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بــــدأ الــــصــــدريـــون حــــمــــلـــتــــهم
بــخـروج االنــتــخــابــيــة مــبــكـراً  
االالف من اتــبــاع رئــيس الــتــيـار
مــقــتــدى الــصــدر في تــظــاهــرات
شــــمــــلت جــــمــــيع احملــــافــــظـــات
بــأســـتــثــنــاء كـــربالء والــنــجف 
وانـطـلـقت الـتـظـاهـرات احلـاشدة
في مدن مختلفـة استجابة لدعوة
سـابــقـة لــلـصـدر لــتـأيــيـد اجـراء
ــبــكــرة والــظــفــر االنــتــخــابــات ا
بـرئــاسـة الــوزراء. ونـظم أنــصـار
الــتـيــار امس اجلــمـعــة تـظــاهـرة
حـاشـدة وإقـامـوا صالة مـوحـدة.
وقــال شـــهــود عــيـــان ان (بــغــداد
وعــدد من احملـافــظــات الــوسـطى
واجلـنــوبـيــة شـهـدت  تــظـاهـرات
ؤيـدي الـتيـار الـصدري تـوافدوا
عـــلـى ســـاحـــات االعـــتـــصـــام في
سـاعات مـبـكرة لـتـنـظيم تـظـاهرة
حـاشــدة وإقـامـة صالة اجلــمـعـة
ـــقــرب من اســـتــجـــابــة لـــدعــوة ا
الـصـدر صــالح مـحـمــد الـعـراقي
ـــبـــكـــر وذلك ضــــمن الـــتـــرويـج ا
ـــقـــبــلـــة. وكــان لـالنــتـــخـــابــات ا
الـعــراقي قـد دعــا أنـصـار الــتـيـار
إلى تنـظيم تـظاهـرة ملـيونـية في
بــغــداد واحملـــافــظــات الــوســطى
واجلنـوبية بـاستـثنـاء محـافظتيّ
الـــنــجـف وكــربـالء حــيـث طــالب
جـمـاهـيـره فــيـهـمـا بـالـتـوجه إلى
ســاحــة الـــتــحــريــر وسط بــغــداد
للـتـظاهـر وإقـامة صالة اجلـمـعة.
وفي الــنــاصــريــة  افــاد مــصــدر
امـــــــنـي بـــــــأن عـــــــددا مـن خـــــــيم
عـتـصمـ احتـرقت بـعد شـجار ا
بـــ أنــصــار الـــتــيـــار الــصــدري
ومتـظاهريـن في ساحـة احلبوبي
وسط مــديــنــة الــنــاصــريــة.وقــال
صدر فـي تصريح امس إن (49 ا
شـــخـــصــا عـــلى األقل اصـــيـــبــوا
بجـروح مخـتـلفـة بعـد شجـار ب

متظاهرين وانصار التيار الصدر
فـي ســـاحــــة احلــــبـــوبـي مـــعــــقل
االحـتــجـاجــات في مـحــافـظـة ذي
قار) واضـاف ان (مـجــمـوعـة من
ـعـتــصـمـ احـتـرقت عـلى خـيم ا
اثـر خالفات ادى لـنـشـوب شـجار
عـتـصـمـ وانصـار الـتـيار بـ ا
الصـدري) فـيـما قـالت تـقـارير ان
شخـصا قـتل واصـيب اخرون في
احلادث وأكد إمام جمعة النجف
صدرالـدين الـقـبـاجني أن الـعراق
يـــقف عـــلى أبـــواب إنــتـــخـــابــات
شاركة ساخنة  وعلى اجلميع  ا
الفـاعلة فـيهـا. واكد الـقباجني أن
(الـــــعـــــراق يـــــقف عـــــلـى أبــــواب
إنتخابات ساخنة  ونحن نرحب
 بــاحلـراك اجلــمــاهـيــري ونــدعـو
اجلميع للمـشاركة الفاعـلة فيها)
واضـاف ان (اجلــمـهـور الــعـراقي
قادر على أحـداث نقلـة نوعية في
إدارة الــــبالد). وشــــدد رئـــيــــســـا
مجلس النواب محمد احللبوسي
 وحتالف عـراقيـون عمـار احلكيم
 عــــلى اهـــمــــيـــة حتـــقــــيق االمن
ال االنتخابي بعيدأ عن تأثيري ا
ـنفلت  من السيـاسي والسالح ا
اجل ضــمـان انــتــخـابــات نـزيــهـة
حتـظى بقـبـول شـعـبي وسـياسي
ودولـي . وقــــال بــــيــــان تــــلــــقــــته
(الـزمــان) امس ان (الــلـقــاء بـحث
مستجدات الـوضع السياسي في
ـبــكـرة الــعـراق واالنــتـخــابــات ا
حــيث أكــد عــلى أهــمـيــة تــهــيــئـة
األجــــــــــواء الـالزمــــــــــة إلجـــــــــراء
انـتـخـابــات حـرةٍ تـعـبّـر عن إرادة
بـعــيــدا عن اســتــخـدام الــنــاخب 
ال الـسيـاسي وترهـيب السالح ا
للـتأثـيـر على خـيارات الـناخـب

وذلـك من خـالل حتــــــقـــــيـق األمن
االنتخابي لـتحظى بقـبولٍ شعبي
وسياسي ودولي) واشار الى ان
(اجلـانـبــ نـاقـشـا حــسم تـعـديل
قـانون احملـكـمـة االحتـاديـة كونه
من الــقــوانـــ الالزمــة لــلــمــضي

ـبـكـرة في بـإجـراء االنـتـخـابـات ا
مــوعــدهـا احملــدد). فــيــمــا نـاقش
احلـكــيم مع االمـيــر مـنــذر الـعـلي
الـــســلـــيــمـــان ووفــد من وجـــهــاء
وشيوخ االنبـار بحضور احملافظ
 عــلي فــرحــان  واقع احملــافــظــة
االمــني واالجـــتــمــاعي . واوضح
بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(جـرى خالل الـلـقاء بـحث الـواقع
اإلجتماعي واألمـني في احملافظة

ـشـهـد الـسـياسي في وتـطورات ا
بحسب العراق) وشدد احلكيم  
الـــبـــيــان عـــلى (إدامـــة حتـــصــ
احملـافـظـة من عـودة اإلرهاب وأن
التعرضات على القطعات األمنية
تـــاتي حملــاولـــة اإلرهــاب إثـــبــات
وجوده) مشيدا بـ (دور الوجهاء
والـعــشـائـر في مــعـاجلـة تــبـعـات
اإلرهاب اإلجتـماعية  كما ندعوا
ـؤســسـات الى تــضـافــر جـهــود ا

احلكـوميـة واألمنـية واجملـتمـعية
ــعــاجلــة) لــلــوصـــول الى هــذه ا
وتــــــابع احلــــــكـــــيـم ان (حتـــــالف
مثل عراقيون العابر لـلمكونات ا
للجميع قادر عـلى حتقيق معادلة
ــثـل مــتــغــيــرا الــنـــجــاح و ذلك 
إســـتــراتـــيــجـــيــا في الـــعــمـــلــيــة
الـــســــيـــاســـيـــة). ولـــوح ائـــتالف
الـــنـــصـــرالـى خـــيـــار مـــقـــاطـــعــة
كن جدا في ـقبلة  االنتخابات ا

حال تكـرار سينـاريو االنتـخابات
الــــســــابــــقــــة عـــام 2018. وقـــال
االئــــــتـالف فـي بــــــيــــــان امس إن
(غابت مـعايـير الـنزاهـة والعـدالة
ولو بـشكل مـقبـول ومطـمئن و
اإلحــــتــــكــــام إلـى ذات أســــالــــيب
التزوير وفـرض اإلرادة كما حدث
إبـــان انــــتـــخـــابـــات  2018 فــإنَّ
ـقاطـعـة الـشعـبـيـة والسـيـاسـية ا

خيار مطروح).

الـتــركي في بــغــداد فـاحت يــلـدز
وناقشا مشروع إنشاء اجلامعة
ــنح الــتـــركــيـــة الـــعــراقـــيـــة وا
. الـدراسـيـة لـلـطـلـبـة الـعـراقـي
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (اجلـــانـــبـــ اســــتـــعـــرضـــا
االخــتـصـاصـات الـعـلـمـيـة الـتي
يــرغب الـــطــلـــبــة الـــعــراقـــيــون
ـنح بـااللـتـحـاق بـهـا من خالل ا
والزمـاالت التي يقـدمهـا الطرف
الـتـركي وحـسب األولـويـة الـتي
تـرسمـها وزارة الـتعـليم الـعالي

والبحث العلمي العراقية ).
وأكــدا (ضـرورة تـقــويـة أواصـر
الــتــعـاون فـي مـجــال الــتــعــلـيم
الـــعـــالي مـن خالل زيـــادة عـــدد
ــنـح الــتـــركـــيـــة والــبـــعـــثــات ا
الــــدراســــيــــة الــــتي تــــرسل من
احلكومـة العراقيـة الى تركيا ).
وأعرب عبـد الصاحب (عن أمله
عوقات التي يواجهها بتذليل ا

الطـالب العـراقي في اجلامـعات
الــتــركــيــة وتــســهــيل إجــراءات
اإلقـامــة). واتـفق الـطـرفـان عـلى
ـــتـــبــادل أهـــمـــيـــة االعــتـــراف ا
بــاجلــامــعــات في كال الــبــلــدين
ـعـتـمدة عـلى وفـق الـسـيـاقـات ا
في إجراءات معادلة الشهادة . 
بــدوره أكـد الــسـفــيـر دعم بالده
واســتــعــدادهــا لــتــقــد كل مــا
تـسـتــطـيع من تـعـاون من شـأنه
تـــطـــويـــر الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي
ـــيــة في ــؤســـســات األكــاد وا
الــعــراق فــيــمــا ســلم الــســفــيــر
الـتركي رسـالـة من رئيـس هيـئة
الـتعـلـيم الـعالي الـتـركي ووزير
الـعلـوم والـتكـنولـوجـيا الـتركي
الى عـبــد الـصـاحب لـفـتح آفـاق
ــشــتــرك الـــتــعــاون الـــعــلــمـي ا
وتـــبـــادل األســـاتــذة وحتـــقـــيق
الـــورش الـــعـــلــــمـــيـــة وتـــبـــادل

اخلبرات.

dHFł ‰¬ —cM  wH×B « VðUJ « W×  vKŽ s¾LD¹ qI² *« ÂöŽô« WŽuL−  fOz—

œö³ « …œUOI  “«Òe³ « `Oýdð ÊuLŽb¹ Êu¦ŠUÐË »UÒ²  ∫w «dŽ XÝuÐ ·U¼
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اطـمـأن االسـتاذ سـعـد الـبزاز
رئــــيس مـــجــــمـــوعـــة االعالم
ستقل على صحة العراقي ا
الـكــاتب الـصــحـفي مــنـذر آل
جـعفـر فيـما عـبر االخـير عن
ســعــادته بــالــتــفــاتــة الــبـزاز
ووفــائه لــزمالئـه واصـدقــائه
وتـــفــقـــده احـــوالـــهم في ظل
ظـــروف صــعــبــة يـــعــيــشــهــا

معظمهم.
 وكان الـبـزاز قد اوفـد رئيس
حتـــريـــر (الـــزمـــان) طـــبـــعـــة

الــعـراق لـزيــارة آل جـعـفـر في
ــجــمـع الــصـــاحلــيــة مـــنــزلـه 
ببـغداد وايـصال رسـالة تـقدير
واعـــــــتــــــزاز لـه ورغــــــبـــــــة في
االطــــمـــئــــنــــان عـــلـى صـــحــــته
وسـالمـته. وحتــول الـلــقـاء بـ
زمــيـلــ يـربــطـهــمــا تـاريخ من
الدفاع عن حرية الكلمة وصدق
ونــبل مــهــنــة الــصــحــافــة الى
فـــرصـــة لـــتـــبـــادل الـــذكـــريـــات
وتـقــصي االحــوال واســتــعـادة
وقـائع ومــواقف عــقــود الــعـمل
ـشـترك. وحـمل رئـيس حتـرير ا
(الـزمان) حتـيـات الـبزاز الى آل

جـعـفر الـذي يـعـاني من مـتاعب
صـحـيـة في النـظـر الزمـته مـنذ
ســنـوات وتــقـد االمــنـيـات له
بـــالــشـــفــاء والــعـــودة الى نــور
الــكـــلـــمــة الـــصـــادقــة وفـــضــاء
مفـردات احملتوى الـصحفي في

الزمن الصعب. 
وشـكـر آل جــعـفـر الــبـزاز عـلى
الــــتـــفــــاتــــته الـــتـي وصـــفــــهـــا
باحلميميـة والطيبة وتمنى له
الــسـداد والـتـوفــيق. كـمـا اشـاد
بـــاالجنــازات الــتـي حــقــقـــتــهــا
ـــنـــضــويـــة في ـــؤســـســـات ا ا
مـــجــــمـــوعـــة االعالم الـــعـــراقي

ـهـنيـتـهـا وادائـها ـسـتـقل و ا
الوطني. 

ويـعـكف آل جـعـفـر عـلى تـوثيق
مــذكـراته الــصـحــفــيـة وحــيـاته
فعمة بـالتحديات واشار الى ا
ساعدة تسجيله فصوال منها 
جنله عبـد الرحمن الـذي يتولى
ـلــيه عـلـيه الـوالـد. كـتـابـة مـا 
وعــلى صـعــيـد اخـر نــقل مـوقع
عراقي لالخبار والتحليالت عن
كتّاب وباحثـ عراقي دعمهم
ـنصب رئيس  لتـرشيح الـبزاز 
اجلمهوريـة او رئيس احلكومة
ــواجـهـة ــقـبــلـة   في الــفـتـرة ا

ــتــكــررة. وقـال ازمــات الــبـلــد ا
موقع (هـاف بوست عراقي) في
تـقـريـر جديـد له ان (كـتّـابـا عدة
اجـــمــعــوا عــلى تـــأهــيل ســعــد
سؤولية قيادة العراق). البزاز 
فـكر والنائب وقع عن ا ونقل ا
الـسـابق حسن الـعـلـوي  دعمه
تــرشــيح الــســيـاسـي والـكــاتب
واإلعـالمي اخملــــضــــرم ســــعــــد
الـبزاز الى رئـاسـة احلكـومة أو

رئاسة اجلمهورية). 
وجـــاء تـــصـــريح الـــعــلـــوي في
ســـيـــاق حــديـــثه عـن تــأســـيس
الدولة العراقـية موجهاً رسالة

عـلى الـهواء إلى الـبـزاز طـالبه
فيها بقـيادة العراق. واستغرب
الـعلـوي (ان ال يـكون الـبزاز في
ــشـهـد الـسـيـاسي في صـدارة ا
ـهــمــة) وتـابع ـرحــلــة ا هــذه ا
خالل لـــقـــاء مـــتـــلــفـــز أن (رجل
األعمـال واإلعالمي سعـد البزاز
تلك مقبولـية شعبية واسعة
وال يــعــاني عــقــدا طــائــفــيـة او

قومية).
وحــظـيت تـصـريـحـات الـعـلـوي
بـــتــفــاعالت ايــجـــابــيــة  تــعــــد
باالالف في بـضع ساعـات على
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي.

وفي ذات الـسـيـاق عـد الـكـاتب
غترب في كندا صباح الالمي ا
(الـــبــزاز مـــشــروع عِــقـــد فــريــدٍ
لــتـــولّي مــنـــصب رئــيس وزراء
الـــعــراق فـي أخـــطـــر مـــرحـــلــة

يعيشها).
 وقال الالمي في مـقال تـناقـلته
مـــواقـع عـــراقـــيــــة كـــثـــيـــرة إنّ
قلوب على رأسه منذ (العراق ا
سبع عشرة سنة سيقف بكفاءة
سـيـاسيـة لـرجل ال يـخـضعُ ألية
ضـغــوط إثــنـيــة أو ديـنــيـة أو
طــــائــــفــــيــــة أو حــــزبــــيــــة أو

سعد البزاز مناطقية). منذر آل جعفر
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وجه وزيـــر الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والـبــحث الـعــلـمـي نـبــيل كـاظم
عـــبـــد الـــصــاحـب بــاســـتـــمــرار
ـركـزي لغـاية الـتقـد لـلقـبول ا
ـوافق 30 نـهـايـة يـوم االثـنـ ا
تـشرين الـثـاني اجلـاري. ويأتي
ذلك فـي سـيـاق إتـاحــة الـتـقـد
لـــلــطـــلــبـــة خــريــجـي الــدراســة
اإلعــداديـــة من مــوالـــيــد 1995
فما دون وتـوفير فـرصة تدقيق
اخلـــيـــارات لــدى الـــطـــلـــبــة من
خــــــــريـــــــــجي الـــــــــدورين األول
والثـاني. ووافق عـبد الـصاحب
على شمـول الطلـبة من خريجي
الـــدراســة اإلعـــداديــة لـــلــســـنــة
الــــدراســـــيــــة 2020/2019 من
مـــــوالـــــيــــد  1995 فـــــمــــا دون

ركزي. بالتقد الى القبول ا
واستقبل عبد الصاحب السفير
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اجتمـاع بالغ االهمـية مؤخرا مع
وزيـر الـزراعــة و االتـفـاق عـلى
سلسلة قرارات هامة سيكون لها
اثـر ايـجابـي في تعـزيـز وتـنـمـية
قـطــاع انـتـاج الـعــسل ومـعـاجلـة
لــلــكـــثــيـــر من االشــكـــاالت الــتي
يعـاني منـها الـنحـال سواء في
ديــــــالى او بــــــقـــــيـــــة مــــــنـــــاطق

العـــــــراق ) .
 واعـــــلـــــنت مـــــديـــــريـــــة زراعــــة
الديوانية عن ارتفاع ملحوظ في
انتـاج العسل لـهذا الـعام مبـينةً

أن كمـيـة إنتـاج العـسل جتاوزت
 62 طــنــاً في عــمـوم احملــافــظـة
مــوضــحـــةً أن (كــمــيـــات أنــتــاج
الــعـسل  لــلـنــحـالــ اجملـازين و
الـــبــــالغ عـــددهم  110 نــحــالــ
بـلغت 26170 طـنـاً فـيـمـا بلـغت
ـنـتج لـلـنـحـالـ كـمـيـة الـعـسل ا
غــيـر اجملــازين و الــبــالغ عـددهم
 272 نـــــحــــاال 35833 طـــــنــــاً .
ــعـدل ســبـعــة كـيــلـوغــرامـات و

للخلية الواحدة).
 مـشــيـرةً الى أن (زيــادة اإلنـتـاج
سـتمر حتققت مـن خالل الدعم ا
مـن قــــــــــبـل وزارة الــــــــــزراعــــــــــة
بــالـتــنـســيق مع مــديـريــة زراعـة
الــديـــوانـــيــة مـن خالل تـــنــفـــيــذ
حمالت مـكافـحة مجـانيـة لآلفات
الـتي تصـيب الـنـحل كـذلك الدور
تميز لشعبة احلشرات النافعة ا
ـزروعات الـتابـعة لـقـسم وقـاية ا
ـديــريـة في اقــامـة الـدورات في ا
ـتـابـعة الـتـدريـبيـة لـلـنـحالـ وا
ستمرة للمناحل جتدر االشارة ا
الـى أن عـــدد خاليـــا الـــنـــحل في
احملـافـظــة  بـلـغت  8849 خـلـيـة
مــــــنـــــهـــــا  3740 عــــــدد خاليـــــا
النحال اجملازين و  5109 عدد

خاليا النحال غير اجملازين.
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أعلن رئيس اجلمعية النموذجية
لـلـنـحـالـ الـعـراقـيـ في ديـالى
ـيـاحي عن انـتاج 150 عـلوان ا
طـــنـــا من الـــعـــسل خـالل الـــعــام

اجلاري.
وقال لـ (الزمـان) امس ان (انتاج
الــعــسـل في ديــالى خالل الــعــام
اجلـــــاري ارتـــــفـع الى  150 طن
وهـــو االعــلى مـــنــذ  6 ســنــوات
خــاصــة بــعـد تــداعــيــات احـداث
حــزيـران االســود وفـقــدان اغـلب
الــنــحــالــ مــنـــاحــلــهم بــســبب

االحداث االمنية ) . 
ــيـــاحي ان ( تـــربــيــة واضـــاف ا
الــنــحل وانـتــاج الــعـسـل يـواجه
مشاكل مـتعددة في ديـالى وبقية
احملــــافــــظــــات ابـــــرزهــــا تــــدفق
ستورد باإلضـافة الى انحسار ا
االحزمـة اخلضـراء   مؤكـدا بان
ــكـن ان يــتــحــول الى الـــعــسل 
قطاع اقـتصادي كـبير لـو توفرت
عوامل االنـتاج والدعم لـلنـحال
ـا يـتــحـول الى نـقـطـة جـذب ور
للكثير من الشـباب لتوفير فرص

عمل جيدة لهم ). 
ـــــيــــاحـي الى (عـــــقــــد واشــــار ا
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ياحي علوان ا

ــدن من خــطـر ــيــاه حلــمـايــة ا ا
الــفـيــضـان والـســيـول). وتــشـيـر
الــتـوقـعــات اجلـويــة الى هـطـول
امـــطـــار غـــزيـــرة يـــومي الـــيـــوم
الـسـبت وغـد األحـد عـلى الـعراق
قــد تــتــسـبـب احــيــانــاً بــســيـول
وفيضـانات والسـيما احملـافظات
اجملـــارة لـــلـــحـــدود الـــعـــراقـــيـــة
االيـرانـيـة كـمـيـسـان وغـيرهـا من
ـوارد في احملـافـظـات. وحـذرت ا
وقت ســابق  7 مــحـــافــظــات من
كـمــا دعـا وزيـر خــطـر الــسـيــول 
الـزراعـة مــحـمـد اخلـفـاجي أمس
االول  الفالح الى أخذ أقصى
درجــــات الـــــتـــــأهب ألي حـــــالــــة
فـيـضـانـات او سـيـول ناجتـة عن
امطـار مـتوقـعة حـسب مـعطـيات

األنواء اجلوية.

نخفض االم فوق قزوين). ا
ـعــاجلـة  واكــدت خــلـيــة االزمــة 
الـفـيـضـان في مـحـافـظـة مـيـسان
ـــعـــنـــيــة جـــاهـــزيــة اجلـــهـــات ا
ـــطـــريــة ـــوجـــة ا ـــواجــــــهـــة ا
رتقبة والسـيول التي قد تنجم ا

عنها.
ائـية ـوارد ا وقال اعالم وزارة ا
في بيان تلـقته (الزمان) امس إن
(اجتمـاعاً مشتـركاً عقـد بحضور
رئــــــيس اخلــــــلـــــيـــــة وعــــــدد من
اعـــضـــائــــهـــا فـــضـال عن مـــدراء
نــاقش مـدى الــدوائـر الــســانـدة 
جاهزية الوزارة السـتيعاب مياه
ـتوقـعة و األمطـار والـسيـول ا
خـاللــهـــا عـــرض االســتـــعــدادات
واإلجـــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة
واالخـتـناقـات وفـتـحـات تـسريب

ـنــاطق كــافـة غــائــمــا وتـشــهــد ا
تساقط االمطار تكون شدتها في
ــــنــــطــــقــــتــــ الــــشــــمــــالــــيــــة ا

واجلنوبيـــة). 
ـــتــــنـــبىء من جــــهـــته  اشــــار ا
اجلـــوي صـــادق عـــطــيـــة الى ان
الـبالد تـتـأثـر بـتـيـار غـربي رطب
في الطبـقات العـليا  لكن وجود
ـرتـفع الــسـطـحي شـمـال اسـيـا ا
وشــرق اوربـا ســبب ضــعــفـا في
ـمــطــرة فـيــهـا. تــأثــيـر احلــالــة ا
وكـتب عــطـيـة في صــفـحـته عـلى
فــيـســبـوك امس ان (الــتـصــعـيـد
عـــلى سـالسل جــــبـــال الــــعـــراق
وايــران سـاهم في كــسـر احلــالـة
ـطـرة وتـولــيـد سـحب طـبــقـيـة 
ســاعـده وجـود مــنـخــفض جـوي
في الـــطـــبـــقــات الـــعـــلـــيـــا  هــو
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
اجواء الـتــابـعـة لــوزارة الـنـقل  
غائـمة مـصحـوبة بـأمطـار غزيرة
ـنـطـقـتـ الـوسـطى الـشـدة في ا

واجلنوبية.
 وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم
ــنـاطق كــافـة غـائم الـســبت في ا
مصحوب بتساقط االمطار تكون
ـنـطقـتـ الـوسطى شـدتهـا في ا
واجلنوبية  تتزامن معها حدوث
عــــواصـف رعــــديـــــة  ودرجــــات
احلـــرارة تـــنـــخـــفض قـــلـــيال عن
الـيـوم الـسـابق) مـشـيـرا الى ان
(طـــقس الــيـــوم االحــد ســـيــكــون

فــاعـلــيـتـه الـعــالـيــة في مـعــاجلـة
ـصــابـ بـكـورونــا بـعـد إجـراء ا
االخــــتـــبــــارات اخلـــاصــــة به في
مــعــاجلـــة مــرضى الــفــايــروس)
مؤكداً (عـزم الشـركة على جتـهيز
ــسـتـحــضـر اجلـديـد الـصــحـة بـا
ـطـلـوبـة دعـمـاً من وبـالـكـمـيـات ا
الـــشــــركــــة لــــلـــجــــيش األبــــيض
ولإلســهــام الـفــاعل فـي احلـد من
إنـتــشـار الــفـايــروس) وتـابع ان
(الــشـركــة اسـهـمـت ومـنــذ بـدايـة
أزمـة وبـاء كــورونـا بـدعم جـهـود
الصـحـة في التـصـدي للـوباء من
خالل إنـــــتــــاج مــــســـــتــــحــــضــــر
ـعـقـمـة من ــواد ا أزثـروســام  وا
الـــكــحــول الـــطــبي والـــســبــتــول
إضــافـــة إلى اســتــمـــرار مــصــنع
بـغـداد الـتـابع للـشـركـة بـتـجـهـيز

كشـفـت الـشركـة العـامة لـصنـاعة
ستـلزمات الـطبية في األدوية وا
ســـامــراء إحـــدى شــركــات وزارة
ـعـادن عن تـمـكـنـها الـصـنـاعـة وا
من إنـتـاج مسـتـحـضر سـامـافـيـر
لـعالج كـورونـا وعـزمـهـا جتـهـيـز
الـصـحة قـريـبــاً .وقـال مـديـر عام
الـــشــركــة عــبـــد احلــمــيـــد عــبـــد
الرحـمـن الـسالـم في بـيـان تلـقته
(الــــزمـــان) امـس انه (تـــنــــفـــيـــذاً
لـــتــوجــيــهــات وزيــر الــصــنــاعــة
عادن وبـاإلتفاق مع الـصحة  وا
الكات العلمـية والفنية جنحت ا
فـي قـــسم الـــبـــحث والـــتـــطـــويــر
بـإنتـاج دفـعة بـحـثيـة خـاصة من
مــسـتــحـضــر سـامــافـيــر اجلـديـد
الذي يـصـنف كـمضـاد فـايروسي
واسع الــــــطــــــيف الــــــذي أثــــــبت

 12167 حـــالـــة وفـــاة). وافــادت
الــوزارة بـتــحـقــيق جنــاح كـبــيـر
بزيادة عدد الفحوصات الذي بلغ
 30 الـف فـــــــحـص يـــــــومـــــــيـــــــا
لتـشـخيص االصـابـات بفـايروس
كـــــورونـــــا بــــــعـــــد زيـــــادة عـــــدد
اخملـتبـرات.وبـحث الـوزيـر حسن
مــحـمــد الـتــمـيــمي مع  الــسـفــيـر
التعاون البريطـاني لدى بغداد  
ـشـتـرك بــ الـبـلـدين الـصــحي ا
واجهة جائـحة كورونا . وجرى
خالل اللـقـاء (منـاقشـة زيادة دعم
افـاق التـعـاون الـصحي لـلـبـلدين
في ظل تـــــطــــورات اجلـــــائــــحــــة
وتقـد الدعم الـصـحي والعـلمي
واســـتــعــداد الــصــحــة لــتــوفــيــر
الـــلـــقـــاحـــات حـــال اقــرارهـــا من
التـحالف الـدولي لالدويـة). فيـما
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 2545 إصـابـة جـديـدة بـكـورونا
و 42 وفـــــاة خالل الـــــســـــاعــــات
ــاضـــيــة  ضـــمن احـــصــائـــيــة ا
ــــوقف الــــوبــــائي لــــيـــوم امس ا
الـذي ــوقف   اجلــمـــعــة. وقــال ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس انه
(تـسجـيل  2545 إصـابـة جـديدة
لــيـرتــفع بــالــفــايــروس كــورونـا 
العدد الكلي للمصاب باجلائحة
مــنـــذ انــتـــشــارهــا إلى 547215
إصابة) واضاف ان (عدد حاالت
الــشــفـاء اجلــديــدة بــلـغت 1921
حـالـة  في حـ  تـسـجـيل 42
حـــالــة وفـــاة جـــديـــدة لـــيـــرتـــفع
ــتــوفـــ الــكــلي إلى مـــجــمــوع ا
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حسن محمد التميمي 

ـــواطـــنــ ـــســـتـــشـــفـــيـــات وا ا
باألوكسج الطبـي).
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الـشرطـة من هـجـماته لـتـحـقيق الـتـعادل لـكـنه لم يـفلـح في ترجـمـة فرصه
الهـداف ليـعـاقبـة الديـوانيـة بـهدف ثـانِ عن طريق عـلي حـامد في الـدقيـقة
 88 من عالمة اجلـزاء. وبـهذا الـفـوز اصبح رصـيـد الديـوانـية 7نـقاط في
ـركـز اخلامس. ـركـز السـابع فيـمـا توقف الـشرطـة عـند الـنقـطة 8 في ا ا
وحلـسـاب ذات اجلولـة  تـعادل الـطـبة مع زاخـو بـهدف لـكل مـنهـمـا وبذات

النتيجة تعادل الكهرباء مع الصناعات الكهربائية.
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جنح فــريق الـديــوانـيــة بـكــرة الـقــدم امس اجلـمــعـة في احلــاق اخلـسـارة
وسم اجلديد بتـغلبه عليه بهدف من دون رد االولى بفـريق الشرطة في ا
بـاراة التي اقيـمت على ملـعب االدارة احملليـة وذلك ضمن مـنافسات في ا
سابقة. و سجل الهدف االول عن طريق احملترف االسبـوع اخلامس من ا
الـبـلـجـيـكي نـاثـان كـابـسـلي في الـدقـيـقـة  44 وفي الـشـوط الـثـاني كـثف 

ö…∫ هذه الوقفة للصالة تمت في العام 2014 وقد اداها الالعبون والطاقم العراقي على ارض ملعب عجمان في االمارات حمدا
لله وتأكيدا لوحدة الطيف العراقي بجميع الوانه في وقت تقوم جهات حكومية حاليا باثارة فتنة طائفية من خالل قرار تقاسم امالك

االوقاف. عدسة (الزمان) قحطان سليم
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الـطريق نعـرفه جميـعا و لكن مع هذا..
هـذا وطــنـنـا و لن نـتـخـلى عـنه). وذكـر
آخـــرون أن( حــالـــة أكـــرم عــذاب غـــيــر
مــــســـقــــرة بــــعـــد أن  نــــقــــله إلحـــد
ـسـتشـفيـات القـريـبة لـتلـقي العالج). ا
ــــيــــون وواصـل نــــاشــــطــــون واكــــاد
ــانــيــون حـــمالت الــرفض القــرار وبـــر
ـعــلــومـاتــيــة بــسـبب قــانــون جـرائـم ا
تــضـمـنه فـقـرات واحـكــامـا فـضـفـاضـة
ـوجب ــكـفــولــة  تــقــوض احلـريــات ا
الــدسـتـور  ,داعــ الى اعـادة صـيـاغـة
ــا يــضــمن عــدم انــتــهــاك الــقــانـــون 
احلــقــوق  ,فــيــمــا حــددت جلـنــة االمن
الــنــيــابــيــة مــوعــدا لـلــتــصــويت عــلى

القانون. 
وقـال الـقاضي رحـيم الـعكـيلي ان (اهم
االنـــتـــقــادات الـــعـــامــة ضـــد مـــشــروع
الــقـانــون تـتـمــثل بـصــيـاغــاته الـتي ال
تـتـفق مع اصـول النـصـوص الـعقـابـية
ا تـشكل لـعـدم انضـباطـها او دقـتهـا
خــطـرا عــلى حــريـة الــراي والـتــعـبــيـر
وتـعـد تـهـديـدا حلـريـة االعالم والـنـشـر
والطباعة) ,مـؤكدا (ابتعاد القانون عن
حـــمـــايــة مـــســـتـــعــمـــلي احلـــاســـبــات
علـومات واكـتفائه واالنـتريت ونـظم ا
بــالـتــركـيـز عــلى اجلـرائم الــتي حتـمي
الـسـلــطـة من جـهـة وتـسـعى لـلـتـضـيق
عــلى حــريـات االفــراد من جـهــة اخـرى
بـــخالف الـــهـــدف مـن قــوانـــ جـــرائم
ـعـلــومـاتـيـة الـتي تـسـتـهـدف حـمـايـة ا
حــقــوق مـســتــعـمــلي تــلك الــتـقــنــيـات

وحماية الغير منهم).
 بـــدوره  ,دعـــا رئـــيس كـــتــلـــة الـــنــهج

الــوطــني عــمــار طــعــمــة  الـى ضـرورة
الـتـوازن بـ حـفـظ احلـريـات اخلـاصة
والـــعــامــة وصـــيــانــة االمن والـــنــظــام
االجـتمـاعي العـام لكي اليـحصل افراط
او تـــــفــــريط يـــــتــــجــــاوز حـق الــــفــــرد

كفول دستوريًا .  اواجملتمع ا
وشـدد طـعمـة في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس عــلى (اهــمـــيــة  الــتـــنــاسب بــ
قررة ة والعقـوبة ا اخملـالفة او اجلـر
عـليها  فاذا كـانت العقوبة مـبالغ فيها
فـسـتخـرج من حـد العـدالة كـمـا ينـبغي
سـاءلة ان يـصـون القـانـون الرقـابـة وا
الــشــعـبــيـة عــلى الــسـلــطــات ونـقــدهـا
وتـقـو أدائـها بـالـوسـائل واألسـاليب
ـقـرّة قـانـونـيًـا) ,مـبـيـنـا ان (الـقـانـون ا
يـشرك ب جرائم متعددة في طبيعتها
ومــخـتـلــفـة في شـدة الــضـرر بـعــقـوبـة
واحـــدة وهــو مــا يــجــعـل فــعل شــديــد
ــا يــسـتــحق الــضــرر بــعــقــوبــة اقل 
ويـجعل مـخالـفة بـسيـطة بـعقـوبة اشد
ـــا تـــســـتـــحق ,اذ البـــد مـن حتـــديــد
الـتعاريف بحـدود تامة واضحـة بعيدا
ــفـاهـيم اجملـمـلـة الــقـابـلـة لـكـثـرة عن ا
الـتفسيرات وتعـدد التقديرات في مقام

التطبيق والتنفيذ).
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وتـابـع ان (الـقـانـون يـجـعل اسـتـعـمـال
األجـــهــزة اإللــكـــتــرونــيـــة في ارتــكــاب
ــة بـتــمــام أركــانـهــا والــشـروع اجلــر
بـــاســــتـــعـــمـــال األجـــهـــزة دون وقـــوع
ة بعقوبة واحدة  ,حيث يفرض اجلر
ن اســتـخـدم ـؤبــد  عــقـوبــة الـســجن ا
األجـهـزة اإللـكـتـرونـيـة بـقـصـد ارتـكاب

ـعلـومات قـانـون بشـأن جرائم تـقنـية ا
ــــكن اســــتــــخــــدامه خلــــنـق حــــريـــة
الــتـعـبـيـر). تــتـعـرض حـريـة الــتـعـبـيـر
بـالـفعل لـلهـجـوم في العـراق ففي 23 
ان تـشرين الـثاني اجلـاري ناقش الـبر
مـسودة الـقانـون وقرّروا إجـراء قراءة
ثـــانــيــة له خالل أســبــوع 29 تـــشــرين

الثاني. 
Êu½U  ŸËdA

يــتــضـمـن مـشــروع الــقــانـون أحــكــامـا
غـامضـة تسمح لـلسـلطات  بـأن تعاقب
بـشــدة الـتـعـبـيـر الـذي تـرى أنه يـشـكل
تــهـــديــدا لــلــمــصـــالح احلــكــومــيــة أو
االجـــتــمـــاعــيـــة أو الــديـــنــيـــة. ونــشــر
ناشطون تغريدات قالوا فيها (محاولة
اغــتــيــال لــكل مـن عــمــر فــاروق واكـرم
عــذاب وسط  بــغــداد سالمــات اخـوتي
االبـــطـــال ان شــاء الـــله سالمـــات هــذا
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افتتح جسـر النجـيبية ذو الـفتحة
الحــيــة الــقــابــلــة لــلــدوران في ا
الـــبــــصــــرة وطـــوله 250 مــــتـــراً
وعـرضه 16 مـتــر يـربط نــاحـيـة
ـركـز مـديـنـة الـبـصرة الهـارثـة 
ويحـتوي عـلى فـتحـة مالحـية في
الـوسط لـعـبـور الـبواخـر والـقـطع
البـحرية األخـرى. كمـا أنه صُمم
لـــيــــتــــحـــمـل الـــزالزل والــــهـــزات
االرضـيــة مـتــوقـعـاً مـن الـنــاحـيـة
الـهــنــدسـيــة ان يـتــجــاوز الـعــمـر
شروع التشغيلي له 100 عام. ا
كلّف احلكـومة احملـلية 21 مليار

دينار.

kmkinfo@gmail.com
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ــســـاس بــاســتـــقالل الــبالد ــة ا جـــر
ـفـهوم ووحـدتـهـا وسالمـتـهـا  وهـذا ا
عـمومي فـكمـا انه يشـمل من يقـود فعل
مــــيـــداني عـــلـى األرض يـــهـــدد وحـــدة
وسـالمـة الــبالد قــد تـشــمل من يــنــشـر
مـقاال فيه افكـار تعارض وحدة البالد 
ومـن الــــواضح ان الــــفــــرق بــــ آثـــار
ــكن ان وضــرر الــفــعــلــ كــبـيــر فال 
يـشـمال بـنـفـس الـعـقـوبـة). فـيـمـا اكدت
هـــيــومن رايــتـس ووتش ان الــقــانــون
يــتـضــمن أحــكـام فــضـفــاضـة مــبـهــمـة
وعـــقـــوبـــات وحـــشـــيــة تـــهـــدد اإلعالم
نظمة الدولية في والـنشطاء.  وقالت ا
تـــقـــريــر ان (مـــشــروع قـــانـــون جــرائم
ـعـلـومـاتـيـة  من شـأنـه تـقـيـيـد حـرية ا
الــتــعـبــيــر في خــرق واضح لـلــقــانـون
الــدولي وتـهـديــد كل من الـصــحـفـيـ
واألفــراد الــذين يــكــشــفــون عن وقــائع
فـساد والنشطاء السلـمي كما يشتمل
الــقــانـــون الــذي لم يــصــدر بــعــد عــلى
أحــكــام فــضــفــاضــة مــبــهــمــة تــســمح
لـلـسـلـطات بـأن تـنـزل عـقوبـات قـاسـية
ـن يعـبرون عن آراء تـراهـا احلكـومة
ــــصـــــالح احلــــكــــومــــيــــة أو تــــهــــدد ا
االجــتــمـاعــيــة أو الـديــنــيـة) ,مــطـالــبـا
ـوافـقـة على مـجـلس الـنـواب بـ (عـدم ا
هــذا الـقــانـون دون أن يــراجع الــقـيـود
الــــواردة فــــيـه عــــلى احلــــقــــوق أو أن
يــلـغـيـهـا) ,مــؤكـدا ان  (الـقـانـون سـيئ
الـصـياغـة ويتـضـمن عقـوبـات وحشـية
تــنــتــهك حــقــوق إجــراءات الــتـقــاضي
الـسـلـيـمـة وحـريـة الـتـعـبـيـر) ,وخـلص
الـتقـرير إلى أن (مشـروع القـانون جزء
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ولـود اجلديد ـوازنة بات انـتظارهـا مثل انتـظار ا آمال كثـيرة مـعلقـة على هذه ا
الذي سـيضـيف الفـرحة والـبهـجة ألسرتـه لكن في احلـقيقـة هي آمال ألن األمل
وازنـة بالذات ستأتي وأمامهـا العقبات  والنعلم ا ال .. فهذه ا ا يـتحقق ور ر
ان كانت سـتسد النقص وتغطي العجز أم إنها سَتُوزع حسب األهواء والرغبات
وليس اإلسـتحقاقات . اإلستحقاقات شيء غير ضروري لدينا ومن الطبيعي أن
اجلمـيع اليـوم على درايـة باألزمة الـتي تمـر بهـا البالد قـبل أيام صرحت وزارة
الي اخلـاص بـالرواتب بـلغ نسـبة 3.5 تـريلـيون ديـنار الـية إن نـسـبة الـعجـز ا ا

وظف لهذا الشهر . شهرياً لذلك لم تكن لها القدرة على صرف رواتب ا
ـال العـام .. العوائل تـشكو وظفـ يدفـعون اليـوم ثمن سوء ادارة ا ئـات من ا ا
ـالي رغم ان الـعراق هـو بـلـد الثـروات هـكـذا  أجدادنـا يـقـولون حـالـة الـتقـشف ا
ـال وتقـسيـمه ب هـذا وذاك هو وآباؤنـا اليـوم يتـحدثـون !  لكن بـسبـب تبـديد ا
واطن يـأمل خيراً بـالله فقط ويـقول "تنحـل متظل هيج ماصـنع التقـشف وجعل ا

وازنة ونستلم الراتب . " ننتظر ا الله كر
ـال الـعـام وفـشل تأمـ الـرواتب أو تـأخـرها يـدل عـلى الـضعف فـشل حـمـاية ا
والـعـوائل الـعـراقـيـة مـنـذ مـدة وهي وسط أزمـة نـفـسـيـة ومـالـية..
الي الـذي يعيلهم آخر الشهر كونـها تعتمد على الراتب ا

ان بالنسبة لهم . وهو احلق الطبيعي واضعف اال
ـوازنات  ان.  نـنتـظر ا أصبـحنـا نـرضى بأضـعف اإل
االنـتـخـابـات الــقـرارات .. دون حـلـول وتـغـيـيـر حـقـيـقي

وجذري .

rKŽ∫  اكراد يرفعون العلم االسرائيلي خالل استفتاء االنفصال

(أ ف ب) - كـــان { أربـــيل (الـــعـــراق)
لألكراد العراقـي واإلسرائيـلي قبل
عــقــود عــدو مــشــتــرك ومــا يــعــتــبــره
الـــــبـــــعض جتـــــارب اضـــــطـــــهــــادات

متشابهة... 
اليـوم يـتـابع األكـراد باهـتـمـام خطى
تسـارع ب الدولة العبرية التطبيع ا
وأعــدائــهــا الــتـــاريــخــيــ في الــدول
الــــعـــــربــــيـــــة.ووقع كـل من اإلمــــارات
والـبـحـرين أخــيـرا اتـفـاقــ لـتـطـبـيع
الـعالقـات بـرعـايـة أمـيـركيـة وأعـلـنت

اثال.  السودان اتفاقا 
ـــثل ذلك انــــعـــطـــافـــا كـــبـــيـــرا في و
الـعالقـات بـ إسـرائـيل ودول عـربـية
كـانـت تـعــهــدت من قــبل بـعــدم إقــامـة
روابط دبلـومـاسـيـة مع إسـرائـيل قبل

. إحاللها السالم مع الفلسطيني
واتهم األكراد مرارا بـإقامة روابط مع
إسـرائــيل ووصــفـوا أحــيـانــا بــأنـهم
"عمالء" لإلسـرائـيلـي خـالل كفـاحهم
من أجل االسـتـقالل. خالل االسـتـفـتاء
الذي أجـري في كـردستـان الـعراق في
2017 من أجل اســــتــــقالل اإلقــــلـــيم
ظـهـرت في الـتـجـمـعـات والـتـظـاهرات

واالحتفاالت أعالم إسرائيلية.
ويــقــول حـــمــداد جنــات (38 عــامــا)
أستـاذ الـلـغة اإلنـكـلـيزيـة في عـاصـمة
اإلقليم أربـيل "تطـبيع دول عـربية مع
إسـرائــيل أمــر جــيــد". لــكــنه يــضـيف
"يـــوجـــد رابط عـــاطـــفي بـــ األكـــراد
ـظـالم التي سـلطت واليـهود بـسبب ا

على كلينا".
ويتوزع األكـراد البـالغ عددهم حوالى
ثالثـ مــلـيــونـا بــ الـعــراق وإيـران
وسوريا وتركيـا ويطالبـون منذ أكثر
من قـــــرن بــــإقـــــامــــة دولـــــة خــــاصــــة

استقرارا في منطقة مزقتها النزاعات
لعقود.

ويـــضـــيف "عالوة عـــلى ذلـك أشـــعــر
كـكـردي بـاألمل عــنـدمـا تـولـد دولـة أو
يتم االعـتـراف بهـا يـعطـيـنا ذلك أمال

في أن تكون لألكراد دولتهم".
ويعـيش األكراد الـعراقـيون حالـيا في
ظل نظـام حكم ذاتي له قـواته األمنـية
اخلــاصــة ويــديــر حـــدود اإلقــلــيم مع
إيران وتـركـيا وسـوريا.ويـقـول رئيس
ـان جلـنــة الـعـالقـات الــدولـيــة في بــر
كـردسـتان الـعـراق ريـبـوار بـابـكي من
جـــهـــتـه أن عـــلى الــــعـــراق تـــطــــبـــيع
العالقات مع إسـرائيل لتـعزيز السالم
نـطـقـة. ويـضيف "كـلـمـا كان ذلك في ا

أسرع كان أفضل".
ـكن أن يسـاعد "الدول ويرى أن ذلك 
الـعـربـية فـي تـطـوير الـبـحـث العـلـمي
ي عــــبــــر بـــرامـج تــــبـــادل واألكــــاد
بـاعـتبـار أن إسـرائـيل دولـة رائـدة في
مـــــــجـــــــال الـــــــبـــــــحث الـــــــعـــــــلـــــــمي
ـكـن إلقـلـيم والـتـكــنـولـوجـي".لـكن ال 
ـفـرده إذ يـعود كردسـتـان فـعل ذلك 
الـقـرار في سـيـاسـة الـبـلـد اخلـارجـيـة
إلـى احلــــــكـــــــومــــــة الـــــــعــــــراقـــــــيــــــة
ـركــزيــة.ويـضــيف بــابـكـي "في حـال ا
فتـحت سـفارة إسـرائـيـليـة في بـغداد
ستـفتح في أربـيل قنـصلـية في الـيوم

التالي".
رغم ذلك يرى احمللل السـياسي هيوا
عـثـمان أن تـقـارب إسـرائـيل مـع أكراد
العـراق يبـقى مـستـبعـدا رغم الروابط
الــتــاريــخــيــة ألن إســـرائــيل لم تــعــد
باألهميـة نفسـها بالنـسبة الى األكراد
الـــيــوم. فـــقـــد كـــان هــؤالء يـــســـعــون
للـتـقـارب منـهـا من أجل الـتواصل مع

من مــحـاسن انـتــشـار الـوبــاء األخـيــر وانـهـيــار اقـتـصــاديـات الــعـالم ومـغــذيـهـا
األسـاسي (بــرمـيل الــنـفط) أنه كــشف عـورات تــلك األنـظـمــة الـفــاسـدة وفـضح
ـسـتور من مـخـازيـها الـتي أخـفـتـها حتت مُـسـمـيات وشـعـارات وطـنيـة وقـومـية ا
وديـنــيـة زائــفـة خـاصــةً تـلك الـتـي تـدعي امـتـالكـهـا تــفـويـضــاً من الـرّب لــلـعـمل
والـتـحـدث واحلـكم بـاسـمـه وكـالـةً أو تـلك الـتي حتـمل رسـالـة أمـة إلى احلـاضـر
سـتقبل وهي ترتدي خرق الـتاريخ البالية ومـا ب احلكم باسم الرّب واألمة وا
ضـاعت األوطــان وسُـرقت األمــوال ونُـهِـبـت الـثـروات وأصــبح حـال الــبالد كـمـا
نــراهـا الــيـوم من أفــشل بـلــدان الـعـالـم وأكـثـرهــا فـســاداً بل وأكـثــرهـا ادّعـاءًا

قاومة ومقارعة االستعمار والصهيونية!?  بالنضال والوطنية وا
ـالي من هـذا الـوبـاء وانـهـيار أسـعـار الـنـفط وتـوقف عـجـلـة اإلنـتاج بل ومـنع ا
ستور خاصةً مزاولة أعـمالهم بسبب احلظر ولفترات طويلة فضحت كثير من ا
ـنــاضـلـ تــلك الـرواتب واخملــصـصـات الــتي يـتــمـتع بــهـا بـعـض من شـريــحـة ا
ـانـيـة الـعـقـائـديـة أو مـعـارضي الـنـظـام وأصـحــاب الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة أو اإل
ـارسـة غريـبـة جـداً بل ومـقـززة في آنٍ واحد أال السـابق خـاصـةً ونـحن إزاء 
وجـبهـا تعـويضـات ورواتب وامتـيازات ال مـثيل لـها وهي تشـريع قوانـ تُمـنح 
ـانـيــة عـقــائـديـة أو ـهم خــدمـات نـضــالـيــة وإ في الـتــاريخ لـهــؤالء نـظــيـر تـقــد
الية لتعـرضهم للمالحقة أو االعتقـال والسجن والتعذيب وهذه الـتخصيصات ا
ـوصـوف أعاله مع أسـرهم صـغاراً وكـباراً كتـعويـض أو كرواتب يـتمـتع بـها ا
وبالـتأكيـد من ضمنـهم اآلالف من الذين هـربوا من العـراق ألسبابٍ ال عالقـة لها
البتـة بالسـياسة أو بالـنضال بل بحـثاً عن فرصة لـلعمل أو الدراسـة أو الهجرة
ّ تعـريـفهم أو أو هـروبـاً من جنـايـةٍ أو جنـحـةٍ جنـائـية غـيـر سيـاسـية واجلـمـيع 

تكييف هروبهم بحجة مالحقة النظام لهم. 
ـوضـوع ومـا اسـتــشـرى في الـعـراق بـعــد أن أسـقـطت الـواليـات نـأتي إلى لـب ا
ـتـحدة نـظـام الدكـتـاتور صـدام وإصـدار مجـموعـة من الـقـوان والـتـشريـعات ا
وجـبهـا العـمل الـوطني إلى جتـارة وتعـويض خسـائر ورواتب بـأثرٍ التي حتـول 
ملكة رجعي حـتى أصبحت امتيازات فئة واحدة من الذين هربوا إلى أراضي ا
الـعـربيـة الـسعـوديـة إثر سـحق انـتفـاضـة الربـيع في اجلـنوب والـوسط الـعراقي
تفوق رواتب جـميع أساتذة اجلامعات العراقية بكافـة مستوياتهم العلمية وأكثر
عـارضة احلـقيقـية هـو القـانون الذي ـبدأ العـمل الوطـني وا هذه القـوان إهـانةً 
ــنح هـذه اجملـامــيع الـتي تــركت الـبالد وجلـأت إلـى إيـران أو االالف من الـذين
سـجـنـوا ألسـبــاب جـنـائـيـة أو أخـالقـيـة أو هـروب من اجلـيـش او خـيـانـة األمـانـة
ـا ال عالقـة له بـالسـيـاسة و اعـتـبارهم مـنـاضلـ وهـربوا الى دول وغـيـرها 
اجلوار ومنـها الى اوروبا هذه الـقوان التي مـنحتهم تعـويضات خيـالية أنهكت
موازنـة البالد وساهمت في إيصالها إلى اإلفالس وفرض طبقة رثة على الدولة
ـاً متوازنـاً ومعقوالً واجملتـمع وحقيـقة فأن االعـتراض ليس عـلى ما يُعـطى تكر
ـرتـزقـة ـنح آلالف مـؤلــفـة من ا لـلــمـنـاضـلـ الــوطـنـيـ احلــقـيـقـيـ بـل الـذي 

وبتعويضات هائلة وكأنهم عمالء بنوك وجتار أوطان ومافيات. 
وإذا مـا حـسـبنـا بـعـد ذلك الـرواتب الـضخـمـة اخملـصـصـة للـرئـاسـات وألعـضاء
ان ومـلحقاتهم ونـثرياتهم ومـا ينفقونه صـدقا او حتايال ألدركنا احلكومـة والبر
أي لصـوص جوعية يسيطرون على خزائن البلد التي كسحوها بالكامل في اول
يـة يـدفع ثمـنـهـا هذا الـشـعب اخملدر بـالـشعـارات والـذي يـنتـخـبهم كل ازمـة عـا

أربع سنوات وهو صاغر!
لو لم يـكن العـمل الوطني شـركة جتـارية ربـحية بـهذا االنـفاق اخلـيالي والرواتب
ـان واحلكومـة اال الوطـني احلـقيـقي ا تنـافس على الـبر غريـات الضـخمـة  وا
ــا كــان عــدده مــئـات ــبــاح و واالصالء في هــذا الــوطن ا

ا االفا مع موظفيه وحماياته. ور
ـصـري مـحــمـد حـســنـ هـيـكل  رحم الـلـه الـصـحـفـي ا

حينما وصفهم باختصار:
 انهم مجموعة لصوص سطت على بنك!".

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـشروع قـانون تـعـرّض ناشط  تـصدي 
ـعلـوماتـية األربـعاء حملـاولة جـرائم ا
اغـتـيـال نـفـذهـا مـسـلـحـون في مـنـطـقة

الطالبية في بغداد . 
وقـــال نــــاشـــطـــون  عـــلـى تـــويـــتـــر إن
(مـسلـح أطـلقـوا وابال من الرصاص
عــلى أكــرم عــذاب بـعــد مــشـاركــته في
وقفة احتجاجية أقيمت مساء االربعاء
فـي بغـداد) رفضـا إلقـرار قانـون جرائم
ـان ــعـلـومــاتـيــة الـذي يـعــتـزم الــبـر ا
تــشــريـــعه قــريــبــا. و نــشــر مــقــاطع
مـــصــورة لـــلــحـــظــات األولـى إلصــابــة
ـد عـلى األرض عـذاب وظـهـر فـيـهـا 
فــــيــــمــــا يــــحــــاول أشـــخــــاص نــــقــــله

للمستشفى.  
وقــــالت هـــيـــومـن رايـــتس ووتش   إن
ـشرع الـعراقي يـدرسون مشروع (ا
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بــــهم.وعــــانى الــــيــــهــــود قــــرونــــا من
االضطهاد الى أن جنحوا بإقامة دولة

إسرائيل عام 1948.
ومع تـــصـــاعــد الـــعـــداء بـــ الـــعــرب
وإســرائـيـل حـاولـت الـدولــة الــفــتــيّـة
إقــامـة عـالقـات مـع مـجــمــوعــات غــيـر
عـــربـــيـــة في الـــشـــرق األوسط. والقت
جتـاوبـا من األكـراد الــعـراقـيـ الـذين
كــانــوا مــثــلــهــا مــعـاديـن لــلــحــكــومـة
ـركـزيـة في بـغـداد.وعـملت العـراقـيـة ا
إسـرائــيل عــلى تــوفــيــر دعم إنــسـاني
ــتـــضــررين من وعــســكـــري لألكــراد ا
حــــمالت الــــرئـــــيس صــــدام حــــســــ
الــقــاســيــة ضــدهـم في شــمــال الــبالد
خالل الثمـانيـنات والـتسعـينـات.ومنذ
أكــثـــر من نــصف قـــرن غــادر مـــعــظم
الــيــهـــود الــعــراقــيـــ اخلــائــفــ من
شـاكل في الـعراق الـبلد النـزاعات وا
ـنـطقـة الـكـرديـة الشـمـالـية الى عبـر ا

إسرائيل.
Íœd  jýU½

ودعــمت إســرائــيل االســتــفــتــاء حـول
استـقالل اإلقـلـيم الـعـراقي عام 2017
رغم أنه لــقي مــعـارضــة من الــواليـات
ــــــتــــــحــــــدة الــــــداعــــــمــــــة لـألكـــــراد ا
وإلسـرائـيل.وشــارك الـنــاشط الـكـردي
نـبـاز رشـاد بــحـمـاس في احلــمـلـة من
أجل االسـتــقالل آنــذاك مـا تــسـبّب له
بـــانـــتــقـــادات مـن أصـــدقــائـه الـــعــرب
العراقيـ الذين اتهمـوه بالسعي الى
تـأسـيس "إسـرائـيل ثـانـية فـي الـشرق
األوسط".وينظر رشاد البالغ 35 عاما
رارة. اليوم إلى صـفقـات "التطـبيع" 
ويــقــول لــوكــالــة فــرانس بــرس إنــهــا
تعـكس "نفـاقـا خالـصـا".مع ذلك يعـبّر
عن أمـله في أن حتـقق تـلك الـصـفـقات
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ـطـروح حـالـيـا عـلى مـجـلس الـنواب عـلـومـاتــة) ا أثـار مـشـروع (قـانون جـرائـم ا
العراقي 

مـنهـا الـصحـفـي واالعالمـي اثار مـوجة من االعـتـراضات من اطـراف عـديدة 
هتمـ بحرية الراي والـتعبير وبـعض السياسيـ من ا دني ونشطـاء اجملتمع ا
شـروع يشـكل تهـديدا جديـا وخطـيرا  حلـرية احلـصول على باعـتبار ان  هـذا ا
عـتـرضـون عـلى مشـروع الـقـانون  ـعلـومـات وحـريـة الراي الـتـعـبيـرعـمـومـا. ا ا
يز يعـتبرونه خـطوة الى الوراء نـحو عهـد االستبـداد والدكتـاتورية. حيـث ان ما
عـلومات الـعهد اجلـديد في عراق مـابعد  9نـيسان  ? 2003هـو اتاحة حـرية  ا
وحريـة الرأي التعبير بـاوسع اشكالها  واال فان االمور االخـرى في البلد كلها
كـانت االفـضل في عـهـد الـنـظـام السـابق.مـن النـظـام الـعـام و االدارة و الـنـاحـية

عاشية وتقد اخلدمات ..الخ. ا
ـهـيـمنـة عـلى مـقـاليـداالمـور في الـبـلد والـنـخـبة الـغـريب في االمـر ان االحزاب ا
كـانت والزالت تهاجم الـنظام الـسابق من زاوية السـياسيـة احلاكمـة في العراق 
تـاحة بـعد سـقوط الـنظام خنق االصـوات و تكـميم االفـواه وتتـباهى بـاحلريـات ا
كونـات الشـعب العراقي السـابق  وهي في احلقيـقة ثـمن  التـضحيـات الهـائلـة 
ـواطن عـاشيـة لنـسبـة كبـيرة من ا وكذلك ثـمن لفـقدان االمن و  تـدهوراحلالـة ا
الـعــاطـلـ عـن الـعـمـل وكـذلك انــخـفـاض مــسـتــوى  اخلـدمـات
ـقـدمـة في الـعـراق اجلـديـد.هـاهي هـذه الـنـخـبـة احلـاكـمـة ا
تـخـطط وتـخطـو الـيـوم  نحـو تـقـييـد تـلك احلـريات و مـنـها
حـريـة الـراي والـتعـبـيـر الـتي تـعتـبـر مـؤشـرا بـارزا على
اتاحـة احلـريـات االخـرى وعـلى وجـود مـسـتـويـات راقـية

في قطاعات احلياة االخرى في البلد.

علـى تـوازن حسـاس في روابـطـهم مع
أنقرة وطـهران الـلتـ لهـما نـفوذ هام
في الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة الـكـرديـة في
العـراق وتعـارضان فـكرتي االسـتقالل

والتطبيع مع إسرائيل.
ويـقـول الـبــاحث في مـعــهـد واشـنـطن
للشرق األدنى بالل وهاب إن إسرائيل
قد تـعـتـبر االرتـبـاطـات مع األكراد أقل

ـكاسب الدبلوماسية أهمية مقارنة با
التي حققتهـا.ويضيف "بعد تـطبيعها
مع اإلمارات والـبـحريـن وفي طريـقـها
للتطبيع مع الـسودان تنظر إسرائيل
اآلن إلـى الــــــســـــــعـــــــوديـــــــة ولـــــــيس
األكراد".ويـخـلص إلى أن "أفـضل أيام
اضي وليس تلك العالقة توجد في ا

ستقبل". في ا

الــقـــوة الــدولـــيــة األكـــبــر الـــواليــات
ــــتــــحـــدة.ويــــوضـح أن "الــــواليـــات ا
تـحـدة حاضـرة الـيـوم في أربيل وال ا
يحتـاج األكراد إلى وسـيط (للـتواصل
مــعــهــا) لــذلك ال حــاجــة لــهم إلقــامــة

عالقة سياسية مع إسرائيل".
ويــعــتــبــر أنه عــلى عــكس الــبــحــرين
واإلمارات على أكراد العراق احلفاظ
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اعـــلن امس فـي اخلـــرطـــوم عن وفـــاة
ــهـــدي زعــيم حــزب االمــة الــصــادق ا
الــســوداني 84  عــامـــا في االمــارات
ـضـاعفـات فـيـروس كـورونا متـأثـراً 
ــهــدي وقــال ســيــاســـيــون عــرب ان ا
ـكــانــة عــربــيــة وإسالمــيـةٍ يــحـظـى 
ورمـزيــةٍ كـبـيــرة فـضالً عـن حـضـوره

األفريقي والدولي. 
هدي وشددوا على القـول إنّ (رحيل ا
يعدّ خـسارة فـادحة للـسودان في هذا
الــظـــرف الـــدقــيـق واحلــرج بـــالــذات
والذي يحتـاج إلى شخصيـات جامعة
تتميّز بالتجربة واحلكمة وبعد النظر
وتضع مـصلـحة الـسودان ومـستقـبله
فـــوق كل اعـــتـــبـــار من أجل حتـــقـــيق
اإلستقرار واألمن  والسلم اإلجتماعي
ــســاواة ــســتــدامــة وا والــتــنــمــيــة ا
والعدالة) فـيما قال الـكاتب والباحث
ـــقــيـم في بـــيـــروت عـــبــد الـــعــراقـي ا
احلس شعـبان انه (بغـياب الصادق
ــــهـــدي فــــقــــدت األمــــة الـــعــــربــــيـــة ا
واإلسـالمـــــــيــــــــة أحــــــــد رمــــــــوزهـــــــا
ـؤثــرة الـتي عـمـلت وشـخـصـيــاتـهـا ا
طيـلـة عـقـودٍ من الزمـان عـلى تـقـليص
الـفوارق وتـعـظـيم اجلـوامع والـبـحث
شتـركات اإلنـسانيـة التي جتمع عن ا
ب البشـر بغض النـظر عن دينهم أو
عـــــرقـــــهـم أو لـــــونـــــهـم أو أصـــــلـــــهم

اإلجتماعي).  
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هدي الصادق ا

رحيم العكيلي

من جـهـد أوسع تبـذله الـسلـطات لـقمع
ـعــارضـة الـسـلـمـيـة من خالل جتـر ا
شروعة لـلمعلومات من قبل ـشاركة ا ا
الـــنــــشـــطـــاء).  وحـــددت جلـــنـــة األمن
ـقـبل ـانــيـة االسـبــوع ا والــدفـاع الـبــر
لــلـــتــصــويت عـــلى قــانــون مـــكــافــحــة
اجلـرائم اإللـكـتـرونـيـة فـيـمـا اوضحت
ســبب تــغــيـيــر تــســمـيــة الــقــانـون من
ــعـلـومـاتـيـة إلى اإللــكـتـرونـيـة. وقـال ا
عـــضــو الــلــجـــنــة كــاطع الـــركــابي في
تـصريح امس إن (الـقانون تغـير اسمه
إلى اجلـرائم اإللـكـترونـية فـي اجللـسة
األخـيـرة لـلـجـنة) ,وأضـاف أن (تـغـيـير
الــتـسـمـيـة لــيـكـون أكـثــر شـمـولـيـة ألن
جـــوهـــر الـــقــانـــون هـــو حـــفظ حـــريــة
اإلنـسـان وحـمـايـة حـقوقـه علـى عكس
مـا يشاع في بعض الصحف والقنوات
اإلعـالميـة ومـن قبـل بـعض األشـخاص
الـذيـن يريـدون اإلسـاءة الـى الـقـانون),
مـؤكـدا ان (طـرح الـقـانـون مـنـذ الـدورة
ــان وعـقـدت الــنـيــابـيـة الــثـالــثـة لـلــبـر
الـــعــديــد من الـــلــجــان والــورش داخل
الـعـراق وخارجه وأثـبتت فـعالـيته من
خـالل طرح األفـكـار و تبـادلـها) ,وتـابع
ان (الـلـجـنة في الـدورة الـرابعـة عـقدت
عـشرات الـندوات وضـيفت الـكثـير من
ـــســانــدة والــفــرق ــثـــلي الــلــجــان ا
االسـتــشـاريـة ومـجـمـوعـة من الـقـضـاة
واألمـن الـوطــني ومـنــظــمـات اجملــتـمع
ــدني و الــتـفــاعل مع جــمــيع هـذه ا
الـفئات لنخرج بقانون يخدم اجملتمع
ويـحـافظ عـلى الـسـلـوكـيـات في مـواقع

التواصل االجتماعي). 

ـهدي واضـاف في بـرقـيـة الى اسـرة ا
تلقت (الزمان) نسـخة منها امس (لقد
ـهـدي جـمـعـتــني بـالـسـيّــد الـصـادق ا
ـنصـرمة أكـثر خالل العـقود الـثالثة ا
من مــحــطــة في أكــثـر مـن بــلـد عــربي
وأجنـبي ونشـاط وفعـاليّـة واجتـمعـنا
في أكـثــر من هـيـئــة ومـنـظــمـة وإطـار
وكـان آخرهـا هـو اجملـمـوعـة الـعـربـية
لــلـــسالم الـــتي كـــنّـــا نــنـــسق لـــعـــقــد
مـؤتمـرهـا األول بـعـد انـتـهـاء جـائـحة
كــورونــا (كـــوفــيــد - 19) وإذا بــهــذا
ــهــدي دون الــوبــاء يــداهـم الــســيّــد ا
رحـمـة وعلـى نـحـوٍ لم يـتـمكـن جـسده

الطاهر من حتمّله).
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كـــشــفـت الــشـــركـــة الــعـــامـــة لـــســكك
احلــديــدعن وجــود دراســات شــامــلـة
لــربط الــعــراق بــشــبــكــة من خــطــوط

السكك احلديد مع دول اجلوار.
ـــنــطـــقــة وقـــال مــديـــر الـــســكـك في ا
الوسـطى علي عـبد احلر فـي تصريح
إن (هنـاك مشـاريع مـستـقبـلـية لـسكك
احلـــديـــد من أهــــمـــهـــا ربط الـــســـكك
احلديـدية مع دول اجلـوار كـافة)الفـتا
ــشـاريع لــهـا دراسـات الى ان (هـذه ا
شامـلـة والقـرار يـبقى لـلـدولة لـتـأم
ــالـــيــة إلكـــمــال الـــتــخـــصــيـــصـــات ا
الــــنــــقـــــوصــــات الــــرابــــطــــة مع دول
اجلواروانه حالـيا يـوجد منـفذ واحد
لـلــربط الــسـكــكي لــلـعــراق عن طـريق

سوريا).
بـيت  واضــاف انه ( اســتــيـراد 12 

قـطــار حـديــثـاًوان  الــقـطــار الـذي 
اسـتـيـراده من الــصـ يـحـتـوي عـلى
محركات وأجـهزة التـكييف والـتبريد

كلـها من مـناشئ غـربيـة وان السـرعة
كيلو القصوى للقطار تصل الى 160 
مــتـراًوان بــعض الــقـطــاعــات حـالــيـا
تسيـر بهذا الـقطار بسـرعة تصل الى

130 كليو متراً بالساعة).
مـبــيــنـا ان (هــنـاك مــحــددات تـتــعـلق
بـسـرعـة الـقــطـار أهـمـهـا الـتـجـاوزات
عـلى مـحـرمــات خط الـسـكـة وخـاصـة
ـعـابـر غـيـر الـنظـامـيـة من خالل في ا
وضع معبر عـلى خط السكـة ما يؤثر

في سرعة سير القطار). 
وتــابع ان (اجلــهــات احلــكــومـيــة في
ــر بــهــا احملــافــظــات كـــافــة والــتي 
ـسـاعـدة في هذا الـقـطار بـإمـكـانـهـا ا
اجملال ورفع هـذه الـتجـاوزات وهـناك
ـواقع مـراسـالت رسـمــيـة وحتــديــد ا
ـدراء بــصــورة دقـيــقــة ومــراجــعــات 
ـناطق).  السـكك لتـلك احملافـظات وا
واشـار الى ان (الـسـكك تـعـرضت الى
تدمير البنى التحتية نتيجة الظروف
الــتي مــر بــهــا الــعــراق وان عــمــلــيـة

إعمـارها وإعـادتها الـى سابق عـهدها
يتطلب مبالغ مالية كبيرة). 

ولـــفت الـى ان (وزارة الـــنـــقل أعـــادت
احلــيــاة الـى خط الــســكـك اجلــنــوبي
وحــالـــيــا يــعـــمل بــكـل طــاقــتـه لــنــقل
سافـرين والبـضائع الى احملـافظات ا
اجلــنــوبــيــة وكـذلـك احلــال مع بــقــيـة
اخلــطـــوطــامـــا اخلط الـــغــربي فـــفــيه
أضرار كـبـيرة تـتـعـلق باجلـسـور مثل
جسر الورار على نهر الفرات وغيرها
على خط بـغداد عـكـاشات إضـافة الى
تـضــرر مـحــطــات سـكك احلــديـد  في
هـذا الـقـطـاع)مــنـوهـا الى ان (هـنـاك 
تــواصال مع احلـــكــومــة احملــلــيــة في
مـحـافـظـة األنــبـار إلعـادة تـأهـيل هـذه
اجلسور وتـشغـيل اخلط الغربي وفي
محـافظـة الـفلـوجة هـنـاك قطـار يسـير
ـديــنــة ومـتــوقــفـة يــومـيــا الى هــذه ا
بـســبب كــورونـا). وكــان وزيـر الــنـقل
ناصـر حسـ بنـدر الشـبلي قـد تعـهد
خالل تـضــيـيــفه في مــجـلس الــنـواب

بــالــكــشف عـن تــفــاصــيل الــعــقــد مع
ـشـروع الـشـركــة الـكـوريــة اخلـاص 
ميناء الـفاو الكبـير مؤكدا ان الوزارة
ـــشـــروع بــعـــد اكـــمــال مـــاضـــيــة بـــا
نـفذة. وقال فاوضـات مع الشـركة ا ا
بــــيــــان ان (الـــنــــائـب االول لـــرئــــيس
ـان حـسـن كـر الـكـعـبي تـراس الـبـر
اجـتمـاعـا لـلجـنـة اخلـدمـات النـيـابـية
نـاقشة ميناء الفاو بحضور الشلبي 
ــــلـــفـــات الـــذي يــــعـــد مـن بـــ اهم ا
حـسـاسـيــة واكـثـرهـا اهـمــيـة لـلـدولـة

والشعب). 
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وقــال الــكـــعــبي خـالل االجــتــمــاع ان
ــثل واجــهــة اقــتــصــاديـة ــيــنـاء  (ا
واستـثمـاريـة كبـرى و شريـان اساس
لـلـعــراق بـعـد الـنــفط فـضال عن كـونه
نقطة انطالق على التجارة مع العالم

اخلارجي).
واضــاف ان (مــا يــزيــد اهــمـيــتـه هـو
مشاريع إحياء طريق احلرير والقناة

 ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

اطـلـقت جمـعيـة نسـاء بـغداد حـملـة أسرتـنا
نـحـمـيـهـا لـتـغـيـيـر الـتـشـريـعـات والـقـوان

رأة  واالعـراف والـعـادات الـتي تـنـال مـن ا
والـتخلص من الـتقالـيد التي حتـكم وتطغى
وتـفـرض انواع الـتـعنـيف والنـيل من كـرامة
حــواء  والـســيــر بـخــطـوات انــهـاء تــشـتت
ـــراة الــعــراقـــيــة  الــتـي تــفــتـــقــد ألبــسط ا
امــكـانـيـات وجــود مـؤسـسـات مــتـخـصـصـة
شردات  واالف ـئات من ا لـلعنايـة بها  فا
اخـرى تــعـمل حتت ظـروف صـعـبـة وقـسُـوة

اصحاب العمل . 
ستـشارة القـانونيـة جلمعـية نساء وقـالت ا
راة بـغداد ومديرة مشروع تـعزيز مشاركة ا
في الـقيـادة وعملـية صـنع القرار رشـا خالد
ان  حــمــلــة أســرتــنـا نــحــمــيــهــا انــطـلــقت
ــســـانــدة مــنــظــمــة مـــســاعــدات الــشــعب
ــــشـــاكل الــــنـــرويــــجي  لــــوقف تــــاثـــيــــر ا
االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة عـلى روح نـواة
ـراة حتـتاج اإلسـرة الـعـراقـيـة نـسـاءُنـا  وا
الــتـقــدم والـتــأهـيل واحلــمـايــة والـرعــايـة 
فـالـتوعـية واالهـتـمام الـصـحي شبه مـعدوم
ـعلـومات الـعلـمية بـنسـبة عـاليـة  وفقدان ا
والـعناية اخلاصـة ادت حلاالت وفاة وإعاقة

باجلملة .
وتـابـعت خـالد تـواجه الـفـتـيات اخلـريـجات
لـشهـادات الثـانويـة واجلامـعيـة والدراسات
الـعـلـيـا اوضـاع قـاسـيـة بـعـدم وجـود فـرص
ـا دفـعـهن للـحـضور الـعـمل والـتعـيـنات  
ـــتــــمـــيـــز في االحــــتـــجـــاجـــات ـــلــــفت وا ا
والـتظـاهرات الـشعـبيـة على مـدى عام كامل
مــضى  ومــا زالت مــسـتــمــرة بـاالعــتــصـام
ـان الــســلــمي امـام مــقــر احلــكـومــة والــبــر
والـــوزرات  ويــشـــيــر اســـتــطالع صـــحــفي
ئة  مـن البنات مـتخصص الى وجود 60بـا

اخلريجات عاطالت عن العمل .
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واشـارت خالـد شكل ارتفـاع معـدالت العنف
االسـري خــطـر وقـلق لـلـجـمـيع  والـتي تـقع
الـفـتـيات والـنـسـاء ضـحيـة مـؤسـفة  وصل
الى 20000 عـشـرين الـف حالـة سـجـلت في
احملـاكم اخملـتـصـة  واكـثر من 30000 الف
حـــالــة لم تـــســجـل وتــطـــلب شــكـــاوى لــدى
الـــشــرطــة ولَـم تــقــيم دعـــاوى في احملــاكم 
بـسبب األعراف والتقـاليد وحصول تراضي
عــلى حـســاب مـشـاعــر من واجـهت االسـاءة
ــراة والــتـردد والــعــنف  وضــعف مــوقف ا
واخلـشية والتخوف من مصير مجهول  ما
بـعــد دخـول احملـاكم  فـيـمـا يـسـتـغل اربـاب
الــعـمل في الـقــطـاع اخلـاص بـنــات بـإعـمـار
الــورد  ويـــضــغط عــلـــيــهم لــغـــايــات غــيــر
اخالقــيـة مـخـجـلـة  وبـسـبب فـقـدان قـانـون
عــمل صـريح حلـمــايـتـهم  جتــبـر عـلى تـرك
الــعـمل او تـنــهى خـدمـاتــهـا دون احلـصـول

على احلقوق . 
 u  ‰UB¹«

وبــيــنت الــنــاشــطــة سـلــيــمــة كــرم  نــعــقـد
مـؤتـمرنـا الصـحـفي اليصـال صـوت النـساء
الـعراقيات الى العالم واخلـيرين  فالفتيات
والبنات في بالدنا يواجهن معاناة حقيقة 
مـنهم الناجيات من عنف االٍرهاب والتطرف
 خـــاصـــة بـــطش داعش اجملـــرم  ومــا زال
الـسيـاسيـ يتـاجرون بـقضـية من تـعرضن
لــلـقــتل والــسـبي والــتـغــيب واالكـراه  دون
تـشــريع قـانـون يـنـهض بــاحلـالـة الـنـفـسـيـة
الــسـيــئــة الـتي يــواجـهـن اثـارتــهـا لــلـســنـة
الــســادســة  ولم يـجــد حل ويــعــالج نــظـرة
الـديانة والقومية والقـبلية  وحتى السلطة
رأة وألغت قبل ثالث الـقضائية لم تنصف ا
سـنوات مـحاكم الـعنف االسـري  وتنـظر ما
تــتـعـرض له ويــعـرض امـامــهـا من شـكـاوى
ودعــاوى حـــاالت اعــتــيــاديـــة  وال تــلــتــفت
ـسـتقـبل ومـنح احلق وانـصاف لـتـأثـيرات ا

ظــلم وقع عـلى الــنـســاء  حـتى الــتـشـكــيـلـة
احلــكـومــيــة تـضم وزيــرتـ من 22 وزارة 
ــان يــكــاد عـدد والــكــوتــا الــنــسـويــة لــلــبــر
80نـــائــبـــة حتت ســـيــطـــرة رؤســاء الـــكــتل
ـــطــــلــــقــــة عــــلى ارائــــهن والــــســــيــــطــــرة ا
وتـصــويـتـهن.ولـفـتت كـرم ان الـنـسـاء نـالت
الـــتــــهـــمـــيـش والـــظـــلـم وتـــطـــول قــــائـــمـــة
ـشاكل ـطـالب  مع تـراكم ا االحـتـيـاجات وا
ـبني سـتـمر  ويـشـكل العـنف ا واالهـمـال ا
عـلـى اسـاس الـنـوع االجـتـمـاعي خـطـر اخـر
متعمد  نتيجة سيطرة ثالث اجتاهات على
تــركـيــبــة الـدولــة الـعــراقـيــة  فـاالول وزراء
ونـواب ومدراء خـلفيـتهم قـبليـة عشـائرية ال
ـراة بــالـوظــائف الـعــلـيـا  تــؤمن بـوجــود ا
واالجتـاه الـثـاني جـمـاعـات تـنـتـمي الحزاب
وتــيــارات ســيـاســيــة ال فــرق بـبــنــهــا وبـ
راة بكل شي الـتطرّف تضيق اخلناق على ا

 والــثـالث تـيـارات وكـتل تــاخـذ بـالـواجـهـة
طــــابـع الــــدين  وتــــدخـل بــــتــــفــــســــيــــرات
واجـتهادات لم تذكر مطلقا ال باالديان لتنال

من السيدة واألنسة في العراق .
وشـددت النـاشطـة وداد الطـائي ان خطـابنا
ـســاوة بـ واضح يــتــنـاول ويــركــز عـلـى ا
راة  فـالتعليم والسكن اجلـنس وحقوق ا
والــعــمل وحــريــة الـرأي  اســاس احلــقـوق
والـواجـبـات الـتي جتـعل الـنسـاء مـلـتـزمات
ـنزل والعمل وحياتهن أينما يتواجدن في ا
ـنـاسب لـهن   واهـمــيـة تـوفـيـر االرتـيـاح ا
ومــنح حق أمـاكن وظــيـفـيــة غـايـة األهــمـيـة
بـالتحقيق  وايقـاف فوري إلهانات وتعامل
ســيئ يـنـال مـن االم واألخت والـزوجـة نـواة
االسـرة  واشـارة لـنـقـطـة جوهـريـة لـلـنـساء
ــطـــلــقـــات في عـــدة مــنـــاطق من االرامـل وا
الـبالد وعددهن حسب احصائـيات ومتابعة

شاركات في حملة اسرتنا نحميها WKLŠ∫ جانب من ا

اجلداول لتفادي انـتشارها في االنهر
الـقـريــبـة مـنــهـا مـا يــؤدي الى كـارثـة
ـبـكر بـيئـيـة الفـتـا الى ان االحـتـواء ا
ـنع االضرار ببيـئة انهر لها ضرورة 
الــكـبــيــرة خــاصـة الــتي تــؤمن مــيـاه
محطـات االسالة الـرئيسـية سواء في

ناطق القريبة منها ) . بعقوبة او ا
واكــد مـديــر بــيــئــة ديــالى ان (زهـرة
الـنـيل  تـعـد مـن الـنـبـاتـات اخلـطـيـرة
التي لها اثار كـبيرة على بـيئة االنهر
واجلــداول انــتــشــرت في الــســنــوات
ـدن الـعـشـر االخـيــرة في بـعـقـوبـة وا

القريبة منها ) .
واكـــد عـــضـــو مــجـــلـس الــنـــواب عن
مـــحــــافـــظـــة ديـــالـى الـــنـــائب فـــرات
أن (االتـاوات عـلى الـطـرق الـتـمـيـمي 
في مـحـافـظـة ديـالى مـحمـيـة من قـبل
جـات سيـاسيـة شكـلت امبـراطوريات

مالية.  
وقـــال الــتـــمــيـــمي لــ (الـــزمــان)   إن
(العصـابات ما زالت تـمارس االبتزاز
وفـرض االتــاوات عــلى الـتــجــار عـلى
الـــــطـــــرق احلــــدوديـــــة وأخـــــرى مع

كــــردســـــتــــان إضــــافــــة إلـى مــــداخل
احملـافــظـة ومـنــاطق أخـرى وتــسـمح
بدخـول البـضائع الـفاسـدة مبـيناً أن
تلك العصابات مـحمية من قبل بعض
اجلـات السـياسيـة).وأضاف التـميمي
ـتنـفذة تـمارس كل  أن (العـصابـات ا
أشـــكــال االبـــتـــزاز بـــحق الـــبــضـــائع
الــواردة لــديــالى أو بــغــداد أو بــقــيـة
احملـافـظـات مـشــيـراً إلى أنــا أسـست
إمبـراطوريات مـاليـة كبـيرة ومـعروفة

في احملافظة).
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ودعا التـميمي رئيـس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي إلى (اإليعاز للجنة
مكـافحة الـفسـاد التي شـكلت بـرئاسة
الـفـريق احـمد ابـو رغـيف الـى تدقـيق
وتـنفـيـذ عـمـلـيات ضـد نـوعـيـة وبـيان
حجم االمـوال الـطـائلـة الـتي لـديـا من
عــــقــــارات وشـــــركــــات إضــــافــــة إلى
السيطرة على اراضي زراعية كبيرة).

 واستأنف أن  (تلك الـعصابات لو 
تـدقـيق وضع أفــرادــا قـبل عـام 2014
وما بعده سنـجد حجم الثـراء الكبير
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اكد الـنائب  عن مـحـافظـة ديالى عـبد
اخلـالق الـعـزاوي  بـان مـطـار ديـالى
الـدولي سـيــطـرح لالسـتــثـمـار الـعـام

قبل. ا
وقـال الـعزاوي  لــ (الـزمـان) امس ان
(موقع مـطار ديـالى الدولي حـدد قبل
8 سنوات في مـطار عسـكري يقع في
ـنصـورية  تـتوفر به اطراف ناحـية ا
كل البنى التحتيـة من ناحية الركائز
االساسـيـة من مـدرجـات ومـخازن وال
يـحـتــاج سـوى بـرج ويـصــبح جـاهـز
ــخـــتــلف الســتـــقــبـــال الــطـــائــرات 
االحــجـام حــتى الــتـجــاريــة مـنــهـا ).
ــطـار طـرح واضـاف الــعـزاوي ان (ا
لالسـتـثـمــار بـالـفـعل قـبل 5 سـنـوات
وقدمت 13 شـركـة اجـنـبـيـة وعـربـيـة
عــروضـــهــا لـــكن االوضــاع االمـــنــيــة
واالزمـــات االقــتـــصــاديـــة الفـــتــا الى
ــطــار ســيـــعــاد طــرحه مــرة اخــرى ا
قـبل خـاصة وان لالستـثـمار الـعـام ا
ـطـار مـسـتـقرة ـنـطـقـة احملـيـطـة بـا ا
ــثـل نــافــذ امــنـــيــا  الفـــتــا الـى انه 
اقتصاديـة كبيـرة ويشكل رديف قوي
ـــكن ان ـــطــــار بـــغــــداد الـــدولـي و
يـســتـوعب الــشـحن الــتـجــاري نـظـرا

للقرب ب ديالى وبغداد).  
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اعلن الـتـميـمي  عن استـكـمال كـافة
اإلجــــراءات الالزمــــة إلطالق بــــرامج
ـــنـــاطق شـــمـــالي دعم مـــعـــيـــشـــيـــة 
قداديـة العائـدة من النزوح  45 كم ا
شمـال شـرق بعـقوبـة من قـبل إحدى
نظمات الدولية. فيما قال قائممقام ا
ــقـداديــة وكـالــةً حـا عــبـد قـضــاء ا
جــواد الـــتــمـــيــمـي  لــ (الــزمــان) ان
(مـنـظـمـة اوكـسـفـوم الـدولـيـة اكـمـلت
ـيداني عـبر ـسح ا اجراء الـكشف وا
ـــنــاطق شـــمــالي فــرقـــهــا اجلـــوالــة 
قـداديـة لـشمـولـهـا ببـرامج تـشـغيل ا
مــعــيـــشــيــة وورش عـــمل ومــشــاريع
صـغـرى تـشـمل دعم أصـحـاب احملـال
ــبــالغ مـالــيــة وتـنــظـيم الــتـجــاريـة 
دورات تـعــلـيــمـيــة لـصــيـانــة اجـهـزة
ـوبـايل واجـهـزة الــتـكـيـيف اضـافـة ا
الى دورات تـــعــلــيـم اخلــيــاطـــة لــكال

اجلنسي ).  
ـشـمـول واضـاف  التـمـيـمي ان  (ا
ــســتـفــيــدين من بــرامج مــنــظــمـة وا
اوكــســفـوم; ســيــخــضــعــون لـدورات
تـطــويـريــة مـكــثـفــة مع مـنـح أولـويـة
ألصحـاب الـشـهادات اجلـامـعـية الى
جـانب مـشــاريع الـتـوعـيــة الـصـحـيـة
واالجــتـــمــاعــيــة العـــادة االســتــقــرار
ــنـــاطق احملــررة االجــتـــمــاعـي الى ا

والعائدة من النزوح) .
ـشمـولة وب الـتـميـمي ان (القـرى ا
ـنـظمـة الـدولـية هي كل من ببـرامج ا
االســـــيــــود والـــــعـــــالي واجلـــــزيــــرة
وشـاقـراق وأبــو دهن  وجـمـركي مع

إدراج قـــرى نـــوفل وبـــروانـــة ضـــمن
قـــوائم االحــــتـــيـــاط)  الفـــتـــا إلى أن
ــنـظـمــة الـدولـيـة ســتـسـهم (بـرامج ا
عيشي للعائدين ستوى ا بتحس ا
ــــعــــيــــشــــيــــة ــــشـــــاكل ا وجتــــاوز ا
واالنـســانـيــة الـتـي خـلــفـتــهـا أزمـات
النزوح وأعمـال العنف خالل األعوام

اضية ).  ا
الى ذلك قال مـدير دائـرة بـيئـة ديالى
عــبـدالــله الــشــمــري لـ  (الــزمـان) ان
(دائـرة بــيـئــة ديـالى بــالـتـنــسـيق مع
ــائــيـة جنــحت في احــتـواء ـوارد ا ا
انــتـــشــار نـــبــتـه زهــرة الـــنــيل في 3
جـــداول رئــــيـــســـيــــة في بـــعــــقـــوبـــة
ومــحـيــطــهــا والـتي تــعــد من اخــطـر
النـباتـات نظرا لـتداعـياتـها الـسلـبية
عـلى بـيــئـة االنـهـر وخــاصـة االحـيـاء
ومـنــهــا االسـمــاك نـاهــيك عن اعــاقـة
مجـرى اجلداول وامـتصـاص كمـيات

ياه) . كبيرة من ا
واضــــاف الــــشـــمــــري ان  (مـالكـــات
ــــائــــيــــة اطــــلـــقـت خــــطـــة ــــوارد ا ا
اســتـثــنــائـيــة لــرفع زهــرة الـنــيل من

الـذي حــصــلـوا عــلــيه في ســــــنـوات
مـعـدودة ). وخـتم حـديـثه بـالـقول أن
(تــرك االتـاوات فـي طـرق ديــالى دون
حـلــول جــذريـة يــعــزز اإلحـبــاط لـدى
واطن ويفـقدهم الثقـة باحلكومة ا
ويخلق حـالة من اليـأس لعدم ضبط
تـلـك الـعــصــابـات الــتي تــقـوم بــأخـذ
األمــوال بـطــرق غــيــر مــشــروعـة من
خالل االبتزاز والـسيـطرة على أمالك
تــابــعـــة لــلــدولـــة). ومن جــانب آخــر
اوضـــحـت مـــديــــر دائـــرة الــــهـــجـــرة
ـــهــجـــرين في مـــحــافـــظـــة ديــالى وا
ابـتـهــال الـدايــني  لــ (الـزمـان)  عن
ـــيــدانــيـــة لــلــدائــرة (قــيـــام الــفــرق ا
ـســاعــدات عــلى الــعـوائل بــتـوزيـع ا
النـازحـة والعـائـدة من منـطـقة  بـلور
ــصـطــفى  الــتـابــعــة لـقــضـاء وحي ا
حيث  شمول 400 عائلة قدادية  ا
سـاعـدات االنـسـانـيـة ) . واشارت بـا
ـسـاعـدات الـتي الـدايـني   الى ان (ا
 تـوزيـعـهـا تـضـمـنت سـلـة غـذائـيـة
وسـلـة صـحـيـة  لكـل عـائلـه  مـؤكدة
ـسـاعـدات انـهـا مــسـتـمـرة بـتــوزيع ا

عــلى االســر الـنــازحــة والــعــائـدة في
عمـوم منــــــاطق احملـافظـة للـتخـفيف
من معاناتهم).  فيما ب مدير ناحية
بنـي سعـد الـتـابعـة لـقـضاء  بـعـقـوبة
جنم الــســعــدي لــ (الــزمــان) ان (20
ـديـنة الـصـناعـية معـمال من مـعامل ا
في اطـراف نـاحــيـة بـنـي سـعـد عـادت
لإلنـتـاج الفـعـلي وفـتح ابـوابـهـا بـعد
ســنـــوات من اغالقــهـــا )  مــؤكــدا أن
ـعـامل مـتـخـصـصـة بـإنـتـاج انواع (ا

واد الغذائية ).  مختلفة من ا
واضـاف الـسـعـدي ان (وجـود اقـبـال
ـعـامل شـعـبـي عـلى صـنــاعـات تــلك ا
اســـهم في احـــيـــاءهـــا من جـــديــد ) 
ــعـامـل الـتي مــبـيــنــا ان  (اجــمــالي ا
ـديـنة دارت بـهـا عـجـلـة االنـتاج فـي ا
الصـنـاعـيـة بلغ 25 معـامل حتى االن
من اصل نـحـو 400 مـعـمـل ومـصـنع
وورشـة تــمـثـل اجـمــالي مـا حتــتـويه
دينة الـصناعية والـتي يعود تاريخ ا
انشاها الى 70 سنة وهي تمثل اكبر
دن الصنـاعية في ديـالى بشكل عام ا

واغلبها تابعة للقطاع اخلاص) . 
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اجلـــافــــة وخط الـــربـط بـــ الـــشـــرق
والــــغــــرب واهــــمــــيــــته هي لــــيــــست
لإلقــتــصــاد الــعــراقي حــالــيـا بـل هـو
سـتـقبل االجـيـال بصـورة عـامة ومن
نطـلق عليـنا االطالع على كامل هذا ا
ـلف وتـسلـيط الـضوء تفـاصـيل هذا ا
على احلقائق كاملة ومعرفة العراقيل
ــشــروع لــنــعــمل الــتي تــواجه هــذا ا
سـويــة عــلى تـذلــيـلــهــا بـشــكل سـريع
شـروع بـأسرع وقت وضمـان اتـمـام ا
كن والـسـعي التـام إلجنـازه ليـكون

ية).  وانئ العا ستوى ا
من جــهـته اكــد الــشـبــلي ان (الـوزارة
ـشروع ألهميته جادة في اكمال هذا ا
االقــــتــــصـــاديــــة لــــلـــبـالد)الفـــتــــا الى
ـفــاوضـات مـع الـشــركـة (اسـتــمــرار ا
الــكـــوريــة بــنـــفس االجتــاه  وســـيــتم
االعالن عـن تــفـــاصـــيـل الــعـــقـــد بـــكل

شفافية للشعب). 
واثار الـغاء عـقد شـركة دايـو الكـورية
ـسـؤولـة عن تـنـفـيـذ مـشـروع إنـشاء ا

ميناء الفاو الكـبير موجة من السخط
ــان والــغــضب وسط مــطــالــبــة الــبــر
شروع الستراتيجي بالتدخل النقاذ ا
من الـضـياع ,في وقت نـفت احلـكـومة
ـفاوضات مـستمرة الغاء الـعقد وان ا
لـتــذلـيل الــعـقـبــات والـبــدء بـتـنــفـيـذه

قريبا. 
وأعــــلـن عــــضــــو جلــــنــــة اخلــــدمـــات
ـــانــيــة جــاسم الـــبــخــاتي  عن الــبــر
ـعـرفـة األسـبـاب احلـقـيـقـيـة الـتـحـرك 
التي دفـعت الـنقل إلنـهـاء التـعـاقد مع
دايـو مـشـيـراً إلى أن أعـضـاء الـلـجـنة
ـفـاجـأة إزاء يـشـعــرون بـالـصـدمــة وا
هــذا الـقــرار.وأبــدت الـنــائــبـة عــالــيـة
نصـيف اسـتغـرابـها من طـريـقة إلـغاء
عقـد إنشـاء ميـناء الـفاو الـكبـير بـهذه
الـسـهـولـة والسـرعـة من قـبـل الوزارة
ـالــيـة وعـدم االكــتــراث لإللـتــزامــات ا
والـقـانـونـيـةمـؤكـدة أن الـوزيـر سـيـتم
ــثـلي الــشـعب اسـتــدعـاؤه من قــبل 

لتوضيح سبب ذلك.

جتاوزت 3 ثـالث مليون  يـقعن حتت فتوى
واجـــتــهـــادات بــاسم الـــدين  تـــبــتـــعــد عن
األخالق وطـــيـــبـــة وتــواضـع مـــجــتـــمـــعــا 
بــااليــهـام بــعــقـود ارتــبــاط بـاطــلــة قـانــونـاً
ـراة الـتي وشــرعـاً وتـسـتــغل بـيـئــة وضع ا
فــقــدت الـرجل نــتــيـجــة الــظـروف الــقــاهـرة

واحلروب التي عصفت بالعراق . 
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وقــالـت الــطــائي وضع الـــواقع الــســيــاسي
والـتعليـمي واالقتصادي واالجـتماعي مؤلم
ـراة وال يــحـتــاج لـتــكـرار ووعــود  وواقع ا
ــتــدني يـنــتــظـر نــهــضـة شــامــلـة  تــفـوق ا
ـراة ومـجلس وتـتـجـاوز  تـسـمـيـات وزارة ا
اعــلـى لــلــمــراة  ودوائــر تــمــكــ وقــرارات
مـتالحقـة وبيـانات تصـدر من اعلى سـلطات
الــدولـة  دون ان نـرى خـطـوة تــقـدم تـشـعـر
بـايجابـية احوالـها مسـتقبال  ولـعل خطوة
كـتـلـة سـيـاسـية مـعـيـنـة في مـجـلس الـنواب
ـادة 57من ــطــالــبـة بــتــعــديل ا مــؤخــرا بـا
قـــــانـــــون االحـــــوال الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة رقم
188لــسـنـة 1959 بــدافع فــتـوى رجل دين 
نــراهـا غـريــبـة عـجـيــبـة  والـعــالم يـعـلم ان
كن ان يجدوا غـير حضانة االم االطـفال ال 
 ورسـم الـــــقــــانـــــون طـــــريـق حلق الـــــرجل
ــشـاهـدة اطـفــاله حلـ بـلـغــوهم وتـقـريـر
مصيرهم بأنفسهم .وبينت الناشطة سهيلة
ـهمـشـة امانـة في اعـناق ـراة ا االعـسم ان ا
اجلــمــيـع  بــعــد ارتــفــاع مــســتــوى عــوائل
تــــعــــيش دون خط الــــفــــقــــر وصل حــــاجـــز
ــئـة. بــاحــصـائــيــات عـدة  وايــصـال 37بــا
ـنــظـمـات صــوتـهــا لـلـجــهـات الــرسـمـيــة وا
الــدولـيـة (مـنــصـة لـرفع صــوتـهـا)  وكـشف
ؤلم وايصـال مطالـيبها  عيـشي ا الـواقع ا
ـعيل الرجل  فال تقاعد خـاصة عند فقدان ا
يـسـاعـد عـلى الـعـيش وال رعايـة اجـتـمـاعـية

تضمن حياتها ومستقبلها ووجودها .

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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الدعـوات اخلـفيـة جلر الـعـراق الى كتـلـة التـطبـيع مع إسـرائيل ال تـمـنح العـراق ضوء
نـهـاية الـنـفق بل تـزيـد حجم مـشـاكـله الداخـلـيـة واالقتـصـاديـة وهم يـعرفـون جـيدا ان
دارس عندما كنا العراقيـ مؤدجلون في هاجس ما تعودوا عليه منذ أجيال طفولة ا
نظمة نشتري طوابع العمل الفدائي وجنلب كيلو طح وكيلو عدس من بيوتنا تبرعا 
درسية التحريـر الفلسطـينية ولـكوفية ياسـر عرفات . ذلك أننـا كنا ندرك من الـكتب ا
علـم  ان فلـسط مـغتصـبة وهي ارض عربـية  وان وعد بـلفور مـنحها واحـاديث ا
ي ليـؤسسوا عـليـها وطـنا  كـان معـلم درس الوطـنيـة يذكره هبـة ليـهود الـشتـات األ
شرد ال بـأنه وطن لقيط . وهـذه الرؤية الـوطنيـة الكامنـة فيهـا أزاء فلسطـ وشعبـها ا
يـلغي الـتـاريخ االجـتـماعي لـلـجـالـية الـيـهـوديـة في احليـاة الـعـراقـية مـنـذ أيـام الـسبي
ـقـصـودة الى فـلـسـطـ .فـلـقـد كـانـوا مـواطنـ ضـمن الـبـابـلي والى زمن هـجـرتـهم ا
الـنسـيج اجملـتـمـعي الـعـراقي وسـاهـمـوا في بـنـاء نـهـضـته احلـديـثـة بـعـد زوال الـعـهد
العثمـاني  وأول وزير للمالية في اول حـكومة وطنية كان يـهوديا  قبل ان تبث عليهم
الـدعـايــة الـسـيـاسـيـة ســمـومـهـا وأغـراضـهــا في مـحـاولـة سـلــخـهم عن أوطـانـهم األم
.أظن جازما ان أوليات احلياة العراقية تكمن في وإجبارهم عـلى الهجرة الى فلسط
ـدن احملررة .فـهو الـقضـاء على اإلرهـاب الـذي بدأ يـعيـد ترتـيب أوراقه وخالياه في ا
ينـشط الـيوم في بـاديـة الرمـادي ومـدنهـا احلـدودية وفي مـدن ديـالى الشـمـاليـة ومدن
ـعـتـوه عـلـيـنـا ان ضـواحي كـركـوك ونـيـنـوى وحــتى في اطـراف بـغـداد .هـذا الـغــول ا
ـشـاركـة جـمــيع الـقـوى الـوطـنـيـة نـعـاجله بـاحلـكــمـة االسـتـخـبـاريـة والــردع الـنـاري 
سـلحـة. والـهم العـراقي اآلخـر هو الـفسـاد .وتـلك مهـمـة توازي مـهمـة الـقضـاء على ا
داعـش .فقد اسـتوطن الـفسـاد في كل مفـاصل الدولـة من الفـوق ونزوال الى الـتحت .
وان مهمة احلـكومة احلالـية التي يرأسهـا وبحماس جيـد السيد الـكاظمي تنصب في
تظاهرين وتقضي على الـفساد وتهيء النتخابات تعهداتـها هو ان ها تنصر نطـالب ا

جديدة.
تلـك الثالثـية الـصـعبـة جدا هـي من تشـغل بال الـعـراقي اليـوم ولـيس ما يـؤشر له ان

تطبع . ضي مع ا العراق ان 
هذا شـانـهم الـداخـلي وتـوجهـات سـيـاسـاتهم وهـم أحرار في مـا يـودون الـذهـاب اليه

.أمـا العـراق فـهـو حـر في ما يـريـد ان يـحقـقه لـشـعـبه  وهو
واسـاة والقـضـاء على الـبطـالة والـهامش الـكبـير األمـان وا

من حرية التعبير واالنتخاب دون إغراءات وتزوير
هـــذه الــــهـــمــــوم هي من نــــبـــحـث عن حـــلــــولـــهــــا اآلنـــيـــة

واالستراتيجية.
واعتقد ان هذا األمر ساق حلكومة السيد الكاظمي .

ولكن الرجل دائما يقول لنا : لقد عزمت وتوكلت.
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كـلـمـا يـقـتـرب االنـسـان الـعـراقي  من الـغـاء أو حتـجـيم الـطـائـفـيـة  كـواحـدة من أهم
ـذهـبيـة والعـرقيـة تـطالـعنـا األوقاف مـخرجـات الـتقـسيـمات الـسـياسـية عـلى أساس ا
ـوارد واجلـوامع واحلـسيـنـيات  وكل الـشـيـعيـة والـسنـيـة بـخالفاتـهـا عـلى األماكن وا
ــعـروف في ـوارد ذهــبت لـلــطـرف االخـر  وا طــرف يـحــتـسب بــأن حـقــوقه في تـلـك ا
سلـم وفي مقدمتـها الفقر ـال يخص باألساس معـاجلة أزمات ا اإلسالم بأن بيت ا
 وذكر في الـتاريخ اإلسالمي بـأن االمام عـلى بن ابي طـالب كان يـوزع احلقـوق على
ـتنـفذين عـلى مسـاواته مع شـخصيـه ضعـيفة ا احـتج بعض ا سـلمـ بالـتسـاوي و ا
ـا كبـر في السن ـا كان شـابا اخـذ قوة جـسده  و احلـال واجلسـد  اجابـه األمام 
تريدون أخـذ حقوقه وترفضون مساواته  هذا القول ال ينطبق على حسب علمي على

ارسات ومواقف األوقاف في العراق .
كثيرا مـا نسمع هـناك تبديـد ألموال الوقـف السني والـشيعي  ولم نـسمع بأن هذين
الوقف انـشئا بيوتـاً للفقـراء أو مدارس أوساهما بـتحس الوضع االجـتماعي  عبر
مراكـز صـحـية فـي النـواحي والـقـصبـات والـقـرى وهي االحـوج لذلك  واألكـثـر ثـواباً

لفاعلي اخلير . 
نـافع واألماكن مايـهـمنـا في هذا الـسـياق الـتـأكيـد بأن أي خالف بـ الـوقفـ علـى ا
واألراضي واالبنـيـة  يـنـعكس بـالـضـرورة علـى الشـارع الـعـراقي  سيـمـا وأن هـناك
أطرافا تـلعب بالوقت الـضائع لتأجـيج اخلالفات  كمـا إن الشارع العـراقي يتحسس
من عـدم معـرفـته بـاالموال الـضـخمه وإلى ايـن تذهب  سـيـما وأن هـنـاك احاديث عن
ـتنفذين  نقـول ذلك ما يتحدث ارسـها بعض األشخاص ا عملـيات تالعب باالموال 
عاجلة هذا الوضع .مـايهمنا هنا ليس عني عن الـوقف  عنه الشارع كي يـتحسب ا
ـا هو صيانـة الوحدة الـوطنيـة  وعدم االجنرار للـخالفات الطـائفية ذلك فحسب  وإ
أسي لبلدنا واستغلها اإلرهاب والسـياسات الداخلية واخلارجية بغية التي تسبـبت 
جــعل الـعـراق مـســرحـا لـلـتـدخـالت واضـعـاف الـدولــة وتـفـكـيـكــهـا  وهي الزالت تـلك
ا يـؤسف له رغم اخلسـائر الـكبرى ـذهبـية والـعرقيـة  و األطـراف تشتـغل لتـأجيج ا
البشـرية التي دفعـها الوطن بسـبب تلك الصراعـات الزالت بعض األطراف السـياسية
واقع تـلجأ للـبحث عن حصة عندما تـريد مواقع اكـثر في السلـطة أو منـافع من تلك ا
مكونـها في السلـطة وليس حـصة الشعب في احلـقوق والواجـبات  بالرغم من إدراك
صالح الـذاتية ذهـبية  ولـكن عنـد ا اجلـميع بأن الـشعب هـو الذي رفض الطـائفـية وا
كونات ب فوضى التصريحات واالنانية الـسياسية لتلك األطراف   تذهب مصالح ا
ذهـبية أن حتتل مكاناً والردح السيـاسي . إن معظم الشعب اليريـد لهذه التوزيعات ا
كان لـحة للمواطـن العراقي  وكان ويكـون من الضرورة  ب احلاجـات األساسية ا
سيحي واقف وكذلك الـوقف الشيعي والسني وا البحث عن طـريقة جديدة لتوحيد ا
كونـات في هيكليـة مشتركة كأن يـكون تشكيل وزارة لالوقـاف وفيها مكاتب وباقي ا
أو مديـريـات لـكل وقف تـتولى هـذه الـوزارة تـنظـيم األمـوال وجتـديـد وبنـاء من يـحـتاج
لـذلك  وتـأخـذ خـزينـة الـدولـة حـصتـهـا من األمـوال الـفـائضـة .إن الـوضع الـسـياسي
ـا يتـربص بهـذا البـلـد من إرهاب مـتعـدد االشكـال وقوى العـراقي الـقلق  بـاإلضافـة 

ودول خارجيـة تريد الضـرر الدائم للعراق  تـقتضي هذه األوضاع
من الـوقفـ الـشيـعي والسـني وكل اخملـلصـ تـأكيـد توحـيد
الذ األم واقف وتـرص الـوحدة الوطـنيـة كونـها هي ا ا
ـتدخلـ بالبالد  ونـعتقـد تأسيس لوحدة الـشعب وطرد ا
وزارة لـالوقــاف جــامــعــة لــلـــكل خـــــــيــر مــخــرج  وهــذا
مامـعمول به في عديد الدول اإلسالمية  وكان العراق في

قدمة ..    ا

-1-
ذاهب وكل احلـدود اجلغـرافية في الـوفاء قـيمة اخـالقية عـابرة لـلقـوميات واألديـان وا

العالم ..
تدفق بالرواء للظامئ الى القيم االنسانية االصيلة . الوفاء هو النبع ا

واذا كان الناس يـختلفون فـيما بينهم اخـتالفا حاداً في كثيـر من القضايا وفي شتى
ـياديـن فانـهم جـميـعـا متـفـقون عـلى احـترام االوفـيـاء ومحـبـتهم وتـقـديرهم فـاألوفـياء ا

مهوى القلوب واالفئدة .
-2-

ولسـنا نـقـوى على إحـصاء صـور الـوفاء وأشـكاله عـلى أنَّ الـوفاء لـلرسـالـة العـظيـمة
(االسالم) وقيمها يقف على رأس القائمة لتلك الصور وااللوان.

ُهَج واالرواح هو من أبرز تلك الصور . كما أنَّ الوفاء للوطن الغالي الذي يُفتدى با
والوفاءُ للشعب ال يقلُ اهميةً عن الوفاء للوطن .

كما ان الوفاء للعلماء والقادة والرموز ملحوظ ومشهود .
عالم   . رب واضح ا ثم انّ الوفاء لالساتذة وا

والوفاء للـمحسن ورجـال البر واخلدمة الـعامة ال يُنكـرُهُ أحد  هذا فضالً عن الوفاء
لالهل واالقرباء واالصدقاء ...

وهكذا تتعدد الصور واأللوان دونَ أنْ يُحصيها البيان .
-3-

وهناك مَنْ يَتهِمُ العراقي بانّهم ليسوا من اهل الوفاء 
ة التي مُني بها العراقيون..!! ة تدخل في جملة التهم الظا وهذه تهمة مؤ

ــلك ذرةً من الـوفــاء ولـكـنّك ال تــسـتـطـيـع أنْ تـنـطــلق من مـوقف هـذا قـد جتـد من ال 
اجلافي الى اطالق حـكم شامل على العراقي جميعاً  ففي كل اال والشعوب جتد

النشوز والنكوص عن التمسك بأهداب الوفاء .
-4-

وال نريد االطـالة فنـسارع الى أنْ نضع بـ ايديكم مـا قرأناه بـاالمس عن عزم اهالي
رحـوم الـعالمـة احملقق مديـنـة القـاسم الـكـرام عن اقـامة مـجـلس الفـاحتـة عـلى روح ا
اضي /21 الـسيـد مـحمـد حـس اجلاللي الـذي تُـوفي في (شـيكـاغـو) يوم الـسـبت ا

11/2020 وهنا يثور التساؤل:
وما عالقة اهالي القاسم بالفقيد اجلاللي ?

واجلواب :
ثالً لـلمـرجعـية ان الـفقـيد هـو شقـيق العـالم الديـني الذي كـان 
الـدينـيـة العـليـا في مـدينـة الـقاسم قـبل عـقود من الـزمن وهو

الـعـالمـة الـشـهــيـد الـسـيــد مـحـمــد تـقي اجلاللي الـذي 
هم ـقبور ووفـاء لعا اعدامه من قـبل النظام االسـتبدادي ا
الـشهـيـد أعـلـنـوا عن اقـامة مـجـلس الـعـزاء في مـنـزل احد

دينة وعلى كل حال : كبار رجال ا
فهذه هي احدى صور الوفاء العراقي االصيل .

دينة       { عن مجموعة واتساب —qOŠ∫ منزل في السماوة عمره نحو 120سنة رحل عنه أهله وتركوا فيه وصية تقول أن البيت غير قابل للتصرف ال يُباع وال يُشترى" رغبة منهم بابقائه كصرح معماري وتراثي في ا
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{ أنـتـويـرب (بـلـجـيـكا)) ,أ ف ب) -
يــحــاكـم دبــلــومــاسـي إيــراني امس
اجلــمـــعــة فـي بــلــجـــيــكـــا بــتـــهــمــة
تـفجـرات على الـتخـطيط العـتـداء 
ــعــارضــ لــنــظــام طــهـران جتــمع 
بـالـقرب من بـاريس في  ? 2018في
قــضــيـة أثــارت خالفــا بــ فــرنــسـا
وإيــران.وكــانت بــاريس اتـهــمت في
تـشـرين األول/أكـتـوبر  2018وزارة
االسـتـخـبـارات اإليـرانـيـة بـالـوقـوف
وراء خـطــة الـهــجـوم الــفــاشل لـكن
طهـران نفت ذلك بـشدة.وقـال مصدر
دبلـوماسي فـرنسي إنه " الـتعرف
بـدقــة" عـلى الـدبـلـومـاسي أسـد الـله
أســـدي ( 48عـــامــــا) الــــذي يـــواجه
ـؤبد وينـفي التهم حكـما بالـسجن ا
ـــــوجـــــهــــة إلـــــيـه بــــأنـه "عــــمـــــيل ا
لـالسـتــخـبــارات".وكـان يــفـتـرض أن
يــسـتـهـدف الـهـجـوم الـذي أحـبـطـته
الـســلـطــات الـبـلــجـيـكــيـة الــتـجـمع
الـسنـوي الـكبـيـر للـمجـلس الـوطني
لـــلـــمـــقــاومـــة اإليـــرانـــيـــة حتـــالف
ا فيهم حركة مجاهدي عارض  ا
خلق في  30حزيران/يونيو 2018

في فيلبانت بالقرب من باريس.
w½«d¹« ‰UI²Ž«

وصـــبــاح الـــيــوم نــفـــسه اعــتـــقــلت
الـشـرطـة الـبـلـجـيـكـيـة في بـروكـسل
زوجـ بلـجـيكـيـ من أصل إيراني
يعيشان في مدينة أنتويرب (شمال)
وبــحــوزتــهــمـا  500غــرام من مـادة
ـتــفـجـرة بـيــروكـســيـد األســيـتــون ا
وصـــاعق في ســـيــارتـــهــمـــا.وجــرى
اعـــتـــقــال الـــزوجـــ في الـــلــحـــظــة
األخـيــرة وعـقــد الـتـجــمع بــحـضـور
ضـيـوفه مـن شـخـصــيـات أمـيــركـيـة
وبـريـطـانـيـة وفـرنـسـيـة خـصـوصـا.
ويـــشــارك نـــحــو عـــشــريـن من هــذه
الــشـــخــصــيــات الـــيــوم في االدعــاء
ـدني إلى جـانب اجملـلس الـوطـني ا

للمقاومة اإليرانية وبينهم الرهينة
الفرنسـية الكولـومبية الـسابقة لدى
ــــســــلـــحــــة الــــثــــوريـــة الــــقــــوات ا
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة (فـــارك) إنـــغـــريــد
ثـل على بـيـتـانـكـور.ويـفـتـرض أن 
ـعتقالن تـهمـ الزوجان ا منـصة ا
نـســيـمـة نـعـامي ( 36عـامـا) وأمـيـر
ســعــدوني ( 40عـــامــا) وأســـد الــله
أســدي ورجل يـعــتـقــد أنه شـريك له

هو مهرداد عارفاني ( 57عاما).
‰UO²ſ«  ôËU×

ووجهت إلى األربعـة تهم "محاوالت
ــشــاركـة في اغـتــيــال إرهـابــيـة" و"ا
أنـشـطــة مـجــمـوعـة إرهــابـيـة". وهم
يــواجــهــون عــقــوبــة الـســجـن مـدى
احلــيـاة.وكـان األسـدي الــذي قـدمـته
الـنيـابـة بصـفـته منـسق اخلـطة في
ذلك الــــوقت يـــعـــمـل في الـــســـفـــارة
اإليـرانـيـة في فـيـيـنـا. واعتـقل خالل
ـــانــيـــا حــيث لـم يــعــد رحـــلــة إلى أ
يتـمتع بـحصانـته الدبـلوماسـية.أما
عـارفـاني وهـو شـاعـر إيـراني يـقيم
ـنـفى في بـلـجـيـكـا مـنـذ مـطـلع فـي ا
األلــفـيـة اجلـديـدة فــتم اعـتـقـاله في
فــرنــســا وتـــســلــيــمه إلى الــقــضــاء
وجب مذكرة البلجيكي في  2018
تــوقــيف أوروبـــيــة.ويــقــول أطــراف
ـدني أن عـارفاني هـو أحد االدعاء ا
أقــــارب األســـدي ويــــتـــواصـل مـــعه
بـانتـظـام عبـر الـهاتف عـبـر شريـحة
سـاوية عثر عـليها هاتفـية (سيم) 
بــــحــــوزتـه. ونــــفى الــــرجالن أمــــام
احملقـق معـرفتـهما بـبعض.وصرح
جورج هـنري بوتـييه أحـد احملام
الـبــلـجـيــكـيــ الـذين يــدافـعـون عن
اجمللس الوطني للمقاومة وأنصاره
مع الـــفـــرنـــسي ويـــلـــيـــام بــوردون
لــوكــالــة فــرانس بــرس "نــحن أمــام
إرهــــاب دولـــــة مــــثـــــبت". ويـــــقــــول
ــتـفــجـرات شــديـدة احملـامــيـان إن ا

ÍbFÝ fO

ــكـن أن تــؤدي إلى الــقـــوة وكـــان 
سـقــوط عـدد كــبـيــر من الـقــتـلى.من
ـــتـــري دي بـــيـــكــو جـــهـــته دان د
محـامي الدفـاع عن أسد الـله أسدي
"احملـاكـمة الـسـياسـيـة الـتي حتاول
ـــدنــيـــة الــقـــيــام بـــهــا" األطـــراف ا
مــتــجــاهــلـة قــريــنــة الــبــراءة.وذكـر
اخلبـير الفـرنسي فرانـسوا نيـكولو
بــأن كــشـف الــنـــيــابـــة الــفـــدرالــيــة
الـبـلـجـيـكيـة عـن هـذا الـهـجـوم بـعد
يومـ من اعتـقال الـدبلـوماسي في
بـــروكــــسل أثـــار غـــضـب الـــرئـــيس
اإليـراني حــسن روحـاني.وقـال هـذا

الـــســفــيــر الـــفــرنــسي الـــســابق في
طــهـران لـفــرانس بـرس إن روحـاني
"الــذي كـان يـزور أوروبــا في الـوقت
نـفــسه كـان غــاضــبـا جــدا من هـذه
الــعـمـلـيـة الـتي قـامت بـهـا األجـهـزة
(االســتــخــبــارات اإليـرانــيــة) الــتي
تقوم دائمـا بالتدخل بـشكل معاكس
خلط احلـكـومـة".في ذلك الـوقت كـان
حسن روحاني يحـاول احلفاظ على
ـلف النووي تأيـيد األوروبـي في ا
اإليـــراني الـــشـــائـك بـــعـــيـــد خــروج
الرئيس األميركي دونالد ترامب من
جــانـب واحــد من االتـــفـــاق الــدولي

بتهمة التـجسس حلساب إسرائيل
مـقابل إطالق سـراح ثالثـة إيرانـي
مرتـبط بـهجـوم إرهابي فاشل في
بــانـكــوك.وتـأتي هــذه احملـاكــمـة في
وقت غيـر منـاسب إليران بـينـما دعا
روحاني األربعاء الـرئيس األميركي
نتخب جو بـايدن إلى فتح صفحة ا
جـديدة مع طـهـران عبـر الـعودة إلى
"الـــوضع الـــذي كـــان قـــائـــمـــا" قـــبل
قرر أن رئاسة دونالـد ترامب.ومن ا
تـسـتـمـر احملـاكـمـة يـومـ اجلـمـعـة
ــقـبل عــلى أن يـصـدر واخلــمـيس ا

احلكم في بداية .2021

فردتان من الـعامية العـراقية وما العـامية إال خليط لـغة العراقي نعم ا
األوائل مع العربية الوافدة. فاللسـان العراقي أول ألسنة اللغات حفظت
سمارية بـسومريتهـا ومنها لألكدية جانبا كبيـرا من مفرداته الكتـابات ا
الثـريـة أم اآلراميـة التي وصـلت الـهنـد والـص وتـفـرعت شرقـيـة وغربـية
وشمالية وجنوبية. ونصيب بالد ما بـ النهرين اآلرامية الشرقية ولهجة
نـدائية لم تتأثر ندائيـة بأمانة ألن ا جنوبها البـابلية التي حـفظتها الـلغة ا
بلـغات الـشعـوب احمليـطـة فلم تـدخل مفـرداتهـم إليـها بـحكم عـدم إختالط
ـندائـيـ مع غـيـرهم. هـكـذا ظلت لـغـتـهم أمـيـنـة على اآلرامـيـة الـشـرقـية ا
ن يـريد أن يـقف على الـلغة بفرعـها اجلـنوبي خـاصة. ويـشيـر اللغـويون 

ندائية. البابلية وعلى لغة التلمود فإن عليه تعلم ا
نـدائيـة شأن عمـوم عائـلة الـلغات الـسامـية تـكتب من الـيم إلى واللغـة ا
اليـسار ولـهـا أبجـديتـها اخلـاصـة وتتـكون من  22 حرفـا أصلـيا ويـكمل
العدد فـلكيا لـيصبح  24 حرفا بـإضافة أدا الـتعـريف (اد) لتكـون حرفا
وإعادة حـرف األلف الـذي تبـدأ به لـيـكون آخـر حـرف أيضـا إنـطالقا من
فلسفة أن كل شيء في منتهاه يعود إلى مبتداه. وتكتب احلروف متصلة

من اليم واليسار عدا خمسة أحرف تتصل من اليم فقط.
فـردات غير الـعربيـة. وبعد والعامـية العـراقية تـتضمن مـئات كثـيرة من ا
ـئات منها غولـية واإلنكلـيزية يبقى ا فردات الفـارسية والتـركية وا عزل ا
عني في مـتابعة ذلك محاولة في أيضا. وقد سعى عدد من البـاحث وا
فردات وذهب الـبعض في هذا مذاهب فك العجمـة وإعادة تأصيل هـذه ا
قدر إستطاعته أمثال األب أنسـاس الكرملي والشيخ جالل احلنفي. وقد
فردات متأت من لغة وجدنا في بحثنا ومتابعتنا أن جذور وأصول هذه ا
العـراقـي األولى سـواء كـان أكديـا أو من الـوريث اآلرامي وعمـلت عـليه
عوامل الـزمن في عدم مـتابعـة األصل أو تأثـره بالـنحت والـتداخل وتـغير
تابـعة ذلك ووقفنا ندائـية فقد سعـينا  اللفظ. وفي ضوء معـرفتنا بالـلغة ا
بفرح عـلى الكم الـكثيـر من هذا الـتأصيل الـذي يعـود لهذه الـلغـة بحسب
قاموس مـفرداتـها كونـها لـغة بابل وجـنوب الـعراق وإن إنحـسرت فـإنها
ظلت محـفوظة في كتـبهم وآدابهم ولـهم بذلك شرف إرث رافـديني عراقي

مؤشرا لوجودهم األصيل في هذا الوطن احلبيب.
فـردات ما هوشـائع بل ويعد سـمة للـعاميـة العراقيـة كما في ومن هذه ا
ندائية. مفردة ( أكو/ ماكو) و (جــا) وهما من القامـوس الفصيح للـغة ا
ـعنى نـفسه (يـوجد) وهذه ـندائـية (أكـا) وتعني ا فمفـردة (أكو) هي في ا
عنى احلي (الله) ـندائية التي تبـدأ: أكا هيي  فردة أساس الشهادة ا ا
موجود. والشك أن نـفيهـا بـ (ما) يعـني ال يوجد فـانطلق الـتعبيـر الشائع

(أكو/ماكو).
وأما مفردة (جـا) فقد خب فيهـا البعض وذهب مذاهب شتى حتى وقفنا
نـدائيـة والذي يـعني: على تـأصيـلهـا في فعـل (شا: ش ا ا) في الـلغـة ا
قل أذكر حتـدث. وحيث أن قـلب الشـ إلى جيم ثالثـية الـنقـاط بلـفظـها
عـنى نفـسه ولذلك ـنطـقة فقـد حتول الـ (شـا إلى جـا) وبـا معـهود في ا
تكـون صيـغة إسـتخـدام الـ (جـا) لـتـعقب بـالسـؤال فيـقال: جــا وين? جـا

شلون? جـا شمالك? جـا إنت ما تدري? … وهكذا
وحيث أن مفـردة (أكو) عامـة في اللـسان العـراقي من شمـاله إلى جنوبه
بل وحـتى في عـامـيـة بـعض دول اخلـلـيج فـإن الـ (جــا) صـارت مـقـتـرنة
ـفردة بـعامـيـة اجلـنـوب الـعـراقي وهـذا طبـيـعي ألن هـذه هي بـيـئـة هـذه ا
األولى ويـعتـمـد مـقـابل الـ (جــا)  في بـغـداد خاصـة مـفـردة (لـعـد). وقد
يتـبـغدد الـبـعض بالـ (لـعـد) على أهل الـ (جــا) ويـدافع أهل الـ (جـا) عن

(جـائهم) فيقول أحدهم لآلخر في بيت الدرامي الذي قلناه:
جـا وشحالت الـجـا جـا لعـدك إنت? جـا واحلـجـي بال جـا جـا شنهي

لذته!
ومع ذلك فـإنــنـا وجـدنــا أن تـأصـيل مــفـردة (لـعــد) هـو من (ال) أداة نـفي
ـعنى (فـإن إذن إلى ح ـندائـية  و(آد) التي تـرد في قامـوس اللـغة ا

حتى) وبـالتـالي فـإن مفـردة (لعـد) تـفيـد معـنى (من أجل مـا) وبهـذا فهي
تلتقي مع الـ (جـا) تماما وكالهما مفردتـان فصيحتان مندائيا. مثل هذا
نـدائية ـفردات ا الكثـير الذي قـمت بتوثـيقه وتأصـيله في كتـابي (معجم ا
في العامية العراقـية) الذي عرضت فيه حوالي  1300 مفردة من أمثال
ـعـود مـولـيـتـ جِـرش مـا ذكـرت وأخـرى مـثل: جــوبي أبــو خـريـان 
دلـلـول واهلـيـة زعـطـوط جـالق طـركـاعـة يـطـنـكـر يـشـوّر جـغـده أبو

الهلس عكروكة…

d¼UEð…∫ ايرانيون معارضون في تظاهرة بباريس

ـــوقع في .2015عـــنـــدمـــا أشــارت ا
بــــاريـس بــــأصـــــابـع االتــــهـــــام إلى
االستخـبارات اإليرانـية بشـأن خطة
فــيـــلــبــانت نــفـت طــهــران بــلــســان
تحدث باسم وزارة خـارجيتها أي ا
تـــــورط وحتـــــدثت عـن "مـــــؤامــــرة"
دبــرتـهــا "بــعض الـدوائــر" لإلضـرار
لف النـووي.وقال نيـكولو بهـا في ا
إنه ذر لـلرمـاد في الـعيـون. وأضاف
"هذا ليس جديا".ومن قـبيل الصدفة
 تأتي هذه احملاكمة بـعد أيام قليلة
من إطالق سـراح بـاحـثـة أسـتـرالـية
بريطانـية كانت مسـجونة في إيران
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اضي كـانت بوادرها نقية يـتفق أغلبنا أن تظاهرات  25 تـشرين من العام ا
ـظلـومون واجلائـعون من أبـناء الوطن احلـزين ال يبـحثون األهـداف قادها ا
ــاء لـكن أبت بـعض أحــزاب الـسـلـطـة سـوى عن عـراق يــوفـر لـهم اخلـبـز وا
ـليشياتها واألذرع اخلفية لألحتالل إال أن تكون لها منصات داخل سوح
الـتظـاهر لـتتـحول بعـد مرور سـنة واحـد ألنطالقـها من لـونهـا األبيض.. إلى

لون باهت ملىء بالشوائب..
ـهدي أصـبح يـنـافـسه عـلى أن يـكـون أسـوأ رئيس وزراء من حل بـدل عـبـد ا
حـكم العراق ووعـوده اإلقتصاديـة واألمنيـة لم تنتج سـوى قانونـ أحدهما
حــصــر الـراتب بــيــد الـدولــة.. لــيـشــغل الــشـارع الــعـراقـي واإلعالم بـتــأخـر
الـصرف وتـكـون كـواليس احلـكـومـة اجلديـدة مـجـرد غطـاء لـعـملـيـات فـساد
ـا يـقـارب الـثمـانـيـة مـلـيارات دوالر و دولـيـة آخرهـا عـقـد جـنـرال الكـتـرك 
يـناء الفاو إلرضاء أشـقائنا في اخلـليج اإلماراتي وما خفي إيـقاف العمل 

في دهاليز السلطة كان أعظم!
الـقـانـون اآلخـر الــذي شـرع بـعـد كـثــيـر من الـدمـاء الـتـي أريـقت هـو قـانـون
قـبل فلم يتبق سوى اإلنـتخابات الذي حتـدد موعده في حزيـران من العام ا
رتقب لهذا الـعرس اخلامس الذي ال تقل ـوعد ا سـبعة أشهر تـفصلنا عن ا
أهــمــيــته عـن جتــربـة  2005 حــ إنـتــقــلت الــســلــطــة من دكــتــاتـوريــة إلى
ـقراطيـة نتيـجة التـدخل األمريكي بـإزاحة الرئـيس الظالم صـدام حس د

ـان بـأيـديـنا ألن ـكن أن تـزيح الفـسـاد من أروقـة الـبر وهـذه الـثانـيـة الـتي 
الـقانـون اإلنتخـابي اجلديـد الذي أتى نـتيـجة ضـغوط شـعبـية سـيكون األمل
بإزالتهم ألنه يعتمد كلياً على مدى وعي الناخب جتاه احلبر البنفسجي..
لـعب ومن يـنضم صـفوفه إقـرار القـانون جـعل كـرة التـغـييـر في منـتـصف ا
سـواء من الشعب أو من أحزاب السـلطة هو من سيـحسم هدف الفوز لذلك
جنـد هناك حتـركات سريـعة عـلى مستـوى التـيارات السـياسـية ذات التـأثير
شاكل الطائـفية ليبـقى محافظا في الـشارع فبعضـها بدأ من اآلن يفتـعل ا
شـاعر اجلـياشـة جتاه النـفس الشـيعي أو الـسني وهذا عـلى جمـهوره ذو ا
تـشـددون من الـطـرف اإلسـالمي الغـربي الـسـلـفي واجلـنوب مـا يـقوم  بـه ا
الـرافضي أما البـعض اآلخر فيعـتمد على الـطاعة جلماهـيره التي ال ترفض
ـثل أعـلى حـرف وواحـداً لـقــائـدهـا لـذلـك جنـد جـمـهــور الـتـيـار الــصـدري 
ـقراطي بـتحديث بـطاقـاتهم البـايومـترية ارس حـقه الد درجـات الوعي.. و
حتـضيراً منـهم لإلنتخـابات التي سـيوجههـم بها قائـدهم إلنتخـاب ما يقرره

لهم..
أمـا جمـهـور تـيار احلـكـمة فـهـو يـعتـبـر من أكـثر اجلـمـاهـير عـقالنـيـة وهدوء
نـسبـيـا فال يـطـيع مـا يفـرضه عـلـيه زعـيم الـتيـار ألن غـالـبـيتـهم من الـطـبـقة
ـثقفة لـذلك فأن كل حتركاتـهم اإلنتخـابية تعـتمد كـلياً على شـرح برامجهم ا
ـان وهـو يـعــتـبـر من األحـزاب وأهـدافـهم فـي حـال فـوزهم في مــقـاعـد الـبــر

ستقطبة لألصوات اإلنتخابية و هذا القانون سيكون بصاحلهم جزئيا.. ا
تبـقية لـن يكون لـها تـأثير يـذكر علـى الساحـة ألنها كـانت تعـتمد األحـزاب ا
ــؤسـسـات احلــزبـيـة ـال الــسـيــاسي وسـنـرى ســقـوط الـعــديـد من ا عـلى ا
وأبـرزها حزب الـدعوة اإلسالمي الـذي لم يسـتطع أن يـبني جمـهورا مـواليا

ن يحكم.. له على مدى 17 عاما سوى أتباع السلطة ومن يصوتون 
ـئـة من كل تـقـسـيــمـات الـصـوت اإلنـتـخـابـي أعاله ال تـمـثل أكـثـر من 40 بـا
الـعدد الـكلي لـلنـاخبـ والنـصف اآلخر هـو من سيـحدث الـتغـييـر لو شارك
وأدلى بـحقه الـدسـتوري إذا أن كل الـقـوان اإلنـتـخابـيـة  تعـتـمد عـلى مدى
الـوعي احلـقــيـقي لـلـشــعـوب.. سـاحـات الــتـظـاهـر كـان
رهـانها أنهـا أنشأت جيـال واعيا سيـاسياً واجتـماعيا
لـذلك سـتكـون  اإلنـتـخابـات الـقادمـة هي الـفـيصل في
معرفة مدى صحة تغيير الثورة في عقول الشعب.   

بغداد
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{ حمـدايـيت (الـسودان)) ,أ ف ب) -
عــنـــدمــا غــادرت مــنــزلــهــا في إقــلــيم
تيغـراي هربـا من القـتال ودخلت مع
زوجهـا األراضي الـسودانـيـة لم تكن
سيجـامارا تـعرف ما الـذي ينتـظرها
لــكـنــهـا تــعـبــر الـيــوم عن ارتـيــاحـهـا
لالســتــقــبـال احلــار الــذي لــقــيـاه من
الـــســـكـــان احملـــلـــيـــ بـــعـــد اجلــوع

والعطش واإلرهاق.
وصل الزوجـان الى مديـنة حـمداييت
السودانيـة الفقـيرة بعد أن عـبرا نهر
سـتـيت بـعــد أيـام من بـدء الـنـزاع في
إقـليـم تغـيـراي. كل مـا كـانا يـسـعـيان
اليه هـو مـكان يـنامـان فـيه بعـيدا عن
ــكـتـظـة بـآالف مـخــيـمـات الالجـئـ ا
الـــواصـــلــ عـــلى الـــطــرف الـــغــربي

حلمداييت.
وتــقــول ســيــجــامــارا من داخـل كـوخ
مبـني من الـقش لـيس به أثـاث سوى
سريـر واحد "كـنا نـفكـر في استـئجار
مكـان ولكن النـاس هنـا استضـافونا

من دون أن ندفع نقودا".
والــــزوجـــــان الــــشـــــابــــان بــــ آالف
الـالجـــئــــ الـــذين فــــروا من إقــــلـــيم
تــيــغــراي في شــمــال إثـيــوبــيــا بــعـد
انـــدالع الــقـــتــال في مـــطــلع تـــشــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر حـ شـنت الـقـوات
احلــكــومــيــة هــجــومــا عــلـى الــقـوات
ــئـات في ــتـمــرّدة. وقـتل ا احملــلـيـة ا
الــــنــــزاع الــــدامي بــــ احلــــكــــومــــة
الفدراليـة برئاسة أبـيي أحمد وقوات

جبهة حترير شعب تيغراي.
وتــقـــول مــر أبـــوبـــكــر مـــضــيـــفــة
سـيجـامـارا الـتي تعـيش مع أسـرتـها
في مـنـزل مـبـني من الـطـ مع سـقف
ـكـنـهم الـبـقـاء هـنـا الى من الـقش "

أي وقت يريدون".
وســـجـــلت ســــيـــجـــامـــارا وزوجـــهـــا
اســمـــيـــهــمـــا في مـــركــز اســـتــقـــبــال
الـالجــئـــ بـــهـــدف احلـــصــول عـــلى
وجبات طعام يومـية. وتقول لفرانس
بـرس "سـنـبـقى هـنـا بـضـعـة أيـام. إن
عـاد الــهـدوء الى تــيـغـراي ســنـعـود
وإذا لم يعد ال خيـار لدينـا سنعيش

". ويــســتـضــيف في مــخــيم لالجــئــ
الـعديـد من سـكـان مـنطـقـة حـمـداييت
عـــلـى الـــرغـم من فــــقــــرهم الجــــئـــ
إثـــيــوبــيــ فـــروا من الــنــزاع. وقــدّم
ــأوى فــقط بــيــنــمــا قـدّم بــعــضــهم ا

آخرون الطعام ومياه الشرب.
ويقول مدير مركز استقبال حمداييت
ـركز استقبل أكثر يعقوب محمد إن ا
من  24ألف الجىء منذ انـدالع القتال
فـي تــيــغــراي. وبــحــسب مــفــوضــيــة
تـحدة بلغ الالجئـ التـابعـة لأل ا
عـــدد اإلثـــيــوبـــيـــ الــذيـن فــروا الى
ــكن ان يـصل الـسـودان  36ألـفـا و
الى مـئـتي ألف خالل األشـهـر الـسـتة

قبلة. ا
وإقـلــيم شـرق الــسـودان لــديه تـاريخ
طـــويل في اســـتــــضـــافـــة الالجـــئـــ
اإلثيوبي واالريتري يعود الى عام
 1967جــــراء احلــــرب اإلثـــيــــوبــــيـــة
اإلريتـرية ثـم اجلفـاف واجملاعـة التي
ضربت إثـيوبـيـا في ثمـانيـنات الـقرن

اضي. ا
ـــزارع الــســوداني عــيــسى ويــقــول ا
حــسن الــذي يــعــيش في حــمــدايــيت
ـكان مـزدحـمـا لـكن ال بأس "أصـبح ا

هم ضيوفنا".
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إال انه يـشـكـو من أن تـدفق الالجـئـ
أدى الى ارتـفـاع األسـعار فـي أسواق
ـــنـــطــــقـــة. "أســـعــــار اخلـــضـــروات ا
ـياه ارتفعت بشكل والفاكهة وحتى ا
وز كبـير بـعد وصـولهم. مـثال كيـلو ا
كان يـبـاع بسـبـع جـنيـهـا سودانـيا
(حـوالـى أربع سـنــتـات) واآلن يــبـاع

بـ 150جنيها".
ويــشــيـر بــحــر الـديـن يـعــقــوب الـذي
يـعـمل في الـزراعـة والـتـجـارة الى أن
اإلمــــــدادات تــــــأتـي مـن الــــــواليــــــات
اجملــاورة بــكــمـيــات قــلــيـلــة مــقــارنـة
. ويـقـول بـاألعــداد الـكـبـيـرة لـالجـئـ
"اآلن الـــطــــلـب مـــرتــــفـع جـــدا لــــذلك

ارتفعت األسعار".
وتــســعـى الــســلـــطــات الــســـودانــيــة
وجــمـــعــيـــات اإلغــاثـــة الى جتــهـــيــز

اخمليـمات وتـقد الـغذاء واخلـدمات
ـواجـهـة الـتدفق الـطـبـية األسـاسـيـة 
الــكــبــيــر لــلــفــارين من احلــرب. لــكن
احلـكومـة الـسودانـيـة مثـقـلة بـأعـباء
مــشــكالتــهــا االقـتــصــاديــة وارتــفـاع
معـدالت الـفقـر خـصوصـا في واليتي
الــقــضــارف وكــسال الــواقــعــتــ في
شــرق الـبالد وتــسـتــضـيــفـان الــعـدد

. األكبر من الالجئ
في مــركـــز اســتـــقــبـــال "الــقـــريــة "8
الـقريـبـة من معـبـر اللـقـدي احلدودي
ب السودان وإثيوبـيا يؤكد العديد
ــــواطــــنــــ من اإلثــــيــــوبــــيــــ أن ا
السودانـي رحـبوا بهم وقـدموا لهم

احتياجاتهم األساسية.
ويـقـول الالجئ آدم يـوسف "كـثـيرون
قـــدمــوا لــنــا طــعـــامًــا من مــزارعــهم
وبــعض احلــصــائـر لــنــنــام عـلــيــهـا
وســـمح لــنـــا الــبـــعض بــاســـتــخــدام

حماماتهم. كانوا كرماء جدًا معنا".
قــرب مــخـيـم أم راكـوبـه الـواقـع عـلى

بـــعــد  80كـــيـــلـــومـــتـــرا مـن احلــدود
السـودانيـة اإلثيـوبيـة يقـوم السـكان
البس والطـعام بجـمع تبـرعـات من ا

. ها لالجئ لتقد
ويقول أحمد عبد الله اسماعيل الذي
يــعــيش في قــريـة دوكه الــقــريــبـة من
مخـيم أم راكوبه "عـند وصـولهم كان
اخلوف باديا عـلى وجوههم والـكثير

منهم حفاة".
…bŽU  .bIð

ويــضـــيف "نــحس بـــهم ونــحــاول أن
ساعدة بقدر استطاعتنا". نقدم لهم ا
لـكن الوضـع رغم ذلك صـعب جدا في
ـــيـــاه شــــحـــيـــحـــة اخملـــيـــمــــات. فـــا
واحلمامات لم يكتمل بناؤها بعد ما
يجبـر الالجئـ على الـتبرز والـتبول

في األرض العشبية حول الغرف.
زارع عمـر حسـ من سكان ويقـول ا
الـــقـــريــة " 8وجــود الالجــئـ وسط
منازل الـقريـة مهدد لـلبيـئة الصـحية
فـأعـدادهم كــبـيـرة دون وجـود مـرافق

صــحــيــة". ويــقــول جــمــال آدم وهــو
مــزارع آخــر "الــعــديـد مـن الالجــئـ
ــزارع مـــا يــهــدد يـــعــيــشـــون وسط ا

احملاصيل بالتلف".
ـفـوّض ــتّـحـدة تــمـدّد مــهـمّــة ا أل ا
األعــلـى لــشــؤون الالجـــئــ لــنــصف
والية ومـدّدت اجلمـعيـة العـامة لأل
فوّض األعلى تحدة اإلثن مهمّة ا ا
لـشـؤون الالجـئـ اإليـطـالي فـيـلـيـبو
غـرانـدي لـفــتـرة سـنـتـ ونـصف أي
لــنـصـف واليـة بــدالً من واليــة كـامــلـة
مــدّتــهـا خــمس ســنــوات وذلك بــنـاء

على طلبه.
وغــرانــدي الــذي تــولّى مــنــصــبه في
جــنــيـف في كــانــون الــثــاني/يــنــايــر
ــفــتــرض أن يــغـادر  2016كــان من ا
منصبه في  31كانون األول/ديسمبر
ـــقــــبل لــــكنّ األمــــ الـــعــــام لأل ا
ـتّــحـدة أنـطــونـيـو غــوتـيـريش أراد ا
التجديد له لوالية ثانية مدّتها خمس
ســـنـــوات األمـــر الـــذي اعـــتـــذر عـــنه

الـــدبـــلــومـــاسي اإليـــطــالي ألســـبــاب
شخصـية واقتـرح أن يتمّ التـجديد له
ـــدّة نـــصف واليـــة تـــنـــتـــهي في 30
حـزيــران/يـونــيـو  2023بـحــسب مـا

نظّمة الدولية. أعلنت ا
ولم تــــتّــــضـح طــــبــــيــــعــــة الــــدواعي
الــشـخــصــيـة الــتي دفــعت بـغــرانـدي

لطلب التنحّي بعد عام ونصف.
ــفـوّضــيـة الــعـلــيـا لــشـؤون وكــانت ا
الالجــئـ قـالـت في تـقــريـر صـدر في
حـزيران/يـونـيـو إنّ مـا يـقرب من 80
ملـيـون شخص أي أكـثر من  %1من
الـبـشـر أجـبـروا عـلى الـعـيش بـعـيداً
عن ديارهم بـعدمـا غادروهـا هرباً من
الـعـنف واالضـطـهـاد مـشـيـرة إلى إنّ
هـذا الــرقم الـقـيــاسي تـضـاعف خالل

عقد من الزمن.
وخالل واليـته األولـى جنح غـرانـدي
ي خــصــوصــاً في إقــرار مــيــثـاق عــا
لالجـئــ في كـانـون األول/ديــسـمـبـر
ــيـــثــاق الـــذي أقــرّته  .2018وهـــذا ا
ــتّــحــدة اجلـــمــعــيــة الــعــامــة لأل ا
ــتــحــدة وصـــوّتت ضــدّه الــواليـــات ا
واجملـــر لــيس مـــلــزمـــاً لــكـــنّه يــرمي
لـتـحـســ إدارة أزمـة الالجـئـ عـلى

الصعيد الدولي.
ـفـوّضـية الـعـلـيا لأل وقـبل تولّـيه ا
ــتــحــدة لــشــؤون الالجــئــ خــلــفـاً ا
ألنـطونـيـو غوتـيـريش تـقلّـد غـراندي
ــنــظــمــة مـــســؤولــيــات عــديـــدة في ا
الــدولـيـة بــيـنـهــا خـصـوصــاً مـنـصب
ـتـحدة ـفوّض الـعـام لـوكالـة األ ا ا
لـــــغــــــوث وتـــــشـــــغـــــيـل الالجـــــئـــــ

الـفـلـسـطـيـنـي (األونـروا) من 2010
ولغاية  ?2014إضافة إلى العمل في
ــــتــــحــــدة في عــــداد بــــعــــثــــة األ ا

أفغانستان.
وعـمل الــدبـلـومـاسي اإليــطـالي كـذلك
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا لأل في عــداد ا
تـحدة لـشؤون الالجـئ في كلّ من ا
الـسودان وسـوريـا وتـركيـا والـعراق
وقــاد بــعــثـــات إنــســانــيــة في كلّ من
الـــيـــمـن وجـــمـــهـــوريــــة الـــكـــونـــغـــو

وقراطية. الد
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{ مـــــــوســـــــكــــــــو (أ ف ب) - اعـــــــلن
الـصــنـدوق الـســيـادي الـروسي امس
اجلـمــعـة إبـرام اتـفـاق مـع مـجـمـوعـة
"هـيــتـيـرو" الــهـنـديـة لـألدويـة إلنـتـاج
أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من
لـقـاح "سـبــوتـنـيك-في" الـروسي ضـد
ــســتـــجــد.وقــال فـــيــروس كــورونـــا ا
الصندوق السيادي الذي مول تطوير
الــلـقــاح في بـيــان "وافـقت هــيـتــيـرو
إحدى اجملموعـات الرئيسيـة الهندية
ــصـنــعـة لألدويــة اجلـنــيـســة عـلى ا
إنتاج أكثر من مئـة مليون جرعة (من
سبوتنيك-في) في العام داخل الهند"
مـشـيـرا إلى أن عـملـيـة إنـتـاج الـلـقاح
سـتـبــدأ في "مـطـلع ."2021وأوضح
البـيان أن جتـارب سـريريـة للـقاح في
ـرحـلـتـ الـثـانـيـة والـثـالـثـة جتـري ا
حـــالــــيـــا فـي الـــهــــنـــد.وقــــال رئـــيس
الصندوق السيادي كيريل دميترييف
وفق الــبــيــان "بــفــضل تــعــاونــنــا مع
هـيــتـيـرو سـيــكـون بـإمـكــانـنـا زيـادة
الــقــدرة عــلى اإلنــتــاج بــشــكل كــبــيـر
ـواطـني الهـند في وتقـد حل فـعال 
ـــــرحــــلـــــة الـــــصـــــعــــبـــــة من هـــــذه ا
الـوبـاء".وأشـار الـصـنـدوق الـسـيادي
إلى تلقي "طلـبات" على أكثر من 1,2

مليار جرعة من لـقاح "سبوتنيك-في"
مـن "أكــثــر من خــمـــســ دولــة".كــمــا
صـدر إنـتاج الـلـقاح سـيتم بـحـسب ا
في دول أخــرى وال ســيــمــا الـبــرازيل
والـصـ وكـوريــا اجلـنـوبـيـة.وأكـدت
روســيــا الــثالثــاء أن لــقــاحــهــا الـذي
طـوره مـركـز "غــامـالـيـا" لألبـحـاث في
موسـكـو فعّـال بـنسـبة  ?%95وهي
ــاثـلـة لــفـعـالــيـة الـلــقـاحـ نــسـبـة 
الــــــلـــــذيـن يـــــطــــــورهـــــمـــــا حتــــــالف
فـايــزر/بـايـونـتـيك وشــركـة مـوديـرنـا

األمــــيـــركـــيـــة. وأوضح الـــصـــنـــدوق
السـيادي أن "سـعر جـرعة واحدة من
ســـبــوتــنــيك-فـي لــلــســوق الــدولــيــة
ســـيـــكــون أقـلّ من عـــشــرة دوالرات"
مـشــيـراً إلى أن الـلــقـاح لـلــمـواطـنـ
الـــروس ســيــكــون مــجــانــيــاً.ولــقــاح
ـرحلة سبـوتنيك-في هـو حالـياً في ا
الثالـثة من الـتجارب الـسريـرية التي
جتـري وفق نــهج جتـريــبي ال يـعـرف
ــريض وال الــطــبــيـب مـا إذا فــيه ال ا
عطى حقيـقاً أم وهمياً. كان اللقـاح ا

وتـــشـــمـل الـــتـــجــــارب أربـــعـــ ألف
ـنـافـســة الـدولـيـة مـتــطـوّع.وتـشـتــد ا
لـتـطـويـر لـقـاح ضـد الـوباء الـذي شلّ
دوال بــــــأســــــرهــــــا مــــــنــــــذ مــــــطــــــلع
الـعام.وروسـيـا مـصـممـة عـلى تـصدر
هـــــذا الــــســـــبـــــاق وأعــــلـــــنت مـــــنــــذ
آب/أغسطس فعاليـة لقاحها قبل بدء
جتــارب ســريــريــة واســعــة الــنــطــاق
حـتى مـا أثـار شـكـوكـا لـدى اجملتـمع
الـــعـــلـــمي الـــدولي. وأكـــدت روســـيــا
الثالثاء أن لقـاحها (سـبوتنيك - في)
ضــد فـــيــروس كــورونــا الــذي طــوّره
مـركز أبـحـاث "غامـالـيا" في مـوسـكو
ـئـة. وأشار بـيان فعّـال بـنسـبة 95با
ــركـــز ووزارة الــصـــحــة صـــادر عن ا
الـــروســيــة والـــصــنــدوق الـــســيــادي
شارك في تـطوير اللقاح الروسي ا
إلى أن هــذه نــتـائج أولــيــة لـتــجـارب
عـلـى مـتــطـوّعــ بـعـد  42يـومــاً من
حـقن اجلـرعــة األولى.إال أنه لم يُـذكـر
ـسـتـخدمـة الحـتـساب عـدد احلاالت ا
نــســبــة الــفــعـالــيــة.وأعــلـن مــخــتــبـر
"أسـترازيـنـيـكا" الـبـريـطاني وجـامـعة
أوكسـفورد االثنـ أن لقـاحهمـا فعّال
ـئــة تـقـريــبـاً.وبــلـغت بـنــسـبـة 70بــا
فـعــالـيـة الـلـقــاح الـذي طـوّره حتـالف

ـئـة فـايــزر/بـايــونـتـيك نــسـبـة 95بـا
لـلــوقـايـة مـن كـورونـا وفق الــنـتـائج
الكامـلة للـتجربة الـسريريـة الواسعة
الـنــطـاق الـتي أُعــلن عـنــهـا األسـبـوع
ــاضي.من جـهــتـهــا أعـلـنـت شـركـة ا
ـاثـلـة مـوديــرنـا األمـيــركـيـة نـتــائج 
لــلـقـاحـهــا مع نـسـبــة فـعـالــيـة بـلـغت
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 وقال الصندوق السيادي الروسي
في بــيـان مــنــفـصل إن "ســعـر جــرعـة
واحــدة من ســبـوتــنــيك-في لــلــسـوق
الـــدولـــيـــة ســيـــكـــون أقلّ من عـــشــرة
دوالرات" مـــشـــيـــراً إلـى أن الـــلـــقــاح
لـــلــــمـــواطــــنـــ الــــروس ســـيــــكـــون
مــجـانـيــاً.ولـقـاح ســبـوتـنــيك-في هـو
ــرحـــلـــة الــثـــالـــثــة من حــالـــيـــاً في ا
التجارب الـسريريـة التي تُجرى وفق
ريض نهج جتريبي ال يعرف فيه ال ا
عطى وال الطبيب ما إذا كان اللقاح ا
حـقيـقـاً أم وهمـيـاً. وتـشمل الـتـجارب
أربــعــ ألف مـــتــطــوّع. وفي وقت لم
تــعطِ روسـيــا حــتى اآلن الـكــثــيـر من
ـعـلـومـات العـلـمـيـة عن هـذا الـلـقاح ا
الـذي يــتـفــاخـر به الـرئــيس الـروسي
ـــيـــر بـــوتـــ إال أن مـــطـــوّري فـالد

سـبـوتـنيـك- في أكـدوا الثـالثاء امس
أن الـبـحث سيُـنـشـر قـريـبـاً في إحدى
اجملالت الطبـية الرئـيسيـة في العالم
وســـيــخــضـع لــلــتـــقــيــيـم من جــانب"
متـطوري الـلـقاحـات األخرى.ويـعتـمد
الــلـــقـــاح عـــلى نـــاقالت فـــيـــروســـيــة
تستخدم كناقل في حقنت فيروس
غــدانــيــ (فــيــروســات رائــجــة جــداً

مـسـؤولـة خــصـوصـاً عن الـزكـام) 
حتــويـلــهـا لــيُـضـاف إلــيـهــا جـزء من
ــــســــؤول عن فــــيــــروس كــــورونـــــا ا
ـرض. وعـنـدمـا يـتم حقن اإلصـابـة با
ـعـدل في خاليا الـفيـروس الـغـداني ا
شـــخـص مـــا تُــنـــتـج هـــذه األخـــيــرة
ـوذجي لــسـارس-كـوف-2 بـروتــ 
ناعـة بالـتعـرف عليه يسـمح جلهـاز ا
ومــحـــاربــته وفـق مــركـــز غــامـــالــيــا
نافسـة لتطوير لألبحاث.وتتصـاعد ا
لـــقــــاح ضـــد الـــوبـــاء الـــذي شلّ دول
بـأسـرهـا مــنـذ مـطـلع الـعـام.وروسـيـا
مصمـمة على خـوض السبـاق إليجاد
لــقــاح فـي الــطــلـيــعــة وأعــلــنـت مــنـذ
آب/أغـــســـطس قـــبـل إجـــراء جتــارب
سـريريـة واسـعة الـنـطـاق عن فعـالـية
لقـاحـها مـا أثـار شكـوك في اجملـتمع

العلمي الدولي.
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×W∫ طبيب ياخذ مسحة من سيدة هندية

rO∫ الجئون اثيوبيون في مخيم بالسودان





 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 .Issue 6823 Saturday 28/11/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6823 السبت  11 من ربيع الثاني 1442 هـ 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

w*UŽ ÊeŠ jÝË tO³×  ‚—UH¹ ±π∏∂ pO J*« ‰U¹b½u  w  wMO²Mł—_« V ²M*« ¡«u  q UŠ

6

WO½«u¹b « ÍœU½ fOz— WÐuIŽ WHŽUC  —ÒdI¹ ◊U³C½ù«

ـــشـــروب كــــان من إصـــدار هــــو أن ا
ـتــحـدة بـخالف الـشـراب الـواليـات ا
ـواد األرجـنــتـيــني واالخــتالف في ا
الكـيمـيائـية وذلك بـعد أن نـفد الدواء
األرجنـتـيني مـدربه اشـترى عن غـير
قـصـد الـشـراب األمـيـركي.  إقـصاء
مــارادونـا من الــنـهــائـيــات وخـسـرت
األرجـــنــتــ فـي اجلــولــة الـــثــانــيــة.
مـــارادونـــا قــد ادعـى أيــضـــا بـــشــكل
منفصل أن لديه اتـفاق مع الفيفا أن
يـتـسـنـى له اسـتـخـدام دواء إلنـقـاص
ـــســابـــقـــة من أجل أن الـــوزن قـــبل ا
يـــكــون قـــادرا عــلـى الــلـــعب. وأشــار
ثبوت تعـاطيه العـقاقير في نـهائيات
كـــــأس الـــــعـــــالم 1994 في إنـــــهـــــاء
مــســيــرته الــدولــيــة الــتي دامت 17
عـامـا وأسـفـرت عن 34 هدفـا من 91

مباراة.
WO³¹—b² « tðdO
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مـدرب لـلـمـنـتـخب األرجـنـتيـني األول
عام 2009

ـنتخب ظل مارادونـا يحلم بـتدريب ا
دة طويلة وذكر هذا في عدة برامج
وفي 29 أكــتــوبـر 2008 قـرر رئــيس
األحتاد األرجنتيني خـوليو غرندونا
ـنــتـخب أن يــكـون مــارادونـا مـدربــا 
األرجــنــتـ بــدال من الــفـيــو بــازيـلي
ـنـتـخب األرجـنـتـ ـدرب الـسـابـق  ا
الــذي اســـتــقـــال من مــنـــصــبـه بــعــد
اخلسـارة أمـام تشـيـلي في تـصفـيات
مونديال جنوب أفريقيا 2010  وقرر
خولـيو غـرنـدونا أن يـكون سـيرجـيو

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

. واي تاي انطالق بطولة أندية بغداد للمتقدم اعلن االحتاد العراقي للعبة ا
وذكـر االحتاد فـي بيـان أن بـطـولـة انـديـة بغـداد لـلـمـتـقـدم لـلـمـواي تـاي عـلى قـاعة
ركز التدريبي لـلمنتخبـات الوطنية والتي تـستمر لغاية 2020/11/28 برعاية وزير ا

النفط أحسان عبد اجلبار.
ـتقـدم التي نـطقى الـوسطى لـلشـباب وا يذكـر ان منـافسات بـطولـة منـطقـة انديـة ا
تـق فيـما حصل احتضـنتـها مديـنة كـربالء مقدسـة أسفـرت عن فوز نادي امـام ا

ركز الثالث. ركز الثاني ونادي العراق على ا نادي الهاشمية على ا
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قـررتْ جلـنـةُ االنـضـبـاط في الـهـيـئـة
الـتطـبـيـعـية مـعـاقـبةَ رئـيس الـهـيـئة
اإلداريـة لـنـادي الـديــوانـيـة حـسـ
ـضــاعـفــة الـعــقـوبـة الــعـنـكــوشي 

بلغ 10 مالي دينار. السابقة 
ـومـأ وأكـدت جلـنـة االنـضـبـاط: أن ا
إلـيه قــامَ بـالــتـصــريح في الــقـنـوات
الـفـضـائـيـة والـتـطـاول واالنـتـقاص

من أعـضـاء اللـجـنة بـسبـب عقـوبتهِ
الـــســابــقــة حـــيث إن هــذه األلــفــاظ
والعبـارات يرتضيـها على أحدٍ وال
تقبل غـير معـنى التجريح والـتقليل

من شأن أعضاء اللجنة.
وأضـافت: واتخـذتْ اللـجـنة قـرارها
بـعـد االجـتمـاع الـذي انـعقـدَ الـيوم
بحضور رئيسها علي والي وبقية
ــضــاعـــفــة الــعـــقــوبــة األعــضـــاء 

ــــاضـي وخــــاض وحـــدة االحــــد ا
تـــدريــبـــيـــة واحـــدة فــقـط بــســـبب
ـــشــــددة من اجــــراءات احلــــجــــر ا

اجلانب البحريني.
 وقـــال صـالح في تـــدويـــنـــة عـــبــر
احدى مواقع التواصل االجتماعي
 إن مـا يحـصل لـلمـنـتخب الـعراقي
ــكن الــســكــوت في الــبــحـــرين ال 
عــنه فــخــدمـــات الــفــنــدق لــلــوفــد
الـعـراقي غـيـر جــيـدة والــــــتـعـامل
معـنا غيـر جيد وكـذلك الطعـام غير

جيد.
واوضح أن كل الــوفـد لـيس لـديـهم
أعــراض كــورونـا عــلى اي أسـاس
يحـجرون الالعبـ األساس وهم

ال يعانون من أي مرض.
واضــــاف ان الــــوفــــد يــــعــــاني من
الـــتـــعب واألرهـــاق والـــقـــلق عـــلى
جــــمـــيـع الالعــــبــــ وحـــتـى هـــذه
اللـحظـة نخـضع للحـجر في غـرفنا
ونـــحن لـــيس لـــديــنـــا اي أعــراض

اصابة بكورونا.
وتابع اجـرينا  5مسـحات واحلـمد
لــله جــمــيــعــهـا ســلــيــمــة كل هـذه
االمـــور الــــتي حتـــدث مـــعـــنـــا هي
ــــنــــتـــخب بـــســــبب اخلــــوف من ا
الــــعــــراقي نـــــحن جــــاهــــــــــــزون
لـلـمـبـاراة وسنـقـاتل حلـصـد الـفوز
حـتى لــو لـعـبــنـا بـخـمــسـة العـبـ

فقط.
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ــــــنـــــتـــــخب اكـــــد جنم ا
الــوطـــني بــكـــرة الــســلــة
مـــــحـــــمـــــد صـالح ان مــــا
يــــتــــعــــرض له وفــــد اســـود
الـــرافــــدين في الــــبـــحـــرين ال

كن السكوت عنه.
ــــــنــــــتــــــخب ووصـل وفـــــد ا
الوطني الى الـبحرين
مـــــنــــذ فـــــجــــر

WO U*« q UA*«

في مـارس 2009 أعــلن مــســؤولــون
إيطاليون بأن مارادونا ال يزال مُدينًا
بلغ 37 مليون للحكـومة اإليطالـية 
يـورو من الــضـرائب احملـلــيـة مـنـهـا
23.5 مـــلـــيــون يـــورو كـــانت فـــوائــد
مــســـتــحــقــة عــلى ديــونه األصــلــيــة.
وأفادوا بـأن مـارادونـا لم يـدفع حتى
اآلن ســـــــــوى  42,000ألـف يـــــــــورو
وسـاعـتـ فــاخـرتـ ومـجـمـوعـة من

األقراط.
tðU Ë

وفي 2 نـــوفــمـــبــر/تـــشــرين الـــثــاني
ـسـتـشـفى اجلـاري أُدخل مـارادونــا ا
في البالتـا ألسـبــاب نـفـسـيـة عـلى مـا

يبدو. 
وقــال مُــمـــثل مــارادونــا بــأن حــالــته
لــيـــست خــطــيــرة. وبــعــد ذلك بــيــوم
خـضع لـعـمــلـيـة جـراحـيـة طـارئـة في
الـــــدمـــــاغ لـــــعالج ورم دمـــــوي حتت
ُستشفى في 12 اجلافية. خـرج من ا
نوفمبر بعد عملية جراحية ناجحة. 
تُــــوفي في 25 نـــــوفـــــمـــــبــــر 2020  
مـارادونـا عن عــمـر يـنـاهـز 60 عـامًـا
ـديـنة بـنـوبـة قـلـبـيـة في مـنـزله في 

تيغري في بوينس آيرس. 
وفي بـيـان قـال االحتـاد األرجـنـتـيـني
لـكـرة الـقــدم وقـال نُـعـرب عن حـزنـنـا
وأضافوا العـمـيق لوفـاة أسـطورتـنا 

بأنهُ سيظل دائمًا في قلوبنا.
أعـلن الــرئـيس األرجـنـتــيـني ألـبـرتـو
ـدة ثالثة فرنـانـديز احلـداد الـوطني 

أيام في البالد.

كـان مــارادونـا يُـعـاني مـن الـسـمـنـة
حــــيثُ كــــان يــــزن 130 كــــجم (280
رطالً). كان بدينًا مُنذ نهاية مسيرته
الــكــرويـة حــتى خــضــوعه لــعـمــلــيـة
ـــعــديــة في جــراحـــيــة في اجملــازة ا
عيادة في قرطاجنة بكولومبيا في 6
مارس/آذار 2005. وقال جـراحه إن
مــارادونــا سـيــتـبـع نـظــامًــا غـذائــيًـا
ــدة ثالثـــة أشــهــر من أجل ســائـــلًــا 
استـعادة وزنه الـطبـيعي. وبعد ذلك
بــوقت قــصــيــر ظــهــر مـارادونــا في
اإلعالم مُـجـددًا وظـهـر بـشـكل أنـحف

من السابق بشكل ملحوظ.
وفي 29 مـــارس/آذار 2007 أُعــــيـــد
مارادونـا إلى مسـتـشفى في بـوينس

آيرس.
 وعــولج مـن الــتــهــاب الــكــبــد وآثـار
تــــعـــــاطي الـــــكـــــحــــول وخـــــرج من
ـسـتــشـفى في 11 أبـريل/نــيـسـان ا
. في ولـكن أُعـيـد إدخـاله بـعـد يـومـ
األيام الـتـاليـة كانت هُـنـاك شائـعات
ا في ذلك مُـستـمـرة حـول صـحتـه 
ثالثــة إشـــاعــات كــاذبــة بــوفــاته في
غضـون شهـر. وبعـد نقلـه إلى عيادة
ــشـاكل نــفــسـيــة مُــتــخـصــصــة في ا
تعلقـة بالكحول خرج في 7 مايو. ا
في 8 مــايـو 2007 ظــهــر مــارادونــا
عـلى الـتـلـفـزيـون األرجـنـتـيـني وذكـر
بأنهُ قد ترك الـشرب وأنهُ لم يتعاطى
اخملــدرات مُـنــذ عــامـ ونــصف. في
يناير 2019 خضع مارادونا لعملية
جــراحــيــة بــعــد أن تــســبب فــتق في

نزيف داخليفي معدته.

ـارادونا. وحتـطم تـرولـيـو مـسـاعـدا 
نتخب دوية من ا احللم باخلسارة ا
ــاني بــربـاعــيـة نــظــيـفــة أخـرجت األ

فريقه من دور الثمانية.
q u «

مـارادونــا عُـنـدمـا كــان مـدربًـا لـنـادي
الوصل اإلماراتي عام 2012

تــــعـــاقــــد لــــتــــدريب نــــادي الــــوصل
اإلمـــــاراتـي في 2011 ووصل مــــــعه
لنـهـائي األنديـة اخلـليـجـية وحتـقيق
ركز الثـاني قبل أن يُقال في 2012 ا

وعُيِّن الفرنسي برونو ميتسو.
«u UMOÝ ”Ëœ«—Ëœ

فـريق مكـسـيـكي من الـدرجة الـثـانـية
استطاع ديـيغو مـارادونا من إيصال
الفريق مـرت على الـتوالي للـمباراة
الـنــهـائـيـة بــعـد صـعـوبــة ومـنـافـسـة
ـــوسم وكـــان عـــلى شـــديــــدة طـــول ا
ــمـتـاز مــشـارف الـصــعـود لــلـدوري ا
باراة النهائية عام ولكنه خسر في ا
2018 وفي عــام 2019 تــكـــرر نــفس
السـينـاريـو وخسـر من نفس الـفريق
ــبــارة الــنــهــائــيــة وكـانـت آخـر في ا
مــحــطــاته الــتـدريــبــيــة حـتـى تـاريخ
الـــيــوم.تــعـــاطي اخملــدرات وحـــالــته
الـصـحيـة من مـنـتـصف الـثمـانـيـنات
حتى عام 2004 كان مارادونا مُدمنًا
. ويُـزعم بـأنهُ بدأ في علـى الكـوكـاي
استخـدام اخملدرات في برشـلونة في
عـــام 1983. في الــــوقت الــــذي كـــان
يــلــعـب فــيه مع نــادي نــابــولي كــان
يعـاني من إدمـان منـتظم والـذي بدأ
يؤثر في قدرته على لعب كرة القدم.
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كـــــــان ديــــــــيــــــــغــــــــــــو أرمــــــــانـــــــدو
مـــــــــارادونا 30 أكتـوبر 1960 -25
نــوفــمــبــر 2020) كــان العب ومــدرب
كرة قدم أرجنـتيني سابق. يُـنظر إليه
عــلى نــطــاق واسع بــأنهُ أحــد أفـضل
العــــبي كــــرة الــــقــــدم في الــــتــــاريخ
ويعـتبـره الكـثيرون بـأنهُ أفضل العب

في تاريخ كرة القدم.
لـعب في أربع بــطـوالت كـأس الـعـالم
ــكـــســيك عــام ـــا في ذلك بــطـــولــةا
1986 حـيث قــاد األرجـنـتــ بـالـفـوز
ــبـاراة ــانــيــا الــغــربــيــة في ا عــلى أ
النهائية وفاز بجائزة الكرة الذهبية
بوصفه أفضل العب في الـبطولة. في
نــفـس الــبـــطـــولـــة في جـــولــة الـــربع
ـبـاراة الـنــهـائي ســجّل هـدفــ في ا
الـتي جـمـعتـهم مع مـنـتـخب إجنـلـترا
بنـتيـجة  1–2 وهمـا الهـدفان الـلذان
دخـال تــاريخ كــرة الـــقــدم لــســـبــبــ
سه مخـتـلـف األول كـان عن طـريق 
ــعــروفـة بــاسم "يــد الـله" في بــيـده ا
حـــ أن الــهـــدف الـــثــاني سُـــجّل من
مـســافـة 60 م ( 66يـاردة) راوغ بــهـا

العـبي مـنـتــخب إجنـلـتـرا الـسـتـة 
اخـــتـــيـــر ذلك الـــهــدف هـــدف الـــقــرن

العشرين.
يـــــعــــتـــــبـــــر مـــــارادونــــا واحـــــدًا من
ــثــيـرة الــشــخــصـيــات الــريــاضـيــة ا
دة للجـدل.  توقـيفه من كرة الـقدم 
15 شـهرا فـي عام 1991 بـعـد ثـبوت
تــعــاطــيه مــخــدرات الــكــوكـايــ في
إيــطـالــيــا و إرســاله إلى بالده من
كـــأس الــــعـــالم 1994 في الـــواليـــات
ــتـحــدة بـعــد ثـبـوت تــعـاطــيه مـادة ا
االيـفـيـدرين. بـعـد تـقـاعـده من الـلـعب
في 37 في عـام 1997 اكـتــسب وزنـا
زائـــدا وعـــانى من اعـــتـالل صــحـــته
ـــتــــرتـــبــــة عـــلى تــــعـــاطي واآلثـــار ا
. في عـام 2005 سـاعـدت الـكـوكــايـ
ـعدة الـسيـطرة على عمـلية تـدبيس ا
زيـــادة وزنه وتـــغــلب بـــعــدهـــا عــلى
. أدت سلوكياته إلى إدمانه للكوكاي
خالفـــات مع الـــصــحــافـــيــ ومــدراء
الــريــاضــة. عــلـى الــرغم كــونه قــلــيل
اخلــــبــــرة اإلداريــــة أصــــبح مــــدربــــا
لـلـمـنـتـخب األرجـنـتـيـني في نـوفـمـبر
تــشـريـن الـثــاني 2008 بــعــقـد مــدته
ثمـانيـة عشر شـهرا انـتهى بـعد كأس

العالم 2010.
ولــد مــارادونـا في النــوس بــجــنـوب
بويـنس آيرس لـعائـلة فـقيـرة انتـقلت
من مـحـافـظـة كـوريـيـنـتس. كـان أكـبر
ابن بـعــد ثالثـة بـنــات ولـديه أخـوان
هما هيوغـو وإدواردو وكالهما كانا
العـبي كـرة قدم مـحـتـرفـ أيـضاً. في
سن الــعـــاشـــرة اكــتـــشــفـت مــوهـــبــة
مـارادونا الـكـرويـة عـندمـا كـان يـلعب
مع نـــادي إســتــريال روجـــا. لــعب في
ــرحـلــة قـبـل االحـتــرافـيــة مع نـادي ا
أرجـنـتـيـنـوس جـونـيـورز بـ سنـتي
1974 و 1977 ومن ثم كمحترف في
نفس النادي حتى سنة 1981. انتقل
بـعــد ذلك إلى نـادي بــوكـا جــونـيـورز
مواصالً موسم سنة 1981 باإلضافة
إلى حتـقيـقه أول لـقب مع الـفريق في

وسم التالي سنة 1982. ا
لـــعـب أول مـــبـــاريـــاته مع مـــنـــتـــخب
األرجــنـتـ لــكـرة الــقـدم عـنــدمـا كـان
عـمره 16 عـاماً ضـد اجملـر. وعـنـدما
أصبح عمره 18 عاماً مثّل بالده في

مـــارادونــا لــهــدف بـــيــده في مــبــاراة
مــنــتـــخب األرجـــنــتـــ مع مــنـــتــخب
إجنـــلــــتــــرا. بــــالــــرغم من أن احلــــكم
احـــــتــــسـب الــــهــــدف إال أن اإلعــــادة
ــســة الــيــد الــتــلــفــزيــونــيــة تــظــهــر 
باراة مع الواضحة. وقد لُعِبت هذه ا
خلفية حرب الـفوكالند ب األرجنت
تحدة والعواطف وكانت ال ملكة ا وا
ـبـاراة بـأكـمـلـها. تـزال بـاقـيـة طـوال ا
أظــــهـــرت اإلعـــادة الــــهـــدف األول عن
طــــريق ضـــرب الـــكـــرة بـــيـــده. وكـــان
مارادونـا مـراوغ بحـيـاء واصفـا إياه
بأن الـهدف كـان بـرأسه وقلـيال مع يد
الله". أصـبح مـعروفـا باسم "يـد الله".
وفي 22 أغـــســــطس  2005اعـــتـــرف
مارادونا في برنامج تلفزيوني له أنه
ضـــرب الـــكــرة بـــيـــده عـــمــدا وأنه ال
يــعــرف أن الـهــدف هــو غــيــر شـرعي.
أصـبح يـعـرف بــاسم الـفـاشل الـدولي
في تـــاريـخ كـــأس الــــعــــالم. تــــســـبب
الــهـــدف إلى حــد كــبـــيــر إلى غــضب

الالعب اإلجنليز.
بعد 25 عامـا من هذه الـواقعـة طالب
احلارس اإلجنليزي بيتر شيلتون من
مـارادونــا االعـتـذار عـلـى مـا بـدر مـنه
ولـكـنه أبى أن يـفـعل ألنه قـال أن هذه
كـانت هـديـة من الـله ولم أفـعل شـيـئـا

يدعو لالعتذار منه.
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وصل مـــارادونـــا مع مـــنــتـــخب بالده
أيضـاً في كـأس العـالم عام 1990إلى
بـاراة الـنهـائيـة إال أن فـريقه خـسر ا
ـانيا الـغربيـة بنتـيجة أمام منـتخب أ
ــبـاراة الـنــهـائـيــة بـضـربـة 0–1 في ا
جزاء مشكوك بأمرها في الدقيقة 85.
ـــبــاراة ضــد وكـــانت تـــمــريـــرته في ا
الــبــرازيل في الــدور الـثــاني لــزمــيـله
كـالوديـو كــانــيـجــيــا ســبـبــا إلقــصـاء
ــرشــحــة إلحــراز الــلــقب. الــبــرازيل ا
أُصـيب إصابـة في الـكـاحل وأثّـر على
أدائه عـــمــومـــا وكــان مــســـتــواه أقل

اضية. بكثير من البطولة ا
فـي الـــدور ربع الــــنـــهـــائـي واجـــهت
األرجــنــتـ يــوغــوسالفـيــا وانــتـهت
باراة 0–0 بعد 120 دقيـقة لـتفوز ا
بـهـا األرجـنـتـ بـضـربـات الـتـرجـيح
عــلـى الــرغم من أن مـــارادونــا أضــاع
مـرة من تــسـديـدة ضـعــيـفـة في وسط
ــرمى. ومــجـددا قــابـلـت األرجـنــتـ ا
نتخب اإليطالي في ضيفـة ا الدولة ا
ـباراة بفوز نصف النهـائي وانتهت ا
األرجــنــتــ بــركالت الــتــرجــيح بــعـد
رة مارادونا كان التعادل 1–1 هذه ا
نـاجـحـا ووضع بـكل جـرأة الكـرة في
ـكــان الــذي أضـاع بــهـا ركــلـة نــفس ا
اجلـــزاء في اجلـــولــة الـــســابـــقــة. في
الــنــهـائـي خـســرت األرجــنــتـ 0–1
انيا الغربـية والهدف الوحيد أمام أ
كـــــان من ركـــــلـــــة جـــــزاء عـن طـــــريق
ه في الـدقـيـقة 85 إثر أنـدريـاس بـر
ـــدافع خـــطـــأ مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل من ا
ــاني ـهــاجم األ األرجــنــتــيــني ضــد ا

رودي فولر.
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في نهائـيات كـأس العالم  1994لعب
مارادونا مباراتـ فقط وسجّل هدفا
واحدا ضـد الـيونـان قـبل إعادته إلى
بالده بـعـد ثـبـوت تـعـاطـيه مـنـشـطات
االيـفـيـدرين. في سـيـرته الـذاتـيـة قال
مارادونـا أن مدربه الـشخـصي أعطاه
شرابـا للطـاقة إلعـطائه الـقوة. ادعائه

ـلــعب. في أن يــعــود قـريــبــا ألرض ا
بــرشــلـــونــة حــصــلت مع مــارادونــا
نزاعـات مـتكـررة مع مـديري الـفريق
وخـصـوصـا رئـيس الـنـادي خوسـيه
لـويس نـونـيـز وبـلـغت ذروتـها عـلى
أن يتم حتويـلها خـارج كامب نو في
عام 1984. وبالـفعـل  انتـقاله إلى
نـــابــولـي في الـــدوري اإليــطـــالي في
إيطاليا مع رقم قياسي جديد ب 6.9

مليون جنيه إسترليني.
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في نابولي وصل مارادونا إلى أوج
عطـائه الـكـروي. وسرعـان مـا أصبح
عشوق ب جماهير النادي النجم ا
وفي وقـــته هـــنــاك رفـع الــفـــريق إلى
عـصـر األكـثـر جنـاحـا في تـاريـخـهـا.
وفـــاز نــابـــولي بـــقــيـــادة مــارادونــا
بــالــدوري الــدرجـة األولـى اإليـطــالي
الـوحيـد لـلبـطولـة اإليـطالـيـة في عام
87–1986 و 90–1989 وحـــقــــقـــوا
الـترتـيب الـثـاني في الـدوري مـرت

فــــــــــــــــــــي 88–1987 و 89–1988 .
شـــمـــلت ألـــقــــابـــا أخـــرى في عـــهـــد
مـــارادونــا فـي نــابـــولي وهـــو كــأس
ـــركــز إيـــطـــالـــيــا فـي عــام 1987 وا
الـثاني في الـبـطولـة نـفسـهـا في عام
1989 حـــــاز نــــابــــولـي عــــلى كــــأس
االحتــــــاد األوروبـي في عــــــام 1989
وكأس السوبـر اإليطالي عام 1990.
وكـــان مـــارادونـــا هــــدّافـــاً لـــلـــدوري

اإليطالي موسم 88–1987.
خـالل الـــفـــتـــرة الـــتي قـــضـــاهـــا في
إيــطــالــيــا زادت مــشــاكل مــارادونــا
الــشــخــصــيــة. وواصل اســتــخــدامه
الـــكـــوكـــايـــ وغُـــرِّم فـي الـــواليــات
ـــــــتــــــــحـــــــدة ب $70,000 وواجه ا
فـضـيحـة أخـرى فـيـإيطـالـيـا لـعالقته
بــامـــرأة وإبــنــا غــيــر شــرعي. وكــان
أيضـا هـدفا لـبعـض الشك عـلى مدى
زعومـة مع عصـابة مـافيا صداقـته ا
ـــــارادونــــا ــــا  كــــامـــــورا. وتــــكـــــر
وإجنـــــازاته خـالل مـــــســـــيـــــرتـه في
نـابولي  إحـالـة الـقـميص رقم 10

إلى التقاعد رسميا.
مسيرتة الدولية
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لـــعـب مـــارادونــــا أول بــــطـــولــــة في
نــهــائـــيــات كــأس الــعــالم 1982 في
اجلـولـة األولى خـسـرت األرجـنـت

ــــنـــتــــخب حــــامــــلـــة الــــلــــقب مـن ا
البلجيـكي. على الرغم من أن الفريق
فــــاز فــــوزا مــــقـــنــــعــــا عــــلـى اجملـــر
والسـلفادور تـقدم خاللـها إلى الدور
الـثـاني إال أنـهم هـزمـوا في اجلـولة
الثـانيـة من البـرازيل. لعب مـارادونا
ـباريات اخلمس من دون أن جميع ا
يـتـم اسـتـبــداله وسـجل هــدفـ ضـد
اجملــر ولـــكن  طـــرده في اخلــمس
ــبــاراة ضـد ــتــبــقــيــة فـي ا دقــائق ا
تعمدة. البرازيل بسبب اخلشونة ا

1986 r UF « ”Q

ـنـتـخب األرجـنـتـيني قـاد مـارادونا ا
الـوطـني إلى الـفـوز في كـأس الـعـالم
1986 بــــالـــفــــوز في الــــنـــهــــائي في
انيا الـغربية بنتيجة كسيك ضد أ ا
2–3. أكـد مــارادونـا هــيـمــنـته وكـان
الالعب األكـثــر ديـنـامـيــكـيـة في هـذه
الــبـــطــولــة. لــعب كـل دقــيــقــة من كل
مبـاراة األرجنـت وسجّل 5 أهداف
وقدّم 5 تمريـرات حاسمـة.. اشتهرت
فـي تــلـك الــبـــطــولـــة حــادثـــة إحــراز

بـطولـة الـعـالم لكـرة الـقـدم للـشـباب
حـــ كـــان جنم الــــبـــطـــولـــة وفـــاز
ـته ــنـتـخـب بـالـبــطـولــة بـعــد هـز ا
منتخب االحتاد السوفـياتي بنتيجة
1–3 في الــنــهـائي.شــارك مــارادونـا
في أول بــطــولـة لــكـأس الــعــالم عـام
1982. وفي نـفس الــعـام انـتـقل إلى
نـادي برشـلـونة اإلسـبـاني. في سـنة
1983 فــــــاز مـــــارادونــــــا مع نـــــادي
برشلونـة ببطولـة كأس إسبانـيابعد

ة ريال مدريد. هز
لم تـــعــجـب إدارة نــادي بــرشـــلــونــة
ـارادونـا فـانـتـقل سـنـة اإلسـبـاني 
1984 إلى نـادي نـابـولي اإليـطـالي.
وكانت تـلك الـفتـرة قفـزة نوعـية إلى
نــادي نـــابــولي حــيـث فــاز الــفــريق
بالدوري اإليـطالي موسم 1986/87
و 1989/90 وكــأس إيـــطــالــيــا عــام
1987  وكــــــأس االحتــــــاد األوروبي
سنة 1989 وكأس السوبر اإليطالي
عام 1990. كما كـان الفريق وصـيفاً
للدوري اإليـطالي مرت في /1988

89 و 1987/88.
في 17 أغـسـطس 2015 وفي زيـارة
له إلى تـونس قام مـارادونـا بـزيارة
احلــكم الــتــونــسي الــدولي عــلي بن
ناصر في منـزله وقدّم له قميصه مع
نتـخب األرجنتـيني علـيه إمضاؤه ا
وذلـك لــشـــكـــره عــلـى الــهـــدف الــذي
سجّله مـارادونا بيـده في مباراة في
ربع النهائي كأس الـعالم لكرة القدم

1986والتي اسمها يد الله.
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يــــــوم 20 أكـــــــتــــــوبــــــر 1976 أدلى
مارادونـا مـشواره مع االحـتراف مع
ارجنتينوس جونيورز وعشرة أيام
قــبل عــيــد مــيالده الــســادس عــشـر.
ولـــعب هـــنـــاك بـــ عـــامي 1976 و
1981 وسـجل  115هــدفــا في 167
ـلـيـون جنـيه مـبـاراة قـبل انـتـقـاله 
استـرليني لـبوكـا جونيـورز. بعد أن
ــوسم مـع بــوكـا انــضم في نــصف ا
مـــوسم 1981 لــــعب مــــارادونـــا في
بطـولة الـدوري وتسـلم أول ميـدالية
له فـي الـــــعــــام 1982. قـــــدم نــــادي
شيفيلد يونايتد اإلنكليزي عرضا له
في حـ كــان يـلـعب الرجــنـتـيـنـوس
جـونـيـورز مـبـلـغـا وقـدره 180,000
جــنـيه اسـتــرلـيــني خلـدمـاتـه ولـكـنه

رفض العرض.
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بــعــد نــهــائــيــات كــأس الــعــالـم عـام
1982 في حـزيران انـتـقل مـارادونا
إلـى بــرشــلـــونــة في إســبـــانــيــا و
ي في حتـطـيم الـرقم الـقـياسـي العـا
ذلك الـــــــوقت ب 5 مـاليــــ جـــــنــــيه
اسـتـرلـيـني. وفي عـام 1983 وحتت
درب سيـزار لويس مـينوتي قيـادة ا
فـــاز بــــرشــــلـــونــــة بـــكــــأس ديل ري
(مسابقة الكأس الوطنية اإلسبانية)
بـــفــوزه عـــلى ريــال مـــدريــد وكــأس
السوبر اإلسبـانية بفوزه عـليأتلتيك
بــلـــبــاو. ومع ذلـك مــارادونــا عــاش
فـتـرة صـعــبـة في بـرشـلـونـة. األولى
نوبة من التهاب الكبد ثم بكسر في
الـــكــــاحل الـــنــــاجم عـن احـــتــــكـــاكه
والـعـرقلـة من قـبل اإلسـبـانـيـأندوني
غويكـيوتكسـيا العب اثلـيتيك هدّدت
بإنـهاء مسـيرة مـارادونا ولـكن بعد
ـمـكن بـالـنـسبـة له الـعالج كـان من ا

ــبـلغ 10 ماليـ ديـنـار الـســابــقــة 
ـــــــادة 1/68 اســــتـــنــــادًا ألحــــكــــام ا
ـــادة 1/51 قــــرارًا قــــابالً وبـــداللــــة ا
ــــــدة لالســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف ضـــــــمـن ا
الـــــــــقـانونـية الـبـالغـة سـبعـة أيام
عـلى أن يـسـدد مبـلغ الـعـقـوبة خالل
ــومـأ إلـيه مدة 15 يـومـاً وتــنـبـيه ا

بعدم تكرار ذلك.
يشـار إلى أن جلنـة االنضـباط كانت

bŠË…∫ فريق السلة خالل وحدة تدريبية

قـد وجهتْ عـقـوبة مـالـية لـرئيس
الــــهـــــيـــــئــــة اإلداريـــــة لـــــنــــادي
الديوانية حـس العنكوشي
مــــقــــدارهــــا 5 مـاليـــ ديـــنــار
ـادة 1/68 اسـتــنــادًا ألحــكــام ا
ـادة 1/51  وفي حـالـة بـداللــة ا
بلغ تكـرارِ اخملالفـة يضـاعفُ ا
ــدة ال تـــزيــد عن مع اإليــقـــاف 

موسمٍ كامل.
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شـــــــاركَ رئـــــــيس جلـــــــنــــــة
ـــســابــقـــات في الــهـــيــئــة ا
الـتـطبـيـعـية حـيـدر عوفي
وعـضـو الـلـجـنـة سـيـروان
جنم الدين في ورشة عمل
ـنـسـقـ احملـلـيـ إعـداد ا
باريـات احمللية لتنـظيم  ا
الـتـي أقـامـهـا احتـاد غـرب

آسيا.
وقـــــال  حـــــيـــــدر عـــــوفي:
الــــدورة أقـــيـــمـت  شـــهـــر
تــشــرين الــثــاني احلــالي
ـنـصة االلـكـترونـية عـبر ا
في خـــــطــــوة مـن احتــــاد
غـــرب آســـيـــا لــتـــطـــويــر
اجلــــانب الـــتـــنــــظـــيـــمي

لـلـمــبـاريـات وإيـصــاله الى اعـلى
ستويات. ا

وأضافَ: أن ورشـة العـمل اتسمت
ـعلـومات الـقـيّمـة الـتي أضافت بـا
لنـا الشيء الـكثـير  خـصوصا في
ما يتعلق بالتحديثات التي طرأتْ
ـنــسـقــ في كــيـفــيـة عــلى عـمـل ا

باريات. تنظيم ا
واخـــــتـــــتـمَ  عـــــوفـي : شـــــارك في
الــورشـة ( 78) مــشــرفـا مـن أغـلب
دول غــــــرب آســـــيــــــا بـــــإشـــــراف
احملاضر االردني "علي جبريل" و
ـــعـــيـــة زمــيـــلي  إعـــتـــمــادنـــا 
(ســيـروان جنم الــدين) مــنــســقـ
باريات احمللية رسمي لتنـظيم ا
في دول غــرب آســـيـــا في االحتــاد

اآلسيوي.



األســـــــبـــــــوع في 5 و 6 كـــــــانــــــون
ــقـــبل.ويـــلــعب األول/ديـــســمـــبـــر ا
تـشـلـسي وبـرايـتـون عـلى أرضـهـما
ضـد لـيـدز وســاوثـمـبـتــون تـوالـيـا
فيما يحل ولفرهامبتون ضيفا على
لـيــفـربـول حــامل الــلـقب في مــلـعب
أنـفـيـلـد بـيـنـمـا قـد يـسـتـقـبل وست
شـجع في مـلعب لـندن عند هام ا

زيارة مانشستر يونايتد.
وتـخـلـو مالعب الـدوري اإلنـكـلـيـزي
ـمــتـاز من اجلـمـاهـيـر مـنـذ األزمـة ا
الــــنـــاشــــئـــة عن "كــــوفـــيـــد-19 في
ـاضي.ورأى ســكـوت آذار/مــارس ا
بـاركـر مدرب فـريق فـولـهام الـعـائد
ــمــتـــاز أن هــذا هــو إلى الــدرجـــة ا
طلـوب من كرة القدم وقال الهدف ا
ـوضوع. "نـأمل أن نـتقـدم في هـذا ا
لــكــنـــنــا نــقــوم بــكـل شيء ونــلــعب
ــــبـــاريـــات لــــكي جنـــمـع الـــنـــاس ا
سـويا".وأضـاف "إنهـا أخـبار جـيدة
ونــــأمـل أن نــــكــــون في مــــنــــحــــنى
تـصــاعــدي اآلن. لـقــد عــشـنــا فــتـرة
طويـلة من دون مـشجـع واعـتدنا
عـلـى هـذه الــبــيـئــة لـذلـك قـد يــكـون

غريبا بعض الشيء في البداية."
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وقــــال ريك بــــاري رئــــيـس رابــــطـــة
الـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي (الـــدرجـــات
األدنى) أنه سيتم دراسة ما إذا كان
قبل سيـتم نقل مـباريـات الثالثـاء ا
إلى األربـــــعـــــاء إذا تــــمـــــكن أي من
األنـــديــة الـــبــيـــتــيـــة من الـــســمــاح
لـلـمشـجـعـ بالـدخـول بـعد انـتـهاء
فـــتــــرة اإلغالق الـــعــــام.وأكـــد داني
مـاكـلـ الرئـيس الـتـنفـيـذي لـنادي
لـيـتـون أوريـنت (الـدرجـة الـرابـعة)
شـجع على أنه سيرحب بـعودة ا
الـــــرغـم من أنـه لـن يـــــكـــــون قـــــابالً
الية للنادي للتطبيق من النـاحية ا
الـذي يتـخذ من لـنـدن مقـراً له علـما
ــــســــتــــوى أن الــــعــــاصــــمـــــة من ا
ــقـرر ان تـسـمح الـثــاني.وكـان من ا
احلـكومـة للـمشـجعـ بالـعودة الى
العب الريـاضيـة باعـداد محدودة ا
اعــــتــــبــــارا مـن االول من تــــشــــرين
ــاضي بــيـد انــهـا األول/اكــتــوبـر ا
الــغـت ذلك بــعـــد ارتــفـــاع مــعــدالت
االصــابــة بــالــفـــيــروس في جــمــيع
انــحــاء الــبالد .ويـخــوض أرســنـال
مباراة عـلى أرضه ضد رابيد فـيينا
الـنمـسـوي ضـمن الدوري األوروبي
(يوروبـا ليغ) في الـثالث من كـانون
رجح أن أول األول/ديسمـبر ومن ا

AZZAMAN SPORT

{ مـدريـد  – وكـاالت - كـشف تـقريـر صـحـفي إسـبـاني عن الـكـلـمات الـتي قـالـهـا أرتـورو فـيــــدال العب وسط إنـتر
مـيالن قبل احلـصـول عـلى بطـاقـة حـمراء في لـقـاء ريال مـدريـد بـاجلولـة الـرابعـة من دور اجملـمـوعات لـدوري أبـطال

أوروبا.
وكان فيـدال يطالـب باحلصـول على ركلـة جزاء بـداعي تعرضـه للعـرقلة داخـل منطـقة جزاء ريـال مدريـد لكن احلكم

رفض احتسابها أو مشاهدتها في تقنية الفيديو.
شاهدة كل ووفقًا لصـحيفة "ماركا" اإلسـبانية فإن فيدال صـرخ في وجه احلكم قائلًا "تمنـحك تقنية الفيـديو فرصة 

القذارة لكنك لم تفعل شيئًا حتى اآلن".
وكـان احلكم قـد منح فـيدال البـطاقـة الصـفراء األولى بسـبب االعتـراض قبل أن يـحصل عـلى البطـاقة الـثانـية عقب
ـــــــــباراة التي أقيمت عـلى ملعب جوزيبي إطالق هذه الكـلمات.يذكر أن ريـال مدريد تفـوق عـــــــلى إنتر ميالن في ا

مياتزا بهدف دون رد.
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{ لـــــنــــــدن  - وكـــــاالت- قّـع بـــــيب
غـــوارديــوال اخلـــمــيـس عــلى عـــقــد
تـمـديد عـمـلـه مع فـريق مـانـشـسـتر
ســــــيـــــــتـي لـــــــعــــــامـــــــ آخـــــــرين.
ـنـاســبـة احلـديث واسـتـحــضـرت ا
عن ليونـيل ميسي الذي كـان قريباً
من االنـــضـــمـــام إلى فـــريق مـــدرّبه

اضي. السابق الصيف ا
وقــــال غـــوارديــــوال:"مـــيــــسي العب

برشلونة. 
ـرات. كمـشـجّع أريد قـلـتهـا آالف ا
أن يــــــنــــــهي لــــــيــــــو مــــــســــــيــــــرته
هـنـاك".وأضـاف "عقـده يـنـتـهي هذا
وسم) وال أعـلم ماذا يدور العـام (ا

في رأسه". ويــنــتـهي عــقــد مــيـسي
(33 عــامـاً) مع بـرشـلــونـة الـصـيف
الــقــادم ويــســتــطــيع تــوقــيع عــقــد
مبدئي مع أي فريق خارج إسبانيا
بـــدءاً من شــــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون
الــــثـــاني. ويــــفـــتح بــــاب انـــتـــقـــال
الالعـبــ بــ األنـديــة في شــهـري
حـزيــران/يـونــيـو وتــمـوز/يــولـيـو.
وكــــان قـــد أبـــدى صـــانع األلـــعـــاب
األرجـنـتـيـني استـعـداده االنـضـمام
إلى "مانـشسـتر سيـتي" بعـد تقدمه
بـــــطــــلـب لالنـــــتـــــقـــــال في شـــــهــــر
آب/أغــســطس لـــكنّ رئــيس نــادي
برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو

منع انتقاله.
w O  q³I²

وتـقـدّم رئـيس الـنـادي الـكـاتـالـوني
بــــــاســـــتــــــقــــــالــــــتـه في تــــــشــــــرين
األول/أكـتـوبـر لـكن بــقي مـسـتـقـبل
.وتردد مـيـسي مع الـفريق مـجـهـوالً
اسـم فـريق بــاريس ســان جـيــرمـان
ضــمن الــفــرق الــتي تــســعى لــضم
الالعب األرجــنـتــيـني لــكن جــمـيع
نصـب رئاسة برشلونة رشح  ا
قالوا إن األولـوية لديـهم هي إقناع
مـــيــسي بــالــبـــقــاء. عــلى أن حتــدد
االنــتــخـــابــات الــتي ســتــجــري في
يــنــايــر/ كــانــون الـــثــاني الــفــائــز

ـــنــصـب رئـــاســـة الـــنـــادي.وقــال
غـوارديــوال الــذي عـمل ســابــقـاً مع
ميـسي أثنـاء تدريبه بـرشلـونة ب
ـــ عـــــــامي 2008 و:2012: أنـــا 
ـا فـعـلـوه من كـثـيـراً لـبـرشــلـونـة و
ــــيـــة كالعب أجـــلـي". "في األكـــاد
وكمدرب لقد أعطوني بالتأكيد كل
شــيئ".وعــلى الــرغم مـن االهــتــمـام
الــــواضح بـه يـــقــــول غــــوارديـــوال
البالغ من العمر 49 امًا إنه لم يكن
مهتـمًا باالنتقـال إلى أي مكان آخر
وكــان ســيـبــتـعــد عن الــلــعـبــة مـرة
أخـــرى  كــمـــا فــعـل عــنـــدمــا غــادر
برشـلـونة في 2012 لو لم يـتوصل
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{ لنـدن (أ ف ب) - سـيكـون بوسع
أندية لـيفربـول وتشلـسي وبرايتون
ووست هـام االنــكــلـيــزيــة الـســمـاح
ـشـجـعـيـهـا بـالـعـودة إلى مـدرجـات
قبل في مالعبـها بدءا من الـشهـر ا
ظل نــظـام جـديـد لـلـحـد من انـتـشـار
ـــســـتــجـــد في فـــيـــروس كــورونـــا ا
انــكـلـتــرا.وتـقع مالعب تــلك األنـديـة
ـصنـفة مـن الدرجة ـناطق ا ضمن ا
الــثـانــيـة مــا يــعـني أن بــامــكـانــهـا
اســــتـــقـــبــــال مـــا يــــصل إلى 2000
ـــقـــابـل لن يـــتـــمـــكن مـــشـــجـع.في ا
عمالقي مـدينـة مانـشستـر (يونـايتد
وسـيـتي) وكـذلك لـيـدز يـونـايـتـد من
احلـــصـــول عـــلـى نـــفس الـــفـــرصـــة
ـسـتـوى ـديـنـتـ في ا لــتـصـنـيف ا
الــــثـــالث.ولم تـــقـــرر
رابطة الدوري
اإلنـــكـــلـــيـــزي
متـاز موعد ا
جـــــــــــــــــــــدول
ــــبــــاريــــات ا
الـتي سـتـقـام
فـي عــــطــــلــــة
نـــــــــهــــــــايــــــــة

ـهاجـمه نيكـوالس بيـبي بعد ديح  { لنـدن- وكاالت - كال مـيكـيل أرتيتـا مدرب آرسـنال ا
قيادته الفريق لبلوغ دور الـ  32 بالدوري األوروبي لكرة القدم .

وطُرد بيبي في تـعادل آرسنال مع ليدز بـسبب تعديه على إزجان ألـيوسكي ووصف أرتيتا
قـبول.لكن بعد عـدة أيام حصل بيبي على هـاجم القادم من ساحل العـاج بغير ا ما فعله ا
ـاذا دفع آرسـنـال 72 مـلـيـون جـنـيه أسـتـرلـيـني ( 96.16 مـلـيون دوالر) فـرصـة إلظـهـار 
ليضمه في صـفقة قياسية للنادي حـيث افتتح الالعب التسجيل في الفوز 0 -3 في ملعب
مولـده النرويـجي.ويعتـمد أرتيـتا على بـيبي كـبديل في الدوري اإلجنـليزي لـكنه هز الـشباك
درب اإلسباني إنه يجب على مهاجمه في آخر ثالث مبـاريات في الدوري األوروبي وقال ا
تكرار هذا األداء.وأضاف أرتـيتا "أنا سعيـد حقا. بعد خيبـة األمل بسبب أمر سلبي ترغب

في رؤية رد فعل وشاهدت منذ الدقيقة األولى أنه كان على استعداد للرد".
. ـكـنه هـز الـشـبـاك مـرة أو مـرت وتـابع "أعـتـقـد أنه قـدم أداء رائـعـا وأحـرز هـدفا وكـان 

صنع عدة فرص واجتهد من أجل الفريق لذا أحببت ذلك وأنا سعيد بهذا".
ستوى. وتابع "كـلنا نـعلم مستـواه والسؤال طـيلة الـوقت هو مدى إمـكانية الـوصول لهـذا ا
واصـلة فـعل هـذا".لكن ه وهـو بحـاجـة  الـيوم كـان مـثاال عـلى األداء الـذي يجب عـلـيه تقـد
قبلـة في الدوري تغضب أرتيتا الذي أحرز فريقه باريات الثالث ا حقيقة غـياب بيبي عن ا
ـكـنـكم رؤيـة أنه يـشـكل ـدرب اإلسـبـانـي " تـسـعـة أهـداف فـقط في تــسع مـبـاريـات.وقـال ا

خطورة في كل مرة يصل إلى الثلث الهجومي وهو العب من الصعب السيطرة عليه".

فحـوص مكثـفة سريـعة للـسكان في
ـصـنـفـة "عـالـيـة اخلـطر". ـنـاطق ا ا
وهذا ما حصل خالل التجربة التي
اعــتــبـرت "نــاجــحــة" في لــيــفــربـول
(شمـال غرب) حـيث  فحص أكـثر
من  200 ألـف شـــخص من مـــطـــلع
تشرين الثـاني/نوفمبـر كما أعلنت
احلــكـومـة في الـبـيـان.وبـريـطـانـيـا
الدولة األوروبـية االكثـر تضرراً من
الــوبـاء احــصت أكــثـر من 55 الف
وفــــاة وأكـــــثــــر من 1,5 مـــــلــــيــــون
ـالية إصابـة.وفي ظل الصعـوبات ا
الــتي فـرضــهـا تــفـشي "كــوفـيـد-19
على األنـدية الريـاضية السـيما في
باريات ظل خسارة عائدات تذاكر ا
بغـياب اجلـمهـور أعلـنت احلكـومة
عن "حزمة البقاء في الشتاء" بقيمة
 300مـلـيــون جـنـيه اسـتـرلـيـني من
ــنح.وقــبـل أن تــصـدر الــقــروض وا
احلــكــومــة اخلـمــيس تــصــنــيــفــهـا
لـــلـــمــــنـــاطق من األقـل إلى األكـــثـــر
تــضـــرراً كــانت مـــعــظـم الــبالد في
ا في ذلك لندن ستوى الـثاني  ا
لـكـن ثالثـة من أكـبــر أنـديـة الـدوري
متـاز وهي ليفربـول حامل اللقب ا
ومـــانــشـــســتـــر يــونـــايــتـــد وجــاره
مـانـشــسـتـر ســيـتي مــتـواجـدة في
سـتوى الـثالث األكـثر تـضرراً ما ا
ـواصـلـة الـلـعب يـجـعـلـهـا مـهـددة 
عــــــــلـى أرضــــــــهــــــــا بــــــــغــــــــيـــــــاب
اجلـمـهـور.وقـالت احلـكـومـة إنه في

مبـاراة أوروبـية يـشارك فـيهـا نادي
إنــــــــــكـــــــــلــــــــــيـــــــــزي بــــــــــوجـــــــــود
.وسـتـكـون مـباراة دوري ـشـجـع ا
الرغبي احمللي بـ ورسستر وباث
ـقبل أول في اخلـامس من الـشهـر ا
مبـاراة لفـرق النخـبة الـتي ستـشهد
ـوجب الـقـواعد عـودة اجلـمـاهيـر 
اجلـــديــدة.وأعــطـى رئــيس الــوزراء
الــبــريـــطــاني بــوريـس جــونــســون
اإلثــنــ الـضــوء األخــضـر من أجل
العب عودة جزئية للجماهير إلى ا
ـفـتوحـة اعتـباراً من 2 الـرياضـية ا
ا ـقبـل  كـانـون األول/ديـسـمـبـر ا
ـمــتـاز فـي ذلك مـبــاريـات الــدوري ا
لـــكــرة الـــقـــدم.وحــددت احلـــكـــومــة
الـبــريـطــانـيــة عـدد احلــاضـرين في
درجات بـأربعة آالف مـشجع كحد ا
ــــئــــة من قــــدرة أقــــصى أو 50 بــــا
العب أيهما أقل وذلك استيعاب ا
ناطق األقل تـضررا من تفشي في ا
ـســتـجـد فــيـمـا فـيـروس كــورونـا ا
حـدد الـعـدد األقـصى بـألـفي مـتـفرج
ــلـعب (أيــهــمـا أقل) في أو نــصف ا
توسـطة الضرر من حيث ناطق ا ا
العب انــتـشــار الـوبــاء.وسـتــبـقى ا
مـقـفـلـة أمام اجلـمـهـور بـالـكامل في
صنـفة األكثـر تضرراً في نـاطق ا ا
الــبالد حــتى إشــعــار آخــر.وحـددت
احلــكــومــة أيــضــاً الــعــدد األقــصى
غـلقة ضمن العب ا للجـمهور في ا
ــنـطـقـتـ األولى والــثـانـيـة بـألف ا
ـــســارح مـــشــجـع ويـــشــمـل ذلك ا
الــقـــاعــات اخملــصــصـــة لــلــحــفالت
ـــــوســـــيــــقـــــيـــــة أو مــــؤتـــــمــــرات ا
األعمال.وغـاب اجلمهور عن مالعب
ــمــتــاز مــنـذ الــدوري اإلنــكـلــيــزي ا
آذار/مـــارس حـــ اتــــخـــذ الـــقـــرار
ــوسم بــســبب تــفــشي بــتــعــلــيـق ا
الــــوبــــاء قــــبل أن يــــســــتــــأنف في
حـــزيـــران/يــــونـــيـــو خـــلف أبـــواب
موصدة.ويـكشف جونـسون اإلثن
بـالتـفاصـيل خـطته لـلـقيـود احمللـية
التي ستـفرض في مواجهـة انتشار
ـســتـجــد لـتـحل فـيـروس كــورونـا ا
مـحل اإلغالق في انـكـلـتـرا اعـتـبـارا
مـن أوائل كــانــون االول/ديــســمــبـر
والــــتي تــــســـتــــنــــد الى تــــكـــثــــيف
الــفـحــوص.وسـتــخـفف الــقـيـود في
ـيـالد وهـنـاك بــعض أيــام عـطـلــة ا
مــحـادثــات جــاريــة بــ احلــكــومـة
وسلطات اسكتلـندا وويلز وايرلندا
الـشـمـاليـة حملـاولـة اعـتمـاد مـقـاربة
مـوحــدة حـيث تــقـرر كل مــقـاطــعـة

إلى اتفـاق مع سـيتي.
وقال عن تـمديـد عقده
مع مانشسـتر سيتي:
"ال أفــكــر بـــأي مــكــان
آخـــر الـــبـــقـــاء هـــنـــا

فـــقـط".وأضـــاف "لـم يـــكن
قـــراري وحـــدي بل قـــرار الـــفـــريق
أيــضــاً. لــو شــعــرنــا بــأن ذلك كــان
كـــــــــافـــــــــيـــــــــاً كـــــــــنـت ســـــــــآخــــــــذ
: "لكن لـدينا استـراحة".وتابع قـائالً
شـعـور بـأنه ال يـزال لـديـنـا الـكـثـير
من األشـيـاء لـنفـعـلـها سـويـاً. نـريد
واسم أن نـواصل مـا فـعـلـناه فـي ا

 ليونيلالسابقة".
ميسي
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أخـيرا من فـترة إغالق لـعدة أشـهر
أمال في القـضاء عـلى موجة ثـانية
من فــــيــــروس كــــورونـــا
ـسـتـجد.وأ ا
شـــــارت

بـريـطـانـيـة عـادة إســتـراتـيـجـيـتـهـا
الــصـحـيــة اخلـاصـة.وفي انــكـلـتـرا
تستـعيد خطـة القيود احملـلية التي
صــادق عـــلــيـــهــا مــجـــلس الــوزراء
األحـد الـقـيـود نـفـسـهـا الـتي كـانت
مــــفـــروضـــة قــــبل اإلغـالق ألربـــعـــة
أســابـيع الــذي أعـلن في 5 تــشـرين
الـثـانـي/نـوفـمـبـر لـكن سـيـتم وضع
ـنـاطق في مـسـتوى عـدد أكـبر من ا
أكـثــر تـشـدداً. وسـيـكـشف مـسـتـوى
الــــــقــــــيــــــود فـي كل مــــــنــــــطــــــقــــــة
اخلـمـيس.وقال وزيـر الـصـحـة مات
هــانـــكــوك حملــطــة "ســـكــاي نــيــوز"
الــتـلــفـزيــونــيـة "حــتى يـتـم تـلــقـيح
الــفـئــات األســاســيــة من الــســكـان
يـــجب أن نـــواصل الـــعـــمل إلبـــقــاء
األمـور حتت السـيـطرة لـكـنني آمل

أن يرى الناس أن هناك مشكلة".
ÕUI  d¹uDð

وأعلـنت شركـة األدوية الـبريـطانـية
أستـرازينيـكا في بـيان االثنـ أنها
طـورت لـقـاحـاً مـضـاداً لـكـوفـيد-19
بـالـتــعـاون مع جــامـعـة أكــسـفـورد
ــا مــتـوســطه %70. ورأى فــعّــال 
جونسون أن "هذه النتائج مشجعة
جداً وتمثل خطوة كبيرة إلى األمام
فـي مــعـــركــتـــنــا ضـــد كــوفـــيــد-19
مــــضـــيـــفـــا أن "هــــنـــاك مـــزيـــداً من
الـفـحـوصـات الـتي يـتـوجب الـقـيـام
بـهـا لـكن هـذه نـتـائج رائـعـة".وهـذه
اخلـــطـــة ســـتـــتـــرافق مع بـــرنـــامج

كريستيانو
رونالدو

تـقـاريـر إلى رغـبـة أنـدروز بـوصول
الـالعـــــــبــــــ مــــــطـــــــلـع كــــــانــــــون
الثاني/يناير ما يجعل اقامة كأس
رابــــطــــة احملـــتــــرفــــ "آي تي بي"
مــســتـحــيــلـة بــاالضــافـة إلـى بـاقي
الــــدورات االعــــداديــــة لــــبــــطــــولـــة
ــقـررة في 18 كــانـون اسـتــرالــيــا ا
الــثـانـي/يـنــايــر.وال يــزال من غــيـر
الــــواضح مـــا إذا كــــان الالعـــبـــون
قادرين على خوض التمارين خالل
فـتـرة احلـجـر.قـال تـايـلي االحـد في
بيان "يقـوم االحتاد االسترالي بكل
مــا في وســعـه النــهــاء صــيف كــرة
ـكن".تـابع ـضـرب بـأسـرع وقت  ا
"نـواصل مـحـادثـاتـنـا الـعـاجـلـة مع
الـهـيـئات الـصـحـية احملـلـيـة في ما
ـــتــطــلــبــات يــتــعـــلق بــاحلــجــر وا
الـصـحـيـة-األمـنـيـة ونـحـن واثـقون

من اتخاذ قرارات قريبا".
وذكـرت صـحيـفـة "مـلـبورن إيج" ان
البـطولـة قد تـتأجل مـدة اسبوع أو
اثـــــــــــنــــــــــــ مـع تـــــــــــاريـخ 1
شــبـاط/فــبــرايـر كــمــوعـد

أولي. 

تـــــتــــنــــافـس من أجل بـــــطــــولــــة
ــــبــــاريـــات الــــدوري.ولم تــــبث ا
األولى الـتي جرت الـثالثـاء على
التـلفـزيون ولـكن وسائل اإلعالم
احملـلـية وصـفـتهـا بـأنهـا خـطوة
ـرأة أولى فـي طـريق مــشـاركــة ا
في الــريــاضــة.ولم يــكن يــســمح
لـلنـساء في الـسعـودية بـحضور
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انــــطـــلق  فـي الـــســـعـــوديـــة أول
دوري لكرة القدم الـنسائية بعد
تــأجـلــيه بـســبب إجـراءات احلـد

من انتشار فيروس كورونا.
وتــشــارك في الـــدوري أكــثــر من
600 العـــبـــة في 24 فــــريـــقـــا من
الــــــريـــــاض وجــــــدة والـــــدمـــــام
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األماكن الـتي يُسـمح فيـها بـحضور
اجلمـهـور سيـكون األمـر محـصوراً
ضـيـفة لـتـجنب ـشـجعي الـفـرق ا
الـسـفـر غـيـر الـضـروري في وسـائل
الـــــنـــــقل الــــــعـــــام.ورغم أن عـــــودة
العب ســتــكــون ــشــجــعــ إلى ا ا
موضع ترحيب فقد جتد أندية كرة
قـدم عـدة أن األعـداد احملدودة الـتي
ـدرجـات لن تـكون سـتـتواجـد في ا
مـجـدية اقـتـصاديـاً.ومـا زالت أنـدية
الـدرجـات الـدنيـا في الـبالد تـنـتـظر
ــمـتـاز حــزمـة اإلنـقــاذ من الـدوري ا
ـالية الـقاسـية التي في ظل األزمة ا
فرضـها تفـشي فيروس "كـوفيد-19
الســـيـــمـــا أن قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً من
عــائـــداتــهــا نـــاجم عن بـــيع تــذاكــر
باريات. وسلط الرئيس التنفيذي ا
لـنادي مـانسـفـيلـد تاون من الـدرجة
الـثـالـثــة (الـرابـعـة فـعــلـيـا) ديـفـيـد
شــارب الــضـــوء عــلى الــتـــكــالــيف
مــقـارنــة بـفــائـدة الــعـودة احملـدودة
العب.واعتبر في للمـشجع الـى ا
حديث لـوكالـة فرانس بـرس الشـهر
ــــاضـي أن الــــتـــــكــــالـــــيف الـــــتي ا
ستتكبـدها األندية على رجال األمن
ـشــجـعـ من أجـل تـأمـ سـالمـة ا
ــدرجـــات تــقــيــداً ــوزعـــ عــلى ا ا
بــالــتــبـــاعــد االجــتــمــاعي وغــيــاب
الـعائـدات األخـرى نتـيجـة مـنع بيع
أكوالت واجلعة ستكون أكبر من ا

عائدات بيع التذاكر.

{ رومـا- وكاالت - كـشف تقـرير إسـبـاني عن الطـريقـة الـتي يرى بـها فـلورنـتـينـو بيـريز
يرجني. رئيس ريال مدريد أزمة جتديد عقد سيرجيو راموس قائد ا

ـقبل ولـم يصل الـطـرفـان إلى اتـفاق ويـنتـهي عـقـد رامـوس مع ريال مـدريـد في الـصـيف ا
بشأن التجديد حتى اآلن.

ووفـقًـا لـبـرنـامج "الـشـيـرجنـيـتـو" اإلسـبـاني فـإن بـيـريـز كـلمـا سُـئـل عن أزمـة الـتجـديـد مع
راموس يرد قائلًا: "لقد تركت كريستيانو رونالدو يرحل ولم يحدث أي شيء".
لكي في 2018 لالنتـقال صوب يـوفنتوس في وكان رونـالدو ترك الـنادي ا

صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.
وقـالت الـعـديـد مـن الـتـقـاريـر اإلسـبـانـيـة إن رامـوس (34 عـامًـا) يـطـلب
الـتـجديـد ألكـثـر من موسم بـيـنـما تـصـر إدارة ريـال مدريـد عـلى عرض

يرجني. موسم واحد بسبب تقدم عمر قائد ا

{ بـرل  – وكـاالت - أشــعل الـنـجم الــبـولـنــدي روبـرت لـيـفــانـدوفـسـكي
ـرتقب  بـ األهـلي والزمـالك بسـتاد مهـاجم بايـرن ميـونخ أجـواء اللـقاء ا

القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ا ويتقـابل األهلي والزمالك في نهائي دوري األبـطال ألول مرة في التاريخ 

جعل البعض يطلق لقب "نهائي القرن" في قارة أفريقيا.
لـيــفـانـدوفــسـكي ظـهــر في مـقـطع فــيـديـو مــتـداول عـلى مــواقع الـتـواصل
االجتماعـي وهو يوجه رسالـة لالعب مصطـفى محمد مـهاجم الزمالك

وثاني هدافي دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء األهلي.
ونـالت رسـالـة لـيـفـانـدوفـسـكي تـفـاعـلًـا كـبـيـرًا من جـمـاهـيـر نـادي
الزمالك وأصـبح مصطفى محمـد االسم األكثر تداولًا في مصر

عبر موقع تويتر في ليلة نهائي القرن.
الحظ أن فيـديـو  ليـفانـدوفـسكي لم يـظـهر عـبـر احلسـابات ا
ـصــطـفى ـواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي له أو  الــرسـمـيــة 
محمـد وهو ما أثار عالمات االستفهام حول هذا الفيديو

تداول. ا
مصـطـفى محـمـد صاحب الـ 23 عامـا تـلـقى عـروضًا
ـوسم احلـالي رسـمـيـة لـلــرحـيل ألوروبـا قـبل بـدايـة ا
على رأسهـا فنربـخشة الـتركي لكن الـزمالك تمسك

ببقاء الالعب حل نهاية دوري أبطال أفريقيا.

العب مـبـاريـات كـرة الـقـدم في ا
إال في سنة 2018.

وكــــانـت الــــســــلــــطــــات تــــتـــذرع
لــســنـوات طــويــلــة بــالــتــقــالــيـد
والـــتــعــالــيم الــديـــنــيــة في مــنع
ارسة الرياضة إذ النساء من 
يـــــقـــــول بـــــعـض رجـــــال الـــــدين
ـتــزمـتــ إن فــتح الـبــاب أمـام ا

ـمـارسـة الـريـاضـة يـؤدي ــرأة  ا
بــــــــــهــــــــــا إلـى الــــــــــوقــــــــــوع في
الـرذيـلــة.وجـرت سـبع مــبـاريـات
في الــريــاض ومــديـنــة جــدة في
الــيــوم األول من دوري الـنــسـاء
الــذي كــان مــقـررا افــتــتــاحه في

مارس آذار.
WOMÞË  UNł«u

وأســـفــــرت الــــنـــتــــائج عـن فـــوز
الــنــمـور 10 مــقــابل صــفــر أمـام
حتــــــدي جــــــدة وفــــــوز احتــــــاد
الـرياض 10 مـقابل  1أمـام جند
دينة الرياضي.وتـتنافس فـرق ا
الـــواحــدة فـــيـــمــا بـــيــنـــهـــا قــبل
واجـهات الـوطنـية الـتي تمنح ا
عـلى إثــرهـا الــكـأس لــلـفــائـز في
النهائي وجائزة 500 ألف ريال
ســعودي.وتـقول هيئـة الرياضة
إن دوري كـرة الـقــدم الـنـســائـيـة
ـرأة على يـهـدف إلى "تـشـجـيع ا
ــارســة الــريــاضــة الــنـــشــاط و
ـــــــشـــــــاركـــــــة فـي احلـــــــيــــــاة وا
ــدرب االجــتـــمــاعــيـــة".ووصف ا
والـصـحـفي الـريـاضي عـبـد الـله
الــــيـــامـي احلـــدث في تــــصـــريح
لـصـحيـفـة عـرب نيـوز بـأنه "يوم
سعيد جلمـيع الرياضي ذكورا
وإنـاثــا".وأضـاف: "بــالـنــظـر إلى
شــعـبــيــة كـرة الــقــدم في الـبالد
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ــزيـــد من أتـــوقع أن تـــنـــخـــرط ا
أخــــــواتــــــنـــــا فـي الــــــريــــــاضـــــة
واحـتـرافـهـا".ونقـلـت الـصـحـيـفة
عن الطـفلة جنالء أحـمد البـالغة
من العـمر 16 عامـا وتلـعب كرة
الـــقـــدم في مـــدرســـتـــهـــا إنـــهـــا
ستجرب حظها في إحدى الفرق
في عـام 2021. وقــالت: "ســأبــلغ
من الـعـمـر 17 عـامـا وهـو الـسن
الــــقــــانـــــوني وســــأرى إن كــــان

سيمنعني أحد".
واســتــقــبـــلت الــســـعــوديــة هــذا
األســــــبــــــوع أيــــــضـــــا أول دورة
نـــســـائـــيـــة فـي الـــغـــولف.ولـــكن
مـــنــتــقـــدين يــرون أن مـــثل هــذه
األحـداث تـهـدف منـهـا احلـكـومة
إلى الـتـغـطيـة بـهـا علـى سجـلـها
البـائس في حقـوق اإلنسان من
بـيـنـها مـواصـلة اعـتـقـال الكـثـير
من النـاشطـات في مجـال حقوق
ـرأة.ويــقـول مـايـكل بـيج نـائب ا
مـدير مـكـتب الـشرق األوسط في
مـنـظمـة هـيـومن رايتس ووتش
ـــقـــيـــمــ في ـــواطـــنــ وا إن ا
السعـودية من حقهم االسـتمتاع
ــبـاريــات الـتــرفــيه ولـكن من بـا
حـقـهـم أيـضـا التـمـتـع بـاحلـقوق
األسـاسـيـة مـثل حـريـة الـتـعـبـير

وحرية التجمع".

{ ســـيــــدني ( أ ف ب) - يــــتـــوقع
ـفـتـوحة مـدير بـطـولـة اسـتـرالـيـا ا
ـضـرب كـريغ تـايـلـي اتـخاذ لـكـرة ا
"قـرارات قـريبـة" حـول ترتـيـبات
مـتــعـلــقـة بــاحـدى الــبـطـوالت
االربـع الـكــبــرى وذلك بــعـد
تـقـاريـر تـطـرقت الى نـقـلـها
ـــعــتــاد في من مـــوعــدهــا ا
كانـون الثاني/يـناير فـيما
حـث االســـــبـــــانـي رافـــــايل
يا صنف ثانـيا عا نادال ا
الــالعــــــــــــبـــــــــــــ عــــــــــــلـى
الـتريث.وكـان تـايـلي طالب
الالعـب أول بـالـقدوم الى
اســتــرالــيـــا في مــنــتــصف
كـانون االول/ديـسـمـبر كي
يـتاح لـهم اخلـضوع حلـجر
ـــدة 14 صـــحـي اجـــبـــاري 
يــــومــــا قــــبـل بــــدء الـــدورات
ـلبورن.لـكن هكذا التـحضيـرية 
خطة شكّك بحصولها دان
أنـدروز رئـيس وزراء
واليــــــــــــــــــــــــــــــة
فــيــكــتــوريـا
خـــصـــوصــا
بـعـد خروج
مـــلــــبـــورن
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رأة الـعراقية النشاط تعد مُزوالة ا
همة التي السياسي من القـضايا ا
تُــطــرح في الـــواقع الــعــراقي بــعــد
الــتـــغــيـــيــر الـــذي شــهــده نـــظــامه
الـــســيــاسي عــام 2003 ويــعــتــمــد
ـواقع قـيـاديـة بارزة ـرأة  إشـغـال ا
على شروط في مقدمتها مدى تقبل
اجملــتـــمع لــذلك مـن جــهــة  ومــدى
ـرأة ذاتها الـكفـاءة التي تـظهـرها ا
مـن جــــهـــة آخــــرى ويــــرتــــبط ذلك
ــســتــوى تــعــلــيــمــهــا والــفــرص
ـتـاحـة لـهـا وقـد اجـتـهـدت اعـداد ا
كـبـيـرة مـنـهـم لـنـجـدهن مـتـعـلـمـات
اذج يـحتدى مثـقفـات وأصبـحن 
بـهن ومـصـدر فـخــر وقـدوة لـنـسـاء
اجملــتـمع االخـريــات ويالحظ عـلى
ـرأة النـشـاط الـسـياسي مـشـاركـة ا
ـتـقدمـة انـهـا تسـتـعمل في الـدول ا
قراطي والذي يحول األسلوب الد
ـنــاصب وعـرقـلـة دون الـتـشــبث بـا
الـتـغـيـيـر فـضالً عن انـهـا اقل مـيالً
إلى لـلـفسـاد ولـديهـا مـيول لـلـعمل
ــــــشــــــاركـــــة بــــــروح الـــــفــــــريق وا

اجملتمعية.
ـتـابع لدور الـنـسـاء  العـراقـيات وا
في مـراكـز صنع الـقـرار يجـد تـعمل
حتت هــيـــمــنــة األحــزاب وتــســعى
لـــتــأكـــيــد الـــتــصـــويت مع او ضــد

وجب  قـرارات الكـتل والتـيارات
السـياسيـة التي يـنضوون حتـتها
ال يــوجــد صــوت لــلــنـســاء وحــتى
ـــثــلن نـــســاء نــســـاء الــكـــوتــا ال 
اجملـتــمع الــعـراقـي كـكل وحــتى لم
ثـلن قدوة تـظهـر رموز سيـاسيـة 
جملــتــمــعــهـن وفي الــوقت ذاته وال
رأة فنجد نساء كن بخس حق ا
قــيـاديــات أثــبـتت شــجــاعـتــهـا في
ــدني وهي مــنــظــمـــات اجملــتــمع ا
صـاحلة عـنصـر فاعل في تـفعـيل ا
الــــوطـــنــــيــــة وحتــــقــــيق الــــســــلم

اجملتمعي.
وتـــعـــانـي الـــنـــســـاء بـــشـــكل عـــام
حتــديـات اجــتـمــاعـيــة وسـيــاسـيـة
تــتـــداخل مع بـــعــضـــهــا الـــبــعض
وتـتـرسخ فـي الـهـيـمــنـة الـذكـوريـة
الــــــتي حتـــــول دون وصــــــولـــــهـــــا
لـــلـــمــنـــاصب الـــقـــيـــاديــة اذ يـــتم
تـهـمـيـشـهــا واقـصـاءهـا كـجـزء من
عادات وتـقالـيد حتجب مـشاركـتها
في اجملــال الــعــام كــمــراكـز صــنع
الـقـرار وتــشـجـعـهـا عــلى االكـتـفـاء
بــاجملــال اخلـاص وفـق مـا يــحـدده
اجملــــتــــمع لــــهــــا بــــعـــيــــداً عن أي
استحقاق  وعند دخولها للمعترك
السـياسي فـأنها تـتعـرض لكم اخر
من الـتـحـديـات وابرزهـا الـتـسـقيط

الــــســــيــــــــاسي واالعالمـي والـــذي
ــرأة نـفــسـهـا يـرمي بــأثـاره عــلى ا
وعــــلى نـــــســــاء اجملــــتــــمـع الالتي
يــتـخـوفن ويـصــبح لـديـهن هـاجس
من دخول العمل الـسياسي بسبب
الـطــبــيـعـــــة الـقــبـلــيــة لـلــمـجــتـمع
العراقي وارتباطـها بالشرف واسم
ــكن تـقـد الـعــائـلـة بــالـتـالي ال 
عــمل ســيــاسـي نــاجح ومــنــتج مع
الـدكتاتـورية بـالتـالي التـخلص من
الــهــيــمـــــنــة الــذكــوريــة والــنــظـرة
الـــدونــيـــة لــلـــمــرأة يـــعــد أولـــويــة
النـضـاج الـدور الـســيـاسي لـلـمـرأة
فال جند امرأة قياديـة منتجة ان لم
تكن حرة في مجتمع يحترم دورها
وكـيــانـهــا بـعــيـداً عن االســتـهـداف
ـمـنـهج والـذي في وقت ذاته طـال ا
الـرجل اال ان اســتـهــداف الـنــسـاء
كـان مضـاعـفاً فـضالً عن اسـتغالل
ــــرشــــحــــات ونــــشــــرهــــا صـــــور ا
واالسـتـخـفـاف بـهـا  واهـانـتـهـا في
مـــواقع الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
والـتـحــرش عـلـنـاً فــضال عن نـشـر
ــــقـــاطـع اإلبـــاحـــيــــة قـــيـل إنـــهـــا ا
ــــرشــــحـــات عــــراقــــيــــات وصـــور
الفـوتوشوب تـخدش احليـاء كجزء
مـن ثــقــافــة اجـتــمــاعــيــة تــقــلل من
نـظومة مـكانـتهـا ليـؤشر انـهيـار ا

وتـركـز عـلى األخـالقـيـة والـقـيمـيـة 
ـظـهـرية في اجلـوانب الـشـكـليـة وا
ح يُـعجبـون بالقـياديات في دول
تقدم ويتم تداول صورهم العالم ا
ـقـارنـة مع الـنـسـاء الـعـراقـيات وا
التي بالغالب تستهدف التقليل من
ـرأة العـراقـيـة ليـشـكل بذلك شـأن ا
ـرأة حــاجـزاً وعـاقـاً امــام طـمـوح ا
الــعـراقــيـة الســيــمـا الــشـابــة الـتي
تــكــون في أوج عــطــائــهــا وتــرغب
بـخـدمة مـجـتـمعـهـا كمـا هـو احلال
ــدنـــيــات فـي واقع الــنـــاشــطـــات ا
ــتــطـوعــات الالتي قــمن بـأدوار وا
مخـتلفـة وقدمن خدمـات للمـجتمع
السـيــمـا في احـتــجـاجــات تـشـرين
2019 وحتى اثناء جائحة كورونا
همشة ساهمن في إغاثة العوائل ا
ـــتــضــررة من اثــار والـــفــقــيــرة وا

اجلائحة.
…d¼Uþ ŸuOý

وقـد افـرزت تلك الـتـحديـات شـيوع
ظاهرة االبـتزاز االلكـتروني اذ تعد
من اجلـرائم ذات األنـواع والـصور
اخملتلفة بالنسبة للمجنى عليه اذ
تؤدي إلى التـفكك األسري وحدوث
مشـاكل كـثـيـرة مـنهـا فـقـدان الـثـقة
بــاإلضـــافــة إلى اآلثــار الــنــفــســيــة
كـ(الــقــلـق  اخلــوف  االكــتــئــاب)
ــة بـصــعـوبـة وتـتــسم هـذه اجلـر
إثباتـها ألنها من اجلـرائم احلديثة
وان الـــفـــاعل فـــيـــهـــا يـــســـتـــعـــمل
الـتـكـنـولـوجـيـا وتـعـد الـنـسـاء من
اكـثـر الـفـئات تـعـرضـاً لالبـتزاز في
اجملــتـمع الــعــراقي وبــســبب عـدم
وجـــود قــانـــون خــاص بـــاجلــرائم
االلكترونية لذا فـأن غالبية النساء
تـخـضع لـلـمبـتـز او يـتم التـشـهـير
بـهــا والــتــســقــيط بــهــا لــلـحــد من
مشاركتها بـالتالي اصبح االبتزاز
أحــد أهم الـتــحـديـات الــتي تـواجه
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رشحات وتتردد الكثير منهن في ا
خـــــوض الـــــعــــــمل الـــــســــــيـــــاسي
والـــتــــرشــــيح وتــــخـــتــــلف دوافع
االبـتزاز االلـكتـروني  ضـد النـساء
فقد تكون ( مالية نفسية جنسية
احلـصـول معـلـومات او اخـفـاءها 
انــتـقـامـيـة) وفي اسـتـطالع اجـراه
مــركـــز نـــايـــا لـــلـــتـــدريب االعالمي
وبـدعم من مـنـظـمـة انـتـرنـيـوز على
عــيـــنــة من الــنـــســاء الــنـــاشــطــات
ــعــرفــة وعـيــهن هن واالعالمــيـات 
االبـــــتـــــزاز اذ أجــــمـــــعـت مــــعـــــظم
ـادي ـبــحـوثـات عـلى ان الـدافع ا ا
هـــو أحـــد األســـبـــاب الـــتي تـــدعــو
ئـة) فـيـما لالبـتـزاز بنـسـبة (64 بـا
ـــرتــبــة كـــان الــدافـع اجلــنــسـي بــا
ــئــة) الـــثــانـــيــة بـــنــســـبــة (14 بـــا
والدوافع االخـرى بنسب اقل فـيما
مــنـهن ــئـة)   تــبـ نــسـبـة (66 بــا
اليـعـرفن شيء عـن عـقـوبـة االبـتزاز
في الـقـانـون الـعـراقي فـيـمـا بـينت
ـئــة) مـبـحــوثـة مــعـرفــتـهن (36 بــا
بــعــقـــوبــة االبـــتــزاز في الـــقــانــون

العراقي.
وعـن أسـبـاب وقـوع الــضـحـايـا في
االبـتـزاز بـينت االجـابـات ان نـسـبة
ــئــة) ان اجلـهـل بـاخملــاطـر (54 بـا
ـــواقع الـــتــواصل االلــكـــتــرونـــيــة 
االجـتـمـاعي يـجـعل االفـراد ضـحـية
ــرتــبـة لالبــتــزاز فــيــمـا جــاءت بــا
الـثـانــيـة الـثـقـة الــزائـدة بـاآلخـرين
ـئـة) فـيـمـا أظـهرت بـنـسـبة (51 بـا
ــبــحــوثــات عــدم تــوفــر إجــابــات ا
بــرامج حــمـــايــة من االخــتــراق في
حواسيـبهن وهواتـفهن الشـخصية
ـئة) فـيـمـا وضحت بنـسـبة (61 بـا
ئـة) امتالكهن برامج نسبة (39 با

احلماية.
ــرأة مـرهـون بــالـتــالي فـأن وضع ا
بــوضع اجملـتــمع وعـدم اســتـقـراره

Í√d «  U¼U&≈8

UÐUýuš qOzu½ULŽ

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

تـقـدمة عـدد من الـقـوان واألنـظـمة تُشَـرع الـكـثيـر من دول الـعالـم ا
علـوماتيـة) والهدف مـنها هـو مكافـحة اجلرائم اخلاصة بـ (جـرائم ا
ـتمـثلـة بالـقرصـنة سـرقة حـقوق الـنشـر والطـبع والتـعدي التـقنـية ا
الي لكـية الفردية ومـشاكل التجـارة األكترونيـة او األحتيال ا على ا
عـاييـر الدولـية حلـقوق األنـسان. وغيـرها والـتي تكـون متـوازيـة مع ا
ونود األشارة هنـا بأن الكثـير من الدول النـامية ونخص مـنها الدول
تعلقة العربية حتذو اخلطوات السريعة في سن و تشريع القوان ا
في هذا اجملال والـهدف من عمـلها هـذا هو األيحـاء للمـجتمع بـأنها
ـواطـن لـكن احلـقــيـقـة تـفــضي بـوقـائع حتـاول الـدفــاع عن حـقـوق ا
بـعيـدة كل الـبـعـد عن الـشـعـارات الـرنـانة الـتي تـطـلـقـهـا هـذه الدول
شرعة والـتي يراد تشريعها في بحيث تالحظ بأن مجمل الـقوان ا
هذا اجملال تسودها الضبابية و الغير شفافية وال تتماشى مع أطر
ـعايـيـر الـدولـيـة حلـقـوق األنسـان وحـريـة الـتـعـبـير عـن الرأى ومن ا
خاللها يُعطٍي للمشرع في هذه البلدان الضوء األخضر في تنفيذ
نـاسبـة لكتم األفـواه وتقـييـد احلريات الذرائع والـدوافع القانـونيـة ا
بـأسـتــخـدام وسـائـل األسـتـبــداد في تـصـفــيـة مـعــارضـيـهــا وايـجـاد
مبررات تـربطهـا باألمن القـومي مكافـحة األرهاب جـرائم التشـهير

بالدولة أو الدعوة الى الفكر االٍحلادي وغيرها.
   ونـود هـنـا تـسـليـط الـضـوء علـى مـسـودة القـانـون الـسئ الـصـيت
ـعـروف بــ (قــانـون اجلــرائم األلـكــتـرونـيــة) الـعـراقـي والـذي يـتم وا
مـنـاقـشــته هـذه األيـام في أروقـة مــجـلس الـنـواب الــعـراقي  لـغـرض
ه وتـهـيـــئـته من قــبل جلـنـة األمن الـتـصــويت عـلـيه بــعـد أن  تـقــد
والدفاع الـتابعـة للمـجلس أعاله والذي أدعت بـأن الغايـة من تشريع
هـكـذا قـانـون هـو لــلـحـد من حـاالت األبـتـزاز األلــكـتـروني وعـمـلـيـات
وجـودة على التـشهـير بـأعراض الـناس. ولـكن الـوقائع والـشواهـد ا
ـبــررات الـتي تـتــبـنـاهـا الــسـلـطـة أرض الـواقع تـتــنـاقض كـلــيـاً مع ا
العراقية في تنميق صورة القـانون أعاله حيث هناك مخاوف كثيرة
ا يـفـرضه من قـيود مثـيـرة لـلجـدل حـول مـاهيـة أسـتـخدام الـقـانـون 
وعقوبات صـارمة تتـعارض مع بنـود الدستـورالعراقي ونـخص منها
تعلق باحلريات وبالتالي سوف يتم ادة 38 من الفصل الثاني وا ا
أستـغالله من قبل الـسلـطة كـأداة قـمع بولـيسـية وسـيف مسـلط على
رقــاب الــكــتــاب و األعالمــيـــ األحــرار وتــعــود بــالــبــلــد الى األطــر

الديكتاتورية السابقة. 
.b  ŸËdA

عـلـمـاً بـأن مـشـروع الـقـانون أعـاله قـد نـوعـاً مـا وقد  مـنـاقـشـته
انياً عام 2011 والذي تضمن 31 فقرة و رفض تمريره حينها بر
بسـبب أحـتوائه عـلى فـقرات أسـتـبداديـة عـديدة وهـو نفـس القـانون
ـان الـتصـويت عـلـيه هـذه الـفـتـرة مع أدخـال بعض الذي يـنـوي الـبـر
األصالحات والـترتـيـشات عـليـه ويتـميـز الـقانـون بالـفـقرات الـسيـئة
الـصــيت من قــبـيل مــنح الــسـلــطـة صالحــيــات واسـعــة في مـراقــبـة
الـنــاشـطــ في مـواقع الــتـواصـل األجـتـمــاعي وأصــدار الـعــقـوبـات

ادية. الصارمة بحقهم من قبيل السجن والغرامات ا
كمـا هو مـعلـوم حجم األنـتهـاكات الـكثـيرة الـتي مارسـتهـا السـلطات
العراقية في بغـداد وأربيل في مالحقة النشـطاء العراقي في ضوء
ثورة تـشرين 2019 وقبـلـهـا  والتي تـسـبـبت في أسـتشـهـاد وجرح
واطن والـلذين ليس لديهم ذنب سـوى أحتجاجهم على ئات من ا ا
ــســتـــشــري في بــدن الـــدولــة والــظــروف األقـــتــصــاديــة الــفــســـاد ا
واطن الـعراقي . وهـنا يقف واخلدماتـية الـسيـئة الـتي يعاني مـنهـا ا
مـجــلس الـنــواب الـعــراقي بـكـل صالفـة وبــدون خـجل فـي مـنــاقـشـة
ر الـبـلد مسـودة الـقانـون الـسـئ الـصيت أعاله في الـوقت نـفـسه 
بـكارثـة أنـسـانـيـة يـنـدي لهـا اجلـبـ حـيث أمـسى الـعـراقـيـون بدون
مأو كنتيجة للفيضانات الكبيرة التي حلت على العاصمة العراقية
بـغــداد واحملــافـظــات األخــرى ولم يــجـفل او يــعــلق أحــد من أفـراد
ـنكـوب ولكـنـهم سارعـوا قبالً في السـلطـة عـلى حال هـذا الشـعب ا
عنوي عنـدما فاضت دولة السودان ـادي وا أصدار فتاوي الدعم ا

واحترقت من قبلها العاصمة اللبنانية بيروت.
ـؤسسـة السـيـاسيـة العـراقـية بـعد 2003 ـشـاهدات بـأن ا   تشـير ا
أصابها نوع من األنـفصام في شخصـيتها السـياسية ونالحظ بأن
قبور أغلب شعـاراتها منـبثقـة بصب اللـوم على النـظام الصـدامي ا
ولكـن الوقـائع تـسـجل بـأنـها الزالـت حلد الـيـوم تـسـتفـاد وتـسـتـخدم
ـقبـور ونـذكر أغلب الـقـرارات الـصادرة من مـجـلس قـيادة الـثـورة ا
ثـال قـانون الـعـقوبـات الـعراقي لـعام 1969 منـهـا هنـا على سـبـيل ا
الـسئ الـصــيت والـذي الزال يـســتـخـدم به حلــد اآلن مـاعـدا أدخـال
بعض التعـديالت الطفيـفة عليه عام 2008 وبدورها تود الـسلطة من
ناهـضة لألقالم احلرة من خالل خالل القانـون أعاله بدعم البـيئـة ا
عمليات الترهـيب والترغيب والقيام بـتصفية  الكثـير من الناشطي
ـنظمات األخرى وغلق العديد رئية وا في مجال األعالم والقنوات ا
ـسـتمـر عـلـيـهـا ثم ـرئـيـة والـغـيـر مـرئـيـة واألعـتـداء ا من احملـطـات ا
ـرتـبطـة بالـدولـة منـها ـؤسسـات األعالمـية ا السـيـطرة عـلى مجـمل ا
(الهـيـئـة الـعـامـة لألعالم الـعراقـيـة ) والـتي من خاللـهـا تـبث وتـعطي
التصاريح األعالمية للمؤسسات األعالمية العاملة في العراق لذلك
تقاطعة ؤسسـات ا  رفض وسحب الرخصة األعالميـة لعدد من ا
فكـرياً وعـمـليـاً مع السـلـطة احلـاكمـة ونـذكر مـنهـا سـحب الرخـصة
هـا ماديـاً في نيـسان 2020 يـة وتغـر األعالميـة لوكـالة رويـتر الـعـا

قال نشرته اليتوافق مع رؤيا السلطة.  وذلك  
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لذلك وجب على كل الـقوى الـعراقيـة الشريـفة بـأيجاد مـوقف شعبي
ـنظمات عارم بالضـغط على النخب الـسياسيـة العراقيـة ومناشدة ا
احمللية والدولية العاملة في مجال احلقوق واحلريات األنسانية بأن
تقف للحـيلولـة دون تمرير هـذا القانـون في مجلس الـنواب العراقي
ومن ثم أحـتـرام وتــطـبـيق الـعـديــد من الـتـوصـيـات الــتي تـنـادي بـهـا
األقالم احلرة واألفـواه الغـير مـكمـومة من الـعراقـي الشـرفاء ومن
ثال ( منـظمة العـفو الدولية  —منظمة نظمات الـدولية على سـبيل ا ا

هيومن رايتس ويتش) ومن هذه التوصيات يذكر مايلي: 
ـــ اٍيــقـاف الــتــعــاطي مع قــانــون الــعـقــوبــات الــعــراقي لــعـام 1969
وتـشــريع قـانــون جـديــد او اٍجـراء تــعـديل عــلـيه  لــكي يـتــمـاشى مع
عـايـيـر الـدولـية اخلـاصـة بـحـقوق األنـسـان و من ثم ضـمـان حـرية ا

التعبير عن الرأى بجانب احلريات األخرى.
ـقــدمـة ضـد ــــ أسـتــخـدام الـشــفـافــيـة في الــبث حـول الــشـكــاوي ا

الصحفي واألعالمي وغيرهم وخاصة من قبل أزالم السلطة.
دني. ــــ ألغاء مادة التشهير اجلنائي وأستبدالها بعقوبة التشهير ا
ــتـعـلـقـة به والـتي ـــــ حتـديـد الـسـلـوك احملــظـور وتـعـديل الـقـوانـ ا
التتعـارض مع حرية الـرأي و تصنـيف جرائم الـقذف والسب بـأنها

جرائم مدنية.
ـــــ أستقاللـية قرار وعـمل ( الهيـئة العامـة لألعالم العـراقية ) وعدم

التدخل في شؤونها.
ـــــ تعـديل قانـون الصـحافـة ووضع القـيود اخلـاصة حلـرية الـتعـبير

عايير الدولية.  طبق ا

يـنعـكس علـى النـساء خلـصوصـية
ــكـن نــســـيــان مــا وضـــعــهـــا وال 
ــــرأة مـن حــــروب تـــــعـــــرضت لـه ا
وأزمــات عـلى مـر عــقـود من الـزمن
منذ حـقبة الثـمانينـات ولغاية االن
اذ كانت اكـثر الفـئات تأثـراً وعطاءً
في الوقت ذاته وينبـغي النظر الى
وجــودهـــا في الــعــمـل الــســيــاسي
ضــــرورة لــــكـل مـــجــــتــــمـع يــــريـــد
ـكن النـظر الـنهـوض بواقـعه فال 
الـــيه كـــشيء ثــانـــوي او رفــاهـــيــة
الهــــمـــيــــته فـي حتـــقــــيق الــــسالم
ومعاجلة االزمات وقد سجلت دول
كـبـرى جنــاحـات مـنـقـطــعـة الـنـظـر
بفضل قيادتهـا النسوية ك(السيدة
جـاسـينـدا في نـيـوزلنـدا) و(مـيركل

انيا). في ا
كن تغيير هذا ال يتغير بدون وال 
وعي اجـتــمـاعي حــقـيــقي تـتــبـنـاه
وسائل االعالم ومـنظمـات اجملتمع
ــدني اذ عـلـيـهـا ان تـتـصـدى لـكل ا
الـظواهـر السـلبـية الـتي يُروج لـها
هــنـا وهــنـاك كـحــمالت الــتـشــهـيـر
والـتــسـقـيط الــسـيــاسي واالبـتـزاز
االلـكــتـروني عـبـر حـمالت إعالمـيـة
مـســتـمـرة تــرصـد كل االنـتــهـاكـات
الـتي تتـعرض لـها الـنسـاء وتتـخذ
اإلجــراءات الــقــانـــونــيــة بــحق من
ينـشر ويروج ويـشارك في اإلساءة
للـمرأة العـراقية  وتـركز في الوقت
ــرأة في ذاته عــلى فــاعــلــيــة دور ا
اجملــتـمـع واحلـفــاظ عــلى كـيــانــهـا
وكـرامتـهـا ومعـاقبـة كل من تـسمح
ـسـاس بكـرامتـها له بـالتـجاوز وا
كــونــهــا عــنــصـر فــاعل فـي الـعــمل
الـسـيـاسـي وحتـقيـق الـتـنـمـية  اذ
يـقـاس تــطـور أي مـجــتـمع بـوضع
ـرأة فـيه ومـدى نـيـلـهـا حلـقـوقـها ا

وحرياتها.
ية وناشطة مدنية { اكاد

Á«u _« rOLJð Êu½U

5³ł vKŽ —UŽ WL Ë

WÝU «

ÊUDO²Ýù«  «bA²×  w  uO³ uÐ

ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

يـاســر عـرفـات وقــد نـالت فــلـسـطـ
تـحدة بصـفة مراقب عضويّـة األ ا
(في 29 نــــــوفـــــــمــــــبــــــر/تـــــــشــــــرين
الثـاني/2012) إضافـةً إلى عـضـويّة
ـا ـنـظـمـات الـدولـيّـة  الـعـديـد من ا
فــيـهــا االنــضـمــام إلى مــيـثــاق رومـا

"احملكمة اجلنائيّة الدوليّة".
إنّ زيـارة بـومـبـيـو إلى مـسـتـوطـنـات
الـضفّـة الـغـربيـة واجلـوالن الـسوري
احملـتـلـَّ لـيـست اسـتـفـزازًا لـلـشـعب
العـربي الفـلسـطيـني وحده بل إنّـها
ـتحـدة أيضًـا حيث استـفزاز لأل ا
تــعـــتــبــر "الـــشــرعـــيّــة الـــدولــيّــة" أنّ
ـســتـوطـنــات في الـقــدس والـضـفّـة ا
الغـربيّـة واجلـوالن هي "مسـتوطـنات
غـــيــر شـــرعــيّـــة" وأنّ عــلـى تل أبــيب
تـفـكـيـكـهـا واالنـسـحـاب مـنـها ولـعّل
الـــــقـــــرار 2334) الـــــصــــــادر في 23

حقّهـا أن تقـوم بتوسـيعهـا وأن تزيد
مسـاحتـها وتُـحسّن خـدماتـها ألنـها
تخضع للسيادة "اإلسرائيلية" وذلك
ـشاعـر الـفـلـسطـيـنـيّة اسـتـخفـافًـا بـا
والـعــربـيّـة واإلنـسـانــيّـة خـصـوصـاً
بـأصـحـاب األراضي الـذين يُـحـرمون
من الــدخــول إلــيــهــا بــعــد مــصـادرة
سلطات االحتالل لها وطردهم منها.
وتــأتـي هــذه الــزيــارة مــتــرافــقــة مع
الـــــذكـــــرى الـ32 إلعـالن "وثـــــيـــــقـــــة
" التي صدرت استقالل دولة فلسط
عن اجمللس الوطني الفـلسطيني في
دورته الــتـاسـعــة عـشــر في اجلـزائـر
( 15نوفمـبر/تشـرين الثاني/1988)
تــلك الـــتي خـــطّــهـــا يــراع الـــشــاعــر
ـتــمــيـزة مــحــمـود درويش بــلُــغــتِهِ ا
وصوته الـشفـيف ورمـزيّته الـكبـيرة
وفي ظل قــيـادة الــزعــيم الـكــاريـزمي

أجرى مايك بومبـيو وزير اخلارجية
األمــريــكي جــولـة فـي مـســتــوطــنـات
الـضــفــة الــغــربـيــة الــفــلــسـطــيــنــيـة
واجلـــوالن الــســـوري احملــتـــلّــ في

زيارة غير مسبوقة قام بها. 
وكــشـفت مـنــظـمــة "إسـرائـيــلـيـة" عن
مخطّط استيطاني جديد في القدس
األمر الـذي أثار حـفيـظة الـرأي العام
الفلـسطـيني والعـربي والدولي الذي
اعـتـبـر الـزيـارة سـابـقـة خـطـيرة وأن
إدارة تــــرامب أصــــبـــحت "شــــريـــكـــاً
أســاســيًّــا" لــلــتــوسّع االســتــيـطــاني
زيد من األراضي. واالستيالء على ا
جــديــر بـالــذكــر أنّ الـرئــيس دونــالـد
ــــســـــتـــــوطـــــنــــات تـــــرامب وصـف ا
"اإلسرائيلية" بأنّها "شرعيّة" وأنّ من
حقّ احلـــكــــومـــة "اإلســــرائـــيــــلـــيـــة"
تـشـيـيـدهـا حـيـثـمـا تـشـاء بل أنّ من

wK OA « …d¼UÐ
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ــــفــــوض الـــســــامي لأل مـــكــــتب ا
ـتـحـدة حلـقـوق اإلنـسان عـن وقوع ا
 298حــالـة انـتــحـار في الــعـراق من
األول من يـنـايـر حـتى  30أغـسـطس
2020 لـتـكـون أعـلى نـسـبـة  مـقـارنة

بسنة  2003.
ونـيتور �أشار إلى أن لكن موقع �ا
األرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير
إذ حتــاول بــعض الــعــائـالت إخــفـاء
االنــتـحــار كــســبـب لـلــوفــاة بــســبب
االنطباع الـسلبي لـدى اجملتمع عنه
في إشـارة إلـى أن كـثـيــراً من حـاالت
االنــتــحــار يــجــري تـــســجــيل ســبب
الوفاة فيها على أنه �موت مفاجئ.
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ما ب ثـقافة احلـياة قبل 2003 في
هيمنة اليوم وت ا العراق وثقافة ا
عـــاش الــعــراقي اضــطـــرابــاً ثــنــائي
الـقـطب مــا بـ قـطـبي األمل واأللم
مــا بــ الـــتــفــاؤل والـــتــشــاؤم ومــا
يتوسطهما من حالة (التشاؤل) فقد
خــفــتت الــتــظــاهــرات ال النــخــفـاض
ـعـنويـة بل بـعد احلـماس والـروح ا
أن لــبس (كــورونـا) جــبـة ســيـاســيـة
وأصــــــــبـح سـالحــــــــاً  فـي احلــــــــرب
اجلـرثـومــيـة في سـوح الـتـظـاهـرات
كــمــا يـــرى الــدكـــتــور عــبـــد الــسالم

الطائي.
ـكن احلـديث عن ظـاهرة الواقع ال 
ــعــزل عن االنـــتــحـــار في الــعـــراق 

من وجـهـة نـظـر عـلم االجـتـمـاع فإن
مـا يـحـصـل في الـعـراق الـيـوم هـو
جــزء من أعـــراض ســيـــكــولـــوجــيــة
اضــطــراب الــصــدمــة الــنــاجـمــة عن
الــصـدمـة االيــديـولــوجـيـة الــسـاديـة
الـدمــويـة والـثـقـافــيـة واالقـتـصـاديـة
لألحزاب الوالئية وبسبب التجارب
عذبة للعراقي منذ ة للطفولة ا ؤ ا
2003 التي وإن زادت من مـنـسوب
وت على ثـقافة احلـياة لكن ثقافـة ا
ـــوت الــــثـــوار طــــوعــــوا ثـــقــــافــــة ا
الستعـادة ثقـافة احليـاة التي كانت
ســائــدة قــبل االحــتالل والــغـريق ال
يـخـاف من الـبـلل كـمـا قـال لي عـالم
االجــــتـــمــــاع الــــعـــراقـي الـــدكــــتـــور
عــبـــدالـــسـالم الـــطـــائي في حـــديث

مطول عن هذه الظاهرة. 
ـونيـتـور) في تقـرير له ذكر مـوقع (ا
أن حاالت االنـتـحار بـاتت تـرتفع في
أوساط الشـباب العـراقي جراء فشل
الطـبقـة السـياسـية احلاكـمة في حل
مــشــكالتـهـم وحتـقــيق أحالمــهم في

ة وآمنة. حياة كر
الحظ أن ظــاهـرة االنــتـحـار إال أن ا
في الــعــراق خـفــتت بــنــحـو واضح
جــداً بــعـد انــتـفــاضــة الـشــبـاب في
أكتوبر 2019 غير أنهـا عادت لتطل
بــرأســهــا مــجـــدداً بــعــد انــحــســار
مــسـاحــة االحـتــجـاجـات الــشـعــبـيـة
بــسـبـب جـائــحـة كــورونــا إذ كـشف

أفـرز احتالل الـعـراق ظـواهر كـثـيرة
لم يــعــرفـهــا اجملـتــمع الــعـراقي من
قــبل من بــيـنــهــا ظـاهــرة االنـتــحـار
بسبب السياسـيات احلكومية التي
ســـدت أبــواب األمل أمـــام الــشــبــاب
الـعـراقي بـصـفـة خـاصـة إذ يـجـمع
بـاحـثـون اجتـمـاعـيـون عـلى أن أبرز
أسـبـاب هـذه الظـاهـرة فـشل الـنـظام
الـســيــاسي والـطــبــقـة الــســيـاســيـة
احلاكـمـة في حل مـشكالت الـشـباب
ة وحتـقـيق أحالمـهم في حـيـاة كـر
وآمــنـــة وحــاالت الــيــأس والــوضع
ـتهالك والفقـر والبطالة عيشي ا ا
والـعجـز عن تـربـية األسـرة وفـقدان
ــركـز األمل بــتــحـسن احلــال وفــقـاً 

صقر للدراسات.
 فـي أعـــقــــاب غـــزو الــــعـــراق 2003
بـرزت ظــواهــر كــثــيــرة مــنــهــا ثـراء
الـطـبقـة الـسـيـاسيـة إفـقـار اجملـتمع
الــــعــــراقي اســــتــــئــــثــــار األحــــزاب
ـشاريع سـلـحـة عـلى ا والـفـصائـل ا
االســتــثــمـاريــة واألمــوال الـعــمــالـة
ــســتـوردة وحتــديـد ســوق الــعـمل ا
وزيادة نـسب البـطالـة وهي أسباب
مــضـافــة جـعــلت الـشــبـاب الــعـراقي
يــخــرج في تــظــاهــرات مــنــذ ســنــة
2011 وحــتى الــيــوم لـــلــمــطــالــبــة
بـتــحـسـ أوضـاع الــبالد وقـوبـلت
هــذه الـتـظـاهــرات بـالـقــمع والـعـنف

والقتل.

أستاذ الفلسفة الـدكتور عبد الستار
الــراوي فــإن الــعــراق احــتلّ ســنــة
2018 وفق دراسة أمـيركـية أجـراها
مــركــز غـالــوب لـلــدراســات الـدولــيـة
حـــول نــسـب االنــتـــحــار وأســـبــابه
ـيـاً بـعـد كل من ـرتـبـة الـرابـعـة عـا ا
تشاد والنـيجر وسيرالـيون بتفشي
ـشـاعـر الـسـلـبـيـة) الـتي قـد تـقـود (ا
إلى االنـــتـــحــــار. وتـــقـــول مـــصـــادر
رســمـــيـــة إن حــاالت االنـــتـــحــار في
الـــعـــراق تـــراجـــعـت مـــنـــذ انـــطالق
احــتـجــاجــات أكـتــوبـر 2019 حـيث
رفع احملـتـجون شـعـار (نـريـد وطـنا)
في تـــعـــبـــيــــر واضح عن مـــشـــاعـــر
اإلحـباط من هـيـمنـة أحـزاب ساقـطة
وطنـيا وميـليشـيات مـوالية لـلخارج

على قرار الدولة.
تــراكــمت الـعــلل وتــوالت األســبـاب:
نـفـســيـة واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة
فـــأفــضت إلى خـــيــار نــبــذ احلــيــاة
ـوت والـتـي تـعـبـر واإلقـدام عــلى ا
ــــجـــمــــلـــهــــا عن فــــقــــدان احلـــلم
الــشـخـصي وانــعـدام األمل بــالـغـد
بـعــد أن بـلـغت غـائـلــة الـبـطـالـة بـ

الــشــبـاب مــعـدالتــهــا الـقــصـوى 35
ـئــة مـنــحـدرة بــهـذه الــشـريــحـة بــا
الــفــتـــيــة إلى مـــا حتت خط الـــفــقــر
ــهــ فـــلم يــعــد لـــدى الــشــاب إال ا
الهروب إلى مهاوي العدم والردى.
وقـد سـجل الـعـراق زيـادة مـلـحـوظـة
فـي مــحـــاوالت االنـــتـــحــار وحـــاالته
خالل النصف األول من العام 2020
فــيـمـا تــقـول اجلـهــات اخملـتـصـة إن
األســـبـــاب تــــتـــراوح بــــ الـــدوافع
الشـخـصيـة والظـروف االقـتصـادية
فـي وقت يـــقــول فـــيه مـــراقـــبــون إن
ـئات من الـشـهداء سـقوط عـشـرات ا
واجلـــــــرحـى فـي انـــــــتــــــــفـــــــاضـــــــة
اكــــتـــوبـــر2019 من دون أن حتـــقق
مـطـالـبـهـا ومـا أحـدثه وبـاء كـورونـا
ــــمـــيـت زادا شــــكـــوكَ من الــــفــــزع ا
الــعـــراقــيـــ في مـــا ســيـــؤول إلــيه

مستقبلهم.

الظـواهر األخـرى الـتي ظهـرت على
سطح اجملتمع بعد سنة 2003.

لـكن مـا يــثـيـر الـغـرابـة والـعـجب أن
عاجلات احلكـومية حتد من الفعل ا
في مكان ما وتتركه ليمارس بحرية

تامة في مكان آخر.
ولعل مقتـرح مجلس محـافظة بغداد
إنشـاء حواجـز بـارتفـاع متـرين على
ـــنـع حــاالت جـــســـور الـــعـــاصــمـــة 
ـتـزايـدة مثـال حي عـلى االنـتـحـار ا
فــوضى الــتـشــريــعـات فـي بالد كـان
شرعـ فيـها (حكم حمـورابي أول ا
ـا ــيالد)  من 1792- 1750قـبل ا
اثـــــــار مــــــــوجــــــــة من الــــــــغــــــــضب
واالســـتــــهــــجـــان أشــــعـــلـت مـــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي وزوبـعـة من
ردود الــفــعل في مــخــتــلف األوسـاط

عقب إعالن اخلبر.
غـــرد عــــضـــو احلــــزب الـــشــــيـــوعي
العراقي جـاسم احللـفي في حسابه
عــلى تـــويــتـــر ســاخــراً مـن الــقــرار
بـالـقـول: "بـعـد تـفـكـيـر طـويل اقـتـرح
ـسـؤولــون وضع سـيـاج عـالٍ عـلى ا
جــســـور بــغــداد لـــلــحـــد من حــاالت
االنـتـحـار غـاب عن بـالـهم األسـبـاب
احلقـيقـة الـتي تدفع شـباب الـعراق
لـذلك الـفعل وفي مـقـدمـتهـا الـفـساد
واحملـــــــاصـــــــصـــــــة وســــــوء اإلدارة
والــبــطــالــة الــتي أنــتــجت الــيــأس

واإلحباط وفقدان األمل".
فـي ظل دولــة فــاســدة بــســلــطــاتــهـا
ـصــيــر شـعــبــهـا الـثالث يــتــحـكـم 
حـكـام لم يـعـاجلـوا مـشـكـلـة واحـدة
مــــنـــــذ جــــاءوا فـي ركــــاب احملـــــتل
وأحزاب مـوالـية حـتى عظـام الرقـبة
لطهـران ومليشـيات ارهابـية مدربة
عـــلى إشــــاعــــة اخلـــراب فـي الـــبالد
وإذالل الـــعــبـــاد واقــتـــنــاص أرواح
ــواطــنــ بل أنــتــجــوا مــشــكالت ا
شكـلة الواحـدة تلد أكبر وجـعلـوا ا

مشكالت والكارثة جتر كوارث.
وحــــسب كــــتــــاب "يــــوم احلــــســــاب
ؤلفه ـاثل للطـبع حاليـاً  العسـير" ا

ـر يـوم دون إعالن وسائل وقد وال 
إعـالم مـحــلــيــة عن تــســجــيل حــالـة
انــتــحـار في مــديــنـة مــا أو إحــبـاط

أخرى.
قـال لي الـدكــتـور مـحـمـد الـشـيـخـلي
ــركــز الـعــربي لــلــعــدالـة إن مــديــر ا
ظـاهـرة زيـادة االنـتـحـار في الـعـراق
تـرجع إلى أسـبـاب وعـوامل عـديـدة
ة ترجع الى وبالتأكيـد فإن أي جر
اسبـاب رئيـسة يـجب توافـر احداها
ـة فـي اجملـتـمع لـكـي تـظـهــر اجلـر
وهي: أسباب سياسية أو اقتصادية
أو اجــتـمــاعـيـة فــإذا مـا تــوفـر أحـد
ــة في هـــذه االســـبــاب نـــرى اجلـــر
ـعـنى ان العـلم اجلـنائي اجملتـمع 
يبـحث عن توفـر سبب واحـد لتـظهر
ــة ولـــكن مــا بـــالــكم اذا مــا اجلـــر
توافـرت هذه االسـباب كلـها في زمن
ومــكــان واحــد بــالــتــأكــيــد تــظــهــر

ة في اجملتمع. اجلر
وسـواء كـانت فـجـيـعـة االنـتحـار في
العراق حالة أم ظاهرة فإن استمرار
البـطالـة التي يعـاني منـها الـشباب
الـــعـــراقي والـــتي ســـبـــبـــهـــا األول
الــفــســاد احلـكــومي ســيــمــنح هـذه
احلــالــة أو الــظــاهــرة احلــيـاة لــكن
الـعـراقيـ لم يـقـطـعـوا األمل بـثورة
شـــبــابـــهم الـــتي أيــقـــظت األمل في
صــدورهم بـإمـكــانـيـة الـقــضـاء عـلى
الــفـــســـاد وتــغـــيــيـــر حــال الـــعــراق
وحتـريره من أحـزاب والئـيـة جـعلت
أبـنــاء الـعـراق يــحـرمـون من ثـروات
بالدهم فـيمـا تـتنـعم بهـا الـسلـطات
الـــثالث وطـــواقـــمـــهـــا وأحـــزابـــهـــا
ومــلـيــشـيــاتـهــا الـوالئــيـة وامــتـدت
ــائــدة احلــرام إلى الــولي الــفــقــيه ا
وحــاشـــــــيــته فــضال عـن أن هــنـاك
أكــثـر من مــلـيـون وظــيـفـة فــضـائـيـة
يلتهم رواتـبها الفـاسدون لو ذهبت
رواتب لفرص عمل حـقيقيـة للشباب
ــا خلــفـت ظــاهـــرة الـــبــطـــالـــة ور
اخـــتــفت وزالـت مــعـــهـــا فــجـــيـــعــة

االنتحار.

ديــــســـمـــبــــر/كـــانـــون األول/2016)
تعلّق بـوقف االستيطـان على نحوٍ ا
فـوري وكـامل باعـتـبـاره غـيـر شرعي
وغـير قـانـوني هو دلـيل جـديـد على
بـــــــطـالن إجـــــــراءات "إســـــــرائـــــــيل"
وحُمـاتهـا وكان اجملـتمع الـدولي قد
دعــا "احلــكــومـة اإلســرائــيــلــيّـة" إلى
االمتـثال لهـذا القـرار والقرارات ذات
تـعلّقـة ببـطالن ضمّ القدس الصلـة ا
(الــــــــقـــــــرار 478 الــــــــعـــــــام (1980
ومــرتــفــعــات اجلــوالن (الــقـرار 497
قصـود قرارَي مجلس العام 1981 ا
األمن) إال أنّ زيــارة بــومــبــيــو وهي
ـثـابـة األولى من نــوعـهـا سـتــكـون 
تزكـية وتـأيـيد لـ"إسـرائيل" لـتتـمادى
في اسـتخـفـافهـا وازدرائـها لـقرارات

تحدة واجملتمع الدولي. األ ا
لـقــد حـاول مـايك بـومـبــيـو اسـتـبـاق
األحداث بزيارته إلى الضفة الغربية
واجلــوالن قــبل أن تــنــتــقل مــفـاتــيح
الـبيت األبـيض من إدارة تـرامب الى
إدارة جـو بـايدن ( 20يـنـايـر/كـانون
الثـاني/2020) فـيـمـا إذا حُـسم أمـر
اخلالف بشأن فوز األخـير  وهو أمر
يكاد يكون مـحسوماً على الرغم من
طــعــون احلــزب اجلــمــهـوري وإدارة
تـرامب بزعم حـدوث عـمـليّـات تـزوير

غيّرت من النتائج.
جــوهـر الـزيــارة يـتــركّـز حــول إيـفـاء
إدارة ترامب بـالوعـود التي قـطعـتها
بشـأن صفـقة الـقرن الـتي أعلن عـنها
(في 28 يـــــــــنـــــــــايـــــــــر/كـــــــــانـــــــــون
ـصـلـحـة "إسرائـيل" الثـاني/2020) 

ولـــــــــدعـم إدارة رئـــــــــيـس الــــــــوزراء
"اإلسرائيلي" بـنيام نتـنياهو الذي
يتعرّض إلى ضغوط إلقالته أو حتّى
محاكمته وسجنه التّهامه بالفساد.
إنّ زيارة بـومبـيو هي لـقطع الـطريق
قـراطي من تـغيـير على احلـزب الـد
أولـويّــاته إزاء تل أبـيب خــصـوصًـا
وأنّ سـيـاسـته كــانت تـقـوم عـلى حلّ
الــدولـــتـــ والـــدعـــوة إلى تـــفــكـــيك
ــــســـتــــوطـــنــــات (عـــلـى األقل وقف ا
بــنــائـهــا) واالنــسـحــاب من الــضــفـة
الـغـربـيـة وتـأتي هـذه الـزيـارة خالل
فــتــرة الـ 60يـــومًــا الــبـــاقــيــة إلدارة
ترامب حـيث تـعتـبـر دعمـاً وإلتـزاماً
جـــــديـــــداً لـ"تـل أبـــــيـب" مـن جـــــانب
واشـــــنــــــطـن ووفـــــاءً بــــــوعـــــودهـــــا
وتعهّـداتها ابـتداءً من نقل الـسفارة
األمـــريــكــيـــة إلى الــقـــدس احملــتــلــة
ومـرورًا بــاعـتـبــار اجلـوالن جـزء من
"إســــرائــــيل" بــــزعـم "األمـــر الــــواقع"
ووصوالً إلى تأييد رغبتها في وضع
اليـد على غور األردن وشـمال الـبحر

يّت.  ا
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وكان نتنـياهو قد قـام بتكر ترامب
في الـــعـــام 2019 بـــوضـع احلـــجـــر
سـتوطنة حـملت اسمه في األساس 
مـــــــــرتــــــــفــــــــعــــــــات اجلــــــــوالن (16
يــونــيــو/حــزيـران/2019) وقــد قـال
بومـبيـو في تـغريـدة له على حـسابه
في تويتر (28 أكتوبر/تشرين األول
ـــســـتــوطـــنــات ال تـــنـــتــهك 2020) ا
بــالـضــرورة الـقــانــون الـدولي" وذلك

بــــعــــد إلـــــغــــاء وزارة اخلــــارجــــيــــة
األمـريكـيـة رأيًا قـانـونيًّـا صـدر عنـها
ـستـوطنات في العام 1978 يقول "ا

غير متوافقة مع القانون الدولي".
وكــان من ضــمن بــرنــامج بــومــبــيـو
زيــارة مــســتـوطــنــة "بــســاغـوت" في
مـديـنـة الــبـيـرة (مـحـافـظـة رام الـله)
عتّق في حيث قام باحتساء النبيذ ا
تـلـكـهـا أحد أحـد مـصانـعـهـا الـتي 
ــؤيّـدين ــسـتــوطــنـ األمــريــكـان ا ا
لـــلــــحــــزب اجلــــمــــهـــوري وهــــو من
الداعـم حلمـلة ترامـب االنتخـابية
وكــذلـك زيــارة اجلــوالن الـــتي ســبق
لــــتـــرامب أن أعــــلن أنـــهــــا جـــزء من
"إســـرائـــيل" وتـــخـــضع لـــلـــســـيـــادة
ة "اإلسـرائـيـلـيـة" وذلك تـزكـيـة جلـر
االحتالل واغتصاب األراضي بالقوّة
ــتــحـدة بــالــضــدّ من مــيـثــاق األ ا
وقواعـد القانـون الدولي الـتي ال تقرّ
االستـيالء على األراضي احملـتلّة عن
طــــريـق احلــــرب واحلــــصــــول عــــلى

مكاسب سياسيّة بسببها.
الــزيــارة في أبــعــادهــا الــســيــاســيـة
تــسـتــهـدف زرع ثــقـافــة االسـتــيـطـان
بــاعـــتــبــاره أمــراً واقــعــاً كــجــزء من
صـــفــقــة الــقـــرن ومــحــاولــة إلخــراج
القدس من دائرة التفاوض واعتبار
قضـيّـة حقّ الـعودة مـجـرّد حلّ أمني
ـبـاشـر ـســتـوى ا لالجـئــ وعـلى ا
تقد دعم ال محدود لنتنياهو وهو
أمـر يـرفـضه الـفـلـسـطـيـنـيـون شـعـبًا
وقــوى ومـنـظــمـات ومــجـتــمع مـدني

وسُلطة وطنيّة.

بغداد
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 هل يـصبح النحـات السويسري ألـبرتو جاكـوميتي بابلـو ثاني فنان بـيعت أربعة من أعـماله بسعر يـتخطى مئـة مليون دوالر بـعد بابلو بـيكاسو? تـبدو هذه الفرضـية قابلـة للتحقق
ـغلقة" لطرح منحوتة "غراند ظاريف ا زادات العريقة نسـقا هجينا يعرف باسم "ا لكن السعر الـنهائي للمنحوتة التي تطـرحها دار "سوذبيز" للبيع قد يبـقى سريا.واختارت دار ا
نحوتـات حجما لـلفنـان السويسـري الذي عاش في باريـس.ويقوم هذا الـنسق على عرض كل فـام" (االمرأة الطويـلة) البـالغ طولها  2,68 متر وهي جـزء من سلسلـة تضم أكبـر ا
بلغ عن  90 مـليون دوالر.والـثالثاء قـرابة الـساعة  16,00 ت غ بـعد انـتهـاء فترة ـزاد على أال يـقل ا مشارك مـهتم بـاقتنـاء العـمل سعـرا واحدا يبـقى طي الكـتمـان حتى نهـاية ا
قـترح األعلى شرط أن يتفـوق على العرض الثاني األقـرب بنسبة تزيد ـزايدة التي انطلقت في  21تشرين األول/أكتـوبر في نيويورك ستـأخذ "سوذبيز" علمـا بالعروض لتخـتار السعر ا ا
ـبلغ في حال ئة) وإال تقـام جولـة مزايدات جـديدة).وخالفـا للـمزادات التـقلـيدية لـن تكشف "سـوذبيـز" سعر الـشراء مع تـرك احلريـة للجـهة الـشارية وحـدها في اإلفـصاح عن ا عن 5 با
ـنحـوتات الـوحيـدة التي بـلغت هذا أرادت ذلك. وهذا يـعني أن سـعر الـعمل النـهائي قـد يبـقى سريـا.ومنذ  2010 تخـطت ثالثة أعـمال للـفنـان السويـسري عـتبة  100 ملـيون دوالر وهي ا
زادات.وفيمـا تشكل منحوتة "غراند سـتوى.ومن بينها بيعت مـنحوتة "الرجل واإلصبع" مقابل  141,2 مـليون دوالر سنة 2015 وأصبحت تـاليا سادس أغلى األعمال الفـنية في تاريخ ا ا
عاصـر فيمـا الثاني يـتناول الـفنانـ االنطبـاعي عروضـة للبـيع في مزادات اخلريف لـدى "سوذبيـز" تقيم الـدار األربعـاء مزادين متـتاليـ تخصص أحـدهما إلى الـفن ا فام" أبـرز القطع الـفنيـة ا

والفن احلديث.

رسالة نيويورك
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والليالي احلزيناتُ اغنية 
. وصدى الذكرياتْ

قد أحنُّ الى صوتهن الرخيم ..
إلى مطرٍ يغسل الضوءَ
زدراةِ  والوحشةَ ا

فهل تستقيم احلياةْ.? 
.....

اءَ هكذا نحرثُ ا
ُنى للنخيل. ح نزفّ ا

. طامحَ للمستحيلْ ونزفُّ ا
ونهيّءُ أرواحنا للرحيل.

. كلّ روحٍ لها عنكبوتْ
. لكوتْ وطيورُ ابابيل في ا

ولها جنمة في السماءْ .
وعلى كلّ وسوسةٍ حرسُ وإماءْ.

وغواة  من الفقهاء.
وســواء صــعــدنــا إلى بــرجــهــا أم

ركبنا الفضاء.
ظلَ يسكننا هاجس.

 إن وهمَ  اخللود 
يراودُ  مـن يسألـون عن الروح  ..

هل غيرُنا الشعراء? 
فليس سوانا يجودُ

و إنَّ سوانا الذي يُسْأَلُ.
نحن مَنْ يسألون.

 ÕËd « sŽ p½u Q ¹Ë
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بغداد

كنني التعريف أمامي.. إنها أشيـاء ال 
عـنهـا بـاللـغة.. إحـسـاس من نقـاء مذهل
يعتري روحي احملاطة بـأفكار وتطلعات

مُزهرة..
ـــفــردي.. أنـــزل إلى مـــكـــاني الـــســري 
ــكــان اعـــتــرف بــأن الـــنــزول إلى هـــذا ا
يــتــطــلب تـعــزيــز اإلحــسـاس بــالــوحـدة
كن قطف فكرة والصبر والتأني. إذ ال 
مـا تـتألأل فـوق شـجـرة عـظـيـمـة من دون
كن أن الـتـمـتع بخـواص مـتـفـردة. وال 
هـمة بالذات مع من تتصـاحب في تلك ا
ال قــدرة له عـلى تــتـبع خــطـوات ثــقـيــلـة

وواثقة باجتاه عالم مذهل..
لم اصــــادف إلـى اآلن من يــــســــتــــطــــيع
مـشـاركـتي جـنـون الـتـجـربـة.. وإنْ وجـد
فـأنـني أخـاف مـصـارحـته بـاألقـدام عـلى

غامرة.. ا
هـناك .. حـيث ترتـقي احليـاة و تتـرقرق
بــوداعـة مــتـمــازجـة مع شــجـرة األفــكـار
الــعـظـيــمـة.. هــنـاك حــيث الـصــمت لـغـة
ـطـلقـة والتـألق مـيزة الـبصـيرة الـكون ا
األبــديــة.. تــنــطــلـق الــروح لــتــشــرب مـا
تـتـيـحه احلـكــمـة واحملـبـة واجلـمـال من

نال.. رحيق بطعم خلودٍ سهل ا
ـوت مـجـرد فـكرة هـنـاك .. حـيث يـكون ا
قـابـلـة لـلـدحض. واحلـيـاة مُـنـحـة قـابـلة

للتجديد واالدامة..
هـنـاك.. حـيث تتـوازن األفـعـال السـامـية

ُتَـحفزة ال شيء يوقف دوامـة األفكـار ا
على الـدوام.. ال شيء يقف في وجـهها

.. مطلقاً
ــكــوث في مــكــان ال تــعــرف افــكــاري ا
واحــد.. إنــهــا أكـــثــر من حــرة أنْ صحَ

التعبير..
حتلق إلى مكانات لم يصلها بشر..

تشعرني باخلوف حيناً والرهبة حيناً
آخــر.. تـــصــعـــد بي وتـــنــزل بي عِـــبــر
طــبـــقـــات من تــقـــلـــبــات ورؤى تـــبــدو
مـشـوشـة لـكـنـهـا تـتـحـول إلى مـثـمـرة

ومنتجة على األغلب..
نـطقـة التي كنتُ أتـوق الوصـول إلى ا
تُصنَعُ فيها األفكـار.. فما أشد حاجتنا
لـبنـاء منـظـومة جـديدة نـبني بـوعيـها

حـيـاة جـديـدة تــلـيق بـنـا. ال أدري مـنـذ
ـنـظـومـة مـتى ونـحن عـالـقــ بـنـفس ا
ــة.. بال جتــديــد أو خـلـق يـلــيق الــقــد

بالتحرر واالنبعاث من جديد..
أليست احلياة والدة?

أليست احلياة فرصة وهدية?
ألــيـــست احلــيــاة حــديــقــة من األفــكــار

والرؤى?
يـتـسـاقط مـنـهـا مـا هـو قـد وأصـفـر..

وينمو ما هو جديد وجميل.
تمـاماً مـثل أوراق اخلريف الـتي حتمل
في قلب حزنها افراحاً لوالدة جديدة..

كيف لنا أن نصنع فكرة جديدة??
ـكنـني تَـبيّن حـ أغوص في عـمق ال 
بعـده عن الـسطح أرى كل شيء واضح

ـطـلقـة.. كل شيء خـفيف مع الـشرور ا
بال وزن..

كل شيء تـضـحك مـنه الـروح بـقـهـقـهة
عالية..

تعـادلة تتيح لـلتأمل أن يفتح األمور ا
ابـوابه كـلـهـا بـاجتـاه نـبع يـتـدفق دون

انقطاع..
تـعاركة تتـيح للصبـر أنْ يهنأ األمور ا
قـلـيالً بفـرصـة اسـتراحـة حملـارب قد

مُنهك باالنتظار..
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هـناك.. تـفور الـوالدات بـقوة. كل شيء
يـــولـــد ويـــنــــمـــو عـــلى أرض واحـــدة
سيـمتـها الـتعـافي واالرتشـاف من نهر
افـكارٍ عـلى وشك والدة حـقيـقـية.. وكل
ما دون ذلك يسقط كدمعة ندم ال معنى
لها. األفـواه التي تثرثـر دون انقطاع..
اضي دون ملل... األلسن الـتي تلـوك ا
األســــنـــان الــــتي تــــطــــحن األجــــســـاد
ــة.. األصــوات الــتي ــتـــأ والـــعــظــام ا
ـيديا والـشاشات الـعمالقة تزعق في ا
ـــا فــائــدة .. الــعـــيــون الــتي تــرى دو
احلقـائق وتغض الـبصـر.. اآلذان التي
تــســـتــمع آلالم الــنـــاس دون أن تــفــعل
شـيـئــاً.. الـوجـوه الـتي تــرتـدي أقـنـعـة
لـتـخـفـي مالمـحـهـا اخملـزيـة.. األجـساد
الــتي تــتـــحــرك من دون وعي بــاجتــاه
الـــشــــهـــوة.. االيــــادي الـــتـي تـــضـــرب

وتــســرق وتــصــادر حــيــوات وحــقـوق
لـيـست لـهـا.. األرجل الـتي تـعـدو بـقوة
نحو احلروب واخلـراب.. األمعاء التي
ــتــفــسـخــة .. كل تــلك تــلــوك اجلــثث ا

الفظائع ال بد من إعادة النظر فيها..
حــــســــنـــاً.. ال بــــد من طــــرد ذلك اإلرث

البائس وإلى األبد..
سـتـطـالـبـنـا اعـضـاءنـا بـالـبـدائل الـتي
ـشــهــد.. إنـهــا األفــكـار ســتــغـيب عـن ا

اجلديدة التي ستصنع البدائل..
ــة دون ال بـــد مـن حل الـــعــقـــد الـــقـــد
االتـكـاء علـى عنف مـشـاهـد لم يغـيـرها

الزمن بعد.
فـمـا حـاجـتنـا الـيـوم لـنـسخ من قـابـيل

مثال?
وما حاجتـنا لنيرون جـديد يحرق قلب

دن وجوهر احلياة? ا
لن تـكـون احلـيـاة لــعـبـة بـائـسـة تـقـوم

.. على العنف مثلما ارادوها األقدم
ومــا فـات قـد فــات وولى.. والـيـوم هـو
وقت الـــنــــهـــوض مـن جـــديــــد.. لـــيس
اضي مـثلما هو نهوضاً عـلى أعتاب ا

متعارف..
بل نـهوض من نـوع خاص.. جـديد وال
يـتـكــأ عـلى شيء غـيـر بــذرة إنـسـانـيـة
صـغيـرة.. جنعـلـها تـنمـو بكل مـا فيـها
من مـحبـة ودفقـات خيـرة فقـد نحـصد

 .. ثمارها الطيبة ولو بعد ح

لـكن قـلـبي لـيس فـضفـاضـا لـيـتسع
رجال عــاش آالف الـنــزوات وسـطـر

مالحم في العشق
رجال إجتاح حقوال من النساء

وخــــــــــــــــــلـف وراءه عـــــــــــــــــواء آالف
االنكسارات.
تغريني رسائله

فـتـتـولـد لـدي رغبـة جـامـحـة ألمـنحه
جـدائـل من الـدفء وأخـيط لـه ثـيـابـا

من العشق
لـــكن مـــخـــاوفي تـــســـد مـــســـامــات

الشعور. 
فأصـحو من حلم هش ألنـكفئ على

نفسي من جديد. 
دينة بقيت جتول في شوارع تلك ا

جبل من ثلج
هكذا صار يراها البعض

على أوردتها تتجمع حبات البرد
وعـــلى راحــــة يــــديـــهــــا يــــســـــكن

الصقيع
عبـرت الشارع دون  أن تـنتبه إلى

رور إشارة ا
وأصـوات أبواق الـسيارات تـلعـنها
وهي شاردة  الـذهن  تـتمـتم بـينـها

وب نفسها:
×يحتاجني

وتروق لي رفقته

وكأنها تهرب من  قدر واقع
ال محالة

وعــــنـــــدمــــا أســــدل الــــلــــيل
ســتــــارتـه حــســمت أمــرهــا
بــأنــهــا لن تــكــون رقـمــا في

سجالته
 لـن تـمـنـحه عــاطـفـة رقـراقـة
من أجل حلــظــات قــصــيــرة

من أد حياته
اســــتـــقـــلـت ســـيـــارة أجـــرة

متوجهة إلى دارها
وحـــال وصــــولـــهـــا فـــتـــحت
نافذتها تـتفقد أثره عله ترك
لــهـا هــنــا أو هــنــاك حــفـــنـة

حب.
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من قصص احلرب العراقية اإليرانية   

اسـتانف البـاص مسيـره بحذر رعب  ا
انصرف كل واحد منهم الى كليته .
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اصـبح الــوقت خــارج الـزمـن االنـتــظـار
لذيـذ النه يشـعره بـالسـعادة .. الـسعادة
شيء  ثـــمـــ اليـــاتـي من أي شـــخص 
قـارب األســبـوع عــلى االنـتــهـاء حــظـرت
امــامه في الــيــوم األخــيــر من االســبـوع
والـقت عـلـيه الـتـحـيـة بـالـلـغـة األرمـنـيـة
(پـــاري  لــويـــز ) .. تــفـــاجئ وظن انـــهــا
تنطق اسم الحد اساط الفلسفة (كارل
لويس) ابتـسمت ..  مودي سـلمت عليك
صبـاح اخلـير بـاالرمني .. ضـحك وطلب
ــزيــد من الــكــلــمــات األرمــنــيـة مــنــهــا ا
كعربـون للصداقـة  دوّت صافرة اإلنذار
عظم طـائرة إيرانية بالقرب من الـباب ا
معادية اطلقت نيرانها.. دويّ انفجارات
قـاومات األرضـية مـتداخـلة مع صـوت ا
نـتشرة عـلى اسطح الـعمارات سـيطر ا
اخلـــوف عــلـى آني مــاريـــا احس بـــهــذا
اخلـوف ضـمــهـا الى صـدره لـيــوفـر لـهـا
ـرة اخلــوف هـذه ا األمــان واالطـمــانـان 
يـنـشــيط الـقـلب شـعــر بـوجـودهـا اكـثـر
احلَـرب أحـيـانا وهي تـنـام عـلـى صـدره 
تــُـشـجّـع عـلى احلُب  مــفـارقـة كــبـيـرة 
تمّنيت لو تهـاجمنا الطائرات كل يوم ..
كل سـاعـة .. كـل حلـظـة .. وهـنـاك امـنـية
أكبر لوحتققت لـكنت اسعد انسان.. هو
ايــفــاد والــدهــا ســبــعــة أعــوام بــدل من
سـبـعة أيـام .. تـمنى لـو يـختـفي والـدها
كي يظـهر هو او يُـنــقل الى مكـان بعيد
ليـبقى قريب مـنها  هـناك ازمة سـتظهر
تـعبة.. الحقـا  اخلالص من النهـايات ا
امـرا اكثـر تعـبـا  كيف سـيلـتقي بـها ..?
قـفـزت في راسه فـكـرة.. هل بـاالمـكان ان
اعـالج اســنـاني في الــكـلـيــة ? بـاإلمـكـان
ذلك..انفرجت اساريره النه ضمن بطاقة
الــلــقــاء  مــنــذ الــيــوم قــرر مــودي ان ال
يــغـسل اسـنـانه قــبل الـنـوم او االكل كي
تـــتــعب اســـنــانه وتــتـــســوس عــسى ان
ـقـايضـة أحـيانـا غـير مـتـكافـئة ه.. ا تـؤ
األلم مقابل اللقاء  حاول ان يوصل لها

  مـودي .. كـما يـحب أصـدقاء مـحـمود
ان يـنادونه به .. والـده  يـعمل حـارسا
ـدرسـة االبــتـدائـيــة  يـعـيش هـو في ا
واخـوته الــسـبــعـة في خــرم بـيـت كـمـا
يسميه طالل موظف البلدية  هو اقرب
الى (كَــــون الدجاج)  أحيانا ينام هو
واخـوه عـلى سـريـر واحــد وكـثـيـرا مـا
يـنام عـلى األرض ومرة اضـطـر للـنوم
طبخ  لوجود ابن عمه القادم من في ا
احلــلــة الجــراء مــعــامــلــة في بــغــداد 
الـفقـراء اليعـرفـون حتديـدا للـنسل ولم
تـصل الـيـهم ثـــقافـة الـواقي الـذكري..
يحلم مودي باكـمال دراسته العليا في
الـفـلـسـفـة  لــيـصـبح أسـتـاذا في كـلـيـة
االداب  وأول طـــمــوح له ان يـــشـــتــري
بيت  ترتاح به عائلته  صباح كل يوم
اعـتـاد مـودي ان يـنــتـظـر مـرور جـارته
آني مـــاريـــا بـــســـيـــارة والـــدهـــا وهي
جتـلس بـجـانبه تـرمـقه بـنظـرة تـشحن
قـلبه بـاالحاسـيس جتـعله نـشيـطا الى
صـبـاح الـيـوم الـتـالي  الـصـبـاح عـنـد
مودي اصـبح له طقـوس معـينـة اليبدأ
االعنـدمـا ترسل الـيه آني ماريـا إشارة
من عيـنيها الـعسلـيت تلـهب مشاعره
كـعـود ثـقـاب لم يـشتـعل بـعـد  ويـسأل
.. نفـسه.. ماذا لو لم تـاخرت او لم تاتِ
فـكــيف سـيــكـون شــكل الـصــبـاح لـذلك
الـيـوم ..?  ولـكـن عـندمـا رآهـا تـتـمـشى
لـــوحــــدهـــا بــــدون  ســـيــــارة .. بـــدون
والدهـا.. استـغرب وذهبـت ظنونه الى
مـــرض والــدهـــا او عــطل ســـيــارته او
مــوقف مــا قـد حــصل .. مــرت قــبــالـته

الـقت التـحيـة بـحركـة من يدهـا وإشارة
ــسـيـر الى من عــيـنـيــهـا واسـتــمـرت بـا
الـشارع الـعام ..الـتـهبت فـرائصه  أراد
ان يـعمل شـيئـا  لكنـه اخفق  الـفرصة
سـريـعـة الـفــوت بـطـيـئـة الـعـودة  سـار
امـامــهـا  اســتـقال الــبـاص األحــمـر ذو
الطـابقـ رقمه  13كرادة خـارج / باب
الشرقي  شعر بوجودها خلفه  دفع لها
األجرة ناولـها البطـاقة بحركـة  نصفية
الى اخلـــــلـف  صــــعـــــد الـى الــــطـــــابق
الـفـوقــاني وجـلـس في مـقـدمــة الـبـاص
وهي خلـفه .. وصل الـباص الى سـاحة
الـنــصـر هّم بـالــنـزول وهـو يــقـول.. انـا
ـعظم.. ابـتـسـمت ..انا ذاهب الى بـاب ا

سادفع األجرة ..!!
لم يـعـرف سـبب غــيـاب والـدهـا  لـغـايـة
الـلــحـظــة.. في الـبــاص الـثــاني ظـهـرت
احلـقـيـقـة  الحـاجـة لـتـرتـيـبـات جـديدة
فــوالــدهـــا مــوفــد خـــارج الــعــراق هــذا
مــاقــالــته له وهــو يــقــرأ اســمــهــا عــلى
الـــــلــــيــــفـــــكس آنـي مــــاريـــــا ديــــكــــران
الـكـسانـدريان كـلـية طـب االسنـان .. هو
طـالب مـرحــلـة أخـيــرة في كـلـيـة االداب

قسم الفلسفة ..!!
ـرة له طعم لـذيذ  ركـبا الـصبـاح هذه ا
الـبـاص الــثـاني ســويـة ثم تــوقف عـلى
صـوت صـافـرات اإلنذار اخملـيـفـة هدأت
احلركة في عموم الشارع الصمت يلجم
دافع االفواه  لـيس للـحرب فم سـوى ا
هي التي تـتكلم  احلـرب أحيانـا مفيدة
فهي تطيل وقت الـلقاء  اول مرة اشعر
بـــالــراحـــة مع صـــوت صــافـــرة اإلنــذار

خبـر تخرجه فـليس هـناك وسيـلة سوى
الـهـاتف طـبـعــا اليـوجـد هـاتف نـقـال او
وسائل للتواصل مثلما هي االن  يوجد
جــهـــاز هــاتف واحـــد في غـــرفــة مـــديــر
درسة وفي مـحل طه البقال  ذهب الى ا
احملل وقف امــام الـهــاتف مــد يــده عـلى
الـســمــاعــة رفــعــهــا ثم اعــادهــا بــهـدوء
وداخله مـلتهب النه ال يـعرف رقم هاتف
آني مــاريــا ..هل يـــذهب الى كــلــيــة طب
ه.. بـل قـلــبه..! االســنــان واسـنــانه التــأ
لك أي مـاذا سـيقـول عـنـدما يـراهـا ? ال
سـبب لــوجـوده في كــلـيــة طب االسـنـان
ســوى انـه ذاهب خلـــدمــة الـــوطن ورفع
الـعــلم .. خـدمــة من ال يـخــدمـون الـوطن

والعلم ..!! 
بـاءت كل مــحـاوالته بـالـفـشل فال ألم في
اســنـانه.. والتـلـفـون يـوصـله بـهـا ..ومع
كل حلــظــة تــمــر به تــمــر هي من امــامه
تـنــتزع شـيئا منه  بـحث عن سر القوة

ــغــنــاطــيــســيــة الــتي جتــذبه الــيــهــا ا
ـقـاومـة امـام اجلاذبـيـة قـانـون فاشل  ا
يـحـاول ان يـجـد تـفـسـيـرا حلـالـته الـتي
ـر بهـا  لم تنـفعه كـتب الفـلسـفة التي
كـانت تـسـافـر مـعه الى اجلـبـهـة قـرأهـا 
وفي اخلندق يخـالها توقظه من أحالمه
ته ..الوطن هو ..تدعمه تدفعه تشد عز
آني مـاريــا فـالـدفــاع عـنه يـعــني الـبـقـاء
عـــلـى قــــيــــد االمل  وفي اجــــازتـه كـــان
يتواجد طول الوقت في محل طه البقال
لـعله يـحظى بـرأيـتهـا في وقت التـسوق
ولـــكــنه تـــيـــقن بـــعــد ذلك ان لالغــنــيــاء
أسـواقا اليـعرفـهـا الفـقراء.. كـانت دائرة
تـفــكــيــره تـضــيق كــلــمــا اقـتــرب مــوعـد
ــوت االلــتــحــاق بــالــنــار االلــتــحــاق بــا
بـالـدمــار االلـتـحـاق بـاجلــبـهـة .. رائـحـة
ـتنـاثـرة  ولكن الـبـارود تمـلئ األمـكنـة ا
رائــحـة آني مــاريـا كــانت تــمـلئ فــكـره 
طاولة تمده بـاحلياة باالمل بـالصبر بـا

بالبقاء  تأمل الذكريات.. ذكريات األيام
الـسـتة الـتي قـضتـها مـعه آني مـاريا  ..
احد هذه الذكريـات تركت اثرا على خده
عنـدما كـان يجـلس بجانـبهـا في الباص
تـهـدل عـلى كتـفه اثـار غـيرة وشـعـرهـا ا
ــراهـقـ فـتــحـرش بـهــا وانـتـهى احـد ا
الــدفــاع عــنــهــا بــتــرك جــرح عــلـى خـده
االيـسـر فهـو يـتـلمـسه ويـعتـز به كـنوط
شـجـاعـة لـلـحُب ولـيـس لـلـحَرب..!  أراد
ان يـجـد تـسـويـة بـ الـدفاع عـن الوطن
والـــدفــاع عـن آني مـــاريــا .. فـــنـــظـــريــة
التكافؤ تقـول الدفاع عن الوطن يساوي
الـدفـاع عن آني مـاريـا .. اذن آني مـاريـا
هي الـــوطـن الـــذي يـــدافع عـــنه  مـــرات
ـوت يــحـاول ان يــسـرق روحه عـديــده ا
ولكنـه يعتد بـنفسه كـيف اموت وانا لم
أرى آني مـاريا?  انه حتـد من نـوع آخر
ـلكـون من قنـاعات ـا  حتـدي الفـقراء 
في احلياة  في احلرب يـكون (الهروب)
جــائــزا شــرعـــا فــقط في االحالم .. كــان
يرى وجه آني مـاريا في القـمر حاول ان
يـعـانـقه  اسـتـفـاق عـلى صـوت انـفـجار
قـريب مـنه كاد يـخـطف روحه لـوال لطف
الـله ودعـاء آني مـاريــا هـو يـفـكـر كـيف
لهـذا احلُب ان يسـتمـر ..!هي تفـكر كيف

لهذه احلَرب ان تنتهي ..!
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 وعــلى ضـــوء الـــقــمـــر حــاول ان يـــجــد
ـتـضـادات ـشـتـركـات بـيــنـهـمـا ولـكن ا ا
اكثر.. فهي مـسيحية ارمـنية ومن عائلة
ارســتـقـراطــيـة ســتـصــبح دكـتــورة عـنـد
تـخـرجـهـا  ولـكـن هـنـاك مـشـتـرك واحـد
يجـمعهـما هـو دقات قلـبه و دقات قلـبها
الذي شـعر به عـندمـا نامت عـلى صدره
ان فلسـفة احلياة تـقول ان قانون احلب
اليـعـتـرف بـاخـتالف األديـان وال بـجـمال
االبــــدان فــــهـــو ال يــــفــــرق بـــ الــــهالل
والصلـيب وانه يربط احلبـيب باحلبيب
 ولكن هل اني ماريا تفـكر به مثلما هو
ـشـتـركـات يـفـكـر بـهـا ? هل بـحـثت في ا

التي بينهما ? 
وعــــدني ان يـــــاتي العــــالـج اســــنــــانه 

ني لوعة ه  وانا قـلبي يؤ اسنانه تأ
ـواقف اجلـمـيـلـة  الـفـراق  تـذكـرنـا بـا
الــلــحـظــات اجلـمــيـلــة تـمــر سـريــعـة 
رور كل ـزعجـة ثـقيـلـة ا والـلـحظـات ا
يـوم تـــنـظـر الـى االسـتـعـالمـات تـرسم
وجوده عـلى احـد كراسي االسـنان  ال
احـــد لــديـه مــنـــاعـــة من احلب  احلب
كــــاحلـــلـم كالهـــمــــا اليـــعــــاقب عــــلـــيه
القـانون..!! كعـادتها كل صـباح جتلس
بجانب والـدها في السـيارة تبحث في
الـراديـو عن فـيروز الـصـبـاح  في هذا
ـعركة في كل اليـوم تالحقهـا أناشيد ا
اإلذاعـات .. (إحــنــا مــشــيــنــا مــشــيــنـا
لـلـحــرب.. عـاشـكـ يـدافع عـن مـحـبـوبـة
محـبوبة.. وإحـنا مشـينا لـلحرب.. هذا
الـعـراقـي الـعـراقي من يـحب ..) تـوقف
ـسـيــر نـظـر بـعـمق نـحـو والـدهـا عن ا
ـلئ صوته .. بابا اني االمام الذهول 
مــاريــا انــظـري تــلك جــنــازة الـشــهــيـد
مـحـمـود ابن احلـارس مـلفـوفـة بـالـعلم
العراقي ومكتوب عـليها الشهداء اكرم
منـا جميـعا ... شـيئ ما حتطم داخـلها
الــصـمت يــنـفــجـر من عــيـونــهـا دمـوع
سـاخــنـة ارادت ان تــصـرخ مــثل بـاقي
النساء عنـد الفجيعة ولـكنها تماسكت
من اجل ان يبـقى ذلك احلب خـالدا في
داخـــلــهـــا اليــعـــرف به احــد  لـم يــعــد
صــوت الـراديــو يـشــعــرهـا بــانـتــصـار
ــعـركـة بــداخـلـهــا انـتـهت ـعــركـة .. ا ا
ولـكن لـم تـهـزم الن الـقـادة اليـهـزمون 
احلــزن عـلى احلــبـيب لـه طـعم آخـر.. 
ذهـب مــــودي وبـــقــــيـت آني مــــاريـــا ال
تـسـتـطـيع الـنـظـر الى مـكان وقـوفه كل
صـبـاح لم تــرتـبط بـأحــد بل ارتـبـطت
ـصلـحة األحـمر بـالذكـريات .. بـاص  ا
.. صـافـرات اإلنـذار .. اخلـوف واألمـان
..في قداديس اآلحـاد تذهب آني مـاريا
الى الــكـنــيـســة تـوقــد بـاســمه شــمـعـة
تـشـعـر بـروحه تـنـبـعث من هـذا الـنـور
الن األرواح نـورانــيـة  ومع نـزول اول
دمـعـة تــيــقن والــدهـا ان ابـنـته فـقـدت

شيئا عزيزا اسمه احلُب .. !!

وتِ.. سرٌّ تماهى  نطفة النفي  با
 بكل الوجود وبعد  العدمْ 

هي  ما قرّهُ العقلُ منذ القِدمْ .
أعـــطــنـي شــجـــراً يـــافــعـــاً  يـــســبقُ

. العاصفةْ
ا صخبٍ  أعطني البحرَ من دو

 وغــيــومـــاً تــنثُ سالمـــاً عــلى مــدنٍ
. خائفةْ

وانيءَ للحا   قد تركتُ ا
. وتلك الرياح غَدت امنياتْ

رور بها    تستطيعُ ا



d¹—UIðË —U³š√10

www.azzaman.com

dOHÝb1— —UIŽ i dð WO*UF « W×B « WLEM

U½Ë—uJ  ÎUłöŽ  UÝËd¹UHK  œUC*«

¡UÐu « vN²½≈ ÆÆWO½UŁ Włu  błuð ô

في مراجعة للعديد من التجارب
ية  وجدت منظمة الصحة العا
أن عــــقـــــار شــــركـــــة جــــلـــــعــــاد
ــدسـفـيـر لم يــحـسّن مـعـدالت ر
البقاء على قيد احلياة للمرضى

ولم يساعدهم على التعافي.
Remdesivir وافقة على تمت ا
لالستخـدام في حاالت الطوار
ـــــاضـي  وهي فـي الــــــربـــــيـع ا

خطوة حيّرت بعض اخلبراء.
ية أوصت منـظمة الـصحة الـعا
يــوم اخلـمـيس بـعـدم اسـتـخـدام
ـــضــاد ــديـــســفـــيــر ا عــقـــار ر
لـلــفـيــروسـات  وهــو دواء أثـار
اهــــتـــــمــــامًــــا شــــديــــدًا كــــعالج

لكــوروناـ 
خـلـصت جلـنـة من اخلـبـراء إلى
ــدســـفــيـــر لــيس له أي أن الـــر
تــأثــيــر ذي مــغــزى عـلـى مــعـدل
الــوفـيـات أو عـلى نـتـائج مـهـمـة
أخـرى لـلـمـرضى  مـثل احلـاجة
ـيــكـانـيــكـيـة أو إلى الــتـهـويــة ا
الـوقت لــلـتـحــسـ الــسـريـري 
يـة أعلنت منـظمـة الصـحة العـا
ذلك ونـشرت الـلجـنة مـراجعـتها
في اجملـلـة الـطبـيـة الـبريـطـانـية
 . The BMJلم يستبعد التقرير
اسـتـخـدام الـدواء تـمـامًـا كعالج
لـكــورونــا  لـكــنه قــال إن األدلـة
تـــــفــــتـــــقــــر إلـى الــــتـــــوصــــيــــة

باستخدامه.
Gilead قـالت شـركـة عـلـوم جـلـعـاد
دسـفير صـنعة لـلر  ? Sciencesا
 واسـمه الـتـجـاري  ? Vekluryفي
بيان إن دواءها "مُعترف به كمعيار
ــــــــرضـى في رعـــــــايــــــــة لــــــــعالج ا
صاب بكورونا في ستشفيـات ا ا
ـنظـمات إرشـادات من العـديـد من ا
ـا في ذلك ـوثــوقــة   الــوطـنــيــة ا
ـــتــحـــدة األمـــريـــكـــيــة الـــواليـــات ا
وجمعية معاهد الصحة واألمراض
ـــعــديـــة في أمـــريـــكــا والـــيـــابــان ا
ـــانـــيـــا. ـــتـــحـــدة وأ ـــمـــلـــكـــة ا وا
"وأضـــافت أن هـــنـــاك الـــعــديـــد من
الـدراسـات الـعـشـوائـيـة اخلـاضـعـة
نشـورة في اجملالت التي للـرقابـة ا
راجــعـهــا الــنــظــراء والـتـي تـوضح
الــفـوائــد الـســريـريــة لـهــذا الـدواءـ

Veklury
كــــانت الــــفـــائـــدة احملــــتـــمــــلـــة من
ـدسـفـير مـوضع نـقـاش وشـكوك ر
لعدة أشـهر  وخاصـة في األسابيع
األخـــيــــرة  بـــعـــد أن وافـــقت إدارة
الــغـذاء والــدواء عــلــيه كــأول عالج
لكورونـا في أواخر أكتـوبر. وجدت
إحـدى الــدراسـات الــكـبـيــرة  الـتي
ـعاهـد الوطـنـية لـلصـحة  رعـتهـا ا
أن الـدواء قـلل من وقت الـشـفـاء في
ـسـتشـفى من  15إلى ـرضى في ا ا
 11يــــومًـــا. جتــــربــــتـــان أخــــريـــان

حـان الـوقت للـعـودة إلى احلـياة
الطبـيعيـة يا أمريـكا. لكن مهال 
مـاذا عن الـوبـاء? ال يـوجـد أحد 
كمـا يقول الدكـتور مايـكل ييدون

- لقد  خداعكم جميعًا.
كـشـفت مـقـابـلة جـديـدة مع كـبـير
سؤولـ العلمـي السابق في ا

شركة فايزر  ? Pfizerوالتي 
You- ســحــبـــهــا من يــوتــيــوب
 Tubeفي غضـون ساعـت  أن
وجة الـثانية" من ما يسـمى بـ "ا
فـيروس كـورونـا ووهان الـتاجي

غير موجود تمامًا.
ـزيفة على الـرغم من االدعاءات ا
الــتي تــطــلــقــهــا وســائل اإلعالم
ـوتون الـكاذبـة  فـإن النـاس ال 
فـي الــــشــــوارع من الــــفــــيـــروس
اجلــــــــديـــــــــد  ولـم يــــــــعــــــــودوا
"يــلـتـقـطــونه" حـقًـا. إنه شيء من
ـــا يــعـــني أنه حــان ــاضي   ا
الوقت للـمضي قدمًا ونـسيان ما

حدث على اإلطالق.
وفقًـا للـدكتـور ييـدون  "ال يوجد

عـــلـم يـــشـــيـــر إلى وجـــوب حـــدوث
مـوجـة ثـانـيـة" يـقـول إن اخـتـبـارات
كورونـا هي عـلم غيـر مرغـوب فيه 
ضـاعفة "احلاالت والفكـرة الكامـلة 
اجلــديـــدة" األســـيــة هـي كالم فــارغ

تمامًا.
الــشيء الــوحــيــد الــذي يـحــدث في
الـــــــواقع هــــــو أن وســــــائـل اإلعالم
وسـلـطـات الـصـحة الـعـامـة الـزائـفة
مـثل أنــتــوني فـوسـي تـصــنع أزمـة
غير مـوجودة من أجل إبـقاء الناس
مـحـبـوسـ ويـرتـدون أقـنـعـة حـتى
يـبــدو أن لـقـاحًــا سـحـريًــا يـزيل كل

شيء.
يـــحـــذّر الـــدكــــتـــور يـــيـــدون من أن
"جـمـيع" اختـبـارات كورونـا تـقريـبًا
تـؤدي إلى نتـائج إيجـابيـة خاطـئة.
لـيس هذا فـقط  ولـكن عتـبـة منـاعة
ــا يــدّعي الــقــطــيـع أقل بــكــثـــيــر 

ـــا يـــعــنـي أنه قــد  اخلـــبــراء  
الوصول إليها بالفعل.

سُـــئل الـــدكــــتـــور يـــيـــدون  "نـــحن
نــــؤسس ســـيــــاســـة حـــكــــومـــيـــة 

وسـيــاسـة اقـتــصـاديـة  وســيـاسـة
دنيـة  من حيث حتديد للحـريات ا
األشـخاص لـستـة أشـخاص في كل
اجتماع ... كل ذلك اسـتنادًا إلى ما
قـد يكـون بـيانـات مزيـفـة تمـامًا عن
هــذا الــفــيــروس الـتــاجـي"  أجـاب

عليه ببساطة:
"نعم."

ـزيــفـة هي # اخـتــبـارات كــورونـا ا
السبب الوحيد في استمرار وجود

"جائحة"
زعوم  أما بالـنسبة إلى "الـوباء" ا
يـقـول الـدكـتـور يـيـدون إنه "انـتـهى
بـــشـــكـل أســـاسي"  مــــشـــيـــرًا إلى

ـهـمـة "مـظـهـريـة" جـمـيع الـعـوامل ا
الـــتي تـــتــــراوح من االســـتـــشـــفـــاء
ـركزة واسـتـخـدام وحـدة العـنـايـة ا

والوفيات.
يؤكـد الدكتـور ييدون: "لـوال بيانات
االخـتـبـار الـتي حتــصل عـلـيـهـا من
الــــتــــلـــيــــفـــزيــــون طــــوال الـــوقت 
لتستنتـج بحق أن الوباء قد انتهى

 حيث لم يحدث شيء كثير"
"بـــــالــــطـــــبع يـــــذهب الـــــنــــاس إلى
ـستـشـفى  وينـتـقلـون إلى موسم ا
إنفلونـزا اخلريف ... ولكن ال يوجد
عـــلـم يـــشـــيـــر إلى وجـــوب حـــدوث

موجة ثانية."

نــشــر الــدكــتـور يــيــدون مع بــعض
زمالئه دراســة بـــعــنــوان "مــا مــدى
ـوجـة الـثـانـيـة?" الـتي احـتـمـالـيـة ا
نحـنى"  "تسويته" قرب وجدت "ا
نـهـايـة يونـيـو. ظـل ثـابتـا مـنـذ ذلك

. احل
الـشيء الـوحــيـد الـذي يــتـزايـد هـو
"احلــــاالت  ? "casesوهـــــو مــــا ال
يـعـني شيـئًـا ألن "احلـالة" لـيس لـها
تــعـريف بــخالف نــتـيــجــة اخـتــبـار
إيجـابية  والـغالـبية الـعظمى - إن

لم يكن كلها - مزيفة ومخادعة.
مـــا يــعـــنــيـه هــذا هـــو أن "الــوبــاء"
ــرضى مــوجـــود فــقط في أذهـــان ا
عقـليًـا الذين يـصرّون
عـلى إجــبـار اجملـتـمع
عــلى الـبـقـاء مـلـثـمـ
بــــشـــكـل دائم وعــــلى
اإلغالق لبقـية األبدية
 وهو كـابـوس بائس
لن يـــنـــتـــهي إال مـــرة
واحــدة عـنــدمـا يــقـرّر
األشــــــــــــــــخــــــــــــــــاص
الــعـــقالنــيـــون الــذين
يـؤمــنــون بــالــعـلم أن

هذا يكفي.
نـظـرًا لوجـود الـعـديد
من فيروسات كورونا
ـــتــــداولـــة األخــــرى ا
بـــــالــــــفــــــعل والــــــتي

يتعـرض لها الـناس طوال الوقت
ـــتـــلـــكـــوا  فـــمن احملـــتـــمل أن 
بـالفـعل منـاعـة طبـيعـية ضـد هذا
الــفـيـروس  والــذي  عـلى الـرغم
من كــونه "جـديـدًا"  لــيس بـاألمـر
ـهم عـنـدمـا تلـقي نـظـرة صـادقة ا

على احلقائق والبيانات.
الحـظ الــدكــتـور يــيــدون وزمالؤه
في ورقـتـهم الـبـحـثـيـة: "ثبت اآلن
أن  ?30عــلـى األقل من ســكــانــنـا
لـديـهـم بـالـفــعل اعـتــراف مـنـاعي
بـــهــذا الــفـــيــروس اجلـــديــد قــبل
وصــوله". "كــوفــيـد - 19جــديـد 
لـكن فــيــروسـات كــورونـا لــيـست

كذلك."
ـــواكــــبـــة آخـــر األخــــبـــار حـــول
"جائحـة" فيروس كـورونا ووهان
الــتـاجي (الـذي انـتــهى بـالـفـعل 
Pan- تـــــأكـــــد من إطـالعك عـــــلى
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اعتبـرتهما الـوكالة  برعـاية شركة
جـــلـــعـــاد  لم تـــتـــضـــمن ضـــوابط
الــعالج الــوهـمـي  والـتي تــعــتــبـر

حاسمة للحكم على الفعالية.
ديسفير خضع الرئيس ترامب لر
إلى جـانـب عالجـات أخـرى الـشـهـر
ــــاضـي عــــنــــدمــــا  نــــقـــــله إلى ا

ستشفى بعد إصابته بكورونا. ا
مــــنــــذ مـــــارس / آذار عــــلى األقل 
عـنـدمــا بـدأ الـوبـاء بــاالنـتـشـار من
الــصــ إلى أوروبــا إلى الــواليـات
ــتـحــدة  كــانت شــركــات األدويـة ا
والباحـثون يعملـون بشكل سريع 
ـمـارسـون أي وقـد جــرب األطـبـاء ا
ـــا في ذلك عالج يـــبـــدو واعـــدًا  
ـنــشـطــات (الـســتـيــرويـدات). في ا
ســبـتـمـبـر  أوصت جلـنـة اخلـبـراء
يـة بشدة في مـنظـمة الـصحـة العـا
نـشطات لـلمرضى في باسـتخدام ا

احلالة احلرجة.
بــالــنــســبـــة لــلــتــحــلــيل اجلــديــد 
اسـتـعـرضت الـلـجـنـة أدلـة من أربع
ـــــــا في ذلـك واحــــــدة جتــــــارب  
أجــرتــهـا  .N.I.Hوأخــرى بـرعــايـة
ية و نشرها منظمة الصحة العا
مؤخـرًا على خـادم ما قـبل الطـباعة
 والــــذي تــــضــــمن حــــوالي 5000
مريض  وهـو األكبـر حتى اآلن. لم
تـتم مراجـعة الـورقـة أو نشـرها في

مجلة علمية.
نـــتـــائـج تـــلك الـــتـــجـــربـــة "أثـــارت
تساؤالت حول بـعض الفوائد التي
تمت مالحظتها سابقًا  في دراسة
 " .N.I.Hكـمــا قــال الـدكــتــور بـرام
ـسـاعـد في روشــويـرج  األسـتــاذ ا
الــطـب بــجــامــعـة مــاكــمــاســتــر في
هـامـيلـتـون  أونـتاريـو  والـرئيس
ـشـروع مـنظـمـة الـصـحةـ ـشـارك  ا
الـــذي قـــال أيـــضـــا: "أوضـــحت في
ـديـســفـيـر الـوثــيـقـة أن جتــارب ر

يـجب أن تسـتمـر  وقد تـكون هـناك
كن مـجـمـوعـات سكـانـيـة مـحـددة 
أن تــسـتــفــيــد". لــكـنـه أشـار إلى أن
الــدواء غـالي الـثــمن ويـتم إعـطـاؤه
عن طــريـق الــوريــد. قــال الــدكــتــور
كن أن روشـويـرج إن اسـتـخدامـه 
ــــوارد الـــتي يـــؤدي إلـى حتـــويل ا

كن نشرها بشكل أكثر فعالية.
دسفير  الترخيص الستخدام ر
في حاالت الطوار مـنذ الربيع في
ـتـحـدة  وفي أكـتـوبـر  الـواليـات ا
ذكـرت شــركـة جـلــعـاد أنـهــا حـقـقت
إيـرادات بـقـيـمـة  873مـلـيون دوالر

حتى اآلن هذا العام.
ـعـتمـد على كـان استـخـدام الدواء ا
نــطــاق واسع ألعــراض كـورونــا قـد
حـــيّــر بــعض اخلــبـــراء قــبل فــتــرة

الديكسامـيثازون هو عالج ثبت
أنه يـسـاعـد مـرضى كـورونـا في

رض. مراحل معينة من ا
قــال الــدكـتــور روشــويــرج: "إنه
أمر مـقلق بـعض الشيء أنـنا لم
ـا يـنـجح نـعـثـر عـلى الــكـثـيـر 
حتى اآلن". "لكنني آمل أن حتدد
األبــــحــــاث اجلـــــاريــــة األدويــــة
األخرى التي تعمل على حتس

البقاء واألعراض"
قالة: { هذه ترجمة 

?W.H.O. Rejects Antiviral
Drug Remdesivir as a Co-
vid Treatment
By Benedict Carey
The New York Times
Nov. 19, 2020

اذج من لقاح مضاد لفايروس كورونا

طويلة من موافقة  .F.D.Aعليه.
كتب الدكتور بيتر باخ  مدير مركز
الـسـيـاسة الـصـحـيـة والـنـتـائج في
مـركـز مـيـمـوريـال سـلون كـيـتـريـنج
لــلــســرطــان  في رسـالــة بــالــبــريـد
اإللــكـــتــروني: "هــذا قـــرار مــنــاسب
ية". تمامًا من مـنظمة الصـحة العا
دسفير يكلف وأضاف: "إن عقار ر
آالف الـــدوالرات  وتـــشـــيـــر أكـــبـــر
جتــــربــــة عـــشــــوائــــيــــة تــــفــــحص
اسـتـخـدامه في كـورونـا إلى أنـه قد
ال يـكـون له أي فـائـدة من أي نـوع 
وتعود الدراسة اإليجابية الوحيدة
إلـى وقت قـــــبـل اســــتـــــخـــــدامـــــنــــا
ـرض كـورونـا لـلـديـكـســامـيـثـازون 
الـشـديـد والـذي يــشـيع اسـتـخـدامه

ستشفيات. اآلن في ا

اسطنبول
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ال زلتُ مُـصـراً عـلى قــنـاعـتي ورأيي أن الـعـراق حُــكمَ ويُـحـكم ومـنـذ عـام
2005 وحـتى اآلن من قـبل الـثـنـائـيـة الــسـيـاسـيـة والـديـنـيـة والـتي تـمـثل
(ثنائـية االستـبداد وكراهـية الـعراق).ومن اجنازات تـلك الثنـائية احلـاكمة
حتويل الـعـراق الى مزرعـة خـاصة لألحـزاب الـدينـيـة والعـائلـيـة. وأصبح
الشعب العـراقي مجرد فالح وعـمال وعسس وجنـود وشرائح خدمات

زرعة  وفِي أسوأ مرحلة من تاريخ العراق السياسي !. في تلك ا
#اهم منجزات الثنائية األستبدادية احلاكمة :-

1- فالعراق دولة فـاشلة  ودولة فـاسدة ولسنوات مـتتاليـة حسب تقارير
ية ! منظمة الشفافية العا

ـنـظـمـة.ال بل وبات ـة ا 2- حتويـل العـراق الى مـرتع لـلـمـخـدرات واجلر
افيات  را دوليا لتجارة اخملدرات وا

3- حتـويل الـعـراق سـاحـة الـى انـتـشـار االحلـاد  والـشـذوذ واالدمـان
واألميّـة  واجلهل  واخلـرافـة  والبـطالـة  والضـيـاع ولَم تتـحرك الـدولة

ضد ذلك  !
4- تــسـجــيل احلــكــومـات الــعــراقــيـة مـن أفـســد احلــكــومـات واالنــظــمـة
الـســيـاسـيــة في الـعــالم حـيث نــهب مـدخــرات الـدولــة وثـرواتـهــا من قـبل

الساسة واالحزاب والتيارات !
5- النظام السياسي في العراق ثيـوقراطي اقطاعي مقيت  يضحك على

وقراطي ! الشعب والعالم بأنه نظام د
رور 6- العراق اول دولـة في العالم يـدخلهـا الساسـة واحلكام حـفاة و
نطقة ويؤسسون بنوكا سنوات قليلة يصبحون اغنى اغنيـاء العراقي وا
وبـورصـات ال والـغـريب يـتـفـضـلـون عـلى الـدولـة  بـقـانـون  وهم نـاهـيـبـهـا

وناهب ثرواتها اصال !
7- الـعـراق اول دولـة في الـعـالم تـنـتـقل من ديـكـتـاتـوريـة الـرجل الـواحـد
واحلزب الواحد الى ديكـتاتورية عشـرات الديكتاتـوريات ومئات االحزاب
ـوقرطـية والتـيـارات الديـكتـاتـورية والـغـريب مسـنـودة من دول تدعي الـد

وحقوق االنسان !
8- العراق اول دولـة مخـطوفة هي وشـعبـها من قبل مـجمـوعة سيـاسي
متحالف مع جهات دينية وتستقوي باخلارج ولها دعم دولي والى هؤالء

القراصنة اخلاطف دعماً دوليا ...غريبة مو ?
9-  العراق اول دولـة نظـامهـا السـياسي يجـوّع الشـعب ويُفـقره ويـنتهك
ـول دول ومــنـظـمـات بـأمـوال الـعـراق حـقـوقه ويـحـمـي حـقـوق الـغـربـاء و

والعراقي !
10- العراق اول دولة في الـعالم حكـوماتها حتـارب الوطنـي واصحاب
الـكفـاءات واخلـبـراء والـنـاجـح وجتـبـرهم عـلى الـهـجـرة او الـتـقشف او
زورين ...الخ االجتثـاث وتفـتح مؤسسـات الدولـة للـمغمـورين واجلهـلة وا

وضمن مشروع ( ترييف الدولة ) !
11- الـعــراق اول دولـة في الـعــالم جتـري انــتـخــابـات وتـصــرف عـلــيـهـا
ملـيـارات الـدوالرات وفِي االخيـر ال تـعـترف بـنـتـائج االنتـخـاب ..و تُـشكل
حـكــومـاتــهـا مـن قـبل دول وجــهـات خــارجـيــة وتــقـســيم الـكــعـكــة بـنــظـام

(احملاصصة ) على لوبيات الدول !
12- الـعـراق اول دولــة في الـعــالم ال يـنص دســتـورهـا بــشـكل ( واضح
ومـعلـوم ) لـتـهـمـة اخلـيـانة الـعـظـمى. وابـقى من كـتب الـدسـتـور مـوضوع

(اخليانة العظمى) عائمة وغير واضحة! 
13- العراق اول دولة تأتي لها حـكومات تفكك الدولة والـصحة والتعليم
واالدارة وكل شيء .وتـــهــدي مــؤســـســات الــدولـــة الى رؤســاء االحــزاب
ـسـتــشـفـيـات واجلـامـعـات والـتـيـارات لـتــسـتـولي عـلـيـهــا . ال بل تـعـطي ا
دارس الى الـسيـاس وحـلفـائهم والـذين اصال افلـسوا ألـدولة تـماما وا
ـدارس الثـانـوية وتـصبح ليـديروا هـذه الـقطـعات وحتـاصـر اجلامـعات وا

بالية ! 
° sJ Ë ÆÆÊb¹U³  ÊuB d¹ WOzUM¦ « Ác¼ …œU

نـتخب جو بـايدن هم زعماء كان اول احملتفـل بفـوز الرئيس االمـيركي ا
و التي مرت في وصراكيل تلك الثنائية االستبدادية احلاكمة في العراق 

السطور اعاله! 
عـلى ان بـايـدن شـريك لـهم في مـا غـنـمـوا وعـومـوا من الـدولـة الـعـراقـيـة.
وبالتالي وحسب قناعتهم ان بايدن ( في اجليب!) حسب طريقة تفكيرهم
البدائـية.وال يعـلمون ان ( بـايدن اليـوم ليس بايـدن االمس ) فبايـدن اليوم
رئيس ولـيس موظـف عنـد الرئـيس مـثلـما كـان. وبالـتـالي سوف لن يـجرؤ
على قبول هدية ( دوالر واحد ...وال برميل نفط واحد) . فالرجل بات هو
سـؤول االول وجمـيع اجـزاء الدولـة االميـركـية ومـنظـماتـهـا تراقب عـمله ا
وكم حــرامي وكم خـاطف وادارته وال يـضــحي بـهــا من اجل ( كم لص 

للدولة العراقية ) !
° r¼—c×¹ Êb¹UÐ

ـنتـخب جـو بـايـدن الى حتـذيـر عـلني ولهـذا سـارع الـرئـيس  االمـيـركي ا
بتاريخ 26 تشرين الثاني /نوفمبر 2020 اي الى حتذير اجلميع  قائال
(( رئاستي لـيست واليـة ثالثـة ألوبامـا)) وهذه رسالـة قويـة وواضحة الى
االيـرانـي والـعـراقـيـ وألطـراف اخـرى .وحـتى هي رسـالـة لـلـتـنـظـيـمات

تطرفة التي أسستها أدارة اوباما ! ا
° dOGð r UF « Ê« UNMKF¹ Êb¹UÐ

ـــرتـــقـــبــة »واليــة ثـــالـــثــة ونـــفى بـــايـــدن فــكـــرة أنـه يــشـــكـل مع إدارته ا
ألوباما.«وأوضح في مقابلة مع »إن بي سي «هي األولى منذ انـتخابه:

ا مختلفا تماما »نواجه عا
ـنـتــخب بـايـدن اخلـطــوط الـعـريـضــة لـسـيـاسـاته وهـنـا يـوضـح الـرئـيس ا

القادمة والتي سوف تختلف عّن السابق وهي وليدة عالم متغير  !.
فكفـى رقصا وردحـاً يا مـعاقي الـسيـاسة في الـعراق .يـامن  دمر دولة
نـطـقـة واالقـلـيم والـعـالم  وهي مـحـوريـة ومهـمـة فـي ا
العـراق. وجعـلـتمـوها دولـة فـاشلـة ومدمـرة ومـفلـسة
مـنذ 16 عـامـا .والزلتـم تـصـرون علـى الـبقـاء حـتى
تقسـيمهـا وتفتـيتـها والتـنازل عّن ثرواتـها وحقـوقها
لدول وجهات خارجية مقابل بقاءكم في السلطة !. 
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ســعـر الــصــرف مـهـم جـداً وأي تــغـيــيــر كـبــيــر في ســعـر الــصـرف
والـتـعـو يـكـون كارثـة عـلى االقـتـصـاد ونـتائـجه سـتـكـون مـعـقدة ولن
يتـعافى االقتـصاد لعـقود مثـال على ذلك ما حـدث في االردن ومصر

ودول اخرى كثيرة.
الـتـغـيـيــر الـتـدريـجي مـهـم جـدا اذا كـان ال بـد مـنه فـالــعـمـلـة احملـلـيـة

واستقرارها من اهم روافد قوة االقتصاد.
ا يـتـمـاشى مع هـياكل ـركـزي  ال بـد أوالً من اعـادة تـشكـيل الـبـنك ا
ـيـة ويـكـون له جلنـة من خـبـراء ال يـتـدخـلون في ـركـزية الـعـا الـبـنـوك ا
االمور الـتنفـيذية فـقط يتخـصصون في وضع الـسياسـات ومراقبـتها

ويكون غير خاضع للحكومة وال تتدخل في سياساته.
سعر الصـرف ال بد ان يكون واحـداً في البنوك امـا السوق السوداء
ـتـخصـصـة في اخـذ العـمـلـة الصـعـبة من والـغـاء شركـات الـصـرافة ا

ركزي وبيعها في السوق وما ينتج عن ذلك من فساد كبير. البنك ا
فيـجب أن يكـون السـعر واحـداً في البـنك وعنـد الصـراف مع مراعاة
عمـولة البـيع والشراء  والـغاء مزاد بـيع العمـلة وتوفـيرها لـلبنـوك كافة
شـروعة من اسـتيراد وشركـات الصـرافة وللـتعـامالت ا
ـواطنـ وال تكـون سبـباً في وتصـدير وحـاجات ا
تـــهــريـب األمــوال وخـــاصـــة أمـــوال الــصـــفـــقــات

الفاسدة.
{ عن مجموعة فايبر
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ردة الفـعل على الشـكاوى اخملتـلفة
ـتـصـورة. تـكـوّن لدي أو اإلسـاءة ا
انــــطـــــبــــاع قــــوي بـــــأن الــــتــــزامه
قراطيـة وسيادة الـقانون قد بالـد
يـســتـمـر بـشـرط أن يــحـافـظـا عـلى

سلطته".
mMOÝ ÊU¼u/U

يــوصف رئــيس الــوزراء الــهــنــدي
الـــســـابـق بـــأنه "حــــكـــيم ورصـــ
وشـــريف جــــدا" وأنه "مــــهـــنـــدس
رئـيـسي لـلــتـحـول االقـتـصـادي في
الـهنـد".الحظ أوبـاما أن سـيـنغ كان
"تكنوقـراطيا متواضـعا كسب ثقة
الــنـــاس لــيس من خـالل مــنــاشــدة
عـــــــواطــــــفــــــهـم بـل من خـالل رفع
ـعيشـة واحلفاظ على مسـتويات ا

سمعة طيبة ألنه لم يكن فاسدا".
”Ëö  ·ö ðU

كــان أوبــامـا مــعـجــبــا بـفــاتـسالف
هـــافــيل أول رئــيـس جلــمــهــوريــة
التشيك بعد الـثورة اخململية لكنه
وجـد خــلــيـفــته فــاتـسالف كالوس
أكـثـر إثـارة لـلـقـلق.قـال أوبـامـا إنه
ـثل الـرئـيس كـان يــخـشى من أن 
ــتـــشـــكك في أوروبـــا الــصـــعــود ا
الشعبوي اليميني في شتى أرجاء
أوروبــا ويـجــسـد "كــيف تـســبـبت
األزمة االقتـصادية ((2008-2009
في تــــــأجـــــــيج احلـث الــــــقــــــومي
ـناهـضـة للـمـهـاجرين شـاعـر ا وا
والـــــــــــــشـك فـي االنـــــــــــــدمــــــــــــاج (
ـــــد األوروبي)".وأضــــــاف: "بـــــدأ ا
ـــقـــراطـــيــة ـــفـــعم بـــاألمل لـــلـــد ا
والتحـرير واالندمـاج الذي اجتاح
الـعـالم في أعــقـاب انـتـهـاء احلـرب

الباردة في االنحسار".

الـــســـابق جــــمع "كل االنـــفـــعـــاالت
ـبالغ فـيـها" الـعـاطـفيـة واخلـطب ا
كان أشبـه بـ "شخصيـة من لوحات
تـــولــوز لـــوتــرك".وأضـــاف: "كــانت
ــتـعـة احملـادثـات مـع سـاركـوزي 
ومسـتـفـزة يـداه تتـحـركـان دائـما
وصـدره يــبـرز إلى األمـام مـثل ديك
الـبانـتام كـان مـترجـمه الشـخصي
إلى جانـبه دائما يـعكس بلـهفة كل
اءاته وإيقاع صوته مع انتقال إ
ـبـالـغة احملـادثـة من اإلطـراء إلـى ا
ثم إلى هــدفـهـا احلــقـيــقي لم يـكن
يــبـتــعـد عــلى اإلطالق عـن مـهــمـته
األساسية فهو البد أن يحتل بؤرة
احلـــدث ويُــنـــسب إلــيـه فــضل أي
شيء جـــــديـــــر أن يُـــــنـــــسب إلـــــيه

فضـــله".
q dO  öOG½√

ـانية على ـستشارة األ يُشار إلى ا
أنها "ثابتة وصادقة وصارمة من
الـــنــاحــيـــة الــفـــكــريـــة ولــطـــيــفــة
بــالــفــطــرة".ويــقــول أوبــامــا إنــهـا
ارتــابت فــيه في الــبــدايــة بــسـبب
بـالغــــــــــــــتـه ومـــــــــــــهــــــــــــــارتـه فـي
احلــــديـث.ويــــضــــيف: "ال أقــــصــــد
ـانيا أن اإلساءة اعـتقدت زعـيمة أ
اغوغـية محتـملة قد النفـور من د

يكون شيئا صحيا".
ÊUſËœ—√ VOÞ Vł—

وجــــد أوبـــامـــا الـــزعـــيـم الـــتـــركي
"يـتحـلى بالـود ويسـتجـيب عمـوما
لطلبـاتي".وأضاف: "بيد أنه في كل
مـرة كـنت أسـتـمع فـيـهـا إلـيه وهـو
يـتــحــدث كـانت قــامــته الــطـويــلـة
تـنــحـني قــلـيال إلى األمــام صـوته
متـقـطع الـنـبرة تـرتـفع نـغـمته في

("أحـببـته شـخـصـيـا حـتى عـنـدما
كنا نختلف") لكنه لم يخف حقيقة
عـــــدم اتـــــفـــــاقـه مع ســـــيـــــاســـــاته
االقتصادية.وكتب: "التزم كاميرون
عـلى نـحـو وثـيق بـعـقـيـدة الـسـوق
احلرة فبعد أن وعـد الناخب بأن
برنامجه الرامي إلى خفض العجز
وتـخـفـيض اخلــدمـات احلـكـومـيـة
فـــضال عن اإلصـالح الــتـــنــظـــيــمي
وتوسـيع رقعـة التـجارة سـيفضي
إلـى حــــقــــبــــة جــــديــــدة لــــلــــقـــدرة
الـتـنــافـسـيـة الـبـريـطـانـيـة".أضـاف
أوبـــامــا: "بـــدال من ذلك كـــمــا كــان
مــــتــــوقــــعــــا ســــقـط االقــــتــــصـــاد

البريطاني في ركود أعمق".
5ðuÐ dO1œö

قــال أوبـامــا إن الــرئـيـس الـروسي
كـان يــذكّـره بـبــارونـات الـســيـاسـة
الذين التقى بهم في بدايات حياته
هنية في واليـة شيكاغو.وأضاف ا
أنه كان "مثل حاكم مـقاطعة ولكنه
لــــديه أســـلــــحـــة الـــنــــوويـــة وحق
الفيتــــــــو في مجلس األمن التابع
ــــتـــحــــدة".وقـــال أوبــــامـــا: لأل ا
"ذكــــرني بــــوتـــــ في واقع األمــــر
بــنـــوعــيــة رجــال كـــانــوا يــديــرون
شـيكـاغو  هم شـخصـيات صـارمة
تــتـمــتع بـدهــاء ال تـأبه لــلـعــاطـفـة
يـعـرفون مـا يـعرفـونه لم يـبتـعدوا
عن جتـــاربــهم الـــضــيـــقــة كـــانــوا
يـعــتـبـرون احملــسـوبـيــة والـرشـوة
واالبــتـــزاز واالحـــتـــيـــال وأحــداث
ـتــفــرقـة أدوات شــرعــيـة الــعــنف ا

للتجارة".
Í“u —UÝ ôuJO½

قـال أوبـامـا إن الـرئـيس الـفـرنـسي

ومن لم يترك?
ÊËdO U  bOH¹œ

وصف أوبـامـا في مـذكـراته ديـفـيد
كـــامــيــرون احملــافـظ الــذي تــلــقى
تـعـلــيـمه في كـلــيـة إيـتـون وشـغل
مــنـصب رئــيس وزراء بـريــطـانــيـا
خالل الفترة من  2010إلى 2016
بـــأنه "هــــاديء وواثق" وأنه كـــان
يـتمـتع "بـثقـة طبـيعـية لـشخص لم
تتـعـرض حـيـاته لـضـغـوط شـديدة
من قـــبل".وقــــال أوبـــامـــا إنه كـــان
يـشـعـر بـارتـيـاح جتـاهه كـشـخص

تحدة وكندا خالل أول  24ساعة ا
من طرحـها في األسـواق وهو رقم
قياسي لـدار نشر "بيـنغوين راندام
ـــتـــوقع أن حتـــتل هـــاوس" ومن ا
ــذكـرات ــيــعــاد" مـرتــبــة ا "أرض ا
الــرئـــاســيـــة األكــثـــر مـــبــيـــعــا في
الــتــاريـخ.ويــســتــرجع أوبــامــا في
كــتــابه ذكــريــات رحالته في شــتى
أرجـاء الـعـالم بـاعـتـبـاره الـرئـيس
تحدة الرابع واألربع لـلواليات ا
ولقـاءاته مع زعماء الـعالم.فمن من
الزعـمـاء تـرك لـديه انطـبـاعـا جـيدا

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

قــال الــرئــيس األمــريــكي الــســابق
بـاراك أوبامـا في اجملـلد األول من
ـؤلفة من يعاد" ا مذكراتـه "أرض ا
جــــزأيـن إن الــــرئـــــيس الـــــروسي
ــيــر بــوتــ أشــبه بـ "حــاكم فالد
مـقاطـعـة" صارم في شـيكـاغو كـما
وصف الـرئـيس الفـرنـسي الـسابق
نــيـــكــوال ســاركـــوزي بــأنه يـــتــسم
ــبــالغ فــيه".وحــقـقت بـ"اخلــطـاب ا
ذكرات مبيـعات وصلت إلى نحو ا
 890ألـف نـــســخـــة فـي الـــواليــات
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سلوى اخلياط في احد ادوارها وضمن فريق عملها

القاهرة - الزمان 
ـصــريـة يــاسـمـ ــمـثــلـة ا اسـتــكـمـلت ا
صــبــري مــبــادرتـــهــا اإلنــســانــيــة جتــاه
ـعـروفة الـسـيـدة نـعـمـات عـبـد احلـمـيـد ا
ـطـر بـتـضـيـيـفـهـا في مـنـزلـها. بــسيـدة ا
وأعربت يـاسمـ صبـري عن سعـادتها
للقائها باحلاجة نعمات مشيرة إلى أنها
سيـدة صـبـورة ومكـافـحـة ونشـرت عـبر
حـــســـابـــهـــا بـــأحــــد مـــواقع الـــتـــواصل
االجــتـــمــاعي صـــورًا من الــلـــقــاء الــذي
جمـعهـما وعـلقت قـائلـة (احلاجـة نعـمات
نــورتـنـي الـنــهــاردة في الــبــيت شــربــنـا
الشـاي مع بعض واتـكـلمـنا في حـاجات
كـتـيـر.. سـت صـبـورة ومـكــافـحـة.. ربـنـا

يديها الصحة وطول العمر).
ومن جــانــبــهــا وجــهت ســيــدة األمــطــار
الـــشـــكـــر لـ يـــاســـمـــ صـــبـــري بـــعــد
اسـتـقـبــالـهـا في مـنــزلـهـا وتـكـفــلـهـا بـهـا

وتقد راتب لها مدى احلياة.
يــذكــر أن يــاســمـــ صــبــري كــانت قــد
أعـــلـــنت مـــنـــذ يـــومــ
تـكــفــلـهــا الــكـامل
بحالة السيدة

نعمات.

 ÊUŠd  s ×

 5 (« XMÐ WO½«—

 W½U³ý rÝU  bL×
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مـديـر الــثـقـافـة في مـحـافــظـة احلـسـكـة الـسـوريـة  –اعـلن
انطـالق مهـرجـان ايـام الثـقـافـة السـوريـة بـعنـوان ثـقـافتي
هـويــتي وتــضـمــنت مــعـارض وفــعـالــيـات فــنــيـة وثــقـافــيـة

ومعارض تشكيلية لفناني احلسكة والقامشلي

bL×  Èu$

ـطربـة التـونسـية  ترشـحت للـمشـاركة في بـرنامج  غني ا
ـلـحن فـايـز الـسـعيـد عـلـى احدى مع فـايـز الـذي يـقـدمه ا
ـؤمل ان تـشـارك في مـهـرجان الـقـنـوات العـربـيـة  ومن ا

االغنية العربية ببغداد. 
ÍË«eF « nKš ÍbLŠ wIŠ

ÊUC — sŽ l «bð ÊU¼—u½

lO³D² UÐ t UNð≈ bFÐ

لفـحـصـبي سي أر عقب عـودتـها من
إجـازتــهـا الـتي كـانت تــقـضـيـهـا في
ــــالـــديـف  ونـــشــــرت عـــبـــر جـــزر ا
صــفــحــتـــهــا اخلــاصـــة عــلى مــوقع

 ÊU e «≠ X¹uJ «

اعلنت الفاشـينيستـا الكويتية روان
بن حـسـ عن إصـابـتـهـا بـفـايروس
كـــورونـــا وذلك بـــعـــد خـــضـــوعـــهـــا

 ÊU e « ≠  ËdOÐ

انـضمـت الفـنـانـة الـلـبنـانـيـة نـورهان
الى قائمـة الفـنان الـذين دافعوا عن
محـمـد رمـضان مـعـتـبرة أن الـفـنان ال
يـسـتــطـيع أن يــدرك جـنـسـيــة جـمـيع
ـعـجـبــ الـذين يـلـتــقـطـون الـصـور ا
معـه ونشـرت نـورهـان صـورة حملـمد
رمضان مع إبـنه وعلّقت عـليهـا كاتبة
(إذا إنت مـشـهــور وإجـا حـدا تـصـور
ـــكـــان عـــام بـــتـــســـألـــو شـــو مـــعك 
جنـسيـتك?)  وتابـعت بالـقول (عـفكرة
هــو كــتــيـر مــتــواضع وطــيـب وجـدع
وبـيـتــصـور مع كل الــعـالم). ويـواجه
صـري محـمـد رمضـان أزمة الفـنـان ا
كبيرة وهجوم شرس بسبب الصورة
الـــــتي انـــــتــــشـــــرت له مـع مــــعـــــجب
إسرائـيلي أثـناء تـواجده في دبي إذ
اتـهم عـلى إثــرهـا بـالـتــطـبـيع وألـغت
ـنـتـجة تـعـاقـدهـا مـعه على الـشركـة ا
مـــســلـــسل ســـيـــعـــرض في رمـــضــان
2021. يـشـار الى أن مـحـمـد رمـضان
ـــر عن خــيــبـــة أمــله مـن الــشــركــة عــبّ
نتجة بعد فسخ الـتعاقد معه كاتباً ا
عـبــر صــفـحــته اخلـاصــة عــلى مـوقع

ـديريـة العـامة لـتربيـة ديالى ـــــــي الـعراقي في ا االكاد
ـراة واجب شـرعي الـقى مـحــاضـرة بـعـنـــــوان (تــكـر ا
عــلـى الــرجل في االسـالم ) ضـــــــــــمن ورشــة عـــلــمــيــة
ي لـلـمــراة والـطــفل بـالــتـعـاون مع ـنـتــدى الـعــا اقــامـهــا ا
اجلــمـعـيـة الـلـبـنــــــــــــانـيـة لـلـتـجـديــد الـتـربـوي والـثـقـافي

اخليرية.

الــطــبــيب االردني تــلــقى الــتـهــاني مـن االهل واالصــدقـاء
لكية بترفيعه الى رتبة عميد . ناسبة صدور االرادة ا

ــلـحن الــرائــد الـعــراقي يـواصـل االسـتــعـدادات بــنـادي ا
العلـوية النطالق مهرجان االغنية العربية التي يشارك فيه

طرب العراقي والعرب. مجموعة من ا
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وزير الثـقافة والـسياحة واالثـار العراقي الـتقى مؤخـرا كبير
علمـاء اجملمع الفقـهي العراقي الشـيخ احمد حسن الطه في

مقر اجملمع بجوار االمام االعظم ابي حنيفة النعمان .

ياسم صبري
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رانيا يوسفروان بنت حس
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ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.
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ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.
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هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.

بغداد
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بعـد ان حتـولت دور العـرض الـسيـنـمائي بـبـغداد واحملـافـظات الى ورش
ومحـال لـلـعـدد الـيدويـة واخـرى الى مـرائب لـلـسيـارات وامـاكن مـهـجورة
ومرتـعا ومـاوى للـحيـوانات الـسائـبة والـنفـايات بـقي عشـاق السـينـما في
رون من العـاصمـة بغـداد واحملافـظات يـتحـسرون ويـستـذكرون عـندمـا 
امـام دور الـعـرض الــسـيـنـمـائـي بـشـارع الـسـعــدون الـذي كـان يـظم دور
العـرض السـينـمائي بـبغـداد وكيف كـان اجلمـهور من الـعوائل الـبغـدادية
ـتـابـعـة االفالم الـسـيـنمـائـيـة الـعـربـيـة والـهـنـدية واحملـافـضات يـقـصـدهـا 
ـر من امـام سـيـنـمـا بـابل الـتي واالجــــــــــــــنـبـيـة والـعـراقـيـة وحـيـنــمـا 
مازالت بنـايتـها بـشارع السـعدون قـائمـة الى يومنـا هذا مـستـذكرين يوم
افتـتاحـهـا عنـدما عـرضت الـفلم الـعراقي الـقـادسيـة جندهـا الـيوم مـهمـلة
ومـغـلـــــــــــقـة وخـوفـنا فـي قـادم االيـام ان تـزال  وحتويـلـهـا الـى مول او
محـال جتـاريـة تـابعـة حلـزب او مـنظـمـة تـدعي عـودة الثـقـافـة والـواقع هو
طــمـســهــا والــقــضـاء عــلى مــاتــبــقى من ذكــريــات في تــلك دور الــعـرض

السينمائي.
 نــعم ان اهـــمــال دور الـــســيــنـــمــا تـــزامن مع احـــتالل الــعـــراق من قــبل
االمـريـكــان بـعــد الـعـام 2003 وظـهــور االحـزاب من كل صــوب وجـانب
وحرمت تلـك الدور وعدت الـسيـنمـا من احملرمات وبـالتـالي بدا اجلـمهور
شهـد السينمـائي من على شاشات يبحث عن االفالم احلديـثة ومتابـعة ا
الـفـضـــــائيـات الـعـراقـيـة واالجـنـبـيـة واشـرطـة الـفـديـو كـاسيـت لـتتـراجع
السـيـنـمـا الـعراقـيـة بـشـكل الفت وراح اجلـمـهور يـتـابع مـاتـعـرضه دائرة
كن ـسرح الـوطني وهو اقـل ما سـرح على شـاشة ا الســــــــــــيـنمـا وا
فـيه اسـتـعـادت ذكريـات الـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة الـتي مـاعـادت حتـتـفل بـايام
واعيـاد الـسيـنـما الـعراقـيـة وان احتــــــفـلت فتـكـون خجـولـة بكل شئ في
وقت كانت السينــــــــما العراقية حتتفل بروادها وتكرم الراحل وتبتهج
ـومـة ـمـثــلـ من اجل د بـجـيل الـشــــــــبـاب من اخملـرجـ والــفـنـيـ وا
ـشـهـد السـيـنـمـا الـعـراقـيـة والــــــــــــيـوم بـعـد ان صـارت الـسـيـنمـا من ا
ـنـسـيـة ولالسـبـاب الـتي ذكـرت واولـهـا عـدم تـشـجـيع احلـكـومة الـفـنون ا
ــشـهـد الـذي تـفــخـر به كـافـة دول ـعــنـيـة ودعم هـذا ا واجلـهــــــــــــــات ا

العالم.
وهنا البد ان نحيي مبادرة عودة نادي السينما وهو يفتتح نادي السينما
وحتديدا الـسيـنمـا النـسويـة التي بدات فـعالـياتـها مـؤخرا في دور عرض

والت واالندية وبدعم جاد سينمائي انشات بـعدد من ا
من نـقابـة الـفـنانـ الـعـراقـي مـتـمـن تـفـعـيل هـكذا
مـهـرجـانـات حتـتـفل بـالـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة والـعـربـية
واالجـنـبـيـة واعـادة روح الـسـيـنـمـا في دور الـعـرض

هملة في بغداد واحملافظات . ا
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ـقـيمـة في والية الـفـنانـة الـعراقـية ا
مـــشــيـــغـــان االمـــريــكـــيـــة اعـــلــنت
اصــابــتـــهــا بــفــايــروس كــورونــا 
والــفــنــانــة مــحــمــود الــتي غــادرت
الـعراق منذ 15 عـشر عاما  تعمل

حاليا كمساعد جراح في احد مستشفيات الوالية.

مـــحـــمــد لـــطــــــــــفي وســـيــد رجب
وأحـــمــــد خـــالــــد صــــالح وجـــاري
الـــــتــــعــــاقــــد مـع بــــاقي األبــــطــــال

شارك في العمل. ا
الــــعــــمـل تــــدور أحـــــداثه حــــول 6
بطالت ولكل بطـلة حكاية مـختلفة
تـدور حـول لـيـلـة الـعـيـد ويـنـاقش
ـرأة فى اجملـتـمع عـبـر عـدة قــهـر ا
ـــيـــراث قـــضـــايــــا من بـــيــــنـــهــــا ا
واالضــطــهـــاد والــعــنف واخلــتــان
وغـيرهـا من الـقضـايـا التي تـسبب
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صريتان غادة مثلـتان ا إنضمت ا
عـادل وريهـام عبـد الغـفور لـبطـولة
فــيـــــلم لــيــلــة الــعـيــد  إلى جــانب
ـصـــــــريـة يــسـرا فــيـمـا ــمـثــلـة ا ا
ـــثالت يـــتـــنــظـــر الـــتـــعــاقـــد مع 
ـمثـلـة الـسـورية أخـريـات بـيـنـهن ا
ـصـريـة سـمـيـحة ـمـثـلـة ا رغدة وا
أيـوب الــتي أعـلـــــنـت مـوافـقــتـهـا
ولكن لم يـتم التـعاقد مـعها رسـميا
حـــتى اآلن كــمـــا  الــتــعـــاقــد مع

غـيــر مـتـزنــة ثم أخـبـرت أســرتـهـا
الـتي اعـلـنت اخلــبـر بـتـصـريـحـات
صــحــفـــيــة بـــــــــذلك ومن بــعــدهــا
خلدت للنوم لكـنها استيقظت بعد
مدة طويلة وفوجئت بعدم تذكرها
ألي شـــخـص من أفـــراد أســـرتـــهـــا
حــتى ابـــنــتــهـــا و نــقـــلــهــا إلى
ـســتـشــفى وإجــراء اإلسـعــافـات ا
األوليـة لهـا وضبط نسـبة الـسكر
إلى أن بـدأت تــعـود لــهـا ذاكــرتـهـا

تدريجيا

األذى لـلسـيـدات سواء الـنـفسي أو
اجلسدي.

من جـهـة اخـرى  تعـرّضت الـفـنـانة
ميـرفت أم لوعـكة صحـية حرجة
أفقدتهـا ذاكرتها بعـد إقبالها على
تعاطي نوع معـ من العقاقير من
تلقـاء نفسـها سمـعت أن له تأثيرًا
فـي حـــــرق الـــدهـــون والـــشـــحـــوم
وبـدأت تـتـــــــناوله بـكـثـرة إضـافة
إلى امتــــنـاعها عن تنـاول الطعام
ميرفت امغادة عادللـكـنهـا شـعـــــــرت بعـد فـترة بـأنـها

الـتــواصل اإلجـتـمــاعي صـورة لـهـا
وعــلّـــقت بـــالــقـــول (عـــمــلـت فــحص
فــيـــروس كـــورونـــا يـــوم االربـــعــاء
ونتـيجته كـانت سلـبيه يـوم السبت
يــوم الـعــودة الى دبي
حسيّت بـاعراض البرد
مـثـل احلـراره والــكـحه
وفكّـرت انه هذا بـسبب
ـــــتــــقـــــلّب في اجلــــو ا
ـــالـــديف وتـــضــيف ( ا
يـوم كانت تـمـطّـر وبرد
ويـــــــوم كــــــــانـت حـــــــر
وشــمـس. رجــعت دبي
سـاءت حــالــتي وقـررت
اعـيد فـحص الـكـورونا
انا وصـديقي الـلي كان
مــــعـــاي في الــــرحـــلـــة
الـــــفــــحص الـــــلي هــــو
سواه نـتيـجـته سلـبيه
بـــيــنـــمــا فــحـــصي انــا
لالسـف نــــتـــــيـــــجـــــته
ايــــجـــابـــيـه. من هـــذاك

الـوقت وانا مـلـتزمه بـتـعالـيم الـعزل
ـــنــزلي. لـالمــانه مش قـــادره افــهم ا
كــيف الـفــيـروس انــتـقل ومـن مـنـو
ومــــــتى وكـــــــيف فـي خالل ٣ ايــــــام
تــغــيّــرت نـــتــيــجــة الـــفــحص ولــكن
احلــمـدلــله عـلـى كل حـال وقــدر الـله
وماشاء ) وعـلى ذات الصعـيد وبعد
الــضـجـة الـكــبـيـرة الصــابـة عـدد من
الفـنانـ بفـايروس كـورونا سـخرت
صرية ?رانيا يوسف ?من مثلـة ا ا
هــذه األخــبــار الــتي طــالــتـهــا خالل
تــواجـــدهــا في مـــهــرجـــان اجلــونــة
الـسـيـنــمـائي بـدورته الـرابـعـة الـتي
إنــتـهت فــعـالـيــاتـهـا مــؤخـرا وقـالت
يــوسف ( شــائــعـة غــريــبــة ال أعـرف
مـــصــدرهــا وعــلى الـــرغم من أنــهــا
شائعة سخيفة إال أنني نفيتها عقب
عـودتي وأثـنـاء استـكـمـالي تـصـوير
سلـسل اآلنسة فرح أي مشاهـدي 
أنـني عــدت الى الـعـمل واســتـكـمـلت
حـــيـــاتي بــــشـــكل طـــبـــيـــعي فـــأنـــا

احلمدلله صحتي جيدة)

التواصل اإلجتماعي:
 ( احـــتــرم قـــرار الـــنـــقــابـــة رغم
ـوقـفي في مـوضـوع تـوضـيـحي 
صـــورتي مع اســـرائـــيـــلي واني ال
أعلم جـنـسيـته ولو كـنت اعـلم كنت
مـؤكــد رفـضـت الـتــصـويــر ثـانــيـاً
كان (مـطعم) مش حـفلـة خاصة ا
واشتغل اغـاني عربي وانكـليزي
ـــــا االغــــــنـــــيـــــة وفــــــرنـــــسـي و
االســرائــيــلــيــة اشــتــغــلت مش
ــفــروض كــنت اســيب عــارف ا
صـــحـــابي واجــــري اعـــيط في
االسانسير وال اعمل ايه ?! انا
وقف جديد في دولة عربية وا
عـــــلــــيــــنـــــا يــــا فـــــنــــدم ورغم

توضـيحي لـلسـيد النـقيب 
إيــقــــافي عن الـــتــمـــثــيل في
ـهن مـصــر شـكــراً نــقـابــة ا
الـتـمـثـيـلـيـة  شـكـراً شـركة
االنــــتـــــاج عــــلـى إلــــغــــاء
مسلـسلي رمضـان القادم
.. شكـراً جـمـهـوري لـعدم
دعــمـــكم لـي ثــقـــتي في

الله جناح).
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مثـلة سلـوى اخلياط حتـمل تصميم ا
واصـرارمـتـزامن مع جتربـتـهـا الفـنـية

الطويلة   واخلياط كانت بدايتها مع
سرح السيـنما بـفيلم ابن بـابل وفي ا
مــــســـــرحـــــيـــــة ابن الـــــعــــمـــــارة وفي

االـتـلــفـزيــون مـسـلــسل (مـواطن حتت
الــصــفـــر) الى جــانب اعــمــال اذاعــيــة

اخرى.
 ( الـزمـان ) الـتـقــتـهـا في هـذا احلـوار

السريع: 
{ ماهو جديدك ?

- اســتـعــد قـريــبـا لــتـقــد مـســرحـيـة
ـونـدراما الـنـافذة وهـي من االعمـال ا
الـــفــهـــا الــقـــاص االردني جـــمــال ابــو
حــمــدان ويـــخــرجــهــا جــواد احلــسب
ــســرحــيــة كــونــهـا واتـمــسـك بـهــذه ا
تــــعــــيــــــــش فـي داخل انــــفــــعــــاالتي
وجتــسـد مــعـانــاتي احلــقـيــقـيــة الـتي
ــســـرح وهــو نص اعــيـــشــهـــا عــلـى ا
مــونــدرامـا يــتــحـدث عـن فـتــاة تــسـرد
مـــامـــرت يه مـن احـــداث بـــحـــيـــاتـــهــا
اليـومية فتـحاول التـكيف ب حـياتها
كفتاة وحياتها العاطفية وكانت حتلم
دينة التي ان تتزوج وان تعـيش في ا

ولدت فيها. 
والـعـمل يـحـمل عـدة لـوحـات مـتـنـوعة
مـنــهـا فـتـاة تـتـمـرد لـتــحـقـيق حـلـمـهـا

بــاعـــمــال يـــســود فـــريــقـــهــا االجــواء
الــعـــائـــلــيـــة الـــتي تـــؤدي الى جنــاح
االعــمـال الـدرامـيــة .  وفي مـنـتـصف
ــــاضـي كــــتــــبت تــــشــــرين االول ا
اخلـــيــاط عــلـى صــفــحـــتــهــا في
(فيسبوك) (أزف فرحــــتي لكل
ــنـاسـبــة تـخـرجي احـبـتي 
من كـلـيـة الـفنـون اجلـمـيـلة
قــسـم الــتــربــيــة الــفــنــيــة
وحــــــــصـــــــــولـي عــــــــلى
شهــــادة البكالوريوس
ـــوفــــقــــيـــة اتـــمــــنـى ا
لــلـجــمــيع). لـتــنــهـال
عــلـيـهـا الــتـهـاني من
مـتـابـعـيــهـا مـتـمـنـ

لها تواصل النجاح.

ويسـكن هاجسـها الـفن تروي قصـتها
في احلــيـاة واحلب من خـالل لـوحـات
ــوسـيـقى والـرقص مـتـعــددة ثـريـة بـا

والكوميديا. 
واكــدت اخلــيــاط بـعــد ان تــعــافت من
عمـلية تـبديل مفـصل ركبتـها كانت قد
ـاضي  (من خـضـعت لـهـا في ايـلـول ا
ـســرحـيـة ـؤمل ان تــعـيــد لي هــذه ا ا
نشـاطي الفني وامـنيـاتي الفنـية التي
تــتــجــســد في االعــمــال الــدرامـيــة من
سرح والسينـما والتلفزيون ) خالل ا
 وعن حـلــمــهـا قــالت (انــني احـلم ان
اؤدي شـخـصـيـات واسـمـاء مـشـهـورة
كشخصية كيلو باترا وزنوبيا ونساء
عـظـيـمـات سـجـلن مـواقف مـشـرفة في

التاريخ . 
كـــون ان صــور هـــذه الــشـــخــصـــيــات
ـا يـسـهل علي ـخيـلـتي  مـرسـومـة 
اؤداؤهــا وكــونــهــا حــاضــرة في ذهن
ـــتــلــقي واتــمـــنى ايــضــا ان اشــارك ا
بـــاعــمــال درامــيــة عـــربــيــة ســواء في
ـــســرح او الــتــلـــــــفــزيــون واشــارك ا

االمـيــرة االردنـيــة رعت مـؤخـرا افــتـتــاح سـلـســلـة نـدوات
افـتـراضـيـة بـعــنـوان تـطـورالـيـابـان وتـهـدف لـلـتـواصل مع
مــاتــوصـلـت الـيه الــيــابــان من ابـتــكــارات تـهــدف خلــدمـة

البشرية.
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{ كـونـاكــري (أ ف ب) - شـهـدت
مـحـمـيـة بــوسـو في غـيـنـيـا والدة
قــرد شـمــبــانــزي صــغـيــر لــلــمـرّة
األولى مـنـذ سـنــوات في مـا يـعـدّ
بارقـة أمل في ظلّ خـطـر انـقراض
ـــــوقع هـــــذا الـــــنـــــوع من هـــــذا ا
الـطــبـيــعي الـذي يــتـمــيّـز بــطـابع
وقع خاص.والحظ مرشدون في ا
اضي أن القردة "فانل" األسبوع ا
كانت حتمل عـلى بطـنها صـغيرا
وفق ما قـال علي غـاسـبار سـوما
مديـر معـهد األبـحـاث البـيئـية في
بــوســـو في اتـــصـــال مع وكـــالــة
فـــرانس بــــرس.وأضـــاف ســـومـــا
"تمـكنّـا قبـل ثالثة أيـام من التـأكّد
من جــنس الــصــغــيـر وتــبــيّن أنه

أنثى".
عني بتتبّع وتسنّى للمرشدين ا
األنواع االقتراب من "فانل" بفضل
ميّـزة التي تربط القردة العالقة ا
بــاإلنــســان في مـــحــمــيــة بــوســو
الـواقــعــة في شــرق غـيــنــيـا عــنـد
احلــــــدود مـع ســــــاحـل الــــــعــــــاج
ولــيــبــيــريـــا بــحــسب مــا أوضح
سومـا.فـقردة الـشـمـبانـزي تـعيش
ـــوقع وتـــتـــشــارك طـــلــيـــقـــة في ا

وارد مع السكّان.  األراضي وا
ويـــعــــتــــبـــر هــــؤالء أن أسالفــــهم
تقمّسوا فيها وهم يتولّون حماية
احليوانات.وتعدّ بوسو أيضا من
واقع التي ثبت فيـها علميا أوّل ا
اســتـــخــدام قــردة الـــشــمـــبــانــزي
ألدوات وهي حـجـارة تـقـوم مـقام
مــــطـــــرقـــــة وســــنـــــدان لــــكـــــســــر
اجلــــوز.وبـــــوســــو هـي جــــزء من
محـمـية جـبل نـيمـبـا عنـد احلدود
درجة ب غينيـا وساحل العاج ا
ي في قــــائــــمــــة الــــتـــراث الــــعــــا
للـيـونـسـكو نـظـرا لـتنـوّع ثـروتـها
النباتية واحليوانية.غير أن قردة
الشمبانزي مهدّدة باالنقراض في
بــوســو وقــد تـــراجع عــددهــا إلى
سـبــعــة وهي ثـالثـة ذكــور وأربع
إناث لم تبق سـوى "فانل" خـصبة
بينها.واألب هو إما "فواف" الذكر
ـسـيــطـر أو "جـيــجي". وكالهـمـا ا
في األربـعـ مـن الـعـمــر.وتـعـاني
ــوقع من تــداعــيــات الــقــردة في ا
األوبـئـة واألنــشـطــة الـبــشـريـة ال
سيّما قطع األشجار.وعند انتشار
خـــبـــر والدة الـــصـــغـــيـــر "أعــرب
الـسـكّــان كـبـارا وصــغـرا ونـسـاء
ورجــــاال عن فـــــرحــــة عــــارمــــة ال
توصف" بحسب ما أخبر سوما.
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شارب وااللوان دفع الصحـفيون الـعراقيـون من كل ا
ثمـنـاً بـاهــــظاً كـمـا لم يـحـدث في أي بـلـد عربي في
ــــئــات وعــانى أقل من عــقـــدين إذْ جــرى اغــتــيـــال ا
آخـــرون الــتــهـــجــيــر االضـــطــراري خـــوفــاً من كــوا

الصوت.
ــســتــمــر يــتــمــثل في الــدعــوة الى  وكــان الــطــمــوح ا
اصــدار قـــوانــ حتــمي الـــصــحــفــيـــ واالعالمــيــ
وأصـحـاب الـرأي ومـؤسـســاتـهم وجتـرم كل اجلـهـات
الـتي حتـاول الـنـيل مـنـهم انـسـجامـاً مـع نصـوص في
الــدسـتــور الـعــــراقي وحــريـة الــتــعـبــيــر في الـقــانـون

الدولي.
كُل ذلك لم يحصل بل كـانت قد دفعت حكـومة غابرة
غـبـراء في الـعـام 2011 نـفس هـذا الـقـانـون مـوضع
ـهني من أجل اقراره في مجلس الرفض الشعبي وا
ـشروع النـواب ولـكن لم يتم تـمـريـر منـاقـشة لـذلك ا
وتـكــــــررت احملــاولـة في احلـكـومـة الــسـابـقـة أيـضـاً
ويــبـدو أنَّ هـنــاك إصـراراً حــكـومـيــاً وسـيـاســيـاً عـلى
وضع هذا احلاجـز القانوني الـكبير أمـام ما تبقى من
مـساحات لـلتـعبيـر واظهـار اجلوانب االخـرى لألخبار
ـا يــتـوافق من الــرســـــــــــمــيـة واالحــداث اجلـاريــة 
ــنــاخ ــعــلــومــات أحــدى مــرتــكــزات ا حــريــة تــداول ا

قراطي. الد
هناك فـقرات في مشروع قـانون اجلرائم االلكـترونية
ظاهـرها الرحـمة وباطـنها الـعذاب ويبـدو واضحاً أنّه
ــنع أيـة حــركـة احـتـجــاجـيـة عــلى مـسـار اسـتـهـداف 
كن تغـييرها خاطىء في يـوم ما . فالبـنود مطاطـية و
نع ظهور أية نغمة تختلف عن ا  لصالح السلطات 

النسق السائد وهي صيغة شمولية مقننة.
وهنـا حلظت مـنظـمة هيـومن رايتس ووتش أنَّ الـبنود
ـتـضمـنـة لـلقـانـون فـضفـاضـة وأنّ مـجال الـعـقـوبات ا
ـؤبـد ـقـابــلـة لـلـمــخـالـفـات قــاسـيـة جـدا تــصل الى ا ا

والغرامات الباهضة.
بدل هذا االجتاه نحو تشريعـات تعسفية ليكن العمل
مـن اجل اقـرار قـوانـ اخـرى سـوف حتـمي اجملـتـمع
والدولـة وتـوفر حـصانـة لـلجـمـيع منـهـا قانـون جتر
الطائـفية فـكرا وسلوكـا وكذلك قانون حـرية الوصول
ـسؤولـية ـعـلومـات وحمـايـة مصـادرها وحتـمّل ا الى ا

االعتبارية والقانونية في التصرف بها .
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