
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6819 Monday 23/11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6819 االثن 6 من ربيع الثاني 1442 هـ 23 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

طبعة العراق 

b¹d  qŠ ÆÆ “«Òe³ « bFÝ 

bK³ « –UI½ù

 w ö « ÕU³

بغداد

"سـعـد الـبـزاز" مـشــروع "عِـقـد فـريـدٍ" لـتــولّي مـنـصب رئـيس
وزراء الـعراق فـي أخطـر مـرحـلـة يـعـيـشـهـا هـو "احلل" الذي
ـفـكّر أطلـقه "الـرأي الـشـجـاع" ألستـاذنـا الـصـحفي الـكـاتب ا

حسن العلوي. 
ـتـمـرّسـة وحـصـافـته في دقـة ولـلـعـلـوي بـرؤيـته الـسـيـاسـيـة ا
االختيار "شـروط اإلصطفاء" فـ"سـعد البزاز" عـنده عندنا
وعند مالي النـاس "مهندم مـرن مكتفٍ شبـعانَ مشهور
ـا يُرضي الـشيـعة ال وال يـتـــــــــبرّعـون له يعـمل  يتـبرّع بـا
قـبـل الـسُــنّــة ومـا يُــرضي الــكُــرد قـبل الــعــرب وشـخــصــيـة
جتاوزت الـبـعدين الـطـائـفي والعـرقي وسـيبـايـعه اجلـميع عن
قـنـاعـة بـل يـنـفـرط عِـقـــــــــــــــدُ الـعـراق انـفــراط الـرمّـانـة من

دونه"!. 
زاياه األخالقية كنتُ على مدى سن طويلـة أحدَ العارف 
قـترنـة بنزوعه النادرة وبـقدرات الـعمل القـياديـة وبالنـزاهة ا
التلقـائي لبذل ما لـديه من أجل إسعاد من حـوله وفي التفرّد
اإلداري واإلبداعي وفي حـســـــــــّه الوطـني الراقي وأيـضاً
عية. أقول: إنّ توازن ب ضبط الـنفس وضبط ا في ذكائه ا
ــقـلــوب عــلى رأســــــــه مــنـذ ســبع عــشـرة ســنـة الـعــراق ا
سيـقف - بـهذا االنـتـقاء الـذكيّ الـفـريد- عـلى رجـليه بـكـفاءة
سيـاسيـة لرجل عـركـته احليـاة ومحـضـته التـجارب وخـبرتْهُ
احملن فهو لـيبرالي مـلتزم يـعشق السـلم االجتمـاعي مفكّر
حر وال يـخضـعُ ألية ضـغوط إثـنـية أو ديـنيـة أو طـائفـية أو
ُـعـرَبُ الـقـادر عـلى ـهـنــدَم ا حـزبـيـة أو مـنـاطــقـيـة. بل هـو ا
ــنــوعــاً من مــواجــهــة مــعــضالت عــراقـــنــا الــذي أضــحى "

الصرف"!.  
ُنتَقى .   ُنتقِي ولله درّ ا  فلله درّ ا
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مـــتــابـــعــة مـــصــادر اإليـــرادات غــيــر
ـكن ان تـوفـر امواال الـنـفـطـية الـتي 
طـائــلـة لـلـخـزيـنـة الـعـامـة ومن مـورد
واحــد . ودعـا طــعـمـة فـي بـيـان امس
الـى (اطالع الـرأي الـعـام والـسـلـطات
الــرقــابـيــة بــجـمــيع أصــنـافــهــا عـلى
عـتمدة من قبل ـعاييـر والضوابط ا ا
صارف ـركزي في تـصنـيف ا الـبنك ا
والـــذي تــرتـب عــلـى ضــوئه حتـــديــد
نــســـبــة مــبــيــعــات الــدوالر في مــزاد
صـارف  ومـعـرفة الـعـمـلـة الى تلـك ا
قـيــمـة واهـمـيـة كل مـعـيـار من نـسـبـة
التقييم الكلي لكي نتحقق من واقعية
ـصــارف وفــاعـلــيـتــهـا أهــلـيــة تــلك ا
الـتـنـمـويـة ومـسـاهـمـتـهـا في حتـريك
الـنشـاط االقتصـادي الوطني) مـؤكدا
ان (اعـادة العمل بالـنشرة التفـصيلية
لـلبنك الـتي تذكر مقـدار مبالغ الدوالر
ــبــاع لــكل مــصــرف والــتــحــقق من ا
ـتنـاسب مع شراء واقـعـية نـشاطـها ا
ـقـادير مـن الدوالر  وال يـكـتفي تـلك ا
الـبنك بـنشـرة اجمـاليـة تذكـر اجمالي
مـبـيعـات الدوالر في مـزاد الـعمـلة الن
ذلك يـبقي الصورة غـامضة ومشوشة
ــتـابــعــة الالزمـة ــنع الــرقـابــة وا و
لـلتـأكد من سـالمة اإلجراءات) وتـابع
باع من ان (الـفرق ب سعر الدوالر ا
صـارف الوسيـطة وسعر الـبنك الى ا
ـبـاع في الـسـوق يـصل الى الــدوالر ا
ـبلغ ـئة من مـجـموع ا اكـثر من  4 بـا
الــكـلي  اذ ان مــبـيـعـات الــبـنك تـبـلغ
نــحــو   4مــلــيــارات دوالر شــهــريًــا)
وتـابع (لـو توفـرت اإلرادة اجلـدية من
تابعة احلكومة  والسلطات الرقابية 
ــورد  الــذي يــدلل عــلى وجـود هــذا ا
مــوارد عـديـدة وبـإيــرادات مـضـاعـفـة
الية كن حتصيلها لتجاوز األزمة ا
ـدمـرة لـتـجـنـبـنـا االقـتـراض وآثـاره ا

الى احلــكــومـة لــدمــجـهــا مع الــورقـة
الـبـيـضـاء) ورجــحت الـلـجـنـة (جلـوء
احلـكـومة لالقـتراض مـجدداً  وال حلَّ
اال باالصالحات). بدوره  رأى النائب
احـــمـــد مــظـــهـــر اجلــبـــوري ان قــدرة
احلـكـومـة على كـسب ايـرادات جـديدة
غـيـر نـفـطـيـة بـاتت واضـحـة وبـزيـادة
مــسـتــمــرة.وقـال اجلــبـوري في بــيـان
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (اإليـرادات
ـنـافـذ والـضرائب ـسـتـحـصـلـة من ا ا
وارد وغـيرها انعـشت االمال بزيادة ا
غـيـر الـنفـطـية والـتي سـتـغطي شـيـئا
فـشيـئا جـانب مهم مـن موازنـة الدولة
الـتشـغيـليـة كالـرواتب بشـكل خاص)
ـان لن يصـوت على واضـاف ان (الـبر
مـوازنة تضم فقرة اقتراض جديدة لن
ستقبلي) مشددا تـخدم واقع البالد ا
عـلـى (ضرورة ان تـعـي احلـكـومـة بان
اسـتمرارية االقـتراض دليل الفشل في
ــالــيــة). فــيــمــا شــدد ادارة الــدولـــة ا
عـلـى أهـمــيـة الــنــائب عـمــار طــعـمــة 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

 تـوقع مـجلـس النـواب خـلو مـوازنة
ــقـــبل  من الـــتـــعــيـــيـــنــات الـــعـــام ا
ــشـــاريع و جلــوء احلــكــومــة إلى وا
تــــخـــفـــيـض مـــخـــصــــصـــات رواتب
في وقـت طــالـب عــدد من ـــوظـــفــ ا
الــنـواب بــدفع مـسـتــحـقــات مـوظـفي
اقـلـيم كـردسـتـان من خـالل احلـكـومة
االحتـاديـة عبـر نظـام التـوط فـيـما
وظف اليـة رواتب ا اطـلقت وزارة ا
لـلـشـهر اجلـاري وقـال عـضو الـلـجـنة
ـالية جمال كـوجر إن (موازنة العام ا
ــقـبل مــخـتــصـرة جـداً وتــقـشــفـيـة ا
شاريع وسـتخـلو من الـتعيـينـات وا
قـابل تتضـمن االصالحات ضمن وبـا
الـورقة الـبيـضاء) مـتوقـعا ( الـلجوء
إلـى تـخــفــيض مــخــصــصـات رواتب
ــوظـفــ في ظل اســتـمــرار االزمـة ا
ـالــيـة كـمـا سـتـلـجـأ احلـكـومـة الى ا
تــــفـــعــــيل اجلــــبـــايــــة والــــضـــرائب
ــبـــاشـــر من مــزاد واالســـتـــقــطـــاع ا
الـعـملـة). وكانت الـلجـنة قـد اكدت ان
قبل حتتاج  45 يوماً مـوازنة العام ا
لـتدقيـقها بعـد ارسالهـا من احلكومة.
وقـالت الـلجـنـة ان (حصـة اإلقـليم في
قـبل سـتـكـون حسب مـوازنـة الـعـام ا
االتــفــاق ووفـقــاً لـلــدســتـور وقــانـون
ـالـية) مـشـيرة الى (تـشـكيل اإلدارة ا
جلنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس
الـنواب بـشأن اإلصـالحات وارسـالها
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة الـفاً
و 766 اصـابـة جـديـدة بـكـورونا و33
وقف حـالـة وفـاة ضمـن احصـائـيـة ا
الـــوبـــائي لـــيـــوم امـس االحـــد. واكــد
ـوقـف الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) ا
انـه ( رصــــد الف و 766 اصـــــابــــة
جــديــدة بــكــورونــا وتــسـجــيل 2412
حـالـة شـفـاء من الـفـايروس  امـا عـدد
الــوفــيـات فــكـانت  33 حــالــة). فـيــمـا
بــحـث الــوزيــر حــسن الــتــمــيــمي مع
الـسفيـر التركي لـدى بغداد فـاحت يلدز
ســبل الــتـعــاون في مــجـال مــجـابــهـة
كــورونـا وتــقـد اخلــدمـات الــطـبــيـة
اجملـانية لـلجالـية العـراقية في تـركيا.
ـية  وانـشـأت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
بـالـتنـسـيق مع دائرة صـحـة نيـنوى 
وحــدة جـديـدة لـلـعــزل في مـسـتـشـفى
ـــــيـــــداني في حـــــمـــــام الـــــعــــلـــــيـل ا
ـثل منظـمة الـصحة احملـافظـة.وقال 
ـيـة ادهم اسـمـاعـيل في تـصريح الـعـا
امس (لـقد زاد اتسـاع انتشـار كورونا
في الــعــراق وهـذا يــدعـو لــلـمــخـاوف
بـشـأن الـوضع الـصحي في مـخـيـمات

واضــاف ان ( الـــنــازحــ والـالجــئــ
ـنـظـمـة انـشـات وحـدة عـزل جـديدة (ا
ـيداني في مـسـتشـفى حـمام الـعـليل ا
سـيـدعم الـسـلطـات الـصـحيـة احملـلـية
ويــســـاعــدهــا عــلى ضــمــان حــصــول
الـــنــــازحـــ الـــذين يــــعـــيـــشـــون في
فـتقرة نـاطق احمليطـة ا اخملـيمـات وا
الى اخلـدمـات فـي مـحـافـظـة نـيـنوى 
عــلى اخلــدمــات الــصــحــيــة اجلــيــدة
اخلـاصـة بحـاالت كـورونا) مـبـيـنا ان
(هـذه الوحدة ستسهم في عزل وادارة
حــاالت االصــابــة بــ الــنــازحــ في
ــنــاطق نـــاحــيــة حـــمــام الـــعــلــيـل وا
احملـيـطـة بـهـا كـمـا سـتـسـهل عـمـلـيـة
ـرض في مـخـيـمات احـتـواء انـتـقال ا
الـــنــازحـــ في احملـــافــظـــة من خالل
ناسب واالدارة اجليدة توفير العزل ا
حلــاالت االصــابــة).وتــتــألف الــوحـدة
ـمـولـة من دولـة الكـويت من قـسـم ا

يـضم كال مـنهـما  5 غـرف وتـتسع 20
ســريـراً اذ سـتــعـزز خـدمــات االحـالـة
لـتـسـهـيل نـقل احلـاالت من اخملـيـمات
الـى وحـدة الـعـزل ومن هـذه الـوحـدة
الـى غـــيـــرهـــا من مــــرافق الـــصـــحـــة
الـثـانويـة عـندمـا يـتطـلب االمـر تدخالً

كـافة اجلـهود البـلديـة بأسنـاد احلشد
الـشعبي وقيـادة عمليـات بغداد وكافة
الـوزارات االخـرى) مـؤكـدا ان (غـرفـة
الـعـمـليـات كـانت بأشـرافي في مـديـنة
الــصـدر وتــمت الـســيـطـرة عــلى غـرق
سـاحـة 55 وشـارع الـقـدس فـي بـلـدية
الـصـدر الـثـانـية خالل سـاعـات قـلـيـلة
ـياه) مـشـيدا بـ(جـهود و تـصفـير ا
جميع اجلهات الساندة وكذلك النائب
ـان والنـواب الذين االول لـرئيس الـبر
حـضـروا موقـعـيا في مـديـنة الـصدر)
وتـابع ان (التـواصل كـان مستـمرا مع
جلـنـة اخلـدمات الـنـيـابيـة حـيث ابدى
الـنائب وليد السـهالني رئيس اللجنة
دعــمــهـا الــكــامل جلـهــود االمــانـة في
الـــســيــطــرة عــلـى االمــطــار). وكــانت
االمــانـة قـد اعـلـنت ان كــمـيـة األمـطـار
الـهاطـلة عـلى العـاصمـة تعـادل ثالثة
أضـعاف الطاقـة اإلستيعـابية خلطوط
ومــحـطـات اجملـاري.فـيـمـا رأى عـضـو
جلـــنــة اخلــدمـــات جــاسم الـــبــخــاتي
ضـعف أداء االمـانة وعـدم استـعدادها
ــوسم الــشــتـاء. وقــال الــبـخــاتي في
تــصـريح امس إن (امـطـار أمس االول
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ن وعــقـــوبــة الــســجن مــدى احلــيــاة 
يــسيء لـسـمــعـة الـبالد ويــتـسـبب في
ـالي والسجن  3 أشـهر أذيـة النـظام ا
وغــــــرامـــــة 2 إلـى 3 مـاليـــ لـــكل من
يـــــتــــــطـــــفـل أو يـــــزعج أو يــــــتـــــصل
ـستخـدمي اإلنترنـيت اآلخرين بدون
تـصـريح والـسجن 3 سـنـوات وغـرامة
2 إلى 3 مـاليــ لــكل مـن يــســتــخــدم
اإلنـترنت وينتحل صـفة أو اسماً ليس
له بـقصد التضـليل أو الغش والسجن
ـدة سـنـة وغـرامة 2 إلى5 مـالي لكل
باد والقيم الدينية من يعتدي على ا
واألخالقــيــة واألسـريــة واجملـتــمـعــيـة
ــؤقت فـــضال عن عــقـــوبــة الــســـجن ا
وغــرامــة 10  مالي إلى 30 مــلــيــون
لـكل من ينشئ أو يـدير موقـعاً يحرض
اني عـلى الفسق والفـجور. وكشف بر
امـس ان  اسم الـقــانـون اسـتــبـدل الى
(قـانون مكافحة اجلـرائم االلكترونية).
ودعـا اخلــبـيـر الـقـانـوني طـارق حـرب
الى تـــســـمــيـــة الـــقــانـــون بــتـــنـــظــيم
ــعـلـومـاتـيـة ولـيـس كـمـا شـائع بـانه ا

علوماتية . جرائم ا

خــطـراً عـن نـظــيـره في الــتـهــديـدات 
ولـــكن يـــجب عـــدم مـــصـــادرة حـــريــة
الـتعـبيـر التي كـفلـها الـدستور  اذ ان
الـقانون بصيغته احلالـية يعد تكميماً
لـالفــواه وهــذا مــرفـــوض تــمــامــا وال
يـنـسـجم مع الـقـوانـ الـتي شـرعـتـها
تقدمة الن مـصادرة احلريات الـدول ا
ـقراطي مـثل العـراق يؤشر في بـلد د
الفـت الى عـودة حـقب الـدكتـاتـورية) 
ــان تــلــبــيــة انه (كــان االجــدر بــالــبــر
متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد التي
هي جــزء من مـنــظـومــة الـتـشــريـعـات
الـداخلية من خالل تشريع قانون حق
عـلومـات وبعـدها يأتي االطالع عـلى ا
ـعـلـومـات)  تــشـريع حـمـايــة وادارة ا
مــتـسـائــلـ (مـا الــفـائــدة من تـشـريع
ا سيخنق علوماتـية الذي ر قـانون ا
ـكـفـول ـواطن في الـتـعـبـيـر ا حـريــة ا
دســتـوريـا والــعـراق يـراوح في دائـرة

نهكة). خدمات اجليل الثالث ا
 بــدوره عـد احملـلل الـســيـاسي سـمـيـر
عـــبـــيـــد  مـــشـــروع قـــانـــون اجلـــرائم
. وكتب ـعلومـاتية غيـر محكم قـانوناً ا

عـبـيد تـغريـدة على مـوقع توتـير  اكـد
ـعـلـومـاتـيـة غـير خاللـهـا ان (جـرائم ا
مــحـكم قـانــونـيـا بل ان مـعــظم نـقـاطه
فـضفـاضة واخلـوف من تطـبيـقه بحق
الـفــقـراء واالحـرار الـوطـنـيـ ويـكـون
سـالح قمع وتكميم) داعـيا الى (تأجيل
ــراقـبـة الــقـانــون والـشــروع بـنــظـام ا

وتـقــيـيـد اسـتـعـمـال مـواقع الـتـواصل
فـنـيـا مـثـلـمـا فـعـلت تـركـيـا واالمـارات
ودول اخــــــــرى).  ورفض الــــــــنـــــــائب
هــوشـيـار عـبــدالـله  تـشــريع الـقـانـون
الـذي يـهـدد حـريـة الـتـعـبـير ويـؤسس
لـدولــة بـولـيـسـيـة. وقـال عـبـد الـله في
ـانية بـيان امس انه (مـنذ الـدورة البر
الــــســـابـــقــــة والى ان كـــنـت من اشـــد
الـرافـضـ لتـشـريع القـانـون  ومازلت
ارفــضه رفـضــاً قـاطـعــاً لـعــدة اسـبـاب
اهـمها ألنه يشـكل تهديـداً جدياً حلرية
الــتـعـبــيـر وألنه يـعــد اخلـطـوة األولى
لــتــأســيس الــدولــة الــبــولــيــســيـة ) 
وأضـــاف انه (من الـــنــاحــــة الــفـــنــيــة
والــتـقـنـيــة أعـتـقــد أن الـدولـة مـازالت
عــاجــزة عن الــســيـطــرة  عــلى فــضـاء
ـعــلــومــاتي أســاسـا  فــتــمــنع األمـن ا

علوماتية ?  جرائم ا
ـنــاقـشـة ويــسـتــعـد مـجــلس الـنــواب 
الـقانون الـذي يحتـوي فقرات تـتضمن
الــسـجن لـســنـتـ وغــرامـة ثالثـة إلى
ـن يستـخدم اإلنـترنت خـمسـة مالي 
إلهـــانـــة اآلخـــرين بـــالـــقــذف والـــسب
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ـيون   مـجـلس طـالـب خـبـراء واكـاد
الــنــواب بـالــعـدول عـن قـانــون جـرائم
ــعـلـومــاتـيـة الــذي يـتـضــمن فـقـرات ا
ـكــفـولـة مــجـحـفــة تـصـادر احلــقـوق ا
وجب الـدسـتور   مـؤكدين لـلـشـعب 
ان الــقـانـون بـصــيـغـته احلـالــيـة يـعـد
تــكــمــيـمــاً لالفــواه وتــقـيــيــداً حلــريـة
الــتـعـبـيـر. وقــال اخلـبـراء لـ (الـزمـان)
امـس (نـــــــنـــــــصـح جلـــــــنــــــــة االعالم
ــــان بـــتـــرك واالتــــصـــاالت في الــــبـــر
الــتـــصــويت عــلى قـــانــون مــكــافــحــة
اجلرائم االلكترونية في الوقت الراهن
 واالطـالع مجـددا عـلـى اهم الـقـوان
ذات الـــعالقـــة الـــتي اقـــرتـــهـــا الــدول
ــتـقـدمــة في هـذا اجملـال لـالسـتـفـادة ا
مـنهـا وكذلك اعـطاء اجملـال للـباحـث
ـــ وصـــفـــوة االعـالمـــيــ واالكـــاد
ــدني لالطالع ومــنــظـمــات اجملــتـمع ا
ـشاركة في تـعديل وصيـاغة بنوده) وا
مـــــؤكـــــدين (نـــــحن مـع ضـــــبط األمن
والــســلــوك اإلجــتــمـاعـي الـذي ال يــقل
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كـــشـــفت ضـــعف أداء أالمـــانـــة وعــدم
ــوسم الــشــتـاء) اســتــحــضــاراتــهــا 
واضـاف انه (يـجـب ان يـكون لـألمـانة
ـتابعة تصريف غـرفة عمليـات مهيئة 
ــيـاه وتـسـلـيك الـشــبـكـات وغـيـرهـا ا
ـفـتـرض ان تــكـون هـذه األمـور ومـن ا
اضي) واشار الى مـهيأة في أيلول ا
انـه (من الــضــروري ان يــكــون هــنـاك
تــنــســيق مـع اجلــهـد الــوطــنـي الـذي
يــتـمـثل بــوزارات الـداخـلــيـة والـدفـاع
واالعـمار واالسكـان والصناعـة وهيئة
احلـشـد وان تـكـون حـاضـرة في غـرفة
( ـواكـبة حـدوث أي طار الـعـملـيات 
وتـابع (شاهدنا االداء الركيك لألمانة
ياه) وتـوجد مناطق حتى االن فيها ا
وقـامت بـلديـة الـرصافـة بـسحب مـياه
االمـطار من احمللة 101 الـتي غمـرتها
مياه االمطار واستجاب مدير البلدية
ـناشـدة (الزمـان) التي احـمـد اخلوام 
نـقـلتـهـا اليه عن االهـالي. واوعـز على
الـفور بارسال الـيات اجملاري وسحب
ــيـاه الـنــاجـمـة عن امــطـار الـسـبت ا
ـــتــابـــعـــة نـــظــافـــة احملـــلــة ووعـــد 
واالســتــجــابــة لــطــلــبــات اهــالــيــهــا.

بـدورهـا  اسـتـبـشـرت جلـنـة الـزراعـة
ـيــاه واالهـوار الـنـيـابـيـة بـكـمـيـات وا
االمـطـار التي هـطـلت على مـدن البالد
.وقـال رئـيس الـلـجـنـة سـالم الـشـمري
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
ـوارد (الــلـجـنــة مع مـاقــدمـته وزارة ا
ــائــيــة قــبل مــدة بــشــأن خــطــطــهــا ا
ـسـتـقبـلـيـة من اكـمال لـسـدود مـعلن ا
عـنـهـا سـابـقـا وانـشـاء خـزانـات مـيـاه
كـــبـــيــرة) مـــشـــيـــرا الى ان (انـــشــاء
ال اخلـزانـات بـشكل خـاص التـكـلف ا
ـكـن ان تـقـوم به شـركـات الــكـثـيـر و
اســتــثـمــار مــحـلــيــة في مــنـاطق ذات
طـبيعة صـحراوية او قرب احلدود مع
ايــران لالسـتـفـادة من مــيـاه الـسـيـول
الـتي تـسـبـب سـنـويـا خـسـائـر لـلـقرى
الـقـريـبة مـنـها) وشـدد الـشمـري على
(اهــمــيــة االســتــمــرار بــفــتح قــنـوات
اتــصــال مع ايـران وتــركــيـا لــضــمـان
ـيـاه ولـزيـادة اخملـزون حـصـتـنـا من ا
الـــســـتــراتـــيــجـي واالســتـــفـــادة مــنه
لـسـنـوات مقـبـلـة لالستـخـدام الـيومي
ـــزيــد من ولـــلــزراعـــة واســتـــصالح ا

االراضي).

مـحددة للدفـاع عن مصاحلهـا احليوية
. وأدلـى سالمي بــتــصــريــحــاته الــتي
ـوقـع اإللـكــتـرونـي لـلــحـرس نــقــلـهــا ا
الــثـوري (سـبـاه نـيــوز) بـعـدمـا ذكـرت
ـز اإلثنـ في صـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
تــقـريـر أن الــرئـيس االمـريــكي دونـالـد
ترامب الذي تنتهي واليته بعد شهرين
ـسؤول اسـتطـلع آراء عدد من كـبار ا
بــشـأن إمــكـانــيـة الــتـحـرّك ضــدّ مـوقع
ـقبـلة. نـووي إيـراني خالل األسابـيع ا
ــســؤولــ وأوردت الــصــحــيــفــة أن ا
ـضيّ قدماً في أقـنعـوا الرئيس بـعدم ا
شنّ ضـربة عـسكريـة ضدّ طهـران نظرا
إلى مـخاطر نشوب نزاع واسع النطاق
نـتـيـجـة لـذلك. وقـال الـلـواء سالمي إن
اخلــلـــيج (مــنــطـــقــة اســتــراتـــيــجــيــة
ي) مـؤكـدا أن (ايـران لـالقـتـصـاد الـعـا
ـتـازا وفـريـدا في تـوفـير تـؤدي دورا 
األمن لـهذه الـرقعـة البـحريـة احلاسـمة

ي) .  لالقتصاد العا
ـــنــطــقــة وحـــذر قــائال (لن نـــتــقــيــد 
جــغـرافـيـة مــحـددة لـلـدفــاع عن أمـنـنـا
ومــصــاحلــنــا احلــيــويـة). وأوضــحت

(ســــــبـــــاه نـــــيــــــوز) أن (سالمـي أدلى
ـناسـبة تـدش بـارجة بـتـصريـحاته 
الـشـهـيـد رودكي الـعـابرة لـلـمـحـيـطات
اجملــهـزة بــأنـظـمــة صـاروخـيـة) وهي
تـتـضمن مـدرجـا إلقالع مـروحيـة وعدة
طـائـرات بـدون طـيار وبـإمـكـانـهـا نقل

زوارق سريعة على متنها.
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زار قــائـــد فــيــلق الــقــدس في احلــرس
الـــثــوري االيــراني اســمـــاعــيل قــآني
ـاضي. ونـقلت هـيـئة بـغـداد االربـعاء ا
االذاعـة الـبـريـطـانـيـة (بي بي سي) عن
مـصادر لم تسـمها الـقول (ان قآني زار
بــغـداد بـعـد زيــارتـ شـمـلــتـا بـيـروت

ودمشق).
صادر ذاتها ان (ايران  واضـافت عن ا
ؤيدة لها في سلحة ا حثت الفصائل ا
العراق االلتزام في الهدنة مع الواليات
نـتخب ـتـحدة حـتى تـبوء الـرئيـس ا ا
جـو بــايـدن مـنـصـبه مـنـتـصف كـانـون

قبل). الثاني ا
 وكــان نــحـو  14 مــقــاتال مـن انــصـار
ايـــران الــذين يـــقــاتــلـــون مع اجلــيش
الـسـوري قد قـتـلوا في قـصف شـهدته
مــديـــنــة ديــر الــزور احلــدوديــة امس.
وكــان الـقـائـد الـعــام لـلـحـرس الـثـوري
اإليـراني الـلواء حـس سالمي قـد قال
نـطـقـة جغـرافـية أن بالده لـن تتـقـيـد 
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طـبيـاً متقـدماً. وحذر مـبعوث الـصحة
ية ديـفيد نابارو من مـوجة ثالثة الـعا
جلـائحة كورونا في أوربا بداية العام
ـقبل . وأشـار نابـارو إلى (احتمـالية ا
مــوجــة ثـالــثـة جلــائــحـة كــورونـا في
الـــــدول األوربــــــيـــــة إذا مـــــا كـــــررت
ا احلـكـومـات تقـاعـسـها عن الـقـيـام 
ـوجـة الثـانـية) مـبـيـنا ان نع ا يـلـزم 
(احلــكـــومــات لم تــعــمـل عــلى إقــامــة
الـبـنيـة الـتحـتـية الالزمـة خالل أشـهر
ـوجة الـصـيف بـعد الـسـيـطرة عـلى ا
ـوجـة وأضـاف (اآلن نـواجه ا األولـى)
الـثانية وإذا لم تعمل احلكومات على
جتــهـيــز الـبــنـيــة الـتـحــتـيــة الالزمـة
فـستكون لـدينا موجـة ثالثة في أوائل
قبل). وتشهـد أوربا انخفاضا الـعام ا
ـــدة وجــيـــزة في مــعـــدالت اإلصــابــة
بـكـورونـا الـتي عـاودت االرتـفـاع مرة
ـانـيـا أخــرى حـالـيــا حـيث سـجــلت أ
وفــرنـســا مـعــا امس االول ارتــفـاعـا
بـواقع  33 ألـف إصـابـة  كـمـا تـشـهد
ســـويــســـرا والــنـــمــســـا آالف حــاالت
اإلصـابـة بـالـفـايـروس يـومـيـا بـيـنـما
سـجلت تركيا رقمـا قياسيا بلغ 5532

إصابة جديدة.
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 اسماعيل قآني

ياه من ازقة البتاوي التي غمرتها امطار السبت V×Ý∫ اليات بلدية الرصافة تسحب ا
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أعفـت وزارة الـعمل والشـؤون االجتمـاعية
دور احلــضــانــة األهــلــيــة من الــغــرامـات
تـرتبة عليها للمدة من  25 تشرين االول ا
ــاضي بــسـبب  2019 لــغــايـة  17آذار ا
الـــوضع االمـــني بـــالـــتـــزامن مع انـــطالق
الـتــظـاهـرات االمــر الـذي ادى الى ايـقـاف
الـعـمـل في تـلك الـدور. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (الـــوزارة اعــفت ذات
دور احلــضــانــة االهـــلــيــة من الــغــرامــات
ـتـرتبـة بـذمتـهـا للـمدة من 18 الـتأخـيـرية ا
ــاضي ـــاضي ولــغــايــة  1تــمــوز ا اذار ا
بـسـبب تـفـشي جـائـحـة كـورونـا الـتي ادت
الى تــوقف تــام في عــمل الــدور وعـدد من
ــؤسـسـات. وجـاءت قــرارات االعـفـاء من ا
قــبل مـــجــلس ادارة صـــنــدوق الــتـــقــاعــد
والضـمان االجتـماعي لـلعـمال في جـلسته
ـنعـقـدة بـتاريخ 6 تـمـوز و اإليـعاز الى ا
وجبها قسم جـباية االشتـراكات بالعـمل 
في خطوة تهدف الى دعم القطاع اخلاص
وتــوجــيه عــمــله بـــشــكل يــضــمن حــقــوقه

ترتبة عليه). والواجبات ا
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عـلى االقـتصـاد). وطالب عـضو جلـنة
االقــتـصـاد الـنـيـابــيـة مـازن الـفـيـلي 
احلـكومة بـتعظـيم االيرادات وحتريك
الــســوق وتـــقــلــيل االســتــيــراد عــبــر
تــنـــشــيط الــقــطــاع اخلــاص ودعــمه.
واشـار الـفـيـلي الـى (ضـرورة اعـتـماد
أنـشـطة اقـتصـادية تـسـهم في تعـظيم
اإليـــرادات وامـــتــصـــاص الـــبــطـــالــة
وحتـــريك الــســـوق وتــقـــلــيل مـــبــالغ
كن ان ـنـافع  االسـتـيـراد وكل تـلك ا
تــتـحــقق من خالل تــنـشــيط الـقــطـاع
اخلــاص ودعـمه بــوسـائل مــتـعـددة)
ــتـوسـطـة ـشـاريع ا مــقـتـرحــا (دعم ا
والـصــغـيـرة اإلنـتـاجـيـة بـقـروض مع
مــراعـاة شــمـول اصــحـاب الــتـجــربـة
ـــهــارة بــالـــشــراكـــة مع اصــحــاب وا
الـشـهـادات الـعـليـا في الـتـخـصـصات
ـــوضــوع فـــضال عن ـــرتـــبــطـــة بـــا ا
ــــشــــاريع الــــزراعــــيـــة تــــشــــجــــيع ا
والــصـنـاعــيـة  والــثـروة احلـيــوانـيـة
وصــنــاعــتــهــا الــغــذائــيــة بــتــشــديـد
ـنـافـذ احلـدودية اإلجـراءات وضـبط ا
وتــفـعــيل الـعــمل بـجــهـاز الــتـقــيـيس
والــســيــطــرة الـنــوعــيــة مع تــوحــيـد
الـتعرفة الكـمركية ومضـاعفة الرسوم
ــمــاثل لــلـمــنــتـوج ــســتـورد ا عــلى ا
احملــلي). وطــالب  112 نــائــبــا بـدفع
رواتـب مـوظـفي إقـلــيم كـردسـتـان عن
طـــريق احلــكــومـــة االحتــاديــة عــبــر
ـنع هـدر االمـوال ومـعـرفـة الـتــوطـ 
وظفـ في االقليم .الى ذلك  اعـداد ا
ـالـيـة تـمـويـل الـشـهر اطـلـقت وزراة ا

اجلاري جلميع مؤسسات الدولة .
 وقــال بــيـان امـس ان (تـوزيع رواتب
ــوظـفـ اطــلق من يـوم امس االحـد ا
الية تمويل الشهر بـعد اطـــــــــــالق ا
اجلـــــــاري جلــــــمــــــيـــــــع الــــــوزارات

والدوائر).
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ــتـوسط إلى 260 مــلـيـون حــدهـا ا
ديــنــار دون اسـتــحـقــاق قــانـوني)
وأضــــاف انـه (وعــــلى إثــــر ذلك 
تـــشـــكـــيل فـــريق عـــمل فـي وكـــالــة
االســـتـــخــبـــارات الـــذي تــمـــكن من
اخـتــراق شـبـكـة الـتـزويـر وتـوثـيق
عــمـلــيـاتـهــا اإلجـرامــيـة بــالـصـوت
والـصورة والشخصيات التي تدير
هـذه العمليات) واشـار الى (إحالة
الــشـبــكـة اإلجـرامــيـة إلى الــقـضـاء

لينالوا جزائهم العادل).

ي تــــــمـــــكـــــنـت وكـــــالـــــة الـــــغــــــا
االســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
ـوافـقـات ومـتـابـعات االحتـاديـة و
قـضائية من اختراق وتفكيك شبكة
تـزويـر في الـتـقاعـد مـؤلـفة من 29 
مـتهـماً مـوظف ومـعقـب يـقومون
بــعــمــلــيــات تــزويــر وحتــايل عــلى
الـقانـون تتـلخص بـإصدار هـويات
تــقـاعــديـة لــلـمــواطـنــون ومـنــحـهم
رواتـب تـصل إلـى ٨ ماليـ ديــنـار
وفــروقـات مـالـيـة كــبـيـرة تـصل في
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كـشـفت وزارة الداخـلـية عن تـفـكيك
شــبـكـة تـزويــر في هـيـئـة الــتـقـاعـد
الـعـامة بـعد جـرائم حتايل وتـزوير
كـلفت الدولة اكثر من ثالثون مليار
ديــــنـــار شـــهــــريـــا تـــدفـع كـــرواتب
تـقـاعـديـة لغـيـر مـسـتحـقـيـهـا.وذكر
بـيان لـلوزارة تـلقـته (الزمان) امس
ـتـابـعـة شـخـصـيـة وأشـراف انه (
مــبــاشــر من قــبل الــوزيــر عــثــمـان

ـبـية الـعـراقـية ÆÆ ÊU كـشـفت الـلجـنـة االو e? « ≠ œ«b?GÐ

امـس عن اقتـحام مـبنـاها وسـيطرة رئـيس احتـاد السـباحة
الـســابق سـرمـد عــبـد االله عـلى مــكـاتب الـلــجـنـة واصـدار
بيـة الدولية الى رد فعل مفاجئ اوامر قد تـدفع اللجنة االو
. وقال بيـان تلـقته (الـزمان)  انه (في سـابقة خـطيـرة تهدد
مـستـقبل الـريـاضة الـعراقـيـة  وتزيـد من حـدة اختـناقـها 
بتحدي وعدم اذعان لقرارات  ألهم مؤسسة رياضية دولية
بيـة الدولية   حـيث قام سرمد عـبداالله محمد اللجـنة االو
بـية العـراقية  ,واالسـتيالء على باقتـحام مبـنى اللجـنة االو
مـكـاتـبهـا  واصـدار اوامر وقـرارات خـارج صالحـياته)  
واكدت اللـجنة ان هـذا التصرف (يـنذر بعـواقب وخيمة في
مــا اذا وصـلـت مـعــلــومــات حــتى وان كــانت عــبــر وسـائل
ـبي ــبـيــة الـدولــيـة واجملــلس االو االعالم الى الــلـجــنـة االو
االسـيـوي والـلـذين يـراقـبـان عن كـثب مـجـريـات االمـور في
الـعـراق)   وقـالت (نـحن بـدورنــا   ومع يـقـيـنـنـا بـأن هـذا
ـثل سـلــوكـا شـخـصــيـا من قـبــله وألجل تـفـويت االجــراء 
بية الدولية الفرصـة على مخططاته خللـط االمور ودفع االو
جتاه رد فـعل دولي مفاجىء  سنسلك جميع الطرق  التي
خولنـا اياها الـقانون  جتـاه هكذا اجـراءات  غير قـانونية).

بحسب البيان.

جمال كوجر

u“∫ جـانب من مـبـاراة اربـيل والـديـوانـيـة التـي انتـهت

امس بفوز االول بهدف دون مقابل

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

اكـد امـ بـغداد عالء مـعن  انـحـسار
االمــطـار في شــوارع الـعــاصـمــة مـنـذ

سـاعـات فـجـر امس  بـأسـنـاد احلـشد
الــشــعــبي وقــيــادة عـمــلــيــات بــغـداد
والـوزارات االخـرى  مــشـيـرا الى انه
ــظـــاهــر الــغـــرق في شــوارع الجـــود 

الــعــاصـمــة. وذكــر مــعن في تــصـريح
تــابـعــته (الـزمـان) امـس انه (اليـوجـد
حـاليـا اي مظـاهر لـغرق مـدينـة بغداد
و الـتـعامل بـسرعـة تامـة باسـتنـفار
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لــلـمــســيـحــيـ لــلـقــتل بــدم بـارد في
بــيــوتــهم" كــمــا يــشــرح الــنــائب عن
ــوقــراطـيــة األشــوريـة احلــركــة الـد
يـونــادم كـنــا لـفـرانـس بـرس.في عـام
  2014 ســيــطــر تـنــظــيم داعش عــلى
أجـزاء واســعـة من شـمــال الـعـراق ال
ـوصل ونيـنوى حـيث يتـركز سيـما ا
سيـحي في البالد وتـسببت الثقـل ا
ـــارســاته والـــتــرهـــيب الــذي زرعه
ـــوجــــة نــــزوح واســــعــــة شـــمــــلت
.ويـؤكد بطـريرك الكـنيسة سيـحي ا
الكلدانـية الكارديـنال لويس روفائيل
ســاكــو لــفــرانس بــرس أن "كـثــراً من
سـيحيـ هاجـروا رغمـاً عنهم ألن ا
هذه أرضـهم وهـذا تـاريخـهم ذهـبوا
بحـثاً عن مـستـقبل ألوالدهم".وتـغيب
اإلحــصــاءات الــدقـيــقــة حــول الــعـدد

الفعـلي للـمسيـحي في الـعراق لكن
ـجرد مـتـابعـة عدد تـناقـصـهم يبـرز 
صـل في الـكنائس وحـتى بإغالق ا
بعضها مثل كنيسة الثالوث األقدس
في مــنـطــقـة الــبـلــديـات شــرق بـغـداد
ـغـلـقــة مـنـذ نـحـو أربع سـنـوات وال ا
ناسبات تشهد احـتفاالت دينيـة إال 
قليـلة.وهـناك كنـائس أغلقت مـنذ عام
 2007ولم تــفـتح أبــوابــهـا من جــديـد
مــثل كــنــيــســة قــلـب يــســوع األقـدس
لألرمـن الــكــاثــولــيـك في الــكــرادة في
وسط الـعاصـمـة البـالغ عـدد سكـانـها
عـشـرة ماليـ نـسـمـة.في كـاتـدرائـيـة
مار يوسف في ذاك األحد لم يتجاوز
صل  50شخصاً وهو عدد ال عدد ا
ــا كـــان عـــلــيـه قــبـل بــضع يـــقـــارن 
سـنـوات فـقط بـالـنـسـبـة لـنـائل الـذي
يــؤكــد حـصــول "تــنـاقص كــبــيـر (في
األعداد) وهـجرة في الـسنوات األربع
اضية.... كانت هذه الكنيسة تمتلئ ا

حتى في األيام العادية".
وبحسب البـطريرك ساكـو كان هناك
مليون ونـصف مليون مـسيحي حتى
 2003وال يـــفـــوق عــددهـم اإلجــمـــالي
الــيـوم نـصف مــلـيـون. بــيـنـمــا يـؤكـد
ــــنــــظـــمــــة غــــيـــر ولـــيــــام وردة من ا
احلكـوميـة حـمورابي الـتي تدافع عن
ـــســيـــحــيــة في حــقــوق األقـــلــيــات ا
الــــــعـــــــراق مـن جــــــهــــــتـه أن عــــــدد
ـــســيــحــيــ الـــبــاقــ في الــعــراق ا
ألف يـــــــــتـــــــــراوح بـــــــــ  300و 400
فـــقط.ويــضـــيف وردة أنه فـي بــغــداد
التي كان يقطنها عام  2003نحو 750
ألف مسيـحي "ال يتـجاوز حالـياً عدد
سيحي  75ألفاً".في منطقة الدورة ا
في جـنـوب بـغــداد الـتي "كـانت فـيـهـا
أسواق كـاملـة لـلمـسيـحيـ من جتار
وأطـبـاء وأصــحـاب مـقـاه" كـان "عـدد
سيـحي  150ألفـا ولم يـبق سوى ا
ألف حــالـيــاً" وفق وردة.ومـرّت ثالث
ـة تـنـظـيم الـدولـة سـنـوات عـلى هــز

جهـته أن كل أهـله "هـاجروا مـنـذ عام
2003أبي وأمي وأخــوتي. أنـا وحــيـد
في الـعــراق وبـقـيت فــيه ألنـني كـنت

آمل أن يتحسن الوضع". 
ــــســـيــــحـــيـــ وتـــزايــــدت هـــجـــرة ا
خـــصــوصــاً بـــعــد الــغـــزو األمــيــركي
وسـقـوط نـظـام حـزب الـبـعث في عـام
 2003ثمّ تـفـاقـمت خالل فـتـرة الـنـزاع
الــــطـــائــــفي 2008-2006 حـ حــصل
اسـتــهــداف مــبـاشــر لــلــمـســيــحــيـ
وكنائـسهم في خـضم موجة هـجمات
راح ضــــــحـــــيــــــتــــــهـــــا اآلالف.وبــــــلغ
االستـهـداف "ذروته في الهـجـوم على
كنيسـة سيدة الـنجاة (في عام (2010
الــذي قــتل فــيه نــحــو  50شــخــصـاً"
وتـــرافـق مع تــــزايــــد الـــتــــهــــديـــدات
واخلطف وفرض األتاوات والتعرض
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اإلسالمـية في الـعـراق لـكن األسـباب
ـــســـيـــحـــيــ الــتـي ال تـــزال تـــدفع ا
الـــعــراقــيــ لــلــبـــحث عن حــيــاة في
اخلـارج لم تـنـته.ويـعـاني الـعراق من
أزمــة اقـتـصــاديـة غـيــر مـســبـوقـة مع
الـتـراجـع الـكـبـيـر فـي أسـعـار الـنـفط.
وشــهــد مـنــذ عــام مــوجـة تــظــاهـرات
ـشـارك فـيـها احـتجـاجـية غـالـبـية ا
ـسـتـائــ من الـفـسـاد من الـشــبـاب ا
ـرتــفـعــة وتـردّي ونــسـبــة الـبــطـالــة ا
األوضـاع الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية.
وتـــراود فــكـــرة الــهـــجــرة مـن جــديــد
نـيـنوس ( 25عـامـاً) من الـدورة فـهـو
سـبق أن هــاجـر إلى أكـثــر من مـكـان
لــكـنه عــاد إلى الـعــراق بـعــدمـا واجه
صعوبات في اخلارج. ويروي الشاب
الـذي يـعــمل خـبـيـر جتــمـيل "أحـيـانـاً
أجد نفسي هنا لكن أغلب األوقات ال
ـــعـــنى أن أشـــعـــر أن لي مـــكــــانـــا 
الــــوضع ال يــــتـــــنــــاسب مـع عــــمــــلي
وتـــفــكــيــري ومــا أســـعى لــتــطــويــره
بـنفـسي".عـمومـاً يـوجد "شـعـور لدى
ـســيـحـيــ أن الـدولـة تــتـحـوّل إلى ا
ــسـيـحي أن ديــنـيـة وال يــسـتــطـيع ا
سلم العلماني ال يعيش فيها حتى ا
يــســتـــطــيع أن يــعــيش فــيــهــا" وفق
وردة.وبــــاإلضـــــافــــة إلـى الــــعـــــوامل
االقـتـصـاديـة الـتي تـؤثـر عـلى جـمـيع

{ بـــــغــــداد (أ ف ب) - يــــدقّ جــــرس
كـاتـدرائــيـة مـار يـوسف لــلـكـلـدان في
بـغداد بـعـد ظـهر األحـد كـمـا أجراس
ـديــنــة الـعــريــقـة عــدد من كــنـائـس ا
ـسـيـحـيـ في داعـيـا من تـبــقى من ا
شاركة في القداس لكن دينة إلى ا ا
ــقــاعـد ال تــمـتــلىء فــنــداء الـهــجـرة ا
ـشـقات الـتي مـسـتـمـر في مـواجـهـة ا
طـــالـت خـــصــــوصـــا األقــــلــــيـــات في
شارك مر البالغة من البالد.ب ا
الـعـمر  17عـامـاً والـتي تـقـول لـوكـالة
فــرانس بــرس إن الــكــنــيــســة تـشــكّل
"مكان أمان" تـتوجه إليه دائمـاً "مهما
يـحـصل في وضع الـبـلـد" الـذي شـهـد
حــروبــاً مــتــواصـلــة لــعــقــود.ويـروي
الشـماس نائل ( 53عاماً) الـذي يخدم
في الــكــاتــدرائــيــة مــنـذ  35عـامــاً من
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{ سـامراء - (أ ف ب)  –استـشهـد ستـة عسكـري واربـعة مـدنيـ في كمـ نفّذه
الـسبـت عنـاصـر من تنـظـيم داعش في منـطـقة الـزويـة التـابـعة لـقـضاء سـامـراء. وقال
مصـدر في الشرطـة لوكـالة فرانس بـرس إن (عبـوة ناسفـة وضعت عـلى جانب طريق

انفجرت لدى مرور سيارة مدنية).
وأطلق مـسلّـحـو التـنظـيم النـار على
عناصر الشرطة وأعضاء في احلشد
وقع الـشـعـبي لـدى وصولـهم إلـى ا
وأفــاد مــحـمــد زيــدان مــديـر نــاحــيـة
الزوية أن (أربعة من أعضاء احلشد
الــعـــشــائــري “وعــنـــصــري شــرطــة
وثالثة مدني اسـتشهدو. ولم تعلن
أي جـهــة رسـمـيــا مـسـؤولـيــتـهـا عن
ــصــدر في االعــتــداء لــكن زيــدان وا
الــشــرطــة اتــهــمــا داعش بــالــوقـوف
وراءه. وقبل نحو  10أيام استـشهد
 11شــخـــصــا بــيــنــهم عــنــاصــر أمن
حتـفهم في هـجوم جـهادي اسـتهدف
دخـل الغربي موقـعا عـسكـريا عـند ا
لبغداد.وخسر احلـشد العشائري في
هـذا الـهـجـوم خـمـسـة من عـنـاصـره.
وتــــأتي هــــذه االعـــتــــداءات في وقت
أعــلــنت واشــنــطن أنــهــا ســتـحــسب
ـنـتـشرين قـريـبا  500 من جـنودهـا ا
في العـراق ليـتراجع عـددهم في هذا
البلد إلى 2500. إال أن غالبـية الدول
ـــشـــاركـــة في الـــتـــحـــالف األخـــرى ا
الــدولـي حملــاربـــة تـــنـــظـــيم الـــدولــة
اإلسالمـيـة غــادرت الـعـراق مـنـذ بـدء

جائحة كورونا. 
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وأعلنت مـحافـظة صالح الدين امس
األحــــد احلــــداد ثالثــــة أيــــام بــــعــــد
اســـتــشــهـــاد تــســعـــة أشــخــاص في
االعتداء فـيما استـنكر الـبعض عجز
الـقـوات الـعـراقـيـة عن الـقـضـاء عـلى
اخلاليا السرية لتنظيم داعش. وقال
الـسـيـاسي جـمـال الـضـاري إن (هـذا
الــــكــــمـــ يــــســــلـط الـــضــــوء عــــلى
تكررة حملاربة اإلرهاب اإلخفاقات ا
وعلى حكـومة مـصطفى الـكاظمي أن
تــضع اسـتـراتــيـجــيـة وطـنــيـة جـادة
وأن تــتــوقـف عن االكــتــفــاء بــلــجــان
الـتحـقـيق الـتي تـعلن الـسـلـطات عن
إنشائهـا بعد كل حـادث). أما النائب
مشـعان اجلـبوري فـرأى أن (عنـاصر
داعش يستغلون التضاريس الوعرة
لـلــمـنـطـقــة اجلـبـلـيــة والـصـحـراويـة
لــلــحـفــاظ عــلى خاليــاهم الــســريـة).

وقبل أن تـرتفع احلصـيلـة إلى عشرة
قـــتــلـى بــوفــاة أحـــد اجلــرحـى فــجــر
األحــد كــتب اجلـبــوري في تــغــريـدة
(فـقـدنـا قـبل قـلـيل تـسـعـة شهـداء في
كمـ لداعش في سـفح جبل مـكحول
شتركة قبل ايام الذي قالت القوات ا
انــهــا اجنــزت عــمـلــيــة تــطــهــيـر له).
وكلـفت وزارة الداخلـية الـلواء طارق
رور. ـنصب مـدير عـام ا اسمـاعيل 
وقــال مــصــدر امس إنه ( تــكــلــيف
الـــلـــواء طـــارق اســمـــاعـــيل حـــســ

ـرور رسـمـيـاً). ـنـصب مـديـر عـام ا
ي قـد وكــان الــوزيــر عـثــمــان الــغــا
أحــال الــلــواء زهــيــر اخلــفــاجي إلى
األمـرة. ورفــد مـنـفــذ مـيـنــاء ام قـصـر
الـــشــمــالي في مـــحــافــظــة الــبــصــرة
رخصة تجاوزة  وغير ا الكرفانات ا
ــيــنـاء بــالــتـعــاون والـتــنــسـيق في ا
ـيـناء وبـحـضور ـشتـرك مع إدارة ا ا
ثلي األجهزة األمـنية وبدعم القوة
السـانـدة. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (هـذا اإلجراء يـأتي لـتـنـظيم
نـافـذ احلـدوديـة وفرض الـعمـل في ا
ســـلــطـــة الـــدولـــة وحـــمـــايـــة احلــرم
الــكـمــركي وخـلق بــيـئــة آمـنـة لــعـمل
الـدوائــر الـعــامـلـة ومــنع األشـخـاص
غـيـر اخملـولـ من الـدخـول بـدون مـا
ارسـة عمـلهم وفق الـقوان يثـبت 
والـتعـلـيمـات). وتـنـفيـذا لـتوجـيـهات
وزيـــر الـــداخــــلـــيـــة ومن خالل ورود
معلومات استخبارية  تمكنت مفارز
ديرية تمثلة  وكالة االستخبارات ا
اسـتـخبـارات الـشـرطـة االحتـادية في
وزارة الــداخـلــيــة من الـقــاء الــقـبض
عــلى مــنــتــحل صـفــة ضــابط بــرتــبـة
مالزم شـرطـة في مـنـطـقـة الـطـوبـجي
ــشــهــود اثــنـاء بــبــغــداد وبــاجلــرم ا
فضال (عن ارتدائـة الـزي الـعسـكـري 
ضبط هوية مـزورة بحوزته بـالرتبة.
و ايــداعــة الــتــوقــيف الســتــكــمــال
الــتــحـقــيــقـات ولالتــخــاذ االجـراءات
الـقـانـونـيـة بـحـقه). واعـتـمدت وزارة
الدفـاع اخلمـيس شهـادات الضـباط
شارك بـدورات االركان اخلارجية ا

ـسـيـحـيـون في الـعـراقـيـ يــعـاني ا
الــعــراق من الــتــمــيـيــز والــتــهــمـيش
وتراجع حقـوقهم.ويوضح الـبطريرك
ســاكـو أنه "ال يــوجـد ضــغط مـبــاشـر
ـــســـيـــحـــيـــ حـــالـــيـــاً لـــكن عـــلى ا
مـارسات الـيومـية فـيهـا إقصاء. إن ا
كـنت مـسـيــحـيـاً ال مـكـان لك بـالـعـمل
عـلى مـسـتـوى مـؤسـسـات احلـكـومة
هـــــذا ســـــبـــــبه الـــــفـــــســـــاد ويـــــدفع
للـهـجرة".ويـضمن الـدسـتور الـعراقي
الـتـسـاوي بـاحلـقـوق واحلـريـات بـ
جـميع مـكـونـات اجملـتمـع لكن ذلك ال
يـطــبق بـشـكـل كـامل بـســبب الـفـسـاد
واحملـــاصــــصـــة وضـــعـف تـــطــــبـــيق
القـانون.ويـتحـدث الشمـاس نائل عن
اخـــتــبــار ابــنـــته الــتي تـــخــرجت من
اجلامـعـة وال تتـمكـن من إيجـاد عمل.
"لـدي ابـنـة وحــيـدة أرغب أن تـتـعـ
في دائـرة من دوائـر الـدولـة وأعـتـبـر
أن هذا حق من حقوقنا كأقليات كما
يسـمونـنا".ورغم تـعلـقهـا ببـلدها إذا
ــر فـرصــة الـهــجـرة فــقـد أتــيـحت 
تـغـادر هي أيـضـاً.وتـقـول "صـراحة ال
أحد ال يرغب بالبقاء في بلده. أتمنى
أن أســـافــر لـــكن أتـــمــنى فـي الــوقت
نـفــسه أن يـوفـر لي بــلـدي كل مـا هـو
مــوجــود في دول أخــرى حــتى أبــقى

فيه".
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ا فيهـا كل مسؤول أو موظف تـتسم بلغـة وحوار يغلب العالقة ب الـشعب واحلكومـة 
شاجرة ويتخذ طابع العنف عليهما الـتوتر والتشنج واالتهام ويصل أحيناً كثيرة حد ا
ا يكون الـفيصل فيه القضاء في احملاكم وهذه العالقـة ليست خافية على أحد انها ور
معلـنة وعـلى الهـواء مبـاشرة مـشكلـة هذا احلـوار انه مسـتمـر ودائم وغيـر مفـهوم وفيه
ا لـه من تأثيـر سلبي مـباشر في احلـياة العـامة للـمواطن وحتى في وجهـات نظر عـديدة 
مـؤسسات الدولة كـافة وبالتـالي  فقدان الثقـة نتيجـة التناقضـات الكثيـرة التي أفرزتها

هذه اللغة.  
(1)

قانون:
تغـيـيـر قـانـون االنـتـخـابـات وإنـهـاء احملاصـصـة كـان أبـرز مـطـالب احملـتـجـ وتـتـمـحور
تعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة? خالفات األحزاب السياسية حول اعتماد الدوائر ا

تصريح: 
وظف تتأخر كل شهر. وظف الفعل: ما زلت رواتب ا تأم رواتب ا

(3)
قضية: 

فـاوضات في الكويت وال أمل في خور عبد الـله ومينـاء الفاو والربط الـسككي الـفعل: ا
حل القضية.

(4)
قانون:

علوماتية رد الفعل: تكميم األفواه ومصادرة الرأي. جتر ا
(5)

تصريح: 
ـاليـة في مـجلس الـنـواب إن األسبـاب التي اطالق مـوازنة 2020 الفـعل: قـالت اللـجـنة ا
وازنـة االحتـادية لـعام  2020 من دفعت احلـكـومة إلى سـحب مـسودة مـشـروع قانـون ا
ـشروع ـان تـعـود لـوجـود مشـاكل وخـروق قـانـونـيـة وحـسـابـيـة في أصل مـسـودة ا الـبـر

شاكل سيدفع بجهات سياسية للطعن بالقانون. وأكدت على إن عدم معاجلة هذه ا
(6)

فايروس كوفيد (19 كورونا):
االصابات تتعدى خمسة آالف اصابة الفعل: رفع احلظر اجلزئي !

(7)
العام الدراسي اجلديد: 

ألكتروني أم على مقاعد الدراسة ?
(8)

اتفاق: 
زيادة صادرات النفط هل هذا يعني استقرار األسعار أم زيادتها أم هبوطها ?

(9)
مناقشة: 

السـفيـر األمريـكي ينـاقش مع رئيس مـجلس الـقضـاء األعلى الـهجـمات بـالصـواريخ على
ناقشة أمنية أم عسكرية أم قانونية ? نطقة اخلضراء هل هذه ا ا

(10)
عالوات:

وظف التي ال تتـعدى ستة آلف دينـار سنوياً بطاقة في الوقت الذي توقـفت به عالوات ا
نخيل تستقطع خمسة آالف دينار شهرياً !

(11)
تصويت: 

جتديد عقود الهاتف النقال أم ايقافها ?
(12)

فيسبوك: 
في البحث عن سجاد وغيره

أسعد صباحاً ..
إذا كان لدينا كل هذه األجهزة األمنية  بكل مجسّاتها االستخبارية.

ختلف أسلحتهم ومعداتهم. راتب  إذا كان لدينا كل هؤالء القادة والضباط وا
ـلـيارات عـلى رواتـبـهم وعلى تـدريـبـهم وتسـلـيـحهم إذا كـنـا ننـفق ا

وتأهيلهم للمهمات األمنية.
إذا كان لدينـا كل ذلك فمـا قيمتـه وما نفعـه إذا كنا ال نسـتطيع
أن نعـيد مـغـيبـاً إلى أهـله ونعـثـر على مـخـتطف أخـذ عـنوة في

وضح النهار ونحمي مواطناً يغتال أمام بيته ?!

قـال رئيس الـوزراء مـصطـفى الكـاظـمي عن زيارته الـى مديـنة الـنـاصريـة انهـا تـفتـقر الى
شـارع مــعـبـد واحــد . ونـحن نــعـرف ذلك و ان   الـشــوارع كـلــهـا مـحــفـرة  وتـفــتـقـد الى
ـدينـة منـذ سنـوات طويـلة تـعاني احلـرمان من هذا احلـال ظلت عـليه ا ـرورية  , الـسالمة ا
اخلدمات االساسيـة من ماء وكهرباء وتعـليم وصحة ولن يرف جفن للـمسؤول فيها وفي
ان حوالي خمسة عشر ثـلها في البر دينـة تضم مليونا انسان ويزيد و بغداد رغم ان ا
لئ الـدنيـا ضـجيـجا مـطالـب وفيـها مـن االحزاب مـا يسـد غربـال الشـمس و مـا  نـائب 
بـتـقـد اخلــدمـات لـلـمـحــرومـ من ابـنـاء هـذه احملــافـظـة  فـالـغـريـب ان اجلـمـيع يـطـالب
بـاخلدمـات ولـكـن دون جـدوى وظلـت شـعـارات فـقط  مـشـاريع اسـكـان مـعـطـلـة وشوارع
ليارات الـتي خصصت للمـشاريع الوهمية والسـؤال اين ذهبت ا بائسة وصحـة معدومة 
ستفـيد ومن وراء هذا االخفاق  الم يـكن من حق ابناء احملافظـة ان يتسائلون عن ومن ا
ثم الم يكن من حق ليـارات التي انفـقت وفي جيب من ذهبت من احملـتال واللـصوص  ا
طالبة بحـقوقهم وبدال من قتلهـم واستهدافهم االستماع ابناءها اخلروج الى الـشوارع وا
الى مــطــالــبـهـم  نــتــمـنـى ان تــكــون دعـوة رئــيـس الــوزراء لالهــتــمـام
باحملافظـة جدية وسريعة  لها ولغـيرها من احملافظات التي ظلمت
ووصل احلـال بـها من الـبؤس الى مـا وصلـت اليه و المـثالـها في
الـعـمـارة والـديـوانيـة والـنـجف وكـربالء وغـيـرهـا من مـدن الـعراق
الــصــابــرة احملــتــســبــة والــتي لم يــكن حــالــهــا افــضل مـن حـال

الناصرية.
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تعلمنا العديد من الدروس من جائحة كورونا:

ية الثالثة بدون أن تطلق طلقة واحدة.. ا يسمى احلرب العا 1- الص فازت 
2- األوروبيون ليسوا متعلم ومثقف ومتقدم للدرجة التي كنا نراها عليهم..

3- االغنياء في احلقيقة أقل مناعة من الفقراء..
4- ليس هنالك أي كاهن أو مشعوذ قادر على شفاء مرضى كورونا..

ا يكسبه أساطير الرياضة والفن.. 5- الكادر الصحي يستحق أكثر 
6- النفط ال قيمة له في مجتمع بدون استهالك..

7- حتى احليوانات تشعر باحلجر الصحي..
8- الكوكب يتجدد بسرعة بدون تدخل البشر..
نزل.. 9- أغلب الناس باستطاعتهم العمل من ا

10- كلنا نستطيع العيش بدون الوجبات السريعة غير الصحية...
11- التعود على احلياة الصحية ليس باألمر الصعب..

12- اإلعالم مليء بالكالم الفارغ..
13- الرجال يستطيعون الطبخ..

ـفكـرون هم من يـسـتـحق الـتـقديـر واألجـور الـعـالـية 14- الـعـلـماء واألطـبـاء واحملـلـلـون وا
مثلون.. وليس العبوا الكرة وا

15- احلياة هشة للغاية فلذلك تعامل معها بكل حذر..
16- أمريكا ليست الدولة الرائدة في العالم كما كنا نعتقد..

17- األزمات تُظهر معادن الناس وسلوكياتهم على حقيقتها..
18- البـد من إعــادة تـرتــيب أولـويـات حــيـاتــنـا وأهـمــهـا بــنـاء مـدارس

ومستشفيات أكثر..
19- عرفنا إحساس احليوانات وهي في األقفاص..

20-نـستـطيع قضـاء إجازاتـنا في مـنازلنـا بشـكل عادي وليس
السفر

{ عن مجموعة واتساب
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اتمـمـنـا السـتـ يومـا ولم نـتـسلم مـرتـبـاتنـا الـوظيـفـيـة ولم نعـد نـسـتطـيع تـقد
مـعـاشـات عـوائـلـنـا وتـوفـيـر مـسـتـلـزمـاتـهم أو حـتى امـتالك مـصـاريف الـطـريق
لـلـدوام علـمـا ان الوزارة لـيس فـيـها خـطـوط مواصالت وان وجـدت فـهي قلـيـلة
جـدا. كـمـا لم تـصـرف لـنـا مـخـصـصـات الـطـريق ابـداً طـوال فـتـرة اخلـدمـة من

اجلدير بالذكر إن باقي دوائر الدولة  استالمهم للرواتب.
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ـشايـخي عن عمـر ناهز 72 عـاما. والفـقيد نـعت االوساط العـسكـرية العـراقية  ,اللـواء الركن الـبحري مـحمـد سعـيد نايف ا
مواليد  1948 وتخـرج في الكلية البحرية بـالدورة الثالثة في مصر والدورة  46 بالـكلية العسكـرية العراقي. وشغل مناصب
عـدة بينـها امر الـلواء البـحري السـابع والسبـع خالل احلرب الـعراقية االيـرانية وامـر اللواء الـبحر الـسابع وعمـلية الـكلية

البحرية بالبصرة ,ورئيس هيئة الدراسات والبحوث العسكرية في جامعة بكر .
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ـعـتـمدة وفق الـضـوابط والـشـروط ا
وفدين اليها.  في البلدان ا

وكــشــفـت وثــيــقــة صــادرة عن وزيــر
الدفاع جمعة عناد اطلعت (الزمان)
عـلــيـهـا امس عن (اعــتـمـاد شـهـادات
ـشاركـ بـدورات االركان الضـبـاط ا
اخلارجـية وفق الـضوابط والـشروط
وفدين اليها). عتمدة في البلدان ا ا
عـنـية واضافـت انه (على اجلـهـات ا
ذات الـــعالقــة تـــنــفــيــذ مـــضــمــونه).
وللمـرة الثالـثة وخالل ايام يـتعرض
خط (رشــيــد - بــســمــايــة  400ك ف)
لــــعـــمـل تـــخــــريــــبي يــــطــــال ابـــراج
اذ تــعــرض الــبـرج رقم 60 اخلــطـوط

ــذكـور لــعـمـل تـخــريـبي في لــلـخط ا
منـطقـة صخـريجة ادى الـى سقوطه
وبـــعــد تـــوجه مالكـــات الــوزارة الى
مكـان احلـادث واجـراء الكـشف تـب
ان البرج تـعرض الى قـطع اثن من
قـوائـم الـبـرج بــشـعـلــة االوكـسـجـ

عـلـمـا ان نــسـبـة اجنـاز الـعـمل بـهـذا
ئة وقال بـيان تلقته اخلط هي 99 با
ــقـرر (الــزمــان) امس انه (كــان مـن ا
تشغيل اخلط يوم غدٍ اجلـمعة ليقوم
بنقل طاقة تقدر ب750 ميكا واط الى
محطة الرشيد  kv 400 وبالتالي كان
سيسهم بفك االختناقات بشكل كبير
عن جـــانب الـــكــــرخ من مـــحـــافـــظـــة
بــغــداد). واضــاف الــبــيـان ان وزارة
الكـهربـاء تعـلم اجلمـيع بأنـها وزارة
خــدمـــيـــة بـــحــتـــة تـــســـعى خلـــدمــة
ـواطــنـ  ومالكــاتـهـا تــعـمل بـكل ا
طــاقـاتــهـا فـي ظل اوضـاع عــصـيــبـة
واقتـصادية لـيست بـالسـهلـة مع قلة
التـخصـيصـات بغيـة رفع احلمل عن
واطـنـ وتطـالب بـتعـضـيد كـاهل ا
ؤسسـات االمنية جهودها من قـبل ا

ــمــتــلــكــات ــواطــنــ حلــمــايــة ا وا
العامـة والرصـد والتبـليغ عن اي ما
من شــأنـه ان يــخــرب ويــعــيث بــأمن
بلدنا الـعزيز وخدمـاته). واكد البيان
ان (الـــعــمـل يــجـــري االن في مـــقــطع
جزئي صـعب عـلى اصالح ما تـضرر
واعــادة بــنــاء الــبـرج من الــتــخــريب
لــيـتـمــكن اخلط من نــقل الـطــاقـة الى

جانب الكرخ).
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أعلـنت دائرة الـتحـقيـقات في الـهيـئة
ـة عـن تــمـــكُّن مالكـــاتــهـــا في مــديـــريـَّ
حتـقـيق نـيـنـوى من إحـبـاط مـحـاولة
بــيـع عــقــار تــعــود مــلــكــيــته لــوزارة
ـضـبـوط ـتـهم ا ـالـيـة مُـبـيـنـةً أن ا ا
اســتـخـدم مــسـتــمـســكـاتٍ مُـزوَّرة في
ـة.  وأشارت الدائـرة في بيان العمـليـَّ
تلقتـه (الزمان) امس إلى أن (مالكات
تهم مديريَّة حتقيق نينوى ضبطت ا
ـشـهـود أثـنـاء قيـامـه ببـيع بـاجلـرم ا
العـقار الـبالـغة مـساحته  4دوا و7
أولك و 25مترا مربعا العائدة ملكيته
ـة وحق الــتــصــرُّف ــالـــيـَّ إلى وزارة ا

) الفـتــةً الـنـظـر إلى ــواطـنـ ألحـد ا
ـتـهـم بـانـتـحـال صـفـة وكـيل (قـيـام ا
ــــالك األصـــــلي حلق الـــــتــــصــــرُّف ا
باستـخدام مستـمسكـاتٍ مُزوَّرةٍ كما
َّ ضبط عـقد الـبيع والـشراء وأصل
ُزوَّرة).  وفي عـملـيَّةٍ سـتمـسكـات ا ا
ـديـريَّة من نت مالكـات ا ثـانـيةٍ تـمـكـَّ
ضبط محاسبٍ في مديريَّة التسجيل
العـقاري بـاحملافظـة بتـهمـة الرشوة
ـطابـقـة مع مـبالغ وبـعد الـتـدقـيق وا
مـة من ُـتــسـلـَّ دة وا ُـقـيـَّ الـوصــوالت ا
ـعــامالت الـعـائـدة قـبــله عن رسـوم ا
ة تبيَّن وجود زيادةٍ في تلك للمديريـَّ
َّ ــبــالغ. وأوضــحت الــدائـرة أنه ( ا
تـنـظــيم مـحـضـري ضــبط أصـولـيـَّ
ـت الـلت ـضبـوطات في الـعمـليـَّ با
نُفذَتا بناءً على مـذكرت قضائيَّت

تهم على السيد وعرضهما رفقة ا
قــاضـي مــحــكــمــة حتــقــيق نــيــنــوى
ُختصَّة بـالنظر في قضـايا النزاهة ا
الـذي قــرَّر تـوقـيـفـهــمـا وفـقـاً ألحـكـام
واد 456 298  307 - 289من قـانون ا

العقوبات).

الحقة مسلحو تنظيم داعش في محافظة صالح الدين UOKLŽ ∫ قوات أمنية تقوم بعمليات عسكرية 
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أصــيب الــنـاشـط في االحـتــجــاجـات
بشـار النـعـيمي امس االول  بـجروح
اثــر تــعـــرضه حملــاولــة اغــتــيــال في
بـــــغـــــداد. وأفـــــادت مـــــصـــــادر بــــأن
حاولة اغتيال (النعيمي استُهـدف 
اثــنــاء عـودته مـن تـشــيــيع الـعــمــيـد
ـتقـاعـد غـازي التـمـيـمي في سـاحة ا
الــتــحـــريــر وسط بــغــداد الــذي لــقي
مصرعه متـأثراً بجروحه بعـد عملية
اغــــتـــــيــــال رقــــد عـــــلى إثـــــرهــــا في
.( ــســـتــشـــفى لـــنــحـــو أســبـــوعــ ا
وأصيب النعيمي بجروح في منطقة
الــكـــتف بــسالح كـــا لــلــصــوت في
مـنـطـقـة الـوزيـرية  ,نـقل عـلى إثـرها
إلـى مــســتــشـــفى مــديــنـــة الــطب في
بــغـداد بــحـسب الــهـيــئـة اإلعالمــيـة

لتجمع العراق الوطني.
ـتـظـاهـر الــتـمـيـمي وهـو وتـعــرض ا
ـتـقاعـدين حملـاولة مـسؤول خـيـمة ا
اغتيال في سريع محـمد القاسم بعد
خروجه من ساحـة التحـرير مساء 6
تـشــرين الـثــاني اجلـاري ونــقل عـلى
أثـرهـا إلى مـســتـشـفى الـشـيخ زايـد
قــــــبل أن يــــــفــــــارق احلـــــيــــــاة امس
االول.ويـــتـــعــرض الـــنـــاشـــطــون في
الـعـراق حلـمـلـة تـخـويف واعـتـقاالت
مــنــذ انــطالق االحــتــجــاجـات الــتي
واجـهـتهـا الـسـلـطـات حيـنـهـا بـعنف
ئـات. وتقدر مفـرط أسفـر عن مقـتل ا
مـنـظـمـة العـفـو الـدولـيـة مـقـتل ما ال
يــقل عن 600 مــتــظــاهــر وأفــراد من

قـوات األمن في االحــتـجـاجـات الـتي
انـطـلـقت في تـشـرين األول من الـعام
ــاضي وإصـابــة أكــثـر من 18 ألف ا
ئات من اهالي ذي شخص. وخرج ا
قار امس االول بتـظاهـرة في ساحة
ــحــاكــمــة احلــبــوبي لــلــمــطــالــبــة 
الـــفــاســـدين والــكـــشف عن مـــصــيــر

الناشط اخملتطف سجاد العراقي.
وقــال شــهـود عــيــان ان (الـتــظــاهـرة
انـــطـــلـــقت فـي ســـاحـــة احلـــبـــوبي
ـتظـاهرين حـاكمـة قتـلة ا وطالـبت 
تـمـثـلة بـانـهاء وحتـقيـق مطـالـبهـم ا
بكرة), الفساد واجراء االنتـخابات ا
مـؤكـدين ان (الـتظـاهـرة شـارك فـيـها
مـحــتـجـون مـن الـبـصــرة والـنـجف).
وقــرر مـــحــافظ بــابل حـــسن مــنــديل
الــســريــاوي اجلــمــعـة (20 تـشــرين

ــــقــــرات الــــثــــاني 2020)  إخــــراج ا
ـدينـة األثـرية ومـنـتجع األمـنيـة من ا

احملافظة. 
وقــال الــســريـاوي في بــيــان تــلــقـته
(بــغــداد الـــيــوم) إن "مــنــتــجع بــابل
ـديـنـة االثـرية ولـكـونـهـا مـتـنـفـسآ وا
الهـــالي بـــابـل الـــكــرام قـــررنـــا االتي
ــقـــرات االمــنــيــة من اخـــراج كــافــة ا
ــديـــنـــة االثـــريـــة ومـــنــتـــجع بـــابل ا
واقتـصـارها بـشـرطة اآلثـار والـتراث

فقط". 
 «¡«dł« qON ð

وأضــاف أنه "تـقــرر أيـضــاً تـســهـيل
كـافـة االجـراءات الـتي من شـأنـهـا ان
واطن بالراحة واالطمئنان تُشعر ا
أكـدت هيـئـة الـنـزاهة الـعـامـة ان عدم
مطـالـبة إدارة  مـطـار النـجف الدولي
ــشـــاريع فــيه ُــنـــفــذة  لــلــشـــركــات ا
بتجديـد خطابات الضـمان قد تسهم
بــعـدم اعــادة مــبـالغ الــدفــعـة االولى
مطالبـة بأتخاذ االجراءات الـقانونية
بالغ.   الالزمة الكفيلة باعادة تلك ا
واشـــارت دائـــرة الــتـــحــقـــيـــقــات في
الـهــيـئـة وفي مــعـرض حـديــثـهـا عن
عمليَّة ضبطٍ نـفَّذها فريق عمل مكتب
حتـــقــيق الـــنــجـف الــذي انـــتــقل إلى
ــطـــار إلى ضــبط أصـل خــطــابــات ا
ـشــاريع تـصل الــضـمــان اخلـاصــة 
قـيــمـة مـبــالـغـهـا لـ 40 مـلـيـون دوالر
ـدرج أمـريـكي مـخـصـصـة إلنـشـاء (ا
سـافرين  – مرحـلة اجلديـد صالـة ا
تـوقـفـة مـنذ ـراقـبـة)  ا ثـانـية بـرج ا

عدة سـنـوات واحملـالـة إلى عددٍ  من
ـة مُــبــيّــنــةً أن الــشــركــات األجــنــبـــيـَّ
اخلـطـابـات تُـعَدُّ بـاطـلـة بـعـد انـتـهاء
َّ إصـدار ــة لـهــا و ــدة الـقــانــونـيـَّ ا

ة بذلك. أوامر إداريـَّ
ونـــبــهت الــدائــرة في بـــيــان تــلــتــقه
(الزمـان) امس إلى ان ع (دم مطـالبة
طـار لتلك الـشركـات بتـجديد إدارة ا
ـــدة خـــطــــابــــات الــــضــــمـــان وفـق ا
ة الـتي تـكـفل حـقَّه بـإعـادة الـقـانـونـيـَّ
مبـالغ تُقدَّرُ بـ (40,000,000) مليون
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برهم صالح
الـــبـــيــضـــاء هي رؤيـــة احلـــكـــومــة
وأن الـلجـنـة شكـلت جلـنة لإلصالح
فـرعـيـة لـبـيـان وجـهـة نـظـر مـجـلس
الــــــنـــــواب بــــــشــــــأن اإلصـالحـــــات
رحلة) مشيراً الضرورية في هذه ا
ان إلى أنه (سيتم إرسال ورقة البر
لــلــحـكــومــة وهي الــتي تــســتــطـيع
الدمج في ما بـينهمـا وتبدأ بعـملية
إصالح حـقــيــقــيـة) مــؤكــدا ان (مـا
ـــنــــافـــذ احلـــدوديـــة ال يـــصـل من ا
ــئــة من مــواردهـا يــتــجـاوز  10بــا
احلقـيقيـة وأن أي إصالحات فـيها

ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة). 
÷«d² ô« Êu½U

وكانت رئاسـة اجلمهـورية قد اكدت
أن الــــــرئــــــيس بــــــرهـم صـــــالـح لم
يــعــتــرض عــلى قــانــون االقــتـراض
ـان قبل ايـام.وقالت الذي اقـره الـبر
الـرئاسـة في بـيـان (تنـاقـلت وسائل
االعـالم ومـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
االجـتـمـاعي خـبـراً مـفـاده ان صالح
قـد اعـترض عـلى قـانـون االقـتراض
ونـــود ان نــــوضح ان الـــرئــــيس لم

يعترض على مشروع القانون).
وافاد الـنائب االول لـرئيس مـجلس
الــنــواب حــسن كــر الــكــعــبي في
بـان رئيس اجلـمهـورية وقت سابق
ال يــــحـق له نــــقض الــــقــــوانــــ او
االعـتــراض عـلــيـهــا واعـادتــهـا الى

ان.  البر
طــــالب خــــبـــراء في غــــضــــون ذلك 
بتفعيل سـتراتيجية تـطوير القطاع
اخلـاص لــلــمــسـاهــمــة في انــعـاش
االقــتــصــاد الــعـراقـي واخلـروج من

االزمة الراهنة.  
وقـــال اخلــبـــراء لـ (الـــزمـــان) امس
(ســاهـمــنـا بــكـتــابـة ســتـراتــيـجــيـة
تــطـويـر الــقـطـاع اخلـاص – 2014
2030 الـتي وضـعت بـالـتـعـاون مع
اذ ــائي ــتـــحـــدة اإل فــريـق األ ا
اسـتغـرق االمـر أكـثر من 4 سـنوات
لكي تكتـمل كتابتـها وكان اعتراض
احلكومة ان مدة التـنفيذ قليل لذلك
حـــيث أصــرت ان يـــكـــون تــطـــبــيق
الستراتيـجية للتحـول نحو القطاع
ــــــــدة اخلــــــــاص ضــــــــمـن هــــــــذه ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

يالحق كــابــوس تـــأخــيــر الــرواتب
ــوظــفــ الــذين تــأمــلــوا انــفـراج ا
االزمـة بعـد اقـرار قانـون االقـتراض
فـي مــجـــلس الـــنــواب ¨والـــســمــاح
ـستحـقات حتى للـحكومـة بتأم ا
نهـاية الـعام اجلاري ¨ لكن يبدو ان
ــشـكالت الــتي يـشــهـدهــا الـعـراق ا
الـيـة اثر تـدهور اسـعار والسـيمـا ا
النفط بسـبب تفشي كورونا ¨تؤشر
حـالــة من الــتــشـاؤم لــدى اجلــهـات
ا عنيـة بأستمـرار االزمة التي ر ا

تتصدر العام اجلديد 2021.
ان على قـانون تمويل وصوت البـر
ـالي رغم انـسـحـاب نواب الـعـجـز ا
الـكتل الـكردسـتانـية اعـتراضـاً على
ـــادة الـــتي تــــنص عـــلى حتـــديـــد ا
حـصـة إالقلـيم من مـجـمـوع اإلنـفاق
الـفعـلي (النـفقـات اجلاريـة ونفـقات
ـــشـــاريع االســـتـــثــمـــاريـــة) بـــعــد ا
استبعـاد النفقـات السيادية¨ بشرط
االلــتـــزام بــتــســديــد أقـــيــام الــنــفط
صدر من اإلقليم وبـالكميات التي ا
حتــددهـــا شــركـــة تــســويـق الــنــفط
العراقـية سومـو حصراً واإليرادات
غـير الـنفـطـية االحتـادية وفي حـالة
عدم الـتزام اإلقـليم ال يـجوز تـسديد
الـنفـقات لـإلقلـيم ويتـحـمل اخملالف
ــــــســـــؤولــــــيـــــة لـــــهــــــذا الـــــنـص ا

القـــــانونية. 
أحـمـد ـالـيـة  واكــد مـقـرر الـلـجـنـة ا
الـــــصـــــفـــــار أن (رئــــــيس الـــــوزراء
مصطفى الـكاظمي أبلغ الـلجنة قبل
إقـــرار قــــانـــون تـــمــــويل الــــعـــجـــز
بـــإرســـال مـــشـــروع قـــانــون ـــالي ا
ــالــيــة لــعـام 2021 إلى ــوازنــة ا ا
ـــــــان خـالل الـــــــشـــــــهـــــــر الـــــــبــــــــر
وبــــخالف ذلك ســــتـــواجه اجلـــاري
احلكـومـة مشـكلـة في توفـير رواتب

كـــانــــون الــــثـــانـي مـــطــــلع الــــعـــام
قـــــــبل).  ا

يجب الية وبحسب قانون اإلدارة ا
ــان ـــوازنــة إلى الـــــــــبــر إرســال ا
منتصف شهر تشرين األول تمهيداً

إلقرارها.  
وأشـار الـصـفـار إلى (وجـود اتـفـاق
بــشـأن حـصــة إقـلـيم كــردسـتـان في
موازنة 2021 لكن ال بـد من جتديد
بـسبـب تغـير هـذا االتفـاق وتـعديـله
تـــوجــهـــات بـــعض األطـــراف بـــعــد
ـــصـــادقـــة عـــلى قـــانـــون تــمـــويل ا
الـعـجـز) مـشـددا عـلى (عـقـد اتـفـاق
بـــ اجلــانـــبـــ وإرســـال إالقــلـــيم
وفــدين أحــدهــمـا ســيــاسي واآلخـر
حـكـومي لـتـثـبـيت حـصـة كـردسـتان
وظف ـا يبدد قـلق ا وازنة  في ا

بــشـأن مـصـيــر الـرواتب كل شـهـر)
ـــالـــيـــة وطـــالب الـــصـــفـــار وزارة ا
بــــاإلســــراع (في إرســــال مــــشـــروع
قــانــون مــوازنــة 2021) وتـابع أن
(حصـة إالقليم في الـقانون سـيكون
ـوجب اتــفـاق بـ بـغـداد وأربـيل
حيث سيـتم تثبـيت ذلك ضمن بنود
ـــوازنـــة إلى الـــقـــانــــون وإرســـال ا
كردستان على هذا األساس). وجتد
احلكومـة صعوبـة في تأم رواتب
ـالــيـة مـوظــفــيـهــا بـســبب األزمــة ا
الـنـاجـمة عـن تدهـور أسـعـار الـنفط
وتفـشي جائـحة كـورونا نـاهيك عن
حـيـث جلـأت إلى اقـتـراض الــفـسـاد
ـوجب قـانـون 12 تـرلــيـون ديـنـار 
تـمــويل الــعـجــز الــذي اقـر مـن قـبل
لــتــوزيع الــرواتب حــتى ــان  الــبــر
وسط تأكيدات نهايـة العام احلـالي
واجهة مشكلة في رئيس الوزراء 
تـوفـيـر الـرواتب اعـتـبـاراً من بـداية

 Æ2021 العام
واستطرد كوجـر بالقول ان (الورقة

الفـت الى ان (احلـكـومة الـطويـلـة)
ـستـشارين ارتـات ان تكـون هـيئـة ا
في مـــجـــلـس الـــوزراء هي اجلـــهـــة
ـــــــنـــــــوط بـــــــهـــــــا تـــــــنـــــــفـــــــيــــــذ ا
وبـالفعل  تـكليـفها السـتراتيـجية
وقــامت الــهــيــئــة بــتــشــكـيـل جلــنـة
تــطــويــر الــقــطــاع اخلــاص من 30
شـخـصـا لم جتـتـمع اجـتـمـاع واحد
و حـلـهـا بعـد سـنـة لتـشـكل جلـنة
جـديـدة من 18 شـخص لـم جتـتـمع
اطـالقــا) واكــد اخلـبــراء انـه (بــعـد
مــــــرور ســـــــنــــــتـــــــ عــــــلـى نــــــوم
الــســتـراتــيــجــيــة في ادراج هــيــئـة
سـتشـارين وجدنـا ان هذه اجلـهة ا
غـيــر مـعــنـيــة وغـيــر مـهــتـمــة واثـر
اجـتمـاعـات متـعـددة مع فريق األ
ـائي اتـضح ان وزارة ـتـحــدة اإل ا
الـتخـطيط هي افـضل من يـستـطيع
لذا توجهنا ان ينفذ السـتراتيجيـة 
بــكـتـاب مـشـتــرك مع الـبـرنـامج الى
رئــــيس الــــوزراء االســــبـق حــــيـــدر
الــعــبــادي لــنــقـل الــســتــراتــيــجــيـة
وبالـفعل  االسـتجـابة ونـقلت الى

التخطيط التي شـكلت بعد سنة من
تـكـلـيـفـهـا جلــنـة من الـقـطـاع الـعـام
والــقـطـاع اخلــاص الـتي اجــتـمـعت
ثالث او اربع اجتمـاعات شكـلية لم
تمنح الـستراتـيجيـة دوافع للمضي

بها الى االمام).
ŸUD  d¹uDð

واشـــــاروا الى ان (وزارة الـــــعـــــمل
والـشــؤون االجـتــمـاعـيــة اكـتــشـفت
مــؤخـــرا ان هــنــاك ســتـــراتــيــجــيــة
لـتـطـويـر الـقـطـاع اخلـاص وطالـبت
بـنـقـلهـا لـلـوزارة الن لـديهـا مـديـرية
لـتطـويـر الـقطـاع اخلـاص) ومضى
اخلبراء الى القول ( بعد 6 سنوات
مـن إقـرار الـسـتـراتــيـجـيـة ال يـوجـد
امل لــتـــطــويـــر أي شيء مـــالم يــتم
حتــديث وإعـادة هــيـكــلـة احلــكـومـة
ونـدعو بـشكل عاجل الى ووزارتها 
تـطبـيق هذع الـبـنود الـتي ستـسهم
بــحل االزمـة الــراهـنـة الــتي تـعـاني
منها البالد والسيـما بعد انخفاض
اســعـار الـنـفط وصـعـوبـة بـتـغـطـيـة

نفقات ورواتب موظفي الدولة).
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دوالر حـــصــلت عـــلــيــهـــا الــشــركــات
ـــةٍ عن تــــنــــفــــيــــذ كــــدفــــعــــاتٍ أولـــــيـَّ
عـــلى الــــرغم مـن تـــوقُّف ــــشـــاريـع ا
الـــعـــمل فـــيــهـــا مـــنـــذ عــامي (2015
و2016) لغـاية اآلن مـطالـبة بـأتخاذ
االجراءات الـقانـونيـة الالزمة العادة
بـالغ). وأوضحت أن (حترّيات تلك ا
الـفـريق والـتحـقـيـقـات األولـيـة قادت
َّ إلى أن خـــطــابـــات الــضـــمــان قــد 
تـمديـدهـا بـناءً عـلى اتـصـالٍ هـاتفيٍّ
مــشــيـرةً إلـى أن الـكــتب الــواردة من

ـصـرف في احملـافـظـة ـطـار لـفـرع ا ا
جاءت مخالفـةً للقوان والـتعليمات
ـركزي ولـيس الـصـادرة من الـبـنك ا
َّ نت أنه  لها أيَّة قيمةٍ قانونيَّةٍ).وبيـَّ
(تـــنــظـــيم مــحـــضــر ضـــبطٍ أصــوليٍّ
ضبوطات في العمليَّة التي نُفذَت با
وفق مُذكرةٍ قـضائـيَّةٍ وعرضـها على
الــسـيّــد قـاضي مــحـكــمـة الــتـحــقـيق
ُختصَّة بـالنظر في قضـايا النزاهة ا
في الــــنـــــجف;التـــــخــــاذ اإلجــــراءات
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يـخــيل لــبـعض الــسـذّج انّ احملــتـرف الــسـيــاسي عــنـدنــا هـو الــوحـيــد من بـ

السياسي في العالم في كونه يختلف في السر عن العلن ..!!
ألم يقل الرصافي :

ال يخدَعَنْكَ كالمُ القومِ في الوطنِ 
فالقومُ في السر غيرُ القومِ في العَلَنِ 

والـيـوم لـقـد ســئـمـنـا من كـثـرة مـا قـيل عن بـعــضـهم أنـهم يـصـرّحـون بـدعـمـهم
بـكـرة وكأنـهم يتـطابـقون كـليـا مع رغـبة اجلـماهـير بـاجرائـها في لالنتـخابـات ا

قرر في  6 / 6 /2020 في ح انهم لم يدخروا . موعدها ا
ـقــرر انـهم ــوعـد ا وســعـاً في وضع الــعـقــبـات والــعـوائق أمــام اجـرائــهـا في ا
كـن ان ينـطـلي عـلى يـحـاولـون كـسب اجلـمـاهـيـر ويـحـسـبـون أنَّ هـذا الـتـلـون 

الناس .
وهذا هو اخلطأ القاتل .
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واليـوم يكثر الكاشـفون عن أنّ العديد من أعضـاء احلزب اجلمهوري االمريكي
(في مــجـلس الــنـواب او الـشــيـوخ) هم عــلى قـنــاعـة تــامـة بــفـوز (بـايــدن) عـلى
(تـرامب) ولكنـهم يخـشون من إعالن رأيـهم خشيـةً من أنصـار (ترامب) الذين

قد يحجبون أصواتهم عنهم في انتخابات قادمة..!!
تـلون اآلخرين انهم فـي السر غيـرهم في العلن  تـماما كـما هو احلال عـند ا

من محترفي السياسة ... 
-3-

ــال الـعـام الــعـراقي قـد ــصـادر الى أنَّ قـســمـاً من نــاهـبي ا واشــارت بـعض ا
تبرعوا لبعض احلمالت االنتخابية الرئاسية االمريكية ..!!

ن يرجـونهم ـنهـوب وينـفقـونه بـسخـاء  ـال الشـعب العـراقي ا انهم اسـخـياء 
ـصالـح وطنـهم وشعـبـهم أليـست هذه من تـنـكرين  سـتقـبـلهم بـيـنمـا هم من ا

قيتة والتباين الصريح ب السر والعلن ? مظاهر االزدواجية ا
-4-

وهــكـذا تُـثـبت الـتـجـارب أنّ طـيــنـة احملـتـرفـ الـسـيـاسـيـ
واحـدة سـواء كانـوا شـرقـيـ او غربـيـ  عـراقـي او

امريكي ..
الــلـــهم جـــنـــبــنـــا شـــرورهم وأنـــقــذنـــا من أالعـــيـــبــهم

ومناوراتهم وليس لنا االّ ان نقول :
حسبنا الله ونعم الوكيل .
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ال اعـتقـد ان اكثـرية قـيادات مـابعد 2003 ان اصـابهـا مكـروه- وهو امـر ليس
ـستفيدون من ا سيبدي الـتعاطف معهم ا ببـعيد- سيتـعاطف معهم النـاس ر
وجودهم في الـسلطـة- سلطـة حاليـة او بقايـا سلطـة- وسرعان مـا يرتب مبدو

التعاطف مواقفهم مع اجلديد.
ليس شـرطا ان احملبوب طاهر ثوب وقليل ذنب فالدعاية و التسويق لها دورها
ؤثـر في تقـد القيـادة لكن الـدعاية ال تـنجح و لن تـنجح ان لم يكن الـقيادي ا
فعال فيه ما يستحق ان يقدم للناس لغرض االنتباه له و احترامه و محبته اما
ـوجـودين هـمه نـفـسـه ويذكـر االخـريـن من الـنـاس اغـلـبـية اذا كـان كـمـا اكـثـر ا
الشـعب ببـيان وخـبـر يبـدي قلـقه ويظـهر اهـتمـاما ال يـتحـول الجراء فـدربه وما
ــنــاصب ال زادوا في االسالم خــردلـة ســرق درب من ســبــقه من مــتــقـاعــدي ا
ا ال ا اكلـوا ماوجدوا وطـالبوا  واشتـكت مهاجـرهم من رجعـوهم للعـراق وا
يــوجــد وفي هــذا اجملــال اذكــر ان وزيــرا عــراقــيـا يــقــيـم االن في جــمــهــوريـة
ـقـبـلـة فـقـد جـمـعت سـوڤـيـاتـيـة سـابـقـة قــال لي: انـا لن اشـتـرك في احلـكـومـة ا

ائة عام قادمة. ألوالدي ما يجعلهم ملوكا 
نصـبه ومتحصال كم رجـوت ان يقف اي مسؤول يـتقاضى من العـراق مقابال 
عن فوائـد شغله مقعـدا ما من مقاعد الـعراق الروحية و التـشريعية والـتنفيذية
ـرأة ليـسـأل نفـسه: هل انت محـبوب هل والقـضائـيـة والقـبلـية ان يـقف امام ا

انت محترم? 
وليجب نفسه.

كـروهون و غيـر احملتـرم هم الكـثرة لن اعدد احملبـوبون واحملـترمون قـلة وا
ـكـروه و غيـر احملتـرم ولـكن الذي يـجـري احتـرامه النه يـلبس ال احملـبوب وال ا
الفـاخـر ويركب الـفاخـر و يأكل الـفاخـر النه مسـؤول وال يؤدي واجـبه ويكـتفي
بالـداعية لالعالن عن نفسه فهو ببسـاطة لص واللص غير محترم فضال عن

انه غيـر محبوب غالبا فما ان تنكشف حقيقته للناس يذهب
االحترام وتذوي احملبة.

اسـتحضـروا كل الصـور وما حتـتهـا من تعاريف من
الــســيـــادة الى الــســمــاحــة الـى الــدكــتــرة واالســتــذة
واجلـهـاد والنـضـال وسـيـظهـر لـكم من هـو احملـبوب

وعلى اصابع يد واحدة.

قرأت خـبراً قبل أيام أعلنت فيه وزارة الـتعليم العالي والبـحث العلمي آلية الدوام
ـصـادف 11/29 /2020  لـلــعـام الـدراسـي اجلـديـد الــذي سـيــكـون يـوم األحــد ا
دارس والغـريب في األمـر ان وزارة التـعلـيم خصـصت يـوماً واحـداً للـدوام في ا
وهـذا قـرار لـم يـلق رد فـعل ايــجـابي من قـبل الــنـاس مـوضـوعـي الـيـوم عن هـذا
الـطـفل الـبـالغ من الـعـمـر ست سـنـوات والـذي بـاشـر والـديه بـإجـراءات تـسـجيـله
درسـة القـريبة من بـيتـهم لكي يـتلقى الـتعـليم الـكافي كونه في مـرحلـة تأسيس با
ستقبل  لكن نتفاجأ ان وزارة رحلة حتدد مستواه العـلمي في ا تعلـيمي وهذه ا
يون و تربويون ال يستطيعون ايجاد حل التعـليم بأكملها من وزير ومدراء واكاد

سليم من اجل مسيرة تعليمية ناجحة للتالميذ! .
التـلميـذ هو طالب الـعلم .. لذلك دور الـوزارة أن تضع كل إهتـماماتـها في مصب
ستقبل تلَّقـي هذا الطالب تعليمه ليشرب من منـهل العلم فطالب اليوم هم جيل ا

ستقبل. عنى أنهم سيكونوا شعب ا  ..
أتـسـاءل كـيف سـيـكـون فكـر ومـسـتـوى هـذا الـشـعب مـسـتقـبالً .. إذا أُسِـست له

قاعدة تعليمية جاهلة ? 
وأعتقد مثل رأي الكثيرين الذي ذهب الى أن هكذا قرارات ضعيفة غير مدروسة
ومُنـضَّجة.. تـؤدي الى فشل وتدمـير التـعلـيم في العراق وبـالتالي فـشل األجيال
ألن األجـيـال اجلـديــدة لن تـنـهـض بـهـكــذا بـرامج وإن كـانت مــؤقـتـة وتــثـيـر هـذه
سـيرة الـتعـليمـية في القـرارات العـجب لديـنا ألنـها واجب أن تـكون في صـالح ا
ـســتـمـر عن تــطـويـر الــتـعـلـيم فـي الـبالد وبـنـاء ـنــاشـدات واحلـديث ا ظل كــثـرة ا
ـدارس وتـوفـيــر وتـوظـيـف الـتـدريـســيـون الـشــبـاب ذوي الـكــفـاءة ... الخ  لـكن ا
ماحـدث أن وزارة التعليـم جاءت بقرار واحد هـو دوام ليوم واحد! و نـهج التعليم

االلكتروني  .
درارس!!  أعتقد .. فماذا نستفيـد من يوم واحد في ا إذا كان الـتعليم إلكترونـياً
ــسـكــون جـهـاز أن اخلـلل واضـح في هـذا الــقـرار والـدلــيل أن االطـفــال الـذين 
وبـايل أو اآليباد لساعات طويلة بحكم الـتسلية أو اإلدمان اإللكتروني كيف لهم ا
أن يـنفـصـلوا ويـتركـوا الـتسـليـة ويـتجـهون فـجأة الـى التـعلـيم في اجلـهاز نـفسه?
عروفة باشر كما يـراه ويعرفه اجلميع هو الطريقة ا دون تعلـيم مباشر. التعليم ا

تـطورة في التـدريس ومـنذ آالف الـسـن تـعـتمـده الـدول ا
ـتـطــورة خـاصــة أن ظـروفــنـا احلــالـيـة تــسـمح وغـيــر ا
بـخـروج األطـفـال وذهـابـهم الى مـدراسـهم مع اإللـتـزام
بالـنـظـافـة واإلجـراءات الـوقـائـيـة من دون حـرمانـهم من
باشر الذي له آثار ايجايبة كبيرة على نفسية التـعليم ا

الطالب ودراسته وحتس مستواه العلمي .
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ـهــجـرين الــتـقت وزيــرة الـهــجـرة وا
ايــفـان فــائق جـابــرو بـوزيــر الـدفـاع
جــمــعـة عــنــاد وجـرى خالل الــلــقـاء
مــنـــاقــشـــة تـــأمــ عـــودة الـــعــوائل
الــنــازحــة الى مــنــاطــقــهم االصــلــيـة
وكيفية مسـاعدتهم في ايصالهم الى
ديـــــارهـم . وأشــــــادت جـــــابــــــرو في
مـــســتــهل حــديــثــهــا بــدور وجــهــود
الــــقـــوات االمـــنـــيـــة في الـــدفـــاع عن
الــــعــــراق ودحـــر االرهــــاب وارجـــاع
ــغـــتــصـــبـــة من قــبـــضــة االراضـي ا
عــصـابـات داعـش الـتــكـفـيــريـة  الى
ـــــظــــلـــــومــــ اصـــــحــــابـــــهـــــا من ا
ــضــطـهــدين مــثــمــنـة فـي الـوقت وا
نفـسه دور اجلـيش العـراقي وآلـياته
في نـقل الــعـوائل الـراغــبـة بـالـعـودة
الى مــنــاطـق سـكــنــاهــا اضــافــة الى
مسـاعدته لـلنـازح في نقـل أثاثهم.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(وزيــر الــدفــاع ابــدى دعــمه الــكــامل
لـــوزارة الــهـــجــرة في تـــأمــ عــودة
ستطاع النازح ومساعدتهم قدر ا
 مـتــمـنـيـا حتـقـيـق عـود آخـر عـائـلـة
نازحة في العام احلالي وغلق جميع

مخيمات النازح في البالد) .
واقف البـطولية واشادت جابرو  بـا
والتـضحـيات اجلـسام من قـبل ابناء
احلشد الشـعبي في حترير االراضي
ـغــتـصــبـة وطـرد عــصـابـات داعش ا
ساهمة بأعادة لتشق طريقها نحو ا
الـــعــوائل الـــنــازحــة من مـــخــيــمــات
الـــنـــزوح الـى مـــنـــاطق ســــكـــنـــاهـــا
االصـلــيـ . جــاء ذلك خالل لـقــائـهـا
رئـيس هـيـئـة احلـشـد الـشعـبي فـالح

الــفـــيــاض  لــبــحث الــقــضــايــا ذات
ــشـتـرك بـضـمـنـهـا خـطـة االهـتـمـام ا
الوزارة لتسهيل وتأم عودة االسر
الــنــازحــة الى مــنــاطــقــهم االصــلــيـة
وانهاء ملف النزوح . وقال بيان ثان
ان (الــوزيــرة اوضــحت ان اجلــهــود
ـبـذولـة من قـبل تـشـكـيالت احلـشـد ا
الـشـعــبي سـاهـمت بـشــكل كـبـيـر في
ـــنــاطق الــتي عــودة الـــعــوائل الى ا
نـزحت منـهـا  كمـنـاطق االسـحاقي 
يـثـرب  عزيـز بـلـد  وجـمـيع مـناطق
ديــالى فـضال عن مــنـاطـق مـحــافـظـة
نــيـنـوى خــصـوصـا مــنـاطق غــربـهـا

كتلعفر وسنجار وغيرها). 
—ULŽ« …œUŽ«

وبينت إن (الوزارة تنسق مع العديد
ـعــنـيـة إلعــادة إعـمـار من اجلــهـات ا
الـبـنى الـتـحـتـيـة وتـوفـيـر اخلـدمـات
لـــلـــمــــنـــاطق احملــــررة خـــاصـــة في
مـــحــافـــظـــات ديــالى وصـالح الــدين
ونـيــنـوى ومـنــاطق سـهــلـهـا وجـرف
الـنــصـر لـغـرض تــأمـ عـودة آمـنـة
لالســـر الـــنــازحـــة الى مـــنـــاطـــقـــهــا
االصـــلـــيـــة في تــــلك احملـــافـــظـــات)
موضـحـة ان (الـوزارة حتتـاج لـلدعم
االمــني إلزالـة أي عــقــبـة امــام عـودة
الـنــازحـ الـى ديـارهم) . من جــهـته
أكـــد الــفــيـــاض ان (هــيــئـــة احلــشــد
الـشـعـبي مـسـتـمـرة في تـقد الـدعم
واإلســنـاد لـتــسـهــيل مـهــمـة الـوزارة
بـتـأم عـودة الـعـوائل الـنـازحة الى
ديــارهــا االصـلــيــة) مــشــيـرا الى أن
دماء الـشهداء كـانت سبـيالً لتـحقيق
الـــنــصـــر وحتــريـــر األرض من دنس
عصابـات داعش واليـوم لن يتوانى

ــزيــد من أبــطـــال احلــشــد في بـــذل ا
اجلــــهــــود إلعــــادة الــــنــــازحــــ إلى
مناطقهم وترسيخ السلم واالستقرار
ـنـاطق). وخالل لـقـاء جـمع في تـلك ا
جــابـرو مع الــسـفــيـر األمـريــكي لـدى
العـراق مـاثيـو تولـر تـناول مـناقـشة
مـجــريـات خـطــة طـوار الـوزارة في
تشجيع االسر الـنازحة في اخمليمات
عـلى الـعـودة طــوعـيـا الى مـنـاطـقـهم
االصـــلـــيـــة وآلـــيـــة دعـــمـــهم مـــاديـــا

ومعنويا . 
وذكـــرت جــابـــرو خالل الــلـــقــاء وفي
مستـهل حديـثها ان (الـوزارة اطلعت

ــنــاشــدات عــبـر عــلى الــكــثــيــر من ا
مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي لـرغـبة
النازحـ في اخمليمـات بالعودة الى
مـنـاطـقــهم االصـلـيـة االمـر الـذي دفع
ـسح الــوزارة ان تــقـوم  بــعــمـلــيــة ا
ـعرفـة العوائل يـداني للـمخيـمات  ا
الـراغبـة بـالـعـودة والنـتـائج اظـهرت
رغبة االغلبية بـالعودة الى مناطقهم
االصـلــيـة و الــتـنــسـيق مع وزارة
الـنـقـل لـتـهـيـئــة حـافالت وشـاحـنـات
لـــنـــقل أثـــاثــهم فـــضال عـن مــرافـــقــة
ـشـتـركـة للـعـائـدين الى الـعـمـلـيـات ا
مــنــاطـقــهم االصــلـيــة) مــضـيــفـة ان

(محافـظتي بغـداد وكربالء اصبـحتا
خاليـت من اخملـيمات) مـشيرة الى
ان (احد اخملـيـمـات في بغـداد مـخيم
مـر العـذراء جـمـيع قاطـنـيه رغـبوا
باالندماج في اجملتمع البغدادي و

االندماج) . 
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واكدت اشراف الوزارة عـلى عمليات
الــعــودة بـالــتــعـاون مع احلــكــومـات
شتركة, احمللية وقيادات العمليات ا
ـشاكل الـعـالـقة إلى جـانب حـلحـلـة ا
بـــ بــــعـض الـــعــــشــــائــــر من خالل
ــصــاحلــة مـــســاهــمــة الـــوزارة في ا

اجملـتــمـعـيــة واصالح ذات الـبـ في
عدد من احملـافظـات من بيـنهـا ديالى
وصالح الــدين واالنـبــار) الفــتـة الى
ـــرحــلــة ان (الـــوزارة ســتــعـــمل في ا
الـقـادمة عـلى وضع خـطـة بـالـتـعاون
ـنــظـمـات الــدولـيـة والــتـنـســيق مع ا
تـحدة إلعادة سيـما منـظمـات اال ا
ـنــاطق ــهــدمـة فـي ا أعــمــار الــدور ا
احملـــررة لـــتـــشـــجـــيع مـــاتـــبـــقى من
ـــنـــاطق الــنـــازحـــ عـــلـى الــعـــودة 

سكناهم). 
وعن اخملـيـمـات في أقـلـيم كـردسـتـان
أفـــادت جــابــرو أن (الـــوزارة عــازمــة
عـلى عـقـد عـدة لـقـاءات واجـتـمـاعـات
مع حـكومـة االقلـيم في مـطـلع السـنة
ـقـبـلة لـوضع آلـيـة عـودة الـنـازح ا

من مــخــيـمــات االقــلــيم الـبــالــغـة 26
مخيما   خصـوصا مخيمات اخلازر
وحــسن شـام وكــيـفــيـة اعــادتـهم الى
منـاطقـهم االصلـية الـتي تبـعد بعض
الـكـيلـومـتـرات عن مـخيـمـات الـنزوح
الـتـي يـقــطــنــوا فــيــهــا) مــبــيــنـة ان
(الوزارة منفتـحة على اجلميع سواء
نظمات الدولية واحمللية االقليم او ا
وغـيـرها لـلـعـمل عـلى اعـادة الـعوائل
الـنـازحة الى ديـارهـا االصـلـيـة عادة
ملف النزوح ملفا انـسانيا بعيدا عن

صالح األخرى).  ا
من جانـبه ثـمن تولـر جهـود الوزارة
قــائال ان (نــشـاطــات وزارة الــهــجـرة
هجـرين عكـست تمامـا ماقامت به وا
في الـوقـوف بـجـانب االسـر الـنـازحة
ومساعدتـهم ماديا ومعـنويا) مؤكدا
ان (مـــــلف الــــوزارة اصـــــبح مــــركــــز

اهتمام في واشنطن)

مصطفى الكاظميحيدر العبادياحمد الصفار

œuŽ…∫ وزيرة الهجرة في وزارة الدفاع لبحث تأم عودة النازح

بشار النعيمي
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يـــنـــدرج مـــوضــــوع األمن اإلنـــســـاني في
G20 جـدول أعمـال قـمة مـجمـوعـة العـشرين
  Riyadh 2020 Summit التي التأمت في
الــريــاض لــلــمــدة 21- 22 تــشــرين الــثــاني
اجلاري  حيث شغل حيزاً واسعاً من الهدف
العام الذي تـمحور حوله الـقمة والذي حتدد
بــاغـتـنـام فـرصـة الـقرن احلـادي والـعـشـرين
لـلــجـمــيع"  ويـتـفــرع عن هـذا الــهـدف ثالثـة
مـحـاور أسـاســيـة كـلّـهــا تـدور في فـلك األمن

اإلنساني.
احملـــــور األول - تـــــمــــــكـــــ اإلنـــــســـــان
قـصود بـذلك تهيـئة الـظروف للـجميع من وا

العيش والعمل وحتقيق االزدهار.
احملـــور الـــثـــاني- احلـــفــاظ عـــلى كـــوكب
األرض  وذلك خــــدمــــة لإلنــــســــان من خالل
ـوارد ــشـتـركـة حلــمـايـة ا تـعــزيـز اجلـهـود ا

ية. العا
احملور الثالث-  آفـاق التعاون  وذلك من
أجل اإلنــســان وســعـادته ومــســتــقـبــله  من
خالل تـبـني استـراتـيجـيات مـشـتركـة طويـلة
األمد لـالستفـادة من منـافع االبتـكار والـتقدّم

التكنولوجي.
 wzUM¦²Ý« ·dþ

واكـتـسب قــمـة الـريـاض أهــمـيـة خـاصـة
مـلكة الـعربية ألنهـا األولى التي تنعـقد في ا
الـسعـودية الـتي تسـلّمت رئـاستـها في األول
من كانون األول  2019 وصرّح حـينـها ولي
الـعـهد الـسـعـودي األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمان
واصـلة الـعمل ـملـكة سـتلـتـزم  قـائالً : إن ا
الـذي انـطلـق من مديـنـة أوساكـا (الـيابـانـية)
لتعزيز التـوافق الدولي والتعاون مع شركاء
ـسـتـقـبل اجملـمـوعــة لـلـتـصـدي لـتــحـديـات ا
ـا فيه خيـر اإلنسـان وأمنه  حيث وبالـطبع 
ــمـلــكــة في اجــتــمــاع الــقــمـة تــســتــضــيف ا
اخلامـسة عشـر قرابة  100اجتمـاع ومؤتمر
عـلى مــسـتـوى وزراء ومــسـؤولـ رســمـيـ
ــثــلــ عن مــجــمــوعـات الــتــواصل وهي و
مجموعة األعمال  B-20 ومجموعة الشباب
L- 20 ومــــجــــمـــــوعــــة الـــــعــــمــــال Y-20  
ومجموعـة الفكر  T-20 ومجمـوعة اجملتمع
W- 20  ــرأة ــدني  C-20 ومــجــمــوعــة ا ا
ومجموعة العلوم  S-20 ومجموعة اجملتمع
احلـــــضـــــري  U-20 حـــــيث تـــــتـــــوج هـــــذه
االجـتــمــاعــات بــلــقــاء الــقــادة  إضـافــة إلى
رؤســاء دول عــربـيــة وأجـنــبــيـة ومــنـظــمـات

إقليمية ودولية.
ـمــلـكـة الــتي تـرأست جـديــر بـالــذكـر أن ا
الـقـمـة كانت قـد شـاركت بـها ألول مـرة الـعام
 2008 في قـمــة واشـنـطن  في الـوقت الـذي
كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية ومالية
حــادة نــتج عــنـهــا انــهـيــار مــصـارف كــبـرى
وشـــركــات تــأمــ عــمـالقــة  في حــ أنــهــا
تـمتـلك ثـروة سـيـاديـة ضخـمـة ولـديـهـا ثاني
أكــبـر احــتـيــاطي لـلــنـفـط في الـعــالم  ولـعلّ
ســبب اخـــتــيـــارهــا يـــعـــود إلى مــكـــانــتـــهــا
تـميزة وأهـميـتها كـقوة فـعالة االقـتصاديـة ا
ـي  إضـافة ونـشـطـة في سـوق الـطـاقـة العـا

إلى مكانتها اإلقليمية ورمزيتها الدينية.
وتــتــوافق الــرؤيـة الــســعـوديــة اجلــديـدة
 2030 مع تـوجــهـات مـجــمـوعـة الــعـشـرين
ا فيها حتقيق االستقرار الشامل والتنمية
رأة وتـعزيـز الرأسـمال ـستـدامة وتـمكـ ا ا
الـبشـري وزيـادة تدفق الـتجـارة واالسـتثـمار
لـــضــــمـــان األمن اإلنــــســـاني  ولــــذلك فـــقـــد
اكتسـبت ثقة اجملـموعة من جـهة  ومن جهة

أخرى ثقة العديد من دول العالم.
وصادف انـعقـاد هذه الـدورة اجلديدة من
الـقمة ظـروفاً اسـتثنـائية بـالغـة في مقدمـتها
وباء كـورونا الـذي اجتـاح العـالم مـنذ بـداية
الـعـام  2020 األمــر الـذي اقــتــضى من قـادة
اجملــمــوعـة فـي خـتــام الــقــمــة االفــتــراضــيـة
االسـتثـنـائيـة  ضخ أكـثر من  5 تريـليـونات
ي  باعتـباره جزءًا دوالر في االقتـصاد العـا
الية  والتدابير االقتصادية من السياسات ا
  حيث يـصبح الـعمل والتـضامن والـتعاون
ـعـاجلـة آثـار الـدولي ضـرورة ال غـنى عـنـهـا 
تـداعيـات الوبـاء  خصـوصاً وأن اإلنـسانـية
جـــمـــعـــاء مــهـــدّدة  األمـــر الـــذي يـــقــتـــضي
تاحة استخدام جميع األدوات  الـسياسية ا
للـحد من األضرار االقـتصاديـة واالجتمـاعية
ي واحلـفــاظ عـلى واســتـعــادة الـنــمـو الــعــا
ـرونـة; وهـو ما استـقـرار الـسـوق وتـعـزيـز ا
ـلك أكّــد عـلــيه خـادم احلــرمـ الــشـريـفــ ا
سلمـان بن عبد العـزيز  مشيـراً إلى أن تأثير
اجلائـحة ربّمـا يتوسع لـيشمل االقـتصاديات
ـــالــــيـــة والـــتــــجـــارة وسالسل واألســـواق ا
ــا يــعــرقـل عــجــلـة ــيـة   اإلمــدادات  الــعــا
ـكاسب الـتنـميـة والنـمو ويـؤثر سـلبـاً على ا

الـتـي حتقـقـت في الـسـابق  وبـالـتالـي يـؤثر
على األمن اإلنساني.
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تــتـطــلب األزمــة اإلنـســانــيـة االســتــثـنــائــيـة
مـعاجلـة إنـسـانـيـة استـثـنـائـيـة هي األخرى
ية وتضامن واألمر يحتاج إلى استـجابة عا
دولي فــــعــــال وتــــعــــاون وعــــمـل مــــشــــتـــرك
واجهتها  وهذا األمر الذي حددت الرياض
مالمــحه مع الــدول الــشــقـيــقــة والــصــديــقـة
ـتخـصـصـة التـخـاذ اإلجراءات ـنـظـمـات ا وا
ـنـاسـبـة الحـتـواء انـتـشـار الـفـايـروس كـمـا ا
أشار  خادم احلرم الشـريف  السيّما في
ظل تباطؤ مـعدالت النمـو االقتصادي  األمر
الـذي يـحــتـاج إلى حـزم حتـفـيــزيـة وتـدابـيـر
احـتــرازيـة وسـيــاسـات قـطــاعـيـة وإجـراءات
عـملـيـة حلـمـايـة الـوظـائف وإمـدادات طـبـية
ـدّ يد العـون للدول الـنامـية لتـعزيز قـدراتها
وحتس جاهزية البنية التحتية لديها  من
أجل حـمـايـة أرواح النـاس واسـتـعادة الـثـقة
بحـياتهم ومـستقـبلهم  خـصوصاً بـالتعافي
الــنــشـط لالقــتــصــاد وامـــتــصــاص تــبــعــات
االضــطــرابـات الــتي حــصــلت خالل الــفــتـرة
ـنصـرمة  وهـو ما احـتواه مـشروع الـبيان ا
اخلــــتــــامي  حــــيث تــــركـــزت الــــعــــديـــد من
اجتـمـاعات الـقـادة عـلى التـنـسـيق للـتـصدي
لــوبـــاء كــورونــا  عــلـى الــرغم من إجــراءات
ـسبوقـة التي فرضت احلجـر الصحي غـير ا
عـلى مــلـيـارات من الــبـشـر أو مــا يـزيـد عـلى
ذلك  حـيث بلـغت نـسبـة اإلصـابات أكـثر من
 31 مــلـيــون إنــســان وزادت الـوفــيــات عـلى

مليون إنسان  .
ويـعـتـبـر الـعـام  2020 أسـوأ فـتـرة ركـود
ي فـي الــســنـوات عــرفــهــا االقـتــصــاد الــعــا
األخيرة  لـذلك احتوى جدول عـمل قادة قمة
العشرين عـلى طائفة من القرارات الـتكاملية
والتي لم تقتـصر بالطـبع على دول العشرين
ـنظمـات الدولية   بل شارك فيـها عدد من ا
األمـــر الـــذي يــدلّ عـــلى خـــطـــورة األوضــاع
ولعلّ ذلك أهم التـحديات التي تـواجه القمة
هـــو الــتــصـــدي لــتـــداعــيــات وبـــاء كــورونــا
وتــأثـــيــراته االقــتـــصــاديــة واالجــتـــمــاعــيــة
ـسـتـويـات والـتي والـنـفــسـيـة عـلى جـمـيـع ا
مـــسّت بــشـــكل مـــبـــاشــر األمن الـــشـــخــصي
واجلـمــاعي لـلــبـشـر كــكل دوالً ومـجـتــمـعـات
وأفــراداً  وهــو مــا يـــســتــوجب مـــنــاقــشــته
بـاستـفاضـة ومسـؤوليـة للـتوصل إلى حـلول
واتــخــاذ مــبـــادرات وتــنــســـيق جــهــود دول
اجملموعة على الرغم من االنقسامات داخلها
لـضـمـان اإلمـداد الـطبي والـغـذائي لـلـجـميع
ـا فيـهـا الـبـحث الـعـلـمي الكـتـشـاف الدواء
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إذا كــان مــا يــواجه قــمــة الـعــشــرين  بل
والـــــعـــــالم أجـــــمـع  هــــو مـــــوضـــــوع األمن
اإلنــســـاني  اخلـــاص بــتـــمـــكــ اإلنـــســان
السـيّمـا في ظروف اجلـائحـة  فمـا هو األمن
اإلنـســاني? وكـيف الــسـبـيل لــتـحـقــيـقه عـلى
ـستـوى الفردي واجلـماعـي وعلى مـستوى ا
ـسـتوى الدول والـبـلـدان  مـثـلمـا هـو عـلى ا

الدولي?
ــقــصـود بــاألمـن اإلنـســاني هــو أمن إن ا
ـتـجــسـد في حــقـوقه اإلنــسـان الـشــخـصـي ا
وحـرياته وعـيـشه  بـسالم ودون خوف  ولن
يتحـقق ذلك دون حتقـيق طائفـة أساسية من
الـقــضـايـا الـتي تــتـعـلق بــاألمن االقـتـصـادي
واالجتماعي والثقافي والـتربوي والتعليمي
ـــائي والـــديـــنـي والـــصـــحي والـــغــــذائي وا
والـبيـئي والـنفـسي  وكل مـا يـوفّر لإلنـسان
ــة  تـلـك الـتي أقــرّتــهـا الــلـوائح حــيــاة كـر
والـشـرائع الدولـيـة  ألن اإلنـسان هـو مـحور
وغاية كل نشـاط وفاعلية مجـتمعية. وحسب
الـــفـــيـــلـــســـوف اإلغـــريـــقي بـــروتـــوغــوراس

"اإلنسان مقياس كل شيء".
ــعــنــاه األول حــســـبــمــا جــاء في األمـن 
" الــذي أطــعــمـــهم من جــوع الــقــرآن الــكـــر
وآمنـهم من خـوف"  (سورة قـريش  اآلية 4)
حاجـة ال غنى عـنها لـلنفس الـبشريـة وغيابه
يترك تأثـيرات سلبيـة ومرضية فيـزيولوجية
ونـفـســيـة عـلى اإلنـســان  وخـصـوصـاً حـ
تـدوم فـتـرة انــعـدامه   ولـذلك يــعـتـبـر األمن
عيار للرفاه والتقدم. وبالتالي ال اإلنساني ا
كن قياس أمن الـدولة أو أمن اجملتمع  إالّ
بدرجة قياس أمن الـفرد من زواياه اخملتلفة
كن اختزال ذلك بجانب واحد  فاألمن  وال 
بــشــكل عــام يــتــجـسّــد بــاجلــانب اإلنــسـاني
ــتـعــدد الـوجــوه واجلـوانـب  ألنه مـســألـة ا
مـتـرابــطـة ومـتـداخـلـة ومـتـفـاعـلـة شـخـصـيـاً
ومـجـتـمـعـيـاً  مـدنـيـاً وحـكـومـيـاً  سـيـاسـياً

واقــتـصــاديــاً وثــقـافــيــاً وصــحـيــاً وتــربــويـاً
وغـذائـيـاً وسـكـنـياً وبـيـئـيـاً وكل مـا له عـالقة

ة. باحلياة احلرة الكر
عـيـار للـرفاه ولـذلك يـعتـبر األمـن اإلنسـاني ا
والـتـقـدم االجتـمـاعي ودرجـة تطـور اجملـتمع
ـعـنـاه الـتـقلـيـدي حـسب عـالم واألمن حـتى 
النفس الكبير سيغـموند فرويد يتقدّم أحيانًا
ـــكن تـــأمــ شــروط عـــلى الـــكــرامــة  إذْ ال 
الــكـرامــة اإلنــسـانــيــة من دون حتــقـيق األمن
كن القول  إن ال بجوانبه اخملتلفة  ولهذا 
كــرامـة من دون أمن  وال أمـن حـقـيــقي بـهـدر
الـكـرامــة اإلنـسـانـيــة وخـرق احلـقـوق  وهي
مـعادلـة صعـبة أحـياناً  ويـتوقّف عـلى درجة
التوازن فيهـا تأم مستلـزمات حكم القانون
عـناها اإلنـساني الشامل وحتقـيق التنمـية 
; ولـذلك وضـعت قـمـة الـريـاض هـدف تـمـكـ
اإلنسان وتوفـير مستلـزمات حياته وسعادته

في أولوية جدول عملها.
w½U ½ù« s _«Ë …b×²*« 3_«

إن أول من استخـدم مفهـوم "األمن اإلنساني"
ــتـــحــدة وبـــرنـــامــجـــهــا في أدبـــيـــات األ ا
ـائي في عـام  1994 هـو مـحـبـوب احلق اإل
الـية الـباكـسـتاني األسـبق وبدعم من وزيـر ا
عـروف "أمـارتـيا صن" االقـتـصـادي الهـنـدي ا
(احلـائز عـلى جـائزة نـوبل في االقـتصـاد عام
1998) ومــنـذ ذلك الـتـاريخ كـثـر اسـتـخـدامه
وتعزّز مضمونه  ال سـيّما االعتراف بأولوية
ـــا هــو عـــضــو في أمـن األفــراد  فـــالــفــرد إ
جماعة  أي أن الفرد تنازل عن بعض حقوقه
لصالح الدولة التي يكون من واجبها حتقيق
أمـــنه االقـــتــــصـــادي والـــغـــذائي والـــصـــحي
والسـكني والـبيـئي والشـخصي واجملـتمعي
إضـافـة إلى األمن الـسـياسـي والفـكـري وغـير

ذلك .
وال يقتصر مفهوم األمن اإلنساني على األمن
الوطني اخلـاص بكل دولة أو كـيان سياسي
ـتدّ لـيصل إلى اجملـتمع الـدولي وهو ال بل 
يـعـرف احلدود اجلـغـرافـية  فـإذا اخـتلف في
مـوضع من الـعـالم فـقـد يـخـتل في غـيره  ألن
ـــكن أن تـــأخـــذ دائـــرة الـــعـــنـف واإلرهـــاب 
ـة التي أصبحت باالتساع  وذلـك بفعل العو
تشـمل كل شيء  ودليـلنا عـلى ذلك امتدادات
أعـمــال اإلرهـاب الـتي قـامـت بـهـا تـنــظـيـمـات
الـقـاعـدة وداعش وأخـواتهـمـا خالل الـعـقدين
ــا ســبـب تــهـــديــداً خـــطــيــراً ـــاضــيـــ   ا
ومباشراً للسلم واألمن الدولي الذي تعتبر
حمايتهما مقصداً أساسياً من مقاصد ميثاق
ـتـحـدة الـتي أعـلن عن تـأسـيـسـهـا في األ ا

 24 تشرين األول  عام 1945.
وكم كان فـادحاً إهمـال األمن اإلنساني في
أنـــظــمـــة جــاءت بــقـــصــد حتـــقــيق الـــعــدالــة
عـناه االجـتمـاعيـة  لـكنـها غـرقت في األمن 
التقليدي  مخلّفة معاناة مؤسفة  خصوصاً
عـنـدما أهـمـلت أمن اإلنـسان وانـشـغـلت بأمن
الـنـظـام . وعـلى اجلـانب اآلخر فـقـد انـشـغلت
بعض البـلدان بأمـنها اخلـارجي على حساب
يـزانـيات أمـنـها اإلنـسـاني  ولو خـصّـصت ا
ي حلـقـقت ـسـتوى الـعـا الـضـخـمة لـه عـلى ا
نــتـائج فـائـقـة لــلـبـشـريـة  وهــو مـا دعـا قـمـة
كــوبـنـهـاغـن لـلـتـنــمـيـة االجـتــمـاعـيـة في آذار
 1995 للتـأكيد أن البشـر هم غاية وهدف أي

نظام وأي تغيير . 
ولـتـأم األمـن اإلنـسـاني فـاحلـاجـة تتـعـاظم
إلى تـلــبـيـة االحـتـيـاجـات األســاسـيـة لـلـبـشـر
بـصفـتهم بـشراً من دون تـميـيز أو إقـصاء أو
ساواة بينهم  وقد تهميش  وعلى أساس ا
انـكــشـفت في الـعــديـد من الـبـلــدان  هـشـاشـة
مــفـهـوم األمـن الـتـقــلـيــدي  فـانــهـارت بـعض
األنظمة بسرعة خارقة  في ح ظلّت أنظمة
واطنـة وبتـحقيق أخـرى متمـاسكـة وقوية بـا
األمن اإلنـساني وتـلـبيـة احلاجـات األساسـية
لــــلــــنــــاس في خــــيـــاراتــــهـم االقـــتــــصــــاديـــة

واالجتماعية والثقافية.
إن إعادة قراءة عالقة الـفرد بالدولة من خالل
رجعية التي يخضع حكم القانون باعتباره ا
لـها اجلـميـع وحسب مـونتـسكـيو " فـالقـانون
وت ال يـستـثني أحـداً"  وهو الفـيصل مـثل ا
في ضبط سـلـوكهـمـا وفقـاً لـلقـواعـد النـاظـمة
الـتي تـطـبّق عـلى اجلـميع  يـرتّب مـسـؤولـية
ــواطـنــ وضـبط ــتـلــكـات ا حـفظ أرواح و
الــنـظــام واألمن الـعــام عـلى الــدولـة  بــحـيث
يصبح األمن اإلنسـاني جوهر األمن الوطني
 كـمـا أنه جـوهـر األمن اإلقـليـمي عـلى صـعـيد
ـنـطـقة  وهـذه تـتـطلب التـعـاون بـ بلـدان ا
تـأم احلـمايـة من جـميع اخملـاطر الـداخلـية
واخلـارجيـة  إضافـة إلى تلـبيـة االحتـياجات
ــتـــعــدّدة واحـــتــرام احلـــقــوق واحلـــرّيــات ا
ويـتــطــلب ذلك حتــقـيـق الـتــنــمـيــة الــبـشــريـة
ستدامة التي تعني توسيع خيارات الناس ا
فـيمـا يتـعلق بـطريـقة عـيشـهم وحرّيـتهم وفي
مقدرتهم عـلى العيش بسالم ومن دون خوف
ـا يؤمـن لهم فـرصـاً اجـتـمـاعيـة مـتـكـافـئة 
عنى فاألمن اإلنساني ال يتعلّق بأمن وبهذا ا
البـلـد فـحـسب  بل يـرتـبط بـصـورة عـضـوية
بأمن الـناس. خـالصة القـول إن مفـهوم األمن
ـكان والـلـغة ـثل بُعـداً يـتجـاوز ا اإلنـسـاني 
ــنــطــقــة والــقــومـــيــة والــشــعب والـــدولــة وا
اجلــغـرافــيــة والــهـوّيــة والــثــقـافــة والــنــظـام
القـانـوني  لـيـمـتد إلى جـمـيع مـنـاحي حـياة
الـبـشـر  وهـنـاك عـالقـة وثـيـقـة إذاً بـ األمن
ـواطنة اإلنسـاني وحكم الـقانون  وبـينه  وا
ــتـكــافــئـة وبــيـنه وبــ احلـكم الـســلـيــمـة وا
ـشـاركـة الـرشـيـد أو "احلـوكــمـة"  من خالل ا
والشـفافية  وبـينه وب الـثقافـة  خصوصاً
بـالـدعـوة إلى الـتـسامـح ونبـذ الـعـنف وقـبول
اآلخــر  وبــيــنـه وبــ الــعــدالــة  وال ســيّــمـا
رأة  وب سـاواة وحقـوق ا االجـتمـاعيـة وا
احلـقـوق الـفرديـة واجلـمـاعيـة وبـ احلـقوق
ـثل الـوطــنـيـة واحلـقــوق الـدولـيــة   وهـذا 

جوهر قمة الرياض.
ي بــقـدر مـا هـو األمن اإلنـســاني مـفـهــوم عـا
مـفـهوم مـحـلي أو داخـلي أو وطـني أو قومي
أو إقـلـيــمي  وإذا كـان هـذا يــخـتص بـحـدود
ـقـصـود به اإلقـلـيـم  فإن الـدولـة أو الـكيـان ا
الـثـاني يـقـصـد مـنه أمن اإلنـسـان في كـل بـلد
وفي كل مـكان  ولـعل هذه اإلضـاءة للـمفـهوم
القصد منهـا هو إبراز الهدف األساسي الذي

انــعـقــدت قــمـة الــريــاض من أجــله والـذي 
الــتــعــبـيــر عــنه عــلى نــحــو واضح من خالل

اغتنام الفرصة للجميع.
{ باحث ومفكر عربي
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حدد االحتـاد العـراقي بـكرة الـيـد محـافظـة السـلـيمـانيـة الحـتضـان مبـاريـات التـجمع االول
نسق االعالمي لالحتاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي  ان متاز. وقال ا بالدوري ا
االحتاد العـراقي لكرة اليـد قرر إقامـة مباريـات التجـمع األول (للمـرحلة األولى) في مـحافظة
شاركة قـبل و السليـمانيـة. واوضح ان الدور سينـطلق الدوري في االول من كـانون االول ا

 أندية وهي الشرطة واجليش وكربالء وديالى وبلدية البصرة والكوت والسليمانية 10
والـفـتـوة والـقـاسم والـدغـارة. واضـاف ان هـذا االمـر يـعـتـبـر تـبـلـيـغـاً رسـميـاً جلـمـيـع األنـدية

شاركة في الدوري العراقي لكرة اليد. ا
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{ مـدريـد- وكـاالت: واصل ريـال مـدريد
إهدار النقاط بالسقوط في فخ التعادل

أمام مضيفه فياريال ضمن 1-1 
اجلولة العاشرة من الليجا على ملعب
ال ســيـرامــيـكــا. وسـجل لــريـال مــدريـد
ماريانو دياز في الدقيقة  2 بينما أحرز
جــيـــرار مــوريــنــو هــدف فــيــاريــال في
الــدقــيــقــة  76 مـن ركــلــة جــزاء. وبــهـذا
الـتـعادل رفع فـيـاريال رصـيده إلى 19 
ركـز الـثاني كـمـا رفع ريال نـقـطة فـي ا
ركز مـدريد رصيده إلى  17 نـقطة في ا
باراة بضغط يرينجي ا الـرابع. وبدأ ا
مـــبــكــر وأرسـل داني كــارفـــاخــال كــرة
عــرضــيـة في مــنــطـقــة اجلــزاء وصـلت
ـاريـانـو ديـاز الـذي سـدد رأسـيـة قـويـة
في شـباك فياريال في الدقيقة  .2وجاء
أول رد مـن فـيــا ريــال في الـدقــيــقـة 20 
حـيث وصـلـت كـرة عـرضيـة خـلـف دفاع
ــلـكي إلى رأس داني بــاريـخـو الـذي ا
سـددها قـوية أعلى مـرمى كورتوا. ومع
بـدايـة الـشوط الـثـاني استـغل جـيرارد
مــوريـنــو خــطـأً من دفــاع ريـال مــدريـد
وســدد كـرة قـويــة مـرت بـجــانب الـقـائم
ـرمى كـورتـوا في الـدقـيـقـة 56 ـن  األ
وأهــدر داني بـاريـخـو فــرصـة تـسـجـيل
الـتعادل لفياريال في الدقيقة  70 حيث
اســتـقـبل تـمـريــرة عـرضـيـة أرضـيـة من
زمـيله إستـوبينيـان لكنه صوبـها بقوة
ن. وطــالب العــبـو بــجــانب الـقــائم األ
فـــيـــاريـــال بـــاحـــتـــســـاب ركـــلـــة جـــزاء
س داني كـارفــاخـال لــصـاحلــهم إثــر 
ن لريـال مـدريد الـكرة الـظـهيـر األ
ـبــاراة طـالب بــيـده لــكن حــكم ا
بـاسـتـمـرار الـلـعب. واحـتـسب
احلــــــــكـم ركــــــــلــــــــة جـــــــزاء
لـلـغـواصـات الـصـفراء في
الــــدقــــيــــقـــة  74 بــــســــبب
الــــتــــدخل الــــعــــنــــيف من
كـورتـوا عـلى شـوكـويزي
وانبرى لتنفيذها جيرارد
مــــوريــــنـــو الــــذي ســـدد
ــــ احلـــارس أقــــصـى 
الـــبـــلـــجــيـــكي مـــحـــقـــقــا
الـتعـادل. وتألـق أسيـنخو
حــارس مـرمى فــيـاريـال في
الــــتـــصـــدي لـــتــــســـديـــدة من
فـينيسيـوس جونيور مهاجم

الــضـيــوف في الـدقــيـقـة 89
وكــــاد الــــبــــديل كــــوبـــو أن
يـــخــطف هــدف االنــتــصــار
لــفــيــاريــال عـنــدمــا انــفـرد

بـاحلارس كـورتوا لـكنـه سدد كرة
ضـعــيـفـة تـصـدى لـهـا األخـيـر في

الـدقـيـقة  91 وفـشل العـبـو ريـال مـدريد
في إنــقـاذ مـوقـفــهم بـتـســجـيل الـهـدف
الــثــاني لـيــواصل الــفـريق تــعــثـره في
الـليجـا بعدمـا خسر مواجـهة فالـنسيا

اضية 4-1 في اجلولة ا
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تـصـدر تـشـيـلـسي تـرتـيـب فـرق الدوري
مـتاز مؤقـتا بـتغـلبه على اإلجنـليـزي ا
مــضـيـفه نــيـوكـاسل يــونـايـتـد  0-2 في
ـسابـقة. افـتـتاح اجلـولة الـتاسـعة من ا
وســجل مــدافع نـيــوكـاسـل فـيــديـريــكـو
فـرنـانديـز بـاخلـطأ في مـرمى فـريقه في
الـــدقــيــقــة  ?10قـــبل أن يــعــزز تــامي
أبـراهـام تقـدم تـشيـلـسي في الـدقيـقة

18 ورفع تشيلسي رصيده إلى  .65
نـقـطـة في الـصـدارة مـؤقـتـا بـفـارق
األهـداف أمـام لـيـستـر سـيـتي الذي
يــــلــــعب مــــســـاء األحــــد أمـــام
لـــيـــفـــربـــول  17نـــقـــطـــة
وبــــفــــارق نـــقــــطـــة
واحــــدة أمـــام

تـوتنـهام 17
نـقطة الذي

يــلــعـب في وقت الحق مــســاء الــســبت
أمــام مـانـشــسـتــر سـيـتي بــيـنــمـا بـقي
ــركـــز الــثــالـث عــشــر نـــيــوكــاسـل في ا
بـــرصــيــد  11نــقـــطــة. واعــتــمــد مــدرب
تـشـيـلـسي فـرانك المـبـارد عـلى طـريـقة
الـــلــعب  3-3-4 حـــيث لــعب أنـــتــونــيــو
روديـجر في عمق اخلط اخللفي بجانب
الــفـرنـسي كــيـرت زومـا وتــواجـد عـلى
الـــطــــرفـــ كل من ريـس جـــيـــمس وبن
تــشــيــلــويل وأدى الــفــرنــسـي جنــولـو
كـــانــــتي دور العب االرتـــكـــاز
ــــــســــــاعــــــدة من
الــــــــكــــــــرواتي
مـــــــاتـــــــيـــــــو
كـوفاسـيتش
فــيـمــا حتـرك
مـــــايـــــســـــون
مـــونت خـــلف
ثــــــــــــالثــــــــــــي
الـهجـوم حكيم

زيـاش وتــيـمـو فـيـرنـر وتـامي أبـراهـام.
ـــقـــبــلـــة جلـــأ مــدرب في الـــنـــاحـــيــة ا
نــيـوكــاسل سـتــيف بـروس إلى طــريـقـة
الـلـعب  1-4-5 حـيث تـواجـد الـظـهـيران
خـافـيـيـر مـانكـيـو وجـمـال لـويس حول
ثالثـي الـدفــاع فــيــديــريـكــو فــرنــانــديـز
وجـــمــال الســـيــلـــيس وكـــيــاران كالرك
وتـــــمـــــركــــز أيـــــزاك هـــــايـــــدن وشــــون
ـلعب ومن لـوجنـستـاف في منـتصف ا
حـولــهـمـا اجلـنـاحـان جـايـكـوب مـيـرفي
وأالن سـايــنت مـاكـسـيـمـ فـيـمـا وقف

جويلينتون وحيدا كرأس حربة.
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وأهـــدر تـــشـــيـــلـــسي فـــرصـــة مـــبـــكــرة
لـلتـسـجيل في الـدقيـقة الـرابعـة عنـدما
مـرر كانـتي الكرة إلـى فيرنـر الذي سدد
نــحـو الــزاويـة الـســفـلى الــيـمــنى لـكن
احلــــــارس كـــــارلـــــو دارلــــــو تـــــصـــــدى
لــلـتــسـديــدة. وعـاد دارلــو في الـدقــيـقـة
الـتاسعـة ليبعـد رأسية أبراهـام القوية
فـوق الـعارضـة بعـد عرضـية مـتقـنة من
زيـاش لـكن الـفـريق الـلـنـدني تمـكن من
افتتاح التسجيل بعدها بدقيقة واحدة
عـنـدما وجّه مـونت كرة مـنخـفضـة أمام

ــرمى من الــنــاحــيـة الــيــمــنى حـاول ا
فــرنـانـديـز قــطـعـهــا قـبل أن تـصل إلى
تــشـيـلـويـل لـكـنه تــابـعـهـا بــاخلـطـأ في
شـــبـــاك فـــريــقـه. وواصل تـــشـــيــلـــسي
هـيـمـنته مع وصـول نـسـبة اسـتـحواذه
ئة مـع انتصاف عـلى الكرة إلى  81 بـا
الـــــشـــــوط األول وأرسـل زيـــــاش كــــرة
عـرضية فشل فيرنر فـي متابعتها أمام
ـــــرمى بــــالـــــدقــــيــــقــــة  .23وخـــــســــر ا
كــوفـاسـيـتش الـكـرة فـي مـلـعب فـريـقه
لــيــحـصل جــويــلـيــنــتـون عــلى فــرصـة
ـرمـى لـكــنه فـضل مــراوغـة مــواجـهــة ا
احلــارس إدوارد مــنــدي لــتــذهب كــرته
بـعيدا في الـدقيقة  .27اسـتمر مـسلسل
إهـدار الفرص من قـبل تشيـلسي حيث
ســدد فـيـرنـر من وضـع انـفـراد بـجـانب
الـقـائم القـريب في الـدقيـقة  31 قـبل أن
يـــنــشط نـــيــوكـــاسل في ربع الـــســاعــة
األخــيــر فـوصــلت الــكــرة إلى ســايـنت
مــاكـسـيـمـ الـذي راوغ من أمـامه دون
أن يـفـسح اجملـال لنـفـسه لـلتـسـديد في
الـدقيـقة  31 واصـل ساينت ماكـسيم
رة راوغ زوما لكن مـشاكساته وهـذه ا
تــــســـديـــدتـه ارتـــدت من روديــــجـــر في

تـبقـية من الـدقيـقة  35 لـتمـر الدقـائق ا
عــمـر الـشـوط األول دون وجــود تـهـديـد

. رمي على ا
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بـدا تشـيلـسي أكثر اعـتمـادا في الشوط
الــثــاني عــلى الـهــجــوم اخلـاطـف فـفي
الــدقــيــقـة  54 اســتــغل فـيــرنــر تـبــاطـؤ
ــدافع الـبـديل فـابــيـان شـار في إبـعـاد ا
الــكـرة لـيــخـطـفــهـا من أمـامـه ويـخـتـار
الـتمـرير لـزياش بـدال من التـسديـد أمام
ـواجه لــيـبــعـد الــدفـاع كـرته. ــرمى ا ا
وارتـــقى زومـــا لـــركـــنـــيـــة مـــونت لـــكن
رمى في مـحـاولته ابـتـعدت قـلـيال عن ا
الـدقيقة  ?55ورد نـيوكاسل في الـدقيقة

عندما سيطر جويلينتون على 60
الــكــرة داخل مــنــطــقــة اجلـزاء قــبل أن
يـسـدد من موقف مـريح فـوق العـارضة.
وجـــاء هـــدف تــشـــيـــلــسـي الــثـــاني في
الـدقيـقة  ?65عـنـدما شق فـيـرنر طـريقه
بـــشــكـل مــثـــيـــر لإلعــجـــاب بـــ ثالثــة
رر للـمنفرد أبراهام مـدافع قبل أن 
الـذي سدد كرة زاحفـة ارتدت من القائم
رمى. ودخل كـالوم الـقـريب إلى داخل ا
هـــودســـون أودوي مـــكـــان فـــيــرنـــر في

lł«dð∫ ريال مدريد يتراجع في نتائجه بالوري االسباني
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تـشكيلة تشيلسي واستلم مونت الكرة
في الـناحية الـيمنى وتقـدم بها قبل أن
ـــحــاذاة الــقــائم الــبــعــيــد في يــســدد 
الـدقـيـقة  .78وجـرب لـوجنـسـتـاف حظه
بــتـســديـدة من خـارج مــنـطــقـة اجلـزاء

اصـطـدمت بـالـعـارضـة فـي الـدقـيـقة 72
وألـغى احلـكم هـدفـا لـتـشـيـلـسي أحرزه
فـيـرنـر في الدقـيـقة  75بـداعي الـتـسلل.
وحـاول نيوكاسل تقليص النتيجة على
أقل تـقديـر في الدقائـق العشـر األخيرة
ووصــلـت الــكــرة إلى الــبــديل مــيــجــيل
ــيـرون الـذي أطـلق تـســديـدة أبـعـدهـا أ
مـنـدي إلى ركـنـيـة لم تثـمـر في الـدقـيـقة

وأهدر البديل اآلخر أندي كارول ?81
رمى فـي الدقيقـة الثالثة انـفرادا أمام ا

من الوقت بدل الضائع.
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حـسم تـوتـنـهـام قـمـة مـبـاريـات اجلـولة
متاز التاسعة من الدوري اإلجنليزي ا
بـفـوزه  عـلى ضـيـفه مانـشـسـتـر سـيتي
ــــبـــاراة الـــتي بــــهـــدفـــ دون رد في ا
احـتضنها ملـعب توتنهام. سجل هدفي
الـسبـيرز هيـوجن م سون وجـيوفاني
لــو ســيــلــسـو في الــدقــيــقــتـ  5 و65 
وبـتــلك الـنـتـيـجــة ارتـقى تـوتـنـهـام إلى
صــدارة جــدول الـتــرتـيـب بـرصــيـد 20 
نـقـطة بـيـنـما جتـمـد رصيـد مـانشـسـتر
ركز العاشر. سيتي عند  12نقطة في ا
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ـبــاراة بـقـوة بــدأ مـانـشــسـتـر ســيـتي ا
بـتسديدة من خـارج منطقـة اجلزاء عبر
تـوريس فـي الدقـيـقـة األولى ذهـبت في
أحــضــان لــوريس. وافــتــتح تــوتــنــهـام
الـتـسجـيل مـبكـرًا في الـدقيـقة  5بـعـدما
أرسل نـدومـبـلي تـمريـرة بـيـنـية مـتـقـنة
جتــاه ســون الــذي انــفــرد بــإديــرســون
وسـدد كرة أرضية سكنت الشباك. ومن
هـجـمة مـرتدة سـريـعة بـدأت من أورييه
ووصـــلت إلى بـــيــرجــويـن في اجلــانب
اآلخـــر ومــنه إلى ســـون مــرر الــكــوري
ـرمى اخلـالي من الـكـرة إلى كـ أمـام ا
حـارسه لـيـسـجل هـدفًـا في الـدقـيـقة 14
قــبل أن يـلـغى بـداعـي الـتـسـلل. وأرسل
دي بــروين عــرضــيــة مـن مـخــالــفــة في
الـدقيـقة  15 تـابعـها رودريـجو بـرأسية
أمـسك بها لوريس. استـحوذ مانشستر
سـيـتي على الـكـرة والذي وصل إلى 69
ئـة واعتمـد توتـنهام عـلى الهـجمات بـا

رتدة في الدقائق التالية. ا
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وجنح مــانــشـســتــر سـيــتي في تــعـديل
الـنـتيـجـة في الدقـيـقة 27  بـعـدما تـلقى
جـيـسـوس عـرضـيـة في مـنـقـطـة اجلزاء

ــهــدهــا اســتــقــبــلــهــا بــيــده قــبل أن 
لالبورت الذي سدد كرة مباشرة سكنت
شـــبـــاك لــوريس قـــبل أن يـــعـــود حــكم
ـبـاراة لـلـفـار ويـلـغي الـهدف. وواصل ا
الـسـيتي االسـتحـواذ عـلى الكـرة وشكل
اخلــطـــورة الــتــالــيــة فـي الــدقــيــقــة 41
بـتوغل من مـحرز داخل منـطقة اجلزاء
حـتى وصلت الكـرة إلى جيسوس الذي
سـدد كـرة قـوية مـرت إلى جـوار الـقائم
لــيـنـتـهي بــعـدهـا الـشــوط األول بـتـقـدم
توتنهام بهدف دون رد. واصل السيتي
مــحــاوالته مـع بــدايــة الـشــوط الــثــاني
لــتـســجـيل هــدف الـتــعـادل بــتـســديـدة
أرضــيـة مـن دي بـروين من عــلى حـدود
مـنـطقـة اجلزاء مـرت إلى جوار الـقائم.
وتــبـعــهــا مـحــرز بـتــسـديــدة من خـارج
مـنـطقـة اجلـزاء في الدقـيـقة  ?53ذهـبت
ســـهــلـــة في أحــضـــان لــوريس. وأرسل
رودريـجـو عـرضيـة من اجلـانب األيـسر
جتـــاه جــيــســـوس حــاول الـــبــرازيــلي
تـسديـدها بصـورة مبـاشرة في الدقـيقة
 إال أن الكرة مرت إلى جوار القائم. 57
وأجــرى مــوريــنـيــو الــتـبــديل األول في
الــدقـيـقـة  64بــنـزول لـو سـيــلـسـو عـلى

حساب ندومبلي
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وفــوز نـزوله ســجل الـهـدف الــثـاني في
الــدقـيــقـة  65 وذلـك من هـجــمـة مــرتـدة
سـريعـة بدأهـا ألديـرفيرلـد بكـرة بيـنية
ـــلــعب وصـــلت إلى كـــ قـــرب وسط ا
ــرر الـكــرة إلى لـو لــيـنــطـلـق بـدوره و
ـنــطـقـة ســيـلـســو في اجلـانب األيــسـر 
اجلــزاء لــيــسـدد كــرة أرضــيــة ســكـنت
شــــــبــــــاك إديــــــرســــــون. وبــــــدوره دفع
جــوارديــوال فـي الــدقــيــقـة  72 بــكل من
فـودين وسـترلـينج عـلى حـساب سـيلـفا
ـورا ومــحـرز بـيـنــمـا دفع مـوريــنـيـو 
عـلى حسـاب بيـرجويـن. وحاول بـعدها
دي بـروين تقـليـص الفـارق بتـنفـيذ كرة
مــخـالــفــة مـســددًا كـرة مــبـاشــرة مـرت
بـقـلـيل إلى جـوار القـائم.ومع اسـتـعداد
مـــوريـــنـــيـــو لــــلـــدفع بـــبـــيل تـــعـــرض
ألـديرفيرلد لإلصابة ليتم استبداله في
الــدقـيـقـة  81 بــنـزول رودون بـدلًـا مـنه.
وأرسـل دي بـــروين فـي الـــدقــــيـــقـــة 83
عـرضية من مخالفـة جتاه سترلينج في
مـنـطقـة اجلـزاء إال أن اإلجنلـيـزي فشل
في الــتــحـكـم بـالــكــرة لـتــمــر إلى جـوار
الـقائم. وعاد دي بروين ليرسل عرضية
من مخالفة في الدقيقة  90 تابعها دياز
بتسديدة رأسية قوية تألق لوريس في
الـتـصـدي لـهـا لـيـنـتـهي الـلـقـاء بـعـدها

بفوز توتنهام بهدف دون رد.
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االمــطـار. واجــتـمـع  وزيـر الــشـبـاب
عدنان درجـال ورئيس نادي الـطلبة
عالء كاظم والالعب الدولي السابق
باسم عباس وحضور مدرب الفريق
ـنـاقـشة وضـع االنيق احـمـد خـلف 
ــــر بـــهـــا ـــالــــيـــة التي  واالزمــــة ا
ومنـاقشـة  عدة امـور تتـعلق بـعقود
طلوب توفيرها بالغ ا الالعب وا
ـاضي وتـعـهد بـحل لـعـقـود الـعـام ا
ـالـيـة لـنـادي الـطـلـبـة وأكـد االزمـة ا
عـــــلى ضـــــرورة عـــــودة الالعـــــبــــ
باراة ستقام للتدريبات . يـذكر ان ا
قبل عـلى ملعب نادي يوم االثنـ ا
امــانـــة بــغـــداد في تــمــام الـــســاعــة

الثانية ظهراً.
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اســـتـــأنف العـــبـــو نــادي الـــطـــلـــبــة
تــدريــبـــاتــهم اســتــعــداداً لــلــجــولــة
متاز الرابعـة من الدوري العـراقي ا
ـسـاعـد ـدرب ا بــكـرة الـقـدم. وقــال ا
فريد مـجيد في تـصريح صحفي  إن
إدارة الـنــادي وبـعـد اجـتـمـاعـهـا مع
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة اكـدت
لالعــبـ انـهـا سـتـجـد الـطـرق لـدعم
ـتأخرة. سـتحـقات ا الفـريق ودفع ا
واوضـح ان الــــــفـــــريـق اســـــتــــــأنف
واجـهـة فريق تـدريـباته اسـتـعـداداً 
امانـة بغداد في اجلـولة الـرابعة من
متاز حيث خاض الفريق الدوري ا
وحـدته التـدريـبيـة الـيوم ايـضاً رغم

ـستـنصـرية الـتـدريسي عـلي عبـد النـبي. ويتـكون اجلامـعة ا
الـنمـوذج مـن حذاء ريـاضي طـبـي يحـتـوي من االسـفل عـلى
نــوابض مــعــدنــيــة بـســيــطــة تــســاعــد عــلى مــرونــة احلــركـة
وامتـصاص الصدمات وكذلـك تساعد على القـفز نتيجة ردة
سـتخـدم وكـما يـوجد فـراغ يـحوي الـنوابظ الفـعل من قـدم ا
ـضغوط الذي ـلئه الهواء ا ومحـاط بجدار بالسـتيكي مرن 
شي او الـركض او الـقـفز وامـتـصاص يسـاعـد في عـملـيـة ا

الصدمة.

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ
ـوذج جنح بـاحــثـون في اجلـامــعـة الـتــكـنـولــوجـيـة بــاجنـاز 
ريـاضي صناعي طـبي في حذاء ذو نوابض وهـواء مضغوط
يسـتـعمل جلـميع الالعـب في اجملـال الريـاضي دون حدوث
ألي اصابـات وجتـعل عـضالت الالعب تـعمل بـأريـحيـة تـامة
اثـنــاء الــتــدريـب. وشـارك فـي بــراءة االخــتــراع من الــهــيــئـة
الـتـدريـسيـة في قـسم الـنـشاطـات الـطالبـيـة باجلـامـعـة جناح
سلـمان حـميد وعـماد جـاسم هاشم وليث جـعفـر حبيب ومن
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ـبــيـة الـدولـيـة اكـدت الـلــجـنـة االو
عــدم تـوقـف االنـشــطــة الـريــاضــيـة
الــعـــراقــيــة رغم ارســالــهــا رســالــة
ــبـيـة عــاجـلــة بـتـجــمـد نــشـاط االو

العراقية. 
ــكـــتب االعالمي وذكــر بــيـــان عن ا
بـية الـعراقـية لـرئيس الـلجـنـة االو
رعـــد حــمـــودي ان االخـــيـــر اتــصل
ـبيـة الدولـية هـاتفـياً بـالـلجـنة االو
ــبـي االســيــوي و واجملـــلس االو

تــبــلــيــغه بــعــدم وجــود اي ايــقـاف
ــبــيــة ريــاضـي عــلى الــلــجــنــة االو
الي ا ايقاف تمويل ا العراقية وا
ـالـية ولـيس كـما ورد و االنـشطهُ ا
عـــلى لـــســان الــبـــعض بـــان هــنــاك
عقوبة ايقاف للرياضة. واضاف ان
ـبـيـة الدولـيـة اكـدت عـلى الزام االو
رسلـة هذا اليوم تنـفيذ رسـالتهـا ا
في مــا يـــتــعـــلق  بـــعــدم شـــرعــيــة
االنــتــخــابــات الــتي اقــيــمت في 14
تــشـرين الــثــاني احلــالي  وابــعـاد

اخملـالفـ لـقـراراتهـا عن الـعمل في
بية العراقية  وجتاوز اللجنة االو
اخلــروق الـتي رافـقت االنــتـخـابـات
ـلـغـاة بشـكل سـريع ومـنـسجم مع ا
ـبي وقـرارات الـلـجـنـة ــيـثـاق االو ا
بية الدولية وجلنة االخالقيات االو
فيـها والنـظام الـداخلي للـجنة  من
اجل انبثـاق مكتب تنـفيذي قانوني
بـية الدولية تعترف به الـلجنة االو
ــــــبي االســــــيـــــوي واجملـــــلـس االو
بـيـة الـدولـية اطالق لـيـتـسنـى لالو

الـــدعـم الــدولـي مــجـــددا النـــشـــطــة
ــبــيـة الـلــجــنــة و ان الــلــجــنــة االو
الدولـية مـستـمرة بـدعم الريـاضي
شاركاتهم و خصوصاً العراقي 
ــــــــبــــــــيـــــــة دورة االلــــــــعــــــــاب األو
طــــوكــــيـــــــــــــــو  2020. وتــــابع ان
ـبـيـة الـدولـيـة مـعـتـرفة لـلـجـنـة االو
برعد حمـودي كرئيس الدارة العمل
ـبـية الـعـراقـية الـيـومي لـلـجنـة االو
حتى يتـصلح الوضع القـائم للجنة

بية العراقية. االو
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رعد حمودي

جانب من تدريبات العبي نادي الطلبة

الكـرة برعـونة بـ يدي الـسلـوفيني
يــــان أوبـالك الــــذي تــــصــــدى لــــهـــا
بـسهـولـة. وجنح كوكي في تـسـجيل
هـدف الـتـقــدم ألتـلـتـيــكـو مـدريـد في
الـــدقـــيـــقــة  48 مـــســـتـــغال اخلــروج
اخلاطئ من تيـر شتيـجن حيث مرر
الــــكـــرة بــــ قـــدمــــيه ثـم ســـدد في
الـشـبـاك اخلـالـيـة لـيـنـتـهـى الـشوط
األول بتقدم أتلتيكو بهدف دون رد.

االســتــحــواذ عــلى الــكــرة بــنــســبــة
بـســيـطــة لـكن العــبـو الــبـلــوجـرانـا
فــشــلـوا فـي خـلـق فـرص حــقــيــقــيـة
لـــلـــتــســـجـــيل في ظـل غــلـق العــبي
ـــســـاحـــات الــــروخـــيـــبالنــــكـــوس ا
ُعـتادة لـفريق والصالبـة الدفـاعيـة ا
سـيـميـوني. وانـفـرد ليـونـيل مـيسي
بحارس أتلـتيكو مدريـد بعد تمريرة
سـحـريـة من زمـيـله ألـبـا لـكـنه سدد

{ مــــــــدريـــــــد- وكـــــــاالت: كـــــــســـــــر
دير األرجنتيني دييجو سيميوني ا
الـفـني ألتلـتـيكـو مـدريد عـقـدته ضد
بـرشلـونـة بالـفـوز على الـبـلوجـرانا
ألول مرة في الـليـجا بـهدف دون رد
في إطار منافسات اجلولة العاشرة.
وسـجل الـبــلـجـيــكي يـانـيـك فـيـريـرا
كـاراســكـو هــدف أتـلــتـيــكـو مــدريـد
الـوحـيـد في الـدقـيـقـة  3+45 وبـهذا
االنتـصـار رفع أتلـتيـكو رصـيده إلى

ركز الثاني بينما 20  نقطة في ا
يـتـجـمــد رصـيـد بـرشــلـونـة عـنـد 11
ـــركــز الـــعـــاشـــر. بــدأ نـــقـــطـــة في ا
برشلونة الضغط مُبكرًا ح أرسل
ـبـلي كرة عـرضـيـة في الدقـيـقة 3 د
لزميـله جريزمان الـذي سددها أعلى
مـرمى أوبالك.  وتـألق تيـر شـتـيجن
في الـتـصـدي لـتـسـديـدة من سـاؤول
العب أتـلتـيكـو مـدريد حـيث حولـها
إلى الـركـنـيـة في الـدقـيـقة  5 وتـلقى
ماركوس يـورينتي تـمريرة في عمق
مــنـطــقـة اجلــزاء وأرسل تـصــويـبـة
قــويـة ارتـطـمت بـالــعـارضـة األفـقـيـة
بالـدقيـقة 11.  وتفـوق بـرشلـونة في
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ـيـنـاء في إبــقـاء مـبـاراة الـنـجف وا
مـوعدهـا. ومن جـهة اخـرى وضعت
الهيئة التطـبيعية لالحتاد العراقي
بــكــرة الـقــدم حــداً لـلــجــدل الــقـائم
بــشــأن انـــبــاء تـــأجــيل كالســـيــكــو
الزوراء والقوة اجلوية. اكد مشرف
فـريق الـقـوة اجلـويـة مـهـدي جاسم
فـي بـــيــــان عــــلى اقــــامــــة مــــبـــاراة
ـقرر في الـكالسـيـكو فـي موعـدهـا ا
الــسـاعــة اخلــامـســة والــنـصف من
الـيــوم االثـنــ الـقــادم عـلى مــلـعب
كــربـالء الــدولـي. وذكــر جـــاسم انه
ــسـابــقـات اتــصل بـرئــيس جلــنـة ا
الـدكــتـور حــيـدر عـوفـي وامـ سـر
الهـيـئـة التـطـبـيعـيـة مـحمـد فـرحان
ـباراة بـعد لالسـتفـسار عن مـوعد ا
ورود انبـاء عن تغيـير وقـتها اال ان
بـارة في الساعة عوفي اكد اقـامة ا
اخلــامــســة والــنــصف مــســاء يــوم
االثــنـ الـقـادم عــلى مـلـعب كـربالء

الدولي وبدون جمهور.
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ـســابــقــات تــأجـيل قــررت جلــنــة ا
قررة مباراة الكرخ ونفط الوسط ا
امـس األحـــد في مــــلـــعـب الـــكـــرخ
حلـسـاب اجلـولة الـرابـعـة بـالدوري
الـــــعـــــراقي. وجـــــاء قـــــرار جلـــــنــــة
ــســابــقـات عــلى خــلــفـيــة هــطـول ا
األمــطــار الــغــزيــرة في الــعــاصــمــة
بـغداد وتـأثر مـلـعب الكـرخ وكذلك
ـلـعب لـوجـود مـبـاراة ثـانـيـة عـلى ا
يناء. وقال جتمع النجف وضيفه ا
ــســابــقــات في مــصــدر بــلــجــنــة ا
تصـريح صحفي الـتأجيل جـاء بعد
طلب إدارة الكرخ ألن مـلعب النادي
ال يـتـحـمل مـبـاراتـ وفـق الـظروف
ـيـنـاء مـتـواجـد اجلـويـة. وأضـاف ا
في الـعـاصـمـة بــغـداد مـنـذ يـومـ

وارتــأت الــلــجــنــة تــأجــيل مــبــاراة
الــكــرخ ونــفط الــوسط. وأوضح أن
بـاراة يوم الـلجـنـة قررت أن تـقـام ا
قبل في ملعب الكرخ مع متازالثالثاء ا فريق الكرخ يستعد خلوض مواجهة ا

مباراة برشلونو واتلتيكو مدريد بآخر لقاء في الليغا

 جوزيه مورينيو
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 يـعــيش  الـكـاتب الـدرامـي صـبـاح عـطـوان
االن  في هــولــنـــدا  حتــديــدا في أوتــرخت
عـلى وجه اخلــصـوص  في قـريـة اوقـصـبـة
تــدعى لــوبك بـ اوتــرخت وروتــردام عـلى
نــهـر الـراين  فــيـهـا  200بــيت  بـعــيـدة عن
ـركز بنصف ساعـة في السيارة .. ال يحب ا
ــشــاهــدات ــنـــزل مــكــتف   اخلــروج من ا
ســابــقــة في الــســبــعــيــنــات  عن اوربــا في
االزمـان الـسعـيـدة .. لـوبك موطـن العـجـائز
ومـنتجع للـمسنـ   ..اليشعر بـوجوده هنا
(اتـمنى ان اكون في العراق لكي اقدم شيئا
وت مـحيط بـنا من كل صوب لـلنـاس  الن ا
في الــغـربــة الـوطـن  ..هـنــاك مـوت اخالقي
وهــنــا مــوت فـــيــزيــاوي  بــســـبب االوبــئــة

واحلـــــصـــــار
عــــــــــلـى
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وسـيقـية شارك مـعهـد الدراسـات ا
في مـهــرجـان سـوق الـشـعـر الـدولي
الــــذي اقــــامــــته دائــــرة الــــعـالقـــات
الثقافـية العامـة بالتعـاون مع معهد
ـــعــهــد الــثــقــافي ــاني وا غــوته األ
اضي وأستمر الفرنسي اخلميس ا
لثالثة أيـام.ومن على ضفـاف دجلة
احـتــضن الــقــصـر الــعــبـاسـي حـفل
ـهــرجــان لــيـنــقل رســالـة افـتــتــاح ا
ـوسيقى ثقـافيـة فنيـة في الشـعر وا

وعرضا لألزياء.
عهد مـحمد عـبدالرضا وقال مديـر ا
(ضـمن خـطـته السـنـويـة للـمـشـاركة
في الـفـعالـيـات الـتي تقـيـمـها وزارة
ـؤسـسـات االخـرى ذات الـثـقــافـة وا
ــثال الــعـالقــة شـــارك مــعـــهــدنـــا 
جموعة من االسـاتذة والطلبة في
افــتــتــاح مــهــرجــان ســوق الــشــعــر
الـــدولي) مــشــيــرا الى ان (الــفــرقــة
قــدمت ثالثـــة اعــمــال مــوســيــقــيــة:
سمـاعي حـجاز كـار كـرد مقـام عجم

ـواهب والـقـابـليـات  .هـنـا احلـركـة تـماثل ا
دودة القز)!

من لــوبك ذات (الــســوبــر مــاركت) الــواحـد
صح وكـافتـيـريا الـبيـتـزا الواحـدة  وذات ا
الـواحــد يـذكـر لي مــتـفـاخـرا(كــتـبت  روايـة
عـظـيـمـة جـدا  بـالـنـسـبـة لي واذا مـاظـهرت
ووزعت وتــرجــمـت فــان هــولــيــوود ســوف
تـنـتجـهـا.. كـتبـتـها بـ 600 صـفـحة اسـمـها
(ضـيوف جدتي)! انـا اكتب بلـغة السـينما 
ـافيـا وقـصص وبعض تـتـناول عـصابـات ا
رؤســـاء الـــدول  في مـــفــــصل مـــوجـــود في
سـويـسـرا .ايـضــا كـتـبت سـبع مـسـرحـيـات
مـانودراما جاهزة للطبع ومسرحية اسمها
رجل من ثـقـيف  ومـسلـسال بـعـشر حـلـقات
من عــالم الـسـت وهـيــبه  ومــسـلــسل ذئـاب
الـلـيل بـجـزء ثـالث اجنـزته وتـعـاقـدت علـيه
ولـكن اجلـهـة الـتي اشـتـرته لـيـست مـؤهـلـة
النــتـــاجه . هــذا هــو وضـــعي االن .. اكــتب
واقــرأ وبـنـفـس الـوقت حــتى ابـقـى بـذاكـرة
الـنـاس  اكـتب قـصـائـد واكـتب في الـتـاريخ
الابـحث عن اليـكـات في صـفـحـتي.. الـشعب
الــعـراقـي كـلـه يـحــبــني ..تــعــاقــدت الجنـاز

كنك ان تتخيلها). بالغ ال مسلسالت  
{ كيف انت مع اجلائحة ?

- الـكورونـا جـسم فضـائي فاتك ولـعوب 
لـذلك حـير االطـباء فـي فهم لـغزه  دون
ان يــسـمــحــوا خلـيــالــهم الــعــلـمي ان
يــــتـــوجه الـى مـــفـــتـــرضــــات ســـبـــقت
الـصحـون الطـائرة  لن تـوافق مفـاهيم
الـرعـاة الـبـدو  لـهـا .قـد يـكـون حـجـمـهـا
رة لكـنه  فايروسها يشبه صـغيرا  هذه ا
 كوكبا متوحشا  في مدار مجهول  .كوفيد
  19كــائـن فــضـــائي عـــاقل ولـــعـــلــوب 

والعالم قرية من رعاة مجان !
{ هل تـــعـــاني وســـاوس ومـــخــاوف او
تـتـوهم ان مـايـنـتـابك من اعـراض هي

اثلة للكورونا ?
- التــنـــتــابــني ايـــة مــخــاوف
سـوى قـلقي من عـمل ابـنتي
فــيـــان الــطـــبـــيــبـــة  الــذي
يــربـكــني خـوفــا عــلـيــهـا
وعـلينا من العدوى انا
حتت مــخـــتــبــر طــبي
العـراض تــوهـمـتـهـا
وكـــانت الـــنـــتـــائج
جيدة وما زالت .
{ كـــــــــــــــيــف انـت
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تميزة ≈Ÿ«bÐ∫ مسيرة صباح عطوان الفنية غنية باألعمال ا
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ا اجليل احلالي والـقادم يحبون اغـاني فيروز صوتا كل ابناء جيلـنا ور
وكـلــمـات وحلــنـا. ويـوم  21 تـشــرن الـثــاني هــو عـيــد مـيالدهــا اخلـامس

. والثمان
وفيـروز من اشـهـر مغـنـيات هـذا الـعـصر مع ام كـلـثـوم وقد اثـار اعـجاب
زارها في مـنـزلهـا فور ـانويل مـاكـرون محـبـيهـا ان الرئـيس الـفرنـسي إ

اضي. قدومه من باريس في زيارة رسمية للبنان في بداية ايلول ا
اسمها احلقيقي نُـهاد رزق وديع حداد لكنهـا عرفت باالسم الفني فَيروز
(وُلدت في   21تشـرين الثـاني/ نـوفمـبر  1935 قدّمت مع زوجـها الراحل
ـعروف باألخـوين رحباني عاصي الرحـباني وأخيه مـنصور الـرحباني ا

العديد من األوبيرات واألغاني التي يصل عددها إلى  800 أغنية. 
بـدأت الــغــنـاء وهي في عــمــر الـســادسـة تــقــريـبــاً في عـام 1940م حـيث
انضـمت لكـورال اإلذاعـة اللـبنـانـية. وعـنـدما عـرفهـا حـليم الـرومي أطلق

عـلـيـهـا اسم فـيـرُوز وحلن لـهـا بـعض األغـنـيـات بـعد أن
رأى فـيـهـا مـوهـبـة كــبـيـرة والقت رواجًـا واسـعًـا في
الــعـــالم الـــعــربي. فـــيــرُوز مـن أقــدم فـــنّــاني الـــعــالم
ـســتــمـرين إلـى حـد الــيـوم ومـن أشـهــر األصـوات ا

ية. العربية. نالت جوائز وأوسمة عا

عــبــداجلــبــار مـوسـى مع مــسـؤولي
ــعــهــد الــفــرق الـــفــنــيــة الــتــابــعــة 
ــوســيــقــيــة ومــدرسـة الــدراســات ا
ــوســيــقى والــبــالــيه اضــافـة الى ا
ـركزيـة في الدائـرة وحضر الفـرقة ا
ديـر العـام دريد االجتـمـاع معـاون ا

عشيران ومقطوعة بغداد).كما شهد
حــفل االفـتــتـاح تــقـد الــعـديـد من
فـعـاليـات عـرض االزيـاء والـقراءات

الشعرية. 
الـى ذلك أجــتــمع مــديــر عــام دائــرة
ــوســـيـــقـــيــة مـــحـــمــود الـــفـــنـــون ا

فـــاضل ولـــلـــمـــرة األولى عـــدد من
ـــعـــهـــد وعــازفـــو الـــفـــرقــة طالب ا

ركزية. ا
ديـر الـعام (بـضرورة اقـامة ووجه ا
نشاطات مـوسيقيـة شهرية يـحييها
الطـلبة لـيأخـذوا دورهم في احلفاظ

واحلجر االلزامي ?  كيف تقدح حجرا بحجر?
- انـا االن عــلى نـهــر الـرايـن  عـلى مــسـافـة
300 مـتـر من الـبـيت  هـنـا مـكـاني الـيومي
لـصـيــد الـسـمك ..هــنـا جـنــة مـقـفـرة  اال من
بــعض الــزائــرات من مــتــنــزهــات الــكالب 
بــيـنــنـا حتــيـات ومــجـامـالت  وضـحك ..هم

شعب متحضر للغاية .
{ هل توحي لك اجلائحة بدراما خاصة ?

- كــوفــيــد  19درامــا ماليـ االزمــات  بـكل
ـلـل  لـدى تــأكــيــد  احلــجـر زاد مـن إدمــان ا

اجلميع.
{ ماذا تقرأ دفعا للملل ?

- انـا اقرأ اي شيء بـعضهـا مر الشـهد فيه
لـــكــنه فـــكــريــا كـــالــدواء نــافـع  قــرأت مــنــذ

شهور 37 كتابا ضخما.
{ هل صرت اكثر اقباال على الطعام?

- لــسـت اكــوال لـــكـــنـــني الافـــارق الــثـالجــة
للعشرة التي صارت بيننا.

{ هل صــرت اكــثـر اقــبــاال عـلـى سـمــاع وصــايـا
االطباء ?

- انــا طـــبـــيب ذاتـي فـــانــا اعـــالـج نــفـــسي
واشـخص ما احـتـاج منـذ خمـس عـاما اال
ـعقـدة .فهي نـابعة من بـعض الفـحوصات ا

شكوك في غير محلها !
{ صرت ناصحا اذن دكتور صباح عطوان?

- صـممت بـرامج  غدائـية ودوائـية وانصح
ـربـ التـخاذ اسـرتي بـاتـبـاعهـا  وانـصح ا
مـايــلـزم عــنــد الـضــرورة  اتـعــاطى فـاكــهـة
واغـذية معينة  وثمة عالج امارسه كل يوم
بــتـنــاول كــأس من احلــلـيـب فـجــرا  وبــعـد
سـاعـتـ لــيـمـونـة كـامـلــة مع كـأس عـصـيـر

طبيعي. 
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مـديـر االنتـاج السـيـنمـائي الـعراقي
نـعــته نــقــابـة الــفــنـانــ الــعـراقــيـ
واالوسـاط الــفــنــيــة بــعــد ان غـيــبه
اضيـة سائل الله وت اجلـمعة ا ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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الـصحـفـيـة الـعـراقـيـة نـالت اجلـائزة
االولى كاحـسن حتقـيق صحفي في
ـســابـقــة الــتي نـظــمــتـهــا مــنـظــمـة ا
الـــسالم و احلـــريــة بـــالــتـــعــاون مع
مـنـظـمـة إــنتـرنــوز عـن تـزايـد حاالت
الــــعــــنف االســــري خـالل احلــــجـــر
تردية سبب رئيسي ـعنون (احلالة االقتصادية ا الصحي وا

نزلي). لتعرض النساء للعنف ا
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ـنـاعـة في جـامـعـة نـونـتـكـهـام بـبـريـطـانيـا شـارك في طـبـيب ا
ـاضي بـعـنـوان (مـاذا ورشـة افـتـراضـيـة اقـيـمـت اخلـمـيس ا
ـاذاهن اكــثـر تـعــرف عن مــرض الـكــورونـا لــدى الــنـســاء? و

مقاومة للمرض من الرجال).
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الــشـاعـر اجلــزائـري احــتـفى  ديــوان الـهــريس الـثــقـافي في
االردن بـديــوانه (تـراتـيـل عـاشق) بـأمــسـيـة شــعـريـة ونــقـديـة
اقيمت عن بعد تضمنت مشاركات إبداعية أردنية وعربية.
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ي العـراقي تلقى تهاني االوساط الـثقافية واالعالمية االكاد
ورد متمن له دوام التوفيق. لتسنمه رئاسة حترير مجلة ا
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ـمثل الـسوري انـتهى من تـصويـر مشـاهده في فـيلم (آلخر ا
الـعمـر) مع اخملرج بـاسل اخلطـيب الذي صـور هذا الـشريط

ب دمشق العاصمة وطرطوس.
 5 Š .dJ « b³Ž

الـناقـد السـوري شـارك في النـدوة التي أقـامـها فـرع دمشق
يـزات الفـنية الحتـاد الكتـاب العـرب بدمـشق والتـي تنـاولت ا
في روايات األديبة فلك حصرية ومعاجلتها للواقع بأشكاله.
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البـاحث األردني تـأهل للـقائـمة الـطـويلـة جلائـزة الشـيخ زايد
للكـتاب في دورتـها اخلامـسة عشـرة لعام 2020-2021 عن
ـؤلـف الـشــاب عن كــتـابه (الــســمـات الــفــنـيــة والــقـيم فــرع ا
ـمـلـوكـيـة) اجلـمـالـيـة في اخلـطـوط الـعـربــيـة عـلى الـعـمـائـر ا

وتضم القائمة  27عنوانًا من  11بلدا.

ــوسـيــقي الــعـراقي عــلى الــتـراث ا
وكـــذلك تـــمـــثـــيل الـــعـــراق عـــربـــيــا
ودولــيـا). كــمــا (شـدد عــلى ضـرورة
ــؤســسـات االنــفــتــاح فــنــيــا عـلـى ا
احلـــــكــــــومــــــيــــــة والــــــهــــــيــــــئـــــات

الدبلوماســية).
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حـلـيـمـة بـولنـد أنـهـا (كـادت أن تـموت
فـي إحــدى الـــعـــيــادات اخلـــاصـــة إثــر
خــضـوعـهــا جلـرعـة تـخــديـر زائـدة عن
ـطلوب). وكتـبت بولند عـلى حسابها ا
عـبـر تـطـبـيق (سـنـاب شـات) مـطـمـئـنـة
مــتــابــعـيــهــا:(احلــمـد لــله أنــا لــلــحـ
عــايـشـة) مــضـيـفــةً حـسب مــوقع دنـيـا
وت بعيني قسم الـوطن (اليوم شفت ا
بـالـله النه الظـاهـر انه جرعـة الـتخـدير
كــانت زايـدة عـلـيه وحـسـيت ان روحي
قـاعـد تطـلع ورب الكـعـبة قـمت اتشـهد
وأقـــرأ قـــرآن وركـــبـــولي أوكـــســـجــ

واحلـمـد لـله قـمت بـالـسالمـة وبـصلي
). ووجهت بولند 100ركعة شكر احل
نـصيحة جلمـيع متابعيـها عبر (سناب
شـــات) بـــأخـــذ احلـــيـــطــة واحلـــذر من
الـتخدير في العيادات اخلاصة وقالت:
(ديـروا بـالكم من الـبـنج والتـخـدير في
الــعـيـادات والـله نـصــيـحـة من جتـربـة
حــبــيـت أفــيــدكم من جتــربــتي عــشــان

تخلون بالكم والله احلافظ يا رب).

{ اســـطـــنـــبـــول  –وكـــاالت- شـــاركت
ــطــرب راغب جــيــهــان عالمــة زوجــة ا
عالمـة متابعيها عبر حسابها الرسمي
) بـصور جديدة عـلى موقع (إنسـتغرام
لـــــهــــا خـالل جتــــولـــــهــــا فـى شــــوارع
اسـطـنـبول. وظـهـرت جـيـهان بـصـحـبة
زوجــهــا عالمــة بــإطـاللــة رومــانــســيـة
ـكنك وعـلـقت عـلى الـصورة قـائـلـة: (
دائــمًــا أن تــكــون مــغــلــقًــا إال إذا كــنت
مــحـاطًـا بــرفـقـة رائــعـة - أيـام مــغـلـقـة

سعيدة).
ويـعـمل عالمـة عـلى التـحـضـير ألغـنـية
جـديدة بـاللهـجة اللـبنـانية من كـلمات
وتـــوزيع إيــلي ســـابــا وأحلــان وســام
األمـير ولم يتم االستقـرار على اسمها
حــتى اآلن عــلـى أن يــتم تــســجــيــلــهـا
وطـــرحـــهـــا عــــلى مـــوقع (يـــوتـــيـــوب)
ـنــصـات الـغـنـائـيـة خالل األسـابـيع وا

قبلة. القليلة ا
عــلى صــعــيـد آخــر كــشــفت اإلعالمــيـة
الـكـويـتـيـة وجنـمـة الـسـوشـيـال مـيـديا

ـتـوفـ وكـذلك لـلـرسـامة عـائـلـتـهـا ا
ـكـسـيـكـية الـشـهـيـرة فـريـدا كـاهـلو ا
التي جـسدت سـلمى دورها فـي فيلم
(فـــريـــدا) عــام  2002كـــذلك لـــصــورة
مــركــبــة جملــمــوعــة كـالب اقــتــنــتــهـا
الـعــائـلــة وكل هـذه الــصـور وضـعت
عــلى طــاوالت مــزيـنــة إلى جــانــبــهـا
شــمــوع وورود وفي إحــدى الــصـور
كــانت ســلـمـى جـالــســة عـلى األرض
حـــافــيــة الــقــدمـــ وحتــمل شــمــعــة

وعلقت عليها (يوم موتى سعيد).
الـى ذلك إنـــتــشـــرت صـــورا جـــديــدة
ـية آمـبـر هـيرد وهي لـلمـمـثـلة الـعـا
تـتـنـزه بــرفـقـة صـديـقـة لـهـا بـإطاللـة
شـتـوية فـي الطـبـيـعـة.وفي تـفـاصيل
ـوقع الــفن  إعـتـمـدت الـصــور وفـقـا 
هــــيـــرد األســــود واألحــــمــــر كــــلـــون
البـسـهـا مـا زاد إطاللـتـهـا عـفـوية

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
ية سلمى حايك وجّهت النجمة الـعا
رسالة لزوجها فرانسوا أونري بينو
ي لـلــرجل اذ انــهـا في الــيـوم الــعــا
نشرت صورة برفقته وابنتهما على
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـتـواصل االجـتــمـاعي.وعـلـقت عـلى
الــصــورة بــالـــقــول: (لم أكن أتــخــيل
مـــطــــلـــقًـــا في أعـــظم أحـالمي أنـــني
سأشارك حياتي مع رجل رائع وغير
عــــادي أنت قـــوتـــنــــا أنت مـــصـــدر
إلـهـامـنـا أنت وطـنـنـا) والالفت هـو
انـهـا كـتـبت الـتـعـلـيق بـثالثـة لـغات

اإلنكليزية واالسبانية والفرنسية.
و شـــاركت  حـــايك في صـــفـــحــتـــهــا
الرسمية مـؤخرا صوراً من الطقوس
وتى التـي اعتـمدتـهـا إلحيـاء يـوم ا
أظهرت وضعهـا لصور لبعض أفراد

وكــانت آمــبــر بــرفــقـة صــديــقــة لــهـا
بـنـزهـة في مـديـنـة لـوس أجنـلـوس 
وجاءت هـذه الصـور بعـد الشـائعات
الـتي انـتــشـرت حـول هـيـرد مـؤخـرا
بــحــسب ديــلـي مــيل الــبــريــطــانــيـة.
وتـزعم الــشـائـعـات تــوقـيع أكـثـر من
مـــلـــيـــون شــــخص عـــلـى عـــريـــضـــة
يطالبـون بها إخـراج آمبر من اجلزء
الــثــانى من فــيــلم (اكــوا مــان) وذلك
تـوتـرة بـينـهـا وب وسط األجـواء ا
جـونى ديب خـاصـة بـعـدمـا أن أكدت
آمـبــر هـيـرد مـؤخـراً عــلى تـواجـدهـا
رســمـيـاً بــالـعــمل.و أكـدت هــيـرد في
أحـــد تــصــريــحــاتــهــا أنــهــا ال تــزال
تشـارك (اكـوا مـان) وأضافت 0أنـها
مـتـحـمـسـة لـلـغـايـة لـبـدأ الـتـصـويـر
ــــقـــرر إن يـــبــــدأ الـــعـــام الـــذي من ا

قبل). ا

واقف عليك الـتخلص من التـشاؤم عند الـتعامل مع ا
اخملتلفة.رقم احلظ.9
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ـواصـلـة يـجـب عـلـيك حتـضــيـر خـطط جــديـدة بـديـلــة 
طريقك في حتقيق جناحك.

Ê«eO*«

قـبل على احلب و الـعالقات الـعاطـفية تـركز الـشهـر ا
.يوم السعد االربعاء.
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انه يـوم سعـدك ستـحظى بـفرص كـثيـرة لزيـادة دخلك
واصل عملك بجد .

»dIF «

بـــعض االخــبـــار الـــســارة في طـــريــقـــهـــا الــيك عـــبــر
. اصدقاء.يوم السعد االثن

¡«“u'«

حتـقيق الـكثـير من األربـاح التي سـتعـود علـيك نتـيجة
عملك اجلاد مع شركائك .
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حتاول تطويـر ذاتك وتتمتع بطاقة جيدة للقيام بكل ما
ترغب فيه.

ÊUÞd «

هـام هـو أفضل طـريق لـتحـقيق التـعـاون في تقـسـيم ا
الربح.رقم احلظ.8
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ـتازة لـلتـحكم في جـميع تتـمتع بـطـاقة و سـلطـة جد 
أوضاعك.رقم احلظ2ز
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ستلتـقي أناسا جدد سيؤثرون فـي حياتك الشخصية
بشكل كبير.رقم احلظ .5

Ë«b «

ـسـتـويات أغـلب  فـتـرة ازدهـار و تـطـور عـلى جـمـيع ا
اهدافك سيتم حتقيقها .

¡«—cF «

ــنـــاسب من الــســـنــة لــتـــكــون فــردا من  انـه الــوقت ا
جتمعات جديدة .رقم احلظ .3
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــــكــــلـــمــــات الــــربــــاعــــيـــة
ــشـتــركـة فــيــمـا بــيـنــهـا وا
بـحــيث تــسـيــر وفق اجتـاه
الــــســــهم : (كــــاتب وروائي

مصري):
 1-من فصول السنة
 2-يدرس الغير

 3-من مخلفات النار
 4-يصرح بالقول

ال بال وجه حق  5-يقدم ا
 6-طائر خرافي

 7-مدينة في العراق
 8-يدعو الى مأدبة الطعام
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طـرب فـضل شـاكر أغـنـية (ذهب أطـلق ا
ي لـلـطـفل ـنـاسـبـة الـيــوم الـعـا الـلــيل) 
لـتـكـون بـطـاقـة مـعـايـدة لألطـفـال بـيومـهم
ي بـاعـتـبـارهم شـريـحـة مـهـمـة في الـعــا
اجملــتــمع حــسب مـوقـع الـيــوم الــسـابع.
وقـام فـريق الـعـمل الـفـني لـشـاكـر بـعـمل
فيـديو بـطـريقـة ثنـائـية األبـعاد الـكـرتونـية
ألغـنـيــة (ذهب الـلــيل) مع احلــفـاظ عـلى
هويـة اللحن والكلمات األصلية فيما قام
حــسـان حــسـامي بــإعـادة تـوزيـع الـعـمل
طرب محمد فوزي قد موسيقيا. و كان ا
غــنى (ذهـب الــلـــيل) في فـــيــلم مـــعــجــزة
الـسـماء  والـذي  شـارك في بـطـولته مع
مـديحة يـسري وهي من كـلمات الـشاعر
حـس الـسـيـد وعـرضت بـسـيـنـمـا أوبرا

فـي  19 آذار 1956  ذهـب الــــــــلـــــــــيل 
إطالقــهـا عـلى الـقـنـاة الــرسـمـيـة لـشـاكـر
عــلى (يــوتــيـوب) وعــلى كــافــة اإلذاعـات
ـنصات اإللكترونية ومواقع التواصل وا

االجتماعي.
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رئــوي بـــكــتــيـــري في الـــصــدر وأجــرى
عرفة نوع البـكتيريا وظهرت أنها حتليل 
بـكـتـيـريـا مـارسـا في الـصـدر فـقط.وكـان
ـستـشـفى مـنذ  15يـوما عزب يـرقـد فى ا
تقريباً وأجرى العديد من التحاليل منها
فـايـروس كـورونـا حـتـى ظـهـرت إيـجـابـيـة

إصابته بالفيروس.

ÊU e « ≠…d¼UI «
ــمــثل ــاضي ا ــوت اخلــمــيـس ا غــيب ا
ــصـري فــايـق عــزب بـعــد صــراع مع ا
رض.وكان عزب أجرى عملية جراحية ا
لتوسـيع احلبـل الشوكـي بسبـب سقوطه
على رقـبـته تـسبـبت في وقف حـركـة يده
وقدمه وعـقب الـعـملـيـة أصـيب بالـتـهاب

فايق عزب

قـالوا : مـافـعلـته هو مـا اردنـا  أن ننـصحك
به.

{ هل تخشى رحيل أحد ?
- اخـشى رحـيل اجلـمـيع  فـهـم عـنـد سـاحة
ـوت التـدري االقـدار مــجـرمــون   فـطـائــر ا
عـلـى رأس من سـيـحـط !  صـرت اكـره رنـ
فاجيء  والبريد اليومي الهاتف  والزائر ا
ـــفـــاجــاءة  فـــهي عـــدو في ثـــيــاب  اكــره ا
صـديق.  كل مـن فـقـدنـاه تـمـنـيـنـا االيـزول 
لـكنه خواء ومحض هراء  في زمان الحياة
تـدوم والبقاء الحد الكورونا تعبث بالعراق
ـقال ـرة !. اي حرف في ا لـست متـفـائال با
يـقـال  دع الــدنـيـا الـكــذوب فـمـا نـعـيش
خــيـال ..مـن يـعــيــد الي الــتــنــومـة الى

اوترخت ?!
{ ارجتل ماينفع صباح عطوان?

- ضــيــعت مــعــنــاك في دنــيـا
مضيعة

{ انت والـهـاتف بـعـد اجلـائـحة  هـل تخـافه  ام
تألفه?

- ارد عـلى النـاس شعـرا  جلـست من النوم
فكتبت ردودي لهم في قصائد مرجتله !
{ ما البـلد الذي تنـوي زيارته بعد اجنالء

اجلائحة?
- ســويــســرا والــنــمـســا  ثم
ـــانـــيـــا  ســـازورهــا ان ا
كـتب لـنـا عـمـر جـديـد
فـي الــــــــــصــــــــــيـف

القادم.

{ كم حبة صرت تتناول كل يوم?
- اتـناول حـبتـ واحـدة للـبروسـتات مـنذ
عام  1999والـثانية  25 مـلغ للضغط  هذا
مـا اقــوم به كل يـوم  واطـبــاء هـولـنـدا

d¹b ð WŽdł s  u−Mð bM uÐ
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سلمى حايك

صباح عطوان
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راهقة كلمـا سمعتُ هـذا اجلاز احلزين يسـافر ذهني الى سنـوات ا
والـطفـولـة والـشبـاب ويـحلـق شعـوري الى شـخص عـزيز عـلى قـلبي
سـافـر الـى الـعـالم اآلخـر بـعــد مـعـانـاة حـيــاتـيـة شـديـدة...وَدّعَ هـذه
األرض في غـفـلــةٍ من الـزمن دون ان اشـبع نـظــراتي من الـنـظـر الى
وجهه البـاسم طيـلة سنـوات العـمر. تـرتبط ذكريـات طفـولتي مع هذا
االنسـان بذكريـات فريدة من نـوعها وعـشقي له عـشق طفل من نوع
خـاص . حـيـنـمـا كـنـا نـعـيش في الـقـريـة الـبـعـيـدة في اخلـمـسـيـنـات
تـفتـحت عيـنيّ في بـداية الـستـينـات وبدأتُ امـيّز مـايدور حـولي على
الرغم من سـنواتي اليافعة حـيث الطفولة هـناك . كان هذا الشخص
فـي مقـتـبل الـعـمـر ويأتـي لزيـارة بـيـتـنا فـي القـريـة الـبـعـيدة ولم اكن
اعـرف صلـة الـقـرابة الـتي تـربـطنـا مع بـعض بـسبـب صغـر سـنوات
العـمر ..لكن الذي اعرفه انه كان يداعـبني ويداعب شقيقي االصغر
مـني ويحـملـنا عـلى كتـفه ويسـير هـنا وهـناك في الـبسـتان ويـرافقـنا
نـطقـة الـبعـيدة نـسبـيا عن الى الكـثـبان الـرملـية الـتي كـانت تغـطي ا
نطقة اسم  –الطعوس  –والطعس مكـان البيت. كنا نطلق على تلك ا
هـو كومـة من الـرمـال او اشيـاء اخـرى ولـكثـرة تـلك االكـوام الرمـلـية
رحـنا نـطـلـق علـيـهـا اسم  –الـطـعـوس- كـانت تـلك الـطـعـوس تـشكل
بـالنـسبـة لي اجـمل بقـعة عـلى كوكب االرض ولن ابـالغ حيـنمـا اقول
انـها بـالـنـسـبة لـي اجمل من  –داالس وفـرانكـفـورت ومـدريـد وحتى
رهق جـزر القـمـر . هي طفـولـة بريـئة وذكـريـات محـفورة فـي قلـبي ا
منذ تـلك السنـوات حتى هذه الـلحظـة. حينـما تقـدم الزمن عرفت ان
ذلك الــزائــر هــو ابن عــمي وابن خــالــتي فـي نـفـس الــوقت....قــرابـة
شديدة جـدا كأننا اشقاء . كان يكبرني بعشر سنوات لكنني حينما
اجلس معه واحتـدث عن سير احليـاة ومعاناة الـعشاق عنـد الكثبان
الرملـية وخريـر مياه الـفرات القـادم من منطـقة ال اعرف اين تقع اال
من كونهـا قادمة من دولـة اخرى لتـصل الى قريتـنا البـعيدة الـقريبة
من القلب. حينما حطت عصا ترحال عمرهِ على الثمانية عشر عاما
تطـوع للجيش في معسكر الغزالني لعدم وجود عمل في ذلك الزمن
. في اجــازاته الـدوريـة يـاتي من بـغـداد لـزيــارة بـيـتـنـا الـصـغـيـر في
القريـة البعيدة وكـان يحكي لي ولشـقيقي ولشقـيقاتي عن حياته في
ـنـاطق اجلـبـلـيـة وعن الـثـلـوج وعن كل شيء . كـنتُ انـظـر الى تـلك ا
وجهه كـمن اصابه مَسٌّ من الـهذيـان فقـد كانت طـريقـته في احلديث
ساحـرة تنقـلني الى عالم من اخلـيال الال محـدود. في اللحـظة التي
دخـلت فيـهـا اجلـامعـة كـان هـو قد صـار عـريـفـا في معـسـر الـتاجي
ـــثـل اجـــنـــبي في فــــلم من افالم – وراح يـــدرب اجلــــنـــود وكـــأنه 
الويسـترن- كان وسـيما جـدا وباسمـا ويحظى بـحب كل من يجلس
بقربه. حـينما اقتـرن بشقيقـتي االكبر مني اصبح بـالنسبة لي رجال
في قـمة الـود وصـار يـتحـدث مـعي وكـأننـي شقـيـقـا له بكل مـاتـعـنيه
هذه الكـلمة من معـنى. كان يعشق موسـيقى اجلاز بشـكل هستيري
ويــسـتــمع الى ســاعــة كــامــلـة كل يــوم من صــوت امــريــكـا بــالــلــغـة
االنكـليـزية حـيث كان بـرنامج  –سـاعة من اجلاز  –يـاتي عبـر االثير
رات سألني عن كل يوم في الـساعة احلاديـة عشرة ليال. مـرة من ا
كـلـمـة او عـبارة  - shadow of the walls –وحيـنـمـا اخـبـرته بـانـها
تـعني  –ظالل اجلدران  –صـرخ باعلى صوته  –واوووو  –ضـحكت
ألنه قـالهـا بـطريـقـة كـوميـديـة كأنه يـؤدي دورا قـصـيرا في مـسـلسل
اجنبي لـن ير النور يومـا ما . اخبرنـي بانها حلن ألحـدى مقطوعات
اجلاز واسمـعني اياهـا في تلك الـلحظـة....وللتـاريخ في تلك اللـحظة
صـار ذهـني يـبـحث عن مـوسـيــقى اجلـاز وكـأنه سـيـطـر عـلى ذهـني
بـطـريـقـته تـلك. الـيـوم بـعـد اكـثـر من عـشـر سـنوات عـلى رحـيـله الى

العالم
اآلخـر..وبـيـنـمـا انـا اسـتـمع الى قـطـعـة حـزيـنـة من مـوسـيـقـى اجلاز
شـــعـــرت انـه يـــجـــلـس االن مـــعي ويــــتـــحــــدث الي بـــطــــريـــقـــة االخ
االكــبـر...راحت دمــوعي تـمــسح كل صــفـحـة مـن صـفـحــات وجـهي
ـرهق بـسبـب دمار بـلـدي اجلمـيل وقـفزت انـامـلي الى كل مـضرب ا
ـكن وصفها ـشاعر التي ال من مضـارب الكي بورد لتـسجل هذه ا
مهمـا حاولت. تمنيت ان اكون كـاتبا ألكتب عنه اجمـل حكاية عرفها
الــتـاريـخ ولــكن مع االسف الزالت يــافــعــا فـي حــقــول الــكــتــابـة وال
اسـتـطيع ان عـبـر له عن عشـقي الـكـبيـر ... اال بـكلـمـات صادرة من
قلب مـهشم بـكل ماتـعنـيه هذه احلـروف من معـنى. سالما لـذكريات
الزمن اجلـميل وسالمـا لك في قـبرك ابا حـسن...ال أعـرف سر هذا
كن ان ترسمـها ريشة احلن الـى ذكريات كانت لي مـعها وقفـة ال
فـنـان مـهـمـا عـلت قـدراتـه الـفنـيـة..الـيـوم ايـضـا راود ذهـني شـخص
ضاع الى االبد ..ضاع مني في بالد الغربة عشقته عشقا اخويا ال
احـد يـعـرفـه اال من خـلق هـذا الــكـوكب ..لـكـنـه هـو االخـر صـار من
ــاضي اجلــمــيل..ال أعــرف هل تــركـني ام ذكــريـات ا
تــركــتـه ام اجــبــرنــا الــقــدر ان نــتــرك بــعــضــنـا
البـعض..الزلت احن اليه ..لـكنه طـار الى مكان
ـكن الـوصـول الــيه مـهـمـا حـاولت الـطـيـران ال
بـــكل وســـائـل الـــطـــيـــران ..سالمـــا له إن كـــان
يـــذكــــرني ووداعـــا لـه إن كـــان قـــد خــــرجتُ من

ذاكرته....
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والدتـهم وكانت الـكـلبـة ترضع الـكائن الـصغـير
من ثــديــهــا كـأنـه صــغـيــرهــا ولــيس من جــنس

حيوان آخر).
ومن احلـاالت الالفتة في حـياة الكـلبة أنـها تقوم
بـأخـذ اخلـروف الـصـغـيـر إلى كـوخـها مـع نزول
ـطر واشـتـداد الـبرد وتـضـمه وتغـطـيه بيـديـها ا
داخل بــيــتــهــا الــصـــغــيــر الــذي يــقع في أحــد
ـزرعــة وتـرضــعه من حــلــيـبــهـا.ورغم أطــراف ا
مـرور  10أيـام عـلى والدة الــكـائن الـصـغـيـر مـا
زالت أمه تـــرفض االهـــتــمــام بـه وإرضــاعه في
حـالـة عجـز أطـبـاء البـيـطـرة عن تـفسـيـرهـا حتى
ــــوضـــوع كــــمـــا يــــقـــول اآلن.ومن الالفـت في ا
ـــزرعـــة فـي تـــصـــريح (أن اخلـــروف صـــاحب ا
الـصغير يرفض اللعب مع اخلرفان األخرى أو
زرعـة نـفـسـها ـوجـودة في ا الـذهـاب إلى أمه ا
ويــقـضـي كل وقــته مع الــكــلــبــة فــيــمـا تــداعــبه
األخــيــرة وتـــلــعـب مــعه كـــأنه صــغـــيــرهــا دون
الـشـعـور بـأي اختـالف بيـنـهـمـا.وتـرفض الـكـلـبة
اقــتــراب أي شــخص من اخلــروف أو مــحــاولــة
إبـعـاده عــنـهـا حـيث تـعــرض أكـثـر من شـخص
لـهجوم مـنهـا أثناء مـحاولـته سحب اخلروف من

الكلبة ونقله إلى مكان آخر).

ÊU e « ≠ WO½ULOK «
في ظـاهــرة فــريـدة قــامت كـلــبـة بــاحـتــواء حـمل
صــغــيـــر مع الــلــحــظـــات األولى من والدته في
ـــزارع بــنـــاحـــيـــة خـــورمـــال في إحـــدى ا
مـحافظـة السـليـمانيـة بعـد تركه من قبل
أمه وعـدم إرضاعه واالهـتمـام به كما
يـحصل مع أي حيوان آخر. ويقول
ــزرعــة كــوســار حــمه صــاحب ا
(ذهــبت قــبل  10 أيــام لــتــفــقـد
األغـنام في مزرعتي بـناحية
خـورمال; لكنني تفاجأت
بـضم الكلبـة للخروف
الـصـغيـر الذي لم
ـض ســــــاعـــــة
عـــــــلـى والدته
وتـــــــــركـه من
قــــــــــبـل أمـه
ورفــــضــــهـــا
إرضــــــــــاعـه أو
االهـــتــمـــام به كـــمــا
تــفـعـل أنـثى احلــيــوانـات
األخــرى مـع صــغــارهـــا بــعــد

{ لــــوس اجنــــلــــوس (أ ف ب) -
ـتـحـدة الـشـهـر تـنـفـذ الــواليـات ا
ـقــبل أول عـمـلــيـة إعـدام المـرأة ا
مــنــذ  67عــامـــا مع إعـــدام لــيــزا
مونـتـغومـري التـي أدينت بـخنق
امـــرأة حــــامل ثم شـق بـــطـــنـــهـــا
لسـرقة طـفـلهـا.هل كانت اجملـرمة
مخـتلّـة عقـليـا أم ال? هل تسـتحق
ـوت لـلـجـرائم الـتي ارتـكـبـتـها? ا
يـقع اجلـدل حـول عـقـوبـة اإلعدام
واألمـــراض الـــعــقـــلـــيــة فـي قــلب
الوثـائقي كـريزي نـوت إينـساين
(مــجـنــون ولـيـس مـخــتال) الـذي
يـتـابـع عـمل الـطـبـيـبــة الـنـفـسـيـة
األمــريــكـــيــة الــشــهــيــرة دوروثي
ـتـخــصـصـة في أوتـنـاو لــويس ا
.حــكــمت اجملــرمـــ الــســفــاحـــ
مـــحــكـــمــة فـــدرالــيـــة عــلـى لــيــزا
مونـتغـومري ( 52عامـا) باإلعدام
في  .2007وبعـدمـا قررت حـكـومة
الرئـيس األمريـكي دونالـد ترامب
ــاضي اسـتــئـنـاف في الــصـيف ا
تـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام اإلعـــدام عـــلى
ـــســتـــوى الـــفــدرالـي ورفــضت ا
ـسـؤولـية احملـكمـة األخـذ بـعدم ا
اجلنائية للمدانة بسبب اجلنون
رأة البالغة بات باإلمكان إعدام ا
 52عامـا بـاحلقـنة الـقـاتلـة.وقالت
لـويـس لـوكــالـة فــرانس بـرس (ال
حـاجـة ألن يكـون الـواحـد طـبـيـبا
رأة نفـسيـا حـتى يدرك أن هـذه ا
تــعـاني مـن اضـطــرابـات عــقـلــيـة
شــديـدة جــدا فـلــديــهـا مــؤشـرات
كـثـيـرة تـمتّ إلى الـذهـان).وأبدت
الطـبيـبة الـنفـسيـة ذهولـها لـقرار
إعدامـها مـوضحـة ال أفهم من أي
يــــــأتـي كلّ هــــــذا الـــــــتــــــعــــــطّش
لــلـدمــاء.قــابــلت دوروثي أوتــنـاو
لـويس مـا ال يـقل عن  22سـفـاحـا
وفـــتـــحت عـــيـــادة لــلـــمـــجـــرمــ
الــــــشـــــــبــــــان. وهـي تــــــؤكــــــد أن
االضـــطــرابـــات الـــتي تـــقــود إلى
العـنف والقـتل هي بصـورة عامة

نــتــيــجــة الــتــعــرض لــتــجـاوزات
شكالت قصوى خالل الطفولة و
عــصـبــيــة ولـيــست تــعـبــيـرا عن
رغـــــبـــــة فـــــطــــــريّـــــة في إحلـــــاق
األذى.وفي سـعــيـهم لــتـجـنــيـبـهـا
عقوبـة اإلعدام استـشهد مـحامو
لـيــزا مـونـتــغـومـري بـالــتـعـديـات
اجلـنـسـيـة الــتي عـانت مـنـهـا في
شـبـابـهــا واإلصـابـات في الـرأس
الـتي تـعـرضت لـهـا.ويـسـتـعـرض
الــوثــائـــقي مــلــفــات الــعــديــد من
اجملرم السـفاح وصوال إلى
أحد الـقـتلـة األكـثر ضـراوة الذين
قابـلتـهم لويس وهـو تيـد باندي
الذي اعترف بارتكاب سلسلة من
عــمــلـــيــات االغــتــصــاب وثالثــ
ة قتل عـلى أقل تقدير وهو جر
تحدة نشر الرعب في الـواليات ا
خالل السبـعيـنات وحتول بـنظر
الـــكــــثــــيـــريـن إلى رمــــز لـــلــــشـــر
اخلالص.ويـؤكد بـاندي أنه عاش

طـفــولـة طــبـيـعــيـة وهـانــئـة لـكن
لــــــــويـس تــــــــرى أنه عــــــــانـى من
اضــطــراب الــهــويــة الــتــفــارقــيـة
ـعـروف أيـضـا بـاسم اضـطـراب ا
تــعــدد الــشــخــصــيــات نــتــيــجــة
التربـية الـعنيـفة التي خـضع لها
مع جـده سـام.وتعـرض الـطـبـيـبة
الـنــفـسـيــة في الـوثــائـقي رسـائل
حب كــتــبــهــا تــيــد بــانــدي لــكــنه
وقـعـهـا بـاسم سـام مـوضـحـة أن
(الذين يعانـون من هذا النوع من
االضـطـرابـات غـالـبـا مـا يـحـمـون
أنـفــسـهـم بـتـقــمص هـويــة الـذين

مارسوا جتاوزات بحقهم).
وأوضح مخرج الوثـائقي أليكس
غـيـبـنـي احلـائـز جـوائـز أوسـكـار
لـوكـالة فـرانس بـرس( دوروثي ال
تــقـول إنـه ال يـجــدر بــنـا حــمــايـة
اجملتـمع من أشخـاص كهـؤالء قد
ال يكونـون قادرين على الـسيطرة
عن أنفسهـم وقد يرتكـبون أعماال

عنفـية أو جـرائم).ويضـيف (إنها
تــــقـــول فـــقـط إنـــنـــا نــــخـــطئ إذا
اعتبرنا أنهم قرروا ببساطة ذات
يوم أن يـرتـكـبوا فـعل شـرّ وأذية
جملرد اللهو والتسلية) مؤكدا
(أعتقـد أن التـعاطف الـشديد
الـذي تبـديه دوروثـي مهم
ألننا تـستـند إلى نـظرية

علمية).
وتـــــعـــــهـــــد الــــــرئـــــيس
ـنـتخـب جو األمـريـكي ا
بــايـــدن إلــغــاء عـــقــوبــة
ـســتـوى اإلعـدام عــلى ا
الـــــــــفـــــــــدرالـي وحض
مــــخــــتــــلف الــــواليـــات
األمـيـركـيـة عـلى اتـخـاذ
ــاثل لــكن عــنــد قــرار 
صـدور مـثل هـذا الـقـرار
قــــد يـــــكــــون فــــات األوان
إلنــقـاذ لــيـزا مــونــتـغــومـري

مـنـاإلعـدام.ورأى ألـيكـس غـيبـني
أن قـرار إدارة تـرامب اســتـئـنـاف
عـمـلـيـات اإلعـدام سالح سـيـاسي
قـــوي من شـــأنه دغـــدغــة غـــرائــز
الناخب األكثـر انحطاطا.وأشار
إلى أن تــــرامـب لـــيـس الـــرئــــيس
الـــوحــيــد الـــذي اســتـــخــدم هــذه
األداة ذاكــرا بــصــورة خــاصـة
عــمــلــيــات اإلعــدام والـســجن
ــكـــثــفــة الــتـي ســمح بــهــا ا
ــــوقـــراطي الـــرئــــيس الـــد
األسـبق بيـل كلـيـنـتـون.لكن
اخملـــــرج يــــشـــــدد عــــلى أن
ترامب يـؤيد عـقوبـة اإلعدام
منـذ وقت طـويل.ولفت إلى أن
دونــالـــد تــرامب خـــســر هــذه
االنـــتــخــابـــات لــكـــنه جــمع
ســـبــعـــ مــلـــيــون صــوت.
ـسـألة ال موقـفه ال يـهم فا
تتعلق برؤية سياسية بل
بــالــقـــدرة عــلى تــأجــيج
مـشــاعـر غـضب ونــقـمـة

وانتقام.
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اجلـــــنــــوبـي وفي تـــــشــــرين االول
أدرجـت فـي بــــــورصـــــــة كــــــوريــــــا
اجلــنــوبــيــة. وقــال جــيــمــ أحــد
أعـــضــاء الـــفــرقـــة خالل مـــؤتــمــر
صحافي اجلمعة (هدفنا مع ألبوم
+بـي إي+ هـــو تـــوفـــيـــر االرتـــيــاح
لــــكـــثــــيـــر من الــــنـــاس). وأضـــاف
(ســيـسـعـدني كـثــيـراً أن يـجـد كـثـر
أنـفسهم في هذه األسطوانة). وفي
بـيـان أصدرته أشـارت بيغ هـيتس
ـنــتـجـة إنــتـرتــيـنـمــنت الـشــركـة ا
أللـــــبـــــومــــات بـي تي إس إلى (أن
األلـبـوم اجلديـد الـذي يضم ثـماني
أغــنــيـات وهــو اخلــامس بــالـلــغـة
الـــكــوريــة وصف بــأنه أفــضل مــا
قـدمـته الـفـرقة حـتى اآلن). واعـتـبر
األســتــاذ في جــامـعــة إنــديــانـا في
بـلـومـنـغتـون يـداربـوغ سـايجي أن
(مـن شـأن األسـطـوانـة اجلـديدة أن
تـقـنـع األشـخـاص األكـثـر تـشـكـيـكا
الــذين لم يــسـمــعـوا إال أخــيـرا عن

+بي تي إس+ بأن عملها قوي).

تــعـلـيق عـلى الــفـيـديـو (إنه أفـضل
شـيء حدث هـذا الـعام). وقـال آخر
(عــنـــدمــا بــدأت أشــعــر بــالــضــيق
وأردت مـــــغـــــادرة هـــــذا الـــــعـــــالم
أصـــــــــــدرت +بـي تــي إس+ هــــــــــذا
األلــبـوم) مــضـيــفـا (لــقـد أنـقــذتـني
مــوسـيـقـاهـم مـرات عـدة ومـا زالت
تــفـعل ذلك). مـنـذ ظــهـورهـا لـلـمـرة
األولـى في الــعـام  2013 أصــبــحت
بـي تي إس واحــدة من أهم الــفـرق
ي وفي وسيقي العا شهد ا فـي ا
ــاضي بــيــعت بــطــاقــات الــعـــام ا
ــوســيــقــيــة فـي لـوس حــفـالتــهـا ا
أجنــــــلــــــوس وبـــــاريـس ولــــــنـــــدن
بـالـكـامل.وفي آب أصـبـحت الـفـرقة
أول مـجـموعـة مكـوّنـة بكـاملـها من
أعـضـاء كوريـ جنـوبيـ تتـصدر
ـــوســيـــقــيــة قـــائــمـــة بــيــلـــبــورد ا
األمــيـركـيـة بــأغـنـيـتـهــا دايـنـمـايت
باللغة اإلنكليزية. وحتقق فرقة بي
ـــــلـــــيـــــارات تـي إس عـــــائــــــدات 
الــــدوالرات لالقـــتـــصـــاد الـــكـــوري

الـسـنـغـافـوري أونغ يي كـونغ عـلى
فـيـسـبوك أن (تـزايـد اإلصـابات في
ثابـة حتذير بأن هـونغ كونغ هـو 
كـوفـيـد- 19 ال يـزال مـوجـودا وأن
رحــلـة اسـتــعـادة احلـيــاة الـعـاديـة

ستشهد تقلبات).
و كــــان جنــــوم فــــرقــــة بي تي إس
الــكــوريـة اجلــنــوبــيـة عــلى مــوعـد
جـــديــد مع الـــنــجــاح اجلـــمــعــة إذ
اليـــــ من تـــــهـــــافت عـــــشـــــرات ا
مـحبـيهم في الـعالم لالسـتماع إلى
األغـــنـــيـــات الـــتـي تـــتـــضـــمـــنـــهــا
ـرتـقـبـة أســطـوانـتـهم اجلــديـدة ا
جـــدا.وبـــعـــد ثالث ســـاعـــات من
ي أللـبـوم بي إي اإلصـدار الـعـا
حـصد فيـديو األغنـية االولى منه
اليـف غـــــوز أون  20 مــــــلــــــيـــــون
مـشـاهـدة عـلى مـوقـع يـوتـيوب
وهـي تــــهـــــدف إلى إيـــــصــــال
رسـالة أمل في مواجهة وباء
كــــوفـــيـــد-19 وكــــتب أحـــد
مـــحـــبي هــذه الـــفـــرقــة في

ضـوء االرتـفاع الـذي سجّل مـؤخرا
ـــصــابـــ قـــرّرنــا مع فـي أعــداد ا
حـكـومـة سنـغـافـورة إرجاء إطالق
ـــــــدة فــــــــقـــــــاعــــــــة الــــــــســـــــفــــــــر 
).وبـعـدمــا سـجّـلت عـلى أســبـوعـ
مـــــدى أســـــابـــــيـع أقل مـن عـــــشــــر

ـــســـاعـــدة قــطـــاعي الـــتـــواقـــتــان 
الــســيــاحـة والــســفـر األســاســيـ
ـداخيـلهمـا قد تـوصّلتـا إلى خطة
تــســمح بــشــكل مــحـدود بــالــســفـر
ـسـافـرين بـيـنـهـمـا من دون إلـزام ا
بـاخلـضوع لـلحـجـر الصـحي شرط
إبـرازهم وثيقة تبيّن عدم إصابتهم

بـكـوفـيـد-19. وكـان
ـقـرر إطالق مـن ا
ــــر مـــــشـــــروع 
الـــســفـــر صــبــاح
امـس  األحـد.لـكن
هــــــــــونغ كــــــــــونغ
أعــلـنت الـسـبت أن
ــشــروع ســيــرجــأ ا
ألســــبــــوعـــ بــــعـــد
تــــســــجــــيل ارتــــفـــاع
مــــــفـــــاجـئ في أعـــــداد
صاب بكوفيد-19. ا
وقـال وزيـر التـجارة في
هـــونغ كــونغ إدوارد يــاو
فـي مؤتـمر صـحـافي (على

{ هــــونـغ كــــونغ (أ ف ب) - عُــــلّق
الـسـبت مشـروع فقـاعة الـسفـر ب
هــونغ كــونغ وسـنــغـافــورة عـشــيـة
ــديــنــة إطـالقه بــعــدمـــا ســجّــلـت ا
الــصــيــنــيــة اجلــنــوبــيــة ارتــفــاعـا
مـــفـــاجـــئـــا فـي أعـــداد اإلصـــابــات
بـــكـــوفـــيــد-.19ويـــشـــكّل تـــعـــلــيق
ــشـروع نـكـسـة لـيس لـلـقـطـاعـات ا
ــتـضــررة بـشـدة في الــسـيــاحـيـة ا
ـديـنتـ فـحسب بـل أيضـا لدول ا
أخـــرى كــــانت تـــأمل أن تـــتـــحـــول
ــوذج يـــحــتــذى في اخلـــطــة إلى 
نـطقـتان زمـن اجلائـحة.وشـهـدت ا
تـفـشـيـا مـحـدودا نـسـبـيـا وفـرضت
سـلطاتهـما قواعد تبـاعد اجتماعي
مــشـددة وتــدابـيــر حـدوديــة بـعــيـد
ظــــــــــهــــــــــور الــــــــــوبــــــــــاء عــــــــــلى
أراضـيهـما.لكـنهـما تضـرّرتا كـثيرا
ي جــراء انــهـيــار االقـتــصـاد الــعـا
خــــصـــوصــــا بـــســــبب قــــلّـــة عـــدد
سـكانهما واعـتمادهما الـكبير على
نـطقتان الـروابط الدوليـة.وكانت ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
ية مايلي نشرت النجمة العا

سايروس اإلعالن الدعائي للديو
ية الغنائي اجلديد مع النجمة العا
دوا ليبا بعنوان   Prisoner وذلك
على صفحتها اخلاصة على موقع

التواصل االجتماعي. وطغت
اجلرأة على اإلعالن الذي وصل
خالل يوم واحد الى اكثر من
مليوني مشاهدة. و كانت

سايروس قد اثارت جدال كبيرا
مؤخرا بتصريحاتها اجلريئة اذ
انها كشفت في احد البرامج عن
أنها فقدت عذريتها عندما كانت
تبلغ من العمر  16 عاما اذ

مارست اجلنس مع النجم ليام
هيمسورث حينها ومن ثم تزوجا

وبعدها تطلقا.
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إصــابـات يـومـيـا تـزايـدت مـؤخـرا
ـــــصــــــابـــــ فـي هـــــونغ أعــــــداد ا
كـونغ.والـسـبت سـجّـلت الـسـلـطات
ـديـنـة  36 إصـابـة الــصـحـيـة في ا
مـحليـة بفيـروس كورونا  13مـنها
صدر مـا أثار اخملاوف مـجهولـة ا
مـن موجة إصـابات جـديدة خارج
الـسـيـطـرة.واعـتـبـر
وزيــــر الــــنـــقل

{ اوكالنــد - وكــاالت - أدخــلت
شـرطـة نـيـوزيـلـنـدا احلجـاب في
ـزيـد زيـهـا الـرسـمي لـتـشـجـيع ا
ــســـلــمـــات عــلى من الـــنــســـاء ا
االنــضــمـام لــصــفـوفــهــا.وكـشف
احلـــســـاب الـــرســـمي لـــشـــرطـــة
نيـوزيلنـدا أن (اجملنـدة اجلديدة
زيـنـة عـلي ( 30عـامًـا) سـتـصـبح
أول ضــابــطــة تـرتــدي احلــجـاب

الــرسـمي).وأشــار الى أن (زيــنـة
طــلــبـت االنــضــمـــام في أعــقــاب
الـــهـــجـــمـــات اإلرهـــابـــيـــة عـــلى
ــســجـــد الــنــور في ــصــلـــ  ا
كـــرايــست تـــشــيــرش عــام 2019
والــــتـي راح ضــــحــــيــــتــــهــــا 51

مسلمًا).
وزينة امـرأة مسلـمة مولودة في
أرخــــبــــيل فــــيــــجـي الــــواقع في

احمليط الهاد وانتقلت للعيش
فـي نـيـوزيـلـنـدا مــنـذ طـفـولـتـهـا
وهي بارتدائهـا احلجاب تصبح
أول امرأة في نـيوزيـلنـدا ترتدي
حــجـــابــا صـــادرا من الــشـــرطــة

كجزء من زيها الرسمي.
وقالت زينة في معرض تـعليقها
عـلى األمــر عـبـر صـفـحـة شـرطـة
نــيــوزلــنــدا عــلى فــيــســبــوك(إن

وجــود حـــجـــاب يـــحــمـل عالمــة
الــشـــرطـــة يــعـــني أن الــنـــســاء
الــلـواتـي لم يـفــكـرن مـن قـبل في
االنــضـمـام لـلـشـرطــة سـيـتـمـكّن
اآلن من الــقـيــام بــذلك). أضـافت
(إنـه ألمـــــر رائـع أن تــــــتـــــمــــــكن
الشرطة من دمج ثقافتي وديني
ويــســعــدني أن الــشــرطــة بــذلت
قـصـارى جــهـدهـا لـلـتـأكـد من أن
احلــجـــاب الـــذي أرتـــديه يـــلــبي
مــتــطـــلــبــات األمـــان والــسالمــة
وكذلك احتـياجاتي الشـخصية).
وتـابعت أن طـاقم كـلـية الـشـرطة
ــلـكـيـة الـنـيــوزيـلـنـديـة نـظم - ا
أثنـاء مـرحلـة الـتدريب- وجـبات
حـالل وأتــــاحــــوا لــــهــــا غــــرفــــة
لــلــصالة كـــمــا تــقــول (عــنــدمــا
اضطررت إلى الذهاب للسباحة
تـمكـنت من ارتـداء بـدلة سـبـاحة
كـامـلـة بـأكـمـام طـويـلـة). واكـدت
زيـنـة (عـنـدمـا كـنت أتـدرب لـلـتـو
عـلى االلـتـحاق بـالـشـرطـة حدث
هـــجــــوم كـــرايـــسـت تـــشـــيـــرش
اإلرهــابي ولـــو كـــنت شــرطـــيــة
مــكـتـمـلـة األهـلــيـة لـكـنت ذهـبت
لـــدعم الــضــحــايــا وعــائالتــهم).
وبــحــسب بــيــان الــشــرطــة فـإن
(زيــنـــة ســـاهـــمت في تـــصـــمــيم
مالبس احملجبات منـذ التحاقها
بالـشـرطة). وقـال مـتحـدث باسم
الــشـــركـــة (إنــهم يـــهـــدفــون إلى
إنـشــاء خــدمــة شــامــلــة تـعــكس

تنوع في البالد). اجملتمع ا

{ وكــــــاالت - واجــــــهـت وزيـــــرة
الـتعـلـيم في جـمهـوريـة إستـونـيا
شـمـالـي أوروبـا مـايــلـيس ريـبس
انــــتـــــقـــــادات إعـالمـــــيـــــة حــــادة
الســتــخـــدامــهــا ســيــارة وســائق
رسـمي لـوزارة الـتـعـليـم والبـحث
درسة العلمي لنقل أطـفالها من ا
وإلـيـهـا.ولم تـنـكـر الوزيـرة وهي
ــزاعم الــتي أم لــســتــة أطــفــال ا
ظــهـرت في صــحـيــفــة شـتــهـولت
اليـومـية وهـو مـا دفعـهـا لتـقد
استـقالتـها من احلـكومـة. وكتبت
الـــوزيـــرة ذات الـ  45عـــامًــــا في
تدويـنـة لهـا عـلى (فيـسـبوك))لـقد
تعـرضت لضغـوط قويـة للـتوفيق
بـ دور الوزيـرة..أعـتـرف بـأنني
ارتـــــكـــــبـت أخـــــطـــــاء وأعـــــتـــــذر
عـنـهـا).وتقـول الـصـحـيـفـة بـأنـها
قـامت بــالـتـحـقـق من روتـ عـمل
سـائق الـوزيـرة عـلى مـدار شـهـر
وفي كل مرة كانـت السيـارة تنقل
أطـــفـــال الــوزيـــرة فـــقط ولم يـــقم
بـــنــقــلــهـــا هي مــضــيـــفــة (دلــيل
الــفــيــديـو إلـى مـقــالــهــا). طــلـبت
الــــــوزيـــــــرة من وســــــائـل اإلعالم
الـتـعـامل مـعـهـا مـبـاشرة فـي هذا
الشأن بدلًا من جذب أطفالها إلى

دائرة الضوء.
وكـتــبت عـبــر حـسـابــهـا:(أعـزائي
الصحفي لدي طلب صادق لكم
- من فـــضــلــكـم ال تــســتـــخــدمــوا
أطــــفـــــالي الــــصــــغــــار ألغــــراض
صـــحـــفـــيـــة لـــكن اتـــصـــلـــوا بي
مــبــاشـرة).وأضــافت(الــهــجــمـات
كن الشـخصـية تـضر أطفـالي و
أن تـــــــــــدمــــــــــــر شـــــــــــعـــــــــــورهـم

باألمـان).وأردفت تقـول( لديّ أيام
ـــكــتب عـــمل طـــويــلـــة جـــدًا في ا
الــــــوزاري إلى جــــــنب عــــــدد من
اخلدمـات الـلوجـسـتيـة الـصعـبة
والـــتي ال تــســـمح دائــمًـــا بــأخــذ
أطــــفــــالـي من روضــــة األطــــفــــال
ـدرسـة أو الـذهـاب إلـيـهـا عـبر وا
ـتـنـة جـدًا سـيـارة خـاصــة. أنـا 
لــسـائــقي الــذي يـتــفــهم الـوضع
وقمت بتنسيق عمله حتى أتمكن
من الــــــعــــــمل بــــــشــــــكل أكــــــثـــــر
فـاعـلــيـة).وتـابــعت(إيـجـاد تـوازن
ب الـعمـل واحليـاة األسريـة أمر

كـنني أن أشهد صعب للغـاية. 
بــيـــدي عــلى قــلــبـي أنــني بــذلت
قصـارى جـهـدي في كال الدورين.
أنا وزير على مـدار الساعة طوال
أيام األسبوع ألن اإلدارة الفعالة
لـلـتــعـلـيم اإلسـتــوني هي رغـبـتي

القلبية).
من جـــهـــته قـــال رئــيـس الــوزراء
جـــــوري راتــــاس الـــــذي دافع عن
الوزيرة إنه قـبل استـقالة زمـيلته
الـعـضـوة بــاحلـزب بـأسف.وتـعـد
ريبـس ثالث عـضـو في احلـكـومة

يترك منصبه هذا الشهر.
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