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ـــادة 4 إرهــــاب في نـــاحــــيـــة وفق ا
الــعـبـاسـي بـكـركــوك وذلك النـتــمـائه
لـلــتــنــظــيم  وعــمــلـه مــعـهـم بــصــفـة
إعالمي).  كمـا ألـقت القـوات األمنـية
الـقــبض عـلى 14 مـتــهـمــاً بـقــضـايـا
مـخـتـلـفة مـن بيـنـهـا جـنـائـيـة تخص
جتارة وتعاطي اخملدرات والقتل في

محافظة الديوانية.
واوضح بـــيـــان امس ان (الـــشـــرطــة
الحقة نفـذت حملـة واسعة الـنطـاق 
طلوب تضمنت نصب السيطرات ا
تحركة والثابتة والتفتيش الدقيق ا
لـلــعـجالت واألشـخــاص إضـافـة إلى
طـلوب شـارك فيها تدقيق أسـماء ا
,( ــنــتــســبــ عــدد مـن الــضــبــاط وا
مشـيرا الى ان (مـفـارز قسم مـكافـحة
اإلجـرام ومـكــافـحـة اخملـدرات فـضالً
عن مـــراكـــز الــــشـــامـــيـــة واحلـــمـــزة
والـشـنـافيـة والـشـافـعـيـة تـمكـنت من
إلـــقـــاء الــقـــبض عـــلى  14مـــتــهـــمــا
بقـضايـا مـتنـوعة من بـينـها جـنائـية
تـــخص جتــارة وتـــعــاطـي احلــبــوب
اخملدرة والـقـتل وحتريـر صك بدون
رصـيــد والـنـصب واالحــتـيـال). وفي
مـــحــافــظـــة الــبــصــرة ,كــشـف قــائــد
الـعمـلـيـات اللـواء الـركن أكـرم صدام
ـتـحــقـقـة مــدنف عن آخـر الــنـتـائـج ا
بــعـــمـــلـــيـــات الـــوعـــد الــصـــادق في

احملافظة. 

مــطــار بــغــداد اســتــهــدف الــســيـاج
اخلــــارجـي من جـــــهــــة مـــــنــــطـــــقــــة
الـرضـوانـيــة مـشـيـراً إلى أنه أسـفـر
عن إصــابــة طــفل بــجـروح طــفــيــفـة.
ـــصــدر الى ان (االنـــفــجــار واشــار ا
عــبــارة عن عــبــوة صــغــيـرة احلــجم
مـحــلـيـة الـصـنع شـبـيــهـة بـالـقـنـبـلـة
الـيــدويـة). وأعـلـنت مــديـريـة الـدفـاع
ــــدني عـن إخــــمـــاد حــــريق انــــدلع ا
ولـدة أهـليـة كـبيـرة سـعة 650 كي

في بغداد. 
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ــديــريــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الـــزمـــان) امس إن (مـــفـــارزهـــا في
الزم سـجـاد مـركــز احلـريـة بـإمــرة ا
محمد تمكنت من الوصول إلى محل
احلـادث في مـنـطـقـة الدولـعي بـوقت
قــيــاسي قــصــيــر وإخــمــاد الــنــيـران
ـيـز ـنــدلـعـة بــهـمـة عـالــيـة وأداء  ا
ومنع توسعها وانتشارها إلى الدور
الــســـكـــنـــيــة واحملـالت الــتـــجـــاريــة
اجملــاورة) ,مـــؤكـــدا ان (احلـــادث لم

يخلف أضراراً بشرية). 
وفي كـركوك  ,الـقت الـقـوات األمـنـية
الــقــبض عــلى أحــد عــنـاصــر داعش
عـــــمـل في ديـــــوان اإلعـالم الـــــتـــــابع

للتنظيم في احملافظة . 
وبــحـسب بــيـان الــداخـلــيـة (فــقـد 
ـطـلـوب ـتـهم ا إلـقـاء الـقـبض عـلى ا
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(في صباح امس االول  قـطع الكابل
الضـوئي اخلاص بـتوزيع االنـترنت
بسبب اعمال احلفريات وسط قاطع

الرصافة)
مشيرا الى (اصالح القـابلو وبعدها
 قـطع في مـنـطــقـة اخـرى ولـنـفس
مؤكدا السبب وايـضا  اصالحه) ,
ان (الــقـطـع الـثــالـث  مـســاء امس
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اعــــــلــــــنت وزارة االتــــــصــــــاالت عن
مـقـاضـاة امانـة بـغـداد بـسـبب قـطع
كابل ضـوئي لالنـترنت خالل اعـمال

حفريات في قاطع الرصافة. 
ــتـحــدث بـاسم الــوزارة رعـد وقـال ا
ــشــهــداني فـي تــصــريح امس انه ا

بغداد
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وقـع الـــــعــــــراق مـــــذكــــــرة تـــــفــــــاهم
وبـروتـوكـول تـعاون مـع مصـر خالل
ـشتـركة ب الـبلدين في احملادثات ا

القاهرة. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(وزيـر الـتخـطـيط خـالـد بـتـال الـنجم
ـــجـــال رسم وقـع مـــذكـــرة تـــفـــاهم 
السـيـاسات االقـتصـاديـة والتـنمـوية
والــتــعــاون الـــدولي واإلقــلــيــمي مع
وزيــــرة االقـــتــــصـــاد والــــتــــنـــمــــيـــة
ـصـريـة) ,واضاف ان االقـتـصـاديـة ا
(وزير الزراعة محـمد كر اخلفاجي
وقع بـــرتــوكـــول الــتـــعــاون اخلــاص
ـجـال الـبـحث الـزراعي مع نـظـيـره
صري). وانطلـقت اجلولة اجلديدة ا
بـاحثـات الرسـميـة ب الـعراق من ا
ومــصــر بـــحــضــور رئــيس الــوزراء
ــصــري مــصـــطــفى مــدبــولي امس ا

السبت.
تـحـدث باسـم األمانـة حـيدر  وقـال ا
مجيـد في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ـبـاحـثـات الـرسـمـيّـة إن (جـولـة من ا
الــوزاريـة الــثـنــائـيّــة بـ اجلــانـبـ
صري انطلقت بحضور العراقي وا
رئيس الوزراء مـدبولي ضـمن أعمال
اجملــلـس الــتـــنـــســـيــقـي الــعـــراقي ,
صري) ,الفتـا النـظر الى ا األردني  ,
ـبــاحـثـات الــثالثـيّـة ان (جـولــة من ا
سـتـعـقـد في وقت الحق بـعـد وصـول
الوفـد الـوزاري األردني إلى الـقـاهرة
امس). والـتقى الـوفـد الـوزاري الذي
يـزور الـقـاهـرة حـالـيـا الـرئـيس عـبـد
الــفــتــاح الــســيـسـي.  ووصل الــوفـد
احلـــكــومي إلـى الــقــاهـــرة األربــعــاء
ـاضي بـرئــاسـة وزيـر الـتـخـطـيط , ا
وقــد أجــرى عـــدداً من الــلــقــاءات مع
ـصري بيـنما زار الوفد نظرائهم ا
ـديـنـة االداريـة في الـقـاهرة وبـحث ا
امكـانـية نـقل التـجـربة لـلعـراق.وقال

يـة إضافة إلى منـظمـة الصحـة العـا
استـمرار الـلجـان االستـشاريـة بعـقد
شترك لتفعيل لقاءاتها والتنسيق ا
ـوقعـة). ويسـتمر مذكـرات التـفاهم ا
الــوفــد الـــوزاري الــعــراقي بــإجــراء
ــبــاحــثــات مع اجلــانب جــولــة مـن ا
يـدانية صـري وإجراء اجلـوالت ا ا
ــــشــــروعـــات ضــــمن إلـى عــــدد من ا
قـطــاعـات الـبـنى الـتــحـتـيـة والـطـرق
واجلـــســور والـــكــهــربـــاء والــزراعــة

واالستثمار.  
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وكـشـفت وزارة الــزراعـة عن حتـقـيق
فــــائض وفــــيــــر فـي إنــــتــــاج أغــــلب
احملــاصـــيل الــزراعــيّـــة خالل الــعــام
اجلاري  مـؤكـدة وجود رغـبة دولـية
نـتـجات واقـليـمـية لـلـحصـول عـلى ا

الرزاعية العراقية. 
وقـــال وكــيل الــوزارة مـــهــدي ســهــر
اجلـــبـــوري في تـــصـــريـح تـــابـــعـــته
(الـــزمـــان) امس إن (الـــوزارة تــتـــبع
حـاليـا سـياسـة تـصديـر الـفائض من
ــنــتـجــات الـزراعــيــة بـعــد حتــقـيق ا
االكـــتـــفــاء الـــذاتي في الـــكــثـــيــر من
نتـجات الـزراعيـة عبر احملاصـيل وا
تــنــفــيــذ خــطــة العـادة تــأهــيل ودعم
الــقــطـاع الــذي كــان قــد تــعـرض الى
نـاطق الـتي احـتلـتـها الـتدمـيـر في ا
داعـش االرهـــــابــــــيـــــة عـــــام 2014)
مشيرا الى ان (الوزارة وخالل العام
ـتـازا في اجلـاري حــقـقت تــقـدمــا 
ــــنـــتـــجـــات انـــتـــاج احملــــاصـــيل وا
ـنـتج احملـلي الـزراعـيـة حـيث ادى ا
دورا مـــهــمـــا في الـــســوق احملـــلــيــة
والســــيـــمـــا مـع الـــغـــلـق الـــذي رافق
اجـــراءات الــــوقـــايــــة من جـــائــــحـــة
كورونا اذ لم تـشهد السـوق احمللية
اي نـقص في االمــدادات الـغـذائـيـة),
مــؤكــدا ان (جـائــحــة كــورونــا كـانت
اختبارا حقيقـيا للقطاع الزراعي في

الـــبالد وبــرغم اثـــارهــا الــصـــحــيــة
واالقـتــصـاديـة واالجـتـمــاعـيـة وغـلق
احلـدود بـشــكل كـامل اال ان الـعـراق
تـمـكن من تـسـجـيل فـائض في اغـلب
ـنـتــجـات الـزراعـيــة مـا شـجع عـلى ا
ولفت الـتـصـديـر الى دول اخلـلـيج) ,
الى ان (تـلك الــدول اسـتـوردت عـددا
مـن احملــاصــيل الــعـــراقــيــة ابــرزهــا

الطماطمة والبطاطة).
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واوضـح اجلـــبـــوري ان (عـــمـــلـــيــات
تـصــديـر الـتـمـور مـســتـمـرة بـوتـيـرة
مـــتـــصــــاعـــدة عـــبــــر مـــنح اجـــازات
ية التصدير في ظل وجود رغبة عا
ـنـتـج الـعـراقي وطـلـب شـديـد عــلى ا
ـيا) ,مبـينا ان (ذلك كونه االجـود عا
يعد ايرادا جـديدا للمـوازنة العامة),
وكـــشف وكـــيل الـــوزارة عن (تـــســلم
الـــكــثــيـــر من الــعـــروض الســتــيــراد

احملـاصيل الـزراعـيـة العـراقـيـة بدءا
مـن الـهــيــئــة الــعـربــيــة لالســتــثــمـار
ــــــائي وكــــــذلك دول الــــــزراعـي واال
اخلـلـيج وروسيـا والـصـ وفـرنـسا
ـانــيـا  ,وان الـوزارة تــتـجه نــحـو وأ
ذلك شـرط عـدم التـأثـيـر عـلى الـسوق
احملــــلــــيــــة). وتــــابع اجلــــبــــوري ان
(الـوزارة تـنــسق بـشـكل مــسـتـمـر مع
ـنــافـذ احلــدوديـة ومــديـريـة هــيـئــة ا
ـــنــظـــمــة وجـــهــاز االمن ــة ا اجلـــر
ـاسـكة الـوطـني واجلـهـات االمـنـيـة ا
نع تـهـريب السـلع الزراعـية لالرض 
الى الـعـراق) ,ومـضى الى الـقـول ان
(هذا التنسيق اسفر عن تراجع كبير
هـربة في كمـيـات السـلع الـزراعيـة ا
حــيث نالحظ ان تــلك الـســلع تــشـكل
ـنـتج نـسـبـة قـلـيـلـة مـقـارنـة بـوفـرة ا
احمللي) ,واشـار الى ان (جـهود مـنع
ـتابـعة عمـلـيات الـتهـريب من خالل ا

قراءة أولـية ألرقـام إحصائـية عن مـا يدفع قطـاع من قطـاعات اإلقتـصاد الذي
عامل التي تنتج الطابوق اضية أال وهـو قطاع ا دة ا لم يتـوقف نشاطه طيلة ا
في العـراق  هذه االحصـائية  احلصـول عليهـا من قبل بعض الشـخصيات
التي تـمتلك مـعامل الطابـوق  إذ نرى وحسب قولـهم إن الدولة تسـتوفي منهم
مبلغ (15000000) ديـنار خمسة عشـر مليون دينـار سنويا لدائرة األمالك 
وتـستوفي مـبلغ قدره (15000000) ديـنار خمـسة عشـر مليـون دينار سـنويا
سح اجليلوجي  ومبلغ لدائرة العقارات  ومبلغ (4000000) دينار لدائرة ا
(3000000) ديـــنـــار ثالثـــة مـاليـــ ديـــنـــار  لــدائـــرة الـــضـــريـــبـــة  ومـــبـــلغ
(1600000) دينـار مليـون وستمـائة ألف دينـار لدائرة الـتنمـية الصـناعية عن
إصدار هـوية الصنـاعي ومايـسمى بتقـدير حاجة  ويـدفع صاحب كل معمل
أيـضا شـهريـا مبلغ (30000000) ديـنار ثالثون مـليون ديـنار شهـريا لوزارة
بلغ سنوي قدره (360000000) دينار الـنفط عن استالم النفط األسود  و
بـلغ الـذي تـدفعه ثالثمـائـة وسـتون الف ديـنـار لـكل معـمل  وعـنـد إحتـسـاب ا
مـعامل الـطـابوق الـبالغ عـددها (1350) مـعمل طـابوق إلى الـدوائر احلـكومـية
ــــــــــبـــــــــلغ (1250 مــــــــــعـــــــــمل× 360000000 ديـــــــــنــــــــار) = يـــــــــصــــــــــبح ا
(486,000,000,000) أربـعمائة وست وثـمانون مـليار ديـنار عن قيـمة النفط
األسـود الـذي تـسـتـلمـه مـعـامل الـطـابـوق البـالـغ عـددها (1350) مـعـمل  أمـا
بـالغ التي تـستـلمـها احلـكومـة من معـامل الطـابوق هـذه دون أن يكـون هناك ا
بالغ أي خدمـة أو بضاعة تمثل كلفـة تدفعها احلكومة مـقابل استالمها لهذه ا

فتبلغ بعد عملية حسابية بسيطة 
 1350 مـعـمل × 38600000  ديـنار) = (52,110,000,000 ديـنـار) إثـنان
وخمـسون مليـار ومائة وعشـرة مليون ديـنار  وبعمـلية حسـابية بسـيطة أيضا
عامل بلغ الـذي تسـتلـمه الدوائر احلـكومـية سنـويا من هـذه ا يكـون إجمـالي ا
فقط (511,110,000,000) خـمسمائـة واحدى عشـر مليار
ومائـة وعشرة مـليون دينـار   وبعمـلية حسـابية بـسيطة
ثله هذا كن أن نتعرف على ما  يـظهر ان هذا الرقم 

الرقم  وللحديث بقية....
الية { باحث في الشؤون ا

ـعــلـومـاتـيـة الـعـامـة لـالتـصـاالت وا
بــــالــــوزارة ايــــنــــاس اجلــــلــــبي في
تــــــصــــــريـح امس إنّ (الــــــشــــــركــــــة
بـالــتـنــسـيـق مع مـديــريـة اتــصـاالت
الــبــصـرة نــفــذت حــمــلــة لــصــيــانـة
وتـأهـيل مـسـارات الـكـابل الـضـوئي
استـعـداداً لـتـشـغـيل خـدمـات اجليل
الـرابع بـاحملـافـظـة) ,الفـتـة الى ان (
احلملة التي نفذتـها شعبة التراسل
وشبـكة الـبيـانات لـصيـانة مـسارات
القابلو الضوئي ومحطات التراسل
باحملافـظة تـأتي استعـداداً لتـشغيل
خـــدمــــات اجلــــيل الــــرابع ومــــتـــرو
احملافظـات ما سيـسهم بـرفع كفاءة
الـبـنـى الـتـحــتـيـة الــنـاقـلــة لـسـعـات
االنـتـرنـت الـداخـلــة بـشـكـل قـانـوني

للبالد).
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مـــؤكــدة (وجـــود مـــســـاع حــثـــيـــثــة
ــــقـــدمـــة لـــتــــحـــســـ اخلــــدمـــات ا
ـؤسـسات احلـكومـية للـمواطـن وا
في عـــمــــوم مـــحـــافــــظـــات الـــبالد),
واوضـــحت اجلـــلـــبي ان (احلـــمـــلــة
شــمــلـت تــبــديل مـــســار االنــدلس -
الزبير) بطول  16كيلومـترا وتبديل

مــســـار االنــدلـس - ابــو اخلـــصــيب
مشيرة بطول ثمـانية كيـلو مترات) ,
سارات الى انه (سيتم تبديل بقية ا
تبـاعاً حلـ تـهيـئة الـبنـى التـحتـية
اخلــاصـة بــخــدمــات اجلــيل الــرابع
التي ستحدث طفرة نوعية بخدمات
وكـشـفت ــعـلـومـات) , االتـصـاالت وا
اجللبي عن (ادخـال اجهزة مـتطورة
ــنــافــذ احلـــدوديــة ومــجــمــعــات بــا
االتـــصـــاالت كـــمـــا  اســـتـــحــداث
مــســـارات قــابــلـــو ضــوئـي جــديــدة
استـعـدادا لـتـشـغـيل خـدمـات اجليل
الـــرابـع عـــنــــد ادخـــالـه لـــلــــخـــدمـــة
ـتـزايــد عـلى واسـتــيـعـاب الــطـلـب ا

سعات االنترنت). 
واكد مـحـافظ كربالء نـصـيف جاسم
اخلـــطـــابي ان خــــريـــطـــة الـــطـــريق
ـشـاريع يـجب ان تـكون اخلاصـة بـا
حـسب االولـويــات واالحـتـيــاج عـبـر
ارقام وبيـانات وتـخطيط مـستـقبلي
لـلـمـحـافـظـة. واوضح اخلـطـابي في
تـــصــــريح صـــحــــفي ان (عـــمــــلـــيـــة
التخطيط يـجب ان تبنى وفق خطط
ـــســـتــوى مـــدروســـة ســـواء عــلـى ا
ـتـوسط او الــبـعـيـد كــمـا اني ضـد ا

و اصالحه في نـفس الـوقت كـونه
تسبب باربـاك في العمل) ,وتابع ان
تسبب (الوزراة اقامت دعوى ضد ا
وهي دائــــرة مــــجـــاري الــــرصــــافـــة
الـتـابـعـة المـانـة بـغـداد بـسـبب عـدم
الـتـنـســيق مع الـوزارة عـنــد الـقـيـام

بأعمال احلفريات). 
وعـــــزت الــــــوزارة فـي وقت ســــــابق
أسـبـاب تـوقف اخلــدمـة في عـدد من
ـسـار مـنــاطق بـغــداد الى تـعــرض ا
الـــرئــــيس الــــضــــوئي او . ام . سي
ــأمـون وبــدالـة الـذي يــربط بــدالـة ا
ضباط زيونـة إلى قطع شامل. وذكر
الــبــيــان ان (أسـبــاب تــوقـف خــدمـة
ـــســار اإلنـــتــرنـــيت هـــو تـــعـــرض ا
الرئـيس الضـوئي الـذي يربط بـدالة
ـأمـون وبــدالـة ضـبــاط زيـونـة إلى ا
قـــــطـع كـــــامل) ,مـــــشــــــيـــــرا الى ان
(الـــعــارض كـــان نـــتـــيـــجـــة أعـــمــال
حفريـات أمانـة بغداد دائـرة مجاري

.( الرصافة في شارع فلسط
 وبـــــدأت الــــــوزارة بـــــتــــــهـــــيــــــئـــــة
استعداداتهـا الفنيّة لـتشغيل اجليل
الرابع في محـافظة الـبصرة. وقالت
مسؤولة العالقات واالعالم بالشركة
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اطـــاحـت وكـــالــــة االســــتـــخــــبـــارات
والـتــحـقــيـقــات االحتـاديـة في وزراة
ـتهـم اثـن في بـغداد الداخـليـة 
ضمن شـبكـة لتـزوير عـقارات الـدولة
ــواطــنــ الـذي يــقــيــمــون خـارج وا

العراق.
وقـــالت الــوكـــالــة في بـــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امس إنه (من خالل مـتابعة
ـــنــظــمــة من ــة ا عـــصــابــات اجلــر
مــرتـكــبي اجلـرائـم الـتي تــسـتــهـدف
أمالك الــــدولــــة واالحــــتـــيــــال عــــلى
واطن تـمكنت مفـارز الوكالة من ا
الـقـاء الــقـبض عـلى مــتـهـمـ اثـنـ
ضمن شـبكـة لتـزوير عـقارات الـدولة
ــواطــنــ الـذي يــقــيــمــون خـارج وا
الــــبـــلـــد مـن خالل وكـــاالت مـــزورة),
وأضـاف أن (عــمـلــيـة الـقــاء الـقـبض
تــمت بــعــد تــشــكـيـل فـريـق مـخــتص
ونـــصب كــمــ مــحــكـم لــهــمــا بــعــد
اســتـدراجـهــمـا في مــنـطـقــة الـكـرادة
ـشـهـود وبـداللة بـبـغـداد وبـاجلـرم ا
احـــدهــــمـــا  ضـــبط أوراق مـــزورة
تـخص عـقـارات الـدولـة داخل مـنـزله
وأخـتام وهـويـات وطـوابع وسـندات
مـــخـــتــومـــة وأخــرى فـــارغـــة وكــتب

مختلفة جميعها مزورة). 
وافاد مصدر بأن االنفجار الذي وقع
قـــرب مــدرســـة الـــرد الــســـريع داخل
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العمل عندما ال يكون بال خطة النها
تصب في الفشل بـالنتيـجة). مشيرا
الى ان (انــــطالق مــــشـــروع gis في
ـقبل سـيـسهم في حل بدايـة العـام ا
ـــســـائـل الـــفــــنـــيـــة الـــعــــديـــد مـن ا
والتـدخالت ب عـمل الدوائـر ونظم
عـلومـات اجلغـرافـية وهـو النـظام ا
القائـم على احلـاسوب والذي يـعمل
عـــلى جــــمع وصــــيـــانـــة وتــــخـــزين
وحتلـيل واخراج وتـوزيع الـبيـانات
ـكانية. مـبينا ان (هذه علومات ا وا
االنـظـمــة تـعـمل عــلى جـمع وادخـال
ومعـاجلـة وحتلـيل وعـرض واخراج
ـكـانـيـة بـاالضـافـة الى ـعـلـومـات ا ا
انها تـساعد علـى التخطـيط واتخاذ
الــقــرار فـــيــمــا يـــتــعــلـق بــالــزراعــة
ــــدن والـــتــــوسع في وتـــخــــطــــيط ا
الــســـكـــان). وكـــان احملــافـظ قــد زار
مـديــريــة الـتــخــطـيط فـي احملـافــظـة
والـتــقى مــديــر الــتـخــطــيط مــحــمـد
الـــقـــزويــــني من اجـل االطالع عـــلى
ـديـرية ـرسـومـة من قـبل ا اخلطط ا
ــدى الـــقـــصــيـــر والـــبــعـــيــد عــلـى ا
واالحـتـيـاجـات اخلــاصـة لـدعم هـذه

العملية.  عاجلة ضعف االنترنت W½UO∫  فنيون يقومون بصيانة خطوط االتصاالت 

رئــيس الـــوفــد الــوزاري الــعــراقي إن
(مصر استطـاعت ان حتول الصحراء
الى ارض ســكــنــيــة ومــكــان لــلـعــيش
ـكـنــنـا نـقل هـذه ونـحن في الــعـراق 

التجربة الى مشروع بسماية).
واضـاف وزيـر الـتـخـطـيط ان (الـدولـة
العـراقـية لـيست مـسـؤولة عن تـمويل
ـكـنـنـا تـأسـيس شـركـة ـشـروع بل  ا
مسـاهمة ويـتم بيع االسـهم للـشركات
الــعـقــاريـة واالســتـثـمــاريـة وســتـربح
الـدولة الـعـراقـية من مـشـاريع كـهذه),
مــؤكــدا ان (الــزيــارة الــتي يــجــريــهــا
الـوفـد الـعــراقي إلى الـقـاهـرة حـالـيّـاً
حــقــقت خــطــوات مــتـقــدمــة من خالل
ترجـمـة مذكـرات الـتفـاهم الـتي وقعت
صري) ,وذكر النجم ان مع اجلانب ا
(األبـــواب مــفـــتــوحـــة أمــام اجلـــمــيع
ولسـقف زمـني غيـر مـحدود تـماشـياً
مع ما جاء بتوجـيهات رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي). 
من جــانــبـهــا قـالـت رئـيــسـة الــلـجــنـة
الوزارية ووزيرة التـخطيط والتعاون
ـــشـــاط ان (الـــوفــد الـــدولـي رانـــيـــا ا
الـــوزاري الــــعـــراقي يـــضم مـــجـــاالت
اقـتــصـاديـة مـهـمــة وان االجـتـمـاعـات
ــتــبــادلـة ســتــثـمــر لــقـاء الــســيـسي ا

ومدبولي). 
بــدوره أكـد وزيــر الــصـحــة والــبـيــئـة
حسن الـتمـيمي أن (احملـور األساسي
ـبـاحثـات مع وزارة الـذي تـضـمـنـته ا
ـصـريـة تــركـز عـلى تـبـادل الـصــحـة ا
اخلبرات بـ البـلدين وتوفـير فرص
لتـبادل الـزيارات لـلخـبراء واألسـاتذة
واألطـباء فـضالً عن تـوفـيـر الـزماالت
الكات الدراسية إضافة إلى تدريب ا

الطبية في مجال عالج األورام). 
ـــبــاحــثــات تــضــمــنت واضــاف ان (ا
اإلجراءات النهائـية لتوفيـر اللقاحات
اخلاصـة بوباء كـورونا وآلـية تـسلمه
واســـتــخـــدامه بـــعــد اقـــراره من قــبل

ـهــربـ مــسـتــمـرة والــقـبض عــلى ا
ــهــربـة ــواد ا ــركــبــات وا وحــجــز ا
ـنــافـذ احلــدوديـة في والســيـمــا ان ا
وسـط الــعــراق وجـــنــوبه مــســـيــطــر
عــلــيــهــا بــالــكـــامل اال ان عــمــلــيــات
التهـريب دائمـا ما حتصل في مـنافذ
اقليم كـردستان) ,وراى اجلبوري ان
(مـنـع تـهـريب الــسـلع الــزراعـيـة الى
الـبـالد يـدخل في اطــار دعم الــقـطـاع
الـــزراعي والـــتـــشـــجـــيع لـــلـــمـــزارع
الـــعـــراقي  ,حـــيـث اوقـــفت الـــوزارة
اسـتـيـراد احلــنـطـة من اخلـارج بـعـد
حتقيق االكتفـاء الذاتي ماعدا بعض
ــوافـقــات رسـمــيـة من الــكـمــيـات و
وزارة الــتــجـارة نــاهــيك عن الــبـذور
االخرى إذ يـتوفـر لـلمـوسم الزراعي
احلــــــالي نــــــحـــــو 240 الف طـن من
ـــزارعــ احلـــنـــطــة ســـتـــوزع بــ ا

ئة).  بنسبة اكتفاء مئة با
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كـافـحة الـفـساد مـا يـزال العـراق يـحتل تـسـلسل 162 من ي  في اليـوم الـعـا
ـنـظـمة ؤشـرات مـدركـات الـفـسـاد بـحـسب االحـصـائـيـات  أصل  180دولـة 
الـشفـافيـة الدولـية لـعام 2019 أي انه ب 18 دولـة األكثـر فسـاداً في العالم
بالرغم من تقدم طفيف من العام الذي سبقه حيث كان في تسلسل 168 على

قائمة احصائية عام 2018.
واســتـنـاداً الـى اسـتـطـالع قـام به بــرنـامج "الــبـارومــتـر الـعــربي" فـقــد أجـمع
ـعدل 90 من أصل كل 100 شـخص شـاركـوا في االسـتطالع الـعـراقـيـون 
بـأن الـفـسـاد يـسـتـشـري في الـقـطـاع العـام بـدرجـة عـالـيـة أو درجـة مـتـوسـطة
ويشـمل ذلك كـافة مـؤسسـات الدولـة. واعتـاد العـراقيـون على مـظاهـر الفـساد
في الـتـعامـالت اليـومـيـة سـواء مع الـقـطـاع الـعـام او اخلـاص حـتى بـاتت هذه
ظـاهر من رشوة ومحاباة ومحـسوبية وواسطات واسالـيب االبتزاز والتهديد ا
ارسات طبـيعية ومقبـولة وبالعكس من ذلك من يقف ال العام هي  ونهـب ا
ـألـوف وقد يـتهم ارسـتـها يـصـبح شاذاً عن ا ضدهـا او يـنتـقـدها ويـرفض 

ثالية الزائدة او الغباء والسذاجة! حتى با
ـمـارسـات الى عـهـد الـنـظـام الـسـابق ويـعزوهـا الى وقد يـرجع الـبـعض هـذه ا
دة  13سنة ولكن منذ ظروف احلصار األقتصادي الذي فرض على العراق 
ـؤسـسات ـقـراطي عام 2003 لم تـشـهد مـنـظـومة ا الـتـغيـيـر الى الـنـظام الـد
مـارسـات بل على الـعـكس أصبـحت أكـثر الـعامـة أي حتـسن في نبـذ هـذه ا
ترسـخاً في الثقافة العـراقية; وأصبح لها مـصطلحات واسماء كـثيرة يتداولها
النـاس عـلى سـبـيل الـطـرفـة والـفكـاهـة احـيـانـاً أو لإلشـارة الى حـجم الـدمار
الذي أصـاب الـسلـوك الـعام احـيانـاً اخـرى. وال شك ان الفـساد يـشـكل عقـبة
كبـيرة أمام  العراقي في إتخاذ أية إجـراءات إصالحية بل هو العقبة األكثر
ـشاكل صعـوبـة في تـخطـيـهـا. ومن ترتـيب األولـويـات تـسبق عـقـبـة الفـسـاد ا
األقـتـصـاديـة واألمن واألمــان ومـحـاربـة الـتـطــرف واألرهـاب. حـيث أن بـسـبب
الـفساد سـرق اكثر من 250 مـليار دوالر من األموال الـعامة وأخـتفت آثارها
وبـســبب الـفـســاد أيـضـاً هــجـرت الــشـركـات األســتـثـمــاريـة األجــنـبـيــة مـعـظم
شاريع األستثمارية احمللية وتقهقر مشـاريعها في العراق وأضمحل حجم ا
ـستويات مـنذ تأسيس الدولـة العراقية. قطـاعي الصناعـة والزراعة الى ابعد ا
وقـد يــبـدو مـن خالل دعـوات األصالح الــتي تــطـلــقـهــا احلـكــومـة ويــعـتــمـدهـا
السـيـاسـي في بـرامـجـهم االنتـخـابيـة مـجـرد دعوات خـاويـة من أي أجراءات
حـقــيـقـيـة وذلك ألن مـعـظــمـهـا يـفـتـقــد اإلرادة احلـقـيـقـيـة في اإلصالح أو ان
واطن العراقي نفسه يطـلقها هم جزء من منظومة الفساد نـفسها لذلك يجد ا
ــكن ان يــصـلح ــواطن كــيف  في دوامــة فــســاد اإلصالح نــفـسـه. ويـســأل ا

نظومة السياسية كلها?   الفساد بدون إصالح ا
ـنـظـومـة ـكن تـنـفـيـذهـا اال بـتـغـيـيـر ا لـذلك اي إجـراءات إصـالح حـقـيـقـيـة ال 
ـبني السـيـاسيـة تغـييـراً جـذرياً وشـامالً وأن حتل ثقـافة اإلصـالح احلقـيقي ا
ـصالح واطـنـة والوالء لـلـعراق أوالً وإثـرة الـصالح الـعام عـلى ا علـى مبـاد ا
الـشـخـصـيـة من أجل ان يـنـهض األقـتـصـاد الـعـراقي وان يـتـحـسن الـوضع
ـستويـات فقر قـياسية ـواطن الـعراقيـ الذين يعـيشون  الي ا عـيشي  ا
ـؤســسـات الـدولــة وقـدرتــهـا عـلى االدارة ــواطـنــون ثـقـتــهم  وان يــسـتـرجع ا

ال العام. الرشيدة للموارد وا

وقال مدنـف في بيان تـلقـته (الزمان)
امس إن (الـنـتــائج األولـيـة تـؤكـد أن
القـوات األمنـية في احملـور الشـمالي
للـعـملـيات تـمكـنت من إلـقاء الـقبض
طـلوبـ للـقضاء وفق على 13 من ا

مـذكرات إلـقـاء الـقبـض كمـا تـمـكنت
داهـمـة من مصـادرة أسلـحة القـوة ا
خـفــيـفـة وأخـرى مـتــوسـطـة واعـتـدة
مــخــتــلــفــة األنــواع) ,وأشـار الى ان
(احملــور اجلــنــوبي مـن الــعــمــلــيـات

تمـكن من إعتـقال ١٢ مـطلـوباً حسب
مــذكــرات إلـقــاء الــقــبض ومــصـادرة
أسلحة خفيفة) مؤكدا أن (العمليات
تـسـير حـسب مـا مـرسـوم لـهـا ضمن

قواطع العمليات). 
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مـعظم الـشخـصيـات التي اسـتـلمت الـسلـطة بـعد 2003هي من الـشـخصـيات
التي تـعاني الشـعور بالـقهر والـظلم واحليـف واجلور..وجدت الفـرصة لتـنطلق
سـتبـد وأجهـزته القمـعيـة اوال..ثم ضد اإلخوة منـها الـشرور ..ضد الـطاغـية ا
الـذين حولـهم صـراعهم عـلى الـسلـطـة والثـروة الى اعـداء..جنم عـنهـا حتوالت
مؤسـفة في الـشخـصيـة العـراقيـة تثـبت صحـة نظـريتـنا أن سـلوك الـشخـصية
ليس ثـابتا ومستـقرا كما يرى علـماء نفس اجانب .وان نوع الـنظام السياسي

له الدور الرئيس في هذا التغيير
رأيكم ..مع علماء النفس األجانب ام مع العراقي?
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فهل نحن كذلك?. قراطي الدستور ينص على أن النظام في العراق.. د
ــقـــراطي (حتـــقــيـق الــعـــدالــة  اهم شــرط بـــالـــنــظـــام الـــد

االجتماعية)
ــواطن أن تــوزع الــثــروة بــطــريــقــة ال يــشــعــر فـيــهــا ا
بـاحلــيف..ولــكم نــتــرك الـشــروط األخــرى لـنــصل إلى

تسمية علمية للنظام احلالي في العراق.
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كــــشف اخلــــبـــيــــر الـــنــــفـــطي حــــمـــزة
اجلــواهــري عن تــفــاصــيل االتــفــاقــيـة
ـقـبـلـة بـ بـغـداد واربـيل الـنــفـطـيـة ا
مـبـينـا ان اغـلب الـنفط الـذي يـسلم من
اربـيل لـبغـداد هو من كـركوك. واوضح
اجلـــــواهـــــري في تـــــصـــــريح امس ان
(اربـــيل ســـتـــســـلم لـــبـــغــداد 480 الف
ـفـتـرض انـها بـرمـيل نـفط يـومـيا من ا
ســتـكـون من حـقـول كـردسـتـان  ,اال ان
مــعــظــمـــهــا مــســتــخــرجــة من حــقــول

كركوك).
jH½ WOL

مـبــيـنـا ان (االتـفـاقـيــة تـعـني ان كـمـيـة
سـلـمة لـبغـداد هي من كـركوك الـنـفط ا
اخلـاضـعـة لـلـسـلـطـة االحتـاديـة في مـا
ســـتــحـــول بـــغــداد امـــوال الــشـــركــات
الـنفـطيـة األجنـبيـة العـاملة فـي االقليم
ئـة من حصـتهـا). ويعـتزم وهي 50 بـا
ـــلــيــارات الـــعــراق تــوقـــيع صــفـــقــة 
الــدوالرات مع شــركــة تـشــنــخـوا أويل
ـقـتضـاها الـصـينـيـة التي سـتـحصل 
بـغداد عـلى أموال نقـدية تسـاعدها في
ـالـيـة مـقـابل إمـدادات حل الــضـائـقـة ا
نــفـطـيـة طـويـلـة األجـل.ونـقـلت تـقـاريـر
صــحـفــيـة نـقـال عن مـصــدر ان (شـركـة
تــــشـــنـــخــــوا أويل لــــتـــجـــارة الــــنـــفط
احلــكـــومــيــة الــصــيــنـــيــة في مــقــدمــة
ـــنـــافـــســــ في عـــطـــاء بـــيع اخلـــام ا
ـدة خـمس سـنوات) ,مـشـيرا الـعـراقي 
الـى ان (الشـركـة قدمـت العـرض االكـثر
تــنـافـسـيــة في عـطـاء لـشــركـة تـسـويق
الـنفط العراقـية سومو جـذب مشارك

ـيــة ودور جتـارة مـن شـركــات نـفط عــا
وشــركـات تــكـريــر صـيــنـيــة وهـنــديـة).
ويـدفع الـفـائـز بـالـعـطـاء لـسـومـو نـحو
2.5 مــلــيــار دوالر مــقــابل 48 مــلــيــون
بــرمــيل من اخلــام بـ األول من تــمـوز

2021 و30 حزيران 2022.
وأضـــر انــهــيــار الـــطــلب عــلـى الــنــفط
يزانية العراق الذي تكافح وأسـعاره 

حكومته لدفع رواتب موظفيها. 
واكــدت الـتــقـاريــر انه (ال يـزال يــتـعـ
ـوافقـة على هذا عـلى مجـلس الوزراء ا
الــــعـــرض وان الــــعـــراق مــــقـــبـل عـــلى
مـفـاوضـات صـعـبـة مع شـركـات الـنـفط
ـوجب شـروط خــطـاب أرسـلـته تــلك.و
ســومـــو إلى شــركــات الــنـــفط الــشــهــر
ـتــعـاقـد الــفـائـز ــاضي سـيـشــتـري ا ا
أربـعـة ماليـ بـرمـيل نـفـط شـهـريا أو

حوالي 130 ألف برميل يوميا.
وســتـقــوم الـشـركــة الـتي حتــصل عـلى
سـبق مـقابل الـعـطاء بـالـدفع النـقـدي ا
عـام واحـد من تـوريـد الـنـفط بـاألسـعار
احلـالـية أي مـا يـبلغ أكـثـر من ملـياري
دوالر وفـقـا لـهـذه الـتقـاريـر.وسـيـسري
دة خمس سنوات لكن الدفعة االتفاق 
ـقدمة ستـكون عن عام واحد. الـنقدية ا
ووصــفـت الــتــقــاريــر (هـــذه الــصــفــقــة
بـالــنـادرة حـيث لم تـتـعـاقـد بـغـداد من
قــبل عـلى صــفـقـة مــسـبــقـة الـدفع وإن
كــانت حــكـومــة إالقــلـيم كــردســتـان في
ـاثـلة شـمـال الـبالد قد أبـرمت عـقودا 

اضي).   في ا
وتــعــد الـصــفــقــة نـادرة ألنــهــا تــسـمح
لـلــشـركـة الـتي يـسـري عــلـيـهـا الـعـطـاء

بـشـحن اخلـام الـعـراقي إلـى أي وجـهة
دة عـام. وعادة يُـباع خام تـرغب فيـها 
الـشـرق األوسط بشـروط صـارمة تـمنع
الـتــجـار ومـصـافي الـتـكـريـر من إعـادة
بــــيـع الــــبــــرامـــــيل إلـى مــــنـــــــــــــاطق

مختــلفة. 
وجـذبت الصـفقـة اهتـمامـا واسعـا ب
كبار األسماء في صناعة جتارة النفط
وعـد الـنهـائي لتـقد وقـد  تـمديـد ا
الـعطاءات الذي كـان في أواخر تشرين
الــثـاني لــلــسـمــاح لـلــمـتــنـافــسـ في
ـــزيــد مـن الــوقت.وتـــضــرر الـــســوق 
نـتج الرئـيسيـ من انهيار جـميع ا
أسـعــار الـنـفط هـذا الـعـام الـنـاجم عن
فــايـروس كـورونـا. لــكن الـعـراق الـذي
يـــعــتــمـــد عــلى الــنــــــــــــفط اخلــام في
حتــصــيل كــامل إيــراداته احلــكــومــيـة
تـــــقــــــــــريــــــبـــــا في وضـع أســـــوأ من
مـــعـــظــــــــم دول مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلــدان

صدرة للبترول (أوبك).  ا
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ــــزيـــد مـن حتـــديـــات وتــــواجه اوبك ا
ية مع اإلمـداد احملتملة لألسواق العا
اسـتمرار ليبـيا في زيادة اإلنتاج وفي
ظـل اسـتـعــداد إيـران لــزيـادة صـادرات
ـــتــوقع أن الـــنــفـط رغم انه كـــان من ا
ـنـظمـة الـتـخـفـيضـات الـقـائـمة تـمـدد ا
قـبل على األقـل بعد حـتى شهـر آذار ا
أن تـراجـعت عن خـطط سابـقـة لتـعـزيز

 . ليوني برميل يومياً اإلنتاج 
واكـدت الـوزارة في وقـت سابـق تـقد
شـــركــات نــفط عـــروضــا لــهـــا بــالــدفع
ـسبق لـشراء الـنفط وأشارت إلى أن ا

مــصـــلــحــة الــعــراق لـــيــست في زيــادة
ـــصـــدرة بل في ارتـــفــاع الـــكـــمــيـــات ا
األســعـار. وقــال الــوزيـر إحــسـان عــبـد
اجلــبــار خالل مــؤتــمـر الــنــفط والــغـاز
الـذي عـقد في بـغداد إن (بالده مـلتـزمة
ـنـظمـة ألنـهـا تصب بـجـمـيع اتـفاقـات ا
في مـصلـحة العـراق كونه ثـاني مصدر
لـلنفط في أوبك ويعتمد اقتصاده على
وضوع الـتصديـر لذلك ينـبغي إدارة ا

بطريقة متوازنة).
وأضـاف أن (مـصـلـحـة الـعـراق لـيـست
ــصــدرة بل مع مـع زيــادة الــكــمــيــات ا
ارتـفاع األسعـار وما نشهـده حاليا من
ارتــفــاع في ســعــر الــنــفط هــو ارتــفـاع
ـــتـــاز لـــكـــنه حـــذر جــدا ايـــجـــابي و
ونـتوقع أن تـرتفع االسـعار خالل الربع
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أفــاد عـضـو مــجـلس الــنـواب عن مـحــافـظـة
ديـالى وعضو جلنة االمن والـدفاع النيابية
الـــنــائب عـــبــد اخلـــالق الــعـــزاوي  اكــمــال
الـقوات األمـنيـة مسك مـنطـقة اسـتراتـيجـية
سـيـخـفض تـدفـق اإلرهابـيـ إلـى مـحـافـظة
ـئة . وقـال الـعزاوي لـ ديـالى بـنسـبة  30بـا
(الـــزمــــان) إن  (قـــوات اجلـــيش واحلـــشـــد
الـشـعــبي والـعـشـائـري اسـتـكـمـلت مـحـاور
ــيـتـة اخلــطـة الــشـامــلـة في مــسك حـوض ا
ـناطق والـقرى القـريبة مـنه على احلدود وا
بـ ديالى وصالح الـدين بعمـلية اسـتمرت
48 ســاعـــة من الــتــمــشـــيط وفــتح الــطــرق
الـــزراعــيـــة وإنــشــاء مـــعــبـــر بــري لـــلــدعم
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.( الــلـوجـســتي والـقـتــالي بـ احملــافـظـتـ
ــــيــــتـــة وأضــــاف الــــعـــزاوي أن  (مــــسك ا
ســيـخـفض تـدفـق وتـسـلل داعش من صالح
ئـة باعـتبار الـدين إلى ديـالى بنـسبة  30بـا
ــيــتــة كـان أهـم ً مالذا لــفـلــوله أن حــوض ا
الــهـاربـة من صالح الــدين وكـركـوك وديـالى
في ذات الــوقت وكـانت مـنـطـلـقـا لـهـجـمـاته
صــوب الـقـرى احملــررة في حـوض الــعـظـيم
ضـمن حـدود احملافـظـة).  وأشار الـعزاوي 
ــهــجـورة ــيــتــة والـقــرى ا إلى أن  (مــسك ا
الــقـريـبــة مـنــهـا يـعــني بـدايــة إعـادة األسـر
الــنــازحـة وهـم لـهم أولــويــة في الــعـمــلــيـة
األمـــنــيــة من أجل إعــطـــاء دور لألهــالي في
حــمــايــة مــنـاطــقــهم واســتــعــادة وضـعــهم

ـــيـــتـــة الـــطـــبـــيـــعـي) مـــؤكـــدا أن  (مـــسك ا
سـيـنـعكس إيـجـابـا علـى أمن ديالى وصالح
ــسك كل الــدين فـي آن واحــد وهـو بــدايــة 
الـفـراغات عـلى احلـدود الفـاصـلة). واعـلنت
نـــاحـــيــة قـــزانـــيـــة  في ديـــالى عن اتـــخــاذ
اجـراءات عاجلـة حلماية انـدر غزالن العراق
من االنــقـراض. وقـال مـديـر نــاحـيـة قـزانـيـة
مــازن اكــرم لــ (الــزمــان)  إن  (غــزالن الــر
الـبرية تعد من اندر الـغزالن العراقية والتي
تـنـتشـر بـقـطعـان مـحدودة جـدا في الـشريط
احلــدودي بــ الـعــراق وايـران) الفــتـا الى
انــهـا (عـانت لــسـنـوات من الـصــيـد اجلـائـر
الـذي يهـدد بانقـراضهـا) . وأضاف اكرم أن
(الــقـوات االمـنــيـة ومــنـهـا احلــدود اتـخـذت

ـنع اي سـلــسـلـة اجـراءات فـوريـة وعـاجـلـة 
عـمـليـات صيـد من خالل تـشديـد اليـات منع
وصــول الــصـــيــادين الى الــتالل والــوديــان
احلـدوديــة خـاصـة مع مـوسم الـشـتـاء الـذي
تــبـرز به عــمـلــيـات الــصـيــد اجلـائـر بــشـكل
واضـح). واشـــار اكــرم  الـى ان  (الـــصـــيــد
اجلــائــر ال يـــقــتــصــر عــلى غــزالن الــر بل
حـيـوانـات بـريـة اخـرى ايـضـا بـاتت مـهـددة
بـاالنـقـراض خاصـة وان بـيئـتـهـا هي التالل
( والــوديــان احلـدوديــة مــنـذ االف الــســنـ
مـؤكـدا بـان  (احملـافظـة عـلى الـبـيئـة الـبـرية
امـر بالغ االهمـية من اجل تفادي انـقراضها
بـسـبب عمـلـيات الـصيـد اجلـائر الـتي برزت

وانتشرت في السنوات االخيرة) .
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ـهجرين في واعـلنت مـدير دائرة الـهجرة وا
مـــحــافـــظـــة ديــالى  ابـــتـــهــال الـــدايــني  لـ
ـيدانيـة بتوزيع (الـزمان)  عن قيـام الفرق ا
ـساعدات عـلى العوائل النـازحة في قضاء ا
حيث  شمول 500 عـائلـة نازحة بـعقوبـة 
ـسـاعدات االنـسـانـية واشـارت الـدايني  بـا
ــســـاعـــدات الــتـي  تــوزيـــعـــهــا الـى ان (ا
تـضمـنت سـلة غـذائيـة وسلـة صحـية وسـلة
مـالبس وبطانـية عدد 3 لـكل عائله). واكدت
مـديـر هـجرة ديـالى  انه (سـيـستـمـر توزيع
ساعدات على االسر النازحة والعائدة في ا
عــمــوم مــنـاطـق احملـافــظــة لــلــتــخـفــيف من
مـــعــــانـــاتـــهم).  الـى ذلك اكـــد الــــنـــائب عن
مـحافـظة ديالى احـمد مـظهر اجلـبوري على
شاريع ضـرورة   تخصيص مبـالغ اضافية 
خـــدمــــيـــة وصـــحـــيــــة في بـــعـض مـــنـــاطق
احملـافـظـة. واضـاف اجلـبـوري  لـ (الـزمـان)  ابتهال الدايني

إيش بإيدينا?
من آدم ولليوم واحنا
دم تمطر الدنيا علينا

كل يوم فايض بينا طوفان
كل يوم غرقانة السفينة
توارثنا من نوح السفينة

شي حُفّاي وفوق اخلناجر 
ونغنّي عزة نفس بينا!

ويـــعــبــر الـــشــاعـــر مــحــمـــد مــهــدي
اجلـواهــري عن مـا عــنـده من األسى
والهم مثل كل الـعراقيـ وهمومهم

:
أنـا عـنــدي من األسى جـبلُ يــتـمـشى

معي وينتقلُ

تـوقفـنـا لـنـشرب بـعـد مسـاء قـصـيـر 
الــشــاي عــنــد جـــايــجي في اجلــانب
ـطل عـلى حــديـقـة األمـة من عـمـارة ا
ؤدي من ساحة مرجان في الشارع ا
ا الـتـحريـر الى سـاحـة الـطـيـران  و
عبرنا الـشارع بأجتـاه نصب احلرية
في سـاحة الـتـحـريـر لنـلـتـقط سـيارة
تاكسي  كان صـوت الراديو في تلك
الــلـيـلــة مـرتــفـعــاً من سـيــارة عـابـرة
طـربـة شـابة بـأغنـيـة (عـد وآنه عـد) 

آنذاك .
توقف حـارث طاقة فـجأة عن الـسير
وصـــرخ بــوجـــهي مالطـــفــاً : شــوف
إحــنـا الــعـراقــيــ  نـتــســابق حـتى

بالهموم !
واصـلة البـحث عن سيارة أقنعـته 
الـتــاكـسي لـتــوصـلـنــا هـو الى بـيت
شـــقـــيـــقه الـــشـــاعـــر شـــاذل طـــاقــة 
في حي والـســفــيـر والــوزيـر الحــقـاً 
14تموز بـشارع فـلسـط  وأنا الى
بـيت شـقـيـقـي بـاسم في سـبع أبـكـار

في الــصـلــيخ حـيث كــنـا آنــذاك هـو
وأنا نعيش مع أشقائنا.

ـفصل مع يكـثر احلـارث  بـاحلديث ا
سائـق التـاكـسي ليـفـهـمه مقـصـدنا 
وتـدخلت أنـا ألفـهم الـسـائق الـطريق
السـهل ليوصـلنـا الى منازلـنا فـبعد
ان نوصل حـارثـاً  يسـتـدير الـسائق
عـائداً الـى شارع فـلـسـطـ لـيواصل
طــريــقه حـــتى ســبع أبــكــار : ووافق
! الـســائق عــلى ان نـدفع 300 فـلــسـاً
نـــعم كـــانت األجـــرة في عــام  1970
-1971 تــــــــصـل أحــــــــيــــــــانـــــــــاً الى

! 350فلساً
وتناقـشنا في وقت الحق نـهار اليوم
الـتـالي في قــصـة الـهـمـوم الـعـراقـيـة
غـنـيـة الـشـابـة لـترى الـتي تـرددهـا ا
:عـد وآنه عـد  من هـو أكــثـر هــمـومــاً
ونـشـوف يـاهــو أكـثـر هـمـوم?ورحـنـا
نــعــدد هــمـومــنــا الــراهــنـة حــيــنــئـذ
والـظـروف الــسـيـاسـيــة الـتي حتـيط
بـــــالـــــوطـن واالمــــة  مـع بـــــضـــــعــــة

كان يغني أبوذية عراقية!! 
ويستـفيض عالم اآلثـار العراقي طه
بـاقــر في مــقـدمــته عن أدب الــعـراق
الـقـد في شـرح الـكـثـيـر من مـعـالم
احلـــزن والــهم عـــنــد الـــبــابـــلــيــ 
واخملـــــاوف مـن غـــــزو اجلـــــيــــران 
وفـيـضــانـات الـنـهـر الـعــنـيـفـة الـتي
كانت تـغرق كل االراضي في جـنوب
الـــعـــراق  فـــتـــهـــرب الـــعـــوائل الى
سطوح منازلهم الـطينية والقصب 
ـاً وحزنـا من ويـغـني رب الـعـائـلـة أ
هـــذه األذيـــة  فــأصـــبـــحت الـــنــاس
يــسـمـونــهـا أبــوذيـة كـمــا يـخــبـرنـا

سعدي احلديثي.
وكـذلك  أعـتـاد سـائـقـو الـشـاحـنـات
واحلافالت الكبيرة كتابة الشعارات
واألدعية على مركباتهم  كثير منها
يـتـضمن هـمـاً او دفـعـاً لـكل الـهـموم

واحلسد :
. من راقب الناس مات هماً
سيري وع الله ترعاك

قل اعوذ برب الفلق 
وغيرهـا من األدعيـة التي بعـد الشر

واحلسد.
وحــتـى أن هــديــر الــنـــواعــيــر وهي
اء من نـهـر الفـرات لتـسقي تغـرف ا
مـزارع وبـسـاتـ مـدن وقـرى أعـالي
الفرات في محافظة األنبار يسمونه
! وفــيـه مــأثــورات شـــعــبــيــة أنـــيــنــاً

وأغاني أبوذية كثيرة. 
فمتى سيفرح العراقي?

ø U¼ÒbŽ sJL*« s  q¼ ÆÆ WO «dF « ÂuLN «

ـقـبل) وأشار إلى أن االول مـن العـام ا
(الــعــراق اجتـه مــؤخــرا لــبــيع الــنــفط
ـسـبق لـلـحـصـول على اخلـام بـالـدفع ا
سـيـولة مـالـية ولـلـنظـر في مـدى حتمل
الــســوق والسـتــكـشــاف الــسـوق لــهـذا
الــنــوع من الــبــيع وهــذه أول مـرة في
تـاريخ وزارة النـفط تعرض هـذا النوع

قدم).  من البيع بالدفع ا
وراى اخلـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي هـــمــام
الشماع  ,إن أسعار النفط في األسواق
ــيـة تـعــد مـتــدنـيــة نـسـبــيـاً رغم الــعـا
الـــتــحــسـن الــذي طــرأ عـــلى األســعــار
مؤخراً الذي أسفر عن انتعاش نسبي
ي والسـيـما فـي وضع االقتـصـاد الـعا
بــعـــد ظــهــور آفــاق انــتـــهــاء جــائــحــة
كـورونـا التي بـدأت تـؤثر عـلى أسـعار

الـنـفط. وقال الـشمـاع ان (هذا االرتـفاع
الــذي أوصل ســعــر بــرمــيل الــنــفط في
ية إلى عـتبة 50 دوالراً األسـواق العـا
نـاجت من حـالـة الـتـفـاؤل من الـلـقـاحات
لـلـجـائـحـة الـتي سـيكـون لـهـا الـتـأثـير
ي الــواضح عــلى االقـتــصـــــــــاد الــعـا
بـــشـــكل عـــام وعـــلى الـــعـــراق بــشـــكل

خاص).  
وكـان وزير الـنفط إحـسان عـبد اجلـبار
قد ذكر أن  ,مـصلحة الـعراق ليست في
زيــادة كــمــيــات الـتــصــديــر بل بــزيـادة
األســعـار وان اتـفـاق أوبك عـلى تـمـديـد
ــرحـلــة الـثــانـيــة مع زيـادة 500 ألف ا
ـنـتـجـ بـرمــيل يـسـري عـلى جـمـيع ا

وســـيــؤخـــذ من هـــذه الــزيـــادة حــصــة
بسيطة.

ان  (تـخــصـيص مـبـالغ اضـافـيـة لـهـا ضـمن
وازنة امر مهم وسنسعى لتضمينه ضمن ا
فـقراتـها  مـشددا عـلى اهمـية ايالء اجلانب
اخلدمي والصحي االهمية القصوى في ظل
مـا تعـانيه اغـلب منـاطق البالد وخـاصة في
.( ديـالى من نـقص واضح بـهـذين القـطـاع
فـيــمـا اشـار  مـديـر نـاحـيـة قـره تـبه وصـفي
الـتـمـيـمي لـ (الـزمـان) ان (الـقـوات االمـنـيـة
واد مـنـعت مـرور الـشـاحـنـات الـتي تـنـقـل ا
الـغذائـية واحملـاصيل الـزراعيـة الى نواحي
ـنــاطق الـريــفـيــة عـبـر قــره تـبه وجــبـارة وا
طـريـقي جـلـوالء كالر  –وقـره تـبـه- جـباره-
كـفـري مـنـذ ايـام   مـا ادى الى ارتـفـاع غـير
ـئة). مـسـبـوق في االسـعـار جتاوز الـ 30بـا
ان (اسـواق الــنـواحي واضــاف الــتـمــيـمـي 
والـقـرى وهي بـالعـشـرات تـعتـمـد بـاألساس
عـلى اسـواق كـردستـان في الـتبـضع بـسبب
سافـة التي تصل نصف سـاعة قيادة قـرب ا
ركبات في ح ان البديل هي بعقوبة او با
ـســافــة حتــتـاج الى ســاعــات مـا بــغــداد وا
يـعني زيادة في كلفة النقل وهذا االمر يضر

  .( واطن با
ودعـا التميمي الى  (ضرورة ان يكون هناك
ــــلف دخــــول احملــــاصــــيل حـل حــــقـــيــــقـي 
والـبـضائع الـتي تصل مـباشـرة الى اسواق
ـدن والـقرى الـقـريبـة لـتفـادي ارتـفاع اكـبر ا
لألسـعار الن البـدائل مكلفـة جدا) مؤكدا ان
ـكـن مـعــاجلــته بــاألسـاس من (الــتــهـريـب 
ـنـافـذ الـغـيـر رسـمـيـة وفرض خالل اغـالق ا
الـــضــرائـب كــمـــا هــو احلـــال في اجلـــنــوب
والـــوسط لــكـن بــقــاء االمـــور عــلى حـــالــهــا

ستضر بنسبة عالية من االهالي) .

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ينقل بعض الظرفاء قصة ال تخلو من غرابة خالصتها :

إنّ مجـموعة من االصدقاء كـانوا يلحظـون رجالً ينظر الى أحد االثـرياء ويُكثر من
الـتسـبـيـح في مـسـبـحـة بـيـده  وأثار هـذا الـتـسـبـيح شـكـوكـهـم فاتـفـقـوا عـلى أنْ
يـصـمـتـوا جـمـيـعـا في حلـظـة مـعـيـنـة لـيـسـمـعـوا مـا يـقـول  وهـكـذا كـان واذا بـهم

يسمعونه يردد :
" أصيدك 
أصيدك .."

-2-
ُرائي بانشغاله بالتسـبيح بينما هو مشغول هذا هو الـرياء بِعَيْنِه  حيث يتظاهـر ا

ُوسر واالفادة من عطاياه.. في إعداد العُدّة لالجهاز على الغنيّ ا
-3-

ومشكلة العراق الراهنة هي :
ن كـان النـاس يـثقـون بـهم لديـنـهم وورعهم انـكـشفت حـقـائقـهم عـند ان الـكثـيـر 

تسلمهم لزمام السلطة ..
ال الـعام قضم اإلبل واذا بهم يـعيـثون فـساداً في البالد والـعبـاد .. ويقـضمـون ا

نبتة الربيع ..!!
-4-

والرياء من أعظم اجلرائم عقائديا وأخالقيا واجتماعيا ...
راؤن من أجْلِ كسبِ طاعتهم ويؤثرون فَبَدالً مِنَ العمل اخلالص لوجه الله يعمل ا

طاعتهم على طاعة الله ..!!
ظـهرٍ يُـغايـر البـاطن يكـشفُ عن عمق عُـقَدِ ثم ان هذا الـتلـون الرهـيب بالـظهـور 

النقص واحلقارة الكامنةِ في تلك النفوس .
-5-

راؤون فكانت هذه األبيات : مارسات التي يُقدم عليها ا وقد أثارتنا بعض ا
يُرائي لِتَمْدَحَهُ األَلْسِنَهْ
بِطَنْطَنَةٍ مِنْهُ أو مَسْكَنَهْ 

وينشطُ لكنْ أمامَ االنامِ 
وتأخذُه في اخلَفِاء السِنَهْ 

ويطوي الضلوع على حيلةٍ 
تغايرُ ما هو قد أَعْلَنَْه

وبّاسم العبادةِ صادَ العبادَ
أال تعستْ هذه القَرْصَنَهْ
ويا عذّب اللهُ أهلَ الرياءِ 

وطالبَ مدرسةِ (الشَيْطنَهْ )
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اسطنبول
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تدور هـذه االيام في االوسـاط الصـحيـة على وجه اخلـصوص والـشعـبيـة بالـعموم
تدور احلـوارات والنقاشـات حول توصل العـالم الى لقاح يكـافح به مرض كورونا
النـحس واخلبيث الغدار بحامله   فمنهم من يعطي له نسب جناح مرتفعه ويعول
عـلـيه في مـواجـهـة هـذا الـكـارثـة الـتي حـلت عـلى الـبـشـريـة واخـذت مـا اخـذت من
ويرى هـؤالء الـنـاس ان الله سـبـحانـه وتعـالى ال يـترك عـبـده فـريسـة لـهذه الـنـاس 
عـرفـة ما  يـكفـل مواجـهـة هذا الـوباء االمـراض الـفتـاكه والـهم عبـاده من الـعلـم وا
رض . واجـهة هـذا ا حيث انـطلـقت الـتجـارب والسـبـاق من اجل اكتـشاف لـقـاح 
وتــعـد حـالـيــا الـشـركــات الـعـدة البـرام الــعـقـود مع دول الــعـالم اجـمـع في تـوفـيـر
الـلقـاحات وقـد بـدات دول منـها بـالفـعل في تلـقيح عـدد من ابنـاءها كـبدايـة حلمـلة
شامـلة تصل الى كل انسان من اجل توفير الوقاية التامة  وحدثتنا  االخبار عن
مـؤتـمر دول الـعشـرين بانه تـكـفل بايـصال الـلقـاح الى الـدول الفـقيـرة  حيث تـعد

هذه اخلطوة من اخلطوات االنسانية الكبيرة وخاصة لفقراء العالم اجمع .
من جـانب اخـر يـتـشـاءم البـعض من اعالن دول تـوصـلـهـا الى اكتـشـاف لـقـاحات
وتعـد ذلك جزء من حمـالت للتـرويج لبـلدانهم وخـروجهـا من ضائقـات مالـية حلت
عـليـهـا كـما احلـمـلة الـتي اسـتـهدفت الـلـقـاح الروسي والـصـينـي وبانه لم يـتـجاوز
رحـلة الثـالثـة من االختـبارات  ومن اجل تبـيان احلـقيـقة كامـلة  عـلى هذ الدول ا
اثبات جناحات اختباراتها لكي ال تبقى في دائرة الشك  ولكي يطمئن من تعامل
ـوضوع أسـاسا عـني با مع هذه الـلقـاحات من الـدول ويـطمـان شعـبه اوت النه ا
وهنـا البد من القول ان الشهادة االولية في جناح اي لقاح هو من منظمة الصحة
ـية فهي وحدها من تـتحمل ذلك علـميا واخالقيا .كـلنا ننتظـر القادم من اليام العا
ومــا سـيـثـبـته هـذا الـلــقـاح او ذاك من نـتـائج تـسـر الــبـشـريـة وتـعـيـد نـشـاط اال
اضي االقتـصادي لسابق عهده بل اكثر نشـاط وحيوية بعد ان تعلم من جتارب ا

وانحـسـرت في عهـد كـورونا الـلـئيم كل طـاقـات االنسـان بـعد ان
ا ـال والله وحده اعلم  خسـرنا ما خسـرنا من البشر وا
حل عــلى الـبـشــريـة من مـتــاعب ومـصــاعب طـالت حـتى
الـعالقــات االجـتـمــاعـيــة واسـتـهــدفت الـتــواصل والـقـيم
نـقــول عـنــهـا ارحــمـوا الــنـاس وال تــسـوقـوا االنـســانـيــة
ضـلله وكونـوا امنـاء على نقل احلـقيـقة وليس االخبـار ا

سواها.

نَبـتةُ مطاط ٍ كـنا قد غَرسـناها عام 1996 في مـنزلنا في سـندان ٍ كبـيرٍ عند ركنٍ
من أَركان اإلِيـوان كَبـرت مع الـزمن وأصبـحت شُجـيرة ذات أوراقٍ المـعةٍ بـراقة
ـنــظـر وقـد مَـدت طَـرفـاهـا عــلى جـانـبي اإلِيـوان ذي الـقـوس االخــضـرار بـهـيـةَ ا
الـعالي أَشـبه بـحضـنٍ حنـونٍ يَـلُمـنـا نَتـفـقدُهـا دَومـاً نَتـطـلع إلـيهـا كل يـوم نَرقبُ
بَـريقـهـا تـكاد أَن تـكـون فرداً من أفـراد الـعـائلـة نَـغسـلُ أَوراقهـا ونـرصدُ حـيـويةَ
ـمتـدة. كـان كل ضـيفٍ يَزورنـا يـختـار أَن يَـجـلس عنـدهـا وهو فُـروعهـا الـيـانعـة ا
اء إِثرَ ظروف ) حـتى قبل تركنـا للبـيت وشُحَ ا : (هنا.. هـنا أَطيبْ يُشيـر مُقتـرحاً
اء احلـرب وجدتُ حـاويـةً بالسـتيـكـية وأَحـدثتُ فـيـها ثُـقـباً صـغـيـراً يسـيلُ مـنه ا
نزل عَلنا ببطء ووضعـتها عند حافة السنـدان ليُسعفَ ظمأها فيـما إِذا غادرنا ا
نـعـود إِلـيه في وقتٍ قـريب الحق لم نـكن لـنـعـلمَ بـأن عـودتـنـــــا إِلـيهِ سـتـأخـذُ زمـناً
. لَـقـيتْ الـشُـجـيـرة َحتـفـهـا إِثـرَ احلـرب عام 2017. عُـقبَ احلـرب عـدت إلى طـويالً
منطـقة سُكنـاي أَسيرُ فيـها مذهوالً وقـد إِختفى شارعُ احلي تـماماً حتت أَنقاضِ
ُدمرة مـامن كائن غيرَ قـطة تَمرُق وكـلب يُقعي على الـركام لم يبقَ جار البـيوت ا
َسا مرحـبا عمو) وال جِوار مـامن تَحايا وَدود بـاسمة: (هال عـيني ياهال بهَـل ا
إنـطـفأَت كُـلـهـا وغـابتْ مع أَصـحابـهـا إِفـتـقـدتُ الوجـوه واألصـوات بـأَسى شـديد.
طاط أَول قصـوف ودخلت دون باب كنت مُـتلهفـاً لرؤية شجـيرة ا وصلتُ بـيتي ا
ما وقع نظـري عليـها كـانت صفراء ذابـلة مُتـيبسـة هامدة وقـد غادرتهـا احلياة.
ـا تذكـرتـها وفـكرتُ بـوحـدتهـا وعَـطشـها عـنـدما كـنت أَخـلدُ لـنـفسي ويَـشُدني لـطا
حنـ جارف إلى بيتي وذكرياتي فيه أَشيـائي وكُتبي األماكن التي كنت أَلوذُ بها
 أقرأ أَسمعُ أَو أَكـتب بعدما تَـركنا منـزلنا بكل مـا فيه وخرجنـا بثيابـنا ال نَلوي
نطـقتنا أُحـاولُ أَن أَستحـضرَ صورةَ تلك على شيء إِثـر قدومِ اجليش وحتـريرهِ 
رارةِ موتِـها وحيدةً حلظـة بلحظة ويـوماً بيوم وقد الشجـيرة في مُخيلـتي أشعرُ 
اءَ غادرها أَهـلها. على مدار الـليل والنهار في ذلـك الصيف القائظ كـانت تنتظر ا
لـتـرتـوي كـمـا إِعـتـادت وال أَحـد أَحـسَـستُ بـأَنـهـا مـاتت كَـمـداً وعَـطـشـاً. ذات يـوم
إِنـتصـبتْ أَمامي شـاخصـةً بكل أَوراقـها الـبراقـة وأَنا أُعـيدُ قِـراءة قصـيدة مـحمود
ـكـان فـيـقف الـصـبي درويش وجـدتـهـا أمـامي صـدفـةً تــروي قـصـةَ رحـيلٍ عن ا

ويسأل أَباد عن سبب تركه احلصان قرب بيتهم أَوانَ مغادرتهم له:
! .. اذا تركت احلصان وحيداً أَبي 

فيجيب:
لكي تُؤنسَ وحشةَ البيوت

فالبيوتُ تموتُ إِذا غابَ سُكانها.. 
ُـحَررَة تَبدتْ لنا أَفواج أثناء سَـيرنا وبعد أن كُنا قـد إِبتعدنا قلـيالً عن منطقتنا اا
ـن خَـرجــوا من ديـارهم بــعـد أن تَــحـررت أَحــيـاؤهم أُخــرى من أُنــاسٍ أَمـثــالـنـا 
شاهدتُ شـاباً يحـملُ قَفـصاً للـطيور مـعه عَزَّ علـيه أن يترك الـطيور تـموتُ بال ماء
وال زاد. بَدا سَعيداً هَميماً في سَيره يَحمِلهُ كمن حَققَ إِجنازاً كبيراً كأَنهُ يحملُ
قــطـعـةً من كـيـانهِ نـاداهُ أحـدهـم من بـعـيـد فـرفعَ قـفصَ الــطـيـور من فَـورهِ مُـطـلـقـاً
ضحـكة صاخبة ولوحَ له بهِ.. فضـحك اآلخر ضحكةَ حمـاسٍ وتأييد. ما الذي كان
تني إيحاءات قـصيدة درويش بأَجوائِها وأَيقظَتْ في باإلمـكان فعله?!.. ال شيء. آ
طـاط أَنى لـها أن تُـؤنسَ وحـشةَ الـبيـت ?!. ماتت وحـيدة ذهـني صـورة شُجـيـرة ا
ُ نــسغ احلــيـاة فــيــهـا وصَــخب أُسـري وَدود أَلــفــتهُ. كـابــدتْ مـرارة دون مــاء يُـد
االنتـظـار وال أَحد..ال أَحـدَ غـيـر أَصوات آالت احلـرب الـتي أَتت عـلى من بَقيَ ولم
ــطـاط مَـوتــهـا إِذ تـهـالــكت عـلـيه يُـفـــــــلح في اخلـروج من بــيـتهِ فـقــاسمَ شُـجـيـرة ا
الـسقـوف واحلـيطـان إِثـرَ القـصف فـطُمِـرَ تَـحتـها. تـلك احلـربْ كـانت موتـاً لـلبــشرِ

.. والشجرِ واألَماكنْ

حقل لتربية الغزالن في ديالى

صورة: من اليم حارث طاقة وفراس اجلبوري ومليح صالح شكر وخالد حبيب الراوي

حمزة اجلواهريهمام الشماع  إحسان عبد اجلبار

مالحـــظــات قـــصــيـــرة عن احلــزن في
الغناء العراقي.

كـــان حــــارث طـــاقـــة يـــتـــمـــتع بـــروح
لـوء بالفـرح والوفـاء لكنه بشوشـة 
ا يـتعرض له غـيره من متاعب يتألم 
وهــمـوم فـيــعـبــر عن مــشـاعــره بـقـوة

ووضوح.
والــيــوم وبــعــد أن راح حــارث طــاقـة
ضــحــيـة لــلــغــدر في حــادث تـفــجــيـر
الـــســفــارة الــعـــراقــيــة بـــبــيــروت في
15ديــــســـمـــبــــر/ كـــانـــون األول عـــام
في مثل هذه األيام  واختطف 1981
حــــيـــاتـه  وتـــرك هـــمــــومه ألبــــنـــائه
وألصــدقــائه . وأنــا أعــيش بــعــيــداً 
ومــــعي هــــمـــومـي وبـــأنــــتـــظــــار مـــا
سيحصل  أجد ان الـهموم قد رافقت

هد الى اللحد . العراقي من ا
ـوروثات كل أغـانـينـا والـكـثـيـر من ا
الشـعبـية تـنضح هـمومـاً ال يتـحمـلها

سوى العراقي .
يا صبر أيوب.. حتى صبره يصل
إلى حدود وهذا الصبر ال يصل
يا صبر أيوب ال ثوب فنخلعه
إن ضاق عنا.. وال دار فننتقل
لكنه وطن أدنى مكارمه

يا صبر أيوب أنا فيه نكتمل
وأنه غرة األوطان أجمعها
فأين عن غرة األوطان نرحتل

هكذا وصف الشـاعر عبـد الرزاق عبد
الواحد صبر العراقي على همومه. 
وسـألـوا الـشـاعـر كـر الـعـراقي ذات
يـــوم عـن ســـبب احلــــزن في األغـــاني
العراقية فأجابهم بقصيدة قرأها من

خالل شاشة التلفزيون :
يقولون: أغانيكم حزينة!

هــو إحـــنــا
يــــــاعــــــمي

وحـسب معـلـومـاتي فـقـد جرت خالل
عقد السبعينيات من القرن العشرين
 بـــضـــعـــة مـــحـــاوالت في الـــدوائـــر
الــثــقـافــيــة واإلعالمــيــة الـعــراقــيـة 
إلخراج االغنية العـراقية من طابعها
احلزين  ولم تـلبث حـتى عادت بـعد
حــ الـى ســابق عـــهــدهـــا بــاحلــزن
وااللـم . يــــقــــول عــــالم االجــــتــــمــــاع
الـعــراقي الـدكــتـور عــلي الـوردي في

دراسته عن اجملتمع العراقي :
أن شــابــاً عــراقــيـاً مـن الــذين كــانـوا
يــدرســون في أمــريــكــا ذهب لــزيـارة
زمـيـل عـراقي فـي مـحل ســكــنه  فـلم
يــجـــده فــجــلس مـع صــاحــبــة الــدار
يـتــحـدّث مـعــهـا عـنه 
بـــأنــــتـــظـــار

قدومه.
وصــــــــــــــفـت
السيدة نزيل
دارهـا  بـأنه
شـاب طــيب 
ولكـنه ال يكاد
يدخل احلـمّام
حـــتى يـــشــرع
بالـبـكـاء  وقد
أتــــــــــــــضـح أن
الـشـاب لم يـكن
يـــــــــبـــــــــكـي في
احلـــمــــام كـــمـــا
ظــنت الـــســيــدة
األمـريــكــيـة  بل
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غرب)) ,أ ف ب) - { الـدار البيـضاء (ا
يـــشــهــد مـــخــبــز "مـــدام فــال" في الــدار
عـروف بـحلـويـاته الرائـجة الـبـيضـاء ا
ــنـاسـبـات الــيـهـوديـة خــصـوصـا في ا
ـنـاسـبـة عـيد نـشـاطـا كـبـيـرا مـنـذ أيـام 
األنـــوار (حــانــوكـــا) وقــد بــات اإلعالن
أخـــــيـــــرا عـن تـــــطـــــبـــــيـع الـــــعالقـــــات
ـغـرب وإسـرائـيل الـدبــلـومـاسـيـة بـ ا
عـلى كل لـسان لـدى رواده.ويـؤكد كـيفن
ـتجر فال ( 36عـاما) حـفيـد مؤسـسة ا
ـــكــان عـــلى وقع حـــركـــة ال تــهـــدأ في ا
"اجلــــمــــيع يــــتـــحــــدث عن ذلـك ســـواء
ـثـلـون نصف زبـائـنـنـا الـيهـود الـذين 
سـلمـون".ويقول إجـمالي الـزبائـن أو ا
الــتـاجـر الــذي يـنــتـظـر بــفـارغ الــصـبـر
إطـالق رحالت جـــويــــة مـــبــــاشـــرة إلى
ــوجب االتـفــاق الـذي أُعـلن إســرائـيل 
عـــنه رســـمــيـــا اخلــمـــيس "مـــنــذ إعالن
ـتـحـدة والـبـحـرين اإلمـارات الـعـربـيـة ا
الـتــطـبـيع (مع إسـرائـيل) كـان ال بـد أن
نـكــون ضـمن الـقـائـمـة. وقـد حـصل ذلك
ـــتـــوقـع".وتـــقـــول امــرأة بـــأســـرع من ا
أربــعــيـنــيــة أتت لــشـراء بــعض اخلــبـز
الــتــقـلــيـدي (احلــلّــة) الـذي يــسـتــهــلـكه
الــيــهــود خــصــوصــا في أيــام الــســبت
واألعــيــاد إن "جـمــيع أبــنــاء الـطــائــفـة

ـغـرب فـرحـون" بـإعالن الـيـهـوديـة في ا
الــتــطــبــيع الــذي يــشــكّـل "بــادرة قــويـة
لـك محمد وشـجاعة لـلغايـة من جانب ا
ــرأة الــتي الـــســادس".وتــشـــيــر هـــذه ا
طـلبت عدم كشف اسـمها إلى أن القرار
ـغـاربة "سـيـكـون له أثـر إيجـابي عـلى ا
عـمــومـا ولـيس الـيـهـود وحـسب". لـكن
فــرحـتــهـا هــذه نـغــصت عـلــيـهــا بـعض
واقف التي طالعتها خالل "جولة أفق ا
عــلـى وســائل الــتــواصل االجــتــمــاعي"

والـــــصــــادرة مـن "مــــســـــلـــــمــــ عـــــلى
األرجح".وتوضح "لدي خوف من اندالع
تـــظـــاهــرات وحـــصـــول انــقـــســـام بــ
الـطـوائف".وتقـول مـوظفـة سـتيـنـية في
اخملـبــز "لـديـنـا عالقـات وديـة جـدا مـنـذ
زمن بعيد. لم نواجه يوما أي مشكالت.
نـعمل معا في أجواء يـسودها أكبر قدر
من االحـترام".وفي مـتجـر "أمسـلّم" لبيع
الـلــحـوم في وسط الـدار الـبـيـضـاء في
ـلـكـهـا يـهود حي يـضـم آخـر مـتـاجـر 

ــتــجــر جــاك بــيــتـون يــبــدي صــاحب ا
"ســعـادة كـبــيـرة" إزاء تـطــور الـعالقـات
بــ بــلـده وإســرائــيل.ويــوضح الـرجل
الـــســتــيـــني أنه يــتـــلــقى "بـــاســتــمــرار
اتـصاالت من مغاربة يـهود ومسلمون
وجــمــيــعـهم راضــون عن هــذا الــقـرار".
ويـــضـــيف "لـــدي أقــارب فـي إســرائـــيل
أحـدهـم يـشـغل مـنـصـبـا حـكـومـيـا. لـقـد
حتــــــدثت مــــــعه وكــــــان يــــــطـــــيــــــر من
الـفــرحـة".وفي إسـرائـيل أبـقى الـيـهـود
ــتــحـــدرون من أصل مــغــربي والــذين ا
يـــقــرب عــددهم من  700ألـف شــخص
ـمـلـكـة وال يـزال كـثر صالت قـويـة مـع ا
ــغــربـيــة الــدارجـة مــنــهم يـتــحــدثـون ا
ـوسيـقـية ويـحـافـظون عـلى الـتـقالـيـد ا
والــثــقــافــيـة خــصــوصــا عــلى صــعــيـد
الــطـــعــام.أكــثــريــة هــؤالء هــاجــروا مع
عـائالتـهم في مـطـلع خـمـسيـنـات الـقرن
ـــاضي إثـــر إنــشـــاء دولــة إســـرائــيل. ا
ـغـرب يسـتـضيف أكـبر وحـيـنهـا كان ا
عـدد من الـيـهـود في شـمال إفـريـقـيا إذ
كـــان عـــددهـم يـــراوح بــ  250ألــــفــــا
و 300ألف تـبـعا لـلتـقـديرات اخملـتلـفة.
ملكة لـكن لم يبق من هؤالء حالـيا في ا
ســـــوى أقـل من ثـالثـــــة آالف.ويـــــقـــــول
ـر في اتصـال من مـدينة أفـراهام أفـيز

قــيـســاريــة الـســاحـلــيــة اإلسـرائــيـلــيـة
الـصـغـيـرة "الـسـمـاح لـنـا نـحن الـيـهود
الـــذيـن وُلـــدنـــا هـــنــــاك أو ألطـــفـــالـــنـــا
وأحــفــادنــا بــالــعــودة إلى تــلك األرض
الــتي عـاش عـلـيـهــا أجـدادنـا ألكـثـر من
ألــــفـي ســــنــــة هـــــذا أمــــر رائع ويــــوم
عــظــيم".ويــســتــورد هــذا الــســبــعـيــني
ـتـحـدر من الدار الـبـيـضاء مـنـتـجات ا
مــغـربـيــة كـمـا يــقـدّم رحالت سـيــاحـيـة
مــنـــظّــمــة ويــؤلف كــتـــبــا عن الــيــهــود
ـغـاربـة وهـو زار " 401مـرة" مـسـقط ا
رأسه حيث عاش حتى سن الثالثة قبل
االنـتقال إلى إسـرائيل مع العـائلة.وهو
يـقـول إنه تـلـقى "رسـائل تـهنـئـة كـثـيرة
بــالـعــربــيـة من أصــدقـاء مــغـاربــة" إثـر
اإلعـالن عن تطـبـيع الـعالقـات.ويـضيف
"سـتُــسـيّـر رحالت جـويـة مـبـاشـرة ولن
نـعود مضطـرين للتوقف فـي اسطنبول
أو رومــــــا أو بـــــاريـس أو مـــــدريـــــد أو
ــغـرب هـذا يـوفّـر أمــسـتـردام لـزيـارة ا
ال".وحـالـيا يـزور ما عـلـينـا الـوقت وا
ب  50ألـف شــــخص و 70ألــــفــــا من
ــتـحـدرين مـن أصل مـغـربي الــيـهـود ا
غرب سـنويا أكـثريـتهم من إسرائـيل ا
ــنـاســبـات لــلـســيـاحــة أو لالحـتــفـال 

دينية.

ÍœuN¹ e³  szUÐ“ Èb  ‚«c  t  qOz«dÝ≈ l  lO³D² «

{ رام الله (االراضي الفلسطينية)) ,أ
ف ب) - يــحــتــفل بــقــداس مــنــتــصف
ــيـالد الـذي ــنــاســبــة عــيـد ا الــلــيل 
ـؤمن في بيت يحضره عـادة مئات ا
حلم في الـضفـة الـغـربيـة احملـتـلة من
دون حضور هذه السنة بسبب القيود
ـستـجد رتـبطـة بـفيـروس كورونـا ا ا
عـلى مـا أعــلن الـرئـيس الـفــلـسـطـيـني
محـمـود عـبـاس.وأوضح عـباس خالل
مقابـلة مع مـسؤولـ كنـسي في رام
الله مـقـر السـلـطة الـفـلطـسـينـية امس
بسبب اجلـائحـة وحرصـا على سالمة
اجلـمـيع سـتـقــتـصـر صالة مـنـتـصف
الـلــيل عــلى رجــال الــدين وسـيــتم بث
القداس مباشرة من تلفزيون فلسط
الــرســمي لــكل أنــحــاء الــعـالـم".عـادة
ــــــؤمـــــنـــــ يــــــشـــــارك مـــــئــــــات من ا
الـفـلــسـطـيـنــيـ واألجـانب في قـداس
مـنتـصف الـلـيل في كـنـيسـة الـقـديـسة
هد.وكانت كاترينا احملاذية لـكنيسة ا
الـسلـطـة الـفلـسـطـينـيـة فـرضت مـطلع
األســبــوع تــدابـيــر إغـالق جـديــدة في
بـــعض مـــنــاطق الـــضـــفــة الـــغــربـــيــة
ـكافـحة ومدددت حـظر الـتجـول فيـها 

االرتفـاع في اإلصـابـات.وفي اخلامس
من كــانـون األول/ديــســمـبــر أضــيـئت
ــيالد في بــيت حلم من دون شـجــرة ا
حضور أيضا.وسـجلت وزارة الصحة
الفلسـطينية  78ألف إصابة بفيروس
ستجد أدت إلى  740وفاة في كورنا ا
الضفة الغربية التي حتتلها إسرائيل

منذ .1967
ولم يـــغب الـــقـــديس نـــيــقـــوالوس عن
موعده هذه السنة مع األوالد في براغ
ـيالد إذ تـسـلّم هـؤالء لـيل قـبل عـيـد ا
الـســبت-األحــد هـدايــاهم كــمـا في كل
عـام اسـتـمـراراً لـلـتـقـلـيـد الـعـائـد إلى
ــرة الــقــرون الــوســـطى ولــكن هــذه ا
تـكيـفت شـخـصـية الـرجل ذي الـلـحـية
البـيضاء مـع التدابـير الـوقائـية لـلحد

ستجد. من تفشي فيروس كورونا ا
في الـظـروف الــعـاديـة تـتـمــثل مـهـمـة
القـديس نـيـقوالوس وهـو رجل مـلتح
يـرتــدي زي أسـقف ويــرافـقه شــيـطـان
ومالك في أن يوزع الهدايا والسكاكر
على األطفال الذين يتـلون له القصائد

أو اإلغنيات.
واخـتـار ســيـرك "ال بـوتـيــكـا" في بـراغ

تــنـظــيم جــولــة الـقــديس نــيــقـوالوس
ـرة حــرصــاً مـنه بـالــســيـارات هــذه ا
عـلى عـدم الـغـاء هـذا الـتـقـلـيـد بـسـبب
تـدابـيــر احـواء اجلـائـحــة الـتي تـهـدد
مـصــيـر كـل االحـتــفـاالت هــذه الـســنـة

واألنشطة.
وقـالت مـديـر الـسـيـرك روسـتـا نـوفـاك
لــوكــالــة فــرانس بــرس "نــبــحث مــنــذ
تــســـعــة اشــهـــر عن طــرق مــخـــتــلــفــة
لــلــتـواصـل مع اجلــمــهـور". واضــافت
"إنـها طـريـقـة مـخـتـلفـة إلقـامـةاحـتـفال
الـقــديس نــيـقــوالوس نـظــراً إلى كـون
سـارح مقـفـلة وبـالتـالي ال تـستـطيع ا

وسيقية". استضافة الفرق ا
وتــمــاشــيــاً مع الــتــقــالــيــد اجــتــازت
الـسـيـارات أوالً "اجلــحـيم" مـروراً بـ
" الـبهلوانـي وهم يقدمون "الشياط

عروضاً بالنار.
ثـم وصــــــلـت إلـى "اجلــــــنـــــــة" حـــــــيث
ـالئــكـــة ثم الـــقــديس اســـتــقـــبــلـــهــا ا

نيقوالوس نفسه.
ولـدى الـوصـول بــدأ تـوزيع الـهـدايـا
فــمـــدّ األطــفــال أيـــديــهم عـــبــر نــوافــذ

السيارات لإلمساك بحصتهم منها.
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مــنـذ أن أعــلن احــمــد أجلـلــبي عن
تــأســيـسه لــلــبـيت الــشــيـعي بــعـد
عـــامــــ من االحـــتـالل األمـــريـــكي
الـــبــغـــيض لــلـــعــراق حـــتى بــانت
وبــشـكـل عـلــني أن الــعــراق مــقـدم
عــلـى جتــزئـــة وتــقـــســـيم شـــعــبي
للـعراق على أسس طـائفـية لم يتم
اإلعالن عــنــهــا حــيــنــمــا كـانـت مـا
عـارضة العراقية في كل تسمى با
اجـتـمـاعـاتـهـا الـتي  عـقـدهـا في
لــنــدن وأمــيــركــا ومــؤتــمــر صالح
الدين الـتي اجمع علـيه من اسموا
ـعـارضـة العـراقـية في أنـفـسـهم با
اخلــارج لـــنــظــام احلــكـم الــســابق
والــتي كــانت تــدعــمــهــا الــواليـات
تحدة األميركـية بشكل كبير إلى ا
ـعـارضـون إلى أن تـوصل هــؤالء ا
دفع واشــنـطن إلى تــشـريع قـانـون
(حترير العراق ) السيء الصيت 
وكـأن الـعـراق كـان مـحـتال من قـبل

دولة أخرى ليتم حتريره ..!

ـتـخلـفـة إلى مصـاف دول الـعالم ا
الثاني !!

فتم تأسـيس البيت الـشيعي الذي
ســـيــطــر عـــلى كل مـــرافق الــدولــة
الــعـراقـيــة من حـكـومـات ووزارات
ومـــؤســـســـات وتـــأســـيس جـــيش
جــديــد بــدال مـن اجلــيش األصــيل
ـــــعـــــروف بـــــتـــــاريـــــخه وقـــــوته ا
ورصانته الـقتاليـة واإلتيان بقادة
عـسـكـريـون يـؤيـدون هـذا الـتـوجه
ويـعمـلون علـى تطـويره بـاإلضافة
إلى تــأسـيس كــتل ومــيـلــيـشــيـات
طـائـفـيـة تـأتـمـر بـأوامـر احلـكـومة
ـعـارض عـبـر تصـفـيـة اآلخرين ا
ـنـهج حـتى صـار الـعـراقي لـهــذا ا
يـقتـل العـراقي اآلخـر على الـهـوية
وعــلى االسم فـــقط ... فــتــنــاســلت
ـيــلـيــشـيــات حـتى هــذه الـكــتل وا
ـقـدرات صــارت هي من تـتـحــكم 
الـــدولـــة وتـــفـــرض احملـــاصـــصــة
لـتدخل فـي صراع وحـرب طـائفـية
وعــرقــيــة وديــنــيـة مــســلــحــة بـ
الـــــطـــــوائف واألعـــــراق واألديــــان
ـــذاهب ... فــــاســـتــــمـــرت هـــذه وا
الــبــيــوت الـــشــيــعــيــة والــســنــيــة
والــــكـــرديــــة وحـــتـى االيـــزيــــديـــة
ــســـيـــحــيـــة  بـــهــذا األســـلــوب وا
الـــتـــصـــفـــوي حــتـى بــدأ الـــرفض
الــــشــــعـــــبي لـه واضــــحـــــا عــــبــــر
التظاهرات التي صارت تندلع في
معظم محافـظات العراق ضد هذه
احلرب الطـائفيـة اللعـينة ... األمر
الــذي أجـبــر أحــزاب الـســلــطـة أن
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بغداد

تـنــفـصل عـن بـعـضــهـا الــبـعض 
فـانــقـسم حـزب الـدعـوة إلى ثالثـة
أقـسام وعـزل عمـار احلـكيم نـفسه
وتـــيـــاره عـن الـــبـــيت الــــشـــيـــعي
وتـنــاسـلت الــتـيــارات واحلـركـات
الــســنــيـة لــتــولـد مـن خـاصــرتــهـا
أحـزاب وكتل جـمـيعـهـا حتمل في
تـسميـتهـا صفـة الوطـنيـة واختار
الــتـيـار الـصــدري أن يـبـقى ضـمن
الـعمـليـة السـياسيـة فقط بـعد حل
ـــهــــدي فـــصـــار الـــبـــيت جـــيش ا
الـــشــيـــعي عـــدة بــيـــوت وأقــســام
وأجــــزاء وكــــذلـك صــــار الـــــبــــيت
الــسـني  وبـعــدهـا ظـهـرت أحـزاب
وتــيــارات ســيــاســيـة جــديــدة في
الـبيت الـكردي مـعارضـة لسـيطرة
احلـزبــ الـكــرديـ الــرئـيــسـيـ
االحتـــــــاد الـــــــوطــــــنـي واحلــــــزب
ـقـراطي عـلـى مقـالـيـد احلـكم الـد
في كردستان والتي كانت موحدة
مـــــــنــــــــذ عـــــــام 1991 إلـى  بـــــــدأ
االنـتـخـابـات النـيـابـيـة عام 2014
عارضة حي برزت كتلة التـغيير ا
لــلـنــظـام فـي كـردســتـان وتــبـعــهـا
احلــــــــزب اإلسالمـي  الــــــــكـــــــردي
وحـــركــات صــغــيـــرة حــديــثــة في
اربـيل أو الـسـلـيــمـانـيـة أو دهـوك

وهي محافظات اإلقليم  ... 
وهنا نـريد القـول ونثيـر التساؤل
في نــــفس الــــوقت ... أي تــــرمـــيم
ـتــصـارعــة عـلى لــهـذه الــبـيــوت ا
ـكن أن يـقوم بـهـا قادة الـسـلطـة 
ــســوا األحــزاب الـــيــوم بــعـــد أن 

 «dÒOGð UOłu uMJð  ÊuJ²Ý q¼

W×KÝ√ s  fID UÐ VŽö² «Ë ŒUM*«

  øq UA « —U b «

ـناطق في العالم أن تسـجّل إرتفاعاً مـفاجئاً في درجة ما الـذي يجعل بعض ا
احلـرارة لم تـصـلـه من قـبل? ومـا الـذي يــجـعل مـنـطـقــة أخـرى تـفـارق تـسـاقط
الثـلوج بعد ان اعتادت أن تـراه? وما سبب الفيضـان واجلفاف  اللذان يحالّن

في مناطق فجأة بغير العادة? 
فاجئة والتي لهـا عالقة بتقلّبات الطقس عندمـا نرى بعض الظواهر الطبيـعيّة ا
ـنـاخ وصــوالً الى حـدوث الـزالزل والــهـزّات األرضـيّــة  يـتـبـادر الى  وتـغـيّــر ا
ـكن لإلنـسان والـتـكـنولـوجـيـا أن تتـحـكّم بـهذه الـذهن سـؤال فـحواه هـو: هل 
بادىء الظـواهر?  ولـكي نحـاول تشـكيل اإلجـابة عـليـنا أن نفـهم الـعديد مـن ا
ستخدمة في وجات الكـهرومغناطيسـيّة ا العلـميّة واحملور الرئيسي فـيها هو ا
ـايكـروويڤ التي نـستخـدمها في الراديـو والبث الفـضائي واإلنـترنت وأفران ا
طـبخ الـطـعـام وصوالً الـى الرادارات وطـائـرات الـشـبح والسـفن احلـربـيّـة التي
ـوجـات مـتـولّـدة في بـيـوتـنـا بـقـدرات تـسـتــخـدم تـكـنـولـوجـيـا الـتـخـفّي. وهــذه ا
وترددات مـوجيّة بـدءاً من مآخذ(نقـاط) الكهـرباء في اجلدران وأجـهزة الهاتف
اجلـوّال ثم صــعـوداً الى صـحــون اسـتالم الــقـنـوات الــفـضـائــيّـة( كلّ له قـدرة
ـوجـة في الثـانـية الـواحدة). اذن كهـربائـيّـة وتردد مـوجي; عـدد مرّات تـكرار ا
وجات الكـهرومغناطيسيّة والتي ايـكروويف هو جزء من طيف واسع  لهذه ا ا
تمتـد وتستخدم لـدراسة اجملرّات حيث رافقتـها منذ نشوء الـكون قبل مليارات
السـن وحتـى وقتـنا احلـاضر وإسـتخـدام القدرة الـعالـية مـنهـا كسـالح (غير
ـنشورات ن يتعـرّض له). وتشـير  بعض  ا قاتل ولـكنّه يـسبب ضيق وازعـاج 
تحدة األمريكيّة  قد سموعة  الى أن قوّات عسكريّة من الواليات ا قـروءة وا ا
اسـتـخـدمـته عن بـعــد  في الـصـومـال وكـذلك في امـاكـن اخـرى كـتـكـنـولـوجـيـا

نطقة اخلضراء في بغداد بعد الغزو في العام (2003). حماية(ربّما في ا
قـال يـتحـتّم أن نـوضّ بـأن اجلو ولـكي نـقـرّب الفـكـرة  الى الـقارىء بـعـنـوان ا
فـوق سـطح األرض ينـقـسم الى طـبـقات بـتـسمـيـات مـشتـقّـة من كـلـمة (سـفـير)
بـاإلجنـلـيــزيّـة وتـعــني كـرة. أمـا هــذه الـطـبــقـات فـهي من األقــرب الى األبـعـد
التـروپوسفير والـستراتوسفيـر  واآليونوسفيـر التي تمتد من 50 كـيلومتر الى
يزوسـفير  وجزء 1000 كيلـومتر تـقريبـاً والتي حتتـوي طبقـة الثرمـوسفيـر وا
ـعـنيّـة في الـعـديد من من طـبـقة اإلكـسـوسـفيـر .    وطـبـقة اآليـونـوسـفيـر هي ا
الـتـطــبـيـقـات ألنّ إسـمـهـا داللـة عـلى انّـهـا طــبـقـة مـتـأيّـنـة حتـتـوي عـلى آيـونـات

مشحونة كهربائيّاً وبكميات كبيرة.
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عنـدمـا نـتحـدّث عن تـكـنـولوجـيـا مـعيّـنـة تـظهـر لـلـعيـان أسـمـاء علـمـاء وأسـماء
مـخـترعـ ن في كلّ إخـتصـاص. فـفي الكـهـرباء مـثالً يـظهـر تـوماس إديـسون
وفي اإلتـصـاالت هـيـرتـز  وفي الـهــاتف گـراهـام بـيل وفي الـقـدرة الـكـهـربـائـيّـة

تناوب يبرز  إسم نيكوال تسال تناوبة والتيّار ا ا
(1943-1856) وهــو يــوغــسالفي- صــربـي هــاجــر الى أمــيــركــا وجتــنّس

وتوفي هناك في نيويورك.
وت فإن األرجح وبالـرغم من أنّ العـديد قـد إدّعى إختـراع شعـاع أو حزمـة ا
من األسمـاء هو  تسال الـذي أجنز ذلك في الثالثيـنات وأسماه الـقوّة عن بعد.
وهي عـبـارة عن طـاقة مـوجـيـة كـهـرومـغـنـاطيـسـيّـة تـتـولّـد عن بـعـد وتُـوجّه نـحو
أهـدافـهـا مـثل الـبـشـر  أو مـعـدّات الـكـتـرونـيّـة لـتـعـطـيـلـهـا. وقـد ُذكـرت جتارب

وإختبارات عديدة كانت الضحيايا فيها هي طيور  احلمام. 
ـبادىء الـعلمـيَة ولدت فـكرة إنـشاء  برنـامج بحوث وتأسـيساً عـلى مثل هذه ا

عروف بإختصار بحروف اجنليزيّة هي الترددات العالية الفعّال ا
(هاارپ) في والية االسكا األمريكيّة.

ـنظـومة تتـركّب من مصدر فمـثلمـا هو احلال فـي الفرن أعاله فـإنّ مثل هذه ا
ـوجـة أو ـوجـات بـقـدرة وطـول مـوجـة مـحـدّدين بـاإلضـافـة الى نـاقل ا تـولـيـد ا
وسط اإلنتـقال وفي حـالة الـفـرن توجـد احلاويـة اخلارجـية أو صـندوق الـفرن

وأزرّة  التشغيل والسيطرة.
∫Û—«U¼ ŸËdA

علـنة للـمشروع  الـذي تأسّس في العام 1993 هي بـحوث لقـد كانت الغـاية ا
دراسـة طـبقـة اآليـونـوسفـيـر  وساهـمت في إنـشـائه جهـات أمـريـكيّـة هي الـقوة
ـتقدّمة اجلويّة واالـقوة لبـحرية وجامـعة االسكا بـاإلضافة الى وكالـة البحوث ا

شاريع الدفاع. 
شروع الـذي تشغّـله جامعة عـدّات واألجهزة الـعاملة في مـوقع ا إنّ من أهم ا
االسـكـا هو مـرسلـة التـرددات الـراديويّـة العـاليـة ذات الـقدرة الـعالـية اخلـاصة
كن بواسطتهـا إستثارة مساحات محدودة ببحـوث طبقة اآليونوسفيـر والتي 
ــسـتــثـارة والــعـمــلـيّـات ــسـاحـات ا من هــذه الـطـبــقـة. ولــغـرض دراســة هـذه ا
الفـيـزيـائـيّة احلـاصـلـة فـيـها وُضـعت أجـهـزة مـقايـيس مـغـنـاطـيسـيّـة وصـوتـية
مـتخـصـصـة لـلمـراقـبـة والتـسـجـيل والـتـحلـيل. يُـذكـر أنّ الـكثـيـر من الـتـجارب
ـشروع قد حتمّل كلفة واألهداف الـعلميّة قـد حتقّقت حتى العام 2007 وإنّ ا

بناء وتشغيل مايقارب 250 مليون دوالر  سجّلت في العام 2008.
وقع كمـا أُعلن حتوّلت ملـكيّته في آب (أغسطس) وإخيـراً وبدالً  من إغالق ا
2015 الى جامـعة االسكـا.  وبإمـكان القـارىء أن يتصـوّر  إمكـانيّات جـامعة
واحدة  تنـفرد بتكنولوجيا متقدّة تـسيطر على طبقة واسعة في الغالف اجلوي
سـمكها 1000 كيـلومتـر وبعدهـا فليـقارن مع امكـانيّات جـامعات أخـرى هنا
ـقال بواقعـيّة علمـيّة مسـتقاة من فهم وهنـاك. ولكي جنيب على سـؤال عنوان ا
تـقدمـة   تغـيّرات أسـاسـيّات الـفيـزياء ومن مـفـردات مقـرّري فيـزياء الـپالزمـا ا
كن ناخ الـتي قمتُ بتدريـسهما  لطـلبة الدراسـات العليا قـبل عدة سنوات  ا

تأطير اإلجابة بإستنتاجات موضوعيّة وهي: 
1- إنّ إجراء جتـارب فيزيائيّة ضمن طـبقة اآليونوسفـير  البدّ أن ينعكس على
شـروع باإلضافة تغـيّر الطقس بـسبب احلرارة الهـائلة الـتي ترسلهـا معدّات ا

. وجودة أصالً الى حرارة الطاقة الشمسيّة ا
ـتـولّدة وتـأثـيـرها في 2- الـبـعض يتـحـدّث عن إمـكانـيّـة الـذبذبـات  الـراديـويّة ا
ـؤثّـرات تـردديـة مـعـيّـنـة عـلى كـيـمـيـاء الـدماغ تـغـيـيـر طـريـقـة تـفـكـيـر البـشـر  
ووظـائف  خاليـاه إلحـتوائـهـا على مـكـوّنـات كهـربـائيّـة وتـتـصرّف كـدائـرة رن

مانعة أو مناعة.
ـؤامـرة واخلـيـال الـعـلـمي فـيـقـول أنّ مـوقع 3- هـنـاك من يـنـطـلق من نـظــريـة ا
ـشـروع ومـعـدّاته  مـكـان لغـسل األدمـغـة حـيث يـجب إرتـداء قـبّـعـات مـعـدنـيّة ا
خـفيـفـة هـناك لـتـجنّب الـتـعرّض لـلـمـوجات الـراديـويّة الـصـادرة عن الهـوائـيّات
الــعــامــلــة والــتي عــددهـا 360 وكلّ مــنــهــا يـرسـل  قـدرة 10 كــيــلـوواط  أي

مايعادل قدرة  250 مصباح فلورسنت كبير.
كن بواسطتهـا  حتوير الطقس  والسيطرة عليه 4- وبهـذه اإلمكانيّات التي 
ـردودات ضـخـمـة  وذات طيف ـكن إعـتـبار هـذه الـتـكنـولـوجـيـا إستـثـمـلراً  
واسع . فـمـثالً في عـملـيّـة اإلسـتـمطـار بـتـقـنيّـة الـتـبـزير( ثـلج جـاف ومـركـبات
ـطـر اإلصــطـنـاعي الـفـضـة) اسـتــطـاعت الـصـ انـزال 55 مـلـيــار طن  من ا

سنويّاً. وفي العام 2012 لوحده يُذكر أنّ الكميّة كانت 280 مليار طن.
بادىء الـعلميّة هي  وما ب مـعارض  لهذه الـتكنولوجـيا ومتفق معـها تظل  ا
رجع في ادراك األبعاد والنتائج. فإرتفاع درجات احلرارة في بعض طبقات ا
اجلو  يـؤدي الى تقلّبـات الكثـير من العـوامل كالضغط وطـاقات الريـاح وتوليد
ـعـمورة مـوجـات صـدمـة كـالـرعـد  وأعـاصـيـر في مـسـارات مـتـعـددة بـأجـواء ا
ـكن أن يـنـسـحب ذلك عـلى الصـفـائح الـتـكـتونـيّـةفي بـاطن األرض والـهزّات و
األرضـيّـة بـسـبـب تـفـاعل طـاقـات هــائـلـة. وفي مـثل هــذه الـصـورة تـكـون هـذه
التـكنولوجيا فاعـلة بالتالعب بالطـقس وبنتائج أثقل وأوسع من أيّ سالح آخر

 يحتاج الى وقود  وذخيرة وتفجيرات وأعداد بشريّة.
إنّ من يتحـكّم ببيـانات األقمـار اإلصطناعـيّة وبحـوث  وتكنولـوجيا الـفضاء هو
ـصـلـحة ـعـرفة الـتي تـقـود الى إحـداث مـايـراد طـبـقـــــاً  الـذي لـديه الـقـدرة وا
بلـدانهم ومسـتقـبل الشـعوب فـأين نحن اآلن من بـحوث الفـضاء بـعــــدمـا كنّا

هــــناك? 
فعلـينـا أن ندرك بـأنّ التـقدّم الـعلمي يـتجـسّد ويـظهـر عمـليّاً عـلى أرض الواقع
ـقوّمات ومـعطـيات مـعتبـرة يأتي بـها أكـفّاء لـهم سيرة أوّالً وفق برنـامج عمل 
ـكن ـنـجـزات. بـهـذا الـنـمط واآللـيّـات  مـشـهـودة ومـحـمـودة بـاإلخـتـصـاص وا
حتاشي تـكنولوجيا مـفروضة يراد منهـا التدمير  بعـلوم وهي باألساس بحوث

للتفكير.  
سطور اخلتام:

في أروقة الـعلوم والتـكنولوجـيا  يجب أن ال تـشتبك األوتار  في عـقودها لكي
عادالت واضحة الزمكان وكلّ له شأنه وأبعاده  في سارات منفصلة  تبقى ا

حاضره وليس في معادلة أخرى  مكتوبة قبل اآلن.

w½U Š ÊULKÝ U{d « b³Ž

بغداد

 rO dð ô dOOGð »uKD*«
وعـرفـوا بـأن كل مـا عـمـلوه في الـ
ـاضـيـة قـد أفـضى إلى 17 عـامـا ا
أن يعود الشعب موحدا ال طائفيا
وال قـــومـــيـــا بـــعـــد االنـــتـــفـــاضـــة
الـشـعـبيـة الـعـارمـة الـتي انـدلـعت
فـي األول من تــشـــرين األول  عــام
 2019والـتي مـا تزال مـسـتـمرة ?
وهل يـــــريـــــد هــــؤالء الـــــقــــادة أن
يعودوا ويحيوا الصراع الطائفي
مـــرة أخـــرى خـــاصـــة وأن عـــمـــار
احلكيم مثال قد اختار طريقا آخر
غيـر طريق تـرميم الـبيت الـشيعي
وكــذلـك فــعل حــيـــدر ألــعــبــادي  
وشمل احلال البيت السني أيضا
 الذي انـشق عن أسـامة الـنجـيفي
وصـارت كل زعـامـة من زعـامـاتهم
تـشـكل لـهـا تـيارا وكـتـلـة جـديدة 
فـيــمـا بــيـنت أحــداث وتـظــاهـرات
شـعب كـردسـتـان رفـضـهـا الـقاطع
لديـكتاتـورية احلزبـ الرئيـسي
فـيهـا  األمـر الذي ال يـصـلح معـها
ـطالب أي تـرمـيم .... بل صـارت ا
الــشــعـبــيــة هي الــتــغــيــيــر الــتـام
والـكامل لـكل الـعمـليـة السـياسـية
ولكل وجوهها وزعاماتها القائمة
ـنهـجـهـا الـسـيـاسي واحلـاكـمـة و

بشكل جذري تام !!!
نهج وأسلوب صار التغيـير في ا
طلوب القيادة ونظام احلكم هو ا
وال حاجة للـشعب بأي ترميم  ألن
بـاطن هذه الـدعـوة يجـمل الـعودة
إلى االصــطــفـــافــات  الــطـــائــفــيــة

دمرة ... والقومية واإلثنية  ا
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بـــأن هـــذا الـــنـــوع من األســـلـــحــة
تـلكـها الـعراق بل الـكيـماويـة ال 
تمتلكها إيران على سبيل التأكيد

ال على سبيل الظن والشك ... 
وحــ  لــلــمــعــارضـة مــا كــانت
تـــســـعى له من اســـتـــخــدام الـــيــد
احلديدية األميركية ومعها قدرات
40 دولة وفي مقدمتها العديد من
الـــدول الــعـــربـــيـــة الــتـي فــتـــحت
أبـوابــهـا وأجــوائـهــا وأراضـيــهـا
مـــشــرعـــة أمــام كل هـــذه الــقــوات
الغازية لتسهل عليها هدف الغزو
وتــغـيــيــر الـنــظــام  ... أكـد احــمـد
أجلـلـبي موقـفه من وجـوب إيـقاظ
الطـائفـية والـعرقيـة والقـومية في
اجملـتـمع الـعـراقي لـتـكـون سالحه
وسالح من مـــــعـه في تـــــســــهـــــيل
عــمـلــيـة الـســيـطــرة عـلى الــشـعب
الـــعــــراقي مـن خالل تـــقــــســــيـــمه
طائفـيا وقومـيا وأثنـيا وأن يكون
الــطــريـق الــســالك لــتــنــفــيــذ هـذه
ـــهــمـــة هــو احملـــاصــصـــة الــتي ا
سـتـعـود بـالعـراق إلى الـعـصـر ما
قــبل الــصــنــاعي كــمــا وعــد بــذلك
رامـسفـيـلد وزيـر خارجـيـة أميـركا
آنذاك أمـام طارق عـزيز لـلتـخلص
ـتـنـامـيـة وقص من قـوة الـعـراق ا
أجـنـحـتـه وتـقـلـيـم أظـفـاره لـكي ال
يستطيع بعـدها أن تقوم له قائمة
ويــــفــــقــــد كـل مــــقــــومـــــات قــــوته
العسكرية والعـلمية واالقتصادية
والـسيـادية  كـونه كـان على وشك
اخلـــروج من دائــــرة دول الـــعـــالم

اي في احملـافظـات اجلنـوبيـة حمـلة
واسعة لتنميـة القطاعات االنتاجية
اخملــــتــــلــــفــــة الســــنــــاد الــــقــــطــــاع
والـــعـــمل عـــلى حتـــقــيق الــنـــفـــطي
ـستـدامة بـدالً من التـعكز الـتنمـية ا

على هشاش الوضع االمني.
ـمكن ان ـقـاربـة كـان من ا  ان تـلك ا
واثـر عميق على تكون ذات فـاعلية 
اجملـــــتـــــمـع الــــعـــــراقـي لـــــو جــــرى
اسـتـغاللـهـا بـصـورة صـحـيـحـة من
ـــواءمـــة بــ خـالل الــعـــمـل عـــلى ا
فترض عقالنية النظـام السياسي ا
و الـعقـالنيـة االقـتصـادية تـوافـرها 
ــشــتــرك ــاء روح الــعــمل ا عــبــر ا
ــادي وتــقـــد الــدعم ا والــتـــعــاون
ركز واللوجـستي من قبل حكـومة ا
فالواقع الى احملافظات االكثر امناً 
السياسي يشـير  وبصورة صريحة
الى ان الـطبـقـة السـياسـيـة احلالـية
ـا يـجري لـيـست في حـالـة اكـتـراث 
من تــدهـور في الـواقـع االقـتـصـادي
والـذي اثـر على مـجـمل الـفعـالـيات
االخـرى مـن اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـية
وبـالتالي كل تلك وثقافيـة وصحية 
ــتــغــيـــرات الــقت بــظـاللــهــا عــلى ا

اجملتمع العراقي بصورة عامة.
ولـلـخـروج من تـلك االشـكـالـيـة التي
الزمت االقتصاد العراقي يجب على
احلـكـومـة الـعراقـيـة اذا مـا تـوافرت
لديها االرداة السياسية العمل وفق
وذلك منـهج العـقالنيـة االقتـصادية 

الواقع  االجتماعي.
بـالـتـأكـيد ان كل مـا تـقـدم ال يـخفى
عن الـطـبــقـة الـسـيـاســيـة احلـالـيـة
سوغات والتي ما برحت تـعطي ا
وقـد الخــفـاق االقــتــصـاد الــعــراقي
سـوغـات بهـشـاشة ارتـبـطت تلـك ا
الـوضـع االمن واسـتـفـحـال ظـاهـرة
واقعـاً ان ذلك الـطرح غـير االرهـاب
والرد على تلك الطروحات منطقي 
ـمـزوجـة  بـالـصـبـغـة الـسـيـاسـية ا
يـكـمن في ان الـعـملـيـات االرهـابـية
وعدم االسـتقـرار االمني الذي الزم
العراق بعد عام 2003 قد تركز في
وبعض احملـافظـات الغـربية بغـداد
والـشـمـالـيـة دون اجلـنـوبـيـة مـنـها
نـأى عن العمـليات والتي كـانت 
االرهـابيـة بصـورة كبـيرة فـالوضع
االمــني في تـــلك احملــافــظــات كــان
مــــســـتــــتب نــــوعــــاً مـــا مــــقــــارنـــاً

باحملافظات االخرى.
وبالتـالي كان يجب ان تـكون هناك

يـعــاني الـعـراق اخــتالالت بـنــيـويـة
واســعــة في الــقــطــاع االقــتــصــادي
اثــرت بـصـورة شـديــدة عـلى مـعـظم
الــــــقــــــطـــــاعــــــات االنــــــتــــــاجــــــيـــــة
وبـــالــــتــــالي   اصــــبــــحت االخــــرى
قـطــاعـات خـاويــة ال تـأثـيــر لـهـا في
الـــهــيـــكل الـــعـــام لــلـــنـــاجت احملــلي
وقـد تـبـدو تـلك اجلـزئـية االجـمـالي 
الول وهـلــة لـهــا مـســوغـاتـهــا الـتي
يــــجب ان تـــطـــرح لـــتـــدارك االمـــور
وعـلى مـدى فـاالقـتــصـاد الـعــراقي 
الـسـنـوات الـسابـقـة سـواء قـبل عام
2003 ام بـــعـــد عـــام 2003 امـــتــاز
بــالــصــفــة الــريــعــيــة اي االحــاديــة
واالعــتــمــاد عــلى مـادة االنــتــاجــيـة
واحــــدة في عــــمـــلــــيـــة االنــــتـــاج و
ـا وهـي الـنـفـط اخلـام  الـتــصـديـر
واخـتالل واضح ــشـكـلــة  تــسـبب 
في بـنـية االقـتـصاد الـعراقـي ليـنتج
عن ذلك تشوهـات اقتصـادية اصبح
لهـا انعكـاسات ذات اثر سـلبي على

نـسـبـة عالـيـة من الـفئـة الـفتـيـة ب
اي الـقوى فـئات اجملـتـمع العـراقي 
الـــقـــادرة عـــلى الـــعـــمل واالنـــتـــاج
فـيـمـكن االستـفـادة من طـاقـات تلك
الـفــئـة عـبـر الــتـعـاون بــ الـقـطـاع
والــــقـــطــــاع اخلـــاص احلـــكــــومي 
وتـأهـيــلـهم لــلـعـمل في لـتــدريـبـهـم 
اجملــــــــاالت الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــيــــــــة
والـتجار ـالية ا اخلدمـية الزراعـية
ومــنـحــهم الـتــمـويل الالزم يـة..الخ
وبــالـــتــالي الجنـــاح مــشـــاريــعـــهم 

حتريك عجلة االقتصاد العراقي. 
فــضـالً عن ذلك فـــان اعــادة احـــيــاء
والـــزراعي الــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعي 
توقف منـذ مدة ليست بـالقصيرة ا
  لـلـنـمـو واحلــيـاة سـوف يـزيـد من
احلركة االنتـاجية ودينامـيكتها من
خالل  تـشـغيل الـعـديد من الـشـباب
وبالـتـالي زيادة ـعطل عن الـعـمل  ا
ولتـعميق في الواردات احلـكومـية 
الــعـقـالنـيــة االقـتــصــاديـة بــصـورة
افــقــيـــة هــنــاك ضــرورة لـــلــتــكــامل
والتـرابط ب الـهيـاكل االقتـصادية
وذلك يتـطلب ترابط جميع الية  وا
   وســـائل االنـــتـــاج مع بـــعــضـــهــا
لزيـادة الواردات غـير الـنفـطيـة عبر
تفـعيل الـنظـام الضـريبي بـالتوازي
مـع تــوفــر اخلــدمــات اجملــتــمــعــيــة
الـواجبـة لـتنـميـة الـوعي الضـريبي
ــالي ومــكـــافــحـــة آفــة الـــفــســـاد ا
سـتشـري بكـثافة في كل واالداري ا

من خالل تــوفــيـر مــقــدار مــعـ من
ـا ـنــفـعــة االسـتــهالكـيــة  حــدود ا
يسـهم في زيادة الـعائد االقـتصادي
ــــوضـــــوعــــة ضـــــمن ـــــوارد ا من ا
احلسابـات الهيـكلية لـلناجت احمللي
فـذلك السلـوك االقتصادي االجمالي
ـنفـعـة على سـوف يحـقق نـوع من ا
ا يعود كافة القطاعـات االنتاجية 
بــالـفــائــدة عـلـى اجملـتــمع الــعـراقي
بـصــورة عـامـة ال ســيـمـا الــطـبـقـات
ـــهـــمـــشــــة مـــنه.فـــمـن ضـــمن اهم ا
جـــزئــيـــات عـــمـــلـــيـــة الـــعــقـالنـــيــة
االقـتـصـاديـة وتـعــمـيـقـهـا هي لُـزوم
ــرتــكــز جــعل الــقـــطــاع الــنــفـــطي ا
الــــرئـــيس فـي عـــمـــلـــيــــة تـــطـــويـــر
الــقــطــاعــات اخلــامــلــة واســنــادهــا
وتـــفـــعــيـل دور الــقـــطـــاع اخلــاص
وجــــعـــله حتـت مـــراقــــبـــة الــــدولـــة
واشرافـها وفـقاً الشـتراطـات معـينة
تضـعهـا الدولة لـضمـان وجود نوع
من الـــتــــكـــافـــؤ في فــــرص الـــعـــمل
لــلــجــمــيع وذلـك عــبــر تــعــزيـز دور
الــقــطــاع اخلــاص في الــنــشــاطــات
وإنْــتَـهَــاج سـيــاسـات االقــتـصــاديـة
اقتـصـاديـة فاعـلـة لـتـحفـيـز االنـفاق
وتـــشـــكـــيل بـــيـــئــة االســـتـــثـــمــاري
استثمارية جاذبة  من خالل تطوير
والــقـطـاع الـشــراكـة بــ احلـكــومـة
اخلـاص. وكــمـا نــعــلم فـان الــعـامل
ــغــرافـي مــهم في اي نــهــضــة الــد
ـتاز بـوجود والـعراق  اقـتصـادية 
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ـهم ومن ا الــقـطـاعـات احلـكـومـيـة 
اعـادة الـنـظـر بـالسـيـاسـات الـعـامة
صـارف االهلية اخلاصة بـتمويل ا
ــا يــتــعــلـق بــاقــتــنــاء الســيــمـــا 

الية والعقارية . االصول ا
ان ظـروف الـبـيـئـة االقـتـصـادية في
الـعـراق تــسـتـوجب ضــرورة انـفـاذ
الـعـقالنيـة االقـتصـاديـة وتعـمـيقـها
من قـبل احلكـومـة العـراقيـة إلجناز
مـجـمـوعـة من االهداف الـسـيـاسـية
ولعل واالقـتصـاديـة واالجتـمـاعيـة 
من اهــمـــهــا انـــعــتـــاق االقــتـــصــاد
الـــعــراقي من مـــســاو االعـــتــمــاد
والــعـمـل عـلى ــفـرط عــلى الــنــفط ا
تَــــــعْـــــظـــــيـم الـــــصــــــادرات غـــــيـــــر
وخــفـض االــنـــفـــقــات الـــنـــفــطـــيـــة
السـتهالكـية في بـعض البـنود غـير
ونَــشَــر اســتــعــمــاالت الـــضــروريــة
ـتـقـدمـة بـ فـروع الـتـكـنـلــوجـيـا ا
االقتصاد العراقي و تَحْس قدرة
وذلك االقتصاد العراقـي التنافسية
ال عـبـر االسـتـثــمـارات احلـكـومـيـة 
ســــــيــــــمــــــا فـي الــــــصــــــنــــــاعــــــات
ومــشـاريـع الــبــنــيـة الــتــحــويــلــيــة
االســاســيـة بــغـيــة إنْــجـاز عــمـلــيـة
ـــيــــزانـــيـــة ـــالـي في ا الـــتــــوازن ا
ــدفــوعــات ومـــيــزان ا الـــســنــويــة 
وخــفض الـدَيْن الــعـام وصـوالً الى
ومن حتـقـيق االشـبـاع االقـتـصـادي
ثم حتــقــيق االهــداف اجملــتــمــعــيـة

واالقتصادية والسياسية.

ـشكـلـة هنـا أن اإلدارة األمـيركـية ا
قـد اعــتـمــدت في تـشــريـعـهــا لـهـذا
الــــــقـــــانــــــون عـــــلـى أقـــــوال وآراء
واتــهــامـات شــخــصــيـات عــراقــيـة
ـتـلك مـقـربـة مـنـها لـلـعـراق بـأنه 
أســلـــحــة دمــار شــامـل وهــو عــلى
وشك إنـــتـــاج الـــقــنـــبـــلـــة الـــذريــة
ـــتـــلـــكه من بــاإلضـــافـــة إلى مـــا 
قـــدرات تــســـلـــيــحـــيــة كـــيــمـــاويــة
وبيولوجـية بإمكانـها تهديد األمن
الـدولي بـأكـمـله !! مـعـتـمديـن بذلك
عــلى مـــا قــاله أجلــلـــبي ومن مــعه
وبــــخـــاصــــة جالل الــــطــــالـــبــــاني
ومـسـعـود البـرزاني اعـتـمـادا على
ما حصل في حلبجة من استخدام
للـقـنـابل الـكيـمـاويـة ضد سـكـانـها
متهم القيادة العراقية واجليش
الـــــــعــــــراقـي بــــــهــــــذا الـــــــقــــــصف
الالإنساني  برغـم أن جلانا دولية
ــوضــوع مــتــخــصــصــة في هــذا ا
ومـنـهـا أميـركـيـة ودوليـة قـد أكدت
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الـدقـيـقـة (47) بـعــد تـعـرض راشـفـورد
لإلعـــاقــة من قـــبل والــكـــر إال أن حــكم
ـبــاراة عـدل عن قــراره بـعــد الـرجـوع ا

إلى تقنية الفار لوجود حالة تسلل.
ن وتــوغل جـريــنــوود في اجلـانب األ
نطـقة اجلزاء في الـدقيقة (52) وسدد
كــرة أرضــيــة مـرت إلـى جــوار الـقــائم
وتـــبــعـــهــا راشـــفــورد بـــتــســـديــدة من
ــنـطــقـة اجلــزاء هـذه اجلـانب األيــسـر 

رة مرت أيضًا إلى جوار القائم. ا
وحاول فـيرنـانديـنيو مـباغـتة احلارس
اإلسباني ديفيد دي خيا بتسديدة من
عـلى حدود مـنطـقة اجلـزاء في الدقـيقة
(60) إال أن كـــــــرته مـــــــرت إلى جــــــوار

القائم.
وأجـــرى جـــوارديـــوال الـــتـــبـــديل األول
لــلــســيــتي فـي الــدقــيــقـة (66) بــنـزول
توريس على حساب مـحرز بينما دفع
سولـسكاير بـورقته األولى في الـدقيقة
(74) بــنــزول مـارســيــال عــلى حــسـاب

جرينوود.
ثم اســـتــحـــوذ الــســـيــتـي عــلى الـــكــرة
بــصـورة أكــبــر ولـكن دون تــشــكـيل أي
خـطـورة تـذكـر وبعـد فـتـرة من الـهدوء
سـدد فــيـرنـانــديـز مـرة مـن عـلى حـدود
منطقة اجلـزاء في الدقيقة (88) ذهبت

سهلة في يد إديرسون.
وفي الـدقـيـقة 90 سـدد بـرونـو كرة من
خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء مـرت إلى جـوار
الـــقــــــــــــــائـم وتـــبـــعـــهـــا رودريـــجـــو
بــتـــســــــــــــديـــدة ضــعـــيــفـــة من داخل
ـــنـــطــقـــة أمـــــــــــسك بـــهـــا دي خـــيــا ا
بـسهـولة لـينـتهي الـلـــــــقـاء بالـتعادل

السلبي.

لعرضية من ركلة ركنية مسددًا رأسية
حـاول مــاكـتـومـيــنـاي مـتـابـعــتـهـا عـلى
الــقـائـم الـبــعــيـد إال أنــهــا خـرجت إلى
ركلة مرمى.وأرسل لينـدلوف كرة بينية
ـلعـب في الدقـيقة (18) من قبل وسط ا
وصـلت إلى فـيــرنـانـديـز داخـل مـنـطـقـة
اجلـــزاء والـــذي حـــاول تـــســـديـــد كـــرة
مـــبـــاشـــرة إال أنه تــــســـديـــدته ذهـــبت

ضعيفة في يد إديرسون.
وشـــكل الــســـيـــتي خــطـــورته األول في
بـاراة في الـدقيـقة (25) بـعدمـا تـلقى ا
جــيــســـوس بــيـــنــيــة مـن مــحــرز داخل
منطقة اجلزاء ليسدد كرة ذهبت أعلى

العارضة.
وعـاد مــانـشــسـتــر يـونــايـتــد لـلــظـهـور
بـارتـقــاء من مـدافـعه هــاري مـاجـوايـر
لـعـرضـيـة من ركـلـة ركـنـيـة نـفـذهـا لـوك
شـاو مــسـددًا رأســيـة عــلت الـعــارضـة
بــقــلــيل. ومن هــجــمــة مـرتــدة ســريــعـة
لـــلــســيـــتي في الـــدقــيــقــة (35) قــادهــا
جـــيـــســـوس ووصــلـت الــكـــرة إلى دي
بــروين الـــذي مــرر كــرة رائــعــة حملــرز
والذي سـدد بدوره كـرة تصـدى لها دي
خـيـا وتابـعـهـا كـيـفـ بـتـسـديـدة علت

العارضة.
وواصل مـانشـسـتـر يـونـايـتـد اعـتـماده
عـلى الـركالت الــركـنـيـة بــعـدمـا ارتـقى
لـيـنـدلـوف لـعـرضـية فـي الـدقـيـقة (40)
مـسـددًا رأسـية ذهـبت أعـلى الـعـارضة
لـــيـــنــتـــهي الـــشـــوط األول بــالـــتـــعــادل

السلبي.
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ومع بــدايــة الـــشــوط الــثــاني حتــصل
مانشـستر يـونايتد عـلى ركلة جزاء في

وأســـيـــنــــســـيـــو بـــدال من كـــارفـــاخـــال
وفيـنيـسيـوس جونـيور والحـقًا أشرك

فالفيردي بدال من لوكا مودريتش.
وكـــاد نــيـــجـــويــز أن يُـــقـــلص الـــفــارق
ألتــلـتـيــكـو حــيث تـلــقى كـرة عــرضـيـة
ـنـطقـة وسـددها بـالـرأس لكن داخل ا
كورتـوا تألق وحـولهـا إلى الركـنية في
الدقـيقة (79). وأضاع فـاسكـيز فـرصة
تـســجـيل الـهــدف الـثـالث في الــدقـيـقـة
ـنـطـقة (90) حـيـث تـلـقى تـمـريـرة في ا
ـــا لـــكـــنه ســـدد كـــرة قـــويــة من بـــنـــز
ارتـطـمت بــالـدفـاع ومــرت أعـلى مـرمى

أوبالك لتتحول إلى ركنية.
وحافـظ الريـال على تـقدمه ولم يـنجح
العـبــو أتـلـتـيــكـو في تـقــلـيص الـفـارق
ـيـرجني ـبـاراة بـتــحـقـيق ا لـتـنـتــهي ا
االنتصار الثاني على التوالي ويلحق
ـة األولى في الـلـيـجـا بـاألتـلـتي الـهــز

وسم. هذا ا
ومن جــــهـــة اخــــرى حـــسم الــــتـــعـــادل
الـــســـلـــبي ديـــربي مـــانـــشـــســـتـــر بــ
الــــيـــونـــايـــتـــد والــــســـيـــتي والـــذي
احـتـضـنه مـلـعب أولـد تـرافـورد في
قــمـة مــبـاريــات اجلـولـة رقم 12 من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وبـتـلك الـنـتـيجـة رفع مـانـشـسـتر
نـقـطة يـونـايـتـد رصـيده إلى 20  
ـــركـــز الــســـابع كـــمــا رفع في ا
الــــســــيــــتي رصــــيــــده إلى 19

ركز الثامن. نقطة في ا
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أتـت احملـــاولـــة األولى في
بــعــدمـا الــدقــيــقــة (11©  
ارتــــــقى لـــــيــــــنـــــدلـــــوف
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وقع جنم السلة الـلبنانـية علي حيـدر بشكل رسمي لـنادي احلشد الـشعبي قادما
نامة البحريني. من ا

وكان حيـدر قد قاد مؤخـرا منتـخب سلة لـبنان إلى نـهائيـات كأس آسيا 2021 حيث
ـيـزة حـيث لعب قدم مـسـتـويات الفـتـة أمام الـهـنـد والعـراق.وتـعتـبـر مـسيـرة حـيدر 
للرياضي بـروت وفاز بألقـاب محليـة وقارية كما احـترف في صفوف األهـلي الليبي
والـوحـدات األردني وتـوج مـعه بـلـقب الـدوري ألول مـرة في تـاريـخه ومن ثم انـتـقل

نامة.ولعب حيدر كذلك لكل من الشانفيل وبيروت في لبنان. إلى ا
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بــحـضــور رئـيس االحتــاد الـعـراقي
ركزي للـتايكوانـدو ابراهيم جبار ا
الــبــهـادلي والــعــمـيــد عــمـار جــبـار
خـــضــيــر مــعــاون مـــديــر الــتــدريب
الــبـدني في قـيـادة الـقـوات الـبـريـة
اخــتــتـــمت الــدورة الــتــحـــكــيــمــيــة
األسـاسيـة لـلحـكـام اجلدد اخلـاصة
ــنــطـقــة بــغــداد الــتي يــنــظــمــهـا
ــــــركــــــزي االحتــــــاد الـــــــعــــــراقـي ا
لــلــتــايــكــوانــدو و بــأشــراف جلــنـة
ــــركــــزيــــة في االحتــــاد احلــــكــــام ا
الــعـــراقي لــلــتــايــكــوانــدو  والــتي
حـاضـر فــيـهـا احلـكـم الـدولي فـالح
مــهـدي مـخـيف رئـيس جلـنـة حـكـام

منطقة بغداد.
واشـتـملـت الدورة عـلى شـرح بـنود
الــقـانــون الــدولي لــلـتــحــكـيم واهم

ـسـتـحـدثـات فـي قـانـون الـلـعـبـة  ا
وشــــــرح الـــــعـــــديــــــد من احلـــــاالت
الــتـــحــكــيـــمــيـــة اخلــاصــة و األداء
احلــركـي  كــمــا تــضـــمــنت الــدورة
شــرحــاً مـفــصالً عـن قـواعــد لــعــبـة

الــتـايـكـوانـدو  وتــــــــنـاولت مـهـام
حــكــام اجلـــوانب وحــكــام الــفــديــو

ربلي.
اســـتـــمـــرت الــدورة 3 ايـــام بـــواقع
ســـاعــتـــ في كـل يــوم وخـــصص

الفرص الضائـعة لنفط الوسط ثم
سدد محـمد جفال العب الـطلبة من
بـعـيـد في الـشــبـاك مـحـرزا الـهـدف
األول.وضــغط نــفط الـوسط بــقـوة
ورد الـقائم كـرة لـسجـاد جاسم ثم
أضــاع احملــتــرف الــســيــرالــيــوني
تــشــيــكــا كـرة أخــرى.وســجل نــفط
الـــوسط الـــتــعـــادل في الـــدقـــيـــقــة
(2+45) عبر تسديدة سجاد جاسم
لينتهي الـشوط األول بالتعادل (-1
1).وفي الـشـوط الـثـاني أهـدر نـفط
الوسط فـرص باجلمـلة حيث ردت

ــنـصـوري الـعــارضـة كـرة لــعـمـر ا
وأهدر سجاد جاسم انفرادين.

واسـتـفـاد الـطـلـبـة من انـدفـاع نـفط
الــوسط وســجل ذو الــفــقــار عــايــد
هدف الطـلبة الـثاني بالـدقيقة (69)
من كـرة عــرضـيـة أســكـنــهـا بـرأسه

داخل الشباك.
واســـتــــغل رسالن حـــنـــون خـــطـــأ
ـدافع علي لـطـيف الـذي فشل في ا
إبعاد الـكرة ليـسددها بـالشباك في
الـدقـيـقة (75).وحـاول نفـط الوسط
تـسـجــيل هـدف آخـر لــكن الـفـرص

التي أتيحت له أهدرت.

ماركوس
راشفورد

ـاضي وخالل مـبـاراة ضـمـن بـطـولـة دوري ابـطـال اوربـا  بروز شـهـد االسـبـوع ا
ــبـاراة فـريـقي نـادي بـاريس سـان مـظـهـر لـلـعـنــصـريـة من خالل احلـكم الـرابع  
جيرمـان بنظيـره فريق باشاك شـهير  التـركي  والذي قام بفـعل عنصري بـتلفظه
رتبـطة بكراهيـة االخر وتمييـزه حينما اشـار الى احد افراد الطاقم بتلك االلـفاظ ا
ا دفع  بـالعبي الـفريق االخـيـر لالنسـحاب التـدريبي لـلـفريق الـتركـي الضـيف 
بـاراة حل التـحقيـق بتلك احلـادثة التي تـبرز الول مرة في بـطولة وطلب تـاجيل ا
  والتـقل شـعبـيـة عن ابـرز احملـافــل الـكرويـة وهي بـطـولة اليـ ـتـابعـة ا حتـظى 
تـابعة والـشعبـية على مـستوى كاس العـالم  التي تـعد البـطولة االولى من حـيث ا

العالم..
حـقـيقـة كانـت العـنصـريـة من ب ابـرز االمراض الـتي بـدات تظـهـر اعراضـها في
مالعب الكـرة بالتمييز بـ الالعب ذوي البشرة الـسوداء او من اصول افريقية 
حيث عانـى الكثيـر منهم من حـاالت تمييـزية من جانب اجلـماهير السـيما حـينما 
وز او تقليد اصوات القـرود حينما يتسلم قامت بعـض اجلماهير بالقاء  قشـور ا
العب من ذوي الـبـشـرة الـسـوداء الـكـرة او الـتـلـفظ بـالـفـاظ غـيـر مـنـاسـبة وهـنـالك
  ابرزوا تلك احلاالت وحتدثـوا بها امام وسائل االعالم وقـام احتاد الفيفا العبـ
ـاذج اخرى فرغم ـناسـبة لكن االمـر يبدو عـسيـر عن ظهور  باتـخاذ االجراءات ا
العب من غـياب اجلمـاهيـر  نتـيجة االجـراءات الوقـائية  ما تـاثرت به مـدرجات ا
زمـنة ما زالت تـشكل نوعا للـحد من فايروس كـورونا  اال ان امراض الـرياضة ا
من مـهـمـاجة الـريـاضـة الـتي تتـسـربل بـثـوب ابيض نـاصع لـكن مع ذلك فـالـثـقوب
الــسـوداء تــلـطــخه بـ الــفـتــرة واالخـرى  االمـر الــذي يـدعــونـا الى  الــبـحث عن
زمـنـة جلـعل ميـدان الـريـاضة اجـراءات وتـدابيـر مـهـمـة للـحـد من تـلك االمـراض ا
ـواجـهـات يــسـمـو بـالــكـثـيـر من دالالت االحــتـرام وقـبـول االخــر  فـالـكـثـيــر من  ا
الريـاضـية اطـفـئت حـروب ونزعت فـتـيل ازمـات وقربت االخـر من اخـيه االنـسان 

عبر مباراة  او مناسبة رياضية مهمة ..
في الوقت ذاته وغـير بـعيد عـن ميدان الـرياضـة  واسوارها بـرزت ظاهـرة جديدة
في مالعــبـنــا وهي الـتــنــمـر من خالل مــا عـانــاه احـد العــبي مــنـتــخـبــنـا الــوطـني
ستواه سيئة التي تعرضت لـشكله دون االلتفات الى ما هو  بارز  والتعـليقات ا
ــهـنـيـة  الـكــروي الـذي قـدمه  وقــد حـقق العـبـو مــنـتـخـبــنـا تـصــرفـات غـايـة في ا
نـاسب حيـنـما انـتـصروا لـزميـلـهم والسيـمـا موقف الالعب والـسـلوك الـرياضـي ا
نـتخب ـذكور شـارة الكـابـ خالل مبـاراة ا نح الالعب ا علي عـدنان الـذي بـادر 
نتـخب االوزبكي ليـضرب مثـاال مهما عن مـعنى الريـاضة وقيـمتها االخيرة ضـد ا
ر مرور الكرام بل برز كصفعة على وجوه وقف الذي لم  احلقـيقية  فمثل هذا ا
  ومـا اكثرهم على صفحات التواصل االجتماعي سيئ التعـليقات التي مررها ا
وهـذا بـحد ذاته يـشـكل امـرا خـطـيـرا  يـفقـد احملـطـات الـكـرويـة ومسـيـرة العـبـيـنا
ورياضيـنا  بروزهـا بالتـعليقـات التي يدونـها من هم بعـيدين عن الروح الـرياضية
احلقـيقية واالخالق احلميدة وكـانهم ثلة ضالة  تـاتي للمالعب بهدف اثارة االخر
والهتـاف بعبارات مسيئة  التمت للرياضة بـاي صلة  مثلما كانت  تلك الهتافات
الـتي عـدتهـا مالعـبـنا  تـرنـيمـة تـرددها بـ احلـ واالخـر وهي تتـعـرض للـحـكام
وتـبـكـتـهم عـلى اي قـرار  يـتخـذونه  وكـانـهـا رسـالـة تـمـررهـا اجـيـال الخرى دون
وجود رادع او حـاجز يحد من انتشار مـثل تلك الهتافات التي ان دلت على شيء
ـطـلوبـة  التي نـامـلهـا في مالعبـنا فـهي داللة حـقيـقـية لـغيـاب الثـقـافة الـرياضـية ا
شوهة ثالية في الـتشجيع والهتافات بـرغم مثل تلك الصور ا والتي تمـثل قمة  ا
الـتي تـرافـقــهـا بـ احلـ واالخـر  وعـلــيـنـا كـاعالم ريـاضـي ان نـلـتـفت الى هـذا
  وتـسـايط الـضــوء عـلى تـلك الــتـعـلـيـقــات او الـهـتـافـات ـسـيـئــ االمـر  بــابـراز ا
ـسـيئـة  للـحـد منـها ـسيـئـة  من اجل  لفـت االنتـباه نـحـوهم وابراز افـعـالهم  ا ا
  ـطـلـوبـة في سـن قـوانــــــــ ودعـوة اجلـهـات الـقـضـائـيـة البـراز تـشـريـعاتـهـا  ا
مناسـبة  حتيط بتـلك االفعال او الهـتافات او التـعابير الـتي تستـــــــــخـدمها تلك
الفئـات العالن انها غيـر مناسبة ويـضع القانون العـراقي اليد عليـها لغرض البت
في  مخـاطرهـا وتاثـيـراتهـا في فضـاء السـوشيـــــــــال ميـديا او
ـالعب لـــكي نـــبـــقـي عـــلى مالعـــبـــنـــا  عـــلى  مـــدرجـــات ا
ومـدرجـاتـنـا مثـالـيـة في اصـول الـتشـجـيع  ومــــــــبـاركة
ــطـــلــوب جنــومـــنـــا واحلث عــلـى حتــقـــيــقـــهم االجنـــاز ا
رجتى  فـي منـافـسـاتـهم وبطـوالتـهم الـتي يـشـاركون وا

فيها ..
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لكي يخطف العالمة الكاملة بفوز صعب على اتلتيكو مدريد u“∫ فريق النادي ا

وتـألـق مـوسى عـدنـان الـذي تـمـكن
من تـعزيـز النـتيـجة لفـريقه
في الــدقــيــقـة 74 ثم أضـاف
الـثالث هـاتـريك في الـدقيـقة

.80
ورفع الــــنـــفط رصــــيـــده إلى
ــركـز الـثـاني الـنــقـطـة 12 بـا
مؤقتا بينـما جتمد السماوة
عـنــد الـنــقـطــة الـسـابــعـة في

ركز السابع عشر. ا
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حـــسم الــــتـــعـــادل االيــــجـــابي
ــيــنــاء بــهــدفـــ في مــبــاراة ا
وضـــيـــفـه الـــكـــرخ فـي مـــلـــعب

دينة الرياضية. ا
وضـغط الـكرخ مـبـكرا مـا أثـمر
عن هـدف مـبـكـر لالعب مـحـمود
خـلـيل في الـدقـيـقة 18 بـرأسـية

استقرت في الشباك.
وفـي الـــشــــوط الــــثـــانـي ســـجل
حـــســ جـــواد هـــدف الــتـــعــادل
للـمينـاء في الدقـيقة 56 وبعدها
بــدقــيــقــة واحــدة أضـاف زمــيــله

أحمد سالم الهدف الثاني.
وحــاول الـــكــرخ الــعـــودة مــجــددا
لــلـمــبــاراة وجنح فـي ذلك أخــيـرا
ـواجـهـة بـالــدقـيـقـة 84 لــتـنـتــهي ا

بالتعادل (2-2).
يناء رصيده وبهذا التعادل رفع ا
ــركـز احلـادي إلى الــنـقـطـة 9 في ا
عـشر كـمـا رفع الكـرخ رصـيده إلى

ركز الثالث عشر. النقطة 8 في ا
W³KD « ‰œUFð

خـطف الـطـلـبـة نـقـطة الـتـعـادل من
ضيفه نفط الوسط بنتيجة هدف
لـكل مـنـهـمـا  عــلى مـلـعب الـشـعب
الـدولي.ورفع نـفط الـوسط رصـيده
لـلـنـقـطـة 17 في صـدارة الـتـرتـيب
فــيـــمــا رفع الــطــلــبــة رصــيــده إلى
ـــــــركــــــز الـــــــنـــــــقـــــــطـــــــة  13فـي ا
ـباراة الـعـديد من الـثـاني.شهـدت ا

متاز بكرة القدم احدى مواجهات الدوري ا
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خـطف الديـوانـية نـقطـة ثـميـنة من
ضــيـفه الــقـوة اجلــويـة بــالـتــعـادل
ــبــاراة الـتي الـســلــبي مــعه  في ا
جـرت  عـلى ملـعب اإلدارة احملـلـية
بـالــديـوانـيــة في افـتـتــاح اجلـولـة
الــثـــامـــنـــة من الـــدوري الـــعـــراقي
ـمـتـاز.وكـانت الـبـدايـة مـتـكـافـئة ا
حـــــيث حـــــاول الــــقـــــوة اجلــــويــــة
بـتـسـديـدة لقـائـد الـفـريـق حـمادي
أحـــمــد ابـــعــدهــا احلـــارس ولــيــد
عطيـة.ورد الديوانيـة عبر احملترف
األرجـنـتـيـني مـاكـسي بـكـرة عـلت
الـعـارضــة.وضـغط الـقــوة اجلـويـة
فـي الـشــوط الـثــاني وأضــاع عـددا
من الــــفــــرص حــــيث ســــدد لــــؤي
الــعــاني كـــرة لم تــكن بــالـــتــركــيــز
ــطـلـوب ورد احلـارس تـصـويـبـة ا

إلبراهيم بايش.
ـن حــســ ركـــلــة جــزاء وأهــدر أ
لــلـقــوة اجلــويــة في الـدقــيــقـة 84
حيث تألق احلارس وليد عطية في
ــبـاراة إبــعــاد الــكــرة لــتــنــتــهـي ا

بالتعادل السلبي.
وبهـذا التعـادل رفع القـوة اجلوية
ـركز رصـيده إلـى النـقـطة 12 في ا
الـــســادس كــمـــا رفع الــديـــوانــيــة
ـركز رصـيده إلـى النـقـطة 10 في ا

العاشر.
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وفي مــبــاراة أخـرى حــقـق الـنــفط
فـوزا كـبـيـرا عـلى ضـيـفه الـسـماوة
بـثالثــة اهــداف مــقـابـل هـدف  في

ملعب الشعب الدولي.
وجنح مـوسى عـدنان فـي الدقـيـقة
ـباراة في تـسجيل السـادسة من ا
أول أهـــداف الــــنــــفط لــــكن بــــعـــد
دقيقت فقط أحرز السماوة هدف
الــتـعــديل من ركــلـة جــزاء نـفــذهـا

دافع إياد سدير. ا
وفي الشوط الثاني انتفض النفط

احملــاضـر خاللــهــا ســاعــة ونـصف
الساعة لطـرح وشرح بنود القانون
وبــعض احلـــاالت الــتــحـــكــيـــمــيــة
ونصف ساعة للحوار واألسئلة من

. شارك قبل ا
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حــقـق وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عــدنـان درجـال  وبــحـضـور رئـيس
الـهيـئة الـتطـبيـعية ومـحافظ الـبنك
ـالــيـة ــركـزي ورئــيس الــلـجــنــة ا ا

ـانـيـة نـقـلـة نـوعـيـة تسـهم في الـبر
رعــــــايــــــة األنــــــديــــــة واإلحتـــــادات
الـريـاضــيـة الـعـراقـيــة عـبـر ربـطـهـا
ـصـارف األهـلـية في بـالـشـركـات وا
خــطــوة مــهـمــة تُــحــسب له جلــعل

ـؤسـسـات الـريــاضـيـة بـعـيـدة عن ا
الـــتــــمـــويـل احلـــكــــومي واألزمـــات
ـاليـة.و تمت رعـاية ثـمانـية أنـدية ا
مـن قــــبـل الــــشـــــركــــات و رابـــــطــــة
ـصـارف الـعـراقـيـة األهـلـيـة الـتي ا
سـتكـون مـسؤولـة عن تـوفيـر الدعم
ــالي وحـقـوق الـرعـايـة إلسـتـمـرار ا
نــشــاطــاتــهـا الــريــاضــيــة بــتـدخل
مــــبـــــاشـــــر من وزيـــــر الــــشـــــبــــاب
والــــريـــاضـــة وهـي أنـــديـــة زاخـــو
والـديـوانـيـة والـقـاسم والـنـاصـريـة
والـــشــطــرة والــنـــجف والــســمــاوة
وأربيل فضالً عن إحتاد السباحة.
وجــمـــيــعـــهم وقــعـــوا عــلـى عــقــود
ـصـارف والــشـركـات الـرعـايــة مع ا

ـال وبــذلك تــنــتــهى قــضــيــة شـح ا
لـــقـــسـم كـــبـــيـــر من الـــريـــاضـــيـــ
شاركات واإلحتـياجات اخلاصة وا
ـشـاركـات بـإنتـظـار عـقـود أخرى بـا
ألنـديـة مـخــتـلـفــة فـضالً عن الـدعم

احلكومي لهم. 
وكـان درجـال مـنـذ إسـتـيـزاره عـمل
جـاهـداً عـلى تـغـيـيـر إسـتـراتـيـجـية
الـــدعم واإلســـتـــثــمـــار في األنـــديــة
واإلحتــادات كــمــا هــو مــعــمــول به
ـيا لينـهي بصـورة وأخرى آلية عا
اإلعـتمـاد كلـيًا عـلى ما يـتم جبه من
احلــكـومـة وفق الـطـرق الـبـالـيـة في
اإلدارة والــــعـــــمل الـــــذي اليــــلـــــبي

الطموح.

جـــانب من خـــتــام
الدورة الـتحكـيمية

للتايكواندو

صارف االهلية ثلي ا درجال يتوسط بنيان و

بالك.
وتـصــدى الــبـلــجــيــكي تــيـبــو كــورتـوا
حـارس مـرمى ريــال مـدريـد لــتـسـديـدة
مُـبـاغــتـة من كـاراسـكـو العـب أتـلـتـيـكـو
مدريـد في الـدقيـقة (20) أثنـاء تـنفـيذه

ركلة ركنية.
ــبــاراة وســيــطــر ريــال مــدريــد عــلى ا
بـــدون أي خــــطـــورة تُـــذكـــر من جـــانب
أتـلـتــيـكـو حــتى أطـلق احلــكم صـافـرة
ـيـرجني نـهـايـة الـشـوط األول بـتـقـدم ا

بهدف دون رد.
مع بـدايـة الـشـوط الثـاني قـرر ديـيـجو
ســيـمــيـوني إجـراء  3تــغـيـيــرات دفـعـة
واحـــدة حــيـث أشــرك لـــودي ولــيـــمــار
وكــوريــا بــدال من هــيــريــرا وفــيــلــيــبي

وكوريا.
ـديـر الـفـني ألتـلـتـيـكـو والحـقًـا أشـرك ا
مــدريــد الـــثــنــائي ســاؤول نـــيــجــويــز
وكوندوجـبيا بدال من الـبرتغالي جواو
فـــيـــلـــيـــكـس واألوروجـــويـــاني لـــويس

سواريز.
وواصل الريال الضـغط حتى احتسب
احلـكم ركـلـة حـرة مـبـاشـرة عـلـى حدود
مـنــطـقــة اجلــزاء انـبــرى لـتــنــفـيــذهـا
سـيـرجـيـو راموس لـكـنـهـا ارتـطـمت

باحلائط البشري.
وأهـدر تومـاس لـيمـار أخـطر فـرصة
ألتــلـتــيـكــو في الــدقـيــقـة (55) ح
تـلــقى كـرة عــرضـيـة أرضــيـة داخل
نطقة من يورينتي لكنه سدد في ا

الشباك اخلارجية.
وســجل كـارفـاخـال الـهـدف الـثـاني
بالـدقيـقة (63) والذي اسـتـغل كرة
مـرتـدة من دفــاع أتـلـتــيـكـو وسـدد
ـــنــطـــقــة كــرة قـــويــة مـن خــارج ا
اصـــطـــدمت بـــالـــقـــائم األيـــســـر ثم

أوبالك لتسكن في الشباك.
دير الفني ودفع زيدان ا
لـــــريـــــال مـــــدريـــــد
بـــرودريــــجـــو
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واصل ريـــال مـــدريــد انـــتـــفـــاضـــته في
الليجا بالفوز بنتيجة بهدف من دون
رد خالل مواجهة الديربي على أتلتيكو
مــدريــد في إطــار مــنــافــســات اجلــولـة
ــــــــــــة األولـى الـ13 وهــي الــــــــــــهـــــــــــــز

للروخيبالنكوس في البطولة.
وسـجـل لـريـال مــدريـد كــاسـيــمـيـرو في
الــــدقــــيــــقـــة 15 ويــــان أوبـالك حـــارس
أتـلـتـيكـو مـدريـد باخلـطـأ في مـرماه في

Æ63 الدقيقة
وبــهـذا االنـتـصـار رفع الـريـال رصـيـده
ـركـز الـثـالث بـيـنـمـا لـلـنـقـطـة 23 فـي ا
يـتـجمـد رصيـد أتـلتـيـكو عـند 26 نقـطة

في الصدارة.
ـباراة كـان بـتـسـديدة أول تـهـديـد في ا
قــويـة من لــوكــا مــودريـتـش من خـارج
مــنـطــقـة اجلــزاء مـرت بــجـانب الــقـائم

ن ألوبالك في الدقيقة السادسة. األ
وحـــرم الــقـــائم األيـــســـر ألوبالك كــر
ا مهاجـم ريال مدريد مـن تسجيل بنـز
الـهدف األول في الـدقيـقـة العـاشرة من

تسـديدة قـوية
داخـــــــــــــــــل

نطقة. ا
وجنــــــــــح
كاسيـمير
و فـــــــــــــي
تــســجــيل
الـــــهـــــدف
األول فـــي
الــدقــيــقــة
(15) مــــن
ركـــــــــلــــــــة
ركنية نفذها
تــوني كــروس
وصــــلت لـــرأس
كاسـيمـيرو الذي
ســــددهــــا عــــلى

يـــــــســـــــار
أو
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رئيــس جـمعيـة النـحال الـعراقيــ اعلن ان اجلمـعية
تـقـيم يـومي 18 و19 كـانـون االول اجلـاري مـهـرجـان
الـعــسل الـســنـوي الــرابع عـشــر عـلى قــاعـة وحـدائــق
ناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها. نادي العلوية 

oO uð b− √

ـؤســسـة الــعـربــيـة الــروائي الـعــراقي صـدرت لـه عن ا
لـلـنـشـر مـجـمـوعــة قـصـصـيـة جـديـدة بـعـنـوان (اخلـطـأ

الذهبي).
 r×K  bLŠ« oKD

włdš«u  ·öÝ

ـمـثــلـة الــسـوريــة حـلت ضـيــفـة عــلى احـدى حــلـقـات ا
مـسـلـسل (حـكم الـعـدالـة) البـولـيـسي الـذي تـبـثه اذاعة

دمشق.

bz«“ Ê“uÐ «dÐuý
الرقبة وتراوحت التـخمينات ب خبر
حـمـلـهـا بـطـفـلـهـا األول وبـ من خـمن
رض الغـدة الدرقـية والتي إصابـتهـا 
مـا غالـباً تـظـهر أعـراضهـا على مـنطـقة
الـرقـبـة بشـكل مـبـاشر.وعـلق اجلـمـهور
ـتـداولة والـتي تـعرضت عـلى الـصُور ا
من خالل بعضها للتنمر .وحملت قصة
حب شـوبرا وجـونـاس عـنوان احلب ال
يـعرف عـمراً إذ أن نـيك يـصغـر زوجته
بــــحــــوالي الـ  11عــــامــــاً إال أن ذلك لم
يشكل أي مـشكلـة في حياتهـما التي ما
زالت مــسـتــمـرة لــيـومــنـا احلـالـي بـعـد
زواج أســــــطـــــوري  فـي عـــــام 2018
والــذي كـان مــزيــجًـا أو بــاألحــرى كـان
عـبـارة عن حـفالن أحـدهـمـا طـغى عـليه
ـسـيـحي واحلـفـل األخـر كان الـطـابع  ا
بـالـطـقوس الـهـنـدية.وكـانت شـوبـرا قد
أبدت رغـبتهـا بإجناب طـفل من زوجها
ـقـابالت بــتـصـريح جـاء خـالل إحـدى ا
فيه : لـقد أردتُ دائـماً أن أجنب أطـفاالً
لــكن كــمــا تـعــلــمــون مـتـى أراد الـله أن
يـحـدث ذلـك فـسـيـحـدث... لـديّ الـعـديد
من الـصـديـقـات الـلـواتي أجنـ أطـفاالً
في الـــوقـت احلـــالي وأنـــا أتـــمـــنى أن

أحذو حذوهن. 

{ نــــيـــــودلـــــهي - وكـــــاالت - تــــداول
اجلـمــهــور صُــور جـديــدة  لــلــمـمــثــلـة
الهـندية بريـانكا شـوبرا برفـقة زوجها
الــفـنـان األمـريــكي نـيك جـونـاس خالل
جتــولـــهــا في أحـــد الــشــوارع.,وبــدت
بــرشــوبــرا والــتي تــعــتــبــر من أجــمل
ــيـة في آخــر إطالالتـهـا الـوجــوه الـعـا
بــوزن زائــد وخـــطــوط عــريــضــة عــلى

W œU  Î«—«dÝ√ nAJð Êu²KO¼

UNðUOŠ sŽ
دوره في تـتــمــة هـذا الــفـيــلم الـتي
ـــشـــاركــة تُــعـــرض ســـنــة 2022 

مثل اآلخرين. ا
وكان بوزمـان توفيّ في آب الفائت
عن 43 عـــامــا بـــعــد مــعـــركــة ضــد
سـرطان الـقـولون خـاضـها بـصمت
ألربـع ســــنــــوات. واثـــــارت وفــــاته
شـكــوكــاً في شــأن مـســتــقـبل بالك
بـانـثـر (2018) الـذي حـاز إعـجـاب
النقـاد واجلمهـور. وقد أصبح أول
فـيـلم عن األبطـال اخلـارقـ يرشح
جلــائــزة األوســكـار ألفــضـل فـيــلم
وحــقق أكــثـر مـن مــلـيــار دوالر من

إيرادات شباك التذاكر.
واعـــتـــبـــر رئـــيـس شـــركـــة مـــارفل
اســتــديــوز كــيــفن فــيج فـي عـرض
ـســتــثــمــري مــجــمــوعـة ـي  تـقــد
ديـزني أن (الطـريـقة الـتي أدى بـها
بـوزمـان شـخـصـيـة تـشاال ذي بالك
بانثر كانت فريدة ولذلك لن يُسنَد

ثل بديل). الدور إلى أي 

{  لـــــوس اجنـــــلــــوس (أ ف ب) -
أّكـدت شـركـةديـزني اخلـمـيس أنـها
ثل ليكون بديالً لن تستع بأي 
من جنـم بالك بـــانـــثـــر تـــشـــادويك
بوزمـان الـذي توفي خالل الـصيف
الـفـائت وبـالـتـالي لن يـتـولـى أحد

وأوضح إن (تـتـمـة الفـيـلم سـتـأخذ
ــــشــــاركـــة مـــجــــراهــــا رغم ذلك 
ـتـنـوعـة الـشـخـصـيــات الـغـنـيـة وا
التي ضـمّها الـفيلم األول) مـعتبراً
أن (اجلــزء اجلــديـــد حتــيــة لــعــمل
تشادويك بوزمان). ويتولى إخراج
الـفــيــلم أيــضـاً راين كــوغــلـر ومن
ـقرر عـرضه في صـاالت السـينـما ا

في تموز 2022.
وأعـلن كـيـفـن فـيج خـطـة إنـتـاجات
ـقـبـلة مـارفل لـلـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
والـــتـي تـــضم أكـــثـــر من عـــشـــرين
مــســلــسالً أو فــيــلــمــاً روائـيــاً من
بيـنهـا جزء جـديد من (فـانتـاستيك
فــور) الـــذي تــولى إخـــراجه جــون
واتـس وســاهم في إعــادة الــبــريق
إلى أفالم الـرجل الـعـنـكـبـوت.كـذلك
ـقبـل تصـويـر (ثور: يـبـدأ الـشهـر ا
ـمـثل الف أنـد ثـانـدر) من بـطـولـة ا
كـــريـــســتـــيـــان بـــايل في دور رجل

شرير وهو تتمة فيلم (ثور).

(ســلـمـــــــــــــــوني مالبـس عـلــيــهـا
رقم ومن تــلك الـلــحـظــة فـصــاعـداً
بــدأوا يــنــادونـــني بــالــرقم ولــيس

بإسمي).
ــــــوظــــــفــــــون وأضــــــافـت (كــــــان ا
يـشـاهـدونـنـا أثنـاء االسـتـحـمام أو
ـــرحـــاض وكـــانــوا اســـتـــخـــدام ا
ـزقــون الـســتــارة ويـحــدقـون في

عينيّ وأنا عارية. 
كـان هــؤالء يـســيـئــون إلي لـفــظـيـاً
بـاسـتـمـرار ويـنــعـتـوني بـكل اسم
مـسيء قـد يــخـطـر في بــالـكم كـمـا
الحـظـات وجّـهت لـي الـعـديـد من ا
اجلــنــســيــة حــول جــســدي وكــنت
مــجــرد طـفــلــة حـيــنــهـا لــكــنـني لم
أســتــطـــــع الــتــفـــوّه بــكـــلــمــة وإال

أعاقب).
ــرّ يـــــــــوم من وتـــــــــابـــعت (لـم 
دون عــــــــقــاب. كــانــوا يـــعــدّونــنــا
لـــلــفـــشل فــــــقط لــيـــتـــمــكـــنــوا من

معاقبتنا. 

حـاول ان تـكـون مـتـفـهـمــا لـلـطـرف اآلخـر وابـتـعـد عن
باشر.رقم احلظ 2. النقد ا

qL(«

حـاول ان تعـالج االمور بـهدوء اكـثر و ال تـكن عصـبيا
في تصرفاتك مع زمالء العمل.

Ê«eO*«

جتـنب اي مـشــروع مـتـعـدد الـزوايـا الن االسـتـعـجـال
يقودك الى قرارات خاطئة.

—u¦ «

تابـعة عالقتك مع من ليست لـديك الكثـير من الرغـبة 
. حتب. يوم السعد االثن

»dIF «

ـوضوع من بـدالً من العـصـبـية اسـتـرح وانظـر إلى ا
كافة أبعاده. 

¡«“u'«

لـــديك الــيـــوم الــعــديــد مـن الــقــرارات الـــتى يــجب ان
تتخذها .رقم احلظ 35.

”uI «

قد تـدخل في مـشـرع خـاسـر او تـترك فـرصـة الـعـمر
ا انتظرتها .  التي طا

ÊUÞd «

ن حتب فـالــفـرصـة مـواتـيـة اســتـغل الـيـوم لـلــتـقـرب 
لتخبره بحقيقة مشاعرك. 

Íb'«

تـأنى و كن مـنـطـقـيـا في تـعـاطـيك مع االمـور . تـتـلـقى
خبر جيد يرفع معنوياتك.

bÝô«

ال تـكن متـهورا و فكـر جيدا بـكل كلمـة قبل ان تقـولها
فالكل يترصد اخطائك .

Ë«b «

اخـيرا تنـتهي الـفترة الـصعـبة التى مـررت بهـا بسبب
تراكمة التى عانيت منها.  االعمال ا

¡«—cF «

مـزاجيـتك اليـوم ال تسـمح لك برؤيـة من حتب . تتـلقى
دعوة تفرحك كثيرا.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
عـكس عــقــارب الـســاعــة اجـمع
ـنـقـطـة لـتـقـرأ حـروف الـدوائـر ا
ــطــلـوب مــعــرفــتــهـا: الــكـلــمــة ا
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1- احالمه وطموحاته

2- مدينة سعودية

3- صاحبة مزاج متنوع

4- لون مغاير للفضي

5- من مناطق امارة الشارقة

6- من االمراض اخلطيرة

ـيـة الـبــاحث والـتـشـكـيـلـي األردني شـارك في نـدوة عـا
افـتــراضــيــة عن (دور الـتــســويق اإللــكـتــروني وآلــيـات
الـتواصل مع حجـاج بيت الـله احلرام في ظل األزمات

وجائحة كورونا). 

سلسل مـثــــلة السورية صـورت مؤخرا دورها في ا ا
ــاريــونـــيت) وجــســـدت فــيه الــكـــومــيـــــــــدي (بــنـــات ا
ـة آثــار وتـتــــــخـفـى بـتـلك الـشــخـصـيـة شـخـصــيـة عـا

الحقة عصابة.

ي الــــــعـــــراقـي رئـــــيس االكـــــاد
ــلــتــقى االذاعي والــتــلــفـزيــوني ا
تــلــقى تــعــازي االوسـاط الــفــنــيـة
لـوفاة شقيقه قاسم  سائل الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

الشـاعـر االردنـي صـدر له حـديـثـا ديـوان شـعـر جـديد
بـعـنــوان (سـائـر اخلــضم) يـقع في 560 صــفـحـة من

القطع الكبير ويضم أكثر من 120 قصيدة .

œUBF « œULŽ

الـصـحـفي الــعـراقي اجـرى عـمـلـيـة جـراحـيـة لـيـده في
عـمــان اثـر حـادث تـعـرض له وتـلـقى امـنـيـات االوسـاط
االجـتـمـاعـيــة والـصـحـفـيـة بـالــشـفـاء الـعـاجل والـعـودة

لتقد برنامجه التلفزيوني.

باريس هلتون

قبيل حفل الفرقة الوطنية  أن (هذا
ــا هــو احلــفل لـــيس لــلـــتــرفـــيه إ
احـــتـــفـــاء بـــأن تـــكـــون لـــنـــا فـــرقــة
مــتـخــصــصـة في عــمـود من أعــمـدة
توازي في إبداعها الثقافة العـراقية
ومــوقــعــهــا الـفــرقــة الــســمــفــونــيـة

العراقية).
وقدمت الفرقة مـجموعة من األغاني
الــتـراثــيــة ضــمن مــنـهــاجــهــا الـتي
تـضــمن مــنــوعــات من الــفـولــكــلـور

العراقي جنوب وشمال العراق.
بـدوره قـال رئـيس مـجـلس الـوزراء
مصطفى الكاظـمي (أنا سعيد بهذا
احلفـل الذي صـادف االنتـصـار على
االرهاب وهنا أود نقل التهنئة لكل
مـن حــارب وقــدم الـتــضــحــيــات من
القوى األمنية من اجليش والشرطة
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ـاضية على مسرح أقيمت اجلمعة ا
ــنـصــور فـي ســاحــة االحــتــفـاالت ا
الــكـبـرى احـتـفـالــيـة (هـنـا الـعـراق)
بــحــضــور رئــيس مــجــلـس الـوزراء
ووزيـر الـثـقـافة مـصـطـفى الـكاظـمي
حــسن نـاظـم وشـهـدت االحــتـفــالـيـة
انـطـالق تـأسـيس الـفــرقـة الـوطـنـيـة
ـايسـترو لـلتـراث العـراقي بـقيـادة ا
عـالء مـجـيــد الـتي تــعـنى بــاحلـفـاظ
وقــال وزيـر عــلى الــتــراث الــعــراقي
الثـقافة حـسن ناظم إن (من دواعي
السرور أن نعلن عن تأسيس الفرقة
ـوسيقي العراقي الوطنيـة للتراث ا
بـالـتـزامن مع االحـتـفـال بـاالنـتـصار
عــــــــــــلـى تـــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــيـم داعـش
اإلرهـــابي).وأضــاف  خالل كـــلــمــته

الـقـومـيـة لـلـتـراث وهـذه مـسـؤولـيـة
كـــبـــيـــرة الـــتـي تـــصـــنـــعـــون بـــهـــا
احلــيـاة).وأضــاف أن (هــذه الـفــرقـة

وقــــــوات مــــــكــــــافــــــحــــــة اإلرهـــــاب
والــبـيــشـمـرگــة واحلـشـد الــشـعـبي
نـحـتـفي بـتـأسـيس مـشـروع الـفـرقـة

ســـتـــنــــضم إلى فــــريق عـــمل وزارة
الــثــقـافــة والـســيـاحــة واآلثـار وهي
مـحـظـوظـة بـوجـود الـدكـتـور حـسن
نـــاظم كــونه من الـــوسط الــثــقــافي
ورغم قــلـة الـتــخـصـيــصـات الالزمـة
لـلفـعـاليـات الـثقـافـية نـتـيجـة األزمة
ـــالــيـــة إال إن عـــمــلـــكم اإلبـــداعي ا
ــوســيـــقــيــة الــتي بــوجــود اآلالت ا
تــتـجــاوز في عـمــرهـا ٥ آالف ســنـة
مــسـؤولــيـة أخالقـيــة ثـقـافــيـة وأنـا
ـناسـبة ضرورة أؤكد لـكم في هذه ا
جتــاوز اإلخــفــاقــات عــبــر الــنــجـاح
ــشـاريـع الـثــقـافــيـة الــتي تــشـبه بـا

مشروعكم).
وعـلى هـامش احلـفل تـبـاحث نـقيب
الفنانـ العراقيـ جبار جودي مع
رئـيس الـوزراء حـول عـدة مـواضيع

من ضــمــنــهـا قــطع اراضي
الــفـنــانــ ودعم مـهــرجـان
الـعـراق الوطـني لـلـمـسرح
ومــــعـــاجلــــة الـــفــــنـــانـــ
ــرضى ومــوضــوع غـلق ا
النوادي الليلية والقاعات
الـــفـــنـــيـــة من قـــبل وزارة
ا يـضر بـقطاع الداخـليـة 
ــــوســــيــــقــــيـــ واسع مـن ا

والـفــنـانـ وتـقــد الـدعم إلعـمـار
مــســرح الـرشــيـد وأبــدى الـكــاظـمي
اهـتــمـامه ودعـمه الـالمـحـدود لـهـذه
الــقــضـايــا ووعـد بــتـأســيس ورشـة
مـشــتــركـة بــ الـفــنـانــ مـتــمـثــلـة
بنقـابتهم وبـينه شـخصيـاً للوصول
خملـــرجــات ايــجــابـــيــة من أجل دعم

الفنان العراقي اجملتهد .
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الـفــنـان فـؤاد ذنـون لــوحـات عـديـدة من
التـراث العـراقي االصيل شـملت الـعديد
من مدنه وقـدمت مجـموعـة من األغاني
واالنـغـام الـفـلكـلـوريـة لـلـفرقـة الـوطـنـية
ـوسـيــقي الـعــراقي بـإشـراف لــلـتــراث ا

ايسترو عالء مجيد.  وقيادة ا
ــهــرجـان  تــكـر وفـي اخـتــتـــــــــام ا
شـــمه بـــجـــائـــزة عـــيــــــــون لـــــإلبــداع
ـنــــــــجـزه الـفـني إحـتـفــاءً 
ومن ثم تــوزيع اجلوائز
ــــكـــرمــــ في عـــلـى ا

هرجان.  ا
وكــــــانـت الـــــدورة
الــــــســـــــابــــــقــــــة
لـلـمـهـرجـان قد
حــــمـــــلت اسم
ـطـرب ياس ا
خـضـر الذي
حـــــــــضـــــــــر
الـــــــــــــــدورة
احلـــــالــــيــــة
الى جـــــانب

شمة.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  —وكـــاالت -
كـــشـــــــــــفت الــــنـــجـــمـــة (بـــاريس
هـــيـــلـــتـــون) أســــرار صـــادمـــة عن
حـيـاتـهـا وتعـرّضـهـا لـشـتى أنواع
الـعـنف ضمـن حمـلـة إكسـر حـاجز

الصمت.
ونـشـرت هـيـلـتـون عـبـر صـفـحـتـها
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجـتـمـاعي صورة ألـصـقت فـيـها
فـمهـا بشـريطٍ الصقٍ أحمـر حامـلةً
ـؤسـسـة الفـتـة كـتب عـلــيـهـا إسم ا
الـــتي تـــعـــرّضت فـــيــهـــا لـــلــعـــنف

وأنواعه.
وروت قـــــصّـــتــهـــا مــنـــطــلـــقــةً من
الـطريـقة الـتي خطـفت فيـها مـكّبـلة
الـيــدين إلى مـنــطـقــة نـائــيـة حـيث
ـــؤســـســات تـــوجـــد إحـــدى تـــلك ا
اإلصالحــيّــة وأجـبــرت عــلى خــلع
مـالبــســهــا أمــام جــمـــيع زمالئــهــا
ضـمن إجـراءات الــتـفـتــيش هـنـاك

وقالت: 

كـنّـا نـعاقـب على أي
شيء على اإلطالق.

رأيـت أطـــــفـــــالًـــــا
يـــــــــقـــــــــيّـــــــــدون
ويــــــضـــــربـــــون
ويـــــخــــنـــــقــــون
. حتى أن يومياً
ـوظف بعض ا

قـامـوا بـاالعـتداء
اجلــــــــــــنـــــــــــسـي

عليهم).
كما قالت هـيلتون

(اســــتـــــمــــتـــــعت إحــــدى
الــعـامالت بــإذاللي وهي لم تــغـادر
ـؤســسـة إال بــعـد عــرض فـيــلـمي ا
الـوثـائـقي هـذا العـام. بـقـيت هـناك
20 عاماً بعـد مغادرتي. أخبرني
نـــاجـــون آخـــرون أنـــهـــا كـــانت
تــتــبــاهى لــهم بــأنــهــا هي من

حطمت باريس هيلتون).

تـــوزعت مـــا بــ عـــربـــيــة وريـــاضــيـــة
وعـراقــيـة. وفـاز رئـيـس حتـريـر جـريـدة
(الــزمـان) الـدكــتـور احـمـد عــبـد اجملـيـد
هرجان لـلتميز حيث اختارت بجائزة ا
ـؤلـفـة مـن صـحـفـي جلـنـة الـتـحـكـيم ا
ـ عـبـداجملـيـد لـعـطـائه ونـقـاد واكــاد
ي الذي تـرك بصمة الصحـفي واالكاد
في مــســيــرة االبــداع في الــعــراق.كــمــا
حـــصل االعالمـي عــلـي اخلــالـــدي عــلى
اجلـائـزة عـن مـجـمل حـلـقـات بـرنـامـجه
(كـالم الـــنـــاس) الــــذي تـــقـــدمــــة قـــنـــاة
ـشـاهــدي الـبـرنـامج (الــشـرقـيـة) وقــال 
ومــتـابــعــيه (اهــدي هــذا الــنــجـاح لــكم
جـمـيــعـاً النـكم سـبب جنـاحـنـا من بـعـد

الله).
ــهـرجــان الـذي وانـطــلـقـت فـعــالـيــات ا
اسـتهـل باسـتـعراض مـوكب لـلـدراجات
النـارية شارك فـيه دراجون من مـختلف
احملـــافـــظـــات. وفي كـــلـــمـــة   لـــرئـــيس
ــهــرجــان عــبــاس اخلــفــاجي شــاكــرا ا
الــضـيـوف احلــضـور والـداعــمـ لـهـذا
ـؤسسـة عيـون. كمـا حتدث هـرجان و ا
اخملــرج االمــاراتي عــبـدالــله اجلــلــيـبي

ــهـرجــان قــائـال(انـا نــيــابــة ضــيــوف ا
ســــعـــــيـــــد بــــحـــــضــــوري عـــــلى ارض
شـكـرا للـمـهـرجـان الـذي منح الـرافـدين
شاركة). الضيوف العرب فرصة هذه ا
ووجه وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
ـهـرجـان حـسن نـاظـم خالل حـضـوره ا
حتــيـةً لـلــضـيـوف الـعــرب احلـاضـرين
ــتـواصـلـة مـؤكـداً ولـشــمه البـداعـاته ا
ـنـاسـبـات ضروري (أنَّه في مـثل هـذه ا
أن نــرى اإلبــداعــات في أنــفــســنـا وأن
نسـتمتع لـنشاهـد الرسالـة الفنـية التي
تكـون خلف األعـمال اإلبـداعيـة) مبـيناً
أن (األفـعــال الــتي نـراهــا ونــسـمــعــهـا
ــسـرح هـي الـتي لـلــمــوســيـقــار عــلى ا

تنطق أبلغ من الكلمات). 
وسيـقار نصيـر(إنَّ هذا التكر وقال ا
هــو أعـز تـكـر لـديَّ تــكـر بـلـد ألحـد
رمـوزه) مـشـيـراً إلى ان(احلـفاوة الـتي
يـــحـــصل عــلـــيـــهــا الـــفــنـــان في بـــلــده
اليــســاويــهــا شيء عــلى وجه األرض).
وأضــاف(إنَّ الــعــمل الــثــقــافي في
هــذا الــوقت هــو جـهــاد) الفــتـاً
هـرجان يـقدم جـهداً الى أنَّ (ا
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اقـامت مــؤسـسـة عــيـون لــلـثــقـافـة
والــــفــــنـــــون مــــســــاء امس االول
الــسـبـت مـهــرجـانــهـا الــسـنـوي
ـوسـيـقار الـثـاني عشـر دورة ا
نــــــــصــــــــيـــــــر شــــــــمــــــــة حتت
ـبدعون صـناع احلياة شعار(ا
ومـــجــد الـــوطن) وعــلـى قــاعــة
ـســرح الـوطـنـي حـيث كـرمت ا
108 شخصيات فـنية واعالمية
وثــــــــقـــــــــافــــــــيـــــــــة وادبــــــــيــــــــة

ياس خضر

ــــتــــازاً مـن خالل اصـــــراره وقــــدرته
وجنـــاحه في ظل الــظــروف الــصــعــبــة

ــر بـــهــا الــعــراق). بــعــدهــا  الــتي 
عرض مسـرحية مـونودراما مـستوحاة
وسـيقيـة للـفنان من السـيرة الـفنيـة وا
شــمـة تــألـيف واخــراج الـفـنــان حـسـ
شهداني برفقة علي هارف تمثيل طه ا
عــازف الــعــود مــحــمــد الــعــطــار.و
تقد معزوفـة على آلة اجللو
للـعـازف ادور كاظـم مقـدما
مـقـاطع مـوسـيـقـيـة من
الـتــراث الـبــغـدادي
بــــعــــدهـــــا قــــدمت
الفرقة الوطنيية
لــــــلــــــفــــــنــــــون
الـــشـــعـــبـــيـــة
بـــــقـــــيـــــادة

علي اخلالدي
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في مقابل 900 يورو في الشهر.
ويـخـبر بـيـنـو وهـو يـجـلس أمام
احلاسوب في قاعـة لالجتماعات
حتــــوّلت إلـى مــــســــاحـــــة عــــمل
ــكـان أوسع هــنـا مــشـتــركـة إن ا
وأكـــــثــــر هـــــدوءا. وفي وســـــعي
الــتــركــيـــز عــلى الــعــمل ومــا من

مصدر لإلزعاج.
كـان سـيـرجي بـيـنـو الـذي انتـقل
من رياضة كـرّة السـلّة إلى ريادة
األعـمـال مـضـطـرا لـقـطع مـسـافـة
70 كــيـــلــومــتــرا مـن مــنــزله إلى
بــــرشـــــلــــونـــــة مــــرّات عـــــدّة في

األسبوع. 
وعـــــنـــــدمـــــا بـــــحـث عن شـــــقّـــــة
يسـتـأجرهـا تـبيّن لـه أن الفـندق
صــــفـــقـــة أفـــضل.وجــــيـــرانه في
الـفــنـدق هم مــوظّـفـون يــعـمـلـون
مـثلـه من بعـد أو أزواج انـتـقـلوا
ـوقع ريـثـمـا تـنـجـز أعـمـال إلى ا
في شقـقـهم أو أشخـاص كان من
ــــفـــتــــرض أن يـــســــافـــروا إلى ا
اخلـــــارج وقــــد أرجـئ ســــفـــــرهم

بسبب الوباء. 
وتـــقــول مـــارتـــا غــولـــوبــارديس
ـديـرة الـعـامـة لـهـذه اجملـمـوعة ا
الـفنـدقـيـة الـتي لهـا فـروع أيـضا
فـي مــلــقــة (جــنـــوب إســبــانــيــا)
وجـزيرة مـايـوركا لـديـنـا ثمـانـية
أشـــخــاص يـــنـــزلــون هـــنــا و24

حجزا آخر قريب األمد.
ـؤسـســة أبـوابـهـا وقـد أغــلـقت ا

بــ آذار وتــشــرين األول وعــنــد
إعـادة فــتـحـهــا كـانت قــد كـيّـفت
منشآتها مع مـتطلّبات العمل من
بعد مع مسـاحات عمل مـشتركة
وغـــــرف حتـــــوّلت إلـى مــــكـــــاتب
وطـــــاوالت عـــــمـل حـــــلّـت مـــــحلّ

األسرّة.
وال مجال للمقارنة ب العائدات
ـالـيـة حـالــيـا وتـلك الـتي كـانت ا
تسجّل في الـسابق غـير أن هذه
اإليـرادات تــسـمح بـتــوفـيـر عـمل
للـمـوظّفـ واحلـدّ من اخلسـائر
عـــلى قـــول غــولـــوبـــارديس.وقــد
انـتهـجت مـؤسـسات كـثـيـرة هذا
النـهج ويعـرض بعـضهـا غرفا بـ
600 يورو في الشهـر أي بسعر

أقلّ من إيجار شقّة صغيرة.
وتــروّج فـنــادق أخــرى لـتــجـارب
ـستوى مثل فـندق يقدّم رفيعة ا
ن يـخــتـار تـنـاول إقـامــة لـيـلــيـة 
صنّف مأدبة عشاء في مـطعمه ا

جنمة واحدة.
وفي مـــديـــنــــة عـــهـــدت الـــوفـــرة
اسـتـقـبــلت فـنـادقـهـا 9,5 مالي
زائــر ســنـة 2019 شــكّل الــوبـاء
مــأســاة عـــلى حــدّ قــول يــوردي
مـــيـــســتـــريـه رئـــيس جـــمـــعـــيــة
أصحـاب الـفنـادق في بـرشلـونة.
ـئـة من فـنـادق فـأكـثـر من 75 بـا
ـديـنـة مـغــلق وتـلك الـتي أبـقت ا
أبـوابـهـا مفـتـوحـة بـالـكـاد بـلغت
ــئــة. نــســـبــة إشــغــالــهــا 10 بــا

ــؤســسـات الــتي وكــثــيــرة هي ا
بــاتت عــلى شــفــيـر اإلفـالس مـا
يـــثــــيـــر مــــطـــامـع الـــصــــنـــاديق
االنــــتـــهـــازيـــة وهـي صـــنـــاديق
حتوّط تـبحث عن شركـات مثـقلة
بــالــديــون تــشــتــريــهــا بــأســعـار

منخفضة.
وهذه الـسنة لـم يبت سوى 1,5
ـديـنة مـلـيـون زبـون في فـنـادق ا
ـئة التي تـشكّل الـسيـاحة 12 با

من إجمالي ناجتها احمللي.
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وبات تعـبير ديـترويت السـياحة
كـنـايـة عن بـرشـلونـة في وسـائل
اإلعالم احمللية نسبة إلى مدينة
ديـــتــــرويت األمـــريــــكـــيــــة الـــتي
تـدهـورت أحـوالــهـا وقت لم تـعـد
مـركــزا لـصــنـاعـة الــسـيّـارات في
ي غوميز مديرة البلد.وتقـول ر
ــصـنّـف خـمس فــنـدق كـالريس ا
جنوم في وسط بـرشلـونة أعـتقد
أن الوضع مختلف حتّى لو كان

رحلة حرجة. رّ  القطاع 
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كــنتُ اُراقـبهُ حـتى سـقـط عـلى الـكـرسي مــغـشـيـاً عـلـيه 
ـاء على وجهه فـاستعاد فهرعت مـحاوال ايقـاظه  نثثت ا

وعيه وقلت له
اذا توصل نفسك لهذة احلالة ?! - مابك ? 

فابتسم ابتسامة ساخرة وقال
- اريد ان انسى

- مالذي تريد نسيانه ?
- اريـد ان انـسى كل مـافـات  واتـذكـر نـفسـي فقـط قبل

اربع سنة
- كم اشتهي االن ان اراك كما كنت قبل اربع سنة

- تعرف مايشتهيهِ رَجُل حالِم  في العقد السادس من
العُمْر

- مالذي يشتهيه ??
- أشـتـهي اآلن سـنـدويـتش "فالفل" من "أبـو سـمـير" في
شارع سينما اخليام  اكاد اشم رائحتها  وأن احضر
فيِلمـا هِندياّ بـاألبيض واألسود في سيـنما "الوطني"  او
فـيـلـمـا حلـسـنـاء الـنـهــار "كـاتـرين ديـنـوف"  في سـيـنـمـا

غرناطة  او فِيلم لـ "كريكوري بيك و صوفيا لورين" .
ثم احـــتـــسـي "بُـــطُلْ بـــيـــرة فـــريــدة" بـــارد جـــداً فـي بــار

"بردايس" .
صــحن مــقــبالت شـعــبي مــكــون من خَسّ وفِــجْل أبـيض
وبَصَل أخـضَر  و رارجن وكاس لـ "روبة" ورغـيف خبزٍ
ســاخن ومُـحــمص  واجــلس عـلى مــفـرش وسـط حـقـول

"أبو دَلَف والعزران" على شواطيء دجلة .
او كاسَة مخلل "طُرشي حنانش" الـشهير وسمَكَة بحجم
الـيـد  يــصـطـادهــا "الـعم حــمـيـد " بــعـد طـول الــصـبـر 
ويشويها لنـا  كأنّهُ نسخة عراقـيّة من "الشيخُ والبحر" 
مع رقـيه بـوزن اربــعـة كــيـلـوغــرامـات مـدفــونـة في جـرف

النهر حتى تصير مثلجة ومُسكرة .
أشتهي اآلن .. سماع فريد األطرش يُغني "الربيع" .

او أربعة اسياخ حلم مفروم "إشياش كباب" من "عَرَبانَةٍ"
في الـبـاب الـشـرقي  بعـد مـنـتـصف الـليل  تـفـوحُ مـنـها

رائحة "الِليّة" .
أشتهي اآلن ..

أن تــصـومَ الـنـاسُ وتُـصَــلّي  حَـقّـاً  بـيــنـمـا شـارع "أبـو
نؤاس" اليزال مُكْتَظّ بروادِهِ إلى مَطْلَعِ الفَجْرِ .

أشتهي اآلن ..
ان تــذرع الــنــســوة شــارع الــنــهـر ذهــابــا وايــابــا  وهم
يني جـوب  وان يحـجوا الى بارك يلـبسون الـعبـاءات وا

السعدون 
أشتهي ان نعود كما كنا أنقياء

أشــتـهي ان انـسى مــاجـرى خالل االربــعـ عـامـا  وان
يعود الزمن الى تلك االيام  ويتوقف هناك .

- أ تعرف ما اشتهي االن ?
- ال .. قولي ما تشته

َ - أنْ أراكم  كــمــا كُـنــتم قــبلَ أربــعـ
عـامـاً  وأبـكي .. اشـتـهي ان اعـود
الى الـوراء وانـسى كل هـذا الـدمار

الذي حل بوطني .
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اسطنبول

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

{  أضـــنــــة (أ ف ب) - تـــتـــراكم
اخمللفات الـبالستيكـية من سائر
أنـحاء أوروبـا في جـنـوب تـركـيا
الــــتي اســــتــــحــــالت الــــوجــــهـــة
الـرئـيـســيـة لـنـفـايـات الـقـارة مـا
يــشــكل حتــديــا بــيــئــيــا كــبــيــرا
للـسلـطـات في أنقـرة رغم ازدهار
أنشـطة الـتـدوير.هـذه األكوام من
اخملـلـفـات آخـذة في الـتـمـدد مـنذ

إلعادة التدوير مـا يخلّف سحبا
كبيرة من الدخان السام.

ويـــقـــول الـــبـــاحث في جـــامـــعــة
تــشـوكــوروفـا فـي أضـنــة سـدات
غونـدوغدو لـوكـالة فـرانس برس
واطن األوروبي (يجب على ا
أن يــعــرفـوا أن الــنــفــايــات الـتي
يفرزونها بعناية في مستوعبات
مـــخـــتــلـــفــة ال تـــصب في مـــركــز
لـــلــتــدويـــر بل إنــهـــا تــؤول إلى
جبال الـنفايـات هذه) في إشارة
إلى أكوام اخمللفات البالستيكية
ـرمــيـة بـصـورة غـيــر قـانـونـيـة ا

قرب مناطق يتم ريها للزراعة.
ويــخـشى نــاشـطــون كـثـر تــفـاقم
ــشــكالت في ظل االزديــاد هــذه ا
ــطــرد في كــمــيــات الــنــفــايــات ا
ــــــرســـــــلــــــة إلى األوروبــــــيــــــة ا
ـاضي كانت تركـيـا.فـفي العـام ا
تـركـيـا تـسـتورد حـوالى 48500
طن من الــنــفــايــات شــهـريــا في
مـقــابل 33 ألف طن في الــشــهــر
ســــــنـــــة 2018 وفـق مــــــعــــــهـــــد
يـــــــــــوروســـــــــــتـــــــــــات األوروبـي

لإلحصاءات. 
وفي 2019 كــانت أكــثــريــة هــذه
الــنـفــايـات آتــيــة من بـريــطـانــيـا
(154 ألف طن) ثم إيطـالـيا (89

فـــفي مــنـــطــقـــتي تــشـــوكــوروفــا
ــحــافــظــة أضــنــة وســيـــحــان 
تـــتــكــدس نــفــايـــات مــرســلــة من
بــريـطــانـيـا وفــرنـســا وإيـطــالـيـا
وهولندا داخل احلفر واألنهر أو
عـــلى قـــارعــة الـــطــرق بـــحــسب
مشاهدات مراسلي وكالة فرانس
بـــرس.ويــكــون احلـــرق أحــيــانــا
ــعـدة مــصــيــر هـذه اخملــلــفــات ا

عــامــ إثـــر بــدء الــصــ إغالق
أبــــوابــــهــــا أمــــام الــــنــــفــــايــــات
ــــتـــــوقع أن األوروبـــــيــــة. ومـن ا
ــــنــــحى الــــراهن مع يـــتــــعــــزز ا
االزديــاد الـكــبـيــر في اسـتــخـدام
الـــبـالســـتـــيك فـي الـــعـــالم خالل
جــائـحــة كــوفــيـد-19 مــا يـفــاقم
اخملاوف الـصحـيـة والبـيئـية في

تركيا.

ألف طن) وبلجيكا (86 ألف طن)
ـانـيـا (67 ألف طن) وفـرنـسـا وأ

(57 ألف طن).
وبـصورة مـلـمـوسـة يُـترجم ذلك
مـن خالل أكــــيـــاس اخملــــبـــوزات
ـسـتـخـدم ـلح غـيـر ا وعـلب من ا
نتشرة في ايونيز ا أو عبوات ا
ــعــايــيـر مــكــبــات ال تــسـتــوفي ا

طلوبة. ا
وتؤكد منظمة غريـنبيس البيئية
بـــفـــرعــهـــا الــتـــركي أن (جـــوهــر
شكلة يكمن في غياب الشفافية ا
واإلشـــــــراف عـــــــلـى إدارة هــــــذه
الــنــفــايــات في تــركــيــا).ويــقــول
غونـدوغدو (يـجب مـنع استـيراد
الــنـفــايـات الــبالســتـيــكـيــة الـتي
يـصعب الـتـحكـم بهـا) الفـتا إلى
أن (تـــركــيــا ال تـــنــجـح حــتى في
إدارة نفـاياتهـا اخلاصـة).ويبدي
ـدافعـون عن الـبـيئـة قـلـقهم من ا
اســـتــيــراد كـــمــيــات كـــبــيــرة من
ـعدات الـكـمـامـات والـقـفـازات وا
ستـعملـة خالل جائحة الطبـية ا
كـوفـيد-19. ويـشيـر غـونـدوغدو
إلى أن (احلل الـوحـيـد يكـمن في
صـرف الـنظـر عن فـكـرة الـتـدوير
اخلــادعــة وتـقــلــيص اســتــخـدام

البالستيك بدرجة كبيرة).
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{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) -
ـمـثل هـاريـسـون فـورد يــعـود ا
الـبالغ 78 عـامـا بـدور إنـديـانـا
جــــونــــز في اجلــــزء اخلــــامس
واألخــيــر من مـــغــامــرات عــالم
ــزمع عـرضه اآلثـار الــشـهــيـر ا
فـي صــاالت الــســـيــنــمـــا ســنــة

 .2022
وقــالت رئـيــســة لـوكــاس فــيـلم
كـاثـلـ كـيـنـيـدي خـالل مـؤتـمر
صــــحــــافـي نــــظــــمــــته ديــــزني
ستثمريـها نحن في مرحلة ما
ــقــبل قـــبل اإلنــتـــاج لــلــجـــزء ا
واألخــيــر مـن إنــديــانــا جــونــز
وبطـبيـعة احلـال سيـعود إندي
(تصغير إنديانا) شخصيا أي
هــاريـســون فــورد السـتــكــمـال
رحــــلــــة هـــذه الــــشــــخـــصــــيـــة

األسطورية.
وخالفــا لألجـزاء الـســابـقـة لن
يـتـولى سـتـيــفن سـبـيـلـبـرغ أي
دور خلف الـكامـيرا بـعدمـا كان
مقررا تـوليه إخراج الـفيلم قبل
االكتفاء بإسنـاد مهمة إنتاجية

إليه. 
وســـيـــخـــرج الـــعــمـل جــيـــمس
مانـغولـد (مخـرج فيـلم لوغان)

وفق كاثل كينيدي.
ــقــرر الــبــدء بــتــصــويــر ومن ا
الفـيـلم في ربيع 2021 على أن
يــبـدأ عـرضـه في تـمـوز 2022.

وكـان هـاريـسـون فـورد قـد أدى
دور إنــديـــانــا جـــونـــز لــلـــمــرة
األولى ســـنــة 1981 في فـــيـــلم
رايـــــدرز أوف ذي لــــــوست آرك
بــــــإدارة اخملـــــرج ســــــتـــــيــــــفن

سبيلبرغ.
ــيـا وحـقق الــعــمل جنـاحــا عـا
وأعـقــبه جـزءان آخـران لم يـقال
شـعـبـيـة وهـمـا إنـديـانـا جـونز
أنــــــــد ذي تــــــــمـــــــــبل أوف دوم
(1984) وإنـديــانــا جــونــز أنـد
ذي الست كـروزايد (1989) مع
ــمـثـل الــراحل شــون كــونـري ا

بدور والد عالم اآلثار.
وأدى هــاريــسـون فــورد أيــضـا
بــطـولـة اجلـزء الـرابع بـعـنـوان
إنديانا جونـز أند كيندوم أوف
ذي كريسـتال سكـال وهو عمل
جنح عـلى شـبـاك التـذاكـر لـكنه
أثــار خـيـبـة لـدى الـنـقـاد وجـزء

من محبي السلسلة.
وقــد جـرى اإلعالن مــنـذ 2016
عـن اجلــزء اخلــامـس واألخــيــر
من الــسـلــســلــة مع مــوعـد أول
لــــــــعــــــــرضـه في 2019 لـــــــــكن
ــــشـــروع تـــأخـــر مـــرات عـــدة ا
ـنـتـج بـسـبب خـالفـات بـ ا
وكـتـاب الـسـيــنـاريـو وسـتـيـفن
سـبــيـلــبـرغ ثم أخــيـرا بــسـبب
جائحـة كوفيد- 19التي عطّلت
عـجـلــة اإلنـتـاج في هــولـيـوود.

{ الهــــــــــاي (أ ف ب) - أعــــــــــلـن
مـتــحف ريـكـمـيــوز الـهـولـنـدي
الــشــهـيــر في أمــسـتــردام إقــامـة
مــعـــرض في شــبـــاط مــخــصص
لــلــتــاريخ االسـتــعــمــاري لــلـبالد
ودوره في الـعـبــوديـة الفـتـا إلى
ـشــكالت أن احلــدث ســيــقــارب ا
الـــتي طــرحـــتــهــا حـــركــة حــيــاة
ــــنـــاهـــضـــة الـــســـود مــــهـــمـــة ا
سؤولون في للعنصرية.وأشار ا
ـعــرض الـذي ــتـحف إلـى أن (ا ا
يـحـمل عـنـوان عـبـوديـة سـيـكـون
أول حـــدث كــــبــــيــــر مـــخــــصص
ــوضــوع االجتــار بــالــبــشــر في
احملــيـطــ األطــلـسـي والـهــنـدي
ــوقع عــيــنه). وقــال يُــنــظم فـي ا
مديـر ريكـميـوز تاكـو ديبـيتس
ـعــرض الـذي ــنـاســبـة إطـالق ا
سيقام افـتراضيا بـسبب جائحة
ــــــــاضي كــــــــوفــــــــيـــــــد-19 إن ا
االستـعـماري أدى دورا هـاما في
إرسـاء أسس هــولـنـدا احلــالـيـة.
وأشــار إلى (أن الــعــبــوديــة أدت
أيــضــا دورا هـــامــا في الــتــاريخ
االســـتـــعـــمــاري ورأيـــنـــا أنه من
الواجب أن نـسـرد هذه الـقـصة)

مـوضــحـا أن (حـركــة بالك اليـفـز
ـناهـضـة لـلـعـنـصـرية في مـاتـر ا
تحدة تـطرح بالتأكيد الواليات ا
مسـائل كـثيـرة سـيقـاربـها أيـضا
ــعــرض). وقــد كــانت هــولــنــدا ا
تـحـدة في أوج إمبـراطـوريتـها ا
االســـتــــعــــمــــاريـــة تــــضم ســــبع
مستـوطنـات في الكاريـبي بيـنها
ســــوريــــنــــام وكــــوراســــاو وفي
جــنـوب إفـريــقـيــا وإنـدونـيــسـيـا
احلــالــيـة مــعــقل شــركـة الــهــنـد
الـشـرقـيــة الـهـولـنـديـة في الـقـرن
عرض الذي السابع عشـر. هذا ا
يـقـام ب 12 شـبـاط و30 أيار 
يــروي قــصــة عــشــرة أشــخــاص
أدوا دورا أســاسـيــا في مــرحــلـة
العـبوديـة من عبـيد أو أصـحاب
مـزارع أو منـاهـضـ للـعـبـودية.
ـــتـــحف حتـــفـــا من فن ويـــضـم ا
الـــرسم الـــهـــولــنـــدي في الـــقــرن
الــسـابع عــشـر بــيـنــهـا لــوحـات
لــرامـــبـــرانت طـــبـــعت الـــعـــصــر
الذهـبي الهـولنـدي وهي مرحـلة
اتسمت بـازدهار اقتصـادي كبير
خـــصـــوصـــا بـــفـــضـل الـــثــروات

ستعمرات. تأتية من ا ا
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{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - فـي ظل
استمرار تدابير مكافحة كوفيد-
19 في فـرنـسـا قـدم راقـصو دار
األوبـرا فـي بـاريـس امس األحـد
لـــلـــمـــرة األولى في تـــاريـخ هــذه
ؤسـسة العـريقـة عرضا كـبيرا ا
ـكن مـتــابـعـته لـرقـص الـبـالـيـه 

رقميا في مقابل بدل مالي.
وأطلقت منصة األوبرا شي سوا
(األوبرا تصل إليكم) رسميا بعد
ظـهـر االحـد عـمل لـرقص الـبالـيه
من الـقرن الـتـاسع عـشر بـعـنوان
ال بايـاديـر أعاد تـصـميم لـوحاته
راقص الـبـالـيه الـراحل الـشـهـيـر
رودولف نـوريـيف وفي اإلمـكـان
مـــتـــابـــعــــته في مـــقـــابل 11,90

يــــورو. ومـع تــــعــــذر إقــــامـــة أي
حفالت قبل نهـاية العام احلالي
ـــوذجــا ــنـــصــة  قـــدمت هـــذه ا
ــضــامـ ــزج بــ ا هــجــيــنــا 
ـدفــوعـة وهي اجملـانــيـة وتــلك ا
تــضم حـــتى الــســاعــة 34 عـمال
تـــشــمـل عــروض بـــالـــيه وأوبــرا

وحفالت موسيقية.
ـة وبــعـد ســيل الـعــروض الـقــد
الـتي بُثت مـجـانـا عبـر اإلنـترنت
خالل تـدابـيـر اإلغالق األولى في
الـربــيع الـفــائت ومع اســتـمـرار
اجلائـحـة تـستـعـ دور الرقص
واألوبـرا اخلـاصـة احملـرومـة من
اجلمـهـور بـصورة مـتـزايدة إلى
تقد عروض عبر البث التدفقي

كن مـشـاهدتـهـا في مقـابل بدل
مالي.

وســـتـــبث دار رويـــال بــالـــيه في
لــنـدن عــرضـا مــبـاشـرا لــلـبــالـيه
الـشـهـيـر كـسـارة الـبـنـدق يـراعي
تـدابـير مـكـافـحـة كـوفـيد-19 في
22 كـانـون األول  بـعـد سـلـسـلـة
عـروض رقمـيـة مدفـوعـة قدمـتـها

منذ أيلول.
وتـعــتـمـد دار الــبـالـيه الــوطـنـيـة
الــهــولـنــديــة األسـلــوب عــيـنه إذ
سـتـبث أمــسـيـة مـيالديـة في 19
كــانــون األول. كــمــا ســتــبث دور
الباليه في مونتي كارلو عرض
اعــــتـــبــــارا مـن الــــثالثــــاء عــــلى
مـنـصــتـهـا اجلـديــدة الـتي تـتـيح

لـلمـشـاهـد اخـتيـار الـزاويـة التي
يــرغب في مـتــابــعـتــهـا من خالل

أربع كاميرات تنقل العرض.
وقد قامت دار األوبرا في باريس
بـــاخـتـبــار الـشـهــر الـفــائت عـبـر
بــثـهــا مـبــاشـرة عــبـر فــيـســبـوك
ــعــاصــر في أمــســيــة لــلــرقص ا
مــقــابل بــدل مــالي تــابــعـهــا في
اجملــــــمـــــوع 8500 مــــــتــــــفـــــرج
رقـمي.وقـدم راقـصـو الـدار االحد
ي مـنذ أول عمل لـلبـالـيه األكاد

كانون الثاني.
ويؤكـد راقص البـاليه بـول مارك
البـالغ  23عـامـا لـوكـالـة فـرانس
برس أن الـفـترة الـراهـنة صـعـبة
لـلــغـايـة مــضـيـفــا إمـا أن يـكـون

الــراقـص ذا خــبــرة طـــويــلــة وال
يـــبـــقى أمـــامه وقت طـــويل قـــبل
الـتـقـاعـد (احملـدد من دار األوبـرا
عند سن 42 عامـا) أو أنه شاب
ذو ليـاقـة بدنـيـة عالـيـةهذا يـلجم
انـدفــاعـنــا.ويـشــيـر مـارك إلى أن
تـقد الـعـرض افـتراضـيـا يـتيح
إبـــــقـــــاء رابط مـع اجلـــــمـــــهــــور
ومـــواصــلـــة الــعـــمل بــبـــســاطــة
واالسـتمـرار في الـوجـود.ويـقول
إيــريـك مــحــمـــدوف وهــو راقص
سـوفــيـاتي ســابق شـهــيـر وأحـد
كبـار األسـماء في أعـمـال البـاليه
فـي دار األوبــــــــرا إن حـــــــــالــــــــة
الغموض مـضنية لـلغاية نـفسيا
لــلـــراقـــصـــ الـــذين خـــضـــعــوا

لــتـــدريــبــات لــفــتــرات أطــول من
ـــــعــــتــــاد. ويــــوضـح الــــراقص ا
الـــــســـــابـق أن الـــــرقص من دون
جـمـهـور يــثـيـر خـوفـا أكـبـر لـدى
الـــراقــــصــــ إذ إن تــــســـجــــيل
الــعـــرض بــالــصــوت والــصــورة
يعني أنه سيعيش لقرون مقبلة
أمـام جـمـهـور قـد يـحـصل بـعض
ـكن تصـحيـحها األخطـاء التي 

في العرض التالي.
هم لكن محمدوف يؤكد أنه من ا
اإلبـقــاء عـلـى نـبض احلــيـاة. مع
األمل بأن الـنـاس سيـتذكـرون ما
شـاهدوه عـبـر اإلنـتـرنت في هذه
األوقـات العـصـيبـة عـنـدما تـعـيد

سارح فتح أبوابها. ا

وكـــانت نــــســـبـــة اإلشــــغـــال قـــد
ئـة في تموز ارتفعت إلى 50 با
وجة الثانية من الوباء غير أن ا
كبحت أنـشطة الـقطاع. عـند باب
الـفــنـدق يـسـتــعـدّ رجل األعـمـال
عاما) اني مـات فـيتـبرغ (48  األ
غـادرة مديـنة لم يـشهـدها يـوما
بــهـــذه احلــال. وهـــو يــقــول (إنه
ألمـر غـريب بـالفـعل... وأنـا لم أر
ـدينـة يـومـا هكـذا وأكـاد أشـعر ا

باخلوف).

نيـوريوك  –وكاالت- تـعد األفرو
تـســريـحـة شــعـر مـجــعـدة تـعـود
أصـــلـــهـــا إلى أفــريـــقـــيـــا ويــتم
تــســريح الــشــعــر بــشــكـل كـروي
حـــــول الــــرأس.وبــــفـــــضل هــــذه
الــتــســريــحـة تــمــكــنت الــشــابـة
األمـــريـــكــيـــة من حـي بــروكـــلــ
ـــديــنـــة نــيــويـــورك من دخــول
مــــوســــوعــــة غــــيــــنـس لألرقــــام
الـقـياسـيـة بـعـد أن حـصلـت على
لقب صاحبة أكبـر تسريحة أفرو
في الــعـــالم.وقــد دخــلت ســيــمــو
ـوسـوعـة بـعـد أن بلغ ويـلـيامـز ا
ارتفاع تسريحـة الشعر اخلاصة
بــهـا 4 أقـدام و10 بــوصـات أي
مـعــا يـعـادل 1.48 مـتــرًا.وبـدأت

ســـيــمــون في الـــعــمل عـــلى تــلك
الـتـسـريـحـة مـنـذ نـحو 9 أعوام
ــال وعـدم كــوســيــلــة لـتــوفــيــر ا
الذهـاب إلى صالونـات التـجميل
وتـصـفـيـف الـشـعـر مـشـيـرة إلى
(أنـــهــــا لم تــــتـــخــــيل أن تــــدخل
مــــوســـوعــــة غــــيــــنس بــــســــبب
ذلك).وأوضـــحـت أن (األمـــر كــان
في الـبـداية صـعـبـا وأنـهـا عانت
من االعــــتـــنــــاء بـــشــــعــــرهـــا في
الــبـدايــة) مــردفـة(عــنـدمــا بـدأت
أتــــلـــــقـى إطـــــراءات وإعـــــجــــاب
بــتـســريــحـتي وعــنــدمـا ســمـعت
بـصـاحبـة أكـبـر أفـرو في الـعالم
قـــــــررت أن أبـــــــحث فـي غـــــــوغل
وعــنــدمـــا رأيت أن تــســريــحــتي

تـشــبه إلى حـد كــبـيـر تــسـريـحـة
أيـفـ دوغـاس واحلـاصـلـة عـلى
الـــرقــــيم الــــقـــيــــاسي فــــإن ذلك
ألهـمـني بقـوة). وكـانت أيفـ قد
دة حافظت على الـرقم القياسي 
8 أعـوام بـتـسـريـحـة بـلغ ارتـفاع
1.32 متـرًا قـبل أن تـفقـد لـقبـها
لصالح سيمون. وتعتبر سيمون
تــســـريــحـــة شـــعــرهـــا وســيـــلــة
لالحـــتـــفــــاء بـــتـــراث أجـــدادهـــا
األفارقة الذين قدموا إلى أميركا
ورمـزًا للـحـريـة  والتـحـرر الفـتة
إلى أنـــهــا ال تــســتـــطــيع ارتــداء
قـبعـات وعـلـيهـا االنـتـباه عـنـدما
تـمـر حتت أغـصـان األشـجـار في

نتزهات. الطريق أو ا
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Ëd √ W×¹d ðبـــرشــلـــونــة (أ ف ب) - اضـــطــر
ســيــرجـي بــيــنــو لالنــتــقــال إلى
بـرشـلـونـة ألغـراض الـعـمل وهـو
فضّل بدال من أن يسـتأجر شقّة
أن ينـزل في فندق مـستـفيدا من
اإلمكـانـيـات اجلديـدة الـتي باتت
مــــتـــاحـــة في الـــفــــنـــادق في ظلّ

الوباء.
الـســواد األعـظم من فــنـادق هـذه
ـديـنـة اإلســبـانـيـة الـتي جتـذب ا
أعدادا غفيرة من الـسيّاح مغلق
غيـر أن القـلّة الـقلـيلة الـتي أبقت
أبوابـها مفـتوحـة تكـثّف اجلهود
الستـقطـاب زبائن من نـوع جديد
والـــتـــعـــويـض عن تـــراجع عـــدد
الـــــزوّار األجــــانب فـي األشــــهــــر
األخيرة.ويكيّف الـبعض منشآته
مع متطـلّبات العـمل من بعد في
ح يقـدّم البعض اآلخـر إقامات
نافسة طويلة بأسـعار مخفّضـة 
سـاكن التقـليدية. سوق تأجـير ا
وتــقــوم فــنــادق أيــضــا بــتــقــد
عــــروض فــــاخـــــرة لــــلــــســــكّــــان
احملـــرومـــ من الـــســـفــر الـــذين
يـــتـــســـنّى لـــهم خـــوض جتـــربــة

السيّاح في مدينتهم.
ويتمـتّع سيـرجي بينـو في فندق
نزل ثابـة ا غاليـري الذي بـات 
الـذي يــقـيم فــيه بـغـرفــة وصـالـة
لـــلــتــمـــارين الــبـــدنــيــة وحــوض
سـبــاحـة ومـنــتـجع لالســتـجـمـام
وموقع للعـمل من بعد وذلك كلّه


