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طبعة العراق 
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
اكــثـــر من خــمـــســة االف اصــابــة
جـديــدة بـفــايـروس كــورونـا  في
ســابــقـة هي االعــلى مــنــذ ظــهـور
فـــايـــروس كـــورونــا فـي الـــعــراق
ـــا قــد يــهـــدد حــيــاة والـــعــالم 
الي ويـضع العـراق على شـفا ا
كارثة صحـية قد يصـعب تداركها
ـــــواطــــنــــ بـــــســــبـب جتــــاهل ا
لـلــتـعـلـيــمـات الـصــحـيـة . وقـالت

الـــوزارة في بــــيـــان امس انه (
ـــــــــوذج في فـــــــــحص  23802 
وبـذلك اخملــتــبــرات اخملــتــصــة  
يـكـون اجملـمـوع الــكـلي لـلـنـمـاذج
ـفــحـوصـةمــنـذ بـدايـة تــسـجـيل ا
ــرض في الــعــراق 1694285) ا
مبينا ان (الوزارة سجلت  3611
حـــالــــة شـــفـــاء و  5036 حـــالـــة
اصــابـــة مــؤكــدة بـــالــفــايــروس 
وبــــواقع وفــــيــــات  84 حــــالـــة).
وافــتــتـح الــوزيــر حــسن مــحــمــد
التميمي مستشفى العطاء 2  في

محافظة بابل بواقع  120 سريرا
اخلــــــــــاص بــــــــــعـالج مــــــــــرضى
ستشفى كورونا.وذكر بيان ان (ا
منـفـذ من قبل سـرايـا السالم و
االفـتـتـاح بـحـضـور مـحـافظ بـابل
ــثـلي حــسن مــنــديل وعــدد من 
الـــســـرايـــا ومـــديـــر عـــام صـــحــة
احملـافـظـة). بـدوره اكـد الـتمـيـمي
ستشفى  تأهيله وتأثيثه ان (ا
من قـــبل ســرايــا الـــسالم لــيــقــدم
خـــدمــاته لـــلــمـــرضى في قـــضــاء
االسكندرية وبـاقي مدن احملافظة

حيث  جتـهيـزه بأحـدث االسرة
و أجــــهــــزة الـــــتــــنــــفس و بــــاقي
واشـاد ــســتــلــزمــات االخــرى)  ا
التـميمي بـ (دور مـالكات اجليش
ـؤسسـات الصـحية االبيض في ا
في عـمـوم الــعـراق جلـهـودهم في
مواجهة هذا الفايروس وعالجهم
ــصـابـ وعـلى مـدار لـلـمـرضى ا
الـسـاعـة).وافـادت نـقـابـة األطـبـاء
ــــثـــنى بــــأن عـــدد األطـــبـــاء في ا
صـابـ بـكورونـا في احملـافـظة ا
ارتـــــفع إلى  45 طــــبـــيــــيــــا بـــ
أخصـائي ومقيـم فضال عن وفاة

طبيب واحد.
وقـال رئـيس فــرع نـقـابـة األطـبـاء
فـي احملــــافـــــظــــة زيـــــد عـــــلي في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس
ـصــابــ تــوزعـوا ان (األطــبــاء ا
بواقع  23 طـبـيب اخـتـصـاص و
( ــــقـــيــــمـــ  22 مـن االطـــبــــاء ا
وأضـــاف أن (عـــددا من األطـــبـــاء
تــشــافــوا من الــفــايــروس في مــا
يـخــضع الـعـدد الــبـاقي لــلـرعـايـة
الـصـحـيــة سـواء في مـنـازلـهم أو
في ردهات العـزل). وفي النجف 
نـفــذ قـطـاع الـعــبـاسـيـة لــلـرعـايـة
الصـحـية األولـيـة الصـحي جـولة
اخـرى للـتـحـري الـوبـائي لـغرض
ــوبـوءة  ـنــاطق ا الــكـشف عـن ا
وحتـــــديــــد مــــا اذا كـــــان هــــنــــاك

إصابات بالفايروس . 
وقــــال مـــديـــر قـــطــــاع الـــرعـــايـــة
الــصـــحــيــة االولــيـــة في نــاحــيــة
الــعـبــاســيــة مـكـي الـعــارضي في
بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس  ان

(احلملـة تمت بـإشرافه وبـتوجيه
من مـــديـــر عــام دائـــرة الــصـــحــة
ومـتـابــعـة عـضـوي خــلـيـة االزمـة
سعد ياسـر احملنة وفالح مهدي 
حـيث جرى تـنـفـيـذها في مـنـطـقة
نــهـــر الــوهـــابي  ضــمن نـــاحــيــة
احلريـة / أم عباسـيات  من اجل
ــنــاطق إنـتــشـاراً حتــديـد اكــثـر ا
واطـن بحـجم لـلـوبـاء وتعـريـف ا
ومخـاطر إنتـشار الـوباء  لـيكون
مبـيـنا ـسـؤولـية)  علـى قدر من ا
ان (هنـاك جوالت أخـرى في بقـية
ـــنـــاطق الـــتــــابـــعـــة لـــلـــرقـــعـــة ا
اجلغـرافية لـلقـطاع  ونـثمن عمل
ـا فـرق اإلســتـجـابــة الـسـريــعـة 
تـبــذله من جــهــود لـلــوصـول الى

ناطق). جميع ا
في غـــضــون ذلك  اكــدت هـــيــئــة
ــــنـــاف احلــــدوديــــة دخـــول 33 ا
صـهريـجـاً الى الـعـراق قـادمة من
ـــــادة الـــــكـــــويت مـــــحـــــمـــــلـــــة 
. واشار بيـنان للهيئة االوكسج
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (مــنـفـذ
سـفــوان احلـدودي في مــحـافــظـة
الـبـصرة وبـالـتـعـاون والـتـنـسيق
شـتـرك مع الـدوائر الـعـامـلة في ا
ـنـفـذ احلـدودي قـامت بـتـسهـيل ا
اإلجراءات ودخول  33 صهريجا
ادة األوكـسجـ الطبي محـمال 
بواقع حمـولة إجمالي  660 طنا
قادمة مـن الكويت لـتعـزيز الواقع
ـسـتـشـفيـات في الـصـحي ودعم ا
ادة الضرورية احملافظات بهذه ا
ــصــابـــ بــجــائــحــة ــعـــاجلــة ا

كورونا).
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الـــتـــحــضـــيـــرات الالزمـــة من اجل
انــعـقــاد اجلـلـســات واجـتــمـاعـات
ــــؤقـــتـــة الــــلـــجـــان الــــدائـــمـــة وا
واالســتـعـداد لــعـقـد اجلــلـسـات عن
ـغلقة طـريق الدائرة الـتلفزيـونية ا

اذا تطلب االمر صحيا). 
 يـشـار الى ان أكـثـر من  50 نـائـبـاً
ـان مـصــابـون بـفـايـروس في الــبـر
كـورونا بحـسب احصاءات رسـمية
بــعــضـهـم في حـالــة حــرجـة فــيــمـا
تــوفــيت الــنــائــبــة غــيــداء كــمــبش
بـــالــوبــاء األمـــر الــذي تـــســبب في
تـــعــطــيل اجلــلـــســات.وفي الــشــأن
نـفـسه  اكـد عـضـو مـجـلس الـنواب
عـن حتالف سائرون سالم الشمري
ان حتالفه سيحضر اجللسة. وقال
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ا فيه هـذا الفصل الـتشريـعي(مهم 
مـن قــوانــ مـــهــمــة بـــحــاجــة الى
تــوافق ســيــاسي يــضــمن حتــقــيق
مــطــالـب اجلــمــاهــيــر) واضـاف ان
(حتــالـف ســائــرون ســيــمــضي مع
الـكـتل الـسـيـاسيـة القـرار الـقـوان
اخلـاصـة بـاالسـتحـقـاق االنـتـخابي

قبل). ا

يـــســـتـــأنف مـــجـــلس الـــنـــواب في
الـســاعـة الـواحـدة من بـعـد الـظـهـر
الــيــوم الـســبت اعــمــاله في مــبـنى
اجملــلس بـعـد تــوقف طـويل. وجـاء
فـي وثـــيـــقـــة صـــادرة عن اجملـــلس
الــنـواب ان جــدول جـلــسـته االولى
لــلـسـنــة الـتـشــريـعــيـة الـثــالـثـة من
الـفـصل التـشريـعي االول يتـضمن(
تــقـريـر الــلـجــنـة الـقــانـونــيـة حـول
تعددة لقـانون انتخابات الـدوائر ا
مــجــلس الــنــواب والــقـراءة االولى
ـــشـــروع قــانـــون تــعـــديل قـــانــون
احملـكمة االحتـادية العلـيا والقراءة
ــشـــروع قـــانـــون مــجـــلس االولـى 
الـــــوزراء والـــــوزارات وتـــــقـــــريـــــر
ومــنـــاقــشــة - الــقــراءة الــثــانــيــة-
مـــقـــتــرح قـــانــون الـــتـــعــديل االول
لــقــانــون االدعــاء الــعــام و تــقــريـر
ومــنــاقــشــة - الـقــراءة الــثــانــيـة -
مـقـتـرح قـانـون مـعـادلـة الـشـهادات
والــدرجـات الــعــلـمــيـة اضــافـة الى
مــنــاقــشــة عــامــة).  وكــانت أمــانــة
مـجـلس الـنـواب قد دعت اول أمس
عـنيـة إلى (اجراء جـمـيع الدوائـر ا
ــســتــلــزمــات و الالزم وتـــهــيــئــة ا

بلـغ إلينا بكـتاب مكتب الـديواني ا
ـؤرخ 2/9/2020 رئــيس الــوزراء ا
تـقرر: –إنـهـاء تـكلـيف خـالد صالح
الـدين مراد من مهام الـهيأة العامة
للكمارك.ويكون نقل صادق هويدي
مـن مـصـرف الـرافـدين الى الـهـيـئـة
هام مدير العامة للكمارك ويكلف 
ـذكـورة وكـالـة). الى عـام الـهـيـئـة ا
ذلـك صـدر قـرار بـإيـقـاف أمـر وزيـر
ــالـيــة بـتــغـيــيـر مــديـرة مــصـرف ا
الــرافـديـن  وتـعــيـ هــويـدي بـدالً
ـصـرف في بـيان ان مـنـهـا.  وقال ا
(األمــر الــوزاري الـصــادر عن وزيـر
ـصـرف ــالـيـة بــتـغـيــيـر مـديــرة ا ا
وتـعـيـ صادق هـويـدي بدالً مـنـها
هـو أمـر صحـيح لكن  إيـقافه في
وقـت الحق) مــــؤكــــدا ان (مــــديــــرة
ــصـرف الزالت تـشـغل مــنـصـبـهـا ا
ومـــبــاشــرة في اعـــمــالــهـــا بــشــكل
اعـتـيادي) وكـانت وسـائل اعالم قد
تــنــاقــلت وثــيــقــة بـتــوقــيع عالوي
تــتــضــمن تــعـيــ هــويــدي مــديـراً
ــصــرف الــرافــدين وكــالـة جــديــداً 
إضــــافــــة الى مــــنــــصــــبـه مــــديـــرا
ـقرر ان لـلـمصـرف العـقاري. ومن ا

امـس عـلى نـقل خـدمـات مـديـر عـام
الــصـــنــدوق الــعــراقي لـــلــتــنــمــيــة
اخلـارجيـة خالـد صالح الدين مراد
الـى منـصب مديـر عام دائـرة الدين
الــــعــــام فـي الــــوزارة وتــــكــــلــــيف
اخلـبــيـرة بـرين عـبـد الـسالم قـاسم
هام مدير عام الصندوق اخلفاف 
ـديــر األقـدم في بــدال عـنه . ونــقل ا
ـالية الـدائرة االقـتصاديـة بوزارة ا
ـصرف رشـاد خـضـيـر وحـيـد الى ا
ـهام الـعـراقي الـتـعاوني ويـكـلف 
ـصـرف ونـقل مـعـاون مــديـر عـام ا
مـديـر عـام ديـوان الـتـأمـ نـاجـحـة
عـــــــبــــــاس عـــــــلـي الى الـــــــدائــــــرة
ـهـام مـديـر االقـتــصـاديـة وتـكـلف 
عــــام الـــدائـــرة . كــــمـــا نصّ األمـــر
الـديواني على تكلـيف معاون مدير
عـام مـصرف الـرافـدين حسـ علي
دير. كما هام ا محيسن الزبيدي 
الية امرا بتغيير أصـدرت وزارة ا
مـدير الهيئة العامة للكمارك. وجاء
في وثــيـقـة رســمـيـة حتــمل تـوقـيع
ــالــيـــة عــلي عــبـــد االمــيــر وزيـــر ا
عـالوي اطـلـعـت عـلــيـهــا  (الـزمـان)
امـس انه (بناءً عـلى ما جـاء باألمر

تـــعــاون او تــشــاور مـع الــســلــطــة
ــجـلس ــتـمــثـلــة  الــتــشـريــعـيــة ا
ـالية الـنواب بشـكل عام واللـجنة ا
ـدة الـسـابـقة بـشـكل خـاص خالل ا
مـن عمر احلـكومة احلـالية). ونص
أمــر ديـواني اصـدره مـكـتب رئـيس
الـــوزراء اطــلــعت عـــلــيه (الــزمــان)

نـتـفـاجـأ بـقـرارات و تـعـيـيـنـات في
مـراكز حسـاسة وذات أهميـة بالغة
ـــالـــيـــة وغــــيـــرهـــا من فـي وزارة ا
ـؤسـسـات ذات الـعالقـة) مـشـيرة ا
الـى ان هـذه الـتــعـيــيـنــات (ال تـمت
لـلـمصـلـحة الـعامـة بـشيء حيث ان
اغـــــلب من صـــــدرت تــــلك األوامــــر
بــحــقــهم والــتـي ذيـلـت جــمــيــعــهـا
بــعـبـارة " بــنـاءً عـلى كــتـاب مـكـتب
رئـيـس الوزراء " يـشـوب تـاريـخـهم
الــوظـيــفي الـكــثـيــر من الـشــبـهـات
والـفشل وهذا سينعكس سلبا على
أي نـــيـــة او خــــطـــوة حـــقـــيـــقـــيـــة
لـإلصالح وســيـــلــقي بــظـالله عــلى
ا هـو عـليه االن في تـراجع اكـبـر 
ــــالـي واالقـــــتـــــصــــادي). ـــــلـف ا ا
وخــتــمت الــلـجــنــة قــائـلــة انه (من
ــســؤولـيــة الــقـانــونــيـة مــنــطـلق ا
ــلـقــاة عـلـى عـاتــقـنـا واألخالقــيـة ا
كـجهـة رقابيـة وتشـريعيـة  فسوف
يــكــون لــنــا مــوقف حــازم و صـارم
جـراء تلك اإلجراءات الـتي اعتمدت
ـزاجـية واحملـسوبـية في اقـرارها ا
ــالـيـة مـن قـبل احلـكــومـة ووزارة ا
الــلــتـ لـألسف لم نــر مـنــهــمـا أي

يــكـون تــسـلـم الـدفــعـة االولى بــعـد
اجـراء الـكـشف من قبـل اللـجـنة من
صـندوق االسكان ودائرة التسجيل
الـعقاري والية الصرف تكون على

.( ثالث دفعات او اثنت
مـن جــهــة اخــرى هــددت الــلــجــنــة
ــالـيـة الــنـيـابــيـة بـاتــخـاذ مـوقف ا
(حـازم و صـارم) حيـال الـتغـيـيرات
الــــتي اجــــرتــــهــــا احلــــكـــومــــة في
ـاليـة لـكـونهـا اعـتـمدت ـنـاصب ا ا
ــزاجـيــة واحملـســوبـيــة). وقـالت (ا
الـلــجـنـة في بـيـان تـلـقـته( الـزمـان)
امـس انه (في الـوقت الـذي نـنـتـظر
فـــيه من احلـــكـــومــة تـــقـــد ورقــة
ـالي الى االصـالح االقـتــصــادي وا
مــجــلس الــنـواب بــحــسب مـا نص
عـــلــيه قــانـــون االقــتــراض احملــلي
واخلـارجي الـتي لم تُـقَدَم الى االن
ــدة الــزمــنــيــة الــتي  رغـم مــرور ا
حددها القانون وهي  60 يوما من
تـــــاريـخ إقــــراره وأيـــــضـــــا لـم نــــر
بـــوادرهــــا ال قـــوال وال فـــعال بل ان
احلــــكـــــومــــة جتــــاهــــلـت جــــمــــيع
الــــنـــصــــوص اإلصالحــــيــــة الـــتي
تــضــمـنــهــا ذلك الــقــانـون  فــإنــنـا
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بــحـث رئــيس مــجـــلس الــقــضــاء
االعلـى فائق زيـدان مع مـسـتـشار
االمن الـــوطـــني قـــاسم االعـــرجي
ورئــيــسي جــهــاز االمن الــوطــني
عـبـد الــغـني االسـدي و مــكـافـحـة
االرهــاب الـــفــريق اول ركـن عــبــد
الـــــوهـــــاب الـــــســـــاعـــــدي مـــــلف
ـتـظـاهـريـن . وقـال بـيـان تـلـقـته ا
(الــزمــان) امس ان (اجملــتــمــعــ
نــاقـشــوا االجـراءات الــقــضـائــيـة
بشأن حوادث استـشهاد واصابة
ـتـظـاهـرين ومـنـتـسـبي الـقـوات ا
االمنية). واكد زيدان ان (الهيئات
الــتــحــقــيــقــيــة اخملــتــصــة بــتــلك
الــــقــــضـــايــــا أصـــدرت عــــددا من
مــذكــرات الـقــبض بــحق عــدد من
مـــــنــــتـــــســـــبي وزارتي الـــــدفــــاع
ــوجب والـــداخــلـــيــة  اال انه و
قــانـون الــتـبــلـيــغـات الــعـســكـري
وقــانــون تــبــلــيــغــات قــوى االمن
الـــداخـــلـي يـــجب اســـتـــحـــصـــال
مــوافـقــة الــقـائــد الــعـام لــلــقـوات
سـلحـة ووزيرالـداخلـية لـتنـفيذ ا
ذكرات) مبـينـا ان (الهـيئة تلك ا
الـــتــحــقــيـــقــيــة الــقـــضــائــيــة في
الرصافة استدعت كال من وزيري
الـدفـاع والـداخـلـيـة لالسـتـيـضاح
مــنــهـمــا عن مــعــلـومــات تــتــعـلق
بـالـتـحـقـيـق في تـلـلك الـقـضـايـا)
مــشـيــرا الى ان (هــنــاك عـددا من
ـوقوفـ من الـضـبـاط عـلى ذمة ا
الـــتــحـــقــيـق في تــلـك الــقـــضــايــا
وأخـرين صــدرت بـحـقــهم أحـكـام
من احملـــاكم اخملــتــصـــة تــخــضع
حـاليـا لـلـتـدقيق من قـبل مـحـكـمة
الـتـمــيـيـز). وامــر رئـيس الـوزراء
مصطفى الكاظـمي بالغاء تشكيل
قيـادة قـوات حـفظ القـانـون ونقل
مـنــتـسـبـيــهـا الى مـديــريـة قـيـادة
شرطـة بـغـداد. واطلـعت (الـزمان)

عــلى وثــيـقــة حتــمل تــوقــيع امـر
امرية قـوات حفظ القـانون اللواء
جواد كاظم  جاء فيها انه (بناءا
على ما جـاء باالمـر الديواني رقم
ـوجب كتـاب مكتب بلغ   187 ا
رئـيس الـوزراء  واالمـر الـوزاري
ـوجب مــكـتب ـبــلغ  رقم  334 ا
الــوزيـر  تــقــرر الـــغــاء تــشــكــيل
الـــقـــيـــادة ونـــقـل مـــوجـــوداتـــهــا
ومـنتـسـبيـهـا الى مـديريـة شـرطة
واضــــــاف انـه (يــــــتم بــــــغـــــداد) 
اســتــحـــداث امــريــة قــوات حــفظ
سـتـوى قسم ويـكون القـانـون و
ــديـــريـــة شـــرطــة ارتـــبـــاطـــهـــا 
احملـــافــــظـــة).  كـــمـــا قـــرررئـــيس
الــوزراء  تــشـكــيل جلــنــة دائــمـة
لــلـتــحـقــيق في قــضـايــا الـفــسـاد
واجلــــرائم الـــهـــامــــة بـــرئـــاســـة
الــفـــريق أحـــمــد طه هـــاشم أبــو
رغيـف وتعـرض نـتائـج أعمـالـها
أمـام انــظـاره.جـاء ذلـك في كـتـاب
صـادر عن مـكــتب رئـيس الـوزراء
أوضح ان (الـــلــجـــنــة تـــشــكل من
رئيس وثالثة أعضاء وتـخويلها
بـــطــلب أي مــعـــلــومــات تـــتــعــلق
بالقضايا التي تنتظرها ويتولى

جـهـاز مــكـافـحـة االرهــاب تـنـفـيـذ
الــقـــرارات الــصــادرة عـن قــضــاة
الـتــحـقــيق أو احملـاكم اخملــتـصـة
ـتعـلـقـة بـالقـضـايـا الـتي تخص ا
عــمل الــلــجـنــة وفــقــا لـلــقــانـون)
واضــــاف انـه (يــــحق لــــلــــجــــنــــة
اســتـدعــاء من تــقـضـي مـجــريـات
التـحـقيق اسـتدعـائه بـعد حتـديد
تـهمـ فال يتم صفته  ما عـدا ا
احــضــاؤهم الى بــنــاء عـلـى قـرار
مؤكدا قاض التـحقيق اخملتص) 
على (الـلجـنـة االستـعانـة  تراه
ذات خبرة الجناز اعمالها).  على
صــعـــيــد اخــر أفــصـــحت دائــرة
الـتـحــقـيـقـات في هـيــئـة الـنـزاهـة
االحتـاديــة عن تــفـاصــيل إحــبـاط
عـمـليـة لـتـهـريب عـجالتٍ مـحـمـلةٍ
واد كهربائية عـبر منفذ طربيل
ــحـــافـــظــة األنـــبــار. احلـــدودي 
وأشـارت الدائـرة في بـيـان تـلـقته
(الزمان) امس إلى (تمكن مالكات
مكـتب حتقـيق الهـيئـة باحملـافظة
وبالتـعاون مع اسـتخبـارات فرقة
ـشـاة األولـى / قـيـادة عــمـلـيـات ا
األنبـار من ضـبط ست شـاحـنات
مــحـــمــلــة بــكــمـــيــاتٍ كــبــيــرة من

األسالك الــكــهــربــائــيــة بــأشــكـال
وأحـجام مـخـتلـفـة أثـناء مـحـاولة
تــهــريــبــهــا عــبــر مــنــفــذ طــربــيل
احلــــدودي بـــصـــورةٍ مــــخـــالـــفـــةٍ
لـلــقـانـون) مـؤكــدا (اسـتــحـصـال
موافقة قاضي الـتحقيق اخملتص
بــــــضـــــبـط كـل مـــــا لـه مـــــســـــاس
ـــة إذ  تــألــيف فــريق بــاجلــر
عــــملٍ من قــــبل مـالكـــات مــــكـــتب
حتــقــيق الــهــيــئــة في احملــافــظـة
واالنــــتـــقــــال إلى الــــســـيــــطـــرات
ــنــفـذ اخلــارجــيَّـة الــقــريـبــة من ا
ـتعاونة و سانـدة اجلهات ا
ضـــــبـط الــــعـــــجـالت فـــــضالً عن
تهم بعمليّة التهريب) وتابع ا
الـبـيـان ان (الـتـحـقـيـقـات األولـيـة
قــــادت إلى وجــــود مــــخـــالــــفـــات
وتالعب فـي الـكــمــيــات ونــوعــيـة
واد) ولفت الى (تنظيم محضر ا
ــواد وعـرضه ضـبط أصــولي بـا
رفــقــة أوراق الــتــحــقـيـق األولــيَّـة
ـضـبـوطـ ـتـهـمــ األربـعـة ا وا
عـلى قـاضي الـتـحـقـيق اخملـتص
ـــتــهـــمــ الـــذي قــرَّر تـــوقــيف ا

ــواد وحـــجــز الــشـــاحــنـــات مع ا
ضبوطة). ا

مـن دون فـائـدة لــكن هـنـاك عــمـولـة
ـئــة لـصــنـدوق اداريــة تــبـلغ  2 بــا
ـبـلغ الـكـلي لـلـقرض االسـكـان من ا
ــركـزي ـئــة تـذهـب لـلــبـنك ا و 3بــا
تـؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة
االولـى عـــلـــمـــا ان مـــدة تـــســـديـــد
الــقــرض ســتــكــون  10 ســنــوات).
واوضـح عبد اللـه ان (شروط قبول
مــعـامالت االقــتـراض تــضـمـنت أن
ـقـتـرض عـراقي اجلـنـسـية يـكـون ا
وذج 25 مع ولـديه سـنـد الـعـقـار 
تـقد خريطة تثبيت احلدود بلوك
كـــامل مـــخـــتـــومــة مـن قــبـل دائــرة
الــتــسـجــيل الــعـقــاري اضــافـة الى
اجــازة ضــمــان اصـلــيــة نــافـذة مع
خــريـطـة الـبـنــاء وان تـكـون حـصـة
طـــالـب الـــقـــرض ال تـــقل عن 100م
ومـسـاحة الـوحدة الـسكـنيـة ال تقل
عن 65 م فــضال عن تــعــهــد دائـرة
سـتمسـكات الـشخـصية الـكفـيل وا
له) واضاف ان (عمر طالب القرض
يــــجب اال يــــقل عن  22 عــــامـــاً وال
يـتـجاوز  65 عـامـاً ويتـم احتـساب
مبلغ القرض بناء على قيمة العقار
ايــهـــمــا اقل وان وراتـب الــكـــفــيـل 
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أعلن صندوق اإلسكان عن الشروع
نح الـف قرض شـهـرياً في بـخـطـة 
بـغـداد واحملافـظـات على أن يـكون
احلــد األعـلى لـلـقـرض  50 مـلـيـون
ديـــنـــار يــســـدد عـــلى مـــدى عـــشــر
ســـنــوات مـــقــابـل عــمـــولــة اداريــة
وبـــدون فــوائـــد. وقــال مـــديــر عــام
الــصـنـدوق الـتـابع لـوزارة اإلعـمـار
واإلسـكان والـبلديـات ضيـاء موجد
عبد الله في تصريح أمس إن (هذه
اخلــطــة مــحــددة بـ  12الـف قـرض
سـنويا توزع ب جميع احملافظات
عــدا اقـلــيم كـردسـتــان) مـبــيـنـا أن
(مــبـالغ الـقـرض مـخــتـلـفـة بـحـسب
ــنـــاطق واالقــضــيــة والــنــواحي ا
فـاحلد االعـلى للقـرض داخل بغداد
 50مــلــيــون ديــنــار أمــا االقــضــيـة
والـنواحي الـتابـعة لـلعـاصمـة فهو
ـراكـز  40 مــلـيـونــا بـيــنـمـا حــدد 
احملـــافــظــات مــبــلغ  40 مـــلــيــونــا
واالقــضــيــة والــنــواحي الــتــابــعــة
لـلـمـحـافـظة  35 مـلـيـونـا).وأضاف
ضياء موجد عبد الله عبد الله أن (تلك القروض ستكون

بـعـضهـا ال يحـتـوي شهـادة فحص
وتسجيل).

ديرية التي وأضـافت إن (مالكات ا
انـــتــــقـــلت إلى مــــيـــنـــاء أم قـــصـــر
الــشـمــالي قــامت خالل عـمــلـيــتـ
مـنفصلـت بضبط ثـماني حاوياتٍ
بــداخــلــهـا  30 عــجــلــة مــخــتــلــفـة
ــــنـــوع ــــوديـل و األنــــواع دون ا
دخــولـهـا لـلــبالد مـعـدة لــلـتـهـريب
مـوضحة أن العجالت كانت مخبأة
خلف بضاعة تضمُّ مالبس مختلفة
األنـواع). وتابعت الـدائرة في بيان
تلقته (الزمان) امس إنه ( تنظيم
مـــــحـــــاضـــــر ضــــبـط أصـــــولـــــيــــة
ـضـبـوطات فـي العـمـلـيـات التي بـا
نُــفــذَت بــنـاءً عــلى مــذكــرات ضـبطٍ
قــضـائـيَّـةٍ وعــرضـهـا عــلى الـسـيـد
قــاضي مـحـكــمـة حتـقــيق الـبـصـرة
اخملـتصـة بقـضايـا النـزاهة التـخاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونيَّـة ا
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كـشفت دائرة الـتحقـيقات فـي هيئة
الـنزاهة الـعامة عن قـيامهـا بتنـفيذ
ثالث عـمـلـيـات ضـبطٍ في مـحـافـظة
الــبــصـرة مــبــيـنــة أن الــعـمــلــيَّـات
أســفــرت عن ضــبط أدويـة بــشــريـة
مـنتهية الصالحية وحاوياتٍ مُعدَّةٍ

للتهريب.
واشــــارت الـــدائــــرة في مــــعـــرض
حـديـثهـا عن عمـلـيات الـضبط إلى
أن (مـالكــــات مـــديــــريــــة حتــــقــــيق
الــبـصــرة تــمـكــنت بـعــد الـتــحـري
علـومات من ضبط أدوية وجـمع ا
طــبـيـة لــلـعالج الـبــشـري مـنــتـهـيـة
ذاخر في الـصالحيـة في عددٍ مـن ا
الــــبــــصــــرة) الفـــــتــــة إلى (ضــــبط
 20,981 عـــلــبــة دواء مـــخــتـــلــفــة
األنــواع مــنـتــهــيـة الــصالحــيـة في
اربـعـة مـذاخـر في مركـز احملـافـظة

الـى ذلك  اسـتـقـبل الــكـاظـمي وفـداً
قــــيــــاديــــاً مـن االحتــــاد الــــوطــــني
الــكــردسـتــاني بــرئـاســة الــرئـيس
ـــشـــتـــرك لالحتـــاد الهـــور شـــيخ ا
جـنـكي.وشـهـد الـلـقـاء (اسـتـعراض
أهم الـتـحـدّيات األمـنـية واخلـدمـية
الـــتي تـــواجه الــعـــمل احلـــكــومي
ـلـفات الـسـيـاسـية بـاإلضـافـة الى ا
واالقـــتـــصــاديـــة عـــلى الــصـــعـــيــد
الـوطـني وكـل ما مـن شـأنه تـعـزيز
أسـس التعاون والتكامل في العمل
والـتنـميـة ب مؤسـسات احلـكومة
ؤسـسات احلـكومـية االحتـاديـة وا
فـي كــردســتــان). بــدوره اســتــقــبل
رئـــيس مــجـــلس الــنــواب مـــحــمــد
احلــلـبـوسي شـيخ جـنـكي ونـاقش
مـعه (تطـورات األوضاع في البالد
وتـأكـيـد أهـمـيـة اسـتـمـرار احلـوار
ـشاكل العالقة ب احلكومة وحل ا
االحتـادية وحكومـة اإلقليم بحسب

الدستور).

االعـتدال والوسطـية ضمن مشروع
وطـني يجمع الـعراقيـ من شماله
ــان الـى جــنــوبه حتت مــظــلــة اال
بـالــدولـة الـقـويـة) بـحـسب احلـكـيم
الـذي اضـاف ان الـلـقـاء (شـدد على
ضـرورة حسم قـانوني االنتـخابات
واحملـكـمـة االحتـاديـة باعـتـبـارهـما
اهم مـقومـات االنتـخابـات القـادمة
ــثل االلــيــة االنـتــخــابــيـة فــاالول 
ـثل اجلـهـة الـتي تـمـنح والـثــاني 
الـــــعــــمـــــلـــــيـــــة االنــــتـــــخـــــابـــــيــــة
شـرعيـتها).وتـابع احلكـيم في بيان
تــلـقـته (الـزمـان) امس (دعـونـا الى
تـسوية تاريخـية ب بغداد واربيل
من مـنطلق الربح للجميع والتنازل
لـلـجمـيع ولصـالح الـعراق وحـددنا
شــــــروط احلـل بــــــتــــــوفــــــر االرادة
تـبـادل ب الـسـياسـيـة والتـنـازل ا
الـــطــرفـــ لــلـــوصــول الـى حــلــول
جـــذريـــة حتـت مـــظـــلـــة الـــقـــانــون

والدستور).

أربــــــــيل- بــــــــغـــــــداد مـن أجـل حل
ــــشـــاكـل وتـــهــــديـــدات اإلرهـــاب ا
نطقة وحتركات داعش وأوضاع ا
) وأكــد اجلـانـبــان (أهـمـيـة عــمـومـاً
ــشـــتــرك ومـــشـــاركــة كل الـــعــمـل ا
ــكـونـات واألطــراف في مـواجـهـة ا
الــتـحـديـات وجتـاوز األزمـات كـمـا
اتـــفـق اجلـــانـــبـــان عـــلى أهـــمـــيـــة
الـتعاون والتنسيق ب البيشمركة
واجلـيش فـي الـتـصـدي لـتـهـديدات
اإلرهـاب والـتـأكد من الـقـضـاء على
داعـش ومـــواصــــلــــة واســـتــــمـــرار
باحثـات حل التوصل احلـوار وا
إلـى اتفـاق شـامل ونـهـائي حلل كل
ــشــاكل عــلـى أســاس الــدســتـور ا
والـتعـاون ب احلـكومـة االحتادية
وحــكــومــة إقــلــيم كــردســتـان عــلى
تخطي األزمات). (تفاصيل ص 2)
كـــمــا الـــتــقى الـــبــارزاني بـــرئــيس
حتــالف عــراقــيــون عــمــار احلـكــيم
ونـــاقــشـــا (اهــمـــيــة تـــعــاون قــوى

ـركـز واالقــلـيم في والــعالقـة بــ ا
أولـى مـحـطـات زيــارته إلى بـغـداد
كـمـا جـرى مـنـاقـشـة (وبـاء كـورونـا
وآثــاره عـلى الــقـطـاع االقــتـصـادي
وجهود مواجهته ومواصلة حوار

اكــد ضــرورة الـســيــادة الـعــراقــيـة
ووقـف الـتــدخالت الــتــركــيــة.وكـان
رئـيس االقـلـيم قـد بـحث مع رئـيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
ــاضي أوضــاع الـعـراق األربــعـاء ا

اخلـارجيـة التركي مـولود جاووش
اوغـلـو. وتأتي الـزيارة بـعد يـوم
فــقط من زيـارة الـرئـيس الـفـرنـسي
ــــانـــويل مـــاكــــرون الى بـــغـــداد ا
ولـقائه بـرئيس االقلـيم فيـها حيث
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بـــحث رئـــيـس إقـــلــيـم كـــردســـتــان
نـيـجـيـرفـان الـبارزانـي مع الـرئيس
الـتركي رجب طـيب أردوغان وكبار
ـسـؤول االتـراك في أنـقرة امس ا
اجلـمـعـة  الـقـصف الـتـركي لـشـمال
الــعــراق ومــلــفــات مــهــمــة اخــرى.
ووصـل البـارزانـي الى أنـقـرة ظـهر
امـس في زيـــارة رســمـــيـــة لـــلـــقــاء
ـــســـؤولــ األتـــراك ومـــنــاقـــشــة ا
ـشـترك . الـقـضـايـا ذات االهتـمـام ا
ورافـق الـبـارزانـي وفـد ضم كالً من
رئـــــيس ديــــوان رئـــــاســــة إقـــــلــــيم
كــردسـتــان فـوزي حـريــري ومـديـر
مـكتب رئيس اإلقليم كر شنكالي
ومــــــســــــؤول دائـــــرة الــــــعـالقـــــات
اخلـــارجــيــة في حــكـــومــة اإلقــلــيم
ســفـــ دزيي ومــســتــشــار رئــيس
االقــلــيم فـالح مـصــطــفى. والــتــقى
رئــيس اإلقـلـيم فـور وصـوله وزيـر
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الرئيس التركي
خالل استقباله
في انقرة رئيس
اقليم كردستان
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وبداللتـهم  تفكـيك ثالث مضافات
عمل متواصل وجهد ال يفتر). 

ورد الـــنـــائـب عن كـــتـــلـــة بـــدر عــدي
شــعالن أبــو اجلــون عـلـى تـصــريح
أدلى به السفير األميركي لدي بغداد
مـــاثـــيـــو تـــولــــر مـــؤخـــراً ووصـــفه
ـتغـطـرس وهـدد بـإخـراج احملتل بـا

من العراق وإخراس أعوانه.
WOHKš WI¹bš

 وقال أبو اجلون في تصريح إن
(الـسـفيـر األمـيـركي كـان يـتـحدث في
ـــــؤســــســــات لــــقـــــاء مع عـــــدد من ا
اإلعالميـة عن الـعراق وكـأنه ضيـعة
أو حـديــقـة خـلــفـيـة لـلــبـيت األبـيض
ولـــيس دولــة لـــهــا ســيـــادة وتــأريخ
وشـعب سـبق له وأن أذل احملـتل في
ثـورة الــعـشـرين) عـادا تــصـريـحـات
الـسـفـيــر (اسـتـعالئـيـة ومـتـغـرطـسـة
وهي نتاج سـياسـة التبـعية واإلذالل
ــارســهــا الــتي مــارســهــا ومــا زال 
البعض من احملسوب على العملية

السياسية في العراق). 
وأضاف أن (الـسفـير األمـيركي يـقدم
ــــان الــــعــــراقي األوامــــر إلى الــــبــــر
للتصويت على اتـفاقيات  إبرامها
بـ الـعـراق وأمـيـركـا ويـهـدد بشـكل
عــلــني بــعــزل الــعــراق عن مــحــيــطه
ـي في حــال عـــدم االنــصـــيــاع الـــعــا
ـنــطــقـة إلرادة احملــتل وأذنـابـه في ا

والعالم).
 وتـــابع أن (أمــيـــركــا الــتـي احــتــلت

تشدد. مخططات لهجمات للتنظيم ا
وقــال صـويــلـو (كــان يـتــلـقى بــشـكل
مـــســـتـــمـــر أوامــر مـن الــعـــراق ومن

سوريا بتنفيذ هجوم في تركيا).
ــشــتـبه بـه بـاسم وعــرف صــويـلــو ا
مـحمـود أوزدن وقـال إن الـعمـلـيـة ما
زالـت مــســـتــمــرة ويـــجــري حـــالــيــا
اســـتـــجــــواب أشـــخـــاص يــــشـــتـــبه
بانتـمائـهم لتنـظيم داعش عـلى صلة

بـه.ولـم يــــــتــــــضـح أيـن أو مــــــتى 
اعتـقاله.وتـشن الشـرطة الـتركـية ب
احلـ واآلخـر مـداهـمـات تـسـتـهـدف
التنـظيم. وفي 19 من تمـوز اعتـقلت
الشـرطة 27 شخـصـا في اسطـنـبول
على صلة بالتـنظيم يشتبه في أنهم
كــانــوا يــخــطــطــون لــهــجــوم.ونــفــذ
التنظيم عدة هجمات في تركيا منها
هــــجــــوم عــــلـى مــــلــــهى لـــــيــــلي في
اســــطـــنـــبـــول فـي األول من كـــانـــون
الثاني 2017 قتـل فيه 39 شخـصا
وتفجير في القلب التاريخي للمدينة

قتل فيه  12عام 2016.
وأفــاد اخلــبـــيــر األمــني فــاضل أبــو
رغـيف بـأن األجـهـزة األمـنـيـة فكـكت
ـا تسمى اخللـية اإلعالمـية الـتابـعة 
بـ"واليـة ديـالى" بـاإلضافـة إلى ثالث
مضافات تابعة لتنظيم داعش. وقال
أبو رغيف في تغريدة على تويتر ان
(االستخبـارات العسكـرية تتمكن من
ـا يـسمى تـفـكيـك اخللـيـة اإلعالمـيـة 
ــنــدثـرة ـفــكــكـة وا بــواليــة ديـالـى ا
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لالســــبــــوع الــــثــــانـي واصــــلت بــــلــــديــــة
ـركز عـملـية تـسلـيك وتنـظيف الرصـافة-ا
مـــجـــاري شـــارع 71 في مـــحـــلـــة 101
بتـاويـ  وسـط مـتـابـعة االهـالـي لـلـجـهد
ــديــر الــعـام االســتـثــنــائي واســتــجـابــة ا
ـهندس احمـد اخلوام. وتضـمنت جهود ا
ـنــتـدب لـهـذه الــعـمـلـيـة الـفـريـق الـبـلـدي ا
بــــاالســـتــــعـــانــــة بــــآلـــيــــات الـــتــــســــلـــيك
(الــصــاروخـيــة) فــتح مــجــاري لــعــمـارة
تـســـــبب بـطـفح اغـرق الـزقاق وأدى الى
انــتــشـار روائح كــريــهــة امـام ثــانـــــــويـة
الـنـــــــظامية للبن وتزامن ذلك مع اداء

التالميذ االمتحانات النهائية .
 وعـبر االهالي عن شـكرهم جلـهود بـلدية
ـركـز ومـديـرهـا الـعـام الذي الـرصافـة -ا
اشـرف مبـاشـرة على الـعمـل عبـر مراقب
فـني. ورافق ذلك عـمــال الـتـنـظـيف الـذين

رفعوا كميات كبيرة من النفايات.

بغداد
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بعد مـا مر علينا قصة مقتل التـؤام في محافظة واسط حيث اعلن محافظ محمد
ياحي عبر صفحته في الفيس بوك   جميل ا

ة ة البشـعة التي نفذتـها االم  واعترافها بـارتكاب هذه اجلر حول نـتائج اجلر
حتت ذريعـة (ضـغـوطات نـفـسيـة ) اال ان هـنـاك بعض تـسـاؤالت مـازالت تدور :

اين هي غريزة االمومة  ?
ـيـاه بـسـبب خالفـات من اهل الـزوج ?!!   بـعد هل من سـهل رمـيهم فـي خزان ا
هذه حـادثة فكرت في انـشاء قانون يـكون حتت مسمى (رخـصة االجناب ) كون
مـسـؤولـيتـهم تـقع عـلى عـاتق الـزوج ويـكـون ك مـثل (حتـليل الـدم) . الن تـربـية
االبنـاء وتوجـيهـهم بشـكل صحـيح مسؤولـية في الـدرجة اولى عـلى االبوين وهي
ـدارس مـسـؤولـيـة شـرعـيه ال يـجـوز االسـتـقـالـة مـنـهـا واذا امـكن اعـتـمـاد عـلى ا
ـهمـة والـتي حتـتـاج الى الـتخـطـيط الـسـليم واالهـتـمـام الـكافي الـصـاحلة لـهـدة ا
وتـخصـيص جـزء من الوقـت لبـرمجـة حـياة يـومـية لـلعـنـاية بـاجلـانب السـلوكي و
الروحي و الـتربـوي ألبنـائهم بـالتـربيـة ال تتـحقق من خالل جـملـة من الوصـايا و
من االوامر والـنواهي التي تصدر على نسق من مراسيم العسكرية او الرئاسية
مارسـة والتأثـير ال يأتي اال من ا هي فـعل مستـمر وتوجـيه دائم وفن في ا .. ا
خالل متـابعـة و مـصادقـة و مخـالـطة قـلب و مشـاعـر فضالً عن الـعقل واالدراك
ـا يــتـنــاسب مع احلـالـة بــاإلضـافـة الـى اخـتـيــار االسـلـوب و طــريـقـة اخلــطـاب 
ومـراعـاة اخلــصـوصـيـات الــتي يـتـمـيــز بـهـا كل طــفل عـمن سـواه ..  واالم ركن
ؤكد انها تضطلع بدور فاعل و مؤثر في حتقيق نظومة ومن ا اساس في هـذه ا
االهداف وان هـذا دور خـطيـر وحـساس يـسـتـدعي الى ضبط الـنـفس   وان هذا
رأة بـحكم كونـها انسانـة قبل ان تكون الدور في صـلب التكالـيف التي تتـعلق با
ـتـبـادل بـيـنـهـا وب ـوقع و تـعـلق ا امـاً ولكـونـهـا االقـدر عـلى الـقـيـام به نـتـيـجة ا
قدمـات التي سبق ابنـائها ويـبدأ مبـكراً مع اول مـراحل تكون اجلـنينـي بل في ا
تـكـون وال يـنـتـهي عـند حـدود وضع او انـتـهـاء مـراحل الـرضـاع بل هـو مـسـتـمر
باسـتمرار الرابـطة والعالقة و الـتأثير   ومـا يقع من جانب تكـليف وضمن دائرة
االخـتــيـار هــو جـانب مــعـرفـي لالب وسـلــوكي و اخالقي تــأتى من خالل تــربـيـة
وتـعــلـيم و تـنـشـئــة مع تـسـلـيـم بـتـعـدد عـوامل مــؤثـرة في تـكـوين صــورة نـهـائـيـة
للـشـخـصـيـة الـعـلـمـيـة و االخالقـيـة و السـلـوكـيـة لالب .. اال ان الـبـيـئـة الـتـربـوية
كن االبوين يتحمالن الداخلـية اللصيـقة تبقى االقوى واالكثـر تأثيراً وهي بيئـة 
ترتـبة على الـفعل التربـوي و منهـجية التـبعة واخـتيار عوامل مسؤولـية النـتائج ا
ـكن ادخال االوالد ما مؤثـرة بيئـة مالئمـة او غير مالئـمة   وعـلى هذا االساس 

ينتج عنهم من قول و فعل و موقف ضمن دائرة االفعال العائدة لألبوين  

Êu¾łô∫  مهاجران عراقيان خالل مشاركتهما في مهرجان مدينة بوردو الفرنسية

الـــطـــائـــرة.وحـــطت اجملـــمـــوعـــة في
الـبدايـة في بـغـداد اخلـمـيس قبل أن
تواصل رحلتـها إلى أربيل .ويوضح
لــيـســكي إن (بـرلــ هي الــتي كـانت
ــــشــــتــــركـــة الــــتي ـــبــــادرة ا وراء ا

ستتبعها أخرى). 
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وأضـاف أنه (في فرنـسـا هـنـاك طلب
على الـعودة الـطوعـية لـتي سرَّعـتها
أزمـة كـوفيـد عـنـدمـا زادت الـضـغوط
خـــصــوصـــاً في ســـوق الــعـــمل.لــكن
صــعـــوبـــات احلـــركـــة وانـــخـــفــاض
الـرحالت اجلـويـة مـنـذ بـدايـة األزمـة
الــصــحــيــة أبــطــأت مــجــريــات هــذه
العودة). وقال (هناك طلبات عودة ال
ــكـنــني تـلــبـيــتـهــا خـصــوصـاً من
مــواطـنــ جـزائــريـ ومــغـاربـة الن
بالدهم ال تـريـد اســتـعـادتـهم بـسـبب

كوفيد على وجه التحديد).
 في عام 2019 نـفـذت فــرنـسـا نـحـو
8500 عـودة طــوعــيـة مــقـابل 2300
منذ بـداية عام 2020 بهذه الـصيغة
التي أشادت بـها احلكـومة ألنها أقل
تـكـلـفـة بـكـثـيـر من اإلبـعـاد الـقـسري.
ـاني صــدر عـام ووفــقًـا لــتــقـريــر بــر
2018 تـبلغ كـلـفة الـتـرحيل الـقـسري
ـتـوسـط مـقـابل 14 ألف يـورو فـي ا
2500 إلى 4000 يـورو لـلــمـسـاعـدة

على العودة.
عــلى صــعـيــد آخــر اسـتــقــبل رئـيس
مجلس الـوزراء مصطـفى الكاظمي
رئــيس إقـلــيم كـردســتـان نــيـجــرفـان
رافق له. وجرى البارزاني والوفد ا
ــهـمـة ـلــفـات ا خالل الــلـقـاء بــحث ا
الـتـي من شـأنـهــا أن تـعـزز الــتـكـامل
والتـعاون بـ مؤسـسات الـدولة في
كل من احلكـومة االحتـادية وحـكومة
ـباد والـعمل اإلقلـيم ضمـن إطار ا
الــذي رســمه الــدســتــور. كــمــا جـرى
الـــتــطـــرّق الى اجلــهـــود الــوطـــنــيــة

ــكــافــحــة جـائــحــة كــورونــا وكـذلك
كافحة ستمرة والتنسيق  اجلهود ا
خاليا داعش النائمة ومالحقة فلول
اإلرهـاب الـذي ال مـكـان له عـلى أرض
الـعـراق وقـال بـيـان امس انه (جـرى
الــتــأكــيــد عــلى أهــمــيــة الــدور الـذي
تــــــؤديـه قــــــوات حــــــرس اإلقـــــــلــــــيم
الــبــيــشــمـــركــة كــجــزء مـــتــكــامل من

نظومة األمنية العراقية).  ا
من جــــانــــبه أعــــرب نــــيـــجــــيــــرفـــان
الــبـارزاني عن (تــفــاؤله بـاخلــطـوات
تخذة من أجـل تعزيز آلـيات العمل ا
ـــشـــتـــرك بـــ حــــكـــومـــة اإلقـــلـــيم ا
واحلـكــومـة االحتـاديــة) وشـدد عـلى
(أن الكرد يعتزون بـعراقيتهم وأنهم
عـازمــون عـلى إدامـة الــعـمل من أجل
اسـتــقـرار الــعـراق وأمـنـه وسـيـادته.
كـــمـــا بــيّن بـــارزاني اعـــتــزاز إقـــلــيم
كـردسـتـان بــالـدور الـذي بـدأ الـعـراق
بــتـمــثـيـلـه عـلى الــصـعـد اإلقــلـيــمـيـة
والــــدولـــيـــة وفـي ضـــوء الـــزيـــارات
ـستـويـات ب ـتبـادلـة على أعـلى ا ا
الـــــعـــــراق والـــــدول الـــــصـــــديـــــقـــــة
ــا فــيه والــتــفــاهـــمــات األســاســيـــة 
مصـلـحة الـعـراق واألمن واالستـقرار

اإلقليمي).
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وعقـد مـجلس وزراء إقـلـيم كردسـتان
بــرئــاســة مــسـرور الــبــارزاني امس
جـلسـته اخلـاصـة بدراسـة اخلـيارات
ـــطـــروحــة لـــبــدء الـــعـــام الــدراسي ا
ـــراكــز اجلـــديــد  2020-2021 في ا
التعليمية لـوزارتي التربية والتعليم
الـــعـــالي والـــبـــحـث الـــعـــلـــمي. وفي
مــسـتـهل االجــتـمــاع الـذي عُـقــد عـبـر
دائرة تـلفـزيونـية مـغلـقة وشـارك فيه
نائب رئيس الوزراء قـوباد طالباني
قـدم كل من وزيــر الـتـربــيـة آالن حـمه
ســـعــيــد ورئـــيس دائــرة الــتـــنــســيق
ثالً تابعة عبـد احلكيم خسرو ( وا

ـ ان ضـعف مـســتـويـات الـتـعـلــيم الـعـالي وجـودته يــعـتـقـد الـعـديــد من االكـاد
ا ا ـسؤولية االدارية في دول كثيرة ـؤسساتية التي حتملت ا وضعف االدارة ا
يعـود الى عدم استـقالليـة اجلامعـات واتخـاذ دورها في مسـيرة التـعلـيم العالي
حــيث االعـتــقـاد من ان تــلك االسـتــقاللـيـة ســوف تـضــمن رقي الـتــعـلـيـم الـعـالي
ط ـتــقـدمـة. فـمـركـزيـة اجلـامـعـات تـمـثل  وضـمـان جـودته وفق جتـارب الـدول ا
هام التعليمية للجامعات وتربية يتسم بتشدد السلطة قد ال يتناسب ظرفيا مع ا

اجليل الذي ينتمي لها حاليا
سيرة التعليمية من ويشار الـى ان مركزية اجلامعة وفق مضمونها قد شوهت ا
ـيـة وبـسـبـبـهـا قـتل االبـداع الـعـلـمـي.ومـا نـقـصده خـالل غـلـقـهـا للـحـريـة االكـاد
وما نـقـصده بـاحلـرية ـكونـات أدائـهـا هي اإلدارة الـذاتيـة  بـاسـتقاللـيـة اجلامـعـة

ية هي حرية البحث والتدريس والتحدث. االكاد
ان اسـتـقالليـة اجلـامعـات كانـت سبـبا فـي تقـدم اجلامـعـات االمريـكـية واالوربـية
التي أدركت مـضمون االستـقاللية مـنذ زمن والتي لم تخـرج عن (االدارة الذاتية
قيدة والـبعض ينـظر لها ان كن حتديـده باالستـقاللية النـسبيـة)او ا لها او مـا 
تـكون(اسـتـقاللـيـة منـضـبـطة)وهـو(مـصـطـلح جمـيل) يـعـطي حـريـة مقـيـدة تـسمح
ي بـعـد ان اتـفـقـت (اجملـتـمـعات بـالـعـمل وفق ضـوابط الـعـمل الـعـلـمي واالكـاد
ـتـطـورة عـلى كـون اجلـامـعـة كـمجـتـمع لـلـعـلـمـاء حـرة في الـسعي وراء الـدولـية ا

عرفة دون تدخل ال مبرر له من أية جهة)كانت. ا
نضبطة وما نقصده باالستقاللية الذاتية او ا

هام والـوظائف دون ان تـستغـني اجلامـعات عن ارتبـاطها  هي استـقالليـة في ا
وال عن احلـمـايــة الـفـكـريـة الــرسـمي بـاحلـكــومـة لـكي ال تـفــقـد(الـدعم احلـكــومي
ولـهـذا فهي اسـتقاللـية ـكـوناته الـبشـرية والـقـيمـية اجملـتمـعـية وال عن اجملـتمع 

منضبطة).
: طلوب يرتكز على ركيزت أساسيت  ان االستقالل الذاتي ا

األولى:االسـتــقالل اإلداري والـهـيــكـلي:(أن تـخـتــار اجلـامـعــات الـهـيـكل اإلداري
رحـلـية والـتطـويريـة وتـسن القـوان الـناظـمة ـناسب لـها وفـقـا الحتـياجـاتهـا ا ا
ـنأى عن أية تدخالت خارجيـة)وضمن هذه الركيزة تدخل ية  سـيرتها األكاد
ـتـغيـرات الـعـامـلـة بـدءا من حـق اخـتـيار رئـيـس اجلـامـعة مـجـمـوعـة كـبيـرة مـن ا
والعـمداء ووضع قواعد العمل العلمي وشـروط القبول وفتح االختصاصات وكل
ـالي:اي أن يـكون ـهـمـة.الـثـانـيـة:فـهي االسـتـقالل ا مـايـقع ضـمن هـذه الـركـيزة ا
ستمر ـستقر من االجور الـدراسية للطـلبة والتعلـيم ا للجـامعة مصدر تـمويلها ا
ونـشاطـاتـها الـبحـثـية واالجـتـماعـية اخملـتـلغـة اضـافة الى مـا تـستـلـمة من الـدولة

ساعدات. نظمات االجتماعية وكذلك الهبات وا كجزء من تموبل ا
ـيـة لم يـكن ولـيـد حـدث عـابر ان الـدعـوة السـتـقالل اجلـامـعات واحلـريـة االكـاد
ية ا هي فـكرة جتـسدت منـذ مؤتـمر ليـما عام  1988بـشأن احلريـة األكاد وا
ؤتمـر عمـان حلقوق االنـسان عام واستـقالل مؤسسـات التـعليم الـعالي مـرورا 
ــبـاد الـتي يــجب تـوافـرهـا  2004 الـذي تــضـمن اإلعالن عن مـجــمـوعـة من ا
ؤتـمر االول لـرؤساء ـا اقـره ا وصوال  يـة وحمـايتـها فـي مجـال احلريـة االكـاد
الـذي وصف ـتــحـدة اجلــامـعــات في كـولــومـبــيـا عـام  2005بـدعــوة من اال ا
ــيـة حتـديـدا (حـريــة الـبـحث والــتـدريس والـتـحــدث والـنـشـر مع احلـريـة االكـاد
ـعـاييـر وقـواعـد الـبـحث العـلـمي دون تـدخل أو فـرض عـقـوبات ودون االلـتـزام 
وبـالتـالي ال يـنـبغي اعـتـبار ـكن أن يـقـود إليه هـذا الـبـحث) ونشـره ا  تـقـويض 
ـيـة (جـزءا من اسـتقـالل اجلامـعـات أو اعـتبـار قـضـايـا متـعـلـقة احلـريـة األكاد
بـاختـيـار الـقيـادات اجلـامعـيـة أو تقـيـيد اسـتـقاللـية اجلـامـعات جـزءا من احلـرية

ية). األكاد
ستقلة سـيكون لها دور واثر في مـخرجاتها وفق إستـراتيجيتها ان اجلامعـات ا
العـلـميـة التي تـهـتم ببـعدي (الـتـعلـيم لـلتـعلـيم والـتعـليم لـلـعمل) فـالتـعـليم لـغرض
عـارف اإلنسـانية التعـليم يـشمل(اإلسـهام الـعلمي احلـقيـقي في تطـور العـلوم وا
عـاصرة) والتعلـيم للعمل(يجب ستـوى احلضارة ا اخملتلـفة وبالتـالي االرتقاء 
ـا ي) و ـواءمـة مع احـتــيـاجـات الـسـوق احملـلي إلى الـسـوق الـعـا أن يـتـجـاوز ا

يضمن حتقيق التنافسية ب اجلامعات .
ــنــضـبط) لــلــجـامــعــات سـوف يــضــمن جـودة ومـا نــعــتـقــده فــان االسـتــقالل (ا
(ويضمن التخـصصات اجلامعيـة وتطويعها لـتتوافق مع احتياجـات سوق العمل
ــقـدم من خـالل بـنــاء شــراكـات إســتــراتـيــجــيـة مع جـودة الــتــعــلـيم اجلــامــعي ا
ية ومراقبة جودة اخملرجات التعليمي). وبغض النظر عن طبيعة اجلامعات العا
التعنى فوضى في ية النـظام التعليمي فان استقالل اجلـامعات واحلرية االكاد
ـا البد ان يـتجـانس ذلك مع إستـراتيـجيـة الدولة ونـظرتـها الى الـعمـلية القرار ا
ا يضمن بيئـة تنافسية وابداعيـة ب اجلامعات)و هو التعـليمية بشكل خاص(

قاعدة اساسية في رصانة اجلامعات وجودتها.
نقـترح الـبدء في جتـربة مـنح االستـقاللية لنفـكر بـذلك وان اقتـنع متـخذي الـقرار
بـاخــتـيـار ثالث جـامــعـات في الـشـمــال وفي الـوسط واجلـنـوب
ـنضبـطة وتمـكينهـا من االنفراد ومنـحها االدارة الـذاتية ا
في اتخـاذ قرارتـها وتـرص اسـتـراتيـجيـة عمـلهـا بعـيدة
ـركز الـعلـوي (الوزارة) مـشرفا عن الـتدخل وان يـكون ا
وبذلك سوف نـقيم رصانه العـمليـة التعلـيمية ال متـدخال

كن التعميم. وان جنحت التجربة 
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بــعـــد مــرور 14 ســـنـــة عــلـى مــقـــتل
االرهــابي  ابـــو مــصــعب الــزرقــاوي
بقـصف جـوي في اطـراف قريـة عرب
شـوكـة فـي  نـاحـيـة هـبــهب الـتـابـعـة
لقـضاء اخلـالص في محـافظـة ديالى
نزل دون اي تـغيير   اليزال وضع ا
فـيمـا يـتـجنب االهـالي االقـتـراب منه
ألنه يذكرهم بفترة عـصيبة مرت بها

منطقتهم.
وقــال مــديــر نــاحــيــة هــبــهب حــسن
ـــنــزل شالل لـ(الـــزمـــان) امس ان (ا
الــــذي كـــــان وكــــرا لـإلرهــــابـي ابــــو
مـصـعب الـزرقـاوي والـذي قصـف ما
ادى الى مـقـتلـه قبل  14سـنـة اليزال
على وضـعه دون اي تغـير وهـو يقع
في اطـراف قـريـة عـرب شـوكـة ضـمن

حدود ناحية هبهب).  
d b  ‰eM

واضـــــــــــاف شــالل  ان (االهـــــــــــالـي
ـنزل يـتجـنـون الوصـول الى مـوقع ا
ــدمـــر كــلــيــا ألنه يــذكــرهم بــفــتــرة ا
عـصيـبـة مرت بـهـا منـطـقتـهم مـؤكدا
ـــنـــزل هــو يـــقع في بـــســـتــان بـــان ا
متوسط احلجم على وضعه منذ يوم
الـــقــصـف وحــتى االن)  وقـــال وزيــر
الـداخلـيـة الـتركي سـلـيـمان صـويـلو
امـس الــثـالثـــاء إن الـــشــرطـــة ألـــقت
الــقــبض عــلى أكــبــر شــخــصـيــة في
تـنـظــيم داعش في تـركــيـا وبـحـوزته
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نزل الذي كان يتذخه ابو مصعب الزرقاوي مقرا له في ناحية هبهب بديالى  »öÞ‰∫  ركام ا

qLŽ∫  عمال البلدية يواصلون عملهم في زقاق ثانوية النظامية

عن وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث
العلمي) تقريراً مفصالً بشأن آليات
ومـــقــتــرحــات بـــدء الــعــام الــدراسي
اجلـــــديــــد مـع مــــراعــــاة اإلجــــراءات

الوقائية والتعليمات الصحية. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
وزيـــر الـــصـــحـــة ســـامـــان بـــرزجني
(عرض تـقريـره الذي تـضمن تـقيـيماً
عن الوضع الـصحي الـعام في إقـليم
ـســتــجـدات ذات كــردسـتــان وآخــر ا
ـنـاقـشة الـصـلـة. وبـعـد الـتـبـاحث وا
ــقــتــرحـــات كــافــة ونــظــراً بـــشــأن ا
الستـمرار تـفشي اجلـائحة فـي إقليم
كــــردســـتـــان) ومن أجـل مـــواصـــلـــة
ـســيـرة الــتــربـويــة والــتـعــلــيـمــيـة ا
وحمـاية مـصلـحة الـطلـبة والـتالميذ
في إقــلـــيم كــردســتــان واضــاف انه
ـــقــتـــرحــات جـــمــيع (بــعـــد األخــذ 
ـــعـــنــيـــة قـــرر مـــجــلس الـــوزارات ا
الــوزراء أن يـكــون الــفـصل األول من
الـــعـــام الـــدراسي اجلـــديــد  2020-
رحلة 12 من  2021إلكترونياً عدا ا
الــــدراســــة اإلعـــداديــــة). كــــمـــا وجه
عـنية في إطار سـلطاتها اجلهات ا
بـإصــدار الـتـعـلـيــمـات والـتـوصـيـات
الالزمــة إلطـالق الــتــقــو الــدراسي
لــلـــفــصل األول من الـــعــام الــدراسي
اجلديـد. وشدد مـجلس الـوزراء على
ـــــواطــــــنـــــ (ضــــــرورة الـــــتــــــزام ا
بــــاإلجـــراءات االحــــتـــرازيــــة في ظل
فيروس كورونا الذي آخذ باالرتفاع
وأوعز لوزارة الصحة بالتنسيق مع
عـلومات في تـنظيم دائرة اإلعالم وا
الــتـعــلـيــمـات الــصـحــيـة ومــواصـلـة

 .( حمالت التوعية للمواطن
الـية ورئـاسة وتقـرر توجـيه وزارة ا
ـتـطـلـبات مـجـلس الـوزراء بـتـأمـ ا
الـية لـبدء الـعام الـدراسي اجلديد ا
وذلك بالـتنسـيق مع وزارتي التـربية
والـتعـلـيم الـعالـي والبـحث الـعـلمي.
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لألمـريــكـيـ وعـمالئـهـم وجـمـيـعـنـا
خـدم لهـذا الـشـعب الـذي قـرر إخراج
احملتل وتـطهـير األرض مـنه) مبـيناً
أنه (دون هـــذا الــقــرار الــشـــعــبي لن
تـــعـــلـــو كـــلـــمـــة من أي طـــرف داخل
الـعـراق وخـارجه وسـيـخرج احملـتل
ويــخـرس أعــوانه في الــداخل بــقـوة

القانون وارادة اجلماهير).

الـعـراق عـام 2003 وسـيــطـرت عـلى
كل مقدراته منذ ذلك احل لو كانت
ترغب بـإعمـار البالد لـفعـلت حيـنها
لــكــنــهــا كــانت مــصــنع الــطــائــفــيــة
واإلرهاب والتـصدع اجملتـمعي الذي
لم نــكن نـعــرفه قـبل دخــول احملـتل)
ـتـلك العـقل يـعلم الفتـاً إلى أن (من 
جــيــداً أن االحـــتالل لم يــعــمّــر بــلــداً

دخــله ولم يــحـتــرم شــخـصــاً عــمـيالً
تـعـاون مـعـه ضـد أبـنـاء بـلـده ولـوال
ن أشـبـاه الـسـيـاسـيـ وأبـواقـهم 
أعـطــوا الـضـوء األخــضـر لـغــطـرسـة
ا تمادى السفير األميركي االحتالل 
وسيده ترامب عـلى العراق وفصائل
قـاومة التي تـشرفـهما). وأردف إن ا
(الــــعـــــراق لــــلــــعــــراقـــــيــــ ولــــيس

{ بـــــاريس-(أ ف ب)  –أعـــــيــــد 51
مهـاجـراً عراقـيـاً كانـوا يـعيـشون في
ـانيا بناء عـلى طلبهم الى فرنسا وا
أربـــيل عــاصـــمــة إقــلــيـم كــردســتــان
العراق في إطار أول عمـلية اوروبية
مـشـتركـة من نـوعـهـا وفق مـا أفادت

السلطات الفرنسية.
وهـؤالء الـعـراقــيـون ومـعـظـمـهم من
األكراد استفادوا في فرنسا كما في
سـاعدة لـلعودة انـيا من برنـامج ا أ
الــطـــوعــيـــة الـــذي يــقـــضي بـــعــودة
األجـــنـــبي إلى بـالده مـــقــابـل مــبـــلغ
مـالي.وقـال ديـديــيه لـيـسـكي رئـيس

الكشف عن كورونا  وجـاءت نتيجته
سلبية. 

وحـصل كل مــنـهم عــلى مـبـلغ 1800
يورو يضاف إليه مبلغ  3000يورو
ــجــرد وصــولـــهم إلى هــنــاك عــلى
شكل (مساعـدة اندماج) وفق ديدييه
لـيــسـكي.وفي مــيـونـيـخ اسـتـقل 36
عراقياً بدورهم الطائرة التي رافقهم

ان. فيها مسؤولون فرنسيون وأ
وكـــان يـــفــــتـــرض أن يــــكـــونـــوا 75
شـــــخــــصــــاً (90 في اجملـــــمــــوع مع
ـصاب العراقـي من فرنـسا) لكن ا
بــفــيـــروس كــورونــا لـم يــســتـــقــلــوا

كتب الـفرنسي لـلهجـرة واالندماج ا
ـانية إن (هذه الـعمـليـة الفـرنسـية األ
هي األولى مـن نـوعــهــا ومــثــال عـلى
التـعاون اجليـد ب الـدول األوروبية

في قضايا الهجرة).
مؤكدا أن (رحلة باريس  –ميونيخ –
أربيل مـولـتهـا هيـئة مـراقبـة احلدود
اخلارجية الـتابعة لالحتاد األوروبي

فرونتكس). 
وقـــد اســتـــقل 15 عـــراقـــيــاً رُفـــضت
طلبات جلـوئهم وكانوا يـعيشون في
شمـال فرنـسا هـذه الرحـلة بـعد ظـهر
األربـعـاء بـعــد أن خـضـعـوا الخـتـبـار
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كن ان نقول  –ودون مبالغة او تهويل - :

انّ مـلّف الـطفّ  بــكل مـا حـفل بـه من أحـداث  ومـا انـطــوى عـلـيه مِنْ
ارسات أبـرز لنـا صوراً كامـلة االبـعاد عن جـانب مـهمـيْن في حياة

البشرية :
اجلانب األول :

جانب السمو الذاتي واالشـراق األصيل مُتَمِثال بـاالمام احلس (عليه
السالم) واهل بيـته واألبرار من أصحـابه حيث كـانوا القـمة الرسـالية
الشامـخة في عـطائـهم وتضـحيـاتهم من أجل الـدين واحلق واالنسـانية

ضطهدة . ا
اجلانب الثاني :

ريع واالنحدار الـفظيع الى هاوية االجرام جانب السفالة واالنـحطاط ا
الغليظ واالنسالخ الكامل من ربقة االنـسانية وهذا ما مثله األوغاد من

بني امية وأتباعهم ومن سار على نهجهم حتى اليوم .
-2-

قالة الوجيزة تقتصر على مثاليْن فقط  وفي هذه ا
ومن نـافـلـة الـقـول الـتـذكيـر بـبـعض مـا قـام بـه االمام احلـسـ (ع) في
غمرة االجـراءات التي قـام بها تـمهـيد لثـورته اخلالـدة حيث كتب  الى

بعض 
الشخصيات االجتماعية البارزة يدعوهم لنصرته .

نـذر بن اجلارود الـعـبدي  فـما كـان منه االّ ان وضمن مَنْ كـتب لهـم ا
أخـذ كــتـاب االمــام احلـسـ (ع) والــرسـول اخلــاص الـذي حــمل الـيه

كنى بابي رزين) الى ابن زياد  . الكتاب ( وهو سليمان ا
وكان هذا الطاغية على جناح السفر الى الكوفة 

ـنـذر خاف ان يـكـون الكـتـاب مدسـوسـا علـيه مِنْ قِـبلِ ابن زياد وكان ا
مع أنّ ابن زياد كان صهره على ابنته ..!!

فما كان من ابن زياد االّ ان أمر بصـلبه مع أنّ األعراف السائدة عند
سلمـ وحدهم ال تبـيح قتل الرُسل كل اال والشعـوب وليس عنـد ا

همات خاصة . بعوث  وا
ـــنــذر بن اجلــارود الــعــبــدي) انـه من أشــقى الــنــاس وهــكــذا أثــبت (ا

وأعظمهم خيانةً ونذالة وكان مثاالً بارزاً للسفالة البشرية .
ثال الثاني فهو يرتبط ببطل من األبطال الشرفاء الذين ال تُسلّط وأما ا
عــلــيــهم االضــواء  –لالسف الــشــديــد  –بــالــرغـم من عــظم بـــطــولــته

وشجاعته وإخالصه .
ـهـلب الـراسـبي) احـد شـيـوخ الـعـشـائـر في وهـذا هـو (الـهـفـهـاف بن ا
الـبصـرة فـقـد وصـله كـتـاب االمـام احلـسـ (ع) واسـتـنـهض عـشيـرته

لتهبَّ معه لنصرة احلس فلم يستجب منهم أحد .
فـتـوجه الى كـربالء وحــيـداً ولـكـنه وصل الى كــربالء بـعـد ظـهـر الـيـوم
العاشـر من محـرم احلرام عام  61هـ .. اي انه وصل بعد اسـتشهاد

االمام احلس (ع) .
وح رأى األوغاد يغـيرون على اخلـيام ويذيـقون النـساء واألطفال من

اهل 
البـيت كـؤوس العـذاب نازلـهم بـسالحه  فاحـتـوشوه ورمـوه بـالسـهام

والنبال حتى خَرّ صريعاً شهيدا .
لقـد كـان قد تـوجّه لـنصـرة احلـس ولـم يحـد عن ذلك حـتى أراق آخر

قطرة من دمه الزكية 
ـعركة قـد انتهت  وكان بوسـعه أنْ يعود الى الـبصرة بـعد ان كانت ا

ولـكــنه  –وهــو الــبـطـل الــغــيـور  –لم يُــطقْ أن يــرى مـا
اقـتـرفه اجملـرمـون بـحق اهل الـبـيت دون ان يـنـازلـهم

حتى النفس األخير .
وهنا تمكن البطولة واالنسانية الفذة .
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 %40وهي نـسـبـة خـطـيـرة جـدا)  .
ودعا الكروي الى  ( ضرورة اعتماد
خـــارطــــة طـــريق وطـــنــــيـــة في دعم
ـعامل في ديـالى وبقـية صـانع وا ا
احملـــافـــظـــات ألنـــهـــا ســتـــؤدي الى
انـتـعــاش اقـتــصـادي والـعــمل عـلى
نتوج الوطني ومعاجلة ملف دعم ا
فـوضى االستـيراد فـي البالد بـشكل
عـــــام)  . وفي ســـــيـــــاق آخـــــر قــــال
الـكـروي أن  (الـتـقـاريـر تـكـشف عن
انـخــفـاض كـبـيـر في مـعـدالت تـدفق
ـا يثير القلق ياه صوب ديالى  ا
وتـنـبئ بــبـدايـة ازمـة بـيــئـيـة تـلـوح

باألفق). 
œËb×  —d{

ا واضاف الكـروي  أن (  االزمة ر
ال يـشــعــر بــهـا احــد اآلن وضــررهـا
محدود في منـاطق عدة مثل جلوالء
لـكـن لـو اسـتـمـر خـفض تـدفق مـيـاه
نـهــر ديـالى الـقـادمـة من دربـنـدخـان
ياه اجلارية بسبب تقلـيص تدفق ا
من ايـــران ســيـــكــون هــنـــاك شــحــة
قاسية للمياه بشكل كبير)  . واشار
الــكـروي إلى أن  (الــوضع ســيـكـون
قـاس جـدا اذا لم تـكن هـنـاك سـيـول
وسم القادم )  وامطار غزيرة في ا
ــركــزيــة الى  ( داعــيــا احلــكــومــة ا
ضــرورة الـــتــحــرك واحلـــفــاظ عــلى
ــيـاه وفق احلــصص الــثـابــتـة من ا
الـــــقـــــانــــون الـــــدولـي في االنـــــهــــر
ـا يـضمن ـتـشـاطئ بـ البـلـدان  ا
اسـتـمـراريـة تـدفق مـيـاه نـهـر ديالى
ـــعــدالت تــفي بـــاحلــاجـــة لــســقي
ـيـاه حملـطـات احملــاصـيل وتـأمــ ا

االسالة).

وقــال الـــكــروي لـ  ( الـــزمــان )  ان
(ديالى تتـميز بوجود عـدد كبير من
ـعامل التي تـنتج قرابة صانع وا ا
  50 نــوعـا مـخـتـلـفـا من الـبـضـائع
ــنـتــوجـات الـتـي تـدعم االسـواق وا
الـعـراقــيـة في كـل احملـافـظــات مـنـذ
ســـنــوات طــويــلــة اال ان  %90االن
مــعــطل ألســبـاب مــتــعــددة ابــرزهـا
فــوضى االســـتــيـــراد اخلــارجي)  .
واضـــاف الــكــروي  ان (الــعــراق ال
ــكن ان يــكــون له اقــتــصــاد قـوي
ـيــزة وقــادرة عـلى دون صـنــاعــة 
تـلـبـيـة احلد االكـبـر من احـتـيـاجات
األسـواق )  الفــتـا الى ان  ( تـعـطل
صانع في ديـالى لسنـوات طويلة ا
تسبب في ارتـفاع كبـير في معدالت
الـبـطـال والــفـقـر الـتي بــلـغت نـحـو

لفات جاءت من  مؤكدا بان اغلب ا
خالل شـــكـــاوي رســـمـــيـــة قـــدمـــهــا
االهــالـي في مــنـــاطق مــتـــفــرقــة من

بعقوبة وضواحيها)  .
و أعـــلــــنـت دائــــرة صـــحــــة ديــــالى
باشرة بإجناز أول مستشفى منذ ا
نصف قرن في احملافظة فيما اكدت
ثل طفرة مهمة في اخلدمات انه و
ــراكـز الــصـحــيـة . ً نــظـرا لــكـثــرة ا
وقـــال مـــديـــر إعالم صـــحـــة ديـــالى
فـارس الــعـزاوي لـ (الـزمـان ) إن  (
شروع ـنفـذة  الشـركة االسـترالـية ا
بـناء مسـتشـفى متـطور بـسعـة أكثر
من  400ســريـر اســتـلـمت ً رســمـيـا
ـوجب مــوقع الـعـمل في بــعـقـوبـة 
مـحضـر رسمي وسـتـباشـر فورا في
ــشـــروع الــذي إجنـــاز مــضـــامـــ ا
ــدة  8ســنــوات تـــوقف الـــعــمـل به 
ألســــبــــاب مـــــتــــعــــددة).  وأضــــاف
ــشـــروع والــذي الــعـــزاوي  أن  ( ا
اجنـز بــنـســبـة مــحـدودة يــعـد أول
مستشفى في ديالى منذ نصف قرن
ـثـل طـفـرة مـهـمـة في اخلـدمـات ً و
راكز الصحية ً فضال نظرا لكثرة ا
عن قـدرتـه االسـتـيــعـابــيـة الـكــبـيـرة
الــتي ســتــخــفف من الــضــغط عــلى
ـســتـشــفـيـات فـي بـعــقـوبـة بــقـيــة ا
وتخـلق مرونـة في تـوفيـر اخلدمات

الصحية). 
واكــد الـنـائـب  عن مـحـافــظـة ديـالى
مــــضـــــر الــــكــــروي  بـــــان فــــوضى
ــئــة  من االســتــيــراد دمــرت 90 بــا
مــصـــانع احملـــافــظــة   داعـــيــا الى
ضـــرورة اعـــتــمـــاد خـــارطـــة طــريق
ـعامل . ـصانع وا وطنـية في دعم ا

قال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله
احلـــــــــيـــــــــالـي لـ (الـــــــــزمــــــــان) ان
(قـائــمــمــقــامــيــة بــعــقــوبـة فــاحتت
الــنــزاهــة حــيـال  7مــلــفــات مــهــمـة
ـال الـعـام وشـبـهات تـتـعـلق بـهـدر ا
فــســاد مـــالي واداري في مـــشــاريع
ــلــيـارات مـهــمــة تــقــدر كــلـفــتــهــا 
الـدنانـيـر في دوائـر متـعـددة ومنـها

الكهرباء) . 
WB²  ÊU'

ان (القائممقامية واضاف احليالي 
قدمت كل االولويـات التي بـحوزتها
الى الـلـجـان اخملـتـصـة فـي الـنـزاهة
وننتظر اجابات رسـمية منها حيال
مــــــا حتــــــقـق من اجنــــــاز حــــــيــــــال
الـتحقـيقـات الرسـميـة التي اجـرتها

واآلفـات الــزراعــيـة واالضــطــرابـات
االمـنــيـة بــاإلضــافـة الى حتــول مـا
يعرف بـالبسـتنة الى قطاع خاسر
بـــســـبـب االســـتـــيـــراد نـــاهـــيك عن
ــتـكــررة الــتي الــتــهـمت احلــرائق ا
مــئـات الــدوا الـزراعــيـة).  واشـار
الــلـهــيـبي  الى ان  ( اعــادة احـيـاء
الـغــابـة اخلـضـراء يـحـتـاج الى دعم
حـكومـة بـغداد وهـذا ما لـم يتـحقق
حتى االن رغم اهـميـة اعادة احـياء
ــدمـــرة وتـــأثــيـــرهــا الـــبــســـاتـــ ا
االيجابي في نواحي متعددة كونها
تـــشــــكل حــــزا مـــا اخــــضـــرا حـــول
بـعــقـوبــة بــاإلضـافــة الى ان اعـادة
ـزيد احـيـاءهـا بـعـد هالكـهـا يـوفـر ا
من فرص الـعمل)  .ومن جـانب آخر
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دعت نـاحـيـة بـهـرز التـابـعـة لـقـضاء
بعقوبة  في محافظة ديالى  إلعادة
احـياء االحـزمة اخلـضـراء  مشـيرة

الى ان لها  فوائد بيئية كبيرة. 
وقـــال مــديــر نـــاحــيــة بـــهــرز نــزار
الــلـهـيـبي لـ (الــزمـان) ان (بـسـاتـ
بهـرز تشـكل اكبـر غابـات ديالى في
الـقاطع اجلـنـوبي للـمـحافـظة وهي
ساحات شاسعة جدا  مبينا تمتد 
انـها تـمـثل حقـبـة طويـلـة من تاريخ
احملــافــظـة كــمــا تــعــد مــصـدر رزق
آلالف العـوائل) . واضاف الـلهـيبي
ان  (الغابة اخلـضراء فقدت من -3
 4آالف دو خالل  17عـامـا جـراء
اســــبـــاب عـــدة ابـــرزهـــا اجلـــفـــاف

ـهنية وأنت تفكر أنك تعد السيرة ا
في إعـالن عـــمل مـــحـــدد.قـــد يـــبــدو
هـنيـة عـمال سهال إعـداد السـيـرة ا
كما تـقول كوريـن ميلز مـن مؤسسة
"بــيــرســونــال كــاريــر مـاجنــمــنت" 
ـهنـيـة أبعـد ما وتـضيف "الـسـيرة ا
تــكــون عـن الــســهــولــة. مــا لم تــكن
هارات الـتي تتضـمنهـا على صلة ا
بـالـوظـيـفـة الـتي تـتـقـدم إلـيـهـا فـإن
ـسـتـخدم سـيـفـتـرض أنك لم تـفهم ا
ــــهـــــام الـــــتي تـــــتـــــضــــمـــــنـــــهــــا ا
هم الـوظيـفة".الـبحث هـو العـامل ا
كـمـا تـقــول "إحـصل عـلـى تـفـاصـيل
الــــوظـــيــــفـــة حتـــدث إلـى شـــخص
يـــســــتــــخــــدم أشـــخــــاصــــا بـــتــــلك
ــــواصــــفــــات و وكـــــاالت تــــوظف ا
أشخاصا في نفس اجملال. يجب أن
ـا يـبحـثـون عنه. يـتـوفر لـديك فـهم 
ــكـنك الــبــدء في كـتــابـة بـعــد ذلك 
ـــهـــنـــيـــة".تــعـــرف عـــلى ســـيـــرتك ا
طلـوبة حتى تـذكرها في هـارات ا ا
البـداية. لـو فعـلت ذلك ستـضمن أن
يـكــون طــلـبك عــلى رأس الــطـلــبـات
التي يدرسونها. وال تنس أن جتعل
ـا مــا تـذكــره في الــطـلب مــطــابـقــا 
ذكرته في بروفايـلك الشخصي على
موقع  Linked inألنهم سيـقارنون
ـعـلومـات.تـقـول دارين فاراز وهي ا
خــبـيـرة في شـؤون الــتـوظـيف لـدى
 Linked inإن هـــنـــاك ضـــرورة أن
يـعـكـس بـروفـايــلك شـخــصـيـتك مع
بـقائـه مهـنـيا وتـضـيف "إذا لم تكن
ترتـدي طقمـا كامال في مكـان العمل
ال تـســتـخـدم فـي بـروفـايــلك صـورة
شخصـية ترتـدي فيها طـقما. ضمن
طــلــبك مــقــاالت صـــحــفــيــة تــعــالج
مـواضـيع تـتـقـاطع مـع اهتـمـامـاتك
وضـمن طـلـبك أي أعــمـال تـطـوعـيـة
قـمت بـهـا أو أي جـوانب شـخـصـية

جتدها مهمة".
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أمـام جلان الـتوظـيف عـدد كبـير من

هنية لفحصها لذلك إجعل السير ا
نسختك ال تتجـاوز صفحت قياس

اي فور.
"إذا كـانت سـيـرتك صـعـبـة الـقـراءة
ـــعــني لـن يــكــلف فــإن الـــشــخص ا
نـفـسه الـعـنــاء." كـمـا تـقـول مـدربـة
ـهنـيـة ساره آرتـشر من اخلـبرات ا
"كاريـر تري"."لـيس من الضرورة أن
تخـبرهم عن كل شيء عـملـته اختر
األشـيـاء ذات الصـلـة فـقط. تـذكر أن
الـقلـيل قد يـكـون أفضل من الـكثـير.
تـأكــد أن ســيـرتك لــيـست مــكـتــظـة
واترك فـراغات كبـيرة حتى يـتسنى
ـــادة بــســهــولـــة".ال تــكــتب قــراءة ا
فقرات طويلة عـن وظائفك السابقة
واكــتف بــنــقــاط مــحــددة. تــذكـر أن
ـهنيـة هي اخلطوة األولى سيرتك ا
فــقط وادخـــر بــقـــيــة الـــتــفـــاصــيل
لـلـمــقـابـلـة الـشـخــصـيـة. وال تـكـتف
ـهـام الـتي اضطـلـعت بـها بـتـعداد ا
ـاضي بل وضح الـعـمل الـذي في ا
تــــؤديـه ايــــضــــا. مــــهم أن تــــوضح
كــــــــفـــــــــاءاتـك والــــــــدروس الـــــــــتي

استـــفدتها.
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عدد فـتـرات االنقـطاع عن الـعمل مع
الــتــوضـيح الــكـافـي. إذا لم تـوضح
سـتقـبلـيون سـيفـكر مـستـخدمـوك ا
في أنك تــخــفي أشــيــاء لــيــست في
صـــاحلـك."إذا كـــانت هـــنـــاك فـــتـــرة
طـويـلـة من االنـقـطـاع عن الـعـمل قد
يــكـــون احلــديث عــنـــهــا أفــضل في
فــرصـة أخـرى ولـيس عـبـر الـسـيـرة
ـهـنيـة" كـما يـرى مـايكل تـشـيري ا
مـن مــــوقع "ريــــد" لــــعــــرض فــــرص
ـا كــان إرفـاق الـعــمل.ويـضــيف "ر
رسـالـة مـنـفـصـلـة تـوضح فـيـها ذلك
اذا ترى أفضل حيث توضح فيها 
أنك جـاهـز اآلن لـلـعـودة لـلـعمل. إذا
كنت عاطال عن العـمل اآلن فاستغل
وقـتـك في احلـصـول عـلى تـدريـبـات
ومـــهــــارات أو الـــقـــيــــام بـــأعـــمـــال

تطوعية" كما يقول تشيري. الهدف
مـن ذلـك أن تــــــبـــــــ أنـك راغـب في

التعلم.
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أحــد أهم األســبـــاب لــرفض ســيــرة
ذاتـيـة هو األخـطـاء اإلمالئـيـة لذلك
تـأكـد من خلـو سـيـرتك منـهـا. إطلب
من شـخـص آخـر أن يـدقق سـيـرتك
حـيث بإمـكانه أن يـكـتشف األخـطاء
بـشـكل أفـضل مـن كـاتـبـهـا واحرص
عــــلى قـــراءة الــــســـيــــرة لـــتــــدقـــيق
احملــــتــــويــــات أوال ثم مــــرة أخـــرى
لتدقيق اللغة."يرتكب الناس أخطاء
أسـاسـيـة" كـمـا تـقـول كـورين مـيـلز
ـئــة من الـسـيـر وتـضـيف " 90في ا
الذاتـية حتـوي أخطـاء. إذا قلت في
سيرتك أن من ب مهاراتك االنتباه
للتفـاصيل فإن األخطـاء في السيرة

ستـدحض هذا االدعاء".تـقول ساره
آرتـشر إن عـليك االنـتبـاه إلى اللـغة
أيــضـا " تــأكــد من اســتـخــدام لــغـة
ناسب كان ا بني للمجهول في ا ا
بني للمعلوم ح ومن استخدام ا
احلــــــديث عـن إجنــــــازاتك مـن أجل
تـــــعــــزيـــــز الـــــتــــأثـــــيــــر".وجتـــــنب
الــكــلــيـشــيــهــات. كــثــيــرا مــا يــقـرأ
أصحـاب العـمل عبـارات مثل "أحب
اخلــــروج مع أصــــدقــــائـي" أو "أنـــا
أجـيـد العـمل ضـمن فـريق" وهذا ال
يضـيف اي قيـمة للـسيـرة. عليك أن
ستقبلي تلفت انتـباه مستخـدمك ا
لكن ليس للسـبب اخلطأ كما يقول

ميشيل.
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قل احلــقـيـقــة دائـمـا فــيـمـا يــتـعـلق
ـهـاراتك وإال فـإنك سـتـكـشف في

مـرحـلـة مـا."إذا اخـتـلـقت شـيـئـا في
ـهـنـيـة فـقـد تقـع في مأزق سـيـرتك ا
ــقـابــلـة الــشـخــصـيــة" كـمـا خالل ا
تـقـول سـاره آرتـشـر وتـضيف " إذا
كانت الوظيفة تتطلب مهارة معينة
وكنت تعـتقد أنك ال تـملكـها فبرهن
عـلى سـرعة تـعـلـمك أو اذكر طـريـقة
تعـويض النقص".إذا كـذبت ستـفقد
ـصـداقيـة  كـما تـقـول كـوني كيل ا
الــتي تــضــيف أن لــيــست هــذه هي
ـــشــكــلـــة في مــعـــظم األحــوال إذ ا
كـثـيـرا مــا يـنـتـقص الــبـاحـثـون عن
وظـائف من قـدراتـهم وتـضيف "إذا
كــنت في الــثـامــنــة عـشــرة وعــمـلت
لــيــوم واحــد فــاذكــره ووضح مــاذا
تعـلمت خالله. الـشركـات تبحث عن
اشخـاص يستـطيعـون رؤية القـيمة

في ما يفعلون".
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مع تـفـاقـم ظـاهـرة الـبـطـالـة ووجود
آالف اخلــريـجـ بــدون عـمل تـلـوح
احـيـانـا فـرصـة واحـدة او اكـثـر قد
يــعـــتــمــد كــســـبــهــا عـــلى مــهــارات
الــشــخص وحــسن تــقــد ســيــرته
الـــذاتـــيـــة الـى اجلـــهـــة شـــركــة او
مؤسسـة غير حـكوميـة في الغالب.
(الــزمـان) اطــلــعت عــلى تــوصــيـات
اخلــبــراء في هــذا الــشـأن لــتــدريب
اصــحــاب الــنــيــة في الــتــقــد الى
الـــوظــائف طـــرق اعــداد الـــســيــرة
الذاتيـة وابرز ما يـتع ان نـعتمده
في كــتـــابــتــهـــا وابــرزهـــا الــصــدق
ــعــلــومــات. اذ والــوضــوح ودقـــة ا
ــكن أن يـتـحـول الــبـحث عن عـمل
إلى جتـربـة شاقـة خـصـوصا خالل
مـوسم الـكــسـاد حـيث يــثـقل شـبح
كـورونـا عـلى االقتـصـاد. لـكن هـناك
بعض اجلوانب التي تـساعدك على
جــعل حـظــوظك في احلـصــول عـلى
فـرصة مـقابـلـة عمل أفـضل في حال
ركـــــزت عـــــلـــــيـــــهـــــا في ســـــيـــــرتك
هنية.لنبدأ باألساسيات: يجب أن ا
ــهـنــيــة اسـمك تــتـضــمن ســيــرتك ا
ومـعلـومـات االتصـال بك مـهاراتك
الــعـمل الــذي مـارســته من قـبل وإن
كــنـت قــد أديت أعــمـــاال تــطــوعــيــة
ـؤهـالت الـتـعـلـيم وأي أشـخـاص ا
ــــكن أن يــــكـــتــــبــــوا تـــوصــــيـــات
بـشـأنك.بعـد اسـتـيفـاء كل مـا سبق
يـــجـب أن تــنـــتـــبه إلـى الـــنــصـــائح

التالية من خبراء.
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يـتقـدم لـكل إعالن عن وظـيفـة مـئات
الـراغـب بـاحلـصـول عـلـيـهـا لـذلك
عـلـيك أن تـتـأكـد ان طــلـبك سـيـلـفت
االنـتــبـاه. في حـال قـدمت ألكـثـر من
وظـــيــفــة ال تـــرسل نــفس الـــســيــرة
هـنـيـة مع جـمـيع الـطـلـبـات. تـأكد ا
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كـلمة واحدة فقط( شيلمهن) لها حكاية ومدلول كبير هذه احلكاية نقلها
وكـان جنـدي يـؤدي اخلدمـة العـسكـريـة اإللزامـية في لي أحـد األصـدقاء
أحـدى الوحدات العسـكرية اخللفيـة أيام احلرب العراقـية اإليرانية هذه
احلـرب التي أكلت األخضـر واليابس وذهب ضحيـتها مئات اآلالف من
درس وكل الكـفاءات العراقية هنـدس وا خـيرة شبابنـا من األطباء وا
عرفة العلمية والعمليةودمرت قدرات البلد األقتصادية وكانت في حقل ا
الـبـوابـة األولى لألنـحـطاط الـذي الزلـنـا نـعاني من آثـاره حلـد هـذا الـيوم
سـتمـر علـينـا ذكراها األربـع بـعد أيـام ... يالـها من أيـام سوداء مرتْ
طحنة التي كان سببها تعنت وكأنها األمس وأنا أتذكر بيان البيانات وا
ـتـضـخمـة الـبدويـة واألسالمـية قـيـادات الطـرفـ وتـعجـرفـهم وال( أنا) ا
الـتي ال تعرف حالً وسـطاً إال عندمـا تُسحق وتصـبح أمام األمر الواقع
وهـذا ماحصل بالفعل بعد أن تيقنوا أن أمريكا ودول اخلليج التي غذتْ
وأشـعـلتْ احلـرب قد قـبـلت احلل الـوسط بإيـقـاف احلرب بـعـد أن دمرتْ
راد . أن هـذا اإلستـطراد لم يـكن هدفي قـدرات الطـرف ووصـلت إلى ا
ـرور على ذكرى مر ـنشور ولكن كـانت فائدة في هذا ا من كـتابة هذا ا
عــلـيــهـا أربــعـون عــامـاً . شــيـلــمـهـن هـو مــوضـوعي الــذي رواه لي أحـد
ــقـدمـة... خــرجتُ الـيــوم من حـصـاري في األصــدقـاء كـمــا ذكـرتُ في ا
فشـاهدتُ صوراً كثيرة إضافية للسادة الـبيت ( بسبب كورونا) للتسوق
عممـ ( ذو العمائم البيضاء ( ذو العمائم الـسوداء)والشيوخ ا ـبجل ا
ـنـاسـبـة الـصـور مـالـتـهم تـارسـه الـشوارع وأنـا أعـرفـهم جـيـداً .. ( بـا (
واألزقـة واحلـارات فـأنى إلـتـفت يـطالـعـوك ....) وحـتى عـنـدما تـذهب في
سـفرك عـلى الطـرق اخلارجيـة ترى مـئات بل آالف الـصور لـهؤالء الذين
ــذكـر خلــدمـة الــنــاس بل عـلى الــعــكس ... عـنــدمـا لم تــكن لــهم مـأثــرة تُ
شــاهـدتُ هـذه الــصـور تــذكـرت ُ حــكـايــة ( شـيــلـمـهـن). يـقـول صــديـقي
ـهنـدس( ...) كنـا في الوحـدة العـسكـرية اخلـلفـية مـتروكـ أما بـسبب ا
األصـابـة أو ألسبـابٍ أخـرى وكان مـعـنـا جنـدي نـعرف بـأن لـديه ( خلل
فإنـه شاب مـهذب ومن عـقـلي والدي) واحلقـيـقة لـيـست كمـا يُشـاع عـنه 
يسـورة واليسـارية وكان عـائلة مـعروفـة في بغداد بـكونهـا من العـوائل ا
لـهـذا اجلـنـدي أخـوان شـيـوعيـان أحـدهـمـا مـعـدوم واآلخـر هـارب خارج
الـعراق وأبوه معدوم عام ١٩٦٣ في إنقالب شباط األسود  هذا الشاب
( اجلـنـدي ) خـريج كـلـيـة الـعـلـوم قـسم الـفـيـزيـاء وهـو األول علـى دفعـته
وكـان شابـاً خـلوقـاً ومثـقـفاً جـداً وأديبـاً يـتعـاطى الشـعـر ويكـتب القـصة
الـقصيرة ولكن األستخبارات إعتقلته وعاد بعد ستة أشهر بحالةٍ يرثى
لـها .... يـستـطـرد صديـقي يقـول كان هـذا اجلنـدي اليُكـلف بأي واجب
عـلى إعتـبار بأن لـديه خلل عـقلي( نص سـتاو حسب مـايشـاع عنه) كان
اليـكلم أحداً ولـكنه كان يـردد دائما كـلمة واحـدة( شيلمـهن) ... وسأنقل
مـاقـاله صـديقـي بتـصـرف( شـلونك أ..م..ج ..د شـيـلـمهن صـبـاح اخلـير
شـيـلـمهن تـتـغـده ... شيـلـمهـن ليس له أي كـلـمـة سوى شـيـلـمهن) وصل
نقوم عليهم ألنه لم يكن خبره إلى آمر الوحدة وكان برتبة عقيد ومن ( ا
بـعـثـيـاً ووالئه مـشكـوك فـيه عـلى الـرغم من أنه من أهـالي تـكـريت نـاحـية
الـعـلم والـضـباط من دورته بـرتـبـة لـواء) أرسل اآلمر عـلى  هـذا اجلـندي
وســأله ولم يـكن مع اآلمــر في غـرفـته  إال ضــابط واحـد قـريـب له بـرتـبـة
مالزم أول سـأله( شنـو قصـة شيلـمهن تـكلي لو أخـيسك بـالسجن وأذا
كـتلي إلك إجازة عشرة أيام وبعدها مـاأخليك تدوام حلد تسريحك وبعد
إحلـاح من قـبل اآلمـر قـال له اجلـندي سـأقـول لك ولـكن خـلي يـطـلع هذا
الــيـمك ) إال أن اآلمـر أصـر عــلى بـقـاء هــذا الـضـبـاط بــقـوله( وَِلكْ شـلك
شـغل هــذا خـويي وإبن عـمي بس كـول ... كـله سـيـدي تـأمـني اآلمـر مـد
إيـده عله شواربه وكـله كلمة رجـال هذا شاربي مـو عليَّ إذا واحد عرف
بــالــســالــفه... يــله هــسه حتــجـي ... كــله ســيــدي أكــول أذا راح صـدام

وإنكلب احلكم هذي صوره اللي باآلالف ( شيلمهن ).
ضـحك اآلمـر وقال له يـروحن بـساعـة وهـذي الهـامـتك السـواعـد السـمر
الزم إبن عمه تـسـقطـهن وتـسقط أبـوهن .... ولـكن اآلمر لم يـدري بـأن ا
نظر عدم اآلمر واجلندي في نفس وحدتهم العسكرية  وهـو ع عليه فأُ

مقزز حسب ماروى لي صديقي شاهد العيان .
دلـيل الشاهد إن مئات اآلالف من صور صدام إحترقت بلحظات وكذلك

تماثيله ونصبه ... 
فـهل يتعـظون( ماكـو شيلـمهن يلـتمن بلـحظة) .. هل

يعتبرون.

يحتـاج إلى وظيفـة محددة لـلغاية 
وكــفــاءة مـحــددة بــدقـة  وكل شيء
غيـر ضروري ال يُـنظر إلـيه على أنه
مــيــزة  بل يـــعّــد عبء.  اتــصــاالت
الــعـــمل عـــلى مـــســـتــوى  الـــســادة
ـــــســــؤولـــــ عن والـــــســـــيــــدات  ا
االسـتراتـيجـيـة االقتـصاديـة للـدولة
عـنيـة .  القـدرة على او احملـافظـة ا
إجـراء الــتـحـول الــرقـمي لـألعـمـال.
مــهــارة في الــتــفــاوض مع مــديـري

ؤسسات الصناعية الكبرى. ا
 عـند رؤيـة السـيرة الـذاتيـة للـعديد
من الـتـعـلـيم الـعـالي  والـعـديـد من
الــدورات اإلضـافــيـة  والــعـديـد من
الـتــخـصـصــات اإلضـافـيــة  يـسـأل

صـاحب الـعـمل نـفــسه عـقـلـيًـا عـلى
الــفـور الـسـؤال: هـل هـذا الـشـخص
مــبـالغ فـيه  هل يـسـأل كـثـيـرًا فـقط
عــــلى أســــاس هــــذا "الــــشــــهـــادات

الكثيرة " "والقشور" األخرى.
ــكن أن يــكــون الـتــعــلــيم الــعـالي
الـثـاني عـنصـرًا جـيـدًا في الـصورة
ـهـني  الـعـامــة لـتـطـورك الــعـام وا
ولـــكن يــجب أن تـــفــهم تـــمــامًــا أنه
ـسـة اخــتـيـاري دائـمًـا  إنه مـجـرد 

هنية. هاراتك ا لطيفة 
WOJOÝö  ¡UDš«

ــا سـبق.  مـن األخـطـاء  تـلــخـيص 
الكالسـيكيـة التي يرتـكبهـا اجلميع
تقريبًا في مـجال التعليم الذاتي أن
نــولي أهــمــيـــة كــبــيــرة الكــتــســاب
ـعـرفـة واحلـصـول عـلى دبـلـومات ا
بــــدالً مـن اإلجــــراءات الــــيــــومــــيــــة
نظمـة جيدًا التي تضخ البسيـطة ا

حقًا احترافيتك وتزيد من قيمتك.
 بـاد ذي بــدء - لـزيــادة مـســتـوى
دخـــــلـك  وحتــــســـــ أربـــــاحك في
الــــتــــوظــــيـف  في الــــعــــمل احلــــر
واألعـمـال الـتـجـاريـة بـالـفـعل الـيوم
دون أي اســـتـــثــــمـــار طـــويل األجل

للوقت للحصول على الدبلومات.
عـــــمــــومــــاً لـــــزيــــادة الـــــرواتب في
التـوظيف او الـعمل   يـلزم أحـيانًا
احلـصـول عـلى تـعـلـيم عـالٍ ثانٍ في
تلك احلـاالت النادرة عـندمـا تخطط

لــتــغــيـيــر مــجــال نــشــاطك بــشــكل
ـثـال  بدون جـذري.  عـلى سـبـيل ا
ـكنك تـعلـيم رسمي  بـالـطبع  ال 
ــارســة الــطب.  لن تــكــون قــادرًا
عـلى أداء مهـام قانـونيـة معيـنة في

ــــــهـن دون الـــــــدرجــــــة عـــــــدد مـن ا
ــطــلــوبــة.  لـن تــتــمــكن من تــولي ا
ـدنية منـاصب معـينة في اخلـدمة ا
بـدون تعـليم مـتـخصص.  لـكن هذه

كلها استثناءات.

غـالبًـا مـا يـلـجـأ الـنـاس  لـلـحـصول
شـورة بشـأن اخـتيـار تعـليم عـلى ا
هنيون ديـرون ا .  يعـتقد ا عالٍ ثانٍ
ـــســـتـــقـــلـــون ورجــال األقـــويــاء وا
ـــســـاعــدة األعـــمـــال بـــصـــدق أنه 
ـكــنـهم الــتـعـلــيم الـعــالي الـثــاني 
زيادة مـستوى دخلـهم بشكـل كبير.
في مـعـظم احلـاالت  هـذا احلـساب

االعتيادي غير صحيح جتارياً.
 الـكثـيـر يتـمنـى : "إذا حصـلت على
تـعلـيم عالٍ ثـانٍ  فـسأربح أكـثر في
الـــتـــوظــيـف  وســأكـــون أغـــلى في
سوق الـعمل." . كقـاعدة عـامة  هذا
ليس صـحيـحًا  ألن صـاحب العمل
بــصـــفــته من اصـــحــاب اخلــبــرة -
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هـــائج.وكــانت الـــســفــيـــنــة "غــولف
اليفستوك  "1تنقل  5800بقرة من
نـيوزيـلنـدا إلى مرفـأ صيـني عنـدما
واجـــــهـت عـــــاصـــــفـــــة جنـــــمت عن
اإلعـصـار مايـسـاك في بحـر الـص
الـشـرقي.وقـال الـضـابط الـناجي إن
سـفيـنة الـشحن غـرقت ليل الـثالثاء
األربعاء بعدما قلـبتها موجة هائلة

وتوقف أحد محركاتها.
وكـانت الـسـفـينـة عـلى بـعـد حوالى
 185كـيـلـومـتـرا عن جـزيـرة أمـامي
أوشيـمـا الـيـابـانـيـة عـنـدمـا أرسلت
نداء استغاثة.وما زال أفراد الطاقم

{ طـوكــيـو (أ ف ب) - أكـد خـفـر
الـــــســــواحـل الــــيـــــابـــــاني امس
اجلـمـعـة وفـاة رجل كـان قـد عـثر
عــلــيه فـــاقــدا الــوعي في عــرض
الــبــحــر صــبــاح اجلــمــعــة بــعــد
يـومـ عـلى غـرق سـفـيـنـة شحن
كــانت تـقل  43بــحــارا في بــحـر

الص الشرقي.
وعـثر عـلى نـاج وحيـد حتى اآلن
اخلميس وهو ضابط فـيليبيني
فـي اخلـــامـــســــة واألربـــعـــ من
الـعمـر عـندمـا كان يـعـوم مرتـديا
ســـــــتــــــــرة جنـــــــاة فـي بـــــــحـــــــر

{ القدس (أ ف ب) - أعلنت إسرائيل
انهـا ستـفرض إغالقـا جديـدا اعتـبارا
ــقــبل عـلـى ثالثـ من يــوم اإلثـنــ ا
ـكــافـحــة فـايــروس كـورونـا مــنـطـقــة 
ستجـد بعد اسـتفحال وبـاء كوفيد- ا
 19فـي الـــــبـالد وارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدل
اإلصــابــات إلى واحــد من األعــلى في
الـــعــالم.وقـــال الــبـــروفــيـــســور روني
نـسق الرئـيسي في مـكافـحة غامـزو ا
ــســتـــجــد في جـــائــحــة الـــكــورونـــا ا
اســرائــيل "إنـه اعــتــبــارا من االثــنــ
سـيـكـون السـفـر من والى  30مـنـطـقة
مصـنفـة على أنـها +حـمراء+ مـحدودا
وســـــــيـــــــتـم إغـالق احملـالت غـــــــيـــــــر
األساسـية".وسـتُعـلن السـلطـات االحد
ـدن الـتي سـيـشـمـلـهـا ـقـبل قـائـمـة ا ا
االغالق واخلـــطــوات الـــتي ســتـــتــبع
ـــرتـــبــة فـــيـــهـــا.واســـرائـــيل حتـــتل ا
السادسـة على الئحـة الدول في العال
التي سـجـلت أكبـر عـدد من افصـابات
ـــقـــارنــــة مع عـــدد الــــســـكـــان في بــــا
السبوع األخيـرين حسب معطيات
جمعتـها وكالة فـرانس برس.وصنفت
ــنــاطق الــســلــطــات االســرائــيــلــيــة ا
بـحـسـب الـوان االشـارات الــضـوئـيـة
بـدءا من الــلـون األخـضــر الـذي يـرمـز
ـنـطـقــة الـتي يـكـون فـيـهـا حتت إلى ا

السيطرة. 
 UÐU ô« bŽUBð

وخــــــصــــــصـت األلـــــــوان األصــــــفــــــر
والبـرتقـالي واألحمـر للـمناطـق األكثر
خـــطـــورة بـــالـــتـــدريج.وقـــال رئـــيس
الـــوزراء بــنــيـــامــ نـــتــانــيـــاهــو في
تـسجـيل فـيديـو "قـررنـا التـحـرك فورا
لـــوقف تــصـــاعــد مـــعــدالت اإلصـــابــة
ـــــــرض" واصــــــفـــــــا الــــــزيــــــادة بــــــا
بـ"الدرامـاتيكـية ".واكـتشـفت اسرائيل
االربـعــاء وحــده أكـثــر من ثالثـة آالف
إصـابــة جــديـدة وهــو أكـبــر عـدد من
ؤكدة في يوم واحد.وقال اإلصابات ا
نــتــانــيــاهــو "اتــخــذنـا قــرارا بــإغالق
البـلدات" احلمـراء "التي تـنتـشر مـنها
الــعـــدوى".وذكــرت وزارة الـــدفــاع أنه
"ســيـــتم نــشــر مــئـــات اجلــنــود لــدعم
الــشــرطــة أثــنــاء قــيــامـهـم بــتـطــبــيق
ـــنـــاطـق احلـــمـــراء. اإلجـــراءات فـي ا
"وأضـافـت الـوزارة أنه "ســيـتم حــشـد
نحو سبعـة آالف جندي احتياطي في
أنـــــحــــاء إســـــرائــــيـل".وأدت قــــرارات
إسـرائــيل الــسـريــعــة في اذار/مـارس

ـــــشـــــاركــــة أربـع ســـــفن خلـــــفــــر
الـسواحل الـيـاباني وطـائـرة تابـعة
لوزارة الـدفاع الـيابانـية وغـطاس
.ورصـدت طائرة زورقا متخـصص
مــطـاطـيــا مـنــذ األربـعــاء لـكـنــهـا لم
تتمكن من االقـتراب منه. وقال خفر
الــسـواحل اجلــمـعــة غــنـهم عــثـروا
عـلى ستـرة جنـاة في البـحـر وكذلك

على بقرة نافقة.
ويـهـدد قـرب وصـول إعـصـار جـديد
ـــنــطـــقـــة يــســـمى هـــلـــيــشن إلى ا
عمليات البحث التي يتضاءل األمل

في نتائجها.

اآلخــرون وهم  39فـــيــلـــيــبـــيــنـــيــا
واســـتــرالـــيـــان ونــيـــوزيـــلــنـــديــان

مفقودين.
وكـشفت الـسـلطـات االسـترالـية في
تقـرير في  2019أن هـذه السـفـيـنة
نـفـسـها شـهـدت عطـال في محـركـها
أدى إلى تــوقــفــهــا في الــبــحــر 25
اضي.وأعلنت وزارة ساعة العـام ا
الـصـنـاعـات األوليـة الـنـيوزيـلـنـدية
اشـية اخلـميس تـعلـيق صـادرات ا
احلـيــة مــوقــتـا بــانــتــظـار مــعــرفـة
أسـبـاب غـرق الـسـفـيـنـة.وتـتـواصل
عمليات الـبحث عن ناج األربعاء

احلـد من الـسـفـر وفـرض اإلغالق إلى
تضاؤل عدد االصـابات اليـومية حتى
ــاضي. لـكن مـنـذ أوائل ايـار/ مـايـو ا
إعـــادة فــــتح االقـــتــــصـــاد في أواخـــر
نــيـســان/ابــريل أدى ذلك إلى ارتــفـاع
مــــــــعـــــــدالت نــــــــقـل الــــــــعــــــــدوى في
الــبالد.وســجـلـت إسـرائــيل 125260
إصابة بـكوفيد- ?19و 985وفاة من

أصل تسعة مالي نسمة.
الى ذلك جتـاوز عدد اإلصـابـات عـتـبة
األربعة مالي اخلـميس في البرازيل
ثــــاني أكــــثـــر دول الــــعـــالـم تـــضـــررا
ـستجـد من حيث بفـايروس كـورونا ا
عـدد الـوفـيـات فــيـمـا بـدأت جلـنـة من
ستقـل حتقيقا في اإلدارة اخلبراء ا
ـيـة لـلــوبـاء.وسـجّــلت الـبـرازيل الـعــا
حــتى اخلــمــيس أربــعـة مـاليـ و41
ألـفا و 638إصـابـة بـكـوفـيد- 19لكن
عـدد الـوفـيـات الـيـومي بـدأ يـنـخـفض
بــشــكل طـفــيف فـي هـذا الــبــلــد حـيث
قـــضـى أكـــثـــر من  124ألف شـــخص
بـالـفـايـروس.وقـال خـبـيـر األوبـئـة في
جــامـعـة بــرازيـلــيـا مــاورو سـانــشـيـز
لـوكـالـة فـرانس بـرس "هـذه بـدايـة مـا
نـأمل في أن يـكــون اجتـاهـا تـنـازلـيـا
لكـنه مـا زال بطـيـئا لـلـغايـة".وسـجّلت
نيوزيلندا أول وفاة بفايروس كورونا
منـذ أكثـر من ثالثـة أشهـر وهو رجل
يــبــلغ من الــعــمـر  50عــامـا وفـق مـا
أعـــلــــنت الــــســـلــــطـــات الــــصـــحــــيـــة
اجلـــمـــعـــة.وأصـــبـح عـــدد الـــوفـــيــات
بفايروس كـورونا في نيـوزيلندا ?23
عـلمـا أن الـوفـاة السـابـقـة سـجّلت في
 24أيـــار/مــايـــو فــيـــمـــا بــلغ الـــعــدد
اإلجــــمـــــالي لإلصـــــابــــات حــــتى اآلن
.152في الـعـالم أودى الـوبـاء بـحـيـاة
مــــــا ال يـــــقـل عن  864ألــــــفـــــا و510
أشـــخــــاص مــــنـــذ نــــهــــايـــة كــــانـــون
األول/ديـسـمـبـر وفــقـا لـتـقـريـر أعـدته
وكــالـــة فــرانـس بــرس اســتـــنــادا إلى
مــصـادر رســمـيــة اخلـمــيس الـســاعـة
 16,00ت غ.ومــــــا زالـت الــــــواليـــــات
تحدة الـدولة األكثر تـضررا بالوباء ا
من حـيث عـدد الـوفـيـات واإلصـابـات
مع حـــــوالى  187ألف وفـــاة من بــ
 6,1ماليــ إصــابــة وفــقــا إلحــصــاء
جامـعة جـونـز هوبـكنـز.وعلى خـطوط
ــــعـــركـــة مع ـــواجــــهـــة األولى في ا ا
كـورونـا يدفـع العـامـلـون الـصـحـيون
ثمـنا بـاهظـا. فقـد توفي مـا ال يقل عن

{ بـيــروت (أ ف ب) - يـنـهــمك عـمـال
إنـقـاذ امـس اجلـمـعــة في الـبـحث عن
ناج محتمل حتت أنقاض مبنى مدمر
ــنـكــوبـة الـتي ـديــنـة ا في بــيـروت ا
حتبس أنفاسها في انتظار "معجزة"
بـعـد مـرور شـهـر عـلى انـفـجـار مـروّع
أغـــرق الــلــبـــنــانــيــون فـي صــدمــة لم
يفيـقوا مـنها بـعد.وأحـيت األنباء عن
إمكانية العثور على شخص على قيد
احلــــيــــاة فـي شــــارع مــــار مـــــخــــايل
نكوب آمـال كثيـرين في بلد ما زال ا
ينوء حتت عبء فاجعة غـير مسبوقة
خلّفت  191قتـيالً وتـسبـبت بإصـابة
أكثر من  6500بجروح وشرّدت نحو
 300ألف من مــــنــــازلــــهـم. وتــــفــــيـــد
تقديـرات رسمـية عن استـمرار وجود
سـبـعـة مـفـقـودين عـلى األقل.ويـتـولى
مـحقق عـدلي الـتـحقـيق في االنـفـجار
الـــذي لم تـــتـــضح مالبـــســـاته بـــعــد
ـــشــاركـــة مـــحـــقـــقــ فـــرنـــســـيــ

 . وأميركي
Y×Ð  UOKLŽ

و تـوقـيف  25شـخـصـاً حـتى اآلن
ــرفـأ ــسـؤولــ عن ا بــيــنـهم كــبــار ا
عـني ورجال أمن بعـدما تـبيّن أن ا
على مستويـات عدة كانوا على دراية
بــوجــود مــواد خــطــيــرة مــخـزّنــة في
دني رفـأ.وواصل عـناصـر الدفـاع ا ا
وعمال إنـقاذ صباح اجلـمعة عـمليات
البـحث حتت أنقـاض مبنـى مدمّر في
شـارع مــار مـخــايل في بــيـروت غـداة
رصــد فــريـق بــحث وإنــقــاذ تــشــيــلي
وصل حديـثاً إلى بـيروت عـبر جـهاز
مسح حراري مـتطـور "نبضـات قلبط
ــكـان الــذي اســتـدلّ كــلب مـدرّب في ا
بـــرفــقـــتــهـم الى رائــحـــة فــيـه.ويــرفع
الـعـمـال احلـجـارة والـركـام بـأيـديـهم
وفق مـــا شـــاهــد مـــصــور في وكـــالــة
فرانس بـرس بعـد استـقدام رافـعت
لـيالً عـمـلـتـا عـلى إزالـة جـدران كـانت
مهددة بالسقوط.وقال مدير العمليات
ـدني جـورج أبو مـوسى في الـدفـاع ا
لــفـرانس بــرس "نـعــمل مـنــذ سـاعـات
اللـيل من دون تـوقّف رفعـنـا أنقـاضاً
لــــــكـن لـم نــــــصـل إلى نـــــــتــــــيــــــجــــــة
بعـد".وأوضح نيـكوالس سـعادة الذي
يعمل في منظمة تتولى التنسيق ب
فــريـق الــبــحث الــتـــشــيــلي والــدفــاع

ــدنـي لــفــرانس بـــرس "بــعــد إزالــة ا
األنـقـاض الــكـبـيـرة أجـريــنـا مـسـحـاً
جديـداً لـرصد نـبضـات قـلب أو نفس
.. سبعة سح معدالً منخفضاً وأظهر ا
في الــدقــيــقـة الــواحــدة" بـعــدمــا كـان
سـجّل سـابـقـاً مـعـدالً تـراوح بـ "16
إلى  "18في الـدقـيقـة.ويـحـاول عـمال
اإلنـقــاذ وفق سـعـادة "الــعـثـور عـلى
نــفق.. يـســمح ألحـد أعــضـاء الــفـريق
الـتـشـيـلي بـالـدخـول والـبـحث عن أي
بنى الذي كان ناج أو جثة".وحتوّل ا
يـضمّ في طـابـقه األرضي حـانـة وفق
سـكــان احلي الى كـوم ركـام نــتـيـجـة
انـفجـار الـرابع من آب/أغـسـطس ما
جعل عمليات الـبحث تتطلب مهارات
لك لـبنان جتهيزات عالية ودقة.وال 
إلدارة الـكـوارث وال إمـكـانـات تـقـنـية.
وســارعت دول عــدة الى إرســال فـرق
سـاعـدته إغـاثـة ومـسـاعـدات تـقـنـيـة 
بـعـد االنـفـجــار.وعـلى الـرغم من شـبه
استحالـة وجود حياة بـعد شهر على
االنــفــجـار يــتــعـلـق كـثــيــرون بـاألمل
الضئيل.وأثار توقّف عـمليات البحث
لبعض الـوقت ليالً غضـباً واسعاً في
ـــنــكـــوبــة وعـــلى مــواقع ــنــطـــقــة ا ا
الـتــواصل االجـتــمـاعـي. إال أن قـيـادة

اجليش أوضـحت اجلـمعـة أن الـعمل
تـوقف لـسـاعـتـ لـيالً "بـسـبب خـطـر
ـتـصدعـة في انـهـيـار أحـد اجلـدران ا
بنى".ومنذ شهـر يصبّ مستخدمو ا
مواقع التواصل االجتـماعي غضبهم
عــلى الــسـلــطــات الـتـي يـحــمــلـونــهـا
مـسوؤلـيـة االنفـجـار جراء الـتـقصـير
ـــهـــنـــدس جـــاد واإلهــــمـــال.وكـــتـب ا
نـــصـــرالـــله اجلـــمـــعـــة حتـت صــورة
التقطها لعمليات البحث "لست قادراً
إال على الـتفـكـير بـحلّ وحيـد: عنـصر
بـشري يـتـسـلل من بـ الـركـام يشق
ـتــمـسـكــ بـإشــارة احلـيـاة طــريق ا
الـتـي تـصــرخ من حتت".وقـدّر الــبـنك
الــــــدولي األضــــــرار واخلــــــســــــائـــــر
االقـتـصـاديـة الـنـاجـمـة عن االنـفـجـار
ا يـتـراوح ب  6,7و 8,1مـلـيارات
ــنــكــوبـة دوالر. وتــواصل األحــيــاء ا
مـحـاولـة تـضـمـيـد جـراحـهـا. ويـعـمل
مـتـطــوعـون وطالب ومـنــظـمـات غـيـر
ــســاعـدة حــكــومــيــة كــخــلــيــة نــحل 
الــــســـكـــان عــــلى اصالح مــــنـــازلـــهم
وتوزيع مـساعـدات تدفّقـت من أنحاء
الــعـالم.وعــزت الـسـلــطـات االنــفـجـار
الـــذي لم تــعــلـن نــتــائـج أي حتــقــيق
حـوله بـعـد إلـى حـريق في مـسـتـودع

خـزنـت فـيه  2750طــنـاً من نــيــتـرات
األمونيوم. إال أنّ تقارير إعالمية عدة
ستـندات رسمـية رجّحت أن موثقـة 
تــكــون الــكــمــيــة الـتـي انــفـجــرت أقل
بكـثيـر بعدمـا تبـ أن كمـيات كـبيرة
أخـرجت من الـعـنـبـر رقم ) 12سرقت
عـــــلـى األرجح) خـالل الــــــســــــنـــــوات
ــاضــيــة.واســتـمـع احملـقـق الـعــدلي ا
الـقـاضي فـادي صـوان اخلـمـيس الى
رئــيـس حــكــومــة تـــصــريف األعــمــال
حسان ديـاب "لالستـيضـاح منه حول
تـــاريخ مــعـــرفــته بـــوجــود نـــيــتــرات
ــرفــأ وســـبب عــدم األمـــونــيــوم فـي ا
إيعاز احلكومة باتـخاذ تدابير إلبعاد
اخلـطـر بــعـد تـسـلـمـهــا تـقـاريـر بـهـذا
الـصـدد من األجـهـزة األمـنـيـة".وشـكّل
االنــفــجــار ضــربــة قـاضــيــة لــلــبــنـان
ـاضي في أسوأ الـغارق مـنـذ الـعـام ا
انــهــيـــار اقــتــصــادي وسط خالفــات
ســــيــــاســـيــــة وضـــغـط دولي إلجـــراء
ــرافق إصالحــات بــنــيــويـة وتــرهّل ا
الـعـامــة وتـفـشي الــفـسـاد.وعـلى وقع
غــضب الـشــارع اســتـقــالت حـكــومـة
دياب. ومع تـصـاعد الـضـغط الدولي
خــــصـــوصـــاً من فــــرنـــســـا الـــتي زار
ـانـويل مـاكـرون بـيـروت رئـيـسـهــا إ

مرت بـعد االنـفجار تـوافقت غالـبية
الـــقــوى الــســيــاســيــة عـــلى تــكــلــيف
مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة
. وتــــعــــهــــد أديب خـالل أســــبــــوعـــ
بتشكيـل حكومة تضم "اخـتصاصي
ــلــفـات تــعــالـج بــســرعــة وحــرفــيــة ا
" طـروحة وتسـتعـيد ثـقة اللـبنـاني ا
الــذيـن يــطــالـبــون بــرحــيـل الــطــبــقـة
السـياسـيـة مجـتمـعة.وتـعتـزم فرنـسا
تــنــظــيم مــؤتــمــر دعم دولي لــلــبــنـان
ــقـبل بـعــد تـعـهــد اجملـتـمع الـشــهـر ا
الـدولي في مـؤتــمـر أول نـظـمـته بـعـد
أربعـة أيام من االنفـجار بـتقد 250
مليون يـورو لدعم اللبـناني على أال
ــتــهــمـة ــؤســســات الــدولــة ا تــمــر 
بـــالــفــســـاد.وأمــهل مـــاكــرون الــقــوى
الــســيــاســيــة بــ 6 الى 8 أســابــيع
لـوضع قـطـار اإلصالح عـلى الـسـلـكة.
ويــشـتــرط اجملـتــمع الـدولي حــصـول
إصـالحــات اســـاســـيــة لـــتـــقــد دعم
لـلبـنـان يتـعـدى تدعـيـات االنفـجار.إال
أن كـل ذلك لـم يــــــخـــــفّـف من غــــــضب
لـــبـــنــانـــيـــ ال يـــجـــدون تـــفـــســـيــرا
للمأساة.على حسـابها على فيسبوك
كتبت األستاذة اجلامعية ريتا باروتا
الــتي تـدمــر مـنــزل عـائــلـتـهــا في مـار
مـــخــايل وأصـــيــبت والــدتـــهــا جــراء
أسـاة:... وما االنفـجـار "شهـر عـلى ا
زلنا نـنتظـر وجهاً لقـلب ينبض حتت

." حجر. وما زلنا ال نستوعب شيئاً
الى ذلك قال البابا فرنسيس األربعاء
إن لبـنان يـواجه خطـرا كبـيرا ويجب
عـــدم الـــتــخـــلي عـــنه . ودعــا احلـــبــر
ؤمن في أنحاء العالم إلى األعظم ا
ي لــلـصـالة من أجل لـبــنـان (يــوم عـا
قبل). ودعـا البابا الى يوم اجلمعـة ا
الــغـــاء ديــون الــدول الـــفــقــيــرة األقل
واجهة العواقب االقتصادية تسلحا 
الـنــاجـمـة عن فــيـروس كـورونـا. وفي
ـنـاسـبـة (الـيوم نص نـشـر الثـالثاء 
ي لــلــصالة مـن أجل الــعــنــايـة الــعــا
بــاخلــلــيـقــة) جــدد قــداســته (الــنـداء
إللغـاء ديون الـدول الفـقيـرة في ضوء
اآلثـار اخلــطـيـرة لـألزمـات الـصــحـيـة
واالجــتــمـاعــيــة واالقـتــصــاديــة الـتي
يـــجب أن تــواجــهــهـــا بــعــد فــيــروس
كـــورونــا). وكـــان الـــبــابـــا وجه نــداء
ـاثال لــلـمـرة األولى في كــاتـدرائـيـة

القديس بطرس الـشاغرة في رسالته
ناسـبة عيـد الفصح في  12نيسان
خالل فـترة الـعـزل التـي خضـعت لـها
إيـــطــالــيــا. وفي رســالـــته الــطــويــلــة
الثالثـاء قـال البـابـا "إن اليـوبيل زمن
الستعادة االنسجام األصـلي للخليقة
وإلصالح الـعالقـات اإلنــسـانـيـة الـتي
أصـابــهـا الـتــلف. وهـذا يــدعـونـا إلى
إعـــادة إقــامــة عـالقــات اجــتـــمــاعــيــة
مـتـعادلـة فـنـعـيـد إلى كل فـرد حـريته
وخــيـــراته اخلــاصــة ونـــلــغي ديــون

اآلخرين".
WO¾OÐ q UA

وأضاف "لـذلك يجب أال نـنسى تاريخ
اســتــغالل جــنــوب الــكــرة األرضــيــة
والــذي تــســبـب في مــشــاكل بــيــئــيــة
ضخمة ويرجع ذلك أساسًا إلى نهب
ـفـرط لألمـاكن ـوارد واالسـتـخـدام ا ا
ـشتـركة من أجـل التـخلص البـيـئيـة ا
من الـنـفايـات".وقـررت دول مـجـمـوعة
الـعــشـرين فـي نـيـســان تـعـلــيق حـتى
نهاية  2020تسـديد الديـون الفـقيرة
ديونها.وتدعو منظمات غير حكومية
هلة حتى والبنك الدولي الى تمديد ا
 2021 وتـشـمل  76بـلـدا. وسـتـتـخـذ
هـذه الــدول قـرارهـا بــحـلــول تـشـرين
ــقــبل.وقـد األول خالل اجــتــمــاعـهــا ا
تـدفع أزمـة كـوفـيد- 19ب 70مـلـيـونا
إلى  100ملـيون شـخص اضافي إلى
فقـر مدقع في الـعالم كـما حـذر رئيس
الــبــنك الــدولي ديــفــيــد مــالـبــاس في
حديث لفرانس بـرس نهاية آب. وقال
إن ذلك يـــجــعـل خــفض ديـــون الــدول
الفـقـيـرة (أمرا ضـروريـا) وذهب بذلك
أبعد من النداءات الـداعية إلى تمديد
مــهـلــة ديــون الـدول الــفــقـيــرة.وشـدد
الــبـابــا أيـضــا عــلى "ضـرورة إصالح
األرض" مــؤكــدا ان الـوقت يــداهــمــنـا
ويــــــــــذكـــــــــرنــــــــــا بـــــــــذلـك أوالدنـــــــــا
وشــبــابــنــا.وأشــار الــبــابــا من جــهـة
أخـرى إلى "أهمـيـة اسـتعـادة الـتـنوع
الـبـيـولـوجـي. كـمـا ودعـا إلى حـمـايـة
جماعات السكـان األصلي من نشاط
الـــشــــركـــات وال ســـيــــمـــا مــــتـــعـــددة
اجلنسـيات والـتي تصنع في الـبلدان
ـكـنــهـا أن تـعـمل في الـنـامــيـة مـا ال 
الـــبـــلـــدان الـــتـي تـــوفّـــر لـــهــا رؤوس

األموال".

سبعة آالف عامل في القطاع الصحي
بــســبب الـــوبــاء في كل الــعــالم مــنــذ
بـدايـة تفـشـيه وفـقـا لـتقـريـر مـنـظـمة
الــعــفـــو الــدولــيــة (أمــنــســتي).وقــال
ستيف كـوكبيـرن رئيس قسم الـعدالة
نظمة االجتماعية واالقتـصادية في ا
"مـوت أكـثـر مـن سـبـعـة آالف شـخص
وهم يــحــاولــون إنــقــاذ اآلخــرين هــو

أزمة هائلة".
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واضــاف "يـــحق جلــمــيـع الــعــامــلــ
الصـحـيـ أن يعـمـلوا فـي بيـئـة عمل
آمـنــة إنـهـا فــضـيـحــة".وبـدأت جلـنـة
مستقلة إلدارة الوباء شكلتها منظمة
ـيـة عـمـلـهـا اخلـميس. الـصـحـة العـا
وهي تتكون من  11شخصا مـهمتهم
تقييم فـعالية الـتدابير الـتي اتخذتها
ية في البلدان ومـنظمـة الصحة الـعا
مـواجــهـة الـوبـاء. وســتـقـدم الــلـجـنـة
تــقــريــرهـا الــنــهــائي في أيــار/مــايـو
ـــقــبل.ووعــدت مـــنــظــمـــة الــصــحــة ا
ــيـة الــتي تـعــرضت النـتــقـادات الــعـا
شــديـدة بـســبب اســتـجــابـتــهـا ألزمـة

كورونـا بـالسـمـاح للـجـنة بـالـوصول
إلى كل ملـفاتـها.وقـالت رئيـسة وزراء
نيوزيلندا السـابقة هيل كالرك التي
تترأس الى جانب الـرئيسة اللـيبيرية
الـســابـقــة إلـ جـونــسـون ســيـرلـيف
ـــؤلف من  13عـــضــوا إن الــفـــريق ا
ية "أوضحت أن منظمـة الصحة الـعا
ملـفاتـهـا عبـارة عن كتـاب مفـتوح. أي
شيء نـــطـــلب رؤيــتـه بــإمـــكــانـــنــا أن
ـوجـة نـراه".وفي إســبـانــيـا تـشــكل ا
الثانية من الوباء ضغطا على النظام
الصـحي خصوصـا في منـطقـة مدريد
التـي سجّـلت مـنذ بـدايـة الوبـاء نـحو
ثـلث عدد الـوفـيـات بوبـاء كـوفـيد-19
الــــــــتـي جتــــــــاوزت  29ألــــــــفـــــــــا في
الــبالد.وعـــلى مــدى األيــام الــســبــعــة
ــاضـيــة تـركــزت في مــدريـد  73من ا
ــــئــــة من أصل  191وفـــاة و 30في ا
كـتشـفة.وقـالت الدكـتورة اإلصابـات ا
سيـلـفيـا دوران الـناطـقـة باسم رابـطة
األطـبــاء "أمـيــتس" إن الـوضع "مــقـلق
لـلـغــايـة" مـشـيـرة إلـى "سـرعـة تـطـور"
منـحـنى الـعدوى "عـلى غـرار مـا حدث

من االثن بسبب زيـادة عدد الوفيات
وفق مـــا أعــلــنت الــســـلــطــات مــســاء
اخلـمـيس. وسـجـلت الـدولـة الـعـبـريـة
أكثـر من ثالثـة آالف إصابـة األربـعاء
وهو أعلى حصيلة يومية.من جهتها
تـخــطت الــقـارة اآلسـيــويـة اخلــمـيس
عتبة  100ألف وفاة بحـسب إحصاء
أجـرته وكـالـة فـرانس بـرس اسـتـنـادا
إلى مـــصــادر رســـمــيـــة.والــهـــنــد هي
الدولة األكـثر تضررا فـي القارة حيث
ـلت حـوالى ثالثـة أرباع الـوفـيات سجّ
ــنــطــقــة ( 67376 وفاة مـن ب في ا

ثالثـــة ماليـــ و 853 ألـــــفـــــا و406
إصـابات) تـلـيـهـا إندونـيـسـيا (7616
وفاة و 180646إصـابـة) وبـاكـسـتـان
297014 ( 6328 وفـــــــــــــــــــــــــــــــاة و
إصابـة).وتـواجه القـارة الـتي جنحت
في الـسـيـطــرة عـلى الـفـايـروس الـذي
ظهر في كانون األول زيادة في العدد
اليومي لإلصـابات والوفـيات منذ آب
.ورغم األنبـاء السـيئـة بدأ اسـتئـناف
تدريـجي لـلـرحالت الـدوليـة إلى بـك

اخلميس.

ــلك وأغاله بـدون ـاذا يـفــرط اإلنـســان  بـأهم مـا ال أعـرف حـتـى اآلن 
مسوغ مقـنع  او اضطرار يلـجأ اليه  بيـنما يسـتطيع ان يحـتفظ بجذوة
احليـاة في داخلـه  متـقدة  بـقلـيل من الـصبـر واحلـكمـة  وقيـاس األمور
ـان بان مـايـصيـبـنا هـو مكـتـوب علـيـنا وفق مـانحن قـيـاس الواقع واإل
عليه فالـله سبحانه لم يـخلقـنا ليضـيّعنا ونـحن عباده ولكـنها تضـيق فينا
النـفـوس  فنـتـعاون مع ( غـيـرنا )عـلـينـا ! وهنـا يـبدأ عضّ اصـابع الـندم

ألن الوقت فات  وان فرصة ما  كانت متاحة  ولم تعد كذلك !! 
 التـبكِ عـلى لـ مـسـكـوب  إشـتـرِ غـيـره وتـمـتع بـإغـتـنـام فـرصـة جـديدة
والتـنسَ ابـدا ان مـافـات  فـات  والتـزال لـك الـسـاعـة الـتي انت فـيـهـا 
طـلوب دائمـا هو الـبدء من نـقطة ر واحـد  وا وفرص احليـاة ليـست ذا 
ـتــلـئـا بـالـعـزم واإلرادة  الـتـوقف . إنـطــلق كـالـعـاصـفــة   كـاالعـصـار 
التـضـيع فـرصــة من بـ يـديك هـي أقـرب  إلـيك من حــبل الـوريـد  إقـبل

ا كنت سابقا .  التحدي وقف شامخا وانت اقوى 
شكلـة تكمن في أننـا النرى احيانـا أبعد من أرنبـة انوفنا بـينما تـطالبنا ا
احليـاة بإعـمال الـعقل واسـتثـماره ألبـعد مـدى . ليس عـيبـا ان نكـبر  ان
نصغر هو العيب ! فاحليـاة ومهما بدا لنا من جتهـمها في وجوهنا فإنها
نـاسب لكي ( تنـاكدنـا )  لـيس إال وهي تخـفي ابـتسـامـتهـا الى الوقـت ا
تـواجـهــنـا بـهـا وحــ تـريـد هي ولــيس كـمـا نــريـد نـحن ! فــبـادرهـا انت
باإلبتسام وبوجه طـلق وتفاؤل . دع القلق   فـهي قد تقسوعـليك  ولكنها
لن تؤذيك   إنها فقط تقدم لك درسا مجانيا وتعلمك مالم يخطر لك على

بالٍ!
كن جتاهلها  والقفز عليها عن قصد ثمة حقائق راسخة في احلياة  ال
او دون قـصـد  مــنـهـا حـق اإلنـسـان  في الــتـطــور واالرتـقـاء لــيـكـون في
احــسن حــال ولـــكن بــشــرط  ان يــحـــصل كل هــذا بــشـــرف وشــفــافــيــة
ومشروعية  وليس بالنصب والسرقة واإلحتيال  والضحك على الذقون !
ـال العام مثـال ليست جـاها والتميـزا او بطولـة بل هي سقوط إن سرقة ا
مريع في دائرة مايدينه اجملتمع ويرفضه  وليس هذا في اغتنام الفرص
ـشـروعـة \في شيء ! الـفـرص اخلالقــة هي الـتي تـفـضي الى اإلرتـقـاء ا
ـا يبـاركه الله  ويـعطي لـلحـياة نـكهة األسري واإلجـتماعي  واإلنـساني 
مبـاركة ومـعـنىً حقـيقـيـا لقـيمـة احليـاة ذاتـها  والـتي اكرمـنـا الله بـها كل

اإلكرام 
ـشروع التنته  شرط ان نصدق الفرص الطيبة في عـمل اخلير والنماء ا
الـنّـيـة  ونـتـعـامل مـعـهـا بـصــدور عـامـرة بـاإليـجـابـيـة الـتي تـؤمن بـالـنـاس

وبالوطن  ومكانته الرفيعة ب األ 
واتـية التي يهدرها التوجد خسارة يواجـهها االنسان اكـثر من الفرص ا
 بقصـد او بدون قصـد والتي تفـقده اسبـاب التقـدم والرقي كمـا كنا في
االيـام الـبعـيـدة  مـؤمـنـ بـان االحـوال تـغـيـرت وااليـام تـتـداولـها األ 
ولـيس امـامـنــا الـيـوم سـوى االنـطالق مـن جـديـد من اجل الـتــغـيـيـر نـحـو
األفـضل  ولم يــعـد مـقــبـوال الـبــتـة  الـبــقـاء اســرى الـظالم  في حـ ان

بامكاننا ان ننسج خيوط الشمس اين ماحطّت بنا قدمان !!
ـتاحـة والفـرص الـضائـعة  اتـذكر ان ــــا يــــــــروى... في الفـرص ا و
فرصة إلجـراء حوار تـلفـزيوني موسع مع الـعالمة الـلغـوي الكبـير مـحمد
بهـجـة األثري  لـم تكن سـانـحة  كـمـا تـوقعت  وكـنـا في زيـارة مجـامـلة
لألثري في بـيته بـالوزيريـة  طلـبهـا الدكـتور شاكـر الفـحام وزيـر التـعليم
العـالي  رئـيس اجملـمع الـعـلـمي الـسوري والـذي كـان في زيـارة رسـمـية
الى بغداد  في أواخر السبعيـنيات  وح فاحتت العالمة األثري  على
ا كنـت انوي القـيام به  إلجنـازلقـاء موسع مـعه وكنت هامش الـلقـاء  
اتفقت مع الدكـتور احمد مـطلوب رئـيس اجملمع العلـمي العراقي آنذاك 
وزير الثقافة واالرشاد  األسـبق لكي يتحاور مع األثري  تقـديرا للمكانته
الرفيعة . لكن العالمة األثري فـاجأني بانه غير قادر على إجراء احلوار
مع تقديره لـلمبادرة  ورغم مـحاوالتي إلقناعه  بـامكانيـة تسجيل احلوار
على فترات  حتى النثقل كاهـله  جدد اإلعتذار  وقال لي : ابني صباح
 راحت عـلـيـنـا ! فـحـالي الـيــوم لـيس كـمـا كـان بـاالمس  وذكّـرني بـحـال
الشـاعـر( بِشـر الـعابـد ) الـذي قال فـي محـبـوبته ( هـنـد بنت فـهـد ) ح

جاءته متأخرة  وبعد فوات األوان :  
ــوت بـيـني وبــيـنـهـــــــا  / وجـادت بـوصل حــ اليـنـفع ( أتت وحـيـاض ا
الـــوصـــــل ) وقـــدرت لـألثـــري الـــكـــبــــيـــر مـــوقـــفه 

واسعدني منه ديوانه " مــالحم وازهــــار  "...
وضاعـت فرصـة سـانـحـة  النـهـا جاءت فـي الوقت

الضائع !!
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في بـــدايـــة الـــوبـــاء".وأكـــد خـــوســـيه
مــولـيــرو من نـقــابــة الـتــمـريض "سي
"نحن على وشك االنهيار".وبرز سيت"
أمل فـي عالج أفــــضل لــــلــــمــــرض من
تـحدة حـيث أظهـرت دراسة مـلكـة ا ا
أن ستـيرويـد الـهيـدروكورتـيزون غـير
كن أن يقـلل من خطر الوفاة كلف  ا
ـصابـ بـالـفـايـروس بـأشـكاله لـدى ا
ـــــــئــــــة. احلـــــــادة نـــــــحـــــــو 20 فـي ا
والهيـدروكورتيـزون وهو دواء مضاد
لاللــتــهـابــات يـســتــخـدم عــلى نــطـاق
واسع في اجملال الطبي يـساعد على
زيادة "فرص الـبقـاء على قيـد احلياة"
لكن أيـضا "عـلى تسـريع الشـفاء" لدى
ــصــابـ الــذين يــعــانــون من أكــثـر ا
أشـــكـــال الــفـــايـــروس حــدة وفـق مــا
أوضـح أنـــطــــوني غــــودرن لـــوكــــالـــة
فـرانس بــرس الـبــاحث من "إمــبـريـال
كــولــيــدج لــنــدن" الــذي رأس الــفــريق
شـارك في هذه الـدراسة البـريطـاني ا
الــدولــيــة.وفي إســرائــيل حــيـث يــعـد
مـعــدل اإلصـابــات من بــ األعـلى في
العـالم سيـتم حجر  30بلدة اعـتبارا
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ستمرة من ـيا نتيجة تغـذيته ا صار التطرف الفـكري أوسع أنتشاراً عا
الـقـنــوات ومـواقع الـتــواصل وأكـثـر رواج له في بــيـئـة الــشـبـاب وهـذا 
تهديد لتماسك اجملتمعات وينذر بإنهيار مجتمعي وأمني إذا تداخل ب

القضايا السياسية واإلجتماعية.
هذا الـتطـرف سيـنتج ظـواهـر كالـعنف واإلرهـاب والعـدوان على األبـرياء

عتقدات الدينية وسيعزز الفوضى األمنية. ساس با وا
ـذهبـية في الـعالم صـار محدودا  اإلنتـقاد الذي يـحدث جتـاه الطـقوس ا
جداً لـكنه وبـشـكل غريب يـتوسـع فيـما يـخص طـقوس عـاشوراء الـعراق

كل سنة ليتحول إلى تطرف عنيف!
قـدسات ومـيثولـوجيا الـدين التي يقف األعالم العالم يـعج بالعـديد من ا
دائماً بجانبـها أو يكن لها األحـترام وال يقترب أحد من نـقد طقوسها أو

شعائرها..
عـتـقـدات مـا يحـدث في الـهـنـد فمـالي الـنـاس حتج سـنـوياً من هـذه  ا
ألحياء مراسـيم إله الذهب لديـهم فيقـومون برمي القـطع الذهبـية في بئر
اً له كـذلك األحتـفال الـسنـوي باإلله شـيفـا وهو أحـد أعظم األلـهة تكـر
في الطائفـة الهندوسـية ويجب علـيك أن ال تمس شيفـا ولو بحرف سوء

ألنك ستقتل في سبيل احملافظة على قدسيته..
الص أيضا تعتبر بلدا تتعدد فيه اآلله وعندما تدخل حدودها عليك أن
حتترم جـميع الـتمـاثيل في الـشوارع وفي بعـض مناطـقهـا يتـوجب عليك
أن تقدس "فأرا" فبـعضهم يعبـد احليوانات لـكن هناك مايتـفق عليه كافة
الـشـعب الـصــيـني وهـو شـبه تـقــديـسـهم لـلـزعــيم "مـاو" وهـو ثـوري يـعـد
ـاركسيـة وأستـيراتيـجيته مؤسسـا جلمهـورية الـص الشـعبـية وعرف 
اوية.. العسكـرية السيـاسية هذه األفـكار تشكـلت لتنتج طـائفة تعـرف با
كن يقومون بـأحياء هـذه الطقوس سـنوياً عـند ضريـحه وسط بك وال 
ألعالم أو شخص أن يتـجاوز عـلى عاداتهم أو مـهاجـمة طريـقة عـبادتهم

ا إلى األعدام! تلك وتصل عقوبة عدم األحترام ر
ـقـدسة طـقـوس اآلحـاد لـديـهـا تـعـتـبر خط ـسـيـحـيـة ا أوروبـا وديـانتـهـا ا
أحـمـر ال يـقـتـرب منـه أي شـخص مـهـمـا كـان منـصـبـه فنـجـد أن بـعض
ـكنك أن رؤسـاء الدول يـنـحـنـون لـيـقـبوا يـد "الـبـابـا" كـذلك في أمـريـكـا 
تـعتـدي عـلى ذوي الـبـشـرة الـسـمـراء لـكن إيـاك أن تـقـتـرب أو تهـاجم أو
ثـليـ ألنـهم شعب يـقدر الـلوطـي وسـتتـعرض حتى تـرفع الفته ضـد ا

للسجن إذا جتاوزت ولو بكلمة بحقهم..
تطـرف في الشـرق األوسط ومحـركيهم من دول الـغرب وأذرعهم في ا
العـراق دائمـاً مايـكون تـطرفـهم ضد الـشعـائر احلـسيـنية فـقط فـاحلرية
الشـخصـيـة و حريـة أعـتنـاق األديان مـبـاحة لـلجـمـيع في نظـرهم لـكنـها
يجب أن تكبل وتقيد لدى الشيعة..من الطبيعي أن تقتدي وحتتفل سنوياً
" ويـعـبدون "بـالكـرسـمس" وتـفـتـخـر أن هنـاك شـعـوبـا حتـتـرم "اللـوطـيـ
او" و "شـيـفا" فـهـذا في نظـرهم تـطـور لكـنـهم يسـتـنكـرون لـلشـيـعة أن "ا
يقيموا العزاء ويـقدمون الطعام لـكل الناس ويهملـوا الدموع على شهيد

كربالء إبن بنت الرسول فهذا في منطقهم ماهو إال تخلف?!
احلق دائـمــا مـحـارب والـزمــان لم يـتــغـيـر فــاحلـسـ مــازال يـنـبض في
مواكب ولـطم محـبيه ويـزيد رافـعاً سـيفه وإعالمه لـيحـارب أنصـار سبط
النبي.. لـكن هيهـات أن ينتـهي هذا العـزاء فقد قالت
زينب عـلـيهـا السالم "والـله لن تـمحـوا ذكـرنا" وكـما
أن هنـاك طـرف ثالـث يثـيـر القـتل في بالدنـا هـناك
أيـــضـــآ مــــتـــطـــرف ثــــالث يـــحــــاول أن يـــهـــدم أهم

مقدساتنا..      

بغداد
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ادية ب الدول وفي يـعد سعر الصرف اساساً في التعامالت التجارية وا
تـلبية احتياجات التعامل احمللي من العمالت االجنبية وفي أسعار صرف
ثبـتة تثـبيتاً العـمالت يتم التـمييـز ب (ثالثة أنـظمة) وهي نـظام األسعـار ا

. اً تاماً عوم تعو تاماً ونظام السعر ا
ــراحل عـدة من بــالـنــسـبــة الدارة سـعــر الـصــرف في الـعــراق فـقــد مـر 
  وقـد اعــتــمـدت الــتــثـبــيت الى الــربط بــسـلــة عــمالت الى الــتـعــو احلــر
الـسياسة النقـدية في العراق بعد عام  2003مـثبتاً اسمياً لسعر الصرف
بقـصد احتواء توقعـات اجلمهور التضخـمية (أي تثبيت تـلك التوقعات عبر
ستوى اداة سـعر الصرف) عد ذلك هدفاً وسيطاً لـتحقيق االستقرار في ا
الـعام لألسعار واحلد من الـتوجهات التـضخمية في االقـتصاد بشكل عام
. عـلـمـاً ان سـعـر الـصـرف كـان قـبل  2003مـكـون من احـد عـشـر سـعـر
صـرف رسمي وموازي مسـتخدم في االقـتصاد الـعراقي استـطاعت نافذة

العملة توحيدها.
ومعـلـوم ان نـافذة الـعـملـة تـمـارس وظيـفـتـان االولى تهـتم بـتـمويل الـتـجارة
اخلـارجيـة للـقـطاع اخلـاص واحـتيـاجاتـه من النـقـد األجنـبي والثـاني يـهتم
ـمارسـة سـياسـة نقـديـة للـتدخل ���step inالسـتـقرار أسـعار الـصرف

والسيطرة على السيولة احمللية.
ومع مـاحقـقـته بـرامج الـتـثـبيت بـاسـتـعـمـال سعـر الـصـرف كـمـثبـت اسمي
سواء فـي تخـفيض مـعدالت الـتـضخم ورفع قـيمـة العـمـلة الـوطنـية مع بـناء
احـتيـاطـات ضـخمـة من الـعـمـلة االجـنـبـيـة اال ان تلك الـبـرامج ال تـخـلو من

يزان التجاري. مخاطر تتمثل في التوسع في العجز في ا
انـسجـاماً مع األزمـات االقـتصـادية احملـدقة أصـبح حتـرير سـعر الـصرف
في الـعراق كمـا يحث إليه (صـندوق النـقد الدولي) عـامالً مشجـعاً إليقاف
ـركـزي عـلى اســتـنـزاف الـعـمــلـة لـلـخـارج وتـســربـهـا حتت ذريـعـة الــبـنك ا
وادعــاءات الــبــنك بــأنه يــوفــر دوالرت رخــيــصــة لــلــفــقــراء لــكـي يــشــتـروا
احتـيـاجاتـهم بسـعر رخـيص فـمعـلوم هـناك سـعـرين لسـعر الـصرف سـعر
ركزي الدوالر عبر دعوم  120ألف ديـنار الذي يبيع به البنك ا الصرف ا
نافـذته اليوميـة والسعر الـذي يتم تداوله عبـر مكاتب الصـيرفة في السوق
مكن االستمرار في إدارة سعر الصرف عبر قناة مزاد ـوازية فمن غـر ا ا
العـملة بعـد ان استنفـذ هذا األخير فـوائده في استقـرار العملـة وانخفاض
رحلـة احلالية مـستويات الـتضخم  والـبحث عن اسلـوب اخر يتـوائم مع ا

لالقتصاد العراقي.
مع ان الـواقع الـعـمــلي الـواقع الـعــمـلي يـشـيـر الـى ان سـعـر الـصـرف في
دار ومع احـتكارا لـلسلـطة النـقدية رحـلة االنـتقالـية أخذ شـكل التعـو ا ا
ـنافـسـة التـام وعدد للـعـرض في مزاد الـعـملـة وهو مـا يـتنـاقض مع مـبدا ا

شارك في سوق الصرف. ا
سـتفـيد هم جتـار العـملـة فضالً عن مـستوردي الـسلع من واحلـقيقـة ان ا
دول اجلـوار والعالم وانعكاسات ذلك بالتأكيد ليس في صالح الفقراء كما
ماثلـة للمـنتج احمللي ستـوردة وا ـركزي خصـوصا السلـع ا يدعـي البنك ا
نـشأ (االغراق الـسـلعي) وبـأسعـار أحيـانـا تقل عن سـعر بـيـعهـا في بلـد ا

كما يحدث في بعض دول اجلوار
ا حـققته الـسياسـة النـقدية من مـكاسب ملـموسة من خالل وعـلى الرغم 
نــافـذة الــعــمـلــة االجـنــبــيـة في ادارة ســعــر الـصــرف  فـضـالً عن تـوفــيـر
احتـيـاجات الـقـطاع اخلـاص من العـمـلة االجـنـبيـة  وبالـتـالي تلـبـية الـطلب
الــكــلي في االقــتــصـاد فــضالً عـن قـيــمــة الــديـنــار الــعــراقي اال ان الــقـوة
ـستوى العام الشـرائية للـدينار داخلـياً اخذت تنـخفض من خالل ارتفاع ا
لألسـعار مـقـابل ارتـفـاع الـقـوة الـشـرائـية الـدولـيـة وبـالـتـالي االبـتـعاد عن
مـستوى تـعادل الـقوة الشـرائيـة وهذا ما ادى الـى ارتفاع تـكالـيف السلع

الرأسمالية فضالً ضعف القدرة التنافسية
ـستفـيد من فـارق العـملـة في شراء الـعقارات في نـشير بـهذا الـصدد أن ا
كنهم الـدول اجملاورة وباألخص تركيا وبالتأكـيد ان الفقراء في العراق ال
ركزي عبر بيع شـراء شقق باالالف الدوالرات ومن ثم فأن سياسة البنك ا
ـواطن الـعراقـي الذي يـصل دخـله الـدوالر بـسـعـرين ال تـصب في خـدمـة ا
ثال  500الف ديـنار والذي تـرتقي أغلب طـموحاته الـشهري على سـبيل ا
ـبلغ الف ديـنار والـذي تضـرر ضرراً في احلـصول عـلى كيـلوين طـماطم 
جـسيمـا من استـيرادات الـسلع لـلدول اجملاورة واقـصائـها لـلمـنتج احمللي
ركـزي في بيع الـعـملـة التخـدم سوى ومن ثم نـستـنتـج ان سيـاسة الـبنـك ا
ن يـعـشـقـون جـني الـعـقارات في ـتـرفـ  جتـار االزمـات االقـتصـاديـة وا
تركيا وغيرها. ونشير بهذا الصدد الى أن الوسيلة الرقابية للبنك ضعيفة
حتـكمـهـا عـدة اعتـبـارات أهـمـها عـدم االسـتـقـرار االقتـصـادي الـقـائم على
ـتمثل ببـيع النفط (فـاقتصادنـا ريعياً بـامتياز) احاديـة االيراد في البالد وا
خـصوصـاً وان األدبيـات االقـتصـادية تـشـير الى ان كل اقـتصـاد بـلد يـعد
ئة ونحن في ريـعياً اذا كانت مـساهمـة القطاع الـنفطي فـيه تتجاوز 50 بـا
افـضل حاالتنا تصل مساهمة القـطاع النفطي في الناجت احمللي االجمالي

ـئـة واالعـتــبـار اآلخـر يـتـمـثل في عـدم الـى اكثـر من 65 بـا
بيعات ؤهلة بشـكل يتناسب مع حجم ا كـفاية الكوادر ا
اليـومية لنافذة العملة االعتـبار اآلخر للوسيلة الرقابية

تاحة. للبنك هو اإلمكانات ا
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وغيرها. 
ـــشــــهـــد االقــــتـــصـــادي أمـــام هــــذا ا
االجتمـاعي الصعب الـذي يعاني منه
الــشـعب اإلجنــلـيــزي صـار مــالـثـوس
عنية يطرح اإلجابـات على األسئلـة ا
ــشـــهــد فــكــتب اوالً بـــأســبــاب هــذا ا
ـوسومـة (مقـالة شـهورة وا مقـالتـه ا
حـول مـبدأ الـسـكـان وتـأثـيـراته حول
امكان حتقيق رفاه اجملـتمع مستقبالً
مع مالحـظـات حـول تكـهـنـات الـسـيد
جدوين وكوندورسـيه وكتّاب اخرين)
قالة في كتيب صغير وقد طبع هذه ا
أعـــاد طـــبــاعـــته عـــدة مــرات فـــكــانت

طبعته السادسة في 1826م. 
وألّف ( (5كـتب تـنــاولت مـوضـوعـات

اقتصادية اجتماعية هي:
بـعض مالحظـات عـلى قـانـون الغالل

في 1814م.
العائد الزراعي في 1815م. 

بحث في قانون الفقراء في1817م. 
مباد االقـتصاد الـسياسي من خالل

تطبيقاتها العملية في 1819م.
تـعــريـفـات االقــتـصـاد الــسـيـاسي في

1827م.
اسـتـنـد مـبدأ الـسـكـان عـنـد مـالـثوس

الى حقيقت هما:
1- فايروس الغذاء ضروري لإلنسان

والستمراره على قيد احلياة.
2- فايروس العـاطفـة ب اجلـنس

رأة حـاجـة ماسـة يـصعب الرجـل وا
تــوقـفــهــا وهي وراء عـمــلــيـة جتــديـد

األجيال والتكاثر. 
3- فايروس إشكالية العالقـة بينهما
هي في وتائـر اإلنتاج فـوتائـر انتاج
البشر أسرع من وتـائر انتاج الغذاء:

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
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انــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــذاء

1 2 3 4 5 6 7
فاإلنتاج األول وفق متوالـية هندسية
بـينـمـا اإلنـتـاج الثـاني وفق مـتـوالـية

حسابية.
ــــكـن اطــــعــــام الــــفــــائض فــــكــــيف 

السكاني? 

ــشــكــلــة الــتي حــددهــا هــذه كـــانت ا
مـالثـوس وهي فـعالً كـانت مشـكـلة إذ
بعد وفـاته بسنوات قـليلـة بدأ الناس

نع االجناب واحلد منه. يفكرون 
ان الشـعب اإلجنـلـيـزي من ب أوائل
الشعوب التي مـارست حتديد النسل
وضــبط االجنــاب. ومع مــرور الـوقت
تعددت وتـنوعت وسائل احلـد ومنها
الــــوســــائل احلــــاجــــزة والــــوســــائل
الــهــرمــونــيــة والــلـــوالب الــرحــمــيــة
والتعـقيم واألسالـيب السلـوكية وما
ـــارســـة احلب مـــحـــكـــومـــة عــــادت 

بحصول احلمل واالجناب. 
هـذا في مـوضــوع اإلنـتـاج والـتـكـاثـر
الــبــشــري. امــا في مــوضــوع انــتــاج
الغـذاء فقـد انتقـلت الزراعـة تدريـجياً
من الـــزراعــة الــيــدويـــة الى الــزراعــة
االلــيـــة حـــيث تـــعـــتـــمــد عـــلى اآلالت
ــتــنــوعــة مـثل ــكــائن الــزراعــيـة ا وا
مـكــائن احلـراثــة والـبــذار واحلـصـاد
ــبـــيــدات والــيـــات تــعـــنــ الـــري وا
وغـــيــرهــا فــتــعـــاظم انــتــاج الــغــذاء.
ساحـية عند تضاعـفت غلة الوحـدة ا
بدايـات التـحول نحـو ميـكنـة الزراعة
رات ولوال قوان التجارة عشرات ا
التي تهدف الى حتـقيق الربح وليس
تــطــمـ حــاجــات االنـســان الخــتـفت
ـا وجدت شـعوب جغـرافـية اجلـوع و
تعـيش حتت خط الفـقر!! وهـذا يعني
ان جغـرافيـة اجلوع في الـعالم الـيوم
ال تــقـــتـــرن بـــجـــغــرافـــيـــة احلـــجــوم
السكانية الكـبيرة دوماً. فبلدان األمة
الزجنـية جـنوب الـصحـراء االفريـقية
ثال أكـثر بلدان الكبـرى على سبـيل ا
الـــعــالم جـــوعــاً وفــقـــراً وهي بــلــدان
صـغـيـرة من حـيث احلـجـوم الـسـكان

فيها. 
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احلقيقـة ان الفرضيـات التي وضعها
مالثوس بـائسة من النـاحية العـلمية
وقد انتـقدهـا عدد كبـير من البـاحث
في ايامه وبعد وفاته ولـعل اهميتها
تـــتـــحـــدد في كــونـــهـــا وضـــعت عــدد
السكان عـلى طاولة البـحث فتوجهت
الـــيه الــعــلــوم لــلـــدرس والــتــحــلــيل
االقـــــتــــــصـــــاد وعـــــلـم االجـــــتـــــمـــــاع
والــبــايــولــوجـيــا والــطب والــصــحـة
الــــــعـــــــامــــــة ونـــــــتج عـن ذلك عـــــــلم
ــــــوغـــــرافـــــيــــــة واالحـــــصـــــاء الـــــد
ـوغرافي. لـقـد اتـخـذ الـعـديد من الـد
اصحـاب القـرار في بـلدان الـغرب من
(نظرية) مـالثوس الـتشاؤميـة مرجعاً
لـــتـــبـــريـــر احلـــروب الـــتي انـــدلـــعت
هم بسبـبهم فـاحلروب هي الـعامل ا
ــو والـــفــعّـــال في احلــد مـن اطــراد 

الـــــســـــكـــــان في الـــــعـــــالـم فـــــهي في
تـفسـيـراتهم ضـروريـة لـلتـخـفيف عن

كاهل األرض ومواردها الطبيعية! 
ان احلروب من حـوادث احلـيـاة التي
ال يرغب بـهـا االنسـان إال انـها الزمت
ـراجع الــتـاريخ الـبــشـري فــتـشــيـر ا
الـتي تنـاولـتـها الى حـروب اسـتـمرت
لـسـنـوات طــويـلـة وعـلى امـتـداد عـدة
اجــــيـــال. وفـي الـــتـــاريـخ احلـــديث ال
ســيـــمــا في الـــقــرون الـــثــامـن عــشــر
والتاسع عـشر والعـشرين وقعت عدة

حروب منها:
حـرب الـقـرم (1853فـايـروس(1856 
وقــدرت خـــســائــرهــا الــبــشــريــة 5.4

مليون نسمة. 
احلـــــرب االهــــلـــــيـــــة االمــــريـــــكـــــيــــة
(1861فـــــــايــــــروس (1865وقــــــدرت

خسائرها 5.8  مليون نسمة.
احلـــرب الـــفــرنـــســـيـــة الـــبـــروســـيــة
(1870فـــــــايــــــروس (1871وقــــــدرت

خسائرها 5.4 مليون نسمة. 
ـكـسـيـكـيـة (1910فـايروس الـثـورة ا
 (1930وكانت خـسـائرهـا قدرت 1.5

مليون نسمة.
احلـــــرب االهــــلـــــيــــة االســـــبــــانـــــيــــة
(1936فــــــايـــــروس (1939 وكــــــانت

خسائرها 6.3 مليون نسمة. 
ــنــازعــات الـطــائــفـيــة شــبه الــقـارة ا
الــــهـــنــــديـــة 1946فـــايـــروس(1948
وقدرت خسائرها  5.9 مليون نسمة.
وفي الــــــنــــــصـف األول من الــــــقــــــرن
الـــعـــشــرين انـــدلـــعت أوسع حـــربــ
ـية وأكـثـرها خـسـائـر وصـفـتا بـالـعـا
بفـعل العـدد الـكبـير من بـلدان الـعالم
التي اشـتركت فـيهـما. قـدرت خسـائر
ـيـة األولى بـحـوالي 22 احلـرب الـعـا
مليون نسمة منهم  6.6مليون نسمة
من الـــعـــســكـــريــ و 5مـــلــــيـــون من
ــدنـيــ كــمـا بــلغ الــنــقص في عـدد ا

واليد  10.5مليون مولود.  ا
ية الـثانية فقد كانت اما احلرب العا
اخلـسـائـر البـشـريـة بـسـببـهـا مـرعـبة
فــحـسب الــتـقــديـرات كــانت خـســائـر
االحتـاد الــسـوفــيـتي الــسـابق 5?37
مليـون نسمـة بينهم  7مليـون جندي
ــدنـيـ و 5?18مـلــيـون نــسـمـة من ا

واليد. و9?10مليون نقص ا
وفـقـدت بــولـنـدا مـا بـ 6فـايـروس5
مـليـون نـسمـة يـشكـلـون نسـبة 20%
مـن ســكـــانــهــا حـــيــنـــذاك وخــســرت
يـــوغـــسالفـــيــــا الـــســـابـــقـــة حـــوالي
1.6مـلــيـون نـسـمــة يـشـكـلــون نـسـبـة
 %10من سـكانـهـا في حـيـنه وكانت
خـسـارة الــيـونـان  500.000مـلـيـون
نــســمــة يـــشــكــلـــون نــســبــة  %7من

سكانها في حينه.
لم تــقـتـصــر اخلـســائـر الـبــشـريـة في
ية الثانية على جغرافية احلرب العا
اوروبـــا بل تــعـــدتــهــا الـى الــواليــات
تـحدة االمـريكـية وكـندا وأسـترالـيا ا
والــيــابـــان ونــيــوزلـــنــدا والــفـــلــبــ
ا جتدر والصـ وبورما وغـيرهـا 
اإلشارة اليه هي احلـروب في منـطقة
الــشــرق األوسـط فــقــد كــانت احلــرب
الـعــراقـيــة اإليـرانـيــة أطـول احلـروب
حــــيث اســــتــــمـــرت  8ســــنـــوات راح
ضـحـيتـهـا أكـثـر من ملـيـون عـسـكري
وأكــثـــر مـــلـــيـــون جــريـح واكــثـــر من
 100,000قـتـيل مــدني والـيـوم ثـمـة
نزاع وقـتال عسـكري شديـد في ليـبيا
وقـبــلـهـا ســوريـة والشك ان غــالـبـيـة
احلـــروب اإلقـــلـــيـــمــــيـــة هي حـــروب

بالوكالة.
لم تـقــتـصـر (نـظـريــة) مـالـثـوس عـلى
ـــو احلــــرب ســـبـــبـــا فـي احلـــد من 
الــــســـــكــــان بل تـــــنــــاولـت األوبــــئــــة
واالمــراض ايـضــاً وكــأنـهــا شــجـعت

على انتشارها.
مــنــذ كــانــون األول 2019م والــعــالم
يـعـاني من كـوفـيـد  19وهـو فـيـروس

كــــورونـــــا والــــغـــــريب ان عـــــلــــمــــاء
الفيروسـات في أكثر جامـعات العالم
تــقــدمـاً قــرروا مــواجـهــته لــلــحـد من
اثاره وإيـقاف اجملـزرة التي يـسبـبها
وال يــبـدو ثــمـة امل قــريب لـلــوصـول
ـا عـرف الى لـقــاح والى عالج. ولــر
الـبـعض من هـؤالء الـعـلـمـاء طـبـيـعـة
هـذا الفـيـروس وحـقـيـقته اال انه رأى
إذا كـان الـكالم من فــضـة فـالـسـكـوت

من ذهب!! 
ـــراجع الــتـي تــتــنــاول ســـتــضــيف ا
االمــــراض واالوبــــئــــة في الــــتــــاريخ
جـائـحــة كـوفـيـد  19الى سـجـالتـهـا
مـــــثـــــله مـــــثـل الـــــتـــــدرن واجلــــدري
والتـايفـوئيد والـطاعـون واالنفـلونزا
وامـــراض األطــفـــال مــثل احلـــصــبــة
والسـعال الـديـكي واحلمى الـقرمـزية
ــوت والـــدفــتــريــا. فـــالــطــاعــون او ا
ـراجع قـد األسـود كـمـا تــشـيـر الـيه ا
انـتــشـر في الــقـارة االوربـيــة مـا بـ
1348فــــايــــروس 1350وفي هــاتــ
الـــســنــتـــ فــقط قــضـى عــلى اعــداد
كبـيرة جـدا من الـناس فـقدت كل من
لنـدن وباريس والـبنـدقيـة وفلـورنسا
حوالـي نصف سـكـانهـا كـما يـقدر ان
إيطـاليـا عمـوماً فـقدت حـوالي نصف
ســكــانــهـا وفــقــدت كل من إجنــلــتـرا
وفــرنــســا حــوالي ثــلث ســكــانــهــمـا.
ويـقـدر ان عـمـوم الـقـارة االوربـيـة قد
فقـدت مـا ب 25فـايروس 35مـلـيون
نـســمـة أي حـوالي ربع ســكـانـهـا في

ذلك الوقت.
وفي مــطــلع الـقــرن الــعـشــرين شــهـد
الـعـالم انـتشـار وبـاء االنـفـلـونـزا ب
1918فــايــروس1919م الــذي قــدرت
ضـحــايـاه في شـبـه الـقـارة الــهـنـديـة

لوحدها  8مليون نسمة.
يرى اولوا االمـر في كراسة مـالثوس
الـسـابقـة الـذكـر مـلجـأً يـلـجـؤون اليه
ويـبــررون بـهــا مـا يـحــصل من مـوت
ـوانع الطـبيـعيـة التي وفنـاء بانـها ا
ـو الـسـكـان في حتـد من اسـتــمـرار 
ـرض الـعــالم فــاحلـرب ضــروريـة وا
والـــوبــاء ضــروري. هــذه اخلـــلــفــيــة
الــثــقــافـــيــة هي الــتي دفــعت بــورس
جـونــسـون رئــيس وزراء بـريـطــانـيـا
يـرى ان الــعالج لـهـذه اجلــائـحـة هـو

في مناعة القطيع ...
ـقـاومـة وهـذا يـعــني من ال يـتـمــتع 
فــلـــيــغـــادر احلـــيــاة ونـــخــلـص مــنه
والبقاء لألصلح. كما ان هذه الثقافة
هي من وراء مـوقف االحتـاد األوربي
ــتـفــرج عـلـى اجملـزرة في إيــطـالــيـا ا

وفـيمـا بـعد في اسـبـانـيا وفـرنـسا ثم
ـانيـة وهي ذاتهـا التي بريـطانـية وا
وجـهّت تـفـكــيـر تـرامب نـحـو الـسـوق
اديـة بـقي ترامب فـترة واخلسـائـر ا
ثالثة شهـور دون ان يأخذ مـوقفاً من
ـوت الذي حـصـد اعـداداً كـبـيرة من ا
األمــريـــكـــيـــ خــوف ان الـــتـــدابـــيــر
طـلـوبة تـسـبب مزيـداً من خـسارات ا
أصــحــاب رؤوس األمــوال الــكــبــيـرة.
فــاتــضح من مــوقف تــرامب مـن هـذه
ـــال اجلــــائـــحـــة ان أولـــويــــاته هي ا
واالقتـصـاد اوالً ثم االنسـان وموقف
تـــرامب هـــو في حــقـــيــقـــة االمــر هــو
مــوقف الـــرأســـمــالـــيــة مـــنــذ الـــقــرن
اخلــامس عـشـر حــيث بـدأ يــسـتــثـمـر
ـال في جتـارة الـبـشـر جتـارة رأس ا

العبيد. 
عمورة عمت اجلائحة جميع انحاء ا
وهــي الـى الــــــــــــيـــــــــــــوم اصــــــــــــابـت
15726000نـــســـمـــة ومن مـــخــتـــلف
االعمار من االناث والذكور وتسببت
في مـــوت  640000نـــســــمـــة وهـــذا
الـعـدد يـعـني انـهـا تـسبـبت فـي موت
 80000نــسـمــة في كل شــهــر ومـوت
 2667نـســمـة لـكل يــوم. وهـذا الـرقم
ــالـثــوســيـة اجلــديـدة يــراه مـؤيــدو ا
مناسب لـلتـخلص من فيض الـسكان.
فـمــشـكـلـة الــرأسـمـالـيــ لـيس حـجم
ـــــوت هـــــذا بل حـــــجـم الـــــكـــــســــاد ا
واخلسائـر التي سبـبتهـا. انهم يرون
ان كــــورونـــا حـــقـــقت اهـم الـــعـــوامل
ـو سـكـان اإليـجــابـيـة في احلــد من 
الـعالم فـلـتـستـمـر لتـقـضم مـزيدا من
اعداد الـناس وهم الـناس الـذين تقل
حـيـلـتـهم في االسـتـمـرار في احلـيـاة
ألجل ان ال يـفكـر الـنـاس بنـمط جـديد
ط لــلـــحــيـــاة يــتـــخـــلــصـــوا به من 

الالعدالة والعنف واالضطهاد...
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هو الدكتور عبد علي حسن اخلفاف
دكـــتــــوراه في اجلــــغـــرافــــيـــة الــــبـــشــــريـــة

والدراسات السكانية
مواليد النجف 1943م

أستـاذ متمـرس فايروس تـقاعد من جـامعة
الكوفة في 2013م.

عـمل أسـتــاذاً بـعـدة جـامـعــات عـربـيـة وفي
الـعراق بـجـامـعـات الـسـلـيـمـانـيـة والـبـصرة

والقادسية والكوفة. 
نــشــر  54كــتـــابــاً وأكــثــر من  80بــحــثــاً

ودراسة علمية.
أشــرف ونـاقش  104رســالـة مــاجــسـتــيـر

واطروحة دكتوراه.

تــــومــــاس روبــــرت مــــالــــثــــوس قس
واقــــــــتــــــــصــــــــادي اجنــــــــلــــــــيــــــــزي
(1766فـــــــايــــــروس (1834الحظ في
بكـرة التـناقض بـ ما قرأه حيـاته ا
ومـا رآه فـهـو عـاش في الـوقت الـذي
Mercan- ـذهب التجاري ساد فيه ا
 tilismوهو الـنظـام الذي كـان قائـماً
في الغرب األوربي وأطـلق عليه فـيما
ــدرسـة بــعــد بـالــفــكـر االقــتــصـادي ا

التجارية.
ـذهـب مـوضــوع الـســكـان ربط هــذا ا
ــوضــوع االقـتــصــاد اســتــنـاداً الى
األســاس الـــذي يــرى ان زيــادة ثــروة
الدولة وجعلها ثرية ثم قوية يستلزم
ان تـــــكـــــون لـــــهـــــا اراضٍ واســـــعـــــة
تلـكات وراء البـحار وجيش قوي و
وهذا يتطلب عدداً كبيراً من السكان.
على هذا األساس شـجع معتـنقو هذا
ـارسة ـدرسـة عـلى  ـذهب وهـذه ا ا
جميع الوسـائل التي تقود الى زيادة
عدد الـسكـان فهم رأوا بـهذه الـزيادة
فـــوائـــد اقـــتــــصـــاديـــة وعـــســـكـــريـــة
وسـيـاســيـة كـمـا انــهم حـرصـوا عـلى
تـــوجـــيه الــزيـــادة في الـــســـكــان الى
مـيـدان انتـاج الـسـلع والـبـضائع وال
ـكن ان تـبـاع سـيـمـا األدوات الــتي 
في اخلـارج مـقــابل الـذهب والـفـضـة
وبــاخـتــصــار شـديــد فـأن زيــادة عـدد
السكان مـن وجهة نظـر أصحاب هذه
درسـة تعـني زيادة حـصيـلة الـدولة ا
وتـقـلـيل نـفـقـات اإلنـتـاج عـبـر خـفض
األجور وفق قـانـون العـرض والـطلب
حيـث سيـزداد عـرض القـوى الـعامـلة

في السوق.
ــنــظـــور عــمــلت الـــطــبــقــة من هــذا ا
الـرأسـمالـيـة والـبـرجوازيـة الـكـبـيرة
صانع وملّاك من التجار وأصحـاب ا
األراضي مـــنــــذ مـــنـــتــــصف الـــقـــرن
الـتـاسع عـشـر عـلى تـشـجيـع الزواج
ــبـــكــر واالجنــاب فــســنت والــزواج ا
الــتـــشــريـــعـــات الالزمــة لـــذلك كـــمــا
شـجــعت الـقـرويـ الـى الـهـجـرة الى

دن الكبيرة. ا
وضـــــعت األفـــــكـــــار الــــداعـــــيـــــة الى
التـشـجيع عـلى الـتكـاثـر مالـثوس في
موقف مـتـناقـض أمام سـوء األوضاع
االقتصـادية واالجتـماعيـة التي كانت
تـــعــانـي مــنـــهـــا شـــغــيـــلـــة الــشـــعب

اإلجنليزي.
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واحلــــقــــيـــقــــة ان مالمح ســــوء هـــذه
األوضـــاع قـــد ظـــهـــرت إثـــر الـــثـــورة
الصـناعيـة عند أواخـر القـرن السابع
عشـر حيث اضطـر العـمال في أواخر
القرن الثامن عشر الى العمل ساعات
طـويـلـة بـأجـر حـدي أي اجـر ال يكـفي
سـوى لشـراء اخلـبـز. لم تكن لـلـعـمال
نـــقــابـــات تــدافع عـن حــقـــوقــهم وعن
حـــقـــوق األطـــفــال والـــنـــســـاء الــذين
اضـطروا لـلـعمل لـعـدم كفـايـة األجور
التي يـتقـاضاهـا أوليـاء أمورهم. لـقد
استغل الـرأسمالـيون والبـرجوازيون
الكبار هذه الظروف الصعبة بصورة
تـسبـبت في انـتشـار الـفقـر والـبؤس.
من هـذا احلـال ربط مـالـثـوس مـا ب
الـبــؤس والـرذيـلــة من جـانب وزيـادة

اعداد السكان من جانب اخر.
هاجرين الى شكّلت اعداد القروي ا
دن احزمـة الفقـر والبؤس والـرذيلة ا
ـدن الـصنـاعـيـة حـيـنـذاك مثل حـول ا
لنـدن ومانشـستر وشـفيـلد وليـفربول

توماس روبرت 
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عـنـدمـا قـال نـوري سـعـيـد انـني جـالس عـلى كـرسي حتـتـة سـبـتـتـنك لـيس
بـاعتبـاط . فبعـدة الكـثير من رؤسـاء الدول العـربيـة االسالمية وافـقوا على
الـتطبيع مع اسـرائيل والسـبب النهم لم تكن لديـهم جوهرة لـيخافوا عـليها
بل كـانوا يشـعرون بانـهم جالسـ على كرسي حتـتة سبـتتنك يـحوي على
الـكثير من اخمللـوقات الغريبـة لهذا السبـب لم يبالوا بالـتوقيع مع اسرائيل
كـالسادات مـثال ثم تالهة رؤسـاء اخرين لعل الـتوقيع مع اسـرائيل افضل
ـا يخـفـيه السـبتـتنك ,مـثلـهم كمـثل عالقـة بعض االشـخاص مع الـقمـامة
ا ـا يستفـيد منهـا في التدوير الـنفايات .هـوالء لو كانت لديـهم جوهرة  ر
تــقـربــوا لـقـمــامـة الن االفـضـل ان تـقـضي وقــتك بـالــكـيـفــيـة احلــفـاظ عـلى

اجلوهرة واالبتعاد من القمامة اماناً للجوهرة 
امـا الفـساد الـذي جاء به االحـزاب الشـيعـية بـعد  2003مـا هو اال ابشع
حـال من ان توقع مع اسرائـيل ومثـلهم كمـثل شخص لـديه جوهرة فـيعبث
ـذهب اهل البيت مثـلة كمثل اجلوهرة  ,بعد بـها ولم يقدر قيـمتها .فالوالء 
ـنـافـقـ واالنـتـهـازي اكـثـر من  1400سـنـة ظـلم بـهـا االسالم عـلى يـد ا
والـفاسـدين .وشواهـد الكـثيـرة التـي تدل ان هـناك ظـلم للـرسالـة احملمـدية
وحتـريفها على يد اولئك الطامع والـفاسدين  وبدليل القاطع يتجسد في
واقـعة الـطف وعنـد استـشهـاد سبـط الرسـول محـمد صل الـله علـيه وسلم
ـا فـيهـا من أجرام وظـلم الى ابنـاء فاطـمة واحلـادثة مـعروفـة لدى اجلـميع 
نافق ومن علي ابن ابي طالب .عـلى يد ا بـنت رسول الله وابناء اميـر ا
ا تعرض له اتبـاع اهل البيت على مر التاريخ من ظلم والـطامع .وكذلك 
وتـهـمـيش وقـتـل والـتـاريخ يـشـهـد عـلـى ذلك من احـداث كـثـيـرة ال تـعـد وال
حتـصى واخـرهم الدكـتـاتـور صدام ومـا قـام به من ظـلم ضد ابـنـاء مذهب

اهل البيت .
االحـزاب الشيـعيـة تدرك جـيدا ان الرسـالة احملـمدية هي اجلـوهرة االلـهية
سـلم على مدى تاريخ االسالم فـاحلفاظ عليها الـتي ضحى من اجلها ا
واجب تـمجـيدا الى اوئـلك الذي ضـحوا من اجـلهـا وعلى راسـهم الرسول
ـؤمنـ علي بن ابي مـحمـد صل الله عـلـيه وسلم وذريـته ومن بعـده أمـير ا
طـالب ومن ثم احلـدث االكـبر هـو دم االمـام احلـس واهل بـيـته في واقـعة
الـطف كل هذا التضحيات من اجل احلفاظ على جوهرة الرسالة احملمدية

وما انزل عليه .
الـعـبث بـاجلوهـرة هـو ابـشع من اولـئك الـذين يـجـدون ظالـتـهم بـالـقـمـامة ,
نالحظ ان فـساد االحزاب الشيعية هو العبث باالسالم والقرآن التي تمثل
ـسـلـمـ  ,االحـزاب الــشـيـعـيــة تـدرك اجلـوهـرة اجلـوهـرة الــغـالـيـة عــلى ا
وتـلـمسـهـا وتـراهـا أفـضل من غـيـرهم لـكن عـبثـوا بـهـا بـيـنـمـا اولئـك الذين
ذهــبـوا لــلــتـطــبـيع مع أســرائـيل لـم يـدركــوا اجلـوهــرة ولم يـلــمـســوهـا ولم
يـشـاهـدوهـا او يـشـعـروا بـهـا في يـوم من االيـام فـعـذرهم عـنـدمـا يـتـقـربوا
ن يعبث باجلوهرة وهـو يدركها ويستـشعر بها جيدا لـلقمامة لكن ال عـذر 

فـــذنـــبه أكـــبـــر وفـــضـــيـــحـــتـه ابـــشع أمـــام الـــله ســـبـــحـــان
وتـعالى.فهنيئا لولئك الـذين لم يعبثوا بها والصامدون من
اجـلـهــا والـصـابــرين كـمـا في قــوله تـعـالـى : (إِنَّـمَـا يُـوَفَّى

الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَِسابٍ) الزمر 10.
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اجلنسي.
وقـال الـدكتـور الري جـيـلـمـون  الذي
سـاعد في تـنـظـيم ذلك االجـتـماع  إن
سـتشفى في بالمر انهـار ونقل إلى ا
نـيـروبي  حيـث أُعلـن عن وفـاته لدى
وصـولـه. ولم يـتم الــكـشـف عن سـبب

ؤكد حتى اآلن. الوفاة ا
ولــد بالمــر وتـرعــرع في ويــنــيــبـيغ 
حيث ترأس اخملـتبـر الوطني الـكندي

لعلم األحياء الدقيقة لعدة سنوات.
كما شـارك في شراكـة بحثـية مبـتكرة
بــ جــامــعــة مــانــيــتــوبــا الــكــنــديـة
وجامعة نيروبي في كينيا  تأسست
قـبل أن يـدرك الــعـالم تـمـامًـا فـيـروس

ناعة البشرية / اإليدز. نقص ا
قـــال كــيث فـــوك  األســتـــاذ في قــسم
األحـيـاء الـدقيـقـة الـطـبـيـة واألمراض
ـعـديـة في جـامـعـة مـانـيـتـوبـا: "لـقد ا
ساعد في حتديـد الكثـير من العوامل
الـرئـيــسـيـة الـتي تــشـارك في انـتـقـال
ـنـاعـة الـبـشـريـة في فـيـروس نـقص ا

األيام األولى"
قـــال الــدكـــتـــور أالن رونــالـــد  زمــيل
بالمر  "لقد كان متفائلًا جدًا أنه كان
عـــلـى الـــطــــريق الــــذي ســـيــــنــــتـــهي
ناعة باكتشاف لقـاح فيروس نقص ا

الـبـشـريــة - الـطـريق الـذي بـدأه مـنـذ
 30عامًا تقريبًا"

مـا لم يـذكــر في تـقـريـر  CBCهو أن
بالمر عمل في نفس اخملـتبر الوطني
لألحــــيــــاء الــــدقــــيــــقـــة ( (NMLفي
وينـيـبيغ  كـنـدا  حيث قـامت عـميـلة
احلرب البيـولوجيـة الصينـية شيانغ
قــوه تـــشـــيـــو وزمـالؤهــا بـــتـــهـــريب
فيـروس الـسارس الـتـاجي إلى معـهد
ووهـان الـصـيـني لـلـفـيـروسات حـيث
يعـتقـد أنه  تسـليـحه وتسـريبه من

هناك.
GreatGa- في الــواقع  كــمــا ذكــرت
 meIndiaفي تقريـرها احلصري عن
فـيـروس كـورونـا كـسالح بـايـولـوجي
Coronavirus Bioweapon ?
دير حيث كان فراتك بلومـر بصفته ا
الـعـلـمي هـو الـذي حـصل عـلى عـيـنـة

فـــيــــروس كــــورونــــا الــــســــارس  من
ــريـض الـــســـعـــودي في مـــخـــتـــبــر ا
وينيـبيغ الوطـني الذي أرسل من قبل
رون فويـشر  ? Ron Fouchierعالم
الـــفــــيـــروســــات الـــرائــــد في مــــركـــز
Erasmus إيـــــراســــمــــوس الــــطــــبي
 Medical Center (EMC)فـــي
روتـردام بـهـولــنـدا والـذي أرسل إلـيه
الـفيـروس من قـبل عـالم الـفـيـروسات
ــصــري د. عــلي مــحــمــد زكـي الـذي ا
عــزل وحـدد نــوعًــا غـيــر مــعـروف من
ــريض فــيــروس كـورونــا من رئــتي ا

السعودي.
قـام فـوشيـر بـتـسـلـسل الـفـيروس من
عــيــنـة أرســلــهـا لـه زكي بـاســتــخـدام
طـريـقـة تـفــاعل سـلـسـلـة الـبـلـمـرة في
الــوقت احلــقــيــقي واســعــة الــنــطـاق
( (RT-PCRالخــــتـــبــــار الـــســــمـــات

ميزة لعدد من الفيروسات التاجية ا
عروفة بإصابة البشر. ا

وصـلت عـيــنـة فـيـروس كـورونـا هـذه
إلى منشأة  مختبـر وينيبيغ الوطني
الــــكـــنــــديـــة في  4مـــايـــو  2013من
اخملـتـبـر الـهـولـنـدي والـتي تـسـلـمـها
فـرانك بـالمـر. كـبّـر اخملـتــبـر الـكـنـدي
مخزون الفيروس واسـتخدمه لتقييم
ُستخدمة االختبارات التشخيـصية ا
في كـندا. عـمل عـلـمـاء وينـيـبـيغ على
كن معـرفة أنواع احلـيوانـات التي 

أن تصاب بالفيروس اجلديد.
 إجـــراء الـــبـــحث بـــاالشــتـــراك مع
عمل الوطني لوكالة فحص األغذية ا
ـركـز الـوطنـي ألمراض الـكـنـديـة  وا
ـوجـود في احلـيــوانـات األجــنـبـيــة ا
ُــجـمّـع الـذي يــضم اخملــتــبـر نــفس ا

الوطني لألحياء الدقيقة.
 اسـتـهـداف هــذا اخملـتـبـر الـكـنـدي
الـقــائم في ويـنــيـبـيغ مـن قـبل عـمالء
ــكن تـــســمــيــته صــيــنــيــ فـــيــمــا 
بالتجـسس البيولـوجي. وبحسب ما
ورد سُرقـت الفـيـروسات من اخملـتـبر
الــكـــنــدي من قـــبل عـــمــيـــلــة احلــرب
الـبايـولـوجيـة الـصيـنـية شـيـانغ قوه
تـشـيو    Xiangguo Qiuوزمالئـها
و تــهـــريــبــهــا إلى مــعــهــد ووهــان
لـــلـــفـــيـــروســـات حــيـث يـــعـــتـــقــد أن
الـفيـروس قـد  تسـلـيحه وتـسـريبه

من هناك.
عالوة عــلى ذلـك  كــان فــرانك بالمــر
يعمل أيضًا عـلى لقاح فيروس نقص
ناعـة البشـرية وعلى دراسـة مثيرة ا
لالهتـمام نُشـرت مؤخـرًا عنـدما وجد
علـماء هـنود حـقنًـا شبـيهـة بفـيروس
ـنـاعـة الـبـشـريـة في فـيروس نـقص ا

ــفــتـاح ووهــان كــورونــافــيــروس - ا
الذي جـعل قفز الـفيـروس إلى الناس
ــكــنًــا. تــعــرّضَ الـعــلــمــاء الــهــنـود
النـتقـادات شـديـدة عـلى اإلنـترنت من
قــــــــبـل خـــــــبــــــــراء وســــــــائـل اإلعالم
االجـتــمـاعــيـة واضـطــروا إلى سـحب
دراســتـهم  وانــتـقــامًــا لـهم  فــتـحت
السـلـطات الـهنـديـة اآلن حتقـيقًـا ضد
معـهد ووهـان الـصيـني للـفيـروسات.
عـلى الـرغم من أنه يـجب مالحـظة أن
الـصــ قـد بــدأت اآلن في اســتـخـدام
ـناعـة البـشرية لقـاح فيـروس نقص ا

لعالج فيروس كورونا. 
(د. شيـانغ قـوه كيـو - عمـيلـة احلرب

البيولوجية الصينية)
كان فرانك بالمر هو مفـتاح التحقيق
بـالـكـامل في أصـول فـيـروس كـورونا
كـسالح بايـولـوجي. لـكن هل سـتـفتح
احلـكـومـة الـكـنـديـة حتـقـيـقـاً في هـذا
األمـــــر? عـــــلـى عـــــكس نــــــظـــــرائـــــهم
األمــريــكــيــ الــذين اتــهــمــوا عــمالء
احلرب البايولوجية الصيني الذين
ـيـتة يـحـاولـون تهـريب فـيـروسـات 
من جــامــعـة هــارفــارد  فــإن أغـراض
التحقيق الـكندي في قضيـة وينيبيج
الــبــيـــولــوجــيـــة لــلــتـــجــسس حتــاط

بالسرّية.
قالة:  # هذه ترجمة 

?Frank Plummer – Canadian
Scientist Key To Coronavirus
Investigation Assassinated In

Africa?
?By GreatGameIndia 
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في تطور حاد للغاية لألحداث  عالم
Frank مــشـهــور هـو "فــرانك بـلــومـر
 " Plummerالذي حـصل على عـينة
فيـروس السـارس التـاجي السـعودي
وكــان يـــعـــمل عـــلى لـــقـــاح فـــيــروس
ــنـــاعــة كـــورونـــا (فــيـــروس نــقـص ا
الــبـشـريــة) في اخملـتــبـر الــكـنـدي في
ويـنـيبـيغ حـيث  تـهـريب الـفـيروس
من قـبل وكـالء احلـرب الـبـيــولـوجـيـة
الـصيـنيـة وتـسلـيـحه كمـا  الـكشف
GreatGameIndia عنـه في حتـقيق
مـات في ظـروف غـامـضـة. كان فـرانك
بالمـر هـو مـفـتـاح قـضـيـة الـتـجـسس
الــبـيــولـوجـي الـصــيـني في مــخـتــبـر
ويـــنــيــبــيغ الــوطـــني لــعــلم األحــيــاء

الدقيقة.
(فــرانك بالمـر - عــالم كـنــدي مـفــتـاح
الـتـحـقـيق في فـيـروسـات كورونـا في

إفريقيا)?
وفقًا لـ  ? CBCكان بالمر   67عامًا
 فـي كــيــنـيــا  حــيـث كــان مــتــحــدثًـا
رئـــيــســيًــا في االجـــتــمــاع الــســنــوي
لـلـمـركـز الـتـعـاوني جلـامـعـة نيـروبي
للبحوث والتدريب في مجال فيروس
ـنــاعــة الـبــشـريــة / اإليـدز / نــقص ا
ــــنــــقـــولــــة بـــاالتــــصـــال األمـــراض ا
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بغداد

فرانك بالمر 
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نـتخب الوطـني لكرة الـقدم مهـند علي مـيمي اول أهدافه مع فـريقه اجلديـد السيـلية في سجل جنم ا
دوري جنوم قطر.

سابـقة على استـاد ثاني بن جاسم بنادي ويلعب السيـلية امام ضـيفه الريان في اجلـولة األولى من ا
الغرافة.

وجنح ميـمي بـأن يضـع بصـمـته بعـدمـا سجل هـدف فـريق األول في الدقـيـقة  28بكـرة أرضـية قـوية
سكنت أسفل الزاوية اليمنى حلارس الريان.

وانتقل ميمي لصفوف السيلية على سبيل اإلعارة قادماً من مواطنه الدحيل.

b¹b'« rÝu*« w  t «b¼√ ‰Ë√ qÒ− ¹ wLO
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o¹d∫ تشكيلة فريق الديوانية بكرة القدم

االحتـاد الدولي لـلـعبـة هذا الـعام
عــبــر خــدمــة "اون الين" ,بــســبب
ـواجـهـة االجـراءات االحـتـرازيـة 
ـستـجد كـوفيد فـيروس كـورونا ا
 ?19للمدة من  30 – 25من شهر
شاركة  20دولة, اضي ,و اَب ا
هم كـالً من (الــــعـــراق - ايـــران -
االردن - ســـــوريــــا - الــــهــــنــــد -
إنـدونـيـسـيـا - بـيـرو - روسـيا -
غـــانــا - بـــنــغـالدش - لــبـــنــان -
تركـيا - سيريـالنكا - االمارات -
الــنـــيــبـــال - الوس - تـــايالنــد -
افــغـــانـــســـتـــان - اذربـــيـــجــان -

باكستان).
w Ëœ “U$

وقـــال رئـــيس االحتـــاد الـــعــراقي
لـلتـايكـوجنتـسو احـمد عـطية في
ـنـتـخب الـوطني تـصريح له,أن ا
العراقي لفعـالية "السكاي" شارك
بــتــسـعــة العــبـ خــمــسـة لــفــئـة
الـرجال وأربـعـة لـفـئـة الـسـيدات,
ـستوى يكـون العراق قد وبهذا ا
حقـق اجنازاً كـبـيـراً يـعـد جنـاحاً
باهراً لـلعبة في ظل وجـود نخبة
من الريـاضي اجملـتهدين ,حيث
فـاز الـكـاب عـبـد احملسن مـحـمد
ــيـدالـيــة الـفـضـيــة لـفـئـة عـلي بـا
ــتـقــدمـ ,بـــالــرغم من الــوضع ا
ـادي الـغـيــر جـيـد الـذي يـعـاني ا
مـــــــنـه االحتـــــــــــــاد خـالل هــــــذه

السنة.
وأشـــار: عــطــيـــة إلى ان االحتــاد
ـتلك العـراقي لـلتـايـكوجنـتسـو 
اوسع قــــاعــــدة نــــســــويــــة عــــلى
مسـتوى جـميع االحتادات ,ولكن
اذا هذا أقولها ولألسف الشديد 
اإلهـمال والـتهـميش بـعدم صرف
مـسـتـحقـات ومـخصـصـات العبي
ـنـتـخـبــات الـوطـنـيـة, والعـبــات ا
وباألخص احتاد التايكوجنتسو
الــذي دائـمــاً مــا يــبــهــر اجلـمــيع
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ــكــتب االعالمي في قــال مــديــر ا
ــبــيـــة الــوطــنــيــة الــلــجـــنــة األو
الـعـراقيـة حـس عـلي حـس ان
التكتالت االنتخابية التي تسبق
ـقـراطـيـة هي حق أيـة عـمـلـية د
ا ارسة قـانونيـة طا مشـروع و
جتــــري في دوائــــر مــــفــــتــــوحـــة
ومـعـلـومـة لـكـنـهـا سـتـكـون مـثـار
ريــــــبــــــة اذا مــــــا جــــــرت خــــــلف
جـاء ذلك في معرض الكـواليس 
إيـــضـــاح قـــدمه إعالم الـــلـــجـــنــة
ــــبــــيــــة إزاء خــــبـــر مــــبــــهم األو
ــصــدر تــنــاقـلــته الــتــحـريــر وا
اجملاميع االفتـراضية في وسائل
الـــتــــواصل االجـــتـــمــــاعي الـــتي
حتــوّلت فــعالً الى وســائل عــبث

إجتماعي.
وبـــــ حـــــســـــ ان مـــــثل هـــــذه
األطاريح الوهمـية يتنامى سوق
تـــرويـــجـــهــــا قـــبل كل عـــمـــلـــيـــة
  مشـيراً ـقـراطيـة" إنـتـخابـية د
ـــشـــهــد الى "انـــهـــا لن تـــشـــكّل ا
احلــقــيــقي ألي تــكــتل إنــتــخـابي

بنّاء.
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من جــانــبه نــفى رئــيس االحتـاد
ــركـزي لــكــرة الـســلـة الــعــراقي ا
ـثل حـسـ الـعـمـيدي مـعـرفـته 
هــذه الــكـــتــلـــة االنــتــخـــابــيــة أو
إتـــصـــاله بـــأي طـــرف او  حــتى

ساعي. ثل هذه ا علمه 
و وصف الــــعـــمــــيــــدي ان  تـــلك
األخـبـار بــتـلـمـيـحـات شـخـصـيـة
يــــراد بــــهـــا خــــلط األوراق قــــبل

قبلة. العملية االنتخابية ا
Ëœu'« œU%

و نـفى رئــيس االحتــاد الــعـراقي
ـركـزي لـلـجـودو الـسـيـد سـمـير ا
وسوي هذه األنباء مؤكداً انها ا
مـــحض تـــخـــريـــجـــات تـــبـــتـــغي

ركز الثاني »$U“ ∫ ابطال العراق بلعبة التايكوجنتسو لفعالية السكاي احلاصلون على ا

ـتـكررة ,كـمـا واتمـنى من خالل ا
ــثـمـرة حـديــثي هـذا والــنـتـائج ا
الـتي حـقـقـهـا االحتـاد في اآلونـة
األخــيـرة بــااللــتــفــات إلى لــعــبـة
التـايـكـوجنـتسـو من أجل تـنـفـيذ
ـــتـــطــلـــبـــات الـــواجب جـــمــيـع ا
هـمـة من أجل الـعمل تـوفـرهـا وا
عــلى حتــقـيـق نـتــائج أفــضل في

البطوالت القادمة.
وأكـــــد: أن نـــــتـــــائـج وإجنــــازات
االحتــاد جــاءت بــجــهــود فــرديــة

ريــاض الـــعــبـــيــدي بــالـالعــبــات
واشـــــاد بــــهــــذا اإلجنـــــاز ولــــكن
لألسف لم يـقدم لـهن سـوى كلـمة

. شكراً
ـسـؤولـ وأضــاف: أنـا اعـاتب ا
والـقائـم عـلى شؤون الـرياضة
ـبـيـة الــوطـنـيـة من الــلـجـنــة األو
الـــعــــراقـــيــــة ووزارة الـــشــــبـــاب
والـريــاضــة بــعـدم تــوفــر مــراكـز
نتـخبات الـوطنية رغم لتـدريب ا
ـــــنــــــاشـــــدات واحملـــــاوالت كـل ا

تصعيـد التقاطعـات التي أنهاها
ؤتمر االستثنائي األخير. ا

ــــــوســـــوي  انـه مع وأضـــــاف ا
إحـتــرامه جلـمـيع الــشـخـصـيـات
الــريـاضــيـة الــعـراقــيـة اال انه لم
يــعــرف أحــد الــذين طــرح أســمه
بية مرشحاً لرئاسـة اللجنة األو

قبلة . رحلة ا في ا
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وفي الـــســيــاق ذاتـه أكــد رئــيس
ـــــركــــزي االحتـــــاد الــــعـــــراقـي ا
للبيـسبول السيـد علي البلداوي
ــا تـنـاقـلـته وسـائل عـدم عـلـمه 
الـتـواصل االجـتـمـاعي نـافـيـاً ان
يـــكـــون احتـــاده فـي ايـــة كـــتـــلــة

بية. إنتخابية أو
ولــفـت الــبـــلـــداوي الى "تـــقــارب
الـرؤى في اجلـمعـيـة الـعـمـومـية
ــؤتــمــر عــلى وفـق مــعــطــيـــات ا
ــضي االســتــثــنــائي األخــيـر وا
بـــــطـــــريـق إنــــتـــــخـــــابـي واحــــد
ومتـراصّ يفـضي النبثـاق مكتب
تـــنـــفـــيـــذي رصـــ ومـــتـــكـــاتف
ومــــدعــــوم بـــــروح الــــفــــريق من

جمعيته العمومية".
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وفي حديث ذي صلة نفى رئيس
ـــــركــــزي االحتـــــاد الــــعـــــراقـي ا
لـــلــــســـبـــاحــــة الـــســـيــــد خـــالـــد
عـبــدالـواحـد كـبـيــان صـحـة مـثل
هذه الـتـرويجـات التـي يفـتـعلـها

بعضهم من دون مصدر بيّن.
وأكّـد كبـيان انـه من غيـر السـليم
إيــراد اســمــاء رؤســاء احتــادات
ــبــيــة أعــضــاء في ريــاضــيــة أو
اجلـمــعــيــة الـعــمــومــيـة من دون
الـــرجــوع إلــيــهـم بــشــكل واضح

ومباشر.
وشــدد كـبــيــان عـلـى ان احلـديث
مبـكر جـداً وسابق ألوانـه بصدد
ـبـية أية إئـتالفـات أنتـخـابـية أو

بـتحقـيقه نـتائج إيجـابيـة أبرزها
كـــانت في شـــهــر تــمـــوز من عــام
اضي ,حيث تصدرنا في  2019ا
الـبـطولـت الـعـربيـة واالَسيـوية,
ــــنــــتــــخب الــــوطــــني وحــــصل ا
ركز األول العراقي للنساء على ا
التي فـي بطـولـة الـعرب لـلـنـساء ,
اقــيــمت في الــعــاصـمــة األردنــيـة
وبـعد عـمـان داخل قـاعـة االريـنـا ,
حتـقـيق هـذا الـفـوز الـتـقى آنـذاك
الـوزيــر األسـبق الــدكـتــور احـمـد

بـالتعـاون والتنـسيق فيـما بيـننا
وب نادي العـدل الرياضي الذي
 تـخـصـيص قـاعـته الـريـاضـيـة
ـنتـخـبـات الوطـنـية, لـتدريـبـات ا
اضـــافـــة إلى الـــتــعـــاون مـــا بــ
ـــدربـــ وادارة االحتـــاد وروح ا
األلـــفــة واحملــبـــة لــتــذلـــيل كــافــة
العـقبات لـلوصول الى مـا نصبو
ـراكز الـيه وهـو حتـقـيق افـضل ا
ـــــســــتــــويــــ الـــــعــــربي عــــلى ا

واالَسيوي.

ـــؤتـــمــر قــبـل حتــديـــد مـــوعـــد ا
ــقـبل وإسـتــكـمـال االنـتــخـابي ا
نــصــاب اجلـمــعــيــة الـعــمــومــيـة
بـاضـافة أثـني عـشر عـضـواً آخر
عــــلى وفق الــــنـــظـــام الــــداخـــلي

عدّل.  ا
الى ذلك دعا  حـس في حـديثه
تـابـع الى ـهتـمـ وا جـمـيع ا
الـتـعــامل مع الـدائــرة االعالمـيـة
ـبـية الـرسـميـة في الـلـجـنـة األو
وإستقصاء األخـبار السليمة من
عـلومة والصريحة" "مصادرها ا
بــعـــيــداً عـن مــنـــطق الـــتــعـــمــيم
والــتــخـفـي كــمــا يــرد بــأوصـاف
"خـــلف الـــكـــوالـــيـس و مـــصــدر
مـطـلع أو مصـدر طـلب عـدم ذكر
إسمه" وما الى ذلك من أساليب
ــتـعـمّـد الـتـضــلـيل والـتــغـيّـيب ا
ـثـبـتـة بـشـخـوصـهـا لـلــحـقـائق ا

عروفة. وذواتها ا
وخــــتم حــــســــ  ان الــــنــــظـــام
الـداخـلي الـذي أقــرته اجلـمـعـيـة
الــــعـــمـــومــــيـــة في مــــؤتـــمـــرهـــا
االسـتـثـنـائـي األخـيـر في طـريـقه
ـــجــلس الــدولــة لــلـــمــصــادقــة 
والنـشر رسمـياً بجـريدة الوقائع
العـراقية بـعد ان تمت مـصادقته
بية الدولية من قبل اللجنـة األو
وإعـتـماده فـيهـا بـرسالـة رسمـية
ـبـية مـنـهـا تـلـقـتهـا الـلـجـنـة األو
الـوطنـيـة الـعـراقـيـة في الـثالث

نصرم. من آب ا
ومن جــهـة اخــرى حـقق ابــطـال
الـعـراق بلـعـبـة الـتايـكـوجنـتـسو
ـركـز لـفـعـالــيـة "الـسـكـاي" عـلى ا
الــثـانـي في الــبـطــولــة الــدولــيـة
االخيرة التي جرت أحداثها عبر
ـــبــــاشــــر عـــلى خـــدمــــة الــــبث ا
األنـــــتـــــرنت "اون الين" ,وجــــرت
بـطـولة الـتايـكوجنـتسـو الدولـية
لفـعالـيـة "السـكاي" الـتي نـظمـها
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ـساعـد لفريـق الكرة درب ا اكـد ا
بــنــادي الــشــرطــة حـيــدر جنم ان
مــعـســكـر الــقـاهـرة حــقق اهـداف
طلـوبة.وقال جنم ل في الفـريق ا
تــصــريح صـــحــفي إن مــعــســكــر
دينـة القاهـرة ركز على الفـريق 
رفع اجلـــانب الـــبـــدني لـالعـــبــ

وكـذلـك خـلق االنـســجـام بــيـنـهم.
ــــعـــســــكــــر حـــقق  وأوضح أن ا
ـــــــطـــــــلـــــــوبــــــــة في األهــــــــداف ا
استـعدادانـا لدوري ابطـال اسيا
نــــنـــتـــظـــر الـــتــــحـــاق الالعـــبـــ
احملـــتــرفـــ لــتـــكــتــمـل صــفــوف
الـفـريق قـبل دوري االبـطـال.يـذكر
ان الــشــرطــة سـيــلــعب في دوري
ابـطـال آسـيـا خالل شـهـر تـشرين
ـقبل بـالـعاصـمة الـقطـرية األول ا

الدوحة. 
وكـشـفت الهـيـئـة الـتطـبـيـعـية في
االحتــاد الــعــراقـي لــكــرة الــقــدم
حـــقــيــقـــة اعــتــمـــاد نــظــام دوري
اجملــــمــــوعـــــات بــــدوري الــــكــــرة
ــمــتــاز.وقـــال عــضــو الـــهــيــئــة ا
الــتـــطـــبـــيــعـــيـــة اســـعــد الزم في
تـــصـــريح صـــحـــفـي  إن مـــوعــد
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أعـــلن رئـــيس الـــهــيـــئـــة اإلداريــة
لـــنــــادي الــــديــــوانــــيــــة حــــســـ
الـعـنــكـوشي أن الـفــريق سـيـدخل
التـدريبات اجلـماعيـة في العاشر

من الشهر اجلاري.
وقـال العـنـكوشي في تـصريـحات
صــحـفــيــة  إن فـريق الــديـوانــيـة
أكـمل الـتـحـضيـرات الالزمـة لـبدء
التـدريبات اجلـماعيـة في العاشر
من الـشـهـر اجلاري بـغض الـنـظر
عن قـرار خـلـيـة األزمـة بـالـسـمـاح
ران اجلـماعي لألنـدية بـخـوض ا

من عدمه.
وأشـــــار إلـى أنه أعــــــد جـــــمــــــيع
ـعـقـمـات الـوسـائل الــصـحـيـة وا
مـــوضـــحــــا ســـيـــلـــتـــزم الـــفـــريق
بـالـتـوصـيـات الـصـحـيـة وشـروط
الـوقـايـة حــيث  جتـهـيـز مـلـعب
التـدريب وصالـة التـدريب البدني
وعد وسنباشر الـتدريبات وفق ا

احملدد. 
وأكــد الـنــادي تـعــاقـد مع العــبـ
محـتـرفـ عـلى مـسـتـوى عال وال
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انضم الـعراقي أمجد عطوان لقـائمه ناديه الكويت التي تشارك
في مـبـاراة الـشـباب الـيـوم في لـيـلـة تـتويج الـعـمـيـد بـلقب دوري

متاز. ا
عطوان الذي غاب عن قائمة الفريق
ــاضــيـة خلــضـوعه خـالل الـفــتـرة ا
ـنزلي إثر إصابـته بفيرس للـحجر ا
ستجد تعافى وأنهى فترة كورونا ا
احلـــجــر الـــتي عـــمل خاللـــهــا وفق
بـرنـامج خـاص لـرفع مـعـدل لـيـاقـته
البـدنية. وبعودة عطـوان يكتمل عقد
ربـاعي مـحــتـرفي األبـيـض بـتـواجـد
جــمـعـة سـعــيـد عـبـدول ســيـسـوكـو
وعالء عـبـاس وجمـيـعـهم شارك في
اضـية في رحـلة مـباريـات الفـريق ا
االحــــتـــفـــاظ بـــلـــقب الـــدوري بـــعـــد
اســتــئــنـاف الــنــشـاط. جنـم الـوسط
الـعراقي سيكون متواجدا على دكة
بـدالء األبـيض  في انتـظـار الـضوء
ـديــر الــفـني األخـضــر من جــانب ا
الـهولـنـدي رود كرول الـذي يـسعى
لـتجهـيز الالعـب قبل االعـتماد عـليه

خالل منافسات كأس األمير.

ـــصـــادقـــة عــلى االنـــبــار عـــلى ا
الــتـعــلـيـمــات اجلـديــدة اخلـاصـة

بإجازة تأسيس األندية.
وذكـر بــيـان لــلـوزارة ان  درجـال
ـثـلي اكـد خالل لـقـائه رؤسـاء و
أندية مـحافظة األنـبار  بحضور
صادقة احملافظ د. علي فـرحان ا
عـــلى الـــتـــعـــلـــيـــمـــات اجلـــديــدة
اخلــــاصــــة بــــإجــــازة تــــأســــيس

WLN∫ فريق الشرطة ينجز مهمته في معسكر القاهرة

ــكـن الــتـــوقف عن
الـتـدريـبـات وعـلـيـنا
أن نــكـــون صــادقــ
مع العـــــبــــيـــــنــــا في
حتـــــديــــــد مــــــوعـــــد

التدريب.
وأردف نــــــتـــــحــــــمل
مسؤولية قرارنا ألن
احلــــــــيـــــــاة عـــــــادت
لطـبيـعتـها في أغلب
مجـاالت احلـياة ولم
ال تــــــــــــــعـــــــــــــود فـي
الـريـاضة خـصـوصا
أن بـــــالــــــريــــــاضـــــة
االلـتـزام يـكـون أكـبر
بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــروط

الصحية".
يـــــــــــشـــــــــــار إلـى أن
العنكوشي أعلن في
وقـت ســــــــــــابـق أنـه
ســيــجــعل من نــادي
ـوذجـا الــديـوانـيـة 
مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل

االستثمار.

صـحـيح اطالقـاً فالـدوري سـيـقام
بــالــنــظــام الــعـام كــمــا حــدث في

واسم األخيرة.  ا
وكـانت الـهـيــئـة الـتـطـبــيـعـيـة قـد
حــددت في وقت ســابق الـ 20من
شـــهـــر أيـــلـــول اجلـــاري مـــوعــداً

وسم اجلديد. النطالق ا
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ـمـتاز انـطالق الـدوري العـراقي ا
مـــازال مــــجــــهـــوالً فــــالــــهـــيــــئـــة
الـتـطبـيعـية ال تـزال تنـتظـر قراراً

من خلية االزمة. 
وأوضح أن هــنـاك من حتـدث عن
ان الـــدوري ســـيــــكـــون بــــنـــظـــام
اجملــمــوعــات وهـــذا االمــر غــيــر

عدنان درجال
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ــســاعـد ـدرب ا كـشـف ا
الــسـابق لــفــريق الــكـرة
بــــــــــنــــــــــادي الـــــــــزوراء
الـــــريــــــاضي صــــــفـــــاء
عــدنــان أنه رفع شــكـوى
لـدى الـقـضــاء بـحق نـادي
الزوراء بـسبب مـستـحقاته

الية. ا
وقـــــال عـــــدنـــــان فـي حـــــديث
صـحـفي تـقدمت بـشـكـوى على
ادارة نـادي الزوراء مـن اجل نيل

تأخرة. ادية ا مستحقاتي ا
وأوضـح أن ســـــبـب رفع
الـشكـوى يـعود إلى
إهــــمـــال إدارة
الــــــــــــــــزوراء
بـــــــــــــــــــدفـع
مـسـتـحـقـا
تــــــــــــــــــــي
ـــالــــيـــة ا
تـأخرة ا
صـراحة
لـــم أكــن
أفـــــكــــر

بـاالجتاه إلى هـذا اخليـار لكن لم
يعد أمامي غيره.

وأضـــاف عــدنـــان أن مـــحــامـــيــاً
مــصـــريــاً يـــتــابع الـــقــضـــيــة في
القـضاء الـعراقي ويبـلغـني بآخر

مستجداتها.
ومـن جــــهـــــة اخــــرى اكــــد وزيــــر
الشباب والـرياضة عدنان درجال
خـالل لــقـــائه انـــديـــة مــحـــافـــظــة

امجد  عطوان

األندية.
وأوضح ان عـــدنــان  شـــدد عــلى
ضــرورة تــنــظـيـم الـعــمل االداري
ــرحــلـة الــقــادمـة والـفــني كــوّن ا
عـلومات سـتشـهد اتمـام جمـيع ا
اخلــاصــة بــاألنــديــة واالحتـادات
وارتـــبــاطــهــا مـع الــوزارة ضــمن
الـنـظام الـذي تعـمل عـليه وسـيتم

. اجنازه قريباً

صفاء عدنان
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بالنـكـو" في بـيانه
إلــى غـــــــــــيـــــــــــاب
الالعب الدولي
الــذي يـخــوضـون
غــمــار مــنــافــسـات
دوري األ
االوروبــيــة الـــتي انــطـــلــقت هــذا
االســــبــــوع عن الــــفــــحــــوصـــات
اخملـصـصة لـفـيروس "كـوفـيد"19

ستجد. ا
…b¹bł   UÐU «

مـن جـــانب اخــــر  أعـــلـن بـــاريس
ســـــان جـــــرمـــــان بــــطـل الــــدوري
الفرنسي لكرة القدم اخلميس عن
"ثالث إصـابات جـديـدة" بفـيروس
ــســتـجــد في صــفـوفه كــورونـا ا
ليرتـفع العدد إلى ست حاالت في
تشكـيلته عقب كـشفه األربعاء عن
اثـلة بيـنهم النجم ثالث حاالت 
البرازيلي نيمار.وكتب النادي في
حـسـابـه عـلى تـويـتــر "الـفـحـوص
األخيرة لفـيروس +سارسكوف+2
التي أجريت لالعبي باريس سان
جـــــرمـــــان تـــــؤكــــد ثـالث حــــاالت
إيـجـابيـة جـديـدة" ما يـزيـد الشك
ؤجلة حول اإلبقاء على مباراته ا
ـرحـلـة الــثـانـيـة في الـدوري من ا
قررة في العاشر من ضد لنس وا

{ لنـدن- وكاالت: أعلن أوريليـو دي لورينتس رئيس نـابولي اإليطالي رغبته في
الــتـعـاقـد مع أحـد مــدافـعي آرسـنـال اإلنـكــلـيـزي هـذا الـصـيـف حتـسـبًـا لـرحـيل
الـسنـغالـي كالـيدو كـوليـبـاليـوأكد دي لـورينـتس في تـصريـحات أبـرزتـها صـحيـفة
مـيــرور أن نـاديه يـعـمـل حـالـيـا لـلــتـعـاقـد مع ســوكـراتس بـابـاســتـوبـولـوس مـدافع
آرســنــال.وأضــاف "سـوكــراتس خــيــار مــتـاح أمــام الــفــريق اإليــطــالي".وأشـارت
دافع اليوناني يتمتع بخبرة اللعب في الدوري اإليطالي حيث الصـحيفة إلى أن ا
سبق له ارتـداء قمـيص جـنوى ومـيالن قبل الـرحـيل آلرسنـال قادمـا من بوروسـيا
دورتـموند في 2018.ولـفتت إلى أن النـادي اإليطالي يـبحث عن تـدعيم خط دفاعه
ـدافع الـسـنـغالي ـانع بـيع ا بـصـفـقة جـديـدة بـعـد تـأكـيد دي لـوريـنـتس أنه ال 
كالـيدو كوليبالي.من جانبـه يسعى سوكراتس أيضًا للـرحيل عن النادي اللندني
ـدرب اإلسبـاني مـايكل بـعـد ابتـعـاده كثـيـرًا عن التـشـكيل األسـاسي مـنذ قـدوم ا

أرتيتا.

{ رومــا- وكـاالت: أعـلن لــيـســتـر سـيــتي اإلنـكــلـيـزي
دافع الـبـلجـيـكي تيـموتـي كاسـتاني من تعـاقـده مع ا

أتاالنتا اإليطالي خلمس سنوات.
ـالـيـة لـلـتـعـاقـد مع ولم يـكـشف لـيـسـتـر الـتـفـاصل ا
الالعب الــبــالغ من الــعــمـر  24عــامــا لـكـن وسـائل
إعالم بـريـطـانـيـة ذكـرت أن الـصـققـة تـبـلغ قـيـمـتـها
 21.5مـلـيــون جـنــيه إسـتــرلـيـني ( 28.50مــلـيـون

دوالر).
وخــاض كـاســتـاني  96مـبــاراة مع أتـاالنــتـا بــعـد

االنـضــمـام لــلـنــادي اإليـطــالي من جــنك الـبــلـجــيـكي في
وسم  2017وساعـد الفـريق على بلـوغ دور الثمـانية في دوري األبـطال ا

اضي.وقـال ليستر في بيـان "وقع الدولي البلجيـكي البالغ من العمر 24 ا
بـاريات عامـا عقـدا خلمس سـنـوات وسيـنضم لـزمالئه بـعد انـتهـاء فتـرة ا
الدولـية احلالية".وخـاض كاستاني سبع مـباريات مع بلجـيكا وسيحل بدال
من الـظـهــيـر األيـســر بن تـشـيــلـويل بــعـد انـضــمـام الـدولي االجنــلـيـزي إلى

اضي. تشيلسي الشهر ا
ـاضي ليـتأهـل للدوري وسم ا ـركز اخلـامس ا ويسـتهل لـيسـتر الـذي احتل ا
وسم اجلديد أمـام وست بروميتش الصـاعد حديثا في األوروبي مشـواره في ا

 13سبتمبر/ أيلول.
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ـقـرر ان ثـمـانــيـة ايـام.كــمـا ومن ا
ه يــلــتــقي ســان جـرمــان مع غــر
مــرسـيــلـيـا في  13احلـالي حـيث
تـعــرض االخــيــر ايــضــا لــضــربـة
بـإصابة حـارسه سـتيف مـانداندا
ـنـتـخب الـفـرنسي وفق مـا أعـلن ا
الــذي يــســتــعــد لــلــقــاء الــســويــد
وكــــــــرواتـــــــــيـــــــــا في دوري اال
ـتوقع ان تصدر االوروبية. ومن ا
الـرابطـة بروتـوكوال مـعدال يـسمح
ـباريات في حال للفـرق بخوض ا
تـــأكـــد عــــدم اصـــابـــة  20العـــبـــا
وحارس مرمى بـ"كوفيد-."19 في
االسابـيع االخيـرة كشفت الـعديد
مـن انـــــــديـــــــة الـــــــدرجـــــــة االولى
الــــفـــرنـــســـيـــة عـن اصـــابـــات في
صــفـوف العــبــيــهــا بـيــهــا لــيـون
مـــــــرســــــيـــــــلــــــيـــــــا رين نـــــــانت
ومـونـبـيـلـيـيه.أدى ذلك الـى إرجاء
بـاراة االفتـتاحيـة للـموسم التي ا
كانت مقررة ب مرسيليا وسانت
اتــــيـــــان في  21آب/أغــــســـــطس
الــفـائـت.ووضـعـت الـرابــطــة حـدا
ـاضي من الـدوري قبل لـلـمـوسم ا
عــشـــر مــراحـل من الـــنــهـــايــة في
اواخــر نــيـــســان/ابــريـل الــفــائت
مـتوجة سـان جرمـان بطال بـسبب

االزمة الصحية.

ـنـتـخب فـرنـسا ـديـر الـفني  { بـاريس- وكـاالت: اضـطر ديـديه ديـشـامب ا
بـيك مـارسيـلـيا من السـتبـعـاد اخملضـرم سـتيف مـانـداندا حـارس مـرمى أو

باراتي السويد وكرواتيا في دوري أ أوروبا. معسكر الديوك 
وأشـار االحتاد الـفرنـسي في بـيان له إلـى إصابـة ستـيف مـاندانـدا بفـيروس

ستجد. كورونا ا
ـبيك مـارسيـليـا أجرى فـحصـ طبـي وأضـاف البـيان أن حـارس مرمى أو

أثبتا إصابته بالفيروس وسيغادر معسكر الديوك .
من جـانبها ذكرت شـبكة راديو مـونت كارلو أن ديديه ديـشامب لن يستدعي

نتخب الفرنسي. عسكر ا حارسا جديدا 
ويـلتقي أبـطال العـالم في مونديال  2018مع الـسويـد اليوم  الـسبت قبل أن

قبل. يستضيف كرواتيا الثالثاء ا

{ مدريـد- وكاالت: كشف أنطوان جريزمان جنم برشـلونة اإلسباني عن رأيه في األزمة الراهنة
بـ زمـيله األرجـنتـيـني ليـونـيل ميـسي وإدارة النـادي الـكتـالـوني.وقال جـريزمـان في تـصريـحات
أبـرزتهـا صحـيفـة سبـورت الكـتالـونيـة: "نحـاول متـابعـة األخبار اخلـاصة بـشأن مـيسي لـكنه في
النـهاية يبقـى أمرا بينه وإدارة النـادي".وأضاف: "نأمل أن يبـقى (ليو) مع برشـلونة".وأكد: "أركز
باراتي السـويد وكرواتيا في دوري أ نتخب الفـرنسي واالستعداد جـيدا  حالـيا في معسكـر ا
لف لكن ال أعلم الكثير عن أوروبا".وتابع النجم الفرنسي: "نسمع القليل من كل شيء في هذا ا
األمر".وأحـدث ميسي ضجة كبرى في الفترة األخيرة بعدما أبدى رغبته رسميا في الرحيل عن
ح والده ووكـيل أعـمـاله خورخي بـأن الـنجـم األرجنـتـيني يـفـكر بـرشـلونـة هـذا الصـيف.والحـقـا أ
حالـيا في االستـمرار مع البـارسا لنـهاية تـعاقده في صيف  2021والـعمل حتت قيادة الـهولندي

دير الفني اجلديد للفريق. رونالد كومان ا

الــتــلـــفــزيــوني احملــلــيــة لــلــدوري
ـــمــتــاز أصـــبــحت اإلنـــكــلـــيــزي ا
ـو مـهـمـة لـلـغـايـة الـصـ سـوق 
ألفـضل  20نـادٍ إنــكـلـيــزي.وتـمـثل
PPTV صــــفـــــقـــــة بي بـي تي في
نـسبـة كبـيرة من أصل  4ملـيارات
قرر أن جنيه إسترليني كان من ا
تُحـصّل ب عامي  2019و 2022
من حـقـوق الـبث الــتـلـفـزيـوني في

اخلــارج مع الـدعـم الـذي يــتـلــقـاه
الـعديد من األنـدية اإلنـكلـيزية اآلن
ــســتــثـــمــرين والــرعــاة من قــبـل ا
.ويعـتـبـر إنـهـاء الـعـقد الـصـيـنـيـ
صـادم نــوعـاً مـا فـي الـوقت الـذي
حـــرمت فـــيـه جـــائـــحـــة فـــيـــروس
الي كـورونـا األنديـة من مـئـات ا
من اجلـنـيهـات التـي كانت األنـدية
تــربــحـهــا من مــبــيـعــات الــتــذاكـر

واإليــرادات الــتـجــاريــة. وانـهــيـار
ثل ضـربـة مالـية هـذه االتـفاقـيـة 
ـصادر على كبـيرة أخـرى.وتصرّ ا
أنّ انـهـيـار االتـفـاق نـابع من فـشل
خدمة البث الصينية في دفع 160
مــلـيــون جـنــيه إســتـرلــيـني في
ّـــا أدى إلى مــــارس/آذار - 
نــزاع قــانـونـي مع الـدوري
متاز. وعلى االجنليزي ا
الرغم من عرض تمديد
ـــوجب الـــصـــفـــقــة 
شــــــروط جــــــديــــــدة
تـــشــــعـــر  PPTVأنّ
ــــــنــــــتـج لم يــــــعــــــد ا
يـستـحق مـا وافقت في

الـــبـــدايـــة عـــلى دفـــعه وسط
تـعطل اجلداول الـزمنـية واحـتمال
وجود مدرجات نصف فارغة.ولكن
ـكن أن تـكـون هـنـاك أسـبـاب هل 
ـاليـة لـهذا سيـاسـية إضـافـة الى ا
الـقــرار?في الـنـهـايــة يـأتي الـقـرار
بـعــد تـوتـر الـعالقــات بـ الـصـ
ــتـحــدة بــســبب قـرار ــمـلــكــة ا وا
احلكـومـة الـبريـطـانـية مـنع شـركة
االتـصــاالت الـعـمـالقـة هـواوي من
اسـتخـدام شبـكة  5Gالـبريـطانـية

وسط مخاوف أمنية.

نادي اتلتيكو مدريد خالل تدريباته

{ مدريد  –وكاالت: أعلن نـادي إشبيـلية اإلسـباني التـعاقد مع
ـدة 4 العب وسط فـريق بــرشـلـونـة الـســابق إيـفـان راكـيــتـيـتش 

مواسم. 
وكان راكيتيتش الكرواتي اجلنسـية يلعب للفريق احلاصل على
نصرم ب عامي  2011و 2014 وسم ا لقب الدوري األوروبي ا
قبل أن ينضم لـبرشلونـة ويحقق معه  13لقبا محـليا عالوة على

لقب دوري األبطال. 
وحسب بيان أصدره بـرشلونة سيـدفع إشبيلية  1.5مليون يورو
كنة حسب أدائه مع فريقه عالوة على تسعة مالي أخرى 
اجلديد.وكان إشبيليه قد باع الالعب لبرشلونة عام 2014

مقابل  18مليون يورو. 
وسـوف يـتــقـاضى راكـيــتـيـتش  2.7مـلـيــون يـورو كـراتب
سـنـوي بـعـدمـا كـان راتـبه مع بـرشـلـونـة قـد وصل إلى 7
مالي يـورو سـنـويـا لكن لم يـكن مـتـبـقيـا في عـقـده سوى

موسم واحد فقط مع الفريق الكتالوني. 
يذكر أن راكيتيتش حصل مع مـنتخب بالده على فضية كأس
العالم األخيرة في روسيـا قبل عام بعد خـسارة النهائي أمام

فرنسا.

{ مــــدريــــد- افب :  أعــــلـن نـــادي
أتـلـتـيــكـو مـدريـد االسـبـاني لـكـرة
الــقـــدم اصـــابــة مـــهـــاجــمه
الــــدولـي ديــــيـــــغــــو
كــــوســـــتــــا والعب
اجلـنـاح الـدولي
الـــكــــولـــومـــبي
ســــانـــتـــيـــاغـــو
أريـــــــــــــــــــــــــاس
بـــــــفـــــــيــــــروس
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أيـلـول/سبـتـمبـر احلـالي.احلاالت
الـــثالث االولـى كـــانت لـــنـــيـــمـــار
واالرجـنـتـينـيـ أنـخـل دي مـاريا
ولـــيـــانـــدرو بـــاريــديـس بـــعــد أن
أمــضــوا إجــازتــهم عــلـى جــزيـرة
ايـبـيـزا االسبـانـيـة.وأكدت بـعـدها
مصـادر طبيـة مقربـة من الالعب
لــوكـــالــة فـــرانس بــرس هـــويــات
الـالعــبــ الـــثالث وطــلـــبت عــدم
الـــكـــشف عن اســـمـــهـــا الســـبــاب
ــهــنـيــة بـ تـتــعــلق بــالـســريـة ا

ريض.  الطبيب وا
وأفـــادت صـــحــــيـــفـــة "لــــيـــكـــيب"
دافع تخـصصة أن ا الرياضـية ا
ـهاجم الـبرازيـلي مـاركيـنـيوس ا
االرجــنـــتــيـــني مــاورو ايـــكــاردي
واحلـارس الـكـوسـتـاريـكي كـيـلور

نــــــــافــــــــاس الـــــــــذين
تـواجــدوا ايـضـا
في ايـبـيزا هم
احلــــــــــــــــاالت
الـــــــــــــــثـالث

االخرى.
كـمـا تـواجـد
االســــبـــــاني
انـدر هــيـريـرا
في اجلــــزيــــرة
الــــواقـــــعــــة في

 إيفان راكيتيتش
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ـمـتـاز أنـهى الـدوري اإلنــكـلـيـزي ا
عــقـدا قـيـمـته  564 مــلـيـون جـنـيه
رخص لها إسترلينـي مع اجلهة ا
بــحـقــوق الــبـث في الــصــ بــأثـر
فـوري.وكانت الـص أكـثر مـناطق
حـــقــــوق الــــبث الــــتــــلــــفـــزيــــوني
اخلــارجــيــة حتـــقــيــقــا لــلــربح في
ّ الــــدوري اإلنـــكــــلـــيــــزي حـــيث 
ــدة ثـالثـة االتــفـاق عــلـى صــفـقــة 
مـواسم في عام .2019ويـعتـقد أنّ
أســـبــاب إنـــهــاء االتـــفــاق مـــالــيــة
ولـيـست سـيـاسـيـة.وقـيل لـ بي بي
سـي ســـبــــورت إنّ خــــدمــــة الــــبث
ـبـاشـر الـصـيـنـيـة بي بي تي في ا
 PPTVحجبت آخر دفعة لها
بــــقـــيـــمـــة  160مـــلـــيــــون جـــنـــيه
إسترليني وكـانت مستحقة الدفع
في مــــــارس/آذار.وقـــــال الـــــدوري
ـمـتــاز في بـيـان يـوم اإلنـكــلـيـزي ا
اخلــمــيـس: "الــدوري اإلنــكـــلــيــزي
ــمــتـــاز يــؤكــد أنه أنـــهى الــيــوم ا
اتــفــاقــيــاته اخلــاصــة بــتــغــطــيــة
ــمــتــاز في الــدوري اإلنــكــلــيــزي ا
رخص لها في الص مع اجلهة ا

نطقة".  تلك ا
وأضـــاف: "الـــدوري االنـــكـــلـــيـــزي

ـمــتـاز لن يــعـلق أكـثــر عـلى هـذه ا
ـرحـلة".وبي بي ـسـألة في هـذه ا ا
ــلــوكـــة من قــبل PPTV  تي في
Sun- شركـة سـونـينـغ هولـديـنـغز
   ing Holdingsوهي اجملموعة
الصينـية التي تمتـلك أيضاً حصة
كـــبــــرى فـي نــــادي إنـــتــــر مــــيالن
اإليـــــــطــــــالـي.فـي الــــــوقـت الــــــذي
انخـفـضت فـيه قـيمـة حـقـوق البث
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ــقـرر ــتــوسط.وكــان مـن ا بــحــر ا
ـبـاراة امـام لـنس الـسبت إقـامـة ا
الــفــائت اال انــهــا أرجــئت بــقـرار
مـثيـر لـلجـدل من اجل مـنح العبي
نـادي العـاصمـة الفـرنسـية قـسطا
من الراحة اطول بـعد عودتهم من
لشـبونة إثـر خسارتـهم في نهائي
دوري أبــطـال أوروبـا امـام بـايـرن
ـــــــانـي في 23 مـــــــيـــــــونـــــــيـخ اال

آب/أغسطس الفائت.
WDÐ«d « —«d

وتثـير هـذه االصابات الـتساؤالت
حول قرار الرابـطة بإرجاء مباراة
سـان جــرمــان في لــنس مــا سـمح
لالعـبـ بـالـسـفر الـى اخلارج في
ظل جـائـحـة عـلى رغم ان الـفريق
خـاض خـمس مـباريـات تـنافـسـية
فــقـط خالل ســتــة اشـــهــر.وتــنصّ
قــواعــد الــدوري عـــلى أنه يــجب
إلــغــاء احلــصص الــتــدريــبــيـة
للفريق في حال اصابة اربعة
اشـــــخـــــاص فـي صـــــفـــــوفه
بــالـــفـــيـــروس خالل فـــتــرة
ثـمـانيـة ايـام مع إمكـانـية
ـباراة.وسيوضع تأجيل ا
الالعـبـون اآلن في احلـجر
ــنـزلي ولن يـتـمـكـنـوا من ا
ـدة الــتــدريب مع زمـالئـهـم 

ــسـتــجــد.وأفــاد نـادي كــورونــا ا
الــعـاصـمــة اإلسـبــانـيــة في بـيـان
نــشـــره اخلـــمــيـس انه قـــبل بــدء
الـتـمـارين غـدا (اجلـمـعـة) خضع
الـالعبـون لـلـفـحـوصـات اخلـاصة
بـــــفــــيـــــروس كــــورونـــــا الــــيــــوم
(اخلـمـيس) بـ "إسـتــثـنـاء ديـيـغـو
كــوســتــا وســانــتــيــاغــو أريـاس
بـادرة شخصية اللذين خـضعا 
لــلـفـحـص الـذي جــاءت نـتـيــجـته
إيــجـابــيــة وذلك خالل تــمـضــيـة
إجــــازتـــهــــمـــا الـــصــــيـــفــــيـــة في
مدريـد".وتابع "ال يعـاني الالعبان
من اي أعراض وهما في احلجر
الــصـــحي ويـــتـــبــعـــان إجــراءات
الـسـلطـات الـصحـيـة و+ال ليـغا+.
لـهـذا الـسبب لن يـكـون الالعـبان
حــــاضـــــرين خـالل الـــــتــــمـــــارين
ـقررة ـوسـم ا اخلـاصـة بـبـدايـة ا
غـــدا (اجلـــمــعـــة) في  4ايـــلــول/
سـبـتـمـبـر في مـركـز الـتـدريب
وانــدا في مــاجــاداهــونــدا
حل إكـمال مـدة احلجر
الــصــحي".واشـار
نـــــــــــــــــــادي
"روخــي

الـبالد.وقـال تـرامب في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
"علمت أنّ إيران تستعدّ إلعدام جنم كبير في
ـصـارعة نـويـد أفـكاري  27عـامـاً وكلّ ما ا
فــعــله هــو أنّه شــارك فــحــسب في تــظــاهـرة
مـنــاهــضــة لــلـحــكــومــة". وأضــاف الــرئـيس
األمـيـركي "أقـول لـلـقـيادة اإليـرانـيـة سـأكون
ـتنّـاً حقّـاً لو أنـقذ حـياة هذا الـشاب ولم
تعدموه. شكراً لكم".وغصّت مواقع التواصل
االجـتـماعي بـرسـائل تنـاشـد السـلـطات
اإليـرانـيـة عـدم تــنـفـيـذ حـكم اإلعـدام
صـارع الشاب ال الصـادر بحقّ ا
سيّـما بعـد أن أفادت معـلومات
صحافية نشرت في اخلارج أنّ
إدانـة أفـكـاري تـمّت بـنـاء على
اعترافات انتزعت حتت وطأة

التعذيب.

{ واشــــنــــطن - ا ف ب:  طــــالـب الــــرئــــيس
األمـيركي دونـالد تـرامب اخلـميس الـسلـطات
اإليـرانـيـة بـعـدم تــنـفـيـذ حـكم بـاإلعـدام صـدر
بـــحقّ مـــصـــارع شـــاب أديـن بـــقـــتل مـــوظف
حكومي خالل "أعمال شغب" جرت في جنوب
الـــبالد في صـــيف 2018.  وبـــحــسـب مــوقع
"مـــيــزان أوناليـن" الــنــاطـق الــرســـمي بــاسم
ـصارع السـلـطة الـقـضـائيـة اإليـرانـية فـإن ا
السابق نويد أفكاري أدين بطعن مسؤول في
الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـمـيـاه في شـيـراز (جـنوب)
بـســكـ في  2آب/أغــســطس  2018وقــتــله
ة وحُـكم عـليه بـنـاء على ذلك بـاإلعـدام بجـر
"القتل العـمد".وعلى غرار مدن إيـرانية عديدة
أخـرى كـانت شـيـراز فـي ذلك الـيـوم مـسـرحاً
لتـظاهـرات مناهـضة للـسلطـة احتجـاجاً على
الــوضــعــ االقـــتــصــادي واالجــتـــمــاعي في  نويد أفكاري



ـلك الــتــعـلــيــمي والــتــربــوي و
الرؤية النافذة واإلرادة واآلليات

الالزمة.
إذن لنـجدد الـثـقافـة الـوطنـية في
الــنــصــوص واخلــطـابــات أو في
ـشـروعـات أو في ـؤسـســات وا ا
ـمارسـات وليـعمل الـتصـرفات وا
ــثـقف الـكــردسـتــاني في عـصـر ا
الـــوســــائـط وهـــو وســــيـط بـــ
الــنـــاس يـــســـهم في خـــلق وسط
فـكري أو عـالم مفـهومي أو مـناخ
تـواصــلي بـإعــادة الـتــفـكــيـر في
نـظــام الـفــكــر وقـيــمه ونـتــاجـاته
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ـا أن الـتـجـديـد سـنـة احلـيـاة و
قانون الطبيعة و جتسيد للوعي
يـــــهـــــدف الى صـــــنع احلـــــاضــــر
عايير وتطوير الواقع وتغييره 
وشـــــرائط مـــــتـــــوفــــرة وطـــــرائق
مـــخــتــلــفــة إال أن الــتــجــديــد في
ثابـة جتديد مـيدان الثـقافة هـو 
في احلـيـاة اإلنـسـانـيـة كـلـها ألن
األنـشـطــة الـبـشــريـة كـالــصـنـاعـة
والـزراعة والتـكنـلوجيـا هي نتاج
الـثــقـافــة فـالـســيـاســة مـثالً هي

ثقافة احلكم.  
cultural" الــبـــراديــغم الـــثــقــافي
ــــــــــنــــــــــظــــــــــور paradigm مـن ا
الـسوسـيـولـوجي يـعكس فـلـسـفة
اإلنــســان و فــلــســفــة اجلــمــاعــة

ويـشـكل نـسـقـاً مـتـكـامالً وربـاطـاً
عــضــويــاً بــ اإلنــســان واإلطـار
الذي يـحويه وكـذلك النـظام الذي
يـحكمه ضـمن مجـتمـعه. العقل ال
قـدار ازدهار الثـقافة يزدهـر إال 
الــتي يــنــشــأ عــلــيــهــا فــهي رحم
الــــعـــقل وهـي قـــالب الــــعـــواطف
ومــوجه الــســلـوك وأن مــا يــبـنى
عـلى افـتــراض صـحـيح سـيـؤدي

الى نتيجة صحيحة.
لألسف تـأتـي الـثـقـافــة في إقـلـيم
كردسـتان بعـد السيـاسة. السبب
يـــــعـــــود بـــــشـــــكـل أســـــاسي الى
ـوضـوعيـة احملبـطة و الـظروف ا
هـيـمـنـة الـســيـاسـة في تـاريـخـنـا
احلـــــاضـــــر رغـم كل احملـــــاوالت

اجلـــــــادة من قــــــبـل الــــــقــــــيــــــادة
الكردسـتانية في تلـقيح العناوين
ـــة ـــفـــاهــــيم والـــقـــيم الـــقـــد وا
واحلــديـثــة بــعـنــاصــر ومـقــاصـد
عـــلـى ســـبـــيل وأبـــعــــاد جـــديـــدة
الــتـطـويـر والـتــجـديـد أو اإلغـنـاء
والـــتــوسـع ســواء تـــعـــلق األمــر
ــــقــــراطــــيــــة أو بــــاألدارة والــــد
بـاحلـريـة والـعـدالـة أو بـالـتـنـمـية

ة. والعو
صحيح أن اجلـغرافية الـسياسية
لـــلـــشــــرق األوسط تـــقـف الـــيـــوم
وحلـــــسن احلـظ نــــوعـــــاً مــــا الى
جـانب الكـردسـتـانـيـ وأن إقـليم
كــردسـتـان من الــنـاحـيــة األمـنـيـة
بـقي بـفـضل الـسـيـاسـة احلـكـيـمة

لــهــذه الـقــيــادة قـطـب هـادىء في
ـنـطـقة إال أنّ الـعـمل عـلى هـذه ا
جتديـد الثـقـافة الـوطنـيـة مقـارنة
بــالــتـحــديــات اجلــســيــمــة الــتي
يــــواجــــهـه شــــعب كـــــردســــتــــان
وقـضــيـته الـعــادلـة كـان ولألسف
ــــثــــقف ضــــعـــــيــــفــــاً. أمــــا عـن ا
الـكــردسـتـانـي ودورہ في جتـديـد
الثقافة الوطنية فقد كان بحسب
رأيـنا ضـعـيفـاً في أدائه الثـقافي
ال يـفـكّـر بــآلـيـاته و لم يـنـظـر الى
ــســؤولـيــة الــوطــنــيــة بـأفق أو ا

برنامج.
نــــحن نــــعــــرف أنَّ لـــكـل مـــثــــقف
مـــنـــشـــغـل بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــافي
تــصــوّرات أو مــقــتــرحــات حــول
الـشـأن الــعـام ألنه شـاء أم أبى
فـسـوف يبـقى شَـريكـاً فـي إنـتـاج
ـا يعود ـفاهـيم والتّـصوّرات  ا
عـــلى جـــمـــيع مـــجــاالت احلـــيــاة
اإلنسـانـية بـالـتنـويـر و التـطـوير

واإلبداع. 
إن عــدم اإلهــتـــمــام بــالـــتــجــديــد
الـــثــقـــافي الــوطـــني في اإلقـــلــيم
بـالـشـكل الالزم سـوف يوقف في
ضَـوء ما جتـري من انـقالبات في
بـتـكر األفكـار تـولـيد اجلـديـد وا
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واألصــيل واخلــصب من الــصــيغ
والــــــنـــــــمـــــــاذج والــــــقـــــــوانــــــ

والتشريعات. 
عـلـيـنـا قراءة احلـدث لـلـمـسـاهـمة
في عملية اخللق من أجل توسيع
آفــاق الـوجــود و إثـراء إمــكـانـات
احلـــيـــاة وأن نـــحـــول الـــثـــقـــافــة
ـط وجود تـتـجذر الـوطـنـية الى 
في الالوعي وتــســـتــقــر في قــعــر
الـذاكــرة لــتـغــدوا هـويــة يــأتـلف
ـرء الكـردستـاني معـها و يـعتاد ا
عـليهـا و يشعـر بالنـقص والفراغ
والـــــوحــــشـــــة واخلـــــواء إذا مــــا

إفتقدها.
من خالل الـــتـــجـــديـــد الـــثـــقـــافي
والـفكـري نـستـطيع الـوصول الى
مفاهيم وقيم ومـنظومات معرفية
السـتجابـة التحـديات وحتويـلها
إلى فــــرص وكـــذلك نــــســـتــــطـــيع
ــفــكــر جتــســيــر الــفـــجــوة بــ ا
وصــانـع الــقـــرار وإعـــادة الــروح
فاهيم الناصعة لكي الواثقة وا
نــضع حــداً لـلــتـخــلف والــتـراجع
االقـتــصـادي والـتـقــني والـثـقـافي
ونعـزز إقـليـمـنا ونـتـعامل بـإبداع
مع مـتـطلـبـات العـصـر وحتوالته,
ستوى ونواجه الفساد وهبوط ا

مع أذرع ومـــيــــلـــيـــشــــيـــات إيـــران في
الــــعـــــراق والــــدلــــيل أيــــضــــا هــــو–
سـكوتـها- عـلى تـهديـداتهـا وصواريخ
الـتي تطـلقـها يـوميـاً على الـكاتـيوشـا 
أو العـبوات التي سفـارتهـا في بغـداد 
تـفجّـرها عـلى أرتـال اجليش االمـريكي
ـعـسـكـرات الـعـراقـية من ا ـنـسـحب  ا
وهــكـذا يــتــعــامل الــرئـيس تــرامب في
ســوريــا ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــيــمن
ــواجــهــة بــاإلنــابــة ودعم ســيـــاســة ا
احلـلـيف بــكل الـسّـبل  وأولّــهـا الـدعم
الـعـسـكـري فهل سـيـنـجح السـيـنـاريو

األمريكي?.
 والرئـيس ترامب يعـيش اياماً صـعبة
وحـرجـة قــبـيل إنـتـخـابــات مـصـيـريـة
عمل كل مباح وغير مباح حتتّم عليه 
لـــلـــفــوز بـــواليـــة ثــانـــيـــة في الـــبــيت
االبــيض حــتـى لــو كــانت إســتــخــدام
الـقـوة العـسـكـرية هـنـا وهنـاك تـدعمهُ
بــــــقــــــوة اســــــرائــــــيـل في حــــــربـه مع
ــيــلـــيــشــيــات االيــرانــيــة في كل من ا
الـعراق وسـوريـا ولبـنـان والتي تـقوم
ومــعــســكــراتــهــا بــقــصف مــقــراتــهــا 
وقــواعــدهــا يــومــيــاً دون أن تــتــجــرأ
ـيـلـيـشـيـات االيـرانـيـة عـلى الردّ إذن ا
السـيناريو االمـريكو يـسيربنـجاح كما
هــــو مـــخــــطـط له مع الــــكــــاظــــمي في
واشــنـــطن الــذي يـــلــقـى دعــمـــاً غــيــر

ــنـطـقــة وكـيــفـيـة مــواجـهــة الـتـوغّل ا
االيــراني ومــيــلــيــشــيــاته الــتي تــعــدُّ
الــتــحـــدّي الــرئــيــسي إلدارة الــرئــيس

خاصة في العراق. ترامب 
فــإدارة تــرامـب وضـعـت اخلــطـة (ب)
قــيـد الـتـنــفـيـذ وأخــذت تـنـفــذّهـا عـلى
مــراحل في الــعـراق وهي اإلنــسـحـاب
ألنه ُـمـوّه الـتـكـتـيـكـي أواإلنـسـحـاب ا
ا تموّضع ليس إنسحاباً مباشراً وإ
وإعادة إنتشارواضح التـخطؤه الع
ـصطـفى الكـاظمي ـقابل أعـطّتْ  في ا
تـعـهـداً لـدعـمـه حـ الـطـلب وحـمـايـة
حـتى لـو تـطـلب وجــوده في الـسـلـطـة 
األمـر الــتـدخل الــعـســكـري كــمـا أعـلن
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة مـــاك بـــومـــبـــيـــو
وإشــتـــرطت عــلــيـه بــزيــارته االخــيــرة
مـقابل لـواشـنـطن تنـفـيـذ عدة شـروط 
هذا اإلنـسحاب الذي يـضمن للـكاظمي
 –سـكوت- أجـنـحة ايـران في الـسلـطة
ـان وفي مــقـدمـة الــشـروط حل والـبــر
احلــشــــــــد الــشـــعــبي ودمــجه ونــزع
ـيــلـيــشـيــات حـتى لــو تـطـلّب سالح ا
مواجـهتـها عـسكـرياً وهـو فعالً ماضٍ
بــهــذا وتـــصــريــحــاته وتـــلــمــيــحــاته
وإصالحــاته تــؤكــد هـذه وتــهـديــداته 

احلقيقة.
إذن إدارة تــرامب تـــنـــفّــذ ســـيــنـــاريــو
بطريقة ناعـمة دون مواجهة مباشرة

لستُ مـتفـائالً والمعـوّالً ولكـنّني أقرأ
السـيناريـوهات االمـريكيـة والفرنـسية
ـنـطقـة قراءة حتـلـيلـيـة وواقعـية في ا
مستنداً على ما يجري برؤية سياسية
عـلى االرض من حتـوالت دراماتـيـكـية
كلهـا تشير بوجـود تغييرات وأحداث 
جيوسياسية جذرية في منطقة الشرق
االوسط مــــفـــتــــاحـــهــــا الـــتــــطــــبـــيع
اإلمـاراتي-االســرائــيـلي بــكل تـأكــيـد
الدول العظمى وخاصة أمريكا والدول
االوربـيـة اليـهـمــهـا مـايـجـري في دول
ـنــطـقـة من صــراعـات داخـلــيـة عـلى ا
احلـكم في لــيـبــيـا والـعــراق وسـوريـا
واليمن ولبنان بقدر مايهمها  ضمان
شيئان رئيسيان ومصيريان هما أمن
الـكـيـان الـصهـيـوني والـنـفط الـعربي
ــثل الــعــراقي والــبــاقـي كــمــا يــقــول ا
الـشعـبي (نـارهم تـأكل حطـبـهم) ولكن
مـــصــــالح أمــــــــريـــكــــا وحــــلـــفــــاءهـــا
ـنطـقة أمـنياً إالّ بإستـقرار ا التـتحقـق
وسيـاسيـاً وإقتصـادياً ولـيس لسواد

عيونها.
ـشهد الـسياسي في مـنطقة ولقراءة ا
الـــشـــرق االوسـط عـــامــــة  والـــعـــراق
خـــاصـــة قـــراءة حتـــلـــيـــلـــيـــة ورؤيـــة
سـياسـية واقـعيـة البد أن نـأخذ الدور
االمــريـــكي  وتــأثــيـــره عــلى األحــداث
الـــدامــــيـــة الــــتي جتـــري فـي عـــمـــوم

وكـان مـاكـرون واضـحـاً وصـريـحـاً مع
الرئـيس عـون الذي يـدعمه حـزب الله
قـائالً في مـؤتـمره الـصـحـفي( أن حزب
ــكن ان يــشــارك في احلــكم ألنه الــله 
جــــزء من الــــشـــعـب) وبــــهـــذا أعــــطى
مـــاكــرون مــشــروعــيـــة حلــزب الــله في
احلــكم  وهـذا مــا عــارضـتـه مـبــاشـرة
أمريكـا  في تصريح سـريع على دعوة
مـاكرون هـذه معـارضة بـشدة مـشاركة
حـــــزب الـــــله فـي احلـــــكم (قـــــبـل نــــزع
سالحه) وإنـــتـــقل بـــعـــدهـــا مـــاكــرون
لــــلــــعـــراق والــــتــــقى بــــالــــرئــــاســـات
مـعـلـنــاً من بـغـداد دعم فـرنـسـا الـثالث
االكـيد لـيسـادة الـعراق وإعـادة هيـبته
واجـهة من ودعم حكـومته بـكل شيء 
يــــعــــارض الــــســــيــــادة وفــــرض االمن
ونزع السالح اخلارج واالستقرار فيه 
عن الـقـانـون مـقـدماً لـلـعـراق دعـماً في
مــــــجـــــاالت الــــــطــــــاقـــــة الــــــنــــــوويـــــة
ـســاعـدات الــعـســكـريـة وا واالســلـحــة
هم وهذا ا اللوجستية وإعادة العراق
الى احلضيرة الدولية (وإنهاء مشروع

الالدولة).
نـعم أصـرَّ مـاكـرون عــلى هـذه الـكـلـمـة
ــكن أن يــبــقى الــعـراق مــنــوّهــا أن ال
أسـيـر الـالقـانـون والالدولـة مـخـتـطـفاً
أن تـنظيم داعش بيـد اإلرهاب مضـيفاً
مــازال يــهــدّد الــعــراق بـعــودتـه والبـد
ي من ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلى االمـن الـــعـــا
مـواجـهته في الـعـراق والـقضـاء عـليه
فكل من يـدعم االرهاب عـليـنا الـتصدي
له ومــواجــهــتـه كــمــا نــواجـه تــنــظــيم
داعش مـــــلـــــمّــــــحـــــاً عـــــلى االحـــــزاب
والـفـصـــــــائل الـوالئــيـة االيـرانـيـة أنْ
أن تــفــهم الـرســالـة الــفــرنـســيـة جــيـداً
التــســـــــمح فــرنـســا وأوروبــا بـبــقـاء
الـــعــراق بــــــــــيــد االرهــاب ويـــقــصــد
ـيـليـشـسيـات اإليرانـيـة بكل داعش وا
هـذه هي الــرسـالـة مـســمـيـــــــــــــاتـهــا 
الـــتي ســـلــمّــــــــهـــا مـــاكـــرون ألحــزاب
الــسـلـطـة ومــيـلـيــشـيـاتـهــا في الـعـراق

نطقة...  وا

من قبل جميع دول العالم بال مسبوق 
إستثناء  وهـذا الدعم لم يحصل عليه
منـذ االحتالل أي رئيس وزراء عـراقي 
االمــــريــــكـي وحلـــد االن وهـي حــــالـــة
في وقت تعيش فيه إيران إستثنائية  
اخلــصم الــلــدود ألمــريــكــا واسـرائــيل
(عـلى االقل في الـعلـن) أسوأ حـاالتـها
فـي الــداخل واخلــارج فـي ظل إتــفــاق
أمـــريـــكـي- روسي عـــلـى حتـــيـــيّـــدهـــا
وعـزلـهـا وإتـفـاق صـيـني عـلى دعـمـها
عـسـكــريـاً وسـيـاسـيــاً كـمـا حـصل في
إذن حتى مجلس االمن الـدولي مؤخراً
ونـبـعده عن النـشـتت تـفـكـير الـقـاريء 
أن ــــــقــــــال نــــــقــــــول أصل وهــــــدف ا
االسـتـراتـيجـيـة االمريـكـيـة للـتـحوالت
والتغييرات اجليـوسياسية في منطقة
ــواجـــهــة الــتــغــوّل الـــشــرق االوسط 
اإليــراني وأذرعه الـــتي اخــذت تــهــدد
اجلمـيع بـدعمـها لالرهـاب وإطالق يدّ
مـيلـيـشيـاته ان تعـبث بـامن واستـقرار
نـطقة وتـهدّد بشـكل مباشـر مصالح ا
ــا فــيــهــا روســيـا الــدول الــعــظــمى 

حليفتها قد بدأت.
وهكذا دخلت فرنسـا بشخص رئيسها
مـــاكـــرون عـــلى اخلط بـــشـــكل عـــلــني
ومـــبــاشـــر وكـــانت شـــرارة اإلنــطالق
ـرعب الذي الـفـرنـسي هي اإلنـفـجـار ا
حيث زار مـاكرون شـهده مـرفأ بـيـروت
وإطلـع على حـجم الـدمـار الذي ـرفـأ  ا
حصل له وجتـوّل في أرجائه والـتقى
ــواطـنـ الـلــبـنـانــيـ هـنـاك وسط بـا
ترحيب نـادر ودغدغ مشـاعرهم واعداً
مـتـعـهـداً إعـمـار إيـاهم بـزيـارة ثـانـيـة 
رفـأ ودعم لبنـان بكل مايـحتاج على ا
شرط االصالح احلقيقي وإبعاد لبنان
التي عن الطائفية وأحزابها الفاسدة 
تـعتـاش عـلى احلسّ الطـائـفي واحلكم
الــطـــائــفي وهـــذا شــرطـه الــرئـــيــسي
ـسـاعـدة لـبنـان وهـكـذا عـاد قـبل أيام
الى لــبـــنــان وقــد تـــشــكّــلـت حــكــومــة
من الـــتــكـــنـــوقــراط كـــخـــطــوة أولـــيـــة
ـتــنـفــذة هـنـاك رشـحــتّـهــا االحـزاب ا
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تـابـعت بـدقـة .. مـراسـيم اسـتـقـبـال اول رئــيس فـرنـسي  يـزور الـعـراق  وعـلى الـرغم من
ـسؤول  اال اني احلفاوة الـتي استـقبل بـها  من  قـبل الرئاسـات  الثالث   والـسادة ا

رافق له. اظن انها سوف لن تترك انطباعا طيبا  عند الرئيس ماكرون  والوفد ا
منذ وصول الرئيس الفرنسي الى قصر السالم  مكان اقامة السيد رئيس اجلمهورية ..
ـوسـيـقي مـرتـبـكـة  .. اما ظـهرت االسـتـعـدادات مـتـواضـعـة   وقـيـافة  احلـرس واجلـوق ا
حديقـة  قصر الـسالم  كانت فقـيرة بـاشجارهـا  ولم اعثر عـلى شجرة زاهـية  او زهرة
مـتـفـتــحـة .. عـلـمـا ان هــنـاك  من اصـنـاف الـزهــور  تـنـمـو  وتـزدهــر وتـقـاوم  في فـصل
الصيـف الساخن .. امـا سيـاج القـصر  فالـطالء السـريع  وبلـونه البـاهت  يبـ للرائي
فقر التنفيذ  وفقدان الذوق .. وتاتي عمـلية البحث عن مترجم  وفقدان القطات  الصوت
التي احتاجها الضيف الفرنـسي الكبير .. لتكشف لنا  ضـآلة االستعدادات  وتخلفها 

ا سببت احراجات مخجلة للجميع .. ضيوفا ومستقبل .
واذا كان .. هـذا الذي حـدث في قصـر السالم  وفـي اقامـة الرئـيس برهم صـالح ..الذي
الكة في بـريطانيا .. عاش في بريطـانيا  وكان قريـبا و مطلـعا  على بروتـوكالت العائلـة ا
تحضرة ..?  فكيف احلال مع الذين لم  يطلعوا  على اساليب البروتوكوالت في الدول ا
وفقة   التنسجم وتاريخ ومكانة العراق ان هذه االستعدادات السريعة البائسة  وغير  ا

 علما ان الزيارة قد اعلن عنها قبل ايام  ولم تكن مفاجئة .
اعتقد ان القائم على تـنفيذ مراسيم االستقـبال .. بحاجة الى تدريب متواصل  واعادة
تـاهيـل  واستـيـعـاب مـفـهـوم   الـبـروتوكـول  وتـعـلـيـمـاته  وشـروطه . . فـاحلـفـاوة وحسن

االستقبال .. التكفي  .. والكلمات االنشائية الطويلة .. ال توفي .
الثـابت .. ان الرئـاسات  الـثالث بحـاجة سـريعـة .. لتـطويـر كوادرهـا .. وتثبـيت اركـانها 
وان اليتم التعي في اماكن مهمة وحـساسة على اساس  ذوي القرابة .. واالقربون اولى
سـكوف ) .. وهذا ابـن عمي .. وهذا ابن خـالي .. وهذا من ربـعي .. وهذا من حزبي ( با
..  وان يـكـون الـتـعـي حـصـرا  مـن ذوي االختـصـاص  مـن خريـجـي اقـسام الـعـالقات

العامة  واجلامعات التي تهتم بتطور البروتوكول وفروعه  وانساقه .
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واقع االلكترونية واالخبارية بحركة عفوية قام بها الرئيس الفرنسي انشغلت الصحف وا
مانـويل مـاكـرون خالل مـؤتـمـر مشـتـرك مع رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح فـيـمـا اثارت
قام الرئـاسة واستـخفاف بـالبلـد وقضية حفيـظة السيـاسي فـبعضـهم عدها اسـتهتـاراً 
ـنـطقـة!!.. فيـمـا وجدهـا اخرون انـها كبـرى قد جتـر الـبالد الى طرق مـجهـولـة بعـيدا عن ا
مجرد حركـة صبيانـية نظرا لـصغر سنه وطـبيعته الـغربية; لكـن رؤية احللفاء كـانت مذهلة

تختلف عن رؤى اجلميع بعد تسميتها بـ"غمازة ماكرون".
ـسـتـوى فهم دائـمـاً بـالـضد من ليـس غريـبـاً عـلى بـعض الـسيـاسـيـ االنحـدار الى هـذا ا
نظومة السياسية فيه صاحلهم الشخـصية لذا جند وجودهم في ا صالح العليا ميال  ا
ئـة تارك مـصالح العـراق الكبرى نـفعة الـتي تصل احـياناً الى 99 با ضرار اكثـر من ا
ـعـلـومـات االسـتـخـبـاريـة لـلـقـضاء عـلى اخلـاليا في االسـتـثـمـار واستـبـاب االمن وتـبـادل ا
االرهـابــيـة الـنــائـمــة الـتي تــنـتـهـك اإلنـسـانــيـة بــ احلـ واألخـر وزرع االمـل في نـفـوس
نح قبلة وا شـاريع ا العراقي خاصـة العاطل مـنهم في ايجاد فسحـة أمل بالعمل في ا
ـية خـاصة في مـجال مـكافـحة جـائحة الدراسـية ورفـد الصـحة بالـتطـورات العـلمـية والـعا

ا تكون عفوية!. كورونا وكذلك النتقاد حركة ر
ـا يـنـتـشل كـسـاد االقـتـصـاد الـعـراقي من ان الـعـراق مـقـبل عـلى انـفـتـاح غـربي كــبـيـر ر
احلـضيض لـيـرى الـنـور من جـديـد شريـطـة اقـصـاء الـفسـاد من بـراثن مـؤسـسـات الـدولة
ـنطـقة ولم ووزارتهـا السـانـدة فقـد شهـدت الـبالد قبـلـها قـدوم رؤساء دول من اجلـوار وا
يتحـقق من هذه اللـقاءات سوى ابـرام اتفـاقيات عـلى الورق ومازالت قـيد األدراج بانـتظار
تفعيلها.. فال يخفى على الشارع الدولي ان مافيـات الفساد مازالت تنخر بجسد السلطة
سـتـثمـرين من بـغداد دون رادع وإرادة حقـيـقيـة فـهي الـعامل الـرئـيسي في طـرد جـمـيع ا
واحملافظـات ناهيـك عن انفالت السالح وتـرهيب الـشركات الـعاملـة الذي تـسبب بخـسائر
مالية مـهولة لـلعراق وشعـبه وكأنه يجـرنا الى غزو يـعود الى سنة 665 هـ بقيادة هوالكو

اجملنون.
آن األوان حلكـومة رئـيس الوزراء مـصطـفى الـكاظـمي باتـخاذ قـرار عراقي مـوحد بـوجود
فسدين احلكماء والعقالء يكـمن في حتشيد اجلهود محـلياً ودولياً في محاربـة الفساد وا
ـية والعـربية كما حتـشدت في مـحاربة االرهـاب لعـودة نشاط الـشركات االسـتثـمارية الـعا
الرصينة للعمل في الـعراق وحصر السالح بيد الدولة فـكالهما مكمل لالخر فال شركات
نفلت فـالشعب العراقـي بأمس احلاجة للـنهوض بواقعه في ظل وجود الفساد والـسالح ا

رير وعودة العراق الى مصافي الدول. ا
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فــرنـســا لم تــشــارك  امـريــكــا في غـزو
العـراق  لكـنها انـضمت الى الـتحالف
الـعـسـكـري في طـرد تـنـظـيم داعش من
الـعـراق  وغـادرت الـقـوات الـفـرنـسـيـة
من الـــعـــراق في وقت ســـابق مـن هــذا

العام 2020.
انـنا نـرى قول مـاكرون : تـاكيـد سيادة
الـعـراق هي  حـتـمـا رسـالـة قـويـة غـير
مــبـاشـرة الى تــركـيـا بــعـد الـعــمـلـيـات
العسكرية واجلـوية التي تقوم بها في
شـمـال العـراق حـيث اغـضبت حـكـومة
تكررة العراق من تركيا بانـتهاكاتها ا

الراضيه ..?!
 هــنــاك  مــلـف حتــدث به مــاكــرون مع
بــرهـم والـكــاظــمي مــلف 11 ارهــابــيـا
فــرنــســيــا يــنـتــمــون لــتــنــظــيم داعش

مـــحــتــجــزون فـي الــعــراق بــعــد ان 
ـوصل وغرب اعتـقالـهم خالل معـركة ا
العراق   حكم القضاء العراقي عليهم

باالعدام ...?!
ان مـاكـرون يحـاول دومـا بـعـد مجيءه
لـــســــدة احلـــكم عـــام ٢٠١٧ يـــركـــز في
سياسته على لبنان و العراق لكونهما
ــتـــلـــكــان عـالقــات قـــويـــة مع ايــران
ـكن ان والـســعـوديــة  ويـعــتـقــد انه 

سقط اكـثر من 600 شهـيدا واكـثر من
20 الـف جــــريح ومــــعــــوق  اضــــافـــة
لـوضـعه االقـتـصـادي الـصـعـب خـاصة
عدم قـدرة احلكومـة على مواجـهة عدم
تـوفـر الـسـيـولـة الـنـقـديـة لـسـد رواتب
ــوظــفــ والــنــفــقــات االضــطــراريــة ا
االخــــرى  اضــــافـــة لــــتــــزايــــد اعـــداد
ـصـابـ الـيـومـيـة بـوبـاء كـوفـيد 19 ا
ـواجهـة اخـطار وقـلـة التـخـصـيصـات 
هذا الوباء الـقاتل نتيـجة تدني اسعار
الــنـفط وانــتــشـار الــفـســاد في جــمـيع

مفاصل الدولة ...?!
وتــــأتي  زيــــاارة مـــاكــــرون لـــلــــعـــراق
ومــحـادثـاته مع صــالح الـذي سـبق ان
اضي 2019 التقاه في باريس العام ا
اضافـة للقـاءه بالـكاظمي واحلـلبوسي

والكرد بدون ان يذهب الى اربيل  ...
وهذه الزيارة الثالثة خالل شهر واحد
حــــيث ســــبـق ان زار الــــعــــراق وزيــــر
اخلـــارجـــيـــة الـــفــرنـــسي - جـــان ايف
لــوبــريـان الــذي زار بــغــداد فـيــدشــهـر
تمـوز  وزيارة فـلورانس بـارلي وزيرة
الــدفــاع الـــفــرنــســيــة في 2020/8/27
الــتي شــددت عـلـى ضـرورة مــكــافــحـة
تـــنــظــيـم داعش االرهــابي  عـــلــمــا ان

تـــكــتــسـب زيــارة الــرءيس الـــفــرنــسي
ـرافق له ـانـويل  مـاكـرون والـوفد ا ا
الى بغداد الـتي وصلها من لـبنان يوم
االربعاء 2020/9/2 واستـمرت لـبضع
ســاعــات    تــكـتــسب اهــمــيـة كــبــيـرة
وحتــمل رســاءل داخــلــيــة وخــارجــيــة
عديـدة . حيث التـقى خاللها بـالرئيس
الـــــعــــــراقي بــــــرهم صـــــالـح  ورءيس
الـوزراء مصـطفـى الكـاظمي   ورءيس
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبوسي  
ــسـتــوى كل عـلى ووفـد كــردي رفـيع ا

انفراد ...
وقـــد صـــرح مــاكـــرون في مـــؤتـــمــراته
الصحفية الى انه يسعى لبناء مبادرة
ـتـحدة من قـويـة بـالـتـعـاون مع اال ا
اجل تــاكـيــد ســيــادة الــعـراق  الى ان
بادرة ال تـزال مجهولة تفاصـيل هذه ا
 وال تـوجد اي تـفـاصيل حـولـها   الن
العراق عالق منـذ سنوات ب شريكيه
االكـــثـــر نـــفـــوذا واشــنـــطـن وطـــهــران
واصـبح في موقع ال يـحـسد عـليه مـنذ
عام 2018 بعد ان شن ترامب وادارته
بحملة ضغوط قصوى ضد ايران ...?!
ـاضي كـمــا ان الـعــراق شـهــد الـعــام ا
حركـة احتجـاجات ومظـاهرات واسعة

الـكـهــربـاء ومـشـروعـات ســلـمـيـة حتت
اشراف الوكـالة الدولـية للطـاقة الذرية
سـتــوفـر وظـاءف وتــعـالج الــنـقص في
ـشـروع الـكـهـربـاء  والـدعـم الـفـرنـسي 
مـتـرو بغـداد وتـنـفـيـذ مـشـاريع عـلـمـية
وصـحـيــة وثـقـافـيــة والـدعم االنـسـاني
نـاطق االكـثر هـشـاشة  وخـاصـة في ا
مــشــيــرا الى ان احلــكـومــة الــعــراقــيـة
مـلـتـزمـة بتـوسـيع الـشراكـة مع فـرنـسا
موءكدا ان الـعراق بدعم االسـتقرار في
ـنـطـفـة  مـعـربـا عن امـله ان تـسـاعـد ا
فـرنسـا واوروبا كـكل عـلى حتقـيق هذا
الــهــدف  مــخــتـتــمــا قــوله ان فــرنــسـا
والعـراق سيـوقعان اتـفاقـات في محال
الــطـاقــة والـنــفط بـاالضــافـة لــتـعــمـيق
الـتـعــاون الـعـسـكـري بــ الـبـلـدين في

ستقبل ... ا
واوضـح مــــــــاكــــــــرون انـه بــــــــحـث مع
الــكـاظـمي وقف الــتـدخالت اخلـارجـيـة
في الــشــأن الـعــراقي وخــطــة الــطـريق
ــوقــعــة بــ الــبــلـــدين في مــخــتــلف ا
اجملــاالت االقـــتــصـــاديــة والـــصــحـــيــة
والـثـقافـيـة والـعسـكـرية مع تـاكـيد دعم
فـرنـسـا لـلـعـراق في مـواجـهـة االرهـاب
ـــنــاطق والــتـــطــرف واعـــادة اعــمـــار ا
ــتــضــررة وجتــفــيف مــنــابع تــمــويل ا

االرهاب ...

يـــلــعـب دور الــوســـيط اذا تــصـــاعــدت
ستقبل ...?! التوترات اإلقليمية في ا
ان فـرنـسـا في ظل حـكم ادارة مـاكـرون
حتـاول االقــتــراب من الــعـراق  النــهـا
ـتحـدة االمريـكية تـدرك بان الـواليات ا
استفردت بعالقاتها االستراتيجية مع
العـراق سياسـيا وجتـاريا واقتـصاديا
وثـقافـيـا وامنـيا  كـون الـعراق يـعتـبر
مـركـز خـصب لـالسـتـثـمـارات والـسوق
الــتي بـامــكــان بـاريس ان تــســتـثــمـره
اقتـصاديا وسـياسيـا وتكسـر احلصار

االمريكي لهذا البلد ...?!
ان زيــارة الـرءيس الــفـرنــسي مـاكـرون
لــــلــــعــــراق  تــــعــــد االولـى له واالرفع
ـــســـوءول الى الـــعـــراق مـــنـــذ تـــولي
الــكــاظـــمي رءاســة احلــكــومــة  حــيث
باحثات التي جرت بينهما كشف ان ا
التعاون في محال الـطاقة والعمل معا
كنه التغلب على على مشروع نووي 
زمن من الكهرباء في العراق النقص ا
 فـي حـ اكــد مـاكــرون ان اي تـعـاون
عـسـكـري مع الـعـراق يـجـب ان يـحـترم

سيادته ...
واكد الـكاظمي في مـوءتمره الـصحفي
مع مـــاكــرون انـه حتــدث مع مـــاكــرون
بـــخـــصـــوص مــشـــروع مـــســـتـــقــبـــلي
السـتـخدام الـطـاقة الـنـووية في تـولـيد
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بـعـيـداً عن الـتـوظـيف الـسـيـاسي
األيديولوجي بغـية تركيب ثقافة
اجملـتـمع الكـردستـاني من جـديد.
عـــلـــيہ أن ال يـــنـــشـــغل بـــالـــلـــعن
والـــــتــــرجـــــيم أو الـــــتــــســـــبــــيح
ــة والــتــــــعــظــيـم فــبــعـــد الــعــو
الـرقــمـيـة والـعــالم اإلفـتـراضي ال
تفـيد هذه الثـنائيات الكـالسيكية
ولن تــعــود األشــيــاء كــمــا كــانت

عليه.
ولــتــكن من أولــويــات الــتــجــديـد
الــثــقــافي الــوطــني الــعــمل عــلى
ـط الـــتـــعـــامل مع تـــغـــيــــــــيـــر 

الـــقــــــــــــضـــايـــا واألمـــور ونـــقل
الــنـــــــــمـط من واقــعــــــه الــقـائم
عـــــــــــــلـى الـــــــــــــفـــــــــــــرديــــــــــــة أو
ـصالح احلـزبيـة والفـئوية ال ا
ط مؤسسي وطني ضيقـة إلى 
ؤسـسة الوطـنية هي بحـيث أن ا
الــتي تـديـر أمــورنـا في مــخـتـلف

احلقول واجلوانب.
Édouard Marie Herriot يقول
رجل دولة فـرنسي بارز – 1872
1957 الـثـقـافـة هي الـشيء الـذي
يـبـقى في اإلنـسان عـندمـا يـنسى

كل ما هو سواه."
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 القاص السُّوري فريد مراد:

سُرقت لـوحة ألحد أهم رسّـامي العـصر الذهـبي للفن الـتشـكيلي الـهولنـدي فرانس هـالس فجر األربـعاء للـمرة الثـالثـة من متحف في بـلدة لـيردام على مـا اعلنت الـشرطة
اخلمـيس.وُتمثّل اللـوحة صبيـ يضحكان ومـعهما إبـريق بيرة وقد سُـرقت في ساعات الصـباح األولى من متحف "هـوفجي فان ميـفرو فان إيردين" في لـيردام على بعد
رة األولى بعد ثالث سـنوات وفي الثانيـة بعد ستة تـحف نفسه عامي  1988و 2011واسـتردت في ا  60كـيلومتـراً إلى اجلنوب من أمسـتردام. وكانت اللـوحة سُرقت من ا
ـكان أن ثـمة بابـاً مخـلوعاً في تحـف انطلق قـرابة الـساعة الـثالـثة والـنصف فجـراً بالـتوقيت احملـلي والحظت الـشرطـة لدى حضـورها إلى ا أشهـر.وأفاد بيـان بأن إنـذار ا
. كذلك اطـلع احملققون عـلى محتوى بنى وأن الـلوحة اختـفت.وفتحت الـشرطة "حتقـيقاً واسعـاً" واستدعت مـختص في سـرقة األعمال الـفنية وخـبراء علـمي اجلزء اخلـلفي من ا
رحلة التي بلغت فيها راقبة واستجوبوا السكان.وعاصر هالس الفنانـ الشهيرين رامبرانت وفيرمير خالل العصر الذهبي الهـولندي في القرن السابع عشر وهي ا كامـيرات ا
وجودة في متحف هولـندا أوجها في مجاالت التجارة والفن والتوسع االستعماري.وعُرفَ فرانس هالس بأعماله التي تمثّل وجوه شخصيات وأبرزها لوحة "الفارس الضاحك" ا
لـقب "إنديانا جونز ـتخصص في سرقة األعـمال الفنيـة آرثر براند  ا "واالس كولـكشن" في لندن أو "البـوهيمية" احملـفوظة في متحف الـلوفر في باريس.وكتب احملـقق الهولندي ا
ـهمـة والـثـميـنـة جـدًا لفـرانس هـالس".ولـفت بـراند إلى أن الـلـوحـة سُرقت في ذكـرى وفـاة الـرسام في 26 ـطـاردة جاريـة" لـلـعثـور عـلى هـذه "اللـوحـة ا عـالم الـفن" تـغريـدة أكـد فـيهـا أن "ا
آب/أغسطس 1666.وكـان لصوص سرقوا في  30آذار/مارس الـفائت خالل فترة احلجر لوحـة الرسام فنسنت فان غوغ "حـديقة بيت كاهن نوين في الـربيع" من متحف هولندي آخر

ستجد. كان مقفالً بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا ا

رسالة الهاي
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لـكن الهوية معقدة في فكر من يعتنقها وهل
تــنـسى روزالـ هـويـتـهـا الـسـوريـة ? يـقـول
أمــ مـعـلـوف : ( ان كل من يـجـاهـر بـهـويـة
اكـثـر تعـقيـداً يـجد نـفسه مـهـمشـاً ; فالـشاب
الــذي ولـد في فـرنـســا ألبـويـ جـزائـريـ ,
يـــحــمـل في داخــلـه انــتـــمــائـــ بــديـــهــيــ
ويـفتـرض به ان يكون قـادراً على االضطالع
بـهـما عـلى الـسواء ) الـهويـات الـقاتـلة  ,دار
الــفـارابي  ,لــبــنـان  ,ط : 2004 , 1م  ,ص :
 13. لـقد كـانت هناك عـوامل عديدة لـتماهي
روزالــ مع هـويــتـهـا الــسـوريـة مــنـهـا : ان
ـبـاشـر عـلى والـدهـا سـوري وكـان الـسـبب ا
تـهـيـئـتهـا لـلـهـوية الـسـوريـة من خالل خـطة
وضــعــهـا لــهــا ( اسـاس خــطــته االكــثـار من
الـسـفـر الى مديـنـة " سـانت بطـرسـبرج " و "
بـالشفيا " ليكون قريبـاً منها وليعوضها من
ـهمة لـيست سـهلة  ,جـداها حـنان أمـها ... ا
تـعـلـقا بـهـا اكثـر من قـبل ألنهـا بـاتت يتـيـمة
األم ) ص :  85.  ومـن خالل جوالته لسانت
بـطرسبرج وشوارعـها التاريخـية بدأوالدها
يـطوعها على األجواء العربية ( في الواقع ,
حتــدث لـهـا بــأسـبـاب مـقــصـودة عن الـعـرب
دون الـقـوميـات األخرى  ,قـال انهـم يتـألفون
ــلــكـون مـن الـسـوريـ  ,وهـم أغـلــبــيـة  ,و
جــوازات سـفـر روسـيــة بـسـبب زواجـهم من
ـانـيون  ,عـراقـيون روسـيـات هـنـاك أيضـا 
مـصريون وفـلسطـينيون ) ص :  ) 87حاول
كان ان يتجنب زيارة الكنائس القريبة من ا
حـتى وهـو يتذكـر وعد لـكرسـتيـنا في انه لم
يــتــدخل في عــقـيــدة ابــنـتــهـا  ,ولـن يـفـرض
عــلـيــهـا عــقـيـدتـه لـكن روزالــ أصـرت عـلى
رؤيـة الكنائس من الداخل ومـعرفة اسمائها
) ص :  88و ( وقــفت تـتـأمل مــعه " مـسـجـد
سـانت بطـرسبرج " عـرفا انه يعـود الى أكثر
من قرن ) ص :  88وحـاول ان يطـبعـها على
بالده  –سوريا  )       –قال لها أنها ستجد
فـي بالده مـــــا هـــــو أجــــمـل من كل مـــــا رأته
أســهب وهـو يــعـدد جــوانب من حـضــارتـهـا
الــزاهـيـة ومــاضـيـهــا اجملـيـد ) ص :  89و (
راح يـكـثر من زيـارة معـارفه ومـواطني بـلده
دينة وهي ـستقرين مؤقتـا أو دائميّا في ا ا
بـصحبته  ,عـرّفها بـاجلميع وجـعل نساءهم
ن هنّ في عـمـرها يـحـدثـنـها عن وبـنـاتـهم 
وطـنه الذي ال يقل جـماال عن وطنهـا ستكون
مــحـظــوظـة لـو رافــقـته الـى وطن كـهـذا  ,كل
الـناس فيـه لطفاء مـثلهـن ... انتابـها فضول
ـــعـــرفــة ان كـــان وطن أبـــيــهـــا هــو كـــبـــيــر 
بــالـصــورة الـتي رســمـنـهــا لـهـا ) ص : ,89
)اسـتـقـبلت مـا قـاله بـترحـاب في الـبـداية ...
عــنـد هـذا احلـد انـتـهى احلـديث بـيـنـهـمـا لم
يـحاول ان يضغط عليها )    ص :  90ولكي

يـخفف من ثـقل الكالم عـليهـا ( صحـبها الى
مــطـعم يــقـدم أكالت شــرقـيــة تـنــاوال الـغـداء
وضــحـكـا كــثـيـرا  ,ألنــهـا لــفـظت بـصــعـوبـة
ـشـهـورة في بالده) أســمـاء بـعض األكالت ا
ص :  90. لـكن روزال في صراع ان تمتثل
بــســرعـة الى الــهـويــة الــسـوريــة : ( وجـعي
بـسـؤال ال طـائل مـنه بـعد ثـمـان سـنوات من
اقــتالع وطن حـنـون عــشت فـيه أروع أعـوام
طـــفــولــتـي وجــزء من مـــراهــقــتي  ,ونـــقــلي
كـشجـرة دون جذورها الى " الـوطن البديل "
... اكـتشفت كم كـانت درجة احلرارة مـرتفعة
فـي الــعـــاصــمـــة حــيـــنــهــا  ,تـــعب جـــهــازي
التنفسي ) ص :  106 – 107ولم يكن اجلو
أول عـامل أثر فيـها بل زوجة والدهـا ميساء
ـا منـها واخـوتـها الـثالثـة وقفـوا موقـفـا مؤ
بـاالضافة الى مـسيحيـتها ( ومسـيحيتي ? !
يـا الـهي ! كم أخـجل الـعـروج عـلى مـوضوع
الـدين ... ال أنكر ان الدين صار سلعة رائجة
بـ الـساسـة الـعرب  ,صـار أداتـهم الـغـالـبة
فـي احلـــكـم واســـكــــات صــــوت مـــعــــارضـــة
محكوميهم مثلما ال أنكر ان التاريخ العربي
صـار حاضرا بقوة عنـد تصنيف الناس الى
مـسلم شيعة ومسلم سنة  ,مفضيا الى
حـروب شعـواء ب أبنـاء البلـد الواحد) ص
ــشـــاكل الــتي :  110. وتـــضــاف الى تـــلك ا
واجـهـتهـا ( مـشكـلتي كـلـها تـكمن بـالـعربـية
حـاول أبي شخـصبا حلّـها بنـوع من القوة ,
ـباشر في وجـد نفـسه مرغـما على الـتدخل ا
تــعـلــيـمي لـغــته األم راح يـدرســني الـقـرآن ,
فــعــانــيتُ وعــانــيـتُ وبــكـيـت بــحــرقـة  ,خط
الـقرآن صعب والـعربية صـعبة ... أهرع الى
حــجـرتي وألـوذ بــرفـيـقي الـوحــيـد : الـبـكـاء
بـصمت ) ص :  111. ثـم تأتي دور التـقاليد
والـــعــادات لــتـــقف بــوجــهـــهــا ( زوجــة ابي
رة واخـوتي الثالثـة انضم اليـهم أبي هذه ا
 ,فــرضــوا عــليّ قــيـدا لــعــيـنــا من الــتــشـدد,
أفـــــهــــمــــوني ان كـل شيء فـي األنــــثى عــــار
ومـجـلـبـة له حـتى بت اخـاف ان أرفـع عيـني
عـن االرض وانا في طريقي الى مدرستي أو
قـادمـة مـنـهـا الى الـبـيت )        ص :  112.
وتــتــصــاعـد الــضــغــوط عـلـى روزالـ وهي
تـــتــمــثل الــهـــويــة الــســوريــة ( قــررت ادارة
ـرحلة , مـدرستي تـتويـجي " ملـكة جـمال " ا
جـنّ جنـون أبي وأخوتي  ,فـقـدت زوجة أبي
اعــصـابـهـا  ,لــكن االدارة مـضـت في قـرارهـا
دون الــرجــوع الــيـهم  ,وتــوّجــتــني " مــلــكـة
جــمــال " بـالــفـعل  ,يــومـهــا اشـتــرك أخـواي
األوسـط واألكبر في ضربـي بعد عودتي الى
الـبيت ) ص :  ) 112لـم أحظ بصـديقات في
ـــدرســة وال اصـــدقــاء  ,عـــانـــيت الـــوحــدة ا
سـافة وحدي مطرقة رأسي الـشديدة أقطع ا
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يـكـتبُ قـصـصه كمَن يـنـاجي نـفـسَه وقرّاءَه
مــعـاً ألنَّ قـصـصَهُ مــسـتـلـهــمـة من فـصـولِ
ومـــحــطّــاتِ عــمــرهِ وجتـــاربهِ في احلــيــاة.
ثابـة متنفّس له والـكتابـةُ بالنّـسبةِ إلـيه 
يـــعـــبّـــر عن أهـــدافِهِ وطـــمــوحِـهِ ورغــبـــاته
وأمــانـيـه عـبــر حـرفه لــهـذا نــرى كـتــابـاته
تــمـــوجُ بــالــعـــاطــفــة اجلــيّـــاشــة واحملــبّــة
واجلــمــوح نـحــو مـرافئ الــسَّالم بــ بـني

جلدته والعالم!   
مـن خالل قـــراءتي لـــقـــصص فـــريـــد مــراد
ـــستُ أنّه يـــجـــنحُ نــحـــوَ فـــضــاءِ الـــسَّــردِ
ــسكُ بــخــيــوطِ قـصــصه الــروائي فــهــو 
بـطريـقةٍ حـصيـفة ودقـيقـة ولديه إمـكانـيات
طـيّبة في الدُّخول في الكـثير من التّفاصيل
الَّـتي تـتـطـلَّب االشـتـغال عـلـيـهـا في الـبـناء
الــــرّوائي كــــمــــا في قــــصّــــة: "مــــأســـاة أم

معجونة بالسَّالم".
الــقـــاص فــريــد مــراد مــغــتــرب ســوري من
أقــصى الــشّـمــال الـشّــرقي من ســوريـا من
الكيّة حطَّ به الرّحال منذ مـدينة ديريك/ ا
ـلـكة الـسُّـويـد وهو عـقـود من الـزّمن في 
تعددة. شغوف في قراءة األدب بأجناسه ا
يــقــرأ الـقــصص والــرّوايـات والــشــعـر وله
ـالحم الـــشـــعـــريّـــة اهـــتــــمـــام في قـــراءة ا
والـروائيّـة وله باع طيّب في كـتابة الـشّعر
بـاللّهجة احملكيّة بـسالسة وفكاهة وبإيقاع
رصـ ولـديه مَلـكـة االرجتال الـشّـفوي في
تـقـد كـلـمات الـتـأبـ يـقفُ رابطَ اجلأشِ
أمـام الـضَّـريح ويـنـاجي روحَه واحلـضور
مــســتــعـرضــاً مــنــاقب الــرّاحل إلى مــثـواه

األخير.
تـــتـــضـــمَّـنُ قـــصـــصه مـــواضـــيع عـــديـــدة
اسـتوحاها من جتاربِهِ في احلياة والتقطَ

من عـوالم الطُّفولة قصصاً طريفة واقتطفَ
من عوالم صباه وشبابه قصصاً تترجم لنا
شـغـفه وشـوقه وحـنيـنه إلى مـسـقط الرّأس
وإلـى وطـــنِـه األم ســــوريـــا. حتــــملُ بــــعض
قــصـصه عــبـقــاً شـهــيَّـاً مــحـفــوفـاً بــعـذوبـةِ
الـقهـقهـاتِ ملـتقـطاً خـيوطـها الـفكاهـيّة من
وقـائعِ احلـيـاةِ ومُـضْـفـيـاً من خـيـالِـهِ وهـجاً
طـريـفاً ومـبهـجاً في سـردِهِ فـيشـعرُ الـقار
كأنّه أمام مقاطع فكاهيّة من فيلمٍ طريف. 
تـتـمـّيـزُ لـغة الـقـاص بـالـسَّالسـة والـوضوح
والـسَّـرد الشَّـيّق يـبـني جمـلـته من دون أيّةِ
تـعـقـيـدات أو تـرمـيـزات مـبـهـمـة فـيـعـرضُ
قـصصه بأسـلوبٍ واضح مركّـزاً عبر سرده
وحــوار شـخـصـيّــات قـصـصه عــلى الـفـكـرة
الّـتـي يـتـنـاولـهـا بـطـريــقـةٍ شـيّـقـة وسـلـسـة.
الـتقيتُ معه مراراً في سـتوكهولم واطلعتُ
عـلى جتـربـته الـقـصصـيّـة بـعـمق وأحـببتُ
إجــراء هــذا احلــوار مـعه فــوافقَ بــرحــابـةِ

صدر وَوُلِدَ هذا احلوار:
”√— jI

{  ماذا تـعني لك ديـريك مسـقط الرَّأس ما رأيك
بـالـطُّـفـولـة كـيف تـنـظـرُ إلـيـهـا اآلن بعـد عـقـودٍ من

الزّمن?!
- لــقــد بـدأتَ ســؤالكَ األوَّل من حــيث بـدأتُ
حـيـاتي فـي ديـريك وبـعـد غـيـابِ مـا يـقاربُ
ــكـان الّـذي نــصف قـرن مـن الـزّمن تــبـقى ا
كـلَّمـا أثقلت عـليّ أفكـاري وأتعبـني جسدي
ـــادي خــرجتُ مـــنه بــجــســـدي األثــيــري ا
ورحـلتُ إلى هـنـاك ألستـريح بـعض الشَّيء
بـ تلكَ الكرومِ والبسـات اجلميلة الّتي ال
وجــود لـــهــا اآلن. قــد أبــالغ إذا مــا قــلت أن
ـكان بـلـدتي ديريك تـضـاهي ستـوكـهولم ا
الّـذي أقـطنُ اآلن جمـاالً ورونـقاً. أبـداً إنّـما

بـالنسبـة لي تضاهيـها  حنيـنيّاً وإلفةً وإالَّ
نام سـتمرّة لـها في ا كـيفَ تفسـر رؤيتي ا
وقـد هجـرتهـا منـذ حوالي خـمسـة عقودٍ من

الزّمن.
{ مـاذا يـعني لك احلـرف كـيفَ تنـظـرُ إلى اللُّـغة
مــتى تــشـكَّل لــديك مــيل لــلـكــتـابــة والــتَّـعــبــيـر عن

مكنوناتِكَ?
- احلــرف بـاخــتــصـارٍ شــديـد هــو مـفــتـاح
الـقلب ومهندس الكلمة. أمّا بالنّسبة للشق
الـثَّاني من الـسُّؤال أجـيب ببضـعة كـلمات
: تشكّلَ لديَّ ميل للكتابة أضـعها ب هالل
والــتَّـعـبــيـر عن مــكـنـونــاتي (عـنــدمـا تـركتُ
الــوطن واألهل واألحــبـاب وتــذوّقتُ طـعم
الـغــربـة احلـقـيـقي. كـان ذلك في عـام 1977

م).
ــكــانِ كــيفَ { مــا رأيـك بـحــنــانِ األم وحــنــانِ ا
انبعـثتْ لديك فكرة كتـابة قصّة مأسـاة أم معجونة

بالسَّالم? 
- أظن سـيـبـقى الـكالم تـقلـيـدي لـو حتدَّثتُ
كان. ال يعرف قيمة عن حـنان األم وحنان ا
حـنان األم إالَّ من فـقد حـنانـها كـذلك حنان
ـكـان ال يعـرف اإلنسـان قـيمـته إالَّ عنـدما ا
ـكـان" ال يفـوقهـما يـتـركه. احلنـانان "األم وا
حـنان آخـر. لقـد كتـبتُ جتربـتي الـشَّخـصيّة
بـهـذا الـشّـأن في قـصّـة "عـنـدمـا كـنتُ أرآها
مُـقبلة" وأقصد بها أمّي. أمّا بالنّسبة لقصّة
"مـــأســـاة أم مـــعـــجـــونـــة بـــالـــسَّالم" فـــهي
مـستوحـاة من تاريخ مرير مُـفعم بالويالت
والــفــجــائع عــاشــته جــدّتي ألبـي بــصــبـرٍ
عـجـيب ال يُـصـدّق. كلُّ األحـداث واجملـريات
فـي الــقــصّــة كــانت مـن الــواقع احلــقــيــقي
ولـيس من اخليال "ما خال بعض التَّدفّقات
اخلـيـاليّـة من قبـلي كـكاتب الـقـصّة". تـألّمتُ
وتـأثّرتُ جدّاً وأنـا أكتبـها لدرجـة أنّي بكيتُ
ــشــهــد فـي بــعض األحــيــان وأنـــا أصــوّر ا

بالكلمات.
{ كـيفَ تـولـدُ فكـرة قـصّـة مـا حتـدَّث عن مراحل
والدتها وتـطوُّرها إلى أن تصلَ صـياغتهـا صياغة
نـهــائـيّــة?! هل تـسـتــوحي قـصــصكَ من الـواقع أم

تولد من جموح اخليال أم من أحداث الواقع?
- نـعم الـفكـرة هي حـجر األسـاس وعـليـها
تُـبنى القصّة. هـكذا في أغلب األحيان أكتب
ـستـوحاة من الـقـصّة اخلـيالـيّة والـقـصّة ا
واقع احلـياة. أحياناً تخطر لي فكرة معيّنة
وأنــا في مـشــواري الـصَّـبــاحي مـثالً أو من
خالل مـشـهـدٍ مـا رأيـته يـوحي إليَّ بـكـتـابةِ
قـصّةٍ معـيّنة لـكن في بعض األحـيان فجأةً
أرى أنَّ هــذه الـقــصّـة قــد قــادتـني إلى غــيـر
الــقـصّـة الَّـتي كــنتُ أريـدُ كـتـابــتـهـا. وهـكـذا
أرانـي أتفـاعل مع أحداث جـديـدة ومشـاهد
جــديـدة وأشـخـاص جــدد وبـالـتَّـالي والدة
قـصّة جديدة أقومُ بصياغتها مرّات عديدة

حتّى تكتمل وتأخذ شكلها النّهائي.
ـواضـيع الَّـتي تـســتـهـويك كي تـنـسج { مــا هي ا

وضوع وتـبني خيوط منهـا قصصاً كـيفَ تختـار ا
القصّة?

- بــاحلــقـــيــقــة أكــثــر مــا يــســـتــهــويــني من
واضيع االجتماعيّة الَّتي تخصُّ مواضيع ا
ثال تعـدّدة. على سبـيل ا واقـعنـا بأشكـاله ا
ال احلـصر موضوع االغتراب وما ينتج عنه
من إيـجابـيّات وسـلبـيّات. مـوضوع الـعادات
ــاضي والــتَّــقــالــيــد قـصـص عن ذكــريـات ا
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{ هل تـسـتـوحي قـصـصكَ من الـواقع أم تـولد من
جـمــوح اخلــيــال أم من أحـداث الــواقع وجتــلّــيـات

اخليال معاً?
أنـا ال أعـتـرف بقـصّـة دون شيء من اخلـيال
وإالَّ كــانـت "نــاشــفــة" دون اخلــيــال وتــكـون
كـــمـــجـــرّد كـالم يُـــحـــكى. اخلـــيـــال والـــواقع
واألحــداث والــتَّــجــلّــيــات كــلّــهــا مــرتــبــطــة
بـبعضـها البعض. ال نـستطـيع أن نقولَ هذه
قـصّـة خيـالـيّة خـالـصة وهـذه قـصّة واقـعـيّة
ــئـة. نــحن نــكــتب في واقع خــيـالي مــئــة بـا

نعيشه على هذا الكوكب.
{ لكل كاتـب وقاص طريـقته وطقـوسه في الكـتابة
مــا هي طــريــقـتـكَ وطـقــوسكَ وأســلــوبكَ في فــضـاء

الكتابة?
- الـلَّيلُ هـو صديـقي وأنا صـديق اللَّيل. في
الـنَّـهــار تـأتي الـفـكـرة وفي الـلَّـيل تُـنـفّـذ. من
الـسَّاعة الـعاشرة ليالً حـتّى السَّاعة الـثَّانية
وأحــيـانــاً الـثَّــالـثــة صـبـاحــاً حـيـث الـهـدوء
ــفــضّل عــنــدي والــسَّــكــيـــنــة هــو الــوقت ا
لـلمطـالعة والكـتابة. ما تـبقّى من الوقت هو
لـــلــبــيت واألوالد واألحـــفــاد والــواجــبــات

األخرى.
{ هل تتعـمَّد كتابة قصصكَ بـلغة سلسة واضحة
ــطــلـســمــة ألنّــهــا تــولـد بــكل بـعــيــداً عن األلــغــاز ا

عفويّتها?
- بـــالـــضَّــبط. كـلُّ قــصـــصي هـي بــأســـلــوب
ـاذا الـتَّعـقـيـد والـتَّـشـديد ـمـتـنع".  "الـسّـهل ا
والـبـحث عن الـكـلـمـات التّـعـجـيـزيّـة الَّـتي قد
تلـقّي ال بل في بعض األحيان يـسأم منـها ا
يــضــطــرُّ إلى االســتــعـانــة بــالــقــامـوس لــفك
طالســمـهــا. بـالـنّــهـايـة نــحن نـقــدّم له قـصّـة

وليس خطاب بالغي.
ـقال {  حتـدَّث عن جتـربتِـكَ في كـتابـة الـقـصّـة ا

والقصائد الّتي تكتبها باللَّهجات احملكيّة?!
- بــاحلــقـيــقــة لـسـت أنـا مـن بـدأ في كــتــابـة
الـقـصّـة إنّـمـا الـقصّـة كـتـبـتـني. نـعم عـنـدما
أقـول القصّة كتـبتني أقولهـا بكل مصداقيّة.
قـصّـتي مع احلـيـاة بدأت مـريـرة وأنا الأزال
ابن أشـهـر مـعدودة. أنـا مـجبـول من صـغري
ــأسـاة احلـرمـان وقــصص احلـنـ حـيث
مـات والدي وأنا ابن بضعة أشهر وتركتني

والدتي وأنا ابن سبع سنوات.
لـقــد تـكـلّـمت بـوضـوح عن هـذا احلـرمـان في
قـصّـة: عنـدمـا كـنتُ أراها مـقـبلـة. وبـالنّـسـبة

لـلقصـائد بالـلّهجـات احملكيّة
كــــنـت أرى فـــيــــهــــا نــــوع من
االنــــــبـــــســــــاط واالنـــــشـــــراح
الـــنّــــفـــسي ال أكـــثـــر وال أقل
خــصـوصــاً عــنـدمــا أرجتـلــهـا
مـيّز "هكذا بـصوتي وأدائي ا
ستمع جازاهم قالوا عنّي ا
ّـا شـجَّعـني على  " الـله خـيراً

االستمراريّة.
{ أصدرتَ مـجمـوعتكَ الـقصـصيّة
األولى: "عـنـدمـا كـنتُ أراهـا مـقـبـلـة"
 2018حتدَّث عن هذه التَّجربة

القصصيّة?
- مـــجــمـــوعــتـي الــقـــصــصـــيّــة
األولى أعـتـزُّ بـهـا كثـيـراً ألنّـها
كـانت نـقطـة االنطالقـة بالـنّسـبة
لـي في هذا اجملال وأقصد عالم
"الـــــكـــــتـــــاب". قــــبـل ذلك كـــــانت
قـصـصي مـبـعثـرة هـنـا وهـناك
وكـانت مـعرّضـة لالنـدثار. كـتبتُ
فـي مــــواقع مــــتـــــعــــدّدة وعــــلى
صــفــحــات الــفـيــســبــوك مــعـظم

قـصصي حتّى كان عام  ?2018عـام فرحتي
الَّــتي تـكـلَّـلـت بـظـهـور أوّل أعـمــالي "عـنـدمـا

كنت أرآها مقبلة" إلى النُّور. 
{ حتـتـاجُ الـكـتـابـة لـتـعـمـيق فـضـاءاتـهـا إلى قـراءة
موازيـة لـلكـتابـة ما رأيك بـقـراءة حصـيفـة لتـجارب

!? بدع ا
ـطـالـعـة. كـلّـمـا قـرأت أكـثـر ـطـالـعـة ثمَّ ا - ا
كـلّـمــا اكـتـسـبت خـبـرة أكـثـر. االسـتـفـادة من
" ضروريّة بدعـ بـدع "وغيـر ا جتـارب ا
. نعم على القـاص أو من يريد أن يكون جـدّاً

طالعة  قاصّاً أن يوازي ب الكتابة وا
وإلَّــا يــكـون مــقـلّــداً ألحّــد وإلَّـا كــان الــفـشل

حليفه.
ـاذا تـكـتـب مـاذا تـعـني لـك الـكـتـابــة الـقـصّـة  }

!? قال األدب الفكر اخللّاق اإلبداع عموماً ا
- أكــتـب ألنَّــني أرى في الــكـــتــابــة غــبــطــتي
وبـــهـــجــتـي وامــتـــدادي عـــلى هــذه األرض.

الكتابة هي بالنّسبة لي أكسير
 احلـياة هي االرتـقاء بالـذَّات اإلنسـانيّة. إذا
مـرَّ يـوم واحد دون كـتابـة أو مـطالـعة فـهذا

اليوم غير محسوب
 من العمر أشعر فيه باالختناق.  

{ ما دور الفـكر التَّـنويري في تطـوير اجملتمع هل
ترى انحساراً في دور األدب في تطوير اجملتمع?!
- بـالــتَّـأكـيـد لـلـفـكــرِ الـتَّـنـويـري دور هـامٌّ في
تطوير اجملتمع فهو الّذي يدفع عجلة الزَّمن
إلى األمــام لـكــنّه يــخـتـلـف من مـجــتـمع إلى
كان إلخ. ـعيشـة وا آخـر بحـسبِ الظَّرف وا
أمّــأ بـالــنّـســبـة لــلـشقّ الــثّـاني مـن الـسُّـؤال.
اإلجــابــة نــعم. والــسَّــبـب اتّــجــاه األغــلــبــيّـة

اديّات. السَّاحقة نحو ا
ــثـقّف والـفـنّـان في ـاذا تـراجع دور الـكـاتب وا  }

اجملــــتــــمـع وأصــــبح دور الــــســــيــــاسي
واالقتصاد في الصَّدارة?

- أعــتـقــد هــذا الـسُّــؤال له عالقــة بـالــسُّـؤال
الَّذي سبقه. الوضع االقتصادي اخمللخل في
الــعـالم كــلّه والـسـيــاسـات الـفــاسـدة وعـدم
الـطَّمأنينة واالسـتقرار. كلُّ هذه األمور كانت
ســبــبـاً رئــيــســيّـاً فـي تـراجـع دور الـنّــخــبـة

ثقّفة وأكثرهم تضرّراً (الكتاب). ا
{ أصـدرتَ مجـموعتكَ الـقصـصيّـة الثَّانـية: "الـدُّنيا
كمـا كـنَّـا نـراها"  2019 حتدَّث عـن هذه الـتَّـجـربة

القصصيّة?
- الــدُّنـيــا كـمــا كـنّــا نـراهــا. هـذه اجملــمـوعـة
الـــقــصــصـــيّــة هي امـــتــداد لـــلــمــجـــمــوعــة
الـقصصيّة األولى "عندمـا كنت أراها مقبلة"
ــاضي وفــيــهــا احلــاضــر. الــفــارق فــيــهــا ا
الـوحــيـد بـيـنـهـمـا هـو إدخـال أسـلـوب األدب
الـسَّـاخـر في بـعض الـقـصص مـن اجملـمـوعة

الثّانية.
{ مــا هــو مــشــروعك الــقــادم هل لــديـك مــشـروع
إصـدار مــجـمــوعـة قــصـصــيّـة شــعـريّــة أو روائـيّـة

قادمة?
- بـاحلـقـيقـة أنـا اآلن عـلى مشـارف االنـتـهاء
مـن مــشــروع روايــة. عــلى األغــلب ســيــكــون
عـنوانـها "كـنتُ على وشك الـرَّحيل" مـحورها
ـــريـــرة وكــفـــاحي يـــدور حـــول جتـــربـــتي ا
ـدّة ثالث الــعــنـيــد ضـدّ مــرض الــسّـرطــان 

سنوات خرجت منها بأُعجوبة. 
{ مـاالفـرق بـ كتـابـة قصّـة قصـيـرة وعمل روائي
ـــكـــان من حـــيث فـــضـــاءات الـــسَّـــرد والـــزّمـــان وا

والشَّخصيّات?
في الــقـصّـة تـبـقـى شـبه مـقـيّــد ال تـسـتـطـيع
الــتَّــكــيّـف. أمّــا في الــروايــة فــاجملــال لــديك
مـــفـــتــوح لـك حــرّيـــة الـــتَّــنـــوّع والـــتَّـــنــقّل

والــــذهــــاب والــــرُّجــــوع
واخلـروج عن النَّص ثمَّ العـودة ثانية إليه.

ولك حرّية التَّشبيه والوصف الشّيء 
الّـــذي ال تـــســـتـــطــيـع فـــعــلـه في الـــقـــصّــة

القصيرة.
{ كـيف تـنظـرُ إلى الزَّمن الـعمـر احليـاة وماذا
تـعـني لـكَ الـكـتـابـة واحلـرف واإلبـداع عـبـر رحـلـة

العمر?!
- (الـزّمـن الـعـمـر احلـيـاة) مـجـرّد أُكـذوبـة
نـعـيـشـهـا. أو ربَّمـا حـلم نـسـتـفيـق عنه في
عــــالمٍ آخــــر لـــنــــــــــبـــدأ نــــتـــذكّــــر بـــعض

مقتطفاته.
(الـكـتابـة واحلرف واإلبـداع ) هم بالـنّسـبة
ـالـح كـلَّـما ـاء ا لي عـبـر رحـلـة الـعـمـر كـا

. شربتَ منه اِزدتَ عطشاً
 وأنـا أيـضـاً كـلّـمـا اِزداد بيَّ الـعـمـر اِزدتُ

. إليهم شوقاً
{ لـو عـادَ الـزَّمن إلى الـوراء هل سـتـغـيـر بعض
أو الـكـثـيـر من بـرامج حـيـاتك خـاصَّـة مـا يـتـعـلَّقُ

بالكتابة?!
- بـالتَّـأكيد كـنتُ سأغـيّر الكـثيـر مستـفيداً
مـن األغالط الَّـــتي وقـــعـت فـــيـــهـــا أدبـــيّـــاً
واجـتـمـاعـيّاً وعـلـمـيّاً ولـغـويّـاً إلخ. هـذا لو

عاد الزّمن إلى الوراء ولكن هيهات.
{ كلمة أخيرة تودُّ أنْ تقولُها! 

ــاذا أتى اإلنـســان وكـمـا أتى - أتــسـاءل: 
رحـل? أقــصـــد دون نـــفعٍ دون هــدفٍ دون
أثــر. إذا كـانـت احلـيــاة مـجــرّد أكل وشـرب
ونـوم إلخ. أجـيـب علـى نـفـسي وأقـول: تـبّاً

لهكذا رحلة وتباً لهكذا حياة!
: حــاول أن تـتـرك لـك يـا أخي عـلى خــتـامـاً
األقـل بـــصــــمــــة أمل فــــوق رصـــيـف هـــذه

احلياة ثمَّ امضِ بسالم.
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ا جتـودُ به مخيّلته من يستلهـم القاص فريد مـراد حكاياته الـقصصيّـة من احلياة و
ه الـقــصـصي فـتـأتي الــقـصص مـزيـجــاً من الـواقع واخلـيـال تـدفُّـقـات في بــنـاء عـا
مستخـدماً لغـةً سهلةً رشـيقةً ومـوائمةً لشـخصيَّاتِ قـصصه في بنـاءِ احلوارِ والسَّردِ

  . ووهجِ الشّوقِ واحلن

ــؤلم قــبل حتــولــهــا الى مــديــنــة ــديـــنــة ا ا
ســيــاحــيـة في مــنــتــصف الـقــرن الــعــشـرين
ـولود ـقـولة دوسـتويـفـسكي ا وتـسـتشـهد 
فـي مـوسـكو ( مـات فـي سـانت بـطـرسـبرج ,
روايــته االولى الــتي أجنــزهــا فـيــهــا جـاءت
حتـت عـنـوان الفت  ,هــو " الـفــقـراء " حتـدث
عـنـهـا علـى لسـان بـطل روايـته األخرى " في
تذمر " ) ص : 9 سردابي " بلهجة الشاكي ا
  8 –.وهـي تـمـقت احلـرب وتــؤمن بـالـسالم
مـستـشهـدة بقـول باولـو كويلـر : " هل تركت
لـي احلرب سبيال للقراءة ومعرفة اسم كهذا
? ) ص :  13. لـكنـها تـرى في تدخـل القوات
الـروسية فـي احلرب في سوريـا هو احلفاظ
ا عمق عـلى وحدة سوريا وعدم تفتتيها و
الـهـويـة لـدى روزالـ مـعـامـلـة اسـرة جـدهـا
ـدللة لها ( الباقون تعامـلوا معها بصفتها ا
أول مـولـود أنـثى البـنة أسـرة كل مـوالـيـدها
مـن الذكـور جدهـا اللـواء جعل مـنهـا مدلـلته
وهـــو الــوحــيــد من األســـرة ال يــنــاديــهــا اال
بـاسـمهـا احملبب الى نـفسه  ,جـدتهـا أغدقت
عـلـيهـا حنـانهـا وغمـرتهـا باحلب  ,أخـوالـها
الــثالثـة ال ســيـمــا أصـغـرهـم آنـدريه صـارت
إجـازاتهم ال تخـلو اال بوجـودهم معها ) ص
:  61. زد عـلى ذلـك تربـيـتـهـا عـلى الـتـقـالـيد
واآلداب الــروسـيــة فـجــدّهـا عــلّـمـهــا الى مـا
يـرويه لـها من الـتراث الـروسي من حكـايات
ا يحـفظ من حكايا شـعبيـة ( وجعله يلـوذ 
وأســاطـيــر روسـيـة  ,صــارا يـجـلــسـان عـلى
الـكرسي الـهزازين متقـابل ; ألنه أراد لها
أن تـرى عـينـيه ومالمح وجـهه وهـو يرويـها
بـاسـلوب يـنسـجم مع عـمرهـا ولـغة بـسيـطة
مـصحوبة باشارات مـضحــــــكة ايضا ) ص
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لـــقــد نـــشــأت روزالــ فـي بــيــئـــة ال تــعــرف
الـتـعـصب الـديـني ( أنـا وثـروت وأمي وابي
إذا صـادف وجـودهـما مـعـنـا أحيـانـاً . نـعلم
أنــا و روزالــ وحـدنــا نــؤدي الـصالة  ,ألن
ثـروت يتمتم بـشيء آخر غيرها  ,احـترم هو
خــيـاري ولم يـصــر عـلى اعـتـنــاقي ديـانـته ,
انتسابي الى الكنيسة االرثذوكسية لم يغير
من نظرة احترامي للديانت األخري ) ص
:  79 – 80. لــــذلك تــــمـــاهـت مع الـــهــــويـــة
وت (  –لـكنك الـروسـية حـتى في مراسـيم ا
تـعلم انـه في بالدنا يـبقى الـتابـوت مفـتوحا
أثــنـاء الـقـداس  ,فــاذا انـتـهـى الـقـداس جـاء
يت قـبلـة أخيرة , عارف يـقبّـلون ا االهـل وا
يــغــلق الــتــابـوت بــعــدهـا  ,عــنــدمــا أكــمـلت
روزال قبلتها الدافئة الطويلة  ,وقد فهمت
ــوت ونــزل شيء من دمــعــهــا اآلن مـــغــزى ا
ــرحــومـة ) ص :  82. الــســاخن عــلى خــد ا

الــوجه اآلخـر لـلـضـبـاب روايـة صـدرت في
بـــــغـــــداد الـــــعـــــام 2020م / ط , 1عن دار
ســطـور لــلـنــشـر والــتـوزيـع لـلــقـاص كـر
صـبح  ,الـفـضـاء الـزمكـاني الـكـروبـوتوني
لـلـروايـة بـلـغـة بـاخـتـ هـو روسـيـا " بـعد
انـهـيـار االحتـاد الـسـوفـيـتي " ثم سـوريا ,
تــعـالج الـروايــة بـنـاء الـهـويــة عـلى لـسـان
روزالـ الـتي ولدت في سـانت بـطرسـبرج
فـي روسـيــا من أب سـوري مــهـاجــر اسـمه
ثـروت وأم روسـيـة اسـما كـرسـتـيـنا  ,وأب
لـــواء فـي اجلـــيش الـــســـوفـــيـــتي اســـمه "
بـركاندي جنرال " كـان يشغل رئيس " قسم

ا

لـتخـطيط االسـتراتيـجي " في هيـئة األركان
الـسـوفيـتيـة الـذي أحيل عـلى الـتقـاعد بـعد
حـــلّــهــا  ,و روزالــ عــاشت في بــيـئــتـ :
األولـى الــبـيــئــة الــروســيــة حــيث الــنــشـأة
والــتـكـوين واألخـرى الـبــيـئـة الـسـوريـة مـا
تـرتب عـلى ذلك أنـها حتـمل هـويتـ مع ما
فــيـهــمــا من اخـتالف واتــفـاق في الــعـادات
والــتــقــالــيــد  ,وقــد هــيّــأ الــروائي بــطــلــته
روزالــــ ألن حتـــمل هـــاتـــ الـــهـــويـــتـــ
فـمعروف لدى عـلماء النفس الـسلوكي ان
الـبـيـئـة تـخلق سـلـوك االنـسـان واجتـاهاته
ومـيوله وال سـيمـا في مرحـلة الطـفولـة كما
يــرى اصـحـاب مـدرسـة الـتــحـلـيل الـنـفـسي
فــرويــد ومــؤيــدوه لــذلك اعــتـنــقت
ـسـيـحـيـة االرثـذوكـسـية الـديـانـة ا
الـــتي هـي ديــانـــة اغـــلب الـــشــعب
الـروسي وال سـيـمـا عائـلـة جـدها "
بــركــانــدي جــنــرال " مـع أن ديــانـة
والــــدهـــا " ثـــروت " هـي الـــديـــانـــة
االسـالمية  ,وقـد تـماهت فـي حبـها
كان لـلمـكان ومـعلـوم ان التـعلق بـا
يـصبح جـزء من هوية الـفرد ويؤثر
ـــــعــــــرفي فـي ســــــلـــــوك الــــــفــــــرد ا
والـوجـدانـي وهـذا مـا يـفـسّـر حـبّـها
لــلـرئــيس بـوتــ ( سـبب آخــر غـيـر
مـتوقع شـدّها الى " نـبيهـا " الرئيس
 ,يـكـمن في اشـارة وردت في الكـتاب
عـن والدتـه في مـــــــديــــــنــــــة ســـــــانت
بـطرسبـرج وجدت في األمـر مصادفة

غريبة ) ص :  18.
فـروزال  –كـمـا سبق  –مـولـودة في
بــطــرســبــرج الــتـي وصــفــتــهــا بـورد
الـــنـــرجس ( أعـــشق مـــديـــنــة ســـانت
بــطـرســبـرج واألب و ورد الــنـرجس )
ص:  , 18كــمـا تـمـاهت في حـبـهـا مع
جــدهـا        " بــركـانــدي جـنـرال " ذي
ـيـول الـشـيوعـيـة مـا جـعلـهـا تـعطف ا
عـلى الفـقراء وما جـعلـها تتـذكر تاريخ

الـى األرض خـشــيــة الــعـار ) ص :  114ولم
جتــد روزالــ مـتــنــفـســا لــهـا ســوى اقــامـة
ضــريح وهـمي ألمـهـا بـعـد أن غـادر اجلـمـيع
الــبــيت اال والــدهـا ( رافــقــته الى مــوعـد مع
ـقـبرة  ,هـنـاك ,فـي مـكان حـفـار الـقبـور في ا
ـامـا اتــفـقـنـا عـلـيه سـلـفـا  ,أقــمت ضـريـحـاً 
بـالـفـعل  ,لـم يـسـأل احلفـار عـن سبـب اقـامة
الـــضــريح ... ) ص :  115وعـــلى الـــرغم من
مـعارضة اسرة جدها للـبقاء في سوريا بعد
ان رأى خــالـهـا آنـدريه مــسـحـة احلـزن عـلى
وجهها ( لذلك يقترح عليّ عدم العودة ثانية
الـى " الوطن البديل " لـكنه انقاد  –وان على
مضض  –لـرفضي مقترحه  ,بعد أن أخبرته
ان مـــددت لــنــفــسي جــذورا فــيه  ,مـع أنــهــا
جـذور وهميـة ال أصل لها حتت أرضه  ,وان
مـستقبلي هناك على احملك  ,أقصد دراستي

اجلامعية الوشيكة ) ص :  118.
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ولـم يـكن الــقـبـر الــذي أقـامـتـه المـهـا كــافـيـا
لـتـعويـض االلم الذي تـشـعر به وهي تـمـتثل
الـهـوية الـسـورية  ( فـاقتـنـعت بفـكـرة كتـابة
ـذكـرات لسـبب مـنطـقي ; قـلت لنـفـسي : يا ا
إيفا  ,مـا تذكرينه اليوم قد تنسينه بعد يوم
او اسـبوع أو شـهر  ,وان كـان بعـضه عصيّ
عـــلى الــنـــســيــان ... ) ص :  118ولـــكــنـــهــا
ذكرات بالـعربية خوف تـتوجس من كتابـة ا
اطـالع اسرة أبـيهـا عـليـها الـتي نـصبت لـها
الـعداء فكتبته بالروسية ( هكذا  ,حفرت في
اجلـدار مـكـانـا لـيس سريّـا لـكـنه ال يـقـربونه
حتـت اي ظرف  ,هـكـذا  ,حــفـرت في اجلـدار
مـكـانا مـسـتطـيال بـحجم الـدفـتر الـذي قررت
ان اكـتـب فيـه مذكـراتي  ,خـلـف صـورة مـاما
ــعــلــقـة عــلى اجلــدار فـوق رحــمــهــا الـله  ,ا
رأسي ) ص :  119. ووجـدت سـلـوى اخـرى
لـنـفـسـهـا لـتـنـسى هـمـومـهـا وهي تـستـرجع
هـويـتـهـا الـروسـيـة ( مـا زلت أحب االصـغاء
الـى حـكـايـا الـعـجـائـز شـبـيـهـات مـجـسـمات
جــدي  ,مـع أنــهنّ يــنــكـأن وجــعي  ,عــنــدمــا
يــتـهــامـسن مع جــدتي بـشــأن الـشـبـه بـيـني
ــرحــومــة... ) ص :  , 122ووجـــدت وبـــ ا
ســلــوى اخــرى تــخــفف من هــمــومـهــا وهي
الـتعـلق بتمـيمة أهـدتهـا لها أمـها ( بركـاتها
بــدت نـوعـا من اطــمـئـنـان شــاع سـريـعـا في
روحي ... ) ص :  123. وشـــــرعت تــــعــــيــــد
واقــعــهــا وهي تــتــمــثل الــهــويــة الــســوريـة
ووقـفت تقرر مصـيرها ( خيّـرني أحبتي ب
الــعـودة الى " وطـني الـبــديل " وبـ الـبـقـاء
هـنا...) ص :  123ألنـها شـعرت أنهـا تنسب
الى وطن آخر غير وطنها االم  ,ص : , 124
لــكـنــهـا صـارت امــام االمـر الــواقع لـتــتـمـثل
الــهــويــة الــســوريـة عــلى الــرغم مـن احلـرب

االهـلـيـة الـطـاحنـة فـرأت أنـهـا ( أصـبحت
سـورية بجنسيت ووجب عليّ أن اعيش
مـا يـعـيـشـون واواجه مـا يـواجـهون  ,مع
ذلك  ,بــدا حـتــمـيّــا ان أثـبت نــفـسي أمـام
أبـي قــــبل أي أحــــد آخــــر  ,تـــــفــــوقت في
دراســتي الــثـانـويــة يـحــدوني أمل كــبـيـر
بـدخول اجلامعة لدراسة الـلغة االنكليزية
ــكــبــوتـة ... ) ص :  , 125لــكـن آالمــهــا ا
وهـي في الـــوطن الـــبـــديل   –ســـوريـــا –
جـعـلـها تـنـطوي عـلى نـفـسهـا ( أن مـعظم
الـشبـان اتهـموني بـالغـرور والتـكبر  ,مع
أنــهم أو بـعـضـهم في األقل سـيـعـذرونـني
لـو عـرفوا أسـبـاب جتنـبي مـخالـطـتهم أو
الـتـقـرب من أحـدهم ) ص :  127. لـكـنـهـا
وجــــدت احلل امـــام واقـع فـــرض نـــفـــسه
عـلـيهـا فالـقـانون مع والـدها بـبـقائـها في
كــنـفه فـمـا عــلـيـهـا اال ان تـتــمـثل الـهـويـة
الـــســـوريــة : ( ألم تـــغـــدُ ســوريـــا وطــني
األصــيل بــعــد ان ظــلت لــســنــوات وطـني
ـا ذكـرت شــيـئــاً من هـذا من الــبـديـل ? ر
ــذكـرات  ,ارتــديت ثـوب مــكــان آخـر من ا
الــــوطـن األصــــيل صــــارت جــــنـــســــيــــتي
السورية هي جنسيتي االولى وجنسيتي
الــروسـيـة هي الــثـانـيـة  ,صــارت سـوريـا
وطــــــنـي األصــــــيل  ,هــــــويــــــتـي االولى ,
ـمــتـدة عـمــيـقـاً في وجــذوري احلـقـيــقـة ا
أرضــهــا  ,ولـــيس أبــا طــاعــنــا في الــسن
وضـريحـا وهمـياً لـلمـرحومـة فقط ) ص :
 131. لـقـد كان لـلحـرب االهلـية الـطاحـنة
فـي سورياسبب هذا الـتحول في االنتماء
لـلهـوية الـسوريـة باالضـافة الـى األسباب
االخـــــرى ( ال أعــــزو ذلك الـــــتــــحــــول الى
احلـــرب ومــآســيــهــا وحــدهــمــا  ,وال الى
الــظـلم الــذي رأيت في سـوريــا عـرضـة له
مـن أقربـ قبل أبـعدين  ,االقـربـون الذين
لم يعملوا بحكم اآلية القرآنية التي تقول
ــؤمــنــ اقـتــتــلـوا " وإن طــائــفــتـان من ا
فـاصلحوا بينهـما ... " وأظنني قد حققت
ـعـجـزة بـعد ان مـع والدي مـا يـقـرب من ا
وطــأت قــدمــاي هــذه األرض أول مــرة في
عــام 2002م  ,بــقــرائـتـي الـقــرآن وخــتـمه
وحفظه ليس مهما هنا  ,مَنْ من احلكومة
ـعارضة عـلى صواب ومَنْ منـها على أو ا
ــــبــــدأ هـــو االصـل وحتـــقــــيق خــــطـــأ  ,ا
ــصــاحلــة بـ الــطــرفـ  ,بـــكــثـــيــر من ا
الــتــضــحــيــة مـن االثــنـ ... ) ص : 131
ـعت في ذهـنـها ونـتـيـجـة مـآسي احلـرب 
فــكـرة الـعـمل الـتـطـوعي وال سـيـمـا تـبـني
االيـتـام وتربـيـتهم بـعـدما أشـاعت احلرب
عـن وجـهـها فـكـرة احلب والـزواج وكـانت
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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السـاعـة من اهم الـوسائـل التي تـسـاعد االنـسـان في حـياته
اليـوميـة فـ البـشر عبـر آالف السـن يـحددون الـوقت بطرق
مخـتلفـة منهم من اعـتمد الـشمع ومنـهم من اعتمـد الساعة
ــائـــيــة او حــركــة الــشـــمس حــتى  أخـــتــراع الــســاعــة ا
ـيــكـانـيــكـيـة االولـى في أوربـا بـالــقـرن الــرابع عـشـر وهي ا
ـثــابـة جـهــاز لـضــبط الـوقت وبــعـدهــا  اخـتــراع سـاعـة
"الـبندول" في عام 1656م عـلى يد كريسـتيان هـينغر. وفي
الـوقت احلــالي تـعــد الـســاعـة وخــصـوصــاً سـاعـة الــيـد من
رأة أسيـاسـيـات االناقـة والـفـخامـة في مـعـصم الـرجل او ا
كـن أن تكـتمل أنـاقة الـشـخص بدون سـاعة الـيد وفي وال 
أحـصـائــيـة عن افــضل صـنـاعــة سـاعــات في الـعـالم لــلـعـام
Rolex " 2018هي الـصناعة السويسرية منا "الرولكس? 
و "تـــاج هـــويــر "Tag Heuerو "رادو  "Radoجـــمـــيـــعـــهـــا
ـية صـنـاعـات سويـسـريـة أثـبتت رصـانـتـهـا في الـسوق الـعـا
. لـكـن هـنـاك سـؤال قـد يـبـقى عــالق في الـذهن وال يـعـرفـوه
اذا الـساعة  60دقـيقـة والدقـيقة  60ثـانية ? االغـلبـية هـو : 
ــاذا عـنــد شـراء ســاعـة جــديـدة او فـي جـمــيع االعالنـات و

تكون عقارب الساعة  10و 10 دائما ?
اذا الساعة بدل ان تكون الـ 10و  10تكون الـ8 يـقول قائل 
و ربع  او تـكـول الـ 7ونـصف مـثالً ? في الـبـدء جنـيب عـلى
دقــيـقـة ــاذا الـســاعـة  60  الــشق االول من الــســؤال هـو : 
والـدقيـقة  60 ثـانيـة ? ببـساطـة ان أهل بـابل القـدامى حددو
الـــيــوم  24 ســاعـــة النــهـم وجــدو أن رقم  60هــو أصـــغــر
واسهل رقم يـقبل القسمـة على عدد اشهـر السنة والذي هو
 12شـهر وعـلى عـدد ايام الـشهـر وهو  30يـوم وعـلى عدد
سـاعـات الـنـهـار وهي 12وعـلى عـدد االبـراج وهي  12بـرج
لــذالك قــســمــوا الــدائــرة عـلى  60 . امــا الـشـق الـثــاني من
ـاذا الـسـاعة في االعـالنات او عـنـد شـرائـها السـؤال وهـو: 
ـاذا ال تكون عـقاربـها على تـكون عقـاربها على الـ10و  10و
الـ7ونصف او غيرها? عندما تكون الساعة على الـ7ونصف
ستـكون الـعقـارب فوق بـعـضهـا وليـست واضحـة او عنـدما
تـكــون الــعـقــارب عـلى الـ 8وربع مـثالً ســيــشـكـل الـعــقـارب
ســمــايل حــزين بــشع لــكن عــنــدمــا تــكــون الــعــقـارب عــلى
الـ10و 10سـتــشـكل عالمـة  �بـاالضـافـة سـتــشـكل سـمـايل
مضـحك غيـر ذالك ستـظهـر " العالمـة التـجاريـة " بوضوح

وتكون العقارب على خط واحد .
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ـطــالـبـات بــتـدخل احلـكــومـات والـرئــاسـات الـتي كـثـيــرة هي ا
حـكـمت الـعـراق من عـام   2003ولـغـايـة االن ولم تـتـدخل اي
حكـومة من هذه احلكـومات لفض الـنزاعات العـشائرية بل هي
ـارسـة مثـل هكـذا افـعـال مثال الـكـتـابة الـتي شـجـعتـهم عـلى 
على جـدران اخلـصم او هـجـوم مسـلح بـكـافة انـواع االسـلـحة
ـنــاوشـات بــ عـشــيـرة ــتـخــاصم او ا عـلى بــيت الــشـخص ا
شـكلة وعشـيرة والـضحـية االبريـاء وعنـدما تـسأل عن سـبب ا
جتــدهــا مــشــكــلــة ( تــافــهــة ) وعــذرا اقـول هــذه الــكــلــمــة في
ــعــركــة امــا عن اطــفــال وهم يــلــعــبــون مــوضــوعـي  .. جتــد ا
تـخـاصـمـوا بيـنـهم او حـادث سـيـارة بسـيـارة وهـذا قـدر وليس
نـاوشـات الـتي حـدثت في عـمدا واخـر شـيء اضحـكـني هـي ا
ـعامـل او معـامل احلـسـينـيـة وهي بـسبب ( مـنـطقـة حـسـينـيـة ا
سن او مـا نطلق شكـلة في االمر جتـد الرجل ا دشداشـة ) وا
ـاذا ـعـارك وتـعـلـمـون  عـلـيه كـبـيـرهم هـو الــذي يـحـثـهم عـلى ا
ـوال بسهوله وال يهمه من قتل هل بسـبب الفصل حتى يدخر ا
هو شـاب هل هو متـزوج ويتم اطـفاله  هل هجـر عائلـة بكامـلها
ال .. في السابق ايام القانون وقوة القانون ال ال يهـمه سوى ا
احـد يـجـرأ عـلى تـخطي الـقـانـون الن يـكـون الطـرفـيـ مـذنـب
ــركـز هـنــا اتـكـلم عــنـدمـا كـانت والـتــراضي يـكـون في داخل ا
الشـرطة شـرطة وانـا اتمـنى من الـسيـد وزير الـداخلـية مـتابـعة
ـشاكـل تأتي مـن خاللهـم .. كيف مـراكز الـشـرطـة الن اغـلب ا
مــثال شــخـص مـجــرم وعــلــيـه قــضــايـا كــثــيــرة يــدفـع الـدوالر
االمريـكي اي دفـاتر وتـتغـيـر اقواله من خالل ضـابط الـتحـقيق
ويـخـرج  الى الـشـارع مـرة اخـرى  وبـحـيـل صـدر امـا الـفـقـير
وصاحـب الدعوى ال يحظى بشيء سوى اتكاله على الله .. لذا
اطلب وكـثير ما طلـبنا من السيـد وزير الداخليـة والسيد رئيس
الـوزراء ان يـكــون الـسالح بـيـد الـدولــة حـصـرا وال يـكـون بـيـد
العـشائـر ال نه سابقـا كان شـيخ العـشيرة هـو فقط مـسموح له
نح الـتاجر وشيخ بحـمل السالح وكانت هـناك دائرة خـاصة 
العـشـيرة اجـازة من احلـكـومة بـحـمل الـسالح لكن الـيـوم جند

الـــكل مـــســلح وال نـــعـــرف اجملــرم من
االنـسان النـظيف ... وهنـاك مثل يقول
.. احلر .. يدافع عن الفكرة مهما كان
قــــائـــلــــهـــا .. والـــعــــبـــد .. يــــدافع عن
الـــشـــخـص مـــهـــمـــا كـــانت فـــكـــرته...

والعاقل يفهم ... 
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فـي حـــيـــاتـــهـــا  لـــكن الـــشـــبـــاب
يواجهون ظروف صعبة  ونراهم
يـخـرجون مـتحـدين الوبـاء واحلر
ــــبـــــيت ـــــنـــــاخ الــــقـــــاسـي وا وا
بـاعــتــصـام بــالــشـوارع  من اجل
فـرصــة عـمل وتـعـيـ واحلـصـول
علـى الرزق  واحلـيـاة شـاقـة جدا
والــتـــكــاتف بـــ الــزوجـــ مــهم
واجـهـة ازمـات السـكن واإليـجار
عـيـشيـة  وعيش ودفع تكـالـيف ا
كـر هــا بـرضـا الــله سـبــحـانه
وتـــعـــالى افـــضل مـن الـــتـــكـــبــر 
واجلـمـيع في الـنـهـايـة يـتـرك زهد
احلـيــاة الـدنـيــا  واعـمــاله حتـكم
ايـن يـــكـــون بــــاحلـــيـــاة اآلخـــرة 
والـــوفــــاء والـــصـــبـــر والـــقـــبـــول
الـبسـيط صـفـة نسـاءنـا وأمهـاتـنا
من سـنوات مـضت واالقـتـداء بـها

انا بالله . ا
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اطـــلــقت مــجــمـــوعــة من الــشــبــاب
الــعـراقي حــمــلـة اجــتــاحت مـواقع
الـتواصـل االجتـمـاعي ضـد مـهودر
ـرتــفع عـنـد اخلــطـوبـة الــفـتـيــات ا
والــــزواج والــــتـــســــبـب بـــتــــراجع
االرتـباط وبـقاء مشـاكل العـنوسة 
بـعــد أن تـصـدرت احلــمـلـة الــتـرنـد
بعـدد من الـدول العـربـية في مـصر
واالردن  بــهــدف اإلعــتــراض عـلى
ــهـــر وتــكــالــيف الــزواج اســعــار ا
بالغ فيهـا التي تصل احياناً الى ا
مبالغ عاليـة خيالية وترهق الشاب
ـقـبل عـلى الـزواج . اكـد الـشـبـاب ا
ؤيدين للحملة  نامل شارك وا ا
أن تـنـتــهي هـكـذا عــادات وتـقـالـيـد
وزلـزلتـهـا لـتسـهـيل امـور الزواج 
واالخـــذ بـــحـــديث الـــرســـول (ص)
الـتمس ولو خـاتمـاً من حديد  ولم
تعـجب احلملة الـفتيات الـعراقيات
واعتبرنها أهـانة للمرأة العراقية 

وأطــلــقن هــاشـتــاك التــورط بــنـات
الـنـاس بــيك  وغـلب عـلى احلـمـلـة
الـنـسـائـيــة أظـهـار عـيـوب الـرجـال
وعــدم حتــمل مــســؤولــيــة الــزواج
ـرأة بـشكـل كبـير واالعتـمـاد على ا

في ادارة مسؤولية االسرة .
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هــنــاك من رفض حــمــلــة الــشــبـاب
واعطى احلق للنـساء وأهل الفتاة
مـن اجل ضمـان حق ابـتـهم بـسبب
ـــتــــكـــررة عـــدد حــــاالت الـــطـالق ا
والكبيرة  وبـ هذه احلملة وتلك
مـن يــتـــحــمل مـــســؤولـــيــة عــزوف
الــشـبــاب والــشــابــات عن الـزوج 
وتـفـرقت التـفسـيرات بـ من حمل
االهل  ووضع الـشـبـاب في حـيـاة
قــاسـيـة صــعـبــة . الـقــنـاعـة شي ال
يفـتى  واسـاس الـعالقة الـزوجـية
الـبـسـاطـة  نـعم الـفـتـاة حـقـهـا ان
تـطـلب كـونـهـا مـرة واحـدة تـتـزوج

¡UOŠ_« …d³I  bŽUI² «

يـكـفي لعـائـلـته حتى لـتـتم تـسريع
امـره فـفي مـوقف حـصل امامي ان
مـتـقــاعـد جـاء كـبــيـر في الـسن من
مــحــافـظــة اخــرى الكـمــال االجـراء
ومالمــــحه جــــدا مــــتــــعـــبـه وكـــان
مـــحــضـــرا كـــافــة اوراقـه لالجــراء
وفجـأه معـاملـتـهه لم تسـتلم وذلك
بــسـبب نـقص شيء بــسـيط هـنـاك
مـــجــال حلـــلــهـــا  ولــكـن والحــظت
ن تــوسـالته لــهم ولـــكن ال حــيــاه 
يـنـادي  واقــهـرتـني  مالمح وجـهه
وهـو مهـموم وال يـعلم كـيف سوف
يـــذهب ويـــاتي مــره اخـــرى وهــذا
ـواقف مــوقف بــسـيط مــقــارنـة بــا
االخـــرى  فــمــنــطــقــتي (الــشــواكــة
ــنـاطق والــوثــبــة) اصــبـحـت من ا
الــتي اصــبــحت تــســبب مــا أشـبه
لل والضجر والقليل من اليأس با
عــنـد الــذهــاب إلــيـهــا وهــذا األمـر
(بـــجـــفــة)ل وتـــصـــمـــيم دوائـــرهــا

(بــجــفــة) ثــانــيــة فــاي كــبــيــر سن
يــسـتــطــيع صــعـود ادراج كــثــيـرة
مــهـتـرئه !! وهــذا مـا رأيـته امـامي
من مــعـــانــاتــهم فـي صــعــود هــذه
االدراج فـــإلـى مــــتى يــــبـــقـى هـــذا
ـهـزلـة) فـمـاذا لو ـمل و(ا الـواقع ا
واكــــبـــــنــــا بـــــعض الـــــتــــطــــورات
بــــخــــصــــوص هــــذا األمــــر واخـــذ
البـنايات اخلـاصة بـالتـقاعـد بع
االعــتــبــار واالهــتـمــام بــهــا قــلـيال
ـتازون ووضع مـوظـفـ اكـفـاء و
بالـصـبر فـلـمـاذا كل من يدخل الى
ـكـان يـخـرج يـائس ومـحطم هـذا ا

او كما نقول (محروك اعصابه )
فعلى هـيئة التقاعـد العامة تكثيف
دورهـا في هـذا الهـمـيـة الـشـريـحـة
تقدمة فال نقول ان تواكب الدول ا
فـهـذا شـبه مـسـتـحـيل ولـكن تـولي

اهتمام بشكل بسيط وكافي 
فــبـعض كــبـار الـسـن يـكـفــيـهم انه

ـوضوع يـوما الم نالحظ ان هـذا ا
بـعـد يـوم وسنـة بـعـد اخـرى يزداد
ــهـزله وتـقـلـيل الـشـأن اتـصـافه بـا
و(بـهذلـة ) الناس فـي إرسالهم من
ــعـامــلـة مـكــان إلى آخــر لـتــكـون ا
كــامـــلــة ولــكـن بــاألصل مــعـــامــلــة
ـــعـــامالت الــتـــقـــاعـــد مـن اكــثـــر ا
عرضـة للخطأ والـتأخير من قبل ا
مـوظــفـيـهــا الـذي يــكـونـون غــالـبـا
مـــزاجــــيـــ  فـي تـــعــــامـــلــــهم مع
الــشـــخص وأي كـــلــمـــة زائــدة من
ـتـقـاعـد سوف تـذهب مـعـامـلـتهه ا
في مـهب الـريح فـأي مـعـامـلـة هذه
التي تـطيل مدتهـا لسنوات وحتى
الــنـتــيـجــة مـجــهـولــة او غـامــضـة
فـالـكـثــيـر لـيس لـديـهم تـقـاعـد أالن
لسـبب تافه لم يـوجد في مـعامـلته
بــغض الـنـظــر عن الـرشـاوي الـتي
وظف رغم علمه براتب ياخذها ا
الــتـقـاعـد الــواقف امـامه والـذي لم

اضي فال يحتاج عانو من الزمن ا
ـتـطلـبـاتكم الى زيـاده معـانـاتهم 
الشبه مستحيلة او تعاملكم معهم
ـسن الواقف امامك رجل فالرجل ا
كـــان لــديه االحـــتــرام و الــتـــقــديــر
الـكامل فال يـسـتـةجب التـقـليل من
احـــتـــرامه الجـل غـــلط بـــســـيط او
سـبب اشـبه بـالـتافـه ونفـس الشي
مـع عـائـلـة شـهــيـد ضـحى من اجل
وطـنه فــدوركم ان حتــظى عـائــلـته
ببـعض االحتـرام والتـقديـر وليس

التصعيب فهذا استحقاقهم  
واخيـرا وليس اخـرا هـو االهتـمام
فـقط  بـهم وليس شـيء اخر فـنحن
لم نـنـكـر هـنـاك فـئة مـنـهـم رؤوف
ـتـقاعـد وظروفه ومتـقـبلـ حلال ا
ولـكن يـبــقى االهـتــمـام واالحـتـرام
ـطـالب والـتـسـهـيـل هـو االشـيـاء ا

بها منهم .
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يـتـمـنـطق اويـحـچي اكـبـار والـكل

تعرفه
شــگف (الـــقـــنــادر) شـــوف چــنه

نساهه
×××

بــاچــر يــصـيــر احــســاب..تـاريخ
اسألوه

ال يــنـــفع نـــدم ال افــلـــوس مــاكــو
وجاهه

اهل الـــــعــــراق ابــــطـــــال يــــاولــــد
(ســومـَـر)-

ايــــديـــكم ايــــد ابـــإيــــد.. مـــحـَّـــد
لِواهـَه

{ يـعــود تـاريـخ مـديــنـة الــبــصـرة إلى
ماقبل العـصور التاريـخية حيث يـعتقد
الـكـثـيـر من الـبـاحـثـ عـلى أن جـنـات
عدن الـتي نـزل فـيـها آدم أبـو الـبـشر
ــديــنـة تـقـع إلى الــشـمــال من مــركــز ا

بالتحديد منطقة القرنة(ويكيبيديا)
{ عُــرفت الـــبــصـــرة أيــضـــاً بــدورهــا
الـكـبـيــر الـذي أدته في تـاريـخ الـثـقـافـة
الـــعـــربـــيــــة اإلسالمـــيـــة. فــــقـــد كـــانت
مـســاجـدهـا ومــدارسـهــا تـعج بــحـركـة
العلماء والـفقهاء واألدبـاء. وخرج منها
ـــســلـــمــ وكـــبــار فــطـــاحل عـــلــمـــاء ا

فقهائهم. 
ة شـيـدها عـتـبة {لبـصـرة مديـنـة قـد
بن غزوان في عـهـد اخلـليـفـة عـمر بن

اخلطاب(ويكيبيديا)
{ قــال هــارون الــرشـــيــد كل الــذهب
والفضـة على وجه األرض ال يـبلغ ثمن

نخلة من نخيل البصرة
{ يلـتـقي نـهري دجـلـة والـفرات في
دخل الـشـمالي منـطـقة (كـرمـة علـي) ا
ـديـنــة الـبـصــرة  فـيـتـكــون نـهـر شط

العرب
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هـــــــدوا ابــــــكــــــا صــــــوت رادوا
يسـكتوچ

خـِـــنـَّـث تــهـد بــالــلـيـل..(لـلــجـاره)
والهه

شـهـداء الـعراق امـجـاد هـالـتـطلب
انصاف

شـــبــان الــعـــراق اســــبــاع لــبـّـت
نـِداهه
×××

-(حتـــســـ اوريــــهـــام) واويـــاهم
اهواي

دمــهـم جــره بـــالــگـــاع لــلـــبــصــره
چواهه

بغداد اجلريحه دوم تنزف حزينه
-(ثـــنــوه وابـــنــهـه) اهــنـــاك مــحــد

نساهـَـه
×××

شبان اهل (ذيقار) يا موطن العز
هــــبت اوكـــــلــــهـه الــــيــــوم ..فــــدوه

اشحالهه
مـــرفــــوضه هـــاألحــــزاب من قـــبل

اهلچ
-(جتـــرفـــهـه) لن اتـــريـــد تـــغـــسل

ثـَـراهه
×××

اجنــاس الـــوِطـَــوا بـــغــداد وارض
النبايه

ولـــد الــــعـــراق اســــبــــاع تـــعـــرف
غـَـالهه

ســبـــعـــطش من الـــســـنــ الـــيــوم
سووهه حرثه

يـــتـــقـــاســـــمـــون اخلـــيـــر شــــوف
التفاهه

×××
بـــعـت الـــعـــراق ارخــــيص اســـمع

يخايب
حتــــــكـم تــــــريــــــد اردود? شــــــوف

السفاهه!!
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دينة الفيحاء احلبيبة لم نشاهده حتى مع افالم مايـحصل 
الـتي تــعـرض لـدور الــسـيـنــمـا بـهــولـيـود حــيث جـرائم وسط

ختلف االوقات  النهار وسط  الليل و
دين والناشط البارزين بسوح التظاهرات  للناشط ا
كن الـسكوت عنـها بتاتا وواجب مثل هـكذا افعال جـبانة ال
ـهـني ان تـقف مع ابـنـاء شـعـبـهـا من احلـكــومـة االخالقي وا

اجل توفير االمن لهم وحمايتهم 
والتـظاهـرات حق دسـتوري كـفله الـدسـتور الـعراقي اجلـديد
كونها تظاهرات سلمية لم تشهد شهر السالح او غير ذلك 
وعلى احلـكومة ان تـقف وقفـة جادة مع اهالي الـفيحـاء قبيل
ـا العـشـائر اندالع حـرب اهـليـة وكل شـيئ مـحتـمل كـون ر

واالهالي حتمل السالح من اجل حماية ابنائها 
كـون االجـراءات احلـكـومـيـة الـتي اكـتـفت بـتـغـيـيـر الـقـيـادات

االمنية التكفي بتاتا 
ثل راقـبة ومتـابعـة  من قام  كان يـنبـغي تشغـيل كامـرات ا

هذه االعمال اجلبانة 
لكي يأخذ القانون مجراه معهم 

وينالوا قصاصهم العادل 
حيث على احلكومة  الكشف عنهم 

وال تكـتفي بتـشكـيل جلان حتقـيقـية مثل الـسابق مـثل حادثة
الــشــهـيــد د هــشــام الــهــاشــمـي شــهـيــد الــكــلــمــة مــر عــلى
اســتـــشــاهـــده اربــعــون يـــومــا ومـــرت مــرور الـــكــرام وكــان
اسـتـشـهـاده خـسـارة كبـيـرة لـلـعـراق قـبل ان تـكـون خـساره
لـلـعـائـله ومـحـبــيه نـتـمـنى من احلـكــومـة الـعـراقـيـة ان تـتـخـذ
اجراءات حـازمـة بـحق هؤالء اخلـارجـ عن الـقانـون كـونهم
هم وتنـظـيم داعش االرهـابي اجلبـان وجـهان لـلـعمـلـة واحدة

ويجب على الدولة ان تفرض هيبتها قبل فوات االوان.

بغداد
 wFOÐd « ‚U²A

مقبرة وادي السالم

كـل الــشــــعـــر مـــگـــيــول يــــوصف
حالهـَه

يـا (بـصــره) يـالـفـيــحـاء يـا مـوطن
العـِز

نفطچ صفه للجار واهلچ جواعه
×××

بــعـــد األلــوف اســـنــ ويـن انــتي
صرتي?

ـــــتــــاع اجنـــــاس ارضچ ســـــقط ا
غزاهه

شـــعــبچ صـــفه مــنـــهــوب وارضچ
خرابه

اهلچ تـون اتنوح فجـروا دماهـَه
×××

هبّ الشباب اليوم ما يرضه ذلـَّه
ولد اوبنات ابطال احترر سماهه
وت شدوّا حزمهم حيل ماهمهم ا
ـِـگاهه گاعچ عزيـزه دوم دمهم س

×××
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يـــالـــبـــصــــره  اخلـــيـــر صـــرتي

مـُـشاعه
وانــــتـي الـــعـَــــصــــيـّـه دوم مــــحـــد

غـِزاهـه
-(جنة عدن) وصفوچ درة زمانچ
×(آدم) أبونه ليچ ارضچ وطاهـه

×××
×عـــلم اوثـــقـــافه اونـــور تـــشــــهـــد

ولدهـه
×مـــوصـــوفه بـــالـــتـــاريخ (عـــمـــر)

البناهه
مثل الذهب بالگاع نخلچ غالتـَه
×گـــــال اووصـف(هـــــارون) كــــــلچ

نفاهه
×××

×دجــــله اوفــــرات احلب حتــــضن
بعضهه

حـينمـا يسـقطُ من ظهرِكَ
الوطن

وال تـــعـــلمُ منْ اســـتـــولى
عليه 

حـتـمـا سـتـبـحثُ عـنه في
أرصفةِ األدب

قــد جتــدُ ســطــراً واحـدا
يكفي 

خريطةً كاملةً إال نهار  
ــا تــدخــله ثم تــلــعقُ ور

حروفه
وتنامُ هادئاً ولو من دونِ

حلم ..
االحتمالُ الثاني 

قـــد جتــــده عــــلى عــــاتقِ
شيخٍ عاقر

ال ينجبُ إال األلم 
بيده حقنة تساومُ األبدية 

في رفوفِ االنتماء  
أزيدُ من االحتماالتِ قوةً 

ــا في أنــشــودةٍ غــنــاهــا طــيـر ر
وهاجر 

إلى قلمٍ آخر من أقالمِ العلماء ..
أما أنا على موعدٍ 

حددته لي ضفيرة القدر 
قد يكون واردا 

بأني ال مستقر … ال مهيأ

ديح  ألعبُ فوق أكتافِ ا
برتبٍ ذهبية …

سمعتُ في األخبار 
أنّه منقول ( هذا الوطن ) 
ِ عربةِ التوابيت  على م
وخلفها طابور من شعراء

هــنــاك شــاعــر يـــفــتشُ عن جــثــةِ
افتراضٍ 

ليخلصها من ثرثرةِ التراب
وإحلـاحِ الـقـبورِ حـول ( هل تـريد

وطنا)..
b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž
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مــابــ احلـقــيـقــة والـضاللــة جـدار
هـش ومن يـــــريــــد ان يـــــســــتـــــقــــرأ
مــابــيــنــهــمــا يــرى أن هــنــاك امــور
ــكن رؤيـتــهــا بـالــعـ غــامـضــة ال
ـر به اجملـردة . واحلــقـيــقـة ان مــا
الــبـلـد من احــداث سـيـاســيـة هـامـة
جتـعـلنـا ان نـلـقي الـضـوء على ذلك
مـن اجل مـــــعــــــرفـــــة مـــــايـــــدور في
ـظلـمـة. حـكومـة الـسـيد الـدوالـيب ا
الـــكــــاظــــمي االن االن بــــ أمــــرين
مـهـمـ جـدا وعـلى أثـارهـمـا تـرسم
خـريـطة الـبـلـد السـيـاسيـة  فـاما ان
تــعــود الى الى مــاوراء  2003وامـا
ان أن نتـجتـاز هذه الـفتـرة احلرجة
ومــا يــتــخــلـلــهــا مـن احــداق جــمـة
انهـكت الفـرد العـراقي وسلـبت منه

ابسط مقومات احلياة 
ا في هـذا الوقت بـالـذات ونـتيـجـة 

يـــعــصف بـــالــبالد بــســـبب الــوفــاء
واالحـزاب والـفـسـاد الـذي هـو اشـد
فـتكا من كل شيء. لـهذا البد لـلسيد
الـكـاظـمي ان يـكـون مـسـتـعـدا لـذلك
ـشــاهــد في غـايــة الــصـعــوبـة الن ا
واالحــــداث تــــتـــســــارع واالوضـــاع
تسير الى حيث اليرضي احد منا
فــاالمـر االول..امـا ان يـكـون الـسـيـد
الــكـاظـمي حـازم جـدا وذو شـجـاعـة
سـيـاسـية ومـعـنـويـة لـكي يقف ازاء
ذلك وان يـكـون الـفــيـصل بـ فـتـرة
الــتـــمــردات احلـــزبــيــة والـــوالئــيــة
وعــــواصف الــــفــــســــاد والــــتــــردي
والــتـكـتالتـةالـشـخـصـيـة والـفـئـويـة
احلزبيـة وب حكومة شـفافة ثادقة
قــادرة عـلى الــوقـوغ بــوجـة كل ذلك
وتــغــيـر اجتــاه الـبــوصـلــة واحلـزم
واستقراء االوضـاع والسير بخطى

ثـابتـة مدروسـة بعـيدة عن الوالءات
ن يـقف ازاء ذلك على واخلـشـيـة 
ا الـكاظـمي ان يروي ثـقة الـشعب 
يـــقــــولـــة وبــــوعـــد به ويــــقف ازائه
لـيــكـونـوالـشـعب الــيـد الـضـاربـة له
والــظـل الــذي يــســـتــريح به واألفق
ـا الــذي يـتـنـفـس به وامـا ان يـركن 
قـبــله ويـقـبل بـاألمالءات ويـتـنـاسى
ان هنـاك شعب منـهك سلبـتةحقوقه
وقــتـلت ابــنـائه وايــتـهـزء بــكـرامـته
وعبث بحقوقه عليه ان الينظر الى
ا وقع به ماخلفقـه خشية الوقوع 
قبله ومـاهو مصيرهم ومـاينتظرهم
الحـــقـــا البـــد لــــلـــدولـــة ان تـــكـــون
ولـــلـــقـــانـــون ان يـــضع بـــصـــمـــاته
وســــتـــنـــفـــر قـــواه من اجل اعـــادت
الــبـوصــلــة الى االجتـاة الــصــحـيح
ـا هــو مـنــوط به من اجل واالخــذ 

رسم خــــارطــــة الــــبالد مـن جــــديـــد
والتصـدي الفة الـفسـاد وللـفاسدين
الـذي شــيـدو عـروشــهم ومـكــانـتـهم
عــــلـــيـه وتـــخــــلـــيـص الـــشــــعب من

مايعانبة اليوم .
—u−N  XOÐ

وبـنـاء بـلـد بـعـد ان اصـبح كـالـبـيت
ـهـجـور واعـادت الـثـقـة الى ابـنـاء ا
شعـبة من خالل سمـاعهم والوقوف
ـرحـلة الـتي اوثلت معـهم في هذه ا
ا يذهب الـبلـد الى منحـدر خطـر ر
به الى الــهــاويــة  وعــلــيه ان يــضع
حـدا لذلك واليـخشى الـفاسدين وان
اليـــجــــامل عـــلـى حـــســــاب كـــرامـــة
وحقوق الشعب والنه يعرف الكثير
النـه كــــان جــــزء مـن احلــــكــــومــــات
السابقة وملم بالكثير من االسرار 
w½UDK - بغداد « .dاحدى جلسات مجلس الوزراء
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U—» ∫ محمد حس كمر مع عدد من زمالئه الفنان cð

{ نـيويورك (أ ف ب) - باتت (بي تي إس)
أول فـرقـة كـوريـة جـنــوبـيـة صـرف تـتـصـدر
ـتــحـدة مع ســبــاق أغـنــيـات في الــواليــات ا
أغنيتها الضاربة اجلديدة (داينمايت) على

. ما أعلنت مجلة بيلبورد االثن
وأطـاح الـعمل اجلـديـد الـصادر في 21 آب
في أولى أغـنيات الفرقـة باإلنكليـزية بأغنية
غنيـة الراب األمريكية كاردي واب اجلـريئة 
ي بي مع مـيغن ذي ستالـي في جناح عا
ــؤلــفــة من ســبــعــة جــديــد لــهــذه الــفــرقــة ا
شـبان.وكانت الفرقـة الشهيـرة تغلبت األحد
وسـيـقي عـلى أسـمـاء كـبـيـرة في الـقـطـاع ا
األمـريكية بفوزها بجائزة أفضل أغنية بوب
خـالل حـــــفل تـــــوزيـع جـــــوائـــــز (إم تي في
مـيـوزيك فـيـديـو أووردز). وتـصـدرت أغـنـيـة
دايـنــمــايت قـائــمـة (هت  (100الــتي تـضم
وسـيقية كافة أجنح مـئة عمل من األنواع ا
مع تـسـجيـلـها 33,9 مـلـيون اسـتـمـاع عـبر
تحدة خـدمات البث التـدفقي في الواليـات ا
خالل أســبـوع وبــيـعــهــا حـوالى 300 ألف
وحــدة من الــعـمل.وكــانت (بـي تي إس) قـد
ــرتـبــة الـرابـعــة في تـصــنـيف وصـلت إلى ا
(هت 100) جملـلة بـيلـبورد في آذار الـفائت
مع أغـنــيــة (أون). كـذلك تــصــدرت الـفــرقـة
ثالث مــــرات في الــــســـــابق الــــتــــصــــنــــيف
األســـبــوعـي الــصـــادر أيـــضــا عن مـــجـــلــة
بــيـلــبـورد ألفــضل مــئـتي ألــبـوم مــبـيــعـا في
ـا ـتــحـدة ( الـواليــات ا
يـــشـــمـل خـــدمـــات
الـــــــــــــــــــــــــبــث
التدفقي).
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التـدريسي العراقي  حـاضر في ورشة عمل الـكترونية
اقـامــتـهـا كـلــيـة الـتـربـيــة لـلـبـنــات بـاجلـامـعــة الـعـراقـيـة
بالـتعاون مع اجلـامعـة التـكنولـوجيـة بعنـوان (الهـندسة

فاهيم والتطبيقات). دنية اجليوتقنية ا ا
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الكـاتبة االردنـية نظـمت لها مـديرية ثـقافة الـزرقاء حفل
لك لالحتـفاء بكتـابها (من فيض الـوجدان) في مركز ا
عـبـد الـله الـثـاني الـثـقـافي ويـقع في 190 صـفـحـة من

توسط. القطع ا
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التشكيلية السورية اقامت معرضها الشخصي الثالث
ـركز الـثـقافي بـأبو رمـانة  بعـنوان (بـقـايا عـطر) في ا

وتضمن 31 لوحة.
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ـوسيـقيـة لالذاعة والـتلـفزيون الـفرقة ا
االسبق إحـسان حـمدي الـذي توفي في
االول من ايلول اجلاري بعد معاناة مع
ـرض. واكــدت اجلــمــعــيـة في ا
بـــيــان ان (الـــراحل كــان مـــثــال
اخلـــلق واالبـــداع عــنـــدمـــا قــاد
ــوســيــقــيــة لالذاعــة الــفـــرقــة ا
والتـلـفزيـون والتي كـانت تضم
كـبـار الـعازفـ وشـارك حـمدي
بقيادة الفرقة التي عزفت لكبار
ـطربـ العـراقي طـربات وا ا
والـــعــــرب وعــــرف بــــالـــتــــزامه
وعالقـاته الــطـيــبـة مـع اعـضـاء
ـوسـيقـيـة التي سـجلت فـرقته ا
مــعــزوفـات مــوســيـقــيــة لـكــبـار
لحن و حفـظها في مكتبة ا
االذاعة كـما سـجل اغاني لـكبار
ـطــربـ الـعــراقـيــ والـعـرب ا
الـذين كانـو يـسجـلـون اغانـيهم
فـي ســـــتـــــديـــــوهـــــات االذاعــــة

والتلفزيون) .
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ـوسـيقـيـ الـعـراقـي نـعت جمـعـيـة ا
ــركــز الــعــام عــازف الــكــمــان رئــيس ا
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جنيه بالتقاط صورة جديدة لها من
داخل الـــســيــارة ورفـــضت صــبــري
الـتـعلـيق عـلى اتـهـامـات وجـهت لـها
ولزوجها أحمد أبو هشيمة بالتهرب
ـصـريـة من مــسـتـحـقــات لـلـكـمــارك ا
تــقــدر قـيــمـتــهـا بــأكــثـر من ثــمـانــيـة
ـهمـة لوزارة مالي جـنيـه وتركت ا
صـرية الـتي أصـدرت بيـانا الـيـة ا ا
عاجال أكدت فـيه أن السيـارة (معفاة
مـن اجلــمـارك) تــطــبــيــقــا التــفــاقــيـة
الـــتـــبــــادل الـــتـــجــــاري مع االحتـــاد
األوروبي حــــسب مـــوقـع ســـيـــدتي.
وظــــهــــرت صــــبـــــري في الــــصــــورة
ــوقع ـــنــشــورة عــبــر حــســابــهــا  ا
(إنــســتـغــرام) وهي تــقـود الــســيـارة
بـنــفـسـهــا واكـتـفت بــوضع أيـقـونـة
لقلب أحمر بينما انقسمت تعليقات
متـابعيـها مـا ب التـهنـئة بالـسيارة
اجلـــديــدة وبـــ نـــصــائح مـــشــددة
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ـمـثـلـة يـاسـمـ صـبري  عـلى ردت ا
ثـارة بـعد تـسـريب وثائق الضـجـة ا
اإلفـــراج الـــكــمـــركي عن ســـيــارتـــهــا
اجلــديـدة الــبـالغ ثــمـنــهـا 10 مالي

ـة وأضـافت (بـأن هـذه الـصـورة قـد
جدا وشخـصية وغـير معـدة للتداول

أو النشر). 
وحــظـيت جــبـر بــتـعــاطف واسع من
قــبل نـشــطـاء وجــمـعــيـات ونــسـويـة
ومـغردين إذ رفض جـمـيـعهم حـمـلة
االبتـزاز واإلساءة التي تـتعـرض لها
الــفــنــانــة مــنــددين بــكل مـن يــنــشـر
الـــصــور وداعـــ حملـــاربــة ظـــاهــرة
االبــتــزاز االلــكــتــروني.يــقـوم بــعض
مـــســـتـــخــــدمي وســـائـل الـــتـــواصل
مثلة االجتماعي بنقل خبر تعرض ا
الـسوريـة دانـا جبـر لـسـرقة جـوالـها

ا أدى... الشخصي وتهكيره 
واســـــتــــــخـــــدم مــــــغـــــردون وســـــوم
(#مــتــضــامــنـون_مع_دانـا_جــبـر و
#الـفـضـيـحـة_لـلـمـبــتـز )تـعـبـيـرا عن
ـحــاسـبـة دعــمـهم لـهــا ومـطـالــبـ 
.وفي حـ حتدث مغردون سؤول ا

عــــــلـى ضــــــرورة احلــــــفـــــــاظ عــــــلى
خـصوصـيـة النـسـاء بشـكل عـام أكد
آخــرون مــنــهم صــفــحــة نــســويــات
ســوريــات بـأن (الــصــورة اخلــاصـة
ــــة.. لـــكن الــــســـرقـــة لـــيـــسـت جـــر
.كــــمـــا ــــة) واالبـــتــــزاز هم اجلــــر
تـضـامن مع جــبـر فـنـانـون مـنـهم
ن ــمـثــلـة الـســوريـة تــولـ أ ا
الـبــكـري والــتي خـرجت في بث
مـبـاشـر عـبـر صـفـحـتـهـا ونـددت
ن وصـــــــفـــــــتــــــهـم بـ حــــــراس

ونواطير الشرف. 
وتـنـحـدر دانـا جـبـر من عـائـلـيـة
فنية عـريقة فهي حفـيدة الفنان
محـمـود جبـر والـفنـانـة هيـفاء
واصف شـــقــيــقــة الــفــنــانــة
الـــــقــــديــــرة مـــــنى واصف
وخالتاهـا الفنانـت ليلى

ومرح جبر .

ـطــرب الـعــراقي مــشـغــول في  الــتـحــضــيـر أللــبـومه ا
الـغــنـائـي اجلـديــد ومن أهم أغـنــيـاته (يــا وفـيــة) الـتي
حتـــمل الـــطـــابع الـــدرامي وهـي من أحلـــانه وتـــوزيع

وجي. وسيقى يحيى ا ا

الـــشـــاعـــرالـــشـــعـــبي الـــغـــنـــائي
الـعـراقي نــعـته االوسـاط االدبـيـة
والشـعـبيـة بعـد وفاته اثـرمعـاناته

هله طويال.  من مرض لم 

الكـاتبـة األردنيـة صدرت لـها عن دار فـضاءات لـلنـشر
والتـوزيع بعـمان روايـتهـا الـثالـثة بـعنـوان(عنـدما تـزهر

توسط. البنادق) تقع في 174 صفحة من القطع ا
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ـقيـم في امـريـكا الـقـى اخلمـيس ي الـعـراقي ا االكـاد
اضي مـحاضرة في فعالية الكتـرونية نظمتها االمانة ا
ـؤرخ العـرب بعنـوان(االمير الوصي العـامة الحتاد ا

عبداالله واهم االحداث التي وقعت خالل وصايته).

دانا جبر

ــركــزي حـــنــون عـــضــو اجملــلـس ا
والـفـنان الـتـشـكـيـلي مـهـنـد مـحـمد

الــذي قـام بــرسم لـوحـة
ــيـزة اهــداهـا زيـتــيـة 
جـــودي الى الــســاعــدي
كـــذلك قـــام بــتـــخـــطــيط
بـورتـريه مـبـاشـر اثـنـاء

اً له. فترة اللقاء تكر
×الى ذلـك نــــظـــــمت دار
الــــثـــقــــافــــة والـــنــــشـــر
الــــكــــرديــــة الــــثالثــــاء
ـــــاضـي مـــــعـــــرضـــــاً ا
تــشـكــيـلــيـاً افــتـراضــيـاً
للـفنـان التشـكيـلي نبيل
الركـابي عبـر صفـحتـها
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اســـتــقــبـل الــفــريـق أول ركن عــبــد
الـوهــاب الـســاعــدي رئـيس جــهـاز
مــكـافــحـة االرهــاب في مــقـر عــمـله
نـقـيب الـفـنــانـ الـعـراقـيـ جـبـار
جـودي و االتـفـاق عـلى الـتـعاون
ــشـــتــرك فــيــمــا يــخص مــشــروع ا
تـمثل بـإجناز فلم النـقابـة القـادم ا
وثائقي عن بطوالت جـهاز مكافحة
ـواقف االنسـانيـة التي االرهاب وا
صـادفت ابـطـال عـمـليـات الـتـحـرير
ـدن العـراقيـة وأبدى في مـختـلف ا
الــســـاعـــدي دعــمـه الــكـــامل لـــهــذا
ـشـروع  و رافق جـودي في هـذه ا
الــزيـارة اخملـرج الـسـيـنـمـائي عـلي

نفـذها الفـنان بـتقنـية تعـرف اليوم
ـصري) أو (الـعجـينة عـجون ا (بـا

الــرســمــيــة في (فــيــســبــوك).وضم
ـعـرض أعـمـاالً وتمـاثـيلَ صـغـيرة ا

ـــصــريـــة). واســـتــضـــافت دائــرة ا
الــعالقـات الــثـقــافـيــة الـعــامـةعــبـر
نـافــذتــهــا االلـكــتــرونــيـة مــعــرضـاً
تــشــكــيـلــيــاً بــعــنــوان (هــمــهــمـات
أنـثى)لـلـفـنـانـة زيـنـة األسدي.وضم
عرض  21لوحة تـناولت العالقة ا
ـتـبـايـنة ـتـداخلـة وا واحلـكـايـات ا
رأة والـرجل عـامة قـالت عنه بـ ا
األســـدي إن (هــذه الـــلـــوحــات هي
انـعـكـاس لـلـتجـارب الـتي اعـيـشـها
تواجـدين في حياتي مع الرجـال ا
وتـعـايـشت مـعـهم حـيـث  الـقـساوة
واأللم والــــــــتـــــــشـــــــاؤم والــــــــوهم
والــسـعــادة) مــعــربـة عن فــخــرهـا

عرض. بهذا ا
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عــــنــــد احلــــديـث عن  الــــفـن الــــعــــراقي
ـوســيـقــيـة ــخـتــلف اخــتـصــاصـتـه  ا
والـغـنـائـيـة والـتـمـثـيـلـيـة البـد وان تـمـر
عـلـيـنـا اسـمـاء رمـوز ابـدعت واجـتـهدت
ــنـــجــزات خالل وقـــدمت الـــعــديـــد من ا
مـسـيـرتـهـا داخل وخـارج العـراق . وفي
اطـار حــوارات جتـريــهـا ( الــزمـان ) مع
فنان للتعرف على تطلعاتهم وحياتهم
خارج اسوار الفن  نلتقي  اليوم بفنان
موسيقي اكد حضوره بخطوات متخمة
بـالـثــقـة قـبل مـغـادرتـه الـعـراق لـيـسـطع

ـقام الـعراقي جنمه مع فـرقـته وسيـدة ا
فريدة محمـد علي ليكون واحدا من اهم
قام رموز الفن الـعراقي وحتديـدا بفن ا
انه الــفــنـان مــحـمــد حـســ كـمــر الـذي
ــقــام تـــمــكن مـن تــاســيـس مــؤســســـة ا
العراقي في هـولندا وليـتالق ويبدع في
ـهرجـانـات الدولـيـة التي يـشارك كافـة ا
بـها مع مـؤسـستـه  . ومع كمـر كـان هذا

احلوار:
{ بــعــيـدا عن اخــتـصــاصك مــاهي  الـهــوايـة

التي جتد انك تبدع فيها ?
ـعــلـومـات اضـافـة - أرشـفــة الـصـور وا
الى عمل اطيب شاي عراقي حسب
قـول اصــدقـائي  وطــريـقـة مــحـمـد
كــمــر لــعـمل (اجلــاجــيك) بــاضــافـة
اجلـوز مع اخلـيـار والـلـ  ستـأكل

اطيب (جاجيك) في حياتك .   
{ تاريخ لن تنساه  ? 

- تـــــــاريخ 1997/10/10 تـــــــاريخ
مـغـادرتـي لـلـعـراق و1984/10/18
تـاريخ اسـتـشـهـاد شـقـيـقي الـغـالي

أحمد.
{ متى جتد  نفسك في قمة السعادة ?
- عنـدما اضع راسي  بـ أحضان
والدتي  وعـنـدما أحـتـضن حفـيدي
ســـعـــد وفـــريـــد.   { زمــــيل وفــــنـــان

تتواصل معه ولن تنساه ?

- أخوتي االحبة ومنـهم الدكتور حس
األعظمي والفنان عبد الكر بنيان .

{ اللون الذي تفضل ?
- األخـضـر لـون الـشـرطـاوي والـقـيـثـارة
إضافة الى اللون اخلضراء والتيركواز 

الوردي. 
{ متى تذرف دمعه ?

- عـنــدمـا ارى  مـا يـجــري في بـلـدي من
فساد وهدر لـلكفـاءات واالموال وشعبي

يأن حتت الظلم .    
{ اجمل مدينة عراقية وعربية زرتها ?

- شـخــصـيـا احب مــديـنـتـ عــراقـيـتـ
مدينة احلبانية ايـام الستينات ومدينة
دن مـنـدلي مـسقـط رأس اجدادي ومـن ا

العربية  احب مسقط  وكازابالنكا.
{ لقب لقبت به وتعتز به دوما ?

- األم  واحملافظ على التراث.
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- البراءة والنقاء والصدق.
{ موقف تتمنى ان اليتكرر في حياتك ?

- اليوجد
{ عرف لنا االم ? 

- االم هي الـوطن واالمـان والـطـمـأنـيـنـة
واحلــنـان احلـقــيـقي والــشـعــور بـصـدق
ـشــاعـر والـراحـة الـنــفـسـيـة وانت بـ ا

أحضانها .  
{ وعرف لنا الوطن ?

ويـــونس عـــبـــد عـــلي وفـــيـــصل عـــزيـــز
يا ريال مدريد. وعا
{ عمل فني تعتز به ?

- أعــتـــز بـــجــمـــيع أعـــمـــالي وهم مـــثل
اوالدي. ولكن الـعـمل االقرب الى نـفسي
أغنية (عليش تغـيب عني) كتب كلماتها
الــشــاعــر مــحــمــد احملــاويــلـي  وادتــهـا
السيدة فـريدة وقصـيدة (حبيب االمس)
شـــعــر أســعــد الــغــريــري وهــذا الــعــمل
لـالسف لم يـــاخـــذ حـــقه اعالمـــيـــا  رغم
ــهــرجــان بـغــداد لــلــقــصــيـدة فــوزهــا 
رئي الغنائية  وسبب ذلك في اعالمنا ا

لالسف.  
اضـــــافــــة الى انــــنـي حلــــنت اول
انـشـودة لـبـنـاء الـعـراق بـعـد
2003. بـعـنـوان (نـبـنيـك يا
عــــراق)   شـــــعــــر جــــاسم

والئي.
 { واخـير ماهي الـوسيلة
االعالمية التي جتد فيها

اذا ? تعه والفائدة و ا
- انـــــــهــــــا وســـــــائل
الـــــــــــــتــــــــــــــــــواصـل
االجـــــتـــــمـــــاعـي  في
االنـــتـــرنـــيت النـــهـــا
جتعلني في تواصل
مع اهلي واحبتي  .
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أطلق مغردون حمـلة تضامن واسعة
مـثلـة السـورية دانـا جبر وذلك مع ا
بعد تعرضها لـ حـملة ابتزاز وتشوه
سـمـعـة عبـر نـشـر صـور خـاصـة لـها

عبر اإلنترنت.
وبدأت القصـة مع حساب إنـستغرام
حتت اسـم (فــضــيــحـــة دانــا جــبــر)
والـــذي بـــدأ بـــنـــشـــر صـــور تـــعـــود
لـلـمـمـثلـة وذلك بـعـد سـرقـة هـاتـفـها

احملمول ونشر الصور من خالله.
و إغالق حـساب اإلنـسـتغـرام بـعد
اإلبالغ عـنه.وحـسـب صـفـحـة تـابـعـة
لـلـممـثـلـة فـإن جـبر أكـدت تـعـرضـها
(حلملـة تشويه شرسـة لسمـعتها من
قِـبل شــخص مـجـهــول في مـحـاولـة
ابـتزاز واضـحـة للـنـيل من سـمعـتـها
وجنـومـيـتــهـا دون أن يـحـدد مـطـلـبـا

واضحا وراء فعلته).
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تـقـوم بـبعض اخلـطـوات الـصـحـيـة النـاجـحـة وتـشـعر 
على أثرها بأنك حققت إجنازاً .
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شاكل بدون سبب  ستقـرّر بحكمة أن ال تقـلق حول ا
حقيقي.
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كن هــادئــا مـع الــشــريك عــنــد الـــغــوص في تــنــفــيــذ 
تفاصيل العمل.
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هــــذا الـــيــــوم ســـيــــكــــون مـــفــــضّالً لــــدى الـــطالب و 
األشخاص الذين يعملون في الثقافة.
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غـالــبـاً مـا تــكـون  غــيـر خــائف من كـونك عــنـد نــقـطـة
احلسم في األشياء.
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حـاولة لتـقوّي مـحيط عـائلتك  ,لن تـتردّد في سـتقـوم 
إثارة مناقشات حميمة .
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الـيـوم انت مـلـيئ بـالـطـاقـة حتب الـتـحـدي .ال تـضخم 
طلوب. االمور فوق احلد ا
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تـمنح الـنصـيحة لـشخص مـقرب الـيك كي يحلّ بعض
شاكل األساسية.  ا

Íb'«

احيـانا تكـون  جريئ في الـكالم إلى درجة قـد تقارب
رقم احلظ 3. الفظاظة
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انت شخص مهم عـاطفـيا و اجتـماعيـا .كن هادئا في
شكالت. كل ا
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ستوثق روابط الـصداقـة اجلديدة الـتي ستثـبت الحقا
أنها مفيدة جداً لك و لعملك .
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غـرضة فقط عزز ثقتك ال تقع حتت تأثـير االشاعات ا
بنفسك.

 u(«
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اكــتب مـــرادف الــكــلــمــات ادنــاه

حيث الـقاسم بـينهـا هو احلروف

ـشــتـركـة فـيــمـا بـيـنــهـا وبـحـيث ا

تسير بعكس عقارب الساعة:

مطربة عربية راحلة

مدينة تتبع العاصمة

مخالبه

 مرحل عن االرض االم

 من الفواكه

تقدما جزءا من العون

قممه العالية
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ـشـرف الـعــام عـلى فـعـالـيــات مـلـتـقى الــدلـبـة الـثـامن ا
لـلــثـقـــــافـة والــفـنــون بـسـوريــا اعـلـن انـطالقه الــثالثـاء
اضـي في محـافظـة طـرطوس حتت عـنـوان (للـناس.. ا

للحياة).
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بـــضـــرورة الـــلـــجــوء لـــعالج ســـريع
للـحسـد خشـية أن حتـترق الـسيارة
أو تـتـعـرض حلــادث بـعـدمـا انـشـغل
بــــهـــا عـــدد كـــبـــيـــر من رواد مـــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي. وأصــدرت
ـصـرية بـيـانـا عاجال ـاليـة ا وزارة ا
أكــدت فــيه صـحــة مــسـتــنــد اإلفـراج
اجلـمـركي لـسـيـارة يـاسـمـ صـبري
من طـــراز رولـــز رايس داون مـــوديل
2020  ونـــفت في الـــبـــيـــان (وجــود
شبهـة مجامـلة ليـاسم أو لـزوجها
أحــمـد أبــو هـشــيـمــة وتـخــفـيض 8
ماليــ جـنـيه مـن قـيـمــة اجلـمـارك)
مؤكـدة أن (السـيارة خـضعت إلعـفاء
ـئـة تطـبيـقا قانـوني بـنسـبة 100 با
التفاقية دولية مع االحتاد األوروبي
ـسـتــحـقـات وهي و سـداد بــقـيــة ا
رسم تنـميـة موارد الـدولة وضـريبـتا

ضافة فقط). اجلدول والقيمة ا

ــكــان الــذي ولـدت فــيه - الــوطن هــو ا
وعشت في كنفه وكبرت وترعرعت على
أرضه وحتـت ســـــــمـــــــائه وأكـــــــلـت من
خـيـراته وشـربـت من مـيـاهه وتـنـفّـست
هواءه واحتميت في أحضانه فالوطن
هو األمّ الـتي ترعانـا ونرعـاها. والوطن
هو األسرة التي ننعم بدفئها فال معنى
لألســـرة دون الــوطـن.و الــوطـن هــو من
يـحتـضن قـبـور االبـاء واالجـداد. الوطن
هـو كل ذكـريـاتي اجلمـيـلـة الـقـريـبة الى

نفسي .  
{ هل غـامرت في حياتـك وجنحت متى كانت

?
- غامـرت ح هـاجرت الى بالد الـغربة
واحلمد لله جنحت فيما اسعى اليه من
نــشــر تـراث وطــني الى الــعــالم ومن ثم
اجسـتير اكملـت دراساتي العـليـا  في ا

والدكتوراه بامتياز .
{ اين انـت من الــريـــاضـــة هل جـــربــتـــهــا او

مارستها ?
- في مرحلة االبتـدائية مارست االلعاب
توسطة كرة السويدية. والركض وفي ا
الـقـدم وفي مــرحـلـة الـشـبـاب الـسـبـاحـة
واتـابع ريـاضة كـرة الـقـدم .وانـا اشجع
مـحــلـيـا الـقــيـثـارة اخلـضــراء وغـالـبـيـة
العـــبـــيه الـــقــدامى اصـــدقـــائي ومـــنــهم
الــقـريــبـ عــلي حـســ و  سـعــد قـيس
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{  فـيــنـيـسـيـا (أ ف ب) - أكـد
اخملــــرج اإلســــبـــــاني بــــيــــدرو
ـــــودوفــــار اخلــــمـــــيس خالل أ
مشاركته في مهـرجان البندقية
الـسـينـمـائي أن "رغبـتي األكـبر
هي االســــتـــمـــرار في الـــعـــيش
وصـنع األفالم. وثـالث رغـباتي
هـي اجملـيء إلـى هـــــــــنــــــــــا في
الـبـنــدقـيـة".وأتى الـســيـنـمـائي
الــســبــعـيــنـي لــتــقـد فــيــلــمه
اجلـديــد بـعــنـوان "ذي هــيـومن
فويس" وهو عـمل مدته ثالثون
دقـيـقـة مـقـتــبس من مـسـرحـيـة
لـلكـاتب الـفرنـسي جـان كوكـتو

من العام 1928.
هـذا الـفيـلم بـالـلغـة اإلنـكلـيـزية
مـثـلـة الـبـريطـانـيـة تـيـلدا مع ا
سوينـتون والذي حـاز األربعاء
جـائــزة "أســد ذهـبـي" شـرفــيـة
ـــواضـــيع يـــدور حــــول أحـــد ا

فضـلة لدى اخملـرج اإلسباني ا
وهــو عن حــيـاة امــرأة تــركــهـا
حـبــيـبــهـا وتـعــيش مع كـلــبـهـا
ودوفار وبعض األمتعة.وقال أ
ـــتـــروكـــة ـــرأة ا "وضع هـــذه ا
والــــوحـــيــــدة وعـــلـى شـــفــــيـــر
اجلــــنـــون مـع كـــلب تــــشـــاركه
دمـوعـها والـكـثـير من األمـتـعة
ـا يـجـسـد وضـعــا درامـيـا لـطـا
شــــــــــكـل مـــــــــصــــــــــدر إثـــــــــارة
لـــــدي".وأضـــــاف "عــــشـت هــــذا
الـــوضع أيــــضـــا. أنــــا أيـــضـــا
انــتــظــرت عــبــثــا".هــذا الــعــمل
ـثـابة مـسـرحـية الـسـيـنمـائي 
مصوّرة تروي نهاية قصة حب
مع مـــا يــــصـــاحــــبـــهــــا من الم
وغــــــــضـب وجــــــــنــــــــون.ودافع
ـودوفـار عن أهـمـيـة مـشـاهدة أ
الـســيـنـمــا في الـقــاعـات. وقـال
"الـذهـاب إلى صـاالت السـيـنـما

مـــغــــامـــرة تـــؤدي دور الـــعالج
اجلـــمـــاعي وتـــتـــيح الـــضـــحك
والــبــكــاء والــشــعــور بــالــرعب
ضـــمن مــــجـــمــــوعـــة".وحتـــدث
ودوفار عن األثر الذي خلفته أ
فتـرة احلجر خالل تـفشي وباء
كوفيد-19. وقال "لقد اكـتشفنا
ـكنـنا مـنـزلنـا كمـوقع لـلعـزل. 
فـــــعل كل شـيء فــــيـه: الــــعــــمل
واحلب والــشـراء".وتــابع قـائال
"ال أحب أن يــــطــــول أمــــد هـــذا
االنـــكـــفـــاء أقـــتـــرح أن تـــكــون
الـــســـيـــنــمـــا حال. هـي تــشـــكل
مـسارا مـعاكـسـا فالـذهاب إلى
صــالــة الــســيــنــمــا يــعـنـي بـدء
مـــغــــامـــرة".وكـــشـف عن عـــزمه
البدء بـتحضـيرات لفـيلم جديد
ـقبـل. وقال "الـسـينـما الـشـهر ا
ــرحـلـة عـصــيـبـة. يـجب تـمـر 

شاهدة السينما". الذهاب 

كن أن تساعد أنت به ّا  كن أن يساعدك أفضلَ  ال أحد 
صيبة األنكى هي عنـدما يريد اآلخرون مساعدتك نـفسك وا
وأنت تــعــمل ضــدّ نـــفــسك وربّــمــا ضــدّهـم لــكي ال تــصــلك
ـرجوة وفـائـدتهـا. هـذا هو حـال الـعراق واجلـمـلة ـساعـدة ا ا
ستـهلكـة سيـاسياً وعـمليـاتياً الـتي يردّدها ـعناهـا وا الـفاقدة 
ـسؤولون في بـغداد ومـفادها أنّـنا ال نـريد أن يكـون العراق ا
سـاحـة لـصـراع االخـرين يـنـطـبق عـلـيـهـا هذا الـتـوصـيف في

رفض مساعدة النفس من أجل االصالح وجتاوز اخللل .
ــســـؤول اجلــالـس عــلـى أيّ من الـــكــراسي ســأفـــتـــرض أنّ ا
سـؤوليته الـثالثة هـو شخص ال يـعلم كُلّ احلـقائق احملـيطـة 
ـســمـوح له من حــلـفـائـه أو خـصـومه في ويـتـكــلّم بـالــنـصف ا
الـبــوح به وذلك إنـصــافـاً له ولــكي ال نـحــمّل شـخــصـاً بـذاته
ـؤتمرات الصـحفية والذي تكرر في ا مـسؤولية ذلك الـكالم ا

ال يقدم وال يؤخر بل يتناقض مع موجودات الواقع.
مـنذ عـقد من الـزمـان وبوجـود هذه الـطبـقـة السـياسـية ذاتـها
الـتي تــردد جـمــلـة رفض ان يــكـون لـلــعـراق صــلـة بــسـاحـات
ولة الصراع وفي سنة 2011 انـطلقت مليشيات معبأة و
ـطـارات الـعـراقـيـة أحـيـانـاً بـحسـب تصـريح وبـطـائـرات عـبر ا
إذ كـانت االمـور علـنـيـة وال سـريّـة فـيـها لـوزيـر عـراقي سـابق
الى سـوريا لـالشتـراك في تلك احلـرب الـتي ال تزال مـستـمرة
هـناك وال يـزال هـنـاك مقـاتـلـون يحـمـلـون اجلنـسـيـة العـراقـية
يـقـاتـلـون هـنـاك وأصـبـحـوا طـرفـاً في الـصـراع الـدائـر بـغض
الـنظر عن شـرعية الـهدف وسمـو الغايـة وأي شعارآخـر لكنه
في الـنهاية قرارمن قرارات االشـتراك باحلرب بشراً وأرضاً
عروف انَّ التبادل وتـمويالً عبر العراق ذلك البلد الذي من ا
بـ وجـهي الـرسـمي وغـيـر الـرسـمي فـيه مـسـألـة تـكـاد تـكون
يـومية وجزءاً من آليـات العملـية السياسـية التي ترعى احلكم.
وكـذلك احلال في ارسالـيات الـشباب الـعراقي لـلقتـال في بلد
آخـر وســاحـة حــرب أخـرى هـي الـيــمن واليـزال الــعـراقــيـون

هناك والذي يقتل منهم يدفن هناك.
ألـيس الـقـصف الـذي يـذهب ضـحـيـته عـراقـيـون علـى احلدود
الـعراقيـة السـورية هو من نـتاج ذلك الـتدخل -غيـر الرسمي-

في حرب غير عراقية.
نطقة اخلضراء حـتى تصريحات الرئيس الفـرنسي في قلب ا
ــدافع عن سـيـادة الـعـراق بـبـغـداد كــانت تـوحي بـأنَّ الـكالم ا
يـلـمح الى دولـة بـعـيـنـهــا تـنـاصـبـهـا فـرنـسـا الـعـداء في شـرق
ـا كـنّـا نـسـمع ـتـفـجّـر  ـتـوسط ولـوال ذلك الـعـداء اجلــديـد ا ا
ـعـنى انَّ ذلك التـصـريح هو نـفسه الـرسالـة بـهذا الـوضوح. 
يـجـعـل من الـعـراق مــكـانــاً لـتـبــادل جـولـة لــفـظــيـة من جـوالت

الصراع.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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 اخملرج االسباني
ودوفار بيدرو ا
حلظة حصوله على
جائزة االسد
الذهبي في مهرجان
البندقية السينمائي
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