء الى الـعـقــود الـكـبـرى البس الى األثـاث ا الى ا
ؤتـمرات احلكـومية لتجـهيز الـوزارات بل إن شركات اعـداد احلفالت وا
الكبرى وتـنسيق الزهـور جتدها تركـية  االتراك احتـلوا العراق بـالتبادل
التجاري األحادي مع العراق ومثله بـالطبع التجارة األحادية مع   إيران
ـنــتـوجـاتـهـمــا حـتى من الـتـمـور والـسـعـوديــة الـلـتـ تـمـتــليء اسـواقـنـا 
ـنـتج سـوقـا واخلـضـروات وحـلـيب األطـفـال  بـحـيث يـعـدّ الـعـراق غـيـر ا
رائجة لـلبـضاعـات الرديئـة وأولهـا التركـية واإليـرانيـة واخلليـجيـة بشكل

كن تفسيره بغير نفوذ ضباع الفساد التي تقف وراءه.   ال
لـكن ســؤالــنـا اجلــوهـري هــنــا هل إن هـذا الــوضع مــصـدر قــوة وورقـة
سياسية رابحة بيد العراق مقابل تركيا واخواتها ? أم أنه مبعث ضعف
وخشية من أنّ توقفَ استيراد بضائعهم يجعل شعب العراق يفتش  في
زابل عن خرقـة يلـبسهـا أو أثاث مـستـعمل  يلـبي حاجـته ? سؤال تاتي ا
ـتـعـاقـبـة عـلى أي جتاوز مـوضوعـيـته من سـكـوت احلـكـومـات الـعـراقيـة ا
تركـي سواء كـان لـفـظيـا أو سـيـاسـياً أو مـسـلـحا  جتـاوز يَـتـجـاوزُ حتى
االتفاقات التقلـيدية ب الدول لنواجَه بـاختراق تلو االختراق من اجلارة
وآخرهـا   استـهداف مـجـموعـة من منـتسـبي اجلـيش بواسـطة الشـمالـيـة
نـطقة األولى طائرة مـسيـرة  يؤدي الى  استـشهـاد آمر اللـواء الثانـي با
في قـيادة قـوات حـرس احلـدود وامـر الـفوج الـثـالث وإصـابـة أمـر الـفوج
ـرافــقـ لـهم وهي ـنـتــسـبـ ا األول وضـابط اسـتــخـبـارات واثـنــ من ا
ـة واضـحـة  ضـد ضـباط عـراقـيـ يـقومـون بـاسـتـطالع عـلى حدود جر
بالدهم مع تركيا بشكل منضبط لم يتجاوزوا فيه خطاً أحمر ب البلدين
بـعـد اقل من شـهـرين عـلى تـوغل  18 طـائـرة تـركـيـة الى عـمق 193 كم
داخل األراضي الـعـراقــيـة مـسـتـهـدفــة مـخـيـمـات الجــئـ قـرب مـخـمـور
كما جاء في بيان  وزارة الدفـاع التركية نفسه!  ولعل التراخي وسنجار
الـعـراقي عن اتـخـاذ اي اجـراء  يـقابـل  اعـتداءات كـهـذه  هـو مـادفع الى
تكرارها  منذ ماقبل عام   2008 حيث يعبر اآلالف من القوات التركية
ـقــاتـلــ األكـراد الـذين احلـدود إلى شــمـال الــعـراق بـحــجـة مــهـاجـمــة ا
نطـقة العراقـية قاعدة للـتخطيط لـهجمات في تـركيا فضال يستخـدمون ا
وجه لـلدولة الـعراقية فـي اكثر من موقف ـه ا عن السلوك الـسياسي ا
متـمـثال بزيـارة سـياسـي اتـراك الى كـركوك واقـلـيم كردسـتـان دون علم
احلــكــومــة الــعــراقـــيــة ومــواقف كــثــيــرة أخــرى لـم حتظ َ بــرد مــنــاسب
ـاثل وال اقـتـصـادي مـتـاح باسـتـخـدام ورقـة اغـراق الـسوق العـسكـري 
الـعـراقـيـة بـالــبـضـائع الـتـركــيـةِ الـتي يـبـدو من خالل جتــاهـلـهـا انـهـا هي
تفـضلة عـلينـا الننـا نأكل من رمّانـها وخسـها ونـلبس بدالتـها واربطـتها ا
باسـتثـناء بـيانـات االدانة واسـتدعـاء السـفيـر التي ونحـتسي مـشروبـاتهـا

ان واقل من ذلك . تعد اضعف اال
ـوضـوع السـيـادة  وهو ـوقف هـنا الى مـراجـعة مـتـكررة  وقد يـرغـمنـا ا
تـنفـذة كونـها مـقيدة حديث عـادة مايحـرج احلكـومات الـعراقـية وكـتلهـا ا
ـكن الـفـكـاك مـنـها  جـعـلـتـهـا خـارج مـعـادالت كـهذه خـارجـيا بـقـيـود ال
الجتـيــد احلـرب والجتــيــد الـسالم  الن االثــنـ بــحــاجـة الى قــوة  قـوة
ـتـكـافـئـة بـشـروطـهـا ـتـبـادل والـسـيـاسـة ا تـفـرض الـسالم  واالحـتـرام ا
وحرب قـادرة على إدارتـها بـحكـمة لـردع أي انتـهاك أجنـبي يـطال حدود
رة هي وجـميع دول البالد  والن تـركيـا تعـرف هذه احلـقـيقـة العـراقيـة ا
ن تـعمل جـاهدة على إضـعافه وامـتصاص نطـقة صـغيرهـا وكبـيرها  ا
تـنوعـة تراهـا تتـصرف رحيـقه فضال عن جـوالت االضعـاف الداخـلي ا
مع العـراق عـلى النـحـو الذي حـصل وأكثـر . وعـليه فـاحلـكومـة الـعراقـية
ـقـبـلـة ومــعـهـا مـجـلس الـنــواب الـذي سـيـكـون له الـدور األوسع هـذه أو ا
حلفظ الـسـيـادة وإعادة بـنـاء الدولـة تـشـريعـيـا وتنـظـيمـيـاً ان يـفتح مـلـف
مهـم تراجـعُهـما اجلـهات اخملـتصـة ملف االقـتصـاد والتـبادل الـتجاري
ومـعـاجلــته عن طـريق تــشـجــيع االنـتـاج الــوطـني والـصــنـاعـات احملــلـيـة
باعـتـباره سـالح االكتـفـاء وورقة الـقـوة التي نـتـحـدثعـنـها  ومـلف الـقدرة
ؤسـسات األمنية باعادة مفهوم التوازن القتالية للدولة ووحدة اجليش وا
ـا يفـرض الهـيـبة ويـرغم االخرين هـنيـة هـذه القـوات وتعـزيـزها  اخملل 
ـيدان حـسب فضال على احـترام الـدولة ولـيس حتقـيق انتـصارات في ا
عن تنبيه جميع مفاصل الدولة وتثقيف الكيانات التي
تنتظم معـها  باستـمرار الى جانب إرسال اشارات
تحكمة بوضع العراق اليوم بأن عملية الى الدول ا
اضعـاف الدولـة العـراقـية سـينـقلب جـحـيمـا علـيكم

جميعا .
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{ بيـروت (أ ف ب) - أحدث انـفجار
دينة وأباد بيروت دمارا هائال في ا
مــرفـأهــا بـالـكــامل لـكـنـه أتى أيـضـاً
عــلى تــاريـخ عــريق حــافـــظت عــلــيه
ـزخـرفـة أبــنـيـة تـراثـيـة بـجـدرانـهـا ا
لونة وقـناطرها الـعالية ونوافذهـا ا
قــبل أن تـــتــحــول مـــجــرد واجــهــات
تخترقها فجوات ضخمة.منذ أن كان
لبنان حتت حكم السلطنة العثمانية
ثم االنـــتـــداب الـــفـــرنـــسي 1920  -
1943بقيت تـلك األبنيـة صامدة وإن
تــرهّــلت بــعض الــشيء. خـالل ثـوان
ـشـهد كـلـياً مع انـفـجار فـقط تـبدّل ا
تعادل قوته زلزاالً شدته  3,3درجات
على مقياس ريـختر فطالت أضراره
األحـــيــــاء حــــيث تـــقـع في مــــحـــيط
ـرفـأ.في قـصر بـنـته عـائـلـة سرسق ا
الـبيـروتيـة األرسـتقـراطـية في الـقرن
الـثـامن عـشـر وصـمـد بـوجه حـروب
عدة مـرّت على لبـنان سـقطت ألواح
زجــاجـيــة مـلــونـة أرضــاً وتـكــسـرت
أجــزاء من أبـــواب حُــفـــرت عــلـــيــهــا
كتـابـات باألحـرف العـربيـة ولم تبق
واجـهــة زجــاجــيــة عــلى حــالـهــا.في
إحدى الـزوايا يـتكـدّس ما تـبقى من
أرائك محطمة وطاوالت لم يبق منها
سـوى قطـع خشـبـية مـبـعثـرة.تـمسك
وريـثـة القـصـر تـانـيا إجنـا مـا تـبقى
ـزّقـة تمـامـا تصـور والد من لـوحة 
جـدهـا مـرددة "سـأحـافظ عـلـيـهـا من
أجل الــــذكــــرى".وتــــقـــول إجنــــا في
اخلـمسـيـنات من عـمـرها "مـا حصل
أشـبه بـعـمـليـة اغـتـصـاب". وتـضيف
ـاضي "بــات هـنــاك اآلن شـرخ بــ ا
واحلـاضـر. قُــطـعت أوصـال الـذاكـرة
بالـنسـبة لـلمكـان وللـعائـلة وجلزء ال
بنى يتـجزأ من تاريخ بـيروت".أمـا ا
اجملاور فـهـو قصـر سرسق الـشهـير
الـذي بـنـته الـعائـلـة ذاتـهـا في الـعام
 ?1912وحـولـته الحــقـاً إلى مـتـحف
ومساحة عـرض للفنـان اللبـناني

واألجانب.وبات الـقصر الـيوم يروي
قـصـة مديـنـة "مـنكـوبـة" بـعدمـا شـهد
على تاريخ لبـنان بأكمـله منذ نشأته
مع إعالن دولـة لـبنـان الـكـبيـر مـطلع
أيـلـول/سـبـتـمـبر  ?1920حـتى هذه
اللحـظة.إلى جانب الفـتة كُتب عـليها
"أهال وســهـالً في مــتــحف ســرسق"
ومـيت ألـواح مـعـدنـيـة مـلـتـويـة فوق
بعـضهـا البـعض بعدمـا أخرجت من
نـزل.وعلى غرار مـنازل بـيروت ما ا
من لوح زجاجي بقي على حاله ولم
تصـمـد إال قطع صـغـيرة من الـزجاج
ـلــون فـي عــشــرات الـنــوافــذ الــتي ا
تـزيّن واجـهــات الـقـصـر األبـيض في
قــــلـب مــــنــــطـــــقــــة األشــــرفـــــيــــة في
ـهـنـدس جـاك أبو بـيـروت.ويـتـفـقـد ا
خــالـــد الــقـــصــر الــذي أشـــرف عــلى
تـرمـيمـه قبل  20عـامـاً. ويُـطمـئن أن

أسـاسـيـات الـقـصـر مـا زالت ثـابـتـة
أمـــا كـل شيء آخــــر فـــقــــد تـــضـــرّر
كـاجلدران الـتي اسـتُـحدثت من أجل
عارض.ويـقول أبو تعلـيق لوحـات ا
خـالد ( 68عـاماً) "ألنه مـبـنى مـغلق
حـــصل انــــهـــيـــار فـي كل زاويـــة. لم
أتـوقع أن أرى دمــاراً بـهـذا احلـجم"
مـتـوقّـعاً أن تـسـتـغـرق عمـلـيـة إعادة
الــتـرمـيم أكــثـر من عـام حــتى يـعـود
إلى ســـابق عـــهـــده عـــلى أن تـــبـــلغ
" الـدوالرات.ويـقول الـتـكـلـفـة "ماليـ
بنى أشعر "أنا متمسك جداً بـهذا ا
وكأنه منـزلي".في العام  1961 فتح
متحف سـرسق أبوابه لـلمرة األولى
ـبـنى نـقوال نـزوالً عـنـد رغبـة مـالك ا
سـرسق الذي أوصـى بتـحـويل بـيته
إلى مـــتــحـف بــعـــد وفـــاته. وشـــهــد
ــتــحف مــعــارض كــثـيــرة وبــقــيت ا

أبـــوابه مــفـــتــوحـــة خالل غـــالــبـــيــة
ســنـــوات احلـــرب األهـــلـــيــة -1975
تحف أبوابه ثماني 1990ثمّ أغلق ا
ســنــوات من أجل تــرمــيــمه لــيــعـود
ويــفــتح أبــوابه مــجــددا في تــشـرين
األول/اكــتــوبــر  2015 ويــســـتــقــبل
عــوضـاً عن الــفـنــانـ ومــعـارضـهم
أعـراس الـراغـبـ بـأن يـحـتـفلـوا في
قـــــصــــر يُــــشـــــكل جـــــزءاً من ذاكــــرة
بــيــروت.وتـــضــرّر جــراء االنـــفــجــار
ـتـطـايـر مـا ب  20و30 والـزجـاج ا
عـمـالً فـنــيـاً بــيـنــهــا لـوحــة لـنــقـوال
ســـرسق تـــعــــود إلى الـــثالثـــيـــنـــات
ورسمهـا الفنان الـهولنـدي الفرنسي
كــيس فـان دونـغـن.وتـقـول مــسـاعـدة
ــتــحف إلــســا حــكــيم "إنــهـا مــديـر ا
فضلة".لكن األمر ال ينطبق لوحتي ا
ــبـاني الــتـراثــيـة في عــلى "مــئـات" ا

بــيـروت الــتي تــصـدعت أو تــهـدّمت
عـارك والقـصف إبان احلرب خالل ا
األهليـة.وقدّر مرتضى تـكلفة إصالح
ــبـــاني األثـــريــة بـ"مـــئـــات ماليــ ا
الـدوالرات" مـنـبّـهـاً إلى ضـرورة بدء
الــعــمل ســريــعــاً قــبل حــلــول فــصل
الـــشـــتـــاء.ويـــعـــمل فـــريق في وزارة
الـــســـيـــاحــة حـــالـــيــاً عـــلى تـــقـــديــر
اخلـسـائـر عـلى أمل احلـصـول عـلى
مـســاعــدة خــارجـيــة خــصــوصـاً من
فـرنـسا.ويـقـول مـرتضى "الـكـثـير من
الــعـــمل يــنـــتــظــرنـــا.. إذا حلّ فــصل
الــشــتــاء من دون أن نــفــعل شــيــئــاً

سنكون أمام خطر كبير".
وانهارت منـازل مسجلة لـدى منظمة
ـــتــحــدة لـــلــتـــربــيــة والـــعــلم األ ا
والـثــقـافــة (يـونــسـكــو) في صـنــعـاء
ـة بفعل األمطـار الغزيرة وذلك القد
بعـد شهور من الـسيـول والعواصف
في بــلـــد يــئن بـــالــفـــعل حتت وطــأة
ـــــواد ـــــرض ونـــــقص ا احلـــــرب وا
ـنـازل الـتـراثـية الـغـذائـيـة.وتعـاني ا
ــبــنــيــة بــالــطــوب الــلــ ــمــيــزة ا ا
بـــالـــلــــونـــ الـــبـــنـي واألبـــيض في
األحياء التاريخية في صنعاء والتي
ــا قـــبل الـــقــرن يـــرجع تـــاريــخـــهـــا 
احلـادي عشـر من تـداعيـات الـصراع
واإلهــمـــال.وتــهـــدم جــزء من مـــنــزل
محمد علي الطـلحي يوم اجلمعة مع
سـقـوط أمــطـار غـزيـرة عـلى صـنـعـاء
ــكـونــة من ست لـتــصــبح عــائـلــته ا
نــسـاء وسـتــة أطـفــال بال مـأوى.قـال
وهــو يـــقف وسـط الــركـــام والـــطــ
طالـبا مسـاعدته في إيـجاد مأوى إن
ــــكــــلـه أصــــبح حتت كل مــــا كــــان 
الــركــام.وقــال عــقــيل صــالح نــاصــر
نــــائب رئـــيـس الـــهـــيـــئــــة الـــعـــامـــة
ـدن التـاريخـية إن للـمحـافظـة على ا
واطن ال يـجرون أعمال الـصيانة ا
ــة في الــوقت ــبــاني الــقــد لـهــذه ا
احلـــالي مـــثـــلـــمـــا كـــان يـــحـــدث في

ـــــــــاضـي األمــــــــر الـــــــــذي أدى إلى ا
إصـــــــابــــــــتـــــــهــــــــا بـــــــالــــــــشـــــــروخ
والــــضــــعـف.وأضــــاف أن ســــقــــوف
ــبـاني الــعـالــيـة حـوالي  5000من ا
ـة تـتـسـرب مـنـهـا ــديـنـة الـقـد في ا
ــــيـــاه وإن ســـقـــوف  107مـــبـــاني ا
تـهـدمت جـزئـيـا. وتـعـمل الـهـيئـة مع
منـظمة الـيونـسكو وصـناديق أخرى
لــلــحــفــاظ عــلى بــعــضــهــا.وقـد أدت
األمــطـار الـغـزيـرة عــلى غـيـر الـعـادة
هذا الـعـام والتي بـدأت في منـتصف
أبـريل نـيسـان وتـسـتـمـر حتى أوائل
سبتـمبر أيـلول إلى تعـقيد مـا تصفه
ـتحـدة بـأسوأ أزمـة إنـسانـية األ ا
في العالم.وسـقط في احلرب الدائرة
مــنـذ خـمـس سـنـوات أكــثـر من 100
ألف قــتــيل وجــعــلـت احلـرب  80في
ـئــة من الــسـكــان يــعـتــمــدون عـلى ا
اليــ إلى ـــســاعــدات ودفــعـت بــا ا
شفـا اجملاعـة.وبخالف وبـاء فيروس
ــسـتـجـد الـذي يـعـتـقـد أنه كـورونـا ا
يــنـتــشـر عــلى نــطـاق واسع دون أي
عـمــلــيــات رصـد تــســبــبت األمــطـار
الــغــزيـرة في انــتــشـار أمــراض مـثل

الريا. الكوليرا وحمى الدجن وا
ونـاشـدت الـسـلـطـات احلـوثـية الـتي
تسيطر على صنعاء منذ أن أخرجت
ــعـتــرف بـهــا مـنــهـا في احلـكــومـة ا
أواخر  2014منظمة الـيونسكو هذا
ديـنـة.وقالت األسـبوع إنـقـاذ تـراث ا
إن حوالي  111مـنـزال تـهـدمت كـلـيا
أو جزئيا في األسابيع األخيرة.وقال
ـقيم بصنعاء يوم عادل الصنعاني ا
الـسـبت لـرويـتـرز إنه شـاهـد خـمـسة
منازل حلقت بها أضرار جسيمة في
الــعــطــلــة األســبــوعــيــة.وأضــاف أن
األســر الــتي كــانت مــقــيــمـة فـي تـلك
ـنـازل لم يـعد لـهـا مـأوى وإن بـنـكا ا
مـحـلـيا أطـلق حـمـلـة لتـوزيع أغـطـية
بالســتـيـكـيـة السـتـخـدامـهـا كـأسـقف

التقاء األمطار.
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{ بــــــــاريس (أ ف ب) - أعــــــــلــــــــنت
سـلــطـات بـاريس أن وضع الــكـمـامـة
الـوقـائيـة سـيـصيـر إلـزامـيا اعـتـبارا
ــــنــــاطق من االثـــــنــــ في بــــعـض ا
ـكـتـظــة في الـعـاصــمـة الـفــرنـسـيـة ا
وضــواحـــيـــهــا فـي وقت يـــتــواصل
ستجد في انتشار فيروس كورونا ا

فرنسا والعالم.
وجـاء في بـيـان لـسلـطـات الـعـاصـمة
ـؤشرات أن الـسـبت "تُـظهـر جـمـيع ا
الـفـيـروس يـتـفـشى من جـديـد بشـكل

نطقة" الباريسية. أكثر حدة في ا
وســجــلت إصــابــة  2288شــخــصـا
بكـوفـيد- 19في كـامل فـرنـسا خالل
 24ســاعـة وفق حـصـيـلــة نـشـرتـهـا

ديرية العامة للصحة. اجلمعة ا
وأودى الـوباء ب  722ألف شخص
على األقل حـول العـالم فيـما أصيب
به أكثر من  19ملـيـون شخص مـنذ
ــيـة إعالن مــنــظــمـة الــصــحــة الــعــا
ظـهــوره في الــصــ نـهــايــة كــانـون
األول/ديسمبر وفق حصـيلة لوكالة
فــرانس بــرس الـســبت تــسـتــنـد إلى

مصادر رسمية.
منذ نهاية تموز/يوليو تزايد فرض
وضع الكمامة في االمكنة العامة في
أرجـاء الـعـالم في مـحـاولـة الحـتواء

الوباء.
وفرضت بلـجيكـا إحدى الدول التي
تسجل مـعدل إصابـات عاليـا مقارنة

بـعـدد الـسـكـان وضع الـكـمـامـة مـنذ
 25تموز/يولـيو "في جميع األماكن
كتظـة" بينهـا األسواق والشوارع ا
الــتــجــاريـــة. واتــخــذت الــعــاصــمــة
اإلسـبانـية مـدريـد ورومانـيـا تدابـير

اثلة بعد بضعة أيام.
وفـي ظل مــوجـــة احلــر فـي الــقــارة
جتــمع األوروبـــيــون الـــســبـت عــلى
الشـواطئ ما أثـار خشيـة السـلطات

من عدم احترام اجراءات التباعد.
ـتحدة مـلكة ا وبلغـت احلرارة في ا
 36درجة السبت في جنوب إنكلترا
ما دفع الـسكـان إلى الشـواطئ على
ـوث حيث غـرار مـا حـصل في بـور
أوصت السلطـات بتجنب جـزء كبير
مـن الــسـاحـل خـشــيــة عــدم احــتـرام

تدابير الوقاية.
ــان إلى وتـــوجه عــدد كــبـــيــر من األ
الــشـواطئ. لـكـن حـذرت الـســلـطـات
احملليـة السـبت من أنه سيتم إغالق
بـعض شواطئ شـمـال البالد وكـثـير
من الــبـحـيــرات السـتـحــالـة احلـفـاظ
على مسـافة أمان تبـلغ مترا ونصف

متر ب األشخاص.
وأعــادت عـــدة دول أوروبــيــة فــرض
تدابير حجر إثـر تسجيل ارتفاع في
عـدد اإلصـابــات عـلى غـرار إيـرلـنـدا
الــتـي فــرضت إغـالقــا عـــلى ســـكــان
ثالث مـقـاطـعـات يـبـلغ إجـمـالي عـدد

سكانها  368ألفا.
ــارك فـــأعــلـن عــمالق أمــا في الـــد

اللحوم "دانيش كراون" السبت وقف
العـمل في مسـلخ كبـير بـعد أن صار
بؤرة لـكـوفـيد- 19إثر إصـابـة نـحو

 150من العامل فيه.
سجـلت أميركـا الالتيـنية والـكاريبي
أكبـر عدد ضـحايـا في العـالم جتاوز
 216ألف وفــاة لــتــتــجــاوز أوروبـا

212,950).)
وفي األيام السـبعة األخـيرة سجلت
وفاة من كل اثنت تقريبا في العالم
ـئــة) في أمـيـركـا الالتـيـنـيـة. ( 44بـا
ــنـطـقـة أيـضـا أكـبـر عـدد وأحـصت ا
) ال إصــابـات (أكــثـر من  5,4مالي
ســيـمــا في الــبـرازيل الــتي جتـاوزت
اجلــمـعــة عـتــبـة  100ألف وفـاة من

ب  2,9مليون إصابة.
وقـــــدر اخملــــتـص الــــبـــــرازيـــــلي في
ــرتـــبــطـــة بــالـــوبــاء االحــصـــاءات ا
دومــــيـــنـــغــــوس ألـــفــــيس أن أرقـــام
الضحايا في هذا البلد "أقل من ستّ
إلى ســــــــــبـع مـــــــــرات مـن األرقـــــــــام

احلقيقية".
من جــــهـــتـه ال يـــتــــوانى الــــرئـــيس
الــبــرازيـلـي جـايــر بـولــســونـارو عن
الـتـقلـيل من خـطـر كـوفـيد- 19وقال
اجلمعـة إن "ضميـره مرتاح" لـطريقة

إدارته األزمة.
وجتاوزت تـشيـلي السـبت عتـبة 10

آالف وفاة جراء الفيروس.
وقررت احلكـومة في البيـرو اجلمعة
تـــعــــلـــيق مــــبـــاريــــات كـــرة الــــقـــدم

للـمحـترفـ عقب تـنظـيم أول مباراة
في دوري الدرجة األولى بعد خمسة

أشهر من التوقف.
واتـخــذ الــقــرار بــعــد رصــد إصــابـة

العب في فرق مختلفة.
نظمة الصحة سمحت تركمانستان 
ية برفع عينات وحتليلها بدون العا

تدخل من الدولة.
ــنــظــمــة عن "قــلــقـهــا" من وعــبـرت ا
ارتـفاع حـاالت االلـتهـاب الـرئوي في

هذا البلد.
ومـــنـــذ ظـــهـــور الـــوبـــاء اعـــتـــبــرت
تـــركـــمـــانـــســـتـــان بـــاســـتـــمـــرار أن
ـعـلومـات حـول وجـود كـوفـيد-19 ا

على أراضيها "مغلوطة".
وجتــاوزت الــهــنــد اجلــمــعــة عــتــبـة
مليوني إصابة بالـوباء فيما أعلنت
عــشــرات آالف الــعــامالت فـي قــطـاع
الــصـحـة تـنـفـيـذ إضـراب لـلـمـطـالـبـة
بــرفع أجــورهن وبــتــوفــيــر حــمــايـة
أفضل لـهن رغم أن احلكومـة تعـتبر

عملهن تطوعيا.
تواصل الدول األوروبية فرض قيود
سـفر جـديـدة عـلى غرار بـرلـ التي
فـــرضت اتــبـــارا من الــســـبت إجــراء
ـسـافرين الـعـائدين فـحص جلمـيع ا
ــنــاطق اخلـطــرة وقــد أضـافت من ا
بـلغـاريا ورومـانيـا إلى قـائمـة الدول

عالية اخملاطر.
ـتـحـدة ــمـلـكــة ا وفــرض حـجـر في ا
ـسـافرين اعـتبـارا من الـسبـت على ا

الـــقــادمـــ من بـــلــجـــيــكـــا وأنــدورا
والباهاماس.

وفـي ظل الــــقـــيــــود عــــلى الــــســــفـــر
ـفــروضـة حـول الــعـالم والـتي أدت ا
الحة اجلوية اقترحت إلى انهيار ا
ـشـاهـدة شـركـات تـايـوانـيـة رحالت 
ـنــاظــر الـطــبــيــعـيــة ورحالت "بال ا
سـافرون إلى وجـهة" يـصعـد فيـهـا ا

طائرة... ال تقلع.
ونفذت آالف الـهنديـات العامالت في
اجملـال الـصـحي إضـرابـا لـلـمـطـالـبة
بـتـحــسـ أجـورهن وتـأمـ وسـائل
حــمـــايـــة لــهن خـالل عــمـــلــهـن عــلى
ـكــافـحــة وبـاء اخلـطــوط األمـامــيــة 

كوفيد-.19
ومع تـسـجيـل الهـنـد اآلن ثـالث أكـبر
عـــــدد من اإلصـــــابــــات فـي الــــعـــــالم
بـكــوفـيـد- 19الـتـي بـلـغـت أكـثـر من
مليون أضربت عامالت في اجملال
الـــصـــحـي في عـــدة واليــــات يـــومي
الـسـبت واألحد كـمـا انـهن يـخـططن
ايـضـا الحــتـجـاج جـمـاعي في دلـهي

األحد.
وكـانت احلكـومة الـهـنديـة قد عـهدت
الى نـحـو مـلـيـون امـرأة من بـرنـامج
"نــاشــطــات الـــصــحــة اجملــتــمــعــيــة
ـشتبه سؤولـية تـقفي ا ُجـازات"  ا
بـــاصـــابـــتـــهم بـــفـــيـــروس كـــورونــا
وتـتـبـعــهم في جـمـيع أنـحـاء الـبالد
خـــــاصـــــة فـي الـــــقـــــرى واألحـــــيــــاء

العشوائية..
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هي لـيست األولى ولـكنهـا تدل عـلى ان هنـاك خطوات إصالحـية مـهمـة تتخـذها احلـكومة
رة في إطار الـنهـوض بقـطاعـات عدة في الـدولة الـعراقـية والتـستـثنـي قطـاعا مـا وهذه ا
فإن طلب رئيـس الوزراء مصطـفى الكاظمـي الى وزيري التعـليم العـالي والتربيـة أن يقدما
ورقة إصالحية تـتعلق بعـمل وزارتيهـما اللتـ هما في احلقـيقة جسـدين بروح واحدة فيه

كنا التأخير في القيام بها.  داللة على جدية وحاجة لم يعد 
ا كـان يجري احلديث سواء في العراق أم في غيره من الـبلدان عن التربية والتعليم ولطا
بـعبارة واحـدة وهنـاك من يدمجـهمـا معا في الـتوصـيف ألن اإلنسان في نـشأته يـبدأ معه
والـداه بالتـربيـة والتـعليم لـيكـون قادرا عـلى أداء دوره في احلياة عـلى وفق مبـاديء قيـمية
تتصل باألسرة واجملتمع والدين والتراث واالخالق التي هي الركيزة األساسية التي تقوم

عليها األ وتتفوق وح تتخلى عنها فإنها ستنهار حتما.
وزارتـا الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي في الـعـراق من اهم وزارات الـدولـة وأجـدهـمـا كمـواطن
قـدمة ألنـهما يـعتـنيـان بالبـنيـة األساسـية للـمجـتمع وعـليهـما تـقوم نـهضته وكـمهـتم في ا
اضيـة يعد ـا نوقش وضعـهما فـي السنـوات ا ولـذلك فإصالح هـذين القطـاع اللـذين طا
ركـيـزة أسـاسيـة لـتطـويـراألداء احلـكومـي العـام الـذي شهـد تـعـثرات واضـحـة في سـنوات
ستوى الـسياسي واألمني وبنية مرت ونتيـجة لظروف غير طبـيعية مر بها الـعراق على ا

الدولة األساسية التي تلكأ توطيدها لعوامل خاصة وإستثنائية.
مـامن شـك في صـدقــيـة وإخالص الــوزيـرين احملــتـرمــ وقـدرتــهـمـا مـع فـريــقـيـهــمـا من
ها الى ستـشارين واخلبـراء على كتـابة الورقـة اإلصالحية لكـل وزارة على حدة وتـقد ا
ناهج العلمية التي من خاللها يتم النهوض رئيس الوزراء لتحديد األولويات واألساليب وا
بقطاعي الـتربية والتعـليم ليكونـا في مسار متواز مع بقـية القطاعـات ذات األهمية في بناء
اجملتـمع وحـفظ كـرامـة النـاس وتـقـد اخلدمـات األسـاسـية ومـهم ان نـؤكـد ضرورة أن
تـلـقى الـورقة اإلصـالحيـة اإلهـتـمام الـذي تـسـتحـق فنـحن نـدرك قـدرات وخبـرات ومـكـانة
فـيد والـنافع في إطـار مسـيرة إصالحـية شـاملة الوزيـرين ورغبـتهـما الـعالـية في تقـد ا

التقتصر على جهة أو قطاع بعينه بل الدولة ومؤسساتها بالإستثناء.
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من ضيق نفس شديد او اثار على قلبه
وقد شفي اجلميع وبدون وفيات

ريـض على جهاز 5- ال حـاجه لوضع ا
اإلنـعـاش الـرئوي والحـاجـة الستـعـمال
ـرضـى مـصـاب ـنـقـولـة من ا بالزمـا ا

سابقاً
6-ال حــاجه السـتـعـمـال الـفــيـتـامـيـنـات
ـريض بـصورة والـزنك اذا  تـغـذيـة ا

جيدة 
7- بـخـصـوص استـعـمـال الكـورتـيزون
بـكـافـة انـواعه فـإنه خـطـأ كـبـيـر لـكـونه
ـكن ـنـاعه اال انه  يـؤدي الى ضـعف ا
اسـتـعـمـاله لـذوي احلـاالت احلرجه من
ـــصــابـــ الــذين يـــــــعــانـــون الــربــو ا

القصبي
8-اثــــبـت ان اســـــــــــتــــعــــمــــال الــــزنك
يـــــــــــــؤدي الـى زيــــادة الـــــقــــــــــــيئ و

ريض  تدهور ا
9-اقـتــرح اتـبـاع هـذا الـبـروتـوكـول في
عـالج كـورونــا الي مــريض يــعــاني من
ــرضــيــة و ان كـانـت نـتــائج اعــراض ا
ـســحـات سـالـبـة و ذلك النـتـشـار هـذا ا
ستشـفيات االهليه وهي الـفحص في ا
ريض رغم غـير دقيقة و يثبت اصابة ا
ــريض ـــســتـــشـــفى االهــلـي زود ا ان ا

بنتيجة سالبة 
10-اســتــعــمــال هــذه االدويـه بــصـورة
ـرضى ذوي االعـراض واســعه لـكــافه ا
ـرضـيه التي تـقارب االصـابه بالـوباء ا
ــنع انــتـشـاره و ـرض و يــسـتــأصل ا
اليـحمل ضررا مع رخص ثمنه و يسره

احلصول عليه 
11- هـــــذه الـــــطـــــريـــــقـه هي االفـــــضل
لـلـتخـلص من من اجلـائحه الـتي يزداد
اإلصـابـات بـسـبـبـهـا و تـشـكل خـطـورة

على البالد
12-لـم تـقــدم اي دولـه طـريــقـه نـاجــحه
رض و هم بانتظار لـلخالص من هذا ا

اللقاح وهذا امل قد اليتحقق 
13-العالج يستمر خمسة عشر يوما

{ طبـيب اسـتـشـاري- عـمـيـد كـلـيـة الطب –
جامعة النهرين سابقا

االســــبـــوع االول ثم طـــفـح جـــلـــدي مع
ســـعــال وألم وانـــتــفــاخ في الـــبــطن ثم
يـسـتمـر التـدهور بـحصـول الهـذيان ثم

الغيبوبه والوفاة . 
ــرضـيه هــذه االعــراض والـتــطــورات ا
هي نــفـسـهـا الـتي تــظـهـر عـلى مـريض
الـكـورونـا مـضـاف الـيـهـا مـا يـنـتج عن
مـــهــــاجـــمه الــــرئـــتـــ وعــــنـــد اجـــراء
الـفحـوص الطـبيه نالحـظ التشـابه ب
الــتـيـفــوئـيـد والـكــورونـا فـيــمـا يـخص
رضـيه فنالحظ هـبوط عدد االعـراض ا
كــريـات الـدم الـبـيض واعــطـاء نـتـيـجـة
مـوجبـة لفـحص ويدال في كـليـهما وان
كـان التركيز يخـتلف ب االثن وكذلك
LgM اعـطـاء نـتائج مـوجـبة لـفـحصي
وLgG امـا اجلزء الذي يـخص الرئت
فان دور ڤيروس كورونا ذاته يظهر من
خـالل عالمـــــات واعــــراض ذات الـــــرئه
ـفراس احلـلـزوني وقد وكـذلك فـحص ا
صـاب بالـڤيروس  فـحص الرئـت 
حـيـث  اخـذ عـيـنـات نـسـيـجـيه لـهـمـا
احـداهما بعد الوفاة واالخرى بعد رفع
ورم فـي احــدى الــرئــتـــ هــنــا حــسب
ـيه وكانت تـقـرير مـنظـمه الصـحه الـعا

النتائج كاالتي :
نــضـوح سـوائل الـتـهــابـيـة ذات كـثـافـة
عـالـيه داخل احلـويـصالت الـرئـوية مع
زيـادة االنسجة الليـفية مؤدياً الى تلف
تـلك احلويصالت مع انـسداد الشراي
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يـعمل زاكس أيضًا عـلى اجلانب العلمي من
ـهم اإلشارة إلى أنه يـعرف الـشـركة  ومن ا
شــيــئًــا ال يــعــرفه بــقــيــة الـعــالـم. هل لــقـاح

مـوديرنا على وشك
االنــكــشــاف كــفـشل
كــــــــــامـل  نــــــــــحـن

نتساءل?
كــــان من الــــواضح
بـالفـعل قبل هذا أن
ضـــربــة مـــوديــرنــا
كـــــــانـت مـــــــجـــــــرد
مــــــــــخــــــــــطـط ضخ
وتــــفـــريـغ عـــلى أي
حـــال. واآلن يـــبــدو
أن عـمليـة االحتيال
عـــــــــــــــــــــــلــى وشــك

االنهيار.
"بـشكل عام  عندما
يـــــؤمن أصـــــحــــاب
ـنتجهم ـصلحة  ا
 فـــإنـــهم يـــزيــدون
حـصـصهم من أجل
زيــــادة الـــثـــقـــة في
الـــســـوق"  حـــسب
صــــــــحـــــــــيــــــــفــــــــة

تتخلى القيادة التنفيذية في شركة موديرنا
ا  Modernaعن الـسـفـيـنـة فـيـمـا يـتـعلـق 
ـــســــتـــقـــبل لــــلـــقـــاح فـــيـــروس يـــحــــمـــله ا

.(COVID-19)كورونا
Stéphane قــام كل من ســتــيـفــاني بــانـسل
Bancel الــرئـيس الـتـنـفـيـذي  وتـال زاكس
ــسـؤولــ الــطــبــيـ  Tal Zaks كــبــيــر ا
بــصــرف أســهم شـركــتــهم حــيث أن ضــربـة
الــشـركـة الـوبــائـيـة عــلى وشك الـدخـول في

تأخرة. رحلة ا جتارب ا
ـــالـــيــة وفـــقًـــا إليـــداعـــات جلـــنـــة األوراق ا
والـــبــورصــات (SEC) قـــام زاكس مـــؤخــرًا
بـتفريغ جمـيع أسهمه تقـريبًا  بيـنما تخلت
بـــانــسل عن الـــعــديـــد من أســهـــمــهــا خالل
اضية. ومع ذلك  ال يزال األشـهر العديـدة ا
ـتـلك عـشـرات اآلالف من الـدوالرات زاكـس 

من اخليارات في الشركة.
إذا كــان لـقــاح مـوديــرنـا لــفـيــروس كـورونـا
الـتـاجي (COVID-19) يـسـيـر عـلى مـسار
قـــوي  فــمن احملــتـــمل أن كــلـــيــهــمـــا كــانــا
ــا يـشـتـريـان ســيـحـتـفـظــان بـأسـهـمـا  ور
ــزيـد مـنـهــا. ومع ذلك  فـإن حـقــيـقـة أنـهم ا
بـاعوا أسهـما لهم في الـشركة تنـذر بالسوء
 خــاصـة بـالـنـســبـة لـلـمــسـاهـمـ اآلخـرين

الذين ما زالوا يحملون احلقيبة.
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جيروزاليم بوست.
"أثـــار حتــرك مـــســؤولي مـــودرنــا لـــلــقـــيــام
بـالـعكس مـخـاوف بشـأن الشـركـة  ال سيـما
بـالنظر إلى أن زاكـس  الـــــذي باع جـــميع
أســهـــمه تــقــريـــبًــا  يــشـــرف عــلى اجلــانب
الــعــلــمـي لــلــشــركــة  وفــقًــا لــصــحــــــيــفــةـ
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فـي حـ أن شـركـة مـوديـرنـا Moderna لن
تـعـتـرف بـذلك عـلـنًـا أبـدًا  فـمن احملـتمل أن
(COVID-19) يـكون لقاح فـيروس كورونا
فـاشالً تـمـامًـا. ومع ذلك  اسـتمـرت الـشـركة
فـي زيادة مـبـيـعـات األسـهم منـذ اإلعالن عن
بكرة "الناجحة" في أوائل نتائج التجارب ا

يوليو.
عـــلى الـــرغم مـن أن هــذه الـــنـــتـــائج تـــبــدو
مـشـكـوكـا فـيـهـا في أحـسـن األحوال  إال أن

شــركــة مـوديــرنـا Moderna اســتــمـرت في
تـحمس الذين بـيع األسهم للمسـتثمرين ا
يــتم خــداعـهم لـالعـتــقـاد بــأن ضــربـة لــقـاح

فيروس كورونا تبشر باخلير للشركة.
فـي هــذه األثــنـــاء  قــامت بـــانــسل  بـــبــيع
أسـهـمهـا في شـركتـهـا موديـرنـا  باإلضـافة
إلى الــشـركـات األخــرى الـتي تــمـتـلك فــيـهـا
بـانسل الكثير من األسهم  بتفريغ ما قيمته
21 مـلـيون دوالر من األسـهم ب 1 يـنـاير و

26 يونيو.
وبـحـسب ما ورد حتـدّثت رويتـرز مع سبـعة
خـبـراء تـعويض تـنـفـيذيـ مـخـتلـفـ حول
عـملـيات الـتصـفيـة الغـامضة لـألسهم هذه 
والـذين أوضـحوا كـيف ستـضـخم الشـركات
ـنـتـجـاتــهـا  حـتى لـو لم مــعـالم الـتـطـويــر 
ذكورة إلى السوق فعليًا. نتجات ا تصل ا
بـــعــبـــارة أخـــرى  قــد ال يـــتم إطالق لـــقــاح
فـيروس كـورونا التـاجي من شركة مـوديرنا

 عــلى الـرغم من أن الـشـركــة تـتـلـقى أمـوال
دافـعي الـضرائـب األمريـكـية لـتـطويـر واحد
مـن الـلــقــاحــات. في الــوقـت نـفــسـه  يـزداد
مـديـروها الـتـنـفيـذيـون ثراءً قـذرًا من مـجرد

ستقبل. فكرة إطالق لقاح في ا
يقول جيسي فرايد  األستاذ بكلية احلقوق
بـجامـعة هـارفارد  والذي كـتب كتـابًا كامالً
: "قد تكون ديرين الـتنفيـذي عن تـعويض ا
هـذه هي فرصتـهم الوحيـدة في جني أموال
طـائـلـة إذا لم يـنـجح الـلقـاح". وفـقًـا لـفـريد 
فإن رؤساء شركة موديرنا لديهم حافز قوي

لـ "احلفاظ على ارتفاع سعر السهم"
ــســتــثــمــرون ذلك ومـع ذلك  قــد ال يــفــهم ا
تــمـامًــا  عــلى الـرغـم من اعـتــبــار أنـفــسـهم
"أذكـياء". كثـيرون على حق في هذه الـلحظة
بـشـراء مـا يـبـدو أنه أسـهم مـبـالغ فـيـهـا في
شـركة مـوديرنا  والـتي قد ال تنـتهي مطـلقًا

بإطالق هذا اللقاح "الواعد" على اإلطالق.
"الــتـجــربـة هي واحـدة مـن أولى الـدراسـات
ـتـأخرة الـتي تدعـمهـا جهـود إدارة ترامب ا
لــتـســريع تــطـويــر الـتــدابـيــر ضـد فــيـروس
كــورونـا اجلــديـد  إضــافـة إلى األمل في أن
لـقـاحًـا فـعالًـا سـيـساعـد في إنـهـاء الـوباء" 
حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست عن

تقدم موديرنا.
ــزيـد من أحــدث األخـــــبـار حــول فـيـروس ا
(COVID-19) كــورونـا/ووهـــــان الـتـاجي
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ادخـل هذا الـڤـايروس الـعـالم في حاله
انـــذار وعــرضه واليــزال يـــعــرضه الى
خـــطـــر مـــديــر .. وذوو االخـــتـــصــاص
يــعـلـمـون انه ڤـايـروس يــعـود لـعـائـلـة
ڤـايـروسـات سـارس نـوع RNA اال ان
ستجد فيه انه سريع االنتشار الشئ ا
وله قــدره تــدمـيــريـة  لــبـعض اعــضـاء
اجلـسم الـبـشـري وخصـوصـاً الـرئـت
والــشــرايــ الـرئــويه وكــذلك اجلــهـاز
الـهــضـمي وخـصـوصـا االمـعـاء ابـتـدء
من الـفم والبلعوم وكـنا نأمل خيراً من
مــجـيئ الـصـيف احلـار لــلـقـضـاء عـلى
هــذا الـڤــيـروس ولــكـنـه قـاوم احلـرارة
ــا حــتـم عــلــيــنــا اعــادة الــنــظــر في
مـــوضـــوع واثــارالـــشـــكــوك فـي كــونه
ــا اضــيـفـت كـلــمه ڤــيــروس  فــقط وإ
ــقـاومه مــســتــجـد عــلــيه ولــصــفــاته ا
وانـتــشـاره الـسـريع حـصـلت الـقـنـاعـة
بـانه مخلوق مـصنع قد يـكون ڤيروسا
مـضافـا اليه جـزءا من بكـتريـا معروفه
مـقـاومـة لـلحـرارة ولـهـا القـابـلـيـة على
االخـتـراق وعـنـد اجراء الـفـحص تـب
رض الـشـبه الـتـام بـ اعـراض هـذا ا
وعالمـاته الطـبيه مع حـمى التـيفـوئيد
الحـظ ان مــــريض بــــانـــــواعــــهــــا فــــا
الـتيـفوئـيد يـبدا بـالشـكوى من ارتـفاع
درجـه احلـراره الــتــدريـجـي مع صـداع
مـع آالم الـعــضالت مع هــبــوط نــسـبي
بـدقات القلب مع امـساك ثم اسهال في

رسم توضيحي لطبيعة فايروس كورونا
واالوعـية الشعرية لـلرئت الناجت عن
تــرسب االنــســجــة الــلــيــفــيــة وتــراكم
الـكريات البـيض في موقع تكوين كتل
واد البروتينة والليفية والتهاب من ا
ــنــطـــقــة الــرئــويــة مــؤديــا الى عــدم ا
وصـول الدم الى احلويصالت الرئوية
ا رض  والـتي هي بذاتـها  تعـاني ا
ادى الـى حـصـول اخـتــنـاق شـديـد في

صابة بالرئة  نطقة ا ا
ـا سبق عرضه فقـد  استعمال  -1
19 Co- ــضـاف من  ادويــة تــهـاجم ا
ـنــشـأ واهــمـهـا  vidوهــو بـكــتـيــري ا
االمـوكـسـيـسـلـيـنـوالـكالرثـرومـايـسـ

وكانت النتائج مذهلة 
2- الـــهــــدف االهم هـــو اذابه اخلـــثـــر
الـبروتـينـيه واللـيفـيه داخل الـشراي
وان الــعالج هـو االسـبـرين وبـكـمـيـات
ـلك الـقابـلـيـة عـلى اذابة كـبـيـرة النه 

ومنع اخلثر مهما كان نوعها 
Col- 3- اضـافـة عـــــقـار كولـسيـج
chicin الـذي يـسـتعـمل لـعـدة امراض

ولـه القـدرة عـلى مـنـع تكـويـن االنسـجه
الليفية 

4 - اسـتعمال البراسيتمامول لتخفيف
احلرارة و اآلالم و الصداع

COVID_19 البروتكوالت في عالج
 Amoxil cap. 500 mg -1
3 -5 غرام جرعة واحدة

Augmentin cap  1gm-2
كبسوله صباحا ومساءأً

Calrythrmycinb. 500mg-3
اجلرعة االولى حبة واحدة
ثم نصف صباحاً و مساء

Aspegic powder 500 m-4
ـاء ويـؤخذ كـيس واحـد يـوميـاً يـحل با

مع الغداء
colchicin tab 1 mg-5

حبة ثالث اوقات
Paracetamol-6
حبة ثالث اوقات

`zUBM «

الزمة الـفراش و ريـض  1- يـنـصح ا

عـدم االجهـاد لتقـليل كـمية االوكـسج
الـتي يـحـتـاجـهـا اجلـسم مـنـعـاً لـضـيق

النفس
2-االبـتـعـاد قـدر اإلمكـان عن اسـتـعـمال
األوكـــســجــ و ذلك خلـــطــورته وعــدم
مـنـفـعته بـسـبب االنـسداد الـشـرياني و
عـــدم وصـــول الـــدم الى احلـــويــصالت
الــرئــويــة لــغــرض األكــســدة عــلــمـاً ان
ـريض ذو مـنـفعـة اكـثر حتـديـد حـركة ا

من االوكسج
3-االكــثــار مـن تــنــاول الــســوائل عــلى
مـختلف انـواعها واالكـثار من السوائل

الساخنه مثل الشاي
4-الطعام مسموح به  وبكافة انواعه
ـنــهــاج في عالج  اســتــعــمــال هــذا ا
COVID-19اكـثر من 1300مـصاب ب
ـسحات ـفراس احللـوزيني وا ثـابت با
و حتـلـيل الـدم وكـانت الـنـتـائج مـذهـلة
ــرضى بــالــتـحــسن خالل احـس بـهــا ا
ايـام قــلـيـلـة ولم يـحـتـاج اي مـنـهن الى
تـنـاول  اوكـسجـ ولم يـعـان اي مـنهم
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بـاريس (أ ف ب) - يـتـسارع الـسـباق
بــ الــدول الــكــبـرى مـن روسـيــا إلى
تـحـدة لتـطـوير لـقـاح ضد الـواليـات ا
ـــســتـــجــد وسط فـــيــروس كـــورونــا ا
مـخاوف مـتزايدة من مـوجة ثـانية من
الــوبـاء في الـعـديـد من الـدول.وبـاغت
ــيــر بــوتـ الــرئــيس الــروسـي فالد
الـــعــــالم بـــإعالنـه الـــثالثـــاء أن بالده
طـورت "أول" لـقـاح ضد وبـاء كـوفـيد-
19 ســـيـــبـــدأ إنـــتــاجـه اعـــتــبـــارا من
ايـلول/سـبتمـبر في ح أن الـتجارب
عــلـيه لم تــنـته بــعـد.وعـلــقت مـنــظـمـة
ــيـة بــحــذر عــلى هـذا الــصــحـة الــعــا
ـــرحــلــة الــتي اإلعـالن مــذكّــرة بــأن "ا
تـسبق التـرخيص" والترخـيص للقاح
يـخضـعان آلليـات "صارمـة".من جانبه
أعـلن الرئيس األميركي دونالد ترامب
سـاء عن عقـد بـقيـمة 1,5 مـلـيار فـي ا
دوالر مع شـركـة "موديـرنـا" األميـركـية
لــقــاء  100مــلــيــون جــرعــة من لــقـاح
اخـتـبـاري تـطـوره وهـو سـادس عـقـد
من نـوعه مـنذ أيّـار/مايـو.بعـد ثمـانية
أشـــهــر عـــلى ظـــهــور الـــفـــيــروس في
الـصـ لم يـثـبت أي لـقـاح اخـتـباري
حـتى اآلن فـعـالـيـته ضـد الـوباء خالل
جتـارب سريـرية غـير أنه  رغم ذلك
شـراء مـا ال يقل عن 5,7 مـلـيار جـرعة
مـسبـقا في الـعالم.وبـات التوصل إلى
لـقـاح أمرا أسـاسـيا أكـثر من أي وقت
مـضى في حـ تـتجـدد اإلصـابات في
الـعديد من الدول بعدمـا أظهر انتشار

رض بوادر تباطؤ. ا
فـــــمن مـــــدريــــد إلـى بــــاريـس مــــرورا
بــنـيــوزيـلــنـدا وبــوتـان وســارايـيــفـو
تـتصاعـد اخملاوف حيـال موجة ثـانية
مـحتملة من اإلصابات ما دفع العديد
مـن الـــعــــواصم عــــلى إصــــدار إنـــذار

وتـشـديـد تـدابـيـرهـا الـصـحـيـة.وحـذر
رئــــيـس الــــوزراء الــــفــــرنــــسي جــــان
كـاسـتـيـكس "إذا لم نـتـحـرك جـمـاعـيا
فـإنـنــا نـعـرض أنـفـسـنـا خلـطـر كـبـيـر
ـوجة جديـدة من الوباء سـيكون من
الـصـعب الـسـيـطـرة عـلـيـهـا".وسجـلت
فرنسا 785 إصابة جديدة بالفيروس
خـالل الــســاعـات الـ 24األخــيــرة مــا
رفـع عـدد اإلصابـات اإلجـمـالـيـة خالل
أسـبوع إلى  10800إصـابة.كذلك تعم
اخملــاوف إســبـانــيـا الــتي تــعـاني من
أسـوأ حصيلة للوباء ب دول أوروبا
الــغــربـيــة مـســجــلـة مــتـوسط 4923
إصــابــة جــديـدة يــومــيــة خالل االيـام
الـسبعة األخيرة ما حمل على وصف

الوضع فيها بأنه "حرج".

وقـال أستاذ عـلوم الصحـة في جامعة
بـرشـلـونة سـالـفـادور ماسـيب لـوكـالة
فـرانس برس "إننا حتديدا في النقطة
ــكن لـألمــور عــنـــدهــا إمــا أن الـــتي 
تـتحسن أو أن تسوء (...) وهذا يحتم
عـلـينـا بذل كل مـا في وسعـنا حملـاولة
وقـف الـــبـــؤر قـــبل أن تـــتـــفـــاقم".وفي
بـلجيكـا بات وضع الكمـامات إلزاميا
فـي األمـــاكن الـــعـــامــــة اعـــتـــبـــارا من
األربـعــاء في كـامل مـنـطـقـة بـروكـسل
عــلى مــا أعـلــنت احلــكـومــة احملـلــيـة
بـعدمـا كان إلزامـيا في مـعظم األماكن

غلقة منذ 11 تموز/يوليو. العامة ا
ـانش وفـي اجلانـب اآلخـر من بـحر ا
تـسـود مـخـاوف أيـضـا في بـريـطـانـيا
ـدارس في مـع عـودة الــتالمــيـذ إلـى ا

بـلد سـجل أعلى حصـيلة من الـوفيات
فـي أوروبـــا بـــلـــغت 46 ألـــفـــا. وقـــال
ألـيـكـس بـيـسـيت الـتـلـمـيـذ الـبـالغ 17
عـــامــا في كــيـــلــســو بـــجــنــوب شــرق
اسـكـتـلـنـدا "يـتـهـيـأ لي أنـنـا سنـواجه
قـريبا موجة وباء أخرى وسيعيدوننا

جميعا إلى بيوتنا".
وفـي الـبــلــقــان دعــا حـوالى 500 من
سـكـان سـارايـيـفـو إلى رد "عـاجل" من
الـــــســـــلـــــطــــــات لـــــوقف انـــــتـــــشـــــار
الــفـيــروس.وفي نـيــوزيـلــنـدا أعــلـنت
رئـــيــســة الـــوزراء جــاســـيــنــدا أردرن
األربـــعــــاء فـــرض احلـــجـــر عـــلى دور
الـرعاية للمسن من دون أن تستبعد
ــــقـــررة في إرجــــاء االنـــتــــخـــابــــات ا

ايلول/سبتمبر.

وأمـرت أردرن الـثالثـاء بـإعـادة إغالق
أوكـالنـــد أكـــبـــر مـــدن الـــبالد بـــعـــد
تـســجـيل إصـابـات مـحـلـيـة بـفـيـروس
سـتـجد فـيـها لـلـمرة األولى كـورونـا ا
مـــنـــذ أكــثـــر من مـــئـــة يـــوم.وفــرضت
ملـكة الصغيـرة الواقعة ب بـوتان ا
الــهـنـد والـصــ الـثالثـاء وألول مـرة
احلجر على سكانها بعد رصد إصابة

مواطنة عائدة من الكويت.
ـــتــزايــد مع ويـــتــبــاين هـــذا الــقــلق ا
ـاضـية من مـشـاهـد وردت في األيـام ا
ووهـان بوسط الـص الـبؤرة األولى
لـلـفيـروس في كانـون األول/ديـسمـبر
أظـهـرت شـبـابـا يـرقـصـون في حـفـلـة
وأشــخـاصــا يـتـحــلـقــون حـول رفـوف

طعام وزحمة سير.
ــســتــجــدّ وأودى فــيــروس كــورونــا ا
بـحـياة  736,828شـخـصـا على األقل
فـي الـــعـــالم حـــتى اآلن حـــسـب آخــر
تـعـداد لـوكـالة فـرانس بـرس اسـتـناداً
إلى مــصــادر رسـمــيّـة حــتى الـســاعـة
11,00 ت غ الــــــثـالثـــــاء.وســــــجــــــلت
تحدة البلد األكثر تضرراً الـواليات ا
مـن حـيث عـدد الـوفـيـات واإلصـابـات
أكـــثـــر من 53 ألـف إصـــابـــة جـــديــدة
و1100 وفاة خالل 24 سـاعة بحسب
تـعداد أعـلنـته جامـعة جـونز هـوبكـنز
مــسـاء الـثالثـاء مـا يــرفع احلـصـيـلـة
اإلجـــمــالــيــة إلى 163,465 وفـــاة من
أصل 5,094,565 إصــابـة.وتــنـعـكس
األزمـة الصحية بـصورة مباشرة على
ـطاعم الـقـطاع الـسـياحي وال سـيـما ا
والـفـنـادق.وشـكا سـتـيـفـان ريف الذي
ـــلك ثالثــة فــنـــادق في كــاركــاســون
بجنوب فرنسا "خسرنا اإلسبان هذه
ضـربـة شديـدة".وفي مزار الـعذراء في
مـــديــنــة لــورد الـــفــرنــســـيــة يــجــري

االحــتــفــال ألول مــرة بــعــيــد انــتــقــال
الــعـذراء في 15 آب/أغــسـطـس بـعـدد
مـن احلجـاج ال يتـخـطى خمـسة آالف
ــكــافــحــة انــتــشـار وفق ســقـف حُـدّد 
الـــفــيــروس.وفي جــانـب إيــجــابي لم
ـنـع الـوبـاء نـروجـيـة وسـويـديـا من
فـروضة عـقـد زواجهـما رغم الـقيـود ا
عـلى السـفر بـ بلـديهـما عـلى جسر
يــــقـع عــــلى اخلـط الــــفــــاصل.وقــــالت
الـــعــروس هــايــدي كـــارولــ "لم يــتم
تـبـادل قبالت إأل بـيني وبـ ويلي. لم

أتمكن حتى من معانقة والدتي".
وأعـــلن الــرئـــيس األمــيـــركي دونــالــد
تـرامب الـثـالثـاء عن عـقـد بـقـيـمة 1,5
مــلــيـار دوالر لــتــســلـيم 100 مــلــيـون
جــرعـة من لـقــاح كـورونـا الــتـجـريـبي
الــذي تُـعــدّه شـركــة "مـوديــرنـا" وهـو
الـــعــــقـــد الـــسّـــادس مـن نـــوعه مـــنـــذ
أيّـار/مـايو.وقـال تـرامب خالل مؤتـمر
صـحـافي في الـبيت األبـيض "يـسرّني
أن أعــلن الــلـيــلـة أنّــنـا تــوصّـلــنـا إلى
اتّـفــاق مع شـركـة مـوديـرنـا لـتـصـنـيع
وتـــســلــيم 100 مـــلــيـــون جــرعــة" من
الــلـقــاح الـذي تــعــمل عـلــيه الـشــركـة.
وأضـــــاف تــــــرامب أنّ "احلـــــكـــــومـــــة
الـفـدرالـيّـة سـتـمـتـلك جـرعـات الـلـقـاح
تــلك نـحن نـقـوم بـشــرائـهـا".وأعـلـنت
شـركة األدوية األميركـيّة "موديرنا" أنّ
ـضادّ الـتـجارب الـسريـريّة لـلـقاحـها ا
ــرحــلـة لــوبــاء كــوفــيــد-19 دخــلـت ا
الـنـهائـية في 27 تـمـوز/يولـيو. وتُـعدّ
شـركـة مـوديـرنـا في طـلـيـعـة الـسـبـاق
ي من أجـل الــتـــوصّل لـــلـــقــاح الـــعـــا
مـضـادّ للـوبـاء.ويحـذّر الـعلـماء من أنّ
الــلـقـاحـات األولى الــتي سـتـطـرح في
األسـواق لن تـكـون بـالـضـرورة األكـثر

فاعلية.
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ا يـنـتـجونه¨وتـوقف اإلسـتـيراد من حـولـهـا نهـائـياً تـطـمح جمـيع األ أن يـكـتفي أهـلـهـا 
وأبدا. الـدولة التي تـستورد مـأكلـها ومشـربها¨وآالالتـها وأدواتها¨هي من الـدول التي يعد
شـعبـهـا كـسوالً¨وقـدرتـهم عـلى اإلنـتـاج واإلبـداع ضـعـيـفاً¨وأغـلب أراضـيـهـا تـبـقى كـامـناً

تعارف في علم األقتصاد.  ¨على أقل هذا هو ا مهمالً
ـكن للـدولة األعتـماد عـلى نفسـها في جمـيع مجـاالتها الـزراعية لـكن في الوقت نفسه¨ال 
والصـنـاعـية والـتـجـارية¨فال بـد لـهـا أن تعـتـمـد عـلى بـعض من سـلع الـدول اجملـاورة لكي
نـتجات الضرورية يتخصص أهـلها في زراعة أو صناعـة أو األهتمام بتوفـير بعضاً من ا
ـرغوبة¨والتـركيـز علـيهم وتـطويرهـم. تمامـاً مثـلمـا يتـخصص اإلنـسان في مـهنـة معـينة وا
ـقـابل ســلـعـتـهم ــهن األخـرى لـآلخـرين¨فـيــقـدم سـلـعــته أو خـدمـته لــهم  بـيـنــمـا يـتـرك ا
ستـحيل بلوغها بالرغم نتوجات هي حـالة مثالية من ا وخدماتهم. اإلكـتفاء ذاتي من كل ا

من إن جميع الدول حتاول أن تقترب منها.
ثاني أسـوأ دولـة بـعد ذلك هـي التي تـعـيش عـلى حـساب أرضـهـا فـقط وليس أهـلـهـا; تلك
الدول الـتي تصـدر ما في أرضـها من مـواد ومركـبات خـامة¨وتزرع فـيهـا نبـاتات بـسيـطة
ورديـئـة وغــيـر مـتـمـيــزة. الـتي لم يـتـبق ألهــلـهـا مـهـنـة ســوى حـمـايـة ذلك األرض من شـر
. ترى بأن غالبـية أهلهم من اجلنود والـعساكر واحلكام¨وتـوجد قليل من األطباء الطمـاع

هندس والبنائي (ولو وجدوا¨فهم يكونون أقل كفاءة من غيرهم وكسالء حتى). وا
ـكن أسـتـبـدال شـعـبهـا وأهـلـهـا ونـاسهـا بـأي أشـخـاص آخـرين الذين هـذه الـدولـة التي 
ـا أكثر منهم¨تتـحول إلى ساحة للـمعركة ب أهل كـنهم أستغالل األرض مثلهم¨بل ور
تـوسـعـة تـارة أخرى. وهـي دولة تـكـون دائـماً الـدولـة أنـفـسهم تـارة وبـ الـدول األخـرى ا
ة لإلحتالل بسبب ثراء أرضها وغباء شعبها. معرضة لإلحتالل من قبل دول التي معرضـ
تستورد منها مواد خامة¨إلن تلك الدول دائماً تهدف إلى اإلكتفاء الذاتي وعدم دفع مبالغ
طائـلة لـشعب ضـعيف ال يـفهمُ سـوى التـبادل الـبسـيط. وهؤالء الـناس الـذين يعـيشون في
ذاك األرض يكـونون معرضـ أيضاً للـقتل من قبل اآلخرين¨إلنهم لـيسوا سوى طـفيليون
ـتـصـون من ثمـارهـا من دون جـهد. فـإذا حـققت ذلك يعـيـشـون فوق ذلك أرض الـثـم و
صـدرة سوف الـدولـة عـظيـمـة األهل رغـبتـهـا في أحـتالل تلك األراضي¨فـإن تلك الـدولـة ا

. ستوردين ذاتياً تنهار بسبب أكتفاء ا
واد اخلـام من أهلـها أوالً لـينـتجـوا منـها شـيئـاً آخر إذاً¨يجب عـلى تـلك الدولـة أن تُمـرر ا
ي. يجب علـيها أن حتـول احملاصيل مـفيدا لـلمجـتمع قابال لـلتـبادل داخل األقتـصاد العـا
إلى أطـعـمـة جـاهـزة¨أو أن حتـول الـنـفط إلى مـنــتـجـات بالسـتـيـكـيـة¨أو أن حتـول احلـديـد
عـادن إلى أشكـال وتركـيبـات متنـوعة. مـهمـا كانت تلك ـنيـوم وغيـرها من ا والنـحاس واأل
نـتجـة منـها¨مـا دامت تمـر حتت أيدي أهل احلـضارة¨حـينـها فقط واد اخلـام والسـلع ا ا
يـجـني الشـعب أحـتـراماً وتـمـيـيزاً وقـيـمة¨ويـكـتسب مـكـانـةً ال تسـتـطـيع الشـعـوب األخرى
إنكارها¨وال أستـبدالهم بأشخاص آخرين¨كونـهم أهل الصناعة واإلنتاج¨كـونهم أصبحوا
ـكن أن يستغني عنه أي عضو من جزءاً ال يـتجزأ من نظام العالم¨كـالكبد تماماً¨الذي ال 

كن أستبداله بنسيج آخر مثل نسيج اجللد. أعضاء جسم اإلنسان وال 
ـكنك أن تـضع العـراق والدول الـعربـية حتـت ضوء هـذه النـظريـة الذين يـصدرون الـنفط
واد البسـيطة اخلام التي تخرج من أرضهم وليس من واحملاصيل الـزراعية وغيرها من ا
ـكن أستـبـدالهم ـاذا ينـظـر العـالم إلى الـشـعب العـربي كـمجـتـمع  أهـلـهم. وسوف تـفـهم 
ا هم مصدرون¨وهم قـابضون لألرض ال بـأشخاص أفضل منهم¨فهم مـستهلكـون أكثر 
غير. بذلك تـستطيع دول العظمى تفسير أحتاللهم لألراض العربية بغرض أستخراج تلك
واد اخلـام بدون تـكلفـة وخارج سـيطـرة العرب¨أو بحـجة تطـوير الـدول العربـية وجـذبها ا
̈أو بحجـة اإلنسـانية وحتـرير الـشعوب.  أمـامنـا خيارين¨إمـا أن نأخـذ زمام نـحو احلـداثة
ـر من خاللـنا¨أو نـبقى أذالء أمـام شـعوب األمـور بـأيديـنـا وجنعل مـا يخـرج من أرضـنا 
واد اخلام وتعدلها وحتـسنها وحتولها إلى منتجات أخرى العالم التي تـستورد منا تلك ا

واد التي بعناها لهم. ثم ترجع وتبيعها لنا بضعف أسعار تلك ا

-1-
ـن أوصلـتـهـم الى الـسـلـطـة ظـروف اسـتـثـنـائيـة - جـعـلـتْ إهـمال هـنـاك قـسم كـبـيـر 
ـنـاصب ن يـتـبـوء أخـطـر ا ـوضــوعـيـة سـمـةً عـامـةً بـارزةً في اخـتـيـاراتــهـا  ـعـايـيـر ا ا
ـعــسـولــة لـلــضـحك عــلى الــذقـون .. وأطــلـقـوا واحلــقـائب  –ركـبــوا مـوجــة الـوعــود ا
الـتـصريـحـات اخلـاليـة من الـصحـة اعـتـماداً عـلى أنّ ذاكـرة اجلمـاهـيـر ضعـيـفة وهم

تحذلقون السلطويون  سرعان ما ينسون ما يسمعون ما يطلقهُ ا
ان هـذا الـفريق من الـسـلـطويـ مـخـطئـون واهـمون .. يـزيـنـون ألنفـسـهم مـا يشـتـهون

بعيداً عن احلقيقة .
-2-

لـقد دعـاني الى كتـابة هذه الـسطـور ما قـرأته اليـوم عن (حسـ الشـهرسـتاني) الذي
وعد اجلمـاهير بانّ الـعراق سيـصدر الكـهرباء الى اخلـارج ... وها هو الـعراق يطوي

عاماً بعد عام ومشكلة الكهرباء على أشدّها ..!!
واطـن العراقـي من انقـطاع التـيار الكهـربائي في غمـرة تصاعد ومـا أشد معـاناة ا

درجات احلرارة ...
-3-

وحتـوّل (حـسـ الـشـهـرسـتـاني)  –لالسف الـشـديـد  –الـى حـكـايـة تـرددهـا الـشـفاه
مـقـرونـة بــكـثـيـر مـن االسـتـهـجــان واالسـتـخــفـاف  ال بل أصـبـحـت مـوضـعـاً لــلـتـنـدر

والسخرية ...
-4-

وال يلومنَّ االّ نفسه فقد جنى عليها كما جنت على نفسها براقش ..!!
لـقـد كان عـلـيه ان يـكـون دقـيـقاً شـديـد الـتـأكـد من صحـة مـا يـواجه به اجلـمـاهـير من

أخبار ومعلومات وتوقعات ...
-5-

لـقـد جـنى عـلى نـفـسه حـ قـبل بـان تـنـاط به مـهـمـة خطـيـرة لم يـكـن مؤهـالً لـها عـلى
ـسؤولـية يـعني االطالق حـيث انه لم يكن مـن اهل االختـصاص بـالكـهربـاء وقبـوله با
ـصـلحـة الـبالد والعـباد  وهـذا وحـده يكـفي للـكـشف عن شبـقه الـسلـطوي التـفريط 

ناصب العالية . وشهوته احملمومة في تسنم ا
هـني نصـب غيـرُه مِنَ ا وغـاب عنه ان مـصلـحة الشـعب والـوطن تقـتضي أنْ يـتبـوء ا
سـؤوليـة عن " الكـهربـاء " حيث ان الـكهـرباء عصب هـارة واخلبـرة ا الـوطنـي ذوي ا
ـرافق الـعـامـة من ـعـهـودة فـحـسـب بل في أهم ا احلـيـاة .. ال في تـغــطـيـة احلـاجـات ا
ـعـتـمــدة عـلى الـطـاقـة الـزراعـة والـصـنــاعـة ... وصـوالً الى الـعـمــلـيـات االلـكـتــرونـيـة ا

صارف ومراكز البحوث ... ؤسسات وا الكهربائية في ا
-5-

ولم نــسـمـع حـتى اآلن  –ولالسف الــشــديـد  –كــلــمــة اعــتـذار
واحـدة للـشعب الـعراقـي عما أطـلق من تـصريـحات بـائسة
كمـا انّنا لم نسمع منه اعتـرافاً بالفشل  مع أنَّ االعتراف

باخلطأ فضيلة  –كما يعلم هو ويعلم اجلميع - .
-6-

وســيـبـقى ذِكـرُه فـي الـتـاريخ مــقـرونـا بـالــفـشل وتـلك هي
رّة التي تنتظر جميع الفاشل . العاقبة ا
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ـمتاز ثـلي أنديـة دوري الكرة ا ناقشت الـهيـأة التطـبيعـية لالحتـاد العراقي لـكرة الـقدم مع 
وسم 2020-2021. موعد انطالق الدوري العراقي 

متاز للموسم واستمعت الهيأة التطبيعية إلى مقترحات االندية فيما يخص انطالق الدوري ا
قبل نـتيحة االوضاع الـتي تشهدها اجلديد وإمـكانية التـأجيل الى تشرين األول /أكـتوبر ا

الية التي تعاني منها االندية. البالد بسبب جائحة فيروس كورونا وكذلك األزمة ا
قبـلة للخروج قترحـات التي طرحت في االجتمـاع في األيام ا وستنـاقش التطبـيعية جمـيع ا
ـنـتـخـبات بـقرار نـهـائي يـصب في مـصـلـحـة اجلمـيع وال يـؤثـر سـلـبـاً عـلى االنديـة وكـذلك ا

الوطنية.
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يدرس االحتاد الدولي لكرة القدم
فــيــفـا مــقـتــرح تــأجـيـل مـبــاريـات
ــؤهـــــــــلـة لــكـأس الــتـصــفــيـات ا
الـعــالم في قـطـر 2022 الى الـعـام

قبل. ا
ــقــرر ان تــقــام تــصــفــيــات ومن ا
آســـيـــا والـــقــارات األخـــرى خالل
شــهـــري تــشــريـن األول والــثــاني

. قبل ا
وقال رئـيس الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية
الحتــــاد الــــكــــرة الــــعــــراقي خالل
مـثـلي انـديـة الدوري اجـتـمـاعه 
ـمــتـاز ايــاد بـنــيـان  إن االحتـاد ا
الدولي لـكرة القـدم يدرس مـقترح
تـأجـيل مـباريـات تـصـفيـات آسـيا

قبل. الى العام ا
وأضاف ان االحتـاد الدولي درس
هـذه االمـكـانـيـة بـسـبـب اسـتـمرار

جـائـحـة كـورونـا في اغـلـب بـلدان
ــــؤمل ان يـــصـــدر الـــعــــالم ومن ا

. قراره النهائي خالل يوم
ومـن جــــانــــبـه يــــعـــــقــــد االحتــــاد
الـعـمـاني لـكـرة الـقـدم يـوم االحد
ـقبل اجـتمـاعاً لـبحث نـشاطات ا
االحتـاد فـي ظل جـائـحـة فـيـروس

Æ19 كورونا "كوفيد
نـتخبان قرر ان يـتواجه ا ومن ا
في مـســقط في الــثــالث من شــهـر

قبل. أيلول ا
وذكـر االحتـاد الـعـمـاني في بـيـان
صحفي ان "مجلس إدارة االحتاد
الـعـمـاني الكـرة الـقـدم يعـقـد يوم
األحد 16 أغـسطس اجلـاري عـند
الــســاعــة الـعــاشــرة صــبــاحـا في
مـبـنى االحتـاد اجـتمـاعـأ بـرئـاسة
سـالم بن سـعـيد الـوهـيـبي رئيس

االحتاد وبحضور األعضاء".

وأضــــاف ان "االجــــتــــمـــاع يــــأتي
ــســـابــقــات ـــنــاقــشـــــــــة وضع ا
احملــلـيـة فى ظل جـائـحـة كـورونـا

(كوفيدــ)".
ـبـاراة عـلى وطــفى خـيـار الـغـاء ا
الـــــــســــــطـح بـــــــســــــبـب الـــــــوضع
الــــــــــــراهـــــــــن مـن خـالل اخـــــــــــذ
االحـــــــــتـــرازات بــســبـب تــفــشي
جــائــحــة كــورونــا وايــضــا لــعـدم
اتــضـاح الـرؤيــا حـتى االن بـشـأن
عـــــودة الـــــنـــــشــــــاط الـــــريـــــاضي

ــــــــعلق في عمان. ا
وبـاالضـافـة الى ذلك فـإن تـعـلـيق
الـــســفــر مـن والى الــبالد يـــثــيــر
الـعـديـد من الـتــــــــــسـاؤالت غـيـر
ان كل شيئ مـتروك لـلجنـة العـليا
ــــســــؤولـــــة عن قــــرار الــــعــــودة ا
بـــــــاالضــــــافـــــــة الى تـــــــطــــــبـــــــيق

البروتوكول الصحي.

وسم صفوف فريقه الكروي في ا
قبل. ا

وذكـر الــنـادي في بــيـان صــحـفي

ان حـس عـلي كـر العـنـكوشي
رئــيس الــهــيـئــة اإلداريــة لــنـادي
الــديـــوانـــيــة الـــريـــاضي يـــعــلن
هاجم الدولي التعاقد مع ا
البلجيكي نيثان كاباسيلي
مـوامــبـا لــتـمــثـيل األحــمـر

الديواني.
مـــوامـــبــا ســـبق وأن مـــثل
مـنـتـخـبات بـلـجـيـكا  حتت
ســــــن16,17,18,19,21”
عــــام وانـــــديــــة انــــدرخلت
الـــبــلـــجـــيـــكي وتـــوريـــنــو
اإليـــــطـــــالي ويـــــونـــــيــــون
السويسري وغازي عنتاب

التركي.
يـــذكــر ان الالعـب االســمــر
يبلغ من العمر 26 عاماً

وفي سـيـاق مـنـفـصل تـقدم
ــنــتــخب الــوطـني العــبـا ا
لــــكـــرة الــــقــــدم ضــــرغـــام
إســمـاعـيـل وعالء مـهـاوي

عـنـدمـا تـنـفق 20 مـلـيـون دوالر وانت في الـدقـائق األخـيـرة من
عــمـر وزارتك ألنــشــاء ســاحـات خــمــاسي ســبـاعـي تـرابي
كن وصف ـنـاطق احملررة فـال  تـارتـان للـفـرق الـشـعـبيـة بـا
كشوف الـذي يستدعي التدخل العاجل من ذلك اال بـالفساد ا
لف فـورا الى هيئة قـبل الوزير احلـالي عدنان درجال إلحـالة ا
ـســؤولــيــة والـواجب أن يــتم الــتــحــقـيـق في هـذا الـنــزاهــة فــا

وضوع مع الوزير السابق وأحد أقطاب الوزارة.   ا
عـشـرات عالمـات االستـفـهـام واالسـئلـة احلـائـرة الـتي ضاعت
اذا تصـرف الوزير السابق اجـوبتها حتت سـتار اإلصالح..  
ــقـدرات ـاذا الــتـالعب  ـبـي? ومن ســيــحـاســبـه?  ــال األو بــا
االبــطــال? من خــولـه الــتــصــرف بــرواتب كــانــون األول 2019

وازنة العامة االحتادية للرواد ال لغيرهم.. اخملصصة با
ثـمة من فـسـر ذلك باسـتـغالل الـفراغ احلـكومـي بعـد اسـتقـالة
رئـيس الـوزراء الـسـابق  الـتي وضـعـهـا حتت تـصـرف مجـلس
الـنواب حيث سارعت الوزارة وهي فـي األيام األخيرة بصرف
ـقــاولـ لـيـجـنـي من يـجـني عـمــوالت ولـكي ال يـغـادر أمـوال ا
ـشـهد خـالي الـوفـاض لـذلك صرح درجـال أكـثـر من مرة انه ا

استلم الوزارة وميزانيتها خاوية تماما.
ـفارقات ان الوزير السابق يصـرح للصحافة انه تصرف من ا
بـقوت الرواد لتسـديد أجور فنـادق بطولة غـرب اسيا وتناسى
ــدة الــزمــنــيــة ان أجـور فــنــادق مــديــنـة كــربالء رغم قــصـر ا
ـصـروفـة عن طريق ـبالغ ا ـقـدسة دفـعـهـا احتاد الـقـدم من ا ا
جلـنة القرار 140 وفـنادق مدينة اربـيل دفعها السـيد نيجرفان

برزاني.. 
مـدير الفـساد في الوزارة يـعتـرف أيضا بـاحقيـة الرواد براتب
شـهـر ويعـد بـتـسديـده عـنـد مـجيء األموال لـلـوزارة وال نـعلم
ـوازنـة وزارة الـشـبـاب ـاذا عـلى درجـال أن يــوافق تـصـرفه 

والرياضة لسنة 2020 وتغطية هذا الفساد الواضح? 
يــومــا بــعــد آخــر يـثــبت رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي
شـجاعته وجديته باتخاذ القـرارات الصحيحة وسعيه لكسب
ـزيـد لــذلك نـنــتـظـر من مـحـبــة وثـقـة شــعـبه الــذي يـأمل مــنه ا
نـاسب بحق الوزير ـعهودة اتـخاذ االجراء ا ته ا درجـال بعز
قرب منه وليس بحق موظف بسيط الحول دراء ا السابق وا
له وال قـوة وال ذنب عليه سـوى عدم االنتمـاء حلزب مع 20
ـكن تـبـني مـسـتـشـفى أكـبـر من مـديـنـة الـطب مـلـيـون دوالر 
بـية كن تـبــــــــني مسـابح أو ـكن تبـني مـدارس نظـاميـة 
ـكن تبني مـراكز تدريـبيـة للمـنتخـبات الوطـنـــــــية كل شيء
ـكن عـدا الـسـاحـات لـلـفـرق الـشـعـبـيـة ويـالـيـتـكم تـصـدقـون

بأنشائها.. 
أمـا الوزيـر الـسابق فـيتـوقع أن لديه
حزب ونواب وكتلة ولن يفتش من
ـكـن إرجـاعه من بــعـده أحــدا وال 
تـــركــيـــا حملـــاســـبـــته واحـــالـــته الى

احملاكم اخملتصة.
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اعـلن نادي الـديـوانيـة الـرياضي
ضم مــهـاجـم بـلــحـيــكي لــتـعــزيـز
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مـسـتـقـبـله مع الـفـريـق بـعد
الــتـعـاقــد مع نـاثـان أكي من
ـوث فضل جـوارديوال بور
االعـتـماد عـلى فـيرنـانـدينـيو
من جديـد إلى جوار البورت
ــتـوقع أن وهي الــثـنــائــيــة ا
ــــبـــاراة يــــواصل بــــهـــا في ا
ــقــبـــلــة في دوري األبــطــال ا
أمـــــــام لـــــــــــــــيـــــــون فـي ربع

قبل. النهائي يوم السبت ا
فــإلى جـانـب ثـقــة جـوارديـوال
في قـدرات فيـرنانـديـنيـو على
نح الـلـعب في قـلب الـدفـاع 
الــــبـــرازيــــلـي أيـــضًــــا مــــدربه
اإلسـبـاني فـرصـة بـنـاء الـلعب
من اخللف بفضل ما يتمتع به
من مهـارات التسـليم والـتسلم
واخلــروج بــالــكــرة لــيــتــحـول
فيرناندينيو من حل استثنائي
إلى حـل دائم جلــوارديــوال هـذا

وسم. ا
ويـسـتهـدف بـيب جـوارديوال فك
عــقـدة خـاصـة له مع مـانـشـسـتـر
ســــيــــتـي في مــــواجــــهــــة لــــيــــون
درب الفـرنسي حـيث لم يتـمكن ا
اإلســبـاني مـن تـخــطي الـدور ربع
ـسـابـقـة األوروبـية الـنـهـائي في ا

دوري األبطـال اعتـمد جـوارديوال
على فـيرنانـدينيو فـي قلب الدفاع
إلى جـــــوار البــــورت وذلـك عــــلى
الــــــرغـم مـن تــــــواجــــــد الــــــثـالثي
أوتـامـيـنـدي وسـتـونـز وجـارسـيـا

على مقاعد البدالء.
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ومنـذ مواجهـة ليفـربول في الدور
الــثـاني بــدأ جــوارديــوال يــفـضل
ثـــــنـــــائـــــيـــــة البـــــورت
وجارسيا في قلب
الــــــــدفـــــــــاع مع
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة
فـيــرنــانـديــنــيـو
إلـى مـــــــــركــــــــزه
األصــــــــــــــــــــــــلــي
كمتـوسط ميدان
دفـــــــــــاعـي إال أن
رفض جـــارســــيـــا

عـلى فـيــرنـانـديـنــيـو كـقـلب دفـاع
لـــــيــــشـــــارك في 30 مـــــبـــــاراة في
الـدوري اإلجنـلـيـزي و7 في دوري
األبــطـال بـعـدد دقــائق قـد يـقـارب
من ضعف التي شـارك خاللها أي
مــــدافع آخـــر من الــــســـيـــتي هـــذا

وسم. ا
والالفت لـلـنـظـر أن جـوارديـوال لم
يـعـد يــعـتـمـد عـلى فــيـرنـانـديـنـيـو
كـحل اسـتـثنـائي بـالـلـعب في قلب
الــدفـاع لـلـتـغـلب عـلى إصـابـات
العـــــبـــــيـه بل بـــــدأ يـــــفـــــضل
ركز االعتماد عـليه في هذا ا
حــتى مع جــاهــزيـة مــدافـعي

السيتي.
باراة األخيرة وبالنظر إلى ا
ـانشـستـر سيـتي التي تـغلب

فيـها على ريـال مدريد
فـــــــي   (2-1)
إيـاب دور

الـ16
مــــــــــن

{ لـــنـــدن - وكــــاالت عـــانى بـــيب
جـــوارديــوال مـــدرب مــانــشـــســتــر
ــشــاكل ســيــتي من الــعــديــد من ا
ـــوسم والــتي الـــدفــاعــيـــة هــذا ا
تـــســـبــــــــــبت بـــشـــكل واضح في
نـافسـة على بـكـر عن ا ابـتعـاده ا
لقب الدوري اإلجنليزي الذي توج

به ليفــــــربول.
فــلـم يــعــوض جـــوارديــوال رحــيل
قـائـد الـفـريق الـسـابق فـيـنـسـينت
ـاضي ليـجد كـومبـاني الصـيف ا
نفسه في أزمـة دفاعية كـبيرة هذا
ـــوسـم بـــعــــد تـــعـــرض مــــعـــظم ا
مدافعي الفريـق لإلصابات القوية
الـــتي تــســبـــبت في غــيـــابــهم عن
وسم. باريات هذا ا العديد من ا

ــيـريـك البـورت في 15 وشــارك إ
ـيرلـيج هذا مبـاراة فقط فـي البر
ـوسـم بـعـدمـا عـانى من إصـابـة ا
قـــويـــة في الـــركـــبـــة أبـــعـــدته عن
ـــــــــبــــــــــاريـــــــــات مـن شـــــــــهـــــــــر ا
ـاضـي حـتى أيــلـول/ســبــتـمــبــر ا
كانـون الثـانى/ينـاير ولـم يشارك
في دوري أبطال أوروبا سوى في
مــــبــــارتي ريــــال مـــدريــــد في دور

الـ16.
أمـا جـون سـتـونـز فـشـارك في 16
مـبــاراة في الــدوري اإلجنــلــيـزي
ومــبـــاراة واحـــدة فـــقط في دوري
وسم بـعدما أبطال أوروبـا هذا ا
ابـتـعـد عن تـشـكـيل الـسيـتي في
وسم سواء معظم مواجهات ا
بــسـبب اإلصــابـة أو لــلـخـروج

من القائمة.
واعتـمد بـيب جوارديـوال على
دافع الشاب إيريك جارسيا ا
ـــبـــاريـــات هـــذا في بــــعض ا
ـوسم بـواقع 13 لـقـاء في ا
مـتاز الدوري اإلجنـليـزي ا
ومــبــاراة واحـدة في دوري

األبطال.
وكـــــان لألرجـــــنـــــتـــــيـــــني
نــيـــكــوالس أوتــامـــيــنــدي
نـــــــــصــــــــيـب األســـــــــد من
ـدافـع ـشـاركـات بـ ا ا
في مـــانــشــســتـــر ســيــتي
بــــــواقع 24 مـــــبـــــاراة في
ـيـرلـيج و8 لـقاءات الـبـر

في دوري أبطال أوروبا.
Íd× « q(«

وكـــــــان احلـل الـــــــســــــــحـــــــري
ـوسم لـلـتـغـلب جلـوارديـوال هـذا ا
ــشـاكل هــو االعـتـمـاد عـلى تـلك ا
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شاهير في رياضة السيارات يواصلون استعراضهم للموديالت الفارهة UOÝ—» ∫ ا

رفـــــــقــة الــفــريق اإلجنــلــيــزي من
قــــــــبـل. وفي مــــــــوســــــــــــمه األول
(2017-2016)  ودع أمام موناكو
الــفــرنــسي من دور الـ16 بــيــنــمــا
ودع في آخـــر مـــوســـمـــ من ربع
الـنهـائي أمام لـيفـربول وتـوتنـهام
هـوتـسـبـير عـلى الـتـرتـيب كـما لم
يـتــوج بـلــقب دوري األبـطــال مـنـذ
عام 2011 عندما رفع الكأس ذات
األذنـــ لــلـــمـــرة األخـــيـــرة رفـــقــة

برشلونة.
ومن جــــانب اخــــر الــــكــــثـــيــــر من
تـلكـون سيـارات نحن ـشاهـير  ا
نــــحــــلم فـي اقـــتــــنــــائـــهــــا; وكـــأن
سـيـاراتـهم لـيــست بـاهـظـة الـثـمن
ـا فيه الـكفـايـة... فإقـتنـائهم لـها
يرفع من قيمتها بشكل صاروخي.
الـسـيـارات الـتــالـيـة أبـرز عـلى مـا

نقوله.
كل يوم صـور وفيديـوهات مسـلّية
من عـالم الـسـيـارات تـابـعـنـا على

انستقرام!
V Âu²½U  f¹Ë— e Ë— ≠ ÊuMO  Êuł

كان جون لينون أحد أعضاء فرقة
ـيـاً وكانت ـعـروفـة عـا البـيـتـلـز ا
ـثابة رمـز لثروته حيث سيارته 
اشتـراها بـلون أسـود المع ولكنه

قـرر الحـقـاً إعادة طالئـهـا لـتـعكس
شــخـصـيــته وحـقــبـة الــسـتــيـنـات
ـلـيـئـة بــاأللـوان الـسـاطـعـة وقـد ا
بـــيــعـت بــعــام 1985 مـــقــابل 2.3
زادات ما ملـيون دوالر في أحـد ا

يعادل 5.9 مليون دوالر اآلن!
917 tý—uÐ ≠ s¹u U  nO²Ý

يـعـد مـاكـوين أحـد أشـهـر عـمـالـقة
التمـثيل ومن األساطـير احلقـيقية
فـي عـالم الــسـيـارات حــيث كـرّس
حياته العمليـة كممثل للظهور في
مـشاهـد مطـاردات بقـمّة اخلـطورة
عـلى شـاشـة السـيـنـمـا إلى جانب
تــمــتـعه بــحــضـور قــوي لــلـغــايـة
وكانت بورشه 917 موديل 1970
اخملصصة للـسباقات هي سيارته
احملـبــوبـة والــتي بـيــعت في عـام
2017 مقابل  14مليون دوالر

أمريكي.
250 GT Í—«dO  ≠ ÊdÐu  fLOł
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كــــان كــــوبــــرن من كــــبــــار جنــــوم
الــــســـيــــنــــمــــا بــــالــــســــتــــيــــنـــات
والـسـبـعـيـنـات وسـمح له جنـاحه
وثـــروته بـــشـــراء هــذه الـــســـيــارة
النادرة للـغاية موديل 1964 التي
لم يصـنع منـها سوى 56 نسـخة

وقد بيعت في مزاد في عام 2008
مقابل 10.9 مليون دوالر أمريكي.
 بـاتــمــان - لــيــنــكــون فــيــوتــشـرا

باتموبيل 1955
ـتــلك هـذه الــسـيــارة شـخص لم 
شــهـيــر مــحــدّد إال أنـهــا تــصـنّف
كسيارة مشاهـير بفضل إطالالتها
(Batmobile) فـي أفالم بــاتـــمــان
األيقـــــــــونية من الـستـــــــــينات
وقد  بـــــــــيع إحداهــا في مزاد
خـــاص مــقــابل  4.6 مـــلــيــــــــــون
دوالر أمـــريــكـي عــلـــمــاً أنـــهــا في
األسـاس سـيـارة من نـوع لـيـنـكون

فيوتشورا.
600 ”bOÝd  ≠ wK ¹dÐ fOH √ 

1969 ÊU*uÐ

حــــصل الـــفـــيس عـــلـى لـــقب مـــلك
الروك آند رول بفضل مدى براعة
ــســـرح وكــاريـــزمــته أدائه عـــلى ا
التي ال يـوجد لـها مـنافس ومـكنّه
ذلك مـن حــــصــــد ثــــروة طــــائــــلــــة
ســـــمــــحت لـه اقــــتــــنــــاء ســــيــــارة
ـــان 1969 مـــرســـيـــدس 600 بـــو
الفاخرة جداً وعنـــــــــدما طرحها
لـلـبـيع في مـــــــــزاد الحـقـاً بـيعت
مـــــــــــقـــــــــــابـل 750 ألــــــــف دوالر

أمريكي.

جتـــديـــد تـــعـــاقـــده مع الـــفـــريق
ــا من االنـتــقـال إلى واقــتـرابه ر
بـرشـلـونـة أخـرجه من حـسـابات
بــــيب في صــــدام ريــــال مــــدريــــد
األخــيـر عــلى الــرغم من اإلشـادة
دافع الكبيرة التي كـان يتلقاها ا

درب اإلسباني. الشاب من ا
ومع هفـوات الثنـائي أوتامـيندي
وخــاصـــة ســتــونـــز الــذي حتــوم
الـــشـــكــوك
حــــــــــــول
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بــــطـــلـب رســـمـي إلى الــــهـــيــــئـــة
الـتـطـبـيعـيـة في احتـاد الـكرة من

أجل رفع العقوبة عنهما.
وظـهــر الالعــبـان بــاإلضــافـة إلى
الالعب ولـــيـــد ســالـم في مـــقــطع
فيديو خالل حفل زفاف إسماعيل
ـاضي وهم في شــهـر حـزيــران ا
يخالفـون إجراءات السالمة التي
اوصت بــــهـــا جلــــنـــة الــــصـــحـــة
ـا دفع الـتـطـبـيـعـيـة والـسالمـة 
إلى مـعاقـبـة الالعبـ بـحرمـانهم
من الــلـعـب لـلــمــنـتــخب الــوطـني

فضالً عن غرامة مالية.
وتواجد الالعـبان في مقر الـهيئة
والتقى بهم كل من رئـيس الهيئة
أياد بـنيان وعـضو الـهيئـة أسعد

الزم.
ــــــــــــــــقـــــــرر أن تــــــقــــــوم ومـن ا
الـتـطـبـيـعيـة بـاإلجـابـة عـلى طلب
الالعــبــ خالل األيــام الــقــلــيــلـة

قبلة. ا
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الالعبان ضرغام اسماعيل وعالء مهاوي
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أعــــــلـــــنت وزارة الــــــشـــــبـــــاب
والــــريـــاضـــة إنـــهــــاء جـــمـــيع
الـــتـــحـــضـــيـــرات لـالحـــتـــفــال
ي ـناسبـة يوم الشـباب العا

في جميع محافظات البالد.
وقـــــال مــــديــــر اعالم الــــوزارة
مـوفق عـبد الـوهـاب في حديث
صــحــفـي  إن وزارة الــشــبـاب
نـاسبة والـرياضة حتـتفي  
ي وسـتكون يـوم الشبـاب العا
يزة بكل شيء ناسبة  هذه ا
هـــذا الـــعـــام حـــيث وضـــعـــنــا

بـــرنــامــجـــاً مــتـــكــامالً يـــتــضــمن
فـعالـيـات وأنشـطة في جـميع مـحافـظات الـعراق
بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فضالً
عن دوائـر الوزارة الرئـيسة التي سـتقوم بتـنفيذ
فـعـالـيـات عـدة بـاإلضافـة إلى بـرامـجـهـا حـوارية
ــدة 10 ســـاعــات مــتـــواصــلــة في احملـــافــظــات
. وتــوقـيـتـاتـهــا وفق بـرنـامج  إعــداده مـسـبـقـاً
وأضـاف عـبـد الوهـاب أن يـوم الـشبـاب هـو يوم
ي مــنــذ أن أقــرته اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل عــا

ـتـحـدة عام 1965 واجلـمـيع يعـي دور الشـباب ا
وأهــمـيـتــهم في بـنــاء اجملـتـمع لــذلك في كل عـام
يـحـصل تـقـصـيـر من نـاحـيـة اإلعالم في تـسـلـيط
ناسبة وهـذه السنة ارتأينا األضـواء على هذه ا
بـالتـنسـيق مع القـنوات ووسائل اإلعالم إلى أن
تــكــون لـهـم مـشــاركــة في االحــتـفــال مع أهــمــيـة
وضــــرورة احلـــفـــاظ عــــلى إجـــراءات الــــسالمـــة

والوقاية والتباعد االجتماعي.

جانب من لقاء منتخب العراق مع نظيره العماني

ي لقطة لالحتفال بيوم الشباب العا

بيب
جوارديوال 

فينسينت
كومباني



{ واشـــــنـــــطن  –وكـــــاالت- عـــــادت
اخملــضــرمــة ســيــريــنــا ولــيـامــز إلى
منافسات الـتنس ألول مرة منذ أزمة
جائـحة كـوفيد-19 وفازت بصـعوبة
عـلى بـرنـاردا بـيـرا 6-4 و4-6 و6-1
لتصـبح على موعـد في الدور الثاني
مع شــقـيـقــتـهـا فــيـنـوس في بــطـولـة
لـالعــبـــات األولــويـــات في كــنـــتــاكي

تحدة يوم الثالثاء. بالواليات ا
وكانت سيرينا على بُعد خمس نقاط
من اخلـــســـارة أمـــام مـــواطـــنـــتـــهـــا
األمـريـكـيـة بـيـرا الـتي تـلـعب بـالـيـد
الــيـسـرى فـي اجملـمـوعــة الـثـــــانـيـة
لــكــنـهــا أظــهـرت روحــهـا الــقــتـالــيـة
العاليـة وخرجت باالنتـصار لتصبح
عـــلى مـــوعــد في الـــدور الــثـــاني مع
صـــــــــنفة شقـيقـتها فـينـوس غيـر ا
التي فازت 3-6 و2-6 على فيكتوريا
ــيـا ــصـنــفــة األولى عــا أزاريــنــكــا ا

سابقا.
ـشاركة وقالت سـيرينـا التي تـنوي ا
فـتـوحة من 31 في بـطولـة أمريـكـا ا
أغـســطس آب وحـتى 13 سـبــتـمــبـر

جتمع بـ أكثر من انـتصار في
تــتـويج واحـد.وهـذا مــا حـقـقـته
ــــتـــــوكل ذات يـــــوم في نـــــوال ا
ــبــيــة عـام 1984 األلـعــاب األو

دينة لوس أجنليس.
فـهي لم تفـز فـقط بسـباق
400 متر موانع الذي
أدرج في األلــــــعـــــاب
ألول مرة بـالنـسبة
للنـساء فحسب
بـل كـــــانت أول
مـغـربـيـة تـفوز
ـــــيـــــدالـــــيــــة
ـبيـة ذهـبـية أو
عـــــــــلـى اإلطالق.
وال تــــــــــــــــــزال فـي
الــــــــــــــــــــــواقــع هــي
الوحيدة حتى اآلن.
ــــا هي الـــتي ور
حــــــــفــــــــزت

AZZAMAN SPORT

ـطـلوب في { مـدريـد- وكاالت- أفـاد تـقريـر صـحفي إيـطـالي بـأن ريال مـدريـد حدد سـعـر العبه ا
يوفنتوس.

وارتـبط اسم إيسـكو بـالـرحيل إلى يـوفنـتوس عـقب تولي أنـدريـا بيـرلو قـيادة الـبيـانكـونيـري حيث
سبق وأن نصح البيانكونيري بضرورة التعاقد مع العب ريال مدريد من قبل.

وبحسب مـوقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي فقـد حدد ريال مدريد سعر بيع إيسكو مقابل 60 إلى
70 مليون يورو.

وفي حالة مـوافقة يوفـنتوس على الـسعر احملدد من ريـال مدريد سيـتع علـيه تقد راتب سنوي
إليسكو قدره 7 مالي يورو.

مكن أن يعقد صفقة تبادلية مع وأوضح التقـرير أن يوفنتوس إذا أراد ضم إيسكو بالفعل فـمن ا
طلوب بقوة في سانتياجو برنابيو. الريال تتضمن باولو ديباال وا
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{ لشـبـونة  –وكـاالت- من أجل ضـمان
اسـتكـمـال بطـولـة دوري أبطـال أوروبا
وسـط وبـــاء فـــايــــروس كـــورونـــا قـــرر
االحتــاد األوروبي لـكـرة الـقـدم (يـويـفـا)
تنـظيم مـا يشبه مـسابـقة بنـظام خروج
اخلــــاســـر لـــلــــفـــرق الـــتـي بـــلـــغت دور
الـثــمــانـيــة وذلك عــلى مـدار  12يــومـا
بالعاصمة البرتغالية لشبونة.وبحسب

نـافـسـات كـرة الـقدم الـهيـئـة احلـاكـمـة 
األوروبـيـة فـإن سـمـعة الـلـعـبـة مـهددة
وكــذلك تــنـــظــيم مــبـــاريــات دولــيــة في
ـــســـتـــقــبـل وذلك إذا لم يـــتـم اتـــبــاع ا
الـبــروتـوكـوالت الــتي  إقـرارهــا عـلى
نحـو استثنـائي.ففي لشـبونة سـيتع
على جميع الفرق الثمانية ومسؤوليها
االلـتـزام بـالـقــواعـد الـواردة في وثـيـقـة

مـــكـــونــة من  31صـــفــحـــة.وال يُـــســمح
ـوافـقة غـادرة فـنـادقهم إال  لالعـبـ 
ـكـنهم لـقاء مـسبـقـة. وإن  ذلك فلن 
أي شــــخص خــــارج مــــجــــمــــوعـــتــــهم.
وبالتالي لن يكون بوسعهم االستمتاع
ــعـالم الــســيــاحــيـة في بــالــشــواطئ وا

لــشـبــونــة.أمـا داخل الــفــنـادق فــقـد 
تــخــصــيص مـســارات وقــاعــات طــعـام

خاصـة بالفـرق. كما سـيقدم الـطعام من
قبل طاقم فريقـهم الذي سيتولى أيضا
غــــسل مالبـــســـهـم إذا احـــتـــاجـــوا إلى
ذلك.ويــخــضع العــبــو كــرة الــقــدم هـذه
ـعرفة ما األيام للـكثير من الـفحوصات 
إذا كـانـوا مـصـابـ بـفـيـروس كـورونـا
ولن يختلف احلال بالنـسبة للمشارك
في دوري أبــطـال أوروبـا.فـقـد خـضـعت
ـــشــاركـــة لــفـــحــوصـــات قــبل الـــفــرق ا
مـغـادرتـهــا إلى الـبـرتــغـال ولم يـسـمح
بـالسـفر لـشـخصـ من نادي أتـليـتيـكو
مـدريـد بـالـسـفـر بـعـد تـأكـد إصـابـتـهـما

بالفيروس.
وسـتـخـضع الـفـرق أيـضـا في لـشـبـونـة
لــفــحــوصــات في الــيــوم الــســابق لــكل
مـــبـــاراة. وقـــد وعــد االحتـــاد األوروبي
لـكـرة القـدم بتـسـليم الـنـتائج في مـوعد
أقـــصــــاه ست ســـاعــــات قـــبـل انـــطالق
ـــبــاراة.وقـــد يـــؤدي ثـــبـــوت إصـــابــة ا
شـخص أو أكـثـر إلى تـغـيـيـرات جـذرية
في تـشــكــيالت بـعـض الـفــرق واخلـطط
الــفــنــيــة لــهــا. وجتــدر اإلشــارة إلى أن
قـواعـد الـيويـفـا تـنص عـلى أنه إذا قدم
الـفـريق قـائـمـة من 13 العـبـا بـاإلضـافة
ـباراة سـتُقام. إلى حارس مـرمى فإن ا
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{ لـــنــدن - وكـــاالت - إذا كـــنت
مــــغـــربـــيـــة وعـــمـــرك 36 عـــامـــا

فاألرجح أن اسمك نوال. 
ــتـوكل ذلـك ألن الـعــداءة نــوال ا
كانت أول امرأة عربـية تفوز

ــيـدالـيـة ذهـبـيـة يـوم 8
آب مــن عــــــــــــــام 1984
وكـان احلدث عـظـيـما
بـــالــنــســـبــة لـــلــمــلك
احلــــسـن الــــثــــاني
وقــتـهــا فـأمــر بـأن
تسـمى كل مـولودة
فـي ذلـك الــــــــيــــــــوم

باسم نوال.
ولكل تتـويج نشوة
ولـــــــــــــكـن بــــــــــــعـض
التتـويجات نـشوتها
أكــبـر من غــيـرهـا
ـــا ألنــهــا ر

يركاتو { لندن- وكاالت-  افـاد إن مانشسـتر يونايـتد مصمم عـلى التعاقـد مع العب برشلونـة في ا
الصيفي اجلاري.

وحاول مانـشستر يونـايتد االستفـسار عن موقف أنسو فـاتي منذ عدة أسابـيع إال أن برشلونة رفض
الدخول في محادثات حول بيعه. 

واآلن وبـعـد تـمسك بـوروسـيا دورتـمـوند بـنـجمـه جادون سـانـشو عـاد الـيونـايـتد لـفـتح مـلف فاتي من
جديد.وبحسب صحيفة "سـبورت" الكتالونية فإن مانشستر يونايتد سأل مرة أخرى عن إمكانية ضم
أنسـو فاتـي إال أن رد برشـلونـة لم يتـغـير بـأنه غيـر معـروض للـبـيع حيث يـسعي الـبـلوجـرانا لـتمـديد

عقده ورفع قيمة الشرط اجلزائي فيه.
ـستوى عـلي رأس أولويـاتهم مع وجود ويضع مسـؤولو مـانشسـتر يونـايتـد التعـاقد مع جـناح رفيع ا
اجتاه لـبناء مـشروع جديد لـلعودة مـرة أخرى للـمنافسـة على البـطوالت إال أن األمر يـبدو معـقدًا بعد

أزمة فيروس كورونا.
وكـانت الرغبـة األولى لدى مانشـستر يـونايتد هي الـتعاقـد مع جادون سانشـو من بوروسيـا دورتموند
مقابل 120 ملـيون يورو عـلى أن يصبح أحد أعـلى الالعب أجـرًاً في العالم إال أن قـرار دورتموند

باإلبقاء عليه ومحاولة جتديد عقده سترفع قيمته إلى  300 مليون يورو ما ب سعره وراتبه.
ورغم ذلك فـإن برشـلـونة يـتعـامل مع رغـبة الـيونـايتـد في ضم سـانشـو بهـدوء ومـازال متـمسـكًا بـعدم

التفريط في الالعب الشاب.
تـد عقد فاتي حتى صيف 2022 والشرط اجلزائي به 170 مليـون يورو ولذلك يسـعى برشلونة و

كن. لتمديده ورفع قيمة الشرط اجلزائي في أسرع وقت 
وأكـدت الـصـحيـفـة أن فاتي يـشـعـر بالـراحـة في بـرشلـونـة ويثق فـي حصـوله عـلى فـرصته كـامـلة مع
ـشـاركـة أمـام نـابـولي لـبـضع الـدقـائق إال أنـه يـدرك أيـضًا أن الـفـريق األول ورغم أنه كـان يـنـتـظـر ا

سيت راهن عليه كثيرًا في أوقات سابقة.

خـلـفي قـبـل بـلوغ خـط الـنـهـاية
ألتــــــأكــــــد مـن أنــــــني ال أجــــــري
لــــــوحـــــدي مـن الـــــبــــــدايـــــة إلى
الــــنــــهــــايــــة ولــــكن وجــــدتــــهن
خلفـي".وعلى الرغم من تـخفيف
الــســرعــة في األمــتــار األخــيــرة
حطـمت نوال رقـمهـا الشـخصي
بأكثر من ثانية وانهت السباق
في 54. 61 ثـــانـــيـــة وتـــلـــتـــهـــا
صـديـقتـهـا جـودي بـروان بوقت
55. 20ثــانــيـة.كــان ذلك إجنـازا
ــتـوكل ولـكن رائــعـا من نـوال ا
حتــسـرت ألن مــشـجــعـهـا األول
وهــو والــدهـا لم يــكن حــاضـرا

ليقاسمها الفرحة."
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كــانـت نــشـــوة عـــارمــة عـــنـــدمــا
وصــــلـت إلى خـط الــــنـــــهــــايــــة
ـزوجة بـاحلزن ولـكنـها كـانت 
ألن والـدي الـذي يعـد مـشـجعي
األول تـــوفي مـــنـــذ شـــهـــور ولم
يـشــاهـد إجنــازي".نـشــأت نـوال
فـي عــائــلــة مــحــبــة لــلــريــاضـة.
ـارس اجلـودو فـوالــدهـا كـان 
أمــا أمـهــا فـكــانت العــبـة الــكـرة
الـــــطــــائـــــرة. وكــــان الـــــوالــــدان
يــشــجــعــانــهــا عــلى أن تــصــبح

رياضية في مستوى النخبة. 

زمـيـلـهـا سـعـيـد عـويـطـة لـيـفـوز
بـســبـاق  5000مــتـر ويــضـيف
يدالية الذهبية الثانية لبالده ا
فـي األلـعـاب.ولـكن الــعـالم يـذكـر
أن نوال كانت أول أمـرأة عربية
ـبـية أفـريـقـيـة تـصـبح بـطـلـة أو

في التاريخ.
وتــذكـــر نـــوال أنــهـــا في لـــيـــلــة
الــســـبـــاق الــنـــهــائـي جــاءتـــهــا
ــنــام رأت فـيــهـا كـوابــيس في ا
نــفــسـهــا تــســقط في هــوة بــعـد

احتياز احلاجز. 
ــرأة الـوحــيـدة وتـقــول: "كـنت ا
غربي وكان اجلميع في الوفد ا
يعـولون عـلي. لم أ اللـيل كله
أفــــكــــر فـي الـــســــبــــاق. أراه في
األحالم والكوابيس. لم أستطع

النوم من فرط التعرق. 
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وكــــــنـت أرى نــــــفــــــسي أجــــــري
بــحـركـات بـطـيـئـة".وعـلى الـرغم
مـن أن نــــــوال لم تـــــــكن فـي ذلك
ــرشــحــات الــســبــاق من أبــرز ا
لـــلــفــوز فـــإنــهــا كـــانت تــثق في
إمــكــانــيــاتــهــا وحــريــصـة عــلى
حتقـيق أجناز في نـهايـته."كنت
أشعر أنني قادرة على الوصول
إلى النـهـائي ضمن  8 عداءات
ـــدربـــ كــانـــوا دائـــمــا ولـــكن ا
يــطـــالــبــونــني بــثــقــة أقــوى في
نـفـسي ألنـهم كـانـوا يـرون أنني

قادرة على الفوز بالسباق"."
جـلـست قـبل الــسـبـاق الـنـهـائي
ـــدربــ وأخـــذنـــا نــراجع مع ا
ــــاضـــيـــة عـــبـــر الــــســـبـــاقـــات ا
الــفـيــديــو لـيـس سـبــاقــاتي أنـا
ـــــا ســـــبـــــاقــــات فـــــحـــــسـب وإ
الـعـداءات األخريـات أيـضـا مثل
جودي براون والـهندية بي تي
أوشـا والـرومـانـيـة كـويـوكارو
ونـــــنــــظــــر إلـى نــــقــــاط الــــقــــوة
والـــضــــعف عــــنــــدهم وعــــنـــدي
أيـضــا".واسـتـقـر رأيـهم عـلى أن
أبـدأ السـباق بـقوة ألنـني قادرة
ـركز األول.وكانت على الـفوز با
ثـقـتـهـا بأنـهـا قـادرة عـلى الـفوز
عامال مـهما في حتـقيق اإلجناز

الذي حققته. 
ـانا لـقـد آمـنت بـإمـكـانيـاتـهـا إ
راســـخــا وقـــررت بـــالـــتــالي أن
تـــــــــفـــــــــوز بــــــــــشيء فـي هـــــــــذه
األلـعـاب.فـكانت تـقـول لـنفـسـها:
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وإذا لم يـــــــتـــــــمـــــــكـن فــــــريـق مـن ذلك
فـسـيُــسـمح له بــاالسـتـعــانـة بـأي العب
انـضم حديـثـا إلى النـادي حتى إذا
لـم يـــكن مـــســـجـال.وســـيـــبـــحث
االحتـــــاد األوروبـي لـــــكـــــرة
الـقـدم إمــكـانـيـة تــغـيـيـر
مــــوعـــد إقــــامــــة بـــعض
ـبــاريـات بــتـقــيـيم كل ا
حالة على حدة. على الرغم

من ذلـك ونــــظـــــرا ألن تــــاريخ
ـبـاراة الــنـهــائـيـة في 23 إقـامــة ا

أغسطس/ آب لن يتغير فإن عدم قدرة
ـشـاركـة بـتـشـكـيـلـة مـا أي فـريق عـلى ا
ـــبــــاراة عـــلى ســــيـــعـــنـي خـــســــارته ا
األرجح.وباإلضافة لفـحوصات فيروس
كـورونـا هـنـاك فـحـوصـات الكـشف عن
ـنـشــطـات. وعــادة مـا يـراقب تـعــاطي ا
ـنشـطـات عن قرب مـسـؤولو مـكـافحـة ا
الالعـبـ وهم يـقـدمـون عـيـنـات الـبـول
الــتـي تــخـــضع لــلـــفــحـص.ولــتـــمــكــ
سؤول من القـيام بذلك مع احلفاظ ا
عـلى مــسـافـة تـبــاعـد اجـتــمـاعي آمـنـة
سـتــكــون هــنــاك مـرآة مــثــبــتــة مــقـابل
ــرحـاض وهـو األمـر الــذي قـد يـكـون ا

مقلقا بعض الشيء بالنسبة لهم.

نونو إسبيريتو سانتو
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ــديــنـة "هــذا وقـتـك هــذه هي ا
كن أن دقت سـاعـة احلسـم ال 

يضيع منك الفوز".
وعــنـدمــا وقـفت الــعـداءات عـلى
خط االنــــــطـالق فـي الــــــســــــابق
ــغـــربـــيــة الــنـــهـــائي لـم تــكـن ا
الــبــالــغــة من الــعــمـر 22 عــامـا
محط أنـظار وسائل اإلعالم إذ
كانت اجلـماهيـر الغفيـرة تهتف
باسم األمريكية جودي براون.
وبـلغ الـتـوتر مـداه عـنـدمـا أعلن
احلــــكـــام انــــطالقــــة خـــاطــــئـــة
اعـــــتـــــقـــــدت نـــــوال أنـــــهـــــا هي
ـتـســبـبـة فـيـهــا ولـكن عـنـدمـا ا
تـبـ لـهـا أنـهـا لـيـست الـسـبب
اسـتـعـادة تـركيـزهـا ثم انـطـلقت
كالـسهم."اجـتزت احلـاجز األول
ثم الـثــاني قــفــزت أوال بــالـرجل
ــنى الــيــســرى ثم رحت أبــدل 
ويـــســـرى إلى خـط الـــنـــهـــايــة"
كـانت تتـقـدم اجلمـيع إلى درجة
أنـــهـــا خـــافت أن تـــكـــون أنـــهـــا
تـســبـبت في انــطالقـة خــاطـئـة
ولم تـسمـع إشارة احلـكـام."قلت
في نــــــفـــــسي أيـن الـــــعـــــداءات
اذا أجري وحدي.  األخريات 
لـكن الـواقع أنـني كـنت مـتـقـدمة
عــنـــهن كـــثــيـــرا وبــدأت أنـــظــر

أرتورو
فيدال

24 في البطوالت الـكبرى عـند اللعب
ـشـجـع أمـام مدرجـات خـالـية من ا

في نيويورك.
وقــالت سـيـريــنـا الــبـالغ عــمـرهـا 38
ـواقف عـامـا ”مـررت بــالـكــثـيــر من ا
خالل مـسـيـرتـي لـكن هـذا أمـر جـديـد

تماما.“
وكـانـت فـيـنــوس خـرجت هــذا الـعـام
مـبكـرا من الـدور األول في أسـتـرالـيا
ــفـتــوحـة وأكـابــولـكــو ومـونــتـيـري ا
لكنها تفـوقت على أزارينكا وأنقذت
نـــفــســـهــا من فـــرصــة واحــدة
لكسر إرسـالها وحسمت
االنـــــتــــصـــــار في 80

دقيقة.

الـــثالثــاء ورفض إلـــقــاء الـــلــوم عــلى
راؤول خــيـمــنـيــز بـعــدمـا أهــدر ركـلـة

جزاء في الشوط األول.
وقدم ولفرهامـبتون أداء قويا وحتلى
بـالثـقـة أمـام أشـبـيـليـة الـفـائـز بـلقب
الــــدوري األوروبي ثـالث مــــرات بـــ

{ دويسـبورج  – وكاالت- أكـد نـونو
إســــبـــــيــــريـــــتــــو ســـــانــــتـــــو مــــدرب
ولـفــرهـامـبــتـون وانــدرارز أنه فـخـور
بالعبي فريقه رغم اخلسارة 1- صفر
أمـام أشــبــيــلــيــة في دور الــثــمــانــيـة
لــلــدوري األوروبي لــكــرة الــقــدم يـوم
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ولـــذلك أرسالهـــا إلى الــواليــات
ـتـحــدة لـتـطـويـر إمــكـانـيـاتـهـا ا
الــــــريـــــاضــــــيـــــة ولــــــلـــــدراســـــة
أيضـا.ولكن هل كـانا يـدركان ما
الـــذي ســـتـــحـــقـــقـه ابـــنـــتـــهـــمــا
الــــــــصـــــــغــــــــيـــــــرة فـي تــــــــاريخ
الـــريـــاضـــة.تــقـــول نـــوال: "كــان
اإلجناز عظيما بالنسبة لبالدي
أن جتـد مــغـربــيـة مــكـانــهـا بـ
هـــؤالء أبـــرز الـــريـــاضـــيـــ في
ـــيـــدالـــيـــة الـــعـــالـم وتـــفـــوز بـــا
الــذهــبــيــة. إنه إجنــاز ســيـبــقى

راسخا في ذهن كل مغربي. 
وهـو بالـنسـبـة لي أجناز راسخ
فـي قـــــــلـــــــبي وفـي ذهـــــــنـي إلى
األبــد".لــقــد فــتــحت نــوال بــهـذا
اإلجنــــاز بــــابــــا واســــعــــا أمـــام
ـــغـــرب الـــفـــتــــيـــات لـــيـس في ا
فـــحـــسب بل فـي كــافـــة الـــدولي
الــعـربــيــة واإلسالمـيــة.وتــقـول:
"مـنــذ تـلك الـلــحـظـة بــدأنـا نـرى
يـات في من اجلزائر بطالت عـا
وتـــونس ومـــصــر والـــبـــحــرين.
فــالـبـلـدان الـتي لم تـكن الـنـسـاء
ـــبـــيــاد فـــيـــهـــا حتـــضـــرن األو
أصــبــحت تــشــارك في األلــعــاب
شاركة بية ليس من أجل ا األو

ا من أجل الفوز". وإ
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{ اسـونـسـيـون (أ ف ب) - أبـلغ مـصدر
قضـائي وكالة فـرانس برس االثـن انه قد
ـنـتخب يـتم اطالق سـراح الـنـجم الـسـابق 
البـرازيل في كرة القدم رونـالدينيو في 24
آب/أغــســطـس بــعــد خــمـــســة اشــهــر من
تـوقـيفه فـي البـاراغـواي بـسـبب اسـتـخدام
جـواز سـفر مـزور.وأوقف رونـالـدينـيو (40
عـامـا) وشـقـيـقـه روبـرتـو في الـسـادس من
ـاضي في أسونسـيون بعد آذار/مارس ا
اتـهـامــهـمـا بــدخـول الـبــاراغـواي بـجـوازي
سفـر مزورين.وأمضى الثنـائي قرابة شهر
وراء الـــقـــضـــبـــان قــــبل االنـــتـــقـــال في 7
ـعاد ـاروغـا ا نـيـسان/أبـريل إلى فـنـدق بـا
تأهـيله أخيرا عام 2019 والواقع في مبنى
مشيّـد مطلع القرن العشرين في العاصمة
الـباراغـويانـية أسـونسـيون وذلك بـعد دفع
كـفـالـة مالـيـة تـبلغ 1,6 مـليـون دوالر.وحدد
الـــــقـــــاضـي غـــــوســـــتــــــافـــــو امـــــاريال 24
آب/أغـسـطس مـوعـدا لـلـنـظـر في الـدعـوى

. ضد الشقيق
دعون العـامون على القاضي أن واقتـرح ا
يــدفع رونـالـديــنـيـو غــرامـة قـدرهـا 90 ألف
دوالر "إلصالح األضرار االجـتماعية" لكن
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أيـلول ”هـذا أداء جـيـد بـصـفـة عـامة
ألني لم ألعب منذ فترة. 

شــاركت الـــكــثــيــر من الالعــبــات في
ــســابـــقــات وضــد العــبــات بـــعض ا
أخـريـات لـكـني كـنت أتـدرب فقـط لذا

هذا أداء جيد بالنسبة لي.“
وهـــذه أول بــطــولــة تـــابــعــة الحتــاد
الالعـــبــــات احملـــتـــرفــــات تـــقـــام في
ـتحـدة منـذ أزمـة كوفـيد- الواليـات ا
19 وستـعـتبـر جتربـة لـسيـرينـا قبل

أن حتــــاول مـــعــــادلـــة
الــرقـم الــقـــيــاسي
وحصد لـقبها

ــدرب 2014 و2016 رغم أن فـــريـق ا
نـونو كـان يـخوض مـباراته 59 خالل

وسم. هذا ا
ورغـم ذلـــــــــك ســـــــــجـل لـــــــــوكــــــــاس
أوكــامــبــوس هـــدف الــفــوز لـــلــفــريق
اإلســبــاني قـرب الــنــهـايــة لـيــنــــتـهي
يوما مـوسم ولفـرهامـبـتون بـعد 383 

من بدايته
وقـــال نـــونــو ”كــمـــا قـــلت فـي مــرات
شـوار طويال. كنـا نريد عديـدة كان ا
ــكن. كــنـا الــذهـاب إلى أبــعــد مـدى 

“. قريب
وأضاف ”يــشـعـر اجلـمـيع بـاإلحـبـاط
. لكن ال يجب جتاهل مجهود الالعب
لــقــد عــمــلـنــا بــجــديــة عــلى مـدار 14
شهرا في الدوري األوروبي والدوري
ـمـتـاز وحـقـقـنـا أشـياء اإلجنـلـيـزي ا

إيجابية.“
ـكن لإلحبـاط أن ينـسيـنا وتابع ”ال 

األشياء اجليدة التي فعلناها.“

$Âu∫ كرة
القدم االوربية
محاطة بالنجوم

عــلى أن يــعـود إلـى بالده حـيـث سـيــتــعـ
دة ثول أمام قاض كل ثالثة أشهر  عليه ا
عـام.ونـفى رونـالـديـنيـو أن يـكـون عـلى عـلم
بـــــــــأن جــــــــوازي الــــــــســـــــــفــــــــر كــــــــانــــــــا
مزورين.وسـيضطر شقـيقه الذي يُزعم أنه
كــان عـلى عـلـم بـالـتـزويــر إلى دفع غـرامـة
ثول أمام قاض قدرها  110االف دوالر وا
.كــمــا طـلب ــدة ســنـتــ كـل ثالثـة أشــهــر 
دة عام مع وقف االدعاء عـقوبة السجن 
الـتـنـفـيـذ عـلى روبـرتـو الـذي يـعـمل كـمـدير

اعمال لدى شقيقه.
ووصـل رونــــالــــديـــــنــــيـــــو وشــــقــــيـــــقه الى
اســونــســيــون في الــرابع مـن آذار/مـارس
قــادمــ من الــبــرازيل واحــضــرا جــوازي
سـفـرهمـا لـشرطـة الـهـجرة الـتي لم تالحظ
عـلى الــفـور أي مـشــكـلـة في الــوثـائق.بـعـد
وضوع التزوير ساعات عـندما  التنبه 
داهـمت الــشـرطـة الــفـنـدق الـذي يــقـيم فـيه
ــتـوّج بـلـقب الـكــرة الـذهـبـيـة عـام الالعب ا
2005 حــــيث يــــروّج لـــكــــتــــاب وحــــضـــور
مـؤتـمـرات تـرعـاها جـمـعـيـات خـيـريـة تـهتم
باألطـفال احملـروم وعـثرت عـلى جوازي

زورين. السفر ا

{ روما- وكاالت -  أفاد تـقرير صحفي كتالوني بـأن التشيلي أرتورو فيدال العب وسط
برشلونة قد يرحل هذا الصيف إلى يوفنتوس.

قـبل وترددت العديد من ويـرتبط فيدال (33 عامًا) بعـقد مع البارسـا حتى الصيف ا
وسم اجلديد بيد أنه نفاها بنفسه. األنباء حول إمكانية رحيله قبل انطالق ا
لكن صـحيفـة "موندو ديـبورتيـفو" الكـتالـونية قـالت إن تولي أندريـا بيرلـو قيادة
يوفـنتوس أثـار العـديد من التـكهنـات حول احـتمالـية عودة فـيدال إلى ناديه

السابق الذي لعب بألوانه ب 2011 و2015.
وأوضـحت أن وجود بـيرلو عـلى رأس البـيانـكونيـري قد يـدفع فيدال
إلعـادة تــرتـيب أوراقه خــاصـةً أنــهـمـا لــعـبــا سـويًــا في صـفـوف

السيدة العجوز ويرتبطان بعالقة قوية للغاية.
عـروف أن إنـتر مـيالن مـهـتم كذلك بـالـنـجم التـشـيلي ومن ا
حيث سـبق لـلمـدرب أنـطونـيـو كونـتي الـعمل مـعه أيـضًا في

يوفنتوس.
أمــا بـرشـلـونــة فـيـدرك أن الــصـيف احلـالي هــو الـفـرصـة

الوحيدة الباقية لتحقيق استفادة مادية من وراء فيدال.
لكن من الناحـية الرياضية ال توجد لدى البارسا أي مشكلة

قبل خاصةً أنه يعتني بلياقته جيدًا وسم ا في بقاء العبه في ا
وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو".

{ بـاريس- وكاالت- أعلن فـياريال عن تـعاقده رسـميا مع العب الـوسط الفرنسي
فـرانسـيس كـوكلـ قـادما من فـالـنسـيـا دون الكـشف عن قـيمـة الـتعـاقـد لكن من

رجح أن تصل إلى ثمانية مالي يورو إضافة للمتغيرات. ا
ـدة أربعـة مواسم مع "الـغواصـات الصـفراء" ووقع الالعب صـاحب الـ 29عامـا على عـقد 

ه اخلمـيس لوسائل بعـدما تـخطى الفـحوصـات الطبـية وبـاقي االختبـارات وينـتظـر أن يتم تقـد
اإلعالم من ملعب ال سيراميكا.

ويـنتظـر أن يليه أيـضا قائـد "اخلفافـيش" داني باريخـو الذي يخـضع حاليـا للفـحوصات الـطبية
. قبلة لفياريال ليسير على نفس خطوات كوكل وينتظر أن ينضم رسميا خالل الساعات ا

ري مـدرب آرسـنـال وباريس ـدرب أونـاي إ ويـواصل فـيـاريـال دعم صفـوفه بـعـد تعـاقـده مع ا
قبل. سان جيرمان السابق استعدادا للموسم ا

وكان فياريال قد قـدم باألمس العبه الياباني تـاكيفوسا كوبو قـادما على سبيل اإلعارة من ريال
مدريد.

سيرينا وليامز
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مـازال صـوت فـيروز يـذكـرنـا بعـنـفوان
بـــيــروت وشــمــوخــهـــا وهي تــتــحــدى
الـعـواصف والـدمـار واحلـطـام لـيـبعث
االمل في اهلها ومحبيها ... لتعود من
جـديد حـياتـهـا الصـاخبـة وهي تتـمتع
بـصــبـاحــات اجلــمـال وتــصف صالبـة

لبنان وهي تغني لبغداد :
انا جئت من لبنان من بلد 

ان العبته الريح تنكسر
رحـوم مـحـمد ليـرد شـاعـرنا الـكـبـيـر ا
مـهــدي اجلـواهــري الــدين ويـعــبـر عن
عـــمــيق حــزنه وهـــو يــكــتب لــبــيــروت
ا سيجري عليها وكأنه ادخر مواسياً 

تلك القصيدة لهذا اليوم قائال :
جلل مصابُك يا بيروت يبكيــنا 

يا أخت بغـــداد ما يؤذيك يؤذينا"
ماذا أصابك يا بيروت داميـــة

ــوت يخطف أهليك وأهلينا  وا
ان مـاحـصل في الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـية
بـيـروت التي صـدم سـكانـهـا  بانـفـجار
غـيـر مـسـبـوق في تـاريخ بالدهـم يـعد
اكـــبــر كـــارثـــة انــســـانــيـــة مـــرت عــلى
الــبـــشــريــة  وكـــمــا تــؤكــد الـــتــقــاريــر
الـصحـفيـة ان مرفـأ  بيـروت الذي يـعد
أهم مــيــنــاء في لــبـنــــــــــان والــنــافـذة
ـوانئ الـوحـيــدة فـيـهـا  هــو من أهم ا
في احلـــوض الـــشـــــــــــرقي لـــلـــبـــحــر

ــوقــعه ــتـــوسط  ونــظـــرا  األبـــيض ا
االســـتـــراتـــيـــجي الـــذي يـــســـتـــخـــدم
ـواد األســاســيـة من السـتــيــــــــــــراد ا
دول الــعـــالم وتـــصـــــــــــديــرهـــا عـــبــر
الـــداخل الــلـــبــنــانـي إلى دول الــشــرق

األوسط
ــرفـأ ركـيــزة أسـاسـيـة ويـعــتـبـر هـذا ا
لالقــتــصــاد الــلــبـنــاني  إذ أنّـه يـؤدي
دورا أسـاسـيــا في عـمـلـيــة االسـتـيـراد
والـتـصـدير وبـالـتـالي حتريـك العـجـلة
االقتـصـادية الـلـبـنانـيـة يـتعـامل مـرفأ
ي ويقدر عدد بيروت مع 300 مرفأ عا
الـــســـفـن الـــتي تـــرســـو فـــيه بـ3.100
ـرفأ من 4 سـفـيـنة سـنـويا  ويـتـألف ا
أحـواض يـصل عـمـقـهـا إلى  24مـترا
إضـافــة إلى حــوض خـامـس كـان قــيـد
اإلنشاء كما يضم  16رصيفـا والعديد
ــســتـــودعــات وصــوامع تــخــزين من ا
الـــقـــمح الــــتي تـــؤمـن أفـــضل شـــروط
التخـزين لكنـه في حلظة صـمت رهيبة
حـول بـيـروت الى حـطـام بـسـبـب مواد
مـخزنـة ضـمت مادة نـتـرات األمونـيوم
ــا ارتـــبــطت بـــالــعـــديــد من الــتي طـــا
احلــــوادث  ومع تـــــعــــدد الــــروايــــات
والـتـكنـهـات حول تـلك احلـادثة  اال ان
ــواقف مع احلــزن مــازال هــو ســـيــد ا
ــفــقـودين وآالف مــئــات الـشــهــداء  وا

ــشــردين الــذين اجلــرحى فــضال عن ا
يبحثون عن مأوى انـها بالفعل مأساة

العصر ...!
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مــاجــرى عــلى مــرفـأ بــيــروت يــذكــرنـا
ـة إلـقـاء الـقـنـابل الـنـوويـة على بجـر
مديـنتي هـيروشـيمـا وناجـازاكي وكما
تــشــيــر الــوقــائع الــتــاريــخــيــة الى ان
الـبـشـريـة كـانت عـلى مـوعـد مع بـدايـة
استـخـدام األسـلـحـة النـوويـة الـفـتـاكة
ـة الـتي غـيـر الـتـقـلــيـديـة  تـلك اجلـر
اهـتـز لـهـا الضـمـيـر اإلنـسـاني واليزال
تـصــور مـظـاهــر الـرعب والــهـلع الـذي
نـتج عـنـهـا يـفـوق الـتـصـور اإلنـسـاني
حتى اليوم  كمـا أن التاريخ سيسجل
ــتـــحــدة كــانت أول من أن الــواليــات ا
استـخدم هـذا النـوع من األسلـحة ففي
يـوم الـسـادس من آب عـام  1945 كان
سكان مدينة هيروشيما اليابانية على
موعد مع إحدى أبشـع صور الوحشية
التي تفتق عنها العقل البشري لتدمير
اإلنسانـية فقد حـلقت طائرة من سالح
اجلو األمريكي على مديـنة هيروشيما
حامـلـة عـلى مـتـنـهـا افـتك مـا تـوصلت
إلـيه العـقـليـة البـشري الـشيـطانـية من
أسـلـحة الـدمـار الـشامل "قـنـبلـة نـووية
مـخـصبـة بـالـيـورنـيـوم أطـلق عـلـيـها 

ـا لـبــرائـتـهـا  " الـطــفل الـصـغـيـر " ر
بــقـوة تـدمـيــريـة تـسـاوي  12.500طن
مـن مـادة تي ان تي شــديـدة االنــفـجـار
وعـــلى أثـــرهـــا ذابت جـــثـث أكــثـــر من
70.000 في النار فورا 140.000
كـانـت حـصـيــلـة الـقــتـلى حـتـى نـهـايـة
كـــــــانـــــــون االول عــــــام 1945 وآخــــــر
إحـصائـية رسـمـية لـكارثـة هيـروشيـما
تــتــجــاوز 242.000 إنــســان لــيــفــجع
الـعـالم مرة اخـرى بـحادث اشـد قـسوة
فكان انفـجار مفاعل تـشرنوبل النووي
الـذي يـعـد أكبـر كـارثـة نوويـة شـهـدها
العالم في التاريخ كما تصفها  الكتب
حيث وصل الـدخان الناجت دونات  وا
ــشـتــعــلــة إلـى ارتــفـاع مـن الــنــيــران ا
كـيـلــومـتـر بـيـنـمــا حـمـلت الـريـاح هـذا
الـدخان الـسام إلى سـماء أكـثر من 12
دولـة  ان انــفـجــار مـفــاعل تـشــرنـوبل
الـنــووي في أوكـرانــيـا الـســوفـيـيــتـيـة
ووقــــعت هــــذه احلــــادثــــة الــــنــــوويـــة
فاعل رقم 4 اإلشعـاعية الـكارثيـة في ا
في مـحـطة تـشرنـوبل لـلطـاقـة النـووية
في 26 نـــيــســان 1986 قـــرب مــديـــنــة
بــريـبــيـات في شــمـال أوكــرانـيــا الـتي
كـانت حيـنذاك واحـدة من جـمهـوريات
االحتـاد السـوفيـاتي الـسابق  والـيوم
شهد نفسه ولكن بصورة اشد يتكرر ا
ـعطيات تشير الى بشاعة  وكل هذه ا
حــــجم الــــدمـــار الــــذي خـــلــــفـــتـه تـــلك
ــآسـي الــتي احلـــوادث نــاهـــيك عـن  ا
مـــازالت شـــاخــصــة الـى يــومـــنــا هــذا
فــمــابــالك بــلــبـــنــان الــذي يــعــاني من
تـــدهـــورا في كــــافـــة االصـــعـــدة كـــيف
سـيــكــون مــصــيــر شــعــبه مع ســلــطـة
سياسية يعـدها  السبب الرئيس وراء
مــايـجـري في الــبالد من جـوع وفـسـاد

وآهات الثكالى...? 
وبعيدا عن تبادل االتهامات واالسباب
التي قادت لتلك الفاجعة االليمة لكنها
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في جـوهـرهـا اظـهـرت الـهـوة الـكـبـيرة
بـ الــطــبــقــة الـســيــاســيــة والــشـعب
الــلـبـنـاني وبـالـتـالي آن االوان لـرحـيل
هــذه الــطـــبــقــة الــتي عـــلــيــهــا اوال ان
تعترف بفشلها الذريع وتعتذر للشعب
ـنـكـوب وتـســارع الجـراء انـتـخـابـات ا
مبكرة  "اذا كانت تريد اخلير لشعبها
"  يـسـتـطـيع الـلـبنـانـيـون من خـاللـها
اخـتــيـار مـن يـقــودهم لـبــر االمـان  في
ـرحـلـة احلــسـاسـة والـعـصـيـبـة هـذه ا
الـتي تتـطلب الـتكـاتف ب الـلبـنانـي
بــعـيـدا عـن الـتـكــهـنــات بـاســبـاب تـلك
احلـــادثـــة ومن يـــقف ورائـــهـــا النـــهـــا
سـتـزيـد من عـمق االنــقـسـام الـلـبـنـاني
الــــذي يـــعــــيش حــــالـــة من االنــــهـــزام

باالصل.
ومـــؤكـــد ان مــاجـــرى في كـل االحــوال
نـظومـة السـياسـية تـتحـمل نتـيجـته ا
الـفـاشلـة الـتي اغـرقت البـلـد بفـسـادها
واطن اللبناني يتحسر على وجعلت ا
رغـيف اخلــبـر وبــات عـلى الــعـقالء ان
يـعـوا ان لبـنـان اليسـتـحق مـاحصل له
ــتـــبــاكـــ عــلى وان يــقـــفــوا بـــوجه ا
ـنـاصب واالنـصيـاع لـصـوت الـشعب ا
الذي بات يشكي لـلغرباء احليف الذي
حلق بـه فـــمـــازال مـــشـــهـــد الـــســـيـــدة
الــلـــبــنـــانــيـــة وهي تـــعــانق الـــرئــيس
شاعر ويوحي الفرنسي بحرارة يهز ا
بـاالنـتـكـاســة ومـدى الـظـلم الـذي حلق
بـالــشـعب جــراء من يـتــسـابــقـون عـلى
كرسي الـسلـطة ومااقـدم علـيه عشرات
اآلالف حـيــنـمــا وقــعـوا خالل ســاعـات
عــريــضــة تــدعــو إلى عــودة االنــتــداب
الفرنسي إلى لبـنان داللة على رفضهم
لـلـســلـطـة الـقـائـمــة وبـالـتـالي فـصـوت
ـرة واال الــعـقل يــجب ان يـغــلب هـذه ا
فــأن االمــور قــد تــســيــر الى اجملــهــول
الســـــامح الـــــله ... ومـن قــــلـــــبي سالم

لبيروت

اإلنــسـان سـمــو أخالقه ويـنــحـرف بـهـا
الـى جــادة اخلـــطـــأ وتـــتـــدنى قـــيــمـــته
األخالقـية وطـبائـعه اإلنسـانيـة الراقـية
بسبب الـعوز واحلاجـة فينتج عن ذلك
االسـتغالل لـلفـقـراء من قبل االثـرياء -

اجلهل + الثراء = فساد
2- ااجلـــهل والــثـــراء يـــســاهـــمــان في

الفساد
في مـجـتـمــعـاتـنـا الـغــارقـة بـكل مـنـاقع
ــعــرّشــة في الــعــقــول تـرى اجلــهــالـة ا
الـعـجب الـعـجـاب مـن مـظـاهـر الـسـلوك
غــيـر الـســوي فـاذا اجـتــمع اجلـهل مع
الـثــراء تـكــون هـنــاك كـوارث اجــرامـيـة
أكبـر من حجم الفـقر واجلـوع لذا جند
ناصب العليا بالدول الكثير من ذوي ا
واالثـريــاء تـســتــغل أصـحــاب الـعــقـول
اجلــاهــلــة لــتــحـيـق مـآربــهــا الــدنــيــئـة
واألجرامية من خالل اجلـهالء فتتكون
عـــصــابـــات ومـــافـــيــات مـن خالل هــذه

الطبقات الفقيرة
ـاضـيـ ـا حـصل خالل الـعـقـدين ا و
من حتـوالت اقتـصاديـة رفع مـستـويات
الـبـطـالـة والـفـقـر الـى مـسـتـويـات تـزيد
كثيرا على مستوى الزيادة في اجلرائم
الــتي  تــســجــيــلـهــا ومــا حــصل في
احلقيقـة تبدل في نوعـية اجلرائم ففي
الــوقت الــذي يــتم الــتــركــيــز فــيه عــلى
بـاشرة ينسى البعض جرائم العنف ا
جرائم أخرى مـثل الفسـاد واإلثراء غير
ـــــشـــــروع وهي عـــــوامـل ال تـــــقل في ا
طلق وفي عنى ا تأثيرها عن الفـقر با
ـرتـكـبة احلـقـيـقـة فـإن نسـبـة اجلـرائم ا
في أوســاط الــفــقــراء نــســبــة الى عــدد
الـسـكـان تـعـتـبـر أقـل من نـظـيـرتـهـا في
اوسـاط مـيـسوري احلـال ولـنـنـظر الى
جـرائم اخملــدرات والـسـرقـة والـتـزيـيف
وغـــيــرهــا من اجلــرائم الــتي ال حتــظى
بــتـغــطــيـة إعـالمـيــة مــشـابــهــة جلـرائم

الشرف.
فالنوع الثاني من اجلرائم يعتبر عاديا
ــنـظــور الــغــربي واالســتــشـراقي من ا
لـذلـك لــيس من الــضــرورة تــخـصــيص

برامج دعم له أو التركيز عليه
ونقول هـذا في الوقت الذي تنـتشر فيه
انــواع جـــديــدة من الـــعــنف والـــتــوتــر
االجـتمـاعي محـلـيا والـتي يعـزوها الى
أسبـاب اقتصـادية فـإنغالق األفق أمام
الـشــبـاب وعـدم وجــود مـنــافـذ لــتـفـريغ
الـطاقـة الـسلـبـية وااليـجابـيـة وانتـشار
الفسـاد وتفضيل احلـياة السهـلة كلها
عوامل ال تـقل أهـميـة عن مسـتوى دخل
الفقيـر اليومي فيـتم استغالله من قبل

مافيات الفساد والثراء 
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3- اجلهل واحلرية تساوي الفوضى
ا الشك فيه إن وضعـنا اجلهل بحذو
احلـريـة سـوف تـنـجم عـنـهـا سـلـوكـيات
فــوضـويـة ال يـحـسن عــقـبـاهـا مـثل مـا
طــبـقت عـنـدنـا بــالـعـراق بـعـد االحـتالل
االمريـكي لـلعـراق حيث جـاءوا بحـرية
االنخابـات وتطبيـق الدمقراطـية وعمر
ـقـراطيـة واجلـهل أن ألـتقـيـا يـوما الـد
في درب واحــــد فال بــــد من تــــثــــقـــيف

جـادت عـبـقريـة مـحـمد أركـون بـتـعريف
ؤسّس" الذي يـنتظم في إطار "اجلهل ا
ـيـة تـعـيد مـؤسّـسـات تـعلـيـمـيـة وأكاد
ـناهج جتـديده إنتـاج "اجلـهل" وتروّج 
ؤسس" إلى "مقدّس فيتحـوّل اجلهل "ا

لذلك تكون نتائجها 
اجلهل + الفقر = اجرام 

1- ظاهرة األجرام الناجتة من اجلهل
إن أكـــــــثــــــر احلــــــاالت االجــــــرامــــــيــــــة
باجملتـمعات الشـرقية او الـغربية وفي
كـل الـــعــالـم يـــكـــون من نـــاجت الـــفـــقــر
واجلهل فلو اجتمع اجلهل والفقر معا
ـســتـطـيــران واقـتـرنـا وهـمـا الــشـرّان ا
قِرانا كاثوليكيا فال يلد من صلبهما إالّ
إجـرام مـتـمـثّل في اتـسـاع أنـواع الـقتل
والــــســــــــــــرقــــات بـــــكل أشــــكــــالــــهــــا
وغـرائــبـيـتــهـا ويـكــون الـوطن ضــحـيـة
كــــــــــمّــــاشـــــات اإلرهــــاب والــــفــــســــاد
والــفــوضى واالســتــبــداد مــجــتــمــعِــ
ـواطنة الـذي يكـسونا لتـمزيق نـسيج ا

ويجملنا كلنا .
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ـا مــعـروف بــالـفــقـر وهــو الـشــعـور و
بـاالنــكــسـار والــذل والـظــلم واإلقــصـاء
والــتــهـــمــيش فى ظـل غــيــاب الــعــدالــة
االجـتـمــاعـيـة وحــرمـانـهم من الــتـمـتع
ة الـعادلة بقـدر كافٍ من احلـياة الكـر
وعـــدم قــدرة اإلنـــســـان عـــلـى تـــلـــبـــيــة
احتـياجـاته األساسـية لتـتحـول احلياة
إلـى مـعـركـة تــبـدأ رحـاهـا وتــنـتـهى فى
تـأمـ رغيف خـبـز يـكفـيه لـذلك يـجنح
الــفــقــيــر لــنــيـل تــلك االمــاني من خالل
االجرام والقتل وإلن الفقر هو الوحش
الـذى يــلـتـهم الــعـقــول ويـقـتل الــقـلـوب
ويخـنق األحاسـيس اإلنسـانيـة ويجعل
ــرء يــهـيـم فى درب احلــيـاة دون أمل ا
وعنـدما تزداد ضـغوط احليـاة أكثر من
ـعـقـول واحملـتـمل وتـتـسع الـهـوه ب ا
أفـــــراد اجملــــــتــــــمع ويــــــســــــتــــــشـــــرى
الـفــسـادواحملــسـوبــيـة يــنـتــاب الـنـاس
مـشــاعــر احلـقــد ويــجـنح الــفــقـراء إلى
ارسة العنف وترتفع معدالت انتشار
اجلـــــرائم فــــضـالً عن االضـــــطــــرابــــات

وانعدام األمن واألمان. 
والــفـقــر ظـاهــرة اجـتــمــاعـيــة مـتــعـددة
اجلوانب فليس الفـقر نقصًا فى الدخل
فحسب أو حتى نـدرة فى فرص العمل
ولـــكــنه أيــضًـــا تــهــمــيش لـــطــبــقــة من
شاركة اجملتمع وحـرمان الفقـراء من ا
فى صـــــنـع الـــــقـــــرار وإبـــــعـــــادهم من

الوصول للخدمات االجتماعية.
يــقـال في أمــثــالـنــا وأقـوال حــكــمـائــنـا
ومـأثـور أسالفـنـا " لـو كـان الـفـقر رجال
لــقـــتــلــتُه " مــقــولــة لـالمــام عــلي عــلــيه
الـسالم اعـتــقـادا يــكـاد يـكــون راسـخـاً
أل االكبر بان الفقر مصدر رئيس لدى ا
من مـــــصـــــادر الــــــكـــــوارث واجلـــــرائم
اجملتمـعية ومبـعث كلّ شرّ يصـيبنا اذا
ـرءَ الـعـوزُ الشـديـد او مـايـسمى داهمَ ا
دقع " ونتيـجة حتمية شيوعا " الفـقر ا
ـا يــســبب لـالنـســان مـن انـحــراف عن
ســواء الـــســبـــيل ومـــيل لـــلـــمــوبـــقــات
ـا يفـقد وانتـشـار احليف والـظلم  ور

ة في وتنخـفض نسبـة الفسـاد واجلر
الـشــعـوب األقـل تـديــنـاً مــثل الـشــعـوب
الــــغــــربــــيــــة وبـــاألخـص الــــشــــعـــوب
اإلسـكــنـدنـافــيـة ألنــهـا األقل تــديـنـاً في
الـعـالم لـذلك تـنـتج من هـذه احلـصـيـلة

هي اجلهل + الدين = إرهاب 
5- اجلهل والدين يـخلقـان التطرف من
ـــعــروف عــنــدنــا بـــالــدول الــشــرقــيــة ا
واألسالمية خاصة أن مـحدودية ثقافة
العقول االسالمية لـها محدودية حسب
الـشـريـعـة االسالمـيـة وبـيـنـمـا االسالم
والـتــدين له اتــسـاع اكــبــر من ثـقــافـات
ــا جـعل اكـثـر الـوعـاظ الــعـالم كـلـهـا 
يـفـتـون بـحـسب مـصـاحلـهم الـدنـيـوية
ولــيس الجل االخــرة كي يـنــظـر الــيـهم
ـنـظــار خـاص لـيــجـعـلــوا الـنـاس من
خالل هــذه احملــدوديـــة لــهم الــســلــطــة
والـتـحكم فـي مشـاعـر الـبشـر واحلـكام
ولـو احـدا عـارضـهم بـالـتـقـدم احلـاصل
ــتــقــدمــة لــكــفـروه في كل الــشــعــوب ا

باالحلاد واخلروج عن الشريعة 
ـــا يــفـــســد اجملــتـــمــعــات وتـــفــشي و
ا ـة هو الـفـهم السـيئ لـلـدين  اجلـر
ـثـله من طـائـفـيـة ضـيـقـة ونـرجـسـيـة
عـتقـد وكراهـية تـصل الى حد الـعنف ا
ــرويـات واالنــقــيــاد األعـمى وشـيــوع ا
لألفكار السـلفية دون تمـحيص سيكون
الناجت إرهـابا  لكـننا نـنسى ان اجلهل
وتدني العقل وانـحطاط الفـكر قد يكون
أكـثـر سـوءا من الفـقـر نـتيـجـة مـا  نراه
الـيــوم من باليــا ســود ومـشــاكل جــمّـة
ســبّـبـهـا اجلـهل لــنـا  وقـد ال أغـالي لـو
جــزمـت بــان اجلــهل أصل الــشــرور وال
يضاهبه شرٌّ آخر مهما كان مقيتاً وهو
من يـخـلّف لـنـا الـعـمى الـعـقـلي وفـقدان
البصيرة  وكم من عـقول نيره ومبدعة
التــدخل الـيــهــا اجلـهــالــة فـقــد جــهـدت
لتـبني أوطانـا راقيـة منتـجة مع ان تلك
االوطــان تــفـتــقــد الــكـثــيــر من خــيـرات
االرض ; سطحها وبـاطنها والتملك من
نــعــيم الــدنــيــا سـوى عــقــول أبــنــائــهـا

تنوّرة اخمللصة والشريفة  ا
ومـن اجلـانب اآلخـر لــو تـأمـلــنـا جـيـداً
لوجدنا أن معظم األمي أو اجلهلة هم
أنـاس بــسـطـاء كل هـمـهم أن يـعـيـشـوا

بسالم.
نعم اجلاهـل معرض للـخديعـة أكثر من
ـثـقف ويـسهل غـسل دمـاغه بـتـعـاليم ا
ديـــنــيــة مـــزيــفـــة وســريع الـــتــصــديق
ــكـن حتــريــضه ودفــعه بــاألكــاذيب و
الرتـكـاب اجلــرائم وصـحـيح أن مـعـظم
منـفذي جـرائم اإلرهاب هم من اجلـهلة
ولـكـن يـجب أن نـعــرف أيـضـاً أن الـذين
يـــقـــومـــون بـــتـــنــظـــيـم هــؤالء وغـــسل
عـقــولـهم وحــشـو أدمــغـتــهم بــاألفـكـار
اإلجـــرامــــيـــة الـــشــــريـــرة وشـــحــــنـــهم
بالكراهـية والعداء ضـد ضحاياهم هم

ثقف  من ا
وكــمـــا أعــرف أن عــنــدنــا الـــكــثــيــر من
أســاتــذة جــامــعـيــ ومــنــهم فـي دولـة
أوربـية مـتـقدمـة كانـوا أصـدقاء لـنا او
نـــعــرفـــهم ولــكـن مــا أن بـــدأ الــصــراع
الــــطــــائــــــــــــــفي فـي الـــعــــراق حــــتى
اختـلفـوا وتخـاصمـوا وكل منـهم يتهم
اآلخـر بــاجلــهل والــتـعــصب الــطــائـفي

لطائفته!!
فأي من الفريق جاهل أو مثقف? وفي
مــثل هـــذه احلــاالت لــيس أســـهل عــلى
ـرء أن يــصف خـصـمه بــاجلـهل حـتى ا

عرفة والشهادات. ولو فاقه في ا
وهـكـذا هـنـاك أمـثلـة كـثـيـرة ال تـعد وال
حتــــصى تــــؤكـــد لــــنــــا أن مــــســـبــــبي
الـصـراعـات الـدمـويـة ومـشـعـلي الـفـ
واحلروب وسـارقي أموال الـشعب هم
أناس مثقفون وليـسوا أمي أو جهلة
لــذلك يــجب أن نــكــــــــــون دقــيــقـ في
تـشـخـيـصـنـا لـلـعـلـة إذا أردنـا أن يـكون

عالجنا ناجعاً.

الــــشـــــعب أوالً ثـم مــــنـــــحه احلـــــريــــة
ـقـراطـيـة!!". وقــد اقـتـرح أحـدهم والــد
ـتوسط كـحد اعـتبـار شـهادة الـتـعلـيم ا
أدنى لــيـسـمح لـلــمـواطن بـإدالء صـوته
في االنتخـابات بيـنما الـواقع ضد هذا
التـوجه فلـو اتبـعت البـشريـة نصـيحة
ـقــراطـيــة إال بـعـد أن "عـدم تــبـني الــد
قـراطـية ا ولـدت الـد يـتـعلم الـشـعب" 
أبـــــداً في أي بـــــلـــــد وفـي أي زمــــان و
لـــصــارت الــشــعـــوب أشــبه بـــقــطــعــان

اشية يسوقها الطغاة إلى األبد.  ا
لــذلك تــتـــولــد فــوضى عــارمــة ال يــســد
فــــجـــاجـــهـــا االمن والــــدولـــة من كـــثـــر
وجـود باسـم احلريـة ولكن االنحـالل ا
للـتاريخ منـطقه فـلحسن حظ الـشعوب
أنـهــا لن تــســكت عن الــظــلم بل تــقـوم
بــالـثــورات ضــد الـطــغــاة وكـثــيــراً مـا
تــفــشل في مــحــاوالتــهــا في أول األمـر
طاف تنتـصر. فالهند ولكن في نهايـة ا
ـقـراطـي مـنذ مـثالً تـبـنـت النـظـام الـد
اســـتــقاللــهــا عــام 1947 والـــغــالــبــيــة
الـعظـمى من شـعبـهـا كانـوا غـارق في
ظالم اجلـهل واألميـة األبجـديـة والفـقر
ـــــــدقع ولـــــــكن مـع كـل ذلك جنـــــــحت ا
ــقـراطــيــة فــيــهـا جنــاحــاً بــاهـراً الــد
قراطية في وتعتبر الهند أكبر دولة د
الــــعـــــالم. وكـــــمــــا ذكـــــرنــــا مــــراراً أن
قراطيـة مثل السباحة ال يـتعلمها الد
مـارسة اإلنـسان بـقـراءة الكـتب بل بـا
فــلـذلك نـســتـنـتج مـن إن احلـريـات البـد
وأن تـعــطى ضـمن اطــار مـحـدد في ظل
الـقــانــون النه ســوف يـتــيح لــلــجـهالء
تسلطـ على الدول من قبل االحزاب ا
ويـنتج: وغـيرهـا االسـتبـداد السـلـطوي

اجلهل + السُلطة = استبداد 
4- اجلهل والسلطة يعممان االستبداد
فارقات الـعجيبـة التي تنجم من ومن ا
السـق بــــاجلــــهل فــــوضـى احلــــريــــة ا
ـارسه األسـتــبـداد الـسـلـطـوي والـذي 
في كـثـير من الـبـلـدان الغـيـر متـحـضرة
وهـو ســقف الـدمــقـراطــيـة واحلــريـات
عتمة والغير منضوية خللق حريات ا
فــرديـــة تــســلط ســيـــاطــهــا عــلى رقــاب
الشـعوب الـفقـيرة الـسبب هـو تضارب
ـــصــــالح ـــصــــالح ولــــيس غــــيــــر ا ا

الشخصية والفئوية واحلزبية. 
ــصــالح تــتـســتــر بـغــطـاء ولــكن هـذه ا
ـذهب احلـق والـوطــنــيــة والـديـن وا
ـصـلحـة الـعـامـة وكل يـدعي أنه هو وا
ـــثـــقف والـــعـــارف ويـــرى الـــعـــاقـل وا
خــصـمه جــاهل ومـغــرض وضـد احلق.
واجلدير بالذكر أن الـناس يعتقدون أن
تمكن من التمييز اإلنسان العاقل هو ا
بــــ احلق والــــبـــاطـل وبـــ اخلــــيـــر

والشر.
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خالصـة الـقول لـيس اجلـهل هـو سبب
ــقـــراطــيــة األزمــات الـــتي تــرافـق الــد
ا تـقاطع مـصالح األفراد النـاشئـة وإ
باشـر وغير واجملتـمعات هـو السـبب ا
ــــبـــاشــــر فـي إنـــتــــاج الــــصــــراعـــات ا
واألزمات. وليس باإلمكان التخلص من
ثالية ـواعظ ا هذه الصراعـات بإلقاء ا
عـلى طـريـقـة وعـاظ الـسالطـ واتـهـام
اخلـــصـم بـــاجلـــهل. فــــلـــو كـــانت هـــذه
ـواعظ جتدي نـفـعاً وتـغـير من سـلوك ا
الـنــاس لــكــانت الـشــعــوب اإلسالمــيـة
الئـــكــة اآلن ومـن أرقى الــشـــعــوب كــا
حتضـراً ألنـها من أكـثر الـشعـوب التي
ـواعظ الـديـنـيـة والـطـوبـاوية تـتـلـقى ا

ثالية. والتعاليم ا
ـفـارقة فـقـد لـوحظ أنه كـلمـا انـتـشر وا
الــتــدين في بــلــد مــا ارتــفــعـت نــســبـة
الـفـسـاد واجلـرائم. لـذلك فـأعـلى نـسـبة
ـــة هي في الـــعــالم لـــلــفـــســاد واجلـــر
اإلسـالمي وبــاألخص عــنـدمــا يــهــيـمن
اإلسالمــيــون عــلـى الــســلــطــة كــمــا في
العراق وإيـران والسعـودية والسودان.

Í√d «  U¼U&≈8
Âö‡Žù« w  Âö‡

 wFOÐd « ÕU³

االمارات

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

تــسـود هـذه األيــام  مـفــردة " اإلعالمي " بـ الــزمالء  الـعــامـلــ في مـجــال اإلذاعـة والــتـلــفـزيـون
يديا) او اإلعالم الذي توسع بعد انتشار الثورة التلفزيونية ووسائل والصحافة بعيدا عن اطار (ا
ـهن والـتـخصـصـات ! وتـسـاوى فيـهـا صـاحب خـبرة ـسـميـات وا الـتواصـل اإلجتـمـاعي وتـداخل ا
تـراكـمـة مع زمـيـله " الـغض " الـذي يدخـل الى هـذا الفـضـاء الـفـسـيح  أول مـرة حتى الـسـنـوات ا
تعارف عليها في العمل اإلذاعي والتلفزيوني والصحفي  والذي صرنا نـخشى اختفاء العناوين ا
لم يـعطِ كل ذي حق ٍ حـقه  مـن الـتـسـمـيـة الـتـي تـعـبـر عن واقع احلـال وتــدل عـلـيه  مـتـنـاسـ ان

تنبي ! التكحُل في العين ليس كالكَحَل ِعلى رأي أبي الطيب ا
فأنت حـ تسأل مذيعاً عن مـهنته وعمله مثـالً يقول لك : أنا اعالمي ! متجـاوزاً عن قصد كلمة "
مـذيع " الـتي هي أدق وحتـدد بـالضـبط مـاهـيـة عـمـله وطـبيـعـته وهي بـالـتـالي لـيـست أقل شـأناً من
ـتـرامــيـة األطــراف  ثم ان أهل احلل والــربط في سَن االنــظـمـة مـفــردة  " اإلعالمي "  الـشــامـلــة ا
والـقـوان لم يـتـركـوا االمور سـائـبة  فـقـد وضعـوا كلَ شيء في نـصـابه الـصحـيح  وتـدرجوا في
ذيع تـدرب ) و ( ا ـذيع ا واقع " وتـوصيـفهـا  الى ان وصلـوا الى ارفـعهـا   فهـناك ( ا حتديـد " ا
ذيع االقدم ) او ( ذيع ) و ( رئيس ا ذيع األقدم ) و( رئيس ا ذيع االول ) و (ا العامل ) و ( ا
هام ذيـع ) كـما يـطلق عـليه في بـعض الدول الـعربـية  وهـذا التـسلـسل واقعـي  يحـدد ا كـبيـر ا
متد  هني ا ذيع في عمله ا والدرجة الوظيفية  وتنامي مستوى الكفاءة واخلبرة الذي وصل اليه ا
وهـذه الصـفـات تتـبـعه حـتى بعـد تـقاعـده بـعـد عمـر مـديد. وكل هـذا ال يـتـوفر في كـلـمة " إعالمي "
ـكن ان يكون العـامة اجملـردة  فهي تذهـب الى اجلميع وبـدون تدقـيق في اغلب احلـاالت ! وكيف 
ن يـطـلق على نـفـسه لـقب (إعالمي ) ان يـكون عـاجـزا عن تـركيب جـمـلة سـلـيـمة في الـلـغة مـقبـوال 

العربية  أداته االولى في التعبير عن مايريد اإلعالم عنه !
هني  واخللط ب األشياء  واللجوء ومنذ اخلطوة اذا التفريط بكل هذا االرث والتخصص ا اذن 
تدرب ن هم في بداية السلم ومن ا االولى الى كلـمة " اإلعالمي "  حتى صار يحملها اجلـميع 
هـنية لـتحقـيق االمنيات الـتي يحلـمون بها الذين ال يزال الـطريق امامهـم طويالً  لتعـزيز  ملـكاتهم ا
في بـناء اجملـتـمع وتـعـزيـز أركـانه عـلى أسس صـحـيـحـة  ال تـسـتـعـجل االشـيـاء بل تـتـعـامل مـعـها

ثابرة ونكرانِ ذاتٍ وموضوعية
كما انـنا وح نـسمع كـلمة " إعالمي"   فـإننا ال جنـد ضالـتنا في مـعرفة الـعمل احلـقيقي لـلزميل
في فضـاء اإلعالم الفسيح وال مستـواه او درجته الوظيفيـة  هل هو مذيع أو محرر  أو طابعي أو

منصت أو مدقق لغوي أومصمم أو مدير حترير أو سكرتير حترير أو رئيس حترير 
كل هـذهِ العـنـاوين لهـا اهمـيتـها في الـعـمل الصـحفي  وال غـنى عنـهـا فيه. بل هي االسـاس للـعمل
اإلعالمي بـإِطـاره العـام. فـهي تـلتـصق بـاإلعالمي النـها جـزء مـنه بـالنـتـيـجة . وهـنـاك الريب من قد
ن أَدى  ويؤدي اكثر من عملٍ واحد.وتـنقل في اكثر من مجال ينـطبق عليه اطالق صفة اعالمـي 
 كأن يـكـون مـارس الـكتـابـة والـتـحـرير والـتـمـثـيل واالخراج وكـتـابـة الـسـينـاريـو والـتـقد االذاعي
والـتلـفزيـوني والتـدقيق الـلغـوي واالدارة وغيـرها وتـنقل بـ هذه وتـلك وعلـى مدى سـنوات الـعمر .
هنية ا يصـعب ان نحصره في حـقل واحد هو لم يـنحصر فيـها اصالً لتعـدد مواهبه وقدراتـه ا
كن ان نطـلق عليه صفـة " اإلعالمي " صاحب اخلبـرة الطويلـة  حتى لم يعد اخملتلـفة  هنـا فقط 

كناً ان نحصره في مجال واحد. و صفة واحدة .
كن ان قد يعمل في دائرة إعالمية  ولكن ذلك ليس كافيا الن نطلق عليه صفة ( إعالمي ) وهو ما

يكون جزءا منك  عندما تكون انت جزءا منه !! 
ان القفـز من اليوم االول للعـمل من البداية والى اخلاتمـة أمرُ يحتاج الى إعادة نـظر  مؤكدين هنا
على حسن الـنية باجليل اجلديـد الذي يتلمس خطـواته بثقة ومحبـة  في ظل  مايتوفر له اليوم  من
ـبـارك هو مـحط رعايـة واهـتمـام جيل وسـائل حـديثـة  لم تكن مـتـوفرة في الـسـابق  فهـذا اجليل ا
ن كـانوا يضـطلـعون بـدورهم في اجملتمع الرواد  من الـعامـل في هذا اجملـال الرحب اجلـميل . 

بكل تفانٍ  وحرص واخالص .
واحلق ان كل هذه ِ الـعناوين مهمة  ح تكون واقعية  ومعبرة عن واقع احلال   و تسعى لتقد
كث في االرض .. اما كل ما هـو ذي قيمة   واهـمية  مـدرك جميـعاً ان ما ينـفع الناس هـو ما 

الزبد فيذهب جفاءً!
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هناك حالة من حاالت التي يعيشها اجملتمع العربي بصورة عامة . أال وهو الزواج اإلجباري .
وضوع وما فائدة طرحه .. قد تستغربون من طرح ا

أنا أطرح في هـذه القـضيـة بعض الـتقـاليـد والتي أصـبحت مـتوارثـة جيال بـعد جيـل وهي أن تكون
البنـت إلبن عمهـا دون أخذ رأي الـبنت أو حتى الـشاب وهـذه من التقـاليـد التي أصبـحت مسـيطرة

على اجملتمع بالغالبية الكبرى لألسف ..
وضوع من كل جوانبه .. دعونا نناقش ا

في البـدء نبدأ بقوله عـز وجل في محكم كتابه الـعزيز  (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآََياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21).

وقال رسول الـله ( صلى الله عليه وسلم ) مخاطـباً الشباب ( يا معشـر الشباب من إستطاع منكم
الباءة فـليتـزوج فإنه أغض للبـصر وأحصن لـلفرج ومن لم يـستطع فعـليه بالـصوم فإنه له وجاء ) .

وقال عليه الصالة والسالم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ..
والزواج هو بناء أسرة وتكاثر لألنساب وقد أحل الله تعالى النكاح وحرم الزنى والسفاح ..

ة أي نعود الى مـوضوعنا .. كـما ذكرت أن هـناك عوائل كثـيرة متـمسكة بـالعادات والـتقاليـد القد
أن البـنت إلبن عمها والولد ال يتزوج اال بنت عمه وكانت هناك زيجات ناجحة وأخرى غير ذلك نعم
لم يتم الـطالق بينهم ألن الطالق مـرفوض ب هذه العوائل وقـد أعتبرت الكـثير من العوائل أن هذه
ـيراث يـكون مـحصـورا ب هـذه العـوائل وتنـاسوا أن هـناك الـزيجـات ناجـحة بـوجـهة نـظرهم ألن ا

أمراضا ايضاً يتوارثها هؤالء الشباب وتنعكس على أبنائهم ..
ن تزوج من بنت عمه وانـا ال أنكر أني أحببتها قبل زواجي منها وال وانا حقـيقة ابدأ بنفسي انا 
ـاذا يـتم هذا الـزواج ويـفـرض على الـشـبـاب والصـبـايـا على حـد سـواء .. انـا من الذين أزال لـكن 
ن تزوج من بنت عمه او فرض عليه فهوم . وهناك من األصدقـاء  يحـاولون جاهدين تغيير هـذا ا
زواج من بـنت هـو ال يـهـواهـا وكـان نتـيـجـة هـذا الـزواج أن هـؤالء لم يـرغـبـو في نـسائـهم رغـم أنهم
ثال لـي صديق تزوج من فتاة لم يـهواها وقد أجنبت له أوالدا إال أجنبـوا منهن أبناء وعـلى سبيل ا
أنه تزوج مـرة ثانـية وهـذا ليس عـيبـا لكن نـتـيجـة زواجه األول ( الغـصب ) جعـله يتـزوج من أخرى

وهجر الثانية دون طالق او أي حقوق..
Ÿu{u  WÐU²

جاءت فـتاة الى رسول الـله ( صلى الله عـليه وسلم ) وهي تـشكو من أبـيها يـريد تزويـجها من إبن
عمـها رغمـاً عنـها وقد نـهاه رسـول الله عن فـعل ذلك وانتهى الـرجل اال ان الفـتاة رضـيت بعد ذلك
بالـزواج من إبن عمهـا وح سـألها رسـول الله عن قـبولهـا قالت انـا أريد ان يصل اخلـير لكل أب

أنه ال يجوز أن يجبر بنته على زواجها من إبن عمها دون رضاها ..
وانا من الـذين يؤيـدون إجبـار البـنت على الـزواج اكثـر من الولـد !! وقد تـستـنكـرون وتقولـون كيف
هذا وكالمك اآلن مـغاير عن ما بدأت به?. أقول لكم لـو أن الفتاة تزوجت من أي شاب ال ترضى به
فـإنهـا بعـد الزواج تـقبل به لـيس إلجله ولـكن ألجل أطـفالـها بعـد أن تنـجب منـه أطفـاال وتتعـود على
هذا الـواقع اجلديد وقد يتغير رأيـها بعد الزواج او على األقل بعـد ان يكون لها أوالد . اما الشاب

اذا أرغم على الزواج من فتاة اليحبها فإنه يبقى اليحبها حتى لو أجنبت له فيلقا من األوالد ..
ولذلك نصـيحتـنا لكل أوليـاء أمور الشبـاب او الصبايـا أن ال يجبـروا أبناءهم على زواج كـهذا ألننا
من خالل معايـشتنا لهذه احلـاالت قد أصبحت لنا معـرفة بهذه الزيجات وتـكون حياة هذه العوائل

بائسة وغير منسجمة مع بعضها .
وضـوع ألهـمـيـته ألنـهم يـناقش لقـد طـلـبت إحـدى الـصديـقـات الـصـحـفـيات مـني كـتـابـة مـثل هـذا ا

موضوعاً حيوياً ومهماً جداً ..
كـمـا اليـفـوتـني ان أذكـر عن نـكـاح قـد نـهى عـنه رسـول الـله ( صـلى الـله عـلـيه وسـلـم ) وهـو نـكاح
ثال الشغـار ومعـنى الشـغار كـما نـطلق علـيه زواج ( الگـصة بـگصـة ) أي أن الرجل عـلى سبـيل ا
يقوم بـتزويج إبنته لصديق له واإلتفاق بينهما يـكون صداق إبنته بصداق إبنة صديقه أي ليس ألية
قصود هنا مثل هذه الزيجات نهى عنها رسول الله اما هر وا واحدة منـهن صداق او ما يعرف با
اذا كــان الـزواج ( گـصـة بـگـصــة ) لـكن بـشـرط أن يـكـون لــكل واحـدة مـنـهن مــهـر مـسـمى ويـكـون

مقبوضا فال بأس به ...
ـناقشـته وكي نصل الى حل يـرضي الشبـاب كي نساهم وضوع  انا اآلن أضع بـ أيديكم هـذا ا
في وضع حلـول للمـشاكل التي حتـصل من خالل هذه الزيـجات خاصـة وقد كثـرت حاالت الطالق

في مجتمعاتنا ..

أوالً لــنــتـــعــرف الى اجلــهـل وتــعــريــفه
ـعـروف عـنه هـو عـكس ـبـسّـط فـمن ا ا
عـرفة به وعدم العـلم بالـشيء وغيـاب ا
حـــضــــور صـــورة الــــشيء فـي الـــذهن
وبـالــتــالي فـاجلــهـالــة ظـاهــرة بـشــريـة
كـونــيـة غــيــر أنّ الـتــفــريق واجب بـ
اجلـهـالة الـفـردية واجلـهـالـة اجلمـاعـية
كن أن يـجهل أو اجلمـعيـة فكلّ فـرد 
أمّـا اجلـهل اجلـمـاعيّ فـسـيـاقـه بـنـيويّ

حضاريّ 
واجلــــهل أيــــضــــاً له درجــــات : فـــفــــيه
ـتمثّل في عدم فـهم مسألة أو البسيط ا
ظــاهــرة وهــو أمــر عــاديّ يــقع تالفــيه
ــعـــرفــة بـــســـرعــة عـــنــد تـــوفّـــر إرادة ا

وتقويض شروط الكسل. 
والــنــوع الــثــاني هــو اجلــهل الــكــامل
ويـتــبـلـور في مــخـالــفـة الـعــلم والـقـول
بعـكسه. أمّـا النـوع الثـالث فهـو اجلهل
ـركّب وهو فـهم األمور فـهـما عـكسـيا ا
بخالف مـا هي عـليه أو مـا خلّصه ابن

سينا في "الفطانة البتراء".
كـثـيـراً مـا نـسـمع أو نـقـرأ من يـقـول أن
ســـبب األزمــــات اجملـــتــــمـــعـــيــــة مـــثل
احملــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــعــرقــيـة
وتفشي الفساد واإلرهاب هو من نتاج
اجلهل. ومنهم من يجعل اجلهل مرادفاً
لألمــيـة لـذلك يـقــسم هـؤالء األمـيـة إلى

نوع 
أمـيــة أبـجـديـة أي احلـرمـان من نـعـمـة
الــقـراءة والـكـتـابـة وأمـيـة ثـقـافـيـة أي
ـا الـذي يـعـرف الـقـراءة والـكـتـابـة ور
يحـمل شهـادة جامـعية عـاليـة ولكنه ال
يهتم بالتـثقيف الذاتي عن طريق قراءة
تـابعـة وغيرهـا. وفي حالـتنا الكـتب وا
ـثقف والـسياسي العراقيـة فمعظم ا

يلقون اللوم على اجلهل.
إن إلــقـاء الـلـوم عـلـى اجلـهل في إنـتـاج
األزمـات والـصراعـات يـبـدو ألول وهـلة
صحـيح إلى حدٍ ما أن يـعتبـره البعض
ـمــات أو الــبــديــهــيــات ومن ــســلـَّ من ا
اجلـهل الـتـشـكـيك في صـحـته لـذا جند
في مـجـتــمـعـات اجلــهل تـكـثــر الـفـسـاد
ا يـتيح السـتغالل الـعقـول اجلـاهلـة 
لـهم نـهب خـيرات الـبـلد فـتـنـتج أضرار
ــو الـرقي بــهـذه كـثــيـرة وكــبـيــرة في 
اجملـتـمـعـات وتـفـشـي الـبـطـالـة والـفـقر
ـــســــاوات بـــ افـــراد ــــدقع لـــعــــدم ا ا
اجملــــتـــمـع  واجلـــهـل حـــسـب األديـــان
الـسمـاويـة وهو االعـتقـاد الـفاسـد ففي
الــــقــــرآن يــــرادف اجلــــهل كـلّ مــــا هـــو
معـاكس لـلعـلم واحللم والـعقل ويـفرّق
الـقــرآن بــ الــذين "ال يــعــلــمـون" وهي
بــراءة وبـ اجلــهــلــة وهي خــطــيــئـة.
ـعـرفة ـصـرّ عـلى عـدم ا فـاجلـاهل هـو ا
وقد تـوعّـده باجلـحيم. ويـعرّف احلـكيم
ـسـتــنـيــر كـونــفـيــشـيـوس: الــصـيـنـي ا
اجلــهـل بــأنّه لـــيل الـــعــقـل وهــو أدهم

حالك ال قمر به وال جنوم.
إنّ اجلـهل لـيس عدم مـعـرفـة الشيء بل
هــو ادّعـاء مـعــرفـته واإليــهـام بـذلك أو
أيضا معرفته بـصفة محدودة وجزئية
كـذلك يـتـطور اجلـهل من ظـاهـرة فـردية
ـأسـسـة وقـد وجـمـاعـيـة إلى ظـاهـرة 
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يبدو أن رسام عصر النهضة الشـهير رفائيل لم يكن يحب شكل أنفه.. فاستبدله بـنسخة محسنة في لوحته الذاتية.هذا ما
توصل إلـيه علـماء في جـامعـة روما وضـعوا تـركيـبا ثالثي األبـعاد لـوجه الرسـام اإليطـالي معـتمدين عـلى قنـاع من اجلبس
جلمـجمـته أُعد في عام  .1833وفي ذلك الـعام  آلخر مـرة استـخراج الرفـات التي يعـتقـد أنها رفـات رفائيل الـذي بجّله
معـاصروه ألنه يسعى لـلكمال في كل أعـماله. وقال ماتـيا فالكـوني أستاذ األحيـاء اجلزيئيـة باجلامعة ”جعل بالقـطع أنفه يبدو في
شـكل أفـضل... أنـفه دعـنـي أقـول كـان أكـبـر بـعض الـشيء.“وتـوفي رفـائـيل في رومـا عـام  1520عن  37عـامـا بـعـد إصـابـته
بالـتهاب رئوي على األرجح ودفن في الـبانثيون في روما. وعـادة ما تظهر لـوحة رفائيل الذاتـية في معرض أوفيـتسي في فلورنسا
ناسبة مرور  500عام على وفاته. ورسم رفائيل نفسه قبل نحو  15عاما من وفاته لكنها اآلن في روما للمشاركة في معرض 
وكان حيـنها حـليق الوجه. ويـظهر في الـلوحة أنف مـعقوف بـشكل أكبـر ظهر أيـضا في أعمـال أخرى رسم فيـها رفائـيل نفسه.والـتركيب

الثالثي األبعاد لوجه رفائيل يعطي تصورا لشكله في موعد أقرب إلى وفاته ح كان بلحية.

رسالة روما
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لـلتـضـحـيـة والـفـداء وهـذا مـالـفت نـظري
ايـضـاً في إكـتـشــاف أحـد أسـرار عـشـتـار
ـرأة العـاشـقة لـلحب لـتـظهـر في صورة ا
أخــرى بـأنــهــا تـضــحي بــحـيــاتــهـا وهي
حتاول انـقـاذ حـبـهـا بـالـرغم من خـيـانـته
ــوت في الــعــالم لــهــا بــعــد انــقــاذه من ا
الــسـفــلي وهــنـا الــتـوقـف والـســؤال قـبل
إكـمــال الـقــراءة بـأن الــرجل هل سـيــبـقى

خائناً للمرأة في نظر الكاتبة ?
بـعـد مـوت تـموز الـرجـل يـخـتفـي الـنـبات
رأة واحلـيوان والـتـكاثـر لتـقف عـشتـار ا
تــنــعى وتــبــكي زوجــهـا بــعــد أن تــبــكـيه
الصحـراء التي حتولت الى أرض عـقيمة
ـاء سـر الـوجود ثم تـدعـو عـشـتـار آلهـة ا
وت للتـدخل عند ملـكة العالم الـسفلي وا
الحـيـاء تمـوز الـرجل واعـادته إلى الـعالم
ـوت يـطـلب الـعوض عن الـعـلـوي ولـكن ا
تـموز بـآخـر وهنـا إرادة اآللـهة بـان يجب
أن يكون هنالك موت بعد احلياة وعهدت
عشـتـار مـلكـة الـعالـم السـفـلي بـاعطـائـها
بديـل لزوجهـا ليـحل محـله إال أنهـا تعود
ـوت وقد بعـد عـنـاء طـويل بـرفـقـة آلـهـة ا
سـبقهـا زوجهـا تمـوز إلى األرض لـتقوده
شـهــوتـهـا اجلـنــسـيـة من جـديــد خلـيـانـة
عـشتـار مع نسـاء أخريـات فأثـار غضـبها
وتتركه لـلموت مـرة أخرى ليـسكن العالم
الـــســفـــلي مع األمـــوات  جــزاء خــيـــانــته
للمرأة التي هي سر وجوده على األرض.

“uLð  u

إنهـا إرادة اآللهـة في منح احلـياة صورة
تراجيدية بعد موت تموز بسبب اخليانة
وترك عشتار تعيش وحدتها بدون الزوج
واحلبيب لتختفي معه الزروع والنباتات
والـثـمار واالزهـار واحلـيـوانات وكل شئ
جـــمـــيل عــلـى األرض ولم يــعـــد حلــبـــهــا
وجــمــالــهـــا ثــمن لــكن كــان هــنــالك ارادة
وتـصـور آخر لـلكـاتـبة وهي تـرى نـفسـها
في عـشـتــار ولـتـجـعل مــنـهـا أمـرأة قـويـة
تـتـحـدى إرادة اآللـهـة وتـعـود مـرة أخـرى

في مـسـرحـيـة (سـيـدة االسـرار عـشـتار)
لـلروائـيـة والكـاتبـة التـونـسيـة القـديرة
(حـيـاة الـرايس) هـنـالك سـر في عـنوان
ـــنح دافع هـــو وحــــده  ـــســـرحــــيـــة ا
التشويق للبحث والتعمق وهو بحاجة
إلى كــتـابــات مـطــولــة لـتــفـكــيك رمـوزه
ومايـحتـويه من مواضيع فـكريـة دسمة
وغــنـــيــة بــاحلــوار الــدرامي الــشــعــري
ــكــثف والــتي تــتـيـح لـلــقــار فــضـاء ا
واسع لــلــتــفـكــيــر والــتــمـعـن في إعـادة
تـكـوين ذاتـه من جـديـد كـأنـسـان تـسـيد
االرض مـنـذ اخلــلـيـقـة وهــو سـر عالقـة
رأة بالرجـل وهنا تطرقـت الكاتبة في ا
مــــوضـــوعـــهـــا إلى مـــزج كـم هـــائل من
الــفــنـون الــكـالسـيــكــيــة بــ الــثــقــافـة
االغريقية والسومرية لتظهر لنا صورة
ـعـنى إبـداعـيـة تـصف جـمـال احلـيـاة 
ة آخـر غير الـذي اختـارته اآللـهة الـقد
والذي عبر عنه أرسطو االغريقي بالفن
التراجيدي في كتابه          (فن الشعر
) والـذي يـصـف من خالله الـتـراجـيـديـا
بلغة شعريـة ينتج منه فن (الديثرامب)
وهـو تـمـجـيـد اآللـهـة وجـعـلـهـا تـتـسـيد
احلـيـاة والــرجـوع الــيـهــا بـكل شئ في
هذه الـصـورة اإلبداعـية اخلـير والـشـر 
في مـسـرحـيـة (سـيـدة االسـرار عـشـتار)
تــنـاولت الــكـاتــبــة مـفــهـوم احلــيـاة من

فهوم الكالسيكي جانب أخر يضاهي ا
ة للحب في تخيل وتصور اآللـهة القد
ـرافقـة له وتـختـصر لـنا والـتراجـيـديا ا
ــــســـرحـــيــــة احلـــيــــاة بـــكل فــــصـــول ا
مـاحتـتـويه من خـيـر وشـر وفـرح وحزن
واحلب واجلــمـال واالرادة اإلنــســانــيـة
الالمـــتــنـــاهـــيــة إلى حـــد مـــا لــلـــعــيش
والعودة للحيـاة من جديد منذ التكوين
واخلــــلق إلـى األن وهــــذا مــــا يــــصــــفه
الدراميون بلغة شعرية وحوارية مكثفة
بينهم  إلى حد الـتوتر واحلماس بدايةً
مـن اآللـــــهـــــة عـــــشــــــتـــــار وهي الـالعب
ــــرأة ــــشــــهـــــد وهي ا االســــاسي فـي ا
مـــلــكــة احلب اجلــمـــيــلــة والــعـــاشــقــة 
واجلـــــمــــال والـــــســــمـــــاء وهي الــــروح
بل كل شـئ عائد تـسيـدة على الـعرش ا
لـها وهي تـصف نفـسهـا لتـمنح احلـياة
تـصف جـسدهـا الـعاري لـكل الـكـائنـات 
أمـام نـسـاء االرض كـيف كـان نـقـيـاً قبل
أن تــدنـسه األديـان وكـيف كـان لـلـجـسـد
الـشـهـواني حـرمـته أمـام رغـبـة اجلـنس
والفوز بالرجال وفتح االرحام لالجناب
أمـام الـطــبـيــعـة وهي أسـاس الــتـكـوين
وهي الـــتي أجنـــبت أول إنـــســـان عــلى
األرض بعد أن اخـتارت تمـوز  زوج لها
آلهة النـبات والتكـاثر بعد أن اباحت له
بحـبهـا لقـد عشقت عـشتـار تموز راعي

احليـوانات حتت االشجـار تمـوز الثور
ــغــرور بــنـفــسه والــراكض اجلــمــيل وا
خــلف رغــبـاتـه اجلـنــســيــة فـوق االرض
الــشـهـوانـيـة من أجل أن تـكـتـمل صـورة
ـشـتـركـة فـعـشـتـار احلـيـاة اجلـامـعـة وا
احلب واجلـمـال والسـمـاء والـروح التي
تـعـشق الطـبيـعـة وتمـوز الـزرع والثـمار
والـنـبـات والـتـكـاثـر وهـو الـسـر اجلامع
ـرأة والــرجـل وهـو الــواقـع الـذي بــ ا
المـفـر مـنه. بـعــد حـفـلـة زواج شـهـدتـهـا
اآللـهـة والـطـبـيـعة وقـدمـت الـهـدايـا ب
العـريس تـموز مـحمل بالـهدايا من كل
خــيـــرات األرض واحلـــيــوان من الـــلــ
ـتـنـوعـة واألزهار والـقـشـدة والـفـواكـه ا
ـعــطــرة لـيــقــدمـهــا بــ يـدي عــشــتـار ا
الـسـمـاء واحلب التي قـدمت له هـديـتـها
وهي الـصــوجلــان احملـجـن اي الـعــصـا
ــعــقـوفــة كــمــنــقــار طـائــر كــمــا تــقـول ا
ــــعـــبـــر عن األســـطـــورة وهـي الـــرمـــز ا
الـــســـلــطـــة وحــكـم االرض اســتـــطــاعت
ـرأة الــكـاتــبــة بـأســلــوب بــارع وصف ا
بعشتار الزوجـة اخمللصة وتموز الزوج
الـعـاشق لــلـجـمـال والـرغــبـة اجلـنـسـيـة
ومايجري بينهما من أحداث ومغامرات
في احلب والـتـجانس والـتـضـاجع فوق
سـريـر مـصـنـوع من األرز عـبـر تـصـويـر
مـيـثـولــوجي يـحـاكـي الـواقع عن طـريق
حـوار درامي وبـلــغـة شـعـريـة تــنـطـقـهـا
ــة آلـهــة األجـداد ألــســنـة اآللــهــة الـقــد
عـنى أعـمق أن الرجل ـكن القـول و و
وهب األرض ومـا عـلـيـها لـلـمـرأة مـقابل
مـــنــحـه احلب واجلـــمــال االزلـي وتــقف
ـرأة الـقـويـة عشـتـار بـتصـويـر وخـيال ا
الـكــاتـبـة وجـهــا لـوجه أمـام تــراجـيـديـا
ـوت والـذهـاب إلى الـعـالم اآللـهـة بـعـد ا
وت األبدي وهي حتاول عـالم ا السفلي
بصالبـتـهـا وشمـوخـهـا وقـوتهـا كـونـها
ســيـدة الــوجــود أن تــبث األمل وتــعــيـد
ن حتــبه وتــعــشـقه احلــيـاة مـن جـديــد 
رأة في الـواقع الى رمز وهنـا تـتحـول ا

للعالـم السفلي إلنقـاذ تموز واعادته إلى
ـومـة األرض وهـذه تـضـحـيــة مـنـهـا لـد
احلياة وبث احلب واجلمال ال ألجل شئ
ـكن أن تـكـون هـنـالك ـعـنى أن ال آخـر 
حــيـــاة نــابــضــة بـــاحلب إال اذا اجــتــمع
رأة وبـعد انـقـاذ تمـوز حتاول الـرجل وا
ــرأة في الــعـالم ــوت أن تـبــقي ا آلـهــة ا
الــســفــلي بــدال عن زوجــهــا وهــنــا يــقف
الـرجل مـخلـصـاً ومـضحـيـاً حلب زوجته
ـفرده دونـها وهـو ايضـاً يـأبى العـودة 
ـــوت ومن هــذا مـــحــاوال إنــقـــاذهــا من ا
ــلـحــمي االســطـوري من أجل الـتــخـيل ا
الـبقـاء تـصفه الـكاتـبـة بشـكل تصـويري
لـلـواقع مبـتـعدة عن الـتـراجيـديـا االلهـية
لتضع نهاية مغايـرة وغير منتهية وهذا
ـكن من مــا إرادته لـتــرك بـوابـة أخــرى 
ـلحمة خاللهـا سرد أجزاء مـكملـة لهذه ا
الـغـزلـيـة وهي حتـاول إخراج الـرجل من
مـسـتـنـقع اخلــيـانـة ويـكـون فـيـهـا احلب
رأة شامـخة قوية غير منتصـراً وتعود ا
مــنـكــســرة لـتــتـســيـد احلــيـاة من جــديـد
وضـوع األسـاسي في هذه وهـكذا كـان ا
ـلـحـمــة والـذي أرادت مـنه الــكـاتـبـة أن ا
ــهم واجلـوهــري هـو يـكــون الــعـنــصـر ا
ـرأة الـيـوم في واقـعـنـا ومـا هـو ـرأة ا ا
دورهـا الــفـاعـل في احلـيــاة أمــام الـرجل
وأين مــكــانـتــهـا احلــقـيــقــيـة في تــكـوين
اجملتمع الشرقي ونظرته الدونية للمرأة
ومــاهي حــقــوقـهــا جتــاه نـيـل حـريــتــهـا
ـرأة اليوم كن إنـصاف ا الكـاملـة وهل 
كما انصفتهـا اآللهة واالساطير ومجدت
دورهـا كــمــلـكــة عـلى عــرشـهــا قـبل آالف
السـنـ بـعـد هـذا الـتطـور الـكـبـيـر الذي
كن شـهـدته اإلنـسـانـيـة? وفي الـنـهـايـة 
الـــقــول بــأنـــني كم تــمــنـــيت لــو أن هــذا
لــيس له ــلـحــمي ــســرحي وا ــشــهـد ا ا
ــتــعـة نــهــايـة مـن أجل اإلسـتــمــرار في ا
ــكـثــفـة واحلـوار والــتـشـويـق لـلــدرامـا ا
غعم باالحـاسيس اجلميـلة بلغة احلب ا
والــغـزل والـكــثـافــة الـشــعـريــة بـ رجل

بـ السـماء ب عـشتـار وتـموز  وإمـرأة
واألرض بــــ احلب واجلـــمــــال إنـــهـــا
نـابـعة مـن روح نـابـضـة بـاحلـيـاة تـواقة
لـلـشـعـر والغـزل واحلب اليـقـاظ حـضارة
عــريــقــة من ســبــاتـــهــا الــطــويل وحــفظ
تــفـاصــيـلــهـا فـي اخملـيــلـة بــعـد مــسـيـرة

حـــافـــــــلـــة بــالـــدراســـة والـــتـــحــلـــيل
والتـعايش الـفكري لـتسـرد لنا حـكاية
احلب الــســومــري األزلي بــ الــرجل
ــــراة بـــــوجهٍ آخــــر ..نـــــعم إنــــهــــا وا
الكـاتـبــــــة التـونـسـيـة القـديـرة(حـياة

الرايس).
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جمال منفرد يجمع ب الليونة والقساوة

- نعم أكثر خطـوطهم رديئة وهذا يرجع
إلى عـالم الــتـكـنـلـوجــيـا وكـذلك اليـوجـد
اهــتــمـام مــبــاشـر وأســبــابـة تــرجع إلى
جـمـيـعـهم وزارة الـتـربـيـة  مـعـهـد إعـداد
نهـاج والطـالب نفسه  عـلم وا عـلم وا ا
فنحن ال نريد أن نرمي الـلوم عيلهم بقدر
ـناسـبة في مـا نفـكر في إيـجاد احلـلول ا
زرع فـكرة حب اخلط أو اخلط له قـدسـية
يــجب اإلهـتــمـام فــيه في مـالــيـزيــا كـون
اقــامــتي فــيـهــا أرى كل عــطـلــة صــيـفــيـة
أولــيـــاء األمـــور والــشـــبـــاب والــصـــغــار
ـراكـز تـعـلـيم اخلط الـعـربي يـتـوجـهـون 
ناسب   فتجد التشجيع ا وحفظ القران
لــهم ومـسـاعـدتــهم عـلى حب اخلط وزرع
فــكـرة اخلط أمـر مـقــدس; ألنه يـكـتب فـيه
الـقران فـيـا ليت أن نـخطـوا هـكذا خـطوة
ؤسسـة الرسمية وتنتهي بأن تبدأ من ا

بولي أمر الطالب .
{ مـاهي الصـعـوبـات التي تـواجه اخلـطاط في

العمل?
ـستوى - هنـاك صعـوبات كـثيـرة على ا
الـفـني اخــتـيـار الـنص أم عــلى مـسـتـوى
ـواد واألدوات نـعم هـنـاك قـلـة في وفرة ا
واد الالزمة فأغلب اخلـطاط يذهبون ا
لــتـــركــيـــا كي يــتـــبــضـــعــون من االدوات
ــواد الالزمـة ولــكن بـاالونــة االخـيـرة وا
بدأت تظـهر وتنمـو تدريجيـاً ال سيما في

الـعـمـاد الـذي حفـظ الـقـرآن الـكـر مـنذ
بدء بـزوغ االسالم وحتى وقتـنا احلالي

هو اخلط العربي على مراحل تطوره.
مجـموعـة كثـيرة من اخلـطاطـ ظهرت
من الــذين كــتـبــوا الــقـرآن الــكــر عـلى
ســـعف الــــنـــخـــيل والــــعـــظـــام الى ان
أصــبــحــوا الــنــواة األولـى لــفــئــة كــبـار
اخلطاط الـذين ظهروا فيـما بعد وقد
انــتـــقل اخلط الـــعــربي مـن مــجــرد أداة
للتسجـيل والتوثيق إلى فنّ قائم بذاته
ولـه أصـــولـه ويـــعــــكف عـــلـى دراســـته
الـــكـــثــيـــر مـن االشــخـــاص مـن جــمـــيع
ـولـود في بـغـداد األنـحـاء ابن مـقـلــة ا
وافق 886م يعد أهم خطاط  272هـ ا
عــربي عــرفه الـــتــاريخ لــيس ألنَّ خــطه
جــمـيـل فـحــسب وال ألنـه طـوَّر وحــسَّن
خـطي الـنـسخ والــثـلث أكـثـر اخلـطـوط
ـا ألنه أسس الـعـربـيـة اسـتـخـدامـاً وا
قاييس القواعد العلمية لهما بوضعه 
احلـروف وأبـعـادهـا وضـبـطـهـا بـشكل
جـيـد قــال عـنه الــتـوحـيــدي: "قـيل البن
الـزجني مـاذا تـقـول في خط ابن مـقـلة?
قــال: ذاك نـبي فـيـه أفـرغ اخلط في يـده
كـــمــا أوحى إلـى الــنـــحل في تـــســديس
بـيــوته" اخلــطـاط الــعـظــيم وضع أربع
قـواعــد اضـافــيــة الى قـواعــد احلـروف
وهي : "حـــسن الـــوضـع"( الــتـــرصـــيف
والـتـألــيف والـتـسـطـيــر والـتـنـصـيل).
ووضع قــــواعــــد لــــبــــدايــــات احلـــروف
ـدّات وأنـواع ونـهـايــاتـهـا وفي عــلل ا
األحـــبـــار وفي أصــــنـــاف بـــري الـــقـــلم
ا يؤخذ به حتى اليوم حتى وغيرها 
ظـــهـــور ابـن الـــبـــواب الــــذي قـــال عـــنه
الـــقـــزويـــني في "آثـــار الـــبالد": "أن ابن
الــبـــواب نــقل طـــريــقـــة ابن مــقـــلــة إلى
طريـقته الـتي عجز عـنهـا جميع الـكتاب
مـن حـــســـنـــهـــا وحـالوتـــهـــا وقـــوتـــهـــا
وصـفـائـهـا فـإنه لـو كـتب حـرفًـا واحـدًا
مـائـة مـرة ال يخـالف شيء مـنـها شـيـئًا;
هـــذه ألنـــهــــا قـــلـــبـت في قـــالـب واحـــد"
همـة شكـلت اساساً ومـرتكزاً االسمـاء ا
لـكـل االجـيــال الــتي ظـهــرت من بــعـدهم

والتي مارست هذا الفن النبيل.
قيم في ـبدع وسام مـحسن ا اخلطاط ا
ـاجـسـتـير في مالـيـزيـا يـحـمل شهـادة ا
ـعلومات من جامعة مااليا تكنولوجيا ا
ــــالـــــيــــزيــــة فـــــضال عــــلـى شــــهــــادة ا
الـبكـالـوريوس في الـفنـون اجلـميـلة من
جــامــعـة بــغـداد مــيــزة إبـداعـه نـظــافـة
احلرف وقوة الـتركيب وجـمال اخلراج
لــلـــوحه اخلـــطــيـــة كـــان لي مـــعه هــذا
احلـوار لــتـســلـيط الــضــوء عـلى مالمح

جتربته اخلطية.
{  مـتى تعززت وتـرسخت لـديك فكـرة ورغبة

ولوجك عالم فن اخلط العربي?
- اخلط الـعربي هـو ذاته جـمـال منـفرد
فــهــو يــدمج بــ الــلـيــونــة والــقــسـاوة
والـكـتـلـة والفـراغ و تـعـززت وتـرسخت
لـدي الـرغـبـة في ولـوج عـالم اخلـط مـنذ
ـتوسطة وكان سبب كنت في الدراسة ا
حبي للخط أستاذ الـلغة العربية آنذاك
فـقد كـان خـطه جمـيل فـاحلرف الـعربي
جـذاب ومن هــنـا بــدأ مـشــواري أبـحث
ه في أعــمــاق حـــروفــة وابــحــر في عــا
فـاخلـط الـعربـي اليـنتـهـي ونـحن مـهـما
وصلـنا من مسـتوى نبـقى طالب نبحث
في عـــالـم اخلط فـــضالً عـن أني أكـــتب
تــقـريــبـا أغــلب اخلـطــوط ولـكن بــنـسب

ستوى ب خط وآخر. متفاوتة با
{ اخلط بالنسبة لك موهبة أم هواية?

- اخلط بـالــنـســبـة لي يــشـكل عــامـلـ
ــوهـبــة والـهــوايـة أيــضـا   كالهــمـا ا
بـنـفس الـوقت يـكـمل اآلخـر فـاني أخذت
اخلـط عن حـب وبــــعــــدهـــــا عن دراســــة

ية . أكاد
? ن تأثرت من  اخلطاط  }

- تــأثـرت بــاالســتـاذ نــبـيـل الـشــريـفي
اســتـــاذي الــذي له الــفـــضل األكــبــر في
تـعـلـيــمي وتـوجـيــهي واعـطـائي أسـرار
احلرف العربي فهـو قاموس حياتي في
مسـيرتي اخلطـية وأتـوجه إليه بالـشكر
ا يـبذله  لي من جهد وصبر والعرفان 
وتعـليم عن حب خـدمة احلـرف العربي
و االســتـاذ أيــضــا يـخــتــصـر لـك الـزمن

ويـبـ أسـرار قـد جنـهـلـها فـهـو يـسـهل
علـينا مـاكان صـعب كما ال اسـتطيع ان
اغـــــــــفـل دور زمـالئـي في الـــــــــدراســــــــة
ـيان فـي كلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة االكـاد
د. أحـمد الـواسـطي ود.علـي الشـديدي
ـهـنـيـة وصـدق فـهـمـا مـثـال لاللـتـزام وا

التعامل.
{ عـــدد كــبـــيــر من اخلـــطــاطـــ مــظـــلــومــ

إعالمي السبب برايك?
- نـحن ال نـريــد أن نـلـوم جــهـة ونـتـرك
جهة اخـرى فكالهما مـقصران اخلطاط
ـرحلة علـيه ان يبـحث ويجـتهـد ويصل 
يــشــار له في الــبــنـان أمــثــال أالســاتـذة
ــوجـوديـن حـالــيــاً وأيـضــاً من جــهـة ا
أخـرى اإلعالم  مـقصـر نـوعاً مـا أتـمنى
أن تـستـحدث جلـنة إعالمـية مـخصـصة
لــفن اخلط الــعـربـي او تـوفــيـر دعم من
قــبل الــوزارة الــثــقـافــة لــرفع مــســتـوى
اإلعالم في اجملــال الـفــني وبـالــتـحــديـد
مجـال اخلط العربي وأيـضا في الوقت
احلـالـي  ال يـوجـد لـديـنـا إعالم خـاص
وال مـكـان يرتـاد إلـيه جـميع اخلـطـاط

من كل مكان في مكان واحد.
{ تــتــضــمن مــدارس اخلط الــعــربـي أنــواعـا
مـحـددة ومـعـروفـة لـكن مـسـار اإلبداع ورؤاه
يدفـعـان الفـنانـ حملاولـة إيـجاد تـطويـر ما أو

مدارس جديدة?
- نـعم هنـاك مدارس عـديـدة وجمـيعـها
ـدرسـة البـغـدادية االصـيـلة نـاجته من ا
درسـة  العـثـمانـية جـعلت من اخلط فـا
ــــزوج مـع تـــاريــــخــــهم هــــويــــة لــــهم 
  وهـذا يــحـسب لــهم أيـضـاً االسـالمي
لـهم طــرق وأسـالــيب جـيــدة في تـعــلـيم
اخلط ولكن في االونه االخـيرة أنا أرى
شرق أسيا مهـتم جداً في هذا اجملال
أمــثــال مــالـيــزيــا الــتـي تـعــتــبــر اخلط
الـعـربي شي مــقـدس أنـدنــوسـيـا  بـرز
فيهـا في الساحة الـفنية عـدد اليستهان
به من اخلــطــاطـــ ومــنــهم من نــافس
وفاز في مـسابقـة أرسكـا السنـوية التي
تـقـام في تـركيـا وال مـانع من االجـتـهاد
واالبـداع; ألن اخلط يـعــتـمـد عــلى مـبـدأ
اجلــمـال ولــكن أن اليــتــجـاوز الــقــواعـد
األســاسـيــة لــلـحــرف الـعــربي وجــمـيع
اخلطـاطـ اخملـلـصـ يـعـمـلـون بـشكل
مكثف لـتطوير اخلط لـكن األمور تمشي

بشكل بطيئ نوعا ما. 
{ هـل تــؤيـــد فـــكـــرة أن كــثـــيـــراً من األبـــنــاء
خــطــوطــهم رديــئــة إال مــا نــدر كــمــا أنــهم ال
يـسـعـون إلـى حتـسـ خــطـوطـهم وذلك راجع
ـدرسة ـعـلم وا لـعـدة أسـبـاب يـشـتـرك فـيـهـا ا
نـاهج وأولياء األمور واجملتـمع وتلك حقيقة وا

مرة?

  والـــشـــكـــر لالســـتـــاذ ثـــائــر الـــعـــراق
األطــرقــجي فــهـو حــريص عــلى تــوفــيـر

واد في العراق وجلميع احملافظات. ا
ـثـل لك اخلـطــاط هـاشم الــبـغـدادي { مـاذا 

واخلطاط عباس شاكر جودي?
-االســتــاذ هـــاشم يــشــكل أحــد أعــمــدة
ــدرسـة الــبـغــداديـة اخلط الـعــربي في ا
االصــيــلــة  فــأيــنــمــا تــذهب فـي بــغـداد
ـة جتـد له مـعـلم من مـعـالم اخلط الـقـد
الـــعــــربي مــــخـــطـــوط بــــيـــدة فــــلـــديـــة
مـخـطوطـات كثـيـرة; لكن االسـتـاذ هاشم
يعتبـر قليل في إنتاج الـلوحات اخلطية
ــصــحف وهــذا يـــرجع انــشــغــالـــة في ا
ـوكلة الشـريف وأيضا بـعض األعمال ا
له  امـا االسـتـاذ عـباس الـبـغـدادي فـهو
بالـعـكس كـثيـر انـتاج الـلـوحـات الفـنـية
ودقـيق فـي الـعـمـل الـفــني ويـعــمل عـلى

اخراج اللوحة بشكل جميل ودقيق.
{ هل جتــد إقـبــال لـدى الــشـبــاب عـلى تــعـلم

اخلط العربي?
- رغم وجـود الـتـكنـولـوجـيا جنـد اقـبال
لكن ليس بالكثير من الشباب أيضا لهم
حب وشـغف فـيجب مـراعـاة هذه الـفـئة
واالهتمام بـها; ألنهم جيـل يشكل رسالة
ن لـالجيـال الـقـادمـة فـأنـا أجـد كـثـير 
يـرغب في تـعلـيم اخلط لـكن لن يـجد من
يرشده بالـطريقة الصـحيحة أتمنى من

جــمــيع اخلــطــاطــ أن يــعــمـلــوا اخلط
كرسالة لنشرها ب األجيال القادمة .
{ مـــعـــلــوم أنك أحـــد أبـــطــال ريـــاضــة بـــنــاء
األجــســام .. مــاذا أضــافت لك الــريــاضـة في

حياتك العملية?
- نعم كـنت احـد ابطال الـعراق فـي بناء
األجسام فـقد شاركت في  32بطولة في
ـتـقـدمـ فـئـة الـنـاشــئـ والـشـبـاب وا
بــدأت وعــمــري اليــتــجــاوز ال  16عـام
وبشـكل عام الـرياضة لـعبت دورأَ كـبيراً
والزالت تـشـكل جــزءً مـهـمــاً في حـيـاتي
فـقد أضـافت لي الكـثيـر وبشـكل عام ان
هـمة الـتي على اإلنـسان ان من االمـور ا
يـدخـلـهـا في قــامـوس حـيـاته الـيـومـيـة
فـهي لـهــا دور وفـوائـد كـثــيـرة تـنـعـكس

آثارها على صحة االنسان .
ـهــتـمـ { نـصــيـحـة تــوجـهــهـا  لألجــيـال وا

باخلط العربي?
ـهتم باخلط - نصيحـتي لألجيال وا
الـعـربـي: استـغـل فرصـتـك وجـد معـلـمك
اجليـد والزمة كثـيراً فهـو مفتـاح طريقك

ومختصر لوقتك .
{ هـل لــــديك طـــــقــــوس خــــاصـــــة بــــاخلط أو

مارسة اخلط?
- الـطقـوس كثـيرة ولـكن أكثـر شي مهم
عـنـدي حـ أبـدأ هـو الـهـدوء الـتـام كي
أتــعــمق في تــفــاصــيل احلــرف الـعــربي

وأركــز تــركــيــزا عــالــيــا في تــفــاصــيل
احلـــرف وارتـــبـــاطـــاتـه ولـــكن فـــتـــرة
االســتـــراحـــة فـــاني اتـــمـــرن فـــقط في
االطالع على خـطوط األقدمـ وأتمعن

بها كما علمني استاذي.
{ أكــــــثـــــر اخلـــــطـــــوط الـــــتـي تـــــمـــــيـل إلى

استخدامها في أعمالك ?
- أكــثــر اخلــطــوط أكــتـــبــهــا الــنــسخ
والـــثــلـث; ألن هــذه اخلـــطــوط تـــشــكل
النسبة األكبر في كتابة القران الكر

وأنا هدفي األول واألخير كتابة القران
الكر لـذلك إني مهتم بـهذه اخلطوط
أما خط الثلث فهـو يعد سيد اخلطوط
أو مــلك اخلـطـوط وفـيـه مـرونه كـثـيـرة
وإبداع جـمالي كـثير وحـرية الـتركيب
لـذلك جتـد تـنـوع كـبـيـر فـي آيـة واحدة
بعـدة تراكيب وهـذا يدل على أن اخلط
فيه مرونه في االختيار والتعديل الى
مـــا ال نــــهـــايــــة و حـــسب الــــضـــوابط

والقواعد األساسية خلط الثلث .
{ كلمة تختم بها?

ختـامي الشـكر اجلزيل لـكم الهتـمامكم
بهذا الفن العريق والعظيم واتمنى ان
ارى بـغـداد قــبـلـة لـلــخط واخلـطـاطـ
يـأتــون الـيــهـا من كل صــوب لـتــصـبح
مـرجـعا لـلـخط واخلـطاطـ في الـعالم

االسالمي والعالم العربي

سرحية غالف ا

بعض اعمال اخلطاطوسام محسن
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ـــــــــوجـــــــــات يـــــــــغـــــــــطّـي طـــــــــيف ا
الكـهرومـغنـاطيـسيّـة   نطـاقاً واسـعاً
ــوجــيّــة من الــتــردّدات أو األطــوال ا
ــعـروفـة تــبـدأ بـتــرددات الـكــهـربـاء ا
وتصل  تصاعديّاً بأششعة گاما ذات

الطاقة العالية.
ومـــا بــ هــذه وتـــلك تــقـع مــوجــات
سـتخـدمة في األفران ايـكروويڤ ا ا
ــواصـــفــاتــهــا الــفــنــيّــة ــنــزلــيّــة  ا

وجيّة  وتتناقص بأطوالها ا
لـتصـبح مـلّـيمـتـريّـة والتـي تسـتـخدم
في تـقـنـيّــات مـتـقـدّمـة ومـنـهـا اجلـيل
اخلامس من اإلتصال الالسـلكي عبر

قاييس الذكيّة. الهاتف اجلوّال  وا
ومن اجلـديــر أن نـذكـر هــنـا  أنّ هـذه
ـــديـــات من الـــتـــردّدات أو األطــوال ا
وجـيّة قـد أدرجت في جـاول للـحزم ا
توصف باحلـروف األجنليزيّـة ومنها
ـثــال (بـزيـادة الـتـردد) عـلى ســبـيل ا
KوP  وX  وC   وS  وL   احلـزمـة
و Kaو Uو Vو  Wوغــيــرهــا ولــكلّ
تطبيقاتها وخـصوصاً عندما يتطلّب
الـتـطـبــيق حـزمـة تـردديّـة مـعـيّـنـة أو
أكـثر  بـقـدرات عـالـية كـمـا هـو احلال
في مــــفــــاعـالت تــــولــــيــــد الــــطــــاقـــة
ــنــظــومــات بـالزمـا الــكــهــربــائــيّــة 
اإلندمـاج النـووي وتسـخ الـبالزما

احلارّة فيها.
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في اســتـعــراض تــاريـخي مــخـتــصـر
لــلـهــاتف اخلـلــوي  نـقــول هـنــا بـأنّ
شـــركــــة مـــوتـــوريـالّ   األمـــريــــكـــيّـــة
لإلتصاالتكانت  السـبّاقة في تصميم
وإنـتـاج أول هـاتف خـلوي جـوّال في
الــعــام  1973وحــيـــنــهــا كــان بــوزن
كيلـوغرامـ للمـقبض  الـيدوي فقط.
وعلى مدى السنوات الست الالحقة
دخل هذا النموذج في مراحل تطوير
ليستـخدم بعدها في شـبكة اتصاالت
الســـــلـــــكـــــيّــــــة في الـــــعـــــام . 1979
ومـــابـــعــــدهـــا. وهـــكــــذا  وفي عـــقـــد
اضي دخل الـثمـانـيـنـات من الـقـرن ا
اجلـــــيل األوّل ((1Gمـن الـــــهــــــواتف
اخلـلـويّـة  الى اخلـدمـة والـذي سـمّي
بـالـطـابـوقـة بـسـبب وزنه(كـتـلـته). لم
يكن هذا هاتفاً رقمـيّاً بل كان تماثليًّا
ــــنــــزلي مــــثل الــــهــــاتــــفــــاألرضي  ا
الـتـقـلـيـدي  وبـرغم ذلك كـان بـاهض

الثمن في حينه.
بـتــاريخ  1984/3/13وفي الــواليـات
تحدة األمـريكيّة  بـيعَ هذا الهاتف ا
بـــســـعـــر  3,995دوالراً  حـــيث كـــان
كن الـتـحدّث  بـه لفـترة   35دقيـقة
فــقط  وإحـتــاج فـتــرة عـشــر سـاعـات
لــغـرض شــحن بــطـاريّــته.  بــعـد ذلك
شـهـد عـقـد التـسـعـيـنـات ظـهـور جيل
الـهـاتف اخلـلـوي (  (2Gوالـذي كان
رقـمـيّاً وإمـتـلك بـاإلضـافـة الى خـدمة
ـات خـاصــيّـة امـكــانـيّـة إرسـال ـكــا ا
رسـالـة نــصـيّـة وإرسـال صـورة وجه
مبـتسم أيضـاً.  وهنـا نذكـر أنّ الفرق
األســاسـي بــ اجلــيـــلــ أعاله هــو
الـــتـــحـــوّل الى الـــنــمـط الــرقـــمي في

اإلتصاالت اخللويّة باجليل الثاني.
وتـستـمـر مسـيرة الـبـحث والـتطـوير
والتـصـنيع لـنصل الـى  سنـ العـقد
األول من هــذا الــقــرن مـابــعــد الــعـام
 2000الـتي  شــهـدت  دخــول اجلـيل

الثالث
(  (3Gالذي إتـصف بـخدمـة إضافـيّة
وهي تـــصــفّح اإلنــتـــرنت. حــمل هــذا
اجلـيل تــقـنـيّـة مـدخـل رزمـة الـسـرعـة
الـــــعـــــالـــــيـــــة (  (HSPAســـــواء في
الــتـحـمــيل أو في إرســال  الـبــيـانـات
عـلومـات. آسـتعـمل اجليل الـثالث وا
ــــداخل واخملـــارج كــــذلك طــــريـــقــــة ا
ـــتـــعـــدّدة ( (MIMOالـــتي تـــتـــيح ا
مــضـاعــفـة مـقــدرة الـرابـط الـراديـوي
ـوجب آلية للـتعامل مع الـبيـانات و
صـفوفات وغـيرها تصامـيم تعتـمد ا
يـعـرفـهــا مـهـنـدسـوا اإلتـصـاالت بـعـد

ستخدمة. صطلحات ا نشر ثقافة ا
أمّـا تقـنـيّـة اجليـل الرابع فـقـد ظـهرت
وإنــتــشــرت في الــســوق بــعــد الــعـام
 2010بـــخــصــائـص تــكــنـــولــوجــيّــة
ـفـاتـيح ووسـائل اسـتـعـمـال ورزمـة ا
الــتـي جــعــلت من الـــهــاتف اخلــلــوي
ثابـة جهاز حـاسوب جديد اجلوّال 
محمول باليـد وهو  ما تشهده بعض

دول العالم.
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ّـا تـقـدّم نــرى أنّ أجـيـال الـهـاتف و
اخلـلــوي تـتـعـاقب كـلّ عـشـر سـنـوات
تــقـــريــبــاً والــذي يــعــني أنّ تــســويق
اجلـــــيل اخلـــــامس قـــــد الح في األفق
وســيــكـون هــذا الــعــقـد هــو عــصـره.
وبـإستـقـراء ما مـتـوفـر من معـلـومات
ـكن تـدوين حـول اجلـيل اخلــامس 

اخلصائص التقنيّة اآلتية:
1- إســــتـــخـــدام مـــوجـــات راديـــويّـــة
مـلّمـتـريّة وهي أقـصـر بـكثـيـر من تلك
ـــــتـــــولــــدة فـي أفــــران ــــوجـــــات  ا ا
ستخدمة في البيوت. ايكروويڤ ا ا
ــلّــمـــتــريّــة ــوجـــات ا يــكــون تـــردد ا
ـكن أن يتراوح ب 30-300 عالياًو
گيـگـاهيـرتـز  وهي حزمـة تـردديّة لـها
تـطبـيـقات مـتـقدّمـة. وبـسبب الـتـطوّر
احلـاصل في تكـنـولـوجيـا اإلتـصاالت
ـعـلـومـات  وتـزاحم  اسـتـخـدامات وا
ـمـتـد  ب طـيف الـتـردد الـراديـوي  ا
 6-1گـــيــگـــاهـــيــرتـــز  في  الــرادارات
اخملــتــلــفــة واألقــمــار اإلصــطــنــاعــيّـة
3G ناخ وجيليّ اخللوي اخلاصة با
C  - S  -L 4 واحلـــــــزمــــــاتG   و

وتـطـبيـقـات عـسـكريّـة أخـرى فـقد 
اقــتــراح  الــطــيف  الــتـرددي  الــواقع
ب  100 -24گــــــيــــــگــــــاهــــــيــــــرتـــــز
لإلستخدام في اجليل   .5Gوأضيف
هنـا أيضـاً أن بـعض ترددات احلـزمة
    Xمن  12 - 8گيـگاهـيرتـز تقـريباً)
هي مـخـصّـصة لـلـبث الـفـضـائي عـبر

أقمار إصطناعيّة حاليّة.
سـيكـون هـذا اجليـل مائـة مـرّة أسرع
تـلك  سعة مـعاجلة من الذي قبـله و
(إنــتــاجــيّـة)  20-10گــيــگــابــايت في
ـكن حتـمـيل الـثـانـيـة وهــذا يـعـني 
فـلـمـ أو ثالثـة افالم عـالـيـة اجلودة

نوع  DVDفي ثانية واحدة.
إنّ خــاصّــيــة الــتــردد الــعـالـي تـعــني
أيضـاً  حتمـيل وتبـادل بيـانات  أكـثر
ستـخدمة في هذه خالل الهوائيّـات ا

التقنيّة.
2.  تـسـتـعـمل هـوائـيّـات مـتعـددة من

MIMO  ط
كما أسلفنا في أعاله.

هـنـاك عالقـة تـنـاسـبـيّـة عـكـسـيّـة بـ

ـوجة الـراديويـة وأبعاد قبـمة تردد ا
ــعـهـا لإلرسـال ـسـتـخـد الـهـوائـي ا
واإلسـتالم  وهـذا يـعـني أنّ مـوجات

اخللوي     
   5G تــتــطـلّب هــوائــيّـات صــغــيـرة
األبـــعــاد ألنّ تــرددهـــا عــالي. فـــمــثالً
عندما يتطلّب تشغيل خلية مجموعة
هواتـف جوّالـة بـترددات واطـئـة(قبل
اجليل اخلامس)عشرة هوائيّات فإن
نـفـس اخلـلـيّــة حتـتـاج مــائـة هـوائي
لـــكـي تـــشــــتــــغل بــــتـــرددات اجلــــيل
اخلـامس(أبـعـاد أصـغـر كـمـا ذكـرنا )
وهــذا يــعـنـي زيـادة كــبــيــرة في عـدد
ــشـــتــركـــ ضــمن خـــلــيّـــة واحــدة ا

صغيرة.
لّـمترية فوائد 3.  مثلما لـلموجات ا
توجد لـها مسـاوىء أيضاً. ومن هذه
ساوىء أنّها سـهلة اإلعاقة من قبل ا
احلــواجـــز  والــبــنــايــات واألشــجــار
ــوجــات وهــذا يـــعــني أن إشـــارات ا
ــلّـمــتـريّــة تـفــقـد طــاقـتــهـا بــسـرعـة ا
وأحيـانـاً  توقف انـتـقالـهـا عنـد  هذه
ّــا يــؤدي الى تــقــصــيـر احلــواجــز 
مسافـات التغـطية. لـلتغـلّب على هذه
ــعـضــلــة يـتــطـلّـب وضع مـحــطـات ا
خلاليا صغيـرة  تمأل  الفـجوات غير
غطّاة بـ القاعدة الرئـيسيّة وهذه ا
ـــنـــاطق الـــســـكـــنـــيّـــة اخلاليـــا في ا
ــأهــولــة حــيـث يــعــتــمــد عــدد هـذه ا
ـسافـات بيـنها اخلاليا الـصغـيرة وا
على الـكثـافة الـسكّـانيـة هنـاك. فمثالً
في  مـــحـــلّــــة صـــغـــيـــرة مـــكـــتـــضّـــة
ـسافة ـكن أن تتراوح ا بالسـاكن 
ب اخلاليا الـصغيرة  10-100مترً
وهذا سـيـجعل خاليـا هـواتف اجليل
اخلامس مـتوزعـة في الطـرقات حول

البيوت وهو 
ـستقـبل بعد ما سيـكون مـألوفاً في ا
تـرخــيص جـهــات الـسالمـة الــصـحّـة

بذلك.
4.  عنوان آخـر من اخلصائص وهو

مايسمّى بتشكيل حزمة موجيّة. 
في اجلــيل الــرابع وبــســبب انــتــقـال
اإلشارة وإنـتشـارها في كل اجلـهات
تــتــعــرّض طــاقــتــهــا الى الــنــقــصـان
بــســرعـة وكــذلك حــدوث تــداخل بـ
ـــشـــتـــركــ  اذا اشـــارات هـــواتـف ا
كانـوا مـتقـاربـ وعلـيه فـإنّ تشـكيل
هـذه احلـزمة يـجـعل انـتـقـال االشارة
ــشـــتـــركـــ واحملـــطـــة أكـــثــر بـــ ا
ــكن تـــخــيّـل احلــالــة إجتـــاهــيّـــاً. و
وكـأنّـهـا حـزمـات لـيـزر تـنتـقـل بشـكل
دقـــيـق وكفء بـــ أجـــهـــزة هـــواتف

شترك دون تداخل. ا
ــعــنى آخــر كــلّـمــا كــانت كــثــافـة و
تـشـكـيل احلـزمـة عـالـيـة فـهـذا يعـني
تـــداخـل أقل واســـتـــهالك طـــاقـــة أقل
وزيــادة فـي مــعــدل  ســـرعــة  ارســال

وإستالم البيانات اخملتلفة.
ــتــعــدّد ــدخل ا ط ا 5. طــبــيـــعــة و
بتعامد او غير متعامد والذي يعتمد
فـي األجـــيـــال الــــثالثـــة األولـى عـــلى
التـردد  والزمن ووجـود شفـرة وهذه
تـــســـمح بـــدخـــول كـل مــشـــتـــرك الى
احملــطـة الــرئـيــســيّـة. أمــا في اجلـيل
الـرابع فــيـمـكن أن  تــشـتـرك اشـارات
مـخـتـلـفــة في نـفس الـوقت الى نـفس
ــعــدل عــالي. وبــطــريــقـة الــقــنــاة و
ـكن الـفصل تـعـامد  الـدخول غـيـر ا
ب الـڤديوات مـثالً (شطـر التـطبيق)
لّـة.(هناك حتى التـتداخل وتصـبح 

تفاصيل هندسيّة اختصاصيّة).
 6.  خاصـيّة يـتّصف بـها ومـهمة في
وارد اجلـيل اخلـامس الـتـعامـل مع ا
أو ما ترجمـته (حاسب حافة اجلوّال
ــوارد هــنــا ــقــصــود بــا  .(MECوا
ـــعــالِــجـــات والــبــرامـــجــيــات مــثل ا
واخلــزن والــتي تــتـظــلّب مــشــاركـات

وأداء مــــركــــزي أو مــــاوزع لــــوجـــود
مـسـافـات في الـتـعامـل والتـي تصـنع

الفوارق.
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اضـية على مـدى العـقود اخلـمسـة ا
واكب مستـخدمـوا الهواتف اخلـلويّة
اطاً مصنّـفة كأجيـال. ولكنّ للجيل أ
اخلامس مـيزة إضـافـيّة الى مـلذكـرنا
وهـي أنّه بـــدا واجــــهـــة صــــراع بـــ
الــصــ وإمــيــركــا إلســبــاب تــتـعــلّق

بخصائصه.
فـــكــمــا أســلــفــنــا يــحــتــاج   G5الى

تنصيب هوائيّات اكثر
(مـثالً  300الف هــوائي في امــيــركـا
لوحـدهـا والذي يـعـادل العـدد  الـكلي

الذي  تنصيبه في ثالثة عقود).
وألنّه أسرع بـكـثيـر من اجلـيل الرابع
الذي سـبقه  فـإنّه سيـغيّر الـعالم في
اط احلياة ماب مناحي متعدّدة وأ
السيّـارة الذكيّـة ومنازل الـسكن التي
يـنــجـزهـا الـذكــاء اإلصـطـنـاعي وربط
ماليـــ األجـــهـــزة عـــلى أراضي دول
العـالم والـتي تتـصل مع بـعضـها في
مهام  كفوءةكـثيرة تصل الى تواصل
اجــراء عـمـلــيـات جـراحــيـة مـشــتـركـة
كـبــيـرة عـبـر الــشـبـكـة وبــنـمط جـديـد
بــدون تــقــطّــعــات او تــوقّــفــات اا في

الصوت وال في الصورة.
إذن مـن يـــســــيـــطــــر عـــلى  5Gفـــإنّه
ســيـربـح  ثالثـة مـاليـ فــرصــة عـمل
ويشـغّلهـا في بلـده أميركـا أو الص
وســيـربح مــبــلـغــاً قـدره  500مـلــيـار
دوالر عن بــــيع مــــنــــتــــجـــات وســــلع
اتــصــاالت ذات عـالقــة.  أمّــا الــعــامل
نافسـة فإنّ من يربح هذا األهم في ا
ـقـدوره الـسـيـطـرة اجلـيل سـيــكـون 
عـلى اتصـاالت دول الـعـالم والـدخول
والــتـــنــصّت والــتـــجــسّس وكلّ شيء
حـــتى الـــقــدرة عـــلى مـــنع انــســـيــاب
ـعـلـومـات الـتي يـعـتـمد الـبـيـانـات وا
عـليـهـا العـالم أجـمع. وعـليه امـيـركا
تريد ان تتنصّت على العالم والص
تـريــد كـذلك واألداة لــذلك هـو تـقــنـيّـة
 5Gوكالهــمــا له شــركـة تــطــوّر هـذه

التقنيّة لتكون هي الرائدة.
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عــلى مـدى مــائـةعــام تـركّـزت مــعـظم
الـدراسات الـعـلمـيّـة  عـلى التـأثـيرات
ـؤيّن عـلى الـبـايـولـوجـيّـة لإلشـعـاع ا
خـاليـــا جـــسـم اإلنـــســـان ( مـــوجـــات

وخــصـــوصــاً اجلــزء الــذي يــحــتــوي
الـــتــحـــذيـــرات? أو هل قــرأنـــا كــرّاس
ــرافق لــلـهــاتف اجلـوّال الــتـشــغـيل ا
وإستوعـبنا مـافيه حتى نـستطيع أن
ّــا يـتــحـدّث نــسـتــنــتج بـأنــفـســنـا  
الــبــعـض عن أداء الــهــاتف ومــديــات

طاقته وحزمته التردديّة وغيرها?).
هـذه هي واحـدة من اجملـسّـرات الـتي
تمتد ب التكنولوجيا واإلنسان لكي
تكـون حتت تـصرّفه في جـمـيع أركان
عمله من مـطبخ البيت الى مـختبرات
ـصـانع الـدراسـات في اجلـامـعـات وا
مــروراً بــخــدمـات الــشــارع والــتــنـقّل

ومناقلة األشياء واحلديث يطول.
إنّ أجـسامـنـا ومن وجـهة نـظـر الـعلم
هي (كـــهــربـــائـــيّـــة) وتـــتــعـــرّض الى
مــســتــويــات مـتــبــايــنــة من اجملـاالت
الكهـرومغنـاطيسـية مصـدرها أجهزة
(واي فــــاي) أو الـــــهـــــوائـــــيّــــات وإنّ
خاليــانـا الــعـصــبـيّــة مـثالً تــتـواصل
بوظائفهـا عن طريق اشارات صغيرة
جـــداً.  لــذلك فـــإنّ الــبـــحث الــعـــلــمي

التجريبي 
الـدقـيق واخملــتص هـو الـذي يـوصي
بـطــبـيـعـة الـتـأثـيــرات الـبـايـولـوجـيّـة

لإلشعاع 
ـؤيّن  الــكــهــرومــغـنــاطــيــسي غــيــر ا
والـــذي تـــؤدي به أجـــهـــزة اخلـــلــوي
ــكن أن اجلــوّال وظــائــفــهــا. وهــنـا 
إقول مـثالً البـدّ أن نـبعـد اجلـهاز عـنّا
ولـو  لـسـنتـمـتـرين أو ثالثـة في األقل
عــنـد الـتــحـدث وأبــعـد من ذلـك أثـنـاء
عدم االستـخدام تـأسيسـاً على ماورد
فـي أعاله وعـــــــلـى الـــــــبـــــــاحـــــــثــــــ
واإلختـصاصـيـ ان يضـعوا مـناهج
ومفـردات مقررات تـدريسـيّة وبحـثيّة
وربّـــمـــا إحـــصـــائـــيّـــة(اخملـــتـــصّـــون
احلـقيـقـيّـون من ذوي اخلـبـرة وبدون

تخصيصات ماليّة).
∫ÂU²)« —uDÝ

بيروت ماذا نقول ?
وهل  صوت  ملح البحر

يُسمع?
جراحات على مدى الركام

جتول
والقلب في عينيكِ 

هذا اليوم يدمع!

ي عراقي-عضو معهد الفيزياء { أكاد
تحدة. ملكة ا في ا
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اجلـــوّال هـي غــــيــــر مـــؤيّــــنــــة). وفي
اإلشـــعــاع اامــؤيّن هــنـــاك مــايــســمى
باجلرعة التي اذا ماإمتصّتها اخلليّة
ـكن أن تـتـعــطّل عن اداء وظـيـفـتـهـا
ومن ثمّ تــصــلّح نـــفــســهــا تــلــقــائــيّــاً
لتـصبح طـبيعـيّة أو يـحتل أن تـتبدّل
وتــتـــحــوّل الى خـــلــيّـــة ســرطـــانــيّــة
واإلحتـمـال الثـالث هـو مـوت اخللـيّة.
ولكي نتجنّب اإللتـباس في ما ينتشر
ب اجلمهور حالـيّاً  أكرّر القول بأّن
هــذا يـــحــدث فـــقط عـــنـــد الــتـــعــرّض
ــؤيّـنــة مــثل الـنــوويـة لإلشــعــاعـات ا
وأشــعـة -  × وفــوق الــبــنــفــســجــيّــة
بطاقتها العالية. يعني اإلشعاع الذي
وجي بـأبعاد نـوويّة(أو ذريَة) طوله ا
ـوجات يكـون مـؤذياً في حـ تـكون ا
الــراديـويّــة أطـول بــكـثــيـر وهي غــيـر

مؤيّنة. 
ـنــشـور عـام  2014ًعن في بــحـثـهــا ا
ـقـايــيس الالسـلـكـيّــة الـذكـيّـة ضـمن ا
مقاطعـة ڤكتوريا األسـتراليَة خلّصت
الـــدكـــتـــورة فـــردريـــكـــا المچ ظـــهـــور

أعراض مألوفة وكما ترجمتُها :
- األرق  / إضطرابات النوم

- الصداع
- رنّة في األذن / طن
- عناء أو إجهاد

- إضطراب معرفي أو  في التذكّر.
- مزاج حاد وإستثارة مفرطة.

وفي إطــار  وجــهــات نــظــر  لــبــحـوث
أخـــرى والـــتي مـــاتـــزال حتــتـــاج الى
جتـارب مــسـتـفــيـضـة فــإنّ الـتـعـرّض
ــبــاشــر لــكــثــافـــة قــدرة عــالــيــة من ا
الترددات  الراديويّة ( تصل الى 100
واط/ مــسـاحــة مـعــيـنــة من اجلـسم)
ــكن أن يـسـبـب شـيـئــاً بـســيـطـاً من
الـغـثـيـان وهـذه اسـتـنـتـاجـات مـبـنـيّة
عــلى بـــيــانــات إحـــصــائــيّـــة خــاصــة
بــالـــعـــامـــلــ فـي مــحـــطـــات اإلرســا
كن ان تـتـغـيّـر من مـكان الـراديـوي  
الى آخــر (بــيــئــة) ومـن إنــســان آلخـر

ناخ(فصول السنة). وكذلك ظروف ا
ـــكن قـــوله ومن وجـــهـــات نـــظــر مـــا
مـنــطـقـيّـةسـريــعـة هـو البـدّ من وجـود
اط تأثيـرات جانبيّـة لكلّ شيء في أ
العـيش ووسائـلهـا وتفـاعالت الطـاقة

هي واحدة من صورها.
وهـنــا البـدّ مـن طـرح ســؤال فـحـواه (
ـوضـوعة هل نـقـرأ بـدقة الـكـرّاسـات ا
مع األجــــهـــــزة الــــتي نــــشــــتــــريــــهــــا
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كانت جورجيـا السوفييتية أحد منازحي .. الحظت فيها امرين متناقض اولهما ان
األمـن واألمـان مـسـتـتـبـان بـشـكل ال يـوصف وثـانــيـهـمـا ان ابـواب الـشـقق الـسـكـنـيـة
محـكـمة اكـثر من الـالزم الى حد ان قـسـما مـنهـا يـبدو كـبـاب خلزيـنـة وليس شـقة ..
ـافـيـات في جـورجـيـا كـانت اسـتـفـسـرت مـن الـبـعض وقـرأت عن األمـر فـعـرفـت ان ا
مهـيمـنـة على كل مـفـاصل الدولـة تقـتل وتـسرق وتـغتـصب  واستـعـصى امرهـا على

ا عندنا ان وغير ذلك  احلكومات رغم وجود انتخابات وبر
وفي الـعام  2008 جاء رئـيس وزراء جديـد للـحكم كـانت اول خطـواته حل الشـرطة
الـبـالغ عددهم  95000 شـرطي وأبـقى مـنهم  5000 فـقط وبـدأ بـاخـتـيـار عـنـاصر
جديدة  تـدريبهم بدورات سريعة وزجـهم في الواجب بدفعات واعاد تدريب االول
افيـات في جورجيا فقط بدفعات ايـضا الى ان بنى مؤسـسة حقيقيـة لم تقض على ا

بل باتت تالحقها خارج البالد ايضا
نتذكر كـلنا الظروف الـشاذة التي تشكل فـيها جيشـنا وقواتنا االمنـية من لدن الكتل
ر انه دعـا اعـضاء مـجـلس احلكم حلـضـور حفل واألحـزاب حيث يـقـول الغـازي بـر
تـخرج اول فـوج عراقي ووجه الـدعوة للـسيـد عبـدالعـزيز احلـكيم فـاعتـذر فقال له اال
انت يــجب ان حتـضـر ألني نــفـذت وعـدي لك وعــيـنت اول آمـر فـوج شــيـعـيـا        
ا ال يزيد عن فوج من الدواعش  واالنسحاب وصل   كلنـا نتذكر مأساة احتالل ا
دبـر لقطـعاتـنا هنـاك والتي كـانت بقوة (55) الف جـندي من الدروع احملزن وغيـر ا
دفـعية مدعومة بكافة اسلحة االسناد البرية واجلوية وحتالف دولي ألكثر شاة وا وا
من سـتـ دولة كـنـا قـد فـقـدنـاها بـقـصـد ام دون قـصـد مـتصـورين انـنـا وقـفـنـا على
ـعركة  وكـيف اننـا لم نتـمكن من حتـرير مدنـنا  اال بـسن ارجـلنـا  وعادت خالل ا
ـعـلومـات والـطـيران ومع ذلك اضـطـررنا ـشورة وا رغم اسـناد الـتـحالف الـدولي بـا
ـنـاطـق االهـلـة بـالـسـكـان كـالـقـوة اجلـويـة السـتـخــدام االسـلـحـة احملـرمـة دولـيـا في ا
نـاطق احملررة .. كل ذلك واألهم منه هو ا ادى الى دمـار مخيف في ا دفـعية   وا
سـلحـة دون قـتال له دالئل سـلبـية عـديـدة منه انـعدام الـضبط ان انسـحـاب القـوات ا
وغـيــاب ارادة الـقــتـال وضـعف حــاد في الـتــدريب  وفـقــدان لـلـقــيـادة والـســيـطـرة 
وضـعف بعـض القـادة واآلمـرين وفـسادهـم  ولعل الـسـيـد وزير الـدفـاع حـدد بعض
النـقاط الـتي ذكرتـهـا بالـقدر الـذي اسعـفـته بهـا شجـاعته  ومـنـها انه حـدد مسـتوى
ئة) اما النـقص بالقـطعات فقـد ذكر سيـادته انه عاد الى اخلدمة التدريب ب (50 بـا
 50000 جندي وضابط ولو كنت مكانه لرفضت عودتهم كونهم خذلونا يوم التقى
ادة (/35ثـانـيـا ) من قانـون الـعـقـوبات الـعـسـكري ـوجب ا اجلمـعـان  وعـقوبـتـهم 
دة ال تـزيد على (7سنـوات) مع العقـوبات الـتبـعيـة ومنـها االخراج النـافذ بـالسـجن 

من اجليش
الظروف االستـثنائية التي مرت بـنا قادت الى ظهور حالة ضـباط الدمج تلك الظاهرة
الـتي ينـبغـي ان تدرس بـهدوء دون ثـوريات زائـفة فـقـد وصل ضبـاط الدمج الى رتـبة
فريق وال يعـلم احد هل أنهى االبتدائية ام ال ?? وينبغي العمل على حل هذه الظاهرة

ا ال يؤذي ضباط الدمج كونهم غير مسؤول عن هذا اخلطأ .
سـلـحة كـافة مـتورمـة وأولـها وزارة الـدفاع الـتي تضم الـهـياكل الـتنـظيـمـية لـلقـوات ا
عشـرة دوائـر ومديـريات يـنبـغي حلـها فـضال عن قـيادة الـقوات الـبريـة  وحل سبـعة

قيادات عمليات زائدة عن احلاجة 
كما ويـنبغي تقـليص عدد الـعناوين ( الـشرطة االحتـادية  الرد الـسريع قوات حفظ
الـقـانون ) فـالـشـرطـة االحتاديـة ان كـانت شـرطـة فـيجـري اعـادة تـنـظيـمـهـا عـلى هذا
االساس وال نحـتاج الى فرق شرطة فـنحن لسنـا امريكا  وأن كان يـراد لها ان تقوم
وصل فتـتحول الى فرق جيش ويجري اعادة هام اجلـيش كما حصل في حترير ا
تدريبـها وتسلـيحها عـلى هذا االساس . كي تتـمكن من القتال دون ( (50الف قـنبلة

وصل. يوميا كما حصل في ا
ا يـضمن عـدم هيمـنة مـكتب الـقائد شـتركـة  ينـبغي اعـادة تنظـيم قيـادة العـملـيات ا
شتركة العام علـيها من خالل ضابط واحد يتخيل نفسه احيانا بأنه قائد العمليات ا
ـطـعم الـتـركي كـمـا حـصل في ويـأمــر بـأنـزال سـبـعـة طـائـرات سـمـتـيـة عـلى ســطح ا
الـسـابـق .. فـضال عن حل مـوضــوع بـغـداد وهل هي لــلـداخـلـيــة ام لـلـدفـاع وهل ان

شتركة مجد? ارتباطها بقيادة العمليات ا
اخيـرا الضبط ثم الـضبط والتدريب ثـم التدريب  ومن خاللـهما خلق
ــواطــنــة والـوالء لــلــعــراق والــعــراق اوال وآخـرا . وكل روح ا
واطنـيه  وأن وجود شعرة من سلحـة خادمة له و القـوات ا

الوالء لغيره لدى اجلندي يعد أمرا خطيرا للغاية .
ــكـنــنـا ان نــســأل هل ان قـوات حــفظ الــقـانــون فـقط اآلن 

حتتاج الى اعادة نظر?
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لم تمر اجملتـمعات في حالة من تغير السلوكيات النفسية واضطرابها مثل ما تمر به
فكورونا حدث ال(يشبهه أي شيء حاليـا بسبب جائحة كورونا وحزمـة من االحداث 
تعاملنـا معه في حياتنا).ولكونها جائحة غير تقليدية فان تقييم مخاطرها يعد(شائكا
ـوضوعـية بـالفـيروس ال تـزال تتـطور سـاعة بـعد سـاعة بشـكل خاص ألن مـعرفـتنـا ا
وسـوف تـزداد هــذه االضـطـرابـات وفق مـايــنـقل من اخـبـار من ان ويـومـا بــعـد يـوم)
ولهذا الـسبب زادت مـشاعر كـورونا تـمثل(كارثـة)سوف تـستمـر لعدد مـن السنـوات 
تعبة هي حالة احلزن. ـشاعر ا االحباط الـنفسي والسلوكي عند االفراد ومن تلك ا
ـرء أن يـرى كل هـذه األحـداث تـتــكـشف أمـامه دون أن يـتـمـلـكه فـقـد يـصـعـب عـلى ا

احلزن وتنال منه الكآبة.
ـعـناه الـعام احـد انـواع االضطـرابات الـنفـسـية الـتي يـتعـرض لهـا االفراد واحلزن 

والعوائل واجملتمعات.
وعـنـد قراءة ـة في سـور مـتـعـددة  وذكـراحلـزن في الـقـرآن الكـر في  42 ايـة كـر

سورة يوسف(ع)يذكر الله تعالى:
وَابْيَـضَّتْ عَيْـنَاهُ مِن الْـحُزْنِ فَـهُوَ كَـظِيم (84 يـوسف) وفي سورة فـاطر يـقول الله

سبحانه وتعالى:
ا الْـحَـزَنَ (34 فـاطـر) وفي سـورة آل عـمـران ذِي أَذْهَبَ عَـنـَّ وَقَـالُـوا الْـحَـمْــدُ لِـلَّهِ الـَّ

باركة يوصي الله عزوجل: ا
َ (139 آل عمران). وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ

وهـذا يعـني ان احلـزن حتـديـد االهي مـسبـب ففي اآليـة االولى يـحـدد الـله سـبـحانه
وفي الـثـانـيـة دعـوة إلـهـيـة في ان يـبـعد احلـزن عن وتـعـالى أثـر احلـزن عـلى اجلـسـد
الن االسالم لم يكن دين البشـر وفي الثالـثة نهـى الله عن احلزن وطـلب االبتعـاد عنه

هم اوحزن.
 وهو شبيه  واحلزن   Sorow هو (ألم نفـسي يوصف بالشعور بالـبؤس والعجز
شاعـر الستة األسـاسية التي بالهم واألسى والـكآبة والـيأس) ويعد احلـزن من ا
Emotions� ـمـيز ـبـدع Paul Ekman في كـتـابه ا أقـرهـا الـعـالم الـنـفـسـاني ا
 Revealedوهي(الـسـعـادة واحلـزن والـغـضـب والـدهـشـة واخلـوف واالشـمـئـزاز)
وبـسبب طـبيعـتهـا فقـد اقترح  Ekmanأن شـاعر حتيـط االنسان في حـياته وهـذه ا

ية مشتركة في جميع الثقافات اإلنسانية). شاعر(داللة عا لهذه ا
ـتاعـب والصـعـوبـات التى واحلـزن داء عقـلي ونـفـسي مـتعب أسـاسه(االضـطـراب وا
يواجههـا اإلفراد فى حياتهم)فاحلزن مشكلة سلوكـية ونفسية يتعرض لها  اإلنسان
خالل مـسـيرة حـيـاته والـتي تنـشـا بـسبب مـتـغـيرات عـديـدة بعـضـهـا ذاتيـة والـبعض

االخر اجتماعية.
(وال توجد تشيـرالكثيـر من الدراسات انـكل حالة من احلـزن هي حالة فـريدة بذاتـها
ـهم هــو أن يـأخـذ الـنــاس األمـور حـسب إمـكــانـيـاتـهم  ـوذجـيـة لــلـحـزن. ا طـريـقــة 
وبـطـريـقـتـهم اخلـاصـة. وغـالـبـا مـا نـسـمع في الـدراسـات الـسـلـوكـيـة  عن “عـام من

رء معه). احلزن ”أي أن األمر يستغرق سنة واحدة على األقل لكي يتعامل ا
ا يجعل عروف اجتـماعيـا ان مشاعر احلـزن ترسم (تعـبيرا دقيـقا على الـوجه  وا
احمليـط بـك يكـتشـفون حـزنك عـلى الفـور ويـتجـلى احلزن بـوضـعيـة اجلسم ونـبرة

ثابة نداء استغاثة أو آلية للمطالبة بدعم اجتماعي) الصوت التي تعد 
وتشيـر بعض الدراسات الى ان الناس الذين ال يفـارقهم احلزن هم ستة شخصيات
(احلقـود واحلـسود وحـديث عـهـد بغـنى وغـني يخـاف الـفـقر وطـالب رتـبة يـقـصر

قدره عنها وجليس أهل األدب وليس منهم).
وفي مـعـرض اهـتـمـامـهم بـدراسة الـسـلـوك الـنـفـسي واالضـطـرابات الـتي حـدثت في
فـقـدحـذر بـعض أطـبـاء الـنـفس مـن مـوجـة(هـائـلة اجملـتـمـعـات بـسـبب انـتـشـاركـورونـا
شكالت التي تتراكم) أثناء فترة "تسونامي" من األمراض العقلية التي تنتج بسبب ا

ومن ضمنها حاالت احلزن. كورونا
وكـمـا هو شـائع ان الكـثـير من مـناسـبـاتنـا يكـتنـفـها (احلـزن)بل الكـثـير من احالمـنا
حــتى االغــاني الــتي تــتـلــقى اعــجــابـنــا وتــبـقـى في احــاسـيــســنـا هى كــانت حــزيـنه
اخلطـأ الذي نـصنـعه حتى ولـو كان صغـيرا يـسيـطر بنـا احلزن بـسبـبه زمنا حزيـنه
ولـهــذا لم تــكن تــاثـيــرات اجلــائــحـة هي االســاس في احلــزن بل هي مــتــغـيــر حــفـز
اضطرابـاتنا بـاجتاه احلزن ولهـذا يتوقع الـبعض أن يسـتخلص الـعالم أو على االقل
جزء منه دروسـا من تاثيرات اجلائحة وما ولدته من حزن ليكون ذلك اساسا لتعديل

ستقبل. كل أشكال تعامله مع األزمات في ا
لـقد خـرجت من رحم االحزان الـكثـير من الـتنـاقضـات وهذا احلـزن قد يـكون سـببا
تميزة التي في براعة الذات او تـدهورها وأستشهد باحدى الشخصيات القيادية ا
(فكانت اإلجابة بـشكل مقتضب هي سألت عن السـر في براعتها وتـطورها وتميزهـا
ـشاكل فزادت حـاالت العنف في ح خـلق احلزن الكـثير من الـتوترات وا االحزان)

االسري وحاالت الطالق وحاالت التفكك االسري.
لـقد اتعـبتنا اجلـائحة واتعـبتنا اخـبارها واثقـلتنا بـاحلزن خوفا من ان يـصاب احدنا
بـالفيـروس او احد افـراد العائـلة.ولـكي حتافظ عـلى صحتك وعـائلـتك عليك بـالقـناعة
والـرضا(فـمن اسـتـسلم لـقـضاء الـله ورضي بـحـكمه واسـتـمر

في اإلحسان فإن الله سيُذهب احلزن عن قلبه).
(بَلَـيـ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبهِ وَلَا

خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة: (112
حماكم الله وعوائلكم من شر البالء والوباء

بغداد
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الصـحيـة من كل اجلـوانب لم يحـتمل
ـــزري ـــســـتــــشـــفى ا والــــدي وضع ا
غادرتها لكونه ـا طلب  للغاية ولطا
غـيـر مرتـاح بـهـا ابـدا واشمـئـز مـنـها
جدا وألخـر ساعـات حـياته وهـو يرى
ــســتـشــفى كــان يـردد جــمــلـة وضع ا
(مـنـو لــلـعـراق) كـان دائــمـا يـقـول من
ــوت وبـالــفـعل يــتـمــرض بـالــعـراق 
عنـدما مـرض والـدي مات لم يـجد من

يقدم له الرعاية الكافية . 
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الـعـراق كــان دائـمـا حــاضـرا في قـلب
والــدي وفي كــتـابــاته وفي نــقــاشـاته
وعندمـا رثاه اصـدقاؤه وطلـبته رثوه
بجمـله العاشق لـبغداد والـباكي على
خــرابـهــا وحــسب قـول طــلــبـته انه ال
تـخـلـو مــحـاضـرة له من اسم الـعـراق
ـقــربــ مـنه وبــغـداد واتــفق اغــلب ا
عـلى جـمـلة مـعـنـاهـا ( انه كـان مـحـبا
لـلـعـراق لـدرجه ان تـدمع عـيـنـاه عـنـد
ذكــــر اسم الــــعـــراق ويــــفـــقــــد هـــدوء
اعـــصــابه هـــو يــتــحـــدث عن مــأســاة
الـــــعـــــراق الــــــســـــبـب الـــــذي يـــــؤدي
ــوضـوع بــاجلــالـســ الى تــغــيـيــر ا
لـكـون الـدكـتـور عـلي  يـتـأذى من ذكـر

مواضيع كهذه). 
غـــادرت روحـك يـــا والـــدي الى الـــرب
الرحيم كـما كـنت تقول دائـما بان من
ـوت يــذهب الى رب رحــيم فـالــيـوم
انت عــنـــد ربك في جــنــات اخلــلــد ان
شاء الـله فمن مـثلك ال تـليق بـهم غير
اجلــنـــة لــكــونك اديـت امــانــتك جتــاه
بنـاتك واهـلك وطلـبتـك وبلـدك اديتـها
عــلـى ا وجه ويــشــهـــد لك اجلــمــيع
على اعمال اخلير ما عـلِمنا منها وما
لم نعلم اال بعد وفـاتك فقد كنت تعمل
اخلـيـر صامـتـا لـكـنه ذُكـر بـعـد وفاتك
مـواقـفك الـنبـيـلـة مع الـنـاس عـديدة .
سيـجازيك الـله عـنهـا خيـر اجلزاء لك
اجلــنــة يــا والــدي ولــنــا الـصــبــر من
بـعدك خـسـرنـاك أبا وأسـتـاذا وخـسر
الــعـراق أبــنــا بـارا ومــحــبـا وغــيـورا
المثـيل له رحـمك الـله واحـسن مأواك
رحـلت عـنـا جــسـدا لـكـنك في قـلـوبـنـا
وعــقـولــنـا حــيـا ال تــمـوت مــكـانك في

قلوبنا الى االبد .
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فـكـانـوا يـعـبـروا عـنه دائـمـا وبـعد ان
تــوفــاه الـله ظــهــر هــذا احلب بــشـكل
اكــبـر فــالــتـأثــر واحلــزن كـان شــديـدا
فـطلـبـته رثـوه بـأقوى عـبـارات الـرثاء
وكلهم يـذكرون مواقـفه الرائعـة معهم
وتـعــامـله االبـوي وكــلـهم يــقـولـون له
اننـا لن ننـساك فـلم نر مـثلك اسـتاذا.
فــكـيف ال وهــو يـحــبـهم ويــنـصــحـهم
وملـتـزم معـهم لـدرجة انه عـلى فراش
ــرض ويـرسـل لـهم عــلى صــفــوفـهم ا
االلــكـتــرونـيــة يـعــتـذر لــهم بـهــا بـانه
بـسـبب مــرضه سـيـؤجل احملـاضـرة .
فعـلى الرغم من مـرضه لم ينس ان له
طـــلــبــة يــنــتــظـــرون مــحــاضــرته ولم
يـتــركـهم بــدون ان يـبـلــغـهم بــتـأجـيل

احملاضرة فهو دقيق وملتزم جدا.
عــلـي الــعــكــيــدي قـــبل ان يــكــون ابــا
واسـتـاذا فـهــو انـسـان عـراقي اصـيل
غـيــور عـلى بــلـده مـحب ومــخـلص له
حــد الــنــخــاع  احلب الــذي يــحــمــله
للعراق ارهق قلـبه النقي فكان والدي
يـتغـنى بـحب الـعـراق ويبـكي بـحـرقة
عــلى مـاحل بـه من دمـار وكــان يــتـألم
اشد االلم عـلى بـلد من اعـظم البـلدان
وهـو يـراه في تــراجع مـسـتـمـر . حب
الــــعــــراق ارهـق قــــلب والــــدي وادمع
عـيـنـاه واقـلـق مـنـامه كـان يـتـمـنى ان
ــا مــنــعـمــا مــتــطـورا يــرى بــلــده سـا
مـتـقـدما لـكن تـوفى قـبل ان  يـرى ذلك
اليـوم كـتـاباته عن الـعـراق ال حتصى
وال تعد وجـريدة الـزمان شـاهدة على
هـــذا الـــكـــتـــابــات  الـــواقع االمـــني .
الـسـيـاسي . اخلـدمي  االجـتـمـاعي 
االقـتـصـادي كـلـهـا مـواضـيع عـاجلـها
والـــدي وانــتـــقــدهـــا بــشـــكل الذع في
كتـابـاته امـا الواقـع الصـحي فـشاءت
الـصـدف ان يــكـون اخـر مـقــال يـنـشـر
لــوالـــدي قــبل وفــاتـه هــو عن الــواقع
ـقـال الـصــحي في الـعــراق اذ نـشــر ا
بـجـريـد الـزمـان بـتـاريخ 2020/6/23
بــذات الــيــوم الــذي دخل فــيه والــدي
لـلـمـسـتـشـفى لـتـلقـي الـعالج لـيتـوفى
بعدها ب  48 ساعة اذ تـوفى بتاريخ
2020/6/25 فـذات الـوقت الـذي نـشر
فيه موضوعه الـذي يناقش به الواقع
الـصــحي الـعــراقي كـان والــدي يـرقـد
ـسـتـشـفى يـفـتـقـر ألبـسط اخلـدمات

أمـــا عن الـــدكــتـــور عــلي الـــعــكـــيــدي
االستـاذ فـهو أيـضا كـان ابـا فبـعد ان
كـان اسـتاذا لـبـنـاته فـهو ابـا لـطـلـبته
كـان يــؤدي واجـبه كــأسـتــاذ جـامـعي
عــلى ا وجه كـان مــهـتــمـا بــطـلــبـته
محـبا لهم نـاصحـا لهم قاسـيا عـليهم
عنـدما يـتطـلب االمر بـعض القـسوة .
يعـمل بضـميـر حي دائمـا يخـاف الله
في عـــمــله  يــحــرص عـــلى اتــمــام كل
شيء في مـــوعــده احملـــدد   يــحــرص
ـعــلـومـات ـتــابـعــة وجتـديــد ا عــلى ا
وكـــتــابــة الـــبــحــوث . داخـل الــقــاعــة
لتـزم الدقيق الدراسيـة هو االستـاذ ا
عـلومة الشديـد الذي يـقوم بايـصال ا
الى اذهــان الــطــلــبــة بــشــكل مــبــسط
ومحبب وال يسمح باي تهاون يحدث
داخل احملـاضـرة فـكـانت مـحـاضـراته
ـا ـوذجــيـة بـشــهـادة طـلــبـته فــلـطـا
طالـبـوه  بـان يدرس لـهم مـواد اخرى
لـــكــــونـــهم يــــرغـــبــــون به كــــأســـتـــاذ

ويفضلون طريقته بالتدريس .
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كـان يـعـطي لـكل ذي حق حـقه ويـحث
تابعة والدراسة وكتابة طلبته على ا
الــــبـــحــــوث لـــدرجـه انه كــــان يـــقـــوم
ــصـــادر من مـــكـــتـــبــته بـــإعـــارتـــهم ا
ا جهزت انا كاتبة هذه اخلاصة فلطا
السـطور مصـادر عديـدة ليصـطحـبها
مـــعه الى اجلـــامــعـــة لــكـــون طــلـــبــته
بـحـاجـة لـهـا وكـان يـعـيـرهـا لـهم بـكل
حب وسالسـة ليـشجـعـهم علـى كتـابة
الــبــحــوث وتــطــويــر نــفــســهـم بــهـذا
اجملـال. خــارج الـقــاعـة كــان هـو االب
واالخ والـصــديق لـطالبه فــهـو ال يـرد
اي مـحـتاج مـنـهم فـمـنـهم من يـحـتاج
الــنـــصـــيـــحــة ومـــنـــهم من يـــحـــتــاج
االســتــشــارة ومــنـهـم من يــحــتـاج ان
ـوضوع فـلم يكن يـعرف يتـوسط له 
ان يـرد ايا مـنـهم وكـان ال يـضـجر من
مــسـاعــدتــهم . لــكن ذلك كــله بــحـدود
ـهاب مرسـومـة فـيبـقى هـو االستـاذ ا
وال يـسـتـطــيع اي احـد من طـلـبـته ان
يـسـتـغل هذه الـطـيـبـة وهـذا الـتـعامل
االخوي واالبـوي فـدائـما كـانت هـناك
ـكن جتـاوزهـا بـ خـطـوط حـمــر ال 
االستـاذ والـطـالب حسـب وجهـة نـظر
والــدي. وحب طــلــبــته كــان واضــحــا

نــــتــــعـــلـم  اول احلـــروف مـن الـــكالم
ونــخـطــو اول خــطــوات عـلى االرض
وهو من يوصلنا بنفسه في اول يوم
رحلة االبتدائية ويتابع دراسي في ا
ـدرسـيـة ويـحـثـنـا عـلى نـشـاطـاتـنــا ا
الــتـفــوق وحتـصــيل اعـلى الــدرجـات
وحــتى بــعــد ان وصــلــنـا لــلــمــرحــلـة
اجلــامـــعــيــة اخــذ بــيــدنــا الى قــاعــة
الــدراســة مــبــاشــرة وانـا واحــدة من
بنـاته الـتي اوصـلني بـنـفسه في اول
يوم فـي حيـاتي اجلـامـعيـة وادخـلني
الى الـقـاعـة الــدراسـيـة وسط تـعـجب
الـطــلـبــة واالسـتـاذ (مــعـقــولـة والـدج
وصلج للقاعة شعجب شنو متعرف
جت وحـدج) لكـنهم لم يـكونـوا على
ـدى حتمـل والدي لـلمـسؤولـية علم 
وحـتى بعـد ان حـصـلـنا عـلى وظـيـفة
ــكـان عــمل كل فــكـان البــد ان يــذهب 
واحدة منا لـيتأكد بـنفسه من مالءمة
كـان لـنا فـليس اي مـكـان يلـيق بان ا
نكون مـوظفـات به وليس اي شخص
ــكن ان نــخــتـــلط به حــسب وجــهه
نظر والدي وقناعاته اخلاصة فكانت
له حسابات خاصه به وكان ذو نظرة
ــدى لـكل االمـور فـلـيس هـو بـعـيـدة ا
ذلك الرجل الذي يـفكر بـيومه فقط بل
كــان يــفــكــر لألمــام ويــحــسب لـأليـام
حـســابـات دقـيــقـة بـكل شيء يــتـعـلق
ببناته فكان يقـول باننا امانة ويجب
عليه تأدية االمـانة بأ وجه ليرضي
الــله سـبــحــانه ولـيــصـنـع مـنــا جـيال
واعيا ومـدركا وخلـوقا ويخـدم البلد.
ـشي كـان والـدي فـخـرا لـنـا عـنـدمـا 
بــجــواره نــشــعـر بــالــفــخــر  واالمـان
ـبـاهـاة  به  فــنـحن بـحـمـايـة رجل وا
المثيل له  وحبنا له فاق الوصف كنا
ن حولنا دائما نحـسد على والدنـا 
فكثير ما سمعنا من صديقاتنا عبارة
(هــنـيــالــكم عـلـى ابـوكم ) بــســبب مـا
يـرون من تـعـلـق وحب واهـتـمـام مـنه
اجتــاهـنــا والــعـكس . فــوالــدي لـيس
كـــكل االبـــاء  تـــفــاصـــيل كـــثـــيــرة
عـــشــــنـــاهـــا مـــعك ال تـــكـــفي
لـتدويـنـهـا سـلـسـلة من
الـــكــتب تـــركت فـــيــنــا
بـــرحــيـــلك يـــا والــدي

جرحا لن يندمل .

ـثل لـنـا احلـياة  احلـياة بـكل لـكنه 
تـفـاصـيـلــهـا وأشـخـاصـهـا. فـبـوجـود
والــدي في حـيــاتـنــا لم نــكن نـحــتـاج
الحد ولم نـكن نـحـتاج لـشيء فـوالدي
قـدم لـنـا كل شيء وعـلـمـنـا ان نـكتـفي
بــالـذي يــقـدمه لــنـا. كــنـا نــنـظــر ألـيه
فنراه جـبال عاليـا ال يتأثـر بشيء كان
يـتابـعـنـا في كل امـورنـا من بـداية ان

من الصعب عـليّ جدا أن أمـسك القلم
واكـتب عـنك وأرثـيك يـا والـدي  ألول
مرة اكتب سـطوراً وانشـرها بدون ان
تــكــون الــقــار االول والــنــاقــد االول
صـحح العـلـمي واللـغوي في ذات وا
الـوقت فــمـنـذ سـنــوات طـوال مـنـذ ان
بـــدأت الــكــتـــابــة في الـــصــحف وانــا
اعــرض عــلـــيك اي مــوضــوع  اكــتــبه
لـتـقـوم بـتـدقيـقـه من جـميـع النـواحي
وبــعــد تـدقــيــقك له يــصــبح جــاهـزا
لـلـنـشـر . فـالـيـوم انـا اكـتب بـدون
مدقق لكـلماتي فـاني اكتب رثاء
لـــذلك االنـــســان الـــراقي االب
واالســتـــاذ في ذات الــوقت
فــانت يــا والـدي لـم تـكن
أبـا لـنـا فـحـسب بل كـنت
االســــــتــــــاذ االول لــــــنـــــا
أســـتــــاذنـــا في مـــدرســـة
احلــيـــاة مــنك تــعـــلــمــنــا
ـــــــــــبـــــــــــاد االخــالق وا
وتـعـلـمـنـا ان حب الـوطن

ان .  من اال
لم يــكن والـدي مــجـرد اب
يــلـبي طــلـبــات ابــنـائه بل
كــان شـخــصــا مــسـؤوال
بـكل مــا حتـمل كــلـمـة
ــــســــؤولــــيــــة من ا
مــــعـــنـى هـــو اب

بغداد
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علي
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شخص يستخدم موجات افتراضية
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طربة اللبـنانية ياراجمهـورها لعملها شوّقت ا
اجلـديــد الـذي تـسـتـعـد لــطـرحه قـريـبـاً والـذي
رّ به يأتي تـزامـناً مع الـوضع الـصعب الـذي 
لبنان.ونشرت يارا عبر صفحتها اخلاصة على
أحد مواقع الـتواصل اإلجتـماعي مقـطع فيديو
من األغـنـيـة تـضــمن مـقـطع قـصـيـر من الـلـحن
ــة لــســاحــة الــشــهــداء وعــلّــقت وصــورة قــد

بالقول:(ما يهمك يا بيروت قريباً).
وكـانت تـوجـهت يـارا بـالـدعـاء إلى الـله طـالـبـةً
مــنـه أن يــحـــمي لـــبــنـــان بـــالــقـــول:(يــا أبـــانــا
ـقـدسـتـ لـبـنان الـسـمـاوي نـضع بـ يـديك ا
ـان وثـقة ونـقدمه إلـى رحمـتك اإللـهـية بـكل إ
ورجـاء ونـسـألك يـا رب أن تـرأف به وتـنـجـده
وتـخـلـصه مـن هـذه الـكـوارث وتـبـاركه وتـبـارك
شــعــبه وأنــعم عــلــيــنــا بــاألمــان واالســتــقــرار
والــسالم خـلــصـنــا وخـلّص لــبـنــان . آمـــــــــ
صرية ـمثلـة ا ياربّ). من جهـة اخرى أعربت ا
?رانـيـا مـحـمـود يـاسـ عن غـضـبــهـا الـشـديـد
ـصـري ــمـثل ا بـســبب شـائـعــة وفـاة والـدهـا ا
مـحـمـود ياسـ الـتي إنـتـشـرت خالل الـيـوم
ـاضـيـ وهي لـيـست الـشـائعـة األولى الـتي ا
تطاله.وكتبت عبر صفـحتها اخلاصة على أحد
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ية سيل ديون مقطع نشرت النجمة العا
فيـديو يظـهر كواليس جـلسة الـتصوير
التي خضعت لها مؤخرا وذلك على
صــفــحـــتــهــا اخلــاصـــة عــلى احــد
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي.
وظـهرت ديـون في الفـيديو وهي
تــتـحـضّـر جلــلـسـة الــتـصـويـر
الـتي نالت اعـجاب عدد كـبير
ـتابعـ على صفـحتها من ا
اخلـــاصــة اذ بــدت فــيــهــا
ـيـزة وارتدت مـختـلـفة و

زيا باللون الذهبي.
وكـانت ديــون قـد عـبّـرت
مـــؤخــــرا عن حـــزنـــهـــا
ـهـا الـعـمـيـقـ إثـر وأ
احلـادث األلـيم الذي
أصـاب الـعاصـمة
الـــلــــبــــنـــانــــيـــة
بــــيــــروت .

 bLŠ_« ÊËbKš
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 vHDB  bL×  Ê“U

ــمــثل الــعـراقي تــلــقى تــهـاني ا
زمالئـه لـــتـــســـلـــمه ادارة قـــسم
ــســارح في دائــرة الــسـيــنــمـا ا
ـوفـقـيـة ـسـرح مـتـمـنــ له ا وا

في عمله .
vHDB  qOKš b¹“

اخملـرج االردني مـشـغـول مع فــرقـة مـسـرح عـاخلـشب
ـسـرحيـة (حـدث في اجلـنّة) وهي بالـتـدريـبات األولـيـة 
من تألـيفه واخـراجه.وتتـناول الـقضيـة الفـلسـطيـنية من

وجهة نظر فلسفية.

—UHB « Êu¼d  ÂU ²Ð«

 —uBM  ‰Ë—U

اخملـرجـة الـلـبـنـانــيـة عـرضت لـهـا مـؤسـسـة (الـتـعـاون)
الفـيلم الـتسـجيـلي (خيـوط السـرد) عبـر تقـنية (زووم)
وبـعــد عــرض الــفـيــلم جــرى نــقـاش أدارته مــديــر عـام

(التعاون) يارا السالم.

UNłËe  œuFð —bMJÝ≈
عدت عـلى خـير بـفضـل دعواتـكم).أما عن
اتهام إحدى مـتابعتـها لها بـالكذب بشأن
إعالنـهـا الـطالق ثم عـادت له مـرة أخرى
قـالت :(أنـا قـلت لـكي أني تـطـلـقت?.. وين
بـالـلـه وريـني.. أنـا زعـلـت وبـكل صـراحـة
كـتـبت أعـلـن انـفـصـالي.. يـعـني واضـحـة
بــعـد.. تــبــغــون تــقــولــون تــطــلــقت عــلى
كـيـفـكم?.. زعــلت وبـعـدين رضـيت احلـمـد
لــله.. لــيش تــبــغــون تــطــلــعــوني كــذابــة
غصب??.. لـيش متـضايـقة اني تـصاحلت
مع زوجي بدال ما تـقول برافـو ما خربت

بيتها بإيديها).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

كشـفت الـفنـانة الـلبـنـانيـة ليـلى اسكـندر
ـمـثل الـسـعودي عن عـودتـهـا لـزوجـهـا ا
يـعـقـوب الــفـرحـان وذلك بـعـد أيـام عـلى
إعالنهـا إنفصـالهـما.وجاء ذلك من خالل
صورة نشـرها عـبر خـاصيـة القـصص ا
على صفحـتها اخلاصـة على أحد مواقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي صـوراً ألجـوبـتـها
ــتـابــعـ لــهـا عن عــلى أسـئــلــة بـعض ا
وضوع قـائلة?احلمـد لله زعل صـغير ا
وراح مـــا كـــبـــر أكـــثــــر.. ويـــوسف وبـــو
يوسف أهم شي في حـيـاتي.. احلمـد لله

qÒO ²ð uG½UÝ

WÝËdŽ UN½≈
{ اسطنبول  –وكاالت –
ــــــاضي طــــــرح االثـــــنــــــ ا

ـســلـسل في اإلعالن الـدعــائي 
(السراء والضـراء) للنـجمة الـتركية
ألشـ سانـغو الـتي ظهـرت فيه وهي
تتـخـــيل نـفسـها عـروسا حلـبيـبها اال
ان الــواقع هـي لــيـــلــة زواجـه من امــرأة

اخرى.
وشاركت  سـانـغـو مؤخـرا في فـيـلم  لـيلى 9
مــرات وجــســـدت فــيه دور مـــســتــشــارة زواج
تــدعى نــرجس وهـــو دور كــومــيــدي اال انه لم

يُطرح بعد.
توقع ان يحقق جناحا كبيرا خصوصا ومن ا
وأن الشـ لـهـا شـعبـيـة كـبـيرة بـعـد خـوضـها
بطولـة مسلـسل حب لإليجار الى جـانب النجم

التركي باريش أردوتش.

حـاول أن تـستـوعب الـشـريك وصـاحله وأغـفـر له قدر
ما استطعت.رقم احلظ 9.

qL(«

التـدع خــوفك من جتــربــة أى شىء جــديـدة يــجــعـلك
تخسر كل فرصة.
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حـاول أن حتـافظ عـلى حب حـيـاتك وال تـخـسـره .يـوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

ال تـــبـــحث عن احلب وحـــاول أن تـــنـــسى الـــتـــجـــربــة
ة رقم احلظ 7. القد
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ـعرفة النظام الغذائى يجب أن تستـشير طبيب تغذية 
ناسب لصحتك. ا
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اء ـشروبـات الـغـازيـة وأحـرص عـلى شـرب ا جتـنب ا
باستمرار مع تناول اخلضروات.

”uI «

اهـتم بـالـطـعـام الـصـحي حـتى تـسـتـعـيـد نـشـاطك من
جديد ولياقتك مرة أخرى.
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حدوث تـغيـرات إيجـابـية فى حـياتك الـصحـية نـتيـجة
التزامك بالتعليمات الطبيب والرياضة.
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ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اهتمامك بتنظيم وقتك .

bÝô«

ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.
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تتـمـيـز بـالـهـدوء ولـديك طـموح تـسـعى لـتـحـقـيـقه كـما
لديك حساسية وعاطفة مفرطة.
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ـكـنـك االعـتـمـاد عـلى تـأيـيـد من هم حـولك و يـجب  
ترد اجلميل فورًا.

 u(«
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اكـتب مـعـاني ومـرادفـات الـكـلـمـات
وفق االرقام الـتي تـتصل بـبـعضـها
بـــاخـــر حـــرف لـــكل كـــلـــمـــة  وفق
االرقـــام حتــــصل عـــلـى الـــكــــلـــمـــة

طلوب: ا
´16´12´42´39´35´7® 

©wÐdŽ »dD  Ω44´56
1-8= مطرب عربي

8-16= ماركة الكترونيات
16-20=عاصمة امريكية التينية

20-27= مدينة اسيوية
27-34= جبال اسيوية

34-48= دولة امريكية شمالية
نطق 48-51= كالم ال يقبله ا

51-56= ســـــنـــــة عـن الـــــرســـــول
صطفى ا

56-62= ماركة سيارات
62-69= دولة افريقية
69-72= من اجلهات

التـدريسيـة العراقـية صدر لـها عن دار الذاكـرة بعمان
كتـاب بعـنوان (لـو كان في العـمر يـقية  –سـيرة ذاتية)

يقع في 479 صفحة.

الكـاتب السوري صدرت له عن الـهيئة العـامة السورية
للكتاب مجموعة قصصية بعنوان (جنون مختلف) تقع

توسط. في 195 صفحة من القطع ا

ان الـعراقي تلقى تـعازي االهل واالصدقاء عضـو البر
لوفـاة شقـيقتـه سائلـ الله تـعالى ان يـسكـنهـا فسيح

جناته.

التـشــــكيـلي الـسـوري أطلق مـعـرض (أبجـديـة احملار)
في صـالــة األسـد لــلـفـنـــــــــون اجلـمـيــلـة بـحــلب حـيث
تـضمن 35 لوحـة حـروفيـة اسـتخـدم فـيهـا لـون البـحر

األزرق.
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الـتـدريـسـيـة الـعـراقـيـة الـقت مـسـاء الـثالثـاء مـحـاضرة
الـكـتـرونـية ضـمن فـعـالـيـات مـجلس الـعـكـيـلي الـثـقافي
بعـنوان(الـسـيكـولـوجيـة النـفـسيـة في مـواجهـة االزمات

والكوارث).

الش سانغو

عـمــر بن عـبــد الـعــزيـز فــيه حلـظـة
تـنـويــر ربـاني فـي الـلـحــظـة الـتي

يـرى فـيـهـا عـمـر بن عـبد
الــعـــزيــز جــده عـــمــر بن
اخلـطاب وكـل الصـحـابة
الــــلي ســـــبــــقــــوه وهــــو
فرحان أنه هيروح لهم).
ـشــهـد أنـا وتــابع: (في ا
فــاحت عـــيــنـي والــدمــوع
نـازلـة وفي فن الـتـمـثيل
ـا تكـون الدمـوع عصـية
الــفــنــان بـيــضــغط عــلى
عـــيــنه شـــويــة عـــلــشــان
الــدمــوع تــنـزل لــكن في
ـــشــهـــد ده أنــا عـــيــنى ا
مـــفــــتـــوحــــة والـــدمـــوع
تـــــنــــســـــاب مش عــــارف
إزاي بجـد حلظة تـنوير

رباني).
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مـرت امس االول الــثالثـاء الـذكـرى
ـصري ـمـثـل ا اخلـامـسـة لـرحـيل ا

نور الشريف.
ومع حـــلـــول هــذه الـــذكـــرى أعــاد
تابـعون تداول مقـاطع فيديو من ا
أعـمـال الشـريف وبـعض مـقابالته
كـان من بيـنهـا مقـابلـة حتدث فـيها
عن أن مـــســـلــسـل عـــمــر بـن عـــبــد
الــعــزيـز هــو أهم عــمل قــدمه عــلى
اإلطالق عـلـى مـدار تـاريـخه الـفـنى
ــــوقـع الــــفن.وحتــــدث عن وفــــقـــا 
سـلسل بـتأثر ـشهـد األخير مـن ا ا
شـــديـــد حــتـى كــاد يـــبــكـي قــائال:
ـا بـشـــــوف مـشـهـد الـوفاة (والـله 
عـنـدمـا يـذاع بـابـقى مـنـدهش م
ده مـهـمـا كـنت دارس مـهـمـا كـنت
مــوهــوب وعــنــدي خــبــرة أرى أن
مـشـــــــــــهـد الـنـهـايـة فى مـسـلـسل

الله وأتـمنى يـوم ما أموت يـذيعوا
شهد ده). ا

شهد وختم وهو يتحدث عن هذا ا
بـتـأثـر شـديـد قـائالً: (األعـمـار بـيـد
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ـولـوده ي كـريس بـرات   رزق الـنـجم الــعـا
األول من زوجـته الكـاتـبـة األمـريكـيـة كـاثرين
شـوارزيــنـيــغـر (30 عـامــاً) األبـنــة الـكــبـرى
لــلـــمـــمـــثل األمـــريـــكي الـــشـــهـــيـــر  أرنـــولــد
شوارزيـنيغر.وقد كـشف شقيقهـا باتريك نبأ
ــعـنـي بـأخــبـار الــوالدة لــبـرنــامج (إي تي) ا
ـشـاهـيـر وقــال (هـمـا بـخـيـر لـقـد اسـتـقـبال ا
هديـة صغـيرة).وقالت مـصادر بالـبرنامج إن
كريـس شوهـد في منـطـقة مـسـتشـفى سانت
ـولود أول ـاضـية.ويـعـد ا مونـيـكـا اجلمـعـة ا
طــفل لــكــاثــريـن ولــكن كــريس لــديه ابن (7
ــمــثــلــة أنــا أعــوام) من زوجــته الــســابــقــة ا
).وظــهـرت األنــبــاء حـول فــاريس (43 عـامــاً
حـمل كاثرين بـعد عـشرة أشهـر من زواجها

من كريس في يونيو2019
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ــطـــربــة األردنــيــة ديــانــا كــرزون ا
تـهـنئـة خـاصة لـزمـيلـهـا في برامج
ـــواهب وفي الـــوسط اكـــتــشـــاف ا
الـفني عـمومًـا حـيث قامت بـكتـابة
تـغــريـدة من خالل حــسـابــهـا عـلى
مـوقع تـويتـر وقـالت فيـهـا: (محـمد
يــا عــريس..ألف ألف مــبــروك..الـله
يـتـممـلكم عـلى خـير يـارب وتـتهـنو
ويـبـعـد عـنكـم عـيـون الـنـاس..خـبر
مـــفـــرح جـــدًا كل الـــتـــوفـــيق).القت
تــغــريــدة كــرزون تـــفــاعــلًــا الفــتًــا
واســتــغل مــتـــابــعــوهــا الــفــرصــة
لــيــوجـــهــوا هم أيـــضًــا الـــتــهــاني
ـنــاسـبـة والـتــبـريــكـات لـعــسّـاف 
زواجه. وكــان عــسّــاف قـد احــتــفل
بـزواجه فـي دبي في حـفل اقـتـصـر
ـقربـ فقط على حـضور األهل وا
وكان خـبر زواجه مفـاجئًا للـجميع
خـاصـة وأن كل شيء  في سـريـة
ّح خالل تـــامــــة ولم يـــســــبق وأن 
ـاضيـة بـأنه لديـه أية نـية الـفـترة ا

في االرتباط.
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ـواقع وصفـحات  بعـد ان ضجت ا
الـتـواصل االجـتـماعـي خالل األيام
ــاضــيــة بــخـبــر زواج جنـم عـرب ا
طـرب الفـلسـطيـني محـمد آيـدول ا
عـساف من فـتاة فـلسـطيـنيـة تدعى
ر عــــــودة مـن خـــــــارج الـــــــوسط
الــــفـــنـي.وعـــلـى إثـــر ذلـك وجـــهت
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يارا

مواقع التواصل اإلجـتماعي:(ربنـا ياخذكم يلي
بتكتبوا أي كلـمة شر في حق أبويا وصلتوني
إني ادعي عليـكم حسـبي الله ونعم الـوكيل يا
).وتـابـعت(كـمـا شـبـهـكم رب الـعـزة في فـاسـقـ
قـوله تـعـالى “يـا أيـهـا الـذين آمـنـوا إن جـاءكم
فاسق بـنبأ فـتبيـنوا أن تصـيبوا قـومًا بجـهالة
.(" فـــتـــصـــبـــحـــوا عــــلى مـــا فـــعـــلـــتم نـــادمـــ
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بعيدا عن الفن تضيف (الزمان)  عدداً
من الــفـنــانــ لـتــتـعــرف عــلى الـوجه

االخــر لــهم.وضــيــفــنــا الــيــوم رئــيس
ـبــدعـ لــلـفــنـون اجلــمـيــلـة رابــطــة ا
الـفنـان كر ديـوان الذي سـجل براءة
اخـــــــــتــــــــــراع في
مــــراحل دراســـته
االولى ويـــضــيف
وتـرا جــديـدا اللـة
الــــعــــود واطــــلق
عــــلى عـــوده اسم
ــبــتــكــر الــعــود ا
عـشـتـار اذ عشق
العود منذ صغره
وحــــــقـق ديــــــوان
حــــــــضـــــــــورا في
وسيقي شهـد ا ا
العـراقي  وتمكن
مـن تــــــــاســــــــيس
ـبــدعـ رابــطــة ا
العراقي للفنون
اجلـميـلـة واخـتار

ـيـ في عـضـويـة رواد الـفـن واالكـاد
الــرابــطــة ومـــنــهم االســاتـــذة حــبــيب
ذكرى ظاهرالعباس  طارق اجلبوري 
نـهـلـة االســعـد  مـحــمـد عـبـد عـبــادي 
الـــرحـــمن  جـــواد الـــزيـــدي وســـلـــيم
مـحـمود الـكـبـيسي  وتـمـكنت الـرابـطة
تـميزين من تكـر عدد من الـفنانـ ا
فـي داخل وخـــارج الـــعـــراق تـــقـــديـــرا
جلـهودهم وتـهـدف الرابـطـة للـتواصل
ــتــمــيــزيـن في واحــات الــفــنــون مـع ا

اجلميلة .ومعه كان هذا احلوار:
{ بـعـيـدا عن اخـتـصـاصك مـاهي  الـهـواية

التي جتد انك تبدع فيها ?
- الزراعة

{ تاريخ لن تنساه ?
-  تاريخ ميالدي

{ متى جتد نفسك في قمة السعادة ?
- عندما أحقق شيئا نافعا لغيري.

{ صديق تتواصل معه ولن تنساه ?
وسيقار سالم عبد الكر  -

{ ماذا تعني لك االم ?
-  األم هي احلــــــضن األحـن الـــــذي ال

يغشك.
{ والوطن ?

- الـوطـن هـو احلـضن الـذي اليـطـردك
مهما عبثت به.

{ هل غامرت في حياتك وجنحت ومتى ?
- نـــعم عــام 1981 عـــنــدمـــا غـــامــرت
لـلـخـروج من اجلـيش بـطـرق مـلـتـويـة

وتمت معاقبتي على اثرها .
{ اين انت من الرياضة? هل مارستها ?
- انــا من عــشــاقــهــا ولــكن لألسف لم

امارسها كما أحب.
{ واخـيـر مـاهي الـوسـيـلـة االعالمـيـة الـتي

اذا ? تعة والفائدة و جتد فيها ا
- الـتـلــفـاز.. ألنه يـتـضــمن مـعـلـومـات

متنوعة كثيرة.. تهمك .

{ اللون احملبب الى نفسك ?
- اللون السمائي.

{ متى تذرف الدموع ?
وت لي عزيز. - عندما 

{ مدينة عشقتها عراقيا وعربيا ?
ــســيب عــراقــيـا - مــديــنـة ا
عـــربـــيـــاً لـم تـــتـــحح لي

فرصة لألسف.
{ لـقب لـقبت به وتـعـتز

به ?
- ملحن.

{ مـــاذا تـــعـــني لك
الطفولة ?

- البراءة.
{ مــوقف مــحــرج او مـزعج
تـتمـنى ان تلـغيه من قـاموس

حياتك ?
- انـه يــــــوم تــــــزويــــــر
ابــتـــكـــاراتي من قـــبل
اناس سامحهم الله .
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ـصـري مـحـمـد إمام ـمـثـل ا أعـلن ا
عن خـوضـه الـســبـاق الــرمــضـاني
ـقـبل من خـالل بـطـولـة مــسـلـسل ا

لك). بعنوان (ا
ونـشر عـبر صـفحـته اخلاصـة على
أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
صــورة له وعــلّق بــالــقــول: (كــنت
نـاوي مـاعـمـلش مسـلـسالت لـفـترة
قلت مش هالقي حـاجة جـامدة زي
ـؤلف مــحـمـد هـوجــان ..حلـد مــا ا
صالح الــعـزب و اخملـرجـة شـيـرين
ــلك رمــضــان عــادل فــاجــئــوني ..ا
 2021إن شاء الـله). و شـارك إمام
تابع مؤخراً فرحته بإستقباله ا
ولودته الـثانيـة ونشر صورة له

ظـهــر فـيـهـا من داخل
ــســـتــشـــفى وعــلّق ا

بالقول:
(وَلَـــسَــوْفَ يُـــعْـــطِــيكَ
رَبُّكَ فَتَـرْضَى) عمري
مـــاكـــنت اتـــخـــيل ان
ربــــنــــا هــــيــــرزقــــني
بــــبـــنـــتــــ قـــســـمت
مـحــمـد إمـام وصـلت
يـــــا جـــــمــــــاعـــــة يال
دلــــعـــــوهــــا بــــقى ..
ودلـعـوني انـا كـمان
علـشان ابـو البـنات
الزم يـــــدلـع ربـــــنــــا
يـــــحــــفظ جـــــمــــيع
أطـــــــفــــــــالــــــــنـــــــا.
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ـتـعـبـة في بـنـيـتـهـا االقـتـصـادية الـبـلـدان الـفـقـيـرة وا
واخلــدمـيـة والـطـبــيـة وفي مـقـدمـتــهـا الـعـراق أمـام
ســــــؤال مــا بــعــد جــائـحــة فــيــروس كــورونـا . هل
حتـرّكت مــيـاهــهـا الــراكـدة وتــكـــــــوّنت لــهـا آلــيـات
ـواجهة االزمات أم انَّ احلـال سيمضي الى جديدة 
مـاهــو أســوأ عــنـد حــدوث أزمــة جــديـدة وبــائــيـة أو

طبيعية?
فـي الـعـراق ال تــوجـد خــطط اسـتــراتـيــجـيـة تــبـحث
الــبـــدائل وتــتــحــسـب لــلــطــوارىء قـــبل ســنــوات من
وقــوعـهـا  كـمــا ال يـوجـد تــثـقـيف لـلــنـاس بـضـرورة
االسـتـعـداد للـتـعـامل مع أزمـات مـهـمـا كـان نـوعـها.
دارس وفـعاليات الطلبة السيما والتثقيف يبدأ من ا
وظـــائف الـــكــشــافـــة الــتـي اخــتـــفت في الـــســنــوات

االخيرة. 
نـكـبـات الـعـراق شـاخـصـة في احلـيـاة الـيـومـيـة مـنذ
سنوات قـبل أزمة اجلائحـة وذلك من خالل الهجرة
دارس والنـزوح والسكن الـعشوائي والـتسرب من ا
واالضــطــراب والـنــقص في الــرعـايــة االجـتــمـاعــيـة
وكـلّـهـا أنـواع من الـقـنابل االجـتـمـاعـيـة الـتي تـنـتـظر

فترات رخوة لالنفجار.
هــــــل نـــســـتـــطــيـع أن نــســـأل وزيـــراً عن احلـــلــول
ا والتـدابـيـر اخلاصـة بـتـلك اجلزئـيـات  كلّ وزيـر 
لديـه من الفَـرِحـ ال يـبصـر أكـثـر من عـتبـة الـبـريد
الـيــومــــــي الـذي يــرد بـانـتــقـاء وتـدبــيـر خـاص الى

مكتبه.
ــفــروض أن يـــتــمـــتع الــعـــراق بــأعــلى كــان مـــــن ا
ــواجـهــة الـكــوارث كـونه ال يــزال يـعـيش اســتـعـداد 
ــتــلك كــارثــة في بـــطن كــارثــة وكــان ال بـــدّ له أن 
خــــطــــطـــــاً واســــتــــعـــــدادات طــــوارىء في جـــــمــــيع
االخــتـصــاصــات وبـاشــراف هــيــئـة عــلــيــا لالزمـات

والكوارث.
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{ لـنـدن - وكــاالت - يـعـيـد مـتــحف الـعـلـوم في
العاصمة البريطـانية لندن فتح أبوابه األسبوع
ـعــارض تـتـنـاول الــقـادم مـسـتــقـبال الــزائـرين 
ـعدية وذلك بعد معركة الـبشرية مع األمراض ا
ـيـة الــثـانـيـة أطـول إغالق لـه مـنـذ احلـرب الــعـا
بـــســبـب إجـــراءات الــعـــزل الـــعــام الـــتي كـــانت

واجهة تفشي فايروس كورونا. مفروضة 
ـعـارض مـظـاهـر الـتـقـدم الـطـبي عـبـر وتـرصـد ا
عروضات رئـة حديدية كانت التاريخ وتشـمل ا
تــــســــتـــخــــدم مـع مــــرضى شــــلل األطــــفــــال في
اضـي وعربة عـزل صحي خـمسـينـيات الـقرن ا
من فتـرة الـسبـعيـنـيات ومـسـتلـزمات لـلـحمـاية
الشخصية كانت تستخدم عند التعامل مع وباء
اإليــبـوال إلى جــانب إحـصــاءات حـول فــاعـلــيـة

اللقاحات.
ـتـحف جـولـيـا نايـتس في وقـالت نـائبـة مـديـر ا
ـعارض اخلـمـسـة الـتي كـانـت قد تـصـريـح (إن ا
افــتـتــحت في الــبـدايــة في تـشــرين الـثــاني عـام
2019 لها بالطبع صلة قوية بجائحة كوفيد-
19). وقالت نايتس ( نتطلع إلى تكوين سجل
دائم هــــنـــاك مـن أجـــيــــال عــــديــــدة قـــادمــــة من
االسـتــجـابـات الــطـبـيــة والـعــلـمـيــة والـثـقــافـيـة

رض كوفيد-19). والشخصية 
ـتـحف الـذي جـرى تـعـقـيـمه وسـيـعـاد افـتـتـاح ا
بشـكل مكثف في 19 آب اجلاري. ويـعرض عـبر
اإلنـتــرنت تـذاكـر مـجــانـيـة مـحــددة الـزمن لـعـدد
مــخـفـض من الـزوار مـن أجل الــسـمــاح بــفـرض
إجـراءات الـتـبـاعد االجـتـمـاعي والسـيـطـرة على
ـتـاحف في لـندن أعـداد الـزيـارات في مـنـطـقـة ا
الـتي تـشــمل أيـضًـا مـتـحف الــتـاريخ الـطـبـيـعي

ومتحف فيكتوريا وألبرت.
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