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طبعة العراق 
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سـجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة امس
2543 اصابة بفايروس كورونا مقابل
ـــوقف 2904 حـــاالت شـــفـــاء. وقــال ا
الـوبـائي الـيـومي ان (الـوزارة سـجلت
49 حــالـة وفــاة) وحـذرت الـوزارة من
خـطـورة الـواقع  الـنـاجم عن فـايروس
كـــورونــا وقـــالت انه يـــدعــو لــلـــقــلق
الـشديد وال سـيما ونـحن مقبـلون على
فــصـل الــشــتــاء وانــخــفــاض درجــات
احلـرارة مؤكدة في بـيان  وصف بانه
ـثــابـة صـرخـة مـنـاشـدة واسـتـغـاثـة
انـها (من خالل متابعة فـرقنا الصحية
اجلـوالة ومـتابعـاتهـا اليومـية الحظت
بـانه ال زال هنـاك تهـاون كبـير من قبل
ـواطنـ باالجـراءات الوقـائيـة وعدم ا
الــتـزامــهم بــالـتــعـلــيــمـات الــصـحــيـة
الــصــادرة عن الــوزارة وال ســيــمـا في
عــدم ارتـداء الــكــمـامــة وعـدم الــتـقــيـد
ـشــاركـة في بــالــتـبــاعـد اجلــســدي وا
الـتـجـمـعـات الـبـشـريـة واقـامة حـفالت
االعـــــراس ومــــراســــيـم الــــعــــزاء ذات
الـتجـمعـات البـشريـة الكـثيـفة  بـشكل
طـبـيعي جـداً بدون الـتقـيد بـاي اجراء
وقـائي).  واضافت ان (فـرقنا الـرقابية
الحـــظت ان مــعـــظم الــذين اصـــيــبــوا
ســابـقـا قــد تـركــوا ارتـداء الـكــمـامـات
ــارســون حــيــاتـهـم بـشــكل واخــذوا 
طــبــيــعي وعــدم الــتــقـيــد بــالــتــبــاعـد
اجلـسـدي. ظنـاً منـهم بـانهم اكـتسـبوا
ـناعة ولن يصـابوا مرة اخرى. وهذا ا
ال دلــيل عـلـيه بل سـجـلت حـاالت عـدة
بــالــعــالـم والــعــراق لــرجــوع اعـراض
ـرض مـرة اخـرى بـعـد عـدة اسـابيع ا
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كـــــورونــــا).  واشـــــارت الى ان (هــــذا
االجنــاز يـحـتـاج الى تــظـافـر اجلـهـود
لــلــمـحــافــظـة عــلــيه من خالل تــعـاون
ا ـواطن وكافـة شرائح اجملـتمع.    ا
يــتــطـلـب الـيــوم وقــفــة حـقــيــقــيـة من
اجلـهـات كـافـة كـرجـال الـدين وشـيـوخ
الــعـشـائـر والـقـنــوات االعالمـيـة كـافـة
ــدني واربـاب ومــنــظـمــات اجملـتــمع ا
ــوقف الـــعــمل الـى تــفـــهم خــطـــورة ا

مــؤســســاتــنــا الــصــحــيــة وكــذلك كل
اجلــهــات الـتي وقــفت مــعـنــا في هـذه
ــعـركـة الــوبـائــيـة الـكــبـرى).  ونـفت ا
ادارة صـحـة اقـلـيم كردسـتـان انـتـشار
نــوع جــديــد من فــايــروس سـارس في
الــســلــيـمــانــيــة . واكـدت عــدم صــحـة
تـقاريـر حتدثت عـن فحوصـات اجريت
ـصـابــ واظـهـرت وجـود هـذا عــلى ا

النوع من الفايروسات.

ديــتـرويت). وأضـاف مـاكـيـنـزي أنّ
(الـــوجــود الــعــســـكــري األمــريــكي
ـدروســة جنـحـت أيـضـاً والــردود ا
فـي ردع إيــران عن االســتــمــرار في
شـنّ هجـمـات علـى خطـوط الـشحن
الــبــحـري في اخلــلــيج وحـدّت من
هجمات وكالئها في العراق). وقال
(بــاعــتـقــادي الـيــوم أنه قـد  ردع
إيــران الى حــد كـبــيـر ألن الــنـظـام
ــتــلك الــقــدرة يــدرك اآلن بـــأنــنــا 
واإلرادة عـلى الـسـواء لـلـرد). وكان
زعــيم الــغـالــبـيــة اجلــمـهــوريـة في
مــــجــــلس الــــشــــيــــوخ األمــــريــــكي
السناتور ميتش ماكونيل  قد وجه
حتـذيـراً شديـد الـلهـجة إلـى حلـيفه
الـرئــيس دونـالـد تـرامب من مـغـبّـة
تــسـريع وتـيـرة انــسـحـاب الـقـوات
األمـــريــكــيـــة من أفــغــانـــســتــان أو
الـعـراق  عـادا من شـأن مـثل هـكذا
إجــــــراء أن يــــــهــــــدي احلــــــركـــــات
تطرّفة »نـصراً دعائياً اإلٍسـالمية ا
عـظيماً«.وقـال ماكونـيل في خطاب
فـي مـجــلس الــشــيــوخ إن (عـواقب
انـسـحاب أمـريكي سـابق ألوانه قد
تــكــون أســوأ حــتّى من انــســحـاب
أوبـــــامــــا مـن الــــعـــــراق في 2011
والـــذي أدّى إلى صــعـــود تــنـــظــيم

داعش)  . 
وأضــاف أنّ (مـثل هـكـذا انـسـحـاب
سـيمـثّل تخـلّيـاً من جانـب الواليات
ــتّـحـدة عن حـلـفــائـهـا وسـيـفـسح ا
اجملـال أمـام حـركـة طـالـبـان لـبـسط
نـفـوذهـا في أفـغـانسـتـان وسـيـتيح
لـتنـظيـمي داعش والـقاعـدة بإعادة
جتــمـيع صــفـوفــهـمـا فـي الـعـراق).
وكــــان تـــرامـب الـــذي وعــــد مـــراراً
بــإنــهــاء (احلـروب الــتي ال نــهــايـة
لـهــا) أكّـد عـزمه عـلى خـفض عـديـد
الـقـوات األمريـكـية في أفـغـانسـتان
إلى  2500 جندي في مطلع 2021
رّات عن بـل إنّه حتدّث في إحـدى ا
رغـبـته بـعـودة كلّ اجلـنـود مـن هذا
ـيالد في 25 الـبــلـد بـحـلـول عـيـد ا
كــانـون األول .وفـقـاً لـوسـائل إعالم
أمــريـكـيــة فـقــد تـلـقّـى الـبـنــتـاغـون
تـعـليـمات لـلتـحـضيـر لسـحب ألفي
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ــركــزيـة في أعــلن قــائـد الــقــيـادة ا
اجلـــيش األمـــريـــكي (ســـنـــتـــكــوم)
اجلنرال كينيث ماكينزي أنّه سيتم
خـفض عديـد القـوات األمريـكية في
الـعـراق الى  2500 جـنـدي تنـفـيذاً
لـقـرار الرئـيس دونـالد تـرامب لكنّ
بــغــداد تــريــد اســتــمــرار الــوجــود
األمــريــكي حملـاربــة خاليــا تـنــظـيم
داعـش . وقـــال مــــاكـــيــــنـــزي خالل
مـؤتــمـر عـبـر الـفـيـديـو إن الـوجـود
األمـريـكي حدّ بـنجـاح من نشـاطات
إيـران وتنظيم داعش). وأضاف أن
(ايـران قــلـصت هـجـمـاتـهـا مـؤخـرا
مـســتـنـدة الى األمل بـأنه سـيـطـلب
مـــنّـــا مــــغـــادرة الـــعـــراق من خالل
عــمـــلــيــة ســـيــاســيـــة لــلــحـــكــومــة
الـعراقـية). وشـدّد على أنّ (حـكومة
الـعـراق أشـارت بـوضـوح الى أنـها
تــريـد احلـفــاظ عـلى شـراكــتـهـا مع
تـحدة وقوات الـتحالف الـواليات ا
فـي الوقت الـذي نواصل فـيه إنهاء
احلــرب ضـــد تــنــظــيم داعش. وفي
مـؤتمر عـبر الفـيديو عـقده اجمللس
الـــوطــني لـــلــعالقـــات األمــريـــكــيــة
الـعـربـيـة ذكـر مـاكـيـنـزي تـقـديرات
تـــقـــول إنه ال يـــزال لـــدى تـــنــظـــيم
داعـش). قــــــوة من عــــــشـــــرة  آالف
مـــنـــاصـــر في الـــعـــراق وســـوريــا
مــشـيــراً إلى أن (الـتــنـظــيم ال يـزال
ــثل تـهـديـداً حـقــيـقـيـاً). وقـال إن
(الـتـقـدم الـذي أحـرزته قـوات األمن
ـتـحدة الـعـراقـيـة سمـح للـواليـات ا
بخفض قدراتها العسكرية احلالية
فـي الــعــراق). لــكــنّه شــدّد عــلى أنّ
الـقوات األمريكيـة وقوات التحالف
يـجب أن  نقيم هناك لـلمساعدة في
مــنع إعــادة تـشــكل تــنــظـيم داعش
كـــقـــوة مـــتـــمـــاســـكــة قـــادرة عـــلى
الــتـخــطـيط لـشـن هـجـمــات كـبـرى.
وقـال (عـندمـا تفـرّ للـنجـاة بحـياتك
فـي وادي نهر الـفرات وانت تـسمع
هـديـر طائـر ام-كيـو مسـلحـة بدون
طـيـار حتـلق فـوقك من الـصعب أن
تـفــكـر بـالـتـخـطــيط لـهـجـمـات ضـدّ

عـسكرياً أمريـكياً متسـرّعاً سيُسعد
أولــئك الــذين يــتــمـنّــون لــنـا األذى
.وأضـاف أنّ من شـأن هـذا األمر أن
يـعـطي تـنـظـيم الـقـاعـدة الـضـعـيف
ـــــشـــــتّـت نـــــصـــــراً دعـــــائـــــيـــــاً وا
عــظــيــمـاً.وحــذّر احلــلــيف الــوثـيق
ــنـتــهـيــة واليـته من أنّ لــلـرئــيس ا
(مـشـهد تـخلّي اجلـنود األمـريكـي
عن مــنـشـآتـهم ومــعـدّاتـهم  سـيـبثّ
فـي جـمـيع أنـحـاء الــعـالم عـلى أنّه
ـــة أمــريـــكـــيّــ رمـــز إلذالل وهـــز

وانتصار للتطرّف اإلسالمي). 
فـــــيـــــمـــــا قــــال  رئـــــيـس الــــوزراء
مــصــطــفى الـكــاظــمي الــذي تــلـقى
ــــة من وزيــــر اخلــــارجــــيـــة مــــكــــا
االمــريــكي بــومــبــيــو (نـعــمل عــلى
تــــــذلـــــيـل كل الــــــظـــــروف إلجـــــراء
االنـتـخـابـات فى الـعراق) وأوضح
ـنع مـالحـقـة أن (هــنـاك ضــغـوطــا 
ـتــورطـ بـالـفـسـاد في الـعـراق . ا
ولـــفت  الـــكـــاظـــمى إلـى أن هـــنــاك
تــعــاونــا من قــبل بــعـض اجلــهـات
حلـــصـــر الـــسـالح بـــيـــد الـــدولــة).
وبـحث  الـكـاظـمي في االتـصال مع
بومبيو  أيضا (تنمية التعاون ب
الـبلـدين في مخـتلف اجملـاالت كما
تـطـرقـا الى مسـتـقـبل التـعـاون ب
الــعـراق والــتــحـالف الــدولي الـذي

تحدة. تقوده الواليات ا

جـــنـــدي من أفـــغــانـــســـتــان و500
جــنـدي مـن الـعــراق قـبل أن يــسـلّم
تــــرامـب الــــســــلــــطــــة إلى خــــلــــفه
ــوقـراطي جــو بــايـدن في 20 الــد
ــقـبل في خـطـوة كــانـون الـثـاني ا
ســتــعــني فـي حــال حــصــولــهـا أنّ
ـتّــحــدة سـتــبــقي عـلى الــواليــات ا
كـتـيبـة عـسكـريـة واحدة في كلّ من
هــذيـن الــبــلــدين قــوامــهــا حــوالي

 2500 جندي. 
ولـم تؤكّـد وزارة الـدفـاع األمريـكـية
صــحّـة  الـتــقـاريـر اإلعالمــيـة الـتي
أشـــارت إلى أنّ تـــرامب قـــد يـــعــلن
بــــنـــفــــسه عـن هـــذا الــــقـــرار خالل
األســبـوع اجلـاري.وقـبـل أن يـقـيـله
اضي شدّد وزير تـرامب األسبوع ا
الـدفـاع األمـريـكي مـارك إسـبـر على
ضـــــرورة بــــقــــاء  4500 جـــــنــــدي
أمـريـكي على األقلّ في أفـغـانسـتان
إلـى أن تبـرهن حـركـة طـالـبـان على
أرض الـــواقع أنّـــهـــا خـــفّـــضت من
وتـيـرة الـعـنـف. وجتـري مـحـادثات
سـالم بــ طـــالـــبـــان واحلـــكـــومــة
ـوجب اتـفـاق تـاريخي األفـغـانـية 
أبــــرمـــته واشــــنـــطن مـع احلـــركـــة
ــتــمـرّدة ويــنصّ عــلى انـســحـاب ا
الـقـوات األمريـكـية من أفـغـانسـتان
بـــحــلـــول مـــنــتـــصف عــام  2021.
وحــذّر مـاكـونـيل مـن أنّ انـسـحـابـاً

كينيث ماكينزي

ـا يستدعي االستمرار بـالتقيد بهذه
ن اصـــيـــبـــوا ســـابـــقــا). االجـــراءات 
وقـالت ان الوضع خطير ويـدعو للقلق
الـشـديد وخـاصـة ونحن مـقـبلـون على
فــصل الــشــتــاء وانـخــفــاض مــعـدالت
درجــة احلــرارة الــذي يــكــون الــظـرف
ـساعد النتشار الـعدوى للفايروسات ا
الـتـنفـسيـة وهذا مـا حصل في الـعالم
االن نــتـيـجـة لـلــمـوجـة الـثــانـيـة الـتي
عـصفت بـكثـير من دول الـعالم والدول
اجملـاورة كاالردن التي بـدأت انظمـتها
الـصـحيـة واالقـتصـاديـة باالنـهـيار من
ارتـفـاع عـدد الـوفـيات نـتـيـجـة ارتـفاع
مـروع لـعـدد االصـابـات الـذي اسـتـنـفد
كـل الــــقـــدرات الــــصــــحــــيــــة وانــــهك
ــا ادى الى ارتـفـاع ــسـتـشــفـيـات  ا
الـوفـيـات . وهـذا ما يـظـهـر من االرقام
اخملــيــفــة فـي الــعــالم فــقــد بــلغ عــدد
االصابات ليوم امس 647717 اصابة
والـوفـيات 10758حـالـة كاعـلى مـعدل
وصـــلـت الـــيه الـــوفـــيـــات مـــنـــذ بـــدء
اجلـــائــحـــة).  وشــددت الـــوزارة عــلى
الــقـول (البـد ان نـبــ البـنـاء شــعـبـنـا
الـعـزيـز ان االجـراءات الـتي اتـخـذتـهـا
وزارة الـصـحة والـتي جنـحت الى حد
كــبـيـر بـزيــادة نـسـبـة حــاالت الـشـفـاء
وتــقــلــيل عــدد الــوفــيـات مـن تـوســيع
قــدراتـنـا الــتـشـخـيــصـيـة والــعالجـيـة
جـاءت نـتـيـجـة عـمل مـتواصل ودؤوب
وتــعــاون بــ مــخــتــلف الــقــطــاعــات
ـقدسة والـهيـئات الديـنية كـالعـتبات ا
الـتي ساهـمت معـنا في انـشاء الـعديد
ـستشـفيات في عمـوم احملافظات من ا
لـتـوسـيع الـسـعة الـسـريـريـة الى اكـثر
ـرضى من 10 االف ســريـر مـخـصص 
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انـهت قطعات جهـاز مُكافحة اإلرهاب
عــمـلـيــة كُـبـرى في مُــحـافـظــة كـركـوك
نطقة الرابطة ب وادي زغيتون - بـا
وادي اخلـناجر أبـتدأت ليـلة اخلميس
وأُكـــتــمـــلت صـــبــاح امـس اجلُــمـــعــة
أسـتُهدفت مـفرزة كامـلة لبـقايا تـنظيم
داعــش. وقال بـيان عن اجلـهـاز تقـلته
(الـــــــزمــــــان) امـس انه ( قـــــــتل 16
عُـنصرا إرهابيا جـرى اإلشتباك معهم
داخل مــضـافـاتــهم الـسـريــة قُـتل عـدد
ـبـاشـرة و ـواجـهـة ا مـنــهُم جـراء ا
قـتل اآلخـرين بواسـطة طـائرات الـقوة
اجلــويـة الـتــابـعـة لــلـتــحـالُف الـدولي
واجهة). أثـناء مُحاولتهم الهرب من ا
واضـاف ان( الـقـوة شـرعت بـتـفـتـيش
ــضـافــات بــعـد تــطـهــيـرهــا من زمـر ا
داعــش اإلرهـابــيـة حــيث  الـعــثـور
عـلى وثائق مـهمة وعدد مـن األسلحة
توسـطة وجوازات السفر اخلـفيفة وا

ومـبالغ مالـية محلـية واجنـبية). واكد
اجلهاز انه (ماض على عهدنا لشعبنا
وأن أمـن وأمــــان الـــــبالد والـــــشــــعب
والـقضـاء على اإلرهـاب والتـطرف هو
الــهـدف الــرئــيـسي جلــهـاز مُــكـافــحـة
اإلرهــاب الــعـراقي) . وكــانت الــقـوات
اخلـــاصــة الـــعــراقــيـــة و الــهـــنــدســة
الـعسكرية قد قامت بـعملية نوعية في
الحقة فلول داعش جـزيرة ام جريش 
وتـدمـير اوكـار التـنـظيم. وكـان رئيس
اجلـمهـورية بـرهم صالح قـد استـقبل
ـستشار اخلـميس في قـصر السالم ا
في وزارة الـدفـاع الـبريـطـانـية الـسـير
ـر والـسـفـيـر الـبـريطـاني جـون لـور
لـدى الـعـراق سـتـيـفن هـيـكي.  وبـحث
الـلـقاء الـعالقـات الـتي جتمع الـبـلدين
وأهــمـيـة الـعـمل عـلـى تـعـزيـزهـا عـلى
الـصـعد كـافـة والتـعـاون في اجملاالت
الـــعــســـكــريــة واألمـــنــيـــة في تــدريب
وتــــأهــــيـل وتــــســــلــــيح قــــوات األمن
الــعــراقـيــة والـتــعــاون في مـواجــهـة

اإلرهـاب.  ونـقل بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس عن رئيس اجلمهـورية القول إن
(احلـرب عـلى اإلرهـاب ال تـزال قـائـمة
مـشدداً عـلى ضرورة الـتكـاتف الدولي
في مـواصلـة احلرب عـلى التـنظـيمات
اإلرهــابـيـة بـاعـتـبــارهـا خـطـراً عـابـراً
لـلـحـدود يـهـددُ اجلـميـع).  وأشار إلى
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بـــحــضـــور عــلــمـــائي وعـــشــائــري
وجـمـاهيـري  أقام اجملـمع الفـقهي
الــعـراقي لـكـبــار الـعـلـمــاء لـلـدعـوة
واإلفـتاء وقفة احتجاجية ضد قرار
أمـالك الـوقف الـذي وصـفه اجملـمع

الفقهي بـ (اجملحف).
ووصـف كـــبـــيـــر عـــلـــمـــاء اجملـــمع
الـــفــقــهي أحــمــد حـــسن الــطه  في
كــلـمــة الـقــرار الــذي وافـقت عــلـيه
احلــكـومـة وأعـلـنــته بـأنه (لـيس له
جــدوى إال الـفـتـنــة وتـمـزيق وحـدة
الـشـعب الـعـراقـي) داعـيـاً الـسـاسة
إلـى (وقــفــة صــادقـــة إليــقــاف هــذا
الـــــقـــــرار واحلــــفـــــاظ عـــــلى أمالك

.( سلم ا
كـمـا ب  الـطه أن (اجملـمع الفـقهي
ا شاهد لـيس موظفاً للحكومة وإ
لـيختـار القوي األم لـيحافظ على

أمالك األوقاف).

كــمــا أصــدر اجملـمـع فـتــوى بــشـأن
الــتـصـرف بـأمالك األوقـاف ألـقـاهـا
عــضـو الــهـيـئــة الـعــلـيــا لـلـمــجـمع
حـس غازي السامـرائي جاء فيها
أن (لــشـرط الـواقف قــوةً واعـتـبـاراً
يـستمدان من أصـل شرعية الوقف
ولـيس ألحد احلـق في التـنازل عنه
أو الـــتـــفـــريـط به أو الـــتـــبـــديل أو
الــتـغـيـيـر وإن كـان ولي األمـر ألنه
حــكم شـرعي ال جتــوز مـعــصـيـته)
مــبـيـنــاً (إجـمــاع الـفـقــهـاء عـلى أن
مـخالفـة شرط الواقف مـحرم شرعاً
وهــو كــبــيــرة من الــكــبــائــر ألنــهــا
تـتـضـمن الـتـجـاوز عـلى حق الـله).
كـمـا تضـمن البـيـان بطالن االتـفاق
ــشـــتــرك بــ رئــيــسي الــوقــفــ ا
الـــســني والــشــيـــعي بــشــأن أمالك
األوقــاف من سـتـة أوجـه مـنـهـا أن
(األصـل في حسم عائدية الوقفيات
زمـن اإلنــشـاء وابــتــداء عــقــده فال
ـــفــروض الـــيــوم عـالقــة لـــلــواقع ا

بـتـغـيـيـر احلـكم الـشـرعي لـلـواقف
ـتـعـلـقـة حـيـث أن تـقـد الـقـرائن ا
بـالـواقف عـلى شـرطه عـنـد الوقف
وهـذا مخالف للشـرع ألن القرينة ال
يـعـتد بـهـا مع وجود الـبـينـة فضالً
عن أن تـقـدم عـلـيـهـا). وأكـد الـبـيان
أن (احلـجج الوقـفيـة لهـا اعتـبارها

الـــشــرعي واألصل حـــفــظــهــا لــدى
الــنـاظـر األمـ عـلى الـوقف ولـيس
نـقـلـها جلـهـة ال عالقـة لهـا بـالوقف
وال يــؤمن مـعـهـا الــتالعب والـتـلف

والتبديل). 
واضــــاف الـــبــــيـــان ان  (األصل أن
صـلـحة تـصـرف الـراعي منـوط بـا

فسدة فال فإذا عدمت أو ترجحت ا
يـعتـد بهذه الـتصرفـات وقد جتلت
لـدى العلـماء والفـقهاء مـفسدة هذا
االتـفاق فـنددوا به ورفـضوه أفراداً
ـوقـعـ غـيـر ومـؤسـسـات وأحـد ا
مـخــول بـالـتـوقـيع ولم يـسـتـحـصل

موافقة اجلهة اخملولة).

الــوبــائي ومــا قــد تــؤول الــيـه االمـور
نـتـيجـة لـهذا الـتـهاون وعـدم االكـتراث
ـتمثـلة بارتداء بـاالجراءات الوقـائية ا
الـكــمـام والـتـبـاعـد اجلـسـدي وتـعـقـيم
الـــيــــدين وبـــذل كل مــــا في وســـعـــهم
ـواطن الـكــر وحـثه عـلى لــتـوعـيــة ا
االلــتـزام بـهـذه االجـراءات الـوقـائـيـة).
وقــدمت الــوزارة الــشــكــر والــتــقــديــر
البـــــطـــــال اجلـــــيش االبـــــيـض في كل

u‰: عامـلون في مطار النجف يرشون طائـرة تابعة لشركة قشم االيرانيـة وصلت امس بعد انقطاع بسبب Ë

كورونا

ــخـتـلف أن (قــوات األمن الـعــراقـيـة 
ة داعش مـسمـياتـها تـمكنـت من هز
ولـــكن بـــعـض اخلاليـــا تـــســعـى بــ
احلـــــ واآلخـــــر إلى تـــــهــــديـــــد أمن
ــواطـــنــ في عــدد من واســـتــقــرار ا
الـبلدات الفتاً إلى أن األجهزة األمنية
وبــالــتـنــســيق مع الــتــحـالـف الـدولي

نعهم من تـواصل مالحقة اإلرهابي 
تنفيذ أهدافهم)

.  وأكّـــد (أهـــمـــيـــة تـــخـــفـــيـض حــدة
نطـقة وقـطع الطريق الـتوتـرات في ا
ـتطـرفة أمـام الـتنـظيـمات اإلرهـابـية ا
الـتي تستغل الثغرات واألزمات إلنفاذ
أهــدافــهــا في تــهــديــد الــســلم واألمن
اجملــتـــمــعي).  وشــدد عــلى (ضــرورة
الــعـمل عـلـى تـعـزيــز فـرص الـتــنـمـيـة
واالزدهــار عــبــر الـتــنــســيق والــعـمل
ـشترك وأن يكـون العراق محوراً في ا
تــعـزيـز األمـن واالسـتـقــرار واحـتـرام
ســـيـــادتـه وأرضه ورفض أن يـــكـــون

ساحة لتصفية احلسابات).  
ـــر تـــأيـــيـــده مـن جـــانـــبه أكّـــد لـــور
لـطروحات رئيس اجلمـهورية وأهمية
ـكـافـحـة اإلرهـاب كـمـا أكّـد الـتـعـاون 
الـــــتــــزام بـالده في دعـم قــــوات األمن
الــعــراقــيــة تــدريـــــــبــاً وتــســلــيــحـاً
وحتــــقــــيـق األمن واالســــتــــقــــرار في

العراق.
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يـسـتأنف مـجـلس النـواب ظـهر الـيوم
الـــســبت جـــلــســـاته ضــمن الـــفــصل
الـتـشـريعي االول لـلـسنـة الـتـشريـعـية
الـثالـثة. وقـال مصـدر لـ(الزمان) امس
ان (جـدول االعمال سيتـضمن مناقشة
خـمسة مـوضوعات رئـيسة يـتصدرها
اســتــضـافــة وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي
والــبـحـث الـعــلـمي نــبــيل كـاظم عــبـد
ــقــاعــد لــصــاحـب بــشــأن تــوســعــة ا
الــدراسـيــة في اجلـامــعـات) واضـاف
انـه (ســـيــــوجـه ســـؤال شــــفــــهي الى
ركزي من قـبل النائب مـحافظ البـنك ا
ــــســــاري وآخـــر الـى رئـــيس فــــالح ا
مــجـــلس اخلــدمــة االحتــادي من قــبل
الـنائب كـاظم عطـية الشـمري) واشار
الى ان (جدول اعمال اجمللس يتضمن
الـيـوم ايـضـا عـرض تقـريـر ومـنـاقـشة
مــــشـــروع قـــانـــون الـالجـــئـــ الـــذي
ســتــعــرضه جلــان الــعــمل والــشـؤون
ــهـجـرين االجــتـمـاعــيـة والــهـجـرة وا
وحــقــوق االنــســان واالمن والــدفـاع)
واكــد ان اجملــلس ســيــنــاقش تــقــريـر

ــعـلـومـاتـيـة مــشـروع قـانـون جـرائم ا
ــثـيـر لــلـجـدل ثم تــقـريـر ومــنـاقـشـة ا
مـشروع قانون التعديل الثالث لقانون
تـنـفيـذ مشـاريع الري رقم  138 لـسـنة
 1971 الــذي قــدمــته جلــنــة الــزراعـة
ياه واالهوار). الى ذلك حدد عضو وا
كـتلة النصر النيابية فالح اخلفاجي
شــــرطـــاً لـــتــــصـــويت اجملــــلس عـــلى
ـــفــــوضـــيـــة تــــخـــصــــيص األمــــوال 
االنتخابات من أجل إجراء انتخابات
مــبــكــرة بــعــد طـلـب رئـيـس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي. وقـال اخلـفـاجي
فـي تصـريـح امس إن (مـبـلغ تـرلـيـونا
ديـــــنــــار مـــــوجــــود حتـت تــــصــــرف
الـكـاظمي ومـجلس الـنواب احـتسب
مـبالغ مـفوضـية االنتـخابـات موجودة
ضـمن الـتـرلـيـوني ديـنـار إضـافة إلى
تــضـمــنه تـخــصـيــصـاً لــلـمــفـســوخـة
عـــقـــوده).وأضـــاف أن (مـــبــلـغ جــداً
بـالتالي أين سيصـرفها رئيس مجلس
الــوزراء ومـا هـي نـثــريـة الــرئـاسـات
ـبـلـغ لـها) الـثالث لـتـخـصـيص هـذا ا
ـذكور حتت ـبلغ ا مـشـيراً إلى (بـقاء ا
تــــصــــرف الـــكــــاظــــمي). وأوضح أن

(مـفــوضـيـة االنـتـخـابـات حتـتـاج اآلن
إلى  60 مـليون دوالر بينما إجراءات
االنـتخابات حتـتاج إلى أكثر من 400
م لــــيــــار دوالر). ولـــــفت إلى أن لــــدى
(الـكاظمي ترلـيوني دينار وهي حتت
تـصـرفه ومـطـلـوب مـنه إرسـال كشف
ــــذكـــور وأين ــــبـــلغ ا حــــســـابـــات ا
ســـــيــــصــــرفه وإذا قـــــال إنه وزع كل
ـــمـــكن أن يـــصـــوت األمـــوال فـــمـن ا
ان لـلـمـفوضـيـة على تـخـصيص الـبـر
أمـوال لـهـا). وكـان الـكـاظـمي قـد أكد
ـــاضـي أن مـــفـــوضـــيـــة الـــثـالثـــاء ا
تـضـررين بـقـانون االنـتـخـابـات أول ا
االنـتـخـابـات بـسـبب عـدم تـخـصيص
أمـوال لـهـا وبـالـتـالي هـنـاك صـعـوبة

إلجراء االنتخابات. 
وخـالل جلـسـة عـقـدهـا اجمللس وافق
عــلى مـشـروع قــانـون تـمــويل نـفـقـات
انـتـخـابـات مجـلس الـنـواب وإحـالته
الـى مــجــلس الــنـــواب اســتــنــادا الى
ـــادتـــ 61/  أوال و 80/ أحــــكـــام ا
ثـانيا من الدستور. وتضمنت اجللسة
ـوافـقـة عـلى شـطـب الـديون أيـضـاً (ا
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا ــتـرتــبـة بــذمـة ا ا

ــســتـقــلــة لالنــتـخــابــات عن بـدالت ا
اإليـجار للمدة من  2008 لـغاية نهاية
بلغ سبعة مليارات  2020 وتقدر 
وخــمـسـمـائـة مـلــيـون ديـنـار عـلى أن
ـفـوضــيـة بـإجنـاز مــهـمـاتـهـا تــقـوم ا
بــشــأن تــهـيــئــة اخملــازن واسـتــقــبـال
ـسـتـلـزمـات االنـتـخـابـية األجـهـزة وا
اســتــعــدادا لــلــحــدث االنـتــخــابي في

قبل. حزيران ا
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يــزور وزيـر اخلــارجـيــة فـؤاد حــسـ
مـــوســـكـــو في 25 تـــشـــرين الـــثـــاني
اجلـاري الجـراء مبـاحثـات مع  نظـيره
الـــروسـي  ســيـــرغـي الفـــروف. وقــال
دو مـصدر ان حس سـيزور روسيا 
ــتـــحـــدثـــة بــاسم . وقــالـت ا يـــومـــ
اخلـارجية الـروسية مـاريا زاخاروفا
(ان الــوزيــرين ســيــنــاقــشــان  خالل
ـوضــوعــات احلـالــيـة احملــادثــات  ا
ي عـــــلى جـــــدول األعــــمـــــال الــــعـــــا
واإلقـلـيمي مع الـتركـيز عـلى الوضع
حـول سـوريـا والـتـسـويـة في الـشرق
األوسـط وفي مــــنـــطــــقــــة اخلـــلــــيج
الــــعــــربـي والــــوضع فـي الــــيــــمن).
وأضــــافت زاخــــاروفـــا أن (الفـــروف
ســـيــجــري في  23 تـــشــرين الــثــاني
اجلـــاري مـــبـــاحـــثـــات مع نـــظـــيــره
اإليــــراني مــــحــــمــــد جـــواد ظــــريف.
وذكـرت أن هذه ستكون زيارة ظريف
الـرابعـة إلى موسـكو في هـذا العام).
تـوقع أن يسـتمـر تبادل وقـالت (من ا
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اآلراء حول عدد من القضايا الدولية
ــا في ذلك الـوضع في مـنـطـقـة قـره
بــاغ وحـول خــطـة الـعــمل الـشــامـلـة
شتركة حلل الوضع حول البرنامج ا
الـــــنــــووي اإليـــــراني والـــــوضع في
ســوريــا وأفــغــانـســتــان ومــنــطــقـة
اخلـــلــيـج. وبــالـــطــبع ســـيــتـم بــحث

ـــا في ذلك ـــســـائل الـــثــنـــائـــيــة  ا
الـتـعاون الـتـجاري واالقـتـصادي في
ـشــتـركـة ـشــاريع ا ســيـاق تــنـفـيــذ ا
الـرئـيسـيـة في مجـال الـطاقـة والـنقل
وآفــاق بـــنــاء الــعالقــات الـــثــقــافــيــة
واالنـسـانيـة). و في بغـداد اسـتقـبلت
ـهــجــرين رئـيــسـة وزيــرة الــهـجــرة ا
ــتـابـعـة الــلـجـنـة الــوطـنـيـة الــعـلـيـا 
اوضـاع العـراقيـ في اخلـارج ايفان
مـلكة فـائق جابـرو  القـائم بأعمـال ا
الــهــولــنــديــة لــدى الــعــراق تــشــيـرد
هـوكـسـترا ومـيـرتـا بـوش السـكـرتـير
االول لـلشؤون االنسانـية واالستقرار
 وبــحــثت مــعــهم أوضــاع اجلــالــيـة
الـــعـــراقـــيـــة في هـــولـــنـــدا وخـــطــة
الــــطـــوار اخلــــاصـــة بــــالـــوزارة  .
وقــالـت خالل الــلــقــاء ان (احلــكــومـة
ـهـجرين مـتـمـثلـة بـوزارة الـهجـرة وا
تــرفـض االجـراءات الــقــســريــة الــتي
ن رفـضت تـتـخـد بـحق الـعـراقـيـ 
تواجدين في دول طلبات جلوئهم وا
الـعـالم) مـؤكـدة (عـزمـهـا عـلـى زيارة
ـشـاكل هــولـنـدا لـلـوقــوف عـلى اهم ا

الـــتي تــواجـه اجلــالــيـــة الــعـــراقــيــة
والـتـوصل الى ايجـاد افضل احلـلول
ــمـكــنـة لــهـا). واضـافـت جـابـرو ان ا
(الــوزارة تـــدعم الــعــودة الــطــوعــيــة
ولـــيس الـــقــســـريــة ) الفـــتــة إلى أن
ــلـكـة هــولـنــدا لـديـهــا قـوانـيــنـهـا )
كنه تخطي اخلاصة بها والعراق ال
هـذه القـوان لكـننـا نطالب بـالتريث
بــقــرار اعـادة الالجــئــ الـعــراقــيـ
قـســراً). من جـانـبه أشـاد هـوكـسـتـرا
بـــاإلجنــازات الـــتي قــدمـــتــهــا وزارة
ـهـجرين لـفـئات عـنـايتـها الـهـجرة وا
خــصـوصـا خالل مـدة دخـول تـنـظـيم
داعـش لــبـعـض احملــافــظــات ونـزوح
اليـــ مــنــهــا مــبـــديــا اســتــعــداد ا
حـكـومـته للـتـركـيز عـلى تـفـعـيل سبل
ــشـتــرك وتــطــويــره بـ الــتــعــاون ا

الــبـلــدين) مــؤكـدا (وجــود نـحـو 65
ــنـــدمــجــ الـــفــا من الـــعــراقــيـــ ا
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ــبـاشـرة احملــافـظــات). ولـفت إلى أن (ا
ــــعــــامـالت من قــــبـل مــــديــــريـــات في ا
ؤسسة بعد توثيقها بقاعدة البيانات ا
لـدى الـلـجـان الـفـرعيـة بـعـد مـخـاطـبات
صـحـة الـصـدور فـيـمـا يـخص شـهادات
الــوفــاة وكــذلك األوراق الــتــحــقــيــقــيــة
.( بـنــسـبـة حتــديـد الـعــجـز لـلــمـصـابـ
وأوضـــحت األمـــانــة الـــعـــامـــة جملــلس
الـــــوزراء في وقـت ســــابـق الــــفـــــئــــات
ــشــمــولــة بــالــتــعــديل األول لــقــانـون ا

ؤسسة.  ا
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ـتـحــدث بـاسم األمــانـة الــعـامـة وقــال ا
حـــيـــدر مـــجــيـــد إن (مـــشـــروع قـــانــون
الـــتـــعـــديل األول لـــقـــانـــون مـــؤســـســة
الـشهداء رقم  2 لـسنة  2016 الـذي أقره
مـجـلـس الـوزراء بـجـلـسـته االعـتـيـاديـة
ـــنــعــقــدة  2020 /11 /10واحملــال إلى ا
مـــجـــلس الـــنـــواب يــشـــمـل وبــحـــسب
الـتعـديل كل من ضـحّى بحـياته نـتيـجة
مـشـاركـته في التـظـاهـرات السـلـمـية أو
بـسبـبـها أو بـسبب مـطـالبـته باحلـقوق

ـدنيـة والسـياسـية أو تـطبـيق العـدالة ا
االجـــتـــمـــاعــــيـــة ابـــتـــداء من األول من
تــشـرين األول  2019 ولــغـايــة اخلـامس
والـــعــشـــرين مـن شــهـــر تـــشــرين األول
ـاضي). وأضـاف أن (الـتـعـديل يـشـمل ا
أيــضـا إضــافـة حــاالت االسـتـشــهـاد من
تـــأريخ األول مـن شـــهــر تـــشـــرين األول
 2019وحــتى اخلــامس والــعـشــرين من
ـاضي). الفـتا إلى شـهـر تـشـرين األول ا
ـوجــبــة لـلــتــعـديل هي أن (األســبــاب ا
لــتـحـقـيـق الـعـدالـة فـي تـوزيع احلـقـوق
واالمـــتــيـــازات حلــقـــوق الــشـــهــداء من
ضـــحـــايـــا الـــتـــظـــاهـــرات ومن طـــالب
ــدنـيــة أو الــسـيــاســيـة أو بــاحلـقــوق ا
تــطـبـيق الــعـدالـة االجــتـمـاعــيـة ولـرفع
ـادي والـعــلـمي والــصـحي ــسـتــوى ا ا
ـــا يـــتــــنـــاسـب وحـــجم والـــثــــقـــافـي 
تــضــحــيـاتــهم وتــثــمــيــنـا لــدورهم في
ـشروعة ـطالـبة الـسلـميـة حلقـوقهم ا ا
ا وإنصافا لهم ولغرض إيصال وتـكر
احلـقـوق لـذويـهم). على صـعـيـد مـتصل
قــال الـنــائب عن تــيــار احلـكــمــة جـاسم

ـنظـمة مـبـديا اسـتـعداده لـلـتعـاون مع ا
خـدمة لشرائح اجملـتمع). من جانبه ب
ـبادرة يدعـمها االحتاد الـوفد ان (هذه ا
االوربي ووزارة اخلــارجـيـة الـفــرنـسـيـة
ـــنــظـــمـــة من خـاللــهـــا الى وتـــســـعى ا
تــأســيس شــراكــة حــقــيــقــيــة مع وزارة
الـعـمل والـشؤون االجـتـمـاعـية لـدعـمـها
في هـــذا اجملـــال). وأعــلـــنت مــؤســـســة
الـشهـداء ترويج أكـثر من  1600مـعامـلة
لـشـهــداء ومـصـابي تـظـاهـرات تـشـرين.
وقـال مـدير عـام دائـرة ضحـايـا اإلرهاب
ـؤسـسـة والـعــمـلـيـات الـعـســكـريـة في ا
ـؤسـسـة بـاشرت ـنـدالوي إن (ا طـارق ا
بـتوثيق قـاعدة بيـانات جلمـيع الشهداء
ـصـاب وكـذلك الـعـمل عـلى معـامالت ا
بــعــد إطالق االسـتــمــارة اإللــكـتــرونــيـة
ــوزعـة في ــديــريــات ا ورفــعــهــا عـلى ا
احملـافــظـات). وأشـار إلى (تـرويج أكـثـر
من   1603مـعامالت ب شهيد ومصاب
من خـالل االسـتــمـارة اإللـكــتـرونــيـة مع
ـعلومـات لدى مـراكز الـشرطة مـطابـقة ا
والــطـب الــعــدلي ودوائــر الــصــحــة في
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البخاتي إن هناك معلومات تفيد بقيام
ـصــادرة األفــرشـة جــهــات حـكــومــيــة 
عتـصم أمام واخلـيم من اخلريجـ ا
الـبـوابة اخلـامسـة للـمـنطـقة اخلـضراء
داعـياً احلـكومـة إلى التـعامل اإلنـساني
ـتظـاهرين الـسلـميـ وإرسال وفد مع ا
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فــيـمــا تـبــحث وزارة الــعـمل والــشـؤون
االجـتمـاعيـة مع منـظمـة فرنـسيـة ايجاد
فـــرص عـــمل لـــلـــشـــبــاب ودعـم انـــشــاء
مـشـاريع خـاصـة لـهم اعـلـنـت مـؤسـسة
الـــشــهــداء عـن تــرويج اكـــثــر من 1600
مـعاملـة تخص حقوق شـهداء ومصابي
تـظاهـرات تشـرين الذي شـهدتـها بـغداد
ومــحـافـظــات الـوسط واجلــنـوب. وقـال
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان مـدير عام
هني في وزارة دائرة العمل والتدريب ا
الـعمل والشؤون االجتمـاعية رائد جبار
بـاهض عـقــد اجتـمـاعـاً مع وفد مـنـظـمة
اخلـبـرة الـفـرنـسـيـة الـثالثـاء . واستـمع
ـزمع تـنـفـيـذه من ـشـروع ا لـشـرح عـن ا
ـنـظـمـة بهـدف ايـجـاد فـرص عمل قـبل ا
لـلــشـبـاب ودعـمـهم النــشـاء مـشـاريـعـهم
اخلـاصـة مـبيـنـا (طـبـيعـة عـمل الـدائرة
ـتضمن تسجيل الباحث عن عمل في ا
قـاعـدة البـيـانات وعـدد احلـاصلـ على
الـشـهـادات الـعـلـيـا وتدريـبـهم من خالل
اشــراكـهم في دورات تـقـيــمـهـا الـدائـرة
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ـملكـة العـربية ـنافذ احلـدودية األربـعاء عن فـتح منفـذ عرعـر احلدودي مع ا أعلـنت هيـئة ا
الـسعوديـة أمام الـتبـادل التـجاري بـ البـلدين والـذي أغلق مـنذ غزو الـكويت قـبل ثالث
ي والسفير السعودي عاما. وجرت مـراسم االفتتاح بحضور وزير الداخلية عـثمان الغا

سؤول احلكومي بينهم محافظا األنبار وكربالء. في العراق مع عدد من ا

 وقـطعت السـعودية عالقاتـها مع نظام
الــرئــيس الــعـراقـي صـدام حــســ أثـر
غـــــزوه الـــــكــــويـت الـــــعــــام  1990 ولم
تـسـتانـفـها إال في  2017 بـعـد نـحو 15
عــامــا من ســقـوط الــنــظــام عـام .2003
وتـسعـى الريـاض اليـوم للـعودة بـقوة
إلى الــــســـوق الــــعـــراقــــيـــة الــــغـــارقـــة
ـنتـجـات اإليرانـيـة والتـركـية بـعـدما بـا
. وتـوقع كـانت بــلـدا صـنـاعـيـاً وزراعـيـاً
مـسؤولـون عـراقيـون أن تشـهد احلـركة
االقـتـصـاديـة بـ بـغـداد ودول اخلـليج
نـشاطا بـعد افتتـاح معبر جـديدة عرعر
احلـــدودي أمــام الـــتـــبــادل الـــتـــجــاري
ـنـفـذ الذي وحـركـة األفـراد حـيث يعـد ا
ملـكة العربيـة السعودية يـربط شمال ا
مع الـــعــراق رئــة حـــيــويـــة لــلـــتــبــادل
ـنفذ في عام الـتجاري. وكـان قد أُغلق ا
1990م إبّـان احلرب العـراقية الكـويتية
بـشكل رسـمي باسـتثـناء مواسم احلج
ومـنــذ إغالقه لم يـكن هــنـاك أي مـعـابـر
مـلكة والـعراق حتى آب مـباشـرة ب ا
نفذ بشكل  ?2017عـندما أُعيد افتتاح ا
دائم لـــــلــــمــــســـــافــــريـن ورحالت احلج
والــتــبــادل الــتــجــاري. ومـا يــؤكــد ذلك
ـبـاشـرة بـ رئـيس ـبـاحـثـات  غـيـر ا ا
الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد
الــسـعــودي مـحــمـد بن ســلـمــان حـيث
أشـار بـيان مـشتـرك عن هـذا  االجتـماع
الى انـه ( خالل االجتماع استعراض
أعـمال الدورة الرابعة جمللس التنسيق
الـسعـودي العـراقي وما تـمخـضت عنه
الـدورات الثالث الـسابقـة من اتفـاقيات
ومــذكـــرات تــفــاهـم تــصب في تـــعــزيــز
الـــعـالقـــات األخـــويــــة بـــ الـــبــــلـــدين

اجملـاالت السيـاسية واالقـتصاديـة كافة
ــا يـــســهم فـي االرتــقــاء بـــالــعالقــات
الـثـنائـيـة. وتاتي أهـمـية مـنـفذ  جـديدة
عـرعر   الذي انـطلق في تشـرين الثاني
 2018 وعـلى مساحة مليون و 666ألف
و 772مـتــرا مـربـعـا بــقـيـمـة إجــمـالـيـة
بــــلــــغت  259,441,433ريــــاال ويــــضم
ـشـروع مـنــطـقـة لـوجـسـتـيـة سـتـكـون ا
ـثــابـة الـبـوابــة االقـتـصـاديــة لـلـجـزء
ــمـلـكـة وســاحـة تـبـادل الـشــمـالي من ا
ــــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة جتـــاري تـــربط ا
الـــســعـــوديــة بـــقــارة أوروبـــا وآســيــا
تشتمل على كبائن للكمارك واجلوازات
في كـال اجلانـب الـسـعودي والـعراقي
خلــدمــة وإنــهــاء إجــراءات الــعـابــرين
ومــبـانـي إداريـة لــلــقـطــاعــات األمـنــيـة
ــنــفـذين ومــبــاني أُخـرى الــعـامــلــة بـا
لإلدارات الـــتي تــخــدم اخملــتــصــ في
ــنــاطق الــكـــمــركــيــة كــمــا يــتــضــمن ا
ــشــروع شـبــكــة طـرق حــديــثــة تـربط ا
جـميع مـرافقه ومـكونـاته ب اجلـانب
بــبـعــضـهــا لــتـســهـيـل حـركــة الـتــبـادل
الــتــجــاري بــ الــبـلــديـن. إضـافــة إلى
الــــعــــمـل عــــلى إتـــــاحــــة رحالت احلج
والــعـمـرة طـوال أيــام الـسـنـة من خالل
ـنفذ حلجـاج العراق والدول اجملاورة ا
لــلــعــراق ويــتـم الــعــمل عــلى تــنــفــيــذ
ـشروع خالل مدة زمنية تنتهي في18 ا
تـموز 2019م. وأرجـعت الهـيئـة العـامة
لـلكـمـارك العـراقيـة تأخـر افـتتـاح معـبر
عــرعــر لألغــراض الـتــجــاريــة إلى عـدم
اســتـكـمــال اإلجـراءات الــفـنــيـة. وقـالت
ـتحدثـة باسم الـهيئـة غفران عـبد الله ا
ـعبـر يتـعلق إن (الـتأخـيـر في افتـتاح ا
بـأنـظــمـة الـتـبـادل الـتــجـاري وتـهـيـئـة
ــركــبـات ــواقـف ا األمــاكن اخلــاصــة 
وأبــنــيــة جـديــدة ومــســاحــات كــافــيـة
حلـركة الـتجارة ضـمن احلدود اإلدارية
لـلمـنفـذ.وشددت عـلى أن التـأخيـر ليس
ـا يــتـعــلق بـاإلجـراءات ســيـاسـيــا وإ

الــشــقـيــقــ واعــتـمــاد نــتــائج أعــمـال
اجمللس في دورته الرابعة وما توصلت
ـنــبــثـقــة مــنه). وكـانت إلــيه الــلـجــان ا
اجـتماعـات مكـثفة عـقدت لوفـد سعودي
ــسـتــوى يــرأسه عـبــد الــرحـمن رفــيع ا
ياه والزراعة الـفضلي وزير البيئة وا
ورئــيـس الــوزراء الــعــراقـي مــصــطــفى
ـان الــكـاظــمي إلى جـانـب رئـيس الــبـر
مـحـمد احلـلـبـوسي. والكـاظـمي أكد في
ـــاضـي أن (الـــســـعــــوديـــة شـــريك آب ا
حـقيقي للعـراق وأن العراق يتطلع إلى
ــا يـــحــقق بــنـــاء عالقـــات مــتـــمــيـــزة 
مـستقـبال أفضل للـبلدين.كـما شدد على
أن دول اخلــــــــلـــــــــيـج هـي الـــــــــعـــــــــمق
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وبـحـسب وكالـة األنـباء الـسـعوديـة فإن
الــــزيـــــارة تـــــأتي فـي إطــــار األعـــــمــــال
الـتحـضيـرية النـعقـاد مجـلس التـنسيق
الـــــســــعـــــودي - الــــعـــــراقـي في دورته
الـرابـعـة كــمـا تـأتي تـمـهـيـدا الجـتـمـاع
مـرتقب ب األمـير محمـد بن سلمان بن
عـبـد الــعـزيـز ولي الـعـهـد نـائب رئـيس
مـجــلس الـوزراء وزيـر الـدفـاع ورئـيس
الـوزراء الــعـراقي مـصـطــفى الـكـاظـمي.
وعـقـد اجلــانـبـان الـسـعـودي والـعـراقي
خالل الـزيارة اجـتماعـات شملت تـعزيز
الــعالقـات الــثـنــائـيــة بــ الـبــلـدين في
مـخـتـلف اجملاالت إلى جـانب عـقـد عدد
ـــنـــبــثـــقـــة من مـــجــلس من الـــلـــجــان ا
الـتنسيق الـسعودي العـراقي ومناقشة
ــوضــوعــات واألنــشــطــة الــتــقــدم فـي ا
ـرتـبطـة بـأعـماله وأبـرز مـا  إجنازه ا
ــوقـــعــة بــيــنــهــمــا في واالتــفــاقــيــات ا

تـفاوضي لالستماع الى مطالبهم. وذكر
الـبخـاتي أن (معلـومات وردت الـينا من
ـعتصم في البوابة رقم خمسة وهم ا
ــعــتـصــمــ من خــريـجي كــلــيـات من ا
اإلعالم والــعــلـوم الــســيـاســيـة واإلدارة
واالقـتصاد والهـندسة وباقي الـكليات)
ناشدات ترتبط بإجراء مـبيناً أن (تلك ا
ــارسـته عــلــيـهم من غــيـر مــقــبـول  
خالل مـــصــادرة االفــرشــة الــتي كــانــوا
يـجـلسـون عـليـهـا واخلـيم تمت ازالـتـها
دون ســابق إنــذار مــا جــعــلــهم عــرضـة
لألمــطــار والـتــقـلــبــات اجلـويــة). ودعـا
احلــكـومـة إلى (الـتـعــامل اإلنـسـاني مع
أولـئك اخلريج وإرسال وفد تفاوضي
لــهم لالسـتــمـاع إلى مـطــالـبـهم وحــلـهـا
كن بـدل الـتـعـامل مـعهم ـا هـو  وفـقـا 
بـهـذا الـشكل وتـخـفـيف حالـة االحـتـقان
ألن مـــا حــــصل هي ســـابــــقـــة ال نـــريـــد
تــكــرارهــا وعــلى احلــكــومــة أن تــكـون
الــســبــاقــة والــراعي احلــقــيــقي ألبــنـاء
ـطـالـبـ بـحـقـوقـهم الـشـعب الـعـراقي ا
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نـع انتـشار الـوباء االجـراءات الـكفـيلـة 
طاعم قـاهي وا ومـنهـا غلق احملالت وا
وغـيرها ونود أن ننوه ان فرق الصحية
في بـغداد واحملافظات ستـقوم بعمليات
ـواطـنـ ـسـحـات من ا واسـعـة بـأخـذ ا
ـــنـــاطق ذات مـــعــدالت والســـيــمـــا في ا
اإلصـــابـــة الــعـــالـــيــة) ودعـت الــوزارة
ـواطنـ لـلتـعاون مع فـرقـنا الـصحـية ا
الــتي تــعــمـل عــلى خــدمــتــهم وضــمــان
صــحـــتــهم).  وقــدمـت الــوزارة الــشــكــر
لــوسـائل اإلعـالم لـلــتـعــاون مع الـوزارة
وتـكثيف البرامج االرشـادية للوقاية من
الـوباء على مدار الساعـة والتركيز على
اهـــمــيـــة ارتـــداء الــكـــمـــامـــات وجتــنب
زدحـمـة  وغسل الـتـجمـعـات واالمـاكن ا
وتـعـقـيم االيدي بـاسـتـمرار.  كـمـا قدمت
الــشـــكــر واالمـــتــنـــان ألبــطـــال اجلــيش
االبــــيض مـن مالكــــاتــــنـــا كــــافــــة  وهم
ــقـارعــة هـذا صــامـدون في جــبـهــاتـهم 
ـهـم  فـضــلى الــوبــاء اخلــطـيــر بــتــقــد
اخلـدمـات والرعـاية الـصحـيـة للـمرضى
مــضـحـ بــانـفـســهم في سـبــيل صـحـة
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احلــــرجـــة شــــاهـــد عــــلى ذلـك بـــســــبب
االســتـــهــانــة و الــتـــهــاون بــاالجــراءات
عـطيات العلمية الـوقائية علما أن كل ا
تـنبـأ بزيـادة كبـيرة في االصـابات خالل
االسـابــيع الـقـادمــة نـتـيـجــة إلنـخـفـاض
درجــــات احلــــرارة وهــــذا من شــــأنه ان
يـؤدي الى زيـادة الوفـيات ال سـمح الله.
ـواطــنـ االلــتـزام واهــابت (بـجــمــيع ا
بـاالجــراءات الـوقـائـيـة وخـاصـة ارتـداء
الـكمام وجتنب الـتجمعات الـبشرية قدر
اإلمـكان وااللـتزام بـالتـباعـد االجتـماعي

وغسل وتعقيم االيدي باستمرار).
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وقـالت انه ( تـوجـيه فـرقـنـا الـصـحـية
الـرقابـية بـتكـثيف زيـاراتهـا التـفتـيشـية
ـوالت وكل ــقـاهـي وا ــطــاعم وا عــلى ا
ـرافـق الـتي تـشـهـد جتــمـعـات بـشـريـة ا
وتــقـــيــيم مـــدى الــتـــزامــهم بـــتــطـــبــيق
االجــراءات الـوقــائــيـة وتــنــفـيــذ الــغـلق
الــفــوري ألي مـرفق يــخــالف االجـراءات
الـوقـائـية تـنـفـيذا لـلـمادة 46 مـن قـانون
الـصـحـة الـعـامـة  89 لـسـنـة 1981 الـتي
تــخـول الــوزيـر او مـن يـخــوله بـاتــخـاذ

الــذي تـتـصــاعـد فــيه االصـابــات بـشـكل
خـطـيـر في دول الـعـالم حـيث بـلغ مـعدل
عـدد االصابـات الـيومي في الـعالم اكـثر
ـا ادى الى من نـصـف ملـيـون اصـابـة 
اتـخاذ  اغـلب البـلدان إلجـراءات مشددة
ـرافق وصــارمـة من حــظـر عـام وغــلق ا
احلـيويـة وفرض عـقوبـات مشـددة بحق
اخملــالــفــ وخــاصــة الــذين ال يــرتـدون
الـــكـــمــامـــات او يـــخـــرقـــون االجــراءات
الــوقــائــيــة االخــرى  لــكـنــنــا في وزارة
الـصحة والبيئـة رصدنا لالسف الشديد
اضية تـهاونًا كبيرًا جدا خالل الـفترة ا
ـــواطــــنـــ تـــمــــثل في تـــرك من قــــبل ا
االجـراءات الـوقـائـيـة جـمـلـة وتـفـصـيال
حـــيث لـــوحظ عـــدم االلـــتـــزام بـــارتــداء
الـكـمامـات وعـودة التـجـمعـات الـبشـرية
الى سـابق عـهـدهـا وكـأن الـوبـاء انـتهى
من بــلـدنـا ولم يــعـد يـشـكـل خـطـرا عـلى
حـيـاتـهم.  وكـررت الوزارة (تـوصـيـاتـها
ــواطــنــ والــتــذكــيــر أن الى جــمـــيع ا
الـوبــاء مـسـتــمـر بـاالنــتـشـار فـي بـلـدنـا
واقف الـيومـية لـنسب ودول اجلـوار وا
االصــابــة و اعـداد الــوفــيــات واحلـاالت

الـرقابة الصحية ودائرة صحة بغداد /
الــكــرخ واالجــهــزة الــســانــدة من االمن
الـــــوطــــــني وفـــــوج طــــــوار بـــــغـــــداد
واسـتخبارات الداخلية وشملت احلملة
احــيــاء (الــكـــطــانــة والــشــيــوخ وعــكــد
الـسـادة) والـتي تـعـتـبـر بـؤرة لـلـمعـامل
ـتـخفـية والـبـعيـدة عن اع واحملالت ا
الـرقـابـة الــصـحـيـة لـضـبـطـهـا. تـمـارس
الـعـمل في ظل ظـروف صـحـيـة وبـيـئـية
رديـئــة وخالل الـيـومـ  غـلق عـشـرة
مـعـامل بـالـشـمع االحـمـر ومـنـعـهمـا من
ادة 96 ـارسـة الـعمل اسـتـنـادا الى ا
ـرقم 89 من قــانـون الــصـحــة الـعـامــة ا

لــــســــنــــة  1981وتــــعــــديالتـه كــــمـــا 
كــيـلــو غــرام من احلـلــويـات اتالف 800 
ــواد الـغــذائــيــة واالولــيـة والــدهــ وا
اخملــتـلـفــة غـيـر الــصـاحلـة لـالسـتـهالك
ــحــاضــر اتالف اصــولــيــة الــبــشــري 
وبــحــضــور اصــحــاب الــعالقــة وحــثت
الــوزارة عـلى ارتــداء الـكــمـامــات وعـدم
تـنظـيم التـجمـعات الـبشـرية كـاجراءات
للوقاية من فايروس كورونا. وقالت في
بـيـان تـلـتـقه (الـزمان) امس (فـي الوقت

اسـتغـرقت يومـ في منـطقـة الكـاظمـية
ــقــدمـة مـن قـبل بــنــاء عـلـى الـشــكــوى ا
االهــالي بــشـأن وجــود مـعــامل ومــحـال
غـذائـيـة لصـنـاعـة وحتـضيـر احلـلـويات
والـدهـ واالطعـمـة اخملتـلـفة مـتـجاوزة
ومـتخفية وغيـر مجازة في ازقة واحياء
ـنـطقـة  تـشكـيل فـريق عـمل من قسم ا
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تـنفـيذا لقـرارات اللـجنة الـعلـيا للـصحة
والــسالمــة الــوطــنـيــة وقــرارات خــلــيـة
االزمـــة وتــوجـــيــهـــات وزيـــر الــصـــحــة
والـــبــيـــئـــة حـــول تــشـــديـــد االجــراءات
الـوقـائــيـة في ظل جـائـحـة كـورونـا نـفـذ
قـسم الـرقابـة الـصحـيـة حمـلـة مشـتـركة
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ـستمع لـهم اجلمـلة: كلش ان احس الـعراقيـون لهـبة الصـيف قالـو: اليوم حـارة واكد ا

حارة وقد يضيف البارحة احسن اليوم جهنم.
وفي الـشتاء الـعراقي القصـير تتـبدل اجلملـة: باردة برد مو طـبيعي ويـعلق من يعلق:
موجة جـايه من تركيا ثم يجري احلديث عن حرائق الصوبات من باب ان الكالم يجر

الكالم.
نفس الشيء يـقال بحق االزدحام وايضا بحق كل ظاهـرة طبيعية او من صنع انسان
عـراقي صـار مــجـهـوال اكـثــر من اجلـنـدي اجملـهـول مــعـلـوم اكـثــر من عـنـوان اجلـنـدي

اجملهول السابق و احلالي.
البس احلاليون في الفساد ايـضا صار يعلق عليه مثل التعليق على الطقس االفندية ا
السلطة يـقولون ان االفنديـة قبلهم فاسـدون او تسببوا بـفساد االفنديـة االقدم يظهرون
بـتصريحـات تنفي فـسادهم وحتمل افـندية سـبقوهم فسـادا متوراثـا فالفـساد العراقي
طـرب مطرب و ابن يورث و احلمـدلله مثـلما صـار كل شيء يورث حتى الـفن فأبن ا
ثل و االسـتاذ اجلامعي يسهل لولـده ان يكون استاذا و تقالـيد السلطة التي مثل  ا
افتـتحـها حافظ و صـدام في رعايـة االبناء و االصـهار تفـوق فيـها منـتقـدموهمـا فصار

. االسد و صدام اباء مؤسس و البركة باحلالي
الفساد مادة مـتاحة للـجميع متاحـة ان تشترك فيـها او ان تنتقـدها و ايضا ان جتمع
ارسها اغلب العـراقي فالرشوة هدية ب االشتراك فـيها و انتقادها وهذه ظـاهرة 
ـنصب شطارة والقلب بحمد الله ميت و اجللد قميص يخلع فما ان واالستفادة من ا
اليـ انهم اليـ بالـروح بالـدم ثم و بقـدرة قادر يـقول ا يـجيء صدام حـتى تهـتف ا
مـفـصـولـون السـبـاب سـيـاسـيـة وبـقـدرة مـقـتـدر يـثـري جمـاعـة مـن كل عـرق و عـقـيدة
فتـصيـر لهم مواكب سـيارات بـعضهـا بال لوحات و بـعضـها بلـوحات خـضراء حكـومية
نظر اذهب الى حتمل من يقـول انه ال يعمل موظفا و ال مكلفا بـخدمة عامة و من هذا ا
اي مرفق مراجعـا ام عامال ستجـد نثريات لطـعام و صراعا عـلى ايفادات و عموالت
يــأخـذهـا حـتى من اصـفـر جــلـده و وهن قـلـبه من تـقــدم الـسن و جتـد مـزور الـشـهـادة

اجلامعية يبرر لنفسه بأن اكثر شهادات مسؤولي الدولة مزورون.
ا قل و دل و اذهل لكنه فـساد مثل فساد االجواء فالعراقـيون يختصرون لك الكالم 
ولدات يـسبب السـرطان لكنـهم يبحثـون عن خط ذهبي فقـد علموا فـيقولـون ان عادم ا

ا فعل الغياب. ان الكهرباء لن تعود يوما ولو عادت الخبروها 
الفساد يظهر ايضا بشكل اغرب من الغريب اذ يظهر ضابط شرطة و هو يشترك ببث
ومسـات وعليه رتبته و وقد خلع سرواله ليـداعب فحولته علنا و الفساد حي الحدى ا
تظاهـرين و من تعاطف معهم و تـصدر تصريحـات استهجان تـتبعها ان يستمر قـتل ا
كليشـة ثابتة" وقامت االجهزة بتطويق مكان احلادث و نقل اجلثة للطب العدلي و فتحت

حتقيقا".
بعد ذلك تسـتمع لنصائح من قيادات بـ الدين و السياسة تدعـوا حملاسبة الفاسدين
- وهم يـعلمون و قد اكلوا فسدين و الـفسدة و الفساد-بضم الـفاء و تشديد الس و ا
مـلـعقـة او اكـثـر من الطـبق و بـالله عـلـيكـم شاهـدوا صـورهم الى قبل نـيـسان
 2003و يوم بدأت اخلردة تدخل اجليوب ثم االرصدة ستجدون

الوجوه انتفخت و الشفاه توردت.
كل هـذا و ال احـد يـسـأل االكثـر من  200حـزب الـتي تـسـتـعد

لدخول االنتخابات من اين جاءت االموال?
: الـفسـاد ابنـكم و ابوكم و جـوكم الذي فـيه تقـولون مـرتاح

افييييش.

-1-
ال نذيع سراً اذا قلنا :

انّ هـناك محـاوالت مسمومـة لالساءة الى الرموز الـعراقيـة الكبيـرة  والتضلـيل بأخبار
ا وأكـاذيب تُـشوش االذهـان وتـثيـر الـشـكوك وصـوالً الى تـغيـيـر الـقنـاعـات الراسـخـة 

صالح الوطنية . يتمتع به اولئك الكبار من عدالة وموضوعية والتزام تام با
-2-

ن شملتهم هذه احلملة اللئيمة فخامة السيد رئيس اجلمهورية الدكتور برهم صالح و
عرفة والنهوض ضنـية في خدمة العلـم وا  –حـفظه الله  –فبدالً من استـذكار جهوده ا
سـتوى الرفـيع وتأسـيسه في السـليمـانيـة (اجلامعـة) الكبـرى يتم احلديث بالـبالد الى ا
ـصـارف الـكـبـرى في الـبالد  وهـذا مـا كذّبه ـلـفق عن كـونه صـاحب (مـصـرف) من ا ا

بعض اخلبراء االقتصادي .
صارف نشـورة عن تلك ا ولـقد كتب االسـتاذ عبـد الباقي رضا مـصرحاً بـأن القائمـة ا

واصحابها ال حتظى بأية مصداقية .
والـيـوم يـنـبري بـعض الـسـفـهاء لـتـمـريـر فريـة جـديـدة خالصـتـها ان فـخـامـة الـرئيس لم

وظف  في ح ان الرواتب  يصادق عـلى قانون االقتراض من اجل تأم رواتب ا
الـبدء بـصـرفـهـا فور الـتـصـديق عـلى القـانـون ولم يـكن فـخامـة الـرئـيس د.بـرهم صالح
لك من تـنعـا عن التـصديق وكـيف يـكون ذلك وهـو الذي وظفّ كل مـا  مـعارضـاً او 

امكانات علمية وسياسية ودستورية خلدمة البالد والعباد ?
انـنـا نـنـطلـق من حرصـنـا الـشـديـد عـلى تنـويـر الـرأي الـعـام واحـاطة مـواطـنـيـنـا االعزاء

باحلقائق .
ومن هنا كتبنا هذه السطور 

-3-
واخيراً :

أنّ محترفي الهمز واللمز ملعونون في كتاب الله تعالى 
ألم تقرأ قوله تعالى 

" ويل لكلّ هَمزَهٍ لُمَزَة "
فـالـويل والعـذاب لـكل طـعّـان سـبّـاب ولـيس له في الـدنـيا االّ

االحتقار وفي اآلخرة االّ النار .

≈öð·∫ جلنة السالمة والصحة تتلف كميات من مواد غذائية فاسدة
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في يوم 28 تـشرين اول عام 1963 انـطلـقت مصـفحـات واليات الـفرقـت االولى بـقيادة
الفريق الركن   عـبداللطيف نـوري والثانيـة بقيادة الفـريق الركن بكر صـدقي العسكري
ــتـجـحــفـلـتــان في شـمــال بـغـداد مـن اجل اجـراء  مـنــاورات روتـيــنـيـة قــرب خـان بـني ا
ـرحوم سعـد..انـطلـقت نـحـو بغـداد الـعاصـمـة لـلقـيـام بانـقالب عـسـكري ضـد حـكومـة ا
يـاس بـاشـا الـهـاشمـي التي وصـفـهـا بـيـان االنقالب رقم 1  بـالـفـاسدة االنـقـالب كان
مسـنودا من قـبل قائـد الـقوة اجلـوية الـعمـيد مـحمـدعـلي جواد ..الـذي زج بطـائراته في
االنقالب فألقت 3 قنابل في امـاكن متفرقة من  العاصمة دون خسائر تذكر لكنها القت
الـرعب في قلوب ر ئـيس احلكومـة ووزرائها فـعجلت بالـهاشمي ان يـقدم استـقالته على
ا دعـا الـيه سرا ـلك غازي الـذي كـان يبـارك االنـقالب خـفيـة ولـر وجه السـرعـة الى  ا
لك غازي السيد حكمت سليمان بتشكيل الوزارة اجلديدة ايضا  وعلى اثر ذلك كلف ا
ـقـترح ودعم مـن بكـر صدقـي  قائـد االنقـالب وفي بغـداد خـرجت اجلمـاهـير مـبـتهـجة
لـدعم االنقالب في مقـدمتهم جمـاهير جمـاعة االهالي الـوطنية كـما أيدها  شـاعر العرب
رحـوم اجلواهـري الذي اصدر جـريدة االنـقالب لدعم احلركـة العـسكريـة كما االكـبر  ا
ايـده الـنـقابي االول في الـعـراق مـحمـد صـالح الـقزاز كـذلك ايـدته نـقابـة احملـام  وفي
طلـيـعتـهم الـسيـد مـصطـفى عـلي الذي تـولى بـعد انـطالق  ثورة 14 تـموز مـنـصب وزير
الــعــدل في اول حــكــومــة لـهــا وفي خـالل سـتــة شــهــور اجــرت حــكــومـة االنــقالب اول
انـتخابات فـازفيها مـجموعة من الـعناصر الـوطنيةيـها بكر صـدقي عبدالقـادر اسماعيل
ويـوسف البستـاني وغيرهم  وتـشكلت حكـومة وطنيـة برئاسة حـكمت سليـمان وعضوية
الـشخـصـيـات الوطـنـيـة  كامل اجلـادرجي ومـحـمـد جعـفـر ابـو التـمن ويـوسف عـزالدين
التكريـتي و ناجي االصيل والفريق الركن عبداللطيف نوري ولم يكن في احلكومة حتى
 زيـر كوردي على الـرغم من ان القومجـية اتهمـوه باللـشوفينـية والشعـوبية .وخالل هذه
رور الـدولي في شط العرب ذلك النهر العراقي العربي الفترة  عـقد اتفاقية  تنظيم  ا
ـسمـاة باتـفاقيـة سعـداباد التـي فرضت فيـها  احلـكومة اسمـا وتاريـخا واهال وارضا ا
العراقيـة التي يهيـمن عليها بـكر صدقي على حكـومة الشاه رضا
نفذ ارة بـهذا ا بهلـوي االب دفع  رسوم عن  السفن االيـرانية ا
ـائي الـعــراقي  وان تـرفع الـعــلم الـعـراقي اعـتــرافـا بـعـراقـته ا
العراقيـة .كما ان هذه احلكومـة داعمة قوية لقـضية  فلسط
ووقفت بقوة ضـد مساعي الغرب والـصهاينة لتقـسيمها حتى

ان

بغداد

الـواجب استكمالها من قبل العراق في
قرر أن يـفتتح معبر ـنفذ). وكان من ا ا
عـرعـر احلدودي لـلـتـبادل الـتـجاري في
ــاضـي لــكن عــمـــلــيــة تــشـــرين األول ا
االفــتــتــاح تـــأجــلت أكــثــر من مــرة. وال
ـتلك العـراق أي منفـذ بري يربطه مع
دول اخلـلـيـج بـاسـتـثـنـاء مـنـفـذ عـرعـر
ويـــحــدو الـــتـــجــار أمـل في أن يـــســهم
افــــتــــتــــاحـه في تــــنـــــشــــيط احلــــركــــة
االقـتصادية مع هذه الدول. وقال عضو
ان فيصل الـلجنـة االقتصـادية في البـر
الـعــيـسـاوي إن (افــتـتـاح مـعــبـر عـرعـر
ســيــكــون له تــأثــيــر اقــتـصــادي واسع
الـنـطـاق على الـعـراق) مـشـيرا إلى أنه
ـعابر (سـيقـلص الزخم احلـاصل على ا
األخرى في العراق سواء اجلنوبية أو
الـــشـــمـــالــــيـــة وســـيـــنــــشط احلـــركـــة
االقــتـصـاديــة والـتــجـاريــة بـ الــبـحـر
األحــمـر والــعـراق واخلــلـيج الــعـربي).
عـبر سـيوفر وأوضح الـعيـساوي أن (ا
فـرص عــمل كـثـيـرة لـلــجـانب الـعـراقي
مـشــددا عـلى ضـرورة االتـفــاق مـسـبـقـا

بـشـأن الـسلع والـبـضـائع الـواجب على
الـعــراق تـصـديـرهــا إلى الـسـعـوديـة أو
دول اخلـلـيج األخـرى) سـاحـة مـنـافـسـة
الي عـبد ويـرى اخلـبيـر االقتـصـادي وا
ـنــذري أن (افــتــتـاح مــعــبـر احلــســ ا
عـرعر سـيـمتص الـضغط احلـاصل على
االســتـــيــراد من بــاقـي الــدول ومــنــهــا

عابر مع إيران).  ا
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وذكـر أن (معـبر عـرعر سيـكون خـاضعا
لـلــرقـابـة اإلداريـة واألمــنـيـة لـلــحـكـومـة
ـعـابـر الـتي االحتـاديــة بـخالف بـاقي ا
بـدأت احلـكومـة اآلن عـملـيـات استـعادة
ـقرر أن الـسـيـطـرة عـلـيـهـا). وكـان من ا
يـــجـــري الــــكـــاظـــمي زيــــارة رســـمـــيـــة
لـلـسـعــوديـة لـكـنـهـا تـأجـلت ألجل غـيـر
ـلك السـعودي مـسـمى بسـبب تعـرض ا
ـسـؤولـون إلى طــار صـحي. ويـؤكـد ا
في الـــبـــلــدين أن هـــنـــاك فــرصـــا غـــيــر
مـحـدودة للـتـعاون في مـجـاالت صنـاعة
الــزيــوت والـــغــاز واســتــغالل مــصــادر
ـتـجـددة والـتـعـاون في مـجال الـطـاقـة ا

فـتح األسـواق وتـنـمـيـة الـصـادرات ب
ــثل الــتــعــاون في مــجـال الــبــلــدين.و
ــلـفـتـة الـطــاقـة أحـد أبــرز الـتـطـورات ا
لـنـظـر احملـلـل واالقـتـصـاديـ خـاصة
وأن الـبلدين عـضوان في منـظمة الدول
ـصدرة لـلنـفط أوبك. وفي تصـريحات ا
سؤولـ سعوديـ في بغداد سـابقـة 
أن شـركـة الـنـفط الـسـعـوديـة الـعـمالقـة
أرامـكو ستـساعد بـغداد في استـكشاف
الـغـاز في محـافظـة األنـبار حـيث تأتي
هــذه اخلــطــوة انـــســجــامــا مع حــزمــة
اتــفـاقــيـات في قــطـاع الــنـفط وقــعـتــهـا
الــسـعـوديــة خالل زيـارة وزيـر الــطـاقـة
ـعــدنـيــة خـالـد والــصـنـاعــة والـثــروة ا
الـفـالح لـبـغـداد في كـانون االول 2017.
وعـلـى هـامش تـوقـيع تــلك االتـفـاقـيـات
وفي خـــطـــوة هي األولى مـن نــوعـــهــا
ــصـــرف الــعـــراقي لـــلــتـــجــارة أعـــلن ا
احلــكــومي في حــيــنــهــا الــذي يــحــوز
ـئـة في حـصـة سـوقـيـة نـسـبـتـها  80بـا
الـعـراق افتـتاح فـرع له في الـسعـودية

وأنه سيبدأ عملياته قريبا.
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مبعثاً على االحتاد ورص الصفوف ب
اجملتمع اإليزيدي وفرصةً للخالص من
حــيـاة الـنــزوح ونـهـايــة لـلـمــآسي كـافـة
وعــودة الــنـازحــ إلى ديــارهم وإعـادة
). وفي هـذه إعــمـار مــنـاطق اإليــزيـديــ
ـناسبة تشدد حكـومة إقليم كردستان ا
عــلـى حــمــايــة واحــتـــرام خــصــوصــيــة
كونات األخرى من اإليزيدي وسائر ا
أجل ترسيخ روح التعايش في االقليم.

أتــقــدم بــخــالص الــتــهـانـي إلى األمــيـر
حـازم وبـابـا شـيخ اجلـديـد الـشيـخ علي
إلــيــاس واجملــلس الــروحــاني وجــمــيع
إخــوتــنــا وأخــواتــنــا اإليــزيــديــ وإذ
نــتـمــنى لــلـســيــد بـابــا شـيـخ الـتــوفـيق
والـنـجـاح في خـدمـة اجملـتـمع والـديـانة
اإليـزيدية فـإننا نعـرب عن دعمنا له في
مــهـامه اجلـديـدة). واضـافت ويـحـدوني
نـصب اجلـديد األمـل بأن يـكـون شغـل ا

بــكـورونــا بـشــكل خــفـيف ولــكن لـلــمـرة
الــثـانــيـة كــانت االصـابــة قـويــة لـيــفـقـد
حـيــاته عـلى اثـرهـا). عـلى صـعـيـد اخـر
هـنــأ رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـوردسـتـان
مــسـرور الـبــارزاني بـانـتــخـاب الـشـيخ
إلــــيــــاس عــــلي بــــابــــا شــــيـخ جــــديـــداً
. وقــالت بــرقــيـة الــتــهـنــئـة لإليــزيــديـ
ـنـاسـبة اخـتـيـار الشـيخ عـلي إلـياس )
ـنـصب بـابـا شيخ جـديـد لإليـزيـدي
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ووري جــثــمــان مــحــافظ أربــيل فــرست
صـوفي الثرى أربيل حيث  استقباله
فـي مــراسم رســمــيــة بــحــضــور رئــيس
إقـلـيم كـردستـان نـيـجيـرفـان الـبارزاني
ـثل رئـيس وكـبـار مـسـؤولي االقـلـيم و

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقـال الـبـارزاني خالل مراسـم التـشـييع
ان (الــــدكـــــتــــور فــــرسـت اصــــيب مــــرة
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ــهـجـرين اعـلــنت وزيـرة الــهـجـرة وا
ايــــفـــان فــــائق جــــابـــرو أن الـــوزارة
تــمــكـنت مـن تـلــبــيـة رغــبــة غـالــبــيـة
الـنـازحـ في تــسـهـيل عـودتـهم إلى
مناطـقهم األصـلية وإنـهاء معـاناتهم
بـــــعــــد ســـــنـــــوات من الـــــنــــزوح في
اخمليـمات وذلك تـنـفيـذاً لتـوجيـهات
رئــيس مــجـــلس الــوزراء مــصــطــفى
الكاظمي وبالتنـسيق مع مستشارية
األمن الوطـني وجهـاز األمن الوطني
ـــشـــتـــركــة وقــيـــادة الـــعـــمـــلــيـــات ا
واحلـكـومات احملـلـيـة مـشـيـدة بدور
نظمات الدولية واحمللية التي تعد ا

شـريـكـاً حـقــيـقـيـاً لـلـوزارة في إنـهـاء
ملف النزوح . 

وقـــالت جـــابــرو فـي بــيـــان امس انه
(بــعـد  اجــراء اســتـبــيــان مـوسع في
مخـيمات الـنزوح في عـدة محـافظات
من بينها محافـظات اقليم كردستان
بــهـدف مــعـرفــة رغـبــة الـنــازحـ في
الـعــودة إلى مــنـاطـقــهم األصــلـيـة أو
الـبـقـاء في اخملـيـمـات تـوصلـت فرق
الــوزارة ومالكــات إلى أن تــطــلــعـات
األسـر النـازحـة تـنحـصـر في حتـقيق
حـــلــمــهم بـــالــعــودة إلى مـــنــاطــقــهم
واالستقـرار فيهـا كما كـانوا في فترة
ما قبل االحتالل الداعـشي كما تلقت
مــــكــــاتب الــــوزارة وفـــروعــــهـــا آالف
الــــطـــلـــبـــات الــــتي حتـــمـل تـــواقـــيع
الـنـازحـ بـإعـادتـهم إلى مـنـاطـقـهم
وخصوصاً من مخـيمات السلـيمانية
ومــخــيـمـي حـسـن شـام واخلــازر في
اربيل وكذلك مخيمـات نينوى وبناءً
عــــلى ذلـك  غــــلق 15 مــــخـــــيــــمــــاً
لــلــنـــازحــ في مــحــافــظــات بــغــداد
واألنـــــبــــار وصـالح الــــديـن وديــــالى

قدسة وكركوك). ونينوى وكربالء ا
 وأضــافـت أن (الــوزارة اســتـــجــابت
ـنـاشـدات الــنـازحـ خالل الـشـهـور
ــاضـيــة وبـاشــرت بــعـمــلـيــة إعـادة ا
الـــنــازحـــ طــوعـــاً إلى مـــنــاطـــقــهم
األصــلـيــة بـالــتـنــســيق مع الـوزارات
ـعـنـية مـع التـركـيـز على واجلـهات ا

راحل التي وصلت متابعة ومراقبة ا
ـعــنـيــة في إعـادة إلـيــهـا الــوزارات ا

تأهيل مناطقهم ". 
نظمـات الدولية وبينت جابـرو أن (ا
واحملـــلـــيــــة كـــان لـــهـــا دور مـــهم في
تــشــجـــيع عــودة الــنــازحــ وإعــادة
تــأهــيـل الــبــنى الــتــحــتــيــة وتــقــد
اخلـــــــبـــــــرات لــــــــلـــــــوزارة مـن خالل
االجـتمـاعـات الـدورية الـتي تـضـمنت
حلـقات نقـاشيـة ساهـمت في إنضاج
بـرامج الوزارة فـيـمـا يـخص بـرنامج
ــنـــظـــمــات إلى الـــعــودة)  داعـــيـــة ا
(تــســخــيــر جــهــودهــا خالل الــفــتـرة
ـلف الـعودة ورفـد الـعـائدين ـقبـلـة  ا
ــســـاهــمــة في إعــادة ـــشــاريع وا بــا
نـاطق احملررة) مـوضحة استقـرار ا
رحـلـة الـقادمـة  لـغلق مـا تـبقى (ان ا
من اخملــيــمــات حتــتــاج الى تــظــافــر
اجلهـود والتـنـسيق الـعالي مع اال
نـظمات الدولـية واحمللية تحدة وا ا
بعد ان  اعـداد خطـة وطنيـة النهاء
مــلف الــنــزوح بــالــتــعــاون مع وزارة

التخطيط).  
وأشـــارت إلى ان (الـــوزارة الـــتـــزمت
ـــعــايــيــر الــدولـــيــة الــتي تــخص بــا
ـبـاد حـقـوق اإلنـسان الالجـئـ و
الـتي تـكـفل لـهم حـريـة االخـتـيـار ب
الــبــقــاء أو الـعــودة ولــذلك حــرصت
على أن تكون العودة طوعية وليست
قـسـريــة مع شـمـول الـعــائـدين كـافـة

ــالــيـــة وتــهــيـــئــة كــافــة ــنــحـــة ا بـــا
مـسـتـلـزمـات الـعـودة بـالـتـنـسـيق مع
اجلـهـات ذات الـعـالقـة واسـتـحـصـال
وافقـات االمنـية وتأمـ آليـة النقل ا
ــــنــــاطق ســــكـــنــــاهم وايـــصــــالــــهم 
االصـــلــــيـــة). مـــبـــيـــنـــة ان (الـــوزارة
مستمرة بإغـاثة العائدين في مناطق
العـودة ألكثـر من سنـة ودعوة جـميع
ـنـظـمـات الـدولــيـة بـتـوجـيه جـمـيع ا

برامجها باجتاه مناطق العودة).
عـلى صـعـيـد آخـر أعـلن نـائب رئـيس
اإلمـــارات رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
امس األحــد مـنح اإلقــامـة الــذهـبــيـة
دة  10أعوام لست فـئات من بيـنها

األطباء. 
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وقــال آل مــكــتـــوم في تــغــريــدة عــلى
صـفحـته الـرسـميـة (اعـتـمدنـا الـيوم
دة  .. منح اإلقامة الـذهبيـة للمقـيم
عشـر سنوات لـلفـئات التـاليـة: جميع
احلاصلـ على شـهادات الـدكتوراه
ـهندسـ في مجاالت كافة األطـباء ا
هـنـدسة الـكـمـبـيـوتر وااللـكـتـرونـيات
والبرمـجة والكـهرباء والـتكنـولوجيا
احلـــيـــويـــة مــتـــفـــوقي اجلـــامـــعــات
عدل 3.8 وأكثر). عتمدة بـالدولة  ا
وأضـاف (كــمــا سـيــتم مـنح اإلقــامـة
الـذهـبـيـة لـلـحـاصـلـ علـى شـهادات
تخصصية في الذكاء اإلصطناعي أو
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كشف عـضـو مجـلس النـواب عن مـحافـظة
ديـالـى عـبــداخلـالق الــعــزاوي عن تـوقف
 13شركـة كـانت تنـافس عـلى اجناز مـطار
احملافـظة دون مـعـرفة االسـباب فـيمـا دعا
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظـمي للتدخل

شروع .   واعادة احياء ا
وقــــال الـــعــــزاوي لــ ( الـــزمــــان) امس ان
(فـكــرة انـشـاء مــطـار ديـالـى الـدولي بـدأت
قـبل تــسع ســنـوات بــعـد وصــول شـركـات
اجـنــبـيــة بـرفــقـة وفــد حـكــومي الى مـوقع
نصورية  شرق طار في اطراف ناحية ا ا
بــعـقــوبـة )  مــبــيـنــا أن  (هــذه الـشــركـات
طار االستراتيجي الذي وقع ا تفاجأت 
تـتـوفـر فـيه كل الـبـنى الـتـحـتـيـة اخلـاصـة
دارج واحملاور االخرى والتي تقلل من با
كــلـفــة االجنــاز بــشـكـل كـبــيــر) .  واضـاف
الـعزاوي أن (13 شركـة عـربـية واجـنـبـية
قــدمت عــروضـا الســتــثـمــار مــطــار ديـالى
الــدولي لــكــنــهــا تــوقـــفت عن ذلك بــشــكل
مـفـاجئ دون مـعـرفـة االسـبـاب) مـبـيـنا أن
(هنـالك ضـغـوط غيـر مـعلـنـة هي من قادت
ــــشـــروع) .  ولــــفت إلى تــــأخــــر اجنــــاز ا
الـــعـــزاوي إلى أن  (كـل الـــشـــركـــات الـــتي
طـار رديـفا تقـدمت لالسـتـثـمار اعـتـبـرت ا
ــطـــــار بــغـــداد كــونه االقــرب حــقـــيــقـــيــا 
ـكن أن يـشكل نـافـذة كـبـيرة لـلعـاصـمـة و
للـشـحن اجلـوي باإلضـافـة الى مـوقعه في
خـارطــة الـطــيـران عــلى مــسـتــوى الـشـرق
االوسط).   ودعــا الـــنــائب عن مـــحــافــظــة
ديالى رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
إلى  (إعـادة احـيــاء مـشـروع مــطـار ديـالى
الـدولي وبـيــان اسـبـاب تـأخــر حـسم مـلف
اســتــثــمــاره كــونـه يــصب في مــصــلــحــة
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االقــتــصــاد الــوطــني ويــوفــر فــرص عــمل
). وقـال عــضـو مـجـلس كـبـيــرة لـلـعـاطــلـ
النـواب عن محـافظـة ديالى الـنائب رياض
الــتــمــيــمي  ان االتــاوات في الــســـطــرات
ـوافــقــة مـســؤول مــحـلي في مــسـتــمــرة 
ديالـى  وقال الـتـمـيـمي لــ ( الـزمان )  انه
(لألسف الـشـديـد مــا تـزال عـمـلـقـة جـبـايـة
االتــاوات غـيــر الـقــانــونـيــة مـســتــمـرة في
محافظة ديالى رغم كشفنا التفاصيل منذ
فتـرة ليـست بالـقصـيرة ولـكن االستـجابة

طلوب ).   ستوى ا االحتادية لم تكن با
واضـاف الــتـمــيـمي ان  (عــمـلــيـة جــبـايـة
االتاوات في الســطرات تـتم من قبل نـقابة
ــسـؤول االمـني االول ـوافــقـة ا الـعــمـال 
مــحــافظ ديــالى الــذي مــنــحـم  ريح بــذلك

وفق وثائق موثقة ) . 
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وتـابع الـتمــمي  (لـس فـقط نـقـابـة الـعـمال
ـا هـنـاك هي من يـجـني تــلك االتـاوات وا
جهـات اخـرى في الـسيـطـرات ايضـا تـقوم
بتلك العملية التي اكرر انها غير قانونبة
ـسؤولـ علـنا إيـقافـها ويجب مـحاسـبة ا
فــورا ). وخـاطب رئــيس الــوزراء الــقــائـد
سلحة مصـطفى الكاظمي العام للقـوات ا
بالقـول  (انت مسـؤول امام الـله والشعب
وانت تــســمـع االن مــخــاطــبــة ومــنــاشــدة
األهـالي في احملـافــظـة لـتـحــقـيق الـعـدالـة
وفــرض الــقــانـــون وانـــاء مــلف االتــاوات

التي تأخذ غصباً من الناس) .
ساعدة الـسلطة توفرة نـحن مستعـدين  ا
االحتـــاديـــة في حـــال الـــتـــحــرك لـــضـــبط
السـطرات األمنية ومحاسبة القائم على
ن شينة ومن يقف خلفهم  تلك االعمال ا

وقف في محافظة ديالى) . يتسـدون ا

فيمـا قال رئيس االحتـاد العام لـلجمـعيات
الفالحية في ديالى  رعد مغامس التميمي
لـ  ( الــزمــان )  إن  (ديــالـى تــشــهــد مــنــذ
سـنـوات حـركــة نـشـاط غـيــر مـسـبـوقـة في
قــطــاع انــتــاج فــســـائل الــنــخــيل خــاصــة
االصــنــاف الـنــادرة من الــتــمــور من خالل
مـراكـز تـابـعـة لـلـقـطـاع اخلـاص بـاعـتـباره
حتــول الى نـــشــاط مــربح بـــســبب وجــود
اقبال مـتزايـــد من كل احملافظـات وخاصة

اجلنوبية والوســــطى).  
وأضـاف الـتـميـمـي  ان  (اكثـر من 5 االف
فــســيــلــة  تــســويـقــهــا الـى الـعــديــد من
محافظـات البالد وخاصة اجلـنوبية خالل
وسم احلـالي تـشـكل اكـثر من 30 صنف ا
نادر مـن التـمـور الـعراقـيـة)  الفـتا الى أن
(مــا يـحــدث خـطــوة غــيـر مــسـبــوقــة عـلى
مستوى ديـالى منذ سنـوات طويلة وبدأت
بــالـفــعل الــعـديــد من احملــافـظــات تــتـدفق
لشراء االصناف النادرة من التمور بسبب
ــمــيـزة االســعــار اجلــيــدة والــنــوعــيــات ا

ألشجار النخيل) . 
واشــار الــتــمــيـمـي الى ان  (كــثــرة مــراكـز
انــتــاج الــفــســائل بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة
واحلديثة ساهمت في بدء محاوالت اعادة
ــتــضــررة في ديــالى بــعض الــبــســاتــ ا
خـاصـة الـتي دمــرت بـسـبب االضـطـرابـات
االمـنيـة الـسـابـقـة)  مرجـحـا ان  (تـتـحول
احملافظـة الى  اكبـر مركز إلنـتاج الـفسائل
على مسـتوى الـعراق  في غضـون سنوات

معدودة). 
فــيـــمــا اوضـــحت مــديـــر دائــرة الـــهــجــرة
ـهــجـرين في مــحـافـظــة ديـالى ابــتـهـال وا
الـدايـني  لــ ( الـزمـان )  (عن قـيـام الـفـرق
ساعـدات على العوائل يدانيـة بتوزيع ا ا

ـنــصــة بــانــهـا عــبــود الـذي وصـف ا
عــبــارة عن مــدرســة مــتــكــامــلــة لــهـا
بوابات عديدة .. فهناك بوابة تخص
ـدرسـة) والـكـادر التـدريـسي (مـديـر ا
لـــديه وعــــدد الـــطالب وعـــمل جـــدول
الـدروس .. وهـنــاك بـوابـة (االسـتـاذ)
الـتي من خاللــهـا يـسـتــطـيع ان يـبث
درسـه امـــا عـن طــــريق الــــفــــديـــو او
الصـوت .. اما بـوابة ( الطـالب) فهي
تــخص الـــدروس والــتــفــاعل مــعــهــا

شاركة واحلوار  با
 وعـن تـــطـــويـــر قـــابـــلـــيـــة الـــكـــوادر
التـعـليـميـة والـتدريـسيـة يـقول مـدير
قسم االعـداد والـتدريب صـفـاء هادي
 اقـــــامــــة الــــعــــديـــــد من الــــدورات
لتوسيع معلوماتهم حتى تساهم في
ـراحل اجنـاح الـعـمل االلـكتـروني و

متعددة منها..  
تهيئة الدرس االلكتروني . 

طريقة العرض .

تلقي .  وآليات التأثير في ا
بـاشـر وتنـمـية والتـعـامل مع الـبث ا

الشخصية .
والـــــيــــــة الــــــتـــــعــــــامـل مع الــــــصف

االلكتروني.
ومـــن اجــل االطــالع عـــــــــــــــــــــلــى ادق
التفـاصيل في  هذا احملـتوى التـقينا
عاون االداري ورئيس جلـنة منصة ا
نــــيــــوتـن عــــلي ســــاجـت الــــذي اكـــد
ـباشـرة بـالـعـمل ووضع خـطـة على ا
شــكل مــراحل وحـسـب الـتــعــلـيــمـات
ــدارس الــوزاريــة .. حــيث قــســمت ا
الثانـوية واالبـتدائيـة والبـالغ عددها
(790) مدرسة قسمت الى مجموعات
على تـطـبـيق (الوات سـاب) بـاشراف
ــرحــلــة االولى مــخــتص .. وبــدءت ا
بـتـوزيع وايـصـال (الـيـوزرات) .. الى
نصة دارس بالدخول الى ا ادارات ا
.. وكانت نسبة االجنـاز في مديريتنا
ئـة) والنسـبة البـاقية حوالي (90 با
ـعاجلات .. هي امور فنـية في طور ا
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يعتـبر جناح العـمليـة التربـوية سمة
ـتــقـدمـة تــربـويـا من سـمــات الـدول ا
وعـلمـيـا ومن خاللـهـا تـبـنى االوطان
بـأجـيـال تـرسم خـريـطـة الـوطن نـحو
الـــرقـي واجملـــد اخلـــالــــد .. ولألسف
وحلـــد االن وخـــاصــة بـــعـــد ســـقــوط
الـــنــظــام لـم تــلـــبي وزارة الــتـــربــيــة
مــتــطــلــبـــات الــعــمــلــيـــة الــتــربــويــة

والتعليمية 
وحتى ريـاض االطفـال .. كمـا تخطط
الـدول لـبـنـاء مــسـتـقـبـلـهـا الـتـنـمـوي
ولــكــافــة اجملــاالت .. وعــنـدمــا حــلت
ـعـنـي (جـائـحـة كـورونـا) وضـعت ا
امام اخـتبـار صعب الثـبات وجودهم
التـقني في اجـتيـاز هذه احملـنة وحل
االشــــكــــاالت الــــتي تــــواجـه الــــعـــام
الـدراسي اجلـديد وكـيـفـيـة الـوصول
الى الــهــدف ولــو لــلــحــد االدنى من
اجـل عـــــبـــــور هـــــذه احملـــــنـــــة وفق
ـرنـة والـتي االسـالـيب احلـديـثـة وا
ـتـلـقي ان بـواسـطـتـهـا يــسـتـطـيع ا

نشودة . يصل الى غايته ا
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ــزيــد عن تــفــاصـيـل هـذه ــعــرفــة ا و
ـسـؤول شـعـبة الـرحـلـة .. الـتـقـيـنـا 
الــتـعــلـيم االلــكـتــروني عــلي صـاحب
كسار حيث قال .. ان (مـنصة نيوتن)

هي عــبــارة عن مــوقع الــكــتـروني 
انـــشـــاؤه من قـــبـل وزارة الـــتـــربـــيــة
الــعــراقــيــة بــالــتــعــاون مع مــنــظــمـة
اليونسيف وبـالتنسيق مع الوزارات
ذات العالقة .. مـثل وزارة االتصاالت
ووزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
ـنصة من اهم العلـمي .. وتعـد هذه ا
الـــوســائل الـــنــاجـــعــة واالســـاســيــة
ر واجـهة الـظـروف القـاهرة الـتي 
بهـا عـراقنـا احلـبـيب والعـالم بـسبب
انتشار (جائحة كورونا) التي جعلت
مسالـة التواصل عن بـعد باسـتخدام
تطبيـقات االنترنـيت والذي بات امرا
ضروريـا ال منـاص مـنه ليـتم اجتـياز
هـذه احملـنة بـاقل اخلـسـائـر وتـعـتـبر
ــــنـــصـــة هـي احـــدى وســـائل هـــذه ا
الــتــعــلــيم االلــكــتـرونـي الــذي يـتــيح

لــلــمــتــلــقي
الكــات الـتـعــلـيــمـيـة الـتــواصل مع ا
والتدريسية عن بعد .. كذلك حتتوي
ـنـصـة عـلى  واجـهـات جـذابـة هـذه ا
ومـنــسـقـة تــخص كل من ( الـتــلـمـيـذ
ــــــدرس ــــــعــــــلـم والــــــطـــــــالب وا وا
درسة).. بـعدها اسـتمرت رحـلتنا وا
مع السيدة التفـات عنيد رئيس قسم
نـاهج والتـقنيـات التـربوية شؤون ا
.. وكـان حــوارنــا مـعــهـا يــدور حـول
الــهـدف مـن جتـربــة مــنـصــة نــيـوتن
وقــالت انـهــا اول مـنــصـة حــكـومــيـة
الـكـتـرونـيـة في الـعـراق .. فـالـتعـلـيم
االلكتـروني عدة مـنصات مـستـخدمة

في هذا اجملال وهي:  
تــعـلــيم ريــاض االطــفـال والــتــفـكــيـر

االبداعي من خالل البرمجة .
ومنصة الطالب االلكترونية 

وكــــيـــفـــيــــة الـــدخـــول الـى الـــبـــريـــد
االلكتروني .. 

وعن وصف (مـنـصة نـيـوتن) حـدثـنا
رئــيس مــهـنــدســ احــمـد مــنــصـور

ـثنى االعـلى اجنازا وتعـتبـر تربـية ا
وفق رؤيـة وزارة الـتـربـيـة بـالـنـسـبـة
للمحافـظات .. ومنذ استلـمنا رسميا
ــنـــصـــة .. بــدء الـــتـــحــكم واجـــهـــة ا
ـعــرفـة دخــول وتـفــعـيل بــالـواجـهــة 
ــشـاكـل الـتي ــدارس وحل بــعض ا ا
ــسـنــا تــعـاون تــواجه عــمــلـنــا وقــد 
ـعـنـيـة واضح من قـبل كل االطـراف ا

وفق. شروع والله ا با
b¹bł ÂUŽ

ـدارس فـيــمــا اكـد عــدد من مـديــري ا
ـدرســ وقـال ـعــلـمــ وا وبـعـض ا
بانـهـا جتربـة فـتيـة نـعمل بـها وألول
مــــرة وســـنـــبــــدأ في بـــدايــــة الـــعـــام
الـدراسي اجلـديـد ونـحن مـسـتـعدون
وجـاهـزون لـلـعـمل بـهـذه الـتـجـربة ..
وعن دور االعالم الـــتــربـــوي في دعم
مــنــصــة نــيــوتن يــقــول مــديــر اعالم
الـتربـيـة عـبـاس عداي ان عـمـلـنـا هو
الــتـــنــســيق مع الــلـــجــنــة الــفــرعــيــة
ومـتـابـعـتـهـا بـشـكل دقـيق ومـسـتـمـر

وكـــذلك نـــشـــر تــعـــلـــيــمـــات الــوزارة
ــديـر الــعـام. وتــوجـيــهـات الــســيـد ا
وخاتمة الذين التقتهم (الزمان) مدير
ثنى السيد سعد خضير عام تربية ا
قـــــال نــــحـن في ا اجلــــاهـــــهــــزيــــة
ومـسـتـعدون لـهـذه الـتـجـربـة ولـديـنا
عــمل مــســتــمـر فـي ذلك وقــد اشـادت
وزارة الـتـربـيـة بـعـمـلـنـا واثـنت عـلى
ـتــمـيــزة في اكـمــال عـمل جــهـودنــا ا
مــنــصــة  نــيــوتن بــالــشـكـل الــسـلــيم
والـــســـلس ونـــعـــمل بـــروح الــفـــريق
الـواحد .. وفـيـما يـتـعـلق ببـدء الـعام
الــــــــــدراسي (2020-2021) نــــــــــحن
بــانـتــظـار تــعـلــيـمــات الـوزارة بــهـذا
الــشـــأن ومن خالل هـــذا الــلـــقــاء عن
طريق جريدتـكم الغراء (الزمان) حث
ــدراس والـهــيـئـات الـســادة مـدراء ا
الـتـعــلـيـمـيـة والـتــدريـسـيـة والـطالب
واوليائهم على بذل اجلهود من اجل
اتمام جناح جتربة منصة نيوتن في

زمن (جائحة كورونا).
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الـبـيـانـات الـضـخـمـة أو عـلم األوبـئـة
والـــفـــيـــروســـات بــاإلضـــافـــة ألوائل
الـــثــانــويـــة الــعـــامــة في الـــدولــة مع
أسـرهم) مـبـيـنـاً أن (هـذه دفعـة أولى
واهب ستتبعها دفعات.. والعقول وا
نـريدهـا أن تـبـقى وتـستـمـر مـعـنا في
مسـيـرة التـنـميـة واإلجنـازات). وفور
هــــــذا االعالن اشــــــتـــــعــــــلت مــــــواقع
الـتـواصل االجـتـمــاعي بـالـتـعـلـيـقـات
االيجابـية مقارنـة ب عزم دبي وزعم

بغداد. 
ــســتــقل وقــال الــكــاتـب الــصــحــفي ا
سمـيـر عبـيـد في تغـريـدة علـى تويـتر
امس (دبي تـــــصــــدر تــــعـــــلــــيــــمــــات
بـاسـتـثـمـار الـعقـول مـن خالل اعـطاء
االقامة الـذهبـية لعـشر سـنوات لذوي
قدمتها مهن محددة مقيمة في دبي 
االطــبــاء ومــهـنــدسـي الـكــومــبــيــوتـر
والتـقنـيات ووظـائف اخرى والـعراق
مـنـذ 17 سـنــة وســاسـته يــتـحــدثـون
باالسـتـثمـار ولم يـسـتثـمـروا طابـوقة
في مـدرســة او بـرغـيــاً في مـصـنع او
بذرة فـي حقل). وطـالب رئـيس هـيـئة
اإلســتــثــمــار في مــحــافــظــة الــنــجف
ضـرغام كـيـكـو الـدوائـر ذات الـعالقة
للتـعاون مع الهـيئة إلنـشاء مجـمعات
ـوذجيـة  من خالل تـهـيـئة سـكنـيـة 
طـلوبـة .وب وافـقـات ا األراضي وا
كــيـكــو لـ (الــزمـان) أمس األحــد بــعـد
جــولــة تــفـقــديــة شــمــلت اجملــمــعـات

السكنيـة اإلستثمـارية في احملافظة 
أن (الــــهــــيــــئــــة جــــادة  فـي إيــــجـــاد
مـجـمـعـات ســكـنـيـة راقـيـة ومـتـمـيـزة
تـلـيق بـالـعائـلـة الـنـجـفـيـة  وتـعكس
حالـة التـطور الـعمرانـي واحلضاري
ديـنة  لـتكـون واجهـة وأيقـونة في ا
مــتـمــيـزة في احملــافـظــة يـشــهـد لــهـا
الداني والقـاصي بتكـامل  اخلدمات
في الـــبـــني الــتـــحـــتــيـــة من مــدارس
وشوارع ومـنـاطق خضـراء  تـنافس
ــــشـــــاريع الــــســــكــــنــــيــــة جــــمــــيع ا
اإلســتـــثــمـــاريــة في احملـــافــظــة وفي
العراق) .  مـؤكدا عـزمه (نخـلق حالة
ستثـمرين إلنشاء من التنافس بـ ا
مثل هـذه اجملـمعـات الـسكـنـية  ومن
هذه اجملمعات السكـنية اإلستثمارية
النـموذجـيـة هو مـشروع عـماد سـكر
والـذي يـعد مـن اجملمـعـات الـسـكـنـية
ـتـميـزة بـجودة وحـداتـها البـارزة وا
السـكنـية). الفـتاً الى أن (هـذا اجملمع
النموذجي األول في العـراق ببصمة
فنيـة ومعمـارية تلـبي طموح الـعائلة
ــواصــفـات الــعــراقـيــة  والــتــزامه 
البـناء وبـاخملطـطات الـقيـاسيـة التي
ــيـة ـواصــفـات الــعـا تــتـنــاسب مع ا
طلوبة وبأسعار تـنافسية مناسبة ا
ـساحـة الـوحدة وبـعدة فـئـات طبـقـاً 
السكنية من  150-300  متراً مربعاً
 وبــــنـــســـبــــة اجنـــاز جتـــاوزت  65

ئة). با

الـسكـان نـظـمـوا  وقـفة احـتـجـاجـيـة امام
مــبـنى الــنــاحـيــة مــطـالــبــ بــاســتـكــمـال
مـــــشــاريع خــدمــيــة مــتـــــــوقــفــة ابــرزهــا
مشـروع للـصرف الـصحي في الـناحـية ) 
مــــوضــــــحــــاً أن مــــحـــافـظ ديـــالى وادارة
الـنـاحـيـة  (الـتـقـوا بـاحملـتـجـ وتـسـلـموا
مـطالـبـهم ووعـد احملـافظ بتـنـفـيـذها خالل
الـفـتـرة الـقـادمـة وعـبـر الـسـبل الـقـانـونـية
تـاحة) . واعتبر الـسعدي ناحية الية ا وا
بني سعـد  (مهمـلة ومـظلومـة خدميـا منذ
 15عـامــاً وهي مــشـكــلـة ازلــيــة في ديـالى
وعــــمـــوم احملــــافـــظــــات بــــســـبـب ضـــعف
ـالــيـة لـلـمـحــافـظـات وانـعـدام ـوازنـات ا ا
الـــدعم احلـــكــــومي عـــلى مـــر الـــســـنـــوات

اضية). ا
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فيمـا كان القرن العشرين يلوح بافق اهل السيـاسية وكذا النخب الواعية الباحثة
ـتـمـثل ( بـاالميـة والـفـقر سـيـطـر علـيـهـا بـالثـالـوث اخلـطـير ا ـهـا ا عن اصالح ا
ـنـا الـعـربي احملـتل ـرض ) .. الـذي يـعـد شـعـارا سـائـدا آنــذاك سـيـمـا في عـا وا
سيطر عليه وبقية الدول اإلسالمية مغلوبة االمر مسلمة اليد حد االستسالم .. ا
كن ان تهيء احلركة اإلصالحـية باي زمكان دوما يسبقها تهـيئة ثقافية معرفية 
ناسبـة حلراك ما وهذا مـا فعله فولـتير في فرنـسا وماركس في اوربا األرضيـة ا
ـنـا الـعربي .... وغـيـر ذلك الـكـثـير فـي بقـيـة حـضـارات عـالم الـيـوم .. امـا في عـا
واإلسالمي فان الـقرن التاسع عشر شهد حركة إصالحية وقف على راس قيادة
تيـارها كل من ( جمال الدين االفغاني وعبد الـرحمن الكواكبي ومحمد عبده ) ..
التي مـهدت لنـهوض مـا وبدرجات مـا في بعض مـفاصل االمـة وأن لم يظهـر حيز
ا تـعانـيه االمة من تـنفـيـذه ولم يأخـذ سعـة مديـاته السبـاب موضـوعـية تـتلـخص 
هـيـمنـة اجنـدات ظـلت قائـمة الى الـيـوم . ذاك ال يلـغي الدور الـكـبيـر الذي شـهدته
ونهـضت به وما زال اخلـير فيـها مـنذ حـراك أولئك الكـبار وغـيرهم الـعشرات في
امـة ( اقـرا )  الـتي كـانت اول مـفـردة وتـوصـيـة امـرت بـهـا الـسـمـاء في تـكـلـفـيـها
ي الـكبير الرسـول األم محمـد (ص ) كداللة وتعبـير صادق لسر للمـصلح العا
نـهـوض االمـة وتـطـورهـا وعلـو شـانـهـا .. اذ ال بـديل عن الـعـلم الـذي اسه الـقراءة
وسم ـعرفة وحـسن سيـر منـاهج التـعلـيم .. فيمـا اليـوم وبعـد ان انتـهاء ا وطلب ا
الكـات تـعـلمـيـة والـتـدريـسيـة ومن ثم دارس واهـانـة ا ـاضي عـلى كـارثـة غلـق ا ا
عرفـة في العالم احلاقـها باجـندت اجلاحـئة التي قـضت على رحم الـعلم ومنـهل ا
سـتـسلم لـسـياقـات وتـخطـيط كـوورونا جـمـلة وتـفـصيال .. حـتى ظـهرت الـعربـي ا
ثقافة العبور والنجاح اجملاني باجلملة واالمتحان اخملفف واكذوبة التعلم عن بعد
ـتــجــهــلـ ـعــدالت وطــول لــســان ا لـدرجــة فــضــحت فــيــهـا مـن خالل تــضـخـم ا
تـجهالت .. ان االمة الـتي ال تهـتم بتـعلـيم اجيـالهـا على أسس مـعرفـية تـربوية وا

كن لـها ان تتلمس الضوء في وضح صحـية صحيحة ال 
النـهـار ولن تسـتـشعـر االمن في عـتمـة اللـيل .. تـلك امة
جاهـلـة مسـتـغرقـة بـعواهن الـفـشل وتخـمت االسـتهالك
ـرض والـفـقـر .. واالنـقــيـاد االعـمى نـحـو آفـة االمـيـة وا
جتمـعاتنا ال محالة تـمترس حول رقابنا ومـعشعش  ا
وان ظهـر الـذهب عـلى سـنام الـبـعـيـر او حتكـمت عـفـطة

تيس او شاع شهيق حمير
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ساواة باالطالع عـلى نصـوص قانون االنـتخاب الحـظنـا بعض مواده ال حتـقق حق ا
وحق تكـافؤ الفـرص وحرية الـتعبـير عن الرأي  وعـدم اعتمـادها االسس الصـحيحة
فيتـقسيم الدوائر االنتـخابية وهذه احلقـوق واحلريات واالسس قد تضـمنها الدستور
الـعـراقي لـسـنة 2005 فـي مواده (37 ,20 ,16 ,14/ثـانـياً  38/أوالً  49/اوالً 
ـذكورة واد الـدستـورية ا 17/اوالً) لذلك نـب مـواد قانـون االنتـخاب الـتي خالـفت ا

وكما يأتي :
ـنفـردة ان يقـدم قائـمة ـادة (8/سادسـاً) التي اشـترطـت على مـرشح القـائمـة ا 1- ا
حتتوي على (500) اسم غيـر مكرر داعم لترشيحه دون ان تشترط ذلك على مرشح
نتم ستقل وا واطن ا ساواة ب ا ا ينتج عنه اخالل بحق ا فتوحة  القائـمة ا

الى االحزاب السياسية وحق تكافؤ الفرص . 
فـتوحـة نسـبة مـعيـنة بـحيث يـكون رشـحي القـائمـة ا كـما لم يـحدد قـانون االنـتخـاب 
ـفتوحـة ان يرشح بشـكل قائمـة فردية وهـو يحظى بـدعم حزبه ماديا رشح الـقائمة ا
كن له الترشيح ستـقل ال  رشح ا فتوحـة  أما ا ومعـنوياً او يرشح ضمن قـائمته ا
ــثل احـد االحـزاب أو الـكـتل الـتي احـتـوتـهـا ـفـتـوحـة اال اذا كـان  ضـمن الـقـائـمـة ا
ــسـاواة امـام الـقـانـون وتـكـافـؤ ـثل ايـضـاً اخالل بـحق ا ــا  ـفـتـوحـة   الــقـائـمـة ا

الفرص. 
ـادة (45) والـتي اشـتـرطت عـلى نـائب او حـزب او كتـلـة مـسـجلـة ضـمن قـائـمة 2- ا
مفـتوحة فائـزة باالنتخـابات عدم االنـتقال الى أتالف او حـزب او كتلة او قـائمةاخرى
ثل انتـهاكا حلـرية التعـبير عن الرأي اال بعد تـشكيل احلـكومة بعـد االنتخـابات   و
وهــذا مـــا اكـــدته احملـــكــمـــة االحتـــاديــة الـــعـــلـــيــا فـي قــرار ســـابق لـــهـــا ذي الــرقم

70/احتادية/2019 في 2019/7/28.
انية ـفتوحـة الفائز بـاالنتخـابات البـر ادة ( (46التي بـينت ان مرشح القـائمة ا 3- ا
اذا لم يؤدي الـيـم الـدسـتوري خالل مـدة شـهـر من تاريخ اجلـلـسة االولى سـيـكون
ـرشــحـ اخلــاسـرين من قــائـمـته الـبـديـل عـنه احلـاصـل عـلى اعـلـى االصـوات من ا
ـفتـوحـة في دائـرته  بـيـنمـا عـدم تـأديـة الـيمـ من مـرشح الـقـائـمـة الفـرديـة الـفـائز ا
رشح ـانية يكون الـبديل عنه احلاصل على اعـلى االصوات من ا باالنـتخابات البر
سـاواة امام القـانون ب اخلاسـرين في دائرة االنـتخابـات  وفي ذلك انتهـاك حلق ا
نـفردة ألنه حصـر تعـويض مقـعد مرشح فـتوحة ومـرشح القـائمـة ا مرشح الـقائمـة ا
نفردة فتوحة فقط بقائمـته  بينما لم يحصر تعوض مـقعد مرشح القائمة ا القائـمة ا
فـتوحة والـقائمة ا جعـله مشتـرك ب القـائمة ا نـفردة  وا رشـحي القائـمة ا فقط 
فـتـوحـة حـق االول نـح مرشح الـقـائـمـة ا ـنـفـردة داخل دائرة االنـتـخـاب  وهـذا  ا
نفردة في حالة عدم تأدية اي االحتـفاظ بأصواته والثاني منافسة مرشـحي القوائم ا

مرشح فائز منهم اليم الدستوري . 
ادة (15/خـامساً) من قانون االنتخابات ذاته ادة (46) تـناقض ما جاءت به ا كما ا
ـرشح والـتي نـصـت عـلى أن (اذا شـغـر اي مـقــعـد في مـجـلس الـنــواب يـحل مـحل ا

احلائز على اعلى االصوات في الدائرة االنتخابية). 
4- لم يحدد قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب سقف مع للمبالغ التي تنفق في
ا يخلق حالة من التمييز بينهم حسب قدرتهم رشح  احلملة االنتخابية من قبل ا
اليـة  لذلك فـأن اغلب دول العـالم حتدد كـيفيـة تمـويل احلملـة االنتـخابيـة وحتددها ا

رشح . ساواة ب ا ساواة في تكافؤ الفرص وا بالغ معينة خللق نوع من ا
ـا نص عليه الـدستور عـندما 5- كمـا ان حتديد الـدوائر االنتـخابيـة قد جاء مـخالف 
حـدد (100) الف نسـمة لـكل مـعقـد نيـابي واحـد وبالـتالي فـان عـدد اعضـاء اجمللس
يتـغير  بتـغير عدد الـسكان  ومن ثم عـددالدوائر وحتـديد عددها يـكون على اساس
ا حدد عدد او معـيار سكاني متـغير ايضـا ً وهذا ما لم يأخذ به قـانوناالنتـخاب وا

الدوائر على اساس الكوتا النسائية وهذا ايضا خرق للدستور . 
ئـة) من مـجلس الـنـواب ولكي 6- كمـا ان حتـديد الـدسـتور نـسـبة الـنـساء بـ( 25 بـا

حتـقق بـشــكل سـلـيـم كـان يـفـتــرض بـقـانـون االنــتـخـاب بـدل
عـقد الـذي بينه كـان عليه ان يـحدد نـسبة مـقاعد النـظام ا
ـنافـسة عـلى هذه النـساء من كل دائـرة انـتخـابيـة  وتتم ا
ـقـاعــد من قـبل مـرشــحـات الـنـســاء فـقط سـواء بــقـائـمـة ا
مفـتوحة او قائمة منفردة . ولكل ما تقدم ادعو الى الطعن

بعدم دستورية قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب. 
{  استاذ القانون الدستوري

في صيف عام 1980 كانت لـنا رحلة عـائلية إلى دمـشق ..غادرنا بغـداد صبيحة
ذلك الـيوم مـودعـ ; بعـد ساعـات استـقبـلـتنـا الفـلوجـة ; وبـعد اسـتراحـة قصـيرة
استـأنفت السيارة رحـلتها في طريق صـحراوي طويل لنحط الـرحال في الرطبة ;
وما أن مـضت ساعة حتى استأنفت الـسيارة في رحلتهـا لتصل احلدود السورية
في مـنــتـصف الــلـيل ..وبــعـد اســتـراحـة وبــعض اإلجـراءات مــضت الـســيـارة في
رحلتـها لنـصل دمشق قبل الـفجر بـقليل . وبعـد استراحـة لعدة سـاعات من سفر
مـرهق بـدانـا سـياحـتـنـا ..واول مـا ذكـرت قول الـشـاعـر أحـمد شـوقي ( سالم من
صـبــا بـردى ارق ... ودمع ال يـكـفـكف يـا دمــشق ; دمـشق احلـضـارة والـتـاريخ ;
ـدائن ; عروس الشـام ..اجل هذه هي دمـشق جمالـها يأسـر القلـوب ويهز زهرة ا
ــا الـتــقــيت بــهـا مـن قـبل ; ــشــاعــر ; تـعــطــيك إحــسـاســا بــأنك تــعــرفـهــا وكــأ ا
وبابتـسامـتها الـعذبـة وهي تستـقبل الـسائـح .. وها هـو سوق احلـميديـة يبـهرنا
بـسعـته وتـنوع بـضـائعه والـتي اغـلبـها مـنـتجـات سوريـة ..وغـير بـعـيد عن الـسوق
يتراءى لـنا اجلامع األمـوي فلمـا اقتربنـا منه بدأ لـنا لوحـة معمـارية فنـية تعـيد لنا
سجد ..وفي صفحة من صفحات التاريخ ; وما أن وجلناه صلينا ركعت حتية ا
عودتـنا إلى السـوق رأينا دالة تـشير إلى قـبر صالح الدين األيـوبي ..البطل الذي
استـرجع القـدس من الـصلـيبـي فـقـرانا الـفاحتـة عـلى روحه . في يوم آخـر زرنا

مـقـام الـسـيـدة زيـنب الـذي كـان يـغص بـالـزائـرين ..مـكـثـنـا فـيه
ساعـات تـغمـرنا نـفـحات روحـية . وفي يـوم أخـر احتـوانا
مصـيف جـمـيل غـير بـعـيـد عن دمشق ..مـصـيف تـرتاح
إلـيه الـنـفس حلـسن مـنـظـره وبـديع طـبـيـعتـه . تلـك كانت
ـتــعـة مـازال عـبـقـهـا في رحـلـتـنــا الى دمـشق ..رحـلـة 
الذاكـرة . واليوم تشكو دمشق حالها كما تشكو أختها
بغـداد ..فـهل يا تـرى تـعود األمـور إلى نـصابـها في وقت

قريب !
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رياض التميمي عبد اخلالق العزاوي

الـــعـــائـــدة الـى قـــرى  اســـيـــود وحـــنـــبس
حـيث  شمول ـقدادية  التابـعة لقـضاء ا

ساعدات االنسانية). 500 عائلة با
WOz«cſ WKÝ

ــســاعــدات واشــارت الــدايــنـي  الى ان (ا
التـي  توزيـعـها تـضـمـنت  سـلة غـذائـية
وسـلـة صـحـيـة لــكل عـائـله)  مـؤكـدة  انه
ـسـاعـدات عـلى االسر (سيـسـتـمـر توزيع ا
الــنــازحـــة والــعــائــدة في عـــمــوم مــنــاطق
احملافـظة لـلتـخـفيف من مـعانـاتهم ). وفي
ناحـية بـني سعد الـتابـعة لـقضـاء بعـقوبة
نـــظـم الـــعـــشـــرات من الـــســـكـــان  وقـــفـــة
ـشـاريع خـدمـية احـتـجـاجيـة لـلـمـطـالـبـة 
اساسية متـوقفة  وقال مديـر الناحية جنم
الــســـعــدي لــ ( الـــزمــان )  إن  (عـــشــرات
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{ بيروت - ا ف ب: كانت نورما
تــهم لــلــخـــروج من شــقــتــهــا في
بــيــروت حــ اصــطــدمـت فــجـأة
بغـيمة من الـغبار امـامها لـيتب
أنـهـا نـاجتـة عن سـقـوط جزء من
مــبــنى أثــري مــجــاور عــصف به
رفأ قـبل أن تأتـي عليه انـفجـار ا

األمطار الغزيرة.
وتــــقــــول نــــورمــــا مــــنــــسخ في
اخلمـسيـنات من عـمرها “ولدنا
هــنـا ونــشــأنــا هــنــا احلي كــله
ـثابـة بـيـتـنـا نـعـرف كل زاوية
مــنه  ”…“وهـــا نـــحن نـــخـــســر
مـشـاهـد ولـدنـا ونـشـأنـا مـعـهـا.”
وتـــضـــيف “كـــان يـــجب تـــدعـــيم
ــبــنى بــشــكل أفــضل هــذا كـله ا
نـتيجـة اهمـال الدولـة اهمال في

كل شيء.”
و”رمــيل  ?24واحـــد من مــبــاني
بــيــروت األثـريــة الــكـثــيــرة الـتي
تـعــود إلى احلـقـبـة الــعـثـمـانـيـة.
ومع أنه مــهـجــور مـنـذ أكــثـر من
أربـع  40عــامــا كـان الــطــابق
األرضي مــنـه يــضم أحــد أشــهــر
مـحالت بيع الـبوظـة متـجر حـنا
متري الذي كان مـقصدا رئيسيا
للسـياح ولسكـان بيروت قبل أن
يــنـــهــار ســقــفه بـــالــكــامل جــراء
ـرفـأ مــا اضـطـره إلى انـفــجـار ا
تغـيـيـر مـوقـعه. وعـلى غـرار عدد
من األبــنـيــة األخــرى لم يـصــمـد
“رمـــيل  ”24أيــــضـــاً أمــــام بـــدء
األمــطــار الــتي هــطــلـت بــغـزارة

طوال أسبوع في بيروت.
روع في ـرفأ ا وتسبـب انفجار ا
ــقــتل أكــثــر من الــرابع مـن آب 
مـئـتي شخـص وإصابـة أكـثر من
 6500بـــجـــروح. كــــمـــا تـــســـبب

بــأضــرار في نــحــو ســبـعــ ألف
وحـدة سـكـنـيـة وأتى علـى تاريخ
عريق حـافظت علـيه أبنيـة تراثية
ـزخـرفــة ونـوافـذهـا بــجـدرانـهــا ا
لـونة وقناطـرها العـالية قبل أن ا
تتـحول مـجرد واجهـات تختـرقها

فجوات ضخمة.
œbN  vM³

وبات تـسعون مـبنى أثريـاً مهدداً
بـاالنـهــيـار الـيــوم مع بـدء مـوسم
األمـــطـــار وفق مـــا يـــقـــول وزيــر
الــثــقــافــة في حــكــومـة تــصــريف
االعـمـال عـبـاس مـرتـضى لـوكـالـة

فرانس برس.
تـــقـــول كــارال  52“عـــامــاً ”الـــتي
نـشــأت أيـضـاً بـالــقـرب من مـبـنى
“رمـيل “ 24نـخــسـر الــكـثــيـر في
لـبـنـان نـعيش صـدمـة جـديدة كل
شــهـر .”وتــضـيف “هــذا تــراثــنـا
ــــؤسف أن وإرثـــــنــــا  ”…“مـن ا

يذهب بهذه الطريقة.”
ـــهــنـــدســـة يــاســـمــ وتــشـــرح ا
ـتــطـوعـة فـي جـهـود مــعـكــرون ا
الـترمـيم الـتي تـقـوم بـها جـمـعـية
واقع الطـبيعية تشجيع حـماية ا
ـة في لـبـنـان أن واألبـنـيـة الــقـد
مياه االمطار ضاعفت الثقوب في
ــــــبـــــــنى مـــــــا أدى إلى ســــــقـف ا

”. “إنهياره جزئياً
ــــمــــكن وتــــوضـح أنه كــــان مـن ا
إنـــقــاذه لـــو لم يـــتــأخـــر صــاحب
األرض في الــــســـمــــاح لــــعــــمـــال
الـتـرمـيم بالـوصـول إليه مـشـيرة
إلى أنه كــان بــإمــكـــانــهم تــدعــيم
ـبنى خالل عـشـرة أيام قـبل بدء ا
هـــطــول األمــطـــار. وتــقــول “كــان
رحلة األولى بإمكـاننا أن نبـدأ با

”.  ”…“وأن ننقذه ولو جزئياً

ويــعــتــمــد لــبــنــان الــذي يــشــهــد
انـهــيــاراً اقـتــصـاديــاً مــتـســارعـاً
ـــرفـــأ عـــلى فـــاقـــمه انـــفـــجـــار ا
ـــســاعــدات اخلــارجــيــة العــادة ا
تضررة. اعمار وترميم األحياء ا
إال أن اجملــــتــــمع الــــدولي الـــذي
تـعــهــد مـبــاشـرة بــعــد االنـفــجـار
بــتــقــد أكــثــر من  250مــلــيــون
يــــــورو أصـــــر عــــــلى اال تــــــمـــــر
ــؤسـســات الـدولـة ـســاعـدات  ا
تهـمة بالفـساد بل برعاية األ ا
ـتـحدة وبـشـكل مبـاشـر للـشعب ا

اللبناني.
ــنـظـمـات ويـقــول مـرتـضى إن “ا
الــــدولــــيـــة ال تــــهــــتم بــــالـــشــــكل
ـبــاني ــطــلــوب ”في مــســألــة ا ا

األثرية.
 ويـــضــــيف “هــــنــــاك عـــجــــز في
اإلمــــكــــانــــيــــات لــــدى الــــوزارة”
وخــصـوصــاً من نـاحــيـة الــطـاقم
ـدير الـتـقـني والـهنـدسي. وكـان ا
العـام لآلثار سركـيس خوري قدّر
ب 300ملـيون دوالر حاجـة لبنان

لترميم تراث بيروت
في حي اجلــمـيــزة اجملـاور تــمـر
ينيوم شاحنات مليئة بألواح األ
في شارع غـيّر االنفـجار مالمحه.
وبات عدد عـمال البنـاء والترميم
ـارة الذين يـسرعون يفـوق عدد ا
اخلطى أثنـاء مرورهم إلى جانب
األبـنـيـة خــوفـاً من انـهـيـار جـدار

هنا او سقف هناك.
vM³  ÷UI½«

يـنـهمك الـعـمال في إزالـة أنـقاض
مـبـنى أثـري ظنّ فـريق اغـاثي من
تــشـيــلي في سـبــتـمــبـر أنه رصـد
حتت أنـقـاضه نـبـضـات قلـب قبل

. أن يخيب أمله الحقاً

وزاد االنــــفــــجــــار من مــــعــــانــــاة
وقـعهـا احملاذي قـاطـنيـها نـظـراً 

للمرفأ.
ـعن أحـد الـسـوريـ الـنـظر في
مـــــبـــــنى حـــــديث لـم يـــــشـــــفع به
االنـفـجـار تدمـع عيـنـاه فـلم يكف
أنـه كان شـاهـداً عـلى الـكـارثـة بل
أنه ال يــزال يـعــيش تـداعــيـاتــهـا.
ـــكــنـــنــا أن نـــقــول ويـــقــول “ال 

.. ليس لنا سوى الله.” شيئاً

مــــبــــنـى آخــــــــــر عــــلى اجلــــهــــة
قابلة. ا

سـورت أشـرطـة حـمـراء وصـفـراء
اللـون أبنية كـثيرة وإلى جـانبها
ـواطـن وُضـعـت الفـتـات حتـذر ا
من الـــــدخــــــــــــول او االقــــتــــراب

منها.
وتعـد الـكـرنتـيـنـا من أفقـر أحـياء
بيروت وقد اتخذ عمال سوريون
وأجــانب كــثـر مــنـهــا مـنــزالً لـهم
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{ بــــاكـــــو - ا ف ب:  اســـــتـــــعــــادت
أذربـيــجـان اجلـمـعـة الــسـيـطـرة عـلى
مــنــطــقــة أغــدام الــتي تــنــازل عــنــهـا
انـفـصالـيـو ناغـورني قـره باغ األرمن
وجب اتفاق وقف األعمـال القتالية
الــــذي أنـــــهى ســـــتــــة أســــابـــــيع من
احلــــــــــرب.وأغـــــــــدام هـي أولـى ثالث
مـناطق تـسـلم إلى أذربـيـجـان بـعـدما
سيـطرت علـيها الـقوات األرمنـية منذ
ثالثـ عـاما واحلـرب الـتي جرت في
ـاضي وخــلـفت تــسـعــيـنــات الـقــرن ا
عــشــرات آالف الـقــتــلى ومــئـات آالف
.وقــــالت وزارة الــــدفـــاع الــــنــــازحـــ
ـوجب األذربـيجـانـيـة في بـيـان إن "
اإلعـالن الــــــثـالثي (وقـف األعــــــمــــــال
وقع من رئيس أذربيجان العدائية) ا
ورئــيس حــكــومـة ارمــيـنــيــا ورئـيس
روسـيــا دخـلت وحــدات من اجلـيش
األذربـيـجـاني إلـى مـنـطـقـة أغـدام في
 20تـشرين الثـاني/نوفـمبـر".ويكرس
وقع في التاسع من تشرين االتفاق ا
ـفاوضات الـثاني/نوفـمبـر وأجرى ا
ــيـر بــشـأنه الــرئـيـس الـروسي فالد
ـــة األرمن بــعـــد ســتــة بــوتـــ هــز
أسـابـيع من القـتـال قضـى فيـها آالف
عـلى األرجح هـذا اخلـريف. وخـسرت
ـعلـنة من جانب جمـهوريـة قره باغ ا
واحــــد أراضـي لـــكــــنــــهــــا ضــــمــــنت

وأضـرم بـعــضـهم الـنــار في مـنـازلـهم
حــــتى ال يــــتــــركــــوا ســــوى اخلـــراب
.في أغـــدام الـــتي لألذربـــيـــجـــانـــيــــ
حتــولت مــديــنـــة أشــبــاح من ثالثــ
ـتــلك فـيــهـا االنــفـصــالـيـون عـامــا و
قـاعـدة خـلـفـيـة  قـام اجلـنـود األرمن
اخلـــمــيـس بــتــدمـــيــر وإحـــراق مــقــر
ــنـطـقـة.وفي قــيـادتـهم قــبل مـغـادرة ا
نـهـايـة احلـرب في تـسـعـيـنـات الـقـرن
ـاضي حدثت هـجـرة عكـسيـة إذ فر ا
جميع السكان األذربيجاني من هذه
ـنـاطق. وبـعد ذلك شـجـعت أرميـنـيا ا
ثل نـطقـة.و عـلى توطـ أرمن في ا
ة اتفـاق إنهاء األعمـال العدائـية هز
مـهـينـة ألرمـيـنيـا تـديـنهـا خـصـوصا
ــعـــارضــة خــصــوصــا الـــتي تــتــهم ا
رئيس الوزراء نـيكول باشـينيان بأنه
"خائن" وتطـالب بال جدوى حتى اآلن

باستقالته. 
ومع ذلـك اقـــتــصـــرت احـــتـــجـــاجــات
الـــــشــــــوارع عـــــلـى بـــــضــــــعـــــة آالف
األشـخـاص.من جـهـته ظـهـر الـرئيس
األذربـــيــجــاني إلـــهــام عــلـــيــيف هــذا
األســبــوع مـــرتــديًـــا زيــا عــســـكــريــا
وتـرافقـه زوجته نـائبـة رئـيس البالد
في بــــعـض األمــــاكن الـــــرمــــزيــــة في
األراضـي الـــــتـي اســـــتــــــعـــــادتــــــهـــــا
أذربـــيـــجـــان.ولــقـي إنــهـــاء األعـــمــال

أتـراكـا سـيـشاركـون فـي مراقـبـة وقف
إطالق النار من مركز تـنسيق مشترك
مع روسيا في أذربيـجان.لكن الرئيس
الـــروسي أكـــد أنـه لن يـــتم نـــشـــر أي
جــــنــــود أتــــراك في نــــاغــــورنـي قـــره
بـاغ.واخــيـرا ال يــشــيـر اتــفـاق إنــهـاء
ـفــاوضـات الـقــتـال إلى اســتــئـنــاف ا
ــنـطــقــة االنــفـصــالــيـة حــول وضع ا
الــقـضــيـة الــتي تــسـمم الــعالقـات في

جنوب القوقاز منذ عقود.

الـعـدائــيـة تــرحـيــبـا واسـعــا من قـبل
اجملــــتــــمـع الــــدولي. ومـع ذلك  دعت
فــرنــســـا مــوســكـــو إلى إزالــة بــعض
"الـغمـوض" من النص ال سـيمـا بشأن
دور تـــركـــيـــا الـــداعــــمـــة الـــكـــبـــيـــرة
ألذربيجان والعدوة اللدودة ألرمينيا.
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وبينما لم يرد ذكر تركيا في أي مكان
في اتـفـاق إنــهـاء األعـمـال الـعـدائـيـة
أكـدت أنـقـرة بـعـد تـوقـيعـه أن جـنودا

بقاءها.باإلضـافة إلى حتقيق مكاسب
داخل نـاغـورني قـره بـاغ بـحـد ذاتـها
وال سـيـما شـوشـة ثاني مـدن اإلقـليم
ــوجب االتــفــاق تـــســتــعــيــد بـــاكــو 
األقالـيم األذربـيجـانـية الـسبـعـة التي
كــــانت تــــشــــكل شــــريــــطــــا أمــــنــــيـــا
.واسـتعادت أربعـة منها لالنفـصالي
بقـوة الـسالح بـينـمـا ستـتـسـلم ثالثة
أخرى هي أغدام اجلمعة  وكالباجار
في  25تــشــرين الــثـــانــيــوالشــ في

األول من كانون األول.
œuMł dA½

من جــهـة أخــرى يـجــري نـشــر نـحـو
ألفي جـندي روسي حلـفظ السالم من
تحارب لوقف أجل ضمان احتـرام ا
إطالق الــنــار.ولم يــنــتــظــر الــســكــان
األرمن وصول قوات باكو للفرار.ففي
قــريـة نــور مـاراغـا (كــيـزيل كــنـجـرلي
بـحسب تـسمـيتـها األذربـيجـانية) في
مـنطقـة أغدام شـاهدت وكـالة فرانس
بـرس الـســكـان يــذبـحــون مـاشـيــتـهم
ويحصدون ثمارهم وينقلون منازلهم
ــاضـيـ وهم عـلـى مـدار الـيــومـ ا
ــرارة الضـطـرارهم لـتـرك يـشـعـرون 
زارع والـبـسـات لـلـعـدو.وفي قـرية ا
نـور كارميـرافان (تـسميـها أذربـيجان
بـــابــراونـــد) كــان ســـكــان يـــقــومــون
بـــتــحـــمــيل أثـــاثــهم في مـــقــطــورات.
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أجــراهـا وزيـر اخلـارجــيـة األمـريـكي
مايك بومـبيو إلى مرتـفعات اجلوالن
احملـتلـة من اسرائـيل واصـفة إيـاها

بالـ"اسـتفـزازية".وأكّـد مصـدر مسؤول
فـي الـــــوزارة وفق مـــــا نـــــقـل االعالم
الــرســـمي الـــســـوري امس  أن بالده

"تدين بـأشد الـعبارات" زيـارة بومـبيو
ـسـتــوطـنـات اإلسـرائــيـلـيـة في إلى "ا
اجلــوالن الــسـوري احملــتـل" واصــفـة
ذلك بـأنّـه "خـطــوة اسـتـفــزازيـة قــبـيل
انتهـاء والية إدارة" الرئـيس األمريكي
دونـــالـــد تـــرامب "وانـــتـــهـــاك ســـافــر

لسيادة" سوريا
. وأكـد وزيـر الهـيـئة الـعـامة لـلـشؤون
دنـيـة الـفـلسـطـيـنـية حـسـ الـشيخ ا
اخلميس إجراء مـحادثات مع اجلانب
اإلســرائــيـــلي هي األولـى مــنــذ إعالن
عـودة التـنسـيق األمني بـ اجلانـب
بــعـــد تــوقف اســتـــمــر لــنـــحــو ســتــة
أشهر.وكتب الشيخ في منشور له عبر
حــســابه عــلى مــوقع تـويــتــر "عــقـدت
الــــيــــوم اجـــــتــــمـــــاعــــا مـع اجلــــانب
اإلسـرائـيـلي  الـتــأكـيـد فـيه عـلى أن
وقعة ب الطرف والتي االتفاقيات ا
أسـاسـاهـا الـشـرعـيـة الـدولـيـة هي مـا
يـــحــكم هــذه الــعـالقــة".وأكــد الــوزيــر

عـلى بــعـد بـضــعـة كــيـلــومـتـرات
تـبدو مـنطـقة الـكرنـتيـنا احملـاذية
للمرفـأ األكثر عرضة لـلخطر. وقد
تسبـبت األمطار األربعـاء بانهيار
مــبـــنى شـــكّل الـــضــحـــيــة األولى

وسم العواصف.
وفــيـمــا كـان الـعــمـال ومـتــطـوعـو
احـدى مـنـظمـات االغـاثة يـرفـعون
ـتساقطـة على الشارع حجارته ا
انـهــمك آخــرون في تـدعــيم جـدار

ـستـحـقات "االتـفاق عـلى حتـويل كل ا
ـالـيـة للـسـلـطـة ورفـضـنـا لـسـيـاسة ا
االسـتـيطـان وهـدم الـبيـوت ومـصادرة
األراضي" . وأشــار إلى "االتـفــاق عـلى
عقد اجتماع آخر".وكان الوزير الشيخ
أعـلن الثالثـاء عودة الـتـنسـيق االمني
بـ السـلطـة الـفلـسطـينـية وإسـرائيل
إلى مـا كــان عـلـيه قـبل  19أيار2020
حـــ أعـــلــنـت الـــســـلــطـــة وقـف هــذا

التنسيق رسميا. 
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وكـانت الـسـلطـة الـفلـسطـيـنيـة أعـلنت
قـطع عالقتـهـا مع إسرائـيل كـنوع من
االحــتـجــاج عــلى اخلـطــة األمــريـكــيـة
لــلـــسالم في الـــشــرق األوسـط والــتي
كـــشف الـــرئـــيس األمــريـــكي دونـــالــد
تــرامب الـــنــقـــاب عــنـــهــا فـي كــانــون
الـثــاني.واعـتــبـر عــبـاس أن اخلــطـوة
"تــــــقــــــوض فـــــرص الــــــتـــــوصـل الى
سالم".وبحسب ما ذكرت وكالة األنباء

الرسمية الفلـسطينية (وفا) مثّل
اجلـانب اإلسـرائـيـلي فـي الـلـقاء
مـــنـــسق أعـــمــال احلـــكـــومــة في
نـاطق كمـيل أبو ركن.ولم تـتلق ا
وكــالـة فــرانس بـرس تــأكـيـداً من
قـبل مـنـسق أعمـال احلـكـومة في

ناطق ا
. وتدهـورت العالقـات بعد إعالن
الـسـلـطـة الـفـلـسـطـينـيـة فـي أيار
أيــضــا رفـــضــهــا تــســلم أمــوال
الضرائب التي جتـبيها إسرائيل
لـصالح الـسـلـطـة الـفلـسـطـيـنـية.
وأدى ذلك الى عـــجــز كــبـــيــر في
مـيـزانيـة الـسلـطة الـفـلسـطـينـية
ـواجـهـة الــتي أصـبـحت تــكـافح 
انـــتــــشـــار افــــيـــروس كــــورونـــا
ـسـتــجـد ولم تـعــد قـادرة عـلى ا
ـوظفـ الـعمـوم سـداد أجور ا
لـديــهـا مـكـتــفـيـة بــدفع أنـصـاف

الرواتب.

بغداد
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{ دمشق - ا ف ب:  ندّدت وزارة
اخلـارجــيـة الــسـوريـة اخلــمـيس
ــسـبـوقــة الـتي بـالــزيـارة غــيـر ا

o¹dŠ∫ سكان قرية شارختار يحرقون منازلهم قبل وصول القوات االذرية
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ـكن لـلمَـرْء أن يـستـمر فـي العـيش حتت ظل اخلـوف والقـلق . . فـيروس كـورونا ال 
مثالً : لِمَ ال يُصيب اجملان حول العالم ?! 

ـتخـلفـون عقـليـاً " يتـسكـعون علـى أرصفـة احليـاة دون مأوى  ال يعـرفون مـعنى " ا
الـوقايـة الصـحيـة وال معـنى التـباعـد اإلجتـماعي ; يـتجـولون وسطَ الـطرقات دون أن
ة بـعضـهم يـأكل مِنْ الـقمـامة  يرتـدوا االقنـعـة أو القـفـاز . . يأكـلـون ويشـربون  ,ثَمـَّ

أليس كذلك ?
 بينـما نحنُ نخشى التجمعات ونخشى اإلقتراب مِنْ أيّ شخص  حتى لو كان مِنْ
أقربائـنا . . حياتنا تقيدت بعض الـشيء  بعض األعمال قد تعطلت وبعض األشياء
قـد تغـيرت  حـتى أصبح بـعضنـا يواجه صـعوبـات في التـأقلم داخل الـبيت . نـلتزم
بـإرشادات الـوقايـة جداً ; نـرتدي األقـنعـة والقـفاز ونـضع الكـثيـر مِنْ التـعَقْـيم إلبادة
اجلـراثـيم والـفـيروسـات  نـتـنـاول الغـذاء الـصـحي ونـأخذ بـعض الـفـيـتامـيـنـات لكي
تنـشط منـاعتـنا  حـتى إننـا نقـوم بتـعفـير مـنازلـنا بشـكل يومـي مِنْ أجل توفـير بـيئة

صحية .
تخلفون عقليا  ا

ا نـفقد أحداً  ال يعـرفون كل ذلك وال يُصـاب أحد منـهم . . إال نحنُ قد نُـصاب ور
مِنْ األحـبة  بـسـبب الـهَلع الـهـوسي . بـعضَ " اخلبـراء" وضـعـوا توقـعـات مضـخـمة
بـطـريـقــة بـذيـئـة : إن ٨٠  %مِنْ سـكــان األرض سـيـصــابـون بـفــيـروس كـورونـا . .
ا قـد يتجاوز عـدد الضحايا ستتـساقط ضحايـا ألخطر وباء في الـقرن احلالي  ر

مِنْ كبار السن عشرة مالي على األقل .
ال أحد يعرف كيف عرفوا ذلك ?! 

ا ألنهم خبراء  فليس غريباً أن كانوا يخترعون األرقام مِنْ الفراغ . ر
COVID ) أحدى الـصحف في واشنطن قـالت : أن الناس سيـموتون  سيـقتلهم

- 19  )
ـوت بأمراض الـقلب وبـعضهم وتـون ألسباب مـتنـوعة ; بعـضهم  حسن  النـاس 
ـوت بسـبب السـرطان  لـكن ليس هـناك من  ـوت بسـبب فشـل كلـوي وبعـضهم 
داعٍ لــهـذا الــتـضـخـم . احلـكــومـات مِنْ جــهـة ووســائل اإلعالم مِنْ جـهــة أخـرى في
ـبـالـغة في الـتـخـويف . األطـبـاء أيضـاً  بـعـضـهم يـقول : إن تضـخـيم اخملـاوف أو ا
ـسنون طبعاً رضى الذين هم ا األزمة سيـئة للغايـة لدرجة أننا ال نتـمكن مِنْ عالج ا
سـنـ سيـشـعرون بـالـضـغط النـفـسي واخلوف وبنـاءً عـلى مـا قاله األطـبـاء  فـإن ا
والـقـلـق أيـضـاً . . حـتى لـو أصـابـتـهم احلـمى سـيـرون ذلك فـيـروس كـورونـا  لـهـذا
وت بـعضـهم . الـشك هو الـذي يجـعلـنـا نُصـاب أو ننـجو  مـثالً : قبل الـسبب قـد 
ثلجات مِنْ اآليس كر  وأنا أأكل سنـت وثالثة أيام مِنْ اآلن  كنت أكلت بعضَ ا
ا سأصـاب باحلمى وسـأبقى مريضـاً لسبـعة أيام على األقل . . قلت في نـفسي ر
حتـقق ذلك الـشك بعـد سـاعاتٍ وصـرت أشعـر بـاحلمى . أنـا أعـلم أن هذا األمـر قد

يكون سخيفاً لكنهُ حقيقة  والتكنلوجيا تكاد أن تعدم احلقيقة .   
لِمَ ال ينشر األطباء الطمأنينة لدى البشرية ?

َـرْء أن يدرس عـلم الـنفس قـبل دخـوله في كـليـة الـطب ; ال أعني بـدراسـة علم عـلى ا
النـفس في اجلامعات بل في احلـياة  ألن احلياة رسـالة لِمَن ال يقرأ . . ال أحب أن
أعطي النـصائح ; ألن الـنصائح قـد تكـون اعتداء عـلى اخليـار لكن ينـبغي أن نوازن
بـ األشـياء  كـالـطب وعلم الـنـفس  لـكي توضع األمـور في إطـارها . نـحنُ نـعرف
بـأن هـنـاك  أمـراضًـا وعدوى فـيـروسـيـة مـنـذ بـدايـة الطـبـيـعـة  لـكن ال حتـتـاج لـهذا
ـرض احلـقــيـقي لـدى الـتــضـخـيم فـي اخلـوف والـقــلق ; ألن اخلـوف والـقــلق هـمــا ا

البشرية . 
على أمل أن يزول كل ذلك وتعود احلياة إلى طبيعتها .

بغداد

ÕU³  —u½

مايك بومبيو 

من اسـباب الـفشل هو عـدم فهم مـعنى الـقائـد والبطل وغـيرهـا من التي تـربط العـظمة
ـواصـفات الـتي لن ولم ـنـقـذ وهو االوحـد والـفـذ وغـيـرهـا من ا بـشـخص واحـد; هـو ا

لكها حاملها على مر الزمن.
الرسول (ص) في غـير الوحي كان يستشير ويقرر على نتيجة استشارته لم يقل انا

رسول الله الفذ الذي ال احتاج الى رأي أحد.
فكرة االحاديـة مع العظمة هي فـكرة من معالم (منظـومة تنميـة التخلف) وهي ال تنبع
ـا دوافع غـريـزية فـي حب السـيـادة والـتمـلك وغـيـرهـا وهي االنا عن عـقل للـواقع وإ
ـنـتـفـعـون واهل الـتي تــرى أنك أفـضل من االخـرين دون ان يـقـيـمـك االخـرون الـلـهم ا
النفـاق فليس هذا حصرا بـوعاظ السالط دون شك فهنالـك من يقتل االيجابية في

االشخاص بقتل دوافع تعظيم االيجابية وحس التوجه الصحيح.
شكلـة في هذا انها وسيلـة هدم وأنها ليـست حالة ارتقاء بل هي سقـوط نحو القمة ا
اذ يبغي صاحـبها االرتقاء لكنه يسقط قيميا او اجتماعيا فيتخلى عن أي شيء إال ما

ن حول هذا االنسان. رض القاتل  يهوى ... نوع من ا
هذه كلها لها سلبيات منها:

رضـى امثال ـثقـف ال يـرضون ألنـفسـهم هذا الـنوع من الـذيلـية  األول ان الـنخب وا
هـؤالء ومن يـضطـر لـلـعـمل مـعـهم ألسـبـاب مـاديـة او حـيـاتـيـة او اجـتـمـاعـيـة ايا كـانت

االسباب فهو فقد قدرته ان يكون اداة اصالح او عطلها على االقل.
الثـاني: انهـا تقـضي على جـوهر الـعمل كـفريق فـيكـون نتـيجـة سيـادتهـا تمـزق الناس

وانشغالهم بإظهار عيوب بعضهم.
رضى بالـعظمـة ليسـوا اصحاب فكـر او ابداع إال باخلالف الثالث: غـالبا ان هـؤالء ا
والتسـقيط فال قدرة عندهم وال يتـبنون افكار غيرهـم ألنهم يجدون ان هذا ينقص من
ـا يسرقـوه وهم يبررون هـذا ألنفسهم مكانـتهم وان تبنـوا شيء فال ينسـبوه ألهله وإ
ـسروقـة من بنات أفـكارهم فـتضـيع فرصـة تطويـر األفكـار بالـترقيع; لتـبدو االفـكار ا
ـا تـطـرح عـلى الـواقع وتـكـتـشف مـواطن اخلـلل فـيـهـا ومـنـافذ فال فـكـرة مـتكـامـلـة وا

ضعفها بالتجربة وبالتالي تبتكر معاجلاتها.
ـهمـته والـقـائد يـتـعاون مع امـا الـعمـل كفـريق فـهو عـمل تـنـظيـمي يـضع كل شـخص 
ـهـام مـهـام مـنـظـومـة اجلـمـيع لـلـوصـول الى الـفـكـرة االكـثـر صـوابـا واحلل االمـثل فـا
نـافقون والنـجاح له وللمـنظومة ولـلبلد الذي وليست فرد فـذ كما يرى نـفسه وأقنعه ا

يسعى للنهوض به.
ركز السـياسي او احلكومي لبعض ألساسة مثـل ادوات التجميل او  سيلكون ينفخ ا
مناطق من جسمه لتجميل شكله حسب ظنه وليس واعيا لعظم ما سعى له امام الله

كذلك حال كل من تمكن من امر وتصرف بأنانيته وهواه.
ا مـا نراه الـيوم لـيس عمـال جمـاعيا او فـريق او مـنظـومة وإ
نـرجـسـيـة غـالـبـة وأمـوال مـبـعـثـرة ال تـنـتج إال مـجـدا مـؤقـتا
وعـلى االرجح هـو فـحـيح ألـنـفـاق ولـو انـهـا اسـتثـمـرت في
ـفكـرين وعلـماء وشـباب واعـد لكـانت ذكرا تـهيـئة االجـواء 

طبل حسنا ال تخفيه طبول ا

لـيس هـنـالك مـزايدة او جتـارة في االبـنـاء وال االوطان لـذلك لم يـتـاجـر العـراقـيون
بأبـنائهم في حـرب داعش االرهابي وال في انتـفاضة تـشرين ففـي كلتـا احلالت

. " أرادوا الوطن وانقاذه من عمليات البيع والشراء و"جتارة اخلائن
اخلـائـنـون ديـنـهم دنـانـيـرهم لـذلك يـكـسـبـون بـتـجـارة الـوطن مـلـيـارات تـذهب الى
ـواطن الذي يـعـيش حالـة روتيـنـية عـندمـا تـسأله شـلون الـبـنوك من حـيث اليعـلم ا
الـصـحـة واحلـال? يرد: عـايـشـ بـعـدنا " نـاكل ونـشـرب " ويـرزقـنـا الله مـن حيث

النحتسب .
لـكن هـذا الـرزق لم يـسـلـموا عـلـيه وكـأن ربـة ورب الـبـيت يـدفـعـان ثـمن سـيـاسات

واستراتيجيات غير سليمة انهكت البالد والقت به على حافة االنهيار .
دة شـهرين دون ان االنهـيار احلـقيـقي هـو مايـحدث لألم في الـبيت الـتي تـصبـر 
تـمـدهـا دولتـهـا بـراتـبـهـا الـشـهـري الـذي تـعـتمـد عـلـيه في كل شـيء وهو اضـعف
ــكـافـحـة ـرأة الــعـراقـيـة ا ـان واقل حق يـجـب ان تـوفـره الـدولــة لـهم  هـذه ا اإل
ا كـانت بـاألمس تـتـحدث مع ا أعـطت ابـنـهـا و الـشـجاعـة الـتي لـوال شـجاعـتـهـا 
صورة ابـنها الـشهيـد وتبـكي بدموع تـسيل علـى وجههـا من شدة الم فراقه.. فال
لـكنـهـا في نـفـسـها تـتـحـدث مع الـصورة االبن وال كـشف قـاتـليـه أو محـاسـبـتـهم 

ضَّحية .  قائلة:  ان البالد واالرض اغلى من الولد .. نعم فهي االم العراقية ا
لكنـها تـتحول الـيوم من مُـضَّحيـة الى ضَحـية التـستطـيع تدبـير معـيشـتها في ظل
ـالي  فهل تدفع الثمن غيـاب الرواتب وانقطاعـها وانهيار الـوضع االقتصادي وا

غالياً ويستشهد ولدها من اجل قتل الفساد.. فيبقى الفساد ويذهب الشهيد ? 
الشـهداء ليـسوا بـيننـا والفاسـدون بيـننا وبـعد كل ذلك أزمـة جديدة

وانهيار النعرف الى اين يأخذ بالبالد .
ــالـيــة مــاهي اال اشــغـال ذهب رأي الــبــعض الى أن األزمــة ا
اجملـتـمع بـالـراتب لـكي يـبـقى تـفـكـيـره مـحـدوداً بأزمـاته الـتي
ـطــالـبـة بـحـقــوق مـشـروعـة اكـثـر التـنـتـهي ومــحـصـورا عن ا
ـواطن ــواطن وا اهــمـيــة وفي كل احلـاالت الــدولـة حتــتـاج ا

يحتاج الدولة لذلك نحن بحاجة الى اجراءات تنقذ البالد .
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{ اخلـــــــرطـــــــوم - ا ف ب: أكّــــــدت
ــتـحــدة لـلــطـفــولـة مــنـظــمـة األ ا
(اليونيسف) امس أن اندالع النزاع
في منـطقة تـيغـراي اإلثيوبـية جعل
حوالى  2,3 مـلــيـون طـفل بـحـاجـة
مـاسة لـلمـسـاعدة وآالفـا آخرين في
. وشنّ خطـر في مخـيمـات الالجئ
رئـيس الـوزراء أبيي أحـمـد احلـائز
اضي جائزة نـوبل للسالم الـعام ا
حملة عسـكرية على منـطقة تيغراي
الـشــمــالـيــة في الــرابع من تــشـرين
الـثـاني بـهـدف مــعـلن هـو اإلطـاحـة
باحلزب احلاكم فيها جبهة حترير
شــعب تــيــغــراي الـــتي يــتــهــمــهــا
بـتحـدي حكومـته والـسعي لـزعزعة

اســتـــقــرارهــا. وشــكّـل ذلك تــطــورا
كـبــيــرا في اخلالف بــ احلـكــومـة
الـفـدرالـيـة و "جـبـهـة حتـريـر شـعب
تيـغراي" الـتي هيـمنت عـلى مقـاليد
ا يقرب السياسـة الوطنية بـالبالد 
مـن ثالثــــة عــــقــــود وحـــتـى انـــدالع
االحــتـجـاجـات الــتي أوصـلت أبـيي

للحكم في 2018.  
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وقـتل مـئـات األشـخـاص في الـنزاع
الـــدائـــر في ثـــانـي أكــبـــر دولـــة في
إفريقيا جلهـة عدد السكان على ما

ذكرت تقارير. 
وفـــر آالف الـــســـكــــان من الـــقـــتـــال
والــضـربــات اجلــويـة في تــيــغـراي

ـديـرة الـتـنـفـيـذية وعـبـروا وقـالت ا
لـلـيــونـيـسف هـنــريـيـتـا فـور "داخل
مـنـطـقـة تــيـغـراي أدى فـرض قـيـود
على الـوصول وانـقطـاع االتصاالت
ـسـتـمـر إلى جـعل ما يـقـدر بـنـحو ا

مليون طفل بحاجة إلى 2,3
مـسـاعـدة إنـســانـيـة وخـارج نـطـاق
الـــوصـــول".  وتـــقـــدر الـــوكـــالــة أن
"حــوالي  12ألف طـــفل بـــعــضـــهم
بدون آباء أو أقـارب من ب أولئك
الــذين يـــحــتـــمـــون في اخملــيـــمــات
ومـراكـز الـتـسـجـيل وهم مـعـرضون
لـلــخـطــر". والـعــديـد من اخملــيـمـات
ـؤقــتـة الـتي أقـيـمت في الـسـودان ا
مـــكــتــظـــة ويــعــاني الـالجــئــون من

ظـروف غيـر صحـيـة باإلضـافة إلى
ــيـاه مــحــدوديــة احلــصــول عـلـى ا
والـطـعـام. وقـالت الـوكـالـة الـتـابـعة
تحدة إنها سعت إلى تقد لأل ا
مساعـدة عاجلـة ودعم منقذ لـلحياة
لألطفال الـذين يعيـشون في ظروف
"قــاســيــة لــلــغــايــة" في اخملــيــمـات.
وحضّت فورا جمـيع أطراف النزاع
ـسـاعدات عـلى الـسـماح بـوصـول ا
اإلنسـانيـة واالمتـناع عن اسـتخدام
ــكـتــظـة ــنـاطق ا ــتـفــجـرات في ا ا
بـالـسكـان. وصـرّحت "يـجب بذل كل
ــــكـن إلبــــعـــــاد األذى عن جــــهـــــد 
األطــفـال ولــضــمـان حــمــايـتــهم من

التجنيد واالستغالل في النزاع".
¼Ëd«∫ إثـيـوبيـون هـربـوا من الـقـتـال في منـطـقـة تـيـغراي أثـنـاء جتـمـعـهم في قـرية

سودانية شرق مدينة القضارف



سكة بقـبضة البوابة بعـد ان باتت أقدام بايدن عـلى ابواب البيت االبيض ويـده 
ـنطـقة الـعربـيـة (ومنـها الـعراق) بـشأن الـسيـاسة تـعـالت األصوات في ا لـيفـتحـها
ـنطقة وايران والسيـما في موضوع االتفاق توقعة من ا قراطـية ا األمريكـية الد
ـعـســكـرَين اإليـراني الـنـووي األمـريــكي اإليـراني! وألن حـالــة االسـتـقـطــاب بـ ا
والــعـربي بــاتت شـديــدة جـداً فـأن كــثـيـر مـن اآلراء والـتـوقــعـات بـخــصـوص هـذا
عطيات! لـذا جتد أن كثير من وضـوع باتت تُبنى على أسـاس األمنيات ولـيس ا ا
ـعسكرين يتـوقعون تغيـيراً دراماتيكـياً في السياسـة األميركية جتاه أنصار كِال ا
إيران لالخـتالف الواضح بـ طـريقـة تفـكـير تـرامب وبايـدن وحـزبيـهمـا في شأن
الشـرق االوسط. وفي الوقـت الذي يـجب فيه الـتأكـيـد على ان فـكرة ان الـسيـاسة
هي فكرة خاطئة ؤسـسات وليس الرئيس وطاقـمه اخلارجيـة االميركية تـصنعها ا
لكن ؤسسات قد تساعد في صنع قرار الـسياسة اخلارجية المريكا تمـاماً وان ا
فــأنه يــجب الــتـأكــيــد أيــضـاً ان كِال من يــتـخــذه فــعالً هــو الــرئـيـس ومـســاعــديه
ـدرسة األوبـامـية الـتي تـؤمن أن مـنطـقة (بـايـدن وترامب)يـنـتمـيـان لذات ا الـرجـل
الشـرق األوسط باتت عبـئاً على السـياسة األميـركية وان من األفـضل ألميركا ان
تـبـتعـد عنـهـا ما اسـتطـاعت لـذلك سبـيال. ورغم االهـتمـام النـسـبي األكبـر من قبل
ـتنامي تـمثلت والذي أدى ألحـداث مهمـة جتاه النـفوذ االيراني ا نطـقة  ترامب بـا
بــاالنـسـحـاب من االتــفـاق الـنـووي وتــطـبـيق سـيــاسـة الـضـغط األقــصى واغـتـيـال
أقول بالـرغم من كل ذلك فأن علـينا ان ال نـنسى ان ترامب قد اجلنـرال سليـماني
ســحب قـــواته من ســوريــا وخــفـض كــثــيــراً من عــددهــا فـي الــعــراق وأعــلن انه
يـليـشيـات التـابعة سـيسـحبـها جـميـعهـا في النـهايـة. كمـا ان علـينـا مالحظـة ان ا
ـنطقـة والتي اعـلنت ادارة ترامب الـعداء الـصريح لهـا قد زادت عدداً اليران في ا
موقف ادارته من اسقاط وقوةً ونـفوذاً عما كـانت عليه قـبل ذلك! وال ننسى أيضـاً
نشآت الـنفطية السعودية! أن التحليل طائرة الـتجسس االمريكية وكذلك قصف ا
نـطقة خالل ادارة تـرامب يشـير بوضـوح الى انها العـلمي لسـياسـة امريكـا في ا
ـنـطـقـة عدا اعـتـمدت ردود االفـعـال وافـتـقـدت لـرؤيـة وخـطـة سـتـراتـيـجـيـة جتـاه ا
اســتـخــدام سـيـاســة الـضـغط الــقـصــوى جتـاه ايـران! مع ذلـك فـسـيــتـرك تـرامب
تـركةً ثـقيـلـةً خللَـفِهِ سيـصـعب علـيهم جتـاوزهـا وهنـا مربط الـفرس في ومـساعـديه
ـا الشك فـيه ان بـايـدن سـيـحـاول اتـبـاع سـيـاسـة مـخـتـلـفـة مع مـقـالي هـذا. أن 
ـا الشك فـيه ان بـايـدن سـيحـاول  اعـتـمـاد مـعـايـيـر اخـرى(عدا ايـران. كـمـا ان 
عـيار االقتـصادي) في عالقته مع الـدول العربـية اخملتـلفة ومع تـركيا. وسـتكون ا
ـعايـير الـتي سنـسمع عـنهـا كثـيراً في االربع ـقراطـية وحـقوق االنـسان من ا الد
فـأن من ــقـبـلــة. لـكن فـي الـشـأن االيــراني وبـخــاصـة االتــفـاق الــنـووي ســنـوات ا
الـصـعب تـصـور كـيف سـيمـكن لـلـطـرفـ احـيـاء االتـفـاق الـقد فـي ظل الـعوامل

اآلتية?:
1- أن جتربة ايران مع ترامب ستجعلها تطالب االميركان في اي مفاوضات

جديـدة بضمـانات كبـيرة لعـدم تكرار نـفس السـيناريـو ومجيء ادارة قد تـنسحب
طـلوبة لـكنها في مرة أخـرى من االتفاق. ورغم اني ال اعـرف ماهيـة الضمـانات ا
كل االحـوال سـتـتـطـلب من بـايـدن وادارته الـعودة لـلـكـونـغـرس ومـجـلس الـشـيوخ
سـتحـيل بخـاصة في ظل بـالذات لـتـمريـر تلك الـضمـانات وهـذا سيـكون اشـبه بـا

بقاء سيطرة اجلمهوري على الشيوخ وتقدمهم الكبير في النواب.
2- ان حجم الضرر الذي احدثته كل من امريكا وايران باالتفاق النووي يجعل
ـة وقـد يـتـطـلب االمـر سـنـوات جـديـدة من الـصـعب الـعـودة لـذات الـشــروط الـقـد
لـلتـفـاوض وابرام اتـفاقـية جـديدة. فـمن جـهة فـرضت أمريـكـا كثـير من الـعقـوبات
ـوجب قـوانـ مخـتـلـفة من ضـمـنـها بل و عـلى ايـران وشخـصـيـات مرتـبـطـة بهـا
وأهمـها قوان مكـافحة االرهاب. وهنا سـيكون من الصعـب عملياً على أي ادارة
جديـدة رفع هذه العقوبات(حتى لـو ارادت ذلك) دفعة واحدة وستستـغرق العملية
ـمـاحـكــات الـسـيـاســيـة مع اجلـمــهـوريـ واالعالم في فــتـرة طـويـلــة وكـثـيـر مـن ا
وأثـنـاء ردهـا عـلى الـعـقـوبـات األمـريـكـية واشـنـطن. من نـاحـيـة أخـرى فـأن إيران
استعـرضت بشـكل مستـفز ومـخيف مزيـد من قوتـها غيـر التـقليـدية (مـيليـشيات
دى مـنظومات اسـلحة متـطورة...الخ). هذا االستـعراض للقوة صواريخ طـويلة ا
لم يقـلق جيران ايران األقليـمي فحسب بل أقلق إسـرائيل واوربا وحتى أمريكا.
ـتوقع ان يـكـون بـاسـتطـاعـة اي اتـفـاق نووي جـديـد ان يـتـجاوز لـذلك فـلـيس من ا
ـا سيصـب مزيدا من الـزيت على القـلق من هذه الـقوة غيـر التـقلـيديـة االيرانـية 

توقعة ويجعل إطفاءها اكثر صعوبة. فاوضات ا نار ا
نطقة ستزيد من 3- ان العالقات الناشئة حديثاً ب إسرائيل وبعض دول ا

الضـغط على االدارة االمـيركيـة اجلديـدة كي ال تصل التفـاق نووي جـديد او على
االقل زيادة الشروط التي يجب ان تخضع لها ايران كي يتم ابرام االتفاق. وهذا
ما سيـستفز االيـراني وبـخاصة قوى الـتشدد في طهـران وقم ويجعـلها تسـتعيد
التأكـيد هلى اطروحتها القـائلة ان التفاوض مع امريكـا والغرب ماهو اال مضيعة
للـوقت. أن النتيجـة األخطر على ايـران والتي ستنجم عن عـدم القدرة على ابرام
اتـفاق جـديـد مع أمريـكـا هي فقـدانـها لـرافـعتـهـا االوربيـة والـدوليـة جتـاه أمريـكا.
فمـعروف ان اوربا وكل دول العالم االخرى ساندت ايران في موقفها من االتفاق
وقف القـانوني اليـران فحسب سـاندة لم تكن بـسبب قـوة ا جتاه امـريكا. هـذه ا
ان مــعــظم دول الــعــالم وبــخــاصــة اوربــا كــانت عــلى خالف واضح مع بل األهم
ـوقف مخـتـلـفـاً تمـامـاً فـبـايدن تـرامب وطـروحاته الـشـعـبـويـة. أما االن فـقـد بـات ا
ويتوقـع ان يكون تـرميم الـعالقات ـقبـولية واسـعة مـن معظـم دول العالـم  يتـمتع 
مع اوربا في قـمـة اولويـاته. لـذلك فان اوربـا ال يـتوقع لـهـا ان تقف مع ايـران هذه
ـرة اذا تـشـددت في شـروطـهـا او عـارضت الـشـروط اجلـديـدة لـلـتـوصل التـفاق ا
نـووي جـديـد. ومن هـذه الـزاويـة قـد يـتـفـاجـأ الـبـعض ان بـايـدن قـد يـكـون اخلـيار
توقع عملياً حصول األسوأ  ولـيس األفضل اليران. بناءً على ذلك فان ليس من ا

تغـييرات جوهرية وفورية في الـعالقات االمريكية االيرانية
ليس بـسبب ان السـياسة االمريـكية تـبقى واحدة بغض
النـظـر عن من هو الـرئـيس كمـا يـروج لذلك بـعض غـير
ا السـباب العـارف بـخـفايـا السـيـاسة االمـريكـيـة وإ
ـستـحيل ارجاع عـقارب الزمن عمـليـة جتعل من شبه ا

وأحياء العظام وهي رميم. للخلف
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عنية هي عـندما يقال اموال الدولة  ,مـا لذي يعنيه    ?ذلك بـالتأكيد ان االمـوال ا
عـني بـها وبـالتـالي يخـتـار وعن طريق االنـتخـاب النـزية  ,نـعم ملك الـشعب وهـو ا
ـال الـعام  ,وفي حـالة الـنـزيه احلـكومـة الـتي يـفتـرض ان تـكـون اميـنـة علـى هذا ا
قدمـة مصلـحة الشعب  ,وبـالتالي  ,لـيس من السهل البـيع او االيجار تـكون في ا
ــسـئـول جتـاوز ـصـلــحـة ال نـهـا عــامـة ولـيس خـاصـة   ,وعـلى ا الـتـفــريط بـهـذه ا
صالح الـذاتية جلهـة معينـة سواء كإنو افـراد او مجموعـة سياسيـة او حزبية او ا
صـالح هذا الـبعض  او سـميـات ليـتم اخلـروج على الـقانـون   اي نوع من هـذه ا
ـعدل ذاك  ,وقـد نص قانـون بيـع وايجـار اموال الـدولة  رقم  21 لـسـنة 2013 ا
ادة 12 ال يجـوز بيـع او ايجـار اموال الـدولة مـالم يقـرر الوزيـر اخملتص او فـي ا
رتـبطـة بوزارة   او من يخـوله اي منـهما  ,بـيعهـا او ايجارها رئيس اجلـهة غـير ا
ادة 3-من الـقـانون حـدد الـقـانـون اجراءات ـصـلـحة الـعـامـة  وفي ا عـند حتـقق ا
ال ـزايدة العـلنـية  وفي الفـقرة ثـالثا من م 12 يـعلن عن بـيع ا البـيع  عن طريق ا
ـزايـدة الـعـلـنيـة في صـحـيـفـة يومـيـة تـصـدر في بـغداد ـنـقـول او ايـجـاره با غـير ا
وتـوضع نـسـخـة من االعـالن في الـدائـرة  الـتي تـقـوم بـبـيـعه او ايـجـاره  ونـسـخـة
دة  30يـوما  وللجنـة ان تقوم  بنشر زايدة  اخـرى في مدخل الدائرة  وتسـتمر ا
ـؤتمن عـلى اموال اليـة وهو ا االعالن واذاعـته بوسـائل اخرى  ,وقـد خول وزيـر ا
الشـعب قد خول مديـر عقارات الدولة  صالحـية البيع او االيـجار  ال موال الدولة
وال اشـكـال في ذلك الن الـنـص القـانـونـي يقـول الـوزيـر او من يـخـوله وهـا الـرجل
ا تضمـنه التخـويل ما جاء فـي الفقرة خـول من يريد تـخويله الـصالحية  ’لكـن 

رقم  9 صالحية 2020 /5/11 في   21786من امر التخويل الوزاري ا
البيع دون الـنشر  في الصحـيفة او مزايدة علـنية  وبالقيـمة التقديرية  ,كـما خوله
صـادقة على الـتقدير  ,واألسئـلة التي طـرحها ويـطرحهـا ومن مختلف صالحـية ا
صلحة الية  ,الـقانون اشترط حتقق ا فئـات الشعب مواطنون  على السيد وزير ا
صـلحـة العامـة في بيع امـوال الدولـة مالم يـكن هنـاك سبب لذلك العـامة فمـاهي ا
كن ان تباع نقولة مستهلكـات  وغير صاحلة لالستعمال  كان تكـون  االموال  ا
الى  القـطاع اخلاص  وهـو القادر عـلى اعادتهـا  الى احلالة الـتي جتعلـها تعمل,

وضوع االكثر غرابة .  والسؤال  االخر عن ا
زايدة جتلب مزايدين ماهي مـصلحة الدولة ان تبـيع دون مزايدة علنية  ,الـيست ا
بـاع وبـالـتـالي مـزيد مـن الدخل عـديـدين وبالـتـالي حـدوث مـنـافـسة تـزيـد قـيـمـة  ا
لـلـدولـة واالمـر االخـر  مـاهي مـصـلـحـة الـدولـة ان تـبـاع بـالـقـيـمـة الـتـقـديـرية  ,في
احلقـيقـة  عزى الـبعض ذلـك الى ضغـوطات مـورست بهـذا االجتاه من قـبل بعض
ـشرع عندما اوجب تـنفذين وبخـصوص اموال  تشـكل صفقة ذات شان ,ان  ا ا
وضع نـسـخة مـن االعالن في لـوحـة االعالنـات يـهدف مـن ذلك اطالع  اكـبـر عدد
زايـدة وعـندمـا جعل شـاركـة في ا من النـاس عـلى اعالن البـيع وبـالتـالي زيـادة ا
زايدين زايدة   30يـوم كي  يتيح الـفرصـة ال كبر عـدد من ا فـترة التـقد عـلى ا
ـعنـية بـالبيع او دير عـام عقـارات الدولـة  واالموال ا اذا الـتخويـل  واالمر االخـر 
االيـجار هي امـوال مـنقـولة  ,هل ذلك تـمهـيدا لـتـخويـله بيع عـقـارات الدولـة  بذات
الطريقة   ,نامل مراجعة الفقرة التاسعة من امر التخويل   ,واعادة النظر فيها .

الـوفـيات بـنـسـبة  20نـقطـة مـئـوية
منذ مارس.

قال بالل مت  أحد مؤلفي دراسة
معـهد آالن تـورينج: "سـأصنف هذا
ا كان وقتًا على أنه جانب مضيء 

عصيبًا لكثير من الناس"
"من الــواضح أن هــنـاك شــيــئًــا مـا
حــــدث والـــــذي أدى إلى حتــــســــ
مخاطـر األفراد الذين يـدخلون هذه

اإلعدادات مع كورونا (
شــاهـد هـذه احلـلـقـة من مـحـادثـات
برايـتون مع مـايك آدامز  احلارس
الـــصــــحي  وهــــو يــــتـــحــــدث إلى
الـدكـتــورة شـيـري تـيـنــبـيـني حـول
ـزيف احملــيط بـاخـتـبـارات الــعـلم ا
كورونا الشهيرة على هذا الرابط:

https://
www.naturalnews.com/
2020-11-03-coronavirus-
mortality-down-since-
beginning-of-
pandemic.html
ــــرضى لـــيـس الـــســـبب # عـــمـــر ا
الوحيد النخفاض معدل الوفيات
تـــــســــاهم عـــــوامل مــــتـــــعــــددة في
انـخـفــاض مـعـدل الـوفــيـات بـشـكل
ــرضى كــورونــا من بـ مــلـحــوظ 
أول مــا يــبـــرز هــو مــتــوسط عــمــر

ستشفى. احلاالت في ا
وفـقًـا لـدراسـة جــامـعـة نـيـويـورك 
كـــان مـــتـــوسط عـــمــر احلـــاالت في
مـارس  .63وبــحــلــول أغــســطس 
انخـفض هذا إلى  .49بيـنمـا يتفق
الـبـاحـثـون على أن الـعـمـر األصـغر
ـرضى فـيـروس كـورونـا قـد سـاعد
في تقليل معـدل الوفيات  فإن هذا
ـثل  18عـامًـا. ــكن أن  وحـده ال 
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كـانت األمـريـكـيـة فـيرجـيـنـيـا هول
تــعــمـل حلــســاب االســتــخــبــارات
ية البـريطـانية خالل احلـرب العـا
الـثانـية رغم أنـها كـانت قد فـقدت
إحـدى سـاقــيْـهـا في حــادث صـيـد
وقع قــبـل ذلك بــســـنــوات. وخالل
فترة احلرب أصـبحت فيـرجينيا
الــــتـي أطــــلــــقـت عــــلى ســــاقــــهــــا
االصـطـنـاعـيـة اسم "كَـثْـبـرت" أول
عميلـة ميدانيـة تُرسل إلى فرنسا
قــبل احـتاللـهــا من جـانب الـنـازي
وأثنـاء فـترة االحـتالل أيضـا. وقد
أقــامت هــنـــاك شــبــكــات جتــسس
دبر ومنازل آمـنة وكانت الـعقل ا
لـعـمـلـيـة تــهـريب أحـد الـسـجـنـاء
ولـتـفــجـيـر خط إمــدادات لـلـقـوات

النازية كذلك.
¡UłdŽ …bOÝ

ورغم أن الـنـازيـ أطـلقـوا عـلـيـها
ساخـرين اسم "السـيدة الـعرجاء"
فـإنـهم كـانـوا يرهـبـونـهـا إلى حد
أن كـالوس بــاربـي وهــو مـن بــ
أكثر قـادتهم وحشـية أمر بإطالق
عملـية بحث عـاجلة عنـها واصفا
إيــــاهـــا بــــأنــــهـــا مـن بـــ أكــــثـــر
اجلــواســيس الــعــامــلــ لـصــالح
احللـفاء خـطورة. لكـنهـا لم تسقط
فـي يـد الــنــازيـ قط وهــربت من
فـرنــسـا كــلـهـا بــعـد رحـلــة شـاقـة
سـارت فـيهـا لـنـحو  56كـيلـومـترا
(35 مـيـال) عـبــر جــبــال الــبـرانس
الـتي تكـسوهـا الـثلـوج وهي تئن
ـستـمرة الـتي سبـبتـها من اآلالم ا
لها ساقها الـصناعية.وقد جُسِدّت

كـل هــــذه األحــــداث - بــــأســــلـــوب
درامي بالطبع - في فيلم "آيه كول
تو سباي" (دعوة للتجسس) وهو
عمل سينمائي جديد يندرج ضمن
مـجمـوعـة من األفالم الـتي أُنْـتِجَت
فـي اآلونـــة األخــــيــــرة ونـــفــــضت
الــــغـــبــــار عن تـــفــــاصـــيـل حـــيـــاة
شــخـصــيـات نــســائـيــة لم يـلــقـ
ـالئـم لــــــهـن في الــــــتـــــــقـــــــديــــــر ا
الــــتــــاريـخ.وقـــد أخــــرجـت "دعـــوة
لـلـتـجــسس" لـيـديـا ديـن بـلـيـتـشـر
الــتي شـــاركت أيــضـــا في إخــراج
فــيـــلم "ريـــد غــيـــرلـــز" (فــتـــيــات
الـراديوم) وهـو عـمل درامي آخر
يــســـتــنــد في قـــصــته إلى أحــداث
حـقـيـقـيـة ويـدور حـول شـقـيـقـت
تعـيشـان في والية نـيوجـيرزي في
ـــاضي عـــشـــريـــنــــيـــات الـــقـــرن ا
وتـــقــاضـــيـــان مــصـــنـــعـــا أصــيب
الـعـامـلـون فـيه بـالـتـسـمم بـسـبب
اسـتـخـدام مـادة الـراديـوم.ويـشـكل
هـذان الــفـيـلــمـان جــزءا من تـوجه
ســيـنـمـائي يــنـضـوي حتت لـوائه
كــــذلك فـــيــــلم "هــــيـــدِن فــــيـــغـــرز"
(شـخـصـيـات مـخـفـيـة) وهـو عـمل
أُنْــتِج عــام  2016وحـــقق جنــاحــا
كبيرا وتناول قصة النسوة ذوات
البشـرة السمراء الـلواتي أسهمن
في صياغة مالمح برنامج الفضاء

األمريكي. 
وكــذلك فـيـلم "آمــونـايت" وهـو من
إنـــتـــاج الـــعـــام اجلـــاري وتـــقــوم
بـبطـولته كـيت ويـنسـلت مُجـسدة
دور ماري آنينغ تلك السيدة التي
تـوصلت إلى اكـتـشافـات رائدة في

مــجـــال احلــفــريـــات واحلــيــاة في
عصور ما قبل التاريخ.وهكذا ففي
وقت تـثـيـر فيـه حركـة "أنـا أيـضا"
الـتي تُـعنـى برفض واسـتـنـكار أي
اعـتـداءات جـنـسـيـة عـلـى الـنـساء
اهتـماما مـتجددا بـحقوق الـنسوة
واســتـقاللـيـتـهن تـتـفـاعل قـصص
الـسيـدات الـلواتي ظـهـرن في هذه
األفـالم مع واقــــعــــنـــــا في الــــوقت
ـتواصـلة عـارك ا احلـاضر عـبـر ا
ؤسسات التي التي خُضْنهـا مع ا
كانت قائمـة في احلقب التي عشن
فيها ومارست آنذاك التمييز ضد
ـرأة. لـكن لـلـحق لـيس هـناك من ا
بــ هــؤالء الــنـــســوة من عــاشت
ا حياة أكثر إثـارة في أحداثها 

فعلت فيرجينيا هول.
وجتسّـد سـارة ميـغان تـوماس في
الـفـيلم دور فـيرجـيـنيـا كـما كـتبت
ســيـنــاريــو الـعــمل الــذي يـتــطـرق
أيــضــا إلـى حــيــاة شــخــصــيــتــيْن
أخــريـيْن لـعـبــتـا كـذلك دورا خالل
يـة الـثـانيـة. أوالهـما احلـرب الـعـا
فـيــرا أتـكـيـنــز الـسـيــدة رومـانـيـة
ا عُرِفَ ولـد التي كانت جـزءا  ا
بـ "مــنــظــمـة تــنــفــيــذ الــعــمــلــيـات
اخلـاصة" الـتي كـان يُطْـلِقَ عـليـها
كــــــذلك اسـم "جــــــيش تــــــشــــــرشل
الـســري". وقــد تــولت فــيــرا (الـتي
مـثلة سـتانا جتسّـد شخصـيتـها ا
كــاتـيـك) جتـنــيــد الـنــسـاء لــلــعـمل
كعـميالت لالسـتخـبارات في وقت
كــان ذلك فــيـه أمــراً غــيــر مــألــوف
بـشدة.أمـا الـشـخـصـيـة الـنـسـائـية
الثانـية فكـانت سيدة إجنـليزية -
هـنديـة من بـ من جـندتـهن فـيرا
وتُـدعـى نـور الـنـسـاء عـنـايت خـان
مـثلة راديـكا آبتي). (أدت دورها ا
وقــــد أُرْسِـــلَـت نـــور إلى فــــرنـــســـا
لــتــصــبـح عــامــلــة الســلــكي وهي
ــهـام الــتي كــانت تُـســنـد أخـطــر ا
للعمالء في ذلك الوقت.ورغم تعدد
الــشــخـصــيــات الــتـي يــتــنــاولــهـا
الـفـيلم فـإن قصـة حـياة فـرجـينـيا
تـــشـــكل مـــحـــور أحـــداثه بـــدايـــة
بـالـكـفــاح الـذي خـاضـتـه لـتـصـبح
عمـيلة اسـتخبـاراتية رغم إعـاقتها
اجلـســديــة وكــونـهــا امــرأة كـذلك.
ـفارقـة أن هذيـن األمريْن حتـديدا ا
ـثـالي" لـهـا كـمـا شـكال "الـغـطـاء ا
قـالت شـخـصـيــة فـيـرا في الـعـمل
عـنـدما كـانت تـتـحـدث عن ضرورة
تـوجه فـيرجـيـنيـا إلى لـيون حتت
ستـار العمل كـصحفـية. وقالت في
هـذا الـصـدد: "لن يشـك أحد في أن
مراسلة أمريكية جميلة تعاني من
الـعــرج; مـذنـبـة في أي شيء".عـلى
أي حال ال يُدخل الـفيلم تـغييرات
جـــوهـــريــــة عـــلى الــــطـــابع الـــذي
تــــــــصـــــــــطــــــــبـغ بـه عـــــــــادة أفالم
اجلـاسـوسـيـة لـكـنه يـسـتـفـيـد من
ســمــات هـــذا الــنــوع من األعــمــال
خلــــلـق أجـــــواء من الـــــتــــشـــــويق
واجهات تبدو دانية في والترقب 
كـل مــرة يـــقـــتـــرب الـــنــازيـــون من

بـطالته. وبـحـسب األحـداث تصل
فـيــرجـيـنـيــا إلى فـرنــسـا وتـشـرع
على الـفور في تـرتيب رحلـة ليـلية
خطيـرة يُعاد بـها عمـيل بريطاني
جـريح إلـى لـنــدن. بــعــد ذلك نـرى
هـــذه الــســـيــدة وهي تـــســتـــجــمع
شجاعتها على نحو هائل وتسير
واثقة وهادئـة في وقت يطلق فيه
الـنـازيـون الـنـار عـلى أحـد أعـضاء

خليتها على قارعة الطريق
.ويـركــز "دعــوة لـلــتــجـسـس" عـلى
الــســنــوات الـتـي حــقـقـت خاللــهـا
فـيـرجـيـنيـا أبـرز إجنـازاتـها وذلك
سـيـرا عـلى درب غـالــبـيـة األعـمـال
الـسيـنـمائـية الـتي تُـسلّط الـضوء
على بعض الشخصـيات النسائية
البـارزة ومـا مرت به في حـياتـها.
فـفي مــقـابــلـتــهـا األولى مـع فـيـرا
تروي فـيرجيـنيا بـبساطـة ما مرت
به في ســنـواتـهــا الـســابـقــة مـثل
مـــحـــاوالتــهـــا لـــلـــعـــمل حلـــســاب
االستـخبـارات األمريـكيـة وفشـلها
في ذلك بسـبب استعـانتهـا بساق
صناعية وهو ما حدا بها للتوجه
إلى فرنسـا للعـمل سائقـة لسيارة
إســعــاف في زمن احلــرب قـبل أن
تـعمل في مـقر الـسـفارة األمـريكـية
فـي لــنـــدن.ورغم الـــتـــزام الـــفــيـــلم
بـاحلـقائـق الـتـاريـخـيـة األسـاسـية
في حياة بطالته وتطورات مسار
كل مـنـهن في العـمل الـسـري فإنه
ال يـفـعل ذلك بـالــصـرامـة نـفـسـهـا
عـندمـا يتـنـاول تفـاصيل الـعالقات
الـتي ربـطت بـيـنـهن. فـمع أن فـيرا
عَرِفَت فيـرجينيـا بالفعل لـكنها لم
جتـنـدهـا كمـا ظـهـر في الـعمل. من
جهـة أخـرى فرغم أن نـور النـساء
عــنــايت عَــمِـلَـت حتت إمــرة فــيـرا
فإنهـا لم تشتـرك مع فيرجـينيا في
اإلقـــامــة فـي غـــرفــة واحـــدة خالل
فــتـــرة تــدريــبـــهــمـــا عــلى الـــعــمل
االسـتخـبـاراتـي ولم تـلـتـقـيـا بـعد
ذلك في فــرنــســا كـمــا ظــهــر عـلى
ــمـثـلـة وكـاتـبـة الـشـاشـة.وبـررت ا
الـسـيـنـاريـو مـيـغـان تـومـاس هذه
الــتـغــيـيــرات بــأنـهــا أتـاحت لــهـا
الـفـرصة "لـوضع نـور وفـيـرجيـنـيا
ــكــان والـزمــان نــفــسـيــهــمـا في ا
مثـلمـا حدث في فـيلم `شخـصيات

مخفية`.
وأضافت بالقول: "أنـا أعتبر نساء
مـثل هـؤالء الشـخـصـيات اخلـفـية
لـــعــالم اجلـــاســوســيـــة".من جــهــة
أخـرى أدى ربط قـصص الـبطالت
ببـعضـها بـعضـا إلى جعل الـفيلم
ـنا وثـيق الصـلة بـشكل أكـبر بـعا
ة. وتقول اليوم الذي تسوده العو
ميغان توماس في هذا الشأن إنها
كانت مهـتمة بـفكرة "توحـيد نساء
مـن جنـسـيـات وخلـفـيـات مخـتـلـفة
ــقـاومـة شــر مـشـتـرك". جـهـودهن 
وعــلى مــدار الـفــيـلم نـالحظ كـيف
كانت الشبهات حتيط بـ "فيرا" في
داخل قِسمها نـفسه ألنها يهودية
من جــــهـــــة ومــــولـــــودة في دولــــة

أجنبيـة من جهة أخـرى. كما رأينا
كـم كـــان الـــقــــلق يـــســــاورهـــا من
إمــكــانــيــة عــدم حـــصــولــهــا عــلى
اجلــنـــســيـــة الــبـــريــطـــانــيــة وأن
تـتـعرض لـلـترحـيل كـذلك. أمـا نور
ولودة ألب هندي وأم بـريطانية ا
فـنـعـلم من األحـداث أنهـا مـسـلـمة
ونــاشـطــة من أجل الـسـالم تـصـر
عـلى أن لـديهـا دورا يـتعـ عـليـها
االضطالع به على صعيد محاربة
ــقــاومـة الــنــازيــة.وتـمــثل فــكــرة ا
ـشترك الـذي يربط ب العـنصر ا
فيلـميْ "دعوة لـلتجسـس" و"فتيات
الـراديـوم" الـذي شـاركت بـلـيـتـشر
في إخـراجه مع جـيـني مـولـر تلك
الـسـيدة الـتي كـانت من بـ كُـتّاب

السيناريو للعمل أيضا. 
وتـبـدأ أحــداث "فـتـيــات الـراديـوم"
في عــام 1925 في أروقـــة مــصــنع
تــعـكف فـيه الـعـامالت عـلى كـتـابـة
أرقـــام تــتـــوهج فـي الــظـالم عــلى
ـوجودة قـاعـدة األرقـام والـرمـوز ا
في الـــــســـــاعــــات. ونـــــرى هــــؤالء
الـعـامـالت وهن يـلـعـقن الـفـراشي
ليئة بالطالء الذي يحتوي على ا
الـراديــوم كي يــتــسـنى لــهن رسم
األرقـام بـشــكل أكـثـر دقــة. بـجـانب
ـــالــــكـــة ذلـك تـــبــــيع الــــشـــركــــة ا
لــــلـــمـــصــــنع والـــتـي حتـــمل اسم
ُشـبّـعة ـيـاه ا "أمـيـركـان ريديـوم" ا
بالراديوم إلى زبائنـها باعتبارها
"إكـــســـيــرا ســـحـــريـــا".وتـــتـــنــاول
األحداث قـصة حقـيقيـة لشقيـقتيْن
جلـأتـا للـقضـاء ضـد الشـركـة التي
عـملـتا حلسـابهـا بعـدما اكـتشـفتا
أن أصــحـــابــهــا كــانـــوا عــلى عــلم
ــمــيت الــذي مــســبـق بــاخلــطــر ا
يـشـكـلـه الـراديـوم عــلى صـحـة من
يـســتــخــدمــونه لــفـتــرة تــســتــمـر

سنوات. 
nÞUFð b¼UA

وعــلى غــرار مـــا حــدث في "دعــوة
ا لـلـتـجسـس" تخـلق بـلـيتـشـر عـا
ـــيـــز ســـيـــنـــمــــائـــيـــا ذا طـــابع 
ــكـن لــلــمــشــاهـد وشــخــصــيــات 
الــــتـــــعــــاطـف مــــعـــــهــــا. وتُـــــدعى
الشـقـيـقـتـان بطـلـتـا الـعـمل بـيسي
وجـــوزي. وجتــســـد جـــوي كـــيــنغ
شـخصـيـة بـيسي الـتي حتـلم بأن
تصـبح من ب جنـمات هـوليوود
فيمـا تؤدي آبي كوين دور جوزي
الـتي تـتـوق لـزيـارة مـصـر لـلـقـيـام
بــالــتــنـقــيـب عن اآلثــار. وبـحــسب
األحــــداث تــــبـــدو جــــوزي أســـرع
ـصنع وأفـضـلـهن كذلك. عـامالت ا
لكـنـهـا سـرعـان مـا تـسـقط فـريـسة
لـلـمرض. ورغـم أن طبـيب الـشـركة
يـقول لـها إنـها عـلى ما يـرام جند
أنـهـا تسـعل دمـا وتفـقـد أسنـانـها

أيضا.
ويشكل إبراز الفيلم لطالء األظافر
ُـشـبّع بـالـراديـوم الـذي ـتــوهج ا ا
ـوذجـا عـلى تـسـتـخـدمه بـيـسي 
قدرة الـعمل على االسـتفـادة بشكل
فعال من تفـاصيل الفتـرة الزمنية

الــتي تـدور أحــداثه فـيــهـا. الالفت
أن نـضـال بـطـلـتيْ الفـيـلم من أجل
الـــكــشـف عن احلـــقــيـــقــة لـم يــكن
لــيُــعــرض في وقت أكــثــر مالئــمــة
لذلك من عصرنا احلالي ما يظهر
ــــكن أن يــــكــــون حلــــيـــاة كــــيف 
الشخصيات التاريخية صدى في
حاضرنا. ورغم أن تصوير "فتيات
الـراديـوم" انـتـهى قـبل أن يـجـتاح
الـعالم وبـاء كورونـا فـإن بلـيتـشر
تـرى أن قــصـته "تـمـاثل مـا يـحـدث
في الـعالم حـاليـا حـيث يتم إنـكار
الـعـلم ويـعتـبـر الـبعـض شيـئـا ما
آمنا وهو ليس كذلك وحيث نرى
الــــــــنــــــــاس يــــــــحــــــــتــــــــضــــــــرون
ـوتــون".ورغم احلــيــويــة الـتي و
تُــقـــدم بــهـــا شــخـــصــيـــات هــؤالء
الـــنـــســـوة عـــلى الـــشـــاشـــة فـــإن
أفالمـهن ال تخـبـرنا سـوى بـجانب
ـا مـرت به كـل مـنـهن في واحــد 
حــــيـــــاتـــــهــــا. فـــــأحـــــداث "دعــــوة
لـــلــتـــجــسس" - مـــثال - تــنـــتــهي
ـية الـثـانـيـة ال تزال واحلـرب الـعـا
مـشـتـعـلـة دون أن يـتـطـرق الـعـمل
إلى باقي مراحل حـياة فيرجـينيا
الـتي ال تُــقــاوم من فــرط إثـارتــهـا.
وتــشــكل تــفــاصــيل مــســيــرة هـذه
ــخــتـــلف جــوانــبــهــا الــســيــدة 
مــوضــوعـا لــكــتــاب سـيــرة ذاتــيـة
ــــاضي ضــــخم نُـــــشِــــرَ الــــعــــام ا
واخـــتـــارت له مــؤلـــفـــته ســونـــيــا
ــة بــورنــيـل عــنــوان "ســيــدة عــد
ـسـكـوت عـنـها األهمـيـة: الـقـصـة ا
لــلــجــاســوســة األمـــريــكــيــة الــتي
ساعدت على االنـتصار في احلرب

ية الثانية".ف العا
بـعـد احلرب أصـبـحت فـيـرجيـنـيا
واحـــــدة مـن أوائـل الـــــســــــيـــــدات
الــــــلـــــواتي عَـــــمِـــــلـن في وكـــــالـــــة
ـركزيـة األمـريكـية االسـتـخبـارات ا
(سي آي آيه) الوليدة وقتذاك. لكن
حـتى مسـؤولي الـوكالـة يـعتـرفون
اآلن بـــأنــهم لـم يــســـتــفـــيــدوا من
قـدرات تــلك الــسـيــدة عــلى الـوجه
األمــثل. وقـد اسـتـشــهـدت بـورنـيل
في الـكتـاب بتـقـرير سـري قال إنه
 تعطيل مسيرة فيرجينيا "ألنها
كـانت ذات خـبرات كـبـيـرة للـغـاية
يــشـحـب في ظــلــهـا جنـم زمالئــهـا
ن شعـروا بأنـها تـشكل الذكـور 

تهديدا لهم".
وفي عــام 2016 أطـــلــقت (سي آي
ــبــاني. آيه) اســمــهــا عــلى أحــد ا
ورغـم أن ذلك ال يــــــشــــــكـل إعـــــادة
اعــتــبــار لــهــا بــشــكل كــامل فــإنه
خـطــوة ذات مـغـزى عـلى أي حـال.
كــــمـــا أن مـن شـــأن اســــتـــعـــراض
تــفــاصــيل حــيـاتــهــا عــلى شــاشـة
الــســيــنــمـا جــنــبــا إلى جــنب مع
قـريـنـاتـهـا من الـنـسـاء الـلـواتي لم
يـحـظ بـالـتقـديـر على نـحـو كاف
من قـبل أن يــشـكل تــقـديــرا فـعـاال
ونـابــضـا بــاحلـيـويــة لـهن بــشـكل
أكبر من إطالق اسمائهن على أي

مبنى مهما كانت أهميته.
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هـذه األرقـام تـشـيـر إلى انـخـفـاض
نـــقــــطـــة مـــئـــويــــة في مـــعـــدل 20

الوفيات.
قام هورويتز والـباحثون اآلخرون
بـتـعديـل حتلـيالتـهم لـلبـيـانات من
نــظـام الجنـون الــصـحي. ووجـدوا
أن مـــــعــــدالت وفــــيـــــات كــــورونــــا
انخفضت جلميع الفئات العرقية 
واألشــخــاص الــذين يــعــانــون من
حـــاالت كـــامـــنـــة وحـــتى جلـــمـــيع
ــا في ذلك الــفـئــات الــعــمــريـة - 

كبار السن.
في أوائـل شـــــهــــر مـــــارس  خالل
ـرض ــراحل األولى من تـفــشي ا ا
ــتـحــدة  كـان لـدى فـي الـواليـات ا
األشــخـاص الـذين تــزيـد أعـمـارهم
عن  75عامًـا فرصـة تقارب  50في
ــائـــة لالســـتـــسالم لـــلــفـــيــروس ا
ـــجــــــــرد اإلصـــابـــة. وبــحـــلــول
مــارس  انـخـفض هــذا الـعـدد إلى

ائة. أقل من  10با
يعتقـد هورويتز ومـات وباحثون
آخـرون مثـلـهم أن هذا االنـخـفاض
الهـائل في الـوفيات يـحدث بـسبب

أكثر من عامل واحد.
قال هـورويتـز: "غالـًبا مـا يكون كل
مـا سـبـق هـو اإلجـابـة الـصـحـيـحة
في الــطب  وأعـــتــقــد أن هــذا هــو

احلال هنا أيضًا"
وفقًـا لدراسات هـورويتـز ومات 
تزايدة للـعامل في فإن اخلبـرة ا
مــــجـــال الـــرعـــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
وانـخـفـاض حـجم مـرضى كـورونا
ــســتـــشــفــيــات ومـــجــمــوعــة في ا
مـــتــــنـــوعـــة من إجـــراءات الـــعالج
األكـثـر تــقـدمًـا  كـلـهــا تـسـاعـد في
تــقـلــيل مــعـدل وفــيــات الـفــيـروس

التاجي.
خـليل جـيـتس  أخصـائي أمراض
الـرئـة في مـجـال الـرعـايـة احلـرجة
يـعمل في شـيـكاغـو  يـقول إنه في
ــــرضى مـــــارس وأبــــريل  كـــــان ا
احلـرجـون يوضـعـون عـلى أجـهزة
الـتــنـفس وهـذا كل شيء. سـيـكـون
لدى األطـباء خـيارات أخـرى قلـيلة
بـخالف تسـجـيل احلاالت احلـرجة
في جتـارب طـبـيـة مـخـتـلـفة. اآلن 
"األمل في األفـضـل" لـيس خـيـارهم

الوحيد.

أظــهـــرت دراســتــان  نــشــرهــمــا
مؤخرًا ومـراجعتـهما - واحدة من
ـــتــحــدة واألخــرى من الــواليــات ا
ـــتــحـــدة - أن مـــعــدل ـــمــلـــكـــة ا ا
ـرضى فـيـروس كـورونا الـوفـيـات 
ـسـتـشـفـيات ووهـان الـتـاجي في ا
انـخـفض بـشـكل كـبـيـر مـنـذ بـدايـة
ـرض عــلى نــطـاق واسع تــفــشي ا

في كال البلدين في مارس.
نظرت الدراسة األولى في أكثر من
سـتشفى 5000 حالـة دخول إلى ا
في نظام النـغون الصحي بـجامعة
نــــيــــويـــورك ( (NYUبــ مـارس
وأغـسـطس. وبـحـسب الـبـاحـث 
بـــلغ مــعـــدل الــوفــيـــات في مــارس
وبــــحــــلــــول أغـــســــطس  .?25.6

سينخفض هذا الرقم إلى .?7.6
قـــالت لـــيــــورا هـــورويـــتـــز  أحـــد
ـسـاعدة في ـؤلـفـ واألسـتـاذة ا ا
كـلـيـة غـروسـمــان لـلـطب بـجـامـعـة
نـــيـــويـــورك  إنـه عـــلى الـــرغم من
انـخـفـاض مـعـدل الـوفـيـات بـشـكل
كـــبـــيــر  فـــإنه "ال يـــزال أعـــلى من
ا عـدية   العـديد من األمـراض ا
في ذلك األنــفــلــونــزا". عالوة عــلى
ذلك  تقول إن الفيروس التاجي ال
يـــزال ضــارًا جــدًا فــيــمـــا يــتــعــلق

دى. بعواقبه الصحية طويلة ا
الـدراسة الـثانـية أجـريت بواسـطة
مــعــهـد آالن تــوريــنـج  وهـو ذراع
ـتـحدة. ـملـكـة ا بـحـثي حلـكـومـة ا
ــعــهـد  الــذي حــلل حـاالت وجـد ا
االســـتـــشـــفـــاء ألكــثـــر من 21000
مـريض في إجنــلـتـرا  انــخـفـاضًـا
مـشابـهًـا في معـدالت الـوفيـات ب
مـارس ومايـو. وأظهـرت بـيانـاتهم
انـخــفـاضًـا غــيـر مـعــدل في مـعـدل

لـهـذه األسـبـاب  يـوصي هـورويـتز
ومــاتـ بــشــدة أن يـرتــدي الــنـاس
ـــارســــوا الـــتــــبـــاعـــد أقـــنـــعــــة و
االجــتـمــاعي عــنــدمـا يــكــونـون في
الــداخل وبــ حــشــود كــبــيــرة من
الـنــاس. إن االنـخــفـاض في مــعـدل
الـوفـيـات أمـر جــيـد  لـكن فـيـروس
ــيــتًــا  كــورونــا ال يــزال مــرضًــا 
ويُـطـلب من الـناس الـقـيـام بدورهم
للـتأكد من انـتهاء الـوباء في أسرع

كن. وقت 
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يـقـول أمـيش أداجلـا  وهـو طـبيب
مـتــخـصص في الــرعـايــة احلـرجـة
ـعـدية وطب الـطوار واألمراض ا
في بـالــتـيــمـور  إن األطــبـاء مــثـله
أصـبـحوا أفـضل في الـتـعـرف على
ما إذا كان مرضى فـيروس كورونا
مـعــرضــ خلـطــر ظـهــور أعـراض
مــعـــيــنــة  مــثل جــلــطــات الــدم أو
". أصـبـحت "عـواصف الـسـيـتـوكـ
الـعــديــد من خــيــارات الـعالج ذات
ارسـة قـياسـية الـنتـائج األفـضل 

لألطباء.
قال أداجلـا: "نـحن نعـلم أنه عنـدما
يـــحـــصـل األشـــخـــاص عـــلى عالج
مــوحــد  فـإنـه يـجــعل مـن الـســهل
ضـاعفـات التي جدًا الـتعـامل مع ا
حتـــــــدث ألن لـــــــديك بـــــــالـــــــفـــــــعل
بــروتـــوكـــوالت مـــطــبـــقـــة". "وهــذا
بـالـتـأكـيـد مـا حـدث في الـعـديد من
ــسـتــشــفـيــات في جــمـيع أنــحـاء ا
الـبالد" تـسـاهم الـعـوامل اخلـارجة
عن ســـيــطـــرة األطــبــاء أيـــضًــا في

خفض معدالت الوفيات
يــتــفق كـل من هــورويــتــز ومــاتــ
أيــضًــا عــلى أن الــعــوامل األخــرى
كن الـسـيطـرة عـليـها من الـتي ال 

قــبل أطــبــاء الـــرعــايــة الــصــحــيــة
تــــســـــاعــــد في خـــــفض مــــعــــدالت
الوفيات.يعتقد هورويتز أن ارتداء
األقنـعة بانـتظام يـساعد في تـقليل
شدة الـفيروس الـتاجي للـعديد من
ــرضى ألنـهم إذا أصـيــبـوا أثـنـاء ا
ـرجح أن يقلل ارتداء قـناع  فمن ا
قـنــاع الــوجه من اجلــرعـة األولــيـة

ريض. للفيروس التي تلقاها ا
يعتقد مت أن ارتداء أقنعة الوجه
بـانــتـظــام يـســاعـد أيـضًــا في مـنع
ـستـشفـيات من اسـتقـبال الـكثـير ا
ـرضى. يقـول مـات إن إبـقاء من ا
ستشفيات دون سعتها القصوى ا
يـساعـد عـلى زيادة مـعـدالت البـقاء
ـــرضــــاهـــا عــــلى قــــيــــد احلـــيــــاة 
. إذا كـان هنـاك عدد كـبير احلالـي
ـــــرضـى  فـــــإن طـــــاقم جـــــدًا من ا
ــســتــشــفـى يــتــعــرض لــضــغـوط ا
ــا يــؤدي إلى ارتــكـاب شـديــدة  
ـتـعـب لألخـطـاء أو عدم الـعـمال ا
قــدرتـهم عــلى تـلــبـيــة احـتــيـاجـات

جميع مرضاهم.
: "لم يــتم بــنـاء الــنــظـام قــال مـتــ
لــيــعــمل بــنــســبــة تــقــرب من 100

ائة". با
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نتـخب فرنسا ـدير الفـني  ديشامب ا
مـئـويــته الـثـانـيــة في قـيـادة الـديـوك
وسط ظروف استئـنائية للـغاية لكنه
ـســتـوى الـفـني جنح بـاقــتـدار عـلى ا
وكـذلـك الـنــتـائج. تــربع ديــشـامب مع
منتخب بالده على صـدارة مجموعته
بــدوري األ األوروبــيــة وصــعــد به
لــلــدور قـبـل الـنــهــائي مــتـفــوقــا عـلى
البرتغال حامل اللقب ليكون منافسا
بـقـوة علـى الكـأس الـثـانـيـة في الـعام
قـبل. ويـسـتعـرض كـووورة في هذا ا
ـديـر الفـني الـتـقـريـر كـشف حـسـاب ا
لفرنسا الذي اسـتهل أجندة مبارياته
فـي وقت مـــتـــأخـــر مـن الـــعـــام حـــيث
ـــبــاريــات ضـــاعت عــلـــيه رزونــامــة ا
لــــشـــهـــري مـــارس/ آذار ويـــونـــيـــو/
حزيران نتيجة توقف النشاط لتفشي

فيروس كورونا.
`ÝU  ‚uHð

ـنـتـخب الـفرنـسي  8مـبـاريات لـعب ا
بواقع  6مواجـهات رسـميـة ووديت

فـسـجل العـبـوه  19هـدفـا واســتـقـبل
مـرمى الــديـوك  8أهــداف مـحــقــقـا 6
انـتــصـارات وتـعــادل مـقــابل خـسـارة
ــســتــوى الــرســمي وحــيــدة. عـــلى ا
تـفـوق ديـشـامب بـشـكل كـاسح حـيث
جمع  16نقـطة في مـجـموعـته بالـفوز
ذهابـا وإيـابـا على الـسـويد  0-1و4-2
وكـــرر األمــر في مـــبــاراتي كـــرواتــيــا
بـالـفـوز  1-2و 2-4 بـيـنــمـا تـعـادل مع
الـبــرتـغــال في بـاريس وانــتـصـر في
لشبـونة. أمـا على مـستوى الـبروفات
الودية فقد اكـتسح نظيره األوكراني
 في دو فـــرانس بـــيـــنـــمــا ســـقط 7-1
لـعب أمام فـنلـندا سهـوا على نـفس ا
2-1.

5 «bN « rOŽ“

ـنتخب تناوب عـلى تسـجيل أهداف ا
الفرنسي  9 من جنومه بخالف هدف
ذاتي. تصـدر أوليـفيـيه جيـرو مهاجم
تــشــيـــلــسي قــائــمــة هــدافي الــديــوك
بــرصـــيــد  5أهــداف يـــلــيـه أنــطــوان
جريـزمـان وكـيلـيـان مـبابي  3أهداف.

بيـنـمـا سجل  6 العبـ هدفـا واحدا
وهم دايــوت أوبـــامــيــكــانــو إدواردو
كامافينجا كورنت توليسو جنولو
كانـتي بنـجام بـافارد وكـينـجسلي

كومان. 
…b¹bł ¡U œ

بـدا أن ديشـامب يـسـيـر عـلى الـطريق
لـيس عـلى مــسـتـوى الـنـتـائج واألداء
الفـني فقـط بل وجتديـد دماء الـفريق
ـنافسات بطولة أ أيضا استعدادا 
أوروبـــا يــورو  2020الـــتي ســـتـــقـــام
ــقـــبل. لم يــقف ديــشــامب الــصــيف ا
عاجـزا أمـام األزمات من نـقص عددي
بــســبب إصــابــات جنـوم الــفــريق مع
أنــديـتــهم أو تـعــرض الـبــعض اآلخـر
لإلصـابـة بـفـيـروس كورونـا بل مـنح
الــــفــــرصــــة إلى  5وجــــوه جــــديــــدة.
اســتـدعـى ديـشــامب ألول مــرة كل من
دايـوت أوبـامــيـكـانـو مــدافع اليـبـزيج
ــاني إدواردو كـامــافــيـنــجـا العب األ
وسط رين مــاركــوس تــورام مــهـاجم
بـوروسـيــا مـونـشـنــجالدبـاخ حـسـام
ــــبـــيـك لـــيـــون عــــوار العب وسط أو

ن موناكو. وروبن أجيالر ظهير أ
WK¼Q²*« ‚dH «

بعد عـام واحد من خـوضهم فعـاليات
الدور قبل الـنهـائي للمـسابقـة فشلت
مــنـتـخــبـات الــبـرتــغـال حـامـل الـلـقب
ووصـــيـــفه الـــهـــولــنـــدي وإجنـــلـــتــرا
وسـويــسـرا في تــكـرار نــفس الـشيء
في النسخـة الثانيـة من بطولة دوري
أ أوروبـــــــــــا. ولـم يـــــــــــصـل أي مـن
ربع الذهبي نتخبـات األربعة إلى ا ا
في النـسخـة الثانـية والـذي سيـشهد
متـنافـسـ جدد عـلى لقب الـبطـولة 4
فـي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة. وأســفـرت
فـعـالـيــات دور اجملـمـوعـات عن بـلـوغ
منتـخبات فرنـسا وإسبـانيا وبلـجيكا
وإيـــطــالـــيــا فـــعــالـــيــات الـــدور قــبل
النـهـائي للـبطـولـة. ورغم أزمة تـفشي
نتخبات األربعة كورونا جاء بلوغ ا
لنصـف نهائي دوري األ لـيمـنحهم
دفعة معنويـة قبل شهور على خوض
يــــورو  ?2020والــــتـي تــــأجـــــلت إلى

ـــقـــبل بـــســـبب مـــنـــتـــصف الـــعـــام ا
نتخب اجلائحة. وإلى جانب فشل ا
باراة البرتـغالي والهـولندي طـرفي ا
الـنـهـائـيـة لـلنـسـخـة األولى من دوري
األ في بــلـوغ نـهــائـيــات الـنــسـخـة
ـاني ــنـتــخب األ الــثـانــيـة تــعـرض ا
ة ثقيلة 0-6 لصدمة حيث مني بـهز
أمــــام إســــبـــــانــــيــــا فـي خــــتــــام دور
اجملــمـوعــات. وتـصــدرت مـنــتـخــبـات
فرنسا وبـلجيكـا وإسبانيـا وإيطاليا
اجملــمـوعــات األربـعــة بـدوري الــقـسم
األول بالـنـسخـة الثـانـية من الـبطـولة
لتتأهل سويـا إلى الدور قبل النهائي
نـتخب الفرنسي للبطولـة. وتصدر ا
مـــجــمــوعــتـه عــلى حــســـاب نــظــيــره
الــبـرتــغــالي بـفــضل الــفـوز  0-1 لـكن
عنـاوين األنـباء الـرئـيسـيـة جاءت من
الفوز الـساحق والتـاريخي للـمنتخب
اني. ويأمل اإلسباني على نـظيره األ
ــنــتـخـب اإلسـبــاني بــقــيــادة مـدربه ا
لـويـس إنـريـكـي في أن يـكــون الـفـوز
الـتـاريـخي وكـذلك الـتـأهل لـلدور قـبل
الـنهـائي بـدوري األ خـطـوة أخرى
على طريق عـودة الفـريق لفتـرة تألقه
الـــتـي أحـــرز خاللـــهـــا ألـــقـــاب كـــأس
الــعــالـــم  2010 ويـورو  2008و2012
نتخب اإلسباني إلى تأكيد ويتطلع ا
بــريـــقه في  2021 من خالل بـــطـــولــة
كــأس األ األوروبــيــة ثم نــهــائــيـات
دوري أ أوروبـــــا. ولـم تــــتـــــســـــبب
ـبـاريات جـائـحة كـورونـا في إقـامـة ا
بدون جـماهـير فـقط ولكـنهـا تسـببت
في عــدم خـــوض مــنــتــخب الــنــرويج
باراته أمام مضـيفه الروماني مطلع
هـــــذا األســــبــــوع وذلك بــــعــــد قــــرار
الــســلــطـات الــصــحــيــة في الــنـرويج
ـنــتـخب بـأكـمـله لـلـحـجـر بـخـضـوع ا
ــبــاراة بـ الــصـحـي. كـمــا ألــغـيت ا
منتـخبي سويـسرا وأوكرانـيا والتي
اضي لـنفس كانت مـقررة الـثالثـاء ا
السبب بـعد اكـتشاف إصـابة عدد من
نـتـخب األوكـراني بـكـورونا. العـبي ا
وقال ديـديـيه ديـشامب مـدرب الـديوك
حققـنا هدفنـا بإنهـاء دور اجملموعات

في صدارة مجموعـتنا. أفتخـر للغاية
بالعـــبي الــفــريق. بـــرهــنــوا في هــذه
ـنـتـخب ـبـاراة أمـام الــبـرتـغـال أن ا ا
الـفــرنـسـي ال يـزال فـريــقـا رائــعـا. في
نتـخب اإلسباني بأنه قابل شعـر ا ا
ولـد من جـديــد وقـال لـويس إنـريـكي
. قلت بالفعل أشعر بالسعادة لالعب
إن فــريــقـي يــثــيــر فــخــري. وشــهــدت
ـــانـــيــا بـــزوغ جنم ـــبـــاراة أمـــام أ ا
الشـاب فيـران توريس 20عامًـا بـشكل
أكبـر حـيث سـجل هاتـريك في شـباك
ـانشـافت. كما مانـويل نويـر حارس ا
نتخب اإليطالي بفريق شاب يتمتع ا
درب روبرتو مانشيني حتت قيادة ا
وتــصـدر مــجــمـوعــته في دوري األ

رغـم أنــهــا تــضـم أيــضًــا مــنـــتــخــبي
هـولـنـدا وبـولـنـدا إضـافـة لـلـمنـتـخب
الـبـوسـني. وتـبـدو إيـطـالـيـا اآلن هي
رشحة األقـوى الستضافـة فعاليات ا
األدوار الــنــهـــائــيــة لــدوري األ في
خــريف  2021 حــيـث يــعـــلن االحتــاد
ـقــبل عن هـويـة األوروبي الـشــهـر ا
ضيف لفـعاليات قبل النهائي البلد ا
والنهائي لهذه النـسخة من البطولة.
وقـــال مــانـــشــيــنـي إذا اســتــضـــفــنــا
نهائيات دوري األ في إيـطاليا بعد
بطولة كأس األ األوروبية سيكون
حدثـا رائـعا سـتكـون لـدينـا الفـرصة
لتـرك انطبـاع جيـد  وسنـحاول هذا.
وغـاب مـانـشــيـني عن قـيـادة اآلزوري

ــبـاريــات الــثالثـة ــلــعب خالل ا من ا
بــهـذه اجلــولــة الـدولــيــة خالل األيـام
اضية وذلك بسبب خضوعه للعزل ا
الــصــحـي في مــنــزله إثــر اكــتــشــاف
إصابـته بكورونـا. وأسفـرت فعـاليات
دور اجملمـوعـات بـدوري الـقسم األول
عـن هــبــوط مــنــتــخـــبــات الــبــوســنــة
وأيسلنـدا والسويد ومـعهم سويسرا
أو أوكـرانــيـا لــدوري الـقـسـم الـثـاني
فــيـمــا صـعـدت مــنـتــخـبــات الـنــمـسـا
والــتــشـــيك واجملــر وويــلــز من دوري
القـسم الـثـاني إلى القـسم األول. كـما
أسفرت فـعاليـات دور اجملموعات عن
جناح منتـخب سان ماريـنو في إنهاء
تتالـية التي بلغت مسلسل الهـزائم ا

ربع الذهبي بعد سلسلة من نتائج ايجابية نتخب الفرنسي يتأهل الى ا ½ZzU²∫ ا
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ـنـتخب ـواجهـة ا مـا حقـقه مـنـتخـبـنا الـوطـني في مـبـاراته الوديـة الـثـانيـة 
الحـظات االوزبـكي اليـتـعـدى عن كـونه فـوزا معـنـويـا لم يـخـفي الـعـيـوب وا
الـكـثيـرة الـتي اشـرت ضـعف اداء بـعض العـبـيـنا وبـطـئـهم  في الـتـحـضـير
درب رمى وهذا ما يـنبغي على ا واجهـة ا ـطلوب  لـلهجمات او الـتركيز ا
كـاتانيتش تـاشيره بدفتـر مالحظاته علـى الالعب الذين تـسنت لهم فرصة
باراة ـستوى كان مـقبوال في ا بـاراة الثانيـة .. لقد اكدنا ان ا ـشاركة با ا
ـنتـخب االردني بـرغم ان الكـثير ـواجهة ا االولى الـتي خاضـها مـنتـخبـنا 
من الـنـقاد واحملـلـلـ اشـروا الكـثـيـر من الـسلـبـيـات الـتي بـرزت خالل تلك
نتخب في مباراته قبول الذي ظهر عليه ا ستوى ا ـباراة لكن يقينا ان  ا ا
بـاريـات  الـدوليـة السـيـما  ان االولى جـاء بـعد فـتـرة انـقطـاع كـبـيرة عـن  ا
ستوى الـتوقف ارغم الكثير من الالعبـ من العيار الثقيل عـلى  الظهور 
ـحـطـاتـهم الـكــرويـة الـتي سـبـقت فـتـرة الـكـورونـا  لـذلك بـدا اليـلـيق بـهم و
باراة االولى عـطيات التي ابـرزتها ا ـعايير وا ـستوى مقبـوال بناءا على ا ا
باراة االولى وتاثـيرها وانعكـاساتها  لدى مع االخـذ بنظر االعتـبار  وهج ا
ـباراة الـثـانيـة واضـحة وذات دالالت ـتابـع واحمللل لـذلك بـدت  تاثـيـرات ا ا
ـناسـبة ـدرب كـاتانـيتـش لوقـوفه على الـتـشكـيلـة ا اوسع سـواء من جانب ا
ـباراة ضد الفريق االوبـكي والرسوخ على تلك الـتشكيلة الـتي سيبدا بها ا
ـبـاراة االولى اضـافة البل اعـتـمـادها بـنـاءا عـلى مـا قدمـته في اجـزاء من ا
لـفـسح اجملــال لـهـا بــصـورة واسـعـة البــراز امـكـانــيـاتـهـا فـي مـبـاراة وديـة
ـسـتـويات اسـتعـداديـة التـاثـيـر لـنتـيـجـتـهـا  بل تـاثيـرهـا يـتـضح من خالل ا
ـكن ان يقـدمهـا العـبو مـنتـخـبنـا وتثـبـيت دعوتـهم التي واالمـكانـيات الـتي 

درب .. تلقوها من ا
باراة درب كاتانيتش بالزج بـعلي عدنان  اساسيا في هذه ا وقـد احسن ا
فـاتـضح تاثـبـره ومـكـانتـه ب صـفـوف الالعـبـ لـيفـتح ايـضـا افـاق اجلدل
ـبـاريـات بـتـواجـد احملـتـرفـ وحتـقـيق الـغـاية حـول امـكـانـية  خـوض تـلك ا
ـباريـات عـبر حتـقـيق االنسـجـام والتـرابط الـذي غاب االسـاسيـة من هـذه ا
ـقطوعة واخلاطئة تؤشر لـهذه الثغرة التي ينبغي تمـاما  فكثرة التمريرات ا
ـدرب اضـافـة  لــتـفـعـيل خـط الـوسط وتـمـتـ الـتـركـيـز عــلـيـهـا من جــانب ا
ـارسة اجلانب الـدفاعي  اكثر خـطوطه بالزج بالعـب لديـهم القدرة على 
من  تـفعـيل الـهجـوم  نـظرا الن العـبي مـنـتخـبـنا حـيـنمـا بـرزت لديـهم رغـبة
ـنـتخـب االوزبكي االنـدفـاع   اخـتراق تـلك اخلـطـوط كـمن جـانب العـبي ا
وجنـحوا فـي خطف هـدف الـسـبق  عبـر  فـسح اجملـال لبـنـاء هـجمـة مـرتدة
كـانت  متوقعة من منتـخب يلعب على هذا النمط من الـهجمات بغض النظر
طـلوبة عن  تـفعيل الـهجوم والـتركيـز على االجـنحة في تـشكيل اخلـطورة ا
ـنـتـخب االوزبـكي في خـطـة تـقـلـيـديـة لـلـمـدرب لـذلك بـدت فـاعـلـيـة  العـبي ا
ـناسـبـة لـغرض بـرزت عـبر الـتـكـتل الـدفاعي  فـضال عن  تـوقع الـفـرصـة ا
رتـدة فضال عن الـية التـسديد من تـشكيل اخلـطورة عن طـريق الهجـمات ا
خـارج مــنـطــقـة اجلــزاء وقـد بــدت لـهـم عـدد من االوراق الــرابـحــة في هـذا
ذكور الـلشان ومنهم الالعب قاسيموف الذي كان بيضة القبان للمنتخب ا

اضية .. في غضون السنوات القليلة ا
نـتـخب الـوطني لـنـقـرا عدم فـاعـلـية بـعض االسـمـاء برغم نـعود لـصـفـوف ا
ن حــسـ الـذي زج به في ـدرب عـلــيـهـا  ومن بــيـنـهــا الالعب ا تـعـويـل ا
تـبقية من الشـوط الثاني فلم يكن لديه ـبارات السابقـت  في الدفقائق ا ا
قـارنة مع الالعب مهند علي ـطلوبة  با ناسبة لـتشكيل اخلطورة ا الـفترة ا
درب  تبـديل الالعب فـيخوض الـذي كان اساسـيا وكان يـستوجب عـلى ا
الحظة ـباراة اسـاسيـا  قبل ان يـستبـدل بالالعـب ميمـي  الالعب حـس ا
كن االسـتفـادة منـها من جانب الـفارق وتاشـير الـقدرات الـهجـومية الـتي 

ن حس .. الالعب ا
وهنالك مالحظة يستوجب الوقوف عليها من خالل حالة اجلدال التي  برز
ـرمى مـحـمـد حـميـد وجـدواهـا  من خالل احـتـسـاب احلكم فـيـها حـارس ا
لـركـلـة اجلــزاء  لـلـمـنـتــخب االوبـكي وكـان عــلـيه احـتـرام قـرار
كن له  العودة عن قراره بعد احتساب ركلة احلكم الذي ر
اجلـزاء بـرغم ان االعـادة التـلـفـزيـونيـة اثـبـتت عـدم مالمـسة

حميد لالعب االوبكي وعرقلته ..

ــة مــتــتــالــيــة حــيث حــقق 39 هــز
الفـريق تعـادلـ متـتالـي مع
مــنــتـخــبي لــيــشـتــنــشــتـاين
وجبل طـارق سلـبيـا لكنه
لـم يــســـتـــعـــد نـــغـــمــة
االنتـصـارات حتى
اآلن. ورغــــــــــــــــــم
خـوض اثـنـت
من مــبـــاريــاته
قررة الثالثة ا
عـــــــــلـى أرضه
خـارج مـلعـبه

ــنـتـخب صـعـد ا
األرمـــــــــيـــــــــنـي إلى دوري

القسم الثاني.
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رد نادي الـسـمـاوة الريـاضي عـلى قـرار استـقـالـة مدرب فـريـقه الـكروي غـالب عـبـد احلسـ من مـنـصبه. وقـدم عـبد
احلسـ اسـتـقـالتـه في وقت سابـق  عازيـاً ذلك السـبـاب خـاصة. وفي هـذا الـصـدد ذكـر النـادي في بـيـان ان مـجلس
إدارة نادي السمـاوة الرياضي يـرفض إستقـالة مدرب فريق كـرة القدم الـكاب غالب عـبد احلسـ و التمسك

بخدماتهِ بجدية. 
باراة نفط ميسان في واضاف ان عبد احلس سيـقود الوحدة التدريـبية للفريق يوم غـدٍ اجلمعة حتضيـراً 
ـمتـاز .جتـدر االشارة الـى ان فريق الـسـماوة غـادر بـطولـة الـكأس حـيث لم يـخض مـباراته دوري الكـرة ا

امام الشرقاط في دور الـ32.
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ـصـرية ـبـية ا االمـ الـعام لـلـجـنة االو
في تـصريح صـحـفي خاص بـان ابواب
صريـة مفتوحة امام ـبية ا اللجنة االو
ـصــريـة وكـافـة ـبــيـة  ا نــظـيـرتــهـا االو
ـبـيـة وغـيـر االحتـادات الـريـاضـيــة االو
ـــــبـــــيــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة  من خالل االو
ــعــسـكــرات الــتــدريــبــيــة والــلــقـاءات ا
الـثـنــائـيـة والـيـطــوالت الـوديـة وتـبـادل
ــا يــعـزز اخلــبـرات في كــافــة اجملـاالت 
الـعالقـات الــريـاضـيـة والـشــبـابـيـة بـ

 . البلدين الشقيق
ومن اجلــديـر بــالــذكــر بـانـه  اسـتالم
اخلــطـــابــ الـــصــادرين مـن الــلـــجــنــة
ـعنـونـ لـلـجـنة ـصـريـة وا ـبيـة ا االو
ـبــيـة الـوطـنــيـة الـعـراقــيـة من قـبل االو
ـنـسق الـعـام الـسـيـد ابـراهـيم مـحـمـد ا
وسـيـتم ارســالـهـمـا الى الــسـيـد سـرمـد
ــبــيــة عــبــد االله رئــيـس الــلــجــنــة االو

العراقية.

بية واعضاء مجلس ادارة الـلجنة االو
ــنـاســبــة جنــاحـهم الــعــراقــيـة اجلــدد 
بــاالنــتـخــابــات جملـلـس ادارة الـلــجــنـة
ـبــيــة الــعـرقــيــة اجلــديـد لــلــفــتـرة االو
مــــــــــن  2020 لـــــغـــــايــــة 2024 أمــلــ
لـسـيـادتـكم دوام الـتـقـدم والـتوفـيق في
الـفــتـرة الـقـدامــة لـرفع شــأن الـريـاضـة
الـعــراقــيــة والــعـربــيــة عــلى مــســتـوى
ــبــيــة الــعــالم. وأبـــواب الــلــجــنـــة االو
صرية مفتوحة للرياضي العراقي ا
هندس شريف وفي ذات السياق عبـر ا
ـبـية الـعـريان االمـ الـعـام للـجـنة االو
ـصــريـة  بــخـطــاب رسـمي ايــضـا عن ا
تــقــديــره واعــتــزازه بــأســرة الــلــجــنــة
بـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة اجلـديدة االو
التي نـالت ثقة اجلـمعيـة العمـومية في
االنـتـخـابـات الـتي جـرت في الـعـاصـمة
الـعـراقـيـة بـغـداد يـوم الـرابع عـشـر من
شـهـر نـوفـمـبر  2020م اجلـاري .واشار
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صرية خطابا بية ا وجهت اللجنة االو
ـبـيـة رســمـيـا لـنـظــيـرتـهـا الـلــجـنـة االو
الــوطـنـيـة الـعــراقـيـة تـضـمن تــهـانـيـهـا
وتـمــنـيـاتـهــا بـدوام الـتـقــدم والـتـوفـيق
والنـجاح في الـفترة الـقادمـة لرفع شأن
الـريــاضــة الـعــراقــيــة والـعــربــيــة عـلى
مـسـتـوى العـالم .وجـاء خـطاب الـلـجـنة
ـعنون للسيد سرمد صرية ا بية ا االو
ــبــيـة عــبــد االله  رئــيس الــلــجــنــة االو
الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة مـصــادقـا من قـبل
ـهـنـدس هشـام حـطـب رئـيس الـلـجـنة ا
ـصـريــة وفـيــمـا يــلي نـصه ــبـيــة ا االو
:الـسيـد سرمـد عبـد االله رئيس الـلجـنة
بيـة الوطنية الـعراقية حتـية طيبة االو
وبعد .يسعـدني ان اهدي سيادتكم ارق
واطــيب حتـيـات اعــضـاء مـجـلس ادارة
ــصـريـة وحتـيـاتي ـبـيـة ا الـلـجــنـة االو
الـشـخصـية .يـشـرفني تـهنـئـة سيـادتكم
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أكـدَ رئيـس الهـيـئـة التـطـبـيعـيـة إياد
الي لكل احتادٍ بنيان توفـير الدعم ا
بلغ قدره عشرة مالي دينار فرعي 
لـــدفع اجـــور الـــتـــحـــكـــيم في االدوار
ـــؤهــــلــــة لــــدوري الــــدرجــــة االولى ا
د انا منها  للموسم 2020-2021 إ
يـــد الـــعـــون ومـــســـاعـــدة االحتــادات
لتغطـية نفـقات دوري الدرجة االولى.
وقـال بـنـيــان إن الـقـرار جـاء لـتـعـزيـز
دور  االحتــادات الـــفــرعــيــة وإبــعــاد
ـؤهل ـشـاركة فـي الدوري ا االنـديـة ا
الـية والتـخفيف عـنها عن االزمات ا

ـستلـزمات الضروريـة لنجاح كافة ا
البـطـولة  ,شاكـراً اجلـميع من يـبذل
اجلـهود ألجل االرتـقاء بـالـعبـة التي
اخـــــذت شـــعــبـــيــتـــهـــا بــالـــتــوسع

ستمر. ا

حتـدث احلـمـداني ان االسـتـعـدادات
جـاريـة عـلى قدم وسـاق السـتـضـافة
الـبـطولـة الـعـربيـة لـلـعبـة في بـغداد
الــسالم في نـــهــايــة شــهــر تــشــرين
الـثاني اجلـاري بعـد تهـيئـة وتوفـير
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أحـــرز فــــريـق نـــادي الــــديــــوانــــيـــة
الرياضي كأس بطولة أندية العراق
للشـباب بالكـبادي أثر حتـقيقه فوزاً
مهـماً على فـريق نادي عزيـز العراق
ــركـز الـثــاني عــنـدمـا الـذي جــاء بـا
تغلب عليه بـ40ـ 26نقطة وحل ثالثا
فريق الثورة الكركوكي وثالث مكرر
فــــريق نــــادي دامـــوك واســــتـــمـــرت
الــبــطــولـة يــومــان بــضـيــافــة قــاعـة
ـغلقة رحوم أعالن عـبد احلس ا ا
لاللعاب الرياضية وادارَ منافساتها
احلـكام عـبـد احلـس كـر ومـقاتل
خالد البدر ومصطفى خالد و احمد
صبـحي و فـيصل الـزهيـري و مهـند
عـمار و حـسام عـبـد مسـلم و محـمد
هاتف و فارس ستـار و ميثم عباس
وعــلي سالم و امـجـد مــاجـد و عـلي
رشيد و وعـلي عبد اجلـبار وشهدت
نافـسات حضـوراً جماهـيراً رائعاً ا
حــيث اتـسـمت بـالــنـديـة والـتـنـافس
الـريـاضي.  ويـذكـر ان ثـمـانـيـة فـرق
شــاركت بــالـــبــطــولــة هي : االنــبــار
والـــثـــورة الـــكـــركـــوكـي و الـــدغــارة
وعزيز الـعراق و الشـامية و الـيقظة
ودامــوك والــديـوانــيـة وفي اخلــتـام
وزعت الــــهـــدايـــا والـــكـــؤوس عـــلى

الفرق الفائزة. 
وقال حـميـد نعـمة احلـمداني االم
ــركــزي الــعــام لالحتـــاد الــعــراقي ا
لـلـكـبـادي ان الـبـطـولـة تـعـد ظـاهـرة
رياضـية جـيدة حـيث أفرزت الـعديد
من الـوجــوه الـشــابـة الــتي يـعــتـمـد
علـيـهـا بـنـاء مـسـتقـبل مـتـ لـلـعـبة
ـستـقبـليـة لالحتاد وعن  االنـشطة ا
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واالهـتـمـام بـاجلـانب الـفـني النـنـا
نـرى أن مـنــافـسـات دوري الـدرجـة
االولـى مــحــطــة مــهــمــة لــتــطــويـر

 . الالعب
واختتمَ رئيس التطبيعية بالقول:
ان الـهـيأة الـتـطـبـيـعيـة سـتـتـحملُ
الية للحكام في جميع التكاليف ا
مــنــافــســات دوري الـدرجــة االولى
الـــعــــام لـــلــــمــــوسم احلــــالي الـــذي
نــــــــأمـل ان يـظـهــر بـأبــهى صـورة

من جــــــــمـــــــيـع اجلــــــــوانب
التـنظـيمـية واالدارية

والفنية.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أقـامَ االحتـاد الـدولي لـكـرة القـدم  بـالـتـنـسيق مع
ـــــنــــــصـــــة اآلســــــيــــــوي ورشـــــة عــــــمل عــــــبــــــر ا
ــــــــهـنية االلكـتـــــــــرونيـة بشــــأن مـنهج النـمو 

Growing Professionally وشاركَ في الورشة
ثـلون عن الـهيأة الـتطـبيـعيـة وهم مديـر الدائرة
الــفــنـيــة   قــاسم لــزام ومــديـر قــسم الــتــعــلـيم
ـــدربــ  وســـام جنــيب صـــلــيــوه. وتــطـــويــر ا
والـهـدف من الـورشـة يـتـمثل بـكـيـفـيـة االرتـقاء
بــاجلـانب الـفـني من الــهـواة الى احملـتـرفـ
ـدرب وكذلك الـعـمل  عـلى تـنـميـة قـدرات ا
وهـوبـ إضافـة الى حتـديد واالعتـنـاء بـا
دراء الـفنـي سبل الـنـهوض بـواجبـات ا
في االحتـادات الــقــاريـة مـن خالل عـدة
ـدة جــوانب. وقــد اســتـمــرت الــورشــة 
ساعـت مـتواصلـت حـضرها الـعديد
ـدراء الـفـنيـ ومـدراء الـتـعـلـيم من مـن ا

دول عديدة.

„—UAð WOMH « WM−K «

s¹œU%ù qLŽ Wý—Ë w

جانب من تكر فريق الديوانية

إياد بنيان

الالعب االسباني
ايسكو



{ مـدريد- وكـاالت: يواجه نـادي بـاريس سان جـيرمـان أكثـر من حتـدٍ لتـمديـد تـعاقـد جنمي الـفريق
نيـمار جونيور وكيلـيان مبابي. ذكرت صحـيفة ليكيب في تقـرير لها أن النادي البـاريسي أمام عقبت
الـية لـهذه اخلـطوة في ظل األزمـة االقتـصادية لتـمديـد تعـاقد نـيمار ومـبابي أولـهمـا توفـير الـسيـولة ا
بسـبب فـيروس كـورونا وثـانيـهمـا إقنـاع الـثنـائي بحـجج قويـة لالسـتمـرار فتـرة أطول تـتجـاوز انتـهاء
ـفـاوضـات لم تـشهـد أي جـديـد أو مجـرد اتـفاق تـعـاقـدهـما فـي صيف  2022 وأكـدت الـصحـيـفة أن ا
مـبدئي. ولفتت إلى أن مسؤولي بي إس جي سيجتـمعون بنيمار قريـبا حيث يشعر الالعب البرازيلي
ـتاحة باالرتـياح في الـعاصمـة الفرنـسية ولن يـعارض خطـوة التمـديد بل يضـعها ضـمن اخليارات ا
فـاوضـات بدأت مـنذ أشـهـر قلـيلـة وتـعد إيـجابـيـة وينـتاب أمامه. واسـتـدركت أما كـيـليـان مبـابي فـا

نح مؤشرا ألن الالعب يفكر بجدية في االستمرار. مسؤولو باريس أن طول أمد التفاوض 

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6817 السبت 4 من ربيع الثاني 1442 هـ 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

{ رومـا- وكاالت: قـدم الـسـويدي زالتـان إبـراهيـمـوفيـتش جنم مـيالن هـدية
لـثالثة العـب فـي الروسـونيـري قبل مـواجهـة نـابولي غـدا األحد  في اجلـولة
الــثـامــنــة مـن الــدوري اإليــطــالي. وحــصل الــثالثي رافــائــيل لــيــاو وصــامــويل
كاستيـيخو وماتيـو موساكيو العـبو ميالن على أجهزة بـالي ستيشن من النجم
الـســويـدي. ونـشـر لـيـاو عـلى حــسـابه بـشـبـكـة إنـســتـجـرام صـورة جـهـاز الـبالي
عـتـاد إطالق مـصـطلح سـتـيـشن وكـتب عـليـهـا شـكـرًا يا  goatعـلى الـهـديـة. ومن ا
 goatعلى ليـونيل ميسي جنم برشلونة من قبل اجلـماهير كاختصار ألنه أفضل
العب في كل العصـور. واكتفى كاسـتييخو ومـوساكيو بـنشر صورة الـهدية عبر

حسابهما على شبكة إنستجرام وكتابة شكرًا.

اني يورجن كلوب مـدرب ليفربول حاجة { لنـدن- وكاالت: أكد األ
ـمـتـاز لـتطـبـيق أحـد التـعـديالت عـلى الـلوائح الدوري اإلنـكـلـيزي ا
ــوسم احلــالي. وقــال كــلـوب فـي تـصــريــحــات أبــرزتــهـا خالل ا
صحـيفة الديـلي ميل آسف لـقول هذا لكـني في الوقت احلالي
وسم ـيرليغ أرى أن الفوز به في ا ال أهتم كـثيرًا بلقب البر
اضية. وأضاف األندية احلالي أكـثر صعوبة من النسخة ا
وسم? يرليج هذا ا نافسة على لقب البر التي تسـتطيع ا
ـعجـب ثـمـانيـة. وتابـع التـوقف الـدولي? لست من أشـد ا
ـكـنك أن تسـأل زوجتي كـيف أبدو باإلجـازات الدولـية. 
في هذه الـفترة. إنه مـجرد وقت عصـيب بالـنسبـة لنا لم
. وواصل تكن اسـتراحة ناجحة بسبـب أننا فقدنا العب

شـعرت بـحزن شـديد بـسبب إصابـة جومـيز في الـركبـة? لغتي
ـا يـكــفي لـوصف مــا يـدور في ذهـني اإلجنـلــيـزيـة لــيـست جـيــدة 

بالضـبط. أخبرني الـطبـيب واجلميع كـان متأكـدًا أن اإلصابة خـطيرة
على الفـور. اإلصابات جزء من اللعـبة لكن كيفيـة حدوثها هو الشيء
الذي يقـلقنا باستمرار. وأردف إصـابة فان دايك لم تكن بسبب كثافة
ـبـاريات لـكن جاءت بـسبب قـرار غريب من جـوردان بيـكفـورد لكن ا
وسـم. هذا شيء يجب بـاريات في ا مع جومـيز يعـود األمر لـتتـابع ا
أن نقـلق بشأنه. إنه ليس عـذرًا إال أنه مجرد تفـسير. ونوه احلل هو
تطبيق نظام التبديالت اخلمسة? لقد ناضلنا بقوة من أجل احلصول
وسم الـعادي لـكن هذا لـيس مـوسمًا عـلى عطـلة أثـناء الـشتـاء في ا
ـوسم اآلن أقـصــر بـأربـعـة أســابـيع وسـتـخـوض عــاديًـا اآلن. هـذا ا
ـباريات. هذا وقت مختلف للـغاية ليس فقط لكرة القدم نفس عدد ا

ولكن للعالم كله.

AZZAMAN SPORT
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{ لوس اجنـليس-(أ ف ب) - أعـلنت
ــوافـقـة نــقـابـة الالعــبـ اخلــمـيس ا
وسم الـعادي في 72 على مـبدأ بـدء ا
مـــــبـــــاراة احملـــــددة في  22كـــــانــــون
األول/ديسـمـبـر بشـرط الـتوصل إلى
ـا فيـها اتفـاق علـى معـاييـر أخرى 
ـالـيـة مع رابـطـة دوري كـرة الـسـلة ا
.وقالت في بيان االميركي للـمحترفـ
"صادقـت نقـابة الـالعبـ مؤقـتًـا على
تاريخ  22كانون االول/ديسمبر 2020
لــبـدء مــوسم  2021-2020وجـدول 72
مـــبــــاراة لـــكل فـــريق. هـــنـــاك بـــعض
الــتـفــاصـيل اإلضــافـيــة الـتي يــتـعـ
التفاوض بشأنهـا والنقابة واثقة من
توصـل األطراف اخملـتـلفـة إلى اتـفاق
قــريـبـا لـتــسـويـتــهـا".وكـانت نــتـيـجـة
الـــتــصــويت الـــشــكــلـي الــذي أجــرته
الــنـقــابـة مـتــوقـعـة بــيـنــمـا سـيــعـقـد
اجلمـعة مـجلس إدارة رابـطة الدوري
الـــذي يــضم عـــلى اخلـــصــوص مالك

األندية.
وهـذا هو الـسـينـاريـو الذي اقـتـرحته
الـرابـطة ورئـيـسـهـا آدم سيـلـفـر الذي
حث الالعبـ في األيام األخـيرة على

اتـخاذ قـرار سـريع. وكـان الـعـديد من
الـالعــبـ قــد طــالــبــوا بــاســتــئــنـاف
ـوسـم في الـثــامن عـشــر من كـانـون ا
الثاني/ينـاير من أجل االستفادة من
ــوسم الـــطــويل فـــتــرة راحـــة بــعـــد ا
ـضـطـرب بـسـبب فـيـروس كـورونا وا
ــسـتــجــد والـذي انــتـهـى مـنــتـصف ا
ـــاضي تــــشــــرين األول/أكـــتــــوبــــر ا
خصـوصـا بالـنسـبة لـطـرفي النـهائي
لوس أجنلـيس ليـكرز البـطل وميامي
ـالي هــيت الــوصــيف.لــكن الــعـامـل ا
يــــلــــعب دورا رئـــــيــــســــيــــا في هــــذه
ــفــاوضــات. الـــتي ســتــتــواصل في ا
ـقـبـلـة. وحتـرص الـسـاعـات وااليـام ا
باريات في يوم الرابطة على إقـامة ا
ــتـابــعـة ــيالد حــيث تــكـون ا عــيـد ا
اجلـماهـيـريـة في أعـلى مـستـويـاتـها.
ـالية ـناقشـات بالـظروف ا وتتـعلق ا
التـفـاقـية جـمـاعـيـة مـعـدلـة مع األخذ
بـاريات في االعتـبار تـخـفيض عـدد ا
(من  82إلى  (72واحــتـــمــال خــســارة
ـئـة مـداخــيل مـقــدرة بـنــسـبـة  40 بـا
بـسـبب غـيـاب اجلـمـاهـيـر حـيث تـقام
ــبــاريـات حــتى إشــعــار آخــر خـلف ا

أبواب مغلقة بـسبب وباء "كوفيد-19
وأوضـحت شـبكـة "إي إس بي إن" أن
ذلك يـــعـــني خـــصـــمـــا من مـــرتـــبــات
الالعــــبـــ والــــذي حتــــاول فـــرقــــهم
توزيـعه عـلى عدة مـواسم جلـعله أقل
الية.من خالل ثقلًـا على ميزانـيتهـا ا
بدء بـطولـتها في  22ديسـمبـر  يقدر
الــدوري  مــدفــوعًــا بــاتــفـاقــيــاته مع
ـكـنه تـوفـيـر مـا بـ ـذيـعـ  أنه  ا
 500ملـيون ومـليار دوالر ( 425.000و
 850.000يـــــورو) من الـــــدخل لـــــيــــتم
تــــوزيـــعـه بــــيــــنه وبــــ األنــــديـــة و
الالعـبـون.كـمـا أن خـوض  72مـبـاراة
ـوسم الـعادي سـتـسـمح بـإقـامة في ا
األدوار الـــفـــاصـــلـــة فـي أيـــار/مـــايــو
والدور النهائي في تـموز/يوليو قبل
ــبــيـة في انــطالق دورة األلــعـاب األو
طـــوكـــيـــو ( 23تـــمــــوز/يـــولـــيـــو - 8
آب/أغسطس) حيث ال تريد القنوات
نـافسة من عـلنـون ا التـلفـزيونيـة وا
الــدوري االمـــيــركـي لــلـــمـــحــتـــرفــ

وسـتـسـمح لـهـا بـتـوفـيـر مـا بـ 500
مـلــيـون دوالر ومـلـيــار دوالر بـحـسب

"إي إس بي إن" و"ذي أثلتيك".
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أنه ال يـتعـاطى الكوكـاي منـذ سنوات
لــكن اآلن مـدمن عــلى الـكـحــول بـحـسب
ـقـربـ مـنه ووسـائل االعـالم.وأضاف ا
الــطـبـيب الــذي قـال في وقت سـابق من
الـيـوم أن مـارادونـا يـريـد أن يـخـرج من
ـستشفى في أوليفوس شمال بوينس ا
آيـرس حــيث يـعـالج: "ديـيـغـو في حـالـة
ــقـطـعي سـار جــيـدة جـدا. الـتــصـويـر ا
بـشـكل جـيـد".ونـقل مـارادونا عـلى وجه
الـــســـرعـــة بـــعــــد ظـــهـــر الـــثالثـــاء الى
مـسـتـشـفى أولـيـفـوس من مـسـتـشفى ال
بالتــا الــذي تــواجــد فــيه مــنــذ االثــنـ
ــعـــانــاته من فــقـــر في الــدم. وكــشــفت
الــفـحـوصـات عن وجـود ورم دمـوي في
دمــــاغـه.وتــــخــــلـــــلت حــــيـــــاة الــــنــــجم
ـــشــاكل األرجـــنـــتــيـــني الـــعـــديـــد من ا
الـــصـــحـــيـــة كــادت بـــعـــضـــهـــا تــودي
بــحـيـاته.وتـعـرض مـارادونـا عـام 2000
لــنــوبــة قـلــبــيــة بـعــد جــرعــة زائـدة من
اخملـدرات في مـديـنـة بـونـتـا ديل إسـتي
الـسـاحلـية. خـضع بعـدها لـعالج طويل
فـي كـوبـا.وفي عـام  ?2004عــنـدمـا كـان
وزنـه أكثـر من  100كـيـلـوغـرام تـعرض
لـنـوبة قـلبـية أخـرى في بويـنس آيرس

لكنه جنا. 

في الـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة الـتي اعـتـبرت
نـــاجـــحـــة فـي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي أن
مـارادونـا ( 60عــامـا) شـهـد "نـوبـات من
االرتــبـاك تــتـطــلب الــعالج لـعــدة أيـام"
مـضـيفـا أن مارادونـا "موافق" عـلى هذا
الــــتــــشـــــخــــيص.وعــــلـى الــــرغم من أن
ـتـوج مع االرجـنـتـ بـلـقب مـارادونــا ا
كــأس الـعــالم عـام 1986أكــد مـرات عـدة

{  األرجـــــــنــــــتــــــ (أ ف ب) - أعـــــــلن
لــيــوبــولــدو لــوكي طــبــيب األســطـورة
األرجـنـتيـني دييـغو أرمـاندو مـارادونا
سـتشـفى أليام أن األخـير سـيبـقى في ا
عـديـدة بـعـد الـعـمـلـيـة اجلـراحـيـة الـتي
خـضع لهـا الثالثـاء في بورنـيس أيرس
فـي الــدمـــاغ بــســـبب ورم دمـــوي.وقــال
لــوكي أحـد اجلـراحــ الـذين شـاركـوا
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{ رومــا-(أ ف ب) - أعـلن االحتـاد اإليـطـالي لـكـرة
نـتخب روبـرتو مانـشيني القـدم اجلمعـة أن مدرب ا
سـتجـد.وأشار االحتاد مصـاب بفـيروس كورونـا ا
في بيـان نشره عـلى موقعه االلـكتروني أن اخـتبار
ــدرب الـسـابـق إلنـتـر "كـوفــيـد-19 الــذي أجـراه ا
مـيالن ومـانـشـستـر سـيـتي اإلنـكـلـيـزي "في إطار
عـمـليـات الـفـحص الـدوريـة لـلـجـهـاز الـفـني" جاء
إيـجـابـياً.وقـال االحتـاد إن مـانشـيـني الـبالغ 55
عــامــاً وضع نــفــسه فـي احلـجــر الــصــحي في
مـنــزله في رومــا كـإجــراء احـتــرازي رغم عـدم
ظهـور أي عوارض وذلك امـتثاال لـلبـروتوكول
ــعــمـــول به في الـــبالد.ويــتـــضــمن بـــرنــامج ا
قبلة نـتخب اإليطالي خالل الفترة الدولية ا ا
مــــبـــاراة وديـــة األربـــعـــاء ضــــد إســـتـــونـــيـــا
ومــبــاراتـ في دوري األ األوروبــيــة ضـد
بولندا األحد في  15تشرين الثاني/نوفمبر
والـبــوســنـة والــهــرسك األربــعـاء في  18من
ركز الثاني الشـهر احلالي.وحتتل إيطاليا ا
في اجملــمـوعــة األولى بــرصــيــد ست نــقـاط
تصدرة بفـارق نقطة واحدة خلف بـولندا ا
وأمــام هـــولــنــدا الـــثــالــثـــة بــخـــمس نــقــاط

. والبوسنة الرابعة بنقطت

أخبار النجوم
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فـي وقت يـحـتـرق فـيه الـعـالم (...) إنه
ــكن حـــدث مـــهم من دون شـك لــكـن 
الــقـول إن جتــنب مـوجـة ثــالـثــة أكـثـر
أهــمـيـة. ويـنــبـغي الـقـيــام بـذلك وفـقـا
ألفـضل نـصـائـح الـسـلـطـات الـصـحـية
الــعــامــة".وافــادت األنــبــاء أن اخلــطـة
ســـتــشــمل اكــثــر من  500 العب دولي
يـصـلـون إلى فـيـكـتـوريـا ويـخـضـعـون
ألســـبــــوعـــ من احلـــجــــر الـــصـــحي

اإللزامي.
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وســيــقـتــصــر وجـود الالعــبــ الـذين
يـأتون بوفود كـبيرة على الـفنادق لكن
لـعب.وبعد سـيكـون بامـكانهم ولـوج ا

انـتـهـاء فتـرة احلـجر سـيـكون
عــلـــيــهم احلــصــول عــلى
اخـــتـــبــاريـن ســلـــبـــيــ
لـ"كــــوفــــيـــد- "19قــــبل
الـسـماح لـهم بـالتـنقل
بـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــة فـي
فـــيــكـــتــوريـــا.وأشــار
أنـــــدروز إلى أنـــــهــــا
كـــــــانـت مــــــهـــــــمــــــة
لــوجـسـتـيـة ضـخـمـة

الـــلــحـــظــة وهـــو قــادم من الـــفــوز في
بــاريس إنه في حــالــة جـيــدة". وأكـد:
"هـذا نصف نهـائي البـطولة اخلـتامية
ـكـنك أن تـتـوقع لـتـنس األسـاتـذة ال 

سوى منافسا صعبا للغاية".
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كــمـــا ذكــر االحتــاد االســتــرالي لــكــرة
ــضــرب االثـنــ انه ســيــتم جتــمـيع ا
الـدورات التي تسبق بطـولة استراليا
ـقبـلـة في والية فـيـكتـوريا ـفـتوحـة ا ا
بــالـقــرب من مــلـبــورن بـســبب تــفـشي
ـــســتـــجـــد لــكن فـــيـــروس كــورونـــا ا
ســلــطــات الـواليــة نــفت تــلك األخــبـار
وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في
هـــــذا الــــــصـــــدد وأنــــــهـــــا "لــــــيـــــست
مـحـسومـة".وتهـدف خطـة االحتاد إلى
قررة أصال في سيدني نقل الدورات ا
وبـريزبـ وبيـرث وهوبـارت وأدياليد
وكـانـبـيـرا إلى واليـة فـيـكـتـوريـا التي
تــعــتـبــر مــلـبــورن عــاصــمـة لــهــا قـبل
ـفـتـوحـة انـطـالق بـطـولـة أسـتـرالـيـا ا
ـقرر اقامتها في الفترة بينه  18و31 ا
كـــانـــون الــثـــاني/يـــنـــايـــر من الـــعــام
ـقبل.واعـتبـر مديـر بطـولة أسـترالـيا ا

ســــــيـــــــدني- (أ ف ب) - أكــــــد
اإلســبــاني رافــائـيـل نـادال أنه
مــســتـعــد لـلــشــعـور بــاإلرهـاق
الــذي قــد يـنــتـابـه بـعــد خـوض
مـباراة نصف النهـائي للبطولة
اخلـــتــامــيــة لـــتــنس األســاتــذة
ـقـررة لـيل الـسـبـت إذا كان ا
ذلـك سيـعيـنه على الـتأهل
ــسـابــقـة لــنــهـائي ا
ــــقــــامــــة في ا
لــــنــــدن يـــوم

األحد.
وتــــــــغـــــــلب
نــادال عـلى
الـــيــونــاني
ســتـيــفـانـو
س تـيتيباس
اخلــــــــمـــــــــيس
بـنتيجة  4-6و-4
 6و 2-6 لــــيــــتـــأهل
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة في
ـربع الـذهبي لـلـبطـولة مـسـيرته إلى ا

اخلتامية.
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وقــال اإلسـبـاني في مــؤتـمـر صـحـفي
عـن إمـكــانــيــة خــوض مــبـاراة نــصف
الــــنـــهــــائي أمــــام الــــروسي دانــــيـــيل
مـيـدفـيـديف لـيل الـسـبت: "إذا حتـولت
إلى مــعـركـة طـويـلـة جـدا فـبـالـتـأكـيـد
سـيواجه الالعب الذي سـيفوز شعورا
باراة بـالتعب وسيكـون وقت انتهاء ا
مـتأخرا".وتـابع: "قد يجـعلك ذلك تصل
إلى الـنـهـائي مـرهـقـا بـقـدر أكـبـر. لكن
يـــجـب عـــلى أحـــدهم الــــلـــعب في ذلك
الوقت وليس هناك أسباب للشكوى".
وأوضـح: "ال أدري مــــا إذا كــــان دوري
سـيأتي لـلعب فـي هذا الـتوقيـت يبدو
أنـه كــذلك لـــكن ال تــوجـــد مــشـــكــلــة".
وأضـاف: "مـستـعـد للـشـعور بـاإلرهاق
الشديد في سبيل بلوغ النهائي". وكل
ــــاتـــادور" األمــــور تــــشـــيــــر إلى أن "ا
ســيـــلــعب يــوم الــســـبت ولــيس قــبل
الـساعة  9:00مـساء بتوقـيت إسبانيا
مـــــبــــاراة نـــــصف الـــــنـــــهــــائـي أمــــام
مـيدفـيديف. وحـول ذلك اللـقاء يـتمتع
ـــواجـــهــات نـــادال بـــأفــضـــلـــيــة في ا
الـسابـقة بـينـهمـا بواقع  3انـتـصارات

لإلسباني مقابل ال شيء للروسي.
ومـع ذلك حـذر نـادال قـائال: "ال أعـتـقـد
ـباريـات السابـقة تؤثـر. على هذا أن ا
ــــســـتـــوى وأمــــام هـــذا الــــنـــوع من ا
الالعــبــ يـعــتـمــد األمــر دائـمــا عـلى

تـنطوي على ترتيبات احلجر الصحي
ــعــقـدة قــائال "إن فــكــرة أن كل هـذه ا
االمـور مترابطة ببـعضها وان االتفاق
 بـبـسـاطـة خـطـأ".ويـبـدو أن االحتاد
األسـترالي تسرع باالعالن حيث توقع
تـيــلي بـثـقـة أن تـسـمح حـكـومـة واليـة
فـيـكتـوريا لـلجـمـهور بـحضـور بطـولة
فـتوحـة ولكن بـنسـبة 25 أسـتـراليـا ا
لبورن ئة من القـدرة االستيعابـية  بـا
بـــــارك. وقــــال مـــــديــــر دورة أديـاليــــد
ألـيستر ماكدونالد إن قرار نقل الدورة
إلى فــيـكــتـوريـا جــاء بـعــد "أشـهـر من
ـكثـفة مـع احلكـومات في ـنـاقشـات ا ا

جميع أنحاء البالد".
كـمـا أكد مـنـظمـو دورة هـوبارت ان
ـــفـــروضـــة جـــراء الـــقــــيـــود ا
"كـــــوفـــــيــــد-19جـــــعـــــلت من
ــسـتــحـيـل عـلى الالعــبـ ا
االسـتـعـداد بشـكل صـحيح
بـــيـــنـــمـــا قـــال مـــســـؤولـــو
بــريــزبـ إن إقــامــة مـوسم
ـضــرب في مــلـبـورن كــرة ا
فـــقط هـــو اخلــيـــار االكــثــر

امانا واالجدى.

ـفتـوحة كريغ تـيلي ان هـذه اخلطوة ا
ـفـروضـة جـراء اتت بــسـبب الـقـيـود ا
تــفــشي "كـوفــيـد- "19كــون حـكــومـات
ــكــنــهــا ضــمــان ســفــر الــواليـــات ال 
الـالعبـ األجـانب الـذين سيـشـاركون
في الـدورات اسـتـعـدادا لـلـبـطـولة إلى
مـلبورن لـلمشاركـة في أولى البطوالت
األربع الـكبـرى.وقال لـصحيـفة هـيرالد
صـن "ال يوجد اآلن أي خـطر مـن اقامة
ـفـتـوحـة دون أن بــطـولـة أسـتـرالــيـا ا
) في يـكــون اجلـمـيع (جـمـيع الالعـبـ
فـيكتوريا ولم يكن لدينا هذا الضمان
مـن قـــبل". وأصـــدر مـــنـــظـــمــو دورات
بـريـزبـ وأدياليـد وهـوبـارت بـيـانات
أعـربــوا فـيـهـا عن خـيـبـة أمـلـهم لـعـدم
تــمــكـنــهم من اقــامـتــهــا في امــاكـنــهـا
ـعتـادة وأكدوا انـها سـتعـود في عام ا
2022 . اال ان رئـيس حكومة فيكتوريا
دان انـــدروز قــال ان اخلــطـــة "لــيــست
مــحــســومــة" خـصــوصــا أن مــلــبـورن
خـرجت مؤخرا فقط من اغالق تام دام
وجة الثانية من شـهرا للقضاء عـلى ا
"كــوفـيـد-."19وقـال لـلـصـحـافـيـ "إنه
حـدث ضخم نـحبه جمـيعا لـكنه يأتي

W¹b¼ w  d{UŠ w O

ÊöO  wŁö¦  «dÐ≈

ستشفى ÃöŽ∫ مارادونا يعالج في ا

ــنــتـخب { بــاريس-(أ ف ب) - أعــلن ا
الـفـرنـسي لـلـجـمـبـاز في بـيـان اجلـمـعة
ـقــبـلـة انــسـحـابـه من بـطـولــة أوروبـا ا
ـــــقـــــررة فـي تـــــركـــــيـــــا في كـــــانـــــون ا
ـقبل بـسبب اخملاوف األول/ديـسمـبر ا
الــنـاجـمـة عن تـفــشي فـيـروس كـوفـيـد-
19و"تـوتـرات جيـوسيـاسـية حـاليـة ب
فــرنـسـا وتــركـيـا. وقــال رئـيس االحتـاد
الـفـرنـسي لـلـجـمـبـاز جـيـمس بالتـو في
البيان إنه "بقدر ما اننا لسنا في وضع
ـــكـــنــنـــا من ضـــمـــان سالمـــة الـــوفــد
الــفـرنـسي بــشـكل كــامل بـدا لـنــا أكـثـر
مــسـؤولــيــة االنـســحـاب" من الــبـطــولـة
ـــــرتـــــقـــــبـــــة من  9إلى  20 كـــــانـــــون ا
األول/ديــســمـبــر في مــرسـ بــجــنـوب
تــركـيــا. وتــشـهــد الـعـالقـة بــ بـاريس
وأنــقـرة تــوتـراً دبــلـومــاسـيــاً مـرتــبـطـاً
خـــصـــوصــاً بـــخالفـــات حــول ســـوريــا
تـوسط.وازداد التـوتر ولـيبـيا وشـرق ا
خــــصــــوصــــاً مــــنــــذ أواخـــر تــــشــــرين
األول/أكــتــوبــر عــنــدمــا دعــا الـرئــيس
الـــــتـــــركـي رجب طـــــيـب إردوغـــــان إلى
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{ مدريد- وكـاالت: عادت فـترة احلـجر الصـحي التي قـضاهـا النجم
البلـجيكي إيدين هازارد بعد إصابته بـفيروس كورونا ببعض الفوائد
عــلى ريـال مـدريـد والالعب نــفـسه فـإلى جـانب الــتـعـافي من الـعـدوى
ظـهــر بـصــورة جـديــدة. ووفـقــا لـلــصـحــفي في بــرنـامج الــشـيــرجنـيــتـو
اإلسباني إيـدو أجيري ظهر هازارد مـختلفا في التـدريبات بعد عودته
من احلـجـر إذ خـسـر  3كـيــلـوجـرامـات مـن وزنه. واعـتـاد هـازارد خالل
مـسـيــرته عـلى كـسـب بـعض الـوزن عـنــد الـعـودة من فــتـرات الـتـوقف عن
ـبـاريـات سـواء مـع تـشـيـلـسي أو ريــال مـدريـد. يـذكـر أن الـتـدريـبــات وا
هـازارد ظل في احلجـر الـصحي  12يـومًـا قبل اإلعـالن أمس عن حتول
ـواجهة فـياريال مـسحته مـن إيجابـية إلى سلـبيـة. ويستـعد ريال مـدريد 

اليوم السبت في اجلولة  10من الدوري اإلسباني.
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ـنـتـجات الـفـرنـسـيـة مـتـهـماً مـقـاطـعـة ا
انويل ماكرون بأنه نـظيره الفرنسي إ
يــــعـــانـي من "رهــــاب اإلسالم" بــــســـبب
دفـاعه عن حق نشر رسوم كـاريكاتورية
تُــظـهــر الـنــبي مـحــمـد.واتّــهم إردوغـان
مــاكـرون بـقـيـادة "حـمــلـة كـراهـيـة" ضـد
اإلسـالم وشـكّك في "صـحـته الــعـقـلـيـة".
نتـخب كيفن روبو في وأوضـح مدرب ا
الـبيان نـفسه أنه "من الواضح أنـنا كنا
عـلى علم بـهذه التـوترات الـتي أضيفت
إلى األزمـة الصـحيـة لكـننـا توقـعنا من
ــكـــلــفــة وزارة اخلـــارجــيــة والـــوزارة ا
بـالـرياضـة عنـاصر مـوضوعـية تـسمح
لـــنـــا بـــالـــتـــراجع عن قـــرارنـــا بـــشـــكل
نـهـائي".وسـيكـون لـهـذا القـرار الـصادر
عن االحتـاد الـفرنـسي للـجـمبـاز عواقب
بياد عـلى الرياضي في ما يتعلق بأو
ؤجل حتى صيف العام.2021 طـوكيو ا
وأشـــــار روبــــــو إلى أن "الـــــبـــــطـــــوالت
األوروبــيـة كـانت مـرحــلـة  حتـديـدهـا
كـخـطـوة أولى فـي الـتحـضـيـر لـأللـعاب

بية. األو

نتخب مدرب ا
اإليطالي روبرتو

مانشيني

 النجم البلجيكي
إيدين هازارد
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وبغض الـنظـر عن مـايجري بايـدن
فـي أروقــة احملـــكــمـــة الـــعــلـــيــا من
حتــضــيــرات لــهــذا والــعــمل عــلى
إعــــادة تــــرمب الـى احلــــكم بــــأيــــة
سـواء بـإعـادة فـرزاألصوات طـريـقة
أم وإظـهار الـتـزوّير لـصـالح ترمب
وحـسم بـقـرار من احملـكـمـة الـعـلـيـا
األمـورهـنـاك كـمـا حـصل مع بـوش
االبـن وآل غـــــــور فـــــــإنـــــــنـــــــا أزاء
ـقـراطـيـة مزيـفّـة خـادعـة أثـبتت د
أنـها تـطبّق عـلى الدول مـجرياتـها 
وتـمارسهـا كدعاية الفـقيرة النـامية
ثال وتلـميع إنـتخـابي ليـس إالّ وا
احليّ مـــاجــرى في الـــعــراق بـــعــد
الـغـزو واثبت فـشـله وأنـتج خـراباً
ـقراطـية الحدود لـه هكـذا هي الد
األمــريــكـــيــة أكــذوبــة فـــضــحــتــهــا
االنـــتــــخــــابـــات فـي عـــقــــر دارهـــا

وصارت أضحوكة للعالم كله.
WOł—Uš WÝUOÝ

مابـعد شـهـد ولـكن مع هـذا لنـقـرأ ا
أو لـــبــايـــدن عــلى الـــفــوز لـــتــرمب
صــعـــيـــد الــســـيــاســـة اخلــارجـــيــة
االمريـكيـة وخاصـة منـطقـة الشرق
االوسط الــــتي تــــشـــهــــد حــــروبـــاً
مـتـعـددّة الـرؤوس وتـمـاهي وتـفرّد
وإطالق يـــدهـــا إيـــران وأذرعـــهـــا 
بـتــغـول واضح في مـصـيـر الـشـرق
االوسط كلـه والصـورة األبشع لـها
من صــراع مــايــجــري في الــعــراق
أمـريكي  –إيراني  حـول مـستـقبل
الــعــراق هـل يــكــون أمــريــكــيــا أم
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يعتبر الشـباب حجر االساس للدول بسـبب كونهم محرك الدولة
تلكونه من طاقات ويعتبر العراق من الدول الشابة اذ ترتفع ا
نسبه الـشباب فيـه حيث تشكل تـقريبـاً ربع نسبه معـدل السكان
الـعام والـتي قـدرت بـحدود (38,124,182) مـليـون نـسـمه لـعام

2018 وشكل الشباب مايقارب (10,456,309) مليون من
معدل السكان العام للفئة العمرية من (15- 29 ) سنة اي بذلك
ـئـة من مـجـمـوع معـدل الـسـكـان لـلـعام يـشـكل نـسـبة 27,43 بـا
نــفــسه وتـعــتــبـر هــذه الــنـســبــة قـوة كــامـنــة مــعـدة لـالسـتــخـدام
واالستفادة منها ولكن في الوقت نفسه تعاني هذه الشريحة من
ـالـيــة وتـوفـيـر ســوق الـعـمل ـشــاكل ا مـشـاكـل عـديـدة اهـمــهـا ا
والسـيـمــا اخلـريـجــ اجلـامـعــ مـنــهم الـذي يـعــانـون من ازمـة
قـعنة وعـدم توفـير سوق عـمل سواء في الـقطـاع العام البـطالـة ا

او اخلاص وذلك لعدة اسباب منها : 
الـتــهــديـدات االمــنــيــة فـمــنــذ عـام 2003 والى االن يــعـاني -
الـعــراق من اجملــامـيع االرهــابــيـة الــتي هــددت واخــتـرقت االمن
الـداخـلي لــلـبــلـد واخـرهـــا تـنـظــيم داعش االرهـابـي الـذي شـكل
تـهديـد امني واقـتصـادي وفكـري لـلبـلد لـذا انصب جـلى اهتـمام
احلـكــومـة عـلـى تـمـويل حــروب مـكــافـحـة االرهــاب والـتــهـديـدات
االمـنـيـة الـتي لم تــشـجع جـلب االسـتـثـمـارات االجــنـبـيـة لـتـقـلـيل

البطالة
االنقسـامات السـياسيـة والصراع الـسياسـي واحملاصصة -

هيمنة على التوظيف في القطاع العام. احلزبية ا
عدم تـبني سيـاسة اقتـصادية حـقيقـية وواقعـية كخـطة عمل -
لالقــتــصـاد الــعــراقي واالشــكـالــيــات في الــنــظـام االقــتــصـادي
الـعراقي الـريـعي واالعتـمـاد على مـورد واحـد فقط وهـو (الـنفط)
الذي تـكـون اسـعـاره مـتـذبـذبـة وغـيـر ثـابـتـة ومـعـرض الـى خـطر

كن. النفاذ 
ـتكـافئ وكـذلك الـتـرهل في الـقـطـاع الـوظـيـفي الـعـام غـيـر ا -
بـكر ـو الـسكـان نتـيـجة الـزواج ا الـزيادة احلـاصـلة في مـعدل 

دينة. والهجرة من الريف الى ا
نـتيـجة هـذه االسبـاب وغـيرهـا اصبح الـشـباب يـعانـون من شبح
البطـالة الذي اخـذ يتنـشر ب اوسـاط الشبـاب بشكل كـبير جداً
حيث قـدرت نسبـة البطـالة في عـموم العـراق لعام 2018 بـ (14
ـئـة بـ الـشـبـاب غـير ـئة) اال انـهـا تـتـجـاوز مـايـقـارب 30 بـا بـا
اعـدادية) متـوسـطـة ـتـعـلـم تـعـلـيم اولي (ابـتـدائي ـتـعـلـم وا ا
واخلـريـج اجلـامـعـ بـشقـيـهم الـدراسات االولـيـة والـدراسات
العليا حيث بـلغ عدد اخلريج للـدراسات االولية من اجلامعات
عاهـد التقنية (148401) خريج والكليـات احلكومية واالهـلية وا
لـلــعـام الـدراسي (2019/2018) في حـ بـلغ عـدد اخلـريـج
من الـدراسات الـعـلـيا (11039) خـريج للـعـام الـدراسي نـفسه
ـئــة من هــؤالء اخلـريــجــ فـضال عن يــواجه مــا يــقـارب 85 بــا
قنعة تعلم تعلـم اولي شبح البطالة ا تعـلم وا الشباب غير ا
ة والسعي للـحصول على فرصـة عمل تضمن لهم احلـياة الكر
والعـيش السلـيم وامكانـية تـأسيس اسرة وكـذلك حتقيق الـفائدة
الـعامـة من خالل فرصـة الـعمل هـذه سواء فـي القـطاع الـعام او
ـــتــعـــاقــبـــة عن حل هــذه اخلـــاص في ظل عـــجــز احلــكـــومــات ا
االشكـاليـة التي اخـذت تتـوسع وتزيـد يومـاً بعـد يوم وخـصوصاً
تشيـر االرقام الى حوالي (600) الف شاب يدخل سـوق العمل
ـفـتـرض ان توفـر احلـكـومة فـرص الـعـمل هذه في سـنـوياً ومن ا
ـالـيـة لـلـعام 2019 ـوازنـة ا حـ لم تـتـجـاوز فـرص الـعـمل في ا
(50) الف فــرصـة عــمل فــقط اي بــذلك عــلى احلــكــومـة تــوفــيـر
مـايــقـارب (550) الـف فـرصــة عـمـل سـنــويـاً وهـي تـعــيش ازمـة
اقــتــصـاديــة ومــالـيــة نــتـيــجــة تــداعـيــات فــايـروس كــورونــا عـلى
االقتصاد الـعراقي مع تراجع اسعـار النفط وعجـز احلكومة عن
تـوفيـر حلـول بـديلـة نتـيجـية االوضـاع السـيـاسيـة الداخـليـة التي
اضي  يشهدها العراق منذ احداث احتجاجات تشرين العام ا
ليس هذا فـقط فممـكن ان يزداد االمر سـوءا وصعوبـة في حلول
عـشـر الــسـنـوات الــقـادمـة الـتـي وفـقـاً لـتــقـريـر وزارة الــتـخـطـيط
الـعراقي حـول امـكانـيـة زيادة عـدد سـكان الـعـراق الى مايـقارب
(50) مـلـيـون نسـمـة وخالل ذلك يـكـون البـد توفـيـر مـايـقارب من
(5-7) ملـيـون فرصـة عـمل اي حوالي (700) الف فرصـة عمل
سنوياً نتيجة االنفجار االسكاني احلاصل خالل عشرة سنوات
ـعنـية جـميـعاً التـظافـر لوضع  وعـليه البـد للـحكـومة واجلـهات ا
دى ومتوسطة حملاولة حل حزء من حلول سريعة وخطط قريب ا
ـشكـلـة الكـبـيرة الـتي تـهدد كـيـان الدولـة بـالكـامل والـعمل هـذه ا
على وضع سياسيـات عمل واضحة تسـتطيع من خاللها جتاوز
االزمة وتبني بعض الـقرارات والقوان الـتي تصب في مصلحة

ذلك ومنها: 
w½UJÝ u/

و السكان احلالي واحلد 1- محاولة احملافظة على معدل 
ـكن من الـنـمـو الــسـريع وزيـادة عـدد الـسـكـان من الكــبـر قـدر 
شاريع مثل حتديد النسل واحلد خالل تبني بعض القرارات وا

دينة. بكر وتقليل الهجرة من الريف الى ا من الزواج ا
شاريع 2- العمل على تشجيع االستثمار اخلاص وتطوير ا

ـاليـة واالدارية اخلـاصة لـلشـبـاب من خالل تقـد التـسـهيالت ا
والقانونية.

3- العمل على اعادة تفعيل وتطوير القطاع اخلاص العراقي
هـنـيـة واالعمـال الـيدويـة ولـيس فقط بـكل اصـنافه مـثل احلـرف ا

االستثمار اخلارجي.
4- تشريع القرارات والقوان التي تنظم عمل القطاع اخلاص
تـعـلق باالسـتثـمـار االجنـبي وعدد الـعـاملـ االجانب والسـيمـا ا
والزام الـشـركـات االجـنـبـيـة بـتـشغـيل االيـدي الـعـامـلـة الـعـراقـية
ئـة من عـدد عامـلـيهـا فضـالً عن توفـير بنـسب ال تقل عن 50 بـا
زيـد من شركات ـناسبـة واالحتـياطات االمـنية جلـلب ا االجواء ا

ا يخدم مصلحة العراق. االستثمار 
ؤسسات التعليمية شترك ماب ا 5- العمل على التنسيق ا

كـافة ومـؤسسـات سوق الـعـمل لتـوفيق مـابـ مخـرجات الـتعـليم
ومتطلبات سوق العمل واحتياجات اجملتمع اقتصادياً .

{ باحث في الشأن السياسي
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إيرانـيا أو تخـادمياً كـما جرى في
عـــهــــد أوبــــامـــا وهــــنــــا البـــد من
الــتـــذكـــيــر أن اإلســـتــراتـــيــجـــيــة
في الـــشــرق االوسط األمــريـــكــيـــة 
لن تـتـغّـير خـاصـة والـعـالم عـامـة 
بــتــغــيــر ( الــرئــيس) فــهــو يــنــفـذ
مــايـخـطط له (الـبـنـتـاغـون والـسي
اي اي) ولــكـن لــكل رئــيس رؤيــته
وصالحـيـاته وجعل شـعـاره خـدمة
أمريـكـا أوالً فالـرئيس تـرمب إتبع
استـراتيـجّيـة قاسيـة متـشددة ضد
ومـنها احلصار اخلصوم واألعداء
األقـــــسى فـي الـــــتــــــأريخ اليـــــران
في حال بـاشر ألوربـا  والتـهديـد ا
عـــــدم تــــنـــــفــــيـــــذ قــــرارات االدارة
حـيـال إيـران وسـوريـا االمــريـكـيـة 
وافـغـانــسـتـان والــصـ وروسـيـا
وإخضاعها لسـياستها اخلارجية
ودعم مــشــروعــهــا إقــامــة الــشــرق
وضـــمـــان أمن االوسـط الـــكـــبـــيــــر
في فـرض الـتـطـبـيع مع اسـرائـيـل 
ـارسـة قـانـون الـعـصـا و الــعـرب 
واجلـزرة والــتـرغــيب والـتــرهـيب
مــعــهم ومــحــاربــة الــتــنــظــيــمـات
( الـسـنـيّة تـطـرفـة بـكل أنـواعـهـا ا
والــشــيــعــيّــة) داعش والــنــصــرة
يليشيـات االيرانية الوالئية في وا
الـعـراق ولـبـنـان والـيـمن وسـوريا
وإحلـــاقــهـــاعـــلى الئــحـــة االرهــاب
وإسـتـطـاع تـرمب في فـترة الـدولي
واليـته أن يـقـضي عـلى داعش في
الــــعــــراق وســــوريــــا وأن يــــقـــوم

ولم إنـتهت اإلنـتـخابـات األمـريكـية
تــنـتـه الـتــراشــقـات واإلنــتــقـادات
رشحيّن ترمب- واإلتهامات ب ا
بـايــدن ال بل قــدّم الــرئـيـس تـرمب
مـتهّـما بـأصوات جـوبايـدن طـعنـاً 
دوالً بـعــيـنــهـا بـتــهـكــيـراألصـوات
وتـــزويــر االنـــتــخـــابــات وإرســال
الى صـــنــاديق ماليــ األصـــوات 
اإلقتراع عبـرالبريد لـصالح بايدن
وإســــــتــــــجــــــابـت وزارة الــــــعـــــدل
االمـريــكــيـة لــطـلب حــمـلــة تـرمب
بـإعادة الـفـرز في جمـيع الـواليات
وكــان في وقت سـابق األمــريـكــيـة 
قـيـام الـرئـيس تـرمب لإلنـتـخـابـات
ي كــوني بــتــعــيــ الــقــاضــيــة إ
بـاريت في احملـكــمـة الـعــلـيـا و
إعـــادة فـــرز األصـــوات في خـــمس
واليــــات ومـــــنـــــهــــا جـــــورجـــــيــــا
ئة من وبنسلفـانيا فوجدوا 78با
األصــوات مــزوّرة لـصــالح بــايـدن
ــرشح بـايـدن حــيث أوقع تـرمب  ا
فـي الــفّخ عـن طــريـق جــعل أوراق
غــيــر قـابــلـة اإلنــتــخـاب (مــائــيـة )
لــلــتــزويــرعـــلى اإلطالق دون عــلم
بـــايــدن والـــفــرز مـــســتـــمــر وسط
تصـاعد عـدد أصوات تـرمب بفارق
فـهل يـتكّـرر مـشـهـد آل غور- كـبـيـر
بــوش اإلبن لــتــحــســمه احملــكــمـة
الـعليـا والقـضاء االمـريكـي ويفوز
ترمب بوالية ثانية  كما فاز بوش
وهــذا مــاســـيــفــعــله عــلـى آل غــور
الـــــــــــرئـــــــــــيـس تـــــــــــرمـب اآلن مـع

الـى األبـــد وهــــذا يـــتــــجـــسّـــد اآلن
ـشـروع صفـقـة الـقرن والـتـطـبيّع
مع العرب واآلخر ضمان السيطرة
عـلى نـفط الـعـرب بـأكـمـله لـعـصور
غـيـر مـنـظـورة وهـذا يـتـعـارض مع
ـشـروع االيـراني الـكـوني الـديـني ا
إلقـامــة االمــبـراطــوريـة الـتــوســعي
الـــــفـــــارســــيـــــة وعـــــاصــــمـــــتـــــهــــا
بغـداد(خسـئت) كمـا أعلن أكـثر من
رجل دين كـــــبــــيــــر وقــــادة إيــــران
لــلــحــرس الـــثــوري اإليــراني فــمَنْ
سـيـردع إيـران ويـعــطّل مـشـروعـهـا
ــنــطـقــة والــعـالم الــتـوســعي في ا
الـرئـيس تـرمب أم الـرئـيس بـايـدن
هـــــذا هـــــو الـــــســـــؤال الـــــذي أرى
الإجــابــته له في الــوقت احلــاضــر
حــتى يــتــبــيّن اخلــيّط األبــيض من
اخليّط األسـود في سباق الـرئاسة
احملــمـــوم والــصــراع اإلنـــتــخــابي
احملـمـوم الى الـبـيت األبـيض وهو
صراع حقيقي ينذر بتفكيّك أمريكا
ـــا حـــدوث حـــرب أهـــلـــيـــة في ور
الـتي تــشـهـد تــظـاهـرات واليـاتـهــا 
غـــاضــــبـــة ضــــد تـــرمب وجــــمـــيع
الـتـكـهـنـات اإلسـتـبـاقـيـة مـحـتـمـلـة
ـعـقد ـشـهـد اإلنـتـخـابي ا لـقتـامـة ا
مـانـريــد قـوله اآلن والـســاخن مـعــاً
هو أن األحـداث في منـطقـة الشرق
ــواجــهــة االوسط تــســـيــر نــحــو ا
احلتمية سواء جاء بايدن أم ذهب
تــــرمـب وإنّ إمــــكــــانــــيــــة حــــدوث
ترجيحها أكثر من فرض مواجهات
األســتـــقــرار والـــسالم في الـــشــرق
االوسط لــيـس ألنّ أمــريــكـــا تــريــد
احلـــــروب ولـــــكن الأنّ امـــــريـــــكـــــا
هي مَنْ يـصـنع واسـتـراتـيـجـيـتـهـا 
ــنــطـقــة ويــغــذيــهـا احلــروب في ا
ويـدعـمُـهـا ويـخـطّط لـهـا  وتـنـقـلب
عندمـا تسـتمكّن مـنه فسواء علـيه 
بقي ترمب أو رحل فمصيرُ الشرق
ـزيد االوسط عـلى كف عـفـريت  وا
ــا بــقي طــا من الــفــوضى اخلالقــة
اإلرهاب جـاثماً عـلى صدور أهـلها

وتدعمّه وتغذيّه أمريكا وإيران...

ـنـطـقـة بـإغـتـيـال رمـوز ايــران في ا
ــطــار( ســـلــيــمــاني – بــعــمــلـــيــة ا
ـهنـدس) وتدمـيـر معـسكـرات لهم ا
ــشــاركــة في الـــعــراق وســوريـــا 
الـــطـــيــران اإلســـرائــيـــلي إضـــافــة
لـتـدمـيـر مـحاطـات نـوويـة ايـرانـية
ومحطات الطاقة ومعسكرات داخل
ايــران بــحـــرب ســيــبــرانــيــة  إذن
إسـتـراتــيـجــيـة الـرئــيس تـرمب لم
تـنته بَـعد إالّ بـإسقـاط نظـام الولي
الـفـقـيه في طـهـران والـذي يـعـتـبـر
الــراعـي األول لإلرهــاب في الــعــالم
في حسب الرؤيـة االمريكية نـفسها
ــقــابل واجــهت ســيــاســته داخل ا
الــعــراق  حـــربــاً عــلــنــيــة من قــبل
ـيليـشيـات اخلارجـة عن الـقانون ا
ــســـلــحــة الــوالئــيــة والــفــصــائل ا
وأحرجت مصطـفى الكاظمي وذلك
بـقصف الـسـفارة وإرغـام طـواقمـها
الى الــــهــــروب الى اربــــيل وغــــلق
الــســفــارة والــقــواعـد الــعــســكــريـة
مـاعدا قاعدة االمريكـية في العراق 
وتـبـعهـا قصف عـ االسد وحـرير 
السفارات االوربيـة وتهديد أمنها 
وأعــلـنـت نـيــتــهـا غــلق ســفـاراتــهـا
والــرحــيل عن الــعــراق وأزاء هــذا
ــوقف  إحــتـواء عــمــلــيــة غـلق ا
بـعـد تـهـديـدات حـقـيـقـية الـسـفـارة 
مـباشـرة من تـرمب لتـصـفيـة رموز
ـــيـــلـــيــشـــيـــات واألحــزاب وقــادة ا
ـــوالـــيـــة اليـــران كـــمــا جـــرى مع ا
وإعـادة عزل ـهنـدس  سـلـيمـاني وا
وفــرض حـــصــار الـــعــراق دولـــيـــاً 
اقـتـصـادي خــانق له كـمــا يـحـصل
مع ايــــران وضــــمّه الـى اخلــــنـــدق
اإليــــراني فـي عــــداوتـه ألمــــريــــكــــا
واوروبــــا وتــــمّت الــــهــــدنــــة بــــ
الـطـرف بـعـد تدخالت وضـمـانات
بــعـــدم قــصف ـــتــحـــدة  من اال ا
الـــســـفـــارات والـــقــــواعـــد من قـــبل
واذا مافاز ترمب الفصائل الوالئية
فـسيـكون األمـر منـفتـحاً عـلى حرب
والهدنـة ضد إيران ال هوادة فـيهـا 
وأذرعـــهـــا الـــوالئــــيـــة في عـــمـــوم

أما إستراتيـجية بايدن في نطقـة ا
حال الفوز فسـتكون مختـلفة تماما
عن إسـتـراتـيـجــيـة تـرمب فـبـايـدن
صـاحب مــشــروع تـقــسـيم الــعـراق
ــشــروع بــايــدن) فــيــمـــا عــرف (
وإعادة االتفاق النووي الى واجهة
االحــداث وسـحب جــمـيـع الـقـوات
ـا رفع األمـريـكـيـة من الـعـراق ور
جـزئي لــلـحــصـارعن إيــران وفـتح
بــاب احلـــوار وتــرويض الـــنــظــام
اإليـراني واجــبـاره عــلى الـتــخـلي
عن بــرنــامـــجه الــنــوويــوجــره الى
مفاوضات صـعبة ومعقـدة بينهما
يـليشـيات في الـيمن وتخـليّـه عن ا
ولـبـنان والـيـمـن ونـزع أسـلـحـتـها
ـــا الـــضــغط عـــلـــيــهـــا ضــمن ور
شـروط رفـع احلـصــار وإقــنــاعــهـا

التطبيع مع اسرائيل.
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وفي الـعــراق ســيــكــون له صـوالت
تلك رؤية وجوالته السيمـا وهو 
كاملة عنه وتربطه عالقات واسعة
ـــا يـــســـمّى مع رمـــوز االحـــتالل 
ـعـارضـة الـعراقـيـة) وشـاهـدنا (بـا
هـرولـة هـؤالء األقـزام لـتـهـنـئـته في
مــازلـنـا وتــصـاغــرهم أمـامه الـفـوز
نـتـكــهّن بـفــوز تـرمب ونــتـمـنى أن
يـكـمل إستـراتـيـجيـته الـتي أعلـنـها
يــوم إســتالمه احلـــكم في الــواليــة
االولـى فـمــاذا سـيــعـلـن في واليـته
الثانيـة من سياسـة متشددة جتاه
خــصـومه وهـو لم يــكـمل مـابـدأه 
من حـــــرب ضـــــد االرهـــــاب وأذرع
ايـــران الـــتي تـــعـــبث فـي الـــشــرق
وحولّته الى بـؤر إرهابية االوسط 
نطقة كلها ومتسلطّة متنفذة في ا
عـلى مـقــدراته  ومـوارده الـهــائـلـة
صالح وهذا يـتعاكس تـمامـاً مع ا
ألمريكا على االستراتيـجية العلـيا 
مـــدى الـــعـــصـــور فـــهـي تـــريــد أن
تـــضـــمن شــــيـــئـــنـــان في الـــشـــرق
االوسط اولــهـا إقـامـتـهـا  مـشـروع
قـــامـــة الــشـــرق االوسط الـــكــبـــيــر
بـضــمـان أمن وإسـتـقـرار إسـرائـيل
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الكردي وعن الشـعب العراقي الذي
نــــهب هــــؤالء الــــســــاســــة أمــــواله
وثرواته وحـولوهـا الى أرصدة في
بـنوك الـعديـد من دول الـغرب والى
عـقارات وشـركات فـي مخـتلف دول
الــعـالـم وتـركــوا شــعــبـهم يــئن من
الــفـقــر واجلــوع واألمــراض نــقـول
ن يــدافع عـنـهم لـلـسـاســة الـكـرد و
تــذكــروا طـعــنــاتــكم ومن هـي اشـد
عــــلى أبـــنــــاء الـــشــــعب الــــعـــراقي
ختلف قومياته وأديانه ومذاهبه
طــعـنـاتـكم أم قـرار مـجـلس الـنـواب

ثال : الدستوري وعلى سبيل ا
1- تمنع األحزاب الكردية

الـرئـيـسـيـة أبنـاء شـعـبـنـا من باقي
احملـــــافــــظـــــات مـن الــــدخـــــول الى
مــحــافـظــات اإلقــلـيـم الـعــراقــيـة إال
بــســمــة دخــول (فــيــزة ) يــدفــعــون
ثــــمــــنـــــهــــا مـن مــــالـــــهم اخلــــاص
ــــنــــعـــــونــــهم مـن اإلقــــامــــة في و
ــوافــقــة مــحــافــظــات اإلقــلــيم إال 
أمــنـيــة وضـريـبــة تـدفـع لـســلـطـات
اإلقـلــيم  وعـلـيــهم جتـديـد مــوافـقـة
اإلقـامـة بــ فـتـرة وأخــرى وبـثـمن

يدفع وكأـنهم أجانب 
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2- استيالء سلطات اإلقليم عل
أســـلـــحـــة والـــيـــات وجتـــهـــيــزات
الـــفـــيـــلــقـــ األول واخلـــامس من
اجلــيش الــعــراقي بــعــد االحــتالل
األمـريــكي وتـوزيــعـهـا عــلى قـوات
الـبــيـشــمـركــة وعـدم إعـادتــهـا الى
احلــــــكـــــومـــــات االحتــــــاديـــــة رغم

تكررة بذلك  مطالباتها ا
3- لقد استولت أحزاب السلطة

في كــــردســــتــــان بـــعــــد االحــــتالل
األمــــريـــكي  لـــلـــعـــراق عـــام 2003
مــسـتــغــلـة ضــعف الــدولــة وجـهل
ركز بالـسياسـة وركضهم ساسـة ا
ـكـاسب عـلى مـا ـنـاصب وا وراء ا
أسـموه هم مـناطـق متـنازع عـليـها
وتمـددوا خارج اخلط األزرق الذي
تحدة للمناطق ذات حددته األ ا
األغلبـية الكرديـة في شمال الوطن
ولم يكتفوا بـهذا التمدد بل عمدوا
الى إجـراء اكـبـر عمـلـيـات التـكـريد
ـوغـرافي  في هذه والـتـغـييـر الـد
ـنـاطق بـعـد ان سـيـطـروا عـلـيـها ا
عـسـكــريـا وإداريـاً وهــجـروا بـاقي
الــقــومــيــات وصــادروا أراضــيــهم
ــتـلــكــاتـهـم وجـرفــوا أكــثـر من و

وصف مـــســـعــود بـــرزاني رئـــيس
قـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
قانون االقتراض الذي صوت عليه
مــجــلس الــنــواب بــأنه طــعــنه في
الــــظـــهـــر ومـــؤامـــرة من األحـــزاب
الـشـيـعـيـة والـسـنـيـة ضـد الـشـعب

الــكـردي مع الــعـلم ان الــقـانـون 
الــــتـــصـــويـت عـــلـــيـه وفق األسس
الـدسـتـوريـة والـقانـونـيـة فـإذا كان
قـــــانــــونــــاً  اقـــــرأه وفق األسس
القـانونيـة والدستـورية يعـد طعنه
في الــــــظـــــــهــــــر وخــــــروجــــــا  عن
التوافقات فـما حال آالف القرارات
والـقـوانـ الـتي شـرعـتـهـا أحزاب
الـســلـطـة في كــردسـتــان وبـالـذات
حزبيا البـرزاني والطالبني والتي
تـــتـــجـــاوز الــــدســـتـــور الـــعـــراقي
ــرعـيـة وتــضـربــهـمـا والـقــوانـ ا
عـرض احلائط نـقـول القـادة الـكرد
ــــســـتـــشـــاريـن وبـــعض وعـــاظ وا
الــــسالطــــ من الــــســــيـــاســــيـــ
سـتـفيـدين من أحزاب واحملـللـ ا
الــســـلــطـــة في كـــردســتـــان الــذين
دافــــعـــوا عـن أســــيـــادهـم دفــــاعـــاً
مستمـيتاً ولم يدافـعوا عن شعبهم

سبـع قـرية عـربية وتـركمـانية في
كـركـوك وحـدهـا نـاهـيك عن مـنـاطق
ـــســيـــحــيـــ والــشــبـك في ســهل ا
ـناطق نـيـنـوى واسكـنـوا في هـذه ا
أكراد مـن محـافظـات اإلقلـيم وحتى
من غــيــر الـعــراقــيـ ألــيــست هـذه

طعنة كبرى 
4- عدم سماح سلطات اإلقليم

سلحة العراقية بالتواجد للقوات ا
عـلـى أراضي اإلقــلـيم فـي مـخــالــفـة
دســتـوريـة واضــحـة وكـادت حتـدث
مــواجـهـات بـ الــقـوات االحتـاديـة

والبيشمركة في أكثر من حادثة.
ة وهي تصدير 5- طعنة أخرى مؤ
نـفط كـركـوك مـنـذ عام 2003 وحتى
سروق 2014 ونهب عادات النفط ا
مـن قـــــبل احلـــــزبــــ الـــــكـــــرديــــ
الـــرئـــســـيـــ دون مـــوافـــقــة ودون
ركـزية أي مـبلغ تـسلـيم احلكـومـة ا

من عائدات هذا النفط
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6- وطعنة اشد من التي قبلها
تــصـديـر نـفط اإلقـلـيم خـارج شـركـة
ســومــو الــتي تــتــولى تــصـديــر كل
الــنـفط الـعــراقي ومن خالل أنـبـوب
خـاص  مـده بـ اإلقـلـيم وتـركـيـا
وعــدم إعـطـاء احلـكــومـة االحتـاديـة
أي مـبلغ من عـائـدات تصـديره ومع
ـصـدر هـذه الــكـمــيـات من الــنـفـط ا
حوالي (450 لف برميل )يومياً فان
ـئـةمن اإلقـلــيم يـحـصل عـلى 17 بـا
ميـزانية الدولـة وحتى بـعد االتفاق
ــهـدي مع حــكــومــتـي عــادل عــبــد ا
والـــكــاظـــمي الـــقــاضـي بــتـــســـلــيم
سـلـطـات اإلقـلـيم عادات (250 ألف)
برميل نفط الى احلكومة االحتادية
مــقــابل تــســلــيم احلــكــومــة حــصـة
ــوازنــة الـعــامــة فــقـد اإلقــلــيم من ا

امتنعت سلطـات اإلقليم من تسليم
هــذه الـــعــائـــدات وظــلـت تــســـتــلم
ـوازنـة الـعـامة ومع حـصـتـها من ا
كل هذه العائدات لم تسلم سلطات
اإلقــلـيم رواتب مـوظــفـيـهـا وحتـمل
ــركـز مــســؤولــيــة قـطع حــكــومــة ا
رواتب موظـفي اإلقلـيم فاين تذهب

عائدات نفط اإلقليم?
7- لم تسلم سلطات اإلقليم

احلــكـومـة االحتـاديــة أي مـبـلغ من
ــــنـــــافــــذ احلــــدوديــــة عـــــائــــدات ا
ــطــارات والـضــرائب والــرسـوم وا
الــكــمــركــيــة مــنــذ عـام  2003والى

أيامنا هذه  طعنة خفيفة 
8- وطعنة لن ينساها  الشعب

العراقي عـندما أقدم سـاسة اإلقليم
وبدون موافقة احلـكومة االحتادية
عـلى إجــراء اسـتــفـتــاء االنـفــصـال
ــــنـــاطق وأشـــركــــوا فــــيه حــــتى ا
ــتـــنــازع عـــلــيــهـــا في مــخـــالــفــة ا
دســتــوريـة واضــحــة إنــهـا طــعــنـة
تقسيم  الوطن الواحد التي يراهن
عليـها بعض الـساسة الـكرد خدمة
للـمصـالح األجنـبية . .9في مخـافة
دستـورية وقانونـية قامـت سلطات
ـنح اجلـنـسـيـة الـعـراقـية اإلقـلـيم 
ألكـراد مـن سـوريـا وإيـران وتـركـيـا
ولـغـايـات انـتـخـابـيـة وانـفـصـالـيـة
ودون مـــــوافـــــقـــــات احلـــــكـــــومـــــة
االحتـــاديــة الن مـــثل  هـــكـــذا قــرار
يـعتـبر سـياديـا حصـريا لـلسـلطات

االحتادية .
 .10والى أيامنا هذه تقوم

سـلـطـات اإلقـليم  بـسـرقـة وتـهريب
أكـــــثــــــــر من (250 ألـف) بــــرمـــــيل
ـوصل يــومـيــا من نـفط كــركـوك وا
ويـهــرب  بـالــشــاحـنــات الى إيـران
وتــركــيــا وتــذهب عــائــدات الـنــفط
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ـعلـم ـدرس وا فقـط بل حتى ا
فالـكـثـيـر مـنهم ال يـجـيـد اسـتـخدام
(احلــــــاســـــبـــــة أو الـالبـــــتـــــوب أو
ـهـارة عـالـيـة الـهـواتف الـذكـيـة) 
ويـــظـــهــر ذلـك جــلـــيـــاً بـــاالرتـــبــاك
واحلــيـرة الـتي حتـاصــرهم عـنـدمـا
تـلجـأهم ضرورة مـا إلرسال رسـالة
ـيل مثالً أو تنـزيل تطبيق عبر اإل
مــا; ألنـــهم يــعــدّونـــهــا من وســائل
الـتـرف الـبـعيـدة عن مـهـنـتـهم التي
تـرتكـز على الـسبـورة والطـباشـير!
أمــا الـــعـــوائل فـــاحلــديـث عــنـــهــا
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بغداد

يــســتـلــزم تــفـصــيالً إذ بــاإلمــكـان
تـقسـيمـهـا اقتـصاديـاً إلى قسـم

تـلك من ذوي الـدخل احملـدود التي
ســتـجــد بـتــوفـيــر أجـهــزة اتـصـال
وانــتــرنـــيت مــســتــمـــر ألبــنــائــهــا
الـتالميـذ والـطلـبة عـبـأ ثقـيالُ على
كاهلها ويشكل هذا العامل حتدياً
ـدمج وإن كـبــيـراً امـام الــتـعـلــيم ا
أعـــلــنت وزارة الــتـــربــيــة بــعــرض

الدروس في التلفزيون التربوي!
أما الـعوائل الـتي ال يشـكل العامل
االقـتـصـادي عـائقـاً أمـام امـتالكـها

ــقـــرر أن يــصــبـح الــتــعـــلــيم مـن ا
لـلسـنة الـدراسـية الـوشيـكة الـبدء
تـعـليـمـاً مدمـجـاً أي دمج التـعـليم
الـتـقــلـيـدي احلـضـوري بــالـتـعـلـيم
االلـكــتـرونـي عن بـعــد ولـكن ثــمَّـة
حتـــديــــات عــــديــــدة تـــواجـه هـــذه
ــسـتــنــدة عـلى االســتــراتـيــجـيــة ا
الـــتـــطــــور الـــتـــقـــنـي الـــهـــائل في
الـتـكـنولـوجـيـا. فاألمـيـة في الـعالم
االفـــتــراضـي مــا زالت مـــتــســـيــدة
شـهد الـرقمي وقد ومهـيمـنة في ا
أصـابت ســهـامــهـا لـيـس الـعـوائل

يــســتــخــدمـون هــذه الــوســائل في
احلدود التي ال تـؤثر على حـياتهم
خــارج الـعــالـم االفـتــراضـي وهـذا
يـتـطـلب بـالـتـأكـيـد أن تـتـمـتع هـذه
الـعـوائل بـدرجـة عـالـيـة من الـوعي
لـتتـمـكن من تغـذية عـقـليـة أبنـائهم
بـالـقـيم والـتـقـالـيـد والـثـقافـة الـتي
يـحـتاجـونـهـا في ولـوجـهـم للـعـالم
االفـــــتــــراضـي ويـــــحــــددون لـــــهم
سارات اآلمنة اجتـماعياً وثقافياً ا
ومـعـرفــيـاً فـهـذه الــعـوائل سـلّـمت
بـــــاألمـــــر الـــــواقع أن األســـــالـــــيب
التربوية التقليدية بحاجة للتأطير
بأساليب حديثة تتناسب مع عصر
الـتــكــنــولــوجــيـا الســتــثــمــار هـذه
الـتـقــنـيـة بـنـحـو أفــضل وحتـقـيـقـاً

رجوة. لألهداف التربوية ا
ويـــبـــقى الـــتــــســـاؤل هل يـــقـــضي
الــتـــعــلـــيم عن بــعـــد عــلـى األمــيــة
الـرقـمـيـة عـنــد الـعـوائل الـتي تـعـدّ
وســــائل االتـــصـــال تــــرفـــاً ولـــيس
ضـرورة?.. وهـل يـحـدّ الـتـعـلـيم عن
بــعــد من إدمــان األبــنـاء عــلى تــلك
األجهزة ويسهم بإشباع حاجاتهم
الرقمية بفتح آفـاق معرفية وتقنية

لهم لم يسبق أن وجلوها?!

وسائـل االتصال فـيمـكن تقـسيـمها
إلى ثالثــة فـئــات في تـعــامـلــهـا مع
تـطـورة فـهـناك وسـائل االتـصـال ا
الــفـــئـــة الـــتي تـــركت احلـــبل عـــلى
الـغارب ألبـنائـها فـاألجهـزة الذكـية
ال جتــد مــســتـقــراً ومــقــامــاً إال بـ
ـسمرة أياديـهم وأحداق عيـونهم ا
على الشـاشات تشرك األنـامل معها
ـالحـــــقـــــة ذلك بال كـــــلـل وال مـــــلل 
الالعب وتلك اللعـبة حتى بلغ األمر
إلى االدمان الذي يـنسيـهم وجبتهم
الغـذائيـة! والفـئة الثـانيـة تلك التي
تـنتـهج مع أبـنائـهـا أسلـوباً خـاصاً
في الــتـربـيــة يـكــمن بـفــرض قـيـود
ومـراقـبــة شـديـدة ومـســتـمـرة عـلى
األبـنــاء عـنــد اسـتــخـدامـهـم الـعـالم
الــــرقــــمـي وأحــــيــــانــــاً يــــصل إلى
حـرمـانـهم كـلــيـاً من هـذه األجـهـزة
ــتــخــصــصــون عـلـى هـذا واطــلق ا
احلــــرمــــان بـ"اإلقـــصــــاء الــــرقــــمي
ـسـتـحـدث" وتـعـلل واالجــتـمـاعي ا
العوائل تصرفها هذا بخشيتها من
اآلثــار الــســلــبــيــة لــهــذه الـوســائل
(االيــبـاد والـهــواتف واحلـواسـيب)
ــكن تـداركــهــا بـســهــولـة الــتي ال 
راهـق واألطفال بل السيمـا على ا

 فــاجلــمــيع حــتى عـــلى الــشــبــاب
متـفق أنَّ وسائل االتـصال الرقـمية
ـة نـاجتـة من أفـرزت سـلــبـيـات جـمـَّ
سوء التوظيف واالستخدام ابتداءً
ــــســــتــــوى بــــاإلدمــــان وتــــراجع ا
الـــــدراسي ومـــــروراً بـــــاالبـــــتــــزاز
واجلــرائم االلـكــتـرونــيــة وانـتــهـاء
ـاط التـفـكيـر والتـقالـيد بـتـغيـير ا
والعادات والقيم السائدة ووقعت
هـذه الـفـئـة في فخ األمـيـة الـرقـمـية
بـجهلـها بـوسائل الـتربيـة الرقـمية
نظمة للعالقة باعتبارها القواعد ا
: االفـــــتـــــراضي ــــــ بـــــ الـــــعـــــا
هارات ـستنـدة على ا والواقعي ا
وبـرامج تـوعـويـة كـمـنـهج سـلـوكي
عند التـعامل مع وسائل  االتصال
احلــــديـــثــــة كــــذلك وقـــعـت في فخ
األمــيـــة بــاالبـــتــعـــاد عن مــواكـــبــة

التطور التقني هذا.
W dF Ë ‰UBð«

وأخـيراً الـفئة الـثالـثة من الـعوائل
الـــــــــــــــــــتــي أدركــت أن هـــــــــــــــــــذه
الـوسائل أصـبـحت جـزء ال يتـجزأ
من حياتـنا الستخـداماتها الـكثيرة
عـرفـة وأن علـيـها في االتـصـال وا
وضـع ضـــــوابط جتـــــعل األبـــــنــــاء

ـتنـفذين من ـهرب الى الـساسـة ا ا
أحــزاب الــســلــطــة ? ألــيــست هــذه

طعنة ?
ــة أخــرى حـيث  11- وطـعــنــة مـؤ
ذكـرت مـصـادر إسرائـيـلـية رسـمـية
وغـيـرهـا ان إقـليم كـردسـتـان يـبيع
بــــعــــضــــاً مـن نــــفط اإلقـــــلــــيم الى
إسرائـيل وبأسـعار مـخفـضة وفاءاً
لــلــدور الـــتــخـــريــبي االنـــفــصــالي

اإلسرائيلي في العراق 
ـوسـاد اإلســرائـيـلي  12- وجــود ا
فـي مـنـاطق اإلقــلـيم حتـت عـنـاوين
شـركات واسـتثـمـارات ومؤسـسات
إنــســـانـــيــة وقـــيـــام هــذا اجلـــهــاز
بــعـمــلـيــات اغــتـيــاالت ونـشــاطـات
استخباراتية مع نشاط استيطاني
ليهود عراقـي عادوا من إسرائيل
خـــصــوصــا فـي كــركــوك لـــغــايــات
انفـصالية مـستقـبلية مـعروفة فأي
طــعــنـة هــذه تــوجه الـى جـســد كل

العراق .  
13- ولو أبقى اعد طعنات

حلــزبــ  الـكــرديــ الــرئـيــســيـ
الحتـجت الى مجلـد لكني سـأكتفي
ـة وليـحكم كل ؤ بـهذه الـطعنـات ا
الــشـــعب الــعــراقـي بــعــربه وكــرده
وتــركـمــانه ومــســيـحــيــيه وأديـانه
وطـــــوائـف األخـــــرى  عـــــقـــــولـــــهم
وضـمائـرهم من أشـد إيالمـاً طعـنة
ـاني دسـتـوري أم طـعـنات قـرار بـر
غـيـر قـانـونــيـة وغـيـر دسـتـوريـة ال
زالت تـمــارس الى أيـامـنـا هـذه من
قـبل أحزاب سـلطـة اإلقلـيم  فاتـقوا
الله واتقـوا غضبـة شعبـنا الكردي
يـــا ســــاســـة اإلقـــلــــيم ويـــا وعـــاظ
ــــســــتــــشــــارين الــــسالطـــــ من ا
ـنـتفـع من والـسيـاسـي الـكرد ا

ساستهم وسادتهم  .



تظـهر جـمالـيـة الشـعر في  نـصوص
الواقعية.  

تـركي عـبـد الـغـني شـاعـر أردني من
مـوالـيد قـريـة كـفـريوبـا من مـحـافـظة
إربد يـقيم مـنذ  1994في العـاصمة
.. يــكـتـب الـقــصـيـدة ــانـيـة بــرلـ األ
العموديـة وقصيدة التفعـيلة بطريقة
فريدة وجريئـة وجاذبة حتمل أبعاداً
إنـسـانـيـة صـوفيـة فـلـسـفيـة عـمـيـقة.
صـــدر لـه ديــوان شـــعـــري "حـــقـــائب
" عن هيئـة الثقافة والتراث في الط
أبـــو ظــــبي. تـــرجـــمـت الـــعـــديـــد من
ـــانـــيـــة قـــصــــائـــده إلى الـــلــــغـــة األ
والــفـرنـســيـة. شـارك في الــعـديـد من
األمــاسي األدبـــيــة في أوروبــا ودول
ــانــيــا إيــطــالــيـا عــربــيــة مــنــهـا: أ
ــغــرب ســوريــا هــولــنــدا تــونس ا
واألردن. حـــصل عــــلى الـــعـــديـــد من
اجلــوائـز. ديــوانه الـشــعـري الــثـاني
ـعارج واأللـواح" يحـتوي ـوسوم "ا ا
أربـعــة عـشـر مـعـراجـاً وأربـعـة عـشـر
لـوحـا مـتـفـاوتـة الـطـول والـعـنـاوين
وبحجم كتـاب اجليب وورق وطباعة
أنــيــقــة. الالفت لــلــنـظــر بــاإلضــافـة
تروكة بيضاء للصفحات الـعديدة ا
أنه يـخـلـو مـن اسم دار الـنـشـر ورقم
واقع وتـاريخ االصـدار. أال أن أحـد ا
الــتي تـنـاولـت قـبل عـامــ الـديـوان
أوردت بــأن الـنـاشــر "دار مـيــسـلـون"

الدمشقية.     
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ركب أخـتيار الـشاعـر هذا العـنوان ا
ــعـارج واأللـواح" يـجـمع لـديـوانه "ا
ـا بـ الـتـاريخ وعـلم الـقـراءات كـا
يــتــتـــبع أثــر "مـــلــحـــمــة كــلـــكــامش"
الشـعريـة األولى في تاريخ البـشرية
وطــرق حــفظ الـصــبــيـان الــقـرآن في
األلواح. وما جاء عن الفقيه واألديب
اللـغوي الشـاعر محـمد بن قاسم بن
ـديـنة ـتـوفي عام 1708م  مـحـمـد ا
فـــاس من "مـــعــارج" في اصـــول عــلم
الـلـغـة وفلـسـفـتـها.. أقـتـبس مـا نـشر
حــول ديــوان عــبـــد الــغــني في أحــد
ـــواقع: (ولـــعـل عـــنـــوان الـــديـــوان ا
عـراج هو اتصال ا فـيه فا يوحي 
األرض بـالـسمـاء واخلـالق واأللواح
تعـبر عمـا هو تاريـخيّ فمـنها أُخذت
أبـــجــديـــات حـــيــاةِ الـــبـــشــر األولى
الحم وقـصـائد الـشـعراء األوائل وا
اإلنـسـانـيـة الـعــظـيـمـة الـتي اتُـخـذت
عـــبـــرة وسُـــنـت مـــنـــهـــا الـــقـــوانـــ
االجــتــمــاعــيــة والـفــكــريــة لــلــحــيـاة
اإلنسـانية). الـشعر بـبساطـة هو لغة
ـعاني مـحمـلة بـااليقـاع والرمـزية وا
ـــكن اســـتـــطــاع إلـى أقــصـى حـــد 
الـــشـــاعــــر في "مـــعـــراجه والـــواحه"
نسـجـها بـدقـة وطريـقة غـيـر شرطـية
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ئة. وستكون زيارة قال وزيـر الثقافة أليخاندرو نيرا من معبد باتشاكاماك في جنوب ليما "نعيد اليوم فتح  18 متحفا في أرجاء البلد كافة بقدرة استيعابية نسبتها  50 با
نطقة دّة شهـر. ويقضي "الهدف بـإنعاش احلركة الـثقافية والعـجلة االقتصـادية... في ا واقـع التي أغلقت منذ بـدء انتشار الوبـاء في البلد قبل سـبعة أشهر مـجانية  هذه ا

والبلد" على قول الوزير. 
وتعـتمد تدابـير صحيـة صارمة خالل الزيـارات مع قياس حـرارة الزوّار وإلزامهم وضع كـمامات ومراعـاة التباعـد االجتمـاعي وفرض نظام احلـجوزات وحصر اجملـموعات بثـمانية
ـدّة بحسب مدى انتشار الوباء.وفي ما يخصّ ماتـشو بيتشو حصرت وزارة الثقافـة القدرة االستيعابية للموقع بـ 675 واقع ثالثة أيام في األسبوع قبل إطالة ا أشخـاص.وتفتح ا

زائرا في اليوم الواحد في مقابل  5 آالف في موسم الذروة. 
ـوقع عشـية إغالقه.وبـعـد أشهـر من اإلغالق فتـحت الـقلـعة أبـوابهـا األحـد لزائـر واحد هـو يـاباني عـلق في البـلـد بسـبب اجلائـحة وفـي آذار/مارس كان  2500 شخص قـد زار ا
ي قبل بضـعة أيام من إغالق درج في قـائمة الـتراث العـا ـوقع ا يـة.وكان السـائح البالغ من الـعمر  26 عامـا عالقـا في البـيرو منـذ آذار/مارس. وهو اشـترى تذكـرة لدخول ا الـعا
كسيك. ـواقع السياحـية واحلدود.وتعـدّ البيرو الـتي يبلغ عدد سـكانها  33 ملـيوناً ثـالث بلد في أميـركا الالتينـية يسجّل أعـلى عدد من الوفيـات الناجمـة عن كوفيد- 19 بـعد البـرازيل وا ا

ويشهد البلد أعلى معدّل وفيات في العالم نسبة إلى عدد سكّانه.

رسالة ليما
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برل

تـتـآلف مع اســاسـيـات كـتــابـة الـشـعـر
ـتـنـوعـة مـنـذ عـصـر أثـيـنا بـأنـواعـه ا
عـاصـرين ورومـا مـروراً بـالـشـعـراء ا
شــكــســبــيــر وكــوته ووالـت ويــتــمـان.
عنى والـلغة بـالشكل الذي ملـتزماً بـا
يوازن ب اإليحاء اخلـيالي والتحفيز
الـنـمـطـي واإلغـراء من خالل االرتـبـاط
بــالـوسـائل الـتي يـخــلق بـهـا الـشـاعـر
شـيـئاً جـديـداً بـعيـداً عن الـتـجـريدات
ــــنــــطــــوق احملــــددة والـــــعــــودة إلى ا
ـكـتوب الـذي يـبحث عن الـفـكرة في وا
الــكــلــمــة - وهـــو أمــر بــالغ األهــمــيــة
بـالنـسبة لـلشاعـر كما هـو للقـار عبر
القـرون والثـقافات: الـفاحتة ـ هي أول
قـــصــيـــدة في الـــديــوان اســـتـــشــراق
طلق يقول..       الظاهر ب األنا وا

أترى القضية واضحة?? 
داركي   مُذ بدء ململة الرؤى 

واللوز ذات اللوز 
والــرمــان نــفس الــلــون نــفس الــطــعم

نفس الرائحة 
وأنا... أنا  

واليوم مثل البارحة 
الصور الشعرية في قصائد تركي عبد
الغـني ال تخـلو من مـجمـوعة مـتنـوعة
مـن الــــعــــنــــاصـــــر الــــرومــــانــــســــيــــة
ــؤثـرة - والــسـوريــالـيــة واألصـوات ا
بـفضل الـقـيـمـة في رسم خـرائط شـعر
حــــديـث ومــــتــــعــــدد األوجـه هــــو من

اجلمـال الشـديـد وفوريـة الـلغـة ما 
احلـــفـــاظ عــلـــيه أيـــضــا فـي مــا بـــعــد
الـقـصائـد.. نـصـوص حتـكي قـصـصا
وآيـات عن مـعانـاة اإلغـتراب والـنزوح
والــرفض احلـزن والــشـوق واحلــنـ
واخلـوف وبالـطبع احلب والـسخـرية
وعجز الروح من احليـاة ومتاهاتها -
ـشاعر غـالباً مـا تكون عـوالم مليـئة با
والـعـواطف والـتـحـدي والـتـجـوال في
ـعـابـد واألطالل مـسـاحـات واسـعـة. ا
ـنــاظـر الـطـبــيـعـيـة واحلـواس كـذلك ا
واحلــيـــاة الــواقـــعــيـــة أصــبـــحت هي
ـــشــاهــد. شـــعــره يـــحــمل جـــاذبــيــة ا
"غنائية" ذا أهمية خاصة ترمز إلى ما
يسـعى إلـيه بـشكل غـيـر تقـلـيدي أكـثر
تـركـيـزاً لـلـتعـبـيـر فـيمـا يـصـر إلنـشاء
احلــبـكـة الـكـامـلــة بـالـقـرب من الـواقع
التاريـخي أو االجتمـاعي بالعودة الى
ـعـنى احلـقـيقي ـؤثـرات الـلـغويـة بـا ا

للكلمة..   
أعلى جتاذبني االعلى 

صفة جتدد خلقها فعال 
كُثُب الرمال جعلتها مدنا 

ومدائن حولتها رمال 
اني أعيش لكل قافية 

وأموت فيها ميتة حبلى 
ولكي تراني كم قتلت بها 

جمع خطاي لتجمع القتلى .

السيـر بإجتاهه "االنـطباعي" اخلاص
ــا يـســمى بــقـراءة الــقــصــائــد وفــقــاً 
بنـظـريـة "مـا حـول األدب" أي الـترحل
ـنـصــات الـشــاعـريــة وجـمــالـيـة بــ ا
اللغة الشعرية والتعبيرية. أم الذهاب
بـإجتــاه مــا يـعــرف بـ "الــنــقـد األدبي"
ـا أنـا الـذي يـفـقـد الـرؤيـة احلـقـيـقـيـة 
مــنــغــمس فــيه من ذائــقــة نــوعـيــة في
قــصـائــد تــركي. لــذا ال أجــد مــفـرأ من
إخـتيار األول مع مـقاربـة جزئـية حول
"الـنـقـد األدبي" بـالـشـكل الـذي يـرصـد
"جــهـد" الــشـاعــر و "مـنــتـوجه" األدبي
كـونـهمـا من نـاحـيـة الالزمـة الثـقـافـية

واحلضارية أمران ال ينفصالن!.   
وت بالتحديد   ال شيء إال ا
مدود  يهب احلياة لظلي ا

عقلي  رؤاي  تموت ب عواطفي 
بتجردي عنها من التجريد 

هب لي فناءك كي أ جتددي 
سيموت من يخشى من التجديد  

مفهـومنا نحن الـعرب ألدب النقد في
أغــــلب األحــــيـــان نــــصـــبـح "جالدين"
نــنــحــاز إلى صــراعـات اجــتــمــاعــيـة ـ
ســيـاسـيـة أو عـقــائـديـة وفي الـعـمـوم
هنية. على أساس اجملامالت ولـيس ا
الـكـتــابـات الـنــقـديـة عـنــدنـا في أغـلب
األحــــيـــــان (وال أعــــمم) ال تـــــعــــتــــمــــد

وضوعية.   ا
عـكـس الـقـاعـدة الـعـامـة في الـثـقـافـات
الـــغـــربـــيـــة الـــتي ال تـــقـــبل "نـــقــداً" ال
ـــفـــاهـــيـم األدبـــيــة. يـــتـــــــــوافق مع ا
العتـبارات فـلسـفـية  تـرتبط بـاإلنتـماء
ثقف إلرث حضاري يُعتز به ويَعتبر ا
جزءاً مـكمل لـثقافتـه وبالتالـي يجسد
ــوروث الـوطــني ـ الـثــقـافي إحــتـرام ا

ترامي األبعاد. ا
 مـا أود قـوله من وراء هـذه الـنـاصـيـة
االضافـية أهـميـة "تـوليـد اخليـال" بدل
ارسـة "النقـد" فيما يـتعلق بـالسياق
الـعـام لـقـصـائـد الـشـاعـر عـبـد الـغـني
والـتي تـوضح حـالـة الـنص أو الـنوع
خـياال مـصـممـا بـشكـل فني وبـالـتالي
فــإن الـعــنــاصــر الـرمــزيــة واالشـارات
اجلــوهــريــة تـبــدو أكــثــر مــعــقــولــيـة.
ــفــاهـيم بــاإلضـافــة إلى ذلك تــلــعب ا
الفـنيـة "الـعهـود األدبـية" الـتي جد في
استعمالها الى جانب اخليالية وغير
اخلـيالـية واجلمـاليـة ـ الشـعرية دورا
مـــهــمــا فـــيــمــا يُـــنــظــر إلـــيه عــلى أنه
وذجي عـندما نـتحدث عن األدب من
ـنــهج. ال يــشــمل في قــصــائـد حــيث ا
تركي فقط ما هـو "مخترع" إفتراض
ــان الــســحــر ــأســاة اال اخلــيــال ا
ـا أيضا دمج أشياء والعالم اآلخر إ
ـعـيار" و "األداة" كـتـحفـة أثـرية مثل "ا
عن طريق ربط العناصر الشكلية التي
تشمل الدراما كقياس إضافي  والتي

عراج واأللواح تركي عبد الغني با
جماليّات النصّ القصصي

 القصير في مجموعة  مسدّس صغير
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ؤلف .. روالن بارت ." وتِ ا "إنَّ مولد القاريء يكون رهنْا 
يستهل السارد حنون مجيد  بإهداء اجملموعة القصصية هذه : الى روح 

اسعد الالمي ويثني بإهداء آخر ; إلى محمود الظاهر في حياته ..
منـذ الـسطـر األول لـلقـصـة األولى أعاله ; ال بل ;من الـفـقرة األولى  تـهّـيأت لي
أو باألحـرى  جـذبـني الـنص هذا أن اكـتب نـصي عن هـذه الـقـصة الـقـصـيرة

.. حتديداً
ؤلف مـحمود الـظاهر مرة في لن احتدث بالـطبع  عن سيـرة ذاتية  عن حـياة ا
ـا اتنـاوله او اتنـاول هذا الـنص من اجلانب الـفني بغـداد ومرة في الـبصرة  إ
وبـالذات اجلـمـالي مـنه. ومـا يـدفـعـنـا الى هـذا هو جـمـالـيـة الـعالقـة بـ الـسارد
حنـون مـجـيد والـقـاص محـمـود الـظاهـر في أواخـر سـنيـنه ومـكـابداته بـعـد وفاة
ا حوّل هذه زوجه فاستطـاع مجيد أن يـتحدث عنه بعـيدا عن القص الـواقعي ا

الشخصية ومن خالل تعبيراته عنها بوصفها شخصية روائية مبهرة. 
وعـنــد قــراءتي  لـهــذه الــقـصــة رأيت أنْ أعـيــد قــراءةتـهــا نـقــديــا جلـاذبــيـتــهـا 
ا فيها من إسلوب أخّاذ طاغ  يجذب متلقيها للقراءة  وجماليتها اإلبداعية  و
دون فكاك  فما كان مني إالّ أن افعل ذلك  وصوال الى الغور فيما وراء النص
هـذا ; واجـتـراح نـصـي إيـاي  وكـان هـذا مـا يـطــغي بـجـمـالـيــة سـرده يـدفـعـنـا
خيال لغته تابعته حتى السطر االخير . ذلك أن حنـون مجيد  يزود القاريء 

واسلوبه وجمالية النص هذا بخاصة .
فــضال عن ذلـك  ان جــمــالــيـــة ومــقــدرة نص الـــوصف هــذا ; او الــســرد

بـــــاالحــــــرى  يـــــرقـى الى حتــــــريك أو
انسـياب مـشاعـر داخلـية او ذاتـية لدى
ــا لـهــذا اجلــمــال األخـاذ من ـتــلــقي  ا
أسلـوب يـعّـمق إحـسـاسـاتنـا اخلـبـيـئة !
فضال عن ذلك يرقى مجيد الى حتريك
ــتـلـقـي هـذا الـنص  مـشـاعــر داخـلــيـة 
ويضفي أحياناً  على األشياء من نبات
ومن حــيــوان ســمــات االنــســان مــثل "
مـضى الــقـطـار بــيـنــمـا خـلّـف بـ أذنـيه
تالشـيـة كان قـد سحب أذيال أصـدائه ا
من حتت عينـيه آخر عـجالته القـصيرات
الـثــقـال" كــمـا في الــرمـز لــقـصــة كـروزو

احلزين !
فهـذه اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة ال ابالغ اذا
قـلت  هي لــوحـات جـمــالـيـة بــأسـالـيــبـهـا
ومـفـرداتـهـا الـلـغـويـة وطـرائق تـعـبـيـرهـا ;

ـتـلـقي مـتـعة فـريـدة لـيس في هـذه الـقـصص حـسب  بل في تـبـعث في داخل ا
معـظم ما قـدمه من قصص أو روايـات  فإنه ومن خالل جتـربته في هـذا احلقل
سات تلقي الى ما يريد ان يطرحه او ما يسرده من  االبداعي يسحب بهدوء ا
تـلقي شـريكا في تـمتعه في كن ان يـكون ا ابداعيـة لغة وتـناوال وتقـنيـة  حتى 

النص القصصي القصير مثالنا هذا.
  في القصة القصيـرة االولى موضوع دراستنا: نكتـشف من خلل قراءتنا لهذه
القـصة الـعذبـة ثمـة عامل مـوضوعـي او عوامل مـشتـركة مع غـيرهـا من قصص
ـوضوع للنص اجملموعة وهـذا يعني ان الـقاص حنـون اقترب تمـاما من وحدة ا

الفني لهذه القصص القصيرة ..
وهـنـا  فــإنـني رايت أن أطــّعم مـقـالـي هـذا إنْ صح الـتــعـبـيــر  في هـذه اجلـمل
والعـبارات خـاصة مـا تـتضـمنه من جـمـال أخّاذ وجـاذب  ونادرا مـا قرأته ومن

خالل متابعتي حنون مجيد بوصفه صديق عمر .
سات جمالية عذبة وأخّـاذة ; لغة وإسلوبا وتقنية ويضفي السارد حنون مجيـد 
فهـوهنـا  يقص سـردا مـتواصال  كـما لـو أنه رجل حـكمـة  قد اجـتاز عـاديات
السنـ وما حتـمله من وقـائع واحداث وفواجع ومن افـراح واتراح . "وأنـا أفكر
بأنّ مـوته قـد يـحلّ قريـبـاً ; انتـظـرته قـبل أن أعلم أن مـوعـداً آخـر سيـربـطني به
هـنالـك  ونحـتسـي  القـهوة   لنـمـشي معـاً عـلى كورنـيش شط الـعرب جنـلس 
وسيـكـون آخـر ما نـفـكـر فيه كـيـفـية الـنـفـاذ إلى خفـايـا الـصوب اآلخـر بـعد أن
ـساء" .وجـميع قـصص هذه ـرئيـات هنـالك إلى أشبـاح تـغلـفهـا عتـمة ا تتـحول ا
اجملموعـة القـصصـية القـصيـرة  ذات محامـيل أخّاذة  قـد تتـباين إحداهنّ عن
طـريقـة الـتـنـاول اواالسـلوب  بـيـد أنـهـا تُـعد ذات ثـيـمـات جـمـاليـة فـائـقـة . اجاد
القاص والروائي حنون مجيـد عرضها بجماليـة ابداعية  وقد تكون نادرة  اذا
لم ابالغ اذا قـلت انه يأخـذنا الى عـوالم قصـصه هذه كـما ساحـر التي هي اذا
لك لم نبـالغ ايـضا  لـوحـات فـنيـة مـؤطرة بـعـطر فـني اسـلوبـا ومـضمـونـا  ال 
ـتـلـقي اال ان يـقف امـامـهـا قـدر مـا يـسـتـقي من جـمـالـهـا األخـاذ صـعـودا إلى ا
أعالي روحية نستشف منها عطرا سماويا حتملها مفردات لغته العذبة هذه ..
وهنـا  فهـو مجـيد يـقص عـليـنا سـردا ذا طعم عـذب عن مـحمـود الظـاهر وكـما
ؤلف وكمـا تتـالى السـرد القصـصي عنه  وبـإسلـوب يليق جاءت اهداء له مـن ا
بهذه الشخصية الفذة . ويـبدو ان السارد يعد الظاهر ظاهـرة ادبية لها مكانتها
ــا اضـطــرته االقـامــة في احـد في احلـيــاة االدبـيــة بـخــاصـة بــعـد وفــاة زوجه 

تواضعة في بغداد . الفنادق الصغيرة ا
"أول مـرة أنـظـر إلـيه مـأخـوذاً بـهـذه الـهـيـئة الـتـي زادته جـمـاالً وكـبـريـاء; جـسده
ؤتلقتان مثل عيني طفل صقول ببذلته الكحلية عيناه الصغيرتان ا الضعيف ا
ـتـرفعـة صـمـته األخـاذ دخـانه سـاقه الـيـمـنى عـلى الـيـسـرى نـظـرته الـغـاربـة ا
ك على جلسة واحدة وكنت تواصل بأنفاس بطيئة مـتباعدة ثباته ا الكثيف ا
أجد فيه شخصـاً آخر ينطـوي على شيء ثم لـيس عليك لكي تـعرفه أكثر إلّا

أن تزيح القشرة اخلفيفة من الغبار التي ركدت عليه".
انـني اقرأ هـذه الـقـصـة واتـذكر كـيف يـضـفي ارنـست هـمـنغـواي جـمـالـيـة على
قصص وروايات احلـرب وما حتمـله من شخـصيات عـرفنـاه طيلـة فترة قـراءاتنا

الرنست همنغواي .. 
وفيض جمالية النص ال يطغي تماما عـلى ثيمة استمرار السرد القصصي  بل
 إنـهمـا مـتـوازنـان في جـمـيع قـصص هـذه اجملـمـوعـة ; قد يـحـدث فـيـهـمـا غـلـبة
الـنص عـلى جـمــالـيـة االسـلـوب او الـعــكس صـحـيح  بـيـد إنــهـمـا يـتـوازيـان مع

استمرار السرد القصصي هذا .
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انيا ا

ــقــراطـيــة. في طــريــقــنـا بـرلــ الــد
سـألت صـديـقـي.. أين كـنت يـا رجل?.
ــســافــة لم تــكن كــافــيــة ويـــبــدو ان ا
النـهــاء حـكـايـة مـعـانـاته االسـطـوريـة
أثـنـاء زيـارته لبـلـده األردن مـخـتـتـما
حــديـــثه بــنــوع من الــفــكــاهــة حــيث
وصــلت إلى مــا أنــا إلــيه ذاهب عــنـد
ــعـبــر الـشــهـيـر الــذي تـمــتـليء ذلك ا
فــضــاءاته بــقــصص ونــدبــات كل من
. غـادره لــغـايـة مــا في كال االجتـاهـ
مــسـالــكـه الـكــونــكــريــتــيــة وأسـواره
تينـة شاهدة حتى اليوم السمنـتية ا
عـلى أحــداث عـصـر احلــرب الـبـاردة
" واحدا من الـذي يـشكـل "جدار بـرلـ
ـة.. مـددت يـدي مع شيء ـؤ آثـارهـا ا
من اجلـزل الودع صـديـقي فـيـمـا
: صــــدر وجـه دعــــوتـه لي قـــــائـالً
ديـــــواني اجلـــــديـــــد ويــــســـــرني
حـضورك أمـسيـة التـوقيع عـليه.
بسـبب تعـرضي لـنكـسـة صحـية
لـم أتــمــكن آنـــذاك من الــذهــاب..
قـبل أيــام وخالل لـقـاء جــمـعـني
بــــبــــعض االخــــوة من الــــوسط
الثـقافي ناولـني احد االصدقاء
كـتـابـاً قـائال هـذا ديـوان تركي
عبد الـغني كلفـني إيصاله إليك

مع بالغ حتياته .
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 إبـــداء الــرأي بــشـــكل عــام في
مـــنـــظــومـــة شـــعــريـــة كـــالــتي
يتضمنها ديوان الشاعر تركي
عـبـد الـغني مـن وجهـة نـظري
لـــيس بـــاألمــر الـــســهـل عــلى
الــرغم من مــرور عــامــ عـلى
صـدور الديـوان. فالـكتـابة في
شـأن إبـداعي أدبي له أبـعـاد
رؤيـــويـــة ال تـــقـــبل الـــتـــأويل
سـائلـة يفرض بـالضرورة وا
ــســلك الــذي يــنــبــغي حتــديــد ا

مـا يـقـارب الــعـامـ مـضت عـلى ذلك
سيـر برفقة الصـديق الشاعر تركي ا
عــبــد الــغـنـي من ســاحـة "آنــهــالــتـر
بانهوف" التي كانت إلى قبل إنتهاء
احلـرب الـكونـيـة الـثـانـيـة واحدة من
أقــدم وأكــبـــر مــحــطـــات الــقــطــارات
وزعة في أربع الشهيرة بأرصفتها ا
إجتــــــاهـــــات نـــــحــــــو دول الـــــقـــــارة
األوروبية الـشرق والغـرب والشمال
واجلنوب لم يـبق اليوم مـنها سوى
بوابتـها اجلدارية األثـرية العمالقة..
قـطــعـنـا الـطـريق بـإجتـاه أهم مـعـبـر
حـدودي "جك بويـنت شارلي" يـفصل
من عام  61وحـتى سـقـوط مـنـظـومة
الــدول االشـتـراكـيـة في  1989برل

الـــغـــربــيـــة عن

{ نــــيــــودلــــهي - اف ب:  تــــعــــيش
ـنفى الكـاتبـة تسـليـمة نـسرين في ا
مـــنــذ أكـــثــر من ربع قـــرن نــتـــيــجــة
تهـديدات استهـدفتها لـكنها ترفض
االنـصـيـاع لـلـمـتـطـرفـ اإلسالمـي
الذين يريـدون قتلها.وحتـذر الكاتبة
الـبنـغالدشيـة البالـغة من الـعمر 58
عــامـا والــتي كـان من أكــثـر كــتـبــهـا
بيعا "إيه فرانش لوفر" و"شوده" من
صعـود الـتـطـرف اإلسالمي وخـطره
على الـعـالم احلـديث.وتـقول لـوكـالة
ـنفى فـرانس بـرس من منـزلـها في ا
في نيـودلـهي حيـث تقـيم مـنذ الـعام
" 2011في البلدان اإلسالمية
تطرفة سواء نظمات ا تزداد قوة ا
أكــانت حــركــة الــشـبــاب أو تــنــظـيم
الــــقـــــاعــــدة أو جـــــمــــاعـــــة بــــوكــــو
حرام".وتـضيف "حـتى عـندمـا ننـظر
إلى أوروبـــا نـــرى أن الـــعـــديـــد من
ــتــطـرفــ اإلسالمـيــ يــطـالــبـون ا
بتـطبـيق الشـريعـة اإلسالميـة باسم
الـــتــعــدديــة الــثـــقــافــيــة".خالل هــذا
الـــشــهـــر نــزل عـــشــرات اآلالف إلى
شـوارع بــنـغالدش وعــدد من الـدول
ـسـلـمـة احـتـجـاجـا ذات الـغـالـبـيـة ا
على تـصريـحات لـلرئـيس الفـرنسي
ـانــويل مــاكــرون دافع فــيــهـا عن إ
نــشـر الــرسـوم الــكـاريــكـاتــوريـة في
إطار حـرية التعـبير بعـد إعادة نشر
رسـوم لـلــنـبي مـحـمــد في صـحـيـفـة

"شارلي إيبدو" الساخرة.
dðuð bŽUBð

وقــد تــصــاعـد الــتــوتــر مــنــذ مـقــتل
ــدرس الــفـرنــسـي سـامــويل بــاتي ا

بـــقـــطع رأسه بـــعـــدمـــا عــرض عـــلى
تالمـيـذه رسـمـا كـاريكـاتـوريـا لـلـنبي
مــحــمــد خـالل حــصــة في الــتــربــيــة
دنية.وتقـول نسرين وهي ملحدة ا
إنها تؤيد بعض التدابير الفرنسية
مـــثل حــــظـــر الـــنـــقــــاب في األمـــاكن
الــعــامــة وهي خــطــوة أثــارت جـدالً
واســـعـــا.وتــــوضح "أنـــا أؤيـــد هـــذا
احلظـر. حـجـاب الوجـه خطـيـر جدا.
يـــجـب أن تـــرى الـــذين يـــجـــلـــســـون
ـــــكـن أن يـــــكـــــونـــــوا بـــــجــــــوارك. 
قتلة".وهي تعرف هذا النقاش جيدا
تـطرف في بنغالدش إذ إن غضب ا
مــنـهــا بـدأ مع قــرارهــا الـتــخـلي عن
ـا فـيه الــزي اإلسالمي الـتــقـلـيــدي 
الـــبــرقع.وأصـــبــحت نـــســرين وهي
طـبـيـبة مـعـروفـة خالل الـثمـانـيـنات
بـــعـــد ســـلـــســـلــــة كـــتـــابـــات تـــنـــدد
بـــاالضــطـــهــاد الـــديــني واجلـــنــسي
للنـساء في بعض البـلدان اآلسيوية.
وأصبـحت مواضيعـها مثيـرة للجدل
بـشــكل مـتـزايــد. وهـاجم مـتــطـرفـون
ــكــتــبـــات الــتي تــبــيع غـــاضــبــون ا
أعـمــالــهـا في دكــا الــعـام 1992. في
الـــســنــة الــتــالـــيــة صــدرت ضــدهــا
"فـــتــوى" ردا عـــلى روايــتـــهــا "الجــا"
(الــعـــار) الـــتي تـــصـــوّر اضـــطـــهــاد
مـســلـمــ لــعـائــلـة هــنـدوســيـة.ومع
عرض مـكـافأة لـقـاء قتـلـها اضـطرت
نــــســـــرين إلـى الــــفـــــرار من الـــــبالد
وأمـضت الـسـنوات الـقـلـيـلة الـتـالـية
مـخـتـبـئـة بحـثـا عن مالذ فـي أوروبا
ــتـــحــدة قــبل أن أوال ثم الـــواليــات ا
تـسـتـقـرّ أخيـرا في الـهـنـد.وتـقول إن

غالف الكتاب

غالف الرواية

أكــثـــر من  40كـــتـــابــا تـــرجـــمت إلى
حوالى  30لـغة.وكـانت إحدى الـنقاط
ضـيئـة بالـنسبـة إليـها عـندمـا أعيد ا
هـذه السـنـة نشـر مـذكراتـهـا "ماي

غــيـرلــهـود" عــلى خــلـفــيـة
حرب التـحرير في
بــــــــنــــــــغالدش
الـــعـــام 1971
وحـــــــصـــــــلت
على تقييمات
عـــــالـــــيـــــة في
ـــــنـــــشــــورات ا
الــــدولــــيـــة.لــــكن
نــــــســـــريـن الـــــتي
حتـمـل جـواز ســفـر
سـويديـا تـعلم أنـها
قد ال تتـمكن أبدا من
الــعــودة إلى وطــنــهــا
األم.وتقول "عندما
كــــــان والــــــدي

ـــوت (الـــعــام  2002) عـــلى فـــراش ا
توسلت السلطات للسماح لي برؤيته

للمرة األخيرة لكنها لم رفضت.
ـدة  مـنـعـوني من الـعـودة إلى بـلـدي 
 26عاما وهذا غير
قانوني".وتـختم "احلكومة
(الـــبــــنــــغالدشــــيـــة)
احلـــالـــيـــة تـــرعى
ــــــنــــــظــــــمــــــات ا
اإلسـالمـــــــــيــــــــة
ــــــتــــــشــــــددة. ا
أصــــــــــبــــــــــحـت
ــــــــســــــــاجــــــــد ا
ــــــــــــــــــــدارس وا
الــديــنــيــة نــافــذة
جـدا. سيـقـتلـونني
لـكـنــني سـأقـاتل من
أجل حـــقي في

العودة".

ــتــطــرفــ غــيّـروا وجـه بـنــغالدش ا
مـضيفـة أن الدول األخـرى التي كانت
معـتـدلة في الـسابق مـعـرّضة لـلخـطر
نـفسه مـشيرة مـثال إلى حتوّل تـركيا
عن الـــعــلــمــانــيـــة.وتــرى نــســرين أن
الــتـعـصـب الـديـني آخــذ في االرتـفـاع
أيــضــا في الــهــنــد الــتي تــعــتـبــر من
وقراطيـات التي ال تتردد إجماال الد
بـــاســــتـــضـــافـــة األشــــخـــاص الـــذين
يواجـهون مشـاكل في بالدهم. وتقول
"الــهــنــد كــانت لـــيــبــرالــيــة أكــثــر في

السابق. 
bMN « VŠ

أحــبــبت الــهــنــد لـــذلك. لــكن الــوضع
تــغــيــر... أصـبـح األمــر صــعــبــا جـدا
الـيـوم وال تسـامح أو تـساهل مع أي
انـتـقـاد".إال أنــهـا تـســتـدرك "لـيس كل
. لو كانت الهند بهذا الناس متطرفـ
ا عـشت هنا".وكـانت نسرين السـوء 
حتمل لواء الدفاع عن قـضايا النساء
وثــقـافـة االغـتـصــاب قـبل وقت طـويل
مـن نـــــــــشــــــــــوء حـــــــــركــــــــــة "#أنـــــــــا
أيضا".واجتهت األنظار في السنوات
األخـــيــرة إلـى الــهـــنـــد وبــاكـــســـتــان
وبــــنــــغالدش بــــســــبب انــــتــــشـــار
االعــتــداءات اجلـنــسـيــة الـعــنـيــفـة
ـثل هذه وسط إدانـات منـخـفـضـة 
اجلـرائم.وتــشـدد نــسـرين عـلى أن
"الــرجـــال يــجب أن يـــفــهـــمــوا أن
ـارسة جنس" االغتـصاب ليس 
متذكّرة كيف تعرضت العتداء
جـنسي عـلى يد شـاعر شـهير
اعتـقـدت أنه صـديـق.وكتـبت
ؤلفة احلائزة جوائز عدة تسليمة نسرينا
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ــكـان زمـان سـائـل والـزمـان مـكـان   ا
متجمد 

wÐdŽ sÐ«

 -I-
حــ ســمــعتُ خــبــر زيــارة الـرئــيس
انـويل مـاكرون لـفـيروز الـفـرنـسي إ
ــســؤولــ الــكـــبــيــرة قــبل لـــقــائه ا

اسـتعدت ما كتـبه قبل عقد ونيّف من
الـــزمــان عن  "شـــارل مــالك الــكـــبــيــر
ولـبنان الـصغيـر" ففي زمن الفواجع
الــكــبــرى يــلــجــأ اإلنــســان عــادة إلى
الـرموز الـفكـرية والثـقافـية  اجلـامعة
لـلـتـخـفيف من هـول الـصـدمـة وحجم
ـــأســاة وهـــو مــا حــاول الـــرئــيس ا
الــفـرنـسي اسـتـخــدامه بـذكـاء شـديـد
خالل زيــارتـه الــثــانــيــة بــعــد كــارثـة
انـــفــــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت في  4آب

(أغسطس) 2020. 
وبــغض الـنـظــر عن طـبـيــعـة الـزيـارة
الــســيـاســيـة وأهــدافــهـا لــكن ذهـاب
حــــفـــيـــد غــــورو إلى زيــــارة فـــيـــروز
ــطـــار إلى مــنــزلــهــا بــتـــوجــهه من ا
مـبـاشـرة له أكـثـر مـن داللـة  فـفـيروز
تـمثل بهالتها وكبـريائها  وشموخها
وإبـداعها وصوتها كل لـبنان بتنوّعه
وتـــعـــدديـــتـه ومـــوزائـــيـــكه وألـــوانه
وفـسـيفـسـائه وهـو ما نـقـصد به من
تعظيم للجوامع واحترام للفوارق .
لـقد عرف ماكرون كيف يحرّك مشاعر
الـلـبـنـانـيـ بل الـعـرب أجـمع الـذين
ظـلّـت عـيـونـهم تـتـطـلّع نـحـو بـيـروت
الـثـقـافـة والصـحـافـة واألدب والـكتب
ـثقـف واحلـرية واجلـمال ومـقاهي ا
ـتـمـردين وجـامـعـاتـهـا ـنــفـيـ وا وا
وكـــنــائـــســـهــا وجـــوامــعـــهـــا حــيث
الـــتــعـــايش واالجــتـــمــاع اإلنـــســاني
احلـــاضن لــلـــمــواطــنـــة واالخــتالف
فـضالً عن جوار األضداد أحـياناً ب
ـــســــلم الــــديــــني والــــعــــلـــمــــانـي وا
ـسـيـحي بـطـوائفـهم اخملـتـلـفة في وا

هارموني عجيب.
اضية مـرّتان خالل العـقود األربعـة ا
شـعـرت أن يـداً غـادرة حتـاول الـعبث
بـذاكرتي البيروتية تلك التي تكوّنت

اضي. منذ ستينيات القرن ا
األولـى- يـــــــــــوم وقـع الــــــــــعــــــــــدوان
اإلسـرائيلي على لبنان في  4حزيران
(يـونـيـو) الـعام  ?1982حـ تـوغلت
الــدبـــابــات اإلســرائـــيــلــيــة لـــتــحــتل
الــعـاصـمــة بـيـروت  ويـومــهـا كـانت
ـــديـــنــة غـــارقـــة في حــرب أهـــلـــيــة ا
اســتـمــرت لـنــحـو  15عــامـاً (-1975
(1989. شـعرت وقـتهـا أن جزءًا مني
كـان قـد حتـطّم بـاحلرب وانـتـزع جزء

آخر بالعدوان.
والــثـانــيـة- يــوم وقع انـفــجـار مــرفـأ
ـديـنـة بـالـصمـيم بـيـروت الـذي هـزّ ا
فـتـخــلـخل مـا تـبـقى مـنـهـا فـبـيـروت
مــوشـحـة بــاحلـزن والـهــمـوم وتـرزح
حتت أزمـات ال حـصر لـهـا: الكـهـرباء
ـازوت والنـفايات ـاء والبـنزين وا وا
ودعـ وانهيار ـصارف وأموال ا وا
سـعر اللـيرة اللبـنانيـة ووصول نحو
 %55مـن اجملتمع اللـبناني إلى دون
خط الـفـقـر وزاد الـط بـلّـة اجـتـياح
وبــاء كــورونـا (كــوفــيـد  (19ونــقص
االســــتــــعــــدادات والــــتــــجــــهــــيـــزات

واإلمدادات الطبية. 

حـ تـفكـر ببـيروت فـمن الـصعب عـليك
أن تـفرّق ب الـبشر والشـجر واحلجر 
ألنـهـا مـشـغـولـة بـطـريـقـة عـجـيـبـة فـهي
مـديـنـة مـتـداخـلـة ومتـفـاعـلـة ومـتـراكـبة
وخـيوطهـا مترابـطة ونسـيجهـا يصعب
فـك أســــراره مــــثـل جــــغــــرافـــــيــــتــــهــــا
وتــضــاريــســهــا وهــويّــاتــهــا وظاللــهــا
وجـنونها إنـها اليوم في حلـظة مفارقة
فـإمّا اللون والرائحة واإليقاع والصوت
وفـيروز وإما االنكـفاء والعزلـة والقنوط

والتآكل.
لـكن الركـود واخلمـول واخلنـوع ليـسوا
من صـفـات بيـروت التي نـعـرفهـا والتي
مـا إن تـكـبـو حـتى تـنـهض حتت الـرماد
مـثل طـائر الـفـينـيق  لـتحـيل احلزن إلى
فـرح والكدر إلى بـهجة والـكآبة إلى أمل
والــظــلــمــة إلى نــور فـهـي أم الـشــرائع
الـتي عـلّمت الـبشـرية أبـجديـات احلرف
وفــيــهــا روح الـتــاريخ وحــدائق الــلــغـة

وعنفوان التمرد.
حــ كــرّمـتــني احلــركــة الـثــقــافــيـة في
انــطـلـيـاس في الـعـام  2017وكـعـادتـهـا
ـكـرّم مـنـذ أربـعـة عـقود أن الـطـلب مـن ا
يـتحـدث في حفل الـتكـر وهو بـرعاية
رئاسية عن مشروعه الفكري أو منجزه
ي أو الـــــــثـــــــقـــــــافـي أو دوره األكـــــــاد
االجـتــمـاعي أو مـسـاهـمـاته في احلـيـاة
الــسـيــاسـيـة والــوظـيــفـيـة أو عـن كـتـبه
ومـؤلـفــاته ونـشـاطه لـكـنـني طـلـبت من
ــنـظـمــة واألسـتــاذين أنـطـوان اجلــهـة ا
ســيف وعـصــام خـلــيـفــة أن أحتـدث عن
ذاكـرتي وأرخبيالت العشـق البيروتية 
وهـي جـزء من ذاكـرة جــيل الـسـتــيـنـات
ــديــنــة الــدالل والــغــنـج والــورد وشـذا

الربيع والياسم والنور.
إذا كـان لـكل امـرأة رائحـتـها ولـكل بـحر
لـونه ولكل قصـيدة نكهـتها ولـكل مدينة
عـطرها فبيـروت اختلطت فيـها الرائحة
والـلـون والنـكهـة والعـطر في هـارموني
ــكـــنك أن تـــتـــنــفـــســـهــا وكم بـــحــيـث 
راودتــنـي عن نــفــسي ألفــضي بــســرّهــا
وســحـرهـا وأنــا أسـمع صــوتـهـا وأشم
ـائه رائــحـة بـحــرهـا الـذي اغـتــسـلت 

حوريات البحر.
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ال أستطيعُ استعادةَ ذاكرتي الطّفليةِ
ـكتـظّة بـصور مـختـلفـةٍ ومتـنوّعةٍ دون ا
أن تـشعَّ في إحدى زوايـاها بـيروت بكل
رمـزيّتها وصباهـا تلك التي شكّلت ب
لّونة وروح تقاسيمِها أغاريدَ شرودي ا
تـــــمــــرّدي األول خــــصــــوصـــــاً وأنّــــني
تـرعرعت في بـيئة مـعاندةٍ كـانت جاهزةً
ومـتفاعلـةً ومنفعـلة باستـشراف اجلديد

واستقبالِ احلداثةِ والتّطلّعِ للتغيير.
هــكـذا بــدأتْ تـرتــسمُ مالمحُ بــيـروت
ـــدى والــتـــنـــوّع الــثـــقــافي اجلـــمــال وا
واالجـتـمـاعي وكأنّـني في فـسـيـفسـائـيّة
تـختلطُ وصورة "النـجف السعيد" أو ما
يـكـنّى بـ "خـدُّ الـعـذراء" حـيث يـسـتـلقي
ديـنةَ احملـافظـَة التي الـشّعـرُ مـتنـفسـاً ا
تـآخت مـع الـتـمّـرد حتّـى تـفّـجـر "الـفـكرُ
ـنـغـلق" عـلى حدّ ـنـفـتحُ في اجملـتمع ا ا

تعبير السيد مصطفى جمال الدّين.
كـنّـا جنـدُ في بـيـروت الـسـتـيـنات كلَّ
البس ـــــقـــــاهي والـــــكُـــــتُـب وا شـيء: ا
والـصـديـقـات اجلـمـيالت وأغـاني احلب
ـوسـيـقى... ـسـارح وا والـســيـنـمـات وا
وكلّ مـا لـه عالقـة بـالـتـمدّن والـتـعـايش
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وفـي بـيــروت تــعــرّفتُ عـلـى الـروائي
غــسّـان كــنـفــاني رئــيس حتـريــر مـجــلـة
الــهــدف وذلـك مــا قــامت بــتــأمــيــنه لي
قيادةُ احلزب الشيوعي اللبناني وكنتُ
قـد قرأتُ له بعضَ كتبهِ ودراساتٍ له في
الـستينات أتذكرُ منها: تعريفُه بشعراء
ـقـاومة وخـصـوصاً مـحـمود درويش ا
وســــــــمـــــــــيح الـــــــــقــــــــاسـم وعن األدب
الــــصـــهــــيــــوني إضــــافـــةً إلـى روايـــتهِ
الــشّـهــيـرة "رجــال في الـشــمس" وبـادرَ
بـــإهــدائي روايــتَـه "أم ســعــد" وهي من
الـكُـتبِ الـتي أعـتـزُّ بـهـا وبـقيَ مـعي في
بـراغ وح عودتي حملتهُ في حقيبتي
الــيــدويــة ولم أضَــعْه في حــقـائــبي مع
حـاجـيـاتي وكـتـبي الـتـي شحـنـتُـهـا إلى
بـغـداد وقـد تمّت مـصـادرتُهـا الحـقاً مع
مــكـتـبـتي وثالث مـخــطـوطـات كـنتُ قـد
أعـــددْتُــهــا لـــلــطـــبع من قــبـل األجــهــزة
األمـنــيـة الـعـراقـيـة. اسـتــقـبـلـني غـسّـان
كــنـفـاني بــابـتـســامـةٍ عـريـضــةٍ في مـقـرّ
ـزرعــة عــلى مـا اجملــلــة في كــورنـيـش ا
ــصـوّر تــصــويـري أتــذكّــر وطــلبَ من ا
ألرشــيف اجملــلــة وخالل حــديــثي مــعه
كــان أحـد الـصـحـفــيـ يـدوّنُ بـعضَ مـا
أقـولـه. ال أتـذكّـرُ إنْ كـان قـد نـشـر شـيـئـاً
بـعـد مقـابلـتي أو لم يـنشـر لكـنّه - على
مـا أذكـر جيـداً - كان يـتـمنّى أن تـنصبَّ
واجـهةِ جـهـودُ الوطـنيّـ واليـساريـ 
الـــعــدوان الــصـــهــيــوني واخملـــطّــطــات
اإلمــبــريـالــيــة. ذكّــرني الـصّــديق صالح
صالح حــيث تـســتـمـرُّ صــداقـتُـنــا مـنـذُ
عــقــودٍ من الــزمــان أنّه ســمع ألوّل مـرّة
عـنّي من غـسّان كـنـفاني وحـتى قبلَ أن
نـلـتقي إضـافة إلى قـيـاداتٍ فلـسطـينـية
الحـقاً حيث جاء اللّقاءُ األوّل بيننا بعد
ذلك بـسنوات لـكننـا كنّا نـعرفُ بعـضَنا
قـبل هذا التاريخ وهو ما تناوله بشيء
ي في من الـتفصيل في كلمته عند تكر

بيروت العام 2006. 
ــبــدعِ الالّمع كـمْ حــزنتُ لــفــقـــدان ذاك ا
وهــو في ريــعـان شــبـابه وأوجِ عــطـائه
حــيث كـان قـد اســتـكـمل أدواتِه الــفـنـيـة
ونضجت جترِبتُه حتّى ترصّد له جهاز
ــوســاد) اخملـــابــرات اإلســرائـــيــلــيـــة (ا
وقـامت يـدُ الـغـدر بـتـفـجـيـر سـيـارته في
مـنـطـقة احلـازمـية في  8تـمـوز (يـولـيو)

العام 1972. 
رحـل ولم يتـجـاوز الـسـادسـة والـثالث
مـن الـــعـــمــــر وكـــانت تــــلك واحـــدةً من
الـصّدمـاتِ التي صُعـقتُ بهـا وما عاظَمَ
ي هــــو مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الـــعـــقلِ أ
ــثـقفِ الــفـلــسـطــيـني الــفـلــسـطــيـني وا
واإلبـداعِ الفـلسـطيـني. والفـلسـطيـنيون
لم يــقـدّمـوا مـنـاضـلـ ومـقـاومـ كـبـار
فـحـسب بل "مـبدعـ كـبار" مـثل غـسّان
كـــنـــفـــاني ومـــحــمـــود درويش وإدوارد
ســعـيـد وإمـيل حـبـيــبي ونـاجي الـعـلي

وغيرهم.
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لـم أكن في ذلك احلــ قـد اطّــلــعت عـلى
فــــكــــر شــــارل مــــالـك ودوره الــــرّيـــادي
ي خــصــوصـــاً في وضع "اإلعالن الــعــا

حلـقـوق اإلنسـان" عام  1948بـالـتّـعاون
مع الـــبــروفــيــســور الــفــرنــسي "ريــنــيه
كـــــاســــــان" وتـــــشـــــيــــــنغ الـــــصــــــيـــــني
الـكـونـفـوشـيـوسي  والـسـيـدة "إلـيـانـور
روزفــلت" ولـكـنّـني حــ قـرأت مـقـدّمـته
"الــعــبــقــريـة" فـي وقت الحق تــأكـدت أنّ
ُـحْكـمة فـلـسفـته كـانت وراء الصـياغـة ا
صكوكة" الدولية وبعدها كتبتُ لتلك "ا
عـنه مـقالـةً بعـنوان "شـارل مالك الـكبـير
ولـــبــنـــان الــصّــغـــيــر" وحـــ حــضــرتُ
االحـتـفـال اخلـمـسـيـني لـصـدور اإلعالن
ي حلـــــقــــوق اإلنــــســــان1998  الـــــعــــا
وجتــوّلت في قــصــر"شـايــو" في ســاحـة
تـروكـاديـرو (بـاريس) شـعرت أنّ روحَه
ـــكـــانِ الــنـــابضِ تـــخـــيّمُ عـــلى أروقـــةِ ا
بـتــفـاصـيـله. وكـنتُ قـد خـصّـصتُ خالل
الـعقود الـثالثة األخيرة أكـثرَ من مبحث

لي وأكثر من محاضرة وإضاءة عنه.
وكــمـا يـقـول جـبـران: "لــبـنـان يـا أسـمى
ـعـالي لم يـزلْ / ألُولي القـرائحِ مـصدرَ ا

اإليحاءِ"
وطـن الـكــفــاءات الّــذي أجنب كــبـاراً في
الـفكر والعلم واألدب والفنّ من صاحب
ــلـــتــحــفّــةِ "الـــنــبي" وعــواصـفِ روحهِ ا
بــالـتـمـرّدِ والـنـهـوض إلى رحالت أمـ
ــتـدفّــقـة في حــبْـرهِ احلي الــريـحــاني ا
و"سـبعون" ميخائيل نعـيمة "الفيلسوف
الـبـلـيغ إلـى أدب "مي زيـادة" ورسـائـلـها
الــشــغـــوف و"مــعــضــلــة الــلّــغــة" الــتي
وضــعـت "الــفــيــلــســـوف كــمــال يــوسف
احلـاج" أمام معـضلة الـقوميـة وميشال
ـتـقـدّم عـلى ـفـكّــر الـلّـبـنـانـي ا شــيـحـا ا
عـصـره وموسـوعيـة البـستـاني وبالغة
الــيـازجي ومــورد الـبــعـلــبـكـي األكـبـر...
وكــيف نــنـسى "حــسن كــامل الـصــبّـاح"
الــذي حـلم بــحـيـاكــة لـيــلـنــا من خـيـوط
الـــشــمس ومـــايــكـل دبــغي الـــذي نــسج
جـروحات قلـوبنا?.. أمّـا "سيّدة اجلاللة"
فـكانت أنثى لبنان الـغنوج حيث رياديّة
غــســـان تــويــني وكــامـل مــروة وســلــيم
الّـــلــوزي ومـــيــشــال أبـــو جــودة وطالل
سـلـمان والـقائـمـة مفـتـوحة ....أال تـكفي
هــذه الـكـوكـبــةُ الـتي أسّـسـتْ مع الـفـكـر
عاصر من موسى الـفلسفي التنـويري ا
وهـــبـــة ونـــاصـــيف نـــصـــار وغـــيـــرهم
ُحـدث وأسـراباً مـحلّـقة من الـشعـراء ا
أمــثـــال إلــيــاس أبــو شـــبــكــة واألخــطل
الـصـغـيـر وخـلـيل مـطـران وسـعـيد عـقل
وإلــــــيـــــاس خــــــوري وأنـــــسـي احلـــــاج
وجـوزيف حـرب وطالل حـيـدر وغـيرهم
وعـديد من الـفقـهاء الـقانـونيـ وعلـماء
اجـــتـــمـــاع واقـــتــصـــاد?إنّـــهـــا بـــيــروت
تـخــاطـرني وأتـمـاهـاهـا بـصـوت فـيـروز
ـالئـــــكي وتـالحــــ فـــــكـــــر األخـــــوين ا
الــــرحـــبــــاني االنــــســـيـــابـي اإلصالحي
" وأغــاريــد "نــصــري و"ثــورة الـــفالحــ
شـمس الـدّين" ألن لـبنـان "راجع يـتعـمّر"
كـــمــا خـــلّــده زكـي نــاصـــيف وتُـــســائل

حنيني مواويل وديع الصافي:
"لــبـنــان يـا قــطــعـة ســمـا / اســمك عـلى

شفافي صال"
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ح انتهت احلرب األهلية وأُبرمَ اتّفاق

الــطــائف تــكـرّرت زيــاراتي لــبــيـروت
وعـنـدما قـرّرتُ أن أترك لـندن لم أفـكّرْ
أن أسـتـقرَّ في أي مـديـنة عـربـية غـير
بـيروت مع أن عـالقتي بـدمشق فـيها
الــكـثـيــر من احلـمــيـمـيــة مـثــلـمـا هي
عـالقتي الـودّية مع الـقـاهرة. وبـغداد
الــــتـي تــــســــكــــنــــني ال زالت بــــعــــ
الـــعـــاصـــفـــة... إذاً هي بـــيــروت ذاتُ
رء األوتـار اخلاصة وحيثما يشعر ا
بــاحلــريّـة فــذلك وطــنه. وكــمـا يــقـول
ــــســـــرحي الــــيـــــونــــاني الــــكـــــاتب ا
أريـسـتوفـان "الـوطن هو حـيث يـكون
ـرء بخـير" وبـيروت دائـماً جتـعلني ا

بخير. 
ُ كل ــاء ويـاسـمـ إنــهـا مـكـتــوبـة بـا
حـبٍّ هي الـــتـي أجنـــبت "عــــشـــتـــار"
وج اآللـهـة الـتي تـعمّـدت بـأحـشـاء ا
أمُّ الـــشـــرائع هي وتـــوأم الـــزمن مــا
كــتــبه نــنّــوس الــيــونـانـي في الــقـرن

يالدي. اخلامس ا
قـالت كلـمتـها بيـروتُ فكـان الله فعل
كــمــال... ســمــائـيــةُ الــبــحــار هـاتــيك
مــعـاصـرةُ األبـد امــرأة "كـانت تـدعى
احلـرّية" حتّى "دفـعت اجلزية عن كلّ
الـكلـمات" يـا ستّ الدّنـيا يـا بيروت/

يا حيث كتبنا الشعر...
بــــيــــروت الـــتـي جُـــبــــلت بــــاحملن
ـــعـــانـــاة احـــتـــضـــنت الـالجـــئــ وا
والــنــازحــ والــطــامــحــ وعــشّــاق
اجلـمــال هـاتِه أشـكـلَـةُ مـديـنـة بـفـعل
أبــجــديــة اخلــلــود تُــحــاكي مــا بــعـد
الـوجود وتُحيي الزّمـان تُعمد اآللهةَ

بتراتيل احلرّية
بــيـروت "إنّ الـدّنـيـا بــعـدك لـيـست

تكفينا...".
اآلن عــرفـنـا... أنّ جــذورك ضـاربـة

فينا...".
قال فيها الشاعر أحمد شوقي:  

"لـبـنـان واخلـلــد اخـتــــراع الـله لـم /
يـزدن بـأحـسن مــنهمــا ملكـوتـُه

هــو ذروة في احلـسن غــيـرُ مـرومـة /
وذرى البراعة واحلجى بيروتُه"

لـن أنـسى هــذا الـدفءَ مــثل هـذه "
الــــدقــــائـق تــــتــــداخل في وجــــودنــــا
كــالـلّـحــظـات األخــيـرة بـانــتـظـار أول
مـوعـد غرامي" حـيث أنـفـاس الشـاعر
"مــوريس بــاريـس" الــشـجــيــة حتــيكُ
وشيَ الـثقافة الـفوّاح. وتقاسيم روح

"اجلواهري" تردّد: 
لـبنان يـا خمري وطـيبي / هالّ لَممْتِ

حُطامَ كوبي
هـــالّ عـطــفتِ لي الــصــبــا / نــشــوانَ

يرفلُ بالذّنـوبِ
ـلـعـونة إنـهـا  بـيـروت تـلك الـذاكـرة ا
الــتي تـسـتـحـقّ كل الـسّـمـو واإلجالل

واخلشوع.
نُـشرت في مجلة "أفق" مؤسسة الفكر

العربي حتت عنوان: 
بــيــروت الـتي تــســتـحقّ كـلّ الـســمـوّ

واإلجالل واخلشوع 
 تشرين األول (أكتوبر) 2020

ي وأديب عراقي  {   أكاد

حـيث شـارع احلـمـرا وسـاحـة الـشـهـداء
"الـبـرج" وساحـة رياض الـصـلح وبنـاية
الــعـازاريـة والــروشـة وسـوق الــطـويـلـة
وسـوق سُرسق وفنـدق اليلـدزالر وفندق
بي نـابليون ومقاهي الدولشفيتا والو
ــودكـا والــهـورس شـو واإلكــسـبـرس وا
وســــتــــرانــــد واأللــــدورادو والــــروضـــة
ودبــيـبـو ومـسـرح قــصـر الـبـيــكـاديـلـلي
والــتــيــاتـرو الــكــبــيــر وتـيــاتــر بــيـروت
ـــســرح الــوطــنـي "مــســرح شــوشــو" وا
وسـينما روكسي ومـتروبول واألمبير و
الــريـفـولي والـراديـو سـيـتي واألوديـون

وغيرها... 
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وإذا كـان اإلبحـارُ في ما نـصبـو إليه
ومــضـةً بـارقـةً سـرعـان مــا تـنـتـهي وقـد
يـــبــقى شيء من كـــلّــهــا في ذهــنِك أو ال
يــبـقى حــيث تـكـونُ الــيـقـظــةُ قـد بـدّدت
طـيـفـهـا اخلـاطف بـعـد أن تالشى لـكنّك
في حـضـرة بـيروت تـصـحـو مبـتـدئاً مع
ــــتـــدّة وأنتَ في مــــخـــيّـــلــــةٍ جـــديـــدة 
ديـنةِ انـخـطافٍ مـوجود لـكـأنَّ أنوثـة "ا
ا عاشَ اإللـهة"عادت حـلماً يسـتمرُّ لـطا
مــعي وتــغـلــغلَ في كـيــاني وتــنـامى مع
تـوجّــدي فـقـد سـكـنـتـني يـقـظـةُ بـيـروتُ
الـهاربةُ إلى ليلي حـتى قبلَ أن أسكنها
رغـم أنّ صدمـة احلـرب األهلـية (-1975
 (1989كـانت عـميـقة الـتـأثيـرِ وموجـعة
في نـفـسي لكـنّني بـقيتُ عـلى تواصل و
ـــتّــشــحـــة بــغـــيــابـــات كــأنّي بـــيــروت ا
أشـاجـيـهـا وأنـا: "أرحل عـن شـوارعـها/
وأقـــولُ مع مـــحـــمـــود درويش: نــاري ال
تـموت/ شكـراً لبيـروت الضّبـاب/ شكراً
لــبــيــروت اخلــراب/بــيــروت خــيــمــتــنــا
األخــيـرة...". وقـد امـتـدّت روحي عـبـوراً
إلـيـهـا حتّى تـدفّـقت أسوار الـدم جـاهزةً
بـينـنا حـينـما قـتلـوا "امرأة كـانت تدعى

احلرّية"عشيةَ احلرب األهلية. 
ـدينة وأسـتطـيع القول إنّـني عشتُ ا
بـكل جـوارحي لـسـتةِ عـقـودٍ من الـزمان
أي مـذ عرفـتُها فـي مطلعِ الـستـينات من
ـــاضي وكــنـتُ أتــردّدُ إلـــيــهــا الـــقــرن ا
ـا فـيهـا فـتـرة دراستي في بـاسـتـمرار 
أوروبـا فـي مـطـلع الـسـبـعـيـنـات وحـتى

خالل احلرب األهلية.
ـديـنـةِ عن اخملـتلفِ كـنتُ أبـحثُ في ا
والـالّمألـوفِ من الـكـتب و الـصحفِ إلى
ـغـايرِ والـلّا تـقلـيدي من األفالم فـأجدُ ا
ــتــجــانسِ مــتــعــتي فـي هــذا الـتــنــوّعِ ا
ـــتــمـــايـــز وفي الـــتـــعــدّدِ واالتّـــســـاقِ ا
والـوحدةِ وفي طريقـة احلياة اللـبنانية
وكــان شــغـفي الــصّــيـفـي في سـتــيــنـات
ــاضـي وأنــا أزورُ لـــبـــنــان أن الـــقـــرن ا
أجــــلـس في مــــقــــهى "الــــشــــامــــات" في
بـحمدون ألبدأ قراءة الصـحفِ اللبنانيةِ
الــــرائـــدة مــــثل: "الــــنـــهــــار" و"الـــنـــداء"
و"احلــيـاة" و"احملــرّر" وغـيـرهــا إضـافـة
إلـى عـددٍ من اجملـالتِ ومن بـيــنــهــا تـلك
ـثـيرة لـلـجدل واالسـتـفهـام مثـل مجـلة ا

"حوار" ومجلة "شعر" وغيرها.
وكـلّما كـنتُ أستعـيدُ أجواءَ الـنقاش  
والـسجـال واحلوار بـخصـوص النـوافذ
الـثقافية واألدبية والـفكرية والتوجهاتِ
ــاركـســيـة الــيـمــيـنــيـة والــيـســاريـة وا
والــنــاصــريــة والــغــربــيــة والــشــرقــيـة
يــحـضــرُني ذاك احلــوارُ الـذي أثــيـرَ في
ـاضي أواسـط الـعام  1954مـن الـقرن ا
حـول "مؤتـمر بـحمـدون" الذي دعت إليه
"جـــمــعـــيــةُ أصـــدقــاء الـــشــرق األوسط"
(األمـريـكـيـة) وكـانت الـدعـوة قـد وصلت
الـشـيخ "مـحـمّـد حسـ كـاشف الـغـطاء"
فـي الـعـراق "الــنـجف" مـن قـبل  كــارلـنـد
إيـفانـز هوبنـكز "نـائب رئيس اجلمـعية"
والـهدف منه - كما حتـدد بطاقة الدعوة
- دراســة الــقـيم الــروحــيـة لــلــديـانــتـ
سيحية وحتديد موقفهما اإلسالمية وا
ــادّيــة اإلحلــاديـة ولــكن " مـن األفـكــار ا
كـــاشف الـــغــطـــاء" كــان قـــد اعـــتــذر عن
ؤتمر بل شـكّك بنواياه حيثُ حـضور ا
ُــثل أرسـلَ جــوابــاً مــطــوَّالً بـــعــنــوان "ا
الــعــلـــيــا في اإلسالم ال في بــحــمــدون"
وكـــان الــيـــســار الـــعــراقي هـــو من قــام
بــتـرويج ذلك اخلـطــاب الـذي طُـبعَ عـلى
ؤتمر الذي شكل كرّاس لفضحِ أهداف ا
قـيل إنَّ جهاتٍ مخـابراتية أمـريكية تقف

وراءه.

ـثل اآلتي ( ب مـقهى ومقـهى مقهى ) كانوا يـقولون عن الـعراق سـابقاً ا
قـاهي في عصـر ما قـبل االنتـرنيت وسـيلـة للـهو ولـعب الدومـينو باعـتبـار ا
والطوالي ومـشاهدة بـرامج التلـفزيون األسـود واألبيض الذي ال يـتوفر في

بنية من القصب والبردي والط آنذاك . أغلب البيوت ا
هـذا الـكـالم يـقـودني لــلـحــديث عن الـطب واألطــبـاء والـعـالج والـتـداوي في
الوقت احلاضـر الذي نعـيش فيه عـجز احلكـومة عن توفـير الرواتب لـعموم
ـدنـيـة ورواتب الرعـايـة االجـتـمـاعـية الـعامـلـ في أجـهـزتـهـا الـعسـكـريـة وا

تقاعدين. وا
ـعـروف شـعـبـيـاً ( الـشـرجـية ) بـعـد إصـابـتي بـالـتـهـاب الـعـصب الـسـابع ا
راجعت أحد األطباء االختصاص في مـدينتي وأعطاني الدواء الالزم لذلك
راجعة طبيب ستمر ,ولكن بعض اإلخوة نصحني  مع العالج الطبيعي ا
ـصـابـ بـهـذا الـداء بـقـراءة ـعـاجلـة ا روحـاني في مـنـطـقـة سـكـــنه يـقـوم 
ـعــالج الـروحــاني ( الـســيـد ) الـقــرآن واألدعـيـة  ,وحـيــنـمــا ذهـبت لــهــذا ا
نـصـحـني بــتـرك عالج الـطـبـيب واالعــتـمـاد عـلـيه بــعـد أخـذ ثالث جـلـسـات

متتالية.
وبعـد أن تأخـر الـشفـاء نصـحـتني زوجـتي الـقيـام بزيـارة أضـرحة األولـياء
فامتثلت تسول  , الصاحل في مديـنتي التي تعج بـاألطباء اجلشعـ وا
ألمرهـا وقمـنا بجـولة مـيدانـية من الـساعـة العـاشرة صـباحـا حتى الـساعة
السـادسـة ليالً  ,قمـنـا خاللهـا بـزيارة ( عـلي الـزكي و عبـد الـله بن علي و
سـيـد مـاجـد أبـو سـدره ) وهـؤالء جمـيـعـاً مـن أحفـاد اإلمـام الـكـاظم ( ع )

للتبرك بهم وأمالً أخر بالشفاء .
اليـوم في مـديـنتي حتـولت اجملـمـعات الـتـجـارية إلى مـراكـز طـبيـة حتـتضن
عروف  ,هذه اجملمـعات أصبحـت متكامـلة من حيث دينـة ا معظم أطبـاء ا
وجـود اخملـتــبـرات فــيـهـا وأجــهـزة الـفــحص بـالــسـونـار واألشــعـة والـعالج
الطـبيـعي كمـا تضم صـيدلـيـات شبه اخـتصـاصيـة البـعض منـها يـعود إلى
طبيب مخـتص في اجملمع نفسه  ,قد يكـون مختص بـالتجمـيل أو األسنان
أو اإلمـراض الـبـاطـنـية ,والـذي لـفت نـظـري أن أحـدهم كـاتب عـلى جـدران
ركـز الـطبي ( هـنـا صيـدلـيـة ) وكأنه يـدعـونا إلى ولـيـمة عـشـاء مجـانـية , ا
وليس بيع الـدواء بأسـعار خيـاليـة تصل إلى ما ال يـقل عن مائـة ألف دينار

فاجئة كما حدث معي . زمنة أو األمراض ا لبعض األمراض ا
اني كارل لقد أصبحـنا اليوم مديـن للكاتب واالقـتصادي والفيـلسوف األ
ماركس 1818-1883 بـاعـتــذار مـا حتـدث عــنه هـو دور الــدولـة الـذي ال
كن االستغنـاء عنه لتحـقيق العدالة االجـتماعيـة وحينما فـشلت الشعوب
في تطبيـق تلك العدالـة جاءت عدالـة وباء كورونـا لتقول لـنا إننـا على خطأ
... عذراً ماركس بيـنما تفـرغت أنت للدفاع عن الـضعفاء الـذين لم ينالوا
فرصـتهم لـلعـيش بـكرامـة قسـونا نـحن عـليـهم واتهـمك رجال دين ال دين
لهـم وال مذهب ,وكَـتـاب ال كـتـاب لـهم  ,ومـفـكـرين ال فـكـر لـهم بـالـتـقـصـيـر
والكسل والكفر واإلحلاد ,والعكس صحيح الن كل مـا قلته في حينه فعالُ

أنه أفيون الشعوب .
أما نحن سوف يشـهد التاريخ لـنا أننا عشـنا أصعب فترة
زمـنـية فـي حـيـاتـنا ,اجـتـمع فـيـهـا عـلـيـنا لـصـوص الـله
ــؤتـــفــكـــة وأصــحـــاب األيـــكــة وقـــوم تــبع وثـــمــود وا
تـظاهرين وأصحاب الـرق وعبدت الـشيـطان وقتـلة ا
الـسـلـمـي وسـارقـو قـوت الـشـعب ,ومـجـادلـة كـتاب

الله.

ا من الـصعب علـينا ان نـكتشف ذلك وحـدنا واننـا عليـنا ان نسـتع ر
باالخرين ليـقولوا لنـا ماالنعرفه عن انـفسنا  ,نوبوأكي نوتـةهارا  ياباني
تـعـلم العـربـيـة وصال وجـال في االقـطـار العـربـيـة وترجم قـصص عـربـية
لـلـيـابانـيـة كـتب كـتابـا عن الـعـرب سـماه الـعـرب من وجـهـة نـظر يـابـانـية,
العـنوان مـستـفز ومـثيـر كيف نـبدو نـحن لكـوكب الـيابـان . الكـتاب صدر
عن منشـورات اجلمل في عام  .2003فهو لـيس كتـاب جديـد ولكن هذا
االمـر الأظـن له اهـمـيـة فـنـحن مـازلـنـا عـلـى حـالـنـا لم نـتـغـيـر حـتى يـغـيـر

الياباني رأيه فينا ويقول لنا اشياءا جديدة.
نحن لسنـا سعداء يقول نـوتة هارا كالما صحـيحا مالحظته دقـيقة تبدو
ستعجلة الباحثة عن مصدر رزقها كفهـرة ا جلية في الوجوه العابسة ا
في وسط شـوارع مـزدحـمـة لـكن كـان وصـفه اكـثـر دقـة ح قـال ان في
صـمتـنا صـرخة تـخبـر عن نـفسـها بـوضـوح وقوة. واحلـقيـقة هي ان في
داخلنا صـرخة التستـطيع ان تخرج او تـعبر عن نفـسها الن اخلوف من
اجملهول يشلنا ويكبلنا. غياب العدالة االجتماعية يؤدي حسب رأي نوته
هـارا الى الفـوضى بعـد ان تتـعـرض حقـوق النـاس للـخـطروهـو مايـحول
الفرد الـعربي حسب تـوصيف نوبـوأكي الى كائـنا هشـا ومؤقتـا وساكنا
بالفعالية. لفت انظار الكاتب وهو امر اليـغفل على احد بالتأكيد انتشار
مـنوعات واحملظـورات كثيـرة ومتعددة ,حظر القمع في الـدول العربيـة فا
ثقافي عـلى الكتب التي تـتعرض لـلدين واجلنس ومصـادرة حلرية الرأي
والفـكر فـبيـنمـا يقـول اليـاباني حـ اليسـتطـيع ان يتـكلـم بحـرية ان هواء
اخلريف حتت شفـته يقول العـربي ان حتت لسانه جمـرة. مفهوم الـعائلة
شغـول بفكـرة النمط والعـشيرة والـقبيـلة سائـد في اجملتـمعات الـعربيـة ا
الواحد عـلى غرار احلـاكم الواحد والـقيمـة الواحدة والـدين الواحد وفي
واطن الواحد خضم هذا تضيع استقاللية الفـرد وحقوقه فتغيب فكرة ا
يز نفسه باللقب طيعة للنظام فالفرد  تشابهه ا لتحل محلها اجلماعة ا
نـصب او بـالشـهادة الـعـاليـة وح كـالكـنيـة والـعشـيرة او بـالـثروة او بـا
ـسـؤولـية تـغـيب اسـتـقالليـة الـفـرد وقـيـمته كـأنـسـان يـغـيب عنـه الوعي بـا
ـمتـلكـات العـامة واجتـاه افراد اجملـتمع ولذلك يـغيـب عنه احلـرص على ا
صـيـر الـسـجنـاء الـسـيـاس ـثـال يـأبه  االخـرين فـمن مـنـا على سـبـيل ا

الذين ضحوا بأنفسهم من اجل الشعب.
ان العربي يستنتج افكاره من خارجه بينما الياباني يستنتج افكاره من
لـمـوسـة الـتي يحـيـاهـا كل يوم ويـضـيف الـيـها حـقـائق جـديده الـوقـائع ا
ولــكن الـعــربي يــرجع الـى مـاضــيه لــيــســتـعــيــد حــقـائـق اكـتــشــفــهـا في
اضي.الـقمع يـؤدي الى اهدار الـثروة الـوطنـية وقـد دفعت الـيابـان ثمن ا
سـيـاسـاتـهـا اخلـاطـئـة حـ سـيـطـرالـعـسـكـر عـلى الـبالد واصـبـحـت قوة
اسـتـعـمـاريـة فــتـلـقت ضـربـة نـوويـة من امـريـكـا ولـكن االخـيـرة اصـبـحت
صديـقـة للـيابـان وهذا مـابدا عـسيـرا على الـعرب فـهمه ولـكن اليـابانـيون
ـية الـثـانيـة ولـهذا لـديهـم الشـجـاعة لالعـتـراف بخـطـأهم في احلـرب العـا
شـاعـر الشـخصـيـة يجب حتـيـيدهـا فالـيـابان اسـتعـمرت دوال الـسبب فـا
اضي والـيـوم الـيابـان اكـثر اسـيـوية . الـقـنبـلـة الـذرية هي ثـمن اخـطـاء ا
الــدول مـعـارضــيـة لـلــسالح الـنــووي. فـقـد حــولت اخـطــائـهـا الى دروس
ـة الى جنـاح. مــاذا عـنـا سـنـظل نـفـكـر في االنـتـقـام وقـد قـيل ان والـهـز
الـبدوي يـنـتقـم بعـد اربـع سـنـة ولكـنه يـلوم نـفـسه النه اسـتعـجل فـنحن
نحبس انـفسنـا في دائرة مغلـقة من االنتـقام دون ان نكـرس يوما واحدا

. لنقد الذات فنحن مالئكة في بحر من الشياط
الـسـلـطة تـشـرع الـقـانون وتـطـبـقـة علـى الشـعب ورجـالـهـا في مـنجي من
ـة فـهم فـوق الـقـانون الـعـقـاب فـيـمـا اذا ارتـكب احـدهم مـخـالـفـة او جـر

ولذلك يغيب مفهوم العدالة.
ـنع اي شكل من اشـكال االستـبداد وحـتى اليتـعلم احلـاكم القمع لكي 
فـان فـتـرة رئـاسـة الـوزراء في الـيـابان التـتـجـاوز الـسـنـتـ واالمـبـراطور
الصالحيات سياسـية له ولكن احلاكم الـعربي يبقى حاكـما مدى احلياة

بغض النظرعن منصبه سواء كان رئيس دولة او ملكا او اميرا.
كــوكب الـعـرب حــافل بـالـتــقـالـيــد والـتـنـاقــضـات والـصــراع بـ الـبـداوة
واحلضارة وكوكب اليـابان كوكب مجهول لـنا النعرف عنه غيـر التقنيات
لـهمة ولكـنه حافل ايظـا بالعادات والـتقاليد احلديثة والـثورة الصنـاعية ا
الـراسخـة ولـكـنه استـطـاع بوعـي شعـبه ومـثابـرتـة من جتـاوز محن واالم
كثـيرة تغـلب علـيهـا بعـناد واصرار ,اليابـانيـون جنحوا النـهم استـطاعوا
جتاوز احقادهم وتعلـموا من اعدائهم واعترفوا بـأخطائهم وهذا ماسهل

عليهم العبور للمستقبل والتغلب بابداعهم على كل جيرانهم.
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كـنت قـد تـوقـفت مـنـذ سنـتـ تـقـريـبا عن
الــكـتـابــة والـتــعـلـيق بــخـصــوص الـنـفط
وصــنــاعـــة الــغــاز وخــاصــة مــا يــتــعــلق
بــالـعــراق حـيث ان كــتـابـات كـل اخلـبـراء
الـعراقي مـنذ االحتالل وحلد االن ذهبت
ادراج الـــريــــاح ولم يـــعـــيـــرهـــا احـــد اي
اهــتـمـام. لـكن بـعـض األصـدقـاء سـألـوني
رأيي فـي مـسـألـة احـالـة مـشـروع تـطـويـر
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لندن

ــتــوفــرة اصال. اخلــدمــات واخلــزانــات ا
ئة وبـافتراض معـدل تضخم سنوي 3 بـا
من  2009الى  12) 2020ســـــنــــة) فــــان
ئة  تـقريـبا اي ان الـتضـخم الكلي 43 بـا
مــشــروع الـدورة لــو انـشــأ الــيـوم لــكـلف
81. 3مــلـيـون دوالر. وعـلى هـذا االسـاس
ســتـكـون كـلـفـة وحــدات مـشـروع تـطـويـر
مــصــفى الــبــصـرة 569. 1مــلــيـون دوالر

.3*7.81
ـشـروع في الــبـصـرة لم ولــنـفـتــرض ان ا
يــسـتـفـد ابـدا من ايــة خـدمـات وخـزانـات
وشـبـكة ارتـباطـات قائـمة اصال لـذا يجب
اضــافـة هـذه الـكـلف الـى كـلـفـة الـوحـدات
اعاله. ان كـلـفـة الـوحـدات االنـتـاجـيـة في
ئة مـشاريع التـكرير تقدر  40 الى 45 بـا
ــشــروع الــكــلــيــة وان كــلــفـة من كــلــفــة ا
اخلـدمـات واخلـزانـات وغـيـرهـا تـقـدر 55
ــئــة  مـن الــكــلـــفــة الــكـــلــيــة. الى 60 بـــا
ـئـة ولـنـفـتـرض هـنـا ان الـوحـدات 40 بـا
ـئـة   لــنـضــمن اعـلى وان االخـرى 60 بــا
تـقــديـر. فـعـلى هـذا االسـاس تـكـون كـلـفـة
مـشـروع تـطويـر مـصفى الـبـصرة 423.1
مـلـيـار دوالر مـقـارنـة بـسـعـر االحـالة 8.3

مليار دوالر. 
ــاضــيـة قــامت فـي الـســنــوات اخلــمس ا
الـكويت باحالة مـصفى الزور بطاقة 615
أب/ي وبـدرجـة تـعـقـيـد عالـيـة بـكـلـفة 16
ا في ذلك مسـتودعا كـبيرا مـليـار دوالر 
نتجات وخطوط انابيب ومرفأ لتصدير ا
ـصـفى. وفي الـسـعـوديـة كـلف تـرتــبط بـا
شاركة مع ساينوبيك مـصفى في ينبع با
ـشـاركة مع الـصـينـيـة واخر في جـبـيل با
تـوتال الـفرنسـية وكل منـهما بـطاقة 400
أب/ي ودرجــة تـعـقـيـد عـالــيـة بـكـلـفـة 10
مـليار دوالر لـكل منهـما. فأين هـذه الكلف
من كـلفـة مشروع تـطويـر مصفى الـبصرة
ـقارنـة حـتى لـو كان مـتـواضع الـطاقـة بـا

بنفس التعقيد?
ـكن ان تـكـون هـذه الـتـقـديـرات على هل 
ــئـة  ?ابــدا. ولـو ــقـدار 167 بــا خــطــأ 
تنـا للتـصحيح من كـانت كذلك سأكـون 
ؤسـسة الـعامة اي جـهة كـانت. ×رئيـس ا
لـتـصـفـيـة الـنـفط وصـنـاعـة الـغاز -1980
 1986. رئـيس دائرة دراسات الـطاقة في
ســــــكــــــرتـــــاريــــــة (اوبك)  1986-1994.

هـدرجـة زيت الـغاز بـطـاقة  40أب/ي هي
ــغــذي لــهــدرجـــة زيت الــغــاز الــفــراغي ا
لــوحـدة الــتـكــسـيــر ام هي لـهــدرجـة زيت
صفى الغاز االعتيادي الناجت في عموم ا
وهــو االغـــلب. األفــضل بــرأيي ان يــكــون
ـهدرج هـدرجـة زيت الـغـاز الفـراغي هـو ا
لـنضمن انخفاض احملـتوى الكبريتي لكل
ـنـتـج في من الـغـازولـ وزيت الـغـاز ا
وحـدة الـتـكسـيـر وان مـعاجلـة زيت الـغاز
ــصـفى مــطـلـوبـة االعــتـيـادي في بــقـيـة ا
ـشـروع الـذي بـالــتـأكـيـد كـاضـافـة لـهـذا ا

نحن بصدده.
3.هــنـــاك فــروقــات كــبــيـــرة في بــيــانــات
الــوزارة وشــركــة مــصــافي اجلــنــوب من
جــهـة وبـيـانـات شــركـة  من جـهـة اخـرى.
فـبالنسبة لالنتـاج تقول مصافي اجلنوب
ـصـفى ان انــتـاج الـغـازولـ فـي عـمـوم ا
ســيـزداد  4200مــتــر مـكــعب بــالــيـوم (م
م/ي) بـينـما الـشركـة تقول  3000م م/ي.
امـا بالـنسبـة لزيت الـغاز فالـبصـرة تقول
ان الـزيـادة  1200م م/ي بـيـنـمـا الـشـركة
ــا تــكــون هــذه تــقــول  5700م م/ي. ور
االخـتالفـات ناجـمة عن اخلـلط ب انـتاج

صفى. اجملمع اجلديد و انتاج اصل ا
4.امــا مــسـألــة الـعــمــالـة فـال من صـاحب
خـبـرة يـعـرف مـا يـتـحـدث عـنه الـطـرفـان.
فـالــبـصـرة تـقـول ان عـدد الـوظـائف الـتي
ـشروع عـند االنـشاء  77الف يـحـتاحـها ا
بــيـنـمـا تــقـول الـشـركــة سـبـعـة االف. امـا
الـوظائف الدائميـة فتقول البـصرة سبعة
. وال داعي االف بـينما الشـركة تقول الف
لـلـتأكـيـد بـان كل هذه االرقـام مـبالغ فـيـها
الى حـد يفـقدهـا اية مصـداقيـة. اذ ال عهد
لـنا بهـكذا اعداد حـتى في مشاريـع تكرير
علوم ان شروع بكـثير. وا اكـبر من هذا ا
صـــنــاعــة الـــتــكــريـــر تــتــطـــلب وضــائف
ـسـتويـات فـنيـة عـاليـة نـسبـيـا ولكـنـها
لــيـسـت مـجــاال لـتــوظـيف اعــداد كـبــيـرة.
ـتـواضع فــان اعـداد الـوظـائف وبــرأيي ا
ــشـروع قـد الــدائـمـيــة الـتي يــتـطـلــبـهـا ا
اليـــتـــجـــاوز  400شـــخـص وخـــاصــة ان
ــشـروع يــقـام فـي مـصــفى كـبــيـر عــامـر ا

. هندس واالداري بالفني وا
هــذه الـنـقـاط حتـتـاج كــلـهـا الى تـوضـيح
ـشـروع بالغ ولـكـنـهـا ال تؤثـر عـلى كـون ا

ـــشــروع الـــنـــفط الــذي ذكـــر ايـــضــا ان ا
ســيـخـلق  7000فــرصـة عـمل مـبـاشـرة و

 70000فرصة خالل فترة االنشاء.
دون وجــود تـفــاصـيل في بــيـانـات وزارة
ــشــروع ووحــداته الــنــفط عـن هــيــكـلــة ا
االنـتـاجـيـة واخلـدمـيـة من الـصـعب ابداء
رأي بـالكـلفـة التي تـبدوا عـاليـة بالـتأكـيد
وان مــدة االجنـاز طــويــلـة نــاهـيك عن ان
فـرص العـمل الدائمـة والوقتـية خارج كل
ـتـعــارف عـلـيـهـا. الــسـيـاقـات واخلــبـرة ا
ـشروع مـطـروح ضمن ولـلـعـلم فان هـذا ا
الـقـرض الـيـابـانـي مـنذ  2004ولـيس من
ـنـاقشـات حوله ـاذا استـمرت ا الـواضح 
كـل هـذا الـوقت وخـاصـة ان وزارة الـنـفط
اعـــتــبـــرته مـــهــمـــا ويــؤدي الـى تــقـــلــيل
ــنــتــجـات ــكــلـفــة من ا اســتــيــراداتـهــا ا
ـنتـجات اخلـفـيفـة التي يـتطـلـبهـا سوق ا
JGC الــنـفـطـيـة في الــعـراق. لـكن شـركـة
نــشــرت بــعض الــتــفــاصـيـل الـتـي تـتــيح
الحظـات حول امـكـانيـة القـاء مزيـد من ا

شروع وكما يلي: ا
شروع بطاقة 1. روجـت وزارة النفط ان ا
 55الـف بــرمــيل بـــالــيــوم (أب/ي) وهــذا
شروع تقاس بطاقة خطأ حيث ان طاقة ا
وحـدة التكسيـر البالغة 34. 5أب/ي فقط
نتجة وان طـاقة وحدة التكرير الفراغي ا
ـغذيـة لـوحدة الـتـكسـير هي 55 لـلـمادة ا

أب/ي.
2.لــــيس من الــــواضح اذا كــــانت وحـــدة

ـــا في ذلـك وحــدة مـــصـــفى الـــبـــصــرة 
ساعد ( (FCC. وكان التكسير بالعامل ا
الـسؤال بـالدرجة الـرئيـسية يـنصب حول
شـروع التي ذكـر مديـر عام شـركة كـلفـة ا
مصافي اجلنوب انها تخمينية تصل الى
اربـعـة مـلـيـارات دوالر وان مـدة الـتـنـفـيـذ
اربـعة سنوات من بـداية العام الـقادم كما
ـكـتب االعالمي في وزارة ورد فـي بـيـان ا

االهـمـية وانه مـهمـا كـانت التـغيـيرات او
كن ان نضيفها عليه الـتحسينات التي 
فــانه يــبــقـى خــطـوة مــهــمــة وقــفــزة الى
االعـلى بـالـنـسـبـة لتـكـنـولـوجـيـا مـصافي
الــــعــــراق الى الــــيـــوم. هــــذا احلــــمـــاس
لـلـمشـروع يجـعـلنـا نـنتـقد بـشـدة التـأخر
بــالـتــوصل الى قــرار احـالــته وفي نـفس
علنة التي الـوقت يدعونا للنظر بـكلفته ا
حتـتـاج بـرأينـا الى الـتوقـف عنـدهـا فهي
ـقـايـيس حـتى لـو عـالـيــة جـدا بـجـمـيع ا
ــعـــلن من الـــشــركــة اعـــتــمـــدنــا الــرقـم ا
الـيابانية   JGC والـبالغ  400 مـليار ين
اي مــايــعـادل 3. 8مــلــيــار دوالر بــيــنــمـا
مـصافي البصرة اعلنت عن كلفة  4مليار

دوالر تقريبا.
اثل قـريب العـهد لـيس عـندنـا مشـروع 
لـنـتـمـكن مـن مـقـارنـة اسـعـار االحـالـة لذا
ــشـروع تــكـريـر ــقـارنـة  ســنـلــجـأ الى ا
مـعـروف مع االخذ بـنـظر االعـتـبار الـفرق
الـنــاجم عن درجـة الـتـعـقـيـد الـتي تـقـاس
ـقارنتها بـتعقيد وحـدة التكرير اجلوي
ـسـاويـة لـواحـد بـينـمـا وحـدة الـتـكـرير ا
الـفراغي اثنـ وهدرجة زيت الـغاز ثالثة
و وحـدة التكسير 7. 2كـونها معقدة جدا
قارنة. لذا لو كانت الكـلفة الرأسمالية بـا
النــشـاء وحـدة تـكــريـر بـطـاقـة  70أب/ي
 100مليون دوالر فان كلفة وحدة تكسير
بـنفس الـسعة سـتكون  720مـليون دوالر
وهــــكـــذا. يـــوضح اجلــــدول حـــســـابـــات
شـروع تطويـر مصفى الـبصرة الـتعقـيد 
شروع قيد البحث والـذي يتب منه ان ا
فـي تعـقـيـد يـساوي 6.) 8343سـنـقـربـها
ـعــامل تـعــقـيــد وحـدة الى  (7مــقـارنــة 
تــكــريــر جـوي بــطــاقـة  70أب/ي. اي ان
ـشروع سـتـكون مـسـاوية كـلـفة وحـدات ا
سـبـعـة مـرات لـكـلـفـة وحـدة تـكـريـر جوي

بطاقة  70أب/ي.
في  2009انــشـــأت شــركــة جــيــكــيــة في
مـصفى الدورة وحـدة تكرير جـوي بطاقة
 70أب/ي بــكـلـفـة  54مــلـيـون دوالر دون
ـدنـيـة الـتي قـامت بـهـا شـركـة االعـمــال ا
عـراقـية بـكلـفة  2مـلـيون دوالر وان هـناك
ــا لم تـصل الى كــلف بـسـيــطـة اخـرى ر
مــلـــيــون دوالر لــربط الــوحــدة اجلــديــدة
ـصــفى واالسـتــفـادة مـن كـافـة بــعـمــوم ا
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وقـعت وزارة الـنـفط مؤخـرا عـقدا مـع شركـة يـابانـيـة بقـيـمة 3. 8مـلـيار دوالر لـتـطويـر مـصفى
البـصرة بـانـشاء مـجمع لـتـحويل زيت الـوقود الـفائـض الى منـتجـات خفـيـفة كـالغـازول وزيت
شـروع بـطـلـقة  35الف بـرميـل بالـيـوم بـالـنسـبـة لـوحدة الـغـاز وتـقلـيل احلـاجـة لالسـتـيـراد. ا
ـصافي ـشـروع وكونه نـقلـة نـوعيـة معـقـدة في تكـنولـوجـيا ا الـتكـسـير FCC.  وعـلى اهمـية ا
ـشـروع تـدعوا الى العـراقـيـة اال ان الكـلـفـة وما اثـيـر في اعالم الـوزارة والشـركـة عن مـعالم ا
عـقـولة لـلـمشـروع ال تـزيد عن 1. 4ملـيـار دوالر مقـارنة التـأمل. الـتـحلـيل ادنـاه يجـد الـكلـفـة ا
شاريع تكرير منجزة في العراق وبالنظر الى مشاريع ذات طاقات عالية ومعقدة في الكويت

والسعودية. 
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ـيـة إحـدى الـشــركـات األحـذيـة الـعـا
التي صدرت في  13تشرين الثاني 
إذ ظــهــرت في الــصــورة الــدعــائــيـة
وهـي جتــســـد نـــفـــســـهـــا بـــاآللـــهــة
ـسكـة بـحذاء الـهنـدوسـية دورجـا 

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ضــجــة كــبـيــرة أثــارتــهــا الــنــجــمـة
ـيـة كـاردي بي بعـد أن كـشفت الـعا
عـن اإلعالن الــتــرويـــجي جملــمــوعــة
األحــذيـة خــاصـتــهـا بــالـتــعـاون مع
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±
من ضـمن فـعـالـيـات دائـرة
سرح عرضت السينـما وا
ــاضي صــبــاح االثــنــ ا
عـــلى مـــســـرح الــرافـــدين
مـسرحـيـة االطفـال (حدث
زرعة) لقسم مسرح في ا
الـطـفل في الـدائـرة وهي
مـن تـــــالــــــيف واخـــــراج
مـحـمد كـاظم وحـضـرها
حـشـد كـبـيـر من تالمـذة

دارس ببغداد. ا
ــســرحــيــة قـال  وعـن ا
مخرجـها لـ(الزمان) ان
(مــســرحــيــة حـدث في
ــــزرعـــــة تــــتـــــنــــاول ا
بـفـكــرتـهـا مــوضـوعـة
الـــــــتـــــــمـــــــرد ورفض
اخلضوع لالشخاص
من الــذين يــعــمــلــون
عـــــلـى اضـــــطــــــهـــــاد
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ـعـتزلـة شـمس الـبارودي عن خـرجت الـفنـانـة ا
صـمـتـهـا بـعـد تـردد بعـض األنـباء خـالل األيام
ـاضـية عـن تدهـور الـوضع الـصحي لـزوجـها ا
الـفــنـان حــسن يــوسف. وأكـدت الــبـارودي في
تـــصــــريح (أن كل مــــا  تـــداوله عـن الـــوضع
الـصـحي لزوجـها الـفـنان حـسن يوسف مـجرد
شـائـعات ال أسـاس لـها من الـصـحة) مـشـيرة
أن (زوجهـا بخير وبصحـة جيدة وال يشكو من
أي شيء) وعـلـقت (حـسـبي الـله ونـعم الـوكـيل
مـن الصـبح وتـلـيفـونـات واتـصاالت من اإلعالم
وصـــحــفـــيــ لـالطــمـــئــنـــان عــلى حـــسن وهــو
احلـمـدلله بـخـير ونـا زي الـفل).وتابـعت (هذه
شائعـة اعتدنا عليها منذ عشر سنوات مرة أنا
ومـــرة حــسـن واتــعـــجب مـن مــروجـــيـــهـــا ومــا
الـغــرض مـنـهــا إال حـدوث الــبـلــبـلـة فــقط .. لـو
ـرض ال يـوجد حـسن أو أنـا تعـبـان سـنـعلن ا
فـيه خـجـل). وكـانت شـمس الـبـارودي قـد نـفت
في وقت ســابـق من الــعـــام احلــالي إمــكـــانــيــة
عـودتـها لـلـتـمـثـيل من جـديـد وبـحسـب وسائل
إعالم مـصـريــة أكـدت الـبـارودي أن (عـودتـهـا
ـكن أن يـحدث لـلـتمـثـيل مـجـرد شـائـعـات وال 
هـذا األمـر ألنـهـا نـسـيت الـتمـثـيل في األصل)
ـا وقـالت(أنـا مـعـرفش أمـثـل تـاني وبـسـتـغـرب 
بـــشـــوف زوجي حـــسـن يــوسـف وابـــني عـــمــر
ا بشوف نفسي زمان بيمثلوا وحتى بستغرب 
ـثل ألني نسـيت التـمـثيل). عـلى صعـيد وأنـا 
اخـر عـلق الـفـنـان خـالـد زكي عـلى الـشـائـعـات
التي رددهـا بعض رواد (الـسـوشيـال ميـديا) 
وتـنـاقـلــهـا الـبـعـض اآلخـر مـنـهم فــنـانـة شـابـة
بـشـأن حالـته الصـحيـة وأنه في حالـة مرضـية
سيـئة وقال زكي (إنه يتمـتع بصحة جيدة وال
يعـاني من أي أزمات صحيـة وأنه فوجئ بهذا
األمــر) حــسب مــوقـع الـيــوم الــســابع.ووصف
زكي هـذه األقـاويل (بالـشـائـعـات التـي يطـلـقـها
أنـــاس لــيـس لــديـــهم ضـــمـــيـــر أو مــســـؤولـــيــة
مـجتـمعـيـة بأن يـلحـقوا الـضرر بـاألخرين دون
داعي ودون سبب) مـعلـقـا:(النـاس دي بتـعمل
لـيه كـده أنا بـخـير ومـسـتـغرب مـن الشـائـعات
دي). و حـــقق زكى جنـــاحــا كــبـــيــرا من خالل
مـسـلـسل (قـوت الـقـلـوب) والـذي عرض خالل
ـاضــيــة وحـقق جنــاحـا األسـابــيع ا
جمـاهيريا ونقـديا كبيرا من
بـــطـــولـــة مـــاجـــدة زكي  و
اخملــــــرج مـــــجـــــدي أبـــــو

عميرة.

والسخرية مـن مجتمعـات بأكملها)
وأوضح (أنـهم لم يحـتـرموا وقـلـلوا
مـن شـــأن اآللــــهـــة الــــهـــنــــدوســـيـــة
ـثـل تـلـك األمـور). الســتــخــدامــهــا 
وبـــدورهــــا أعــــربت كــــاردي بي عن
إعـتـذارهــا من هـذا اخلـطـأ مـشـيـرةً
إلى أنها (لـم تقم باألبـحاث الالزمة
رة القـادمة ستـكون أبحـاثها وفي ا
أكــثـر تــعــمـقــاً) مــضــيـفــةً أنــهـا (ال
ـاضي وهـو االمر ـكنـهـا تغـيـير ا
الـذي أغـضـب الـهـنـدوسـيـ أكـثـر)
مـشـيـرين إلى (أنـهـا لم تـكن صـادقة

في إعتذارها هذا). 
عـلـى صـعــيــد آخــر أعــتــرف الـنــجم
ي جـورج كـلـوني بعـدم رغـبته الـعا
في السابق بـالزواج واإلجناب إلى
أن إلتـقى باحملامـية الـبريطـانية من
أصل لـبـنـاني أمل عـلم الديـن والتي
تــــزوجــــهـــا فـي عـــام  2014 وأجنب
تــوأمـــان إيال وألــكـــســانـــدر ثالثــة

ريـــاضـي أحـــمـــر بــــ يـــدهـــا.هـــذه
الصـورة إعتـبرهـا أصحـاب الديـانة
الهندوسية إهانه لهم ونشر رئيس
ية للهندوسية راجان اجلمعية العا
زيـد بيـان له في واليـة نيـفـادا جاء
فـيه إن (اإللهـة دورجـا كـانت حتظى
بـتقـدير كـبيـر في الـهنـدوسيـة وكان
عابد أو فترض أن تُعـبد في ا من ا
ـنزلـية وال تـستـخدم في األضرحـة ا
بـيع األحـذيـة لـلـجـشع الـتـجاري. لم
الئم لـآللـهة يـكن االستـخـدام غـير ا
فاهيم أو الـرموز أو األيقونات أو ا
الــهــنــدوسـيــة ألغــراض جتــاريـة أو
غيرها من األجنـدة أمرًا مقبولًا ألنه
). وتــابع وفــقـا يـضــر بــاخملــلــصــ
ـوقع الفن (أن كـاردي بي والـشـركة
و مــجـــلـــة فــوت ويـــر نــيـــوز الــتي
نـشـرت صــورة الـنـجـمـة عـلى غالف
مــجــلـتــهــا ال يــجــدر بــهم اقــتــحـام
ـقـدسات اجملـال الـديـني وانـتـهـاك ا

سـرحيـة شخصـية احلـمار الذي في ا
ــزارع يـــحــرض احلـــيـــوانــات عـــلى ا
عامـلة القاسية الـتي يتلقاها بسبب ا
مـن الــفـالح وقـــســـوة الــعـــمـل وتــدور
االحداث مع مـجمـوعة من احلـيوانات
رض حـيث يـبـدا الفالح الـتي تـدعي ا
بــاالهــتـــمــام واالعـــتــنــاء بـــهم) واكــد
الــــشـــرقـــاوي عـــلـى انه حـــرص عـــلى
ــسـرحــيـة بــالـرغم من ـشــاركـة في ا ا
تـعرضه الصـابـة ذراعه بالـكـسر اثـناء
الــتــمـــارين وذلك حــرصــا الســتــمــرار

سرحية).  عرض ا
ــمــثـل ظــفــار احــمــد عن دوره وقــال ا
ـــــزارع وهي (دوري شـــــخـــــصــــيـــــة ا
شــــخـــــصــــيــــة بـــــشــــريــــة عـــــكس كل
الـشـخـصـيــات احلـيـوانـيـة وتـذكـرنـا
فـكـرة الـعمل بـضـغط االنـسـان على
احليوانـات واجهادهـا حتى تبدا
بـــالــتـــذمـــر والـــنــفـــور وبـــهــذه
ـــنـــاســـبـــة نـــذكـــر االطـــفــال ا
ــــعــــامــــلــــة احلــــســــنــــة بــــا

االخـرين وســلب حـقــوقـهم  والــغـايـة
الــرئــيــســيــة من الــعــمل هــو ايــصــال
علومات واخلبرات للطفل فضال عن ا
ـجـمـوعـة من رفـد قـامـوسه الـلـغـوي 
فردات اجلـديدة وهذا العـمل اليخلو ا
من الــكـومــيـديــا الـتـي حتـصل مــابـ
ــزرعــة) واضـاف احلـيــوانــات داخل ا
ـوجه لـلـطـفل ـسـرحي ا (هـذا الـعـمل ا
هـو بـاكــورة اعـمـال الـفـرقــة الـوطـنـيـة
ــســـرح الــطـــفل بــدائـــرة الــســيـــنــمــا
ـسـرح بـعـد انـقـطـاع طـويل بـسـبب وا
جــائــحــة كــورونــا الــتي اثــرت ســلــبـا
ـومة واسـتمرار وبـشكل كـبيـر على د
احلـــيـــاة عـــمـــومـــا ومـــســرح الـــطـــفل
خــصـوصــا) وخــتم (ونــحن كــاداريـ
سرحية حرصنا على ومشرف على ا
االلـتــزام بـارشــادات خـلـيــة االزمـة من
خالل عمليـة التباعد االجـتماعي اثناء

سرحية). عرض ا
ـمـثل ـســرحـيـة قــال ا وعـن دوره في ا
عـالء عـبـد اجلــبـار الــشـرقـاوي (دوري
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ي الـعـراقي عضـو مـنـتـدى الفـكـر الـعـربي حتدث االكـاد
نتدى ـاضي في محاضـرة افتراضيـة نظمهـا ا االربعاء ا
ي ناسـبة اليـوم العا بعنـوان (فلسـفة التـسامح) اقيـمت 

ي للفلسفة. للتسامح واليوم العا
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ـصــور الـفـوتـوغــرافي الـعـراقي ا
ضــيـفـته كــلـيـة الــفـنـون اجلــمـيـلـة
بجـامعـة القـادسيـة في محـاضرة
افـتـراضـيـة اقـيـمت بـالـتـعـاون مع
اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة لــلـتــصـويـر
بـــعــنــوان (احلــرب الـــعــظــمى في

ذاكرة الصورة).
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الكاتب االردني فاز كتابه (رسالة القرن أي مصير ينتظر
قـدسي وجائـزة افضل ثـقفـ ا الـقدس)بـوسام مـلتـقى ا
ـهرجـان زهرة قـدسـة للـعام  2020  ـدينـة ا كتـاب عن ا

دائن لإلبداع الثقافي من أجل القدس. ا
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ي الــعــراقي تــلــقـى تــهـانـي االوســاط الــثــقــافــيـة االكــاد
واالعالمية لـتسنمه رئـاسة حترير مـجلة التـراث الشعبي

وفقية. متمن له دوام ا
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اخملرج الـسوري تلقى تعازي االوساط الـفنية لوفاة والده
اضي كما نـعت الفنانة كـندا حنا زوجة راشد الثـالثاء ا

اخملرج طعمي الراحل متوجهة بالدعاء له.

 ÍbOLF « V Uſ

الـكـاتب العـراقي صدر له حـديثـاً عن دار الفـرات للـثقـافة
واإلعـالم بـاالشــتــراك مع دار ســمــا لــلــطـبــاعــة والــنــشـر

والتوزيع كتاب ( حُلو ومُر .. من سنواتِ العُمْر).
 ·Ëdý uÐ« dNÝ

ـطربـة السـوريـة أطلـقت اغنـيـة جديـدة بعـنـوان (متـوحد) ا
ضـمن ألبـومـها (بـصمـة قـلب) تتـحدث األغـنـية عن أطـفال
مرضى الـتـوحـد ومـنـاقشـة خـصـالـهم اإليـجابـيـة وتـكـسر

فهوم السائد عن هذه احلالة. األغنية  ا
 —u b  bOL(«b³Ž

األم الـعام جملمع اللـغة العـربية في الـقاهرة  شارك في
ؤتمـر السنـوي جملمع اللـغة العـربية األردني  الـذي عقد ا

. اضي افتراضيا يومي األربعاء واخلميس ا

فـي عــــرض األعــــمـــــال الــــفــــنــــيــــة
لــلــمــهـــرجــان فــضالً عـن اعــتــمــاد
أســـالــيـب الــعـــرض احلــديـــثــة من
تـأثــيـرات فـنــيـة في مــجـال اإلنـارة

b UŠ ÊU ſ ≠ œ«bGÐ

تــفـقــد وزيـر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
واآلثـار حــسن نــاظم اســتــعـدادات
دائـرة الـفــنـون الـعـامــة الحـتـضـان
مـــهــرجــان الـــواســطي الـــســنــوي.
وأبــــدى نــــاظم خـالل جــــولــــته في
دير العام للدائرة القاعات برفقـة ا
عـــلي عـــويــد الـــعـــبـــادي اعــجـــابه
ـستـمرة عـلى قدم بـاالستـعدادات ا
ــهـرجـان وسـاق الحــتـضــان هـذا ا

الكبير.
من جـانـبـه قـال عـويـد إن (الـفـنون
الـــعــــامــــة اســـتــــكــــمـــلـت جـــمــــيع
اسـتـعـداداتهـا الحـتـضان مـهـرجان
الــــواســــطي بــــدورته  13من خالل
ـنـاسـبـة لـعرض تهـيـئـة الـقـاعات ا
األعمال الفـنية وتوفيـر مستلزمات

هرجان الكبير). هذا ا
ـديـر الـعـام أن (الـفـنـون وأضــاف ا
ـية ـعـاييـر الـعا الـعـامة اعـتـمدت ا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

بـــعــــد اعــــتـــذارهــــا عن حــــضــــور مـــهــــرجـــان
الفـضـائـيات الـعـربـيـة بسـبب تـعـرضهـا لـوعـكة
صحية أجبرتها على العودة الى لبنان نشرت
ــمـثــلــة مــاغي بــو غــصن صــورة جلــائــزتــهـا ا
ـهـرجـان ي  وعـلـقت كـاتــبـة (تـشـرفت بـتــكـر
ـثـلة عـربـية بـِ الفـضـائيـات الـعربـيـة كـأفضل 
مــصــر احلب والــفن.. بــتــشــارك اجلــايــزة مع
جنــــــوم وفــــــريق عــــــمـل والــــــفــــــريق الــــــفــــــني
ــسـلــســــــــــل أوالد آدم ومـع اخملــرج الـلــيث
ــنــتج جــمـال حـجــو والــكــاتب رامي كــوسـا وا

سنان). 
ــصـري ـمــثل ا عـلـى صـعــيــد مـتــصل أصــر ا
ـشـاركـة في مـهـرجـان مـحـمـد رمـضـان عـلى ا
الفـضـائيـات الـعربـية الـذي أقـيم في الـعاصـمة
صـريـة الـقـاهـرة فـحـضر مـن دبي عـلى م ا

وتــــرتـــــيب وفـــــرز األعــــمـــــال وفق
تـعـددة وهي اجراءات أجـناسـهـا ا
غـــــيــــر مـــــســـــبــــوقـــــة في هـــــكــــذا

مهرجانات).

طــائــرة خـاصــة قــادمــاً من
ــتــحـدة اإلمــارات الـعــربــيــة ا

ثل إلستالم جـائـزته كـأفـضل 
عــربي عـن مــســـلــســـله في شـــهــر

ـــــــاضي ـــــــبــــــارك ا رمــــــضـــــــــــان ا
(البرنس). 

ـــوقع الــــفن فـــأن األخـــيـــر وفـــور ووفـــقـــا 
سرح أكد أنه من غير صعوده على خشبـة ا
ــثل ــقــبــول أن يـــســتــلم جــائـــزة أحــسن  ا
صري عادل إمام كان له مسلسل مثل ا وا
في نفس الـشـهـر الكـر فـأهـداه السـعـفة
الـذهــبـيــة في مـبــادرة وصـفــهـا في (أنــهـا

نابعة من القلب جتاه جنم كبير).
ـرجح أن يـعود رمـضـان الى دبي ومن ا
شاريع الفنية هناك قبل إلجناز بعض ا

اإلنتقال الى مصر مجدداً.
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االمـال الـكـبيـرة يـكـون الـطـريق اليـهـا طـويال و مـعـبدا
شكالت. با

qL(«

ال تبالغ في تـقديرك لـنفسك كي ال تـكون محط انـتقاد
اآلخرين  رقم احلظ.3

Ê«eO*«

 االسـرة تمـنحك احلب .ال تـكن مـتعصـبا بـآرئك حول
. أمر مع

—u¦ «

اتبع حدسك فـهو لن يخـذلك في حل مشكلـة صغيرة.
رقم احلظ.76

»dIF «

أنت بـحاجـة الى ان تـتـعـلّم أن تـتحـمّل اآلراء فـالـناس
.رقم احلظ.22 مختلف

¡«“u'«

انت تـشعـر باالسـتقـرار علـيك ان تغـذي هذا الـشعور
بالتواصل مع الشريك . 

”uI «

 في الـعـمل لـديك األصـدقـاء و األعـداء فال تـأتـمن ايـا
كان .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

ـا يــنـبـغي ألن هــذا يـجـعـلك ال تـكـن مـهـمـومــا اكـثـر 
عرضة لالنهيار.

Íb'«

ردود  انت تقدم الـكثير من الـعمل مقابل الـقليل من ا
ادي. ا

bÝô«

 احلب الـــذي تـــبــحـث عــنه يـــجـــعــلـك في وضع غـــيــر
مستقر.رقم احلظ.5

Ë«b «

انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق األفضل. يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

ـا هـو بـ يـديك  في الـعـمل لـديك  عـلـيك االكـتــفـاء 
يز اعطه بعض الثقة. شريك 

 u(«
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اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني
الـــكــلــمــات الـــتي تــســيــر
عــكـس عــقــارب الــســاعـة
اجـــمع حـــروف الـــدوائـــر
ـنــقـطــة لـتــقـرأ الــكـلــمـة ا
ـــطـــلــوب مـــعـــرفـــتـــهــا: ا

(عاصمة امريكية):
1-مسابقات للذكاء

2-ينتمي الى دولة عربية
3-من انواع الصلوات

4-يسايره
5-تراسله
6-بادخار
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ـية بـعد غـياب  3 سنـوات عن الـسـينـمـا العـا
يسـتعد النجم السوري غسان مسعود للعودة
من خالل الفـيلم الـكازاخـستـاني الذي يـحمل
اسم (تــومـيــروس) وسـيــؤدي في الـفــيـلم دور
كورش الـكبير مـلك ملوك الفـرس الذي سيطر
عــــلـى نــــصف الــــعــــالـم حــــسب األســــطــــورة
اإلغــريـقــيــة .  ويــروي الــفـيــلـم قـصــة قــبــيــلـة
مــاســاغـــيــتي من شــعب الـــســاكــا في آســيــا
ــلـكــة تـومــيـريس - أول الـوســطى في عــهـد ا
ملـكـة عرفـها الـتـاريخ حاربـت الفـرس وهزمت
كـورش الـكـبـيـر في مـعـركـة مـلـحـمـيـة. وكـانت
ــيــرا تـورســ نــشــرت عــبـر بــطـلــة الــفــيــلم أ
حـسـابـهــا عـلى انـســتـغـرام صـورة جتــمـعـهـا
سـعود واصفـة إياه (بـالـعدو الرائع فضالً
عن كـــونه شـــديـــد الـــذكـــاء والــرقـي والــعـــمق
ـسـعود وصاحب كـاريـزمـا خـاصة).  وسـبق 
ي ريــدلي أن حـظـي بــاخــتـيــار اخملــرج الــعــا
لكة سكـوت ثالث مرات وشارك في فيلم (
ــلــوك) الــســمــاء)  2005 و(خـــروج اآللــهــة وا

ال في العالم 2017. ( 2014 وفيلم كل ا
عـلى صــعـيـد آخـر حتـدثت الــفـنـانـة رغـدة عن
رأيـــهــا بــغـــرور بــعض الـــفــنــانـــ الــشــبــاب
وشعـورهم بنـجـوميـة مـبكـرة.وقالـت (من يتـغر

ــمـثل بـاحلــيـوانــات االلـيــفـة). وقـال ا
عـــــمــــــر ضـــــيـــــاء الـــــديـن  (دوري في
ـســرحـيــة شـخــصـيـة  الــكـلب  وهي ا
شـخـصيـة مـحوريـة تـقود احلـيـوانات
مـن خالل الــتــوسط مـــابــيــنــهــا وبــ
زارع باطار كومـيدي متنوع باجتاه ا
اضفـاء الفـرحة واالبـتسامـة والبـهجة

لعالم الطفولة).
ــــســـــرحــــيــــة في: وضــــمـت اســــرة  ا
تـمثيل السـنوغرافـيا عـلي السوداني 
عــمــر ضــيـاء الــدين  بــيــداء رشــيـد 
ـفــرجي  عــلي عــبــد اجلــبـار ظــفــار ا
ومـــنـــتـــظـــر الــســـاري واشـــرف عـــلى
سرحية الفنان احمد حسن موسى. ا

أعــــوام ووصف حــــيــــاتـه من قــــبل
(بـأنـهـا كـانت فـاضـيـة).كالم كـلـوني
هــذا جـاء في مــقـابــلـة له مع مــجـلـة
 GQالـــــــتـي أعــــــطـــــــتـه لــــــقـب رجل
العام.وكـشف كلـوني أنّ (أمل غيّرت
الكـثير في حـياته فـهو لم يـكن يريد
أن يــكـــون أبًــا أبـــدًا ولم يــكـن لــديه
الـرغـبــة في الـزواج قـبل أن يـقع في
غـــرام أمل). ومن نـــاحـــيـــة أخـــرى
كـــشف كـــلـــوني أنه (أعـــطى  14من
قرب مليون دوالر لكل أصدقائه ا
مـنـهم) وقـال(إن مـا لـديّ هم هؤالء
األصـــــدقــــاء الـــــذين ســـــاعــــدوني
بــوســيـلــة أو أخــرى عــلى مـدار 35
عـــامـــاً). وأوضح (أعـــتــــقـــد أنه من
دونـهم لم أكن ألحـظى بـكل مـا لـديّ
نــحن مـقــربـون لـلــغـايــة فـكّـرت في
إنــني إذا مـــا صــدمـــتــني حـــافــلــة
وتـوفـيت سـوف يـكـونـون جـمـيـعاً

في وصيتي). جورج كلوني وأمل علم الدين

كاردي بي

يتغر هذا غربال يفلتر اجليد من الطالح ومن
الـــطـــبـــيـــعي مع بـــعـض الـــشــبـــاب فـي بـــدايــة
مشـوارهم أن يـشـعـروا بـالـغرور بـاألخص من
ينـقصهم شيء ويحـاولوا أن يكمـلوه بالغرور)
حــسب مــوقع صــدى الـبــلــد. وحــرصت رغـدة
عــــلى أن تــــوضح (أن هــــذا األمــــر نـــســــبي)
كن أن نحكم على كل الشباب وأكـدت(أنه ال 

كن تعميمه). بهذا األمر وال 

غسان مسعود
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

سمعت من سيـاسي كردي أمس دعوته لقيادته أن
تــفــكــر جــديــاً بـاالنــســحــاب وعــدم االشــتــراك في
قبلة على خلفية أزمة بكرة ا االنتخابات العراقية ا
قـانـون االقــتـراض وعـدم شـمـول اقــلـيم كـردسـتـان
فيه واسـتمرار أزمة رواتب  مـوظفي االقليم . ذلك
ان التـصويت باالجماع بـحسب القنـاعات السائدة
 كـسـر التـوافـقـات الـتي اعتـاش وال أقـول اعـتاد

ان العراقي في جميع دوراته. عليها البر
مــبـدأ الــتـوافق كــان أقـوى من الــدسـتــور وأمـضى
بـأساً وقـوة من الـقوانـ وأعـلى شأنـاً من مـصالح
قطاعـات وفئـات كبـيرة في اجملـتمع طـوال سنوات
عـديـدة  والـيوم هـنـاك تـطـويـر في أسـالـيب الـلـعـبة
الـسـيـاســيـة الـتي ربّـمــا اصـيب بـعـضــهم بـالـعـمى
ـاضي وحــان وقت اإلبـصـار ــؤقت نـحــوهـا في ا ا

اليوم.
ح كـان أحدنا يقـول أنَّ التوافقات هـي تعبير عن
مـصـالح انتـهـازية ضـيقـة وانَّ شـهرَ عـسلِـهـا مهـما
طـال فـإنّه قـصـيــر جـداً كـنّـا نـسـمع الـرد الـسـريع
تـرعـة بـكـلمـات الـوطـنـية ومـتـطـلـبات بـالـشـعـارات ا
ا يـسـد الطـريق على أي الـقـضايـا العـلـيا لـلـبلـد 
نقـاش موضوعي في هـذه اجلزئيـة التي نخرت في
بـــنــــيـــان الــــدولـــة وســــفّـــهـت مـــعــــنى االداء احلـــر

قراطية. والد
ـنـغـمـسـ في هــذه الـعـمـلـيـة الـتي الـسـيـاسـيــون ا
تـحدة بعـد احتالل الـعراق على ركبتـها الـواليات ا
ثالث قـوائم مـا لــبـثت في ظـرف سـريع ان سـارت
عـلى قـائـمـتـ لـتـتـحـول بـعـدهـا الى قـائـمـة واحدة
تتيح السير عبر القفز لضمان عدم السقوط ولكن
كن أن تستقيم احلـياة السياسية في العراق هل 

على هذا النحو?
االيـحـاء الـكـردي في امــكـانـيـة عـدم االشـتـراك في
ا يـكون قـابالً للتـنفـيذ وقد ـقبـلة ر االنتـخابات ا
تـفــكـر فـيـه قـطـاعــات أخـرى من الــعـراقــيـ لـيس
شـرطـاً في هـذه االنـتـخـابـات الـقـريبـة بل فـي التي
تـلـيـهـا إذا بقـيت االزدواجـيـة في الـتـعـاطي مرّةً مع
ــغــلــقــة الـــدســتــور ومــرّةً مع تــوافــقـــات الــغُــرف ا

والهواتف العاجلة آخر الليل.
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- (أ ف { تـشـانـغــجـيـاجي- الـصـ
ب) - من ارتــفــاع  326 مـتــرا يــطل
صـعد اخلـارجي األعلى في الـعالم ا
في غــابـــة تــشـــانــغـــجــيـــاجي بــوسط
الـصـ عـلى مـنـاظـر طـبـيـعـيـة مـذهـلة
اســـتــوحى مـــنـــهــا اخملـــرج جـــيــمس
كـامــيـرون ديـكـورات فـيـلـمه الـشـهـيـر
ـصـعـد عـلى هـيكل "أفـاتـار". يـنزلق ا
مـعـدني مــثـبّت عـلى جـرف صـخـري
فتـحمل مقصوراته الـزجاجية الثالث
السـياح في رحـلة ال تـستـغرق سوى
 88 ثـانــيــة تــتـم بـســرعــة تــزيــد عن
صعد خمسـة أمتار في الثانـية.يقع ا
" في مـحافـظة "بـايـلونغ" أو "مـئـة تنـ
هونـان اجلبلـية وفُـتح أمام اجلـمهور
عــام  2002 وهــو مـــدرج في كـــتــاب
غينـيس لألرقام الـقيـاسيـة منـذ العام
ـصـعـد اخلـارجي  2015 بـصـفــته "ا
األعلى في الـعـالم".وقال جـ شيـباو
قـصورة "إنه فائق لدى خـروجه من ا
الــســرعــة" مــؤكـــدا "لم أشــعــر بــأي
ـدهـشـة الـتي خـوف" خالل الـرحـلـة ا
سن ثـمـنـها  125يـواناً دفع الـرجل ا
( 16يـورو) صـعــودا ونـزوال.وأوضح
كـيــاو كي الــســائح الــبـالغ  45عــامـا
الذي قـدم برفقة عـائلته "من األسباب
الـرئـيـسيـة الـتي دفـعـتـنا إلى اجمليء
ــوقع ألـــهم +أفــاتـــار+. الــفـــيــلم أن ا

طبعنا كثيرا. 
ـنــظـر رائع فــعال".وتـمــتـد مـنــطـقـة وا
ــصــعــد عــلى وولــيــنــغــيـــوان حــيث ا
مساحة  26ألف هكتار وترتفع فيها
أكـثـر من ثالثـة آالف كــتـلـة صـخـريـة
من احلجـر الرمـلي تنـبثق عـلى شكل
أعـمدة شـاهقـة يـتخـطى عـلو بـعضـها
دينة مـدرجة على قائمة مئتي مـتر.وا
مـــنــــظـــمـــة الـــيــــونـــســـكــــو لـــلـــتـــراث
وقع الطبيعي ي.واكتسب هذا ا العـا
ـيــة إذ اسـتـلـهــمه جـيـمس شـهــرة عـا
كـامـيـرون لــوضع ديـكـورات الـكـوكب
اخليـالي بـانـدورا حـيث جتـري وقائع
فـــيــلــمـه "أفــاتــار" الـــذي عــرض عــام
 2009وحقق جنـاحا منـقطع النـظير.
وأوضح لـــيـــو جي مـــديـــر الـــشـــركــة
ـصـعـد "بـنـيـنا ـشـرفـة عـلى إدارة ا ا
ليء وقع (ا صـعد ألن تضـاريس ا ا
رتـفعات الـعموديـة) يستـدعي حقا با

وسيلة النقل هذه".
وتـابـع "لم يـكن هـنــاك من قـبل سـوى
تـلــفـريك ذي قـدرات مــحـدودة وكـان
يتـحتم على الـسيـاح االنتـظار طويال"
أو الـــتـــســلـق ســيـــرا عـــلى األقــدام"
مـشـيـرا إلـى أن "ذلك كـان يـسـتـغـرق
ثالث ســـاعـــات" و"لم يـــكـن عـــمـــلـــيــا
جدا".ويـستـقل أكثـر من ثمـانية آالف
ــصــعـد يــومـيــا. غـيــر أن هـذا زائـر ا
ـاضي الــرقم في تـراجع عن الــعـام ا
ـــصــعـــد يــنــقل  14ألف حــ كــان ا
شخـص في اليوم لكن ذلك كان قبل

تفشي وباء كوفيد-19.
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