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مـا زال قـانون االنـتخـابات الـذي اقره
ــــان وصـــادق عــــلـــيـه رئـــيس الــــبـــر
اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح قـبـل ايام 
مــــحلّ ســـجــــال واسع بـــ الــــكـــتل
الــســيــاســيــة الــتي حتــاول افــتــعـال
اخلـالفـات ودعـم االنــقـســامــات داخل
مـجـلس النـواب بغـيـة الضـغط العادة
تــعـديل بــعض الــفـقـرات  وبــرغم مـا
ـــتـــاز به الـــقـــانـــون مـن مـــســـاحــة
بــالــتــرشــيـح الــفــردي دون أن تــكـون
هـــنـــاك قـــوائم انـــتـــخـــابــيـــة تـــذهب
أصــواتــهــا لــرئــيس الــكــتــلـة  اال ان
بـعض الكـتل بدأت حراكـها لـتصويب
ــا يــتالءم مع ــرتــقـب  الـــتــعــديل ا
تـــوجـــهـــاتـــهــــا في ظل اخملـــاوف من
اسـتـخدام نـفس ادوات الـتزويـر التي
ـاضـيـة في شـهــدتـهـا االنـتـخـابـات ا
ــقـبـل. وقـال نــائب رئـيس االقــتـراع ا
الـلـجـنة الـقـانونـيـة الـنيـابـية مـحـمد

الــغـــزي انه (ال نــيــة بــإعــادة قــانــون
االنـــتــخــابــات الى مـــجــلس الــنــواب
لـلـتـعـديل) واضـاف (اذا كـانـت هـناك
ه الى نـيـة بـالـتـعـديل فـيـنـبـغي تـقـد
ـان) وأكــد ان (الـقـانـون أصـبح الـبـر
نــافـذاً وعـلى مـفـوضــيـة االنـتـخـابـات

اتـبـاعه والـتـهـيئـة الجـراء انـتـخـابات
مـبـكـرة). وصـادق رئيس اجلـمـهـورية
عـــلى الــقــانــون  رغـم الــتــحـــفــظــات
ـــســجــلـــة عــلــيـه . وقــال صــالح ان ا
ـثّل كلَّ مـا نـطمـح إليه (الـقـانـون ال 
ــثل تــطـوراً لــكــنه في الــوقت ذاته 
نـحـو األفـضل ولـبـنةً أسـاسـيـةً نـحو

طريق اإلصالح). 
 لـكن رئـيس كتـلة الـرافـدين النـيابـية
يــونــادم كــنــا رجـح اعــادة الــقــانـون
ـان العـتـمـاد نـظـام اجلـديــد الى الـبـر
الـبــايـومـتـري.وذكـر كـنـا في تـصـريح
امـس ان (الــقــانــون ســــيــــعــاد إلـــى
ــــــان لــــــلـــــتــــــعـــــديـل ألن الـــــــبــــــر
الـــــتــــصــــويــت عـــلــــيه كــــان عـــلـى
عــــجـــالــــة فــــاعـــتــــمــــاد الـــنــــظـــام
الــبــايــومــتــري لـم يـذكـر حــصــريــاً
وهـــــــنــــــاك مــالحــــــظـــــــات أخـــــــرى
وتــــنـــاقـــضـــات عــــديـــدة ســتــجــرى
مـنـاقـشتـهـا). حـسب قولـه. واستـبـعد
رئـيس مجـلس النـواب السـابق سليم

ــان بـتــعـديل اجلــبـوري  قــيـام الــبـر
الــقــانـــون الضــافــة فــقــرة الــبــطــاقــة
الــبـايــومـتــريــة مـحــذرا من ان شـبح
الــتــزويــر مـازل قــائــمـا ان لـم تـوضع
ضـوابط حتد من ادوات التزوير التي
اسـتخدمت سابقا. وقال اجلبوري في
تـصريح متـلفز تابـعته (الزمان) امس
ان (هـناك تخوفا من اسـتغالل النفوذ
لـالقصـاء الـسـيـاسي واالنـتخـابي في
ـــقــــبـــلـــة كــــون بـــعض ـــرحــــلـــة ا ا
االشــخــاص واالحــزاب لــهم نــفـوذهم
ـفوضية ولم تتم معاجلة هذه داخل ا
ـشـكـلـة) على حـد تـعـبـيره  مـشـيرا ا
الـى ان (االنــــتــــخـــــابــــات لن جتــــرى
ـــوعـــدهــا احملـــدد وقــد تـــؤجل الى
قبل نـتيجة عـدم توفير نـهاية الـعام ا
ـنـاسـبة) ورأى احلـكـومـة لـالجـواء ا
اجلــبـوري انـه (من الـصــعـوبــة اقـرار
قـانون كـامل للـمحكـمة االحتـادية وقد
يــجـــري تــعــديل بــســيط) الفــتــاً الى
(تـوجه مسؤولـ باحلكـومة لتـشكيل

ـــــشــــاركـــــة في احـــــزاب بــــغـــــرض ا
االنـتخابـات).في غضون ذلك  بـحثت
جلــنــة مــراقـــبــة تــنــفــيــذ الــبــرنــامج
احلـكـومي مع مفـوضـية االنـتخـابات
خـططـها واسـتعداداتـها بـشأن اجراء
بـكـرة.وذكر بـيان امس االنـتـخابـات ا
ان (الــلـــجــنــة ضــيــفـت نــائب رئــيس
الك ـفـوضـيــة الـعـلـيـا وا واعــضـاء ا
ـفـوضـية الـفـني فـيـهـا لـبحث خـطـة ا
واســــتـــعــــداداتـــهــــا بـــشــــأن اجـــراء
ـبكـرة). وعـد مسـتـشار االنـتـخابـات ا
رئـــــــــيــس الـــــــــــوزراء لـــــــــشــــــــؤون
االنــتـخـابـات حـسـ الـهـنـداوي أن
مــــصـــادقـــة صــالح عـــلى الــقـــانـــون
ثل خطوة إيجـابية حاسمة اجلـديد 
ـقبلة في بـاجتاه إجراء االنـتخابات ا
مــوعــدهـا احملــدد مـؤكــداً أن (إجـراء
ثل انـتخـابات مـبكـرة نزيـهة وحـرة 
هـــدفـــاً أســاســـيـــاً لـــرئــيـس الــوزراء
مـــــصــــطـــــفى الـــــكــــاظـــــمي). وقـــــال
الـــهــــنـــداوي فـي تــصــريح امس إن
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شـهـدت مـنطـقـة الـرضوانـيـة اعـتداء
شـــنـه تـــنـــظـــيم داعـش عـــلى مـــوقع
ـدخل الغربي لبغداد عـسكري عند ا
ادى الـى ســـــــــقــــــــــوط شـــــــــهـــــــــداء
وجــــرحـى.وذكـــرت خــــلــــيــــة اإلعالم
األمني في بيان تلقته (الزمان) امس
أن (مــجـمـوعــة إرهـابـيـة مــكـونـة مِن
أربــعـة أشــخــاص قـامت في ســاعـة
مــــــتــــــأخـــــــرة من لــــــيـل أمس االول
بـالـتعـرض على نـقـطة لـلصـحوة في
قــــريـــة الـــبـالســـمــــة في مـــنــــطـــقـــة
ا أدى الى استـشهاد الـرضوانيـة 

أربـعة أشخاص وجرح ثالثة آخرين
ستـشفى امس). فيما أحـدهم غادر ا
اشـارت مصـادر أمنـية إلى أن حادث
الـرضوانـية تـمثل بـاعتـداء بالـقنابل
الــيـدويـة واألسـلـحـة اخلــفـيـفـة عـلى
بـرج أمني للـجيش وقـوات الصحوة
في مـنطقـة معروفة بـاسم برج (سيد
درويـش) في الـرضــوانـيــة.وأضـافت
ـــصــادر ان (االعـــتــداء  مـن قــبل ا
عـــنـــاصــر تـــنـــظـــيم داعش  وخالل
ـــســانــدة االعـــتــداء خـــرج األهــالي 
القوات األمنية بدون معرفة أماكنهم
ومــعــرفــة مــصــدر إطالق الــنـار وأن
الــقـوات األمـنــيـة وصــلت إلى مـكـان

احلــادث والــوضع مــسـيــطــر عــلـيه
االن).وفــــور االعالن عـن االعـــتـــداء 
دشـن رواد مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجــتــمـاعـي والـنــشــطـاء هــاشــتـاغ
الــرضــوانــيــة مــنــدديـن بــاالعــتـداء
اجلـبان عـلى القـوات االمنـية وقوات
دني وسقوط احلشد العشائري وا
شــهــداء مــنــهم. ودعــا رئــيـس تــيـار
احلــكـــمــة عــمــار احلــكــيم اجلــهــات
ـــعـــنـــيـــة إلـى تـــكـــثـــيف اجلـــهـــد ا
االســتـخـبـاري وتــفـعـيل الـعــمـلـيـات
اإلســتــبــاقــيــة عــلـى أوكــار اإلرهـاب
ومــــنـــعه مـن اســـتـــغـالل أي ثـــغـــرة
أمـنية.وأكـد احلكيم في تـغريدة على

ة الـرضوانـية تـعد تـويـتر أن (جـر
خـرقًا أمـنيًا كـبيـرًا يستـدعي وبشكل
ـلف األمـني وسـد عــاجل مـراجـعــة ا
الــثــغـرات في مــنــاطق حـزام بــغـداد
تـالفــيًـــا ألحــداث قـــد تــكـــون أكــبــر
وتـتسبب بانتكـاسة أمنية). ولم تكن
هــذه احلــادثــة الـفــريــدة حــتى بــعـد
حتــريـر االراضي من قـبـضـة داعش
فــاجملــامــيع االرهــابــيــة تــتــنــقل في
مــسـاحــات شـاسـعــة ضـمن مــنـاطق
صـدر الـيوسـفيـة والزيـدان والفـتوح
ودويـلـيـبـة. واسـتـنـكـرت الـسـعـودية
االعـتداء.وجددت التـأكيد على رفض
ــمـلـكــة لـهــذه األعـمـال اإلرهــابـيـة ا

وحـرصهـا على أمن الـعراق وسالمة
ا أراضـيـه واسـتـقـراره وازدهـاره 
يـصب في حتـقيق األمن واالسـتقرار
لـلـمـنـطـقـة.وقـدمت وزارة اخلـارجـيـة
ـواسـاة لـذوي الـضـحـايـا الــعـزاء وا
ولـــلــحـــكــومـــة والــشـــعب الـــعــراقي
الـشـقـيق مـع الـتـمـنـيـات لـلـمـصـاب
بــالـشـفـاء الـعـاجل. كـمـا دانت وزارة
ـــغـــتـــربــ اخلـــارجـــيـــة وشــؤون ا
األردنــيـ االعـتــداء اإلرهـابي.وأكـد
الـــنــاطق الـــرســمي بـــاسم الــوزارة
ضـــيف الـــله الــفـــايــز فـي بــيــان ان
(االردن يـدين ويستـنكر هـذا الهجوم
اإلرهـــابي) مــــشـــدداً عـــلى (وقـــوف

ـطـلق إلى جـانب الـعراق ـمـلـكـة با ا
فـي وجه كل مـــا يــــهـــدّد أمـــنه وأمن
شعبه) وعـد الفايـز ان (أمن البلدين
واحـد ال يتـجزأ وأن أي تـهديد ألمن
الـعـراق هـو تـهـديـد ألمن واسـتـقـرار
نطقة بأكملها) معربا عن (خالص ا
ـواساة حلـكومة الـتعـازي وصادق ا
الــعــراق الــشــقــيق وشــعـبـه ولـذوي
الــضــحــايــا وتــمــنــيــاته بــالــشــفـاء
).  الى ذلك الـــعـــاجل لـــلـــمــصـــابـــ
شــــرعت قــــيـــادة قــــوات الـــشــــرطـــة
االحتــاديـة والـرد الـسـريع بــتـنـفـيـذ
الـصفـحة الـثانيـة من عمـليـة تطـهير

وتفتيش سلسلة جبال مكحول.

(هـــنــاك خــيــارات
ــكن من خاللـهـا
الية عـدم ارهاق ا
الــــــعـــــامــــــة وهي
ــــالــــيـــة االدوات ا
الــتـقـلـيــديـة وغـيـر
الـتـقلـيـدية وكـفاءة
حــسن االسـتـخـدام
ـؤشـرات لــبـعـض ا

واالدوات
االقـــتـــصـــاديـــة وال
تـسبب تعقيدات بل
حتـتـاج الى مـخطط
ومـتـخصـص مقـتدر
العـادة بنـاء وهيـكلة
االيـــرادات الــعـــامــة
والـــســـيـــطــرة عـــلى
ــتـــعــددة) ـــوارد ا ا
مـــؤكــــدا انه (لالسف

مـا زالت اجتـاهـات وطـبـيـعـة مـسـارات
نـهج السـليم الذي ـاليـة بعيـدة عن ا ا
الية  اذ يالحظ يـحقق كفـاءة االدارة ا
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ــالــيــة عــبــد االمــيــر القى امـــر وزيــر ا
عالوي  اخلــاص بـتــخـويل مــديـر عـام
دائـرة عـقـارات الـدولـة صالحـيـة الـبيع
ـنقـولـة دون النـشر وااليـجـار االموال ا
او اجـراء مـزايـدات علـنـيـة وبالـقـيـمة 
انـتقادات واسعـة على مواقع التواصل
االجـتماعي وحتفظ خـبراء اقتصادي
عــلى االمـر الـذي وصف بــانه  يـحـتـاج
الـى اعداد مـسبق لـتـرص نـظام ادارة
الـعـقـارات بـشـكل يـنـسـجم مـع اهداف
واغـراض االمـر الوزاري. وقـال اخلبـير
ـالي عـقـيل جـبـر عـلي احملـمداوي في ا
مـداخـلـة اطلـعت عـلـيهـا (الـزمان) امس
ـالية طـروحة لوزارة ا ان (اخلـيارات ا
ابـتدأت بالصعبة التي تسبب تعقيدات
ـــالـــيـــة الـــعـــامـــة واثــار في هـــيـــكل ا
اقـتصادية  وقانـونية متوقـعة ومرتقبة
ومــنـــهــا  االمــر الــوزاري الــصــادر من
الــــوزارة رقم  2260 فـي اخلـــامس من
تــشـرين الــثـاني اجلـاري) واضـاف ان

ســـــعي حـــــثــــيث
جلــــــذب وجــــــمع
ـــــعـــــلـــــومــــات ا
واســــتــــقــــطــــاب
الــــــــطــــــــاقـــــــات
واالفـكار النوعية
ـــــتـــــمـــــيـــــزة وا
واحلــــــــــلــــــــــول
ـــــنــــطـــــقــــيــــة ا
والــواقـعــيـة من
اخلـــــــــــبـــــــــــراء
واخملــــتــــصـــ
وبـطرق متعددة
  ولــكن يـؤشـر
ذلـك قــــــــــلــــــــــة
االجتهاد لسلك
ـنـهج السـليم ا
لــــــتـــــوظــــــيف
ارسة صـحة 
ـعاجلـة االزمة ـقـترحـة  هـذه احلـلول ا
الـي احلقـيـقي الذي ـالـيـة والعـجـز ا ا
ـالي احلقـيقي) ـثل فـلسـفة عـملـها ا

ـتـخــذ يـعّـد مــؤكـدا ان (هـذا االجــراء ا
ناطة بالسلطة ارسة  الصالحيات ا
ـالية باالجتاه الصحيح  ومن جانب ا
اخــر تــتــرتب عــلـيـه اثـار اقــتــصــاديـة
وتــأثــيــرات عـلـى الـصــعــيــدين الــعـام
واخلــــاص لـــلــــدولـــة) الفــــتـــا الى ان
ـدروسة بـشـكل كاف (اخلـطـوات غيـر ا
سـتنجم عنهـا تداعيات متوقـعة بتأثير
مــبـاشـر عـلى هـيــكل تـكـوين رأس مـال
الــدولـة مــقـابل احلــصـول عــلى امـوال
الي احلـقيقية من لـسد فجوة الـعجز ا
جـراء  بيع بعـض عقارات الـدولة بهذه
ـمـنـهج احلالي) الـطـريق واالسـلوب ا
وتــوقع احملـمـداوي (دخـول الـدولـة في
مـنازعـات قضائـية واجتـماعيـة تفضي
الـى الفـوضى)  وحـذر من ان (يتـحول
ـالي الـى حـالــة من عــدم االسـتــقــرار ا
واالقـتصـادي واجملتـمعي   اذ يـحـتاج
االمر الى دراسة معمقة وغرفة عمليات
مـالـيـة مـكـثـفـة الخـذ ودراسـة وحتـلـيل
واتـخـاذ مـعـاجلـات  حـاسـمـة مـدروسة
اغـلب االحتـماالت الواردة في تـأثيرات

حـسـ الـهـنـداوي

وذكــــر بـــيـــان العالم الــــشـــرطـــة انه
(تـنفيذاً ألوامر رئيس الوزراء القائد
ـسـلـحـة وبـاشـراف الـعـام لـلـقـوات ا
ـشتـركة اسـتمرت قـيادة الـعمـليات ا
ولـلـيوم الـثاني عـلى الـتوالي ابـطال
الشرطة االحتادية والرد السريع من
ــهـمـات اخلـاصـة والـهـنـدسـة لـواء ا
الــعــسـكــريــة والـصــنــوف الـســانـدة
والــلــواء الــرد الــســريع الــثــاني في
تــنــفـيــذ الـصــفــحـة الــثـانــيــة ضـمن
الـعمـليـة االمنـية الـتي انطـلقـت فجر
امس لـتفتيش سلسلة جبال مكحول

في محافظة صالح الدين).
 وأضــاف "أســفــرت هــذه الـعــمــلــيـة

بــصـفــحــتـهــا الـثــانــيـة وحــتى هـذه
الـسـاعـة عن العـثـور على  28 عـبوة
نـاسـفة مـخـتلـفـة األنواع واألحـجام
وخــمـسـة أنـفـاق وأكــثـر من ثـمـاني
مـضــافـات وقـواعـد وركـائـز أسـلـحـة
مــتـنــوعـة وثالثــة خـنــادق وقـاعـدة
راجـمـة والعـثور عـلى تـسع عجالت
مــدمـرة اضـافــة الى تـطـهــيـر وفـتح
ثـالثة طـرق رئيـسة بـطول  20 كـيـلو

مترا).
ساحة الكلية ولفت البيان الى ان (ا
الـتي  تفتيشها ضمن عملية اليوم
تــقــدر بــحــوالي  28 كــيــلــو مــتــرا 

والزالت العمليات مستمرة).
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سـجــلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة 53
وفـــــاة و 3184 إصـــــابــــة جـــــديــــدة
ـاضـيـة. بــكـورونـا خالل الـســاعـات ا
ــوقف الــوبـــائي لــيــوم امس وذكـــر ا
االثـــنـــ   انـه ( فــــــحص 17120
حـالة في مـختـبرات الصـحة الـعامة 
اذ  رصـد  3184 اصــابـة جــديـدة 
وتـسجيل  3305 حـالة شـفاء وبواقع

 53 حالة وفاة).  
وافـــادت وزارة الـــصــحـــة في إقـــلــيم
كــردسـتــان بـتــسـجـيل  900 إصــابـة
جــديـدة و 21حــالـة وفــاة إلى جـانب
تــمـاثل  275مــصــابـاً لــلـشــفـاء خالل
ـاضـية. واشـارت الوزارة الـسـاعات ا
الـى انـــهـــا  (أجــرت  6099فـــحـــصــاً
مـخـتـبريـاً رصـدت خاللـها  900حـالة
مــصـابـة بــالـفـايــروس). وجتـاوزعـدد
50 اإلصـــــــــابــــــــات فـي الـــــــــعـــــــــالم 

تـحدة مـلـيونـا.وأصـبحت الـواليـات ا
أول دولـة في الـعـالـم تـتـجـاوز حـاجز
 10 ماليـ إصابـة بكـورونا مـنذ بدء
اجلـائـحة ويـأتي هـذا التـطـور تزامـنا
مـع تــخـــطـي حـــاالت اإلصــابـــة عـــلى
مـسـتـوى الـعـالم حـاجز  50 مـلـيـونا.
وأظـهرت بيانـات حلاالت كورونا  أن
إجـمـالي عدد اإلصـابات به في أنـحاء
الــــعـــالـم وصل إلى  50.4 مــــلــــيـــون
ــتــحــدة دول وتـــتــصــدر الــواليـــات ا
الـــعـــالم من حـــيث عـــدد اإلصـــابــات
تــلـيـهـا الــهـنـد ثم الـبــرازيل وفـرنـسـا
وروســـيــا وإســبــانـــيــا واألرجــنــتــ
ــتــحـــدة وكــولــومــبــيــا ــمـــلــكــة ا وا
ـكـسـيك وإيطـالـيـا وبيـرو وجـنوب وا
انـيا وإيـران. كما تـتصدر أفـريقـيا وأ
ــتــحــدة دول الــعــالم من الــواليـــات ا
حـيث أعداد الـوفيات تـليهـا البرازيل
ـتـحدة مـلـكة ا ـكـسـيك وا والـهـند وا
وإيـطالـيا وفـرنسـا. فيـما أكـدت فايزر

وبـــيــونــتك  أن لـــقــاحـــهم احملـــتــمل
لـــكـــورونـــا فـــعــال فـي مـــنع إصـــابــة
األشــخـــاص بــالــفــايــروس بــنــســبــة

ئة. تتجاوز  90 با
دير الـتنفـيذي لفـايزر "ألبرت  وقـال ا
ثـابة بـوالر أن (تـلك التـطـورات هي 
يـــــــــوم عــــــــــظــــــــــيـم لـــــــــلــــــــــعــــــــــلم
واإلنـسـانـيـة).وتـوصـلت الـنتـائج إلى
ـشـاركـ إصــابـة  94 شــخـصـاً من ا
بـــالــتــجــارب بـــالــفــايــروس  إذ بــلغ
إجـمـالي عددهم  43.5 ألـف وأشارت
الـشركتان إلى أن معدل فعالية اللقاح
ئة بـعد مرور  7 أيام يـتجاوز  90 بـا
عــلى تـلــقي اجلـرعـة الــثـانـيــة.ووفـقـاً
لـلـنتـائج فـإن احلمـايـة من الفـايروس
تـــتــحــقق بــعــد مــرور  28 يــومــاً من
الــتـطــعـيم األولـي والـذي يـتــكـون من
.ورغم ذلك  فـــإن الــنــســبــة جــرعــتـ
ـئوية لفعـالية اللقـاح قد تختلف مع ا

استمرار جمع بيانات السالمة.
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ــتـــبــادلــة لــلـــشــعــبــ لــلـــمــصــالح ا
) مـشيراً إلى (أهمـية تفعيل الـشقيق
شـتـركة ـانـيـة ا جلـنـة الـصداقـة الـبر
ــواقف في والــعـــمل عــلى تــنـــســيق ا
انيـة الدولية واإلسالمية احملـافل البر
والــعــربـيــة واآلســيـويــة). من جــهـته
ابـــدى الـــوفـــد (رغـــبـــة الـــســـعـــوديــة
وحـرصها عـلى االنفتـاح والتعاون مع
العراق في اجملاالت كافة) مؤكدين أنَّ
(هـذه الزيارة ستكون تـمهيداً لزيارات
رسـميـة أخرى) كـما نـقل الوفـد حتايا
خـادم احلرمـ الشـريفـ وولي عهده
ورئـيـس مـجـلس الـشـورى الـسـعـودي
إلى احلـــلــبــوسي الــذي حــمَّلَ ايــضــا
حتـــيــــاته لـــلــــقـــيـــادة الــــســـعـــوديـــة
وشــعــبـهــا.وضم الــوفـد كـالً من وزيـر
ـياه والـزراعة عـبد الـرحمن الـبيـئة وا
الـفـضـلي ووزيـر الـصـنـاعـة والـثـروة
ــعــدنــيـة بــنــدر اخلــريف ومــحـافظ ا

الـهيئة العامة للـتجارة اخلارجية عبد
الـرحمن احلـربي ووكيل وزير الـطاقة
عــــابــــد الــــســــعــــدون ووكــــيل وزارة
االسـتـثمـار عـايض الـعتـيـبي واألم
الــعــام لــهــيــئــة تــنــمــيــة الــصــادرات
الـسـعـوديـة صـالح الـسـلـمـي وسـفـير
الـســعـوديـة لـدى بـغــداد عـبـد الـعـزيـز
الــشـــمــري.في غــضــون ذلك  أعــلــنت
األمـانـة العـامـة جمللس الـوزراء مـوعد
افــتــتــاح مــعــبــر عــرر احلــدودي بــ
الـعراق والـسعـودية.  وقـال الغزي في
بــيـان مــقــتـضب إنه (ســيــتم افـتــتـاح
ــــعــــبــــر احلــــدودي بــــ الــــعــــراق ا
والـسـعـوديـة بعـد أسـبـوع من انـعـقاد
اجــتــمــاع اجملــلس الــتــنــســيـقـي بـ
قـرر انعقاده اليوم الـبلدين الذي من ا
الــثالثــاء). واجــتــمع مــحــافظ الــبــنك
ــركـزي مـصــطـفى غـالـب مـخـيف مع ا
نـظيـره السعـودي للـتبـاحث في مجال

صـرفـيـة ب الـسـيـاسات الـنـقـديـة وا
الـبلدين. وأكـد مخيف خالل افتـتاحيّة
لالجـتمـاع (إمكـانيـة استـئنـاف تدريب
مـنــسـوبي الـبـنك في مــؤسـسـة الـنـقـد
الـعربي الـسعـودي فضالً عـن منـاقشة
ــصـرف مــســتــجــدات افـتــتــاح فــرع ا
الـعـراقي لـلـتـجـارة ة وإمـكـانـيـة زيادة
ـــصـــارف الـــعـــراقـــيـــة في عـــدد مـن ا
الـسعوديـة لتبادل اخلـبرات العـملية 
كــمــا نــاقش اجلــانــبــان مــســتــجـدات
اتـفاقية جتنب اإلزدواج الضريبي ب
الـــبــلــديـن).من جــانـــبه دعــا مـــحــافظ
مـؤسسـة النقـد العربي الـسعودي الى
(تــمْــتــ الـعالقــة بــ الــبــلـدين  وال
صرفي) الفتاً الى سـيما في القطـاع ا
أن (الــعـراق ســاحـة جــيـدة لــلـتــعـامل
ـالي مبدياً استـعداده لفتح مزيد من ا
آفــاق الـتـعـاون في مــخـتـلف اجملـاالت

ب البلدين).

تـطبـيق  هـذا االمر الوزاري) وتابع ان
ـوضـوع يـحـتـاج الى اعـداد مـسـبق ( ا
لـتـرصـ نـظـام ادارة الـعـقـارات بـشكل
يـــنــســجم مـع اهــداف واغــراض االمــر
الـــــوزاري   والــــتـــــحــــقـق من جــــودة
ورصـانـة  نظـام الـعقـارات  والـسيـطرة
عـــلى واقع عــمـل واجــراءات  عــقــارات
الــدولــة الــتي يــشــوبــهــا الــكــثــيــر من
االشـكاالت واخملـالفـات وحاالت حتـتاج
الـى حــسـم في الـــقـــضــاء) ولـــفت الى
(وجـود حـلـول مقـتـرحة حتـقق مـصادر
تــمــويل جــديــدة وابـتــكــاريــة وتــخـلق
ايـرادات جديدة غير نفطية تعزز موارد
ـوازنة الـعامـة وتقـلص فجـوة العـجز ا
ـالي احلـقـيقي  لـكن  ولالسـف ال يتم ا
اخـضاعها للـدراسة والنقاش في اروقة
ــالي). بـدوره  راى صــانــعي الـقــرار ا
خــبـيـر اخـر (الــقـرار أو األمـر الـوزاري
فـيه تـسهـيل تـصريف األعـمـال ليس إال
ومـن ويجب ان يتـضمن جلـنة في األمر
يــعق عـلى عــاتـقـهــا الـتــقـديـر لــتـكـون
ــصــادقـة عــلى قـرار الــصالحــيـة هي ا
جلـنة التقديـر ألن النص السابق مبهم
ــديــر ـــا شــخص مـــقــرب يــقـــدر وا ر
يـصـادق عـلـيه وحتـصل عـمـلـيـة الـبـيع
بــضــرر عــلى الـدولــة عن مــســاومـة أو
فـساد). وسـخر نـاشطـون ومدونون في
مـــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي  من
ـالـيـة  الـوثــيـقـة الـصـادرة عن وزارة ا
مـتسـائلـ ما جـدوى هذه اخلـطوة في
ظل غـياب االرادة احلقيقية عن محاربة
الـفساد الـذي ال زال ينخر جـسد الدولة
?. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة
ـالـيـة تـتـضمن تـخـويل مـديـر عام من ا
دائـرة عـقـارات الدوبـة صالحـيـة الـبيع
وااليـجار وفقـا للمادة 2 مـن قانون بيع
وايــجــار امــوال الـدولــة لــنــسـة 2013
ـعدل  ومـنـحه صالحـيات الـتـصديق ا
عـلى محـاضر الـتثـم لـلبـيع وااليجار
صاطـحة لالمـوال غير او االعـالن عن ا
ـنـقـولة الغـراض االسـقف الـصنـاعـية ا
والـتـجـاريـة واالسـتـثـمـارية  وتـسـديـد
بـــدل الـــبـــيـع او االيـــجـــار واالقـــســاط
ترتبة عن ـتأخرة مع حتمل الفوائد ا ا
الـتأخير او الغاء التـقسيط او استيفاء
مـــا تــبــقـى دفــعــة واحــدة  فـــضال عن
ـنـقـولـة بـالـبـدل ايـجــار االمـوال غـيـر ا
احلـقيقي وبدون فوائد علنية  وتمديد
عـقد ايجارات الـعقارات غير الـسكنية 
بـدون الـنـشـر او اجـراء مـزايـدة عـلـنـية
وبــالــقــيــمــة الــتــقــديــريــة وصالحــيــة
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ـسـابـقـات في االحتـاد الـعـراقي قـررت جلـنـة ا
ركـزي بكرة القدم ايقاف منافسات الدوري ا
ــمــتــاز حــتى الــثـالثــ من تــشــرين الــثــاني ا
اجلـــــاري.  وجـــــاء هــــذا االيـــــقـــــاف بــــســـــبب
ـنـتـخـبـات الوطـنـيـة في الـبـطوالت مـشـاركات ا
ـرتقـبة وكـذلك ايـام فيـفا الـدولـية واالسـيويـة ا
ـــنـــتــخـب الــوطـــني دي الـــتي يـــشــرع بـــهـــا ا
بـــخـــوض الكـــثـــر من مــــبـــاراة وديـــة من اجل
حتــســ وضـعه في ســلم تــرتـيب الــتـصــنـيف
ي وكــــذلك االســــتــــعــــداد الـى خـــوض الــــعــــا
ـؤهـلــة الى مـونـديـال الـعـالم في الـتـصـفـيـات ا
قـطر2022. فيـمـا أقيـمت امس االثـن  قـرعة
الـدور  32 من مــنـافــســات كـأس الــعـراق في
ثـلي األندية مقـر احتاد كرة الـقدم بحـضور 
ـتـأهـلة. وأسـفـرت الـقرعـة عن اربع مـبـاريات ا
مــهـمـة حـيث يالقي الــصـنـاعـات الـكــهـربـائـيـة
فريق نـفط الوسط والديـوانيـة يحل ضيـفا على
أمــانـــة بـــغــداد ويـــواجه الـــقـــاسم الـــكــهـــربــاء

وتستضيف أربيل نفط  ميسان.
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اتـفق الـعراق والـسـعوديـة عـلى اعادة
افـتــتـاح مـعـبـر عــرعـر احلـدودي بـعـد
اسـبـوع من انـعـقـاد اجـتـمـاع اجملـلس
ــقـرر الــتــنــســيــقي بــ الــبــلــديـن  ا
انـــطالق اعــــمـــاله الـــيـــوم الـــثالثـــاء.
وكـــشـــفـت تـــقـــاريـــر  عن  ان (رئـــيس
الــوزراء مــصـــطــفى الــكــاظــمي وولي
الـعـهـد الـسـعـودي مـحـمـد بن سـلـمـان
سـيعـقدان اليـوم  إجتـماعاً عـبر دائرة
الـكترونية مغـلقة). وكان وفد سعودي
رفــيع زار بـغــداد أمس االول في إطـار
تـعزيز الـعالقات الثنـائية بـ البلدين
الشقيق في مختلف اجملاالت.والتقى
ياه الـوفد الذي يرأسه وزير البيئة وا
والــزراعــة عــبــد الــرحــمن الــفــضــلي
رئـــيس الـــوزراء  إلى جـــانب رئـــيس
ـان مـحمـد احللـبوسي. وبـحسب الـبر
مــصـادر ســعــوديـة فــإن زيـارة الــوفـد
تـأتي في إطـار األعـمـال الـتـحـضـيـرية
النـعـقاد مـجـلس التـنـسيق الـسـعودي
الـــعــراقي في دورته الـــرابــعــة. وكــان
الكاظمي  قد  اكد أن السعودية شريك
حـقـيـقي لـلـعراق وأن الـعـراق يـتـطلع
ـا يـحقق إلى بـنـاء عالقـات مـتمـيـزة 
مـسـتـقـبال أفـضل لـلـبـلـدين. كـمـا شدد
عــــلى أن دول اخلـــلــــيج هي الــــعـــمق
الــســتـراتــيــجي لــلـعــراق. واســتــقـبل
أعــــضـــــاء اجملــــلس احلــــلـــــبــــوسـي 
الـتنـسيقي  بـحضـور عددٍ من رؤساء
الـلجان النيابـية واألم العام جمللس
الــوزراء حـمــيـد الــغـزي حــيث نـاقش
الـلـقــاء اتـفـاقـيـات ومـذكـرات الـتـفـاهم
ـوقَّـعـة بـ الـبـلـدين وتـوسـيع آفاق ا
ـــشــتـــرك فـي مــخـــتـــلف الـــتـــعـــاون ا
اجملـاالت.وأكد احللبوسي خالل اللقاء
(دعمَ الـسلطة التـشريعية لـتعزيز عمل
ـا يــسـهم في اجملــلس الـتــنـسـيــقي 
تـنفـيذ خـططه عـلى أرض الواقـع وفقا
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يـــجــــري رئـــيس حـــكــــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتان مـسـرور البـارزاني جـولة
أوربـــيــة تـــشــمـل دوالً عــدة لـــبــحث
تـعزيز الـعالقات والتبـادل التجاري
ودعم عـجلـة التـنمـية في كـردستان.
وغـــادر الــبــارزانـي عــلى رأس وفــد
رسـمي اربيل امس االثنـ متوجهاً

الـى اوربا  حـيث سـيـعـقـد سـلـسـلة
ـسؤول في هذه لـقاءات مع كبار ا
الـدول للتـباحث معـهم بشـأن تعزيز
الـعالقـات الدبـلـوماسـيـة باإلضـافة
إلى تــوطـيـد الـروابط الــثـنـائـيـة في
مــــجـــاالت أخـــرى وال ســــيـــمـــا في
اجملـــال الــتـــجــاري واالقـــتــصــادي
بــحـسب بـيـان صـادر عن احلـكـومـة
تــلــقـــته (الــزمــان) امس . ويــســعى

االقـليم إلى  االسـتـفادة من خـبرات
الـدول األوربية وجتاربـها وقدراتها
ا لـلنهوض بالواقع االقتصادي و
يـشمل تعزيز االستثمار ودفع عجلة

الـتنمية في اإلقليم. وستشمل جولة
الـبــارزاني هـولـنـدا وبـلـجـيـكـا ومن
ــانــيـا بــعــدهـا دوالً أخــرى مــنــهـا أ

وفرنسا.

(الـتنسيق يـتـقــدم بــوتــيــرة جــيــدة
بــــ الـــفــــريــق الــحــكـــومـي لــدعـم
ـفـوضـيـة لـضـمان االنــتــخــابــات وا
ـوعـدها قـبـلة  إجـراء االنـتخـابـات ا
احملــــدد في  6 حــــزيـــران من الـــعـــام
ـقـبل)  مــشـيـرا الى (مـوافـقـة األمـم ا
ـسـاعـدة ـتحدة على تعزيز فـريـق ا ا
االنتخابية التابع لبعثتها في العراق
يــــونـــامي) واوضـح الـــهـــنـــداوي ان
ـفوضـية باشـرت العـمل على إعداد (ا
األنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة واإلجــــــــــــراءات
والــتـعـلـيـمـات الـتـي تــنـظّـم العملية
ــهـام االنــتــخـابــيــة وإعـداد جــدول ا
الـعـمــلـيـاتـيـة والـتـوقـيـتـات الـزمـنـيـة
الـكـافيـة إلجنـاز العـمـليـة االنـتخـابـية
فــضال عن عــمــلــيـتي تــوزيع بــطــاقـة
الــنـاخب الـبــايـومـتــريـة واسـتــئـنـاف
الــــتـــــســــجــــيـل الـــــبــــايــــومــــتــــري
لــــلــــوصـــــول إلــى إنـــــجـــــاز ســـجل
انــتـــخــابي رصــ يــحــوي بــيــانــات

الناخب العراقي كافّة).

ضيف الله الفايز

ان يلتقي في بغداد الوفد السعودي الزائر UI¡∫ رئيس البر
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منـذ زمنٍ طويل وفي نـهاية كلّ أربع سـنوات ودون سـابق إنذار وخالل عـدّة أيام قبل
ـتحـدة تـنـطلق وسـائل اإلعالم الـعـربـية إجـراء عـمـليّـة تـداوّل الـسـلطـة في الـواليـات ا
والـعـراقـيّــة والـشـرق أوسـطـيـة بـالـتــحـديـد بـضـجـةٍ إعالمـيــة واهـتـمـامٍ مـبـالغ به جـداً
وجّه بـ فريقي اجلـمهوري بـاالنتـخابات األمـريكـيّة حيث يـنقسـم ضحايـا اإلعالم ا
ـقـراطي وبشـكلٍّ مـثيـرٍ أكـثر من االنـتـخابـات نـفسـها بـل وبحـماسٍ يـزايـد على والد

األمريكي الّذين يجهل غالبيتهم من هو الرئيس األمريكي!?
بالغ به جداً من قبل قنـوات التلفزّة واإلذاعات واحمللـل السياسي هذا االهتـمام ا

طـر) حيث يـذكرنـا بالـدارج احمللي الّـذي يـصفُ حالـة هؤالء بـالّذين (يـتـبلـلون قـبل ا
نطقة أو التهويل والـتحليل من النتائج وكأن الفائز في تلك االنتخابات إما سيدمر ا
سيخفض مستوى الفقر في هذه البلدان  ويقلل نسبة وفيات األطفال ويرفع مستوى
معيـشة هذه الشـعوب بل أن إيحـاءات بعضـهم تؤشر بأن أحـدهم سيكـون سبباً في
ـقراطيةٍ تختـفي فيها الصراعات الـقَبلية وعبادة نطقة بسالمٍ ود تمتع شعـوب هذه ا
األوثـان الـبـشـريـة والـكـارثـة أن مـعـظم الـواقـفـ خـلف كـوالـيس الـدبـكات اإلعـالمـية
لـالنتـخـابات األمـريـكيّـة يـدركـون أن ثوابت اخلـارجـية والـبـنـتاغـون واحـدة ال تتـغـير
والدليل القـضيتان الـفلسطـينية والـكوردستانيـة اللتان مـا اختلف في أبـجدياتها أي

! رئيس أمريكي من كال الصنف
شـكـلة الـتي تواجّه مـعـظم النّـخب السـيـاسيّـة واإلعالميـة في مـعظم دولـنا هـنا في وا
الشرق األوسط وخـاصةً تلك التي أُزِيحَ حكامها بالقوّة هي أن البديل هو استنساخ
عمـليـة تداوّل الـسـلطـة على الـطريـقـة األمريـكيّـة في بلـدانٍ غـابت عنـها ومـنذ عـشرات
ظم الـبـدائـيـة الـتي أنـتـجت أنـظـمة ـدنـيـة وانـكـفأت فـي دهالـيـز الـنـُّ السـنـ مـظـاهـر ا
ارساتها في تكريس نـظام الرئيس الضرورة واحلزب األوحد ومن ثم االنقالبـات و
يـليشـيات الربانـية وشدهـا االنفعـالي العاطـفي وفتاوى من يـقف ورائها االحزاب وا
سطـحة في لتـكون واحـدة من أدواتهـا ووسائـلهـا التي تـسيـطر فـيهـا على الـغالـبيـة ا
ـدن والقـرى من خالل نظامٍ بـائسٍ يلـغي بالتـمام والـكمال أي مـفهـومٍ راقٍ للمـواطنة ا
قـراطيـات الـغرب واسـتنـسـاخاتـها في واالنتـمـاء لشـعب أو أمـة أو وطن فمـا بـ د
ـشـرعـنـة بـأدوات تـداوّل الـسـلـطـة عـبـر ـاط من الـديـكـتـاتـوريـات ا الـشـرق تُـصـنع أ
ـذهـبي لـيتم تـنـصيب ـمـغنـطـة بـالفـتـاوى أو بالـوالء الـقـبلي أو ا صـنـاديق االقـتراع ا
ـلــهـمـ فـمـجـالس أوثــان بـشـريـة بـدالً عن دكــتـاتـوريـات اجلـمـهــوريـات والـرؤسـاء ا
ـان واجلـمعـيـات الـوطـنـية الـرئـاسـة وقيـادة الـثـورة ومـجـالس الـشعـب والنـواب والـبـر
والشورى في بلـداننا الشرق اوسـطية عمومـا تتكاثر وتـتناسل لتنـتخب قائدا اوحدا
او امامـا مـكـلـفـا من الـرب(!) او مـلهـمـا اليـقـبل الـتـقـسيـم اال على

ال! نفسه ألنه وحده ال شريك له اال السلطة وا
وهـكذا تـبقى ايـقونـة الشـرق وهويـته وبصـمته فـي استـنساخ
ـطلق بـنـظامه الـتـربوي واالجـتـماعي جتـارب ال صلـة لـها بـا
والتـعليمي العادة تـدوير حكم الفرد الـصحراوي منذ االزل

وحتت مختلف العناوين والتوصيفات!
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قليل االخطاء في كل مرة احترك لـلكتابة عن واقع العراق تستـحضر ذاكرتي ماض
ا واكيـدا اقل من اخطاء الحقة لم يجر عالجهـا فكبرت بكل اجتاه حتى ضاق ر

ا يكشف مستقبال تعاني قواعده من الوهن. احلاضر 
ن يركن يعـرفـني اكثـر الـعامـل في الـسـياسـة انني مـن الواقـعيـ و لـذا فلـست 
لـلشـعارات التي تـفوق الطـاقة الـتي بها تـتحقق و الـواقعـيون هم االقدر عـلى حتليل
ظاهر واقـصد منهـا ما يعـيشه العراق الـذي ليس اخر تـطوراته حركة الظاهـر و ا

االحتجاجات التي مهما قيل بحقها ففيها ضمن تعقيدها صوت محق.
ال يكتب لـلعمل الـسياسي استـمرارية جناح-السـيما ان وصل لـلحكم- ان لم يواكب
ـادة اجملتمعية التي يدعي انه االكثر توفيقا في تمثيلها سواء على اول على دراسة ا

سلم االدارة او في اعاله.
ـياه لـكن الواقع كل احلـديث عن مـوارد العـراق يجـمع ثالثيـة الـنفط و الـزراعة و ا
ـكن ان ـنـقـول عن واقع سـابق كـان  جـرى بـغـيـر ذلك بـل جـرى مجـرى الـتـفـاخـر ا
يـكـون مفـخرة حـاضـر و مسـتقـبل لـو جرى تـفـهم السـياسـة بـغيـر منـظـارها الـضيق
الـذي يـهـدف للـقـيـادة فقط طـمـوحـا بهـا ألنـهـا مكـسب دون االنـتـباه الى ان الـقـيادة
تـكـون في مـضامـيـر صـناعـة احلـيـاة كل احليـاة لـغـاية مـحـمودة ولـيس احلـيـاة التي
ة التـي اجنبـتها ـتركـزة في الشـرق او تقـليـد زعامـاتهـا القـد تفـرضهـا الشـمولـية ا

ظروف هي اي الظروف و هم اي تلك الزعامات محل دراسة و نقد لليوم.
مـوارد الـعـراق تـكمن بـشـعـبه فـهم احلـيويـة الـتي ألجـلـهم ضحـى بعـضـهم بـحـياته
ستـقبله ليـضمن االخرون مكـانهم االفضل تأسـيا بروح زرعتـها القيم و نادت و
بـها االديـان ونظر لـها الـفالسفـة ونظم فـيهـا الشـعراء وتـصارعت ألجـلهـا االفكار
والـشباب مورد يسجل في الـعراق نسبا مرتـفعة عن بقية الـفئات العمرية واالسلحة
يــولـدون و يـنـضـجـون و يـفــنى كـثـيـرهم خالل ـا لـسـوء حــظـهم كـانـوا دومـا وهم ر
ازمـات ولو رجع الـقاريء و الـقارئـة للـسنـوات التي تـلت تنـصيب فـيصل االول مـلكا
عـلى العـراق امـتـدادا الى نـيـسان  2003 فـسـيـقف عـلى حـجم الـفـجـائع التـي نزلت
مكن ان يعضد بجهده مسيرة لو- و"لو" ال تصح للماضي- جرى بشبـاب كان من ا
تـوجـيهـهـا لبـنـاء وطنـيـة تقـوم عـلى الكـفـاية ال الـكـفاف ولـيس بـاقي احلريـات فـباقي
ـوذج فـخر دولي احلريـات يـطـول مـعهـا الـشـرح لكـان الـعـراق الـيوم ونـحن مـنه ا

حقيقي فال مقابر جماعية و ال عقوبات دولية و ال استضعاف اقليميا.
لم يـكن الـعـراقـيـون حـتى عقـود قـلـيـلـة من ذوي نـزعة الـهـجـرة من هـنـاك كـان يجب
االنــتـبـاهـة الى ان قـرارا مــثل هـذا ال يـصـدر اال اذا كـان الــواقع لـيس مـخـتال بل ال
يجري العـمل لتصحيح اختالله فالقيادة النـاجحة ال يكون همها استعراض اخطاء

صاديق. سابقتها بل العمل على حتويل شعارها 
ن تمرد على منظومة احلكم انا انا شخـصيا من جيل فيه من رفاقي الكثير جدا 
كـوردي ومن مـنـطقـة تـتـكلم الـلـغـت الـعـربـية و الـكـوردية لـم اقبل و لم يـقـبل مـثلي
ـساواة الـتي مـنـحهـا الـله لـنا لـيـتـصرف في كـثـيـرون ان نقـدم حـقـنا في احلـيـاة و ا
وجـودهمـا من عدمه نظـام سرعـان ما انتـهى ليحـل محله نـظام بغـير اسم لـكن بنفس
الـثقـافة القـائمـة على التـحكم بـحق احليـاة ألفراد هم بـحكم القـانون من رعـاياه لذا
اخترت واختار بعض ابناء جيلي االنخراط في حزب امنا بأنه اليشخص اخللل و
انـا يـعـمل متـى تهـيـأ له الـعمـل ليـصـلح اخلـلل ومـعلـوم الـفـرق ب سـرعـة الـهدم و
سرعة الـبناء و ايهـما تتـفوق فمـا بالك و الهـدم لم يكن سريـعا و حسب بل و طويل

مدة.
لـكن االصالح يظـهر مـثـلمـا تظـهر عـالمات الـتحـسن البـطيء عـلى اجلسم الـذي هده
ــرض وهـذا مـا كـنـا نــعـتـقـده انه سـيــكـون بـعـيـد  2003 نـعم ال مـجـال ألنـكـار ان ا
الـعراق تعـرض حلمـلة اقلـيميـة غايـتها افـشال مشـروع امريـكا ظهـر ذلك ليس فقط
بالتغـلل التكـفيري الـذي صار مسـلحا و يواجه بـشراسة لـ االجهزة اجلـديدة غير
ان الـعـذر ال يـكـفي لتـبـريـر الـواقع واال فـما الـداعي لـلـتـصـدي للـمـسـؤولـيات اال ان

تختصر بالتوصيف االنشائي و االعالمي للتراجع?
رجوت كثيـرا ان تتغيـر ثقافة الـتفكير لـتكون قائـمة على تخـطيط يفهـم ماهو العراق
ومن هم اهله وشـعوبه وقوميـاته وكيف يجـري التعـامل مع حقهم عـلى العراق قبل
ناسـبات ببرقيات مـجاملة بعيد او فرض الواجب علـيهم او االكتفاء بتـذكرهم على ا

بعزاء.
لو تفكر كل فرد في معادلة سهلة تقوم على رؤية العراقي و هو في مجتمع اجنبي و
كيف يتـصرف و ب رؤيته في العراق فلن يكون اجلواب صعب التفسير ببساطة
هي العدالـة و معاجمنا تفيـض بروايات و قصص العدالة و اصحـابها الذين يحبهم
الناس و قـد ال يتقيد بتوجههم اكثر مـرددي قصههم فضال عن فرضه بكتاب ندعي

كلنا من معتنقي االسالم انه مِفصلُ قبول الرب من سخطه.
رحم الله من قال:

ا بالدنا السنا االلى كانت قد
لك في شعب احلفيظة مسبع      بها ا
وكان لدى االبصار شرقا و مغربا
         بأرجائها نور العدالة يسطع

فما بالنا نستقبل الضيم بالرضا
           ويهضمنا احلق العدو فنقنع

ـا احلـكم قـد يــدوم مع الـكـفـر لـكـنه ال يـدوم مع قـالـوا قـد
الظلم و شعبنا العراقي مظلوم.

كتب السياسي  { سكرتير ا
قراطي الكردستاني للحزب الد
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ـنصـة اإللـكـتـرونيـة (الـواتـسـاب) لـلجـمـعـيـة العـراقـيـة لـلـسيـاسـات الـعـامة من خالل ا
ـي قـانـون تـعادل والـتنـمـيـة الـبشـريـة نـاقش العـديـد من الـنـخب والـكفـاءات واالكـاد
الشـهادات والدرجات الـعلمـية وابدوا اعتـراضهم على مـا ورد فيه  من مواد شرعت
شرع العراقي روح باسم الـشعب لصالح فئات  منـتفعة  بالشكل الـذي  غادر  فيه ا

العدالة االجتماعية في الدستور العراقي. 
 وطـالب رئـيس اجلمـعيـة لـبنـان هاتف
الــشـامـي رئـيس اجلــمـهــوريـة بــإعـادة
الـقـانون الى مـجـلس النـواب في حـالة
وصــوله الــيه لــلـمــصـادقــة وفي حــالـة
اصـــــــداره دون مــــــوافـــــــقــــــة رئـــــــيس
اجلــمـهــوريـة نـطــالب مـجــلس الـنـواب
بـــإلـــغـــائـه تـــمـــامـــا ولـــيس تـــعـــديـــله
ــدونـة قــانــونــيـة والــتــعــويض عــنه 
مـتكـاملـة تخص الـتربـية والـتعـليم في
الــعــراق حـسـب الـتــقــنــيـات احلــديــثـة

والتعليم احلديث.
ـناقـشـات قـد انـتهت الى مـشـيـرا الى ا
الـدعــوة لـتـشـكـيل جلــنـة خـاصـة عـلـيـا
إلعـداد فلـسفة تـربويـة خاصة بـالعراق
وأهــداف تـربــويـة واضــحـة وســيـاسـة
تــعـلــيـمــيـة مــتـدرجــة ومـنــسـجــمـة مع
ـشـار اليـها االسـتـراتيـجيـة الـوطنـية ا
ـثـابـة مــحـددات وفـيـهـا اعاله تــكـون 
مـسارات خاصة لكل مرحلة من مراحل
الـتعليم لتأكيد إجراءات جودة التربية
والـتـعـليـم تعـطي اعـتـماديـة لـلـمدارس
ـطبقـة للمـعاييـر الدولية واجلـامعات ا
وفـق نــظــام الــكــتـــروني خــاص مــدعم
بـاستمارات خاصة مـعدة لهذا الغرض
من غـيـر ان يـكـون هـنـاك تـدخـل بـشري
الخـتراقه وضرورة االحتكام  إلى رأي
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي

ـؤسـسـات الـتـابـعـة لـهـا  فـضال عن وا
ـعني ي واخملـتص ا آراء  االكـاد
بــهـذا الــشـأن من أجـل إعـادة صــيـاغـة
فـقرات القانـون بطريقـة سليمـة ودقيقة
تـلـيـق بـهـيـبـة الـتـعـلـيم الـعـالي وتـلـبي
جـمــيع مـتـطـلـبـات الــرصـانـة الـعـلـمـيـة
وحتـــفظ هـــيـــبـــة األســـتـــاذ اجلــامـــعي

ورصانة التعليم في البالد ).
ــادة   12مـن الــقــانــون الــتي وكـــانت ا
تـــســــمح ألعـــضـــاء مــــجـــلس الـــنـــواب
والــوزراء ونـظـرائـهم بــالـدراسـة اثـنـاء
الـتـكـلـيف بـاخلـدمـة أتت بـتـوجه جـديد
يـخـالف توجه هـيـئة الـرأي في مـجلس
ـسـتـقـر عـلـيه مـنـذ عـام 2013 الـدولــة ا
رقم    12س  811في ـوجب االعمام ا

 2013 / 4 / 3وقرارات اخرى من
مــجـلس الـدولــة لـتـعــارض دراسـة تـلك
الـفـئة مع مـوجـبات الـتكـلـيف باخلـدمة
ـادة كـمـا ارى ال عالقـة الــعـامـة وهـذه ا
لــهـــا بــالــقــانــون الــذي وردت فــيه النه
يــــخـص أسس تــــعــــادل الــــشــــهــــادات
ــادة تــتــكــلم عن الــدراســيــة بــيــنــمــا ا
مــوضـوع آخــر هـو اإلجـازة الــدراسـيـة
ـادة حـشرت حـشرا في ـا يـعني ان ا
الـــقـــانــون .ولم يـــوضح الـــقـــانــون هل
يـستحق النائب او الـوزير مخصصاته

كاملة اثناء الدراسة ?

فـيـمـا يـقـوم هـذا الـقـانـون بـنقـل معـظم
صـالحــيــات وزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي
ية وحتـجيمها  الى  عـدة جهات اكاد
وغـيرها   ومنها االمانة العامة جمللس
ـعادلة الـشهادات الـنواب الـتي تقوم 
الـــتي تــصـــدر من مـــعــهـــد الــتـــطــويــر

ــاني وتـــقـــوم وزارة الــتـــربـــيــة الـــبـــر
ـرحــلـة الـثـانـويـة ــعـادلـة شـهـادات ا
والـدراسات الـتي تسبـقها والـشهادات
ـفـتـوحة الـصـادرة من كـلـيـة الـتربـيـة ا
وتـقوم وزارة الـدفاع ووزارة الـداخلـية
ـــعــادلـــة الــشـــهـــادات الــعـــســكـــريــة

ــســلــكــيــة كــمــا تــقــوم والــشــهـــادات ا
ـعـنـيـة ومـجـلس اخلـدمـة اجلـامــعـات ا
ـعـادلـة وتقـيـيم الـشـهادات االحتـادي 
الـتدريبية والفـنية اال ان وزارة التعليم
الـــعـــالي لـم تـــعــد تـــمـــلـك الــرأي األول
واألخــيـر فـي مـعــادلـة تــلك الـشــهـادات

وبـات الـقـرار مـرتـبـطـا بـاجلـهات الـتي
أوكـل لــهــا الــقــانــون.يــضــاف الى ذلك
فـهــنـاك خـروقـات عـلـمـيـة اصـابت هـذا
الـقـانـون نـتـيـجـة قـلـة اخلـبرة وضـعف
االرادة وتــــأثــــيــــر مــــجـــلـس الــــنـــواب

وابتزازاتها .

½Ëb…∫ جانب من ندوة جمعية السياسات التي تناقش قانون معادلة الشهادات

من الــديــانــة اآليــزيــديــة وتــســكـن احـد
مــخــيــمــات سـنــجــار وقــال انه (يــبـذل
ـتفـوقة مـسـاعي حثـيثـة القـناع عـائلـة ا
االولى لـلحـضور الـى اربيل لـلمـشاركة
ها في احـتفالـية ستـقام من اجل تـكر
واضـاف الـهـيـتي انه (عـلى تـواصل مع
بــعض وجـهـاء ســنـجـار لـتــحـقـيق هـذا
ــتـحـف مـنــذ سـنـوات الــهـدف). ودأب ا
عـلى اقامة تقليـد تكر الطلبة االوائل
ــتـوسـطـة عــلى مـرحـلــتي الـدراسـتـ ا
ـدارس هيت. واكـد الهـيتي واالعـدادية 
توفق انه يـتجه ايضا لتـكر الطالب ا
فـي الدراسة االعـدادية مـن محـافظة ذي
قــار عـلي سـعــيـد من قــلـعـة ســكـر لـهـذا
الـعام الـذي حتدى الـعوق وحـصل على
توفق  96,83وسار على نهج سلفه ا
اضي حيث ذهبت فـي الدراسة العام ا
ــتـحـف الى الـنــاصـريــة وقـدمت ادارة ا

التهاني له وكرمت جهوده الدراسية.
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قـــدمت جــريــدة (الـــزمــان) مــدالـــيــتــهــا
ــديــر ومــشـرف الــذهــبــيـة الــتــذكــاريـة 
مـتحف الشهيد احمد عفتان للتراث في
هــيت تـقــديـرا لـنــشـاطه ومــثـابـرته في
ابـداع بـرامج ومبـادرات مـبتـكـرة. وكان
احلــاج حـمـدي عــفـتـان الـهــيـتي قـد زار
ــقـرهــا في بـغــداد لـتــقـد (الــزمـان) 
الـشكر عـلى متابـعتهـا نشاطـات مدينة
هـيت مـنـذ صـدورهـا في نـيـسان .2003
كـمـا قـدم رئيس حتـريـر اجلريـدة احـمد
عـبـد اجملـيد نـسـخة من كـتـابه (االهوال
واالحـــوال) - حـــوارات صــحـــفـــيــة في
الــشــأنــ الــعــراقي والــعــربي) هــديـة
لــلـهـيــتي الـذي تــبـلــهـا مـشــيـدا بــجـهـد
ـتحف تكـر الطالبة ـؤلف. ويعتزم ا ا
هــبــة قــاسم خــدر االولى عــلـى الــعـراق
بــالــدراســة االعــداديــة وحــصــلت عــلى
مـعـدل  99,83فـي الـفـرع الـعـلـمي وهي
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تحف الشهيد أحمد عفتان M`∫ (الزمان) تقدم مداليتها التذكارية 

تـهنـئة لبـايدن ونائـبته كامـاال هاريس أشادا
فـيـهــا بـالـعالقـات "الـتـاريـخـيـة الـتي يـسـعى
اجلـمـيع لـتـعـزيـزها وتـنـمـيـتـهـا في اجملاالت
كـــافــة. وهــنـــأ الــرئـــيس األمــيـــركي األســبق
اجلـمـهوري جـورج دبلـيو بـوش الذي انـتزع
فـــوزه بــالــرئــاســـة أمــام احملــاكم عــام 2000
بـــايــدن بـــفـــوزه في انـــتــخـــابـــات "نــزيـــهــة"
و"نـتيجتـها واضحة".وكـتب الرئيس األسبق
 2009-2001فـي بـــــيـــــان "رغم خـالفـــــاتـــــنــــا
الـسـياسـيـة أعـلم أن جو بـايـدن رجل صالح
فــاز بــفـرصــة قــيـادة وتــوحــيـد بـالدنـا".وفي
خـطاب النصر مـساء السبت في ويـلمينغون
ــرشح ــنـــتــخب أنه كـــان ا "كـــرر الــرئــيـس ا
ـــوقــراطي لــكـــنه ســيــديـــر الــبالد لــكل الــد
" كـمـا ذكـر جـورج بـوش وشـكـره األمـيـركـيـ
عــلى هــذه "الــرســالــة الــوطــنــيـة".وفـي حـ
ـته يــرفض دونـالــد تـرامب االعــتـراف بــهـز
مـــشــيـــرا الى جتــاوزات شـــابت الـــعــمـــلــيــة
االنــتـخــابـيــة أكـد جــورج بـوش عــلى الـرقم
ـشـاركـة في االنـتـخـابات الـقـيـاسي لـنـسـبة ا
مــعــتـبــرا أنــهـا تــشــيـر الى "الــوضع اجلــيـد
ـوقـراطـيـة" األمـيـركـيـة.وكـتب أيـضا أن لـلـد
"الـرئيس ترامب له احلق في طلب إعادة فرز
أصـوات وتقـد طعون قـضائيـة وسيتم حل
ــــشـــاكل الـــعـــالـــقـــة".لـــكـــنه أضـــاف أن كل ا
ـــكــنـــهم أن يــثـــقــوا بـــهــذه "األمـــيــركـــيــ 
االنـتخـابات النـزيهـة بالعـمق والتي سـتثبت
نـزاهـتـهـا ونـتـيجـتـهـا واضـحـة".وهـنـأ بوش
أيـــــضــــا تـــــرامب ب"إجنـــــازه الــــســـــيــــاسي
االســـتــثـــنــائـي" عــبـــر الــفــوز ب 70مـــلــيــون
صـــوت.وخالل حـــمـــلـــة الـــعــام  2000كـــانت
الـنـتـائج بـ جـورج دبلـيـو بـوش ومـنـافسه
وقراطي آل غور متقاربة جدا في والية الـد
وقراطي فـلوريـدا احلاسمـة.  وقد طلب الـد
إعـادة فـرز آالف الـبـطـاقات الـتي جتـاهـلـتـها
آالت الـتـصويت.لـكن احملـكمـة الـعلـيـا أوقفت
ذلـك بـســبب نــقـص الـوقـت وأصـبـح جـورج

بـوش الــرئـيس الـثـالث واألربـعـ لـلـواليـات
ـتحـدة رغم عدم كـسبه الـتصـويت الشـعبي ا
ـسـتـوى الـوطـني. ويـأمل ترامـب على عـلى ا
ـاثـلـة وهـدد بـالـلـجوء األرجح فـي نـتـيـجـة 
الى احملـــكـــمـــة الـــعــلـــيـــا. وحضّ الـــعـــضــو
اجلــمــهــوري الــبــارز في مــجــلـس الــشــيـوخ
لـــيــنـــدسي غـــراهــام تـــرامب عـــلى "الــقـــتــال
بـشـراسـة" وعـدم اإلقرار بـخـسـارته أمـام جو
بــايـدن في الـســبـاق الـرئـاسـي مـشـددا عـلى
وجــوب الـتـحـقــيق في مـزاعم تـفــتـقـد لألدلـة
ـلــيــارديــر اجلــمــهـوري. وســعى أطــلــقــهــا ا
جـمـهوريـون آخرون إلى اعـتمـاد لهـجة أكـثر
ـضي قدما اعـتداال بـالتـشديد عـلى وجوب ا
في الــطــعـون الــقــضـائــيــة.وصـرّح غــراهـام
الـسـناتـور عن كـاروالينـا اجلـنوبـيـة لشـبـكة
"فـوكس نيـوز" اإلخباريـة األميـركية "سـنعمل
مـع بـــــــايـــــــدن إذا فـــــــاز لــــــكـن تـــــــرامـب لم
يـخـسـر".وتـابع مـتـوجّـهـا إلى تـرامب "ال تـقر
بـــــاخلــــســـــارة ســــيّـــــدي الــــرئـــــيس. قـــــاتل
بــشـراســة".ومن دون تـقــد أي دلـيل حتـدّث
غـراهـام عن "إشـكـاالت" عـلى صلـة بـبـطـاقات
ـرســلــة بـالــبــريـد وهي طــريــقـة االقــتــراع ا
االقــتـراع الـتي اعــتـمـدتــهـا فـئــة واسـعـة من
الـناخبـ بسبب جـائحة كـوفيد-.19ووصف
غـراهام الـذي أصبح من أبرز مـؤيدي ترامب
بـعدما كـان معارضـا له عملـية االقتـراع عبر
الــبـريـد بـأنـهـا "فـوضـى عـارمـة".لـكن ال دلـيل
عـلـى وجـود عـمـلـيـات تــزويـر في مـا يـتـعـلّق
ـرسـلـة بـالـبـريـد.إال أن بـبــطـاقـات االقـتـراع ا
غــراهــام أصــر عــلى أن "كـل مــا كــنــا قــلــقـ
بـشـأنه حتقق وإن لـم نتـصدَّ لـذلك في الـعام
 2020لن نـــفـــوز مــجـــددا بــأي انـــتــخـــابــات
رئـاسـية".وكـان مسـؤولون جـمهـوريون أكـثر
حتــفّـظــا في تـعــلـيــقـاتــهم إال أنـهـم رفـضـوا
االعـتراف بفوز بايدن مشددين على ضرورة
ــضي في الـطـعـون الـقــضـائـيـة ومـواصـلـة ا

الفرز.

أمـيـركيـ يحـمـلون الفـتات مـعـارضة له عـند
مــرور مــوكــبه. والــســبت نــزلت حــشــود الى
ته.من دن الـكبـرى لالحتـفال بـهز شـوارع ا
جــهـته تــوجه جـو بــايـدن صــبـاح األحـد الى
الـكـنـيـسـة في مـديـنتـه ويلـمـيـنـغـتـون بـوالية
نتخب كـاثوليكي ملتزم ديالويـر. والرئيس ا
ويـحـضر الـقـداس بانـتـظام. وهـنّـأت القـيادة
الـسعوديـة احلليف الـوثيق لدونـالد ترامب
جـو بـايــدن بـفـوزه بـاالنـتـخـابـات الـرئـاسـيـة
األمـيـركـية مـسـاء األحـد بعـد مـرور نـحو 24
ـــــرشح ســـــاعـــــة عــــلـى إعالن انـــــتـــــصــــار ا
ـــــــــوقــــــــراطـي عـــــــــلـى الــــــــرئـــــــــيس الــــــــد
اجلـمـهوري.وقـالت وكـالة األنـبـاء احلكـومـية
ـلك ســلــمـان وولي إنّ الــعــاهل الـســعــودي ا
الـعهد األمير محمد بن سلـمان بعثا ببرقيات
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تحدة)-(أ ف ب) - { سـتيرلينغ (الـواليات ا
ــنـتـهــيـة واليـته تــوجه الـرئـيـس األمـيـركي ا
دونــالــد تــرامب األحــد الى مــلــعب الــغــولف
ـلـكه في سـتيـرلـيـنغ بـفـرجيـنـيـا قرب الـذي 
واشـنـطـن لـلـيـوم الـثـاني عـلى الـتـوالي بـعـد
ــتـه في االنــتــخــابــات الــرئــاسـة إعالن هــز
األمــيـركــيــة.وكـان الــرئـيـس اجلـمــهـوري في
ـلـعب أسـاسـا حـ أشـارت وسـائل اإلعالم ا
االمــيــركـيــة الــسـبـت الى انه لن يــتـمــكن من
تـعـويض الـفـارق مع جـو بـايدن مـعـلـنـة فوز
ــوقــراطي فـي انــتــخــابــات  3تـــشــرين الـــد
ـته ويـقـول الـثـانـي.لم يـعـتـرف تـرامب بـهـز
لــكن بـدون تــقـد أدلــة أن عـمــلـيــات تـزويـر
حـصلت خـالل االنتخـابات.عـلى الطـريق ب
الـــبــيت االبــيـض وســتــرلــيـــنغ رأى تــرامب
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الى الـزمالء في الــوكـالـة الـشــهـيـدة (وكــالـة االنـبـاء
الـعــراقـيـة - واع) اذكــركم يـوم 9  تـشـريـن الـثـاني

الذكرى احلادية والست  لتاسيسها عام 1959
اقدم لـكم الـتـهنـئـة بذكـرى مـولـد وكالـتـكم واع التي
قامت بـجـهودكم وتـوسـعت واصبـحت من الـوكاالت

يا. االقليمية الواسعة االنتشار عا
حتيـاتي وتمـنيـاتي لكم جـميـعا حـيثـما كـنتم بـعد ان
فرقـكم الـزمـان الغـادر واالحـتالل اجلـائر والـرحـمة

ن انتقلوا الى رحمة الله. غفرة  وا
ــنـاســبـة نـســتـذكـر الــذين  وضـعــعـوا عـام وبـهـذه ا
 1959اللـبـنة االولى فـي مؤسـسـة واع  وهم  رئيس
الوزراء الزعـيم عبد الـكر قاسم (قـرار التاسيس)
تابعة) وزير االرشاد د فيـصل السامر (الـتنفيـذ وا
ديـر الـعـام للـوكـالة احـمـد قـطان (اول مـديـر عام) ا
الصحفيـان حميد رشيـد ومحسن حس ( 9اشهر

للتاسيس قبل يوم  9 تشرين الثاني).
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طـــالب مـــتــقـــاعـــدون احلــكـــومــة
ـراجــعـة اجـراءات الــزامـيـة قـام
بـهــا مـصــرف الـرشــيــد بـتــحـويل
بــطــاقـاتــهم االلــكـتــرونــيـة من كي
كـارد الى نـخـيل وعـدوا ذلك نـوعا
وافقة من الفسـاد النه ال يقتـرن 
ـتـقـاعـد ويـجـعل مـبـلغ الـعـمـولة ا
ـسـتحـصل من الـراتب مـضاعـفا ا
دون سـنــد قــانــوني او وجه حق
ــصـرف فــيــمــا قــال مــصــدر ان (ا
ســيــقــوم خـالل الــشــهــر اجلــاري
والــشـهــر الـذي سـيــلـيه بــتـحـويل
ـتـقـاعـدين من حـمـلـة كي جـمـيع ا
كــارد الى بـطــاقـة نــخـيل كــاجـراء

حكومي ملزم). 
ـــصــرف ســـبق ان واضـــاف ان (ا
تقـاعدين بـضرورة قـيامهم ابـلغ ا
بـاسـتبـدال الـبـطـاقة االلـكـتـرونـية
صرف ـا دفع ا لـكنهم تـماهـلوا 
الى قــطع رواتـبــهم لــهـذا الــشـهـر
والــزامـهـم بـاســتــبــدال الـبــطــاقـة
ـكـاتب االلــكـتـرونـيــة ومـراجـعــة ا

اخملصصة لهذه العملية. 
وقــال مـتــقـاعــدون انـهم فــوجـئـوا
بهذه اخلـطوة وان عمـلية من هذا
الــنـــوع حتــتـــاج الى مـــراجــعــات
ومستمسكات جـديدة بينها هوية
الـتـقـاعـد الـتي يـتـطـلب جتـديـدهـا
الـــذهـــاب الـى دائـــرة الـــتــــقـــاعـــد

تــصـدرت انـبــاء فـوز بـايــدن عـلى مـنــافـسه الــرئـيس تـرامب الــقـنـوات االخــبـاريـة
التلـفزيونية واالذاعية والصحف واجملالت الدولية وكلها تنتظر ما سيقوله بايدن
وما رد فـعل ترامب  ومن اجل قراءة صحيحة ومـوضوعية سوف لن نفصل لكم
ـقلـوب لـالخبـار بـل سـنتـرك الـنـتـائج فـي اخر في بـدايـة الـتـقـريـر عـمال بـالـهـرم ا
طـاف لـيس رغـبة مـنـا في سـحب الـقارىء الى مـا سـوف نـتوصـل اليه  بل من ا
اجل ان يـتـوصل هـو الى احلقـيـقـة التـي قرائـهـا مـبكـرا في الـسـيـاسة االمـريـكـية
والـتي تـقـول ان امريـكـا في كل مـعركـة انـتـخابـيـة هي الـرابحـة وان كل مـا يـقال
نـعم امـريـكا لن ويـحـلل ال يـقتـرب من مـا يـدور في عـقل الـسيـاسـيـ االمـريكـان 
تـابعـة انتـخابـاتها الـتي لم حتضى تخسـر بل  حضـرت  العـالم  وهيـئته بـاسره 
ـتابعة .فـاز جو بايـدن على ترامب فهل من قبـلها اي من الدول بـهذه التـغطية وا
وهل ـتحدة جتاه الـشرق االوسط واسرائـيل والعرب ستـتغيـر سياسـة الواليات ا
لون سنغـادر القبـاحة االمريكـية والعـنصريـة التي مارسـتها وتمـارسها ضـد ا

واطن االمريكان على اساس ثم هل نسـمع قريبا بقوان امريكية تـساوي ب ا
ـواطــنـة في اداء اخلــدمـة الــعــسـكــريـة  خــارج الـبالد مـن اجل احلـصــول عـلى ا
اجلـنـسـيـة والعـمل ان تـظل نـفـسـهـا ذات الـشعـارات والـدعـوات حلـقـوق االنـسان
وحريـة الـتـعـبـيـر  والـغيـر مـهـيـئـة في الـواقـعايـهـا الـسـادة احـذفـوا من قـامـوسكم
نهج واالهداف وادخلوا عليها فقط السـياسي ان رؤوساء امريكا مختلفون فـي ا
ـا تمـنـيات شـخصـيـة يريـدها الـرئـيس. النهـا ستـبـقى ثابـته وخـاصة تـلك التي ر

تتعلق باالقتصاد والتنمية والسياسة اخلارجيةفال تزعجوا
انفـسكم بالهـتاف لبـايدن وال تنزعـجوا من رحيل ترامب
النـهم كـلــهم في الـهـوا سـوا وسـوف تـسـمـعـون  قـريـبـا
اتصـال من تـرامب مهـنـئا لـبـايدن بـالـفوز الن الـعـجيـنة

واحدة وصناعها معروف .

www.azzaman.com
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الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6808 الثالثاء 23 من ربيع االول  1442 هـ 10 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

-1-
ال أحد يـستطـيع أن ينكر اخلـسائر الـفادحة لـكوفيد ( 19 كـورونا) في األرواح 
ـيدان االقـتصـادي .. فضالً عـما فـرضته ـروعة الـتي سبـبهـا في ا واالنهـيارات ا
اجلائـحة من قيـود مُنـهكة حـالت ب أبنـاء األسرة الـواحدة في التـواصل فحرمت

األب من رؤية بنيه وحرمت االبناء من رؤية والديهم ..
-2-

ومع ذلك كله فاّن جائحة الكورونا لم تخل من فائدة ..
والسؤال اآلن :
ما هي الفائدة ?

واجلواب :
لوال هذه اجلائحة لبقي كابوس (ترامب) جاثما على العالم ألربع سنوات قادمة..

-3-
ومن طريف ما يُذكر هنا :

ـنـصور وكـان كـلـمـا ذبَّه عاد حـتى أضـجـره  فـسأل ان الـذبـاب وقع عـلى وجه ا
االمام الصادق (ع) :
لِمَ خلق الله الذباب ?

فكان اجلواب :
لِيُذلَ به اجلبابرة .

اء الذهب ولم نعد نكره الذباب بعد ذلك اجلواب ..!! وهو جواب يكتب 
-4-

ان الطـريقة التي تعامل بها (ترامب) مع اجلائحة كانت أحد األسباب الكبرى في
حرمانه من الفوز بالرئاسة الثانية .

األمر الذي أدّى الى ومن دالئل حمـاقته انه كان ينـكر مخاطرهـا جملةً وتـفصيال 
تزايد حاالت االصابة من جهة وارتفاع عدد الوفيات من جهة اخرى .

فجاءت الـنتيجـة لتمأل قلب وكل ذلك كانت له انـعكاساتُه عـلى صناديق االقـتراع 
ا . (ترامب) صاحب الشبق السلطوي قيحاً وأ
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ان مـزاعم الـتـزويـر في االنـتــخـابـات والـلـجـوء الى الـقـضـاء لالعـتـراض عـلى ذلك
ـسألـة قد مـسألـة مشـروعـة  ولكـنهـا لن تكـون مـجديـة النهـا لن تـغيـر النـتيـجـة فا

حسمت لصالح (بايدن) 
ـا ولــو كــان هــنــاك ادنى احــتــمـال العـالن فــوز (تـرامـب) 

أرسل " نتياهو "
تهانيه الى (بايدن) ..!!

وهـكذا نخلص الى انّ (اجلائحة) لم تَخْلُ من مردودات
ـة (تـرامب) وكفى بـها من سيـاسيـة ايـجابـية مـنهـا هز

فائدة  .
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نـعم اخي الـكـر عبـداحلـمـيـد يـاس الـغـريـري... ال بـد ان يـكـون نعـيـكم بـنـكـهة
ظـلـوم لـيس كرحـيل الـظـالم  وقـد جتد انـنـا ال نـحزن كـثـيرا خـاصـة الن رحيـل ا
على الـظلم الـذي وقع عليك حـيال حـياتك الن األمل موجـود بإن يـنصفك الـظا

أو بـوجـود من يـتـصدى لـهـؤالء الـظـلـمـة ويقـول لـهم كـفى ظـلـمـا . .. ويـقـول لهم :
أتدرون مـا انتم فاعلـون ?? . ولم يظهر عـشرة ولم يظهـر واحد من رئاسات ثالث
 وتـركوك وأهـلك تكـافح اجلـوع واحلرمـان والفـاقة 18 عـاما سـبـقتـها 13 عـاما
من حصـار قذر .. كان عـقوبة جـماعيـة مدمرة لـكل عراقي وتـخللـتها حـالتي غزو
مـدمرة وسبقتها 8 سنـوات حرب مدمرة .. انها اربـع عاما  وال داع لإلضافة
والتـفصيل قـطع رزقك (معـاشك التقـاعدي) وخانـت (الدولة ) امـانة كنت تـودعها
شـهـريـا خالل خـدمـتك الـبـالـغة (400) شـهـرا في صنـدوق الـتـقـاعـد  وحـجزت
ـعتدي وأعدت بنائها اموالك والـتي هي دار وحيدة لك في مسقط رأسك دمرها ا
واحلمـد لله لم حتجز اموالك التي اشتريتهـا في مانهاتن وبيروت ولندن كما فعل
الـبعض بعد 2003 كل ذلك حـصل وأنت غير مطلوب جلـهة رسمية ولست مدان
ــة بل ال تــوجـد ايــة شـكــوى ضــدك  وال يـوجــد ايـة مــادة او بــنـد في بــأيــة جـر
الـدسـتور الـعـراقي او بـكل دساتـيـر العـالم من زمن جـنـكيـز خـان الى يومـنـا هذا
يجـيـز لهم ان يـفـعلـوا كل ذلك بل أي من ذلك بك بل ان الـدسـتور حـمـاك كعـضو
فـرع بـقـوله ((ان مـجــرد الـعـضـويـة في حــزب الـبـعث ال تـعـد ســبـبـا لإلحـالـة الى
ـواطـنة) اال احملاكم )) ولـم يؤذيك الـدسـتـور اال بـحرمـانك من حق مـن حقـوق  (ا
وهو مـنعك من ان تكون جزءا من العمـلية السياسيـة) وسنت كل القوان بشأنك
ثليك  وصانعي القرارات خالفا لـلدستور مع سبق االصرار وحماة الدستور و
واالدعـاء الـعام واحملـكـمة االحتـاديـة .. كلـهم سـاكـتون سـكـوت سيـعـرفون مـعـناه
ـاذا جـوعـوا احـبـاب الله عـنـدمـا سيـقـال (قـفـوهم انـهم مـسـؤولـون) وسيـسـألـون 
االرامل وااليـتـام ?? وســيـسـألـون عن سـبـب مـخـالـفـتـهـم لـثـوابت احـكـام االسالم
كمـادة دستورية فـأن كان االسلم غـطاء فالـدستور هم من صـنعه ?? فلـماذا خنتم
ـؤمن عبـداحلمـيد ـواطن ا ـاذا خنـتم امـانة اودعـها ا دستـورا انتم صـانـعوه ?? و
ياسـ لديكم .. وسيـسألهم : هل فـكر بعـدها كيف سـيعيش عـياله من بعده ??
واطن وخـلفه فمن سـيفكـر بهم بـعد اللـهال بد لي ان اذكر وإن لم تفـكروا انتم بـا
بـأنك كنت مالزمـا عام 1969 وتمـكـنت حتت سيـاط العـقـوبات اجلـماعـية من ان
حتصل عـلى الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2012 ولديك كتب عديدة منها
(يـوغـسالفـيـا األرض واألنـسـان) 1988 وكـتـاب (احـتالل الـعـراق بـ احلـقـيـقة
والـوهـم ) .. عـشت ومت مـتـواضـعـا وأنت  لم يـرفع صـوتك او يـدك عـلى انـسـان
وكـنت  مـثاال لـلـخـلق الـرفـيع والـوطنـيـة احلـقـيـقيـة ولـيس الـتـجـاريـة .. وألى اهلك
ـظـلـوم الـشـرفـاء من امـثالك واصـدقـائك اقـول ال يـزكي االنفـس اال الله ولـكن ا
مكـانهم اجلنـة  وأنك لم تـخسر بـرحيـلك  فالـغيـور على الـعراق لن يـعيش عـيشة
مرضيـة فيه ألن الغيور يرى الوطن بيته وليس بيت غيره فعندما يحترق احلصاد
سنـويا يـحزن  وعـندمـا تنـفق االسمـاك يحـزن وعنـدما  يـعرف شـيئـا عن جوالت
التراخـيص يلطم  وعـنما يتـرقب خبز اجـيال الحقة تـكمن في ميـناء الفاو الـكبير
ويرى مديـر الشركة الـكورية مـعلقا يـفكر هـو بتعلـيق نفسه وعـندما يرى الـطريقة
التي يتـحدث فيها الـسيد وزير النـقل مع الشركة الكـورية يلطم خـصوصا عندما
يقال ان هـناك محاوالت ابتزاز من لدن فصائل مسلـحة وعشائر وسياسي تبتز
الية النيابية يقول ان ا يسمع رئيس الـلجنة ا و تلك الشـركة فيفكر بتناول السم 
اموالـنا يذهب قسم مـنها الى الـيمن وحماس يـضرب كفيه عـلى رأسه خصوصا
وأن الشـخص نفـسه حتدث عن الـشعب الـذي يبـحث عن (القـواطي الفـارغة) في

النـفايـات  وقد يـكـون نفـسه من حكم بـواسـطة جلـنته عـلى منح
راتب لشـريحة قد تكـون توقيفاتـها التقاعديـة هائلة براتب

(ادنى من احلد االدنى ) ..
أالحــــــظت اخـي الــــــكـــــــر انك انـت الــــــرابـح ونــــــحن

اخلاسرون ??   
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بــفـيــروسـات كــورونـا واخــواتـهـا
ـبـلغ وتـطلب جـاء دوري السـتـلم ا
وظـفة قطع 3 ألف دينار عـمولة ا
الــشــركــة  مـع االسف ثــبت لي ان
الـــشــركــة االولى لـم تــكن فــاســدة
كانت تقطع فقط  3 الف دينار من
الــراتب واالســتالم يــكــون من اي
مصرف حكومي واي منفذ  ولكن
بـعـد تـوطـ الـراتب لـدى مـصرف
الـــرشـــيـــد احلـــكـــومـي الـــوطـــني
الــــــــقـــــــــــــطـع صـــــــار عـــــــشـــــــرة
اضـعـــــــــــاف ما مـــقـداره حوالي
30 الف ديــــــنــــــار مع خــــــدمـــــات

مصرفية االسوء في العالم . 
تـقـاعدين نـقول ال انـا ومعـي كل ا
ـصـارف لــلـتــوطـ الــفـاسـد فـي ا
احلكوميـة واعيدونا الى كي كارد
النه ارحم مـــنــكم من تـــوطــيـــنــكم
ليء بالـتلوث والفساد. الكارثي ا
الـية ونـاشد مـتـقاعـد آخر وزيـر ا
الى مــــراجــــعــــة هــــذه اخلــــطـــوة
التـعسـفـية بـالقـول (اني مـتقـاعد
قـــام مــصــرف الـــرشــيــد وهـــيــئــة
التقـاعد بتحويل راتـبي التقاعدي
ــصـرف ــبــاشــر مـن ا من الــدفع ا
الى كي كــــارد بـــدون مـــوافــــقـــتي
ومؤخـرا  حتويل راتبي من كي
كـارد الى الـنـخـيل وفق شـروطـهم
وهــذا وبــدون مــوافـــقــتي ايـــضــا
انـتـهاك حلـقوقي كـإنـسان وكـفرد

والـيـوم ارى ان صـفــقـة الـتـقـاعـد
صـفـقة مصـرف الـرشـيـد النـخـيل
فــــســــاد وتــــكــــالـب عــــلى امــــوال
ـــتـــقـــاعــــدين بـــغـــيـــر حق و بال ا
ان كـنــتم راضـ فــانـتم تـفــويض
جـزء من صفـقة الـفساد وان كـنتم
غــيــر راضــ فـاعــيــدوا احلــقـوق

للناس واكشفوا لنا ذلك. 
علـمـا عـنـد تلـف او الفـقـدان يـقوم

تقاعد بدورة ب مراكز الشرطة ا
والقـضاء حسب احـد مدراء فروع

الرشيد). 
واضــــــاف في رســــــالـة تلـقــتـها
(الـزمـان) (مـنـذ اربـعـة ايـام أتصل
بـــــــــــــــالــــــــــــــــرقـم اخملــــــــــــــــصـص
07904100000 اليقـاف البـطاقة
ال احد يرد وهـذا مؤشر اسـتغفال
لـلـنـاس). غـيـر ان مـتـقـاعـدة اكدت

لـ(الــزمـان) ان (عـمــلـيـة اســتـبـدال
الـبـطـاقة من كي كـارد الى مـاسـتر
كــــارد وتــــمت بــــيــــســـر ودون اي
صـعـوبات). وقـالت (انـهـا راجعت
ـركـز رقم 7  في ســاحـة بـيـروت ا
طـلـوبة ـسـتمـسـكـات ا وزودته با
مــصــورة ولم تــتــأخــر ســوى ربع
ساعـة حتى  تسـليمـها البـطاقة

اجلديدة). 
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ــــــراجـــــعـــــة وحتـــــمـل اعـــــبـــــاء ا
واالزدحام. 

وقـال مـتـقـاعـد نـشـر منـاشـدة الى
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
على مـواقع التـواصل االجتـماعي
ومــجــمــوعـــات واتــســاب (اتــكــلم
تـقاعدين وانا اليوم عن مـعاناة ا
منهم مع اسوأ مـصرف في العالم
حـيث اخلــدمـة الـسـيــئـة والـسـعـر
الـعالـي انه مصـرف الـرشيـد وهو

حكومي. 
لـقـد اجبـرنا عـلى حتـويل رواتبـنا
التقاعدية من كي كارد الى ماستر
كــارد الـــنــخــيل حــيـث وصــلــتــنــا
راجعة رسالة اجبـارية ان اقوم 
كـان في شارع فلـسط الـبوابة ا
٦ ولــقــد راجــعـنــاهــا واول خــانـة
ـستـمسـكات لـلفـساد اسـتنـساخ ا
مع ورقــة الـعــقــد بـســعـر 10 الف
ـصرف ال ديـنـار وكلـفتـهـا خارج ا
تـتــجـاوز الف ديــنـار  .. وبــعـدهـا
ابـتــدأ مـشـوار الـســرقـة والـفـسـاد
عــنـدمـا فـعــلـنـا احلــسـاب من قـبل
ـصـرف وصـلـتـنـا رسـالـة مـقـدار ا
الـراتب وهـو ينـقص عن اصـله ما
مقداره 16الف دينار.. ولم تنتهي
قـصـة الـسرقـات بل عـنـد االستالم
ـــعــانــاة من ــصـــرف بــعــد ا من ا
الـوقـوف سـاعــتـ كـامـلـة بـوضع
مـــــزري ومـــــكـــــان ضـــــيـق مـــــليء
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مـــا حــدث".وأضـــاف: "الــنـــدم عــلى
اخـتـيـاراتي لـلتـشـكـيلـة األسـاسـية?
كــلــهم العــبـون لــريــال مــدريــد لـذا
اخــتـرت هــذه الــتـشــكـيــلــة".وتـابع:
"تـقنـية الـفيـديو? لن أنـتقدهـا فهي
قــرارات حتـكــيـمــيــة".وبـخــصـوص
األخـــطـــاء الـــدفـــاعـــيـــة أجــاب: "ال
أعــذار بـعـد الـهــدف األول انـهـرنـا
رغم أننـا لم نتـراجع كمـا فعـلنا من
قبل".واختتم: "ال أعتـقد أن فالنسيا
كان أفضل من الناحيـة التكتيكية..
ـذنب ألنه كـان علي أن لـكـني أنـا ا

أجد احللول".
وبــهـذا االنــتـصــار رفع فـالــنـســيـا
ـركـز رصـيـده إلى 11 نـقــطـة في ا
ـيـريـنجي التـاسع بـيـنـمـا جتـمـد ا

ركز الرابع. عند 16 نقطة في ا
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أقـر كــارلــوس ســولـيــر العب وسط
فــالــنــسـيــا بــطل انــتـصــار فــريـقه
الـكــاسح عـلى ريـال مـدريـد  ضـمن
اجلـولة التـساعـة للـيجـا بتـسجيل
3 أهـداف "هــاتـريك" جــمـيـعــهـا من
ركالت جــزاء بــأن الــفـريـق حــصـد
"انتصـارا مهمـا للغايـة" ولكنه أكد
فـي الـوقت ذاته أنــهم "لم يـحــقـقـوا

ـــــــارتـن أوديـــــــجـــــــارد الـــــــدفـع 
ورودريـــــجـــــو جـــــويس بـــــدال من
فينـيسيوس جـونيور وأسيـنسيو
لـتــنـشـيط الــهـجـوم.والحــقًـا أشـرك
ماريانو ديـاز وتوني كروس ولوكا
ــا يــوفـــيــتش عـــوضًـــا عن بــنـــز
وفــــالـــفــــيـــردي وإيــــســـكــــو.ومـــرر
أوديـجـارد كـرة لـلـوكـاس فـاسـكـيز
الـــذي ســـدد بــــقـــوة أعـــلـى مـــرمى

دومينيك في الدقيقة 67.
وفشل العبو ريال مدريد في إظهار
باراة طلـوب لتنتهي ا رد الفعل ا
بتلقي الفريق اخلسارة الثانية في
ة ـوسم بـعد الـهز الـليـجا هذا ا

ضد قادش.
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أعـرب الفـرنـسي زين الـدين زيدان
ــديــر الــفــني لــريــال مــدريــد عن ا
استيائه من اخلسارة أمام مضيفه
فـالنـسـيا ضـمن منـافـسات اجلـولة

التاسعة من الليجا.
وقـــال زيــدان خالل تـــصــريـــحــات
نقلتهـا صحيفة "مـاركا" اإلسبانية:
"بـعــدمــا ســجــلــنــا هــدف الــتــقـدم
تراجعنا قليال وغيرنا ديناميكيات
مـا كـنـا نـفـعـله.. ومن الـصعـب فهم

الشباك.
ــبــاراة عــاد لــتــقــنــيـة لــكـن حــكم ا
الفـيديو حـيث تبـ دخول موسى
ـنـطقـة اجلزاء مـبـكرا لـتـتم إعادة
رة سدد الركلة مرة أخرى وهذه ا

ســــولــــيـــر أســــفل
ــ كــورتـوا
بــنــجـاح في
الـــدقـــيـــقــة
.35
ومــــــــــــــرر
مــــاكـــسي
جـــومـــيــز
العـــــــــــــــــب
فــالــنـســيـا
كرة عرضية
فـي مــنــطــقـة
اجلــــــــزاء
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حـقق فـالـنـسـيـا انـتـصـارًا عـريـضًا
عـلى ضــيـفـه ريـال مــدريـد بــاربـعـة
اهـــداف مـــقــابـل هــدف واحـــد  في
إطـار مـنـافـسـات اجلولـة الـتـاسـعة

من الليغا.
وسـجل أهداف فـالنـسـيا كـارلوس
ســـولـــيـــر (هـــاتـــريك) من 3 ركالت
جــزاء فـي الــدقــائق 35 و54 و63
ورافـــائـــيل فـــاران مـــدافـع الـــريــال
باخلطأ في مرماه في الدقيقة 43.
لكي ا هدف الـفريق ا وأحرز بنـز

الوحيد في الدقيقة 23.
وبـهــذا االنـتــصـار رفع فــالـنــسـيـا
ـركـز رصـيـده إلى 11 نـقــطـة في ا
ـيـريـنجي الـتـاسع بـيـنـما جتـمـد ا

ركز الرابع. عند 16 نقطة في ا
ـــبـــاراة وجــــاء أول تـــهـــديــــد في ا
بـــالــــدقـــيـــقـــة 10 حـــيــــنـــمـــا مـــرر
فــيـنــيــســيـوس جــونــيـور العب

ريـــال مـــدريـــد كــرة عـــلى
حــدود مـــنــطـــقــة اجلــزاء
لزميله أسيـنسيو الذي
ســــدد أرضـــيــــة قـــويـــة
بـجانب الـقـائم األيـسر
حلـــارس فـــالــنـــســـيــا

خاومي دومينيك.
ــــا في وجنح بـــــنــــز
تسـجيل هدف الـتقدم
لـــريــــال مــــدريـــد في
الــدقــيــقــة 23 حــيث
تبادل التمريرات مع
مــارســيـلــو قـبل أن
يــطـــلق تــصـــويــبــة
قــويــة أعــلى يــسـار

احلارس.
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واحـــــتـــــسب حـــــكم
ـبـاراة ركـلـة جزاء ا
لــــفـــالـــنــــســـيـــا في
الـدقـيـقـة 29 بـعـدمـا
لـــــعب جـــــايــــا كــــرة
اصـــــطـــــدمـت بـــــيــــد

لوكاس فاسكيز.
وانــــبـــرى ســــولـــيـــر
لـــتــــنـــفـــيــــذ ضـــربـــة
اجلـــزاء وســـدد عــلى
ـــ كــــورتـــوا الـــذي
تـصــدى لـهـا ثم صـوب
ســــولــــيــــر مــــجــــددا في
الـــقـــائم قـــبل أن يـــكـــمل
يــونس مــوسى الــكــرة في
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ـدرب قصي مـنيـر لقيـادة فريق كـرة القدم في اعلن نـادي الديوانـية الـرياضي تـعاقده مع ا
وسم الكروي 2021 /2020. ا

وذكر النـادي في بيان ان الـنادي سمى الـكاب قـصي منير مـدرباً وسعـيد محـسن مساعداً
وتيسير عبد احلس مساعداً والكاب عدي عمران مساعداً.

واضـاف ان االدارة سـمت الكـابـ علي حـسـ جـليل مـدربـاً للـحـراس وماجـد عـبد احلـمـيد
مدرباً للياقة البدنية وحس فرحات معالج (لبناني اجلنسية).

وقررت ادارة النادي اقالة مدرب الفريق سعد حافظ بسبب خسارة الفريق امام الكرخ في
متاز. اجلولة الثالثة من دوري الكرة ا
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مـدرب منـتـخبـنا لـلـشبـاب قحـطان
جـــــثـــــيـــــر ومـالكه الــــــتـــــدريـــــبي
ــؤمل أن يــلــتـحق ــسـاعــد.ومن ا ا
احلـــارس نــــد نــــادر مـــحــــتـــرف
فالكـنبرغ الـسويدي وكذلك الالعب
مــــتــــ ديــــار صــــالـح مــــحــــتـــرف
نتخب اركي بوفد ا بروندبي الد
قبـلة فيـما غيّبت خالل الساعـات ا
اإلصــــابــــة مـــحــــتــــرف ســــوانـــزي
االنكليزي علي احلمادي عن قائـمة
مــنــتــخــبــنــا الــشــــــبــابـي خلـوض

وديتي قطر.

وأوزبــاكــســـتــان خالل الــســهــر
احلالي.

ــــنــــتــــخب وأوضـح أن مـــدرب ا
سـريــتـشــكـو كــاتـانـيــتش طـلب
تـأم مـباراة وديـة ثالـثة خالل
قـبل وكما هـو معروف الشـهر ا
ــقـبل ال يــتـضـمن فـان الــشـهـر ا

أيام فيفا دي.
وأضــــاف أن الــــتــــطـــبــــيــــعــــيـــة
ستحاول تأم مباراة ودية مع
مــنـتــخب أوروبي إلعــداد أسـود
الرافدين بشكل جيد للتصفيات

زدوجة. اآلسيوية ا
ومـن جـــــــهـــــــة اخـــــــرى اجــــــرى
ـنـتـخب الـوطـنـي بـكـرة الـقدم ا

فـحـوصـاً طـبيـة قـبل الـسـفر الى
ــنــتـــظــر في دولــة مــعــســكـــره ا

تحدة. االمارات العربية ا
واظـــهــرت نـــتـــائـج الـــفـــحــوص
اصـــابـــة الـالعـــبـــ عـالء عـــبـــد
الـزهـرة وحـسـ عـلي بـفـيروس
كورونا فضالً عن اصابة مدرب

اللياقة البدنية.
ـصـابـون لـلـحـجر وسـيـخـضـع ا
الــصــحي ولن يــغــادروا مع رفـد

الفريق الى االمارات .
ويــــخـــــوض مــــنــــتـــــخب اســــود
الـرافدين مـعسـكراً تـدريبـياً في
االمـــــــارات وســــــيــــــواجه االردن

. واوزباكستان ودياً
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رأة الـعـراقيـة جـزء من حقـوقـها في الـعـديد بعـد أن نـالت ا
من القـضايـا مـنهـا اجلانب الـسـياسي وتـمثـيـلهـا في اروقة
سرح والسينما وغيرها من الدولة وكذلك اجلانب الفني كا
راة دور كـبيـراً لكن ولالسف اجلوانب الـذي لعـبت فيـهـا ا
مـازالـت تـبــحث عــنه في قــطــاع الــريـاضــة وسط مــقــاومـة

وروثة واالهمال احلكومي. التقاليد والعادات ا
ومن خالل النظر الى الرياضه النسويه في العراق نالحظ
عنية وقصور  كبير في هذه اجلانب عدم اهتمام اجلهات ا

باستثناء اقليم كوردستان.
عوقات فهي كثيرة ويتحمل اجلزء االكبر واذا حتدثنا عن ا
ـعــنـيه في وزاره الــشـبـاب والــريـاضـة ـوســسـات ا مـنـهــا ا
ـبـيه واالنـديه الـريـاضـيه الـتي ال تـوفر واحتاد الـكـره واألو
حـتى قــاعـات لــلــتـدريب الالعــبــات وعـدم وجــود دعم مـالي
ومدرسـة ريـاضـيـة خـاص بـهن ومعـظم االنـديـة الـريـاضـية
لــيس لــديــهــا فــريق نــســوي عــكس مــامــوجــود في اقــلــيم
ــســتــلــزمـات كــوردسـتــان مـن رعـايــة واهــتــمــام وتــوفـيــر ا

االساسية لنجاح الرياضة النسوية.
وما يـزيـد الـط بـله الـدور الـسلـبي لالعالم الـعـراقي الذي
يـسـلط الـضـوء فـقط عـلى اجلـوانب الـسـلـبـيـة ان وجدت وال
يـشـيـر الى اجلـوانب اإليـجـابـيـة والـنـهـوض بـواقع عـمـلـها
ـؤســسـات الـريــاضـيه لــتـفـعــيل الـريـاضه والـضـغـط عـلى ا
الـنـســويه وتـسـلــيط الـضــوء عـلى قـصص جنــاح لالعـبـات
رأة ـعوقـات الـتي تكـون عائق أمـام ا وتشـجيـعهـم وتبـيان ا

ارسه كره القدم واأللعاب األخرى. في حقها من 
ونـحن نـطـمح في أن تـصل ريــاضـتـنـا الـنـسـويـة الى مـكـان
ادي يليق باسم العـراق وهذا الطموح يـحتاج الى الدعم ا
عنوي وتـكاتف جهـود اجلميع من مـؤسسات احلـكومية وا
ـدني العــادة احلـيـاة الى وريـاضــيـة ومـنــظـمــات اجملـتـمـع ا
قـترحات الرياضـة النـسويـة من خالل العـمل على تـفعـيل ا
اهمها  فـتح مراكز تـخصصيـة خاصة بـالرياضة الـنسوية
ـيـة تـسـويه تـعـنى بـجـانب في عـمـوم الـبالد و انـشـاء أكـاد
الـنـسـوي بـاشــراف مـدربـ اخـتـصــاص و الـزمـام االنـديـة
دربـات في دورات تطويرية بتأسيس فرق نـسوية وإدخال ا
من أجل االشــراف عـلى الــتـدريـب وتـخــصـيص قــاعـات أو
مالعب خاصة بـالرياضـة النسويـة وتخصـيص وسائل نقل
لالعبـات أثنـاء الـتدريب واقـامه مـعسـكرات تـدريـبيـة واقامه
دورات حتكيميه للـحكام النساء وتـفعيل درس الرياضة في
مدارس االناث واستقطاب الطاقات منهن وزجهن في فرق
االنديـة الـنـسـوية واالهـتـمـام بالالعـبـات في كـلـيات الـتـربـية

الرياضية.
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تــبـحـث الـهــيــئــة الــتـطــبــيــعــيـة
لـالحتـاد الـعــراقي بـكــرة الـقـدم
عن مـــنــتـــخب أوروبي لـــتــأمــ
مباراة ودية مع أسود الرافدين

قبل. الشهر ا
ـنـتـخب الـوطـني وســيـخـوض ا
مـواجـهتـ وديـتـ أمام األردن
وأوزبــاكـــســتــان خـالل الــشــهــر

احلالي في اإلمارات.
ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب وقـال ا
الــوطـــنـي بـــكــرة الـــقـــدم بـــاسل
كــوركــيـس في حــديـث صــحــفي
ـــــنـــــتـــــــــــــخب الـــــوطـــــني إن ا
ــــبـــاراتي األردن ســـيـــكــــتـــفي 

شــيـئــا بــعـد".وأوضح ســولــيـر في
باراة تصريحات تليفزيونية بعد ا
ـسـتـايا: الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب ا
"األداء لم يــكن جــيــدا بـاســتــثــنـاء
ــبــاراة األخــيــرة أمــام خـيــتــافي ا
واليـوم حقـقنا 3 نقـاط مهـمة جدا.

ا هو قادم". يجب علينا النظر 
وأ صــاحب الـ23 تـــصــريــحــاته:
"ركالت اجلزاء منـحتنـا التفوق في
الــنـتـيــجـة ولـكــنـنـا أيــضـا لـعــبـنـا
بـــصـالبــــة كـــبــــيــــرة".واســــتــــعـــاد
"اخلــفـافـيش" تـوازنـهم في الـلـيـجـا
من جديد بعد 4 جوالت من الغياب
عن أي فـوز (3 خــسـائــر وتـعـادل)
لـــيـــرفع الـــفــريـق رصــيـــده إلى 11
ـركــز الـتـاسع بـعـد أن نـقـطـة في ا
أضـــاف انــتـــصـــاره الـــثـــالـث هــذا

وسم.. ا
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ومن جـــهـــة اخـــرى انـــتـــهت قـــمـــة
مـانـشسـتـر سيـتي ولـيفـربـول التي
احــــتـــضـــنــــهـــا مـــلــــعب االحتـــاد 
بالـتعـادل اإليجـابي بنتـيجـة بهدف
لـكل مـنــهـمـا  وذلك ضــمن لـقـاءات
اجلـــولــــة الـــثــــامـــنــــة من الـــدوري
ـمــتـاز.وســجل هـدف اإلنـكــلـيــزي ا

ليـفربـول محـمد صالح (13) وعدل
انشـستر سيـتي جابريل النـتيجـة 
جيسوس (31).وبتلك النتيجة رفع
ليـفربـول رصيده إلى 17 نقطة في
ركز الثالث بينما رفع مانشستر ا
سـيــتي رصـيـده إلى 12 نـقــطـة في
ــركـز الـ11. كـشــر لــيــفــربـول عن ا
أنيـابه منـذ الدقيـقة األولى بـانفراد
لفـيرميـنو بإديـرسون حاول خالله
مـراوغـة احلـارس إال أنه لم يـتـمكن
في الـتـحـكم فـي الـكرة لـتـخـرج إلى
ركــلـــة مــرمى. وتـــرجم لـــيــفـــربــول
ســيــطـــرته عــلى الــدقــائق الــعــشــر
ـباراة بـالـتحـصل على األولى من ا
ركـلــة جـزاء في الــدقـيــقـة 11 بــعـد
تـــعـــرض مـــاني لإلعـــاقـــة من قـــبل
والـكــر. ونـفــذ صالح ركـلــة اجلـزاء
بـنـجـاح في الـدقـيـقة 13 بـتـسـديدة
على  إديـرسون سكـنت شباك
احلـــــارس الـــــبـــــرازيـــــلـي. وأهــــدر
مـانـشـستـر سـيـتي فرصـة تـسـجيل
بـعـدمـا الــتـعـادل في الــدقـيـقـة 25  
تلقى سترليـنج تمريرة سحرية من
دي بــــروين فـي اجلـــانـب األيــــســـر
نـطـقـة اجلـزاء لـينـفـرد بـألـيـسون
ويــسـدد كـرة تـصـدى لـهـا احلـارس

البرازيلي بنـجاح.وجنح مانشستر
ســيـتي في مــعـادلــة الـنــتـيــجـة في
الدقـيـقة 31 بـعدمـا مـرر دي بروين
كــرة جلـــيــســـوس داخل مـــنــطـــقــة
اجلـــــزاء الــــذي اســـــتــــلـم الــــكــــرة
راوغـة ألرنولـد ليـنفـرد بألـيسون
ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
وكـاد الـســيـتي أن يـضــيف الـثـاني
مباشرة بعدهـا بصاروخية أرضية
من دي بــروين من خــارج مــنــطــقـة
اجلـــزاء مــرت بـــقـــلــيـل إلى جــوار
الـقائم. وحتـصل مانـشسـتر سـيتي
عــلى ركـلــة جــزاء في الــدقـيــقـة 41
بـــعـــدمـــا أرسل والـــكـــر عـــرضـــيـــة
اصـطدمت بـيـد جومـيـز وأهدر دي
بـــروين الـــركــلـــة مــســـددًا كــرة إلى
جـوار الـقــائم. ومن هـجــمـة مـرتـدة
ســريــعــة في الدقــيــقــة 44 انــطــلق
ــنــطــقــة اجلـزاء مــانـي حـتـى وصل 
ومـــرر لــــصالح الــــذي مــــرر بـــدوره
ن الـذي ألرنــولــد عـلـى اجلـانـب األ
سدد كرة قوية تصدى لها إديرسون
.وسـدد أنـرولـد مـخـالـفـة عـلى مـرتـ
في الــدقـيــقـة األولى من الــوقت بـدل
الــضــائع ذهـــبت أعــلـى الــعــارضــة
لـــيــنـــتـــهي بـــعــدهـــا الـــشــوط األول
بالتـعادل اإليجابي 1-1. ومع بداية
الـشوط الـثـاني سدد جـوتـا كرة من
داخل منطقة اجلـزاء في الدقيقة 50
أمــــسـك بــــهــــا إديـــــرســــون. وأرسل
كانسـيلو عـرضية مـتقنـة جليسوس
اخلــالي من الــرقـــابــة تــمــامًــا داخل
مــنــطــقــة اجلـــزاء في الــدقــيــقــة 55
ليسدد رأسيـة مرت بقليل إلى جوار
القـائم ورد عـليه فـيرمـينـو مبـاشرة
نطقة بتسديدة من اجلانب األيـسر 
ــرمى. اجلــزاء ذهــبت بــعــيــدًا عن ا
وعاد دي بروين وسدد كرة قوية من
خارج منطقة اجلزاء في الدقيقة 57
ذهـــبت أعـــلى الـــعـــارضـــة. وأجــرى
كلوب الـتبديل األول في الـدقيقة 59
بـــنـــزول شـــاكـــيـــري عـــلى حـــســـاب
فيرمـينو وتـبعه جوارديـوال بإقحام
بيرناردو على حساب توريس وفي
الــــدقـــيـــقـــة 63 عـــانـى أرنـــولـــد من
اإلصابة ليخرج ويحل مكانه ميلنر.
ــبـــاراة في الـــدقــائق الـ20 هـــدأت ا
التالية مع سـيطرة احلذر على أداء
الفريـق اللـذان سعيـا لتأمـ نقطة
ة التعادل خوفًا من الـتعرض للهز
في الدقائق األخـيرة ليـنتهـي اللقاء

بالتعادل اإليجابي 1-1.
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ـنـطـقة اخـتتـمت فـعـالـيـات بطـولـة ا
الــشــمــالــيــة لــلــمــواي تــاي لــفــئــتي
ــــتــــقـــدمــــ و الــــتي الـــشــــبــــاب وا
احـــتـــضـــنـــهـــا قـــاعــة نـــادي آشـــتي
حـافـظـة السـلـيــــــــمـانيـة بـرعـاية
وزيــر الـنــفط احـســان عــبـد اجلــبـار
والـــتي أســــتـــمـــرت فــــعـــالـــيــــاتـــهـــا
لـــلــــــــــفـــتـــرة مـن الـــرابع ولـــغـــايـــة

الـــــســـــابق مـن الـــــشـــــهـــــر احلـــــالي
ــــشـــاركــــة أكــــثـــر من  140العب و
ــــثــــلـــون احــــد عـــشــــر نــــاديـــاً من
مــحــافـظــات اربــيل والــسـلــيــمـانــيـة

وصل. وا
وأسفرت النتائج الفرقية عن هيمنة
ـنافسات نادي سيـروان نوي على ا
ـركـز األول ولــكال الـفـئـتـ وأحـرز ا
ـتـقـدمـ ثـم آشـتي ثـانـيـا و لـفـئــة ا

بروسك ثالثا مناصفة مع نشتمان.
ســيــروان نــوي كــرر الــتــتــويج اوال
لـفئـة الشـبـاب وجاء بـنجـوين ثانـيا
و حل سـهل نـيـنوى ثـالـثـا منـاصـفة

مع قرداغ.
وقــــال رئــــيـس األحتــــاد الـــــعــــراقي
ركزي للمواي تاي مصطفى جبار ا
عــلك شـهــدت الــبـطــولـة مــنـافــسـات
قـــويــة جـــدا وبـــحـــضـــور حــكـــومي
وريـاضي كـبـيـر يـتـــــــــقـدمـهم كاوه
نـتجات رشيـد مديـر شركة تـوزيع ا
ــــــــثل الـنـفـــــــــطـيـة في كـركـوك 
وزيـر الــنـفط احــسـان عــبـد اجلــبـار
راعي الـبــطـولــة فـضال عـن تـواجـد
ـــســــــــــــؤولـــ عـــدد كــــبـــيـــر مـن ا
الــريــاضــيــ في أقــلــيم كــردســتـان
ـبـيـة ـثـلي الـلـجـنـة األو الـعـراق و
هـنـاك وقادة احلـركـة الريـاضـية في
وزارة الــــشـــبـــــــــــاب والــــريــــاضـــة

باالقليم.
وأضــاف عـلك شـكل احتــادنـا جلـنـة
فـــنــيـــة عــلـــيـــا ألخــتـــيــار الالعـــبــ
ــــمــــيـــــزين واســـــتــــدعـــــــــــــائــــهم ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة لـصــــــــفـوف ا
ودخـولـهـم في مـعـسـكـرات تـدريـبـية
ألخـــــــتيـار األفضل منـهم استعداد
ــــســـتــــحـــقـــات لـــلــــمـــشــــاركـــة في ا

قبلة. اخلارجية ا واي  جانب من تكر الفائز ببطولة ا
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وصـل إلى الــعـــاصــمــة الـــقــطــريــة
الـدوحـة كاردو كـامـيران مـحـترف
فـريق كـريـسـتال بـاالس االنـكـلـيزي
حتت 18 عـــــــامــــــا وذلـك مـن أجل
االنــضـمـام لــتـدريــبـات مـنــتـخــبـنـا
الــوطـني لــلـشــبـاب الــذي يـســتـعـد
ـالقـاة مـنـتـخب شـبـاب قـطـر وديـاً
فـي الـثـاني عـشــر واخلـامس عـشـر

من الشهر احلالي. 
وكــانَ في اسـتــقـبـال الـالعب أثـنـاء
ـنـتـخب وصـولـه إلى مـقـر إقـامـة ا

غترب كاردو كاميران مدرب الشباب يلتقي بالالعب ا

اصـطــدمت بـرافـائـيل فـاران مـدافع
رمى ريال مدريـد وجتاوزت خط ا
ليـتقدم اخلـفافـيش بالهـدف الثاني

(1-2) في الدقيقة 46.
وفي الشـوط الثاني احـتسب حكم
ـبــاراة بـالـدقـيـقـة 51 ركـلـة جـزاء ا
ثــانــيـة لــفـالــنـســيــا بـعــد تـدخل
عــنـــيـف من مـــارســـيــلـــو عـــلى
مـــاكـــسي جـــومــيـــز انـــبــرى
لتنـفيذها سـولير الذي سدد
عـلى يـسـار كـورتـوا وسـجل

الهدف الثالث.
ومــنح احلـــكم ركـــلــة جــزاء
ثــالـــثـــة لــلـــخـــفــافـــيش في
س الـــــدقــــــيـــــقـــــة 61 إثــــــر 
ســـيــــرجـــيــــو رامـــوس قــــائـــد
يـرينـجي الكرة بـيده ونـفذها ا
سولـير أيضـا على يسـار كورتوا

في الشباك.
وقـــــــرر زيـــــــدان

اسود الرافدين في معسكر تدريبي داخلي

بيب غوارديوال
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...ظـاهـريـا ..ومـاورائـيـا...الـعـ اخلـفـيـة
الــــرائــــيــــة...لــــلــــدواخل ...والــــظــــواهــــر
ــوجـودات ...انــفـعــاالتـهــا االنـســانـيـة وا
ها ...أحداثـها...شخوصـها اخلفيـة...عوا
الــبــاهــرة...ورؤى الـعــ الــثــالــثــة...عـ
ـاضي احلـدس...والــقـدرة عــلى تـصــور ا
ـسـتقـبل وأسـتـحـضـاره...واالشـارة الى ا
...وغــمـوضه...الــفـرشــاة الـتي تـتــبع تـلك
الـروح الشـاعـرة..فـترسم الـقـصـائد...دون
نسـخهـا..تـكتـبهـا  بلـغة الـلون.....وسـحر
الــفـرشـاة ...وخــلـطـة الـعــشق االول لـلـفن
واالبــداع االنــســاني ...االيــقــاع اجلــمــيل
الـهاديء ...بخيط من حـزن شفيف ...يطل
ـسـتـرخـية بحـيـاء الـنـبالء  ...الـتنـقالت ا
..بـــدالل ورشـــاقـــة...بـــ الـــتـــعـــبـــيـــريـــة
والتـجريدية والواقعـية السحرية .. وذلك
يثولوجي ...من عـمق أصيل  أكتنز ـد ا ا
ـعـرفـة واخملـيـال الـكــثـيـر من الـثـقــافـة وا
ــهــا اخلــصب ...الـــثــري.....فــخــلـــقت عــا
ـها الـبـعـيـد عـما ـتـفـرد...عـا اخلاص...وا
ـــــدن يـــــحـــــيـــــطـــــهـــــا ..من فـــــخـــــامـــــة ا
احلديـثة..وبـنايـاتها الـشاهـقة ...وطـرقها
هـا الـبـريء ..عـالـم الـبدء ـصـقـولـة...عـا ا
االول لالنــــســــان...واحلــــكــــايــــات االولى
قــــــصص الـــــشــــــتـــــاء ...وهـــــمــــــهـــــمـــــة
ـة األخن الـنـسـاء...ورنـ الـنـقـود القـد
وهـو يحـضـر في الـذاكرة لـسـنـ مضت
واسـالف مــــــــــضـــــــــوا...وهـي حتــــــــــمل
ـنــتــظـريـن عـلى بــركــاتـهــا...في أيــدي ا
سـاحل ذلك الــبـحــر احلـنـون والــقـاسي
...الـــبـــحــر الـــذي ...يـــرحل الـى عــمـــقه
اجـدادهـا يــصـطـادون احملــار والـلـؤلـؤ
...لـتتـزين به جيـاد النـساء ...وتـشترى
بـأثمانه ارغـفة اخلبـز وثياب الـصغار.
ـــخــرون ذلـك الــيم أسالفـــهـــا الـــذين 
ــــوت االزرق في رحــــلــــة احلــــيــــاة وا

ري  فنانة تشكيلية من االمارات سلـمى ا
ـتحدة ورسامـة رائدة .تخرجت الـعربية ا
من قـسم الرسم والتـصوير بـكليـة الفنون
اجلــمـيـلـة في جـامـعـة الـقـاهـرة ....عـضـو
جـمـعــيـة االمـارات لـلــفـنـون الـتـشــكـيـلـيـة
وعـضو احتاد الـتشـكيـل الـعرب .أقامت
ســبـعــة مــعــارض شــخـصــيــة مــهــمـة في
كـــــــــالـــــــــيـــــــــرات دبـي والـــــــــشـــــــــارقـــــــــة
والـقـاهــرة..وشـاركت في ثالثــ مـعـرض
جـمـاعي لرسـامـ عـرب واجـانب ومـثلت
االمارات في عـشرة ملـتقيات ثـقافيـة فنية
في الـعالم.حـاصلـة على جـوائز مـهمة في
اخلــــلــــيج والــــوطن الــــعــــربي ومن اال
تـحدة والـيونسـكو.لـها نشـاطات كـثيرة ا
ــواهب  الــشـابــة والـطــفـولـة في رعــايـة ا

وورش عمل واشراف ...تقيم في دبي .
سـحـر الــبـدايـات...دهـشــة االلـوان...عـمق
ــــــنـــــهـج..زهـــــد الــــــرؤى...صـــــوفــــــيـــــة ا
الــــتـــــمــــلك....غـــــزارة الــــعــــطــــاء...دالالت
ــوهـــبــة الـــفــذة...الـــطــفـــولــة ـــعــنـى...ا ا
احلـاضرة ...أصـالة الـفكر ....عـمق الـنظر
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بـعــد أن شـاركت جــمـهــورهـا بــلـقــطـات
جـديــدة ومــلـفــتــة مع مــقـطع مـن أغـنــيـة
ــطـربـة رحـمـة ريـاض جـديـدة أطـلـقت ا
أغــنـــيـــة أحــجي مـع حــالـي بــالـــلــهـــجــة
اخللـيـجـيـة مـعـبّرة عـن احلالـة الـنـفـسـية
عـــامّـــة الـــتي تـــشـــعـــر فـــيـــهـــا في زمن
كورونا.وقالت رياض(احجي مع حالي
ومـاحــد يـســمــعـني حــتى لــقـبــالي مـو
داري عذبـني اريد احـد يفهـمني كـلمه
قول وريحني حبني كـرهني ما يهمني
من سـكـوتك انــا مـلـيت عـيــوني تـعـبـهـا
األرق والنـفس بـيه اني اخـتـنق لو الل
اكــلــمه تــمــثــال بــيه حس وهم نــطق).و
األغنية من كلمات عماد األسعد أحلان

سليم سالمة وتوزيع حمزة الغازي.

..وبـداية....الـطـيوراجلـوارح الـتي مرحت
فـي سـمــاوات مــدنـهــا ...وهي تــســتـأنس
الـنـاس وقـلـوبـهـم الـطيـبـة ...فـتـبـدو عـلى
شــراســتــهــا صــديــقــة لــهم ..وتــأتي لــهم
بــالــطــرائـد لــتــصــنع مـن حــزنـهـم فــرحـة
أيـامـهم...تـلك كـانـت مـعـانـاة الـنـاس قـبل
ظهـور نعمة النفـط ...ونهضة البلد...والن
سـلمى ابـنـة األرض االم .وربـيبـة الـعشب
ــطــر ..فــهي التــنــسى أمــهـا ...ورائــحــة ا
..االرض ....جـداتها ...بـيوتـهم العتـيقة...
مقـتنـياتـهم البـسيـطة ...وهي تـنقـلهـا لنا
كــأنــهــا تــؤرخ الرضــهــا وبالدهــا...ولــكن
بلـوحات مـبهـرة حد الـنبـل ...والنهـا أبنة
ـضـيـئة ـاء وجـارة الـبـوادي واالقـمـار ا ا
...ومــنــصـــته بــذلـك الــشــغـف حلــكــايــات
جـدتهـا...وحكـايات الـبحـارة وسنـدبادات
ــدن  ونــبـوءات الــهــدهـد...فــقــد شــكـلت ا
ــيـثــولـوجــيـا ...عــنـصــرا اسـاســيـا  في ا
مــخـيـالـهــا الـنـقي وهـذا هــو مـيـدان الـفن
واحلـداثة في عـصرنـا ...فـعرفـنا أن لـهذه
الـبالد أساطـيـر وحـكـايا ...لم تـخـبـرنا به
البـنايات الشاهقـة واالبراج العالية ولكن
صــرحـت به فــرشـــاة ســلـــمى والـــوانــهــا
....تــسـلــحت هـذه الــفـارسـة ...بــقـوة هـذا
ـوروث ..واحلكـايـات الـبـهـيـة ..فـلـلـمدن ا
ذاكــرة يــحــفــظـــهــا االصالء ويــصــونــهــا
الـشــرفــاء......واضـافت لــهـا
ثـقافـتهـا احلديـثة ونـظرتـها
ـعـاصرة .وخـزيـنـهـا الـفني ا
والــثـــقــافي الــثــر....روحــهــا
ـتـجـولـة في هذا الـصـوفيـة ا
الـــكـــون...الــــذي جـــعـــلت من
ــــــاضي ضــــــوء حــــــاضــــــر ا
ـوروثه النبيل عـلى أعمالها
ـتفـردة جمـاال  وخصـوصية ا
ـــــوضــــــوعي تـــــرتــــــقي الـى ا

...فتـصادفهـم عروسات البـحر ويخـتالهم
الــــردى مـــــرات ومـــــرات ...فاليـــــعــــودون
للـبـيوت وال لـلنـسـاء التي تـنـتظـرهم على
نــافـــذة الــعـــودة..أه يــاخــلـــيج ..يــاواهب
ـا حـضـر الـلـؤلـؤ واحملــار والـردى ...ور
ها وغابات كـونها  الروحي طيف الى عـا
جــواد سـلــيم او شــاكـر حــسن ال سـعــيـد
ــاء وذات االنــتــمـاء ...فــهي من قــبــيــلـة ا
لـــلــــمـــاء ...واحلــــزن االنـــســــاني ومـــأزق
الــوجــود ...من هـــذه الــبــيــئــة الــتي كــان
صـائـر ناسـهـا وهـوائهم البـحـر يـعبـث 
وأيــامـهم وحـكــايـاتـهـم ...تـنـطــلق سـلـمى
ـري...فارسة قـادمة من حـكايات زنـوبيا ا
ومـوئل عشقها...محـاربة برماح تبرق من
الــــفـــرش وااللـــوان  ومـــتــــأبـــطـــة...كـــتب
احلـــكــايـــات وقـــصص اجلن وكـــاهـــنــات
ـعـابـد...فـتـراهـا.... في حـكـايات االرض ا
ـا زين جيد النساء ..... تـتمعن كثيرا ...
من جــداتــهــا ...ومــا افــصــحت عــنـه أثـار
بالدهـا ...فتزيل عنه غبار االزمنة وتعيده
...نــاصــعــا مــثل  أرض اشــرقت عــلــيــهــا
الــكــواكب...تــطـارد ظــبــيــات الـفـالة الـتي
مـرحت على أرضها ...وتعـيد لنا خرسهن
اخلـــــــــــائـف ...أنـــــــــــ نـــــــــــاي حــــــــــزيـن
ومــــــــوجــــــــوع...بـــــــــهــــــــجــــــــة فــــــــجــــــــر

والــكــوني ...في مــجـمــوعـة حــوار عــتـيق
..هــــــذبت .الــــــوانـــــهــــــا الـــــوحــــــشــــــيـــــة
ــعــنـى...وســحــرت الــذائـــقــة... تــأخــذك ا
بـعـنـفـوان ...الى حـكـايـات الفـرشـاة وهي
تــقــول شــعــرا ...مــأخــوذا بــهــذا احلــوار
الــعـــمــيق والــهـــادىء ...بــ مــوجــودات
الـــكــون ..وأســراره ....تـــســتــدرجك ..الى
ـهـا اخلــفـيـة الــبـاذخـة  لــتـكـشف لك عــوا
االسـرار بصمت  بلـيغ...تلك االسرار التي
ظــفــرت بــهــا ...ولم تــبــخل بــهــا عــلــيــنــا
...فــأمــطــرتــنــا  بــلــذة االكــتــشــاف...وفي
مـجـمـوعـة حـضـور.. تـتـجـسـد االسـطورة
ايــضـا...بــأجـمل جتــلـيــاتـهـاوذلـك الـكـون
الذي يـلعب الزمـن لعبتـه .به..فيغـير بهاء
االشــيـــاء ...الى بـــهـــاء الــعـــتق ودهـــشــة
ـاضي .. يـعـطي تـاريــخـا لـهـا وشـاهـدة ا
ــضي الـزمن احملـايـد...فــتـعـيـده الـيـنـا ...
بـرؤيـة جـديـدة ومــحـايـدة دون ان تـنـسى
عـنى ـتـطـرف لـلـجـمـال... وا انحـيـازهـا ا
والـــدالالت الــســريــة لالشــيــاء ..  في ذلك
احلــضــور اآلســـر ...من رمــوز لــكــائــنــات
عـاشت مع  االنـسـان ومـنـحـته ...حلـظات
نــــشــــوتـه واقــــتــــفـت أثــــر اخلــــلــــود الى
جــانـبه....مــازاد احلـيــاة سـرا وغــمـوضـا
ــخـرون ذلك الـيم ....عـالم الــرجـال وهم 
والـــتــــيه...يـــقـــابــــله عـــالم مـن الـــنـــســـاء
الــوحــيــدات احلـزيــنــات...وأغــلب احلـزن
نـبل.. حتت سوط االنتظار ورجاء العودة
..لـتـأخذنـا الى عـالم أخـر ...عـالم الـنـساء
ــبـتــكــرات لـلــحـيــاة واحلــارسـات لالمل ا
واالحــتـفـاء بـالــفـرح.. الـسـفن والــسـفـانـة
وعــودة الـــعــشــاق ....ومـــســرات الـــلــقــاء
...وأوجـاع الفـراق الطـويل..  ذلك السـحر
الـــهــائل مـن الــوان بــيـــئــتـــنــا الــعـــربــيــة
...وقسـوتهـا...وجمـوح الطـبيـعة وتـطرف
منـاخـاتنـا..  كل هـذه القـسوة .. جـعـلتـها
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ـوســيـقي الـعــراقي ضـيـفه االحتــاد الـعـام لألدبـاء الـبـاحث ا
اضي في محاضرة والكتّـاب على قاعة اجلواهري الـسبت ا
ــوســيـقى والــغــنـاء بــعــنـوان (صــالح الــكــويـتي اجملــدد في ا

اذج غنائية وحتليل نقدي علمي. العراقي) مع 
wðUO³ « œu³Ž ‰ö¼

ـي العـراقـي نعـتـه االوساط االكـاد
ـوت السبت العلـميـة بعد ان غـيبه ا
اضي والـراحل كـان مديـرا عـاما ا
للمـركز القـومي للحـاسبات ورئيس

مجلس ادارته لسنوات طوال.
Ê«b¹“ s1√

اخملرج الـسـوري يـشارك فـيـلمه (غـيـوم داكنـة) الـذي هو من
ــسـابــقـة الــفـيــلم الــروائي الـطــويل ضـمن تـألــفه واخـراجه 
ـهرجان اإلسكـندرية السـينمائي الدورة السادسـة والثالث 

. توسط التي انطلقت امس االثن لدول البحر ا
wJ uł ÂuF½

الـفيلـسوف والعـالم اللغوي ضـيفته امس االثـن عمـادة كلية
ـسـتـنصـريـة في ورشـة دولـية الـكـتـرونـية االداب بـاجلـامعـة ا
اقـيمت بالـتعاون مع مـعهد مـاساتشـوستس للـتكنولـوجيا في
امـريـكـا بـعـنـوان(جـومــسـكي: حـول الـلـسـانـيـات والـسـيـاسـة

والفلسفة).
 `B « ¡U O

الشـاعرة والقـاصة الفـلسـطينـية أستـضافهـا احتاد القـصير
الـثـقـافي في بـرنــامـجه األسـبـوعي في مــديـنـة اربـد االردنـيـة
الــذي يـشـرف عــلـيه ويــقـدمه رئــيس االحتـاد رائـد الــعـمـري

بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد.
w½UHOKÝ Uſ« bL×

عضو محكمة تميز إقليم كردستان
سـابـقـا ورئيس إحتـاد الـقـضاة في
ـــوت امس االول اإلقـــلـــيم غـــيــــبه ا
االحــــد في دهــــوك اثــــر اصــــابــــته

بفايروس  كورونا.
 r×K  bLŠ« oKD

التـشـكيـلي األردني الـقى مـحاضـرة في الـنـدوة االفتـراضـية
التي اقـامتـها الـرابطـة العـربيـة األفريـقيـة بعنـوان (دور الفن

اإلسالمي في ثقافة وتنمية اجملتمع).
s¹e  ÕU²H « b³Ž

ـمـثل الـســوري يـسـتـعـد لــتـصـويـر مـشـاهــده في مـسـلـسل ا
(الـكــنـدوش) تــألــيف حـســام حتــسـ بــيك وإخــراج سـمــيـر

. مؤديا شخصية التاجر سلطان. حس
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في هـذا الـصـرح الـكــبـيـر في تـعـزيـز الـوعي وتـقـد
افـضل الـكـفائـات الـتـدريسـيـة البـنـاء طلـبـتـهم). واكد
رصـد العراقـي للحـريات الـصحفـية  هادي رئـيس ا
ـسـتـمر جـلـو مرعي (عـلى ضـرورة ضـرورة الـدعم ا
ــبــاشـــر لــلــطــاقـــات الــشــابــة في مـــجــال الــعــمل وا
الصحـفي واإلعالمي وتكثيف الـتدريبات وتـطويرها
ــرحــلـة الــراهــنـة لــســيـاقــات الــعـمل ــا يــتالئم مع ا

الصحفي).  
وقدم اللـواء مرتضى الكـعبي مدير امن مـطار بغداد
( الـدولـي (الـتـهـاني والـتـبـريـكـات لـلـطـلـبـة اخلـريـجـ
مشـددا (على ضـرورة احلرص  عـلى حمل الـرسالة
ـستـقـلة والـعمل من أجل خـدمة الـصحـفيـة احلرة وا

الشعب العراقي بكافة طوائفه).

bNH « f½√  ≠ œ«bGÐ

أقــام مـعـهـد الـفـنــون الـتـأهـيـلي حــفال لـتـكـر طالبه
ـتــفــوقـ فـي نـادي الــعــلــويـة وبــحــضــور عـدد من ا
الصحـفي والفنان ومسؤول في وزارة الداخلية
ــتـــفــوقــ وجـــرى خالل احلــفـل تــكـــر الــطـــلــبـــة ا
عـهـد أحمـد شوقي (حث ـتمـيـزين. وحث  مديـر ا وا
ــشـرق في عــلى إســتــمـراريــة الــعــمل في اجلــانب ا
الـصـحــافـة واإلعالم) مـتـمـنـيـا (لــلـطـلـبـة اخلـريـجـ

النجاح في مسيرتهم العملية). 
فيـمـا عـبـر مـدير الـشـرطـة اجملـتـمـعيـة الـعـمـيـد غالب
عـطـيـة (عن سـعـادته بـاجليل اجلـديـد ودعـمه لـلـطـلـبة
تفـوق لتنمية عـملهم الصحفي واإلعالمي) .وثمن ا
عطـية (دور كـادر معـهـد الفـنون الـتأهـيلي والـعامـل
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من سـلـسـلة (أفـاتـار) جلـيـمس كـامرون.
لـكنّ فرق تصوير األفالم التي عادت إلى
لـوس أجنلـوس ال تزال قـليـلة إذ يـتركز
الــــعـــمـل هـــنــــاك راهــــنـــاً عــــلى بــــرامج
تـلفزيونـية وأغنيـات مصوّرة وإعالنات
بــيــنــمــا دارت عــجــلــة تــصــويــر األفالم
مـجـدداً بـالكـامل في بـاريس في الـفـترة
الـــتـي ســـبــقـت اإلقـــفـــال الــثـــانـي.وقــال
الـسـيـنــمـائي كـلـوفــيس كـورنـيّـاك الـذي
يـصـوّر فـيـلمـاً مـقـتـبـسـاً من روايـة بـيار
لــومــيــتــر (ألــوان احلــريق) في شــوارع
الـعاصمـة الفـرنسيـة (عندمـا تكون وراء
الـكـاميـرا تـكون مـأخـوذاً إلى درجة أنك

{ بــاريس (أ ف ب) - ال يــشــكّل الــعــمل
عـلى فـيـلـم في زمن جـائـحـة كـوفـيـد-19
)مـهـمــة مـســتـحـيــلـة) لـتــوم كـروز الـذي
يـواصل تصويـر جزء جـديد من سلـسلة
األفالم الـتي حتمل هذا العـنوان (ميشن
إمـــبــوســيـــبل) في مــديـــنــة الــبـــنــدقــيــة
اإليـطـالـية مـؤكـداً بـذلك أن الـسـيـنـما ال
تـتـوقف رغم كل شـيء.وفـيـمـا كـان كروز
ـديـنـة في نـهـايـة تشـرين مـوجـوداً في ا
األول الـفــائت لــتـصــويـر فــيـلم احلــركـة
اجلــديــد هــذا كــان يـــجــري الــعــمل في
الـطرف اآلخـر من العـالم في نيـوزيلـندا
حتـديداً على إجنـاز اجلزءين اجلديدين

الـشانزيليزيه مقفرة.وقال اخملرج (لدينا
فـرصة ال مـثيل لهـا للـعمل حـتى لو كان
كل شيء أكـثر تعقيداً وثقالً من أي وقت
مــضى. وحــرصــاً عــلى عــدم الــتــعــرّض
ـفــاجــآت غــيـر ســارة يــخــضع جــمـيع
أعـضاء الفريق لفحوص كل أسبوع أي

تـنــسى وضـع الـكــمــامـة). وقــد أتــيـحت
مــعـاودة تــصــويـر عــدد من األفالم مــنـذ
انـتهاء إقفال الربـيع الفائت ومن بينها
فـيــلم كـورنــيّــاك ولـكن بــشـرط الــتـقــيّـد
بـتعلـيمات صحـية صارمـة ولكن بشرط
الـتقيّد بـتعلـيمات صحـيّة صارمـة منها
الـزامــيــة وضـع الــكــمـامــات لــلــجــمــيع
ـــمــثـــلـــ خالل تـــأديــة بـــاســـتــثـــنـــاء ا
مـشـاهـدهم بـطــبـيـعـة احلـال. بـأزيـائـهنّ
الـتمثـيلـية الـعائدة إلى ثالثـينـات القرن
ـاضـي والـكـمــامـات تــغـطي أنــوفـهنّ ا
مثالت يـرتشـفن الشاي جـلست بـعض ا
في وقت االسـتـراحة بـينـما كـانت جادة

في اجملــمــوع نــحــو ألف فــحص في 50
يـــوم تـــصـــويـــر). ويـــتــوافـــر في مـــوقع
ـرضـون وهـو مـا الـتـصـويـر طـبـيب و
يـرتّب تكـاليف إضـافيـة متـنوعـة ويرفع
ا فـاتورة الـتـصويـر في ظل اجلـائحـة 
يـعادل  450ألف يـورو من أصل مـوازنة

تـبلغ  15مـليـوناً بحـسب شركـة غومون
ـنـتـجـة. رغم ذلك ال بـدّ من االسـتـمرار ا
في الـتـصويـر وإال لـتـأثرت كـل سلـسـلة
الـسينما سلباً عند إعادة فتح الصاالت
بـحـسب مــارك فـاديه مـديـر اإلنـتـاج في
هـذه الشـركة الـفرنـسيـة التي تُـعتَـبَر من
أقـدم شـركات اإلنـتاج في الـعـالم والتي
لم تـعـرف يـومـاً مـثل هـذه االضـطـرابات
في  125عــامــاً من وجــودهــا.وأقــرّ بــأن
(ثـمـة قــلـقـاً دائــمـاً إذ يـكــفي أن يـصـاب
ــــــثل واحـــــد أو اخملــــــرج أو مـــــديـــــر
التصوير بالفيروس حتى يتحوّل األمر

مشكلة كبيرة). 

ـزيد من الـعـاطفـة مـؤخرًا طـاقتك ا كـنت تـشعـر  ر
ستكون ملهمة.
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ـرجح أن تـدخـل في أزمـات من الـصــعب حـلـهـا من ا
اآلن.رقم احلظ.2

Ê«eO*«

قـد تـواجه معـارضة من األشـخاص الـذين كنت تـعول
عليهم  ال تتفاجأ.

—u¦ «

قـد يكـون من الصـعب الـتعـامل مع البـعض وتكـتشف
أنهم عنيدون مثلك .

»dIF «

من احملـتمل أن تـشعـر بالـقوة وقـد تشـعر بـزيادة في
الثقة بالنفس.

¡«“u'«

شاعرك اليوم رقم ال تتوقع أن يـنتبه اآلخرون كثيرًا 
احلظ .5

”uI «

إذا كـنت تـعــرف حـقـيـقـة األشـيـاء الـتي حتـدث خـارج
ك فستشعر بالفزع. عا

ÊUÞd «

اذا ال أنت اآلن بحاجـة إلى بعض الهدوء والـسكينة 
تخطط لعطلة?.

Íb'«

لـــيــست فــكــرة جــيـــدة أن حتــاول وضع اآلخــرين في
صورة محددة.

bÝô«

ســيـكــون جلـو الــعـنف تــأثـيــر عـلــيك الــيـوم ســتـكـون
منزعجًا إلى حد ما.

Ë«b «

ـدهـشـة التـي ال يعـرفـها عـلـومات ا تـفـكـر في بعـض ا
عامة الناس بالضرورة.

¡«—cF «

ــرجح أن تــظـهــر بـعض االخــتالفــات في الـرأي من ا
بشأن حياتك العاطفية.

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
نـاسب داخل الشكل ا
اعـد ترتيـبهـا واكتشف
فقودة (مدينة الكلمة ا

أندلسية  5 حروف):
شــاطئ  –فل  –وثــيق
 –بــغـداد  –مــالــطـا –

مـــالـــديف  –مـــزنـــة –
أعـوام  –شـرفـة  –شك
 –كـــــوبــــا  –شـــــكل –

محلف.
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ــوســـيـــقــيـــة اســراء قـــدمت الـــبـــاحــثـــة ا
ــــرســـومـي الـــعــــديـــد مـن احملـــاضـــرات ا
ـوسيـقـية ـوسـيـقيـة في دائـرة الـفنـون ا ا
وسيقى نظمات التي تـهتم با وعـدد من ا
وتــــمـــكـــنت مـن اغـــنـــاء مـــحـــاضـــراتـــهـــا
هـمة وهي تـتنـاول اساليب عـلومـات ا بـا
الــغـنــاء في كـافـة مــنـاطق الــعـراق ونـالت
عني في محاضراتها اعجاب ومتابعة ا
ـركـز ـرســومي هي مـديـر ا ــوسـيـقى  ا ا
ـوسـيقـيـة التـقـليـدية الـدولي لـلـدراسات ا
في دائرة الفنون وحتاول ارشفة البحوث
ـــهـــمـــة. مـــؤخــرا قـــامت ـــوســـيـــقـــيــة ا ا
ــرســومي وبــجـهــود ذاتـيــة وبــكـامــيـره ا
ـوبـايـل بـعمـل مـحـاضـرة علـى الـطـريـقة ا
احلـديثة الفديو كلـيب وهي طريقة حديثة
كـثـفة ضـغـوطـة ا عـلـومـات ا لـتـوصـيل ا
ـــــكـن  احملـــــاضـــــرة بــــــاقـــــصـــــر وقـت 
بـخـصـوص االطـوار الـغـنائـيـة اجلـنـوبـية
حــيث قــدمت اجلــزء االول مـنــهــا عـلى ان
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ـرسـومي في يـتـبـعـهـا جـزء ثـان وتـقـول ا
مـحاضـرتهـا التي جـاءت بعـنوان االطوار
ونـــشــأتــهــا ( ان لــكل امــة ارث حــضــاري
. اليوم ساحتدث عن تـتباهى به بـ اال
اجلـــزء االكــثــر بـــريــقــا واصـــالــة وروعــة
لـلتـراث الغنـائي المتـنا العـراقية اال وهي
االطـوار الـغنـائيـة اجلنـوبيـة التي نـسعى
بــكل جـهــد وقـوة الدخـالــهـا في تــصـنـيف
ـادي ي غــيــر ا الــتــراث الــشــفـاهي الــعــا
وســـاحتـــدث عن تــاريـخ نــشـــات االطــوار
الــغـنــائـيــة اجلـنــوبـيــة وبـالــرغم انـني لم
احــصل عـلى اجـابـات وافـيـة رغم الـبـحث
ـوضـوع يـحـتاج والـتـقـصـي والانـكـر ان ا
ـــســــوحـــات الـى مـــزيــــد من الــــبـــحـث وا
ـيدانـية)موضـحة( توصـلت خالل بحثي ا
الـى روايـــتـــ حـــول بـــحـــثـي عن تـــاريخ
االطــوار الـغــنـائــيـة اجلــنـوبــيـة الــروايـة
االولـى تــــقـــــول ان االطــــوار نـــــشــــات في
الــقــرنــ الــرابع عــشــر واخلــامس عــشـر
ــــيالدي الـــروايـــة الـــثــــانـــيـــة وهي من ا
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مــعـظم االفـراح كـانـوا الـغــجـر يـحـيـونـهـا
فـاصبح تاثرا ب الـطرف والتطور الذي
شـهـده القـرن العـشرين من انـفتـاح دخلت
ــسـمى االالت الــكالســيــكــيــة الـشــرقــيــة ا
ــرافـــقـــة االطــوار بـــالـــتـــخت الـــشــرقـي 
الـغـنـائـيـة اجلنـوبـيـة والـتـخت يـتالف من
الــعـود والــكـمـان وهــو بـديل عن الــربـابـة
ـطـبج والـقـانون والـنـاي دخل بـديال عن ا

وباقي االالت االيقاعية ).
 واوضــــحت حـــول تـــســـمـــيـــات االطـــوار
الـــغـــنـــائـــيـــة اجلـــنـــوبـــيـــة ومن اين اتت
ــوضــوع قـــالت(من خالل بــحــثي بــهــذا ا
تـــوصـــلت الى انـــهــا من  50 – 40طـــورا
مـوجـودة في الـوقت احلـالي والنـنسى ان
بــعض االطــوار انــدثـرت بــوفــاة مـؤديــهـا
لـصـعـوبـتـهـا امـا بـالـنـسـبـة لـتـسـمـيـاتـهـا
فــقـسـمت الى ثالث مـجـمـوعـات اسـاسـيـة
اجملــــمــــوعــــة االولـى ســــمــــيت بــــحــــسب
مـــبــتــكــريــهــا اي االشــخــاص مــثال طــور
مــسـعـود الــعـمـارتــلي وطـور داخل حـسن

االسـتنتاجات الغريبة التي توصلت اليها
ـيـ الـفـنـانـ اذ واجــمع عـلـيـهـا االكــاد
اكــــدوا ان نـــشـــات االطـــوار الـــغـــنـــائـــيـــة
اجلـنوبية جاءت من بكاء السومري على
مـحاصيـلهم ونواح كـلكامش عـلى صديقه
انـكـيـدو في رحـلـة اخلـلود الـشـهـيـرة وانا
ـوضـوع الن االطـوار الــغـنـائـيـة مـع هـذا ا
الـــريــفــيــة اجلــنــوبــيــة جــاءت من احــزان

نطقة ). وماسي سكان تلك ا
ـرافقـة الداء هذه وسـيـقيـة ا وعـن االالت ا
ـوسـيـقـية االطـوار قـالت(بـالـنـسـبـة لالت ا
ـرافقـة الداء االطوار الغـنائـية اجلنـوبية ا
فـي باد االمر لم ترافق اية الـة موسيقية
وسيـقية لـالطوارواكتـفى مؤدو االطـوار ا
بـالـتصـفـيق واسـتدامـهم لـلمـسـبحـة وكان
الـــراحل الـى وقت قـــريب يــســـتـــخــدمـــهــا
والـضرب عـلى اي مكـان صلب كـاالخشاب
وصـواني تـقد احلـلوى والـعصـائر بـعد
ـطبج ذلـك مع االالت االيقـاعـية الـربابـة وا
بـتاثيـر مباشـر من الغجـر من اجلنوب الن

وجـــبــيــر الــكــون وجــعــفــوري وجــويــسم
وغـيرهـا  اما اجملـموعـة الثـانيـة فاطـلقت
ـــدن الــتـي احــبـــتــهــا تـــســمـــيــتـــهــا من ا
واحـتضنـتها مـثل طور الـشطراوي وطور
احلــيــاوي واحلــويــزاوي وغــيــرهــا  امـا
اجملـمـوعـة الـثـالـثـة واالخـيـرة تـسـمـيـتـهـا
اطـلقت على االطـوار اجلميلـة ونسبة الى
الــعــشـائــر الــتي احــتـظــنــتـهــا مــثل طـور
ــنــدائــيـ الــصــبي نــســبــة لـلــصــابــئـة ا
واحملــمــداوي بــكــافـة تــفــرعــاته واطــلـقت
نسبة الى عشيرة احملمداوي في اجلنوب
وهـــــنــــاك بــــعض االطـــــوار الــــتي اؤديت
ـنـطقـة الـغـربيـة مـثل طـور السـويـحلي بـا
وطـور نايل احلويجة والعتابة  لقد ابدع
طرب العراقي وخصوصا الـكثير من ا
بـتـكرين لـها فـي اجلنـوب وبعـضـهم هم ا
مــثـل مــســعــود الــعـمــارتــلـي وجــعــفـوري
والنـنـسى داخل حسن والـكـبيـر حضـيري
ابــو عــزيــز ونــاصــر حــكــيم وغــيــرهم من

القامات الكبيرة). 
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بغداد

سـلـمى مـطـواعـة وحـنـونـة...ولـهـا
هـيبـة الـعـشاق وهـدوئـهم ...الـلون
االحــمـــر لــون احلـــيــاة وضـــحــكــة
الـدماء والرغـبات والعشق...االزرق
وانـعكاسـاته الفيـروزية النـاعسة ..
ــبـــهــر ...لـــون الــكــون .. االصــفـــر ا
الـعيون وهي تـتحـدث بأكثـر من لغة
...رمـــوز اخلــصب ..من أســاطــيــرنــا
اخلالدة...البنفسج الذي جعلته لونا
لــلــحــيـــاة ال لــلــمــوت وهـي تــعــشــقه
ــضيء..لــيـكــشف ســحـر بــاالصــفـر ا
... الـبـدايات وفـجـرهـا...الـيـوم الـقد
اجلـديـد...عـالم من الـسـحـر واالخـيـلـة
...هــــدنــــة من عـــــصف احلــــيــــاة وانت
تـتجول في لـوحاتـها نـاسيـا ماحولك من
ري الى صـخب ...حتتاج أعـمال سـلمى ا
مـلف العطـائـهـا حقـهـا في الـكـشف...فهي
شـاعـرة تــرسم قــصـائـدهــا ...وهي راويـة
فردة اللونـية وهيبتها ساردة ...بـسحر ا
وعنـفوانـها...لـوحاتـها الـفخـمة احلـضور
عـنى .. ..الهـمتـني الكـثيـر ...منـحتني وا

لـغـة جـديـدة ...وهـذا هـو هدف
الـــــــــفـن...اخلــــــــيــــــــر

واجلـــــــمـــــــال
...واالخالق.

ري سلمى ا

إحدى اخلريجات تتسلم شهادة تخرجها
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صـفـر) مع النـجم أكـرم حـسـني وإخراج
ـقـبل مـحـمـد ســامي إلى عـيـد الـفــطـر ا
ــسـلــسل دهب نـظــراً النــشـغــال كــر 
بـاإلضافـة النـشـغال مـحـمد سـامي أيـضاً
بـتـحـضــيـرات مـسـلــسل (نـسل األغـراب)
لـلنجم أحمد الـسقا وأمير كرارة.ويعد
عـنـوان مسـلـسـلـهـا (دهب) اسـمـاً مـؤقـتاً
حلـــ تـــغـــيـــيـــره عـــقب االنـــتـــهـــاء من
الـسيـناريـو واحلوار الـذي يكتـبه مدحت
الـعــدل ويــعـد الــتــعـاون األوّل
أيضاً ب نيللي واخملرج
هــاني خـــلــيـــفــة في
الـــــــــــــــــدرامــــــــــــــــا

التلفزيونية.
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تــنـشــغل الــنـجــمـة نــيـلــلي كــر حـالــيـاً
بـتحـضيـرات مسـلـسلـها اجلـديد (دهب)
ــقـــرر أن تــخــوض من خالله الــذي من ا
ـقــبل وهــو من الــســبــاق الــرمــضـانـي ا
تــألــيف مــدحـت الــعــدل وإخــراج هــاني
خـلـيفـة وإنـتـاج العـدل جـروب. وبـسبب
ــسـلـسل اضـطــرت نـيـلـلي حتـضـيـرات ا

كـر إلرجــاء تـصـويـر
فـيـلـمـهـا اجلـديـد
(الـــعــــمـــيل
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نتـخب جو بايدن متـمرس بلعبـة السياسة وح الرئيس ا
يدخل الـبيـت االبيض الـيوم لـيس كـما دخـله اول مـرة نائـباً
للرئـيس وانّما متـسلحـاً بعوامل انـتاج حقـبت رئـاسيت

قـد تتـنـاقـضـان في مـفـاصل كـثـيـرة لـكـنهـمـا تـلـتـقـيـان عـند
تـحدة. هـناك أمل ايـراني كبـير صـالح العـليـا للـواليـات ا ا
في انَّ بايـدن الـذي اعـلن نـيـته الرجـوع عن قـرارات كـثـيرة
ناخ في كان اتخذها ترامب منها االنـسحاب من اتفاقية ا
ـكن ـيـة  بـاريس واالنـسـحـاب من مـنـظــمـة الـصـحـة الـعـا
كذلك أن يعدل عن االنسحـاب من االتفاق النووي االيراني
ويلتحق مجدداً مع اجلانب االوروبي الـذي اليزال متمسكاًَ

باالتفاقية.
ـا سـيكـون الـعمل هذا الـقـرار بالـذات لـو اتخـذه بـايدن ر
اجلوهـري للسـياسـة اخلارجـية االمـريكـية اجلـديدة التي ال
كن اتـخاذ هذا رشح لـقيـادتهـا. وال  تزال تنـتظـر االسم ا
القرار مـا لم تكن اآللـيات االمـريكـية كـلّها مـستـوعبـة لقرار
آخر هو العدول عن العقوبـات االمريكية ضد ايران والتي
بدأ مفعولها يتـفاعل بقوة تأثير كبـيرة قد ال حتتملها ايران

أربع سنوات مقبلة.
ـتسرعـة ستـجعله يـتمهل في الـتعاطي طبيـعة بايـدن غير ا
مع ايران قبل أن تـكون الـصورة واضـحة في الـتعاطي مع
ــوقف من االطــروحــة االسـرائــيــلــيــة في هــذا الــتــوقــيت وا
تـتـالـيـة مع تل ابـيب والـتي قـد تـشمل عـملـيـات الـتـطـبيـع ا
ـا يعـني شـمـولـهـا بـشكل احمليـط االستـراتـيـجي اليـران 

مباشر أو غير مباشر بتلك األطروحة.
ايران لـديهـا مرايـا متـعددة لـلنـظر الى الـتوجـهات اجلـديدة
للبيت االبيض  منها مرآة العراق هذا البلد الذي سيكون
ـا ــرشــحــة لـتــبــادل جس الــنــبض ور الـســاحــة االولى ا
االسـتــفــزاز وقــد يــصل األمــر الى الــدفع بــواشـنــطن الى
زاويـة حــتـمــيـة إلجــبـارهــا عــلى اتـخــاذ مـوقف جــديـد ازاء

مستقبل العالقة مع ايران.

عـنـدمــا تـكـون إجــازتي بـيــومـهـا األخــيـرأشـرب كــثـيـرًا ,مع
حـرصي عـلى تـرك(بـطل عـرق) فـي خـزانـة مـكـتـبـتي كـانت
أمي حترص عـلى مروري من حتت الـقرآن سـاعة الـتحاقي
إلى جـبــهـة احلـرب ,ودمـعــة حـائــرة بـعــيـني لــو أجـمع كلَّ
قواميس الـلغـة ال تصـفها ,بيـنما عـبرات أمي تـتسـاقط مثل
جنـيـمـات مـنـصـهـرة عـلـى األرض فـيـرتـعش الـقـرآن بـيـدهـا

نكوب: النحيلة ,أسمع صوتها ا
ه حسنْ ليش تخلي بطل عرگ بالبيت وأنا أصلّي?) )-

- حتى يبقى عندي أملًا ألعود وأشربه.
ــديـنـة تــبـاغـتــني ذكـريــات حـيـاتي في الـطــريق إلى مـرآب ا

اجلامعية..
كـان الـوقتُ عـصــراً حـ جـاءتْ إلى رابـيـةٍ قــريـبـةٍ من نـهـر
ـسـيح الـسـاحـر وهي تـرتـدي الـزي دجـلـة يـسـبـقـهـا عـطـر ا
اجلامـعي. تنـوُّرة بـلون الـرماد وقـمـيص بلـون قـلبي هـبطتُ
من الرابيـة بخفَّـة أرنب حتى ال يرانـا أي كائن على األرض
حلظـة الـلـقـاء. وقفتْ عـلى بـعـد أمـتـار وتأمـلـتـني بـغضب ثم
سـمعـتُ صـوتهـا وأصـابـعـهـا الـشـمـعـيـة تـدلك صـورة مر
الذهـبيـة الغـافيـة على صـدرها الـذي يشـبه قطـعة مـرمر في

ضريحٍ مقدَّس..
- أنتَ سكران?

- الوطن كله سكران باحلرب يا ..
قبل أنْ أنـطق اسمـها زفـرتْ ساخـطة لـتضع سـبَّابـتهـا على
أنفـها الـذي يعـجبـني التـمـعن فيه لـروعتهِ لم أر في حـياتي

أنف امرأة بأناقتهِ..
-اشششش .. ال يسمعك السفلة?? 

ـعــهـد الـزراعي الــذي نـدرسُ فـيه اسـتـدرتُ بــوجـهي إلى ا
رأيتهُ حـينـهـا عبـارة عن مـستـوطنـةٍ مـليـئة بـاألوغاد ,حاولتُ
إيجاد كلمة تنـاسب حتذيرها لكني فـشلت أخرجتُ بطحية
الـعــرق من جـيب بــنـطــالي وكـرعت جــرعـة قــويـة حـتى رأتْ
لعـابي يـسـيل على حلـيـتي الـتي طـالت شعـرتُ أنَّ اجلـرعة
التي شـربـتـهـا أكثـر من طـاقـتي فـأغمـضتُ عـيـني وحـبستُ
أنفـاسي حـتى ال ألـفـظـهـا من مـعـدتي المسَ شـفتـيَّ شيف
برتقال يقطر عـطرًا فتحت عيني ألرى يدهـا تمسك برتقالة
كادت مـقـشـرة وحتـاول أنْ تـطـعمـنـي مـا اسـتطـاعـتْ مـنـها ,
اذا تذكَّرتُ دمعة تنزلق من عيني لـكني تماسكتُ ال أدري 
ـكـسـيم غـوركي في حـيـنهـا? سـألـتـهـا هل قرأتِ رواية األم 

تلك الرواية?
ع دمع بــعـيـد في مـجـاهـيـلـهـا.. كـأنـهـا ضـحـكتْ عـيـنـاهـا و

صفعتني ح قالت:
توسط  أروع منها. -عندي رواية الشرق ا

اخـتــفـيــنـا خــلف تــراب الـســدَّة الـتـي تـفــصـلــنـا عن أنــظـار
اآلخــريـن وشــربـتُ جــرعـــة أخــرى ,وإذا بــهـــا تـــدنـــو مــني
لتقرفص بجواري وألقمتني شيف برتقال لثمتُ أنفها بغتةً
وحـ أردتُ تـكــرار ذلك مـانــعتْ بـلـطـف غـمـرتــني سـعـادة

مبهمة وسال الدمع على خدي قلت بنبرةٍ مختنقة:
-ما هي إال شهورًا وأكون في احملرقة.

-سيتوقف قلبي إذا رأيتك في مالبس احلرب.
نـسدل على مـتني كهـندي أحمر ,ثم بدأتْ تداعب شـعري ا
رفعتْ كفَّها لـتستقرَّ عـلى شفتي شعـرتُ أنَّ فراشة أغلقتْ
فـمي بـجــنـاحـيـهــا فـنـهــضتُ مـتـفـاديــاً نـيـران الــرغـبـة الـتي
جتْ في عـروقي ,أخـذتُ بـيـدهـا صــوبَ بـسـتـان الـتـ تـوهـَّ

وتوغَّلـنا في عـمقه حتى وصـلنـا إلى ضفة نـهر دجـلة ونحنُ
نراقبُ زورقاً لصيادٍ كان يغنّي بلـوعةٍ لبثنا نُصغي لصوتهِ
الـشــجي لـوَّحتْ بــيـدهــا إعـجـابــاً فـرفعَ عــقـيــرتهُ بـالــغـنـاء
ـنـأى عن أنـظـارنا اسـتـلـقـيتُ على مبـتـهـجـاً حتى أصـبح 
ظهري من الثمالة كعشبةٍ سحقتها قدم ثور ,عصرتْ شيف
برتقال على وجهي ثُمَّ أخرجتْ لسـانها كأنَّ زهرةً قرمزية
انـبـقـثتْ من فـمـهـا الـشـهي ,وبـشـعفٍ راحتُ تـلـطعُ عـصـيـر
ـازة ذقـني ,فـارجتـفَ بـدني الـبــرتــقـال الــذي جتــمَّعَ في غــمـَّ
ي مع سَـــحــابـــةٍ هــبـــطتْ مـن الــســـمــاء والــتـــهبَ دمي ,كــأنـَّ
لـتــشــاكــسـني ,كـنتُ أرى وجــهــهـا
الذي غـمرهُ شعـاع شمـس الغروب
مـــثل أيـــقـــونـــةٍ مـــقــدَّســـةٍ تـــخـــطفُ
األبصـار احـتـضنـتـهـا ب ذراعي
ثُ بــحـوريــة من مــثل غــريقٍ يــتــشـبـَّ

حرير وما عدتُ أتذكَّرُ شيئاً.
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ـضادات كـشـفت دراسة حـديـثة أن ا
ـكن أن تـعــالج الـتـهـاب احلـيــويـة 
الـزائـدة الـدوديـة بـكـفـاءة ال تـقل عن
الـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة. وفي الـدارسة
الـتي أجـراهــا بـاحـثـون في جـامـعـة
واشــــنـــطـن قــــسم األطــــبـــاء 1500
ــرض مـــريض أصـــيــبـــوا فـــجـــأة 
الـــتــــهـــاب الــــزائـــدة الــــدوديـــة إلى
مــجـمــوعـتــ حــيث حــصل نـصف
ــــتــــطــــوعـــ عــــلـى جـــرعــــات من ا

ــضــادات احلـــيــويــة في حــ  ا
اســتـئــصـال الــزائــدة الـدوديــة لـدى
اجملـــمــوعـــة األخـــرى فـي عـــمـــلـــيــة
جـراحية روتينيـة. وأظهرت النتائج
ـرضى ـئـة من ا أن أكـثـر من  70بـا
ـــضــادات الــذيـن حــصـــلـــوا عـــلى ا
احلــــيـــويـــة تــــمـــكـــنــــوا من جتـــنب
اجلـــراحــــة فـي األشــــهـــر الــــثـالثـــة
ـــــرضى في الـــــتـــــالـــــيــــة وأبـــــلـغ ا
اجملــمــوعـــتــ عن مـــعــدالت شــفــاء
مـتــمــاثـلــة بــعـد شــهــر من الـعالج.

بــحـــسب صـــحـــيـــفــة (ديـــلي مـــيل)
الـبريطانية. وتشير النتائج إلى أنه
ــكن جتـنب اآلالف من الــعـمــلـيـات
اجلـراحــيـة إذا اعـتــمـد األطـبـاء في
ــــــضـــــادات ــــــقـــــام األول عــــــلى ا ا
احلــيـــويـــة وأشـــار الـــعـــلــمـــاء في
ـضادات ورقـتـهم البـحـثيـة إلى أن ا
احلـيـويـة قــد تـصـبح أكـثـر شـيـوعـاً
كــعالج اللـتــهـاب الــزائـدة الــدوديـة
بـــعـــد أن اقـــتـــصـــرت الـــعـــديـــد من
ــسـتــشــفــيـات عــلى عـالج مـرضى ا
(كـورونـا). ويسـبب الـتهـاب الـزائدة
الــدوديـة وهي أنــبـوب رفــيع يــشـبه
ــاً اإلصــبـع في أعـــلى الـــقــولـــون أ
ن الـسـفـلي شـديـداً في اجلـانب األ
كن للـزائدة الدودية من اجلـسم و
أن تـنـفـجر فـي غضـون يـومـ بـعد
ـريض ـوت ا بــدء األعـراض وقــد 
إذا انــفــجـرت الــزائــدة الــدوديـة ألن
كن أن سـببة للعدوى  الـبكتيريا ا
تـتـسرب إلى الـبـطن.  وأكثـر أشـكال
الـعالج شـيوعـاً هي اجلراحـة ويتم

إزالــة الـزائـدة الــدوديـة من اجلـسم
بـعـد أن يـقوم األطـبـاء بـعمل  3أو 4
شـقــوق صـغـيـرة في الــبـطن وبـعـد
اجلراحة الروتينية يستطيع معظم
نزل في اليوم رضى العودة إلى ا ا
الــتــالي والــعــودة إلى أنــشــطـتــهم
الـطــبــيــعـيــة بــعـد أســبــوع. وكـانت
الـعـديد من الـدراسـات األوروبيـة قد
أظـــهــــرت أن مــــعــــظم األشــــخـــاص
ـصاب بـالتهاب الـزائدة الدودية ا
ـضـادات ـكن عالجــهم بـنـجـاح بـا
احلـيوية بدالً من اجلـراحة ما يعزز
الــــنـــتــــائج الــــتي تــــوصل إلـــيــــهـــا
الـبـاحثـون ويعـطي أمالً لـلـتخـفيف
رضى والـتخـفيف من من مـعانـاة ا
كن أن ضاعفات اجلانبية التي  ا
حتـدث بعد العمـلية اجلراحـية فيما
قــال خـــبـــراء الــتـــغـــذيـــة ان بــعض
الـنـبـاتــات لـهـا مـفـعـول سـحـري في
تــهــدئـة اوجــاع الــبــطن واالمــعـاء 
وقـال انه قــد يـسـاعــد الـشـيح وهـو
عـشب أخـضـر مورق يـصـنع الـشاي

ـر فـي تـخـفــيف شـكــاوى اجلـهـاز ا
الـهضـمي وبـالتـالي تـخفـيف اآلثار
ـرتبـطة بـه مثل االنـتفـاخ. وتشـير ا
الـــــدراســـــات الـــــبــــشـــــريـــــة إلى أن
كـبسـوالت الشيح اجملـفف التي تزن
غـرامــا واحـدا قـد تـمــنع أو تـخـفف
عــســر الــهـضـم أو عــدم الـراحــة في
اجلـزء الــعـلــوي من الـبــطن. ووفـقـا
لألبـحـاث فــإن هـذه الـعـشـبـة تـعـزز
إفـراز العـصارات الـهضـميـة والتي
ـكن أن تساعد في حتس الهضم
الـصـحي وتـقلـيل االنـتـفاخ. وعالوة
عــلى ذلك تــشــيــر الــدراسـات الــتي
أجــريت عـلى احلــيـوانــات وأنـبـوب
االخــتـبــار إلى أن الـشــيح قـد يــقـتل
ـكن أن أيـضـا الــطـفـيـلــيـات الـتي 
تـكــون الـسـبـب في االنـتـفــاخ. وفـقـا
لألبــحـاث الــطـبــيـة احلــديـثــة  فـإن
ـــصــنـــوع من شــاي الـــزجنـــبـــيل ا
Zingiber اجلـذور الـسمـيـكـة لنـبـتة
 officinale يُستخدم لعالج أمراض

ة. عدة منذ العصور القد ا
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ـلــكـة إلـيــزابـيث الــثـانـيـة زارت ا
مـلــكـة بـريــطـانـيـا  قــبـر اجلـنـدي
اجملـهــول بـحــسب بـيــان  أعـلـنه
مـكــتـبـهـا فـيـمـا تــكـرم بـريـطـانـيـا
جنودها الذين لقوا حتفهم خالل
احلرب بشكل مختصر هذا العام

بسبب وباء كوفيد-19.
ــلـكـة الـبـالـغـة من وقـد وضـعت ا
العـمر  94عامـا إكـلـيال من الـزهر
وجود هذا األسبوع على الـقبر ا
في وسـتمـنـستـر آبي وسط لـندن
إلحــــيــــاء ذكـــرى هــــذا اجلــــنـــدي
اجملـهـول الــذي سـقط في احلـرب
ية األولى قبل  100عام وفق العا
مــا أوضح قـصــر بـاكــنـغــهـام في

بيان.
وجـــاء فـي الــبـــيـــان أن اإلكـــلـــيل
كون من أزهار األوركيد واآلس ا
مـــســـتـــوحى مـن الـــبـــاقـــة الـــتي
ــلـــكــة في زفــافــهــا حــمــلــتــهــا ا
ـلكي وبـالـتالـي أحيت الـتـقـلـيـد ا
الـــذي أرســته والــدتـــهــا بــعــدمــا
وضــــعت بــــاقـــة الــــزهــــور الـــتي
حــمــلـتــهــا في حــفـلــة زفــافه عـام
 1923على قـبر اجلـندي اجملـهول
ــا لـشــقـيــقه الــذي قـتل في تــكـر

احلرب.
ونـظــرا إلى عــودة انـتــشـار وبـاء
كوفـيد- 19الذي أودى حـتى اآلن
بـحـيـاة أكثـر من  48ألف شخص
ـــتــحــدة ســـيــتم ــمــلـــكــة ا فـي ا
تـــقــلــيص االحــتـــفــاالت لــتــكــر
البـريطـانـي الـذين لقـوا حتـفهم
ـعارك والـتي يـتم تنـظـيمـها في ا
عـادة وسط ضـجـة كـبـيـرة سواء
بـالنـسـبة إلـى أحد الـذكـرى الذي
يـــقـــام كل ثـــاني أحـــد من شـــهــر
تشرين الثاني/نوفمبر أو في 11
منه لالحـتـفال بـهـدنة وقّـعت عام

انيا واحللفاء.  1918ب أ
ومــنــذ اخلـــمــيس دخــلت قــيــود
صحـية جـديـدة حيـز التـنفـيذ في
إنــكـلــتــرا مـا يــحــد من األحـداث
والـتفـاعالت االجـتمـاعـية ويـعـقد
عمـلـية جـمع األموال لـلـمحـارب

القدامى.

{ لـوس اجنلوس (أ ف ب) - توفي
ألـيكس تـريبـيك أحد أشـهر مـقدمي
الــبـرامج الـتـلـفــزيـونـيـة في الـواليـات
ــاضــيــة ــتــحـــدة خالل الــعــقـــود ا ا
ــعـــروف خــصــوصـــا بــبــرنـــامــجه ا
جــيـبــردي! األحـد عن عــمـر يــنـاهـز
ثـمان عاما بعد صراع مع سرطان
الــبــنـكــريــاس. وأعــلــنت وفــاته عــبـر
صــفــحـة بــرنــامج (جــيــبــردي) عـلى
تــويـتــر في تـغـريــدة جـاء فــيـهـا (أن
تـريـبـيك تـوفي بـسالم في مـنـزله في
وقت مـبكـر من صـبـاح اليـوم األحد
مــحــاطـــا بــالـــعــائــلـــة واألصــدقــاء).
وخـتمت الـتـغـريدة (شـكـرا ألـيكس).
وقــدّم تـريــبـيك الـذي نــال اجلـنــسـيـة
األمـــريــكـــيــة ســـنــة   1998بـــرنــامج
جيـبردي! عبـر قنوات مـختلـفة بيـنها
إيه بي سي مـنذ العام 1984 . ورغم
ا معـركـته الـعـلـنـية ضـد الـسـرطـان 
يــقــرب من عــامــ اســتــمــر مــقــدم
الـــبــرامـج الـــكــنـــدي األمـــريـــكي في
تـسـجـيل بـرنامـجه حـتى وقـت قريب
مـضى.ووجه رئيس الـوزراء الكـندي
جــاسـ تـرودو رســالـة تـعــزيـة عـبـر
ـولـودة في تــويـتــر ألسـرة تــريـبـيـك ا
كــنـدا. وقــال (لـقــد فـقــدنـا أيــقـونـة)
مضـيـفـا (في كل لـيلـة تـقـريبـا ألكـثر
من ثالثـة عقود كـان أليكس تـريبيك
يـقــدّم الـتـرفــيه والـتــثـقـيف لــلـماليـ
حـــول الـــعــالـم). كــذلـك وصف بــوب
ديـر التـنفـيذي لـشركة والت إيـغر ا
ديـزني الــتي تـتـبع لــهـا إيه بي سي
تـريبيك في بيـان األحد بأنه (صديق
وزمـيل وأيقونة). وقدّم تريبيك خالل
ـاضيـة برامـج ألعـاب عدة الـعقـود ا
لـكن بـرنـامج جـيـبـردي! كـان بـوابـته
إلى الـــــشــــهـــــرة الــــواســــعـــــة عــــلى
التـلـفزيـون. ويشـيـد محـبّـو البـرنامج
بـذكـاء مـقـدمه وروح الــفـكـاهـة لـديه
وهــــــو مــــــا أكــــــســـــبـه والء مـاليـــــ

شاهدين. ا

{ بــاريس-(أ ف ب)  –يــحــلم عـالم
الـنبـات الفـرنسي فـرانسـيس هالي
بـغـابـة أجـمل وأكـثـر ثـراء وتـنـوعـا
ـناخ تـعـود بـالـنفـع على الـبـشـر وا
مـن خالل إنــشــاء غــابــة عــذراء في
أوروبـــا الـــغـــربــيـــة مـــحـــمــيـــة من
االســتــغالل الـبــشــري. في االحتـاد
األوروبـي وضع الـغـطـاء احلـرجي
جـيــد فـهـو يـتـقـدم ويـغـطي  40في
ــئـة من مــسـاحـة الــبـلـدان الـ .27 ا
لـكن بالنسبـة إلى فرانسيس هالي
فــإن هـذه الـبـيـانـات مــضـلـلـة. فـقـد
أوضـح هذا العالم البـالغ من العمر
زج بـ مزارع األشجار  82عـاما 

والغابات.
وقـال في مـزارع األشـجار عـادة ما
يـكـون هـنـاك نوع واحـد فـقط مـنـها
وكـلــهـا زرعت في الـفـتـرة نـفـسـهـا
وبـــالــتـــالي هـــنــاك تـــنــوع نـــبــاتي
وحـــيـــواني مــنـــخـــفض. وتـــعــامل
مــــزارع األشـــجـــار مــــثل الـــزراعـــة

بيدات. دخالت وا العادية با

وعــــلـى عــــكس ذلـك في الــــغــــابــــة
احلــقـيــقـيــة األنـواع كــثـيــرة جـدا
واألشــجــار لــهـا أعــمــار مــخـتــلــفـة
فـــهــنـــاك أشـــجــار مـــيــتـــة وأخــرى
صغيرة وأخرى كبيرة وكبيرة جدا
وفــقـــا لــلــعــالم. فــقــدت أوروبــا كل
غـابـاتهـا األوليـة الشـاسعـة وحلت
مــحـلــهـا غــابـات ثــانـويــة يـديــرهـا
اإلنــسـان بــاسـتــثـنــاء واحـدة وهي
بـياوفيـجا على احلدود بـ بولندا
وبــيالروس. غــيــر أن هـذه الــغــابـة
مـهـددة إذ أدان الـقـضـاء األوروبي
فـي العام  2018بـولندا بتـهمة قطع
األشــــجــــار. وفي مــــواجـــهــــة هـــذا
اخلـطـر قـلت لـنـفـسي إن احلـل هو
إنــشـاء غـابـة أولــيـة هـنــا كـمـا قـال
هــالي. وهـو تـخــيل مـسـاحــة تـبـلغ
حـوالى  70ألـف هـكـتـار مـتـداخـلـة
بـ فرنسا وبلجيـكا ولوكسمبورغ
ــــانـــيــــا وســـويـــســــرا من أجل وأ
جــعـلـهــا مـشـروعــا أوروبـيـا. وقـال
ــــــشـــــروع في يـــــجـب أن يـــــبـــــدأ ا

األراضـي الــسـهــلــيــة حــيـث دمـرت
قام األول. الغابات األولية في ا

ـسـاحـة هـائـلة وأضـاف قـد تـبـدو ا
لـكــنـهـا في الـواقع مـربع مـسـاحـته
 26كـيلـومترا أو مـا يعادل مـساحة
جـزيـرة مـيـنـوركـا في جـزر الـبـلـيار
وهي نـقـطـة صـغـيـرة عـلى خـريـطة
توسط. يـستغرق الـبحر األبـيض ا
األمـر حـوالى ألف عـام لـبـنـاء غـابة

أولـيـة من تـربـة جـرداء وهي فـترة
ـو الـغـابة نـفـسـهـا كـما فـرضـهـا 
تابع عالم النبات الذي يأمل في أن
يــكـون قـادرا عـلى الــبـدء من غـطـاء
نــبـاتي عـمـره قـرون عـدة. والـهـدف
هـــو إعــادة إنــشـــاء ظالل مــغـــلــقــة
وأشـجار ذات مـقايـيس استـثنـائية
بــارتـفـاع  50إلى  70مــتـرا وخـشب
مـيت يـعج بـالفـطـريات واحلـشرات

وتــربـــة فــضــفــاضــة وغــنــيــة جــدا
ورطـوبة عـالية ومـجمـوعة متـنوعة

من احليوانات والنباتات.
ولـن تـكــتــمل الــغــابــة إال مع عـودة
احلـــيــوانــات الــكـــبــيــرة والــذئــاب
والـدببة واحليوانات العاشبة مثل
الــبـيـسـون الـتي تــفـتح الـفـسـحـات
الــصــغـيــرة كــمــا قـال فــرانــسـيس

هالي.
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رتبطة به ما يسهل على قام تطبيق واتـساب بتجديد أساليب تفريغ سعة التخزين ا
لفات التي تشغل مساحة كبيرة من ذاكرة هواتفهم ومن ستخدمـ العثور على ا ا
ثم حـذفـها. وشـارك واتـسـاب مـسـتـخـدمـيه مـقطـع فيـديـو يـوضح كـيـفـيـة عـمل اآللـية
اجلـديدة.  ووفقا لـواتساب فـإن األدوات اجلديدة ستـكون متوفـرة للمسـتخدم في
جـميع أنحـاء العالم هـذا األسبوع. وسيـتم الوصول إلى طـريقة الـضبط اجلديدة من
خالل الـتـوجه إلى قـائـمـة اإلعـدادات ومن ثم اخـتـيـار الـتـخزيـن والـبيـانـات ومن ثم
إدارة الـذاكـرة. وبـشــكل مـبـسط سـتــعـمل أداة واتـسـاب اجلـديــدة عـلى فـرز جـمـيع
سـاحة التي حتـتلهـا وفق قنـاة احلرة. وسيـقوم التـطبيق احملادثـات بحسـب حجم ا
بـإظـهـار عـدد الـرسـائل والـصـور ومــقـاطع الـفـيـديـو وصـور  في كل دردشـة لـيـتـيح

كن.  للمستخدم حذف الفئة التي يريدها بأقل عدد نقرات 
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ــشــفـرة. الــتــقـلــيــديــة والـعــمالت ا
وأشــــار بــــولـــروت إلـى أن وصـــول
العب تقليدي إلى سوق بتكوين
ـا في ذلك بـاي بال ومـاستـركارد
ــنح إشـارات بـالـغــة األهـمـيـة عن
جتــدد االهـــتــمــام بـــهــذه الــعـــمــلــة

االفتراضية.
كـما أن الالعبـ في القطـاع ليسوا
وحـدهم من يـقول ذلـك: فبـعد إعالن
بـاي بال يتحـدث احملللون في جي
بي مـــــورغـــــان أكــــبـــــر مـــــصــــرف
اســتــثــمـاري في الــعــالم عن أوجه
شـبه كبيـرة ب البـتكوين والذهب.
وأشــــــــار هـــــــــؤالء إلى أن حـــــــــجم
الـــرســـامـــيـل في ســـوق الـــعـــمالت
ـشفـرة أعلى بـعشـر مرات من ذلك ا

سجل على صعيد الذهب. ا

صــــــــعـــــــــوده في  21 تــــــــشـــــــــرين
األول/أكـــتـــوبـــر عـــنـــدمـــا أعـــلـــنت
مــجـمــوعـة بــاي بــال الـعــمالقـة في
مــجـــال الــدفع اإللـــكــتــروني إطالق
خـــــدمـــــة تـــــتـــــيح شـــــراء عـــــمالت
افـتراضـية وحفـظهـا وبيعـها. وقال
رئـــيس االحتـــاد مـن أجل تـــطـــويــر
ن بـولـروت األصـول الـرقـمـيـة سـا
هــذا تــثــبـيـت لـســوق كــان يــسـوده

غموض نسبي قبل سنوات.
ومــنــذ إطالقــهـا في  2008عــلـى يـد
شــخص مــجـهــول تــقـدّم بــتــكـوين
نــــفــــســــهــــا بــــديـال عن الــــعــــمالت
الــتــقــلـــيــديــة من دون ضــوابط من
ركزي وتتولى إصدارها ـصرف ا ا
شـبــكـة المـركـزيـة في مـسـار ثـوري
ــالــيـة جــمع طــويـال بــ األدوات ا

الــعــمـالت الــرقــمــيــة: هل هي ذهب
رقـــمـي أم أصـــول تـــنــــطـــوي عـــلى
مـــجــازفـــة? فــقـــد ارتـــفــعـت قــيـــمــة
ئة خالل الـبتكـوين بأكثر من  30بـا
أسـبوع ونصف األسبوع لتقترب
ـســجل في ــســتــوى األعـلـى ا من ا
كـانون األول/ديسـمبر  2017والذي
قــــــارب  20ألـف دوالر. وهــــــو بـــــدأ
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بـالرغم من كـثرة عـملـيات االحـتيال
ـزيفة والـبيع الـوهمي والشـركات ا
ــتــجــدد عـلى   يــعــيــد الـتــهــافت ا
بـتـكـوين الـتي تـخـطت قـيـمـتـها في
تـداوالت اجلمعة  15ألف دوالر في
أعــلى مـســتـوى مــنـذ مـا يــقـرب من
ثالث سـنوات اجلدل بـشأن طبـيعة

إنــــســــانــــيــــا عــــمــــيــــقــــا في هــــذا
اإلطــــــــــــار. وأوضـح مـيــكي داون
في مـقابلة مع مـوقع نوكتورنال أن
لـينـا دانهـام القـائمـة على مـسلسل
غـيـرلـز الـذي بـثتـه إتش بي أو ب
 2012و 2017ورفـع صـــــوت جـــــيل
بــأكــمــله كــان لــهــا أثــر كــبـيــر في
كـــتـــابـــتـــنـــا. ويـــتـــشـــارك كـــاتـــبـــا
الـسيـناريـو مع ليـنا دانـهام الـقدرة
الــكـبــيـرة عــلى نـقل صــورة اجلـيل
زي أي األشــخـاص بـاتـوا بـالـغـ
ط حـــديـــثـــا مـع هـــواجـــســـهم و

حياتهم. 

قطع الترويجي للمسلسل ويعيد ا
الـذي يدأت إتش بي أو بـثه االثن
تـحدة إلى الـذاكرة فـي الواليـات ا
أعـماال أخرى تدور في الـفلك عينه.
فـــقــد تـــطــرق فـــيــلم وول ســـتــريت
بـجزئيه ألوليـفر ستون وذي وولف
ــــــــارتن أوف وولـف ســــــــتــــــــريـت 
سـكـورسيـزي ومـسـلسال بـيـليـيـنز
ـوضوع وبـالك مـونداي إلـى هـذا ا
رغم مــقـاربـته من زوايــا مـخـتـلـفـة.
غـير أن إنداستري من كتابة ميكي
داون وكــونــراد كـاي الــلــذين عـمال
ـال سـابقـا يـقـدم بـعدا في قـطـاع ا

{ نـــيـــويـــورك - (أ ف ب)  –بـــعـــد
جنـــاح مــســـلــسـل غــيـــرلــز تـــقــدم
نتجة األميركية لينا دانهام عمال ا
جـــديــدا يـــحــمـل اسم إنــداســـتــري
ــال تـــســتــكــشف من خـالله عــالم ا
حــيث يــغــوص شــبــاب بــحــثــا عن

هويتهم في هذا اجملال.
وفـي الـعــمل اجلــديــد يــكــون أمـام
هـاربـر ويـاسمـ وغـاس وزمالئهم
بـضـعة أشـهر إلثـبات جـدارتهم في
بـــيــربــويـــنت أنــد كـــو إحــدى أهم
ـــالــيـــة في الـــعــالم ـــؤســســـات ا ا

ومقرها في لندن. 
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