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بــلــغت  326 حــالــة في بــلــغت حـاالت
الـوفـاة  10 اشـخـاص اثـر مـضـاعـفات
الـعدوى). وتوقع كبير أطباء مستشفى
ـوسكو فاليـري فيتشوركو رقم  15 
إمـكـانـية أن تـبـدأ جـائحـة  كـورونا في
ـقبل. الـبالد بـالـتـراجع أواخـر الـعـام ا
وقـال فيتـشوركو انه (مع حـلول صيف
الــعــام  2021 ســنـــشــهــد انــخــفــاض
شـراسـة اجلـائـحة   ألنـنـا سـنـكـون قد
بــدأنــا عـمــلــيـة الــتــطـعــيم وبــالــتـالي
ســـيــصــبح جـــزء ال يــســتـــهــان به من
الـسـكـان قـد تـعـرفـوا عـلى الـفـايـروس
كــمـا أتـوقع تـراجع عـدوى كـورونـا مع
نــــهـــايــــة الـــعـــام 2021). وبــــحـــسب
ــعــطـيــات الــرسـمــيــة فـقــد ســجـلت ا
روســيـا مـنـذ بـدايــة اجلـائـحـة وحـتى
يـوم امس  2460770 إصـابـة  بيـنـها
 1937738 حــــالـــة شــــفـــاء و43141
حـالة وفـاة. وتوصـلت دراسة أمـريكـية
حـــديـــثـــة إلى أن مـــواد مــوجـــودة في
أغـذية طـبيـعيـة قد تـساعـد في مقـاومة
كورونا . وأجرى الدراسة الباحثان يو
تـــــشـــــو  ودي يــــــو شـــــيه فـي قـــــسم

ـيـكـروبـات في بـيــولـوجـيـا الـنـبـات وا
جـامـعة واليـة كـارولـينـا الـشمـالـية في
ـتـحدة. ونـشـرت في مـجـلة الـواليـات ا
احلـــدود في عـــلــوم الـــنــبــات.  ودرس
الــبــاحـثــان تـأثــيــر مـركــبــات في هـذه
األغـذيـة عـلى إنز الـبـروتيـز الـرئيس
لــفــايـروس كــورونـا  وقــد عـثــرا عـلى
نـــقـــطــة ضـــعف الـــفـــايــروس . ورجح
الـبـاحـثـان من أن تـعـطـيـل هـذا اإلنز
سـيؤدي إلى موت الـفايروس ووجدوا
ــــوجـــودة في  4 أغــــذيـــة ــــواد ا أن ا
ـكنـها أن تـعيق عمل إنـز البـروتيز
لـــلــفــايــروس وهـي الــشــاي األخــضــر
ــــســــكــــدين والــــكــــاكـــاو والــــعــــنب ا
والـــشــوكــوالتـــة الــداكــنـــة. وســجــلت
ـتـحــدة رقـمـا قــيـاسـيـا من الــواليـات ا
اإلصـــابــات بــفــايـــروس كــورونــا بــلغ
225. 201 إصـــــابـــــة جــــديـــــدة خالل
ــاضـيــ حـسب إحــصـاء الــيـومــ ا
جـامعة جونز هوبكنز. وقالت اجلامعة
إن (عـــدد الـــوفـــيــات اجلـــديـــدة جــراء
ـدة الــفـايـروس فـي الـبالد خالل ذات ا

بلغ الف و 500 حالة). 
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تـداولت مواقع الـتواصل االجـتماعي
ـعــانـاة امس فــيــديـوهــات تـعــكس ا
احملـزنـة لـتالمـيـذ مـدارس يـخـوضون
فـي االوحال لـلوصـول الى مـدارسهم.

واظـهر احـد تلك الـفيـديوهـات تالميذ
وحـدين االبتـدائية في مـدرسة امـام ا
قــضـاء قـلـعــة سـكـر الـكــائـنـة في حي
الــزهـراء وهم يــخـوضــون في اوحـال
مـن الــطـــ تـــصل الـى نـــحــو مـــرفق
ارجـلهم فيـما رفعـوا اذيال بنـاطيلهم
وتـنوراتهم لعبور طريق يشكل مدخل

ـدرسـة. واظـهـر فـيـديـو ثـان انـتـشـر ا
عـلى نـحـو واسع تـلـمـيـذات يـتـشـبثن
بـأسالك ملعب رياضي لتفادي اوحال
سوداء واكياس من النايلون مستقرة
درسة او فـيها بهدف الوصول الى ا
ـــر ضـــيق يـــؤدي الـــيـــهــا. عـــبـــور 
وطــالــبت الــتــعــلـيــقــات احلــكــومـات
احملــلــيــة بــتــأمــ الــطــرق لــوصــول
الــتالمـيـذ الـى مـدارسـهم او بــيـوتـهم
عــنـد االنـصــراف مـنـهـا وذلـك بـقـيـام
دن بتنظيف الطرق وجعلها بلديات ا
ســالـــكــة تــخــلــو مـن مــيــاه االمــطــار
ـا واالوحـال الــنـاجـمـة عـنـهـا نـظـرا 
يـسببه تـركها وخـوض التالميـذ فيها
مـن امـراض تــهــدد سالمـتــهم في ظل
انـتشار وباء كـورونا. في غضون ذلك
اضـرب نحو الف معلم ومدرس كردي
فـي مــدارس مـــحــافـــظــة كـــركــوك عن
الــدوام امـس لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر
رواتـبهم التـي حرموا مـنها مـنذ ستة
اشـهـر. وبـارك وزيـر الـتـعـلـيم الـعالي
والــبـحث الـعــلـمي  نـبـيـل كـاظم عـبـد
الـصاحب بدء العـام الدراسي اجلديد

امـس داعــيــا اجلــامــعــات الى حتــمل
مـسـؤوليـتهـا في دعم اجملتـمع. وجاء
تـوجيه عـبد الـصاحب في نـص كتاب
الى اجلـامـعات والـكـليـات احلـكومـية
ـنـاسـبـة الـعـام الـدراسي واألهـلــيـة 
اجلـديد أنه في الوقت الذي جندد فيه
احـتـرامنـا الـكـبيـر واعـتزازنـا الـعالي
الكــاتـنــا الـعــلـمــيـة والــتـدريــسـيـة
واإلداريــة الـتـي واجـهت الــتـحــديـات
والــصـعـاب االقـتـصــاديـة والـصـحـيـة
تطلبات العلمية وجنـحت في تأم ا
ــــعـــرفـــيــــة وإدامـــة روح احملـــبـــة وا
والـتـفـاؤل فـإنـنـا نـبـارك لـهم جـمـيـعـا
ولـطلبـتنا األعزاء بـدء العام الدراسي
اجلــديـد الــذي سـيــكـون بــوابـة األمل
ـة عـلى صـيـاغـة قـصـة جناح والـعـز
ية ـعرفة األكاد وتـميز في مجاالت ا
شـترك الذي ونـحثـهم على التـعاون ا
يــســهـل عــلى أبــنــائــنــا طــلب الــعــلم
ــرحــلـــة حــضــورا والـــتــعــاطـي مع ا
وإسـهـامـا وتـفـاعال يـحـقـق ضـمـانات
اجلـودة واالعتماديـة  في ضوء آليات
دمج الـتعـليم والتـعلم اإللكـتروني وا
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الــعــراقــيّــة الـســعــوديّــة من تــصــاعـد
وتـنـامي حـجم التـعـاون الـثنـائيّ كـما
اشــاد بـاآللــيّـة الــثالثـيّــة بـ الــعـراق
واألردن ومــــصـــر) واشــــار الى  (دعم
اجملـلس لـسـيـادة الـعـراق واسـتـقـراره
ووحــدة أراضـيه ومُـحـارَبـة اإلرهـاب)
مـؤكدا (لن نـتردّد بـدعم الـعراق وهذه
عـناصر أساسيّة في مجلس التعاون 
ُشـترَك وأجنـزنا ولـدينـا إطار لـلعـمل ا
اليّـة الستكـمال الربط في اإلجـراءات ا
اجلــنــوب) وكـــشف احلــجــرف عن أنّ
ائي والغذائي والـتجاري ب (األمـن ا
اجلـانـب سـتكـون حاضـرة في زيارته
إلـى الـعـراق) كـمـا عـد الـوزيـر (سالمـة
الـدول وأمن شُـعـوبهـا يـتطـلَّب جُـهُوداً
جـمـاعيـة كبـيرة تـتـشارك فـيهـا الدول
وتـــتــحـــمل فــيـــهــا مـــســؤولـــيــاتـــهــا
والـتزامـاتـها لـتنـعم بأجـواء التـعايش
الـسلـمي واالستـقرار الدائم). واوضح
ـــنـــامــة أنّ حـــســـ خالل مـــؤتـــمــر ا
(الـــتـــداخالت والـــتـــشـــابـــكــات الـــتي
ـنـا الــيـوم عـلى صـعـيـد يـشــهـدهـا عـا
عـالقاته الـدوليـة ال جتـعل أيّ دولة في
شاكل مـأمن ومعـزل عن التـحديـات وا
الـــتي تُــواجـــهــهـــا دُول أخــرى ســواء
أكــانت قـريـبـة أم بـعـيـدة) مُــعـلّالً بـأنّ
(الــعــامل اجلــغـرافـي لم يـعــدْ حــاجـزاً

اجلـلـسـة والـذهاب إلى جـلـسـة مـجلس
تخذ الـوزراء و التصويت على القرار ا
 الذي ينتظره مالي العراقي والبدأ
بـــوضع حــجـــر األســاس فـي الــشــروع

شروع في العام اجلاري). لتنفيذ ا

الـسلـمان في بـيان تلـقته (الـزمان) على
ــيـنــاء بـعــد تـوفــيـر (أهــمـيــة انـشــاء ا
تــخـصــيــصـات مــالـيــة ضـمن الــقـرض
احلـــالي الــذي صـــوت عــلــيـه مــجــلس
الــنـواب مــؤخـراً  والسـيــمـا أن قــيـمـة
الـتـخـصـيص بـلغ   400 مـلـيـار ديـنـار
ـنـفذة) تـسـدد كـدفـعـة أولى لـلـشـركـة ا
الفـتا الى (ضرورة التـعامل بحرص مع
الـوقت لـعدم امـكانـية الـتعـاقد بـعد 15
كـــــانـــــون االول اجلــــاري) وتـــــابع ان
(االسـراع بـالتـعاقـد مـرهون بـجانـب 
األول عـــلى الـــنــقـل تــهـــيـــئــة الـــعـــقــد
ومـلحقاته لـغرض التوقـيع عليه فوراً 
و األخر يخص رئيس مجلس الوزراء 
الـذي يتحتم عليه حسم ملف التفاوض
وعـدم إعـطـاء مـدة مـفـتوحـة  وذلك من
خـالل أجتـمـاع مـوسع له شـخـصـياً مع
فـريقي العـمل في النقـل والتفاوض في
ـثــلـ عن شــركـة دايــو الــكـوريــة  و
ـانـية) جلـنـة اخلدمـات والـنزاهـة الـبر
ـلف بـتـلك مـبـيـنـا انه (البـد من حـسم ا
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ســـجــلـت وزارة الــصـــحــة والـــبــيـــئــة
انــخــفـاضــا بـعــدد اصــابـات ووفــيـات
فـــايــروس كــورونــا خـالل الــســاعــات
ـوقف الــوبـائي  ــاضـيــة. واوضح ا ا
الــذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
(مـجموع االصابات اجلديدة بفايروس
كـورونـا بـلغت  1680 خـالل السـاعات
ـاضية في عـموم البالد) واضاف ان ا
(حــاالت الـشـفــاء بـلـغت  1910حــالـة 
بــيـنــمــا بـلــغت الـوفــيـات  21 حــالـة).
واعـــلــنـت وزارة الــصـــحــة في إقـــلــيم
كـــردســتــان تــســجــيل  377 إصــابــة
جــديــدة و 10 وفــيــات بــالــفــايــروس.
وقــالت الـوزارة في بـيـان إنـهـا (أجـرت
 5353 فـحـصـاً جـديداً لـيـبـلغ إجـمالي
عــدد الـفــحـوصـات  841945 فــحـصـاً
مـنـذ ظـهـور اجلـائـحـة) واشـار الى ان
(االصـابات اجلديـدة توزعت بواقع 65
فـي أربيل و  54 فـي السلـيمـانية 234
فـي دهـوك و 4 فـي حـلــبـجـة و  20 في
كــرمـيـان) مــؤكـدا ان (حـاالت الــشـفـاء
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احلكومة للشروع بتنفيذه) ولفتت الى
ان (وجـود أجـندات خـارجيـة من بعض
ـشـروع بـأي جــيـران الـعـراق إلفـشـال ا
ثـمن وبالـتالي عـلى وزيـر النقـل وكافة
ـسـؤولـ في الـوزارة كـونـهـم اجلـهة ا
ـصلـحة الوطـنية) الـتنـفيذيـة مراعاة ا
ومـضت نصيف الى الـقول ان (التاريخ
ســيـلـعن كل من تـآمــر عـلى بـلـده وبـاع
ضميره بالسحت احلرام وقبض الرشا
ن يـعـمل مـن أعـداء الـعـراق واخلــزي 
شـروع الذي سـيوفر عـلى إفشـال هذا ا
الـقوت الـدائم للـشعب الـعراقي بدال من
عـتـمد عـلى الـنفط االقـتـصاد الـريـعي ا
والـذي يـتأثـر بأسـعـار السـوق ارتفـاعاً

وهبوطاً).
 وشــدد الـنـائب عن مـحــافـظـة مـيـسـان
ورئـيس الـلـجنـة الـفرعـيـة لـلنـقل مـضر
الــــســــلـــمــــان في وقـت ســـابق  عــــلى
احلـكـومة الـتعـامل بـجديـة وحرص مع
ـيـنــاء مع قـرب انــتـهـاء مــلف إنـشــاء ا
ـالــيـة احلـالـيـة  2020.وأكـد الــسـنـة ا
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اكــدت حــكــومــة اقــلــيم كــردســتـان
مـواصلة جهودها ومـباحثاتها مع
بـغـداد لتـسـوية اخلالفـات الـعالـقة
بــشـأن تـصـديـر الـنـفط وااليـرادات
االخرى  وحـل ازمة تأخـير رواتب
مــوظـفي االقـلـيم  مـشـيـرة الى انه
بــرغم االتـفـاق عـلى حـصـة االقـلـيم
ركـزية  اال انـنا لم مـع احلكـومـة ا
شكلة نـلمس بادرة او رغبـة حلل ا
الــقـائـمـة . وقـال مـصـدر مـطـلع في
حـكومة االقـليم لـ(الزمان) امس ان
(ال رغـبـة سـياسـيـة في بـغداد حلل
ازمـة تأخير رواتب موظفي االقليم
وحــصـة كـردسـتــان الـتي سـبق ان
اتـفق رئيـس وزراء االقليـم مسرور
الـــبــارزاني مـع رئــيس احلـــكــومــة
مـصطـفى الكاظـمي الذي تـعهد في
اكـــــثــــر من مــــنـــــاســــبــــة بــــأطالق
صدر ـستحقات قريبا) واشـار ا ا
الـى ان (مـا تـنـاقـلـته بـعض مـواقع
الـــتــواصل االجــتـــمــاعي ووســائل
االعـالم عن اتــفــاق بــغـداد واربــيل
عــــلى مـــلـــفـي الـــنـــفط والـــواردات
االخـــرى مــقــابل تــضــمــ حــصــة
االقــلـيم فـي مـوازنـة   2021 غــيـر
ــبـاحــثـات مـا زالت صــحـيح وان ا
مـــســـتـــمـــرة حـــتى الـــوصـــول الى
صــــيـــغـــة حـل تـــكـــون مــــرضـــيـــة

 .( للطرف
 وكـانت حـكومـة االقـليم قـد اعـلنت
امـس االول عـن اســــــــــتــــــــــمـــــــــرار
باحثات ب بغداد واربيل بشأن ا
وازنة لعام 2021 مشروع قانون ا
بـهدف الـتوصل إلى اتفـاق نهائي.
واجـــــتـــــمع رئـــــيس احلـــــكـــــومــــة
الـبارزاني مع وفـد حكومـة اإلقليم
ـستجدات نـاقشة آخر ا ـفاوض  ا
ـسـار احملـادثـات فـي مـا يـتـعـلـق 
مـع احلــكـــومــة االحتــاديـــة بــشــأن
ـالــيـة. واكـد الــرواتب واحلـقــوق ا
الـــبـــارزاني خـالل االجـــتــمـــاع (لن
تــتـنـازل عن حــقـوق ومـســتـحـقـات
الية والـدستورية ونحن االقـليم ا
بـــــانـــــتـــــظـــــار وصـــــول جـــــزء من

ــسـتـحـقـات لـشـهـر تـشـرين األول ا
مـن قبل احلـكـومـة االحتـاديـة التي
لـم تــرســلـهــا إلـى اآلن مــثـلــمــا لم
تـــرسل مــســتــحــقــات أشــهــر أيــار
وحـــزيـــران وتــمـــوز وهي حـــقــوق
ومـستحـقات واجبـة الدفع). وشدد
ـــقـــراطي واالحتـــاد احلــــزب الـــد
الوطني الكردستاني على وحدة
ـوقـف والدفـاع عـن حقـوق شـعب ا
كــردســتـان فـي الـعــراق االحتـادي
إلـى جـانب دعم خــطـوات حــكـومـة
ـتعـلقـة بالـتفـاوض بشأن إالقـليم ا
ـــالي قـــانـــون تـــمـــويل الـــعـــجـــز ا
ــوازنــة.وأشــار بــيــان مــشــتـرك وا
صـادر عن احلزب تلـقته (الزمان)
امـس إلى أن (االجــــتــــمـــاع بــــحث
الـعالقـات الـثـنـائـيـة واألوضاع في
ــنــطــقـة  كــردســتــان والــعـراق وا
حـيث شدد اجلـانبـان على ضرورة
عــقـد اجــتـمـاع ثـالثي بـ االحتـاد
ـــقــراطي الـــوطــنـي واحلــزب الــد
وحـركـة الـتـغـيـير  كـحـاجـة مـلـحة
لـلـمـرحـلـة احلـالـيـة من أجل بـلورة
وحـدة الـصـف والدفـاع عـن حـقوق
شــــعـب كـــردســــتــــان في الــــعـــراق
االحتـادي وخـاصـة في مـا يـتـعلق
ـــــســـــتـــــحـــــقــــات بـــــالـــــرواتـب وا
وأبـدى احلــزبـان دعــمـهـا ــالـيــة) ا
(لــلـتـفـاوض بـشــأن قـانـون تـمـويل
ـالي واالقـتـراض لـتـأم الـعـجـز ا
لف واطن واالستعداد  رواتـب ا
مـــشــروع قـــانــون مـــوازنــة 2021)
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ـثلي بـحث رئـيس مجـلس الـقضـاء األعـلى فائق زيـدان مع 
عوائل شـهداء التـظاهـرات في محافـظة ذي قار  االجراءات
. القـانونـية حلـفظ حقوق الـضحـايا ومـحاسبـة قتـلة احملـتج
وذكــر بـــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس ان (رئــيس الـــقــضــاء
وبحضور رئيسي االدعاء العام و هيئة اإلشراف القضائي 
ــثــلي عــوائل شــهــداء الــتــظــاهـرات فـي ذي قـار بــحث مع 
تظـاهرين واإلجراءات إجراءات القـضاء في محـاسبـة قتلـة ا
الـقـانـونـيـة حلــفظ حـقـوق عـوائـلـهـم). وكـان مـسـتـشـار األمن
الــقـومي رئـيس فــريق أزمـة الـطــوار قـاسم األعـرجي قـد
وعد  ذوي ضـحـايا تـظـاهرات الـنـاصريـة بـأيصـال مطـالـبهم
الى احلكـومة والـقضاء. واشـار خالل زيارتـه الى النـاصرية
قـبل ايــام الى ان (رئــيس الــوزراء مـصــطــفى الـكــاظــمي قـد
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ـيـا). وباشـر امس نـحو ـعـتـمدة عـا ا
800 الـف طـالب الـدوام في الــكـلـيـات
ـعـاهـد واعرب عـبـد الـصاحب عن وا
ثـــقــته األكـــيــدة بـــقــدرة اجلـــامــعــات
الـعراقـية عـلى االرتقـاء بالـتصـنيـفات
ـيـة والـسمـعـة الـعـلـميـة لـبـلـدنا الـعـا
ا ينـاسب عمقه احلضاري احلـبيب 
والــتـاريــخي فــإنـنــا نـتــطــلع في هـذا
الـعـام الـدراسي الـى تـعـزيـز مـسـتوى
الـرصـانة وتـطـوير الـبـيئـة اجلـامعـية
وآلــيــات الـبــحث الــعــلـمي عــلى وفق
مــنــظــور ســوق الـعــمل ومــتــغــيـرات
ي وتـــمــكــ الــطــالب الــطـــلب الــعــا
الــعـراقي من اعـتالء مـنـصـة اجلـدارة
والـتـنافس في شـتى اجملاالت ونـدعو
مـؤسـساتـنا وطـلبـتـنا الى رفع شـعار
اجلــامـعـات اآلمـنـة وحــمـايـة قـدسـيـة
حـرمها ورسم سياسات العلم وحتمل
ـــســؤولــيــة في دعـم اجملــتــمع ومــا ا
يـــتــطــلع إلــيـه من أهــداف وخــدمــات
عرفة وتد زخم تـسهم في صناعـة ا
الـوعي الـثـقـافـي الذي يـنـاسـب هـوية

شعبنا العريق.
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بـحث وزير اخلـارجية فـؤاد حس مع
األم العامّ جمللس التعاون اخلليجيّ
نـايف فالح مـبـارك احلـجـرف عدداً من
ـــلــفــات الــتي تـــخصّ الــعــراق  من ا
بــيـنــهـا مــتـابــعـة مــخـرجــات مـؤتــمـر
ـانــحـ الـذي عـقـد في الـكـويت عـام ا
ـتـحــدث بـاسم الـوزارة 2018.وذكــر ا
احــمــد الـــصــحــاف في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس (اجلـانـبـ بـحـثـا على
ـنـعــقـد في ــنـامــة ا هــامش مـؤتــمـر ا
ـوضـوعـات التي الـبـحـرين عـدداً من ا
تـخصّ العراق من بـينها تشـكيل جلنة
ُــتـابَـعــة مُـخـرَجــات مـؤتـمــر الـكـويت
لــلــمــانــحــ والــتــنــســيق مع الــبــنك
) وشـــدد حــســ  بــــحـــسب الــــدوليّ
البيان على (ضرورة إيجاد آليّة للعمل
ُـشتـرَك مع مجـلس الـتعاون) مـؤكدا ا
ان (الــعـراق يُـشـيـد عالقـاته عـلى وفق
ــصــالح مــبـــدأ الــتــوازن وتــفــعـــيل ا
ُتبادَل و ضرورة ُشترَكة واالحترام ا ا
أن تـضطلع الـشركات اخلـليجـيّة بدور
في عـــمـــلـــيّــة إعـــمـــار الــعـــراق عـــبــر
االسـتثمـار في مجال الـبنى التـحتيّة)
مــشـــيــدا (بــالـــعالقــات الــتـــاريــخــيّــة
الـعـراقيـة- الكـويتـية ومـا تشـهده من
ارتــــقــــاء مُــــطّــــرد) عـــادّاً (الــــكــــويت
والـــســعــوديّــة بــوابـــتي الــعــراق إلى
اخلــلــيج) ودعــا حـســ إلى (أهــمّـيـة
ُشـترَك مع مجلس إيـجاد آليّة لـلعمل ا
الـــتــــعـــاون في ضـــوء رئـــاســـة دولـــة
الـكويت) مـوجّـهاً الـدعوة ( لـلحـجرف
لـــزيــــارة بـــغـــداد في إطــــار تـــفـــعـــيل
الـعالقات وجتسـير سُبُل الـتفاهم ب
الــــعـــراق ودول مـــجـــلـس الـــتـــعـــاون
اخلـلــيـجيّ). من جـهـته اكـد احلـجـرف
(اهتمام مجلس التعاون بالعراق وقد
ســبق أن وقع مــذكــرّات تــفــاهم عِـدّة)
داعيا الى (احلفاظ على حجم التعاون
) واعــرب احلـجـرف عن بـ اجلانـب
ســـعــادته بـ (مـــا تــشــهـــده الــعالقــات

منيعاً لدرء األخطار والكوارث العابرة
للحدود) مـشددا على أن (غياب آليات
ـنـطقـة جـعلـها من حل الـنـزاعات في ا
أكــثـر مــنـاطق الـعــالم تـوتــراً وتـأزمـاً
وخــلَّـفت أوضـاعـاً من عـدم االسـتـقـرار
تـرسَّخـت آثارُها) مـضـيفـا (ويأتي في
مــقــدمــة تــلك األزمــات هــو الــقــضــيـةِ
ـصـيـرِ الـفـلــسـطـيـنـيـةِ وحقّ تـقـريـر ا
لـلشعبِ الـفلسـطينيّ على وفقِ إرادته
ورؤيـةِ قيادتِه والصراعاتِ في سوريا
ولـيبيا واليمن) ومـضى الى القول ان
(إرسـاء دعـائم االسـتـقـرار فـي مـنـطـقة
الـشـرق األوسط لن تـتـحـقَّق مـا لم يتمّ
انــتـهــاج سـيـاســات ثـابــتـة وواقــعـيـة
ودائــمـيـة حلل بـؤر الـصـراعـات ونـزع
ِــنـطـقــة بـالــسـبل فــتـيل األزمــات في ا
الـــســـلـــمـــيــة) ولــفـت حـســ الى ان
(احلـكُـومة الـعراقـية تـعمل عـلى إعادة
ُـحـرّرة بـعـد أن حتـرّرت ـدن ا إعــمـار ا
مـن قبضـة تنظـيم داعش وإعادة بسط
ـنـاطق سـيــطـرة الـدولـة عـلى جـمـيع ا
ـدن الـتي استـباحـهـا هذا الـتنـظيم وا
ــهــجــريـن والــنــازحــ إلى وإعـــادة ا
مـناطق سُـكنـاهم وتوفـير مُـستـلزمات
ُــعــانــاة ــا يـــخــفف ا الــعـــيش لــهم 
اإلنـسـانيـة الـكبـيـرة) (تفـاصيل ص2).
عــلـى صــعــيــد اخــر اســتــقــبل رئــيس
مــجـلس الـنـواب مـحــمـد احلـلـبـوسي
امس الـسـفـيـر األمـيـركـي لـدى الـعراق
مـاثيو تولر. وقال بـيان تلقته (الزمان)
امـس ان الـــلــــقـــاء بــــحث الــــعالقـــات
الـثنائية ب البلدين وتعزيز التعاون
فـي اجملــالــ األمــنـي واالقــتــصــادي
ومـنـاقـشـة مـلف الـنـازحـ والـتـأكـيـد
عـلى مـواصـلـة الـدعم لـضـمـان الـعودة
اآلمـنــة إلى مـنـاطـقـهم فـضالً عن عـدد
ـشترك). واضيع ذات االهـتمام ا مـن ا
وعـبر الـسفـير األمـيركي خالل الـلقاء
تحدة األمـيركية عن الـتزام الواليـات ا
بـتعـزيز الـشراكـة وتعـميق الـعالقة مع
الــشــعب الـعــراقي مــؤكــداً اسـتــمـرارَ
التعاون من أجل عراق آمن ومستقر).

ان  أرسل تعديال بـشان قـانون مؤسـسة الـشهداء الى الـبر
من اجـل ضـمـان حــقـوق شــهـداء الـتــظـاهـرات ) مـؤكـداً أن
(القانـون فوق اجلمـيع وأن احلكومـة تعمل جـاهدةً على حفظ
أرواح الــعـــراقـــيـــ والســيـــمـــا أهــالـي ذي قــار) وأضـــاف
األعرجي أن (شـباب ذي قار هم أبناؤنا ونحن بينهم نسعى
مع اخليّـرين لدرء اخلطر والفتنة عنهم). بدورهم  طالب ذوو
شـهــداء الــنـاصــريــة بـلــقــاء رئـيـس الـوزراء ورئــيس مــجـلس
القـضـاء األعـلى وأن تـكـون الـعدالـة والـقـانـون حـاضرين في
إحـقـاق احلق وإنـصـافـهم. وفي ظل اجـراءات احلـكـومة  اال
ان احملــافــظــات مــا زالت تــشــهــدت احــتــجــاجــات مــطــالــبـة
ـتظـاهـرين. في غضـون ذلك زار وفـد خلـية حـاسـبة قـتـلة ا
ازمــة الــطـوار جــســر الــنــاصــريـة الــســريع لالطـالع عـلى

مراحل االعمار هناك.

كــمـا اتـفق الـطـرفــان عـلى (تـهـيـئـة
األجــواء لـعـقـد االجــتـمـاع الـثالثي
ـــقـــرر غــدا مـع حـــركــة تـــغـــيـــيــر ا

الثالثاء في مقر رئاسة إالقليم). 
فـي غـضـون ذلك  كــشـفت الـلـجـنـة
ـالية النـيابية عـن إعادة صياغة ا
ــالــيـة ــوازنـة ا مــشــروع قـانــون ا

االحتادية لعام 2021.
 وقـال مقـرر اللـجنة احـمد الـصفار
فـي تــصــريح امس ان (احلــكــومــة
ـــوازنــــة الى اجــــلـت في إرســــال ا
سوغ ان حتى اآلن ونـعتقد ا الـبر
سـبـبه هـو تـغـير سـعـر الـنـفط هذه
األيــــام وارتـــفــــاعه الى  49 دوالرا
ـــا يــرتــفع أكــثــر). لـــلــبــرمــيل ور
ويــتــضــمن اتـفــاق بــغــداد وأربـيل
الــــســــابق   إرســــال احلــــكــــومـــة
االحتـــاديـــة  320 مـــلـــيـــار ديـــنــار
شـــــهـــــريـــــاً إلـى إالقـــــلـــــيم حلـــــ
ـوازنـة الــتـصــويت عـلى قـانــون ا
ـان ــدة ثالثــة أشـهـر لــكن الــبـر و
صـــادق في  12 تـــشـــرين الـــثـــاني
ـاضي على قـانون تـمويل الـعجز ا
ـالـي رغم انـسـحـاب نواب الـكـتل ا
ادة الـكردسـتانيـة اعتراضـاً على ا
الـــتي تــنص عــلى حتــديــد حــصــة
كــردســتــان مـن مــجــمــوع اإلنــفـاق
الـفعلـي (النفـقات اجلاريـة ونفقات
ـــشـــاريع االســتـــثــمـــاريــة) بـــعــد ا
اسـتبعاد النفقـات السيادية بشرط
الـتزام اربـيل بتسـديد أقيـام النفط
ــصــدر من اإلقــلـيم وبــالــكـمــيـات ا
الـتي حتددها شركة تسويق النفط
الـــــعــــراقــــيــــة ســـــومــــو حــــصــــراً
واإليـرادات غير النفطية االحتادية
 وفـي حالـة عـدم االلتـزام ال يـجوز
تـسـديد الـنفـقات لـإلقلـيم ويتـحمل
ـســؤولـيـة اخملــالف لـهــذا الـنص ا
الـقـانونـية األمـر الـذي هدد اتـفاق

. آب ب الطرف
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{ بيت حلم - ا ف ب:  ضيئت شجرة
ــيالد مــسـاء الــسـبـت في بـيت عــيـد ا
حلم بـدون جـمهـور على غـير الـعادة
وذلـك بـسـبب الــتـدابـيــر الـتي فُـرضت
ـــــواجــــــهـــــة فـــــيــــــروس كـــــورونـــــا
ستجدّ.وأعلنت السلطة الفلسطينيّة ا
ـاضي حـظـر جتـوّل لـيـلـيًا األسـبـوع ا
وخالل عـطلـة نهـاية األسبـوع يسـتمرّ
 14يـومـا بـهـدف مـكـافـحـة "االنـتـشـار
ـقـلق" لـلـفـيـروس.وعـادةً مـا يـحـتـفل ا

الــفـلـســطـيــنـيّـون واحلــجّـاج بــبـدايـة
ـيالد في بـيت حلم بـإضـاءة مــوسم ا
شـجـرة الـعيـد وتـتـجمّع حـشـود أمام
ـهـد حلـضـور الـعـرض.لـكن كـنــيـسـة ا
هـذه السنـة لم يتمكّن سـوى عدد قليل
مـن الـصــحــافــيّــ من حــضـور حــفل
إضــاءة الـشــجـرة حــسب مــشـاهـدات
صــــــحــــــافـي فـي وكــــــالــــــة فــــــرانس
بــرس.وقـالت مـديــرة دائـرة الـعالقـات
دينة كارمن غطاس العامّة في بلديّة ا

لـــوكــــالـــة فـــرانس بـــرس إنّ "إضـــاءة
الــشــجــرة بــدأت عـام 2008 . ومــذاك
نــقــوم بــهــذا كلّ عــام".وأوضــحت أنّه
ـفـروض فإنّ بـسـبب حـظر الـتـجوّل ا
رئــيس الـوزراء الـفـلـســطـيـني مـحـمـد
أشــتــيــة هــو مَن أضــاء الــشـجــرة من
مـــكــتــبه فـي رام الــله بــفـــضل جــهــاز
وضــعـته الــبـلــديّـة.وأحــصت الــضـفّـة
الـغـربـيّـة احملـتـلّـة 71 703 إصـابـات

بالفايروس بينها  678 وفاة. 

فـي مدة مـحددة لالطالع عـلى اجراءات
الـنـقل الرسـمـية وحـتى تـكون واضـحة
امــام الـرأي الــعـام). بــدورهـا  كــشـفت
الـنـائـبـة عـالـيـة نـصـيف عن مـبـلـغ آخر
ـيـنـاء.وقالت سـيـخـصص الى إنـشـاء ا
ـان نــصــيف في بــيــان امس ان (الــبــر
وقف مــوقــفـاً مــشــرفـاً في مــلف الــفـاو
الــكـبـيـر وخـصص  400 مـلـيـار ديـنـار
لـتـشـيـيده) واضـافت أن (هـنـاك مبـلـغاً
ـشروع في موازنة آخـر سيضاف إلى ا

 .(2021 
وحــذرت نــصـيف من (مــســاعي بـعض
يناء الذي دول اجلـوار لعرقلة تشييد ا
سـيـصـبح عـصب االقـتـصـاد الـعراقي)
مـضـيـفـة ( لـو عـرف العـراقـيـ أهـمـية
يناء لالقتصاد المتألت الشوارع هـذا ا
ـطـالـبـ بـاإلسراع في ـتـظـاهـرين ا بـا
تــشـيـيـده وبــرغم ذلك نـشـيــد بـجـهـود
الـنـاشـطـ الذين نـظـمـوا حـمالت على
صـفـحات مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
وحـشـدوا الـرأي الـعام وضـغـطـوا على
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طــلب مـجـلس الـنـواب من وزارة الـنـقل
ايـضاح اجـراءات التعـاقد بـشأن تنـفيذ
مــيــنـاء الــفــاو الـكــبــيــر في مـحــافــظـة
الـــــبـــــصـــــرة  والـــــكـــــشـف عن اخـــــر
ــسـتـجــدات بـعـد تــأكـيـد احلــكـومـة  ا
شروع عـقب انسحاب ـضي بتنفـيذ ا ا
الــشــركــة الــكـوريــة ومــفــاحتــة شــركـة
صـيـنـية لـلـبدء بـعـمـليـة االجنـاز. ودعا
الــنـــائب عالء الــربــيـــعي في تــصــريح
امس الـنقل (بإيـضاح الية الـتعاقد مع
الـشركة الـكورية ومايـشاع عنه بتـغيير
الــتـعـاقـد الى شـركــة اخـرى صـيـنـيـة)
مــشـيـرا الى ان (مـجـلس الـوزراء وافق
شروع عـلى شركة دايـو التمام اعـمال ا
ولـم يــــوافـق عــــلـى شــــركـــــة اخــــرى)
مـتسائال (هل اعتمـدت الوزارة التغيير
وفـق سـنـد قـانـونـي ام هـو مـوافـقـة من
مــجــلس الـوزراء ?) وطــالب الـربــيـعي
الـوزارة بـ (االجـابـة عـلـى هـذا الـسؤال

بـحـقـهـا). وفي سـيـاق مـتصل  افـادت
الــكـمـارك بـقــيـام مالكـاتــهـا في كـمـرك
الـقائم بـالتعـاون مع اجلهات الـساندة
بـأعـادة اصدار إرسـالـية حتـتـوي على
مـــادة احلــديـــد مــخــالـــفــة لـــلــشــروط

والضوابط.
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شـتركة من تـمكـنت قيـادة العمـليـات ا
قـتل  خمـسة  مـسلـح بـضربـة جوية
لـطـيـران الـتـحـالف الـدولي في نـاحـية

يثرب. 
وذكـــر بــيــان خلـــلــيـــة االعالم االمــني
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس انه (بــإشـراف
ـشــتـركـة ووفـقـاً قــيـادة الـعـمــلـيـات ا
ـعلومات اسـتخبارية دقـيقة مِن جهاز
اخملـــابــرات الــوطـــني  نــفـــذ طــيــران
الـتحالف الدولي ضربة جوية في أحد
ــنــطــقــة تل الــذهب في الــبــســاتــ 
نــاحـيـة يــثـرب ضـمـن قـاطع عـمــلـيـات
سامراء) وأضاف أن (العملية أسفرت
عن قــتل خــمـســة ارهــابـيــ وتـدمــيـر
وكـرهم). واعلنـت وكالة االسـتخبارات
ا الـتابعة لوزارة الداخلية االطاحة 
يــــعــــرف بـــآمــــر في مــــكـــتـب شـــؤون
اجملـــاهـــدين لـــداعش في مـــحـــافـــظــة

نينوى. 
وشـار بـيان الـوزارة الى ان (أن مـفارز
ديرية تـمثلـة  وكـالة االستـخبارات ا
اسـتخبارات نينـوى  تمكنت من القاء
ـطلوب الـقبض عـلى أحد اإلرهـابي ا
ادة 4 إرهـاب النـتـمـائـة وفـق احـكـام ا
لـعصابات داعش الذي عمل أحد آمري
ـا يـسـمى مـكـتب شـؤون اجملـاهـدين 
قـاطع نـيـنـوى). مـؤكـدا انه ( تـدوين
ـطـلـوب بــاالعـتـراف وايـداعـة اقــوال ا
الــتــوقـيف الســتــكـمــال الـتــحــقـيــقـات
ولالتـخاذ االجراءات القانونية بحقه).
ـتفـجرات وعـاجلت مـديريـة مكـافـحة ا
الـتــابـعـة لـلـوزارة ثالث قـنـابل يـدويـة
(رمــانــة) قـرب أحــد جــوامع مـنــطــقـة
الــدورة بــبــغــداد.واوضـح الــبــيـان ان
ـتـفـجرات (خـبـراء مـديـريـة مـكافـحـة ا
صـقر بغداد التابعة الى وكالة الوزارة
لـشؤون الـشرطـة تمـكنـوا من معـاجلة
 3رمـانــات يـدويـة في مـنـطـقـة الـدورة
حـي الشـرطـة بـالـقـرب من جـامع حا
ـــعــاجلـــة وفق الـــســـعـــدون وتـــمت ا
اإلجـراءات الـقيـاسيـة). وحررت مـفارز
االمن الـوطني مختطفة والقاء القبض
عـلى عـصابـة بـحوزتـهـا كيـلـو ونصف
الـكيلوغـرام من الكرستـال.  واكد بيان
لـلجهـاز تلقـته (الزمان) امس انه (قوة
مـن جهـاز األمن الـوطنـي في محـافـظة
الـبـصرة تـمكـنت من حتـرير مـخـتطـفة
مـنـذ اربعـة اشهـر والقـاء القـبض على
ــؤلــفــة من ثـالثــة افـراد الــعــصــابــة ا
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مــطــلـوبــ بــعـدة قــضــايـا اجــرامــيـة
وصــادرة بـحـقـهم مـذكــرات قـضـائـيـة
بــتــهم اخلــطف والــتــســلـيـب وجتـارة
اخملـدرات) مـشـيـرا الى ان (الـعـصـابة
ضـبط بـحـوزتهم كـمـيـة من الكـرسـتال
عـالوة على بنـادق ومسدسـات واعتدة
ورمانات ونواظير ليلية وآالت جارحة
وهـواتف مسـروقة وادوات تـعاطي اذ
 تـــدوين اقـــوالــهم واحـــالــتـــهم الى
اجلـهـات اخملـتـصـة التـخـاذ اإلجراءات
الالزمــة بـحـقــهم). والـقت قــوة امـنـيـة
الـقبض على متهمـ يتاجران بالقطع
األثـريـة في مـيـسـان .وقـال بـيـان امس
(مـفارز خاصة من وكالة االستخبارات
ة ديرية أستخبارات اجلر تمثلة  ا
ـنظمـة تمكـنت من القاء الـقبض على ا
مـتـهمـ أثنـ في مـحافـظـة ميـسان 
يــتـاجــران بـالـقــطع األثـريــة وبـاجلـرم
ـشهـود بعد نـصب كمـ محكم لـهما ا
خالل بـيعهما ثالثـة قطع اثرية  كانت

بـــحــوزتــهــمـــا تــعــود الـى الــعــصــور
ــة) واضـــاف (كــمــا  ضــبط الـــقــد
سـالح نـوع مـسـدس بــحـوزة احـدهم 
حــيث اتــخــذت بــحـقــهــمــا اإلجـراءات
الــــقـــانــــونــــيـــة إلجنــــاز أوراقـــهــــمـــا

التحقيقية). 
من جهة اخرى ضبطت الهيئة العامة
للكمارك بالتعاون مع شرطة الكمارك 
ـواد غـذائـية شـاحـنـتـ  مـحـملـتـ 
دجـــاج مــجــمـــد و مــقــطـــعــات دجــاج
نوعة من األستيراد.وذكرت وبطاطا 
الـهـيئـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
أن ( قـسم التـحري ومكـافحة الـتهريب
ـنـطـقـة الشـمـالـية في مـديـريـة كـمرك ا
بـالـتعـاون مع شرطـة الـكمـارك تمـكنت
ـواد من ضــبط شـاحـنــتـ مـحــمـلـة 
غـذائية دجاج مجمد و مقطعات دجاج
ــنـوعــة من األسـتــيـراد) و بــطـاطــا 
ـــضـــبــوطـــات الى مـــؤكـــدا (احــالـــة ا
الـقـضاء ألتـخـاذ األجراءات الـقـانونـية

فؤاد حس
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احلـمى الـنـزفيـة واجلـمـرة العـرضـية)
شـمولـة بالـتلـقيح مـبـينـاً أن (األبقـار ا
هـي التي تـعـيش في حظـائـر او اماكن
مــــشـــتـــركـــة مع اجلـــامـــوس). واشـــار
الـشـمري الى (تـشـكيل 27 فـرقة جـوالة
من 20 مـسـتـوصف بـيـطـري في جـميع
أنـحاء احملافظة إلجناز حـملة التلقيح

اجملـانـيـة بعـد تـأمـ الكـمـيـات الالزمة
مـن اللـقـاحات وتـأمـ وسائل الـوقـاية
واحلـمـاية لألطـباء الـبيـطريـ وكوادر
نـفـذين لـلحـمـلـة الى جانب الـبـيـطـرة ا
ـستـلـزمات الـضـرورية تـوفـيـر جمـيع ا
ـــســـتـــشـــفى االخـــرى). وأكـــد مـــديـــر ا
ـشمـولة الـبـيطـري ان (االحصـائـيات ا

شاريع االستـراتيجية التي ويـعد من ا
ســيـكــون لـهــا اثـر ايـجــابي في تــقـلـيل
مــعـدالت ضـحــايـا الـطــرق كـونه طـريق
دلـي عـبــاس من الــطــرق الـتـي تـتــمــيـز
ـمـيـتـة ). ــعـدالت عـالـيـة لـلـحـوادث ا
واشــــار الـــعـــبـــيـــدي الـى ان (تـــمـــويل
مـشاريع تطوير وتوسيع الطرق البرية
الـرئـيـسـيـة في ديـالى ضـرورة من اجل
خـــفض مـــعــدالت احلـــوادث الــعـــالــيــة
ـــركــبـــات ارتــفع خـــاصـــة وان اعــداد ا
اضــعــاف بــعـد  2003فــيــمـا لـم تـشــهـد
الـطـرق تـطويـر يـتالءم مع زيـادة اعداد

ناطق).  ركبات واتساع ا ا
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ـــســـتـــشــفى ومـن جــانـب آخــر اعـــلن ا
الـبـيـطري في مـحـافظـة ديـالى انطالق
حـمـلـة وقـائـيـة شـاملـة لـتـلـقـيح األبـقار
ــاعــز من 3 واجلـــامــوس واألغــنـــام وا
أمــراض فــتــاكــة فـي عــمــوم الــوحـدات
ستشفى الطبيب االدارية. وقال مدير ا
مـــحـــمـــود الـــشـــمـــري لــ(الـــزمــان) إن
ـدة شـهر (احلـمـلـة انـطـلـقت وتسـتـمـر 
وتــشـمل تــلـقـيح  658رأس مـن األغـنـام
ـاعـز وصـغـارهـا ضـد مـرض احلمى وا
الــقالعـيــة وأكـثـر من  41ألف رأس من
األبــــقـــار واجلــــامـــوس ضــــد أمـــراض
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قررة بـالتلقيح اجملـاني ضمن اخلطة ا
مـسـبـقـاً وان االحـصـائـيـات الـنـهـائـيـة
سـتـعلن بـعد انـتهـاء احلمـلة الفـتا الى
ان كـوادر البيـطرة حريـصة على تـنفيذ
احلـمـلـة بجـمـيع مضـامـيـنهـا إلى أبـعد
بــقـعـة في احملـافـظــة وبـدون اسـتـثـنـاء
لـتـحـصـ الـثـروة احلـيـوانـيـة لـتـفادي

الـكثيرة للمنازل التي تضم االف االسر
هجرة صعب جدا الفقيرة والنازحة وا
والبــد من بـرنــامج وطـني يــعـالج مـلف
ا يـحفظ كرامة العوائل الـعشوائيات 
ويـحميهـا من مستقـبل مجهول في ظل
ادي). تـنـامي مـعدالت الـفـقر والـعـوز ا
الـى ذلك كـشف وثـيـقـة اطــلـعت عـلـيـهـا
(الـزمان) عن موافقة االدارة احمللية في
مـحافـظة ديـالى على استـحداث نـاحية
جــديـدة بــاسم مـحــمـد ســكـران. واعـلن
ـهـنـدس فـي ديوان مـحـافـظة رئـيس ا
ديــالـى مـســلم خــضــر الــعــبـيــدي عن
ـبـاشرة بـتـنفـيـذ مشـروع سـتراتـيجي ا
بقيمة  11مليار دينار. وقال العبيدي لـ
(الــــزمــــان) ان (شــــركــــات مــــحــــلــــيـــة
ـرحـلة مـتـخـصـصـة بـاشـرت بـتـنـفـيـذ ا
ن لـطـريق دلي االولـى من الـسـايـد اال
ـتـد من عــبـاس وهـو طــريق رئـيــسي 
ـنصـوريـة ويـعد بـعـقـوبـة الى ناحـيـة ا
ـرا اساسيا لعشـرات القرى الزراعية
.( بــاإلضـافـة الى ربط مــركـزي نـاحـتـ
ـرحـلـة واضــاف الـعـبـيــدي ان (طـول ا
ـاديـة إلجنازه االولى 25 كـم والـكـلـفـة ا
 11مــلـيـار ديـنـار وهـو احـدى مـشـاريع
تــنـمـيــة االقـالـيم الــتي صـوتت عــلـيـهـا
ــاضي 2019 مـــجــلس ديـــالى الــعـــام ا
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ـتسـارعة اثـر تـفاقم الـصراع االمـريكي نـطقـة توتـرا وتـرقب ازاء احلوادث ا تعـيش ا
رتقبة واجهة ا االيراني وعـودته الى التصعيد من جديد في ظل طرح سيـناريوهات ا

والتلويح بضرب ايران.
وقــال مــراقــبــون لـ (الــزمــان) امس ان
ـاديـة تـؤشــر قـرب تـوجـيه (الــدالالت ا
ـــواقع مــحــددة داخل ضـــربــة جــويــة 
إيــــران بـــعـــد حتـــريـك طـــائـــرة بي 52
ووصـولـهـا قـاعـدة الـظـفـرة االمـاراتـية
حـيث افرغت حـمولتهـا من قذائف قيل
أن بـــعــضــا مــنــهــا ذو رؤوس نــوويــة
والـبـعض اآلخر خـارق لـلتـحـصيـنات)
واشــــاروا الى ان ( قــــاعـــدة احلــــريـــر
االمـريـكـيـة في اربـيـل التـي تـبـعد 115
ـطـار مــيـلــومـتـرا عـن ايـران جـهــزت 
وأجـهزة رصـد و تنـصت مـتطـورة كما
ان اذربــيـحــان اعـطت االذن إلســرائـيل
مــنـذ أسـبــوع بـاسـتــعـمـال مــطـاراتـهـا
واجـــــواءهــــا فـي ظل تــــقـــــارب أمــــني
اســـتــجـــد بــ اخملــابـــرات الــتـــركــيــة
واخملـابرات اإلسرائيلـية نقله أكثر من
مــــــوقـع) مــــــؤكـــــديـن ان (طــــــائـــــرات
االســتــكـشــاف والــرصـد ســواء اكـانت
أمــريـكـيـة أو إســرائـيـلـيــة لم تـهـدأ من
طــلــعـاتــهـا الــيـومــيـة بــدءا من أجـواء
لـبنـان وصوال إلى مـضيق هـرمز وذلك
مـنـذ أسـبوع فـضال عن سـحب حـامـلة
الـــطـــائــرات األمـــريــكـــيــة و الـــبــوارج
ـرافـقـة لـهـا من بحـر الـصـ بـاجتاه ا
اخلـــلــيج الــفــارسـي وكــذلك حتــريك 6
طــائـرات بي  52مـن قـواعــد أمــريـكــيـة
بـعيـدة في اجتاه قـواعدهـا في احمليط
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ــــراقـــبــــون الى الــــقـــول ان ومــــضى ا
(واشـــنــطن افـــرغت اعــداد بــعـــثــتــهــا
الـدبـلـومـاسـيـة من الـعـراق و سـحـبـها
خـارجه اضـافة الى بـوادر الصـلح ب
قـطر والـسعـودية التـي تمت على وجه
الــســرعـة واقــتــصـرت عــلى بــنــد فـتح
دنـية االجـواء الـسعـودية لـلـطائـرات ا
والــعــســكــريــة الــقــطـريــة الــتي كــانت
تـستـعمل أجواء إيـران سابقـا) الفت
الـى ان (هــنــاك مــعـــلــومــات تــؤكــد أن

الـــرئــيس دونـــالــد تـــرامب أخــذ قــرارا
امـس االول بضرب ايران بـعد احلديث
الــذي أدلى به جــو بــايـدن لــنـيــويـورك
ـــز عن رغــــبـــته فـي الـــعـــودة إلى تــــا
االتــــفـــاق الــــنـــووي مـع ايـــران) واكـــد
ــــراقــــبــــون ان (الـــوفــــود األمــــنــــيـــة ا
تنقلة ب تل أبيب و كل والسياسية ا
مـن دبي و أبو ظـبي و الـبـحـرين ايـابا
و ذهـــابــا تـــكــاد ال تـــهــدأ تـــتــزامن مع
وصـول قوة بريـطانية عـسكرية ودون
مــوافــقـة مــجــلس الـعــمــوم عـلى وجه
الــســرعــة إلى الــســعــوديــة مع مــهــمـة
مـحددة هي حـمايـة آبار الـنفط و سكك
امـداده وتغييرات عـسكرية واسعة في
وزارة الـدفاع األمـريكـية بـدءا من وزير
واقع عـسكرية الـدفاع و نزوال خـاصة 
مـهمة تتعـلق باألمن القومي األمريكي)
ـفـاوضـات مــشـددين عـلى الــقـول ان (ا
الـبحرية االسرائـيلية اللبـنانية توقفت
بـطـلب من إسرائـيل إلى مـوعد لم يـبلغ
واســتـنـفـار إسـرائـيـلي في كـافـة فـروع
اجلـيش كـما وحـدد مدخل جـوي واحد
ـدنية إلى مطار بن لـدخول الطائرات ا
غـوريـون). ووسط هـذا الـتـوتـر يـترقب
ـــتـــســـارعـــة في اخلــــبـــراء األحـــداث ا
ـــنــطــقــة عــلى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد ا
اإلســرائــيــلـي األمـريــكـي جتــاه إيـران.
وقـال اخلبـراء ان (مؤشـرات التـصعـيد
بــدت واضــحــة وجــلــيــة بــعــد حتــريك
ـتـحـدة األمـريـكـيـة حلـامـلـة الـواليـات ا
الـطائرات يو إس إس نيـميتز األضخم
إلـى منطقة اخلليج بعد اغتيال العالم
الـنووي اإليراني مـحسن فخري زادة
علـومات التي نشرت وفـي ظل بعض ا
بـشـأن إحـبـاط مـحـاولـة اغـتـيـال حسن
نصر الله) ويـرجح اخلبراء ان (عوامل
أخـــرى تــصب في صــالح احــتــمــالــيــة
ارتـفاع حدة التـوتر وتتمـثل بالرئيس
تــرامب الـذي يـسـعى لـتـوجـيه ضـربـة
إليـــران قــبـل مــغـــادرته مــقـــعــده بـــعــد

تـفشي األوبئة الـفتاكة). فيـما قال مدير
نـاحـية قـزانيـة التـابعـة لقـضاء بـلدروز
مـازن اكـرم لـ(الـزمـان) إن (الـتـقـديـرات
ـتوفرة عن حجم مـوجة السيول التي ا
ضــربت مــنـاطـق شـرق ديــالى ومـنــهـا
مـــنــدلي وقــزانــيــة وعــشــرات الــقــرى
ــاضـيـة احملــيـطــة بـهـمــا خالل االيـام ا
تــقـدر بـنــحـو مـلــيـار مـتــر مـكـعب وهي
كــمـيــة كـبـيــرة جـدا تــدلل عـلى أهــمـيـة
الـسيول باعتبـارها ثروة ال تقدر بثمن
لــو اســتــغــلت بــالــشــكل الــصــحــيح ).
ـــئــة من مـــيــاه وأضـــاف اكـــرم أن (بــا
الـسيول ذهـبت ً هدرا إلى الوديان دون
أي اســتـفــادة حـقـيــقـيـة مــنـهـا رغم أن
كــمــيـة الــسـيــول لــو  خـزنــهـا لــكـان
ناطق الشرقية بـاإلمكان تأم حاجة ا
ــوســمـ كــامــلــ مـن مــيـاه لــديــالـى 
االسـالة والـزراعة وهـذا كله فـي موجة
واحـــد ) مـــتـــســائال (كـــيف ســـيـــكــون
قـبلة ـوجات ا الـوضع مع خزن بـقية ا
خـالل مـوسم الــشـتــاء). وبـ اكـرم أن
(تـدفق السيول بـدأ باالنخفـاض الكبير
مـع توقف هطـول األمطار) مـشيرا إلى
أن (الـــســـيــول تـــنـــهــمـــر في الـــوديــان
احلــدوديـة أبــرزهـا تــرلـســاق الـكــبـيـر

والصغير). دن احملررة يستقبل النائبة ناهدة الدايني رئيس صندوق إعمار ا

ـــيــــة. واعـــرب كـــربالئـــيـــون عن الـــعـــا
ارتـيـاحهم بـفـتح منـفـذ عرعـر احلدودي
مـع السعوديـة بعد توقف دام  30عاما.
نفـذ سيسـهل حركة مـشيـرين الى ان (ا
الـــتــبـــادل الــتـــجــاري بـــ الــبـــلــدين).
ـنـفـذ يـساهـم في زيادة مـضـيـفـ ان (ا
الـــــتــــبـــــادل الــــتـــــجــــاري ويـــــزيــــد من
.( االسـتـثمـارات النـوعـية بـ اجلانـب
مـــؤكــــدين (ضـــرورة تـــأمــــ الـــطـــريق
بــاجتــاه مـنــفــذ عــرعـر مـع الـســعــوديـة
والــنـخـيب وبــاجتـاه مـحـافــظـة االنـبـار
وكــربالء تالفــيــا حلـدوث خــرق امـني).
مــعـربــ عن امــلـهم (بــتـســهـيل حــركـة
الـــتــبــادل الـــتــجــاري مـن خالل تــأمــ
ـنافذ بـشكل كامل بـاعتبـار ان البلدين ا
قـد اكمال اجراءاتهم بهذا الشأن). وكان
ــدة مـــنــفـــذ عــرعـــر قــد افـــتــتـح خالل ا
ـاضية مع الـسعودية وبـحضور وزير ا
ي والـسـفـيـر الـداخــلـيـة عـثـمـان الــغـا
الــســعــودي في الــعــراق عــبــد الــعــزيـز
ـشـتـركـة الـشــمـري وقـائـد الـعـمــلـيـات ا
الــفــريق الــركن عــبــد االمـيــر الــشــمـري
والــلــواء عـمــر عــدنـان الــوائــلي رئـيس

نافذ احلدودية. هيئة ا

بـاإلضـافـة إلى الـتـحـديـات التـي تواجه
ــنــظــمـون الــشــرق األوسط. ويــتــوقع ا
(مــشـاركـة  3آالف مــسـؤول ومــفـكـر من
ؤتـمر مـخـتلف دول الـعالم فـي أعمـال ا
نامـة منصة لـهذا العـام). ويعد حـوار ا
النـعـقاد اجـتمـاعات ثـنـائيـة أو متـعددة
األطــــــراف بـــــ الـــــدول بــــــهـــــدف دفع
ـبـادرات السـيـاسيـة كـما يـعـد منـصة ا
النـعـقاد اجـتمـاعات ثـنـائيـة أو متـعددة
األطــــــراف بـــــ الـــــدول بــــــهـــــدف دفع
ـنـتدى ـبـادرات السـيـاسيـة.ويـشجع ا ا
نـاقشـات العـابرة لـلحـدود بشأن عـلى ا
ـوضـوعـات األكـثـر صـلـة بـالـتـحـديات ا
يـة. وجـمعت األمـنـيـة اإلقلـيـميـة والـعـا
ـناقـشات األخيـرة للـقمة كـبار الوزراء ا
ورؤســـاء اجلــيش واخملــابــرات وكــبــار
الــدبــلـــومــاســيــ ومــجــتــمع األعــمــال
وصـناع الرأي واحملللـ والصحافي

همة بـهدف مناقـشة قضايـا السياسـة ا
ـنطـقـة.ومـن بـ األهـداف األخرى فـي ا
لـلمنـتدى دراسة وسائل الـعمل الوطني
واإلقــلـيـمي والــدولي ومـراجــعـة نـوايـا
الـقوى الرئيسية والتباحث حول كيفية
ـالـية دعم الـتـنـمـيـة رغـم الـصـعـوبـات ا

ـشاركـ حول الـعالم.ويـنعـقد ومـئات ا
ــؤتـمــر بـتــنـظــيم مـشــتـرك بـ وزارة ا
ـعهـد الدولي اخلـارجـية الـبحـريـنيـة وا
لــلـدراسـات الـسـتــراتـيـجـيـة آي آي إس
إس  الــــذي يـــتــــخــــذ من الــــعـــاصــــمـــة
الـبريـطانيـة مقـرا له وحّدت اإلجراءات
الـصـحيـة النـاجمـة عن جائـحة كـورونا
ــشـــاركـــ لــكن مـن وصــول جـــمــيـع ا
نظمة وظفت تقنيات التواصل اجلهة ا
اإللـكـتـروني لـضـمـان مـشـاركـة اجلـمـيع
في جـلسات النقـاش.ويشارك في أعمال
ـتـحـدة ــؤتـمـر خـبـراء من الــواليـات ا ا
وبـريـطـانـيـا ودول أوروبـيـة وآسـيـوية
ـشـاركـ هـذا الـعـام خـبـراء ومن بــ ا
إسـرائــيـلـيـون عـرف من بـيـنـهم الـلـواء
مــتــقـــاعــد عــامــوس يــادلــ الــرئــيس
الـسابق خملـابرات اجليش اإلسـرائيلي
ـديـر الـتـنـفـيـذي في مـعـهـد دراسـات وا
األمـن القـومي بجـامـعة تل أبـيب وهو
ـعـهد عـضـو اجملـلس االسـتـشـاري في ا
نظم الـدولي للدراسات االستراتيجية ا
لــلــمــنــتــدى.وعـلـى مـدى  3أيــام يــعــقـد
ــنــتــدى مــنــاقـشــات تــتــمــحــور حـول ا
الـــســـيـــاســـة األمـــنـــيـــة واخلـــارجـــيــة

ــا يـصـب في تـطــويـر الــصُـعُــد كــافّـة 
مـســار الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ بـغـداد
والـرياض). كمـا ناقش وزير اخلـارجية
مع نــظـيـره الــبـحـريــني عـبـد الــلـطـيف
الـزيانيّ تفعيل مُذكّرة التفاهم اخلاصّة
ُشاورات السـياسيّة.وقـال البيان ان بـا
(حــسـ الـتـقى نـظــيـره الـزيـانيّ خالل
لـكـة الـبـحرين زيـارته الـرسـمـيـة إلى 
لــلـمُــشــاركـة في أعــمـال مُــنـتــدى حـوار
ـــنـــامــة) ,وأكـــد حــســ ان (الــعــراق ا
يـتـطـلع لـرفع وتـيـرة الـتـعـاون الـثـنائي
عــلى مــخــتـلِـف الـصــعــد الــسـيــاســيـة
ـة والــصــحّــيــة) ,داعــيــاً واالقــتــصــاديـَّ
(اجلــانب الـبـحــريـنيّ إلى أهـمّــيـة عـقـد
شـترَكـة وتفـعيل اجـتمـاعـات اللـجنـة ا
ـشـاورات مـذكـرة الـتـفـاهم اخلـاصّـة بـا
الـــســيـــاســيــة وذلـك في إطــار تـــعــزيــز
الــعالقــات بـ الــبـلــدين). وانـعــقـد في
ـنـامـة امس الـعــاصـمـة الـبـحـريــنـيـة ا
ـعـروفة االول قـمـة األمن اإلقلـيمي  16ا
ـشاركـة عدد ـنامـة)  ـؤتـمر (حـوار ا
مـن رؤســـاء الـــوزراء ووزراء الـــدفــاع
ووزراء اخلـارجـيـة ومـسـتـشاري األمن
القومي ورؤساء اجليش واخملابرات

ـنـعـقـد في الـبـحـرين  ,سـبـل الـتـعاون ا
ـتـحـدث ــشـتـرك بـ الــبـلـدين.وقــال ا ا
بـاسم وزارة اخلارجيّة أحـمد الصحاف
فـي بــيـــات تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس أن
ـشترك على (اجلـانب بـحثا الـتعاون ا
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بـحث وزير اخلـارجيـة فؤاد حـس مع
نــظـيــره الـسـعــوديّ فـيـصـل بن فـرحـان
ــنــامــة عـــلى هــامش مـــؤتــمــر حـــوار ا
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بعد أكثـر من عام على انتفاضة الشباب التشرينية   رفع اخليم من ساحة التحرير

في بغداد  وفتحت الشوارع إلعادة حركة السير .
وساحـة الـتـحريـر كـما هـو مـعلـوم تـعـد موقـعـا رمزيـا لالنـتـفاضـة .وقـد سيـطـر جو من
اإلحباط على بـعض الناشط نـتيجة فض اعـتصام التحـرير بالقوة  ولـكن االنتفاضة
استمـرت في البصرة حـيث  قمعهـا بالقـوة باستخـدام الرصاص احلي  وكذلك في
مدينة الـناصرية  التي مازالت جذوتها تتقد بـاستمرار رغم محاوالت اطفائها بالعنف
ارقـة تسـويق القـناعـة بانـتهاء فـرط  حتاول بـعض االحزاب احلـاكمة ومـيلـيشـياتـها ا ا
راكز وظيفية في وموت االنتـفاضة عبر اإلشارة إلى أن هـناك من باعها بالـدوالر او 
حكـومة الـكاظـمي او انقـطاع الـدعم الـشعـبي عنـها . وهـنا يـتبـادر الى الذهن مـا الذي
ــاذا يــحـقق الــبـعض أهــدافًه من خالل يــجـعل ثــورة واحـدة تــنــجح واخـرى تــفـشل? و
االنتـفاضـة  بيـنما يـخفق اآلخـر في حتقـيق مطـاليـبه? وانتـفاضـة تشـرين العـراقية هل
مازالـت جذوتـهـا مـشـتعـلـة رغم مـظـاهـر الـقمع والـنـكـوص الـظـاهرة  ام انـهـا انـطـفأت
واكتفت بتـحقيق بعض مـطالبها واذا فـشلت ما هي اسباب تـراجعها...? قبل كل شئ
يجب التفـريق ب االنتفاضة والثورة  فاالخيرة تكـون نتائجها سريعة  فاما ان تقمع
وتـنتـهي  او تـنتـصر وحتـقق اهـدافهـا علـى عكس االنـتفـاضـة التي تـمتـد لـفتـرة زمنـية
عـنى احلقيـقي  كما لم تـكن فقاعة  أطول . ولذلك فانـتفاضـة تشرين لم تـكن ثورة با
قهـور  بعد ان او موجة طـارئة  بل كانت ولم تـزل انتفـاضة نابـعة من رحم الشـعب ا
عوق . كسرت اجلـماهير حاجز اخلـوف  واعطت مئات الشـهداء وآالف اجلرحى وا
واالنـتـفـاضـة تـبـقـى مـابـقـيت اسـبـابـهـا  وبـذلك فـانــهـا لن تـمـوت . وبـالـرغم من الـقـمع
الوحشي  وجائـحة كورونا وماتسـببته في توقف االنتـفاضة  فانها ظـلت مشتعلة في
ـطلوبة  وبضرورة ازالة عقول وصدور الـشباب . . الشباب الـواعي تماما باالهداف ا

الطغمة الفاسدة . وتسقيط العملية السياسية كلها.
ان ماتـسـبب في نـوع من الـتردد في عـودة االنـتـفاضـة الى سـابق زخـمهـا هي الـوعود
شـهد رمـاديا  في انـتظار ا جـعل ا الـتي قدمـها رئيس الـوزراء مصـطفى الـكاظـمي 
مدى صدق هـذه الوعود من عدمه . لـقد اراد الكاظـمي استيعـاب االنتفاضة من خالل
ـنـفـذة . ومـحــاولـته تـشـكـيل حـزب او تــكـتل من بـعض قـيـادات وعـوده الـكـثــيـرة غـيـر ا
االنتـفاضـة وشبـابـها  لـدخول االنـتخـابات الـقادمـة . اال انه فشل في ذلك  فـالشـباب
ـجــريـات االمـور  وهـم اذكى من خـداعــهم في مــحـاولـة ــنـتــفض عـلى درايــة تـامــة  ا
مـفـضوحـة كهـذه . كمـا انهم انـتـظروا رئـيس الوزراء لـتنـفيـذ وعـوده في محـاسبـة قتـلة
ـنفـلت . ولكـنه صـرح بانه يـسيـر على احلـبال تـظاهـرين  والسـيـطرة عـلى السالح ا ا
ويريد تـرويض االفاعي فردوا عليه اننـا نريد قائد يقـطع رؤوس االفاعي الترويضها .
ـنتـفضـ فهم ا يـدرك الكـاظمي ان اسـتمـراره بالـسلـطة مـرهون بـتحـقيق مـطالب ا ر
الذين اوصلـوه الى سدة احلكم  وان "التغليس" على عـمليات االغتيال واخلطف وقتل
تظـاهرين ومؤيـديهم سوف لـن تخدمه  خـصوصا وان شـعارات اخذت تـلوح باالفق ا
تطـالب بازاحـة الكـاظمي وتـشـكيل حـكومـة انقـاذ وطني . اذا اردنـا استـقراء مـستـقبل
ــؤديـة  لــهـا  فــهي نــابـعــة من الـفــسـاد االنـتــفـاضــة عـلــيـنــا الـرجــوع الى االســبـاب ا
عانـاة على مـدى سنـوات من حكم احـزاب دينيـة لم تقـدم للـعراق سوى واالسـتبـداد وا
اخلـراب واالفالس . . وهـذه االسـبـاب مــازالت قـائـمـة  بل زادت اسـتـفـحـاال بـاغـتـيـال
نتفـض  اضافة الى الـوعود الزائفـة .وبذلك فاننا وتغييب الـناشط وجتـاهل دماء ا
ا اسـتمر قادة ان لم نر مظاهـر االنتفـاضة اليوم  فـانها ستـعاود االنطالق مـجددا طا
طـالب الـشعب احملـقة والـعادلـة  وهم غافـل االحزاب احلـاكـمة في غـيهم وجتـاهلـهم 
سـحوق  بل التعـمد بافقـاره واضطهاده  وهي ادوات عاناة الـيومية لـلمواطن ا عن ا

االنفجار القادم .

كلـما تـذكرنـا انا وصديـقاتي امـنيـة زوج احداهن  ان تـبقى حامـال طوال حيـاتهـا النها
تـصبح جمـيلة نـضحك كـثيرا  فـهذا الزوج لم يـخطر عـلى باله الـعبئ واخملاطـر اجلمة
الـتي تتـعـرض لـهـا الزوجـة في هـذه الـفتـرة  لـكـنه يـريد ان تـبـقى هـذه الـزوجة جـمـيـلة

بنظره  
وضوع محل السخرية سكينة صديقتي لم يخطر ببالها انني ساجعل هذا ا الزوجة ا
والـنقـد كـلمـا جلـسـنا  لـكنـها تـعـرف اننـا نبـحث عن مـتنـفس لـلضـحك في ظل فوضى

عارمة ومخاوف جمة من قادم مجهول بانتظارنا 
لـكنـنا لم نـضع في حـسابـاتنـا انـنا سـنكـون اضـحوكـة عنـد سـياسـييـنا الـذين جـعلـونا

سلعة رخيصة يتاجرون بها متى ما شاؤوا 
فـلم  يعد خـافيـا عند اي عـراقي جاهال كان ام مـثقفـا ان رحلة اعـضاء مجـلس النواب
ـكـوكـيـة ستـرتـفع في وتـيـرتـها كـلـمـا بدأ الـعـد الـتـنازلي الـعـراقي وكـافـة السـيـاسـي ا

لالنتخابات  وستبدا رحلة احلجيج عند ابواب االرامل وااليتام 
رة ان الرحلـة قد بدات مبـكرة جدا على غـير عادتهـا وقد تكون من لكن الغريب هـذه ا

منطلق الرحلة االبكر مثلما يطالبون بانتخابات ابكر
ولم يضعوا في حساباتهم انهم باتوا مكشوفي اللعب 

ان لم يجدوا اذانا صاغية فالنازحـون الذين يطالبون بالتـفاتة ابوية من احلكومة والـبر
لـصرخاتـهم التي اوجـعت مالئكة الـسماء ومـنذ سـنوات   وااليتـام  بات انيـنهم يوجع

القلوب
بـينمـا جفت ظـمائـر من يحـكمـنا  وغـابت عن انظـارهم لقمـة العـيش عن االرامل  لكن
هيهات ان تـعودوا لنا بذات السيناريو وجوهكم اصبحت مكشوفة ولم يعد ينطلي على
الـشـارع العـراقي الـذي كـسـر حـاجـز اخلـوف ان تـنـطـلي عـلـيه سـيـنـاريـوهـات الـزيارة

اخلاطفة.
سـمعت مـوخرا ان خـيم النـازح قـد اغلـقت في بـعض احملافـظات لـكنـني لم اعلم اين

!! ذهب قاطنوها
دينة وفي محافـظات اخرى جتد التنافس على اشده في رحلة االعمار والبناء وانارة ا
 لــكـنــهم تــنـاســوا ان قــلـوب ســاكــنـيــهـا مــظــلـمــة من فــرط حـكم

الفاسدين 
شعار الـناخب ومطالبه ال ترفعوه مجددا  فاجملرب ال يجرب
ـطالب الـفـقراء ويـكـفيـنا ـتاجـرة  على حـد قـولكم يـكـفيـكم ا
الـنــظــر الى رب الــفـقــراء عـلـه يـنــهي صــفـحــتـكـم كـمــا طـوى

صفحات غيركم .

وزير اخلارجية مع نظيره السعودي بغداد
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اكـــدت الـــنــائـب عـن مــحــافـظــة ديــالى
اليـة نـاهـدة الـدايـنـي موافقـة وزارة ا
والــلــجــنـــة االقــتــصــاديــة فـي مـجــلس
الــوزراء عــلى اطالق الــتــخـصــيــصـات
ـشـاريــع في قــضـاء ــالـيـــة لـبـعـض ا ا
بــعـقـوبـة مـركز محافـظة ديالى. وقالت
الــدايـني لــ(الــزمـان) امس انـه (سـيـتـم
ـــشــاريع خالل االيــام الـــعــمل بـــهــذه ا
ـقـبـلة حـيث شــمــلـت تأهـيل الـشارع ا
الــثـانـي كـاطـون الـرازي 4000 واعــادة
تـــأهــيل شــارع مــســتــشــفـى الــرحــمـــة
وتـأهـيل شــارع الصـحـفيــة في كـاطون
الـرحــمــة اضـافـة الى تـأهيـل جـزء من
الــشــارع الـثـالثـيــنـي خــلف الــقـنــطــرة

وتأهيل شبـكـة ميـاه الكـاطـون). 
—ULŽ≈ ‚ËbM

واوضـحـت الدايني انه (خالل لـقائـها
ـناطق احملررة رئـيس صنـدوق اعمار ا
مـــحــمــد الــعــانـي اكــد ان (مــحــافــظــة
ديـــالـى من احملـافـظــات الـتي تـضـررت
كـثـيرا من الـعـملـيات الـعـسكـريـة وهـي
ــشــاريـع بـــحــاجـــة الـى الــعــديــد مـن ا
ـاء االسـتـراتـيـجيــة اخلـدمـيـة مـنـهـا ا
واجملــاري وتــبــلــيـط الــشــوارع وامـور
خــــدمـــيـــة اخــــرى) مــــشـــيـــرة الى ان

ـنـاطـق احملـررة كان (صـنـدوق اعـمـار ا
لــه الـــــــدور الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر فـي اطالق
شاريـع اخلدمية التخصيصات لـهذه ا
فـي قــــضــــاء بــــعــــقـــــوبــــة). وكــــشــــفت
قـائممقامية قضـاء بعقوبة في محافظة
ديـالى عن مـضـمـون تـقـرير مـوسع عن
مــلف الــعــشــوائــيـات فــيــمــا اكـدت ان
ازالــتـهـا مـسـتـحـيــلـة. وقـال قـائـمـمـقـام
قــضــاء بـعــقـوبــة عـبــدالـله احلــيـالي لـ
(الــزمــان) امـس إن ( قــضــاء بــعــقــوبـة
بــنـواحـيـه االربـعـة يــعـد اكـثــر اقـضـيـة
ديــالى من نـاحـيـة الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة
والـــتـي تـــصل الى اكـــثـــر من 700 الف
نـــســـمـــة والــتـي تــصـل الى قـــرابــة 50
ـئـة من اجـمـالي سـكـان احملـافـظـة). بــا
واضــاف احلــيــالي ان (اجــمــالـي عـدد
الــعــشــوائـيــات الــســكـنــيــة في قــضـاء
بـــعــقــوبــة تــصـل الى اكــثــر من  5االف
مــنــزل بــيـنــهــا الـفــا مــنـزل في مــديــنـة
بــعــقـوبــة فـقـط والـبــاقي مــنـتــشـرة في
الـــــــنـــــــواحـي األربـع الفـــــــتـــــــا الى ان
“االحـصـائـيـة غـيـر ثـابـتـة وهي تـرتـفع
شـهرا بـعد اخـر بسـبب عوامل مـتعددة
ابـرزها ازمـة السكن). واشـار قائمـمقام
قـــــضــــاء بـــــعــــقــــوبـــــة الى ان (ازالــــة
الـــعـــشــوائـــيـــات في ظل هـــذه االعــداد

خـسارته في االنتخـابات الرئاسية إال
أن هـذه االحـتمـاالت تـظل غيـر قـطعـية
حـــتى اآلن). وهــنــاك من يــرأى وجــود
ثـالث ســيـــنــاريـــوات في عـــدم حــدوث
مـواجـهـات كـبـيـرة واالكتـفـاء بـتـنـفـيذ
بــعض الـعـمـلـيــات عـلى غـرار اغـتـيـال
الـــقـــيــادات كـــمـــا حــدث مع زادة وأن
احلـشد الـعسكـري هو لـلردع ومنع أي
عــمــلــيــات رد. كــمــا ان االراء تــتـبــاين
كن أن يتخذها بـشأن القرارات التي 
تــرامب مــا بـ أنه اتــخـذ الــقـرار أو
أنـه يـضـغط لـتــنـفـيـذ بــعض الـرغـبـات
نـطقة فقط بيـنما يتمثل حلـلفائه في ا
الــسـيــنـاريــو الـثــالث بـفــشل ســيـاسـة
الــــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى عـــلى إيـــران
اضية وحلفائها على مدى السنوات ا
مـن قبل تـرامب دفعه وإدارته خـاصة
بـــعـــد عـــدم فـــوزه فـي االنـــتـــخـــابــات
لـالنـتـقـال إلـى اخلـطـوة الـتــالـيـة وهي
إطـالق احلــرب األمــنــيــة عــلى كل دول
ـقــاومـة وقـواه احلــيـة. وأكـد مــحـور ا
إمـــام جـــمـــعـــة الـــنــجـف صــدر الـــدين

ـنطقـة تقف عـلى فوهة الـقبـانچي أن ا
بــركـان بــعـد أغــتـيــال الـعـالـم الـنـووي
االيـراني محـسن زاده. ودعا احلـكومة
والــــــعـــــشــــــائـــــر الـى حل األزمــــــة في
الــنـاصـريــة. مـرحـبــاً بـأتـفــاق الـعـراق
والـــصـــ لــبـــنــاء  1000مــــدرســـة في
الــعـراق. وأكـد الــقـبـانـچـي في خـطـبـة
نـطـقة تـقف عـلى فـوهة اجلـمـعـة أن (ا
بــركـان بـعـد أغـتـيـال اخلـبـيـر الـنـووي
االيــــرانـي مــــحـــسـن زاده في الــــوقت
نـــــــفــــــسه أن دول اخلــــــلــــــيـج أول من
يــحــتــرق). واضــاف (في الــوقت الـذي
نـستنكر هـذا العدوان نؤكد أن احلرب
لـيست من مصلحة أحد. واوضح إمام
اجلـــمـــعـــة : أن هــذا الـــعـــدوان كــشف
ـــعـــاديـــة لإلسالم حــــقـــيـــقـــة الـــدول ا
ـة ولــلـتـقــدم ونـعـتـقــد أن هـذه اجلـر
ســتـزيــد من وعي الـشـعــوب وإرادتـهـا
وتــقـدمـهـا وسـتـرتــد عـلى صـانـعـيـهـا.
داعــيـاً : احلـكـومـة الــعـراقـيـة وزعـمـاء
الـقـبـائل الى إحـتـواء أزمـة الـنـاصـرية
واجلـلـوس عـلى طـاولة احلـوار ألنـهاء

األزمـة. الفـتـاً الى أن هـذه األزمـة تدمي
قـلـوبـنـا وأهـالي الـنـاصـريـة هم أهـالي
ـدافـعـ عن الــغـيـرة واحلـمـيـة وأول ا
الـــوطن. ورحـب الــقـــبــانـــچي (إتـــفــاق
احلـكـومـة الـعـراقـيـة مع الـصـ لـبـناء
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مـتمـنياً أن (تـشمل كل البـنى التحـتية.
مـحـمالً : احلـكـومة مـسـؤولـية تـوفـيرر
فـرص الـعمـل أو تأمـ حـياة أصـحاب
الـشهادات وإنهاء معاناتهم وإستثمار
طـاقاتـهم). مـبيـناً أن (الـعراق بـلد ثري
والـدولة قادرة على توفير فرص العمل
وتـام احلياة للـخريج اذا احسنت
الـتـصرف بـالواردات. وجـدد مـناشـدتة
لـوزارت الـتـعـلـيـم والـتـربـيـة والـصـحة
الـى فتح أبواب الدراسـة ألكثر من يوم
ويــومــ في االســبـوع مـع الـتــثــقـيف
ـعـانـاة الــوقـائي من الـفــايـروس وان ا
األسـرية أشد فـتكاً بـاسرنا وعـوائلنا).
مـستهجـناً (قرار وزارة التـربية بحذف
مـــــادة الـــــتـــــربـــــيـــــة االسالمـــــيـــــة من

اإلمــتـحــانـات وان هــذا الـقــرار يـدعـو
لـــلــكــثـــيــر من الــشك. مـــشــيــراً الى ان
ــتـــحــدث ـــبـــررات الــتـي قــدمـــهـــا ا (ا
الـرسـمـي لـلـوزارة غـير مـقـنـعـة ونـحن
نـعـتقـد أن التـربيـة اإلسالميـة جزء من
هـــويــة شـــعــبــنـــا. وطــالب بــافـــتــتــاح
ـانـي وأن إفـتــتـاحه ال ــســتـشــفى األ ا
يــحــتــاج ســوى عــزم وارادة وهـو من
ـســتـشــفـيــات عـلى مــسـتـوى أفــضل ا
الــشـرق األوسط بـحـسب حـديث مـديـر
صــحـة الـنـجف). وأكــمل (نـحن نـهـيب
ــحـافظ الــنـجف ومـديــر الـصـحـة أن
ـسـتـشفى يـعـمـلـوا على إفـتـتـاح هذا ا
ــئــة وأهــالي ــنــجــز بــنــســبـة 95 بــا ا
الـنـجف واحملـافـظـات األخـرى بـحـاجة
لـــهـــذا الــصـــرح الــطـــبي.وفي مـــحــور
مـختـلف عبـر القبـانچي : عن تـضامنه
مـع أهالي بـغـداد لوقـوفهـم بالـضد من
إنـتشـار بيـوت الدعـارة وبيـع اخلمور
مـحمالً احلكومة مسـؤولية غلق مراكز
الـــفــســاد واحملـــافــظــة عــلـى الــهــويــة

واألجواء اإلسالمية).
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اشـــاد وزيـــر الــنـــفط احـــســان عـــبــد
اجلبـار اسمـاعيل بـالدور الـذي تقوم
به شركة مصـافي اجلنوب في انتاج
ـــنــتـــجـــات الـــنــفـــطـــيــة وتـــوفــيـــر ا
ـتـمـيـزة في تـغـطـيـة ومـسـاهـمـتـهـا ا
نـسـبـة كبـيـرة من احلـاجـة احملـلـية .
جــــــاء ذلك خـالل زيـــــارتـه وتـــــرؤسه
ــــديـــــرالــــعــــام أجـــــتــــمـــــاعــــاً ضـم ا
ـــســـؤولــ فـي شــركـــة مـــصــافي وا

اجلنوب .
وقـــال أســـمــاعـــيل أن (الـــتــحـــديــات
ـالــيـة الــتي تـواجه االقــتـصـاديــة وا
بلـدنا تـتطـلب بذل مـزيد من اجلـهود
لــتــحــقـيـق خـطـط الـوزارة فـي زيـادة
االنـــتــاج وحتــســ نـــوعــيــته  وأن
صـافي يـعـد من الـقـطـاعات قـطـاع  ا
ــهــمـة الــتي حتــضى بـأهــتــمـامــنـا ا
ونسـعى الى تـطـويره عـلى الـصعـيد
الـــفــني واالداري  والـــتــأكــيـــد عــلى

أعتـمـاد أسالـيب حـديثـة في أسـلوب
أســتــثــمــار الــنــفط اخلــام والــطــاقـة
ــتـاحــة في الـتــصـفــيـة االنــتـاجــيـة ا
ا ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة و وصـنـاعـة ا
يــــــحــــــقـق اجلــــــدوى والــــــفــــــائــــــدة

االقتصادية) .
وأشـار الى (تـقـد الـدعم الـقـانـوني
والـتـشـريـعي من قـبل الـوزارة الدارة
الشركات الـنفطيـة من أجل النهوض
بـــاالداء الـــعــام وفق رؤى نـــاضـــجــة
ومـتـقـدمــة حتـقق االهـداف واخلـطط
مـــشـــدداً عـــلى أن ـــســـتـــقـــبـــلــيـــة  ا
هـنيـة حتتم سـؤولـية الـوطنـيـة وا ا
ـيـدانـيـة ــتـابـعـة ا عـلــيـنـا جـمـيـعـاً ا
همة قيد التنفيذ  شاريع ا جلميع ا
والــــعـــــمل عـــــلى تـــــذلـــــيل جـــــمــــيع
الــصــعــوبــات الــتي تــواجه عــمــلــنـا
وصوالً الى حتـقـيق أهدافـنا. وخالل
جــــولـــــته فـي عـــــدد من الـــــوحــــدات
االنـتـاجــيـة لـلـمـصــفى أسـتـمع وزيـر
الــنــفط الى إيــجـاز قــدمه مــديــر عـام
شــركــة مــصــافي اجلــنــوب عـن قـرب
ـبـاشـرة بـتـنـفـيـذ مشـروع أ ف سي ا
ـــــشـــــاريع سي) الـــــذي يـــــعـــــد من ا
الــسـتـراتــيـجـيــة الـواعــدة في قـطـاع
الــتـصـفــيـة  فــضالً عن اســتـعـراض
مــشـاريع أخــرى تــهـدف الى أضــافـة

عدد من الوحدات اإلنتاجية). 
وأكــد اســمــاعــيل حــرص احلــكــومـة
والــوزارة عــلى الــتــعــجـيـل  بـخــطط
ـصـاحب من خالل اسـتـثـمـار الـغـازا
شـتركـة والتـعاون شـاريع ا تنـفيـذ ا
بـــ اجلــهـــد الــوطـــني والـــشــركــات
ــيــة الــرصــيــنــة  وصــوالً الى الــعــا
حتــــقـــيق أهــــداف الـــوزارة في هـــذا

اجملـال .  جــاء ذلك خالل زيــارته الى
شــركــة غــاز اجلـنــوب في مــحــافــظـة
الــبــصــرة وتــرؤسه اجــتــمــامــا ً ضم
ـسؤولـ فيـها مديـر عام الـشـركة وا
.وقال اسـماعيـل أن (الوزارة وضعت
ــدى خــطـط قــصــيــرة ومــتــوســطــة ا
ـصـاحب لالسـتـثـمـار االمـثل لـلـغـاز ا
وأيــقـاف حــرقه وحتـويــله الى طــاقـة

نظيفة لتغذية مـحطات توليد الطاقة
الكـهربـائيـة ورفد جـميع الـصنـاعات
ذات الــــعالقــــة بــــهــــذا الــــنــــــوع من

الوقود). 
وتضـمن االجتـمـاع شرح مـفصل عن
خــطط الــوزارة والــشـركــة لــتــعــظـيم
ــصــاحب خالل اســتــثـــمــار الــغــاز ا
السنوات القادمة  ومناقشة برنامج

ـــوصل (الـــعـــراق) (أ ف ب) - عــادت ا
احلياة إلى سـوق البورصة لـلجملة في
وصل الـذي كان يـشكل مـحطة مـدينـة ا
جتــاريـة أسـاسـيــة في الـشـرق األوسط
وقضت عـليه ثالث سـنوات من سـيطرة
نطـقة لكن ال تزال تنظـيم داعش على ا
هــنـاك حــاجـة الـى تـرمــيم نــحـو مــئـتي
ــدمـرة مع ــعــارك ا مــحل حتـمـل آثـار ا

. اجلهادي
وصل ويقع سوق البورصة في شرق ا
ـتـد عـلى مـساحـة نـحـو كيـلـومـترين و
وفيه قـرابة 500 محل جتـاري. وحتوّل
شـارعه الـرئـيـسي وطـرقـه الفـرعـيـة إلى
ورشـة عـمل تـعـيــد تـأهـيل احملـال الـتي
عارك دُمرت نـتيـجة أشـهر طـويلـة من ا
بـ الــقـوات احلــكـومــيـة واجلــهـاديـ
تطرف انتهت بالـقضاء على التـنظيم ا

في تموز/يوليو 2017.
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مــــحل الـــــيــــوم عـــــاود حــــوالى  300 
نـشــاطه. يـفــتح أصـحــابـهــا كل صـبـاح
أبـوابهـا احلديـدية وعـادت الزحـمة في
ــــكـن مــــشــــاهــــدة أوقــــات الـــــذروة و
الـشــاحـنـات تـفــرغ صـنـاديق كــرتـونـيـة
ضخمة من البضاعة هنا وهناك.ويقول
وصل الباحث االقتصـادي في جامعة ا
بادالت الدكتور مـحمد نايف إن قـيمة ا
في سوق البـورصة قبل سيـطرة تنظيم
ــديــنــة عـام الــدولــة اإلسالمــيــة عــلـى ا
مـلـيـون 13و 12 تراوحت ب " 2014

دوالر شهريا".
لـكن هـذا الرقم انـخـفض حالـيـا "إلى ما
ب  8 و10 مـاليــــــ دوالر بــــــســــــبب
ـــديـــنـــة وهــــجـــرة الـــتـــجـــار ظــــروف ا
" الـذين لم يـعــد جـزء كـبـيـر والـنـازحــ
مـنـهم بــعـد.وغـادر الـعــديـد من الـتـجـار
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وأصـــحـــاب احملـــال الـــكـــبـــيـــرة ســـوق
الـبــورصـة إثـر الـعــمـلـيـات الــعـسـكـريـة
لـيـجـدوا أمـاكن جــديـدة حملـالـهم سـواء
ـــوصل أو في مـــحــافـــظــات في غـــرب ا
أخرى وإقـليم كـردستـان أو حتى خارج
العـراق.في السـوق الذي يـعود لـينبض
ـبـيــعـات ارتــفـاعـا بــاحلـيـاة تــشـهــد ا
ويـتزايـد معـهـا عدد الـوظائف اجلـديدة
في بـلد يـوجـد فيه عـاطل عن الـعمل من
بـ كلّ خـمـسـة مـواطـنـ وفق األرقام
الـرسمـية.ويتـوقع نـايف "تطـور السوق
بـــــشـــــكل أكـــــبـــــر وأوسع إذا عـــــوضت
احلــكـومــة أصـحــاب احملــال والـبــيـوت
تضررة".وكان عبـد الله أحمد محمود ا
(27 عــامـا) من بــ أول الـعــائـدين إلى
السوق. ويـقول صاحب احملل اخملتص

بــبـيع مــواد الــتـنــظـيـف "اإلقـبــال عـلى
الــســوق جــيـــد حــالــيــا ويـــشــجع ذلك

وصل". استقرار الوضع األمني في ا
ـواد الـغـذائــيـة عـبـيـدة ويـقـول تــاجـر ا
أحـمـد ( 26 عـامــا ) "عـودة احلـيـاة الى
السـوق ساهـمت بشكل كـبيـر في إحياء
دمـرة احمليطة به" ال ـناطق ا وإعمار ا
سيمـا أنه "وفر فرص عـمل عديدة... من
عمال وحمال وأصحاب مطاعم ومقاه
وغــيـــرهم".وحتــيط بـــالــســوق مــنــاطق
وصل هي سـكنـيـة شعـبيـة في شـرق ا
الـــزجنــيــلـي والــشــيخ فـــتــحي وشــارع
ـشــاهـدة وبـاب ســنـجـار الـبــيـبــسي وا
والـشـفـاء. وقد بـدأت احلـيـاة تـعود إلى
تـلك األحـيـاء.وتـأسـس سـوق الـبـورصة
مطـلع التسعـينات وكـان حينهـا مكونا

من مــحــال وبــســطـات صــغــيــرة لــكـنه
تـوسع الحقـا ليـصيـر أكبـر سوق جـملة
يغـذي األسواق الصغـيرة والفـرعية في
محـافـظـة نيـنـوى ثـالث أكـبر مـحـافـظة
ـوصل مـركـزهـا.وتـصل في الــعـراق وا
ــســتـــهــلــكــ عن طــريق الـــســلع إلى ا
أصـــحــاب احملـــال الـــصـــغـــيــرة الـــذين
يـشتـرون احتـيـاجاتـهم من هذا الـسوق

الرئيسي.
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وأعـيـد إعـمار الـسـوق بـإمكـانـات ذاتـية
من أصــحـاب احملـال.ويــعـتــبـر الــتـاجـر
يــونس عـــبـــد عــلي (50 عـــامـــا) وهــو
صاحب مـحل مواد غذائـية جاء لـلتزود
بالبـضاعة أن الـسوق "استعـاد عافيته
تــقــريـــبــا".لـــكــنه يـــرى أن جتــاوز آثــار
احلــــرب يــــتـــطــــلب أن
"تـــــســــــرّع اجلـــــهـــــات
احلكومية في تعويض
ـنطقة تضررين في ا ا
ـكـنـهم الـعـودة حـتى 
إلـيهـا من جـديـد".وقدم
كــــثـــــيـــــر من ســـــكــــان
ـــــــوصـل مـــــــطـــــــالب ا
لـلــحـكــومـة لـتــعـويض
األضـــرار الــتـي حلــقت
ـنـازلـهم وسـيـاراتهم
ومتاجرهم لكن قليل
مــنـــهم القـــوا جتــاوبــا
خـــالل ثـــالثــــــــــــــــــــــــــــة
أعــــــــــــــوام.ودُمـــــــــــــرت
الــصـنـاعــة في الـعـراق
بـشـكل شـبه كـلي عـقب
االجــتــيـــاح األمــيــركي
واإلطــــاحــــة بــــنــــظــــام
الـرئيس صـدام حـس وصل uÝ‚∫ متبضعون في سوق البورصة في ا

احسان عبد اجلبار

وسوي عجلة تـقل الناشطـ علي ا
و زيــــــــــد الـــــــــعـــــــــراقـي من دون أن
يــصــيــبــوهــمــا.وفي مــحــافــظــة ذي
انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل قار
مـخـلـفـة أضرارا الـنـاشط كـرار أم
نـزل ومحـيطه.وتـأتي عمـليات في ا
اســـتــهـــداف الـــنــاشـــطـــ في وقت
يسعى فـيه احملتجـون إلى استعادة
زخم تظـاهراتـهم وترتـيب صفـوفهم
عــقب أسـبــوع دام تـعـرضــوا له إثـر
مــهـاجـمـة أنـصــار الـتـيـار الـصـدري
ساحة اعتصـام في ساحة احلبوبي
ديـنة النـاصريـة أسفـر عن سقوط
ـــصــابــ في8  قــتــلـى وعــشــرات ا

. واصدر مـحتجو صفوف احملـتج
اسـتــنـكـروا فـيه الــنـاصـرين بــيـانـا 
اجلرائم الـبشـعة الـتي يتـعرض لـها
ــطــالــبــ بـاالصـالح في ســاحـات ا

التظاهر.
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وقــال بـيـان امـس (هـذه اجلـمــاهـيـر
تـمثل ـوحـدة حتت خيـمـة الـوطن  ا
مـــكـــونـــات الــعـــراق بـــكل تـــنـــوعه
وثقافـاته وأطيافه لـتعلن لـلعالم أنّ
احلـكومـة غيـر قـادرة على حـمـايتـنا
ـيـلـيـشـيـات ـنـفـلت وا من الـسـالح ا
ـعـاجلـة كــمـا أنّـهــا لـيـست جــادّة 
الوضع األمني والتهيـئة إلنتخابات

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

تــعــرض مـتــظـاهــرون وسط ســاحـة
الـتــحــريـر خـالل وقـفــة تــضـامــنــيـة
ــسـانــدة مـحـتــجي الـنــاصـريـة الى
مضايـقات واعـتداء من قبل عـناصر
دفـعـتـهم الى االنـسـحـاب مـجـهـولـة 
في وقت جنا حفاظا على اروحاهم 
أربعة  ناشـط من محاولـة اغتيال
وسط بـغـداد وعـدد من احملـافـظـات 
جتـدد الـدعوات لـلـحـكـومة بـحـمـاية
ــتـظــاهـرين والــنـاشــطـ من هـذه ا
اجلــهــات.  وافــاد شــهــود عــيـان ان
(عنـاصر مـسلحـة اقتـحمت الـساحة
خالل وقـفـة احـتـجـاجـيـة لـلـتضـامن
مع مــديــنــة الــنــاصــريــة بـحــثــا عن
ـنــظــمـ لــلــوقـفــة الـداعــيــة لـدعم ا
واشاروا الى ان متظـاهري تـشرين)
(هــذه الـعـنــاصـر حـاولت اخــتـطـاف
ــنــعـوا أحـد الــنــاشــطــ قــبل أن 
تــرديـد شــعــارات داعـيــة إلى وحـدة

العراق وشعبه).
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مـؤكـدين ان (الـشـعـارات التي رددت
خالل الــوقـــفــة االحـــتــجــاجـــيــة في
ســـاحـــة الــتـــحـــريـــر لم تـــسيء الي
ولـفت الـشـهـود الى انه (بـعد جـهـة)
سلحة اختطاف محاولة العناصر ا
فـوجئنـا بهجوم منظـمي التـظاهرة 
الــــقـــوات االمـــنــــيـــة وأخــــرى عـــلى
تظاهرين موقعة إصابات عدة في ا
مــؤكــدين انه ( صـــفــوف احملــتــجــ
تظاهرين في األزقة (تمت مالحقة ا
في احملــيــطــة بــســـاحــة الــتــحــريــر
في ما لم البـتاويـن والبـاب الشـرقي
يــتـسن لـنــا مـعـرفــة عـدد اإلصـابـات

الحقات).  التي وقعت جراء ا
فيـمـا اكدت مـصـادر إن ناشـط في
طـالب باإلصالح احلراك الـشعـبي ا
ومـــحـــاســبـــة الـــفــاســـدين وقـــتـــلــة
ــتــظــاهــرين تــعــرضــوا حملــاوالت ا
اغتيال في مناطق متفرقة من وسط
وجــــــنـــــوب الــــــعــــــراق امس االول.
ــصــادر أن (الــنــاشــطــة وأضـــافت ا
انـتصـار جـلوب أصـيـبت في كتـفـها
جــراء إطالق مــسـلــحـ الــرصـاص
عــلى سـيــارتــهــا في مــنـطــقــة قــنـاة

اجليش شرقي بغداد). 
ــحــافــظـة ــشــخـاب  وفي قـضــاء ا
أطلق مسلحون النار صوب النجف

لـذلك ـوقـراطـيـة حـقـيـقـيـة حـرّة ود
تحـدة بالـتدخل على نطـالب األ ا
ــنــحــهــا وجه الــســـرعــة بــكل مـــا 
وهـــذا الــــقـــانــــون من صـالحـــيــــات
واجــــــبـــــهـم اإلنـــــســــــاني األخـالقي
ــرجـعــيـة ودعـا الــبـيــان ا ـي) واأل
الــديـــنــيـــة الــعــلـــيــا في الـــنــجف بـ
(الــتــدخل الــســريع والــضــغط عــلى
األحــزاب الـتي تــمـسك زمــام احلـكم
وجدد احملتـجون ادانتهم والسالح)
لـلــقــمع احلـكــومي لــشــبـاب ســاحـة
الــتــحــريـر امـس االول). واوضـحت
شـرطـة مـحـافـظـة الـبـصـرة مـا حدث
خالل مــســيــرة الــتــظــاهــرات الــتي

انطـلقت من مـنطـقة الـعشـار باجتاه
ســاحــة الــبـــحــريــة وسط اجــراءات

امنية مشددة . 
وقالت الـشرطة ان (الـتظـاهرة كانت
اال ان بـعـض الـنـفـر الــظـال من غـيـر
ـــتــظـــاهـــرين احملـــســـوبـــ عــلـى ا
ـطـالـبــ بـحـقـوقـهم الـسـلـمـيــ وا
شروعة عمل على حرف التظاهرة ا
باستخدام االلفاظ النابية والسباب
والشتم على الـعناصر االمـنية التي
عــمـــلت عـــلى حــمـــايــتـــهم وراحــوا
يــرمــونـهـم بـاحلــجــارة واسـتــخـدام
صيدة فضال عن مايسمى شعبـيا ا
حــــرق اطـــارات الــــعــــجالت وقــــطع
الـطرق في بـعض مـناطق احملـافـظة
وبـالــتـالي وجـراء هــذه الـتـصـرفـات
نـضـبطـة اصيب الـصبـيانـيـة غيـر ا
تـســعــة اشــخــاص ســتـة مــنــهم من
الـشـرطـة وثالثـة ضـباط وبـرغم ذلك
تصرفت عناصرنا االمنية بانضباط

وضبط النفس ومهنية ). 
أعلنت تنسيقية على صعيد متصل 
طـلـبـة وطـالـبـات خـريـجي الـوقـف
في الــعـراق عن تــظـاهـرات ســلـمـيـة
حــاشــدة أمــام ابــواب مــبــنى وزارة
الــتـعـلـيم الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي
اليـوم االحد لـلمـطالـبة بـالعدول عن
قـرار وزير الـتعـلـيم العـالي الـسابق

قصي السهل 
في ـــوافــــقـــة عـــلـى شـــمـــولــــهم  وا
الـــكــــلـــيـــات االنـــســــانـــيـــة واإلعالم
والـــتـــربــــيـــة الــــريـــاضــــيـــة أســـوة
ـدارس وتــعــديل نـظــام ا بــاقــرانـهم
ـعـدل ا الــديـنــيـة (2) لـســنـة 1993 

بنظام رقم (1) لسنة 2017 .

bO¹Qð∫ محتجون في ساحة التحرير لتأييد تظاهرات ذي قار 
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الـــوزارة وخـــطط الـــشـــركــة فـي هــذا
االطار .

عــلـى صــعــيــد مــتــصل قــرر أعــضــاء
صـدرة للنفط (اوبك) منظمـة الدول ا
وشــركـــاؤهم في إطـــار حتــالف أوبك
بـالس حتـــديــــد ســـقف الــــزيـــادة في
قـبل عند االنتاج في كـانون الـثاني ا
ألـف بــــرمـــيـل مــــقـــابـل زيـــادة 500

ــلــيــوني بــرمـيل كــانت مــتــوقــعـة.
وأعـــــــــلـــــــــنـت وزارة الـــــــــطـــــــــاقــــــــة
الكـازاخسـتانـية في بـيان في أعـقاب
اجتماع لـلدول األعضـاء (تقرر زيادة
مـعــروض الـنــفط في كـانــون الـثـاني
ـقـبل بـزيـادة إجـمـالـيـة إلنـتاج دول ا
اوبـك بالس ب500 الـف بـــــــرمــــــــيل

يومياً).

عـام 2003. وال تــمــثل الــزراعــة ســوى
ـئــة من إجــمـالي الــنـاجت خــمـســة في ا
ـئة احملـلي لكـنهـا توظف عـشرين في ا
من الـيـد الــعـامـلـة ويــواجه الـفالحـون
صعوبات في ترويج بـضائعهم.وأفسح
سـوق الـبـورصـة اجملـال أمـام الـفالح
والـــصـــنـــاعـــيـــ لـــعــرض وتـــصـــريف
مـنـتـجاتـهم بـعـد أن كانـوا يـعـانون في
نـقلهـا وبيـعها في مـنافـذ بعيـدة.ويقول
الفالح خـلف عـويد (35 عـاما) "افـتـتاح
مـحـال الـبـورصـة اخــتـصـر الـكـثـيـر من
الـــــوقت واجلـــــهـــــد في عـــــرض وبـــــيع
بـضــاعـتــنـا بــعـد أن كــنــا نـبــيـعــهـا في
ـــوصـل" مـــضــيـــفـــا "أتـــوجه أطــراف ا
بــبــضــاعــتـي صـبــاحــا وأوزعــهــا عــلى
أصـــحــاب احملـــال والــعـــربــات دون أي
مــتـاعـب كـالــســابق".أمــا صـاحـب مـحل
اجلزارة ولـيد غا (32 عامـا) فيوضح
أن "افتـتاح الـسوق وعـودة احليـاة إليه
حلّ مـشاكـلنـا وحـقق لنـا األرباح".إال أن
التاجر أحمد الشمري ( 42عاما) يشير
ـثل إلى ضـعف اإلنـتـاج احملـليّ الـذي 
ــعـروض. ــئــة فــقط" من ا "عــشـرة في ا
ويقتصر هذا األخير على "سلع بسيطة
ويدوية تصـنع محليـا كاإلسفنج ومواد
ــكـــانس".بــاإلضـــافــة الى الـــغــســـيل وا
األزمـة االقـتـصاديـة يـعـاني الـعراق من
تـداعــيــات وبـاء كــوفــيـد- 19وانــهــيـار
ثل مورده الوحيد أسعار النفط الذي 
تقريبا.وتقول أم سعد ( 35 عاما) التي
تـتـزوّد بـالـبضـاعـة من سـوق الـبـورصة
حمللها للمواد الغذائية في منطقة رأس
اجلـــادة إن ســوق الـــبــورصــة يـــحــظى
بـاقـبــال كـبـيـر لـكن "الــقـدرة الـشـرائـيـة
ضـعـيـفـة والـرواتب يـتأخـر دفـعـهـا ما

نع الناس من الشراء".
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صــــديـقي حـسن  فـلسـطـيـني األصل  هُـجر من ارض اجـــــــداده في عـكـا مع اهــــــله
عام 1967.. عرفته منـذ اربع عقود تقريـبا ... لم نسال كالنا االخـر عن أي مذهب ينتمي
.. مع اننا نحمل اسـم متشابه متداخل ( حسن وحس ) ينتميان الى جذر وقضية
ـيل الى االدب كـوسـيـلـة لـلـتـعـبـيـر والتـعـاطي .. عـشق واحـدة .. عـرفـته انـسـانـا بـسـيـطـا 
محمود درويش ونزار الـقباني كما ذبت انـا بسقراط وفولـتير .. كالنا ننـتقد ما يجري في
الـوطن العربي  قبل 2003 وما زلنـا ننتقـد بحسرة مـا يجري بعد 2003.. ظل حسن ...
بال عـمل وبال مـعيـل مذ عـرفتـه .. فهـو معـتل كـما انه رسـام وشـاعر مـثـقف في زمن اغلب

ثقف سيما احلقيقي منه ..  ؤسسات تمقت وحتارب ا ا
بـعد 2003 وألسـباب امـنـية ومـا رافقـها من تـداعيـات وانعـكـاسات تـنقل حـسن بأكـثر من
مـكـان كـان كـانه متـشـرد عـاش بـغـرفة وحـيـدا بـعـد موت والـداه وتـشـتت اسـرته  كـما ظل
رض والـعوز ـوبايل  بـصوت خـافت كـان يعـاني ا اعزبـا طوال حـياته .. اتـصل بي عـبر ا
فـسـالته .. فـقـال عـلى عـجالـة : (سـاعـمل عمــــلـيـة واحتـاج مـوبـايل  .. لـقد عـطل مـوبـايلي

البائس ).
ـعـيـة صـديقـي د . كاظم تـنـبي وكـرنـفـالـيـته يـوم اجلمـعـة  في طـريـقي عـائـدا من شـارع ا
الربيعي .. طـلبت منه التوقـف الشتري موبايل .. (فـاستغرب ) !  فـحكيت له عن صديقي

حسن .. فوضع موبايله الشخصي قائال : (خذه  له ساشتري غيره ) !!
كـتبت فيـما كتـبت عن ظروف احد االخـوة وسوء حاله والـعوز الذي هـو فيه وما اكـثر سوء
ـتخـنـدق فيـهم مـنذ أحوال أكـثـرية الـشـعب العـربي ونـحن جـزء منـهم واغـلب سوء احلـال ا
ـا قرأت ما قرون .. وقـد اتصل بي صـديق عربي يـقول : ( ان دكتـورة فلـسطـينيـة .. بكت 
ـساعدة .. فيـما طبيـبة عكاوية ساهمـة بتقد ا ـواطن .. وطالـبت ا كتـبته عن حال احد ا
أخرى ( أرسلت مساعـدة لصاحب صورة حزيـنة التقطتـها له لغرض توجـيه النقد العام )
.. فقلت له : (ان دموعنا غـالية  فلسطينية كانت ام عراقية ام سورية ام مغربية ام خليجية

صير واحد وان كره االخرون ).  ... فالضمير واالحساس وا
بـعد اعالن الـتطـبـيع .. اتصل بي احـدهم مسـتغـربا صـمتي عـبر شـبكـات التـواصل : ( يا
ـثابـة صفعـة لثـقافة أستـاذ احقـا .. لم تكتب عـن التطـبيع شيء) !? .. مع ان سـؤاله كان 
ووعي وضمير الـكاتب العربي  اال اني تـنفست عميـقا ثم حوقلت واسـترجعت وشهقت ..
فقـلت : ( يا اخي ان الـتـطبـيع قرار سـياسـي .. له لغـته وناسه وظـروفه الـتي صنـعته وهي
بـعـيـدة عن قـرار الـشعـوب .. ومـا يـتـخـذ بـالـسـيـاسـية يـتـغـيـر بـالـسـيـاسـة .. كـما انـه ليس

ـواطن .. كـمـا ان الـقـدس قـضـيـة بـالـضـرورة تـعـبـيـر عن قـرار ا
كن ان يستله وجدانيـة مكنونة في ضـمير االمة الى االبـد ال 
منـهـا احد .. وال تـوجد صالحـيـة لسـلطـة او كـائن ما التـخاذ
قـرار بـيـعه او اعـطـائه او سـلـبه من ضـمـيـر الـشعـب ووجدانه
تاريخا وحـاضرا ومستقبال .. (فما كان لله ينمو .. اما الزبد
فيذهب جفاء .. والقدس ارض مباركة لله فيها عبر ...) ..  ..

ن استعبر .. وكما تعلمون فان العاقبة للمتق ... و
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يُـحجم بعض محـترفي السيـاسة اجلبناء عن الـكشف الصريح آلراثـهم  ويتستـرون عليها

باحليل ...
-2-

يـقول (بـايدن)  – الفـائـز بانـتـخابـات الـرئاسـة االمـريكـية  –انَّ هنـاك مِنَ اجلـمهـوري مَنْ
يتصلُ به لتهنئته بالفوز سرّاً ..!!

ولعـلهم يخـشون غضـبة ( تـرامب) الذي ركب موجه الـرفض لنتـائج االنتخـابات الرئـاسية
مدعـيّا وقـوع التـزوير فـيهـا  دون أنْ يُقـدّم دليالً مـقبـوالً مِنْ قِبَلِ احملـاكم التي ردّت مـعظم

ذكور . الدعاوى التي رفعَتْها حملتُه القضائية الفتقارها الى أدلةٍ تدعمُ االدعاء ا
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زمع بكرة ا لقد شبهنّـا موقفَ بعض اجلهات السياسية العراقيـة مِنَ االنتخابات النيابية ا
ـنتهية واليته ( ترامب ) اآلن ا يصـنعه الرئيس االمريكي ا اجراؤها في  6 /6 /2021 
مع منـافـسِهِ (بـايدن) - الـذي فـاز بـاالنـتخـابـات الـرئاسـيـة - انه يـجتـهـدُ في زرع األلـغام

وأقامةِ العوائق واحلواجز التي تعيق مساره لتحقيق ما يريد من اهداف وخطط ..!!
بكرة كـما ان بعض اجلهـات السياسـية العـراقية التي ال يـروق لها إجـراء االنتـــــخابـات ا
في  6 /6 /2021 ألنّ ذلك يـــســتـــدعي حل مـــجــلس الـــنــواب قـــبل شـــهــرين مـن مــوعــد
االنتخـابات وهي ال تُريـد أنْ تخسـر مواقعـها ومنـافعهـا وامتيـازاتها فـتعمـد الى اصطناع

عوقات التي حتول دون ذلك. ا
يتجلى ذلك بصـراحة في توالي التأجيل والتسويف بشأن قانون احملكمة العليا التي يجب

أنْ تصادق على نتائج االنتخابات لتكتسب صفة الشرعية.
ـطـلـوب ولم يـتم حـتى اآلن الـفـراغ من حل هـذه وهـذه احملـكـمـة ال تـمـلك فـعـالً الـنـصـاب ا

وعد احملدد لها. بكرة لن جتري في ا شكلة  وهذا يعني انَّ االنتخابات ا ا
انهم ال يقـولون بسبب اجل السياسـي انهم ال يريدون االنتخابات
ـا يلجـأون الى االحتيال والـتسويف في حل مـشكلة بكرة وا ا

احملكمة العليا التي البد ان تصادق على نتائج االنتخابات .
) الذي يـهنـئـــون وبهـذا يتـشبـهون (بـاجلمـهوريـ االمريـكيـ

ساندتهم لترامب . بايدن بالسِر ويتـــظاهرون 
واجلـ السيـاسي هو الُـذّل بِعَـيْنِه وال خـيرَ في حيـاةٍ يشـوبها

الذل .

ـواطن بشـكل عـام  وأصحـاب الرأي في بـالـرغم من كفـالـة الدسـتور لـلـحريـات  إال إن ا
ـارسـات الكـيانـات السـياسـية مـجاالت الـصحـافة واالعالم والـثقـافـة  يخـشون من نـقد 
واألحـزاب في احلـكم  ويـبـتـعـدون كـثـيـرا عن الـتـشـخـيص لـلـقـيـادات  خـوفاً مـن االتـهام
بـالزنـدقة أو الـعمـالة  وقـد ال يكـون ذلك بأوامـر علـيا  لـكن االتبـاع لهم حـرية الـتصرف 
بدأ احلوار ووجهات النظر  وقد جاء وكثيرا مايـكون ذلك التصرف هو انتهاكا صارخـا 
احلـديث في مـجـلس الـنواب عن تـشـريع قـانـون جـرائم االلـكـتـرونـية  لـيـغـلق مـنـافـذ الـنـقد

والتفاعل في وجهات النظر.
نـحن نــكـتب بــحـذر شــديـد  ال كـنـه من دواعي احلـرص عــلى مـســتـقـبـل بالدنـا تــقـتـضي
الـضرورة  التحـذير من قادم األيـام من طبيعـة الصراعـات القادمة عـلى السلـطة وما تؤل
اليه تلك الصراعـات من تهد لبقايا الدولة مـن ناحية ومن تأثيراتها الـفعلية على اجملتمع

وحقوقه اإلنسانية الفردية واجملتمعية من ناحية أخرى .
لم يـبقى عـلى االنتـخابـات التـشريعـية الـقادمـة سوى سـبعـة اشهـر حزب الـتحـديدات التي
أعـلنـتـهـا رئـاسة الـوزراء واقـرهـا مـجـلس النـواب  لـكن هـذا الـتـوقيـت يتـخـلـله الـعـديد من
الـتجاذبات واالخـتالفات السياسـية  واألكثر إثارة هـو التلويـحات بالسيـطرة على مجلس

الوزراء  إذ كان  عبر التحشدات أو من خالل فرض االرادات بالقوة .
ومـا يهم شـعبـنا من كل ذلـك التـأكيد  بـأن كل الـقوى والـكيانـات السـياسـية اشـتركت في
إدارة الـسـلـطة عـبـر وزرائـهـا أو مـاحتتـهم   والـكل دون اسـتـثـنـاء فشـلـوا في بـنـاء الـدولة
اخلق ذلك تـناقضـا واضحا ؤسـساتيـة وفي تقـد ابسط اخلدمـات وادناها لـلمـواطن  ا
بـ الـسلـطـة واحـزابـهـا وكـيـانـاتهـا من جـهـة وبـ الـشـعب وحـقـوقـة من اجلـهـة األخرى 

وكانت االنتفاضة التشرينية خير دليل على ذلك . 
نـحن نعـتقـد عـلى وفق السـنوات الـتي سـبقت  بـأن تلك الـقـوى التي بـنت حتـالفـاتهـا على
حتقيق مصـاحلها الذاتية عبر احملاصصة في توزيع منافع البالد  هي االن مرشحة الى
تصادمات فيـما بينها  أو على أقل تقدير الى خلق وبناء حتالفات بغية احملافظة على تلك
نـافع  وفي كال احلـالـت فـأن حالـة الـدولة الـعراقـيـة ذاهبـة الى مـاال يحـمد احلـصص وا

عقباه .
ا يعبر راحل الفاشلة السابقة في تولي السلطة  وإ هذا التصور ليس مـبنياً فقط على ا
عن حقـيقـة أساسـية وهي إن كل األطـراف التي قـادت أو اشتـركت بـسلـطة احملـاصصة 
ـواطنـ على حـد سواء  تتـهم بعـضهـا البـعض في خيـبـات االمل التي اصـابت البالد وا
والــكـل يــزعم بــأنـه افــضل من الـــكل لــو تــســلـم ســلــطــة الـــنــظــام  ولم نـالحظ عــلى وجه
اخلـصوص من كل تـلك الـتـيارات واألحـزاب والـكتل والـكـيانـات نـقداً مـوضـوعيـا السـباب
ا ماحـدث للعراق ومايحدث حتى الساعة عاجلة  وكأ الفشل وال قراءة واقعـية لعوامل ا
 طـيلة ( 17) عـامـا إنه من أسبـاب نزلـت من الفـضاء الى الـعـراق  وليس نـتيـجـة منـطقـية
ـذهـبيـة والـعـرقيـة وابـعـاد من هـو األكثـر تـصـميـمـا عـلى الـعمل لسـلـطـات احملـاصصـات ا

واإلنتاج .
واطـنون يخـشون من تـأجيل االنتـخابات خـارج موعدهـا احملدد  ويتـحسبـون ايضاً من ا
ولـو حدث االمرين فـأننا نـشهد تـطورات مخيـبة لألمال قـد تفضي الى التالعب بـنتائـجها 

واطن. انتهاكات حلرمة الوطن وا
إن من يـحـتـرم سـيـاقـات بـناء الـدولـة ومـعـاجلـة االزمـات  اليـحق له أن يـقـفـز فـوق قـوان
الـدولة  حـتى لـو كان اليـحتـرم الـسلـطة أو يـشـكك بقـدرتهـا عـلى الضـبط والربط . إن أي
عمـورة تضعف وتـتوزع مواردهـا حسب قوة الـنفوذ والـسيطرة  إذا لـم يحترم دولـة في ا
شتركون فيـها دستورها وحقوق الشـعب فيها  ولعل ما يحصل ب القائمون علـيها أو ا

ـركـز وبـعض احملـافـظـات من ـركـز وكـردسـتـان الـعــراق  وبـ ا ا
تبـديد لـلـموارد وعـدم معـرفـة حجم وعـدد العـامـل في الـدوائر
يـرجع لـسـببـ أسـاسـي أولـهـا ضـعف الـسلـطـة في  اتـخاذ
نفعية على حــــساب مواقف حازمة  واشـكالية التحالفـات ا
ــواطــنــ ونــظــام دســتــوريــة الــدولــة  لــهــذا لــيس حــقــوق ا
مسـتـــغـربـا أن نـسمع هـذه الـدائـرة وذاك احملـــــافظ وقـــــعا

حتت دائرة القضاء.
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واإلجنـاز. وإذ يـعــرب مـجـلس الـرأي
في الـــوزارة عــلى لـــســان الــوزيــر د.
ــا حتــقق حــسن نــاظم عـن فـخــره 
يدعـو اجمللس مـؤسسـات الدولة إلى
ــكــاشــفــة عــمل مــشــابـه يــتــضــمـن ا
تقدمة لها صارحة ب الكوادر ا وا
وبــحـث أســبــاب الــفــشل والــتــلــكــؤ
والتخلص من العقبات اإلدارية التي
سـاهـمـت وتـسـاهم في تــعـطـيل عـمل
قــطـاعــات الـدولــة اخملـتــلـفــة وجـعل
مؤسساتـها لقمـة سائغة بـفم الفساد

واإلهمال. 
وفي الـــوقـت الـــذي تــعـــد فـــيه وزارة
الثقافة إقرار هيكلها اإلداري اجلديد
انـطالقـة جـديـدة في الـعـمل الـثـقـافي
الـفاعل وخـطـوة جـادة نحـو حتـقيق
ـرسومـة لهـا تعـده أيضاً األهداف ا
مــبــادرة وطــنـيــة لــتـصــحــيح مــسـار
ـضي نحـو بناء العمـل احلكومي وا

عراق آمن ومكتفٍ وفاعل.
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شــهـدت وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
ـاضي  اجتـمـاعاً واآلثار األربـعـاء ا
اسـتــثــنـائــيــاً  لــهـيــئــة الـرأي فــيــهـا
اســتـغــرق قـرابــة الـستِ ســاعـات من
احلوار والتخطيط هو حصيلة أكثر
مـن شـــهــر مـن االجـــتـــمــاعـــات شـــبه
الـــــيـــــومـــــيـــــة مـع فـــــريق اخلـــــطـــــة
االستراتـيجية لـوضع هيكـلية إدارية
ـهام جـديدة تـعـالج التـرهل وتـضع ا
التـفصـيلـية لكـل تشكـيل في الوزارة.
وتـمـخض االجـتــمـاع عن الـتـصـويت
طلقة على هيكلية جديدة باألغلبية ا
حدَّت مـن عدد األقـسـام والـشعب إلى
نحو الـنصف في جـميع التـشكيالت
وأوضحت أهدافها وواجـباتها  بدءاً
من أصــــغـــر تــــشــــكـــيـل إداري وهـــو
الوحدة وصـوالً إلى الهيـئة وأطلقت
مرحلة جديدة تطـوي سنوات التعثر
رحلة العمل ماطلة وتستبـدلها  »ŸUL²ł∫ هيئة الرأي لوزارة الثقافة والسياحة واالثار في اجتماع استثنائي مع فريق اخلطة الستراتيجيةوا
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ـــســبــار شـــنــغــهـــاي (أ ف ب) - جنح ا
الصـيـني "شـانغي 5 األحد في االلـتـحام
ـركــبـة الــتي بـقــيت في مــدار الـقــمـر بــا
بعـدمـا كـان غادر اخلـمـيس سطح الـقـمر
اخلميس حـامالً منه عيّـنات سيـعود بها
إلى األرض.وشــكّـل هــذا االلــتــحــام أحــد
ـتمثلة سبار الـطموحة ا مراحل مهمـة ا
في الـــعـــودة إلـى األرض بــعـــيّـــنـــات من
ســـطح الــقـــمــر لـــلــمــرة األولـى مــنــذ 40
عاما.ويتـكوّن "شانغي 5 من أجزاء عدة
هي مركبة مـدارية (بقيت في مـدار القمر
ـهــمـة) ومــركـبــة هـبـوط خالل تــنـفــيـذ ا
قمرية (حطّت على سطح القمر) ووحدة
صــــــعـــــــود (من الـــــــســـــــطح إلـى مــــــدار
الــقـــمــر).واجلــزء األخــيـــر الــذي يــحــمل
العيّنات من سطح القمر هو الذي التحم
داريـة بـحسب ركـبـة ا صبـاح األحـد بـا
وكـالـة أنـباء الـصـ اجلـديـدة الـرسـمـية
عن وكــالــة الـفــضــاء الــوطـنــيــة.وأبـرزت
وكالـة الـص اجلـديـدة أن هذا االلـتـحام
"هـــو األول من نـــوعه في مـــدار الــقـــمــر"
.كـذلك اكــتــسـبت بــالـنــســبـة إلى الــصــ
مغادرة الكبـسولة سطح الـقمر اخلميس
طابعـاً تاريخـياً بالـنسبـة إلى الص إذ
رة األولى تقلع فيـها بك مركبة كانت ا
مــوجــودة في مـــوقع فــضــائي.وبــعــدمــا
وضـــــعت الـــــعــــيّـــــنـــــات أوالً في وحــــدة
الصعود  إفراغهـا في الكبسولة التي
ســـتـــعــود إلى األرض بـــحـــسب وكـــالــة
ـــســبــار من األنــبـــاء.وفي حــال تـــمــكّن ا
العـودة بالـعيـنات إلى األرض سـتصبح
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األحد بسـبب احتـمال االنفـجار في اجلو
ومــســاء االثــنـــ بــســبب مــشــكــلــة نــقل
الــــبـــيـــانـــات بـــيت الـــصـــاروخ وجـــهـــاز
آخر.وكان القمر االطـصناعي هذا مسمى
"فـالـكون آي 2 ( ع الـصـقر 2) ويـندرج
ضـمن مــشـروع يــشـمل وضع قــمـرين في
ـــســــلـــحـــة ـــدار حلـــســــاب الـــقــــوات ا ا
اإلماراتية (فالكون آي 1 وفالكون آي 2).

الــثـالثــاء (02,33 بـــتـــوقـــيت غـــريــنـــتش
األربـــــــعـــــــاء) بــــــــواســـــــطـــــــة صـــــــاروخ
"سويـوز".وفـالـكـون آي" من صـنع حتالف
تـقـوده "إيـربـاص ديـفـانس أنـد سـبـايس"

و"تاليس ألينيا سبايس".
وســيـلـبـي الـقــمـر االصـطــنـاعـي حـاجـات
سـلحة اإلماراتـية ويوفر صورا القوات ا

ومشاهد للسوق التجارية أيضا

إال أنه فـي تـــمـــوز/يـــولـــيــو 2019 فــشل
إطالق "فـــالـــكـــون آي 1 بـــعـــدمـــا ســـجل
صاروخ "فيغا" اول فشل له في  15عملية
إطالق ودمـر في اجلــو لـتـجــنب سـقـوطه

فوق منطقة مأهولة في غويانا.
وكـان يـفــتـرض أن يـطــلق "فـالـكـون آي 2

بواسطة صاروخ فيغا أيضا.
ـــطــاف مــســاء وقـــد اطــلق في نـــهــايــة ا

الــصــ ثــالث دولــة تــأتي بــعــيّـنــات من
ـتـحـدة واالحتاد الـقـمر بـعـد الـواليـات ا

. السوفياتي سابقاً
وتعود آخـر محاولـة سوفيـاتية بـواسطة
أهـولة إلى الـعام مركـبة "لـونا 24 غيـر ا
1976 وقـد أجنـزت بـنـجـاح.وتـشـكّل هـذه
ـهـمـة من الـبـرنـامج الـفـضـائي لـلـصـ ا
الـتي حـقّـقـت مـطـلع الـعـام 2019 إجنازاَ
علـمياَ غـير مـسبـوق بعدمـا حطّت مـركبة
تـابـعــة لـهـا عـلى جـزء من الــقـمـر تـتـعـذّر
ـــرة رؤيـــتـه من األرض.وهـــذه لــــيـــست ا
األولى ترسل الـصـ مركـبـات إلى القـمر
في إطــار بــرنــامج "شــانــغي" وهــو اسم
ــيــثـــولــوجــيــا ـــهــة الــقـــمــر بــحـــسب ا إلَ

الصينية.
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فـقـد سـبق أن أرسـلت الـصـ إلى الـقـمـر
روبوت صغيرين مسيّرين حمال تسمية
"أرنب اليـشم" في العـام 2013 و2019.
وتستثـمر الص مـليارات الدوالرات في
بــرنــامـجــهــا الـفــضـائـي بـغــيــة الـلــحـاق
ـتحدة وروسيا وقد بأوروبا والواليات ا
أرسلت أول رائد فـضاء صيـني في العام
وانـطــلق صـاروخ سـويــوز مـسـاء  .2003
الــثالثـاء مـن مـنــصـة ســيــنـامــاري (قـرب
كــورو) في مــركــز الــفــضــاء فـي غــويــانـا
حــامال الــقـــمــر االصــطــنــاعي اإلمــاراتي
لـلـمراقـبـة الـعـسـكريـة "فـالـكـون آي" (ع
الصـقـر) بعـد عمـلـيتي إرجـاء متـتـاليـت
فـي الـــســـاعــــات الـــثـــمــــاني واألربـــعـــ
األخيرة.وكان العـد التنازلي أوقف مساء
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 16500حــالـيـا لــيـصـبح 47 ألف
شخص بـ كانـون الثـاني/يـناير

وحزيران/يونيو 2021.
دير العام لبرنامج األغذية وأكد ا
ي ديـفـيـد بـيـزلـي أن "األرقام الـعـا
ثابة نداء قلقة يجب أن تكون  ا

استيقاظ للعالم".
وبحـسب بـيزلي فـإن "اليـمن على
شـفـيـر اجملـاعــة وعـلـيـنـا أال نـديـر
اليـ الــعــائالت الـتي ظـهــورنــا 
هي بــــــــــأمـس احلـــــــــاجــــــــــة" إلى

ساعدات. ا
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ويـــتـــواجـــد نــــحـــو عـــشـــرة آالف
شــخص من أصل 20 ألــفــا يــقــدّر
بأنهم يعيشون في ظروف شبيهة
بــاجملـاعــة في مــحـافــظــة اجلـوف
شمال صنعاء بـحسب التصنيف
تكامل لألمن الغذائي. رحلي ا ا
ــتــوقع أن يــتــضـاعـف هـذا ومن ا
الــــعـــــدد تـــــقــــريـــــبـــــا بــــحـــــلــــول
حـزيران/يـونـيو 2021 بـينـمـا قد
تــشـهــد عـمــران الـتـي تـقع شــمـال

صــنـــعــاء وصـــول نــحــو 12 ألف
شــخص إلى مــرحــلــة قــريـبــة من
اجملـــــاعـــــة و 15500فـي حـــــجــــة
القريـبة بنهـاية النصف األول من

قبل. العام ا

وتــــصـــاعـــدت احلــــرب مع تـــدخل
التـحالف بـقيادة الـسعـودية لدعم
احلكومة في آذار/مارس .2015
ــتـحــدة حـذّرت في وكــانت األ ا
ــاضي من أنّ مـا تـمــوز/يـولــيـو ا

ويـشـهـد الـيـمن مـنـذ الـعـام 2014
ـتــمـرّدين احلــوثـيـ حـربــاً بـ ا
ــدعــومــ من إيــران والــقــوات ا
عترف والية حلكومة الرئيس ا ا
به عــــبـــد ربـه مـــنــــصــــور هـــادي.

يــقـــرب من واحــد من كـل تــســعــة
أشـخـاص في الــعـالم ســيـعـانـون
مـن اجلـــوع بـــعـــد أن تــــســـبـــبت
جــائــحــة كــوفــيـد- 19وصــدمـات
ـــنــاخ إلى تــدهــور مــتــعـــلــقــة بــا
األوضاع اإلنسانيـة في عدد كبير
من الـــــدول.في الـــــيــــمـن يــــبــــدو
الـــتـــدهــــور واضـــحــــا في أروقـــة
ستشفيات التي تستقبل وغرف ا
أطفاالً ال يتوقفـون عن البكاء بعد

أن نحلت أجسامهم وهزلت.
ـــــتــــحـــــدة من وجــــمـــــعت األ ا
ـانـحـ هـذا الـعام  1,43مـلـيار ا
دوالر من أصل  3,2مـــــلـــــيـــــارات

دوالر يحتاجها البلد الفقير.
وفي نــهــايــة أيـــلــول/ســبــتــمــبــر
ـتـحـدة أنّ ـاضـي ذكـرت األ ا ا
نقص الـتمويل أدى إلى وقف 15
من 41 برنامجـا إنسانيـا رئيسيا
في الـيـمن. كــمـا تـراجــعت نـسـبـة
ـواد الــغـذائــيـة وأوقـفت تــوزيع ا
اخلـدمـات الـصـحـيـة في أكـثـر من

300 مرفق صحي.
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حينما يـظن الظالم أن أيام ظـلمه ستدوم معـه دون أن تكون لها نـهاية فقد

خاب ظنه .
وحيـنـما يـعـبث الـلص بأمـوال الـنـاس ليـبـرر سرقـاته بـأنـها من رزق حالل

فقد وقع في فخ ال جناة له منه .
روع طـيلة سـنوات حكمه وحينمـا يستـبد احلاكم بـرعيته ذلك االسـتبداد ا
وهو يحسب أن سلـطته تبيح له أن يفـعل ما يشاء ليـعتقد بعـدها أن الدنيا
رتـقب  فان رؤيته التي يحـياهـا لن تتغـير وأن لـيس ثمـة خوف من الغـد ا

رتقب . ا يأتيه الغد ا هذه ليست على صواب بل انها سوء تقدير 
ـستـبـد في حسـابـاتهم  ذلك لقـد أخـطأ كل من الـظـالم واللص واحلـاكم ا

أنهم لم يتوقعوا أن تأتيهم الضربات بصبح قريب يبدد كل ما فعلوه .
ان هذا الصبح آت ال مـحالة  وهذا رب الـعزة يقول (ان مـوعدهم الصبح

أليس الصبح بقريب).
أجل ان الــصـبح قــريب مــهــمـا طــالت ظــلـمــة الــلـيل ومــهــمـا قــست قــلـوب
اجلالدين لـتــبـدو الـصـورة فــيـهـا اشــراقـة شـمس تــزرع األمل في نـفـوس

ظلوم والتعساء . قهورين وا ا
انه الصـبح الذي يأتي بـبشـارته بأن الـظلم زائل مـهمـا تعـددت أيامه ومعه

كل الظلمات التي احتوتها األجواء .
ــا جـبـارا يـســتـخف قـومه جـلس فـرعــون عـلى عـرشـه سـنـوات طـويــلـة ظـا
ليـطيـعوه  فجـاءه صبح شـديد الـوطأة لـيغـرقه مع جنـده في اليم  فـكانت

العقوبة التي فيها العبرة لكل من يسير على نهجه .
وهؤالء قوم لوط استباحـوا الفاحشة فلم جتـد دعوة لوط ونصحه لهم أذنا
صاغـيـة  فتـمـنى لـوط أن يكـون له ركن شـديد يـأوي الـيه فـوعده الـله بـعد

ذلك الليل احلالك بصبح قريب يهلكهم عن آخرهم .
ـرصـاد لــكل من تـسـول له انه الـله الـقــادر ولـيس سـواه هـو من يــكـون بـا

نفسه بسوء وأن الصبح قادم ال محالة .
وهذا محمد رسول الله كم آذته قريش وظنت أن ال صبح يأتي عليها يبدد
غرورهـا وطيـشـها وجـبروتـها فـاذا بـذلك الصـبح يطـل بنـور الدين اجلـديد

ليضيء الكون جميعه . 
أرأيت كيف تـكـون نـهايـة كل من يـريـد أن يهـدر كـرامـة االنسـان وحـياته ?

ن ليس له ع مبصرة وأذن صاغية ? أرأيت كيف تكون العاقبة 
وكل راع أضاع حقوق رعيته سيأتيه هذا الـصبح ليقتلع األثم الذي يظلله
ويـبـدد الـهـوى الـذي يـركـبه لـيــلـقى الـنـــــهـايـة الـتـعـسـة الـتي

تنتظره .
لـعـلـنـا نـدرك أيـضـا بــأن كل مـا يـقع من حـيف وغـدر
ـدى الـقـدرة عـلى وظـلم بـأبـنـاء الـوطن هــو امـتـحـان 
الصمود وهو بالتالي اختبار حقيقي للذين اختاروا
طريق الـعصـيان دون خـفقـة قلب وال رعـشة ضـمير

ليكون صبحهم شر صبح ونهايتهم اقبح نهاية.

نية بسبب الفقر ونقص السكن غرب ضواحي مدينة تعز في اليمن nN: طفل يقف خارج كهف جلأت إليه عائلة 

صـنــعـاء (أ ف ب) - حـذرت األ
ـتــحـدة اخلــمـيس من أن الــيـمن ا
على شفير اجملـاعة مجددا داعية
ـــقــلــقــة" الى أن تـــكــون "األرقــام ا
حـول مـسـتـوى انـعـدام الـغذاء في
الـبالد الـتي تـشـهـد حـربـا مـدمرة
ـــــثـــــابـــــة نـــــداء الـى الـــــعـــــالم "

لالستيقاظ".
وجـاء في بـيـان لـبـرنـامـج األغـذية
ـتـحـدة أن ي الـتـابع لأل ا الـعــا
عدد الناس الـذين يواجهون ثاني
أعـــلـى مـــســـتـــوى النـــعـــدام األمن
الــغــذائي في الــيــمن ســيــزيــد من
 3,6ملـيـون شخص لـيصل إلى 5
ملـيـون شخص في الـنصف األول

من عام 2021.
واضاف الـبيان "عـادت جيوب مع
ظـروف مـشـابـهة لـلـمـجاعـة لـلـمرة

." األولى منذ عام
وأشار البيـان الى أن "عدد الناس
الـذين يـواجهـون هـذه الـدرجة من
انعـدام األمن الغذائي الـكارثي قد
يـتضـاعف ثالث مـرات تقـريـبا من
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الــــــكـــــــويت-(أ ف ب)  –انــــــتـــــــخب
ـثــلـيـهم في الــكـويـتــيـون الـســبت 
مـجــلس األمــة في اقـتــراع جـرى في
خضم تـفـشي وبـاء كوفـيد- 19الذي
أجـبـر الـسـلـطـات عـلى إقـامـة مـراكـز
.وخالل اقـتــراع خـاصــة لـلـمــصـابـ
زيارته مركزا لالقتراع أعرب رئيس
الـــوزراء الـــشـــيـخ صـــبـــاح اخلـــالــد
الـــصــبـــاح عن رضــاه عـــلى نـــســبــة
ـشـاركـة من دون إعـطـاء أي أرقـام. ا

وأغــلــقـت صــنــاديق االقــتــراع عــنــد
الـــســـاعــة  17,00ت غ.ويــتـــوقع أن
تــــــــصـــــــدر نـــــــتـــــــائـج االقـــــــتـــــــراع
األحد.واتخذت الدولة الغنية بالنفط
بعض اإلجـراءات األكـثر صـرامة في
اخلـلـيـج لـلـحـد من الــوبـاء مـنـذ بـدء

األزمة في الربيع.
ورُفـــــعـت بـــــعض الـــــقــــــيـــــود لـــــكن
الـتـجـمعـات االنـتـخـابـية الـتـقـلـيـدية

بوالئمـها السـخية الـتي كانت جتذب
العـديد مـن الكـويتـي مـنعت بـينـما
بقي وضع الكمامـات إلزاميا ويجري
قيـاس درجـة احلرارة في الـعـديد من
األمـــاكـن الـــعــــامـــة.ويــــفــــرض عـــلى
ـستجد صابـ بفيـروس كورونا ا ا
حــجــرا صـحــيــا إلـزامــيــا يـلــتــزمـون
وجبه البقاء في منازلهم مع وضع
ــــراقــــبــــة أســــاور إلــــكـــــتــــرونــــيــــة 
حتـركـاتهم.لـكن في مـحـاولـة لـتـجنب

اسـتبـعـادهم من االقـتـراع خـصصت
الـــســــلـــطـــات لــــهم خــــمس مـــدارس
لـيـصوتـوا فـيـهـا أي مـدرسـة واحدة
في كل دائرة انتـخابيـة.وتوجب على
ـــســـتـــجــد ـــصـــابــ بـــكـــورونـــا ا ا
احلــصـول عــلى إذن إلـكــتــروني قـبل
الـــتـــوجه إلـى مـــراكـــز الــــتـــصـــويت
الـسـبت بـحـسب مـسـؤولـ بـيـنـمـا
ـــوظــفـــ أن يـــرتــدوا فـــرض عـــلى ا

تضـرر اقتـصـاد الكـويت بشـكل كبـير
جـــراء اجلــائـــحــة وتــدهـــور أســعــار

النفط.
ولـــفت احملـــلل الـــســـيــاسـي مــحـــمــد
الـدوسـري في حــديث لـفـرانس بـرس
ــقــبـلــة ســتــشــهـد ـرحــلــة ا الـى أن ا
صــراعـا بــ مــجـلـس االمـة اجلــديـد
واحلكومة حول تشريعات اقتصادية
جديـدة يـنـتظـر ان تـمس ذوي الدخل

احملدود في البالد.
مـن جــهــته اعــتـــبــر مــرشح الــدائــرة
االنـتـخـابيـة الـثـالـثـة إبـراهيـم دشتي
لـفرانـس برس أن “مـكافـحـة الـفـساد
هـي مـن اولى االولـــــــويـــــــات فـي ظل
ــؤشـرات بــاالضــافـة الى تــردي كل ا
اعادة سـقف احلـريات كـما الـسابق 
ـــقـــيـــدة لـــهــا وإلـــغـــاء الـــقـــوانـــ ا
ــان لـدوره الــرقـابي ــارسـة الــبـر و

بعيدا عن األجندات الشخصية.”
ومن جــهــته رأى الــدوســري ان هــذه
االنـتخـابـات ستـشـهد صـعـودا لتـيار
عـارضة مـضيـفا “الشـعب مسـتاء ا
من اداء اجملـــلـس الـــســابـق وهـــنــاك
دعــــوات كــــثــــيــــرة الطالق مــــبــــادرة
لـلـمـصــاحلـة الـشـامـلـة بـ الـسـلـطـة
وجـودين داخل البالد عـارض ا وا

وخارجها.”
وتهـزّ البالد منـذ سنـوات عدة أزمات
سـيـاسـيــة مـتـكـررة تـشـمل احلـكـومـة
وشــخـصــيــات من األســرة احلـاكــمـة
ــــان الـــــذي  حــــله مــــرات والــــبــــر
عــدة.وبـ مــنــتـصف 2006 و2013
وال ســيـمـا بــعـد الــربـيع الــعـربي في
2011 شـهـدت البالد اسـتـقـالـة عـشر
حــكــومــات.ويــفــتــرض أن تــســتـقــيل
احلــــكـــــومــــة بــــعـــــد إعالن نـــــتــــائج
االنــتــخــابـات وفـق مـا أعــلن رئــيس

احلكومة.
وكـانت الـكــويت أول دولـة خـلـيـجـيـة
ــانـيـا في عــربـيـة تـتــبـنى نــظـامـا بـر
رأة حق التصويت 1962. ومنحت ا

والترشح لالنتخابات في 2005.

الـــنــزهــة في الــدائـــرة االنــتــخــابــيــة
الـثـانـية “نريـد اصالحـات وحتـس
وضـعنـا والـتوظـيف وتـوفيـر الـسكن

ومعاجلة الفساد.”
وقـالت هــدى احلـسن لــفـرانس بـرس
بـعـدمـا صـوتت في مـنـطـقـة الـروضـة
في الدائرة االنتخابـية الثالثة “نريد
الــتـغــيـيــر ودمـاء جـديــدة وتـشــجـيع
الــشـبــاب واتــمــنى أن يـحـل اجملـلس
قبل قضية البدون ويعدل التركيبة ا

السكانية.”
وهـذه أول انـتـخـابـات تـشـريـعيـة في
عــهـد األمــيـر اجلـديــد الـشــيخ نـواف
األحمـد الصبـاح الذي تـولى السـلطة
في 29 أيــلـول/سـبــتـمــبـر بــعـد وفـاة

الشيخ صباح.
وأعرب رئيس الوزراء الـشيخ صباح
خــــالـــــد الــــصـــــبـــــاح في تـــــصــــريح
للـصحافـي خالل جـولة عـلى مراكز
االقــــتـــراع عن رضـــاه عـــلى نـــســـبـــة
شـاركة وتـدابير الـوقايـة الصـحية ا
وحض الــسـكــان عـلى عــدم الـتــجـمّع

لالحتفال بالنتائج.
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وأوردت وكـالـة األنـبـاء الـكـويـتـية أن
ـتـحـدث بـاسم وزارة الـصـحـة عـبـد ا
الـــله الـــســـنــد أعـــلن “ارتـــفـــاع عــدد
احلـاالت الـتي  نـقـلـهـا من الـلـجـان
سـتـشفى إلى ست االنتـخـابيـة إلى ا
حاالت وذلك بعدمـا حتدّث سابقا عن
.وأوضح أن “إدارة الـطوار حالـت
الـطبـيـة تـعامـلت من خالل الـعـيادات
الــتـي  جتـــهـــيـــزهــا فـي الـــلـــجــان
االنــتـــخــابــيــة مع 15 حـالــة مــا بـ
حاالت إعـيـاء أو هبـوط أو انخـفاض
لـــلــســكـــر الفــتـــا إلى أن احلــاالت في

مجملها كانت مستقرة.”
وتأتي هذه االنتخابـات بينما سببت
األزمة الـصـحيـة انـخفـاضـا حادا في
أسعار النـفط وانعكاسـات اقتصادية

خطيرة على دول اخلليج.
وعلى غرار غالـبية الدول اخلـليجية
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الــنـــاخــبـــ والــنـــاخــبـــات بــارتــداء
كمامـات وقفـازات واخلضوع لـقياس
درجـــة احلــرارة قــبـل الــســمـــاح لــهم
بـدخـول مـراكـز االقـتـراع حـيث يـقف
ــنـظــمـون وراء حــواجـز زجــاجـيـة ا
فـــيــمـــا ارتــدت نـــاخــبـــات في بــعض

راكز واقيا للوجه. ا
WOM √ eł«uŠ

ونصـبت الـشرطـة حـواجز أمـنـية في
نع راكـز االقتراع  الطرق احمليـطة 
الــتـجــمــعـات كــمــا حـدّدت مــسـارات
خـــاصـــة لــلـــدخـــول واخلــروج بـــعــد

التصويت .
ـنـطـقـة وخالفـا لـلـدول األخـرى في ا
تــتـمــتع الــكـويـت بـحــيـاة ســيـاســيـة
انها مجلس األمة نشطة ويحظى بر
الذي يـنتخب أعـضاؤه لـوالية مـدتها
أربع سـنـوات بــسـلـطـات تـشـريـعـيـة
واسـعة ويـشـهـد منـاقـشـات حادة في
كـــثـــيـــر من األحــــيـــان.وطـــغى وبـــاء
ـصـاب كـوفـيد- 19الذي بـلغ عـدد ا
به فـي الــكـــويت أكـــثــر من 144 ألف
عـــلى شــــخص تــــوفي مــــنـــهم 889  
احلدث االنـتخـابي هـذا العـام.وجرت
احلـمــلـة بــشـكل أســاسي في وسـائل
اإلعـالم وعــلـى شــبـــكـــات الــتـــواصل
االجتمـاعي من تغـريدات على تـويتر
إلى تـسـجيـالت فيـديـو قـصـيـرة على
تطـبيق سـنابـشات وبث مـباشـر على
انستغرام واجتماعات انتخابية عبر
“زوم.”ولم تتغير القضـايا الرئيسية
ـعـتـادة لـلـحـمالت االنـتـخـابـيـة من ا
مـكافـحـة الفـسـاد إلى توفـيـر وظائف
لــلــشـبــاب مــرورا بـحــريـة الــتــعـبــيـر
والـسـكن والـتــعـلـيم أو حـتى قـضـيـة
“البدون ”الشائـكة.وأعرب كـويتيون
عن رغــبـة بــالــتـغــيــيـر واإلصالح في
بالد يشـكّل األجـانب فيـها مـا نسـبته
ـئـة من إجـمـالي عـدد الـسـكان  70بـا

البالغ عددهم 4,8 مالي نسمة.
وأوضح الـشاب يـوسف احـمـد صـفر
بـــعــدمــا أدلى بــصــوتـه في مــنــطــقــة
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قـاهي والـكُتُب كـنّت أجدُ في مـيـسان الـسـتيـنـيـات والسـبـعيـنـات كلَّ شيء : ا
وأغـاني احلب لكـوكب الـشرق أم كـلـثوم وعـبد البس واألصـدقـاء األوفيـاء  وا
حيث احلـليـم حافظ وفـريـد األطرش ... وكلّ مـا له عالقـة بـالتـمـدّن والتـعـايش
ـعلـم (قـصر فـتنه) ونادي ا ثـقفـ  شـارع دجلـة وكازيـنوهـاته التي تـعج بـا
عـلمون أو من يتـوسط لك بالدخول عـند االستعالمات من الـذي ال يدخله إال ا

علم األصدقاء الذين يصطحبوك معهم . ا
لم يكن الركود واخلمول واخلنوع من صفاتها التي نعرفها والتي ما إن تكبو
حـتى تنهض حتت الرماد مثل الطائر الفينيقي لتحيل احلزن إلى فرح والكدر
فـهي أم األنـهـار واخلـضـرة و إلى بـهـجـة والـكـآبـة إلى أمل والـظـلـمـة إلى نـور
حـيث االهـوار الــســومـريــة الــضــاربـة فـي عـمق الــتــاريخ الــعــراقي األصـيـل 
الـشـرائع الـتي عـلّـمـت الـبـشـريـة صـنـاعـة الـنــار والـفـخـار وصـنـاعـة الـقـوارب
وهي فيـهـا روح التـاريخ وحـدائق اللـغـة وعنـفـوان التـمرد وأبـجديـات احلـرف 
ــديـنــة الـدالل والــغـنج والــسـمك والــطـيـور جــزء من ذاكــرة جـيل الــسـتـيــنـات 

هاجرة و االهوار والياسم والنور. ا
إذا كـان لكل امرأة رائحتها ولكل بـحر لونه ولكل قصيدة نكـهتها ولكل مدينة
عـطرها فـميسـان اختـلطت فيـها الـرائحة والـلون والنـكهـة والعطـر في جسدي
وأنــا أسـمع وكم راودتــني عن نــفـسي ألفــضي بــســرّهـا وســحـرهــا وروحي 
يسانية رأة ا طرب الشعبي - عبادي العماري - وهو يتعاطف مع ا صوت ا
ــقـيـتـة في أغـنــيـته الـتـراثـيـة الـتـي كـبـلـتـهـا الــعـادات والـتـقـالـيــد الـعـشـائـريـة ا
(الفصلية) وهو يغني (جابوها دفع للدار .. ال دير وال حنة وال صفكَة) وأنا
ائه الـذي اغتـسلت  شرح و الـكحالء  أقف ألشم رائـحة نـهريهـا اخلالـدين ا

دينة . حوريات ا
كتـظّة بصـور مختـلفةٍ ومـتنوّعةٍ دون أن ال أسـتطيعُ اسـتعادةَ ذاكرة الـطفولـة ا
تـلك الـتي شـكّـلت ب تـشعَّ في إحـدى زوايا مـيـسـان بـكل رمـزيّتـهـا وصـباهـا
خــصـوصـاً وأنّـني ـلّــونـة وروح تـمـرّدي األول تـقـاسـيــمِـهـا أغــاريـدَ شـرودي ا
تـرعرعت في بيئة معاندةٍ كانت جـاهزةً ومتفاعلةً ومنفـعلة باستشراف اجلديد

واستقبالِ احلداثةِ والتّطلّعِ للتغيير.
ديـنـةِ عن اخملتـلفِ والالّ مـألـوفِ من الكـتب و الـصحفِ إلى كـنتُ أبـحثُ في ا
تـجـانسِ فـأجـدُ مـتعـتـي في هـذا الـتـنـوّعِ ا ـغـايـرِ و الـلّـا تـقـليـدي مـن األفالم ا
وكان يـسانـية  وفي التـعدّدِ والوحـدةِ وفي طريـقة احلـياة ا تـمايـز واالتّـساقِ ا
ـاضي وأنا أزورُ سـيـنمـاتهـا الصـيفـية شـغفي الـصّيـفي في ستـيـنات الـقرن ا
والــشــتـويــة (غــازي واحلـمــراء واألمــيـر والــنــصـر واخلــيـام والــثــورة وبـابل )
ومـشاهـدة أفالم (هـرقل وماجـسـتي وطرزان) حـيث حـروب طروادة واحـتراق
ـصـارعـون وأفالم الـرعب والـكـاوبـوي واألفالم الـبـولـيـسـيـة (الـطـيور ,ا رومـا 
القرصان العـراب  العربـة األخيرة  القـطار  جانـكو  قلعـة ذهب توما  الـسبع 
جوردون مـارك فـورست  ثـلـيهـا (سـتـيف ريفـز  الـسهـم )  الـفـرار  األحـمر 
جـونــسن مـيـلـر) واألفالم جـيـمس دين  ألن د يـلــون  فـرانــكـو نـيـرو  سـكـوت 
مـعبـودة اجلمـاهير رة خـمسة  غـزل بنات ,رصـيف  الـعربيـة (في بيـتنا رجل
حـكـايـة حب) أبطـالـهـا (عمـر الـشريف ـومـياء ,بـاب احلـديد  عـنـترة وعـبـلة ,ا
فـريـد شـوقي ,تــوفـيق الـدقن ,رشـدي أبـاضه عـبـد الـلـه غـيث  فـاتن حـمــامـة 
مـر فخر الدين ,سـميرة أحمد حتيـة كاريوكا  ليجي ,أمـينة رزق  ,مـحمود ا
أم الـهـنـد ) أبـطـالـهـا دو بــدن  مـديـحه يـسـري ) واألفالم الــهـنـديـة (سـنـكـام 
فـاجــنــتي مـاال) راجــنــدر كـومــار  أشــا بـاريخ  راج كـابــور  (شـامي كــابــور 
فـتـنه عــلـيـا وعـصــام  الـقـاهــرة - بـغـداد  واألفالم الـعــــراقــيـة (أبن الـشــرق 
بـصرة ساعة 11 أنـعيمة  تسواهن  سعيد أفـندي  ليلى في العـراق  وحـسن 
ثـلـيـهـا (سلـمـان اجلـوهر مـشـروع زواج)  الـقـرار األخيـر  قـطـار الـسـاعة 7
إبراهيم حقي الشـبلي  مديـحه رشدي  خوله عبد الـرحمن  فـخري الزبيـدي 
سـلمى عـبد األحد غـازي التكـريتي  فـخري الزبـيدي  عـفيفـة اسكـندر  جالل 
بـدري حـسون فـريد سـامي عـبد احلـمـيد  جـعفـر الـسعـدي  يـوسف العـاني 

سليم البصري ) .. وغيرهم .
أقـنـعت هولـيـوود نـفسـهـا أن مـفتـاح الـنـجاح ـاضيـ  وعـلى مدى الـعـقـدين ا
بدالً عن األفالم يـكـمن في إخـراج أفالم األبـطـال اخلارقـ واحـدًا تـلـو اآلخـر
فـوجئت الـكالسـيكـية ,حـينـمـا شاهـدت فـيلم - الـرجل احلـديدي- ألول مـرة 
عجـب بأفالم األكـشن / األبطال باعتـباري من أشـد ا دى روعـته بـصدق و
كـانت لدي لـهذا الـسبب  أحـببت الـتمـثـيل واحلبـكة والـشخـصيـات اخلـارق 

آمال كبيرة في احلياة .
تـعودت اجللوس في مقهى "النجماوي" الواقع على كورنيش دجلة ألبدأ قراءة
إضـافةً إلى الفـكـر اجلـديد) وغـيـرهـا الـصـحفِ الرائـدة مـثل (طـريق الـشعـب 
ثـيرة لـلـجدل واالسـتفـهـام في حيـنهـا مثل عـددٍ من اجملالتِ ومن بيـنـها تـلك ا
ـوسوعة الـصغيرة وكتيب ا انيـة  مـجلة (الثـقافة اجلـديدة) ومجـلة "اجمللـة" األ
حيـنـها كـنت أستـعيـدُ أجـواءَ النـقاش والـسـجال واحلـوار بخـصوص وغـيرهـا
اركسية وا النـوافذ الثقافية واألدبـية والفكرية والتوجـهاتِ اليمينية والـيسارية
التي حاول صدام والغربية والشرقية مع األصدقاء  واإلسالمية  والناصرية 
حــسـ اجملــيـد (2006- 1937) إلــغــائــهــا بـــحــزبه الــعــربي
الذي رفع االشـتـراكي وفكـره القـومي - الـتعــــــسـفي 
شـعـار (من لـيس مـعنـا فـهـو ضـدنـا) فــــكـنـا جـمـيـعاً
ضــده في الـقــلب ومــعه في الــلــسـان من أجـل لـقــمـة

العيش.

{ كاتب وأعالمي

سبار شانغي 5 كما بدا خالل جمعه عيّنات من سطح القمر في صورة بثتها أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية DÝ`∫ ا

مالبـس واقـــــيـــــة والــــــتـــــعـــــامـل مع
ــــصـــابــــ من وراء الـــنــــاخــــبــــ ا
حواجز.وأعـلنت السلـطات الكـويتية
مـــنع أي جتـــمــعـــات خالل عـــمــلـــيــة
االنــتـخــاب أو بـعــد اعالن الـنــتـائج
وحتى الوالئم التقليدية بينما خلت
شـــــوارع الــــكـــــويـت من مـــــظـــــاهــــر
االنــتـخــابـات الـعــاديـة ســوى بـعض
الالفــتــات االنـتــخــابــيـة فـي عـدد من

الشوارع والطرق. 

ولم تسمح السلطات الـكويتية بفتح
مـــقــرات في الـــدوائــر االنــتـــخــابــيــة
اخلـمـس أو تـنـظــيم أي مـهــرجـانـات
خـــــطـــــابـــــيـــــة خـــــشــــيـــــة تـــــفـــــشي
الـفـيـروس.ودعي أكـثـر من 567 ألف
كويتي إلى اختيار خمس نائبا من
ب 326 مرشـحـا بـيـنهم 29 سـيدة

والتصويت في مراكز االقتراع.
والسـبت ألزمت الـسلـطات الـصحـية

رئيس وزراء الكويت
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الـوفيـات اجلديـدة جـراء الفـيروس
في الـبـالد خالل الـفــتـرة الــزمـنــيـة
نــفــســهـا (24 ســاعــة) بـلغ 2527.
وحـذر مسـؤولو قـطـاع الصـحة من
أن الـتـنقـالت التي قـام بـهـا مالي
األمـيركـيـ قبل أسـبـوع لالحتـفال
بعـيد الشـكر قـد تتسـبب في تفشي
ــرض عـــلى نـــطـــاق اوسع وذلك ا
عــــلى الـــرغـم من الـــدعــــوات الـــتي

وُجّــــهت إلــــيـــهـم من أجل مـالزمـــة
مـنازلـهم.ومنـذ أسبـوع تتـخطى
ــتـحـدة بـشــكل مـنـتـظم الـواليـات ا
عــتـبــة االلــفي وفـاة في 24 ســاعـة
جــراء الـفـيـروس كـمـا كـانت عـلـيه
ـوجة احلـال في الربـيع في ذروة ا
األولى من الوباء في وقت ال يبدو
دى أن هنـاك حتسـنا لـلوضع في ا
ـنـظور.ويـواصل عـدد األشـخاص ا

الـطـبــيب أنـطـوني فــاوتـشي الـذي
يــــحــــظى بــــاحــــتــــرام شـــديــــد في
ـتحـدة أن يـكـون جزءا الـواليـات ا
ـــكـــافـــحـــة من فـــريـــقـه اخلـــاص 

كوفيد-19.
وقال بـادين "طلـبتُ منه (فـاوتشي)
أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه
للعديد من الرؤساء السابق وان
يكـون مسـتشاري الـطبي الـرئيسي

الــــــــذيـن يــــــــتـم إدخــــــــالــــــــهـم إلى
ستشفيـات بسبب كوفيد-19 في ا
تـحدة االرتـفاع بـحيث الواليـات ا
ــئـــة الف يــوم األربـــعــاء جتـــاوز ا
لـــــلـــــمـــــرة األولـى مـــــنـــــذ بـــــدايــــة
الـوبــاء.وأعـلن الــرئـيس األمــيـركي
نتخب جو بايدن عبر شبكة سي ا
ان ان اخلـميس أنه طـلب من مـدير
ـعدية عـهد األميـركي لألمراض ا ا

وان يـــــــكـــــــون جــــــزءا مـن فـــــــريق
كوفيد".وأشار بايدن إلى أنه ينوي
أن يـطـلب من األمـيـركـيـ في يوم
دة تولـيه منصـبه وضع كِمـامات 

100 يوم. 
ـئة وقـال انه يـجب "وضـع كـمـامـة 
يوم ولـيس إلى األبد وأعـتقـد أننا
ســنـــرى انــخـــفــاضـــا كــبـــيــرا (في

مستوى العدوى)".

واشـــــنــــطن (أ ف ب) - ســـــجــــلت
ــتــحــدة امس لــلــيــوم الــواليــات ا
الثـالث على التـوالي رقما قـياسيا
من اإلصــابـات بــفــيـروس كــورونـا
ستجد خالل 24 ساعة بلغ نحو ا
230 الـف إصـابــة جــديــدة حـسب
إحــــــصــــــاء جــــــامـــــعــــــة جــــــونـــــز
هــوبــكــنــز.وقــالت اجلــامــعـة الــتي
تــتــخـذ بــالــتـيــمــور مـقــرًّا إن عـدد
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شارب احلضارية جميع السمـات وا
على طول العـالم وفوق كل ذلك  فهي
تبرز وتـعود دائماً وبـسمات مـتميزة

كإسترجاع كتلة ضخمة موارة .‘
أبـــلغ لــورد شــافــتـــزبــري هــذا كــاتب
كان سـيــرة حـيـاته ’إدوين هـووديـر‘
ـسـيح ثـانـيـة الى ـان بـعـ ــودة ا اإل
األرض’وعــلى الـــدوام عــامالً شــديــد
الـــتــأ ثـــيــر في حـــيــاتـي  إلني كــنت
وعــــلى الـــدوام أرى كـــلـــمـــا يـــحـــدث
ويتحرك في الـعالم كمجـرد أشياء ثا
ــــنــــويـــة تــــدور حـــول هــــذا احلـــدث
الـــــعــــظـــــيم.‘ثـم تـــــســــأل وبـــــشـــــكل
ـــاذا  ال نــصـــلي شــخـــصي‘ال أدرى 
ألجل عــودتـه  كـلــمــا  ســمــعــنــا  دقـة

عقرب السا عة ثانية أخرى .‘
وأعــلن ‘إيــدوين هــووديــر’هــذا  أنه
ونــظـــراً ألن عــودة يــهــود مــطــلــوبــة
ومـهــمـة  لـتـتــحـقق الـعــودة الـثـانـيـة

فليس لدى لورد شافتزبري للمسيح 
 وال ذرة من ال ــشك بـضـرورة  عودة
يهـود الى أرضهم اخلـاصة .....وتلك
كـــــــــــــــــــــانــت صــالتــه و أمـــــــــــــــــــــلــه
....’’أواه .... صـلـوا ألجل الـيـومـيـ
سالم  جــيــروســالم! وهي الــكــلــمـات
التي نقشت على اخلا الذي يلبسه

وعلى الدوام  بيده اليمنى.
حـرص  لورد شـافـتـسبـري بـالـضغط
عـــلى وجــمـع الــدعم لـــتــرويـج فــكــرة
عودة يهو ـد  الى فلسط مع رئيس
ــرسـتــون  ومع من الــوزراء لـورد بــا
تـــــولــــوا رئـــــاســــة احلـــــكــــومـــــة من
ـا مصـادفة وأسـهم وبقـدر ور بعـده
ـساعـدة واحلـ ــمـاية وبـالكـثـيـر من ا
كما لعب  دور كبـير في توسيع  ومد
احلـمــا يـة ضــد الـضغ وط و الــعـنف
التي مارسـته  بريطانـيا نفـسها ضد
يــهــود الــذين كــانــوا يــعــيــشــون في

فلسط .
أرســـلـت كـــنـــيـــســـة في عـــام 1839م
أسكـوتالند ’أندريه بـونار وروبـيرت
’إلعــداد تـــقــريــر عن مـوراي مــكــشـ
حـــالـــة يـــهـــود في أرضـــهم.‘ونـــشــر
تــقـــريــرهــمــا عــلـى نــطــاق واسع في
ثم أتبعته كـنيسة بريطانـيا العظـمى
أسـكـوتال نـد  بـ ’مـذكـرة الـى جـمـيع
مــلـــوك أوربـــا من الـــبـــروتـــســتـــانت
بـخـصـوص إعــادة تـوطـ يـهـود في
ــذكــرة فـلــســطـ .‘و طــبــعت هــذا ا
ا ز‘ حرفيـاً في صحـيفة ’لندن تا
في ذلك  إعالن لــلـور ـــد شـافــتـزبـري
يدعـو فـيه  إلنطالق حـمـلة لـصـحيـفة
ز‘بالـتعـاطف و تعـز يز الدعم التا ’

إلعادة توط يهود . 
نــشــرت وفي آب/أغـــســطس 1840م
ــز تـــقـــريــراً بـــأن احلــكـــومــة الــتـــا
الــبــريــطــانــيــة تــدر ـس أمــر تــوطـ
الـيــهـود.’وأضـافـت الـصــحـيــفـة بـان
انيــة)‘هو ـعارضة البـر ’نبيالً من ا
ودون شك لـورد شـافتـزبـيـري)يـجري
ساعي والـتحقيقـات للقرا ـر بعض ا

على و معرفة :-
ــــوضــــوع إعــــادة 1- رأي يــــهــــود 

قترحة. توطينهم ا
2 -إســـتـــعـــداد يــهـــود لـــلــعـــيش في
فــلـــســـطـــ وإســتـــثـــمـــار أمــوالـــهم
وقدراتهم في  اجملاالت الزراعية  في

. فلسط
3- كم سيتـطلب إتـمام أستـعداداتهم

لإلنتقال الى هناك .
4- هل هم قادرون على حتمل نفقات
ا في ذلك تكاليف الرحيل سفرهمم 
ودفـع مــتــطـــلــبـــات األمن وتــســـهــيل
ــتـلــكـات الــســفـروحــمـايــة حــيـاة و

الذاهب .
5- هل ســـيــرضــون بــالـــعــيش حتت
احلــكم الــتــركي مع تــوفــيــر حــمــايـة
بــريــطــانـــيــة    فــرنــســـيــة روســيــة

ساوية/هنغارية .  وبروسية و
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ساعدت ـهم على حتقيق ذلك. فعلته 
هذا ‘صـنـد وق كـاولـيـر’ لـقـد أسس ’
إعمار فلسط ’للمساعدة في بناء و

ستوطنات . تعمير ا
دافعت  الكاتـبة البريـطانية الـشهيرة
جورج إيلـيوت  في روايـتها ’دانييل
إعادة ديـر ــونـدا‘1876عن ضرورة ’
تـــوطـــ يــهـــود في دولـــة إســـرائــيل
ــة كـــمــركــز وزراعـــة  األ رض الــقـــد
ــشــاعـــر الــوطـــنــيــة لــلـــمــشــاريـع وا
ومـصـدراً لـلــكـرامـة و الـرقي وكـقـنـال
خـاصـة لـطـاقـات اخلـاصـة وكـصـوت

ية .‘ مضاف الى  احملافل العا
منـظمة أغضـبت إعادة التـوط هـذه
يـــهــــوديـــة أخــــرى تـــدعى :احلــــركـــة
الـقومـيـة الـوليـدة لـلـيهـود .وقـد تـأثر
ـقـيم في دمـشق الـعـقـيد األنـكـلـيـزي ا
شـيــرشـيل بـ’مــون ــتــيـفــيـاور‘الـذي
ساعـدة باحلصول حاول هو األخـر ا

على وطن قومي  لـيهود في فـلسط
خديوي من محـمد عـلي باشـا الكـبيـر
مصر.و لم يعتر ض محمد علي باشا
ولــــكـــنـه أزيح  من ــــشــــروع  عــــلى ا
منصبه بعد فـترة قصيرة  .أما رواية
’دانـيــيل ديـرونـدا ?‘لـلـقــاصـة مـاري
إيــفـانــزآنـفــة الـذكــر - والـتي تــخـفت
فـتـعـود وراء أسم ‘جـورج إيــلـيـوت-‘
أسس وجـــذورالـــروايـــة  فـي أعـــمــال
وكـــــتـــــابـــــات أحـــــد أوائـل مـــــؤرخي
Heinric يــهــود‘هـــنــريـــيك كــريـــتــز
Graetz و الــذ ي يـــؤمن و بــقــوة بــإ

عادة توط يهود في أرضهم.
ان البـريطاني ‘ كان النـائب في البـر
أف.لـورنس أولــيـفـانت 1829-1888
وأ حد أتبـاع للـورد شافيـتزبري.وفي
نشر أوليفانت هذا كتابا عام 1880م
عـــنــــوانه ’أرض جــــلـــعـــاد حـث فـــيه
مـجلس الـعـمـوم  الـبريـطـاني بـإعادة
يـهــود من روسـيـا و أوربـا الــشـرقـيـة
بـــعــــد طـــرد عـــرب فــــلـــســــطـــ الى
مـجـمـعـات كـالـتي نـقل الـيـهـا الـهـنود
احلمر  في شمال إنديانا األميركية .
وعبـر أهـتمـام  ابريـطانـيـا بفـلسـط
عـن نــــفـــــسه عـــــلى شـــــكل ‘مــــنـــــافع
وأمتيازات  ’حققتـها  بريطـانيا على
حـســاب الـتـرك (الـدولـة الــعـثـمـانـيـة)
األمـر الـذي سـمح لـهـا بـفـتح بـعـثات[
دبلوماسية ] وإنشاء منافع وخدمات
خيـريـة كمـستـشفـيـات ومســتوطـنات
أستـعماريـة وبعـثات مـسح [جغرافي
] كــالــتي ســبــقــهــا فـي هــذا اجملـال ’
ـــســــــاح و’الـــنــــقـــيب الـــرحــــالـــة وا

كوندور.‘
كـان هناك أكثر من ألف وفي احلقيقة
ـعـارض و مــراكـزلـلـمـحـاضـرات من ا

في الشرق األوسط في القرن/19.
ومـــــــثـل عـــــــمــــــلـــــــيـــــــات الـــــــرحالت

األستكشافية. 
وكـمـا في حـالة بـعـثـات األسـتـكـشاف
الـــكـــبـــرى الـــتى تـــوالهـــا بـــيـــرتـــون
والـتـي وكـمــا يـعـرف ولــفـنــكـســتـون 
ـــســـاع ـي كـــثـــيـــرون قــــد ســـبـــقـت ا
ـطنقة األستعـمارية الـبريطـانية في ا
.مــصـورة وأعـمــال مـســاحـة لــلـشـرق

األوسط في القرن/19.
وعـــــلـى مـــــشـــــارف نــــــهـــــايـــــة هـــــذا
تـزايدت  مصـالح بريطـانيا في القرن
الــشـرق األوسـط  بـحــجـة أهــمــيـتــهـا
األســـاســيــة حلــمــايــة طــريق الــهــنــد
ولـــضـــمــــان حـــمـــايــــة وأ ســـتـــقـــرار
األمـبـراطوريـة الـتـر كـيـة[ العـثـمـانـية
بــــوجه روســــيــــا وأيــــة تــــهــــديـــدات

أستعمارية.  
لعبت مستوطنات يهو د في فلسط
تـعب  أوالً كوسيـلة  لـدعم األتراك ا

. تخاذل وا
ـــســتــوطــنــات أوالً ومن ثم وقــدمت ا
ســـاعــــدت بــــضـــمــــان أمن قــــنـــال ال
وهـكذا حتولت الـفكرة التي ـسويس 
بـــدت خــــيــــالـــيــــة وطـــوبــــاويـــة أوالً
وأصبحت مشروعاُ مقبوالً ومحترماً.
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مــجـمــوعـة كــنـســيـة بــروتـســتـانــيـة
جــديـدة حــظـيـت بـشــعـبــيـة واســعـة
آنذاك في أنـكلتـرة كمـا قدر لـها بأن
كانة وأكـثر  بعد ثل تـلك ا حتظى 
ـتـحدة فـتـرة وجـيـزة في الـواليـات ا
جـمـعـيـة .وفي عام 1808م ظـهـرت’
لـنـدن والــتي كـرست نـفــسـهـا لـنـشـر
سيـحية  بـ يهود?‘والتي عرفت ا
شعـبـيـاً  باسم ’جمـعـية يـهـودية ‘و
التي أكتسبت شعبية كبيرة. وكانت
على رأس الـعوامل أو الـدوافع التي
سيحية شجعت  على التحول الى ا
بــ يـــهـــود و بـــحـــمــاســـة ديـــنـــيــة
مـلـحـوظــة  بـنـيت أوأسـتـنـدت عـلى
فكـرة بأن حتـول اليـهود وإهـتداءهم
ـــســـيـــحــــيـــة ســـيـــســـاعـــد بل الى ا
ـسيح الى األرض وسيـعجل عودة ا
ثانـية.كمـا تزايـد أعتـقاد كـثيرين من
أعضاءها بأن إعـادة  توط اليهود
?‘’أمــــر و مـــهــــمـــة في ’فـــلــســـطــ

ضرورية لهذا الغرض أوللمسيح.
وحـوالـي عـام وبــعــد فـتــرة من ذلـك 
أسس ’جون نيلسون داربي 1825م
جــمــاعــة أو أخـوة بــلــيــمـوث ’وهي
طـائـفـة ديــنـيـة ذات الهـوت مـتـمـيـز’
Dispensationalismتـــــدبـــــيـــــر ي
والـتي أدعت أنـهـا تـهـتم أو مـعـنـية
وبشـكل خـاص  بأن يـهـود  يجب أن
وأن ة لـكـتـهم الـقـد يـعـودوا الى 
يـتـعمـدوا كـمـسـيحـيـ قـبل أن تـبدأ
ــــــســـــيـح عـــــلى ألــــــفـــــيـــــة حــــــكم ا
األرض.وظــــلت هـــــذه اجلــــمــــعــــيــــة
التدبيرية تمثل وجهة نظر أقلية في
بريطـا نيا  لكـنها تـرسخت وتنامت

تحدة. أكثر في الواليات ا
ثـم وألســــبــــاب ودوافع ديــــنــــيـــة أو
إنـسانـيـة أو فـلسـفـيـة أو إمبـريـالـية
(إســتـعـمــاريـة )تـوجـه بـريـطــانـيـون
بــــارزون الى تــــعــــلـم لــــغــــة يــــهـــود
وكـتـابـة الـقـصص و الـروا الـعـبـريـة
يات-حـول إسـتعـادة بـناء مـجمع أو
’كـومـنـولث يـهـودي وبـدأوا بـإنـشاء
ــــســـــتــــو طــــنــــات والـــــبــــعــــثــــات ا
األستكشافية كما تشكلت مجموعات
اثـلة وتـدعـوا  صراحـة إلى إعادة
تــوطــ الـيــهــود في الـســر والــعـلن
والـعــام واخلــاص.ومن بـ أنــصـار
ـدافعـ عـنهم بـرز وبـشكل يهـود وا
لـــــــــورد خــــــــــاص رجـــــــــال مــــــــــثـل 
لـورد شــافـتــسـبــري لـورد لــيـنــدسي
ورئـيس وزراء بريطانيا رستون  با
ـلــكــة فـكــتــوريـا ’بـيـنــيـامـ أيــام ا
دزرائــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـي‘والــــــــــــــــــورد
والــكــاتــبــة واألد يــبــة مــانــشــســتــر
الـشهـيـرة ماري إيـفـانز الـتي تـخفت
وراء أسـم رجـــــالـي هـــــو ’جـــــورج
وسـيـر ـان هـونت  إلـيوت ‘وهـو
‘ ’هــول كــ تـــــشــــارلــــز وارن 

وآخرين.
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مــــازالـت أرض فــــلــــســــطـــ
حتتفل بـأيام سبـتها سـبتها
Sabbaths وهي تـــــــوا صل
إنـــتــظــار عــودة أطـــفــا لــهــا
لــتـــبــدأ طــلــبــات ـــنــفــيــ ا
وعـــــروض الـــــصــــــنـــــاعـــــة
وتسوية األر ض وتخـطيطها
وفق قدر اتها الزراعية لتتفجر
من جديـد مزر وعـاتهـا  اليـا نعة
ولــتــنــعم فــلــســطــ كــلـهــا وسط
ولو حتقق ي  اجلديد  الترف العـا
كل ذل ـك  فسـتعود فـلسـط الى ما
كــانت عـــلــيه من خــيــر ورفــاه أيــا م

  Solomonسليمان بن داوود.
كــذلك حتــول الـبــريــطـاني ‘جـارلس
قـيم  في دمشق هنـري شـيـرشيل ’ا
الى مـتــحـمس  يـدعم وبـشـدة إقـامـة
دولة يهـودية في فلـسط .وفي عام
1841م بـعث بــرسـالــة الى يـهـودي
أخـر معـني بـأعـمال الـبـر واإلحـسان
هـو’مــوسى مــو نـتي فــا ـــيـور‘جـاء
شروع قابل فيها.... ’أنا أعتبر أن ا
لـــلـــتـــحـــقـــيق.ولـــكن هـــنـــاك أمـــران
ـكن اإلستـغـناء ضروريـان جـداً وال
عنـهمـا.األول أن يتـولى يهـود جميع
األمــر بـــأنــفــســهم وبــعــزم وإصــرار
شـــديــدين .والـــثــاني تـــولي الــقــوى
ـساعدتهم في األوربية ما بـوسعها 

مشروعهم هذا . ‘
إيــرل كـــان أنــثــونـي أشــلي كـــووبــر
من الـناشطـ البارزين شافيـتزبري
تـ ــحمسـ بشـدة وكجزء من بل وا
عمت جميع جما عة أجنيليـة مؤمنة
بـــريـــطـــا نــيـــا أوا ــــئل الـــقــرن/19.
ودفـعــته حـمـيــته الـديـنــيـة هـذه الى
الـتــوسع  بـإنـشــاء مـؤسـسـات أجت
ـا فـيـهـا ــمــاعـيـة وأعـمـال خـيــريـة 
تـــشــريــعــات في خـــدمــة الــطــبــقــات
ـــســتــضــعــفــة وال ـــمــوثــقــة ودفع ا
ــــا في ذلك وتــــطــــويـــر األ عــــمـــال 

ـــتــــواصـــلـــة مـــســـاعــــيه ا
كــــنـــجـــاحـه بت ــــقــــلـــيص
سـاعـات الـعمـل الى عـشرة
ســــاعــــات يــــومــــيــــاً فــــقط
وإلستصـدار قانون رسمي
وكـــــان وفي الـــــوقت بـــــذلك
نفسه حـفيـاً ويتعـاطف بقو
ة مع إعــادة تــوطــ يــهــود
في فـــــلــــــســـــطـــــ ومـن ثم

سيحية . حتويلهم الى ا
كـان لـورد شـافـيـتـزبـري هذا
هــــو األشـــد واألقــــوى وحـــد
الهوس اجلنوني ب الناشـ
ـــــدافــــــعـــــ عن ــــــطــــــ وا
والساع وراء حتقيق فكرة
إعـادة تــوطــ يـهــود. وكـتب
قـــــائـالً  بـــــأن ’احلــــــيـــــويـــــة
ــتــأصــلــة في والــعـــبــقــريــة ا
العنصر الـعبري قد أثبتت و
أكـــدت نــفــســـهــا بــاحلـــيــويــة
ـتميـزة  وبإصرار تدفـقة وا ا
عزوم ومستميت .وعـبقر يتها
 و كي نـــقــول احلــقـــيــقــة فــإن
إصـــالـــتـــهـــا تـــلك  قـــد الئـــمت
بغدادنــفــســهــا وبــشــكل أو أخــر مع
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كــثـــيــراً مــا أســـتــوقـــفــتــنـي عــبــارة
ستـعمر لفلسط إغتصاب الغرب ا
وإعــطــاءهــا لـيـ يــهــود هــكــذا وبـكل
ــا يـــيــقــول الـــبــعض بـــســاطـــة ور
ـ ــلك ولو’وفق قـاعـدة وهب من ال 
ن ال يـســتـحق ولـكن ال مــكـان لـهـذا
ـثل  في الـسـيـاسـة وال في الـشـرق ا
األ وسط منذ تسـلمت أ ربا أمره .ثم
وقـــبــــيل بــــضــــعـــة ســــنــــوات أقـــام
إحتـادالكـتـاب الـعرب - فـرع الـعراق
ند وة أو إلدانة وعد بـلفور بـإقتطاع
الـقـسم األكـبـر من أراضي فـلـسـطـ
ولــفت نــظــري تــوصــيف أو حتــديـد
مـــأسي وعـــد بــلـــفــور بـ ’أقـــتـــطــاع
بـريـطـانـيـا الـتي كـانت إنـذاك سـيـدة
يـة األولى الـعـالم إبـان احلـرب الـعـا
أو أيــام  إغــتــصــابــهــا لــفــلــســطــ
العربية ...  بل وجترء شيرشل على
أتـهـام الـعـرب بـأغـتـصـاب فـلـسـطـ

قبل خمسة وعشرين قرناً آهـ .‘
لقد أثـار في هذا التـوصيف الساذج
ـأساة فـلـسطـ ومـأسي كل الـعرب
ناسـ أو مـتنـاسـ إصرار الـغرب
عـــلى نـــهـب ثـــروات الــعـــرب وعـــلى
رأســـهــا الـــنــفط و ضـــاربــ عــرض
احلائط بالعالقات الغريبة واحمليرة
ـسـيحـيـة واليـهـ ـو بـ الديـانـت ا
هـذه الـعالقـة التي تـتـراوح ب دية 
ـسـتـحـكـم تـارة واإللـتـحـام الـعــداء ا
القـوي بل واألقوى من األخـوة حتى
السـيـمـا حـ يـتـعـلق األمـر بـالـعرب
ومـصـاحلـهم .وبـو ــسـعي الـقـول أن
الــصــهــيــونـيــة ســددت الــكــثــيـر من
األمــوال واألخـتــراعـات الــعـســكـريـة
بيـنما ووضعـتهـا في خدمـة الغـرب 
جند أن الساسة الـعرب رضوا ومنذ
بــدايــة أحـــتــكــاكـــهم بــالـــغــرب عــام
وفـي ظـــــروف غـــــامـــــضـــــة 1915م
ـــــنــــــصب األدنـى بل وكـــــا بـــــا
لــشـحــاذين  بــإسـتــجـداء كل
شـــيئ من الـــغـــرب  وذلك
لــتــركـيــزهم عــلى طــلب
ـال و الـسالح وحـتى ا
ما هو أثر من ذلك وقد
تـــتـــاح لـــنـــا الـــفــرص
ومن ـــزيـــد لـــكـــشف ا
يلـقي بنـظرة بـسيـطة
عـلى عالقـة إسـرائـيل
مـن جـــــهـــــة وعالقـــــة
العرب من جـهة أخرى
بـــالــغــرب .  وإلهـــمــيــة
مـوضوع ’’من كان وراء
ـنـظـمة الـصـهـيو إنـشاء ا
ــنــتــظــر نــيــة ومــا الــدور ا
مـنـهـا أن تـلـعـبه في فـلـسـط

ومع كل العرب لـذا لن أطيل وقد
أضـــيف بـــعض الــتـــعــلـــيــقــات أو
أضـــافــة مـــلــحق عـن وعــد بـــلــفــور

وكوارثه.    
الــدعم الـبــريـطــانـيــا إلعـادة تــوطـ

يهود في فلسط
—uHKÐ bŽË

إن تـــقــد أرض فــلـــســطــ إلعــادة
تـوطـ الـيهـود فـيـهـا أمـر لم يـصدر
عن فــــــراغ - أوأســــــتــــــنـــــد دعــــــاته
لـــضــرورات وإحـــتــيـــاجــات احلــرب
ـــتــصـــورة فـــقط. بل األنـــيـــة و/أو ا
كـانت الــعـمـلـيـة   إنــعـكـاسـاً حلـركـة
أستعمارية مدروسة وغلف  كمفهوم
فلـسفي وديـني عمـيق اجلذور سداه
وحلــمــتـه إعــادة تــوطــ يــهــود في
فـلـسـطــ والـتي أصـبـحت فـكـرة أو
عقيـدة متجـذرة في الثقـافة والتراث
البريطاني في القرن التاسع عشر.
ــســـيــحي وقـــبل ذلك كـــان الــعـــالم ا
ومــنـذ  فـتــرة طـويـلــة مـعــاديـاً حـتى
جملــرد فــكــرة إقــامــة مــســتــوطــنــات
ـقــدسـة!?.وقـد يـهــوديـة فـي األرض ا
أن الـله لن أعـلن الـقـديس أوزبـيوس
يــــســـمح لــــيــــهـــود بــــإعـــادة بــــنـــاء
’أورشـــلــيـم- الــقـــد وقــد جتـــذرهــذا
عـادي ليـهود في الـثقـافة اخلطـاب ا
سيحي األوروبي وسمي والتراث  ا
Euse-  أو وصف بـ’لعنة إزيبيوس

.bius
5Þuð …œUŽ«

بـــــدأ اإلمــــــبـــــراطــــــور الـــــرومــــــاني
الـــوثـــني’كـــلــــوديـــويس جـــولـــيـــان
مـشــروعه بـإعـادة تــوطـ يـهـود في
ـــقــدس- جـــيـــروســالم ‘في ’بـــيت ا
فلسطـ وإعادة بناء هيـكل سليمان
. لـــكن ســـقط هــذا األمـــبـــراطــور في
مــعــركــة وقـــبل إنــهــاء مــشــروعه.ثم
سيحيون بعده عن تخلّى األباطرة ا
Me- شـروع .ثم أضـاف  الالهوت ا
ــــســــيــــحـي الى ذلك  أن thology ا
الــنـيــران عًـبـرت عـن  إسـتــيـاء الـرب
الــــذي بــــارك وحـــيـى أولـــئـك الـــذين
حـاولــوا مــتــابــعــة وتــنــفــيــذ خــطـة
جـولـيـان. ولـكن تـولى الـصـلـيـبـيـون
وكانت فكرة طرد يهود  من فلسط
ســـيـــطـــرة الـــيـــهـــود عـــلى األمـــاكن
ـقـدسـة دعـوة مـلـعـونـة ـسـيـحـيـة ا ا

. سيحي عظم ا بالنسبة 
فـــــإن تـــــنـــــامـي وتـــــوسع ومـع ذلك 
ــذهـب  الــبـــروتـــســـتـــانــتـي الــذي ا
ــذهب الـكــاثـويــكي كــلـيـة يــنـاقض ا
وبدء عـصر الـتنـوير أديـا إلى ظهور

روح جديدة في أوروبـا. و بعـد نشر
الــنـســخـة اإلجنــلـيـزيــة من الــكـتـاب
ــان ــقــدس وظـــهــور وتــنــامي اإل ا
الـتـطـهـيري ’الـبـيـوريتـاني‘الـعـبري
Hebraicism لــتـــعــود ومـن جــديــد
‘يهود فكرة أو مفهوم ’إعادة توط
وباتت فكرة أو قضية عامة وشائعة
بـ الــنـاس وبــشـكل مـتــزايـد. وبـدأ
الــتــطــهــيــريــون ‘Puritan’بــتــبــنى
أسماء توراتية جديدةمثل’عاموس‘
و’عوبديا‘و’إشعياء‘و’إسحاق‘وح
Habakkuk تى‘حـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــوق
وعـبــدإنـغـو.‘إذ وم ن نـاحــيـة أولى
بدأ البروتستانت في بريطانيا ومن
ثم تـبـعـهم فـيـمـا بـعـد نظـرائـهم  في
ـتحـدة بتـعـريف أنفـسهم الواليـات ا
كـــورثــة لــبـــني إســرائـــيل أو أبــنــاء
ـفقودة  . جنـد هنا القـبائل العـشر ا
ومن نــاحـيــة أولى تـنــامى مـتــزايـد
في دعم إعادة توط يهود بصفتهم
ـــالــكـــ الــشـــرعــيـــ لــلـ ’األرض ا
ـقـدسة كـمـا تـعـززت ودعـمت  هذه ا
احلر كـة من قبل مـصادر عـديدة  لم
تكن جـميـعهـا تود في قـرارة نفـسها
مـسـاعـدة يـهـود بـحق .وكـان الهـوت
ــذهب الــبــرو بــعض فـــروع وفــرق ا
تـسـتــانـتي تـلك  تــعـتـقـد أن الـعـودة
الثانـية للمـسيح لن تتـحقق  إال بعد
إعـــادة تـــوطـــ يــهـــود في أرضـــهم
وعلـيـهم بـعدهـا [وال نـدري كيف ]أن
يــــتــــنـــصــــروا أي أن يــــصــــبــــحـــوا
. ويـعـتـقـد الـكـثـيرون من مـسـيـحـي
أعــداء الــســامــيــة (بــاألحــرى أعــداء
يـهــود فـقط فـالـســامـيـون إن وجـدوا
كـثـر) أن إيـجـاد وطن قـومي  لـيـهود
هو الـوسيـلـة األجنع  إلنقـاذ أوروبا
وتـخـلـيــهـاص من يـهـود وشـرورهم.
ويـأمل

اإلمــبـريــالـيــون أن تـكــون فـلــسـطـ
الــــيـــــهــــوديـــــة هي األداة احلـــــجــــة
والـطريـق  األفضل لـفـرض احلـمـاية
ـنـطقـة الـتي تضم الـبريـطـانيـة في ا
ـكن أن تـكون كـما  أعظـم الثـروات 
سألة الشرقية .‘ ثابة احلل للـ’ا
لم تكن فكـرة إعادة توطـ يهود في
فلسط غـريبة وال جديدة في اإلرث
وضع الـبـريـطـاني.فـفي عـام 1621م
الــنــائب الــبــريـطــاني’ســيــر هــنـري
فينش ‘كتا بًـا بعنوان ’أكبر عـملية
ومشـجـعاً إعادة تـوطـ في الـعالم.’
فيه  يهود إلعادة وتأ كـيد مطالبتهم
قـدسة ومضـيفاً .....و’من باألرض ا
بـ جمـيع أمـاكن ضـياعك وتـشـتتك
شـــرقًــا وغــربًــا وشــمـــالًــا وجــنــوبــاً
فهـدف الـرب إلهك رب اجلـنود ورب
إســرائــيل  هـــو إعــادتك إلى الــبــيت
ـان ثـانــيـة وضــمك زوجـة لـه بـا إل 
ووضع وإلـى أبــــــــــــــد األبــــــــــــــديـن.‘
ومـعـظــمـهم من الـطـهـوريـ آخـرون
كــتــبــاً أو’ديـــانــة بــيــور يـــتــا نــيــة  
ـاثـلـة.ومع ذلـك وبـعـد قـمع  وكـبح
الــطــهــوريــة و وروح الـتــزمت الــتي
وظلت الـفكـرة كامـنة سادت أيـامهـا 
ومتـجذرة في بريـطانـيا حـتى القرن

التاسع عشر.
أصدر األمبراطور وفي عام 1799م 
إبــــان حــــصـــاره نــــابـــلــــيــــون األول
مــعــسـكــراً أو خــارج  قــلـعــة عــكـا  
إعالنًــا يـعـد فـيـه بـإعـطـاء فــلـسـطـ

ليهود.
وبـعـد إنــسـحـاب نـابــلـيـون عـلى من
فـــلــســطــ  ثم تـــراجــعه أو إلــغــاء
إعالنه عن إعطاء فلسـط ليهود إال
أن الــــفـــــكـــــرة كـــــانت قـــــد جتــــذرت
وتـرسـخت في الـتـربـة الـبـريـطـا نـية
.كـــــمـــــا أن إنـــــحــــــدار وأفـــــول جنم
اإلمــبـراطـوريــة الـعـثــمـانـيــة بـسـبب
قد تـتـالـيـة خـسـائـرها الـعـسـكـريـة ا
عزز األمل وبشـكل متزايـد بأن تكون
فـلــسـطـ وذات يــوم لـيس بــبـعـيـد.
ــكن و لــيــست حتت حــكم  الــتــرك 

حينها إعطاءها ليهود.
وبـــالــتـــزامن مع ذلـك كــان مـــبــدأ أو
فلسـفة التشـكيك [الديـكارتي]وعصر
النهضة أخذتان بالتراجع في القرن
الـثـامن عـشـر أمـام تـصـاعـد صـحوة
ــا كــردة فـعل ديــنـيــة جــديـدة أوور
مـضـادة للـثـورة الـفـرنسـيـة.وظـهرت

في لــقــد جنح لــورد  شــافــتــسـبــري 
احلـــقـــيـــقــة بـــإجـــبـــار رئــيس وزراء
رستـون أما بأ ن بريـطانيـا لورد بـا
ـز أو أن يـتـبعه يـسـبق تـقريـر الـتـا
ويبعث برسا لة الى سفـير بريطانيا
ـا في األ سـتـانــة/ الـقـسـطـنـطـيـنـة 
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هـــنــاك وكــمــا يـــبــدو أن لــدى يــهــود
نتشرون في أنحاء الشتات اليوم وا
أوربـا فـكـرة قـويـة بـأن الـوقت قـد آن
ا ......و أوان عودتهم الـى فلسـط
له أهمية عظيمة األن هو أن يتم ذلك
بــرضى بـل وبــتــشــجـيـع الــســلــطـان
الــعــثــمــاني لــيــهــود بــا لــعــودة الى
وتـنـظـيم حـيـاتـهم في فـلـسـطـ  ألن
الـثـروات الـتي سـيـجـلـبـونـهـا مـعـهم
سـتــزيـد من مـوارد دولـة الــسـلـطـنـة
وأذا عـــاد يـــهـــود بــقـــرار أو فـــرمــان

سـلـطـاني قـد يـشـمل  وضـعـهم حتت
مع ضــمـانـة حـمــايـته وبــدعـوة مـنه 
بالـتـصدي حملـمـد علي  [بـاشـا حاكم
مـصـر و ســوريـة والـسـودان] إذا مـا
حـاول أو كــرر هـو أو أحـد خــلـفـا ءه
تـنفـيذ مـشـروعه الـشيـطانـي الشـرير
... وأجـد من واجـبي  إعالم مـعـالـيك
وبقـوة بإتخـاذ كلـما سيـساعـد يهود
أوربـا بــالـعــو دة الى فـلــسـطـ (عن
إجنــــــيل بــــــربــــــارة تــــــوجــــــمــــــا ن 
Bible &  Sowrdوســــــــــــــــــــيــف
ص-175). وهــكـــذا حتــولت 1988م
أو قلبت الدوافع والتحركات الدينية
الى مـــــشــــــروع بـــــنـــــاء دولـــــة وهي
ــشــر وع الــذي سـيــتــكـرر الــفــكـرة/ا
كـثيـراً  وعـلى شـكل أفكـار ونـظـريات

في السنوات القادمة.
ومع  فـي تــــمـــــوز/يــــولــــيــــو1853م
تـعرض أقـتـراب  نـذر حـرب’الـقرم  ‘
مـــوقف تـــركــيــا الـى تــهـــديــد وحتــدِ
جديـدين من محـمد عـلي باشـا حاكم
مــصـر وســوريــة والــســودان فــكـتب
لـــورد شـــافـــتـــســـبــــري الى  رئـــيس
الــوزراء بـريــطـانــيـا أيــامـهــا جـورج
أبـردين  بــأن أرض سـوريـة الــكـبـرى

هي:
أرض بال شعب وبحاجة الى ’شعب
بـال أرض....فـــــــــهـل هـــــــــنـــــــــاك شي

أقول كهذا?
نعم وبـالتـأكيـد نقـول هنـاك مثل ذلك
فــالـسـادة الــشـرعـيــون احلـقـيــقـيـون
والـقــدمـاء لــتـلــك األرض أي يـهـود.‘
وكتب لورد شافـتسبـري في يومياته

لتلك السنة قائالً ’
وقـــريـــبــــاً ســـتـــغــــدو تـــلك األراضي
سـاحات الـواسعـة اخلصـبة دون وا

صاحب أوسيد 
 وما من قـوة مـعروفـة  و أو معـترف
بــــهــــا لــــتـــضـع تـــلـك األراضي حتت

سيطرتها.لذا
فال بـد مـن أن  تـعــطى تـلك األراضي
لــــــهــــــذا أو ذاك من الــــــنــــــاس...أذن

فهناك’أرض
بال شـــعب ‘وأن الــــله وبـــحــــكـــمـــته
ورحــمـته قــد وجـهــنـا وأرشــدنـا الى

شعب  بال  أرض      .‘‘
صـطلح اجلـديد والذي وهكـذا ولد ا
حتول  الى شعار صيوني’أرض بال
شعـب لشـعب بال أرض.‘ولم يرد أي
ذكر في ذلك الوقت للقومية العر بية
كمـا أن مجمـوع سكـان ما يعـتبر أو
ا في ذلك يعرف اليوم  بفلسط و
 األراضـي الــواقــعــة  فـــيــمــا يــعــرف
بشرق األردن و لبـنان اليزيدون على

ثالثمة ألف  إنسان.
ودعى  كــذلك ســيـر’جــورج كــاولــيـر
بــطـل مــعــركــة واتــرلــلــوفي 1815م
وبـــقـــيــادة  الـــدوق ويـــلـــلـــنـــكـــتــون
األنــكـلــيـزي  والــتي أنـهت أســطـورة
نـابـلــيـون  عـلى الـتــعـجـيل بـإ عـادة
تـــوطــــ  يـــهـــود كـــحل
وعالج لـفـلـسـط الـتي

هجرها اجلميع.
وكـــتـب بـــطل مـــعـــركـــة
واتـــرلــلـــوالــشـــهــيــرة’
عام جورج كاولير‘هذا
قــائالً ســأكـون 1848م
في غـــايـــة الـــســـعـــادة
حـــقــاً وأنـــا أرى قــوة
حــمــايــة كــبــيــرة جــداً
لـفـلـسـطـ عـلى شـكل
مـسـ ــتـوطـنـات يـهـود
ـــزده ـــــرة  زراعـــيـــاً ا
والتي باتت األن ملكاً
لـهم  وجاهـزة لـتـمـتد
مـنــتــشـرة عــلى طـول
جـــــبـــــال إســــرائـــــيل
لـلـدفــاع ضـد أي غـاز

أو معتدي .
ولم أعــد راغـبــاً بـأي
شيئ أخرأكثر عظمة
وروعــــــة  فـي هــــــذه
احلــــيـــاة الــــد نـــيـــا
بأكثـر من أن أساهم
بـــتـــقـــد حــصـــتي
ونــصــيــبي وكــلــمــا
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حتى نـتجنب القراءات السـطحية خلبر تـكامل الربط السككي بـ تركيا والص

والذي كتـبنا عنه مقالتنا يوم أمس يتع علينا التعمق في البحث عن جدوى هذا
ستفيد األول ا تتفـقون معي ان الص هي ا التـرابط والتعرف على أسراره. ر
ـضـمـار فــقـد دأبت الـصـ في الـبـحث عـن قـنـوات جتـاريـة لـتـصـريف في هـذا ا
تفجرة باإلنتاج. واليكم أهم االستـنتاجات التي توصلنا اليها والتي صناعـاتها ا
واصالت واحملطة تعـكس أهمية اخلط السككي اجلـديد:- ستصبح تركـيا عقدة ا
احملورية لـشبـكات اخلطـوط احلديديـة ب الـص وبريـطانيـا وبالـتالي فأن تـركيا
نـأى عن أي حصار أو عـقوبـات قد تفـرضهـا عليـها أمـريكا واخـواتها ستكـون 

ألن مصالح الص والبلدان االوراسيوية أصبحت مرتبطة بتركيا.
بـرمة بـ دول تلك ـة ا سـيـعزز هـذا اخلط من قوة الـتـحالـفات االقـتـصاديـة القـد
البـقاع وفي مقدمتها حتـالف (شنغهاي) وحتالف بلدان الـ (INSTC)  وحتالف
مـنظـومة الـ (ECO). ستـصبح تـركيـا نقطـة االرتكـاز في التـوازن ب حتـالفـاتها
ــنــحـهــا قـدرات إضــافـيــة في الـتــحـكم ـا  األوربـيــة وحتـالــفـاتــهـا  اآلســيـويــة و
ثل هذا اخلط مسـاراً لوجستيـاً مثالياً لـتحركات اجليـوش الصينية صيـرها. 
ـتـوسط. سـتُـخـتزل ويـضـمن لـهـا الوصـول مـبـاشـرة الى حـوض الـبحـر االبـيض ا
ضـنـيـة بـ الـص وأوربـا فـالـطـريق الـذي كانت الـرحالت الـبـحريـة الـطـويـلـة وا
تقـطعة السفن في أربعـ يوماً ستقـطعه عربات القـطار في أسبوع واحد فقط من

مرات البحرية احلرجة. ضايق وا دون حاجة لعبور قناة السويس وا
امـا نـحن في الـعـراق فـمـازالت مـنـصـات الـتـواصل االجـتمـاعـي هي الـتي تـتحـكم

ـصــيـرنــا ولن تـقــوم لـنـا قــائـمــة بـعــد اآلن في ظل حـمالت
التـحـريض والتـشـويه والـتلـفـيق الـتي ماانـفـكت تـطالب
بـتـحـويل الـعـراق الى دولـة مـنغـلـقـة عـلى نـفـسـها في
الوقت الـذي تتشابك فيه خطوط الـنقل العابر وتلتف
حول الـعراق. وعـساها بـبخت (بـربا الشـاطر) الذي
صـار مـحـلال كـارتـونـيـا عـلى شـاشـات الـفـضـائـيات

عادية للعراق. ا
                               { عن مجموعة واتساب
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بغداد

ــقـراطي انـتـشـرت بــ الـبـسـطـاء وزلم عــلـيـهم اعـتـمـاد. من خـرافـات الـزمن الـد
خالصتها..إذا عصت عليك قضية عليك بتأجير محبس.

ــدهش أن مـحــبس عن مــحــبس يــفـرق..مــا إذا كــان له فص او خــرزه . وثـمن وا
الـيمن احلـحـاز تـاجـيـره يخـتـلف بـحـسب مـنـشئـه ..ما إذا كـان الـفص من ايـران
فـيروزي يـاقـوت  سـليـمـاني.. وبحـسب لـونه..ازرق الـهـنـد..وبحـسب نـوعه..عـقيق
..فله قهـوائي..وبحسب نوع الـقضيـة وصعوبتـها.فان كنت تـريده من أجل التـعي
وان كنت محتار ب اروح لو سعـر وان اردت كسب قلب بت خالل ..سعر اخر 

ما اروح ..سعر اخر.
فـاذا دخـلت عـلى مـديـر عام ولـطـريقـة اسـتـخـدامه تـعـلـيـمـات بـحـسب كل قـضـيـة 
واذا رايح تخـطب احلبيـبه وأبوها التعـييـنات علـيك بتـوجيه اخلرزه بـطريـقة ذكيـة 
مـعـانـد عـلـيك حلــظـة جتـلس مـعه أن تـضع يـدك عــلى خـدك ..الـسـبـابـة الى اعـلى

واإلبهام أسفل واحملبس  بالبنصر مهدف نحو وجه ابيها.
موافقة على مقاولة واذا تريـد تخطب ود سياسي أو شخص لديك عنده مصلحه 
ا ..أدر فص احملـبس ليالمس باطـن يده ح تصـافحه...وان اردت التـنبؤ  مثال

سيحصل لك ..ضع احملبس حتت الوسادة مع قطعة خبز
وعمـله معـدنيـة و قريـر العـ ليـأتيك الـصبـاح باخلـبر

. اليق
شفتوا احملبس شيسوي...

ويجوز عدكم بعد 
قراطية?! والتساؤل..ليش انتشرت بزمن الد

) فيـها الـكثيـر فهـو بحـاجة أوالً حسب أعتـرفُ بأن النـقد االعالمي مـدرسة (سَـقطَ
أعتـقادي الى عقل نظيف وقلب بصيروأن أسـتخدام أدواتهِ حتى لوتوفرت سيبقى
وأعـتـرف ثم أعـتذر ـارسـة موثـوقـة  ي وواقع تطـبـيـقي و بـحـاجـة الى عـلم أكـاد
عتادة وأنا أحتـدث عن قناةٍ مهمةٍ ا ال أستطيع أن أرسم اخلريـطة بفنونـها ا فلـر
ومؤثـرةٍ عراقياً وعـربياً وحتى دولـياً  أن حافز الـكتابـةِ عن قناة الشـرقية جاء من
مضـمون حـوارٍ مع أحد األخـوةِ اخملـتصـ في القـانون إذ أعـتـبرأنـها (الـشرقـية)
شاهدِ الى منطقة السؤال عتاد وهو سحبُ ا متمـيزة عن زميالت لها بأختالفها ا
وليس الـعكس إذ الغاية (وخاصة في الـبرامج احلوارية) وضع الضيف في زاوية
األجابة الـوافية الشافية كما يقال ألن القضـية كما يتصورها زميلي (وقد فسرها
نح القنـاة توكيالًمـعنوياً ألسـتنطاق ضـيفها عن ُشاهـد  على وجه قـانوني) أن ا
ـقصـود يُعـبر عـن ثقةٍ أسـئلـةٍ (بال ترك) واجـبةُ الـتفـسيـر والتـعلـيل  أن التـوكيل ا
وت تـنـتهـي بآخـر الـلحـظـات الـتي يعـتـقد مـطلـقـةٍ تبـدأُ من (نـقـلة ) في جـهـاز الـر
ـشـاهد أنه أسـتـأثـر بحـاجـاته الـفكـريـة علـى أختالف أنـواعـهـا بعـد قـرار منه أن ا
تبادل ب ماقدمـته  القناة  التي أخـتارها كانت على مـستوى يستحق األحـترام ا
ـا كانت عـروض  أن منـطقـة السـؤال التي لم يـفسـرها زمـيلي ر ـتلـقي وا عقل ا
عـكوس ألن الشـرقية أسـتطـاعت حتقيق تعـني أحدى القـواعد في قـانون اجلهـد ا
قـصود باخلـيال هـنا هو األبـتعاد عن الـتخيل األنسـجام ب الـرغبة واخلـيال  وا
السـلبي وتـدريب عـقل (الالوعي) عـلى الثـقـة باألهـداف والـغايـات جلمـيع الـبرامج
مـهــمـا كـان نــوعـهـا أو طــريـقـة عــرضـهـا وإذا كــان هـذا الــتـفـســيـر مـتــوافـقـاً مع
ستراتـيجية الشرقية فـأنها تستحق درجةً كـاملةً تامةً على أنهـا تُحاكي مجتمعات
مـتـعـددة وتـخـاطب فـي نـفس الـوقت مـجـتـمـعـاً وأفـراداً آخـرين حتت ظـرف خـاص
كن تقديره إال كـان ماال شاهد العـراقي)وهو أمريبلغُ من الـصعوبة  (وأقصـد ا

إذا كانت الغاية وطن  والرأي حر والقرار شجاع .  
يَـجمـعُ كثـيرون أن لـلـشرقـيـة كامـيـرات مؤثـرة عـيونـها ثـاقـبة وهي مـوضع تـرحيب
واطن فهي وسيـلته للتعبـير أوالً وحتقيق غاية عدسـاتها ا حيثـما حلتْ وأرحتلتْ 
ا هدف خاص في جانب أنـساني  ولعلهـا (كاميرات الشـرقية) ترتقي عامـة ور
ـيـة.. فـلـلكـامـيـرا قـوة وعمق في الى مـسـتويـات مـتـقـدمة من مـثـيالت عـربـيـة أو عا
عارك الكبرى أعطيت األوامر وشاهدنا من العراق فألول مرة في تـاريخ ا التـأثير
بتـأجيل سـاعة الـصفـرحتى تـنتـهي شـبكة CNN من تـركيب أجـهزتـها اإلعالمـية
هـذا مـاحصل فـعالً في حـربي اخللـيج الثـانـية والـثالـثـة فسـبقت في بـغـداد  نعم 
ـعركـة قـبل أن حتـسـمهـا جـيوش الـكامـيـرا الـقذيـفـة وحَـسمتْ شـاشـات الـتلـفـزة ا
وحــدث  نــفس األمـــرفي مــعــركــة كــوســوفــو الـــتي سُــمــيت بــاحلــرب الـــتــحــالف 

التلفزيونية. 
علـومات التي تقدمها القناة بأعتقادي على أنـواعها اخملتلفة فمنها التطويرية إن ا
الفكـرية  التعليمية النظامية  البحـثية  األجنازية وغيرها من معلومات فلسفية
فنيـة و رياضيـة  ثم أن (الشرقـية والشـرقية نـيوز) هو حتد توجـيهيـة  سياسـية 
ـكان أن تـتمكن ـا من الصـعوبة  ثل جـانبـاً شمولـياً ر فهذا كـله  من نوع آخـر
ذلك ألنه يـحــتـاج ألى ـاثـل الـشــرقـيــة ه عــلى نـحــو  ـيــة أخـرى تــقـد قــنـوات عــا
إن هذا الـتميـز ليس ببـعيد أمكانـيات هائـلة في الـدعم واألسناد من أوجه مـختلـفة
عن نهج آخـروهو احلفـاظ على سالمة اللـغة العـربية من أغـلب العامـل في تقد
ـتنوعـة والذي يُـعدُ ماركـةً مسـجلةً وهـويةً لـغويةً بـأمتـياز وفي ذلك كله برامجـها ا
يـة قد أسـتطـيع الـقول أن بـعـضاً من مـعـاييـر األولـوية في تـصـنيف الـقـنوات الـعـا
ضايف ية وصـورتها عربـية تعـطي ثمارهـا بنكـهة ا تسقط أمـام قناة أطـارها العـا

العراقية.
أخـتم الـقــول مـقـتـرحـاً عـلى الـشـرقـيـة (ومن بـاب الـوعي
العـام واألسهام الـقانوني) أن تـضئ مصبـاحاً آخر من
خالل بــرنـامج يـخــتص بـهـذا الــشـأن ولـهــا  أن تـخـتـار
ـــقـــتـــرح شــكالً األســـلــوب األمـــثل الـــذي يـــســتـــوعب ا

ومضموناُ .        

جون نيلسون داربيلورد ليندسياللورد روتشيلد
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متاز اضيت من الدوري ا عقدت الهيئة االدارية لـنادي القوة اجلوية اجتماعا على خلـفية النتائج السلبية للفـريق في اجلولت ا
ناقشة وضع الفريق خصوصا شجع  بحضور رئيس النـادي اللواء شهاب جاهد واعضاء االدارة والكادر التدريبي ورابـطة ا
بـعـد اخلـسـارة االخيـرة امـام زاخـو .وبـحسـب بيـان لـلـنـادي فـإن رئيس الـنـادي حتـدث عن اخلـسـارت وتـراجع مـسـتـوى الـفريق
درب ـباريـات. من جهـته اوضح ا سـار في قادم ا واستـمرار نـزيف النـقاط مـطالـبا من الـكادر الـتدريـبي والالعبـ بـتـصحـيح ا
ايـوب اوديـشـو بــانه شـخص الـكــثـيـر من احلــاالت واالخـطـاء من بـعـض الالعـبـ ولـديـه ثـقـة كـبــيـرة في عـودة الـفــريق الى سـكـة

االنتصارات داعيا من اجلمهور دعم الفريق لتواجد الفريق في صدارة الترتيب.
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{ مــدريــد- وكــاالت: تـلــقى بــرشــلــونـة
ة الـرابعـة مـحلـيًا بـنـتيـجة 1-2 الـهـز
خـالل مـــــواجـــــهـــــة قـــــادش في إطـــــار
مــنـافـسـات اجلـولـة الـ 12 مـن الـلـيـجـا.
وســجل لـقـادش ألــفـارو خـيـمــيـنـيـز في
الـــدقــيــقــة  8 وألـــفــارو نــيــجــريــدو في
الـدقـيـقـة  63 بـيـنـمـا سـجل لـبـرشـلـونـة
بــيـدرو ألـكـاال العب قــادش بـاخلـطـأ في
مـرماه في الدقيقة  57 وبـهذه اخلسارة
يـتجـمد رصـيد بـرشلـونة عـند  14نـقطة
ـركز الـسابع بـينمـا يرتـفع رصيد في ا
ـــــركــــز قـــــادش إلى  18نـــــقـــــطـــــة في ا
ـبـاراة بـالـتـقـدم اخلـامـس. بـدأ قـادش ا
مُبكرًا في الدقيقة  8 حيث سجل ألفارو
خـــيــمـــنــيـــمــز الـــهـــدف األول لــلـــفــريق
دافع األنـدلـسي والذي اسـتـغل خطـأ ا
مـيـنجـويزا الـذي سدد كـرة رأسيـة على
مـرمى تير شتـيجن الذي تـصدى للكرة
لـكـن خـيـمـيـنـيـز أســكـنـهـا في الـشـبـاك.
وأهـدر كـوتيـنـيو فـرصـة تسـجـيل هدف
الــتـعــادل لـبــرشـلــونـة في الــدقـيــقـة 14
حـــيث مــرر دسـت كــرة عــرضـــيــة داخل
ـنـطـقـة لـكن الـبـرازيـلي سـددهـا أعلى ا
ـرمى. وتـألق لـيديـسـما حـارس قادش ا
فـي الــتـــصــدي لـــتــســـديــدة مـن مــارتن
بـــرايــثـــوايت مــهـــاجم بـــرشــلـــونــة في
الـدقيـقة  16 وحـول الكـرة إلى الركـنية.
ــبــاراة ركـــلــة حــرة واحـــتــسب حـــكم ا

نـطقة في الدقيقة مـباشرة على حدود ا
انـبـرى لـتـنـفـيـذهـا لـيـونـيل مـيـسي 25
وتـــألق حــارس قــادش لــيـــديــســمــا في
الـتصـدي لتسـديدته. ونـفذ ميـسي ركلة
رمى ركـنية بتسديـدها مباشرة على ا
لــكن احلــارس لــديــســمــا واصل تــألــقه
وتـصدى لها وحولها إلى ركنية جديدة
فـي الــدقـــيــقــة 42 وفـــشــلـت مــحــاوالت
بـرشلونـة لتعديل الـنتيـجة حتى أطلق
احلــكم صــافــرة نــهـايــة الــشـوط األول.
ومـع بــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني واصل
بـــرشــلـــونـــة الــســـيـــطــرة عـــلى الـــكــرة
والـضـغط من أجـل الـتسـجـيل لـكن دون
أي فـرص خـطـرة. وساهم جـوردي ألـبا
في تـسـجـيل هـدف الـتـعادل لـبـرشـلـونة
فـي الدقـيقة  57 حـيث تلقـى تمريرة في
الـعــمق من لـيـونـيل مـيـسي وسـدد كـرة
قــويـة ارتــطـمت بــبـيــدرو ألـكــاال مـدافع
قـادش قبل أن تمـر أسفل  احلارس
لــيـديـسـمــا لـيُـسـجل هــدف عـكـسي في
مــــرمـــاه. واســــتـــغل الــــبـــديـل ألـــفـــارو
نـيجريدو مهـاجم قادش خطأ قاتل ب
لــيــنـجــلــيت واحلــارس تـيــر شــتــيـجن
لــيُــســجل الــهــدف الــثـانـي لـفــريــقه في
ــســـة له بـــعــد الـــدقــيـــقــة  63 فـي أول 
مــشـاركــته. وكـاد ســيـرجـيــنـو دست أن
يُـسـجل الـهـدف الـثـاني لـبـرشـلـونة في
الـدقـيـقـة  ?72 حــيث تـلـقى تـمـريـرة من

ـنطـقـة وسـدد كرة بـوسـكـيـتس داخل ا
ن حلــارس مـــرت بــجـــانب الــقـــائم األ
مـرمى قـادش ليـديـسمـا. وأرسل مـيسي
قـائــد بـرشـلـونـة تـصــويـبـة قـويـة عـلى
نـطقـة لكن احلـارس ليـديسـما حـدود ا
تـصــدى لـهـا بـسـهـولـة في الـدقـيـقـة 73
وتـــألق تــيـــر شــتـــيــجن حـــارس مــرمى
بــرشــلــونــة في الــتــصــدي النــفــراد من
ألــفــارو نــيـجــريــدو مــهـاجـم قـادش في
الــدقـيـقـة  .81 وكــاد مـيـسي أن يـخـطف
هـدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 85
ـنطقة لـكنها بـتسديدة مـفاجئة داخل ا
ـرمى وتصـدى لها كـانت في منـتصف ا
احلـارس لــيـديـسـمـا بـسـهـولـة. وحـافظ
العـبـو قـادش عـلى تـمـاسـكـهم الـدفـاعي
في الــدقــائق األخــيـرة لــيــقـتــنــصـوا 3
نـــقـــاط ثـــمـــيـــنـــة من أنـــيـــاب الـــفـــريق
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خـرج زين الدين زيدان مؤقـتا من النفق
ـظـلم عـنـدمـا قـاد فـريـقـه ريـال مـدريد ا
لـفوز ثـم عـلى إشبـيلـية  0-1 فـي قمة
اجلــولــة الـ 12 مـن الــدوري اإلسـبــاني.
وإجـــمــــاال اســـتـــحق زيـــدان والعـــبـــوه
الــعــودة بــالــنــقـاط الــثالث مـن مـلــعب
رامـون سانشيز بيزخوان بينما أضاع
الـــفـــريق األنـــدلـــسي ومـــدربـه جـــولــ
لـوبـيــتـيـجي فـرصـة ثـمـيـنـة السـتـغالل

يـرينـجي والتـعافي أيـضا من مـحنـة ا
كـبوة اخلسارة برباعـية أمام تشيلسي
في دوري األبــطـال. واعـتـمــد الـفـريـقـان
على طريقة لعب واحدة هي  3-3-4 كما
عـانــيـا من نـفس اخلـلل وهـو صـعـوبـة
الـصـعـود بـالـكـرة حتت تـأثـيـر الـضـغط
الـعالي. وتعثر ياسـ بونو وقلبا دفاع
إشـبـيـلـيـة كـونـدي وديـيـجـو كـارلـوس
أكـثـر من مـرة ونـفـس احلـال بـالـنـسـبة
لـفـاران وناتـشو بـيـنمـا عـاب مهـاجمي
ـــا وفـــيـــنـــيـــســـيــوس الـــريـــال بـــنـــز
ورودريــــجــــو الــــرعــــونـــة فـي إنــــهـــاء
ـقـابـل كـانت الـنـقـطـة الــهـجـمـات. في ا
الـسـلـبـيـة في أداء مـهاجـمي إشـبـيـلـية
مــــــــنــــــــيــــــــر احلــــــــدادي ودي يــــــــوجن
وأوكـامـبـوس هي الـبطء أحـيـانـا وفي
مــنـاســبــات أخـرى عــدم االنـســجـام في
الــــتـــــحــــركــــات. وبــــالغ كـل من زيــــدان
ولـوبـيـتـيجـي كثـيـرا في احـتـرام اآلخر
وحتــلـى كالهــمــا بــواقــعــيــة زائــدة عن
احلـد في بـعض األحـيـان. وفي مـعـركة
الـــــــوسـط الحـت لالعــــــــبي الـــــــريـــــــال
مـودريتش وكاسـيميـرو وتوني كروس
أكـثر من فرصة لـلتسديـد دون مضايقة
بـسبب تراجع ثالثي الوسط األندلسي
راكـيتـيتش وفـرنانـدو وخوان جوردان
لــتــشــكـيل كــثــافــة عــدديـة في مــنــطــقـة

اجلزاء.

…dšQ²  …u× Ë …dÞU

وبـــعــد تـــســجــيـل ريــال مـــدريــد هــدف
ـــبـــاراة الــوحـــيــد عـــاد العـــبــوه إلى ا
اخلـلف لـلـحفـاظ عـلى نـظافـة شـبـاكهم
في مــخـاطـرة كـبـيـرة لــلـغـايـة. واكـتـفى
زيــزو بـتـبـديل وحـيــد بـإشـراك مـاركـو
أسـيـنـسيـو مـكـان رودريـجو لـتـخـفيف
الــضــغط عــلى جــبــهــة فــاســكــيــز. أمـا
لـوبيـتيـجي فأضاع مـا يزيـد عن ساعة
دون تـشكيل خطورة حـقيقية أو فرض
ســيـطــرته عـلى الــلـقــاء. لـكن مــسـتـوى
إشــبـيـلـيــة حتـسن كـثـيــرا بـعـد إجـراء
ثـالثة تـبـديـالت دفـعـة واحـدة بـإشراك
سـوسو وجوديـلي ويوسف الـنصيري
وبـــعـــدهم أســـامـــة اإلدريـــسـي مـــكــان
راكــــيـــتـــيــــتش ودي يـــوجن وجـــوردان
وديـيــجـو كـارلـوس. وضـغط إشـبـيـلـيـة
بـكل قوة وحتركت جبـهتاه سوسو مع
ــيــنــا وألــيـكس خــيــســوس نــافـاس 
فــيــدال مع اإلدريــسـي يــســارا لــتـزداد
خــطــورة أصـحــاب األرض عــلى مـرمى
كـورتـوا. لـكن صـحـوة إشبـيـلـيـة جاءت
بـعد فوات األوان بيـنما فشل مـهاجمو
ا في الريال خاصة فينسيوس وبنز
ـــســاحـــات اخلـــالـــيــة في اســـتـــغالل ا
باراة 1-0. رتدة لتنتهي ا الهجمات ا
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تـصـدر تـشـيـلـسي تـرتـيب فـرق الدوري
اإلجنـلـيـزي مـؤقتـا بـفـوزه عـلى ضـيفه
لـيدز يـونايـتد ضـمن مبـاريات اجلـولة
يرليج.  وأحرز احلادية عشر من البر
أهــداف تــشــيــلــسي كل مـن أولـيــفــيــيه
جـــــــيــــــرو  27 وكـــــــيـــــــرت زومــــــا 61 
وكـريـسـتـيان بـولـيـسـيتش 3+90 فـيـما
ســجل بـاتـريك بـامــفـورد هـدف لـيـدز 4
ورفع تـشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى
 نــقـطـة مـتـقـدمــا بـفـارق نـقـطـة عن 22
تــوتــنــهــام الـذي يــلــعب أمــام آرســنـال
األحــد ولــيـفــربــول الــذي يـســتــضـيف
وولـفـرهـامـبتـون بـيـنـما جتـمـد رصـيد
لــيـدز عـنـد  14 نــقـطـة. واعــتـمـد مـدرب
تـشـيـلـسي فـرانك المبـارد عـلى طـريـقة
اللعب  3-3-4 حـيث شكل تياجو سيلفا
وكــيــرت زومـا ثــنـائــيـا فـي عـمق اخلط
سـاعدة من الـظهـيرين ريس اخلـلـفي 
جـيمس وبن تشيـلويل وأدى الفرنسي
جنـولو كانتي دور العب االرتـكاز فيما
حتـرك الـثـنـائي مـايـسـون مـونـت وكاي
ـكـون هـافــرتـز خـلف ثالثي الـهـجـوم ا
من حــــكـــيم زيـــاش وتـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر
قابلة وأولـيفييه جيرو.  في الناحية ا
جلـأ مدرب ليدز مارسيللو بييلسا إلى
طــريــقـة الــلـعب  1-1-4-4 حــيث تــكـون
اخلـط اخلـلـفي من لـوك أيـلـنـيج وروبن
كـوتش وليـام كوبر وسـتيوارت داالس
وتـواجد على اجلناحـ كل من رافينيا

وإيــزجـيــان ألــيـوســكي فــيـمــا تـمــركـز
مـاتـيـوز كـلـيـتش وكـالـفن فـيـليـبس في
ـــلـــعب مــــقـــابل حتـــرك جـــارك وسـط ا
ــهــاجم الــصــريح هــاريـــســون حــول ا
بــاتـريـك بـامــفـورد.  وجــاءت مـجــريـات
الــدقــائق األولـى ســريـعــة حــيـث أهـدر
زيـاش فرصـة في الدقيـقة األولى بـعدما
تــلــقـى تــمــريــرة طــويــلــة من ســيــلــفــا
لـيـسـيـطر عـلـيـها داخـل منـطـقـة اجلزاء
ويـسددهـا لكن احلـارس إيالن مـيسـلير
أبـعـدهـا وبـعـدها بـدقـيـقـة واحـدة تابع
جــيــرو بــرأسه ركــنــيــة نــفــذهــا مــونت
بـجانب القـائم القريب.  لكن لـيدز تمكن
من مـباغتة تـشيلسي بـهدف السبق في
الــدقــيــقــة الـرابــعــة عــنــدمــا اســتـقــبل
بـامـفـورد تمـريـرة طـويـلة من فـيـلـيبس
لـيـراوغ احلارس إدوارد مـنـدي اخلارج
مـن مــرمـــاه قـــبل أن يـــضع الـــكــرة في
ــرمى. وأرغـمت اإلصـابـة كـوتش عـلى ا
ــلــعب مـــبــكــرا لــيــدخل اخلــروج مـن ا
مـكانه ديـيجو يـورنتي وأحدثت ركـنية
لـتـشـيـلـسي ضـجـة داخل مـنـطـقـة جزاء
ليدز لتصل الكرة إلى فيرنر الذي سدد
مـحاولته الثانية في الـعارضة بالدقيقة
الــتـاسـعـة.  ومـر كـلـيــتش من الـنـاحـيـة
ــرمى الـــيــســرى لــيــوجّـه كــرة أمــام ا
تـابعها بـامفورد فوق عارضـة تشيلسي
بــالــدقـيــقـة  ?15وارتــكب حــارس لــيـدز
خـطأ في التـعامل مع الكـرة لتصل إلى
جـيرو الذي سـدد بجانب الـقائم الـبعيد
فـي الـدقــيــقـة   .22وســرعــان مــا تــمـكن
تــشــيـلــسي من مــعـادلــة الــنـتــيــجـة في
الــدقـيــقـة  ?37عــنـدمــا مـرر زيــاش كـرة
بــيـنـيـة إلـى جـيـمس الــذي أرسـلـهـا من
الـنـاحيـة الـيمـنى نـحو جـيـرو فمـا كان
ـسـة من األخــيـر إلى أن يــتـابــعـهــا من 
وحــدة في الــشــبــاك.   واضــطــر زيـاش
ـلـعب بعـد تـعـرضه لإلصـابة ـغـادرة ا
فــدخل مــكــانـه األمــريـكـي كــريــســتــيـان
بـولـيـسـيـتش ومـرت الـدقـائـق األخـيرة
مـن الـــشــــوط األول دون وجـــود فـــرص
حــقـيـقـيـة بــعـدمـا قـطع كــوبـر تـمـريـرة
ــرمى قـبـل أن تـصل إلى فــيــرنـر أمــام ا
جـــيــرو في الــدقــيــقــة   42 ومـع بــدايـة
الـشـوط الـثـاني فـشل بـولـيـسيـتش في
الـتــعـامل مع عـرضـيـة فــيـرنـر لـيـلـتـقط
رتـدة بسـهولة في احلـارس تسـديدته ا
الـدقيقة  50 وتـابع هافرتـز برأسه ركلة
ـــرمى حـــرة نـــفـــذهـــا جـــيـــمس فـــوق ا
بـالدقيقة  54 وبـعدها بدقـيقت وصلت
الـكـرة من ركلـة ركنـية لـصالح لـيدز إلى
رة األول ليقف رافـينيا الـذي سدد في ا
تـياجو سـيلفا أمـام كرته قبل أن يرسل
ــدرجـات. مــحــاولــته الــثــانــيــة نــحــو ا
وتـألق موسلـير في التصـدي حملاولت
وفق فـيرنر بالـدقيقة مـتتالـيت لغـير ا U—… ∫ فريق برشلونة يتعرض الى خسارة اخرى في منافسات الليغا š
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احلـزن عــلى رحـيل مـدرب فــريق نـادي الـكـرخ والالعـب الـدولي الـسـابق
الـكاب عبـدالكر سلـمان كان كبـيرا وعميقـا  ليس النه كان واحدا من
امـهر مـدربي كرة قـدم في الـعراق في الـعقـد االخيـر على صـعيـد تدريب
ا لـقيادته النـاجحة لفـريق نادي الكرخ فـرق االندية احمللـية وحسب وا
ـمـتـازة الكـثـر من موسم في بـطـولـة دوري انـدية الـعـراق لـفـرق الـدرجة ا
ريـاضي واسهامـه في تطويـر مهارات وامـكانات عـدد كبيـر من الالعب
الـواعـدين الـذين تـتـلـمـذوا عـلى يـديه .. كـان الكـابـ عـبـدالـكـر سـلـمان
مـربـيـاً فـاضالً ومـدربـا مـبـدعـاً بـكل مـعـنى الـكـلـمـة ال يـشـتـكي ابـداً لم
ـغـريـة الـتي قـدمت الـيه .. هـدوئه يـغـادر قـلـعـة الـكــنـاري رغم الـعـروض ا
وثــقـافــته واســلـوبـه االحـتــرافي في الــعـمـل وتـفــانــيه وصـرامــته واخالقه
الـرفيعة شكلت شخـصيته التدريبيـة التي ساهمت في وصول عدد غير
قـليل من الالعـب الواعـدين الى صفوف مـنتـخب العراق لـفئات الـشباب
ــبي و الــوطــنـي شــاركــوا ويــشــاركــون االن  في اعــلى الــبــطــوالت واالو
االقـلـيمـيـة والـقاريـة والـدولـيـة قيـمـة فـنيـة .. ورغم ان الـكـاب عـبـدالـكر
سـلـمان كـان يعـاني دائـما من مـغادرة الـالعبـ الصـاعـدين لفـريق نادي
الـكرخ اال انه كان يسعى باستمرار الى اسـتقطاب العب شبان اخرين
من الـفـرق الشـعبـية او مـن خالل االختـبارات الـدقيـقـة التي كـانت جترى
ــدة زمـنــيــة وكـان في نــادي الــكـرخ قــبل انــطالق كل مــوسم ريــاضي 
هنـية عـالية ومـطاولة غـير اعـتياديـة ويشكل ـارس عملـه الشاق هـذا 
فـريقـا جديدا له ذات الـقدرة على الـدفاع عن الـسمعـة الريـاضية الـعطرة
لـنـادي الــكـرخ وبـهـذا كـان يـفـرض احـتــرامه عـلى اجلـمـيع .. وصـادفت
درب مشـاكل جمة في عمله الـكاب عبدالـكر سلمان مـثل غيره من ا
اال انه كـان يـرفض تـمامـا احلـديث عـنهـا ويـفـضل تسـويـتـها مع االدارة
وصـديـقه الـعزيـز رئـيس نـادي الـكرخ شـرار حـيـدر وهـذه صفـة حـمـيدة
ؤسسة عـلى خبرة نوعية سابقة مصدرها هذبة ا اخـرى في شخصيته ا
بي الـلعب لفـرق اندية الطـلبة والـرشيد والـكرخ ومنتـخبات الـشباب واالو
اضي .. والـوطـني العـراق في ثـمانـينـيـات ومسـتـهل تسـعـينـيـات القـرن ا
ومـشهـد دخول جـنازته الى ارض مـلعب نـادي الكـرخ اثنـاء اقامـة مباراة
مـتاز فـريق نـادي الطـلبـة امـام فريق نـادي الـقاسم في بـطولـة الـدوري ا
كـان مشحوناً بـالشجون و كـان الفتا للنـظر تفاعل عدد من العـبي الطلبة
ن تـوافـدوا على ـوقف وكـان حـزنـهم اكـبـر من غـيـرهم  والـقـاسم مع ا
مـلعب الكرخ لتوديع جنم رياضي حلق عاليا في فضاء التفوق الرياضي
لـسنـوات غير قـليلـة النهم كـانوا العبـ سابـق في صفـوف فريق نادي
الـكرخ وهذا مـؤشر اخر عـلى القيـمة الفـنية واالنـسانيـة الكبيـرة للراحل

الكاب عبدالكر سلمان .
 مـا هـو مؤكـد انه سـيـمـر وقت غيـر قـصـير عـلى مالعب الـعـراق قبل ان
يـظهـر مدرب اخـر بـكفـاءة وخبـرة واخالص ومهـنيـة الراحل
عـبدالكر سلمان .. الدمـوع الساخنة التي ذرفها زمالء
دربه ومحبيه واالعالمي الذين عرفوه عن قرب تلخص
االثـر الـذي تـركه غـيـاب الراحـل عبـدالـكـر سـلـمان في

وجدان رياضة العراق .. انا لله وانا اليه راجعون .

لـكن تـشـيـلسي ?60
تــــمــــكن أخــــيـــرا من
إحــراز هــدف الــتــقـدم
فـي الـــدقـــيـــقــة  61 عن
طــريق زومــا الــذي سـدد
الـــــــكـــــــرة بـــــــرأسـه في
الــشـبـاك إثـر ركـنـيـة

نـــفــذهــا مــونت.
وأشــــــــــــــــــــــــرك
تــــشــــيـــلــــسي
العـب وسطه
الـــكـــرواتي
مـــــاتــــيــــو
كـوفـاسي
تـــــــــــــــش
مــــــكــــــان
هــافــرتـز

وأرسـل تـشـيــلـويل
ـــرمى كـــرة أمـــام ا
شـتـتـهـا دفـاع لـيـدز
لـــتــــصـــطـــدم الـــكـــرة
بــــبــــولــــيـــســــيــــتش
وتــذهـب إلى جــيـرو
الـــــذي ضـل طـــــريق
الـشبـاك من مـسافة
قـريبة بالـدقيقة 68
وكـاد فـيرنـر يدون
اسـمه علـى الئحة
ــبــاراة هـــدافي ا
بـــالــدقـــيــقــة 76
بـــعــدمــا تــلــقى
تـمـريرة مـتقـنة
مـن مونت بيد
أن احلـــــــــارس
تــــــــــــصـــــــــــدى
النـــــــــفـــــــــراده.
وحـــاول لـــيـــدز
مــــــــعــــــــادلــــــــة
الـــنــتـــيــجــة في
الــدقـائق الـعـشـر
األخـيـرة واعـتـمد
تـــشـــيـــلــسـي عــلى
ــرتـدة الــهــجـمــات ا
الــتي انـطــلق فــيـرنـر
مـن إحداها بالـكرة قبل
ــرر لــلــبــديل تــامي أن 
أبــــــراهـــــام الــــــذي ســـــدد
ـحاذاة الـقائم الـبعـيد في
الـدقيـقة  87 وفـي الوقت بدل
الــضـائع شق فــيـرنــر طـريـقه
بـــهـــجــمـــة مــرتـــدة جـــديــدة من
الـنـاحيـة الـيمـنى لـيمـرر أمام
ـرمى ويـتـابع بـوليـسـيتش ا
الــــكــــرة مـــــســــجال ثــــالث
أهــــــداف فــــــريــــــقـه في

اللقاء.
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اوخطـوات مسـتقبـليـة االبعـد اتخاذ
الـقــرارات من قــبل رئــيس الــلــجــنـة
ـنتـهك بـية الـعراقـية البـعاد ا االو
لـلقـانون الـعـراقي النـافذ والـقرارات
ـــبــيــة الــصـــادرة من الــلـــجــنــة االو
الــدولــيـــة. وا نــحن مـع اي جــهــد
يــبـذل او مـبـادرة تـطــرح لـتـصـحـيح
ــــبـي الــــعــــراقي الــــوضع االو
ســواء كــانت مـن كــتــلـة
ســـــــيــــــاســـــــيــــــة او
شـخصـيـة رياضـية
او قـنــاة فـضـائـيـة
شـريــطـة ان تـأخـذ
بـــعـــ االعـــتـــبـــار

مالحظاتنا اعاله.
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اكـد عـضـو اجلمـعـيـة العـمـومـية في
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية الـلجـنة االو
خالد كبـيان انه ال بديل عن االلتزام
ـبية الـدولية بقرارات الـقضاء واالو
ـــبي في لـــتـــصـــحـــيح الـــوضع االو
الـــعـــراق. وقــال كـــبـــيـــان في بـــيــان
صــــحــــفي  ان االلــــتـــزام بــــقـــرارات
القـضاء العـراقي والقانـون العراقي
ــبي وقـرارت ـيــثـاق االو الــنـافــذ وا
بية الدولية ال بديل عنه اللجنة االو
ـبي من اجل تـصــحـيح الـوضع االو
العـراقي الى االبـد. واضـاف ال بديل
ــبـيـة عـن الـتـنــسـيق مـع رئـيس االو
ـسمـى من قبل الـعـراقيـة احلـالي وا
ــبـيـة الــدولـيـة لــلـذهـاب الى اي االو
اجــراءات وخــطــوات مــســتــقــبــلــيـة
ـبي الـعراقي. لتـصـحح الوضع االو
وتابع ال تـصـويت من قبل اجلـمعـية

ــبـــيــة الـــعــامـــة لــلـــجــنـــة االو
الـعراقـية عـلى اي مـوضوع
او رأي بــــــعـــــضــــــو كـــــان
تواجده انـتهاكاً لـلقانون
الــــــعـــــــراقي وقــــــرارات
ـــبــــيـــة الــــدولـــيـــة. االو
واكــــــــمـل ال اجــــــــراءات
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حددت الـلـجنـة الفـنيـة والـتطـوير في الـهيـئة
التـطـبـيعـيـة مطـلع الـعـطـلة الـربـيـعيـة مـوعدا
إلنـــطـالق مـــهــــرجـــان الــــبــــراعم واجلـــذور
ــــوالــــيـــد 2011-2010-2009 اخملــــصـص 
متاز وآخـر موعد إلرسـال أندية الـدوري  ا
ـشاركـة لـلتـطـبيـعـية والـدرجة االولى كـتب ا
ســيـــكـــون يــوم 2020/12/31 . وقـــالَ نــائب
رئــيس جلــنــة الــتـطــويــر داود الــعـزاوي إن
ــهـــرجــان ســـيـــتــخـــلــلـه تــوزيع اجلـــوائــز ا
ــشــاركـة واألوســمــة بــ جــمـيـع الـفــرق ا
ــؤمل إقـامـته عــلى أد مـلـعب والـذي من ا
ـــدة يـــوم واحــــد فـــقط. الـــشــــعب الـــدولـي 
ـــهـــرجـــان وأوضحَ الــــعـــزاوي ان نـــظـــام ا
صغرة بأن ـباريات ا سـيكون على طريقة ا
يـلـعب الـفــريق الـواحـد أمـام جــمـيع الـفـرق
ـهـرجـان مـخصص ـشـاركة . وبـيّن: ان ا ا
ـــمــتـــاز ودوري الــدرجــة ألنـــديــة الــدوري ا
ـــشــارك األولـى عــلى أن يُـــلـــزم الــفـــريق ا
ـهـورٍ بخـتم الـنادي بـجلب كـتـاب رسمي 
ـشاركـة بارتداء إضـافة الى إلـزام األندية ا
الـتجـهـيـزات الـرياضـيـة الـتي حتـمل شـعار
الـنادي الرسمي .واخـتتمَ العـزاوي بالقول:
ا شـاركة تضم  20 العـبا  إن اسـتمـارة ا
ــرمى عـلى أن ال يــتـجـاوز فـيــهم حـراس ا
سـمـوح بذلك مع شـارك احلـد ا الـفريـق ا
جـلب األوراق الــثـبــوتــيـة لــكل العب (جـواز

وحدة). سفر أو البطاقة ا
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وجه مــــديـــر عــــام الـــريــــاضــــة في اقــــلـــيم
كـــردســتــان شــاكـــر ســمــو بــنـــقل الــبــطل
بي كوفان حـسن الى مشفى خاص البـارا
لــتــلــقي الــعالج الالزم لــفــيــروس كــورونـا.
وذكر بيان صحفي  ان مدير عام الرياضة
فـي اقـلـيم كــردسـتـان شــاكـر سـمــو تـفـقـد
بي في العاب احلالـة الصحية للبطل البارا
ـديـنـة الـقـوى كـوفــان حـسن في مـشــفـاه 
اربيل الـذي يعـاني من مضـاعفـات إصابته
بفـايروس كـورونـا. و تابع اطـلع سمـو على
الـتـقاريـر الـطبـيـة لكـوفان و اسـتـمع إلجراء
الكـادر الطبي اذ وجه مـدير عام الـرياضة
ــــبي الـى احـــدى بــــنــــقل الــــبــــطل الــــبــــارا
ـسـتـشـفــيـات اخلـاصـة في مــديـنـة اربـيل ا
إلكمال مراحل العالج و عودته مجددا الى

احملفل الرياضي.

بعدمـا حصـد ارواح رياضـي بارزين
في الــعــراق رجــحت وزارة الــصــحــة
والبيئة اسباب وفاتهم بعد اصابتهم
بفـيـروس كـورونـا. وحصـد الـفـيروس
ـــســتـــديـــرة وعــلى عــدداً مـن جنــوم ا
رأســـهم أحـــمـــد راضي وعـــلـي هــادي
ونـاظـم شــاكـر وكــر ســلــمــان. وقـال
مـــديــر الـــصـــحـــة الـــعــامـــة في وزارة
الـصـحـة ريـاض احلـلـفي في تـصـريح
صحفي  إن دراسة الكوادر الطبية في
وزارة الـصـحـة اكــدت ان الـريـاضـيـ
والــشـــبـــاب الــذي يـــتــوفـــون بـــســبب
فــيــروس كــورونــا نــتـــيــجــة لــلــعــامل
النفـسي. واوضح ان احلالـة النفـسية
كـلــمـا كــانت مـتــدهـورة ســتـؤثــر عـلى
ريض وكذلك يؤدي الى جهاز مناعة ا
ـا يـتـسـبب ــنـاعي  تـقـلـيل اجلـهـاز ا

باستفحال الفيروس.

الرياضي الذي وافـاه األجل هذا اليوم
بـسـبب مـضـاعـفـات فـايـروس كـورونا
تغمد الله الفقيد بواسع رحمتهِ وألهم
اهــلهِ ومــحـبــيه الــصــبــر والــســلـوان.
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توفي أم سر نادي الـكوفة الرياضي
بـــاقـــر حــــمـــيـــد اجلـــبــــوري بـــســـبب
مضاعـفات اصـابته بـفيـروس كورونا.
وذكــر نـــادي احلــســـ الــريـــاضي في
بـيـان صـحـفي أن رئس مـجـلس أنـديـة
مديـنـة الصـدر ورئس الـهيـئـة اإلدارية
لنـادي احلسـ الريـاضي كامل زغـير
ـواسـاة إلى يـتـقـدم بـأحـر التـعـازي وا
عائـلـة الـفقـيـد واالسرة الـريـاضـية في
محافـظة النـجف لوفاة امـ سر نادي
الكوفة بـاقر حمـيد تغـمده الله بواسع
برحـمـته والهم ذويه ومـحـبيـه الصـبر
والـسـلــوان. ومن جـانــبه ذكـر االحتـاد
ـركـزي لــلـكـرة الـطـائـرة انه الـعـراقي ا
واساة يتقدم بخالص العزاء وعظيم ا
لـلعـائـلـة الـريـاضـيـة الـنـجـفـيـة وأسرة
الفـقـيـد احلـاج أم سـر نـادي الـكـوفة
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جانب من تدريبات فئة البراعم
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مديرعام رياضة كردستان يطمئن على احد الرياضي
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{ رومـا- وكاالت: وجـه البـرتغـالي كريـستـيانـو رونالـدو جنم يـوفنـتوس رسـالة خـاصة عـقب وصوله إلى
ـوقع الـتـواصل االجـتـماعي تـسـجيل  750هـدفًـا خالل مـسـيرته. ونـشـر رونـالـدو عـلى حـسابه الـرسـمي 
ـثل الرئيس أنـييلـي هذا النادي ه من جـانب أندريا أنـيللي رئـيس يوفنـتوس معـلقا " "تويتـر" فيديـو تكر
ـذهل في هـذه اللـحـظـة الـتـاريـخـيـة في مـسيـرتي". وأضـاف "شـكـر خـاص لـلـفـريق الـذي يقـف خلـفي. لم ا
ضي معًا من أجل حتقيق كل أهدافنا الكبيرة هذا أستطع فـعل ذلك بدون مساعدتكم يا رفاق! لنواصل ا
ـوسم". وكان يـوفـنتـوس حرص عـلى تـكر كـريسـتيـانـو على هـامش مبـاراة الـديربي أمـام توريـنو أمس ا
الـسـبت في اجلـولــة الـعـاشـرة من الــدوري اإليـطـالي. وتـمــكن رونـالـدو من تـســجـيل الـهـدف رقم  750في
نافسات دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا. مشواره الكروي خالل مباراة اليوفي أمام دينامو كييف 
 وجـاءت أهداف كريسـتيانو الـ 750كـالتالي:  450مع ريـال مدريد و 118مع مـانشستـر يونايتد  102رفقة

البرتغال  75بقميص يوفنتوس و 5مع سبورتنج لشبونة.
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{ مدريد - وكاالت: كـرمت احلكومة
اإلسـبــانــيــة  جنم الــتــنس رفــائـيل
نـادال حـيـث مـنـحـته وسـام الـثـاني
من مايو رتـبة الصلـيب األكبر وهو
ــكن مـــنــحــهــا ألي أعــظم جـــائــزة 
ريــاضي إســبـاني. وقــدمت الــوسـام
لــنـــادال إيــزابـــيل ديـــاس أيــوســو
رئـيسـة بـلديـة مدريـد في حـفل أقيم
ـــلـــكي. وقـــالت ـــكـــتب الـــبـــريـــد ا
أيـوسـو: نـادال أفـضل ريـاضي عـلى
مــر الـعـصـور وهــو مـثـال حي عـلى
نضـبط ويستـحق أكثر الريـاضي ا
من ذلـك. من جـهــته عــبــر نـادال عن
ســعـادته الــبــالـغــة بــهـذا الــتــكـر
وأهـدى اجلـائـزة لـلـطـواقم الـطـبـيـة
وجمـيع الذين ضـحوا بـأنفـسهم في
سـبــيل مــحـاربــة فــيـروس كــورونـا.
وقـــــال نـــــادال: أود أن أمــــنـح هــــذه
اجلائـزة لعـوائل الضـحايـا وجميع
مـن ســــاهم في حــــمــــايــــة الــــنـــاس
وباألخص هنا في مدريد لقد عانوا
بشدة. وبحصوله على هذا التكر

بـات رافـا يـسـمى بــالـدون نـادال في
إسبانيا.

ــدرب وقـــال دانــيـــيل بـــالـــبــيـــردو ا
الـسـابـق لالعب الـتـنس الـبـريـطـاني

أنـــدي مـــوراي إنـه ال يـــزال بـــوسع
مـوراي مـنافـسـة الكـبـار في اللـعـبة
وإن اجلماهير محظوظة ألن الالعب
الـفـائـز بـثالثـة ألـقـاب في الـبـطوالت
ــلـعب. األربـع الـكــبــرى مــا زال في ا
ويـدرب الفـنـزويلي بـالبـيـردو حالـيا
سـتـانــيـسالس فــافـريـنــكـا احلـاصل
عــلـى ثالثــة ألـــقــاب كـــبــرى والــذي
ــصـنـف األول عـلى ســحق مــوراي ا
الـــعــالم ســابــقــا  1-6و 3-6و 2-6 في
ـفـتـوحـة هذا الـدور األول لـفـرنسـا ا
الـــعـــام. وكـــانـت هـــذه ثـــاني أســـوأ
ـة يـتجـرعـهـا في بطـولـة كـبرى هـز
وجاءت بعد عودته للمالعب الرملية
في روالن جـاروس بـعـد غـياب ثالث
سـنـوات خــضع خاللـهـا جلـراحـتـ

في الفخذ. 
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ة الـثقيـلة ماتس ودفعت هذه الـهز
فيالنـدر الفـائز بـسبعـة ألقـاب كبرى
إلى أن يــــطــــلب مـن مــــوراي إعـــادة
التـفكيـر في قبول دعـوات للمـشاركة
في الـبـطـوالت الكـبـرى عـلى حـساب

الالعب الشبان. 
وقـال بــالـبـيـردو في اتـصـال هـاتـفي
مـن مـونـاكـو مــا يـفـعــله مـوراي أمـر

رائـع خـاصــة بــعـد الــعــودة من هـذا
النـوع من اإلصـابات. وأضـاف نحن
مـحـظـوظـون ألن بـوسـعـنـا مـواصـلة
العب. شـاهـدته في ا االسـتـمـتـاع 
وعمل بـالبـيردو ضـمن فريق موراي
ب  2010و 2014حــــ فــــاز الالعب
فتوحة اإلسكتلنـدي بلقبي أمريـكا ا
بلدون ونال أيضا ذهبية فردي وو
ــبــيــاد لــنــدن. وقـال الــرجــال في أو
درب الـبالغ من الـعمر  34عاما إذا ا
حــافظ عــلـى لــيــاقــته وابــتــعــد قــدر
االمـكان عن اإلصـابـات وكان جـاهزا
ـشـاهـدة بــدنـيـا فــانـني لن أنـدهـش 
مـوراي يــحــقق نــتــائج جــيــدة جـدا
ـقبل.  وأكـمل إذا حافظ على العام ا
لــيــاقـتـه فـانه يــســتــطـيـع مـنــافــسـة
الـالعـبـ الــكـبــار في أكـبــر احملـافل

أيضا. مسيرته لم تنته بعد. 
وكان بالبيردو في  24من عمره ح
بــدأ الـــعــمـل مع مــوراي الـــذي كــان
يــصـغـره بـعـام واحــد ومـضى قـدمـا
لـيدرب الـعـديـد من األسمـاء الالمـعة
فـي الـلـعــبـة مــثل تـومــاس بـرديـتش
ـيـتـروف وكـارولـيـنـا وجـريــجـور د
ـصــنـفــة األولى عـلى بـلــيـســكـوفــا ا

العالم سابقا.
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العب كرة حـول مـوعد عـودة اجلمـهـور 
الـقـدم احملـتــرفـة أجـاب تـيـبـاس: "شـهـر
(كـانون الـثاني) ينـاير نـتمـنى ذلك".منذ
ـاضي لم نـهـايـة الــعـزل الـتـام الـربـيع ا
باريات في يُـسمح للـجمهـور بحضـور ا
العب اإلســبـانـيـة. ومـن أجل الـسـمـاح ا
لــعـــودة اجلــمــاهـــيــر يـــجب أن حتــصل
الــرابـــطـــة عــلـى الــضـــوء األخـــضــر من
احلـكومة. وكانت رئيسة اجمللس األعلى
لـلريـاضـات في إسبـانيـا إيـرين لوسـانو
أعـلنت اجلـمـعة عـقب اجتـماع مع أنـدية
الـدرجة األولى النسـائية "لم أتوقف أبدًا
عن الـــتـــفــكـــيـــر في عـــودة اجلـــمـــهــور.
ـشــجـعـون مـهــمـون لـكــرة الـقـدم وكـرة ا
الـقــدم مــهـمــة لـلــجـمــاهـيــر. آمل أنه مع
ـكــنـنـا الـلــقـاح الــذي يـلــوح في األفق 
العب) أو احلـــصـــول عـــلـى عـــام (في ا
ـوسم". عـلى األقل جـزئـيًـا قـبل نـهـايـة ا
وأضـافت "أعتقـد أنه سيكـون األمر كذلك

وسيكون مشجعا للجميع".

حـديث مـقـتـضب  بـثه عـلى الـبـرنـامج
اإلسـباني جوغـونيس بقـناة "سيـكستا":
نــعـم ســـيـــكـــون لـــديــنـــا جـــمـــهـــور في
عــــــــــــام 2021 سـنبـدأ بعـدد قليل (من
الــنــاس) ثـم ســنــرى".وردا عــلى ســؤال

{ مـدريد-(أ ف ب): أعـرب رئيس رابـطة
الـدوري اإلسـبـاني لـكـرة الـقـدم خـافـيـيـر
تـــيــبـــاس الــثـالثــاء عـن أمــلـه في عــودة
العـب في "كـــانـــون اجلـــمـــاهــــيـــر إلى ا
ـقـبل. وقـال تـيـباس في الـثـاني/يـنـاير ا
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يــشــارك اإليـطــالي دانــيـيــلي دي روسي والــهـولــنـدي
رافـائيل فـان دير فـارت كـمسـاعدين فـي قرعـة مرحـلة
ـونـديـال  2022 والـتي ـؤهـلـة  الـتـصـفـيـات األوروبـيـة ا
ـقـبل في سـويـسـرا. وكـان دي روسي سـتــقـام اإلثـنـ ا
ـونديال  2006 في ضمن الـفريق اإليـطالي الـذي توج 

انيـا وكذلك شارك في مـونديالي جـنوب أفريـقيا 2010 أ
والـبـرازيل  2014 ودافع عن قـمـيص األزوري  117مـرة
ويعد أحـد أساطير روما.  بـدوره شارك فان دير فارت
ـنتـخب البـرتقالي  109 مرات الذي دافع عن قـميص ا
انيا وكذلك جنـوب أفريقيا الذي وصلت في مونديـال أ
فيه هولنـدا للوصـافة بعد خـسارتها في الـنهائي أمام
إسـبانـيا 1-0 كـمـا لعب طـوال مـسيـرته مع عـدة فرق
مـثل أيـاكـس وهـامـبــورج وريـال مــدريـد وتـوتــنـهـام.
وقــال دي روسي الــلـعب في كــأس الــعـالم والــفـوز
بـالــلــقب حــلم كل العب كــرة قــدم. يــوم اإلثــنـ
سيـكون هذا احللم أقرب قليال إلى  55مـنتخبا
أوروبيا سـتعرف مصائرها في الطريق نحو
مـونديال  2022من جـانبه توقع فان دير
فـارت تـصفـيات مـعـقدة العـتـباره أنه في
سافات ب السـنوات األخيرة رأينـا أن ا

نتخبات أصبحت أقصر. ا

أخبار النجوم
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{ لندن- وكاالت: قال مـيكيل أرتيتا مـدرب آرسنال إنه معجب كثـيرا باألساليب والقدرات
التدريبية جلـوزيه مورينيو نظـيره في توتنهام هـوتسبير وإنه حصل عـلى فرصة لالستفادة
درب الـبرتـغالي اخملـضـرم من خالل مشـاهدة سـلسـلـة من األفالم الوثـائقـية من خـبـرات ا
ـهمة لتـوتنـهام. وقـال أرتيـتا في مـؤتمـر صحـفي "تـعرض الـوثائقـيات عـددا من الـلحـظات ا
التي تمنحك الـفرصة للوقوف عـلى أسباب جناحه (مورينيـو)".  وزاد "مورينيو هو شخص
متـميـز بالـفعل ودائـما يـحقق مـا يريـده وهو يـعتـقد أن الالعـب نـوعا مـا ينـفذون مـا يطـلبه
منهم".  وخالل وجود مـورينيو ضمن الطاقم الـتدريبي لبرشلونة في  1999كـان أرتيتا في
. وقبل تعييـنه مدربا آلرسنال ية النـادي الكتالوني وتـطورت عالقة طيبـة ب الرجلـ أكـاد
ـاضـي عـمل أرتــيــتـا مــسـاعــدا لإلســبـانـي اخملـضــرم بـيب في ديــسـمــبــر/ كـانــون األول ا
دة طـويلـة مع موريـنيـو.  ويعـتقـد أرتيـتا أن مـورينـيو وجـوارديوال جـوارديوال الـذي تنـافس 
ستوى األعـلى في اللعبـة كما أنهـما قادران على طلوبـة للتدريب عـلى ا لـكان الصالبـة ا

مواجهة الظروف الصعبة خالل هذا العمل.

{ مدريد- وكاالت: حـقق البلجيكي كـيف دي بروين العب وسط مانشـستر سيتي رقمًا
ـيــزًا  خالل فـوز فــريـقـه بـهــدفـ دون رد عــلى فـولــهـام في اجلــولـة الـ 11من الـدوري

ـمــتـاز. وجنح دي بـروين فـي صـنـاعـة هــدف لـزمـيــله رحـيم سـتــرلـيـنج اإلجنـلــيـزي ا
ـيـرلـيج علـى موقع وإحـراز آخـر من ركـلـة جـزاء.  ووفقًـا لـلـحـسـاب الـرسمي لـلـبـر
الـتواصل االجتـماعي "تويـتر" فإن مـنذ انضمـام دي بروين إلى مـانشستـر سيتي
في  2015 جنح فـي الـصــنـاعـة والــتـســجـيل خالل نــفس الـلــقـاء في  16مـبـاراة
يـرليج إلى أنه ال يـوجد أي مخـتلـفة بـالدوري اإلجنـليـزي. وأشـار حسـاب البـر
العـب تـفــوق عــلى رقم دي بــروين خالل هــذه الــفــتـرة بــيــنــمـا تــســاوى الــنـجم
ـصــري مـحـمـد صالح جنم لــيـفـربـول.  يـذكـر أن الـبـلـجـيــكي بـذلك مع إجنـاز ا
صالح حـقق نـفس إجنـاز دي بـروين لـكن في وقت أقل ألنه انـضم إلـى لـيـفـربول

في صيف  2017قادمًا من روما.
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جانب من إحدى مباريات الدوري األسباني بدون جمهور

{ طـوكـيــو- وكـاالت: قـال مــنـظـمـو
ــبـيــاد طــوكــيـو الــصــيـفي 2020 أو
الـيــوم اجلـمــعـة إن تـأجــيل الـدورة
ـقــبل بـســبب جــائـحـة إلى الـعــام ا
كـوفـيد- 19سـيـكـلف الـقـائـمـ على
تـنــظـيم احلـدث  294مـلـيـار ين (2.8
مـلـيــار دوالر) إضـافـيــة.  وسـتـوزع
هذه التكاليف اإلضافية ب اللجنة
ـنظمة وحكـومة العاصمة احمللية ا
ـركـزية في الـيـابـانـيـة واحلـكـومـة ا
ـنـظـمـون إنه يـتـوقع الـبالد. وقـال ا
ــنـــظــمــة 103 أن تــدفع الـــلــجــنـــة ا
مــلـيــارات ين وأن تــدفع احلــكــومـة
ـركـزية  71مـلـيـار ين بـيـنـمـا تدفع ا
حكومة العاصمة طوكيو  120مليار
بية الدولية ين. وقالت اللجنـة األو
في وقت ســابق إنــهـا ســتــقـدم 650
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النـزاع الذي مـزّق  كولومـبيـا ألكثر
من نــصف قــرن في أشــدّه وقــتـذاك
وكـان خـوان خـوسـيه فـلـوريـان في
اخلامـسة عـشرة من الـعمـر.ويخـبر
الــشــاب من أمــام مــزرعــة عــائــلــته
الـــســـابـــقـــة عـــلـى بـــعـــد نـــحــو 20
كـيـلـومـتـرا من غـرانـادا "طـلب مـنّي
رجال أن أحلق بـهم... قـائلـ إنني
في سـنّ تـخــوّلــني حــمل الــسالح".
ويردف فـلـوريان الـذي كـان من ب

 طــــفال جــــنّــــدوا قــــســــرا في 6068
ــاركـسـيـة وفق صـفــوف احلـركـة ا
ــركـز الــوطــني لـلــذاكـرة بـيــانـات ا
الــتـاريـخــيـة " كـان أخي الــبـكـر في
اجلــيش... فــإذا مــا أعـطــيــتم ابــنـا
لـلـحـكـومـة كـان عـلـيـكم أن تـقـدّموا
اآلخـر لـلــثـورة".وكـان مـقـاتل واحـد
على األقلّ من كلّ أربـعة قـاصرا في
ـتمرّدين بـحسب منـظمة صفوف ا
"هـــيــومـــان رايـــتس ووتـش" غـــيــر
احلـكــومـيــة.وبـعــد تـســعـة أشــهـر
تــمــكّن من الــهــروب وســلّم نــفــسه
لـلـجــيش وعـنـدمـا بـلغ سن الـرشـد

الـتــحق بـالـقــوّات الـبـرّيـة. وفي 12

الـــدرّاجـــات الـــهــوائـــيـــة.ويـــخـــبــر
الريـاضي احلائـز جوائـز عدّة أوّال
في سبـاحة الـفراشـة ثمّ في رياضة
ركــوب الـــدرّاجــات الـــهــوائـــيــة "لم
أتــخـــيّل يـــومــا أن أخـــوض غــمــار
ــا كـان حـلـمي أن الــريـاضـة. ولـطـا
أصـبح جنـديـا".وقد انـقلـبت حـياته
رأسـا عـلى عـقب مـرّتـ مـرّة أولى
عندمـا أُحلق قسرا بـالفارك وثـانية
عــنـدمـا أصـيب في انـفــجـار قـنـبـلـة
تـــســـتـــهـــدف والـــدته الـــتي كـــانت
تــتــصــدّى البــتــزاز مــتــمــرّدي هـذه

سلّحة.  احلركة ا
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وبـات خـوان خــوسـيه في الـثـامـنـة
والــثالثـ من الــعـمـر أحــد أصـغـر
الـــريــاضـــيــ فـي الــعـــالم الـــبــالغ
ـصـنّـفـ "سي 1 عـددهم ثالثــ وا
نــظــرا خلـــطــورة إعــاقـــتــهم. وهــو
الـكـولـومـبي الوحـيـد بـهـذه احلـالة
ـــــلـــــتـــــحق بـــــاالحتـــــاد الـــــدولي ا
للدرّاجـات الهوائيـة.ويحلـو للشاب
الذي يتحـلّى بحسّ كبير لـلسخرية
من النـفس القـول "أنا األكـثر إعـاقة
في فــئــتـي".وهــو يــتــبـــاهى بــلــقب
"مــوتــشـومــان" (الــرجل األقـطع)
الـذي يـطلـقه عـلـيه مـحـبّوه
ويركب درّاجته الهوائية
كـلّ صــبــاح لــيــجــوب
بها تالل يانوس في
غـــرانـــادا (مـــيـــتــا
جـــــنــــــوب شـــــرق
كولومـبيا).ويس
تـذكـر الـريـاضي
بـــحـــســرة تـــلك
الــــلــــيــــلــــة في
الــــــــــــــعـــــــــــــام
عـــنـــدمــا1997
دخـل عـــــلــــــيه
مــقــاتـلــون من
الــــــــــــقـــــــــــوّات
ـــــســــــلّـــــحـــــة ا
الـــــــــثــــــــوريــــــــة
الــكـــولـــومــبـــيــة
(فـارك) الـتي أبـرمت
مــــــعــــــاهــــــدة سـالم مع
احلـــكـــومــة في  24تـــشــرين
الـثاني/نـوفـمـبـــر 2016. وكان

تـموز/يـولـيو  2011 وقع عـلى طرد
مفـخّخ مـوضوع أمـام منـزل والدته
الـتي كـان يطـالـبهـا الـفارك بـحـصّة
ـزرعة.ويخبر أنه من عائدات بيع ا
طلب من شـقـيقه أن يـقتـله من شدّة
األلم بـعـد االنـفـجـار "لـكنـه لم يـفعل
!" مـشـيرا إلى أن ذلك حلـسن احلظّ
ثابة هذه العبوة بـاتت في نظره 
"هـديّـة مـن احلـيـاة".وإثـر احلـادثـة
ــدّة  12يــومــا دخـل في غــيــبـــوبــة 
وخـضع لــعـمـلـيـات عـدّة وسـنـة من
إعـادة الـتـأهـيل الـبـدني واسـتـغرق
األمــر ســـنــوات كــثـــيــرة لـــتــخــطّي

الصدمة. 
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واكـتـشف اجلـنـدي الذي أحـيل إلى
الـتقـاعد خالل مـسـاره اجلديـد هذا
ــــبــــيــــة ولــــذّة األلــــعــــاب الــــبـــــارا
الـسـبـاحـة.ويـقـول مـشـيـرا إلى أوّل
ميـداليـة ذهبـية فـاز بهـا سنة 2013
في مـدينة مـينـيابـوليـس األميـركية
ـاء وقــتـذاك! "بــلــعت الـكــثـيــر من ا
لـكـنــني كـنت أتـوق العـتالء مـنـصّـة
يداليات التتويج".وباتت عشرات ا

- وكـاالت: يـقول يـورجن كـلـوب مـدرب ليـفـربـول بطل { برلـ
ـمــتـاز لــكـرة الــقـدم إن تــشـيـلــسي هـو دوري إجنـلــتـرا ا

ـوسم ـرشح األبـرز لـلــفـوز بـلـقب الـبــطـولـة هـذا ا ا
ـلـكه الـنـادي الـلـنـدني من قـوة وثـقل ـا  نـظـرا 
ــدرب فــرانك المــبــارد. وأعـاد حتت قــيــادة ا
المبارد هيـكلة تشكيلة تـشيلسي في عملية
كـلــفت الــنـادي نــحـو  220مــلـيــون جــنـيه
إسترليني ( 295.64مليون دوالر) خالل
فترة االنـتقاالت الصيفية األخيرة. وبعد
بدايـة متواضعـة جنح الفريق في جتنب
ـة في  16 مـبـاراة مــتـتـالـيـة في الـهـز
ــنـافــسـات. ودفـع الـفـوز 3-1 جــمـيع ا
على ليـدز يونايتد في ملعب ستامفورد
ـاضـيـة فـريق المـبـارد بـريـدج الـلــيـلـة ا
ــركــز األول بــ فـــرق الــبــطــولــة إلـى ا
الـعـشـريـن بـرصـيد  22 نـقـطـة مـتـفـوقـا
بـنـقـطـة واحـدة علـى توتـنـهـام هـوتـسـبـير
ولـيفـربول. وقـبل لـقاء لـيفـربول مع ضـيفه
وولــفــرهـامــبــتـون وانــدرارز في وقت الحق
اليـوم األحـد قـال كلـوب لـلصـحـفـي "عـنـدما

أشـاهـد مبـاريـات كـرة الـقـدم في الـوقت احلالي
ــرشح األبـرز فـإن تــشــيــلــسي حــسب رأيي هــو ا

ـلك أكـبر تـشـكيـلـة ولديه لـلـفوز بـالـلقب. وتـابع "فـهو 
العـبــون كـبـار يــقـدمــون أداء جـيــدا كـفــريق بـعــد بـدايـة
مـتـواضـعــة وكـلـهم الئـقـون.. ولـديه وفـرة في اخلـيـارات

يورجن كلوبومن ثم إمكانية التغيير والتبديل". 

األخرى تزّين "شـجرة النـصر" التي
صنـعهـا له شقـيقه الـبكـر وأضيفت
إلـيـها جـوائـز حصـدهـا في ريـاضة
ركــوب الـدرّاجــات الـهـوائــيـة خالل
السنوات الـثالث األخيرة منذ
الـــبــــطـــولـــة األولـى الـــتي
شــــــارك فــــــيـــــهــــــا في
هـولـنـدا.وقـد سـاعـده
مـــــهــــنـــــدســـــون من
القوّات اجلوّية على
تــــصــــمــــيم درّاجــــة
هوائـية تـتماشى مع
حـــاجـــاتـه مع دعـــائم
مـصـنــوعـة من ألـيـاف
الـــكــــربـــون لـألطـــراف
ــبــتــورة. وهـو يــغــيّـر ا
الــسـرعــة بـواسـطــة فـمه
ـــــــكــــــــبح ويـــــــحــــــــرّك ا

بفخذه.ويستبشر
الـرياضي
خـيرا من
قــــــــــــــرار
تـــأجـــيل

مليـون دوالر للمـساهمة في تـغطية
التكـاليف اإلضافيـة لتأجيل احلدث
الـريـاضي الـكـبـيـر الـذي يـقـام كل 4

أعوام. 
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وقـــال تــوشـــيــرو مـــوتــو الـــرئــيس
نـظمة للدورة إن التنـفيذي للـجنة ا
ـبالغ اإلضـافيـة الـتي ستـتحـملـها ا
الـلجـنـة ستـأتي من خـطة تـمويالت
طارئة  الـكشف عنـها بالـتفاصيل
ــاضي ومن في مــيــزانــيــة الــعــام ا
صـفـقــات رعـايـة وتـأمــ إضـافـيـة.
وآخــر مـيــزانـيــة رسـمــيـة لأللــعـاب
ـــنــظــمــة في قــدمـــتــهــا الــلـــجــنــة ا
ديــسـمـبــر/ كـانـون األول  2019قـبل
بضعة أشهـر فقط من قرار التأجيل

كانت  12.6مليار دوالر.

أندي موراي

{ غـرانـادا (كـولـومـبـيا)-(أ ف ب):
اُحلق خـــوان خــوســـيه فـــلـــوريــان
قــســرا في شـبــابه بـحــركـة الــفـارك
الــكـــولــومــبـــيــة فــهـــرب والــتــحق
باجليش قبل أن يـؤدّي طرد مفخّخ
إلى فـقدانه سـاعديه وسـاقـا وعيـنا
لــكـنّه تــغـلّب عــلى إصـابـتـه بـفـضل
الــســـبــاحــة وبـــات الــيـــوم يــطــمح
بـية لـلمـشاركـة في األلعـاب البـارا
ضـــــمن ريــــاضــــة
ركـــــــــــــــــــــوب

ــبـيـة إلى الـعـام دورة األلـعـاب األو
19بــســبب جـائــحــة كـوفــيـد- 2021
قــــائال "كـــســـبـت ســـنـــة إضـــافـــيـــة
لـلتـمـرّن... وإن لم يكن في طـوكـيو
فسيكون ذلك في باريس" على أمل
ـزيــد من اإلجنـازات حتـقــيق ا
ـقــبــلـة. في الــفـعــالــيــات ا
وتسـاعده شـريكته أجني
غارسيس ( 22عاما)التي
رزقت مـــنـــهـــا ابـــنـــاً في
الـثـالـثـة من الـعـمر عـلى
ـــــعـــــدّات إدارة عالمــــــة ا
الــريـاضـيــة "مـوتــشـومـان"
التي تـظهـر "شعـلة احلـياة"
في اســمـهـا الـتــجـاري لـيس
"من نــيـران الـتـفــجـيـر" بل من
تــلك الـــتي أدّت إلى والدته
مــرّة جــديــدة عــلى مــا
يـــــــقـــــــول خــــــوان

خوسيه.



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6831 Monday 7/12/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6831 االثن 20 من ربيع الثاني 1442 هـ 7 من كانون االول (ديسمبر) 2020م

Í√d «  U¼U&≈ 8

 ‰Ëb « »—U& s  …œUH²Ýù«Ë Õö ù«
االهـداف وتـطبـيق االسـتـراتـيـجـيات

حلل مشكالت التنمية .
كمـا كان لـلعـامل اخلارجي دورا -
في هـــذا الــنـــجــاح من خـالل تــقــد

ساعدات االمريكية وتوفير االمن . ا
الــــبــــحث الــــعــــلـــــمي حــــيث  -
الـيـة الضـخـمة ـوارد ا تـخصـيص ا
لـردم الـهـوة الــتي تـفـصل كـوريـا عن

تقدمة. الدول ا
œUB² ô« Õö «

ان اصالح االقتصاد العراقي يتطلب
االهـتـمـام وبـدرجة كـبـيـرة بـالـتـعـليم
ـهني بـشكل بشـكل عـام وبالـتـعلـيم ا
خاص وربطه بعجلة االقتصاد اذ أن
التـعـليم يـسهم في الـتـنمـية بـصورة
مـبـاشـرة ,كـمـا أن االقــتـصـاد بـدوره
يوفر لـلتعـليم موارده اخملـتلفة. ومن
الـضـروري اجــراء مـراجـعـات دوريـة
ـنـاهج الـتـعـلـيم واعـادة الـنـظـر بـها
ـثـال جتـري فـالـيـابــان عـلى سـبـيل ا
ذلك كل خــمس ســنـوات كــمــا جتـري
ـتـحدة ودول اوروبـا ذلك الـواليـات ا
بشـكل دوري ,بـيـنمـا ال جنـد ذلك في
بالدنا حيث يـعتبـر العراق من أسوأ
الــبـلــدان في مـســتـوى الــتـعــلـيم في
الـــوقـت احلـــاضــر حـــسـب تـــقـــاريــر
ــنــظـــمــات الـــدولــيــة اخملـــتــصــة . ا
والـــعــراق الـــيــوم أحــوج مـــا يــكــون
راجـعة منـاهجه الـتعـليمـية ولـكافة
راحل الـدراسية  . اضـافة الى ذلك ا
فان االصالح االقتـصادي في العراق
يتطـلب وبشكل مـلح محاربـة الفساد
ـالي واالداري الـذي يــعـتـبـر عـامال ا
مهـما في اعـاقـة التـنمـية وشح رأس
ـال الـضروري لـلـتـنـمـية  ,وأمـامـنا ا
جتـربة الـصـ في مـكـافحـة الـفـساد
,حــيث شــنت الــصــ خالل الــفــتـرة
 1995وحـتى  2002حــمـلــة كـبــيـرة
على الفساد في الـدولة ومحاكمة أي
مسـؤول أيا كـان منصـبه احلزبي أو
الـســيـاسي أو الــتـنـفــيـذي  و مـنع
ؤسسات رجال االدارة احلكومية وا
الـعــســكــريــة من الــقــيــام بــأنــشــطـة
ـــنـع الـــتـــربـح عن طـــريق جتــــاريـــة 
ـــــنــــصب ,و فـــرض اســـــتــــغالل ا

عـمـلـيـة الـتـصـنـيع وحتـقـيق اسـتـقالل
ركزي تام.  كما  اعتماد التخطيط ا
وانشاء مـجلس التـخطيط االقـتصادي
لإلشــراف عـلى الــتـخــطـيـط وتـنــفـيـذه
بــهــدف حتــقــيق الــنــمــو االقــتــصـادي
وتــأمــ مــصــادر الــطــاقــة وحتــســ
ـدفـوعات الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة ومـيـزان ا
اخلـــارجـــيـــة عن طـــريق زيـــادة حـــجم
الصادرات ,وبنـاء على ذلك فـقد ارتفع
الــــنـــاجت االجــــمـــالي احملــــلي من 4,1
ــئـة ــئـة  سـنـة  1962الى  9,3 بـا بـا
سنة  1963وحافظ الـنمـو على مـعدل
ـــئــة  في الـــســنــوات يــزيـــد عن 8 بــا
الـتـالـيـة . كـما وثـق باراك الـعالقـة مع
الـشــركـات الـعـمالقــة خلـدمـة االهـداف
و كبير في حجم التنموية نـتج عنه 
الــصـادرات الــكـوريـة مـن الـصــنـاعـات
البس اجلاهزة اخلفيـفة كـالنسـيح وا
ثم كــــانت االولـــويــــة لـــلــــصـــنــــاعـــات
ـنافسة الكيـمياوية والـثقيـلة لغرض ا
ـي . ولتحـقيق هذا على الـصعيـد العا
ـدارس الـهـدف فـقـد اهـتـمت كـوريـا بـا
هـندسـ والعـلماء هـنيـة وبإعـداد ا ا
والـزمت الـدولـة الشـركـات الـصـنـاعـية

الكبرى بتدريب مستخدميها .
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االهتمـام بالعـامل البشـري كمورد -
ـــوارد لـــلـــتـــنـــمـــيــــة في ظل غـــيـــاب ا
الــطـــبـــيــعـــيـــة وضــيق مـــســـاحــتـــهــا
فاهتمت ال  , اجلغرافـية وشح رأس ا
هـني بـالـتـعـلـيم عـمـومـا وبـالـتـعلـيـم ا
بــشـكـل خـاص حــيث ارتــفـعـت نـســبـة
ـئة االنـفاق عـلى الـتـعـليم من  2,5 بـا
سـنـة  1951لـتــصل الى اكــثـر من 23
ـيزانـية فـي الثـمـانيـنات. ـئة  من ا با
كــمـا اولـت الـدولــة االهـتــمـام الــكـبــيـر
ـهني والـتركـيز بالـتدريب والـتـكوين ا

على العلوم والتكنولوجيا.
تــوثـــيق الــصــلــة بــ احلــكــومــة -
والــشــركــات الــعــمالقــة حـيـث شـكــلت

الذراع التنفيذية للدولة .
ــوظــفـــ احلــكــومــيــ في دور ا -
مجلس الـتخطـيط االقتصـادي ومكتب
ـالية التـنسيق والـتخـطيط ووزارتي ا
والــتــجـارة احلــريــصـ عــلى حتــديـد
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الـتقاعد ثقـافة قبل أن يكـون فكرة مرتـبطة بالـوظيفة واحلـياة. هو سلوك
ـارسـة. والــبـشـر اجتـاهـات وأذواق ورغـبـات مـرتـبط بـطــريـقـة حـيـاة و
مـختلـفة. وهـو جدلـية حيـاة وطبـيعـة بشريـة. فمـا يرضـيك قد ال يرضي
اآلخـرين وما حتبه ليس بـالضرورة يحبه األقـرب لك في اجلينات! هذه
هي احلـيـاة: صـراع وتــنـاقـضـات وجــدلـيـات في الـرؤى. فـالــتـقـاعـد قـد
يـشكل أزمة نـفسية لـلبعض. إلّـا أنّ آخرين يجـدونه فرصة حلـياة هادئة
ومـريحة وفرصة للـتفرّغ لإلبداع والعطاء وحتـقيق ما لم يسمح الوقت
الـسـابق بـإجنازه. بل إن الـدراسـات الـعـلمـيـة هي األخـرى اخـتـلفت في
نـتائـجهـا فبـعضـها ربـط التـدهور في الـصحـة النـفـسانـية مع الـتقـاعد.
ودراسـات أخرى أكدت أن الـصحة النـفسانـية للـذين جتاوزت أعمارهم

الست قد تتحسن بعد التقاعد.
وكي ال يـصيـبنـا اإلحـباط من كـلـمة (مـتقـاعـد) فقـد فسـر في فـقه اللـغة
ـقولبة بـكلمة (تقـدم السن) أو ما قيل إنـها كلمة ـوروثات الصورية ا وا
قصود بها: (مُتْ وأنت قاعد). مع مؤلفة من مقطع (مت) و(قاعد). وا
أهـميـة إخـضاع مـفـهوم الـتقـاعـد لنـسق ثـقـافة الـشعـوب الـتي تـمر عـبر
بوابـات الـسلـوك والـثقـافـة والتـنـشئـة االجـتمـاعـية. فـالـتقـاعـد عنـدنـا هو
تكـرش الذي توقف عن االهتمام ـوت.والصورة النمطـية عنه: الرجل ا ا
ـتطـفل الذي يـتدخل في كل هـمش الذي ال يـؤخـذ برأيه. وا ـظهـره وا
كـتئب الذي يتوارى عنه أهله وأصدقاؤه. نزل. وا صـغيرة وكبيرة في ا
ـصاب نفسيّاً بأفول مكانته وحضـوره االجتماعي. بينما ثقافة اآلخر وا
فهـوم التقاعد حـيث فلسفة احلـياة تبدأ بعد تـعطي بعدًا أكثـر إشراقا 
. وهي فرصـة حليـاة جـديدة وإعـادة صيـاغة لـعطـاء آخر; تـعلم الـستـ
ــارســة أنــشــطــة مـخــتــلــفــة; كـالــقــراءة والــســفـر مــهــارات جــديـدة و
ـة. مثـلمـا هي فـرصة نـادرة لـلتـفرغ ارسـة هـوايات قـد والـرحالت و
لألعـمال التـطوعيـة واخليريـة كما فعـلها (بـيل غيتـس) عنمـا قرر أخيراً

التقاعد من مايكروسوفت!
ـتقـاعد يـدانـية مـأساة ا وبـلغـة العـلم واألرقام تـكـشف لنـا الدراسـات ا
الــعـربي ونـظـرته الـســوداويـة لـلـحـيـاة بــعـد الـتـقـاعـد; فـوفــقـاً لـعـيـنـة من
ـتــقـاعـدين من تـفـاقم ـئـة  من ا ـتـقــاعـدين الـعـرب يـعـاني 83,84 بـا ا
ـئـة  يـعـانـون من تـوتـر ـشـكالت الـعـائـلـيـة بـعـد الـتـقـاعـد و58,37 بـا ا
ئة  أن الـعمل عـصبي بـعد الـتقـاعد بـسبب الـفراغ ويـشعر 64,57 بـا
ـئـة  أن ذهــابه لـلـعــمل فـرصـة يـحــقق لـهم ذاتــهم ويـعــتـقـد 62,79 بــا
ــتـقـاعــدين الـذين ال لـلـخــروج من الـعــزلـة والـوحــدة. كـمــا أظـهـرت أن ا
ارسة الـرياضة أو هـوايات تزيد ـلؤون أوقات فـراغهم بأي عـمل أو 
ئة  .ومن أهم عدل  6إلى 9 بـا نـسبة االضـطرابات الـنفسـانية لـديهم 
صـور هذه االضطرابات: االكتئاب والقلق واالنزواء االجتماعي. بينما
االجتـاه العام للدراسات األوروبـية واألمريكية يـشير بشكل عام إلى أن
ـتقـاعـد يرى فـي التـقـاعد فـرصـة لتـجـديـد حيـاته إلطـالة الـعـمر 88.6 ا
ئة  ?وتـشعره بأنه أعـطى للمجـتمع. كما هي تـضحية إلعـطاء فرصة بـا
ـئـة  .وهي تــتـيح له الـتـعـمق لـلـجـيـل اجلـديـد لـلـعـمل واإلنـتـاج 86.3 بـا
واالهـتمـام بـجـوانب أخـرى لم يتـسنَّ له فـعـلـهـا أيام الـوظـيـفة كـالـسـفر
ـارسة الـريـاضة وتـعـزيـز العالقـات األسـرية بـشـكل أفضل من ذي و
ـئة  .وهـناك من يـعـتقـد أنهـا سـببت له مـشكـالتٍ اجتـماعـيةً قـبل 81 بـا

ئة . ونفسيةً أبرزها الوحدة واالكتئاب 34.6 با
ـتـقـاعـد لظـاهـرة الـتـقـاعـد فقط واحلق أن األمـر ال يـتـوقف علـى نظـرة ا
ـا عـلى الـبـيئـة الـتي يـعـيش فـيـهـا والـقـوانـ الـتي حتـمـيه من كـآبة وإ
انـية هناك هـيئة تسمى (هـيئة اخلبراء الـوحدة والقلق; ففي الـتجربة األ
ـان) مقـرُّها مـديـنة بـون أسـست عام  2003تـضم أكـثر ـتقـاعـدين األ ا
ـاني يـعمـلـون على تـقـد خبـراتـهم لـلصـالح الـعام من  5000خـبيـر أ
ؤسسـات واإلدارات الرسمـية في العالم ساعـدة للشـركات وا وتـقد ا
الـثـالث في  93دولـة. أمـا الـيـابـان فــلـهـا جتـربـة مـثــيـرة في اهـتـمـامـهـا
تـقاعـدين من خالل برامج اجـتمـاعيـة واقتـصاديـة تعـتمـد إضافـتهم بـا
ـعادلة التـنموية الـشاملة في مـواقع متنوعـة وذلك بإعادة تعـيينهم إلى ا
ـدني واجلــمـعـيـات مـسـتــشـارين في مـؤســسـات احلـكــومـة واجملـتــمع ا
ـرحـلـة األهـلـيـة مع تـغـيـيــر طـفـيف في مـواعـيـد دوامـهـم يـتـمـاشى مع ا
ـظـلـة األمــان االجـتـمـاعي واالقـتـصـادي. الـعـمـريـة بـجـانـب شـمـولـهم 
ية كثـيرة ومتنوعة وكلـها تصب في إدماجهم باجملتمع والـتجاربُ العا
ـتقاعـد العراقي وعـدم إشعارهم بـاإلهمال والـنسـيان. ومهـما قلـنا عن ا
اليـة والنفـسية والـصحية فـإنها لن تـكون له مبـرراً لالنتحار ومـآسيه ا
تقاعد زري.فا ـفهوم التقاعد التقليدي. واالستـسالم لفلسفة الواقع ا
أمـامه حـلـوالً لــبـرمـجـة الـوقت فـي الـقـراءة والـكـتـابــة وتـرتـيب أولـويـات
الـعالقات االجـتمـاعيـة والبـحث عن بـرامج علـميـة ومـجتـمعـية وتـطوعـية
وائـد الطـعام الـدسمـة التي تـغلق لـلمـشاركـة فيـها بـدالً من االهتـمـام 
ـنـتـديات ـقاهي وا الـعقـول وتـضـخم الـكروش وقـضـاء الـوقت بثـرثـرة ا
الـتي حتولت إلى فضاءات للنمـيمة والقيل والقال. وحتـويل حياته للبكاء
ــآسي حــتى في ــاضي ونـــدب احلــظــوظ وتــثــويــر األحـــزان وا عــلى ا
مـناسـبـات األفراح. ومع ذلك هـنـاك من يقـول لـنا بـلـغة الـتـفاؤل والـعلم:

قل ودع القلق وابدأ احلياة!  جدد حياتك بطرد الهموم حتى تهدأ ا
ـقابـل; كان صـديـقي مُـحـقّـاً في رفـضه لـفـكرة الـتـقـاعـد عـنـدمـا كنت بـا
ؤسسة واحملسوبية سـتمرة من فساد ا أدعـوه للتقاعد نظراً لشكواه ا
وتـدخل األحـزاب فـقـد كـان يصـر بـقـوة عـلى أن الـتـقـاعـد عـنـدنـا يعـني
ـتــقــاعـد الــعـراقي ــة بــ ا ــقـارنــة ظـا ــوت وكــان يـبــرر األمـر بــأن ا ا
كنه من أن يعيش تقاعد العـراقي ليس له دخل مناسب  واألجـنبي فا
بـرفاهية الـفقراء. فالـدولة مصابـة بهوس تـأخير الرواتب شـهريا وتأكل
ــة في رواتـبه ومــهـنه ومــنـزلــته الــثـقــافـيـة أمــواله بــاحلـرام بــجـدولــة ظـا
والـعلمية. كما حتجز أموال البعض التي دفعوها من عرق جبينهم أثناء
ـواجـهـة الـوظـيــفـة لـرأي مــخـالف. كـمــا أنه لـيس لـديـه ضـمـان صـحـي 
ــمــارسـة أمــراض الــشــيــخــوخــة والــفــيــروســات. وال حــدائقُ ومالعـبُ 
الـرياضـة في أماكن الـعيش. وال إمكـانات مـادية لـلسـفر والرحالت. وال
مـؤسسات لرعايتهم واستثمار عقولهم. لكن الشيء الوحيد احملقق كما
تـقاعد الـعراقي يـعيش غيـبوبة يـقول صاحـبي بسخـرية الذعـةٍ هو أن ا

وت السريري يعُدُّ أيامه األخيرة ليودع احلياة غير نادم عليها! ا
قـرأت مـؤخـراً كالمــاً جـمـيالً لـصـديـق يـسـتـعـرض كـتــابـًا بـعـنـوان (مُت
فـارغاً) صـدر عام  2013لـكاتـب أمريـكي يدعى (تـود هـنري) يـلخص
فـكرة قيمة للمقـبرة باعتبارها أغـنى أرض في العالم; ألن مالي البشر
رحـلوا إليها أي ماتوا وهم يـحملون الكثير من األفـكار القيّمة التي لم
قبرة التي دُفنوا فيها. لذلك تـخرج للنور ولم يستفد منها أحـد سوى ا
وت تـسلـيم أمـانة احلـيـاة بقـوله : اذا كان ـتـقاعـد قـبل أن  يـطلب من ا
لـديك فـكـرة فـنفِـذّْهـا أو عِـلم فـبـلّـغْهُ أو هـدف فـحـقّـقْهُ أو حب فـانـشره
ووزّعْهُ وإن كـان لــديك مـوقف مـبـدع وخـالّق فـأعـلِـنْهُ فال تــكـتم اخلـيـر
تـلئـاً مُـتخَـماً وتـكون لـقمـة سائـغةً لـذيذة والـعطـاء في داخلك فـتمـوت 
ـــعـــنى: ال تــذهـب إلى قـــبــرك وأنت حتـــمل فـي داخــلك لــدود األرض. 
! احليـاة معـلم قاسٍ جداً أفـضل ما لـديك. اختر دائـماً أن تـموت فـارغاً
ـنحنـا درساً من دون مـقابل ما عـلينـا سوى أن نـتأمل كيف تـسير ال 
قلـوب وتنتهك إنـسانيتـهم وتصبح احلياة أحـوال العباد في العـراق با
ــتــخـوم ــوت األبــدي! لألسف. شــتــان مــا بــ مــوت اآلخــر ا كـأنــهــا ا
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ا (شمخه) رجل متقاعـد قال لي :- ر
هـــــذهِ صــــاحـــــبــــة دكـــــان صــــغـــــيــــر
(عــطـــاريــة)كــنت اعــرفــهــا حــ كــنت
اسـكن  في مـديـنـة (احلـبـيـبـيـة) شرق
بـغداد وهـي أم لبـنـتـ وولـد ...توفي
زوجـهـا وأعالـت هي بـيتـهـا الـصـغـير
ودكانها الذي يخرج من إحدى غُرفها
ذي الـشـبـاك الــصـغـيـر ...كـان مـصـدر
َّ بـطـون اطفـالهـا ح رزقهـا الذي ر

عيل ... شحَ ا
وقد دفعني فضولي ألسأل عن اصلها
ــا مـن مــنــاطق فـــقــال لي الــشـــيخ ر
شــمـــال بــغـــداد  الـــطــارمـــيــة  بـــلــد
الـدجيل ...وقـد كـانت تـردد بصـوتـها
ـقــاطع الـتي ـدهج بــعض ا الـريــفي ا
حتـــفــظــهــا ألطــفـــال احملــلــة ...دعــني

أتذكرها ...عمي :-
على الوادم تدر الدنيا باخلير 
صايب گامت تدور  وعلينا با
وال مرة گعد حظنا (يحسون) 
گصتنا غربية وگصة فگور ...

ويـــســــتـــمــــر  الـــشــــيخ فـي احلـــديث
فــيـــقـــول:- ان حـــســون هـــو ابـــنـــهــا

الثالث...
فــضــولي لم يــهـمــد ولم تــفـتــر هــمـته
ــرأة يــأخـذ ...وأخــذ مــوضـوع هــذه ا
حـيـزاً من تـفـكـيري  وحـ زرت أخي
االكــبــر (ابـــومــاجــد) ســائالً إيــاه هل
تعرف شمخه الـعجوز ...قال : شمخه

نعم (شمخه )صاحـبة احلانة التي مر
بها گلگامش ...

كانت ...مدللتهُ وساقيته وناصحتهُ...
ا (شمخه )هذه هي بطلة قصيدة ور
اء) ...هي السيدة التي تعيش (ألهة ا
في فردوس السومري األبلج وأقصد
ـبتـالة  نعم ـون) جـنـتـهم ا مـديـنة (د
ـــا أمــرأة فـي اســطــورة (شـــمــخه )ر
ون )العجوز التشكو من شيخوخة (د
عـــقل والمن نـــشــوب احملــنـــة ...انــهــا
تـبـتـلة ـون )ا الـبـاشطـة ...انـهـا (ام د
...هي العجوز التي تقول الناس عنها
 ...حتـــفـظ عن ظـــهـــر قـــلب كل انـــواع
لكنها تكره الثغيب والنواح السـاطع 
الرثاء ....النها شدت حيازمها للحياة
...واســـتــعــدت ألداء فـــريــضـــتــهــا في
الــعـــمل ...فــهي حـــ يــخــرج احــدهم

مساعدة لها تقول : أفه 
 ‰«RÝ  œUŽ« 

وحـــ أعـــدت الـــســـؤال مــراراً  عـــلى
صديقي الـدكتور  من أي مـحافظة او
من اي الـعـمــام (شـمـخه ) ... أجـاب ال
أحد يـعـرفهـا  وهي قلـيـلة الـكالم فهي
أشــبه  ب ريح بــغـداد ...مــرة شـرقــيـة
وأخــرى غـــربــيـــة واخــرى شـــمــالـــيــة
...وبــفــضـــول يــزداد ســألت اكــثــر من
صــديـق من ســكــان حــيــنــا عن قــصــة
(شمـخه)الـتي رواها لـي دكتـور فارس
 هي ان احــد شـيـوخ مــديـنـتــنـا وهـو

ـا هي أخت واحـد من الـتي أعـرف ر
) وكــانت جــيــرانــنــا من (الــيــســاريـ
إمـرأة قـوية فـقـد أعـالت اهـلـها وأوالد
اخــويــهــا الــذين هــاجـروا الـى خـارج
وكـانت لـهـا الـعــراق وتـركـهـا اهـلــهـا 
(بسـطيـة) في سوق مـنطـقة الـصدرية
وهو سوق يـقع بعد تـقاطع الفردوس
في مــنــطـقــة (الــنـهــضــة )ويـطـل عـلى

شارع حافظ القاضي في بغداد...
قال (ابـو ماجـد) : هي أمـرأة قويـة مذ
عـرفـتـهــا وهي تـتـحـزم بـحـزام (جـلـد)
وكـثـيـراً مـاكـانت (شـمـخه ام حـسون)
وهي تــشـارك بـيــوت بـعض زبـائــنـهـا
رأة افراحهم واحزانهم ...وقال هذه ا
كـبـيـرة جــدآ ...مـالـذي ذكـرك بـهـا أالن
...قـــلت له : يــقــولــون أنـــهــا تــتــلــقف
ارزاقها في مـحلـتنا األن بـعد ان خانَّ
الـدهــر بـهـا وتـركـهــا أخـويـهـا الـلـذان
يـعـيشـان في أوربـا ... تـتـحـمل هـموم
ماجـاد بهِ الـزمن والـوطن علـيـها وهم
هـنـاك يـتـغـنـون بـاحلـرية ...قـال : هال
وصـفتـهـا لي  قلـت :امرأة ثـمـانيـنـية
قصـيرة الـقـامة تـرتدي الـرداء االسود
مع عـبائـتـهـا تتـأزرهـا  وقد وجـدتـها

متحزمة بحزام جلدي قد ...
وهي تلتـحف  بحمـلها وثـقل سنيـنها
ــهم ان احلـزن واالسـتـغـراب مـعـاً... ا
قــد احـاط (بــأبــو مـاجــد) وقــال : الـله
ـرأة مــجــبـولــة عـلى يــعــيـنــهـا هــذه ا
احلـزن  مـتــلـفـلـفـة بــحظ اليـلـيق بـهـا
...وأردف بــالــله عـــلــيك أن كــانت هي
(شمخه ام حسوني) أكرمها وسلملي

عليها ...
وحــ هـمــمت بــاالتـصــال بـصــديـقي
الدكـتور (فـارس) مـؤكد عـليه الـسؤال
ـرأة مـا  وقت مـجيء (شـمـخه) هـذه ا
الــعـجـوز  قــال : الـفــجـر الــرابـعـة او
الرابعة ونصف ...واستغرب صديقي
من طــلـبي في ان يــرافـقــني لـلــتـعـرف

عليها ... او لرؤيه هالتها ....
ـانع وفي الــيـوم الـتـالي نـهـضت لم 
مـبــكـراً ...وارتـديت مالبــسي بـسـرعـة
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بغداد

واصــــطــــحـــبت صــــديــــقي  (فـــارس)
...الذي قال مهمهماً .. الناس تنهض
ـة عــلى بـاچـة  تـكـة صـبــاحـاً لـعـز
بـــاقالء بـــالـــدهن احلـــر من قــدوري 

كاهي وقيمر ...
واألخ عـازمـني عـلى (شـمخـه) ضحكَ
بـأسـتـحـيـاء... وبـعـد مـسـيـر خـمـسـة
دقــائق ...صـاح فــارس : لــقـد أقــبـلت
(شـــمــــخه) والــــغـــريـب بـــدأنــــا انـــا
وصـديـقي نَـسـمع (شـمـخه)بـصـوتـها
ـتـعب تــدنـدن بـهـدوء كـان الـشــجي ا
يـــبـــدوا ان مــزاجـــهـــا رائق ... قــال :

أسمع .. أسمع تدندن بهدوء :-
وت شو ماجتيني  طحت ووصلت ا
عود من أموت تكول وي عمت عيني 
هـــاحلــــالــــة عــــدكم لــــيش كــــــــــســـر

اخلواطر 
التظن چلمة ليل وانساها باجر ...
ومـا إن اقـتـربت مـن الـسـيـطـرة حـتى
صمـتت(شمـخه) ...وهمَ أحد اجلـنود
بـأعـطـاءهـا شيء انـا لم اعـرف مـاهو
حلـلـكه ظالم الــلـيل ...لـكن يـبـدوا أنه

شاي ...
ـة ... كلك شـكرتهُ وقـالت لهُ :شـكـراً 

خير 
    والــســـتــر والــعــافــيــة والــسالمــة

وليدي....
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ـهـا مـنعـني ـرأة وأ ان مـهـابـة هـذه ا
من ان اســـألــهــا  وقـــد دار في بــالي
كـأنــني اسـألـهــا من أين انـتي  وهل
انـتي (شـمخه) صـاحـبـة گـلـگامش ام
شـــمـــخـــة الـــصـــدريـــة  ام شـــمـــخــة
احلـبيـبـية .... فـصـحـوت من شردتي
وانا أرى حـملـهـا الذي تـملىء بهِ من
ماتـبـقى من االشيـاء الـتي التـقـطتـها
من الشارع ... وابتـسمت ابتسـامتها

العميقة ...  
وسمعت همهماتها وهي تقول :-

نلـزم احلسـرة ييـمة وجنـتفـها بـحبل
...

خاف  الغربة تنهد ....

اليبچي على الضحكة ...تعوفة 
واليفك الباب تنسد ...خوفونة 

ـصـيـبـة وأحـنـة خـوفـونـة يــيـمـة من ا
بيهة...

واألرامل كومة گعدن عالرصيف ...

ر ولينا... وت بلكي  يا رصيف ا
حــيـــنـــهـــا تـــأكــدت ان (شـــمـــخه) هي

(أينانا) ألهة اخلصب والعطاء...
و ادركـت ان كل الـــذين يـــتـــصـــدقـــون

عليها أهانوها...
إذ أن (أيـنـانـا/ شـمـخه)لم تـقـترف اي
ذنب  وان عـورتـهــا (الـفـقـر) اليـعـطي
احلق لألخــرين ان يــهــيــنــوهـا ...وان
الذين خـذلوهـا من اخوتـها وهـاجروا
أضــاعـــوا احلـــســـنــيـــ ( الـــكـــرامــة

والوطن)...
من بـــعــيــد ...أومــأت بــرأســهــا  رغم
احـمالـهـا الـكثـيـرة (الـسنـ  الـفـقر 

احلزن  اخلذالن) ...
ة ... وقالت : صباح اخلير 

يـا ألـلـهي ...أي جالل لـهـذه الـقـديـسة
الــتي أخـشــوشن وجـهــهـا وجــسـدهـا
ويدهـا ...إال قـلبـهـا الذي يـصـبح على

االخرين بكبرياء سخي...
وأي بهاءً  وفراسة يحمل رأس وظهر

هذه الرافدينية العظيمة...
لله در سلطانة أوروك وعجوز العراق

شمخه...
(شمخه )هذه العظيمة تذكرني بأامي
...امكم ...امهاتنا... حينها رددت قول

احدهم  :-
شفت كومة عبي وأزداد همي ...

أدور بالعبي مابيهن امي ....
المشيتها الذبةً رجلها ...

شي وراها... من تمشي العطر 
ومن تلبس عبى ...محلى عباها...

ي ... وأنا أتمنيت هاي الليلة 
أدور بالعبي مابيهن أمي ....

صـــرخت (شـــمـــخه )بـــصــوت خـــافتً
ومهُاب ...

(هـلبت كـسـرنا خـاطـر الله ...يـولـيدي
ه).

أن ايـقونـة مـديـنـته وكبـريـائـهـا ليس
دقع ...وخصالت مرعى رغم فقـرها ا
شعـرهـا اللـواتي يظـهـرن من بعـيد...
ـا تـفيض بهِ بـعد ان تـمأل خـرجـهـا 
ـــديــنــة من بــقــايــا قــنــاني شــوارع ا
ـشـروبـات الـغـازيـة والـبالسـتـيـكـية ا
الفـارغة من انـواع ومنـشأت شتى ...
دهشتُ ... االمـرأة الـعجـوز  لـسبـب
االول واقصد توقيت مجيئها الدقيق
فــجــر كـل يــوم  وتــنــســحب قــبل ان

تشرق الشمس ...
والـــســبب الـــثــاني اســـمــهــا ...إذ أن
فارز والـسيـطرات الـتي تمر جنـود ا
بها هذه العجوز كانوا ينادونها بهِ 
كذلك الـباعـة الـذين ينـهظـوا مبـكرين
لـشـراء حـاجـاتـهم من (سـوق جـمـيـلة
الـكبـيـر )  يـنادونـهـا (ب شـمـخه نعم

شمخه)...
هـذا االسم جَـعلَّ بــالي يـذهب بـعـيـداً
الى اسم شـــمــخه الـــغــريب ...وكــنت
احاول ان أعـرف مرجعـيته اي أصل
هـذه الـعـجــوز  ...حـيـنـهـا تـذكـرت ان
(شـمــخه) بـطـلــة من بـطالت مــلـحـمـة
(گـلـگـامش )الـفـتى الـسـومـري والذي

يقول في مطلع الواحها  :-
 هـــو الـــذي رأى كل شـيء فـــغـــنى بهِ

يابالدي 
 هـو الــذي عــرفُ كل االشـيــاء  وافـاد

من غيرها...
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االمارات  يـعـتـمـد االقـتـصـاد الـعـراقي اعـتـمـادا
كلـيا عـلى تصـدير الـنفط اخلـام الذي
ــئـة  من اجــمـالي دخل يـكـون 95 بـا
الــعـراق من الــعـمـلــة الـصــعـبـة ,وقـد
اثرت احلروب الـعبثـية التي خـاضها
ـقــبــور من حــرب اخلــلـيج الــنــظــام ا
االولى والــثــانــيــة وفــرض احلــصــار
االقـتــصـادي عـلــيه لـلــفـتـرة من  6آب
على  1990حتى  21نـيـسـان  2003
اقـتصـاد الـبالد الـذي تعـرض لـلـدمار
واخلــراب ثـم جــاء االحــتـالل لــيــزيــد
االوضاع سوءا. ولم تفعل احلكومات
ـتعـاقـبـة مـنذ  2003ولـغـايـة الـيوم ا
شـيــئــا يــذكــر لــتـطــويــر اقــتــصــادنـا
الـــوطــنـي والــنـــهــوض به وحتـــقــيق

الـرفــاهـيـة لـشــعـبـنـا  ,بل ابـرز مـا 
ه خـالل هـــذه الــــفـــتــــرة هـــو تـــقــــد
ــالي واالداري اســتــشــراء الــفــسـاد ا
الذي انتشر في معظم مفاصل الدولة
دنـية والـعسـكريـة  واخذ يـنخر في ا
الدولة كما تـفعل آفة االرضة واصبح
عـامال مـعـيـقـا لـلـتـنـمـيـة االقـتـصـادية
االجــتـــمــاعـــيــة. وبـــقي اقـــتــصـــادنــا
اقـتـصـادا وحـيـد اجلـانب تـتالعب به
تــقـلــبـات اســعـار الــنـفط في الــسـوق
ـيــة وهـذا مـا يــفـســر خـضـوعه الــعـا
الزمـــة انـــخـــفـــاض أســــعـــار الـــنـــفط
وتداعيـاتها في ظل غـياب النـشاطات
االنـــتـــاجـــيـــة لـــقـــطـــاعـــات الـــزراعــة
والـصــنـاعـة وغــيـرهـا . لـقــد انـعـكس
ي من انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط الـعـا

حــيـث انــطــلق جنـــاحــهــا بــأربع دول
متمثـلة بتايـوان وهونغ كونغ وكوريا
اجلـنـوبيـة وسـنـغـافـورة والتـي اطلق
عــلــيــهــا (الـنــمــور االســيــويـة ) وذلك
ـو اقتصـادي كبير لتحـقيقـها معدل 
وتـصنـيع سـريع خالل الـفتـرة مـا ب
الـسـتـيـنـات والـسـبـعـيـنـات من الـقرن
ـاضي. وبـهــذا الـصـدد فـقـد حتـولت ا
كــوريــا اجلــنــوبــيــة بــحــلــول الــقــرن
احلــــــادي والـــــعــــــشــــــرين الـى قـــــوة
اقــتــصــاديـــة وجتــاريــة وصـــنــاعــيــة
وتـكنـولـوجـية بـعـد عـقود االسـتـعـمار
الـيـابـاني وسـنـوات من حـرب مـدمـرة
مع كوريـا الشمـاليـة للـسنوات 1950
 1953 – الـتي دمـرت كـل الـقـطـاعـات
االقتصادية والبـنية التحتـية والبنية
الصناعيـة اضافة للخسـائر البشرية.
وبعـد احلـرب أصبـحت كـوريا تـعيش
ــسـاعــدات اخلــارجـيــة بــشـكل عــلى ا
كامل  ,اال أن وضـعـهـا قـد تـغـيـر بـعد
وصول اجلـنـرال ( بارك تـشونغ هي )
الى سـدة احلـكم حـيث مـنح الـتـنـمـيـة
االقتصـادية االولويـة الكبـرى واعتمد
على اقـتـصاد مـوجه نـحو الـصادرات
بعكس ما يجري في العراق الذي ركز
عـــلى الـــواردات حــيث يـــســـتــورد كل
شيء. كان هـذا الـتحـول والـتوجه في
كوريا ضروريا للحـصول على العملة
ـــــعـــــدات الــــــصـــــعــــــبـــــة لـــــشــــــراء ا
والتكنولوجيا الـتي يحتاجها القطاع
الـصنـاعي الـنـاشئ وبالـتـالي تـسريع

 110دوالر لـلـبـرمــيل الـواحـد الى مـا
دون الـ   50دوالرا لـــلـــبـــرمـــيل عـــلى
الــوضع االقــتــصـادي لــلــعــراق كـونه
يــعــتـمــد عــلى الـنــفط كــمــورد رئـيس
إليراداته وأخذ يعـاني من عجز مالي
حقـيقي وانـخفـاض في حجم االنـفاق
احلكـومي. وهـذا مـا جعل من مـسـألة
االصـالح االقـــتــــصـــادي احلــــقــــيـــقي
ضـرورة حتـمـية كـرد فـعل عـلى تردي
أسعار الـنفط. ولـذلك البد من االجتاه
نــــحـــــو تــــنــــويـع مــــصـــــادر الــــدخل
والـــتــخـــلص من الـــصــفـــة االحــاديــة
لالقـتـصـاد من أجل ضـمـان اسـتـمرار
تـــدفق االيـــرادات من مـــصـــادر غـــيــر
النـفط بـسبب الـتقـلـبات في أسـعاره,
والــــعــــمل اجلــــدي عــــلى مــــوضــــوع
االصالح االقــتـصــادي والـســيـاسي .
ـتعـاقـبة مـنذ ولم تـعمل احلـكومـات ا
 2003والـى الــــيــــوم عــــلـى تــــنــــويع
مـــــصــــادر الــــدخـل الــــوطــــني ,فــــهل
يـســتـطــيع الـعـراق حتــقـيق االصالح
االقـتــصـادي والـنـهــوض بـاقـتـصـاده
ـــتـــخــلف  ? ان ذلـك يــعـــتــمـــد عــلى ا
االرادة الـسـيـاسـيـة واالسـتـراتـيـجـية
االقـتـصـاديــة واخلـطط والـقـدرة عـلى
وأمامنا تنفـيذها ومـكافحـة الفساد  ,
جتارب عـديدة لـدول كانت تـعاني من
تخـلف اقـتصـادي  وبـنيـة اقـتصـادية
وصناعية متخلفة ولكنها جنحت في
ـو اقـتـصـاداتـهـا كـمـا هو تـطـويـر و
احلـال في جتـربـة الـنـمـور االسـيـويـة

شهق الناس

عـقوبـات تـأديـبـية واداريـة عـلى نـحو
 70ألف حـــالــة وطـــبق ايــضـــا مــبــدا
الـثواب والـعـقاب بـشـكل جـاد وفوري
داخل اجملـتــمع الـصـيــني حـيث تـمت
سؤول احلكومي محاكمة بعض ا
بتهم الفساد والرشوة وحصلوا على
أحـكـام بـالــسـجن واالعـدام في بـعض
احلــاالت  في حــ  مــنح احلــوافـز
وتــرقــيـــة االكــفــاء الـــذين يــحـــقــقــون
مــعـدالت مــرتـفــعـة فـي تـنــفـيــذ خـطط
احلــكــومــة واهـدافــهــا وشــكــلت هـذه
احملــــاكـم رادعـــا قــــويــــا امــــام كل من
تسول له نـفسه القـيام بأعـمال فساد.
وفي الــعـراق ال يـتم مــحـاسـبــة  كـبـار
ـال العـام اذ يتم الفـاسدين ونـاهبي ا
مــســاعـدتــهم في الــســفــر مع االمـوال
خــارج الــعـــراق كــمــا حــصل لــبــعض
ـســؤولـ . وبـعض الـوزراء وكــبـار ا
ـتـهـمـ بــالـفـسـاد تـتم مـحـاكـمـتـهم ا
وتبرئـتهم بدقائق  ,وهم قادرون على
محـاكـمة الـضعـفـاء واحملتـاج  كـما
تهم بـسرقة حصل لـلطفل مـصطفـى ا
أربـعـة مـنــاديل ورقـيـة والـتي ال يـزيـد
مبـلـغهـا عن الـفي دينـار وحـكم بسـنة
في حــ  احلـكم عــلى أمـ بــغـداد
ـــتــــهم بــــســــرقـــة مـاليـــ االســـبـق ا
الـدوالرات بـسـنـة أيـضـا ,فـأي قـضـاء
هذا ? وأي عدالة هذه ? البد من وضع
خــطـة عـمــلـيــة لـلــهـجـوم عــلى مـواقع
الفساد والـتصدي له بـشكل متواصل
ـخــاطـره عــبـر وضــرورة الـتــوعـيــة 
ـدرسة ,وتـهـيـئة االعالم والـعـائـلـة وا
ــنــاسـبــة لــعـمل االجــهـزة الــظـروف ا
الرقابـية وتـقد الدعم لـها ومحـاكمة
الــفــاســدين مــهــمــا كــانت مــواقــعــهم
احلـزبــيـة والـسـيـاسـيــة والـتـنـفـيـذيـة
والــعــمل عـلـى حـيــاد الــقـضــاء وعـدم

تسييسه . 
ـطلـوب الـيـوم االنـطالق عـلى طريق ا
تــنــمــيــة اقــتـــصــاديــة- اجــتــمــاعــيــة
مستـدامة ومتـوازنة وحتقـيق العدالة
االجــتـمـاعــيـة والـعــنـايـة بــالـكـادحـ
والـفـئات االجـتـمـاعـية االكـثـر تـضررا
واعـــادة تـــوزيــــــــع الـــثـــروة بــشـــكل

عادل.
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شـأن محـلي أو مـشكـلـة محـلـية النـها
في احلقيقـة ال تخضع لنـظام إقليمي
ــا مــفــتـوحــة وذلك مــايــجـعــلــهـا وإ
مــشـكـلـة دولــيـة تـســهم فـيـهــا جـمـيع
وبـذلك اصـبح الـدول تــأثـراً وتـأثـيــراً
مـوضوع الـبـيـئة وضـرورة احملـافـظة
عليها امراً حيوياً في وقتنا احلاضر
فـلم يـعد يـنـظر الـيـهـا بإنـهـا مشـكـلة
ي محـلية بل ان تـزايد االهـتمـام العا
بالبـيئـة له مايبـرره سياسـياً وعلـمياً
لـذا فـاخلدمـة االجـتمـاعـية واخالقـياً 
كمهنة إنسـانية في ظل هذه الظروف
الراهنة تسـعى الى تزويد الدارسي
ـهـارات ـجـمـوعـة من ا والـبـاحـثـ 
ـــشـــكالت والـــقـــيم لـــلـــتـــعـــامـل مع ا
ـعـاصـرة في مـحـاولـة االجـتـمـاعـيـة ا
التدخل للتأثـير اإليجابي في العالقة

فضالً عن السباق في مضمار البيئة 
الــصـنـاعــات الـعـســكـريـة واألســلـحـة
فاعالت النووية الذي الكيمياويـة وا
اصـــــبـح يـــــتـــــعـــــرض لـالنـــــتـــــهـــــاك
واالســتــنـزاف بــقــســوة وارهـاق أدت
الى ظــهــور مــشــكالت هــددت سـالمـة
احلـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة وقـــد تـــنـــوعت
ــشـكالت مع تــنـوع وتــشـعــبت هـذه ا
وتـشـعب الـنــشـاطـات الـبـشـريـة الـتي
تــتـجـه لـلــبـيــئـة بــاسـتــمـرار الشــبـاع
العديد من رغبات واحتياجات النوع
فــكـانت الــنــتـيــجـة ظــهـور الــبــشـري 
فــــايــــروس احــــدث هــــزة قــــويــــة في
مـــجــتــمــعــات الــرفــاه بــشــكل خــاص
وانعكـست آثاره السـلبيـة في احلياة
لذلك يخطئ البشريـة للكرة األرضـية 
كل من يـظـن ان مـشـكـلــة الـبـيـئـة ذات

بـ االنـسـان وبـيــئـته الـطـبـيـعـيـة من
حـــيث ان نــوعـــيــة احلــيـــاة الــراهــنــة
سـتقبـليـة تعد مـسؤولـية البـشرية وا
فكل فرد يأخذ دوره مهما كان جمعاء 
بــسـيــطــاً في مـجــال حـمــايـة الــبـيــئـة
ا تواجـهه البيئة من ورعايتها نـظراً 
ختـلف اشكاله وصوره  فقد تهديد 
أدت أنــشــطــة االنــســان الــصــنــاعــيــة
ــاذج وطـــمــوحــاتـه االقــتــصـــاديــة و
ـساواة في الـتنـمـيـة اخلاصـة وعـدم ا
ـــوارد فـــضـالً عن الـــتـــلــوث تـــوزيع ا
ـــــاط الـــــنـــــووي والـــــصــــــنـــــاعي وا
االســتـهالك في الــبـلــدان الـصــنـاعــيـة
والنامية على السواء وانفالت النزعة
االســـتـــهـالكـــيـــة وشـــدة الــــفـــقـــر الى
تــهـديــدات مـسـتــمـرة لــلـطـبــيـعــة كـمـا
ـسـتـضعـفـة بـسبب تـهددهـا الـفـئات ا
ـعلومـات او مجرد الطمع او قـصور ا

البقاء على قيد احلياة.
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هذا اخللل في التوازن البيئي اشارت
الـيه في الــوقت احلـاضـر الــعـديـد من
ــشــاهـدات الــدراســات والـتــقــاريـر وا
ا نـتج عنه من خـسائـر فادحة احليـة 
ومـخاطـر صـحيـة تـعـرضت لهـا الـكرة
األرضــيــة بـســبب ســوء الــتـعــامل مع
فــعـلى الـنـوع اإلنـسـاني يـقع الـبـيـئـة 
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عبء احلـــــفــــاظ عــــلى الـــــبــــيــــئــــة 
واالخــتــصــاصــيــ االجــتــمــاعــيــ
بحـاجة مـاسة لـلعـمل مع اجلمـاعات
ـوجــودة في اجملـتـمع ـنــظـمـات ا وا
ووضع خطط للتحس االيكولوجي
لـلحـد من اآلثـار الـسلـبـية لـفـايروس
اجلـــائــحــة وبـــيــان مــخـــاطــره عــلى
األنــواع احلـــيـــة الســيـــمـــا الــبـــشــر
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لعل في ذلك فـرصة إلعادة الـنظر في
العالقة بـ االنسان والـبيئـة لتبني
قــيــمـاً بــيـئــيــة جـديــدة عــلى أسـاس
تـبـادلـة كي تـبـقى الـبـيـئة الـفـائـدة ا
موطـنـاً مريـحاً وحـانـياً عـلى االفراد
مــســتــقــبالً النــهـا مــصــدر عــنــاصـر
الــثــروة لإلنــســان واالهــتــمــام بــهــا
ضــرورة تـــقـــتــضـــيــهـــا احلـــتــمـــيــة
الــتــنــمــويـة واحلــتــمــيــة األخالقــيـة
واحلـتمـيـة االجتـمـاعيـة  فـاالوساط
الـدولـيـة تـولـي اهـتـمـامـاً كـبـيـراً عن
ــــؤتــــمـــرات طــــريق مــــاطــــرحــــتـه ا
والـنـدوات الـتي عـقـدتـهـا في مـعـظم
تـحدة الدول بـرعايـة منـظمـة األ ا
ووكاالتهـا اخملتلـفة لزيـادة االهتمام
باجليل الثالث من احلقوق بوصفها
ـشـروعـة ـيـة ا من الـتــطـلـعـات الـعــا

للبـشريـة اال وهي احلقـوق في السلم
والتنمـية والبيـئة النظـيفة فضالً عن
الـــصــحـــة الـــبـــدنـــيـــة وغـــيــرهـــا من
ـؤثــرة في قـيــمـة ـهــمــة ا اجلــوانب ا
ومايشـهده العالم احلياة ونـوعيتهـا 
الـيوم دلـيل وتـأكـيـد يتـزايـد االجـماع
عــلــيه ويــتــنــامـى االدراك بــان حــيـاة
االنـــســـان ورفــاهـــيــتـه تــرتـــبط اشــد
صادر البيئة وصحتها . االرتباط 
وعــلــيه يــســعى االخــتــصــاصــيــيـون
االجـتـمـاعـيـون في اغـلب الـدول الـتي
تـــعـــرضت لـــفـــايـــروس كــورونـــا الى
ـتـأثرين به الن ـارسة عـمـلـهم مع ا
قـــيـــمـــة احلـــيــــاة ونـــوعـــيـــتـــهـــا من
هـمة لتـحقيق مـاتسعى االعتبـارات ا
الـيه اخلدمـة االجـتـماعـيـة من مـباد
اليقـاف الضـررالـواقع على الـبيـئة او
إصالحـه قــــدر اإلمـــــكـــــان بـــــبـــــرامج
ــســتـوى تـعــلــيــمـيــة شــامــلـة عــلى ا
الــرسـمـي والـغــيــر رسـمي فــضالً عن
تــنــظـيـم حـمـالت لـلــدعــوة في مــجـال
حمـاية البـيئـة بتـنسـيق جهودهم مع
جـهـود اآلخـرين إلدراك مـدى جـسـامة
هـــــذا الـــــتـــــحـــــــــدي الـــــذي يـــــواجه

اإلنسانية .
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تعـد البيـئة كل مـاهو خـارج عن كيان
االنـــــســـــان وكل مـــــايـــــحـــــيـط به من
تـــشـــمل الـــهـــواء الــذي مـــوجـــودات 
ـاء الذي يـشربه واألرض يتـنفـسه وا
الــــــــتـي يــــــــســــــــكـن عــــــــلــــــــيــــــــهـــــــا
ومايحيط به من كائنات او ويزرعهاا
ارس أي انـهـا االطـار الـذي  جـمـاد 
فـــيه االنـــســـان حـــيـــاته وانـــشـــطـــته
يسـتمـد منه قـوته وأسباب اخملتـلفـة 
ـــادي واألخالقي ـــوه الـــفــكـــري وا
ـتلـكه ـا  واالجـتـمـاعي والـروحي .
من خـصائص بـيـولـوجيـة تـمـيزه عن
بقيـة اخمللـوقات ليـعيش في مـستوى
اال ان الـتـقـدم طـاقــة احـتـمــال بـيـئـتـه
الـــكــبــيــر الـــذي احــرزه االنــســان في
مـجـال العـلم والـتـكـنـلـوجـيا أدى الى
احــداث خــلل وتــدهــور في مــكــونـات



صدر مـؤخراً في بغـداد كتاب توثـيقي نقدي عن الـتشكيـلي الرائد صديّق أحـمد إعداد وتقـد الناقد
نشورة عـلي إبراهـيم الدلـيمي وقد ضم الـكتاب مذكـرت الفنـان بقلمه فـضالً عن النصـوص النقديـة ا
عنه في الصحف واجملالت بقلم كل من النقاد: (شاكر حسن آل سعيد عادل كامل د. سنان سعيد
حـيـسب الـله يـحيـى موفـق الطـائي د. مـاضي حـسن وحـيـد الـدين بـهـاء الـدين مـحـمـد عـبـد اجملـيد صالح
قـتطـفات عبـاس شوكت الـربيـعي مـوفق مكي عـلي رضا د. عـباس جـاور علـي الدلـيمي وبـعض من أهم ا

التي كتبها اآلخرون عنه في سجل معارضه الشخصية). 
كـمـا إحـتـوى الـكـتـاب عـلى  300 تـخـطـيط بـاحلـبـر والـرصـاص و 20 لوحـة مـائـيـة مـلـونـة وبـعض مـن صوره

الفوتوغرافية التي توثق مسيرته ونشاطه الفني.
wLO b « wKŽ
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كـــان بـــودي ان يـــكـــون عـــنــوان
الكـتاب (خـواطر ادبـية مـنتـخبة
من أبــــو غـــريب) ألن مــــا كـــتـــبه
ـالك في الـــســـجـن عـــبـــارة عن ا
خواطر وليست قراءات كا اشار
الى ذلـك الــــــعــــــنــــــوان ومع ان
اخلـواطــر غــالـبــا مـا تــعــبـر عن
مكونانت الـنفس وما يدور فيها
من (صـــراعــات او حب او حــزن
او حـــتى ضـــيق أو ألم أو فـــرح
ــــكن ان وســــعــــادة) اال انــــنـــا 
نــســـحــبـــهــا الـى اجملــال االدبي
واصـفات والنـقدي لـكن تبـقى 
(اخلـاطرة) الـتي ال نـفـتش فـيـها
عن شــــروط او قــــيــــود او اطــــر
تـتحـكـم في صـيـاغـتـها.مـا قـدمه
ـــاذج الك من افـــكـــار و لـــنـــا ا
واراء قد ترتبط بالثقافة واالدب
وحـتى بـالـكـتــاب  فـفي اجـابـته
عن سـؤال فلـسـفي يـطـرحه على
نــفــسه وعـــلى الــقــار (مــا هــو
اجلـــمـــال) يــتـــجه لـالجــابـــة عن
الـتـساؤل بـسـرد قصـة الـفلـسـفة
وعــلى االخص مـن وجـهــة نــظـر
(كــروتـشي) ويــرى "أن مــعــجـزة
الفن ليـست في إظهاره الصورة
واخــــراجـــــهــــا بل فـي تــــصــــور
الــفـــكـــرة ألن اخــراج الـــصــورة
لـيس اال صــيـاغــة آلـيــة وبـداعـة
يـــدويـــة"ص 7 ونـــتــــمع بـــالـــكم
الـــــهــــائـل من االقـــــتـــــبـــــاســــات
الك ـقـارنـات الـتي يـقـدمـها ا وا
فـي هـذه اخلـاطـرة فـيـقـول "انـنـا
ـيـل الى الـتـفــكـيـر بــأن الـفـرق
بـيـنـنا وبـ شـكـسبـيـر هـو فرق
في طـريــقـة الـتـعــبـيـر اخلـارجي
فــقط وأن لـديــنــا نـفس األفــكـار
الــتي كـــانت بــذهن شــكــســبــيــر
ولــكـنـنــا ال جنـد الـكـلــمـات الـتي
تـعــبـر عـنــهـا ولــكن هـذا بـاطل

فــلــيس الــفــرق في قــوة إخــراج
ــقــدرة عــلى الــصــورة بـل في ا
تكـوين الصـورة الـباطـنيـة التي

تعبر عن الشيء"ص 8. 
»U²J « s  n u*«

ال يــقــرأ الـكــاتب فــقط لــلــكــتـاب
الــذين يـعــشـقــهم مـثل  –هـسه-
الــــذي يـــقـــول عن شـــاعـــريـــته "
يــســعـــدنــا أن نــســمع اشــعــاره
ــوســيـقي حــزيــنـا ووحــيـدا وا
ا وحـزينـا لكن مع هـذا فإن حـا
عــــمـــلــــهم يــــشـــارك الــــســـكـــون
والـــصـــفـــاء الـــبـــهـــيج لأللـــهـــة
والــــنــــجــــوم" امـــــا عن بــــلــــزاك
فــيـقــتــبس مـنه هــذه الـعــبـارات
اجلمـيـلة (ألـيسـت هي السـعادة
الـــتـي تـــوصف أن تــــنـــظـــر الى
رأة التي حتب نائمة تبتسم ا
فـي حــــــــلم هــــــــاد وديـع حتت
حـــمــــايــــتك حتــــبك حــــتى في
احـالمك وحـــتى في الـــلــحـــظــة
الـتي يظـهر فيـها الـشخص بإنه
قـد توقف عن الـوجود"ص16وال
يـرتــاح الى افـكــار كــولن ولـسن
ويـنـتـقـدهـا بـشـدة "أننـي اعـتـبر
آراء كــولن ولــسن خــطــرة عــلى
القـار العربي ويـجب ان يكون
حــذرا كل من يـــقــرأ آراء ولــسن
ولم يـــقــــرأ لألشـــخـــاص الـــذين
يذكرهم ألنه سـيكون في موقف
مــجـهـول..فـهـو يـقـول عن "أمـيل
زوال" (أن زو بــــــــســـــــبـب حـــــــبه
لــلــنـــجــاح والــطـــعــام واخلــمــر

ÊU³Fý 5 (« b³Ž
بيروت

واالعــجــاب لم يــتــمــكن مـن كـره
رء الواقع ولـذلك فال يـحـتـاج ا
الى اصغـاء شديـد عـلى واقعـية
زوال كتعبير عن خياله"ص146

WÐU²J « ÊUJ

تـــشـــعـــر بـــأن هــاجـس اخلــوف
الك فهو يبتعد يتملك قحـطان ا
عـن الــطــروحـــات الــســيـــاســيــة
ويـتـجـنب تـعـمـيق االفـكـار الـتي
ا يطـرحهـا! قد يـكون مـتحـفظـا 
يـــــكــــــتب وان يــــــقع فـي مـــــأزق
انـكـشـاف امـره وهـو يـهرب تـلك
االوراق الى خارج الـسجن! فإن
وقــعت بــيــد احلــارس واجــهـزة
االمـن قـد تــتــضـاعـف الـعــقــوبـة
عـلـيه  فـقـد جاءت مـالحظـته في
بــدايــة الــكــتــاب  لــتــوضح لــنــا
ــرعــبــة الــتي كــانت الــظــروف ا
تالزمـه (ال يـــــــــجب ان انـــــــــسى
اجلهد الـعظيم لـلعـزيزة الغـالية
هــــديــــر الــــتـي كــــانت الــــعــــون

االساسي في نقل هذه
االوراق فـــــــي داخـــــــل
قدور االكل الـتي كانت
تــخـرجــهـا مــعــهـا الى
الـبـيـت..وكـذلك الـعـمل
اجلميل الذي قامت به
بجلـب بدلة اخلروج ال
بــــســــة ايــــاهــــا فــــوق
مالبـسها قـبل ايام من
انتهاء مدة خروجي ×
"إن هــذه الـوريــقـات ال
تـمـثل إال جزءا يـسـيرا

ÎUOLOKFð ÎUŽËdA  fÝR¹ ”u UW UI¦ « w  ÊUÐUO « sŽ nK
 WO³Mł_« ــواطـنــ الــعـرب ــثـقــفــ وا وا

أثــبت صــحــة خـطــوته في مــجـال
تـــقــــويـــة أواصـــر الــــتـــأخي بـــ

 .(( اجلانب
من جـهــته يـقــول سـوران تـاودر-
ـــشــــرف عـــلى طـــبع ـــصـــمم وا ا
القاموس: قاموس صادق مشروع
مـعـجـمـي كـبـيـر وأن أبـرز مـيـزاته
ســهــولــة الـــعــثــور عـــلى مــعــاني
الـكـلـمات وعـدم احـتـوائه على أي
شـروحات للـكلـمات مكـتفيـاً بذكر
ـــعــاني ومـــرادفــات الــكـــلــمــات. ا
ـــزيـــد من الـــنـــتـــاجــات وارجــو ا
ــبــدع صـادق االدبـيــة لــلـمــؤلف ا

رواندوزي.
ويضيف سوران تاودر قائالً: يعد
قـــامــوس صــادق من الــقــوامــيس
ـــهـــمــــة وأخـــذ مـــكــــانـــته بـــ ا
الــــقـــوامـــيس االخـــرى  وتـــكـــمن
أهـمـيــة هـذا الـقـامـوس بـأنه ــذكـر
ـتـعـددة لـلـفظ الـواحد ـفردات ا ا
مـــراعــــيًـــا ورود مـــعـــانـــيـــهـــا في
ـتـعـددة لذا الـلـهـجـات الـكـرديـة ا
فـــــهــــــو ضـــــروري لـــــلـــــدارســـــ

. ترجم والباحث وا
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صــــادق جـــوهــــر روانـــدوزي (1964)
مــوالــيــد روانـدوز- اربــل حـيـث أكـمل

دراسته االبتدائية واالعدادية فيها.

من كـتـابـات الــسـنـ ولـكـني
أخــرتـهـا لـكـي أخـرج بـبـعض

منها"
 WLðU)«

الـكـتـاب بـحــاجـة الى الـقـراءة
والــتــعــلــيق عــلى االخص في
اخلـواطـر الـتي يتـحـدث فـيـها
الــكــاتـب عن ( مــخــتــارات من
االدب الــبــصـري- الــعــنــاصـر
ــكــونــة لــلـــروح الــعــربــيــة- ا
حـــضـــارة وادي الـــرافـــدين –
طـــــبـــــيــــــعـــــتـــــهـــــا- االبـــــداع
والــــــشـــــخـــــصــــــيـــــة دراســـــة
سـيـكـولـوجـيـة- والـتـاريخ من
وجـهة نـظـر تـوبيـني) خـواطر
ادبـية وثقـافية قد تـمثل اعادة
قــراءة مـوجــزة ألعـمــال تـركت
اثــارا فـي جــيل الـــشــبــاب من

اضي. القرن ا
{ عرض كتاب (قراءات أدبية
منتخبة من أبو غريب)

—UDF « ÍbLŠ
بغداد

ال يـوجد مـكان - من وجـهة نـظر
كن ان الك  – ؤلف قحطان ا ا
ـعرفـة والثـقافة نع اكتـساب ا
وقـراءة الـكـتب والـكـتـابـة عـنـها
ـكـان (سجن حتى لـو كـان هذا ا
ابـو غريب) يـسعى هـذا الكـتاب
الــذي يــحــتـــوي عــلى (خــواطــر
ادبية) في تقـد مفاهيم محددة
ـــؤلـــفـــات االدبـــيــة عن بـــعض ا
وكــذلـك تـعــريـف عن شــخــصــيـة
بـــعض الــــكـــتـــاب واالدبـــاء مع
تطبـيقات على نصـوص مختلفة
وتــقـد اقــتــبــاسـات مــخــتـارة
ـعـتـقل والـكـتـابـة حتت ظـروف ا
او الـســجن بــحــد ذاتــهــا تــمـثل
(حتـديـا) كـبـيرا لـلـسـلـطـة! وهي
ايـضـا تـعـد عـالجـا ضـد الـعـزلـة
وفـــقــدانـــا احلـــريــة واحلـــرمــان
الـعاطفي واالجـتماعي ومـقاومة
االضـطـهــاد الـسـيــاسي! ويـقـول
الك عن هـذا الــكـتـاب "إن هـذه ا
الـوريقـات ما هي إال جـزء يسـير
من حيـاة عشـتـها في أبـو غريب
 –ومن يـــســـمع عـن ابــو غـــريب
يـــتـــصــور الـــرعـب والــتـــعـــذيب
والــــــقــــــتـل واالعــــــدام.. كـل ذلك
ــــكن مــــوجــــود ولــــكن كــــيف 
لــلـرجل أن يــحــول هـذه احلــيـاة
الى حـيـاة أخرى"ص ? 3ويـبدو
الك جنح في لـي ان قــحـــطـــان ا
خــلق افــاق واســعــة في فــضــاء
ضـــيـق (زنـــزانــــة) لـــيــــكـــون مع

عــــبــــاقــــرة االدب ورجـــال الــــفن
وروائع الــروايــات والــقـصص 
فـكان مـعه في الـسـنـوات الـسبع
ـــدة الـــتي مـــكث فـــيــهـــا في  –ا
ســجن ابــو غـريب- (كــروتـشي-
كـافـكـا- هـيــومن هـسه- بـلـزاك-
فـرجـيـنـيــا وولف- تـولـسـتـوي-
الـــغـــزالـي- زايـــنـــهـــبـــر- كـــولن
ولسن- اندري جيـد- حنا مينا-
الئـــكـــة- امل ســـارتـــر- نـــازك ا
الـــزهــاوي- مـــحـــمــود درويش-
ترجـم سلـيم التـكريتـي- جبرا ا
خلـيل جـبرا- هـمـلت- توبـيني-
انــدريه بــارو- أوســكــار الجنـة-
بـليخـانوف- محـمود البـريكان-
ســعـــدي يــوسف  –بـــدر شــاكــر
الـــســـيـــاب- زكي جــابـــر- عـــبــد
اجلـــبـــار الــــبـــصـــري- داروين-
واخـيــرا واول (الـله) ألنـه يـقـول
عن هذه اجلـزئية "الـقران الكر
اصــــــــــــــبــح مـالزمـــــــــــــــا لـي كـل
صـباح..وليس بـإمكـاني أن أنكر
بـــأنه كـــان خـــيــر مـــعـــ لي في
حـياتي تـلك فلـقد جـعلني أدخل
فـي كل تــفـــاصــيــله تـــفــســيــره
مـعـانـيه إعـجـازه لـغـته وكـثـيـر
ا كان خافيا عني"ص 3 كثير 
امـا عن الـعبـاقـرة والـكتـاب فـهو
يقـول (اصبح لي مع كل صاحب
كتاب عالقـة خاصة أحس بأني
أعـــــرفـه ويـــــعــــــرفـــــنـي واحس

بوجودي معه فيما يكتب)
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خـريج كــلـيـة اآلداب -  جـامــعـة بـغـداد
اجستير في 1990حصل على ا

إدارة األعـمــال اجلـامـعــة الـلـبــنـانـيـة –
الـفرنـسيـة (اربيل) 2014 – عـن بحثه
ـــيــدانـي اخلـــاص بـــســجـــون إقـــلـــيم ا
كـردستان وكيفيّة إدارتها والذي صدر
الحـقــا كـكــتــاب بـعــنـوان (هــكـذا تــكـلّم
سجن احملطّة) باللغة العربية - 2015
اصـدر مجموعة شـعريّة باللـغة الكرديّة
بـعنوان (دل و خـاك = القلب واالرض)
-  2012 له مـجـامـيع شعـريـة جـاهزة

للنشر (باللغة العربية).

غالف الكتاب

I
حـ طلـب مني الـبـروفسـور طه جـزّاع برسـالة رقـيـقة وكـرم أخالقي أن أقـدّم كتـابه بـقوله "...
سؤوليـة عند طلبـه فالكتاب قـدمة التي نـنتظرها بـشغف..." توقفـت  سيـزداد قيمة وأهـمية با
ي رص كُتب بـلغة أنيقة وجملـة رشيقة وفكرة عميـقة وكان جزّاع حرّاً طليقاً في جهد أكاد
عـلومات الـغنـية الـتي وفّرها ـعطـيات التـي عرضهـا وا اسـتنتـاجاته واجـتهـاداته خصـوصاً با
ـقارنات الضـرورية التي أجراهـا وتلك إحدى ميزات عتـمدة التي استـند إليها وا ـصادر ا وا
هـمة. وميزته الثانـية  أنه حاول جمع ثالثة أقـمار في فضاء واحد: الفـلسفة والتاريخ الكتاب ا
واألدب فـهـو صـاحب فـلـسـفـة دراسـة وتـدريـسـاً ويـعـرف أن ال فـلـسفـة بـال تاريـخ وهـو الذي
تـلك ناصـية ـسيـحيـة; وألنه صحـافي مـتمـرّس و انشـغل بالـفلـسفـة الـيونـانيـة واإلسالميـة وا
احلرف مـعـنىً ومـبـنىً فـقـد جـاء بـحـثه مـكـثـفاً وحـيـويـاً ومـشـوّقـاً خـالٍ من احلـشـو واجلـفاف
يزات أنه ربط الفـلسفة ية;  وثالث تـلك ا والرتـابة التي كـثيراً ما تـتضمنـها الدراسات األكـاد
عـاصرة في هـارموني وثـيق توزّعت والـتاريـخ بعـلم االجتـماع الـسيـاسي والعالقـات الـدوليـة ا
ة وعالقتها بالفلسفة احلديثة  وخصوصاً يثولوجيات والفلسفات القد بعض مفرداته على ا
اديـة اجلـدلـية" وتـطـبـيقـاتـهـا الصـيـنـية من جـهـة أخـرى سواء في عـهـد الـزعيم اركـسـيـة " ا ا
الـراحل مـاوتـسي تـونغ أو بـعـد انتـهـاء الـثـورة الـثـقـافـية 1965- 1976أي مرحـلـة الـصـعود
الـصينية اجلـديدة التي بدأت مـنذ الثمانـينات والتي ما تـزال مستمرة إلى الـيوم وهي مرحلة
حتـدٍّ جديـدة حيث انـتقـلت الصـ بسـرعة خـارقة من بـلد مـتخـلف إلى أن يكـون البـلد الـثاني
ـتوفرة فإنـه سيكـون البلد عـطيات ا تحـدة وحسب ا نـافِس للواليـات ا اقتصـادياً في العـالم ا
ـيـاً في الـعـام  2030وهـو مـا آثـار مـشـكالت وإشـكـالــيـات الـنـظـام الـدولي الـقـائم  األول عــا
ـسـتـوى الـكـوني ال يـعـرف أحد ـتحـدة وقـد يـفـتح صـراعـاً عـلى ا وخـصـوصـاً مع الـواليـات ا
أبعـاده. فهـل ستـحل الـيوم الـلحـظـة اآلسيـويـة - الصـيـنيـة? وهل سـيكـون الـقرن احلـالي "قرن
التن األكـبر" كما يطـلق طه جزاع في عنوان كتـابه الذي يتضمن  18عنـواناً أساسياً سال
منهـا حبر األديـب نقيـاً ورقراقاً فـاحتوته  78كـأساً فـرعياً مـترعـة بألق خاص لـتسـدّ ظمأ أو
ـعـرفـة  خــصـوصـاً وقـد جـاء في تــنـاسق بـاحلـجـوم واألذواق ـتـعـطــشـ إلى ا بـعض ظــمـأ ا
واآلفاق. وقـد اختـلـطت في قلـمه الـبهي صـور مـتداخـلة ومـتـشابـكة ومـتـراكبـة عـلى نحـو أليف
تـأرخنـة" فالـتاريخ أبـو العـلوم ـتفـلسف" أو "الـفلـسفـة ا ومتـفـاعل وجاذب جـوهره "الـتاريخ ا

والفلسفة أمها وهناك عالقة عضوية مترابطة ب األم واألب.
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سأل أحد الطالب هـنري كيسنجر وزير اخلارجيـة األمريكي ومستشار األمن القومي األسبق
كن أن يدرسه حـ عاد إلى جامعـة هارفرد بـعد انقـطاع نحو أربـعة عقـود من الزمان عـمّا 
شخص مـا يأمل في احلصـول على وظـيفة مـثل وظيـفة كيـسنجـر فأجـابه على الفـور "التاريخ

ستقبل. والفلسفة" فهما ضروريان لفهم احلاضر واستشراف ا
لقد ارتبطت الفـلسفة بالتاريخ واألمر ال يتعلق بتاريخ الـفلسفة أي متابعة ورصد تاريخ الفكر
اإلنسـاني بل من حيث هـو فلسـفة التـاريخ  أي التـفكيـر في تطـوره وحركتـه ومحاولـة البحث
عن قانـون يحكم هـذا التطـور ويصف ديـناميـته ألن تاريخ الفـلسـفة هو تـاريخ الروح البـشرية
في مـواجـهـة الـواقع اإلنـسـاني والـطـبـيــعـة مـعـاً أي الـذهـاب إلى مـا وراء األفـكـار والـتـجـارب
ودالالتهـما االجتمـاعية ألن الـفلسفـة ح ترتـبط بالتاريخ تـنمو وتـزدهر وحتيا وحـ تنفصل
ا فـيه من حكـمة وحـياة وحسب عنه تـخبو وتـذبل وتتالشى  فـالفـلسـفة هي حـركة التـاريخ 
عنى فلم يكن كونفوشيـوس: احلكمة هي معرفة الناس أما الفضيلة فهي حب الناس; وبهذا ا
أرسـطو فـيلـسوفـاً فحـسب بل كان مـؤرخاً وعن طـريقه كـان انبـعاث الـتاريخ الـيونـاني وعبد
الرحـمن بن خلـدون لم ينـشغل بـاجملـتمع فـحسب بل كـان مؤرخـاً أيضـاً وعلي الـوردي ليس
عـالم اجـتمـاع بل هو مـؤرخ أيضـاً وكل هـؤالء لهم عالقـة بعـلم االجـتمـاع السـياسي أو بـعلم
السـياسة االجـتمـاعي. يقول كـيسـنجر الـذي عمل في "تـروست األدمغة" أو مـا يسـمى "مجمّع
العقول" قبل أن يـنتقل إلى العمل الرسمي أنه ح دخل مكـتبه أدخل معه كتب الفلسفة التي
ـاني هـيغل من " أن اعـتـمدت دراسـة الـتـاريخ وال ينـظـر كـيسـنـجر إلى مـقـولـة الفـيـلسـوف األ
التاريخ ماكـر ومراوغ"  إلّا من زاوية البـحث عن األخطاء لعـدم تكرارها استـناداً إلى نيتشه
صـاحب كتاب " مـحاسن الـتاريخ ومسـاوئه" وإلّا فإن الـتاريخ ال يـعيد نـفسه وإذا حصل ذلك
رة الثـانيـة سيـكون على شـكل ملـهاة حـسب عبارة ـرّة األولى على شـكل مأسـاة وفي ا ففي ا
ماركس الشهيـرة. من هذه الزاوية حـاول كيسنجـر استخدام موقـعه كجزء من خيال في رسم
خطط وخـرائط بعـضـها مـا يتـعـلق بالـعالقات الـصـينـية - األمـريـكيـة التي هـي اليـوم أكثـر ما
ي فقـد حاول كـسر اجلـليد بـ بكـ وواشنـطن وكأنه يـعبر سـتوى العـا تـكون حتـدياً عـلى ا
وسومة "بناء سور الص العـظيم الذي هو من عجائب الدنيـا السبع محاوالً تطبيق نـظريته ا
اجلـسور" و"اخلـطوة خـطوة" مـقـابل الضـغط على االحتـاد السـوفيـيتي الـعدو الـلدود. الـتاريخ
لـيس كتاب طبخ لتـقد وصفات سابـقة من الطعام لـيتم تذوّقها بل فـيه فلسفة مـثلما لكل علم
اثلة وأخذ العبر كن اإلضاءة عليها لدراسة حاالت  فلسفة فـفي كل فلسفة تاريخ أيضاً و
والدروس والتجارب وخالصاتها منها ولذلك ال ينبغي أن نكون "صرعى مرض التاريخ" وفقاً
لنـيتشه بـحيث ندفن رؤوسنـا فيه فمن شأن تـخمته أن تمـيتنا وحتـيل كل معرفة حـيّة ونضرة
إلى معـرفة تاريـخيـة ذاوية وآفلـة; فال بدّ من عـقل ورؤية وفلـسفـة جديدة لـلجـيل اجلديد ألنه ال
ـكان أن تـعـترف واشـنطـن بالـص في ـاضي لـذلك لم يكن من الـسـهولـة  يعـيش بـفلـسـفة ا
العام  1964لتقرّر فتح مـلف العالقات معـها ذلك الذي رعاه كيـسنجر فالـتاريخ يحتاج إلى
كن التنبؤ به عرفة مـا هو راهن من سياسات ومواقف ومـا  معرفة مثلـما يحتاج إلى فلـسفة 

ستقبل إنه هو اللغز احمليّر الذي يصعب حلّه اعتباطياً حسب ماركس. على صعيد ا
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ـتـحـدة وجـمـهـوريـة الـص يـأتي كـتـاب جـزّاع في فـتـرة تـصـاعـد حـدّة الـتـوتـر بـ الـواليـات ا
الـشعبـية والتي ارتـفع منـسوبهـا خالل تفشي وبـاء كورونا كـوفيد - 19الـتي اجتاحـت العالم
تـبادلـة ب منـذ مـطلع الـعام  2020والـتي مـا تزال مـستـمـرة ومتـصاعـدة  حـيث االتهـامـات ا
الـطرفـ ليـقدّم قراءة جـديدة ومـعمّقـة لتـاريخ العالقـات ب الـبلدين في ظـلّ تغيـيرات الـنظام
ـتحدة كـمتحـكّم في العالقات الـدولية بـعد انهـيار جدار الدولي اجلـديد الذي كـرّس الواليات ا
بـرل في  9 تـشـرين الـثـاني  1989وانـحالل الـكـتــلـة االشـتـراكـيـة ومـن ثم انـقـسـام وحتـلل
تحدة قوة عظمى بال االحتاد الـسوفييتي في نهاية العام 1991. كل ذلك جعل من الـواليات ا
منازع خصـوصاً وكان باكورة تـتويجها إعالن حـربها على العراق  17كـانون الثاني 1991
بـاسم "قوات الـتحـالف الـدولي" لكن الـعصـر األمريـكي أخذ بـالـتراجع بـعد غـزو أفغـانسـتان
 2001 والعراق  2003 ومن ثم باالنحـسار  مع تعـافي دور روسيا نسـبياً وصـعود الص
ـتعـاظم والـهنـد وجـنوب أفـريـقيـا والبـرازيل الـتي شـكّلت مـجمـوعـة اقتـصـادية مـهـمة ومـؤثرة ا
ة بـ الضفة عو نافسـة ا عـرفت باسم  بريكس   BRICS  في العام 2010 دون نسيـان ا
األمـريـكـيـة - األوروبـيـة وبـ الـضـفـة اآلسـيـويـة الـصـيـنـيـة - الـهـنـديـة الـيـابـانـيـة  الـكـورية 
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ـتغيّرات التي يـلقي الباحث ضـوءًا كاشفاً على الـشخصية الـصينية والـتطور اجلديد في ظلّ ا
ة ودورها في حصـلت بعـد انتهـاء الثـورة الثـقافيـة وانبـعاث الثـقافـة والفـلسفـة الصـينيـة القـد
ـا يتداخل فـيها من فـلسفات وأديـان مثل الكـونفوشـيوسية تكوين الـهوّية الـصينـية اجلديدة 
والتـاوية إضافـة إلى البوذيـة ويتوقف عـند قضـية البـوذي في التـيبت وزعيـمهم الداالي الما
ـا له عالقـة بـقضـايا ـسـلمـ في الـص  الـرابع عـشر  مـثلـمـا يعـرض إشـكالـيـة ومشـكـلة ا
ـعروفـة بـاسم "شيـنـغيـانغ" وغـالبـية حـقوق اإلنـسان كـمـا هي مشـكـلة تـركـمسـتـان الشـرقيـة ا
ـسـلـمـة; ويـخـصص فـقرة مـسـتـقـلـة عن" الـعالقـات الـصـيـنـية- سـكـانـها مـن قومـيـة اإليـغـور ا
الـسوفـييتـية في بدايـاتهـا ونهايـاتها" أي حـتى تفـكك االحتاد السـوفييـتي ليـختتم الـكتاب في
كـنني القول إن كتاب طه جزّاع مبحث خاص عن عـالم ما بعد كورونا في رؤية اسـتشرافية.
هو عمل متكامل  استـمرت موسيقاه الداخلية تـتصاعد مع حبكة درامية مشـغولة بطريقة فنية
سـاحـرة وبـقـدر مـا يـدرك ذبـول مـرحـلـة اآليـديـولوجـيـا في الـصـ عـلى الـرغم مـن أن احلزب
ا ـستـمرة  الـشيـوعي الصـيني مـا يزال حاكـماً ومـهيـمنـاً وأن سياسـة احلزب الـواحد هي ا
ؤتـمر األخـيـر للـحزب في آب هـني وهـو ما عـكسـه ا فيـهـا في العـمل الـسيـاسي والنـقـابي وا
رّة أيضاً استناداً إلى أغسطس  2019 إلّا أنه يتابع فاعلية العقل الصيني التجاري وهذه ا
فـلسـفات الـص وتاريـخهـا  حيث يـتم مالقحـتهـا مع التـراث الفـلسـفي والثـقافي خـصوصاً
حاولة إحياء كـونفوشيوس والوتسه بعد أن شهدت الص قطيعة أبستمولوجية معرفية مع
ة أيـام الـثورة الـثقـافيـة. إن هـذه السـياسـة اجلديـدة الـتي تنـطلق من التـاريخ والفـلسـفـة القـد
تـاريخ الفلـسفـة الصيـنيـة وفلسـفة الـتاريخ الصـيني تـعني تطـليق مـرحلة الـتزمّت اآليـديولوجي
ر من ـسلح" و"اإلمـبريـاليـة  والـشعـارات اليـساريـة الرنـانة حـيث لم تعـد شعـارات "الكـفاح ا
ورق" و"كل شيء يـنبت مـن فوهـة الـبـندقـيـة" هي الـسائـدة دلـيالً عـلى الـثوريـة والـزعم بـامتالك
نافـسة االقتـصادية احلقـيقة وإدعـاء األفضلـية بل صارت ثـقافة الـسوق والـعرض والطـلب وا
صالح الـذي يتـقدّم على لـغة العـقائـد دون نسيـان مباد الـعدالة والتمـدّد التجـاري ومنـطق ا
االجـتمـاعـية.  لـقـد تغـيّـر العـالم وإذا لم تـتـغيّـر الـدول فسـتـظلّ في مكـانـها عـلـماً بـأن  الـثورة
الـصـنـاعيـة في طـورهـا اخلـامس سـتـتـجـاوزهـا بسـرعـة خـارقـة وقـد أخـذت الـص ذلـك على
عاتـقهـا في دينـاميكـية حـركيـة داخليـة للـتحديـث والعصـرنة والـتجديـد والتـساوق مع مـنجزات
علـومات والطفرة الرقمية " الديجيتل" وكل ما له الثورة العلمـية التقنية وتكنولوجيا اإلعالم وا
عالقـة بالـذكـاء االصـطنـاعي في سـبـاق محـمـوم مع الزمن واآلخـر وهـو سـباق طـريق احلـرير
ه ــكن تــنـو واحلـزام بــالـتــنــ األكـبــر سـواءً كــان أصــفـراً أم أحــمـراً فــقـد اســتــيـقظ وال 
مغناطيسياً أو بالقوة وإعادته إلى عزلته أراد األبيض أم لم يرد?
ي ومـفــكـر عـربي من الـعـراق  –نــائب رئـيس جـامـعـة {  أكـاد
الالّعنف وحـقوق اإلنسـان أونور بيـروت. له أكثر من  70مـؤلفاً
في قـضايا الـفكر والقـانون والسـياسة الدولـية واألديان والـثقافة
ـدني وحائز على جائزة أبرز مناضل حلقوق واألدب واجملتمع ا

اإلنسان في العالم العربي القاهرة 2003.

تـألـيف الـقـامـوس أثـنـاء دراسـتي
اجلـامــعــيـة في بــغــداد والـتــقـدم
الـذي حـقـقته فـي اللـغـة الـعـربـية
لــهــذا فــكــرت في اعــداد قــامــوس

موسع. 
وتـــــضـم الـــــطـــــبـــــعـــــة األولى من
الـقـاموس 86 ألف كـلـمـة مقـسـمة
على 22 ألـف كلـمـة عـربيـة وأكـثر
من 44 ألـف مـعـنى ومـرادف لـهـا
بـــالــلــغـــة الــكـــرديــة بــواقع 883
عاني الـكردية صفـحة. وتشـمل ا
بــــالـــلــــهـــجــــتـــ الــــســـورانــــيـــة
والـبـهــديـنـانــيـة عــلى حـدٍ سـواء.
وقـــام الــكــاتب والـــبــاحث ((جالل
زنـكــابــادي)) بــتــنـقــيح الــطــبــعـة
األولى من القامـوس حيث استمر
في ذلك حوالي ثالثة سنوات قبل
الـشـروع بطـبـاعته.ويـردف صادق
روانـــدوزي قــائـالً: اقــوم حـــالـــيــاً
بتنقيح القـاموس واعداده لطبعة
ثانية ويكون اوسع وأكبر حجما
ويـحـتـضن كلـمـات ومـصـطـلـحات
ـكــتـبــات في الــعـراق جـديــدة فــا
حتـــــتـــــاج إلى هـــــذا الــــنـــــوع من

القواميس. 
ويـضـيف روانـدوزي: (( االهـتـمام
والـــتــــرحـــيب الــــذي حـــظــــيت به
الطبعة األولى من قاموس صادق
في بــغــداد ومــدن جـنــوب ووسط
الـــعـــراق واهــــتـــــمـــام الــــكـــتـــاب
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عن دار الشـؤون الثقـافية الـعامة
صـــدر الـــعـــدد االول من مـــجـــلــة
الـــثــقــافـــة  األجــنـــبــيــة 2020 -
الـــســنــة احلـــاديــة واالربــعــون 
وهي مـجلـة نصف سـنويـة تعنى
بــشــؤون الـثــقــافـة والــفــنـون في
الــعـالم.حــمل مــقــال افــتـتــاحــيـة
الـعدد عنـوان (الثقـافة األجنـبية:
رؤيـة مـسـتـقـبـلـيـةُ)  بـقـلم رئـيس
الـتحـرير بـاقر جـاسم محـمد .اما
مـلف العـدد فهـو بعـنوان ( األدب
والـــثـــقـــافـــة في الـــيـــابـــان).ومن
ـــــــــــلـف:(االدب عــــــــــــنـــــــــــاويـن ا
(االدب الياباني:مقـدمة تاريخية)
(مــــــــــا هـي الـــــــــــبـــــــــــابــــــــــانــي)
ـعاني والتـفرعات في التـرجمة?ا
(سـينـما االنـكلـيزيـة والـيابـانيـة)
ـكـان لـدى اخملـرجـة الـيـابـانـيـة ا
(قــــصـــائـــد نــــعـــومـي كـــاواسي)
وحـــوار مع الــشــاعـــرالة تــشــيــو
(ارمـلـة احلـرب قراءة كـيـتـاهـارا)
في قــصــة الــســمــكــة احلــديــديـة
لـلـكـاتــبـة غـونـو تـايـغـو)(حـكـايـة
(بــــيت اجلـــســــد في الــــيــــابـــان)
(الــكـاتــبــات الـيــابـانــيـات الــظل)
بـصمـة رقي في االدب اليـاباني)

(هـاياو مـيازاكي..رثـاء العوالم
الــرائـعــة).  ضم الـعــدد ابـوابـا
عــدة وهي(دراســات وحـوارات
وفـنــون ومـتــابـعــات وعـروض
ونـــصــــوص وبـــاب اصـــدارات
وفـي بــاب ـــيـــة حـــديـــثـــة) عـــا
دراســات نــقـــرأ(تــأويل ثــيــران
الــشــمس في روايــة عــولــيس)
ترجمة فـاطة الذهبي.وفي باب
فنـون نقـرأ(يولـيا مـامونـتوفـيا
وابــــــداع الــــــرسـم بــــــاأللـــــوان
عـاصر) الشـمعـية فـي العـالم ا
ترجمـة زهرة حن عـباس كما
نــــــــقـــــــرأ(مـــــــتـى بـــــــدأ الـــــــفن
ــــعـــاصـــر?)تــــرجـــمــــة زيـــنب ا
. ومن الــــنــــصـــوص حتــــســــ
هـنــاك(نــزيف عــلى الــرصـيف)
و(راسـمـو اخلـرائـط) و(هـرمان
هسه..مراحل وقصائد اخرى).
وأشـار الـغالف الـداخـلي األول
لــــلـــعـــدد وهـــو حتـت مـــســـمى
ــتـرجــمـ (عـالمـة) إلى أحــد ا
ـبدعـ وهـو عـبد الـعراقـيـ ا
الـصـاحب مـحـمـد الـبـطـيـحي 
كـــمـــا ضم الــــغالف الـــداخـــلي
الثاني  نبذة مختصرة عن دار

الشؤون الثقافية العامة.
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ضــمـن جــهـــوده الــبـــحــثـــيــة
ومـتــابـعـته لـلــشـأنـ احملـلي
والـدولي اصدر مـلـتقى بـحر
الـعلـوم للـحوار كـتابـا جديدا
بــــــــعــــــــنـــــــوان (الــــــــعـــــــراق
واستراتـيجيات دول اجلوار
والعـالم) ضم حوارات سبق
لــلـــمــتــلــقـى ان اجــراهــا مع
ســـفـــراء الــدول وأســـهم في
تـوسـيع مـجـاالتـهـا عـدد من
الـنـخب الـعـراقـيـة. ويـغـطي
ـثـابـة الـكـتــاب الـذي هـو 
موسوعة ال غنى الي باحث
في الــــشــــأن الــــســــيــــاسي
ـــوسم والـــدبـــلـــومـــاسي ا
الـثـالـث لـلـسـنوات – 2017

 2019  وقـد اعـدهـا للـنـشـر وقدم
لها الدكتور ابـراهيم بحر العلوم.
وبـرغم ان بـحر الـعـلوم يـشـير في
ـقـدمة الى جـهـود سانـدة له قدم ا
لها الشـكر والتقديـر فان محتوى
الــكـتـاب كـشف جـهــوده الـعـلـمـيـة
وصـــيــاغــتـه الــعــمـــيــقـــة وتــنــوع
وجــهــات الــنــظــر الــتي عــرضــهـا
ــوضــوعـات الــتي تــطـرق وزخم ا

اليها. 
ويــبـــدو ان الـــهـــدف االســاس من
ـلـتـقـيـات لـلـسـنوات وراء اقـامـة ا
ـذكـورة هـو فـتح قـنـوات احلوار ا
بــــــ ســـــفــــــراء دول اجلـــــوار او
ـعــتــمـدين في اجملــتــمع الـدولـي ا
بـــغـــداد والــنـــخب الـــســيـــاســـيــة
والثـقافـيـة واحلقـوقيـة الـعراقـية

ؤلف في كلـمة اخيرة ويؤكـد ا
خـتم بـها مـقدمـة الـكتـاب الذي
يـقع فـصـلـ رئـيـسـ تفـرعت
عـنــهـمــا سـلــسـلــة من احملـاور
والـعـنـاوين تـمـتـد لـنـحـو 320
صــفــحــة مع مــلــحق يــلـخص
مـــحــتــــوى بـــعض الـــفــصــول
بـــالـــلـــغـــة االنـــكـــلـــيـــزيــة (ان
ـصـالح سـتـبـقى حـاكـمـة ب ا
الـشـعـــــوب واحلـكـومـات وما
لـم يـــــتم الـــــتـــــصـــــدي اجلــــاد
ـــوارد الســــتــــثــــمـــار كــــافــــة ا
احلــيـويـة لــكل بـلـد في تــلـبـيـة
احـــتــــيــــاجــــاته الــــداخـــلــــيـــة
وجــيــرانه فــيــصـعـب تــفـعــيل
عـــــوامل الــــــزعـــــزعـــــة وعـــــدم

االستقرار).
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صـدر مــؤخـرا قــامـوس صـادق
لــــلــــكــــاتـب ((صــــادق جــــوهـــر
راونـدوزي)) نتـاج لــ ٣٠ عـاما
ـــثــابـــرة حــيث مـن االبــداع وا
يـعــتـبــره الـكــاتب  ((مـشــروعـا
تــعــلـــيــمــيــاً ومـــصــدراً هــامــا
لــتـرسـيخ الــتـأخي والــتـعـايش
الـسـلـمي بـ العـرب والـكرد)).
ويعتبر القاموس مصدراً هاماً
ـتـرجـمـ واألدبـاء لـلـطــلـبـة وا
والباحـث والراغـب في تعلّم
الـلغتـ الكـرديّة والعـربيّة; من
تـــــألــــــيـف صـــــادق روانـــــدزي
وتـنــقـيح االديب الـكــبـيـر جالل
زنـكابـادي والـطبـاعة بـإشراف
مــؤســـســـة دار روائع الـــكــتب
واإلشراف الفنـي من قبل خبير
الطباعة سوران تاودر –رئيس
ــطـابع في كــردسـتـان احتـاد ا
وصــدرت طـبــعــته األولى 883
صــفــحــة من الــقــطـع الــكــبــيـر.
ويــقـول صــادق روانـدوزي: إنه
بــدأ مــنـذ ثــمــانـيــنــيـات الــقـرن
ـــاضي بـــتــدوين الـــكــلـــمــات ا
الــعـربــيــة في كــشــكــول خـاص
عاني باللغة الكردية يقابلها ا
ـشـروع يكـبـر يومـا بـعد وبدأ ا
يـــــوم وتـــــزداد الـــــكـــــلـــــمـــــات
ومـعـانـيـهـا وخـطرت لـي فـكرة

غالف الكتاب

العراق واستراتيجات دول اجلوار والعالم

امال فـي الـتـعــرف عـلى الـعــقـبـات
ـــــشــــتــــركــــات فـي الــــعالقــــات وا
ـساحات الـثنائـية وسبل تـعزيز ا
ـصــالح الــثــنـائــيـة ـتــعــلـقــة بــا ا

شتركة.  وا
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واذا جـــاز الــتـــشـــبــيه فـــان هــذه
الـعـملـيـة تـشـكل وجـهـاً من وجوه
الـــدبــلـــومــاســيـــة الــشــعـــبــيــة او
الالتــقــلــيــديـــة الــتي يــتــعــ ان
يـــشـــجع الــســـفـــراء اعــتـــمـــادهــا
وتــــعـــمـــيق فــــرائـــدهـــا واتـــاحـــة
اجملاالت الجنـاح جـهود تـثـبيـتـها
في الــقـــضــاء الــدولـي ذلك انــهــا
(ارضيـة تسـاعد في صيـاغة رؤية
اولــيــة في اطــار نــظــريــة الــنــسغ
الــصــاعـد لــتـحــديـد مـالمح عالقـة

الــدول مع الــعـــراق وبــالــعــكس).
ـؤلف في مقـدمـة الكـتاب واشـار ا
ــــلــــتـــقــــيــــات مــــشـــروع الى ان ا
ــألـوف في مـســاهــمـة تــتـجــاوز ا
رسم مـسارات تـستـمد زخـمها من
الـوعـي اجملـتــمـعي نــحــو تـعــزيـز
الـــــعـالقـــــات بــــــ الـــــشــــــعـــــوب
واحلــــكـــومــــات لــــتـــوفــــيـــر االمن

واالستقرار.
 وفي ضــوء هــذه احلــقــيــقــة فـان
جنـاح الـسـفـيـر في بـلـد االعـتـمـاد
ــــســــاحـــة الــــتي يــــخــــضع الى ا
يسـتـطيـع توفـيـرها لـتـحرك بالده
داخـل الـــــــعــــــقـل اجلـــــــمـــــــعي او
اجملـتـمـعي بحـيث تـتـقـدم آفـاقـها
ــراد من ويــتــحــقـق بــفــضــلـــهــا ا
وجوده في مهماته الـدبلوماسية.
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البصرة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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قوة الشخصية

ـا الــرضـوخ والــقـبــول الـقــسـري 
تــرفـضه ادمــيــتــنـا.  اذن فــقــدحـان
الــوقت لــتــضخ طــاقـات ايــجــابــيـة
مـفعـمـة بـاحلـياة بـدال من الـطـاقات
ـسـرطـنـة الـتى حتـاول الـســلـبـيـة ا
الــقــضــاء عــلــيك.. وهــنــاك عــوامل
نسـتطـيع من خاللـها تـعزيـز الثـقة

بالنفس:
1- االخـتـالط باالخـريـن خـصـوصا
ثـقف والـناس االيجـابي الذين ا
يـضيـفون لك من ايـجابـيتـهم الشئ
الكثير الذي قد يسد مانقص عندك
وذلك ليس عـيبا فـاالنسان مـجبول
عـــلى الـــتــــعـــلم يـــقـــول رســـولـــنـــا
ـهـد الى "اطـلب الـعــلم من ا الـكــر
فاالغـتراف من الـعلم سالح الـلحـد"

التنفذ ذخيرته.
2- عـدم مقـارنة االنـسان نـفسه مع
قارنة من شانها ان الن تلك ا غيره
جتـعـل االنـسـان يـشـعــر بـالـضـعف
ــتـكــافـئـة ــقـارنــة غـيـر ا نـتـيــجـة ا
وعلـيه ان يكـون منـصـفا بـالتـعامل

مع نفسه النها تستحق الكثير.
3- تـنوع الـثـقافـات والهـوايات اي
ان تــكـون لــديـك خـلــفــيــة ثــقــافــيـة
واســــعــــة و جتـــــارب حــــيــــاتــــيــــة
وهـوايــات وثــقـافــة عـامــة جتــعـلك

قادرا على اخلوض بالنقاشات..
ـشكالت عـلى انـها 4- تـعـامل مع ا
حدث طار سوف يـزول واعتبرها
روتــيـنـا يــومـيـا وضع لــهـا عـنـوان
شـاكل فـهـذه ا "مـشـكالت حـيـاتـيـة"
التـــخــلـــو مــنـــهــا احلـــيــاة والنـــنــا
ــديــنــة بــالــتــاكــيــد النـــعــيش في ا
ـشـكـلـة على تـعـامل مع ا الـفـاضلـة
انـهـا حــدث سـوف يـزول وان كـنت
تــعـتـقـد انك غـيــر قـادر عـلى حـلـهـا
ابـــتــعــد عن مـــســبــبــاتـــهــا  قــلــيال
وســتـجــد االمــور حتل تــدريــجــيـا.
بـتـحـجـيـمـهـا ودراسـة ابـعـادهـا ثم
وتـذكـر بـان حـلـهــا بـاقل اخلـسـائـر
ـشـاكل من صنع االنـسـان وحلـها ا
ايـــضـــا بـــيـــده فال تـــهـــوّل االمـــور
والتعطيـها اكبر من حـجمها وتاكد
ان الشئ في احليـاة مستـحيل غير

وت.. ا
5- الحتـــاول ان تــلـم نــفـــسك عــلى
فـعـل قـمـت به في وقت مــا واليـزال
شــبح هــذا الـفــعل يــطــاردك ويــهـز
النه قــد حــدث مــضــجـــعك الى االن

"تـريد الـنـجـاح ثق بـالـله ثم بـنـفسك
وجتـاهل من يقـول هذا صـعب وهذا
مـسـتـحـيل الـثــقـة بـالـله هي عـقـلـيـة

العظماء"محمد علي كالي 
ـان االنـســان الـراسخ الــثـقـة:هـي ا
بقـدراته وامـكـاناته الـذاتـيـة وقدرته
عـلى اتخـاذ الـقرارات الـصائـبة دون
تـردد اوخــوف. وهي عـكس الــغـرور
ـغــرور شــخص مــوهـوم يــشــعـر فــا
بالعظمة ويُـشعر احمليط به بانهم
ادنى منه  وهو مرض نفسي عافانا
الـله مـنه امـا الـثـقـة  بـالـنـفس فـهي
شــعـور االنـسـان بـاالعــتـزاز بـنـفـسه
تــلك الــثــقــة الــتي  يــســتــمــدهــا من
فهي انه بالـله  لتحـقيق اهدافه   ا
تـمـثل الـعـمــود الـفـقـري لـشـخـصـيـة
االنـسـان فهـو محط احـتـرام وتقـدير
وتــــمـــتـــاز نــــظـــرته احملـــيــــطـــ به
بـااليـجـابـيـة عـلى الـدوام وبـدونـهـا
يــفـقــد االنــســان احــتــرامه لــنــفــسه
ويـــــصـــــبح عـــــرضـــــة لـالنـــــتـــــقــــاد
واالســــــتــــــغـالل ويــــــكـــــــون ســــــهل
غــيـــر قــادر عــلـى اتــخــاذ االنــقـــيــاد
الـــــقــــــرارات وتـــــمـــــتـــــاز نــــــظـــــرته
وضيق االفق والنـقمة بالـسوداويـة 

على نفسه وعلى االخرين.
تـــعــود قـــوة الــثـــقــة بـــالــنـــفس الى
الـطـفــولـة والـتــربـيـة االولى لــلـطـفل
فالـطفل الذي نشـأ تنشئـة صحيحة
تعـطـيه قدرا من االهـتـمام والـرعـاية
تشـعـره بانه كـيـان مسـتـقل بذاته له
حــقـوق وعــلـيـه واجـبــات حـتى وان
كــان صــغــيــرا تـــبــصــره بــالــطــريق
تعـلمه انه اذا اخطأ عليه الصحيح 
االعـتــذار وان قـام بـعـمـل جـيـد فـانه
ـبـدأ ســوف يـثـاب عــلى ذلك عــمال 
الثـواب والعـقاب. هذا الـطفل سوف
يـنشـأ كـيان مـسـتقـل مرتـكـز على كم
ــبـــاد والــقــيم الـــتي جتــعــله من ا
قـادرا عـلى االخـتـيـار او الـرفض من
اليـجد غيـر تردد او اسـتـعانـة بـاحد
اخلـــوف او الـــقـــلق او الـــوســـاوس
يحكم رايه اوال في امور طريقا الـيه

صيرية منها. حياته خصوصا ا
لـقد تـعود هـذاالطـفل ان يكـون مركز
يشارك اشعاع في اسرته ومدرسته 
ــدرســـيـــة وغـــيــر بـــالــنـــشـــاطـــات ا
ــدرســيــة مــعــتـــمــدا عــلى نــفــسه ا
ــارس هـــوايـــة مـــا لــيـــنـــفس عن
طـاقـاته وحتـقق له فـرصـة االبداع و

فـيـنــشـأ كل مـتــكـامل بـذاته االجنــاز
واثقاً من نـفسه قادرا عـلى مواجهة
االزمات النفسية واحلياتية التهزه
وحــتى وان ـــواقف او تــنــال مـــنه ا
ـوقف صـعب فانه يـواجهه تـعرض 
ويـخـرج مـنـه بـاقل اخلـسـائـر وكـمـا
ثل(الـضربـة الـتي التكـسرك يـقـول ا
تــقـــويك) فـــهـــو قــادر عـــلى اتـــخــاذ
الــقــرارات بـكـل حـزم  هــذه الــقـدرة
ـستـمـدة من ثقـة االنـسان الذاتـيـة ا
بـربه اوال وبـنـفـسه ثــانـيـا تـعـقـبـهـا
مــرحــلـة "الــتــوكـيــديــة" وهي نــظـرة
االنــسـان الــواثق بــنــفـسه وتــقــديـر
قـدراته وامـكانـاته التـي تعـزز الثـقة
بـنـفـسه وبـاالخـرين بـعـكس الـطـفل
ـدلل الـذي اخــذ الـدالل مـاخـذه من ا
شــخـــصـــيــتـه  تــاركـــا له الـــضــعف
او الــطــفل واالتـــكــالــيـــة ســبــيال لـه
االنطـوائي الـذي يالزمه اخلجل او
عـنف الذي يـعـامل بقـسوة الـطـفل ا
ــهــمل او الــذي يــعـامل او الــطــفل ا
بــازدراء و اسـتــهــزاء من قــبل اهـله

واقرانه..
qHÞ  WOB ý

هذه االمور وغيرها تبلور شخصية
الـــطــفـل وتــشــكـــلــهـــا (الن الــتـــعــلم
بــالــصـغــر كــالـنــقش عــلى احلــجـر)
ومسؤولية البـناء اصعب بكثير من
مـهـمــة الـهـدم ! الن الــبـنـاء يــتـطـلب
الـــــكــــثــــيـــــر من الــــوقـت واجلــــهــــد
والتخطيط لكي يرتفع ويسمو فيما
يــســتــغــرق الــهــدم وقــتــا بــســيــطـا

وادواتا قليلة!!
لـــكن هــــذا اليـــعـــنـي بـــاي حـــال من
االحـوال ان نـسـتـسـلم لـلـفـشل النـنا
تربـينـا على نـوع مـع من الـتربـية
فـبمـجرد مـعرفـة نقـاط ضعـفك وفهم
اخـطـاءك ومـواطـن اخلـوف والـتردد
عـنـدك سوف تـتغـلب بـالتـدريج على
ـواجـهـتـهـا والـقـضاء هـذه الـعـقـد 

عليها..
وبــــدال مـن االســــتــــسالم لــــلــــفــــشل
والـــضـــعف واخلـــوف والــتـــســـلــيم
الن احلـقـيـقـة مـهـمـا بـاالمـر الـواقع 
كـان االمر صـعبا فـعلى االقـل يجابه
بــالــرفض وعــدم الـقــبــول وتـلك هي
اخلطوة االولى للـتغلب على ضعف
والبـد من انشـاء جسور الـشخصـية
ــتــهــالــكـة جــديــدة لــلــعــبــور بــدل ا
اوالـتالفـة التي جتـرنا الى مسـتنقع

wzUD « —bOŠ
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بغداد

كـثيـر هو احلـديث عن النـفط الـعراقي والـتوقـيع الذي نـفذ مع
مــصـر وكــيف مــصـر تــشـتـري الــنـفـط الـعــراقي وتـبــيـعه الى
اسـرائيل بـربح دوالرين فـقط عن كل برمـيل .. لـكن ما نـسمع
من اخـبـار عن الـتـطبـيع الـسـري بـ الـعـراق واسرائـيل وعن
كـيفـيـة االستـفادة مـن نفط الـعـراق مبـاشرتـا الى اسـرائيل ..
فـقد كـتب الـدكـتور مـهـدي البـنـاي هو بـاحث ومـتـخصص في
االقـتصـاد العراقي  حـيث يطـرح افكـاره من خالل احياء خط
انـابيب بـ منـطقـة حديـثـة  وب حـيفـا باعـتبـار ان هذا اخلط
ســـوف يــدر عــلى الــعــراق خــيــرا ويـــكــون عــامل من عــوامل
ـنطـقة بـرغم اخلالفات الـسيـاسية االسـتقـرار واالزدهار في ا
ـوضوع من حـيث التـطـبيع الـسري  ويـقول وهـذا هو صـلب ا
الـباحث هناك عدت دول عربية وافريـقية متعاونة مع اسرائيل
جتـنبا للصراعات التي قد حتدث في قضايا تشمل الثقافة –
الـتـاريخ  –احلـرب  –الـعـدالـة وهـنـاك ايـضـا دول تـتعـاون مع
جـيرانهـا بالتـبادل ب خـيرات البـلدين ويكـمل حديثـة الباحث
ـشــروع ويـقــصـد خط االنــابـيـب بـ حــديـثـة اذا طـبق هــذا ا
وحـيفا فـهو نعـمه على العـراقي  وايـضا تخف من الـتوترات
السـياسية فيما بـينهم كذلك مد سكك حـديد ب بغداد وحيفا
ــتـبــادلــة عــلى كل االطــراف وحـسب راي ــنــافع ا لــيــعــود بـا
الـبـاحث في االقـتـصـاد الـعـراقي ان الـعـراق سـيـحـصل عـلى
طـريق جتــاري اقــصـر واســهل الى مــوانئ  الــبـحــر االبـيض
ـتـوسط حــيث ان خط االنـابـيب ال يـتـعـدى  760 كـيـلـومـتـرا ا
ـا يؤمن طرقا وسـكة احلديد بطول  910 كـيلو متـر ال اكثر 
اكـثـر مـبـاشـرة الى االسـواق األوربـيـة واألمـريـكيـة ويـقـلل من
تـكـلـفــة نـقل الـواردات . وبــذلك تـكـون قـد جتــاوزت مـسـارهـا
كن خفض احلـالي والذي يشـمل ثالث بحـار . ويقول بـذلك 
تـكالـيف النـقل وتقـصير زمن الـشحن فـضال عن ذلك سـيتيح
خط األنـابـيب بيع نـحو  300 الف بـرمـيل من النـفط الـعراقي
بـاع نحو يـوميا في الـسوق االسرائـيلـية اي ان كمـية الـنفط ا
ـبيـعـات واخـيرا يـقـول انه مـشروع ـئة من اجـمـالي ا   10 بـا
اقــتــصـــادي وســيــاسي يــشــمـل االردن والــضــفــة الــغــربــيــة
ـرسـومــة مـنـذ زمن الن نـفط واسـرائـيل ..وهــذه هي اخلـطـة ا
نطـقة والذي لم يـستفد الـعراق هو من اجـود ما موجـود في ا

ـواطن الـعـراقي .. وانت مـا هو مـنه ا
رأيك ايـها القار  هل تـعتقد ان هذا
اخلط واخملــطـط ســوف يــنــفــذ...وهل
انت مـوافق على مـد اخلط ومد سكك
احلديد ب العراق واسرائيل....   
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اجملنونةْ
شوارع شاخصة العيون 

صراخ صامت 
هيا القُم ِ االفواه باحلَجرْ

لــتـســكـن االرواح خـلـف مـقــبض ٍ
حديد 

فـأنـغــمـست في جـوفــهـا جنـومـهـا
مخافة الوداع

مــديــنــة  اصــنــامــهــا قــد اســدلت

ستائرَ اخلداعْ
أرصفة ال حتملُ االحالم 
تصرخ ارواحً بال اجسام 

تقول في استسالم :
يا ليتني يا أيها الصغار ْ 

كنت عصا او مطرقة 
اقــــارع الـــــذئــــــــاب والــــثــــعــــالبَ

راوغة ا

بغداد
wFOÐd « ‰œUŽ
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9- ابـتــعـد عن الــنـاس "الــسـلــبـيـ
"الـذين يـبــثـون طـاقـاتـهم الــسـلـبـيـة
لــــــــلـــــــنــــــــيـل من اســــــــتــــــــقـــــــرارك
فـــــهــــؤالء هــــمــــهم االول وجنــــاحك
واالخـــــــــــيــــــــــــر ســـــــــــحـــــــــــبـك الـى
وتذكر دائما ان السلبية مستنقعهم

عدوك االول.
10- التــفــكـــر بــاالنـــتــقـــام من احــد
سـيئ وتـذكر ان اكبـر انتـقام من ا
لك هـو جناح كـبيـر يشـعرك بـالفـخر

ويشعرهم باخليبة.
11- ازرع اخليرواكثر منه الن ثمار
اخلـــيـــر دائــــمـــا تـــنـــضج بـــالـــوقت
وكن مــســؤوال عن اقـوالك ـنــاسب ا
وافـعـالك النــهـا حــتـمـا ســتـرد الـيك
ـا تطـلق صـحـنـا في الـفـضاء فـكـا
يدور ويـدور ويعـود اليك خـيرا كان
"فمن يـعمل مثـقال ذرة خيرا ام شرا

يره".
12- افـــــــسح اجملـــــــال  لـالخـــــــرين
واسـتـمع الراءهـم  كـمـا يـسـتـمـعـون
ـيدان بـرمته الـيك والتسـتـول على ا
دون ان تــفــسـح اجملــال لــغــيـرك الن
ذلك يـــــؤدي الـى نـــــفـــــور االخـــــرين
والتتـحدث عن نفـسك كثيرا بل منك
كن  مـــصــغـــيـــا بـــدال من ان تـــكــون
ثــــرثــــارا واجـــــعل افــــعـــــالك مــــراة

بادئك.   لشخصيتك وميزانا 
13- التـــقــلـل من شـــان او احـــتــرام

وانتـهى ولن تستـطيع باي حال من
االحـوال ان تـعيـد الـزمن الى الوراء
بل اجعل مـنه سلـما ترتـقي به نحو

النجاح الن ماحدث قد حدث ..
‰uKŠ œU−¹«

6- بــــدال من ان تـــلـم نـــفـــسـك عـــلى
مـشــكـلــة مـا حــاول ايـجــاد احلـلـول
النـاجعة حلـلها فـاللوم اليـجلب غير
شـكـلـة حتل نـفـسـها دع ا االحـبـاط 
بــنــفـســهــا بــتــحـجــيــمــهــا ودراسـة
ابـــــعــــــادهــــــا ثم حــــــلــــــهـــــا بــــــاقل
وتذكـر اليوجـد ربح بدون اخلـسائـر

خسارة.
7- الجتـــامـل ابــــدا عـــلـى حــــســـاب
ـفـروضـة قـنـاعـاتـك وتـتـقـبل االراء ا
الن الــــتــــنــــازل عـــــلــــيك الي ســــبـب
سـيقـودك الى التـنازل خـصوصا ان

كنت على حق.
8- ابـــــــــتـــــــــعـــــــــد عن الـــــــــنـــــــــاس
ستفزين"الذين يستفزونك في كل "ا
حـاولـة مـنهـم للـتـقـليل من مـوقف 
ويــسـتــخــدمــون كل الــطـرق شــانك 
ـــتــاحــة لـــلــنــيل ـــتــاحـــة وغــيــر ا ا
كـــــــاحلـــــــيـــــــلـــــــة او قـــــــلــــــة مـــــــنك
الـتـهـذيـب"الـوقـاحـة" او اي اسـلـوب
النك لست ملتو جلـعلك ترضخ لهم 
العوبـة بيد فالن او فالن تسـير كما
فـان اطــعـته تــكـون انت يــهـوى هــو

سؤول عن خذالنك. ا

 sÞË b¹d½ ∫ŒdBð rNŠ«Ë—√
ـلك لكن رغم تـضـحيـة اغـلى مـا

هناك من اليقدر الثمن ..
غـسـلت شـوارع سـاحة الـتـحـرير
مـن دمــــاء كـــانـت زكـــيـه ومـــازال
اصـــواتــهم تـــصــرخ نـــريــد وطن
..فـــايـن الـــوطن الــــذي طـــالب به
اكرم منا جمـيعا اين ان الثكاال

من هذه اجملريات.. 
هـنــاك حتت نــصب احلـريــة كـان
يــجــلس مع اصــدقــائه وعــيــونه
تـتعمل بـغد افضـل بتعـي يكون
ثــمـــره شــهـــادته الــتـي عــلـــقــهــا
بــغـرفـته الــتي تـخـلــوا من غـرفـة
اخـشـاب جتـمـعه مع من عـشـقـها
..كـان حـلـمه ان يـعـود من الـعمل
ويــســتـــقــبــلـه اطــفــالـه ويــعــطي
مـايـســد حـاجـة المـه الـتي تـرمي
اء ح يذهب يقدم خلفه كأس ا
ـعامله قبـول على وظيفة اوراقة 
..لم يــكن يـطـمع بـالــكـثـيـر سـوى
راتب يــجــعل حــيــاتـه مــيــسـورة
..اغــمض عــيــنـاه وتــوقـف قـلــبه
وكان عـقله اشـالء تتـناثـرت على
مالبس رفاقه بـعد اختراق قـنبلة
مـسيله لـلدمـوع ذلك الرأس الذي
ابى ان يـــذل ويـــنــحـــني ..ســـقط
وهــو يـقــول اوصـيــكم خــيـرا في

وطني..
فـلم اعــيش سـوى اسـيـر في تـلك
الـفــسـحى الـصــغـيـرة اخلـضـراء
تـدعى االمل اتـلـفت حـولي لـعـلي
اجــد في نـــهــايــة طـــريــقي افــاق
تــاصل الـى احالمي ولــكن هــبت
ريـاح اتـنـثـر اوراقي الـتي كـتـبت
بــهـا طـمــوحي في بـنــيـان لـوطن
جــديــد انـــهــا لــيـــست ريــاح هي
عــاصـفـة هــبت عـلى وطــني مـنـذ

اكثر من سبعة عشر سنه ..
فارجوك أنت يا أخي

سأرحل وأترك الفرح لك
أترك ذكريات بابي مفتوحة

أعتاش عليها
تذكروا بسماتنا سوية
مغامراتنا الشبابية

ال تكدر خاطري باحلزن بعدي
فأنت إبن أمي

فيا أخي قد فارقت
وت حق فا

قد أبتعدت..
وهذا هو احلد

فتذكرني كأخ لك محل
تذكر ابتسامتي وأبتسم
وال تتذكر فقدي وحتزن

ال حتـــــــزنــــــوا أن مـــــــا فـي غض
الشباب

غـــدًا ســـأحــــرض أهل الــــقـــبـــور
لتبتسم معي

فـال أريـد احلـزن أن يـكـون كـائـنًـا

شي
وال رياح تطير

أريـــدكم فــــقط أن تــــبـــتــــســـمـــوا
ألجلي..- يَستشهد العراقِي . 

مَليئًا بالكالم ألذي لَم يقُلهُ 
مَـلـيــئًـا بــالـوعـود ألــتي قَـطــعـهـا
ـتــلك ديـنـار حلــبـيـبــتهُ وهـوَ ال 
واحـد  مَـلـيــئًـا بـاألحـاديثِ ألـتي
تَـطفو كـجثة منـسية للـتَو ظَهرت
 مَـلـيـئًـا بـاألسـرار ألـتي سـتُـدفن

معهُ
?العراقِي يَستشهد مُحملًا

?يَسـتشـهد ثَقـيلًـا جداً ..فـرحماك
يــاربي عـلى وطن يــزف الـشـبـاب

قابر.. الى ا
تصبحون على وطن

w³OK - بابل  b UŠ dO³Ž

عـام كامل مـر على تـوقف جريدة " الـصحـافة " الـتي تصدر
عن كــلــيـة االعـالم / جــامـعــة بــغــداد ومــا زال مــصــيــرهـا
غـامـضا تـرى هل هـنـاك فكـرة ألعـادة أصدارهـا أم طـواها
الــنـســيـان وعـلـى الـطـلــبـة أن يــكـتـفــوا بـالــدراسـة الـنــظـريـة

ليحصلوا على شهادة التساوي احلبر الذي كتبت به.
ـعـقول ان يـقـترن أصـداد مـطبـوع تـواصل على ظ هل من ا
مـنـذ عـام 2003 وكـان وراء أعـداد عـشـرات الـطـلـبـة الـذين
أصـبحـوا اليـوم أسمـاء المعة في عـالم االعالم يتـوقف على
ــعـــقــول ان اليــحل رجل احــيل عـــلى الــتـــقــاعــد وهـل من ا
شـخـصـا اخـر مـحـله لـتـواصل اجلـريـدة أصـدارهـا وتـؤدي

وظيفتها التدريبيه?
ــاذا ــهــنـــيــة ?  أيـن اســاتــذة الـــكــلــيـــة من ذوي اخلــبـــرة ا
اليـتـصدون لـلـمـهـمـة األنـبل واألهم لـرفـد الطـلـبـة بـخـبـراتهم

واألسهام في تفعيل هذه اجلريدة.
ثم مـامـعـنى الـدراسـة في كـلـيـة االعالم دون اصـدار جـريدة
ـيـدان الكـتـسـاب وتـدريب عـمـلي حـقـيـقي يـزج الـطـالب في ا

خبرات اكثر?
ألـيس أمر محزن أن تـعجز الكلـية بكل كوادرهـا وأساتذتها
تنفس عن أصدار مطبوع نصف شهري السيما وانه يعد ا
ــمـارسـة صــنـعـة الــكـتـابــة حتـيـة الـوحـيــد لـطالب االعالم 

لـلصحـافة الغـراء اجلريدة األم التي
تـعــلــمـنــا فــيـهــا أبــجـديــات الــكـتــابـة
الـــصــحـــفــيـــة وحتــيـــة لــلـــجــنـــديــ
اجملــــهــــولــــ الــــذي اشــــرفــــا عــــلى
اصــدارهــا عــلى مــدى (17) عــامــا

االستاذ الفاخر ورفيقه الشمري.

االخـــرين وتـــطـــلب بـــنـــفس الـــوقت
بل عامـلهم بكل ادب االحتـرام منـهم
واصــــفـح عن هـــــفــــواتـــــهم الن ذلك
يجعـلك كبيـرا في اعينهم واالهم ان

تكون كبيرا عند نفسك.
ـاء ـتـصــيـدين بـا 14- ابـتــعـد عن ا
الـعكروالتـدخل بنـقاش مع السـفهاء
النك ســـتــخــســـر الــكــثـــيــر واولــهــا
فـالـسفـيه عالجه احـترامك لـنـفـسك 

الصمت والتجاهل.
15- حـافظ عـلى هـدوئك دائـما وكن
مبتسما فذلك يضفي عليك هالة من
الـقـنـاعــة بـانك شـخص مـتـزن حتت

اي ظرف.
وكــمـا تــرى فـالــثــقـة ظــاهـرة ذاتــيـة
انت تــــمــــامـــــا تــــنــــبـع من داخـــــلك
تـصــوغــهــا كــمـا تــشــاء بــالــتـدريب
مـارسـة تعـزز ثـقتك بـنـفسك اوال وا

ثم باالخرين
 لـــذلك ضـع االمـــور في نـــصـــابـــهــا
احلـقيـقي والتـكـلف نـفـسك اكـثر من
فـانـت لـست مــسـؤوال عن وســعـهــا 
تـغــيـيــر الــكـون لــكـنك مــسـؤوال عن

تغيير نفسك..
واخـيرا اقـول"الثـقة بـالنـفس هو ان
تـعـتـقـد في نـفـسك اعـتـقـادا راسـخـا
بامـكانـيـة حتقـيق الـهدف بـاذن الله

رغم جميع الظروف والتحديات"
wHD - بغداد  .d

وت ُ والساحرةُ السوداء  ا
تقول في رياء :

هـــيـــا انـــحـــني وقـــبّـل االيـــــــاديَّ
لعونة  ا

ما تنتظر يا قاتلَ اجلياع
فلتُغرِق االزقة البائسة احلزينة 

بالتيهِ والضياعْ
لنفجع القمرْ 

لــتـــنــطـــفئ أنـــوارهُ بــالـــظــلــــــــمــةِ

او قلماً او محبرة ْ
نبسطة الرسم الدماء واالياديَّ ا

لست ُ سوى 
شاهدة خرساء 

لعالمٍ يرتدي العباءة
يسرق ُ في العراء 

لست ُ سوى 
قديسة حتتضن الصغار والطيور ْ

في عالمٍ ظلمته اطفئت الدهور .

 UŽUM

لـــلــــتــــغــــيــــيــــر إال كـــتــــاب الــــله
كـــــــــــــــونه مــنــزل من الــســمــاء
(انـا أنـزلـــــــنـا الـذكـــــــــــــر وانا
لـه حلــــافــــــظـــــون) صــــدق الـــــله

العظيم..
فـعــلــيــنـا أن ال نــغــالط أنـفــســنـا
ونـخــسـر أجـمل أيـــــــــام عـمـرنـا
الــــتي ان ذهــــبـــت لن تــــعــــوض
ـا ـانـنـا  بــسـبب تـمـسـكــنـا وإ

نقول .
نحن مـجرد بشر  فـلما ال نعيش
ا حـياتـنا كـمـا أرادها الـله لنـا و
نـــكــابـــر من أجـل احلــفـــاظ عــلى
إعتـقاد رسمناه بـأيدينا ونرفض

تغييره... مجرد رأي .
s - بغداد (« t UÝ—

هـنـالك الـكـثـيـر مـنـا يـؤمن بـأمـور
ـا يكتب مـختلـفة ولديه قـناعات 
أو يـقول بل ذهـب الكثـير مـنا إلى
ـطــلق بـقـنــاعـاته وفـاته ـان ا اإل
بـأنه ال تـوجـد قـنـاعات ثـابـتـة في
احلــيــاة فـمــا تـؤمـن به الـيــوم قـد
مـهـمـا تـتـغـيــر قـنـاعـتك فــيه غـدا 
ـــانـك به... وذلك كـــانـت درجـــة إ
لــكـون حــيـاتــنـا مــتـجــددة وكـذلك
قنـاعاتـنا  وابـسط دليل اجـدادنا
كـــانــوا يـــعــبــدون الـالت والــعــزة
ـنـزل من وجـاء اإلسالم وكــتـابه ا
ـ وبــدد كل قـنـاعـاتـهم رب الـعـا
ان عـقائدي فـكيف احلال وهي ا
بـأمـور احلـيــاة الـعـاديه مـا أريـد
قـوله أن كل شي في حيـاتنـا قابل

علـى مـا يـبدو اجملـلـس الـنيـابـي سـوف يطـلـق رصـاصة
الـرحـمــة عـلى حــريـة الــرأي بـالــعـراق بــسـبب نــيـته من
ــعـلـومــاتـيـة  وان حـدث ذلك ـة ا تـشـريع قـانــون اجلـر
سوف يـتـحـول عـراقـنـا احلـبـيب  الى مـعـتـقل كـبـيـر من

دون قضبان وسوف تكون لدينا دكتاتورية جديدة 
بالـبالد والعـباد حـذاري الشـديـد منـها كـون مثل هـكذا
فسدين وبعيدة كل قوان تصب مصلحة الفاسدين وا

قراطي  البعد عن العراق الد
الذي يطمح اليه كافة العراقي وكافة الشرفاء وال نعلم
هل اصبح احلرف يخيف ويربك حيتان الفساد بالبالد
نـتـمـنى ونـنـاشــد من هـنـا الـرئـاســات الـثالث بـالـتـدخل
وبـشــكل جــدي وفــوري من اجـل ايــقـاف تــشــريع مــثل
هــكــذا قــوانــ كــونـــهــا تــعــيــد بـــاالذهــان كــيف كــانت
ا هـذا القـانون سـوف يعطي الدكتـاتوريـة السـابقـة ور
تلك الـدكـتاتـوريـة الوجه االبـيض وجتـعل من الـعراقـي
يتمـنون الـعودة اليه نـتمـنى من اجمللس الـنيـابي تشريع
ـواطن الـعـراقي مـثال زيـادة ـصـلـحـة ا قـوانـ تـصب 
تقاعدين كونها ال توفر الية للموظف  وا ستحقات ا ا
ـعاشـي الفـاحش بـكـافة لهم عـيش كـر وسط الـغالء ا
مرافق احلياة مع تـوفير مسـتحقات مـالية للـعاطل عن
الية نح ا العمل وكذلك توفير درجات وظيفية مع فتح ا
للقطـاع الصنـاعي والزراعي من اجل النـهوض بها من
جـديــد ونـتــمـنــى ان تـشــرق شـمس الــعــدالـة بــعـراقــنـا

احلــبـــيب وتـــنـــصف  كـــافــة شـــرائح
اجملتـمع  العـراقي ترافـقهـا شمس
مـلـتــهـبـة حتــرق كـافـة الــفـاسـدين
ــــفــــســــديـن واخلــــارجــــ عن وا

القانون.

نصب مع وانت ما زلت عندما يتم تقليدك 
صـغيـرا وفي بـداية حـياتك الـعـملـية سـيجـعلك
ـميـزات فيمـا بعـد ال تعلم تخسـر الكـثير من ا
ـنـصب سـيـجـعـلك ! هـذا ا مـاهي إال بـعـد حـ
تــمـــرض بــاكـــراً فــقـــد يــصـــيــبك الـــضــغط أو
السـكري أو كالهـما مـعاً وقـد يجـعلك عُـرضةً
لـلـقـال والـقـيل وتـواجه سـيال من األسـئـلـة عن
نـصب وكيـفيـة الوصول كـيفـية تـقلـيدك لهـذا ا
الــيه ,وسـوف تــتــعـرض لـالنـتــقــادات الالذعـة
خـاصــة اذا كــنت تــمــلك شــكال جــذابـا وذوق
رفيع في اقـتنـاء األشـياء هـذا االمر سـيجـعلك
تـدفع الـثمن ,الن الـنـاس سـتـأخـذ مـنك مـوقـفاً
مـــعــيــنــاً ,فـــقط ألنك تــتــمـــيــز عــنــهم ,وســوف
يـــعـــامــلـــوك  حـــسب نـــظــرتـــهم هـم ال حــسب
أخالقك انت وتعـاملك معهم كـذلك ستتعرض
ن هم أكبـر منك ,فـقط ألنك صاحب للـتـنمـر 
ـكن مـنـصب وألنك اصـغـر مـنـهم عـمـرا وال 
ـــــســـــاويء فــــقـط  دون أن اذكــــر ان اذكـــــر ا
ــيـزات جــيــدة كـونك االيـجــابــيـات ,فـهــنــاك 
أصبـحت مديراً في عمر اخلـامسة والعشرين
فأنت سـتكـتسب اخلـبرات وسـتتعـلم مع مرور
الـوقت أن تــكـون هـادئـاً جـداً وتـمـتص غـضب
ــقـابل وسـتــصـبح صــاحب شـخـصــيـة قـويـة ا
وسـتـسـيطـر عـلى جـمـيع انـفـعـاالتك وتـكـتسب

ذكاء يُضاف إلى رصيد ذكائك. 
هذا كـله ال شيء يُذكر فيما سـتشعر به الحقاً
نـصب بإرادتك, اذا قررت الـتـنحي عن هـذا ا
فـأنـت سـتــتــنــحى مــنه بــاكـراً ألنك ســتــشــعـر
بالـتعب وعدم الـقدرة على االسـتمرار ,وسـيتم
االشــارة لـكل الـنــاس مـا عـداك انت ,ألنك في
نـظـرهم ما زلـت صغـيراً حـتى بـعد ان تـتـنحى
عن منـصبك بعـد اربعة عـشر عامـاً من التعب
ـثـابرة والـتضـحيـة والبـذل وستـشعـر بأنك وا
لم تُــقـدم أي شيء ولم تــبـذل أي مــجـهـود ألن
الــتــكـــر لن يــكــون لـك مع انك االحق به ,بل
ن فـارقوا ن هم أكـبر مـنك سنا ,أو  سيـكون 
ك احلـياة قـبلك ,ففـي هذا الـبـلد لن يـتم تـكر
ـستحـيالت وفي هذا احلياة حتى لـو عملت ا
الغـيـر عـادلة في كل شئ لـن يتـذكـرك أحد إال
أذا دُفـــنت حتت الـــتــراب وفي ذاك الـــوقت لن
يفيد اي شيء حتى التكر ,وكل ما سينفعنا
هــو تــكــر اخلــالق ســبــحــانه وتــعــالى ,وهــو
ــا تـســتـحق ك  الــوحـيــد الـقــادر عـلى تــكـر
وألنـك كـنت من الـبـدايـة تطـلـب رضا الـرب في

كل ذلك التعب .
ÍbOIF - بغداد « ¡U —Ë 
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ولـهــا أســبــابـهــا.ولــكن بـرأي أن
الــــــســـــبب األهـم الـــــذي ادى الى
ازديــاد حــاالت الـطـالق هــو عـدم
تفاهم الطرف منذ بداية الزواج
وذلك ألنه يــجب عـلى كـل أنـسـان
عـندمـا يـريد أن يـأخـذ هكـذا قرار
مــصـــيــري في حـــــــــيـــاته يــجب
عـلـيـه أوال أن يـنــــــاقـش الـطـرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــي االخــ

....الخ. احتياجاته شروطه
النه ســوف يـبــدي حـيــاة جـديـدة
واالهم انه سـوف يـشارك كل شئ
في حياته مع شـخص اخر جديد
ســوف يــدخل الــيــهــا فــيــجب ان
يـكـون الـطــرفـ واحـد مع االخـر
ــــــرة قـــــبل احلــــــلـــــوة وفي في ا
الـــســلـــبي قـــبل االيـــجــابـي لــكي
يتسنى لهم التفاهم وابعاد خطر

هكذا قرار في حياتهم.
Ê«“u - بغداد « —UM

ــقـالـة اردت ان اتـنـاول فـي هـذه ا
مــشـكـلـة بـاتت تـنـتـشـر كـثـيـرا في
االونة االخـيرة بالعـالم بشكل عام
وبالدنــا الـعــربــيـة بــشــكل خـاص
انها مشكلة ال نستطيع التغاضي
عـنـهـا وال نسـتـطـيع ان نـعـتـبـرها
ظـاهرة طبيـعة عادية نـستطيع ان
نــشــاهــدهــا والــتـــغــاضي عــنــهــا
بـسـهـولــة.فـيـجب ان نـتـنـاول اوال
ـــاذا ازدادت حـــاالت الـــطالق في

االونة األخيرة.
هـل هـي بــــــــــســــــــــبـب الــــــــــوضـع

ر به البلد?? االقتصادي الذي 
هـل هي بـــــســــبـب عــــدم تـــــفــــاهم

الطرف منذ بداية زواجهم??
سـؤؤلية هل هـي بسـبب انعـدام ا
لـــدى احــد الـــطــرفــ األم او األب

على حد سواء??
كـــلــهـــا تــســـاؤالت ال نــســـتـــطــيع
األجـابة علـيهـا ألن كل حالة طالق

V UM*« dO «u¼
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بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّـتُهَـا النَّـفْسُ الْمُـطْمَـئِنَّـةُ ارْجِعِي إِلَى رَبكِ رَاضِـيَةً
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) 

صدق الله العلي العظيم
يقيم مكـتب رئيس حتالف عراقـيون سماحـة السيد
ـرحوم عـمـار احلـكيـم مجـلس الـفـاحتـة عـلى روح ا

Íœu³F « wKŽ VzUM «

 وذلك يـوم األحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠. من ٣ ظـهراً الى
 . ٥ عصراً اجلادرية - قرب جسر احلسن
انا لله وانا اليه راجعون
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اخـتتمت مـساء اجلمـعة ا�اضـية فعـاليات
مـلـتـقى لـيـالي الـسـلـيـمـانـيـة الـذي اقـامـته
دائــرة الـسـيـنــمـا وا�ـسـرح بــالـتـعـاون مع
ا�ــديـريــة الـعـامــة لـلــثـقــافـة والـفــنـون في
الـسـلـيمـانـية� وجـمـعـية الـفـنـون اجلمـيـلة
الــكــرديــة والــتـي اقــيــمت عــلى خــشــبــتي
الـوطـني والرافـدين �ـدة يومـ�.. وتـضمن
عــروضـاً مـســرحـيــةً وافالمـاً ســيـنـمــائـيـة
ولوحاتٍ استعراضيةً ومعارض تشكيلية.
 وفي صــبـيـحـة انـطالق ا�ـلـتـقى إسـتـقـبل
رئـيس اجلـمهـوريـة برهم صـالح في قـصر
الـسالم ببغـداد مجمـوعة من فنـاني بغداد

والـســلـيـمـانـيـة� ا�ـشـاركـ�
فـي ا�ـلــتــقى مــؤكــدا وفــقـا
لـلـمـكـتب اإلعالمي لـرئـاسة
اجلــمـهـوريـة (ضـرورة دعم
الــــفـــنــــانــــ� واألدبـــاء في
مـخـتـلف مـجـاالت الـثـقـافـة
واألدب مـن اجـل إغـــــــنــــــاء
احلـــركـــة الـــثـــقـــافــيـــة في
الــبــلــد).كــمـا اســتــمع إلى
عــــــدد من الــــــفــــــنــــــانـــــ�
احلـاضـرين بشـأن ا�شـهد
الــــثــــقــــافـي في الــــبــــلــــد�
وا�ـسائل التـي تواجههم�
مـثمنـ� استقـبال سيادته
ودعـمه لألوساط الثـقافية
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مـــزادات جــولـــيـــان� الــذي يـــشــمل
أيـضـاً قـبـعـات� قـمـصـان� وقـبـعات
وأحــــذيــــة ريــــاضــــيــــة وســــراويل
إرتــداهـــا أفــراد فـــريق الـــصــبـــيــة
الـــــكــــــوري اجلـــــنـــــوبـي في آخـــــر
أغـنــيـاتـهـم ا�ـصـورة. ويــعـود ريع
ا�زاد جلـهة خـيريـة وهي مؤسـسة
مـــيــوزيـــكــيـــرز الــتي تـــمــول رامج
لـلـرعـايـة الـصـحـيـة واالجـتـمـاعـيـة

–وكــاالت - { بــــيـــفـــرلي هـــيـــلـــز 
يــعــرض أفــراد فــرقــة (بي تي اس)
�وسـيقى الـبوب الـكورية� ا�البس
الــتي إرتــدوهــا في كــلــيب أغــنــيـة
دايــنـــامــايـت في مــزاد عـــلــني� في
بــيــفـــرلي هــيـــلــز إذ أشـــار ا�ــديــر
الـتـنـفـيـذي لـصـالـة ا�ـزادات (أنـهـا
ا�ـــرة األولى الـــتي يـــبـــيـع فـــيـــهــا

الــــــــــــــفـــــــــــــــريـق
مالبـسهم). ومن
ا�ـــــــتـــــــوقع أن
تــــــقـــــدر هـــــذه
ا�البـس مـــــــــا
20ألــــف ب� 
40 دوالر و
ألــــــــــف دوالر�

وفق تــقــديــرات دار

واألدبـيـة. وقـال وزيـر الـثقـافـة والـسـيـاحة
واآلثـــار حــسن نـــاظم (إنَّ أمــام الــثـــقــافــة
الــكـرديــة فــرصـة اســتـغالل نــافـذة بــغـداد
للوصول الى احلضور األضخم في العالم
الـعـربي).وأضـاف فـي كـلمـتـه االفـتـتـاحـية
لـلمـلتـقى على خـشبـة ا�سـرح الوطني (إنَّ
الــــوفـــد الــــعـــزيــــز من كــــردســــتـــان� ومن
الـسـليـمـانيـة حتـديداً� يـضم مـواهب فنـيةً
كــبـيـرةً� وهـي الـتي سـتــقـيم جــسـوراً بـ�
ثـقافات اجملـتمع العـراقي� فالعـراق متعدد
الـثـقافـات والفـنون والـتواريخ� والـفن هو
تــلك اجلــسـور بــ� مــجـتــمــعـات الــعـراق�
وهــذه الـفــعـالــيـة الــفـنــيـة تــأتي لـتــجـاوز
االخــفــاقــات الـكــبــيــرة الــتي عــصـفت
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وفد السليمانية

للـموسـيقيـ� ومنـهم عشرات
اآلالف الــــــذيـن فـــــــقــــــدوا
مــصـدر رزقـهـم بـسـبب

تفشي كورونا.

يــكـون هــنـاك تــعـاون� رسـمـيٌّ بـ� الـوزارة
اإلحتــــــاديــــــة� ووزارة الــــــثـــــــقــــــافــــــة في
اإلقــلــيم).وأضــاف (إنَّ الــفن لــغــة كــونــيـة
�ـقـدروهـا احلـضـور فـي أي زمـان ومـكان
نا وهي بـدورهـا تـنشـىء لغـةً مـشـتركـةً� إنـَّ
هـنا لكي نبـلغ اجلميع بأنَّنـا شركاء� أبناء
الــــسالم ومــــحــــو آثـــار احلــــرب وقــــبـــول

البعض).
وتـضـمن ا�ـلـتـقى تكـر� نـخـبـةً من فـناني
الــــســـلــــيـــمــــانــــيـــة� وهـم :�ـــثـل رئـــيس
اجلـمـهـوريـة� والـفـنـان كـامـيران رؤوف� و
الـتشـكيـلي محـمد فـتاح مـدير عـام الفـنون
في حــلــبـ�ــة� و ا�ــوسـيــقي هــيـرش عــبـد
الـــرحـــمن� و رئــيـس جــمـــعـــيــة الـــفـــنــون
الــسـيــنـمــائـيــة في الـســلـيــمـانــيـة شــمـال
فـهـمي�والـفـنـان بـشـرو حـسـ��و مـسـؤول
الـفــنـون الـشـعـبـيــة هـيـوا رؤوف�والـفـنـان

ا�سرحي نزهت نوزاد.
وعن مـشـاركـته في ا�ـلـتقى قـال مـديـر عام
الـثــقـافـة والـفـنـون في مــحـافـظـة حـلـبـجـة
مــحـمـد فـتــاح (مـشـاركـتــنـا تـمــثـلت بـعـدة
14فــنـان لــوحـات تـشــكـيــيـلـيــة الكـثـر من 
تـشـكـيـيـلي من ا�ـع الـفنـانـيـ� ولـي شرف
ا�ـشـاركـة بـلـوحة� ونـنـقل بـهـذه الـلـوحات
احلب والسالم وتالقح الثقافات ب� اقليم
كــردسـتـان وبـغــداد).. وزار فـتـاح مـعـرض
مــهــرجــان الــواســطي فـي دائــرة الــفــنـون
الـــعــامــة.ووفـــقــا لــصـــفــحـــة الــدائــرة في

بـاجملتمع العـراقي).وتابع( نحن ندعو إلى
وسـائل فعالـة فنية وثـقافية� تـقيم جسوراً
لـغـةً وتواريخ وثـقـافةً� لـدينـا الـيوم فـرصة�
كــبـــيــرة� في أن نــكــون مــعــاً� وأن نــؤسس
لـــتــواصلٍ دائم بـــ� كــردســتـــان الــعــراق�
والــنـافــذة الــضـخــمـة لــلـثــقــافـة الــعـربــيـة
ا�ـــوجــودة في بــغــداد� والــتـي تــطل عــلى
الـعالم العـربي كله� كل ما يـأتي إلى بغداد
ينطلق اشعاعاً الى العالم العربي).وأردف
(عـلـيـنا أن نـعـزز هـذه النـافـذة ليـطل مـنـها
الــكــرد عـلى الــعـالـم الـعــربي� ولــيس عـلى
الـعـراق فـق�� وهـذا هـو مـعـنى حـضـورهم
الى بـــغـــداد� ولــذلـك أدعــوكم كـــمـــثــقـــفــ�
عـراقـيـ� إلى دعم وتـعزيـز هـذا الـتواصل�
والـوزارة تعـمل وهي مـاضية�
عــلى تــأســيس هــذا الــطـريق
ا�ــــتــــواصـل مع الــــثــــقــــافــــة

الكردية).
بــــدوره قـــال نـــقـــيـب فـــنـــاني
كـــــردســــتـــــان نــــيـــــاز نــــوري
(يـشرفـني أن أقف على خـشبة
ا�ــســرح الــوطــني نــيــابــةً عن
مـحافظ السلـيمانيـة هفال أبو
بـكـر� هـذا الـتـعـاون مع مـديـنـة
الـسـلـيمـانـية عـاصـمـة الثـقـافة
في إقـليم كردستان يُعد تعاوناً
إيـجــابـيـاً ومـثـمـراً� وهـو لـيس
األول� ولــكــنَّـنــا نــطـمح إلى أن

(فـيسـبوك) جتـول مع وفدٍ ضم عمـيد كـلية
الـعلوم االنـسانـية في جامـعة السـليمـانية
إبـتسام إسماعيل� والـفنان صالح النجار�
في أروقــــة قـــاعــــات الـــعــــرض الـــفــــنـــيـــة
لــلـمــهـرجـان بــرفـقــة ا�ـديــر الـعــام لـدائـرة
الـفنون عـلي عويد� وإطَّـلعوا عـلى األعمال
الـفنـية ا�ـشاركة.وعـبر الـفتـاح عن إعجابه
بـا�ـعـرض�ومـوجـوداته الـفنـيـة ا�ـتـنـوعة�
واصـفـاً إياه (بـالـتظـاهـرة الفـنـية)� مـقـدماً
(شــكــره الـى جــمــيع الــذين أســهــمــوا في

إحياء هذا الصرح الفني اجلميل).
فـيما قال لـ(الـزمان) رئيس جمعـية الفنون
اجلـمـيلـة الكـردية شـمـال فهـمي(جئـنا الى
بـغداد في ظـروف صعبـة تخـطينـاها حتى
نــتــواصل مع فــنــاني بــغــداد وبــاقي مـدن
الــعــراق لــنــســتــفـاد مـن جتـارب االخــرين
واقامة مهرجانات مشتركة لكافة الفنون).
وعن مــشــاركــة فـرقــة الــتــراث والـفــنــتـون
الـشـعــبـيـة في الـسـلـيـمـانـيـة حتـدث مـديـر
الــفـرقـة مــيـديــا رؤوف قـائال(هـذه الــفـرقـة
1997وشـاركت في الـعديد تـأسسـت سنة 
من ا�ـهرجانات الداخـلية واخلارجية�وفي
هــذا ا�ـلـتـقى قــدمـنـا لـوحـتــ� من تـراثـنـا

الشعبي ).
وأكـــد جنم فــرقـــة الــفــنـــون ا�ــوســيـــقــيــة
الـسـليـمانـية الـفـنان آزاد مـحمـد (حضـرنا
الى بــغـداد احلـبـيــبـة لـنـقــدم أجـمل فـنـون
الـطـرب والـغـنـاء والـتـمـثـيل والـدبـكـات..و

نـتـمنى ان تـعود بـغداد الى سـابق عهـدها
اجلــمـيل.. ونــسـعى لــرسم الــبـسـمــة عـلى
الــوجــوه وســنــلــتــقي دائــمــآً عـلـى ا�ـودة

والفرح).
وشـهد اليوم الثاني من ليـالي السليمانية
عـرض مجـموعة من االفالم الـقصـيرة على
مـسرح الرافدين وعنها حتدث الفنان حمة
ســـوار عــزيــز ســـكــرتــيـــر نــقــابـــة فــنــاني
كــردسـتــان لـ(الـزمـان) قــائال:تـنــوعت هـذه
االفالم مـــا بـــ� الـــواقـــعـــيـــة والـــرمـــزيـــة
والـوثـائـقـيـة مـنهـا ( الـضـحك والـنـسـيان)
اخــراج هـــوراز مــحــمــد و(نــورس)اخــراج
كـامـو جـمـال و(وحـيـد فـقي الـبـيـت)اخراج
اكــو عـزيـز و(اول قـصـة)اخـراج دانه كـر�

و(توصية)ا خراج شيركو حمة سعيد.
كــمـاعـرضت مــسـاء اجلـمــعـة مـســرحـيـة (
اســمع يــا عــبــد الـســمــيع ) عــلى خــشــبـة
مـسرح الرافـدين تأليف عـبدالكـر� برشيد
واخـراج مـاجـد نـوزاد وهي لـطـلـبـة مـعـهد
الـفنون اجلميلة في السليمانية وسبق ان
عـــرضت عــلى مـــســارح الــســـلــيــمـــانــيــة�
جـمجـمـان. وا�سـرحيـة من بطـولة ا�ـمثـلة
تـيشـو�وهي طـالبـة في ا�عـهد حـيث قامت
بـدور (خـامسـة) زوجـة عبـد الـسمـيع الذي
يــحــلم ان يــكــون شــيــئــا مـا فـي اجملـتــمع
الـصـعب الذي يـعـيش فيه. ويـضـطر لـترك
(خـامسة) لوحدها.. تواجه متاعب احلياة
الى ان تموت وهي بانتظار عبد السميع.
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الـفنـان واالكاد�ي الـعراقـي تسنـم رئاسـة قسم الـسيـنما
والـتـلـفـزيـون في كـلـيـة الــفـنـون اجلـمـيـلـة� وتـلـقى امـنـيـات

زمالئه با�وفقية والنجاح.
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رئــيـس الــهــيـــئــة اإلداريـــة لــنــادي
الصيد العراقي كرمه نادي رجال
االعمـال الثقافي �ناسبة اختياره
2019-2020عـمـيدا في اسـتـفـتاء 
لـلــثــقـافــة الــعـراقــيــة بـدعـم طـبــقـة
ا�ثـقف� ورجال االعمال العراقي�
�ساهماته اجلادة في هذا اجملال.
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أمـ� عـام وزارة الثـقـافـة االردنيـة  كـرم  طـالبـات مـدرسة
قصر احلالبات� الفائزات بجائزة التراث الثقافي العربية
لـليـافـع� في دورتـهـا األولى ا�وجـهة لـلـمدارس ا�ـنـتسـبة

لليونسكو في الدول العربية.
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سكرتيـر الهيئة التنفيذية للجبـهة التركمانية العراقية نعته
االوسـاط الـسـيـاسيـة�سـائـلـ� الـله  عـز وجـل أن يـتـغـمده

بواسع رحمته ومغفرته.
w�Ëe<« ‚œU�

االكاد�ي الـعراقي الـقى محـاضرة عـبر االتـصال ا�رئي
بــعــنـــوان (مــوســوعــة اخلـــطط الــنـــجــفــيــة واجلـــغــرافــيــا
االجتماعية- قراءة منهجية) ضمن منهاج رابطة اجملالس

البغدادية الثقافية في بغداد.
·uD� wKŽ

ا�مـثل السوري شارك في الفيلم السينمائي (أنت جريح)
خملرجه نـاجي طعمي� ومـؤلفه قـمر الـزمان علـو�� مؤديا

شخصيّة غسان.
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الـروائي الـعـراقي ضـيــفـته عـمـادة كـلـيـة الــتـربـيـة لـلـبـنـات
بـاجلـامـعـة الـعـراقـيـة في ورشـة عـمل الـكـتـرونـيـة بـعـنـوان
(سـيـرورة الكـتـابـة االبـداعـية) وحـاورته الـدكـتـورة مـاجدة

هاتو هاشم.
dLð qOŽULÝ≈

مــغـني الــراب الـسـوري اطــلق امس االحـد فــيـديــو كـلـيب
العمل الـغنائي (أنا إنسان) باالشتراك مع الفنانت� شهد
برمـدا� ونانـسي زعبالوي� كـلمـات باسـلة احلـلو� وأحلان

ميس حرب.
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االرهـابية � حيث سـتعرض الصـور ا�شاركة
عـلى جلنـة دوليـة ألختـيار االفـضل مـا بيـنها
ووفق ا�ـعـاييـر الـتي سيـعـلن علـيـها الحـقاً ;
كـــمــا دعــا الـــتــجــمـع وفــقــا لـــصــفـــحــته في
(فـيسبوك) (وزارة الثقـافة والسياحة واالثار
والـنـقـابـات واجلـمعـيـات الـفـنـية والـثـقـافـية
بـتـسـمـيـة بـعض أنـشـطـتـهـا بـأسـم الـشـهداء
وا�ـضـحـ� وفـاءٍ �ـا قـدمـوه خـدمـة لـعـراقـنـا

احلبيب).

ÊU�e�«- œ«bGÐ

في الــذكــرى الــســنــويــة االولى ألســتــشــهـاد
ا�ــصــور الــفــوتـغــرافي أحــمــد مــهــنــا الـذي
اسـتشهد أثـناء تغطـيتة الحتـجاجات تشرين
�اعــلن جتــمع ( فــنــانــو الـعــراق ) تــنــســيـقهُ
لــتــنــظــيم وأطـالق مـســابــقــة كــبــيــرة تــضم
مـشـاركات مـحلـية ودولـيـة بأسم مـهنـة الذي
رافـقت عدستة جـميع ا�عارك الـتي خاصتها
الـــقـــوات االمــنـــيـــة ضــد عـــصـــابــات داعش
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ا�ــوســـيــقى واإلبـــداعــات ا�ـــعــرفـــيــة
لـنــوصل رســالــتــنــا في الــوقـوف إلى
جــانب ا�ــرأة ودعــمــهــا عــبــر جــمــيع
مؤسـسـات وزارة الـثقـافـة).بـدوره أكد
مـدير عـام دائـرة الـفـنـون ا�ـوسـيـقـية�
مــحــمـود عــبــداجلــبــار مــوسى� عــلى
(ا�ـوقف الــرافض لــكل أنـواع الــعـنف
ضـــد ا�ــــرأة� وان تــــأخـــذ دورهــــا في
التـعبـير عن نـفـسهـا واظهـار ابداعـها
في جمـيع مـيـادين احليـاة). الفـتا إلى
(سعي الدائرة في تنـمية قدرات ا�رأة
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احـتــفت دائـرة الــفـنــون ا�ـوســيـقــيـة�
اخلـــمـــيس ا�ــــاضي � وحتت شـــعـــار
(دعوهـا تقـول.. دعوهـا تبـدع) بالـيوم
الدولي �ناهضة العنف ضد ا�رأة في
قاعـة الـربـاط� بحـضـور رئـيسـة جلـنة
الثـقـافـة والسـيـاحـة واآلثـار النـيـابـية
الـنـائب ســمـيــعـة غالب ووكـيل وزارة
الـثــقــافـة نــوفل أبــو رغـيـف وعـدد من
مـنـظــمـات اجملــتـمع ا�ــدني.وقـال أبـو
رغـيف (جنـتــمع الـيـوم لـنــسـتـمع إلى

الـتــراث الـعـراقـي.وأقـيم عــلى هـامش
الـفـعـالــيـة� مـعـرض  لـلــمـركـز الـدولي
لـدراسـات ا�ـوسـيـقى الـتـقـلـيـديـة ضم
عــدداً من الـــصــور الـــفــوتـــوغــرافـــيــة
�غنيـات العراق  واألعمـال التشكـيلية
واحلرف اليدوية والكتابة ا�سمارية.
الى ذلك أقام فرع كـركوك للـبيت ا�قام
الـعــراقي أمـســيـة غــنـائــيـة حــضـرهـا
محـبـو ا�ـقام مـن رواد ومثـقـفي أبـناء
احملـافـظـة.احـيـا االمـسـيـة قـراء ا�ـقـام
الـــعــــراقي صـالح قـــايــــجي وبــــهـــمن
كـاكــائي ومـؤيــد نـامق بــقـيـادة مــعـلم
ا�قام وليد قادر بيرقدار مع فرقة بيت
ا�ـقــام كـركــوك.فــيـمــا صـرح مــسـؤول
الـــبــــيت احــــمـــد فــــائق رشـــيــــد بـــان
(الـظــروف الـصــحــيـة مــازالت تــشـكل
عـائـقـا في احلـضـور اجلـمـاهـيري� اال
ان الـــقــــاعــــة ســـادهــــا جـــو الــــطـــرب
والــتــفــاعل بــرغـم قــلــة احلــاضــرين)�
مؤكدا ان (بـيت ا�قـام مستـمر بـتقد�
الفعالـيات ا�وسيـقية البنـاء احملافظة
الــداعــمـــ� حلــفظ الــتـــراث الــعــراقي
االصـيل). وتـغــنى ا�ـطـربــون بـاغـاني
من مــقــام االوج واحلــكــيـمـي� ومــقـام

البنجكاه.

ا�وظـفـة والـفـنـانـة).ولفت مـوسى إلى
أن (مــبــادرة الــيــوم أدخــلت عــدداً من
طــالــبـــات مــدرســة بـــغــداد لــلـــفــنــون
ا�ـوسـيـقـيـة والـتـعبـيـريـة إلـى الـفـرقة
ا�وسيـقيـة ا�ركـزية في الـدائرة� لدعم
مــواهــبــهن واالعــتــراف بــقــدراتــهن).
وتــضـــمن مـــنـــهـــاج احلــفـل عــدداً من
ا�قطوعـات ا�وسيـقية من قـبل الفنان
عدنـان نـزار مـديـر مـدرسـة ا�ـوسـيقى
والبالـية� فـيما تـغنت الـفرقة ا�ـركزية
بـا�رأة والـوطـن� واغـنيـات أخـرى من

ÊU�e�« ≠  ËdOÐ

شــاركت ا�ـطــربـة الــلـبــنـانــيـة نــانـسي
عـجـرم  مـتـابـعـيهـا مـقـطع فـيـديـو عـبر
حـــســـابــهـــا الـــشـــخــصـي عــلـى مــوقع
(إنــسـتـغـرام) � أعـلــنت من خالله أنـهـا
أصـبحت سفيرة بـستان األطفال  الذي
يــتــضــمن أهم الــبــرامج الــتـعــلــيــمــيـة
والـتـرفـيهـيـة لـلطـفل الـعـربي.و وجهت
عـجرم من خالل الفيديو دعوة لألطفال
�ـتـابـعـة األفالم وا�ـسـلسـالت وكل ما
هـو جــديـد من الـبـرامج الـذي يـقـدمـهـا
(بــســتـان األطــفـال) حــيث قــالت: (أيـام
الـــطــفـــولــة من أجـــمل األيــام بـــحــيــاة
اإلنـــســـان .. أيـــام الــصـــدق والـــبــراءة
والـتعـلم .. مبسـوطة إني أكون سـفيرة
بــســتــان األطـــفــال الــلي بــيــجــمع أهم
الـبرامج التـعليمـية والتـرفيهيـة للطفل
الـعـربي .. احضـروا معي عـلى بسـتان
األطـفال أفالم ومـسلـسالت انا اتـربيت
عـليها و أشـياء جديدة حـابة أحضرها
مـع والدي .. بـحـبــكم كــتـيـر .. نــانـسي
عـجرم)� حسب صحيفة الوفد.و ظهرت
عـجرم في الفيديو مرتـدية بلوزة أنيقة
بـاللون الـوردي� كما اعتـمدت تصـفيفة
شـعـر بـسـيطـة ومـكـياجًـا نـاعـمًـا عكس

رقة مالمحها� ولكن بدا عليها
زيــــادة مــــلــــحــــوظــــة في
وزنـــهــا� واخــتالف في
شـكـلـهـا مـع تـغـيرات
بـــــــســــــيــــــطـــــــة في
مـالمـحــهـا كــمـا بـدا
وجـهها مـنتفـخًا� ما
أثــــــــــار صـــــــــدمـــــــــة
جـمهورها ومعجبيها
مــرجــحـ� أنــهــا قـد
تــــــكـــــــون حــــــامالً

بطفلها الرابع.

تـكون االجـواء متـفائـلة وداعـمة لـتحـرّكاتك وخـطواتك.
يوم السعد االربعاء.

qL(«

تشعـر باالرتياح نوعـاً ما وتستفـيد من بعض الفرص
في حياتك االجتماعية وا�هنية.

Ê«eO*«

يهـتف قـلبك من جـديـد وتكـون مسـتـعدًّا إلعـادة النـظر
ببعض االخطاء وطيّ ا�اضي. 
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حـ� جتــد أن الــصـفــات الــتي يــتــمـتع بــهــا الــشـريك
مؤثرة� تضطر إلى معاملته با�ثل.
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تقلق أو تـضطرب لبعض األمور وتـشعر باحلاجة إلى
احلنان والرعاية.
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الــصــحــة هي أغــلى مــا عــنــد اإلنــســان� بــالــريــاضـة
واالنتباه إلى ا�أكوالت حتافظ عليها.
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تـــرغب في الــتـــرفــيه عـن نــفـــسك و�ــارســـة هــوايــة
جديدة.رقم احلظ.9
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تــبــحث قـــضــيــة مــالــيـــة مــلــحّــة وتـــضــطــر ر�ــا إلى
تسويات�رقم احلظ 
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حتـاول التـهرب من بـعض ا�سـؤوليـات الصـعبـة جتاه
الشريك ولكن من دون جدوى.

bÝô«

هـنالك من يـضع الـعـراقيل في طـريق تـطويـر الـعالقة
بالشريك� لكنّك تتخطى ذلك.

Ë«b�«

تـتــمــتع بـصــحــة �ـتــازة ومـعــنــويـات عــالــيـة وتــقـرّب
شخصيتك اجلذابة إليك ا�يط� بك.

¡«—cF�«

ال تترك تـرسبات ا�اضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب
لك اضطراباً وانزعاجاً.

 u(«
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اكـــتـب مـــرادفـــات ومـــعـــاني
الكلمـات الرباعية وا�شتركة
فـيـمـا بـيــنـهـا بـحـيث تـسـيـر
وفـق اجتـاه السـهـم: (�ـثـلة

خليجية):
 1-تخصص دراسي جامعي

 2-صوت االفاعي
 3-واحة اماراتية
 4-مدينة سعودية

 5-من اسماء السيف
 6-معدن ذكره القرآن الكر�
 7-نادي رياضي عربي
 8-مطربة كويتية
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اذا وقـعت مـني قـبـعـتي وانـا نـائم افـز  الانـام ! يـقول
90 عــامــا ويــزيــد�لــكن اجلــواهــري الــذي تــوفي عن 
الدكـتور عبـد احلس� شـعبـان في (اطراف احلديث)
84 كتب قـصـيدة قال لي : عـنـدما بـلغ ابـو فرات الـ 
(تـسعـون يـنقـصهـا  ست ويـأتي بعـدهـا العـدم ) كان
ينتظر بعدها أن �ـوت في التسع� ; ولكنه زاد على
ا�ئـة عام هجـرية ; وبـهذا كان عـمر اجلـواهري اطول
20عـامــا !) وتـلك من من عــمـر الــدولـة الــعـراقــيـة ب 
سـمــات شـهــرته والــتـعــريف به ; اقــتـنــاهــا من مـحل
مـجـاور �ـشــفى في اذريـبـجـان وال اظن ان احـدا من
ورثـته يدلي بـتـصريح بـهويـة مـالكـها االن.والـقـبعـة لو
وجدتها ملقاة على االرض فلن تكترث لها لكنها  في
حـالـة اعـتـمـاراجلـواهـري لـهـا صـارت من جـواهـريـته

اخلاصة.
 واذكـر حـ� كـان نـعـمل في مـجـلـة مـجـلـتي وا�ـزمار
استـطاع رسـام الكاريـكاتـير الـشهيـر ضيـاء احلجار
ان يــحـصل من مـيـادة نـزار جـعــفـر الـعـسـكـري ابـنـة
سـلــوى سـاطع احلــصـري عــلى نــظـارتــ� له ذهـبــيـة
وفضية  يكـتب لي مانصه :  كنت الـبسها كمودة في
الـسبـعينـات ; الفـضيـة لطـشهـا مني سـامي الـزبيدي
بــوعـد خــاص لالسف وبــقـيت عــنـدي الــذهـبــيـة وهي
حتفـة �حفـظتهـا االصلـية والتي تـعود الكثـر من مئة

سنة وقبل ان تتحول بالد الشام الى عدة دول .
 وانا ا�ـتحدث اهـداني رياض احـمد ذات يوم تـفاحة
من شـهـربـان ديـالى  تـعادل حـجم بـطـيـخـة من بـطيخ
اجلالم بـسـامراء وقـال لي يـومـهـا : (خـويه آنه مودع
خـلي هـاي لــلـذكـرى)... وكـان أن رحل بـعـد ايـام من
حوار بيني وبينه لـعل نص الكالم ا�سجل قد  ضاع
من ارشـيـف االذاعـة او نـهب . وظـلـت تـفـاحـة ريـاض
عندي زمنا طويال حتى تعـفنت ولم يكن �كنا يومها
االحـتـفـاظ بـهـا حتت درجـة  حرارة  70 –كـما  يـجب

ان نفعل مع لقاح كوفيد 19.
لكـاظم احلجـاج  ما أحـفظه ( أجـمل بيت في الـدنيا

التفاح لكن الساكن في االعماق الدود )!
 يـقـال : ان الــعـطـر يـفـرق (حـسب خـرافـة
اجلـدات وقـبل تـفـسـير إبـن سيـرين في
ا�نامات ) .عندي قارورة عطر فرنسي
الرن� أهديته له .فكان رده : هذا عطر

خليجي سوف اتبرع به لصديق !!
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نانسي عجرم  

محمد فتاحآزاد محمدتيشووزير الثقافة في حفل اإلفتتاح
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ح تسأل من يدعو اليدلوجيـا او فكر عن فاعلية فكره في
اذا يـجب ان يقـام ما بيـئة مـنظـومته يـجيـبك وكـأنك سألـته 

تفكر به?
االسالمي يشـرح مـزايا االسالم وقـيـمه وعدالـته في حـكمه
وان الـنـمـاذج الــتي ظـهـرت هـي عـبـارة عن مـســوخ جـاهـلـة
عـاريــة مــتـواريــة اجـابــة كــيف تـعــني الــتـحــدث عن آلــيـات

ثاني? وبرامج تتفاعل مع العصر وما انتجته دراسة ا
كذلك من يزعم انه علـماني او لبرالي وجتـد ان طرحهم كله
اذا يـجب ان يـحكم بـالـليـبرالـيـة او بالـعـلمـانـية وان سـالته
ـا نراه كيف هـذا يجـيبك ايـضا بـأهمـية احلـكم بالـعلـمانـية 
ـاذج ال حتتـاج تعـريفا اذج زعمـت االسالم فكانت  من 
سـواء كـانت كـذا او كـذا األمـر سـيـان فـالـوصف لـسـلـطات
جـبـريـة ولم يـر اسالمـا... فـهـو اذن نـظـام عاجـز عـن اقـامة
ـائة سـنة الـسـابقـة حتـكمـها دولة طـيب يـا سيـدي الم تك ا
علمـانية وظـهر االجـتثاث ايـضا واالقـصاء والتـهميش وكل
ـا تصـفه... وتـتـكـرر نفـس القـضـيـة ان ال احد ما تـنـكـره 
يـجــيـبـك عن الـكــيـفــيــة في تـطــبـيـق فـكــره بـدون اقــصـاء او
تـهــمـيـش رغم انه يـلــغي االخــرين وهـو عــلى الــشـاطئ وال
ـتــبـايـنــ وهـذا مــسـتــقـبـله يـطــرح سـبـيـال لـلـتــفـاهم بــ ا

الطغيان.
شـكلة هي خلل بـنيوي في الـعقلـية السـلطويـة عموما هذه ا
في مـنـطـقـتــنـا وغـيـرهـا ولـيـسـت تـخص الـعـرب فـقط او ايـة
قـوميـة بـل اجلمـيع فـي ذات الـتوصـيف وسـبـل التـفـاعل مع
الفرص (انا وليس غيري ومن بعدي الطوفان) لكنه ال يأتي
اذا تـظهر في اال بأسوأ مـا في غيره والـتخـلف واالحزان 
منطـقتـنا فالن أيـدولوجيـات متـضاربـة تتصـارع فيـها على
فـراغ وتــظـهـر في ســلـطــات الـغـرب ايــضـا عــنـدمـا تــظـهـر
حتـديـات ايـدلـوجـيـا مـخـالـفـة عـلى ارض الـواقع كـمـا نـرى
اليـوم رفض االخر والـتهـميش بـاسم احلريـة واحلفـاظ على

ط وضعته الرأسمالية.
شكلة تتلخص بالتالي  ا

الـفـهم لـفـكـر يطـرحـه ومـدى تطـابـق النـظـريـة مع الـواقع -1
عمـليا تـطرح امـنيـات مع فرضـيات الواقع لـها واحالم بال

معطيات او آليات.
ــا -2 ال يــوجــد بــرامج بــنــيــويــة ذات نــظــرة شــمــولــيــة وا
ارهاصـات مـطعـمة بـايـدلوجـيـا يبـني علـيـها مـنـظومـات ظلم
هربـا من ظـلم فـشـعار مـنـظـومـة تنـمـيـة الـتخـلف هـو "انـنا
نـحب الـظــلم ونـحب ان نــظـلم ولـكن نــكـره الـظــلم حـ يـقع
عـلـيـنـا" فال تـمـسي األيـدولـوجـيـا اال مَـعْـبَرًا الحـتـالل مـكان
الـظـالم بال خـطـة او بـرنــامج إلحـقـاق الـعـدل فـاذا مـا مـنع
الـظـالم عن ظـلـمه ظن كل الـظن هـنـاك من يـريـد ظـلـمه. فـان
ا قلت له يـا سـيـدي انت تـظلم االخـرين فـاجلـواب: ال... ا
هؤالء خطر على النظام والبد من ازاحتهم يا سيدي اليس

هذا منطق من ظلمك? ال.... انا شيء مختلف عن ذاك?
احلق اقول لكم ان االمر يحتاج الى هدنة مع الذات وحوار
لـنـتــعـرف الى كــيف نـدخـل االصالح والـتـطــور والـرفــاهـيـة
ألهلنـا وان العـمران شيء وااليـدلوجـيا شيء آخـر فتـعالوا
معـا على مـنصـة العـمران واتـفقـوا على الـكلـمة الـسواء في
الـتـطـور امـا كـيف فـبـوضع بـرنـامج شـامل هـو مـا يـنـاقش
وليس األيـدولـوجيـات عـندهـا سنـعـرف جواب كـيف نـرتقي
سـتـتـعـارف االيـدولـوجـيــات وتـتـنـحى أحـدهـا امـام االخـرى

االنسب.
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{ بانـكوك (أ ف ب) - عثرت السلطات التـايالندية على رأس مقطوع عائد
لنـمر خالل عمليـة في حديقة حيـوانات مزيفة عـلى احلدود مع الوس تشتبه
في أنـهـا تابـعـة لـشـبـكـة غـيـر قـانونـيـة لالجتـار بـاألجـنـاس الـبـريـة.وضـبطت
ـور حـيـة في حـديـقـة (مـوكـدا تـايـغـر بـارك أنـد فارم) الـسـلـطـات خـمـسـة 
إضافـة إلى أجـزاء من جسم حـيـوانات أخـرى. ووُضعت احلـيـوانات احلـية
ـتـنــزه الـواقع في مــقـاطـعـة في مــلـجـأ حلــمـايـة احلــيـوانـات الــبـريـة.وكــان ا
موكـداهان قد أعلن قبل خـمس سنوات والدة ستة أشبـال غير أن فحوصا
للـحمض النووي أظهرت عدم وجود أي رابط ب الـنمور اخلمسة التي عُثر
قـطوع الرأس مـع حيوانـات أخرى في علـيهـا حيـة أو احليـوان السـادس ا
ـزيـفـة كانت ـتـنـزه.وتـدفع هـذه الـنتـائج إلـى االعتـقـاد بـأن هـذه احلـديـقـة ا ا
تُـســتـخـدم مــوقـعـا الحــتـجـاز احلــيـوانـات الـبــريـة بـعــد تـهـريــبـهـا من الوس
تـنزهات الـوطنيـة والثروة احلـيوانية وفيـتنام.وقال مـسؤول في هيـئة إدارة ا
والـنـبـاتيـة لـوكـالـة فـرانس بـرس (هم حـائـزون تـرخيـصـا حلـديـقـة حـيـوانات
لـكـنهـم أكـدوا أن مـنـشـآتـهم غـيـر جـاهـزة لـلـبـدء بـالعـمـل).وأضـاف (تـلـقـيـنا
مـعلـومات من وكـاالت دوليـة مخـتلـفة بـشأن أنـشطـة غريـبة تـقوم بـها حـديقة
احليـوانات هذه).وتـبحث السـلطـات عن صاحب حديـقة احليـوانات الذي لم
يـــــكـن مـــــوجــــودا
خالل الــعـمــلــيـة 
الســتــجــوابه وفق
ــــســــؤول. هـــــذا ا
وكــــانت حـــديـــقـــة
احلـيـوانـات تـضم
ـــــــــــــرا فـي  28 
 2013 ثـــم ازداد
الـــــعــــــدد إلى 50
بـــــــعـــــــد خــــــــمس
ســـــــنـــــــوات وفق
جــــــــمـــــــــعـــــــــيــــــــة
(وايلداليف فرندز
فـــــــاونـــــــديــــــــشن
ـدافـعة تـايالنـد) ا
عن الـبـيـئة. وفي  2020 تـراجع الـعدد إلى .25 وقـد تـراجع عدد الـنـمور في

العالم من مئة ألف قبل حوالى قرن إلى أقل من أربعة آالف حاليا.
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{ مـــانـــاغـــوا- (أ ف ب) - عـــلق
عـشـرة مـنـقـبـ عن الـذهب عـلى
األقـل اجلــمـعــة فـي مــنـجـم غــيـر

مــسـتـوف لــشـروط الــسالمـة في
جــنـــوب نــيـــكــاراغـــوا بــعـــدمــا
باغـتـهم انزالق لـلتـربة في داخل

نـــفق عـــلى مـــا أفـــادت وســـائل
إعالم رسمية.

وقـالت النـاطـقـة باسم احلـكـومة

روزاريــــو مـــوريــــو وهي زوجـــة
الــرئــيس دانــيــال أورتــيـغــا في
تصريـحات أوردها موقع "إل 19
ديـجـيـتـال" الـرسمـي إن "وحدات
" تعـمل ـسـعـفـ إنـقـاذ لـلـرفـاق ا
حــالــيـا "لـالسـتــجــابــة لــلــحــالـة

الطارئة". 
وأفــــادت إذاعــــة "راديــــو يـــا" أن
حـــادثـــة االنـــزالق الــــتي وقـــعت
اجلــمــعــة أدت إلى "دفن" عــشـرة
أشـخـاص كــانـوا مـوجـودين في

النفق.
وذكرت صـحيفـة "ال بريـنسا" من
ناحيتها نقال عن شهود أن ما ال
يــقل عن  15شـــخــصــا عــالــقــون
نجم. وأشارت حاليا في داخل ا
الـسـيـدة األولى إلى أن احلـادثـة
وقــعت في مـنــجم في مـنــطـقـة ال
إسبيرينزا في مقاطعة ريو سان
خــوان جـنـوب نــيـكــاراغـوا عـلى
بــعـد أكـثـر مـن مـئـتي كـيــلـومـتـر
جنوب شـرق العاصـمة.ولم تعط
روزاريو مـوريـو تفـاصيل بـشأن

ــــنــــقــــبــــ غــــيـــر عــــدد ا
احملـتـرفـ الـعـاملـ في
ـنـجم وهم أشـخـاص ا
يــنــقّــبــون حلــســابــهم
الشـخـصي بحـثا عن
الـــــذهـب. كـــــمــــــا لم
تـــــتـــــحـــــدث عن أي
وفيـات أو إصابات

محتملة. 
واكـتـفت بـالـقول
"نأمل أال نكون
أمـام مــأسـاة
أكــــبـــر".وقـــد
عـــــــــــلــــــــــقـت
عــــمـــــلــــيــــات
اإلغـــاثـــة لــيال
الســتــئــنــافــهـا

السبت وفق "راديو
يــا". وتـــضم نـــيــكـــاراغــوا

حــوالى ثالثـة آالف مــنـقّـب غـيـر
احـتـرافي إضــافـة إلى أكـثـر من
خمـسة آالف مـوظف في شركات

منجمية في البالد.
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{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
يـة جينيفر لوبيز غنية العا عبّـرت ا
عـن ســعــادتـــهــا بــاجلـــائــزة الــتي
تلـقتها من بيلبـورد أيقونة النسار
ـنشـور لها ـوسيقى وذلك  في ا
في صفـحتها الرسمية على أحد
مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
مــرفــقــة بــصــورة لــهــا مــرتــديــة
فسـتاناً أبـيض مثيـراً ومستـلقية
عـلى جـنـبـهـا فـيـمـا اتـكـأت عـلى
تنة حقًا مرفـقها وعلقت (أنـا 
وتـأثرت بعمق. هذا الشرف هو
ـيز بـشكل خاص ألنـه يعطي
اإلحـساس وكأنه بدائرة كاملة.
إذا كـانت موسـيقـاي قد خـلقت
ذكـرى جميلة لشخص ما  فال

توجد مكافأة أكبر من ذلك).
عــلى صــعـيــد آخــر  احــتــفـلت
يـة باريس هيلتون النـجمة العا
بعـيد مـيالد صديـقتـها الـنجـمة
ـيــة بـريـتـني سـبـيـرز عـلى الـعـا
طــريـقـتــهـا اخلـاصــة ونـشـرت
عبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة على
مــوقع الـــتــواصل اإلجــتــمــاعي
مـقطع فـيـديـو تـضـمن عدداً من
الـصـور لـهـمـا.وأرفـقت الـفـيـديـو
بـرسـالـة مـعـايـدة لـسـبـيـرز قـالت
فيـهـا(عيـد مـيالد سـعيـد بـريـتني
سبـيـرز!.. الـكـثـيـر من الـذكـريات
ــمــتـعــة مــعًـا.. يــا لكِ من روحك ا
احلـــلــــوة جـــمــــيــــلـــة مـن الـــداخل
واخلـارج وقـلـبك من الـذهب أتـمنى
لـكِ األفـضـل وأرسل لك الــكــثـيــر من

احلب).
وكـانت أثـارت هـيـلـتـون مـؤخـراً
اجلـدل حول ارتباطـها الرسمي
وخــطــوبــتــهـا عــلى حــبــيــبــهـا
كــارتـــر ريـــوم بـــعـــد صــورة
نشـرتها لهـما.وظهرت باريس
في الـصورة الى جانب كارتر
وهـمـا يـقــفـان أمـام صـورة قـلـعـة ديـزني
الـشــهـيـرة واخــتـارت بـاريس جلــلـسـة
الـتــصـويـر هـذه فـســتـانـا أسـود من
الــدانـتــيل أمـا هــو فــارتـدى بــدلـة

رسمية باللون الكحلي.
وعـــــــــلـــــــــقـت بـــــــــاريـس عـــــــــلى
الـصورة(لقد عـاشا في سعادة
دائمـة مـثل الـنـهايـة الـسـعـيدة
ـعروفة للـقصص اخليـالية ا

على شاشة ديزني).

{ جـــنــيف) 2020-12-6 ,أ ف ب)
يز لـ - سيكـون هيكل عـظمي 
ر سيفي)  اكـتشافه أخيراً )
في أرض مــزرعـة أمـريــكـيـة من
ب نـحو  40قـطعـة من الـتاريخ
الــطــبــيـــعي تــبــاع ضــمن مــزاد
عـلنـي الثالثـاء في جـنـيف.وقال
مــديـــر مــركــز أوتـــيل دي فــانت
لــلـــمــزادات فـي جــنــيـف بــرنــار
بـيــغـيه لـوكـلـة فـرانس بـرس إن
ـــتـــحـــجـــرة طـــابـــعـــاً (لـــهـــذه ا
اســـتــثــنـــائــيــاً نـــظــراً إلى مــدة
حفظهـا البالغة  37مليون سنة
وكذلك نـظراً إلى كونـها مكـتملة
ئة).وأوضح أن بنسبة  90في ا
فـقودة أعـيد (الـعظـام القـلـيلـة ا
تـكــويـنـهــا بـاســتـخـدام طــابـعـة
ثالثيـة األبعاد) مـشيراً إلى (أن
ــغــنــطــة في هــيــكل الــعــظــام 
عــظـــمي من احلـــديــد األســود)
مبرزاً (الـتباين بـ ما هو قد

لـــــلـــــغـــــايــــة والـــــتـــــقـــــنـــــيــــات
ا ب  60ألف احلديـثة).وقُـدر 
فـرنك سـويـسـري و 80ألفـاً (ب

 55380يـــــورو و  73840يـــــورو)
ــــتـــحــــجـــرة من ســـعــــر هـــذه ا
هــوبـــلــوفــونـــوس وهــو االسم
العـلـمي لهـذا النـوع من الوشق
الـــكــــبــــيـــر جــــداً ذي األنــــيـــاب

الـسـيـفيـة الـذي كـان طـوله يـبلغ
 1,20مـتـر.وفي تـصـريح لـوكـالـة
فـــــرانـس بـــــرس قـــــال جــــــامع
ـتـحــجـرات الـســويـسـري يـان ا
كـوينـ وهـو أيضـاً مـالك قطع
أثـريـة أخـرى إن (الـعـثـور عـلى
ـــتــحــجـــرة  في واليــة هــذه ا
ـــوسم ســـاوث داكـــوتـــا خالل ا

األخـير من احلـفـريات في وقت
قريب من نهاية صيف 

عــلى صـــعــيــد آخـــر  جنــا فــتى
تشيكي في اخلـامسة عشرة من
ــاضـيــة من الــعــمـر اجلــمــعــة ا
حـــادثـــة ســقـــوط من الـــطــبـــقــة
الــتـاسـعـة عـشــرة من مـبـنى في
بـراغ عــلى مـا أعـلـنت الـشـرطـة

وعـــنــــاصــــر إغــــاثـــة ووســــائل
إعالمـيـة.وقـالت الـنـاطـقـة بـاسم
الشرطة في العاصمة التشيكية
إيـفا كـروباكـوفا لـوكالـة فرانس
برس (تلقـينا نداء اسـتغاثة إثر
حـــادثـــة ســقـــوط من الـــطــبـــقــة
الـــتــــاســـعــــة عـــشــــرة في أحـــد
ــبـاني).وأفــادت وسـائل إعالم ا
مـحـلـيــة أن الـفـتى جنــا بـفـضل
سـقوطه عـند سـقف فـوق مدخل
بـنى وهو أدخل إلى غـيبـوبة ا
اصـــطـــنـــاعـــيـــة وفق هـــيـــئـــات
الـــــطــــوار فـي بــــراغ.وذكــــرت
هيـئات الطـوار عبر تـويتر أن
(الفـتى الـبالغ  15عامـا نُقل إلى
ستشفى وهو مصاب بجروح ا
خـــطــرة فـي الــرأس واحلــوض.
(وحتـــقق الـــشـــرطـــة في ســـبب
احلـــادثــة الـــتي وقـــعت في حي
واسع فـي ضــــــاحــــــيــــــة بـــــراغ

اجلنوبية وفق كروباكوفا.

{ أوتـــار بـــراديش  –وكــاالت -
دخل خــــا عــــلى شــــكـل زهـــرة
مـرصّع بـأكـثر من  12ألف مـاسة
مـــوســـوعـــة غـــيـــنـــيس لـألرقــام
الــقـــيــاســيـــة لــكن صـــانع هــذه
اجلوهـرة وهـو صائغ هـندي في
اخلـامسـة والـعـشرين من الـعـمر
فخور به إلى درجة رفض طرحه
لــلــبــيع. وتــضـم هــذه اجلــوهـرة
ـسـمـاة ذي مـاريـغـولـد  –خا ا
االزدهار  12638ماسـة وتـزن ما
يــــنـــوف عن  165غــــرامــــا.وقـــال
الــصــائغ هــاريش بــانــســال من
واليـة أوتـار بــراديش في شـمـال
الــهــنــد اجلــمــعــة(إن اجلــوهـرة
ــــكن حــــمــــلــــهــــا مــــريــــحــــة و
شروع بسهـولة).وقد رأى هـذا ا
احلـلم النـور قـبل عامـ حـينـما

كــان الــصــائغ يـــدرس تــصــمــيم
اجملـوهــرات في مـديــنـة سـورات
ـصنفة من أبرز في غرب الهند ا
اس في البالد. مواقع صـناعـة ا
ـا أردت وأوضح بــانـسـال (لــطـا
تـصـمـيم جـوهـرة تـضم أكـثر من
عــشــرة آالف مــاســة وعـلـى مـر
الــســنــوات اســتـــغــنــيت عن
تــصـامــيـم وأفــكــار كــثــيـرة
للـتركيـز حصـرا على هذا
الـهـدف).وكـان بـانـسـال
حطـم الرقم الـقـياسي
ـدرج في الـســابق ا
موسوعـة غينيس
أيضا في الـهند
والــعــائــد إلى

خا مرصّع بـ 7801ماسة.
وتـلـقى بـانـسـال عـروضـا كـثـيرة
لالسـتحـواذ علـى هذه اجلـوهرة

لـكــنه أكــد (أنه ال نــيـة لــبــيـعــهـا
حتى الـساعـة. إنها مـسألـة فخر

لنا وهي ال تُقدّر بثمن).
كما ضبطت سلطات كوستاريكا
أكـثر من  2,5طن من الكـوكـاي
وأوقفت ستة أشخاص كانوا
ينقلـون اخملدرات على م
قارب قرب سواحل البالد
عـلى الكـاريـبي عـلى ما
أعــــــلــــــنـت وزارة األمن
الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــام
اجلــــمـــعــــة.وأشـــارت
الــــوزارة في بـــيـــان
إلى (أن الــعــمــلــيـة
أطـــلـــقت صـــبــاح
اخلـمــيس فـيـمـا
ـــــركب كــــــان ا
يـــــبـــــحــــر مع

ســتــة أشـخــاص عــلى مـتــنه هم
خــمـسـة رجــال من كـوسـتــاريـكـا
وآخـــر من هـــنـــدوراس قـــبـــالــة
شاطـئ كاهـويتـا الـسيـاحي على
ســـواحـل الـــكــاريـــبـي).ورصــدت
طـائــرة تـابـعـة لـلـشـرطـة الـقـارب
وبـــعـــثـت الـــســـلـــطـــات بـــســـفن
ـالحــقـــتـه.وذكـــرت الــوزارة (أن
األشــخـــاص الــذين كــانــوا عــلى
مـ الـقـارب تـركـوه عـنـد شـاطئ
مـجـاور وحــاولـوا الـهـروب عـلى
القدم لكن ما لبثت الشرطة أن
أوقــفـتـهم.وتــشـكل كـوســتـاريـكـا
وبــــلــــدان أخــــرى في أمــــريــــكـــا
الوسطى معبرا رئيسيا لالجتار
ـنـتج في أمـيـركـا بـالـكــوكـايـ ا
ـعد لـلـتـهريب إلى اجلـنوبـيـة وا

تحدة وأوروبا. الواليات ا
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{ كــولـورادو  –وكــاالت - قـالت
ة ومخترعة مراهقة منحتها عا
مـجلـة تـا األمـريكـيـة لـقب طفل
الــعـــام لــعــام  2020والــذي مــنح
ألول مـرة إنـهـا (تـأمل في إلـهـام
ـشـاكل اآلخـرين البـتـكـار حـلـول 
العالم.وابتكرت غيتاجنالي راو
الــبــالــغــة مـن الــعــمـر  15عــامـا
ــكـنه تــقـنــيـات تــشـمل جــهـازا 
التعرف عـلى الرصاص في مياه
الشرب وتطبـيقا يكتـشف التنمر
اإللكتروني.وقد  اختيارها من
بــــ أكـــثــــر من  5آالف مـــــرشح
أمـريــكي لـلـحـصــول عـلى الـلـقب
الـــبــارز.وقـــالت راو(إنه إذا كــان
بــإمــكـــاني الــقـــيــام بـــذلك فــإنه
ــكن ألي ــكــنـك الــقــيــام به و
شـخص الـقـيـام به).وفي مـقـابـلة
مع مــجـلــة تـا أجـرتــهـا مــعـهـا
ــمـثــلـة والــنـاشـطــة في اجملـال ا
اإلنسـاني أجنـليـنا جـولي قالت
راو (إنــــهــــا ال تـــشــــبـه عـــالِــــمك
النـمـوذجي). وأضافت قـائـلة(كل
مـا أراه عـلى شـاشـة الـتـلـفـزيون
هـــو أن الـــعــالِم رجـل كــبـــيــر في
الـــسن وعـــادة مـــا يـــكــون رجال
أبيض). وتابعت قائـلة (لقد بات
هــدفي فــعالً لــيس فــقط ابــتــكـار
أجهـزتي اخلاصـة حلل مشكالت
الـــعـــالم ولـــكن أيـــضـــا إللـــهـــام
اآلخرين للـقيام بـذلك أيضا ألنه
من التجربة الشخصية ليس من
السـهل أال تـرى أي شـخص آخر
مـــــثــــلك). وقــــالـت راو وهي من
واليــة كـولــورادو األمــريـكــيـة(إن
هـناك الـعديـد من الـقضـايـا التي

حتتاج إلى حل). وأضافت قائلة
جملــلــة تـا (إن جــيـلــنــا يـواجه
ـــشـــاكل الـــتي لم الــعـــديـــد من ا
نشهدها من قبل ولكن في نفس
ـة ال الـوقت نـواجـه مـشـاكل قـد
تزال قائمة).وتوضح قائلة(مثالً
نحن جنلـس هنا والـعالم يواجه
وبــاءً جــديـداً ومــا زلــنــا نـواجه
مـــشــــكالت تـــتـــعــــلق بـــحـــقـــوق
اإلنسان وهناك مشكالت لم نكن
مــسـؤولــ عـنــهـا ولــكن يــتـعـ
ناخ علينا اآلن حلها مثل تغير ا
والتنمر عبر اإلنترنت مع دخول
الــتـكــنـولــوجـيــا). وتـعــد جـائـزة
مـــجــلـــة تــا هـي أحــدث وســام
لـراو. فـقــد أطـلق عـلـيـهـا سـابـقـا
لــــقب (أفـــــضل عــــالـم شــــاب في
أمــريــكـا) الخــتـراعــهــا اخـتــبـارا
ســريـعــا ومــنــخــفض الــتــكــلــفـة
ــــلــــوثـــة ــــيــــاه ا الكــــتــــشــــاف ا
بالرصاص.وكانت مجلة تا قد
بدأت في تـسمـية رجل الـعام في
عـام  1927 ثم قـــامت بــتـــحــديث
الــلـــقب الحــقـــا إلى شــخـــصــيــة
ـاضي كانت الـعام.وفي الـعـام ا
غـــريــتـــا ثــورنـــبــرغ الـــطــالـــبــة
الــسـويـديــة الـتي ألـهــمت حـركـة
ـنـاخ ـكــافـحـة تــغـيــر ا ـيــة  عـا
أصـغـر شــخص تـخـتـاره اجملـلـة
عـلى اإلطالق.وقـالت مـجـلـة تا

إن: الـلـقب اجلـديـد (طـفل الـعـام)
يعد مقـياسا للزعـماء الصاعدين
من اجلـيل األصـغـر في أمـريـكا).
ــقــرر أن يــعــلن األســبـوع ومن ا
قـبل عن شخـصية الـعام لـسنة ا
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