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طبعة العراق 
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كـشف خـبـيــر اقـتـصـادي عن قـرب
تـــشــــكـــيل حتــــالف مــــالي دولي 
بـالـتـنــسـيق مع الــبـنك وصـنـدوق
النـقد الـدولي  لدعم الـعراق في
مواجهة العجز االقتصادي الدائم
ـســتـمــر. وقـال اخلــبـيــر عـمـاد وا
احلـــرش الـــتـــمــــيـــمي ان (هـــنـــاك
سـيــنـاريــوهــات وحـلــول سـريــعـة
منتـظرة إلنقـاذ اإلقتصـاد العراقي
من االزمـة الــراهـنـة عــبـر تــشـكـيل
حتالف دولي بقيـادة مجموعة من
الدول الـصـنـاعـيـة الـسـبع فـرنـسا
ــانـيــا و إيــطــالــيــا و الــيــابـان وأ
ــتــحــدة و الــواليــات ــمــلــكــة ا وا
ـــتـــحــــدة األمـــريـــكــــيـــة وكـــنـــدا ا
بــالــتـــنــســيـق مع الــبـــنك الــدولي
وصــنــدوق الـــنــقــد الـــدولي لــدعم
الي العراق في مـواجهـة العـجز ا
ــــســـتـــمـــر) وتـــســـاءل الـــدائم وا
التميـمي (هل تستـطيع تلك الدول
إنـقـاذ الـعـراق مـالـيـا وإقـتـصـاديـا
ــاســكـة بـعــد أن عــجــزت اإلدارة ا
ـدة ــلف اإلقــتــصــادي طــوال ا بــا
ــاضـــيـــة عن ذلك  أم ســـيـــكــون ا
الــقــول الـــفــصل لـــورقــة اإلصالح
ـالـيـة كـورقـة الـتي قـدمـهـا وزيــر ا
بــــيــــضــــاء إلنــــقــــاذ اإلقــــتــــصــــاد
انـيون العـراقي?). فيـما انـتـقد بـر
قـــانــــون االقــــتـــراض وطــــالــــبـــوا

احلـكـومـة بـتـوضـيح مـوقـفـهـا من
قـيـمـة الــعـجـز وحـصــة كـردسـتـان
ـــالــــيــــة. وحــــتى االن ال تــــلـــوح ا
باالفق امكـانية تـمرير قـانون سد
ــالي الــذي تـــقــدمت به الــعــجـــز ا
احلــكــومــة الى مــجــلس الــنــواب
الذي ناقش في وقـت سابق بعض
بنوده  و يلـقي هذا االمـر بظالله
ـوظف الـذي شـارف الـشـهر على ا
على االنـتـهـاء ولم يـسـتـلم راتبه .
وبسبب تـصريحات الـناطق باسم
احلكـومـة بـشـأن امـكانـيـة تـوفـير
رر وظـفـ في حـال لم  رواتب ا
الي ان قـانون سد الـعجـز ا البـر
ان الذي ـشهد داخل الـبر عقدت ا
تسـاءل عن الغـاية احلـقيـقية وراء
تــقـــد هــذا الـــقــانـــون اذا كــانت
ـالــيــة قــادرة عــلى تــأمـ وزارة ا
ـا لن الـرواتب. لـكن هــذا االمـر ر
نع من اقراره على شـرط تقليل
ـطلـوب. فـلـيس مـبـلغ االقـتـراض ا
قـيــمــة الـعــجـز هي مــثــار انـتــقـاد
ـا اعــضــاء مــجـلـس الــنــواب وا
الـفــقـرة اخلــاصــة بـحــصـة اقــلـيم
كـــردســــتــــان اثـــارت حتــــفــــظـــات
واعتـراضـات خـاصة وانـهـا تـلزم
ـبــلغ اخملـصص بـغـداد بــارسـال ا
كامال من دون الزام اربيل بتسليم
. االنتاج النفطي بحسب مراقب
ـالـيـة الـنـيـابـيـة ودعت الـلـجـنـة ا
رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى

الــــكــــاظــــمي الـى بــــيــــان رأيه في
االســتــغـــنــاء عن قــانـــون تــمــويل
ـــالي. فـــمــــا تـــراجع الـــعــــجــــز ا
ـتـحـدث بـأسـم رئـيس احلـكـومـة ا
عن تــــصــــريـــحــــاتـه الـــتـي اكـــدت
إمكـانيـة احلكومـة تأمـ الرواتب
في حال عـدم إقـرار قـانـون تـمويل
الـعـجـز . واطـلــعت (الـزمـان) عـلى
كتاب لرئيس اللـجنة النائب هيثم
اجلـبــوري خــاطب فـيه الــكــاظـمي
لـبـيان رأيـه بـشـأن االستـغـنـاء عن
ــالي. قــانـــون تــمـــويل الـــعــجـــز ا
وضـــيـــفـت الـــلـــجــــنـــة يـــوم امس
ــــالــــيـــة مـــســــؤولــــ في وزارة ا
ـوظـف للـتـبـاحث بـشـأن رواتب ا
وقـانــون االقــتــراض.وقــال عــضـو
اللـجنة جـمال كـوجر في تـصريح
امس إن (تــأخـــر صـــرف الــرواتب
لــيـس مــســـؤولـــيــة الـــلـــجـــنــة بل
بـالـعــكس كـان هــنـاك تـوجه داخل
اللـجـنـة بـرفض قـانـون االقـتراض
ولــكن كــان هــنــاك ضــغط من قــبل
بعض األعضـاء باجتاه تـشريعه)
مشـيـرا الى أن (مـديـونـيـة الـعراق
جتـــاوزت  124 مــــلــــيــــار دوالر)
ــضي مــبــيـنــا ان (الــقــانــون لن 
ـــرة). وتــراجع بــســـهــولـــة هــذه ا
ـتـحـدث بـاسم احلـكـومـة أحـمـد ا
ال طالل عن تـصـريـحـاته بـشأن ا
تــــأمـــــ الـــــرواتـب . وأوضح في
تــــغــــريــــدة له عــــلـى تــــويــــتـــر أن

(انــخــفــاض إيـــرادات الــدولــة في
اضـيـة غيـر كافٍ لـسداد األشهـر ا
ــلــحـة رواتــبــهـا والــتــزامــاتــهــا ا
األخــــرى وعـــــلى هـــــذا األســــاس
ان سلطة طلبت احلكومة من البر
اقــتــراض إضــافــيــة لــســد فــجـوة
الــتـــمــويل حـــتى عـــرض مــوازنــة
ـوازنـة 2021) مـشـيــرا الى ان (ا
قبلـة ستكـون إصالحية بـامتياز ا
ومـبـنـيــة عـلى مـتـطــلـبـات الـورقـة
الــبــيــضــاء وســتــتــخــذ إجــراءات
تهـدف بشـكل مبـاشر إلى حتـس
إيـرادات الـدولـة والـسـيـطـرة عـلى
الـــنــفـــقـــات). وكـــان مال طـالل قــد
كشف أمس عـن حلـول أخـرى لدى
احلــكــومــة في حــال عــدم تــمــريـر
تمـويل الـعـجز  مسـتـبـعـداً خـيار

طبع العملة لتأم الرواتب.
ـالية من جهـتهـا أصدرت وزارة ا
امس اجلمـعة بـيانـاً بشـأن تأخـير
دفع رواتب شـــهـــر تــشـــرين األول
اجلـــــــــــــاري وأشـــــــــــــارت إلـى أن
اإليــرادات احلـالــيــة غــيــر كــافــيـة
ـواجــهــة الـنــفــقـات وأكــدت عـدم
وجود خـيار أمـام احلكـومة سوى
اللجوء إلى قـروض قصيرة األجل

حتى نهاية العام.
وقـالت الــوزارة في بــيـان إنه (في
ـاضي  اإلدالء بـعدد األسبـوع ا
من الــــتــــصــــريــــحــــات الــــعــــامـــة
واالستفسارات الـتي أثيرت بشأن

الــتـــأخــيـــر في دفع رواتب شـــهــر
تـــــشـــــرين االول ويـــــأتـي ذلك في
أعــقـاب الــتــأخــيــر في دفع رواتب
شـهـر ايـلـول). وأضـاف أن (وزارة
ـالــيـة أكــدت مـرارا أن اإليـرادات ا
احلـــالـــيـــة لـــلـــحــــكـــومـــة في ظل
انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط والـتـزام
ــتـعــلـقـة الـعـراق بــقـرارات أوبك ا
بتـخـفـيض اإلنـتـاج الـنـفـطي غـير
ـواجهـة الـنـفقـات اجلـارية كافـيـة 
للحـكومة. في الـوقت احلالي تقل
عـائـدات الـنـفـط الـشـهـريـة عن 50
ـــئـــة من الــنـــفـــقــات اجلـــاريــة بــا
للـحكـومة. نـتـوقع أن يسـتمـر هذا

ستقبل القريب). الوضع في ا
ـــعــاجلــة االخــتالالت وتــابع أنه (
ــالـيــة الــعــامـة الــهـيــكــلــيــة في ا
ـالـيـة في بـرنـامج شـرعت وزارة ا
عـاجلة القضايا من ثالثة محاور 
دى قصيـرة ومتوسـطة وطويـلة ا
الـــتـي تــــؤثـــر عــــلى االقــــتــــصـــاد

العراقي).
وأشار الـبـيـان إلى أنه (بـالـنـسـبة
لـلــفـتــرة الـقــصـيــرة جـدًا من اآلن
وحـتى نـهـايـة عـام  2020 ال ترى
ـــالـــيـــة أي خـــيـــار ســوى وزارة ا
اللجوء إلى قـروض قصيرة األجل
من الــبــنــوك احلــكــومــيــة والــتي
سيتم خصـمها بـعد ذلك من البنك
ركزي. جميع اخليارات األخرى ا
مثل زيـادة اإليـرادات من الـكـمارك
أو الــضـــرائب او اجلـــبـــايــات من
قـطـاع الــكـهـربــاء بـبـســاطـة غـيـر
ـدى القـصير. عالوة كنـة على ا
عـلى ذلك عـلى الـرغم من ضـرورة
ترشـيـد وتـفـعيل تـولـيـد اإليرادات
االخـرى الـغـيـر نــفـطـيـة فـإن مـثل
هـذه اإلجـراءات لن تــعـوض عـلى
ـدى الــقــصــيـر عـن الـنــقص في ا
عائـدات النفـط بالنـظر إلى هـيكل
اقــتـــصـــادنـــا). وبـــ أن (جــمـــيع
تعلقة بإدارة اإلجراءات األخرى ا
كــشـــوف رواتب الـــقـــطــاع الـــعــام
تتـطلب مـوافقـة تـشريـعيـة قبل أن
تُترجم إلى تخفيضات في اإلنفاق
أو تــــولـــيــــد إيــــرادات وفـي هـــذا
الــــشـــــأن كــــان هــــنـــــاك عــــدد من
الـقـضــايـا الــهـامـة الــتي أثـيـرت).
وأوضح الـــبــيـــان انه (ال تـــســعى
الوزارة إلى زيـادة الدين الـعام إال
إذا كـــان ذلـك ضـــروريــــاً وتـــكـــون
خـدمــتــهـا مــســتـدامــة. مــديـونــيـة
العراق في الوقت احلـاضر ليست
مفـرطـة مـقـارنة بـحـجم اقـتـصاده.
ديـونـيـة العـامـة في الـعالم ت ا
بــشــكل هــائل خالل االثــني عــشــر
عـاجلة الـعواقب اضـيـة  شهـرًا ا
السـلـبـيـة جلـائحـة كـورونـا الفـتة
ي إلى إنه "عــلى الـصــعــيـد الــعـا

يـقـتــرب الـدين الــعـام كـنــسـبـة من
النـاجت احملـلي اإلجـمالي من 100
ـئـة في الـعـراق ال يـزال أقل من بـا
ـــئـــة مـن الـــنـــاجت احملـــلي  75بـــا
اإلجـــمـــالي. ومع ذلـك فــإن وزارة
ـالـيـة تـدرك احلـاجـة إلى تـوخي ا
احليطـة في طريـقة تـمويل الـعجز
ـالـيـة العـامـة). ولـفت إلى أن في ا
ــالــيــة كــانت مــنــفــتــحــة (وزارة ا
الية وشفافة فيـما يتعلق بـحالة ا
العامـة وأصدرت معـلومات دقـيقة
ناسب عنـدما طلبها وفي الوقت ا
مــجــلس الـــنــواب. تــدرك الــوزارة
ـــكن أن تــنـــشــأ اخملــاوف الـــتي 
نــتـــيــجـــة الـــتــأخـــيــر في الـــوفــاء
بــالــتــزامـات اإلنــفــاق احلــكــومي.
يـخــتـلف الــوضع الــيـوم اخــتالفًـا
جـوهــريًـا عن الــفـتــرات الـســابـقـة
ـالــيـة الــعـامـة عـنــدمـا تـعــرضت ا
لضغوط نتيـجة انخفاض عائدات
الـنــفط. لم يــنــمــو اإلنـفــاق الــعـام
بــســرعــة في الــســنــوات اخلــمس
ــــــاضـــــــيــــــة فـــــــحــــــسـب بل إن ا
االنـــخــفـــاض فـي إنـــتــاج الـــنـــفط
وأســعـاره كــان أطــول وأعــمق من
الـــفــــتـــرات الــــســـابـــقــــة  في ظل

ي صعب). اقتصاد عا
ـالـيــة طـلـبت من وزاد ان (وزارة ا
مجلس النـواب تخويلـها اقتراض
ـا تـبـقى من  41تـريـلـيـون ديــنـار 
واجهة العجز في السنة احلالية 
تــــمــــويل مـــــدفــــوعــــات الــــرواتب
والـتـقـاعــد ومـسـتــحـقـات عـام 19
وعــــام  20 ونــــفـــــقـــــات األخــــرى

شاريع االستثمارية). وا
ــالــيــة وذكــر الــبــيــان أن (وزارة ا
تـخطـط إلدخـال إصالحـات كـبـيرة
ــالــيــة الـــعــامــة في تــؤثــر عــلـى ا
وافقة موازنة  2021 . إذا تمت ا
عـلــيــهـا من قــبل مــجــلس الـوزراء
ومـجـلس الــنـواب فـإنــنـا نـعــتـقـد
ــعــاجلـة أنـهــا ســتــشــكل األسس 
ــدى قــضـــايــا االقــتـــصــاد عـــلى ا
الـيـة الـعـامة تـوسط وتـرشـيـد ا ا
خالل الــــــفـــــتــــــرة من  2021 إلى
2023). واختتـمت بيـانها بـالقول
الية لعبت دورًا ان (لعبت وزارة ا
أسـاسـيًـا في قــيـادة الـفـريق الـذي
وضع الـورقـة الـبــيـضـاء. وتـهـدف
شاكل الـهيكـلية هذه إلى حتلـيل ا
التي تؤثر على االقتصاد العراقي
وتـقــد حـلـول مــفـصــلـة حلــلـهـا.
يـهـدف بـرنـامج اإلصالح هـذا إلى
إعـادة تـوجــيه مـحـاور االقــتـصـاد
الــعـــراقـي. ســيـــتـــطــلـب بــرنـــامج
اإلصالح قــدراً كــبـيــراً مـن الـعــمل
ـكن ـؤسـسي وال  الـتشـريـعي وا
تــــنــــفــــيــــذه دون دعـم مــــجـــــلــس
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 2878 اصـابــة بـكـورونــا مـقـابل
شــــفـــاء  2855 حــــالـــة وبــــواقع
وفـــــيــــات  47 حـــــالــــة  ضـــــمن
ـوقف الـوبائي لـيوم احصـائـية ا

امس اجلمعة . 
واشـــــار مــــوقـف الــــوزارة الــــذي
اطـلـعت عـليـه (الزمـان) امس الى
انـه ( فـــــــــــــحـص  16265 في
حيث عمـوم مـخـتبـرات الـعراق  
 رصــد  2878 حـــالــة اصـــابــة
جـديـدة بـكـورونـا) واشارت الى
ان (عــدد حــاالت الــشــفــاء بـلــغت
 2855 حالـة وبـواقع وفـيات 47
حـــالــة). وبـــدأت مــديـــريــة مــرور
الـســلـيـمـانــيـة بـتـطــبـيق قـرارهـا
اخلـــاص بـــتـــغـــر كل ســـائق ال
يـرتدي الـكـمـامة  50 الف ديـنار.
ــديـريـة فـي بـيـان امس وقـالت ا
إنه (سيتم فرض غرامة  50 الف
ديـنــار عـلـى كل سـائق ال يــرتـدي
كمـامـة). من جـهته أشـار مـصدر
أمــــــــنـي الى أن (قــــــــرار مــــــــرور
السـليـمانـية اخلـاص بتـغر كل
سائق ال يرتدي الكمامة  50 الف

دينار بدأ بالتطبيق امس).
وســجـلـت دول الـعــالم حــصـيــلـة
قــيــاســيــة لإلصــابــات بــكــورونـا
ــاضي بــلـــغت نــحــو االربــعـــاء ا
نـــصف مــلــيـــون إصــابــة.ووفــقــا

لــلــتــقـاريــر ارتــفــعت اإلصــابـات
ية بكورونا بأكثر من نصف العا
مـلــيـون حـالــة في يـوم واحـد في
زيـــادة قـــيــــاســـيـــة يــــومـــيـــة مع
استـمـرار تسـجيل قـفـزات يومـية
فـي أنـــحـــاء دول نــــصف الـــكـــرة

األرضية الشمالي.
وزادت اإلصــــابــــات الـــيــــومــــيـــة
يـة بالـفايـروس حوالي 25 العـا
ئة خالل أقل من أسـبوع في ا

حيـث شهـد الـعالم تـسـجيل 400
ألف إصـابة يـومـيا لـلـمرة األولى
ـاضي. وأعــلـنت يـوم اجلــمـعــة ا
مـعـظم الـبلـدان الـغـربـيـة وأجزاء
من أمــريـكـا الالتــيـنـيـة تــسـجـيل
زيـادات قـياسـيـة يـومـيـة في عدد
احلاالت خـالل األسابـيع الـقلـيـلة
ـــاضــيـــة. وبـــدأت الــعـــديــد من ا
احلـكومـات بـاسـتثـنـاء الـواليات
ــتـــحــدة بــشــكل الفت لــلــنــظــر ا
اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة
على انـتشـار الفـايروس. والتزال
أعـداد اإلصـابات تـشـهـد ارتـفـاعا

حول العالم.
 وبحـسب بـيانـات جامـعة جـونز
هـوبكـنـز األمـريـكيـة فـإن إجـمالي
يـاً يقـترب من عدد اإلصـابات عـا
 44 مـلــيـونـا بـيــنـمـا وصل عـدد
الوفـيـات إلى ملـيون و 167 ألف
حـالـة.ويـبـلغ إجـمـالي اإلصـابـات
ــيـة  44.7 مــلــيــون حــالـة الــعــا
فــضال عن  1.17 مــلــيــون وفـاة

وفقـا لـتقـاريـر صحـفـية.وسـجلت
أوروبــا وأمـــيــركـــا الــشـــمــالـــيــة
ئة والالتينية أكثر من  66 في ا
ـــيــة مـن حــاالت اإلصـــابــة الـــعــا
ـــــئــــة من وأكــــثـــــر من  76 في ا
الــوفـــيــات. وواصل الـــفــايــروس
رحــلـــة حـــصـــد ضـــحـــايـــاه بــ
مصاب ووفـيات بصـورة يومية
فـي جــمـــيع أنـــحـــاء الــعـــالم مع
اقــتـــراب عــام كــامل مــنــذ بــدايــة
انــتـــشــار اجلــائــحــة من مــديــنــة
ووهان الصينيـة ليبدأ رحلة من
االنـــتـــشــار لـم تــتـــوقف. وتـــقــوم
العـديـد من الـدول الكـبـرى حالـيًا
مـــــجــــمـــــوعـــــة من الـــــتـــــجــــارب
اإلكلينيكـية مع استمرار اجلهود
ـبــذولـة من أجل الــتـوصل إلى ا
عقار يقضي على كورونا .وتعلن
ـية يـوميًا منـظمة الـصحـة العا
عن أحــدث مـســتـجــدات انـتــشـار
سـتجـد  وتكـشف عدد كورونـا ا
حـــــاالت اإلصــــابــــات اجلــــديــــدة
رض حول الـعالم وكذلك عدد با
حـــاالت الـــوفـــيـــات والـــتـــعـــافي
وحـــتى امـس اجلـــمـــعـــة  أكــدت
ـنظـمة أن األرقام الـصادرة عن ا
عدد إالصابات  قـد تخطى حاجز
 45.4 مليـون حالـة إصابة  وأن
عـــدد حـــاالت الـــوفـــيـــات جتـــاوز
ــلـــيــون و 187 حـــالــة فـــيــمــا ا
تخطت أعداد حاالت التعافي 33

مليون حالة.
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كاسـتـيكس رفع مـسـتوى الـتأهب
األمـني في األراضـي الـفـرنــسـيـة.
ويـــأتي هـــذا اإلعالن فـي أعـــقــاب
الـــهــجـــوم الـــذي وقع في نـــيس
وخــــــــــلـف مــــــــــقــــــــــتـل وجـــــــــرح
أشـــخــــاص.وأبـــلـغ رئـــيس وزراء
فرنسـا اجلمـعية الـوطنـية بأن رد
احلـكـومـة عـلى الـهـجـوم سـيـكون
قـويــا وصــارمـا.لــكن مــصـدرا في
الشرطة  ,اكد مقتل شخص هما
رجل وامرأة في كـنـيسـة نـوتردام
بـيـنـمـا تـوفي ثـالث بـعـد إصـابـته
بـجـروح خـطـرة فـي حـانـة قـريـبـة
كـان قـد جلـأ إلـيهـا.ووقـع احلادث
على بـعـد أقل من كيـلـومتـر واحد
ـوقع الـذي شـهـد عام 2016 من ا
حادث دهس حشد يوم الباستيل
ــــــــا أســــــــفــــــــر عـن مــــــــقـــــــــتل
العشرات.وقبل أقل من أسبوع

قــام مــهـاجـم بــقـطـع رأس مـدرس
فـرنـسي في مـدرسـة إعـداديـة كان
قـد أظــهـر رسـومــا كـاريـكــاتـوريـة
لـلــنــبي مـحــمـد فـي فـصل دراسي
حـول حريـة الـتـعبـيـر. كـمـا هاجم
رجل ســعى لـــلــجــوء في فــرنــســا
مـارة خـارج مـكــاتب شـارلي إبـدو

السابقة بسك جزار. 

والطـمـأنـينـة بـ شعـوب الـعالم.
ودعـا بــيــان االحتـاد الى احــتـرام
االديان بأشكالـها اخملتلفة ووقف
حــــــمـالت الـــــتــــــشــــــويه لـالسالم
والرسول  ,كما نطالب احلكومات
الـعــربـيــة واالسالمــيـة الى رفض
واســــتــــنــــكــــار االســـاءة لــــلــــدين
االسالمـي. وعــلـى خــلـــفـــيــة تـــلك
االحـداث اكـد الـرئــيس الـفـرنـسي
انه ســــيـــواصل نــــشـــر الـــرســـوم
ـا اثـار ذلك مـوجة من ـسيـئـة  ا
االستنكار والشجب وسط دعوات
ـنـتـجـات الـفـرنـسـيـة . ـقـاطـعـة ا
انـويل ماكـرون حادث ووصف إ
نـــــيس بـــــأنـه هــــجـــــوم إرهـــــابي
إسالمي.وأطـلـقت الــشـرطـة الـنـار
ــشـــتـــبه به الـــذي يُــدعى عـــلى ا
إبــراهـــيم الــعـــيــســـاوي ويــحــمل
وثـــيـــقــة مـن الــصـــلـــيب األحـــمــر
اإليــــطــــالي بــــحـــسـب تـــقــــاريـــر
صـحـفـيـة. وقـال ريـكارد إنـه عـثر
عـلى مـصـحـف وهـاتـفـ وسـكـ
ـهـاجم. واشـار الى (الـعـثور مع ا
ــهــاجم عــلـى حــقــيــبــة تــركـــهــا ا
بجـانـبهـا كانت هـنـاك سكـاك لم
تستـخدم في الهـجوم).فيـما أعلن
رئـــــيـس وزراء فـــــرنـــــســـــا جـــــان

ـشـتـرك حتـديـات تـهـدد الــعـيش ا
والنسيج الوطني).

وقـال احتـاد احلــقـوقـيــ الـعـرب
ـــــــمـــــــارســــــات انـه (يـــــــتـــــــابـع ا
االستفـزازية الـصادرة من فـرنسا
بـأشـكالـهـا اخملـتـلـفـة الـتي تـشكل
اساءة لـلدين االسالمي ولـلرسول
محمد صل الله عـليه وسلم. الفتا
ـمـارسات الى انه من شـأن هذه ا
احلـمـقاء  ,نـشر ثـقـافـة الـكـراهـية
والتـطـرف والـتفـرقـة في اجملـتمع
وتــــــهـــــــدف الى زعـــــــزعــــــة االمن

أي ذريعـة كـانت كمـا تـشجب في
الــوقت عــيــنه كل أعــمــال الـعــنف
بــاسم الــدين. وقــال الــكــارديــنـال
لويس روفائيل ساكـو (كلنا رجاء
أن تــبــقـى االديــان مــصــدر بــركــة
ومـحــبـة وسالم وتــعـاون وبــنـاء
الثـقة بـ النـاس وليس مـصدراً
لالصولية وبث الكراهية والعنف
واالقـــــصـــــاء) ,واضـــــاف (نـــــحن
ــرجـعــيـات واثــقـون من حــكـمــة ا
الـــديــنــيـــة الــرشـــيــدة فـي قــيــادة
االخـوَّة والـتـنـوع ومـواجـهـة ايـة

ريكارد . وقال مسؤولون إن منفذ
الهجوم شـاب تونسي وصل إلى
فـــرنـــســا مـــؤخـــرا.وأضـــافــوا أن
ـشــتـبـه به يـبــلغ من الـعــمـر 21 ا
عــــامـــا وأنـه وصل إلى جــــزيـــرة
المــبـيــدوســا اإليـطــالــيـة الــشــهـر
ــــــــاضـي عــــــــلـى مــــــــ قـــــــارب ا
لــلــمـهــاجــرين قــبل أن يــأتي إلى
فرنسـا. فيـما استـنكـرت الكنـيسة
الكـلدانـية في الـعراق والـعالم كل
أشـــــكــــال اإلســـــاءة إلى األديــــان
ـعـتقـدات الـدينـية حتت سّ با وا
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دان رئــــيس إقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
نيـجيـرفـان البـارزاني حادثـة قتل
ثالثة فـرنسيـ عزل قـرب كنـيسة
في مديـنـة نيس. وقـال الـبارزاني
في تـغـريــدة عـلى مـنــصـة تـويـتـر
(أديـن الـــــعـــــمل اإلرهـــــابـي ضــــد
ــــدنــــيــــ فـي مــــديــــنــــة نــــيس ا
الفـرنـسيـة الـذي أسفـر عن مـقتل
عـــدد مـن األشـــخــــاص). وأصـــدر
رئيس ديوان الوقف السني سعد
كـمبش بـيـانـاً بـعد الـهـجـوم الذي
وقع في نـــيـس جـــاء فـــيه أنه (ال
يـــوجــــد بـــأي حــــال من االحـــوال
مـسـوغ لـتـلك االعـمـال الـبـغـيـضـة
الـتي تـتـنافـى مع تـعالـيم االسالم
الـــــســـــمـــــحــــة وكـــــافـــــة االديــــان
الـسـمـاويـة). ونـفـذ الهـجـوم رجل
مـسـلح بـسـكـ دخل الى كـنـيـسة
دينـة نيس وطعن خـادمها (55
عــامـــا) حــتى قــتـــله وقــطع رأس
امـرأة مـسـنـة ( 60 عـامـا) وطـعن
ا امرأة أخرى ( 44 عاما) وفـقا 
ــدعي الــعــام الــفـرنــسي أعــلــنه ا
ـكـافـحـة اإلرهـاب جـان فـرانـسوا

fO½ W OM  »d  5O ½d  q²  Ê«dJM² ¹ wM « n u «Ë w½«“—U³ «
…—«d(«Ë ÎUOzeł rzUſ fIÞ ∫ ¡«u½_«

≥¥ œ«bGÐ w

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــصــري يـــزور رئــيـس الــوزراء ا
مـصـطفى مـدبـولي بـغـداد الـيوم
الـسـبت  فـي أول زيـارة رسـمـيـة
ـــســــؤول مــــصــــري عــــلـى هـــذا
ـســتـوى مـنـذ الــغـزو األمـريـكي ا
لــلــعــراق عــام 2003 . ويــتـرأس
مـصــطـفى الــكـاظـمي مع نــظـيـره
ــصــري  األعــمــال اخلــتــامــيــة ا
ــشــتـركــة بـ لــلــجـنــة الــعـلــيـا ا
الــبــلــدين الــتـي بــدأت أعــمــالــهـا
اضـي.وتنـطلق أعـمال األربعـاء ا
اجلـلـسـة الـتـحـضـيـريـة الـوزارية
بـرئـاسـة وزيـرة الـتـعاون الـدولي
ــشـاط ووزيـر ـصــريـة رانــيـا ا ا
الــــتـــجــــارة عالء اجلــــبـــوري في
بـــغــــداد  تـــمـــهــــيـــداً لـألعـــمـــال
اخلتـاميـة للـجنـة العـليـا برئـاسة
رئــيــسَي الــوزراء في الــبــلــدين 
بــحــسـب بــيــان وزارة الــتــعــاون

صرية. الدولي ا
 وقـــالـت مـــصـــادر أن (مـــدبـــولي
والكاظمي سيـشهدان توقيع عدد
مـن االتـــفــــاقـــيـــات فـي مـــجـــاالت
الـصــحـة والــنـقل واإلســكـان في

ظل رغــبــة مـشــتــركـة فـي تـعــزيـز
التـعـاون والتـكـامل ب الـبـلدين
ــنــضم إلى إضــافــة إلـى األردن ا
مــشــاورات الــتــكــامل الــثـالثــيـة
وسط رغـبـة عـراقـيـة في مـشـاركة
ـصـريـة في عـمـلـيات الـشـركـات ا
إعــادة اإلعــمــار بـيــنــمــا تــسـعى
القـاهـرة لضـمـان استـمـرار تدفق

نفط البصرة إلى مصـــــــر).
ــلـــفــات الـــتي ســتـــحــظى ومـن ا
بــــنــــقـــــاش واسع مــــلـف الــــربط

الكـهربـائي إذ تعـد مصـر واحدة
نتـجة للـكهرباء من أكبر الـدول ا
ــنـطـقــة مع تـواجــد فـائض في ا
ــئــة بــيــنــمــا يــقـدر بـ  50 في ا
يـــعــاني الـــعــراق أزمــة كـــهــربــاء
خـانـقة إذ تـسـعى الـقـاهـرة لرفع
قدرات خط الـربط الـكهـربائي مع
األردن والـــذي دخل اخلـــدمــة في
 1999 من أجل زيادة قدرته على
تـصديـر الـكـهربـاء مـسـتـقبال إلى

العراق.
ووصـلت طــائـرة مـصــريـة حتـمل
مساعدات طبـية الى مطار بغداد

الدولي امس .
ــتـــحــدث بــاسـم األمــانــة وقـــال ا
الــعــامــة جملــلس الــوزراء حــيــدر
مجيد ان (طـائرة مصريـة محملة
ـسـاعـدات بـنـحـو  15 طـنـاً مـن ا
الطبية وصلت الى مطار بغداد).
ــســاعــدات قــبــيل وتــأتـي هــذه ا
زيارة وفـد مصـري رفـيع برئـاسة
رئيس الوزراء مـصطـفى مدبولي
الى  بغداد لعقد اجتماع اللجنة
ــصــريـة الــعــلــيـا الــعــراقــيـة  –ا
ــشــتــركــة لــتــوقــيع اتــفــاقــيـات ا

مهـمة.
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مصطفى مدبولي 

سعد كمبش  نيجيرفان البارزاني لويس روفائيل ساكو 

مـشـيـرا الـى ان (الــــوزارة كــانـت قــد اعـــدت دراســة
ـنـتـجـات بـشـكل عــام وحتـسـ طــرق حتـسـ نـوعـيـة ا

التسويق). 
 واضــــاف ان (قـــرار الـــوزارة سـيـنـفـذ مـطـلع الـشـهـر
ـمتاز ـقــبـل بـهــدف زيــادة الـتــوجـه نحو الـبنزين ا ا

ركبات).  والتخفيف عن كاهل أصحاب ا
وكـانت الـوزارة قـد كـشـفت عن دراسـة تـخـفـيض سـعـر
ـنتجـات وانها البـنزين احملسن وخـطة لتـحس نـوعية ا
تـســعى لــفـتح قــنـوات تــعـاون مع الــقـطــاع اخلـاص في

نتجـــات. عملية تسويق ا
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تـشـرع مـحطـات الـتـعـبئـة بـدءا من غـد االحد بـتـخـفيض
سعـر الـلـتر من الـبـنـزين احملسـن عالي االوكـتـان. وقال
مصـدر لـ (الـزمان) ان (احملـطات سـتـبيع الـلـتر الـواحد
من هـذه النـوعيـة من الـبنـزين بسـعر  650 ديـنـارا بدال

من السعر السابق  850 دينارا). 
وقـــال رئــيـس جلــنـة الـنـفط والــطــاقــة الــنـيـابـيـة هـيـبت
احلـلبـوسي في تـصـريح صـحـفي إن (الـوزارة اتـخذت
مـؤخـرا قـرارا بـتـخـفـيض سـعـر الـبـنزيـن احملسـن عالي
االوكـتـان من  850 الى  650 ديـنـارا لــلـتـر الـواحـد)

والـشمـال صحواً مع بـعض القطع
نطقة اجلنوبية من الغيوم وفي ا
صـــحـــواً وال تـــغـــيـــر فـي درجــات
ـقبل أمـا طـقس األثنـ ا احلـرارة 
فــيـكــون في عـمــوم مـنــاطق الـبالد
صـــــحــــواً مـع بــــعض الـــــغــــيــــوم
واســـتـــقــرار بـــدرجـــات احلــرارة).
وتــشـيــر الـتــوقـعـات اجلــويـة الى
عــــــــواصـف رعـــــــديــــــــة قـــــــادمـــــــة
ــتــنــبىء اجلـوي لــلــعــراق.وقـال ا
واثـق الـسـالمي في مــنــشـور عــلى
صـفحته في الفيسبوك ان (مؤشر
الـــعــواصف الـــرعــديــة يـــلــمح الى
احـتـمـالـيـة تعـرض مـنـاطق عـديدة

مـن الـــبالد الـى عـــواصف رعـــديـــة
قــويــة) ولــفـت الى  (تــدفق كــبــيـر
لــلــرطــوبــة الــبــنــائـيــة فـي جـمــيع
ـقبل طـبـقـات اجلـو خالل الشـهـر ا
حـيث سنالحظ في السحب بكثافة
فـي أجـوائــنــا بــعـد ذلك يــســتــقـبل
الـعـراق الـغـيث وحتـتـفـل األشـجار

والطيور بعد طول انقطاع). 
وضــرب زلــزال بــقـوة 6.6 مــديــنـة
ـا تـسـبب ازمــيـر الـتـركـيــة امس 
بــانــهـيــار عـشــر مـبــان ولم تــعـلن
الـــســلــطــات عن حــجم اخلــســائــر
الـــــبــــشــــريــــة حـــــتى اعــــداد هــــذا

التقـــرير.
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كــشــفت الــهـئــيــة الـعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الزلـزالي التـابعة
لـــوزارة الـــنـــقل عـن حــالـــة طـــقس
ـقـبــلـة.وذكـر بـيــان تـلـقـته لـأليـام ا
(الـــزمــان) امس ان (طــقس الــيــوم
الـسـبت سـيكـون في وسط وشـمال
الــبالد صـحـواً الى غــائم جـزئـيـاً
( نـطـقـة اجلـنوبـيـة صـحواً وفـي ا
مــشــيــراً الى ان (درجــات احلـرارة
دينة بغداد 34 توقعة  الـعظمى ا
مــئــويــة) وأضــاف ان (طــقـس غـد
االحــــــد ســـــيــــــكـــــون فـي الـــــوسط
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ــتـــابــعـــة الــدكـــتــورة وصــال عـــلي و
ــشـرف الــعــام عــلى مـدارس الــدوري ا

وهوب في العراق .   ا
ـكـتب اإلعـالمي لـلـوزارة في وأوضـح ا

ـثـابـة مـلـتـقى ـؤتـمـر هـو  بـيـان إن (ا
ــمــيــزة من عــلـــمي يــجــمع الــعـــقــول ا
مـخـتلف أنـحاء الـعـالم  ويوفـر منـصة
فــريـدة لـلـمــشـاركـ لـتــبـادل اخلـبـرات
بـتـكرة بـهـدف إرساء وطـرح احلـلـول ا
مـعـايـيـر تـعـلـيمـيـة لـلـمـوهـوبـ تـخدم
األنــظــمـة الــتــعــلـيــمــيــة  حـيـث كـانت
مـشاركـة العراق من خالل الـطالب علي
قـسـور بـبـحـثه فـيـزيـائـي). وأضاف أن
ي الـثاني لـعلم الفـيزياء ـؤتمـر العا (ا
ـؤتــمـرات ــتـقــدمـة مـن اهم ا ــواد ا وا
الـعـلـمـيـة التـي يشـتـرك فـيـهـا عدداً من
الــبـاحـثـ وطــلـبـة الـدراســات الـعـلـيـا

 .( تفوق وهوب وا وا
WOÝ—b  WKŠ—

من جـهة اخـرى استـجابـة لطلب وزارة
ـركـزي الــتـربـيـة وجه مـحــافظ الـبـنك ا
الـــعـــراقي مـــصـــطــفـى غــالـب مــخـــيف
بـتـوزيع الـف رَحـلـةٍ مدرسـيـة لـعـدد من
ــدارس في الــعــاصــمــة بــغــداد عــبــر ا
مــبـادرة تــمـكــ الــتي يـرعــاهـا الــبـنك
ـصـارف وشـركات ـركـزي وتـمـولهـا ا ا
الــصـرافـة وذلك بـهـدف دعـم الـعـمـلـيـة
الـــتـــربـــويّــة فـي ظل الـــظــرف احلـــالي
وتــزامـــنــاً مع بــدايــة الــعــام الــدراسيّ
ـبادرة خـصصت اجلـديـد.  ويُذكـر أن ا
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وقوفـ السياسـي في إقليم وا
نهاج كردستان بـينما يـختص ا
الــــثـــــاني في حتـــــديــــد حــــقــــوق
وامـــتــــيـــازات ورثـــة الــــشـــهـــداء

  .( ؤنفل وا
واضــــاف انه (في الــــوقـت الـــذي
شــدد فـيـه مـجــلـس الـوزراء عــلى
ضــمـان حـقـوق وامــتـيـازات أسـر
ـبــجـلـة ـؤنــفـلــ ا الــشـهــداء وا
وتـقـديـر نـضـال الـشـهداء األجالء
الذين قدموا الغالي والنفيس من
أجل الــــشـــعب والــــوطن وكـــذلك
نضال السجنـاء السياسي فقد
وجّـه وزارة شــــؤون الــــشــــهــــداء
ــواصـلــة عــمـلــيـة ــؤنــفـلــ  وا
اإلصالحـــات فـي قـــوائم أســـمـــاء
احلـــــاصـــــلــــــ عـــــلـى حـــــقـــــوق
وامتيازات بغير حق مع التأكيد
عـلى صـيـانـة حـقـوق وامـتـيـازات
. وبـعــد الــتــبـاحث ــســتـحــقــ ا
ـبـدأ صـادق اجملــلس من حـيث ا
ـــنـــهـــاجـــ مع مـــراعـــاة عـــلى ا
ـالحــــظـــات الــــتـي عُــــرضت في ا
االجتماع بهـدف حتس معيشة
وحيـاة ذوي الشـهداء والـسجـناء
ـوقوفـ السـياسـي وحـماية وا
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عـــــقــــد مـــــجــــلـس وزراء إقــــلـــــيم
كــردســتـــان األربــعــاء جــلــســته
االعتيادية برئاسة رئيس مجلس
الــــوزراء مــــســـــرور الــــبــــارزاني
وبــحـضـور نـائـب رئـيس مـجـلس
الــوزراء قـوبـاد الـطــالـبـاني. وفي
مــســتــهل االجــتــمــاع قــدم وزيــر
الــداخــلـيــة ريــبـر احــمــد تـقــريـراً
خـاصـاً عن ملف تـصـنـيف جرائم
تــنــظـيم داعـش اإلرهـابي كــإبـادة
جـمـاعـيـة (جـيـنـوسـايـد) وجـهـود
فـــريق الــتــحـــقــيق الـــتــابع لأل
ــســاءلـة عن ــتـحــدة لــتـعــزيـز ا ا
اجلـرائم الــتي ارتــكـبـهــا تـنــظـيم
داعش (يونيتاد) وبـعد التباحث
وتـــبــادل اآلراء صـــوّت مـــجــلس
قترحات الوزراء على جملة من ا
والقـرارات اخلاصـة بهـذا الشأن.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انـه (فـي فـــــــــقـــــــــرة أخــــــــــرى من
االجـتــمــاع عــرض وزيــر شـؤون
ــؤنـفــلـ عـبــد الـله الـشــهـداء وا
حـاجي مـحـمود مـسـودة مـشروع
تــتــضـــمن مــنـــهــاجــ يـــتــعــلق
أحـدهــمـا بـامــتـيـازات الــسـجـنـاء
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فـي وقتٍ سابق 9 آالف رحـلـة مدرسـية
ـــــصــــارف وزعـت من قـــــبل رابـــــطــــة ا
العراقية اخلاصة على مدارس مختلفة
فـي عــدد من احملــافــظـــات الــعــراقــيــة

بالتنسيق مع وزارة التربية.
وحـققت اجلامعات العراقية احلكومية
صــعــودا فـي مــؤشــر أعــداد الــبــحـوث
ــؤتـــمــرات ـــنـــشــورة في اجملـالت وا ا
ـعـتـمـدة في سـكـوبس لـيـصـل عـددها ا
الـكلي الى 57370 بـحثـا علـميـا. وقال
وكـيـل وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي لـشـؤون
الــبـحث الـعــلـمي  غــسـان حـمــيـد عـبـد
اجملـــيــد إن (اجلــامــعـــات احلــكــومــيــة
حــقــقت مـنــذ األول من كــانـون الــثـاني
لـعـام  2020ولـغـايـة 25 تـشـرين األول
من الـعـام نـفـسه صـعـودا مـهـمـا جتلى
بــــــــنــــــــشــــــــر 12840). وأضــــــــاف أن
(اجلـامـعات والـكلـيـات األهلـية سـجلت
حـــضــورا عـــلى مـــســتـــوى الــبـــحــوث
ـيـة ـســتـوعـبـات الــعـا ــنـشـورة في ا ا
دة نـفسهـا من نشر حـيث تمـكنت في ا
 2019بـحثا). وتابع أن (أسباب زيادة
ـعتـمدة في أعـداد الـبحـوث العـراقـية ا
سـكـوبس هـو اعتـمـاد عدد من اجملالت
ــؤتــمـرات الــعــراقـيــة في ســكـوبس وا
بـــاإلضــافـــة إلى تـــعــديـل تــعـــلــيـــمــات
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يز هذه الفترة من التاريخ من الوسائل واألساليب اجلديدة التي إن ما 
ـتـزايدة الـتي يـتم بـها عـلـومات ومـعـاجلـتهـا والـسـرعة ا كـنـهـا تغـيـيـر ا
التعامل معها واستخدامها وأحدثت قدرات الكمبيوتر تغيرات جذرية في

علومات والتعليم. كافة مجاالت احلياة وخاصة االتصاالت وا
أصبح التعليم االكتروني من القضايا األساسية التي تشغل التربوي ال
ـا أدى إلى تفجير كثير جال تكنولـوجيا التعليم  هتم مـنهم  سيما ا
من الـدراسـات واألبـحـاث وكـمـا أصـبـح احلـديث الـيـوم من تـكـنـولـوجـيـا
بشكل عام واالنترنت بـشكل خاص أ مرا مألوفـا لدى شرائح اجملتمعات

ي. ستوى العا اخملتلفة على ا
الـتـعـلـيـم االكـتـروني هـو عـمــلـيـة لـلـتـعـلــيم والـتـعـلم بــاسـتـخـدام الـوسـائط
ـتعـددة والشبـكات واالنـترنت االكتـرونيـة ومنـها احلـاسوب وبـرمجيـاته ا
كتـبات االكتـرونيـة وغيرهـا تسـخدم جمـيعهـا في عمـلية نـقل وإيصال وا
عدة ألهداف تعليمية محددة واضحة.   تعلم وا علم وا علومات ب ا ا
ويعـد الـتـعلـيم االكـتـروني واحد مـن تلك األسـالـيب والـنظم احلـديـثـة التي
اسـهـمت في تــوفـيـر بـئـيــة تـعـلـمـيـة  مــتـطـورة وجـذابـة مــتـعـددة الـوسـائل
صـادر بل يـسـاعـد عـلى الـتواصـل ب أفـراد الـنـظـام التـعـلـيـمي كـما وا
ه في صورة منـاسبة ويسهم ذلك في ـذجية التعلـيم وتقد يساعد على 
ـهارات اعـداد جيل قـادر عـلى الـتـعـامل مع تـقـنـيـات العـصـر ومـتـسـلح 

عالية. 
لقد ساهمت التـطورات التقنيـة احلديثة في تقدم الـتعليم االكتروني ومن
أهم هذه التـقنيـات احلديـثة اليـوتيوب والـذي يعـد من االجتاهات احلـديثة
في نفوذ التـعليم االكـتروني ويوفـر البئيـة التفـاعلية ال غـنى عنهـا للتوسع

في التعلمي االكتروني. 
وترجع أهـميـة الـتعـلـيم االكتـروني من كـونه النـموذج اجلـديـد الذي يـعمل
على تـغيـيـر الشـكل الكـامل  لـلتـعلـيم الـتقـليـدي بـاإلضافـة يسـهم الـتعـليم
هـارات الدراسيـة والتـدرسيـة وتوسيع االكتروني فـي اتقان الـعديـد من ا
ـتعلم. وهذا التعـلمي االكتروني يخلق فرص علم وا دائرة االتصال ب ا

تطبات العصر احلديث. تعليمية حديثة مواكبة 
إن التعـليم االكتـروني مستـحدث تربـوي في طور النـمو والتجـريب يلعب
دورا مـهــمــا في حـيــاة الــشـعــوب في الــعـصــر احلـديـث. يـقــدم الـتــعــلـيم
االكتروني نـوعا جـديدا من الثـقافـة هي الثقـافة الـرقميـة التي تـركز على
عـلـم مـحور ـعـرفة وتـسـاعـد الـطـالب فـي أن يون هـو ولـيـس ا مـعـاجلـة  ا

عملية التعليم.
واليـوم لـقـد أصبح الـتـعلـيم االكـتـروني عـامال فاعال ومـؤثـرا في الـعمـلـية
علـومات احلديثة التعليـمية بل يعـد استجابـة فاعلة لـلثورة االكترونـية وا
في الـعـالم. إن الـتـعـلـيم االكـتـرونـي يـعـتـبـر الـركـيـزة الـرئـيـسـة في تـعـلـيم
سـتـقـبل ألنه يـعـتـمـد علـى آليـات االتـصـال احلـديـثة. ا
وقـد انـتـشــر الـتـعـلــيم االكـتـروني بــشـكل سـريع إلى
احلــد الـــذي جــعـل الــبـــعض يـــتــوقـع أنه ســيـــكــون
األسـلـوب األمـثل انــتـشـارا لـلـتـعــلـيم والـتـدريب في

ستقبل القريب. ا
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ـهـجرين اعـلـنت وزيرة الـهـجرة وا
ايـفـان فـائق جـابـرو ان مـحـافـظتي
بـــغـــداد وكــــربالء خـــالــــيـــتـــان من
اخملــيـمــات  مـوضــحـة ان الـوزارة
اغــلــقت ودمــجت ضــمـن خــطــتــهـا
عشـرة مخـيمـات في بغـداد وديالى
وكــربالء ونـــيــنــوى خالل الــشــهــر
قـبـلة ـنـصرم وسـتـشهـد االيـام ا ا
غــــلق خــــمــــســـة مــــخــــيـــمــــات في
احملــافـظــات االخـرى  الفــتـة خالل
مــؤتـمــر صــحـفي مــشــتـرك عــقـدته
امس مع رئــــيـس جلـــنــــة الــــعــــمل
والهـجـرة الـنـيـابـيـة رعـد الـدهـلكي

حتــيـات رئـيس مــجـلس الـوزراء
ـكـون مـصــطـفى الـكـاظـمي الى ا
نّ الله سيـحي وتمنـياته بأن  ا
سـبـحـانه عـلى الـشـعب الـعـراقي

أجمع باخلير والرفاه. 
وتــــــــأكــــــــيــــــــداً
لـــتـــوجـــيـــهـــات
وزيـر الـداخـلـيـة
ــــــــــصـــــــــادرة
االســلــحــة غــيـر
ـــــــرخـــــــصــــــة ا
والـــعـــمـل عـــلى
إنـــهــاء ظـــاهــرة
ـنفلت السالح ا
وفـــرض هــيـــبــة
الـدولـة وسـلـطـة
الـقـانـون نـفذت
قــوة من الــلـواء
االول الــــفــــرقـــة
األولـى شــــرطـــة
احتـــاديـــة واثــر
ســـــمــــاع اطالق
عـيــارات نـاريـة
امـس االربـــعـــاء
عـمــلــيـة امــنــيـة
ســريــعــة طــوقت

خاللـها مـحل احلادث في مـنطـقة
الـفضـيلـية شـرقي بغـداد  والقت
ـتـهـمـ الــقـبض عـلى سـتـة من ا
وضـبـطت بحـوزتـهم ثالث بـنادق
كالشــــنــــكـــوف ومــــســــدس نـــوع

حـقـوقــهم). واسـتـقـبـل مـسـتـشـار
األمـن الــقـــومـي الـــســيـــد قـــاسم
ـكــتـبـه األب دانـيـال األعــرجي 
بــهـــنــام واألب بــولـص مــتي من
كـــنــــيـــســــة مـــارت شـــمــــوني في

بعشيقة.  
وأكـــــد األعــــــرجي أن اجلــــــمـــــيع
مــــتــــســـــاوون في بـــــلــــدهم وأن
ــــتـــطــــرف يـــجب أن اخلـــطـــاب ا
يـنتـهي فالـعراق اليـحتمـل مزيدا
من األزمـــات مــشــيـــرا في بــيــان
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس الى أن
(الـبــلـد يـشـهــد اسـتـقــرارا أمـنـيـا
ومجـتمـعيـا ويجب احلـفاظ على
ــنـــجــز من خـالل الــتالحم هــذا ا

والتكاتف. 
 U ö)« c³½

ـسـيـحي مـن جـانـبه أكـد الــوفـد ا
عـلى أهـمـيـة أن يـسـود الـتـسامح
ب أبنـاء البلد الـواحد مشددين
عــلى نــبــذ اخلالفــات)  كــمــا أكــد
الوفد دعم احلكومـة وتوجهاتها
ـسيحي ـكون ا وطالب بـإشراك ا
فـي اجلــانـب األمــني الـى جــانب

تعزيز حماية الكنائس.  
وفي خــتـام الـلـقـاء نـقل األعـرجي
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بـراونيـك واخر نـوع تـوتو  5ملم
مـع كـمــيـة مـن االعـتــدة   وقـد 
ــواد ـــتـــهــمـــ مـع ا تـــســـلــيـم ا
ـضبـوطة اصـولـيا الى اجلـهات ا

اخملتصة).

في بـغـداد الى ان  (اخلـطـة تـمـثل
رؤيـتـنـا وقـنـاعـتـنـا لـتـسـريع عـودة
ا في النـازح اآلمنـة إلى ديارهم 
ذلك من مـنفـعة وطـنيـة عامة لـلبالد
وللـنازح الـذين يعـيش غالبـيتهم
في ظـــروف صـــعــــبـــة عـــلى كـــافـــة

ستويات) .  ا
وقـدمت جـابـرو عـرضـا مـفـصال عن
خــطـة الــوزارة الـرامــيـة الى اغالق
جـمـيع مخـيـمـات النـازحـ واعادة
الــنــازحــ الى مــنــاطق ســكــنــاهم
االصــلــيـة وانــهــاء مــلف الــنـزوح)
مــشــيــرة الى أن (مــلف الــنــازحــ
ـا يـشــكل أولـويــة لـدى احلــكـومــة 
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 شعـوب ال تـعرف سـوى قـانون الـغـاب  لـذلك تعـيش مـنذ آالف الـسـن
وفقـاً لهـذا الـقانـون غـير االنـساني  الـبـقاء لألقـوى والـسلـطة لـلـمجـرم
ـتملق  أما الصادق واألم ال فـهو للسارق واخلبيث وا والقتلة  أما ا
فـيـصـبـح نـبـيـاً او حتت الــبـسـطـال ويــعـيش في احلـضــيض  شـعـوب لم
تسـتـفـد من آالف الـسـن من خـبـرة حـضـارات قبـلـهـا أسـهمـت بل كانت
عماد تطـوير احلضارة االنسـانية  وبقـيت كما هي وكأنـها تعانـد نفسها

وال تريد أن تتطور وتواكب العصر !!
في العـراق وبعـد سبـعـة آالف سنـة  اصبح الـدجل والـعشـيرة والـقومـية
ـراجع اقـوى من قــانـون حـمــورابي ولـذلـك اصـبح الـدجــال مـثل بــعض ا
قدمة من الـقانون بل ان دجلهم اضحى واحلرامية واخلونة والقـتلة في ا
هـو الـقـانـون عــلى االرض وان الـنـاس يـتـقـلــدونـهـا دون درايـة بـان هـؤالء
امـثــالـهم بــشـر غـيــر مـعــصـومــ .. في الـدول الــعـربـيــة بـاغــلـبــهـا نـفس
االجتاهـات اخلـاطـئـة وقـد صوروا لـلـنـاس  ان سب الـرئـيس وشـتمه من
ـوبـقـات ولـكن اذا مـا جتـرأ رجـاالت امن ومـخـابـرات الـرئـيس ونـال من ا
حـقـوق الـنـاس واهـان االنـسـان وودعــهم في سـجـون سـريـة او انـفـراديـة
ــشـرب وزيـارة االهل او ســمـمـوهم وقــتـلـوهم  بل ـأكل وا ومـنع عـنــهم ا

واصطنعوا له تهمة جاهزة يعد من موجبات تطبيق القانون . 
هناك امثلة كثيرة على التـجاوزات على حقوق االنسان في الدول العربية
قدوره ان يـقتل من يشاء ويدمر ال اذن  تلك ا فهناك من يتصـور انه 

ما يريد بدالً من أن يعمر وينشر احملبة .. 
ـنـطـقـة في بـعض األمـارات يـتـصـورون انـهم اصـبـحـوا قـوة عـظـمى في ا
ألنهم امـتلـكوا بـرج وسـعفتـي نخيـل في البـحر  وعـقدوا مصـاحلة مع
نطـقة  في الـوقت الذي هـم بعيـدين جداً عن اسرائـيل وكأنـهم يقـودون ا

نطق !! احلكمة والعقل وا
في الـيمن جتـري الـريـاح بـاجتـاه القـتل عـلى الـهـويـة بأسـم الطـائـفـة كـما
يـحــصل في الـعــراق وكل ذلك بـتــوجـيه مـن ايـران اجلـارة الــسـوء  ومن
يحكم لبنـان  يتفاخـر بوالئه لغير لـبنان وال يهمـهم تدميرهم لـبلدهم بقدر
ـمـارسة هـذا الـفـعل الـذي لم يـعرف مـا يهـمـهم مـصـلـحة من يـدفـعـونـهم 

نطق وال احلق وال اخلير لشعبه ولوطنه.. ا
ايران حتكمـها عصـابة من االشرار والقـتلة والـفاسدين الـذين جعلوا من
الدين والـطـائـفيـة شـعـاراً لهـم  لكي يـضـحـكوا به عـلى الـشـعـوب الغـبـية
نـطقـة  وكبـيـرهم كبـير ونشـروا احلروب والـقـتل والقـبح في كل ارجـاء ا
الدجـالـ والذي جـاء من بـعده لم يـكـتف بالـدجل فـقط  بل اصـبح قاتالً

وبامتياز .. ت
ركيا يحـكمها نـظام مستـعد للدخول فـي قتال االخرين وهـؤالء ال يهتمون
لألخالق وال الـشريـعـة وال الديـن بل هم نسـخـة مـشابـهـة لـلنـظـام الوالئي
ونـظريـتـهم (الـتـقـيـة) اي ال اخالق وال قـواعـد بل مـصـلـحـتهـم فقـط بغض
الـنـظـر عن اي شيء آخـر  ان احلـكـام بـ قـاتل ومـجـرم وفـاسـد  أسد
مـغـوار عـنـدمــا يـتـعـلق األمـر بـالــشـعـوب الـتي ال تـمــتـلك الـسالح والـقـوة
جملابـهـته وجبـان حلـد الدهـشـة امام الـدول الـتي تمـتـلك القـوة .. الـكويت
وماادراك ما هـذه الدويـلة التي كـانت قانـونياً تـابعه للـعراق قـبل اكثر من
100 عام  اصبحت اآلن تهدد وترعد وتزبـد وهناك احتمال كبير جداً 
ـرشحون بأن يتـم ابتالعهـا مثل سـمكـة صغـيرة من قبل حـوت كبـير  وا

كالعادة العراق او السعودية .. 
ـنـطـقـة هي قـطـر  هـذه الـدويـلة الـنكـتـة االكـبـر في ا
غريبة عجيبة تمتلك امكانية عجيبة في البقاء كدولة
 فــهي مع الــكل وضــد الــكل ومع ذلك تــعــيش في

رفاهية وال احد يعلم السر.

ينطوي علـيه من جوانب إنسانية
فــضـال عن أن حــســـمه يـــســهم في
تــعــزيــز الـســلـم األهـلـي في جــسـد

اجملتمع العراقي) . 
واضــافت جـــابــرو ان (اخملــيــمــات
ـتـبقـيـة بـلغت 37 مـخيـمـا سـيتم ا
اغـالقـــهـــا وفق اجلــــدول الـــزمـــني
احملـدد آخـذين بـنـظـر االعـتـبار كل
ـعـوقـات الـتي تـقف الــتـحـديـات وا
حـائال في طــريق عـمــلـيــة الـغـلق 
داعــيـــة في الــوقت نــفـــسه جــمــيع
ؤسسات احلـكومية الشركـاء من ا
واالمــنــيــة والــســلــطــات احملــلــيــة
نـظمات الـدولية الى االسـتمرار وا

بـــالـــتـــعـــاون مع الـــوزارة النـــهـــاء
مــعــانـــاة الــعـــوائل الــقـــاطــنــة في
اخملــيــمــات عن طــريق تــوجــيه كل
بــرامــجــهــا ونــشــاطــاتــهــا صــوب
ـنــاطق احملـررة لـلــمـســاهـمـة في ا
دعـم االســــــتـــــقــــــرار واالنــــــدمـــــاج

اجملتمعي) . 
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في غضون ذلك اثنى الدهلكي على
اجلهود التي بذلتها الوزارة سيما
الـــوزيــــرة في حـــمـــلــــة تـــشـــجـــيع
الـنـازحـ عـلى الــعـودة الـطـوعـيـة
ـــــســــاعــــدات الالزمــــة وتــــقــــد ا
لــلـــنــازحــ والــعــائــدين  مــؤكــدا
ـــــســــؤولــــيــــة (ضــــرورة حتـــــمل ا
عاجلة ازمة التاريخـية والوطنيـة 
النازح بـشكل نهائي الى جانب
ســـعـي احلـــكــــومــــة الى تــــرســـيخ
مـــفــاهـــيم الــســـلم اجملــتـــمــعي في
ناطق احملررة كونها عامالً مهماً ا

ناطق).  لالستقرار في تلك ا
ــلف وتـــابع الـــدهــلـــكي إن (هـــذا ا
الــوطـنـي احلـســاس يــتـطــلب مــنـا
جــمـيــعـاً مــقـاربــة وطـنــيـة شــامـلـة
بـــعــــيــــدة كل الــــبــــعــــد عن كــــافـــة
التجاذبات واحلسـابات السياسية
ـا له من تـهـديـد وجودي الـضـيـقة 

وإقتصادي على البلد برمته).
وفـي دمــــــشق بــــــحـث الــــــرئــــــيس
الـــســـوري بـــشـــار األســـد مـع وفــد
ـبـعـوث اخلـاص روسي بــرئـاسـة ا
ــيـــر بـــوتـــ الى ســـوريــا لـــفـالد
ألكـسنـدر الفرنتـييف االسـتعدادات
اجلــاريــة لــتــنــظــيم مــؤتــمــر حـول
ـقبل الالجـئ في دمـشق الـشهـر ا

بدعم من موسكو.
ووصل الـوفد الـروسي من وزارتي

الدفاع واخلـارجية إلى دمـشق بعد
نـطـقة شـملـت محـطات جـولـة في ا
عدة بينها بيروت وعمّان وبغداد.
وأوردت حـســابـات الــرئـاســة عـلى
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي أن
الـلـقاء مع الـوفـد الروسي "تـمـحور
ــــؤتـــــمــــر الـــــدولي حــــول حـــــول ا
.. واجلـهود الـتي يـبـذلـها الالجـئـ
اجلـانــبـان حتــضـيــراً خلـروج هـذا
ؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في ا
تـــخــــفــــيف مــــعــــانــــاة الالجــــئـــ
السوريـ وإتاحة اجملـال لعودتهم
إلى وطـنـهم وحـيـاتــهم الـطـبـيـعـيـة
خـاصـة في ظل ما  حتـقـيـقه على
صعيد عـودة األمن واالستقرار إلى

معظم األراضي السورية".
ــؤتـمــر في ويــفــتــرض أن يــعــقــد ا
دمــــــشـق في 11 و12 من شــــــهــــــر
ـــقــبل.وتــســبب تــشـــرين الــثــاني ا
الـنــزاع الـســوري مـنــذ انـدالعه في
آذار 2011 بــنـزوح وتـشــريـد أكـثـر
من نـــصف الــســـكــان داخـل الــبالد
وخـارجهـا بيـنـهم أكثـر من خمـسة
مالي و500 ألـف الجــئ فـــــــــــــروا
بشكل أسـاسي الى الدول اجملاورة
مـســجـلــ لـدى مــفـوضــيـة شـؤون

تحدة. الالجئ التابعة لأل ا
وشـدد الطـرفان عـلى أنّ الـهدف من
ؤتمـر "إنساني بـحت وهو موجه ا
ــصـلـحـة الالجــئـ وعـودتـهم إلى
وطـنــهم وتــقـد الــدعم اإلنــسـاني
ـناسـبة الـكفـيل بـتهـيئـة الـظروف ا

لذلك".
ـتحدثة وقالت جـينيفـير فيـنتون ا
ـتحدة باسم مـكتـب مبـعوث اال ا
إلى سوريا غيـر بيدرسون "تـلقينا
دعوة" من دون أن حتدد ما إذا كان dLðR∫وزيرة الهجرة تتحدث خالل مؤتمر صحفي مشترك مع النائب رعد الدهلكي

ـــــتـــــحــــدة ـــــثـــــلـــــون عن اال ا
ــؤتــمــر.وخالل ســيــشــاركــون في ا
زيارة الفـرنتـييف إلى لـبنـان تمنى
خالل لـقـائه الـرئـيـس مـيـشـال عون
ـؤتمر وفق ما مشاركـة لبنان في ا
افـــادت الـــرئـــاســـة الــــلـــبـــنـــانـــيـــة
األربـعـاء.وتــسـعى روسـيــا داعـمـة
دمــــشـق األبــــرز مـــــنــــذ ســــنــــوات
لـــلـــحـــصـــول عـــلـى دعم اجملـــتـــمع
الــــدولي من أجـل إطالق مـــرحــــلـــة
إعـادة االعــمــار وعــودة الالجــئـ

ـــانـــحــة فـــيــمـــا تـــربط اجلـــهــات ا
ـهـا أي مسـاعـدات بـالـتوصل تـقـد

إلى تسوية سياسية للنزاع.
وحتـذر مـنظـمـات حقـوقـية بـدورها
ــعـارك فـي مـنــاطق مـن أن تــوقّف ا
عدة في سوريـا ال يعني انـها باتت
مــهــيــأة لـــعــودة الالجــئــ في ظل
افتقارها للبـنى التحتية واخلدمية

وخشيتها من انتهاكات.
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وتـشــهـد ســوريـا مــنـذ بــدء الـنـزاع
أســــوأ أزمـــاتــــهـــا االقــــتـــصــــاديـــة
ــعـيــشــيـة تــتـرافـق مع انـهــيـار وا
قــيــاسي في قــيــمـة الــلــيــرة وتـآكل
الـقـدرة الشـرائيـة لـلسـوريـ الذين
بــات يـعــيش اجلــزء األكــبــر مــنـهم

حتت خط الفقر.
وإن كـــانت الـــقـــوات احلـــكـــومـــيــة
ئة من استعـادت أكثر من  70في ا
مساحة البالد فقد اشتدت على مرّ
الــسـنــوات الـعــقـوبــات األمـيــركـيـة
ــــفــــروضـــــة عــــلى واألوروبــــيـــــة ا
الـــســلـــطـــات وصــوالً إلى قـــانــون
قــــيـــصــــر األمـــيــــركي الــــذي تُـــعـــدّ
إجــــراءاته األكــــثــــر قـــســــوة عــــلى

سوريا.
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الـــتــرقـــيـــات ومــنح درجـــات لـــطــلـــبــة
الـدراسات العلـيا للنشـر العلمي فضال
عن تـــكـــثـــيف اشـــتـــغـــال الـــبـــاحـــثــ
وحتــفـيــزهم من الــوزارة واجلـامــعـات

  .( باجتاه النشر الرص
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مـن جــانـب اخــر قـــررت الــوزارة  دوام
طــلــبـــة الــدراســات الــعــلــيــا ســيــكــون
حـضوريا في الـقاعات عـلى مدى ثالثة
أيـــام في األســـبــوع لـــلــعـــام الــدراسي
2021/2020 مـع تــوظــيف الـــتــعــلــيم
اإللـكتـروني وتقـنيـاته بعـد استـحصال
مـوافقة دائرة الصحة العامة. ووجهت
الـوزارة  اجلـامـعـات بـتـهـيـئـة األقـسـام
الداخلية لطلبة الدراسات العليا الذين
يـستعدون لبدء العام الدراسي اجلديد
تـحدث الـرسمي 2021/2020. وقـال ا
حــيـدر الــعـبــودي إن (جـهــاز اإلشـراف
والـتــقـو الـعـلـمي وجه كـتـابـا عـاجال
لــلــجـامــعــات كـافــة لــتـهــيــئـة األقــسـام
الــداخـــلــيــة الــتـــابــعــة لــهـــا وتــوفــيــر
ـستـلزمـات الضـرورية لـسكن الـطلـبة ا
الـذين سـيـباشـرون دراسـتهم في األول
قبل). وأضاف أنه مـن تشرين الثاني ا
( الــتــأكــيــد عــلـى مــراعــاة إجـراءات
السالمة حسب التوصيات الصحية).

الــطـــالب عــلي قــســـور الــطــريــحي من
ـوهــوبـ الـتــابـعـة لــتـربـيـة مــدرسـة ا
ي الــــنـــجف في مــــؤتـــمـــر دبـي الـــعـــا
لـلـمـوهـوبـ بأشـراف الـدكـتـورة كـوثر
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اكـد  وزير التربية  علي حميد الدليمي
ــوهــوبــ ضـــرورة تــنــمــيـــة قُــدرات ا
وإبــراز إمـكــانـيــاتـهم وصــقـلــهـا وكـان
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بـــحـث مـــســـتــــشـــار األمن الـــقــــومي قـــاسم
األعـرجي مع مــحـافظ بــغـداد مـحــمـد جـابـر
راقـبة داخل الـعطـا تفـعـيل عمل كـاميـرات ا

العاصمة. 
وشــهـد الـلـقــاء بـحث تــعـزيـز الــتـعـاون بـ
مستـشارية األمن الـقومي ومحافـظة بغداد
خصـوصـا فـيـما يـتـعـلق بالـتـنـسـيق األمني
ومـة االستقـرار داخل العاصـمة.  وقال ود

بيان تلـقته (الزمان) امس ان (األعرجي
بـحث مع مـحـافظ بــغـداد تـفـعـيل عـمل
ــراقــبــة داخـل الــعــاصــمـة كــامــيــرات ا
ناطق وتوزيعـها بشـكل يغطي جـميع ا
السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة
ــا يــعــزز اســتــقــرار الــوضع األمــني
ة واحلفاظ على أرواح ومالحقة اجلر
ـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامــة ـــواطـــنـــ وا ا

واخلاصة).
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رأى عضو مـجلس النواب عن مـحافظة
ديالى وعضـو جلنة اخلـدمات واالعمار
ـعموري   إن النـيابيـة النـائب برهان ا
ـا من الـبـالد ال تـعـاني أزمـة مـالـيـة وإ

الفساد وسوء اإلدارة. 
ــــعــــمـــوري  لــ (الــــزمـــان)  إن وقـــال ا
ـوارد الـطـبيـعـية (الـعـراق بـلد مـتـعدد ا
ومــتـنــوع اخلــيــرات وفــيه من مــصـادر
ـالـية مـا يـجعـله في مـقـدمة اإليـرادات ا
أغــنى دول الــعــالم  مــبــيــنــاً إن مـوارد
ـقـدسة ـنـافـذ احلـدوديـة والـعـتـبـات ا ا
والـــضــرائب لـــو اســـتــغـــلت بـــالـــشــكل
الصحـيح فإنهـا لوحدها كـافية على أن
يـعـيش أبنـاء الـشعب بـرفـاهيـة ورخاء)
ــــعـــــمــــوري  إن (نـــــظــــام .وأضـــــاف ا
احملـــــاصــــصــــة الــــذي ســـــارت عــــلــــيه
تـعاقبة بعد 2003 هو من احلكومات ا
أهم أسباب ضيـاع ثروات البالد  الفتاً
إلى  إن عــدم االســتــعــانــة بــالــكــفـاءات
وعــلـمـاء االقـتـصـاد ووضع األشـخـاص
نـاسبـ في مـراكز صـنع الـقرار غـيـر ا
ر الي من أهم نتائج التدهور الذي  ا

به العراق). 
ـعــمــوري  إن (عــدم وضـوح واوضـح ا
ـسـتـعـجـلـة ـالي والـقـرارات ا الـنـظـام ا
واخلــطط غــيــر اجملــديــة أدت إلى هــدر
ـال الـعـام  مشـيـراً إلى عدم كـبـير في ا
ــا وجــود أزمــة مــالــيــة حــقــيــقــيــة وإ
ق وسوء التخطيط واإلدارة الفساد ا
هـــو الـــســـبب الـــذي أوصل الـــبالد إلى
حــافـة االنــهــيــار االقـتــصــادي). واعـلن
عــضـو مــجــلس الـنــواب عن مــحـافــظـة
ديالى  عـبد اخلـالق العزاوي إن وزارة
الدفاع أرسلت قـوة إضافية من اجليش

إلى ديالى لتعزيز أمن احملافظة.  
وقــــال الــــعــــزاوي   لـ ( الــــزمـــان ) أن
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(وزارة الـدفـاع ارسـلت قوة مـن اجليش
تعدادها 150جنديا جرى نشرهم على
االفــواج الـقـتـالــيـة في ديـالى وذلك من
اجل زيادة الـقدرات في مـواجهـة نشاط
تنظيم داعش وخاصـة اخلاليا النائمة

منه).  
وأضــاف  الـعــزاوي  أن  (وضع ديـالى
ـزيـد من الدعم خـاصة االمـني يحـتاج 
في ظـل وجـود فـراغـات كـبـيـرة )  الفـتا
الى ان ( مـلف امن احملـافظـة طـرح على
ركزية في بغداد كل القيادات االمنية ا
سلحة ابتداء من القائد العام للقوات ا
انــتــهــاء بــالــوزراء األمــنــيــ خــاصــة
ـتـكـررة في ديـالى تـتـحمل اخلـروقـات ا

ركزية).   وزرها القيادات ا
ولــفت عـضـو جلــنـة االمن والـدفـاع إلى
(ضــرورة اعــادة لـواء 20 في الــشــرطـة
االحتــاديـة والــذي خــصص فـي الــبـدء
ألمن ديـالى منـذ سنـوات قبل نـقله الى

محافظة  اخرى ) .  
مـبـينـا أن  ( أمن ديـالى بـأمس احلـاجة
الى تعزيزات قتـالية في الوقت الراهن)

انه (   . ومـن جــانب قـــال الــعــزاوي 
تقد طلـب رسمي الى القيـادات العليا
ـسؤولـة عن االمن في الـبالد يـتـضمن ا
اعـادة لواء 20 في الـشـرطـة االحتـاديـة
الى مواقعه في ديالى بعـد سحبه منها
قـبـل اكـثـر من 4 ســنـوات رغم احلــاجـة
ـلـحـة لـوجـوده لـسـد الـفـراغـات ودعم ا

استقرار احملافظة ). 
واضاف العزاوي ان (ديالى تعاني من
وجود فراغات في 5-4 منـاطق بالوقت
الــــراهن وعــــودة لــــواء 20 امـــــر بــــالغ
االهــمــيــة وســـيــعــزز امن الـــكــثــيــر من
ــنــاطـق ويــنــهي مــا تــبــقى من فــلــول ا
داعش االرهـابــيــة مـؤكــدا بـان الــقـوات
االمـنـية في احملـافـظة ال تـكـفي لتـغـطيه

ــتـــرامـــيــة ـــســـاحــات الـــواســـعـــة وا ا
لألهداف).

وكشف الـنائب عن مـحافظـة ديالى رعد
الــدهــلــكي  عن  مــحــاوالت ســيــاســيـة
تـهــدف إلى اقــتـطــاع أجـزاء من قــضـاء
ـسـاواتهـا مع قضـاء اخلالص بـعقـوبة 
ـتـعددة في ضـمن تـقـسيـمـات الـدوائر ا

قانون االنتخابات. 
وقــــال الــــدهـــلــــكـي لـ  (الــــزمـــان )  إن
ـقـاعد ـسـبق بشـأن تـوزيع ا (االتـفـاق ا
في مـحــافـظــة ديـالى تــضـمـن ان يـكـون
عدد الـدوائر بحسـب عدد كوتـا النساء
ما يـعني تـقسيـم ديالى الى اربع دوائر
  االولـى بـعــقــوبــة وتـضم  5مــقــاعـد
والــثـانـيــة اخلـالص وتـضم 3 مـقـاعـد
قـدادية وتضم 3 والثـالثة  بـلدروز + ا
مـقــاعـد والــرابـعــة خـانـقــ وتـضم 3
مـــقـــاعـــد ).  وأضــــاف الـــدهـــلـــكي  أن
(الـتقـسيم راعى الـتـعداد الـسكـاني لكل

ــقــاعــد عــلى قــضـــاء في تــوزيع عـــدد ا
اعــتـبــار ان قـضــاء بـعــقـوبــة هـو أكــبـر
قـضــاء وحـاز عـلى  5 مـقــاعـد )  الفـتـا
الى ان  (هـذا لم يــرق لـشــخـصــيـات او
كتل سياسـية معينة تـسعى الى تقطيع
بـــعــــقـــوبـــة مـن اجل مـــســــاواتـــهـــا مع
اخلـــالص لـــتــكــون  4مـــقــاعـــد لــكل من
اخلالص وبعقوبة من خالل العمل على
ضم نـاحـيـة بـني سـعـد الـتـابـعـة اداريا
لــقـضـاء بـعــقـوبـة وجــعـلـهــا مع قـضـاء

اخلالص). 
واكـد الــدهـلـكي   ان  ( هـذه احملـاوالت
القت اسـتـياء شـعـبيـاً من جـمـيع اهالي
ديــالى ورفـضـهم الـتـحـايل عـلى قـانـون
ـتــعـددة لــتــحـقــيق مــصـالح الــدوائــر ا
شخـصية" مشـددا على "اننـا لن نسمح
بــهــذا الـتــقــســيم وســنــعــمل بــكـل قـوة
لـلــمـحـافـظــة عـلى اسـتـحــقـاق الـقـضـاء

االنتخابي).  
ومن جــــانب آخــــر قــــال مــــديــــر دائـــرة
ـهـجــرين في خـانـقـ عـلي الـهـجـرة وا
غـازي اغــا لـ ( الـزمـان )  إن   (دائـرته
وبــــالـــتــــنــــســـيق مـع وزارة الـــهــــجـــرة
ــــهـــــجــــرين تـــــعــــمالن عـــــلى اغالق وا
مـخـيـمـات الـنـازحـ الـوند 1 والـوند2
نــهـايــة الـعــام احلـالي وبــشــكل طـوعي
ولـيس اجــبـاري بـســبب عـدم جــاهـزيـة
ـــدمــرة جــراء ــنـــاطق ا الــكـــثــيـــر من ا
االرهــاب لـعــودة نــازحـيــهــا الى جـانب
ـعيشية ). قـومات اخلدمية وا انعدام ا
 وكـشف آغـا عن  (بـرنـامج شـامل لـعـقد
لـقـاءات مـوسـعـة مع الـعـوائل الـنـازحـة
فـي مــخــيــمــات خــانــقــ وبــحث ســبل
الــعــودة او ايــجــاد حـــلــول انــســانــيــة
ـعـانـاة واجـتـمــاعـيـة مالئـمـة وانــهـاء ا
االنسـانيـة لألسر الـنازحـة منـذ سنوات
عـدة الفــتـاً إلـى تـفــاوت رغـبــات االسـر عموري برهان ا
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2021 لـتــقـلـيل مـبـلغ الـقـرض الـذي
مؤكداً يزيد على 41 ترليون دينار)
وافقة عليه من ستحيل ا أنه (من ا
قـــــــبـل مــــــــجـــــــلـس الــــــــنـــــــواب أو
وأضـاف أن (سـبـعـة بـنود الـلـجـنـة)
من أصل  38واجـبــة االنـفـاق خالل
مـنها رواتب االربعـة اشهـر القـادمة
ـديونـية تـقـاعدين و ا ـوظفـ وا ا
ــديـــونــيـــة والـــبــطـــاقــة وفـــوائـــد ا
الـــتــمـــويــنـــيــة واالدويـــة وشــبـــكــة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة) واسـتـطرد
بـالــقـول ان (هـذه الـبـنـود ضـروريـة
ومـا يـنـبـغي لــلـقـرض أن يـشــمـلـهـا
تــبـقى من بـنـود الــنـفـقـات اجلـاريـة
يُــــحــــول الى مــــوازنــــة 2021 حلل
كن مشكـلة الرواتب بـأسرع وقت 
عن طــريـق اقــرار مــشـــروع قــانــون

الي). العجز ا
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وتابع انه (في حالة توفير الرواتب
فــاحلـكــومــة مــلـزمــة بــدفع الــديـون
ــــتـــرتـــبـــة عـــلـى تـــأخـــيـــر رواتب ا
وظف وفي تقديري اذا ما كانت ا
احلكـومـة جادة فـإنهـا ستـحسم في
االســـبــوع االول من شــهــر تــشــرين
الثـاني تـوزيع رواتب شـهر تـشرين
وبعد أسبـوع يبدأون بتوزيع االول
رواتب شهر تـشرين الثاني أي دفع
الرواتب بشـكل متتـالٍ ألن احلكومة
لـــيـــست لــديـــهـــا حــجـــة في حـــالــة
ـوافـقة عـلى مـبـلغ الـقـرض احملدد ا
ولفت الى ـقبـلـة) لألشـهر األربـعـة ا
ان (اكـثر من وزيـر أكـد عبـر وسائل
االعالم وجــود مــوظــفــ مــزدوجي
فـأن بـحـسـب الـتـقـديـرات الــرواتب 

هــــــــنـــــــاك 150 ألـف مــــــــوظـف من
مزدوجي الرواتب).

وقــال الــصــفــار ان (مــعــاجلــة هــذا
وضـوع سـيوفـر أكثـر من ترلـيون ا
واذا مـا الـتـشـديـد ديـنـار شـهـريـا
عــلى الــضــرائب االخــرى سـواء في
نافذ احلـدودية وايرادات الدوائر ا
ـرور الـعـامـة وعـقـارات احملـلــيـة كـا
الـدولـة والـهـيـئة الـعـامـة لـلـضرائب
فانه سيتوفر لدى احلكومة ترليون

.( ديناراخر شهرياً
اوضح وبـشــأن نـافـذة بـيع الـعـمـلـة
الصفار أن (نحو  الترليون دينار ال
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احلـكــومـة طــالب مــجـلـس الـنــواب 
بــبــيــانــات رقـــمــيــة تــوضح بــعض
التفاصيل اخلاصة باإلنفاق وحجم

العجز الكلي.
وذكر بيان للمـجلس تلقته (الزمان)
امس ان (الــــنـــائـب االول لـــرئــــيس
ان حـسن كر الـكعـبي ترأس البـر
اجـتـمـاعـا مـوسـعـا لـلـجـنـة من اجل
مناقشة بنـود مسودة قانون تمويل
ــــالي احملــــال من قــــبل الــــعــــجـــز ا
فضال عن تـسلـيط الضوء احلكـومة
عـلـى مـا جـاء في الـورقـة الـبـيـضـاء
اخلــــــــــاصــــــــــة بــــــــــاإلصـالحـــــــــات
وقـال الــكـعـبي خالل االقــتـصـاديــة)
ـقبـلـة تـعد رحـلـة ا االجـتـمـاع ان (ا
االصـعب عـلى الـعـراق من الـنـاحـية
وهــذا مــا ــالــيـــة االقـــتــصــاديـــة وا
يــفـــرض عــلى اجلـــمــيـع جتــاوزهــا
بشكل عـلمي مدروس ودون الـتأثير
ــواطن ومـــعــيـــشــته عـــلى حــيـــاة ا
مـــؤكـــدا (حــرص ومـــصـــدر دخـــله)
ــان عــلى االســراع بــتـغــطــيـة الــبـر
ـــتـــقـــاعـــدين ـــوظـــفـــ وا رواتب ا
والـرعــايــة االجـتــمــاعـيــة واالجـراء
وتـابع ان (الــســلـطــتـ والـعــقــود)
الـتشـريعـية والـتنـفيـذية شـركاء في
ـنــاســبـة مــهـمــة ايــجـاد احلــلــول ا
لـتــجـاوز هــذه االزمــة الـتي عــلـيــنـا
االستفادة منها للبحث عن عالجات
وحـلول رصـينـة سـواء كانت حـلول
وقتية تـتعلق بأزمة مـالية او حلول
تـــتـــعـــلق بـــالـــنـــمـــو االقـــتـــصــادي
وتـــابـع الـــبـــيـــان ان مـــســـتـــقــــبال)
(اجملتمع طالـبوا بان يكون هناك

بـــيـــانــات رقـــمـــيـــة تــوضـح بــعض
التفاصيل اخلاصة باإلنفاق وحجم
الـعـجـز الـكـلي  لـيـتـسـنـى دراسـتـها
قبل اقرار القانون بشكله النهائي).
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ــالـيـة فـيــمـا حــذر مـقـرر الــلـجــنـة ا
النيـابية احـمد الصـفار من خطورة
الـتـوجه الـى طـبـاعــة عـمـلــة نـقـديـة
مشيرا الي جديدة لتغطية العجز ا
تـضـرر االول من تداعـيات الى ان ا
الــتــضـــخم هم اصـــحــاب الــدخــول
ـوظــفـ احملــدودة والــثـابــتــة من ا
وأصـحاب الـعـقـارات.وقال الـصـفار
في تصريح امس انه (بعـد التدقيق
ــالي ـــشــروع قـــانــون الـــعــجـــز ا
لحق اخلـاص بالنفـقات اجلارية با
كن تضمن 38 بنداً وجـدنا أنه  ا
تـأجـيـل بـعض الـبـنـود الى مـوازنـة

تــدخل الى خــزيــنـة الــدولـة بــسـبب
ــنــفــيــســتــات والــوصــوالت غــيـر ا
ـقــدمـة من قـبل بـعض احلــقـيـقـيـة ا
الـتـجار الـذين يـشـتـرون الدوالر من
ـــصــارف اخلـــاصــة عـــبــر نـــافــذة ا
الــعـمـلـة وبـالـتـالي فـأنـهـا ال تـعـطى
للمستوردين احلـقيقي وال تفرض
ضـريـبــة عـلـيــهـا وهي ال تــعـبـر عن
جتارة حقيقية كسلع داخلة للعراق
لـــذا يــجب ان يــتـم حتــويل الــدوالر
ـــالــيـــة الســـتــحـــصــال الى وزارة ا
ضـرائب حقـيـقيـة للـدولـة تصل الى
ومـضى الى تـرلـيــون ديـنـارعـراقي)

الــقـول ان (عــمــلــيــة إصــدار نــقـدي
جديد في اقتصاد غير انتاجي مثل
الـعـراق فـانه سـيـــــــــؤدي مـبـاشرة
الى الـــــــوقـــــــوع في ظــــــــــــــاهــــــرة

التضخم).
مضيفـا ان (التضخم مـعناه ارتفاع
اســـعـــار الـــســـلـع في األســـواق مع
فــقـدان الــعـمــلـة احملــلـيــة قـيــمـتــهـا
وقـوتــهــا الـنــقــديـة أمـــام الــعـمالت
حــيث ســـــــــيــكــون الــصــعــــــــبـــة 
ــــتـــضــــرر من هــــذا الــــوضع هـــو ا
اصـــحــــاب الـــدخــــول احملـــــــــدودة

والثابتة). 
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الـنازحـة بـالعـودة الى منـاطق سـكنـاها
ألسباب وظروف متـعددة ). وب  مدير
هجرة خانق  أن  (خانق تضم اكثر
من  700اســـرة نــازحـــ مـــوزعــ في
مـخـيـمي الـنـزوح  الـونـد  1والـوند 2)
ـئة ) مـنهم عادوا مشـيراً إلى أن 20 با
الى منـاطق سكـناهم). وفي سـياق آخر
قــال رئـيس اجلــمـعــيـات الــفالحــيـة في
ان ديـالى رعد الـتـميـمي لـ ( الـزمان )  
(انـــــتـــــاج الــــتـــــمــــور فـي ديـــــالى  رغم
ـريـرة الـتي تـعـرض لـها االنـتـكـاسـات ا
بعد 2003 بسبب االضطرابات االمنية
واآلفات الزراعـية واجلفـاف والتجريف
اال انـه بــدء يـــأخـــذ مــنـــحى جـــديــد في
ــاضـيــ وبـدء الــعــديـد من الــعـامــ ا
ــزارعـ والــتـجــار واصـحـاب رؤوس ا
االمـوال في  االسـتثـمـار بإنـشـاء مزارع
ــوذجـيـة لـزراعـة اصـنـاف نـادرة جـدا

من التمور لغرض التصدير).  
واضاف التميـمي ان (هناك انواعاً من
التـمـور وخـاصـة الـبـرحي عـلـيـهـا طلب
كـبـيـر في العـديـد من دول الـعـالم سواء
الــعـربــيـة او االسالمــيــة وشـبه الــقـارة
الـهـنـديـة مـؤكـدا بـان اكـثـر من 10 االف
ـــوسم نـــخـــيـــلـــة  زرعــــهـــا خــــالل ا
احلـالي في ظل وجــــود حـقـول ومـراكز
اهـلـيـة بـدأت بـاإلنــتـاج الـفـعـلي ألنـواع
مـخـتـلـفـة من الـفـسـائل خـاصـة الـنادرة
مــنـهــا بـاســتـخـدام الــطــــرق الــعـلــمـيـة

الـــحديثة) .  
واشار الـتميـمي الى ان (فتح التـصدير
ـثل نـافذة مـهمـة جدا سـتدفع لـلتـمور 
زارع النموذجية زيد من ا الى  والدة ا
للـتـصديـر بـاعتـبـارها مـربـحة نـوعـا ما
وتـغـطـي الـتـكــالـيف بــاإلضـافـة الى انه
سـتـعيـد تغـطـية مـا فقـدنـاه من بسـات

اضية).  النخيل خالل السنوات ا
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ـانويل ماكرون الى االسالم والى سيدنا قـبل أن يسئ الرئيس الفرنسي ا
مـحمـد صلى الله عـليه وسـلم  فهـو قد أساء الى بـلده فـرنسا وقـيم احلرية
والـعلمـانية وحريـة التعبـير التي يتـشدق بهـا الغرب ومنـاصروهم في العالم
قراطي ومؤمن بحرية الرأي العربي والشرق االوسط والذين جندهم د
ـقدسة لـدى اكثر من والـتعـبير في كل مـا يسئ الى االسالم والى الـرموز ا
مـليار ونصف لـكنهم يصـمتون بل وال تتـجرأ السنتـهم واقالمهم عن البوح
او الـتـصـريـح بـكـلـمـة او حـرف يُـمـكن ان تـفـهم مـنه عـلى انه نـقـد او اسـاءة
حلـزب او طائفة او قومية او زعيم فـاحلرية في بالدنا مشرعة االبواب لكل
اليـ لـكـنهـا تـصـبح من هـب ودب في االسـاءة الى مـشـاعـر ومـعـتـقـدات ا
جـرائم قذف واثـارة فتنـة ونعرات طـائفيـة وقوميـة اذا ما كان الـطرف اآلخر
.  ان اسـاءة مـاكـرون هي ـسـلـمـ مـوضـوعـا او شـخـصـا غـيـر االسالم وا
ثـابته وال حتتاج الى بيان رغم محاولـة البعض التبرير او خلط االوراق في
وضوع باالشارة الى مواقف فـرنسا الدولة او السيـاسي السابق هـذا ا
ـشروعة للشعب الـفلسطيـني في مواجهة اسرائيل او من قـضية احلقوق ا
مــوقـفـهم مـن  قـضـيــة الـشـعب الــكـوردي واقـلــيم كـورســتـان وهي مـواقف
ــكن الي مـنــصف ان يــنـكــرهــا النـهــا ثــابـته في مــعــروفـة ومــشـهــودة وال 
صـــفــحـــات الـــتــاريخ واالنـــســـانــيـــة ومــســـجـــلــة بـــاسم الـــســيـــدة دانـــيــيل
ـنح احلق لـشـخص مـاكـرون الـذي كانت مـيـتـران  وفـرنـسا لـكن هـذا ال 

اسائته وكالمه وافعاله ثابته: 
1- قـــوله(ان االسالم يـــعـــيش في أزمـه) وهــومـــردود عـــلــيـه فــلـــو قــال ان
ـسلم يعـيشون في ازمة فهـو كالم صحيح فال يجوز الـربط ب الفكرة ا
سـيحـية ـعتـقد وبـ من يـعتـقدهـا او يـؤمن بهـا فاالسـالم وا او الـدين او ا
عتقدات االخرى ال يجوز ابداً اهانتها والـيهودية اديان سماوية واالديان وا

اذا ما وجدنا افعاال او تصرفات سيئة من معتنقيها. 
2- طــلــبه في(اعـادة تــشــكـيل االسـالم) لـيــتالئم ويــتـوافق مـع قـيم احلــريـة
والـعـلـمـانـيـة في الـوقت احلـاضـر فـمن انت ومـا هـو مـؤهلـك وهل اصـبحت

مُجتهدا او فقيها اواماما في علم االديان!. 
3- اصــراره عـلى تـأيــيـد واعـادة نـشــر الـصـور والــرسـوم الـكـاريــكـاتـوريـة
ـا أشعل مـوجـة غضـب في أنحـاء الـعالم ـبـانيٍ  ـسـيـئة عـلى واجـهات ا ا
هـينة ال يـقبل بـها الشـخص العادي اإلسالمـي وهذه الرسـوم الساخـره وا
اليـ على شـاعر ومـعـتقـدات ا عـلى نـفسه لـكـنه يصـر وفي حتـد صـارخ 

نشرها. 
ــواقف مـــواقف الـــرفض والـــغــضب الـــتي اجـــتــاحـت الــعـــالم عـــلى هـــذه ا
ـتـكـررة الـتي جـربـهـا الـغـرب في سـنـوات سـابـقـة مـثـل قـضـية واالسـاءات ا
ـاركـيـة لم تـؤثـر او تـقـلل من قـيـمـة االسالم سـلـمـان رشــدي والـرسـوم الـد
وسـيـدنـا مـحمـد صـلى الـله عـلـيه وسلم بـل على الـعـكس سـاهـمت في نـشر
ساواة.  االسالم وتعاليمه السمحاء ورسالته في التسامح واالخوة وا

ان مـواقف مــاكـرون دعت الـعـالم الـغـربي والـعـقالء مـنـهم ان يـتـصـدوا لـهـا
ــتـخـصـص في الـقــضـايـا ــفـكــر الـفــرنـسي ا ويــسـتــنـكـروهــا فـقــد هـاجم ا
ـانويل ماكـرون على خلـفية اإلسالمـية (فـرانسوا بـورغا) بالده ورئيـسها إ
االساءة للرسول االكرم صلى الله عليه وسلم  وقال في تغريدة على تويتر
ـــتــطـــرف وحتــولت إلى إن”فـــرنــســا جتـــاوزت إسالمـــوفــوبــيـــا الــيـــمــ ا

إسالموفوبيا الدولة�.”
كـما اعتبر أن حرية التعبـير في فرنسا فقدت معناهـا ألنها "انتقائية" و"غير
مـتـوازنة" مـنتـقـدا تعـامل الـسلـطـات الفـرنسـيـة مع مجـلـة "شارلي إيـبدو" إذ
تـضامنت السلطات بـشكل "أعمى" مع اجمللة وان حرية الـتعبير في فرنسا

عايير".   تخضع الزدواجية ا
ي السامي لتحـالف احلضارات (ميغـيل موراتينوس) مثـل األ كـما حذّر ا
نظمة قـر ا تحـدة على الصحـفي  في بـيان وزعه مكتب أمـ عام األ ا
قدسة واثارة الـدولية في نيويورك من مغـبة إهانة األديان والرموز الـدينية ا
ـا يـؤدي إلى اسـتـقـطـاب وتـفـكك اجملـتمع  الـكـراهـيـة والـتـطـرف العـنـيف 
عتقدات الـدينية جلميع مـؤكدا أن حرية التـعبير ينبـغي أن حتترم بالكـامل ا
تـزايدة وحـاالت عـدم التـسامح األديـان وإنه يـتابع بـقـلق عمـيق التـوتـرات ا

الـتي أثارها نشـر الرسوم الكـاريكاتوريـة الساخرة التي
تـصـور الـنـبي مـحـمـداصـلى الـله عـليـه وسلـم والتي

سلمون مهينة للغاية�.  “يعتبرها ا
تبادل جلميع األديان ودعـا إلى ضرورة االحترام ا
عتقدات وإلى تعزيز ثقافة األخوة والسالم.  وا

القاضي عضو االدعاء العام 
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دعت جــمـعـيــة الـعالقــات الـعــامـة /ابـرا
اساتذة الـتربيـة اإلعالمية والـرقمية في
الـعراق لـلـمشـاركة في الـورشـة العـلمـية
الــتـخــصـصــيـة  - الــتـحــديـات واالفـاق
وذلك من أجل تالقي األفـكـار واخلـبرات
هـنيـة في مجـال التـربية يـة وا األكـاد
اإلعالمــيــة والـــرقــمــيـــة بــ األســاتــذة
واخملـتـصـ بـاإلعالم الـرقـمي سـتُـعـقـد
الـورشـة الـعـلـمـيـة الـتـخـصـصـيـة الـيـوم
هارات السـبت  لتـكون مكـاناً لـتطويـر ا
ـواد الـعـلـمـيـة ومـــــــــناهـج الـتـربـية وا

اإلعالمية والرقمية في العراق . 
وقـال كـتيب  تـوزيـعه بـ مجـمـوعات
واتـساب ان  هـدف الـورشة .. يـتـصمن
ـيـداني لـتدريس الـتـعـرف على الـواقع ا
ــادة في كـلــيـات وأقــسـام اإلعالم هـذه ا
ـعـوقــات والـصـعـوبــات الـتي تـواجه وا
ـادة العلمي التدريـسي اخملتص بهذه ا
ــفـــردات الــدراســـيــة الـــداخـــلــة في  وا
ـنهج الـدراسي وإمـكانـية تـرتيب هـذا ا
ــتــحــقــقـــة في إعــداد اجلــيل األهـــداف ا
اإلعالمـي وإمـكــانــيــة تــدريس الــتــربــيـة
ـدارس الثانوية اإلعالمية الـرقمية في ا
وإمـكــانـيــة تـدريس الـتــربـيــة اإلعالمـيـة
الرقمية في اجلـامعات كافة وأن تساهم
الــورشــة فـي رفع مــســـتــوى الــتـــوعــيــة

الرقمية في العراق . 
واشـــار الــكـــتــيب الـى مــحـــاورالــورشــة
تـشـمل تـربـيـة احلس الـنـقـدي لـلـرسـائل

اإلعالمـية الـرقمـية والـتلـقي النـقدي
للمواد اإلعالمية والرقمية والتربية
اإلعالمـــيــة الــرقـــمــيـــة والــتــنـــشــئــة
ـصـادر والـوسـائط االجـتـمـاعـيــة وا

الــتــعــلــيــمـيــة اخلــاصــة بــالــتــربــيـة
اإلعالمـيـة الرقـمـية وإدمـاج الـتربـية
اإلعـالمــيـــة الــرقــمـــيــة في الـــبــرامج
اجلامعية وإدماج التربية اإلعالمية
درسية ودور الرقمية في األنشطة ا
اآلبــــاء فـي الــــتــــربــــيــــة اإلعالمــــيــــة
والــــــرقـــــــمــــــيــــــة ودور األســــــاتــــــذة
واخملــتــصــ فـي مــجــال الـــتــربــيــة
اإلعالمــيـة والــرقـمــيـة ومــنـهــجـيـات
التـربية اإلعالمـية وأدواتهـا وآليات
مــحــو األمــيــة الـرقــمــيــة وأولــويـات
التربـية اإلعالمية الـرقمية والـتربية
اإلعـالمــيـــة في مــواجـــهــة مـــخــاطــر
ومـــســـاو تـــكـــنــولـــوجـــيـــا اإلعالم

ـيـة وإقـلـيـمـية جتـارب وخـبـرات عـا
فـي مـــجــــال الـــتـــربــــيـــة اإلعـالمـــيـــة
عاصرة في والرقمية واالجتاهات ا
الـــتـــربــــيـــة اإلعالمــــيـــة الـــرقــــمـــيـــة

والتـحديات التـي تواجه نشـر ثقافة
التربـية اإلعالمية الـرقمية والـتربية
ـهـنـة وحدد اإلعالمـيـة وأخالقـيات ا
الكـتيب يوم 24 من تشرين اجلاري
اخــر مـــــــــوعــد لــتــقــد اســتــمــارة

علومات للباحث  . ا
كـمــــــــا  حـدد الـكـتـيب مـوعـد إقـامة
الــــــــورشـــة االلــكـــتــرونـــيــة الـــيــوم
الــسـبت 31 تــشــرين االول الـســاعـة
الـواحــدة ظـهــــــــرا حـيث ســيـــــــتم
ـــــنــــــصـــــة بـث الــــــورشـــــة عــــــبــــــر ا
االلــــــكــــــتـــــــــرونــــــيــــــة  اخلــــــاصــــــة
بـــاجلـــــــــمــعــيـــة وهــنــاك شــهــادات

مشـــــــاركة للحــــضور.
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انـا ال اتوسل الكتابة بل ارغب فيها...لـيس للكتابة عن الذكريات بل عن سيل
ؤجلة . االسئلة ا

انـا من مدينـة ملـيئـة بحدائق احلــــزن ..وكثـيرآ ماتـتمـايل من هــجـران الفرح
لها ...

ديـنة الـتي زادت االف الـليـالي الى الف لـيلـة وليـلة من نـعم انا من (بـغـداد) ا
لـياليها ...فـألف ليلة مرت علـى حروبها والف للحـصارات والف للجوع والف

متحنات وهكذا ..  لالحتالل والف من ا
ومـنذ ان عـانى العـالم بأكـمله من سـور الصـ حتى جـنائن بـابل ومن تـمثال
احلـرية حـتى مديـنة لـينـگراد  من فـايروس كـورونا ..كـان اهل مديـنتي بـغداد
الـعابـرون من صوب الـرصافـة الى صوب الـكرخ الـتي يتـوسطـها نـهر دجـلة 
يـودعون النـهر اسـرارهم .. ويرفعـون رؤسهم لـلسـماء النهـا الوحـيدة التي لم

تخذلهم في مواسم احلرب واحلصار واالحتالل واجلوع .
أدريكم تقولون هذا يهذي ...

وال اكـتــمــكم سـرآ ..كــنت اكــلم نــفـسـي أبـان احلــجــر  مـرة احــدث الـرب ..
اقـول له لمَّ اسـتـفحل ...غـضـبك االن ...هل فـشلت صـاحـبي القـد اجلـديد 

محبتك من ترويضنا ...
ولـيـالي اخـرى اجتـول في ذاكـرتي واستـذكـر اصـحـابي وصـويـحـباتـي الذين
) مـفـزوعـآ حـ اشـتـقت لـتـرفــهم ..واخـرى اتـفـقـد وجـوه اطـفــالي الـذين (أفـزُ

اسمع سعال احدهم ...
كـان الذي يؤرقني في امـاسي كورونا ... الـسؤال الذي يلح عـلى نفسي وهو
رض هل يـعقل ان يـخذلـني اخلـالق دون ان اقول كـلمـتي بعـد  او يأخـذني ا

دون ان ابوح ..(كيف)
وأنـا ابن الـسـومـري الـرافـديـني الـذي يـحـفظ عن ظـهـر قـلب اسـطـورة (أيـلـمـا
الش) في الـلغـة العـربيـة هو الـذي رأى كل شيء... فأنـا لم أر  شيـئاً بـعد ...
ولم اتـعب الـرب فـي الـبـحث عن عـشـبـة اخلــلـود ولم انـافس (اونـاسس) عـلى
ســفــرة في احملــيـط الــهــادي ... ولم أشــارك (بــوتـــ او تــرامب) في ســبــاق

التسلح ...ولم اشترك مع االوهاني في الص في تعلية معابدهم ...
نـعم ياسـادتي ...كنت مـغامـرآ ... وألني فقـير والن جـدتي كثـيرآ مـاصبـرتني
عـلى اجلوع وااللم وتـقـول لي ( انت من الفـقراء والـفـقراء احـباب الـله ) لذلك
وت ـوت او ان ا نـزل رغم أني مـؤمن اني قـريب من ا كـثـيرآ مـاكـنتُ اغـادر ا

قريب مني ...فخرجت
في واحـدة من االيام السابقة ...ركض بأجتاهي احد طالب الدراسات العليا
من جـنـوب الــعـراق ..وأنـبـهـر وقـال اسـتــاذي ..انت حيّ..انـدهـشت ووضـعت
يـدي علـى قلـبي اتـهجـسه..وقـلت نـعم لـقد امـهـلنـي الرب فـرصـة ان ابوح لك َّ
وت ...او ان اهـديك عنوانآ لتكتب بهِ وهـكذا ... استمرت ايامي  قريب من ا

وهو قريب مني .
آ ...ببشارة الرب ..مـغتنمآ حمايـة مالئكته لي ... أنا لن أمت ...وكورونا حـا
الـهة الشر ..او (خـمبابا) الـعصر احلديث لن تـمنعني من ان احـلم في عشبة
ـة ....غدآ وخمـبـابـا هي اله الـشـر في االسـطـورة الـرافديـنـيـة الـقـد اخلـلـود 

اعيش ... انا لم أر كل شيء بعد ....أللهي 
ولم أبح بكل مافي قلبي ...بعد 

حــ اخط عــلى بــاب بــيـوتــكم فــرحي او وجــعي او
اغنيتي االخيرة ...انتظروني غدآ.

{ استاذ دكتور
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{ دك (أ ف ب) - أعــلــنت الــشــرطـة
في بـنـغالدش أن مـئـات األشـخاص
قتلوا امس  رجال اتـهموه بتدنيس
وت القرآن وقـاموا بضـربه حتى ا
قـبل أن يـحـرقـوا جـسـده.وأوضحت
الــشــرطــة أن احلــشــد قـام بــســحب
رجل كانا محـتجزين لديها بهدف
حمـايتهمـا بعد اتـهامهـما بالدوس
ـسجد الرئيسي على مصحف في ا
ــــديـــــنـــــة قـــــرب احلـــــدود مع فـي ا
ـنـطـقـة الـهـنــد.وقـال قـائـد شـرطــة ا
عبيدة سلطانة لوكالة فرانس برس
ـوت قـبل ان "ضــربـوا رجال حـتـى ا
يحرقـوا جثته" بـينمـا تمكن الرجل
الـثـاني اجلريح من الـفـرار.واقـتحم
أكـثر من ألف شـخص مـركـزا تابـعا
لــــلـــبـــلــــديـــة حـــيـث كـــان الـــرجالن
محتـجزين.وحاولت الشـرطة تهدئة
احلشد لـكنهـا لم تستـطع منعه من
اإلمـسـاك بـالـرجل الـبـالغ من الـعـمر
ـركـز. وأحرقت  35عـامـا وإحـراق ا
جـثـة الـرجل في الـشـارع.ووقع هـذا
احلادث عـلى خلـفيـة غضب مـتزايد
سلم في بلد تسـكنه أغلبيـة من ا
بـعـد تـعـلـيـقـات الـرئـيس الـفـرنـسي
ـانـويل ماكـرون عـلى حـرية رسم إ
الـــــــنـــــــبـي مـــــــحــــــمـــــــد بـــــــشـــــــكل
كاريكاتـوري.وشارك عشرات اآلالف
نـاهضة لفرنسا في االحتجاجات ا
هــذا األســبـوع فـي الـعــاصــمــة دكـا
وفي مدينـة تشيـتاغونغ السـاحلية.
كمـا أطـلـقت دعـوات لـلـتـظـاهـر بـعد

صالة اجلمعة.
الى ذلـك دانت وزارة اخلــــارجــــيــــة
األردنــيــة في بــيــان الــسـبـت إعـادة
نــشـــر الــرســوم الـــكــاريــكـــاتــوريــة
سـيئة لـلنـبي محمـد "حتت ذريعة ا
حـريـة الـتـعـبـيـر" مـنددة فـي الوقت
نـفسه ب"أي مـحـاولـة لربط اإلسالم
باإلرهاب". ونقل الـبيان عن الناطق
الـرسـمي بـاسم الـوزارة ضيـف الله
ـملـكـة تدين عـلي الـفايـز قـوله إن "ا
االســـتـــمـــرار في نـــشـــر مـــثل هـــذه

الــرسـوم و(تــعـبــر عن) اسـتــيـائــهـا
ــمــارســات الــتي الــبــالغ من هــذه ا
ـشــاعـر مـا يـقـارب من تـمـثل إيـذاء 
مـلـيـاري مسـلـم وتـشـكل اسـتـهـدافا
ــعـــتـــقــدات واضـــحــا لـــلـــرمـــوز وا
قدسـات الدينـية وخرقـا فاضحا وا

باد احترام االخر ومعتقداته".
تــظــاهـــر مــســلــمــون تـــعــبــيــراً عن
غـضــبـهم إثــر نـشــر مـجــلـة شـارلي
إيـبدو الـفرنـسيـة السـاخرة رسـوما
كــاريـكـاتــوريـة لــلـنــبي مـحــمـد قـبل
ســـنـــوات ثم أعـــادت نـــشــرهـــا في
األوّل من أيلـول/سبتـمبـر مع بداية
جلسـات محاكـمة شركاء مـفترض
نـفذي الـهجـوم الذي اسـتهدف في
كانـون الثاني/يـناير  2015مكاتب
الــصـحــيـفــة وأسـفــر عن مــقـتل 12
شــخــصــا بــيــنـهـم رســامـون. ورأى

الــفـايــز إن "هــذه اإلســاءات تــغـذي
ثــقــافــة الـــتــطــرف والــعـــنف الــتي
ـمــلــكــة" مــشــددا عــلى تــديــنــهــا ا
"ضــرورة رفـض اجملــتـــمع الـــدولي
اإلســاءة لـــلـــمـــقــدســـات والـــرمــوز

الدينية".
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كمـا أكد "إدانـة األردن أي محاوالت
تـمـيـيـزيـة تـضـلـيـليـة تـسـعى لـربط
اإلسالم بـاإلرهـاب تـزييـفـا جلـوهر

الدين اإلسالمي احلنيف".
وقال إن "ما يريـده اجملتمع الدولي
الـــيـــوم في خـــضم عـــديــد أخـــطــار
حتدق باإلنسانيـة جمعاء هو مزيد
من الـتعـاضـد والتـكـاتف والتالقي
ال تـغذيـة ألسبـاب فـرقة مـذهبـية أو
ديـنيـة أو إثـنيـة". ومن جـانب آخر
اســـتــنـــكــر حـــزب جــبـــهــة الـــعــمل

اإلسالمي الــــذراع الـــســـيــــاســـيـــة
ـســلـمــ وأبـرز أحـزاب لـألخـوان ا
ــعـارضـة في األردن "إعــادة نـشـر ا
ـســيـئــة لـلــنــبي مـحــمـد الــرســوم ا
وتـصريـحات الـرئـيس ماكـرون ضد
اإلسالم ومــا تـمــارسه الــســلــطـات
ـنـهج الـفـرنــسـيـة من اسـتــهـداف 

نظمات اإلسالمية". للمساجد وا
وطـالب احلـزب في بـيـان احلـكـومـة
األردنـــــيـــــة ب"اتـــــخـــــاذ إجـــــراءات
دبلـوماسيـة وعملـية تتـجاوز سقف
بـيــانـات الـتـنــديـد واالسـتــنـكـار في
ـــــمـــــارســــات مـــــواجــــهـــــة هـــــذه ا
االســـتــــفــــزازيـــة". وأشــــاد احلـــزب
ب"احلــمالت الـداعـيـة إلى مـقـاطـعـة
الـبــضـائع الـفــرنـسـيــة" داعـيـا إلى
"تــكــثـيــفــهـا لــتـعـم الـعــالم الــعـربي

واإلسالمي".

كـما دعـا احلزب الـرئـيس الفـرنسي
ــانــويل مــاكــرون "لالعــتــذار عن ا
ـــســـيــئـــة لإلسالم تــصـــريـــحــاته ا
ولـرسـولـنـا الـكـر ومحـاوالته ربط
اإلرهـاب بـالدين اإلسـالمي رداً على
ــارسـات فـرديـة مـعـزولـة ال تـمـثل

ديننا احلنيف".
وكــانت وزارة اخلــارجـيــة األردنـيـة
دانت في  17من الـــشـــهــر احلـــالي
ـة اإلرهـابــيـة" قـرب بـاريس "اجلــر
الـــتي أســـفـــرت عـن مــقـــتـل مــدرس
فــرنـــسي بـــقــطـع رأسه ودعت إلى
ـعـتقـدات الديـنـية" و"نـبذ "احـترام ا

خطابات الكراهية".
وقُتِل أستاذ التاريخ الفرنسي عقب
عـرضه رسومـاً كاريـكاتـورية للـنبي
مـحـمّـد عــلى تالمـذته فــيـمـا قـضى
ـعتـدي عـلى يد الـشـرطة. ووصف ا
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الـــفـــرنـــسـي إ
مـــاكـــرون االعــتـــداء بـــأنه "هـــجــوم

إرهابي إسالمي".
وجـــاء هـــذا االعــتـــداء بـــعـــد ثالثــة
أسابـيع من هـجوم بـآلة حـادّة نفّذه
شاب باكستاني يبلغ  25عامًا أمام
قرّ القد لـ"شـارلي ايبدو" أسفر ا
عن إصابة شخص بجروح بالغة.
وقـال منـفّذ االعـتداء لـلمـحقّـق إنّه
قــــام بـــذلك ردّاً عـــلـى إعـــادة نـــشـــر
"شـــــــارلـي إيــــــــبـــــــدو" الـــــــرســـــــوم

الكاريكاتورية.
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من جـــهــته نـــدد الــرئــيـس الــتــركي
رجب طــيب إردوغـــان بــســيــاســات
انـويل ماكرون نظـيره الفـرنسي إ
ــســلــمـ قــائـال إن عـلــيه حــيــال ا

"فحص صحته العقلية".
ويـوجد خالف مـحتـدم ب مـاركون
وإردوغـان حـول احلـقـوق الـبـحـرية
تـوسط ومـلـفات الـنزاع في شـرق ا
في لـيـبـيـا وسـوريـا ومـؤخـرا إقـليم
نــاغـورني قـره بــاغ االنـفـصـالي في

أذربيجان.
وقـال إردوغــان في خـطــاب مـتــلـفـز

ألــقـاه في مـديـنـة قـيـصـري (وسط)
ـكن لـلـمـرء قـوله بـشـأن "مــا الـذي 
اليـــ من رئـــيس دولـــة يــــعـــامل ا
أتــبــاع ديـــانــات مــخــتـــلــفــة بــهــذه
الــطـريــقــة? قــبل أي شيء: افــحص

صحتك العقلية".
وأثـار مـقـتـرح مـاكـرون حـمـايـة قـيم
بلـده العلـمانيـة من أتباع الـتيارات
ـــتــطـــرفــة حـــفــيـــظــة اإلسالمـــيــة ا

احلكومة التركية. 
ووصـف مــــــاكـــــــرون اإلسالم هــــــذا
الـشــهـر بـأنه ديــانـة تــعـيش "أزمـة"
حـــــــول الــــــعـــــــالم وأشـــــــار إلى أن
احلكومة ستـقدّم مشروع قانون في
كــانــون األول/ديـســمــبــر لـتــشــديـد
قـــانــون صـــدر عــام  1905يـــفــصل
رسـمـيـا بـ الـكـنـيـسـة والـدولة في

فرنسا.
كــمــا أعــلن تــشــديــد الــرقــابـة عــلى
ــدارس وحتـسـ الـسـيـطـرة عـلى ا

التمويل اخلارجي للمساجد.
وتـركـيا بـلد تـقطـنه أغـلبـية مـسلـمة
لــكـنـه عـلــمــاني وعــضـو فـي حـلف
شمال األطـلسي (الناتـو) لكنه ليس
جـــزءا مـن االحتــاد األوروبـي الــذي
بـقي طــلب انـضــمـامه إلــيه مـعــلـقـا
ـلفات لعـقود عـلى خلـفيـة عدد من ا

اخلالفية. 
وأضــاف إردوغـان "مـا هي مــشـكـلـة
ـــــســــــمى مــــــاكـــــرون مـع اإلسالم ا

."? سلم وا
وأردف "يــحـتــاج مــاكـرون فــحــصـا
عــقـلــيـا". وتــوقع الـرئــيس الــتـركي
أيــضــا أال يــحــقق مــاكــرون نـتــائج
جيدة في االنتخابات الرئاسية عام

2022.
وقال في هـذا الصدد "أنت تـتحرش
باردوغان باستـمرار. لن يفيدك ذلك

بشيء".
وتــابع "ســـتــنــظم انــتــخــابــات (في
فـرنـسـا)... سـنـرى مـصـيرك. ال أظن
أن أنـه ال يــزال أمـــامه وقـت طــويل.
اذا? ألنه لم يحقق شيئا لفرنسا".

œUB—…∫ سفن حتمل نفطا ايرانيا يصادر قبل وصوله فنزويال
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ة ذبح مـدرس فرنسـي على يد رجل شـيشـاني  بعد انشـغل الرأي الـعام بجـر
ـدرس عـلى طالبه رسـومـا كـاريـكـاتـيـريـة لـلـنـبي مـحـمـد (ص) . وقد أن عـرض ا
انـويل مـاكرون لـتبـنّيه "خـطابـا معـاديا هـاجمـت بعض الـشخـصيـات  الرئـيس إ
لإلسـالم " في حــ انـتــقــد الــبــعض اآلخــر عـمــلــيــة ذبح انــســان في الــشـارع
وضوع منذ ا اثار قيم التسامح بدل االنتقام االعمى . وقد اخذ ا الفـرنسي . 
البدايـة طابعا سياسيا  بـ منطق محاربة االرهاب وحريـة التعبير في فرنسا 
ــوضـــوع من قـــبل بـــعض االطـــراف بــحـــجـــة الــدفـــاع عن الـــقــيم واســـتـــغالل ا

االســـالمية .
الـفــكـر االسـالمي مـلئ بــالـقــيم اإلنـســانـيــة . والـعــفـو والــتـســامح من الــسـمـات
لل األخرى حـيث دعا القرآن إلى احلوار سـلم مع أ االساسـية في عالقات ا
ـوعظـة احلـسنـة .  يـقول الـله في كـتابـه العـزيز : ومـحـاولة االقـنـاع  باحلـكمـة وا
وعـظـة احلسـنـة وجـادلهم بـالـتي هي أحسن . "ادع إلى سبـيل ربك بـاحلكـمـة وا
سورة الـنحل . والتسامح صفة محـمودة وميزة انسانيـة على مر العصور . فهو
يـسـاعدنـا عـلى تـقـبل االخـر  والـتعـايش مع من لـديه تـقـالـيـد وأفكـار وفـلـسـفات
مـخـتـلفـة . ان قـدرتـنـا عـلى حتـمل آراء اآلخـرين أو سـلوكـهم هـو مـفـتـاح الـعيش
ـثل قـوة دفع لـتعـزيـز الـتـواصل بـ االفراد . ـشـتـرك لـدى فئـات اجملـتـمع  و ا
ـقـيـت . وعـدم الـتــسـامح يـعــني ضـيق األفق ويــبـعـد عــنـا  الـصــراع والـتـنــازع ا
واألنانـية العمـياء . وعلى هذا الـنهج قام الدين اإلسالمي عـلى مبدأ عدم اإلكراه

قال تعالى : " ال إكراه في الدين "
فاإلسالم نـبـذ العـنف واإلكراه فـي نشـر الدعـوة واعـتمـد أالسلـوب الـعقالني في
مـخـاطـبـة االخـرين  واالسـتنـاد عـلى احلج والـبـراهـ . ويـرسم اإلسالم كـيـفـية
استقـطاب الـناس وجذبـهم وكسبـهم على مـبدأ الرحـمةوالعـفو قـال تعالى: (فَـبِمَا
رَحْـمَـةٍ مِنَ الـلَّهِ لِـنْتَ لَـهُمْ وَلَـوْ كُـنْتَ فَـظًّـا غَـلِـيظَ الْـقَـلْبِ النْـفَضُّـوا مِنْ حَـوْلِكَ فَـاعْفُ
عَـنْهُـمْ وَاسْتَـغْـفِـرْ لَـهُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِي األمْـرِ ) (آل عـمران/  .(159وهـنـا يـتوجب
درس الـفرنـسي بـقطع رأسه يـعد عـمال إجرامـيا مـنافـيا الـتـأكيـد على أن قـتل ا
لالنـسـانيـة ومجـافيـا لـلقـيم االسالميـة احلـقة  مـصداقـا لقـوله تـعالى في مـحكم
ا قتل الناس جميعا كتـابه: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأ
درس الـفرنـسي للـنبي ـا أحيـا النـاس جمـيـعا". وان اسـاءة ا ومن أحيـاها فـكأ
ــصـطـفى تــوجب تـعـزيـره مـن قـبل احملـاكم اخملــتـصـة  القـتــله بـهـذه الــطـريـقـة ا
الوحـشية . وقـد ادان االحتاد الـوطني لـلتـعليم الـثانـوي في فرنـسا  "هـذا العمل
سـلم ؤسـسات التي تـمثل ا روع . كمـا دانت معظم اجلـمعـيات وا ووصفه بـا
ـة وقال رئيس "اجمللس الـفرنسي للـديانة اإلسالمية" في في فرنـسا هذه اجلر
فـرنـسـا مـحـمـد مـوسـوي في بـيــان "نـؤكـد أمـام كل من يـبـحث عن سـبب لـهـذه
ــة الـنــكـراء بـاســتـحــضـار رســوم نـبي اإلسـالم أنه ال يـوجــد شيء عـلى اجلـر

كن أن يبرر سلب حياة شخص".  اإلطالق 
كمـا أصدر "جتـمع مسـلمي فـرنسـا" بيـاناً قـال فيه إنّ مـا حدث لـلمـدرس "عمل
ـــثل اإلسالم أو نـــبــيه" ووصف ـــكن بــأي حـــال من األحــوال أن  بــربــري ال 
ـة بـأنهـا "عـمل بربـري ووحـشيـة وغـير اجلـامع الـكبـيـر في ستـراسـبـورغ اجلر

إنساني" .
ـسلـم تـربيـة ابـنائـهم   علـى االخالق واالدب االسالمي  ومقـارعة  كان عـلى ا
دن احلجّـة باحلجة واستبـعاد العنف  وخصوصـا ذبح الناس في الشوارع وا
شـكلـة فيهـا جانبـان فالـرئيس الفـرنسي يدعي باعتـباره عـمال الانسانـيا .  ان ا
احلـريـة الفـكـرية . ويـتـجاهل احـتـرام العـقـائد واالديـان . فـلو قـام شـخص بسب
يهـودي او نبيه مثال فانه يدان باعتباره مـعاديا للسامية . ولكن االساءة الى نبي
ـقابل استغلت بعض االطـراف السياسية سلـم تعتبـر حرية فكرية !.  وفي ا ا
ريضـة  وكأنـهم يبررون تعـصبـة ا االسالميـة هذا احلدث  لـلتـرويج الفكـارهم ا
مــنـطق الــذبح الـبــعـيــد عن الـعــقـيــدة االسالمـيــة . الـتــعـصب األعــمى يـؤدي الى
الكراهية  والقتل  وله تأثيرات نفسية واجتماعية وسياسية سيئة  ويتسبب في
تمـزيق النسيج االجتـماعي . حيث ان التـعصب يولد الـتعصب  والكـراهية تولد
قـابـلـة  والسـعي لالنـتـقام . ولـذا يـتوجب عـلـينـا نـبـذ التـعـصب بكل الـكراهـيـة ا
ـدرسـة والـشـارع  واشـاعـة روح الـتـسـامح اشـكـاله  ومـكـافـحـتـه في الـبـيت وا

والسالم والثقة باالخرين .
فهذه الثقافة هي الضمانة لكل مجتمع سليم .

بغداد
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في  17تـموز 1968 كـنت اقف مع صالح عـمر الـعـلي وجالل السـامـرائي الله
يرحـمه وسعد قـاسم حمـودي وكنا نـتحدث عن اخـطاء احلكم وكـان صالح عمر
الـعـلي وزيــر االعالم والـثـقــافـة وقـال الــسـامـرائي خـالل تـسـعـة اشــهـر في عـام
 1963خرج كتاب عن حكمنا وبصفحات محددة  اآلن الكتاب الذي سيكتب
عـنـا وعن عيـوبـنا بـكم صـفحـة سـيـكون? ومن الـذي سـيكـتـبه? فجـاء صالح عـمر
العلي ووضع يده على كتفي وقال اخونا الرفيق حسن العلوي هو الذي سيكتبه
ــاذ اخـــتــارني انـــا? مــا هـــذا االســتـــشــارف? اوال يـــدل عــلى ان الـــرجل حــر  
وشخـصني تماما انا الذي ساكتب عن جتربـتنا وهذا الذي صار فصالح يتنبأ
بانه سـيـاتي يوم سـأكـتب عن جتـربة احلـزب وهـو يعـرف روحي الـنقـديـة. واقول
ـدح احـدا وهــنـاك نــاس الـله خــلـقــهم هـكــذا وهل ان عـزيــزعـلـي يـسـتــطـيـع ان 
نلـوجاته الـساخـرة? ال يستـطيع فـهو خـلق ناقـدا وانا خلـقت اميال لـلنـقد وهذا
ـعنى انه ليس عندي ثـناء والاثني على من احبهم وكـثير من الناس الذين ليس 
اهاجـمهم واعيد النظر اذا مارحلوا عن احلكم فاثني عليهم وانا عملت كتابا عن
عبـد الكـر قاسم اليـوجد احـد كتـبه مثل مـاكتـبته . من يـقود اخـطاء احلزب هم
الذين اخـطأوا انفسهم وليس غيرهم هم االـزارعون لتصحيح مسارهم اردت ان
اسافـر فتوجب ان اسـجل اسمي في الـرئاسة فـارسل بطلـبي البكـر فقال لي ان
ذكـرى  17تـمـوز سـتـحل بـعـد ايـام فـلـمـاذا تـسافـر فـقـلت لـه اننـي عـملـت الـعدد
اخلاص بتموز. وقد تعجب فقلت له السيد النائب صدام قال لي سافر فرد علي
وقال اني اراك غـير مرتـاح واعتقـد ان في ذهن صدام ان يسـتلم السـلطة وقـتها
ويجـلس البكر بداره ولـهذا لم يحبـذ ان اكون موجودا في اخلطـة التي خطط لها
كن من حرصه علي او اساسا ليس لي دور في احلزب وان اكون بـعيدا عنها 
وانا لم احـضر مؤتمـرا حزبيا ابـدا وانا عضو في احلـزب منذ عام  1953 ولم
ؤتـمر حزبي ولم ادخل في يوم انتـخابات احلزب بل واجهـل حتى تسمية اذهب 
عـضـو قيـادة فـرقـة . وصالح عـمـر الـعلي تـنـبـأ لي بـان الـكـتاب الـقـادم سـيـكـتبه
نـظمـة السـرية. فـعيـوبنا يـجب نحن ان حسن العـلوي فـكتـبته فـعال باسم دولـة ا
نقـودها وليس غيرنا وهذا الذي يجعـلني دائما ان اكتب الشئ الذي ليس بوسع
الـنـاس كـتـابـته . يـعـنـي مـسـالـة عـزت الـدوري عـايـشـ سـويـة وفي حـزب واحـد
فـلـمــاذا الـكـذب عـلـى الـنـاس فـهل تــريـدني ان اقـول انــني الاعـرفه ال اني اعـرفه
كن لديه جرائم ال اعـلم بها والناس ويعـرفني وكأي بشر له سـلبيات واخـطاء و
تعرف او يجوز ع الرضى عن كل عيب كليلة  فيمكن الننا بنفس احلزب لم ار
عيـوبه وارى فقط حسناته بـينما الناس تـرى العيوب واحلسـنات. فالذي باحلزب
اعمى الـتنظيم يعمي االنسان العقيدة تـعمي االنسان فهل شاهدت يوما انساناً
يهاجم عقيدته ولكن احيانا من يخرج من احلزب يكتب عن جتربته وهؤالء الذين
كـتـبوا عن احلـزب الشـيوعي واعـتـبروه حـزباً مـناضالً عـظيـمـاً فيـأتي احد يـعمل
باالمن يـكتب عن احلـزب وهو كـان قيـاديا في احلـزب فمـثل هذا جـاسوس ولكن
اكــو نـاس كــتـبـوا عـن احلـزب من اخــتالف الـوعي والــنـظــرة تـركـوا الــشـيــوعـيـة
نـظمـات السـرية لم اكتب واحلزب وبدأوا يـكتـبون عـليه فـانا عـندما كـتبت دولـة ا
نظمة نظمة السرية التي تـشكلت مع تأسيس الدولة. ا عن حزب الـبعث بل عن ا
السـريـة هي التـي جاءت بـديالً عن حـزب البـعث فـكـنت ادافع عن احلزب عـنـدما
لكي ضـد حلف بغداد نظـمات السـرية احلزب تشـكل ضد العهـد ا كتـبت دولة ا
ولم يـشـكل حتـى يخـدم قريـة او ضـيعـة او يـكون داعـيـا لشـخص وحتـى ميـشيل
عـفـلق هـو زعيـم احلزب ال اتـذكـر في يـوم كاتب عن مـيـشـيل عفـلق حـرفـا واحدا
وهو يكفيه انه مسيحي وصار مع العمل العربي لكن الرجل لم يكن لديه كارزما
وايـضـا حـسب نـفـسه عـلى الـتـصـوف ومـتـفـرغـا لكـن يـجب ان تـكـون مع الـناس
مـادمت اخـتـرت احلـزب ولــهـذا احب مـنـيف الـرزاز كـثـيــرا وسـاكـتب عـنه كـتـابـا
فــالـرزاز اصــلح لــلـحــزب من مـيــشــيل عـفــلق الــذي كـان رومــانـســيــا وكـتب عن
الـرومانـسـيـة القـومـيـة بيـنـمـا منـيف الـرزاز كـتب معـالم احلـضـارة الـعربـيـة ونال
اجلائـزة االولى في اجلامـعة العـربيـة ويعـتبر الـرزاز مفـكر احلـزب وعالقتي معه
حمـيمية ولالسف الشديد صدام اعتقلـه النه لم يقبل على التغييرات واالعدامات
التي صـارت وله احلق كونه قائداً قومياً وليس مـحليا في احلزب وكان لم يهمه
ان ترضى عـليه الـدولة العـراقيـة ولم يعـترف بان هـناك مـؤامرة بل قـال ان هناك
تـصـفـيــات وتـمت تـصـفـيــته واهـانـته وابـنـه االن في االردن رئـيس الـوزراء انـظـر
لـعـظـمــة االردن ومـلك حـسـ وارثه الــذي نـقـله الى عـبـد الــله بن احلـسـ يـاتي
بزعـيـم حزب الـبـعث لـيـكـون رئـيس الـوزراء. وهـذا كم يـرضي من
ـيني النـاس ويسـكت معـارضـة وتسـتطـيع ان تقـول عنه 
وهـو يـأتي بـيـسـاري وبـعثي ابـن بعـثي ويـنـصـبه بـرئـاسة
الـوزراء وهـذا هـو االنـفـتـاح لـلـمـلك حـسـ وانتـقل البـنه

. عبدالله بن احلس
وللحديث بقية

بيروت
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{ اســـطـــنـــبـــول (أ ف ب) - تـــوفي
رئـــيس الــــوزراء الـــتـــركي األســـبق
احملـــافـظ مـــســـعــود يـــلـــمـــاظ امس
اجلـمـعة فـي اسطـنـبول كـمـا أعـلنت
عــائـــلــتـه لــوســـائل إعـالم تــركـــيــة.
ـسـتشـفى الذي وتـوفي يلـماظ في ا
كـــان يــعـــالج فـــيه من ســـرطــان في
الــرئـــة امــتـــد الى الـــدمــاغ عن 73
عاما.ونعت الرئاسة التركية "احدى
أبرز شـخصيـات احليـاة السيـاسية
ــعـروف الـتــركــيـة". شــغل يـلــمـاظ ا
واقفه السيـاسية احلادة منصب

وزير اخلارجية في ثمانينات القرن
ــاضـي ثم تــولـى مــنـــصب رئــيس ا
الـــــــــــــــــوزراء ثــالث مـــــــــــــــــرات فـي
الـــتــســعــيــنـــات. وشــهــدت واليــاته
أزمات في عقد كانت فيه التحالفات
احلـكومـيـة غيـر مسـتـقرة وسـجلت
فـيه فــضـائح ســيـاسـيــة الى جـانب
تـصـاعـد الـنـزاع ضـد حـزب الـعـمـال
الـــكـــردســـتـــاني. وشـــهــدت واليـــته
األخـــــــيــــــــرة من  1997الى 1999
خصـوصا توتـرا شديـدا مع سوريا
اجملــاورة في  1998هــدد يـــلـــمــاظ

الـــرئــيـس الــســـوري انـــذاك حــافظ
االسد "باقتالع عينيه" بسبب دعمه
حـزب العـمـال الكـردسـتاني مـا أثار
مـوجة اسـتـنكـار واسعـة في الـعالم

العربي.
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وتـرأس يــلـمـاظ حـزب "الـوطن األم"
ـعــتـرك الـسـيـاسي قـبل ان يـغـادر ا
ــة انـتـخـابــيـة كـبـرى في بـعـد هـز
االنتـخابـات التشـريعـية عام 2002
ح وصل حـزب العـدالة والـتنـمية
بــرئـاســة رجب طــيب اردوغـان الى

السلطـة.وبسبب شبـهات باختالس
أموال خالل خصخـصة مصرف في
الـتـسـعـيـنــيـات كـان يـلـمـاظ رئـيس
احلكومة السابـق الوحيد في تركيا
الـذي يـحاكـم أمـام احملـكـمـة الـعـلـيا
بــــتــــهـم فــــســــاد لــــكن  إســــقــــاط
الحـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة بـــحـــقه ا
الحــقـا.وحـاول الــعـودة الى احلـيـاة
الـسـيـاسـيـة عـام  2007 لـكن بـدون
حتـــقــيق جنـــاح فــعـــلي.يــلـــمــاظ له
ابـنـان عـثـر عـلـى احـدهـمـا مـقـتـوال

بالرصاص في منزله عام .2017
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مسعود يلماظ 

{ واشــــنـــطـن (أ ف ب) - أعـــلــــنت
ـــتـــحـــدة امـس  أنـــهــا الـــواليــات ا
كــســبت أكــثـر مـن أربـعــ مــلــيـون
دوالر من إعادة بيع الـنفط اإليراني
الـــــذي تــــمـت مــــصــــادرتـه من أربع
نـــــاقالت كــــانـت مــــتــــوجـــــهــــة إلى
فنزويال.وكانت واشنطن أعلنت في
اضي مصادرة 1,1 آب/أغسطس ا
ـقـرر مــلـيـون بـرمـيل نـفط كـان من ا
بـيـعـهـا لـفـنـزويـال حلـسـاب احلرس
الــثــوري اإليـــراني الــذي تــعــتــبــره
واشــنـطن مــنـظــمـة إرهــابـيــة.وقـال
ــرز نـــائب وزيـــر الـــعـــدل جـــون د
خالل مؤتـمر صحـافي عبـر الهاتف
ــكـنــنــا اآلن الـقــول إن الــواليـات "
تـحدة بـاعت هذا الـنفط وسـلّمته" ا
لـــطـــرف ثـــالث. وأضـــاف "نـــعـــتــزم
حتـويل عـائـدات عـمـلـيـة الـبـيع إلى
صــــنــــدوق لــــضــــحــــايــــا اإلرهــــاب
ــدعي الــعــام ".وقــال ا األمــيــركــيــ
ـكـلـف الـقـضــيـة مـايــكل شـيـروين ا
ـبالغ احملـقـقة تـبلغ أكـثر "نـقدر أن ا
من  40مـلــيـونــا" في أكـبــر عـمــلـيـة
مـــصـــادرة قـــامـت بـــهـــا الـــواليـــات
ـتـحدة حـتى اآلن.وتـمـلك فـنزويال ا
أكـبـر احـتــيـاطي نـفــطي في الـعـالم
لكـن إنتاجـها انـهار والـوقود يـنفد.
وقـد أجبـرتهـا العـقوبـات األميـركية
ـــفــروضـــة عــلى نـــظــام الـــرئــيس ا
نيـكوالس مـادورو على الـلجوء إلى
حـلفـاء مـثل إيـران.لكن طـهـران نفت
في آب/أغـســطس مـلــكـيـتــهـا سـفن
الــــشـــحن الــــتي  اعــــتـــراضــــهـــا
وأوضـحـت أن "ال عالقـة لـهـا" بـهـذه
الـــشـــحــــنـــة.وأعـــلـــنت احلـــكـــومـــة
ـاضي فرض األمـيـركيـة األسـبـوع ا
عـقــوبــات جــديــدة ضـد  11شــركـة
وخمسة أشـخاص مرتبـط بقطاع
الــبــتــروكــيـمــاويــات اإليــراني.ومع
اقــتــراب االنــتــخــابــات الــرئــاســيـة
ــقـررة في  3تــشـرين األمـيــركــيــة ا
الثاني/نوفمبر تعمل إدارة دونالد
تــرامب عـلى زيـادة الـعـقـوبـات ضـد
إيــران.ومــنـذ انــســحـابه في 2018
مـن االتــفـاق الــدولـي الـذي كــان من

ـــنـع طـــهـــران من ــــفـــتـــرض أن  ا
حيازة أسلحة نووية أعاد الرئيس
األمـــيـــركي ثـم شـــدد كل عـــقـــوبــات
تحدة خصوصا احلظر الواليات ا
عـــــلى الــــنـــــفط اإليــــرانـي. الى ذلك
فـرضت مـأساة  545طـفال فـصـلـوا
عن ذويـهم عـلى احلـدود األمـيـركـية
ـكــسـيــكـيـة نــفـســهـا عــلى حــمـلـة ا
االنـتـخـابـات الـرئاسـيـة األمـيـركـية
بـينـما تـقـوم جمـعيـات بالـبحث عن
أهلهم الذين طرد ثلثاهم من البالد.
نـاظرة األخـيرة بـ الرئيس وفي ا
رشح اجلمهوري دونـالد ترامب وا
ـوقـراطي جـو بـايـدن احـتـلت الــد

هذه القضية حيزا كبيرا.
dO³  eOŠ

وسألت الـصحافـية كـريس ويـلكر
ــتــحـــدة "كــيف رئـــيس الــواليـــات ا
ـكن لم شـمل هذه الـعـائالت يـوما
مــا?". ورد تــرامب "نــعـمل عــلى ذلك
ونبذل جهودا كبـيرة" بعد أكثر من
عــامــ عـلى صــدور أمــر من قـاضٍ
فدرالي بـإنهاء عـمليـات الفصل ولم

شمل العائالت.
وكـانت مـنــظـمـة االحتــاد األمـيـركي
ـدنـيـة ذكرت إنـه لم يتم لـلـحـريات ا
العثور على آباء  545طفال فصلوا
عـــنــهـم عــنـــد دخـــولـــهم الـــواليــات

تحدة منذ .2017 ا
وال تقوم احلكومة بل جمعيات وال
سـيـمـا االحتـاد األميـركي لـلـحـريات
ــدنـيـة بـالــبـحث عن اآلبـاء الـذين ا
طـرد ثــلـثــاهم تـقــريـبــا وعـادوا إلى
بــلـــدانــهم األصـــلــيـــة كــمــا تـــفــيــد

نظمات. تقديرات هذه ا
ويـرى ترامب أنه " جـلب األطـفال
عن طــــريق ذئــــاب والــــكــــثـــيــــر من
األشــرار والـعـصــابـات إلى الـبالد"
مـــــؤكــــدا أن الــــعــــديـــــد مــــنــــهم 
إحــــضـــارهـم إلى احلــــدود من دون

والديهم.
لــكن االحتـاد األمــيــركي لــلـحــريـات
ـــدنــيــة واســتــنـــادا إلى بــيــانــات ا
قــدمـتـهـا اإلدارة األمـيـركـيـة حتـدث
عن أكـــثــر من خــمـــســة آالف حــالــة

لـــصــحــيـــفــة واشــنـــطن بــوست أن
جـــمـــيع هـــؤالء األطــفـــال الـــذين لم
يتجاوز ستون منهم سن اخلامسة
. عُهد بهم اآلن إلى أقارب أو بالغ
ـراقـبـ شـهـدوا لـكن الـعـديـد مـن ا
ـقـلقـة لـهؤالء عـلى ظـروف اإلقامـة ا
الـقـاصرين عـنـدمـا كانـوا ال يـزالون
في مراكز استـقبال مغلـقة ال سيما
في مجال الصحة العامة والنظافة.
وقــالت رئــيــسـة االحتــاد الــلــوثـري
لـلهـجرة وخـدمـات الالجئـ كريش
أومـــارا فــــيـــنــــيـــاراجــــاه "إذا كـــان
الــرئــيس يــعــتــبـر أن الــبــطــانــيـات
ـــصـــنـــوعـــة من الـــبـــولـــيـــســـتـــر ا
واألرضــيـات اخلـرسـانــيـة والـغـرف
اخلـالـية من الـنـوافـذ واألسوار هي
ـعـيــار خلـدمـات األطــفـال فـهـو ال ا

يفقه شيئا".
وأضــافت أن "هــذه الــظــروف كـانت
مـجـرد بـدايـة لـكـابـوس عـمـره ثالث

وهـو يـشـيـر بـذلك إلى مـسـتـودعات
حــولـتــهــا إدارة الــرئــيس الــسـابق
باراك أوباما إلى مراكز إيواء فاقت
هـاجريـن قدرتـها وبات موجـة من ا

يتعذر إدارتها.
ولم يـهــاجم بــايـدن نــائب الــرئـيس
السابق ترامب في هـذا الشأن لكنه
قـال إن إدارة أوبـامـا لم تـأمـر يـومـا
بــــفـــصل أطـــفـــال عـن ذويـــهم عـــلى

احلدود.
ــا وعــد به خالل حــمــلــته وخالفــا 
األولى لـم يــشـــيِّــد دونـــالـــد تــرامب
ســوى بــضـــعــة كـــيــلــومـــتــرات من
ــــكـــســــيك والــــبالد اجلـــدار بــــ ا
تـحدة في أمـاكن لم يكن الواليـات ا

موجودا فيها من قبل.
لـكـنه تـبـنى فعـلـيـا سيـاسـة صـارمة
لـلـهـجـرة حتد من مـنح الـتـأشـيرات
والـلــجـوء واجلـنــسـيـة مع تــعـزيـز

صالحيات دائرة الهجرة.

ـكن أن يـسـبب سـنـوات لم يـنـته و
(لـألطـــفـــال) صــــدمـــة تـــدوم طـــوال

حياتهم".
ــعـزل عن سـيـاسـة الـفـصل قـال و
مـديـر "عـيـادة الـهـجـرة" فـي جـامـعة
هــيــوســ جــورج هــوفــمــان الــذي
ـهـاجـرين في إجـراءاتهم إن يـدعم ا
الـصـعـوبـات في لم شـمل الـعـائالت
الـتي مـا زالت مــشـتـتــة نـاجـمـة عن

"إهمال ال يصدق".
وأضـــاف أن "إدارة تـــرامب نـــفـــذت
هذه الـسياسـة إلرضاء قاعـدتها من
دون سلطـة قانونـية" مشـيرًا أيضًا
إلـى إغالق احلــدود أمــام مــواطــني
ـسلـمون الـدول الـتي يشـكل فـيهـا ا

أغلبية.
وفي مــحــاولــة لــتــبــريــر ذلـك أعـاد
تـــــــرامـب الـــــــكــــــرة إلـى مـــــــلـــــــعب
ـوقـراطيـ مـكـررا مـرات عدة الـد

"من بنى األقفاص جو?".

فصل فعلي ألطفال عن أهلهم.
ورأى بـايــدن أن هــذا الــنــهج الـذي
فـــشل فـي وضع نـــظـــام لـــلم شـــمل
الـعـائالت الـتي كـان مـعـظـمـهـا يـفر
ــكـســيك من الــفــقــر والــعـنـف في ا
وأميـركا الوسـطى "ينتـهك كل فكرة

عن هويتنا كأمة". 
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وأضــاف أن "أطـفــالــهم نــزعــوا من
بـ ايــديـهـم وفُـصــلـوا عــنـهم (...)
فردهم وليس اآلن هؤالء األطفال 
هـنـاك مكـان يـذهبـون إلـيه. إنه أمر
إجـرامي". لــكن تــرامب قــال مــبـررا
تعـلقـة بالـهجـرة "اليوم سـياستـه ا
لـديــنـا احلــدود األكـثــر أمـانــا عـلى
لياردير اجلمهوري اإلطالق". أكد ا
أن هـؤالء األطــفـال "يـلــقـون عــنـايـة
جـــيـــدة" ومــــوجـــودون في "أمـــاكن

نظيفة جدا".
وأكــــــدت وزارة األمـن الــــــداخـــــــلي
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اال ان تأصيلها الفكري ارسات الوالء والبراء تعود للخوارج على الرغم من أن 
جـاء عـلى يـد إبن تـيمـيـة وسـلـفه عـبـد الـوهاب. وتـكـاد ال تـخـلـو أي جـمـاعة إسالم
سيـاسي من شكل من إشكال فكرة اجلماعة التي يـنبغي مواالتها واجلماعة التي
ـوالية مصطلحات متعددة فتارةً هم يجب البـراءة منها.وتأخذ مسميات اجلماعة ا
ـسميات وتـارةً هم فسطـاط األسالم وثالثـة هم األخوان وغيـرها من ا ان أهل اإل
وثـانـيـة خوارج ـصطـلـحـات الـكـثيـرة. أمـا من يـتم الـتبـرؤ مـنـهم فـهم مـرة كفـار وا

..الخ. وثالثة روافض ورابعة نواصب وخامسة منافق
ـشكلة كانت سـتكون أقل لو  حصـر هذا الفكر في إطـار اجلدل الفكري ولعل ا
لـكـنه لـألسف كـان في كل مــرة يـتـحــول الى سـلــوك سـيـاسي بل وحـتى الــفـقـهـي
فـارقة أن كل هـذه اجلمـاعات الـوالئية(من وأجتمـاعي يتـبنى الـفلـسفـة الثـنويـة. وا
مصطـلح الـوالء)تدعي مـرجعـيتـها االسالمـية والـقرآنيـة. بالـتالي فـهي يُـفترض أن
تـعــرف أن الـله فـي يـوم الـقــيـامــة قـسم الــنـاس لــثالثـة اصــنـاف ولـيــسـا صــنـفـ
ؤمن والكفار. مع ذلك فأن أهل الوالء والبراء فجعل أهل األعراف ب ا فحـسب

وأوجبوا التبرؤ من كل من ال يواليهم. جعلوا الناس صنف فحسب
ـاً ـسـلــمـ قـد وعـلى الـرغم مـن مـعـارضـة كــثـيـر من عــلـمـاء وفـقــهـاء ا ولألسـف
وعـلى الـرغم من مـحـاوالت الـكـثـيـر من مـنـظـري وحـاضـراً لـعـقـيـدة الـوالء والـبـراء
احلركات اإلسالمـية التـبرؤ من هـذه العقيـدة وجعلـها ماركـة مسجـلة بأسـم الفكر
اال ان تطـبيقـاتها العـمليـة تكاد تكـون طاغيـة في معظم-إن لم يكن السلـفي حسب
جــمـيع-حـركــات االسالم الـسـيــاسي بـشـقــيـهـا الـســني والـشـيــعي.والـطـريف في
ـوضـوع أن هذه الـعـقـيـدة جتد صـدى وتـطـبيـقـات واضـحـة لهـا حـتى في الـفـكر ا

السياسي الغربي (العلماني) وليس الديني فقط.
إن فكرة الـوالء والبراء فكـرة فلسـفية ثنـوية ترتكـز على مقـولة (من ليس معـنا فهو
وهذا مافعلته اإلدارة األمريكية عندما ضدنـا).هذا ماقاله بوش عندما غزا العراق
وهــذا مـا تـتـبـنـاه أيـضـاً كل احلـركـات والـقـيـادات فـرضت الـعـقـوبـات عـلى إيـران
مـؤمن- صــديق-عـدو الــشـعـبــويـة الــتي تـرتـكــز عـلى فــكـرة نـحن-هم أنــا-اآلخـر
ذيل-جـوكــر...الخ مـن الـثــنــائــيـات ذات مــقــاوم-عــمـيـل عــراقي-تــبــعـيــة عـلــمــاني
.فـأهل الـوالء والـبراء مـصـابـون بعـمى األلـوان وال يسـتـطـيعـون رؤيـة ألوان الـلـون
الـطـيف الشـمـسي اخملـتـلـفـة والرائـعـة.هم قـد حـددوا حـياتـهم وسـلـوكـهم بـخـطوط
فـصاروا كـحمـير الوحش بيـضاء وسـوداء رسموهـا وباتـوا عاجـزين عن جتاوزها

اخملططة.
وإذا كان لداعـش من حسنة على العـراقي فأنهـا أظهرت لهم بالتـجربة والبرهان
ن النتـائج الكـارثيـة التي تتـرتب على تـبني فـلسفـة الوالء والـبراء. وأختـبر كـثير 
ـنـحرف بـشـاعة وإجـرام عـقيـدة الوالء كـانـوا مخـدوعـ بهـذا الفـكـر اإلسالموي ا
ـثـال الـكارثي لألسف أنـنـا لم نـستـفـد جـمـيـعـاً من هـذا ا والـبـراء.مع ذلك فـيـبـدو
تصـاعداً لـفكر الـوالء والبراء للـحكم. لقـد شهـدت السنـوات التي تـلت طرد داعش
رة. فشهـدنا مواالة جماعـات سياسية اإلقصـائي ولكن على اجلانب اآلخـر هذه ا
وبرائتهـا من كل من يعارض هذا احملور أو مسـلحة حملور سيـاسي وفكري معـ
ـارسـات األغـتـيـال اجلـسـدي أو الفـكـري لـكل من ال حـتى ال يـوالـيه. وأنـتـشـرت 
ـؤمنـة الصـاحلة والـطـامحـة لبـنـاء دولة األسالم ويـرفض حتول يوالي(اجلـماعـة)ا
العراق الى مـنطقة عبـور مخططة بـاللون األسود واألبـيض يعبر علـيها ويدوسها
أصحـاب هذا الفكر فقط. وشهدت الفترة األخـيرة كثير من حوادث القمع الفكري
ـسـلـحـة. ألصـوات أعـلـنت إنـتــقـادهـا أو أخـتالفـهــا مع جـمـاعـات الـوالء والــبـراء ا
والتكـفير ن يخرج عن اإلمـرة والقـداحة سوطـاً  فصارت الـرصاصـة ثمنـاً للفـكرة

ن يطالب بالتنوير والثورة. وسماً 
أن من أسـمـيتـهم هـنـا (بالـعـتـقاء) هم أولـئك الـذين يـرفضـون الـتـقلب بـ رمـضاء
ونـار الـبـراء.إنـهم أصـحـاب الـقـلم والـفـكـر الـذي يؤمـن بـاألختـالف ويـتقـبـله الـوالء
كـفــطـرة فـطـر الـله الـنــاس عـلـيـهـا .هـؤالء يــواجـهـون الـيـوم(مـحــنـة)كـالـتي واجـهت
تـحررين عبر التاريخ. وصاروا رهناء محبَسَيْ فكـرين الوسطي والتنويري وا ا

الوالء والبراء. 
والـقلم الـذي يرجتف إن الفـكـر الذي يـخـاف ال يُشـبِع
والـصــوت الـذي يــرجتف ال يُـسـمِـع. فـكـيف ال ُيــبـدِع
ـكن بـنـاء بـلـدٍ يـكـون الـفـكـر فـيه قـانـعاً والـقـلم فـيه

!? والصوت فيه طائعاً خانعاً

{ عن مجموعة واتساب

مــصــر  عـلـى ان تـصــرفــهــا لـصــيــانـة
ـتـواجد بـطار طـائـراتنـا هـوكر هـنـتر ا
نـوفيـة  وعددها ـحافظـة ا قـويسـنة 

بلغ24 طائرة  وتب بعد ذلك ان ا
ذهـب بــأبــواب صــرف اخــرى جلــيـوب
اذا يسمي االسرائيليون صري  و ا
(حـرب الـغـفـران) النـهـا وقـعت فـي يوم
الـغفران وهذا اليوم تـتوقف الفعاليات
فـي كل اسرائيل حـتئ االذاعة  استغل
ـصـريـ هـذه الـنـقـطـة الن اسـتـدعـاء ا
االحـــتـــيـــاط في اســـرائـــيل عن طـــريق

االذاعة  وكتاب احملدال .
W uJŠ ◊uIÝ

وتـعني بالعبرية الـتقصير  كتاب وزع
داخـل الــعــراق عــلى عــدد مــحــدود من
الـــقـــادة وكـــتـب من اربع صـــحـــفـــيـــ
اسـرائـيلـي وتـسبب بـسقـوط حكـومة
گـولـدا مـائـيـر  وادان بـصـور مـبـاشرة
تـقصير احلـكومة االسرائيـلية باحلرب
 واطــلـعــني الــوالـد عــلـيه النــني كـنت
مـــوضع ثــقــته وطـــلب الــرأي بــصــدده
ومــنـاقـشـته سـويـاً  والــكـتـاب مـتـوفـر
ـجـد أريل شارون الـكـتـرونيـاً االن  و
بــطل ثــغــره الــدفــرســوار  ويــحــتــوي
ومالحـــظـــات مـــهـــمه مـــنـــهـــا الــفـــشل
االســتـخــبـاري والــفـشل الــعـمـلــيـاتي 
ويـضـم نـقـطـة اثـارت االنـتـبـاه ونـبـهت
الـوالد عن تـركيـز عن معـدات االسعاف
الـفـرديـة بـالدرع االسـرائـيـلي  والـعدة
وتـعني ان  ( ـورفـ وتـخـلـو من (ابـر ا
جـهـة مـا في مـسـتـودعـات الـدرع قامت
بـسرقـتـها وبـيعـها لـلحـشاشـ  ويدل
عـلى تفشي االدمان باجملتمع واجليش
االسـرائيلي والفساد منذ السبعينات 
لـــذلك انـــصح بـــقـــراءة الـــكـــتــاب قـــبل
اخلــــوضــــبــــتي حــــديـث وتــــأثــــيـــرات
وجتـاذبـات ومن مـعـلومـات مـؤكدة ان
مـصــر شـجـعت جتـارة احلـشـيش عـبـر
احلـــدود مع فــلــســـطــ  مــا اكــده لي
والـدي  والـكتـاب يـنتـقـد حيـاة الـترف
الــتـي يــعــيــشــهــا كــبــار قــادة اجلــيش
وارد اجليش االسرائيلي وتسخيرهم 
 واســـتــخــدام الـــهــلـــيــكــوبـــتــرات في
ـنـتجـعات تـنـقالتهم الـشـخصـيـة ب ا
الــسـيـاحــيـة  وطــبـعـا مــوجه لـلــحـكـو
والـكتـلة احلـزبيـة التي تـنتـمي رئـيسة
الــوزراء گـولــدا مـائــيـر ووزيــر الـدفـاع
مـوشي دايان .ويـنظـر الى خط پارليف
 كـــــخط مـــــوانع تـــــرابي ومـــــنــــعــــات
كـونـكـريـتـيـة ومـزاغل لـلرمـي ومرابض
دبـابات وأسلـحة مقـاومة طائرات  مع
غـرف راحه ومالعب انـشئت عـلى طول
ــصــريـة ــنع تــقــدم الــقـوات ا الــقــنـاة 
وعــــبـــورهــــا وضع اســـسـه اجلـــنـــرال
تانته پـارليف  وتمـشدقت اسرائـيل 
ومــــنـــاعـــتـه  لـــكـن الـــتـــاريـخ اليـــرحم
االغـبيـاء الذين اليـتعـلمـون منـها وكـما
يــــقــــول لــــواء ركن حــــســــ صـــادق 
ـهـاجم العـزوم يسـتـطيع اخـتراق اي ا
شكـلة في احـتفاظه به دفـاعات ولـكن ا
 ولــذلك خط بــارلــيف وخط مــاجـيــنـو
ــصــيــر  وجلـأ اجلــيش القــوا نــفس ا
ـصـري الئ استـخـدام مضـخات زراع ا
اســــــــــــتــــــــــــوردهـــــــــــا مــن االحتـــــــــــاد
الـسوفيتي(خنزيره) وطورها في معهد
نـاصر لتشتغل بـالوقود  وجربها علئ
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بـــاجلـــلـــيل االعـــلـى  وال احـــد يـــعــرف
لك الصمت االردني ومقدار ما استلم ا
حــســ مــقــابل ذلـك ومـا ســمــعــته ان
ــصـريــ كـانـوا الــقـاده الــسـوريـ وا
ـــلك حـــســـ عـــلئ يـــخـــشـــون اطالع ا
تـوقـيت الـهـجـوم النـه بـالـتـاكـيـد سوف
يــعــلـم اســرائــيل  لــذلك بــدأت احلــرب

علومة مهمة . وهو نا 
ـلك اجــهـزة رؤيـة واكــد الـعـراق كــان 
لـيـلـيـة روسـيـة الـصـنع من الـنـوع اللي
يـــجـــمع اضـــاءة الـــقــمـــر والـــنـــجــوم 

SLE ويـركزها بالـناظور اعتـقد اسمها
وزود الـقـنـاصـ الـسـوريـ علـى جبل
بـيها  وقد اوقع القـناصون السوريون
والـعـراقـيون خـسـائـر كـبرى بـالـضـباط
االســـرائـــيـــلـــ ولـم يـــذكـــر احـــد هــذه
ــعـــلــومــة  واخــر مــعـــلــومــة واخــتم ا
ــقـاتــلــة الــعــراقــيـة الــتي الــطــائــرات ا
قـصفت تل ابيب  قـسم منهـا لم تتمكن
مـن الـعـودة لـذلك تـوجــهت الئ مـنـاطق
حـيـويـة واسـتـشـهـد الـطـاقم والـطـائـرة
ـقـدم مــعـاً .مـوضـوع مـهم لــلـغـايـة ان ا
الـركن الـدرع سـلـيم شـاكـر األمـامي امر
ـــدرع من الــفــرقــة لـــواء ابن الــولــيــد ا
ــدرعــة الـثــالـثــة اول قــوة وصـلت من ا
الـقوات العراقـية التي ارسلـها الرئيس
الــراحل احـمـد حـسـن الـبـكـر  واوقـفت
تـقـدم فـرقة مـدرعـة اسرائـيـلـية يـقـودها
اجلــنــرال دان النــر بــاجتــاه دمــشق ثم
درعــــا وعـــمـــان ودمــــر وأســـر مــــعـــظم
دروعــهـا وافـرادهـا  وخــفـفت الـضـغط
ـــصـــريـــة واالجتـــاه عـــلـى اجلـــبـــهـــة ا
االسـرائـيـلي نـحـو الـقـاهـرة  واالمامي
ـــتـــلك مـــعـــلـــومـــات صـــفـــقـه جـــهــاز
االسـتبـياليز الـتي عقـدها الـوالد رحمه
الـــلـه عــام 1975 لـــتـــركب عـــلـى الــدرع
الـعراقي والـتي يسـتطـيع الدرع الـتقدم
ورمـي الــقـــنـــابل ســويـــاً  وعـــقــــــــــــد
ــانـــيــا الـــصــفـــقــة خـالل يــومـــ في أ
الــغــربــيـة و ســؤاله حــول عــمـــولـته
وايـن يحـولـون إلى بنك في سـويـسرا 
لــكن الـوالـد أبـلــغـهم بـأن عــمـولـته هـو
تــزويـد قــادة وامـراء آجلـيـش الـعـراقي
Volvo بـسـيارات صـالـون حديـثه نوع
642 وVolvo 644 وفــــــــعالً وصــــــــلت
الـسـيـارات واسـتـقـلـهـا ضـباط اجلـيش

العراقي .

من الـتوقف  السوريـون يقولون الحقا
ـقابلـة واخلسـائر كانت ان الـهجـمات ا

السبب 
اال ان اجلـسر اجلـوي االمريـكي حقـيقه
بــدا بــيــوم 14 تــشــرين  وهــنــا يُــفــقـد
صـداقـية  ويـعتـقد الـقـصة الـسوريـة ا
الــــلــــواء ان الـــســــبب عــــدم تـــصــــديق
الـسوري ان الـنصر حتقق ويـعتقدون
ان االســرائـيـلـ يـعــدون لـعـمل احـاطه
ـــا االردن الـــذي كــــبـــرى  من خـالل ر

امتنع من احلرب .
ويـرى ان االسـلـحـة التـي استـخـدمـتـها
اسـرائـيل لضـرب الـدرع السـوري كانت
الول مـــــرة تــــــســـــتـــــعـــــمل
صــــــواريـخ نــــــوع تـــــاو1 
والــتي وصـلت وطـواقـمـهـا
اجلـنود االمريكان  بحدود
3000 صــــــــــــــــــــاروخ ولــم
تـســتـغـرق الـعـمـلـيـة سـو
لــيــلـيــتـ لــيــنـتــهي الـدرع
الــــــســــــوري بــــــالــــــكــــــامل
وتــنـسـحب الــقـوة عـائـدة 
وهـناك اعتقـاد لدى القيادة
الـعـراقـيـة ان سـبـب تـاخـير
قـابل ألسـتـعادة الـهـجـوم ا
اجلـــــــــــــوالن اكــــــــــــمــــــــــــال
االسـتحـضارات الـسورية 
وتـــأخــر الـــواجب واتــضح
ســبـب الــتــاخــيــر انــتــظـار
اعـالن وقف اطالق الـنـار  
ـــوضـــوع االخـــر وعـــودة ا
الــــذي اثــــار االنـــتــــبـــاه ان
الــفـلـسـطـيـنــ كـمـنـظـمـات
وقــيــادات كـانـت صم بـكم 
ويـرجـح فـكـرة ان احلـرب كـان غـرضـها
نطقة من جـديد للمفاوضات حتـضير ا
ــعــركــة حـاول .وتــابع بــعــد انــتــهــاء ا
اجلـانب الـسـوري الـتـمسك بـالـقـطـعات
الـعـراقـيـة في سـوريـا الن مـوقف الدرع
الـسوري صـفر  ولـكن بقـاء القوات في
سـوريـا والـعـراق لـيس جـزء من صـفقه
ايـــقـــاف اطالق الـــنـــار والـــفـــصـل بــ
الـقوات سيعرضها لهجمات اسرائيلية
انــتـقـامــيـة لــذلك تـقـرر ســحب اجلـيش
فـــــوراً  والبـــــد مـن االشـــــارة في عـــــام
1975جــرى حتـشـد لـلـقــوات الـعـراقـيـة
عــلى احلـدود الـسـوريــة بـاسم "تـمـرين
عـلن الـتـوتـر ب الـبـعث"  والـغـرض ا
الــقـيـادتـ  واحلــقـيـقـة ان الــقـطـعـات
سـتـكـون قـريـبـة من اجلـبـهـة  وانـتـهى
الـتـمـرين الذي اسـتـغرق اشـهـر "وكانك
يــابـو زيـد مــا غـزيت" وتــعـرض جـوال
الـقيادة الى غارة اسرائيـلية في منطقه
 H3 واســقــطت طـائــرة اســرائـيــلــيـة 
وجــر تــداول صــور بــاالعـالم تــصـور
الــطــيــار االســرائــيــلي الــقــتــيل مــكــبل
بـالـسالسل الـئ الـكرسـي  واسـتغـربت
الــصـورة وســالت الــوالـد عــنـهــا  كـان
اجلـواب ان االعالم عندما يقـاد بطريقة
غـبـيـة فـان الـنـتـائج كـارثـة  والـصـورة
ثل يـقـول اعـرف عدوك  مـخـجـلـة الن ا
وهــــنـــا اســـتــــهـــانــــة بـــالــــقـــوه اجلـــو

االسرائيليه وتصغير من قابليتها .
ومـــــضـى عن ســـــمع مـن الـــــوالــــد  ان
الــرئـيـس الـبــكـر امــر بـتــحـويل ســبـعه
مـاليـــ امـــا دوالر او بـــاون حلـــســـاب

بغداد
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اصــدر مـــجــلس االمن الــدولي قــرارات
مـتتالـية بدات بـالقرار 338 في 23 ت1
- 1973بـوقـف اطالق الـنـار بـ مـصر
واســرائـيـل  والـقـرار 339 في 25 ت1
بـ سـوريـا واسـرائـيل  ونـزلت قوات
دولـية امريكية سوفيتية ودوّل متعددة
لــــوقف حـــرب الـــشــــرق االوسط الـــتي
كـــادت ان تــصل بــالـــعــالم حلــافــة اول
حـرب نووية بـالتاريخ  ويتـذكر العالم
كـــيـف تـــدخـــلـت الـــدول االقـــلــــيـــمـــيـــة
والــعـــظــمى  ودور مــشــاركــة اجلــيش
الــعـراقـي الـذي وصل وجــعل اجلـبــهـة
الـسويـة متـوازنة وخـفف الضـغط على
ـــصــريـــة  وقـــاتل جـــيش اجلـــبـــهـــة ا
سند من جيوش دول قوية. اسرائيل ا
وحــديث قـادة اجلـيـش الـعـراقي دونت
مــذكــراتــهـم  تــوثق وتــنــقل لالجــيــال
لـيــعـلم الـراي الـعـام كـيف تـركت حـرب
تــشـرين تـاثــيـرات مـا زالـت تـعـاني من
ـنطـقـة والـعالم  والـدكـتور الـعـراق وا
رحوم والء حـس جنل اللـواء الركن ا
حـسـ صـادق اخلالـصي قـائد الـفـرقة
الـــرابــعــة فـي احلــرب  وشــغـل مــديــر
الــتـدريب الــعـســكـري ومـعــاون رئـيس
أركـان اجلـيش لـلـتدريب يـنـقل بـامـانة
مــا دون من قـائــد بـاجلـيـش الـعـراقي 
حـول مشاركة العراق وحتـليل وحقيقة
مــا حــصل ايّــام حــرب تــشــرين 1973
نــقال عن مـا سـمــعه وحتـدث به الـلـواء

الـركن حـسـ صـادق اخلـالـصي مـدير
التدريب العسكري في تلك الفترة .
الــبـدايـة كـيـف وصل لـواء ركن حـسـ

صــادق مـديــراً لـلــتـدريب الــعـســكـري 
ـشـاة الـرابـعـة حـيـث كـان قـائـد فـرقـة ا
ـوصـل وحـصــلت ومــقــرهــا مــديــنــة ا
ال مـصـطفى اشـتـبـاكات بـ جـماعـة ا
الــبـرزاني  وجــمـاعــة الـزيـبــاريـ في
مــــنـــطـــقـه شـــقـالوه مـــوسم الــــصـــيف
ـــصـــطـــافــ 1971واثـــنـــاء تـــواجــد ا
والــسـيــاح  تـدخــلت الـفــرقـة الــرابـعـة
وفـــكت االشـــتــبـــاك بــانـــزال خــســـائــر
ال مـــصــطــفى بـــالــطــرفـــ  فــاوض ا
والول مــرة يـحـضــر الى اربـيل  وكـان
مـن شـــروطه نــــقل لـــواء ركـن حـــســـ
صــادق خـارج الـقـاطع الـشـمـالي  و

نـقــله الى مـديـر الـتـدريب الـعـسـكـري 
وفـي جــــلــــسه حتت شــــجــــره الــــتــــ
باحلديقة اخللفية للمنزل  اخبرني ان
الـــغـــرض من نـــقـــلـه ازاحـــة جـــمـــاعــة
الـرئـيس احـمـد حسن الـبـكـر من قـيادة
ـهـمـة  ومـنهـا الـرابـعـة مـشاة الـفـرق ا
ـوصل واخلـامسـة االليـة ومقـرها في ا
الــبــصـرة .اول يــوم من حــرب تــشـرين
اصـدرت مــديـريـة الـتـدريب الـعـسـكـري
صـحيـفة يـوميـة باربع صـفحـات توزع
عـــلى الـــقـــطـــعـــات  احـــتـــوت عـــمـــود
افــتـتـاحي وصــايـا لـلــقـطـعــات  فـيـهـا
تعليمات وتذكير ببعض القضايا التي
تـهم احلـركـة والـتـنـقل  كـاتب الـعـمود
كـان رئيس التـحرير لـواء ركن حس 

ولكن دون الذكر الصريح لالسم

تـلكـها  لالسـف اتلـفت االعداد الـتي 
بـدأت فـرق التـفتـيش وكـانت حاسـبات
كـلــيه االركـان بـاامـنـزل  ونـسخ مـنـهـا
مــــوجــــودة فـي مــــديــــريــــة الــــوثــــائق

العسكرية .
حــصل لـقـاء فـي سـرداب وزارة الـدفـاع
بـ الرئيس احـمد حسن الـبكر ونائب
الـرئـيس الـسـوري عـبـداحلـلـيـم خدام 
وكــان الــلــواء من الــقــله احلــاضـرين 

وسجل احملضر
وقــال خــدام واسـتــعــمل مـثـالً عـراقــيـاً

. دارجاً
"دمـشق بشواربـكم"  كانت هـناك شحة
بـــنـــاقـالت الـــدرع وطـــلب الـــعـــراق من
الـسعودية على سبيل االعاره ناقالت 
ــانــيـة  ووفــرت 100عــجــلـة FAUN ا
و نـقل الـدرع الـعراقي عـلـيهـا وبـعد
احلـرب اهدت السعوديه هذه العجالت
لـلـعـراق .وذكـر شـهادة لـلـمـرحـوم لواء
ركن طــيــار بــراق خــضـيــر انه عــنــدمـا
يك 23 وصـل الئ سوريـا امـر لسـرب ا
 جـــر تــزويـــدهم بـــهــويـــات وبــدالت
ـسـتــخـدمـة بــالـقـوة تــشـابه الـبــدالت ا
اجلــويـة الــســوريـة وصــبغ الـطــائـرات
بـالعلم السوري  واول واجب له مطار
بـن غوريون ونفذ الواجب وعاد اال ان

الطيار الثاني اسقطت طائرته . 
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واشــار ان الـتـطــبـيع واثـاره الــتـسـرب
االسـرائــيـلي في اجلـزيـرة الـعـربـيـة لن

يكون عسكريا وال سياسيا فقط بل ان
الـــبـــنــوك االســـرائــيـــلـــيــة ضـــخت في
االسـابـيع االخـيـرة ملـيـارات الدوالرات
الـى الــبــنـــوك االمــاراتـــيــة  ســـتــدخل
بـتـمول مـشاريع مـشتـركة  اضـافة الئ
اتـــفــاقـــيــة مـــشــتـــركــة مع شـــركه دبي
لـلـموانىء  هـذا معـناه ان اي مـشروع
حـالي او مـسـتـقـبـلي سـيـكـون تـمـويـله
اسـرائيـلي وارباحه نسـبه منـها تذهب
الئ اسـرائـيل  ويعـني كـذلك ان قـنيـنة
اء التي سعرها نصف دوالر تشربها ا
ــوسم احلج راح يــروح نـصــفـهـا اي
مـايعادل ربع دوالر السرائيل  للتحول
الـئ رصـاصــة تــطــلق عــلـئ اي جــنـدي
عربي او مسلم  واي باخرة ترسو في
اي مـيـناء سـواء الصـومـال او ارتيـريا
والـتي تـمـلـكـهـا شـركـة دبي لـلـمـوانىء

ستذهب عوائدها مناصفة . 
والـــعـــودة الى حـــرب تـــشـــرين 1973
حـــسب مـــا افــاد الـــوالــد  ان اخلـــطــة
الـعـامـة الـتي وضـعـهـا مـجـلس الـدفاع
شترك علـى اجلبهة السورية الـعربي ا
الــتـقــدم بـارتــال مـدرعــة الحـتالل هض
اجلـــوالن ومــرتـــفــعـــات جــبل الـــشــيخ
وشـيخ مسـك وجـبل العـرب كصـفحه
اولـى  ثم االنـــدفــاع جـــنـــوبــا ومـــسك
جــســر بـنــات الـنــبي يــعـقــوب وحـدود
نط بـاجتاه تقدم طـبريا وبـذلك تغلق ا
الـدرع االسرائـيلي  مـاحصل ان الدرع
الــــســـوري حــــقق اول اهــــدافه يـــوم 7
ـقــابل تــشــرين وتــوقف  والــهــجــوم ا
االسـرائيـلي حصل فـيمـا بعـد  وليالي

ـوذج في الصحراء واثبتت فاعليتها
 لـــذلك اســتـــخــدمــهـــا في ازاله اكــوام
الــرمـل عن خط بــارلــيف وكــمــا يــقــول
وع الـوالد (مـاع خط پارليف مـثل ما 
ال گــــرگــــري)  واســـتــــخـــدم اجلــــيش
ـــصــري قـــاذفــات RPG 7  واالعـــداد ا
ـعـاهد كـانت مـن خـريـجي الـكـلـيـات وا
طـبـقــة مـتـعـلـمـة وتـعـبـئـتـهم كل اثـنـ

بــطـــائــفــة مع سالحـــهم الــشــخــصي 
وابـــــلــــوا الـــــبالء احلـــــسن وقـــــدمــــوا
تـضحـيات وهم من خـيرة شبـاب مصر
 اال ان الـدرع االسرائـيلي شرق الـقناه
اصــبح نــكــتــة ومــهــزلــة بــعــد ان كــان
أســطــورة الــتــفــوق االسـرائــيــلي  فال
أسـطورة وال تفوق اسرائيلي حقيقي 
الـــدرع االســرائـــيـــلي ســحـــقه شـــبــاب
خــريـجي كــلـيـات مــجـنـدين  والــغـبـاء
ـيداني بـانشاء خط دفـاعي علئ غرار ا
ــان خـط مــاجــيـــنــو الــذي اســـقــطه اال
بــااللــتــفــاف حــوله جــنــوبــا واســر كل
الـقــوات الـتي كـانت فـيه كـنـظـيـره خط
بـــارلــيف .واذكــر ان الـــكــويت شــاركت
بـــقــوة كــتـــيــبـــة مــدرعــة بـــاسم قــوات
اجلـــهــراء وحتـــركت يــوم 10 تـــشــرين
لـلمشاركة باجلبـهة السورية  وقد فقد
االتـصــال مـعـهـا  وعـثـر عـلـيـهـا ابـنـاء
الــبـدو الــعـراقـيــ تـايــهـ بــصـحـراء
الـــســـمــــاوة  وقـــد انـــهـــكـــهم اجلـــوع
والـعطش و استـضافتـهم وارجاعهم
مـعززين مكرم للـكويت بصحبة دليل
بــدوي عــراقي .ومـن تــطــورات جــبــهـة
سـيـنـاء ان اجلـيش االسـرائـيـلي حاول
ا عـنـده من قوات ان يـاخـذ خط صـد 
ــتال  وكـان بــاســتــطــاعـة ــر ا عــنــد 
ـصريـ دفع االسرائيـل بعـيدا حلد ا
ونا صـحراء الـنقب وتهـديد مفـاعل د
والـتفاوض هناك ولكن لم يحصل هذا
ـعـاجلـة بـضـعـة ـصـريـ  وانـشـغل ا
دبـابـات عـبـرت الـقـنـاة وتـمـركـزت قرب
الــبـحـيـرات  وايـضــا بـامـكـان اي قـوة
داخـلية او شرطـة القضاء عـليهم وهنا
الـســيـاسـة قـذرة  وكـذلك كـان بـامـكـان
الـدرع الـعـراقي ان يـطور هـجـومه بـعد
اســتــعــاده اجلـوالن ويــتــقــدم الحـتالل
جــسـر بـنـات الـنـبي يــعـقـوب وبـحـيـره
ـيـاه فـيـهـا طـبـريـا وتـدمـيـر مـحـطـات ا
وقـتل اسـرائـيل من الـعطش والـتـمـركز
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بيروت

ـعــروف ان االحـبـاط يـولــد الـعـدوان الـذي يـعــبـر عـنه بـطــرق مـخـتـلـفــة كـالـعـنف ا
اجلسدي او اللفظي او احلقد او الكره ومنها اجلشع.

مـهــنـة الـطب االنـسـانـيـة حتـولـت الـيـوم الى مـهـنـة لـكـسـب الـعـيش والـهـدف مـنـهـا
والكل متفق عـلى انها مهنة صعبـة جدأ وصعب امتهانها الوصول الـى الرفاهية 
التي حتـتـاج الى توفـيق من الله اوالً ومـن ثم جهـد دراسي متـمـيز ومـتفـوق طوال
رحلة االبـتدائية وحـتى نهاية سنوات الـدراسة التي يـقضيهـا الطالب ابتـداءً من ا
الـثـانويـة وعـليه ان يـجـني جهـد خـاص وبتـفوق يـصل الى ان يـحصـل على مـعدل
ـعدل في نـهايـة الثـانوية االول على اقـرانه طيل هـذه الفتـرة الدراسـية ويـختـمها 

ئة فما فوق . على ان يصل الى  98 با
طبيـعة اجملتمع العربي وثقـافته تتمنى ان يكـون احد ابنائها طبـيباً لكي تتباهى به
امام الـناس واجملتمع والوسط الـذي يعيشون به مـتناس التـوفيق من الله ورغبة
ولدهم وهـذا ال احد يشعـر به  اال الطلبـة الذين يقبـلون في السنـة االولى في كلية
وتى  فـالذكور تـلبية نـالحظ البعض مـنهم يشـمئز من رؤية الـدم وجثث ا الطب  
لـرغــبـة االهل ســيـكــتـفي ان يـكــون طـبــيـبــاً اداريـاً او اسـتــاذاً الـطب لــيـبــتـعـد عن
ـسـتـشـفـيـات امـا االنـاث عـلى االغـلب سـتـكـون طـبـيـبـة نـسـائـيـة وبـ هـذا وذاك ا
عـانـاة تـضاف الى سـهـر اليـالي طـيل سـنوات الـبـعض لم يـوفق في مهـنـته هـذه ا
تفوق ـتميز الذي يبـذله الطالب ا الدراسة خـاصة في سنوات البـكلوريا واجلهد ا

الذي يحصل على معدل يوهله لدخول كلية الطب . 
هذا اجلـهد يقل على جـميع من جنح في الصف السادس االعـدادي عند دخولهم
رحـلـة اجلـامعـيـة باسـتـثنـاء اجملـموعـة الـطـبيـة فـيسـتـمرون بـبـذل اجلهـد وجـهود ا
مضاعـفة لـصعوبـة الدراسـة في الكـليات الـطبـية ومع هـذا عندمـا يتـخرج الـطبيب
علـيه ان يتـع في احدى احملـافظـات او في القـرى واالرياف سنـة كامـلة وبـعدها
لكي يـتخـصص عـليـه ان يكـمل الـدراسة في تـخصـص ما ويـحصـل على شـهادة
الـبـورد التي تـعـادل شهـادة الـدكتـوراه والى ان يـحصل عـلـيهـا سـيجـد نـفسـة قد
ـثـابـرة وصل الى سن االربــعـ وهـو لم يــفـهم من حــيـاته شئ غــيـر الـدراســة وا
فــيــبـدأ اول خــطــوات حــيـاتـه بـكــسب رزقه من خـالل عـيــادته الــطــبـيــة في عالج
اديـة والـزوجـية وتـلـبـية مـتـطلـبـات الـبيت ـرضى ومن هـنا يـبـدأ بتـكـوين حـيـاته ا ا
نـافسة في بنـاء البيت الذي يـليق بانسـان بذل جهد مـتميز والزوجة واالطـفال  وا

وفريد من نوعة .
رحـلة االبتـدائية ـقابل الطـبيب يالحظ الكـثيـر من اقرانه الذين كـانوا مـعة في ا با
وتـركـوا الـدراسـة السـبـاب شـتى مـنـهـا الـفـشل الـدراسي قـد الـتـجأ الـى االعـمال
ال واصبح من رجال االعـمال وتزوج واجنب االطفال وهو في احلـرة في كسب ا
سن  17 عـاماً والى ان وصـل الى الثـالث من الـعـمـر قـد  بـناء بـيت في ارقى
نـاطق والسيـارة الفـخمى وكل هـذا لم تتوجه الـيه انظـار احلسـد والغيـرة مثـلما ا

. سك تتوجة الى ذالك الطبيب ا
ـر بهـا الـبـلـد نالحظ الـثراء امـا الـيوم فـي العـراق والـظـروف االسـتـثنـائـيـة الـتي 
تـمـلقـ والـوصولـيـ اما اصـحـاب الشـهادات الـفـاحش للـفـاسدين والـسـراق وا
بشكـل عام وضعوا على حـافة العيش الـكر براتب ال يكاد يـكفي لسد مـتطلبات
فكيف حال الطبيب وهو يرى من كان معه في الدراسة العائلة خالل شهر واحد 
ـراحل االبـتـدائيـة قـد اصبح الـيـوم من اثـرياء الـعـراق صاحب وتـركـهـا وهو في ا
السـيارات الفـخمة والـبيوت الـراقيـة وامالك اخرى تصل الى الـفنادق والـعمارات
ويرى البـعض تسلق للـسلطة بشـهادات مزورة او تعـليم شكلي ومنـها استحوذوا
عـلى مــقـدرات الـبــلـد وبــدأوا يـتـحــكـمــون بـالـقــرارات الـســيـاسـيــة واالقـتــصـاديـة

واالجتماعية .
هـذه االسـبـاب تـدفع الــطـبـيب ان يـفـرض نـفـسـة مـن خالل عالجه لـلـنـاس بـأجـور
مـرتفـعـة تلـيق به على الـذين اوصلـوا هـوالء االثريـاء الفـاسدين لـلسـلطـة وتسـيدوا
ـعـاشي الذي ـستـوى ا الـبـلد فـيـحـاول التـعـويض في كـسب الـعيش لـيـصل الى ا
ـادة حاجة ضـرورية لـسد مـتطلـبات الـشخـصية يليـق به كطبـيب ب الـناس الن ا
كشخـصية الطـبيب على الـرغم ان مهنة الـطب مهنة انـســـانية لـكن اجملتمع الذي
فرض عـلـيـهم ظـروف تـدفع الـكـثـير مـنـهم لـلـتـفـــــــكـير بـعـيـد عن االنـسـانـيـة التي

ابتـعدنا عـنها جـميعـاً ليس فقط االطـباء وهي حالـة طبيـعية
لـنتائج  40 سـنة من احلروب الـتي خلـفت الويالت على
فـالـذنب ذنب احلـكـومـات التي لـم تعط كـافة االصـعـدة 
احلقـوق بصورة متكافئة التي يستحقها البعض بشكل
لذا بـرز اجلشع مخـتلف عـن االخر حـسب استـحقـاقة 

والطمع وعدم القناعة .

 …dB³ « w  .dJ « b³Ž rOŽe « …dzUD  ÀœUŠ

ـكن ان يــقـتل الـزعـيم عـبـد كـان من ا
الــكـر قــاسم في حــادث طــائـرة في
البـصـرة كمـا حـدث لرفـيـقه في ثورة
 14تموز الرئـيس عبد السالم عارف

عام 1966 في البصرة ايضا.
تــذكــرت الـــيــوم تــلك االحــداث الــتي
وقــعت عــنــدمــا قــام الـزعــيم بــوضع
يـنـاء ام قصـر يوم احلجـر االسـاس 

26 اذار 1961.
كــنت قــد اســتــدعـيـت في ذلك الــيـوم
لـــلــــذهـــاب الى الــــبـــصــــرة الضـــاءة

االحتفال.
ـــهـــمــــة قـــمت بــــعـــمـــلي  في تـــلـك ا
الـصـحـفي لـوكـالـة االنـبـاء الـعـراقـية
(واع) الـتي  مـضى عـلى تـاسـيـسـهـا

سنة ونصف السنة.
…dzUD « WKJA

هـذه االحــداث الـتي ارويــهـا تــتـعـلق
بــعــودة الــزعــيم الى الــبــصــرة بــعـد
انـتـهـاء حـفل وضع احلـجـر االساس
لـــلـــمـــيــنـــاء وهي احـــداث ال يـــعــرف
الـكثـيـرون تـفاصـيـلـها . وفي يـومـها
ــســـؤولــ في ظل الـــعــشـــرات من ا
ـطـار عودة الـبصـرة يـنـتظـرون في ا
الــزعــيم فـي الــوقت احملــدد لــعــودته

دون ان يعرفوا سبب تأخره.
ما حـدث هـو خـلل في طائـرة الـزعيم
روسـيـة الـصـنع  Mi-4 رقـمـهـا 471

اكتشف قبل ان يتوجه للطائرة. 
وقـــد اطـــلـــعت عــلـى تــقـــاريـــر حــول
احلـــادث فـي وقت الحق مـــنـــهـــا مـــا
كـشـفه قـائـد الـطـائـرة واثق ابـراهـيم
البيـاتي وهوالطـيار اخلاص لـلزعيم
وقد تـقاعد بـرتبـة لواء وللـمعـلومات
رافق واثق الــزعــيم بــعـد عــودته من
انـكـلـتـرا في ايـلول 1958 وحصـوله
عـــــــلـى شـــــــهــــــادة (v.i.p) لـــــــنـــــــقل

همة. الشخصيات ا
يـــقـــول انه قــام بـــفـــحص الــطـــائــرة
الـسـمــتـيـة (Mi-4) روسـيــة الـصـنع
اخملـصـصــة لـنـقل الـزعــيم فـتـبـ ان
فــيــهـا عــطال ال يــشــجع عــلى اكــمـال
الـرحـلة وعـلى الـفـور تـركـهـا وحتول
الى الـطـائـرة الـثـانـيـة وهي من نـوع
(ma4)  رقــمــهـا  481وكـانـت افـضل
من سابقتها عدا انهـا تستهلك كمية

اكبر من الوقود. 
rzUF « ¡UMO*« w  ‰ËeM « VKD¹ rOŽe «

صـعــد الـزعـيم الـى الـطـائـرة دون ان
يعلم بالتـغيير وكان مـعه قائد القوة

اجلوية جالل االوقاتي.
بـــعـــد حلــظـــات من الـــطــيـــران طــلب
االوقـــــاتـي من واثـق  الـــــتـــــوجه الى
شاريع التي يناء العائم وهو من ا ا
كـان يـجـري انـشـاؤهـا لـتـصـدير نـفط
البصرة. وحـسب رواية الطيار واثق
وبعـد طـيران (35) دقـيقـة فـوق مـياه
يناء العائم وبدأت اخلليج وصلوا ا
الـطـائـرة بـاحلـوم (االسـتدارة) حـوله
لكن قـائـد القـوة اجلويـة ابـلغ الطـيار
ان الـزعيم  يـريـد الـنـزول عـلى سطح
ــيــنــاء الـعــائم الــذي كــان مــا يـزال ا
حتت االنشاء وهو عبارة عن (رمبه )

على سطح مياه اخلليج.
انــتـخب الــطــيـار مــوقـعــاً خـالــيـاً من
عوقات للنـزول عليه وعندما ترجل ا
اجلــمـيع مـن الـطــائـرة طــلب الــزعـيم

اطـفـاء احملـرك لـكن الـطـيـار اعـتـرض
ــا يــحـدث اذا لم تــشــتـغل مــحـذرا 
الطـائرة مـرة اخرى والـزعيم مـعزول
وسط مـــيــاه اخلـــلــيج ومـــعــزول عن
العـالم لكن الـزعيم اصـر قائال اذا لم

تشتغل الطائرة سنعود  بالزوارق.
وهــكــذا نــفـذ الــطــيــار طــلب الــزعـيم
واطــــفـــأ احملــــرك  وظل الـــزعــــيم مع
ــيـــنــاء الــعــائم من الـــعــامــلــ في ا
مهـنـدس وعـمـال واداري يـتـحدث
مــــعــــهـم كــــعــــادته واطـــــمــــأن عــــلى
هـندس اوضاعـهم واسـتمع لـشـرح ا

شروع.  ا اجنز من ا قيم  ا
 œu u « œUH½

اسـتـمـرت الـزيـارة نـحـو ساعـة اجته
بعدها الى  الطائرة التي قام الطيار
بتشغيلها فاشتغلت دون اية مشاكل

ومـــــا هي اال ثــــوانٍ حــــتـى اقــــلــــعت
واجتهت صوب البصرة .

لكن احـداث الرحـلة لم تنـته الى هذا
احلد فـقـد اكتـشف الـطـيار ان مـؤشر
الـوقود كـان يـعلن بـان كـميـة الـوقود
ـطـلـوب وجوب بـدأت بـالـنـفـاد وان ا
اتخاذ اجراء سريع حرصاً على عدم

الوصول الى حالة اخلطر.
يفسـر الطيـار واثق نفاد الـوقود بان
ـسافـة الـتي قطـعـتـها الـطـائرة ذلك ا
ـقررة ـسـافة ا اليـوم  كـانت ضعف ا
اصالً اضـــافــة الـى ان الــطـــائــرة من
النـوع الـذي يسـتهـلك كـميـات كثـيرة

من الوقود.
يقـول الطـيار حـرصاُ مـنه على حـياة
الزعيم ومن معه وتقديراً للحالة وما
لك من خـبـرة بدأ يـفـتش عن اقرب

نـقـطـة تــسـاعـده لـلـنـزول اضـطـراريـا
بأمان قبل ان ينتهي الوقود.

 وبـــعــــد حلــــظــــات من الــــقــــلق وقع
اختـيـاره على سـاحـة لكـرة الـقدم في
مـنـطقـة شـعـبيـة قـرب مـركز لـلـشـرطة
فـقــام  بـالـنــزول واخـبـر قــائـد الـقـوة
اجلوية باحلــالة التي كـانت الطائرة
ــا فــيـــهــا فــتــفـــهــــم ذلك ورحـــــب 

فعله.
عندمـا نزل الـزعيم من الطـائرة التف
ـــنـــطـــقــة يـــحـــيــونه حــولـه اهــالي ا
ويهتفون باسمه وقد سره ذلك كثيرا
وقام منـتسبـو مركز الـشرطة بـتوفير
ســيـارات اهـلــيـة نــقـلت الــزعـيم ومن
معه الى مقر اقامتهم في البصرة في
حـ عــاد الـطـيــار بـطـائــرته بـعـد ان
خف حملهـا الى مطار البـصرة ليجد
ــوظـــفــ والـــنــاس مـــجـــامــيع مـن ا
يــنـــتـــظـــرون ان يـــنـــزل الـــزعـــيم من
الـطـائرة لـكـنـهم فـوجـئوا انـه لم يكن

فيها.
ـــســاء اقــيـم حــفل عـــشــاء عــلى في ا
شرف الزعيم. وكنت ب من حضروا

احلفل.
وهـنـاك شاهـد الـزعـيم  الـطـيار واثق
فاقتـرب منه وساله عـما حدث وكيف
عاد بالطائرة وهي قد اوشك وقودها
بــالــنـفــاد فـقــال بــعـد نــزول اجلــمـيع
ـا انــخــفــضت حــمـولــة الــطــائــرة  
يــســاهم في خــفـض مــا تـســتــخــدمه
الطـائرة مـن الوقـود وهكـذا استـطاع
ــطـار وهي فـارغـة من الـرجـوع الى ا
الــركـاب. ضــحك الــزعـيـم وربت عـلى

كتف واثق شاكرا له تصرفه.
وهكذا انتهت تلك الرحلة التي كانت
سـتـغـيـر تـاريخ الـعـراق واالشـخاص

ن فيهم انا ووكالة واع.
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البكر يضع اكيالً من الزهور على ضريح اجلندي اجملهول

وزير الدفاع االسرائيلي في مؤتمر صحفي

روحية التي اقلت الزعيم الى البصرة ا

اسرى اسرائيليون في حرب 1971 سليم شاكر االمامي



b²¹U½u¹Ë ÂU¼ XÝË WNł«u  q³  ‰UMÝ—¬Ë ‰uÐdHO  d U% ŸU b «  U “√

6

UHOŠ »Ò—b  V UFð ◊U³C½ù« WM'

بـديال لـفـابـيـنـيـو أمـام مـيـتـيالنـد
ـاني ــدرب األ ـاركـي لـكن ا الــد
قـــال إن هـــنـــاك العـــبـــ شـــبــاب

آخرين في دائرة اهتمامه.
وأوضح كلوب: "بـعيدا عن ريس
مــا زال لــديــنـــا نــات فــيـــلــيــبس
وبـيـلي كـومـيـتـيـو إنه يـلـعب في

مركز قلب الدفاع أيضا".
وأضاف: "سيـكون علـينا في هذه
الـلـحـظـة اخـتـيـار الـبديـل من ب

العب صغار ليس لديهم خبرة".
WOIOIŠ WKJA

ويــشــعـر أيــضـا مــيــكـيـل أرتـيــتـا
مدرب آرسنال بـالصداع الدفاعي
الذي يعاني منه كلوب حيث أنه
أيـضـا يـعـاني من قائـمـة غـيـابات
طـــويــــلــــة في خط الــــدفــــاع قـــبل
مواجـهة مانـشستـر يونايـتد يوم

األحد.
وقال أرتيتا إنه تأكد غياب بابلو
مـــاري بــــإصـــابــــة في الــــكـــاحل
وكــالـوم تــشـامــبــرز بـإصــابـة في
الركـبة وروب هولـدينج بـإصابة

باراة. في أوتار الركبة عن ا
بــيـنــمـا ســيـخــضع ديـفــيـد لــويـز
صاب في الـفخذ الخـتبار بدني ا

شاركة. لتحديد موقفه من ا
وقـال أرتيـتـا: "إذا خسـرنـا مدافع
آخـــر ســـنـــصـــبح فـي مـــشـــكـــلــة

حقيقية".
وأضاف: "سيـتع عـلينـا مراقبة
بارات كيفية إدارة الفريق في ا

قبلة". أو الثالث ا
كما أن هناك مـخاوف لدى أرتيتا
في الـهـجـوم خـاصـة أن الـثـنائي
ريك ألـكسـندر الكـازيت وبـييـر إ
ـران بـفتـرة جـفاف أوبـامـياجن 

متاز. تهديفي في الدوري ا
وعـند سـؤاله بشـأن قدرات فـريقه
الـتـهـديـفـيـة رد أرتـيـتـا: "إنه دور

اجلميع".
وأضاف: "يتع عليّ أن أمنحهم
احللول والطـريقة للـهجوم بشكل
أفــضل. أنــا مــعــني بــهــذا األمــر.

ــلـــعب جـــوكـــلــيـــرود من وسـط ا
حــتى وصل إلى حــدود مــنــطــقـة
اجلـزاء فـي الـدقـيـقـة 72 لـيـسـدد

بغرابة أعلى العارضة.
ولم تـقدم تـغيـيرات مـورينـيو أي
جــــديــــد عــــلى الــــرغم من دفــــعه
بالعـناصر األساسـية ولم تشكل
أي خـــطــورة تـــذكــر عـــلى مــرمى
أنــــتـــويـــرب وجـــاءت احملـــاولـــة
األخـيـرة لـلسـبـيرز بـتـسـديدة من
ويــنـكس في الــدقـيـقـة 89 ذهـبت
رمى لـينتـهي اللقاء بعـيدًا عن ا
بـفـوز الـفـريق الـبـلـجـيـكي بـهدف

نظيف.
بـــدأت اإلصـــابـــات واإلعــيـــاء في
ضــــرب الــــفــــرق اإلجنــــلــــيــــزيــــة
شاركة في البطوالت األوروبية ا

وسم اجلاري. با
وســيـــضــطــر لـــيــفــربـــول لــلــدفع
ـدافع شـاب عـندمـا يـسـتـضيف
وسـت هـــــام الــــــيـــــوم الــــــســـــبت
بــــــــاجلــــــــولــــــــة 7 مـن الــــــــدوري
ـمتـاز فـيمـا يواجه اإلجنـليـزي ا
آرســــنــــال صــــداعــــا الخــــتــــيــــار
الـــتـــشـــكــيـل الــذي ســـيـــواجه به
مــانـــشــســتــر يــونــايــتــد في ذات

اجلولة.
»uK  WÞ—Ë

وقــــال يـــــورجن كـــــلــــوب مــــدرب
لـيفـربول إن إصـابـة فابـينـيو في
أوتـــار الــركـــبـــة يـــوم الـــثـالثــاء
ــاضـي كــانت آخــر مـــا يــريــده ا

الفريق.
وكـان كــلــوب يـســد أزمـة الــدفـاع
عـقب إصــابـة فـان دايك وإجـرائه
جـــراحــة في الــركــبـــة ســتــغــيــبه
وسم عبر العب الوسط لنهاية ا

فابينيو.
وسيفتقد لـيفربول أيضا خدمات
مــدافـــعـه الــكـــامـــيـــروني جـــويل
ـــا مـــاتـــيـب ضـــد وست هـــام 
يـــعـــنـي أن كـــلـــوب عـــلى األرجح
ــدافع الــشــاب ريس ســيــدفع بـــا
ويـلـيـامز "19 عـامـا" الـذي شارك

بـاستـغالل خـطـأ دفاعي كـبـير من
ديــفـيــز بــعـدمــا فــشل األخــيـر في
إبـعـاد الـكـرة ليـفـتـكهـا مـبـوكاني
ويـنــطـلق جتـاه مــنـطــقـة اجلـزاء
ـــرر الـــكـــرة إلى ريـــفـــايـــلــوف و
اخلــالي من الــرقـابـة الــذي انـفـرد
بــــلـــوريس وســــدد صـــاروخـــيـــة

سكنت الشباك.
وحاول بـيرجوين الـرد بتـسديدة
من خـــارج مـــنـــطـــقــة اجلـــزاء في
الــدقـيــقـة 32 إال أن الـكــرة ذهـبت

رمى. بعيدًا عن ا
وواصل تـــوتـــنــــهـــام مـــســـتـــواه
ـتــوسط بـتــسـديــدة من بـيل في ا
الــدقــيــقــة 40 ذهـــبت بــعــيــدًا عن
ــرمى لــيــنــتــهي الــشــوط األول ا
بــتــقــدم أصــحــاب األرض بــهـدف

نظيف.
ومع بدايـة الشوط الـثاني أجرى
مورينيو 4 تبديالت دفعة واحدة
لـتـوتنـهـام بـخروج فـيـنيـسـيوس
وديـلي وبيـرجويـن ولو سـيلـسو
ونــزول هـويـبــرج وسـون والمـيال

إضافة إلى مورا بدلًا منهم.
وأهـدر أنـتـويـرب فـرصـة مـحـقـقة
لــتـــســجـــيل الــهـــدف الــثـــاني في
الـــدقــــيـــقـــة  ?54بـــعــــدمـــا أرسل
مـيـوشي عـرضـيـة أرضـيـة مـتـقـنة
ــــنـــطـــقـــة من اجلـــانـب األيـــســـر 
اجلــزاء وصـــلت إلـى مــبـــوكــاني
الذي وجـد نفسه وجـهًا لوجه مع
لــوريس لــيــســدد بــغــرابـة أعــلى

العارضة.
وحــــاول بـــــعــــدهـــــا مــــبـــــاشــــرة
جــوكـــلــيـــرود مــبـــاغــتـــة لــوريس
ـرمى من بـعـرضـيـة سـاقـطـة في ا
اجلــانب األيــســر إال أن احلـارس

الفرنسي أبعدها لركلة ركنية.
ولم ينتظر مورينيو كثيرًا إلجراء
التبـديل اخلامس في الـدقيقة 58
بــنـــزول كــ عــلى حـــســاب بــيل

بحثًا عن معادلة النتيجة.
وواصل الفريق البـلجيكي إهدار
الـفــرص احملـقــقـة بــعـدمــا انـفـرد
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تــعــرض تــوتــنــهــام هــوتــســبــيـر
ـــة مــفــاجـــئــة أمــام رويــال لــهــز
أنـتويـرب الـبلـجـيكي بـهدف دون
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا رد فـي ا
ملعب بوسويل  في إطار اجلولة
الـثـانـيـة من مــرحـلـة اجملـمـوعـات

للدوري األوروبي.
ســجل هـدف الـفـريق الـبـلـجـيـكي
ليور ريفايلوف في الدقيقة 29.
وبـتـلك الـنتـيـجـة ارتقى أنـتـويرب
لـــصــدارة اجملـــمــوعــة الـــعــاشــرة
بـرصــيـد 6 نـقـاط بــيـنـمــا جتـمـد
رصــيــد تــوتــنــهــام عــنـد 3 نــقـاط

ليتراجع للوصافة.
جــاءت احملــاولــة األولى لــصــالح
تـوتـنـهـام في الـدقـيـقـة الـسـادسة
بــتـــســديـــدة من خــارج مـــنــطـــقــة
اجلـزاء عبـر بـيل مـرت إلى جوار

القائم.
وظــهــر الــفــريق الــبــلــجــيــكي في
بـاراة للـمرة األولى فـي الدقـيقة ا
14 بــعـــدمــا ارتـــقى جــيـــركــيـــنــز
لـعـرضـيـة من ركلـة ركـنـيـة وسدد

رمى. رأسية ذهبت بعيدًا عن ا
وجــــاء الـــرد مـن لـــو ســــيـــلــــســـو
بتـسديـدة مقـوسة من عـلى حدود
مـنــطـقـة اجلــزاء في الـدقــيـقـة 15
أمـــسـك بـــهـــا احلــــارس بـــوتـــيـــز
بـــســـهـــولـــة تـــبـــعـــهـــا ويـــنـــكس
بــتـــســديـــدة من خــارج مـــنــطـــقــة

اجلزاء مرت إلى جوار القائم.
وواصـل تـوتـنـهـام االعـتـمـاد عـلى
سالح التسديـد وجاءت احملاولة
ــــرة من بــــيـــــرجــــوين في هــــذه ا
الــدقـيــقـة 19 إال أن الـكــرة ذهـبت

ضعيفة في يد بوتيز.
وحـــاول أنــــتـــويـــرب مــــبـــاغـــتـــة
الـسـبيـرز في الـدقـيـقة 22 بـعـدما
تــلــقى ريــفـايــلــوف كـرة عــرضــيـة
ن أرضــــــيــــــة مـن اجلــــــانـب األ

ليسدد كرة علت العارضة.
وافــتـــتح الــفـــريق الــبـــلــجـــيــكي
الـــتــــســـجـــيل فـي الـــدقـــيـــقـــة 29
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سـابـقات في الـهيـئة الـتطـبـيعـية نـقل مبـاراة فريـق النـجف ونفط الـوسط ضمن قـررت جلنـة ا
مـتـاز إلى مـلـعب كربـالء الدولي الـيـوم الـسـبت.وكان من مـبـاريات اجلـولـة الـثانـيـة لـلـدوري ا
باراة ب الفريق امس اجلمعة على ملعب النجف القد والذي يعد ملعبا ؤمل أن تقام ا ا
باراة إلى سابقـات تقرر نقل ا سابـقة األمر الذي جعل جلـنة ا غيـر مرخص حسب لوائح ا
ـبـاراة إلى الـيـوم الـسـبت  في تـمـام الـسـاعـة الـثـانـيـة مـلـعـب كـربالء الـدولي وتـغـيـر مـوعـد ا
باراة هي مـباراتهم في ظهراً.وخـاطبتْ الـهيئـة التطـبيعـية فريق نـفط الوسط بـأن تكون هـذه ا
الذهاب عـلى أن تكـون مبـاراة الفريـق إيابـاً على مـلعب فـريق النجف من بـاب منح الـعدالة

متاز. للطرف وكي ال يتأثر فريق النجف بهذا القرار خالل مباريات ا
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عـــقــدت جلـــنـــة االنـــضـــبـــاط في الـــهـــيـــئــة
التـطـبيـعـيـة اجتـمـاعهـا االعـتيـادي في مـقر
احتـاد الـكـرة  بــرئـاسـة عــلي والي ونـائـبه
عــــدي الـالمي وعــــضـــــويــــة كل مـن قــــيس
ـنـاقـشة السـاعـدي ونـهـاد كـاظم الـبـوالني 
ـشــرفــ عـلى مــبـاريــات الـدوري تــقـاريــر ا
مـتاز وكـأس العـراق احملالة عـلى اللـجنة ا
واتخذت عـدة قرارات اهمـها  معـاقبة مدرب
حــراس مــرمى نــادي حـيــفــا مـحــمــد عـادل
دة أحـمـد بـاإليـقـاف وعـدم مـرافقـة فـريـقـه 
ست مباريات وغرامة مالية مقدارها اربعة
مـاليــ ديــنـــار عــراقي وفي حـــالــة تــكــرار
دة اخملالفة تـتضاعف الغـرامة مع اإليقاف 

ال تـزيد عن مـوسم كامل اسـتنـاداَ للـمادة /1
51 من الـالئحـة االنـضـبـاطـيـة وكـذلك  بـناءً
عـلى اعـتراض نـادي اجلـماهـيـر بالـعدد 37
في 2020/10/27 ولــغـرض وصــول تـقــريـر
ـشـرف واحلـكم قـررتْ الــلـجـنـة اسـتـدعـاء ا
الالعـبــ الــلـذين يــحــمالن الـرقم "9 و "16
من نادي القرنة يوم األحد الساعة الواحدة
بعـد الظهر فـي مقر االحتاد وفـي حالة عدم
ـناسب احلـضـور سـتتـخـذ اللـجـنـة القـرار ا
بـحــقـهم و اســتـدعـاء  عــلي زغـيــر  عـضـو
إدارة نــادي الــقــوة اجلــويـة عــلى خــلــفــيـة
تـصريـحاته في احـد البـرامج التـلفـزيونـية
وحــضــوره أمــام الــلــجــنــة يــوم غــدا األحـد

الساعة الواحدة ظهراَ.
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خـارج أرضه" عنـدمـا يحـل ضيـفا
على شيفيلد يونايتد.

مـــــــشــــــاكـل اإلصـــــــابـــــــات لــــــدى
جـوارديــوال كـبــيـرة إذ ال يــتـوفـر
لــديه أي مـهـاجم صــريح بـسـبب
غـــيـــاب جـــابــــريـــيل جـــيـــســـوس
وسـيـرخـيو أجـويـرو إلصـابتـهـما

في أوتار الركبة.
ولـــــكن جـــــوارديــــوال أعـــــرب عن
سـعـادته بـقـدرة اإلسـبـاني فـيران
تـوريس "20 عــامـا" الـذي تــعـاقـد
مـــعه مـــانــــشـــســـتـــر ســـيـــتي من
فــالــنـــســيــا عــلى قـــيــادة هــجــوم

الفريق.
وقــال جــوارديـوال: "فــيــران لــيس
مــــهــــاجم. أود أن أهــــنـــــئه عــــلى
اجلـهـد الـذي بـذله لـلـعب فـي هذا

ركز". ا
وأضـاف: "ليس لـدينـا العـديد من
اخلــيـارات حلــ عـودة أجــويـرو
وجــيـــســـوس لــكـن كــان لـــديـــنــا
الـبــديل بـالــدفع بـفــيـران في هـذا

ركز". ا
وتلـعب الفرق الـ 3 التي صـعدت
ـوسم يـوم اإلثــنـ حـيث هــذا ا
يـــــلـــــتـــــقي فـــــولـــــهـــــام مع وست
بــرومــيــتش فــيــمــا يــلــعب لــيـدز

يونايتد مع ليستر سيتي.
ومن جـــهـــة اخـــرى أهـــدر زالتــان
إبراهيموفيتش ركلة جزاء أخرى
هي الــثــالــثـــة له في آخــر خــمس
مــحـاوالت لـكن فــريـقه مـيالن فـاز
في الـنهـاية بـسهولـة على ضـيفه
ســــبـــارتــــا بـــراج 3- صــــفــــر في

الدوري األوروبي لكرة القدم .
ســجل إبــراهــيم ديــاز والــثـنــائي
البـرتغـالي رفائـيل ليـاو وديوجو
دالــوت أهــداف مــيالن الــذي مـدد
ـة إلى ســجـله اخلـالي مـن الـهـز

نـــتــدرب عــلـى هــذا ونــتـــمــنى أن
نتطور".

وأكـد أولي جــونـار ســولـســكـايـر
مـدرب مـانـشـستـر يـونـايـتد أمس
األربـــعــاء إنـه ســيـــفـــقـــد جـــهــود
ألــيـكس تــيـلــيس بــعـدمــا أصـيب

بفيروس كورونا.
وقــال ســولــســكــايــر بــعــد الــفـوز
الــكـــبـــيــر 0-5 عـــلى اليـــبــزج في
دوري أبــطــال أوروبـا: "ال يــعـاني
من أي أعــــرض إنه بــــخـــيـــر وال
ـــكــنــني االنــتـــظــار الســتــعــادة

خدماته".
ويــلـــتــقي أيـــضـــا يــوم الـــســبت
إيــــفــــرتــــون مــــتــــصــــدر جــــدول
الـترتـيب مع مضـيـفه نيـوكاسل
بـيـنـمـا يـسـتـضـيف أسـتـون فـيال
فـريق سـاوثــهـامـبـتــون ويـلـتـقي

توتنهام مع ضيفه برايتون.
ويفتتح وولـفرهامبـتون مباريات
هــــذه اجلــــولــــة غــــدا اجلــــمــــعـــة

واجهة كريستال باالس.
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ويأمل كـونور كوادي قـائد فريق
وولـــفـــرهــامـــبـــتـــون أن يــواصل
راؤول خـيـمـيـنز جنـاعـته بـعـدما
ســجل هــدفه الــرابع في الـدوري
ضد نـيوكاسل (1-1) في اجلولة

اضية. ا
وقــــــــــــــال كــــــــــــــوادي: "إنـه العـب
اســتـــثـــنــائـي غــزيـــر في إنـــهــاء
الـهـجــمـات ومـذهل فـي الـتـحـرك
دون كرة لـذلك هو مهـم بالنـسبة

لنا".
وقــبل أن يــلــتــقي تــشـيــلــسي مع
بــــيــــرنــــلي يــــوم الــــســــبـت قـــال
جــــوســــيب جــــوارديــــوال مــــدرب
مــانــشـــســتـــر ســيــتـي إن فــريــقه
ــبــاريــات "ســيــخـــوض أصــعب ا

23
مـــــــــبـــــــــاراة فـي كل
ـسابـقـات ليـتـصدر ا
اجملــمـوعــة الــثــامــنـة
بـــــــسـت نـــــــقــــــــاط من

. مبارات
وبــــدأ ديــــاز هـــــجــــمــــة
وأنـهـاها بـنـجـاح لـيضع
ـــقـــدمـــة في مـــيالن في ا
الـــدقـــيـــقـــة 24.وارتـــكب
ديفيد ليشكا مخالفة ضد
إبـــراهـــيــــمـــوفـــيــــتش في
ــنـطــقـة بــعـد 12 دقـيــقـة ا
أخــــرى لـــكـن الـــســــويـــدي
اخملضـرم البـالغ من العـمر
39 عاما سـدد ركلة اجلزاء
فـي الــــــعــــــارضــــــة.وأهـــــدر
إبراهـيموفـيتش أيضـا ركلة
جــــزاء أمـــام كــــالــــيـــاري في
ــوسم الــيـــوم األخـــيــر مـن ا
ــاضي وكـــذلك في مـــبــاراة ا
الـقــمـة أمـام إنـتـر مـيالن رغم
انه سـجل مـن مـتـابـعـة لـلـكرة
ـرتــدة.لـكن مــيالن لم يــتـأثـر ا
ـهدرة لـيسجل بركـلة اجلزاء ا
لــــيــــاو من تــــمــــريــــرة دالــــوت
العرضـية في الدقـيقة 57 قبل أن
يكمل دالـوت ثالثية فريـقه بعدها

بعشر دقائق.
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تـغـلبَ مــنـتـخب الـنـاشــئـ عـلى شـبـاب
الــشــرطـة بــثـنــائـيــة في مــواجـهــة وديـة

لعبت من أربعة أشواط.
واشـركَ مـدرب مـنتـخب الـنـاشئـ عـماد

ن  مـحـمـد اغـلب الــعـنـاصـر اجلـدد 
اخـــتــبـــارهم مــؤخـــراَ وكــذلك الـالعــبــ
ــبــاراة من أجل األســاســيــ في هــذه ا

منح الفرصة للجميع.
ـباراة أسفرت عن وقالَ محـمد إن هذه ا
إبـــعــاد 6 العــبـــ من االخــتـــبــارات من
أصل 36 العـــبـــا ســـيـــتم اشـــراكـــهم في
ـبـاريـات الـودية ـكـثـفـة وا الـتـدريـبـات ا

الختيار األبرز منهم.
وتابع  سـنعـمل علـى منح الـفرصة
ــنـــتــخب في جلــمـــيع العـــبي ا

قـبلة الفـترة ا
مـــــــــن دون
تــمــيــيــز

ب
العــــــــــب
جـــــديــــد
واســـاسي
كــــــــــــون
ــنــتـخب ا

لــــــــيـــــــــست لـــــــــديه
مـــشــاركــات دولــيــة
قــريــبــة ولــديــنــا
الـــوقت الـــكــافي
الخــــــــتــــــــيــــــــار
األفـــــــــضـل من

. واضـاف بــ الالعــبــ
عماد  سنستقر على 40
العبـاَ من ب الالعـب
اجلــــــــــــــــــــــــدد ومـن
يـــتــــواجـــد مــــعـــنـــا
مــسـبــقــاَ لــتــكـوين
ـــيــز مـــنـــتـــخب 
يــــــنـــــافـس عـــــلى
إحــــــــــــــــــــــــــــــــــراز
الـــــــبـــــــطــــــــوالت

الدولية".
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يــواصل مــنــتـــخب االشــبــال تــدريــبــاته
بــــواقـع ثالث وحــــدات تــــدريـــبــــيــــة في

األســبـــوع حتــضــيــرا لالســـتــحــقــاقــات
قبلة وسط إجراءات الوقاية الصحية ا
ـــتـــبــعـــة من قـــبل اجلـــهـــازين الـــفــني ا
ـنــتـخب والــطـبـي.وقـالَ مــدرب ا
ـــنـــتـــخب حـــسن كـــمـــال إن ا
يتدرب بواقع ثالث وحدات
تدريـبيـة في األسبـوع على
وفق مـــنـــهـــاج وضـــعـــنـــاه
حتــســبــا ألي اســـتــحــقــاق
خــارجي قــريب.واضــاف اخـتــبــرنـا
عـددا البــأس به من الالعــبـ اجلـدد من
تولـد فـئة  2006و2007 وحـقيـقـة األمر
فـإلى اآلن لم أجـد العبـا يـوازي إمكـانـية
الالعـب الـذين نـحتـفظ بـهم خصـوصا

أن العــــبــــيـــنــــا ســــبق ان شــــاركـــوا في
ــعــســكـرات الــداخــلــيــة واخلــارجــيـة ا
ونـعـرف قـدراتـهم الـفنـيـة جـيـدا نـاهيك
عن األهم وهو تولـداتهم احلقيـقية بعد
أن تأكدنـا من ذلك خالل الفترة الـطويلة
من الـبــحث والــتــقـصي.واوضـح نـفــكـر
جـليـا في فتح بـاب االخـتبـار إلى العبي
احملــافــظــات حــصـــرا أمال في انــتــقــاء
ــواهب مـنــهم وضــمــهم لــلـمــنــتـخب. ا
واردف كـمــال ان الـهـيــئـة الـتــطـبـيــعـيـة
أوصتنا بضرورة مـحاربة آفة التزوير 
وإبـعاد أي العـب حتوم حـوله الـشـكوك
وهذا هو ديـدننا حـيث حاربنـا التزوير

همة. من أول يوم لنا في هذه ا

متاز الكرة الرسمية للدوري ا

باراة جانب من ا
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الــوقت نــفــسه مــوقف إدارة نــادي
احلـــدود عــلى إقـــامــة هـــذا احلــفل

التأبيني.
وتـــواجــد في احلـــفل قـــائــد قــوات

حرس احلدود الفـريق الركن حامد
احلـــــســـــيــــــني واالمــــــ الـــــعـــــام
لـلتـطبـيـعيـة محـمد فـرحان وعـضو
الـتـطبـيـعيـة الـدكتـــــــور اســــــــعد
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حضـر رئـيس الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية
إيـــاد بــنـــيـــان احلــفـل الــتـــأبـــيــني
بـالـذكرى الـسـنويـة االولى لـلراحل
سـعــد مــالح والــذي أقــامـته إدارة
نـادي احلدود الـريـاضي استـذكارا
له وللراحلـ احمد راضي وناظم
شـاكــر وطـارق احـمـد وفـالح عـودة

وكرار ابراهيم.
ـناسـبة عـبر وألـقى بنـيان كـلمـة با
فــيـهــا عن حــزنهِ الــشـديــد لــرحـيل
القامات الـرياضية مسـتذكرا مآثر
وتاريخ الـراحل سعد مـالح مؤكدا
ان الـراحل كــان إنـسـانـا ودودا مع
ـــــــيــــزا فـي عـــمــــله اجلــــمـــيـع 
وأحـــدث نــقــلــة نـــوعــيــة في نــادي
احلــــدود بـــعــــد ان ارتـــقـى به الى
مـصـاف أنـديـة الكـبـار . مـثـمـنا في

الزم والــعــديــد من الــشــخــصــيــات
الـــــريــــاضـــــــــــيــــة مـن العــــبــــــــ
ومــــــــدربــ ورجـــال الـــصــحـــافــة

واالعـــــالم.

مجلس تأبيني
لنادي احلدود
استذكارا
لسعد مالح

جوزيه 
مورينيو

منتخب
االشبال
يستعدون
للمواجهات
قبلة ا



تـصـدر بـها الئـحـة الهـدافـ في الـ"سـيري أ"
ــشــاركــة في حــمــلــة الــتــوعــيــة الــتي عــلى ا

أطلقتها السلطات احمللية في لومبارديا.
وقال إبـراهـيـمـوفيـتش بـالـلـغة اإليـطـالـية في
شــريط مـصـور من شـرفـة تـطل عـلى مـيالنـو
قــبل أن يـرتــدي قـنــاعـاً: "الــفـيــروس حتـداني
وهــزمـــته. لــكـــنك لــسـت زالتــان ال تـــتــحــدى
ـسافة والـقناع الفـيروس. احـترم القـواعد وا
دائماً".وقال رئيس لـومبارديا أتيلـيو فونتانا
إن فــكـرة اخـتــيـار إبـراهــيـمـوفــيـتش لــلـقـيـام
بــاحلـــمــلـــة الــتــوعـــويــة راودته لـــيــلــة دربي
دينة: إنتر ميالن وإيه "الغضب" ب قطبـي ا
ـــبـــاراة األولى سـي مـــيالن والــــتي كـــانـت ا
لـلـسـويـدي اخملـضرم ( 39عـامـاً) بـعـد شـفائه
من فـيـروس كـورونـا وجنح في قـيـادة فـريقه

إلى الفوز بتسجيله ثنائية (2-1).

وكـان فـابيـنـيـو العب خط الوسط
أل الـفـراغ الـذي تـركه غـيـاب فان
دايـك في قـــلب خـط الـــدفـــاع مـــنـــذ
إصـابــته اخلـطــيـرة في ركــبـته في
ـباراة الـتي واجه فـيهـا لـيفـربول ا
نـدّه الـتــقـلـيـدي إيــفـرتـون يـوم 17
أكــتـوبـر/ تــشـرين األول.وردا عـلى
سـؤال عن إصــابـة فــابـيــنـيــو قـال
كــلـوب "شــعـر بـألم فـي وتـر سـاقه
وهـذا أمــر لـيس بـاجلـيـد".وأضـاف
ـــــانـي "قـــــال إنه كـــــان ـــــدرب األ ا
بوسـعه مواصـلة الـلعب ولـكنه لن
يـتـمكـن من اجلري بـسـرعـة وهو
أمــر مـــا كــان لــيـــنــفـــعــنــا.
ـزيد سـنرى وسـنـعرف ا
بـــعـــد ظـــهـــور نــتـــائج
الـــفــحــوص. ولــكن من
الواضح أن األمر ليس

جيدا".
وكـــان كـــلـــوب قـــد أنــزل
الالعـب ريس ولـــــيـــــامــــز
الـبالغ من الـعـمر  19عاما
بــديال لــفــابــيـنــيــو في خط
الـدفـاع بـرفـقـة جـو غـومـيـز.
وكـان ولــيــامــز مــعـارا في
ــاضي لــفــريق ــوسم ا ا
نــورث كـيـدرمـيــنـسـتـر
هــاريــرز الــذي يــلــعب
فـي دوري الـــــــدرجــــــة
السادسة في إجنلترا.
وأضــــاف كــــلـــوب
الذي يتصدر فريقه
اجملـــمـــوعــة (د) في
مـــــســــــابـــــقـــــة دوري
األبطـال بفـارق نقـطت
"نــقــدم أداء جـــيــدا جــدا
ولــكن (إصــابــة فـابــيــنــيـو)
كـانت صدمـة للـفريق وعـليـنا

التعامل مع هذه اإلصابة".
يواجه لـيفربـول مشـكلة تـتمثل في
لء تـاحة لـلفريق  قلـة اخليـارات ا
مــــركــــز قــــلب الــــدفــــاع بـالعــــبـــ
يـتـمـتـعـون بـقـدر كـاف من الـلـيـاقـة
واخلــبــرة خــصــوصــا وأن جـدول

همة. باريات ا الفريق مليء با
VŽô …—U š

فــبــاإلضــافـــة إلى خــســارة الالعب
عظم ما تبقى من البارز فان دايك 
ـوسم لم يـتــمـكن كـلـوب من هــذا ا
إعــادة مــاتـيـب إلى الــتــدريب مــنـذ
باراة ضد إيفرتون. إصابته في ا
وقــال كـــلـــوب ردا عــلـى ســؤال عن

AZZAMAN SPORT

بـادلة مـثيـرة مع يوفـنتوس من { روما- وكاالت كـشف تقـرير صـحفي حـقيقـة عقـد ريال مـدريد 
أجل احلصول على خدمات األرجنتيني باولو ديباال جنم السيدة العجوز.

وزعمت تقـارير إيطالية صبـاح اليوم أن ريال مدريد يعـرض جنميه فينيسـيوس جونيور وإيسكو
نظير التعاقد مع باولو ديباال.

ووفقًا لـشبكة "ديفنسا سـنترال" اإلسباني فإن مسؤولي ريال مـدريد نفوا هذه األنباء مؤكدين أن
لكي ال يخطط لعقد مبادلة مع يوفنتوس بأي شكل. النادي ا

درب زين الـدين زيدان يـثقان كـثيـرًا في فيـنيسـيوس وإيـسكو ـلكيـة وا وأشارت إلى أن اإلدارة ا
ولن يتم االستغناء عن خدماتهما.

وأوضحت الـشبكة أن فـينيسـيوس العب مفضل لـدى زيدان كما أن األخـير ليس لديه أي ضـغينة
ميز من جديد. جتاه إيسكو وأخبره بأنه سيحصل على دقائق للمشاركة إذا استعاد مستواه ا
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{ ريو دي جـانـيرو) ,أ ف ب) - أعلن
الــنــجم الــدولي الــبــرازيــلي الــســابق
رونالدينيـو الفائز عام 2005 بالكرة
الذهـبيـة التي تمـنحـها مجـلة "فرانس
فــوتــبـول" الــفــرنــســيـة ألفــضل العب
األحـد أنه مـصــاب بـفـيــروس كـورونـا
ـســتـجــد لـكــنه طــمـأن أنه "من دون ا

عوارض".
ونــشــر الــنــجم الــسـابـق لـبــرشــلــونـة
اإلســـبــــاني وبـــاريس ســـان جـــرمـــان
الــــفـــرنــــسي ومــــيالن اإليــــطــــالي في
حسابه عـلى انستـاغرام مقـطع فيديو
قــال فــيه "حتــيــاتـي أيــهــا األصــدقـاء
ــشــجـعــون لــقــد أجـريت الــعــائــلـة ا
اختبار كوفـيد والنتيجـة إيجابية. أنا
بــخـــيــر ال أعــاني مـن الــعــوارض في

الوقت احلالي".
وسـيـبـقى ابـن األربـعـ عـامـا مـعزوال
في الـفـنـدق الـذي يـقـيم فـيه في بـيـلـو
هـوريــزونــتي (جـنــوب-شــرق الـبالد)
فـترض أن يـشارك في حيث كـان من ا
حدث تـنظمه إحـدى الشركـات الراعية
في ملعب مينيراو الذي شهد تتويجه
ــسـابـقــة كـوبـا لـيــبـرتـادوريس بـطال 
ألنـديـة أمـيـركـا اجلـنـوبـيـة عام 2013

بــألـــوان أتــلــتــيــكـــو مــيــنــيــرو.وعــاد
رونـالديـنـيو في أواخـر آب/أغـسطس
الى بالده بــعـدمــا احــتـجــز وشـقــيـقه
روبرتو دي أسيس الذي يشغل أيضا
مـنصـب مديـر أعـماله في الـبـارغواي
ـــــدة خـــــمـــــســـــة أشـــــهــــر بـــــســـــبب

استخدامهما جوازي سفر مزورين.
ووصل رونــالــديــنــيــو وشــقــيــقه الى
الـعاصـمة الـبارغـويانـية اسـونسـيون

في الرابع من آذار/مـارس قادم من
الـبـرازيل واحـضرا جـوازي سـفـرهـما
لـشـرطة الـهـجـرة التي لـم تالحظ على

الفور أي مشكلة في الوثائق.
بـــعــد ســـاعــات عـــنــدمـــا  الــتـــنــبه
ـوضـوع الــتـزويـر داهـمـت الـشـرطـة
الـفـنـدق الـذي يـقيم فـيه الالعـب حيث
كـان يــروّج لـكــتـاب ويــعـتــزم حـضـور
مـؤتمـرات تـرعـاهـا جـمـعـيـات خـيـرية

تــهـتـم بـاألطــفــال احملــرومـ
وعـثــرت عـلى جــوازي الـســفـر
زوريـن.وتوسّع الـتحـقيق مـنذ ا
ذلك احل ليشمل قضية احتمال
تــبـيــيض أمـوال.بــعـد نــحـو شــهـر
خلـف القـضـبـان انـتـقل رونـالـديـنـيو
وشـــــــقــــــــيــــــــقـه في الــــــــســــــــابـع من
نـيـسـان/أبـريل لـالقـامـة اجلـبـريـة في
فـنـدق بــعـد دفع كـفـالـة مــالـيـة مـقـدرة

بحوالي 1,6 مليون دوالر أميركي.
و الـقــبض عـلى 18 شــخـصــا عـلى
صـــلـــة بــالـــقــضـــيـــة مــعـــظــمـــهم من
مسؤولـ في قسم الهـجرة أو ضباط
الـشـرطـة.ويـعـد رونـالـديـنـيـو من ابرز
الـالعـبـ فـي تـاريخ كـرة الــقـدم وقـد
ــتــاحـة احــرز تــقــريــبـا كل األلــقــاب ا
كـوبـا ــمــكـنــة من كــأس عـالم 2002  ا
أمـيـركـا كـأس الـقـارات دوري أبـطال
أوروبــــــا الــــــدوريــــــ االســــــبــــــاني

وااليطالي والكرة الذهبية.
وتــعـد الــبــرازيل ثـانـي الـدول األكــثـر
تـضررا في الـعـالم بفـيـروس "كوفـيد-
تـحدة وقد وصل 19 بعد الـواليات ا
عـدد الوفـيات حـتى اآلن الى أكـثر من
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يالن في شراء أحـد الالعب دير الـتقنـي  { مـدريد- وكاالت - يـرغب باولو مـالديـني ا
وسم احلالي. ملوك لريال مدريد خالل ا ا

ــيـركــاتـو الــصـيـفي وانـتــقل اإلسـبــاني إبـراهــيم ديـاز من ريــال مـدريــد إلى مـيالن خالل ا
دة موسم على سبيل اإلعارة دون أحقية الشراء. اضي  ا

ووفـقًا لـشبـكة "ديـفنـسا سـنـترال" اإلسـبانـية فـإن أداء دياز أثـار إعجـاب مسـؤولي ميالن
وأجبر مالديني على التواصل مع ريال مدريد لتحويل اإلعارة إلى بيع نهائي.

وأشارت إلى أن األرقـام ب الـطرفـ ال تزال بعـيدة كـما أن ريـال مدريد يـرى دياز قـطعة
لكي. أساسية في مستقبل النادي ا

وأوضحت أن مسـؤولي ريال مدريد لن يوافقوا عـلى حتويل اإلعارة إلى بيع نهائي إال في
لكي أحقية شراء عقد دياز مستقبلًا. نح النادي ا حالة وضع بند 

وذكرت أن ديـاز نـفـسه ال يـفكـر حـالـيًـا إال في احلصـول عـلى دقـائق أكـبر لـلـمـشـاركة مع
وسم. ميالن هذا ا

اإلجنلـيزيـة الشـمالـية قد وقّع أول
عــقـــد احــتــرافي في مـــســيــرته مع
ليفربول في فبراير/ شباط 2019.
وفي هذا الصدد قال غاري أونيل
مدرب الـناشـئ في لـيفـربول لبي
بي سي إن "السنوات التي قضاها
ـــيـــة لـــيـــفـــربـــول ريس في أكــــاد
أكسـبته أساسـا جيـدا وهو مدافع
جـيـد".ومــضى لـلـقــول "كـان مـعـارا
وسم لــــــــفريق كيدرمينستر في ا

إمــكـانــيــة أن يـكــون مـاتــيب الئــقـا
بـــدنــيـــا لــلـــمــشـــاركــة في مـــبــاراة
ليـفربول الـــــقادمـة ضد وست هام

قبل "ال أعلم". يوم السبت ا
ــبــاراة وأضــاف "إذا كــانـت هــذه ا
ـــبــــاريـــات األخــــيـــرة في إحـــدى ا
ـوسم قد يـكون بـإمكـاننـا إشراك ا
أحدهــــــــما ولكـننا نواجه مباراة
أخـــــــرى بعـد ثالثـة أيام (من لـقاء
وست هام) ويحتاج الالعبون إلى
اســتـعـداد جـيــد".وأتى كـلـوب عـلى
ذكـر الالعب نـاثانـيـال فيـلـيبس في
مؤتمره الصـحفي الذي عقده عقب
فــــوز لـــيــــفــــربـــول عــــلى الــــفـــريق

اركي مساء الثالثاء. الد
وكـان فـيـلـيـبس الـبـالغ من الـعـمـر
23 عاما قـد خاض مباراته األولى
في صـف لـــــيـــــفــــــربـــــول األول في
اخلامس من ينـاير/ كانـون الثاني
ـــبـــاراة الــتي ــاضـي وذلك في ا ا
واجـــــه فـيـهـا الـفـريق خـصــــــــمه
احملـــــــــــلي إيــــفــــرتـــون فـي إطـــار
بـطـولـة كـأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي
قـبل إعـارته إلى نـادي شتـوتـغارت
ــــــــــاني في عــقـد يـســتـمـر إلى األ
ــوسم احلــالي. وأضــاف نــهــايــة ا
كلوب في حديثه للصحفي "لدينا
بدائل شــــــابـة جدا تفـتقر لـلخبرة
الـالزمــة ولــكــنــنــا ســنــضــطــر في
الـــوقت الـــراهن إلـى االســتـــعـــانــة

بأحـــــــد هذه البدائل".
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ــهــاجم الــدولي {  رومــا (أ ف ب) - ألــقى ا
الـــــســـــويـــــدي الـــــســـــابق
اخملـــــــــضـــــــــرم
زالتـــــــــــــــــــــان
إبـراهـيـموفي
تش بــــثــــقــــله في
حــمـلــة لــتــعـزيــز احــتـرام
قــواعـــد الــتـــبــاعـــد االجــتـــمــاعي
وارتداء االقـنـعـة مـطـالبـاً اجلـمـاهـيـر عدم
"حتدي الـفيـروس" في فيـديو نشـرته مقـاطعة
لـومبـارديا اخلـميس.ووافق إبـراهيـموفـيتش
الـذي تــعـرض لالصــابـة بـ"كــوفـيـد- "19قـبل
ـشاركة مع فـريقه ميالن أسابـيع حرمته من ا
في مــبــاراتـــيه االفــتــتــاحـــيــتــ في الــدوري
اإليــطــالي لــكــرة الــقـدم قــبل أن يــعــود بــقـوة
ويـسـجـل ثالث ثـنـائــيـات في ثالث مــبـاريـات

مباراة جيدة جدا".
شـارك ويـلــيـامـز لــلـمـرة األولى في
صـف لـيــفــربــول األول في يـوم 24
اضي وذلك في سبتـمبر/ أيـلول ا
بـاراة التي خـاضهـا الفـريق ضد ا
فــريق لـــيــنــكــون ســيــتي في إطــار
بـطـولة كـأس الـرابطـة اإلجنـليـزية
والــتي فــاز فــيــهــا فــريـق "احلُــمـر"
بنـتيـجة 2-7.وكان ويـليـامز الذي
ولــــد في مــــديــــنــــة بــــريــــســــتـــون

كر
ا بنز

تــتـعــرض فــورمـوال  1لالنــتــقـادات
بـسـبب قـرارها تـنـظـيم الـسـباق في
الـسـعـودية بـسـبب سـجل الـبـلد في

مجال حقوق اإلنسان.
وتـقـول مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـيـة إن
تـــنــظـــيم ســبـــاق لــفـــورمــوال  1في
الــســـعـــوديــة ســـيــصب فـي صــالح

{ الـريـاض  – وكـاالت - سـتـنـضم
الـسـعـوديـة إلى قـائـمـة الـدول الـتي
تـستـضـيف سبـاقات بـطـولة الـعالم
ــقــبل ـــوسم ا لـــلــفــورمــوال  1في ا
2021 إذ ستسـتضيف مـدينة جدة
ـدن الـســـــــــعـوديـة ثــاني كـبــرى ا
ــســـودة بـــرنــامج ســـبـــاقــا وفـــقـــا 

سابقات. ا
وكـانت سـبـاقـات بـطـولـة العـالم في
فـــورمــوال  1ال تُـــقــام إال عـــلى عــدد
مـحــدد من حـلــبـات الــسـبــاق حـول
الــعــالم مــنــهــا حــلــبــات أبــوظــبي
والبحرين في الشرق األوسط.وهذا
ســـيــكـــون واحــدا من  22 ســـبــاقــا
ضــمن بـرنــامج مـؤقـت لـعـام 2021
بيـنما تـخطط مـسابقـات فورموال 1
لـلعـودة إلى برنـامـجهـا بشـكل شبه
عـادي بـقـدر مـا تـسـمح به الـظروف
بــعـد الـتـوقـف خالل الـعـام اجلـاري
بـسبب جـائـحـة كورونـا.ويـتوقع أن
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ــا تـعـلـمه ــاضــــــي واسـتـفـاد  ا
ــيـة والـلـعب مع فـريق في األكـاد
ـــزيــد من كــهـــذا يــكـــسب الالعب ا

اخلبرة واخلشونة".
ومــضى قــائال "ســرّعت اإلصــابـات
الـتي مـنـيت بهـا الـتـشكـيـلة األولى
(لـلـيــفـربـول) بـإشــراكه في الـصف
األول وأتــمــنى أن يــكــون جــديــرا

همة". با
عـبّــر العب لــيـفــربـول الــسـابق آدم
الالنـــا عن اعـــتـــقـــاده بـــأن كـــلــوب
سيستخدم كبوة فـابينيو بوصفها
حتــديـا له وهــو يــسـتــعــد خلـوض
هـمة.فعقب بـاريات ا سلسـلة من ا
لقاء السبت مع وست هام يتـوجه
واجـهة فريق احلمـر إلى إيطـاليـا 
نادي أتـاالنتا في نـطاق بـطـــــــولة
دوري األبــطـال قــبل أن يــواجـهـون
مـانـشـسـتـر ســيـتي في الـثـامن من

نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقـال الالنا لـشبـكة بي تي سـبورت
الــريـاضـيـة "(كـلـوب) لن يـلـجـأ إلى
أي أعــــــذار بل سـيــقـبل الــتـحـدي
وجـهــا لـوجه. ســيـكــون اخـتــبـارا
ولكـــــــن الشباب (العـبي ليفربول)
ســيــتــحـدون ويــتــعــاونــون في مـا
بيـنهم".وختم كـالمه بالقـول "كلوب
يتـلذذ بهـذه االختبـارات وسيزداد

حماسا في مواجهتها".

{  لنـدن- وكاالت - أكد فرانك المـبارد مدرب تشـيلسي أن قـلب الدفاع اجلديـد تياجو سـيلفا
مـتاز بعد أن أراحه واجهة بـيرنلي الـيوم السـبت في الدوري اإلجنلـيزي ا سيعود لـلتشـكيلـة 

في االنتصار على كراسنودار في دوري األبطال منتصف األسبوع.
وانضم الـبرازيلي سيـلفا إلى تشـيلسي في صفـقة انتقال مـجاني من باريس سـان جيرمان قبل
وسم ويرغب المـبارد في االستفادة من خـبرة الالعب اخملضرم الـبالغ من العمر 36 انطالق ا
عـاما وفي الوقت نـفسه عـدم إجهاده.وقـال المبارد لـلصحـفيـ اليوم: "تـياجو جـاهز. استـبعاده
باريات التي واجهة في روسيا كـان للحفاظ عليه".وأضـاف: "يجب أن نحافظ عليه لـكثرة ا من ا

وسم". تنتظرنا وأتوقع أن نستفيد جدا من خبراته في نهاية ا
وعن احلارس كيـبا أريـزاباالجا أوضـح المبارد أنه يـحرز تـقدما في بـرنامج تـعافـيه من إصابة
في الـكـتف وبـيـنـمـا تـخـلو الـتـشـكـيـلـة من أي إصـابـات جـديـدة فـان الالعـبـ يـشـعـرون ببـعض
ديح لـلجـناح ـدرب البـالغ من العـمر 42 عـامـا أيضـا ا اإلرهاق بـعد الـرحلـة إلى روسيـا.وكال ا

غربي أول أهدافه مع النادي اللندني. حكيم زياش بعد أن سجل الدولي ا
ساعدة الوافدين اجلدد على التأقلم. ناوبة ب الالعب  وأوضح أنه سيواصل سياسة ا

ـاضيـة وكـان إضافـة كـبيـرة لـلفـريق. بـقيـة الالعـب وتـابع: "حـكيم قـدم أداء جـيدا جـدا الـلـيلـة ا
ـباريـات".وواصل: "نحـتاج إلى سـابقـة األوروبيـة يواجـهـون ضغط ا خاصـة الذين يـلعـبـون في ا
خـيـارات. ونــبـحث أيـضـا عـن تـدويـر الالعـبــ حـيث يـبـدأ الـالعـبـون في الـتــعـرف عـلى قـدرات
ناوبـة في بعض األحيـان فنـحن نحتـاج إلى اجلميع". : "سـنتبـع سياسـة ا بعضـهم البعض".وأ
ـمـتاز بـرصـيد  9 نـقاط من  6 مـباريـات قبل ـركز الـعـاشـر في الدوري ا ويحـتل تـشـيلـسي ا

ركز 18. مواجهة بيرنلي صاحب ا

بـذولة لتـبيـيض سجـلها اجلهـود ا
في مــجــال حــقــوق اإلنــســان.وقــال
ــــنــــظــــمـــة مــــديـــر احلــــمـالت في ا
احلقوقـية الدوليـة فيلكس جـيكنز:
"يبدو أن السـلطات السـعودية ترى
في رياضة النخبـة وسيلة لتبييض

السجل القا ".

ونــاشــد فــيــلــكـس جــمــيع ســائــقي
ـــالـــكـــ والـــفـــرق فــــورمـــوال 1 وا
الـتــفــكـيــر في رفع صــوتـهـم عـالــيـا
بخـصـوص قضـايا حـقوق اإلنـسان

في البلد.
وطـالب فــيــلـكس أن تــلــتـزم جــمـيع
ـــوردين ــــوقـــعـــة مـع ا الــــعـــقـــود ا
بــظـروف عـمل مـقــبـولـة وأن تـكـون
فـعـاليـات الـسـباق مـتـاحـة للـجـميع
بـدون تفـرقة.وهـذه ليـست الفـعالـية
األولـى من نـوعــهــا في الـبــلـد فــقـد
نــظـــمت مـــبــاريـــات غــولـف وتــنس
ومالكـــمــة فـي الــســـعــوديـــة  كــمــا
نظمت سباقات فورموال الكهربائية

في البالد عام 2018. 
وكـــانت أول 10 ســـبـــاقــــات لـــعـــام
 2020قـد أجــلت أو ألـغــيت بـسـبب

وباء كورونا.
وسم في مـدينـة ملـبورن وسيـبـدأ ا
األســتــرالــيــة فـي مــنــتــصف شــهــر

{ باريس- وكـاالت - كـشف تـقريـر صـحفي إسـبـاني عن كـواليس جـديـدة بشـأن غـضب كر
ا جنم ريال مدريد من مستوى زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور. بنز

ووفقًا لصـحيفة "ماركا" اإلسبـانية فإن واقعة غضب
ا من مـسـتوى فـينـيسـيوس لـيست األولى بل بنـز
سـبق أن وجه النـجم الفرنـسي اللـوم لزميـله أكثر
من مرة سابـقًا لكن هذا لم يحدث أمام أنظار أي
ــا مع شــخـص آخــر.وأضـــافت أن واقـــعــة بـــنـــز
مــيــنـــدي تــعـــود إلحــبــاط األول مـن األداء الــســيئ
لـلـفـريق عـمـومًـا فـي هـذه الفـتـرة ال سـيـمـا عـلى
ا أثـناء حـديثه مسـتوى الـهجـوم.كمـا شعـر بنـز
ــيــريــنــجـي في خــطــر وبــات مـع زمــيــله بـــأن ا
ـا لإلقـصـاء من دوري أبـطـال أوروبا إذا مـعـرضً
ة الثانية على التوالي.وذكرت "ماركا" تلقى الهز
ــا ســئـم أيــضــا من عـــدم اهــتــمــام ـــا ر أن بــنــز

فينيـسيوس بكل النصائح التي يقولها له.وأشارت إلى
أن الــفـرنـسي لـيس أول شــخص يُـظـهـر غــضـبه من زمـيل في
ـلـكي حـيث سـبق حـدوث نـفس األمـر من سـيـرجـيـو الـفـريـق ا
رامـوس جتـاه سـيـرجـيــو ريـجـيـلـون العب تــوتـنـهـام احلـالي

خالل أحد التدريبات.

مــارس/آذار ثم تـنـتــقل الـفــعـالـيـات
إلى الــبــحــرين وتــتـضــمـن جـمــيع

الــــســــبــــاقـــات
تــقــريــبــا
الـــــــتي
كــــــــــان
مـــقـــررا

إجــــــراؤهـــــا
هذا العام.

{ القـاهـرة (أ ف ب) - أعـلن مدحت
الـبلـتـاجي نـائب أول رئـيس االحتاد
اإلفريـقي لـكرة الـيد تـأجـيل بطـولتي
كـــــــــأس األ اإلفـريــقـيــة لـلــشـبـاب
مـوالـيـد 2000 والـنـاشـئـ مـوالـيـد
ــــــقــــــررتــــــ في كــــــانــــــون 2002 ا
ـغـرب ـقـبـل في ا االول/ديـســمـبــر ا
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بسبب فيروس كورونا.

وأكـــد الــبــلــتــاجـي في تــصــريــحــات
صــــحـــافـــيـــة أن االحتـــاد اإلفـــريـــقي
وافــــــــق عــــــــلـى طــــــــلـب االحتــــــــاد
ــغــــــــــــربي لــكــرة الــيــد بــتــأجــيل ا
الـــبــــــــــطــولــتــ بـــســبب جــائــحــة
فــيـروس كــورونـا وتــمت مــخـاطــبـة

ـشــاركــة إلخــطــارهـا ــنــتــخــبــات ا ا
بالتأجيل بشكل رسمي.

وكشف البلتاجي بـان التأجيل للعام
قـبل وسيـتم حتديـد موعـده الحقا ا
إال أنـه من الـــــــضـــــــروري إقـــــــامـــــــة
الـــبــطــولــتــ ألنـــهــمــا تــؤهالن الى

بطولة العالم.

 ôU Ë ≠ ÊbM

حــقق فـريـق أيـاكس أمــسـتـردام
انتـصارا تاريخـيا على مـضيفه
فــيـــنــلـــو حــيث تـــغــلب عـــلــيه
بـ13هـــدفــا دون رد فـي أكــبــر
انــتــصـــار يــشــهــده الــدوري

الهولندي.
وســجل مـهــاجم بــوركــيــنـا
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فاسـو السينـا تراوريه خـمسة
أهـــداف بــيـــنـــمـــا شـــارك ســـتــة
العب أخرين في تسجيل باقي

األهداف.
وكــان الـرقم الــقـيـاسـي الـسـابق
ألكــبـــر فــوز في تـــاريخ الــدوري
الـهولـندي مـسـجال أيضـا باسم
أيـــاكس عـــنـــدمــــا تـــغـــلب عـــلى

فــيــتــيس أرنــهــيم بـ 1 -12عـام
.1972

ويتصدر أيـاكس الدوري بفارق
نــقـطــتــ عن ايــنــدهــوفن الـذي
يلـعب االحد عـلى أرض فيـتيس
ركز الرابع فيما يحـتل فينلو ا
احلـادي عشـر بخـمس نـقاط من

6 مباريات.
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قــال يـــورغن كــلـــوب مــدرب فــريق
لـيــفـربـول لــكـرة الـقــدم إن إصـابـة
الالعب فابينيو "آخر ما نحتاجه".
فـــــقــــد فـــــاقــــمـت إصــــابـــــة الالعب
البـرازيلي خالل مـباراة أمس أمام
ــاركي في إطــار مــيــدتــيـالنــد الــد
بـــطــــولــــة دوري أبـــطــــال أوروبـــا
ــشــاكل الــتي يــعــاني مــنـهــا خط ا

دفاع الفريق اإلجنليزي.
 واضطـر فابـينـيو إلى اخلروج من
ـــبـــاراة الــتـي جــرت عـــلى أرض ا

لـــيــفــربــول وفـــاز فــيــهــا
أصحاب األرض -2
0 بـــعــد إصــابــته

في ساقه.
 وبـهـذا انـضم
فــابـيــنـيـو إلى
قـائـمـة العـبي
لــــيــــفــــربــــول
ــــصـــــابــــ ا

الــــتي تــــشــــمل
أيــضـا فــيـرجـيل
فـان دايك وجـول

ماتيب.
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قـــال مـــســـعــــود أوزيل العب وسط
فــريق أرسـنـال إنه "مــحـبط بـشـدة"
بــســـبب اســـتــبـــعـــاده من قــائـــمــة
الـفـريق الـتي تـضم 25 العـبـا في
مـــبـــاريـــات الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـمــتـاز.ولم يـسـجل أرسـنـال العب ا
اني الـبالغ من الـعمر نـتخب األ ا
32 عــامــا في قــائــمــة العــبــيه في
مـنـافـسـة الـدوري األوروبي أيـضا
وهـو مـا يعـني أن أوزيل سـيـكـتفي
بـالـلـعب ضـمن فـريق فئـة األقل من

  …bAÐ j³×  ‰UMÝ—√ jÝË VŽô ∫q¹“Ë√ œuF

ÍeOKJ½ù« Í—Ëb « s  ÁœUF³²Ýù
23 عامـا إلى نهـاية مـدة عقده في

Æ2021 صيف
وكــتب أوزيل رســالـة إلى جــمـهـور
أرســنــال عــبـــر مــواقع الــتــواصل
االجـتــمـاعي يـقــول فـيــهـا: "الـوالء
عملـة نادرة هذه األيـام"."أنا محبط
بـشـدة حـقـا لـعــدم تـسـجـيل اسـمي
خلــــــوض مــــــبــــــاريــــــات الـــــدوري
اإلجنليزي حتى اآلن. عندما وقعت
عقدا جديدا في عام 2018 تعهدت
بــالـوالء لـلـفـريق الـذي أحـبه وهـو
أرسـنـال ويـحـزنـني أن هـذا الوالء

لم يـجـد جـوابـا"."حـاولت دائـمـا أن
أكـون إيــجـابــيــا من أسـبــوع آلخـر
عــــلى أمـل أن أعـــود إلـى الـــفــــريق
قــريــبــا ولــهــذا الـتــزمـت الـصــمت
دة".وسجل أوزيل 44 طوال هـذه ا
هـدفا في 354 مـباراة خـاضـها مع
أرسنـال منذ انـضمـامه إلى الفريق
قـــادمـــا مـن ريـــال مـــدريــــد قـــبل 7
أعـوام.وفـقــد الالعب مـكـانـته حتت
ـــدرب الـــســـابق أونـــاي قــــيـــادة ا
ـؤقت ــدرب ا ــري ثم عــاد مع ا إ

فريدي ليونغبارغ.
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ابتـليت حركـة التحـرّر الكردية في
ثـالثـة بــلــدان بـأحــزاب شــيـوعــيـة
رسمـية نـاصبتـها العـداء منذ أول
ظـهورهـا ووقفت إمـا مع األنظـمة
االستبدادية احلـاكمة في مواجهة
احلركـة الكـردية من خالل جـبهات
وحتالفات أو اتخاذ نفس مواقف
األنـــظـــمـــة جتــــاه وجـــود الـــكـــرد
صير وحركتـهم وحقهم بتقـرير ا
وهي: احلزب الـشيـوعي السوري
واحلــــزب الـــشــــيـــوعي الــــتـــركي
واحلزب الـشيـوعي اإليراني تودة
ولكل مـنـهـا قـصص وحـكـايـات قد

يحتاج جمعها إلى مجلدات.
أما تفسـير هذه الظاهـرة فيختلف
من رأي الى آخر فـهناك من يـعيد
الــــســـبـب الى عــــلـــة بــــاجلــــوهـــر
اآليـــديــولـــوجي وعــدم مـــواءمــته
لـــلـــبــيـــئـــة الـــشــرق األوســـطـــيــة
ولـــســــاحـــات كـــفــــاح الـــشـــعـــوب
ـنــاضـلــة من أجل احلـريــة مـثل ا
احلركة الكـردية وهناك من يحذو
) عــنــدمـا ــؤمــنــ حــذو بــعض (ا
يـــعــتــبـــرون اإلرهــاب اإلسالمي ال
يعبّر عن جوهر اإلسالم احلقيقي
أي اعـتـبـار قــيـادات تـلك األحـزاب
ــنــحــرفــ عن الــشــيــوعــيــة من ا

ـبـاد الــشـيـوعــيـة احلـقــيـقـيـة ا
. في واجلــدل مــا يــزال مــســتــمــراً
ــشـخــصّــة بـاحلــركـة جتـربــتــنـا ا
الــكـــرديــة الـــســوريـــة مع احلــزب
الشيوعي الـسوري الرسمي نرى
أنّ برامج هـذا احلزب مـثل برامج
حــزب الـــبــعـث وحــركـــة اإلخــوان
ــســلــمــ وفـــصــائل من حــركــة ا
الــــقــــومـــيــــ الــــعــــرب واحلـــزب
الـسـوري الـقـومي االجـتمـاعي لم
تــتــضــمن اإلقــرار بـوجــود الــكـرد
الــســوريــ كـشــعب من الــســكـان
األصلـي يستـحق تقريـر مصيره
بـإرادتـه احلـرة فـي إطـار الــوطن
الـــســوري الــواحـــد وذلك حــسب
ــــيــــة الــــواردة في ــــبــــاد األ ا
وثـــائـق احلـــركـــة الـــشــــيـــوعـــيـــة

وكتابات روّادها األوائل. 
عشـية تأسـيس أول تنـظيم حزبي
كــــــــردي عــــــــام 1957 (احلــــــــزب
ـــوقــراطي الـــكــردســـتــاني– الــد
سـوريـا) كانت تـنـظيـمـات احلزب
الـشـيــوعي الـســوري مـزدهـرة في
ــــنــــاطـق الــــكــــرديــــة عــــدد مـن ا
وخــصـــوصــاً مـــنــطـــقــة عـــفــرين
وحــيــنــهـــا قــدمت مــجــمــوعــة من
الـــكــوادر مــذكــرات إلى قــيــادتــهم

ركـزيـة لـلـسمـاح بـإصـدار نـشرة ا
دوريــة بــالــلــغــة الــكــرديــة فــكــان
اجلــواب بـالـرفـض ثم مـا لـبث أن
انـسحـبت مـجمـوعات من الـكوادر
الـرئـيــسـة عن احلـزب الــشـيـوعي
ومن بــيــنــهم ثالثــة ســاهــمـوا في
تـأسـيس احلـزب الكـردي وتـبوأوا
وقف ـواقع القـياديـة وبسـبب ا ا
الــســلـبي لــلــحـزب الــشــيـوعي من
الــقــضـــيــة الـــكــرديــة الـــســوريــة
خـــاصـــة والــقـــضـــيـــة الـــكـــرديــة
ـنـطـقـة عـامـة غـادر الـعـشرات بـا
صــفــوفه وانـضــمــوا إلى احلــركـة
ـــعـــنـى أنّ الـــنـــخب الـــكـــرديـــة 
الكردية انتـقلت من حزب شيوعي
إلى حركة رجعية حسب تصنيف
الـكـوســمـوبـولـيـتـيـ الـكـرد بـذلك

احلزب. 
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مــرة أخـرى وحــسب مــفـاهــيـمــنـا
السـياسية كـنا نعـتبر الشـيوعي
مـن أقـرب الــتــيـارات الــســيـاســيـة
إلـيـنـا إلى أن تــوفـر عـامل سـلـبي
ـــــفــــــاهــــــيـم وهـــــو هــــــزّ تــــــلـك ا
الـــشــــيــــوعـــيــــون األكــــراد الـــذين
انتـهـجوا خـطّـاً مخـالـفاً لـلـتعـاليم
سألة اركسية الليـنينية حول ا ا

الــقـومــيــة وحق تــقــريـر مــصــيـر
الـشــعـوب والــقـومـيــات وانـطـبق
عـليـهم وصف مـؤلف كـتاب “الرد
عـلى الـكوسـمـوبـولـيـتـية ”عـنـدما
تـناول الـسيـاسة اخلـاطئـة لهؤالء
ـــيــــة عــــلى فـي مـــزاوداتــــهـم األ
حـــســــاب الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة
ومـهـمـتهـم األسـاسيـة الـتي كـانت
تـقــتــصـر عــلى مــحــاربـة احلــركـة
الـقــومــيـة الــكـرديــة. كــان رفـاقــنـا
الــشـيــوعـيـون الــكـرد الــسـوريـون
ــوذجـيــة في هـذا اجملـال عـيــنـة 
إلـى درجــــة أنّ الـــــراحـل  خـــــالــــد
بـــــــكــــــداش  أمـــــ عــــام احلــــزب
الــشــيـوعـي الـســوري يــردّد أمـام
الـرئــيس حـافظ األســد في إحـدى
اجـتـمـاعـات اجلـبـهة “بـأنّه كردي
ــــنـــــشــــأ ولــــكـــــنه مـن الــــعــــرب ا
ــسـتــعــربــة حــسب مــا جــاء في ا
حــواره مع  عــمــاد نـداف بــكــتـاب
خـالـد بـكـداش يـتـحـدّث نـافـيـاً في
الـــــــوقت ذاتـه وجــــــود جـــــــزء من

كردستان في سوريا. ك
ان مــوقف الــســيــد رمــو شــيــخـو
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحزب عـضو ا
الـــشــيــوعي الــســوري ومــســؤول
الـــعالقــات اخلـــارجــيـــة مــعـــبــراً
بــــــــــالــــــــــكــــــــــامـل عـن االجتــــــــــاه
الكـوسموبولـيتي وتصاعـد سلباً
مــنـذ أن انــضم حـزبـه إلى جـبــهـة
النـظـام حيث كـان يـجـاهر بـفـخر
ـؤتمـرات احلـزبيـة كمـا جاء في ا
حــرفــيــاً فـي تــقــريــره كــمــســؤول
ــنــظـــمــة اجلــزيـــرة إلى اجملــلس
الوطني في دمشق تشرين الثاني
1971  وخـالل تالوة تـــــــقــــــريــــــر
منـطـقة اجلـزيرة وكـلـكم تـعلـمون
أنّه لـوال وجـودنـا كـمـنـظـمـة قـوية
في اجلــزيـــرة لــكــان الـــقــومــيــون
ا هم عـليه األكـراد أقوى بـكثيـر 
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اآلن. ومــعـروف أنــنـا أرســلــنـا من
منـظـمتـنا تـسـعة رفـاق مـتطـوع
لــلــعــمل الــفــدائي (األنــصــار) في
حـــ لم يـــذهب مـن اجلــزيـــرة من
قبلـنا أيّ شخص لعـند البارزاني
وأكمل زميله يعقوب كرو العضو
الـقـيـادي في احلـزب وفي الـهـيـئـة
سـؤولة عن منـظمة اجلـزيرة ما ا
بـدأه زميـله رمـو شـيـخـو بـالـقول:
“إنّ مــنــظــمــة اجلــزيــرة مــنــظــمـة
ت وتــطــورت من خالل بــاســلــة 
صـــراع طـــبـــقي حـــاد وحـــتى من
خالل صــــراعـــهــــا ضــــد األفــــكـــار
ــيـول الـقـومــيـة الـكــرديـة الـتي وا

يحملها حزب البارتي.
W¹œd  Èd

ففي القرى الكردية ال يوجد سوى
الـشـيـوعـيـ والـقـومـيـ األكـراد
ـوقف والـصـراع هنـا دائـمـاً بـ ا
ــوقف الـــقــومي إنّه الـــطــبـــقي وا
يـعـتـزّ بـأنّ مـهـمـة منـظـمـته األولى
في اجلـزيـرة هي مـحاربـة احلـركة
الــقـومــيـة الــكـرديــة كـمــا كـان من
طبل للحزام العربي وتطبيقه ا
بــــاعـــتــــبـــاره يــــهـــدف الـى بـــنـــاء
الـكــوخلـوزات االشــتـراكــيـة وهـو
أول من نـــفـــذ اخلـــطـــوة األولـــيـــة
للحزام العربي في منطقته عندما
انـــــتـــــقـل مع ثـالثـــــ مـن رفـــــاقه
احلـزبيـ مـن قـرية -تـل شـعـير-
ـنـطـقـة الـقـامـشـلي أرض اآلبـاء
واألجـداد إلى مــنـطـقــة اجلـنـوب
وحتديداً مزرعة قلعة الهادي كما
ــتــعــاونــ مع أجــهــزة كـــان من ا
الـــدولـــة حتت مـــظـــلـــة اجلـــبـــهــة
الوطنية التقدمية لصاحبها حزب

البعث. 
وقــد بــات مـعــلــومــاً أنّه كـان وراء
دفع الـطلبـة الكرد الـشيـوعي في
البـلـدان االشـتراكـيـة إلى مـحـاربة
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بانـي األساسيـة (اللـجنـة األولى) الدسـتورية قـرر جلنـة ا أثار لـقاء متـلفـز 
النـائب السـابق ضيـاء الـشكـرجي زوابع جديـدة بشـأن الدسـتور الـعراقي
احلالي وتـداولت هـذا الـتـصـريح مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي الـذي عدّه
كـثـيـرون داعـمـاً لـلـمـطـالـبـة الشـعــبـيـة بـإلـغـائه وكـتـابـة دسـتـور عـراقي بـأيد

عراقية.  
باني كشف الـشكرجي عن أنه كان مقرر اللجنة األولى الدستورية (جلنة ا
األسـاسـيـة) وأنه اعتـذر عن مـواصـلة دوره بـعـد اجللـسـة اخلـامسـة لـهذه
اللجنة لضغوط مورست عليه بهدف أن يكتب التقارير أو احملاضر خالف

ما يحصل في اللجنة الدستورية وأن يدرج ما لم يقر في اللجنة األولى.
وعـنـدمـا سـأله مـقـدم الـبـرنــامج عـمن ضـغط عـلـيه أجـاب: إنه "رئـيس جلـنـة
رجعـية الـشيـعية ـثل ا بـاني األساسيـة األولى السـيد أحـمد الـصافي  ا
في الـنــجف الـذي كــان يـضــغط عـليّ ويــطـلب مــني عـدم تــوزيع احملـاضـر
عـنـدما أكـتـبـها وأطـبـعهـا ثم يـطـلب منـي أن أسحـبـها" وكـذلك رئـيس جلـنة
كـتـابة الـدسـتور هـمـام حمـودي الذي سـرّب صـيغـة غـير مـتـفق علـيـها إلى

جريدة الصباح في وقتها مدرجاً فيها أشياء غير متفق عليها أبداً.
والواقع أن الـعراقيـ وصفوا هـذا الدسـتور الذي كـتب على عجـالة بأنه
دسـتـور مـلغـوم يـحتـوي عـلى مـواد لن تـكون في صـالح بـنـاء دولة مـواطـنة
وبـعــدهم بــدأ شـخــوص في الـعــمـلــيـة الــسـيــاســيـة وحــسب مـا تــقـتــضـيه

مصاحلهم يظهرون على شاشات التلفاز ويصفون الدستور بأنه ملغوم.
جـاء في مـعــجم الـعـقل الــسـيـاسي األمـريــكي الـذي وضـعه الــدبـلـومـاسي
وأستـاذ الفلسفة الـدكتور عبد السـتار عز الدين الراوي أن دستور 2005
وضع وأعـد حتت االحـتالل سـنة 2005 وأفـصحـت ديبـاجـته االنـقـسـامـية
ـنـغـمـرة بـاألكـاذيـب والـدجل الـرخـيص كـمـا مـواده الــعـقـيـمـة عن قـبـائح ا
االحـتالل األمـريـكي وسـيـئاته كـلـهـا ومـنظـري الـعـدوان من قـادة األحزاب
ثابرة عـلى تنفيذ صلحة األولى في تـكريس النفوذ األجـنبي وا أصحـاب ا
شـروع األجنلـوأمـريكي الـصـهيـوني في احملـاصـصة والـتجـزئـة وحتويل ا
ـوحـد إلى دويالت وأقـالـيم عرقـيـة وديـنـية ومـذهـبـية حتت الـعـراق الـقوي ا

أساطير الالهوت السياسي والدعاوى السياسية الساذجة.
إذا اطـلع أحـد على الـديـباجـة اإلنـشائـيـة االنقـسـاميـة لـلدسـتور الـتي يـجد
فيهـا عبارة واضحة تقـول: " فسعينا يداً بـيد وكتفاً بكـتف لنصنع عراقنا
ـستـقـبل من دون نـعـرة طـائـفـية وال نـزعـة عـنـصـرية وال اجلـديـد عـراق ا
عـقـدة مـناطـقـيـة وال تـمـيـيـز وال إقصـاء" واكـتـشف الـعـراقـيـون بـعد وقت
قصـير أن مـا حـدث كان عـكس ذلك تـمامـاً إذ سـعى السـيـاسيـون الذين
ـتـقـدمـة في قـيـادة الـدولـة إلى الـسـعي " يـداً بـيـد وكـتـفـاً ـواقع ا احـتـلـوا ا
بـكــتف لـيـصـنـعـوا عـراقــهم اجلـديـد عـراق مـسـتـقــبـلـهم بـإثـارة الـنـعـرات
ـنـاطـقـيـة ورسـخـوا الـتـمـيـيـز الـطـائـفـيـة والـنـزعـة الـعـنـصـريـة والـعـقـدة ا

واإلقصاء".
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ذلك ما أدركه الـعـراقيـون في وقت مبـكـر فثـار شبـابـهم في حراك شـعبي
مـازال مسـتـمراً مـنـذ سنـة لـلـمطـالـبة بـإزالـة الطـبـقـة السـيـاسيـة اخملـادعة

وإلغاء دستورها وكتابة دستور جديد يكتبه الشعب.
حـفل دسـتـور (الـعـراق اجلــديـد) بـصـيـاغـات انـقــسـامـيـة وأخـرى مـفـارقـة
لـلـواقع بـتـغـيـيب هـويـة الـدولــة الـعـربـيـة والـدعـوة إلى تـكـريس الـنـصـوص
االنقـساميـة وقد وصف عديـد من فقهـاء القانـون وثيقة 2005 بـأن ألغاما
كـثـيرة تـخـتبئ وراء نـصـوصهـا وأنـها قـابـلة لالنـفـجار اآلن أو بـعـد ح

وذلك ما أوجـزه اخلبير القانـوني الدكتور عبـداحلس شعبان بـنقاط منها
: هـل حقـاً أن العـراق "جمـهـورية إسالمـية" عالقة الـدين بالـدولـة متـسائالً
" الـدولة علـى حساب ـباد األسـاسيـة? علـماً أن "تـدي كمـا ورد في باب ا
ـدني سيـترك تأثـيراته وتـبعـاته القـانونـية والسـياسـية عـلى الدولة طابعـها ا
ومسـتقبـلهـا? كمـا عمـد الدستـور إلى تطـيِيف الـدولة واجملـتمع فألول مرة
ـواربـة في قــوانـ اجلـنــسـيـة يــتم تـكـريـس الـطـائــفـيـة رســمـيـاً بــدالً من ا
ـدني األميـركي في العراق ـر احلاكم ا السـابقـة ويبدو أن صـيغـة بول بر
ـسـودة: "الـهـوية قـد انـتـقـلت عـدواهـا إلى الـدسـتـور الـدائم حـيث ورد فـي ا
ادة اإلسالمـيـة لغـالـبـية الـشـعب الـعراقي (بـأكـثـريته الـشـيـعيـة وسـنـته)" (ا
ــشــرع خـصــوصــاً في ظل الــثــانــيــة من الــبــاب االول) وكـان األجــدر بــا
االحتـقان الـطائفي والـتوتـر االثني النص الـصريح والـواضح على: حتر
ارسها أو يدعو إليها أو يروّج لها أو يتستر عليها الطائـفية ومعاقبة من 
فـاهيم الـدستوريـة التي تقـوم علـيها الـدولة العـصرية وذلك استـناداً إلى ا

ساواة وعدم التمييز. وبخاصة مبدأ ا
ـفاهيمي بـ القومية سعى الـدستور كذلك إلى الـتشظي االثني واخللط ا
" وأطـلق تـسـمـية والـدين عـنـدما سـمى الـعـرب والـكـرد "قومـيـتـ رئـيـستـ
"قـومـيـات أسـاسيـة عـلى الـتـركـمـان والكـلـدان والـسـريـان واألرمن والـشبك
ـادة الثالثة). " (ا ـندائي والفـرس وانتقل إلى الديانـة اليزيديـة والصابئة "ا
ـكن القـول إن الـشـعب الـعـراقي يتـألف من قـومـيـتـ رئيـسـتـ هـما كـمـا 
"العـرب والكـرد" باإلضـافة الـى اقلـيات قـوميـة ولغـويـة ودينـية اخـرى يأتي
تحدة على ذكـرها باالسم والدسـتور يضمن حقـوقها طبـقاً إلعالن األ ا
ي حلقـوق اإلنسان بـخصوص حـقوق األقـليـات لعام  1992واإلعالن الـعا

واطنة الكاملة. ساواة التامة وا على أساس التكافؤ وا
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شرع يالحظ أيضـاً أن الدستور جعل عالقة العراق بالعروبة معدومة فا
لم يشـأ الـقـول إن العـراق جـزء من األمـة العـربـية وهـو عـضـو مؤسس في
ـا لذلك من اعـتبارات جامعـة الدول الـعربـية ويـلتـزم مواثيـقهـا واتفـاقاتـها 
أدبـيـة ومـسـؤولـيـة قـانـونـيـة. وقـد جـاء الـنص عـامـاً ووصـفـيـاً ودون الـتزام:

ادة اخلامسة). "الدولة العراقية جزء من العا العربي واإلسالمي" (ا
صرية كـتبت كثـيراً عن الدستـور ساخرة من على الطـريف أن الصحافـة ا
تـصـريح أدلـى به وزيـر اخلـارجـيـة هـوشـيـار زيـبـاري سـنة  2005فـي باب
اجلـامـعـة الـعـربيـة في الـقـاهـرة رداً عـلى سـؤال الـصـحـفـيـ عن الـدسـتور

وعروبة العراق إذ قال: ومن قال إن العراق عربي?
إن الـكـثيـر من الـكـتـاب تنـاولـوا مـا انطـوى عـلـيه الـدستـور من أخـطـار على
مسـتـقبل الـعـراق كل من وجهـة نـظره إذ رأى الـكاتب يـوسف الـفضل أن
كن تـفجيرها صيـاغة الدستور الـعراقي حفلت بـالعديد من األلـغام التي 
تــلـقـائــيـاً أو بـوسـاطــة ولـعل من أخـطــر تـلك األلـغــام هـو مـا شــرع لـلـثـروة
الــنــفـطــيــة إدارة وعـائــديــة بـخــاصــة أن ذلك ربط بــإنـشــاء أقــالـيم وإدارة
ـا سهل تـفـجـيـر اخلالفـات كـما هـو واضح حـالـيـاً بـ بـغداد المـركـزيـة 

وإقليم كردستان.
ا إن ال مركـزية احملافـظات واألقالـيم ال تخدم الـعراق في الظـرف احلالي 
ـكن أن تــقـود إلـيـه من تـخــبط في الـقــرارات والـتــوجـهــات االقـتــصـاديـة
ـكن ان تـؤدي إلى تـشـظي البالد وبـخـاصـة في مـجال الـنـفط كـمـا أنهـا 
كمـا هو واضح من الـصراع الدائـر داخل كردستـان العراق من جـهة وب
ـركـزية أو ـشكـلـة ال تكـمن في اإلدارة ا ركـز واربـيل من جـهة أخـرى فـا ا

وضوعية اخملتلفة. الالمركزية بل بالنضج السياسي والظروف ا
الـكـثيـر من الـعراقـيـ الـذين كانـوا يـطالـبـون بتـعـديل الـدستـور عـدلوا عن
مـوقـفـهم وصـاروا يـطـالبـون مع شـبـاب احلـراك الـشـعـبي بـإلـغـاء الـدسـتور
وكـتـابة آخـر جـديد يـتـطابق مـع تطـلـعات الـعـراقيـ كـلهم مـدركـ أن هذا

الدستور بوضعه احلالي بات دريئة يحتمي خلفها الفاسدون.
تـظاهـرون اليوم بـدستور يـخلو من أي إشـارة تعزز يطـالب الناشـطون وا
ــذهـبي أو تــغـيـر من جــغـرافـيــة الـبالد الـداخــلـيـة االنــقـسـام الــطـائـفي وا
باإلضـافة إلى تعديالت تتعلق بـعدد أعضاء مجلس النـواب معتبرين إياها
اني مـصـدراً من مـصـادر ضيـاع األمـوال الـعراقـيـة وال سـيمـا أن لـكل بـر
سـبـعـة عنـاصـر حـمـاية وبـدالت إيـجـار بـاإلضافـة إلى تـخـصـيص سـيارات
اليـ من الـدوالرات. مع الـعـلم أن ومـكـاتب تــسـتـهـلك سـنـويـاً عـشــرات ا
ان قابالً لـلزيـادة مع زيادة عدد الدسـتور الـعراقي جعل عـدد أعضـاء البـر
الـسـكــان إذ فـرض وجـود نـائب عن كل 100 ألف نـسـمـة ونــتـيـجـة لـذلك
ارتـفع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 في أول انـتخابات أجريت عام

انية التي جرت في مايو 2018. 2005 لى 329 في االنتخابات البر
يأمل الـعراقيون أن يحقق لهم شـباب احلراك الشعبي هذا احللم واألحالم
األخـرى التـي يتـطـلـعـون إليـهـا وبـخـاصـة إزالة الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة التي

يعدونها أس البالء في وطنهم.
لغـمة ال يليق ختـاماً إن دستوراً بـهذا العـقم وهذه األباطـيل والصياغـات ا
بـبالد الـرافـدين فـهـو دسـتـور مـلـغـوم ال عالج له وال إصالح يـفـيـد معه إال

واطنة جوهره ودليله. بكتابته مجدداً بحيث تكون ا

جمعية الطلبة األكراد في أوروبا
كــمــا طــالـب الــدول االشــتــراكــيــة
رسـمـيـاً كــمـسـؤول عن الـعالقـات
ـنح اخلـارجـيـة حلــزبه بـحـجب ا
الـدراســيـة عن احلــركـة الــكـرديـة
وحـزبـنـا االحتـاد الـشـعـبي عـلى
وجه اخلـصــوص وقــطع الــعالقـة
مــعه. حــول مــوقف الــشـيــوعــيـ
الـسـوري من الـقـضـيـة الـقـومـية
الـــكــــرديـــة يــــســـرد الــــنـــصــــيـــر
الــشــيــوعي حــاكم كــر عــطــيـة
الـذي كـان أحـد مـسـؤولي مـحـطـة
الــقــامـشــلي لــلــحــزب الــشـيــوعي
الـــعـــراقي بـــ 1979-1984 في
مـذكـراته الـتي نـشـر أجـزاء مـنـهـا
ــــتــــمـــدّن فـي مــــنــــبــــر احلــــوار ا
2008/10/13) بـالـشـكل الـتـالي:
فـمـثالً كــان رفـاقـنـا الـسـوريـون ال
يـــحـــتـــفـــلـــون بـــعـــيـــد الـــنــوروز
ويـعـتـبرونه عـيـداً قومـيـاً لألكراد
لكن بطرق احلوار واللقاء وتبادل
اخلـبـرة اسـتــطـاع رفـاقـنـا إقـنـاع
رفـاق احلـزب الـشـيـوعي الـسوري
بـوطنـية اجلمـع ب ما هـو قومي
ـي. ومـــــــــنــــــــذ ذلـك احلــــــــ وأ
ـــبــــادرة من رفــــاقــــنــــا خـــرج و
الــشـيــوعــيـون األكــراد لالحـتــفـال
بـعـيـد نـوروز الـذي كـان يـكـبـر مع
ــنــاطق حــتى األعــوام في تــلـك ا
غـدا رمزاً لـكـل الوطـنـيـ في تـلك
نطق والبديهي ن ا ناطق. إنّه  ا
جـــداً أنّ الــشـــيــوعـي احلــقـــيــقي
ــــاركــــسي ـي اخملــــلص وا واأل
ـبـدع هـو من يـلـتـزم الـلـيـنــيـني ا
بـقــضـايــا شـعــبه ويـعــتـزّ بــقـومه
وقـومــيـته وهــو شـرط ال بــدّ مـنه
حــتـى يــكـــون نـــصـــيـــراً صـــادقــاً
لــلــشـعــوب والـقــومـيــات األخـرى

صير. مؤيداً حلقها في تقرير ا
{ عن مجموعة واتساب
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النجف

ــتــكــامــلــة في جــمــيع مــجـاالت ا
الــتـــربــيــة والــثــقـــافــة والــعــلــوم
ــبـدع ـثل الــعـقل ا اخملـتــلـفــة و
ـهمة واحملرك االسـاسي إلجناز ا
بــنـجــاح. ولــذا تــعــتـبــر عــمــلــيـة
اختـيـار الطـلـبة الـراغـب لـلـعمل
ـهام كـتـدريسـ وتـأهـيـلـهم من ا
االســـاســيـــة في االعــداد إلصالح
مـنظـومـة الـتربـيـة والـتعـلـيم وقد
سـبق وان كـتـبت بـالـتفـصـيل عن
ـقـالة اهـمـيـة هـذه الـعـمـلـيـة في ا
ـــوســـومـــة " اصـالح عـــمـــلـــيـــة ا
الــتـربـيــة والـتــعـلـيم .... واالرادة
ـقـالــة الـثـانـيـة الـوطـنـيــة" وفي ا
“أعــضــــاء هــيــئــــة الـتــدريس ...

وتأثيــــرهم في التنميــة". 
لــقـد اصـاب الــنـظــام الـتــعـلــيـمي
الـعـراقي عـدة إخـفـاقـات أدت الى

تراجعه ومنها االتي:
 اوال: غـلق كــلــيــات الـتــربــيـة في
بــدايــة الـســبــعـيــنــات من الــقـرن
ـــاضي واعــادة فـــتــحــهـــا بــعــد ا
ســنـتــ وحـصــر الــقـبــول فـيــهـا
للـمـنتـمـ الى حزب الـبـعث فقط
بـــغـض الـــنـــظـــر عن مـــؤهالتـــهم
الـتـربـويـة والـعـلـمـيـة والـثـقـافـية
وهــــو خـالف مــــا يــــعــــمـل به في
ـتـقــدم. عـلـمـا ان بــلـدان الـعــالم ا
جــامــعــة الــدول الــعــربــيــة اقّـرت
اعــتــمــاد الــعـمل بــإجــازة مــهــنـة
ـفـهـومـهـا الـذي يـفـيد الـتـعـلـيـم 
ـمــارسـة مــهـنـة بـعــدم الـســمـاح 
ن يـجـتاز مـجـمـوعة الـتعـلـيم إال 
من االخـــتــبــارات ضــمن احملــاور
الـعـلمـيـة والـنفـسـيـة والتـربـوية
والذي  الـعـمل بـها في الـكـثـير

من الدول العربية.
ثانيا: اقرار تبعيث التعليم حيث
 ابــــــعـــــاد مــــــجــــــمـــــوعــــــة من
التدريس بادعاء الشك بوالئهم
لــلـحــزب وقـيـاداتـه ضـمن تــقـيـيم
ـسـنـدة بـتـقـاريرهم الـبـعـثـي وا
الـى اجلـهـات االمــنـيــة ومـنــعـهم
ارسـة التدريس واحـالتهم الى
ــا سـبب وظـائف اداريــة وهـذا 
ابــعــاد الــكــثــيــر من الــتــربــويـ
وذوي اخلـبـرة الـعلـمـيـة الـعـالـية
والـــســـلـــوك الــــتـــربـــوي الـــراقي

والنزاهة الوطنية.
ثـالـثـا: تـفـشي الـكـثـير مـن حاالت
ـهــني خالل واشــكــال الــفــســاد ا
فـترة الـثـمانـيـنات والـتـسعـيـنات
اضي الذي اقترن مع من القرن ا
فـــــتـــــرة احلــــــروب واحلـــــصـــــار
االقـــــتــــصــــادي وضـــــعف رواتب
. وقـد اســتـمـر هـذا الــتـدريـســيـ
احلـال لــغـايــة الـتــغـيـيــر في عـام
2003 حـيث اعـتمـدت الـكثـير من
ـــمــارســات الــهــادفــة اخلــطط وا

199 r — ¡«—“u « fK−  —«d  

2018 WM

 ان الـــــدور االســـــاسي لـــــنـــــمــــو
وصــالح ورقـي اجملــــــــــــــتـــــــــــــمـع
ومـؤسـساته يـعتـمـد على رصـانة
وسالمــة انــظـــمــة وتــطـــبــيــقــات
قـطاعي التـربيـة والتـعليم االولي
ـخـتـلف مـسـتـوياتـهم والـعـالي 
وتخـصـصـاتهم واالهـتـمام بـهـما
سـيـكون انـعـكـاسه عـلى الـسـلوك
الــتــربـــوي والــثـــقــافي خملـــتــلف

شرائح اجملتمع. 
يواجه الـتـعـليم الـعـالي حتـديات
كثيرة وكبيرة جدا بعضها مرئيا
ـثــقــفـ ومــحــسـوســا جلــمـيـع ا
تـعلمـ والبعض االخـر منها وا
ال يبدو ملموساً وظاهراً لكثيرين
ـهــتـمـ مـنــهم وحـتى لــبـعـض ا
بـــــشـــــؤونـه. ان تـــــأثـــــيـــــر هــــذه
الـتحـديـات على جـودة مخـرجات
التعليم العـالي غير مباشر وغير
واضح لـلـعيـان وسبـبه مـجمـوعة
ـرتـبــطـة بـالـبـيـئـة مـن الـعـوامل ا
االجـــتـــمــاعـــيـــة واالقــتـــصـــاديــة
والـسـياسـية فـضال عن مـؤشرات
الــنــزاهـــة واالخالص في جــمــيع
ادارات مؤسسات الدولة. لذا فان
عمـلـية اصالح وتـقـو منـظـومة
ـكن ان تـتم الـتـعـلـيم الـعـالي ال 
ــعــزل عن مــنــظـومــة الــتــربــيـة
والتـعليم مجـتمعـة وقد  العمل
على وضع اسـتـراتيـجـية وطـنـية
موحـدة للتربـية والتعـليم العالي
2011-2020 لـــألعــــــــــــــــــــــــــــوام 
بـاعـتـبـارهـمـا قـطـاع واحـد ومـهم
فـي عـمـلــيـة الــتـنــمـيــة الـبــشـريـة
ـتنـوعـة وبـضمـنـها وبـأهدافـهـا ا

عرفة.  اقتصاديات ا
ـهـمـة ان أحــد عـنـاصـر الـنــجـاح 
التعلـيم العالي هي ضمان جودة
مـدخالته من الـطـلـبـة والـذين هم
من نـتــاج مــخــرجـات تــشــكـيالت
وزارة الــتــربـــيــة فـي مــراحـــلــهــا
اخملـتلـفـة. امـا اهم مـا يـؤثـر على
هــذه اجلــودة فــهـــو الــتــدريــسي
ـــنـــاهج ـــدرس) وا ـــعـــلم أو ا (ا
ــــبــــاني الــــدراســــيـــة وتــــوفــــر ا
ستلزمات الدراسية فضال عن وا
تـــوفـــر الـــبـــيــئـــة اجملـــتـــمـــعـــيــة
ــؤثــر األول الــصـــاحلــة. ولــكـن ا
واألســاسي في قــيــادة الـعــمـلــيـة
سؤول عن جناحها التعليمية وا
هو التدريـسي فاجليد منهم ذلك
ـتـمـكن والـقـادر عـلى الـشـخص ا
تـوفيـر بـيـئـة تـعـلـيمـيـة تـفـاعـلـية
لـلــطـلــبـة يــراعى فـيــهـا قــدراتـهم
واستعداداتهم ويستثمر عقولهم
عــلـى نــحــو ســلــيـم وبــذلك فــهــو
االســاس في بــنــاء قــدرات طالبه
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لــتـقـو وتـأهـيل قــطـاع الـتـربـيـة
والــتـعــلـيم ومن ضــمـنــهـا إرسـال
بـعض الـتـدريـسـيـة واالداريـة في
وزارة الـتربـيـة الى خارج الـعراق
حلـضـور دورات تدريـبـيـة وكـذلك
ـــنــاهج الـــعــمل عـــلى تـــغــيـــيــر ا
الـدراسيـة وجتديـد طبـاعة الـكتب
ــــدرســـيــــة وتــــأهـــيل أو بــــنـــاء ا

دارس.  ا
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مـارسات ولـكن الكـثـير من هـذه ا
رافــقـــتـــهــا مـــؤشـــرات ســلـــبـــيــة
وادرجت مـعظـمـهـا ضـمن مـلـفات
ـالي واالداري يـضـاف الـفـسـاد ا
لــهـا مـلـف عـشـوائــيـة تــعـيــيـنـات
التـدريسـي اجلديـدة وكذلك عدم
اعـــتـــمـــاد الـــضـــوابط الخـــتـــيــار
ـتـمـيـزين او االوائل ـؤهـلـ وا ا
مـن اخلـــــريــــــجــــــ عـــــلـى اسس
لــتــحـســ االداء. كــمـا إن انــاطـة
ادارة وزارة الـــتــربــيــة الى جــهــة
حـكـوميـة تـابـعـة الى حـزب مـع
ووزارة الـتعـليم الـعالي الى جـهة
تــتـــبع حـــزب آخـــر أدى الى عــدم
وجود الـتفاهم بـ الوزارت في
إبداء الـرأي اجلاد واتخـاذ القرار
احلاسم في الـكـثـير مـن القـضـايا
ـــشـــتـــركـــة فـــضال عن واالمـــور ا
ـثـمر غـيـاب الـتخـطـيط والـعـمل ا
فـي الــــــــوزارتــــــــ وفـي بـــــــــاقي

مؤسسات الدولة.
ومن أجل إزالــة تــلـك اإلخــفــاقـات
الـتي ذكـرنــاه أعاله فـقـد بـاشـرنـا
بــــطــــرح الــــكـــــثــــيــــر من الــــرؤى
ـقـتـرحـات والتي كـتـبـنـا عـنـها وا
ـقــالـة ومـا سـبـقـهـا من في هـذه ا
مقاالتنا وقد  طرحها للمناقشة
في هيئة الرأي واعتمدت بعضها
ولــكن بـقي الــبـعض االخـر مــنـهـا
يـــــحـــــتــــــاج الى قـــــرارات وارادة
قترحات هو سياسية ومن هذه ا

التالي: 
ــؤسـسـات الـتـربـويـة 1- ابـعـاد ا
والــتـعــلــيــمــيــة عن الــتــجــاذبـات
السـياسـية او مـحاولـة تسـيسـها
وال مانع من االنتماء احلزبي ألي
من منـتسبـيها بـشرط ان ال يثقف
او يـتحدث عـن انتمـائه في اروقة
ؤسـسة الـتـعلـيمـيـة التي يـعمل ا
فيـهـا او يسـتـخدم مـركـز انتـمائه

صالح خاصة.   
 2- ابـعــاد ومـنع احلـديث عن كل
مـــا يـــثـــيـــر عـــنــاصـــر االخـــتالف
والـفرقـة ونـقد االخـرين في اروقة
ؤسـسات التـربوية والـتعلـيمية ا
يـة واعتـماد هـذا الوقت واالكـاد
لـلـبرامج والـنشـاطـات الالصفـية
الريـاضية والثـقافية ولـلمبادرات
العلمية لتحفيز التميز واالبتكار.

3- اخـتيـار القـيادات في وزارتي
الـتــربـيــة والـتــعــلـيم الــعـالي من
ثقفة النخب العلمية والتربوية ا
ن من مـنـتـسـبي تـشـكـيالتـهـا و
تــمــيــزت اجنــازاتــهم الــعــلــمــيــة
والعملية االيـجابية ولهم اخلبرة
االكـيدة والـقـدرة عـلى الـتـخـطيط
ورسـم الـســيــاسـات وتــشــخـيص
االهــــداف واتــــخـــــاذ الــــقــــرارات
واخلـــــــــــــــطـــــــــــــــوات ضـــــــــــــــمـن
ــرســـومــة االســتـــراتــيـــجــيـــات ا
صـادق عليـها من قبل قّـرة وا وا
ــــعـــــنــــيــــة جـــــمــــيـع االطــــراف ا
ـــــــســــــتـــــــفـــــــيــــــدة مـن تـــــــلك وا

االستراتيجية.
4- ضــــرورة اقــــرار دمج وزارتي
التربية والتعليم العالي وتشكيل
مـجلس التـربية والـتعلـيم العالي
ــــســـؤول عـن اعـــداد لــــيـــكــــون ا
اخلــــطط واالســـتــــراتـــيــــجـــيـــات
لـــلــتـــشــكـــيل اجلـــديــد واتـــخــاذ
ـــهـــمــة ومـــتـــابـــعــة الـــقـــرارات ا
تنـفيذهـا وكما هـو معمول به في

الكثير من دول العالم. 
لـــــقـــــد فـــــتــــحـت آفـــــاق احلــــوار
والـتـعـاون مع وزارة الـتـربـية في
االيام االولى بعد استالمنا ادارة
ـنـاقـشـة وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي 
شتركة التي الكثير من احملاور ا
نــتــجت عــنــهــا بــعض الــقـرارات
.  ولــكن االيــجــابـــيــة لــلــوزارتــ
حـــــصـل عـــــدم الــــــتـــــوافـق بـــــ
الـوزارت بشـأن مقـترحنـا إللغاء
نـــظــام "تــنــويع الــتــعــلــيم" الــذي
تــأكــدنـا من ســلــبــيـات اعــتــمـاده
وتـــطــبـــيــقـه في جــمـــيع مــدارس
الـــعـــراق وذلـك من خالل اجـــراء
دراسة مـعمقـة لهذا الـنظام خالل
فتـرة عمـلـنا كـمسـتـشار لـلوزارة.
لـقـد كـان عــلى وزارة الـتـربـيـة ان
تــعّـد دراسـة تــكـشف عـن اسـبـاب
ضـــعـف مـــعـــظـم مالكـــاتــــهـــا من
التـدريـسيـ لـيتم االخـذ بـها في
مؤسـسات وزارة الـتعلـيم العالي
ومــعـاجلــتــهــا من خالل تــطــويـر
بـــرامج اعــدادهم فـي تــشــكــيالت
الـوزارة. ان أحد مـؤشرات وزارة
الــتـعــلـيم الــعـالي عن ســبب هـذا
الــــتــــدني في األداء هــــو ضــــعف
اإلمكانات العلمية والثقافية لدى
قترنة مع ضعف الكات وا تلك ا
مــــعـــدالتـــهـم في االمـــتــــحـــانـــات
الــوزاريــة لــلــمــرحــلــة االعــداديـة
والــذي أجــبــرهم لــلــتــقـد عــلى
الــكـلــيـات الــتـربــويـة والــكـلــيـات
االخـــرى الـــتي تــــســـتـــقـــبل تـــلك
ـعـدالت الواطـئـة إضـافةً الى أن ا
خــريـجــيـهـا ال يــتم شـمــولـهم في

ركزي. آلية التعي ا
حـصل نـقـاش في االمـانة الـعـامة
جملــلس الــوزراء بــشــأن كــيــفــيــة
اختـيـار آلـية مـعـينـة إلعـداد كادر
متـمـيـز في حقل الـعـلـوم االدارية
الـية والقانونية واالقتصادية وا
ـوارد لــلــنــهــوض بــأداء دوائــر ا
البـشـرية في مـخـتلف مـؤسـسات
الدولة. واقترحـنا بالبدء بدراسة
آلــــيـــة شـــمـــول تـــدريـــسي وزارة
التربية من معلم ومدرس في
ـركزي والـتي بـرنـامج الـقـبـول ا
كـــــــانـت ضــــــــمن اهــــــــدافــــــــنـــــــا
واســتـراتـيــجـيــاتـنـا ونــعـتــبـرهـا
همة للنهوض اخلطوة االولى وا
بـقـطـاع الــتـربـيـة والــتـعـلـيم وقـد

بدئية. وافقة ا حصلنا على ا
 اعــداد الــدراســة العــتــمــادهــا
ــركــزي ضــمن بــرامج الــقــبــول ا
اســمـيـنـاه “قـنـاة الــنـخـبـة" وذلك
بـالـسـمـاح خلـريـجي االعـداديـات
ـئة وأعلى عدل 90 با من ذوي ا
للتـقد الى الدراسـة في مختلف
اجلـامعـات وضمن الـتخـصصات
شار إليها أدناه تفق عليهـا وا ا
وبــــواقع  1000مــــقــــعـــد دراسي
وذلك ســيــعــتــبـر جتــربــة لــلــعـام
الــدراسي 2018/ 2019وســوف
يـتم زيادتـهم لـلـسـنـوات الالحـقة
في حــــــال جنـــــاحـــــهـــــا ووزعت

قاعد كما يلي: ا
ئة للتخصصات التربوية 50 با
ئة لتخصص القانون 25 با

ـئة لـلتـخصـصات االدارية 25 با
الية واالقتصادية وا

كذلك  اقرار ما يلي:
1- عــدم االعـــتــمــاد عـــلى مــعــدل
ــتـقـدم لـلـدراسـة ضـمن الـطـالب ا
نظـام قناة الـنخبـة كمعـيار وحيد
ـا يـجب ان يـخـضع لـلـقـبــول وا
ـقابـلة شـخـصيـة لـتقـييـم ليـاقته
فــــــضال عـن االخـــــتــــــبـــــارات في
ـعـلـومـات الـعـامـة ومـهـارته في ا

اللغت العربية واالنكليزية.
قـبول مـكافأة ـنح الطـالب ا 2- 
مـــالــيـــة قــدرهــا 150الـف ديــنــار
خالل فـتـرة دراســته وتـقـطع في
حـالـة رسـوبـه في اي مـرحـلـة من
دراسـته ويـعـ عنـد تـخرجه في
أحـــــد دوائــــــر الـــــدولــــــة ضـــــمن
تخصصه اذا كان تسلسله ضمن

الربع االول. 
ـقـاعـد لـقـبول 3- قـسمت اعـداد ا
الــطـلـبـة عـلى جــمـيع اجلـامـعـات
حـسب الــنـسـبـة الــسـكـانــيـة لـكل

محافظة.
ـقتـرح في مـجـلس الوزراء  أقّـر ا
بـــــتــــأريخ 5/15/ 2018وصــــدر
الـقـرار برقم (199) لـسـنة 2018

ونصه االتي:
بــــنـــاء عـــلى مـــا عـــرضـــته وزارة
الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ـوجب كـتـابـهـا ذي الـعدد: م.و.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــي 1/ 632وا

.2018/4/24
قـرر مــجــلس الــوزراء بـجــلــسـته
االعـــتــيـــاديــة الـــتــاســـعــة عـــشــر
ــنـعــقـدة بــتـأريخ 2018/5/15 ا
وارد الـبشرية في اعتمـاد خطة ا
حــــــــقـل الـــــــعــــــــلـــــــوم االداريـــــــة
الـية والقانونية واالقتصادية وا
الـواردة في كتـاب وزارة الـتعـليم
ـذكور الـعـالي والبـحث الـعلـمي ا

انفاّ بحسب االتي:
 -1قــــبـــــول الــــطــــلــــبــــة من ذوي
ــــعـــدالت الـــتي ال تـــقل عن (90 ا
ــئــة (من خــريـــجي الــدراســة بــا
االعــــداديــــة/الـــفــــرع الــــعــــلــــمي
(تــطـبـيــقي/احـيـائي) فـي كـلـيـات
االدارة واالقـــــــتــــــصـــــــاد ضــــــمن
اخــتـــصـــاصــات ادارة االعـــمــال
االحصـاء االدارة العـامة االدارة
الصنـاعية احملاسـبة االقتصاد

صرفية). الية وا العلوم ا
2- قــــبــــول الــــطــــلــــبــــة من ذوي
ــــعـــدالت الـــتي ال تـــقل عن (90 ا
ـــئــة) من خــريـــجي الــدراســة بــا
االعـــداديـــة الــفـــرعـــ الـــعــلـــمي
(تـطـبـيـقي احـيـائي) واالدبي في

كليات:

أ- القانون
ب- الـــــتــــربـــــيـــــة االســـــاســـــيــــة
باختـصاصاتها كـافة ضمن خطة
(1000) مقعد وفق تنوع التعليم

وعلى النحو اآلتي:
ت التخصص الفرع النسبة

ئة 70 با
ئة علمي    (تطبيقي احيائي) 30 با

القانون1 ادبي
ئة علمي (تطبيقي 100 با
كلية االدارة احيائي)

واالقتصاد2
ئة 70 با

علمي (تطبيقي احيائي) ئة 30 با
ادبي تربية وتربية اساسية    3

3- فــتح الــدراســات الــعـلــيــا في
االخـــتــصـــاصـــات الــنـــادرة مــثل
ـــســــتــــشـــفــــيـــات ادارة (ادارة ا

التأم الصيرفة االلكترونية).
قـاعد 4- تـخـصيص نـسـبة مـن ا
في الــدراســات الــعــلــيــا حلــمــلــة
شــــهـــادة الــــبــــكـــالــــوريـــوس في
االخــــتــــصــــاصــــات الــــطــــبــــيــــة
والــهــنــدســيــة لــلــحــصــول عــلى

هني. شهادة الدبلوم العالي ا
ـقـبولـ ضمن 5- مـنح الـطلـبة ا
الـــبــرنــامج مـــكــافــأة طــوال مــدة
دراســتـهـم ال تـقل عن ((150000
ديـنـار فقط مـائـة وخمـسون ألف
ديـنــار شــهـريــاّ عــلى ان يــجـري
التـعـاقـد معـهم عـلى وفق اخلـطة
آنفـاّ بعد اعـتماد تـعهد من قـبلهم

بهذا الشأن.
 األم العام جمللس الوزراء

وكالة
2018 /5/24
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اعّـدت الــوزارة تـعـلـيــمـات بـشـأن
آليـة القبول والـتقد بـاستخدام
نـــظـــام قــنـــاة الـــنـــخـــبـــة وآلـــيــة
ـقـابلـة لـلطـلـبة احتـسـاب درجة ا
ــتـــقــدمــ لــكــلــيــتي الــتــربــيــة ا
والـتــربــيـة االســاسـيــة وكــمـاهي

مدرجة ادناه:
ئة للمعلومات العامة 30 با

ـئة لـلـشخـصـيـة والـلـيـاقة 30 بـا
والهندام

ـئة لـلـقابـلـية عـلى الـقراءة 20 با
والكتابة للغة العربية 

ـئة لـلـقابـلـية عـلى الـقراءة 20 با
والكتابة للغة االنكليزية.

ــقــابــلــة هي  تــعــد تــقــيــيــمـات ا
ـــؤشـــر األســـاسـي لـــلـــســـمـــاح ا
نـافسة والقبول ضمن للطالب با

قناة النخبة. 
…—U²  W³ ½

ومن هــنـــا فــإنـــني أؤكــد أن هــذا
الـقــرار سـيـسـاهم فـي تـشـخـيص
نـخـبـة مـختـارة من الـطـلـبـة لـيتم
اعــدادهم وتـــأهـــيــلـــهم تــربـــويــا
وعلـميـا ومـهنـيا وبـعـد تخـرجهم
تـميـز منـهم ليـع يتم اخـتيـار ا
تــدريــســيــا مــعــلــمــا او مــدرسـا
حــــسب شــــهــــادتـه ضــــمن مالك
وزارة التربية.  ان االستراتيجية
الــتـي وضــعت لـــلــقـــرار لألعــوام
2018-2027 وبــزيــادة ســنــويـة
ئة قاعد   ب واقع100 با لعدد ا
ــــؤســــســــات لـــــيــــصــــبح مـالك ا
الـــــتــــربــــويــــة فــــضـال عن بــــاقي
مـؤســســات الـدولــة من الــنـخــبـة
كن ان يحقق تمـيزة وعندهـا  ا
جـــزءا مـن هـــدف اقـــتـــصـــاديــات

عرفة. ا
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نزار حنا الديراني يتحدث لـ (الزمان) :

قـبل عـن الفـائـز بـجـائـزة "غـونـكـور" أهم اجلـوائـز األدبـية أرجئ إلى أجل غـيـر مـسـمّى اإلعالن الـذي كـان مقـرراً في  10تـشـرين الـثانـي ا
ية "غونكور" فوضة العامـة ألكاد كتبات التي اضطرت إلى اإلقفـال بسبب جائحة كوفيد-.19وأوضحت ا الفرنسية وذلك "تضامنـاً" مع ا
كتـبات لن تكون فرنسواز روسـينو في رسالـة قصيرة لـوكالة فرانس بـرس أن "جائزة غـونكور ستُـمنح في موعد غـير محدد نـظراً إلى أن ا

مفتوحة في  10تشرين الثاني/نوفمبر. 
ـبيـعات األخـرى" هي الـتي ستـستـفـيد عـلى حد ـنـحوا اجلـائزة" في ظـل هذا اإلقـفال إذ أن "مـنصـات ا ـية أن  ومن غيـر الـوارد ألعضـاء األكاد
كتـبات".وأعـلن منظّـمو جـائزة أخرى هي ـية "غـونكور" شـاؤوا من خالل هذا الـقرار "التـعبـير عن تضـامنـهم مع ا قولهـا.وأضافت أن أعـضاء أكاد
ـتأهل اثالً وقـال ناطق باسم جلـنة التحـكيم لوكـالة فرانس بـرس "سنعلن قي  12تشرين الثـاني/نوفمـبر الئحة ا "إنتراليـيه" أنهم اتخـذوا قراراً 
كتبـات لن تستثنى من كـتبات مقـفلة".وأكدت وزيرة الـثقافة الفـرنسية روزلـ باشلو مسـاء أن ا للمرحلـة النهائـية لكنّ اجلائزة لن تُـمنَح ما دامت ا
فـتوحة لـكن في إمكانـها كمـا متاجـر األسطوانات كـتبات لـيست في الوقت الـراهن ضمن احملالت ا تـخذة الحتواء تـفشي الوبـاء.وقالت إن "ا التدابـير ا

مكن أن تفتح أبوابها في ضوء الوضع الصحي". تنظيم عمليات توصيل للطلبيات".وأضافت "سندرس بعد  15يوماً إذا كان من ا
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لي هـذه لـغـتـنـا ايـضـا فـوجـدت الـسـاحـة
خــصــبـة لــذا انـطــلـقت بــاقـامــة الـنــشـاط
الـثـقافي الـسـرياني مـع نخـبـة جيـدة بدءً
من الرابطـة السريـانية ومن ثم من خالل
مؤتمر جبرائيل القرداحي ( عقد من قبل
اجلامعة الـلبنانـية الدولية  –جبل لبنان
واحتـاد االدبــاء والـكــتــاب الـســريـان في
ــشــكـلــة بــعـد ذلك  الــعــراق ) وجلـنــته ا
ـستـوى عالي ومن فـعقـدنا عـدة ندوات 
ثـم شــاركت مع زمــيــلي مــحــمــد الــبــنــدر
القامة مؤتمر آخـر في جنوب لبنان الذي
كان هـو اآلخر مؤتمـرا راقيا بـبحوثه  ...
بـاحلـقـيـقة لـبـنـان وبـاألخص بـيروت هي
ساحـة ثقـافية تـستطـيع أن تسـتقطب كل
ثـقف من داخل وخـارج لبنـان بجدارة ا
ـنتديات الـنشطة فألف  ففيـها عشرات ا

حتية لهم .
{ مــاهي احملـاور الــتي حتـتــاجـهــا الـقــصـيـدة
الــسـريــانـيــة  هل هي فـي غـيــاب الـنــاقــد عـلى

ثال ام تكمن بغياب منافذ النشر ? سبيل ا
-بـاحلقـيقـة القـصيـدة السـريانـية ال تزال
تـعيش باعـجوبـة لغـياب النـاقد والـناشر
والداعم والقـار  اتذكر في الثـمانينات
وما بعدها كان الشاعر السرياني يضطر
الى طــبع ديـوانه الــشــعـري عــلى نـفــقـته
وتـوزيع أغــلب الـنــسخ مـجـانــا  لم يـكن
لدينا احلاسـوب لذا كنا نضـطر اعطائها
خلــطـــاط يــخــطــهــا ومـن ثم صــنع قــالب
(زنــكـــوغــراف) لـــهــا ومن ثـم طــبـــعــهــا .
ــصــاعب ونــشــرنـا وحتــديــنــا كل هــذه ا
بـعض الــدواوين ... وال زالت مــعـانــاتـنـا
ي وال ناشر قائـمة فلـيس لنـا ناقد أكـاد
( مــا مــوجــود مـن مــراكــز ال تــكــفي ) وال
قــار وال مــتــرجـم يــتــرجم شــعــرنــا الى
لـغــات أخـرى لـيــعـرف اآلخـرون بــأنـنـا ال
زلــنـــا عــلى قـــيــد احلـــيــاة بـــعــكس األ
األخـــرى . فـــضـالً عن مـــرض الــــهـــجـــرة
والـصراع عـلى الـتسـميـة وجعـلنـا حطـبا
لـلــنـار كي يـتــدفـأ بــهـا اآلخـرون  ... ومع
هـــذا ال نــزال نــســيــر ونـــواكب الــتــطــور
فـــولــدت لــنــا قــصـــائــد ال تــقل روعــة عن
ـوجـودة من حـولــنـا بـلـغـات الـقـصــائـد ا

أخرى .
ــعـوقــات في اصـدار { عــمـومــا مـاهـي ابـرز ا

الديوان الشعري باللغة السريانية ?
-مـن يــطــبع ويــنـــشــر الــديــوان ويــوزعه
ونحن منـتشرون عـلى مساحـة كبيرة في
ـــعــنى الــكـــرة األرضــيـــة? ومن يـــقــرأه 
يــشـتـريه ?? فـضـالً عن غـيـاب االعالم الى
حــد كــبـــيــر لــتـــعــريف الـــقــار بــاألديب
الـسريـاني ... فكل اجلـهـود انصـبت على

الساحة السياسية والدينية .
{ ماهـو واقع الـثـقافـة الـسـريـانيـة وكـيف تـقيم
شهد الثقافي العراقي? حضورها اليوم على ا
-في السـبعيـنات انطـلقت ثقـافتنـا بشكل
ـيز وخـصوصا فـي بغـداد  فكانـت لنا
أنـديــة سـريــانــيـة ومــؤسـســات ثــقـافــيـة
سـيرة  ولكن بسبب حاولت أن تواكب ا
احلـرب ورغـبة الـسـلطـة بـتحـجـيم دورها
بدأت احلـركة تـشل عنـد البـعض من هذه
ـؤســسـات والــبـعض اآلخــر قـاوم  وال ا
أبـالـغ لو قـلـت لك في الـتـسـعـينـات كـانت
جـمــعــيــة آشـور بــانــيــبـال مــتــفــوقـة في
الساحة الـعراقية الى حد كـان الكثير من
األسـاتـذة واألدبــاء يـتـمـنــون أن يـقـدمـوا

تنـتمي جتـربته الشـعريـة  لنحـو اربعة
عقود  اسـهم من خاللهـا في ابراز  تلك
الـتـجربـة في مـنافـذ واروقة الـشـعر في
ـهـرجـانـات الـتي كـانت تـقام مـخـتـلف ا
ـاضي قـكان مـنـذ سبـيـعيـنـيات الـقرن ا
نـزفه الـروحي قـد  بـرز  في الـعـديـد من
ملتقـيات الثقافـة  حتى تدرج في تسنم
ؤسسات مناصب مـهمة في  عـدد من ا
االدبـية السـيمـا ترؤسه  الحتـاد االدباء
والـكـتاب الـسـريـان  للـفـترة  من 2003
وحــــتـى عـــام    2010امـــا  مــــا قــــدمه
لـلمـكتـبة الـسريـانيـة فجـدير بـاالحتـفاء
كــــون الـــشــــاعـــر واالديـب نـــزار حــــنـــا
ــســيــرة الــديــراني  انـــتج خالل تــلك ا
احلـافـلة  41مـؤلف مـوزع  بـ الـشـعر
والترجـمة  والدراسات االدبـية  اضافة
حملـاور اخرى مـتنـوعة .. الـديراني حل
ضـيـفـا علـيـجـريـدة الـزمـان  في اطـاللة
لــلـحــديث عن ابـرز مــحـاور الــقـصــيـدة
الـسريـانيـة  باالضـافة لـرؤيته لـلمـشهد
الثقافي  بشكل عام فكان هذا احلوار :
{ لـلــشـعــر الـســريــاني خـصــوصـيــة مـهــمـة
ـــيـــزات الـــقـــصـــيـــدة بــــرايك مـــا هي اهـم 

السريانية وعلى ماذا تستند ?
ـراحل -الـقـصـيـدة الـسـريـانـيـة مـرت 
عـدة وتـعـرض الكـثـير مـنـهـا للـضـياع 
لـذا ال أسـتـطـيع الــتـحـدث عن فـتـرة مـا
قــبل الــقــرن الـثــاني لــلــمــيالد النــنـا لم
نتطلع على قصائـدهم كقصائد الشاعر
وفـــا اآلرامي الــذي حتـــدث عــنه األديب
البليغ أنطون التكريتي ( القرن التاسع
ــــوجب وصـــفـه له واطالعي ) ولـــكن 
عـلى مـقطع من قـصـيدته  أسـتـطيع أن
أقـــول أمــتــازت قــصــائـــدهم بــاســلــوب
الـــشـــعــــر احلـــر عــــلى األقل مـن حـــيث
االسلوب  وما يؤكد لي ذلك موشحات
ـوجب ســلـيــمـان ( 42مــوشـحــة )  و
دراسـتي لـها ومـا ذهب الـيه البـاحـثون
تعود الى الـقرن الثاني لـلميالد وأغلب
الــظن انــهــا تــعــود الى بــرديـصــان في
مرحلـته األولى . وفي الفتـرة التي تلت
ذلك من القرن الـثالث وما بعـده تميزت
القصيدة السريانية باسلوبها الدرجي
( الــكالســـيــكي ) الـــذي يــعــتـــمــد عــلى
ــقـطـع كـأسـاس الـدعــامـة والــبـيت أو ا
البـناء وببالغتـها وسبـكها وتـمحورها
سيـحي  وبعد حول الـفكر الـفلسـفي ا
القرن الثالث عـشر أخذ بعض الشعراء
الـشـكل الـشـطــري ( شـطـر وعـجـز ) من
الـعــربـيــة وفي فـتــرات أخـرى الـقــافـيـة
ــوحـدة ( ألن الــسـريــان اســتـخــدمـوا ا
قـطعية أوفي بـداية البيت أو القافـية ا
القافـية الداخـلية - ب دعـامات البيت

الوحد من القرن الرابع للميالد ) .

إال انــهـا ومــنـذ الــقـرن الــسـادس عــشـر
اجتــــهت كــــخــــطـــــوة أولى الى خــــارج
ـــوروث حـــ بـــدأ شـــعـــراء مـــدرســـة ا
ألـقـوش بالـكتـابة بـاللـهـجة الـقريـبة من
الـشــعب واسـتـخــدام الـشـكل الــشـطـري
الـــذي ورثــوه مـن الــعـــرب والـــقـــافـــيــة
ـــوحــدة أيــضـــا أال أنــهم لـم يــطــوروا ا
القـصيـدة ال بل كانت قريـبة الى الـشعر
الـشعـبي  اال أنهـا ومنـذ القرن الـتاسع
عـشر خـطت خطـوة جديـدة وخصـوصا
في ايــــران وروســــيــــا حــــيث لـم تــــعـــد
الــقــصـــيــدة مــلــتـــصــقــة بــالـــكــنــيــســة
والـسـريـانيـة الـكالسـيكـيـة بل أصـبحت
لـصـيـقـة بـهـمـوم االنسـان وأسـتـخـدمت
ـعـاصــرة (الـسـورث) من الـســريـانـيــة ا
ا في حيث اللغة وبشكل أكثر تطورا 
مدرسـة ألقوش ... وبـعضـهم اقترب من
اسـلـوب قـصـيـدة الـشـعـر احلـر . وبـعـد
منتصف القرن الـعشرين أعطى الشاعر
السـرياني في العـراق زخما جـديدا لها
بــاجتــاه الــتــطـور  حــيـث تـطــورت من
حـيث الـشـكل الى اسـلوب الـشـعـر احلر
أو قــصــيــدة الــنــثــر ومن حــيـث الــلــغـة
ـعاصرة استـخدم الـشاعر الـسريـانية ا
بــحــلــتــهــا اجلــديــدة  رغم اســتــخــدام
الـــبــعض اآلخـــر الــشـــكل الــكالســـيــكي
والـسـريانـيـة الـتـقـلـيـديـة أسـوة بـأغلب

شعراء سوريا  –لبنان - تركيا .
 وامـتـازت هـذه الـقـصـائـد (في الـعـراق)
بــأنـويـتــهـا وغـنــائـيـتــهـا عـنــد الـبـعض
وسرديـتها عـند البـعض اآلخر وآخرون
تـوجـهوا نـحـو قـصيـدة الـدراما ... وفي
أكثرها حتمل معانات االنسان وهمومه

ا أكثر من مثيالتها في الوطن .   ر
{ اجنـزت دواوين شعـريـة في مسـيـرتك  ما
هي احملــاور الــتـي دائــمــا مــا تــســتــظل حتت

افيائها قصائد نزار الديراني ?
-بـــدأت مـــســـيـــرتـي الـــشـــعـــريـــة مـــنــذ
الــسـبـعــيـنــات وكـانت بـدايــتي بـالــلـغـة
الــعــربـــيــة مع الــقــصـــيــدة الــعــمــوديــة
وسـرعان مـا انـتقـلت الى قـصيـدة النـثر
فــكــتـبـت مـا يــعـادل  3دواوين شــعــريـة
نـشرتـها الـكتـرونيـا ( اوراق متـناثرة ج
 ( 3-2-1وفي نـهايـة السـبعـينـات بدأت
أكـتب بـالسـريانـيـة بشـكلـهـا التـقدلـيدي
ولـكن ســرعـان مــا انـتــقـلت الى الــشـكل
رحـوم زيا الـعنـقودي ( أو كـمـا سمـاه ا
ـثـقـف اآلثوري ـرود في مـقـال له في ا
 –بــالــسـونــيــتـات  –ثم تــوجـهت نــحـو
الشعر احلر وقصيدة النثر حتت محور
قـصيـدة الـدراما في أكـثرهـا والـقصـيدة
الـغـنـائــيـة مـسـتــفـيـدا من دراسـاتي في
الــشـعــر . وفي أغـلــبـهـا ( 10مـجــامـيع)
تـتـمـحـور حــول مـعـانـاتـنـا مـتـكـئـا عـلى
األساطـيـر الـبـابـلـيـة ورمـوزهـا مـزاوجا

أياها مع رموز ليتورجيتنا .
{ قـضيت ردحا في لـبنـان واقمت الكـثير من
ماهي الـقواسم الفـعـاليـات الثـقافـيـة واالدبيـة 
شـتركة التي ترتبط بها بيروت مع العواصم ا
الثقافية خصوصا في مناطق عيش مسيحيي

العراق ?
-عـلى األقل هنـاك شعـور مشـترك بـينـنا
ولـبـنـان بانـتـمائـنـا الى جـذور مشـتـركة
وهناك شعور متبادل ب الطرف  في
العراق كنا نتعـاطف مع لبنان بأغأنيها
وتــــراتـــــيــــلـــــهــــا
وشـــــعــــــرائـــــهـــــا
وثـــقـــافـــتـــهــا و..
وكـــــذلك الحـــــظت
ـثـقف الـلـبـناني ا
يــــــــنــــــــظــــــــر الى
الـــعــراقـي أيــضــا
بــاحـــتـــرام كــونه
أديــبــا مـبــدعـا ...
لــذا بـكل ســهـولـة
انــــســــجـــــمت مع
الــوسط الـثــقـافي
اللـبـناني وعـملت
معهم  ال بل كنت
ح أقرأ قـصيدة
 كنت أقـرأ مقطع
منهـا بالسـريانية
ومن ثم الـتـرجـمة
بـاعتـبـاري شـاعر
ســـريــــاني  كـــان
هــــــــدفـي قــــــــراءة
شــعــورهم ومـدى
الـــــتــــــصـــــاقــــــهم
بــلــغـــتــهم وعــنــد
االنــــتــــهــــاء كـــان
الــــبــــعض يــــأتي
لـيحـيـيني ويـقول

شيئا في ثالثائها الثقافي أو مهرجانها
الـــســـنـــوي . فــــكـــان لـــنـــا في كل ســـنـــة
مهـرجانـ في اجلمـعيـة وآخر في نادي
بـابل (في بـغـداد) ومـهرجـان في بـغـديدا
وآخر في ألقوش ودهوك وأربيل وكانت
عـــلـى شـــكل عـــرس وكـــرنــــفـــال ثـــقـــافي
ـهرجـانات الـتي كانت الـدولة يـضاهي ا
حتــيــيــهــا... وبــعـد  2003نــشط احتــاد
االدباء السريان كثيرا فمأل الساحة رغم
ــاديـة احملـدودة جـدا فـكـان امـكـانـيـاته ا
يــقــدم في كـل ســنــة مــهـــرجــان شــعــري
ومـــــؤتـــــمـــــر أدبي فـــــضـال عن أمـــــاسي
ومـشــاركـات أخـرى وطـبع بـعض الـكـتب
وكـــــــذلك اصــــــــداره جملـــــــلـــــــتـي األديب
الــســريــاني وســفــروثـا ... وفـي األقـلــيم
هـمة كنادي ـراكز ا برزت أيـضا بعض ا
ركز الـثقافي نوهـدرا في الثمـانينـات وا
شرق في دهوك ومكتب اآلشوري ودار ا
ــديــريــة الــوزيـــر ســركــيس آغــاجــان وا
الـعــامـة لـلـثـقـافـة والــفـنـون الـسـريـانـيـة
واجلـمـعيـة الـكلـدانـية وفـرقة شـمـشا في
أربـيل و... في الــتـسـعــيـنـات وبــعـدهـا 
وكـذلك كــانت ســاحـة بــغـديــدا وألـقـوش
وبرطـلة تـعج بنشـاطات ثـقافيـة ... فعدد
ـــهـــرجـــانــات الـــتـي كــانـت لـــنــا نـــحن ا

السريان تفوق على ما لآلخرين ...
{ لـديك محطات اعالمـية وصحـفية في جانب
من مـســيــرتك االدبـيــة  الى اي مــدى جنـحت
صـحـافـتـنـا الـسـريـانـيـة في ابـراز هـويـتـهـا في
خــضم الـــثــورة االعالمـــيــة واجــتـــيــاح مــواقع

التواصل االجتماعي ?
-فـي الـســبــعــيــنــات كــانت لــنـا مــجالت
ثــقــافــيـة وصــفــحـة فـي جـريــدة الــعـراق
(الـــتـــآخـي) ولـــكن ضـــمـن امـــكـــانـــيـــات
شـحــيـحـة ورقــابـة قـويــة  وبـعـد 2003
كـانت سـاحــتـنـا تـعـانـي من الـفـوضـويـة
وجتــــيــــيــــر األعالم لــــصــــالـح األحـــزاب
الــداعـمــة لـهــذه االصـدارات  فــكـان لــنـا
صحف عدة ومحطتي تلفزيون ومجالت
ثقافية ولكن أصبح هذا العدد عبئا على
ـثـقف الـسـريـاني لـتـلـبـيـة طـلـبـات هذا ا
الــكـم من الــصــحف واجملالت فــضال عن
ســيــطــرة من هــو خــارج هــذه الــســاحـة
عـلـيهـا  ومع هـذا انـطلـقـنا وحـاولـنا أن
نـقدم ما بـوسعـنا فـقدم تـلفـزيوني آشور
بامكانياته احملـدودة وعشتار الكثير من
الـبرامج الـتي تخـص شعـبنـا فمـثال كان
لي عدة برامج ثقافية في آشور وعشتار
وعمـود ثقافي وقـومي في صحيـفة بهرا
... ولـكن توقـفت أيـضا اسـوة بالـصحف
األخـرى  وبـدأنـا نـتـوجه نـحـو صـفـحـة
موقع عـنكاوادوت كـوم  التي أسـتطاعت
أن تـقف وتـنـطـلق مـن الـسويـد بـكـل قوة
وهــنـاك أيــضـا صــحـيــفـة الــعـراقــيـة في
سدني ومواقع أخرى ... أحييهم جميعا

ادية ... عاناتهم ا وأنا أحس 
في اخلتام أقول يا صديقي ال زلنا بخير
بــفـــضل اخلــيــرين مـن أمــثــالك وأمــثــال
القـائمـ على مؤسـساتـنا وهم يعـملون
بـكل جـهـد وبـشـكل طـوعي وإال لـكـنـا في
خـبــر كـان بـسـبب مــا عـانـيــنـاه عـلى مـر
الـتـاريخ  مـاذا نـريد من أنـفـسـنـا ونحن
مـا أن جنتـاز عـاصفـة مـا إال ودخلـنا في
األخـــرى وحـــ تـــتـــاح لـــنـــا الـــفـــرصــة

ستجدنا سباقون في العطاء ...
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×في الشـطـرة التي التـشـبه مدن بالد الـرافـدين يـبدو كل شيء حـائالً تـعلـوه غـمرات
تـراب مـسود يـحـكي كـلـما سـنـحت له فـرصـة السـرد عن عـوالم وازمـنة حـفـرت بـقوة
البقـاء داخل حجر التواريخ الشطرة بغتسل صبـيانها بغير ما يغتسل به ابناء ارض
الـسـواد نـواح حـنـاجــر االمـهـات وجـنـون الــلـيـالي الـتي التـهــدأ حـتى حلـظـة شق زيق
ـاء وزفرته لـيـرتمـوا في جوف أخـوذين بـدسومـة ا الـفـجر لـتهـرول خـطوات الـصـبيـة ا
الـغـراف الـسـارد الـذي تــوارث احلـكي ابـا عن جـد عن حـفــيـد طـقـوس االرتـمـاء تـبـدأ
بـصـراخ مـتـوحش دون ايـضـاحات او وضـوح مـعـاني تـرتـفع كـتل الـطـ ثم تـتـهاوى
وتتصـاعد الضحـكات وهي تبصر طـريق اخلطى علهـا ترى ما تتمـنى من روح هيامها
ذاك ملخص شـطري يحمله الشطريون كأرث حكائي شطر فتيتها كنشطار ضفتيها
كن اجلمع ب الـلحظتـ  وإن حدث مثل هذا اجلمع حكـاء سارد وشاعر حكـاء ال 
ـديـنـة وحواراتـهـا تـلك كـانت ـا يـزحـزح ثـوابت ا فـثـمـة خـلل مـعـرفي قـد وقع خـطـأ ر
واحدة من قـواهر وجدان عـبد العـزيز الذي امـتهن نقل روح حـكايات الـكوان مـقدما
اذج كـشفت عن اسـرار التـاريخ وتفـاعالته الـنفـسيـة ومالـبث ان وجد الـدرب سالـكاً
بـأجتـاه لـواعج السـرديـات الـشـعـرية فـراح يـدون مـا يـجده مـؤثـراً وقـادراً عـلى جتاوز
ـألـوف السـائـد والـبحـث عن دروب للـمـغـايرة لـكن الـوعـورة في التـجـاوزات صـعبه  ا

ومـحيرة معاً يشتغل وجدان عبد
الـعـزيــز عـلى مــاهـو ذاتي مـليء
ــتــلــقي بــاالســئــلــة الــتي تــوقف ا
عــنـدهــا حـائــراً وسـتــتـابــعه هـذه
احلـيــرة حــتى وهـو يــتــابع اآلخـر
ـــبـــاشــرة ـــيل الى ا نـــقــديـــاً ال
واليــتــمــنـى ان تــهــيــمن الــصــورة
ـشـهديـة الـشعـرية اليـومـية عـلى ا
او الـسـردية يـعـمل على رمي كل
احمليـطات االرثية التأثـيرية ليبقي
شـخـصـيــاته امـام لـوعـات الـذات
وفقـدانـاتهـا دائـماً يـقف مـتلـقيه 
عـنـد جلج األسئـلـة الـتي تـتـخلص
ــاذيـــات وتــوابـــعــهــا من قـــيــود ا
يــقــتــرب من جالل الــرومي وابن
عـربي والــبـســطـامي والــنـفـري
ـتـحـرك تـتـسع مـسـاحـات تـأمـله ا
بـــ االرجــاء فـــتـــضـــيق  ســـعــة
الـكلمة تبدو مـثل شفرات سريعة
الــوثــوب الى مــتــلــقــيـه صــدمـات

وجدانـية متالحـقة وجـريئـة ومن خالل سرديـات وجدان عـبد العـزيز الـقصـيرة تـظهر
ـكـان وحضـوره الـنفـسي واسـهامـاته بـقيـادة الـثيم كـانـية  النه مـعـني با تـوصيـفـاته ا
قصـد االشتغـالي العام بتراتـبية تـقترب من الـبناء الـتقلـيدي  من اجل الوصـول الى ا
ومثل الـسرديات الـشعريـة تعـيش سردياته احلـكائيـة ذات االزمة ضـيق االمكنـة وقهر
وجـودهـا وانبـثـاق سـيـول من األسـئلـة الـتي تالحق اخملـيـلـة عـلهـا تـبـحث عن مـنـقذ او
وخـلص في الـسـرديـات العـراقـيـة جند مـثل هـذه االشـارات دائـمة احلـضـور مـخلص
البد منـه حتى وان كان نـفسـياً وتـلك واحدة من اوهـام القـصة السـتيـنيـة التي فـلسفت
العزلة على انها رفض اجتماعي وقبول سلوكي مثير للفزع واجلدل عزلة وجدان عبد
قاصد االجتماعية والـسياسية والفكرية هي مزيج من كل هاتيك العزيـز ال تخلو من ا
كـونات التي اسـهمت في تعـثر احلـياة واالسهـام في خرابهـا في دراساته النـقدية ا
ـدارس النـقديـة احلـديثـة وانطـباعـيته يـبدو وجـدان االقـرب الى االنطـباعـية مـنـها الى ا
ـتـلـقيـه من انه اليـريد ان يـكـرس نـاقـداً من قـبل كهـنـة الـنـقد هـذه هي رسـالـة واضحـة 
العـراقي واالنظـمام الى مـعبد هـذا الكـهنـوت الذي بـات عاطالً عن اتـيان ثـمار وجوده
بـرغم اتـساع احملـطات اجلـمـاليـة في السـرد والفـن والشـعر تـوقفت الـنـقديـة عن بعض
ـتتالـية ضمن اسس مـعرفية ـعتمـدة على وجود الـعقل اآلخر وابـتكاراته ا التنـظيرات ا
تـتـفق ورؤاه ومحاللـته وعمـل وجدان عـبد الـعزيـز االنـطبـاعي ليس عـيـباً او مـثلـبة النه
ـات واالربـاكات ـتلـقي اكـثـر من تـلك الـتـهـو االنطـبـاع وجـهـة نـظـر قـرائيـة يـحـتـاجـهـا ا

صطلحات مستغربة ونافرة. ؤطرة  ا
حتـتاج جتـربـة وجـدان بـكـافة فـصـائـلـها الى قـراءات مـتـأنـية تـأمـلـيـة النه جـزء مهم من
ـشــغل الــثـقــافي اجلـمــالي الـعــراقي دؤوب  مــثـابــر وعـارف بــكـيــفـيــات االشـتــغـال ا

وتأثيراته!!
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 ديوان العتق والسوار لناظم الصرخي

لنـستـقي نبـضات تنـدّي الوريـدَ  وجنمة
تـسـتـبــيح الـدجى  وحـدائق يــشـتـهـيـهـا
ـســاء ازمـنـة الـربــيع  فـمـســاؤه أشـبه 
الطفولة التي ال حتتاج الى ترجمةٍ تكون
أقـرب الى حــيـاة أهـل الـريف الــبـســيـطـة
الـغـير مـتكـلـفة  تـبـنى على أسـاس ثروة

من عـــتق بـــغـــداد يـــنــطـــلق شـــاعـــرنــا
(الـــصــــرخي) في رحـــلــــة األلف مـــيل 
وتــــنــــفـــجــــر صــــوره دون اســـتــــغالقٍ
واستبهـام ودون أحاجٍ للتـكهنات التي

تشيع .
ويـقف بـنـا شـاعـرنـا عـنـد سـوارهـا في
أعــصـــاب هــادئــة  ومـــشــاعـــر رزيــنــة
وخـيـال مـسـتـد  فـيـلـثم أريج بـغـداد

ويرضع من ثراها .
W¹uÐ« W dŠ

انــهــا طـــاقــة حلــركــة أبـــديــة يــجــدهــا
(الصرخي) في مـجد بغـداد وعصورها
حــيث أن لــوعـة الــغــيــاب قـد أشــعــلـته
وألــهــبت في وجــدانـهِ ســحــراً خــارقـا ً

وفيضا ً من العتاب .
ـتعـب كـان (للـصرخي) وحتت ظالل ا
ثمَّة طيف بهيج واشراقة تسافر به مع
عــطـر لـألزهـار  وضــحــكـة تــتــمـاهى 
وســحـر فــراشــات  هي أقـرب الى دَاللٍ

يتيه به طفل    من سذاجةٍ .
ــزاج الـعـفـوي حتت هـذا الـظل يــكـمن ا
فـيـنـطــلق الـشـعـر من شــفـتـيه بـسالسـة
وتروٍ وبسـخونةِ تـأمالتٍ ونداوةِ منطقٍ
وحــيـــاةٍ جــذلـــةٍ وكــأنّه غـــديــر يـــغــسل
ـــــاوِجهُ  وبَــــرَد أوجــــاعـه  وصــــبــــر 
يـتـساقـط عنـد الـهـجـيـر . انـهـا مـحـاولة
مــنـه لــلـــســبـــاق مع الـــزمن ومــحـــاولــة
يـنـاً حتى الجـتـيازه إذ يـعدو شـمـاالً و
مــطــلع الــفــجــر  فــكــان عــدْوُه امــتـداداً
لـوجـدانه  وعــنـاقـا ً دون تــمـرد عـلـيه 
يجـاذبه ودّاً ويـرغب إليه بـرضاً  مـقبالً
عليه غير مـدبر  يساوره األمل وال يلفه
السأم  يـحس إحساسـا ً عارما ً بزحف

الزمن 
 فــالـــزمـن لــدى (الـــصـــرخي) قـــضــيـــته
ـنح قارئه األمل الكـبرى  وأمـله الذي 
األخــضـــر فـــيـــتــســـرب إلـــيه فـــيض من
مــشــاعـره دون أي وشلٍ مـن الـتــشـاؤم 

وقـــــد أفـــــلـح  (الـــــصـــــرخي) إذ شـــــارك
ـكن ان يقال أن جمهـوره لواعجَه  اذ 
محـيط شاعرنـا يتألف من مـجرى واحد
هـو (الـوجدان) يـحـوطه مجـرىً ثـانٍ هو
(الــزمن) . فـهــو يــنـهض عــنــد الـفــجـر 
يأخذ زاده ومتاعه وال يتعبه اجلري في
احلـيـاة  بل هـو يعـزف بـقـيثـارة ربـيعه
ـيـدان الواسع ورزانـة عـنـفـوانه حـيث ا
عــنــده  وهــو يـــزرع في كل ركن قــطــرة
مــسـتــقالً عن غــيــره  فـتــسـتــحــيل تـلك
الـقـطـرة إلى ربـيعٍ ذي أشـجارٍ وشالالتِ
...و ...و...وأطــفـالٍ مــيــاهٍ وأحالمٍ ورديـةٍ
يـلـعـبـون . وشاعـرنـا .. إذ يـولَـد في فلك
األحــجــار فـإنه يــنــظم الــنـجــوم حــبـاتٍ
يــخـرزهــا حــبـة حــبـة لــتــكـون قالدةً في
عــنــقـه ومــفــخـرةً عــلـى مــدى الــعــصـور
واألزمــان ونــغــمــةً يــلـــحــنــهــا في تــلك
السـلسلة الالمـتناهـية التي تـسبغ عليه
تــداعـيــات جـمــيــلـة وإيــحـاءات طــاهـرة
وأوزانــاً مــغـنــاة وايـقــاعــا يـتــرجم لــنـا
وجــدان (الـــصــرخي) لألذن ال لـــلــعــ 
ويـــصحّ أن نـــقــول أنه جـــرس ال يـــثــقل
ـعانـي وتداعـيـاته  فـلـلـكـلـمـات أثـرها ا
ـا يـستـعـصي عـلى غـيـرها وسـحـرهـا 
ذلك األثـر والتعـليل فـقد يـكون لـلجرسِ
عـنى ... فاجلرسَ ا يعـنيه ا أثر أكـثر 
هـو في مــا يـثـيــره من نـبضٍ لــلـحـيـاة .
ـســاء في نـظــر ( الـصــرخي) صـورة وا
ـــرور عــلــيــهــا البــد من تـــرجــمــتــهــا وا

تصويرية بعيدة عن الساعات واألرقام.
ومــســاؤه يـحــتـاج الى عــيــنـ فــيـهــمـا
الكثير من الليل يستقيه من نهري دجلة
والـــفـــرات ويـــســـتـــطـــيب فـــيـه الـــهــوى
واحلـنـان  ويـجـري فـيه بـزهـو الـرحـيق
وعـطف الـصـبـاح . وتــلـكـمـا الـعـيـنـان ال
تـغـفـوان اذا غـفل زمـانه
وظـن مــــــــخــــــــاتـل أن له
الـقــدرة عـلى الـعـبث في
مــســائه او أن ثــعــبــانـاً
شــاء أن يـزري بــأحالمه
ألن عـــيـــنـــيه تـــرصـــدان
الفجّار ومـا يتمترس به
الــشــيــطــان . فــمــسـاؤه
غـناء مـهـد ومالمح غد 
يـركــز الـضـوء ويـخـتـزل
ـشهـد  كصـورة ينـظر ا
إلــيــهــا من خـالل زجـاج
مــوشـوري وكــأنه يــنـقـذ
نــفــسه من عــالـم الـرؤى
الــشــريـــرة . وشــاعــرنــا
(الــصــرخي) إذ يـتــهـدج
صـوتـه في حـزن ألزهـار
وأدَهـــــا الــــفــــاســــدون 
وأرض نـديــة اقــتــلــعـوا
بشـرتها  وأحالم قـتلوا
ألـــــوانـــــهـــــا وجـــــدران
هــــدمــــوا بــــنــــيــــانــــهــــا
وجـــــــداولَ أوقــــــــفـــــــوا

جـريانـها فـتقطـعت أوداج قلـبه ليـبحث
قي أنــفـــاق الــلـــيل عن طـــفــولـــة تــدوم 
وقــواريـر تــبـتــهل بـأنــفـاسٍ زكــيـة وعن
فـــرسٍ فـــاحمِ الـــســـواد  وقـــمــر أبـــيض
كـالـثلـج ليـبـتـاع تـلـكم الـطفـولـة بـرقّـتـها
وحنوّها  فلم يسبق أن عاشت الطفولة
ب أضالع شاعـر كما يـعيشهـا شاعرنا
( الـصـرخي)  تـهـمس فـي قلـبـه وتـهدّ
ــاء من روعـه فـــيــشـــرب حـــ ذاك مـن ا
الــبـارد  ويـخط بـالـقـلم األسـود خـطـوط
الـشـعر ومـوازيـنه .  ورغم مـا يـشاع عن
شــاعــرنـا أن أســاريــر حــبه قــد تالشت
وريـحــاً سـوداء قـد صــبـغـته  ومــطـرقـة
حــممٍ قــد حــطــمــته  وأشــبـاحــاً قــاتــمـةَ
األلوان بـاتت تلـتحـفه  لكن لـيس كل ما
يشاع صحيحـاً فلديه من رباطة اجلأش
والـتـمـاسك حـتى فـي أصـعب الـلـحـظات
قـهـراً ما يـجـعله شـديـد العـنـاية بـأحرفه
واالعــتـداد بــصـوره واجلــهـد بــتـرجــمـة
أحــاسـيــسه  إنـه كـمـن كـانـت الـنــار في
يديه فيعلـم ماتعني تلك النـار فيعاجلها
.  فلديه الـروح الكافـية للنـجاح  فهو ال
يـفـتـأ يـحـدثـنـا بالـروح عـن الـروح ألنـها
اســطــوانـة عــزفه الــتي يـســتــمع إلـيــهـا
كــقـطـعــة مـوســيـقـيــة  ومـصــدر فـطـرته
ـؤثــرة الـتي ال يــقـاومـهــا أبـدا ً  وهي ا
كينـة اجلليّة في تربته األولى اجلذور ا
الــتي نـعــرفـهــا عـنه جــمـيـعــا  هي قـوة
اســــلــــوبه  وصــــراع فــــكــــره  وأوتـــار

حـنــجـرته  ودرجـة يــصـعــد بـهـا إلى
بـرج كـمـاله . والـعـشق عـنـد شـاعـرنـا
ــسك فـي جـمــيع هــو حــقل يــضـوع ا
أروقـته  فـهـو كـيـان لـلـورد احلـقـيقي
الـذي تنـبـعث منه أجـمل األنـغام عـند
رمال بحـره التي تسـتفيق بـها لؤلؤة
 وصــدفـة مـحـار  تــلك األنـغـام الـتي
تـــعـــبّــر عـن طــاقـــة ضـــخـــمـــة حتــوّل
التالشي الى طـبيعـة زاهية  فـيغازل
شـــاعــــرنــــا الـــنــــجـــوم  فـي أحالمه 
وتـتسـاقط األمطـار على كـتفـيه وكأنه

لك االسم األعظم .
WŽËUD*« ⁄uKÐ

ورغم السـهر والقـلق الذي يـعيشـهما
طاوعة شاعرنا إال أن عشـقه قد بلغ ا
نفـسهـا التي عاشـها الـعاشقـون قبله
حــ عــرضــوا عـشــقــاً     ال يــتــبـدل
ـوت  وصـوتـاً ال يـخـفت  وورداً ال 
وجــنــونــاً ال نــظــيـر لـه في االنــفــعـال
البشري . كل ذلك كان قميناً باحلفاظ
عـلى صـور الـرغـبـة لـدى شـاعـرنـا في
طــــــــريـق احلـب الــــــــذي جتــــــــلّـى في
شــخـصــيــته وهــو يـصــبّه في بــئـرٍ ال
قـــرارة لـــهـــا . ولم يـــكن ثـــمّـــةَ تـــوقّع
لتوقف في اجلريـان  بل في قصائده
هناك ما يوحي لرغبة دائمة تصاحب
الـتـدفق الـطـبيـعي لـلـعشق مـصـاحـبة
حميمـية  وهذه الرغبـة هي الوسيلة

الوحيدة إلدامة كل انفعال .
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بغداد

وجدان عبد العزيز
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لـنكن محايدين بـ الشعب واحلكومـة احلالية لذلك اضع
ا النك جـديد .. ر ـسـؤول احلـاليـ شـكواي بـ يدي ا
العهد والذنب لديك على تخبطات التي نعيشها ..ولقد مر
الـعــراق بــكـافــة انــواع الـتــدهــور اجـتــمــاعـيــا ..وامــنـيه..
االقـتـصـادي ..ولكن لـيس الى درجـة قـطع الـرواتب وعدم
تـوزيع احلصـة التمـوينـية ..لـقد مرت عـليـنا حـروب وقتال
وحـرب طـائفـيـة وحـوادث لم تـمـر علـى شعب مـثـلـمـا مرت
عـليـنا ..لـديـنا اثـار وسيـاحة ديـنـية لـدينـا نـهران عـظيـمان
واغـلب اراضـي سـهـول صــاحلـة لــلـزراعــة لـديـنــا الـذهب
االسـود يتدفق علـى شكل اعيون وهـذا يجب ان نقول من
فـضل اللـه علـيـنا لـكن الـتخـبط جـعـلته لـعـنه عـليـنه بـسبب
االطـماع ..التنقصـنا كفائـات علمية ويـشهد العالم كم من
كـفائه استغلت في الدول العظمـة وجعلوا من العراق بيئة
طـاردة للـكفـائات ولـلمـواهب وليـست فقط طـاردة بل قاتـلة
لـكل من يحـاول نهـوض بهـذا الوطن اجلـريح الذي يـعاني
االمـرين ..نـدرك انه الذنب لك فـيمـا وصـلـنا الـيه ..الطـاقة
لـنا ان نـنـتـظر االنـتـخابـات ونـحن النـحمل اي امل لـتـكون
نـزيهـة في وجود نـفس االوجه ونـفس العـمـليـة السـياسـية

نهج .. ونفس ا
ـوظف بدون راتب وهي في ظل االوضـاع الغـيـر منـطقـية 
ومه احلياة الشريحة االعظم باجملتمع وهي من حترك د
واحملـرك الرئيسي لـلسوق ومصـدر غير مبـاشر للشرائح
االخـرى جملـتمـعـنا ..الاعـلم كـيف وصـلنـا الى هـذا احلال
رغم اسـتــمــرار تـدفق بــيع الــنـفـط بـاســعـار مــرضــيـة في
يـة ..اما جـائحه كـورونا فـاحلال مـثل بقـية االسـواق العـا
الـبـلــدان فـاي بـلــد تـأثـر مــثـلـمــا تـأثـرنــا نـحن الـعــراقـيـ
البؤساء ..لقد وصلت االمور الى لقمه العيش لقد وصلت
الى تـقليل عدد الـوجبات الطـعام بالنـسبة لطـبقة الوسطى
لـلمجـتمع فـكيف حال الـطبقـات الفـقيرة الـكسـبة والبـطالة
..كـلـمــا سـبق ذكـره سـوف تـكــون احـد اسـبـابه اذا اطـال
سكوتك او عدم ردت فعل عنما يجري للشعب فكل راعي
والــكل مــســؤول عـن رعــيــته ان لن تــســـتــطــيع ان حتــمل
ـسؤولـية والتـركة الـثقـيلـة فواجب عـليك الـرحيل وسوف ا
ـوقف النك لم ترتضي نـكن لك كل احلب والتـقدير لـهذا ا
الـذل الشعب ومحاوالتـك تغير احلال كـانت لها اثرها في
ـا لـنـا حظ اوفـر بـشـخص يـكـون اكـثـر حـزما قـلـوبـنـا فر
عـلى الـفـاسـدين ويــسـتـطـيع تـغـيـر احلـال ..اين عـدل الـله
مـنهم مـاذنب عوائـلـنا في هـذا ايام الـعجـاف التي لم تـمر
عــلـى الــعـــراق حـــتى بـــايــام احلـــصـــار ..في ظل عـــوائل
ـسؤول ؤعيـشون في اخلارج بـكل رفاهيه وتنـعم بخير ا
الـرواتب العالية التي يـشرعونها النفـسهم ..نعم احلكومة

سؤولون عن هذا االنحدار ان هم ا والبر
االقــتـصــادي لـقــد وصــلـنــا الى احلـد
االدنى لـلحياة البـسيطة الننـا تنازلنا
ـــة لـــعـــوائــلـــكم عن احلـــيــاة الـــكـــر
ـلــذاتــكم فــلـهم الــدنــيـا ولــنــا حـكم و

العزيز اجلبار .

واسط

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ـلـيـون وبــالـتـالي فـأنه يـقـود يـصل ا
آالف الــشـبـاب نـحـو حتـقـيق رغـبـات

األجندات اخلارجية واألقليمية.
هـذا يــثـبت لــنـا صــحـة مــقـولـة أن ال
شيء مـجانـيا في احلـياة ألن الـهدف
الـرئــيـسي الـذي تـأسـست ألجـله هـذه
التـطبيـقات هو خـلق شعوب مـدمنة
يـسـهل الــسـيـطـرة عـلــيـهـا وأدارتـهـا
لتحقـيق أهدافهم السـوداء التي تتبع

قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" 

العـراق كحـال أغلب البـلدان يـكثر به
ــدمــنــون الــذين يــشــكــلــون اخلــطـر ا
األكـبــر عـلى أسـتــقـرار الــدولـة ويـقع
عالجهم مناصفةً على عاتق احلكومة
واجملــتــمع وأولـى خــطـوات الــعالج
هي مـراقبـة الـنـشـاطـات اإللـكـتـرونـية
الــتـي تــدار من داخل وخــارج الــوطن
ألنها كانت السبب الرئيسي في خلق

جيل متطرف فكريا.      
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مـدمـنـ من الـدرجـة األولى يـقـودهم
منشور وإعجاب وتـعليق ألن يحرقوا
بـلـدانـهم ويـثـيـروا الـشـغب ويـتـركوا
الـســلــمــيـة حــتى يــبــلــغـون مــرحــلـة
الـهـيـجـان الـعـقـلي الـتي تـسـمح لـهم
بـأن يـعـتـدوا عـلى الـكـبـار ويـعـلـقـون
جــــثـــة مــــراهق وسط ســــاحـــة حتت
انـظـار جـمـوع غـفـيـرة غـيـر واعـية ال
يــســتـخــدمـون عــقــلـهم.. بـل هـاتــفـهم
واقع للـتصـوير?! بـالتـالي فأن رواد ا

اإللـكـتـرونـية ال يـخـتـلفـون كـثـيرا عن
مـــســـتـــخـــدمـي اخملـــدرات في حـــالـــة
اإلدمـان ســوى أنـهم أخـطــر بـكــثـيـر
ودلـــيل ذلك مـــا يـــحــدث فـي األوطــان
الـعربـيـة من تفـرقة وتـمـزيق للـوحدة
الوطنية وحصول حتركات فوضوية
ـحــركـات خــارجـيــة تـثــيـر مــلــيـئــة 
العنف وتبيح الـقتل وتنشر اخلوف..
قـائــدهم "أدمن" مـبــهم غـيــر مـعـروف
ـلك صـفــحـة عـدد مـتــابـعـيـهـا لـكــنه 

أكــثــر تـــوصــيف يــســتـــعــمل حــالــيــاً
لتوصيف األشخـاص الذين يتعاطون
اخملـــدرات بــأنــهـم "مــســتـــخــدمــون"..
وكــثـــرة تــعــاطــيــهـم  تــؤدي بــهم إلى
مرحلـة يصعب علـيهم اإلمتنـاع عنها

رحلة باإلدمان. وتسمى هذه ا
ـرحـلـة شـبه يـصـبح الـعـقل فـي تـلك ا
مـغـيب يــفـقـد الـسـيــطـرة  ويـتـيه عن
ـــــيــــز بـــــ اخلــــيــــال الـــــواقع وال 
واحلـــقــيـــقـــة ويــكـــون عـــرضـــة لــكل
اخملـــاطـــر وحــتى الـــتـــحــكم فـــيه من
ـواد فيـكون الـدماغ ـروج لـهذه ا ا
األسـفـنـجي مـجـرد مـسـتـقبـل ومـحـفز
لـألوامـر الــعــصـبــيــة مــسـيــر بــهـا ال
مـخـيـر.. لـكـنــهم رغم حـالـة الـتـغـيـيب
التي يعيـشون بها إال أنـهم يعتقدون
بأن أفعـالهم هي الصائـبة دائما وأن
كل مـن يـــخـــالــــفـــهم هــــو عـــدو لـــهم
ويتـطـلعـون لـلتـغـييـر دائـما لـكـنهم ال
يــحــركــون سـاكــنــا وكــلـمــا حتــركـوا

أثاروا الفوضى..
ــرة تــثــبت أنــهـم مــجـرد احلــقــيــقــة ا
ضـحـايـا مـجـتـمـعـيـة وأسـريـة وحـتى
حـكـوميـة.. ألن غالـبـيتـهم تـنقـطع بهم
ســـبل األمل فـــيــتــجـــهــون ألقــرب مــا
يـنجـيهم من هـذه احليـاة لذلك تـكون
مــراحل عالجـهم طـويــلـة واحملـافـظـة
عـلى نـظافـتـهم بـعـد الـتـعـافي صـعـبة
ــرحـلــة الـعـزل ـرون  جـداً ألنــهم 

الـتـغـذيـة الـفـكـريـة وأخـيـرا يـجب أن
يـجدوا بـيـئة نـقيـة حتـتظـنهم وتـوفر
ـة عنـدها لـهم الـعمل واحلـيـاة الكـر
ــكـن أن تــبــني مــجــتـــمع خــالي من

اإلدمان.
حديثاً ظـهرت فئة أخرى يـطلق عليها
إسم مــسـتــخــدمـون لــكــنـهم خــطـرون
عـنـدمـا يـصـلـون إلى مـرحـلـة اإلدمان
إنـهم مـســتـخـدمـوا مــواقع الـتـواصل
اإلجـــتـــمــاعـي.. هــؤالء هم مـــجـــامــيع
ـروجـون أشـيـاء خـامـلـة يـتـيح لـهم ا
مجانية لكنهم في ذات الوقت يغذون
عـقلـهم البـاطن بـكل أسالـيب التـرفيه
الـتي جتـعل مـنـهم مـدمـنـون علـى تلك

واقع..  ا
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ــواقـع هــو (فــيــســبـوك) أبــرزه تــلك ا
ــيـاً ــروج األول عــا الــذين يــعــتـبــر ا
وصـــاحب أكـــبـــر عـــدد مـــدمـــنـــ في
الـــعـــالم فـــهـــو يــقـــود ثـــوراتـــهم في
بـلـدانــهم ويـشـوه صـورة عــلـمـائـهم
ويـــرسم لـــهـم أن شــهـــدائـــهم مـــجــرد
شـخــصـيـات تـبــعـيـة قــتـلـوا ألنـهم ال

يستحقون احلياة.. 
تسـتغل هذه الـتطبـيقات ومـروجوها
حـالـة الـفراغ الـوقـتي الـتي يـعيـشـها
مواطنو العالـم الثالث بسبب إرتفاع
نسبة البـطالة فيها فـيخضعهم لعدد
من الـــتـــجـــارب إلى أن يـــصـــبـــحــوا

الـتـفــكك االسـري بــدأ يـزداد يـومــا بـعــد يـوم بـعــراقـنـا
ــنــازل مع هــجـرة احلـبــيب مـن حـيث تــرك الــشــبـاب ا
ـا ترك البالد والـهجرة اهاليـهم الى اماكن اخرى ور
  دون رضـــا الى بــــلــــدان اخــــرى وبــــكال احلــــالــــتــــ
ذويــهـم وبــعـــد ذلك ازداد االمـــر تــعـــقــيـــدا حـــيث بــدأ
بالـشبـان من كال اجلنـس بـاالقدام عـلى الزواج دون
علم اهـاليـهم ويومـا بـعد يـوم بدأت تـزداد هذه االفـعال
السيئـة وباالخيـر بدأنا نـستيـقظ صباحـا ونرى اطفاال
بـعـمـر الـورود يـقـومـون بـرمـيـهم ذويـهم عـلى الـطـرقـات
وبـعض االحــيـان بـاالنــهـار واخـرهــا ظـاهـرة االنــتـحـار
واحـيـانـا قتـل الـزوجـ للـبـعـض ونرى بـعـض االحـيان
عبر مـواقع التـواصل االجتمـاعي واحملطـات الفضـائية
بـرح للـبعض من قبل الـزوج مثل ضاهرة الـضرب ا
هكـذا افعـال سـيئـة على احلـكـومة ان تـقف وقفـة جادة
ــنـظــمـات الــدولـيــة واحملـلــيـة ومــنـظــمـات مـعــهـا هي وا
ـدني كـون يـوم بـعـد يـومً تـزداد اكـثـر واكـثر اجملـتـمع ا
وبـحـاجـة الى عـمـلـيـات تـوعـيـة مـكـثـفـة وبـنـفس الـوقت
تـرافـقهـا انـزال عـقـوبـات قـاسـيـة بـحق فـاعـلـيـها ومـثل
هكذا افعال دخيـلة على اجملتمع العـراقي لو تصفحنا

بــاوراق الــتـــاريخ قــلــيـال وعــدنــا الى
العقود السـابقة لكنـا رأينا ال يوجد
مثل هكـذا افعـال بتـاتا ال نـعلم ماذا
جتمعنا بحق السماء  يحصل 
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تـطــلــعت الى ذاتــهـا نــظــرت الى مــرآتـهــا و حتــسـست
جتاعـيـد الـتي رسـمـها الـزمن عـلى وجـهـهـا بـدأ شريط
الذاكـرة يعـرض بعـقلـها و تـدور االحداث مـتسـلسـلة و
كأنـها في عـرض مسـرحي تبـتسم تـاره و تدمع عـينـها
تـاره اخـرى غــربه وطن نـعم تــعـيش غـربه وطـن تـتـذكـر
كـيف كـانت تـتــجـول في آفـاق شـارع الــرشـيـد ثم تـمـر
تنبي ثم مسرح الـوطني ثم تناجي مياه دجلة بشارع ا
يـتالعب الـهـواء الـطـلق بـشـعـرهـا االنـيق ايـام اخلـوالي
التي كانت تـعيـشهـا في رحاب دار الـسالم لكن الزمن
انـقـلب رأسـاً عـلى عـقب لــتـتـحـول حـيـاتـهـا الى جـحـيم
فـقـدت أمـهـا و مـن ثم أبـاهـا حـتى تــهـجـرت قـسـراً من
بالد روحها و مـركز  ألـهامهـا لم تكن تـعلم ان النـهاية
وخيمه الى هذا احلد ابتلـعت احاديث الذاكرة بروحها
التـرفه و اجـمـعت صـور الذاكـرة في مـخـيلـتـهـا و ظلت
تالزمــهـا ايـن مـا حــلت و ارحتــلت كــأنــهــا تــسـاق الى
نفى بجـزر الذكريات و جتف مالمح عـينيهـا كجفاف ا
ـيـاه تـشـاهـد الـتـلـفـاز ومـشـاهـد األلم الـتي دجـلـة من ا
حاطت بـعاصـمة  قـلبـها قبـل ان تكـون عاصمـة بالدها
نعم بالدها بالد اول من خط قـلم الكتـابة فيـها و سنت

اول الــقــاونـــ فــيــهـــا بالد حــضـــارتــهــا
اشـرقت و تـوزعت عـلى ربـوع االرض
و انـارت عـقول الـغـرب حـتـى صارت
مـضــرب االمــثـال لـم تـفــهم اين ذهب

كل هذاو الى اين?
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مـــلك االردن يــــقـــول فــــيـــهـــا ( االردن
والـــعــرب واســـرائـــيل كـــلـــهم ابـــنــاء
ابراهيم علية السالم ) فال تستغربوا
ــســلــمــ الن الــكل ايــهــا الــعــرب وا
سوف ينجر حول هذا التطبيع شئت
ام ابـيت وهـذا مـا أمـنت به اسـرائـيل
دولـتـهــا وشـعـبـهــا واعـتـراف الـعـرب
سلـم بهـا كدولة حـالها حال اي وا
دولـة فـي الـعـالم .... واخـيـرا اقـول ..
في السياسة ليس هناك عدو دائم او
صـديق دائم بل هـناك مـصـالح دائـمة

... والعاقل يفهم ..
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خـامــسـاً نــهب ثـرواته بــشـكـل مـهـول
ــهــا ع الــشــعب عــلــنــاً ودون وحتــر
مــبـــاالة خــامـــســاً اســـتــبـــاحت الــدم
الـــعـــراقـي ونـــشـــر الــــظـــلم واجلـــور
سـادساً مـد النـفـوذ االيراني الى دول
الهالل اخلـصيب والـى ليـبيا والـيمن
سابـعا مـهمـة االعالم االيراني الـشتم
والـعداء للـصهـيونـية وامـريكـا بشكل
قاتلتهم وهذا يومي وحتشيد الهمم 
اجلـــدول يــبـــدأ من ســـنــة 2003 الى
2020 ثـــامـــنـــاً الـــســمـــاح لـــتـــركـــيــا
ــــنـــطـــقـــة بـــاالـــغــــوص في اراضي ا
الـشـمـالـية لـلـعـراق ومـد الـتوسع الى

لــيـبــيـا والــيـمـن لـتــتـقــاسم احلـصص
بـيـنـهـا وبـ ايـران بـأشـراف أمـريـكي
صهيوني الغـرض ?? هو خوف زعماء
الـعـرب من مـد نـفـوذ ايـراان الـشر الى
دولهم وتدميرها مـثل مافعلو بالعراق
ـا يـجـعلـهم يـبـحثـون عن دول قـوية
حتـمــيـهم ومن هــنـا صــار الـتـصــعـيـد
للتـطبيع مع اسـرائيل  لتـحقيق احللم
الصهيوني بدولة اسرائيل من الفرات
الى الـنيل  وبـهذا تـنتـهي مهـمة ايران
نطقة بعد حـصولها على ماتريد في ا

من مصالح مشتركة 
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اذا قد يسال سائل ما هو التطبيع و
الــتــطـبــيع مــنــذ سـنــوات واســرائـيل
ـنــهــاج واســمــيه تــعــمل عــلـى هــذا ا
ـنـهــاج ألنه سـلــسـله مـتــشـابـكه مع ا
بعضها البعض في ترويض وجتنيد
ـلـوك واالمـراء من الدول الـرؤسـاء وا
العـربية حـتى لو كـانت على مصـلحة
ـهم هـو كم يـبـقى في احلـكم شـعـبـة ا
كم يـحـصل عـلى االمـوال الـتي تـأتـيه
من جـراء هـذا االتـفـاق .. وهـنـاك مثل
او مـقولـه اتـكلـم عـليـك وتـتكـلـم علـيه
حتى نغطي بعض اخطائنا وحتى ال
واطن او الشعب باحلكومة .. يشك ا
لـقـد بـدأ االتـفـاق في مـعـاهـدة السالم
ـــصــري االســـرائـــيــلي ووقـــعت في ا
واشـنــطن الـعــاصـمــة االمـريــكـيـة في
مـارس عـام  1979ووقع عــلـيــهـا كل
ـصـري أنـور الـسـادات من الـرئـيس ا
ورئيس الـوزراء االسرائـيلي مـناحيم
بـيــغن وشـهــدهـا الــرئـيس االمــريـكي
جيمي كارتر .. تلتها اتفاقية اوسلوا
الــتي وقــعت مع مــنــظــمـة الــتــحــريـر
الــفـلــســطــيــنــيـة بــ يــاســر عــرفـات
وشمعون بيريز وكلنتون بها تعترف
مـنظمـة التـحرير الـفلـسطيـنيـة بدولة
اســــرائــــيـل عــــلى  78%من اراضي
فـلـسـطـ .. يـاسـر عـرفـات الـذي كـان
يطـلب الصـدقة من بـعض الدول ومن

ضـمنهـا العـراق ..  ثم تلـتهـا اتفـاقية
مع ملك حسـ ملك االردن ثم حسني
مــبــارك ثم الــســودان ثم االمــارات ثم
الــبـــحـــرين والــعـالقــة الـــســـريــة هي
ســلـطــنـة عـمــان الـتي ال حتب االعالم
عـلى هذه الـعالقـة السـريـة ودائمـا ما
تكون بعيدة عن القيل والقال حتى ال
تــضــخم االمــور وغــيــرهــا من الــدول
الـتي تـتـعـامل مع اسـرائـيل في الـسر
حــــتى ايــــران لــــديــــهــــا ســـفــــارة في
اسـرائيل لـكن ليـس معـلن علـيهـا لكن
تسمى جمعية الصداقة ب اسرائيل
وايران ... وهناك مقولة للملك حس

خــــارطـــــة الــــطــــريق !! حتــــالــــفــــات 
وتـسويـات غاية معـاهدات  اتـفاقـيات
الــســريــة اوالً االيــعــاز الى احلــلــيــفــة
ايــران الـدائــمـة  بــالـدخـول الى ارض
الــعــراق وتــقــوم بـتــخــريب الــعــقــيـدة
بـــتـــحـــويل الـــديـن االسالمي الى اداء
طــقـــوس دون عــقـــيــدة واســـــتـــبــداله
بــأدعــيـة مــؤلـفــة من عــمالئــهم ثـانــيـا
اشـــعــال فـــتـــيل احلــرب الـــطـــائــفـــيــة
واالقـتـتـال بـ ابـنـاء الـشـعـب الـواحد
ــــفــــخــــخــــة وادخــــال الــــســــيــــارات ا
والـــتــفــحــيــرات وقـــتل اكــبــر عــدد من
جتـــمــعــات الـــعــراقـــيــ ثــالـــثــا هــدم
وتخـريب الـبـنيـة الـتـحتـيـة لـلبـلـد قتل
وخـطف اصـحـاب الـعـقـول بـعد اطالع
جلــات الــتـفــتـيش الــلــعـيــنـة ع عــقـول
الـعــراقــيــ بـحــجــة اســلـحــة الــدمـار
الــشـامل وســلـمت االســمـاء الى ايـران
لــلـقــيـام بــالـقــضـاء عـلــيـهم خــوفـاً من
نهـضة الـعراق رابـعاً تـكوين جـماعات
ا تسمى مرتزقة وتمويلهم بالسالح 
ـوصل والــغـربــيـة بــداعش لـتــدمـيــر ا
وقـتل سـكـانـها دون ان يـفـكـر الـعراقي
ــاذا داعش ال تـــاتي الى بـــني فــارس
او بــني صـهـيـون او أمـريـكـا واصـدار
فتاوى بـقتال داعش لتـخلص من اكبر
عــدد من الـشـعب الــعـراقي وانـهـاكه !!

الـعــقل وتـدهش االنـسـان وتـسـبب له
االحـراج والـتـوتر خـاصـة كـتـلك التي
تطـرح حول القـضايا الـكبرى لـلحياة
ـشــكالت الــعــالــقــة الـتي والــكــون وا
تـبـحث عن حـلـول فـكـيف نـفـسـر هـذا
النوع الذي لم نستطع االجابة عنه
ـوقف صـحـيح مـاذهب الـيه انـصـار ا
الـــــثــــانـي بــــانه لـــــيس لـــــكل ســــؤال
جـــواب,لـــكـن رغم صـــعــــوبـــة بـــعض
االسئلة كتلك الـتي كانت حتير العقل
ـا ولـم يـصـل فـيــهــا الى اجــوبـة قــد
استطاع تطور الفكر البشري ان يجد
حـلول لـها بـادوات ووسـائل مخـتلـفة
حـتى قيـل (من قال الادري فـقـد اجاب

عن السؤال).
وفي االخـيـر نـسـتـنـتج ان لـكـل سؤال
جــواب ولــكـن هــنــاك حــاالت يــعــســر
ويـتـعـذر فـيهـا اجلـواب او يـعـلق ب
ــــا من بـــاب االثـــبـــات والــــنـــفي.ور
فـكرين االهـتمام فضـول الفالسـفة وا
بـالسـؤال اكثـر من اجلواب بـاعتـباره
احملفز والدافع للبحث والتفكير.لذلك
كانت الـفائـدة من طـرح السـؤال غاية
عـاني الن البحث عظمـى في اسمى ا

عن احلقيقة عمل مستمر.
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يـــعـــيـش االنـــســــان في عـــالـم مـــليء
بـالــظـواهـر واالحـداث ,فـيــسـعى الى
مـعرفـة اسرارهـا واكتـشاف حـقائـقها
وذلك بواسطـة ماوهبه الـله من فطرة
حب االطالع ,النه دائــمـا يــسـعى الى
ـــعــرفـــة جتــاوزا حلـــالــة حتــصـــيل ا
اجلـهل التي ولـد عـليـها ,وال يتـسنى
له ذلـك اال بـتـوظيـف قـدراته الـعـقـلـية
الــتـي تــعــتــمــد عــلى الــســؤال كــاداة
اساسيـة الن السؤال يـعتبر الـوسيلة
عرفة  ,او التـربوية التـي تستدعـي ا
احلـــافــــز الـــذي يـــدفع االنـــســـان الى
البـحث والتـفكـير اجلـاد في موضوع
قصـد معـرفته  ,لـذلك يعـتـبر الـسؤال
ــطــلب وبه يــســعى هــو الــطــلب او ا
ـعــرفـة والــغـوص االنــسـان لــبـلــوغ ا
فـيـهـا اكـثـر  ,ومن هـنـا يـقع االنـسـان
في تساؤالت جتعله حائرا ب النفي
ــكن اجلــزم بـانــنـا واالثــبـات. فــهل 

نستطيع االجابة عن كل االسئلة ?
ـشـكـلـة جنـد بـعض ولـتـحـلـيل هـذه ا
الفالسـفة والـباحـث انـصار االجتاه
االول يــــؤكـــدون انـه البـــد ان يــــكـــون
لــلـسـؤال جــواب (لـكل سـؤال جـواب)
حيث اكـد الباحـثون انه بامـكاننا في
واقـع احلـال االجـابــة عن الـكــثـيـر من

االسـئـلـة التي تـواجـهـنا رغم الـتـنوع
واالخـتالف  ,ومــعـرفـة االجــوبـة لـكل
مـااكــتــسـبــنـاه وتــعــلـمــنــاه وألـفــنـاه
واعــتـدنــا عـلـيه  ,وهــذا يـبــرر مـجـال
االسئـلة التي بـاالمكـان االجابة عـنها
رغـم اخـتالفـهــا من االنـســان الـعـامي
فكـر الفيلسوف الى رجل العلم الى ا
بـتذلة التي تعد كاالسئلة الـبسيطة ا
ســهـلــة بـديـهــيـة ال تــثـيــر اي قـلق او
اربـــاك فـي االجـــابــــة عـــنـــهــــا مـــثل :
فـهي مــااســمك? كم عــمـرك ?.....الخ  ,
اســئـلــة التـســتـدعي تــفـكــيـرا وتــقـدم
عــلـيـهـا اجـوبـة فـوريـة  ,كـذلك احلـال
ــكـتـسـبـة الـتي بـالـنــسـبـة لالسـئـلـة ا
تـتحـكم فيـها ظـروف احليـاة اليـومية
لـالنـسـان ومـا الـفه واعــتـاد عـلـيه من
فـعل ورد فـعل لـلـتواصل مـع االخرين
بـطـريقـة عـفويـة تـلقـائيـة يـضاف الى
هـذا مايـتعـلمه الـفرد ومايـكتـسبه من
مـعطـيات عـلمـية مـضبـوطة مـستـمدة
من الواقع ,فـيـتـلـقاهـا ويـحـفـظـها ثم

يوظفها في تعامالته مثل 
ـوقف صـحـيح مـاذهب الـيه انـصـار ا
ولـكن االول بــان لــكل ســؤال جـواب ,
هــنــاك بــعض االســئــلــة اســتــعــصت
االجــابــة عـنــهــا وهي اســئـلــة حتــيـر

وهي بـدورهـا كـانت نـواة لـبـنـاء جـيل
جـديــد مـتـعــلم ومــتـواصل مع الــعـالم
احلــــــديـث).. اال ان ظــــــروف احلــــــرب
ـية االولى ومـا بـعدهـا جرفت كل الـعا
االمـكـانــات واالحالم وحـصـدت مـئـات
االف من الضـحايا بـسبب الـصراعات
ــنـطــقــة  وبــالـنــتــيــجـة الــدائــرة في ا
حـطـمت الــبـنـيـة االســاسـيـة لـلــثـقـافـة
واحلـــيـــاة االفـــضـل .. وهي بـــدورهـــا
اغــتـالـت صـحــيــفــة " زهـريــري بــهـرا"
(اشـعة الـنور) الـسريـانيـة والعـشرات
من الــصـحف واجملالت االخــرى الـتي
كــــانت تـــصــــدر انـــذاك .. والــــيـــوم اذ
نـسـتـذكـر ذكـرى صـدور اول صـحـيـفـة
واصبحت عيدا سنويا تقام له ندوات
ومحاظرات ولقائات ثقافية في جميع
مناطق تواجد الـكلدو اشوري سواء
في بالد الـنـهـرين او العـالم .. فـتـحـية
ــوسـسي هــذه الـصـحــيـفـة واحـتـرام 
د.بــنـيــامــ البــاري ومــســاعــده مـرزا
شـمـوئــيل وبـقـيــة الـعـامـلــ مـعـهم ..
وحتيـة لشـهداء الـصحـافة الـسريـانية
اشـــور خــربـــوت وفـــريــدون اثـــورايــا
ونــعــوم فــائق ... ولــكل الــذين قــدمـوا

التضحيات من اجل الكلمة احلرة.
œ«d -  عنكاوا  b «
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ال يـــــخــــفـى ان بــــروز الـــــصــــحـــــافــــة
السريانية سبـقت الكثير من الشعوب
ـــتـــعـــايــــشـــة في الــــشـــرق .. حـــيث ا
صــدورهــا االول كـان في 1/11/1849
جــريـدة زهــريـري بــهـرا .. مـن اورمـيـا
ـبـشـرين االمـريـكان .. ورغم بـتـعاون ا
ان طــــابـــعـــهـــا كــــان ديـــنـــيـــا .. اال ان
تـوجـهـاتـها واسـتـمـرارهـا حـمل طابع
الـــثــقــافـــة والــلــغــة والـــتــراث اظــافــة

ية .. لالخبار احمللية والعا
عــاشت مع قـاعــدة واسـعــة من الـقـراء
ـيـة االولى.. الى مـا بـعـد احلـرب الـعـا
واستقطـبت الكثيـر من االقالم الفاعلة
واجلــريـئــة بــطـروحــاتــهـا وافــكــارهـا
والــروىء نـــحــو االصـالح والــتـــطــور
..والن لغـتهـا الصـحفـية كـانت سـلسة
ومـــفــهــومــة عــنــد الــقــراء ومــتــابــعــة
ـعـانـاتهم فـي شتى االمـور احلـيـاتـية
لـذا لقـيت الـنجـاح في مسـيـرتهـا التي
دامت  69عـــامــا .. بـــ شـــهــريـــة في
الـبــدايـة ونـصف شـهـريـة بـعـد خـمس
ســـنـــوات من صـــدورهـــا .. واتـــســـاع
صــفـحــاتــهــا من اربــعـة الـى ثـمــانــيـة
واثـنـاعــشـر صـفــحـة احـيــانـا .. صـدر
منـها  200عدد عـانت والكـثـر من مرة
مـشـكلـة الـتوقـف دام ب ثالثـة وسـتة

ية اشهـر بسـبب مشـاكل احلـرب العـا
ـــة في ومـــا افــــرزته مـن احـــداث مــــو
ــنـطــقــة ومــعـانــاة الــشـعب الــكــلـدو ا
اشــوري من الـصــراعـات الــتي نـشـات
ـنـطـقـة والتي اودت بـتـضـحـيات في ا
ــنــاطق كــبــيـــرة وتــدمــيــر لــلــقــرى وا
التاريخية .. ( وقـد ال يتصور البعض
ـدارس الـسـريـانـيـة فـقط في ان عـدد ا
مـنـاطق اورمـيا  –ايـران بـداية 1900
ميالدي كـان يتـجاوز (  200مدرسة )

نبر  فوجه لي الشيخ الذي يـعتلي ا
سؤاله : 

ماذا تعرف عن احلس : 
وكان نص إجابتي التالي : 

هــو احلـســ بن عـلـي بن أبي طـالب
الـــهـــاشــــمي من بـــنـي عـــبـــد مُـــنـــاف
الـقـريـشي  إبن بـنت محـمـد الـرسول
ـــعـــصـــومـــ لــدى وثـــالث األئـــمــة ا
الشيعة اإلمامـية اإلثني عشرية  قُتل
مع مجموعـة من أصحابه وأهل بيته
في كــربالء في واقــعــة شــهـيــرة  في
طـريق زحفه الـى الكـوفة فـي محـاولة
مــنـه لــلــعــودة الى حــكم أبــيه فــيــهــا

وإتـخـاذها مـنـطلـقـاً لقـيـام دولته  
تـضـخــيم تـلك الــواقـعــة بـعـد ذلك من
رور األجيال قبل شيعته ومحبيه و
وألسـبــاب ســيــاســيــة وإجــتــمــاعــيـة
عروف ومذهبية لتـكون في شكالها ا
حـالـيًا  وعن طـريق تـراكـمات زمـنـية

وتراثية . 
والغريب أن شخصـية احلس كانت
صادر التـاريخية شبه مخـتفيـة من ا
واألحــداث الـكـبـرى الـتي وقـعت بـعـد
وفــاة جــده الـنــبي  حـيـث لم نـرى لهُ
أي دور بـارز ( تــاريـخـيـاً ) بـاحلـروب
الــتـي خــاضـــهــا والــدهُ عـــلي بن أبي
طـالب  فـمـعـركـة اجلـمل كـان بـطـلـهـا
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األول واألشهـر محمـد بن علي بن أبي
طالب الشهير ب( إبن احلنفية) وحتى
الــوفــد الـذي بــعث بهِ اإلمــام عـلي الى
الكوفة لتحريضهم لقتال أهل البصرة
بـ يـديه فـقـد تـكـون أولًـا من احلـسن
بن عـلـي وعـمــار بن يــاسـر وبــعـد ذلك
مـــالك األشـــتـــر  ومن ثم في مـــعـــركــة
صــفـ لم يــكن هــنــاك أي أثـر قــيـادي
لــلــحــسـن واحلــسـ فــيــهــا  فــكــانت
ــؤثــرة الـــشــخــصـــيــات الـــفــاعــلـــة وا
; حـذيـفة بن ـعـروفـ ألصـحـاب عـلي ا
الـيـمـان وإبـن الـتيـهـان ومـالـك األشـتر
ـــرقـــال وعــمـــار بـن يـــاســر وهــاشـم ا
وغيرهم  وحتى في صلح احلسن مع
مـعـاويـة لم تـبــرز شـخـصـيـة احلـسـ
بــصــورة جــلــيه  ثم بــعــد ذلك بــقــيت
األمـور عـلى مـا هي عـلـيـهـا بـعـد وفـاة
احلسن  ولكن وبعد نـبأ وفاة معاوية
بن أبي ســفــيـان  ظــهــرت شـخــصــيـة
احلــســ بــصــورة جــبّــارة وطــاغــيــة
شـهد التاريخي بل أنها واكتسحت ا
غـطّتْ عـلى كـل الـشـخـصـيـات األخرى
شهد بصورة كاملة وإنتهت وتسود ا
ــوقـف بـــطــولـي إســـطــوري جـــعـــله
أيـقــونـة لـلــحـريـة تــردده األجـيـال الى

يومنا هذا .
WLOF½ 5 - الناصرية Š

مذ جاء وانفلت اجلمال تطلّعا 
والهدي جاب الى الربوع وامرعا 

وربوع مكّة باركتها صرخةُ 
بفم الرضيعِ وزهرها قد أينعا 
أيوان كسرى قد تصدّع ركنه 

صاب تخلعا   والباب من هول ا
فتف اخلالق في أخالقه 
ا زاد فيه ترفعا  وحباه 

ربُ األنام بخُلقهِ ف الورى 
وبخَلقه زاد اجلمال وأبدعا
والبدر منه شعَ نوراً ساطعا

والشمس من خجل تزيد تورّعا 
أوحى إليه بالرسالةِ ربهُ
ِ وأقنعا حتى أتانا باليق

ولدك استنارت أُمتي يا من 
واخلير كل اخلير فيك جتمعا
الحت لنا أيام سعدك سيدي 
فجلوت أسباب االذى متنطعا

يا خا الرسل الكرامِ رسالةً
لك كل هذا الكون النَ تذرّعا
بدر التمام اضاء فوق جبينه
ا يريد تطوّعا   وله الغمام 
بك كُلنا وبنور نَهجِكَ نقتدي

يا خير من رفع الدعاء ومن دعا
أسرى بهِ الرحمن في ليل الدُجى

لقدومهِ أُفقُ السماء توسّعا
قامهِ ربُ السماء قد احتفى
ُهيب تطلعا وبدا لسيماهُ ا

صلى عليك الله يا نور الهدى
فسِواك من ذا  للمؤمن تشَفَعا

يا سيدي وجع التنابز هدّنا 
فأطلب من الرحمن ان ال نخضعا 

واطلب إليه ان نعود الى الهدى 
حتى نرى هذا الظالم تقشّعا ..

wLO  - الرمادي b « bLŠ√ —u½
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حلم غريب راودني الليلة البارحة 
كــأنــني فـي مــجــلس عــزاء  وقــارىء
الـتعـزية شيـخ أعرفه وقـد أقتـرح بعد
أن أنـتــهى من اجملــلس احلــســيـني 
أقــتـرح أن يـخـتــار بـعض األشـخـاص

عشوائيًا ليسألهم : 

ماذا تعرف عن احلس ? 
وكانت اإلجابـات مختـلفة ومتـباينة 
ثم بعد ذاك وبتـوجيه من شيخ معمم
آخر يجلس بالقرب منه لم أكن أعرفه
قـال له إسـأل حـسـ وكـررهـا حـس
ناقشتي ..حس  شعرت كأنه قادم 
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احالم وهبي في سنوات الشباب والشهرة

{ نـور سلـطـان (كازاخـسـتان) (أ ف ب) -
قــرّرت كــازاخــســتــان الــتي حــظــرت اجلـزء
األول من فـيلم بورات لـساشا بـارون كوه
ـطـاف االسـتـعـانـة بـشـعـار هـذا فـي نـهـايـة ا
الــعـمل الــسـاخـر (جــمـيل جـدّا!) في حــمـلـة
تـروّج للسياحـة في البلد.بـورات الصحافي
الــكـازاخــســتـانـي الـعــنـصــري والــفظّ الـذي
ــمــثّل الــبــريــطـانـي الــفـكــاهي يــؤدّي دوره ا
سـاشـا بــارون كـوهـ في فــيـلم أوّل عُـرض
سنة 2006 عـاد إلى الشاشات منذ الثالث
والــــعــــشــــريـن من تــــشــــريـن األول.وكــــانت
الـصورة الـساخـرة التي يـقـدّمهـا الفـيلم عن
كازاخـستان بلدا وشعبا قد أثارت حفيظة
الــســلــطــات الــتي حــظــرت اجلــزء األوّل من
ـرّة الـعـمل.لـكـن كـازاخـسـتــان قـرّرت هـذه ا
االستـفـادة من الضـجّـة التي يـثيـرهـا الفـيلم
وأطــلــقت هـــذا األســبــوع حــمــلـــة لــلــتــرويج
لـلـسـيـاحـة في الــبـلـد تـسـتـعـيـد فـيـهـا جـمـلـة
(فــيــري نـايـس)! الـتي مــا يــنـفـكّ بـورات عن
تـردادها مع إدراجها في لقطات تظهر البلد
بــأبــهى حــلــله.وتـــظــهــر هــذه الــتــســجــيالت
ــصـــوّرة بـــعــنـــايـــة ســيّـــاحــا الـــقــصـــيـــرة ا
يسـتكشفـون طبيـعة جميـلة ومدينـة معاصرة
وأطبـاقـا لذيـذة وشـعـبا مـضـيافـا فـيهـتـفون
جــمــيل جـدّا! (فــيـري نــايس).ويـخــبـر
ديـــنـــيـس كـــ وهـــو أمـــريـــكي
يـعيش في كـازاخسـتان مـنذ
ســــــنـــــــوات (أعـــــــدّ هــــــذا
ـشـروع بصـفـة طـوعـية ا
أن شــعـار بــورات قـابل
لـــلـــتـــكــــيــيـف لـــدرجــة

كبيرة. 
وقــــــد قــــــصــــــدت مع
صــــــــديق هــــــــيـــــــئـــــــة
الــــــســـــيــــــاحــــــة. وهم
شروعي حتـمّسوا كثـيرا 
وجــــــــــــــــــرت األمــــــــــــــــــور
بـسرعة.وأشـاد الكـثير من
روّاد اإلنــــــــــــــتـــــــــــــرنـت فـي
ـبادرة كـازاخسـتان بـهذه ا
غــيــر أن اجلــزء الـــثــاني من
الفيلم أجّج حفيظة البعض).
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الكـاتب والسينـاريست االردني اعلن انتـهاءه من كتابة
سيـناريـو مسـلسل (قـسم البـنفـسج) عن رواية الـكاتب
والــروائي جــمـال الــقـيــسي الــتي حتــمل االسم نــفـسه

والصادرة عن دار اآلن ناشرون وموزعون.
w½«uÝô« ¡öŽ

ـسـتـمر في الـروائي الـعـربي ضـيـفـته شـعبـة الـتـعـلـيم ا
ـسـتـنــصـريـة في مـحـاضـرة كـلـيـة االداب بــاجلـامـعـة ا
افتـراضيـة بعـنوان (الكـتابـة االبداعـية - كـتابـة الرواية

وذجا).   ا

 Í—uM « ”U³Ž

◊UD)« d Uý bL×

الــشـاعــر الـعــراقي تـصــدر له ضــمن مـنــشـورات  دار
تأويل الـعـراقيـة - السـويـد أوربرو  مـجمـوعـة شعـرية
بعنوان(صورة شمسية لولدٍ عنيد ) وتضم 25 نصًّا .

ÂbŽ s  bÒ Q²ð »U¹œ

U½Ë—uJÐ UN²ÐU ≈
كـارداشـيـان مـوجـة انـتـقـادات على
مواقع التواصل االجتماعي بعدما
اســـتـــقـــلّت طـــائـــرة خـــاصـــة
لـالحــتــفــال بــعـــيــد مــيالدهــا
األربــعـ في جـزيــرة مـداريـة
مع أقربائـها في خضمّ األزمة
الـوبـائـيـة.و كتـبت (ال أظنّ أن
أحــدا مــنّــا كــان قــبل كــوفــيـد
يقدّر فعال فرصة السفر ولقاء
األهـل واألصــدقــاء فـي مــكــان
آمن) نــاشـــرة صــورا (لــهــذه
الــرحـــلــة الـــتي تـــســنّى لـــنــا
خاللهـا االدّعاء لـفتـرة وجيزة
بــــــــأن األمــــــــور عـــــــــادت إلى
طــبــيـعــتــهــا).وأفــادت مـواقع
مـــتــــخـــصــــصـــة فـي أخـــبـــار
شاهير بأن كيم اصطحبت ا
ـدعـوين مـعـهــا في جـمـلــة ا

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
أثـارت جنـمة تـلـفزيـون الـواقع كيم

شقيـقاتهـا كلوي وكـورتني وكندال
عـلـى مـ طــائــرة بــويـنغ  777من
لـــــــــــــــوس أجنـــــــــــــــلـــــــــــــــوس إلـى
تــاهـــيــتي.وانـــضمّ إلـــيــهم الحـــقــا
زوجـــهـــا مــغـــنـي الـــراب كــانـــيـــيه
ويـست.وأخـبرت الـنـجـمة (رقـصـنا
وركبنا الدرّاجة الـهوائية وسبحنا
إلى جانب احليتان وجدّفنا قوارب
كــايـــاك وشــاهـــدنــا فـــيــلــمـــا عــلى
الــشــاطئ وفــعــلــنــا أمــورا كــثــيـرة
أخــرى. وأنــا أدرك أن هــذه االمــور
لـيست في مـتـناول األغـلبـية راهـنا
وفي أوقـات كهـذه أقـدّر فعـال نعـمة
الـــعـــيش الــــرغـــيـــد الـــذي أحـــظى
به).غير أن هذه العطلة الفاخرة لم
تـلق اسـتـحـسـان مـستـخـدمـ كـثر
لإلنترنت اعتبـروها في غير وقتها
وغــــيـــر الئـــقــــة في أوقـــات األزمـــة
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ـطـربة الـلـبـنانـيـة  مـايا خـضـعت ا
ديـــاب وإبـــنـــتـــهـــا كـــاي لـــفـــحص
ــســتــجــد فــايـــــــــروس كــورونــا ا
كوفـيد 19  لـيتـأكدا أنـهمـا بصـحة
جـــيـــدة ولـــيـــســـتـــا مـــصـــابـــتـــ

خـصـوصــاً أن عـمل ديـاب يــتـطـلب
مـــــنـــــهــــــا اإلخـــــتالط بــــــعـــــدد من
األشـخــاص وعـدم وضع الـكـمـامـة
عنـدما تـصور أو تـغني لـذلك فهي
مـعـرّضـة أكـثر من غـيـرهـا أن تـنقل

اليها العدوى.
ووثقت مايا هذه اللـحظات بفيديو
عـــلى صــفــحــتـــهــا اخلــاصــة عــلى
مـــواقـع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
لـتـشـجع النـاس الـذين يـتـابعـونـها
عـلى ان يـكـونـوا مـنـتـبـهـ كـثـيـراً
وحريـص عـلى صحـتهم وأعطت

بــــــعـض اإلرشــــــادات
ـــــوضــــوع بـــــهـــــذا ا
ومنها تـعقيم اليدين
والــــــــــــــــــــــــــــــوجــه
واألغـراض الـتي
ـــــســـــكـــــهــــا
بـــيـــديـــنـــا

مـثل السـوري يجـتمع مع ابنه مـيار الـنوري ضـمن فيلم ا
ـعـركة األخـيـرة) بطـولة من إخـراج األخيـر يحـمل اسم (ا

نعم عمايري وهيما اسماعيل ومحمد قنوع. عبدا

ـــقـــيم في ـــطـــرب الـــعـــراقي ا ا
االردن  شـارك في جلنـة حتكيم
ـوســيـقى مــهـرجــان األغـنــيـة وا
االردنـي2020 الــــــــذي أقـــــــــيم

لكي. ركز الثقافي ا با

الـــروائي الــســـوري صــدرت لـه عن الــهـــيــئـــة الــعـــامــة
السـورية للكتاب روايـة (الطاحونة فلـسفة الغبار) وتقع

في 510 صفحات من القطع الكبير.

البـروفيـسور في علم الـرياضـيات واحلاسـوب بجـامعة
باكـنغهام ببـريطانيا تضـيفه عصر اليـوم السبت رابطة
ـي العراقـي في محاضـرة الكترونـية بعنوان االكاد
(اخلـوارزمــيــات: ادوات لـتــسـريع الــتـقــدم في الـعــلـوم

والطب والتكنولوجيا واالقتصاد الرقمي).
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رئيـسة قسم الصحافة بكـلية االعالم في جامعة بغداد
نــالـت مــرتـــبــة االســـتـــاذيــة وتـــلــقـت تــهـــاني االوســاط

ية العراقية. االكاد

مايا دياب

تـألـيـفـا واخــراجـا انـتـاج مـحـتـرف
ـــســرحي بــالــتــعــاون مع بــغــداد ا
ـسيـرح تـمـثيل دائـرة الـسـينـمـا وا
:شـــذى ســـالم و ســـمــر مـــحـــمــد و
شــيــمــاء جــعــفــر ..كــمــا تــتــواصل
الــتـدريــبــات عـلى خــشــبـة مــسـرح
اشـور عـلى (شـعـبـة مـاكـبث) اعداد
فكرة سالـم تمثيل نـخبة من شباب
طلبة كلـية ومعهد الفـنون اجلميلة
وعــدد من فـنـاني الــدائـرة ..وكـذلك
سـرحي (هاملت) اخراج العرض ا
كــحـيل خـالـد مع نـخـبـة من شـبـاب
سرح لـطلبة كـلية ومعـهد الفنون ا
اجلـمـيـلة مـع الفـنـان بـاسم الـطيب
والفنـان غسان اسمـاعيل..و(شباك
اوفــيــلــيــا) تــألـيـف جــواد االسـدي
اخراج مـناضل داود تـمثـيل :شذى
ســـالم  و حــيـــدر جــمــعـــة و امــيــر

البصري كاترين هاشم.
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بـاشـرت الـفرقـة الـوطنـيـة لـلتـمـثيل
سرحي للموسم الثاني منهاجها ا
لـعـام 2020/2019  بــعـد انــقـطـاع
دام لــعـدة اشــهـر بــســبب جـائــحـة
كورونا الـتي عرقلـة احلركة الـفنية
سرحية اذ تتـواصل التمرينات وا
ــســرح الــوطــني عــلى خــشــبــات ا
والرافـدين واشور لـلعـودة باعـمال
مـســرحـيـة رصـيــنـة تـلــيق بـذائـقـة
ـسـرح ـتـلــقي . وبـعـد ان شــهـد ا ا
ـاضي عـرض الـوطــني اخلـمـيس ا
مـــســرحـــيــة (فـــلك اســود) تـــالــيف
الـكـاتـب عـلي عــبـد الـنــبي الـزيـدي
اخراج ريـاض شهيـد تمثـيل ضياء
الــــــدين ســــــامي وحــــــسـن هـــــادي
تـتواصل والـفـنـانة نـسـمة يـاسـ 
الــتــدريـبــات عــلى مــسـرحــيــة (انـا
وجــهي) لــلــفـنــانــة عــواطف نــعـيم

الـوبائـية واالقـتصـادية هـذه.وكتب
مـسـتـخـدم حــصـد تـعـلـيـقه 11ألف
إعــجـاب )اضـطــر نـاس إلى تـوديع
ـوتـون وحـيدين أقـربـائهـم الذين 
ـسـتـشـفى عـبـر الهـاتف. ومن في ا
الـصـواب فـعال نـشــر هـذه الـرحـلـة
ــــرحـــة عـــلى مــــواقع الـــتـــواصل ا
االجتـماعي في وقت يـعاني الـعالم
األمرّين. يـا له من تـواضع ويا لـها
من حكمة فـعال).وغرّد مغني الروك
الــبـريــطـاني بــيـتــر فـرامــبـتـون أن
(الـنـاس يـذهبـون الـيـوم إلى بـنوك
الــــــطــــــعــــــام ولــــــيس إلـى اجلـــــزر
اخلـاصـة).غيـر أن هـذه التـعـليـقات
الـشـاجـبـة لم تـمـنع ألـبـوم الـرحـلـة
عـلى إنـستـغـرام من حصـد نـحو 4
مـاليـــــ إعـــــجـــــاب في خـالل ست

ساعات.
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تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ 2.
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عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك.
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مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
.رقم احلظ 9. لنفسك قليالً
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ساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك ساعد اآلخرين 
جتذب الناس إليك. 
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فاوض حتى حتصل على ما تريده بالضبط  ال تهدر
وقتك بالتفاصيل التافهة .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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ال تتـفـاخـر بـالـعـظـمـة أو الشـهـرة  فـالـنـاس يـبـحـثون
دائماً عن األخطاء .
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة .
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ــتك .يـوم ال تــعـد االنـتــقـاد يــحـبــطك و يـثــني من عـز
السعد االربعاء.
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دقّق تـوقّعـاتك  ثمّ انـظـر مـا يـحـدث. أنت ال تـسـتـمتع
. عموما بالروت
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الـعمل يـصبح اصعب اكـثر فاكـثر وهـنالك الكـثير من
العمل لتنجزه .
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في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
. تريد.يوم السعد االثن
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فقودة  الكلمة ا
اكتب الـكلـمات وفق تـوضعـها الصـحيح
ــربــعـات لــتــحــصل عــلى كــلــمـة داخل ا

اغفلت عمدا:
©WOÐdŽ WOB ý®

العريس  –اجلوري  –سرايا  –سيـنما
ـاسة  –اماره  –جـبـهـة قـتـال  –درب ا
مــحــبـة  –اســيـد  –صـور  –رفــحـة –
اصيـلة  –الشـهـبا  –صودا- صالح –

ابل.

مـتـشحـا بـالـطاقـة االيـجابـيـة يضع ( الـسـكيـورتي ) مـجس احلـرارة على جـبـيني كل
صـباح ويـقول :(انت كـده فل على عـشرة احـنا يـاباشـا في السـليم .مـنور بجـد والله
رآة مـتفـحصا صـدق مقولـته .. يسـمعني اغـنية (وشك وال يـادكتـور) .. ثم افر الى ا
الـقـمـر .. عـالـبـعـد شـغـلـتنـي...وال حس وال خـبـر .. من يـوم مـا عـرفتـنـي..من يـوم ما
عـرفـتني .. وشـك وال القـمـر).. انـا مـدجج بـالـطاقـة االيـجـابـيـة كـما تـروج لـهـا هـيـفاء
حـسوني ; اشـعر بـأني مقـبل على صـباح عـبقـري جديـد ليس فـيه ( غبـره وال الدنـيا
تـشتي بـكرا ) كـما اسـمـتعت الـيه من راديو عـمان ايف ا ... اقع بـعدهـا في براثن
صديـقي الـذي يتـفحـصـني كمـا طبـيب امـراض الكـلى; يـصفـر ثم يـنفخ ثم يـصمت :

هاي شنو ليش وجهك اصفر ?!!
 اغــني له :(يــســألــني الــبــطــران لـيـش وجـهـك أصــفـر? كـل مـرض مــا بــيّه من درْد
والـله معذبـني .. وما عنده مـروّه).. ثم يحاول ان يـستعـ بصديق من فريق األسمر

االطباء الذين ضيفناهم في (اطراف احلديث) .
صائر  اضحك وا عليه مـاتعلمته من كتاب السيناريو الذي يتمتعون بسوء الظن 
ابـطالـهم ! تعـال سولف لي (حب جـديد ? عـركة واصـله للـستـار ; احد غـاثك ; قريب

مصاب بالكورونا ? انا صندوق اسرارك االسود)!
 قلت سافترض أني قلت لك : اني مع س او اي حرف من االبجدية على خالف ..
سـوف افتـعل لك نـصـا حـواريـا مخـتـلـقـا بـيني وبـيـنه ثم تـكـمش مـفـرده تراهـا قـنـبـلة
تكلم ; احلق الف مرة عليك اخلالف وتقف بالـضد مني ثم تقول لي : انا ضمـيرك ا

وليس عليه ; البد من االعتذار له ولو كان بعمر اوالدك !
 درامـا مفـترضه لم حتـصل لـكن الذي حـصل بعـدها كـالتـالي : اتـصلت بـاسمـاعيل
قـيم في قـعر االرض اسـترالـيـا مع الكـنـاغر ; وسـالته عن قـامـات ا فاضـل مقـريء ا

القول السائر :
يسألني البطران ليش وجهك أصفر? كل مرض ما بيّه من درْد األسمر

بعـد ان اخـذ رأس اخليط اتـمـها فـاذا هي مـسـموعـاتـنا عن نـاظم الـغزالي من اغـنـية
فوك النـخل فوك ) ثمة من يـنسب هذه االغـنية الى جـنس ماينـر من النهـاوند  ومنهم
من سواها حـجاز وبالتـالي النهاوند هـو ام احلجاز (يضـحك ) شايف شلون اغاتي
.. احلـجاز هـو زوج العـجم .النـهاونـد مرته زوجـها الـعجم جـابو الـطفل االول سـموه
ا هـناك اخـتالف حـول هذا االمـر مقـلوب احلـجاز والـطفل الـثانـي سمـوه الكـرد ..ر
ـاينر قسم اعتبرها حجاز وقسم اعتبرها نهاوند وكالهما صحيح هذا احلجاز هو ا
ـرفـوعـة سادسـته . ..نـاظم الـغـزالي وطـلع مـنـهـا بـفوك ايـنـر هـارمـونـيك ا يـسـمونـه ا
قامجية يعتـبرونها حجاز احلويزاوي ) حتى اغير احلديث رحت النخل ! جمـاعتنا ا
لـياريـة الصـفراء الـص الـتي اتهـمهـا ترمب بـان الفـايروس استـطلع احـوال االمـة ا
مصـدر منهم ! (حـيث بلغ تعـداد اهل الص مـطلع عام 2020 الى مـليار واربـعمئة
سجلة في البالد بوباء الكورونا 80 وتسعـة وثالث مليون نسمة ; لكن االصابـات ا

الف اصابة فقط ومايزيد على  3000حالة وفاة وهذا رقم اليثير الهلع لديهم !)
 قـال لي صاحـبي (وال مرة شـفتك البس اصـفر !!عـندي لك هـدية قـميص مـفتـخر لم
البسه ابـدا) ثم راح يعدد علي مزايا االصفر : طـول موجة الضوء االصفرتصل الى
تكـلفة ماب 570- 580 نانومـتر.. انه لون الـذهب والثـراء والشمس واالبـتسامـة ا
قدس عنـد الهندوس ; ان زيهم التي تكـون دون شعور حقيـقي بالفرح .. انه الـلون ا
ثل قـمة التـوهج .. شطبت من دوما االصفـر او االبيض.. انه منـير للـغاية ومـبهج و
ذاكـرتي كلـما يتـعلق بـصفـر الوجوه مـن غير عـله .. قاصـدا منح صـاحبي شـيئا من
الـطـاقـة االيـجـابــيـة عـله يـصـدر جـزءا مـنـا الي : الـذين يـتـمـتـعـون بـالـوضـوح والـدقـة
والقـدرات الـعالـية ; وتـكـون اراؤهم سديـده وافـكارهم مـثـاليـة يفـضـلون االصـفر النه

يدل على احلكمة والذكاء)
 مـازال صـاحـبي يـسـأل : انـا صـنـدوق اسـرارك االسـود ...

ليش وجهك أصفر .. ? والله ماريده بالني ببلوه !
 من نــعم الـلـه عـلــيك ?? ان يــكــون لك صــديق كـلــمــا اتــيـته
متكـدرا رجعت مـنه صافيـا وكلمـا قدمت الـيه ضعيـفا عدت

منه اقوى !
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حــكــمـت مــحــكـمــة جــنـح الــتــهـرب
ـصرية مـثلة ا الضـريبي بتـغر ا
هـنـا شـيـحـة مـبلغ 375 ألف جـنيه
مـصري بـسبب إتـهامـها بـالتـهرب

الضريب.
وتــعــد الــغـــرامــة مــا يـــعــادل مــثل
الــضـــريــبــة الــتـي لم يــتم أداؤهــا
وإتــهــمــتـهــا مــصـلــحــة الــضـرائب
العـامة بالـتهرب من دفع 661 ألفا

و513 جنيهاً لها.
وكـــانت الـــقـــضــيـــة رقم 50 لـــعــام
2020 قد كشفت تهرب هنا شيحة
مـن دفع مــــبـــلغ 661 ألــــفـــاً و513
جــنــيــهــاً لــلــضــرائب الــعــامــة في
الـــفــــتــــرة من 2010 حــــتى 2017

خالل عملها مع العديد من شركات
لإلنتاح الفني.
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هنا شيحة

وعن دخــولــهـا دار االذاعــة يــقـول زكي
(والــــــــدتـي دخـــــــلـت دار االذاعــــــــة في
اضي بـعد ستـينـات القـرن ا
ان جنـــحت فـي االخــتـــبــار
وحــقـقـت الـنــجـاح لــتـبـدا
مـشوارهـا الفـني لـترسم
الــطـــريـق لــهـــا وحتـــقق
احـالمـــــــهــــــا فـي عـــــــالم

الشهرة) .
{ وكـــــيف كــــانـت تــــخــــتــــار

اغنياتها ?
- والدتي كانت تختار كلمات
االغــاني الـتي تــؤديـهــا اضـافـة
الـى انـهـا تـســتـمع لـلــحن بـحـيث
ينسجم مع صوتها وطبقاته
ـلـحـنـ وتـعـامــلت مع ا
احـمـد اخلـليـل وناظم
نــعــيم وكــانت اول
اغنية غنتها هي
ســـبـع ايـــام من
عمري حاللي.
{ وهل كــــانت
تـتـوقع الـنـجاح
فــي عـــــــــــــــــالـم

االغنية ?
- نــــــــــــــــــــعـم
تــــــــوقـــــــــعت

والــدتي الـنـجـاح مـنـذ بـدايـة مـسـيـرهـا
ــتـاز ومـنـذ حــيث كـان لـديــهـا شـغف 
صغرها في الغناء وهذا ماساعدها في

حتقيق حلمها .
اذا اتسمت اغانيها ? { و

- ان اغـلب اغانـيـها اتـسـمت باالصـالة
وغـنت بطـريقـة بغـدادية حـقة مع تـوفر
الـلـحن اجلـيد وهـذا مـاجـعل اغنـيـاتـها
تنتشر سريعا حيث اصبح لها حضور
كــبــيــر فـي ذاكــرة الــعــراقــيــ وكــانت
اغـــالب اغــانـــيــهـــا تــردد في مـــجــالس

االفراح واالعراس .
{ وكيف كانت تعيش الفنانة ايامها االخيرة

?
- عـاشت الــراحــلــة حـالــة من الــوحـدة
ــاضـيـة وكـانت دائــمـا تــتـذكــر االيـام ا
الزاخرة بـاحلنان حيث كـانت عالقاتها
مع جـيل الـطـيـبـ لـيس لـهـا حدود مع
ـفرط وحـبها النـاس وعرفـت بطـيبـها ا
لـلـجــمـيع وتـبــادل احملـبــة مع اجلـمـيع
ــؤلم ان الـراحـلــة والـدتي وهي .ومن ا
تـعـد فـنــانـة كـبـيـرة ان تــعـيش وحـيـدة
بــشـقــة لـســنـوات طـويــلـة ومن دون ان
ـسـؤولـ في مـجال يـزورهـا احد من ا

الثقافة والفن طوال مرضها.
{ ماذا عن ابرز االغاني التي قدمتها ?

- قــدمـت والــدتـي اغــاني عـــدة مــنـــهــا

- والــدتي اعـتـزلت الــغـنـاء عـام 1990
لــكــونــهــا كـانـت تــعـانـي عــدة امـراض

مزمنة .
وتنـتـمي وهبي السـرة بغـدادية االصل
ومن سكـنة الـكرادة وبـدات الغـناء عام
1957 وتوفيت بشقتها في تموز من

الـعـام اجلــاري عن عـمـر نـاهـز 88
عـامـا ونــقل جـثـمـانـهـا الى

مـسـتـشـفى الـكـندي
ثــم دفـــــــــــــــــــنـت
الـــراحـــلـــة في
مقبرة الشيخ
جــــــنـــــــيــــــد
ـــنــطــقــة

الكرخ .

اليــكــلـبـي انت التــعــتب عــليّ واغــنــيـة
هـلـهـلي بــله يـسـمـرة وغـنــيـتـلي بـيـوم
الفـرح ومن عيـونك واغاني اخـرى كان

لها جناح كبير .
{ وماذا عن  جتربتها في التمثيل ?

- لـقــد بـدات بــالـتــمـثــيل ولـكــنـنــهـا لم
تستمر مثلما جنحت كمطربة  .
{ وماذا كان رايها باغنية اليوم ? 

- في يــومـا وقـبل وفـاتــهـا جـلـست مع
والدتي حيث قالت لي (ان اغنية اليوم
نـوعـامـا جـيـدة لـكنـهـا حتـتـاج لـلـصقل
وان اغـنـية الـيـوم التـكتـمل مـالم تـكون
جـــزءا مـن اغـــانـي االمس خــــاصـــة ان
اجلـمهـور اصـبح واعيـا ويـستـطيع ان
يضع الغناء الصحيح في اخلانة التي

يجدها مناسبة .
ـطـربـات الـلواتـي كـانت تـستـمع { من هن ا

لهن الراحلة احالم وهبي ?
ـيـعة - كـانت والـدتي تـستـمع الغـاني 
طربة فـريدة وتؤكد انها من توفيق وا

االصوات التي التتكرر .
{ وهل سافرت الراحلة الى خارج العراق?
- نــعــــم والـدتي ســافـرت الى امــريـكـا
بعـد عام 2003 ومكــــــثت هـناك الكـثر
من  5اعـــوام ثـم عـــادت بــــعــــدهـــا الى

بغداد .
{ ماذا تخبرنا عن اعتزالها الغناء?
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طـربة الـراحلـة احالم وهبي من تعـد ا
االصـوات الــنـسـائــيـة اجلــمـيــلـة الـتي
ظـهـرت في سـتـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين
حــــيث ابــــدعت في مــــجـــال االغــــنـــيـــة
الـعـراقـيـة االصـيـلـة وكـان لـهـا نـصـيب
كــــبـــــيـــــر وحــــضـــــور دائم فـي ذاكــــرة
الـعـراقـيــ ومـنـذ ان كـان الــتـلـفـزيـون
الــعــراقي اســود وابـيض وكــذلك عــبـر

اذاعة بغداد .
(الـزمــان) الـتــقت جنل الـراحــلـة نــبـيل
زكي احــمــد وهــو اســتــاذ في الــعــلـوم
الـسـياسـيـة نال الـدكـتوراه من جـامـعة
بــنــســلـفــانــيــا االمـريــكــيــة خالل عــقـد
الـــثــمـــانـــيــنـــات حــيـث قــال ان (االسم
احلقيقي لوالدتي هو سهام احمد عبد
الـرحـمن وهي من مـوالـيـد  عـام 1932

مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــــــرة
واستقـرت في منـطقة
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرادة
بـــــبــــــــــــــــغـــــداد
لــغـايــة وفـاتــهـا

حـــــــــــــــــــــيــث 
انـــتــقــالــهــا الى
بـغـداد وعـمـرها

3 سنوات
واسـمـهـا الـفـني
كـــمــــا اشـــتــــهـــر
واســـــعـــــا احالم

وهبي).
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أســـابـــيـع لــلـــمـــوضـــة إذ أعـــلن
مجـلس األزياء الـبريـطاني وهو
ـســؤولـة عن الـتـرويج الـهــيـئـة ا
لألزيـاء الـبريـطـانـيـة أن أسـبوع
ـــقـــبل ســـيـــمــتـــد من ــوضـــة ا ا
اجلــمــعـة 19 شــبـاط 2021 إلى
الثالثاء 23 منه داعيـاً في بيان
البس الـرجـالـية إلى مـصمـمي ا
ـشـاركــة في احلـدث. واعـتـبـاراً ا
من حـزيــران/يـونـيــو سـيـصـبح
ـــوضـــة مـــحـــايــداً إذ أســـبـــوع ا
سـيـشـمل اجملـمـوعـات الـرجـالـية
والــنــســائــيــة واخملــتــلــطـة عــلى
السـواء. وأوضح الـبيـان أن هذا
ــنـاخ الــقــرار اتُـخِــذ "في ضــوء ا
احلــالي" الـنــاجم عن اجلــائــحـة
واســـتـــنـــاداً إلـى "الـــتـــحـــديـــات
ــتــعــلــقــة بــحـــركــة الــبــضــائع ا
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نبقى هـنا في اطار تـطوير ادارات الدولـة وفي مسألة
ــؤسـسـات واالســتـغـنــاء عن بـعـضــهـا أو الـغـاء دمج ا

بعض احلقائب الوزارية وتوزيع اختصاصاتها.
االختـزال والـغـاء الـعـنـاوين لـيس دائـماً لـه نصـيب من
الـنـجاح حـ تكـون البـدائل شـبيـهة وال تـختـلف سوى
بــالـعــنــاوين. حــ قـام االمــريــكـان بــاحــتالل الــعـراق
وتسـلـيم احلـكم لالحـزاب احلـاليـة كـانت في عـيـونهم
جـمـيـعـا عــقـدة اسـمـهـا وزارة االعالم بـسـبب طـبـيـعـة
احلـكم السـابق وآلـة احلـرب الـتـعـبويـة  فـكـان الـقرار
الـسـريع في الـغـائـهـا بـوصـفـهـا اداة الـدعـايـة لـلـحزب
احلاكم والـنـظـام الـسابق وقـامت تـشـكـيالت اعالمـية
بـديلـة تـقمـصت اختـصـاصات وزارة االعالم الـسابـقة
ومـضت الى أبـعد مـنـهـا في تـكـريس خطـابـات حـزبـية
وفئـويـة سـنـوات طـويـلـة قـبل أن تـعود الـى خط شروع
وطـني لـكن بعـد ضـيـاع فـرص كـثيـرة واهـتـزاز الـثـقة
بــاالعالم احلــكــومي بــغض الــنــظــر عن اجلــهــة الـتي
تـمـثلـه بالـرغم من ان هـذا االعالم  نـفسه ضـحـية من
ضـحــايــا االحـزاب الــتي حــكــمت الــعـراق كــمــا كـان

اضي . االعالم في ا
ــســألــة هــنــا ال تــخص مــؤســســة أو أشــخــاصـاً أو ا
ؤسساتي ادارات وإنّما هي قضية التفـكير بالبديل ا
الـذي ال يـثـقل الـدولـة بـتـرهل عـددي وضـعف انـتـاجي
ـاضي بــثــيـاب لـم تـعــد تــصـلح أن وتـكــرار لــقـوالـب ا

نسميها جديدة.
هـذا األمـر يــتـطـلب وقـفـة جـادة فـي الـفـرز قـبل اتـخـاذ
قـرارات الدمج لـتـقلـيص الهـيـاكل االدارية ألنّ الـبدائل
قـد تـكـون حواضن لـنـفس االمـراض االدارية وتـقـودنا

الى نقطة الصفر .
االعـــالم الــرســمي أليــة دولـــة ضــرورة الســيــمــا في
ـؤسـسـات االعالمـيـة فـتـرات االزمـات الـكـبـرى لـكن ا
ـرتـبـطــة بـتـــــــــــمـويل حـكــومي يـجب أن تـعـامل من ا
جـهـة الــدعم والـتــبـني بـقــدر مـنـافـســــــــتـهـا لــلـقـطـاع
اخلــاص في االبـداع ونــوعـيــة االنـتــاج وحـمل رســالـة
الـعــمل االعالمي الى أبــعـد من ســاعـة انـتــهـاء الـدوام

الرسمي.

إذا وجـدتَ نـفـسكَ بال اسم  وال عـنـوان  وخـارجَ الزمـن  ولقب
الشـهرة الضيـاع  واالسم احلركيّ الرفض  وحيـاتك تشكو من
احلــيـاة ! .. أنت أكــيـد في الــعـراق .. إذا لــوّنَ وسـادتَكَ الــقـلقُ 
وطـال ليـلُكَ بـظـلـمـتهِ وبـردهِ ووسـاوسهِ  وتالشت كـلُّ خطـوةٍ  من
خطـواتِكَ بـفعل جـمرِ انـتـظار االنـتظـار  ونـفدتْ عـطورُ أحالمك 
وتـهتَ في دهـالـيـز هـمّـك وأولـهـا بال آخـر  أو تـاهت بكَ دروبك 
وتـورّطت بـأسـرةٍ أو تـورّطت بكَ  وصـارت أمـنـيـاتك عـبـئـاً .. أنتَ
ـــا اليـــردُ في بـــالِ وخـــاطــر أكـــيـــد في الـــعــراق..  إذا فـــكّـــرتَ 
الـشــيـاطــ واجلنّ والـعــفـاريتِ  بــركـوبِ الــبـحـر  أو الــنـوم في
مـحـطـةٍ رطـبــةٍ وبـاردة  أو لـتـسـتــريح عـلى ضـفـاف مــيـنـاء مـظـلمٍ
مـهــجـور  تـاركـاً وراءك ذكـريـات  وبـلـدكَ  وأهـلكَ  وجـيـرانكَ 
وأصـدقاءك  وطقوس األعيـاد واألفراح في حارتِكَ  وسُفّهت كلّ
خـطـوةٍ لك فـوق هـذهِ األرض الـتي رضـعتَ حـلـيـبـهـا  واسـتـبدلتَ
االرتــواء بــالــضــمـأ  واألمل بــالــيــأـس  واحلــضـور بــالــغــيـاب 
وأضـحت الـ (أنا) ال أحد .. أنتَ أكيد في العراق.. إذا فقدتَ في
يـومٍ مـا أيّ مـسـتـنـدٍ يـثـبـت شـخـصـيـتك (بـطـاقـة أحـوال مـدنـيـة –
شـهـادة جـنـسـية  –جـواز سـفـر) وذهـبتَ واثـقـاً مـطـمـئـنـاً مـتـوّجاً
بنـسمـاتِ حُلـمك  إلى أقرب مـؤسسـة أو دائرة أحـوال مدنـية في
مديـنتك  وصُدمتَ بطـلبات وشروط احلـصول على مسـتندٍ جديد
 لـيـست لـهـا وجود إال فـي اللـوائح الـعـثـمـانيـة  فـقـد يُـطـلبُ منك
ـهـورة شــهـادة مـيالد سـابـع جـدٍّ لك  أو وثـيـقــة زواج جـدتك  
بتـوقـيع مـختـار احملـلة وهـو في ذمـة الـله  أو شهـادة حـياة وأنت
ـسؤول وجـهـاً لـوجه  وإذا مـا وفـقك الـله إلى كلّ ـوظف ا أمـام ا
رجعيـة الدينية  وإذا ما اشـتعلت غضباً ذلك  فالبد من تـأييد ا
ويـأســاً وإحـبــاطـاً حـتـى الـبــكـاء .. فـأنـتَ أكـيـد فـي الـعـراق.. إذا
أخذت مـحطات الـكهربـاء إجازة مفـتوحة  في مـدينتك  ورحلَ أو
ـان  الـتي ـاء غـضــبـاً من سـدود وجـسـور احلـكـومـة والـبـر شحّ ا
التُعـدّ وال تُحصى وهبّت سمـوم صيف العراق التـموزية احلارقة
للِ حلمَ جسدك  بسـرعةٍ فاقت سـرعة الضـوء  ونهشت أفـعى ا
ـوت .. أنتَ أكـيـد في الـعراق ..!  وأحسـستَ بـاالخـتـنـاق حتى ا
إذا طلبَ منك موظف في أيّ مؤسسة أو دائرة حكومية أن تبصم
تـخلـفة الوحـيدة إلثـبات شـخصـيتك  وهو بإصـبعك  الـوسيلـة ا
إصـبـعك نـفـسه الـذي تنـقـر بهِ عـلى كـيـبـورت جـهاز الـكـمـبـيـوتر 
يـذكّـر وسـاءكَ مــا أنتَ عـلـيهِ من مــوقفٍ  مُـخـجلٍ ومُـدمّــرٍ روحـيـاً 
بعـصور التخلف والـظالم  قبل خمسة عـشر قرنا مضت  وأنتَ
ستـقبل وشـعلة من الـطموح  حـيث عصر ابن اليـوم والعصـر وا
غـزو الـفــضـاء  وجـنـون الـتــقـنـيـة  ومـواقـع الـتـواصل  والـذكـاء
الصـناعي  والعالم ب يديك بـنقرةٍ واحدةٍ على جهـاز الكمبيوتر
 سـتــغـضب  وتـنـفـعل  وتـلـعـن زمـنك الـذي عـافهُ الـزمن .. أنتَ
أكـيـد في الـعـراق ! . إذا أصـبـحت ألـعوبـة ً بل هـدفَ مـلـيـشـيات
مسـلحة من كلّ جنسٍ وعقـيدةٍ وهوية  تـابعة لقوى خـفية وظاهرة
 قوى أخـطبوطية  ليسَ لهـا أذرع فحسب  بل سجون ودستور
وعَلم  وإذا مـا رأيت تـسـتّـر وحمـايـة احلـكـومة لـهـا  واالعـتراف
بوجـودها األخـطـبوطيّ وتـسلـحهـا وفـوضاهـا الألخالقيـة .. فأنتَ
أكيـد في الـعراق.. إذا مـا فكّـرتَ في نُـزهةٍ ربـيعـيـة ومعك أطـفالك
في أحدِ شـوارعِ بغداد اجلميـلة  مطمئـناً من أنَّ األمنَ مستتب 
والوضع حتـتَ السـيـطرة  والـشـوارع ضاجـة بـاحليـاة والـفرح 
حــتى ولـو إحـسـاس زخــرفيّ  ووجـدتَ نـفـسـكَ تـعـيش الـواقع –
احلـلـم  وانـفـجـرت ســيـارة بـقــربك  وتـطـايــرت أشالءُ أطـفـالك 
وأشالءُ آخـرين .. فأنتَ أكيد في العـراق ..  . إذا أصبحَ الفساد
لـكتـهم اخملـملـية ال الـعـام في  يحـكمُ  والـفاسـدون ودواعش ا
اآلمـنـة  تـنـوعـت  وتـعـددت مـنـاصـبـهم  وهم في حـصـانـة حـتى
انتـهـاء الزمـان  يـسـرقون قـوت يـومك جـهـاراً نهـاراً  ويـدوسون
َ يــسـتـولـي عـلـيك بـعــنـادٍ ورود أمـلـك  والـعـدالــة عـرجــاء .. وحـ
تَ لــيـلَكَ حــزيــنـاً  الـيــأس  فــأنتَ أكــيـد في الــعــراق .. . وإذا 
وجـفـنـاك عـافـتـهـمـا األحـالم  واليـنـطـبـقان
قــلــقــاً ورُعـــبــاً من اآلتي  واســـتــيــقــظتَ
مـذعـوراً عـلى قـرارات حـكـومـةٍ جـديـدة 
ورئـيس وزراء جـديـد  كلّ ثالثـة أو سـتة

شهور .. أنتَ أكيد في العراق ! 
{  شاعر وإعالمي 

{ واشـنـطـن (أ ف ب) - أعـلـنت
إدارة الـرئـيس األمـيـركي دونـالد
تــرامب اخلـمــيس أن الــذئـاب لن
تــــكــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــداً من
األنــواع احملــمــيــة في الــواليــات
ـتــحـدة وهــو مـا يـعــني إلـغـاء ا
تـصـنـيف مـعـمـول به مـنـذ الـعـام
هـد الطـريق الصطـياد 1978 و
هـــذه احلـــيـــوانــات الـــتي كـــانت
شــارفت عــلى االنــقــراض.ويـأتي

هـــــــذا اإلعـالن قـــــــبـل أيــــــــام من
االنتـخابات الـرئاسـية األميـركية
فـي الـــــــثــــــــالـث من تــــــــشــــــــرين
الـثـاني/نوفـمـبـر وبـعد مـطـالـبة
ـنتـخبـ اجلمـهوري عدد من ا
في مـنــطـقـة مـيــدويـست (الـغـرب
ــهــمـــة انــتــخـــابــيــاً األوسـط) ا
بشطب الذئاب من الئحة األنواع
احملــمـيــة.وقـال وزيــر الـداخــلـيـة
ديـفــيـد بـرنـهــاردت إن "تـصـنـيف

الـــــذئب الــــرمـــــادي من األنــــواع
احملـمــيـة تـخــطى بـعـد  45عـامـاً
عــــلى تــــطـــبــــيـــقـه كل األهـــداف"
الـرامـيـة إلى إحـيـاء هـذا الـنـوع
علمـاً أن أولى إجراءات احلـماية
طُــــبــــقت عــــام 1974. وأشـــارت
وزارة الـــداخــــلـــيـــة إلى أن عـــدد
الــذئـاب الــرمـاديــة في الــواليـات
ـــتــحــدة (بــاســتــثــنــاء أالســكــا ا
وهـاواي) ارتــفع من أقل من ألف

موطن تنان كـومودو الشهيرة
ــــــــهـــــــددة وهي مـن األنــــــــواع ا
بــــــاالنـــــقــــــراض إلـى نــــــوع من
"احلــديـــقــة اجلــوراســيــة" بــعــد
انــتــشــار واسـع عــلى اإلنــتــرنت
لـــصـــورة تـــظــــهـــر إحـــدى هـــذه
الــــزواحـف تـــــواجه شـــــاحـــــنــــة
بـنــاء.ويـعــيش نـحــو ثالثـة آالف
من هــذه الـتــنــانـ وهي كــبـرى
الـــســــحـــلـــيـــات في الـــعـــالم في

فيه.وشطبت  13نوعاً من قـائمة
األنواع احملمـية منـذ بداية والية
تــرامب عــام 2017. وفي الــعــام
2007 تــــمـت إزالـــــة "الـــــنـــــســــر
األصـلع" الـشهـيـر رمـز الـواليات
ـــتـــحـــدة من قـــائـــمـــة األنــواع ا

احملمية.
من جهة اخرى استنكر ناشطون
إندونـيسـيون في مـجال احلـفاظ
عــلـى الــبــيــئــة مــشــروع حتــويل

فـي الـــــعـــــام  1967إلـى ســـــتـــــة
ــكــســيــكي" آالف.إال أن "الــذئب ا
ــــوجـــــود فـي جـــــنـــــوب غــــرب ا
تحدة سيبقى مصنفاً الواليات ا
ـــســـتـــوى الـــفـــدرالي من عـــلى ا
األنــواع احملــمــيــة.ولــقي الــقـرار
معارضة اخلبراء العلمي وعدد
ــنــتــخــبـــ والــنــاشــطــ مـن ا

وتــــعــــهـــدت مــــنــــظــــمــــة "إيـــرث
جاستيس" فير احلكومية الطعن

مـجــمـوعـة جــزر شـرق بـالي من
ـكن بـيـنـهـا جـزيـرة كـومودو. و
أن يصل طول تـن كومودو إلى
ثـالثــــــة أمــــــتـــــار ووزنـه إلى 90
كـيـلـوغـرامـاً.وكـشـفت الـسـلـطـات
ـــاضي عـن مـــشــروع الـــشـــهـــر ا
تـطـويـر سـيـاحي في إحـدى هـذه
اجلزر أطلق عـليه اسم "احلـديقة
اجلوراسية" بـعد نشر مـهندسيه
ـــعـــمــــاريـــ شـــريـط فـــيـــديـــو ا
تــرويـــجــيـــا تـــرافــقـه مــشـــاهــده
موسيـقى فيلم ستـيفن سبـيلبرغ
الـــشـــهـــيـــر الــــذي يـــحـــمل هـــذا
الــعـــنــوان.وحــذّر دعــاة حــمــايــة
شروع يشكل البيئة من أن هذا ا
خـــــطــــــراً عـــــلـى نــــــوع مـــــهـــــدد
أصالً.وأثارت صورة تظـهر تن
كـومـودو يـواجـه شـاحـنـة حتـمل
شروع مواد بناء اجلـدل حول ا
هــذا األسـبــوع بــعـدمــا تـداولــهـا
مسـتخـدمو اإلنـترنت عـلى نطاق
واسـع. ووصـف الــــــنـــــــاشـط في
مــنــظــمــة "صن ســبــيــريت" غــيـر
احلكـومية غـريغـوريوس أفـيوما
فــكـرة بــنــاء حـديــقــة جـوراســيـة
بـأنـهـا "مــزعـجـة".وأضـاف "يـأتي
ـشاهـدة تنـان النـاس إلى هـنا 

كـومودو في بـيـئتـهـا الطـبـيعـية.
هـــؤالء األشـــخـــاص يـــبـــيـــعـــون
مـفـهـومــاً يـقـوم عـلى أن يـتـجـول
شاهدة (الزوار) في مكان مغلق 
تنان كومودو وهذا ما اعتبره
حــديـقــة حـيــوانـات ال أكــثـر".أمـا
ـا ميالنـي بيـلـوت من مـنـتدى ر
البيئة اإلندونيسي فرأت أن هذا
الـتطـور سـيهـدد أيـضـاً التـنـان
من خـالل تـــــــقــــــلـــــــيص حـــــــجم
مــــوطـــنــــهــــا.إال أن احلــــكــــومـــة
أوضـــــحت أن الــــشـــــاحــــنــــة في
الــصـــورة الــتي انــتـــشــرت عــلى
ـشروع اإلنتـرنت ال عالقـة لهـا با
ثـير لـلجـدل والذي  جتـميده ا
حـــتى مـــنـــتـــصف الـــعــام 2021
بسبب جـائحة كـوفيد-19. وقال
مــســؤول في وزارة الــبــيــئــة في
بيـان هـذا األسبـوع "إذا ضـبطـنا
ـــشـــروع جـــيـــداً وحـــدّيــنـــا من ا
احتكاكه باحلياة البرية فهو لن
يعرض للخطر تنان كومودو".

{ لـــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب) -
أعــلــنت شـرطــة لــوس أجنــلـيس
ـنتج الهـوليوودي اخلميس أن ا
ديفـيـد غيّـود الـذي أخلي سـبـيله
بكفالـة بعدما اتـهمته أربع نساء
باالغـتصـاب واالعـتداء اجلـنسي
واالحـــتـــجـــاز الـــقـــســـري أوقف
مــجــدداً بـعــد تــوجـيه اتــهــامـات
جــديـدة إلــيه.وأوقف غــيّـود (53

عــامـــاً) األربــعــاء في مـــنــزله في
لـــوس أجنـــلـــيس وال يـــزال رهن
الـــتــوقـــيف. وأوضــحـت شــرطــة
ــديـــنــة في بــيــان أن "ضــحــيــة ا
نسائية ذات هـوية محمية ادّعت
في 21 تــشـــرين األول/أكـــتــوبــر
2020 أنــهــا تـــعــرّضت العــتــداء
جنسي من غـيّود خالل اجـتماع"
اقيم مـسـاء.وكان غـيّـود اتُهِم في

حـزيران/يـونـيو الـفـائت بـإحدى
عــــشـــرة جـــنـــايـــة إلقـــدامه عـــلى
اعــتـداءات مــخـتــلــفـة تــعـود إلى
الــــــــعـــــــام 2012 لــــــــكــــــــنـه دفع
وجهة ببراءته.ومن أبرز التهم ا
إليه احـتجـاز امرأة واغـتصـابها
في ســانــتــا بــاربـرا خـالل نـدوة
عـلى مـا كـشـفت صـحـيـفـة "لـوس
ـــز".كــذلـك اتُــهم أجنـــلــيـس تــا

محامي ديـفيد غـيّود بأي تـعليق
اخلـمـيس رداً عـلى اسـتـفـسارات
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس. وانـــضم
غيّود وهو منتج عدد من األفالم
أهـمهـا "أتـومـيك بـلونـد" و"تـايـلر
رايك" إلى مـجـمـوعـة مـسـؤولـ
في صــنــاعــة الـســيــنــمــا وجـهت
إلـــيـــهم اتــهـــامـــات بــاعـــتــداءات

جنسية.

ـنتج عـلـنـاً باالعـتـداء اجلـنسي ا
ـمـثـلة جـيـسـيـكـا بارث من قـبل ا
(فــيــلم "تــيــد") الـتـي ادعت أنــهـا
تعرضت للـتخديـر خالل اجتماع
في الـــــعـــــام  .2012ولم جتـــــرؤ
ـــمـــثـــلــــة عـــلى تــــوجـــيه هـــذه ا
االتهـامـات إلى غـيّود سـوى بـعد
خـمس سـنـوات مع بـروز حـركـة
"#مي تـو" ("أنـا أيـضـاً").ولم يـدل
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{ لـــــــنـــــــدن (أ ف ب) - أعــــــــلن
ــوضـة الـذي مـنــظـمــو أسـبـوع ا
يقـام في لنـدن خالل شهـر كانون
الــثــاني/يــنــايــر أن هــذا احلـدث
اخملــــصص عــــادة جملـــمــــوعـــات
الــرجــال لن يــنــظّم ســنـة 2021
بـــســـبب جـــائـــحــة كـــوفـــيــد-19
وبريكست إضافة إلى الرغبة في
إعـادة الـنـظـر فـيه.وتـشـهـد لـنـدن
سـنويـاً أربـعـة أحـداث ينـتـظـرها
عالم األزياء هي أسبوعا موضة
جملمـوعات أزياء الـرجال يـقامان
في كــــانـــون الــــثــــاني/يــــنــــايـــر
وحزيران/يونيو واثنان يقدمان
مجـمـوعات نـسائـيـة يقـامان في
شباط/فـبراير وأيـلول/سبـتمبر.
لــكـنّ الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيـة
ســـتــكــتـــفي هــذا الــعـــام بــثالثــة

والــــعـــيّـــنــــات واألشـــخـــاص في
ـــــوحــــدة واالحتــــاد الـــــســــوق ا
اجلمـركي بـعـد خروج بـريـطانـيا
من االحتاد األوروبي" وانـطالقاً
من "االســتــطالعــات واحلــلــقــات
".ويأتي صـممـ النـقاشـيـة مع ا
هذا التـغييـر في اجلدول الزمني
وسط إعـــادة نــظـــر عــمــيـــقــة في
صـــنـــاعـــة األزيـــاء دعـــا إلـــيـــهــا
ناشطون بيئيون وأعضاء حركة
" بـهـدف "إكـسـتـنـكـشن ريـبـيـلـيـ
جلـم اإلنـــــــــتــــــــاج احملـــــــــمــــــــوم
لـــلـــمالبـس.وقـــالت الــــرئـــيـــســـة
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة جملـــلس األزيـــاء
الــبــريــطـانـي كـارولــ راش "في
وقت تتـجه صـناعـة األزياء نـحو
مـــســـتــــقـــبل أكـــثــــر اســـتـــدامـــة
ومسؤولية هدفـنا هو االستمرار

وذج أسبوع في إعادة تعريف 
ـوضـة لـديــنـا واالعـتـمـاد عـلى ا
االبـتكـار الـرقـمي والتـكـنـولوجي
من خالل تقد األفـكار واحللول
الــتي تــصــلح لــكـل دور األزيـاء".
وقــد ســاهـــمت صــنــاعــة األزيــاء
الـتي يـعـمل فـيـهـا أكثـر من 890
ــبــلغ 35 مــلــيـار ألف شــخص 
جــنــيه إســتــرلـيــني (39 مــلــيـار
يــــــورو) في الــــــنــــــاجت احملــــــلي
ـتحـدة عام اإلجمـالي لـلمـمـلكـة ا
2019. وســـعـــيــــاً إلى احلـــدّ من
الــتـأثــيــر االقـتــصــادي الـســلـبي
لـلجـائـحـة أنشـأ مـجـلس األزياء
الـــبــريــطــانـي صــنــدوق طــوار
بـقيـمـة مـليـون جـنيـه إستـرلـيني
ـســاعـدة (1,09 مــلـيــون يــورو) 

. صمم ا
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{ بــــــكـــــ (أ ف ب) - فـــــقـــــدت
مــجــمــوعــة هــواوي الــصــيــنــيـة
الـعـمـالقـة لالتـصـاالت مــكـانـتـهـا
ـيـ عــلى رأس الـبــائـعــ الـعــا
لـــلـــهـــواتف الـــذكـــيـــة في الـــربع
الثـالث من الـعـام بيـنمـا احـتلت
ــرتــبــة الـــصــيــنـــيــة "شــاومـي" ا
الـثـالـثـة عـلى الالئـحـة حـسـبـمـا
أعلن مكتب األبحاث "كاناليس".
وباعت "هواوي" التي تستهدفها
عــقــوبــات أمــيــركــيــة في الــربع
الثـالث 51,7 مـلـيـون هـاتف أي
ــــئـــة عـــلى مـــدى أقل ب23 في ا
عـــام.فـي الـــوقت نـــفـــسه بـــاعت
مـنـافـسـتـهـا الـكـوريـة اجلـنـوبـية
سـامـسـونغ 80,2 مـلـيـون جـهـاز
ـــئـــة خالل عــام بـــزيــادة 2 في ا
واحـد وأصـبــحت من جـديـد أول
شركة مصنـعة في العالم حسب
الــدراسـة نــفـســهــا الـتي نُــشـرت

اخلميس.
وتـــســــتــــهــــدف إدارة الـــرئــــيس
األمـــــيـــــركـي دونـــــالــــــد تـــــرامب
"هـواوي" الـتي يــشـتـبه في أنـهـا
تقـوم بالـتجـسس حلسـاب بك

وهـــو مــا تـــنـــفـــيـه اجملـــمـــوعــة.
وأدرجت "هـــواوي" عــلى الئـــحــة
نعـها من احلصول على سوداء 

الـتـقنـيـات األمـيـركيـة األسـاسـية
لهـواتفـها.ومـنذ أيـلول/سـبتـمبر
لم تعد الشركـة قادرة على تزويد
ـــتــطـــورة شــرائح أجـــهــزتـــهــا ا
"كـيري" اجلـديـدة مـثال وال تـملك
الــــقـــدرة عــــلى تــــصــــنـــيــــعــــهـــا
داخـلـيـا.كـمـا أنـهـا لم تـعـد قـادرة
عــلـى الــوصــول إلـى حتــديــثــات
نــــظـــام أنـــدرويـــد وهـــو نـــظـــام
الــتـــشـــغـــيـل جملــمـــوعـــة غـــوغل
ـــهـــيـــمـــنــة عـــلى األمـــيــركـــيـــة ا
الـهواتف. ويـبـدو أن مـنافـسـتـها
"شــــاومي" اســـتــــفـــادت من هـــذا
الوضع. وقال مو جيا احمللل في
"كانالـيس" أن اجملمـوعة "جازفت
بـوضع أهـداف إنــتـاجـيـة عـالـيـة

وهذا الرهان كان مثمرا".
ونــتـيــجـة لــذلك بــاعت الـشــركـة
صـنعة  47,1مليون الصـينيـة ا
ـئة هاتف ذكي (بـزيادة  45في ا
خالل عــام واحــد) خالل الــفــتـرة
ــمــتـدة مـن تـمــوز/يــولــيـو إلى ا
أيـلول/سـبـتـمبـر رغم انـخـفاض
ئة ي بنسبة  1في ا الطلب العا
مقارنة بالربع الثالث من 2019.
وقـال مــو إن "هـنـاك تــوازيـا بـ

شــــاومـي الــــتي أنــــتــــجت 14,5
مـلـيـون جـهـاز إضافـي وهواوي

الـتـي أنـتــجت عـددا أقل بـ 15,1
مـلــيــون" من األجـهــزة. وأسـست
"شــــاومي" في 2010 وشــــهـــدت
ــــوا هـــــائال فـي الــــســـــنــــوات
األخـــيــرة عـــبــر تـــقــد أجـــهــزة
متطورة بأسعار معقولة وبيعها
في الـــبــــدايـــة عـــبــــر اإلنـــتـــرنت
مــبــاشــرة.وكــانت هــذه الــعـالمـة
الـــتــجـــاريــة غـــيــر مــعـــروفــة في
اخلــــارج قـــبل خــــمس ســـنـــوات
وتــــواجـه ســــخـــــريــــة بـــــســــبب

ــســـتــوحــاة من مــنــتـــجــاتــهـــا ا
هـواتف آيــفــون من آبل.وتـراجع
ـرتبـة الرابـعة هذا الـهاتف إلى ا
في العالم بعـد شاومي. وقد بيع
43,2 مليون جهاز منه في الربع
ئة خالل الثـالث (بزيادة 1 في ا
عــــام واحـــد). وحتـــتـل "فـــيـــفـــو"
و"أوبــــــو" وهـــــمــــــا عـالمــــــتـــــان
جتـاريــتـان صـيـنــيـتـان أخـريـان
رتبة اخلامسة والسادسة على ا

التوالي في الالئحة.

{ لـــوس اجنــلـــيس ,(أ ف ب) -
تـزوجت الـنــجـمـة الـهـولـيـووديـة
سـكــارلـيت جــوهـانـســون لـلـمـرة
الـــثــالــثـــة وأقــامت مـع زوجــهــا
مثل كول جوست حفلة زفاف ا
بـــحــضــور مـــحــدود في نـــهــايــة
األسـبـوع الـفــائت وفق مـا أفـيـد

اخلميس.
وأعـلـنت جوهـانـسـون عن حـفـلة
زفــافـهــا من خالل مــنــشـور عــبـر
حسـاب جمعـية "مـيلـز أون ويلز"
اخليـرية على شـبكـة "إنسـتغرام"

ـــمــــثـــلـــ جــــاء فـــيـه أن ا
تــــــزوجــــــا "بــــــحــــــضــــــور
عــائـلــتــيـهــمـا والــقـريــبـ
منهما مع الـتزام التدابير
الوقائية اخلاصة بجائحة
كــــوفــــيـــد-."19واضـــافت
اجلـــمـــعــيـــة الـــتي تـــعــنى
بتوزيع وجبـات غذائية أن
"أمـــنـــيـــة الـــعــروســـ في
ساعدة في زواجهما هي ا
إحـــداث فــرق (في حـــيــاة)
كبـار الـسن احملـتـاج في
ـرحلـة الـصعـبة من هذه ا
خالل دعم مـيـلـز أون ويـلز
أميـركـا" داعيـة متـابـعيـها
إلى الــتـــبــرع لــهــا.وكــانت

خطـوبة جـوهانـسون (35 عاماً)
وجـوست (38 عـامــاً) عـقـدت في
أيـار/مـايو 2019 بـعـد مـسـاكـنة
. واعــتــبِــرَت اســتــمــرت ســنــتــ
ــمــثالت جــوهــانــســون إحــدى ا
األعــلى أجـــراً في الــعــالم الــعــام
اضي ومن أبرز أفالمها "بالك ا
ويـدو" فـي حـ أن جــوست هـو
مـؤلف بـرنـامج "سـاتـرداي نـايت
اليف" التـلـفزيـوني وجنـمه.وقبل
جـــــوست كــــــانت الـــــنـــــجـــــمـــــة
مثل النيـويوركيـة متزوجـة من ا

الــــــكـــــنــــــدي رايـن ريـــــنــــــولـــــدز
والــصــحــافي الــفــرنـسـي رومـان
دوريــــاك. وبـــعـــد ســـلـــســـلـــة من
ع جنم األدوار خالل طفـولـتـها 
جوهانـسون عام 2003 في فيلم
صـــوفــيـــا كــوبـــوال الــكـــومــيــدي
الـــــــرومـــــــانــــــــسي "لــــــــوست إن
تــرانــساليــشـن" احلــائــز جــائـزة
أوسـكار. ورشـحت جـوهـانـسون
مــرتــ جلــائـزة أوســكــار الــعـام
ــنــصــرم عن فــيــلــمـي "جــوجـو ا

رابيت" و"ويدينغ ستوري". 
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