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تـــــــوقـع مــــــراقـــــــبــــــون جتــــــدد
االحــتــجــاجــات الــشــعـبــيــة في
الـبالد بـعـد عـجـز احلـكـومـة عن
حتـــــقـــــيـق مـــــطـــــالـب االصالح
ومـحاربـة الـفسـاد وتـقد قـتـلة
ـــتـــظـــاهـــرين الى الـــعـــدالــة  ا
مـــحــذرين مـن عــواقـب بــعـــيــدة
ــــدى فـي حــــال االســــتــــمــــرار ا
ـشـروعـة. بـتــسـويف احلـقـوق ا
راقبون لـ (الزمان) امس وقال ا
ـقـبـلـة ان (االيـام او األسـابـيع ا
قـد تشـهد جتـددا لالحـتجـاجات
الــشـــعــبــيــة الــتـي انــدلــعت في
نصرم تشرين االول من العـام ا

وأدت إلى مــــقــــتـل نــــحـــو 700
شــــخـص وجــــرح واعـــــتـــــقــــال
عـشرات احملـتـج  لـلـمـطـالـبة
بــاالصالح ومــحــاربــة الــفــسـاد
ــتـظـاهـرين الى وتــقـد قـتـلـة ا
العـدالة بـعد عـجز احلـكومة عن
االيفاء بـالوعود الـتي اطلـقتها)
عـلى حـد قـولـهم الفت الى ان
(احلـكـومـة سـتـكـون قـادرة عـلى
الـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــوضع إذا
ــتـظـاهـرين الـتـزمت بــحـمـايـة ا
واحلـــــفــــاظ عــــلـى ســــلـــــمــــيــــة
الــتـظــاهـرات واتـخــاذ خـطـوات
تورط في أي جريئة لفضح ا
تصعيد) مؤكدين ان (احلكومة
تــتـعــرض لــضــغــوط كــبـرى إذ

تــواجه الـعــديـد من الـتــحـديـات
الـناجـمـة عن األزمـات الصـحـية
واالقـتـصـاديــة بـسـبـب جـائـحـة
كــورونــا وانـــخــفــاض أســعــار
الــــــنـــــــفط وفـي حــــــال جتــــــدد
االحـتـجــاجـات سـتــكـون هـنـاك
ـدى والسـيـمـا عـواقـب بـعـيـدة ا
ـطـالب الـشـعـبـيـة لـم تـعد وأن ا
تـــركـــز فـــقط عـــلى الـــقـــضـــايـــا
االجــتـمـاعـيــة واالقـتـصـاديـة بل
تـعدتـها إلى الـناحـية الـسيـاسة
مـن اجـل  إقــــــــــرار قــــــــــانـــــــــون
ــشــاركـة انــتـخــابــات يـضــمن ا
الــعـــادلــة بــعـــيــدا عن االحــزاب
تحـاصصة) . واكـد  ناشطون ا
في احلـركـة  االحـتـجـاجـيـة  أن

الـتـظـاهرات الـسـلـمـيـة التي من
ــتـوقع انـطالقــهـا خالل االيـام ا
ـقـبـلـة سـتـكـشف عن رغـبـة في ا
تــنـظــيم االحــتــجـاجــات بــشـكل
أفـضل مـن الـعـمل عـلى تـشـكـيل
أحــزاب جــديــدة لـــلــدخــول في
الـعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة. واضـرم
مـــجـــهـــولـــون الـــنـــار بـــخـــيـــام
ـتـظـاهـرين فـي مـديـنـة احلـلة. ا
وقـــــــال مـــــــصــــــــدر امـــــــني  إن
(مجهول أضـرموا النيران في
ــتــظــاهـــرين بــســاحــة خــيـــام ا
ـديـنــة احلـلـة من االعــتـصــام 
دون وقـوع إصــابـات) واضـاف
ان )اإلطفاء أخمد احلريق الذي
التـهم خـمس خيـام للـمحـتج

مـن دون ذكــــــــــر مــــــــــزيــــــــــد من
التـفاصـيل بشـان احلادث). ولم
تـعلن أي جـهة مـسؤولـيتـها عن
ـقامة إضرام الـنار في اخلـيام ا
بـسـاحــة االعـتــصـام فـي احلـلـة
مــنــذ عــام  2019 لــلــمــطــالــبــة
ـعــيــشي بــتــحــسـ الــوضـع ا
واخلـدمـات ومـحـاربـة الـفـساد.
واصـــــدرت عــــــوائـل شــــــهـــــداء
انـتفـاضة تـشـرين بيـانا مـوحدا
طالب . وجاء تضمن عددا من ا
في نص الـــــبــــيــــان ( نـــــطــــالب
رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الــكـاظـمي وحـكــومـته  بـاصـدار
مذكرة القـاء قبض  بحق رئيس
احلـــكـــومـــة الـــســـابق  واركـــان
ـسـؤول االول حــكـومـته كــونه ا
فـي مـــــا آلـت الـــــيـه االمـــــور في
تــــشـــرين ومــــابـــعـــدهـــا  ورفع
الـضــمـانــات   الـتي وضــعـتــهـا
االحــزاب  لـكي التـتم مــحـاسـبـة
تـــلك احلـــكـــومــة الـــتي اوغـــلت
بـــــالــــدمــــاء) عــــلـى حــــد وصف
الـبيـان. مشـددين عـلى (ضرورة
تفعيل دور القضاء وابعاده عن
الـتأثـيـر السـيـاسي او التـواطؤ
مع  الــقـتــلـة و افـالت اجملـرمـ
من الـعـدالة) ودعـا الـبـيـان الى
(حتــديــد اجلــهــة  الـتـي ازهـقت
ـــتـــظـــاهـــرين واعـــاقت ارواح ا
االالف ومنهم   ورفع اخلطوط
ـــهـــا  امال احلـــمـــر عـن  جتـــر
بـتــحــقــيق الــعــدالـة) مــطــالــبـا
ـــان  بـ (عــــدم تـــســـويف الــــبـــر
ـطالـب احلقـة الـتي دعا الـيـها ا
تـظـاهرون  كـمـا وعلى  اال ا
ـتـحـدة الـعـمل  بـاجلـديـة عـلى ا
حماية وتـفعيل قضيـة محاسبة
قــتـلــة الـشـهــداء و اجلـرحى في
ثـــــورة تـــــشـــــرين وان تـــــعـــــمل
ـضـمـون مــيـثـاقــهـا الـذي هي
بــســبـبـه مــوجـودة فـي الــعـراق
ـــــصـــــالح دون الـــــنـــــظـــــر في ا
الـشــخـصــيـة والــفـئــويـة النه ال
حـــيــــاد في قـــضــــيـــة حتــــقـــيق

العدالة).  
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إجراءات فإننـا نتوقع أن تزداد
اإلصــابــات لــتــصل إلى  3آالف
حــالــة أو حــتى أكــثــر من ذلك).
وفي ايـران  اكــدت الــسـلــطـات
الـصحـيـة تسـجيـلـها قـفزة غـير
مـسـبـوقـة جـديـدة في حـصـيـلـة
ـسـتـجد اإلصـابـات بـكـورونـا ا
بـرصـد  5616 إصـابــة جـديـدة
بــــالــــوبــــاء خالل الــــســــاعــــات
اضـية. وسجـلت امس أرقاما ا
قيـاسـية في عـدد من دول أوربا
في حـــاالت اإلصـــابـــة بـــعــدوى
الـــــفـــــايـــــروس  ورصـــــدت في
بــــعــــضـــهــــا زيــــادة بـــوتــــيـــرة
مــتــصــاعـدة  حــيث شــخــصت
الــنـمـسـا في هـذا الـصـدد رقـمـا
قــيــاســـيــا جــديــدا في غــضــون
ـاضـيـة بلغ 1958 الـسـاعـات ا
حـــالــة إصـــابــة.وحتـــطم الــرقم
الـقــيـاسي الـيـومي في بـولـنـدا
وبـلغ عـدد اإلصـابـات بـالـعدوى
 10040حالـة. وجتاوزت أعداد
اإلصــابـات بــفـايــروس كـورونـا
ـســتــجــد حــاجـز  41مــلــيـون ا
ـيــا مـسـجّـلـة بـذلك مـصـاب عـا
ارتــفــاعـا بــأكــثــر من  400ألف
إصابـة  فيمـا سجّـلت الواليات
ــتــحـدة نــحـو  300ألف وفـاة ا

إضافية خالل اجلائحة.

رئــيـس الـــوزراء األردني بـــشــر
اخلــصـاونــة في تــصـريح امس
إن (حـــظــر الـــتـــجـــول ســـيـــمــد
ـقبل اعـتبـاراً من يـوم السـبت ا
حـــيث ســـيـــبـــدأ من الـــســـاعـــة
الــعــاشـــرة مــســاء بــالـــنــســبــة
لـلـمـؤسـسـات واحلـاديـة عـشـرة
مـساء بـالنسـبة لـألفراد ولـغاية
الـســاعـة الـســادسـة صــبـاحـا)
مشـيرا إلى إن (هـذه اإلجراءات
سـتـســتـمـر حـتى نــهـايـة الـعـام
احلـالي) وأوضح اخلــصـاونـة
أن (الــتـــعــلــيم فـي اجلــامــعــات
ـراكــز الــثـقــافــيـة ــدارس وا وا
هني سيبقى ومراكز التدريب ا
عن بـعــد حــتى نـهــايـة الــفـصل
الــدراسي احلــالي) مــؤكــدا ان
ـــقــاهي ســتــعــمل ــطــاعم وا (ا
ــئـة من طـاقـتـهـا بواقع  50 بـا
ـا ال يـتـجاوز االسـتـيـعـابـيـة و
الـسـتة أشـخـاص على الـطـاولة

الواحدة). 
من جـهــته أكـد وزيــر الـصــحـة
األردني نــــذيــــر عــــبــــيــــدات ان
(اتـــخــاذ هـــذه اإلجـــراءات كــان
ضـروريا لـلحـد من تزايـد اعداد
اإلصـــابـــات ومـــا تـــســـبـــبه من
ــســتــشــفــيــات) ضــغـط عــلى ا
وأضاف إن (بقيـنا بدون اتخاذ

 353 حالة وتـسجيل  24 وفاة
ـــاضـــيــة). خـالل الـــســـاعـــات ا
وقــــررت احلـــكـــومـــة األردنـــيـــة
تـمـديـد سـاعـات حـظـر الـتـجـول
واتخاذ تـدابير جـديدة الحتواء
ــســتــجــد الــذي بــدأ كــورونــا ا
يـســجل أرقـامـاً قــيـاســيـة.وقـال

بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إن
(اإلصابـات توزعت بواقع 305
فــي أربــــــــــــــــــــيـل  و  164 فـي
الـسـليـمـانـية و  28في كرمـيان
و 40 فـي رابـــــــرين و 445 في
دهوك و  28 في حلبجة) الفتا
الـى ان (حـاالت الـشــفـاء بــلـغت
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كـشـفت وزارة الصـحـة والبـيـئة
عـن تـــســجـــيل  3667 اصـــابــة
جديدة بجائـحة كورونا وشفاء
 2876 حــالــة وبــواقع وفــيــات
 52 حـالـة  فــيـمــا اعـلن اقــلـيم
كــردســتـان عـن ارتــفــاع حـاالت
االصـابـة بـشـكل غــيـر مـسـبـوق
مـنـذ ظـهـور الـفـايروس في اذار
ــــاضي في وقـت قــــرر األردن ا
تـمـديـد سـاعـات حـظـر الـتـجـول
واتخاذ تـدابير جـديدة الحتواء
الـفايـروس . واطـلعت (الـزمان)
وقف الوبائي على احصائـية ا
لــيـوم امس  الــتي اشـارت الى
(فـــــحص  20214 حـــــالـــــة في
مـخـتـبـرات الـصـحـة بـالـعـراق 
ـؤكدة حـيث بـلغت االصـابـات ا
لــــيــــوم امس االربــــعـــاء 3667
حـــالــــة جـــديـــدة) واضـــاف ان
(بــغـداد واحملــافــظــات ســجـلت
حـاالت شــفـاء بــلغ مـجــمـوعــهـا
 2876 حــالــة وبــواقع وفــيــات
 52 حــــالــــة). وأعـــلــــنت وزارة
الـصـحــة في إقـلـيـم كـردسـتـان
تـــســـجـــيل  1010 إصـــابـــات 
ووفــــــــاة  24 حـــــــــالـــــــــة خالل
اضـيـة . وقالت في الـساعـات ا

‚u³  dOſ ŸUHð—≈Ë …b¹bł WÐU ≈ ≥∂∂∑ b —

rOK ù« w  U½Ë—u   ôU×Ð

حاكمة قتلة متظاهري تشرين d¼UEð…∫ افراد من اجلالية العراقية في اخلارج في تظاهرة للمطالبة 

ÊU e « ≠ ÊbM  ≠ œ«bGÐ

واصل رئـيس الـوزراء مـصـطفى
الــكــاظـمي جــولــته االوربــيـة في
اخــر مــحــطــاتــهــا بــالــعــاصــمــة
الـبريـطـانيـة لـندن  حيث الـتقى
نـاقشة مسـؤول في احلـكومـة 
قــضـايـا ومـلــفـات مـشــتـركـة بـ
تـوقع ان يـنهي البـلدين  ومن ا
الكـاظـمي جولـته امس مـتوجـها
الى بغداد. والتقى الكاظمي فور
وصوله وزير الـدفاع البـريطاني
بن واالس وبـــــحــــثــــا مــــلــــفــــات
مــشــتـــركــة بــ الــبـــدين ومــلف
تـدريـب الـقـوات الـعــراقـيـة ودعم
جـهـود العـراق في الـقـضـاء على
خـاليـــــــا داعش ضــــــــمن اطـــــــار
الــتــحــالف الــدولي. كــمــا نــاقش
وزيــر الــدفــاع جــمــعــة عـنــاد مع
نـظـيره الـبـريـطاني سـبل تـعـزيز
ــشـتـرك. كـمـا الـتــعـاون االمـني ا
الـــتــقى وزيــر اخلـــارجــيــة فــؤاد
حــســ بــنــظـيــره الــبــريــطــاني
دومــنــيك راب لــبــحث الــعالقـات
ـــواضـــيع ذات الـــثــــنـــائـــيــــة وا
ـــشــــتـــرك. ووصل االهـــتــــمـــام ا
الـكــاظـمي الـى لـنـدن امس االول
في زيارة رسـميـة على رأس وفد
حكومي لبريطـانيا ضمن جولته
االوربية التي زار خاللها فرنسا
ــانـــيــا. واخــتـــتم الــكـــاظــمي وا
انيـا بلـقاء عدداً مبـاحثاتـه في ا

ــانــيـة من رؤســاء الــشــركـات األ
بـضـمـنـهـا شـركـات مـتـخـصـصـة
بــتـأمــ األنـظــمـة االنــتـخــابـيـة
وكــذلك شـركــة سـيـمــنـز.وأوضح
خالل الــــلــــقــــاء ان (مــــســــتــــوى
التحديات التي تواجه االقتصاد
العراقي على إثر جائحة كورونا
وتراجع عـائدات تـصديـر النفط
كـــمـــا بـــيّن جـــهـــود احلـــكـــومـــة
العـراقيـة احلثـيثـة لتـحويل هذه
األزمة الى نقـطة انطالق وجناح
تــــنـــــهض بــــواقـع االقــــتــــصــــاد
الـعـراقي) مـؤكــدا ان (االعـتـمـاد
األحــادي عــلى صــادرات الــنــفط
تــــرك آثـــاره الـــســــلـــبـــيــــة عـــلى
االقـتـصـاد لـكـنـنـا عـازمـون عـلى
جتـاوز الــكـثـيـر مـن الـسـيـاسـات
الـية اخلـاطئـة وإن االستـفادة ا
من جتــارب اآلخـرين الـنــاجـحـة
ــانــيــة والســيــمــا الــتــجــربــة األ
ســـتـــســـهم فـي تـــعـــضـــيـــد هــذا
الـهدف) وأضـاف إن (احلـكـومة
الـعراقـية تـعـمل بتـركـيز وسـباق
مع الـزمن لــتـنـفـيـذ اإلصالحـات
ـاليـة واإلداريـة وتـأتي الـورقة ا
الـبـيـضـاء الـتي قـدمـتـهـا لـتـرسم
طريـقاً واقـعيـاً يسـهم في جتاوز
األزمـات ويحـقق الـتـنـميـة عـبر
االستفادة من الطاقات الشبابية
في مخـتلف اجملاالت) وتابع ان
(لـدى الـعــراق تـراكـمـا من الـثـقـة
ـــانــيــة في عــمل الـــشــركــات األ

والشراكات الناجحة معها وهو
يــــعـــمل عــــلى تــــوفـــيـــر بــــيـــئـــة
اسـتـثـماريـة آمـنـة تـدعم الـقـطاع
اخلـاص وتـغـلق مـنـافـذ الـفـسـاد
وتــفـــتح الـــبــاب مـــشــرعـــاً أمــام
اإلصالحــات الــراســخـة طــويــلـة
األمد). كـما نـاقش محافـظ البنك
ـركزي مـصـطـفى غـالب مـخيف ا
فـرص االسـتـثـمـار مع مـجـمـوعـة
ـانـيـة الـكـبـرى. ـصـارف األ من ا
ــركــزي في بــيـان وقــال الــبــنك ا
تـــــلــــــقـــــته (الــــــزمـــــان) امس ان
(احملافظ عقد سلسلة اجتماعات
ـــصـــارف مع مـــجـــمــــوعـــة من ا
ـانيـة  وبـحـثت اإلجتـمـاعات األ
فــرص االســتــثــمـار والــعــمل مع
ـصـارف الـعـراقيـة والـتي القت ا
ـصـارف اسـتــجـابـة عـالــيـة من ا

انية حيث أكدت على رغبتها األ
ــبــاحــثــات في في اســتــكــمــال ا
بغداد قريبا)  ان (مخيف شارك
ـالـيـة علي عالوي بـرفـقة وزيـر ا
ورئـــيس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة
لالســـتـــثـــمــــار ســـهى جنـــار في
االجـــتــمــاعــات الــتي عــقــدت مع
وزارة الـــتــنـــمـــيــة واالقـــتـــصــاد
). فـيما انـيت اليـة األ ووزارة ا
اكــدت عــضــو جلــنــة االقــتــصـاد
ــانــيــة نـدى واالسـتــثــمــار الــبـر
شـاكر جـودت ان الـعـراق يـعيش
بحـالة تـخبط بـسبب االتـفاقـيات
الدولـيـة التي اصـبـحت مرهـونة
بــشـــخــوص ولـــيس حــكـــومــات
مــتــعـــاقــبــة. وقـــالت جــودت في
تصريح امس ان (اي اتـفاقات ال
يكون لـها جدوى دون مـتابعـتها
من قبل احلكومة العراقية حيث
ان االتــفــاق الـذي اعــلن عــنه مع
شركة سيمنـز فهو ال يختلف عن
اتفاق مسبق عقد في احلكومات
الـســابـقـة) واضـافت جـودت ان
(حــالــة الــتـخــبط الــذي يــعــيـشه
الــعــراق جتــعــلــنــا نــشــعــر بــان
االتفاقيـات الدولية الـتي يبرمها
الــعــراق مـــرهــونــة بـــشــخــوص
ولـــيس حــكـــومـــات مــتـــعــاقـــبــة
وحيـنما يـتغـير رئيس احلـكومة
يــتم اهـمــال جـمــيع االتـفــاقـيـات
الـتي حـصـلت في زمن حـكـومـته

من الذي يليه) على حد قولها.
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وصف رئــيس الـــوزراء االســبق
حـيــدر الــعـبــادي اتــفـاق بــغـداد
واربيل عـلى تطـبـيع الوضع في
سنجار (بالغامض) مشيرا الى
ــهـدي ان حـكــومـة عــادل عــبـد ا
ـتـظـاهرين تعـامـلت بـعنف مع ا
وقـدمــنــا في حــيــنـهــا مــبـادرات
لــــــــــلــــــــــخــــــــــروج مـن االزمـــــــــة

الراهنــــــــــــــة .
 واكـــد الـــعــــبـــادي خالل حـــوار
اجرته (الزمان)  معه يـنشر في
عـــدد الحـق ان (االتـــفــــاق الـــذي
جرى بـ بغـداد واربيل يـشوبه
بعض الـغـموض  وارى ان هذا

الــتــطــبـــيع لن يــؤسِـس لــعالقــات
شـــفـــافــــة وراســـخـــة و لـن يَـــحل
شكلـة العالقة  وأنا مع احللولِ ا

الــدســتــوريــة الـــعــادلــة لــضــمــان
الـــتــــعـــايـش والـــسالم والــــرخـــاء
لـلـجــمـيع) واضـاف ان (حــكـومـة
ـهـدي تـعـامـلت بـدمـوية مع عبـد ا
وطــالـــبــنــا مــلف الـــتــظـــاهــرات  
بـانـتـخـابـات مـبـكـرة لـلـخـروج مِنْ
عُنق األزمة لضمانِ إنتاج مُعادلة
حُكم جديدة قابلـة للحياة وقادرة
على الـتـصـدي لألزمات) واوضح
العبادي ان (هـناك حلـوال للخروج
من االزمــــــة تــــــكــــــمـن في واردات
ــكن أن ــنــافـــذ وحــدهــا الـــتي  ا
تــتـعــاظم لــو اُخــضِــعت لــلــرِقــابـة
وضُــبِـــطت مــركـــزيــاً نـــاهــيك عن
اليـةِ الضخمة مِنْ قِطاع العوائدِ ا
االتصـاالت والـضرائـب العـامـة لو

اُحسِنت إدارتُـهما) مشيرا الى
ان (الــعــراق بــوضـــعه احلــالي
مُـســتـجــيب لــلـضــغــوط ولـيس
فــــاعالً ويـــــقع حتـت تــــأثــــيــــر
الــســـتــراتـــيـــجــيـــات الــكُـــبــرى
اإلقليمـية و الدولية) مؤكدا ان
(احلُــكـم في الـــعــراق مـــا بـــعــد
 2003 بادر إلى االنـفـتـاحِ على
الـســعـوديــة واحملـيط الــعـربي
وكان الـصـدودُ عـربـيـاً أكـثر مِنْ
كـــونـهِ عـــراقــــيــــاً مع الــــتـــراكم
والتحوالت و تَعـاظُمِ نفوذ هذهِ
الـدوْلَـة أو تـلك شـهـدنـا تـطوراً
ـــواقفِ الــعـــربــيــة ومـــنــهــا بــا
الــســـعـــوديـــة وبــالـــذات بـــعــد
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نشور ركزي ا الطالب للقبـول ا
ـوقع اإللـكـتـروني الـرسمي في ا
لـــلـــوزارة وبـــوابـــة الـــدراســـات
ـتـابـعـة  تضـمن والـتـخـطـيط وا
ـــــركــــزي شـــــروط الــــقـــــبـــــول ا
وضــوابـــطـه واألسس الـــعـــامــة
عتمـدة في نظام القـبول وآلية ا
الـتـقـد اإللـكـتـروني). وأضـاف
أن (الدليل استعرض اجلامعات
ـعـاهد والـكـليـات وأقـسـامهـا وا
الـتي سـيـقـدم الـيـهـا الـطـلبـة من
خـــريـــجـي الـــفـــروع اإلحـــيـــائي
والـتـطـبـيـقي واألدبي فـضال عن
تـفصـيل خـطوات ملء اسـتـمارة

التقد اإللكتروني.
 الفتا الى أن (اسـتمارة الـتقد
ــــدى الـــقـــريب ســـتــــطـــلق في ا
ـنـظـور). واردف الـعـبودي  أن ا
الـوزارة  تـدعو أبـنـاءهـا الطـلـبة
الى االطالع على الدليل وتدقيق
لء الــتــفــاصــيـل واالســتــعــداد 
استـمارة الـقبـول حال اطالقـها)
مشيـرا الى أن (دائرة الدراسات
ـتـابـعـة سـتتـيح والـتـخـطـيط وا
عبر بوابتها خدمة االطالع على
ـركزي احلـدود الدنـيـا للـقـبول ا
ـاضيـة بـهدف تـسـهيل لـلـسنـة ا
وتــقـــريب مـــســارات االخـــتــيــار
ــنــاسب عــلى وفق والـــتــقــد ا

معدل الطالب ورغبته).

الــطــلب في جــامـعــة ســومـر في
مــحــافــظــة ذي قــار تـأتـي ضـمن
مـتـطـلــبـات خـطـة الــقـبـول الـتي
وجـه بــاســـتــكـــمــالـــهــا الـــوزيــر
السـتـيـعـاب مـخـرجـات الـدراسـة
اإلعــداديــة لــلــســنــة الــدراســيــة
 2021/2020 ليرتـفع بذلك عدد
ستـحدثة الى ثـمانية الكلـيات ا
فضال عـن عشـرين قسـما وفـرعا
فـي خــــمس عــــشــــرة جــــامــــعـــة
ـــخــتـــلـف االخــتـــصـــاصــات).
وتابع أن (هذه االضافات مثبتة
ركزي في دليل الطالب للقبول ا

الذي أطلق ).
 الفــــتـــا الى أن (الـــوزارة اكـــدت
رونة خطة اجلـامعات تـمتاز بـا
وهـي عـــــــــلـى قـــــــــدر عـــــــــال من
اجلـاهـزيـة في الـتـعامـل مع هذا
ــلف الــذي حتــكــمه ســيــاقــات ا
عــلـمـيـة وضـوابـط تـرسم مـعـالم
التنافس ب الطـلبة وتتيح لهم
ـــــــفــــــــاضــــــــلـــــــة عــــــــلـى وفق ا
االستحقاقات التي منها الدرجة
ــضـافـة لـلـنــاجـحـ في الـدور ا
األول). وفي ســـــيــــاق مـــــتــــصل
اطــلــقت الـوزارة  دلــيل الــطـالب
ـركـزي في اجلـامـعات لـلـقـبول ا
الــعــراقــيـة لــلــســنــة الــدراســيـة

. 2021/2020
واكـــــد  الــــعـــــبــــودي إن (دلـــــيل

إداء امـــتـــحـــان الـــدور الـــثـــاني
حـــصـــراً ألســبـــاب مـــخــتـــلـــفــة
والصـحيـة منـها بـسبب جـائحة
كورونا حيث سيكون االمتحان
يومي األثـن والـثالثاء 27-26
تــشـريـن االول اجلـاري). ووافق
وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـــعـــلـــمـي  نـــبـــيل كـــاظم عـــبـــد
الـصاحب عـلى اسـتـحداث كـلـية
الــــطـب في جــــامــــعــــة ســــومــــر
الستكـمال استـحداثات الـكليات
واألقــسـام ضـمـن خـطـة الــقـبـول
في اجلـامــعـات لـلـعـام الـدراسي
ــتــحـدث  2020/ 2021 وقــال ا
الــرســمي حــيــدر الــعــبــودي إن
ـوافـقـة علـى استـحـداث كـلـية (ا
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وجه وزير الـتربيـة  علي حـميد
الـدلـيــمي  بـالــسـمـاح لــتالمـيـذ
ـنـتهـية وطـلبـة الـصفـوف غـير ا
ادة تـغيـب عن االمـتحـان  وا
أو مــادتـــ فـي الــدور الـــثـــاني
حــصـراً إداء االمــتـحــان لـلــعـام

الدراسي 2019 – 2020.
ـكـتب اإلعالمي وأوضح بـيــان ا
في الوزارة تلقته (الزمان) امس
إن (الـدلـيـمي أوعز لـلـمـديـريات
الـعامـة لـلتـربـية في احملـافـظات
كافة  بـالسمـاح لتالميـذ وطلبة
ـــنـــتـــهـــيــة الـــصــفـــوف غـــيـــر ا
ـادة أو مـادت عن ـتـغيـبـ  ا

مصطفى الكاظمي 
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ـتــزوج لـلـمـرة قـرر مـصــرف الـرشـيــد مـنح سـلــفـة زواج لـلــمـوظف ا
الـثـانـيــة عـلـى ان ال يـكـون قـد اسـتـفـاد مـن سـلـفـة زواج هـو وزوجـته

االولى. 
كتب االعالمي في بـيان امس ان (السـلفة تـمنح للـموظف واوضح ا
كافة بغض الـنظر عن التـوط وبكـفالة كفـيل بشرط ان يكـون موظفا
الك الدائم وان التقل خدمته عن سـنت علما ان مـبلغ السلفة على ا

عشرة مليون دينار)
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الـقــيـام بـاجـراءات جــديـدة حتـد من
ؤسـفـة الـتي عرضت هـذ الظـاهـرة ا
هم في نهر دجلـة الى تلوث كـبير  ا
ــــوضــــوع هــــو مــــســــاعــــدة هــــذا ا
ــســؤولـــ في امــانــة بــغــداد  في ا
تــاشـيـر  الــتـجــاوزات ومـعـاجلــتـهـا
بـــشــكـل  جــاد و تــطـــبــيـق اســلــوب
ــتـابــعـة الـيــومـيــة من قـبـل  مـديـر ا
شــعـبــة الــتـنــظــيف وكـوادر  بــاديـة
الـكــرادة .. وان ال يـعــتـمــد  اسـلـوب
الهبات السـريعة .. واظن ان اشاعة
(االعالم الــبـيــئي )  اصــبح ضـرورة
مـلــحـة .. وهــو من مـهــمـات وسـائل
االعالم الــوطــنــيــة .. والــفــضــائــيــة

احلكومية بشكل خاص.
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ـبـادرة شـخصـيـة .. وبـاسـتـجـابة
مـشـكـورة من لـدن مـديـر عـام يـلـديـة
هـندس سـميـر العـطواني الكـرادة ا
.. قــمـنــا بـجــولـة  فــجـر هــذا الـيـوم
الـثـالثـاء عــلى شــارع وحـدائق ابي
نؤاس لنـرى ما اليسـعد البـغدادي
الـذين  يـعـشـقـون شارع ابـي نؤاس
... حـــيـث ســــاحل دجــــلــــة  مـــثــــقل
بـكمـيـات هـائلـة من الـنـفـايات .. من
ـشـروبـات ـاء  الـفـارغـة وا قـنـاني ا
الغـازيـة  وبقـايا الـطـعام ومـخلـفات
احلــدائق و االثــاث الــتـي يــرمــيــهـا
ـواطـنون  في نـهـر دجـلـة . وعـدنا ا
الــسـيــد مـديــر عـام بــلـديــة الـكـرادة

بغداد
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عدن الذائب qLF∫ عامل في مصنع للحديد والصلب في اربيل يداور ا    

{ مـــيـــر رســـتم) ,أ ف ب) - عـــنـــد
ســفح تــلــة وعــرة وعــلى بــعـد 55
كيلومتراً شمال شرق أربيل كبرى
مـدن كردسـتان الـعراق حـيث تمـتد
بـــلــدة مــيــر رســتـم عــلى مــســاحــة
شاسـعة كـروم من العـنب الناضج
بات جاهـزاً للقـطاف ليـكون مصدر
دخل لإلقـلـيم الشـمـالي الـغارق في

أزمة اقتصادية.
فقد عـاد سكان اإلقليـم الذي يتمتع
بـــحــكم ذاتـي إلى االعـــتــمـــاد عــلى
الـزراعـة الـتي تـراجـع العـمـل فـيـها
بعد سقوط نـظام صدام حس في
الـــعــام 2003  عـــنــدمـــا تـــشـــكــلت
حـــــكــــومـــــة وخُــــصّـص اإلقــــلـــــيم
ـيزانـيـة كـبـيـرة فـتـوجه غـالـبـية
الــــســـكــــان إلـى وظـــائـف الــــدولـــة
لضمـان رواتب شهرية.ويـؤكد عبد
الــله حـسـن وهـو مـزارع فـي بـلـدة
ـرة األولى" منذ ميـر رستم أنـها "ا
سـنـوات الـتي يـقطف فـيـهـا الـعنب
من مزارع البلدة التي كانت موردا
رئيسيا للعيش إبان فترة احلصار
الـذي فــرض عـلى الـعـراق وانـتـهى
بـالـغـزو األمـيـركي لـلـبالد وإسـقاط

. صدام حس
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ووفــقـــا لـــلـــبـــنك الـــدولي يـــواجه
الــــعــــراق هــــذا الــــعــــام تــــدهــــورا
اقتـصاديـا بسـبب اعتمـاد ميـزانية
الـــــــــــــبــالد عـــــــــــــلــى صـــــــــــــادرات
النفط.بالنـسبة الى كردستان الذي
يشهد خالفات مستمرة مع حكومة
بـغـداد حـول مـيــزانـيـة اإلقـلـيم إثـر
االنخفاض احلـاد في أسعار النفط
وتــفـشـي وبـاء كــوفـيـد-19 أصـبح

الوضع أكثر صعوبة.
ويحـذر البـنك الدولي مـن أن "نقاط
ـــــوجـــــودة أصال في الــــضـــــعـف ا
الـــعــراق قـــد تـــؤدي إلـى انـــهـــيــار

لكن الـتراكـمات مـا زالت متـواصلة
رغم تـــســـلـم اإلقـــلـــيـم مـــبـــلغ 260
ركزية مليـون دوالر من احلكومـة ا
في كل شـــهـــر. وأصـــبـــحت رواتب
ـوظفـ احلكـوميـ مشـكلـة أمام ا
ـــركــزيــة في ظل عــدم احلــكــومــة ا

وازنة حتى اآلن. إقرار ا
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ــدنـيـون في ـوظــفـون ا ويـتــسـلم ا
حكومـتي اإلقليم وبـغداد الرواتب
مــــــنــــــذ ســــــنــــــوات في ظـل أزمـــــة
وارد اقـتصـادية مـتصـاعدة لـكن ا
التي يـعتـمد علـيهـا البلـد أصبحت
عـهـد لـندن مـهـددة بـالـنفـاذ وفـقـا 

لالقــتـــصــاد.وأشــار تــقــريــر
ــــعـــهـــد إلى ان صـــادر عن ا
"األحــــزاب الـــــســــيــــاســــيــــة
ــهـــيـــمـــنـــة (عـــلى الـــبالد) ا
ـــــوالــــ لــــهــــا تــــكـــــافىء ا
بـالرواتب وتـستـخدم عـقود
ـــــشـــــاريع إلثـــــراء رجـــــال ا

قرب منها.  األعمال ا
باحملصلـة أصبحت موازنة
الـوزارات تُــسـرق لــتـحــقـيق
مكاسب حزبية وشخصية".
ويــــــقـــــول رئـــــيـس جلـــــنـــــة
االســــتـــــثــــمــــار فـي إقــــلــــيم
كــردســتــان مــحــمــد شــكـري
"نـحن أغـنـيـاء عـنـدمـا يـكـون
سـعر الـنفط مـرتفـعا وفـقراء
عـنـدمـا يـنـخـفض" مـضـيـفـا
"أنـا ال أسـمي هـذا اقـتـصادا
صــحــيــا".ويـــتــابع "من أجل
تصـحيح ذلك قـامت اللـجنة
ستثمرين نح 60 رخصة 
بـــقــيــمــة 1,5 مــلــيــار دوالر
غــالــبــيـــتــهــا فـي قــطــاعــات

الزراعة والصناعة".
فـي غــــضــــون ذلـك تــــطــــلق
الـسـلـطـات وعـوداً بـتـحـس

األوضـــاع االقـــتـــصــــاديـــة وبـــنـــاء
مـشاريع كـبـيرة كـالـسدود والـطرق
وســـــــــــكــك احلـــــــــــديـــــــــــد  ودعـت
شاركة ستـثمرين األجـانب الى ا ا
ـشاريع.في هـذا الـوقت ينـفذ في ا
صـبـر الـصنـاعـي احملـلـيـ الذين
يـواجـهـون مـنـافـسـة يـومـيـة حـادة
بــوجه مـنــتــجـات تــغــرق األسـواق
تـصل من تركـيـا وإيران اجلـارت
الـلتـ تـنـخـفض عـملـتـهـمـا بـشكل
مــتــواصل فــيـمــا ال يــزال الــديــنـار
العراقي محافظا على قيمته مقابل
الدوالر. ويطـالب بارز رسول وهو
صــاحب شـركــة لـلــحــديـد الــصـلب

يــصل إنـتـاجـهــا إلى خـمـسـ ألف
طن شـــهـــريــاً بـــفـــرض "زيــادة في
الــضـــرائب اجلــمــركــيــة ومــراقــبــة
احلـدود" لـلحـد من تـدفق الـبـضائع
الى الـــبالد مـــشــيـــرا الى ضــرورة
دعـم قـطـاع الـزراعــة.ويـقـول رسـول
الذي قام قبل فـترة قصيـرة بتفكيك
50 بـيـت زراعـة زجــاجــيـا "إنــتـاج
الكـيلوغرام مـن اخليار يكـلفني 21
سـنـتـاً بـيـنـمـا يـبـاع كـيـلـو اخلـيار
اإليراني أو التركي بـ 13 سنتاً في
ـان أسـواق إربـيل".ولم يـصـوّت بـر
إقـلـيم كـردسـتـان عـلى مـوازنـة مـنذ
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ـا يـجري في ـؤسفـة الـتي البـد أن يـتوقـف لديـهـا كل مـراقب  ـفـارقـة ا إن ا
الـشارع العراقي من حـالة التذمـر واالحتجاج لـدرجة الغلـيان  هو تناقض
قراطيـة) و(احلرية) واحلاجة إلى اخلـطاب احلكومي في احلـديث عن (الد
(فرض النظام) و(االستقرار)  على الرغم من النقص الواضح في األفكار
ناسبة أو األسـاليب اجلديدة والعملية والـبرامج  واخلطط  حول األدوات ا
ــضي قـدمـاً من اجل الـوصـول بــاحلـالـة الـعـراقـيـة إلى األهـداف من اجل ا
الـتي تـروم اإلدارة احلكـومـية احلـالـية (كـمـا تدعي) الـوصـول إليـهـا ! فبـعد
الية الـضخمة  لم يلمس سـنوات من الشعارات والـوعود والتخصيـصات ا
ــواطن الـعـراقي أي حتــسن أو تـطــور جـدي واضح في إعــادة إعـمـار مـا ا
ـستشـري في أجهزة الي ا دمـره االحتالل األمـريكي والفـساد اإلداري وا
الـدولـة  عـوضـا عن تـردي واضح ومـسـتـمـر في اخلـدمـات رغـم االدعاءات
ـسـاعـدة الـشـعب الـزائـفـة بـتـخـصـيـص مـبـالغ ضـخـمـة إلعـادة اإلعـمـار أو 
الـعـراقي ! في وقت تـصـاعـدت فـيـه ظـاهـرة البـطـالـة وانـعـدام فـرص الـعـمل
عاهد العراقية كل سنة لـآلالف من اخلريج الذين تضخهم اجلامعـات وا
عيشة  و تردي األوضاع األمنية ستوى ا بـاإلضافة إلى االرتفاع احلاد 
سـتقبل ! كل ذلك وتـزايد الـشعـور بعدم األمـان واالستـقرار واخلـوف من ا
تـصاعد على الصعيد الشعبي كـان البد وان يؤدي إلى التوتر واالحتقان ا
كـننا واطن الـعادي األمـر الذي  ـزرية الـتي وصل إليـها ا نـتيـجة للـحالة ا
شتركة بالعمـلية السياسية وما من الـقول أن القوى واالحزاب السياسـية ا
أطـلق علـيه بحكـومة (الـشراكة الـوطنـية) تتـحمل قـسطا" كـبيـرا" من احلالة
الـتي أدت إلى غـليـان الشـارع العـراقي اليـوم خـصوصـا" وهي تتـعامل مع
ماطلة والـدوران في حلقة مغـلقة  على طريـقة أغنية الـشعب بالتسـويف وا
صـري الراحل مـحمـد فوزي (مـاما زمـنهـا جايـة) لتـصبـير الـطفل الـفنـان ا
ومـنــعه من الـصـراخ والـبـكــاء بـتـأمـيـله والــهـائه بـان (مـامـا
زمـنـهـا جـاية وجـايـبه لـعب وحـاجـات ) .. وهي نفس
الــطـريــقـة الــيـوم الــتي يــخـاطـب بـهــا الـســيـاســيـون
ــواطن الــعــراقي (مــامــا زمــنه جــايـة الــعــراقــيـون ا
وجـايبه ..كهـرباء .. وفرص عمل .. وبـطاقة تمـوينية

.. وخدمات ...ماما زمنها جاية )...!
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اقـــتـــصــادي ومـــوجـــة جـــديــدة من
العنف" في البالد.

ويــرى اخلــبــيــر االقــتــصــادي بالل
سـعيـد أن كل ما يـحـدث من انهـيار
القـتـصـاد كـردسـتـان الـيـوم سـبـبه
عـدم أعـتـمـاد سـلـطـات اإلقـليـم على
نظـام اقتـصادي قابل لـلتـطبيق من
ــدى أجل ضــمــان االزدهـــار عــلى ا

البعيد.
ويقـول سعـيد لـوكالـة فرانس برس
إن "مــوارد مـالــيـة كــبــيـرة حتــقّـقت
(لـكـردسـتـان): مـيزانـيـة مـخـصـصة
مـن (حــكـــومـــة) بــغـــداد وعـــائــدات
ـــنـــافـــذ احلــــدوديـــة مع تـــركـــيـــا ا
وإيــران".ويـــضــيف "لـــكن بــدالً من
اســتــثــمــارهــا لــلــبــنى الــتــحــتــيــة
الزراعـيـة والـصـنـاعـيـة والـصـحـية
والسـياحـية ركزت حـكومـة اإلقليم

على تطوير قطاع النفط فقط".
وكـــمـــا هــو احلـــال مع احلـــكـــومــة
ـركزيـة أدى تـوفيـر الـوظائف في ا
الـقـطــاع الـعـام مع أن عــددا كـبـيـرا
مــنـــهــا بــدون جـــدوى إلى حــدوث

تضخم.
ويـوجـد الـيوم في إقـلـيم كـردسـتان
حــــيث يـــســــكن خــــمـــســــة ماليـــ
شــــخص 1,2 مـــــلــــيـــــون مــــوظف
ـئــة مـنـهم حـكــومي أربـعــون في ا

عناصر في اجليش والشرطة. 
وتــكـــلّف رواتـــبــهم أكـــثــر من 725
مـــلــيــون دوالر شـــهــريـــا.ولم تــدفع
حـــكـــومــــة اإلقـــلـــيم مـــنـــذ كـــانـــون
ـاضـي غـيـر سـتـة الـثـاني/يــنـايـر ا
ــوظــفي الــدوائـر رواتب شــهــريــة 
دنية وقررت في حـزيران/يونيو ا
أن تــخـفّض بـنــسـبـة تـصل إلى 21
ئة  الرواتب التي تـتجاوز 250 با

دوالراً.
ويـــعــني هـــذا انــخــفـــاض فــاتــورة
الــرواتب إلى 591 مـــلــيــون دوالر

ـسـتـحــيل مـعـرفـة وبـالـتـالـي من ا
نافـذ احلدودية أو النفط عائدات ا
أو الـــضـــرائـب وال حـــتى كــــلـــفـــة
ــصـاريف.وكـمـؤشـر عـلى تـدهـور ا
الوضع االقتـصادي خاطب رئيس
وزراء اإلقـــلـــيم مـــســـرور بـــارزاني
مـــطـــلع تــــشـــرين األول/أكـــتـــوبـــر
ـان بــهـذا اخلــصـوص وذلك الـبــر
للـمرة األولى منـذ تشكيـل حكومته
في تـــمــوز 2019. وأكـــد أن الــدين
وصل إلى 28,4 مــــــلـــــيـــــار دوالر
بـيـنـهـا تـسـعـة مـلـيـارات دوالر هي
قيـمة رواتب غيـر مدفوعـة منذ عام
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ـــواطـــنـــ عـــلى تـــســـلم وحـــثـت ا
حــــصـــتــــهم من الــــنـــفـط االبـــيض.
ـواطـنـون الـشـركـة بـالزام وطـالب ا
الوكالء بـتسـلم البطـاقات وتـعجيل
تــوزيـعــهــا بـ االســر قــبل حــلـول
مــوسم الــبـرد وســقـوط حــقـهم في
ـقررة من احلـصـول على احلـصـة ا
الـــنــفط االبـــيض.  وكـــانت شـــركــة

خـشيـة من انـتـقال عـدوى فـايروس
كورونا بحسب قولهم. 

وقـال مواطـنـون من سـكنـة الـكرادة
الشرقية احمللة 905 انهم كثيرا ما
راجـعـوا وكيـل الـتـمـويـنيـة لـتـسـلم
الـبـطــاقـة الـوقــوديـة لـكـنـه يـعـتـذر
بحجة االزدحـام وكورونا برغم ان
الـشركـة اطـلقـت البـطـاقة اجلـديدة
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شـكـا سكـان مـنـاطق في بـغداد من

تأخر توزيع البطاقة الوقودية. 
وعـزا وكالء الـبــطـاقـة الـتــمـويـنـيـة
سبب التـأخير الى ازدحـام ملحوظ
نـتجات على مـنافـذ شركة تـوزيع ا
ــا يـدفـع الـوكالء الى الـنــفـطــيـة 
ـنـافذ الـتـأخـيـر في مـراجـعـة هـذه ا

انتقلت الى رحمة الله
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رض (الكورونا اللعينة) بعد صراع طويل مع ا

كما صاحبها الى جوار ربهما  زوجها 
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غـفـرة رحم الله من يـقـرأ سـورة الفـاحته لـهمـا تـسبـقـها نـدعـو لهـمـا بالـرحـمـة وا

الصالة على محمد وال محمد
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نـتجـات الـنفـطيـة قد دعت تـوزيع ا
واطنـ إلى استالم حـصتهم من ا
الـنــفط االبــيض وبــواقع مــئـة لــتـر
وفق الـبـطــاقـة الـوقـوديـة اجلـديـدة
ـــرقـــمـــة الـــتي  اعـــتــــمـــادهـــا وا
بالتـسلسل (4). وقال معـاون مدير
ـــنـــتـــجـــات عـــام شـــركـــة تـــوزيع ا
الـنــفـطــيـة حـســ طـالب فـي بـيـان

ـواطـنـ امس إن (الـشــركـة دعت ا
ــنــافــذ في بــغـــداد الى مــراجــعــة ا
الــتـوزيــعـيــة في مـحــطـات تــعـبــئـة
الــوقــود واعــتـــبــارا من تــاريخ 20
تــــشــــرين االول اجلــــاري الســــتالم
قـررة من مـــــادة الـنفط حصـتـهم ا
رقمة االبيض  للبطاقة الوقودية ا
4 وبـواقع  100لــتــر وبـســعـر 15

الـف ديــنــار.  وأكــد طــالب (حــرص
الـشــركـة عـلـى حتـقـيـق انـسـيــابـيـة
عــــالـــــيــــة وعــــدالـــــة في حــــصــــول
واطن عـلى مادة النفط االبيض ا
وفق الـبطـاقة الـوقوديـة وستـــقوم
الشـركة بـاطالق البـطاقـات االخرى

تـــبـــاعـــاً  وفق خـــطـــة وجـــدول 
اعداده للموسم الشتوي).

قـررت عـشيـرة السـراية فـخذ الـبـو عويـصي (قريـش) كـسر
كل من:

(رسـول يـتيم عـفـات ورعد يـتـيم عفـات وبـشيـر يـتيم عـفات
وعـلي يتيم عفات) وذلك لعدم الـتزامهم باالوامر والقوان
العـشائريـة وليس مسـؤول امام كـافة العـشائر والـقانون

هذا ولكم جزيل الشكر ...
1- رسول يتيم عفات

2- رعد يتيم عفات

3- بشير يتيم عفات

4- علي يتيم عفات

بغداد
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كـان صديـقنـا الكـاتب الصـحفي األسـتاذ مـظهـر عارف واسع اخلـيال إلى
ا حـد بعيد يحكي مواقف ويـروي نكات ويسخر من أفكـار ويقصّ علينا 
يـنسجه التمـني من أحالم وآمال و"مشاريع" ال أول لـها وال آخر في شهية
مـفتـوحة قـد تـصلح مـشاهـد في أفالم "جيـمس بونـد" لكـنهـا لم حتدث في
كن أليّ مؤلف مهما كان أن يتخيّل أحداثها وكنت أستطيع احلـياة وال 

أن أفهمه فأعذره!.
وكـان عدد من أصدقائنا العراقي في الشام يفضلون اجللوس في مقهى
"حـجاز" الشعـبي قرب سوق احلمـيدية الشـهير في قلب الـعاصمة دمشق
وأكـثرهم يجلسون على طراريح مقهى "الكمال" الصيفي فقد كانت أسعار
الـشاي واألراكَيل والـزهورات الشامـية بالنـعناع الـبلدي والتـمر هندي أقل
فــداحــة من خــســائــر مـقــهى "الــروضــة" األنــيق في شــارع الــعــابـد بــحي
الـصاحلية ومن مقهى "هافـا" الدمشقي العريق التي بـدأ فيها زكريا تامر
ــاغـوط ــا يــسـر اخلــاطــر وكــتب في زوايــاه مــحـمــد ا يــســرد خـواطــره 

.! "سأخون وطني" لكنه لم يجسر على اخليانةّ
ـقهى "أبـو عـبـدو" يـنـاضل بكل عـزم وحـزم ولـديه قـوانـينه وكـان غـرسـون ا
"الـقرقـوشـية" الـصارمـة يفـرضهـا عـلى الزبـائن وهو يـدسّ يده في أعـماق
جـيب بنطاله األسود ليخرج ورقة صغيرة يـسجل عليها أرقاماً فنتازية في

عدد ما شربناه من أقداح الشاي.
ـضى أغـلب نهـاراته في احلديث كـان مـظهـر من أشهـر زبـائن "الكـمال". 
عن مــشـاريـعه الـصـحـفـيـة الـعــمالقـة الـتي ال تـقل عن دار "الـصـيـاد" ودار
ـاذا ال تـكــون لـديـنـا نــسـخـة من "أخــبـار الـيــوم". وكـان يـسـألــني بـعـجـب: 

مصطفى أم ومن سعيد فريحة?!. 
وفـي يـوم طــلب مــني أن أكــتب مـقــاالً في جــريــدة "األوقـات" قــائالً لي: إنه
سـيصدرها خالل أيـام ويتوقع أن تفجـر قنبلـة في الصحافة.. وألن لي مع
ـتـدة في األزمـنـة اخلـوالي بـسـنـوات خـصـبـة مـظـهـر صـحــبـة من الـعـمـر 
رة فقد خـضراء وبينـنا حكايات ومـواقف وذكريات منـها احللوة ومنـها ا

وافقت لكن بشرط أن أكتب في العدد الثاني. 
كـان شـعــور يـراودني أن الـعـدد الـثـاني من "األوقـات" لن يـصـدر. فـهـنـالك
عالمـات وإشارات لصحف أصـدرها مظهر تـوقفت كلهـا عند العدد األول
ابـتـداء من صـحـيـفـة "الـطـريق" في الـعام  1968الـتي وعـد في صـفـحـتـها
األولى الــقـراء أن يـكـتب لـهم الــيـسـاري الـعـريق عـزيــز احلـاج حـكـايـته مع

احلزب الشيوعي العراقي بينما نشرها بعد عشرين عاماً من باريس.
ظل مـظهـر في انتـظار الـعدد الـثاني من "األوقـات" كمـا "غودو" الـبطل ظلّ
يـنتـظر من أول سـطر في الـقصـة إلى آخر سـطر فـيهـا شبـحاً لم يـظهر له
قط ألنـه لم يكن له وجود قط.. حتى هاجر إلى أميركا في حيرة من أمره
ـقـال ثم تـواصـلــنـا بـعـد سـفـره بـأيـام فـإذا به يـسـألـني بـدهـشـة عن ذلك ا

ويحدثني بتفاؤل عن مشروع صحفي في الطريق!.
وفي قـلب العاصـمة السـورية دمشق كـان يلتـقي كل يوم مـثقفـون عراقيون
من كـل لـون في مــقـهى الـكــمـال وبــ طـاولـة وأخــرى تـســمع نـقــاشـاتـهم
الـسـياسـيـة الصـاخبـة مـثلـمـا تسـمع مـنهم األخـبـار والشـائـعات وبـورصة

أسعار الشقق والداللية أيضاً.
ومن الـنادر أن تـقابل أحداً مـنهم في تلك األيـام ال يتحـدث لك عن مشروع
إعالمـي أو سـياسـي يـجـعلـك في حـال أقـرب إلى الـنـشـوة خصـوصـاً في
أيـــام كـــان بــيـــنـــهم من ال يـــســـتـــطــيـع أن يــدفـع إيــجـــار شـــقــتـه أو أجــرة
"الـسرفيس".. وفي حلـظات تشـعر أن الدنـيا أصبـحت في عينـيك مثل ثقب

اإلبرة ومع ذلك فأنت تريد أن تنفذ من ثقب اإلبرة إلى العالم اآلخر!.
مـا أن تنتهي من مشـاريع مظهر عارف حتى يـطل عليك األصدقاء: فاضل
نقحة شاريعهم ا الـربيعي ومؤيد عبد القادر وسالم الشماع وآخرون 
اجلـديـدة وحمـاستـهم شالالت هادرة وأحالمـهم سـحب طائـرة والسـماء
هي احلـدود.. هذا إذا كانت للـسماء حدود.. مـشاريع أعجب من العجب..

ما تلبث أن تتالشى فال تقبض منها إال الهواء!.
ويـوماً زارنـي الصـديق جمـال العـتابي وكـان يشـغل منـصب مديـر عام في
وزارة الـثقافة وطـلب مني أن جنلس في مقهـى الروضة لنلـتقي مع الفنان
يـاس خـضـر وحتى نـنـاقش مـشاركـته في اسـبـوع ثقـافي عـراقي يـقام في

كان.  سوريا.. ووافقت على الفكرة لكنني اعترضت على ا
قــلت لــلــصــديق جــمـال: أنـت ال تـقــبض من "الــروضــة" شــيــئـاً.. لــذلك من

.! األفضل لك أن جتلس في "الكمال".. على األقل تقبض منها مشروعاً
.. ودارت بنا األيام أو دارت علينا األيام وتفرّق الزمالء واألصدقاء جميعاً
مـنـهم من مـات ومـنـهم من هـاجـر الى بالد الـله الـواسـعة
ومـــنـــهم من ضـــاع في دروب احلـــيــاة وبـــعـــضــهم
تــدحـرجـوا حــتى كـنـســهم الـنـســيـان ولم تـبق من
ـشاريع" كـما دار احلبـيبة "الـكمـال" سوى تلك "ا
ـعلـقـات لم تـبق منـهـا في دواويـنهم في أشـعـار ا

سوى األطالل والذكريات واخلرائب!.



عـندمـا كـنت طالـبـا في كلـية الـدفـاع الوطـني عام 1991 الـقى عـليـنـا السـيد
وكـيل وزيـر التـجـارة  محـاضـرة عن السـيـاسـة التـجـارية في الـعـراق وكانت
احلـصــة الـتــمــويـنــيـة قــد تـقــلــصت بـســبب امــعـان الــدولـة الــتي خــصـصت
وجب قانـون (حتريـر) العراق لـلمـعارضـة العـراقيـة مبلغ 97 مـليـون دوالر 
ش لـشعب العراق  وبعد ان دمـرت العراق برضى تام وفرح بـحصارها ا
عـارم من البـعض  وبعد ان مـدت يدهـا الى اجلارة ايران صـار حتى وجود
ـوضـوع ـنــوعـا من الـبــعض.. اعـذروني عن اخلــروج عن ا مـســتـشـاريــهـا 
ـهم قـال الـسـيد الـوكـيل عن احلـصـة التي فـاحلـديث فـيه يثـيـر الـشـجون .. ا
ـطـلـوبـة من ـواد ا تـقـلـصت بـأنــهـا حـسب تـقـريـر وزارة الـصـحــة تـقـدم كل ا
فـيـتـامـيـنـات ومـعـادن وغـيـر ذلك .. عـنـدمـا عـدنا الـى فـترة احلـوار رفـع احد
اجـستيـر في العلوم ـاجستيـر في الطب وا الـطلبة يـده وكان يحـمل شهادة ا
الـعسكرية والدبلوم العالي في العلوم العسكرية .. عذرا سيادة الوكيل ليس
لـدي سؤال ولكن اريـد من خاللك ان اوجه شكري وتـقديري لـوزارة الصحة

العراقية على تقريرها الرائع فضحكنا وضحك السيد الوكيل .
ـسـاجد الـيـوم تذكـرت تـلك احلادثـة عـندمـا سـكتـت وزارة الصـحـة عن فتح ا
بـشروط تـعلم هي قـبلي وقـبـلكم انـها سـوف لن تنـفذ  وبـعد ذلك سـكتت عن
زيـارة االربع بشروط صحيـة هي االعلم انها سوف لن تنـفذ  والتنفيذ من
عدمه له اضرار فادحة تمس هيبة الدولة وقوانينها  وأتذكر اني حتدثت في
سـمنار عن هـيبة الـقانون وفـرضه ايام احلصـار اوصيت فيه ان الـدولة امام
خـيارين اما ان تلـغي قانون منع بـاعة السكـائر على االرصفـة او ان تمنعهم

فعال ألن اي قانون او اوامر ال تنفذ تؤذي هيبة القانون ..
نع ليـشمل غير السـعودي فقط وهـكذا الزيارة شمل  مـنع احلج وخفف ا
سـائل ال تـقبل انـصاف احلـلول وال ـنع غيـر الـعراقـي رغم ان مـثل هـذه ا ا
ـة قـتل عمـد والـقـرآن الكـر ال يـقبل ـوضوع يـتـعـلق بجـر االجـتـهاد كـون ا
الـتـأويل في هـذا االجتـاه ((مَن قَـتَلَ نَـفْسًـا بِـغَـيْـرِ نَـفْسٍ أَوْ فَـسَـادٍ فِي الْأَرْضِ
فَـكَأَنَّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِـيعًا)) وبالـتالي فهو يـصلى في النار بـحساب انه قتل

الناس جميعا وليس على انه قتل نفسا واحدة .
وهـنـا اسـتـحـقت وزارة الـصـحـة الـشـكـر مـرة اخـرى فـقـد سـكـتت عن زيـارة
االربـع وهي جـهة فـنيـة ينـبغي ان تـخاف الـله في مشـورتهـا الفـنيـة البـحتة
(( ب ذاهب (( ومـا على الرسـول اال البالغ ا الـتي ال عالقة لهـا باألديان وا
ية وغـيرها .. سـكتت عن حقـائق معروفـة لهـا من خالل منظـمة الصـحة العـا

عطيات .. سكتت لتتكلم بعد انتهاء الزيارة مباشرة من ا
لـلمـستـقبل أقـول قولـتي ان اي جتـمع في ظل الوبـاء ديني كـان او غيـر ديني
ـتـواضع ال ـتـدة  وأن الـله جل جالله بـتـقـديـري ا ـة قـتل مـركـبـة  هـو جـر
يـريد لـنا ان نـتـجمع لـلحج والـعمـرة وصالة اجلـماعـة  وأن سيـدنا احلـس
(ع)  لن يـكـون مرتـاحـا لزيـارة احلشـود وقت الـوبـاء وما يـسعـده هـو حتويل

تلك احلشود .. نحو ماذا?
شافي فسـدين وبنـاء ا  نـحو االصالح ومـحاربة الـفسـاد وا

وتـوفــيـر األوكـسـجـ والـعالج ..... ودعم اوالده ثـوار
تـشـرين .. ثـوار االصالح وحمـايـتـهم من اعـداء الله
) ولــيس اهــانـة وأعــدائه  (الــقــنـاصــ واخلــاطــفــ
اوالده وأعـزائه الثـوار الـسلـميـ في يـوم اربعـينـيته
الــتي كـــانت وســتـــبــقى رمـــزا لــلــثـــورة الــســلـــمــيــة

واالصالح . 

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

Vð«Ëd « 5 QðË l¹—UA*« “U$ù Î«œuNł ‰c³ð W uJ(« ∫w½«“—U³ «

„u¼œË qOÐ—√ 5Ð jÐd¹ ÎUO−Oð«d²Ý ÎUI¹dÞ sýb¹ rOK ù«

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

أفــتـــتح رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
مـشـروع طـريق روفـيـا  –كـوبال
الـســتـراتـيــجي بـ مـحــافـظـتي

أربيل ودهوك. 
الذي  إنـشاؤه ودُشن الطـريق
في ــيـة حـديـثـة ـواصـفـات عـا
مــراسم رسـمـيـة حـضـرهـا نـائب
رئـــــيس احلــــــكـــــومـــــة قـــــوبـــــاد
الــطــالــبـــاني وعــدد من الــوزراء

سؤول في االقليم.  وا
وقال البارزاني في كلمة له على
إن (هذا هامـش تدشـ الطـريق

ـــشـــروع الـــســــتـــراتـــيـــجي  ا
ــتــاز من قــبل إجنــازه بـشــكل 

شـــــــركـــــــات مـــــــحـــــــلــــــــيـــــــة في
وأضــــــاف أن (هـــــذا االقـــــلــــــيم)
ـــــــــــشـــــــــــروع مـــــــــــهـم جـــــــــــداً ا
وســيـسـهل عـلـيـهم لـلـمـواطـنـ
الــــــــــتـــــــــنـــــــــقـل بـــــــــ أربــــــــــيل
وســــيــــعــــزز احلــــركـــة ودهــــوك

التجارية والبنية التحتية).
مبـينا ان (هـناك مـشاريع أخرى
ـشروع في مـجال سـتتـبع هذا ا
الــــطـــرق لــــلـــربـط بـــ جــــمـــيع
معربا عن محافظات كـردستان)
امله في  (الشروع بتنفيذها في
ــســـتــقــبـل الــقــريب) وأوضح ا
الـبـارزاني ان (احلـكـومـة اعطت
ـشاريع وإلعادة األهمـية لـهذه ا
وثـمـة تـأهـيل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة

مشاريع سـتراتيجـية أخرى قيد
اإلجنــاز ونــأمل تــدشــيــنــهــا في
مــبـــديــا اســفه وقـــتــهــا احملـــدد)
(لـســقــوط ضـحــايــا في حـوادث
السير التي تـقع بسبب السرعة
ـواطـنــ عـلى وحـث ا الـفــائـقـة
االلـــتــزام بـــإجـــراءات الـــسالمــة
ـركـبات) ـروريـة عـنـد قـيـادة ا ا
مـؤكـدا انه (بـرغم األزمـات الـتي
إال أن احلكومة تعصف باإلقليم
ـشاريع لم تـتـوقف  عن تـنفـيـذ ا
الستراتـيجية وتـوفير اخلدمات
وتـابع (كــثـيـراً مـا ( لـلـمــواطـنـ
تــطـــرح تــســاؤالت مـن الــبــعض
اذا تنشغل احلـكومة في تنفيذ
ـشـاريع وال توزع الـرواتب في ا

ومــــضى مــــوعـــــدهــــا احملـــــدد?)
الــبــارزاني قـائـال ان (احلـكــومـة
تـبـذل كل ما في وسـعـها لـتـأم
الـرواتب ولــكن كـورونـا واألزمـة
ـيـة انـعـكست االقـتـصـاديـة العـا
بل والـعـالم سـلـبـاً عـلى إالقـلـيم 

بأسره).
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مـضــيـفــا ان (عــمل احلـكــومـة ال
ف يقـتصـر على تـوزيع الرواتب
واطنون يريـدون كهرباءً وماءً ا
وتنـفيذ ومـستـشفـيات ومـدارس
ــصـــلــحــة ــشـــاريع هـــو  هـــذه ا
ولــفـت الى ان (مــعـدل اجلــمــيع)
اإلصــابـات بــفــايــروس كــورونـا
تــــــصـــــــاعـــــــدت كـــــــثـــــــيـــــــراً في

بـــغـــداد - الـــزمـــان (أ ف ب) - اعــلـــنت
ــوصل الــســلــطــات اعــتــقــال مـحــافظ ا
الـــســـابق بـــعـــد عــام ونـــصف عـــام من
هــروبه بــتــهـمــة اخــتالس 64 مــلــيـون
دوالر من امــوال اإلعــمــار ومــســاعـدات
ـــديـــنـــة. وافــاد الـــنـــازحـــ في هـــذه ا
مسؤول في هيئة النزاهة وكالة فرانس
برس ان نوفل العـاكوب الذي اقيل على
اثـر غـرق قـارب في نـهـر دجـلـة فـي عـيد
االم الــعـام الــفــائت مـا أســفــر عن غـرق
 150شــخـــصــا اعـــتــقل فـي مــديـــنــته
ــاضي. واضح ان الــعــاكـوب االثـنــ ا
ــوصل الــيـوم "قــدم الى احملـكــمــة في ا
لــتــســويــة دعــوى اخــرى ضــده مـقــابل
كـفـالـة لـكـنه قـبض عـليـه من قبـل فريق
هـيــئــة الــنــزاهــة بـشــان اعــمــال فــسـاد

اخرى".
ويــســكـن احملــافظ الــســابـق في اقــلــيم
كــردسـتــان مـنــذ هـروبه وهي مــنـطــقـة
تــتــمـــتع بــاحلـــكم الــذاتي حـــيث يــجــد
ـسـؤولـ مالذا آمـنـا لـهم الـعـديـد من ا
بــــدون الـــقــــلق من قــــوات احلـــكــــومـــة

االحتادية.
وتـــتـــهم هـــيــئـــة الــنـــزاهـــة الــعـــاكــوب
بـاخـتالس أمــوال عـامـة بــالـتـواطـؤ مع
مـسؤولـ داخل محـافـظة نـينـوى التي
تـبـلغ مـيـزانـيـتـهـا 800 مـلـيون دوالر
بـينـما يـعـيش مئـات االف من النـازح

خارج احملافظة.
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وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف
ـسـتـوى للـكـشف فـريـق حتـقيـق عـالي ا
َّ اخـتالسـها عن مـصيـر األمـوال التي 
ــــســــؤولــــ واعــــتــــقــــلـت عــــددا مـن ا
ـوظـف في ديـوان احملـافظـة بـتهـمة وا

االختالس وتبديد أموال الدولة.
والعاكـوب كذلك متـهم باختالس 11.3
مــلــيـــار ديــنــار ( 9.4مالي دوالر) من
أموال مخصصة لـلنازح في محافظة
نـيـنـوى.ويـعـانـي الـعـراق مـنـذ سـنـوات
فـسـادا اسـتـشــرى في مـؤسـسـاته وقـد
تــســبّب الــفــســاد خالل الــســنـوات 15

ــاضـيــة بـخــسـارة 450 مـلــيـار دوالر ا
ذهـــبـت إلى ســـيــــاســـيــــ وأصـــحـــاب
مشاريع فـاسدين وفق مجـلس النواب.
رتبة الـسادسة عشرة ويحتل العـراق ا
عــلى قــائــمـة الــدول األكــثــر فــسـادًا في
ــنـظــمــة الـشــــــــــفـافــيـة الـعــالم وفــقًـا 
الــدولـــيــة. وأعـــلــنت هـــيــئــة الـــنــزاهــة
االحتـاديـة عن تـمـكـنـهـا من تـنـفـيـذ أمـر
قــبض بــحق احملــافظ مــشـيــرة الى أن
تـنــفــيــذ األمــر جــاء بـعــد اســتــحــصـال
مـوافـقة احملـكـمـة اخملتـصـة بالـنـظر في

قضايا النزاهة باحملافظة. 
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وأفـادت دائـرة التـحـقيـقـات في الهـيـئة
وفي مــعــرض حــديــثــهــا عن تــفـاصــيل
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ األمــر ان (مالكــاتــهــا
تــمــكــنت من تــنــفــــــــــيــذ أمــر الـقــبض
الــصـادر بــحق احملــافـظ األسـبـق الـذي
صـــدر اســـتـــنـــاداً إلى أحـــكـــام الـــقــرار
160لسنة 1983من الهيئة الـتحقيقية
وجب األمر 126  ـؤلفـة  القـضائـية ا
لسنة  2020 اخلاصة بالنـظر بقضايا
الـفـسـاد الـكـبـرى). وافـادت الـهـيـئـة في
وقت سـابـق عن قـيـامـها بـتـألـيف فـريق
ـســتـوى لــلــكـشف عن حتــقـيــقي عــال ا
ّ سـحـبـهـا قـبل مـصـيـر األمـوال الـتـي 
إقـالـة مـحـافظ نـيـنـوى األسبـق وضبط
ـــوظـــفــ في ـــســـؤولــ وا عـــددٍ من ا
ديــوان احملــافــظــة بــتــهــمــة االخــتالس

وتـــبــديـــد أمــوال الـــدولــة إذ جتــاوزت
َّ ضــبط أولــيــاتــهـا 76 ــبــالغ الــتي  ا
. فـيمـا اكدت جلـنة الـنزاهة مـليار ديـنارٍ
الـنـيـابـيـة إحـالـة مـلـفـات فـسـاد جـديـدة
تتعلق بعدد من الوزارات إلى النزاهة.
وقـال عضـو اللـجـنة صـباح طـلوبي في
تـــصـــريح امـس إن (الــلـــجـــنـــة أجنــزت
لـفات اجلـديدة الـتحـقيق فـي عشـرات ا
وأحـــالـــتـــهـــا إلى الـــنـــزاهـــة تـــتــعـــلق
الكـمــة ومـلــفـات ـبــيـة واحتــاد ا بــاألو
أخـرى في عـدد من الوزارات مـن بيـنـها
العمل والشؤون االجتـماعية والكهرباء
والنفط والصحـة والزراعة واجلمعيات
الـفالحـيـة وأخرى تـتـعـلق بـالصـنـاعات
الــهــيـــدرولــيــكــيـــة ومــلف آخــر ألدويــة

سامراء).
لـفـات أحـيـلت مـشـيـرا الى ان (بـعـض ا
إلى الــنـزاهـة بــعـد اكـتــمـال الـتــحـقـيق
وبـعضـهـا يحـتاج وقـتـا طويال لـذا يتم
رفـعـها لـلهـيـئة أو االدعـاء الـعام إلكـمال

اإلجراءات التحقيقية).
وتـابع ان (أكـثـر الـتقـاريـر الـتي أحـيلت

تخص العقود).
وبـحث رئـيس مـجـلـس القـضـاء األعـلى
فائق زيـدان مع عدد من نـواب محـافظة
نـينوى  تـذليل الـعقـبات التي يـعانـيها
ـواطن في ما يـخص احملـاكم وغيـرها ا
وفق الــقـانــون. وقــال بـيــان لــلـمــجـلس
تلقته (الزمان) امس ان (رئيس القضاء نوفل العاكوب

الــتي خــلـفــهــا عـدم اكــتـمــال مــلـحق
الــــقــــانــــون االنـــــتــــخــــابي و قــــلــــة
ــالــيــة واألمــور الــتــخــصــيــصــات ا
تعـلقـة بجـائحـة كورونا الصـحيـة ا
شــعــوراً  مــنــهم بـالــروح الــوطــنــيـة
سـؤولية نـحو مسـتقـبل العراق) وا
وتــــابع ان (اجملـــلـس يـــؤكـــد إلـــغـــاء
الغـرامات الـتي فرضت بـوقت سابق

عـلى فـقـدان بطـاقـة الـنـاخب قـصـيرة
رة واحــــــــدة فقط االمد والـطويـلـة 
عــــلى أن يـــــؤشــــر ذلك فـي الــــقــــيــــد
االنــــتـــــخـــــابي مـن أجل تـــــســــهـــــيل
اإلجـراءات وزيـادة إقــبـال الـنـاخـبـ
لـلحـــــــصـول على بـطـاقة انـتـخابـية
ـفـــــقـودة األمـر بـدالً مـن الـبـطــاقـة ا
الـــذي ســـيـــؤدي إلى زيـــادة نـــســـبــة
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بـحث رئـيس مجـلس الـنـواب مـحـمد
احللبـوسي مع رئيس حتـالف الفتح
ـهـمة هـادي الـعامـري الـتـشـريعـات ا
والـالزمــة ومـــنــهـــا حــسم الـــدوائــر
ان تعـددة لقـانون انتـخابات الـبر ا
لـلــمـضي قـدمــا بـإجـرائــهـا وتـعـديل
قـــــانـــــون احملـــــكـــــمـــــة االحتـــــاديـــــة
ــكــتب رئــيس الــعــلــيــا.وذكــر بــيـان 
ــان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه الــبـر
(جــرى خالل الـــلــقــاء الــتــبــاحث في
تــطـــورات األوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة
واألمنـية واالقـتصـادية والـتحـديات
الــتـي تــواجه الــبـالد وكــذلك الــدور
التشـريعي والـرقابي جملـلس النواب

قبلة). دة ا خالل ا
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وأضـاف ان (اجلـانـبـ نـاقـشـا عددا
ــهـمــة والالزمـة من الــتـشــريــعـات ا
ـــتــعــددة ومـــنــهـــا حــسم الـــدوائــر ا
لقـانـون انتـخابـات مـجلس الـنواب 
لـلــمـضي قـدمــا بـإجـرائــهـا وتـعـديل
قـانـون احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا).
وشــدد حتــالف عــراقــيــون بــرئــاســة
عــــمــــار احلـــكــــيم  ,عــــلى أهــــمــــيـــة
ـبكـرة وضرورة تهـيئة االنتـخابات ا
االجــواء الـسـيــاسـيــة واالمـنـيــة لـهـا
واكمـال االسـتعـدادات اللـوجـستـية 
ودعا التحـالف الى (ضرورة الذهاب
الى انــتـخــابــات بـعــيـدة عن ســطـوة
ــال الـسـيــاسي وحـمالت الـسالح وا
الــتـســقـيـط والـتــشـويه) ,مـؤكـدا انه
(البد من معـاجلة الواقع االقـتصادي
عــبـر الــذهـاب الـى حـلــول حـقــيـقــيـة
بــتـفـعــيل الـقــطـاع اخلـاص وتــوفـيـر

ـــنـــتج فـــرص الـــعـــمـل وحـــمـــايــــة ا
ــفـوضـيـة الـعـلـيـا احملـلي). وقـررت ا
سـتقلـة لالنتـخابات إفـتتـاح مراكز ا
الـــتـــســجـــيل طـــوال أيــام األســـبــوع

واستنفار مالكاتها.
وذكر بيان للمفوضية تلقته (الزمان)
رحلة القادمة ا تمليه ا امس (نظراً 
من مـسـؤولـيــة وعـمل جـاد تـضـطـلع
فـوضية  وحفاظـاً منها على بهما ا
الــوعــد الــذي قــطــعــته لــلــنــاخب في
ـانــيـة في إجــراء االنـتــخـابــات الـبــر
ـعوقات التي موعدهـا احملدد برغم ا
من احملــتـمل أنــهـا قــد تـؤثـر بــسـبب
عامل الوقت واجلدول الزمني الالزم
الجــــراء االقــــتــــراع إال أن مـــجــــلس
ـــفـــوضــ أصـــدر قـــراراً  يـــقــضي ا
بــــافـــتــــتــــاح مـــراكــــز الـــتــــســــجـــيل
الســــــــــتـقبـال النـاخبـ طوال أيام
ا في ذلك أيام العطل األســــــــبوع 

الرسمية).
وأضاف ان (العمل سيـكون لساعات
ـتـعــلـقـة إضــافـيـة إلجنــاز األعـمــال ا
بـعـمـلـيــتي الـتـسـجـيل الـبـايـومـتـري
وتــــــوزيـع بـــــطــــــاقــــــات الــــــنــــــاخب
الـبـايــومـتـريـة) ,واوضح الـبـيـان ان
(اجملـــلس قـــرر اســـتـــنـــفــار مـالكــات
ـــفــوضـــيــة كـــافــة ســواء مـــوظــفي ا
الك الدائم ثبـت على ا فوضيـة ا ا
ـــكــــتب الـــوطـــني أم الـــعـــقـــود في ا
ومــكــاتب احملــافــظـات االنــتــخــابــيـة
ومـراكـز الـتـسـجـيل إلسـناد مـالكات
ـهـام مـراكـز الـتــسـجـيل في إجنـاز ا
ــكـنـة ــا يـؤمن  أعـلـى إنـتـاجــيـة 
للـعـمل وزيادة في نـسبـة الـتسـجيل
والتوزيع متحدين بذلك الصعوبات

شـــــــاركة في االنتخابات). ا
W «uł ‚d

واســـتـــطـــرد الـــبـــيـــان بـــالـــقـــول ان
ـفوضـيـة تـعـمل علـى تسـيـيـر فرق (ا
ـتــخـصــصـة جــوالـة من مالكــاتـهــا ا
للقيام بعملية التسجيل البايومتري
ـناطق ؤسـسـات احلكـومـية وا في ا
ن السكنـية من أجل تذليل الـعقبات 

ال يــســتــطــيع الــوصــول إلـى مــراكـز
ـرضى الــتـســجـيل كــكــبـار الــسن وا
ـعـاقــ وغـيـرهم بـغــيـة تـسـهـيل وا
عــمــلـيــة الـتــســجـيل واحلــفــاظ عـلى
حــقـهم في الــتــسـجــيل والـتــصـويت
بـــالــتـــعــاون مع األجـــهــزة األمـــنــيــة
لــضــمــان أمن عــمــلـــيــة الــتــســجــيل

وسالمتها). 
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وإن أفـــــضل عالج كـــــردســــتـــــان
لتجـنب اإلصـــــــابة بـالوباء هو
االلــــــــــتـــــــــــزام بــــــــــاإلجــــــــــراءات
الوقـــــــائية).وخـاطب البارزاني
ـــواطــنــ بــالـــقــول (ال يــوجــد ا
سـبـيل سـوى وقايـة أنـفـسكم من
اجلائحة). وكانت غـرفة عمليات
مـحافـظـة أربيل قـد افـادت بأنـها
الــغت االحـتـفـاالت والـتـجـمـعـات
ــــولــــد ــــنـــــاســــة ا اخلـــــاصــــة
مــؤكــدة عــدم قــيـام أي الــنــبــوي

مراسم خالل هذا العام. 
وجـاء في بـيـان اللـجـنـة (اصدار
عــدد من الـقـرارات مـنـهـا تـوفـيـر
مــئـة ألـف كـمــامــة عــلى حــسـاب
احملافظة لتوزيعها ب قسم من
دوائـــر ومـــؤســـســات الـــشـــرطــة

واشـــــار ـــــرور والـــــدوائـــــر) وا
الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــان الـى أن
وفـضالً عن الـتقـدير (االجـتمـاع
ـولد الـعالي والـتبـريك لـذكرى ا
النـبـوي اكد أن اربـيل كانت في
كل الـسـنوات سـبـاقـة ومتـمـيزة
ــنـاسـبـة بــافـتـخـار في احـيـاء ا
ولــكن لـلــعــام احلــالي وبــسـبب
تـــفــــشي كـــورونـــا واالجـــراءات
ـرض واسـتـنادا الـوقـائيـة من ا
عــلى فــتــوى الــلــجــنــة الــعــلــيـا
لالفتاء  نطالب مواطني اربيل
ــنـاسـبـة فـقط ان يـحـيـوا هـذه ا
بــــالـــــتـــــزيــــ و الـــــشـــــعــــارات
والتـبريكـات وعدم اقامـة جميع
انواع التجمعات واالجتماعات

الكبيرة). 

االعـــلى الـــتـــقى عـــددا من الـــنــواب عن
احملـــافــظـــة وهـم كل من فالح حـــسن و
لـطــيف الـورشـان ومــحـمـد اجلــحـيـشي
ونــايف الــشــمـري ومــحــمـد الــفــرمـان 
ونــاقش الــلــقــاء إشـكــالــيــات مــواطـني
احملـافـظـة قـدر تـعـلق االمـر بـالـقـضـاء 

واجراءات معاجلتها وفق القانون). 
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ورفع وكـــيل رئــيـس مــجــلـس الــنــواب
مــحـمــد احلـلـبــوسي دعــوى قـضــائـيـة
جــديـدة ضــد الـنــائب عــلي الـصــجـري.
وبـحـسب مـطالـعـة الـشكـوى الـتي تـقدم
بــهـا وكـيل رئـيس مــجـلس الـنـواب الى
مـحـكـمـة حتقـيق ارهـاب الـكـرخ اطـلعت
ـشـكـو منه عـلـيـهـا (الـزمـان) امس ان (ا
عـلي الصـجـري قام بـنشـر تـغريـدة على
صفحته في موقع التواصل االجتماعي
تــويــتـر   تـضــمــنت عــبــارات واسـاءة
وقــذف بـــحق رئــيس مـــجــلس الــنــواب
واتــهــامــات بـال دلــيل وان هــذا الــفــعل
ـة إهــانـة بــإحـدى ــثل جــر اجلـرمي 
طـــرق الـــعالنـــيـــة لــرئـــيس الـــســـلـــطــة
ة قذف وسب بحقه). التشريعيـة وجر
 وكـــان مــجل الـــقــضــاء قـــد خــاطب في
ـان لـرفع وثـيــقـة رسـمـيــة رئـيس الـبــر

احلصانة عن النائب الصجري.
وبـحـسب الـوثـيـقـة فـأن (الـصـجـري قد
نــشـــر تــغـــريـــــدات مــســـيــئـــة لــرئــيس

ان). البر
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سؤال كـثـيرا مـا يـطرح خـاصـة من الـشبـاب حـديثي الـتـجربـة بـالكـتـابة ..
فتوح ..? تميزة في هذا الفضاء ا كانة ا كيف يكون للكتابة والكاتب ا

بــالـتــأكــيــد إن كـثــرة وســائل الــتــواصل االجــتـمــاعي والــهــواتف الــذكــيـة
والصـحف الـورقيـة وااللـكتـرونيـة جـعلت الـكـتابـة صـعبـة جـدا وليس كـما
ن أغرته سهولة النـشر ليكتب ما بدا له  متوهما  إنه يتصور البعض 

صار  رقما مهما في عالم الكلمة  وله مكانه في الذاكرة ..
السهولة فرضت اليوم صعوبة تصل الى حـد االستحالة بان يكون للكلمة
تلقي من ب قيمة ان لم تكن مؤثرة  صادقة  ولها وقعها اخلاص عند ا
ـواقع  وفي فـضـاء مـفـتـوح هـذا الـكم الـهـائل من الـكـتـابـات واالسـمـاء وا

وأمزجة مختلفة وأهداف شتى  ..
ـشـاركـة في صـحـيح أن هـذا الـتـطــور الـتـقـني الـكـبـيــر زاد من مـسـاحـة ا
الـكــتـابـة  فــلم تـعــد حـكــرا عـلى قــلـة  بل الـقــلـة  هي الــتي لم تــكن لـهـا
ـتـلقي االخـتـيار مسـاهـمات كـتـابيـة في تـلك الـوسائل  لـكـنه فـرض على ا

أيضا 
ولم يعد يعنيه ها الكم بقدر ما تهمه الفائدة ..

ولـكن كم عـدد هـؤالء الـكـتـاب الـذين ارتــبط الـقـراء  مـعـهم بـرابـطـة تـشـبه
وقف منهم?. لزم) وينتظر اطاللتهم عليه ليستجلي ا (العقد ا

ـتلـقي اليـوم أن يـقرأ كل هـذا الكم الـغـزير من الـكتـابات  ليس بـإمكـان ا
ا يختار ختلف مسمياتها  وإ واقع االلكترونية  ويتابع الفضائيات وا
منـها أسمـاء بعـينـها اخـتبرهـا بالـتجـربة الـطويلـة  وعرف قـيمـة ما تـكتبه
فـكـريـا وعـمـلـيـا وتـمـتـلـك رؤيـة دقـيـقـة  وقـدرة فـائـقـة عـلى عـرض االفـكـار

وضوعية.. تاز باحليادية وا باسلوب راق 
ؤثرة ال تـعني شيئا   وال تكون أكثـر من مساحات مطبوعة الكثرة غير ا
ـطلوب فـنيا وإخـراجيا  فقط  لسـد الفراغ لـتظـهر الصـحيفـة بالقـياس ا

ولكن دون مضمون مفيد .. 
ـشـاغل واالزمــات وتـعـقـد ــفـتـوح وكـثــرة ا الـكـتــابـة في عـصــر الـفـضـاء ا
احلياة ينبغي أن توصل الفكرة  – احلقيقة باقل قدر من الكلمات.. 

بـدون (فـرقـعــات) وإثـارة بـعــيـدة عن الـواقع الــذي يـسـتـقي  الــكـاتب مـنه
افـكــاره ورؤاه  بـتــواضع دون  أن يــتـصــور أنه وصي عــلى االخـر او
اعلى مـسـتوى مـنه  أو يـصادر حـقه بـالتـفـكيـر واالختـالف  أو التـسرع
بإصدار االحكـام  إن لم يكن له دلـيل وشواهد تدعـم ما يذهب اليه  ألن
  وبالتأكـيد ليس هو الشاهد الوحيد رحلة ما يكتبه اليوم يعد  تـاريخا 

فيها بل هناك اخرون غيره .. 
وأخطـر ما تـوصف به الكـتابـة عنـدما تـبتـعد عن الـواقع وال تقـول احلقـيقة
بـانـهـا  تـضـلـيل) واقـسى عـقـوبه لـهـا عـزوف الـقـارىء عـنـها ولـم جتـدغـير

كاتبها فقط قارئا لها ..
لك حق تـقو والقـارىء هو احلـكم  وهو وحـده  وليس أحـد غيـره من 
الـصـحــفي والـصـحــيـفـة  في األقــبـال عـلــيـهـا  أو في االعــراض عـنـهـا
ـات  ليس وثقـته هي الـتـكـر احلـقيـقي لـلـصـحفـي وما عـداه من تـكـر
اكثـر من أوراق نقـدية تـنتـهي قيـمتـها بـعد أن يـنفـقهـا  أو درع  أو كتاب

 محفوظا في إضبارة .. شكر
باختصار ....

الـكـتـابــة الـيـوم عـمـلــيـة لـيـست ســهـلـة بـالـتــأكـيـد  خـاصـة عــنـدمـا تـكـون
ـفتـوح  والعـالم سريع احلـركة  وازمـات متالحـقة ضمن هـذا الفـضاء ا
ومزاج يـنـاسب عـصـر الـسـرعة وكـتـابـة وكـتاب مـن مسـتـويـات واجتـاهات

كثيرة   ..
وتلـك مسـألـة في غـايـة الصـعـوبـة في االعالم  عـامة وااللـكـتـروني خـاصة
صداقية واحليادية هنية العـالية وا  تفرض ا حيث يشهد منافسة كبـيرة
والدقة وحـسن اختيـار الكتـابات والكـتاب لـكي يكون لـلموقع والـكاتب فيه
ـشـهد االعالمـي عمـومـا  وعـند الـقـارىء  ويـكون ـتمـيـزة  في ا كـانـة ا ا
وقع او الـصـحيـفـة في النـهـاية  ضـمن اخـتيـاراته لـلمـتـابعـة ومـعرفـة ما ا

يدور في العالم ..
000000000000000000000000000
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من لم يكن عنصره  طيبا
لم يخرج الطيب من فيه
كل إمرىء يشبهه فعله
ا فيه وينضح الكوز 

االمام علي ابن ابي طالب (ع)  
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WLK∫ مسرور البارزاني يلتقي كلمة خالل افتاح مشروع الطريق روفيا- كوبال
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اني في أقـام مـعـهد الـتـطويـر الـبـر
مـــجـــلس الـــنـــواب الــعـــراقي دورة
ــوظــفـ مـتــخــصــصــة لــتــأهــيل ا
الـعــامــلــ بــســكـرتــاريــة الــلــجـان
النـيابيـة  واعداد سكـرتير اعالمي
تلك مـعلومات مـهنية عن االعالم
والــصـحـافـة  اسـتـمـرت عـلى مـدى
ثالث ايّـام . وقـال مـديـر عـام مـعـهد
اني سعد فياض ان التطوير البـر
دورة السـكرتاريـة االعالمية لـلجان
مـجـلس الـنواب شـهـدت تـفاعال من
ـــثــلــون ـــشــاركــ الـــذين  قـــبل ا

ـا مـخــتـلف الـلــجـان الـنـيــابـيـة  
زيد من الدورات يدفعنا الى عـقد ا
بـــهــذا اجملـــال  والــدورة تـــعــد من
ــعــتــمـدة ضــمن خــطــة الــتــدريب ا
بــهـدف تــطــويــر مـهــارات مــوظـفي
اجمللس وتنميـتها بالشكل األمثل 
في ظل احلـــاجـــة الى تــعـــزيــز دور
اإلعالم في الــتـعـاطي مع نـشـاطـات
وفــعــالـيــات الــلــجــان الــنــيــابــيـة .
ـــديـــر الـــعـــام ان الـــدورة واشـــار ا
ـبنى عـقـدت على قـاعـة الشـبيـبي 
اجملـلس  وحـاضـر فـيـهـا الـدكـتور
عالء حـسـ الـنـداوي مـديـر وحـدة

اإلعـالم في كـلـيـة الـلـغـات بـجـامـعة
بغداد  والـصحفي ابـراهيم صالح
مـديــر مـكــتب قـنــاة فـرانس  24في
الـعـراق  مـفـاهـيم تـتـعـلق بـاخلـبـر
والــــــــعــــــــنـــــــوان الــــــــرئــــــــيــــــــسي
وأشـــكـــاله والـــتـــقـــريـــر اخلـــبــري
ومـقدمـة االخـبار والـتـقاريـر وطرق
التحـرير الصحـفي .  وتابع فياض
شهـدت الدورة طـرح احملاضر عالء
الــنــداوي حملـاور تــتــعــلق بــانـواع
االخبار والتقاريـر وطريقة التعامل
مع االخبار الـرسمية وفـقا للقوالب
عـتـمدة  فـيـما تـطرق الـصـحفـيـة ا

الـــصـــحـــفي ابـــراهـــيم صـــالح الى
اهــــمــــيـــة الــــصــــورة ودالالتــــهـــا 
ـقـاطع وضـرورة تـضـمـ االخـبـار 
فـديـويـة من اجل مـواكـبـة الـتـغـيـير
فـضال عن طـريـقـة صيـاغـة االخـبار
علومات والتعامل مع البـيانات وا
 الـتي يـحـصل عـلـيـهـا الـسـكـرتـيـر
االعالمـي .  واضـــاف مــــديــــر عـــام
اني ان الدورة معهد التطـوير البر
شـهـدت منـاقـشات بـ احملـاضرين
ــشـاركـ  بـشـأن آلـيـات وطـرق وا
تــطــور الــعــمل االعالمي في جلــان

مجلس النواب .
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ـعلومـاتيـة احدى تـشكيالت وزارة يسـر الشـركة العـامة لالتـصاالت وا
ناقصة شاركة في ا االتصاالت ان تدعو الشركات اخملتصة الراغبة با
واصـفات الـفنـية لـتقـد العـرض الفـني والتـجاري وفق مـتطـلبـات وا
ـعـدة لـهـذا الـغـرض والـتي ـرفـقـة وا ـالـيــة ا والـشـروط الـقـانـونـيـة وا
باالمكان احلصول عليهـا عن طريق ارسال مخولكم مع كتاب التخويل
الـرسمي الى مـقـر الشـركة الـكـائن في (بغـداد - شـارع ابو نـؤاس قرب
ديـر العام  –الطـابق العاشـر) ولقاء مـبلغ قدره فنـدق بغداد - مـكتب ا
(٢٠٠٠٠٠٠٠) عـشــرون مــلــيــون ديـنــار عــراقي فــقط غــيــر قــابل لــلـرد.
وسيكون أخـر موعد لـتقد الـعطاءات السـاعة الواحـدة ظهرا من يوم
ـوافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ عــلى ان يـرفق مـعـهـا تـأمـيـنـات اولـيـة الـثالثـاء ا
ناقصة والبالغة (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ملياران دينار عراقي للمشاركة في ا
فـقط عـلى شكل خـطاب ضـمـان او صك مصـدق من مـصرف مـعتـمد في
الــعــراق (غـــيــر مــشــروط ومــوجه الى الـــشــركــة الــعــامــة لالتــصــاالت
ـدة ال تــقل ١٢٠ تـبــدأ من تــاريخ غـلق االعالن ــعـلــومـاتـيــة). نـافــذ  وا
وسـوف يـسـتـبـعـد الـعـطـاء الـذي لم يـرفق به هـذا اخلـطـاب وتـودع في
قدمة ويكتب صندوق العطاءات بـظرف مغلق ومختوم بختم الشركة ا
وقع الرسمي والبريد شروع والعنوان الكامل للشركة وا عليها اسم ا
تـابـعة الـعـطاء وحتـديد االلـكتـروني لـلشـركـة واسم وعنـوان اخملـول 
نفاذيـة العطـاء بـ (١٢٠) يومـا من تاريخ الغـلق وتوضع الـعطاءات في
صـندوق العطاءات في مـقر الشركة الـعامة لالتصاالت  –االستعالمات
كتمل لـلمواصفـات الفنية - الطـابق االرضي وسيهمل الـعطاء الغيـر ا
علومات االتصال على ارقام الهواتف زيد من ا والشروط القانونـية و
(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) البـريد االلـكتـروني او مراجـعة

درج ادناه .. مع التقدير.  وقع االلكتروني ا ا
E-mail:legal_itpe@yahoo.com          www.itpe.gov.iq
www.moc-gov.iq              Legal_itpe@hotmail.com
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ـرء بــحـســرة في هـذا الــذبـول يــتـأمـل ا
وسم الـذي يـعـيـشه لبـنـان حـيث يـحل ا
ـألوف الـدراسي وال مـدارس كـمـا هـو ا
ويـشـمل إقفـال أبواب الـصيـدليـات التي
إعـتاد اللبنانيون على عبارة "نفتح ليالً
" شـعـاراً جتــاريـاً لـهــا وتـتـزايـد ونــهـاراً
أعــداد األطـبـاء الـذين حـزمـوا احلـقـائب
وبـــدأوا الــتــخـــطــيـط لــبــدائـل عــمل في
عـــيــادات ومـــســتــشـــفــيـــات في أوطــان
تـديـرهـا حكـومـات صاحلـة وبـالذات في
بـريطانيا وفرنـسا وكندا ودول اخلليج.
وأمـا الذين ضاقت بهم سُبل العيش في
لـبنـان فسعـي من يستـطيع إلى الـهجرة
سـبـيالً يتـواصل بـعدمـا لم يـنفع مع مَن
يـــديـــرون األمــور الـــعالج بـــالــلـــعـــنــات
واإلعــتـصـامــات وال حـتى الــتـفـاعل مع
عـظـات تقـال في مـناسـبـة قداديس تـقام
أو صـالة يوم جـمـعـة بـاتت هي األُخرى
صـعـبة الـتـأدية جـمـاعة. ولـلـمرة األولى
تـوجه إلى تأديـة الفـريضة يـصطـحب ا
ســجـادته مــعه. كـمــا أن الـتــبـاعـد خالل
حضور القداديس بات شأنه شأن إبقاء
الــكــمـامــات عــلى بــعض الــوجه. وهـذه
ــفــروضـــات الــتي هي من أجْل إتــقــاء ا
شــرور اجلــائــحــة الــتي حــولت مــعــظم
حـيـاة اللـبـنانـي إلى إحـبـاطات من كل
هدئات التي إختفت نـوع ال تنفع فيها ا
بـعض أصـنـافـهـا من الصـيـدلـيـات التي

بدورها باتت ب إقفال أو إضراب. 
ـزيـد من احلـسـرة كـيف ـرء  ويـتـأمل ا
ــصــارف أقـفــلت أبــوابــهـا خــشــيـة أن ا
نـوعـ من اإلسـتـهداف لـهـا إسـتـهداف
مـودعـ وضـعـوا أمـوالـهم عـلى أساس
أنـها اخلزنة اآلمـنة أو بغرض إسـتثمار
مـبـالغ يـعـيـشـون من فـوائـدهـا وذلك ألن
ضـمـان الشـيخـوخة والـعـجز عن الـعمل
فـعل نـاقص في إدارة الدولـة لـرعايـاها
وعــنـدمـا إحـتـاجــوا إلى سـحْب مـا يـفي
ـتطلبات وحتـويالت إلى أبناء وبنات
يـتابعون الـدراسة في جامعـات أميركية
أو أوروبـية جوبهوا بـإعتذارات واهية

لعدم الدفع. 
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وعـــنــدمـــا زلــزلت األرض الـــلــبـــنــانـــيــة
سـياسياً وحكومياً ومقاومة وإعتداءات
إسـرائيلية زلزالها وتوجه اللبناني إلى
ـصـرف الذي يـتـعامـل معه طـالـباً فـرع ا
مـا يـحـتـاجه من مـال أودعه لـكي يـزجج
مــا حتـطم من نـوافـذ ويـر مـا تـهـاوى
من سـقـوف مـنزل ويـجـبـر ما تـكـسَّر من
أذرع أو أرجـل جـــــوبـه بـــــالـــــصـــــد ألن
تـعـليـمات مـصرف الـدولة وجَّـهت بذلك.
صرف وال يهم ال يـهم أن يحتج قاصد ا
أنـه في شـديـد احلـاجـة إلى بـعض مـاله
أو مــدخـراتـه. تـلك بــدعـة إنــتـهت ردود
الـفـعل علـيهـا إلى إنعـدام ثـقة الـلبـناني

بـــواحــد مـن رمــوز إزدهـــاره والــنـــمــو
ــــصـــارف ــــتـــدرج فــــيه الــــتي هي ا ا
الــلـبـنـانـيــة. ومـا يـروى عن لــبـنـانـيـ
إنـتــهـوا فـقـراء في بـيـوتـهم أثـريـاء في
ـصارف التي يتـعاملون مـعها تصلح ا

كأعمال درامية تبثها الفضائيات.
إلـى جــــانـب احلـــــســــرة الـــــتي بـــــاتت
حـاضرة في نـفوس أكـثريـة اللـبنـاني
وهـم يــعــيـــشــون حــالـــة ذبــول الــوطن
القريبة الشبه بالساعات األخيرة التي
ـرض ال أمل في يــعـيــشـهـا مــبـتـلــون 
الــشــفـاء مــنه تــراهم يــتــابـعــون عــبْـر
الـفضـائيـات أي حال هي عـليـها مـصر
وكـيف أنـهـا بـعدمـا إرتـاحت من هـموم
ــواجــهــة مع إســرائـيـل وإبـرام سالم ا
مـعـها من دون أن يـلـغي ذلك إستـمرار
الــصــراع الـســيـاسي مـع الـدولــة الـتي
تـــتــبــاهـى بــالــضم واإلحـــتالالت عــلى
أنـواعها ها هي احملروسة مصر تعيد
بــنـاء نـفـســهـا: مـدن جـديــدة. عـاصـمـة
والت واخملازن إداريـة جديـدة. مئـات ا
ــطــاعم الــتــجــاريــة الــكــبــرى. ألــوف ا
ـقــاهي عـلى أفـضل تـأسـيس. خـطـة وا
هـنـدسـية إلنـهـاء ظـاهـرة العـشـوائـيات
وبــهـدف خلـصه الــرئـيس عـبــدالـفـتـاح
الــسـيـسي بـعـبــارة فـحـواهـا لن يـكـون
هـــنــالك مــصــري مـن دون شــقــة له في
مـشـاريع عـمرانـيـة طمـوحـة. جيش في
كامل التأهب إذا كان الرئيس أردوغان
ـــصــــر من اخلــــاصـــرة يــــبـــغـي أذى 
الـغــربـيـة وإذا كـان الـصـديق األفـريـقي
األثـــيــوبـي لن يــتـــقي الـــله في عـــنــاده
فـيبقى الـنيل تسـتفيـد منه أثيـوبيا رياً
وكــهــربــةً ضـمن واقـع احلـال الــبــلـدان
الـلـذان يجـمع الـنـهر األواصـر بـينـهـما
ومــعـهـمـا الــسـودان الـذي كــلـمـا أبـدى
حُـسْن نيـة مع أميركـا ترامب ردت على
ـا يــقــوي شـأن نــتــنـيــاهـو الــتــحـيــة 
قــضـــائــيــاً ويــضــعـف شــأن الــبــرهــان
. وعـنــدمـا يـتــوارى الـعـنـاد ال داخــلـيـاً
تـعـود األوراق األميـركـية عـلى مـوقفـها

من فـرْض عـقوبـات على أثـيـوبيـا التي
تــعـامــلت بــإسـتــهـانــة مع صـيــغـة حل
إسـتــضـاف الـرئـيس تـرمب من أجـلـهـا
جــلـسـة تـشـاوُر إســتـثـنـائــيـة في بـيـته
األبـــيض ضم وزراء خــارجـــيــة مــصــر
وأثـيوبيا والسـودان.. ووزيره بومبيو

صاحب اإلقتراح الترويضي.
وعــنـدمـا يـقـارن الـلــبـنـاني بـ مـا هي
ـتخم عـلـيه حـال مـصـر وحـال لـبـنـان ا
ـية غـا بـالـسجـاالت الـوطنـيـة لفـظـاً ا
ضــمــنــاً بــ أهل احلُــكْم والــســيــاسـة
ـــــخـــــتـــــلف مـــــوزايـــــيك واألحـــــزاب 
الـتسمـيات في شأن مفـاوضات ترسيم
حـدود بـحـريـة مع إسـرائـيـل إسـتـهوت
ـتـوقـعـة نفـطـاً وغـازاً بـعد مـكـاسـبـها ا
ـــا طـــويل فـــإنه يُـــكـــثـــر من عـــمـــر ر
الــتـسـاؤالت في هـذا الــشـأن. يـتـسـاءل
اذا ال يـنصـهر الطـرف اللـبناني  : مـثالً
ـتـحفظ شـكالً عـلى نوعـيـة التـفاوض ا
وســـيــنـــاريــو الـــتـــحــادث مع الـــطــرف
ــبــتـــهج بــبــدء الــتــفــاوض آخــذاً في ا
اإلعـتبـار أهـميـة التـنفـيذ الـعمـلي بأمل
بـدء اإلنـتـاج قـبل أن ينـقـضي مـا تـبقَّى
مـن زمن الــواليـة الــرئــاســيــة وبـحــيث
يـصـبح التـنفـيذ رقـمـاً كاسـباً في لـوتو

التوريث?
ــاذا ال يـــتم اإلســتــئــنــاس بــاحلــالــة و
ــصـريــة الــتي طـوت خــيـار الــصـراع ا
حـربـاً مع إسـرائـيـل مع إبـقـاء صـفـحة
الــــعـــــمل عــــلـى إجنــــاز الـــــتــــســــويــــة
ــسـتـنــدة إلى قـرارات ــوضـوعــيـة وا ا
دولـية قد تـتعثـر لكن لن تـلغيـها غواية
إدارة أمــيـركـيـة إتـخـذت من اخلـطـوات
والـقـرارات مـا ليـس من حقـهـا إتـخاذه
ووهــبـتــهــا إلى حـكــومــة إسـرائــيـلــيـة
تتعارض أقوال رئيسها كما أفعاله مع
مـا من شـأنـه حتـقـيق تـسـويـات يـنـشر
ـوجـبـهـا ربـوعه عـلى األرض الـسالم 
الــعـربـيـة من مـغـاربــهـا إلى مـشـارقـهـا
وبـينهـا دول اخلليج الـتي بدأ بـعضها
صريـة للصراع مع يـرى في الصيـغة ا
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إســرائــيـل أســلــوب تــعــامل يــأخــذ في
اإلعـــــتـــــبـــــار مــــا يُـــــرسـم من خـــــرائط
وتـسـويـات علـى مسـتـوى الـعالم. ومن
شــأن إلـقــاء نــظـرة عــلى مـا جــرى بـ
مــصــر وإســـرائــيل نــرى أنه عــلى رغم
مـرور ثالثة وأربع عـاماً على السالم
ــصـري- اإلسـرائـيـلي مــا زال يـفـتـقـد ا
إلى مـا يجعل هذا السالم حالة شعبية
ـعــنى الـقـبـول عن إقـتـنـاع به ولـيس
مـجرد تـفاهم بـ دولتـيْن قضى بوقْف
الـصراع حـرباً بيـنهمـا. ال عالقات على
الـصـعـيـد الـشـعـبي مـلـحـوظـة بل تـكاد

مفقودة. 
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ــسـتـوى الــرسـمي فــإنـهـا وأمــا عـلى ا
قـائمة على قاعدة ثـابتة من التحفظ. ال
لــقـــاءات عــلى مــســتــوى الــقــمــة. وإذا
حـدثت زيـارات فـلـمـناسـبـات يـفـرضـها
ثـال تـلك واجـب العـزاء عـلى سـبـيـل ا
الــتــعــزيـة من جــانب الــرئــيس مــبـارك
بــإسـحق رابــ في تل أبــيب الـذي من
ـقـابل هـنالك بـني قـومه إغـتـيل. وفي ا
حــيــويــة مـلــحــوظــة في الــعالقــة عـلى
صرية ـستوى الـرسمي ب الدولـة ا ا
والـسلطة الـفلسطـينية وإهـتمام نوعي
فـي إحــــتـــواء خـالفــــات بــــ الــــقـــوى
الــفـلــسـطــيـنــيـة. كـمــا ال خـروج بل وال
َن تـساهل كـما سـائر الـدول العـربية 
فـي ذلك الدول اخلـلـيـجـيـة الـتي أخذت
صرية إقتباساً في بـصيغة التطبيع ا
مــوضــوع احلـق الــفــلــســطــيــني دولــة

مستقلة عاصمتها القدس. 
وتــكـــاد ال تــمــر مــنــاســـبــة كالمــيــة إال
ونـســمع مـثل هـذا الـعـهـد يـأتي من كل
صــوب عــربـي مع تــثــاقل في قــوله من
جـــانب أهل احلُــكْـم في لــبـــنــان الــذين
يـتـنـاسـون أن صـيـغـة "مـبـادرة الـسالم
الـعربـية" ولدت في لـبنان ولن يـذويها

الهوى اإليراني.
وهـنا نرى أن لبنان كما مصر مبرأ إذا
هـو طـوَّر مسـألـة "التـفـاوض البـحري".
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فـكما مـصر إستـندت في صيـغة السالم
إلى أنـها حققت إنتصاراً على إسرائيل
فـي حــرب أكــتــوبـر1973 فــإن لــبــنــان
حــقق ومن خـالل مـقــاومــة "حــزب الـله"
وعــدة حـركـات مـقــاومـة نـصــراً نـوعـيـاً
تـمثَّل بإجـبار القـوات اإلسرائيـلية على

االنسحاب من لبنان.
مـــــا يـــــراد قـــــولـه إن مـــــصـــــر وظّـــــفت
إنـتـصـارهـا بـحـيث بـدأت تـعـيـد الـبـناء
تــزامـنــاً في الـوقـت نـفــسه مع تـنــشـيط
ـشـاريع الـسـيـاحـية حـركـة الـتـجـارة وا
واإلنـــفــــتـــاح عـــلى الـــعــــالم اخلـــارجي
صـلحـة مصـر الوطن وتـعـزيز عالقـات 
والــــشــــعـب مع عــــدم الــــتــــســــاهل في
الـثوابت الوطـنية والـعربيـة التي كادت
مـوجـة إخوانـيـة عابـرة تعـصف بـها ثم

أمكن بثبات تداركها.
وفـي الــزمـن الــذي يـــتـــسع في لـــبـــنــان
هــامـش الــكــســاد جتــارة وســيــاحـــــــة
وطـبابـة وأدوية وصــــــــحـافة وعـمراناً
ومـــعـــهـــا ذبــــول مـــتـــواصل لـــلـــبـــنـــان
ــــصــــارف وتـــتــــزايــــد أرقـــام الــــذين ا
ـــــــــون وجــوهـــهم بالداً تـــقــيــهم يـــر
الــعــوز الــذي بــدأ يــدق أبــواب الــنــاس
ومــخــاطــر اخلــوف عــلى جــيـل األبــنـاء
وجـــيل األحـــــــــفـــاد... في الـــزمـن إيــاه
ــصـــريـــون الـــدولـــة والــشـــعب وظَّـف ا
صــيـــغــة الــسالم الــذي يــصــون الــبالد

والعباد أعقل توظــــــيف . 
وهـذا مـا كـان ضـمـيـريـاً مـأمـوالً حدوثه
فـي لــبـــنــان بـــحــيث يـــتم تـــوظـــــــــيف
ــا يــخـدم اإلنــتــصــار عــلى إســرائــيل 
لـبـنان الـشـعب والـوطن وليس جتـيـيره
لـلـمـشروع اإليـراني الـذي أودى بلـبـنان
إلى األحــوال الــتي هــو عــلــيــهــا فــيــمـا
ـسـتـقـر ـصـريـة في الــوضع ا الــدولـة ا
نـظـامـاً وشعـبـاً ألنـها وظـفت اإلنـتـصار
مـن أجْل الـسالم الـذي تــكـراراً ال يـنـهي
صـراعاً باحلرب ولكـنه ينتج التعويض
ـصلـحـة أصحـاب احلق. والله اجملـزي 

الهادي.. يا أبو هادي.

U¼bFÐ U Ë U½Ë—u  s “ w  UÐ—Ë√

نشرت مؤسسة شومان الفرنسية التي
تــأســـست في 1991 في عــددهــا 906
الصـادر بـتاريخ  5 تشرين أول 2020
تـقــريـرًا عن تــطـلــعـاتــهـا تــصف فــيـهـا
ظروف منطـقة االحتاد األوربي في ظل
زمن تفشّي جـائحـة كورونـا التي نالت
من أحــوالــهـــا اجملــتــمــعـــيــة وضــربت
قـطـاعــات مـهـمــة فـيـهـا وعــلى راسـهـا
اقـتـصـادهـا الـذي تـأذى كـثـيـرًا بـسـبب
تدهور األعـمال وتـراجع عجلـة االنتاج
وتـــوقف األشـــغــــال في مـــواقع ومـــدن
عديـدة. وفي هذا الـتـقريـر نالحظ عمق
التـحـديـات التي واجـهـتـها مـا دفـعـها
لـتــقـريــر األصـلح في مــسـيــرة االحتـاد
مجتمعًا من دون إغفال الصعوبات في
مــواجــهــة هــذه الـــتــحــديــات وإيــجــاد
ـــنـــاســـبـــة لـــدول االحتــاد احلـــلـــول ا
. وال أحد يـنكـر ما مجـتمـعةً أو مـنفـردةً
يــشــكـــله االحتــاد األوربي مـن ثــقل في
الـعــالم من حــيث قــدراته الــصـنــاعــيـة
ـالــيـة والــتــقـنــيـة والــبــشـريــة عـلى وا
واضـيع الـتي شمـلـها السـواء.   أمّـا ا
التـقـريـر فـقـد تطـرق فـيـهـا إلى شؤون
االحتــــاد اإلداريـــــة واالقـــــتــــصـــــاديــــة
الية والسياسية واألمنيـة والنقدية وا
غـيــر مـتـغــافلٍ قـدرة دول االحتــاد عـلى
إيـجـاد الــبـدائل في تــرويض الـتـراجع
احلـاصل في اقـتـصـاد الـسـوق بـسـبب
ـاكنـة الـصنـاعـية لـلـقارة بطء تدويـر ا
ـــســاعي والــتـــوجه احلــثـــيث لـــبــذل ا
بـإبــقــائـهــا قــوّة صـنــاعــيـة مــتــنـامــيـة
منافسة ألندادها في األمريكت وآسيا
والـبـلـقـان والسـيّـمـا التـنّـ الـصـيـني
ـــــثالن والـــــدبّ الــــروسـيّ الـــــلـــــذين 
شــاخـصــ مــؤثــرين في ســيــاســتــهـا
ــتـحـدة االقـتــصـاديـة بــعـد الــواليـات ا
ـيّز دول االحتاد األمريكـية. ولـعلّ ما 
عـمـومًـا قـدرتُــهـا عـلى إدامـة وحتـديث
سـلّـة اإلصـالحـات في قــوانـيـنــهـا وفق
ــتــغــيّــرات والــظــروف وحــاجــة هـذه ا

ـستـجـدّات ما الدول نـتـيجـة لـتتـالي ا
يـجــعــلـهــا ديــنـامــيــكـيــة في حــركـتــهـا
ـتـجــاوبـة مـع الـظـروف الـتــغـيــيـريــة ا
ـــا يــتــيح ــكـــانــيــة و الــزمــانـــيــة وا
تموضـعهـا في مقـدمة البـلدان الـدولية
بسبب نـهجـها االسـتراتـيجي الواضح
ــــلـــبّي ـــوازي حلـــاجــــة الـــســـوق وا ا
ـتـغـيّـر ي ا لـتـطـورات االقـتـصـاد الـعـا
وفق الـظـروف هـو اآلخـر. لـذا ال غـرابة
ــتـــتــبـــعــون ـــراقــبـــون وا أن يالحظ ا
ـوغــرافــيـا وخـبــراء االقــتـصــاد والــد
السكـانية إعـادة نافعـة في التفـكير في
سـيـاسـة االحتـاد اخلـارجـيـة واألمـنـيـة
ــا يـضــمن ويــحـقق واالقـتــصـاديــة و
ة لـلـتنـمـية مجـاالت مـتقـدمـة ومسـتـد
ــوارد والـقـرارات الـتي ـتـجـددة في ا ا
تهيّء لـهـذه التـنمـيـة الضـروريـة لبـقاء
تقدمة في قدرة االحتاد في الصفوف ا
اقتصاديات العالم. ومع كلّ هذا وذاك
فـلـيس خــافـيًـا أيــضًـا مـا تــعـانـيه دول
االحتاد من حتديات ضاغطة واختالف
في وجـهــات الــنـظــر أو خالفــات حـول
مواضـيع الـساعـة وطـريقـة مـعاجلـتـها

صالح.  بسبب تقاطع ا
ــكن مالحــظــته فـي قـرارة ولــكن مــا 
نــفس مــجــمل دول االحتــاد جلــوؤُهــا
إليـجـاد الـصــيغ الـكـفـيــلـة بـالـدفـاع عن
نــفــســهــا في ظلّ تــنــامي الــتــحــديــات
الـكـثـيـرة ومـنـهـا األمـنـيـة أيـضًـا الـتي
صـاحـبت ومـاتـزال تـصـاحب عـمـلـيـات
الهـجرة غـير الـشـرعيـة نحـو أراضيـها
بسبب سياسة التـحدّي والتهديد التي
ـشـبوهـة تـركـيا تشـكـلـها حـلـيـفـتُهـا ا
الـعضـو فـي حلـف الـناتـو والـتي تـأمل
دخـول نــادي االحتــاد األوربي عــضـوًا
كـامل األحــقـيــة بـفــضل مـشــاكـســاتـهـا
ــتـــواصــلـــة وافــتــعـــالــهـــا األســبــاب ا
والــــذرائع واألزمـــــات الــــتي تـــــســــعى
لدخـولهـا االحتاد بـأي ثمن لـصاحلـها.
كـمـا تـنـامى لـألذهـان مـنـذ حـ سـعيُ

دول االحتـاد لـتـشــكـيل أداة تـنــفـيـذيـة
ـدّعي ـكـتب ا جـديـدة بـصـيغـة هـيـئـة 
الـعـام وإقــراره مع نـهــايـة هــذا الـعـام
2020 تـأخـذ عـلـى عـاتـقـهــا الـتـصـدّي
لـلـجـرائم اخلـطـيــرة الـكـبـرى الـعـابـرة
ــكن أن تـشـكل ايـضًـا لـلـحـدود الـتي 
ـيــزانــيــة االحتـاد في حتـدّيًــا مــالــيًــا 
زيادة اإلنـفـاق. ومن شأن هـذه الـهيـئة
ـسـتــقـلـة قــضـائـيًــا أن تـعـاج حـاالت ا
الفساد واالحتيـال والتهرّب الضريبي
وازنات دول ّا يـضرّ  وما إلى ذلك 
االحتاد عـمومًـا. ويأتـي هذا الـتشـكيل
اجلديد إجنـازًا آخر في سـعي االحتاد
األوربي لـلـتـكـامل في جـمـيع اجملـاالت
احلـياتـيـة الـتي تـؤمّن وتـشـكّل عـصب
احلـيـاة لـشعـوب الـقـارة وتـتـفـاعل مع
مصـيـرها ومـسـتقـبـلهـا كـقارة مـوحدة
الـتــراكــيب والـتــكــويـنــات ومــتـقــاربـة
ــــفــــاهـــيـم بـــ األفــــكـــار والــــرؤى وا
شـــعـــوبـــهـــا واحلـــفــاظ عـــلـــيـــهـــا من
الـشـيـخـوخـة والعـجـز والـتـراجـع ألية
أسـبــاب وصـمــودًا أمـام أيــة حتـديـات
ـتحركة جتابههـا في خضمّ األحداث ا
ـكن أن ـتـغـيّـرة. وهـذا بـحـدّ ذاته  وا
يـشـكل عـامل قــوّة نـحـو زيـادة تـعـزيـز
الــــتــــعــــاون الــــقــــائم وتــــبــــادل اآلراء
تواصل وصوالً لتفاهم مستد عبر ا
احلــوار ونـــقل اخلــبـــرات والــشـــعــور
بوحـدة الـصف لـشـعوب بـلـدان الـقارّة
مجتمعةً في الدفاع عن مصاحلها عبر
تعـزيز قـدراتهـا العـسكـرية والـدفاعـية
إلى جـــانـب تـــقـــويـــة اقــــتـــصـــاديـــات
ــتـعــثــرة وتـقــد الـدعم أعـضــائــهـا ا
الالزم ألي عــــضــــو حــــ اقــــتــــضــــاء
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أبدت أورسـوال فـون ديـر الين رئـيـسة
فـوضيـة األوروبيـة وهي أول امرأة ا
ــنــصب عــزمــهــا عــلى تــتــولى هــذا ا
إطالق مـشـروع مـا يـسـمّى ب"الـلـجـنـة

اجلــيــوســيــاســيـــة" ضــمن مــســاعي
االحتــاد لـــتـــوســيـع آفــاق ومـــهــارات
مــؤســســات اجملــتــمــعــات األوربــيــة
واالسـتـفـادة من زمـن األزمـة الـراهـنـة
ـر بـهـا الـعالم ـسـبـوقة الـتي  غيـر ا
بـسـبـب جـائـحــة كـورونـا وانــصـبـاب
اجلـهود لـلـتـركـيـز عـلى حتـقـيق قـفزة
أوروبيـة مأمولـة في العـمل والتـفاعل
مع اجملــتــمع الــدولـي بــالــرغم من كل
التحديات. وهـذا يتطلب بـالتأكيد من
اجلــــمـــــيـع حــــكـــــومــــات وســـــاســــة
واختـصـاصيـ الـتركـيز عـلى مـا هو
أساسيّ وبنّاء ومشجّع واالبتعاد عن
كل ما هو زائـد وهامـشيّ وغيـر مؤثر
في وقـت األزمـــات. وفـي تــــوقــــعــــهـــا
خلروج االحتاد من تأثيرات اجلائحة
تـعددة عـلى نطاق واسع الكثـيرة وا
تـتـوقع الـسـيـدة أورسـوال خروج دول
االحتاد مـعافـاة وأكـثر قـوة وشـكيـمة
وحـيـويــة من خالل تـكـثــيف اجلـهـود
لتـغيـير مـسار األحـداث نحـو األفضل
عبـر وضع اخلطط واالسـتراتـيجـيات
ثمرة جلـعل القارة أكثر الصحيحـة ا
ـــا في خــــضـــرتـــهـــا الـــبـــيـــئـــيـــة قـــربً
واستخداماتـها الرقمـية وبأساليب ال
طـلـوبة في األداء رونـة ا تخـلو مـن ا
والتنفيذ لصالـح النفع العام لشعوب

القارة وحكوماتها.  
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ــوضـــوع األهمّ في مـــشــروع ولــعـلّ ا
هـذه الــصــفـقــة يــأتي عـبــر الــوسـائل
ـنـاخي ـكـافـحــة الـتـغـيـيـر ا ـتـاحـة  ا
واحلفـاظ عـلى الـبيـئـة حـينـمـا تـنجح
ـشـتــركـة بــإيـقــاف تـسـرّب اجلـهــود ا
الـكــاربـون بــحـلــول مـنــتـصف الــقـرن
ـــســــؤولـــة احلـــالـي. وقـــد وصــــفت ا
األوربــيـــة هــذه اخلــطـــوة بــالــنـــقــلــة
ـهـمـة في مـجـال حـمـايـة الـنـوعـيـة وا
ـا حتـقـقه ابـتـكاراتُ الـبيـئـة إضـافـة 
مــواطـــنــيـــهــا من جنـــاح في تـــنــويع
مصادر الـطاقـة واالنتقـال إلى منـطقة
خالـيـة من الـتـشـوهـات البـيـئـيـة ح
بلـوغ الهـدف األدنى وهـو التـخـفيض
في نسـبـة انـبـعاث الـكـاربـون بـحدود
%40 بـــحـــلـــول عـــام 2030 من أجل
تــفــادي نــسب االحــتــبــاس احلــراري
الــتي حتــذّر مــنـــهــا جــهــات عــديــدة
ومنها تلك التي تـهمّها العيش ضمن
بـيـئـة نـظيـفـة وصـحـيـة. وبـالـرغم من
ــشـروع قـد يـنـال من كـون مـثل هـذا ا
اقـــتـــصـــاديـــات بـــعض دول االحتـــاد
ويستهلك جزءًا كبـيرًا من ميزانياتها
ويـضـعف من إمــكـانـيـاتــهـا في حـالـة
االنتـقال إلى قـانون الـبـيئـة النـظيـفة
إالّ أنّ االحتاد قد حسب حـسابَه لهذه
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اإلشكـاليـة من خالل تـشـكيل صـندوق
لـــدعم الـــشـــركــات الـــتـي قــد تـــتـــوقع
تـأثـيــرهـا بـفــعل الـكفّ عن اســتـخـدام
الـطـاقـة الـتـقـلــيـديـة من الـوقـود الـتي
تــبــدو لــلــبــعض أرخص من الــطــاقــة
النـظـيـفـة اجلديـدة. وفي هـذا الـصدد
هنـاك حـزم من الدعـم والتـمـويل التي
تــــقــــدمـه احلــــكــــومــــات والــــوكــــاالت
ــصــارف لـــلــشــركــات الـــصــغــيــرة وا
ـتــوســطــة قـد تــتــجــاوز أقـيــامُــهـا وا
ليارات لتأم انتقال هذه الشركات ا
إلى الطاقة اخلـضراء من دون مشاكل
وذلك عبر استثمارات ناجحة تدعمها
حــــكــــومـــــات ومــــصــــارف وجــــهــــات

استثمارية ذات شأن. 
ـهمّ في كـلّ هـذا أن يــبـقى اإلنــسـان ا
شـروع األوربي هـو قـلب احلدث في ا
وهـــــو الــــــهـــــدف األهـم في مــــــجـــــمل
سيـاسات وتـوجهـات حكـومات بـلدان
االحتــاد. فـاالقــتــصــاد وتــعــزيـزُ دوره
ومعـاجلـة الـثغـرات فـيه بـسـبب اآلثار
التي ستـتركـها اجلـائحة سـيكـون لها
األولـويــة في إعــادة الــثـقــة بــالـنــظـام
احلـيـاتي بـ احلـكـومـات وشـعـوبـها
سعيًا لتقد كلّ ما يكفل حماية وأمن
واســتـــقــرار حـــيــاة شـــعــوب الـــقــارة
وتخـفـيف تلـك اآلثار عـلى األشـخاص
والـشــركـات والــوكــاالت الـتي تــأثـرت
جـــراء اجلـــائـــحــــة. وفي ضـــوء هـــذه
التـوجهـات تـتحـرك بلـدان االحتاد كلّ
وفق مقدّراتهـا واستعـداداتها إلعادة
ا يـكـفل احلفـاظ على حركـة احليـاة 
حــيـــاة اإلنـــســان وتـــواصل األعـــمــال
ـاكـنــة وإنـتـاج واسـتـمــرار تـشـغــيل ا
الـصـنـاعـة وحـركة الـشـارع واجملـتـمع
ـا يـحصّن بأفـضل وسـيلـة مـتـاحة و
ــواطن األوربي فـي الــتــعــامل قــدرة ا
والــتــعـــايش الــيـــومي الــعـــقالنيّ مع
مـخـاطـر اجلـائـحـة ويـسـاعـده في درء
أخطارها وجتنّب اإلصابة بها بعناية
وحـــذر وحـــرص بـــهـــدف اســـتـــمـــرار
احلياة وكـسب القوت الـيومي وإدامة
ط احلياة بـطريـقة صـحيـحة. وهذا
من شـأنه بـالـتـالي أن يـحثّ ويـسـاعـد
ــتــوســطـة الــشــركـات الــصــغــيــرة وا
الســتــئـــنــاف أعــمــالـــهــا هي األخــرى
وتـقــلــيل الـفــجــوة الـنــاجـمــة بــسـبب
البـطالـة التي تـفـاقمت نـتيـجة إلغالق
عامل عدد كبـير من هـذه الشركـات وا
واالضــطــرار لـــتــســـريح مــوظــفـــيــهــا
وعـمالـهـا وعـدم قـدرتـهـا عـلى تـسـديد
ـرتـبــات واألجـور. فـاألشـغــال تـبـقى ا
حتظى بقدسية كـبيرة في مفهوم دول
ــــزيـــد من االحتـــاد الــــتي تـــطــــالب 
الـتـضـامن والـتـكـافل من أجل حـمـايـة

ـواطن وتـأمـ اسـتـقـرار حـيـاته كي ا
يــبــقـى عــنــصـــرًا فــاعالً فـي اجملــتــمع
ويـحـظى بـرعـايـة الـدولـة الـتي أخـذت
عـلى عــاتـقــهـا تــأمـ مــعـيــشـتـه عـبـر

. دافعي الضرائب بصورة أخصّ
بــرنـامـج "أفق أوربــا"  يـشــيــر تــقــريـر
شـــومـــان أيـــضًــا إلـى اهـــتـــمــام دول
شروع متقدم جديد االحتاد األوربي 
من شأنه تطويـر أدوات البحث وسبل
االبـــتـــكـــار فـي عـــمـــوم صـــفـــوف دول
ـثل في حـقـيـقـته أحد االحتاد. وهـو 
البـرامج الـتي ال تقلّ في أهـمـيتـها عن
ســائـــر األنــشــطـــة الــتي تـــتــرقب دول
االحتـاد وضـعـهــا حـيّـز الـتــطـبـيق في
برنـامـجـهـا لألعوام 202-2021  بـعد
إقـرار وجنــاح مــشــروع بـرنــامج "أفق
تـوقع إطالقُ هذا أوربا 2020. ومن ا
الـبـرنـامج اإلطــاري الـطـمـوح اجلـديـد
ـناقـشـات والتـفاوض الذي هـو قيـد ا
في األول من كــــانـــون الـــثـــاني 2021
القـادم. فـيـمـا تشـيـر األرقـام إلى رصد
مـــا يــربـــو عـــلى 100 مـــلـــيـــار يــورو
لـتــنـفــيـذه أي بــزيـادة مــا يـربــو عـلى
ــنـجــز في 2020 %1,6 من ســابــقه ا
وذلك بــالـــرغم من األزمـــة الــصـــحــيــة
جلــائــحـة Covid-19 الــتي تــعــصف
بالـعـالم أجـمع وما تـركـته وتـتركه من
ـالي في عـمـوم تـأثـيـر عـلى الــقـطـاع ا
ـالـيـة التي دول االحتاد والـضـائـقـة ا
تسببت بها نتيجة لالنكماش احملتمل
ـثال في اإلنـفـاق ومـنه عـلى سـبـيل ا
تــأثـــيــره عـــلى صـــنــاديـق الــتـــعــاون.
وسوف يركز البرنامج بصورة خاصة
عـــلـى تـــعــــزيـــز األسـس الـــعــــلـــمــــيـــة
والـتـكـنــلـوجـيـة وطـريــقـة عـمل مـراكـز
البـحث التي تـتمـيز بـها دول االحتاد
وتـشـجيـع قـدرة أوروبـا علـى االبـتـكار
وفـسـح اجملـال لــلــقــدرة الــتـنــافــســيـة
والعمالة إضافة إلى حتقيق أولويات
واطن ودعم النـموذج االجتماعي- ا
االقــتـصــادي األوربـي واحلـفــاظ عــلى
قيم القارة عمـومًا. ومع ذلك لم يتردد
االحتاد األوروبي في اتـخـاذ مـسارات
داعـمـة القـتــصـاده من خالل الــتـركـيـز
ـساهـمتـها على اسـتثـمارات يـعتـقد 
نوعيًا في التخفيف من اآلثار السلبية
ـــالـــيـــة الـــتي ضـــربت عـــلى األمـــور ا
شركـات وشخـصيـات. وهذا مـا يشـير
إلى تـــواصل الـــقــارة فـي بــرامـــجـــهــا
الـبـحـثـيـة والـتـطـويـريـة وجـعـلـهـا في
أولويـات شـؤونـهـا الـسـيـاسـيـة ليس
أوربـيًـا فـحـسب بل جتـاوزت ذلك إلى
اهـتـمـامهـا الـدولـي أيضًـا. وفـي حـالة
عدم حـصـول طـفـرات مفـاجـئـة بـسبب
اجلـائــحــة وتـأثــيــراتـهــا عــلى الـواقع
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"سـوّر مـديـنتك بـالـعدل"  هـذا مـا خاطب
به اخلـليفة "العادل" عمر بن عبد العزيز
أحــد والته الــذي طــلب مـنـه بـنــاء سـور
حلــمــايــة مـديــنــته من مــداهــمــة بـعض
ـعـارضـ أو مـا يـسمى ـتـمـردين أو ا ا
صـطلـحات اخلـارجـ على الـقانـون بـا
احلـــديـــثــة ألن الـــعـــدل صــمـــام األمــان

واطن. لضمان سلم وأمن الوطن وا
ـشتـغل وقـد ظلّ سؤال الـعدل  يراود ا
ـعـناه الـفلـسفي بـاحلـقل العـام سواء 
أم االجــتـمـاعي أم الـقـانـوني أقـول ذلك
وأنـــــــــا أدرك حــــــــــجم االخــــــــــتـالف في

ـفهـوم الـعدل الـتـفسـيـرات والتـأويالت 
وشــروطه عـلــمـاً بـأنـه ال يـوجـد دين أو
فـلسفة أو آيـديولوجيـة أو نبي أو مفكر
أو فـــيــلــســـوف أو مــصـــلح إلّــا وخصّ
ـوقع مـتــمـيـز من مــنـظـومـته. الــعـدل  
وعــنـدي أن شـرط حتـقق الــعـدل يـرتـبط
ساواة فال عـدل دون مساواة وهما بـا
أس الــــسالم واالســـتــــقـــرار والــــتـــقـــدم
والــتــنــمـيــة وحــسب عــبــدالـرحــمن بن
خـــلــدون الــعـــدل بــالـــعــمــران والـــظــلم
بـاخلـراب ولـكن مفـهـوم الـعدل يـخـتلف
بــ مـفـكـر وآخــر وبـ مـدرســة فـكـريـة

وأخــرى  وبــ تــيــار ســيـاسـي وآخـر
وفـقاً لـلخـلفـيات االجـتمـاعيـة والنـظرة

الفلسفية للحياة والكون.
يــقــول ابن رشــد " الـعــدل مــعـروف في
نــــفـــسه إنـه خـــيــــر وإن اجلـــور شـــر"
وحسب معجم لسان العرب أن " العدل
مـا قام في الـنفوس أنه مـستـقيم وهو
ضـد اجلور" وهو يعني في كتب اللغة
الــعـربــيــة " الـقــسط واإلنـصــاف وعـدم
اجلــور وأصـله الـتـوسـط بـ مـرتـبـتي
اإلفــراط والــتـفــريط" أي أنه االعــتـدال
في األمور ويقابله الظلم واجلور  كما
ـعـنى الـقسط ورد فـي القـرآن الـكر 
واألمــر بــالــعــدل واإلحــسـان (ســورتي
النساء اآلية  135والنحل اآلية 90). 
وحــسب اإلمـام عــلي " الـعــدل إنـصـاف
واإلحـــســان  تـــفــضـــيل"  وفي كـــتــاب
تـهـذيب األخالق لـلـجـاحظ " الـعـدل هو
اســـتـــعـــمـــال األمـــور في مـــواطـــنـــهـــا
وأوقـاتــهـا ووجـوهـهـا ومـقـاديـرهـا من
غــيـر سـرف وال تـقـصـيـر وال تـقـد وال
تــأخــيــر "وســيــكــون الــعــدل ضــمــانـة
لـتـأم احـترام حـقـوق اإلنسـان أفراداً
كـن تأطـيرها أو جـماعـات تلك الـتي 
بــقـوانــ ودسـاتــيـر ولــوائح وشـرائع
وأنـظـمـة ألن جـوهـر  العـدل ومـبـتـغاه
يـنبغي أن يكون اإلنسان  فهو مقياس

كـل شيء حسـب الفـيـلـسـوف اإلغـريقي
بــروتــوغــوراس وال يــتــحــقّق ذلـك إلّـا
بـإســنـاد احلق إلى صـاحـبه وتـمـكـيـنه
من احلـصول علـيه وحيازته عـلى نحو
فــتــحـقــيق الــعـدل يــؤمن ســيــاقـاته
فـضـيـلـة من فـضائل الـروح اإلنـسـانـية
والــقـلب الـرقـيق ألنـه سـبب في  تـقـدّم
الـــــبــــــشـــــر واأل واألقـــــوام والـــــدول
ورفــاهــهــا ومــشــروعــيــة في حــكــمــهـا
) وشـرعيـة حلـكامـها ـقـصود قـانـوناً (ا
ــقـصـود ســيـاسـيـة) ألنـه سـيـضـمن (ا
األمن والـــسالم لــلــمــجـــتــمع ولــلــفــرد
بـحـيث ال تـفـريـط بحـقـوقـهـم وال إفراط
حتـت أي حجة أو ذريعـة وكما ورد في
احلـديث النـبوي عن الـرسول مـحمد  "
عـدل ساعة خـير من عبادة سـت سنة
وجـور سـاعـة أشـد مـعـصـيـة من سـت
سـنـة" وكـمـا يـقـال "حـوار سـنـة أفـضل
مـن حــرب ســـاعـــة"  ألن احلـــرب دمــار
وخـــــراب ومــــآسـي وآالم في حــــ أن
احلــوار والـنـقـاش والـسـجـال واجلـدل
ــكن أن يـوصل إلى حـلـول جتـنب كل

ذلك  ويستحصل كل حقه بالعدل.
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يزان وهو شعار ولـذلك يرمز للعدل بـا
الــقــضــاء ونــقـابــات احملــامــ وهـدف
احلـقــوقـيـ والـنـشـطـاء في كل مـكـان

ويـــشـــكّل الـــعـــدل جــوهـــر الـــدراســات
الـقـانــونـيـة والـسـيـاسـيـة والـفـلـسـفـيـة
واالجـتماعية واألخالقـية واالقتصادية
واإلداريـة والدينية والنـفسية وغيرها
والســيّـــمــا الــتي تــنـــظم عالقــة الــفــرد
بــأقـرانه وبـاجملـتـمـع والـدولـة. وقـيـمـة
ــسـاواة الــعــدالــة احلــقــيــقــيــة هي بــا
ــشـــاركـــة وبـــالــطـــبع والـــشـــراكـــة وا
ــواطــنـة بــاحلــرّيــة وتــلك هـي أركــان ا
ـتـكـافــئـة الـتي تـعـرفـهـا الـســلـيـمـة وا
اجملـتمعات احليوية والتي حتقق جزء
كـبــيـر مـنـهـا بـفـعل كـفـاح طـويل األمـد
خـصـوصاً بـإلغـاء الـتمـييـز بـ البـشر
ألسـبـاب دينـيـة أو عرقـيـة أو لغـوية أو
لـونية أو اجتـماعية أو جـنسية أو ألي
ـــبـــاد الـــعـــدالــة ســـبب كـــان يـــخلّ 
ـرآة وبــفـكــرة تــكـافــؤ الـفــرص وهي ا
احلــقــيــقــيــة الــعــاكــســة حلـسـن ســيـر
اجملـتـمع مـعـتـمداً عـلى جـدوى تـطـبيق
. والـعـدل بـالـعـقل أيـضـاً فـهي ـبـاد ا
ـنـطقي بـالـبرهـان الـعـقلي والـقـياس ا
فـإذا كـان اإلنـسـان أخ اإلنـسـان فال بدّ
لـهـمـا أن يـتـسـاويـا في الـكـرامـة وتلك
احلــكـمـة أسـاســاً تـسـتـنــد إلى الـعـقل
وحـسب أبـو الولـيـد بن رشد أن الـعدل
خـيـر بذاتـه وهو يـنـسحب عـلى جـميع
ـــســتــويــات وذلك األوجـه وعــلى كل ا

علول واخلير ال يأتي الرتـباط العلّة با
اال بــاخلـيـر عــلى الـصـعــيـدين الـفـردي
ـا تـقـدم فـإن الـعـدل واجلـمـاعي.ووفـقـاً 
يـتـخطى مـستـوى احلاجـة االجتـماعـية
ألنـه يــرتــقي إلـى مــســتـــوى الــضــرورة
العقلية أساساً والذي يحتكم إلى القيم
األخالقـيـة مـظـهـراً ومـبـنـيـاً وذلك وفـقاً
لـسياقات اجتماعيـة وسياسية وثقافية
مـــتـــعــدّدة تـــخص الـــفــرد واجلـــمـــاعــة
والـدولـة كـكل فـالـعـدل من طـبـيعـته أنه
ـتـد في كل أجـزائهـا فتـظـهر نـتـائجه
حـسـنـة عـلى اجلـمـيع بـالـقـول والـفـعل
ويـــتــحــدّد الـــعــدل بـــالــعــقـل الــذي هــو
ـثـلـى في تـشـخــيص حـالـة الــوسـيـلــة ا
الـطغـيان  وهكـذا يتم الربط بـ العقل
والــعـــدل وهــمــا أســاســان لـــتــحــقــيق
دنـية ـساواة والـتطـور وا الـتـنمـية وا
حــــسب ابن رشــــد.وألن الـــعــــدل خـــيـــر
مــطـلق فـإن من يــعـارضه ويـحـول دون
حتــقـيـقه عــلى مـســتـوى الـذات واآلخـر
والـفـرد واجلـماعـة هـو شر بـالـضرورة
أو عـلى سبيل الشر ومدعاة للجور وال
ــكن حتـقـيق إنـســانـيـة اإلنـسـان دون
الـعدل وهـو شرط حلوار فـكري لـلدفاع
عن احلـقيـقة  وهـكذا هي سـلطـة العقل

التي ستكون موشّاة بالعدل.
{ باحث ومفكر عربي

ي فسيكـون التركيز االقتصادي العـا
على رؤية ما يسمّى بـبرنامج االبتكار
على نـقاط مـركزيـة فـيه ومنـها الـعمل
عـــلـى تـــقــــويـــة األسـس الـــعــــلـــمــــيـــة
والــتــكـنــولــوجــيــة لالحتــاد األوروبي
ومـنـطـقـة الـبحـث األوروبـيـة وتـعـزيز
قدرة أوروبا الـتنـافسيـة على االبـتكار
والتـوظـيف. هـذا إضـافـة إلى حتويل
ــواطــنــ إلى واقع ودعم أولــويــات ا
الـنــمـوذج االجــتـمــاعي واالقـتــصـادي
والــقـــيـم الــتـي تــشـــدّ من مـــوقف دول
االحتاد عبر تعزيـز الدور االستثماري
األوربي في هــــذا اجملـــال ورصــــد مـــا
يـــحــتـــاجه الـــبـــرنـــامج من زيـــادة في

رصودة.  الية ا قدراته ا
ولـلــحــديث عن الــصــنــاديق األوربــيـة
الداعمة جلـهود اإلنعـاش االقتصادي
تــتــوزع هـذه الــصــنــاديق فـي فــئــتـ
ــبـاشــر وأخــرى لـلــدعم غــيـر لـلــدعم ا
ـبــاشـر ـبــاشـر. فــصـنــاديق الــدعم ا ا
تـــــتـــــأتى مـن خالل وضـع الـــــبـــــرامج
ـفـوضـية ـوضوعـيـة الـتي تـديـرهـا ا ا
صدر.  األوربية ووكاالتُها بحسب ا
وهــــذه يــــتم تــــقــــريــــرُهــــا فـي دوائـــر
ـفـوضـيـة في بـروكـسل الـتي تـتـولى ا
ـباد الـتـشغـيلـية عـايـير وا حتديـد ا
ــتـفق عـلـيـهـا ومـا خملـتـلف الـبـرامج ا
يـتــرتب عــلى ذلك مـن مَـحــافِظ مــالــيـة
وإجـراءات اقــتـصــاديـة والــتـوافق في
حتــديــد مــســاهــمــات األعــضــاء. وقــد
تشمل الذهاب إلى تشكيل شراكات او
شــركــات مــســاهــمـــة تــتــولى الــقــيــام
ـــوكــلــة إلـــيــهــا. فـــيــمــا ـــهــمــات ا بــا
كن إدارتُها باشرة  الصناديق غير ا
عـبــر وســطـاء أوربــيــ أو حـكــومـات
محلـية أو إقـليـمية تـأخذ عـلى عاتـقها
ـنـاقصـات وتوجـيه الـدعوات إصدار ا
بــــــــعــــــــد حتــــــــديــــــــد األولــــــــويــــــــات
واالسـتـراتــيـجــيـات الـضــروريـة الـتي
ـتوخـاة التي تضـمن إجناز الـبرامج ا
من شـأنـهـا األخـذبــاحلـسـبـان قـبل كلّ
ـبـاشـرة لدول شيء حتـقيق الـفـائـدة ا
االحتـاد.  وهــنــالك مــشــاريع حــيــويـة
أخــرى ال مــجـــال لإلفــراط فـي ذكــرهــا
بهـذه العـجالـة. وكلـها تـقع ضمن ذات
اجلـهـود لـلـخـروج من أزمـة اجلـائـحـة
بــشـــكل اقـــوى وأفــضل وهـي تــخصّ
مهـمة أخـرى في حيـاة شعـوب القارة.
شـاريع مـا يـتـعـلق بـإجراء من هـذه ا
إصالحــــات مـــهــــمّـــة فـي خـــطـط نـــقل
سـافرين بـطريق الـسكك احلـديد من ا
خالل حتــســ سـبـل ووسـائـل الـنــقل
ـسافرين والسـيّما وتسهـيل وصول ا
من ذوي الـــــقـــــدرات احملــــدودة عـــــلى
احلركـة إلى وجـهاتـهم ضـمن الشـبـكة

ـشـتــركـة لـبــلـدان االحتـاد وتــسـهـيل ا
احلـصـول عـلى الــتـذاكـر بـيـسـر ودون
مـشــقــة أو تـعــقــيــد. وكـذلك فـي خـطط
االحتــاد إجـراء مــراجــعــة لــســيــاسـة
ا يـضمن التـنقـل في دول الشـنغـن و
كن لـلسالمـة. كما حتقيق أكـبر قـدر 
لم يـخـفى عـلى دول االحتـاد انـصـباب
االهتمام على شكل الـتعليم والتدريب
ــهـــني الـــضـــروري وإدامــة تـــطــوره ا
بأحـدث الـوسـائل جتـاوبًـا مع الـظرف
الصعب الـذي خلقـته جائحـة كورونا
لـيـس في دول الــقـارة فــحــسب بل في
كّل دول الــعـــالم. وهــذا مـــا تــوحي به
مـــفـــردات الـــتــــطـــور في هـــذا اجملـــال
وصـوالً إلى هـدف بـنـاء أوربـا نـظـيـفة
خضراء ورقمية بكل تفاصيل تقنيتها

ومهاراتها.
jDš l{Ë

توقع بلـوغ هذا الهـدف بحلول ومن ا
عـــام 2025 بــــتـــعــــاون جــــمــــيع دول
االحتاد التي اتـفقت عـلى وضع خطط
اسـتـثـمــاريـة نـاجـعـة ومــؤثـرة لـبـلـوغ
ــنـشــود في وقــته وتــاريـخه الـهــدف ا
باالستفادة من خطة الـتعافي الشاملة
التي وضـعهـا االحتاد لـبـلوغ الـتعـليم
الـــرقــــمـي بـــاعــــتــــبـــاره مـن األهـــداف
. االسـتـراتـيـجـيــة في الـعـصـر الـرقـميّ
وبالتـأكيد فـإنّ وحدة الصف األوربي
والـكـلــمـة وسـبل الــتـعـاون والــتـفـاهم
شاريع والقرارات كفيلة بوضع هذه ا
واخلطط مـوضع التـنفـيذ ألجل رفـاهة
شـعوب االحتـاد وضـمـان مـسـتـقـبـلـها
وإدامــة زخـم قــدراتـــهـــا.  مــنـــهم ومن
ّن يـــحـــتـــرمـــون اإلنـــســان ســـواهم 
ويـــحــــرصـــون عــــلى صــــونِ حـــقـــوق
ـكن أن تـتـعلّم ـواطـنيـة  شعـوبـهم ا
ـتعـثرة واحلـكومـات الفـاسدة الدول ا
ــــوالــــســـة ــــســــة وا ـــدالّ واألحــــزاب ا
ـــقـــهـــورة واخملـــدوعــة والـــشــعـــوب ا
بساسـتها وحـكومـاتها خـيرَ الدروس
والعـبر والثـورة على الـظلم والـباطل
وعـــدم مـــجــــاراة الـــظـــالـم والـــســـارق
ــال الـعــام والـثـراء ـتـجــاوز عـلى ا وا
ــشــروع عــلى حــســاب الــوطن غــيــر ا
والـشــعب! ومــتى ســارت احلــكــومـات
نـهج الـعادل واإلدارة الـرشـيدة وفق ا
ومحـاسبـة الفـساد بـكلّ أشكـاله وعدم
الـرضــوخ لــقــوى الـظـالم وسـطــوتــهـا
التي تفرضها أحزابُ الـسلطة حينئذٍ
تبدأ خطوات وضع البالد على السكة
الـــصـــحـــيـــحـــة في إصالح األوضـــاع
ـقـبـولـة لـكي تـبـلغ مـا الـشـاذة وغـيـر ا
بـلـغتـه أوربـا وغيـرهـا من دول الـعـالم
من تــقـدّم وتــطــور وانــفـتــاح ورفــاهـة

للوطن واجملتمع على السواء.

-1-
ن يخطط ما من رجل يبرز وتكون له مكانة مرموقة في الناس االّ وهو مُبتلى 

سرح االجتماعي العام . إلضعافه وإبعاده عن ا
ـعيّ قــدرته عـلى شق طــريـقه والـوصـول الى وكـأنّ احلـسّــاد يـنـقـمــون عـلى األ

أهدافه بفضل كفاءته ومواهبه .
-2-

ـا يـقع هــنـا وهـنـاك من ومن تـصــفح كـتب الـتــاريخ واالدب وواصل مـتـابـعــاته 
ساعي فصول كـيدية مـرّة تُرسم لالطاحـة بهذا الـقطب أو ذاك االّ وأيقن بـانّ ا

احملمومة لاليقاع بالشخصيات النافذة متواصلة دون انقطاع .
-3-

ـكائد في الـشكل واالسـلوب ولكـنها تـلتقي في احملـصلة وقـد تتـباين اخلطط وا
ستهدف الذي دبّر اخلبثاء من النهائـية عند أمر واحدٍ وهو محاولة االطاحـة با
أهـل الكـيـد له شـتى الـقضـايـا الـتي تـسقـطه من األعـ وجتـعـله يتـدحـرج نـحو

حافة االنهيار والسقوط .
-4-

وهنـاك تبـرز حنـكةُ أصـحاب الـشأن الـكبـار وحكـمتُـهم في استـيعـاب ما يـحاك
... ا يناسبها من إعراض وتوه ساعي اخلبيثة  ألصحابهم ومقابلة تلك ا
كائد  وتُختَلقُ من ن حتـاك لهم ا ان رجل الدولة الـقدير لن يفرّط بأصحابه 

أجل اضعافهم األكاذيب ...
-5-

ومن أبرز األمثـلة الـتاريخـية عـلى ذلك ما ذكرته بـعض كتب الـتاريخ من موقف
لك الظاهر) من وزيره (الصاحب بهاء الدين) (ا

لك الـظـاهر بـشـأن عزل لقـد اجـتمع ثـلـة من االمراء الـكـبار وقـرروا مـخاطـبـة ا
الصاحب بـهاء الدين وقرروا أنْ يكـون (ابن بركة) هو الذي يـفتتح هذا الباب
ـكـيدة ـا اتـفـقـوا عـلـيه من ا وقـد عـلم الـسـلـطان بـذلك فـحـ قـرروا مـفـاحتـته 

رض ... تظاهر با
وجلس القوم باالنتظار حتى تعالى النهار 

فسمح لـهم  وح دخلوا عليه عائِـدِين وجدوه وقد بدت عليه عالمات اإلرهاق
...

ثم ان خادمـاً للمـلك جاء واخـبره ان هنـاك حالوة كان اهـداها له رجل صالح
لك : واستأذنه باالتيان بها ليأكل منها شيئا فقال ا

نعم 
أَحْضِرْها 

فأحضرها وأكل منها شيئا قليالً 
وادعى أنّ األلم قد سكن ..!!
ففرح االمراء وسروا بذلك .

 فقال لهم :
يا أمراء :

أتعرفون الذي أهدى اليّ هذه احلالوة ?
فقالوا :

ال 
قال :

هذا أبي (الصاحب بهاء الدين) فسكتوا 
ا خرجوا قال بعضهم لبعض : و

رضى فماذا تقولون فيه ? اذا كان يعتقد انّ طعامه يشفي من ا
لك آمال االمراء الذين كادوا لوزيره الصاحب بهاء الدين . وهكذا خيّب ا

-6-
وهـناك من يـقع في الـفخ  وتـنطـلي عـلـيه احليل واألحـابـيل لاليـقاع بـأصـحابه
ويـضعضع بـنيانه ويـسيء الى نفسه فـيسـارع للتـفريط  بهم فـيضعف كـيانه 
كـيدة واخلبث اساءات كـبرى ..  وما ذلك االّ بـسبب إصـغائه ألحـاديث أهل ا
اء العكر .. والتعامل معها وكأنها حقائق ال يعتريها اي لون تصيدين في ا وا

من ألوان الشك ...
وال تنفعه ذلك الندامة على ما فرّط ..!!
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بيروت
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راشفـورد كرة قويـة من على حدود
مـنطـقة اجلـزاء تصـدى لهـا نافاس

ببراعة.
وحــاول نـيــمـار مــبـاغــتـة دي خــيـا
بـتـسـديـدة قويـة من خـارح مـنـطـقة
اجلزاء في الدقـيقة 83 تصدى لها

احلارس اإلسباني.
ودفع تـــــوخـــــيل بـــــكـل من بـــــاكــــر
وسـارابـيـا عـلى حـسـاب دي مـاريـا

وكورزاوا في الدقيقة 86.
وجنح راشفـورد في تسـجيل هدف
قــاتل في الــدقـيــقـة 87 بــتـســديـدة
أرضية قوية من على حدود منطقة
اجلـزاء فـشل نـافـاس في الـتـصـدي

لها.
وبعـد الهـدف أقحم سـولسـكاير كل
من جـــيـــمس وفـــان دي بــيـك عــلى
حــسـاب مــارســيـال وفــيــرنـانــديـز
لـيـنـتـهـي الـلـقـاء بـفـوز مـانـشـسـتـر

بنتيجة 2-1.
W½uKýdÐ “u

انـتـصـر بـرشـلونـة بـنـتـيـجة (5-1)
على نظـيره فرينـكفاروزي اجملري
في إطـار منـافـسات اجلـولة األولى
من دور اجملـمـوعات لـدوري أبـطال

أوروبا.
سـجل لـبـرشـلـونة لـيـونـيل مـيسي
من ركـــلــة جــزاء في الـــدقــيــقــة 27
وأنـــســـو فـــاتي في الـــدقـــيـــقــة 42
وكوتينيو في الدقيقة 52  وبيدري
ــــبـــلي في في الـــدقـــيـــقـــة 82 ود
الدقـيـقة 89 بيـنمـا سجل خـارات
هـدف فـريــنـكـفـاروزي الــوحـيـد من

ركلة جزاء في الدقيقة 70.
وبـهـذا االنـتـصـار يـرفع بـرشـلـونة
رصــيــده إلى 3 نـــقــاط في صــدارة
اجملـموعة الـسابـعة بـينـما اسـتقر

فرينكفاروزي في ذيل الترتيب.
‰Ëô« b¹bN² «

ـــبــاراة كــان في أول تــهـــديــد في ا
الـدقـيـقـة 6 حـيث احـتـسب احلـكم
ركــلــة حــرة مــبــاشــرة عــلى حــدود
منـطقة اجلزاء نـفذها مـيسي لكن
تــســـديــدته كـــانت ضـــعــيـــفــة بــ

احلارس ديبوسز.
وجنح تـوكـمـاك مهـاجم الـضـيوف
فـي تـسـجـيل الـهـدف األول لـفـريـقه
في الـدقـيـقـة 11 بـعـدمـا تـلـقى كـرة
في الـــــــعــــــمـق وراوغ بــــــيـــــــكــــــيه
باراة ألغى ولينجلـيت لكن حكم ا

حــتـى عــاد فـــيـــرنــانـــديـــز وأطــلق
صــاروخــيــة في الــدقــيــقــة 39 من
خـارج مـنطـقـة اجلـزاء تصـدى لـها
نــافــاس لــيــنــتــهي الــشــوط األول
بـتـقدم مـانـشسـتـر يونـايـتد بـهدف

دون رد.
ومع بـدايـة الشـوط الـثـاني أجرى
تـوخـيل الـتبـديل األول بـنـزول ك

على حساب جاي.
وتـالعب مـبـابـي بـكل من بـيــسـاكـا
وماكـتوميـناي في اجلـانب األيسر
ـنطـقة اجلـزاء قـبل أن يسـدد كرة
قـويـة تــألق دي خـيـا فـي إبـعـادهـا
إلى ركـلـة ركــنـيـة في الــدقـيـقـة 48
وتبعـها هيـريرا بتـسديدة من على
حــدود مــنــطــقـة اجلــزاء مــرت إلى

جوار القائم.
وفي الــدقـيـقـة 54 أرسل كـورزاوا
عرضية من اجلـانب األيسر كادت
تـغـالط دي خـيـا بـعـدمـا اصـطدمت

بالعارضة.
وجنـح سـان جـيـرمــان في مـعـادلـة
الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقة 55 بـعـدما
أرسل نــيــمــار عــرضــيــة مـن ركــلـة
ركـنيـة سجـلـها مـارسيـال باخلـطأ
في مرماه برأسية باغتت دي خيا.
وحـاول مـارسيـال تـعـويض خـطأه
فـي الــدقـــيــقــة 59 بـــعــدمـــا ارتــقى
لــعـــرضــيــة مــســددًا رأســيــة عــلت

العارضة.
وأجرى سـولسكـاير الـتبديل األول
لــلـيـونــايـتــد بـنــزول بـوجـبــا عـلى
حـســاب تـيـلــيس في الـدقــيـقـة 67
وبـعدهـا مـباشـرة سدد فـيـرنانـديز
كـــرة من خـــارج مــنـــطــقـــة اجلــزاء

رمى. ذهبت بعيدًا عن ا
وكـاد راشـفـورد أن يـسـجل الـهدف
الـثــاني لـلــيـونـايــتـد بـصــاروخـيـة
أرضــيــة من عــلـى حــدود مــنــطــقـة
اجلــزاء أبــعــدهــا نــافــاس لــركــلـة

Æ69 ركنية في الدقيقة
وأرسل فـلوريـنزي عـرضـية مـتقـنة
ن في الدقـيقة 75 من اجلانب األ
ارتقى لها ك مـسددًا رأسية مرت

إلى جوار القائم.
وأقــحم بــعــدهــا تــوخــيـل ورقــتـ

دفـــعـــة واحـــدة في الـــدقـــيـــقــة 79
بنزول كل من رافينيا وداجبا على

حساب فلورينزي وهيريرا.
ومن هـجــمـة مـرتــدة بـعــدهـا سـدد
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عـاد مـانشـسـتر يـونـايتـد بـانتـصار
ثم من ملعب حديقة األمراء بعد
التـغلب عـلى باريـس سان جـيرمان
ضـمن الــفــرنــسي  بــنــتــيــجــة 2-1 
لـــــــقـــــــاءات اجلـــــــولـــــــة األولـى من
اجملـمـوعـة الـثـامـنـة لـدوري أبـطـال

أوروبا.
وسـجل هــدفي مـانــشـسـتــر بـرونـو
فــيــرنــانــديــز من ركــلــة جـزاء (23©
ومـاركــوس راشـفـورد (87© بـيــنـمـا
ســــجل هــــدف بــــاريس الــــوحــــيـــد
أنـــتــوني مـــارســيــال بـــاخلــطــأ في

 Æ©55) مرماه
سـيطـر احلذر عـلى الدقـائق العـشر
األولى بــــ الـــفــــريــــقـــ وشــــكل
مـــانــــشـــســــتـــر اخلــــطـــورة األولى
بعرضية من فيرنانديز أخطأ ديالو
في إبــعـادهـا وكـاد يـغـالط حـارسه
إال أن نـافــاس تــمــكن من اإلمــسـاك

بها في الدقيقة الثامنة.
وظـهـر سان جـيـرمان لـلـمرة األولى
في الـدقـيـقة 12 بـتـسديـدة مـقـوسة
من دي ماريا من على حدود منطقة
اجلــزاء أبـعــدهــا دي خــيـا لــركــلـة

ركنية.
وكـاد بـاريس أن يـفتـتح الـتـسـجيل
بـــعــدهــا مــبــاشـــرة بــعــدمــا أرسل
مبابي عرضية من اجلانب األيسر
تابعها كورزاوا بتسديدة من داخل
مـنـطــقـة اجلـزاء تــألق دي خـيـا في

التصدي لها.
وحــاول مـارســيــال االعـتــمــاد عـلى
ــهـــارة الـــفـــرديـــة بـــتـــوغل داخل ا
مــنــطــقـة اجلــزاء في الــدقــيــقـة 19
أنـهـاه بـتـسـديـدة ذهـبت بـعـيـدًا عن

رمى. ا
وحتصل مانشستر على ركلة جزاء
في الـــدقــيـــقــة 20 بــعـــد تـــعــرض
مـارسـيال لإلعـاقـة من ديالـو ونـفذ
فـيـرنـانـديـز ركـلـة اجلـزاء وتـصـدى
لـــهـــا نـــافـــاس أولًـــا إال أن احلـــكم
ـساعـدة الفـار أعاد الـركلـة لتـقدم
ـــــرمى وجنح نـــــافــــاس عـن خط ا
فـيـرنـانـديـز في اإلعـادة في افـتـتاح
التسجيل في الدقيقة 23 بتسديدة
أرضــــيــــة عـــلـى يــــســــار احلـــارس

الكوستاريكي.
ـباراة في الـدقـائق التـالـية هـدأت ا
مع اســتـحـواذ بـاريس عـلى الـكـرة
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ـسابقات في الـهيئة الـتطبيـعية إقـامة مباراة الـديوانية والـنجف على ملـعب األول بدال من ملعب قررت جلنة ا
ـمتاز في السـاعة الثالـثة من يوم األحد كربالء الدولي ضمن إطـار اجلولة األولى من مبـاريات دوري الكرة ا

قبل . ا
فيمـا  تقد مـوعد مـباراة القـوة اجلوية والـكهربـاء إلى السـاعة السـابعة مـساءً عـلى ملعب الـشعب الدولي
ـلعب سـتقـام عليه ـعايـير الـصحيـة كون ا بدال من الـساعة الـسادسـة من أجل تطـبيق الـتبـاعد االجتـماعي وا

مباراتان في ذات اليوم.
باريات  ستقام بدون جمهور التزاماَ بقرارات خلية األزمة احلكومية. سابقات إلى أن جميع ا ونوهت ا
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تدريبات رسن مع فريقه االيراني

حـيـنمـا تنـظر بـاجـندة احلـياة الـغـربيـة التي نـسـميـها بـالدول
ـتحضرة السباب موضوعـية فرضت نفسها برغم اختالف ا
ـصالح فـضال عن احسـاسانا الـدين والعـادات والتـقالـيد وا
بـالم وحـسـرة الوقـوع حتت سـيطـرتـهم مـنذ االف الـسـن ..
ثال ال اال ان بـرامجهم تدل على حضارتهم .. فعلى سبيل ا
احلـصر وفي اجملـال الريـاضي حيـنمـا تفـتح جداول وبرامج
ـباريات والنشـاطات ستجدهـا ثابتة محـددة قبل مدة طويلة ا
ولـدرجات مـتـعددة اذ ال يـنحـصر الـتنـظيم فـقط على الـدرجة
ـنـتـخـبـات بل ان الــدرجـات الـرابـعـة واخلـامـسـة ـمــتـازة وا ا
وحــتى األلـعـاب الــشـعـبــيـة تـنــطـلق بــبـرنـامج وتــاريخ مـحـدد
وتـنـتهي بـثوابت ال تـقـبل اللـبس وال الـشك .. ال يغـيرهـا احد
ـتـلك قـدرة ذلـك ..  ابـدا اال طـاريء كبـيـر يـهـز االمـة لم وال 

يكن يحسب له ..
ولـو تسـائلـنا عن مـوجبـات هذا الـتنـظيـم والثـبات ..  لـوجدنا
اجلـواب بسـهولة : (انه الـتنظـيم والتـخطيط واالسـتراتيج) ..
وهـذا الـثـالوث ال يـنـهض به اال أصـحاب الـعـقـول الكـبـيرة ..
ـعززة بـاحسـاس وطني اكـبر ومـسؤولـية اجتـاه بنـاء الدولة ا

واطن .. واحلرص على سالمة ورقي الوطن وا
قـطـعـا هـنا ال نـتـحـدث عن مـؤسسـات سـيـاسـية واقـتـصـادية
وعـسـكـريــة فـتـلك مـسـالـة مـفـروغ مـنـهـا .. لـكن هـنـا نـتـنـاول
ـواطن واجملـتـمع بـتـمـاس يـومي وجـداني من مـلـفـات تـمس ا
قـبيل األلـعاب الشـعبيـة وكل ما يـخص الدبلـوماسـية النـاعمة
واعيد .. والـرياضة جزء أسـاس منها .. لـذا فان االلتزام بـا
وثـباتها ال يدل عـلى عقلية وقدرة الـقائم فحسب...  بل انه
يــدل عـلى حـضــارة ورقي اجملـتــمع مـعـزز بــثـقـافــة مـتـمــكـنـة

مسيطرة مهيمنة على بقية العقليات ..
لـو سالنا انفسنا عن سبب هذا الـتفاوت والتنظيم والتخطيط
بـيننـا وبينهم سـيكون اجلـواب بسيط جدا: (انـها احلضارة)

..
وان قال احدهم ما هي احلضارة ..

ؤسسات) .. : قلنا انها (ا
ؤسسات .. واذا قال احدهم ماذا تعني ا

 قلنا : (انه التخصص) ..
واذا قال احدهم ماذا يعني التخصص ..

ناسب  قـلنا ( هو العلم والقـدرة على اتخاذ القرار ا
ـا ينـسجم مع فـلسـفة اجملـتمع ومـصاحله وتـنفـيذه 
بـــصــورة تـــســهـم الى رقــيـه وتــقـــدمه .. بــعـــيــدا عن
ــزاجـات واالرجتــال والــضــغــوطـات االجــتــهــادات وا
ـنـفــردة اين كـان شـكـلـهـا ونـوايـاهـا .. فـقـدرة اتـخـاذ ا

ـتحـضرة لكل من هب ودب .. الـقرار لم تـعهـد بالدول ا
بل انه تخصص ومنصب مناسب لقدرة مناسبة ..
هذ هو اس احلضارة وفوارقها ..

نـســال الـله الـتـوفـيق لـكل مـؤسـسـاتـنـا
بـالقدرة على اإلفادة من رجل القرار
والـــيــات اتــخــاذه وحـــكــمــة حتــديــد

تواريخه وجدوى ثباته وتنفيذه ..
 والله من وراء القصد ..
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احدى بطوالت بناء االجسام الدولية 

ومع بـدايــة الـشــوط الـثــاني سـدد
ـنطـقة تـريـنكـاو كرة عـلى حـدود ا
تـــصــدى لــهــا احلـــارس ديــبــوســز

بسهولة في الدقيقة 50.
وسـجل كـوتـيـنــيـو الـهـدف الـثـالث
لــبـرشـلـونـة في الـدقـيـقـة 52 حيث
تـلـقى تـمـريــرة بـالـكـعب من أنـسـو
ـنـطـقة لـيُـسـدد عـلى فـاتي داخـل ا

 احلارس ديبوسز.
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وقـــرر كــومــان مــدرب بـــرشــلــونــة
الـدفع بـجـونـيــور فـيـربـو وبـيـدري
ــــبـــلـي بـــدلًــــا مـن ســـيــــرجي ود
روبيرتـو وفاتي وترينـكاو والحقًا
أراوخـــو وبــوســكـــيــتس بـــدلًــا من

كوتينيو وبيانيتش.
واحــــتـــسب احلـــكـم ركـــلـــة جـــزاء
لـفـريـنـكـفـاروزي بـسـبب االلـتـحـام
الـقــوي من بـيــكـيه عــلى تــوكـمـاك
حـيث أشـهـر البـطـاقـة احلـمراء في

الهدف بداعي التسلل.
وعـاد مـيسي من ركـلـة حـرة أخرى
في الدقـيقة 12 سددها بـقوة لكن
ــــرة جـــاءت أعــــلى مــــرمى هــــذه ا

فرينكفاروزي.
وسدد ميسي كرة قوية على حدود
مـــنــطـــقـــة اجلـــزاء تــصـــدى لـــهــا
احلـــارس ديــبــوســز لـــتــرتــد أمــام
أنـســو فـاتي الــذي حـاول تــمـريـر
الكرة لكوتينيو لوال تدخل الدفاع
وقف في الدقيقة 16. الذي أنقذ ا
وجـــاء الـــرد ســـريـــعًـــا من إزائـــيل
جنـاح فريـنكـفاروزي الـذي انطلق
في مــنـــطــقــة اجلــزاء وســدد كــرة
قـــويــة ارتــطـــمت بــالـــعــارضــة في

الدقيقة 20.
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بـاراة ركلة جزاء واحتسب حـكم ا
ــيـسـي في الــدقــيــقـة 26 بــعــدمـا
تـدخل عـليه عـدنـان كـوفاسـفـيتش
وانبرى الـبرغوث لـتنفـيذها حيث

سدد بنجاح أقصى يسار احلارس
ديــــبــــوســــز لــــيــــمـــنـح الــــتــــقـــدم

للبلوجرانا.
وسـدد أنــسـو فـاتي كـرة قـويـة من
داخل مـنـطـقـة اجلـزاء فـي الـدقـيـقة
30 لـكن احلارس ديـبـوسز تـصدى

لها ببراعة.
وكاد ترينكاو أن يُضاعف النتيجة
فـي الــدقــيــقـة 38 حــيث تــوغل في
ـنــطـقـة وســدد الـكــرة لـوال تـألق ا
حـارس فـرينـكـفـاروزي في الدقـيـقة

.39
وســـجل فــــاتي الـــهــــدف الـــثـــاني
لــبـرشـلـونـة في الـدقـيـقـة 42 حيث
تـلـقى كــرة سـاقـطــة في الـعـمق من
فـريــنــكي دي يــوجن وســدد بـوجه
الـــقــــدم اخلـــارجي أقـــصى يـــســـار

احلارس ديبوسز.
وانـــتــهـى الـــشـــوط األول بـــتـــقــدم

برشلونة بهدف دون رد.

وانـــبـــرى وجه مـــدافـع الـــبـــارســــا
خارات لتنفـيذها حيث سدد على
يـسـار نـيـتـو لـيـمـنح الـهـدف األول

لفريقه في الدقيقة 70.
وجنح بـيـدري في تـسـجـيل الـهدف
الـرابع لـبـرشـلونـة في الـدقـيـقة 82
ــبـلي حــيث تــلـقى تــمــريــرة من د

ـــنـــطـــقـــة بـــعــد داخل ا
مجهود فردي
ـــــيــــز من
الـفـرنسي
الــــــــــــذي
راوغ

دفــــــــــاع
فريـنكـفا

روزي.
وســجل
عــثــمـان
ـبـلي د
الـــــــهــــــدف

اخلــامس فـي الــدقـــيــقــة 89 حــيث
تـــــــلــــــــقى
تـــمـــريـــرة
من ميسي
في منـطقة
اجلــــــــــزاء
وسـدد على
يــــــــــســــــــــار
احلـــــــــــــارس
ديــــــبـــــوســـــز
لــــــيــــــحــــــصــــــد

الـــبـــارســا أول 3
نــــــــــقــــــــــاط فـي
مــــــــشــــــــواره
بــالـــبــطـــولــة

هذا
وسم.  ا
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رغم جتـاربه الـنـاجـحــة مع األنـديـة احملـلـيـة
ــدرب جـمـال عـلي لـكن ا

عانى الـكثـير قبل
أن يــــــــــقــــــــــرر
مـــــــــغـــــــــادرة
الــــــــــــــــــبـالد
واإلقـــــامـــــة
في تــركــيــا
قــــــــــبـل أن
يـــعـــود من
بوابة نادي
نـفط الـوسط
بــعـدمــا تـلـقى

قبل. وسم ا عرضا لقيادة الفريق في ا
جـمـال عـلـي مـدرب تـرك بـصــمـة في جتـاربه
احملـلــيـة وفي االحـتـراف حتـديـدا في األردن
واإلمارات والـيوم يـتسـلح باخلبـرة الكـبيرة

ويقود فريقا طموحا.
وقــال جــمــال عـلـي تـلــقــيت عــروضــا أخـرى
محـلية لـكنـها كانت دون مـستوى الـطموح
يزا بعكس عرض نفط الوسط الذي كان 
ــنـــافــســة ألنه من الـــفــرق الـــكــبــيـــرة وا
ـراكـز األولى وسبق له بـاستـمـرار على ا
الـتـتـويج بـالـلقـب كمـا أن هـنـاك أرضـية
جـيــدة لـلــعـمل في الــنـادي وبـالــتـالي لم
هـمة موضـحا ان الوضع أتردد في قـبول ا
الـــيــوم مــخــتــلف وأجــواء الـــعــمل في نــفط
الـوسط مـغـايـرة فـالــفـريق يـعـمل في هـدوء
ـوسم وهـذا يــدفـعــني لـلــتـفــاؤل بـأن ا
ــواسم ــقـــبل ســيــكـــون عــكس ا ا
الـسـابقـة والـوضع الـعام في
الـــبــلـــد أفــضل مـــقــارنــة
بــالــفــتــرات الــســابــقـة
الـــتي قــررت خاللــهــا
االسـتـقـالـة ابـتـعـادا

عن اجلو العام.
واضـاف الشك أن
الـــــوقـت احملــــدد
لــإلعــــــــــــــــداد ال
يـــــــــكــــــــفـي. لم
أعـتـرض على
موعد انطالق
الــــــــــــــــــدوري
كونـنا نـبحث
ـصـلـحة عن ا
الـــــــعـــــــامــــــة
ــنـتـخـبـات فـا
بــحــاجــة إلى
اســتـمــراريـة
الــــــــــــــــدوري
وجلــــــــــنـــــــــة
ـــســابـــقــات ا
ـوعـد مـلـزمـة 
ـسـابـقــة لـيـنـتـهي النـطالق ا
ـــوسم فـي وقت مـــنــاسب ال ا
ســيـمـا أن جـمـيع األنـديـة تـمـر
بـنـفس الظـرف وال يـتمـيـز أحد
فــيــمــا يــخص اإلعــداد ســوى
فــــريق الــــشــــرطـــة الرتــــبــــاطه

بالبطولة اآلسيوية.
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أكدت رئيس جلـنة الرياضة والـشباب النـيابية عبـاس عليوي عدم
العب في الوقت احلالي. السماح للجماهير بدخول ا

وقـال عـلـيـوي في تـصـريح صـحـفي  إن جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة
ـوسوي وكـان احلديث ـقرر خـليـة األزمة الـنيـابيـة جواد ا الـتقت 
حول ضـرورة استمراريـة الدوري في حال فـرضت السلـطات حظراً
وسوي نفى أن تكـون هناك نية خللية مجدداً لدواعٍ صحيـة لكن ا

األزمة إعادة احلظر وأن خلية األزمة تتابع الوضع بشكل يومي.
العب وأن وأوضح أن اللجـنة طرحت فـكرة عودة اجلـماهير إلى ا
ـكـن الـسـمـاح لـلـجـمـاهـير رد خـلـيـة األزمـة بـأن الـوقت احلـالي ال 
العـب عــلى األقل فـي األدوار األولى من الــدوري بــالـــدخــول إلى ا
الفتا أن مقرر خلـية األزمة أكد أنه بعد نهـاية العام احلالي ستكون

هناك دراسة لعودة اجلماهير وفق آلية مدروسة.

العب أمر نـافسات الريـاضية إلى ا وأشار علـيوي إلى أن عودة ا
ضروري تـفهـمـته خلـية األزمـة ودعمـته لتـكـون منـتخـباتـنا جـاهزة
لـلمـنافـسات الـدولية ولـنواكب الـرياضـة في العـالم التي اسـتعادت

نشاطها بوقت مبكر.
يــشــار إلى أن وســائل إعالم مــحــلــيــة تـنــاولت أنــبــاء حتــدثت عن
إمكـانـية إعـادة اجلـماهـير لـلـمالعب الريـاضـية.ومن جـانـبهـا اكدت
الـهيـئـة التـطـبيـعـية فـي االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم ان مـبـاريات
مـتاز سـتقـام من دون جمـهور.وقـال عضـو اللـجنـة اسعد الـدوري ا
الزم  ان الـلجـنة الـعليـا للـصحـة والسالمـة اكدت عـلى ضرورة عدم

متاز. باريات الدوري ا حضور اجلماهير 
واوضح ان الـهيئة الـتطبيـعية مـلتزمة بـتعلـيمات اللـجنة والدوري
ســيــقــام بـــالــتــأكــيــد من دون جــمــهــور واي حــديث عن احلــضــور

اجلــــــماهيري فهـــــو غـــير صحيح اطــــالقاً.
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ساعد لفريق كرة القدم بنادي درب ا كشف ا
بيرسبوليس االيراني حميد مطهري موقف
الـالعب الــــدولي الــــعـــراقـي بـــشــــار رسن مع

الفريق.
وقــال مــطــهـري فـي تـصــريح لــوســائل اعالم
ايــرانـيــة  إن بــشـار رسن مــســتـمــر مع نـادي
بيـرسبـوليس  و هـو في اجازة داخـل العراق

قبلة سيأتي الى طهران. وفي االيام ا
وبـشان اخـبـار االنتـقال الى الـنـادي القـطري
ـكن له االنـتـقـال لديه اكـد مـطـهري انه  “ال 
عـقد مع نـادي االيراني يـستـمر الربـعة اشـهر

قبلة. ا
يـذكـر ان بـيـرسـبـولـيس تـأهل لـنـهـائي دوري

ابطال آسيا لكرة القدم.
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ؤهـلة لبطولة دبي الدولية بلعبة انطلقت التصفيات ا
بناء االجسام.

ــنــسـق االعالمي لالحتـــاد هــشـــام الــواني في وقـــال ا
ــؤهـلـة لالنــضـمـام تــصـريح صــحـفي  ان تـصــفـيـات ا
ـنـتـخب الـوطـني انـطـلـقت الـيـوم في قـاعـة لـصـفـوف ا
ـدرب الـكـابـ احـمـد قـادر) في شـارع الـكـوثـر (قـاعـة ا
.واوضح ان الفـائزين سـيشـاركون في بـطولة فـلسطـ
دبي والـتي سـتقـام في دولـة االمـارات للـفـترة من 12-
14 من شـــهـــر تـــشــريـن الــثـــاني الـــقـــادم.واضــاف ان
ــشـــاركــة هم العــبي ــســمــوح لـــهم في ا “الالعــبـــ ا
ـشــاركــ في بــطــوالت ســابــقـة ــنــتـخـب الــوطـنـي ا ا
ـراكـز الـثالث االولى في والـالعـبـ احلـاصـلـ عـلى ا

. بطولة العراق للمتقدم

ليونيل
ميسي 
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به بـهـا االقــدار والوجـود لـهـا في تـاريخ
صادفات . ا

{ بلد تعامل مع اجلائحة تتمنى لو ان العراق
يحذو حذوه ?

- التجربة االماراتية هي االمثل .
  { هل اختـبرت شجاعتك بصدد التعامل مع

ا يكفي? االزمات الطارئة 
سؤولية الـتي يقتضيها - نعم  موقع ا
عـــنـــوان عــمـــلي  البـــد ان احــافـظ عــلى

عيتي. التوازن النفسي 
{ هل صرت تـدون مذكراتك يوما بيوم  اكثر

من ذي قبل ?
- صــــــــــــرت اكـــتب مـــذكـــراتـي شـــعــرا
ودرامــا اتـــــــــــنــفس حـــــســراتي وادس
ـــــــكن ان يـحـفــظـهـا ي  و فـيـــــــــهـا ا
نـص مــــــســــرحي يــــحـــاكـي مـــوروثـــات
مــضــحــكــة لـفــرط مــاتــنــطــوي عـلــيه من

العجب.
{ من بــكـيــته اكــثـر من ضــحـيــا اجلـائــحـة او

غيرها ?
- اســـــــــتـاذي ومـعـلـمي الـكـبـير سـامي
عــبــد احلــمــيــد شــكـــلت وايــاه ثــنــائــيــا
مــسـرحــيـا حــصـدنــا مـعــا الـكـثــيـر من
اجلوائـز  .و الكـبيـر احمد راضي
لالن دمـعـتي عـلـيه دانـيـة من
طـــرف رمـــشـي . دمـــعـــتي

متحجرة عليه.
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االديـب الـــعـــراقـي نـــعـــاه االحتـــاد
الــعــام لـالدبــاء والــكــتــاب بــعـد ان
وت في مدينة طوزخورماتو غيبه ا
اثـر مــرض عــضــال.سـائــلــ الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
w½U)« W1—

ـيــة الـعــربــيـة حــاضـرت فـي دورة عن (مـعــوقـات االكــاد
الـتـواصل االجـتـمـاعي) اقـيـمت عـبـر مـنـصـة أريـد ضـمت
عـاكسة لالنسـان االجتماعي محاور عـدة منها (الـصفة ا

مكتسبة ام فطرية?).
qOLł ÈuKÝ
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ــنـوي وبــدأ تــركــيب ديــكــور لــلــقــطــات ا
تصـويرهـا بـحضـور مديـرة مكـتب رئيس
الـبـلـدية ولـدى عـرض الـديـكـور تـب من
بــيــنـهــا سـاريــة حتــمل الـعــلم الــسـوري
ــوافـقـة عـلى تـصـويـر فـرفـضت ذلك الن ا
مشاهـد حملتـويات البـلدية ولـيس إضافة
أي شـيء آخـــر واتـــصـــلت عـــلى الـــفـــور
ا ينوي ق واخبرته  بالرئيس رياض 
الــفــريق الــعــمل الــقــيــام به فــرفض ذلك
وأتـصل بـقـيـادة الـشرطـة الـبـلـديـة طـالـباً
اخراج الفريق من الـبلدية وعـدم السماح
بــرفع اي شــعـائــر ســيـاســيــة او ديـنــيـة
ق عــلى الــفــور الى الــبــلــديـة وتــوجه 
ووصل مع عنـاصر الـشرطـة البـلديـة قبل
غادرة فورا. بدء التصوير وطـلب منهم ا
ـكتب اإلعالمـي التـأكـيـد عـلى" عدم يـهم ا
رفـع صـــور الـــرئـــيس الـــســـوري او عـــلم
ســـوريــا او تـــصــويـــر أي مــشـــهــد داخل
الـــبــلــديــة ولــقــد تـــأكــد من ذلك عــدد من
الــشـــبــان الـــذين ســـمح لـــهم بــالـــدخــول

شاهدة الديكور).
ووفـقـاً لـصحـيـفـة الـنـهـار وصـلت (دورية
من اجليش الى القصر البلدي منعا ألي

احتكاك).

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

شهـد مـحيط بـلـديّة طـرابـلس ليال تـوتّراً
كـبــيـراً إثـر جتــمّع عـددٍ من الــشـبّـان من
ـدينـة ال سيـما ابـنـاء التـبانه في ابنـاء ا
ــكـان وذلك بــسـبب تــصـويــر مـســلـسل ا
سـوري بــعـنــوان "عـالـم كـامل"  خالله
رفع صور للـرئيس السـوري بشّار األسد

في البلدية كما  رفع العلم السوري.
وفي التفاصيل فـإنّ "فريق عمل تصوير
سـلسل السـوري كان أخـذ إذناً مُسـبقاً ا
من بلـدية طـرابلس بـتصـوير مـقاطع من
ّ تسريب سلـسل داخل البـلدية وقـد  ا
صــور تُــظــهــر رفع صــور لألســد وأعالم

سوريا داخل مبنى البلدية".
ــكــتـب اإلعالمي لـــبــلــديــة وقـــد أوضح ا
البـسات الـتي حـصلت خالل طرابـلس ا
عـمل تـصـويـر مـسـلـسل سـوري بـعـنـوان

"عالم كامل" داخل بلدية طرابلس.
ـكـتـب في بـيـان(ان شـركـة انـتـاج وقـال ا
تلفزيوني لـبنانية تقـدمت بطلب تصوير
لــقــطــات داخل الــبـلــديــة وفي احلــديــقـة
ـسلسل بعنوان "عالم دينة  العامة في ا
كامل " ووصل فـريق الـعمـل الى القـصر
الـبـلــدي حـوالي الـسـاعـة الــثـامـنـة لـيالً

عائـليـة عدة.وكـتبت "قلـبنـا محطّم.
لقـد عـاش حـيـاةً جـمـيـلـة ونـاشـطة
وكــان اجلــمــيـع يــحــبه. إن غــيــابه

مؤسف جداً".
وكــــان ردفـــورد يـــعــــاني ســـرطـــان
القنوات الصفراوية في الكبد وقد
 تـشـخـيص إصـابـته في تـشـرين
الـــثــانـي/نــوفـــمـــبــر 2019. وكــان
ردفــورد االبن نـاشــطـاً مــتــحـمــسـاً
لــقـــضــيـــتي الــبـــيــئــة والـــصــحــة
وتــــمـــحـــورت أفـالمه عـــلـى هـــذين

 . وضوع ا
قــــد أسـس مع والـــــده عــــام 2005
مـركـز ردفـورد" وهـو مـنـظـمـة غـيـر
حـــكــومــيــة تــســعـى إلى تــشــجــيع
األفالم الـــتـي تـــتـــنـــاول الـــبـــيـــئـــة
ـناخي وتـوفير الـتمويل والتـغيّر ا

لها.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس (أ ف ب) -
ـوت الـسيـنـمـائي والـناشط غـيّب ا
الـــبـــيـــئي جـــيـــمس ردفـــورد جنل
ـمـثل الـكـبـيـر روبـرت ردفـورد إذ ا
توفي عن 58 عـاماً بـعـد صراع مع
الـســرطـان وفق مــا أفـاد قــريـبـون

منه الثالثاء. 
ــلــحــقـــة اإلعالمــيــة لــدى وقـــالت ا
روبـــرت ردفــورد ســـيـــنــدي بـــرغــر
ــمــثل لــوكــالــة فـــرانس بــرس إن ا
البالغ الرابعة والثمان "في حداد
مع عـــــائــــلـــــته فـي هــــذه األوقــــات
الـــصـــعــــبـــة ويــــتـــمـــنـى احـــتـــرام

خصوصيته".
وتـوفي جــيـمس ردفــورد اجلـمــعـة
الفائت في منزل بكـاليفورنيا على
ما أفادت زوجته كيلي ردفورد عبر
"تويـتر" في منـشور أرفقـته بصور

{  لندن - وكـاالت -  إستنـجد مارك
إيفانـز والد النـجمة أديل بـالشرطة
جلعل جـيرانـه يتـوقفـون عن تشـغيل
أغــنـيــات إبــنـته.هــذا اخلــبـر تــصـدر
ـواقع الفـنيـة الشـهيرة العـديد من ا
ومنها (ديـلي ميل) البـريطاني الذي
ذكر أن والد أديل مارك أبـلغ الشرطة
عن جــاره اجملــاور في بــريــدجــيــنـد

بجنوب ويلز لتشغيل
أغاني إبـنته.ويُـقال إن
مارك البـالغ من العمر
 56عـــــــامــــــاً والــــــذي
إنـــــفـــــصـل عن والـــــدة
أديل عـنـدما كـانت في
الــثــالـــثــة من عــمــرهــا
فــقط تــاركـاً والــدتــهـا
بـيـني أدكـنـز لـتـربـيـهـا
ـــــفــــردهــــا لـم يــــكن
ســعــيــداً أبــدا عــنــدمـا
بدأت كيـلي فراي وهي

عبر صفـحتهـا اخلاصة على
أحـــــد مـــــواقـع الـــــتــــــواصل
اإلجــــتــــمـــاعي فــــيــــديـــو من
االستوديـو من أجل الترويج
لــــــلـــــعــــــمل حــــــيـث كـــــتــــــبت
((positionsعـــــــلـى لـــــــوحـــــــة
ـــفــــاتـــيح مـن دون أن تـــوضح ا

تفاصيل إضافية عنه سواء كان هذا
اسم ألغــــــــنــــــــيــــــــة أم اسم

ألبومها اجلديد.
وكشفت غراندي ( 27عاما)
في تغريدة سـابقة عن أنها
تــسـتــعـد إلطالق ألــبـومــهـا
الـــغـــنــائي اجلـــديـــد وهــو
اخلبر الذي أسـعد محـبيها
وعــشــاقـــهــا حــول الــعــالم
فكـتـبت قائـلـة: (ال أستـطيع
االنتـظار ألقـدم لكم ألـبومي
اجلـــــــــديـــــــــد خـالل هـــــــــذا

الشهر).

انـــتــبه لـــصــحــتـك. راجع خــطـــواتك واهــتـم بــتــقـــيــيم
إمكانياتك.يوم السعد االربعاء.

qL(«

ــشــاعـرك ال تــكن عــمـلــيـا يـجب أن تــتــرك مـســاحـة 
بصورة جادة طول الوقت.

Ê«eO*«

الـتـوتـر يـدفـعك لـلـتـعـامل بـعصـبـيـة مع من حتـب وقد
تُفرض عليك مسؤوليات عائلية.

—u¦ «

يـستـحـسن أن تعـبر عن مـشـاعرك من وقت آلخـر.يوم
السعد االربعاء.

»dIF «

تــمـــاسك وحــافـظ عــلى تـــقـــويــة الـــروابط الــعـــائــلـــيــة
واالجتماعية والعاطفية باحترام اجلميع.

¡«“u'«

يــجب أن تـذهب لــلـطــبـيب كل فــتـرة لالطــمـئــنـان عـلى
صحتك.رقم احلظ .2

”uI «

يــجب أن تـــقــلل من غـــضــبك وتـــعــامل بـــحــرص مع
األشخاص الغرباء.

ÊUÞd «

تــوقف عن الـسـيــطـرة عـلى من حــولك يـجب أن تـقف
وقفة جادة مع نفسك.

Íb'«

تتميـز بالعملـية الشديدة كـما أنك طول الوقت تسعى
لتحقيق أحالمك.

bÝô«

ال تـمــنح الـعـمـل فـرصـة ألن يــوتـرك أو يـضــغط عـلى
أعصابك رقم احلظ.3

Ë«b «

الـعمل ال مـجال فـيه لألمور الـشخـصيـة ال تخـلط ب
األمرين.رقم احلظ 8.

¡«—cF «

تـشعـر بالـفراغ هـذه الفـترة لـكن حب جديـد قادم لك
فى الطريق.

 u(«
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ثالث مـجموعات تـشكل كلمات من
خــمــسـة حــروف يــكــمل بــعــضــهـا
بـعضا بـواسطة احلرفـ االخيرين
من كل كـلــمـة.في خــانـات الــعـمـود
الـــوسط حتـــصـل عـــلى الــــكـــلـــمـــة

طلوبة: (مدينة فلسطينية): ا
(أ)

الـراوي  –يـابـسة داخل الـبـحار –
لـقب رئيس لبـناني سابق  –مـاركة
ـــيــة  –مــرض مــنـــظـــفــة اثـــاث عــا
يـصيب الـعيون  –اغـنيـة الم كلـثوم

 –القليل  –بدايتها.
(ب)

الـوان  –مـوسـيــقي عـربي قـد –
غــــاز بــــدون راائــــحـــة  –مـــديــــنـــة
فـلسطينية  –مزار القبور  –موقعة
ـلك حـق االنـتـسـاب – قـتــالـيـة  –

لقب رئيس امريكي سابق.
(ج)

تـــســهــيـالت ضــخــمــة  –طــائــرات
مـروحية قتالية  –انقاذ  –اسـبانيا
ة  –نـزل السياح  –مـسيطر الـقد

 –يتركن عن عمد  –تخيفه.

مثـلة السوريـة حتل ضيفة عـلى الفيلم الـسينمائي (أنت ا
جـريح) بـشـخـصـيّــة (أم إيـاد).والـفـيـلم من إخـراج نـاجي

طعمي وتأليف قمر الزمان علوش.

ائية في العراق يشارك رئيس اجلمـعية العلمية للموارد ا
ـركز ـقبل فـي ندوة عـلمـيـة افتـراضـية يـقيـمـها ا الـسبت ا
الـعــراقي-االفـريــقي لـلــدراسـات االســتـراتــيـجــيـة بــشـأن
ــشـكالت ــائــيـة فـي الـعــراق: ا ـوارد ا (اســتــراتــيـجــيــة ا

واحللول).

ـشـارك االردني في مـسـابقـة (صـدقـني) الـتي أطـلـقـتـها ا
ـبادرة ـاضي ضمن ا وزارة الثـقافـة االردنيـة في أيـلول ا
راكز علوماتية فاز با الوطنـية لنشر التربية اإلعالميـة وا

األولى في فئة (أشارك الفيديو).

ــدنـيــة واجلـوازات واالقــامـة مــديـر عــام دائــرة االحـوال ا
العراقـية ضيـفته امس االربعاء الـلجنـة الثقـافية في نادي
الــــعــــلـــويــــة بــــنــــدوة ادارهــــا االعالمي عــــمــــاد ال جالل

عنوانها(البطاقة الوطنية وقانون اجلنسية وتعديالته).
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مـقدمـة الـبرامج اإلذاعـيـة الـعراقـيـة الرائـدة تـلقت امـنـيات
االوساط االعالمية بالشفاء العاجل بعد خضوعها لعملية

تبديل قرنية الع في احد مشافي أربيل.

كيندال جيند

{ نـــــــيــــويـــورك  –وكــــاالت - في
قــائـمــة كـشــفــهـا مــوقع (ذا ثـنــكـز)
األمـريــكي حـول عـارضـات األزيـاء
األعــلى أجــراً لــعـام 2020 وأربـاح
كل مـنـهن تــصـدرت الـقــائـمـة هـذا
الـعــام عـارضـة األزيــاء األمـريــكـيـة
كــيـنــدال جـيــنـر وبــلـغت أربــاحـهـا
حـــــــوالى الـ 30مـــــــلــــــيــــــون دوالر
أمـــريـــــــــكي إذ أنـــهـــا تـــعـــمل مع
الـعـديـد من دور األزيـاء الـشـهـيـرة
ومــــنــــهــــا (شــــاــــــــنــــيل وفــــنــــدي

وجفنجي).
ــركـز الــثـاني فــقـد حـلّت أمـا في ا

جـــيـــجي حـــديـــد إذ بـــلـــغت
أرباحـها هـذا العـام حوالى
الـ29 مـــــــــلـــــــــيــــــــون دوالر
أمـريـكي وهي تـتـعاون مع

ـــيــة مــاركـــات عــا
ومــــنــــهــــا (تــــوب شــــوي وتــــومي
الـتي هــلـفــكــر). امــا كـارا ديــلــفـ 
وصلت أرباحهـا هذا العام إلى 28
مــلــيــون دوالر أمــريــكي حــلت في
ـركــز الـثـالـث في الـقــائـمـة وهي ا
تــعــمل مـع (بــربــري ودولــشي انــد
غابانا) وغيرهما من دور األزياء. 
ــركـز وحــلّت جـوان ســمــولــز في ا
الـــرابع بــــأربـــاح وصـــلت إلى 26
مــلــيــون دوالر أمــريــكي وتــلــتــهــا
ويـــنـي هــارلـــو بـــأربـــاح بــلـــغت 3

مليون دوالر أمريكي.
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من آالخر صعودا : عام 2007 حاز على
ـسابقـة نصوص جائزة افـضل مؤلف 
ونو درامـا الدولية  –االولى للنـسخة ا
الـــعـــربــيـــة فـــاز عــام 2000 بـــجـــائــزة
ــهـرجــان قــرطـاج الــتــانـيت الــذهــبي 
ـثل جـائــزة االبـداع الـكــبـرى كــأفـضل 
ـثل عـراقي عـام 1999 جـائـزة افـضل 
ـــســـرح الــعـــراقي عــام فـي مــهـــرجــان ا
ــــثل 1994- 1995 جــــائــــزة افــــضل 
واعد عام 1990 فاز بجائـزتي التأليف
واالخـراج لـلـشـبـاب عام 1981 هو االن
رئيس هـيـئة الـفجـيـرة للـثقـافة واالعالم
ــتــحـده في دولــة االمــارات الــعــربــيــة ا
يرأس  حتـرير مـجـلة الـفجـيرة ومـايزال

على رأس عمله.
ـــاثـــلــة { ســـألـــته : هل تـــنـــتــابـك اعــراض 

اتسمعه عن فايروس كورونا ?
- حـــدث مـــعي هـــذا مــرتـــ وقـــد قــمت
بـجــمـــــيع االجـراءات االحــتـرازيـة درءا
ألي عــدوى مــحـتــمــله   اســارع حلــجـر
نـــفــسـي بــعــيـــدا عن الـــنــاس او اجــراء
الفحص لـلتأكـد الزمـــــــتني نـوبة زكام
لـم تــــــــــدم اكـــثـــر من يـــومــ  وكـــانت
نـتــيـجـة الـفــحص سـلـبـيــة واحلـمـد لـله
احلب لـيس شفـيـعـا لعـدم الـعـدوى فهي

نازلة .

اقـــول هـــذا الصـــدقـــائي الـــذيـن يــودون
مجالستي عن قرب.

 { هل لك استشارات طبية ?
ــســتــشــارين وفي - عــنــدي رعــيل من ا
اسـرتي ابــنـان حـارث واحـمــد طـبـيـبـان
وآمـنـة طـالـبـة صـيـدلة . لـكـني زاهـد عن
ـراجـعـات الــطـبـيـة  ثـقـافـتي الـطـبـيـة ا
ـــكن وصــفــهــا بــالـــعــالــيــة . واســجل
لنفسي التزامي الدقيق ببرنامج غذائي
التــثـنــيـنـي عـنه إشــتـهــاءات  لـصــنـوف
االطـعـمة اخلـارجـة عن نـظـامي الـصارم

مهما كانت شهية.
{ اين جتـــد االمـــان حتـــديـــدا في الـــبـــيت ام

خارجه ?
- في الـبـيت انـا الـشـيخ والـطـفل مـعـا 
تــغـازلـني عــصـا احلـكــمـة مـرة فــاعـتـلي
مــنــبــر الــوعظ وتــســتــدرجــني الــبـراءة
فــيـــنــفـــلت الـــطــفـل من عـــقــال شـــيــبه 
رح واللعب بال يستهـويني الضـحك وا
حتفظ . ساعـاتي خارج الـبيت  بعـضها
ـــكــتــبي الصـــدقــائي والــبـــعض االخــر 
اخلــاص اقـــرأ واكــتب وانــهـي اعــمــالي

حتى في ايام العطل غالبا.
{ العنف االسري في ظل كورونا كيف تراه?
- اورام نــفــســيــة البــوح لــهــا تــطــالــهـا
الـسـريـة .جتـاور اجـبـاري مـثـيـر لـدراما
قـــادمه تـــتـــنـــفس من خـــاصـــرة الــوجع

االجـتــمـاعي في ظل جــائـحـة لم تــكـتـمل
ادوات مواجهته بعد.

{ كتـاب قرأته راغـما غـير راغب فـي  احلجر
اجلائر?

-  لم اعتد قراءة ما الاحب . في حلظات
ـلـل  اكـتـبـني احــيـانـا  الــفق لـلـذاكـرة ا
قــصـــصــا الوجــود لــهــا .بــعض الــكــتب
يجبـرني على قراءتـها صديق يـكون هو
مـؤلفـهـا  افـقـدتني ايـاه صـراحـتي بـعد

تلبية رغبته في إتمام القراءة.
{ هل صـرت اكـثـر اقـدامـا عـلى الـطـعـام  من

قبل ? ماذا تفضل االن ?
ــكــوث االجــبــاري فــرصــة لــتــغــيــيـر - ا
عـادات االكل .اتـخــدت مـقـايـيس خـاصـة
لتطبيق حمية غذائية محددة.بناءا على
حـوارات مــكـثـفـة مع اصــدقـاء واطـبـاء .
ـاء صـرت اتـنـاول الـفـواكه واخلـضـر وا

الذي أبدو مفرطا في شربه !
{ هل جتـمـعت لـديك مـعــلـومـات طـبـيـة كـافـيـة
جتــعل مــنـك مــرشــدا ونــاصــحـــا في بــرنــامج

متلفز?
- اوالدي اطـــبـــاء في الـــبـــيـت يـــلــوذون
بالـصمت احـترامـا البيـهم الذي يـتبـغدد

عليهم ناسيا انهم من بغداد.
{ الكمامات هل هي مضادة للنجومية ?

ـعمورة اصبـحوا بفـضلها - كل سكان ا
توائم متـطابقـة. انا صاحب صـلعة ذات

اتــنـاول حـبــتـ من الــزنك بـاســتـشـارة
طبية بكل تأكيد .

{  اغنية كرهتها بعد كورونا ?
- حـــــنق مــــــضـــــاعـف من كـل االغـــــاني
ـزاج الــسـاقـطــة من غـربــال الـذائــقـة . ا
اعـتـاله الـصـدأ ولم  يــعـد هـنــاك مـتـسع

للحلم  
{ هل تخشى الرسائل الصباحية ?

- اخـشـى اشـرطـة احلــداد الـســود عـلى
زوايــا الـصــور الـعــلـيــا  تـلك االشــرطـة

التي تنبأنا بفقد اللقاء بهم بعد االن.
{ هل تخشى رحيل من حتب?

- صـــرنــا وقـــيـــامـــة كـــوفـــيـــد نــخـــشى
الـفـيـســبـوك  وكـأن اجلـائـحـة مـادخـلت
ارض العراق اال لتقطتف ابهى زهوره 
نـزار الـسامـرائي  نـهـاد جنـيب  احـمد

راضي  علي هادي  ناظم شاكر .
{ كيف تقيم مناعة القطيع من وجهة نظرك?
- اذا تمـكنت االصـابة من واحـد صارت
هناك  مستـوطنة للعـدوى  هذه معادلة
صـــــعـــــبـــــة
التــــأ

ـطـارات بــصـمـة التــشـبـه سـواهـا. فـي ا
يــقف الــصــلــعــان في طــوابـيــر طــويــلـة
خـسـر الـنـجـوم لـلـتـحـقق من هـويـاتـهم 
ـوبــايل في خــيالءهم امــام كــامــيــرات ا
سـيلـفي يـنـعش سـعيـهم . الـكـمامـة قـيد
سـوف يكـسـره لقـاح يـكون الـنـجوم اول

من يروج له !
{ اي بلد  –بعـد اجنالء اجلائحه تود السفر

اليه?
- بغداد اود ارتياد مـسارحها من جديد
في عمل مؤجل  لبغداد خـفقان مختلف
 اود الـتـعـمق مــعـهم في حـوارا تـخص
يـومـيـاتـهم  اتـمـنى ان احـزم مـواويـلي

كتذكار فاسرجه في حقيبة سفر.
ن { من تـود ان يشـاركك احليـاة عن قرب 
كــنت تـــتــواصل مـــعــهم عن بـــعــد في الـــعــالم

االفتراضي ?
- اقـــرب صــحــبي الــفـــنــان ســعــد عــبــد
احلــســ  فــيــصل حــمــادي  احــســان
رشـــيـــد  نــاصـف طــالـب   كــر عـــبــد
الزهرة  نوزادوحـسن فرحان وابراهيم
شـايع .. عـبـر الـعـالم االفـتـراضي هـادي
يـاسـ   نـيـسـان سـليـم رأفت  حـس

اخلزاعي ومكي الربيعي.
{ كم حبة تأخذ كل يوم االن ?

- لـلـشـقــيـقـة في اقـصى اوجـاعـهـا
حـبــة واحـدة يـومــيـا طـوال االزمـة

ـعـجبـات بأديـل في تشـغيل إحدى ا
عدد من أغنياتها.

مـن جــهــة اخـــرى عــمـــلت الــنـــجــمــة
ـية أريـانا غرانـدي بسريـة تامة العا
عــلـى ألــبـومــهــا الــغــنــائـي اجلــديـد
ترقب وحتاول تشويق مـتابعيهـا ا
اللـبومـهـا الذي أكـدت أنـهـا ستـطـلقه
خالل هــذا الـشــهـر ونــشـرت أريــانـا
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الكـاتب االردني أحتـفى بتوقـيع كتـابه (ال رايات بـيضاء) في
ركـز الثقافي العـربي وأدارت احلفل عضو الـهيئة اإلدارية ا
هـندسـة شيـمة الـتل مديرة الـدائرة الـثقـافية في الـسابـقة ا
أمـانـة عـمـان الـكـبـرى مـقدمـة الـكـاتب بـاسـتـعـراض مـنـجزه

اإلبداعي وإصداراته في القصة والرواية.

ـدرسـتي الـسوريـالـية ـؤسـس  ا
لــدى ســـتــيف دالـي وتــكـــعــيـــبــيــة
تفردة  لتـحرير اجلسد بيكاسـو ا
ـكــان من جـذور والدته ومـنـحه وا
صـــفــــة كــــونــــيــــة  حـــتـى تــــبـــدو
الـتــكـويــنـات االولى لــفن الــعـمـارة
لـدى الـعــاني  شـبـيـهــة بـاالطـبـاق
الـطــائــرة وذات مـدلــول جتــريـدي
وبــســبـب تــعــمــقــهـــا في فــلــســفــة
العـمارة االسالمـية حـيث القبب ال
اعـمــدة لــهــا  بل هي ســمـاء حتت
ســمـــاء ابــعـــد وكــذلـك الــتـــطــويع
االجـمل لـلـمنـائـر  الـتي تـتجه الى
ــا عالقـة الــســمـاء عــامــوديــا دو
ـنـحـهـا الـتـفـرق افـقـيـة وهـو مــا 
البصـري في التجـديد وريادة الفن
ــعــمــاري .وحـازت الــعــاني عــلى ا
ية  وهي العديد من اجلوائز العا
مـتــمـيــزة في تـصــمـيم مــؤسـسـات
الـــبــيـــئـــة اخلــضـــراء الـــدقــيـــقــة .
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تـــــــداولـت وســـــــائل الـــــــتـــــــواصل
االجــــــتـــــمــــــاعي فـي هـــــذه االيـــــام
مـعــلـومــات جـمـيــلـة عن مـهــنـدسـة
هندسة عراقية تـسير على خـطى ا
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الـــــراحـــــلـــــة زهـــــا
هـندسة ريا حديد.مـشيرة الى ان ا
الـــعـــانـي اسم يـــنــــمـــو اســـرع من
الــــضــــوء  في بــــلــــورة الــــريــــادة
والـتـجـديـد الـعـمـراني  وعـ على
ـي . والـعــاني االســتــحــقــاق الـعــا
ـاجـسـتـير حـاصـلـة عـلى شـهـادة ا
في هندسـة العمـارة من جامعة (ام
اي تي) االمـريـكـيـة.ويـعـد مـكـتـبـها
الـهــنـدسي في نـيـويـورك مـعـلم من
ـعمارية فـي اميركا معـالم الثورة ا
ـهنـدسـة ريــا الى والـعالم.تـذهب ا
الــــتـــــمــــسـك بــــحــــريـــــة احلــــركــــة
لـلـمـجـسـدات فـي فـضـاء الـتـكـوين
ــيـــزة تـــعــود الى جـــهــود وهـــذه ا
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{ واشــنـطن- لــوس اجنـلـيس -(أ
ف ب)  –كـشفت (فيـسبوك) االثن
عن بــرمـجـيــة آلـيـة جـديــدة قـائـمـة
عـلى الذكاء االصطناعي قالت إنها
ســــتـــكــــون األولى الـــقــــادرة عـــلى
تـرجمـة مئـة لغـة من دون االعتـماد

على اإلنكليزية.
وقـد جـرى تـطويـر هـذه الـبرمـجـية
ـعـتـمـدة عـلى ـصـدر ا ـفــتـوحـة ا ا
ــســاعــدة الـــذكــاء االصــطــنـــاعي 
يا الـشبكـة االجتماعـية الرائـدة عا
فـي حتسـ احملـتـوى الـذي تـقدمه
ـسـتخـدمـيـهـا الذين في 160 لـغـة 
يـــفــوق عــددهم مـــلــيــاري شــخص

حول العالم.
سـاعدة في مجـال البحث وقـالت ا
فـي الشبـكة أجنـيال فان فـي رسالة
عـــبـــر مـــدونــة (هـــذا اإلجنـــاز هــو
نـتــيـجـة تـراكم سـنـوات من الـعـمل

األسـاسي لـفـيـسـبـوك عـلى صـعـيد
الـترجمة اآللية القائمة على الذكاء

االصطناعي).
وأشـــارت فــــان إلى أن الـــنـــمـــوذج
اجلــديــد يـــتــمــتع بــدقــة أكــبــر من
األنـظمة األخرى ألنه ال يعتمد على
اإلنكليزية كلغة وسيطة للترجمة.
وكــتــبت فــان (عــنـد الــتــرجــمـة من
الصينية إلى الفرنسية على سبيل
ـــثــال تــعــمـل مــعــظـم الــنــمــاذج ا
ـتـمـحـورة عـلى اإلنـكـلـيـزيـة عـلى ا
الــتـرجــمـة أوال من الــصـيـنــيـة إلى
اإلنـكلـيزيـة ثم من اإلنكـليـزية غلى
الــفـرنـسـيـة ألن بــيـانـات الـتـدريب
باإلنكليزية هي األكثر توافرا حول
ـــوذجـــنـــا الـــعـــالم). وأضـــافت “
يـتـرجم مبـاشرة من الـصـينـية إلى
ـعـنى بـصـورة الــفـرنـسـيـة لـنــقل ا

أدق.”

- (أ ف ب)  –جـــمع أكـــبــر { بـكـ
أغـنياء الص ثروة قـياسية بلغت
 1,5تــرلـيـون دوالر في  ?2020أي
ـبالغ التي جـمعوها في مـا يفوق ا
ــــاضـــيـــة الــــســـنـــوات اخلــــمس ا
مــجـــتــمــعــة مع ازدهــار الــتــجــارة
واأللـعاب االلكتـرونية خالل فترات
ـرتبطة بـفيروس كورونا اإلغالق ا
ـسـتجـد حـسـبمـا أظـهرت قـائـمة ا

سنوية باألثرياء الثالثاء.
وانضم  257شـخصـا إضافـيا إلى
لـيـارات في ثاني نـادي أصـحـاب ا
أكـبــر اقـتـصـاد في الـعـالم بـحـلـول
آب/أغــسـطس فـي أعـقــاب عـامـ
مـن تراجع عـددهم بـحـسب تـقـرير

مؤسسة هورون.
وبـات في الص ما مجموعه 878
مـلـيـارديـرا. وفي مـطـلع الـعـام كان
 626شـخصـا ضمن تـلك الفـئة في
ـتـحدة بـحـسب قـائـمة الـواليـات ا
هـورون لـشهـر شبـاط/فـبرايـر على

مستوى العالم.
وأشــار الـتـقـريـر إلى قـرابـة 2000
ـــتــلك كـل مــنـــهم ثــروة شـــخص 
صــافــيـة تــتــجــاوز مـلــيــاري يـوان
( 300مـــــــــــلـــــــــــيــــــــــون دوالر) فـي
آب/أغــســطس أي  4تــرلــيــونــات

دوالر في اجملموع.
واسـتـمـر جـاك مـا مؤسـس عمالق
الـتجارة االلكتـرونية علي بابا في
تــصـدره الـقـائـمـة بــعـدمـا ارتـفـعت
ـئــة لـتــبـلغ ثــروته بـنــسـبـة  45بــا
 58,8مــلــيــار دوالر وسـط ازدهـار
الــتــجــارة االلـكــتــرونــيــة مع لـزوم
الـــنـــاس مـــنـــازلــهـم ألشــهـــر خالل
إجــــــراءات اإلغـالق الــــــصــــــارمـــــة

الحتواء الفيروس.
وجـاء بعـده بوني ما ( 57,4مـليار
دوالر) مــالك مــجــمـوعــة تــنــسـنت
عـــمالق األلـــعـــاب االلـــكـــتـــرونـــيــة

وأشـــارت (فــيـــســـبــوك) إلى أنـــهــا
جتــري يـومـيـا 20 مــلـيـار تــرجـمـة
عـــلى شـــرائط األحــداث اخلـــاصــة
ـســتـخـدمــ مـبــديـة األمل في بــا
تـــقــد نـــتــائـج أفــضل عـــلى هــذا
الـصـعـيـد بـفـضل الـنـظـام اجلـديد.
فـيـمـا- أضافت (ديـزني) حتـذيرات
إلـى بعض أفالمـها الـشـهيـرة مثل
(بـيـتـر بـان) و(ذي أريـسـتـوكـاتس)
لـإلشـــــارة إلى بـــــعض الـــــقـــــوالب
الـنـمطـيـة الـعنـصـرية الـسـائدة في
ــــشـــــاهــــد. وقـــــد ســــبق بـــــعض ا
لالسـتوديوهات الـعمالقة أن لفتت
ـشتـرك في مـنصّـة البثّ عـنـاية ا
الــــتــــدفــــقي (ديــــزني) إلـى وجـــود
(تــوصــيـفــات ثـقــافــيـة بــالــيـة) في
بــعض أعــمــالـهــا مــثل (أصــحـاب
الــبـشـرة احلـمـراء) فـي (بـيـتـر بـان
ــــشــــدودة 1953) أو الــــعــــيــــون ا

ومـنـصـة ويـتـشـات الـذي تـراكـمت
ــئــة رغم ثـــروته بــنـــســبــة  50بـــا
اخملـــــــاوف إزاء آفـــــــاق نـــــــشـــــــاط
ـتـحـدة مـجــمـوعـته في الـواليـات ا
بـعـد التـهديـدات بحـظرهـا خملاوف

متعلقة باألمن القومي.
ودخـل القائـمة للـمرة األولى جونغ
ـــعــروف شـــنـــشـــان ( 66عـــامـــا) ا
ـعـبأة نـونـغـفو ـاركـته لـلـميـاه ا
ـرتـبـة الـثـالـثـة مع 53,7 لـيــحـتل ا
مــــلـــيـــار دوالر بــــعـــد طـــرح أولي
لـألسـهم في سـوق هـونغ كـونغ في

أيلول/سبتمبر وفق التقرير.
 ثراء ال مثيل له 

قــال كــبـيــر الـبــاحــثـ فـي تـقــريـر
هــورون روبــرت هــوغــويــرف في
بــيـان إن “الــعـالـم لم يـر مــثل هـذا
الــثــراء الـذي جــمع في عــام واحـد

فقط.”
أضـاف أن قـائمـة هذا الـعـام تظـهر
أن الـص “تـبـتـعد عـن القـطـاعات
الـــتـــقـــلـــيـــديــة مـــثـل الـــتــصـــنـــيع
والـــعـــقــارات بـــاجتـــاه اقــتـــصــاد

جديد.”
وازدادت ثــــــــروة وانغ شــــــــيـــــــنغ
مـؤسس تـطـبـيق مـيتـوان لـتـسـليم
الــطــعــام أربـع مــرات لــيــقــفـز 52
ــرتـبـة ال 13في مــرتـبـة ويــحـتل ا
الـقائمة مع  25مـليار دوالر فـيما
تــضــاعــفت ثــروة ريـتــشــارد لــيـو
مــــؤســـســـة مــــنـــصـــة الــــتـــســـوق
االلــــكــــتـــرونـي جي دي دوت كـــوم
( (JD.comمـــرتــ لـــتــبــلغ 23,5

مليار دوالر.
وبــرز في الــقــائــمــة مــقـاولــون في
قـطاع الرعاية الصحـية مستفيدين
مـن اجلائـحـة ومن بـيـنـهم جـيـانغ
ريــنـشــنغ مـؤسـســة شـركــة جـيـفي
لــصـنع الــلـقــاحـات الـذي ارتــفـعت
ثـــــروته ثالث مـــــرات وصــــوال إلى

 19,9مـلـيـار دوالر. أغلـقت الـص
مـدنا رئيـسية في أنـحاء البالد في
أواخـــر كـــانــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر
وشــبـاط/فـبــرايـر سـعــيـا الحـتـواء
الــــفــــيــــروس الـــذي رصــــدت أولى
اإلصـــــابـــــات به فـي ووهـــــان مــــا
تــســبب بـتــراجع اقــتــصـادي غــيـر
مسبوق في الربع األول من العام.
ومع الــســيــطــرة كــمــا يــبـدو عــلى
الــوبـاء فـإن الـبالد تـقـتـرب من أن
تـكــون أول اقـتـصـاد كـبـيـر يـسـجل
ـــوا هــذا الــعـــام وفق صــنــدوق
الــنـقـد الــدولي. وأظـهـرت بــيـانـات
ـو االقتصـاد بنـسبة 4,9 اإلثـن 
ئة في الربع الثـالث لكن بعيدا بـا
عـن األرقام اجلـيدة فـإن العـديد من
الــعــمــال الــعــاديــ واخلــريــجــ
حــديـثــا يـكـافــحـون لــلـعــثـور عـلى

وظائف.
ـدن وتــراجع مـعـدل الـبـطـالـة في ا
ـــــئــــــة في بــــــنـــــســــــبـــــة  5,4بــــــا
أيـلول/سبتمبر عـلما بأن احمللل
ا حـذروا من أرقـام بـطـالـة أعـلى 

أعلن رسميا هذا العام.
وأشـــادت الـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيــة
الـشـيـوعـية بـطـريـقة تـعـاطـيـها مع
الــــفـــيـــروس وأعـــطـت لـــقـــاحـــات
ــــئـــــات اآلالف من جتـــــريــــبـــــيـــــة 
مـواطـنيـها فـي وقت تسـعى إلعادة

صياغة رواية ظهور الوباء.
وعـاد الـنـاس في الـص لـلـتـسوق
ــطـــاعم في والـــســفـــر وارتــيـــاد ا
مـشهـد يتنـاقض تمـاما مع الوضع
في العديد من دول العالم األخرى.
لــكن اخملـاوف بـعـيـدة األمـد حـيـال
الـــوظـــائف والــعـــودة احملـــتــمـــلــة
لــلـفـيـروس في الــصـ تـؤثـر عـلى
ـــســـتـــهــلـــكـــ عـــلى الـــرغم من ا
مــحـاوالت احلـكــومـة إعـادة الـزخم

إلى الطلب احمللي.

ـالمـح في (ذي اآلســــــــيـــــــــويــــــــة ا
أريــســتــوكــاتس 1970). وتــشــيــر
الــتـحـذيـرات اجلـديـدة الـواردة في
بـدايـة األفالم إلى أن هذا الـتنـميط
“كـان مـخـطئـا في تـلك الفـتـرة وما

زال كذلك اليوم.”
ـــدرجــة في وجـــاء في الــرســـالــة ا
بـداية األفالم التي يتعذّر جتاوزها
أن “هــــذا الـــبـــرنــــامج يـــتــــضـــمّن
تـوصـيـفـات سـلـبـيـة و/أو مـعـامـلة
ســــيـــئـــة لــــبـــعض الــــشـــعـــوب أو

الثقافات.”
ويـــضـــيف الــتـــحـــذيــر الـــذي أُعــدّ
بـالــتـشـاور مع مـنـظـمـات عـدّة من
بـــيـــنــهـــا جـــمــعـــيـــة نـــقــاد األفالم
األمــيــركـيــ من أصــول إفـريــقــيـة
(أردنـــا بــدال مـن ســحب احملـــتــوى
اإلقــــرار بــــتــــأثـــــيــــره الــــســــلــــبي
واســتــخالص الــعـبــر مــنه وإثـارة
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حـوار لـنـبـني مـعـا مـسـتـقـبال أكـثر

شمولية).
ومـن األفــالم األخــــــــــــرى الــــــــــــتـي
ســـتــتـــضــمّن هـــذه الــتـــحــذيــرات
(ســـويس فـــامـــيـــلي روبـــنـــســون)

و(دامبو).
وكـــــانت (ديــــزنـي) قــــد قــــرّرت في
ــاضي تــعـديل حــزيــران/يـونــيـو ا
) في أقــــســــام (ســـبـالش مـــاونــــ
مـتنزّهاتها التـرفيهية في الواليات
ــاضي ـــتــحـــدة الـــتي تــذّكـــر بـــا ا
االسـتعـبادي للـبلـد. فتصـاميم هذا
اجلـــزء مـــســـتـــوحـــاة من فـــيـــلم لـ
(ديــزني) أثــار جــدال عـنــد صـدوره
فـي الــــــــــعــــــــــام 1946. وكــــــــــانـت
االنـــتــقـــادات الــتي طـــالت (ســونغ
أوف ذي سـاوث) كـثـيرة بـاعـتـباره
ــطـيــة عــنــصــريـة يــعــمّم صــورا 
ويـعطي انطـباعا حـسنا عن مزارع
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الرجل كان يتقاضى 23 ألف جنيه استرليني في صحيفة
بريـطانـية مـقابل أربع مـقاالت في الـشهـر ح كـان وزيراً
لـلــخـارجــيــة أمـا وقــد أصـبح بــوريس جــونـســون رئـيــسـاً
للحكـومة البريـطانيـة فإنّه تخلّى طـوعاً عن عمـله الصحفي
ـنـصب الـرفيع ولم يـبق له سـوى راتبه الـسـنـوي في هـذا ا
وهو مـائـة وخـمـسـون ألف جـنيه اسـتـرلـيـني وبـضع مـئات.
يكـاد الرجل يـعيش بـالـكفـاف اليـوم في احد أغـلى البـلدان
بالعالـم مع نفقة زوجـية سابـقة وستـة أطفال بـينهم رضيع
ـسـؤول االول. وبـحـسب صـحـف لـندن ومـتـطـلـبـات زوجة ا
ثقل بالهموم ويحظى فإنّه ينتظر الفرصة ليغادر منصبه ا
ـعــامـلــة خـاصــة في أجـور احملــاضـرات في أيــة جـامــعـة
ي تـصل الى مائـة الف جنيه بريطـانية أو مـركز أبـحاث عا
اسـتـرلـيـني لــلـمـرة الـواحـدة كـمـا فــعل ونـال من سـبـقه في

نصب. ا
ــنـصـب في تــنـافـس انــتـخــابي نــزيه الــرجل صــعـد الـى ا
ليعيش  طوعاً في ضائقة مالية من أجل أداء خدمات لبلده
ــتـقـدم. هــذا هـو مـجـال من مـوقـعـه الـوظـيـفـي الـسـيـاسي ا
قـارنـة مع مـا يـجـري في بـلدانـنـا لـنـرى كـيف في الـعالم ا
تقدم يـزدادون تقدماً يـوماً بعـد آخر وكيف نزداد تـخلفاً ا
وتــراجــعـاً فـي بـلــدانــنــا الــتي كــانت حــواضن ألعــظم قــيم
ـسلّة حمورابي اخلالدة انسانية منـذ فجر التاريخ مروراً 

وصوالً الى االسالم العظيم.
ـكـان الـوحـيـد الــذي شـهـد أسـوأ كـارثـة الـعـراق بـوصـفـه ا
قـيـمـيــة تـفـشت  بــفـعل الـسـيــاسـيـ واخالقــهم ومـواقـفـهم
تـشبـثة وعالقتـهم مع الشـعب اليـزال ملـيئـاً بالـطـفيـليـات ا
بقوة السالح وسواها من عناوين وألقـاب بسلطات مختلفة
ونافذة لذلك ال يبدو مـستقبل البلـد واضحًا ال يبدو هناك
نـور في نــهـايـة الــنـفق بــكل صـراحــة واجملـال غـيــر مـتـاح
لـلـتـفـاصـيل هــنـا بـالـرغم من خـطـوات وظــيـفـيـة صـحـيـحـة
اتخـذت رسـمـيـاً في الـشـهور الـثالثـة االخـيـرة لـكن هذا ال
يكـفي إلزالـة اخلراب واعـادة بـناء بـلـد ال يكـون عـلى ترابه
الـطـاهـر نـائب راضع من ثــدي عـهـر الـفـسـاد وال سـيـاسي
يتزعم عصابـة مختطفاً عـنواناً من دستور يـرجتف فيُهيمن
انـية أو إمـتيـازية في أي مـكان على حـصص وزارية أو بـر

من العراق.
دماء زكـية طاهـرة من انتـفاضـة تشـرين أريقت ولم يـنظف
العراق. فماذا عسى هذا البـلد احلزين أن ينتظر من حدث

لينظف?
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

سلم كثير من كتّابنا وسـاستنا وحتى مفكريـنا العرب وا
عـــلى وجه اخلـــصـــوص لم يـــنـــجـــحـــوا في فـــهم أمـــريـــكــا
وسياساتـها ونراهم يتـخبطوا في تـفسيراتـهم لهذه أو تلك
ـواقف والتـصرفات ويـنتـهوا غـالباً إلى من السيـاسات وا
ـا أضافوا لها ـؤامرة اللوبي الـصهيوني ور تفسير ذلك 

الحقاً الصليبي الصهيوني.
وهذه العقـلية تقـود حتميـاً إلى تعليق عـجزنا وضعـفنا على
ؤامـرات وكـفى بذلك مـهـدئاً ومـسـكنـاً والـركون شمـاعـة ا

إلى حالة من العجز والسلبية.
تحدة يا سادتي  لنعـد قليالً إلى ظروف ونشـأة الواليات ا
األمريـكيـة في دوافع مؤسـسيـهـا وحيـثيـات قيـامهـا ونتـذكر
ابـادة ســكــانـهــا األصــلـيــ من الــهـنــود احلـمــر  وغــيـرهم
وحـروبــهم األهــلــيـة وصــراعــاتـهـم عـلـى الـثــروات ومــنـاطق

النفوذ.
تحدة األمريكية لـيست في تاريخها وتطورها إن الواليات ا
كـغــيــرهــا من دول وشــعــوب األرض ال في الــعـرق وال في
ــذهـب وال في الــثــقــافــات. لـم يــكن يــجــمع الــدين وال في ا
روادها وطالئعها سـوى البحث بحريـة ومغامرة عن الذهب
والثـروة والـهـيمـنـة. لـقد هـجـروا الـظـلم والبـؤس والـفـقر في
أوروبـا لـكنـهم عـادوا لـيـسـتـعـبـدوا الـضـعـفـاء ويـسخـروهم
ــانـاً ويـســتــعـبــدوهم من أجل هــدف الــثـروة. لــقــد جـاؤوا ا
وفرنسي واجنـليز وهولنـدي وغيرهم مسـيحي ويهودا

بحثاً عن تلك الثروة واحلرية في مغامرة كبيرة.
فلماذا االستغراب سادتي فقد قامت ثرواتهم على حريات
فرديـة ومـلكـيـة خاصـة لوسـائل االنـتـاج وعلـوم وتقـنـية وفق
نظم رأسمالية تـطورت في وحشيتـها وال إنسانيـتها لتخرج
إلى بلـدان وشـعوب أخـرى تـسيـطـر على مـقـدراتهم وتـلـتهم
ثرواتـهم بالـقوة كـما قـامت أسسـهم نفـسهـا على ذلك. فـقد
حـمل رعـاة األبــقـار مـســدسـاتـهـم وبـنـادقــهم وحتـاربـوا مع

بعضهم البعض وخاضوا حرباً أهلية دامية.
وكم من مرة اختلف حلفاء الرأسـمالية مع بعضهم البعض
من أجل مـنـاطق الـنـفـوذ والـثـروات. ولـعل تـذكـرنـا ألسـباب
ية الـباردة مـا يساهم في ـيت واحلـرب العـا احلرب الـعا

توضيح ذلك?
تحدة كننا تفسـير سياسات الواليات ا وانطالقاً من ذلك 
تـقدمـة جتاهـنا األمريـكيـة وغيـرها من الـدول الـرأسمـاليـة ا
ونا تخلفه الضعيفة وجتاه ثرواتنا ومسيرة  نحن الدول ا
ة ومستقبلنا. واذا كان عصر األساليب االستعمارية القد
قـد ولى فـإن غــايـاته وأهـدافه الــواقـعـيـة ال تــزال قـائـمـة في
نـعكـسة في سـياسـاته وليس في صيـغه اجلديـدة وأدواته ا
مؤامـراته الـتي يحـلـو لـنا تـسـميـتـها وال حـتى في ألـغازه
ا رجـعـنـا إلى طـبـيـعـة األنـظـمة الـرأسـمـالـيـة ومـراحـلـها طـا
ـكن أن تـعـيش دون الـتـطـوريـة. إن الـنـظم الـرأسـمـالـيـة ال 
تنافس داخـليـاً وخارجيـاً ودون ملـكية خـاصة وحـرية وهو
ما يـحتم تـدافـعاتـها وتـنـاحراتـها وصـراعاتـهـا التي تـسعى
حكـوماتـهـا على الـدوام مـنفـردة ومجـتـمعـة  إلى احلد من
أزمـاتــهـا ومــحـاولــة مـعــاجلـتــهـا. وفـي اخلـتــام البـد لي من
االشـارة إلى أن مــا عـرضـتـه ال يـنـبــغي أن يـفــسـر تــبـريـراً
ا أحرص أكثر لسلوك اجلشع والـهيمنـة لتلك األنظمـة وإ
إلى وجوب ارتـفاع وعـيـنا وهـمتـنا وعـزمـنا من أجل ايـقاف
اسـتـمـرار ابـتـزازنـا ونـهـبـنـا وبـالـتـالي
تـبـعـيتـنـا. ولـن يـكون ذلـك كـافـياً دون
علم وعمل وتقدم وقوة وصبر وجهاد

نفس.

{ هلـسنكي-(أ ف ب)  –تعـتزم
(نــوكــيــا) تــطــويــر أول شــبــكـة
كن اتصاالت هاتفية محمولة 
تـشغـيلـها عـلى الـقمـر في إطار
مــشـــروع تــعــمـل عــلــيـه وكــالــة
الفضاء األميركية (ناسا) إلقامة
قـاعــدة بـشـريـة دائــمـة عـلى مـا
أعـلـنـت اجملـمـوعــة الـفــنـلــنـديـة

. االثن
وأوضحت (نـوكيـا) في بيان أن
شــبـــكــة االتــصــاالت من اجلــيل
الرابع هذه سـتكون (أول شـبكة
اتـصــاالت خـلـويـة عــلى الـقـمـر)
وســتـتــسم بـ(قــدرة دمج فـائــقـة
وتـوفــيــر لــلـطــاقــة وقــدرة عـلى

مقاومة الظروف الفضائية).
وأشـارت اجملـمـوعـة الـفـنـلـنـدية
إلى أنـها سـتنـشـر الشـبكـة على
سطح الـقـمر اعـتبـارا من نهـاية
2022 من طريق مركبـة الهبوط
الـــقـــمـــريــة الـــتي تـــعـــمل عـــلى
تــطـويــرهـا شـركــة (إنـتــويـتـيف

ماشينز) األميركية.
وأكـدت (نـاســا) لـوكـالـة فـرانس
شـروع سيفضي برس أن هذا ا
إلى إقـامـة أول شبـكـة اتـصاالت
خـلــويـة عـلى الــقـمـر الـذي وطـأ
الـبــشـر سـطـحـه آخـر مـرة سـنـة

.1972
ومن شأن الشبكـة التي ستعمل
تلـقائـيا مع الـنزول عـلى القـمر
أن تــوفــر خـــصــوصـــا اتــصــاال
السلكيا يـغطي (أي نشاط يقوم
به رواد الـــفـــضـــاء مـــا يـــتـــيح
ـتبادل عـبر الصوت التواصل ا
والـفـيــديـو فـضال عن عـمـلـيـات
قياس عن بعد وتـبادل البيانات
الــبــيــومـــتــريــة وأيــضــا نــشــر
الــروبـوتـات وتــشـغـيــلـهـا) وفق

اجملموعة الفنلندية.
وقــد فــازت (نــوكــيــا) بــفــرعــهـا
األميركي بـالعقد الـبالغـة قيمته
14,1 مـــلــيـــون دوالر في إطــار
سـلــسـلــة عــقـود كــشــفت عـنــهـا

(ناسا) اجلمعة.
وسيـوفر الـنظـام اتصـاالت على
ــســافـات أكــبـر ســطح الــقــمـر (
وبسرعـة أعلى وطريقـة موثوقة
ـــعــايـــيــر أكـــثــر مـــقــارنـــة مع ا
احلـاليـة) وفق مـا أعلـنت وكـالة

الفضاء األميركية في بيانها.
قـرر أن يطـأ رائدا فـضاء ومن ا
أميركيـان بينهـما امرأة سطح
الـــقـــمــر ســـنــة 2024 في إطــار
مهمة (أرتيميس 3) كما تسعى
(نـاسا) إلى إقـامـة قاعـدة دائـمة
ـهمـة محـتمـلة نـحو في مقـدمة 

ريخ. ا
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الـدراسـة الـتي نـشـرت في مـجـلّة
(نــيـتــشـر فــود) اإلجــراءات الـتي
تــوصي بــهــا مـنــظــمـة الــصــحـة
ية لتحضير حليب الرضيع العا
في الــنـمــاذج األكـثــر مـبـيــعـا من

دراســــة جـــديـــدة قــــدّمت بـــعض
الــتـــوصـــيـــات لـــلـــحــدّ مـن هــذه
ـــشــكــلــة الــتـي ال تُــعــرف بــعــد ا

آثارها على الصحة.
واعـــتــمــد الــقــيّـــمــون عــلى هــذه

{ بـــاريس-(أ ف ب)  –يـــبـــتـــلع
الرضـيع كلّ يـوم مـا يعـادل أكـثر
مـن مــلـــيـــون جـــســـيم دقـــيق من
الــبالســتــيك مــتــأت مـن زجــاجـة
الــرضــاعـة بــحــسب مــا كــشـفت
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الصحية أو اخملاطر الكيميائية.
وقــال أولــيــفــر جــونــز األســتـاذ
ــلـــكي ـــعـــهـــد ا احملـــاضـــر في ا
للـتـكنـولـوجيـا في مـلبـورن الذي
لم يـشـارك في هـذه الـدراسة (من
احملـــتـــمل جـــدّا أن تـــعـــبـــر هــذه
اجلسيمات بسرعة في اجلسم).
غــيـــر أن الـــقـــيّـــمـــ عــلـى هــذه
الـــدراســـة يــوصـــون بـــاعــتـــمــاد
تدابـير لـلحـدّ من تعـرض الرضّع
للـميـكـروبالستـيك أبرزهـا غسل
زجــاجــات احلـــلــيب ثالث مــرات
ــعــقّـمــة بــعـد ــيــاه الـبــاردة ا بــا
تـعــقـيـمـهـا وحتــضـيـر مـسـحـوق
احللـيب في إناء غـير بالسـتيكي
قـــبـل صبّ الـــســـائل الـــبـــارد في
الزجاجة وعدم اإلفراط في خضّ
الــقـارورة وجتــنّب وضــعــهـا في

ايكروايف. ا
ـيـاه يـنـصح بـعـدم ولـتـسـخــ ا
استخدام غلّاية كـهربائية تصدر
ـــــــاثــــــــلــــــــة من (كـــــــمــــــــيّــــــــة 

يكروبالستيك). ا

ـــيـــكـــروبـالســـتـــيـك بـــحـــسب ا
الـــبــاحـــثـــ الـــذيـن اســـتـــنــدوا
خصوصا في أبحاثهم إلى أرقام
مبيعات زجاجات احلليب وكمّية
سـتهلـكة في اليوم في احلليب ا

48 بلدا.
وهم الحـظـوا أن الـتـعـرّض لـهذه
اجلــزيــئـــات هــو أكــثــر شــدّة في
تقـدّمة حيث الـرضاعة البلـدان ا
الـطـبيـعـيـة أقلّ انـتـشارا مع 2,3
مــلـيــون في أمــيـركــا الـشــمـالــيـة

و 2,6مليون في أوروبا.
وقــال جـون بــوالنـد الــذي شـارك
في إعـداد هذه الـدراسـة (ال نـريد
ـبــالـغـة في حتــذيـر األهـالي ال ا
ســـيّــمـــا أنه لـــيس في حـــوزتــنــا
مـعلـومـات كافـيـة عن التـداعـيات
احملتـملـة للـميكـروبالستـيك على

صحّة األطفال).
وكــــانت دراســــات ســـابــــقـــة قـــد
ــــغــــذّيــــات أظــــهــــرت تـــــلــــوّث ا
ـــيــــكـــروبـالســـتـــيـك لـــكن ال بـــا
مــعــلــومـات كــافــيــة حــول اآلثـار

ــصــنـوعــة من هــذه الــقــواريــر ا
البوليبروبيـل مع تعقيم القطع
اء ثم حتضيـر حليب الـرضيع 
مــغــلــيــة عــلى حــرارة 70 درجـة
مـئويـة لـلـقضـاء عـلى الـبـكتـيـريا

اخلطرة.
وتـبــيّن لـهم أن بـعـض الـقـواريـر
يـكروبالستيك تصدر كمّـية من ا
قد تـصل إلى 16 مـلـيـون جسـيم
في الــلـتــر الـواحــد وأن احلـرارة
تـــلــعب دورا أســـاســيـــا في هــذا

اإلطار.
ـــيـــاه عـــلى فـــإذا مـــا سُـــخّـــنت ا
حــرارة 95 درجـــة مـــئـــويـــة قــد
تــــصل هــــذه الـــكــــمّــــيـــة إلى 55
مليونا في اللتر الواحد وهي قد
تــنـــخــفض إلى مـــا يــنــوف عــلى
نــصف مــلـيــون بــقــلـيـل في حـال
اســتـخــدمت مــيـاه مــغــلـيــة عـلى

حرارة 25 درجة.
ويـيــتـلع مـثال رضــيع في شـهـره
الــثـاني عــشـر كلّ يــوم مـا يــعـدل
1,5 مــــــــــلـــــــــيــــــــــون جــــــــــزء من

ـاركـية أن بالديت ”الـشـعبـيـة الد
عـملية الـفرار حصلت عـند الساعة
الـــعـــاشـــرة بــــالـــتـــوقـــيت احملـــلي
(الــثــامــنــة ت غ) مــشــيــرة إلى أن
مـادسن هـدد العـامـل في الـسجن
ـسـدس ”وأخـذ بــجـهـاز “يــشـبـه ا

رهينة قبل الفرار.
ونــقــلت وســائل إعـالم عن شــهـود
قـــولــهم إنـه كــان يـــقــود شـــاحــنــة
صـغـيـرة بـيضـاء عـنـدمـا حـاصرته
الـشرطـة على بـعد مـئات قـليـلة من

األمـتار من السـجن. لكنه لم يوقف
عــلى الـفــور. فـقــبل إلـقــاء الـقـبض
عــلـــيه بــقي طــويـال جــالــســا عــلى
الـعشب ومـتكـئا عـلى مجـموعة من
األشـجـار فـيـما حـاصـره عـنـصران
مـن الـشــرطــة انـبــطــحــا أرضـا مع
تـوجـيه أسلـحتـهـما نـحوه عـلى ما
أظــهــرت مـشــاهــد بــثـتــهــا وسـائل
اإلعـالم. وقــالت وســائل اإلعالم إن
عـمـلـيـة الـتوقـيف اسـتـغـرقت وقـتا
طـــويال ألن الــفـــار كــان يـــؤكــد أنه

يـحـمل قنـبلـة. وكـان اخملتـرع بيـتر
مـــادسن (49 عـــامـــا) قـــد أدين في
نـيـسـان/أبريل 2018 بـتـهمـة قتل
الــصـحــافـيــة كـيم فـال (30 عــامـا)
ــقــابــلــته عــلى مــ عــنــدمــا أتـت 
غــــــواصــــــته فـي آب/اغـــــســــــطس
2017. وخـالل احملاكـمـة أقـر بانه
قـطع جثة الـشابة ورمـاها في بحر
الـبلطيق لكنه أصر على أن وفاتها

أتت عرضية.
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{ برشـلـونة-(أ ف ب)  –أوقف
ــــاركي بــــيــــتـــر مــــادسن الـــد
احملــكـوم عـلـيه بــالـسـجن مـدى
احلـياة بـعد إدانـته بتـهمـة قتل
الـصحـافية الـسويـدية كـيم فال
في غـــواصــة يــدويـــة الــصــنع
الثالثاء قـرب كوبنهـاغن بعدما
تـمــكن من الــفــرار من الــسـجن

على ما ذكرت السلطات.
فـبـعـدما حـاصـرته الـشـرطة في

مـرحـلـة أولى في مـحيـط سجن
ألــبــرتـــســلـــونــد في ضـــاحــيــة
كــــوبـــنــــهـــاغن أوقـف مـــادسن
ـــكــان ”ظـــهــر و”اقـــتــيـــد من ا
الـــثـالثـــاء عـــلـى مـــا أوضـــحت
ـــاركــــيـــة في الـــشــــرطـــة الــــد
تغـريدة. وكـان مـادسن ابـتـعد عن
ـــضي عــقــوبــته الـــســجن حــيث 

مئات األمتار.
وذكــــرت صـــحــــيـــفـــة “اكــــســـتـــرا

الــــرقّ فـي اجلـــنــــوب األمــــيــــركي.
وتـوقّف عرض الفـيلم في السـينما
في الــثــمـانــيـنــات وهـو لم يــصـدر

يــومـا بـنـسق قــرص فـيـديـو رقـمي
ولـم يــــــدرج فـي قـــــــائــــــمـــــــة أفالم

(ديزني). 
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ســـنـــة 2010 عـن دوره في فـــيـــلم

(كرايزي هارت).
كـذلك ظهر بـريدجز أخـيرا في فيلم
ـز أت ذي إل رويال) سـنة (بـاد تا
2018 وهـــــو يــــصــــوّر حـــــالــــيــــا
مــسـلـسال تـلــفـزيـونـيــا لـقـنـاة (أف
إكس) بعنوان (ذي أولد مان) وهو
عـمل مـقتـبس من رواية جتـسسـية
ويـؤدي فيه دور عـميـل متقـاعد في
ــركــزيــة وكــالـــة االســتــخــبــارات ا
األمــيــركــيــة (سي آي إيه) يــحـاول

االبتعاد عن ماضيه.

{ لــــوس اجنــــلــــيس- (أ ف ب) –
ــــمـــثل األمــــيـــركـي جـــيف أعــــلن ا
بــريـدجـز الـبـالغ 70 عـامـا االثـنـ
عــبـر (تــويـتــر) أنه يـخــضع لـعالج
جــراء إصــابــتـه بــســرطــان الــغـدد

فوما).  الليمفاوية (
وقـد استعـان بريدجز خالل إعالنه
ـتـابـعيه بـعـبارة عُـرفت بـها الـنـبأ 
شـخصـيته (ذي دود) في فـيلم (ذي
بـيغ لـيـبوسـكي) الـشهـيـر لألخوين
كــوين لــلــداللـة عن وجــود أخــبـار

سيئة جديدة. 

وجـاء في التـغريدة “لـقد شُخصت
إصابتي باللمفوما. 

ـرض خــطـيـر رغـــــــــــــم أن هـذا ا
أنــا مـحــظـوظ لــوجـود طــاقم طـبي
رائع حــولي والـتــوقـعـات الــطـبـيـة
ــمــثل تــغــريــدته جــيــدة. وأنــهى ا
قــائال (بــدأت الــعالج وســأبــقــيـكم
عـــلـى اطالع بـــتـــطـــورات وضـــعي

الصحي). 
وقـــد رُشح جــيـف بــريــدجـــز ســبع
مـــرات جلــــوائـــز األوســـكـــار فـــاز
ـثل) بــإحـداهــا في فــئـة (أفــضل 
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جنح علماء روس في تصنيع مادة
بـيولوجية تعـالج هشاشة العظام
مـن خالل اســــتـــعــــادة مـــكــــونـــات
ــعـــدنـــيــة الـــنـــســيج الـــعـــظـــمي ا
ــفــقــودة. وأوضح والــعـــضــويــة ا
الـعلماء الذين ينتمون إلى جامعة
كـورولوف وجـامعة سـمارا الطـبية
ومـختبر هنـدسة األنسجة الدولي
أنــــهـم ابــــتــــكــــروا مــــادة فــــريــــدة
لـتـصـحـيح عالج هـشـاشـة الـعـظام
 (HAP) (هـــيــدروكـــســيــبـــاتــيت)
بـاستخدام تـقنية فـريدة من نوعها

حــــاصـــلـــة عـــلـى بـــراءة اخـــتـــراع
(لــيـوبالست) وذلك وفـق مـا نـشـره
مـوقع (روسيا اليوم). وقالت يلينا
ـساعد في تـيمـتشيـنكـو األستاذ ا
جـــــامـــــعـــــة ســـــمـــــارا (حتـــــتــــوي
ـسـتـخـدمـة الـهـيـدروكـسـيـبـاتـيت ا
حـاليـاً على مـكونات مـعدنـية فقط
ــادة اجلـديــدة فـتــركــيـبــهـا وأمــا ا
يــحـتــوي عـلى مــكـونــات مـعــدنـيـة
وعـضــويـة مـا يـسـمح بـاسـتـعـادة
ـعـدنـية مـواد الـنـسـيج الـعـظـمـي ا
ـفـقودة لـتصـحـيح عالج هشـاشة ا
ـواد الــعـضـويــة الـتي الــعـظــام وا

تــعــتـبــر إطـارا جلــمــيع األنـســجـة
الــــعـــضـــويـــة)  مــــشـــيـــرة إلى أن
ـــادة (الــــتـــحـــالـــيـل أظـــهـــرت أن ا
اجلــديـدة ال مــثـيل لــهـا في الــعـالم
). وأضافت (هشـاشة العظام حـالياً
األولـية هي عندما ال تعرف أسباب
رض أما الثانـوية فتظهر تـطور ا
عـــنـــد إصــابـــة اجلـــسم بـــأمــراض
مـعـيـنـة وقـد أخـذ الـبـاحـثـون هذه
األمـور بـاالعتـبار وحـددوا مـعايـير
فـــرديـــة لـــعـالج مـــرض هـــشـــاشــة

 .(HAP العظام باستخدام
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