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حــقــول مــحـافــظــة ذي قــار بــحـسب
تقارير صحفية.  

مـن جـــــهـــــة اخـــــرى دعـــــا حتـــــالف
سـائـرون احلـكـومـة  إلصـدار موقف
واضـح من الـتــطــبـيع بــ االمـارات
واسـرائيل.وقال عضـو التحالف بدر
الــزيـادي في تـصـريح ان (الـدسـتـور
الـعراقي ذكر صـراحة بعدم الـتطبيع
مـع الـكـيــان الـصــهـيــوني فـضال عن
حـجب ذكـر اسمه كـونه يعـد اعتـرافا
بـهذا الكيان) الفـتا الى ان (التطبيع
االخــيــر بــ الــكـيــان الــصــهــيـوني
واالمــارات بـــحــاجــة الى مــوقف من
احلــكــومــة الــعــراقــيــة).واضــاف ان
التحالف( ينتظر موقفا من احلكومة
جتــــــاه الـــــتــــــطـــــبــــــيع االمــــــاراتي
الــصـــهــيــوني) داعــيــا (احلــكــومــة
الصـدار مـوقف واضـح بشـكـل فوري
من الـتطبـيع االخير).وكـان الكاظمي
قـد اكـد خالل ترؤسه جـلـسة مـجلس
الـــــوزراء الــــتـي عــــقـــــدت اول امس
اإلثـن أن (التحديات الـبيروقراطية
الــــتي تـــواجـه الـــعـــمـل احلـــكـــومي
واخلــدمي في الـعــراق بـحـاجـة الى

WŽU−ýË W¾¹dł  «—«dI  WłU×Ð ‚«dF «
 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠sDMý«Ë

اســـتــــبق وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فـــؤاد
حــســ الــوفــد الــعــراقي بــرئــاسـة
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
الــذي وصل واشــنـطـن امس بـعــقـد
لــقــاءات مع مــســؤولــ امــريــكــيـ
بـــيــنـــهم نــظـــيــره االمـــريــكـي مــايك
بــــومـــبـــيــــو لـــبــــحث االتـــفــــاقـــيـــة
االســتـراتـيـجـيـة بــ الـبـلـدين الـتي
عـــقـــدت عــام 2008. وقـــال مـــصــدر
لـ(الـزمان) ان (الكاظـمي سيركز على
ثـالثــة مـــلــفـــات رئـــيــســـة هي االمن
والــطـاقـة واالســتـثــمـار) فـيــمـا اكـد
الـنـائب احمـد االسـدي ان (الكـاظمي
ســيـبـحث في واشــنـطن االنـسـحـاب
الــتـدريــجي لـلـقــوات االمـريــكـيـة من
الـقـواعـد فـي الـعـراق). وكـان حـس

اضي, قـد وصل واشـنـطن االثـنـ ا
وقــال لـلـصـحـفـيـ ان (حـواراته في
واشـنــطن سـتـمـهـد حلـوار قـمـة بـ
الـكاظمي والرئـيس االمريكي دونالد
تـرامب يـوم غـد اخلـمـيس في الـبيت

االبـيض). وبدأ الكاظمي امس زيارة
ـــتــحــدة رســـمــيــة الـى  الــواليــات ا
األمــريـكـيـة عــلى رأس وفـد حـكـومي
تـلـبـيـة لـدعـوة رسـمـيـة. واكـد مكـتب
الـكـاظـمي فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس مــــغــــادرته الـــــبالد وقــــال انه
سـيـلـتـقي الرئـيس األمـريـكي دونـالد
تـرامب يوم غد اخلميس (وستجري
خالل الـلقـاء مبـاحثات بـشأن تـعزيز
الـــعالقــات الــثـــنــائــيـــة بــ بــغــداد
وواشـــنــطن الى جـــانب مــنـــاقــشــة
الــتـطـورات الــراهـنـة عـلـى الـسـاحـة
اإلقــلــيـمــيـة وبــحث الــقـضــايـا ذات
ــشــتــرك) مــضــيــفـا ان االهــتــمــام ا
(الــكــاظــمي ســيــعــقــد خالل زيــارته
ــســـؤولــ مـــحـــادثــات مع كـــبـــار ا
األمـريكيـ تتضـمّن بحث العالقات
الــثــنـائــيــة بـ الــبــلـدين وتــعــزيـز
شترك في مجاالت عديدة التعاون ا
فـي مــقــدمـــتــهـــا األمن واالقـــتــصــاد
والـصـحـة وغيـرهـا من القـطـاعات).
وفي اطـار  االسـتثـمـارات االمريـكـية
ـتـوقع االتـفـاق عـليـهـا قـيـام شـركة ا
نـفط امريكية عمالقـة باالستثمار في

(أقـــرّ مـــجــلـس الــوزراء تـــوصـــيــات
وجب الفقرة  2 من ؤلفة  الـلجنة ا
ـــرقم 73 قــــرار مـــجــــلس الــــوزراء ا
لـسـنـة  2020  بـشـأن وضـع اآللـيات
ــعـوقـات الـتي والــضـوابط وإزالـة ا
ـهن حتــول دون تـعـيـ بـقـيـة ذوي ا
الــطـبــيـة والــصـحـيــة  الـواردة ربط
كــتــاب وزارة الـتــخـطــيط ذي الــعـدد
ـــؤرخ في  16 آب و.س/547/2/1 ا
2020). ولـــــغــــرض حتــــســــ واقع
وسم نظومة الكهربائية والتهيئة  ا
ـقبل قـرر اجمللس ( تـفعيل الـصيف ا
قــرار مــجـلس الــوزراء ذي الـرقم 48
لـسـنـة  2019 وأن تـنـاط الـصالحـية
فــيـه لــلــوزيــر حــصـــراً ولــلــمــنــاطق
والــقــطـاعــات كـافــة وإكــمـال تــوقـيع
ــوازنـة ــتـعــلـقــة ضـمن ا الــعـقــود ا
الـية إكـمال تـوقيع وتـخـويل وزارة ا
االتــفـــاقــيــات اخلــاصــة بــالــقــروض
ـمـنـوحـة لـوزارة الـكـهـربـاء  ومنح ا
وزارة الـكـهربـاء صالحـيات الـتـنفـيذ
ــبــاشــر اسـتــثــنــاءً من الــضـوابط ا
احملــددة من قـبل وزارة الــتـخـطـيط).
ــنـــافــذ أقــرّ وفـي مــجــال الـــنــقـل وا
اجملــلس (مـشـروع تـوحــيـد سـاحـتي
ـيـنـاءي أم قـصر اإلخـراج الـكـمـركي 
الــشــمـــالي واجلــنــوبي. وجــعــلــهــا
ســاحـة واحـدة حتت مــسـمى سـاحـة
ـوانئ أم قـصـر الـتــرحـيب الـكـبـرى 
وقـــــيــــام الـــــوزارات والــــهـــــيــــئــــات
ــؤسـسـات احلــكـومـيــة والـدوائـر وا
وانئ بـااللتزام الـسانـدة العـاملة بـا
بـتـوحيـد اإلجراءات من خالل الـعمل
داخـل ســاحـــة الـــكـــشف الـــكــمـــركي
ـــوحـــدة ضــمـن مــشـــروع ســـاحــة ا
ــــوانئ أم الــــتــــرحــــيب الــــكــــبــــرى 
قـــصــر).وفي اجملــال الـــنــفــطي قــرر
ـــوافــقـــة عــلى مـــشــروع اجملـــلس (ا
قـانـون التـعديل األول لـقـانون شـركة
الـنـفط الـوطـنـية الـعـراقـيـة وإحـالته
الـى مجلس النـواب  مع األخذ بع
االهـتمـام رأي األمانـة العـامة جمللس
الــوزراء وإكــمـال خــطـوات تــأسـيس
الـــشـــركـــة من خالل قـــيـــام مــجـــلس
إدارتـهـا بـاخـتيـار مـكـتب اسـتـشاري

قــرارات جـريــئـة وشـجــاعـة) وأشـار
الـى أن (وجـــود الـــبـــيــــروقـــراطـــيـــة
والـــروتــ لن يـــصل بــالـــعــراق الى
نـتـائج إيـجـابـيـة وسـيـبـقى اجلـميع
ــا يـنــعـكس فـي مـكــانه ونـتــراجع 
سـلـباً عـلى القـطاعـات كافـة) . وشدد
ضي على أن (احلكومة عازمة على ا
بــهــا والــســيــر بــالــبالد بــالــطــريق
ا يخـدم أبنـاء الشعب الـصحـيح و
الــعــراقي) مــضــيــفــا إن (هــنــاك من
يـــســـعى الى إعـــاقــة الـــعـــمل اجلــاد
والــطــمــوح لــكــنــنــا عــازمــون عــلى
ــضي والـتــقـدم الى األمــام). وعـقـد ا
مـجلس الوزراء جلـسته  االثن بدال
عتاد وعد االسبوعي ا من الثالثاء ا
بـسبب سفـر الكاظمي بـرفقة عدد من

الوزراء. 
وبــــحث اجملــــلـس خالل اجلــــلــــســـة
(مــســـتــجــدات عــمل جلـــنــة تــعــزيــز
اإلجــراءات احلــكـومــيـة في مــجـاالت
الــوقــايـــة والــســيــطــرة الــصــحــيــة
والـتـوعـويـة بشـأن احلـد من انـتـشار
فــايــروس كــورونـا).وبــحــسب بــيـان
حــكـومي تـلـقـتـه (الـزمـان) امس فـقـد
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متخصص للعمل على وضع الهيكل
ـــــهــــمــــات اإلداري وتـــــصــــنـــــيف ا
ـــســؤولـــيــات وحتـــديــد قـــيــمــة وا
ــوجـــودات الــثــابــتـــة لــلــشــركــات ا
ـملـوكة تمـهيـداً لفك ارتبـاطها من ا
وزارة الــنـفط وتـمـلـيـكــهـا لـلـشـركـة
مــوضــوع الــبـحـث دون بـدل).ووجّه
مـــجــلـس الــوزراء وزارتي الـــزراعــة
والـــتــجـــارة بـ(الــتــريـث في تــرويج
مــــعــــامالت االســــتــــيـــراد لـألنـــواع
ـــوبــوءة األحـــيـــائـــيـــة من الـــدول ا
ـدرجـة ضـمن بـجـائـحـة كـورونـا وا
اتفاقية  –سايتس الدولية استناداً
لــلـتـقـاريـر األولـيــة الـتي تـشـيـر الى
ــرض وجـــود عالقـــة بـــ ظــهـــور ا
واحليوانات وحل انتهاء األزمة).
ـئـات من وفـي وقت يـتـظــاهـر فـيـه ا
طــالـــبي الــتــعــيـــ والــوظــائف في
بـغـداد واحملافـظات قـررت احلكـومة
ـضي بـاجـراءات تـعـيـ  خـريجي ا
ــهن الـطـبـيــة والـصـحـيـة مع ذوي ا
ـيزانـية تـأكـيد ارتـبـاط ذلك باقـرار ا
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رئيس الوزراء
يستقل الطائرة
غادرة الى ا
واشنطن من
مطار بغداد
الدولي

وتــسـيـيـجه; بــغـيـة الـشــروع في بـيـعه
خالفـاً للقانون موضحة أنه تمَّت إزالة
ــشــيــدات وإعــادة الـعــقــار الــبــالــغـة ا
ـاً وقيمته التقديريَّة مساحته  95  دو
أكـثـر من  15 مـلـيـار ديـنـار إلى مـلـكـيَّة
الـدولـة.  وفي عـمـلـيـةٍ ثـالـثـةٍ  ضـبط
مـتهم خالل قـيامه بـتشـييـد دار سكـنيَّةٍ
عـلى عقـار تبلغ مـساحته خـمسة دوا
وقــيـمــته أكـثـر من  4مــلـيــارات ديـنـار
عــلـمــاً أن  الـعــقـار يــدخل ضــمن الـتل
األثــري ويُــعَــدُّ من احملــرمــات الــتي ال
يـجـوز الـبنـاء عـلـيهـا. وأكـدت الـدائرة(
تـــنــظــيـم مــحــاضـــر ضــبط أصـــولــيَّــة
بــالــعـمــلــيـات الــتي نُــفـذَت بــنــاءً عـلى
مـذكراتٍ قضائيةٍ وعرضها على السيد
ُختصة قاضي محكمة حتقيق كركوك ا
بــقـضـايـا الـنـزاهــة الـذي قـرَّر تـوقـيف
ـتهم في الـعمـليَّـة الثـالثـة وفق أحكام ا
الــقـرار  154 لــسـنـة 2001). وكــشـفت
الـهـيـئة عن تـفـاصـيل أوامر االسـتـقدام
ــســؤولــ الــصـــادرة بــحق عــددٍ من ا
الــسـابــقــ واحلـالــيـ في مــحـافــظـة
واسط. دائـرة الـتـحقـيـقـات في الهـيـئة
وفي مــعــرض حـديــثــهـا عن تــفــاصـيل

 أفـــادت بــإصــدار أوامـــر االســتـــقــدام
الـقضـاء أوامر اسـتقـدام حملافظ واسط
ـــديــر الـــعـــام لــتـــربـــيــة الـــســـابق وا
ـديـر العـام فيـها; احملـافـظة ومـعاون ا
ــرتـكـبـة في عــلى خـلـفـيَّــة اخملـالـفـات ا
تـعـييـنات تـربـية احملـافظـة عام 2018.
وتـــابــعت الـــدائــرة في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـان) امس أن (حتــقـيــقـات مــكـتب
الـهـيـئـة في مـحـافـظة واسـط قادت إلى
وجـود مخـالفـات في إجراءات الـتعـي
بـتـربـيـة احملـافـظـة  لـعام 2018 ولـدى
ـوضـوع عــلى الـســيـد قـاضي عــرض ا
الــتــحـــقــيق اخملــتص قــرر اســتــقــدام
ــــســــؤولـــ  بــــنــــاءً عــــلى أحــــكـــام ا
ــادة 331 مـن قــانـــون الــعـــقــوبــات. ا
وكـانت الـهـيـئـة قـد أعـلـنت فـي األشـهر
ـنـصـرمـة عن صـدور أوامـر اسـتـقـدام ا
وقــبض بـحق مـسـؤولــ مـحـلـيـ في
عـدد من احملـافـظـات مـنـهـا مـا يـتـعـلق
ـخــالـفـات في إجـراءات الـتـعـيـ في
بعض مديريات التربية). وأعلنت هيئة
ـنـافـذ احلـدوديـة عن مـبـالغ اإليرادات ا
ـتــحـقـقـة خلـزيـنــة الـدولـة في مـنـافـذ ا
مـوانئ أم قـصـر في مـحـافـظـة الـبـصرة

والــتي  بـلــغت اربـعـة مــلـيـارات و193
مـــلــيــونــا و 497 الـف مــلــيـــار ديــنــار
ـتـحـقـقـة لـيـوم  17 آب مـن اجلاري. وا
وهــو مــا اسـتــحـصــاله من الــرسـوم
ـفروضة على حـركة التبـادل التجاري ا
وفق الــضـوابط والـتـعــلـيـمـات من قـبل
وانئ . وقال بيان الدوائر العاملة في ا
تـلقته (الـزمان) امس ان (تلك اإليرادات
بـالغ التي ـتـحقـقة جـاءت عن قـيمـة ا ا
راكـز الـكـمـركـية  اسـتـيـفـاؤهـا من ا
وكـــذلك الــتـي  اســتـــحــصــالـــهــا من
الـوحـدات الضـريـبيـة. وهـذا التـصـاعد
مارسة هيأة في األيـرادات جاء نتيجة 
ـنـافذ احلـدودية واجـباتـها بـتخـطيط ا
ومــهـنـيــة عـالـيــة وفق مـا نــصت عـلـيه
الـقـوان في احـكام الـرقابـة والتـدقيق
ـشـتـرك والـتـحـري األمـني والـتـعـاون ا
ــنــافــذ بـــ الــدوائــر الــعـــامــلــة فـي ا
احلــــدوديـــة وكــــذلك جــــاء تـــنــــفـــيـــذاً
لـتـوجيـهـات رئـيس الوزراء في تـعـظيم
وتـــعـــزيــز مـــوارد الـــدولــة وتـــطـــبــيق
بـــرنــــامـــجه احلــــكـــومي ومــــســـيـــرته
ــالــيـة االصالحــيــة لــتــخــطي األزمــة ا

واالقتصادية الراهنة).
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قـــال قــاض بـــاحملــكـــمــة اخلـــاصــة
بـاغـتـيـال رئيس الـوزراء الـلـبـناني
االسـبق رفـيـق احلـريري  الـثـالثاء
إنـه ال يـوجــد دلــيل عــلى أن قــيـادة
جــمـاعـة حـزب الـله الــلـبـنـانـيـة أو
عـلى أن احلكومة الـسورية لها أي
دور فـي تـفـجــيـر عـام  2005 الـذي
قـــتل فــيه احلـــريــري.جــاء هــذا في
جــلـسـة عـقـدتــهـا احملـكـمــة لـلـنـطق
بـاحلكم في قـضيـة اتهـام أربعة من
أعــضــاء حـــزب الــله بــالــتــخــطــيط
لـــلــــهـــجـــوم الـــذي أودى بـــحـــيـــاة
احلـــــريـــــري و 21 آخـــــريـن.وقــــال

الـقـاضي ديـفـيد ري قـارئـا مـلخص
قـرار احملـكمـة الـذي جاء في 2600
صـفـحـة (تـرى احملـكـمـة أن سـوريـا
ا كـانت لهما دوافع وحـزب الله ر
لــلــقـضــاء عــلى الــسـيــد احلــريـري
وحـلــفـائه الـسـيـاسـيـ لـكن لـيس
هناك دليل على أن قيادة حزب الله
كــان لـهــا دور في اغــتـيــال الـســيـد
احلـريري وليس هنـاك دليل مباشر
عـــلى ضــلـــوع ســوريـــا في األمــر).
وقــال الـرئــيس الـلـبــنـاني مــيـشـال
عـون إن فرضيـة أن يكون االنـفجار
الـهائل في مرفأ بـيروت هذا الشهر
نـاجم عن انفجار مستودع ألسلحة
جـمـاعـة حزب الـله مـسـتحـيـلـة لكن
الــــــتـــــحــــــقــــــيق ســــــيــــــشـــــمـل كل

االحــتـــمــاالت.وحتــقق الــســلــطــات
عرفة السبب في انفجار الـلبنانية 
كـميات كبيـرة من نترات األمونيوم
كانت مخزنة لسنوات في مستودع
ـا ـرفـأ دون إجــراءات سالمـة  بــا
تــسـبب في تــصـاعـد سـحــابـة عـلى
شــــكــــر الـــفــــطـــر يــــوم الــــرابع من
أغـسطس آب ومقتل  178 شـخصا
وإصـابة ستة آالف وتـدمير مناطق
بـأكملـها في بيـروت.وقال عون في
مـقابـلة مع صـحيـفة كـورييري ديال
ســـيـــرا اإليــطـــالــيـــة نُـــشــرت امس
الثالثاء إن (اجلماعة لم تكن تخزن
ــرفــأ وهـو مــا أشـار أســلــحـة في ا
إلـيه حـسن نصـر الـله األم الـعام
حلـــزب الـــلـه في وقت ســـابـق هــذا

الــشـهـر).وردا عــلى سـؤال عن تـلك
الـفرضـية الـتي يروج لـها الـبعض
قـال عون (مـستـحيل لـكن األحداث
اجلــســام كــتــلك احلــادثــة تــشــحـذ
الـروح واخليـال)  ونفى نـصر الله
ـدجـجـة اتــهـامـات بـأن اجلـمــاعـة ا
بـالـسالح كـانـت تـخزن أسـلـحـة في
مــرفـأ بـيــروت. وقـال إن حـزب الـله
سـيـنتـظر نـتائـج التـحقـيق لكن إذا
اتـــضـح أن االنـــفـــجـــار كـــان عـــمال
تــخـريـبــيـا أقــدمت عـلـيـه إسـرائـيل
فإنها (ستدفع ثمنا عادال). وخاض
ــارس نــفــوذا حـــزب الــله الـــذي 
عـلى احلـكومـة في لـبنـان عددا من
احلــــروب مع إســــرائـــيـل وتـــدرجه
ــــتــــحــــدة في قــــوائم الــــواليــــات ا

الــتــنــظــيـمــات اإلرهــابــيــة.وتـنــفي
إســــرائــــيل أي ضــــلــــوع لـــهــــا في
االنـفـجـار.وقـال عـون إن الـتـحـقـيق
يـتـحـرى مـا إذا كـان االنـفـجار جنم
عـن إهــــمـــال أم حــــادث أم (تــــدخل

خارجي). 
وأضـاف للصحيفـة اإليطالية (على
الـرغم من أنه يـبدو كـحـادث لكـنني
أريــد أن أحتـــاشى اتــهــامي بــعــدم
االســتـمــاع إلى جـمــيع األصـوات).
وقـال إن (كثيرين حتدثوا عن رؤية
طــائــرات تـمــرق في الــسـمــاء فـوق
ـرفأ قبل االنفجـار مباشرة وعلى ا
الـرغم من أن هـذا احلديث ال يـعول
عـلـيه كـثـيـرا فـإنه يـجـب االسـتـماع
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عـاد الـهـدوء احلـذر الى البـصـرة بـعد
ايـام من الغـليـان الشـعبي وتـصرفات
الـقيـادات االمنـية الـتي حدت بـرئيس
احلـكــومـة مـصـطـفى الـكـاظـمي اقـالـة
سـؤول االمـنـي تـلبـية اثـنـ من ا
ـــتــــظــــاهـــريـن في اســـرع ــــطـــلـب ا
اســتـجــابـة يـبــديـهــا رئـيس حــكـومـة
لـلــشـارع . فـيـمـا أعـلن الـنـاطق بـاسم
ـسلحة الـعميد الـقائد العـام للقوات ا
يــحـيى رسـول  االثـنــ إعـفـاء مـديـر
األمن الـوطـني في مـحـافظـة الـبـصرة
مـن مــهــام عــمــله.وأوضح رســول في
بــــيـــان أنه ( إعــــفـــاء مــــديـــر األمن
الــوطـنـي في مـحــافـظــة الـبــصـرة من
مــهــام عـمــله بــنـاء عــلى تــوجـيــهـات

رئـيس مـجـلس الـوزراء الـقـائـد الـعام
ـسلـحة مـصطـفى الكـاظمي لـلقـوات ا
ـــوجـــهــة إلـى رئــيـس جــهـــاز األمن ا
الـوطـني بـإعـفاء مـديـر األمن الـوطني
في مـحافظة البـصرة من مهام عمله).
وكـان وزير الـداخلـية قـد قرر في وقت
سـابق اقـالة الـفـريق رشيـد فـليح من
مـهـام مـنـصب قـائـد شـرطـة الـبـصرة.
وتــكـلــيف الـلــواء عـبـاس نــاجي بـدال
عـنه. وطـالب متـظـاهرو الـبـصرة مـنذ
ـتـهم بـقـمع أســابـيع بـإقـالـة فـلــيح ا
ـقـتل عـدد ـتــظـاهـرين والـتـسـبب  ا
مـــنــهم والــتـــغــاضي عـن نــشــاطــات
يليشيات التي سلحة وا اجملـاميع ا
تظاهرون إنها تتحرك بحرية يـقول ا
فـي احملــافـــظـــة . وظـــهـــر فـــلـــيح في
تـــســـجـــيالت فـــيـــديـــو وهـــو يـــهـــدد

ــتـظـاهــرين ويـصـدر أوامــر لـقـواته ا
بـاستخدام القوة لـتفريقهم.  وتعرض
نــاشــطــان من مــحــافــظــة الــبــصــرة
االثــنـ حملـاولــة اغـتـيــال نـقال عـلى
ــســـتــشـــفى في حـــالــة إثـــرهــا إلـى ا
خـطـرة. وقـالت وكاالت ومـواقع أنـباء
مـــحــلـــيـــة عــراقـــيـــة ونــاشـــطــون إن
ـون وعــبـاس (الــنـاشــطــ لـوديــا ر
صــبـحي تـعـرضـا إلـى هـجـوم مـسـلح
اســـتــهـــدفــهـــمــا فـي إحــدى مـــنــاطق
احملــافــظــة وتـعــرضــا إلى إصــابـات
بــــلـــيــــغـــة .«وحــــصـــلـت مـــحــــاولـــة
االسـتهداف هذه بـعد أيام قلـيلة فقط
مـن مـقـتـل الـنــاشط حتـســ أسـامـة
الــذي أدى إلى غــلـيــان في احملـافــظـة
وتــظـاهــرات قــتل فـيــهـا مــتـظــاهـران

برصاص قوات األمن).
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أعـــلــنـت وزارة الــتـــربــيـــة عن ضــوابط
الــــتـــرشــــيح لــــدخــــول االخـــتــــبـــارات
الــتــشــخـيــصــيــة لـلــقــبــول في مـدارس
قبل للصف ـوهوب للعـام الدراسي ا ا
الــــــرابع االبــــــتـــــدائـي والـــــصف االول
ـتوسط. وقـال مصـدر لـ (الزمان) امس ا
كن االطالع علـيها ان (هـذه الضـوابط 
مـن خالل مـوقع الـوزارة االلـكـتـروني او
مـراجـعـة مـديـريـات الـتـربـيـة في بـغـداد

واحملافظات).
 واجنـــظت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي  االمـــتـــحـــانــات
اإللـكـتـرونـيـة الـنـهـائـيـة في اجلـامـعـات
شاركة والـكليـات احلكوميـة واألهليـة 
تحدث  800 ألف طالب وطالبة. وقال ا
الــرسـمي الـدكـتـور حــيـدر الـعـبـودي إن
(اجلــامــعــات والــكــلــيــات احلــكــومــيــة

واألهـلـية سـجـلت جناحـا عـلى مسـتوى
أداء االمـتحـانات اإللـكتـرونيـة النـهائـية
بـوصـفـهـا جـزءا رئـيـسـا من مـتـطـلـبـات
الــــعـــام الـــدراسـي اجلـــاري). وأضـــاف
الـــعــبــودي أن (جتــربـــة االمــتــحــانــات
الـنهائية الرقميـة خاضتها أكثر من مئة
مــؤســســة في اجلــامــعــات والــكــلــيـات
ئة ـشاركة ثـما احلـكوميـة واألهلية و
ـتابـعـة خمـس ألف طـالـبة وطـالـبة و
ألـف تــدريــسي من أعــضــاء الــهــيــئــات
الـتـدريـسـيـة وإشـراف مـبـاشـر من وزير
الـتعليم العالي والبحث العلمي األستاذ
الــدكــتـور نــبــيل كـاظـم عـبــد الــصـاحب
والــــدوائـــــر اخملــــتــــصــــة في الــــوزارة
وتــشــكــيالتــهــا اجلــامــعــيـة. وتــابع أن
ـــســـتــوى احملـــلي ـــراقـــبـــ عـــلى ا (ا
والــدولي وصـفــوا جتـربـة االخــتـبـارات
اإللـكـتـرونـيـة بالـنـاجـحـة) الفـتا الى أن
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي سـتــعــزز هـذا
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أعـلن مـصـرفـا الـرافـدين والـرشـيد امس
مــبــاشـرتــهــمــا بـتــوزيع رواتب وزارات
ــوطـنـة رواتـبـهم ومـؤســسـات الـدولـة ا
ـصـرفـ لــشـهـر اب اجلـاري عن عــلى ا
طــريق أدوات الــدفع اإللـكــتــروني.واكـد
ــصـرفــان في بـيــانــ مـتــمـاثــلـ في ا
ـــبــاشــر بـــتــوزيع رواتب ــضـــمــون ا ا
ـوظف الـذين وصلت صكـوك وتمويل ا
ـالي لـديـهـما رواتـبـهم والـتـخـصـيص ا
ـوظـفـ تـسـلم واوضـحـا أن (بـإمـكـان ا
رواتـبـهم من أي مـكان يـوجـدون فيه في
بـغـداد واحملافـظـات). من جـهتـهـا اكدت
ـــالـــيــة امـس الــبـــدء في إطالق وزارة ا
ـوظف لـلشهر الي لرواتب ا الـتعزيـز ا
ذاته  وكـان مصـدر مطـلع في الوزارة قد
اعــــلن قـــبـل ايـــام ان (الــــوزارة أوقـــفت
ـالي إرسـال الــتـمـويل والـتــخـصـيص ا
جلــمـــيع وزارات ومــؤســـســات الــدولــة

ـصـارف لـغرض لـشـهـر اب إلى جـميع ا
) مشيرا  إلى أن وظفـ تـوزيع رواتب ا
(تــأخـر صـرف رواتب شـهـر آب اجلـاري
قـد يــتـكـرر مــثل سـابـقـاتـه من الـشـهـور
ـا يـتـأجل لنـهـاية الـشـهر ـاضـية ور ا
اجلـاري).وفي وقت سابق كشف مصدر
 عن وجـود تـوجه بـصـرف الـرواتب كل
صدر إن (جميع  45 يوماً.وقال ا
ـالـية ـصـارف بـانتـظـار إيـعاز وزارة ا ا
لـــتـــحــويـل الــتـــمـــويل من أجـل صــرف
الــرواتب) مـشـيـراً إلـى أن (الـتـأخـر في
تـوزيع الـرواتب يعـود الى وجـود توجه
من أجل أن يكون الصرف كل  45 يوماً)
لـكن اجلهات احلـكومية نـفت صحة هذا

التوجه.
واطن ـركزي العـراقي ا ودعـا البنك ا
ــصــارف وشــركـات إلى الــتــعــامل مع ا
ـــالـــيـــة اجملـــازة أثـــنــاء الـــوســـاطــة ا
الـتــبـادالت الـنـقــديـة الـكــبـيـرة بـدالً من
نازل. وقـال بيان امس إن االكـتنـاز في ا

واطن ركزي العـراقي يدعو ا (الـبنك ا
صارف وشركات كافة إلى التعامل مع ا
اليـة اجملازة من هـذا البنك الـوساطـة ا
اثناء التبادالت النقدية الكبيرة بدالً من
نـازل) .وأضاف أن (البنك االكـتناز في ا
ـركـزي يـسعى من خـالل ذلك للـحـفاظ ا
عـلى الكتلة الـنقدية للـمواطن وجتنب
حــاالت الــسـرقــة واالحــتــيــال وتـرويج
زيـفة) . وشـدد على الـعمـالت النـقديـة ا
(ضـرورة التـقـليل من الـتبـادل التـجاري
بـــالـــعــمـالت الـــورقــيـــة الـــتي أثـــبـــتت
الــدراســات الــطـبــيــة أنــهــا نـاقـل فـاعل
لـلفـايروسـات والبـكتـريا خـصوصاً وأن
ــر بـأزمــة انـتــشـار لــفـايـروس الــبـلـد 
كـورونا). وتابع البيان أن (البنك يتبنى
الي في العراق آلـيات انتشار الشمول ا
ـصرفـية والـتحول الـذي يعـزز الثـقافة ا
إلى الــتـبــادل الــنـقــدي ذات الـتــقـنــيـات
ــالـــيــة احلــديـــثــة خالل الـــتــعــامالت ا

صرفية بكافة أشكالها). ا
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دمج في ـسـار عبـر اعـتمـاد الـتعـلـيم ا ا
ـقـبل بــالـتـنـسـيق مع الــعـام الـدراسي ا
مـنظمة اليـونسكو التي أشـادت بتجربة
تطـلبات الـعراق في سـرعة االستـجابـة 
الظرف الراهن وتوفير البدائل واحللول
الــرقــمــيــة لــتــخــفــيف آثــار اجلــائــحــة
ـية). وثمـنت الوزارة  قـرار مجلس الـعا
الـــــوزراء بــــإطالق وثـــــائق خـــــريــــجي
اجملـموعـة الطبـية وتؤكـد على استـيفاء
حـقـوق خـريجي اجلـامـعـات كافـة. يـذكر
ان الـوزارة  قد خـاطبت بـتاريخ الـسابع
اضي األمانة العامة جمللس من تـموز ا
الـوزراء بشـأن وثائق اجملـموعـة الطـبية
والـصـحـيـة وأوصت بـأن مـنح الـوثـائق
حق جلــمـيع الـطـلـبـة اخلـريـجـ ودعت
الـى إلـغـاء قــرار سـابق جملــلس الـوزراء
رقم  276 لــســنــة  2016 لــعــدم وجــود
مـانع قـانوني يـحـول دون إطالق وثائق

خريجي اجملموعة الطبية والصحية.

رفيق احلريري
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أعـلنت هيئة النزاهة العامة عن تمكنها
مـن إعـادة ثالثـة عـقـارات في مـحـافـظـة
ة الـدولـة مـبـيـنـة أن كـركـوك إلى مـلـكـيـَّ
قـيمة العقارات التـقديرية تبلغ أكثر من
 46 مـــلــيـــار ديـــنــار. واشـــارت دائــرة
الـتـحـقـيـقات في الـهـيـئـة وفي مـعرض
حـديثهـا عن تفاصـيل عملـيَّات الضبط
أشــارت إلى أن مالكـات مـكـتب حتـقـيق
الـهيئـة في كركوك قـامت بضبط حاالت
جتــاوز عـلى عـقــار تـعـود مـلــكـيـته إلى
مــديــريَّــة بــلــديَّـة كــركــوك عــبــر قــيـام
أشـخاص بتشيـيد محالتٍ جتاريَّةٍ على
أجــــزاء من الــــعــــقــــار وتــــأجــــيــــرهـــا
) الفــتـة في بــيـان تــلـقـته لــلـمــواطـنـ
(الــزمـان) امس إلـى أن (قـيــمـة الــعـقـار
ـاً تصل الـذي تبـلغ مسـاحته  228 دو
إلـى أكـــثـــر من  27 مــــلـــيــــار ديـــنـــار.
كتب وأضـافت الدائـرة إن فريق عـمل ا
تـمـكن فـي عمـلـيـةٍ مـنـفـصـلـةٍ من ضـبط
واطن حـاالت جتاوز من قبل بـعض ا
ة ـديـريَّــة بـلـديـَّ عــلى عـقـارٍ آخـر عــائـدٍ 
ــسح الــعــقـار احملــافــظــة وقــيــامــهم 
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 W Ëb « W]OJK  v ≈ „u d  w مـن خالل أن جنــــعل مـن بـــيــــوتــــنـــا 
حـــســيــنـــيــات ومـــراكــز لــلـــتــصــدي
لـالعـــداء). مـــعـــربـــا عـن امـــتـــنـــانه
(لــشــعـبــنــا في الــعـراق ولــبــطـوالته
آسي) مشيراً ولـقدرته على حتمـل ا
ــــآسـي بــــالــــرغم من إلـى أن (تــــلك ا
تـواتـرها إال أنه مـا زال بـهذا الـنهج
نـهج احلسـ علـيه السالم).واضاف
ـدرسي أن (الـشعـب العـراق يـتمـيز ا
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ارتـفـع اعـداد االصـابـات بـفـايروس
كــورونــا فـي بــغــداد واحملــافــظـات
ــوقف الـوبـائـي الـيـومي بــحـسب ا
لـوزارة الصـحة والبـيئـة امس فقد
 تــــــســــــجــــــيل 4576 اصــــــابـــــة
تــصــدرتــهـا االصــابــات في بــغـداد
بـواقع 645 اصـابـة والـسـلـيـمـانـيـة
ـثنى  وكـربالء وواسط ودهـوك وا
فـيـما سـجـلت الوزارة 2895 حـالو
شـــفـــاء تـــصـــدرتـــهـــا احلـــاالت في
كـربـالء وبغـداد وواسـط والـبـصرة

اما عدد الوفيات فبلغ 82 حالة. 
ـرجع الـديـني فـي هذه االثـنـاء دعـا ا
ـــدرسـي  إلى عـــدم مــــحـــمـــد تــــقي ا
الـــتـــجــــاوز عـــلى الـــبـــروتـــوكـــوالت
الـصحية أثنـاء إحياء ايام عاشوراء
نـازل(حـسيـنـيات) . مـقـترحـا جـعل ا
درسي عـنه قوله كـتب ا ونـقل بيـان 
ـبــلـغـ خالل مــؤتـمــر اخلـطـبــاء وا
الـــســـنــوي الـــذي أقـــامه في كـــربالء
ــرحــلــة ــقــدســة (أنــنــا في هــذه ا ا
الـصــعـبـة قـررنـا أن نـتـحـدى ولـيس
ـعنى ذلك أن نتجـاوز البروتكوالت
الـصـحـيـة ولكن نـبـحث عن وسـيـلة

bNA*« —ÒbB²ð œ«bGÐË U½Ë—u   UÐU SÐ b¹bł bŽUBð

¡«—uýUŽ ¡UMŁ√ WO×B «  ôu uðËd³ « vKŽ “ËU−² « ÂbF  uŽb¹ wÝÒ—b*«

دونالد ترامب

وفـتح بدون تفتـيش) مؤكدة أن (هذه
األخـبـار كـاذبـة وعاريـة عن الـصـحة)
داعـية اجلميع إلى (احلذر منها ومن
األخـبـار الـكـاذبة الـتي تـروج لـها ألن
الـــنــجـف اغــلـــقت بــالـــكــامـل حــسب
قــرارات الـلــجـنــة الــعـلــيـا لــلـصــحـة
والـسالمـة الـوطـنـيـة وقـرارات خـلـية
األزمـة في النجف األشرف ولن تفتح
إال بــــــقــــــرار مـن هــــــذه اجلــــــهــــــات
الــرسـمــيـة).وحــذر الــبـيــان من (نـقل
الـشائعـات والترويج لـها) مؤكدا أن
ـديرية سترفع دعوى قضائية بحق ا
مـن يــنـــشـــر األخــبـــار الـــعـــاريــة عن
الــــصــــحــــة. وأوضـح أن (أي خــــبـــر
رسمي يصدر وينشر في موقع إعالم
شـرطــة مـحـافـظـة الـنـجف األشـرف).
وسـجلت دائرة صـحة بغـداد/ الكرخ
اول امـس  أعلى إصـابـات بفـيروس
كــورونــا مــنـذ ظــهــور اجلــائــحـة في
ـــاضي.وقــال الـــعـــراق في شــبـــاط ا

مــــــــصـــــــدر فـي الـــــــدائــــــــرة انه (
تــــســـجـــيل 861 اصــــابـــة جـــديـــدة
بــفـيـروس كـورونـا في جـانب الـكـرخ
وتــعــد أعـلى حــصــيـلــة مــنـذ ظــهـور
الـــوبـــاء) وأشـــار الى (تـــســـجـــيل 4

حاالت وفاة).

كان. ونفت وارتـداء للكمام وتعفير ا
مــديـريـة شــرطـة الـنـجـف صـحـة مـا
تــردد  بـشـأن فـتح الــسـيـطـرات أمـام
دخـــول الـــزائـــريـن الـــوافـــدين عـــلى
احملــافـظــة دون تـفـتــيش. وقـالت في
ــديـريــة (تــنــفي األخــبـار بــيــان ان ا
الـكاذبة التي تـروج لها بعض مواقع
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي عن فـــتح
احملـافـظـة والـسـيـطـرات أمـام الزوار

بـالـوالء اجلـدّي ألهل الـبـيت ولـإلمام
احلـــســ عـــلــيـــهم الـــسالم وكــذلك
ـنبثـقة عن هذه لـلمـرجعيـة الدينـية ا
ــلـحـمــة) مـنـوهــاً الى أن (الـشـعب ا
الـعراقي شجاع وبطل وبطوالته عبر
الــتــاريخ وفـي األحـدث االخــيــرة في
ــؤتـمـر مــواجـهـة االرهــاب).وشـهـد ا
تــــطـــبـــيـق االجـــراءات الـــوقــــائـــيـــة
والــصــحــيـة مـن تـبــاعــد اجــتــمـاعي

nA∫ مالكات صحية تتابع كشف االصابة بفايروس كورونا في مناطق بغداد
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ـعـادن كـمــا افـتــتح وزيـر الــصـنـاعــة وا
مــنـهل عــزيـز اخلــبـاز مــشـروع جتــمـيع
وانـــتـــاج مـــنـــظـــومـــات الـــري بـــالــرش
احملـــوري في مـــعـــمل بـالســتـك بـــغــداد
الـتـابع الى الشـركـة العـامة لـلـصنـاعات
اإلنـشـائـية والـذي  إنـشـاؤه وفق عـقد
ــبــرم مع شــركــة (ســمـارت ــشــاركــة ا ا
ـغـربيـة بـاسنـاد شـركة تي أل مـاريـتا) ا
ــشـروع عـلى األمـريــكـيـة حــيث يـعـمل ا

جتـمـيع مـعـدات مـنـظـومـة الـري بـالـرش
احملــوري من قـبل مالكــات مـتـخــصـصـة
ومـدربـة بـطــريـقـة احـتـرافـيـة وهي أحـد
أسـاليب الري احلديثة وأكثرها انتشارا
وتـستخدم للمساحات الكبيرة إذ تغطي
ـا وصوال مـساحات (60 و80 و120 دو
ــا ولــهــا الــقـدرة عــلي ري إلى 160 دو
ـتموجة في الظروف القاحلة االراضي ا
يـاه بانـتظـام ومالئمـة للـعمل وتـوزيع ا

حـزمـة من الـتـشـريعـات سـتـصـدر قـريـبا
لـلنـهوض بـقطاع الـنخـيل بصـورة عامة
بـعـد أن تقـد دراسـة مـفصـلـة للـجـهات
الـعــلـيــا وان إعـادة االعــتـبـار لــلـنــخـلـة
الـعـراقـيـة أصـبح حتـمـيـا لـكـون الـتـمور
مـصـنفـة كمـحـصول اسـتـراتيـجي يدخل

ضمن األمن الغذائي للمواطن).
 UI «u  ‰UB×²Ý≈

واضـاف البيـان ان (اخلفاجي اسـتجاب
ستـثمرين لـعدة طلـبات قدمت من قـبل ا
واعـدا إياهم بـتلـبيـتهـا بعـد استـحصال
ـوافقـات األصوليـة ومنـاقشة الـقوان ا
ذات الــعـالقــة ومـــنـــهــا انـــشــاء مـــراكــز
دن تـسـويـقـية ومـخـازن مـبـردة خـارج ا
ـتعـلقة وتـذليل بـعض حلـقات الـروت ا
بـاالجازات الصحية والتنمية الصناعية
والـتعامل مع موضوع النخيل من خالل
تـشــجـيع الـتـصـديــر واالسـتـيـراد ومـنح
ـصــدرين األفـضـلــيـة في مـنح اجـازات ا
االســتـيــراد واعــتــمـاد فــتــرة مـنــاســبـة
لـتصدير األصناف اخملتلفة والتي تصل
عــادة إلى مـــنــتــصف أيـــلــول اَو بــدايــة
تـشــرين األول من كل عـام). من جـانـبـهم
ــواصــلـة اكــد احلــضــور اســتــعــدادهم 
ــنــتج الــعــمل بــاجتــاه تــعــضــيــد دور ا
احملــلـي والــتــفـــاعل مع الــوزارة فـــيــمــا
يـخص تصدير التـمور إلى مختلف دول
الـعالم بعد اتباع وسائل علـمية التعفير

والتغليف.
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في االراضـي الـصحـراويـة فـي الـظروف
الـقـاسيـة وفي درجـات احلـرارة العـالـية
وظـروف التربـة الرملـية كمـا أنها سـهلة

التحكم والصيانة. 
واكـــد الـــوزيـــر في تــــصـــريح صـــحـــفي
شـروع في كـونه سيـخدم (أهـمـية هـذا ا
الـــقــطــاع الـــزراعي في الـــبالد من خالل
تــوفــيــر مــنــظـــومــات مــتــطــورة تــعــمل
بتكنولوجيا أمريكية ونظام هيدروليكي

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عـقد وزير الزراعة محمد كر اخلفاجي
ـــنــتـــجــ اجــتـــمــاعـــا مـــوســعـــا ضم ا
ـصـدرين للـتمـور بـحضـور مـستـشار وا
الـوزارة الـدكتـور مـهـدي ضمـد الـقـيسي
وعـــدد من مـــدراء الـــزراعـــة فـي بـــغــداد
ــنـاقــشــة تـنــمــيـة قــطـاع واحملــافـظــات 
الــنــخــيل واعــتــمــاد خــطط تــصــديــريـة
وتـسويقـية مـتطورة. وأكـد اخلفاجي أن
الـوزارة سـتضع أسس وبـرامج لـتفـعيل
ملف إنتاج وتسويق التمور وتصديرها
بالغ وااليرادات لـرفد ميزانية الـدولة با
الــضـروريــة لــدعم االقــتـصــاد الــوطـني.
وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اخلــفـاجي اســتــمع لـشــرح مــفـصل من
ـــعــوقـــات الــتي احلـــضــور حـــول أهم ا
تــعـتــرض تــصـديــر الــتـمــور الــعـراقــيـة
لـلــخـارج بـغــيـة تـقـد الــدعم واألسـنـاد
ألصــحـاب الــبــسـاتــ من خالل تــعـديل
الـتـشــريـعـات الـتي تـمــكـنـهم من إنـشـاء
صـنــاعـات غـذائـيــة وتـمـلـيك الــبـسـاتـ
لـلمتعـاقدين فضال عن دعمـهم باالسمدة
ـكنـنـة واحلمالت الـوقائـية. كـما حث وا
ــسـتــثـمــرين عـلـى حتـسـ اخلــفـاجي ا
شروط التعبئة والتغليف واعتماد طرق
تـسـويقـيـة مـتطـورة تـأخـذ علـى عاتـقـها
ـهم لـلــنـخـلـة الــعـراقـيـة). إبـراز الــدور ا
مـبينـا أن (هنـاك اهتمـاما كبـيرا من قبل
ـلف الـتـمـور وان احلـكـومـة الـعـراقـيـة 
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وتـمـتـاز بــعـمـلـهـا في أقـسى الـظـروف)
عــادا ايــاه (بــادرة خـــيــر لــتــفــعــيل دور
الــقــطـاع الــصــنــاعي في رفــد قــطــاعـات
الـدولة واسـتعادة دور قـطاعـات الزراعة
والــتـجــارة في دعم مــيــزانـيــة الــدولـة)
مـشـيـرا فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
إلى أن (وزارة الــصـنــاعـة بــدأت بـوضع
دى خـطط قصيـرة ومتوسـطة وبعـيدة ا
ــصـانع ـعــامل وا لــتـأهــيل وتــشـغــيل ا
ــتـوقــفــة فــضال عن افــتـتــاح مــشـاريع ا
ومــعـامـل جـديــدة وقـد  خـالل الـســتـة
األشـــهـــر األولى من اخلـــطـــة تـــشــغـــيل
ـشاريع ضمن اخلطة وافـتتاح عدد من ا
دى فيما ستـظهر بوادر تنفيذ قـصيرة ا
ــدى خالل الــعـام اخلــطط مــتــوســطــة ا
ـــقـــبل) مـــؤكـــدا أن (لـــلـــوزارة خـــطــة ا
عامل التابعة لها حقيقية لتأهيل كافة ا
والــبـالـغـة بـحـدود 75 مــعـمل في عـمـوم
الـبالد وأنـهــا مـاضـيـة في تـطـبـيق هـذه

اخلطة). 
W¦¹bŠ  U uEM

من جـانبه أشار مدير عـام الشركة أحمد
ـشـروع سـيـسـهم حـســ الى أن (هـذا ا
في تــوفـيــر مــنـظــومـات حــديــثـة تــعـمل
بـنظام كـهرباء هـيدروليك والول مرة في
الـــعـــراق وســـيــــصب في خـــدمـــة وزارة
الـزراعــة والـقـطـاع اخلــاص مـعـربـا عن
شـروع طمـوح الوزارة أمـله بـان يلـبي ا

.( زارع وا ستثمرين ≈ŸUL²ł∫  . وزير الزراعة يعقد إجتماعاً مع ا

ــنـصـرمـة الـتي تـزامـنت مع إجـراءات ا
فـرض احلـظر الـصـحي; بسـبب  تـفشّي
فــايــروس كــورونــا. وتــابــعـت الــدائـرة
مُـنوّهةً بأن الفـريق توجَّه اليوم االثن
إلـى وزارة الــتـــجــارة; لـــلــوقـــوف عــلى
أســـبـــاب الـــتـــأخــيـــر والـــتــقـــصّي عن
ُـتَّخذة مُـسوغـاته ومعـرفة اإلجراءات ا
ـــعـــاجلــــته  وتالفي مـن قـــبل الـــوزارة 
ادَّة 3  تـكراره مستقبالً. يشار إلى أن ا
ســـابــعــاً من قـــانــون هــيــئـــة الــنــزاهــة
ُـعدَّل االحتـادية رقم  30 لـسـنة  2011 ا
نـصـَّت علـى " الـقيـام بـأي عـملٍ يـسـاهم
فـي مـكـافـحــة الـفـسـاد أو الــوقـايـة مـنه
بــشـرط أن يـكــون ذلك الـعــمل ضـروريـاً
ويـصبُّ في مكافـحة الفسـاد أو الوقاية
مــنـه".  ويُـوكَـلُ إلى دائــرة الــوقـايــة في
ة  تـقـيـيم األداء الـوظـيفي الـهـيـئـة مـهمـَّ
ـسـاتي فـي دوائـر الــدولـة عــبـر ــؤسـَّ وا
مــــراقــــبــــة حـــــسن األداء وتــــســــهــــيل
ـالحـــــــظــــــات اإلجـــــــراءات وعـــــــرض ا
ــقــتـرحــات من خالل والــتــوصــيـات وا
إعـداد تـقـاريـر بـذلك; بـغـيـة تـمـكـ تلك
ـؤسـَّسـات من تقـد أفـضل اخلـدمات ا

لطالبيها.

بـاحملافظة وتوصيات التحقيق اإلداري
قـــد قــادت إلى وجـــود شــبــهـــة إهــمــال
وتــــقـــصــــيـــرٍ فـي إزالـــة الــــتـــجـــاوزات
احلــاصـلــة عـلـى أمالك الـدولــة من قـبل
عنيَّة رئـيس وأعضاء اللجنة اإلداريَّة ا
بـــإزالـــة الـــتـــجـــاوزات والـــتـــأخـــر في
اإلجــابــات عــلى الــقــطــاعــات الــعــائـدة
وصل. يُشـارُ أنَّ الهيئة ـديريَّة بلـديَّة ا
كـانت قـد أعـلـنت عـن ضبـط الـعديـد من
حــاالت الــتـجــاوز عــلى عــقـاراتٍ تــعـود
ملكيَّتها للدولة في احملافظة فضالً عن
ضــبــطـــهــا مــنــتــصف كــانــون الــثــاني
ـاضي عناصر شـبكة تمـارس عملياتٍ ا
غير قانونيةٍ لبيع أراضٍ تعود ملكيتها
ـوصل. وأعـلــنت الـهـيـئـة عن ة ا لــبـلـديـَّ
ـتـابـعة تـألـيـفـهـا فريـقـاً اسـتـقـصائـيـاً; 
أسـبـاب تـأخر تـوزيع مـفـردات البـطـاقة
ـاضـيـة ة لألشـهـر األربـعـة ا الـتــمـويـنـيـَّ
الـــتي تــزامـــنت مع جــائـــحــة كــورونــا.
وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة أفادت
بـتـألـيف فـريق عـملٍ أُوكِـلَت إلـيه مـهـمَّة
مـراجـعـة وزارة الـتـجـارة; لـلـوقـوف عن
كـثبٍ على أسـباب تأخر تـوزيع مفردات
ة لـألشـهـر األربـعة الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـَّ

لــلــمــســافــرين والــعــامــلــ فـي اجملـال
الــتــجــاري). وكـشــفت هــيــئـة الــنــزاهـة
االحتـــــاديـــــة عـن تـــــفـــــاصـــــيل أوامـــــر
االســـتــقـــدام الــصـــادرة بــحـق عــددٍ من
ــســـؤولــ احملــلــيــ في مــحــافــظــة ا

نينوى. 
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وافـادت دائـرة التـحقـيـقات في الـهيـئة
ـــعـــرض حــديـــثــهـــا عن تـــفـــاصــيل و
ة الـتي حـققـت فيـهـا وأحـالـتـها الـقـضـيـَّ
إلـى الــقــضــاء بــأن أوامــر االســتــقـدام
الـــصـــادرة جــاءت; بـــنـــاءً عـــلى وجــود
شـــبــهـــة إهــمــال وتـــقــصــيـــر في إزالــة
الـــتـــجـــاوزات احلـــاصـــلـــة عـــلى أمالك
الــدولـة في احملـافـظـة مـن قـبل الـلـجـنـة
عـنيَّة بـذلك. وتابـعت الدائرة ة ا اإلداريـَّ
فـي بـــيــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(مــحــكـمــة حتـقــيق نــيـنــوى اخملـتــصـة
بـالـنـظر بـقـضايـا الـنزاهـة أصـدرت أمر
اسـتـقـدام بـحق كـل من قـائـمـقـام قـضاء
ــة الـــقـــضــاء ـــوصـل ومــديـــر بـــلـــديـَّ ا
ـديرين السابق للـتسجيل العقاري وا
والـتـخـطـيط الـعـمـراني فـي احملـافـظة).
وكـانت حتريات مديـريَّة حتقيـق الهيئة

ــنــافــذ الــعــمـل مــســتــمــر في جــمــيع ا
احلـدوديـة ودون تـوقف من اجل خـدمة
الـــــبـالد وتـــــســــهـــــيـل دخـــــول كـــــافــــة
ــســـتــلــزمــات الــطــبــيــة والــعالجــيــة ا
). واســـتــــقـــبل رئـــيس لــــلـــمـــواطـــنـــ
اجلــمــهــوريــة الــدكــتـور بــرهم صــالح
ـنـافـذ احلــدوديـة عـمـر رئــيس هـيـئــة ا
الــوائــلي. وأكــد صـالـح بـحــسب بــيـان
تـــلــقــته (الــزمـــان) امس (أهــمــيــة رفــد
ــنــافــذ مــيــزانــيــة الــدولــة بــإيــرادات ا
ــوارد من خالل احلــدوديــة وتـنــمــيـة ا
تــعـزيــز إجـراءات الـرقــابـة والــتـدقـيق
ـعـتـمـدة دولـيـاً في واتــبـاع الـوسـائل ا
ـا يـســهم في زيـادة الـتـبـادل ــنـافـذ  ا
الـتـجاري). وشـدد على (ضـرورة ضبط
ـنافذ احلدودية وتوحيد آليات العمل ا
فـيها ومحاربة أشكال الفساد بتطبيق
الــقــوانــ واألنــظـمــة الــنــافــذة لــعـمل
الــهــيــئـة فــضالً عـن تـعــزيــز إجـراءات
ــنــتج احملــلي). بــدوره قــدم حــمـــايــة ا
الـوائلي (شرحاً جلـهود الهيأة في رفع
ــنــافــذ والــنــهــوض بــواقع إيــرادات ا
الــبـنى الـتــحـتـيــة لـهـا والـتــنـسـيق مع
ـعـنـيـة لــتـسـهـيل اخلـدمـات اجلــهـات ا

(الـصـهاريج مـوزعـة الى كل مـحافـظات
الــعـراق من أجل رفــد مـسـتــشـفـيــاتـهـا
واجـهة ولـسـد النـقص احلـاصل فيـهـا 
جـــائــحــة فــايـــروس كــورونــا). وأكــدت
الــهــيــئــة ان (مالكـاتــهــا تــعــمل بــشـكل
متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة
ورغـم تـــزايـــد عــــدد  االصـــابـــات اال ان
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أكــــد مــــنـــفــــذ ســــفـــوان احلــــدودي في
مـحافظـة البصرة قـيام مالكاته الـعاملة
عنية نفذ بالـتعاون مع الدوائـر ا فـي ا
بـالتسهيالت الالزمـة  النسيابية دخول
طـنا 620 صـهاريـجا بـوزن اجمالي  31
اوكــــســــجــــ طــــبي وقــــال بــــيـــان ان
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شـاريع اخلدمية حتى قبل من العام  2003 والى يومنـا تلصق تهمـة الفساد في كل ا
تنفيـذها لهذا جعلت حركة التـقدم االعماري (االستثماري خصـوصا) متلكئة ومنعت

ستثمر الى السوق العراقية. دخول ا
تنقلة احلديث على البيئة العراقية لم يسلم دائما من تهمة الفساد قطاع االتصـاالت ا
عـرقالت هي الـبـيروقـراطـية فـي اللـجـان االقتـصـادية وعـرقـلـة مشـاريـعه وعـلى راس ا
التي اخرت نـشر خدمات اجليل الـثالث لسنوات عدة: فـبحسب مطلـع على كواليس
سـتشـارين يقـول ماذا نـفعل بـاجليل الـثالث واذا لم االجـراءات احلكـوميـة كان احـد ا

نحه هل سنجوع!.
وقبل ان نعـرج الى اعالن احلكـومة العـراقية مـنح رخص اجليل الـرابع وتمديـد عقود

شركات الهاتف النقال لنتطرق الى ماهية اجليل الرابع لالتصاالت:
تـحرك دافعاً لـلحصول عـلى التكنـولوجيا يشكل النـمو احلاصل في أجهـزة الهاتف ا
احلديثـة وأصبح اإلنـترنت ضـرورة في كل مكـان وزمان ومن هنـا استـدعت احلاجة
لتطويـر جيل جديد للتكنولوجيا أطلـق عليه اسم "اجليل الرابع" ليقدم خيارات متعددة

واصفات فريدة هي:  ومبتكرة بأسعار تناسب مختلف الطبقات االجتماعية و
 ـ1 سرعة اإلنترنت في شبكة اجليل الرابع تصل حتى  100ميجابايت في الثانية.

ـات فيديو عـالية الـوضوح وخدمات بث الـفيديو دون  ـ2 توفير خـدمات صوتـية ومكا
احلاجة إلى تخزين مؤقت للبيانات.

ارسة األلعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت بشكل أفضل.  ـ3 
 ـ4 التحمـيل بسرعات عـالية وكبيـرة إلى جانب خدمات مـتطورة للـحوسبة الـسحابية

وغيرها.
ستخدم في وقت واحد لكل خلية. 5- قدرة عالية للشبكة: مزيد من ا

قـبلة (صـوت في الوقت احلـقيقي تعـددة ا 6- جـودة عاليـة للـخدمة جلـيل الوسـائط ا
وبيانات بسرعة عالية ومحتوى فيديو عالي الدقة والتلفزيون احملمول الخ).

 ـ7 اقـتصـاديا: تسـاهم في زيادة الـناجت احملـلي اإلجمـالي لالقتصـاد العـراقي بنـسبة
ئة. 0.6 با

امام هكذا مواصفات يُطرح سؤال اخر: اليست احلكومات السابقة متأخرة في طرح
خدمـات هذا اجليل من االتصاالت الذي اطـلق عاليما عام   2010 الـيست احلكومات

السابقة متاخرة في ان جتاري دول اجلوار التي اطلقت اجليل الرابع عام   2011
اذا ال ننـظر الى وجه الفـائدة من هكذا اذا تؤطـر كل مشاريع اخلـدمات بالفـساد? و
مـشـاريع مـتـمـثـلـة بـ(زيـادة الـيــد الـعـامـلـة خـدمـات اسـرع اشـتـراكـات ارخص دعم
ايـرادات الـدولة بـ 750مـلـيـون دوال عن شـراء شـركـات الـهـاتف خـدمات االنـتـرنت من
وزارة االتصـاالت لتـشغـيل خـدمات هـذا اجليل من االتـصاالت و  233 مـلـيون دوالر
سـعـر الـرخــصـة وتـوفـيـر قـرابـة  200 مـلـيــون دوالر سـنـويـا مـن كل شـركـة ضـرائب

وحصة الشراكة مع هيئة االعالم واالتصاالت: وكم ستبلغ بعد  8 سنوات)?.
وافقة بشكل سريع عـلى مقترح هيئة اذا الواقع يقول ان االجـراء االخير للحكومـة وا
االعالم واالتـصـاالت بالـتـمـديد الـى شركـات الـهـاتف النـقـال الـعـاملـة حـالـية ومـنـحـها
رخص تشـغـيل خـدمات اجلـيل الـرابع هذا االجـراء يـحسـب للـحـكومـة احلـاليـة النـها
اخـرجـت مـثـل هـكــذا مــشــروع كـبــيــر من اطــر الــبــيـروقــراطــيــة وبـيــان راي الــلــجـان
ستشارين التي حتتاج هيئـة مستشارين اخرى لتعرفها معنى االقتصاديـة في هيئة ا
ؤشرات االقتـصاد واهـميـة االتصـاالت في تنمـية اقـتصـاد البـلد محـليـا ودوليـا الن ا
ـية لالقـتـصـاد مؤخـرا بـدأت تـضع قطـاع االتـصـاالت اول مؤشـر لـنـمو الـبـلدان الـعـا

اضافة الى مشاريع اخلدمات االخرى.
نعود بسؤال اخر: هل العراق بحاجة الى موازنات انفجارية ام خدمات انفجارية?

فـنـقـول ان سـرعـة اجنـاز مـشـروع اجلـيل الـرابع يـحـسب لـهـذه احلـكـومـة الن الـعراق
اصـبح متاخـرا عن العالم  10سنـوات اتصالـية مـنذ اطالق اول خدمـة للـجيل الرابع
وبـدأت اغــلب دول الـعـالم والــكـثـيــر من الـدول الــعـربـيــة الـتـحــول نـحـو خــدمـة اجلـيل

اخلامس.
اذا ال نـاتي بشـركة جـديدة لـتشغـيل خدمـة اجليل الـرابع: فالـتساؤل امـا الذي يـقول 

البسيط يجيب عليه?
اذا جـئنا بـشركة جـديدة اال حتتاج في اقل االحـول سنتـ لبنـاء البنى التـحتيـة لنشر

خدماتها?!!.

في ظل الظروف الـراهنة  التي نعيشـها اليوم بعد تـفشي فيروس كوفيد- 19 واعالن
ـية أنـه (جائـحة) ,ظهـرت بـعض الدراسـات الـتي نشـرت مـؤخرا مـنـظمـة الـصحـة الـعا
تـتـحدث عن ظـهـور مـوجـة ثـانيـة من فـيـروس كـوفـيد- 19 اكـثر خـطـوة وان الـفـيروس
سيبقى مـعنا لسنوات مالم يتم تطوير لـقاح مضاد وإتاحة استخدامه في هذه االثناء
نع سارعت دول العـالم الى منع التجمـعات البشريـة وفرض حضراً شامالً لـلتجوال 
دن مـهجـورة وتوقـفت سبل احلـياة. انـتشـار الفـيروس فـاصبـحت الشـوارع فارغـة وا

فهل فيروس كورونا سوف يغير العالم ?!
ـا جاء فـي تقـرير نـشرتـه صحـيفـة بولـيـتيـكو االمـريـكيـة بعـنـوان ( كيف سـيغـير وفـقاً 
فـكرين الذين اكدوا فيروس كـورونا العـالم )  استطلـعت فيه اراء عدد من اخلـبراء وا
اط حياتنا وسلوكنا ان فيروس كورونـا غيًر مجرى حياتنا و أثر  بشكل كـبير على ا
و على عالقـة اجملـتمـعـات مع بعـضنـا الـبعض ويـضـيف التـقـرير بـان فـيروس كـورونا
ـا تخـيـلـنا.  بـحـسب راي اخلـبراء سيـسـتـمر لـفـتـرة طويـلـة و سـيكـون تـأثـيره أبـعـد 
ـفكرين فـأن جائحة كـورونا ستـعيد تشـكيل احليـاة من جديد فهـل ستعيـد تشكيل وا

ستقبل ايضاً?   العمارة في ا
مـلكة ـعمـارية بـجامـعة ويـستمـينـستـر في ا يرى جوهـان وولتـجر من كـليـة الهـندسة ا
ـدن بعد ان اصـبح من الصعب تحـدة من الضروري اعـادة التفـكير في مـستقبل ا ا
ـدن الى ما كـانت علـيه سابـقا فـيجب أن جـداً الرجـوع الى احليـاة السـابقـة وعودة ا

دن أكثر قدرة على التعامل مع حتديات اجملتمع وليس في عزلة عنه. تكون ا
لـقد كشـف هذا الوبـاء بال رحمـة اخللل العـميق في الـعمارة ونـحن اليـوم  كمعـماري
عمارية ومصممـ عمراني ومخطط بامس احلاجة الى اعادة النظر في فلسفتنا ا
وتـصـامـيـمـنــا نـحن بـحـاجـة الى بــنـاء مـدن صـاحلـة تـخـدم اجملـتــمـعـات وتـلـبي كـافـة
احـتيـاجاتـهـا مدن صـحيـة حتتـرم البـيئـة وتوفـر كـافة مـتطـلبـات االنسـان االجتـماعـية

والنفسية والصحية.
ـسـتـقـبل التـعـني  ان بــنـاء مـدن صـاحلـة لـلـعـيش وقــادرة عـلى مـواجـهـة االوبـئـة فـي ا
بـالضرورة اعـادة بناء مـدن جديدة تخـتلف تمـاماً عن مدنـنا االمر ليس بـهذا التـعقيد
نحن فـقط بحـاجة الى مـدنٍ حتترم الـطبـيعـة التي انتـهكـتهـا البـشرية مـدن تكـثر فـيها
ـساحات اخلـضراء التي تـساهم  حتسـ الصحـة البدنـية والنـفسيـة للسـكان مدن ا
فتـوحة ومرافق غسل اليدين بكثرة مدن تعمل ساحات ا أقل ازدحاما تنـتشر فيها ا
ـباشـر بـ النـاس وفي هذا على تـوظِـيف التـكنـولـوجيـا من اجل تـقلـيص الـتواصل ا
ـستـقبـليـة في شركة السـياق يـؤكد أرجـون كايكـر رئيس عـملـيات الـتحـليل والرؤوى ا
زهـا حـديد الـهـندسـية عـلى ضـرورة توظـيف الـتقـدم الـتكـنـولوجي في تـقـليل االتـصال

باشر مع اخلدمات اجملتمعية أبتداءاَ من الشارع وحتى محطات العمل.  ا
ان بـنـاء مـدن صـحـيـة صـاحلـة لــلـعـيش وقـادرة عـلى مـواجـهـة اجلـوائح واالزمـات في
ـستـقبل يـكون بتـحقـيق العالقـة التـفاعلـية بـ البـيئة الـطبـيعـية والتـقدم الـتكـنولوجي ا

وذلك من خالل :-  
أوالً: محـاكاة الـطبيـعة و اعـادتهـا الى مدنـنا و التـوجة نـحو الـتصمـيم احملب للـطبـيعة
ـبنـية)  من اجل خـلق بيـئة صـحيـة وتقـليل (هـو محـاولة االنـتـماء لـلطـبيـعة في الـبيـئة ا

التاثير السلبي على الطبيعة .
ـريضـة التي ـستـدام والتـخلص مـن ظاهـرة االبنـية ا ثانـياً : الـتوجـة نحـو التـصـميم ا
ـنـاسـبـة واالضاءة الـطـبـيـعـيـة بـاالضـافـة الى الـرطـوبـة ودرجات تـفـتـقـد الى الـتـهـويـة ا
شاكل ـشاكل الـصحيـة لشـاغليـها ومـعاجلة هـذه ا احلـرارة التي تسـبب الكـثير من ا

عن طريق توظيف االضاءة والتهوية الطبيعية كأسس مهمة في التصميم.
بـاشر بـ النـاس وجعل ثالـثاً : اسـتخـدام التـطـور التـكنـولوجي لـتقـليـص االتصـال ا
منازلنـا اكثر مرونة في التعامل مع اساليب العـمل عن بُعد وخاصة في مجال التعليم
ؤتـمرات الـدوليـة باالضـافة الى الـسوق االلـكتـرونية واالسـتشارة الـعالجيـة و اقامـة ا

وغيرها من مجاالت احلياة االخرى .
ستقبـلية صحية ومناسبـة للعيش في كل الظروف وقادرة على بذلك ستصـبح مدننا ا

ثل هذه االزمات . التصدي 
عمارية هندسة ا { ا
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وجـه رئـيس حـكـومـة إقــلـيم كـردسـتـان مـســرور الـبـارزاني بـتـخــصـيص نـحـو أربـعـة
يـاه في مركـز السـليـمانـية ومـدينـة جمـجال. وقال مـليـارات دينـار حلل مشـكلـة شح ا
مـصـدر في مـجـلس وزراء اإلقلـيم في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إن (رئـيس حـكـومة
إقـليـم كردسـتان وجه بـتخـصيص أكـثر مـن أربعـة ملـيارات ديـنار بـهدف حل مـشكـلة

ياه التي تشهدهما مدينتا السليمانية وجمجمال منذ مدة طويلة). شح ا

وعـقـد مـجـلس وزراء اإلقـلـيم جـلـسـته
االعــــتـــيـــاديـــة بـــرئــــاســـة الـــبـــارزاني
ومـشاركة نائب رئـيس مجلس الوزراء
قــوبـاد الــطــالـبــاني وذلك عـبــر دائـرة
تـلـفـزيـونيـة مـغـلـقـة. وقال بـيـان تـلـقته
(الـــــــــزمــــــــــان) امـس انه (جــــــــــرى في
االجــتـمــاع الــتـبــاحث بـشــأن الـوضع
ـالي في إقليم كردستان وآلية توزيع ا
الـــرواتـب. وبــشـــأن تـــوزيع الـــرواتب
وبـــعــد االتـــفــاق مع بـــغــداد وتـــبــيــان
ــالـي في اإلقــلــيـم عن كــثب الـــوضع ا
تـقرر أن تـوزع الرواتب وفق اإليرادات
ُــتـاحـة وبـأقــرب وقت وبـشـكل عـادل ا
عـلى أن يـتم توزيـع الرواتب وفق آلـية
تحققة الـية ا تـتناسب مع اإليرادات ا
ــنــاسب بــاالعـتــمــاد عـلى فـي الـوقت ا
إيـــرادات اإلقـــلــيم الـــنـــفــطـــيــة وغـــيــر
ــبــلـغ الـذي الــنــفــطــيــة إضــافــة إلى ا
تـرسله بغداد إلقلـيم كردستان على أن
تُــحــدد نــسـبــة الــرواتب شــهــريـاً وفق

اإليرادات الشهرية. 
…dODš WKŠd

واضـاف ان (االجتـماع بـحث األوضاع
الـصحيـة وسبل مواجهـة وباء كورونا
فـي إقلـيم كـردسـتان وفي هـذا الـصدد
ر ا  أعرب مجلس الوزراء عن أسفه 
بـه إقليم كـردستـان من مرحـلة خـطيرة
فـي خــضم ارتــفــاع مــعــدل اإلصــابــات
ا يـحتم على والـوفيـات بالـفيـروس 
ــــواطــــنــــ االلـــتــــزام بــــاإلجـــراءات ا
والـوقــائـيـة والـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة).
وقـال ان (حكومـة اإلقليم اتـخذت ومنذ
بــدايــة تــفــشي الــفـيــروس الــتــدابــيـر
الـالزمـة وتــمــكــنت إلى حــد كــبــيـر من

الـــســـيـــطـــرة عـــلى األوضـــاع وكـــانت
إجـــراءاتــهــا مــحل ثـــنــاء وتــقــديــر في
الـــــداخـل واخلــــارج إال أنـه ولألسف
وفـي ظل عـــدم االلـــتـــزام بـــاإلرشـــادات
والـتعليمات الصـحية وصلنا إلى هذا
ـستـوى اخلطـير الذي نـعيـشه اليوم ا
لــــذا وفي الـــوقـت الـــذي تـــواصـل فـــيه
ـؤسسات احلـكومـية تنـفيذ الـدوائر وا
واطن اإلجـراءات الوقائـية نهيب بـا
مــــجـــدداً االلـــتـــزام بــــتـــلك اإلجـــراءات
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى سالمـــتـــهم وسـالمــة
عـوائـلـهم). وطـالب الـنـائب عن حتـالف
ســـائــرون عـالء الــربــيـــعي احلـــكــومــة
االحتــاديـة بـتـقـد إيــضـاحـات فـوريـة
إلرسـالـهـا مـبلغ 320 مـلـيـار ديـنار الى
حكومة كردستان دون اي سند قانوني
. وقـــال الـــربــيـــعي فـي بــيـــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (هـذا االمـر تـكرر في
حـكومـة الكاظـمي دون معرفـة األسباب
الــتي اعـتـمـدتـهــا احلـكـومـة االحتـاديـة
بـارسـالهـا األموال الى حـكـومة اإلقـليم
الـتـي لم تـسـدد مـا بـذمتـهـا مـن ديون)
مـــضـــيــفـــا ان (احلــكـــومــة االحتـــاديــة
ـاليـة تصرفـتا وفق حـسابات ووزارة ا
ومــصــالح شـخــصــيـة في ارســال هـذه
األمــــوال الـــتـي هي مـــلـك لـــكـل أبـــنـــاء
الـشعب العراقي وخرقـتا القانون الذي
ال يـسـمح بـإرسال أمـوال نـتـيجـة لـعدم
وجـود موازنة وارتكاب حـكومة اإلقليم
الـكـثـيـر من اإلخـفـاقـات وتـنـصـلـهـا عن
جـمـيع االتفـاقات الـسابـقة الـتي ألزمت
نــفــســهـا بــهــا في جــمـيع احلــكــومـات
الـــســابــقــة). ورأى ان (مــا حــصل أمــر
ـالـيـة الـراهـنة خـطـيـر في ظـل األزمـة ا

ووجــود الـكـثــيـر من الـتــحـديـات الـتي
ــرحــلــة احلــالــيـة تــواجه بــغــداد في ا
وكــان من األفـضل حلـكــومـة الـكـاظـمي
مـعـاجلة األخـطـاء السـابـقة ال الـذهاب
نــحــو ارتــكـاب نــفس تــلك األخــطـاء) 
مــؤكــداً ان (مــجــلس الــنـواب لـن يـقف
مــــكــــتــــوف االيــــدي امــــام هــــدر هــــذه
ـــســـاومـــات ــــلـــيـــارات عن طــــريق ا ا
ــصــالح الـســيـاســيــة عـلى حــسـاب وا
قـــوت الــشـــعب الــذي ضـــاع نــتـــيــجــة
حـسابات انتخـابية مستـقبلية). وحذر

الـــربـــيـــعي مـن ان (هـــذا االمــر اذا 
ســيـولـد مــشـكـلــة وردت فـعل شــعـبـيـة
كـــبــيـــرة خــصـــوصــاً من احملـــافــظــات
ـنتجـة للنـفط والتي لم تقـم احلكومة ا
بـإرسال مـوازنتـها مـنذ اشـهر وتـعاني
مـن ابــسط مـــقــومــات احلـــيــاة والــتي

حـولـتـهـا احلـكـومـات الـسـابـقـة كـبـقرة
حـلـوب فـقط دون ان تـعطـيـهـا جزء من
حقوقها) مضيفاً (سنلجأ الى القضاء
لــلــطــعـن بــخــطــوات احلــكــومــة بــهـذا
الـصدد واذا لم تتراجع احلكومة الذي
تـتجاهل مجلس الـنواب في الكثير من

همة واجلوهرية). القضايا ا
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وفـي شـأن مــتــصل طــالب الــنــائب عن
الـبـصـرة عدي عـواد بـإجـراء استـفـتاء
حملـافظات العراق الواقعة خارج اقليم
كـردسـتـان لـتـقـريـر مـصـيـر االقـلـيم من
االنــفــصــال قــبـل اجــراء االنــتــخــابـات
ــبـكـرة . وقـال عـواد في بــيـان تـلـقـته ا
(الــزمـان) امس  ان (هـنــاك كـثـيـرًا من
األمـــــور يـــــجب أن حتـل قــــبـل إجــــراء
ـبكـرة  وأهمـهـا  تقـرير االنـتـخابـات ا

مـصير إقليم كردستان من خالل إجراء
اســتــفــتــاء لـلــمــحــافــظـات الـ  15وهل
توافق على انفصال اإلقليم بخاصة ان
األخــيــر ســبق له ان اجــرى اسـتــفــتـاء
بــــذلك وقـــد حـــصـل عـــلى األغــــلـــبـــيـــة
الـساحـقة باالنـفصـال أو - االستقالل-
كـمـا يـسمـونه) مـشددا عـلى ان (الـقرار
األول واألخــــيــــر هــــو قــــرار الــــشــــعب
الــعــراقي اجــمع). كــمــا دعــا عـواد الى
(تـخفـيض عدد أعضـاء مجـلس النواب
ألقـل من  50 عـــــضــــوا وعــــدم صــــرف
رواتـب للـنـائب ويـكـون إما مـنـسـبا من
الـدائـرة الـتي كـان يـعـمل بـهـا فـي حال
كــونـه مـوظــفــا أو يــتـم الـتــعــاقــد مــعه
بــراتب ال يــزيـد عن مــلــيـون ديــنـار في
حــال لم يــكن له أي راتب تــقــاعـدي وال
يـصرف له أي تـقاعـد بعد انـتهـاء عمله

وكــذلك يـسـري احلـال عـلى الـرئـاسـات
الــثالث بـخـصـوص الــتـقـاعـد) مـؤكـدا
(ضـرورة انتـخاب احملـافظـ ونوابهم
بـشكل مباشر من قبل أبناء احملافظات
ويـتم تكـليف مـسؤول الـوحدة اإلدارية
- القائمقام - من قبل احملافظ) .وشدد
عــلى ضـرورة (وضع ضــوابط صـارمـة
ازاء تـــغـــيب الـــنـــواب ومــا يـــســـمــون
بــرؤســاء الــكــتل الــذين لـم يــحــضـروا
اجلــلـسـات وكــذلك من لم يــؤد الـيـمـ
الــدسـتـوريـة خالل  15يــومـا من فـوزه
بــالـعـضـويـة وتـعـد عــضـويـته مـلـغـاة)
.وطـالب عواد بـ (تـغييـر الدستور وأن
يــلــغـى مــنــصب رئــيس اجلــمــهــوريــة
واالكـتفاء برئـيس الوزراء وأن ينتخب
رئـــيس الـــوزراء بـــشـــكل مـــبــاشـــر من

الشعب) .
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ــعـرفــة  الــكـويت  هـويــدي  عــالم ا

.1981
ومن الـنـوادر الـتي يـأتي عـلى ذكـرها
سـتطرف هادي العـلوي في كـتابه " ا
الـــصـــيــنـي " تــلـك الـــتي حـــكــاهـــا له
األسـتـاذ اســرائـيل ابــشـتـاين  –وهو
الــذي نــبـه الــعــلــوي إلى الـــفــلــســفــة
الــصــيـــنــيــة وهــداه إلـى مــصــادرهــا
كـتوبـة باالنـكلـيزية  –من أن بعض ا
ـا سـمعـوا بـاالسـم الذي الـصـيـنـيـ 
ــقــطع " مـــا " ونــظــروا إلى يــبــدأ بـــا
صورة ماركس تصوروه النبي محمد
ا يعني : محمد . وصاروا يسمونه 
الـكث الــلـحــيـة . وهــذا ألن " مـا " هـو
ـقــطع األول من اسم مــحـمـد أيـضــاً ا
عــنــدهـم . وصــورة مــاركـس بــوجــهه
ــدور وحلــيــته الــضــخــمـة األســمــر ا
تشـبه حـكـيم عـربي . " الحظ اختالف
الـعـلـوي عن هـويـدي في اسم مـحـمـد
ـــا يــــدل عــــلى بــــ " مــــو " ومــــا " 

براعتهما في اللغة الصينية !! " .
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ولـــعل من احلـــقب الـــصـــعـــبــة الـــتي
ـسلم من ـسلمـون وغير ا عاشها ا
أديان مخـتلفـة  سواء في شيـنغيانغ
/ تـركسـتـان الـشـرقـيـة  أو في عـموم
الــصـــ  هي حــقـــبــة مـــا ســمي بـ "
الثورة الثقافية " التي قادها الرئيس
مـاو تــسي تــونغ واسـتــمـرت عــمـلــيـاً
عــشـر ســنــوات من 1966 إلى 1976
فقد شـنت تلك الـثورة حـرباً ال هوادة
ـــوروث الـــثـــقــافي فـــيــهـــا عـــلى كل ا
ـــا في ذلك والــديـــني في الـــصــ  
الـكـونـفـوشـيـة والـتـاويـة والـبـوذيـة 
ـــتـــديـــنـــ والحـــقت الـــنـــاشـــطـــ ا
بــــاالعــــتــــقــــال واالعـــدام  ومــــنــــعت
العـبـادات  وهـدمت أمـاكن الـعـبادة 
ـقــتـنـيـات الـتي وصـادرت أو دمـرت ا
ــوروث تــرمــز إلى األديــان  أو إلى ا
ة الصيني والعادات االقطاعية القد
 ولم ينـج من تلك الـثـورة الـثقـافـية 
ــســلــمــ وال غــيــرهم من أتــبــاع ال ا
الديـانات األخـرى . كـان ماو قـد أشار
مـــنــــذ الــــعـــام 1945 إلى اســــطـــورة
ـة تُـعـرف بـأسـطورة : " صـيـنـيـة قـد
كــيف أزاح اجلـــبــلــ شـــيخ جــاهل "
وهي حـكـايــة شـيخ كـبــيـر الـسن كـان
يــسـكـن في شـمــال الــصــ  ويُــلـقب
بــشـــيخ اجلــبـل اجلــاهل . بـــيت هــذا
الـشـيخ يــقـابل اجلـنــوب  ويـعـتـرض
الطـريق جـبالن شامـخـان  همـا جبل

تايهانغ وجبل وأنغوو . 
فـعقـد الـشـيخ عـزمه عـلى أخـذ أبـنائه
إلزاحـة هــذين اجلــبـلــ بـالــفـؤوس .
فـرآهم رجل عــجـوز يُـلـقب بــالـعـجـوز
احلكيم  فضحك منهم ساخراً  وقال
: يا لـلحـماقـة ! كيف حتـاولون إزاحة
جبل شاهـق وأنتم شرذمـة قليلة ?
فـــأجـــابه الـــشـــيـخ اجلـــاهل : إذا متُ
فـأبـنـائي ســيـواصـلـون الـعـمل  وإذا
ماتـوا تـولى بعـدهم الـعمل أحـفادي 
ومن بـــــعــــدهم ســــيــــواصـل الــــعــــمل
أبناؤهم وأبـناء أبنائـهم  وهكذا إلى

ماال نهاية. 
إنّ هذين اجلبل مهما كانا شامخ

 فـإنــهـمــا ال يـكــبـران أكــثـر من ذلك 
ولـكـنـهــمـا سـيـتـنــاقــــــصـان شـيـــــئـاً
ـقـدار مــا نـحــطم مـنــهـــمـا فـشــيـئــاً 
ـــــــــكن ونــــزيـل  فــــلــــمـــــاذا إذن ال 
إزالـتــهـمـا ?! . وبــعـد أن فـنَّــد الـشـيخ
اجلــاهـل الــرأي اخلـــاطئ لـــلــعـــجــوز
احلـكـيم اسـتـمـر في عـمـله مع أبـنـائه
كلّ يـــوم بـــعــزائـم ثــابـــتـــة ال تــفلّ وال
ّـــا عــــرف اإلله صِـــدق تـــتــــزعـــزع  و
عزائمـهم تأثر به ,ارسل إليهم مَـلَك
حمال عـلى ظـهـريهـمـا هذين اجلـبـل

إلى مكان بعيد . 
والــيــوم يــجــثم فــوق صــدر الــشــعب
الــصــيــني جــبالن شــامــخــان هــمــا :
اإلمـبـريـالـيـة واإلقـطـاعـيـة  وقـد عـقد
احلزب الشيـوعي الصيـني عزمه منذ
وقت طويـل على إزاحـتـهمـا  فـعلـيـنا
أن نــثــابـر ,ان نــعــمل بال انــقــطــاع 
وعنـدئذٍ سـيـتأثـر اإلله أيضـاً . وليس
اإلله هذا سـوى جـمـاهيـر الـشعب في
الص كلّـها  فإذا نهـضت اجلماهير
جميعاً للعـمل معنا على إزاحة هذين
اجلـــبــــلـــ  فـــكـــيـف ال نـــقـــدر عـــلى
إزاحــتـهــمــا عن صــدورنــا ? ! . " مـاو
ــؤلـــفــات اخملــتــارة  تــسي تـــونغ  ا

اجمللد الثالث " . 
ويـبـدو أن مـاوتــسي تـونغ اسـتـوحى
هـذه االســطـورة بــعــد مـرور عــشـرين
عاماً على اسـتذكارها  لـيبدأ بإزاحة
اجلبل الشامخ  وما حولهما من
ــــمـــثـل الـــدين والــــعـــادات جــــبـــال  تُ
ـعابد ـوروثة واألديان وا والتقـاليد ا
ـة  لــيــعـلن عن والــفـلــســفـات الــقــد
ثــورته الـــثــقــافــيـــة في الــعــام 1966
ـــثـــله ـــســــاعـــدة " اإلله " الــــذي  و
ُـمــثـلــة جــيـانغ احلـرس األحــمــر  وا
تشيـنغ زوجته الثـالثة الـتي أصبحت
حـليـفـة مـهـمـة لزوجـهـا أثـنـاء الـثورة
الثقافية  على الرغم من الشرط الذي
ـارسة ـنـعـها مـن  وضـعه الـرفـاق 
الـسيـاسـة  وقـد حـاولت جـيـانغ بـعد
وفاة ماو في ايلول / سـبتمبر 1976
االستمرار في نـهج الثورة الثـقافية 
مع ثالثـة من أعــوانـهـا فـي الـقـيـادة 
ا عُرف الحقاً بعصابة األربعة التي
سـيــطـرت عــلى اجـهــزة الـسـلــطـة في
احلــزب الــشــيــوعـي الــصــيــني خالل
السنوات األخيرة من الثورة الثقافية
 حيث كـان الشبـاب يتـنافـسون فـيما
بينـهم للتـصدي لـ " القـدماء األربعة "
: األعـراف  والــثــقـافــة  والــعـادات 

ة . "  واألفكار القد
وكانت تشمل رموز اجملـتمع الصيني
الـتـقـلـيـدي فـيـمـا قـبل احلـداثـة  مـثل
األعمال الفـنية الـتي حتتفي بالـنخبة

الكونفوشية . 
وقد كـان يُـندَّد بـهـذه الرمـوز صـراحة
لـكـونـهـا  –إقـطـاعـيـة  –في وقت كان
فــيه اجملــتــمع الــقــد ال يــزال ذكـرى
حاضـرة في أذهان الـكثيـرين ... وقام
احلــرس الـثــوري األحــمـر بــتــفــتـيش

ـشــتـبه بـهم  مـنـازل أعــداء الـثـورة ا
كان من بينهـا ما يزيد على 100 ألف
مـنــزل في بـكــ  وعـنــدمـا انــتـشـرت
أخبـار هذه الـغارات  قـام العـديد من
واطن  –على سـبـيل االحـتـياط – ا
بـتـدمـيـر بـعض مـقـتـنـيـاتـهم الـتي قـد
تمثل إدانة لهم . وفي بعض احلاالت
كـان الــســكـان احملــلـيــون يــتـدخــلـون
حلـمــايـة الــكـنــوز الـتــاريـخـيــة  مـثل
مواقع األسرة الكـونفوشـية في كوفو
بـــإقــلـــيم شـــانـــدونغ . وقـــام الــطالب
وهــيـئــة الــتـدريـس بـإخــفــاء مـكــتــبـة
وسيقى العالي  عهد ا التسجيالت 
ووَجـدَت الـكـثـيــر من الـعـائالت طـرقـاً
قـتنيات الـقيمة " . " مبتكـرة إلخفاء ا
الثـورة الـثقـافـية الـصـينـية  –مقـدمة
قصيرة جداً  ريتشارد كيرت كراوس
 تـــرجــــمـــة شـــيـــمــــاء طه الـــريـــدي 
مؤسسة هنداوي  القاهرة  2014.
وهــكــذا جنــد أن الــثــورة الــثــقــافــيــة
ـاويـة  لـم تـتـســاهل مع مـقــتـنـيـات ا
ثـقــافـيــة وفـنــيـة تـعــود لـلــمـعــتـقـدات
ـة  فـكيف كـان األمـر بـالنـسـبة القـد
لــلــمــعــابــد الــديــنـيــة  وفـي عــدادهـا
ــســاجـد اإلسـالمـيــة في اجلــوامع وا
ـقـاطعـات الـصيـنـية  ومـنـها عمـوم ا
قـاطعـة اجلديـدة تشـينـيانغ  مـعقل ا
ـســلـمــ اإليـغــوريـ وغــيـرهم من ا

سلمة ? . االقليات القومية ا
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بقيت قضية ما يسمى بأقلية اإليغور
سـلـمـة  بعـيـدة عن األنـظار حلـقـبة ا
طـويلـة من الـزمن  وقـد زاد الـتـعـتيم
عليـها وعـدم اهتـمام اجملـتمع الدولي
بـهـا  األعـمـال اإلرهابـيـة الـتي قـامت
بـهـا جـمـاعـات اسالمـيـة مـتطـرفـة في
العديد من بلدان العالم والتي نشأت
بـســبـبـهــا ظـاهــرة االسالمـوفــوبـيـا 
حـيث تـعـرضت الـكـثـيـر من األقـلـيـات
اإلسالمــــيـــة فـي عـــدد مـن الـــبــــلـــدان
ـســلـمــة عـلى وجه اآلسـيــويـة غــيــر ا
الـتـحــديـد  لـسـوء مــعـامـلــة وتـنـكـيل
وتعذيب وإيذاء وتهـجير حتت يافطة

" محاربة اإلرهاب " . 
وفي مـواجهـتـهـا لالتـهامـات الـدولـية
سـلمة في بشـأن معامـلتـها لألقـليـة ا
مـقـاطـعـة شـيـنغـيـانـغ ذاتيـة احلـكم -
ومنـهـا تقـاريـر جلنـة حـقوق األنـسان
ــتـحــدة  ومـنــظـمـة الـتــابـعــة لأل ا
مراقبـة حقـوق األنسان - فـإن الص
تـبرر ذلك بـأنه رد فـعل عـلى الـتـهـديد
اإلرهــابي الــذي تـشــكــله اجلــمــاعـات
ــتـــطــرفــة  غــيــر أن االنــفــصـــالــيــة ا
تـحدة األميـركية بدأت في الواليات ا
ـدة األخـيـرة  والسـيــمـا بـعـد تـوتـر ا
عالقـتـهـا مع الـصـ بـسـبب انـتـشـار
ـسـتــجـد  بـإثـارة فـيـروس كــورونـا ا
قضيـة أقليـة اإليغور مـراراً وتكراراً 
وكـان آخـرهـا تـعـلــيق مـايك بـومـبـيـو
وزيـر اخلـارجـيـة عـلى تـقـريـر وضـعه
ــــــــانـي عـن الــــــــوضـع في بــــــــاحـث ا
شـــيـــنـــغــيـــانـغ أفــاد فـــيـه أن احلــزب
الشيوعي الصـيني يستخـدم التعقيم
واإلجهاض اإلجباري وحتديد النسل
سلمة  القسري ضد أقـلية اإليغـور ا
إذ قال بومـبيـو ان مثل هـذه التـقارير
صـــادمــة ومـــزعـــجـــة ألنــهـــا تـــنم عن
استـخفـاف بقـدسيـة النـفس البـشرية

والكرامة اإلنسانية األساسية. 
وسبق لبومبـيو أن شبه أوضاع هذه
األقلية برواية 1984 جلورج أورويل
حـيث يـتم احـتــجـاز أكـثـر من مـلـيـون
مــســلم من اإليــغــور في مــعــســكــرات
االعــتــقــال فـي شــيــنــغــيــانغ وتــســاء
ــســؤولـون مــعـامــلــتــهم  ويــحـاول ا
والــدبـلــومــاسـيــون الــصـيــنــيـون في
الـعـالم  أن يـشـرحـوا وجـهـة نـظـرهم
الـــقــائـــمـــة عــلـى أن مــا يـــقـــال حــول
اضطهاد مسـلمي اإليغور ال صحة له
 وانه يــأتي في ســيــاق الــشــائــعــات
ــتــحــدة الــتي تــروجـــهــا الــواليــات ا
ــا ســـبب األمـــيـــركــيـــة والـــغـــرب  
انعـكاسـات وتأثـيرات سـيئـة جداً في
ــسـلـمـ  كــمـا جـاء ذلك في بـلـدان ا
مؤتـمر صحـفي للـسفـير الـصيني في
ــمــان قــبل مــدة  أكــد فــيه حــصــول عَ
الـــكـــثـــيـــر من االجنـــازات والـــتـــقـــدم
االقـتـصــادي والـتـنـمـوي فـي مـنـطـقـة
شيـنغـيانغ الـويغـورية ذاتيـة احلكم 
وموضـحـاً أنه يـوجـد في شيـنـجـيانغ
وحـدهـا أكــثـر من  24 ألف مـسـجـد 
كــمـا يــوجــد فـيــهــا مـعــهــداً لـلــعــلـوم
اإلسالمــيــة  فــضالً عن  10مــعــاهــد
دينية أخرى  وأكثـر من مائة جمعية

دينية .
عــنــدمـــا يــســمع الـــنــاس في وســائل
اإلعالم مــصــطـــلح " أقــلــيــة اإليــغــور
ـسلـمـة " يـذهب تـصـورهم إلى أنـها ا
قد تـكون جـمـاعة صـغـيرة تـعيش في
منـطقـة نائـية  أو مـدينـة أو مقـاطعة
صــغــيــرة  لــكن احلــقــيــقــة ان هـذه "
األقلية " تـعيش على أرض مسـاحتها
أكثـر من ملـيـون وستـمائـة ألف كيـلو
متـر مربع تـمثل نـحو خـمس مسـاحة
الص  وهي أكثر من مـساحة مصر
ــــرة ونـــصـف  وثالثــــة أضــــعـــاف
مــســاحــة الـــعــراق  وســتــ ضــعف

مساحة فلسط ! . 
واألهم من ذلك كـلـه أنـهـا تــخـتـزن مـا
يوازي ثلث اجمالي احتياطي الص
ـــعــادن من الـــبـــتـــرول  فـــضالً عـن ا
األخـــرى مــــثل الـــرصــــاص والـــفـــحم

واحلديد والنحاس . 
وإذا كـــانت دول " ســــتـــان " اخلـــمس
الـواقـعـة فـي تـركـسـتـان الــغـربـيـة قـد
حـصـلت عـلى اسـتـقاللـهـا بـعـد تـفـكك
احتاد اجلـمـهوريـات الـسـوفيـتـية في
1991- كـازاخــسـتــان وأوزبـكــسـتـان
وتــركــمـــانــســتــان وقــيـــرغــيــزســتــان
وطـــاجـــكـــســـتـــان  –فـــإن اســـتـــقالل
تـركـسـتـان الـشرقـيـة  وخالصـهـا من
قبضة الت األحـمر احلديدية  يبقى
ن يطلبه  ذلك ألن نـال  حلماً بـعيد ا
بكـ تـختـلف عن مـوسكـو  واحلزب
الـشـيـوعي الـصـينـي ال يـشبـه احلزب
الـشـيـوعي الـسوفـيـتي  وبـدالً من أن
تـتـفـكك جـمـهـوريـة الـصـ الـشـعـبـية
عـلى الطـريـقـة الـسوفـيـاتـيـة  صارت
ـتـنـاثرة  تـتـجمـع وتعـيـد أجـزائـهـا ا
كـــمـــا حـــدث في إعـــادة هـــونغ كـــونغ

وماكاو .
 األمر يـحـتـاج إلى مـعـجزة تـاريـخـية
حــقــيـــقــيــة ...... تــتــمـــثل في ظــهــور
غـوربـاتـشـوف جـديـد .. لـكن بـنـسـخة

رة ! .                   صينية هذه ا
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وب يـدي " البـوم مـصور " لـلتـعريف
ــسـلــمي الــصــ يــعــود إلى الــعـام
1981 اصـدرته اجلـمـعـيـة االسالمـيـة
ــنــاســـبــة قــدوم الــقــرن الــصــيـــنــيــة 
اخلـامس عـشـر الـهـجـري  يشـيـر إلى
أن االسالم دخل الــــصــــ في اواسط
ــيالدي . ومن بــ الــقــرن الــســابـع ا
األمـة الـصـيـنـيـة الـيـوم عـشـر أقـلـيات
قومـيـة تعـتـنق االسالم وهي : هوي 
الويغور - اإليغور كما تعرف اآلن في
وسـائل اإلعالم  وتــعـني الـكــلـمـة في
ـتـحـالف ُـتـحِـد أو ا ـة ا الـلـغـة الـقـد
ألنــهم في االصـل كــانــوا عــدة قــبــائل
ائـتــلـفت فــيـمــا بـيــنـهــا -  الـقـازاق 
غزغيـز  التاجيـك  تاتار  األوزبيك 
دونـغـشـيـانغ  سـاال  وبـارآن . ووفق
مـــا جــاء في هـــذا االلـــبــوم فـــإن عــدد
سلـم في الـص يـبلغ حوالي 13 ا
مـلــيـون نــسـمــة " في سـنــة اصـداره "
وهم موزعون في شيـنغيـانغ  قانسو
 نيـنـغشـيا  وتـشـينـغـهاي في شـمال
غربي الـصـ بـصورة رئـيـسـية  إلى
سلم جانب عدد ليس بالقـليل من ا
الـهويـ " قـبـيـلـة هـوي وتـلـفظ خوي
ـدن والـقـرى أيـضـاً " يـنـتــشـرون في ا
من اقـصى مـنـاطق الـصـ الـداخـلـيـة
إلى أقـــصــاهـــا . ونـــقــرأ فـي مــقـــدمــة
اجلمعية االسالمية الصينية ما يأتي
: (بــعـد تــأســيس الــصــ عـام 1949
ـركـزيـة سَـنَت احلــكـومـة الـشــعـبـيــة ا
ـسـاواة الــقـومـيــة وحـريـة سـيـاســة ا
عـتقـدات الديـنيـة . هذا وقـد شهـدنا ا
سـلم من مـختلف الـقوميات نحن ا
تطوراً كـبيـراً في اجملاالت الـسيـاسية
واالقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة  وحـظـيـنا
بـاالحـترام واحلـمـايـة في مـعـتـقـداتـنا
الدينـية . ولـكنـنا عانـينـا من النـكبات
الــفـادحــة شــأنــنـا شــأن بــقـيــة أبــنـاء
الــشــعب الــصــيــني عــلى مــدى عــشـر
ســنـوات مــارست فــيـهــا " الــعـصــابـة
الرباعية " تـصرفاتهم االعـتباطية ) –
قـصود مـا يسـمى بـعصـابة األربـعة ا
الـتي حــاولت االسـتــمـرار فـي الـثـورة
الثقـافيـة بعـد رحيل مـاو تسي تونغ 
ومن ضـمـنـهم أرمـلـته - وبـعـد سـحق
هـذه الــعـصــابـة الــشـريـرة  –بـحـسب
وصف اجلمـعيـة االسالميـة الصـينـية
التـي كان يـرأسـهـا برهـان شـهـيدي –
ساواة أعيد تأكيد صالحية سياسة ا
عتقدات الدينية من القومية وحرية ا
ا هيـأ لنـا الظـروف للـتمتع جديـد  
ـارسة ـعـتقـدات الديـنـية و بحـرية ا
حقوقنا فـي اداء كل أنواع العبادات 

مرة أخرى ) . 
وكـان قـد انـعـقــد في نـيـسـان / ابـريل
ــؤتــمــر االسالمي الــصــيــني 1980 ا

الـرابع في بـكـ  وبـنـاءً عـلى ذلك 
اصــدار هــذا االلـــبــوم حتت عــنــوان "
سلمي الص " وب احلياة الدينية 
دفــتــيه مـــائــة صــورة فــوتــوغــرافــيــة
ــؤتـــمــر االسالمي تــعــكـس جــوانب ا
الـصـيـني الـرابع  وعـبـادات مـسلـمي
الص  وهـندسـة اجلوامع الشـهيرة
في كل أنــحــاء الــصــ . وقــد حــضـر
ؤتمر الذي عقد للمدة من  6إلى 15 ا
نــيــســـان / ابــريل 256 مــنـــدوبــاً من
ـسـلــمـ  قـدمـوا من 29 مـقــاطــعـة ا
وبــلــديــة ومـنــطــقــة ذات حــكم ذاتي 

وينتمون إلى عشر قوميات .  
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في بـحث بـيـبــلـوغـرافي أعـده وحـرره
الباحث واخلبير في قـضية تركستان
الـشــرقـيــة  د . عـز الــدين الـورداني 
عنوانه " مجزرة تركـستان الشرقية –
فـلــســطـ الــشـرق " نــطــالع عـدداً من
ـقــاالت واآلراء والـبــحـوث جَــمـعــهـا ا
الـــبـــاحـث من مـــصـــادر مـــتـــنـــوعـــة 
وواضح من عـنــوان الـبــحث  وربـطه
بقـضيـة فلـسطـ  أن جمـيع ما نـشر
فـيه يـنـطـلق من وجـهـة نـظـر واحدة 
تؤيـد ما يـتعـرض له مـسلـمو اإليـغور
مـن " مـــــجـــــازر " واضـــــطــــــهـــــاد  في
تركـسـتان الـشرقـيـة  أو سنـجان  أو
إيــغـــورســتــان  نـــســبــة لــســـكــانــهــا
األصــلـيــ من قــومــيــة اإليــغـور ذات
األصـول الـتـركـيـة  وتـسـمى حـالـيـاً "
شـــــيــــنــــغــــيـــــانغ " ذاتــــيـــــة احلــــكم 
وعــــاصـــمــــتـــهــــا أورومــــتـــشي  أو "
ــقــاطــعـة أرومــجي "  ويــعــني اسم ا
باللغـة الصينـية " الوطن اجلديد " أو
ــقــاطـعــة اجلــديــدة " وقــد اطـلــقت " ا
علـيها هـذه التـسمـية بعـد أن ضمـتها
الـصـ إلى أراضــيـهـا ونـقــلت الـيـهـا
باسـتمـرار مواطـن من قـوميـة الهان

الصينية . 
ــعـــنــون " تـــركــســـتــان وفي بـــحــثـه ا
ـنـسـيـة " يـذكر ـسـلـمة .. الـقـضـيـة ا ا
البـاحث الـتـركـستـاني تـوخـتي آخون
سلم حتت قيادة أركن  ان جيش ا
قتـيبـة بن مـسلم الـباهـلي فـتح مديـنة
كاشـغر  عـاصمـة تركـستـان الشـرقية

سنة 95 هجرية . 
وفي الـــعــصـــر الـــعــبـــاسي  اعـــتــنق
مؤسس الـدولة الـقـاراخانـية اخلـاقان
سـلــطـان ســتـوق بـغــراخـان االسالم "
غــيـــر اســمـه بــعـــد اسالمه إلى عـــبــد
الــكــر بــغــراخــان " وتــبــعه أبــنــاؤه
وكبار رجـال الدولة  ومنـذ ذلك اليوم
أصـــبـح االسالم ديـــنــــاً رســـمــــيـــاً في
تـــــــركــــــســــــتــــــان بــــــعــــــد ان حتــــــول
الـتــركـسـتــانـيـون إلى اإلسـالم بـشـكل
جـــــمــــــاعـي ســـــنـــــة 323 ه /943 م 
ـسـلمـون الـتـركسـتـانـيون ويـتحـدث ا
االيـغـورية والـقـازاقـيـة والـقـرغـيـزية 
وهي لهجات محليـة تنتمي إلى اللغة
التـركـيـة  ويسـتـعمـلـون في كـتابـتـها
األحرف العربـية  أما الـلغة الـرسمية

فهي الصينية . 
وبحـسب البـاحث فإن الـشيـوعي : "
جـازر دمويـة فظـيعة بدأوا حـكمـهم 
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بغداد

في مــطــلع الــثــمــانــيـنــيــات  لم تــكن
سلمـ في جمهورية الص قضية ا
الـشــعـبـيــة مـطـروحــة في الـصــحـافـة
ووسائل اإلعالم إال فـي حدود ضـيـقة
جـــــداً  فــــقــــد كـــــانت مـــــشــــكـالتــــهم
ومعـانـاتـهم بعـيـدة عن أنـظار اإلعالم
ي  والـــعــربي والــرأي الـــعــام الـــعــا
واإلسالمي أيــضـاً  إال بــالـقــدر الـذي
يـهتم بـاجلـانب الـسـيـاحي والـثـقافي
ا  كـونـهم أقلـيـة عرقـيـة ودينـية  ر
شأنها شأن األقـليات األخرى في هذا
الــبـــلــد الــبـــعــيــد  مـــتــعــدد األعــراق

والقوميات واألديان .
 يــومــهـا  وبــالــتــحــديـد فـي تـشــرين
وافق ذو الـثـاني / نـوفـمـبر 1980 ا
احلـجـة 1400 هـجـريــة  كـان الـعـالم
العـربي واإلسالمي يـتـهـيأ لالحـتـفال
بقـدوم القـرن الهـجري اخلامـس عشر
نـاسبـة فـإن مجـلة الـعربي  وبهـذه ا
الكـويـتـيـة أيام كـان رئـيس حتـريـرها
أحـمـد بـهـاء الــدين ومـديـر حتـريـرهـا
فـهـمي هـويـدي  كـانت  –بـحسـب ما
كَتَـبتْ - أول مـجـلـة في الـعـالم تذهب
إلى مــســلــمي الــصــ  ونـشــرت في
ثالث أعداد متتابـعة استطالعاً حتت
عنوان " الـله في الصـ " بقـلم فهمي
هويدي مديـر التحريـر نفسه  والذي
سـيُـصـدر الحــقـاً كـتـابــاً مـهـمـاً ضـمن
ــعــرفــة الـكــويــتــيـة ســلــسـلــة عــالم ا
بـعـنــوان " االسالم في الـصــ " يُـعـدُ
بحـق واحداً من أهـم الكـتب الـعـربـية
احلـــديــــثـــة الـــتي طــــرحت قـــضـــايـــا
ية سلم في الص بطريقة أكاد ا

تعة .  صحفية بالغة ا
ــصــور يـدرك وفي ذلك االســتــطالع ا
هـويـدي مـنـذ الـبـدء صـعـوبـة الـنـفـوذ
إلى أعــمـاق الــصــ  لــلــوصـول إلى
ــســلــمـون أو جــوهـر أيــة قــضــيـة  ا
غــيــرهم : " فــإذا اتــيح لك ان جتــتــاز
ـرئي  فـإن من ابـواب سـور الصـ ا
ـــســتـــحــيـالت أن تــنـــفــذ وراء رابع ا
ـرئية التي مالي تلك االسـرار غير ا
تنتصب شاهقة في اعماق الصيني
مانعة كل اختراق ومحبطة كل عبور
وحـاجـبـة الـرؤيـة عن اجلـمـيع . وهي
اني احلقيقة التي ادركها الباحث األ
الــكــونت كــيـســرلــنج بــعــدمــا أعـيــته
ظاهرة الالقرار لـذلك احمليط الهائل 
فكـتب يـقـول : ان الصـيـني هـو أعمق

رجل في العالم " . 
وتضمن استطالع هـويدي الكثير من
ــعــلــومـات الــتــاريــخــيــة عن بــدايـة ا
انــتـــشــار االسالم في الـــصــ  ومــا
ــسـلــمــون من مــعــامــلـة تــعــرض له ا
قــاســـيــة أو مــتـــســامـــحــة من األســر
تـعـاقـبة  الـصيـنـيـة االمبـراطـوريـة ا
كما انـه يشيـر الى االنفـتاح الـصيني
عــلى الــعـالـم االسالمي بــعــد تـعــاظم
تــأثـيــر هــذا الــعـالم فــضالً عـن عـامل
وجـــود الـــبـــتـــرول في دول اخلـــلـــيج
الـعربـيـة والـتي تـمثل أسـواقـاً مـهـمة
للمنتجات الـصينية من التحف إلى "

الدشاديش " .
ــا دعـاهـم لـتــرجــمــة الــكـتـب الـتي  
تـتــحــدث عن تـاريـخ االسالم والـفــكـر
االسالمي  مـثل فجـر وضـحى وظـهر
اإلسالم ألحـمد أمـ  وغـيـرهـا . كـما
أن الغزو السـوفيتي ألفغـانستان كان
ـثـابــة نـقـطــة حتـول في الــسـيـاسـة
ـسلـم  الصـينـيـة جتاه االسالم وا
ففي أعقابه مباشرة نشطت السياسة
سلم الصينية في اجتاه مـجاملة ا
 ألجل أن يـــظــهـــر أمــام اجلـــمــيع أن
عتدون على االسالم السوفييت هـم ا
سـلـم  بـينـمـا يقف الـصـينـيون وا
ـــعـــاون والـــداعم لـــهم . ـــربـع ا في ا
ويـبـدأ هـويـدي رحـلتـه االسـتطـالعـية
ــراكــز ـــنــاطق االسـالمــيـــة  وا في ا
هـمـة وثيـقـة الصـلة بـرحـلة االسالم ا
في الـصــ  من بـكــ إلى اورمـوش
عـاصــمــة مـقــاطـعــة شـيــنـغــيـانغ  أو
سنـجان  –تركـستـان الشـرقية - ذات
الــطـــابع االسالمي  ثم إلـى تــوربــان
ـقـاطـعـة  ومن ـديـنـة الـثـانـيـة في ا ا
ة هـنـاك إلى شـيـان الـعـاصـمـة الـقـد
لــلـــصــ  وآخـــر نــقـــطــة فـي طــريق
احلــــريــــر الـــقــــادم مـن بالد الــــعـــرب
والــفــرس  ومـــنــهــا إلى شـــنــغــهــاي
ـديـنـة الـثـانـيـة في الـصـ  ثم إلى ا
كـانــتـون - صـ كـالن كـمـا اســمـاهـا
الـعـرب وابن بـطـوطـة - وهي أول مـا
طرقه العرب القادمـون عبر البحر من

مدن الص . 
ـا جـاء في اجلـوانـب الـتـاريـخـيـة و
لذلك االستطـالع أن تاريخ اسرة تانغ
ـلـكـيـة التـي حـكمـت الـص حـوالي ا
ثالثـة قـرون  يـتــضـمن فـصالً يـعـرف
بـــإسـم " سِـــجِل تــــاشـــيـه " أو سِـــجِل
ــصـادر الـصـيـنـيـة الـعـرب  وتـتـفق ا
والعربـية على أن أول اتـصال رسمي
ـسـلـمـ والصـيـنـيـ  كان في ب ا
حقـبة حـكم اسـرة تانغ  وبـالذات في
عهد االمبـراطور تانغ كـاوتسونغ عام
651 مــيـالديــة / 30-31 هـــجـــريــة .
وهنـاك من يـشيـر إلى تـاريخ أقدم من
عرفة الـعرب بالـص  استدالالً ذلك 
باحلـديث الـنبـوي الـشريف " اطـلـبوا
الـــعــــلم ولــــو في الـــصــــ " ومع أنه
حديث ضـعـيف االسـنـاد  إال أنه يدل
علـى معـرفـة أسـبق بـ الـعرب وبالد
الـصــ : وفي الـسِـجـالت الـصـيــنـيـة
الـرسمـيـة يُـسـمى الـعـرب " تـاشيش "
أي التـاجـيك  وهـذه الـكلـمـة االخـيرة
تـطـويـر فـارسي لـلـكـلـمـة الـفـارسـيـة "
تازي " التي أطلقت على " عرب قبيلة
طي " وكـان بـعض الـفـرس يـعـتـبر أن
قـبيـلـة " طي " تـمـثل الـعـالم الـعربي 
فـصـارت كـلـمــة " تـازي " وتـاجـيك من
بعد  تُطلق على كل عربي أو مسلم 
ثم نُـطـقت الـكـلـمـة عـنـد الـصـيـنـيـ "

تاشيش " .

ـعــالم والـهـويـة كـان هـدفــهـا طـمس ا
اإلسالمية  وفرض النـظام الشيوعي
ـســلـمـ بـالـقـوة  واإلحلـادي عـلى ا
ـلكـية اخلـاصة  وصودرت والغيت ا
ا في ذلك حلي سلـم  كل ثروات ا
ـسـلمـون مـن اعداد الـنـسـاء  ومُـنع ا
الطعام في مـنازلهم  وفُـرضت عليهم
ـــطـــاعم اجلـــمـــاعـــيـــة  وفُـــرق بــ ا
األزواج  ولم يُـسـمح لـهم بـالـلـقاء إال
بــضع ســاعـات كـل اسـبــوعــ  كــمـا
ارسـة الشـعائـر الديـنية مُنـعوا من 
ومـعاقـبـة كل من يـقـوم بهـا بـالـعـقاب
وجب الـقوان اجلـنائية  الصارم 
ــنع الــتــعـــلــيم اإلسالمي  وفُــرض ومُ
ـــــــــدارس تـــــــــدريـس اإلحلـــــــــاد فـي ا
والـــنــوادي والـــتـــجــمـــعـــات  وتــمت
ـــــصـــــاحف والـــــكـــــتب مـــــصـــــادرة ا
اإلسالمـــيـــة  وأُجـــبـــر رجـــال الـــدين
والعلماء على امتهانها وإحراقها في
ـيــادين الـعــامـة  وكــذلك تــعـرضـوا ا
لالعـــتــقـــال واالحــتـــقــار  فـــضالً عن
اجـبـار الـنـساء عـلـى خلـع احلـجاب 
والغـاء العـمل باألحـكام الـشرعـية في
ـواريث  وإغالق الزواج والـطالق وا
ـــدارس الــــديـــنــــيـــة  ــــســـاجــــد وا ا
ومصادرة أموال الناشط في العمل
اإلسالمي  وهــدم بــيـوتــهم ونــفــيـهم
إلى الصحـراء . ويستمـر الباحث في
تــعـداد االجــراءات الــتـعــســفـيــة ضـد
ـسلـمـ بـعـد وفـاة مـاو تسـي تونغ ا
واطمئنان الشيـوعي الصيني إلى
ســـيــطـــرتــهم عـــلى مـــقــالـــيــد األمــور
راكز والسلـطة وتـصيـ االدارات وا
احلـكـوميـة في تـركـسـتـان الـشـرقـية 
مـشــيـراً إلـى عـدد من احلــوادث الـتي
ــســلـمــون عــلى أيـدي تــعـرض لــهـا ا
السلـطات الصـينيـة في فترات زمـنية
ـوسـوم " مـخــتـلــفـة . وفـي بـحــثـهــا ا
تـــركــســـتــان الـــشـــرقــيـــة في نـــســيج
احلضارة اإلسالمية " تـعيد الدكتورة
مــاجــدة مـــخــلــوف عــدداً مـن فــقــهــاء
اإلسالم وفـالســـفـــته ومـــفــــكـــريه إلى
ــقــصــود تــركــســتــان تــركــســتـــان " ا
الـكــبـرى الـشــرقـيــة والـغـربــيـة أو مـا
يسـمى آسـيـا الـصغـرى " كـدلـيل على
اسـهـامـها فـي احلـضارة اإلسـالمـية 
ومــــنــــهم  الــــبــــخـــاري والــــتــــرمـــذي
والـبــيـهــقي والـفــارابي واخلـوارزمي
والــــــبـــــيــــــروني والــــــزمـــــخــــــشـــــري
اتريدي والكاشغري والسمرقندي وا
والـســكـاكي  وآخــرين ال حـصــر لـهم
خـــــدمــــوا احلـــــضـــــارة اإلسالمـــــيــــة
وأصبـحـوا من أعالمهـا الـكبـار  كـما
نـشــطت مــدارس وجـامــعـات بــخـارى
وسمرقند وفـرغانة في خدمة اإلسالم
وعلومه  فقـد اشتهرت كـاشغر بإسم
بخارى الثـانية لكـونها مركـزاً للعلوم
اإلسالمـــيــة  وقــبـــلــة طالب الـــعــلم 
وتــبـوأت مــكــانــة عـلــمــيـة ال تــقل عن
غـيـرهـا من احلـواضـر اإلسالمـيـة في
الـقـاهـرة وقــيـروان وبـغـداد وبـخـارى
وسمرقند . وترى الـباحثة أن حكومة
الص استغلت أحداث احلادي عشر
من أيـلــول / سـبـتــمـبــر في الـواليـات
ــتـحــدة  لــتــتـهم الــتــركــسـتــانــيـ ا
بـاإلرهـاب  والــوقـوف وراء سـلــسـلـة
من أعمال الـعنف  مـستـغلى االجتاه
ـسلـم  إلعدام السائـد دوليـاً ضد ا
الــتـــركــســـتــانــيـــ الــذين يـــتــوقــون
ويـــعــمـــلـــون من أجل احلـــفـــاظ عــلى
هــويـتــهم الــثــقــافـيــة واحلــضــاريـة 
واسـتــقالل تـركــسـتــان الـشـرقــيـة عن
الص  وفي ذلك أيـضاً يكـتب فهمي
هـــويـــدي مـــقــاالً بـــعـــد مـــدة من تـــلك
الـــهــــجـــمــــات حتت عــــنـــوان " أحالم
ــسـلــمــة ضـمن ضــحــايـا األقــلـيــات ا
ســبــتــمــبـــر " جــاء فــيه : حــ شــنت
سـلـطـات بــكـ حـمـلــة الـقـمع ضـدهم
وصفتـهم في البـداية باالنـفصـالي 
وح أصـبـحت كـلمـة اإلرهـاب الحـقاً
عنوي للفرد صفة يتم بها االغتـيال ا
واجلــــمــــاعــــة  وتــــســـوغ الــــســــحق
واالغتـيـال  فـأطـلق الصـيـنـيـون على
الـنـاشــطـ الـتـركـســتـانـيـ وصف "
اإلرهـابـيــ "  وقـد أصـدرت الــعـديـد
ـية بـيانـات تنـديد نـظمـات الـعا من ا
ـا يحـدث في تـركـسـتـان الـشـرقـية 
ـؤتـمـر اإلسالمي  ومـنـهــا مـنـظـمــة ا
سـلـم  ي لـعلـمـاء ا واالحتاد الـعـا
ي لـلـدعـوة واجملـلس اإلسالمي الـعــا
واإلغاثـة  وكذلك صـدر في نهـاية آب
العام 2009 بيـان مكـة بـشأن مـأساة
ـسـلـمــ في تـركـسـتــان الـشـرقـيـة " ا
بـتـوقـيع عـدد مـن الـعـلـمـاء والـقـضـاة
واألئــــمـــة واخلــــطــــبـــاء واألســــاتـــذة
اجلامـعـيـ من الـسعـوديـة والـكويت
والــبــحـــرين والــســـودان  وقــبل ذلك
بـشــهـر أعــلن الــرئـيس الــتـركي رجب
الـطـيب أردوغـان : إن إبـادة جـمـاعـية
جتــــري في إقـــلــــيم شـــيــــنـــغــــيـــانغ "
تــركــسـتــان الــشــرقــيــة "  وذلك بــعـد
صدامات دموية مع الشرطة الصينية
شـهـدتـهـا  مــديـنـة أرومـجي عـاصـمـة
اإلقــلــيم أســفــرت عن عــدد كــبــيــر من
ـعــتـقــلـ بـ الـقــتـلى واجلــرحى وا
ـــســلــمـــ  وقــد رد عــلى صــفــوف ا
أردوغـــان رئـــيس حـــكـــومـــة اإلقــلـــيم
الـصـيـني بـأن حـكـومـته سـتـسـتـخـدم
أقصى الوسـائل لكبح الـعنف . ومثل
هـــذه األحـــداث لـــيــــست جـــديـــدة في
اإلقـلــيم  ذلـك أن الـبــاحث االردني د.
أكـــرم حــجـــازي يــشـــيـــر إلى أن هــذه
البالد شـهـدت نـحو 42 ثورة وطـنـية
عارمـة ضـد احلـكم الصـيـني  ابـتداءً
من أوائل الــقـرن الـتــاسع عــشـر حـ
تـقـاسـمت الــصـ وروسـيـا األراضي
الـعــثـمــانـيــة  ومـنــهـا ثــورات كـبـرى
خــلــفت وراءهــا مـاليــ الــقــتــلى في
ـسـلــمـ  لـكـنـهم جنـحـوا صـفـوف ا
بتحرير بالدهم مرت  وأقاموا دولة
مـســتـقــلـة  األولى ابــتـداءً مـن الـعـام
1863 بقـيـادة يعـقوب بـك واستـمرت
16 عـامــاً مـتـواصــلـة  والـثــانـيـة من
1933 إلـى 1944 إلـى أن احـــــــــــــــتـل
الــشـــيــوعـــيــون الــبـالد مــرة أخــرى .
ووفق احـصـائيـات رسـمـيـة مـتـبـايـنة
تـعـود لــعـشـر سـنــوات مـضت  يـبـلغ
عدد سكان اإلقليم أكثر من 18 مليون
نسمة - يـبلغ عددهم اآلن  25 مليون
ــا أكــثــر من ذلـك بــكــثــيــر وفق  ور
احـصـائـيـات أخــرى - من بـيـنـهم 11
مليـون مسـلم  تشكل قـوميـة اإليغور
مـــنـــهـم أكـــثـــر من 8 ماليــ ونـصف
ـليـون  فـيـمـا يتـوزع الـبـاقـون على ا
أقلـيات صـغـيرة كـالطـاجيك واألوزبك

والـتـتـار  وثــمـة أكـثـر من 7 مـلـيـون
ـلــيـون صـيـنـي من قـومـيـة ونـصف ا
الــهـان الــتي كــانت تُــعـد ثــاني أكــبـر
قـومـيــة في تـركـســتـان بـعـد أن زادت
نـــــســــبـــــتــــهـــــا من 7 % إلى % 40
واستـمرت في ازديـاد مسـتمر لـتصل
نسبتهم إلى % 60 بينما نسبة أهل
ـــســـلـــمــ الـــبالد األصـــلـــيـــ مـن ا
أصـبـحت  % 40 وفي احلـقــيـقـة  ال
ــكن تــوجــد احــصــائـــيــة رســمــيــة 
سلم في االعتماد عليـها عن عدد ا
الــصــ عــمــومــاً  وال في مــقــاطــعـة
شينغيـانغ للحكم الـذاتي / تركستان
الــشــرقــيـــة عــلى وجه اخلــصــوص 
وذلك بـسـبب أن االحـصـاء الـسـكـاني
في الصـ يعتـمد الـقومـيات وال ذكر
فــيـه لألديــان  ولـــهــذا الــســـبب فــإن
ـصـادر تـتـفـاوت تـفـاوتـاً كـبـيـراً في ا
عـددهم  فــهـنــاك احـصــائـيــات تـرفع
ـسـلــمـ في الـصـ إلى 150 عـدد ا
مـليـون نـسـمـة  وهنـاك احـصـائـيات
أخــرى جتــعــلــهم ال يــزيــدون عن 25
مــلـــيــون نـــســمـــة ... ولــكل أســـبــابه
ودوافـعه وأهـدافه  . وهـذا أيـضـاً مـا
جعل عباس محمود العقاد في كتابه
" اإلسالم في القرن العشرين " حائراً
ــقـــدرين ألعــدادهم من في اخــتالف ا
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بـــعـــد مـــرور ربـع قـــرن عـــلى زيـــارته
ـــســلـــمــ في الســتـــطالع أوضــاع ا
الـصــ  يـكـتـب فـهـمـي هـويـدي : لم
سلم أفاجأ كثيراً بانفجار غضب ا

في سينـكياجن " تركـستان الـشرقية "
. ذلك انني أحـد الذين عـرفوا مـعاناة
األويـغــوريـ مــنـذ زرت بـالدهم قـبل
ربع قـــرن  ووقـــفتُ عـــلى آثـــار الــذل
والقهـر والفـقر في حـياتـهم . وقتذاك
نـشــرتُ عـنـهـم عـدة اسـتــطالعـات في
مـجـلــة " الـعـربي " طــورتـهـا في وقت
الحق وصدرت ضـمن سـلسـلـة " عالم
عرفة " بالكـويت في كتاب عنوانه " ا
اإلسالم فـي الـــصــــ " . كـــانـت تـــلك
الـزيــارة بـدايـة عالقــة لم تـنــقـطع مع
األويـغــوريـ  ســواء في بـاكــسـتـان
اجملـــاورة  أو فـي تـــركــــيــــا الـــتي ال
يــزالــون يــعــتــبــرون أن ثــمــة نــســبـاً
يربطـهم بهـا  رغم أن بالدهم صارت
ـقـاطـعـة اجلـديـدة "  سـيـنـكـيــاجن " ا
بـعد شـطـب االسم األصـلي وحـظره 
بـحــيث لم يــعـد أحــد يـجــرؤ عـلى أن
يـذكر اسـم تركـسـتـان الـشـرقـيـة الذي
كــان مـعــتـرفــاً به قــبل أن تـبــتــلـعــهـا
الص في أواخر القرن التاسع عشر
" . والـتـركـسـتــان  كـلـمـة مـكـونـة من
مــقـطــعــ هــمـا " الــتــرك " وســتـان "
ومعنـاها أرض التـرك  ويخلط كـثير
من الناس ب كلمة " األتراك " وكلمة
" الــعــثــمــانــيــ " فــيــعــتــقــد انــهــمـا
مـتــرادفـتـان  ولــكن احلـقــيـقـة أن كل
الـعـثــمـانــيـ أتـراك  ولــكن الـعـكس
لـيس صـحـيـحـاً  فـهـنـاك الـكثـيـر من
األتــراك لــيــســوا عــثــمــانــيــ  ومــا
العثمانيون إال فرع من قبائل األتراك
ـؤرخـون أرض الـترك إلى . ويقـسم ا
قـســمـ كـبــيـرين هـمــا الـتـركــسـتـان
الـــشـــرقـــيـــة " وهي الـــواقـــعـــة داخل
األراضـي الــــــصـــــــيــــــنـــــــيــــــة اآلن " 
والـــتـــركـــســــتـــان الـــغـــربـــيـــة  وهي
مـسـاحـات شـاسـعـة من األرض تـضم
اآلن عــدة دول  بــعــد تـفــكـك االحتـاد
السوفييتي  واستقاللها عنه  وهي
كـــــازاخــــســــتـــــان وأوزبــــكـــــســــتــــان
وتــركــمــانـــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان
وطـاجـكـسـتــان  وكـذلك تـضم أجـزاءً
من افـغـانـسـتـان وايـران والـشـيـشـان

وداغستان .
في كـتـاب " اإلسالم في الـصـ " يرد
ذكـر أربـعـة من الـعــلـمـاء الـصـيـنـيـ
ـــتــخـــصــصـــ في عـــلــوم الـــقــرآن ا
واحلديـث واللـغـة والـفـقه ظـهروا مع
انتهـاء حكم اسـرة ميـنغ وبدايـة عهد
جـديد لـدولـة مـانـشـو الـتي اسـتـمرت
إلى عـــــــام  1911ذلك أن االوضـــــــاع
ستقرة للمسلم قد أفرزت قيادات ا
ستوى  ,وظهر علماء فكرية رفيـعة ا
ـؤلـفـات خـلـفـوا رصـيــداً كـبـيـراً من ا
الـقـيـمـة  الـتي انـدثـر أكـثـرهـا . وفي
مـقــدمـة هــؤالء أربـعــة كـبــار يـتــنـاقل
أسـمــاءهم وســيـرتــهم الــعـجــائـز من
سلـم  وال تذكرهم أي من شيوخ ا
ـسـلـم ـراجع الـتي تـتـحـدث عن ا ا
هـناك  فـقـد عـاشـوا حـيـاتـهم جـنوداً
عـظـامـاً مـجــهـولـ  ومـاتـوا ودفـنت
ذكــراهـم  والــعــلـــمــاء األربـــعــة هم :
الشـيخ وانغ داي يـو " حوالي 1560
أول من كــــــتب عـن الـــــدين  ∫– 1660
بـالـلـغـة الـصــيـنـيـة  ومن مـؤلـفـاته "
األجوبة الصحـيحة على الدين احلق
" وحقـيقـة اإلسالم " وكـتب أخرى في

التوحيد والفقه وأحكام الدين . 
والـشــيخ مـاتــشـو " 1711 – 1640∫
مــؤلف كــتـــاب " إرشــاد اإلسالم " في
عـشــرة أجـزاء . والــشــيخ لـيــؤتـشه "
1745 – 1655: عالم مـعروف بـكثرة
مؤلفاته ومنها " حقائق اإلسالم " في
ستة أجـزاء  وسيرة خـا األنبياء "
في  20جـزءاً و أحــكــام اإلسالم " في

عشرين جزءاً . 
والشيخ مـافو تشو " 1873 – 1794
 :مـؤلف مـرمــوق وفـقـيه مــتـعـمق في
عــلـوم الــدين كــان يــقـوم بــالــتـدريس
ارس التأليف معاً . من مؤلفاته " و
خالصــــة أصــــول الــــدين األربــــعـــة "
ومــقـــصــد احلـــيــاة " وتـــعــريف روح

اإلسالم " وأحكام الدين " . 
رحلـة أيضاً ومن ب افرازات هـذه ا
ـسـلــمـ أصـبــحـوا يـحــمـلـون  ان ا
أسمـاء صـينـيـة إلى جانب أسـمـائهم
ــثـال فـإن الـعـربــيـة  وعــلى سـبـيل ا
اسم محـمـود عنـدمـا دخل في الـقالب
الـصــيـني فــإنه أصــبح يُـنــطق " مـا "
ومـحـمـد أصـبح " مـو " وسـعـد الـدين
صار " سا " ونـصر الـدين أصبح " نا
" ونور الدين " نو " ويحيى " يى " ...
وهكذا . " اإلسالم في الص  فهمي
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حلـصـول تشـابه في االسـمـاء وضـعت صـورة االديـبـة رغـد سـهيـل على
ــيل ونــشــر امس في مــقــال اسم مــشــابـه لــهــا ورد الى اجلــريــدة بــاال

الصفحة الثامنة بعنوان (االعالم وادارة االزمات). 
فنعتذر لهما وللقراء الكرام.
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مـنذ عـقـود خـلت وسنـوات جـاريـة يعـيش الـعـراق ازمة مـيـاه تـتفـاقم في ابـعـادها
وتــتـصــاعـد خــطـواتـهــا حـدة حــيـنــمـا تــرتـبط بــواقع الــزراعـة وبـاقـي الـقــطـاعـات
ياه االقـتصاديـة وبوقفه بـسيطـة جند ان حجم االزمـة يبرز بـتناغم وتـرابط ازمة ا
واالمن الغـذائي فكلـيهما مـهدد وكليـهما يهـدد البلد اقـتصاديا وامـنيا ومجـتمعيا

ووجودا.
ان الـعراق وعـلى مر االزمـنة كان يـعرف بـأرض السـواد تلك االرض الـتي تتـميز
بـخضـرتهـا وتـنوع زراعـتهـا ووفـره ميـاههـا وخـصوبـة تـربتـها وكل مـا عـليـها من
حـبوب ومحـاصيل زراعـية كـانت بحـد ذاتها سـلة لالمن الـغذائي وبـقيت الى حد
ــوضـــوع حــتى عــام ـــشــاكل حـــول ا قــريب مـــحــدودة في اطــارهـــا مع وجــود ا
ياه بشـكل عام والعراق بشكل خاص جند ان وعند الـوقوف على ازمة ا 2003
ــائـيـة لـلـدول الـكــثـيـر من الـدول دخــلت في نـزاعـات ومــشـاكل حـول احلـصص ا
تجـاورة سعت الى حلـها عبـر قوان دولـية منـظمة لـهذا الغرض مع ـتشاطئـة ا ا
ـا يـواجه الـعـالم وسـكان االرض من ـشـكلـة تـتـبـلـور في جـانب مـهم منـهـا  ان ا
يـاه في العـالم هي نـقيه ـئة مـن ا ضـخامـة الـتحـديـات حيـنـما نـعـلم ان فقط 3 با
وعـودة لـذي بـدء فأن مـوضـوع الـعـراق حاله وهـذا بـحـد ذاته مـصـدر قلق ونـزاع
ياه لقلة االمطار حيث انه يقع في منطقة حال الدول العـربية فهو يعاني من قلة ا
جافة وانه يـعتمد على مايرده من حـصص مائية تأتي من خارج حدوده من دولة
سيطر نبع تركـيا وهي تتحكـم بحياة واقتـصاد دولتي العـراق وسوريا وانهـا ا ا
وقع االسـتـراتـيـجي ومشـاطـئـة لـتلك الـفاعل عـلى نـهـري دجـلة والـفـرات بـحـكم ا
ـصب واجملـرى كما ان ـنبع ودول ا الـدول وهنـا بات التـهديـد ملـحوظ بـ دولة ا
ئـة من اعـتمـاد الزراعـة والـصنـاعـة يأتي عـبر الـقلق يـتصـاعد في ظل ان 90 بـا

ياه من نهري دجلة والفرات. تدفق ا
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يـاه وتـأثيـرهـا على شـكـلـة باتت اكـثـر حراجـة حـيـنمـا يـتعـلق االمـر بواقـع ا ان ا
االمن الغذائي ويتـسع الوضع خطـوره حينمـا تكون الـعالقة ب الدولـت العراق
ـيـاه (مـلف احلـيـاة) عـبـر الـعالقات ـد واجلـزر في مـنـاقـشـة ملف ا وتـركيـا بـ ا
شـكلة ,وان ا يـعطي انـطبـاعاً بأن الـقادم ضـبابي  فيـما يـخص حل ا الثـنائـية 
الوضع بشكل عـام يزداد حراجة حينمـا نعلم بحقيـقة ازدياد السكان فضال عن
مايـعكـسه  واقع التطـورات التـكنـولوجيـة االجتـماعيـة التي حتـتاج الى اسـتخدام
للمياه بـشكل كبير مع محـدودية وضئالة اي امكـانية لتأم حـصص مائية عذبة
لالستـخدام الـبشري ويـتسع نـطاق اخلـطر حـده حيـنما تـصبح حـقيـقة ان تـركيا
تسـيـطر عـلى نـصف احلصص والـنـصف البـاقي يـقسم بـ الـعراق وسـوريا ان
هـكـذا وضع يحـتـاج الى وقفـة سـيمـا وان تـركيـا قـطعت شـوطـا في بـناء الـسدود
بدأ شـروع فانه اليحتمل اي استـهانة من حيث ا وعليه وبوقـفه جدية على هذا ا
الزراعــة بال مـاء وال امن غـذائي بـال مـاء والحـيـاة بال مــاء وان الـزراعـة هي نـفط
ـاء هـو شـريـان احلـياة والبـد ان يـنـظـر له من ابـعـاد مـهـمـة جـدا بـعدا دائم وان ا
اقـتـصـاديا وسـيـاسـيا وبـعـد يـتـعلق بـالـسـيادة ومـسـؤولـيـة الدولـة في حـفظ حـياة

واطن بكل متعلقاتها. ا
ياه فـنشاطها متـزايد في بناء السدود واليختلف احلـال مع ايران في موضوع ا
يـاه للـعراق كـون ان بناء تـلك السـدود يتم ا يـحد من دخـول ا الداخـلة لـلعـراق 
على االنهار الـداخلة للعـراق الى جانب قيامـها بتحويل مـسار بعض االنهار الى
ـبـاشر بـشط الـعرب عـمق اراضـيـها وشـاهـدنا في ذلك نـهـر الكـارون وارتـباطه ا
ـائــيـة كــانت تـدخل لــلـعــراق بـسالسه فال ومن اجلــديـر بـالــذكـر ان احلــصص ا
مـنـشآت والسـدود قـبل اكثـر من عـقـدين ولكـونـهـا في احملصـلـة تـمثل نـسـبة 32
ـيــاه الـداخــلـة لـلــعـراق وفي ضــوء مـا الـوقــوف لـديه فـأن من اجــمـالي ا ـئـة  بـا
لـفات كونه ملف يـتحكم بحـياة العراق بـرمتها ـوضوع يعكس مـناقشة اخـطر ا ا

ورد لدول اخرى من خارج احلدود. عبر السيطره اخلارجية على هذا ا
سـؤولـيـة وبـبعـدهـا الـوطني لـف يحـتـاج الى مـراجـعة سـريـعـة الدراك ا ان هـذا ا
ـا يـتـسـبب عن ضـعـف الـتـفـاوض او تـأجـيـله او االنـغـمـاس في امـور احلـكـومي 
اخرى الى كارثة حـقيقية لكل العراق وعليه فان احللول كثيرة اذا ما  الرجوع
الى االسـباب بشـقيها الـداخليـة واخلارجيـة في محاولـة للمـراجعة وايـجاد سبيل
ـتـفـاقم الذي ـشـاكل هـو مـوضـوع الـتصـحـر ا لـلـخـروج من االزمـة. ان من ب ا
ــئـة  من اراضي اجـتـاح مــسـاحــات كـبــيـرة من االراضي لــتـبــلغ بـحـدود 45 بـا
العـراق كذلـك موضـوع اعادة تـأهـيل االهوار الـتي تـرتب عنـها حـاجـة الى توفـير
ناسبة ياه بحكم االستخدامات غير ا ا يقارب من 13 مليون مـتر مكعب من ا
لها الى جانـب ان نوعية ميـاه االنهار في حالـة تردي اوسع كلمـا  التوجه نحو
ـاء وبشكل كـبيـر وقصور كـميات اجلنـوب بحـكم تعاظم نـسبـة االمالح الذائبـة با
ـدنيـة والزراعـية في ظل ان احلـاجة تـبلغ طـلوبـة لالغراض الـصنـاعـية وا يـاه ا ا
66.8 بليـون متر مكـعب وان ماموجود هـو اقل من ذلك بكثيـر جدا واليقل االمر
ـيـاه وتـهـري شـبـكـات الـصـرف حـراجـة حـيـنـمـا يـتـعـلق بـرداءة شـبـكـات تـوزيع ا
ئة  من الصحي في ظل افـتقارها لـلتأهـيل والصيـانة وتسـرب مايزيد عن 65 بـا
مـخـرجـات تـلك الـشـبـكـات لـتـصب بـاالنـهـار ومـا يـتـرتب عـنـهـا من كـوارث بـيـئـية
ائية بعد عام 2000 وارد ا وصحية فضال عن ذلك مايتعلق بعدم اهلية ادارة ا
ـفـاوضـات حـول حـصـة الـعـراق الى وحتـديـدا من حـيث اخلـبـرة والـقــدرة عـلى ا
جـانب ان عملـيات ومشـاريع الري والـبزل والصـيانة لم تـلق رعاية كـافيه من قبل
ـعــنـيــة بـوجـود الــوزارة الى جــانب ذلك هـنــالك حتـديــات فـنــيـة تــواجه الــوزارة ا
ترسـبـات طيـنـية يـتـطـلب كريـهـا وتبـلغ بـحدود 20 مـليـون طن وحتـتاج الى 217
الية واليخرج عن ذلك ما حدودية التخصسصات ا مليار ديـنار ولكن تصطدم 
يـاه وغـياب لـتـخـلف وسائل الـري والـطـرق البـدائـية في االرواء فـي تزايـد ازمـة ا
واطـنـ حول تـرشـيد االسـتـخدام ووجـود مـتجـاوزين عـلى شبـكات الـوعي بـ ا
ناخي الذي يتمثل بقلة ياه لكـافة احملافظات واليخرج عن ذلك ايضا الـوضع ا ا
ـائـي بـحــكم ان مــا يـصل الى وشـحــة االمــطـار يــرافق ذلك انــخـفــاض اخلــزن ا

ا سبق. ئة مقارنة  ياه من دول اجلوار قد بلغ اقل من 50 با العراق من ا
 «—UO)« ŸuMð

وتماشيـاً مع ماتقدم فأن احللول تتنوع في طروحاتها اال انها تلتقي في ضرورة
ـيـاه بـحـد ذاتـهـا هـنـا ســتـكـون سالح لـلـمـعـركـة اذا لم اخلـروج من الـنــفق وان ا
قـابل ومن هنا فـأن اخليارات تـتنوع ـلف وتفويت الـفرصة عـلى ا نـحسن ادارة ا
ـوضوع من ـعـنيـة بـا وتتـعـدد واولـهمـا يـجب ان يـكون دور لـلـخـبرات الـعـراقـية ا
ـنـظـمات فنـيـ واسـتـشـاريـ واكـادمـيـ فـضال عن االسـتـشـاريـ االجـانب وا
ضي سـعـات خزنـية اوسع ـا  ـة  صـيانـة الـسدود الـقد الـدولـية ذات الـصـلة 
ـشـاكل الفـنيـة التي حتـول دون الـزيادة وكـذلك ينـبغي ان تـكون بعـد تشـخيص ا
ـيـاه بالـتـفـكـير جـديـا بـأنـشاء سـدود حـديـثة هـنـالك رؤيـة شمـولـيـة اليـقاف هـدر ا
مراعاة موضوع الـبحث والتطوير عبر اعتماد بنك للمعلومات والبحث في كيفية
االستـفـادة اجلوفـية فـضال عن اجـراء الـتجـارب الريـاديـة في البـحث عن مـكامن
ـتـطـورة في ذلك واليخـرج عن مـاتـقدم من مـائيـة اخـرى واعـتمـاد الـتـكنـولـوجـيا ا
عـنية وتطـوير الكوادر الفـنية واالدارية ضمن ؤسسات ا ضرورة العادة تأهـيل ا
عـاجلة ائـيـة  ـوارد ا ا يـؤهلـهم في جـانب منه لالسـتـفادة من ا برنـامج خـاص 
نظمات الدولية واالقليمية في ائي بجـانب ذلك البد من االستفادة من ا الوضع ا
ائية كل ذلك يقترن بضرورة البحث في مجاالت وارد ا مجال ادارة واستـثمار ا
وضع خطة ذات ابعاد الية  تطوير االسـاليب والطرق التي تقلل من الضائـعات ا
ا يأخذ ـية واقعا ومـستقـبال  ناخيـة العا عمـلية وعلـمية لـلتعامل مع الـتغيـرات ا

كن مواجهة شحتها. ائية وكيف  بنظر االعتبار التدفقات ا
وانسجامـا مع كل ماتقدم تبرز احلقيقة شاخـصة بان العراق يواجه خطراً مايئا
ـستـقبـلي بحـكم ان دول اجلوار سـاعيه الى ان حـقيـقيـا في الوضع احلـاضر وا
ـعـركـة وانهـا تـسعـى الى مقـايـضة ـيـاه كسالح في ا يـكـون الوضـع حول مـلف ا
اء بـالنـفط في حـسابـات اخملتـصـ وان هذا االمـر بحـد ذاته هـو محـور تهـديد ا
ا يتـطلب وقفه د واجلـزر  بـحكم طبـيعة الـتعامل بـ البلـدين على وفق نظـرية ا
جادة ومتفـحصه ومهنية مع الدول ذات الصلة من باب التعاون االقتصادي ومن
ـلف احليـاتي هـذا من قبل مـخـتصـ ومن طراز اول في بـاب ضرورة ان يـدار ا
ـلف في جـوانب تـخص الـعراق ـفـاوضـات بالـشـكل الـذي يـجـعل من ا اسـلـوب ا
سالح فــاعل ســيــمـا وان بــامـكــان الــعـراق ان يــشــجع اجلــانب الـتــركي لــزيـادة
ائيـة عبر التـعاون في مجال حـفظ سيادة الطـرف امنيـا وغيرها من احلصص ا
ـياه الـعـذبـة من حيث ان واضـيع الـداعـمـة لسـبل الـتـعاون مـع تركـيـا لـتوفـيـر ا ا
ـشاريع التي يـاه اخلاصة با تـركيا سـتقوم بـتزويد رسـوم او ضريبـة عن مرور ا
ـيـاه من الـعراق الى االردن كانـت تروم تـركـيـا بـتـنـفـيذهـا ومـنـهـا مـشـروع نـقل ا
ا ياه الى دول اخلليج. نخلص  ومثيـله الى الكويت فضال عن مشاريع تزويد ا
ـهـنـية ,عـلى الصـعـيـد اخلارجي من ـوقف تسـتـلـزم اعـتمـاد ا تـقـدم ان خـطـورة ا
حيـث اعتـمـاد اسـلـوب مـهـني في الـضـغط الـدبـلـومـاسي وبـالـوقـوف عـلى قـوان
ياه الـداخلة ـا يكفل ان يـحصل العـراق على حـصص من ا ـتشاطـئة  الـبلدان ا
اليه مستـقبال وضمن جدولة زمنـية يتم االتفاق مع اجلانب الـتركي عليها في ظل
اتفـاقيـات جديـدة مع تركـيا وقـد يكـون العادة الـنظـر في حجم الـتبـادل التـجاري
واالنشطة االقـتصادية والتوجهات االستثمارية لتركيا في العراق دوراً فاعال في
ـائيـة واحتـرام حقـوق البـلد الـذي كان والزال الضـغط علـيهـا لزيـادة احلصص ا
مـسوقا للـمنتـجات التركـية وبلـداً معنيـاً الستثـمارات وكذلك مـايخص ايران ملف
ـيـاه هو مـلف احلـيـاة للـعـراق شعـبـاً واقتـصـاداً ووجوداً وهـو سالم تـلك الدول ا
ـا يسـتـوجب ان يـكون سالحـنـا اقتـصـاديـاً وجتاريـاً فـيمـا يـحـقق للـعـراق امنه

الغذائي ووجوده. 

{ خبير اقتصادي

 »U¼u « b³Ž e¹eF « b³Ž Â«d «
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ــرقــمــة ٢٦٤ فــقـــدت مــني الــهــويــة ا
الـــــــصــــــــادرة مـن وزارة الـــــــنــــــــفــط
(—uýUŽ W?LO?FÞ —U?LŽ) بــــــــــــــاسم
ن يـعـثر عـلـيـها تـسـليـمـها الـرجاء 

الى مصدرها.

t¹uMð

رقم (٣٨٩ في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٠) الصادر من مـديرية بلـدية العمارة احلاقا بـاعالننا ا
ـتضمن اعداد ـنشور في صحـيفة (الزمـان) بالعدد (٦٧٣١)  في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠ ا وا
دة (٣٠) ثالثـون يوما والـصحيح هـو (٦٠) ستون قطاعي سـكني حيث ورد سـهوا ا

يوما لذا اقتضى التنويه.

dHÝ “«uł Ê«bI

ــرقم فـــقــد مـــني جــواز الـــســـــــفـــر ا
( BNO 351349 ) بـــــــــــــــــــــــــــــــاســـم
ن ( HOSSAIN RANA) الـرجـاء 
يـعـثــر عـلـيه تــسـلـيـمـه الى الـسـفـارة

البنغالديشية.

…eſ w  ¡UÐdNJ « bO uð WD×  n uð

œu u « œUH½ V Ð qLF « sŽ 
{ غـــزة - ا ف ب:  أعـــلـــنت شـــركــة
تـوزيع الـكـهـربـاء في قـطـاع غزة عن
تـوقف عمـل محـطة تـولـيد الـكهـرباء
الـوحـيــدة بـعـد نـفــاد الـوقـود الالزم
لـتـشغـيـلـها عـلى إثـر وقف إسـرائيل
إمـدادات الـوقــود ضـمن الـعــقـوبـات
الـتي فــرضـتــهـا عـلـى غـزة ردا عـلى
إطالق الـبالـونـات احلارقـة.وفرضت
إسرائيل سلسـلة من العقوبات على
قـطـاع غــزة احملـاصـر مع اســتـمـرار
الـتــصـعـيـد مـع حـركـة حــمـاس مـنـذ

نحو أسبوع. 
ــفــروضــة وتــمــثـــلت الــعــقــوبـــات ا
بــــإغالق مــــعـــبــــر كــــرم أبـــو ســــالم
اخملصـص للـبضـائع وإغالق البـحر
أمام الـصيـادين باإلضـافة إلى وقف
إمــــدادات الـــوقـــود.وتــــزود شـــركـــة
الـكـهـربـاء اإلســرائـيـلـيـة قـطـاع غـزة
بنـحو  120 ميـغاواط من الـكهـرباء
فــيـمــا تــسـتــخــدم إمـدادات الــوقـود
القـادمة من إسرائـيل عبر مـعبر كرم
أبـو سـالم لــتـشـغـيل مــحـطـة تـولـيـد
الـكهـرباء الـتي تـنتج  63 ميـغاواط

من الكهرباء للقطاع. 
¡UÐdN  bO uð

ـتـحـدث بـاسم شـركـة تـوزيع وقـال ا
الـكـهـربـاء مـحمـد ثـابـت "أبلـغـنـا من
مــحــطـة تــولـيــد الـكــهــربـاء بــتـوقف
مـحــطـة الـتـولــيـد عن الـعــمل بـشـكل
كـامـل بـسـبب نـفـاد الـوقـود وإغالق
سـلــطـات االحــتالل مـعــبـر كــرم أبـو
ســـالـم الـــتـــجـــاري".وأكـــد ثـــابت أن
محطة توليد الـكهرباء تعمل جزئيا
في الــوقت الــذي تــقــدر فــيه حــاجـة
الـقـطاع إلـى حوالي  500مـيـغاواط

من الــكــهــربـاء.وســيــتــسـبـب تـوقف
احملـطـة عن الـعـمل "بـتـقـلـيص كـبـير
لعـدد ساعات وصل الـكهـرباء حيث
ســـتـــفـــقـــد الـــشـــركـــة مـــا قـــدره 63
مــيــغـــاواط تــعــادل ثــلث الـــكــمــيــة
ــتــوفــرة داخل قــطــاع غــزة".وبــ ا
ثــابـت أن "جــدول وصل الــكـــهــربــاء
ســيــتــراوح مــا بــ 3- 4 ســـاعــات
فـقـط مـقـابل  20 سـاعــة قـطع بـدالً
من  8 ســاعــات وصل و 8 ســاعــات
قــطع كــمـا كــان مــعــمــوال به".وشـدد
ـتـحدث بـاسم الـشركـة عـلى األزمة ا
الـــتي ســـتـــنـــجم عن هـــذا الـــتــوقف
خاصة "وأننا في فترة الصيف التي
يـزيـد فــيـهـا الـطـلب عــلى الـكـهـربـاء
بـشكل كـبـير".وكـان قـطاع غـزة حيث

يعيش نحـو مليوني نـسمة يحصل
عـلى طاقـة كـهربـائيـة تـقدر بـحوالي
 18ميغاواط من اجلارة مصر.لكن
وبـحسب ثـابت فـإن "خطـوط اإلمداد
ـصـريـة مـتـعـطـلـة مـنـذ آذار2018  ا
بــــســــبـب األوضــــاع األمــــنــــيــــة في
سـيـنـاء".وأدى الـقـصف اإلسـرائـيلي
حملطة توليد الكهرباء في قطاع غزة
فـي صــيف الـــعــام 2006 عـــلى إثــر
خـطف اجلـنـدي اإلسرائـيـلي جـلـعاد
شالـيط إلى تدمـير احملـطة بـالكامل
والـــتـــســـبب بـــعـــجـــز في إمـــدادات
الــكـهــربــاء مــنــذ ذلك احلــ وحـتى
الــيــوم.وكــان اجلـيـش اإلســرائـيــلي
أعــلن عن قـصـف طـائـراته احلــربـيـة
فـجر الـثالثاء مـواقع حلـركة حـماس

اإلسالميـة ردا على اسـتمرار إطالق
البـالونات احلـارقة.من جـهته أشار
ـــتــحـــدث بـــاسـم وزارة الـــصـــحــة ا
الـفـلسـطـينـيـة في قطـاع غـزة أشرف
الـــقــــدرة امس  إلى "الـــتـــداعـــيـــات
اخلطيرة على حـياة األطفال حديثي
ــركـزة الــوالدة ومـرضى الــعــنـايــة ا
والـــفـــشل الـــكـــلـــوي" وغـــيـــرهم من
ـرضى الــذي يـحـتـاج عالجـهم إلى ا
وصــلــهم بــاألجـهــزة الــكــهـربــائــيـة.
وتـــتــزامن الـــضــربــات اجلـــويــة مع
ــصــري مــواصــلـــة الــوفــد األمــني ا
اجـــتــمـــاعـــاته مع حـــركـــة حـــمــاس
واجلــانب اإلســـرائــيــلي فـي ســبــيل
وقف الـتــوتــر وعـودة الــهــدوء عـلى

احلدود.

n∫ محطة توليد الكهرباء في غزة وتبدو متوقفة عن العمل uð
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وسم اعلـن نادي كـربالء الـريـاضي تـسـميـة مـدري جـديـد لـقيـادة فـريق كـرة الـقـدم في ا
ـنـسق اإلعـالمي لـلـنـادي مــسـلم الـركــابي في تـصــريح صـحـفي أمس إن ـقـبل. وقــال ا ا
(الهيئـة االدارية لنادي كربـالء سمت الكادر الـتدريبي لفـريقها الكـروي والذي يتألف من
الكابـ فؤاد جواد مدربـا ويساعـده ياسر عـبد الرزاق وسـعد مشـاوي وعالء عوج مدربا
ــسـاعـد خالل ــدرب وكـادره ا ـرمـى). وأضـاف أن (االدارة سـتــقـوم بــتـقـد ا حلـراس ا
قـبلة  كذلك سـمت الهيئـة االدارية لنادي كـربالء ياسر قاسم مؤتمر صـحفي في االيام ا
ـدرسة درسـة الكـروية وخـالد حـبيب خـويبـر ورائد الـصوفي مـدرب في ا مشـرفا عـلى ا

الكروية جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة االدارية لنادي كربالء).
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{ مدريد- وكاالت: ضـرب إنتر ميالن
مــوعــدا مـع إشــبـــيــلـــيــة في نـــهــائي
مــســابـقــة الــدوري األوروبي بــفـوزه
على شاختار دونتسك األوكراني -5 
ــانـيـة 0 في مــديـنـة دوســلـدورف األ
ضمن الدور نصف الـنهائي.  وسجل
الوتارو مـارتيـنيز 19 و 74 ودانيـلو
دي أمبـروزيو  64 وروميـلـو لوكـاكو
 أهــداف الـلــقــاء.  وسـتــقـام 83و 78
ــبـاراة الـنــهـائـيــة في مـديــنـة كـولن ا
وافق ـقـبل ا انـيـة يوم اجلـمـعة ا األ
من الـــشــهـــر احلــالي.  واعـــتــمــد 21
مـدرب إنـتـر مـيالن أنـطـونـيـو كونـتي
عـلى طـريــقـة الـلـعب  2-5-3 بـوجود
الثالثي دييجو جودين وستيفان دي
فـري وأليـسـانـدرو بـاسـتوني ووقف
أشلي يـوجن ودانيـلو دي أمـبروسـيو
.  وتــمـركـز مــارسـيـلـو عـلـى الـطـرفـ
بــروزوفـيــتش كالعب وسـط مـتــأخـر
خلف ثـنـائي صنـاعـة األلعـاب نيـكوال
بــاريال وروبــرتـو جــالـيــارديــني أمـا
ثنـائي الـهجـوم فتـكـون من مارتـينـيز
قابلة وروميلو لـوكاكو. في اجلهـة ا
جلأ شاخـتار إلى طريـقة اللعب -4-2
فــــتــــكـــــون اخلط اخلــــلـــــفي من 3-1
الرباعي دودو وسيرجي كـريفتسوف
ودافـــيت خـــوتــــشـــوالفـــا ومـــيـــكـــوال
مــاتــفــيــديــنـكــو وتــنــاوب مــاركـوس
أنطـونيو وتـاراس ستـيبانـينـكو على
الــقـيــام بـدور العب االرتــكـاز مــقـابل
تمركز الثالثي مارلوس وأالن باتريك
وتـــايــــســــون خــــلف رأس احلــــربـــة

موراييس. 
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ـــبــــاراة بـــحـــذر شــــديـــد من بـــدأت ا

الـطـرفـ خـصـوصـا من جـانب إنـتر
ميالن وشن شاخـتار أول هـجمة في
الــدقـيــقـة الـثــامـنــة عـنــدمـا مـرر أالن
ــــرمى فــــشل بـــاتــــريـك كـــرة أمــــام ا
تـايـسـون في الـوصـول إلـيـهـا. وبـقي
باراة حتى افتتح إنتر احلذر سمة ا
مــيالن الــتــســجــيل في الــدقــيــقـة 19
ــقــاس" عــنــدمـــا رفع بــاريال كــرة "بــا

تـابـعـها مـارتـيـنـيـز بـرأسه عـلى 
حـارس شــاخـتــار.  جتـرأ إنـتــر أكـثـر
بـــعــد الــهـــدف وجــرب بـــاريال حــظه
بتـسديـدة في الدقـيقة  22 ارتدت من
الدفاع.  ثم نقل باستوني كرة طويلة
وصــلت إلى مــارتـيــنــيـز الــذي حـاول
تــمـريــرهـا إلى دي أمــبـروســيـو أمـام
رمى لكن األخير فشل في الوصول ا

إليها في الدقيقة 31.

واصل إنتـر ضـغطـه وأبعـد احلارس
بياتـوف كرة باريال بـأطراف أصابعه
في الـدقــيـقـة  33 وانـتــظـر شــاخـتـار
حتى الـدقيـقة  35 ليـهدد مـرمى إنتر
بشكل حقيقي عـندما تابع موراييس
رمى. عـرضـية مـارلـوس بـعـيـدا عن ا
وكـاد مارتـيـنيـز يـسجل هـدفه الـثاني
في الـلــقـاء بـعـدمــا انـفـرد بـاحلـارس
وحاول إسقاط الكـرة من فوقه لكنها
ـرمى في الـدقيـقة 47. مرت بـجانب ا
واقـتـرب لـوكــاكـو من إضـافـة الـهـدف
الثـاني في الـدقـيـقة  51 عنـدمـا تابع
لوكاكو كرة مرسلة من يوجن بجانب
ــــــرمى احلــــــارس ـن  الــــــقــــــائم األ
بــيـــاتــوف. وكـــاد شــاخـــتــار يـــحــقق
التعـادل في الدقـيقة  62 عنـدما سدد
مـورايـيس كـرة رأسـيـة بـعـد عـرضـية

من مـاتفـيـيـنكـو لـكن الـكرة اسـتـقرت
في أحـــــضـــــان احلـــــارس ســـــمـــــيــــر
هــانــدانـــوفــيــتش. وتــمــكن إنــتــر من
تعـزيز تـقـدمه بهـدف ثان في الـدقيـقة
 عـــنــدمـــا ارتــقى دي أمـــبــروزيــو 64
لـركــلـة ركـنــيـة نـفـذهــا بـروزوفـيـتش

ليتابعها برأسه في الشباك. 
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وبــعــدهـا بـ  10 دقــائق جــاء الــدور
على مـارتينـيز ليـضيف هـدفه الثاني
في الـلقـاء عـندمـا فـقد سـتـيبـانـينـكو
الـكــرة بـعـد ضـغط مـن بـروزوفـيـتش
ـهاجم األرجنـتيني الذي لتصل إلى ا
ســدد من خــارج مـنــطــقــة اجلـزاء في
الـشــبـاك. وســرعـان مـا دون لــوكـاكـو
ــســجـــلــ في اســـمه عــلـى الئــحـــة ا
الدقيقة  78 عندما مرر مارتينيز كرة

ـرمى إلى الـبـلـجـيـكي الـذي انـفـرد با
ولم يـــجــد صـــعـــوبـــة في إيـــداعـــهــا
الــشـــبــاك. ووضع لــوكــاكــو خــاتــمــة
ــيــزة لـفــريـقـه في الـلــقــاء عـنــدمـا
سجل الهدف اخلامس إلنتر والثاني
له في الــدقــيــقــة  ?83بــعــدمــا قــابل
تـــمــريـــرة دي فــري وانــفـــرد مــجــددا
ـــرمى لـــيــســـدد كـــرة زاحـــفــة في بـــا
الزاويـة السفـلى البـعيدة. بـقرار كان
متوقعـا أعلنت إدارة برشـلونة إقالة
ــديـر الــفــني كـيــكي ســيـتــ عـقب ا
اخلــسـارة الــكــارثـيــة بـنــتـيــجـة 8-2
أمــام بـــايــرن مــيــونخ بـــربع نــهــائي
دوري أبــطــال أوروبـا. ولم يــســتــمـر
سـيــتـ في مـنـصــبه الـذي تـواله في
ـاضي أكـثر ينـايـر/ كانـون الـثاني ا
من  7 أشهر ليرحل دون حتقيق أي
لـقب. ويُـســلط كـووورة الـضـوء عـلى
أســـبــاب اإلطــاحــة بـــســيــتــ خالل

التقرير التالي:
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"وافـقت عـلى تــدريب بـرشـلـونـة ولم
أفـكـر ولـو لـ  5دقـائق كــنت بـاألمس
مع األبقـار في مزرعـتي واليوم أدرب
أكبر الالعـب في العـالم" كانت هذه
ـؤتـمر كـلـمات كـيـكي سـيـتـ خالل ا
ه. لـكن سـيـتـ لم الـصـحـفي لــتـقـد
يـــنـــجح فـي الـــتـــعـــامـل مع ســـطـــوة
الـنـجـوم الــكـبـار داخل غـرفـة تـغـيـيـر
البس في برشـلـونة وعـلى رأسهم ا
ـدرب الذي الـقائـد لـيـونيل مـيـسي. ا
لم يتول طوال مسيرته التدريبية أي
فريق كـبيـر فـشل في كسب ثـقة
الـالعــــبــــ بـــــشــــكل عــــام
والــــنــــجـــوم الــــكــــبـــار

حتديـدا الذين كـانوا رغم اإلخـفاقات
واألداء الـــبــــاهـت مع فــــالــــفــــيـــردي
يــتـصــدون لـلــدفـاع عــنه ضـد هــجـوم
اجلمـاهيـر واإلعالم. سيـت دخل في
أزمـــات عـــديـــدة مع جنـــوم الــفـــريق
خــاصــة مــيــسي الــذي انــتــقــده بــكل
صــــراحـــــة عـــــقب اخلـــــســـــارة ضــــد
أوسـاسـونـا فـي خـتـام الـلـيـجـا حـ
صــرح بـأن الــنـادي يـتــصـرف بــشـكل
سيء منـذ يـنايـر/ كـانون الـثاني في
. وتسبب إيدير إشارة لتعي سـيت
ســارابـيــا مـســاعـد ســيـتــ في فـشل
العالقة مع الـنجوم نـظرًا لتـصرفاته
قبـولة مـعهم وتـلخص لـقطته غيـر ا
الـــشـــهـــيـــرة وهـــو يـــسب الالعـــبـــ
بـــاأللـــفـــاظ عـــلى دكـــة الــبـــدالء خالل

مواجهة الكالسيكو كل شيء!
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ــهـم هي الــفــلـــســفــة وأمــوت ألجل "ا

q¼Qð∫ فريق االنتر يتاهل الى مالقاة اشبيلية في الدوري االوربي

أفـكــاري" مـنــذ يـومه األول وســيـتـ
يتحدث عن عشقه لفلسفة االستحواذ
والكرة الشاملة وأنه "كرويفستا" أي
من أتـبـاع أسلـوب األسـطـورة يـوهان
كــرويف. لــكن ســيــتـ لـم يـنــجح في
تــطـبـيق األســلـوب كــمـا يــجب فـكـان
دائــمًـا االســتــحـواذ ســلـبــيًـا دون أي
فــاعــلــيــة هــجــومــيــة ولم يــجــد حال
لألزمــة الــدفــاعــيـة كــمــا لم يــســتـغل
خـيـاراته في اخلط الـهـجـومي جـيدًا
ــــا عــــقـــــد من وضـع الــــفـــــريق في
الـــلــيــجــا. فــشل ســـيــتــ في تــقــد
عروض قوية ضد الكبار فخسر ضد
ريــال مــدريــد وفــالــنــســيــا وأتــلـتــيك
بــيــلــبــاو وتــعــادل أمــام إشــبــيــلــيـة
وأتلـتيـكـو مدريـد. وبعـد خسـارة لقب
الـلـيـجـا واإلقـصـاء من نـصف نـهـائي
ـــــلـك ودع دوري األبـــــطــــال كـــــأس ا
ـة تـاريـخـيـة لم حتـدث من قبل. بـهز
وقـــاد ســيـــتـــ بـــرشـــلـــونـــة في 25
مـــبــاراة حـــقق  16 انـــتـــصــارًا و4
تــعــادالت وتـلــقى  5 هـزائـم وسـجل

الفريق  50هدفًا وتلقى 27. 
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تـولي قــيـادة بـرشـلــونـة فـرصـة قـد ال
تـتــكـرر مـرتـ بـالــعـمـر وهـو أمـر لم
يحـلم به من األساس سـيتـ بحسب
تــصـــريـــحـــاته. وفـــشل ســـيــتـــ في

اسـتــغالل الـفـرصــة بـالـشـكل
األمــــثل فـــجــــائـــحـــة
كــورونـــا مــنــحــته 3
أشـهــر من الــتـوقف
لـــدراســـة الــفـــريق
بـــــشـــــكل أفـــــضل
ومـحـاولــة إيـجـاد

ــشـاكـله لــكن ذلك لم يـحـدث. حـلـول 
وبخالف ذلك لم يـكن سيـت واقـعيًا
في التـعـامل مع قدرات العـبـيه وهذا
تــسـبب في أزمــته مع مــيــسي حـيث
كان يـرى أن بإمـكان الـفريق الـتتويج
بــــدوري األبـــــطــــال ولـم يــــفـــــطن أن
اخلـــصــوم فـي الــصـــراع األوروبي ال
تــعــرف الــتــهـاون لــلــتــأهل وهــو مـا
حذره األرجنتيـني منه مرارًا وتكرارًا
في تـصريـحـاته. وكـان سيـتـ يُـمني
نــفـسه بـاالحــتـفــال بـالـلــيـجـا ودوري
ـزرعة لـكنه األبطـال ب أبـقاره في ا

عاد إليهم سريعًا خالي الوفاض.
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ـــــتــــوسط لـــــدى طالب الـــــصف االول ا
والتـعرف عـلى افضل االسـاليب في قوة
ــعــرفـــيــة وتــعـــلم بــعض الــســـيــطـــرة ا
ـهـارات االساسـيـة في الـكرة الـطـائرة. ا
وتـمـركـزت  اهـمـيـة الـبـحث  في اخـتـيار
هــذين االســلـــوبــ اســلــوب الـــتــلــمــذة
عرفية الذي يعد احد اساليب النظرية ا

ـــهـــارات ـــعـــرفـــيــــة وتـــعـــلم بـــعض ا ا
االساسـية في الكـرة الطـائرة لدى طالب
الصف االول مـتـوسط. وهدفت الـدراسة
الى التعرف على تأثير اسلوبي التلمذة
عـرفية وتـفريد الـتعلـيم خطة كـيلر في ا
ـعـرفـيـة وتـعـلم بـعض قـوة الـسـيـطـرة ا
ـهـارات االسـاسـيـة في الـكـرة الـطـائرة ا

دور. وأضاف أبلـغت رئيس الـلجنة
حـيـدر عـوفي بـانـي لسـت مـتـحـزبا
كي اكـتب الــتـقــاريـر وامــا تـقـبل او
تــرفض فــإمــا ان نــكــون أصــحــاب
قــــرار في الـــهــــيـــئـــة او ســــتـــكـــون

االستقالة افضل. 
ـانية عن وكشـفت صحـيفـة بيـلد األ
قـرار االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم
فـيـفـا حـول إقــامـة حـفل جـوائـز ذا
بــيـــست لـــعــام  2020 بـــعــد أن قــام
بإلغائها بسبب فايروس كورونا. 
وأعـــلـن االحتــاد الـــدولـي رســـمـــيــاً
ـاضي عن ـنــتـصف شــهـر أيــار ا
إلــغـاء اجلــوائــز تــفـاديــاً لإلصــابـة
ــنــتــشــر في بــفــايــروس كــورونــا ا
أنــحــاء الــعــالم مـنــذ شــهــر شــبـاط

اضي.  ا
ــسـؤولــ في نـادي ولــكن بــعض ا
بـــايـــرن مـــيـــونخ قـــامـــوا بـــبـــعض
اضـية وعلى الضغـوط في األيام ا
رأسـهم الرئـيس الـتنـفيـذي للـنادي
كـارل هـانـز روميـنـيـجـه علـى فـيـفا
ورئـيـسه جيـاني إنـفانـتـينـو إلعادة
اجلـــائـــزة لــــوجـــهـــة نــــظـــرهم في
أفــضـــلــيـــة مــهـــاجــمـــهم روبــرت

ليفاندوفسكي للفوز بها.  
ــانــيـة وأفــادت الــصــحــيــفــة األ
الـشـهـيـرة بـأن الــفـيـفـا سـيـقـيم
احلفل في بـداية شـهر أكـتوبر
وســيــجـــري تــصــويــتــاً عــلى
جائزة أفضل العب في العالم

هذا العام. 
وأكــــــــدت عـــــــلـى أن اإلعـالن عن
ــرشــحــ سـيــتم بــعـد أســمـاء ا
انــتــهــاء بــطــولــة دوري أبــطـال
أوروبــــــا والـــــــدوري األوروبي

يــوم  23 أب اجلاري. 
اجلـديــر بـالــذكــر أن لـيــونـيل
مـــــيـــــسـي مـــــهـــــاجم نـــــادي
برشـلونة هـو آخر الـفائزين
بتلك اجلائزة عن عام 2019
وكـان يورجن كـلـوب مدرب
لـيـفـربـول هـو األفـضل في

اضي. العام ا
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محمد كاصد

جانب من مناقشة اطروحة عن الكرة الطائرة

{ لــشـبــونـة - سـجـل تـومــاس مـولـر
هــدفــ لــبــايــرن مــيـونــيخ فـي فـوزه
الكـاسح  2-8عـلى بـرشـلـونـة في دور
الثـمانـية بـدوري أبطـال أوروبا لـكرة
الـقـدم يـوم اجلـمـعـة لـيـتـوهج مـجددا
ـــســابــقــات بـــعــد مــوسم فـي أكــبــر ا
كن متقلب.وقبل أشهر قليلة كان ال 
تخـيل أن بـطل الـعالم  2014 سيـكون
مـحط األنـظـار في قـمـة أوروبـيـة بـعد
ــدرب الــسـابق أن خــفت بــريــقه مع ا

نيكو كوفاتش. 
ـنتخب الوطني في وخرج مولر من ا

هاجم 2019  وقضى العب الوسط ا
ــوسم عــلى مـقــاعـد الــبـدالء مــعـظم ا
عندما كان بايرن يعاني مع كوفاتش.
وقـال مـولـر الـذي شق طـريـقه بـفـرق

الـــنــاشــئــ في بـــايــرن بــعــد إقــالــة
كوفـاتش في نـوفـمبـر تشـرين الـثاني
واســتــبـداله بــهــانـز فــلــيك لم أتــفـهم
آنــذاك أو حــتى اآلن ســبب جــلــوسي
بــديال في ست مــبــاريــات مـتــتــالــيـة.
كنني وأضاف شعوري دائما أنني 
مـســاعـدة الــفـريق ومـوقــفي وأنـا في
سن  30لم اعـتـقد أنه سـيـكـون دائـما.
واســتــعـاد مــولــر تـألــقه حتت قــيـادة
فليك مسجال  12هدفا في  47 مباراة
سـابقـات وقدم  25 تمـريرة بجـميـع ا
حــاســمــة وحـقـق رقـمــا قــيــاســيـا في
ـاني بتـقد دوري الدرجـة األولى األ

 تمريرة حاسمة خالل رحلة 21
ركز السادس إلى صعود بايرن من ا
تعزيز رقمه القيـاسي بالتتويج بلقب

الـدوري احملـلي لـلـمـرة الـثـامـنـة عـلى
التوالي. 

انيا أيضا وعزز فرصه وفاز بكأس أ
يـوم اجلمـعة بـالـتتـويج بـثالثـية كـما
ــــاني أصـــبـح مــــولـــر أكــــثــــر العب أ
مــشــاركـــة في دوري األبــطــال بــواقع
مباراة. وأضاف هدف جديدين 113
أمام برشلونة حـيث افتتح التسجيل
في الدقيقـة الرابعة كـما أحرز الهدف
الـرابع فـي الـدقــيـقـة  31لـيــسـاهم في
أحــد أكــبـــر االنــتــصــارات في تــاريخ

سابقة.  ا
وقـال مولـر اسـتمـتـعنـا كـثيـرا الـيوم.
يز بـالطبع لذا كان برشلونـة فريق 
يــجب أن نـلــعب بـشــراسـة أكــبـر وأن
نــنــتـــفض كل مــرة. عــنــدمــا يــضــغط

بـرشـلـونــة ويـراوغ ال تـوجـد مـشـكـلـة
ـتـلك الـكـرة لـديـنا مـواهب وعـنـدمـا 
ـكن كــبـيــرة في الــهـجــوم وأضــاف 
ـبـاراة تـفـهـم شـعـورنـا الـرائـع بـعـد ا
لكن يجب التـحلي بالثـبات وأن نعيد
تــنـظــيم صـفــوفـنــا. في صـبــاح الـغـد
سنستـيقظ ونرد عـلى رسائل الهاتف
ــبـاراة من اجلــمـيع ثـم سـنــركـز في ا
قبلـة ونحن هنـا للوصول لـلنهائي. ا
وأصــبح مــولــر الالعب الــوحــيــد في
دوري األبـــطــــال الــــذي هــــز شــــبـــاك
بـرشـلـونـة بـسـتـة أهـداف.وقـال فـلـيك
قـبـل ثالثـة أيــام تـومـاس مــولـر العب
ــكن اســتـنــسـاخه. اســتـثــنـائي وال 
وأثـبت مـولـر يـوم اجلـمـعة أن مـدربه

على حق.
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كـــشف الـــنـــجم الـــدولي
الــســابق ونـائـب رئـيس
ـــســابــقــات في جلــنــة ا
الهيئة التطبيعية غا
عـــــــريـــــــبـي عـن ســـــــبب
استقالته من اللجنة. وقال
عـريـبـي في حـديث صـحـفي
إن ســــبب اســــتـــقـــالــــتي من
سابقات في العمل في جلنة ا
الهيئـة التطبيـعية يعود
لعدم شـعوري باي
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نـاقـشت كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلوم
الــريــاضــة بــجــامـعــة بــغــداد  اطــروحـة
دكـتـوراه لـلـطـالب وسـام سـلـمـان احـمـد
باشراف  غادة مؤيد شهاب التي حملت
عرفية عنوان  تـاثير اسلـوبي التلمـذة ا
وتـفــريــد الـتــعــلــيم في قــوة الـســيــطـرة

الـبنـائـيـة االجـتـماعـيـة الـتي تـؤكـد على
مــبــدأ الــعـمـل اجلــمـاعـي وفق خــطـوات
تعـليمـية واسلـوب تفريـد التعـليم الذي
يعتـمد على مـبدأ التعـليم الفردي اي ان
ــتــعـلـم يـتــعــلم وفق ســرعـته الــذاتــيـة ا
بـاعـتـبـارها مـن االسـاليـب الـتي تـعـتـمد
على اشـراك الطالب بـشكل فـاعل ونشط
يـتنـاسب مع قـدراتـهم ورغبـاتـهم وتدعم

عملية التعلم. 
وتـوصـلت االطـروحـة الى مـجـمـوعـة من
االســـتــنـــتــاجـــات من اهــمـــهــا شـــهــدت
االخـتــبـارات الـبــعـديـة تــطـوراً واضـحـاً
جملامـيع الـبـحث الـثالث الـتـجـريـبـيـتان
ـعرفـية والـضـابطـة في قوة الـسـيطـرة ا
ـهـارات االسـاسـيـة قـيـد وتـعـلم بـعض ا
البـحث مقـارنةً مع االخـتبارات الـقبـلية
عـرفـيـة وخـطة وان اسـلـوبي الـتـلـمـذة ا
كـيـلر تـفريـد التـعلـيم لـهمـــا تاثـير فـعال
فـي مــــتــــغــــيــــرات الــــبــــحث مــــقــــارنــــة
ـتــبـع في الــدرس وهـذا بــاالســــــلــوب ا
واضح في االوســاط احلــســابــيــة الــتي
ظــهـرت في االخــتــبـارات الــبــعـديــة لـكل

مجموعة.
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ــــســـــاعــــد لــــنــــادي ــــدرب ا عـــــد ا
الصناعات الكهـربائية حيدر عبيد
أنه في حال اعتمـدت أندية الدوري
ـــمـــتـــاز عــــلى فـــحـــوصـــات زارة ا
الـــشــبــاب والــريـــاضــة لــفــايــروس
ـمــتـاز "لن كـورونــا فـإن الــدوري ا
يــنـطــلق اال بـعـد  3 سـنــوات. وقـال
عبيـد في حديث صـحفي إنه قبل 6
أيـــام أجـــرى نـــادي الـــصـــنـــاعـــات
فحوصات طبـية في وزارة الشباب
والـــريــــاضـــة ومـن مـــجــــمـــوع 28 
شـــخــــصــــاً أظــــهــــرت الـــنــــتــــائج

اصـــــابـــــــــــة  16 شــــخـــــصــــاً ومن
ضــمـــنـــهم انــا. وأوضـح أن أغــلب
الالعـب أجـروا فـحوصـات جـديدة
فـي مــكـــان آخـــر والــنـــتــائـج كــانت
مــغـايـرة فـالالعـبـ لم تـكن لـديـهم
سـحة اخلاطئة أي أعراض وهذه ا
قــد نــدفـع ثــمــنـــهــا كـــمــا حــدث في
ــاضـي مع الــكـــابــ عـــلي هــادي ا

واحمد راضي. 
وأضاف أن هـذا األمـر مقـصود ألن
أغــلب األنـديــة وبـســبب الــضـائــقـة
ـشاركة في الدوري اليـة ال تريد ا ا
ـمـتاز مـتـابعـاً "اذا اعـتمـدنـا على ا

فــحـــوصــات وزارة الــشـــبــاب فــان
الــدوري لن يــنــطــلق إال بــعــد ثالث
ســنـوات.  ومن جــانـبه اعــلن نـادي
الـنـجف الـريـاضـي تـعـاقـده بـشـكل
رسـمـي مع احلـارس مـحـمـد كـاصـد
ــوسم لــتــمــثـيـل فـريـق الـكــرة في ا
ــقـبل.  وذكـر الــنـادي في بـيـان ان ا
احلــارس مــحــمــد كــاصــد ســيـمــثل
قـبل.  يذكر ان وسم ا الفـريق في ا
كاصد سبق وان مثل اندية الزوراء
والـــقـــوة اجلـــويـــة والــنـــفط ومـــثل
كــاصــد اســود الـــرافــدين في كــأس

القارات 2009.
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(قـل عراقي) هـو عـنـوان لـعـمل فـني وطني
مـــتـــمــــيـــز تـــداولـــته وســــائل الـــتـــواصل
االجــتـــمــاعي مــؤخــرا وعـــرضــته قــنــوات
فـضـائـيـة  من كـلـمـات الـشـاعـر رعـد بـندر
ــوسـيــقـار فــاروق هالل  فــكـرة وأحلــان ا
ورؤيــة الـفــنــان اسـمــاعـيـل فـاضل وغــنـاء
اصــوات عـراقـيـة تـوزعت بـ دول الـعـالم
اخملـتـلفـة  تقـول كلـماته ( ال تـقل ديني..ال
تــقل مــذهـبـي.. قُلْ عـراقـيُ من عـراقٍ أبي..
هـكذا سأعلـم أوالدي وأحفادي ان العراق
بـالدي دجـــلـــة أمي والـــفـــرات أبي.. هـــذا
الــعـراق بالدي).وعــنه قـال الـفــنـان فـاروق
هـالل في اتـــصـــال هــــاتـــفي اجــــرته مـــعه
االعـالمــيـــة رقـــيـــة حـــسن ضـــمن فـــقــرات
بــرنـــامج(ظــهــيــرة اجلــمـــعــة) عــلى قــنــاة

(الشرقية):
ـكن نـعـتـبـره (في احلــقـيـقـة هـذا الـعـمل 
جــمـاعي من بـدايـته الـى بـثه وانـا عـنـدمـا
اسـتـلـمت الـنص من الـشـاعـر الـكـبـيـر رعد
بــنــدر انــبــهــرت به  جــدا واحــســست انه
يـحـمل كل تطـلـعات مـااتمـنـاه وما يـتمـناه
كـل انـسـان الـعــراقي سـواء في الـداخل او
اخلــارج فـهـو يــجـسـد كــيف يـكـون احلب
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{ روما  –وكـاالت - هـاجم مُـصمم
األزياء اإليطالي ميشيل كوستيلو
الــنــجــمــة كـايــلي جــيــنــر بــعـد أن
نشرت عبر صفحتها اخلاصة على
أحـد مواقع الـتـواصل اإلجتـماعي
صــورة لــهــا من اإلحــتــفــال بــعــيـد
مـــــيالدهـــــا الـ ?23الـــــذي صـــــادف
ــاضي وظـهـرت فــيـهـا االسـبـوع ا
بـفسـتـان أحمـر مُرصـعـاً باألحـجار
ـان ــلــونــة بــتــوقـيـع عالمــة بــا ا
وعـــلّــقـت عــلى الـــصــورة قـــائــلــة:
(شــكـــراً لك يــا حـــبــيـــبي أولـــيــفــر
ــيالد روســتـــيــنغ عــلـى فُــســتــان ا
ــــثـــالي) عـــلـــمــــاً بـــأنّ أولـــيـــفـــر ا
روستينغ هو مُـصمم أزياء فرنسي
ان. دير اإلبداعي لدار أزياء با وا
ويـبدو أن مـنشـور كايـلي وشكـرها

لــهــذا الــعــراق الــعــظــيم  اوال لــســهــولــة
مـــفــرداته وعــمـق الــتــعــبـــيــر وبــرأيي ان
ضــمــونه  يــعـبــر عن شــكل الــعــراق الـذي
يـتمـناه كل انـسان عـراقي فكـلمـات النص
لــيس فـيــهـا تــقـاطــعـات ولــيس بــهـا رؤيـا
بــعــيــدة عن االنــتــمــاء الى الــوطن  لــهـذا
شـعرت بحماس لهذا النص وانه يجب ان
ا يكون للشعب  طرب واحد وا اليـكون 
ــــثل كل قــــوة فــــكــــرت ان هــــذا الــــنـص 
االصـوات العظيمـة التي انطلقت من ثورة
تـشرين بانتـماءها للعـراق الواحد والراية
يجب الـواحـدة  اذن كـيف يـغنـيه مـطـرب 
ان تــغـنـيه مــجـمـوعــة كـبـيــرة او الـشـعب)

مــضـيــفـا(هــنـا
شـــــــــــعـــــــــــرت
بـــــاحلـــــيــــرة..
كـــيف اهــتــدي
الـى طــــبـــــقــــة
تالئم اكثر من
 15 صوتا من
نساء ورجال
النــه عـــــــــــادة
الـــــطـــــبـــــقــــة
الـــنـــســائـــيــة
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تـقـديـره بـغض الـنـظـر عن الـسبب.
نـشور ليس له عالقة بي ألن هذا ا
كايلي ترتدي مني مرة واحدة فقط
فـي الـــســنـــة وأنـــا مـــحـــظــوظ إذا
حـــــصــــلـت عــــلـى صــــورة الئـــــقــــة
لـنــشـرهـا.. ال أقـلل من شـأن أي من
فـريقـها الـذي يصـمم لهـا ستـايلـها
ــكـيــاج والـبــريق عـلى وال فـريق ا
ـكـنك الـرغم من أنـنـا نـعـلم أنه ال 
االنــتـظــار حـتـى تـلــغي مــتـابــعـتي
وجتـــريـــنـي إلى الـــقـــذارة).وتـــابع
كــوســتــيــلــو: (إنه ألمــر مــحــزن أن
صمـمون بجـهد كبـير على يعـمل ا
البس هؤالء الـنساء هذه الـفرص 
الـرائـعـات ذات شـعـبـيـة كـبـيرة وال
صمم البارزين يشكرون سوى ا
مـــثل أولـــيــفـــر لـــكـــنــهم يـــنـــســون

ـديـرهـا اإلبـداعي ـان و لــعالمـة بـا
أولـــيـــفــــر روســـتــــيـــنغ إســــتـــفـــز
كـوسـتيـلـو الـذي إتهـمـها بـأنـها ال
ــيـة تــهــتم إلّــا بــدور األزيــاء الــعــا
شـهورة جـداً وال تعطي الراقـية وا
ــصـمــمي أي تــقــديــر أو إهــتــمــام 
األزيـــــاء الــــــصّـــــاعـــــديـن أو األقل
شـــــهـــــرة.وكـــــتب فـي صــــفـــــحـــــته
اخلـاصـة ?شــكـرا لك أولــيـفــر عـلى
ــثــالـي. وشــكـرًا ــيالد ا فــســتــان ا
لـلــمـصـمــمـ بـدون أســمـاء الـذين
يعمـلون بال كلل على مـدار الساعة
على إطالالت مخصصـة لها لكنها
لن تقـوم بعـمل تاغ لـهم أو شكرهم
مــــــــــــا لـم يــــــــــــكــن دعــــــــــــمــــــــــــهـم
مــدفـوعًـا).وأضـاف(وشــكـرًا لـفـريق
كياج والبريق الذي دائمًا ما يتم ا

ؤكد صمم اآلخرين.. لكن من ا ا
ــنـشـور لـه عالقـة كــبـيـرة أن هـذا ا
ـعروف فـلماذا ـصممـ غير ا با
ال يـتم ذكر واحـد مـنـهم على األقل?
ـا من لـيس طــوال الـوقت ولـكن ر

ح آلخر).
على صـعيد آخـر  ألتقـطت عدسات
كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم
ي سـيلفيـستر ستـالون البالغ العا
من العـمر  74 عـاماً عـلى الـشاطئ
ـاضي. وكان في مـالـيـبو الـسـبت ا
ســتـالــون بـرفــقــة زوجـته عــارضـة
األزياء األمريـكية السـابقة جيـنيفر
فالف وابنـتيـهمـا صوفيـا البـالغة
من الــعــمـر  23 عــامــاً وســكــارلـيت
. وغابت البالغة من العمر  18 عاماً
ابنة سيلفيستر وجينيفر سيست

ــوسـيـقى وارســلـته الى احــد اصـدقـائي ا
الـذي نـشره مـباشـرة على فـيسـبوك  واذا
بـــالــرســائـل تــنــهـــال عــلي مـن االصــدقــاء
ـــطـــرب الـــرائـــد وحتـــديـــدا رســــالـــة من ا
أســمـاعـيل فـاضل الــتي كـانت الـسـبب في
ظـهور العمل بـهذا الشكل اذ قـال لي فيها
( تــــســــمح لي ان اغــــني هــــذا الــــعـــمل? )
فـــاعــتـــذرت مــنـه وقــلت لـه ( اجنــزت هــذا
وانـا اتمنى ـطرب  الـعمل لـلشـعب وليس 
فـي يـــوم من االيـــام ان يـــغــــنى بـــســـاحـــة
تظاهرين والناس). الـتحرير وان يغنـيه ا
فـــشـــكــرنـي فــاضل اال انـي احــســـست انه
اسـتــوعب الـفـكـرة وبـعـد ايـام سـمـعت انه
جــــمع  15شـــخـــصـــا مـن مـــطـــربــ رواد
وشـبـاب ومـجـمـوعـة من فـنـيـ مـن عازف
عـود ومهنـدس للصـوت وغير ذلك حـقيقة
انــهــا فــكــرة ذكــيــة من أســمــاعــيل فــاضل
لــتــرجـمــته لــكالمي الى واقع وهــكـذا راى
هـذا الـعـمل الـنور) مـشـددا(يـجب ان نـقول
ان هـذا العـمل ظهـر بهـذا الشكل من خالل
كـل من وضع يــده فـيه  انــا احــيي هـوالء
وسـيقـي الـشبـاب والشـابات والـرواد وا

.( والفني
وشــارك في غــنـاء هــذا الــعـمل:اســمــاعـيل

لـحن عـندما غـير الـطبـقة الـرجالـية مـثال ا
يـريـد ان يلـحن ديوتـو لـشاب وشـابة عـليه
ان يـعطـي طبـقة لـلشـاب غيـر الطـبقـة التي
يـعطيـها  للـشابة)  مـوضحا( في احلـقيقة
ومـن بـاب احلــاجــة ام االخــتــراع امـســكت
العود ورايت الدوزان العلمي له هو ( ال –
ري- صـــــــــول  –دو )  قـــــــــلـت: ان هـــــــــذا
ــنــحــنـي الــشيء الــذي اريــده فــقــلــبت ال
ـعـادلة ( ري  –صـول - دو  –فـا ) وبدات ا
مـرحلة االنسجام وفي حلظة جتلي وخالل
نـــصف ســاعــة اكـــتــمل الــلـــحن فــســارعت
وسـجلته على جهاز موبايلي وعلى دوزان
عـودي وقلت البد ان ارسـله الى احد الذين
رافـقوني فارسلته الـى الفنان احمد
هـيـكل وقلت له
:ارســــــــــــلـه لـي
على الواتساب
بــعـد ان تــعـزفه
كــــــــي االحــــــــظ
الـــطــبـــقــة وهل
تــتــوافق مع مـا
اعـددته .فارسله
لـي  فـــغــــنــــيـــته
وســــجـــلــــته مع

اســمــاعــيل فــاضـل  فــريــدة من هــولـــنــدا
قـاسم الـســلـطـان من الــفـروجي من اربــيل
ســيف احــمــد االســطى من تــركــيـا عــمــان
بشار شـاه من دبي ميرنا حنا من كندا

احـمـد حداد حـنـا من اسـتـراليـا
نـاديـن عامـر هـزار وهال
بـسـام من بغـداد  علي
بــــــــــــــــدر مـن االردن
كـــاديــا من ســدني
عــلي عــدنـان من
لـــنــدن و لــيث
برنوطي من

استراليا.
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الـروائي والـناقـد العـراقي حصـد جائـزة افضل سـينـاريو
فـــيـــلم روائي قـــصـــيـــر عن فـــايـــروس كــورونـــا بـــعـــنــوان
ـسـابــقـة الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور (اكـسـسـوار بـشـري) 

الثقافة في جمهورية مصر العربية.
ÍË«d « dLŽ

ـان واليـة فيـنا بـالـنمـسا عـضـو بر
ضيـفه مركـز السـبط التـخصصي
لــلـبــحث والـنــشـر الــعـلـمـي مـسـاء
ـــاضي ضــــمن لـــقـــاءات االحــــد ا
ــواجــهـة كــورونـا) مـبــادرة (مــعـا 
لــلــحــديث حــول (طــرق مــكــافــحـة

كورونا في النمسا).
 —uC)« ÊUDKÝ

االديب االردني اقــام  فـرع رابـطـة الـكــتـاب األردنـيـ في
رأة إربـد وبالـتعـاون مع ملـتقـى اربد الثـقافـي ومنـتدى ا
ـشاركـة الـنـاقدين نـدوة حـول كـتابه (رسـالـة من امـرأة) 

حس العمري وعبد الرحيم جداية.
»«cŽ dHFł ÂUBŽ

اخملرج السـينمائي العـراقي تلقى امنيـات االوساط الفنية
فـي البـصرة بـالشـفاء الـعـاجل من فايـروس كورونـا الذي

ارقده فراش العافية.
 Íd UF « bL×

الـشـاعـر االردني يـصدر له قـريـبـا عن دار خـطوط وظالل
لـلـنـشـر والـتـوزيع ديـوان جـديـد  بـعـنـوان (عـلـيه الـعـشب)
كلمـة غالف الديوان كتـبها النـاقد العراقي مـحمد صابر

عبيد.
 dC)« b³Ž rÝU

ـسـيب ي الـعـراقي ضـيّـفه الــبـيت الـثـقـافي في  ا االكـاد
مـؤخرا لـلـتـحـدث عن مـنـارة الـسـدة الـواقـعـة في الـقـضاء

وعالقتها بالقصر اليهودي.
 »u¹√ n¹“uł

ـوسـيـقى عـازف الـنـاي الـلـبـنـانـي نـعـته نـقـابـة مـحـتـرفي ا
ـوت عن عمـر نـاهز 91 والـغنـاء في لـبـنان  بـعـدما غـيـبه ا
عـامـا. وعُـرف نـايه بـ (الـنـاي األيـوبي) مـقـدمـاً بـواسطـته

قامات الشرقية والغربية. ا
 UMł

ـعنـون(أنا في غـربـية طـرحت ألبـومهـا اجلـديد ا ـطربـة ا ا
انتـظارك) عـبر (يـوتيـوب) ويضم  11 أغنـية من بـينـها:أنا

استعجلت رايقة فهمت قصدك أنا في انتظارك.

البـالغـة من العـمر
 22 عـامــاً. وكـان
ســيـــلــفــيـــســتــر
وجــــيــــنـــــيــــفــــر
احــتـــفال بـــعــيــد
زواجـــهــمــا الـ23
فـي شـــــــــــــهـــــــــــــر
ـــــــــاضي. أيـــــــــارا
وســـتــــالــــون لـــديه
ابن همـا سيرجيو

الـبــالغ من الـعـمـر 41
عــامــاً و وســاج الـذي
توفي عن عمر  36 عاماً
عــــام  2012 من زوجـــــته
ساشا كرازك التي طلقها
عـام  1985 بــعــد زواج دام
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يــعـيــشه الــشـعب الــعــراقي والـوطن
العربي ومواضـيع جماليـة تراثية).
وأوضـــحت إن (أهـم نـــقــطـــة فـــنـــيــة
ـــعــرض في تــكــوين يـــتــضــمــنــهــا ا
األعمـال هي عالقـة الفـراغ (الفـضاء)
بـالـكـتلـة وتـداخـلـهـما مـعـا بـطـريـقة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أطــلـقـت دائـرة الــعالقــات الـثــقـافــيـة
ــنـصـة الــتـفـاعــلـيـة الــعـامـة وعــبـر ا
االلـكـتـرونــيـة مـعـرضـاً لـلـبـوسـتـرات
بـعــنــوان (األهـوار أصل احلــضـارة)
لــلـمــصـمم الــكـرافــيـكي مــعـتــز عـنـاد
ـسـاعــد في كـلـيـة غـزوان  األســتـاذ ا
الفـنـون اجلمـيـلة في جـامـعة بـغداد.
ويـأتي ذلك ضـمـن سـلـسـلـة الـبـرامج
اخملـــصــصـــة لالحــتـــفــاء بـــالــذكــرى
الرابعـة الدراج االهوار الثـقافي على
ي. تـــضــمن الئـــحـــة الـــتــراث الـــعـــا
ـعـرض 16 عـمالً . كــمـا نـظـمت دار ا
الــثــقــافــة والــنــشــر الــكــرديــة االحـد
ــاضي مـعــرضـاً فــنـيـاً الــكـتــرونـيـاً ا
لــلـتـشــكـيـلــيـة سـمــيـرة حــبـيب الـتي
ــرأة ـــحـــاكـــاة حـــيـــاة ا تـــمــيـــزت 
الـعراقـيـة. وعنـهـا قـالت حبـيب وفـقا
لصفحة وزارة الثقافة في (فيسبوك)
دارس  بـأنّ أعـمـالـهـا (تـنتـمي إلـى ا
ــدارس الـــتــجــريـــديــة وقــلـــيل من ا
ـواضيع التي تضمنها التعبيرية وا
عرض تخص الوضع الراهن الذي ا

كــبـادرة لألمل والــتــغـيــيـر). الى ذلك
أطـلـقت دائـرة الفـنـون الـعـامـة االحد
الــكـتــرونــيــا مــعــرضــ لــلــفــنــانـ
الــتــشـكــيــلـيــ حــسـ الــســومـري
ومــحـمـد هــاشم قــدم كل مـنــهـمـا 15

عمالً فنياً.

مــنـســابـة  ومـريــحـة لــلـنــظـر  عـلى
ــواضــيع الــتي  الــرغم مـن كــون ا
ـة وفيـها تسـلـيط الضـوء عـليـها مـؤ
مـــعــانــاة وبـــؤس اال إني لــونـــتــهــا
بألـوان زاهيـة مثل األحـمر  واألزرق
 واألخــضــر  والـــقــهــوائي احملــمــر
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طرب الـلبناني سـعد رمضان طرح ا
أغــنـــيــة وطـــنــيـــة بــعـــنــوان (آخ يــا
بيروت) والتي ترجم فيها حرقة كل
الـلبـنـانـي عـلى عـاصمـتـهم نتـيـجة
ـرفـأ الذي وقع في كـارثـة إنــفـجـار ا
الـ 4 من شــهـر آب احلــالي وأحـدث
أضـرارا مـاديــة جـسـيـمـة وخـسـائـر
كـبـيـرة فـي األرواح.وتـضـمن فـيـديـو
األغــنـيــة مــقـاطع صــادمـة ومــؤثـرة
ــــــوقع لألضــــــرار الــــــتـي حلــــــقت 
ــنــاطق اإلنــفـــجــار ومــحــيــطه في ا
واطن اجملاورة والسيـما منـازل ا
تلكاتهم.األغنية من كلمات مازن و
ضـــاهــــر أحلــــان صـالح الــــكـــردي
توزيع إلي ناسـتا وتصويـر مشاهد
الـكلـيب جلـوني عـزير.ويـقـول مـطلع
األغنية :(قومي غـميرنا قومي حقك
لـو تــلـومي بــيـروت يــا ست الـدني
من الــله مـــرســومي). الى ذلك قــالت

الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيـة
نيـكـول سابـا ان البـلد
يــجب ان يُـقــفل وذلك
لـــلـــحـــدّ من انـــتـــشــار
فــــيـــروس كــــورونـــا
الــذي يــزداد عــدد
مـــصــــابـــيه في
لـبــنـان يـومـا
بــــــــــــــعــــــــــــــد
يــوم.وكـتــبت
ســـابـــا عـــلى
صـــفــحـــتــهــا
اخلـــــــاصـــــــة
عـــــــلـى احــــــد
مـــــــــــــــــــــــواقــع

الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــواصـل
االجـــتـــمـــاعي: (الزم الـــبـــلــد

يـتـســكّـر بـرّاً وجـوّاً وأرضـاً واال مـا
حـدا رح يزمط من كـورونـا وكـلّو رح

ينلقح).
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

والزغاريد ونثر احللوى على رؤوس اخملتون واحلضور
من قـبل االهل واالقـارب .ومن تـقالـيـدهم وطـقوسـهم عـند
زين (احلالق) شعر رأس الطفل ختـان الطفل ان يحلق ا
ـرات عـند في البـيت الن الـطـفل كـان يـحلـق العـديـد من ا
حالقه مـجانـاً .وكان احلـالق بانـتظـار ختـان الـطفل وهـنا
يـضع احلالق امـامه انـاء لــتـوضع فـيه الـهـدايــا الـعـيـنـيـة
والنقـدية هديـة من اقرباء واصـدقاء واهل الطـفل اخملتون
. ومن تـقالـيد اجملـتمع الـبـغدادي خـاصة والـعراقي عـامة
ان اخملتون يـنبغي ان يرتـدي دشداشة بيـضاء وان يكون
عدد اخملتـون ثالثة اطـفال .واليجوز خـتان طفل واحد .
ومن طــقـوســهم ان يــجــري قــبل يــوم تــخــضـيـب ايـديــهم
بـ(احلـنـاء) واذا تــعـذر احـضـار اطـفـال اخــرين خلـتـانـهم
فـيــاتي اخلــتـان واهل الــطــفل بـ ( ديك ) يـقــصــون عـرفه
ــطـهــر اخلـتــان بـعـد حـيـث يـقـدم هــذا الـديك هــديـة الى ا
اجــراء عــمـــلــيـــات اخلــتــان
.وهــنــا تــتــعـالـى الــزغــاريـد
والــهالهل وقــد جتــري زفــة
ختـان تتـجول في الـشوارع
حـــــيـث تـــــشـــــارك فـــــيـــــهـــــا
ــوســـيــقى والــدفــوف وقــد ا
تشـارك جـوقة حتـمل الـلعب
وتــردد االهــازيج الــشـعــبــيـة
وتـعـود ( الـزفـة ) الى الـبـيت
لـتــقـد الـتــهـاني الى اسـرة

ووالد الطفل اخملتون.
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كـثيرة هي الـتقالـيد التي تـتوارثها االجـيال ومنـها اخلتان
او مـايــسـمى بــطـهـور االوالد واالطـفـال اذ اليـزال يـعـيش
وروث في حاضرنا والذي يخص االطفال من عمر هذا ا
قد ال يـتجاوز االسبوع االول من والدة الطفل حيث يخ

بـــــــعـــــــد اســــــابـــــــيـع مـن والدته او فـي عـــــــمــــــر  7 او 8
اعـوام.....الخ. وكـانت االسـر والـعـوائل عـنـد الـعـزم عـلى
خـتـان االوالد واالطـفـال يـنـبـغي عـلـيـهـا حتـضـيـر واعـداد
ـاع مـلـون ووسـائـد وسـريـر (فـراش ) يـكـون مـن قـمـاش 
وصبغ الـبيت وتزي واجهـاته. بصف من الصواني التي
ـلونة وفيهـا كؤوس احلناء ( احلنة) توقد فيـها الشموع ا
واغصان االس والـورد وجتديد كل قـد في البيت تـيمناً
بـ ( اخلـتــان ) الــطـهــور . ويـتم اعــداد مـخــتــلف الـطــبـيخ
(غـــذاء) وتــــتم دعـــوة االصــــدقـــاء واالقــــارب واجلـــيـــران

لــــــلــــــحـــــــضــــــور .ومن
ـــراســـيم ايـــضـــاً في ا
ليـلة اخلتـان استـحمام
الــطــفل مـع مــجــمــوعـة
اطـــــفـــــال في حـــــمـــــام
الـسـوق وفي الـصـباح
كــــان الــــبــــغــــداديــــون
يستحسنون ان يجري
اخلـــــتـــــان في فـــــصل
الـــربــيع حــيـث يــطــيب
اجلـو .ووسط الهالهل
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مـثلة الـسورية ر عبـد العزيز كشفت ا
شاركة أنها بدأت مـوسمهـا الدرامي بـا
.وقــالت وفــقـا في مـســلــســلــ سـوريــ
ــــوقـع الــــفـن (بــــدأت تـــــصــــويـــــر أولى
مشاهدي في مسلـسل بعد عدة سنوات
مع اخملرج عبد الـغني بالط وأؤدي فيه
شـخــصــيــة ســلـوى وهي أم مــتــفــهــمـة
حتـاول حل مـشـاكل أوالدهـا وهـمـومـهم
بــطــريــقــتــهــا اخلــاصــة وحتــاول دومــاً
تشكيل عـائلة متـوازنة ومثالـية).و العمل
الـذي كـتـبه أسـامـة جــنـيـد بـاإلجـتـمـاعي
الــبــســيط والــســـلس تــدور أحــداثه في
زمـــنــــ مــــخـــتــــلــــفــــ وحتـــديــــداً في
ـاضي وفي الـثـمــانـيــنـيــات من الـقــرن ا
العام  2014 أما عملها الثاني فأشارت
ــــــــؤلـف من إلى أنـه ريــــــــاح اجلـــــــــبـل ا
عـشــاريــات مع اخملـرج ظــهــيـر غــريــبـة
حــيث حــلـت ضــيــفــة شـــرف عــلى أولى
عشارية بعـنوان أوهام مقدمـة شخصية
حــنــان وهي مـــديــر مــشـــروع يــورطــهــا
البـعض بـسـنـدات لـتـقع في مـشـاكل مع
مديرها.ووصفت الـعمل الذي كتبه زكي
ـشـوق واجلمـيل) مـشـيرة مارديـني (بـا
إلى (أنــهـــا ســتــؤدي بـــطــولــة
العشاريـة الثانيـة بعنوان
اختفاء).وختمت: (رغم
كل الــــصــــعــــوبـــات
نــحــاول جــاهــدين
الــــتــــواجــــد في
الـــــــــــــدرامـــــــــــــا
الــســوريـــة الــتي
حتتـاج إلى قـلوب
بـــيــــضـــاء وأيـــادٍ
متـشابـكـة لنـقدم
مــوسم مـــبـــشــر

يليق بها).

كايلي جينر
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ـستـويات عنـدما تـعـلو االصـوات اليـوم  من جـميع ا
الـسياسـية من أجل ضـمان انتـخابات عـراقية نـزيهة
قبل كمـا حددها رئيس احلكومة فإنّ في حزيران ا
هـذا إقرار مـوثق بتزويـر جمـيع ما مـرّ به العراق من
انتـخـابات بـالرغم مـن انَّ العـراقيـ لـيسـوا بحـاجة
ـتـأخر فـقد رأى الـناس كل لـهـذا االقرار اخلـجول ا

شيء وشاهدوا العجب .
االن كيف سيضمنون نزاهة االنتخابات?

ــراقـــبــة ــتـــحـــدة  ــعـــروض االول هـــو دعم اال ا ا
االنــتــخــابــات وهي درجــة اقل من االشــراف  وأقل

كثيراً من تبني االنتخابات عداً وفرزاً وتصويتاً
هـناك اصوات بـدأت تظـهر لـوضع حدود لدور اال

ـتـحـدة الــذي لم يـقـر بـعـد   بــحـجـة احلـفـاظ عـلى ا
سيادة الـبلد وان احلكومـة وهيئاتهـا لها القدرة على
تــصـــريف شــؤون االقـــتــراع ألنه مـن امــور الــوضع

الداخلي .
ــتــحـــدة في االشــراف عــلى كــمــا انّ تـــاريخ اال ا

ارسات شكلية . االنتخابات بالعالم لم يتعد 
مــادمـنــا نــقـرّ في الــبــلـد أنّ االنــتــخـابــات الــسـابــقـة
بـدوراتـهـا جـمـيـعا لـم تـكن نـزيـهـة  فـإنَّ الطـعـن بـها
مشـروع مجدداً وقـبل أن تبدأ اذا تـكرّر اسم واحد
ـفوضيـة اجلديدة سـبق ان شغل عـضوية هـيئة في ا
ـفاصل ذات االنـتخـابات الـقيـادية. ألنّ اجلـميع من ا
الـسـلـطـة عـلى االنـتـخـابـات كـانـوا متـورطـ في ذلك
ـدان قـوالً أو فـعالً أو اذعـانـاً أو الـوضع الـفــاسـد ا
سكوتاً عن احلق أو تدليساً أو تسريباً أو ضعفاً أو
ميالً وانحرافاً وتعاطفاً أو تورطاً سياسياً مباشراً .
الـعـراق لم يـعـد يـحـتـمل تـخـرصات وتـأويالت الـذين
تسببوا في هذا احلصاد الهائل من االنهيارات. أمّا
إذا يريدونهـا إعادة تدوير بعجالت نـصف مستعملة
وحتـويـلـهـا من نـاقل سـرعـة عـادي الى اوتـومـاتـيـكي
فقط  فهنيئاً لهم مـا سيواجهونه بعد أيام أو شهور

قنّنة حقاً . مارسة ا ح تنفض طقوس هذه ا
ـصيبة سـتكون عـظيمـة على الشـعب كثيراً اذا إنّ ا
جـرت االنـتـخـابـات بـنـفس االلـيـات ولـعل الـعـراقـي
ســيـــتــمــنــون لــو لم جتـــر بــدل أن تــكــون قــد كــررت

االخطاء اجلسيمة.

ـشــهـد يـكــتـمل والـرؤيــا تـتّـضـح والـعـبـارة ال يــكـاد ا
ـستَـفَـزٍّ له  أو هكـذا خيّل تضـيق والـسطـر يجـري 

كنةٍ من غير خمرة .  لي كسكرةٍ 
نـظر أزيـد من مسـاحة الـنور . مـسـاحة الـظالم في ا

دينة نائمة .  أستطيع القول أنَّ ا
أنا أحبُّ هـذا . شرفـتي دافـئة وعـنـدي ضبّـة سكـائر

ووشل زجاجة كرمية الهوى والنبع . 
قبل أوّل البارحـة  قبضتُ بيميـني على علبة الدخان
الـقاتـلـة وهشّـمتـها تـهـشيـماً ال قـيـامة لـها من بـعده .
كــانت ثــمـة صــورة فــوتـوغــرافـيــة شــديـدة الــوضـوح

مطبوعة فوق وجه الباكيت . 
بـطل الصـورة طفل حـلو مـثل نؤاس الـذي مثـله الولد
الــزعالن عــصـريــة الــيــوم عـليّ الــثــاني  الــذي كـان
يــعــبىء بــفـمـه مـصّــاصــة بـخّــاخ من الــصــنف الـذي

يستعمله مقطوعو النفَس . 
ألـرسمـة تـكاد تـتكـلم والـطفـل احللـو يريـد أن يـصيح

بك:
إطفىء سيجارتك يا بابا قبل أن تنطفىء أنفاسي . 
عـلى الـوجه الثـاني من البـاكـيت ثمـة من يحـذّركَ بأنَّ
جـسـدك قـد يُـكــرَهْ عـلى اسـتـضــافـة وجع الـسـرطـان
األكول  إذا مـا اسـتمـررتَ علـى شفط مـدخـنة الـتبغ
ـوتٍ قـاسٍ عـبـثيٍّ غـيـرِ رحـيم . لـم تدم هـذه  تـوطـئـةً 
ـهـروسـة الـثــورة طـويالً حـتى عـدت الـى سـجـائـري ا
باحـثـاً عن واحدةٍ لم يـنـكسـر ظـهرهـا بـقوة أصـابعي

وشتائمي !! 
في مـنـظـر الـلـيـلـة  انـزرعتْ بـنـايـة مـدرسـة ابـتـدائـية
عـتيقة بـخاصرة جـبل اللويـبدة العـمّوني احلميم  من
صــوب كـراج الـعـبـدلي وعـطــر مـشـفى كـبـاب احلـاج

سكّرية . 
ــسـمى ــدرســة هـو (بالط الــشــهـداء) وهــذا ا إسم ا
ــوجع  أعــادنـي فــوراً إلى مــدرســة كــانت قــائــمــة ا
ببـغداد اجلميـلة وتشـيل واجهتهـا اإلسم نفسه  قبل
أن يزورهـا صـاروخ إيـراني رجـيم ويـهرس أطـفـالـها
وطـابـوقـهـا وحـروفــهـا الـغـضّـة وقـراءتـهـا اخلـلـدونـيـة

الطيبة.
عـند أول بـيبـان الظـهيـرة  شاهـدت حشداً قـليالً من
عـمـال الفـوسـفـات يصـنـعون تـظـاهـرة احتـجـاج أمام
بـنايـة مدهـشة . في الـواقع لم تـكن مظـاهرة بـقدر ما
ـة تـدبك على وقع أغـنـيات كـانت رقصـة جـماعـيـة مؤ
حـماسـية . ال أظـنهم قـد استعـانوا بـطبـال وزمارين
من الصـنف احملترف الـذي قد يكـلفهم بـعض دنانير
عزيزات . عرفت ذلك بسـبب العزف السيء واإليقاع
ـرتـبك الذي جـعل أرجل الـراقصـ بـفوضى تـشبه ا
نثورة قرب سكة حديد صدئة . عشوائيات البيوت ا
أحتاج اللحظةَ الى سطرٍ أخير كي أُنهي احلكاية . 
ســأكــتب أنــني لــستُ عــلـى مـا

أروم وأشتهي .
سأمـحـو الـسـطـر الـبـائد وأُحلُّ
مـحـله قـولَ أنـني مـثل روزنـامـة
سنة تنطر سقوط ورقة أخيرة.
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{ بـاريس-(أ ف ب)  –سـحـبت شـركـة
أمـازون فرنسا دمى جنسية على شكل
أطفـال بعـد حمـلة شـنتـها جـمعـيات على
مــا أعـلـن ســكـرتــيــر الــدولــة الــفـرنــسي
ـكـلف شـؤون الـطـفل والـعـائـلـة أدريـان ا
تـاكيه في تغريدة. وأوضح أدريان تاكيه
اثـر تــنـبـيـهـات من جــمـعـيـات طـلـبت من
أمـازون فرنسا التوقف عن تسويق دمى
جنـسية على شكل أطفال عبر منصاتها
وقـد سارعت الشـركة فـورا الى سحـبها

متعهدة اعتماد اليقظة الدائمة.
سؤول الفرنـسي استئصال  وأضـاف ا
اجلــرائم اجلـنــسـيـة الــتي تـطــال أطـفـاال
مـســؤولــيـة اجلــمـيع وهــو سـيــشـكل في
اخلـريف “جلـنـة مـسـتـقـلـة حـول الـعـنف
اجلـنسي الـذي يـطال أطـفاال ”كـمـا كان

أعلن مطلع آب/اغسطس.
 وعــلـــقت امــازون فـــرنــســا فـي رســالــة
وجـهـتـهـا لـوكـالـة فـرانس بـرس عـلى مـا
راهق حصل بقولها حماية األطفال وا
أولـويــة لـنــا جـمــيـعـا. كـل شـركـائــنـا من
البـائـع يـجب ان يـحـترمـوا سـياسـاتـنا
في مـجال الـبـيع وكل انتـهـاك يؤدي إلى
ـنـاسبـة ومن بـيـنـها تطـبـيق اإلجـراءات ا

إلغاء احلساب.
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{ ســـــــيـــــــدني-(أ ف ب)  –أصــــــدرت
نع الـسلطات األسترالـية االثن قرارا 
األطـفال من الـعزف عـلى آلـة الريـكوردر
(نــوع من الــنــاي) والـغــنــاء في جــوقـات
ــدارس في مــحــاولـــة لــلــجم انــتــشــار ا

ستجد. فيروس كورونا ا
فـبـعدمـا انـتـشـرت إصـابـات في مدارس
عـدة في ســيـدني قــررت سـلــطـات واليـة
نــيـو ســاوث ويـلــز مـنع اجلــوقـات وفـرق
الــعـزف عــلى آالت نـفـخــيـة اعــتـبـارا من
األربـعاء. وأوضـحت السـلطـات التـربوية
احملـلية أن كل اجلوقـات وكل مجموعات
الـغناء األخـرى ستكـون محـظورة فضال
عن اســتــخـدام اآلالت الــنــفـخــيــة ضـمن
مـجـمـوعـة. ويـشـمل ذلك آلـة الـريـكـوردر
التـي يعـزف عـلـيـها الـكـثـيـر من األطـفال

الصغار. وقد حظر الرقص كذلك.
وأضـافت هـيـئـة الـتـربـية فـي نـيـو ساوث
ويـلـز أن كـل حـفالت الـرقص والــتـخـرج
والـــفــعـــالــيـــات االجـــتــمـــاعــيـــة األخــرى

محظورة كذلك.
ــدارس الــعـــامــة في ســـيــدني وكــانـت ا
وبقية أرجاء نيو ساوث ويلز أعادت فتح
أبــوابــهـــا بــعـــد مــرحــلـــة عــزل. وأكــدت
الـــســـلـــطــــات أن اإلجـــراءات اجلـــديـــدة
ـدارس عـلى العـمل بـطريـقة ستـسـاعد ا

سليمة قدر اإلمكان.
وقـد وضـعت مـلــبـورن ثـاني مـدن الـبالد
في الـعـزل مع تــسـجـيـل مـئـات احلـاالت
يـــومــيـــا. وتــراجـع عــدد اإلصـــابــات في

الفترة األخيرة.
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وقع انستغرام وعلقت عليها :أختي كيلي  التي لديها ستشفي عبر حسابها  طربة األمريكية شارون ستون عن إصابة شقيقتها كيلي بفيروس كورونا كما نشرت صور لغرفتها با  كشفت النجمة وا
كان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية وتابعت: ال يوجد اختبار في مقاطعتها إال إذا كانت ستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. ا مرض الذئبة بالفعل  لديها اآلن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في ا
فردك.. ارتدي كمامة لنفسك ولآلخرين.. من فضلك . وكانت شارون ستون قد استعادت ذكريات طفولتها مع كنك مواجهة هذه الغرفة  هناك أعراض كما يتوجب  5أيام للحصول على النتائج..هل 

ة عمرها  55عامًا جتمعها مع كيلى أثناء تعلمهما الرقص ونشرت شارون الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستغرام وكتبت فى تعليقها عليها: 1965 شاركة صورة قد شقيقتها كيلى ستون 
عريننا فى بنسلفانيا.
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{ واشــنــطن-(أ ف ب)  –اســتــحق
ـوت في كـالــيـفـورنــيـا اسـمه وادي ا
عن جـدارة األحـد مع تـسـجيل 54,4
درجـة مئوية فيه عـلى ما ذكرت هيئة
األرصـاد اجلوية األمـيركية وهي من
ـسجـلة في أعـلى درجات احلـرارة ا
الــعــالم عــلـى األرجح. وســجل هــذه
احلــرارة الــقــيــاســيــة الـنــظــام اآللي
لهـيئة الطقس األميركية عند الساعة
 15,41بـالـتــوقـيـت احملـلي (الــسـاعـة
 18,41ت غ) في مـوقع يعـتبـر إسما
عـلى مــسـمـى فـورنس كــريك جـدول
ــيــة ــنـــظــمــة الــعــا األتــون. وقــالت ا
لألرصـــاد اجلــويـــة الــتــابـــعــة لأل
تـحـدة في تـغريـدة أنـهـا ستـتـحقق ا
ـدونـة. وأضـافت من هـذه احلـرارة ا
أنه فـي حــال تــأكــد ذلك فــســتــكــون
أعــــلى درجــــة حـــرارة تــــســــجل في
الـعالم رسميا منذ العام  1931ويقع
ـوت ديث فــالي في صـحـراء وادي ا
مـوهـافي غرب مـديـنـة الس فـيـغاس.
وقـد سـجـلت فـيـها أعـلى حـرارة في
الـعالم في تـموز/يـوليو  1913 بـلغت
 56,7 درجـة. وســجــلـت فــيــهـا 539
درجة مئوية في تموز/يوليو 2013 .
ويــشـــهـــد جـــنـــوب غـــرب الـــواليــات

تحدة راهنا موجة قيظ. ا
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vÒL  vKŽأفاد { كـوبــنـهـاغن-(أ ف ب)  –
علماء أن ذوبان الـغطاء اجلليد
فـي غـــريــــنالنــــد بــــلغ نــــقــــطـــة
الالعــــودة مـــشـــدديـن عـــلى أنه
سـيـسـتمـر بـالـتـقـلص حـتـى لو
ـناخي الـيوم تـوقف االحتـرار ا
ألن تـــســاقط الـــثــلــوج لـم يــعــد

يعوض خسارة اجلليد.
وجـــــاء فـي بــــيـــــان صـــــادر عن
جـامـعـة أوهـايـو سـتـايت حـيث
يــعـــمل مـــعــدو الـــدراســة لـــقــد
جتــاوزت الـكــتل اجلـلــيـديـة في
غريـنالند نـقطـة الالعودة حيث
ـؤدي يـعـجـز تـسـاقط الـثـلـوج ا
إلـى إعــادة تـــشـــكــيـل الــغـــطــاء
اجلـليـدي سنـويا عن تـعويض

اجلليد الذائب في احمليط.
ونــشــرت الـــدراســة في مــجــلــة
نيـتشر كـومنكـويشنـز إيرث أند
إيــنــفــايـرمــنت. يــؤثــر الـتــغــيـر

ناخي بشكل كـبير على الكتل ا
اجلـلــيـديــة فـيــمـا يــهـدد ذوبـان
الـــغــطـــاء اجلــلـــيــدي عـــشــرات
ماليــــ األشــــــــخــــاص عــــبــــر

العالم.
في الـثمـانـينـات والتـسـعيـنات
كــان الـغــطــاء اجلـلــيــدي يـفــقـد
حـــــوالى  450 غــــيـــــغـــــاطن من
اجلــلـيــد ســنــويــا (حـوالى 450
ملـيار طن) لـكن تسـاقط الـثلوج
كان يعوض هذه اخلسارة على
مـا كـتب الــعـلـمـاء بــعـد حتـلـيل
ــتـدة عـلى  40 سـنـة بــيـانـات 

تقريبا.
 ومع األلـفـية اجلـديـدة تـسارع
الـــــذوبــــــان لــــــيـــــصـل إلى 500
غـيـغـاطـن لـكن الـثــلـوج لم تـعـد
تـــــعــــــوض هـــــذه اخلـــــســـــارة.
وشـــــددت الـــــدراســـــة عـــــلى أن
الـغطـاء اجللـيـدي في غريـنالند

يفقد من كلته بـوتيرة متسارعة
في الــقـرن احلـادي والــعـشـرين
ـسـاهم األكـبـر في مـا يــجـعـله ا

ارتفاع مستوى مياه البحر.
 لــكن عــلـمــاء آخــرون يـرون أنه
ـبــكــر احلـديث عـن نـقــطـة من ا
الالعـودة رغم قلـقـهم الـبالغ من
ذوبــان اجلــلــيـد فـي غــريـنـالنـد

ناخي. رتبط بالتغير ا ا
 وكـانت دراسـة سـابـقـة صـادرة
مـنـذ فـتـرة قـصـيـرة عـن جـامـعة
ليـنكـولن البـريطانـية سـيساهم
ذوبان اجلليد بـارتفاع مستوى
الـبـحار بـ 10 إلى  12سـنـتـمـترا

بحلول 2100.
 ورأت الـــهــيـــئـــة احلـــكـــومـــيــة
ـناخ ـعنـيـة بـتغـيـر ا الـدولـيـة ا
في  2013 أن مــسـتـوى الــبـحـار
سيرتفع  60 سنتـيمتـرا بحلول

نهاية القرن.
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السياح األجانب تراجع النشاط
قـدار النـصف هذا الـصيف في
مطار نيس الدولي عـلى ما تفيد
ــطــار الـذي يُــعــتــبَـر إدارة هــذا ا
األقرب إلى سان تـروبيه. ويـشير
مـسـؤولـون فـي قـطـاع الـسـيـاحـة
فـي ســـان تــــروبـــيـه إلى أن عـــدد
الــــعــــائـالت الــــتي ال تــــفــــرط في
االســــتـــهالك فـي ازديـــاد فـــيـــمـــا
تـــراجـــعت حـــجـــوزات الـــرحالت
الـســيـاحـيــة الـيـومــيـة. ويـوضح
ــســؤول احملـلي جــورج جـيــرو ا
فـي ســـــان تــــروبـــــيـه هم زبـــــائن
فرنسيون وأوروبـيون ميسورون
ينزلون في فنادق فـخمة لكنهم ال
ينفقون بطريقة مبالغة كما يفعل

السياح الروس أو األميركيون.
رفـأ جان فـرنسوا ويؤكـد مديـر ا
توريه من مـركـز عمـله الـذي يطل
ــراكب الــتي مــنه عــلى طــابــور ا
تـنتـظـر أن تـرسـو الـوضع أفضل

اضي.  من الصيف ا

ـانــيــا إال أنــنـا أن نــســافـر إلـى أ
فـضــلـنـا الــبـقـاء في فــرنـسـا هـذا
الــصـــيف وزيــارة ســـان تــروبــيه

بسبب الفيروس.
 وأتى السياح بأعداد كبيرة رغم
الـوبــاء إال أنـهم مــخـتــلـفـون عن
ـاضـية. ويـقول كـلود السـنوات ا
مانيسكالكو مدير هيئة السياحة
لوكالـة فرانس بـرس في الصيف
ـئة عـادة مـا يـكـون لـديـنا  85 بـا
ـئة من السـياح األجانب و 15 با
. لـكن هـذه السـنة من الـفرنـسيـ
الـســيـاح فـرنـسـيــون بـنـسـبـة 60
ـيل الـعام ـئة. ويـسـجل هـذا ا بـا
عــــلـى امــــتـــــداد الـــــكــــوت دازور
الــــفــــرنـــــســــيــــة حــــيـث حتــــسن
احلجـوزات منذ  20تموز/يـوليو
عـــائـــد إلـى زبـــائن فــــرنـــســـيـــ
بــغـالــبــيـتــهم ومن دول مــجـاورة
كـــذلـك عـــلـى مــــا تـــؤكــــد جلــــنـــة

نطقة. السياحة في ا
 وفـي مـــؤشـــر آخــــر إلى غـــيـــاب

وبـــاء كـــوفـــيـــد-19. في ســـاحـــة
ــارسـو “لــيس الـتـي يـحــتـلــهـا 
ارس لعبـة البـيتانك الـشعبـية 
ي هـذه الـلعـبـة جولـة تـلو جـير
األخـرى حتت األشـجــار الـعـالـيـة
ويــقــول الــرجل وهــو من ســكــان
مرسيليا في جـنوب شرق فرنسا
ـفـترض مـنذ  20 عـامـا كـان من ا

فـيـمـا يـكـتظ مـيـنـاء سـان تروبـيه
عـظمهم بالـسيـاح الفرنـسيـ 
غـــيــر أن األجـــواء االحــتــفـــالــيــة
ـــعـــهـــودة في فـــصل الـــصـــيف ا
ـنـتـجع تـغـيـب هـذه الـسـنــة عن ا
الـسـيـاحي الـفرنـسي اخلـالي من
زواره االعــتــيـــاديــ من أثــريــاء
ومـشـاهـير الـعـالم في ظـل تفـشي

غرامات عـلى كل شخص ال يضع
كـمـامـة ومـخـولـون أيـضـا إرغـام
الــــرافـــضــــ عـــلـى اخلـــروج من
القـطار +لالخالل بـالنـظام الـعام.
ــؤسف وكــتب في تــغــريــدة من ا
الـوصـول إلى هـذه اخلـطـوة لـكن
صـــحــــة اجلـــمــــيع وسـالمـــتــــهم

أولويتنا.  

{ سـان تـروبــيه -بـاريس -(أ ف
ب): اعــلــنت الــشــركـة الــوطــنــيـة
لــلــســكك احلــديــد اإلثــنــ أنــهــا
أرغـمت بعـد ظـهـر األحد مـسـافرا
كــان يــرفض وضع كــمــامــة عــلى
اخلـــروج من قـــطــار ســـريع لــدى
تـوقف خـاص فـي مـحـطـة كـروزو
بوسط فـرنسـا. وأضافت الـشركة
الفرنسية أن الـقطار السريع ب
ـيكـن يفـترض أن باريس ونـيس 
يـتـوقـف قـبل مـرسـيــلـيـا (جـنـوب
شـــرق) لــكـــنه تــوقـف في كــروزو
ـسؤولون عن األمن من ليتـمكن ا
إرغـــــام الـــــرجـل الـــــرافض وضع
الـــكــمــامـــة عــلى الـــنــزول وفــقــا

لقواعد النقل.
 وأوضحت الـشركـة أنه  أيضا
تـغــر الـرجل  135 يـورو. وقـال
آالن كـــراكـــوفـــيـــتش مـــديـــر عــام
الـشـركة مـوظـفـونـا األمـنـيون في
الشـركة الوطـنية لـلسـكك احلديد
مــحـــلـــفـــون ومـــخـــولـــون فــرض
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