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طبعة العراق 
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وازنـة العام اشـعلت مـفاجآت مـسودة ا
ــســربــة   مـــواقع الــتــواصل ــقـــبل ا ا
االجـتماعي بسبب ما حملته في طياتها
من ضـــــــرائب جـــــــديـــــــدة والــــــتـالعب
ـوظـفـ  االمــر يـفـاقم ـخــصـصـات ا
ــشــكالت داخـل الــبالد ويــدفع نــحــو ا
ا ر الـتـعقـيد وسط تـوقع مـوجة غـراء 
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ـوازنة بصيـغتها احلالـية.وقال عضو ا
الـلـجـنـة نـاجي الـسـعـيدي فـي تصـريح
تـــابــــعـــته (الــــزمـــان) امـس ان (عـــامل
الـتـوقعـات أدى دورا في ارتـفاع أسـعار
الـدوالر أمام الدينار العراقي) مؤكدا ان
(مـعاجلـة ارتـفاع أسـعار صـرف الدوالر
) واضـــاف (لم ــقــبــلــ في الــيــومــ ا
تـصلنا نسخـة من مسودة موازنة العام
ـقبل. واذا كان التسـريب فهو تسريب ا

األنـبوب الـنفـطي ب الـعراق وتـركيا)
واضــاف (بـحـثـنـا مع الــكـاظـمي مـلف
ـياه و طرح خطة عمل مشتركة في ا
لف لن هـذه اإلطـار والسـيمـا ان هـذا ا
يـكون نقطة خالف ب البلدين). واقام
الــرئـيـس الـتــركي مـأدبــة عـشــاء عـلى
شــرف رئـيـس الـوزراء في الــعـاصــمـة
ـشترك ـؤتمـر الصـحفي ا أنـقرة بـعد ا
فـي اجملمع الـرئـاسي الـتـركي. والـتقى
سـتثـمرين عـدداً من رجـال األعمـال وا
ورؤسـاء الـشركـات التـركيـة وذلك على
هـامش زيارته الرسـمية . وذكـر البيان
ان (الـكـاظـمي بحث مع رجـال األعـمال
ـسـتثـمـرين سـبل تسـهـيل إجراءات وا
عـوّقات والتـخفيف االسـتثـمار ورفع ا
كــمـا مـن اإلجـراءات الـبـيــروقـراطـيـة) 
اســـتـــمع الـى (أهم مـــا عــرضـه رجــال
األعـمال من مسائل وقـضايا تسهم في
تــيـســيــر عـمــلـهـم في الـعــراق). وقـال
الـكاظمي خالل الـلقاء إن ( الـعراق بلد
واعــد ويـحــمل كل مـقــوّمـات الــنـجـاح
لقطاع األعمال واالستثمار  وإنه ينظر
الى تـركيـا باعـتبـارها شريـكاً حـقيـقياً
فـي اجملــال االقــتــصــادي عــلى طــريق
ـستدامـة). فيـما عد حتـقيق الـتنمـية ا
الــسـفــيـر الـعــراقي لـدى انــقـرة حـسن
اجلـنابي   زيـارة الكـاظمي الـى انقرة
ــقـايـيس. واضـاف بــالـنـاجــحـة بـكل ا
اجلــنـابي ان (الــزيـارة القت اهـتــمـامـا
تــركـيـا اسـتــثـنـائـيــا ومن الـطـريف ان
ـوسيـقى الـعـراقـية اردوغـان تـمـتع بـا
الـتي عزفتها فرقة تـركية أثناء العشاء
عــــلـى شـــرف الــــوفــــد فـي الــــقــــصـــر
الـرئـاسي). وكـشف احملـلـل السـيـاسي
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عـاد رئيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
الى بـغـداد امس اجلمـعـة بعـد اختـتام
زيــارة حـافـلــة بـاالتــفـاقـات مع تــركـيـا
بــحـسم مــلـفــات مـهـمــة وشـائــكـة بـ
اجلانب وسط رغبة تركية في تعميق
الــتـعــاون مع الـعـراق  فـي مـا يـخص
الـتبـادل التـجاري واالسـتثـمار وحسم
يـاه والغـاء تأشيـرة الدخول مـشكـلة ا
. والـتـقى الــكـاظـمي خالل لــلـعـراقـيــ
زيــارته الـرئـيـس رجب طـيب اردوغـان
في الــعـاصـمــة الـتـركـيــة أنـقـرة. وقـال
ـكتب الـكاظـمي انه (جرى خالل بـيان 
الـلـقـاء بـحث الـعـالقـات الـثـنـائـيـة ب
الـبـلدين وسـبل توطـيـدها في مـجاالت
مـتعددة واستعـراض عدد من القضايا
ــشــتـرك  كــمــا تــمت ذات االهــتــمــام ا
مـــنــاقــشـــة ســبل تـــعــزيــز الـــتــعــاون
االقــتــصـادي بــ الـبــلـديـن فـضال عن
دعـوة الشركات التركية لالستثمار في
الـعراق في مـختـلف الـقطـاعات). وقال
الـكاظمي إن (العراق يعمل على تعزيز
حور عـالقاته مع جيـرانه ولن يكـون 
ضد آخر)  مـشيرا الى ان (بغداد تثق
بـقـدرة الـشركـات الـتـركيـة عـلى الـعمل
بـنجـاح في العـراق وأبوابـنا مـفتـوحة
أمـام رجال األعـمال األتراك)  وأضاف
(نـشـكـر تـركـيـا عـلى اسـتـقـبال جـرحى
الـقـوات األمنـية ونـعـمل على الـتوصل
ـياه) خلـطـة عـمل مـشتـركـة في مـلف ا
وتــــابع ان (الـــعـــراق يــــدين أي عـــمل
يـنـطـلق من أراضـيه لـتـهـديد األراضي
الـتــركـيـة وقـبل يـومـ حـصل اعـتـداء
ــســـلـــحــة من تـــصـــدت له قــواتـــنـــا ا
الــبـيــشـمـركــة ونـحن نــرفض اإلرهـاب
ونــتـعــاون مع تـركــيـا في مــكـافــحـته)
ومـضى الى القـول (وقعـنا مع اجلانب
الـــتــركـي اتــفـــاقــيـــة إللــغــاء االزدواج
الضريبي ونتطلع لزيارة أردوغان إلى
بــغــداد). من جــانـبه  اوضـح أردوغـان
أن (أنـــقــرة تــؤمن بـــقــدرة احلــكــومــة
الــعـراقـيـة عــلى مـواجـهـة الــتـحـديـات
وحتــقق األمن واالسـتـقـرار والـعـدالـة)
مــضــيــفــاً (نــدعم حــرب الــعــراق ضـد
اإلرهـــــاب). وأكـــــد أردوغـــــان (دعـــــمه
التــفـــاقــيــة إلــغــاء ازدواج الــضــرائب
شـاريع التنمـوية ال سيما واسـتمرار ا
مــشــاريـع الــطــاقـة)  مــشــيــرا إلى أن
(بـالده تـــدعـم أيــــضـــاً إعــــادة إصالح

جتـــتــاح االســـواق قـــريـــبـــا اثـــر هــذه
وفقة. والقت مقترحات التقديرات غير ا
ــانـيـا وغـضـبـاً ـوازنـة امــتـعـاضـا بـر ا
شـعـبيـاً من االجـراءات احلـكومـيـة التي
وصـفــوهـا بــالالمـسـؤولــة جتـاه االزمـة
الـراهـنة وسط حتـذيـرات من تظـاهرات
عـارمـة احـتـجـاجـا عـلى اجراءات وزارة
ـالــيـة الـبـعـيــدة عن الـواقع.  واعـلـنت ا
ـاليـة النـيابـية رفـضهـا تمـرير الـلجـنة ا

ورئــيس حتــالف عــراقــيــون عــمـار
احلـكـيم  الـتـهـنـئـة إلـى اإليـزيـدي

ـنـاسـبـة حلـول عـيـد صـوم إيزي.
وقـــال الــبــارزانـي في الــتــهـــنــئــة 
اطـــلــعت عـــلــيـــهــا (الـــزمــان) امس
(أتـــوجه بـــخـــالص الـــتــهـــاني إلى
اإلخــــوة واألخــــوات اإليــــزيــــديـــ
ناسبة عيد صوم إيزي) ,متمنياً
أن (يـكون هذا العيد مـفعماً بالفرح
والـبـهـجـة ونهـايـة آلالم ومـعـاناة),
واضــــاف ان ( حـــكـــومــــة إالقـــلـــيم
تــشـدد عـلى ضـمــان حـقـوق جـمـيع
ـكونات وتـرسيخ ثقافـة التعايش ا
الــديــنـي والــقــومي في كــردســتــان
ويـــــحـــــدونـــــا األمل بـــــأن يـــــعــــود
اإليـزيـديـون النـازحـون إلى ديارهم
بـــرأس مــرفـــوعــة وأن يـــتم إعــادة
إعـمار منـاطقهم). كمـا هنأت وزيرة
ـهـجــرين إيـفــان فـائق الــهـجــرة وا
ــنــاسـبــة عــيـد ـكــون  جــابــرو  ا
الـصـوم الـكـبـيـر بـحـسب الـتـوقـيت

الـشـرقي القـد للـديانـة االيزيـدية.
وذكــرت جـــابــرو في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس (أحـبـتـنـا وإخـوتـنا
فـي الــوطن لـــكم مـــنــا فـــائق الــود
والـتـقـدير ودمـتم أخـوة أعـزاء على

طـريق البنـاء الوطني في مـناهضة
اإلرهـاب وتـعـزيـز ثـقـافـة الـتـسـامح
واحملــــبــــة والــــتـــآخـي ولــــيـــنــــعم
اإليـــزيـــديـــون بـــبـــســـمـــة األعـــيــاد
ـعـانيـهـا اإلنسـانـية من واألفـراح 
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اطـاحت مـديـرية مـكـافـحة إجـرام بـغداد
طلوب بضمنهم متهم ابتز فتاة عبر
مــواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي.وذكـرت
ـديـرية في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ا
أن (مـفارز مديرية مكـافحة إجرام بغداد
الــتــابـعــة الى وكــالـة الــوزارة لــشـؤون
الـشـرطـة  ,ألـقت الـقـبض عـلى عـدد من
طـلوبـ بـقضـايا جـنائـية ـتـهمـ وا ا
ـارسـاتـهـا مـخــتـلـفـة خالل حـصــيـلـة 
األمـــــــنــــــــيـــــــة خـالل الـــــــســـــــاعـــــــات
ــمـــارســات ـــاضـــيــة),وأضـــاف أن (ا ا
تـضـمـنت إلـقاء الـقـبض عـلى مـتـهم قام
بـانتـحال صفـة ضابط بـرتبة مالزم أول
فـي وزارة الداخـلـيـة و تـوقـيـفه وفق
ـــادة 160 مـن قـــانـــون الـــعـــقـــوبــات ا
الـعـراقي ضـمـن مـكتـب مـكـافـحـة إجرام
ـنـصـور) ,مـشـيـرا الى (الـقـاء الـقبض ا
عـلى متهـم قام بابتـزاز فتاة عـبر مواقع
الـتواصل االجتمـاعي و توقيفه وفق
ـــادة 430 مـن قـــانـــون الـــعـــقـــوبــات ا
ـتــهـمـ الــعـراقي واعــتـقـال عــدد من ا
ـطلوب بـقضايا جنـائية مخـتلفة ب ا

الـسـرقـة  والتـسـليـب والتـزويـر  ضمن
أعـمال مكاتب مكافـحة إجرام االعظمية
والـشعب وباب الشـيخ وبغداد اجلديدة
والـكرادة والـقدس والـبيـاع والكـاظمـية
والــصـاحلـيــة واحملـمـوديـة والــغـزالـيـة
وابـي غـريب واحلــريــة). وأفـاد مــصـدر
بـتفكيك عـبوة محليـة الصنع أمام محل
لــلــمــشـــروبــات الــكــحــولــيــة جــنــوبي
ـصـدر في تـصـريح امس بـغـداد.وقـال ا
ـتفـجرات إن (قـوة أمـنيـة من مكـافـحة ا
تـمكـنت من تفكـيك عبـوة ناسـفة محـلية
الـصنع كانت موضوعـة امام محل لبيع
ـشــروبـات الـكـحـولـيـة ضـمن مـنـطـقـة ا
الـسـيـديـة) ,الفــتـا الى ان (احملل مـغـلق
كــونه غـيـر مــجـاز). وفي ذي قـار  ,اكـد
مـصـدر ثـان   ,اسـتـهـداف مـنـزل نـاشط
ـصدر مـدني بـعـبـوة ناسـفـة. واوضح ا
ان (عــبــوة نــاســفــة مــحــلــيــة الــصــنع
انــفـجـرت عــلى مـنـزل نــاشط مـدني في
حي الـعمال بـقضاء قلـعة سكر) ,مـؤكدا
ان (االنـفجـار تسـبب باضـرار مادية في
مـنزل الناشط) ,واشـار الى ان (الشرطة
وصـــلـت الى مـــحل احلـــادث وفـــتـــحت
ــعــرفــة أســبـابـه ودوافـعه). حتــقــيــقـاً 

والــقت وكـالـة االســتـخـبــارات الـقـبض
عــلى اربــعـة اشــخـاص كــانـوا يــنـوون
تــــــشـــــــكــــــيـل مــــــفــــــرزة جـــــــنــــــوبي
الـعــاصـمـة.واشـارت الـوكـالـة في بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس إن (مــفــارزهـا

ديـرية اسـتخـبارات بـغداد  ـتمـثلـة  ا
تــمـكـنت من الـقـاء الــقـبض عـلى اربـعـة
ادة 4 ارهـابي مطلـوب وفق احكام ا
ارهــــاب النـــتــــمـــائــــهم لــــعـــصــــابـــات
داعش),وأضـــاف أن (هــذه الــعـــمــلــيــة

ـطلـوب جـاءت وفـقاً العـتـرافات احـد ا
حـــيث ضــبط داخـل دار احــدهم خــمس
قـنـابـل هـاون عـيار 60 مـلم وكـا ومن
خالل الـتحقيقات االولية معهم اعترفوا
بــانـهم كــانـوا يــنـوون تــشـكـيـل مـفـرزة

جــديـد) مـؤكــدة ان (مـا تـعـرض له
االيــزيـديــون من مـحن وشــدائـد لن
ة ؤ يـتكرر فقد انطـوت الصفحة ا
احلـزينـة التي قـدم األيزيـدون فيـها
تـضحيات جليـلة ومقدسة والقادم
سـيكـون أجمل وسـيعم السالم في
كـل شــبــر من عـــراقــنـــا احلــبــيب),
واســــتــــطــــردت بــــالــــقــــول (نــــأمل
لـاليزيدي في الـعراق والعالم بأن
يـكـون هـذا الـعـام عـام خـيـر وبـركـة
). بـدوره  وسـالم لـكـل الـعــراقــيــ
حـث رئيس حتـالف عراقـيون عـمار
ـــكــون احلـــكـــيم عـــلى إنــصـــاف ا
واعــمـار مــدنـهـم.وقـال احلــكـيم في
تـغريدة على تويتـر (نبارك الحبتنا
أبـناء الديـانة االيزيـدية في العراق
والـــعــالم احـــتــفــاالتـــهم بــعـــيــدهم
ـسـمى عيـد الصـوم) مـضيـفا (إذ ا
ـكـون نــعـبــر عن اعـتـزازنــا بـهــذا ا
ـناسبة الـعزيز فـإننا نغـتنم هذه ا
حلث الـــســلــطــتــ الـــتــشــريــعــيــة

والــتــنــفــيــذيــة واجملــتــمع الــدولي
ومـنـظمـاته اإلنـسانـيـة واحلقـوقـية
ــكــون الــعــراقي بــإنـــصــاف هــذا ا
ـــكـــونــات الـــتي األصـــيل وبـــاقي ا
تـــضــررت من اإلرهـــاب الــداعــشي
ودعم وتـسريع عـجلة إعمـار مدنهم
ومـنـاطـقـهم). ويـصـوم اإليـزيـديـون
فـي كل أنــــحـــــاء الــــعــــالم  3أيــــام
ـتنعـون فيها عن األكل مـتتالية  ,
والـشـرب من حلـظـة بـزوغ الـشمس
ـغيب. ويـعـتمـد االيزيـديون حـتى ا
عــلـى الــتــوقــيـت الــشــرقي الــقــد
الــكــرمــاجني في حتــديـد مــواعــيـد
مــنـاسـبـاتــهم وأعـيـادهم الــديـنـيـة.
وإيـزي أي الـسـلطـان واخلـالق الله
كــمــا يــطـــلق عــلــيه في الــديــانــة ,
اإليـزيديـة كما وتـقول مـيثولـوجية
اإليــزيـديـ بــأنـهم اســتـمـدوا اسم
إيــــزيــــدي من اسـم الــــله وهم أول
شــــعـب عــــرف وحــــدانـــــيــــــة الــــله

وعبادته.
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ســــجــــلـت وزارة الــــصــــحـــــــــــــــــة
والـــبــيـــئــة 1362 اصـــابــة مـــؤكــدة
بــفــايــروس كـورونــا وشــفـاء 1770
فـي حـ بلـغـت الـوفـيات  20 حـالـة
ــوقف الــوبــائي جــديــدة. واوضح ا
اليومي  الـذي اطلعت عليه (الزمان)
امس ان (مـختـبرات الصـحة الـعامة
في الوزارة اجرت اكثر من  34 الف
فـــحص  ورصـــدت  1362 اصـــابـــة
مـــؤكــدة بــالـــفــايـــروس فس عــمــوم
البالد)  واضـاف ان (حاالت الشفاء
بـلـغت  1770 حـالـة وبـواقع وفـيات
 حـالة جـديدة). وسـلمت مـنظـمة 20
ـيـة اإلمدادات الـطبـية الـصـحة الـعا
األســاســيــة إلى الــصـحــة لــتــعــزيـز
ــرض قــدرتـــهــا عــلى االســتــجــابــة 
ـنـظـمة ادهم ثل ا كـورونـا.  وقـال 

اســـمــاعـــيل ان (اإلمــدادات شـــمــلت
مـعـدات احلمـاية الـشـخصـية عـبارة
عن  58800 عــازل حلــمـايــة الـوجه
و 9800 نـــظـــارات طـــبـــيـــة واقـــيــة
و 10600 رداء طبي عازل و28000
 كـمـامـة جـرى تـسـلـيـمـها إلى وزارة
الصحة) واضاف اسماعيل ان (دعم
الــســلــطــات الــصــحــيــة الــعــراقــيـة
لــلـــســيــطــرة عــلـى انــتــشــار مــرض
كـورونا في العراق يـعد اولوية لدى
ـا في ذلك دعم ـيــة  الــصـحـة الــعـا
مـســاعـدة الـفـئـات األكـثــر تـهـمـيـشـا
وضـعـفـاً من خالل توفـيـر اإلمدادات
نـظـمة تـلـتزم الـطـبـية) مـؤكـدا ان (ا
بـتـعـزيـز الـنـظـام الـصـحي من خالل
عدات تـزويد العامـل الصحـي با
ــنـقــذة لـلــحـيـاة). وســجـلت وزارة ا
الـصحـة في إقلـيم  كـردستان 2015
إصـــابــة جـــديــدة و 6 حـــاالت وفــاة

بــــفـــايـــروس كــــورونـــا. وجتـــاوزت
اصـابات كورونا في الـعالم أكثر من
 مــلــيــون شــخص  فـي حـ 73.57
وصـل إجمالي الوفـيات الناجتة عن
الـفـايـروس إلـى مـلـيون و 653 ألـفـا
و 614 حــــــالـــــة. و تــــــســـــجــــــيل
اإلصــابــات في أكــثــر من  210 دول
ومـنـاطق منـذ اكـتشـاف أولى حاالت
اإلصـــابــة في الـــصــ .وجــاءت في
ـراتب العـشر األولى لـلبـلدان التي ا
سـجـلت أكـبر عـدد من اإلصـابات كل
ـــتـــحـــدة والـــهـــنــد مـن الــواليـــات ا
والــــبـــرازيـل وروســـيــــا وفـــرنــــســـا
وبــريـطـانــيـا وإيـطــالـيـا وإســبـانـيـا
ـقابل واألرجـنـتـ وكولـومـبيـا.في ا
ـغرب والـسعـودية سـجل الـعراق وا
واألردن واإلمــــارات أكـــبـــر عـــدد من
اإلصــابـات بـالــفـايــروس في الـعـالم

العربي.
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تـسبب الضباب الكثيف بترد واضح
في الـرؤيـة األفـقيـة وتـعـطيل بـحـركة
الــســفــر جــوا وبــرا وبــحــرا. فــيــمــا
ــوجــة ســتــدخـل الــبالد الــيــوم في ا
الـباردة. وشهدت محافـظة اليدوانية
نطـقة عفك  حيث حـادثا مأسـاويا 
ا تـعـرضت سـيارة أجـرة حلـادث  
دفـعـها الى الـسقـوط في نـهر الـفرات
وعـلى مـتنـها عـدد من الـركاب تـوفوا
وصل  أفاد عـلى اثر احلادث. وفي ا
ــديـنـة  شـهـدت مــصـدر امـني  بـأن ا
ــروريـة لــيــلــة حــافـلــة بــاحلــوادث ا
بــعـضـهــا عـنــيـفـة بــسـبب الــضـبـاب
الــكـثـيف الــذي يـغـطي عــمـوم الـبالد
ـصـدر  ان (ما ال . وقـال ا مـنـذ يـوم
يــقل عـن ثــمــانــيــة حــوادث مــروريـة
بـيـنـهـا ثالثة  كـانت عـنـيـفة نـوعـاً ما
حــدثت بــســبـب الــضــبــاب وانــعـدام
الــرؤيـة وأغــلب احلـوادث كــانت امـا
بــخـــروج الــعــجالت عن الــطــريق او
الــســقــوط في مــطــبــات او الــوديـان
احملـاذيـة لـلطـرق اخلـارجـية مـنـها) .
واضــــــاف انـه (من بــــــ احلـــــوادث
الــثـمـانــيـة وقـعـت اربـعـة  مــنـهـا في
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ـعـدل 16 مــديـنــة بـغـداد ســتـكــون 
مـئـويـة) واضـاف ان (طـقـس يـوم غد
األحـد سـيـكون في الـوسط والـشـمال
غـائماً جزئياً مع ضباب خفيف يزول
تـدريـجـيـاً وفي اجلـنـوب صـحـواً مع
بــعض الــقـطع من الــغـيــوم). وغـطى
ـرصـود باالقـمار الـضـباب الـكـثيف ا
الــصـنــاعـيــة صـبــاح امس اجلـمــعـة
مــــســـاحـــات واســــعـــة مـن الـــعـــراق

والكويت واالردن وسوريا.

ـوصل وحــادثـان مــنـاطـق جـنــوبي ا
ـــوصل وآخــران في داخـل مــديــنــة ا
ــؤدي الى مــنــاطق غــرب الــطـــريق ا
نــيــنــوى طــريق مــوصل  –تــلــعــفــر)
مــؤكـدا انه (لم يــتم تـســجـيل حـاالت
وفــــــاة في تــــــلك احلــــــوادث ســـــوى
اصـابـات طـفيـفـة لدى بـعض سـائقي
الـعـجالت مثل الـكـدمات والـرضوض
واجلـروح الـبسـيـطة).وتـشـهد مـعظم
مـنـاطق الـبالد مـنـذ لـيـلة امس االول
ضـبابـاً كثـيفـاً استـمر الى امس
اجلــمــعـة مــا تـســبب بــحـوادث
ـــدن مـــروريـــة فـي مـــخـــتـــلف ا
الــعــراقـيــة. وتــوقــعت الـهــيــئـة
الـعامة لالنواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل
ان يــكـون طـقس الـيـوم الـسـبت
نـاطق كـافة صـحـوا باردا فـي ا
مــصـحـوبــا بـالـضــبـاب. وقـالت
الـهيـئة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس ان (طقـس الـيوم  الـسـبت
سـيكون في عموم مناطق البالد
صــحــواً مـع بــعض الــقــطع من
الـغيوم و ضـباب صبـاحاً يزول
تـــدريـــجـــيـــا) مــــشـــيـــراً الى ان
(درجــات احلـرارة الــعـظـمى في
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حـقـيـقي خلـلق اربـاك في سـوق الـعـمـلة
ــزيـد من االربـاح ــصـارف ا ولــتـجـني ا
وخــــلال فـي ادارة مــــجــــلس الــــوزراء)
مـشـيــرا الى (قـيـام الــلـجـنـة بــالـتـعـديل
سودة على هذه واحلـذف وعدم تمرير ا
الـــشـــاكـــلـــة النـــهـــا ضـــرب لـــلـــفـــقـــراء
) . وتـابع (سنشـكل جلنة ـستضـعف وا
ـراجـعـتـهـا واعداد ـوازنـة  فـور اقـرار ا
صـيـغة تالئم الـظـرف الراهن) الفـتا الى
(رفض الــلـجــنـة ألي اســتــقـطــاعـات في
ـوظف الـبـسيط مـخـصـصـات ورواتب ا
ـان ســيــضـيف ضــمن مــوازنـة  والــبــر
مـسـؤولــ بـاحلـكـومـة في حـال صـحّت
ـسرّبـة إلى اإلعالم). ـوازنـة ا مـسـودة ا
ـرجع الــديــني جـواد اخلــالـصي وعــد ا
خالل صـالة اجلــمـعــة امس  مــوضـوع
الــتالعب في اســعــار صــرف الـعــمــلـة 
طــريـقــة جــديـدة إلشــغــال الـنــاس وهـزّ
ـعــيــشــيـة اعــصـابــهم فـي الـقــضــايــا ا
ــبـاشـرة  وهــذا هـو جــزء من اخملـطط ا
الـكبـير لكي يـبقى الـبلد في حـالة إذعان
وتـبعـية كـما يـخطـطون ويـريدون  و ان
هـذا األمــر يـعــطي لـلــنـاس فــرصـة لـكي
يـتحـركوا ولـكي ال يقف بـعضـهم خائـفاً
عــلى نـــفــسه في هــذا اخلـــضم الــهــائل
ــســربــة مــخــاوف ــســودة ا .واثــارت ا
ــواطـنـ من مــوجـة غالء قــد جتـتـاح ا
االسـواق بعد تـثبيت سـعر الدوالر فـيها
بـسـعر  145 الف ديـنـار مـقـابل كل مـئة
ــقـتـرحـة دوالر  فـضـال عن الـضـرائب ا
عــلى اسـعــار الـوقــود واالمـور االخـرى.
ـواطــنــون بـتــظــاهـرات كــبـرى وهــدد ا
الـية احـتجـاجـا على اجـراءات  وزارة ا
ـدروسـة لـلـواقع ومـقـتــرحـاتـهـا غـيــر ا
مـــؤكـــديـن ان اســـتـــمــــرار احلـــكـــومـــة
بـسيـاسيـة جتويع الـشعب سـيؤدي الى
تـبعات ال حتمد عقباها  وان اي مساس
ثـابة اعالن احلرب على بـالرواتب هو 
ـواطـنون الـفـقراء واحملـتـاج . ودعـا ا
ـعـنـيـة الى اسـتـرجـاع اموال اجلـهـات ا
ـــنـــهـــوبـــة من قـــبـل االحــزاب الـــبالد ا
والــفـاســدين بـدال من حتــمـيل الــشـعب
اخـفاقات احلكومات الـسابقة وتعويض
الــعـجــز من ذوي الــدخل احملـدود.ورأت
ـوازنة عمالً غير ـالية تسريب ا وزارة ا

ـسؤول إلى حـد كبـير. واعـرب الوزارة ا
في بـيان الـذي تلـقته (الـزمان) امس عن
(امـتعاضها وأسفها الـعميق للنشر غير
ـصرح به عن مـسودة مـشروع مـوازنة ا
وازنة عام 2021). وأضـاف أن (إعداد ا
عـملـية تـقنـية مـعقـدة تشـمل العـديد من
ـــؤســســـات احلــكـــومــيــة الــوزارات وا
ـعـنـيـة عـلى مـدى والـوكـاالت الـدولـيـة ا
كن فـهمـها مـدة طويـلة من الـزمن وال 
بــالــكـامـل دون اإلشـارة إلى الــبــيــانـات
والـسـيــاسـات والـسـتـراتــيـجـيـات الـتي
تـسـتــنـد عـلـيــهـا ومن ضـمــنـهـا الـورقـة
احلــكـومــيـة الــبـيــضـاء) وأشــار إلى أن
(إطالقها لوسائل االعالم قبل األوان هو
عـمل غــيـر مـسـؤول إلى حــد كـبـيـر وقـد
يــســـتـــبق ذلك امـــكــانـــيـــة الــوزراء في
وازنة الـتعليق بـحيادية عـلى مشروع ا
وتـعـديلـهـا في جلـسـة خاصـة لـلمـوازنة
ــقـرر عـقـدهــا يـوم الـســبت الـقـادم من ا
ولـذلك نطـلب من اجلمـيع أال يلـتفت إلى
وازنة ـتعـلقة بـا ـثيرة ا الـتصريـحات ا
( ـقبـل الـتي قـد تنـشأ خالل الـيـوم ا
واكـــد الـــبـــيــــان ان (مـــجـــلس الـــوزراء
ـوازنــة بـالـتــفـصــيل وهـو سـيــنـاقـش ا
ناسب لتقد توصياته بشأنها كان ا ا
ــوازنــة بــعـــد إقــرارهــا من ثم تُــرسـل ا
مـجلس الوزراء إلى مجـلس النواب هذا
ـنـهج واالطـار الصـحـيح لـلـنـقاش هـو ا
ـوازنة ولـيس ـا يـتـعـلق بـا والـتـداول 
وسـائل التـواصل االجتـماعي والـتي قد
تـكـون مـلـيـئة بـاألخـبـار غـيـر الـدقـيـقة).
ــسـربـة  حتــديـد ــسـودة ا وتــضـمـنت ا
سـعـر صرف الـدوالر عـلى أساس 1450
أي مـا يـعـادل  145ألـفـاً لـكل مـئـة دوالر
تحقـقة فعلياً وتـقييد جمـيع اإليرادات ا
كإيرادات نهائية حلساب خزينة الدولة.
كـمــا تـطـرقـت الى عـدد مـوظــفي الـدولـة
الف 682 مــلــيــون من ضــمـنــهم  3.25

مــــوظف فـي االقـــلــــيم  اجــــــــــــــمــــالي
رواتـبهم 41. 5 تـرلـيـون ورواتب اخرى
سـتة ترلـيونات والـتقاعد  20 تـريليوناً
والـضمـان االجتـماعي 9. 6 تـريلـيونات
اضـافـة الى فـوائد عـلى قـروض الـديون
تــريــلـــيــونــات دفـــعــات الــقــروض 4.6
اخلــارجــيـة 6. 8 تــريــلــيــونـات.واعــلن
ركـزي مـصـطـفى غالب مـحـافظ الـبنـك ا
مــخــيـف عن اســتــعـــداد الــبــنك الطالق
حــزمــة من االجــراءات الــتي ســتــحــقق
تـوازنـاً في سعـر الـصرف. كـمـا جاء في
ــوازنــة تــخـــفــيض كل اخملــصــصــات ا
ـنتـسـبي دوائـر الدولـة كـافة ـمـنوحـة  ا
ـمــولـة مــركـزيــة وذاتـيـاً وتــكـون وفق ا
منوحة النسب احملددة ازاء كل منها وا
ــوجب قــوانــ نــافــذة وقـرارات لــهم 
مـجـلس الـوزراء مـخصـصـات اخلـطورة
ئة و الضيافـة واالستثنائية  50 20 بـا
ئة والشهادة 50 ئة واألرزاق  33 با با
ئة و اخلاصة قطوعة  40 بـا ئة و ا بـا
ــئـة واخلــدمــة اجلــامــعــيـة  60 60 بــا
ـئـة ورفع سـعـر الـوقـود الـبنـزين من بـا
540 ديــنــاراً لــلــتــر الــواحــد إلى  450
ديـناراً لـلتر. كـما تضـمنت تـخويل وزير
وازنة ـاليـة بسد الـعجز الـفعـلي في ا ا
من خـالل اصــــدار حــــواالت خــــزيــــنــــة
وسـنـدات وطنـيـة لـلجـمـهـورو وحواالت
خـزيــنــة لـلــمـصــارف احلـكــومـيــة الـتي
ـركـزي الــعـراقي تــخـصم لــدى الـبـنـك ا
صـارف التـجاريـة وكذلك وقـروض من ا
اصـدار سندات خارجـية واالقتراض من
ـالـية الـدولـية واالقـتراض ـؤسـسات ا ا
بـضـمانـة مـؤسسـات ضـمان الـصادرات
ـوازنة الي في ا الـدوليـة.وبلغ الـعجـز ا
ـديونـية اكـثر من  58 تـريلـون ديـنار وا
ــتــمــثــلــة بــأقــســاط الــدين الــداخــلي ا
واخلـــارجي اكــــــثــر من  14 تـــرلـــيــون
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أجـبـر فـريـق نـفط مـيـســان بـكـرة الـقـدم
أمس اجلـــمــعـــة فــريق الـــشــرطـــة عــلى
باراة التـعادل بهدف لكل مـنهما  في ا
الــتي جـمـعــتـهــمـا عـلى مــلـعب مــيـسـان
ــــبي ضـــمـن مـــبـــاريــــات اجلـــولـــة األو
ــمـتــاز. وتـقـدم الـتــاسـعـة مـن الـدوري ا
نــاصــر مــحــمــدوه لـــنــفط مــيــســان في
الدقـيقـة اخلامـسة وتـعادل سـعد ناطق
لــلـشــرطــة في الــدقـيــقـة اخلــامــسـة من
الشـوط الـثاني.وارتـفع رصـيد الـشـرطة
ـركز الـرابـع وهو إلى  14 نـقـطة فـي ا
نــفـس رصــيــد نــفـط مــيــســان ســادس
الـتــرتـيب. وحلــسـاب ذات اجلــولـة خـيم
الـتـعـادل الـسـلـبي عــلى نـتـيـجـة مـبـاراة
الـصــنــاعـات الــكـهــربــائـيــة ضـد أمــانـة
بـغداد. ورفع نـادي األمـانة رصـيده إلى
ـركز الـثامن مـقابل  13 7  نقـطة في ا
ركز نقطـة للـصناعـات الكهـربائيـة في ا
الـــثـــامـن عــشـــر. فـــيـــمـــا واصل فـــريق
الــكـهــربـاء الــتــوهج  بـعــد فـوزه الــثـاني
بتـغلبه على القاسم بهدف نظيف سجله
الالعب أحمد محمود في الدقيقة 73.

وارتـفع رصيـد الـكهـرباء إلى  13 نـقـطة
ـركـز الـســابع بـيـنـمـا ظل الـقـاسم في ا

ــركـز الــتــاسع عــشـر بــرصــيـد 6 بــا
نقاط.

الـتـركي جـواد غـوك طلب أنـقـرة بـفتح
بـــاب مــبــاشـــر مع بــغـــداد لــلـــتــبــادل
الـــــتــــجـــــاري.ووصف غـــــوك (زيــــارة
الـكـاظـمي والـوفـد الـوزاري الـى انـقرة
ـهـمة جـداً   وانـهـا جاءت في وقت بـا
حـسـاس)  مـؤكـداً ( حـاجة تـركـيا الى
عالقـات مـتيـنة ومـستـقرة مع الـعراق)
واضـاف ان (هناك عدة مـلفات نوقشت
خـالل الــزيـــارة ابــرزهـــا فــتح الـــبــاب
اجلــديـــد من انــقــرة الى بــغــداد عــبــر
ـشاركة اخلـطوط الـعراقيـة التـركية وا
الـتـركـيـة االقوى في بـنـاء الـعـراق مرة
ــــيــــاة واالرهـــاب) . اخــــرى ومــــلف ا
ـــشـــاكل واوضـح غـــوك ان (جـــمـــيع ا
فاوضات عملية وال تنمنى ان تنحل 
تــكـون هـذه الـزيـارة بــروتـوكـولـيـة بل
فـتح صفحة جديدة لـلعالقات العراقية
الـتركـية)  الفـتا الى (رغـبة الكـثير من
الــشـركـات الــتـركـيــة بـاالسـتــثـمـار في
شاكل الـعراق)  مـشددا عـلى (انهـاء ا
ستثمرين البيروقراطية التي تواجه ا
االتــراك من اجلــانب الـعــراقي). ونـتج
عـن زيـارة الــكـاظــمي الى أنــقـرة ردود
أفعال مختلفة كونها جاءت في ظروف
ـنـطـقـة وما دولـيـة مـعـقـدة تـشهـدهـا ا
يــعـيـشه الـعـالم مـن حتـديـات صـحـيـة
تـسـبـبت بـهـا جائـحـة كـورونـا إضـافة
ـتــوتـرة بـ الـى األوضـاع األمــنـيــة ا
بـعض البـلدان في العـالم وقد وصـفها
ـهـمــة كـونـهـا مــراقـبـون بــالـزيـارة بــا
تــشــكل عــامل اطــمــئــنــان لـدى شــعب
الـــبــلــديـن وكــذلك دول الــعـــالم الــتي
تـسعى حكـوماتهـا الى أن يسود األمن

نطقة . واالستقرار والسلم في ا
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ـكـون هـنـأت فـعـالـيـات سـيـاسـيـة ا
ـنـاسبـة عـيـد الـصوم االيـزيـدي  
الـكبـير  وسط دعـوات الى تكـثيف
اجلـهود احملـليـة والدولـية من اجل
كون بعد تـأم عودة امنة البناء ا
اعـــمــار مــنـــاطــقــهـم. وقــال رئــيس
اجلـمـهـورية بـرهم صـالح في بـيان
تـلـقـته (الـزمان) امس (نـهـنئ ابـناء
ــنــاســبــة عــيــد الــصــوم ــكــون  ا
اإليـــزيـــدي ونــشـــدد عـــلى ضــرورة
تـعـزيـز اجلـهـود احمللـيـة والـدولـية
لــلــكـشـف عن مـصــيــر اخملـتــطــفـ
ـتـورطـ إاليـزيـديـ ومـحـاسـبـة ا
في ذلك) ,ولـفت إلى (أهـمـية تـأم
عـــودة آمـــنــة جلـــمــيـع الــنـــازحــ
ـهـجرين إلى مـدنـهم وقراهم مع وا
.( تـوفير مسـتلزمات الـعيش الكر
وقــــدم رئــــيس حــــكــــومــــة إقــــلــــيم
كـــردســــتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
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جـــنـــوبـي الـــعـــاصـــمــة  ,و اتـــخـــاذ
االجـراءات الــقـانـونـيـة بـحـقـهم إلكـمـال
أوراقـهم الـتـحقـيـقـية). وفـكـكت الـقوات
األمـنيـة عجلـة مفـخخة وعـبوات نـاسفة
قـرب حقل بـلكـانة الـنفـطي في محـافظة
كــركــوك.وذكــر بــيـان امـس ان (قـوة من
الــلـواء الـثــالث في فـرقـة الــرد الـسـريع
شــرعت بــواجب تــفــتــيش الــســلــســلـة
اجلــبــلــيـة الــتي تــضم حــقل بــالــكــانـة
النفطي لتطهيرها من العبوات الناسفة
والـعـناصـر االرهابـيـة حيث  تـفجـير
ثالث عــبـوات نـاسـفــة حتت الـسـيـطـرة
وتـدمـيـر وكـرين) مـبـيـنـا ان (الـعـمـلـيـة
اسـفرت عن تـفكـيك عجـلة مـفخـخة نوع
ـــواد كــــيــــا وقــــد  الـــتــــعــــامل مـع ا
ـضبـوطة أصولـياً). وأحـبطت قوة من ا
الـلـواء  31 بـاحلـشـد الـشـعـبي عـمـلـيـة
تسلل لفلول داعش اإلرهابي في جزيرة
حـافظـة صالح الدين.وذكر الـصيـنيـة 
بـيان لهيئة احلشد تلقته (الزمان) امس
ان (الـلواء تـصدى لـلعـناصـر اإلرهابـية
بـعد ورود مـعلـومات ورصـد دقيق وجه
ا أجـبرهـا على لـها ضـربات مـوجعـة 

الفرار).
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ـجـمـوعـة من بـقـضـايـا الــنـزاهـة في الـكـرخ اجـراء الـتــحـقـيق 
ـلـفـات فـسـاد حــصـلت في ديـوان الـوقف االخـبـارات تـتـعـلـق 
السـني خـالل السـنـوات الـسـابـقـة. وأوضح الـقاضـي اخملتص
في بـيان تـلقـته (الزمـان) امس أن (احملكـمة أجـرت التـحقـيقات
الي التي تتعلق باالضرار بعدد من قـضايا الفساد االداري وا
العمـدي باموال ومصالح الوقف وجتاوز حدود الوظيفة خاصة
في مـا يتـعلق بشـراء عقـارات بأرقام كـبيـرة جدا التـتناسب مع
القيـمة احلقيقـية للعقار) ,واضاف ان (احملـكمة أصدرت اوامر
ـتهمـ في ديوان الـوقف تتعـلق بهذه اسـتقـدام بحق عدد من ا
ــلــفــات). وكـشــفـت هـيــئــة الــنــزاهــة الــعــامــة عن إجــراءاتــهـا ا
ـنع هدر أكثر من  40 ملـيار ديـنار. وقال االستبـاقية الـوقائية 
الـهــيــئـة فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (الــنـزاهــة تــلـقت
ـنـاقصـة اخلـاصة مـعـلومـاتٍ تـفيـد بـوجود مـغـاالة في أسـعار ا
بتجهيز آلـياتٍ تخصصية متنوعةٍ لعـموم محافظة نينوى وبكلفة

ـغـاالة تــخـمـيـنــيـةٍ إجـمــالـيـة تـبــلغ اكـثـر من  89 مــلـيـارا وان ا
) ,وتـابع الـبـيان ان بـاألسـعـار قُـدرَت بــنـحـو  43 مـلـيـار ديـنارٍ
(مالكات الهيـئة في مديريَّة حتقيق نينوى وتنفيذاً لقرار قاضي
ُخـتـصَّة بـالنـظـر في قضـايـا النـزاهة, مـحكـمة حتـقـيق نيـنـوى ا
ّ ربط انـتــقــلت إلى ديــوان احملــافــظـة/ قــسم الــعــقـود حــيث 
ـغاالة ـتـعـلـقـة بــوجـود شـبـهـة ا األولـيـات اخلـاصـة بـالـقـضـيَّة ا
ـنـاقـصـة في تـقـديــر أسـعـار اآللـيـات ضـمن الـكـشف بـإعالن ا
ُسـعَّر) كـمـا أعلـنت دائـرة الوقـايـة في الهـيـئة عن الـتخـمـينـي ا
َّ تداولـها في بعض وسائل عـلومات التي  إجراءاتهـا بصدد ا
ــراقـبــ اجلــويـ في وزارة اإلعالم بــشـــأن إيــفــاد231 من ا
الـنقل إلى اإلمـارات. وذكر الـبيـان ان (الدائـرة فاحتت الـشركة
برم العامَّة لـلمالحة اجلوية إلرسال صورةٍ ضـوئية من العقد ا
مع شـركـة سيـركو الـبـريطـانيـة لـبيـان العـقـد ما زال سـارياً أم
ـراقـب انقـضت مـدته واالسـتـعالم عن استـمـرارهـا بتـدريب ا

من عدمه).
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(الـــوزارة قــامـت بــإغالق  18مـــخــيـــمــاً
لـلـنـازحـ ولم يـتـبق سـوى ثالثـة فقط
مـاعــدا اخملـيـمـات في إقــلـيم كـردسـتـان
ـنـظـمـات الـدولـية الـعـراق) مـطـالـبـة (ا
ـــتــــحـــدة واجملــــتـــمـع الـــدولي واأل ا
ـــســــاعـــدة الـــوزارة فـي هـــذا اجملـــال
وتـقـد جــهـد اكـبـر من قـبل الـشـركـاء 
ـلف واعادة اخر نازح الى النـهاء هذا ا
مـنـطـقة سـكـنـاه االصـليـة) وبـخـصوص
هـجر اكدت جابرو الـعراقي في دول ا
ـرحـلة الـقـادمة أن (تـوجه الـوزارة في ا
سـيــكـون لـلـدول الــتي حتـتـضن اعـداداً
ـانيا كـبيـرة من الالجئـ العـراقيـ كا
تـابـعة وبـلـجيـكـا واسـترالـيـا وفنـلـنـدا 
رفـوضة طـلبات اوضـاعهم خـصوصـا ا
جلـوئـهم والـعمل عـلى تـشـجيـعـهم على
الـعودة الى بالدهم طوعيا) رافضة في
الوقت ذاته اعادتهم قسراً
 مـــوضـــحــة انه (لـــديـــنــا
قـوانـ تـنص عـلـى اعادة
الـشخص الى الـدولة التي
). من جـانـبه اعــادته قـسـراً
اكــد الــســـفــيــر الــبــابــاوي
حــرصه عـلى بــذل قـصـارى
جــهـده لـتــطـويــر الـعالقـات
بــ الــعــراق والـفــاتــيــكـان
لـــتــحـــقـــيق األهـــداف الــتي
حــمــلـــهــا خــدمــة لإلنــســان
وحــقــوقه وإلشــاعــة ثــقــافـة
وقـــيم الــسالم  مـــعــربــا عن
شــعــوره بـاالرتــيــاح لــعـودة
الـنـازح بـصـورة تدريـجـية
وطـوعـيـة .وابـلغ الـوزيرة انه
سـتكون (هناك زيارة متوقعة
لـبـابـا الـفاتـيـكـان الى الـعراق

قبل).  مطلع شهر اذار ا
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وتـسـلم البـطريـرك الـكارديـنال
لـويس روفائـيل ساكـو في مقر
دائــرة الـــعالقـــات الــثــقـــافــيــة
الـعـامة بـوزارة الثـقـافة جـائزة

اً مـؤسـسـة هاني فـحص لـلـحوار تـكـر
جلـــهــود غـــبــطـــته في احلـــوار من أجل
ــشــتــرك. الــسـالم وتــرســيخ الــعـــيش ا
وحـضـر حفـل التـسـليم مـصـطـفى هاني
فــحص جنـل  الـراحـل ووزيــر الــثــقــافـة
حـسن نـاظم والوزيـر والـنائب الـسابق
ابـراهيم بحر الـعلوم وسفيـر لبنان لدى
الــــعـــراق عــــلي احلــــبـــحــــاب وجـــواد
اخلـوئي وعدد من االساقفة.  وفي نفس
الـــوقـت مـــنــــحت جــــائـــزة الــــدفـــاع عن
الـتــعـدديـة لــلـمـجــمع الـفـقــهي الـعـراقي
والـتي تسلـمهـا فضيـلة الشـيخ ابراهيم
طه الـسامرائي. وجائزة الـبحث العلمي
لـلبـاحث ولـيد الـبعـاج.  وقال سـاكو في
حـفل اعالن اجلائزة: (تعجزُ كلماتي عن
الـتعبير عن مدى شـكري وامتناني على
ـعـنــوي.. لـقـد الــتـقـيت هـذا الــتـكــر  ا
بـسـمـاحة الـراحل الـكـبـير الـسـيـد هاني
فـحص في بـيـروت اكثـر من مـرة وقرأت
له واُعـجبت بشـجاعته وانـفتاحه ودفء
ـــانه الـــذي كــان الـــتـــزامــا وجـــوديــا إ
وروحــيـا و اخـالقـيــا ولــيس سـيــاســيـا
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ة: . فهو جـسَّد اآلية الـكر فِـئوياً ضـيقـاً
وَأَمَّـا بِـنِـعْـمَـةِ رَبكَ فَـحَـدثْ الـسـيـد هـاني
فـــحـص رجل دين وكـــاتـب ونـــاشط في
ـدني ومــنــاهض لــلـتــطـرف اجملــتـمـع ا
وداعــيـة لــلــحـوار بــ األديــان. وطـالب
ـواضـيـع الـتـأوين – ــقـاربـة اإلسـالم 
احلــداثـة. وسـاهم في تــأسـيس الـفـريق
ـسـيحي. الـعـربي للـحوار االسالمي  –ا
واضــــاف (الــــيــــوم أكـــــثــــر من أي وقتٍ
مـضى نحن عـلى مفـترق طـرق فإما أن
نُـعـيد بـناء عالقـاتنـا عـلى أسس سامـية
وأخالق حـــمـــيـــدة تُـــعـــزّز احـــتـــرامـــنــا
ـشـترك وإنـسـانيـتـنا و تـرسّخ الـعيش ا
بــيـنــنـا وامــا ان نـتــرك هـذه الــعـاصــفـة
ـستـعرة تقـودنا نـحو االسوأ ونـخسر ا
مـا تـبـقى ونـحن بحـاجـة الـيـوم الى كذا
قـامات ديـنيـة واجـتمـاعيـة مضـيئـة مثل
قــامــة الـســيــد هــاني فــحص تُــقـرّب وال
تُـبـعـد جتـمع وال تُـقـسم انـطالقـا من ان
سـيحيـة هي احملبة و االسالم رسـالة ا
هي الـرحـمـة والـتـسـامح. نـحـن بـحـاجة
الى يـقظة روحـية واخالقيـة في مجتمع
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أعـلن وزير التـعليم الـعالي والبـحث العلـمي  نبيل كـاظم عبد الـصاحب قبول  211402 طـالبا
ــركــزي لـــلــدورين األول والـــثــاني لـــلــســنــة وطـــالــبــة فـي اجلــامــعـــات ضــمن قـــنــاة الــقــبـــول ا

الدراســــــــــــية 2021/2020. 
.(azzaman.com) قبول على موقعها وتنشر (الزمان) أسماء الطلبة ا

ــؤتــمــر اخلــاص بـإعالن وقــال خالل ا
نـتـائج القـبول الـذي حـضرته (الـزمان)
ــتـــقــدم ـالك ا اخلـــمــيـس بــحـــضــور ا
لــــلـــوزارة ورئـــيس وأعــــضـــاء جلـــنـــة
الــتـعــلـيم الــنـيـابــيـة إن( عــدد الـطــلـبـة
ـشــتـركـ في االمـتـحـانـات الـوزاريـة ا
لــفـروع الــدراسـة اإلعــداديـة االحــيـائي
والــتـطــبـيـقي واالدبي  453267طــالـبـا
وطـالبة فيما بلغ عـدد الناجح منهم
فـي الـــدورين األول والـــثـــاني 262593
طــالــبــا وطــالــبــة ). وأضــاف أن (عــدد
ـقـبـولـ من خـريـجـي الـفرع الـطـلـبـة ا
اإلحـيـائي بلغ  111249طـالـبا وطـالـبة
ـقـبـولـ من خـريـجي فـيـمـا بـلغ عـدد ا
الـــفــرع الـــتــطــبـــيــقي  36123 طـــالــبــا

وطالبة. 
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و قـبـول  64030 مـن خـريجـي الـفرع
ـعدالت واحلدود األدبـي) . وتابع أن (ا
الـدنيا لكـليات اجملمـوعة الطبـية بلغت
ــئــة لــكــلــيــات الــطب و  99.6 98.8بــا
ئة ئة لكليات طب االسنان  98.5 با با
لــكــلــيــات الـصــيــدلــة) مــشـيــرا الى ان
(نـسـبة الـزيادة مـقارنـة بـنتـائج السـنة
ـئة). ـاضـية بـلغت  156بـا الـدراسـية ا

ولـلـمقـبـولـ الذين تـتـجاوز مـعـدالتهم
ـئـة فـأعلى وظـهـر لـهم قـبول في 75 بـا
ــعــاهـــد) .وأشــار الى أن (قــرب أحـــد ا
إطالق الــوزارة اسـتـمــارة الـكـتــرونـيـة
خــاصـة لــلـطــلــبـة الــنـاجــحـ بــالـدور
الـثالث وذلك بعـد استالم بيـاناتهم من
وزارة الـــتــربـــيــة) مـــؤكــدا عـــلى (أخــذ
اجلـامعات دورهـا في تسريع إجراءات
ـــبـــاشــرة فـي الـــيــوم الـــتـــســـجـــيل وا

السبت). 
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ومن جــانـبــهـا ثــمـنت جلــنـة الــتـعــلـيم
الـــنــيــابــيـــة دور وجــهــود الــوزارة في
ــركـزي لــلــعـام إجنــاز مــلف الــقـبــول ا
الـــدراسي 2021/2020. وبـــارك رئـــيس
الــلـجـنـة  مـقــدام اجلـمـيـلـي في كـلـمـته
ـركزي خالل فـعـالـيـات إعالن القـبـول ا
ـــعــتــمــدة في الـــنــتــائج واإلجــراءات ا
ـلف واسـتـيـعـاب األعـداد إجنــاز هـذا ا
ـتزايدة للطلبة من خريجي الدراسية ا
اإلعــداديـــة وقــبــولــهم في اجلــامــعــات
مـثمـنا دور الوزارة وطـاقمـها اخملتص
ـهم وتكـييف ـنجـز ا في حتـقـيق هذا ا
ا يحقق طمـوح الطلبة خـطة القبـول 
العراقي وعوائلهم. وأشاد في الوقت
نـفــسه بـإصـرار الـطـلـبـة عـلى الـنـجـاح
وحتـــقـــيـق الـــتـــفـــوق عـــلى الـــرغم من
ـســتـوى الــتــحـديــات الـطــارئــة عـلـى ا
الـصـحي واالقـتصـادي. واعـلنت وزارة
الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي أن

وبـ عــبـد الـصـاحب أن( عـدد الـطـلـبـة
ـقـبـولـ بـعـد تـوسـعـة خـطـة الـقـبـول ا
ألبـرز الـتـخـصـصـات كانت 1836طـالـبا
وطـالبـة لتخـصصات الـتقنـيات الطـبية
و 2925طــالـــبــا وطــالــبــة لـــلــتــمــريض
و 22393طــالــبــا وطــالــبــة لــلــهــنــدســة
و 25200طـالبا وطالبة للعلوم و52641
طــالـبــا وطــالـبــة لــلـتــربـيــة والــتـربــيـة
األســـاســيــة و 4474طـــالــبـــا وطــالـــبــة
لـلقانون و 18842طـالبا وطالبة لإلدارة
واالقــتــصـاد و 16921طــالــبـا وطــالــبـة
لـلمعاهد الطبية و 17105طالبا وطالبة
لـلـمـعـاهـد التـكـنـولـوجـية). وأوضح أن
ــقــبــولــ عــلى قــنـاة (عــدد الــطــلــبـة ا
الـشهداء بلغ  9543طـالبا وطـالبا حيث
شـمـلت هـذه الـقـنـاة قـبول  2426طـالـبا
وطـالبة على فئة ضحـايا النظام البائد
و 6807طـالبا وطالـبة على فئـة ضحايا
اإلرهـاب و 310طـالـبا وطـالبـة على فـئة
شـهــداء احلـشـد الـشـعـبي)  ونـوه عـبـد
كن لـها الـصـاحب (عن احلاالت الـتي 
تـقد االعتراض متمثلة بالطلبة الذين
قــدمــوا االسـتــمــارة االلــكـتــرونــيـة ولم
يــظـهـر لــهم قـبـول ولــلـطـلــبـة الـذ لم
يــقــدمــوا في الــدورين األول والــثــاني
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ـعـلـومـاتيـة احـدى تـشـكيالت وزارة وا
االتــصـاالت لــتـغــطـيــة تـكـالــيف إجنـاز
مـــشـــروع بــوابـــات الـــنـــفــاذ الـــدولـــيــة
خلـدمات االنتـرنت استنـادا الى أحكام
ـادة  /45خـامـسا/ أ من قـانون اإلدارة ا
ـعدّل ـاليـة االحتادية  6لـسنة  2019ا ا
وأحـكـام الـقسم 4 /1و  5مـن أمر سـلـطة
ـنــحـلـة  65 لــسـنـة ـؤقــتـة ا االئــتالف ا
 مــبــيــنـا ان (اجملــلس  وافـق عـلى2004
ـفـروض على تـعـديل الـرسم الـكمـركي ا
ــركـبــات الـهــجــيـنــة عـلى وفق اآللــيـة ا
ادة   /2أوال من نصوص عليها في ا ا
قــانـون الـتـعــرفـة الـكــمـركـيـة  22لــسـنـة
ــعـدّل من خالل تـصــفـيـر مـبـلغ 2010 ا
ـذكورة ـركـبات ا الـرسم الـكمـركي عن ا
آنــفــا) واضـاف الــبــيـان ان (احلــكــومـة
خــولت وزيــر الــتــخــطــيط خــالــد بــتـال
الـنـجم صالحـيـة الـتـفـاوض والـتـوقيع
عـلى مـشـروع اتـفـاقـيـة جتـنب االزدواج
الـــضـــريـــبـي ومـــنع الـــتـــهـــرب من دفع
فـروضة على الدخل ورأس الـضرائب ا
ــال بـ الـعـراق وتــركـيـا بــصـيـغـته ا
ـعدّلة من مجلس الـدولة استنادا الى ا
ــادة  /80الــبــنــد ســادســا من أحــكــام ا
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ـدة تـعـاقـد مـقـداره 4604360 دوالرا و
أمدها 5 اعـوام على أن تراعي مراجعة
مــعــقـولــيـة األســعــار سـنــويــا) ومـضى
الـبـيان الى الـقول ان (احلـكومـة وافقت
عـــلـى مـــنح شـــبـــكـــة اإلعالم الـــعـــراقي
ــشـروع ـبــاشـر  صالحــيــة الـتــنـفــيــذ ا
الــشـاشـة الــتـفـاعــلـيــة بـاالعـتــمـاد عـلى
الكــات الــهـنــدسـيــة الـعــامـلــة فـيــهـا ا
شــريـطــة أن تـكــون قـادرة عــلى تـنــفـيـذ
ــــشـــروع آنـــفــــاً وكـــذلـك قـــيـــام وزارة ا
الـتـخـطيط بـتـعـديل تـعلـيـمـات التـنـفـيذ
ا يؤمن سريانها على دوائر ـباشر   ا

ركزي).  التمويل الذاتي وا
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ـــوافـــقـــة عـــلى ولـــفـت الى انه (تـــمت ا
ــوازين اجلــســريــة تــخـــفــيض أجــور ا
نـافذ احلـدودية من مـبلغ الـعـاملـة في ا
مـقـداره  10 االف ديـنـار لـلـطـن الـواحد
ــبــلغ  5االف ديــنــار لــيــصــبح مــقــدار ا
مـقـطـوعـة لـلـمـركـبـة بشـكل كـامل) ودعـا
ـــالـــيـــة الى (تـــعـــديل اجملـــلـس وزارة ا
موازنة هيئة اإلعالم واالتصاالت وذلك
بـتخـصيص اكـثر من 12مـليـار دينارمن
تـخصيـصات هيـئة اإلعالم واالتصاالت
الـى الـــشـــركــــة الـــعـــامــــة لالتـــصـــاالت

واجهة تـبعة  واإلجـراءات احلكومية ا
فـايروس كـورونا واحلد من انـتشاره),
واضـاف ان (وزير الصحة قـدم ملخصا
عن مــســتـجــدات كـورونــا وانـخــفـاض
ـئـة  ,حـيث نـسـبـة الـوفـيـات الى  2.2بـا
اكـــد أن هــــذه الـــنـــســــبـــة مـــســــتـــمـــرة
بـاالنـخفـاض نـتيـجـة حتسن اخلـدمات
ـــقـــدمــة فـــضال عن ارتـــفـــاع نــســـبــة ا
الــفـحــوصـات يــقـابــلـهــا انـخــفـاض في
نـــســـبـــة اإلصـــابـــات) مــشـــيـــرا الى ان
(اجملـلس اصـدر توجـيـها بـدعم الوزارة
في مـا يـتـعلـق بشـراء الـلقـاح وتـسـهيل
اإلجــــــراءات بـــــشــــــأن ذلك) وتــــــابع ان
ـوافـقة عـلى جتـديد (اجلـلـسـة شهـدت ا
عــقـد  حــفـر ثالث آبــار مـائـلــة في حـقل
شـــرقي بــغــداد/ شــركـــة نــفط الــوسط
واســتـثـنــاءً ذلك من تـعــلـيــمـات تـنــفـيـذ
العقود احلكومية 2 لسنة 2014 وإبرام
عــقـد مـلــحق بـذلك) مــضـيــفـا (وتـنــفـيـذ
الــعـقــد اجلـديــد لـتــقـد خــدمـات جس
وتـنقيب اآلبـار على أساس طـلب العمل
بـ شـركـة نـفط الـوسط وشـركة اجلس
ــبـاشـر الــعـربـيــة بـأســلـوب الـتــعـاقـد ا
ـنـصوص عـليـها في تـعـليـمات تـنفـيذ ا
ـبــلـغ اجـمــالي الــعــقــود احلــكــومــيــة 

ـتـطـلـبـات األخـرى) ـركــز واإلقـلـيم وا ا
وأضـاف أن (هـناك الـتزامـا من حكـومة
اقليم كردستان بقانون االقتراض الذي
ــظـــلــة الــتي ســـتــحــكم كل ســيـــكــون ا
االتــفـــاقــات) وتــابع ان (اجملــلس وافق
عـلى جتـديـد عـقـد حـفـر آبـار في حـقول
شــرق بـــغــداد لــصــالح شــركــة احلــفــر
الـــعــراقـــيــة وكــذلـك تــخــفـــيض أجــور
نـافذ ـوازين اجلـسريـة الـعامـلـة في ا ا
احلـــدوديــة فــيـــمــا وافق ايـــضــا عــلى
جتـديـد عقـد حفـر آبـار في حقـول شرق
بـغـداد لصـالح شركـة احلـفر الـعراقـية)
وتـابع ان (وزيـر الـصـحة قـدم مـلـخـصاً
ـسـتجـدات الـتي تتـعـلق بكـورونا عن ا
ووجـه اجمللـس بـدعم اجـراءات الوزارة
بـاحلــصـول عـلى لـقـاح كـورونـا).وعـقـد
مــجـلس الـوزراء ,جــلـسـته االعــتـيـاديـة
بــرئــاســة مـصــطــفى الــكــاظـمـي بـحث
درجة وضوعات ا خاللـها القضايـا وا

ضمن جدول أعماله. 
وذكـر بــيـان لـلـمـكـتب االعالمي لـرئـيس
احلــــكـــومــــة ان (اجلــــلـــســــة نــــاقـــشت
مـــســــتـــجـــدات عـــمل جلــــنـــة تـــعـــزيـــز
اإلجـــراءات احلــكــومــيـــة في مــجــاالت
الـوقاية والسيطرة الصحية والتوعية

ـتــحـدث احلـكـومي , االتــفـاقـات.وقـال ا
وزيـر الثـقافـة والسـياحـة واالثار حسن
نــاظم عــقـب جــلــسـة مــجــلـس الـوزراء
امـس إن (احلــكـــومــة عـــلى وشك عـــقــد
جــلـسـة لـتــمـريـر قـانــون مـوازنـة الـعـام
ـقبل  2021الـتي ستعـالج األزمات ب ا
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تحدث احلـكومي عن قرب اقرار أعـلن ا
ـقـبل الـتي ـوازنــة االحتـاديـة لـلـعـام ا ا
ســتـسـاعــد عـلى جتــاوز اخلالفـات بـ
بــغـداد واربـيل عــبـر قـانــون االقـتـراض
ــظـلــة الــتي حتـكم كل الــذي سـيــكـون ا

rOK ù«Ë e d*« 5Ð  U UHðù« rJ×OÝ ÷«d² ù« ∫w uJ(« Àb×²*«

dLðR∫ وزير التعليم العالي خالل مؤتمر صحفي

U½Ë—u  ÕUI  vKŽ ‰uB(« qON ðË WODH½ —UÐ¬ dHŠ vKŽ o «u¹ ¡«—“u « fK−

بغداد

√b³  W Q

◊u³A « —U³'« b³Ž bL×

 »dſ —U³ł bLŠ«

يـحق لرئيس حتـرير ايـة صحيـفة ان يرفـض نشر اي مـقال كمـا يحق له رفض الـتعامل
مع اي كـاتب مـا دامت الصـحـيفـة مـلكـيـة خـاصة. غـايـة ما في االمـر ان عـليه ان يـلـتزم

بدأ "حق الرد" في احلاالت التي تتطلب ذلك. 
ـمـلــوكـة من قـبل الـدولـة. فــفي هـذه احلـالـة تـكـون االمـر يـخــتـلف في حـالـة الـصــحـيـفـة ا
ـهـنـية الـصحـيـفـة مـلكـيـة عـامـة تـضيق فـيـهـا صالحـيـات رئيس الـتـحـريـر اال باحلـدود ا
ـهـنـيـة او مـضـرا ـعـروفـة كـأن يـرفـض نـشـر مـقـال غـيـر صـالح لـلـنـشـر من الـنـاحـيـة ا ا
ـصالح االمـنيـة للـدولة. لـكن ال يحق له وضع "الـفيـتو" عـلى اسم كاتب مـع ويرفض با

طلق اال اذا توفر سند دستوري او قانوني واضح.  نشر مقاالته با
ـنع من قبل رئـيس الـوزراء كمـا هي احلـالة بـالـنسـبة لـكن االمـر يخـتلـف كلـيا اذا جـاء ا
ـلوكة للـدولة وتابعـة لشبكـة االعالم العراقي التي لـصحيفـة "الصباح". فـهذه اجلريدة 
هي هيئة مسـتقلة غير تابعة وغير خاضعة لسلطة رئيس الوزراء. ومن واجب الصحيفة
عـدل االلتـزام باخلط الـعام لـلدولـة لكن حسب قـانون الـشبـكة الرقم 26 لـسنة 2015 ا

ليس من واجبها اخلضوع الوامر رئيس الوزراء. 
ـطلق في "الـصبـاح". ال يتـعلق الذي حـصل ن رئيس الـوزراء امـر بعـدم نشـر مقـاالتي با
نع باسم الكاتب نفسه. فاي مقال يأتي مذيال باسم ا تعلق ا قال واحـد مثال ا نع  ا

نوعا من النشر في اجلريدة.  محمد عبد اجلبار الشبوط يكون 
ستوى الـشخصي ال يؤثر هذا القرار التعسفي على قدرتي الشخصية على نشر على ا
مقـاالتي. فـقد بـادر الـكثـير مـن االصدقـاء رؤساء حتـريـر واصحـاب صـحف الى دعوتي
مشكورين لـلنشر في صحفهم كما انني انـشر مقاالتي في مواقع التواصل االجتماعي
حيث عدد الـقراء اكثر من عدد قراء الـصحف الورقية. لـكن اعتراضي كان ومازال على
بدأ وهو عدم تمتع رئيس الوزراء بحق او صالحية او سلطة منع اي كاتب باالسم من ا
الـنشر في صـحيفـة الدولـة. اقل ما يقـال عن هذا القـرار انه تعـسفي واساءة اسـتخدام
كن ان يقـال انه يعبـر عن  موقف شـخصي بحت. لـلسـلطة من قـبل رئيس الوزراء بـل 
كن تصديـقه ح يتحدث عن حرية الرأي وحرية ان شخصا يـتخذ مثل هذا القرار ال 

صطلحات في قراره اجلائر.  الصحافة ومحاربة الفساد النه جسد عكس هذه ا
اعــلـنت ذلك وكــتـبت عــنه وقـدمت شــكـوى الى جلــنـة االتــصـاالت واالعالم في مــجـلس
الـنواب ال رغـبـة بـنشـر مـقـاالتي في "الصـبـاح" حـيث تغـنـيـني عن "الصـبـاح" الـصحفُ
سـتـقلـة واحلـرة مثل  (الـزمـان) و "العـالم" و"كل االخـبـار" و "البـيـنة اجلـديدة" الـوطنـيـة ا
و"نداء اجلمهـورية" و "الدستـور" و "االعالم العراقي" وغيـرها الكثـير من الصحف التي
ترحب بنـشر مقاالتي فضال عن مواقع التواصل االجتماعي. لكني
احببت ان اثـبت للـتاريخ ولـلرأي العـام ان رئيس الـوزراء انتهك
ـواطـنــ في نـشــر افـكـاره فـي صـحـيــفـة الــدولـة خالفـا حـق ا
للـدسـتور ومـبـاد حـقوق االنـسـان. وانه ببـسـاطة يـكـذب ح
يتحـدث عن حرية االعالم وانه يعاني من عـقدة شخصية ازاء

كاتب بعينه هو محمد عبد اجلبار الشبوط.

إجتماع مجلس الوزراء

بغداد
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نحة اجملانية للقبول في التقد الى ا
اجملــــمـــوعـــة الــــطـــبـــيــــة (الـــطب طب
األســـنــان صـــيــدلـــة) في اجلـــامــعــات
والـكــلـيـات األهـلـيـة يـسـتـمـر الى غـايـة
الــسـاعـة الـثـانـيــة عـشـرة لـيال من يـوم
وافق 21/12/2020. واعـلـنت االثـنـ ا
ــــنــــحـــة الــــوزارة أن الــــتـــقــــد الى ا
اجملـانيـة للقـبول في اجملمـوعة الطـبية

(الـــطب طـب األســنـــان صـــيــدلـــة) في
اجلـامـعـات والـكلـيـات األهـلـية يـسـتـمر
الى غـايـة الـسـاعـة الثـانـيـة عـشـرة ليال
ــوافق كــانـون االول مـن يـوم االثــنـ ا
اجلــــاري وهــــنـــأت الــــوزارة األوســـاط
ــيــة والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة األكــاد
ي لـلغـة الـعربـية ـنـاسبـة اليـوم الـعا
الـتي طرزت حـضورها عـلى مدى قرون

مـن الـــزمن إبـــداعــــا وأدبـــا ومـــعـــارف
وارتــبط اســمـهــا وهــويـتــهــا بـالــقـرآن
الــكـــر ارتــبــاطــا وجــوديــا مــبــاركــا.
ودعـت الـوزارة اجلـامــعـات والـكــلـيـات
ي كـافة الى االحـتفـاء بهـذا اليـوم العا
ـتـحـدة تـاريـخـا الـذي اعـتـمـدته األ ا
رسـمـيا ثـابـتا لـلـغة الـعـربيـة بـوصفـها

عتمدة.. ية ا إحدى اللغات العا

تـسـوده الـعـلـمانـيـة الـتي تـتـنـكـر لـلـقيم
واالخالق وايـضـاً امام تـيارات مـتطـرفة

وارهابية تزيل اآلخر وتشوّه الدين). 
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واضـاف ان (هذا التكر وهذه اجلائزة
ــــمـــنـح لـــرجـل دين مــــســـيــــحي الــــتي تُ
ــســيــحـــيــون  الــعــراقــيــون عــانــوا (وا
الـكــثـيـر) ولـلـمـجــمع الـفـقـهي االسالمي
ـــــا هـي دعـــــوة لــــــوضع الـــــســــــنـي إ
اختالفاتنا جانباً للتالحم والتعاون من
اجل اشــاعـــة قــيم الــتــضــامن والــسالم
ـشترك واالسـتقـرار وترسيخ الـعيش ا
واحـتـرام الـتـنـوع والـتـعـدديـة بـكـونـنـا
اخــوة في عــائــلـة واحــدة ومــواطــنـون
الرض واحـــدة  هـي الـــعـــراق بــــيـــتـــنـــا
ــد يـدنــا لـلـسالم . عـلــيـنـا ان  جـمــيـعــاً
ونـبـدع في خـلق مـجـتـمع افـضل). واكد
(نـــحـن مـــســــرورون بـــزيــــارة الـــبــــابـــا
فـرنسيس لبلدنا. هذه زيارة مهمة نظرا
لـلـرســائل الـتي سـيـوجــهـهـا. عـلـيـنـا ان
نــغـــتــنـــمــهـــا فــرصـــة لــصـــالح بـــلــدنــا

ومواطنينا).
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زيارة رئيس مجـلس الوزراء االخيرة الى تركـيا تؤشر نهـجا إيجابيـا واضحا في تطوير
عالقـات العـراق مع محيـطه االقلـيمي ووجـوده الدولي... لكن  هـذا احلراك الـذي يهدف
في ظـاهره الى تـدعيم الـوضع الداخـلي واخراج الـعراق من ازمـته االقتـصاديـة اخلانـقة

: يتجاوز حقيقيت
االولى: ان حكومة السيد الكاظمي هي حكومة انتقالية مؤقتة تهدف الى اقامة انتخابات
مبكرة حـرة نزيهة ضـمن فترة زمنـية محددة  وهـو شأن داخلي ال عالقة لـلخارج فيه ال

من بعيد وال من قريب.
الثانـية: ان تـدعيم موقع الـدولة اخلـارجي يستـلزم اسـتقرارهـا ومتـانة جبـهتـها الداخـلية

. وهذا ما تهمله حكومة السيد الكاظمي تماماً
فلـماذا يـتجه الـسيـد الكـاظمي الى اخلـارج  هل هو هـروب من األزمات الـداخلـية ام هو
اسـتـقواء بـاجلوار عـلى شركـاء الداخل في سـبيل تـغيـير مـعادلـة وحسـابات االنـتخـابات
كن القادمة ? وهل إهـمال الشأن الـداخلي امر وارد في احلكـومات االنتقـالية ? وكيف 

اجراء انتخابات في وضع هش مثل الذي يعيشه العراق االن?.
ـوظـفـ واضـيفت ان ازمـة الـعراق االقـتـصـاديـة التي تـعـصف به عـلى مـسـتوى رواتب ا
كوس  اليـها ازمـة انخـفاض قـيمة الـدينـار العـراقي مقـابل الدوالر وزيـادة الضـرائب وا
ا يرافقه مـن جتاهل حكومـي او تشكيل تكررة وانـفالت الوضع االمنـي  واالغتيـاالت ا
جلان ال تغـني وال تسمن من جوع  واألزمـة مع االقليم واالختالف في الـتعامل معه ب
ـان من جـهة أخـرى  يضـاف اليـها ازمـة كـورونا ومـا خلـفته من حـكـومة من جـهة والـبر
ظالل سـلـبـيـة عـلى احلــيـاة االقـتـصـاديـة والـعـامــة وغـيـاب مـفـردات الـبـطــاقـة الـتـمـويـنـيـة
وتالشـيهـا وأزمـة اخلـدمـات االسـاسيـة مـثل الـكـهـرباء الـتي اخـتـفت في غـفـلـة من الزمن
ـتهالكـة حتى ان بغـداد تغرق من اقـل موجة مطـرية ... كل ما ومـشاريع البـنى التحـتية ا
عـاجلة تـقدم ومـا فـاتنـا ذكـره يرافـقه صمـت حكـومي مطـبق وغـياب الـتـحركـات الالزمـة 
ـتـفـاقـمة يـثـبت بـان الـتحـركـات اخلـارجيـة مـا هي اال ذر لـلـرماد في األزمات الـداخـلـية ا
الـعـيون واسـتـعـراض إعالمي  فـما فـائـدة جنـاح السـيـاسـة اخلارجـيـة اذا كـان الداخل

تتالطمه امواج األزمات!!!.
شاكل ان ما يجري ببـساطة سيؤدي الى نتيجة ال حتمد عقـباها تتمثل في: استعصاء ا
واطن بـاحلكومـة وإجراءاتهـا. وثالثا; رور الوقت. ثـانيا; فـقدان ثقـة ا عـلى احلل  اوال; 
قـراطـية الى عـزوف اجلمـهـور عن االلتـحـاق بركب االنـتـخابـات مـا يعـرض الـعمـلـية الـد

خطر جسيم.
ان الـبدايـات الصـحيـحة تـؤدي حـتمـا الى نهـايات سـعيـدة  وسـيرة احلـكومـة االنتـقالـية
ؤقتة ال تبشر بخير وقد ال جتري االنتخابات في موعدها وان جرت لن ا
ـشاركة تكون اال صـورة طبق االصل عن سـابقـاتهـا من حيث ا
ــان مـطــالـبـ بــتـرتـيب والـنـتــائج ... لـذا فــان احلـكـومــة والـبـر
ـواطن االولـويــات انـطالقــا من اوضـاع الـداخـل واالهـتـمــام بـا
وضعه امنـه معاشه وتطلعـاته اكثر من اي ملف آخر اذا اردنا
انــتــخـــابــات مــبــكـــرة نــاجــحــة واســـتــقــرار ســـيــاسي وامــني

واقتصادي.
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في اسـتـخـفـاف جـديـد يدعـو الى الـتـنـدر واالسـتـهـزاء ظـهـر عـلـيـنـا وزيـر الـكـهربـاء حتت
مانشيت عريض في احـدى القنوات التلـفزيونية مستـخفا بعقول الـعراقي والرأي العام
وجة األمطار بتوجيه كافـة الدوائر بأخذ االحتياطـات الطارئة  التخاذ مايلـزم والتحسب 
واألحوال اجلـوية الـسيـئة ولم يـفطن هـذا السـيد الـوزير الـفلتـة الى تـردي واقع الكـهرباء
كـن معـها ـتـردي الى ادنى  مسـتـوياتـهـا منـذ الـسقـوط وحلـد االن (نصف سـاعـة) ال  ا
ـواطن يعيش تدفـئة ميـاه السخان كل 6 ساعات وكـأن واقع الكـهرباء (كـمرة وربيع ) وا
زمن مع فـزع جراء هـذا الفـشل واإلخفـاق ا في أسـوء  احلاالت من الـتذمـر واالحبـاط ا
وفرة وجود األموال والتخصيصات التي قدمت لهذه الوزارة (81 مليار دوالر على مدار
ـشـاريع الوهـميـة والـتعـاقدات اكـثر من  17 عـامـا) اال انهـا تـسرق وتـنهب حتت يـافـطة ا
ـواطن باالنـهيـار التـام وانقطـعت عنه ولدات االهـليـة الصيب ا شـبوهـة  و لوال وجـود ا ا
سـبل احلياة  عـلى هذه الطـبقة الـفاسدة ان تعـود الى رشدها ان كـان هناك بـقايا رشد
ـعــقـول ان يــكـون بـلــد فـيه كل هــذه الـكــفـاءات  واألمـوال وأخـالق وضـمـيــر فـلــيس من ا
ا في كل القطاعات اذا مافائدة واليحصل على خدمات جيدة ليس الكهرباء فحسب وإ
ـقـراطـيـة اذا كـانت التــوفـر لـلـمـواطن الـكـرامـة والـعـيش الـكـر !!?وزارة الـتـغـيـيـر والـد
ها وهي قطعا ليست من الكهرباء تتـسابق إليها الكتل السيـاسية للفوز مكاسبهـا ومغا
ا للـفوز بالـعقود واألموال ستـدامة  وإ واطن وتوفـير الطـاقة الكـهربائيـة ا أجل خـدمة ا
ا ال الـعام طـا الـشرهـة  الـتي تكـفل للـكتل األمـوال الـطائـلة وهي سـرقة مـشـرعنـة  من ا
ـواطـن شـيـئــا يـذكــر و ال تـصب في هـذه الــعـقــود واالتـفــاقـيـات ال يــجـني مـن ثـمــارهـا ا
سـتدامة واذا بها كهرباء تـختبئ ما ب الفصول مصلحته  والـذي يبحث عن الكهرباء ا
عـتدل لـضعف االحـمال بـيـنمـا تكـون شحـيحـة وبائـسة في اي تـكون راهـية في الـربـيع ا
ـواطن بتـجهـيز الـكهـرباء حيث فصل الـصيف والـشتـاء ودائما تـغافل  وزارة الـكهـرباء ا
يجـهز وقـت النـوم عنـدمـا  ال تكـون هنـاك جـاجة  له  بـهـا وهذا بـعكس
الـفـشل الـدائم لـهـذه الـوزارة وبـالـتـالي فـشل الـكـتـلـة الـتي وراء
ــا تــكـون اخــتــيــار الــوزيــر في إصـالح هـذه الــوزارة وهـي ر
ـتـنـفذين ـسـؤولة الـوحـيـدة عن هذا الـفـشل بـسبـب هيـمـنة ا ا
والـفـاسـدين فـي مـفـاصـلـهـا وتـدخل سـافـر في عـمل الـوزيـر
اضــافــة الى االســتــيالء عــلى الــتــخــصـيــصــات احملــســوبـة

شاريع الوزارة.
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حتت هـذا الــعـنـوان بــادرت كـنــيـسـة
سيـدة الـنـجاة لـلـسـريان الـكـاثـوليك
ــيالد ورأس بــتـوزيـع هــدايــا عـيــد ا
الـســنــة بـ اهــالي طــلـبــة الـتــعــلـيم
ــســيـــحي في بــيـــوتــهم وذلك في ا
اطـار مــبــادرتــهـا الدخــال الــفــرحـة
والــســـعـــادة لــقـــلــوب الـــرعـــيــة من
االطــفــال وتــمــاشــيــا مع اجــراءات
الـوقــايـة الــصـحــيـة ضــد كـورونـا
الـتي تـطـلـبت الـلـجوء الـى الـتعـلـيم
ـباشـر عبـر االنتـرنت. وحيا غير ا
ـــطـــران مـــار راعي االبـــرشـــيـــة ا
افـرام يـوسف عـبــا الـعـوائل عـلى

رعايتها االبناء. 

االقـلــيـات في الـبالد جـراء الـهـجـرة في
الــسـنـوات األخــيـرة) مـبــيـنــة في بـيـان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس ان (احلــكــومــة
ـهــجـرين مــتـمـثــلـة بــوزارة الـهــجـرة وا
عـملت على مد جسور الثـقة بينها وب
االقــلـيــات لــلـحــفــاظ عـلـى وجـودهم في
الـوطن) منـوهة الى أن (الـعراق مـلتقى
الـديانـات التي تـتفق كـلهـا علـى احترام
اإلنـسـان وكـرامـته وإشاعـة ثـقـافـة وقيم
الــسالم ".وأكـدت الــسـيـدة جــابـرو عـلى
إصـرار احلـكـومـة عـلى إعـادة الـنـازح
وتــأهــيـل ضــحــايــا داعش من الــنــســاء
واألطــفـــال من الـــنــاحـــيـــة الــنـــفــســـيــة
واالجــتـمــاعـيــة لـيــنــدمـجــوا بـاجملــتـمع
ويـعيـشوا حيـاة طبـيعيـة) الفتة الى ان
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هجرين رئيسة الـتقت وزيرة الهجرة وا
تـابعة اوضاع الـلجنـة الوطنيـة العلـيا 
الــعـــراقــيـــ في اخلــارج ايـــفــان فــائق
جـابرو بـالسـفيـر البـاباوي لـدى العراق
ـونسنـيور ميتـجا ليـسكوفـار  وبحثا ا
خالل الــلــقــاء مــجـريــات خــطــة طـوار
الـوزارة في تـشجـيع األسـر النـازحة في
اخملـــيــمـــات عــلـى الــعـــودة طـــوعــاً الى
مـناطـقـهمـا االصلـية فـضال عن اوضاع
هـجر وآلـية دعـمهم الالجـئـ في دول ا
مـاديا ومعـنويا.  وقـالت خالل اللقاء ان
(اإلرهـاب ترك آثارا سـلبية مـلموسة في
ـنـاطق التي الـعـراق من بيـنـها تـدمـير ا
كــانت حتت ســيـطــرته وتـنــاقص أعـداد
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أســـتــقــبـل مــحــافظ الـــنــجف لــؤي
الـيـاسـري قـائــد عـمـلـيـات الـفـرات
األوسط اللواء قـوات خاصة الركن
علي غازي الهاشـمي ومدير شرطة
الــنـجف الــلــواء فــائق الــفـتالوي 
وعدد من مـديري األجـهزة  وجرت
خالل اللقاء مناقشة الواقع األمني

في احملافظة وسبل تعزيزه .
كتبة وأشاد الياسري في تصريح 
اإلعـالمـي يــــــوم أمس اإلثــــــنــــــ :
ـبـذولـة من قـبل قـيـادة بــاجلـهـود ا
عــمـلــيــات الــفـرات األوسـط وكـذلك
قـــيــادة شـــرطــة الـــنــجـف  وبــاقي
الـتــشـكــيالت األمــنـيــة من اجلـيش
والشرطة وحرس احلدود واحلشد

الشعبي ضباطاً ومنتسب .
مـــــؤكـــــداً أن (لــــــرجـــــال الـــــدفـــــاع
والـداخـلـيـة واحلـشـد الـشـعـبي في
ــهم في احملــافـــظــة  لــهم الـــدور ا
تــعــزيـز األمـن وتـطــبــيق الــقــانـون
والــنــظــام  ونـــحن حــريــصــ كل
احلــرص عـلى تـقــد الـدعم الالزم

لهم) .
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الفتـاً الى أن (احملافظـة تسعى الى
تــطــويــر الــواقـع األمــني من خالل
إســتــحــدث الـدورات الــتــطــويــريـة
والـتـقنـيـات احلـديثـة  في الـكشف
ـــة وتــطـــويــر اجلـــهــاز عـن اجلــر
ــعــلــومــاتي لــصــد أيــة مــحــاولـة ا

للعبث بأمن النجف وأهلها) .
من جــانـبـه أكـد الــهــاشــمي وجـود
(تــعـاون أمـني جـاد ومـسـتـمـر بـ

قيادتـنا وحكـومة النـجف احمللية 
ألجل إســـتـــبـــاب األمن فـي عـــمــوم
محـافظـات الفـرات األوسط وضمن

قاطع مسؤوليتنا) .
وأشار الهاشمي الى اتصاالت ب

مــحـافـظ الـنــجف وقــائـد الــشــرطـة
يــــومــــيــــة عن الــــواقع األمــــني في
الــــنـــجـف األشـــرف  وهـم جـــادين
بــالـــعـــمل األمـــني مـع تـــشــكـــيالت
اجليـش والشـرطة وحـرس احلدود
واحلـشد الـشـعبي وبـاقي األجـهزة

األمنية في احملافظة) .
وبـحـضــور الـهـاشـمـي والـيـاسـري
ــدني الـلـواء ومـديـر عــام الـدفـاع ا
كاظم بوهان أقامت مديرية الدفاع
ـارســة حـيـة ـدني في الــنـجـف  ا
في مــحــطــة كـهــربــاء الــغــازيـة في

ناحية احليدرية.
ـــمـــارســة وقـــال بـــيـــان أمس ان (ا
احلـيـة الـتـي نـفـذهـا أبـطـال الـدفاع
ـدني بـاحملـافـظـة هـدفـهـا تـأهـيل ا
ــدني بــاحملــافــظـة رجــال الــدفــاع ا
لــلـحـاالت احلـرجـة الـتي قـد حتـدث

مستقبالً) .
وأكــد الـــيـــاســري أن (مـــنـــتـــســبي
ــدني فـي الـنــجف مــديــريـة دفــاع ا
ــارسـة حــيــة في مــحــطـة نــفــذت 
كهـرباء الغـازية بنـاحية احلـيدرية
حتت شــعــار صــقــر الــعــراق وكـان
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عقـد مدير عـام دائرة العـمل والتدريب
ــهــني فـي وزارة الــعــمل والــشــؤون ا
االجـــتــمـــاعـــيــة رائـــد جـــبـــار بــاهض
اجـتــمـاعــا مع وفـد الــوكـالـة الــكـوريـة
لـلــتـعـاون الــدولي(كـويــكـا) لـلــتـبـاحث
ــركــز الــعـراقي حــول إعـادة تــأهــيل ا
الـكـوري. وقـال بـاهض في بـيان امس
ان (الـــدائــرة أرســـلت كـــافــة الـــقــوائم
والـــكــشـــوفـــات لــلـــتــأهـــيل وجـــاهــزة
لـإلســـراع في عــــمـــلــــيـــة الـــتــــأهـــيل).
وافــتــتــحـت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجــتـــمــاعــيـــة مــركــز مـــوارد الــعــمل
ـركز وهـجـرة الـعمـال بـالتـعـاون مع ا
الـدولي لـتـطـويــر سـيـاسـات الـهـجـرة
بـــحـــضـــور بــــعـــثـــة االحتـــاد االوربي
ـنــظـمـات والــسـفــارة الـنـرويــجـيــة وا
الدولـية بـهدف احملـافظـة على سالمة
ـهـاجـر عـند الـسـفـر للـخـارج لـغرض ا
الـــعـــمل او احلـــصـــول عـــلى شـــهــادة
عــلــمــيـــة  او االنــنــظـــمــام الى افــراد

االسرة. 
وقـــــال وزيـــــر الــــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
ركز االجتـماعـية عـادل الركـابي ان  ا
فـــرصـــة فـــريـــدة نـــوعـــيـــة الصـــحـــاب
ـعـنـي بـحـوكـمة الـهـجرة صـلـحة ا ا
في الــعــراق لــتـقــد ومــنــاقــشـة رفع
مـستـوى الوعي حـول قضـايا الـهجرة
لـلـمـواطـنـ الـعـراقـيـ  وحتـديدً من
هاجرين والوعي خالل مركز موارد ا
والـتثقـيف للـمسـافر الـعراقي لـقوان
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ـــهــاجـــر نــحـــوهــا وتــعـــمــيم الــدول ا
ـعنـية) الـتعـلـيمـات لكـافـة الوزارات ا
ركز واضاف ان (الـتفـاهم لتـأسيـس ا
 مــــــنــــــذ عــــــام 2019 مـع االحتـــــاد
االوربي والـــســـفـــارة الـــنـــرويـــجـــيــة
ــعـرفـة احـتــيـاجـات الـعـمل والـسـعي 

ودافع الهجرة. 
واكدت رئـيس بعـثة االحتاد االوروبي
فـي الـعـراق بـاربــرا أكـر ان  تـاسـيس
ـــركــز خلــلـق فــرص عــمـل والــعــيش ا
الــكـر وتـطـويــر خـطط وزارة الـعـمل
ـؤسـســات لـتـمـكـيـنــهـا من حتـقـيق وا
ــركــز حـديث الــتــنــمـيــة الــدائـمــة  وا
ساعدة العمال على اتخاذ التأسيس 
قــرارات مــســتــنــيــرة عــنــد الــتــفــكــيـر
ـعلـومـات واالستـشارات بـالهـجـرة با
تيـنة باالحتاد وتبـقى عالقة العـراق ا

ساعدة) . االوروبي توفر ا
…d−N « U¹UC

واشــارت الــســفــيــر الــنــرويــجي تــون
ألـــيـــزابــيث  ألـــرس الـــتي ألــقـــيت من
مـسـتــشـار الـسـفــارة الى ان (قـضـايـا
الهجرة واخلطوة التي تشكلها دفعت
اليحاز مركز تـدريب مختص التعريف
ــهــاجــر بـــالــدول وبــوصــلــة اجتــاه ا
هـني ألساسـيات الـتعامل والتـدريب ا
بــ الــبـيــئـة احملــلـيــة وبـيــئـة الــعـمل
االجنبية  والهجـرة االمنة والنظامية
وعــواقب الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة

علومات االساسية).  وتوفير ا
ـديــر الــعـام لــلــمـركــز الـدولي ولــفت ا

لــتـطــويـر ســيـاســات الـهــجـرة مــايـكل
سبيـندلغر الى (إطـار مشروع حتس
ـركـز بـهـدف ادارة الـهـجـرة وتـمـويل ا
ـســاعـدة في زيـادة الــتـوعـيــة بـشـان ا
الـهـجــرة في الـعـراق  واالهــتـمـام من
ـزيـد عن ـعـرفـة ا الـشـبـاب الـعـراقي 
الـهجـرة غـير الـقانـونـية وفـهم عواقب
اخملــالــفــات  وامـتـالك اكــبـر عــدد من
األشـــخـــاص الـــقـــدرة لـــلــوصـــول الى

معلومات دقيقة عن الهجرة) .
وشــــدد مــــديــــر عــــام دائــــرة الــــعــــمل
ـهـنـي رائـد جـبـار الالمي والــتـدريب ا
شاركة شترك   ان (تنظيم احلدث ا
ركز الدولي لتـطوير سياسات ادارة ا
الــهــجـرة فـي فـيــيــنـا  لــيــكـون الــفـرد
الـراغب بـالعـمل والـهـجرة مـطـلع على
ـعـلـومـات  والـتـعامـل مع اَي عرض ا
لـلعـمل في اخلارج وكـيفـية الـتخـطيط

هيثم ابو العز احلريري

خـاصـة بضـريبـة الـدخل بـنسـبة 3
ــئـة عـلى أن جتــري تـسـويــتـهـا بـا
الحـقاً من قـبل الـهيـئـت الـعامَّـت
لــلـضــرائب والــكــمـارك فــضالً عن

نع خروج العمل على سن قانون 
األمــــــوال إلـى خــــــارج الـــــــبالد إال
ـــوافــــقـــات رســـمـــيـــة لـــضـــمـــان
الـــــســــيــــطـــــرة عــــلــــيــــهـــــا ومــــنع
ُرسل واقـترح الـتـقريـر ا غـسيـلـها)
إلى مــكــتب رئـيس الــوزراء ووزيـر

اليـة والنزاهة اليـة واللجنـت ا ا
الـنيـابـيـتـ (قـيـام الهـيـئـة الـعـامة
ـركزي لـلـضـرائب بـتـزويـد الـبـنك ا
بالـرقم الـضـريـبي للـمـكـلفـ بـغـية
تـــســــهــــيل اإلجــــراءات اخلــــاصـــة
بـــالــتــحـــاسب الــضــريـــبي وتالفي
وقوع تـشابه في األسـماء والـعمل
عـلى إدخـال الـرقم الـضريـبي ورقم
اجلــواز لــلــمـســتــورد في بــيــانـات
ـشــاركــة في ــصــارف األهــلــيــة ا ا
ـها مـزاد نافـذة بـيع العـملـة وتـقد
ركـزي وتضـميـنها في إلى البـنك ا
الــتــصـريــحــة الـكــمــركـيــة وإجـازة
االسـتـيـراد لـلحـد من ارتـفـاع سـعر

صرف الدوالر).
 U «dG « …œU¹“

مـشـيـرا الى (اهـمــيـة زيـادة نـسـبـة
ـصـارف األهـلـيـة الـغـرامـات عـلى ا
ـشـاركـة في مـزاد بـيع ُـخـالـفـة وا ا
الــعــمــلــة من خالل وضع ضــوابط
والســيــمــا أن مــبــلغ خــاصـــةٍ بــهــا
الغـرامات التي فـرضها الـبنك على
صارف اخملالفة لتعليمات بعض ا
نافذة بيع وشـراء العملـة األجنبية
جتاوزت 618 ملـيار ديـنارٍ إضـافة
إلى اجـراء مــطـابــقـة شــهـريــة بـ
اجلـهات ذات الـعالقة لـضمـان عدم
ضـياع حق الـدولـة في االسـتقـطاع
الضريـبيّ) وأكد التـقرير (ضرورة
ـركـزي للـتـقـييس تـمـكـ اجلهـاز ا
والــسـيــطـرة الــنـوعــيــة من فـحص
وإخـــضـــاع الـــبـــضـــائع والـــســـلع
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اوصت هـيـئــة الـنـزاهــة االحتـاديـة
بـإنـشـاء قـاعـدة بـيـانـاتٍ مـتـكـامـلة
(األتــمـــتــة) في الــهـــيــئــة الـــعــامــة

للـكمـارك وربطـها بـجمـيع الدوائر
ذات الـعالقــة بـعـمــلـيـة االســتـيـراد
ودخول الـبـضائع الـتي من شأنـها
مــنع الــتالعب والــتــزويــر والــهـدر
مـؤكــدة الــكـشف عن ـال الــعــام بــا
فـــروقــات بـــبــيع الـــدوالر في مــزاد

ـتحققة. العمـلة وحجم االيرادات ا
وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
(فـريق عـملٍ من دائـرة الـوقـايـة في
الــهــيــئــة أوصى فـي تــقــريــرٍ أعـدَّه

بـشـان الزيـارات الـتي قـام بـها إلى
اجلهات ذات العالقة بإعادة العمل
بــكـــتـــاب مـــكـــتب رئـــيـس الــوزراء
ُـتــضــمن اســتــقــطــاع تــأمــيــنـاتٍ ا
خاصـةٍ بالـرسوم الكـمركـية بنـسبة
ــئــة واسـتــقــطــاع تـأمــيــنـاتٍ 5 بــا

واخلدمات الـداخلة لـلبالد وقيامه
ــنـافـذ احلـدوديـة بـتـزويــد هـيـئـة ا
شـمولة بـالفحص واد ا بجـدول ا
وحسب جداول التعرفة الكمركية)
وتابع ان (الفـريق شخَّص فروقات
مـالـيـة بـ عـمـلـيـة بيـع الدوالر من
قبل البنك  وما تمَّت جـبايته فعلياً
من الـــهــيــئـــة الــعـــامــة لــلـــكــمــارك
كـإيــرادتٍ اضــافــة إلى عــدم وجـود
ٍ لـــــكــــشف نـــــظــــامٍ رقــــابـي رصــــ
ـصــارف األهـلـيـة ُـتالعـبــ في ا ا
الداخلة في نافـذة مزاد بيع العملة
عـبر تـقد مـعلـوماتٍ غـير مـكتـملة
ُتعلقـة بالتصاريح وال سيما تـلك ا
ـشــاركـة بـشـركـاتٍ الـكـمــركـيـة أو ا
وهـــمــــيـــة فـــضالً عن عـــدم وجـــود
تـنـسـيقٍ بـ الـهـيـئـتـ الـعـامـتـ
لـلــكـمــارك والـضــرائب في تــوثـيق
الـتصـريـحة الـكمـركـية; األمـر الذي
يُـــؤدي لــعـــدم جــبـــايــة الـــضــرائب

ثلى).  بالصورة ا
دعـا عضـو جلنـة االقتـصاد بدوره 
ــانـيــة عـطـوان واالســتـثــمـار الــبـر
احلـكـومـة الى اعـتـماد الـعـطـواني 
آليات لـلحفـاظ على رصانة الـعملة
مـــشــددا عــلى احملــلــيــة ودعـــمــهــا
ضــرورة مــعـاجلــة ســعــر الــصـرف
داخـل مـزاد الـعــمـلــة وخـارجه وان
يـكـون الــيـة لـلـتــوازن مـابـ سـعـر
الــبـيع والــشـراء وان جتــد وسـائل
اقتـصادية اخـرى تدعم ثبـات سعر

العملة احمللية.

وقال الـعـطواني في تـصريح امس
ـضي في إن (احلــكـومــة عــلـيــهــا ا
بــعض اخلــطــوات بـغــيــة احلــفـاظ
عــلى رصـــانــة الــعـــمــلــة احملـــلــيــة
من وقيـمتـها أمام الـعمـلة الصـعبة
خالل تـــعــظــيم الـــواردات وإنــهــاء
حـالـة االعتـمـاد عـلى النـفط كـمورد
وحــيــد ألنه الــســبب األســاسي في
مبينا ان هذا التدهور االقتصادي)
(احلكومة عـليها الـبحث عن منافذ
جـديــدة تـقــوي الـعـمــلـة الـعــراقـيـة
وتــدعـم رصــانــتـــهــا) واضــاف ان
(الـفـارق الـكـبـيـر مـا بـ سـعـر بيع
الـدوالر مـقـابل الـعمـلـة احملـلـية في
ــــركــــزي وفـي الــــســـوق الــــبــــنك ا

السوداء كبير).
مـشـددا عـلـى ان (احلـكـومـة عـلـيـها
مـعاجلـة سـعر الـصـرف داخل مزاد
الــعــمــلــة وخــارجه او الــبــحث عن
وســـائل اخــــرى لـــلـــحــــد من هـــذه
ـضــاربـة وان يــكـون هـنــالك لـدى ا
احلكومة الـية للتـوازن ماب سعر
الــبـيع والــشـراء وان جتــد وسـائل
اقتـصادية اخـرى تدعم ثبـات سعر
الــــعـــمــــلـــة احملــــلـــيــــة).  واكـــد ان
ـتــضـرر االول من ارتــفـاع ســعـر "ا
واطن الدوالر مـقابل الـدينـار هو ا
الـبـسـيط  والـطـبـقـة الـفـقـيـرة عـلى
اعــتـبـار ان هـذا االرتــفـاع سـيـؤدي
الـى ارتــفـــاع اســـعـــار الـــســـلع في
الــــــســـــــوق وتــــــدهــــــور الـــــــوضع

االقتصادي"
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ــسـتــنـدات اخلــاصـة لــلـرحــلـة واهم ا
ــسـمــوح بـهـا وعـدم جتــاوز االقـامـة ا
بـــــالــــســـــمـــــة  وحـــــاالت الـــــطــــوار
والـتــواصل وحـمــايـة الـنــفس  ولـدى
ــركـــز ومــديــريــة الــعــمل والــتــدريب ا
ـــهــــني والــــوزارة هــــواتف وبــــريـــد ا
الــــكــــتـــــروني وصــــفــــحــــات تــــواصل
اجــــــتـــــمـــــاعـي  لـــــتـــــــقــــــد الـــــدعم

واإلسنــــاد) . 
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ـة الغـابـرة وهي اسـتعـبـاد االنـسان تـعود صـنـاعـة العـبـيـد الى االزمـنة الـقـد
تـلك قوت يومه الـثري او القـوي الخيه االنسـان الفقـير او الضعـيف الذي ال
او االســرى من خـالل الــغـــزوات بــ الـــقــبـــائل او احلــروب بـــ االقــوام او
متلكات لـلغير وكانوا االمـبراطوريات لتوسـيع النفوذ واغتصـاب االراضي وا
يـستغلونهم في االعـمال الزراعية الـشاقة واخلدمات االخرى وحـتى كمقاتل
تـاجرة بهم في احلـروب وبيعـهم في سوق الـنخـاسة كمـا تبـاع احليوانـات وا
ية االولى وبالرغم من الـسيطرة احملكمة كـانت شائعة الى ماقبل احلرب الـعا
عـليـهم من قـبل مـالكـيـهم او الـسلـطـات التـي أمتـلـكتـهم قـامـوا بثـورات عـديدة
لـلـتـحرر واشـهـرهـا ثورة الـزنـوج في الـبـصرة (883 – 869) ابـان اخلـالفة
الـعــبـاسـيـة وامــتـدت اكـثـر من (14) عـامـا اســتـطـاعـوا من خـاللـهـا تـاسـيس
حـكومة لـهم عاصـمتـها مديـنة اخملـتارة جـنوب الـبصرة واخـيرا قـضت علـيها
الـدولة العباسـية وعن إجراءات حتريرهم دولـيا كانت بريطـانيا وفرنسا ودول
غـربـية اخـرى سـبـاقة في مـنع جتـارة الـعـبيـد واخـيـرا في عام 1906 عـقدت
عـصبة اال مؤتـمرا بهذا الـصدد وقررت مـنع جتارة العبـيد والغاء الـعبودية
بـشتى اشـكـالـها ولـكـنهـا لم تـنـقطع نـهـائـيا وتـمـارس في بـعض الدول ومـنـها
ـعيـشة وربـاط حـديثـنا بـان عـبيـد تلك االسالمـية لـقـاء سداد ديـون او تامـ ا
نحرف عن الـعصور كانوا اسرى اجلوع والقوة القتهم في قبضة االحرار ا
االنـسانـية من بـني جنـسهم الـبـشري وامـا عبـيد الـيوم من اصـحاب الـسلـطة
صـون دماء العبـاد ويدمرون البالد الجل واعـوانهم اسرى الطـمع واجلشع 
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عيـشة بـفضل العـلم والتـكنلـوجيا تـطورت بـلدان العـالم الثالث بـعد حتسـ ا
ـقدورهـا ايصـال شعـوبهـا الى ركب الدول تـنمـويا واصـبحت تـمتـلك ثروات 
دنية لوال أستغلتها  فئت من العبيد وهما خطرين على تـقدمة في احلياة ا ا
اجملـتـمع كــكل  االولى هي الـطـبــقـة احلـاكــمـة الـتي اصـبــحت عـبـيــدا لـلـمـال
ـال الـعـام واخلـاص بـنفـوذهم يـلـتـهـمـون كل شيء امـامـهم في الـسـلـطـة من ا
ـكن ـرتــبـة و لـلـثــراء عـلى حـســاب لـقـمــة عـيش انــاس اوصـلـوهم الـى تـلك ا
ـعتـادة علـى اجليف وامـا الـفئـة الـثانـية مـن عبـيد نـسيـمـهم هؤالء بـالـضبـاع ا
الـيوم هم من حثـالة اجملـتمع يـذهبون بـكل طوعـية لـيكونـوا عبـيدا للـعبـيد لدى
ال احلرام كـحراس ودالل في االحـتيال الـفئة االولى لـقاء حفـنة مبـالغ من ا
والـرشوة والـسـرقة يـقـومـون بهـا نـيابـة عن مـالـكيـهم البـعـادهم عن الشـبـهات
ـطـالبـ بلـقـمة الـعيش الجل ويـضحـون بارواحـهم ويـسفـكـون دماء االبـرياء ا
ـال وهاتـ الـفـئـت ـومـة مـصاصـي الدمـاء من مـالـكـيهم عـبـيـد ا حـمايـة ود
تـتواجـد في دول العـالم الثـالث ومن ضمـنهـا بالدنا إالّ نـادرا وغلـتهم بـعكس

صالح عـبيد البارحة الـذين كانوا يجهدون الشـقاء انفسهم 
ــسـاس بـسـيـادة الـبـالد بل عـبـيـد الـيـوم غـيـرهم دون ا
يـفتـعلـون االرهاب و سـفك الدمـاء ويضـحون بـسيادة
الـبالد الثـراء انـفـسـهم دون اخـذ الـعـبـرة عـمـا جـرى
ــسـلـك وهم دعـاة عــلــيــهم وامـام لــغـيــرهم في هــذا ا
اعـيـنهم رمـاهم الـشـعب في مـزابل التـاريخ مـدمـغـ

باخلزي والعار  .

هم سـيتم اعـتقـال مـنفـذي عمـلـيات اغـتيـال الـناشـط قي الـتـظاهـرات وتقـد
سوف يتم اعـتقال مـنفذي عـمليـات خطف النـاشط في الـتظاهرات, لـلعدالـة
تـظـاهـرين من قـبل القـوات األمـنـية وسـوف يـتم حمـايـة سـاحـات التـظـاهـر وا
ـشـروخـة سـمـعـهــا أبـنـاء شـعـبـنـا مـراراً وسـوف. وسـوف هـذه االسـطــوانـة ا
وتـكراراً من قـادة األجهـزة األمنـية ووزيـر الداخـليـة وحتى من رئـيس الوزراء
لـكن لألسف لن تـتـحقـق هذه الـسـوف لـعدم وجـود إرادة حـقـيقـيـة وإجراءات
نفـذي عمليات عـملية وواقعـية وقوية لدى األجـهزة األمنيـة وقادتها للـتصدي 
االغـتيـال واخلـطف  فعـمـليـات االغـتيـال واخلـطف للـنـاشطـ في الـتظـاهرات
مـستمـرة وعملـية اغتـيال الناشـط صالح العراقي نـهاراً جهـاراً  وقبله عـملية
اغـتيال النـاشط  مصطفى اجلـابري في ميسـان لن تكون األخيـرة بكل تأكيد
في ظل صـمت األجهـزة األمنـيـة بل وعجـزها وعـدم تدخـلهـا حتى عـندمـا تقع
عـمليـات اخلطف واالغـتيال  بـالقـرب منهـا وأمام أنـظارها واألسـباب مـعروفة
يليشيات وعناصرها التي تنفذ فـاألجهزة األمنية عاجزة تماماً عن مواجهة ا
ـتظاهـرين والنـاشط في عـمليـات االغتـيال واخلطف لـذا فان عـمليـات قتل ا
الـتـظــاهـرات الـســلـمـيــة وخـطـفــهم  لن تـتـوقـف وهي لم تـتـوقـف  مـنـذ انـدالع
اضي والى أيامنـا هذه ما دام اجملرمـون طلقاء انـتفاضة تـشرين من العـام ا
ولن يـطالهم العقاب ألنهم مـحمي من كتل وأحزاب وميلـيشيات متنفذة وقد
اضية في بغداد تـكررت عمليات االغتيال واالستهـداف خالل األيام القليلة ا
و الـبصرة وذي قار وميسان  لعدد من الناشط في التظاهرات  وقبل هذه
اضي  عندما الـعمليات نذكـر بالعمليـة التي جرت ليل يوم األحد 26 تـموز ا
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ في ـسـلـحـ نـيـران أسـلـحـتـهم عـلى ا فـتح عـدد من ا
سـاحتي التـحرير والطـيران في بغـداد مع رمي قنابل الـدخان علـيهم  فسقط
عـلى اثـر هـذه الـعـمـلـيـة اجلـبـانـة ثالثـة شـهـداء وعشـرات  اجلـرحى واتـهـمت
وزارة الـداخلـية عصـابة إجـراميـة بتـنفـيذ العـملـية إلحـداث الفـوضى وإشاعة
تـواجدة في السـاحت ـتظاهـرين والقـوات األمنيـة ا الـتوتر وعـدم الثـقة ب ا
وبـعـد هـذه احلـادثـة  عـادت عـمـلـيـات حـرق اخلـيـام  قـبل رفـعـهـا من سـاحـة
الـتـحــريـر وسـاحــات الـتـظـاهــر في احملـافـظــات أخـيـراً وعــمـلـيــات الـتـصـدي
لـلمـتـظاهـرين وعـملـيـات اغتـيـال  النـاشـط فـيـها بـوتـيرة مـتـصاعـدة  فـكانت
عـملـيـة اغتـيـال النـاشط حتـسن أسـامة في مـحـافظـة الـبصـرة الـتي جرت في
ـارة وفي مـنـطـقـة مـزدحــمـة تـلـتـهـا بـعـد يـومـ وضح الـنـهـار وإمـام أنــظـار ا
مـحاولـة اغتـيال فـاشلـة لعـدد من النـاشطـ في تظـاهرات الـبصرة أيـضاً ثم
عـملية اغتيال الناشـطة البصرية ريهام يـعقوب في وسط البصرة وفي النهار
أيضاً وسـجلت كل هذه العملـيات ضد مجهول فـمتى تتوقف عـمليات قتل
ـتـظـاهـرين الـسـلـمــيـ ? ان هـذه اجلـرائم  لم تـتـوقف إال واغـتـيـال وخـطـف ا
عـندما يتم إلقاء القبض على مرتكبيها  وإحالتهم الى القضاء لينالوا العقاب
ـستـحق ومعرفـة اجلهـات التي تـقف ورائهم وحتمـيهم وهي جـهات مـعروفة ا
لـرئـيـس الـوزراء ولألجـهـزة االســتـخـبـاراتــيـة واألمـنـيـة أمــا إذا لم يـتم إلـقـاء
الـقـبـض عـلى اجملـرمــ ومـرتـكــبي عـمـلــيـات االغـتــيـال فـان هــذه الـعـمــلـيـات
سـتـســتـمـر الن اجلـنــاة في مـأمن من الــعـقـاب ومـحــمـيـ من قــبل أحـزابـهم

وميليشياتهم . 
ولـلحـد من عمـلـيات اغـتيـال وخطـف النـاشطـ في التـظـاهرات يـجب تكـثيف
الـعمل االسـتخـباري ونـشر عـناصـر من االستـخبـارات ومن األجهـزة األمنـية
ـهمـة سواء في بـغداد أو احملـافظـات وتعـزيز ذلك ـناطق ا بـلبـاس مدني في ا
ـراقـبـة مع نـشر دوريـات راجـلـة واليـة خـصـوصا في بـالـكامـيـرات وأجـهزة ا
ـهمة بـاإلضافـة الى ذلك يجب نـشر أعداد من ـناطق احليـوية وا الـليل وفي ا
ـنــاطق احلـيــويـة وقـرب ـدربـة جــيـداً بــلـبـاس مــدني  في ا الـقــوات األمـنـيــة ا
سـاحات الـتظـاهر وفي الـشوارع الرئـيسـية في بـغداد واحملـافظـات للـتصدي
نـفـذين مهـمـا كانت ـنفـذي عـمـليـات االغـتيـال واخلـطف وعدم الـتـهاون مـع ا
هـوياتـهم ومـرجعـياتـهم وعـلى هذه الـقوات وعـنـاصرهـا التـدخل الـفوري عـند
حـدوث محـاوالت اغتـيال أو خـطف  أو تعـقب مـنفـذين عمـليـات االغتـيال عـند
هــروبـهم ومـعــرفـة أمــاكـنـهم وعـنــد إلـقـاء الــقـبض عــلى من يـحـاول اغــتـيـال
الـناشط أو منفذي عمليات االغتـيال سيتم من خاللهم معرفة هوية وأسماء
من ارتـكبـوا جرائم القـتل واخلطف واالغـتياالت واالعـتقـاالت العشـوائية  في
تـظـاهـرات تشـرين ومـا بـعـدهـا واجلـهـات التـي تقف ورائـهم لـيـعـرف شـعـبـنا
احلـقـائق في من يـخـونه ويـسـتـحل دمـائه ويـقـتـل أبـنائـه ويـنـفـذ أجـندات دول
إقـلـيـمـيـة ال تـريد لـلـعـراق األمن واالسـتـقـرار والـتـقـدم  ويـجب مـعـاقـبـة هؤالء
اجملـرمـ أشـد الـعـقـوبـات وطـرد من يـنـتـسب مـنـهم الى الـقـوات الـعـسـكـريـة
واألمـنـيـة من اخلـدمـة  وعـدم الـتـسـتـر عـلـيهـم أو إطالق سـراحـهم بـصـفـقات
اثـلة مـستـقبالً ن تـسول له نـفسه ارتـكاب جـرائم  مـشبـوهة لـيكـونوا عـبرة 
ن يـستخف بـدماء العـراقي ويـنفذ أوامـر أحزاب السـلطة  أحـزاب الفشل و

والفساد والقتل واإلجرام .
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ـــعـــارضـــة يـــعـــد غـــيـــاب رمـــوز ا
ـــصــريـــة وعــلـى رأســهم احـــمــد ا
طـــنـــطــــاوي وهـــيـــثـم ابـــو الـــعـــز
احلريـري والي الذي اطـلق علـيهم
تـــــكـــــتل 25≠30 من اهـم افــــرازات
صـري لـعام ـان ا انـتخـابـات البـر
2020 وبغـيـاب تلك الـرموز تـغيب
ان ـعـارضـة احلـقيـقـيـة عن الـبـر ا
ـسـتـقـل الـقـادم ولم يـبق سـوى ا
الـذين فازوا ب 94 مـقـعـدا والذين
ـــكن ان يـــشــــكـــلـــوا تــــكـــتالً مع
االحــــــزاب الـــــــتى فــــــازت ب 156
مــقـعـدا  وحـتـى في حـالـة حـدوث
عـارضة التى هذا االحـتمال فـانّ ا
ـكن ان تــتــواجـد ســوف  تــكـون
مـعــارضـة مــســتـانــسـة لن تــشـكل
ازعـاجــا حـقــيـقــيـاً لــلـحـكــومـة في
. وعن اســبـاب ــانــيـ اجـمــاع بـر
فـشل تــكـتل 25-30 فى الــوصـول
ــان الــقــادم قــال هــيــثم الى الــبـــر
ابـوالعـز احلـريري احـد رمـوز هذا

الـــتـــكــتـل لـ (الـــزمــان)  ان (ســـبب
خـــســـارته االنـــتــخـــابـــات  هــو ان
ــنــهج  حــيث مــاحــدث اسـقــاط 
ـال مع حتـالفـات سيـاسية تدخل ا
لــصـــالح مــرشـح مــســتـــقــبل وطن
ــنــافـس). واضــاف ان (مــا حـدث ا

لـــيس فـى مـــصــلـــحـــة الـــوطن ألنّ
ان القادم عارضة عن البر غياب ا
يــخـــدم افــراد مــعـــدودين خــاصــة
االنــتـخــابـات مــسـتــغـلــة نـفــوذهـا
ـــالي الـــذى مـــكـــنـــهــا مـن شــراء ا
عـارضة االصوات كـمـا ان غيـاب ا

الهدف هـو الوقوف على إمـكانيات
ـديريـة وأستـعـداداتهم مـنـتسـبي ا
ألي حـالــة طـارئـة  واهم مـعـوقـات
ــشـاكل إليــجـاد احلـلـول الـعـمل وا

ناسبة لها) . ا
ديرية مشيداً بـضباط ومنتـسبي ا
واجلـهـود الـتـي يـبـذلـوهـا حلـمـاية
ـــصـــالح الـــعـــامــة ـــواطــنـــ وا ا
ــــهــــام واخلــــاصــــة وهم رجــــال ا
ـسـؤولــيـات الـكـبـيـرة اخلـطـرة وا
ولـهم مـن كل اجملـتـمع الـنـجـفي كل

التقدير والثناء .

لن يــخــدم احلـكــومــة ايــضــا الـتى
كـــانت تــنــحـــاز الــيــهـــا فى بــعض
مــشــاريـع الــقــوانــ الــتى تــخــدم
مـصــالح االغـلــبـيــة الـكــادحـة) امـا
الـنــائب احــمـد الــطــنـطــاوي الـذي
تـصــدر انـتـخـابـات اجلـولـة االولى
بـفـارق كـبـيـر عن اقـرب مـعـارضـيه
فــلـــقــد تـــقــدم بـــطـــعن فى نـــتــائج
انـتـخـابـات اجلـولـة الـثـانـية حـيث
فـــــوجـى بـــــانـــــقالب فـى نـــــتـــــائج
الــتــصـويت خـالل دقـائق مــعـدودة
ــــنـــافس من ـــرشح ا ـــا مــــكن ا

الفوز. 
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ـقـربـون من  الـطـنـطـاوى وكـشف ا
ان( االجــهــزة االمـنــيــة طــلــبت من
ــنــافـــســ الــتــكــتل ـــرشــحــ ا ا
الســـــــقــــــــاطه وهــــــــو مـــــــاحـــــــدث
بـالفـعل.وقـال الطـنـطاوى ان هـناك
تالعـــبـــا وتـــضـــاربــا فـي اصــوات
الـلجـان الـفرعـيـة وان نقـوم بـطعن
لـلـمـحكـمـة االدرايـة الـعـلـيـا والـتي

قـــــبــــلـت طـــــعــــنـه ورغم ذلـك فــــان
ـراقـبـ يـسـتــبـعـدون تـغـيـرا فى ا
النـتائج النّ قـرار استـبعـاده نواب
ـعارضـة هو قـرار سيء) وهـو ما ا
ن الزيـنى اسـتاذ الـقـانون اكـده ا
بـجــامـعه طـنـطـا والـسـادات  وقـال
انه (حـتى لـو اصـدرات احـكـام فى
صـالح الـذين تقـدمـوا بطـعـون فان
جملــــلس الــــنــــواب احلق فـى عـــدم
االعـــتــراف بـــاالحــكـــام حتت بـــنــد
اجملــلس ســيــد قــراره وهــو مــبــدأ
مــتـعــارف عـلــيه فى كل الــعـالم فى
قابل رأى عدد من رموز االحزاب ا
صـرية 25-30 لم يقـدمـوا شيـئا ا
جـــديـــدا وهـــو يــــعـــارض من اجل
شاكل عارضة دون تقد حلول  ا
اجملــتــمـع) وقــال الــلــواء مــحــمــد
الــقــبــاشي مــســاعـد رئــيـس حـزب
ـعـارضة اذا لم حـماة الـوطن ان (ا
كن تـستـند الى عـلم او مـعرفـة ال
ان حتــــــقق اجنــــــازات او حتــــــقق

احالم اجلماهير).

W∫ صاحب محل صيرفة يؤدي عمله dO

qHŠ∫ جانب من افتتاح مركز موارد العمل ببغداد



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 ôUBðù«Ë ¡UÐdNJK  WO−¹—bð …œuŽ rſ— W bB « X% Í«dGOð
{ اديس ابـابـا (أ ف ب) - تـعـود
خـــدمــة الـــكــهــربـــاء واالتــصــاالت
بــشـــكـل تــدريـــجي إلـى مــنـــطـــقــة
تيغـراي التي كانت شبه مـقطوعة
ـسلح في عن الـعالم مـنذ الـنزاع ا
 4تشرين الثاني/نوفمبر والتي ال
تـــزال "حتت الـــصــدمـــة" بـــحــسب

سكانها.
واتــــهم مــــكــــتب رئــــيس الـــوزراء
اإلثـــيــوبي أبـــيي أحــمـــد اإلثــنــ
نـشق في تيغراي قوات القادة ا
بـأنـهم وراء "األضـرار اجلـسـيـمـة"
الـتي حلـقت بــشـبـكـتـي الـكـهـربـاء
نـطقة واإلتصاالت وحـرمت هذه ا
الواقـعة شمال إثـيوبيـا من هات
اخلـدمتـ مـنذ الـرابع من تـشرين

الثاني.
وشن أبيي يومها عمـلية عسكرية
على جـبهـة حتريـر شعب تـيغراي
ـا كانت نـطـقة ولـطا الـتي تقـود ا
تمسك بالـسلطة الفعـلية وتتحدى
احلــكــومــة الــفــدرالــيــة مــنــذ عـدة

أشهر.
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ـعارك في 28 ومنـذ اعالن نهـاية ا
تــشـــريـن الــثـــاني/نـــوفـــمــبـــر مع
سـيــطــرة اجلـيش الــفــدرالي عـلى
نـطقة الـتموين ميـكيلي حـرمت ا
واالتــصـاالت والـطــاقـة وال تـعـرف
األوضـاع الـعسـكـريـة واإلنسـانـية

فيها.
ـــــر وبـــــضـــــغـط دولـي لـــــفـــــتح 
إنــسـاني قـام أبـيي حـائـز جـائـزة
نــوبل لــلـــسالم لــعــام  2019عــلى
جـــهـــوده لـــتــحـــقـــيق الـــسالم مع
اريــتــريـــا اجملــاورة األحــد بــأول
زيــارة له إلى تــيــغــراي مــنــذ بـدء

النزاع بتوجهه إلى ميكيلي.
واعلن مكتـبه اإلثن أنه  إعادة
خـدمـتي الــرسـائل الـنــصـيـة عـلى
الـهواتف اجلـوالة والـكهـرباء إلى
نطقة. ميكيلي ومدن أخرى في ا
وأضــاف أن شــركـــتي الــكــهــربــاء
اإلثــيـوبــيـة (اثـيــوبـيــان الـكــتـريك
باور) واإلتـصاالت (اثيـو تلـيكوم)
"تــــواصـالن أعــــمــــال تـــــصــــلــــيح

األعطال" في مناطق أخرى.
وصـــرحت تــاجـــرة في مــيـــكــيــلي
لــفـرانس بـرس طـالـبـة عـدم كـشف
هويتها أن "التـيار الكهربائي عاد
إلى مـيــكـيـلي األحــد فـيـمــا تـعـمل
شبكة اإلتصـاالت منذ أمس بشكل

متقطع".
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وعودة خدمة الهـواتف النقالة في
مـيـكيـلـي سـمحـت بـطـمأنـة بـعض
األقارب بعـد أن انقطـعت أخبارهم
ـاضي لـكن مـنـذ مـطــلع الـشـهــر ا
االتـصــاالت ال تـزال مــقـطــوعـة في

مناطق عدة من تيغراي.
وقـال مولـوبرهـان "لم تـكن اسرتي
وأصــدقـائي فـي اخلـارج يــعـرفـون
ما اذا كـنت على قيـد احلياة أم ال.
لـكــني قــلق جــدا عـلى اســرتي في
آديـغـرات" حــيث ال تـزال الـشــبـكـة

خارج اخلدمة.
وقــالت تـاجـرة مـيـكـيـلي أن "أفـراد
ــون" لـكــنـهــا جتـهل اســرتـهــا سـا
مصير أقارب آخرين في تيغراي.
وأضــاف مـولـوبـرهـان الـذي يـتـهم
جنودا اثـيوبيـ بتنفـيذ إعدامات
تـعـسـفـيـة في مـيـكـيـلي بـعـد حـظر
الـــتــــجـــول "اجملـــتــــمع حتت وقع

الصدمة".
وردا عــلى ســؤال لــفــرانس بــرس
وصـف الــوزيــر اإلثـيــوبـي الرسـاء
ــعــلـومــات عن ــوقــراطــيــة ا الــد
االعـدامــات الـتـعــسـفـيــة بـأنـهـا "ال

أساس لها".
وأكـــد مــولـــوبـــرهـــان أنـه شـــاهــد
جنودا اريتريـ في ميكيلي وذكر
أشـــخــاص فـــروا من مـــدن اخــرى
خـــصــــوصـــا أكــــســـوم وشــــيـــري
وآديــغـــرات بــأنــهـم رأوا جــنــودا

اريتري يقومون بأعمال نهب.
وتــــنـــفي أديـس أبـــابـــا أي تـــورط
إلريــــتـــريــــا إلـى جــــانب اجلــــيش

والــدتـهنّ أو حــمــلـهــا حــ كـانت
تــــســــقـط أرضــــا حـــــتى وصــــول
اجلمـيع إلى نهر سـيتـيت الفاصل
بـ إثـيوبـيـا والسـودان وعـبوره

معا.
ـايـا الـتي الـيـوم تـعـيش أســافـو أ
فقدت بصرها قبل خمس سنوات
في مـــلــجــأ فــقــيــر من الــعــوارض
اخلشـبية والـشوادر الـبالستيـكية
في مـخـيم أم راكـوبـة لالجـئـ في
شـرق السـودان احملاذي لـتيـغراي

في شمال إثيوبيا.
وهـي تـــبـــكي كـل يـــوم تـــوقـــا إلى
مـنـزلــهـا الـذي تـريــد الـعـودة إلـيه
رغم سنّـها ووضعـها مؤكـدة أنها

كانت تشعر باألمان فيه.
وتروي الثمانينية مرتدية فستانا
أبـيض وبـنــيـا "كـانت الــرحـلـة في
غــايـــة الــصـــعــوبـــة لــكن بـــنــاتي

ساعدنني حملنني إلى هنا".
قــبل أربـعـ عــامـا جلـأت أسـافـو
مع بـنــاتــهــا إلى أم راكــوبـة وفي
ذلـك احلــــ هي الــــتـي أمــــســــكت
بأيـديهن إلنقـاذهن من اجملاعة في

إثيوبيا.
ــسـنـة بـشـكل وتـعـتــمـد الالجـئـة ا
كـــامل عـــلى بـــنــاتـــهــا فـي اخملــيم
الـشـاسع الذي يـسـتقـبل الـيوم 15
ألف الجئ قـدموا من تـيـغراي مـنذ
تشـرين الثـاني ويعـيشـون فيه في

ظروف صحية مزرية.
تــقـول لـوكـالــة فـرانس بـرس وهي
تـنــهي وجــبـتــهـا "ال يــجـدر بي أن
أكـون هـنـا في سـني. كلّ مـا أفـعله
أنني مصدر عنـاء لبناتي. لو كنت

ا احتجت إلى أحد". نزل  في ا
جتلس بـجانـبهـا ابنتـها سـاندايو
سـاغـاي ( 47 عــامـا) األم لـســبـعـة

أوالد.
تـقــول "إنـهـا والــدتـنـا. أرضــعـتـنـا
كـننا تـركها. قـلنا: إن وربتـنا. ال 
ـتـاز. وإن تـوفيت وصـلت فـهذا 
خالل الـرحــلـة فـســنـدفـنــهـا نـحن
أوالدها في طريقـنا. إما أن نعيش

وت معا". معا وإما أن 
ــتـــحــدة وبـــحــسب أرقـــام األ ا
حـــــــــــوالـى  %4مـن الالجـــــــئــــــ
اخلمس ألفا الفارين من تيغراي

. عمرهم ما فوق الست
وبــيــنــهم ســبــعــيــنــيــون وصــلـوا
ـــفـــردهـم بـــعـــدمـــا فـــقـــدوا أثـــر

عائالتهم.
ـــســنـــون أمـــثــال واال ويـــعـــيش ا

الفدرالي اإلثيوبي في تيغراي.
لـكن واشـنـطن أعلـنت اجلـمـعة أن
ــــعـــلـــومـــات الـــتـي حتـــدثت عن ا
وجـود قوات اريـتريـة في تيـغراي

"ذات مصداقية" و"خطيرة".
ونـــظــام أســـمــرة الــعـــدو الــلــدود
جلبـهة حترير شـعب تيـغراي منذ
نـشـوب حـرب دامـيـة بـ اريـتـريـا
واثيوبيا ب عامي 1998 و2000
في أوج نــفـوذ حـزب تــيـغـراي في

أديس أبابا.
وقـال جيـرماي "الـرأي السـائد في
ميكيلي أن احلرب بدأت للتو وأن
األمــــور ســــتــــكـــون مـن سيء إلى
ا يتردد بدأ أسوأ" مضـيفا "وفقـا 
مــقــاتــلــو جــبـــهــة حتــريــر شــعب
تيـغراي حـملـة استـنزاف من نوع

حرب العصابات.
ـعــارك وعـمــلـيـات ومع اشـتــداد ا
الــقــصف فـي مــنــطــقـــة تــيــغــراي
اإلثـيـوبـيـة تـوسـلت الـثـمـانـيـنـيـة
ايـا بنـاتها أن الـضريـرة أسافـو ا
يـهـربن مع أوالدهن إلى الـسـودان

ويتركنها لتموت في بيتها.
لكن البنات لم يشأن ترك والدتهنّ
وحــدهــا في مــديــنــة حــمــيــرة في
وسط العـمليـة العسـكرية الـدامية
الـتي نـفـذتـهــا الـقـوات الـفـدرالـيـة
اإلثــيـوبــيـة في مــنـطــقـة تــيـغـراي
ـنتـمـ إلى جبـهة لـطرد قـادتـها ا

حترير شعب تيغراي.
وأثناء هروب العـائلة تناوبن مع
الجـــئــ آخـــرين لإلمـــســاك بـــيــد

ـــصـــارف ال تـــزال وأضـــافت أن "ا
مغـلقـة والنـشاط الـتجـاري خجول

ال بل حتى معدوم".
من جـهته قـال مـولوبـرهان هـايلي
مــــر وهـــو دراج مــــحــــتـــرف في
اتــصـــال هــاتـــفي اجـــري مــعه من
ميكيلي "احملـال التجارية لم تفتح
تاجـر الكبرى. أبوابهـا وال حتى ا
يـقـوم األفــراد بـنـقل األغــذيـة عـلى
احلـمـيـر أو بـوسـائل اخـرى" لـكن
ـا أن "الــنـظــام الـعـام انــهـار من

ال". اخلطير التنقل مع ا
وذكــر جــيــرمــاي وهـو مـن ســكـان
مــيـكــيـلي لــفــرانس بـرس رافــضـا
كشف اسمه الكامل "ينتظر الناس
صارف بفارغ الصبر إعادة فتح ا
وعودة شـبـكة االنـترنت". وأوضح
"حتى اآلن يسـاعد النـاس بعضهم
الـبـعض. وتـمـكـنت من االسـتـمرار
ـــــــال من من خـالل اقـــــــتــــــراض ا

والدي".
وفـقـا لــوسـائل االعالم اإلثــيـوبـيـة
الـرســمــيــة دعت اإلدارة اجلــديـدة
وقـتة في تـيغـراي التي شـكلـتها ا
ـوظــفـ احلــكـومــة الــفـدرالــيــة ا
احلـكــومـيــ لـلــعـودة إلى الــعـمل

. اعتبارا من اإلثن
والــــســـبـت وصــــلت أول قــــافــــلـــة
مـــســاعـــدات دولــيــة تـــضم أدويــة

ومعدات طبية إلى ميكيلي.
لـكن العـودة إلى حـياة طـبـيعـية ال
ديـنة يـزال بعـيدا وأعـرب سكـان ا

لفرانس برس عن تشاؤمهم.
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{ بــــــــــاريس (أ ف ب) - أثــــــــــبت
فحـص كوفـيد-19 أُجري لـلـرئيس
ـــانـــويل مـــاكـــرون الـــفـــرنـــسي إ
ستجد إصابته بفيروس كورونا ا
اخلـمـيس مـا دفع قـادة أوروبـيـ
الــتــقــوه في األيــام الــســابـقــة إلى
ـقرر حجـر أنـفسـهم في ح من ا
أن يــبــدأ الـتــلــقـيح في 27 كــانـون
األول/ديسـمبر في الـقارة الـعجوز

حيث يستمر فرض القيود.
ـــتـــحـــدة بـــعـــد وفي الـــواليـــات ا
أســبــوع من تـــرخــيص أول لــقــاح
ضد كوفيد-19 اجتمعت جلنة من
اخلـبـراء األمـيـركــيـ مـرة جـديـدة
اخلــمــيس لــتــقــيــيم الــعـالج الـذي
طورته شـركة "موديـرنا" األميـركية
مع تــوقع وصــول أولى اجلــرعـات

قبل. بدءا من األسبوع ا
ـفـتـرض أن تـعـطـي الـوكـالة ومن ا
االمــيــركـيــة لألغــذيـة والــعــقـاقــيـر
الـــضــوء األخـــضـــر لـــلـــقـــاح هــذه
الــشــركـة فـي وقت مــبــكـر مـن يـوم
اجلمعة كما فـعلت عندما صرحت
باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك.
ــانـيــا أعـلى حــصـيــلـة وســجّـلت أ
يـوميـة من اإلصابـات بـكوفـيد-19
عـــلى اإلطـالق جتــاوزت  30ألـــفـــاً
لـــلــمـــرة األولى مــنـــذ بــدء تـــفــشي
الـوباء فـيهـا وفق بيـانات نـهائـية
نـشــرهـا اخلـمــيس مـعــهـد روبـرت

كوخ للرقابة الصحية.
وفي فرنسا قـال قصر اإلليزيه في
بـــيـــان إنه بـــعـــد ثـــبـــوت إصـــابــة
ماكرون بناء على فحوص "أُجريت
بــــعــــد ظـــــهــــور أولى األعــــراض"
ســـيــخــضـع رئــيس اجلـــمــهــوريــة
ــدة ســبــعــة أيــام" لــكــنه "لــلــعــزل 
"سـيــواصل عــمـله ونــشــاطـاته عن

بعد".
ووضع رئيس احلكـومة الفـرنسية
جان كـاستيـكس نفـسه "في العزل"
ـاكرون "رغم  " بـاعتـباره "مـخالـطاً
أنـه ال يــــــعــــــاني مـن أي أعـــــراض
لــلــمـرض" عــلى مــا أعــلن مــكــتـبه

اإلعالمي.
ولن يـتـوجه كـاستـيـكس تـالـيا إلى
مجـلس الشـيوخ اخلـميـس لعرض
اسـتراتـيجـية الـتلـقيح احلـكومـية.
كـــذلك وضـع رئـــيس اجلــــمـــعـــيـــة
الـوطـنـيـة ريـشـار فـيـران نفـسه في

العزل بسبب مخالطته الرئيس.
وأوضــحت الــرئـاســة أن الــســيّـدة
األولى بريجيت مـاكرون "ال تعاني
مـن أي أعـراض". وجــاءت نـتــيـجـة
فـحـصـهـا سـلـبـيـة الـثالثـاء قبل أن
تقـوم بزيـارة إلى قسم األطـفال في

مستشفى سان لوي في باريس.
وبعيد هذا اإلعالن أعلنت اسبانيا
والبرتـغال أن رئيـسي حكومتـيهما

وضعا نفسيهما في احلجر.
فــفي مـدريـد وضـع رئـيس الـوزراء
اإلسباني بيدرو سانشيز نفسه في
العزل حتى 24 كانون األول بعدما

التقى االثن الرئيس الفرنسي.
وفي لشبونة أعلن مجلس الوزراء
الـبـرتـغـالي وضع رئـيس احلـكـومة
أنـطـونـيو كـوسـتا فـي "العـزل" بـعد

محادثاته األربعاء مع ماكرون.
واخلـطـوة نـفـسـهـا قـام بـهـا رئـيس
اجملــلس األوروبي شــارل مــيــشــال
الــذي الـتـقى االثـنـ مـاكـرون. لـكن
ــتــحــدث بــاسم مــيــشــال قــال إنه ا
"تبلغ من السلطات الفرنسية أنه ال
يُـعتـبـر حالـة مخـالـطة. فـهو يـجري
بـشكل مـنـتظم فـحـوصاً وقـد جاءت
نــتــيــجــة فــحص أجــراه الــثـالثـاء
سـلـبـيـة. لكـن احتـرازيـاً سـيـخضع

للعزل".
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ويأتي إعالن إصابة ماكرون بعدما
كــشف رئـــيس الــوزراء الـــفــرنــسي
استـراتـيـجيـة الـتـلـقيح احلـكـومـية
األnبعاء وفيها أ أول لقاحات ضد
كـــوفـــيـــد-19 ســـتــجـــري بـــدءا من
األسبـوع األخـير من كـانون االول "
ولــكن لــيس قــبل "نــهــايــة الـربــيع"

ثلون أولوية. لألفراد الذين ال 
فـوضية األوروبية أعلنت رئـيسة ا
أورسـوال فــون ديـر اليـ اخلـمـيس
أن التلـقيح ضد كـوفيد- 19سيبدأ
في 27 و28 و 29 كـانون األول في

كل أنحاد االحتاد األوروبي.
وأكـدت الـوكالـة األوروبـيـة لألدوية
أنــهـــا ســتـــدرس تــرخـــيص لـــقــاح
فـايــزر/بــايــونـتــيك في  21كــانـون
األول/ديـســمــبـر قــبل أســبـوع من

قرر. وعد ا ا
وفي روسيـا قال الـرئيس الروسي
ــيـــر بـــوتـــ اخلـــمـــيس إنه فـالد
ـضـاد لـفـيروس سـيـتـلـقى الـلـقاح ا
ـكـنا" كـورونـا "ما إن يـصـبح ذلك 
لــفــئـته الــعـمــريـة مــشـيــدا بـلــقـاح
"ســـبــوتـــنـــيك-في" الـــروسي الــذي

اعتبر أنه "جيد وآمن".
وقـال الـرئـيس الـبـالغ 68 عـاما في
مؤتمره الصحافي السنوي "أسمع
تـوصـيـات خـبـرائـنـا وبـالـتـالي في
الـــوقت الــــراهن وبـــنــــاء عـــلى مـــا
يـــــوصي بـه اخلـــــبـــــراء لـم أتـــــلقَ
(الــلــقـاح) بــعـد لــكـنــني ســأتـلــقـاه
كنا". بالتأكيد ما إن يصبح ذلك 
وفي انتظار اللقاحات تقوم الدول

األوروبــيــة بــتــشــديــد الــقـيــود في
محاولة الحتواء الوباء.

انـيـا مرحـلـة إعادة إغالق دخـلت أ
اجلـــزئي األربــــعـــاء مـع إغالق كل
دارس. األعـمال غـير األسـاسيـة وا
ـقرر مـبدئـيـا أن تسـري هذه ومن ا
اإلجراءات حتى 10 كانون الثاني.
ــانــيــا األربــعــاء عــددا وســجــلت أ
قـــيــــاســـيــــا من اإلصــــابـــات خالل
الــــســـاعــــات األربـع والـــعــــشــــرين
األخيـرة بلغ أكـثر من 30 ألفا وفق
أرقام مـعهـد روبرت كـوخ الصادرة
ــتـحـدة ــمـلــكـة ا اخلـمــيس.وفي ا
ـــــطــــاعم أجــــبـــــرت احلــــانــــات وا
والــفـــنــادق فـي لــنـــدن عــلى إغالق
أبوابها األربعاء للـمرة الثالثة منذ
بـدايـة تـفـشي الـوبـاء. ودعـا رئيس
الـــــوزراء بـــــوريـس جـــــونـــــســــون
الـبــريـطـانــيـ إلى "تــوخي احلـذر

سنون. الشديد" خصوصا ا
وأعـلـنت احلـكومـة الـبـريطـانـية أن
أكـثـر من  137ألف شـخص تـلـقـوا
اجلـــرعــــة األولى من الــــلـــقـــاح في
األســـبـــوع الـــذي جـــاء بـــعـــد بـــدء

دة أربـعـة أيام اعـتـباراً من الـبالد 
ليلة رأس السنة في محاولة للحدّ
مـن تــــفــــشّي فـــــيــــروس كــــورونــــا
ستجدّ خالل موسم األعياد.ومنذ ا
نـهــايـة تــشـرين الـثــاني/نـوفــمـبـر
يسري في تركيا حظر جتول خالل
أيــام عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع وذلك
في إطار اإلجـراءات التي فـرضتـها
ـــكــــافـــحــــة تــــفـــشّي احلـــكــــومــــة 
الوبـاء.واإلثنـ قال اردوغـان عقب
اجـتــمــاع جملــلس الــوزراء إنّ هـذه
اإلجـراءات بـدأت تـؤتي ثـمـارهـا إذ
ســجّـلت الــبالد تـراجــعـاً في أعـداد
رضى الذين يـعانون من أعراض ا
خـطــيـرة.وأضـاف "من أجل تـعـزيـز
الــنــتــائج اجلــيّــدة الـتـي حتـقّــقت
سـيــفـرض حــظـر جتـوّل مــتـواصل
اعــتـبــاراً من لـيل 31 كـانـون األول
في الــسـاعـة  21,00( 18,00ت غ)
وحـــتّى فـــجـــر الـــرابع مـن كـــانــون
الثاني في الساعة 02,00) 05,00
ت غ)". وسـجّــلت تــركـيــا أكــثـر من
1,8 مليون إصابـة بكوفيد- 19من

بينها أكثر من 16,600 وفاة.

احلجر جزئيا في محاولة للحد من
انــتــشـــار الــفــيــروس.وتــوفي 952
شـــخــــصــــا في الــــســــاعـــات ال24
ـاضــيـة فــيــمـا أحــصـيت 27728 ا
إصـابـة جــديـدة بـفــيـروس كـورونـا
ـســتـجــد بـحــسب مـعــهـد روبـرت ا
كوخ الصحي وهو مستوى يقارب
احلـصيلـة القـياسـية الـيومـية التي
ــاضي وأكـدت ســجـلت اجلــمــعــة ا
انيا امس الثالثـاء أنها تريد بأن أ
يـــــقـــــر االحتــــاد األوروبـي لـــــقــــاح
بـيـونــتـيك/فـايـزر ضــد كـوفـيـد-19
ـيالد" فـي وقت تـزداد "قــبل عــيــد ا
ـنظـمة االنـتقـادات خلطط الـهيـئة ا
لـلـصـحـة في الـتـكـتل لـلـتـوصل إلى
قرار بحلول  29كانون األول. وقال
اني يـنس شـبان وزيـر الصـحـة األ
لــلــصــحــافـــيــ "الــهــدف هــو بــأن
ــوافــقــة قــبل عــيـد نــحــصل عــلى ا
ــيالد... نــريــد بــأن نــبــدأ حــمــلــة ا
ـانــيـا قــبل نـهــايـة الــتـطــعـيم فـي أ
العام. وأعلن الرئيس التركي رجب
طــيـب اردوغـان امـس أنّ حــكـومــته
ستفرض حظر جتوّل في كل أنحاء

`OIK² « √b³ð UÐ—Ë√Ë U½Ë—uJÐ ÊËd U  WÐU ≈

ÂUF « W¹UN½ q³

ارك سيتم إغالق التلقـيح.في الد
كـل الـشـركـات خالل فــتـرة األعـيـاد.
وأعــلــنـت رئــيــســة الــوزراء مــيــتي
فــريـدريـكـسـن أنه "من اجلـمـعـة 25
كـــانــون األول/ديـــســمــبـــر حــتى 3
كانـون الثـاني/ينـاير سـيتم إغالق
ـارك بـشـكـل كامـل" بـاسـتـثـناء الـد
ـــــواد الـــــغـــــذائـــــيــــة مـــــتـــــاجـــــر ا
والـصـيدلـيـات.أودى الـوباء بـحـياة
مــا ال يــقل عن مــلــيــون و649 ألف
شــخص في أنــحــاء الــعــالم وفــقـا
إلحــصــاءات وكـــالــة فــرانس بــرس

اخلميس.
ـتحـدة الـدولة وسـجـلت الواليـات ا
األكــثــر تـــضــررا جــراء الــوبــاء في
العالم حيث انطلـقت حملة التلقيح
يــوم االثـــنـــ أرقــامـــا قـــيــاســـيــة
األربــــعــــاء مع 250,458 إصــــابــــة
و3784 وفـــــاة خالل 24 ســـــاعـــــة
بــحـسب جــامـعــة جـونــز هـوبــكـنـز
ـانيـا األربعاء ـرجعـية. وأعلـنت ا ا
أنــهــا ســجــلت عــددا قــيــاســيــا من
رتبطة بوباء كوفيد-19 الوفيات ا
فـي الــــيــــوم االول مـن بــــدء إعــــادة
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وأخيـرا.. استـطـاع بايـدن حسـم الصـراع االنتـخـابي لصـاحله بـاالعالن رسمـيا
عن فـوزه في االنـتـخابـات وبـهـذا الفـوز سـيـكون الـرئـيس اجلـديد أمـام حتـديات
تـحدة التي بددها سـلفه واالستعداد كبيـرة أولها استـعادة ثقة حلـفاء الواليات ا
يا. ) الذي بات يهدد الهيمنة االميركية عا نافس اجليوسياسي (الص واجهة ا
ـرتقب في االدارة االمـيركـية تـنشـغل مراكـز البـحوث والـدراسات ومع التـغيـير ا
رحـلة ـتحـدة خالل ا الدولـية بـالبـحث عن مالمح السـيـاسة اخلـارجيـة للـواليات ا
قـبلـة وما قـد تؤول الـيه في تغـيـير مـوازين القـوى السيـما في الـشرق االوسط ا

صالح االميركية. الذي ترتبط به أغلب ا
سـتـقـبل الـقـريب لألهـداف التي ورغم االخـتالف في نـتـائج الـتـحلـيل والـتـكـهن بـا
شـترك االكبر في هذه النتائج يذهب الى احتواء يسـعى بايدن لتحقيقها اال ان ا
الصـ بعـد ان تدهـورت العالقـات ب الـبلـدين الى ادنى درجاتـها ووصـلت حد
احلـرب الـبـاردة حـسب وصف الـكـثـيـرين الـذين يـرون ان الـعـداء الـذي انـتـهـجه
ترامب عـزز من قدرات الص بدل ان يضـعفها وأصبحت الـيوم قوة ال يستهان
بهـا لكن بايدن يـرى ان سياسة "الـعصا واجلزرة" هي احلل االجنع لـلتعامل مع

تحدة لتحقيق ذلك. الص ويراهن على دور حلفاء الواليات ا
روسـيـا هي الـتـحـدي االخـر أمـام الـرئـيس االمـيـركي الـذي عـادة مـا يتـهـم سلـفه
بـ"مغـازلة" رئيسها بوت وبـحسب مالمح السياسة اجلـديدة فأن بايدن سيعمل
على اجتـاه للتعامل مع روسيا الذي يرى اهمية ان تكون سياسته اكثر تشددا
ازائهـا االول تعـزيز القـدرات العـسكـرية حلـلف النـاتو والـثاني هو دعـم اجملتمع
.. كـما يرى بايـدن ان معاهدة دني الـروسي وحتشيده ضـد نظام الـرئيس بوت ا
احلـد من االســلــحـة االســتــراتـيــجــيـة "ســتــارت" قـد تــكــون الـركــيــزة االسـاســيـة

تحدة وروسيا. لالستقرار االستراتيجي ب الواليات ا
ـلف االيـراني. ورغم اعالن الـرئـيس الـتـحـدي الـثـالث امـام بـايـدن الـتـعـامل مع ا
نـتخب استعداد واشنطن للعودة الى االتفـاق النووي لكنه يرى اهمية ان يكون ا
ـتـحدة الى الـتـعـامل مع هـذا الـبـلد اكـثـر تـشـددا ويـتـوقع ان تـتـوصل الـواليـات ا
اتـفـاق جـديـد مع ايـران بـعـد سـنـوات من الـضـغـوط والـعـقـوبـات الـتي مـارسـتـها

االدارة السابقة واضعفت قدرات ايران السيما في اجلانب االقتصادي. 
الـقضـيـة الفـلـسطـيـنـية تـمـثل ايضـا احـد الـتحـديـات الرئـيـسـة في اجنـدة الـرئيس
بايـدن وعلـيه ان يوفق ب الـتزامه بأمـن اسرائيل الـذي اعلن عنه
في برنـامج سيـاسته اخلارجـية وب الـدعوة الى التـهدئة من
خالل سـعــيه الى اعــادة فـتـح الـقــنـصــلـيــة االمــيـركــيـة في
.. القـدس الشـرقيـة لـتكـون حلـقـة وصل مع الفـلـسطـينـي
ويقـول بايـدن انه يعـارض بناء مـستـوطنـات جديدة وضم
اراضي الى الضـفة الـغربـية دون مـوافقـة الفـلسـطيـني

ويختزل ذلك بقوله "االرض مقابل السالم".

منذ انـتشار جائحة كورونـا قبل اشهر واللجنـة العليل للصحـة والسالمة الوطنية
ـواطن بااللتزام بشروط الوقائية الـصحية لتقليل عدد االصابات.وكانت تطالب ا
بــيـانــات جلــنـة الــصــحـة واضــحــة جـدا,وتــنــاقـلــتـهــا وســائل االعالم والــتـواصل
ـواطــنـ بــلـبس الــكـمــامـات االجــتـمــاعي.ومع ذلك كــان هـنــاك عـدم الــتـزام مـن ا
والتبـاعد االجتـماعي.ولعل العـامل االقتصـادي كان سببـا في جعل اغلبـية الناس
تـكسـر احلظـر وتذهب لـلعـمل لتـوفيـر لقـمة الـعيش لـعوائـلهـا.وبعـد رفع احلـظر ما
ـواطـنـ في الـتـعامل مـع هذه اجلـائـحـة.يـبـدو ان اجـبار زلـنـا نـرى تهـاونـا لـدى ا
الـنـاس على لـبس الـكمـامة لـيس شـيئـا سـهال.لذا فـان توصـيـات وارشادات جلـنة

الصحة ستكون بال فائدة في ظل هذا التجاهل الكبير الذي تواجه به.
  لـكن وهـنـا بـيت الـقـصـيد,اذا كـانت الـلـجـنـة الـعـليـا بـجاللـة قـدرهـا كـمـا يـقال ال
تستـطيع اجبار االنسان في الشارع على لبس الكـمامة فكيف نفسر تلك اخملالفة
ـدارس االهليـة التعـلبـيمات الـصحـية التي اصـدرتها الكبـيرة الـتي جتاهلت بـها ا

تلك اللجنة.
دارس االهلـية ضربت عـرض احلائط قـرار جلنة الـصحة القـصة باخـتصـار ان ا
ـدرسي بحـيث يـكون يـوما واحـدا.هـذا اليـوم الـواحد لن يـنفع في تنـظيم الـدوام ا
دارس االهـلية ألن اهالي الطـلبة سيـدفعون اجورا عالـية ليوم دراسي واحد في ا
درسي 3 صلـحة لـيحـسم االمر في جـعل الدوام ا االسبـوع.وهنا قـفز شـيطـان ا

ايام في االسبوع.اين قرار جلنة الصحة.? انتهى مفعوله.
دارس االهلـية اخملالفة هم هو:هل ستـتخذ جلنـة الصحة اجـراء بحق ا السـؤال ا
لـشـرط السـالمة الـصـحـية?وكـيف اذا تـعـرض احد الـطـلـبـة لالصابـة?من سـيـكون

سؤول عن هذا االمر? ا
ـدارس االهليـة على االلتزام اظن ان على جلـنة الصـحة ان جتبر ا
دارس مؤسسـات تابعة للـحكومة ام انها بتـوصياتها.فـهذه ا
ليـست كـذلك.وهل من الصـعوبـة تـنفـيذ قـرار اتخ حلمـاية
االطــفـال واهــلــهم مـن االصـابــة بــالــفــيــروس.وان حـدث

سؤول. واصيب احد وفقد حياته من سيكون ا
ـصلـحة بـارع جـدا فهل سـتسـكته الـلجـنة ان شيـطان ا

العليا للصحة والسالمة الوطنية.

ـزارع الـبالغ من غـابـريال سـيـوم ا
العـمر  73عـامـا معـانـاة حـقيـقـية
وهـم يـــــنـــــتـــــظـــــرون في الـــــصف

اء. للحصول على الطعام وا
ــســـاكن الـــفــقـــيــرة في ـــا أن ا و
اخمليم أقيمت لـعائالت فإن الذين
فـردهم بـدون أقربـائهم يـصلـون 

ال يحصلون تلقائيا على ملجأ.
ويقول واال غـابريال سـيوم "كل ما
أريــــده هــــو فـــــراش ألنــــام ومــــاء

ألشرب".
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يــبـحـث يـائــســا مــنـذ وصــوله عن
أوالده ويــقــول "أفـــكــر بــهم بــدون
تـوقـف" وهـو عـاجـز عن االتـصـال
بـــهـم إذ قـــطـــعـت االتـــصـــاالت في

تيغراي على مدى أسابيع.
يـشـكـو بـعــدمـا نـام في الـعـراء 17
ليلـة على التوالي مـفترشا األرض
بـدون غــطـاء حـتى "لم يـخـطـر لي
يـومـا أنــني سـأنـتــهي هـكـذا. كـان

لديّ كل شيء في بيتي".
ـمرض في ويـوضح أميـر يـحيى ا
مـــجـــمـــوعـــة "مـــيـــرسي كـــوربس"
اإلنـــســـانـــيـــة الــعـــامل فـي إحــدى
ـــســــنـــ عـــيــــادات اخملـــيـم أن ا

بـحـاجـة إلى "مـزيــد من الـعـنـايـة"
مـشيـرا إلى أن "الـظروف في غـاية
الـصـعــوبـة" وال سـيـمــا مع حـلـول

البرد في الليل.
ــــســـنـــ كــــمـــا يــــصـــعب عــــلى ا
احلصـول على األدويـة "خصـوصا
ـــزمــــنـــة مـــثل أدويــــة األمـــراض ا
الـــضـــغط وداء الـــســـكــري" عـــلى

قوله.
ويـؤكـد مـدير اخملـيم عـبـد الـباسط
عبد الغني لوكالة فرانس برس أن
السـلطـات السـودانية تـعتـزم بناء
ــســنـ الــذين مــلــجــأ لالجــئــ ا

يصلون وحيدين.
تــشــعـل ارافــو مــبـــايي الــبـــالــغــة
سـبعـ عامـا نارا إلعـداد الطـعام

جالسة أرضا.
تـروي أنـهـا وصـلت بـرفـقـة ابـنـهـا
الـذي لـم يـعـرف شـيـئـا عن زوجـته

وأوالده.
ووسـط قــلــقـــهــا عــلـى أحــفــادهــا

تبحث عن عزاء في الصالة.
تـقــول وقـد لـفت مــسـبـحــة خـشـبـا
حـول عنـقـهـا "في سنّي يـنـبغي أال
أهــرع وأعـبــر نـهــرا. يـجـدر بي أن
أصلي في كـنيـستي. لـكن ال بد لي

من قبول مشيئة الله". بغداد
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اخــتـلـطت االمـور في بالدي وضـاعـت االنـسـانـيـة فـمن يــسـتـمع لـنـداء األمـهـات
وصــراخ األطـفــال والجـيـال تــضـيع ال ذنـب لـهـا ســوى أنـهــا ولـدت عـلى أرض

الرافدين على يد زمرة ضالة.
ـوضوع بل انا اتـكلم من الحتكـموا عـلى صراحـتي وتعـتبـروني جريـئة بـطرح ا
حبي لـلـفقـير منـطلق االنـسـانيـة .فـالله وهـبـني قدر من االنـسـانيـة التتـخـيلـوهـا 

واليتيم واحملتاج وكبير السن يجعل مني افكر فيهم بحيث أتألم حلالهم.
سأحدثكم عن موضوع ..واريد جواب عنه بشرط ان يقنعني ..

نساء ايزيديات تعرضن للسبي واالغتصاب والنتيجة اطفال بالهوية والنسب .
ة عصر ال يرحم.. قضية إنسانية وجر
سؤال يؤرقني واحتاج فيه إلى إجابة. 

ة حـدثت في عـصرنـا وأمام اعـينـنـا ولم يتـحرك ما ذنب طـفل جـاء نتـيجـة جـر
ـشـتـكى.الـبـعض يـقـولـون أوالد زنا ويـجب ن ا ـعـضـلـة . ضمـيـرنـا ألجل تـلك ا

قتلهم 
واآلخرون اليعترفون بوجودهم 

واحلل نحن أمـام قضيـة حقيـقية مـوجودة فلـماذا نتـغاضى عنـها والننـاقشها
وال جند لها احلل.

اذا نتجاهلها وكأنها ليست موجودة .
ـرأة التي تعـرضت للـسبي مـوجودة وطفـلهـا موجـود ولكن ال وجود له في اي ا
سـجل هو نكـرة رغم انه انسان ..الـطفل كـبر في بطن أمه تـغذى من دمهـا فهو

يعود لها. 
وأذن مااحلل  ?

حتى احليوان له هوية وجواز سفر في بلدان الرفق باحليوان .
اما نحن ال يوجد لدينا حتى الرفق باإلنسان. 

اريد إجابة 
من رجال القانون
ومن رجال الدين 
ومن السياسي 

ومن منظمات حقوق اإلنسان 
هنـاك أوالد كتب عـليهم ان يـأتوا إلى هـذه الدنيـا وهم منـبوذون ال قيـمة لهم وال

احد يرغب بهم سوى أمهاتهم 
الهوية وال اعتراف

حتـى ح كتبت عنهم فيلم قصـير لنشر معاناتهم جاء
الرد من شركات اإلنتاج الفني 

وضوع  لن نخوض في ا
النهم أوالد زنا
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ــفــتـرض ان ضــرائب مــتــزايـدة. ومن ا
تـكون أمريكا تعـلمت درس مهم في
ـاضـيـة في هذه االثـنـتي عـشـرة سـنـة ا

البقعة من العالم.
األول إن مـا يحدث في الشرق األوسط
لن يـبقى هـناك فقـط. والثاني أن قـيمة
أونــصــة وقــايــة من اخملــاطــر تــسـاوي
قــيـمـة بـاونـد من الـعالج  –كـمـا جتـلت
ـأسـاويـة في فـي سيـاسـات واشـنـطن ا

العراق وسوريا وليبيا.
ـالي ـعـدل احلــرق ا بــالـطــبع ونـظــراً 
الــعـالي في الـعـراق فـمـبـلغ 10 مـلـيـار
دوالر لـن يُـســيّـر شــؤون الـدولــة سـوى
لـثالثة أشهر فقط. ولهذا السبب يجب
أن تـرافق األمـوال شروط قـويـة مرفـقة:
تــدابـيـر تــقـشــفـيـة لــتـشــجـيع االدخـار
تـــخـــفـــيـــضـــات كـــبـــيـــرة في االنـــفـــاق
ـكــافـحـة احلــكـومي تــدابـيــر صـارمــة 
الــفـــســاد ادمــاج مــنــتـــســبي احلــشــد
بــالـكـامل مـع اجلـيش الـعــراقي كـأفـراد
ولـيس كـفـصائل وبـالـتـالي ينـصـاعون
ألوامــر احلـكـومـة فــقط. بـاإلضـافـة الى
وعـود اغاثة مـالية الحقـة كحوافـز فيما
لــو كـــان هــنــاك الــتــزام جـــيــد من قــبل

العراق بهذه التدابير. 
سـتــكـون حلـزمـة اإلغـاثـة الـدولـيـة هـذه
فـوائـد جانـبيـة ضروريـة. ففي الـعراق
الـطريقة الوحيدة لدعم أجندة سياسية
وبــنــاء قـاعــدة أســاسـيــة لــتـرى الــنـور
ـوارد. لقـد أظهر الحـقاً هي بـواسطة ا
الـــكـــاظـــمي بـــشـــكل مـــتـــكـــرر نـــوايــاه
الــصـحـيـحـة وأفــكـاره الـسـلــيـمـة لـكـنه
يـفـتـقد لـلـقـوة الـسيـاسـيـة والعـسـكـرية
لـتطبيقها. إن وضع مليارات الدوالرات
حتـت تـصـرفه ولـكن بـشـروط صـارمـة
ـوارد الالزمـة مـن شـأنـهـا أن تـعــطـيه ا
لـبنـاء هذا الـدعم الشـعبي واسـتخدامه
لـــــتـــــقـــــويـض األحـــــزاب احلـــــالـــــيــــة

يليشيات والنظام اللصوصي. وا
إن هــذه الـــتــدابــيــر هي مـــا يــحــتــاجه
. ــدى الـــطــويل أيــضــاً الـــعــراق عــلى ا
فـكـلمـا أكثـر الكـاظـمي من لوم اجملـتمع
الــدولي عــلـى إجــبــار الــعــراق بــاألخـذ
بـهـذه الـتـدابـيـر كلـمـا فـهم الـعـراقـيون
أكــثـر بــأن االنـصـيــاع لـهــذه الـتــدابـيـر
ســوف يـنـقـذهم وإلّـا سـيــنـهـار الـنـظـام
بأكمله سيؤدي الى قدرة أكبر لتطبيق
مـا يأمل به دائمـاً وما تتأمـله احلكومة

األميركية دائماً بقدرته على الفعل. 
عـنـدمـا كان بـايـدن نـائـباً لـلـرئـيس فاز
ـهمة مشكـوكة إلدارة الشأن العراقي.
وبـعلي عالويالـنظر لسيـاسات الرئيس

أوبـاما السـابقة فـيمكن الـقول انه كان
اسـوء مــهـمـة انـيـطت به. ولـكن عـنـدمـا
يـتـسـنم مـنـصبه ويـصـبح رئـيـسـاً فأن
مــعــاجلـة مــشــاكل الـعــراق قــد ال تـرقى
لـــتـــكــــون إحـــدى أولـــويـــاته أو ضـــمن
رغـبـاته لكن أزمـات بغـداد تـمثل فـرصة
جلـعل العراق -ومصالح أميركا هناك-
عـلى الـطـريق الـصـحـيح بـشكل لـم يكن
رة الـسـابقـة عـندمـا كان بـامـكانه فـي ا
ـــلف بـــايــــدن مـــســـؤوالً فـــيـــــهــــا عن ا

العراقي.

قصوى 
عـنـد تـولـيه الـسـلـطـة حـظي الـكـاظـمي
ـواطـن بـتـأيـيـد واسع الـنـطـاق: مـن ا
الـعـراقـيـ واآلالف من احملـتـجـ ومن
ـؤسسـة الدينـية الشـيعيـة في العراق ا
ــعــتــدلــة ومن األحـــزاب الــشــيــعــيــة ا
والـعــديـد من األحـزاب الـسـنـيـة وكـذلك
من الـكورد. كان يُنـظر إليه بكونه رجالً
ــعـتـرك الـسـيـاسي ذكــيـاً وبـعـيـداً عن ا
ومـؤثراَ وذو عالقـات طيـبة مع اجلانب
االمـــريــكي. ومع ذلـك هــنــاك مــخــاوف
مـتـزايـدة من عـدم قـدرة الـكـاظـمي عـلى
نـكسـر. وقد إصالح الـنـظام الـعراقـي ا
تـكون األزمـة االقتصـادية التي سـتنجم
ـسمـار الذي ثـابة ا عن نـفاذ األمـوال 
يــدق في نـعـشه. ومن احملـتـمل جـدا ان
يــفــقــد الــكــاظــمي مــصــداقــيــته كــلــيـاً
وســــتـــحــــاول الـــعــــديــــد من األحـــزاب
الـــســيـــاســيــة ان جتـــعــله كـــبش فــداء
لــتـجـنب رد الــفـعل الـشــعـبي احملـتـوم.
وبــالـــوقت نــفــسـه ســتــحــاول الــقــوى
ـقـربـة من إيران  –الـذين الـسـيـاسـيـة ا
عـارضـوا الـكـاظـمي -  اسـتـغـالل حـالة
الــفــوضى إلعــادة تــأكــيـد نــفــوذهم في

احلكومة العراقية.
ـالية ـؤكد أن تـؤدي األزمة ا مـن شبه ا
فـي الـــعـــراق الـى انـــدالع مــــظـــاهـــرات
واسـعة النطاق في الشوارع من جديد
حـيث سـيـطالب الـعـراقيـون مـرة أخرى
بــتـــغــيــيـــر احلــكــومــة. وســـيــكــون من
الــصــعب عــلى احلــكـومــة الــقــادمـة أن
حتــافظ عــلى الـنــظـام لــو لم تــقم بـدفع
الـرواتب وكان رئـيس حكـومتهـا يفـتقر
الى الــســلــطـة. ســتــحـاول اجلــمــاعـات
ا فيها الفصائل سلحـة  والـعشائر ا
ــقـربــة من إيــران الى مـلئ ــسـلــحـة ا ا
الـفراغ وأخـذ دور قوى األمن العـراقية.
سـتتـقاتل هذه اجملـموعـات فيمـا بيـنها
مـن أجل الـسـيـطـرة عـلى األرض وعـلى
ــــدرّة لـــلـــدخل مـــثـل الـــنـــفط ـــوارد ا ا
عابر احلدودية والشركات ـوانئ وا وا
الـــــكـــــبــــيـــــرة واألراضي الـــــزراعـــــيــــة
ــمـتـلــكـات اخلــاصـة.حـزمــة اإلغـاثـة وا
الـدولـيـة فوائـد جـانـبيـة ضـرورية وفي
مــثل هــذه احلــالــة ســيــصــبح الــنـزاع
ـسلح واالسـتيالء عـلى األراضي أمراً ا
شـائــعـاً مـرة أخـرى. بـاسـتـثـنـاء بـعض
ــنـاطق الـتي تـتـمــتع بـأمن قـوي مـثل ا
إقـــلـــيم كـــوردســـتـــان. ومع ذلك حـــتى
ــشـاكل ـأمـن من ا األقــلــيم لن يــكــون 
االقـتصـادية الداخـليـة ما لم يـتمكن من
تــوســيع قـاعــدة مــوارده ألنه يــعـتــمـد

ـا تـكـون . ر مــالـيـاً عـلى بـغــداد أيـضـاً
كـركـوك وحـقـولـهـا النـفـطـيـة أحـد أكـثر
أهـــداف الــكــورد ظــهـــوراً لــكن ذلك لن
يــؤدي سـوى الى اشـعـال الـصـراع بـ
أربــيل وبــغـداد نــاهـيك عـن الـفــصـائل
الــشـيــعــيـة الــتي سـتــقــاوم مـثل هــكـذا
خــطــوة. وكـمــا كـان احلــال في فــتـرتي
( (2017-2014)  2007-2005) فــــإن
جــولــة أخــرى من الــصـراع األهــلي في
العراق ستحدث وستجذب معها الدول
اجلـارة. فالعـراق ببسـاطة مهم لـلغاية
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ـشـاعـر إن وظـيـفـة الـلـغـة األسـاسـيـة هــي الـتـعـبـيـرعن األحـاسـيس وا
وتبلـــــيغ اآلراء واألفكار فــــالـلغة بهـذا اإلعتبار وسـيلة للـتــــفاهم ب
الـبــــــشـر تـمـــــــثل الـلــغـة أداة ال غــنـــــى عـنـهــا لـلــتـعـــــامـل بـهـا في

حياتهم. 
الــلــغــة من أهم الــوســائل الــرئـيــســة لــلــتـواصـل بـ الــبــشــر عــلى مـر
العـــصـور حتمل اللـغة في طياتـها معـاني مختلـفة فالـلغة هي التي ال
كن فـــصـلها عن االنسـان كونهـا ظاهرة فكـرية مرتبـطة به دون غيره

من الكائنات احلية. 
والـلـغـة العـربـيـة لهـا أصـالـة وعـراقة حـيث أنـهـا هي األقدم بـ الـلـغات
ية بل إن كل لغات  اقـتباسها من اللغـة العربية اخلالدة التي ال العا
ـة والـتي اندثـرت عـبر آالف ـكن أن تـنتـهي كـغـيرهـا من الـغـات القـد

السن و استبدالها بلغات أخرى. 
ـة أين ذهـبت تلك إن هـنـاك تـساؤالت كـثـيـرة تـثيـر حـول الـلـغات الـقـد
اللغة الـفرعونية والـلغة القـبطية وغيـرها الكثيـر من الغات األخرى التي
لم تكن مـوجودة الـيوم إال في كتـب التراث بـينـما اللـغة الـعربيـة نشأت

قبل كل تلك اللغات وال تزال حية نشيطة متوراثة. 
ظـهـرت عـلـى وجه األرض الـكـثــيـر من الـلــغـات ولـكـن مع مـرور الـزمن

ذهبت كلها مع أدراج الرياح. 
ــــــا لم حتظ به لــــــغـة أخـرى من امـا الـلـغـة الـعـريــة فـإنـهـا حـظـيت 

عوامل القوة والبــــقاء. 
وهي اللغة الوحـــيدة التي كتب لها البقاء واخللود.

اللـغـة الـعـربـيـة هي ثـابـتة فـي أصولـهـا وجـذورهـا مـتـجـددة بـفـــــــضل
مـزايـهـا وخــصـائـصـهـا ورغم صــمـودهـا الــــــــشـديــد عـبـر الـعـصـور
والـقرون واجـهت الـكثـيـر من التـغـيرات الـتي طـرأت علـيـها ولـكن هذه
الـتـغـيرات لـم تمـسـهـا بـسـوء ألن في الـلـغـة الـعـربـيـة الـكـثـيـر من الـل
ــواكـبـة كل األحــداث والـعــصـور وظـلـت الـعـربــيـة الـعــربـيـة والـتــكـيف 
تـســـــــيـر سـيـرهـا الـطـبـعي نـحـو الـتـقـدم واإلزدهـار وتـسـهم في  بـنـاء

ية. احلضارات العا
كانة فريدة ومنزلة سامية فهي تمتاز اللغة العربية عن سائر الـلغات 
لغة القرآن الكر ووسيلة أداء الواجبات الدينية للمسلم فى مشارق

األرض ومغاربها. 
بدأت الـلـغـة الـعـربـية بـكـتـاب الـله مـرحـلـة جديـدة في حـيـاتـهـا اخلـالدة
ـا تـعـاطت في آيــاته إكـسـيـر احلـيـاة وســر الـبـقـاء واسـتـمـدت من وكـأ

واجهة وروح الثابت.  كلماته شجاعة ا
اللـغة العـربية هي لـغة مـلكت مقـومات ريادتـها على مـدى قرون وقرون
واستوعبت ثقافـات وحضارات عريقة عـلى مدى التاريخ وحملت دوما

عارف والعلوم والثقافات.  كنوزا في كل أنواع ا
الـلـغـة الـعربـيـة هي الــــــــلـغـة التي تـؤثـر وال تـأثـر باالــــــــغـات فـبـقيت
الـعـربـيـة كـما كـانت راسـخـة الـقـدم مـبنى ومـعـنى قـادرة عـلى مـواكـبة

احلضارة. 
اللـغة الـعربيـة ليـست كأي لغـة من اللـغات األخرى
بل هي فريدة من نوعـها قد اختـارها الله تعالى
من ب اللغات جميعاً لـتكون وعاء لكتابه اخلالد
. لم تــنـتـهـي الـلـغــة الـعــربـيـة ولن الـقـرآن الــكـر
تنتهي أبدا حيث جاء الـقرآن الكر حافظا هذه

اللغة العظيمة إلى يوم الدين. 

آخـــر مــا يـــريــده الـــرئــيس األمـــيــركي
ـنـتخب جـو بايـدن هـو حصـول أزمة ا
عـراقـيـة جـديدة. ولـسـوء احلظ فـانـها
ــمـــكن أن تـــكـــون أول مــشـــكـــلــة مـن ا

سياسية خارجية سيواجهها.
إن الــــعــــراق مــــقـــبـل عــــلى انــــهــــيـــار
اقـتصادي وبحـالته احلكومـية الهشة
ـالي ـرجح أن االنــهـيــار ا هــذه فـمـن ا
هـذا سيرافقه انهيـار نظامه السياسي
ا قد يؤدي الى اذكاء جولة ـتهالك  ا

أخرى من احلرب األهلية.
ـاضـيـ خـلق وعـلى مـدى الـعـقـدين ا
الـــفــســـاد في الـــعــراق مـــشــكـــلــة ذات
; حكـومات ضـعيـفة مـتواطـئة جـانبـ
وشـمولـية تـعني أن كل حـزب سياسي
كــبـيـر سـيــديـر وزارة واحـدة أو أكـثـر.
هــــــذه األحــــــزاب تــــــديــــــر الــــــوزارات
الـبـيـروقـراطـيـة لـيس بـدافـع مـصـلـحة
الـــبالد ولـــكـن بـــهـــدف خــلـق شـــبـــكــة
مـحسوبيات ضخمة- آالت فساد تقوم
بامتصاص عائدات النفط من اخلزينة
احلـكــومـيـة وتـمـررهـا الى جـمـهـورهـا
بــشـــكل وظــائف وعــقــود وامــتــيــازات
أخــرى. لــقــد أدت ظــاهـرة اســتــفــحـال
ـشروع الى خـنق ماكان الـكسب غـير ا
ــلــكه الــعــراق من الــقــطــاع اخلـاص
ا يـعني عدم تواجد بدائل الـصغير 

كثيرة للوظيفة العامة.
ونـتـيـجـة لذلـك أصبـحت الـدولـة أكـبر
جــهـة تــوظـيـف في الـعــراق ويـعــتـاش
نــسـبـة كـبـيـرة مـن سـكـان الـدولـة عـلى
وارداتــهـا أمـا بــشـكل مـبــاشـر بـهــيـئـة
رواتب ومـعـاشـات تـقـاعـديـة أو بـشكل
غـيـر مــبـاشـر بـهـيـئـة عـقـود او تـوفـيـر
ســــلع وخــــدمــــات لـــلــــمــــوظـــفــــ في
ـؤسسات احلـكومية. حـتى الشركات ا
الــصـغــيـرة فـي الـعــراق تـعــتـمــد عـلى
احلـكـومـة في الـنـهـايـة ألن الـكـثـير من
عــمالئــهــا -وخــاصــة في احملــافــظـات
الــــكـــبــــرى- يـــأخــــذون رواتـــبــــهم من
احلـكـومـة بـطـريـقـة أو بـأخـرى. عالوة
عـلى ذلك مـازالت احلـكـومـة الـعـراقـية
تـقدم "سـلة غـذائية" شـهريـة عبـر نظام
تـوزيع عام والتي تبقى عـنصراً مهماً
لــلـحـيـاة الــيـومـيــة لـلـطــبـقـة الــفـقـيـرة

والكادحة في العراق. 
احلـكـومة مـجبـرة عـلى طبـاعـة النـقود
ــا يـزيـد مـن أجل تـسـديــد الـقـروض 

خطر تفشي التضخم 
لـيـس مـسـتـغـربـاً أن تـكـون الـزيـادة في
وظـــائف الــقـــطــاع الــعـــام مــنــذ 2004
ـقدار ثالثة اضعاف وتدفع احلكومة
رواتـب تزيد نسبتها %400 عما كانت
ـاضـيـة. وهـكـذا تـدفـعه قـبل 15 سـنـة ا
أصـبحت احلـكومـة وعائدتـها الـنفـطية
ورّد هي احملرك الرئيسي لالقتصاد وا

. األساس للعراقي
والــنــتـيــجــة هي أن بـغــداد حتــتـاج 5

مـلـيـار دوالر شـهـرياً لـتـغـطـيـة الرواتب
ــعــاشــات الــتــقــاعــديـة الــشــهــريــة وا
بـاإلضـافـة الى 2 مـلـيـار دوالر لـتـغـطـية
اخلـــدمـــات األســــاســـيـــة والـــنـــفـــقـــات
الـتشغـيليـة والتي تساهم الـكثيـر منها
بـشـكل غيـر مبـاشر لـدعم السـكان. ومع
ـجيء جـائـحـة كـورونـا والـتي ذلـك و
تــزامن مــعــهـا انــهــيـار أســعــار الــنـفط
ــــــــــثـل %90 مـن واردات (والـــــــــــذي 
احلـكومة) تراوحت العائدات الشهرية
للعراق ماب (3.5 - 2.5) مليار دوالر
وهــذا يـعــني عــجـزاً شــهــريـاً تــواجـهه
حـكـومـة بـغـداد يـتـراوح مـا ب (- 3.5
4.5) مــلــيـار دوالر.يــســتـنــزف الــعـراق
أمـواله حالياً لـتغطية هـذا العجز. ففي
ـــاضي صــرح شـــهـــر تــشـــرين األول ا
ـالـيـة الـعـراقي عـلي عالوي "إن وزيـر ا
ــركـزي تــبـلغ 53 احــتـيــاطـات الــبـنك ا
مــلــيــار دوالر." ومــنــذ ذلـك احلــ أقـر
مـجلس الـنواب الـعراقي قـانون تـمويل
ـوظف الي لـتغطـية رواتب ا الـعجـز ا
لـثالثـة اشـهـر - تـشـرين األول والـثاني
وكـــانـــون األول لـــســـنــة 2020.وبـــذلك
يــصل إجــمــالي ديــون الــعـراق الى 80
ـصـادر حــكـومـيـة مــلـيـار دوالر وفـقــاً 
ـــوازنـــة الــــســـنـــويـــة اذ ومـــســــودة ا
خـصصت احلكومة 12 مـليار دوالر من
ـــيــزانـــيــة الـــســنـــويــة لـــســداد أصل ا
الـقـروض وفـوائدهـا - وكـلهـا تـزيد من

تفاقم النقص لرأس مال احلكومة.
لـم يـتـمــكن الـكـاظــمي من دفع األحـزاب

الية  عاجلة األزمة ا السياسية 
ــســـؤولــ حــكـــومــيــ فــان ووفـــقــاً 
ـركزي ستـنضب لو احـتياطـات البنك ا
دفـع احلــــكـــــومــــة مـــــا عــــلـــــيــــهـــــا من
اســتــحـقــاقــات ولـهــذا الــسـبب فــانــهـا
مــجـبـرة عـلـى طـبـاعـة الــنـقـود من أجل
تـسديد القروض التي سـتذهب لتغطية

ـكن تـوقع بــالـنـسـبـة لــهم جـمـيــعـاً و
تدخلهم لغرض تأم مصاحلهم.

كاسب سـتشعر تركيا بـالتهديد جتاه ا
الــكــورديـة وبــاألخص لــو اسـتــطـاعت
كــوردسـتـان االسـتـحــواذ عـلى كـركـوك.
ســتــشـعــر انــقــرة بـالــواجب وااللــتـزام
حتت شـــعــار حــمـــايــة الــتـــركــمــان في
كــركـوك ومـنـع الـكـورد من إحــيـاء حـلم
االســـتـــقـالل. وســـتـــعـــمل إيـــران عـــلى
ـهـيـمن في بـغداد اسـتـعـادة نـفوذهـا ا
فـال تــســـتـــطـــيع طـــهـــران ان تــضـــحي
بـإيـرادات الـتـجـارة مع الـعـراق (والتي
تـصل الى  12مــلـيـار دوالر) بـاإلضـافـة
الـى فـرص الــتــهــريب والــوصــول الى
ية. وقد يستجيب الية العا األسـواق ا
الـســعـوديـون الزديـاد الـنـفـوذ اإليـراني
بــدعـم اجملــامــيع الــســنــيــة والــقــبــائل
ـالي واألسـلـحـة الــعـربـيـة بـالـتـمــويل ا
حلـمايـة أنفـسهم. خـاصة وان الـرياض
لــيس بــاسـتــطــاعـتــهــا االعـتــمــاد عـلى
تـواجد عدد كبـير من القوات األمـيركية
ـشــكـلــة كـمــا حـدث في لــلـتــعـامـل مع ا
ـكن للعراق ان ينـزلق بسهولة .2006
الى حـرب أهلية ب اجملاميع الداخلية
وبـتــدخل اقـلـيـمي ويـجـعل الـعـراقـيـون

يتصارعون مع بعضهم.
وبــالــنـظــر خلـطــورة الــوضع وأهـمــيـة
ــنــطــقــة وســوق الــنــفط الــعــراق فـي ا
ــتــحـدة ــكـن لــلــواليــات ا الــدولي ال 
واجملـــتــمع الــدولي أن يـــقف مــكــتــوف
األيـدي. بـطبـيـعة احلـال خالل األشـهر
الـست األولى من إدارته وبوجود أزمة
وبـائية واقتـصادية واسعـة النطاق في
بــلــده لـن يــكــون لــلــرئــيس األمــريــكي
اجلـــديــد بـــايــدن الـــقــدرة عـــلى حتــمل
تـكـالـيف جـعل الـعـراق أولـويـة قـصوى
بـالنسبـة له لكن العمل عـاجالً سيكون
أقل تـكـلـفـة ويـجـنـب مـواجـهـة خـيارات
صــعـبـة في وقـت الحق عـنـدمــا يـنـهـار
الـــعــراق.أزمـــات بــغــداد فـــرص جلــعل
الـعـراق ومصـالح أميـركـا على الـطريق
ـتـحدة الـصـحـيح لـو ارادت الواليـات ا
ان تـــظــهـــر شــيــئـــاً من الــريـــادة فــمن
احملــتــمل ان يــشــارك احلــلــفــاء مــعــهـا
ـؤســسـات ـكن ان تــســاهم ا أيــضــاً 
ـــالـــيـــة الـــدولـــيــة كـــالـــبـــنك الـــدولي ا
وصـنـدوق النـقـد الدولي ودول اخلـليج
وحــتى بــعض الــدول األوروبــيـة ودول
شـرق أسيـا. األزمة الـقادمـة في العراق
هي أزمـة سيولة. سيـحتاج العراق الى
ـالي والذي ـنع انهـيـار نظـامه ا ـال  ا
سـيكون قطعة الدومينو األولى لسقوط

تحدة مـا بعده. فلـو تعهدت الـواليات ا
ـا عــلى تــأمـ مــبــلغ مـالـي مـحــدد ر
مكـن حينها مـليار دوالر سيـكون من ا
جـمع حـزمـة مالـيـة تصل من 5 الى 10
مــلـيــار دوالر من قــبل الـدول احلــلـيــفـة
ألمــيــركــا. إن فــكــرة تـوفــيــر مــيــزانــيـة
طوار قدرها مليار دوالر لدعم العراق
ــا تــبـــدو مــســتــحــيــلــة في الــوقت  ر
الـــراهن. ولــكـن يــفــتـــرض ان ال تــكــون
مـسـتـحيـلـة. النـها ال تـخـرج من جـيوب
ـــواطــنـــ األمــيـــركــيـــ عــلـى شــكل ا
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لـلـمــجـتـمع وتـضـطـرب الــبـيـانـات بـسـبب
هشـاشة البنيـة التحتـية لقواعـد البيانات
ــؤســسـات اخملــتــصـة  وتــتــضـارب في ا
صـادر اإلعالمية العـتماد ـعلومـات في ا ا
اغلـبها أسـلوب الفـبركة والـتشويق فضالً
عن اخلـوض بحكـايات أصـعب مرحـلة مر
بــهــا اجملـتــمع الـعــراقي في قــرن احلـادي
والــعـشــرين ومــاتـمــخض عـنـه من جـرائم

يندى لها جب اإلنسانية".
احــتـوى الــكـتــاب عـلـى خـمــسـة فــصـول 
ملكة العراقية ناقش الفصل األول نساء ا
من خالل  مـبحـثـ تـاريخـيـ  إذ عرض
ــلـــكي ونـــســاء ـــبـــحث األول الـــعــهـــد ا ا
تأسـيس الـنـهـضـة النـسـويـة   ويـتـضمن
مــطـلــبــ  األول : الـوعـي الـوطــني عــنـد
رأة الـعـراقيـة و الثـاني: نـساء الـنهـضة ا
النـسـوية مـتـطرقـا أوائل الـنسـاء الـلواتي
شكـلن بصمة في تأسيـس الدولة العراقية
ـجـاالت ـسـاهـمـة في الـبـنـاء  من حـيث ا
مخـتلفـة منـهن (القاضي صـبيحـة  الشيخ
ــدنـيـة داود الـنــقـشـبــنـدي  والـنــاشـطـة ا
آنــذاك الـدكـتـورة نــزيـهـة الـدلــيـمي والـتي
أصـبحت في العهد اجلمهوري أول وزيرة
في الـعـراق والشـرق األوسط ثم الـشـاعرة
بـحث الثاني يـعة عـباس عـمارة ). أمّـا ا
شاركـة السياسـية للمرأة في فقـد عرض ا
ــشـاركـة ـطــلـبــ هـمـا ا ـلــكي  الـعــهـد ا
ؤسسات السـياسيـة للمرأة عـلى صعيـد ا
طـلب الثـاني ركّز على الرسـميـة  بينـما ا
شـاركـة السـيـاسـية لـلـمـرأة على صـعـيد ا

ؤسسات غير الرسمية . ا

ــكــتــبــة الــقـانــونــيــة لــلــنــشـر صــدر عن ا
والتـوزيع كتـاب جديـد للـباحـثة الـدكتورة
بــشـرى الـزويـني مـن اجلـامـعـة الــعـراقـيـة
رأة عشرينية الثورة بعنوان 100 عـام وا
وجهـادية الفتـوى " دراسة استقـصائية _
تـوثيقية  _مـيدانية  يـقع الكتاب في348
د هـذه الـدراسـة مـن الـقـطع الـكـبـيـر  وتـعـُّ
ـثابـة تـوثـيق ألوضـاع الـنـسـاء الـلواتي
مــــنــــهـن من كن حتـت نــــقــــمــــة االحــــتالل
الـداعشي وتـعـرضن إلى كل أنواع الـعنف
وأشـــدهـــا بــــطـــشـــاً اخلـــطـف وتـــبـــعـــاته
كــاالغــتــصــاب واحلــمل الــقــســري.. الخ 
وتـوثـيق ألدوار الـنــسـاء الـلـواتي وضـعن

رحلة . بصمة مشرفة في هذه ا
جـــاء في مــــقـــدمـــة الــــكـــتـــاب لــــلـــبـــاحث
ــتــخــصص بــالــتــنـظــيــمــات اإلرهــابــيـة ا
ومــكـــافــحــة الـــتــطــرف الــدكـــتــور هــشــام
وضوع الهـاشمي " لقد اخـتارت الكاتـبة ا
األكثـر صـعوبـة في بـحثـهـا االستـقـصائي
هـــذا  وتــكــمن صـــعــوبــته بــأنـه يــتــعــلق
بـاألدوار الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي
ـرأة خالل تاريخ الـعراق اضـطلـعت بهـا ا
احلـديث بـدءاً من النـضـال الـشـعـبي الذي
أفـضى لقـيـام ثورة الـعشـرين اخلـالدة في
ــمــلــكــة الــعــراقــيــة الــعــراق وتـــأســيس ا
وانتـهاءاً باألدوار الـتي ساهمت بتـحشيد
اجملهـود الشعـبي لتحقـيق النصـر الناجز
ـــارق  ومــكـــمن عـــلى هـــذا الـــتـــنـــظــيـم ا
الصـعوبـة هو حـساسيـة موضـوع البحث
ـــرأة  حـــيث تـــشح لـــكـــونه يـــتـــعـــلق بـــا
ـعــلـومـات بـســبب الـطــبـيـعــة احملـافـظـة ا

ثـم جـــاء الـــفـــصل الـــثـــاني حـــول نـــســـاء
بـحثـ  ناقش األول جـمهوريـة العـراق 
ـواجــهـة في الــعـهـد اجلــمـهـوري نــسـاء ا
وقُـسِمَ على مطلـب  األول: عرض الوعي
رأة العراقية للمدة -1959 الوطـني عند ا
2003 أمّــا الـــثـــاني: يـــشــيـــر إلى نـــســاء
ـواجهة  إذ نـعرض فـيه أول امرأة تقف ا
بــوجه الـدكـتـاتـور لـلــنـظـام الـسـابق وهي
الـسيـدة آمنـة الصـدر  ثم  صـاحبـة الرقم
ـكــوث في ســجن الــظـالم الــقــيـاسي فـي ا
(2002-1983) وهي الـسجينة السياسية
هجـرة قسرا الـسيدة وفاء الـعبـادي  ثم ا
مــنى الــزبــيــدي الــتي مــشت ســيــراً عــلى
األقـدام مع عائـلتـها قـسرا من الـعراق إلى
إيـران وهي ترى بـعـينـهـا كيف طـارت قدم
والــدتـهـا أمـام عـيـنـهـا بـسـبب لـغم ارضي
شاركة ـبحث الثانـي حول ا بيـنما يأتي ا
طلب السـياسيـة للمـرأة العراقـية  فأمّـا ا
ــشـاركــة الـســيـاســيـة األول مــنه : حـول ا
ـؤسسات الـرسمية  للـمرأة على صـعيد ا
شـاركة الـسيـاسية وأمّا الـثاني : عـرض ا
ــؤســســات غــيـر لــلــمــرأة عــلى صــعــيــد ا
الـرســمـيـة .أمــا الـفـصـل الـثـالث فــقـد كـان
حـــول نــســـاء مــا بـــعــد ســـقــوط الـــنــظــام
الــدكـتـاتــوري  في مـبــحـثـ  األول حـول
نــسـاء الــعــراق مـا بــعـد الــعـام  2003في
مـــطـــلــبـــ األول نــســـاء الـــلــواتـي دفــعن
حيـاتهن ثمنـا لبناء الـدولة أو هن ضحايا
الـتــغـيــيـر من أمــثـال (عــقـيـلــة الـهــاشـمي
طلب وأطوار بهجت و خالدة  تركي)  وا
الــــثــــاني نــــســــاء الــــبـــنــــاء  وهـن كل من
الــدكـتــورة سالمـة اخلــفـاجي والــدكـتـورة
ابـتهال الـزيدي والـدكتورة ذكـرى علوش 
ـبحث الثاني  يتضمن تنظيم داعش أمّا ا
ونـساء التصدي من خالل مـطلب تضمن
األول أحــــوال الـــنــــســــاء حتت االحــــتالل
الـداعشي  إذ تـطرق إلى أسـرار لم تذكر ال
إعالمـيـا وال حـتى بــحث فـيه إذ االعـتـمـاد
كــــان مـن خالل الــــزيــــارات والــــلــــقــــاءات
ـيـدانـيـة والـلـقـاء بـعـتـاة اإلرهـابـيـ من ا
تــنــظــيم داعش اإلرهــابي و كــيـف تـعــامل
ـسـيـحـية ـسـلـمـة وا ـرأة ا الـتـنـظـيم مع ا
ـطــلب الـثـاني واألقــلـيـات األخــرى  أمـا ا

يـشيـر إلى نـساء الـتـصدي الـلـواتي وقفن
بـوجه تنظيم داعش اإلرهابي وهن كل من
ـان مـحـمـد يونس سمـيـرة الـنـعيـمي  وا
وكــولي مــشــكـو.وعــرض  الــفـصـل الـرابع
ضـحايـا ومـتـصديـات جلـرائم تـنـظيم  في
مـبحـث  األول كان جـرائم تنـظيم داعش
ـرأة والــطـفل فـي مـطــلـبـ  األول: ضــد ا
جــرائـم داعش ضــد الــنـــســاء تــطــرق إلى
ابـشع مـا ارتـكب ضـد الـنـسـاء  عنـف عاد
بـاألذهــان أيــام اجلــاهـلــيــة قـبـل الـبــعــثـة
الــنــبـــويــة  بــدءا مـن االغــتــصـــاب وقــطع
الـرؤوس واهدائـهن  والتـعذيب والـضرب
ـطلب الثاني ـتاجرة بهن وا والتـأجير وا
: جــــرائم داعش ضــــد األطــــفــــال  ســــوى
اخملــطـوفـ مــنـهم او الـلــذين ولـدوا بـعـد
اجملـزرة  وكيف تعـامل اجمللس الروحاني
األعــلى لألزديــ مــعـــهم  بــيــنــمــا شــمل
ـبحث الـثـاني  نسـاء اخلـطوط األمـامـية ا
ضـمن مطلـب األول :حـول نساء الـساتر
األمـامي اللواتي قـاتلن إلى جـانب الرجال

بــكل شــجــاعـة مـن أمـثــال (أمــيـة
اجلــــبـــــوري ونــــدوة اخلـــــزرجي
ــقــاتــلــة وحــيــدة اجلـمــيــلي) وا
والـثاني نـساء الـتـضحـية كل من
حــمـــديــة الـــشــمـــري وهي والــدة
خلـمـسـة شـهـداء اسـتـشـهـدوا في
خص حتــريـر أوقــات مــخــتــلــفــة 
مــدنــنـــا من تــنــظــيم داعش  ثالث
شـهداء والسـيدة رسـمية الـسيري
مــــــيـــــري والــــــدة ثالث شــــــهـــــداء
اسـتشهدوا أثناء حتـرير مدننا من
تـــنـــظـــيم داعـش اإلرهـــابي بـــوقت
ومـكان واحـد  . بيـنمـا ركّز الـفصل
ــســـانــدة اخلــامـس عــلـى نــســـاء ا
والـتـحدي  وذلك ضـمن مـبـحـث 
ـسانـدة في مـطلـب  األول نـساء ا
األول مــــنه حــــول  نـــــســــاء الــــدعم
أالسـتخباراتي وهن النساء اللواتي
كـن بــــصـــمــــة فـي تـــاريـخ الــــعـــراق
ـشرف  عـمـلوا إلى جـانب الـقوات ا
األمنية واألجهزة االستخباراتية من
أمـثال (صـبريـة احملالوي و أم قصي
اجلــــبــــوري و أمــــيــــرة بــــاصــــوان 

ـــطـــلب الـــثـــاني كـــان لـــنـــســـاء الـــدعم وا
الـلـوجـسـتي الـذي قـدم من اجل الـتـحـريـر
ـة الغزي (ام من الـتنظـيم  من أمثـال (كر
ـــوســوي جـــاسـم) والــدكـــتـــورة جـــنـــان ا
ـــبــحث واإلعالمـــيــة نـــور احلـــلي  امـــا ا
الثـاني  فـيخـتص بـنسـاء الـتحـدي  ضمن
مــطـلــبـ  األول عــرض مـوضــوع  نـسـاء
تــرويج الــنــصــر وهن إعـالمـيــات وضــعن
أكفـان موتـهن علـى األكتـاف غيـر مبـاليات
حلـجم اخلطورة  وكتابـة أهم ما شاهدناه
من قـصص تقـشعـر لهـا األبدان وحـكايات
ترفع لـهن القبعات من أمثال رنا العجيلي
و وشـفاء كردي ورؤى الـشمـري  والثاني
نــســاء الـصــعــاب  نــســاء واجـهـن أبـشع
أنــــواع  الــــعــــنف  حتــــديـن الــــصــــعـــاب
لـيـصـبـحـوا فــيـمـا بـعـد إيـقـونـات لـلـسالم
ومـنــهن  لـيـلى تــعـلـو الـقــائـدي و ونـاديـة

ياء حجي بشار).  مراد و 
ــوضــوع  أمّــا الــفــصـل الــســادس جــاء 
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نسـاء ب البصـمة والوصمـة في مبحث
ــعــلــومــة وذلك األول ركــز عــلى  نـــســاء ا
:األول حول نـساء الـبصـمة ضمـن مطـلبـ
وهن نـسـاء وضـعن بـصـمـة في تـاريخـهن
ـعـاصــر ومـنـهن أوال  ثم تـاريخ الـعــراق ا
لـيلى اخلـشـاب و مـارلـ الرمـلي و طـيـبة
ــطـلب الــثـاني حــول  نـسـاء الــسـراج  وا
ــبــحث الــثــاني الــنــدم بــأثــر رجــعـي  وا
يــنــاقش نــســاء  الــتــنــظــيم اإلرهــابي في
مــطـلــبــ  األول تـضــمن أحــوال الـنــسـاء
اإلرهـابيات  كيف يـتم التعـامل معهن هل
هـناك فرق في التعـامل ب من انتمت إلى
تــنـظــيم داعش كــعــراقــيـة  أو أجــنــبــيـة 
والـثـاني أشــار إلى نـسـاء الــوصـمـة وهن
اخـطر الـداعشـيات الـعـراقيـة وكم األسرار
التي كتبت ب اإلدارية اخلاصة التي هي
ـثــابـة ســكــرتـيــرة ابـو بــكــر الـبــغـدادي
والبـايولوجـية التي أنـشئت معامل سالح
بـايلـوجي لـتنـظم داعش وأخـرى متـطـرفة
تنـتمي إلى عائـلة متـطرفة فـكريا كان
له األثـر في نـشـوءهـا بـهـذا الـتـطرف
وهـي شـقـيـقـة أبــو عـمـر الـبـغـدادي .
ــؤلـــفـــة حــاصـــلـــة عــلى يـــذكـــر إن ا
الــدكـتــوراه في الــنـظم الــســيـاســيـة
والـسياسـات العـامة  تـسنـمت عدة
مــنــاصـب عــضــو مــجـــلس الــنــواب
الـعـراقي الـدورة الـثـانـيـة  ووزيـرة
دولـة / ومـســتـشـارة مــكـتب رئـيس
ــرأة لــلـمــدة من الــوزراء لــشــؤون ا
2016_2012 ورئـيس قسم العلوم
السـيـاسـية في اجلـامـعـة العـراقـية
حالـيـاً  صـدر لـلـكاتـبـة  كـتـبـاً عدة
مـــنــهـــا : الــعالقـــة بــ الــســـلــطــة
التـشريعية والسلطة التنفيذية في
الـعـراق بـعـد عـام  2003 الـتـقـريـر
رأة الـعراقي األول حـول أوضاع ا
الـعراقية منذ عام 1995 حتى عام
شاركة الـسياسية ـاط ا 2014 أ
لـلـمرأة الـعـراقـيـة مـنـذ تـأســــيس
الــــدولــــة الــــعــــراقــــيــــة  دراســـة
اجـــتـــمـــاعــيـــة ســـــــيـــاســيـــة في
قـانــــــون األحـوال الـشـخـصـــــيـة

العراقي .

علي عبد االمير عالويكينيث ماكنزي

ـوظف والـنفقات الـتشغـيلية رواتب ا
ـا يزيد خطر تفشي التضخم. ولهذا
الــسـبـب قـد تــضـطــر حـكــومـة بــغـداد
قـريباً الى خفض قيمة الدينار بدالً من
ذلـك وهذا بـدوره يـنطـوي أيـضـاً على
مـخـاطر اقـتصـادية وسـيـاسيـة كبـيرة.
إن تــخــفــيض قــيـمــة الــديــنـار دون أن
يــصـاحــبـهـا اصالحــات اقـتــصـاديـة -
والـتـي تـرفض الـقـوى الـسـيـاسـيـة في
الــعـراق الــنــظـر فــيـهــا- ســوف يـقــيـد
ـدخــرات ويـزيـد الــواردات ويـقــوض ا

صاعب.  من ا
أكــثـر من ذلك من احملــتـمل ان يـسـبب
خـــفض قـــيــمـــة الـــعـــمــلـــة مـــزيــداً من
. تبخر الـعملة الصعبة الـتضخم أيضاً
ـقـدوره يــعـني أن الــعـراق لن يـكــون 
ــــواد دفـع ثـــــمن واردات الـــــســـــلـع وا
الـغذائيـة. فالعراق مـستورد لكل شيء
تــقـريـبـاً مــاعـدا الـنـفط فــلـو انـخـفض
تــدفق الـعـمــلـة الـصــعـبـة وانــخـفـضت
قيمة الدينار ستصبح أغلب البضائع
شــحـيـحـة وســتـرتـفع أســعـارهـا. ولـو
اســتـمـرت احلــكـومـة بــسـحب األمـوال
ركزي سـتنخفض ـتبقـية في البـنك ا ا
مـعـهـا قيـمـة الـديـنار في غـضـون سـتة

جرد تخفيض قيمة العملة.  أشهر 
ـكن لـلـعـراق أن ينـزلق بـسـهـولة إلى

حرب أهلية
سـؤول في احلـكومة ويـأمل بعـض ا
ـتـوقـعـة الـعـراقـيـة أن تـؤدي الـزيـادة ا
فـي أسـعـار الـنـفط خالل فـصل الـربـيع
الـى انقاذهـم. ومع ذلك ووفقـاً للـعديد
من تـصريـحات جتـار ومحـللي الـنفط
فـهم يتوقعون زيادة في األسعار تصل
نـسبتـها ما ب  %15-10وهـي نسبة
ضــئـيـلـة لــلـغـايــة لـلـقـضــاء عـلى أزمـة
الــعـراق الـتي تــلـوح في األفق. وحـتى
هــذه الـــنــســبــة قــد تـــتالشى لــو حــذا
الـعراق وإيران وليبيا حذو السعودية
وروسـيا بعملية زيادة االنتاج حلماية

حصتهم في السوق. 
لـو أصبح العراق غير قادر على تأم
الــرواتب واحلــد األدنى من الــنــفــقـات
الــتـشـغــيـلـيـة فــسـيـكــون لـذلك عـواقب
وخــــيـــمـــة. لـــقــــد دق رئـــيس الـــوزراء
الـعــراقي مـصـطـفى الـكـاظـمي جـرس
االنـــذار في مــؤتـــمــر صـــحــفي في 17
تــشـرين الــثـانـي اذ قـال "ســتـواجــهـنـا
مـشكـلة دفع الرواتب في الـشهر األول
انـــا احـــذركـم من االن".كـــشـــخـــصـــيـــة
تــكـــنــوقــراطــيـــة من دون قــوة قــاعــدة
سـياسـية لم يـتمـكن الكـاظمي من دفع
ــعـاجلـة األزمـة االحــزاب الـسـيــاسـيـة 
ـالـية نـاهيك عن حـلهـا. ورغم إصدار ا
احلـكـومة "الـورقة الـبيـضاء لإلصالح"
بـتاريخ  17تـشرين األول لكـنها لم تقم
بـتنفيـذ بنودها. ونتـيجة لذلك لم تكن
هـــنـــاك مــــســـاعٍ خلـــفض الـــرواتب أو
تـــقـــلـــيص عـــدد مـــوظـــفي الـــدولــة أو
الـــــتـــــخــــــلص مـن مـــــئـــــات األالف من
الـدرجـات الوظـيـفيـة الـفضـائـية خـوفاً
من اغــضــاب الــزعـامــات الــسـيــاســيـة
ـهـمــة.لن يـكـون لــلـرئـيس الــعـراقـيــة ا
األمـريـكي اجلـديـد بـايـدن الـقـدرة عـلى
حتــمل تـكـالـيف جــعل الـعـراق أولـويـة

مـجـمـوعــة أعـراض مـتـداخـلـة مع الــعـديـد من اإلضـطـرابــات الـنـفـسـيـة
واجلـسمـيـة األخرى يـعـاني منه بـعض أفـراد اجملتـمع نـتيـجـة الضـغوط
ـسـتـوى اجلـسـمي والـعـقـلي والـنـفسـي  وتسـبب لـهم الـشـديـدة عـلى ا
فرط وخصـوصاً بعد أي نشاط عـقلي أو بدني مهما الشعور بالـتعب ا

كان بسيطاً. 
أمـا الـعـلمـاء في مـجـال علم الـنـفس والـطب النـفـسي فـيعـتـبـرون الوهن
العصبي حالة من الضعف البـدني العام تنتاب الشخص قبل الشروع
بـأداء أي عمـل مهـما كـان بـسيـطـاً أو بعـد إجنـاز عمل ال يـتـطلب جـهداً
صـاب بهذا االضطراب حتى كبيراً وتبـقى هذه احلالة مسـيطرة على ا
بعـد وقت طويل من الراحـة واالستـرخاء مع مصـاحبة هـذا االضطراب
ـجـمـوعـة من األعـراض اجلـسـمـيـة والـنـفـسـيـة والـعـقـلـيـة والـسـلـوكـية
والـفـيـزيولـوجـية الـتي تـؤثـر سلـبـاً عـلى توافـق الفـرد في عـمـله وعالقته

باآلخرين .
وهذا ما الحظ على سلوك الكثير من العراقي جراء العيش حتت وطأ
ـاضـيـة  وكانـت اثاره واضـحـة من خالل احلـروب طـيل اربـعـ سـنـة ا
الـتـخـبط الـسـيــاسي والـديـني الـذي مـروا به فـي هـذه الـفـتـرة  وسـرعـة
ـعتقدات الـغيرعـقالنية وانتـشارها ليس االنقيـاد والتصـديق وانتشار ا
ـثـقفـة وحمـلة فـقط عنـد الـناس الـبسـطاء بل وصـل احلال الى الـطبـقة ا
الشـهادات الـعلـيا هـذه هي نتيـجة احلـروب ومخـلفـاتها الـتي جتعل من
االنـسـان  ان يـلــجئ الى اخلـرافــة وسـرعـة تـصــديـقـهــا او الـبـحث عن
احللول وجـعلت منـهم لقمة سـهلة بيـد  عصابـات السياسـة التي تعاني
هي كـذلك من تـضخم الـذات الـذي يقـصـد به ارتفـاع مـنسـوب الـ"أنا"
وابـتـعـادهـا عن الـوضـع الـطـبـيـعي حـيث تــكـون ذات الـفـرد هي نـقـطـة
الـتـمركـز هـذا ماهـو سـائد  لـدى الـعراقـيـون بشـكل عـام عنـد تـولي اية
ن لم ينـتمي مـنصب او مـسؤولـية او من لـديه جاه بـسـيط جداً حـتى 
الى العـمل في احلكومـة فنالحظ مـثال بعض شيـوخ العشـائر او بعض
ــتــلك الــثـروة او ســيــارة فــخـمــة هــذا عـلى رجـال الــدين او اي رجل 
ـستـوى الـسيـاسي نالحظ من يـنـتمي ـسـتوى االجـتـماعي امـا عـلى ا ا
للطبقة السياسية كأنه ثعـلب ماكر يستغل الناس البسطاء ويلتف حوله
تملق والـوصولي  فينـشاء لديهم الغرور وإعجـاب وأنانية مفرطة ا
تـظـهـر عــلى الـسـلـوك عــنـد الـتـعـامـل مع اآلخـرين إذ تـظـهــر الـفـوقـيـة
والنظرة الدونية حتى يعتقد أن رأيه هو الصواب وما عداه ما هو إال
تضخم الذات هراء يجب أال ينظر إليه وال يعطى أي اعتبار ولو قدر 
ا يـقدم له مـن نصـائح إلصالح  وما ا أولى اهـتمـامـا  وتـرأس إدارة 
يـراه ويـعـتـقـده في إدارة الـوضع هـو الـصـواب وهـذا بـعـيـنـة هـو مرض
نـفـسي نـتـيـجــة الـنـمـو الـغـيـر سـلـيم فـي الـشـخـصـيـة الـذي مـر به هـذا

سؤول او ذلك الرجل الديني . ا
عادلة الغير صحيحة التي يسير عليها العراقيون الكل منهك ومتعب ا
 ,الشعب من جـهة والطبقـة السياسـية من جهة اخـرى فالشعب اصبح
تضخمة اسير للوهن النـفسي ويعيش حتت رحمة الـطبقة السياسـية ا

ا فيها من رجال دين او علماني او مدني او تكنوقراط ذاتها 
ــدح والـثــنــاء حـتـى عـلى األمــور الــتـافــهـة مــتـضــخم الــذات يـطــربه ا
ـا يشـعره به من دحه  الـسخـيفـة ولذا جتـده يقـرب من يثـني علـيه و
راحة نفسـية داخله ولذا يسـتغل النفـعيون هذا الوضع بـهدف التقرب
ـا جتـود به ـنـافـع الـذاتيـة;  ـسؤول مـتـضـخـم الذات; لـتـحـقـيق ا مـن ا
ألسنتهم من مدح كاذب كـما يستبعد ويهـمش من يبدي رأيا مخالفا

أو يـنـتـقـد وضـعا قـائـمـا   ولـو تـأمل الـفـرد اإلجنازات
ــا وجــد غــيـر ــســؤول  ــدح من أجــلـهــا ا الــتي 
السـراب إذ ال تـعدو سـوى تصـريحـات ال قيـمة
لها في واقع العمل ,وهذا ما لوحظ عـلى الطبقة
اضية ـريضة طبل فترة 17 سنة ا السياسية ا
فـقط اعالم مخـادع واوهـام يـخدعـون به الـشعب

توهن نفسياً. ا
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العب اال ان ـنع وجـود اجلــمـاهـيـر في ا رغم تـشـديـد خـلــيـة االزمـة 
ـمـتـاز شـهـدت خرقـاً جـديـداً . وشـهـد لـقـاء احلدود مـباريـات الـدوري ا
والديوانيـة تواجد عـدد من اجلماهـير التي هـتفت باسم الـفريق االحمر
تـواجدين على مـدرجات مـلعب الـتاجـي. والغـريب في االمر ان اغـلب ا
ـلعب. يذكر ان الـلجنة يحملـون بطاقات تـعريفيـة للسمـاح لهم بدخول ا
العب منذ اذار العليا للصحة والسالمة مـنعت تواجد اجلماهير في ا

اضي بسبب جائحة كورونا.  ا

“U²L*«  UłÒ—b  ÊËú1  «dAF « Ë ÊU  d³š w  W¹U u «  «¡«dł≈

{ لــنـدن- وكـاالت: عـاد مــانـشـسـتـر
يــونـايـتــد إلى طـريق االنــتـصـارات
بــالـتــغـلب عــلى مـضــيـفه شــيـفــيـلـد
بنتيجة بثالثة اهداف مقابل هدف
بـاراة التي احتـضنهـا ملعب  في ا
بـرامول لـ  ضـمن اجلـولة رقم 13
ـــمــتــاز. من الــدوري اإلجنـــلــيــزي ا
وسـجل ثالثيـة مانـشسـتر يـونايـتد

ماركوس راشفورد في الدقيقت 26
 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 51 -
 بـيــنـمـا ســجل هـدفـي شـيـفــيـلـد 33
ديفيد مـاكجولدريك في الـدقيقت 5
 وبتلك النتيـجة رفع مانشستر 87 -
يـونــايــتــد رصــيــده إلى  23 نــقــطـة
ركـز السـادس بيـنما ليـرتقـي إلى ا
جتـمـد رصـيـد شـيـفـيـلـد عـنـد نـقـطة

ركز األخير. وحيدة في ا
‰Ë_« ◊uA «

افتـتح شيفـيلد الـتسجيـل مبكرًا في
الـدقـيـقــة اخلـامـسـة بــعـدمـا أخـطـأ
هندرسون في تمرير الكرة وتعرض
لـــلــضـــغط من بـــوركي الـــذي افــتك
الـكــرة ومــررهـا إلـى مـاكــجــولـدريك
الـذي سـجل بـدوره الـكـرة بـسـهـولـة
فـي الــشــبـــاك. وكــاد شـــيــفـــيــلــد أن
يـضـيف الهـدف الـثانـي في الدقـيـقة
 بــعـدمـا تـلـقـى فـلـيك اخلـالي من 16

الــرقــابــة عـــرضــيــة أرضــيــة داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـدد كـرة قـويـة
مرت بقـليل إلى جوار الـقائم. وعدل
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد الـنـتـيـجـة في
الدقـيـقة  26 بـعدمـا أرسل لـينـدلوف
ـلعب بيـنيـة متـقنـة من قبل وسط ا
وصــلت إلى راشــفـورد الــذي انـفـرد
بـرامسـدال وسـدد كـرة قويـة سـكنت
الشـباك. وأضـاف اليونـايتـد الهدف
الثـاني في الـدقيـقة  33 بكـرة بيـنية
رائــعـة من بــوجـبـا ضــربت الـدفـاع
ووصـلت إلى مـارسيـال الـذي انـفرد
وســدد كــرة ضــعــيــفــة في الــبــدايـة
تــصـدى لــهــا رامــسـدال وتــابــعــهـا
الـفــرنــسي من جــديـد فـي الـشــبـاك.
وواصل مــانـشـسـتــر االسـتـفـادة من
ــســاحــات الــكــبــيـرة فـي دفــاعـات ا
شــيــفــيــلــد لــيــنــفـرد راشــفــورد في
الدقـيـقة  35برامـسـدال مسـددًا كرة
أرضــيــة قــويـــة تــألق احلــارس في
ــرة. وحـاول الــتـصــدي لــهــا هــذه ا
مــاكــجــولــدريك تــعــديـل الــنــتــيــجـة
لشـيـفـيـلـد يونـايـتـد في الـدقـيـقة 37
نطقة بتسديدة من اجلانب األيسر 
اجلزاء في زاوية ضيقة للغاية لكن
هـنـدرسـون جنح في الـتـصـدي لـها.
وســدد بـوركي كــرة قــويـة من داخل

مــنـــطــقــة اجلــزاء فـي الــدقــيــقــة 43
أبـعـدهــا دين هــنـدرسـون إلـى ركـلـة
ركنـية ليـنتـهي الشوط األول بـتقدم

مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.
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بـاراة في الدقيقة وقتل مانشـستر ا
 بعـدمـا سجل الـهدف الـثالث من 51
هجمة مـرتدة سريعة بـدأها بوجبا
وســـاهم بــهـــا كل من فـــيــرنـــانــديــز
ومـــارســـيـــال قـــبـل أن يـــنـــهـــيـــهـــا
راشـفــورد بـتـسـديـدة أرضـيـة مـرت
مـن حتت يــــد احلـــــارس وســــكــــنت
الــشـبــاك. وأرسل ألــيــكس تــيــلـيس
عـرضيـة خـادعة من ركـلـة ركنـية في
الدقيقة  56 وصلت إلى برونو على
حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـدد كرة
مـبـاشرة عـلى الـطـائر ذهـبت بـعـيدًا
ـرمى. ورد شــيـفـيــلـد بـركــنـيـة عن ا
خادعـة في الدقـيقة  63 نفـذها فـليك
ـرمى مـسـددًا كـرة مـبـاشـرة جتاه ا
جنح هـنـدرسـون في الـتـصـدي لـها
ثم ظــهــر جـريــنــوود لــلــمـرة األولى
بـتــسـديـدة في الـدقـيـقـة  67 تـصدى
لـهـا رامسـدال. وأجـرى سـولسـكـاير
الـــتــــبـــديل األول في الـــدقـــيـــقـــة 74
بنـزول ماتا عـلى حساب جـرينوود
وفي ظهـور هجومي نـادر لشيـفيلد

ســدد مــوست كــرة قــويــة من خـارج
مــنـــطــقــة اجلــزاء فـي الــدقــيــقــة 77
أمسك بهـا هندرسـون بنجاح. وأتى
الـرد بـعـدهـا مـبـاشـرة بـعـرضيـة من
مــــارســـيـــال من اجلــــانب األيـــســـر
وصــلت إلى مـــاتــا الــذي ســدد كــرة
مــبـاشـرة أمــسك بـهــا رامـسـدال ثم
دفع سولـسكـاير بورقـته الثـانية في
الدقيقة  80 بنزول فان دي بيك على
حسـاب فيرنـانديز. وسـجل شيفـيلد
الـــهــدف الـــثـــاني في الـــدقــيـــقــة 87
بعدما ارتقى ماكـجولدريك لعرضية
من ركـــلــة ركــنــيـــة مــســددًا رأســيــة
سكنت الشباك ثم أقحم سولسكاير
العـبه مــاكـتــومـيــنـاي عـلـى حـسـاب
مــارسـيــال في الـدقــيـقـة  90 لـتـأم
الـنـتـيـجـة. وفي الـدقـيـقـة األولى من
الـوقت بـدل الـضـائع كـاد شـيـفـيـلد
أن يسجـل التعـادل بتسـديدة قوية
من موسـيت لكن تألق هـندرسون
في الـتصـدي لهـا ليـنتـهي اللـقاء
بـعـدهـا بـفـوز الـشـيـاطـ احلـمـر

بنتيجة 3-2.
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كــان إنــتـر مــيالن هـو الــفـريق
الـوحــيـد من األنـديـة الـكـبـرى
بـــالـــدوري اإليــــطـــالي الـــذي

ه الـتـقلـيدي اسـتفـاد من تـعثـر غر
مــيالن مــتــصــدر الــتــرتــيب الــذي
تـعادل فـي مبـارات مـتـتالـيـت في

ـســابــقـة لــيــبـقى ا
إنــتــر عــلـى بــعـد
نـــقــطـــة واحــدة
من الـــصــدارة.
وكــــان مــــيالن
قـد تـعـادل 2-2
ـــتـــعـــثــر مع ا
جـــنـــوى كـــمــا
حـقق الـنـتـيـجـة
ذاتها أمـام بارما
فـي األســـــبــــوع
ــــــــــاضـي ا

ويــبـدو أنه عـلى مـوعــد مع اخـتـبـار
قـــوي عـــنــدمـــا يــواجـه ســاســـولــو
ــركــز اخلــامس بــعــد غـد صــاحب ا
األحــد. ويـواجه إنـتـر مــهـمـة أسـهل
نـسبـيا حيـنمـا يسـتضـيف سبـيزيا
الـصــاعــد اجلــديـد لــلــدوري عـلى
ـبـاراة مــلـعـبـه بـعـد أن أنــهى ا
الصعبة أمـام نابولي بالفوز -1
دير .0 وقال أنطـونيو كـونتي ا
الفنـي إلنتر لم يـكن األمر سهال
نـــابـــولـي فـــريق عـــظـــيم وكـــانت
مـبـاراة مـلـيـئــة بـالـتـحـديـات عـلى
سـتوى الـتكـتيكي لـدينـا احترام ا
كـبـيـر لـهـذا الـفـريق لـكـنـهـا لم تـكن
مــبـاراة جـمـيــلـة. وأضـاف ورغم
ــبـــاراة مــثــلت ذلك فــإن ا
حتـــوال حــــاســـمـــا
بـالـنـسـبـة لـنا
ألن نـــــابـــــولي
مـــــــــنــــــــــافس
مــبـاشــر لـنـا
ومــــــــــــنـــــــــــذ
ســـــــنــــــوات
والــــــفـــــريق
دائـــمًـــا مــا
يــــــــكــــــــون
مــــرشـــحًـــا
لــلــمــنــافــسـة
عـــــــلـى لــــــــقب
الــدوري تــلك
ــــبـــــاريــــات ا
ـكـنك الـفوز
بـــــــــــهــــــــــا أو
خسارتها في
حلــــــــــــظـــــــــــة
واحـــــدة. ولم
يـبد سـتـيـفان
بيـولي مدرب
مــــــــــيـالن أي
شـــــكـــــوى من
أداء العـــبــيه
كــمــا عــبـر عن
أمــــاله بـــعـــودة
النجم الـسويدي
اخملــضــرم زالتــان
إبــراهــيـمــوفــيـتش من
اإلصـابــة. وقـال بـيـولي
ميالن ال يسـتسلم أبدا
كـننا أن نـسير لكن ال 
دائــمـا بــنـفس الــوتـيـرة
الـســريـعـة أداء الـفـريق
ــتــازا األخــطــاء كـــان  يرليغ u“∫ مانشتر يونايتد يحقق فوزا مهما في البر
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كانت أمـام بارمـا لكن لـيس في تلك
رة. وأضاف إذا نظرت إلى مؤشر ا
األداء والـنـتــائج ســتـرى أن لــديـنـا
جودة كبيرة للغاية فيما نقدمه على
ـلعب لـقد واصـلنـا تسـجيل أرض ا
ـباراة ـعدل هـدف في ا األهداف 
ـا يـعـني أنـنا نـقـدم كـرة قـدم على
مــســتـوى كــبــيـر. وتــغــمـر مــشــاعـر
رارة نـابولي عقب اخلـسارة أمام ا
إنتـر مـيالن رغم أنه قدم أداء جـيدا
ــبــاراة لــكــنه طــوال أحــداث تــلك ا
ابـتعـد بـفارق  5 نقـاط خـلف ميالن
وسـيـكــون عـلـيـه مـواجـهــة اخـتـبـار
قــوى آخـر أمــام التــســيــو. ويـحــتل
ــركـز يــوفــنــتــوس حــامل الــلــقب ا
الــثـالث بـفـارق نــقـطـة عن نـابـولي
وســـيـــواجه نـــظـــيـــره بـــارمـــا غـــدا
السبت فيما يستضيف فيورنتينا
فيرونا ويحل كروتوني ضيفا على
ــبــاريـات. ســامـبــدوريــا في بــاقي ا
وكــان الــتــعــادل  1-1أمــام أتــاالنــتــا
ـــاضي هــو الـــعـــنــيـــد األربــعـــاء ا
الــســادس لــلـــفــريق من  12مــبــاراة
ــة كـمـا شـهـدت خــاضـهـا دون هـز
ــبـاراة إضـاعـة الـنـجم الـبـرتـغـالي ا
كريـستيـانو رونـالدو لضـربة جزاء
فـيـمــا أهـدر ألــفـارو مـوراتــا فـرصـة
سـهلـة أمـام مـرمى الفـريق الـضيف.
وقال فـويتك تـشيـزني حارس مرمى
يــــوفــــنــــتـــوس والــــذي ســــاهم في
حــصـول الـفـريق عــلى لـقب الـدوري
في آخـر  3مــواسم من أصل تــسـعـة
توج بـها الفـريق على الـتوالي نحن
نتعادل كثـيرا لكننـا دائما ما نلعب
من أجل الـفـوز. وأضـاف هـذا الـعام
يشـهد تواجـد فرق عديـدة تقاتل من
أجل لقب الدوري ومن الطبيعي أن
يـكـون جـدول الـتـرتــيب مـضـغـوطـا
سنقاتل حتى الـنهاية. وعادل روما
رصيد يوفنتوس من النقاط والبالغ
ـركز الرابع 24  نقـطة لـيحتل بـها ا
ـبـاشـرة وذلك ـواجـهـات ا بـفـارق ا
بـعد تـغلـبه عـلى توريـنو  1-3 وبعد
ـواجـهــة أتـاالنـتـا ذلك يـتـجه رومــا 
بـعــد غـد األحـد فــيـمــا يـســتـضـيف
بينفـينتو جنـوى ويحل أودينيزي
ضـيـفًـا عـلى كـالـيـاري فـيـمـا يـلـعب

تورينو مع بولونيا.
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واصل رومــا تــقــدمه نــحــو مــراكـز
ـقـدمـة بـالـدوري اإليـطـالي بـعـدما ا
حـقق فــوزا ثـمـيـنـا  1-3عـلى ضـيـفه

ـرحلـة الثـانـية عـشر. تـورينـو في ا
وارتـفع رصـيـد روما إلى  24 نـقـطة
ــركـز الــرابع بــفـارق األهـداف في ا
خــلـف يــوفــنـــتــوس حــامـل الــلــقب
ـقـابل ـركـز الـثـالث. في ا صـاحب ا
جتـمد رصـيـد توريـنـو الذي واصل
نــتـائـجه اخملـيــبـة عـنـد  6نـقـاط في
ـركـز الـتاسع عـشـر (قـبل األخـير). ا
واضـطر تـورينـو للـعب مبـكرا بـ 10
العــبـ عـقب طـرد مــدافـعه الـشـاب
ويـلـفـريـد سـيـنـجـو في الـدقـيـقـة 15
حلـــصــــوله عـــلـى اإلنـــذار الـــثـــاني.
واسـتغل رومـا النـقص الـعددي في
صـــفــوف مـــنــافــسـه حــيث افـــتــتح
هنريك مخـيتريان التـسجيل لفريق
العاصمة اإليطـالية في الدقيقة ?27
ثـم أضـاف جـوردان فــيـرتــو الـهـدف
الــثــاني في الــدقــيــقـة  43 من ركــلـة
جــــزاء. وواصل رومــــا تــــفــــوقه في
الــــشــــوط الــــثـــانـي حـــيـث أضـــاف
لورينزو بيليـجريني الهدف الثالث
في الـــدقــــيـــقـــة  ?68في حــ أحـرز
أنـدريـا بـيــلـوتي هـدف تــوريـنـو في

الدقيقة 73.
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ـتـلـك يـوفـنــتـوس خـطــة واضـحـة
إلعــادة هـيــكــلــة خط وســطه حــيث
يــــضع  3 العــــبــــ عــــلى قــــائــــمـــة
ـرشـحـ لــتـدعـيم صــفـوفه وفـقـا ا
لــتـقــريــر صـحــفي إيــطــالي. وأشـار
مـوقع كـالـتـشــيـو مـيـركـاتـو إلى أن
الـــبــدايــة كــانـت بــرحــيل مـــيــرالــيم
بـيـانيـتش وبـليـز مـاتويـدي بـينـما
الــتـخـلـص من سـامي خــضـيـرة هـو

قبلة.  اخلطوة ا
وأضاف أن قائـمة أحالم يوفـنتوس
في خط الـوسط تـضم بول بـوجـبا
العـب مــانــشـــســتـــر يــونــايـــتــد في
الـتـرتــيب األول لـكن األمــر يـعــتـمـد
عـــلـى الـــســـعــــر الـــذي ســــيـــحـــدده
الـشـيـاطـ احلـمـر لـلـصـفـقـة. وقـال
ــوقع إن هــنــاك اهــتــمــامًــا أيــضًـا ا
بـنيـكولـو زانيـولو العب رومـا لكن
ناديه يـرى أنه غيـر قابل لـلبـيع لذا
تـــعـــد هــذه الـــصـــفـــقــة أصـــعب من
الـــتــعـــاقـــد مـع بـــوجـــبـــا. وأضــاف
كــالــتــشــيــو مــيــركــاتـو أن مــانــويل
لـوكـاتـيـلي جنم سـاسـولـو يـحـظى
أيـضًـا بـإعـجـاب الـسـيـدة الـعـجـوز
ـدرب أنــدريــا بـيــرلـو خـصــوصًــا ا
ـــــديـــــر الــــــريـــــاضـي فـــــابـــــيـــــو وا

باراتيتسي.
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مـتاز بالفوز عـاد القوة اجلويـة لسكة االنـتصارات بالـدوري العراقي ا
بـهـدف من دون رد عـلى حـســاب مـضـيـفه نـفط الـوسط ضـمن اجلـولـة
ـت الـتـاسعـة. وتـمـكن القـوة اجلـويـة من الفـوز بـعد  3 تـعـادالت وهز

لـيُـبعـد الـضـغـوطـات عـنه في وقت تـعرض فـيه مـتـصـدر الـتـرتيـب نفط
ـسـابـقـة. وانـتـظـر الـقـوة اجلـوية حـتى الـوسط لـلـخـسـارة الثـانـيـة في ا
الــدقــيــقـة  80 لـيــحــسم األمــور لـصــاحله بــهــدف الالعب الــبـديـل عـلي
مـحسن. وارتفع رصيد القوة اجلوية إلى  15 نـقطة بينما جتمد رصيد
سـاعـد باجلـهاز ـدرب ا نـفط الـوسط عـند  17 نـقطـة. ومن جـانبه قـال ا
الـفـنـي لـنـفط الــوسط لـؤي صالح إن فــريـقه ســيـواجه الـقــوة اجلـويـة
بـشعـار الـنقـاط الـثالث والتـشـبث بصـدارة التـرتـيب. وأضاف صالح
ـباراة كـانت مـهمـة للـطـرف فـفـريقـنا خالل تـصريـحـات صحـفيـة ان ا
ـاضـيـة أمام ـبـاراة ا يـسـعى لإلمـسـاك بـالـصدارة بـعـد الـتـعـادل في ا
الـطلـبـة.. والقـوة اجلـويـة دخل في دوامة الـنـتائـج السـلـبيـة ويـبحث عن
مـخرج. وأردف الـفريق جـاهز تمـاما لـلمـباراة بـاستـثناء غـياب الالعب
مـصطـفى عـبد اجلـلـيل الذي أصـيب في مـباراة الـنـفط. وأشار إلى أن

أوراق الفريق باتت مكشوفة بعد مرور  8 مباريات من الدوري.
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عقـدت جلنة االسـتئـناف في الهـيئة
التطبـيعية اجتـماعا للنـظر بالطعن
ـقـدم من قـبل رئـيس االسـتـئـنـافي ا
الـهـيـأة اإلداريـة لـنـادي الـديـوانـيـة
حـس عـلي العـنـكوشي عـلى قرار
ـضاعفـة الغرامة جلنة االنـضباط 
ـالــيـة الـسـابــقـة وجـعـلــهـا عـشـرة ا
ماليــــ ديـــــنــــار لــــكـــــون جلــــنــــة

االنــضـبـاط رأت أن اخملــالـفـة قـد 
ـداولة تـكـرارها. وبـعـد الـتدقـيق وا
 قبـول الطعن االسـتئـنافي شكال
ـدة عــلى اعــتــبــار انه قُــدم ضـمـن ا
القانونية. وبـينت جلنة االستئناف
انه وبـــعــد الـــتــدقــيـق وجــدنــا أن

الـطــعن االسـتــئـنــافي بـقــرار جلـنـة
ــضــاعــفــة الــغــرامــة االنــضــبــاط 
ـــكـن الـــطـــعن به ــــفـــروضـــة ال  ا
اسـتـئـنـافـا وذلك اسـتـنـادًا لـلـمـادة
وعلـيه قررت الـلجـنة 4 الفـقرة  128
ذكور قرارا رد الطعن االستئنافي ا
قــــطــــعــــيـــا ال يــــجــــوز الـــطــــعن أو
االســتـئــنــاف عـلــيه لــدى أيـة جــهـة
عـراقـية .وتـألفـت جلنـة االسـتئـناف
ـهداوي من خـالد إبـراهـيم عـباس ا
رئـيسـاً وحـيدر عـزيز عـلـوان نائـبا
لـلرئـيس وعضـويـة الدكـتور حـيدر
عزيـز علوان والـدكتور ضـياء سالم
حـافظ وطارق عـبـد احلـافظ يونس

مقررا للجنة.
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مواجهة فريق القوة اجلوية مع فريق نفط الوسط

ــزدوجــة. واوضح ان  الــعـراق اخــتــار قــطـر ا
بـسـبب االجــراءات اجلـيـدة لـفـحـوص كـورونـا
ـتــطـورة وقـرب فــضالً عن الــبـنى الــتـحــتـيــة ا
سـافة مشـيراً إلى أن منـتخب هـونغ كونغ قد ا
يـخـتـار سـنـغـافـورة ارضـاً لـلـمـبـاراة. يـذكـر ان
االحتاد الهـونغ كونـغي قد ابلغ االسـيوي بانه
باراة بسبب جائحة كورونا. لن يستضيف ا
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قررت الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة
القدم حتديد قطر أرضاً للمنتخب الوطني في
مواجهـة منتـخب هونغ كونغ. وقـال مصدر في
الـهـيـئـة في تـصـريح صحـفي  إن الـتـطـبـيـعـية
ابـلغت االحتـاد االسيـوي بـاختـيـار قطـر أرضاً
لـلعـراق في مواجـهـة هونغ كـونغ بـالتـصفـيات
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حصل مدربـا منـتخبي الـشبـاب لكرة
الـقـدم قـحـطـان جــثـيـر والـنـاشـئـ

عــمـــاد مــحـــمــد عـــلى شــهـــادة بــرو
التـدريبـيـة في كرة الـقـدم في الدورة
الـــتـــدريـــبــــيـــة الـــتي اخـــتــــتـــمت في
الـعــاصـمـة الــقـطــريـة الــدوحـة والـتي
ـدرب شهـدتْ مـشاركـة كـوكبـة من ا
الـــعـــرب وبــــإشـــراف مـــحــــاضـــرين
أجانب.  واستـمرت الـدورة التدريـبية
سـنــة كـامــلـة وشــهـدت مــحـاضـرات
رحلة نظرية وعملية فـيما استمرت ا
األخـيـرة من الـدورة  40يـومـا تـوالـيـاً
في الــدوحــة. وبــارك رئــيس الــهــيــئـة
الـتـطـبـيـعـيـة إيـاد بـنـيـان واألعـضـاء
اآلخـرون لـلـمــدربـ قـحـطــان جـثـيـر
نـاسـبة حـصـولهـما وعمـاد محـمـد 
عـلى أهم شــهـادة تــدريـبـيــة في عـالم
كـرة الـقـدم مـتــمـنـ لـهــمـا الـتـوفـيق
ــهم مع والـنــجــاح مع مـشــوارهــمـا ا
ـنــتـخــبـات الــوطــنـيــة خالل الـفــتـرة ا

قبلة . ا
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نتخب الوطني العراقي لكرة القدم ا
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توج فريق احلـدود للركـبي بلقب بـطولة اجلـمهورية دوري
لـيـفــون لـسـبــاعـيـات الــركـبي بــعـد فـوزه عــلى فـريق إمـام
ـباراة التي تقـ بنتـيجة  26 نقطـة مقابل  5 نقاط في ا ا
اقيمت اليوم اخلميس على مـلعب البرج في جامعة بغداد
وبـاشــراف مــبـاشــر من قــبل قــسم االحتــادات في دائـرة
التـربـيـة الـبدنـيـة والـريـاضيـة. ونـال العب احلـدود حـس
عدنـان جائـزة افضل العب في الـدوري واحرز زمـيله في
احلدود سـرمـد عـبد لـقب هـداف الـدوري. وحـقق احلدود
نتائج كبيرة في الدوري حيث فاز في ثالث مباريات على
ـتق ولم يتـلقى اي خسارة فرق الطف والصـحة وامام ا
ـتـق فـتـغلب فـي مبـارات في البـطـولة. امـا فـريق امام ا
عــلى عــ تــمــر و اجلــنــســيــة وخـســر امــام احلــدود في
ـبـاراة اخلـتـامـيـة. يذكـر ان نـادي احلـدود كـان وصـيف ا
ـاضـيــة من الـدوري الـعـراقـي لـلـركـبي 2019 الـنـسـخــة ا

الذي توج به فريق االسكان.
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جانب من احتفالية فريق احلدود للركبي
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عمادمحمد يحصل
على شهادة تدريبية



{ لــوزان (ســويــســرا) (أ ف ب) -
وضع عام 2020 مـنـظّـمي األحداث
ـشاركـ فـيـهـا أمام الـريـاضـيـة وا
ـا شـكله حتـديـات غـيـر مـسـبـوقـة 
تـعديل جـدولـة البـطوالت
ــســابــقــات جـراء وا
تـفـشي فـيـروس
كــــــــــورونــــــــــا
ـــســـتـــجـــد ا
حــــــــــــــــــــول
الـــعــالم.وأ
ســـــفـــــرت
اجلـائــحـة
الـــــــــــــــتـي
طـــــــــــــالـت
بـــــــشـــــــكل
كـــــــبــــــيــــــر
اجلــــــــــــسـم
الــــريــــاضي
إلـى إرجـــــــاء
الـــعــــديـــد من
ــــنـــافــــســـات ا
والــــبـــــطــــوالت
بغـية اقامـتها في
أجـــــواء "آمـــــنـــــة"
أبـــــــــــرزهـــــــــــا دورة
ـــبـــيــة األلـــعـــاب األو
"طوكـيو-2020 وكأس
أوروبـــــا 2020 لـــــكـــــرة
الـــقــدم.تـــلك الـــبـــطــوالت
الــريـاضـيـة الــكـبـرى الـتي
ا كـانت تنـتقـد بسبب لطـا
تكلـفتها الـعالية وتـلويثها
للجو أو النعـدام الشفافية
ـواعيد فيـها  تـأجيلـها 
الحــقــة خــوفــا من تــفــشي

"كوفيد-19.
وساهـمت مبـاراة الدور
ثــمن الــنـــهــائي لــدوري
أبطال اوروبا لكرة القدم
بــــ اتــــاالنـــتــــا اإليــــطــــالي
وفــالــنــسـيــا اإلســبــاني في 19
شــبـاط/فــبـرايـر في مــيالنـو في
وضة تفـشي الوباء فـي عاصمـة ا
وحتــوّلت أجـمل مـلــحـمـة أوروبـيـة
في تــاريخ الــنـــادي اإليــطــالي إلى
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{ مدريـد- وكاالت - أعـرب األرجـنتـيني لـيونـيل مـيسي جنم وقـائـد فريق بـرشلـونة عن
سـعــادته بـالــتـواجــد ضـمن أفــضل تـشــكـيــلـة في الــتـاريخ مـن جـريــدة "فـرانس فــوتـبـول"

الفرنسية.
وقـال مـيـسي عـبـر صـفـحـته الـرسـمـيـة عـلى "فـيس بـوك": "تـشـرفت بـوجـودي في أفـضل
تـشكـيـلـة بـالتـاريخ. أريـد أن أشـكـركم عـلى اخـتيـاركم لي وأهـنئ أيـضًـا جـمـيع الالعـب

رشح فهناك ظواهر حقيقية في تلك القائمة". الذين  اختيارهم وكل ا
وضـمت الــتـشـكــيـلــة الـتي ســاهم في اخـتــيـارهـا 140 صـحـفـيًـا كـال من: لـيف يـاشـ

ومالديني وبـيكنـباور وكافو وبـيليه وتـشافي ولوثار مـاتيوس ومـارادونا وكريسـتيانو
رونالدو ورونالدو نازاريو باإلضافة إلى ميسي.
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{ دبـي (أ ف ب) - وصف الــــســــويــــســـري
جاني انفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة
الـقـدم (فـيـفـا) توقـيع اتـفـاقـيـة الـتـعـاون ب
االحتــادين االمـاراتي واإلســرائـيــلي لـلــعـبـة
االثــنــ بـ"الــيــوم الــتــاريـخـي والـضــوء في
نهاية النفق".وقال انفانتينو خالل حضوره
في دبي تـوقيع االتـفـاقـية األولى من نـوعـها
ب االحتادين في الشرق األوسط إنه "غالباً
ما نستـخدم كلمـة تاريخي لوصف أي حدث
قـائم لـكن الــيـوم نـسـتـطـيع اسـتـخـدام هـذه
الـكلـمـة النهـا بالـفـعل في مـكانـها الـصـحيح
واحلـقــيـقي انه يــوم تـاريـخي لــكـرة الـقـدم
وكذلك بـالنـسبـة للمـجتـمع".وتشـمل اتفـاقية
الـتعـاون إقـامة مـبـاريات وديـة لـلمـنـتخـبات

الــوطـــنـــيـــة كـــافـــة واالنـــديــة وورش عـــمل
مــشــتــركـــة لــعــنــاصــر االحتـــادين الــفــنــيــة
واالداريـــــة فـــــضـال عن طــــــرح مـــــبـــــادرات
تطـويريـة تسـهم في دعم مسـيرة الـلعـبة في
الـبــلـدين.وتـابـع "نـحن شـاركــنـا في االحتـاد
الـدولي بالـقـلـيل لكـن انتم من صـنـعـتم هذا
احلـــدث" آمـالً أن يـــكـــون ذلك "الـــضـــوء في
نـهـايـة الـنـفق حـتى نـبـرهن لـلـعـالم ان كـرة
الـــقــــدم تـــوحــــد وتـــبـــنـي دائـــمــــاً جـــســـور
احملبة".ومنـذ تطبيع الـعالقات ب االمارات
وإســـرائـــيل فـي مـــنــتـــصـف اب/أغــســـطس
ـاضي  توقـيع اتـفـاقـيات ريـاضـيـة عدة ا
بـ احتـادات من الـبـلـدين كـمـا أعـلن نـادي
بيـتار الـقدس الـذي يلعـب في دوري الدرجة

األولى االسرائيـلي لكرة الـقدم أن قرابة 50
ـئة من أسـهـمه انتـقلت لـلشـيخ االماراتي با
حمد بن خليفـة آل نهيان احد افراد االسرة
احلـاكمـة في ابـو ظـبي.واكـد رئـيس االحتاد
الــدولي "كــنـت شــاهــدا في الــبــيت االبــيض
وبـــدعـــوة من الــرئـــيس االمـــيــركي دونـــالــد
تـرامب عـلى اتـفـاقـيـة الـسالم (بـ االمارات
والــبــحـريـن من جـهــة واســرائــيل من جــهـة
اخـرى) وشـعـرت بـالــفـعل ان الـتـاريخ كـتب
في تلك اللحـظات واالن اشعر أنـنا نعيشه.
بــعــد ان نــكــتـب الــتــاريخ يــجب ان نــعــيش
افــعــاله وهـذه الــبـدايــة خلــطـوة يــشـهــدهـا
الــعــالم لـلــمــرة االولى".وتـقــدم انــفـانــتـيــنـو
بـــــالــــــشـــــكــــــر الى االحتــــــادين االمــــــاراتي
واإلسرائـيلي "النكـما جـعلتـما هـذه اخلطوة
حقيـقة والنكـما جعـلتمـا اطفالـكما يـعملون
مــــعـــاً وجلــــعــــلي جــــزءاً من هــــذا الــــيـــوم
التـاريـخي".من جـهتـه قال الـشـيخ راشد بن
حميد الـنعيـمي رئيس االحتاد االماراتي إن
االتفاقية "خـطوة جبارة لتـوطيد العالقة مع
االحتــادات الـــدولــيـــة عــمـــومــا وإســـرائــيل
خـصـوصا ونـحن قـادرون عـلى الـعـمل مـعا
ــشـاريع الـكــبـيـرة ولــديـنـا والــتـعـاون في ا
هدف هو كرة الـقدم ومستـقبلهـا".واعتبر ان
"كـــرة الـــقـــدم رســـالـــة حب وتـــفـــاهم لـــذلك
ــد أيـــديــنــا لالحتــاد اجــتــمــعـــنــا هــنــا و
االسـرائــيـلي من اجل فــائـدة كل مـواطــنـيـنـا
ـقابل أكد اورين ومجتـمعنـا الرياضي".في ا
حـــســـون رئـــيس االحتـــاد اإلســـرائــيـــلي ان
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  إن أحدث جولة من فحوص متاز { لندن- وكاالت - قـال مسؤولو الدوري اإلنكليـزي ا
الـكشف عن فيـروس كورونا الـتي خضع لـها العبـون وأفراد األطقم الـفنيـة كشفت عن 6

حاالت إصابة جديدة بالعدوى.
صاب بالعدوى سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام. وأضافت رابطة الدوري أن ا

ـمتـاز الـيـوم أن خالل الفـتـرة ب 7 ديـسـمـبر و13 وأوضحت في بـيـان "يـؤكد الـدوري ا
ديسـمبر (كانون أول) خضع 1549 العبا وفـردا من األطقم الفنيـة لفحوص الكشف عن

فيروس كورونا وظهرت بينهم 6 حاالت إصابة جديدة".
وإجــمــاال أصــيب 106 أشـخــاص بــالــفــيـروس خالل 15 جــولــة من الــفـحــوص في

وسم. يرليج هذا ا البر
فريدة من نـوعها فـي ح أن أكبر
جتـــمع ســـلـــمي فـي الــعـــالم لـــيس
مـجــرد حـدث ريــاضي "هـنــاك بـعـد
احـتفـالي مـهم مع برنـامج ثـقافي
وموسيـقى ومظاهـرات وشاشات

عـــمـالقــة وأجـــواء مـــهـــرجـــان في
دينة".لكن في الوقت الراهن فإن ا
نظم هي ضمان سالمة أولوية ا
ــشـاركـ والــسـكـان في حـ أن ا
تـوافر لـقـاح واسع النـطـاق ال يزال

افتراضياً.
وفي أوائل كـانـون األول/ديـسـمـبر
نـظمـون الـتدابـير احلـالي فصّـل ا
ا في الـتي يـجـري الـنـظـر فـيـهـا 
ذلـك ارتــداء الــكــمــامـــات الــطــبــيــة
وحظر اجلـماهيـر من الصراخ في
حـ ســيـتم اخــتـبــار الـريــاضـيـ
(بفيروس كورونا) بانتظام ووضع

قيود على تواصلهم مع االخرين.
والــتـــحــدي األكـــبـــر هــو احـــتــواء
األلـــعــــاب الـــريــــاضـــيـــة لـ 11ألف
ريــاضي من 206 دول يــرافــقــهم 5
االف مــــســــؤول ومـــدرب و20 ألف
اعالمي و 60 الف مـتطـوع بـيـنهم

مـأسـاة صحـيـة.وفي خـضم مـوجة
نـطقي ـية لم يـكن من ا تفـشي عا
ـبـيـاد طـوكـيـو في اإلبــقـاء عـلى أو
قـرّر سابقا صيف 2020: توقيته ا
ـبـية الـدولـية  فـقـرّرت اللـجـنة األو
دة في نهايـة آذار/مارس تأجـيله 
عـام واحد لـيصـبح في الـفتـرة ب
 23تـمـوز/يـولـيو و8 آب 2021 في
حـــــ ســــتـــــقــــام دورة األلـــــعــــاب
ـبية من 24 آب إلى 5 أيلول البارا

من العام نفسه.
وتـــكــــرر األمـــر نــــفـــسـه مع كـــأس

أوروبا  2020 لكـرة القـدم التي 
تأجيلهـا منتصف آذار/مارس إلى
الـــفـــتـــرة بـــ 11 حــــزيــــران و11
تموز/يوليو 2021 على أن حتتفظ
بـالصيـغة الـسابـقة لـها إذ سـتقام
في  12مـــديــــنـــة ضـــمن  12بـــلـــدا
مختـلفا. كـما  نقل سبـاق فرنسا
لــلــدراجــات (تــور دو فــرانس) إلى
ايــلـول وأقــيم ضــمن احــتــيــاطـات
وشــروط صـحــيـة صــارمـة.وزعـزع
هـــذا الــــعـــام الــــذي شــــارف عـــلى
االنـــــتــــهـــــاء االســـــتـــــقـــــرار لــــدى
: فــقــد أجــبـروا عــلى الــريــاضــيــ
الـــتـــعــامـل مع تـــعـــديل مـــواعـــيــد
سابقات وتفـاوت القيود بحسب ا
الـبـلـدان في الـربـيع نظـرا لـتـعـليق
ـســابـقـات لـفــتـرات مـتــبـايـنـة ثم ا
واجـــــهـــــوا في اخلـــــريـف جــــدوال
ــبــاريــات مــا شــكل مــزدحـــمــا بــا

مصدراً للتعب واإلصابة.
كـل هـــــــذا فـي مــــــنـــــــاخ مـن عــــــدم
الي ما أثر على بعض االستقرار ا
الرياضي الذين  تعليق دعمهم
تضررين بدورهم من قبل الرعاة ا

من األزمة. 
وفي منتصف أيار أفرجت اللجنة
ـبيـة الـدولـية عن  150مـلـيون األو
دوالر ( 123,4مـــــلــــــيـــــون يـــــورو)
لـالحتـــادات الــدولـــيـــة والـــلـــجــان
ـبـيـة الـوطــنـيـة في حـ قـدّم األو
االحتـاد الدولي لـكرة الـقـدم (فيـفا)
1,5 مليار دوالر (1,2 ملـيار يورو)
فـي شــــــكـل مـــــنـح وقــــــروض.وفي
الوقت نفسه شرعت السلطات في

`ýd  …e−F*« VŠU

b½uLð—Ëœ V¹—b²

WO∫ توقيع اتفاقية تعاون في دبي ب االحتاد االماراتي واالسرائيلي  UHð«

سياق طويل األمد: إعداد مجموعة
من الـسـيـنـاريـوهـات لـلـمـسـابـقـات
الـــكــبـــرى لـــعــام 2021 ولــكن دون
الـكشف عـنهـا في وقت مـبكـر جدا
حــيث أن تــطــور الــوبــاء ووســائل

احــتــوائـه ال يــزاالن غــيــر قــابــلــ
لـــلــتـــنـــبــؤ.ولـم يــتـــطـــرق االحتــاد
األوروبـي لـكـرة الـقــدم رسـمـيًـا إلى
أي شيء حـــــول تــــنـــــظــــيـم كــــأس
أوروبـا لـذلك حتـول االهـتـمـام إلى
ــؤكـد بــالــفـعل أن طــوكـيــو. ومن ا
بية ستكون أقل بريقاً األلعاب األو
ا كان متوقعاً حيث أن تأجيلها
يزانية 2,1 مليار يورو قد ضخم ا

لتصبح نحو 13 مليار يورو.
ـنــظـمـون عــدد الـدعـوات خـفّض ا
أزالـوا بعض االحـتفـاالت وقلّـصوا
عــدد الـتـمـائم واحـتـفـاالت األلـعـاب
الـناريـة لكـنـهم لم يتـمكـنوا إال من

توفير 240 مليون يورو.
ويــرى جـان-لـو شـابــلـيه األسـتـاذ
ــــتـــقـــاعــــد في جـــامــــعـــة لـــوزان ا
بية تخصص في األلـعاب األو وا
ان أجواء األلعـاب تبشـر بأن تكون

كريستيانو رونالدو
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نـافـسات في عـدد كـبيـر يـخـوض ا
قاعات مقفلة.

وحـتى بـالـنـسـبة لـلـريـاضـات التي
تقام في الهواء الـطلق فإن اخلطر
يــأتي من جــانـب: "الــتــدلــيك إن لم

ـعـالج الـفـيـزيـائي الـكـمـامة يرتـد ا
الـطـبـيـة أو في حـال كـان اجـتـماع
الفـريق قـبل انطالق الـسبـاقات في
غـرفـة غيـر مـصـنفـة" حـسبـمـا أفاد
لـــوكــالـــة فــرانس بـــرس كــزافـــيــيه
ــديــر الــطــبي لـالحتـاد بــيــغــارد ا
الـدولي لـلـدراجات الـهـوائـيـة الذي
انـهـى مـوسـمه بـاصـابـة 54 دراجا

بـ"كــوفــيــد-19 من أصل 13850 
اختبارهم (دون حاالت خطيرة).
بـيـة الدولـية وتـراهن الـلجـنـة األو
عــلى اخلــبــرة الــتي اكــتــســبــتــهــا
االحتـادات الــريـاضـيـة في غـضـون
سـابقات بضـعة أشـهر من خـالل ا
"االخـتيـاريـة" وقال رئـيس الـلجـنة
ـاني تــومــاس بــاخ في تــشـرين األ
ـاضـي "اطـبـاء الـثــاني/نـوفــمـبــر ا
ومختبـرات وحكومات: لقـد تعلمنا

جميعا الكثير منذ آذار ".

{ روما- وكـاالت - أعرب الـبرتـغـالي كريـستـيـانو رونـالدو جنم
يــوفـنـتــوس عن سـعـادتـه بـالـتــواجـد ضـمن أفــضل تـشـكــيـلـة في

التاريخ التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وقال رونالدو عبـر صفحته الرسـمية على "فيـسبوك": "يُشرفني أن
ا من أفضل تـشكيلة في التاريخ لفرانس فوتبول يا له من أكون جزءً

فريق أحالم مذهل".
وأضاف: "إنـهم جميـعًا يسـتحقـون احترامي وإعـجابي وبالـتأكيد

.. شكرًا". أنا فخور بكوني ب هؤالء الالعب االستثنائي
وضمت التشكيلة التي ساهم في اختيارها 140 صحفيًا كلًا
من:"ليف ياش مالـديني بيكنباور كافـو بيليه تشافي لوثار
مــاتـيــوس مـارادونـا كــريـسـتــيـانـو رونــالـدو رونـالــدو نـازاريـو

ميسي".
وسبق أن طُـرح اسمه حتى نـهاية موسم 2019 كمـدرب محتمل

لدورتموند وهو ما رفض روزه نفسه التعليق عليه آنذاك.

ـدويـة الـتي تـعـرض لـها - وكـاالت - ال شك أن اخلـسـارة ا { برلـ
اضي أمام شتوجتارت بوروسيا دورتـموند على ملعبه السبت ا
ـاني (5-1) ضـمن مــنـافــسـات اجلــولـة 11 من الــدوري األ
قـسـمت ظـهــر إدارة الـنـادي مـا دفـعــهـا إلى اتـخـاذ قـرار

درب السويسري لوسيان فافر. إقالة ا
ة الثالـثة على التـوالي لدورتموند وكانت هذه الـهز
في مـعـقـله سـيـجـنال إيـدونـا بـارك بـعـد الـسـقوط

أمام بايرن ميونخ (3-2) ثم كولن (1-2).
ــسـار كُــلف مـســاعـد ومن أجل تــصـحــيح ا
فافـر إدين تيـرزيتش بـتولي مـهام تدريب

الفريق فورا.
ـانـيـة قـالت إن لـكن صـحـيـفـة "بـيـلـد" األ
هــذا اخلــيــار قــد ال يــــــــــــدوم طــويال
حـيث كــشـفت عن مـرشــــــــح لـتـدريب
أسـود الـفيـستـيفـال بدءا من الـصيف

قبل. ا
وذكـرت الـصــحـيـفــة أن مـاركـو روزه
ــــــدرب احلــــــالـي لــــــبـــــــوروســــــيــــــا ا
ــرشـحـ مــونـشــنـجالدبــاخ أقـوى ا
للمنصب مشيرةً إلى امتالكه شرطا
مـتد إلى  نهاية جزائـيا في عقده ا
ـغـادرة قبل مـوسم 2022 يـتيح له ا

انتهاء التعاقد.

وتشارك الالعبـات في بطولة مـحلية
لــكــرة الــســلــة لــذوي االحــتــيــاجــات
اخلـاصـة في صـنـعـاء
اخلـــــــاضــــــعــــــة
لـــــســــيـــــطــــرة
ـــتـــمـــردين ا
مـــنـــذ 2014
ضــــــــــــــــــــمـن
خـمــسـة فـرق
نــســائــيــة من
أصـل تـــــســـــعــــة

أربعة منها للرجال.
وبــيــنـمــا تــرغب كل الــفـرق
ــشـاركــة بــالـفــوز بـاجلــائـزة ا
ـيــدالــيـات ــالــيـة الــرمــزيــة وا ا
تتطـلع الالعبات أيـضا إلى االندماج
في اجملتـمع بدل نـظرة الـشفـقة التي
اعتدن عـليهـا.وتقول أمل حزام وهي
إحــدى مــنــظــمي الــبـطــولــة لــوكــالـة
فـــــرانس بــــرس "إذا كـــــان الــــشــــعب
اليمني يعاني (من احلرب) فإن ذوي
اإلعـاقـة يــعـانـون ضـعف مــا يـعـانـيه

الشعب اليمني".
مـنــذ أكـثـر من ست ســنـوات يـشـهـد
اليـمن حربـاً طـاحنـة تسـبّبت بـأسوأ
أزمــة إنــسـانــيــة في الــعـالـم ودفـعت
بـالـبالد إلى حـافـة اجملـاعـة بحـسب
تحـدة.وبعد عـام من اتفاق األ ا
إلطالق مــسـار لــلــسالم  الــتـوصل
إلـــــيه فـي الـــــســــويـــــد فـي كـــــانــــون
األول/ديسـمـبر 2018 ب احلـكومة
تـمردين دعـومة من الـسـعوديـة وا ا
ـوال إليـران فإن احلل احلوثـي ا
الـشـامل ال يبـدو قـريـبـاً.وتـضيف
حزام التي تتولى أيضاً منصب
مـســاعـد مـديــر االحتـاد الـعـام
لـــريــاضـــة األشـــخــاص ذوي
االعــــــــاقـــــــة أن األحـــــــداث
الرياضيـة للمعـوق "غير
مــوجــودة عــمــلـيــاً" في
الـبالد خــصـوصـاً
بسبب احلرب
الــــتـي دمــــرت
االقـــــتـــــصـــــاد
والــــريــــاضــــة
وغــــــــــيـــــــــــرهــــــــــا مـن
الــــقـــــطــــاعــــات.لــــكن في
ـــلـــعب فـي صـــنـــعــاء ا
تــــتــــنـــافـس الالعــــبـــات
جلــعل اجملــتــمع يــنــظــر

إلــيــهن عـلـى أنـهن قــوة اجــتـمــاعــيـة
ولـــــــــــسـن عــــــــــــبــــــــــــئـــــــــــاً فـي وقـت
احلــرب.وانـــطــلــقت الــبــطــولــة الــتي
ـــيـــادين... حتـــمـل عـــنـــوان "في كل ا
نـســتـطــيع" في الـســادس من كـانـون

األول/ديسمبر
.وفي صــــالــــة نــــادي 22 مــــايــــو في
العاصمـة صنعاء جـلس عدد صغير
شـاهدة شـجعـ بـينـهم نسـاء  من ا
مباراة في كرة الـسلة فاز فـيها فريق

ستقبل". "اإلرادة" على فريق "ا
وبـالـنـســبـة لالعـبـة في فـريق اإلرادة
تـــهــانـي الــعـــمــري (28 عــامـــا) فــإن
ــارســـة الــريــاضـــة تــأتي "من أجل
صــحــتــنــا وثــانــيـــاً لــلــتــغــيــيــر في
الــنـفـسـيــة. تـعـطي نــشـاطـاً لــلـجـسـد

ودفعة معنوية".
وتـوضح "أتـمـنـى أال يـنـظـر اجملـتـمع
إليـنا نـظرة قـاصرة. ويـرى اإلبداع ال
اإلعــاقـة. اإلعــاقــة مـنــحــة ال مـحــنـة"
مــضــيــفـة أن فــريــقـهــا "بــحــاجـة إلى
كــراسي مــخــصـصــة لــلــعب وأيــضـا
لــلـــدعم الــنــفـــسي".وأدى الــنــزاع في
الـــيـــمن إلـى مـــقــتـل عـــشــرات اآلالف
ـدنـيـ فـيـمـا بـات ومـعـظـمـهـم من ا
ـــئـــة من الــســـكــان حــوالي 80 في ا
يـعــتـمـدون عــلى اإلغـاثـة اإلنــسـانـيـة
ــتــحــدة. كــمــا تــســبب وفــقًــا لأل ا
بنـزوح نحو 3,3 مليـون شخص عن

منازلهم.
درب عـبده محـمد زايد إلى ويشيـر ا
إنّ بــطـولــة كـرة الــسـلــة في صـنــعـاء
هــدفــهــا "تــقــد الــدعم االجــتـمــاعي
ـعــنـوي لـذوي اإلعـاقــة والـسـمـاح وا
لــهم بــإبـراز قــدراتــهم وإبـداعــهم في

مجال الرياضة".
لــكـنّـه حتـدّث عن حتــدّيــات واجـهــهـا
ــنــظــمــون من بــيــنــهــا عــدم وجـود ا
مالعب كــرة سـلــة مـخــصـصــة لـذوي
االحــتـيـاجــات اخلـاصــة الـذين يــبـلغ
عددهم نحو أربعة مالي في اليمن

ية. بحسب منظمة الصحة العا
وكـانت منـظـمة الـعـفـو الدولـيـة قالت
ـاضي إن "ماليـ في تـقـريـر الـعـام ا
األشـــــــخـــــــاص من ذوي اإلعـــــــاقـــــــة
يتعرضون للتجاهل واخلذالن بسبب
احلرب واإلقصاء" في اليمن معتبرة
ان هؤالء هم "من أكثـر الفئـات ضعفاً
في اجملــــتــــمـع أثــــنــــاء الــــنــــزاعـــات

سلحة". ا

نية العبة
سلة

{ صــنــعــاء (أ ف ب) - تــتــضــاعف
مــــصــــاعب الـــــيــــمــــنــــيــــ من ذوي
االحتياجات اخلـاصة في بلد أنهكت
احلــرب اقــتـــصــاده ووضــعــته عــلى
حـافـة اجملـاعـة لـكن العـبـات كـرة
ســلــة في صــنــعــاء يــأمــلن من
ــتـــحـــركــة أن كـــراســـيــهـن ا

عاناة. تتوقف هذه ا

ـثـابـة "الـتــواجـد هـنــا (في االمـارات) كــان 
احلـلم قـبل عــدة اشـهـر واصـبح حـقـيـقـة

اآلن" معتبرا أن "الكل فائز".ودعا
حـــــــســـــــون رئـــــــيس االحتـــــــاد
االمـــاراتي "لــزيـــارتــنـــا في تل
ابيب للعـمل معا عن قرب من
اجل مــــــســـــتــــــقـــــبـل زاهـــــر
للدولـت كي نعـطي رسالة
االمـل لـــلــــجــــيل اجلــــديـــد
وأؤكد اننا نـستطيع عمل
الكثـير من األشياء مع
بــــعـــضـــنـــا".وشـــهـــد
تــوقــيع االتــفــاقــيـة
عـرضاً فـنـيـاً ألحد

الـــرســــامـــ
مــــن وحـــي
نـاسـبة ا
كـمــا قـام
راشد بن
حـــمـــيــد
وحـسـون
بإطالق
حـمامـت
بـيضاوين
 تعـبـيراً
عــــــــــــــــــــــن
الـــــــــــــسـالم

واحملبة.
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{ طــــوكــــيـــو (أ ف ب) - تــــعـــارض
ـبـيـاد غـالـبـيـة الـيـابـانـيـ إقـامـة أو
ــؤجل إلـى الــعــام طــوكــيــو 2020 ا
ـــقــبل بـــســبـب جــائــحـــة كــورونــا ا
ويـفـضلـون تـأجـيالً جـديـداً أو إلـغاء
تــامــاً لــلــحــدث الــريـاضـي الـضــخم
بـحــسب مـا أظــهـر اسـتــطالع لـلـرأي
الـثالثـاء.وتظـهـر الـبيـانـات اجلـديدة
ـشـاعـر الـعـامـة شـهـدت تـغـيـيراً أن ا
مـــنــــذ الـــصــــيف عــــنـــدمــــا وجـــدت
استطالعات الرأي في الـيابان أيضاً
أن أقــلــيــة فـــقط تــدعم خــطط إقــامــة
ـقـبل رغم الـوصول األلـعاب الـعـام ا
الــوشـيك لــلـقـاحــات جـديــدة.وأظـهـر
اســـتــطـالع لــلـــرأي نــشـــرته اإلذاعــة
الـوطــنـيــة "أن أتش كي" الــثالثـاء أن
ـســتــطـلــعـة ــئــة فـقط مـن ا 27 في ا
آراؤهم يؤيدون إقـامة األلعـاب العام
ــئــة ـــقــبل فــيـــمــا يــؤيــد 32 في ا ا
ــئـــة يــؤيــدون إلــغـــاءهــا و31 في ا

تـأجــيالً جـديــداً.أمـا بـاقي اجملــيـبـ
تأكدين من إجاباتهم فإما من غير ا
أو لم يــقــدمـوا أي إجــابــة.اسـتــبــعـد
ــســؤولــون ــبــيــاد وا مــنــظــمــو األو
اليـابانيـون أي تأخـير آخـر لأللعاب
وهي األولى الـتي يـتم تـأجـيـلـهـا في
أوقــات الـــســلم.ويــصـــر هــؤالء عــلى
إمـكـامـيـة إقـامـة األلعـاب حـتى لـو لم
يـكن الوبـاء حتت الـسـيطـرة بـحـلول
مـــوعـــد االفـــتـــتـــاح اجلــديـــد في 23

تموز/يوليو 2021.
لــكن اجلــمــهــور الــيــابــانـي ال يــبـدو

مقتنعاً.
وأظهـر استـطالع آخر لـلرأي نـشرته
وكــالـة األنــبـاء الــيـابـانــيـة "جــيـجي"
ــــئـــة يـــؤيـــدون االثـنـ أن 21 في ا
ئـة يؤيدون اإللغـاء ونحو 30 في ا
تــأجــيالً آخــر.كــمــا أشــار اسـتــطالع
أجـرته وكـالــة أنـبـاء "كـيـودو" ونـشـر
فـي الــــــــــســــــــــادس مـن كــــــــــانـــــــــون

ــئـة األول/ديــســمــبـر أن 61,2 في ا
يــعـــارضــون إقــامــة األلــعــاب الــعــام
ـقـبل.وقـد شـهـدت الـيـابـان تـفـشـيـاً ا
قليالً نـسبـيا لكـوفيد-19 عموماً إذ

سـجل عدد الـوفـيـات أكـثر من 2500
شــخـــصــاً من بــ 170 ألف حـــالـــة
مــؤكــدة.وتـواجـه الـدولــة اآلســيــويـة
مــوجــة ثـالــثــة من اجلـائــحــة حـيث

سجلت أرقاما قياسية من اإلصابات
الــــيـــــومــــيــــة فـي جــــمــــيـع أنــــحــــاء
الـبالد.وسـتـبــلغ الـتـكـلـفـة اإلضـافـيـة
لـلـتـأجـيل 2,4 مـلـيـار دوالر أمـيـركي
ـنــظـمــون بـدايـة بــحـسب مـا أعــلن ا
الشهر احلـالي مشيرين إلى أن 1,5
مــلــيــار دوالر ســتــكــون مــخــصــصـة
ــتــعـــلــقــة لــتـــكــالــيـف الــتــشـــغــيـل ا
بــالـتــأجــيل مع 900 مــلــيـون دوالر
مــخــصــصــة لإلنــفــاق عــلى تــدابــيـر
ـكن مــكــافــحــة جـائــحــة كــورونــا.و
لــلـتــكـلــفـة أن تــرتــفع أكـثــر إذ أعـلن
نـظمـون عن صرف 250 ملـيون ا
دوالر إضافية على شكل أموال
"طارئة" للمساعدة في تغطية

النفقات.
لـــكن مـــزيــداً من الـــتـــأجــيل
ــزيــد من اإلنــفـاق يــعــني ا
وذلك قـد يـؤلّب الـرأي الـعام

في اليابان.
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وقف الـثائـر الـكـردي في سـاحـة الـسـراي وسط مـديـنة الـسـلـيـمـانـية
فارسـاً شامـخاً يـحمل بـ طيـات يديه قـصاصـة ورق مكـتوب عـليـها
كفـانـا ظلـماً يـصـرخ من خالل حنـجـرته اجلبـلـية ( لم أسـتـلم راتبي
لـعدة شـهـور أتـظـاهـر الـيـوم و يـضـيق صــدري مع غـصة مـن فمـي
ـوت أشـــرف من أن اعيش ذليالً ) ـاذا تســـرقون قــوتي ا تنادي 
ـتـظــاهـرين في مـدن مــحـافـظـة بـهـذه الــكـلـمـات تَــصـدَحت حـنــاجـر ا
ــظــاهـرات ـاضـي من خالل ا الـســلــيــمــانـيــة مــنــذ الـثــالث من ك 1ا
نددة بـاألحزاب الكـردية احلاكمـة أحتجـاجاً على سوء الصاخبـة وا
ـــالـيـة لـفـتـرات طـويــلـة وعـــدم ألـتــزام حـكـومـة األقـلـيم في األدارة ا
عـاشــي للمواطن أربيل فــي دفـع الرواتـب ومن ثم سـوء الوضع ا
الـذي أدى بـــدوره عـلى تــضــاعف مــســـــتــويـات الـفــقـر في األقــلـيم
وتصاعـد حدة مـعدالت البـطالـة وتشيـر الدالئل بـوجود أزمــة مـاليـة
رافق السياسية التي ستشري في ا خانقة كنتيجة طبيعية للفساد ا
ـركـز في بغـداد واألقـليم و شـاكل مـاب حـكـومة ا تقـود الـسلـطـة وا
نـضوية حتت تعمـقت األزمة أكـثر من خـــــــالل الـظروف الصـعبـة ا
ـظـاهـرات بـالـعــنف غـطـاء جـانـحـة  كـوفـيـد  .19كـالـعـادة جـوبـهت ا
ــفـــرط من قــبـل  قــوات األمن الـــتي أدت الى ســـقــوط الــعـــديــد من ا
نظـمات الدولـــية الـعنف الشهداء ومـئات اجلرحى.وبـدورها ادانت ا
تـظاهـرين في السـليمـانيـة  منـها بـعثة ســـتـخدم ضـد ا فــرط و ا ا
ساعدة الـعراق(يونامي) ومنظمـة العفو الدولية وعدد تحدة  األ ا

من منظمات حقوق األنسان.
  الشك فـيه بأن الـتـظـاهرات الـعـائـمـة في السـلـيـمـانيـة هي أنـعـكاس
وصدى الى احلراك الـشعـبي الغـير مـسبوق  الـتي يشـهدهـا العراق
من جــنــوبه الى شــمــاله والــذي يــعــتــبــر األكــبــر في تــاريـخ الــعـراق
احلـديث حيـث غمـرت سـاحـات الـعـز والـكـرامة الـعـراقـيـة بـاجلـموع
ـطـالبـة بـتـغـيـيـر الـنـهج الـسـائـد في الـبالد ووضع حـــد ا تـظـاهـرة ا
للنـظام الطـائفي احلاكم واحلـد من نظام احملـاصصة الـسئ الصيت
ـتنفذة ومن ثم األحتكار الـسياسي لـهرم السلـطة من قبل األحزاب ا
سـتشري في بـدن الدولـة أنعدام مع ميلـيشـياتـها كـذلك الـفســاد ا
اخلدمات العامة بكافة أنواعها البطالة أرتفاع خط الفقر والتدخل
األجــنــبي الــصـارخ فـي الـشـــــــؤون الــداخــلــيــة لــلــعـراق مـن الـدول
األجـنـبيـة و اجلـارة لـلـعـراق وأنـتـهـاكه الـكـامل لـسـيـدة البـلـد ومن ثم
سيـطرتـه علـى  كـافة مـفـاصل الدولـــة بـكافـة أدواتهـا األقـتصـــادية
ـطـاليب الـشـرعـية األجتـمـاعـيـة والعـسـكـرية وغـيـرهـا. وقد جـوبـهت ا
أعاله بـالقـمع والـوحـشـية من قـبل سـلـطـتي بغـداد و أربـيل وتـشــير
الوقائع الى سقوط أكثرمن  800شهيد واآلف اجلرحى والعديد من
ـفـقــودين مـنــذ أنـطالقـة الــثـورة الـتــشـريــنـيـة في األول من أكــتـوبـر ا
ـلــة واحـدة حـكــومـة الـكــاظـــمي ومـن قــبـلـهـا  ?2019ولم حتـرك أ
لطـخة أيـديهم هـدي بـالقـبــض علـى اجملرمـ ا حكـومة عـادل عبـد ا
ـواطـنــ  رغم قـوة مـعـلــومــاتـهـا األسـتـخــبـاريـة و مـعـرفـة بـدمـــاء ا

تظاهرين العزل األبرياء. دبرة للجرائم بحق ا الرؤوس ا
  وعنـد تـسـلـيط الـضـوء علـى التـظـاهـرات في عـمـوم العـراق نالحظ
تـمثل بـنـسخـة طبق األصـل حول آلـية تـعامـل وجه التـشابه الـتـام وا
كن القول و بجدارة تظـاهرين العزل و سلطتي بغداد وأربيل مع ا
بأن األثنـ رضعـا الثـدي الواحـد من الصـدر نفـسه صور الـتشابه

كما يلي :
ظـاهرات من قـبيل أسـتخدام فـرطة في قـمع ا  -1أستخـدام القـوة ا
ـسـيـلـة الـرصـاص احلي والـقـنص من بـعـيــد وأسـتـخـدام الـقـنـابل ا
تـظـاهـرين من مـخـتـلف األعـمار للـدمـوع والـضـرب واألعـتـداء علـى ا
واجلنس. وأغتيال وخطف العديد من الناشط في مجال الصحافة

وحقوق األنسان وغيرهم.
ـرئـيــة الـنـاقـلــة جملـمل األحـداث احلـيــة لـلـحـراك  -2غـلق الـقــنـوات ا
الـشــعـبي  وكــذلك قـيــام  الـسـلــطـات بــقـطع الـشــبـكــة الـعـنــكـبــوتـيـة

واألينترنت ووسائل األتصال اجلماهيري.
 -3توجيه قوي من قيل اِعالم السلطة بكافة آلياته نحو سياسة عدم
األكتراث والالمباالة واِخـفاء احلقائق عن اجلمـهور بحيث يركز في
تـنـوعـة الـبعـيـدة عن الـواقع الـفـعـلي الذي اِعالمِه عـلى بث بـرامجـه ا
ـشــاهـد بــأن وضع الـبــلـد ــواطن ومن ثم االِيــحـاء الـى ا يـعــيـشـــه ا

سرمدي و بخير .
ؤامـرة للـتـغطـيـة على سـلـبيـاتـهم وبث الرأي  - 4أستـخـدام نظـريـة ا
ـتـظـاهـر الســـلــمي حـيث يـتم تـوجـيه عـدد من الـتهم ضـاد ضـد ا ا
ندسي أوالد السفارات بقايا ا تظاهرين كالعمـالة اجلائرة بحق ا
نـظــام الـبــعث والــتـمــويه بــأن هـنــاك طـرف ثــالث يــحـرك اجلــمـاهــيـر
الغـاصـبـة ضـدهم و ذلك خلـدمـة أجـنـدات داخلـيـة وخـارجـيـة حتاول
النـيل من الـتـجـربة الـعـراقـية اجلـديـدة في بـغداد واألقـلـيم ومن هـنا
حتــاول تـوجــيه الــرأي الــعــام بـعــيــداً عن األســبــاب الـتـي دعت هـذه
اجلمـوع العفـوية بـالتـظاهـر من أجل  احلصـول على أبـسط حقـوقها

سلوب األرادة. اِال وهي العيش بسالم وكرامة في بلدها ا
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واســتــحــضـار فــعـل الـتــضــامن
ي مـن جهـة أخـرى له أكـثر األُ

من داللة:
األولى  –إشـــــعـــــار اجملــــــتـــــمع
ــا حـدثَ ــسـؤولــيّــته  الــدولي 
للـشعب العـربي الفلـسطيني من
مـــآسـي وآالم بـــســــبب احــــتالل
أرضه وطــرده من وطـنـه فـضالً
عن تـعـطــيل الـتــنـمـيــة والـتـقـدم
لــلـشـعــوب الـعـربـيــة وال سـيّـمـا
ـــــواجــــــهـــــة بـــــســـــبب لـــــدول ا
الـــــتـــــهــــــديـــــدات واالحـــــتالالت
تكرّرة أو التعكّز "اإلسرائيلية" ا
عـــلــيـــهـــا لــعـــســكـــرة اجملـــتــمع

ومصادرة احلرّيات.
w2« s UCð

ي الـثـانـيـة  –أن الـتـضـامن األ
جـاء بــنـتــائج إيــجـابــيـة مــنـهـا
ــنــظـمــة الــتـحــريـر االعــتـراف 
ـمثل الـفلـسطـيـنيـة باعـتبـارها ا
الــشــرعـي والــوحـــيــد لــلـــشــعب
الــعــربي الــفــلــســطـيــني وكــذلك
االعـتـراف بـحقّ الـفـلـسـطـيـنـي

في دولة مستقلة 1974.
الـثالـثة  –أن اسـتقالل فـلسـط
الــــذي أعــــلـن من اجلــــزائــــر في
اجملـلس الـوطـني الــفـلـسـطـيـني
 1988حـــظـي بـــدعـم اجملـــتــــمع
الــدولـي حــيث اعـــتــرف بـــدولــة
فـلـسـطـ  141دولــة في الـعـالم
مـن مـــجـــمــوع  193دولــة وزاد
هــــذا األمـــــر انــــضـــــمــــام دولــــة
ـــتــحــدة فـــلــســطـــ إلى األ ا
بصفة عضو مراقب وانضمامها
نـظمـات الدولـية إلى عشـرات ا
ـا فيـها "احملـكمة التـابعة لـها 

اجلنائية الدولية".
ي الرابـعة  –أنّ الـتضـامن الـعا
ال بـدّ أن يــرتــكــز عـلـى حـدٍّ أدنى
من الـتضـامن الـعـربي وقـد كان
ـثل هذا الـتضـامن الذي انـطلق
مـن مــؤتـــمـــر اخلــرطـــوم الـــعــام
ــــؤتــــمــــر ــــعــــروف   1967وا

الـالءات الـــــــثـالث: ال صــــــــلح ال
تفاوُض ال اعتراف أثره الدولي
في قـــطع عـالقـــات أكــثـــر من 30
دولــة إفـــريــقــيــة مـع "إســرائــيل"
1967 وذلـك بــــــ الـــــعــــــامـــــ 
و1973وكذلك في قـطع العالقات
الـدبـلــومـاسـيــة بـ دول أوروبـا
ـنـاصرة الـشـرقـيـة االشـتراكـيـة ا
لـلحـقوق العـربيـة مع "إسرائيل"
باسـتثـناء رومـانيـا واألمر امـتدّ
إلى أوسـاط غربـية عـديدة أخذت
تـــنــظــر بـــريــبــةٍ إلـى "إســرائــيل"
بـاعـتـبـارها بـؤرة تـوتّـرٍ واعـتداءٍ
على حقـوق الفلسطيـنيّ معبّرةً
عن تـضـامـنهـا مـعـها وقـد اتّـخذ
ـا فيـها مـنحىً عـمـليًّـا مؤخّـراً  
ـقـاطـعة ي وا الـتـضـامن األكـاد
الـــتي اتّــــخــــذتـــهــــا جـــامــــعـــات
بـــريــطــانــيــة وأوروبــيّــة عــديــدة

مؤخرًا.
اخلــــامــــســـة  –أنّ الــــتــــضــــامن
الـعــربي وال ســيّــمــا اســتــخـدام
ـعـركة خالل الـنـفط كـسالح في ا
حـرب أكــتـوبـر الـعـام  1973كان
وراء تــعـزيـز الـتــضـامن الـدولي
حـــيث اتّــخـــذ اجملـــتــمـع الــدولي
تحدة قرارًا برقم 3379 واأل ا
القـاضي بـاعـتـبـار "الصـهـيـونـيّة
شــكــلًـا من أشــكــال الــعـنــصــريـة
والـتمـيـيز الـعـنـصري" وذلك في
 15تشـرين الثاني نوفـمبر العام
1975والذي  إلغاؤه الحقاً في
كـــــانــــون األول  1991بــــســـــبب
تـــــــــصـــــــــدّع احلـــــــــد األدنـى من
الـتـضـامن الـعــربي بـعـد احـتالل
قـوات الـنـظـام الــسـابق لـلـكـويت
في الـــــــعـــــــام  1990واخـــــــتالل
ــســتـوى مــوازين الــقـوى عــلى ا

الدولي.
الـسـادسـة  –احلـمــايـة الـدولـيـة
وذلـك بــــاعــــتــــبــــار الــــقــــضــــيّـــة
الفلسطينية قضيّة دولية فال بدّ
واحلـــــال هــــــذه من حــــــمــــــايـــــة
الــفـلــسـطــيـنــيـ دولــيًّـا وإنــهـاء
فروض عـلى غزّة منذ احلصـار ا
الـعـام  2007ووقف االسـتـيـطـان
سـتوطنـات في الضفّة وتفـكيك ا
الغربية وإلغاء ما يتعلّق بصفقة
القرن وخصـوصًا بإقامة الدولة
الـــوطـــنـــيــة الـــفـــلـــســطـــيـــنـــيــة
وعـاصــمــتـهــا الـقــدس الــشـريف
وتــــمــــكــــ الــــشــــعب الــــعــــربي
الــــفـــلـــســــطـــيــــني وال ســــيّـــمـــا
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فـلــسـطــيـنــيّي الـشــتـات الــبـالغ
عــددهم نـحـو  9مالي من حقّ
العودة وتعويضهم وفقًا للقرار
 194الــــصــــادر الــــعـــام 1949
وذلـك ضــــــــــمـن واجـب أخـالقي
وقانـوني واسـتـحقـاق سـياسي
يـــقع عـــلـى اجملـــتـــمع الـــدولي

إلنهاء االحتالل العنصري.
وفي هـــــــذا اجملــــــال وبــــــهــــــذه
ـناسبـة كان زمـيلي د. جورج ا
ـفـكّـر الـسـوري وكـاتب جــبّـور ا
الـسـطـور قـد دعــيـا إلى تـنـظـيم
اجــتـمــاع فـي الــعـام  2022في
ـتــحـدة بـدعـوة من مــقـر األ ا
حـكــومـات عــربــيـة ومــنـظــمـات
ناسبة مرور دولية وحقوقية 
مـــــئــــة عـــــام عــــلـى االنــــتــــداب
البـريـطاني لـتـأكيـد بطالن صكّ
االنــــتـــداب عــــلـى فـــلــــســــطـــ
ــــتــــحـــدة ومــــطــــالـــبــــة األ ا
بــاعـتــبـارهــا الـهــيـئــة الـدولــيـة
الـوريـثــة لـعُـصــبـة األ تـقـد
اعــــــــــــتـــــــــــــذار رســــــــــــمـي إلـى
الـــفــلـــســـطــيـــنـــيــ والـــعــرب
وتصـحـيح مـا يتـرتّب عـلى هذا
االعتذار قانونيًّا وسياسيًّا وما
يـنـطوي عـلـيه من اسـتحـقـاقات
ماديـة ومعنـوية مـثلمـا طالـبنا
بــالــســابق تــقــد بــريــطــانــيـا
اعـتـذار رسـمي عن وعـد بـلـفـور
وحتمـيلـها مـسؤولـية تـعويض
الـشـعـب الـعـربي الـفــلـسـطـيـني
عـــمّـــا حلـــقه من غـــ وأضــرار
وعسف طـيـلـة ما يـزيـد عن قرن

من الزمان.
WŽËdA  V UD

ـشـروعـان ـطـلـبـان ا إنّ هــذان ا
والــــــعـــــادالن مــــــســــــتــــــمـــــرّان
ومــتـواصالن ويــنـبــغي الــعـمل
لـتأمـ مـسـتـلـزمات حتـقّـقـهـما
بــحــشـد جــهـود جــمـيع الــقـوى
ــنــاصـرة لــفــلـســطــ عـربــيًّـا ا
وإسـالمــيًّــا ودولــيًّــا ورفــدهــمـا
حلـمــلـة دولــيـة عـلـى الـصــعـيـد
احلــــقــــوقي والــــدبــــلـــومــــاسي
والــقــانــوني احلــكــومـي وغــيـر
احلــكــومي وذلك تــســاوقــاً مع
مـــقــــرّرات "مـــؤتـــمــــر ديـــربن -
جـــــنــــوب إفـــــريــــقـــــيــــا" حــــول
الــعــنــصــريـة  2001الــذي دمغ
ـــمــارســـات "اإلســـرائــيـــلـــيــة" ا
بالعنصرية والتميّز العنصري
ـؤتـمـر الـذي حضـرته وطـالب ا

أكـثر من  3آالف مـنظّـمـة مـدنـيّة
الدول واحلكومات التي تسبّبت
ــارســاتــهــا الــعــنــصــريــة فـي 
االعـتـذار إلى الــشـعــوب بـسـبب
ــــارســــاتــــهــــا الــــتي أحلــــقت
اديّة بها.  األضرار النفسيّة وا
ولـكـي تـتــحـقّق مــثل تــلك اآلمـال
عـلى الـصعـيد الـدولي فال بدّ من
وحدة وطـنيّة فلـسطينـية جلميع
الــــقـــوى والـــفـــصـــائل في إطـــار
م.ت.ف وإعادة تركيبها وتشغيل
هـياكـلـها بـحـيث تكـون مـرجعـيّة
موحّـدة وفاعـلـةً للـشعب الـعربي
ـقـاومة الفـلـسـطـينـي وتعـزيـز ا
ا شـروعة  بجمـيع أشكـالهـا ا
ـدنيّة والـسلمـيّة إلسقاط فـيها ا
قـانـون الـدولة الـيـهـودية الـنـقـيّة
وكل مـفـردات صــفـقــة الـقـرن من
نــقل الــســفــارة األمــريــكــيــة إلى
الـقدس إلى االعـتراف األمـريكي
"بإسرائيليّة" اجلوالن بزعم حكم
"األمــــــر الــــــواقع" وصــــــوالً إلى
السُّـكوت عن مـحاوالت ضمّ غور
ــيّت األردن وشــمــال الـــبــحـــر ا
ـسـتـوى الـعـربي والـعـمل عـلى ا
ولو بـحده األدنى لـتوفـير شـبكة
أمـــان مــالـيّ لــدولـــة فـــلــســـطــ
بتوفير ظروف معاشيّة وحياتيّة
ـــــة لــــلـــــشــــعب الـــــعــــربي كــــر
الـــفــــلـــســــطـــيـــنـي تـــمـــكّــــنه من
االسـتـمرار في صـموده ونـضاله
ـــشـــروع الــصـــهـــيـــوني. ضـــدّ ا
ويـــــقــــــتــــــضـي ذلك رفـع درجـــــة
الـدبــلـومــاسـيّــة الـفــلـســطـيــنـيّـة
والـعـربــيّـة في احملـافـل الـدولـيّـة
لـــــلــــــتـــــضــــــامن مـع الـــــشــــــعب
الـفـلـسـطــيـني وحـقـوقه إضـافـةً
إلـى االســتــفــادة مـن اجلــالــيــات
ُـسلـمة وكل أصـدقاء العـربيّـة وا
نـاصرين لقضـيّتها فلـسط وا
خلـــلَق لــــوبي في الــــغـــرب داعم
للـقضـيّة الـفـلسـطيـنـية فـمعـركة
فلـسطـ هي معـركة احلـرّية في
كل مـــكــان وقـــضــيّـــة احلــرّيــة ال
ــكن تــقـســيـمــهـا.  تـتــجـزّأ وال 
 كلمة د.عبد احلس شعبان

ـهــرجـان اجلــمـاهــيـري في في ا
الـســويـد الـذي أقـامـتـه جـمـعـيـة
الــشـتــات الـفــلــسـطــيــني جتـمّع

عائدون.
{ األم العام السابق لـ"اللجنة
ناهضة الصهيونية العربية 
والعنصرية"

يـكتـسب يوم  29تـشرين الـثاني
نــوفــمـــبــر أهــمـــيّــة كـــبــيــرة في
الـتـاريخ الـفـلـسـطـيـني والـعربي
ـــعـــاصـــر بـــاعـــتـــبـــاره يـــومــاً ا
ي مــنــذ الــعـام لـلــتــضــامن األُ
 1977بــــقـــدر مـــا يـــحـــمل مـــعه
مـفـارقة حـقـيـقيّـةً فـفي مـثل هذا
الـيـوم من الـعـام  1947ارتـكـبت
تـحدة اجلـمعـيـة العـامة لـأل ا
ــة كــبـــرى بــحقّ الـــشــعب جـــر
الــعــربي الــفــلــســطــيـنـي واألمّـة
الــعــربــيّــة حــ اتّــخــذت قـرارًا
بــرقم  181يــقـــضي بـــتــقـــســيم
فـلسطـ خالفًا لـقواعد الـقانون
ـتـحدة الـدولي ومـيـثـاق األ ا
ــبــدأ حقّ تــقــريـر وخـصــوصًــا 

صير. ا
ــشـروع الــصـهــيـوني لــقــد مـرَّ ا
بـأربع مراحل أسـاسيـة: أوّلها -
مرحـلـة التـمهـيد وقـد استـغرقت
أكـثر من نـصف قرن مـنذ مـؤتمر
بـــال بــازل - ســـويــســـرا الــعــام
 1897الـــذي نـــظّـــر له تـــيــودور
هـــــيــــــرتـــــزل عـــــرّاب احلـــــركـــــة
ـوسوم الـصـهـونـيّـة في كـتـابه ا
The Jwish "دولـــة الــــيــــهـــود"
 State وتـــــــبِـــــــعه حـــــــصـــــــول
الــصــهــايــنـة عــلى وعــد بــلــفـور
 1917مـن وزيــــــر خـــــارجــــــيـــــة
بريـطانيـا بعـد اتفـاقيّـة سايكس
بـيــكـو الـســرّيـة بــ بـريـطــانـيـا
وفـرنـسـا  1916لـتجـزئـة الـبالد
الـعربـية; ومن ثمّ انعـقاد مـؤتمر
ــــو واتّــــخــــاذه قـــرارًا ســــان ر
بـوضع فـلسـط حتت االنـتداب
البريطاني في  19نيسان إبريل
 ?1920والــــــذي وافـق عـــــلــــــيه
مــجـــلس الـــعــصـــبــة في الـــعــام
 1922بــــحــــيـث اكــــتــــسب صك
االنــــتــــداب صـــــفــــة اإللــــزام في
الــقــانـــون الــدولي وخالل هــذه
رحلة كان اخملطط الصهيوني ا
يـــقــوم عــلـى تــوســيـع الــهــجــرة

واحــــتـالل الــــعـــــمل والـــــســــوق
واألرض. 

وثـانــيـهــا - مــرحـلــة الـتــأسـيس
بــقــيــام دولـة "إســرائــيل" في 15
أيــار مــايـو  ?1948الــتـي ركّـزت
وهي عـلى تـثـبـيت أركـان الـدولـة
الـعــبـريـة وتـعـزيــز عالقـاتـهـا مع
اجملــتـمع الـدولي وال ســيّـمـا مع

تحدة األميركية. الواليات ا
 وثـالثها - مـرحلة الـتوسّع التي
قـــامت عـــلى الـــتــمـــدّد والـــقــضم
والـضمّ بـوسـائل مــخـتـلـفـة وقـد
شـــاركت "إســرائــيـل" بــالــعــدوان
الــثالثي اإلنـغـلــو- فـرنـسي عـلى
مـصــر في الـعـام  1956وُتـوّجت
ـرحـلـة بـعدوان  5حـزيران تلك ا
يـــونـــيـــو الـــعــام  1967بــحـــيث
أصــبـحت "إســرائــيل" بـاعــتـراف
ي بــؤرة الــعـدوان ومــشـروع عـا
حـرب مـسـتـمـرّة ولـوال مـسـانـدة
ـــتــــحـــدة والـــقـــوى الــــواليـــات ا
اإلمــبــريـــالــيّـــة الــكــبـــرى لــكــان
اجملتمع الدولي قد صنّفها بأنّها
دولــــة مــــارقــــة وخــــارجـــة عــــلى
القـانون واتّـخذ عـقوبـات بحـقّها
كما فعَلَ مع نظام جنوب أفريقيا

العنصري.
ورابـــعــهــا - مــرحـــلــة إجــهــاض
ــــقـــاومــــة عـــبــــر اتـــفــــاقـــيـــات ا
ومعـاهدات ال ترتقي إلى مـعايير
احلـــــــد األدنـى مـن احلــــــــقـــــــوق
الـوطنـيـة الـثابـتـة وغـير الـقـابـلة
لــلـــتــصـــرّف لـــلــشـــعب الـــعــربي
الفلـسطـيني مثل اتـفاقـية كامب
نـفرد  1978- ديفـيد والـصـلح ا
 1979واتفاقـيّة أوسلو  1991-
 1993وصـــــوالً إلى مـــــا سُـــــمّي
بــصــفـقــة الــقــرن بــهــدف إسـدال
الـــــســــتـــــار عـــــلى الـــــقــــضـــــيــــة
الــفــلـســطـيــنـيــة وإغالق مــلـفّــهـا

تماماً.
إنّ االحــــتــــفــــال بــــهــــذا الــــيــــوم
ــة من جــهـة بـاســتــذكــار اجلــر
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الــــنـــفـس من خـالل جـــلــــســـات
الـــتـــامل ودروس اعـــادة بـــنـــاء

الشخصية.
-اللـجـوء الى الطـبـيب النـفسي
او اخـصـائي عـلم الـنـفس الذي
سيـعيد االمور الى نـصابها من
خـالل الـــتــوجـــيـه واالرشــاد او
ــنــاسب الــذي وصف الــعالج ا
يـعتمد عـلى اجللسات الـنفسية
االرشــــاديــــة او وصف الــــدواء

ناسب. ا
واقف -مواجـهة االشـخاص وا
مــهــمــا كـانت وتــقــبل الــنــتـائج
كـماهي تـعـتبـر اخلـطوة االولى
الجـتـيـاز هـذه احلـالـة وسـتـاتي

اخلطوات التالية تباعا .
-الــــتـــــعــــرف عــــلـى اصــــدقــــاء
ايـجابيـ يسـتطـيعـون التـاثير
ريض عن طريق االيحاء على ا
والــــدخــــول في االجــــتــــمــــاعي
نـقـاشـات مـثـمـرة بـامـكـانـهـا ان
ــــريض الى تــــغــــيـــر نــــظــــرة ا

احلياة.
-الــتــدريب عــلى االلــقــاء حــتى
ـــراة فــذلك من وان كــان امــام ا
شانه ان يكـون خلفية تـختزنها
الذاكرة ويستخدمها في الوقت

ناسب. ا
-تـرديد عبـارات حتفـيزية حتث
انا عـلى الـثـقـة مـثل انـا نـاجح 
انـا انـا مـسـرور انـا فـاهم واثق
ودود وهــــكـــذا ومع الـــتـــكـــرار
يـخــتــزنــهــا الـعــقل الــبــاطن ثم
تـنعـكس نـتائـجهـا ايـجابـا على
الــســلـــوكــيــات الــيــومــيــة.ومع
الــوقت بـامـكـان هـذه االسـالـيب
ان تـسـاعـد في الــسـيـطـرة عـلى
اعــراض الــرهــاب االجــتــمــاعي
اواحلــد مــنـهــا والــتــاقـلـم عـلى
اجـــتــيـــازهــا لـــتــجـــاوز حــاالت
اضــطـراب الــقـلـق واعـتــبـارهـا
حتدٍ  مهمـا كانت االمور صعبة
ـــــــــة فـي بــــــــــدايـــــــــة او مــــــــــؤ
واحلــرص عـلى مـواجـهـة االمـر
ـواقف بـصورة مـسـتـمرة تـلك ا
فان ذلك وعدم الـتـتهـاون بـذلك 
كـفـيل بــتـغـيـيـر بــرمـجـة الـعـقل
واعــتـمــاد الـبــرمــجـة اجلــديـدة
ريض ان خـصـوصـا اذا ايـقن ا
خـوفه الـغـيــر مـبـرر الصـحـة له
وان احلــيـــاة اكــبـــرواجــمل من
االنـعـزال عـنـهـا. واخـيـرا اقول:
االنــســـان يــحـــيــا مـــرة واحــدة
واحلــيــاة اكــبــر واجــمل من ان
نــضــيــعــهــا بـالــقــلـق واخلـوف

واالنعزال..

-ضــعـف او انــعــدام الــتــواصل
االجـتـمـاعي الـذي يـؤدي بـدوره
الى الــــــتــــــقـــــوقـع والــــــرهـــــاب

االجتماعي. 
هـذه االعراض وغـيـرهـا تـفرض
ــريض طــوقــا من الــشك عــلى ا
واحلـــذر والــتـــوجس واخلــوف
ـــريض من االخــــرين يـــجــــعل ا
يـعـيش في عـزلـة شـبه تـامة عن
االخـــرين خــــصـــوصـــا ان كـــان
ـريض عـاطال عن الـعـمل فذلك ا
ثـالي لالنطواء يـوفر له اجلـو ا
واالنـعزال الذي يـشعـره باالمان
ـا يـزيد و مـادام بـعـيـدا عـنهـم
ـريض مـسؤول الـط بـلّـة ان ا
فــكــيف تــعــيش هــذه عن اســرة
االسـرة بـافـرادهـا وان اخـتـلـفت
كن ان فال  الـزوجة بـالـطـبـاع 
يـنـفـذ االبـنـاء من الـعـدوى الـتي
تـطـالـهم بـا لـوراثـةاواالكـتـساب
او االيـحــاء او حـتـى بـفــرضـهـا
بــــالـــــقــــوة  اذا كـــــان االب هــــو
ـــســـيـــطـــر او قـــد تـــكــون االم ا
ــرض فــاالمـر مــصــابــة بــهــذا ا
فـيـنشـا االبـناء يحـتـمل الـشقـ
امـا نـسـخـة  طـبق االصل وهـذا
طبـيعي فـان االمراض الـنفـسية
اذا لم تنقلها اجلينات ستنقلها
الـتربيـة اخلاطئـة في كنف هذا
الــــطــــوق الــــذي يــــحــــاصــــرهم
او ان ــسخ شــخــصــيـاتــهم  و
يــنــشــا تــمــرد قــوي جتــاه هــذا
ــرض يـــؤدي الى االحــتــجــاج ا
الـــدائـم ثم الـــثــــورة واالنـــقالب
ــريــر الـذي عــلـى هـذا الــواقـع ا
يـنــتج شـروخـا قـويــة بـالـعالقـة
االســـريــة يـــكــون مـن نــتـــائــجه

العقوق!!
وتـــعــزى االســـبــاب احلـــقــيـــقــة
الضــطـــراب الـــقـــلق الـــنـــفـــسي

الى:
-الــــوراثــــة وهــــذه تــــرجع  الى
توارثة والتي تعزى اجلينات ا
الــيـــهـــا الــكـــثـــيـــر من احلــاالت
فـالـتاريخ الـعـائلي له ـرضيـة  ا
االولــــويــــة فـي الــــكــــثـــــيــــر من
ـتوارثة عن االمـراض النفـسيةا
طـريق اجلــيــنـات او عـن طـريق

االكتساب.
- تـقـبل الشـخـصـية الـتي تـميل
الـى االنـــطــــواء والـــقــــلق اصال
فالكـثيـر من الشخـصيـات تكون
طـبيـعـتـهـا الـفـطـريـة انـطـوائـية

دون معرفة السبب لذلك!
- تـاثـيـر الـبـيـئة وذلـك يـتضـمن
البـيئة االسـرية الـتي فيـها احد

تـتـاثـر الـشـخــصـيـة احلـسـاسـة
اخلــجــولـــة الضــطــراب الـــقــلق
الن من النـفسي اكثـر من غيرها
سماتهـا االساسية اخلجل وهو
طبع فيهـا اما ان يكون متوارثا
او انهـا تاثـرت  بالـتربيـة التي
تفـرض نوعا معيـنا من السلوك
ظطرب نتـيجة الضغوط التي ا
ــــارســــهــــا االهـل عــــلى االبن
ويعتبرونـها مكسبا  وهم يرون
هــذا االبـن او االبــنـــة يـــتــوارى
خـجال ويــتـلـعــثم عـنـدمــا يـلـقي
احــــــــدهـم الــــــــسـالم عــــــــلـــــــــيه
فــيــعــتـبــرونــهــا تــربــيــة جــيـدة
ـا هي بـاحلـقـيـقـة ا وصـاحلـة 
تـربـية خـاطـئـة انـتـجت انـسـانا
خـــائـــفـــا من قـــلـــقــــا مـــهـــزوزا 
مـواجــهــة االخـريـن او حـتى رد

السالم او القاءه!
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واذا اعــتـبـرنـا ان اخلـجل سـمـة
ــراهق عــنــد الــطــفل او حــتى ا
كن اعتباره سمة عند لكننا ال
الـبــالغ بل مــرض نـفــسي يـجب
الــــــوقـــــــوف عــــــلى اســـــــبــــــابه
واعـــــــــراضـه ومـن االعــــــــراض

الشائعة االتي:
-االبـــتـــعــــاد قـــدر االمـــكـــان عن
االخـرين سـواء خارج الـبيت او
اي عــنـد زيــارة االقـارب داخــله 

او اي ضيف.
-عــــدم الــــظـــهــــور في االمــــاكن
ــــزدحـــــمــــة او في الــــعـــــامــــة ا

ناسبات اخلاصة والعامة. ا
-الـشــعـور بـاحلــرج  واالرتـبـاك
عـنـد تـوجيـه سؤال مـن اي احد
كــأن يــكـون غــريب او قــريب او
حــــــتى زمــــــيـل او مـــــعــــــلـم في

درسة. ا
- ردة فــــعل جـــــســــديــــة جتــــاه
ـواقف واالشـخـاص تــتـجـسـد ا
بــــــاحــــــمــــــرار الــــــوجه وفــــــرك

واالرجتاف والتلعثم. اليدين
-الـــــتـــــشــــاؤم الـــــدائم وتـــــوقع

االسوء.
-اخلـــــوف مـن الـــــفـــــشـل بل ان
الــفـشل هــو الـهــاجس الــوحـيـد

ريض. الذي يراود ا
-اخلـوف والــريـبـة من االخـرين
والـتـوجس مـنـهم والـشك فـيـهم
واظـــهـــار ســوء الـــنـــيـــة جتــاه

سلوكياتهم.
-فــقـــدان الـــثــقـــة بـــالـــنــفس او
انـعـدامهـا  الـتي تـؤدي بـدورها
الـى الــــتـــفــــكــــيــــر الــــســــلــــبي

اخلوف من االنتقاد. االحباط

ـسـرح او عـند لـلـظـهـور عـلى ا
تـقد اطـروحـة او الـقاء كـلـمة
ـا امــام جـمــهــور وغـيــر ذلك 
يــتــطـــلب مــواجــهــة مع انــاس
كـثـيـرين يـتوجـهـون بـانـظارهم
وهذا امر طبيعي جدا بل الينا
انه فــطــري يــجــعــلــنــا نــشــعـر
لـكن بـاالرتــبـاك وحـتى اخلـجل
ان نـكـون في مكـان عام لـغرض
الــتــسـوق مــثال ونــشـعــر انــنـا
فــهــذا مــحط انــظـــار اجلــمـــيع
وذاك يـــنـــظــــر بـــشـــكـل مـــريب
واالخــر يـــتـــغـــامـــز بال حـــيـــاء
يـضـحك فــيـجـعـلـني انـظـر الى
نــفـسـي او مالبـسـي اوطـريــقـة
فارتـبك كـثيـرا وانـفعل مـشيـي 
والتـقــوى قـدمــاي عـلى حــمـلي
واحاول ان اتوارى عن االنظار
فهـذا اضطـراب القـلق النـفسي

بعينه .
وكـــكل االمـــراض الـــنـــفـــســـيــة
عـلـيـنـا ان نـبـحث عن االسـباب
الـــــتـي تـــــؤدي الـى الـــــرهـــــاب

االجتماعي !

يـعرف الرهـاب االجتـماعي على
انه حالة مرضيـة مزعجة يشعر
ريض الذي تتـقيد حريته بهـا ا
ويـتـجـنب احلـضـور واالخـتالط
مع االخـرين وخوفه الـشديد من
االخرين الحساسه بانه مراقب!
يـتــعـرض االنـســان وعـلى مـدى
ســني حــيــاته الى الــكــثــيــر من
ـزعــجــة الــتي تــتـرك ـواقـف ا ا
وتــخـتــلف درجـة اثــرهـا ســلـبــا
ـواقف من شـخص تـقـبل هـذه ا
فـما الخـر كل حسب شـخـصيـته
يـراه انسـان مشكـلة عـابرة يراه
وهذه ـكن حـلـهـا اخـر كـارثة ال
االمور تـرجع الى الطريـقة التي
نــنـظــر من خاللــهــا لـلــمــشـكــلـة
وكــذلـك نــظـــرة االخـــرين لـــتــلك

شكلة. ا
ــواضـيع الـتي تـؤدي تـتـبـاين ا
الى الــرهـــاب الــنــفــسـي تــبــعــا
لـشدتـها والختـالف الشخـصية
فمثال اغلب الناس يتهيبون من
الــــظــــهــــور امــــام االضــــواء او
الكاميرا الجراء لقاء صحفي او
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بغداد

ـيل الى الـوالديـن او كالهـما 
ــــــــفـــــــرط جتـــــــاه احلـــــــرص ا
ــــرضي هـــــذا اخلـــــوف ا االبن
يؤدي الى اضطراب القلق عند

الطفل.
-احملـــيط االجـــتـــمـــاعـي وهــذا
يــتــضــمن الـــبــيــئــة احملــيــطــة
مـدرسـته ـراهـق  بـالـطــفل او ا
جــيــرانه وطــريــقــة اصــدقــاءه
فـالـتنـمر لـفظـيا تـعـاملـهم معه 
اوجسـديا يـؤدي الى اضطراب
القلق النفسي بامتياز وعزوف
درسة الطفل عن الذهاب الى ا
ـتـنـمرين او مـواجـهـة النـاس ا
الـــذي يــقــود فـــيــمــا بـــعــد الى

اخلوف والهلع من اجلميع.
وككل احلاالت النـفسية فالقلق
ــعــدل اذاكــان طــبـــيــعــيـــا وبــا
ـطلـوب لـلـحـياة االجـتـمـاعـية ا
فـهـو قلق صـحي تـسـتنـد عـليه
سلـوكيات احلـياة كخط دفاعي
سالحه احلـــذر واحلــيـــطــة من
ـازق واالبـتعـاد عن الـوقـوع بـا
واقف االشـخـاص السـيئـ وا
كـاالبــتــعـاد عن الــغــيـر ســويــة
اصــدقـــاء الــســـوء وجتــنـــبــهم
واحلــذر من االمــور الـتي مــثال
جتعل االنسان عرضة للنقد او
فـــهـــذا االزدراء وهي كـــثــــيـــرة
الــــنـــوع من الـــقـــلـق هـــو قـــلق
صحي مـحمـودة فضـائله اكـثر

بكثير من تسميته قلقا!
امـا ماعـداه فـهو قـلق مـبالغ به
وهـو مـرض نفـسي واجتـماعي
ولـعالج هذا الـنوع من خـطـير 

االمراض يجب اللجوء الى:
-الـرجوع الى الـذات والوقوف
رض عـلى مـواطن الـضـعف وا

فيها ومحاولة اصالحها.
-احلرص على النظر في عيون
االخـرين عـنـد الـقـاء الـسالم او
فــتح حـديث ايــا كـان من شـانه
ان يـــجــــــعـل االنـــســـان اكـــثـــر

جراة. 
WI¦ « e¹eFð

-تـعــزيــز الــثــقــة بـالــنــفس من
خـالل تــقـويــة الــوازع الــديــني
ارسـة الطقوس الـروحانية و
كــــالـــصـالة والـــدعــــاء وقـــراءة
الــقـــران واالقــتـــداء بــالـــســلف
الـصـالح الــذي يـعـيـد الـشـعـور
بــالـــطــمــانـــيــنــة و يـــدعــو الى

الســــــالم الداخلي.
-حـضـور محـاضـرات الـتنـمـية
الــبـشــريــة الــتي تـعــزز الــثــقـة
بـالــنـفس وتـعــيـد الـتـوازن الى
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بسم الله الرحمن الرحيم
ـؤاساة الـقلـبية تتـقدم (الـزمان) بـالتـعازي وا

الى نائب نقيب الصحفي 
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 وتـسـأل الـبــاري الـعـلي الــقـديـر ان يــتـغـمـده
برحـمته الـواسـعة ويـلهم اهـله وذويه الصـبر

والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون 

…dſUý nzUþË

كلية اهليـة بحاجة الى  االختصاصات االتيه للتعي
 ١ - طب اسنان دكتوراه وماجستير
٢-  صيدله دكتوراه وماجستير

٣-  تقنيات االجهزة الطبية ماجستير ودكتوراه
٤-  اشعة وسونار ماجستير ودكتوراه

على ان يكون متقاعد او غير متع
التواصل مع الرقم ٠٧٨٠١٨٠٣٢٥٦
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فيينا

حـــتى أنه لـم يــســـمع صــوت والـــده وهــو
ينهره ويطلب إليه أن يعود إلى البيت!
وتـكـررت زيـارات لــودفـيج لـعـازف االرغن
إلى أن كـــانت إحــدى األمــســيــات عــنــدمــا
انتهت الصالة وخرج الناس عائدين إلى
منازلهم وفجـأة صدحت موسيقى االرغن
من جديد ولكن بأنغـام أخرى غريبة غير

صلون. تلك التي ألفها ا
وعـاد األب مــهـروالً فـإذا به يــرى مـنـظـراً
جعل الدم يجمـد في عروقه وكان لودفيج
الـصــغـيـر يـجــلس إلى االرغن حتت ضـوء
الشـموع ويعـزف مقـطوعـة من عنده.. من

ابتكاره!
ووقف األب يرقب أنامل ابـنه الذي لم يكن
قــــد جتـــاوز عـــامه احلــــادي عـــشـــر وهي
تـــتــحــرك في رقــة ورشـــاقــة حــتى إذا مــا
انـتـهـى من عـزفه اقـتــرب مـنه وضـمّه إلى
صدره ثم تـطلـع إلى وجهه فـوجده غـارقاً

في الدموع.
ـوسـيـقـار في هـذا الـيـوم ولــد بـيـتـهـوفن ا
ضي العظيم فقد صمم لودفيج على أن 
في الــطــريق الـطــويل مــهـمــا كـان الــثـمن
ومـهـمـا كـانت الـتـضـحـيـات.. وقـد كـان من
ــمـكن أن يــتـعـهــد الـوالــد ابـنه فــيـرعـاه ا
ويــوجــهه ويــعــطــيه من عــلــمه مــا وسـعه
الــعـــطــاء إال أن األب كــان مــشــغــوالً عــنه

بخمره يعب منها حتى يسكر وينام!.
وهــكــذا قـــضى الـــصــبي الـــصــغـــيــر ست
سـنـوات أخـرى مـن عـمـره عـاشـهـا تـائـهـاً
حـائـراً وسط أسـرته وفي بـلـدته الـصـغـير
بـــون.. وكـــان وقـــته فـــيـــهـــا مـــوزعـــاً بــ
مدرستـه وب حبه ألمه الـتي تسـهر على
تربيته وراحته وب حـبه للموسيقا وكل

ت لها بصلة. ما 
كــان لــودفـيج يــخــرج أحـيــانــاً من الــبـيت
يـجــوب سـفـوح الــتالل الـقـريــبـة ثم يـقف
وسـطـهـا ويـعـقـد يـديه وراء ظـهـره متـأمالً
الـطــبـيــعـة من حــوله ولـكن أحــداً لم يـكن
يعرف ما يدور في رأس الصبي خالل تلك
اللحـظات الـتي يقضـيهـا وحده مع اجلبل
مـتدة على راعي اخلـضراء ا والسمـاء وا

مرمى البصر.
وكــان لـودفــيج يــعــود بـعــد كل نــزهـة إلى
داره وفي رأسه صورة لهذا اجلمال الذي
مـأل به عــيـــنــيه واســتـــحــوذ عــلـى عــقــله
وفــكـره وهــزَّ كــيـانه هــزّاً فــيـجــلس أمـام
الــبـيــانـو الـصــغـيــر الـذي اشــتـرته له أمه
عـندمـا بـلغ الـرابـعة من عـمـره مـحاوالً أن
يـتـرجم علـيه أحـاسـيـسه فيـنـجح أحـيـاناً
ويـفـشـل في أحـيـان كـثــيـرة.. وال يـلـبث أن
تــشـتــد به الـثــورة وهـو يـشــعـر بــعـجـزه
فيضرب مفاتيحه بقبضة يده ثم يقفز من

جلسته هائجاً ثائراً!
وتمضي األيام ويكبر الصبي ويجئ عام
 1787لـــقــــد أصـــبح لـــودفـــيج شـــابـــاً في
الـســابـعـة عــشـرة من عــمـره وهـو مـا زال
يعـاني من حيـرته. إنه ال يدري مـاذا يفعل
والـى أي اجتــاه يــســـيــر..وفــجـــأة يــحــزم
حـــقــيــبـــته الــصـــغــيــرة ويـــذهب الى أمه
مـودعــاً.. لـقـد قــرر أن يـسـافـر إلى فــيـيـنـا
Mo- ي موزارت ـوسـيقـار الـعـا لـيقـابل ا

zart.
وتبكي األم لفـراق ابنها وتـتمنى له رحلة
مــوفــقــة ولــكــنه مـــا يــكــاد يــبــدأ رحــلــته
الطويلـة حتى يبلـغه نبأ مرض أمه وهو
بعـد في مـنتـصف الطـريق لم يـبلغ غـايته
فـيـعـود لـودفيج مـسـرعـاً ويـسـهـر الـشاب
بجوار فراشها يرعاها ويقدم لها الدواء
ولـكن الـقـدر يــغـلـبه فـتـمـوت األم وتـتـرك

وفاتها في نفسه أثراً عميقاً.
وتمر خمس سنوات أخرى قبل أن يعاود
لودفيج الكرة ويـبدأ رحلته من جديد إلى
وسـيقى ويـصل إلى فـييـنا ثم عاصـمـة ا

يلحق به شقيقاه بعد وفاة والدهم..
وسيـقى مقاماً ويتخذ الـشاب من مديـنة ا
له ومـقراً فـهو لم يـبـرحهـا أبـداً إال ليـقوم
بـرحالت قــصـيـرة كـان ال يــلـبث أن يـعـود
بـعـدهـا إلى ضــفـاف الـدانـوب حـيث عـمل

عــازفـاً عـلى الــبـيـانــو والـكـمــان واخـتـيـر
عـــضــــواً في فــــرقــــة الـــعــــازفــــ في بالد

امبراطور النمسا.
ثم كـان أن حتـقـقت أعـظم أمـنـيـاته عـنـدمـا
ي هايدن أصبح تلـميذاً لـلموسـيقار الـعا
قـبل أن يـفـتتح بـيـتـــــــهـوفن مـدرسـته هو
ــوســيـقى الــتي أصــبح فــيــهـا مــعــــــــلم ا

األول.
lL « WÝUŠ Ê«bI

وتـمـضي األيـام ويـحـتل بـيـتـهـوفن قـلـعـة
ـــوســـيـــقى في فـــيـــيـــنـــا عـــقـب ظـــهــور ا
سـيـمـفــونـيـته األولى في عـام  ?1800ولم
يكن قد بلغ عـامه الثالث بعـد. كان يشعر
وقتها بقوة جارفة  عارمة تدفعه دفعاً إلى
العمل والكتابة والتأليف... ولكن القدر لم
هـله ليـنعم بـهذا اجملـد الذي بـلغه.. فـقد
بــدأت حـــاســـة الـــســـمع عـــنـــده تــضـــعف
تدريجياً وأزعجته هـذه الظاهرة اخمليفة
فــبـدأ يــهــرب من الـنــاس ويــنـطــوي عـلى
نفسه ويتجنب االجتماعات العامة.. حتى
إذا ما أحس أنه لم يـعد قـادراً على إخـفاء
حــقـيــقــة مـا حـل به حـمـل آالمه وأحلـانه
وذهب لــيـــعـــيش في تـــلك الـــعـــزلـــة الــتي
Heili- اختـارهـا لنـفسه في هـلـيجـنسـتاد
 ?genstadtإحدى ضـواحي فيـنا الـقريـبة
وكــان يـومــهـا في الــثـانــيـة والــثالثـ من

عمره.
كــتب يــصـور بــؤسه وشــقـاءه فـي وثـيــقـة

Testament .. "طويلة أسموها"العهد
سـتحيل علـي أن اطلب إلى الناس "كان ا
أن يرفـعوا صـوتـهم ويصـرخوا ألسـمع ما
كن أن يقـولون ألنني رجل أصـم ..كيف 
أعـتـرف بـفـقـدان هـذه احلاسـة وهي الـتي
كان يـجب أن تـتوفـر بـصورة ال تـتـوفر في
ي عـنــدمـا أي إنــسـان عــادي.. مـا أعــظم أ
كـنت أرى الـنـاس يـطـربـون لـسـمـاع أنـغام
ــوسـيــقى الـتي تــصل إلى آذانــهم وأنـا ا

واقف بجوارهم ال أسمع سيئاً!
"أنني اقترب من هاوية  اليأس!".

ولكن بيتهوفن لم يـسقط في الهاوية التي
رآهـــا تــوشك أن تـــبــتـــلع مــواهـــبه.. فــقــد
استطـاع هذا العـمالق أن تبتـلع مواهبه..
فــقــد اســتــطــاع هــذا الــعــمـالق أن يــحـول
ة إلى نـصـر.. ففي الـوقت الذي ظن الهـز
فــيـه أنه قــد انــتــهى وضع ســيــمــفــونــيـة
الــثـانــيــة الـرائــعـة وأثــبت بــيـتــهـوفن أن
صـمـمه كــان نـعـمـة ال نـقـمـة لـقـد اكـتـشف
ـوسيـقار الـعـبقـري أنه يـؤلف مـوسيـقاه ا

بقلبه وعقله ال بإذنه.
وأصـبح  بيـتـهـوفن مـوضع احـترام وحب
كل الذين عرفوه والذين سمـعوا موسيقاه

دون أن يلقوه!
ــعــجــبــات إلّــا أنّه لم يــكن وأحــاطت به ا
ـرأة فـهي لم تــسـتـطع أن تـغـزو يـهـتـم بـا
حـيـاته إلّـا في الـسـنـوات الـعـشـر األخـيرة
من عـمـره وربّمـا قـبل ذلك ولـكـنـهـا كانت
مـجـرد طــيف جـمـيل يـلــوح بـخـيـاله ثم ال
يلـبث أن يـختـفي في ظالل الـلحن اجلـديد

أل رأسه. الذي 
كان رأيه دائماً أنَّ الزواج وظيفة ال يصلح
لهـا سـوى الرجل الـذي يـعرفُ كـيف يـنظّم
حيـاته ب عـمله وبـيته.. وقـد كانت حـياة
بيـتـهوفن كـلّهـا عـمل ونغم.. وكـان النـشاز
فيـهـا هو أسـلوبه في احلـيـاة وتصـرفاته

ومسلكه إزاء نفسه وإزاء اآلخرين..
فقـد كان غـريبـاً أن جتتـمع في هذا الـفنان
الــعــظــيم الــذي أطــرب الــعـالـم كـلـه بـفــنّه
الــكـثــيـر مـن الـصـفــات الـتـي يـنــفـر مــنـهـا

الناس..
لم يكن يسـمح ألحد بـأن يقتـرب من غرفته
الـتي اتــخـذ مـنـهـا مـحــرابـاً لـفـنّه كـان كل
اً شيء في هذه الغرفة الصغيرة يصرخ أ
مـن الــفــوضى الــضـــاربــة بــ أرجــائــهــا
ـسـجــلـة مـبـعــثـرة فـوق فـراشه فـأحلــانه ا
قـاعد وفي كل مكـان.. وبقع احلبر وعلى ا
تـمـأل أرض الـغـرفــة وتـلـطّخ أصــابع يـديه
ومالبسه.. وأطباق الطـعام النصف فارغة

ملقاة هنا وهناك.

هـرجان الدولي لـلسينـما اآلسيـوية (فيكـا) تأجيل دورته الـسابعـة والعشرين الـتي كان يفـترض أن تقام من  26 كانون الثـاني وإلى شباط 2021 في أعلن منـظّمو ا
فوزول (شرق فرنسا) إلى شباط 2022 بسبب جائحة كورونا.

وأوضح جان مارك ومارت تيروان في بيـان أنهما قررا بأسى إلغاء دورة  2021 كلياً بعدمـا كانا األسبوع الـفائت أعلنا أنهـا ستقام افتـراضياً نظراً إلى الوضع
الصحي. 

بادرة "في ضوء الرفض القاطع " لكنّهما عدال عن هـذه ا وشرحا أنهما حاوال مع الـفريق التقني "إلى إنقاذ مـسابقتي االفالم الروائية والـوثائقية عبر إقـامتهما افتراضـياً
هرجـان".وأضافا "اتخـذنا بحزن ية أو األوروبيـة أو الفرنسـية خالل ا نتـج الذين أبدوا خـشيتهم مـن فرصنة بـعض األفالم التي تُقدّم عـروضُها األولى العـا من بعض ا

المتناهٍ قرار تأجيل الدورة السابعة والعشرين إلى شباط 2022. 
وكان جان مارك ومارت تيـروان اطلقا "فيكا" عام  1995 وهو أقدم مهرجـان في أوروبا مخصص للـسينما اآلسـيوية واألكثر اسـتقطاباً لـلجمهور إذ يقـبل عليه نحو 30

ألف مشاهد سنوياً.

رسالة باريس
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ـرور مــئـتـ يــحـتــفلُ الـعــالم خالل أيــام 
وخــمـســ عـامـاً عــلى مــولـد لـودفــيج فـان
Ludwig Van Beethoven بـــيــتـــهــوفن
الــفــنـــان الــعــبــقـــري الــثــائـــر الــذي عــشق
وسـيقى وأحبَّ الـطبـيعـة وأسعَـد العالم ا
ــوســيــقــاه اخلــالــدة وفَــشل في أن كــلّـه 

يُسعد قلبه!.
Maria Mag- كتبت أمه مـاريا ماجـدالينا
  dalenaتـــصف يــوم مـــولــده فـي رســالــة
بـعــثت بـهـا إلى شــقـيـقـتــهـا قـالت: "زارني
اليـوم ضـيف غريب وأنـا راقـدة في فراشي
وبــجــواري طــفـلي اجلــديــد لــودفــيج. كـان
الزائر عصـفوراً أصفر الـلون جميالً وكان
يــقف وراء زجــاج الــنــافـذة الــتي غــطــتــهـا
الــثـلــوج وكـان الـعــصـفــور يـغــرّد ويـطـلق
صــفــيــراً طــويالً وكــأنـه يــنــقل لــنــا حلــنــاً

سماوياً!".
ففي هـذا اليـوم من شهـر ديسـمبـر/ كانون
األول عام  ?1770ولـعـلّه الــيـوم الـسـادس
عـشر أو الـسـابع عـشر ال أحـد يـدري على
ـانـية وجه الـتحـديـد وفي مـديـنة بـون األ
ديـنة الصغـيرة التي أصـبحت اليوم تلك ا
ـانـيـا وفي عـاصـمــة الـقـسم الـغــربي من أ
بيت صغـير عنـد سفوح تالل سـايبنـجبرج
 Siebengebirgeكان هناك جمع كبير من
ـولود األقـارب واألصدقـاء يـنتـظـر أخبـار ا
اجلــديـد في قــلق شـديــد فـقــد كـان أطــفـال

وتون بعد والدتهم.. سكينة  ماريا ا
rOEŽ ÊUÒM

Johann? لــقـد أجنــبت لــزوجــهـا جــوهـان
ســبــعـة أبــنـاء مــات مــنـهـم أربـعــة وعـاش
ثالثـة وكان لـودفـيج هـو ثانـي أكبـر أبـناء
مـاريا الـذين كـتبـت لهم احلـيـاة.. وفي هذا
الـبـيت الـصــغـيـر عـاشت أسـرة بـيـتـهـوفن
الـريـفــيـة الـبـسـيـطــة الـتي تـتـألف من األب
واألم واألبـــنــاء الــثـالثــة كــارل ولـــودفــيج
وجـوهـان الـصــغـيـر.. وفي وسط الـسـهـول

ـراعي اخلضـراء الـتي تمـتد الشـاسـعة وا
عـلى مــرمى الـبـصـر نــشـأ لـودفـيج الـذي
أصبح فيما بعـد أعظم فنان أجنبته ارض
الــــراين وكـل أرض من الـــــفــــولـــــغــــا إلى

الدانوب.
Hyd ي هـايدن وسـيـقـار الـعـا قـال عـنه ا
aوكـان لـودفـيج أحـد تالمـيـذ الـصـغـار في
وسـيقى قـال: "ب فيـينـا مديـنة الـفن وا
ا فيها مئات السيمفونـيات التي كتبت 
تلك التي وضعتها أنـا لم أجد سيمفونية
واحدة تـستـطـيع أن تقف مـنافـساً ألعـمال
لــودفـيج فــان بـيــتـهــوفن وسـيــمـفـونــيـاته

التسع".
هل كـان الـسبب هـو جـمـال الـلـحن? أم هو
ذلك الـغـمـوض الـالنـهـائي الـذي يُـحس به
ـرء عــنـدمـا يـســتـمع إلى مــوسـيـقى هـذا ا
ــوهـــوب.. الــغــمــوض الــذي الـــعــبــقــري ا
يــدفــعـنــا بـاســتــمـرار إلى مــحــاولـة ســبـر

أغواره.
يقـول هايـدن: "إنّه هذا وذاك.. ثم هـو أكثر
وسـيقى عن من ذلك. فقـد رفع بـيتـهـوفن ا
منـصة اجلمـال التـقلـيدي تـلك التي كانت
تـرقــد عـلـيــهـا دهـوراً طـويــلـة وحـمل هـذا
العـبـقـري أحلانه في قـلـبه وفي عـقله وفي
دمه ثم راح يـهـزّهـا هـزّاً إلى أن جنح في
أن يراهـا تـصنع مـا أراده لـها أن تـصنع..
فقد عـبرت موسـيقى بـيتهـوفن عن مشاكل
اإلنـســان وآالمه ورسـمت صـوراً جــمـيـلـة
لـلــطـبـيـعـة الـتي عـشــقـهـا هـذا الـفـنـان في
صــغــره وعــبــرت أخــيــراً عن األحــاســيس
شاعر التي اعـتملت في صدره كواحد وا
ئات من البشر الـذين كانوا يحسون من ا
ـثل مـا يـحـس به ولـكـنـهم يـعـجـزون عن
الــتـعـبــيـر عــمـا يـجــيش في نـفــوسـهم من

انفعاالت!.
وقالوا عـنه: "لقد كـان بيتـهوفن شكـسبير
وسـيقى فـكمـا قدم هذا األديـب العمالق ا

للمسرح أعماالً خلّدت عبر العصور كذلك
سـمت أحلـان بـيــتـهـوفن فـوق كل األحلـان
الــتـي وضــعــهــا الــذين ســبــقــوه والــذين
جاءوا من بـعده هـؤالء الذين اتـخذوا من
مــوسـيـقــاه عـلـمــاً يـزهـون به ويــفـاخـرون

بانتمائهم إليه..".
ي روبـرت شـومان ـوسـيـقـار الـعـا ذهب ا
 Robert Schumann? "1810ـــ
 "1856في أواخر أيام حياته إلى طبيبه
ّت به وكان اخلاص يشـكو الـعلّـة التي أ
شومـان يبـكي!! وسأله الـطبـيب" "ولكن لمَ
البكاء.. إنّهـا وعكة بسـيطة ولن تلبث أن

تزول!".
فــقــال شــومــان: "لــيس من أجـل هــذا كـان
ـا أبـكي ألنني أشـعـر أنني لم بكـائي وإ
أعـــد قــــادراً عـــلـى اخلـــروج فـي نـــزهــــتي

سائية مشياً على األقدام!". ا
وعـاد الـطــبـيب يـســأل: "وأين كـنت تـذهب

في نزهاتك هذه?".
وقــال شـــومــان في ألم: "إلـى حــيث يــرقــد
بــــيــــتـــــهــــوفن ألعـــــيش مع روحـه بــــضع

حلظات!".
ولـم تــكن أوجه الـــشــبه بــ شـــكــســبــيــر
وبــيــتـهــوفن مــقــصـورة عــلى أعــمـالــهــمـا
فــحـسب بل كــانت هـنــاك صـفـات كــثـيـرة
أشـــتــرك فــيــهــا هـــذان الــعــمالقــان.. كــان
الـــرجالن يـــجـــمــــعـــان بـــ الـــعـــديـــد من
تناقضات.. الشعور باأللم والسرور ألي ا
سـبب وألقل سـبب االنـطالق في احلـديث
بال تـوقف وااللـتــزام بـالـصـمت والـهـدوء
والــرغــبـة في االبــتــعـاد عـن الـنــاس أليـام
طويلة.. وأخـيراً تلك البـساطة التي كانت
تبدو في مظهرهما وحـديثهما أحياناً ثم
ذلك الــعـمـق في الـتــفـكــيـر والـتــعـبــيـر في
أحيان أخرى وبالرغم من أن االثن كانا
يؤمنان بانتصـار احلياة إلّا أن بيتهوفن
كـــان يــرى دائـــمــاً أنَّ إرادة اإلنـــســان هي
التي تـصنع احلـياة. وقـد صنع بـيتـهوفن

حياته بتصميمه وعزمه وقوة إرادته.
ولـنــعـد قــلـيالً إلى كــتب الـتـاريـخ نـبـحث
فيهـا عن حياة هـذا العبـقري إنهـا ليست
قـصــة عـاديـة أنـهـا قــصـة طـفل مـوهـوب
وشاب تـعس شاء الـقدر أن يـحرمه نـعمة
السمع عنـدما بلغ قمـة اجملد وقصة رجل

عاش لفنه وأفنى نفسه!
عــاش لــودفــيج الــصـغــيــر حــيــاة الـريف
ـدرســة الـتي أرسـله وعـرف طــريـقـة إلى ا
إلـيـها والـده لـيـتـعلـم ولكـنه عـرف طـريـقاً
آخــر أحب إلـى نــفــسه من طــريق الــدرس
والـتحـصـيل.. طريق الـكـنيـسـة الصـغـيرة
الـتي يــعـمل فـيـهــا مـرتالً.. وكـان جـوهـان
والـــد الــصــبـي يــحب الــغـــنــاء ويــتــذوق
وسـيـقى ولكـنه كـان رجالً سكـيراً أدمن ا

اخلمر فلم يكن يهتم كثيراً بأبنائه!
ŸUO{Ë  …dOŠ

وظن األب في بـــاد األمــر أن االبن يــأتي
إلى الكـنيـسة من أجل الـصالة كمـا يفعل
بـقـية األطـفـال إلى أن فـوجئ بـأبـنه يـوماً
يقف بجـوار عازف االرغن يتـأمل أصابعه
وهي تنتقل ب مفاتيحه وقد شرد ذهنه
ـا يـدور حـوله فـلم يــعـد يـشـعـر بــشيء 
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وكان الفـنان يُغـلق باب غرفتـه على نفسه
فال يَـبرحـهـا أيامـاً وكـثيـراً ما كـان يـنسى
طـعــامه فـإذا عـضّه اجلــوع خـرج يـبـحث

لنفسه عن كسرة خبز يسدّ بها رمقه.
ـطـعم لـيـأكل ثم يتـذكّـر فـجاةً كـان يدخل ا
الـــلـــحن اجلــديـــد الــذي بـــدأه في الـــبــيت
فـيـخـرج قـلـمه ويـكـتب ثم يـنـسى الـطـعـام
الذي جـاء من أجلـه فإذا فـرغ من تسـجيل
نغـمة صـاح على الـنادل يـطلب مـنه إعداد
قــائـــمــة حـــســاب الـــوجـــبــة الـــتي ظن أنّه
تـناولـهـا.. وكـان كـلمـا ازداد صـمـماً ازداد
شـروداً وشــكـا في الــنـاس. كــان يـشك في
نوايا الـناشر الذي يـتولى طبع مـوسيقاه
ويـشك في أصدقـائه الـذين أحـبّـوه والذين
كثـيراً مـا كـانوا يـدخلـون خلـسة في بـيته
لـيـضــعـوا له مالبس نـظــيـفـة بـدالً من تـلك
الــتـي لم تــفـــارق جـــســـده مــنـــذ أســـابــيع

وأسابيع.
أحــبّـته فــتـاة من تــلـمــيـذاته في مــدرسـته
وكـانت الفـتـاة تـأتي في مـسـاء كل يوم في
بـيـتـه وتـقف حتت نـافـذة غــرفـته تـسـتـمع
إلـيه وهـو يـعـزف أحلـانه اجلـديـدة ورآها
يـومـاً وهي حتــوم حـول الـبـيت فـنـاداهـا
وطـلب إليـهـا أن تبـحث لـنفـسهـا عن مـكان

آخر تقضي فيه وقتها الضائع.
قـال بـيـتهـوفن يـصف لـقـاءه بـهـذه الـفـتاة:
"أعــجـبــني حـديــثـهــا وأعـجــبـنـي ذكـاؤهـا
ولكـنها لـيست لي إنّهـا فتـاة جميـلة وأنا
أعــشـق اجلــمــال ولــكــنــني أخــافه ألنــني

أخاف عليه من عشاق اجلمال غيري!". 
ــرأة ويـخـشـاهـا.. لـقـد كــان الـرجل يـحب ا
كان يشعر بـحاجته إليها ولـكنه كان ينفر
مـنـهـا كـمـا يـنفـر مـن كل غـريب يـحاول أن
يغـزو دنـياه. لـقـد أحبّ بيـتـهوفن أمّه أوّل
امـــرأة في حــيــاتـه.. أحبَّ فــيــهـــا جــلــدهــا
وصبرها عـلى الصعاب. كـانت حياتها مع
ــا يــجب أن تـكــون عــلـيه ــوذجـاً  والــده 
ثـالية فـقد حتـمّلت كل شيء في الزوجـة ا
ســبـيل احملـافــظـة عــلى كـيــان تـلك األسـرة
الـصـغـيـرة الـتـي يـنـتـمي إلـيـهـا.. ثم كـانت
ــرأة بــعــد ذلك عــنــدمــا مـات عــقــدته من ا
شــقـيـقه كــارل فـقـد كــره بـيـتـهــوفن أرمـلـة
شقـيـقه بنـفس الـقوة الـتي أحبّ بـها أمّه..
ألنــهـــا كـــانت مـــســـتـــهـــتــرة أســـاءت إلى
سـمـعـتـهـا وإلى سـمـعـة زوجـهـا الـراحل..
واتـــسع نـــطــاق كـــراهــيـــته المـــرأة أخــيه
ليشـمل كل امرأة عرفـها!. لقـد كان لشـقيقه
ــرأة فـــلم يـــجــد الـــراحل طـــفل من هـــذه ا
بيتـهوفن إلّـا أن ينتـزع حضانـة الطفل من
أمّه وجـاء الصـبي لـيـعـيش في بـيت عمّه
الذي أحـسن تربـيته ولـكن نسيـه وأهمله
كـمــا كـان يـنـسـى نـفـسه.. فـكــثـيـراً مـا كـان
الــصــبي يــجــوع فال يــجــد شــيــئــاً يـأكــله
وكـثـيـراً أيـضـاً مـا كـان يـشـعـر بـالبـرد فال
يجـد غطاءً ثـقيالً يـلتـحفُ به. كان مـصيره
ا يـتذكّـره الـعم فهـو ال يجـد ما مرهـونـاً 
أل به معـدته إلّا عـندمـا يجـوع عمّه وال
يـحسّ بالـدفء إلّـا عنـدمـا تـخبـو الـنار في
ــدفــأة ويـشــعــر عــمّـه بــالــبــرد فــيــسـرع ا
إلشـعـال الـنـار من جـديـد. حتـى كبـر االبن
وحـانت فـرصـتـه لـلـهـرب من هـذه احلـيـاة
عـــنـــدمــا قـــرأ إعالنــاً عـن حــاجـــة اجلــيش
النمسوي إلى الرجال فأسرع يقدم نفسه
ثم مــــا لــــبث أن اخــــتــــفى بــــ صــــفـــوف

. قاتل ا
WłË“ sŽ Y×³ «

وحزن بيتهـوفن على فراق ابن أخيه حتى
أنه عـــنــدمـــا عـــلم بـــوفـــاة ابن صـــديــقـــته
الـبارونـة ايـرتـمان  Eartmannأسرع إلى

بيتها يعزّيها ويعزّي نفسه!
ولـكـنه مـا كـاد يـصل إلى الـبـيت ويـصـافح
صـاحـبـته مـعـزياً حـتى وقـف حائـراً وسط
ـعـزين ال يـدري مـاذا يـقـول أو ماذا بـقـية ا
يـفـعل! وفـجــأة رأى بـيـانـو في ركن مـنـهـا
فـاجته إلـيه وجــلس أمـامه ثم راح يـعـزف
ا كان ويعزف وجاء حلنه ترجمة صادقة 

يعتمل في صدره من حزن وألم!.

وعـنـدمــا تـوقف عن الـعــزف نـظـر إلى من
حوله فوجد عيونهم غارقة في الدموع!

وتـمـر األيـام ويـشـتـدّ إحـسـاس بـيـتهـوفن
بـالـوحـدة ويــزداد شـعـوره بـاحلـاجـة إلى
رفيق. حقيقة كانت مـوسيقاه تمأل حياته
ولـكـنه كـان يـعيـش في فـراغ روحي وكان
إحـساس بـهـذا الفـراغ يـزداد كـلّمـا تـمادى

في عزلته وازداد بعده عن الناس!.
وفي عـام  1810وكــان وقــتــهــا قــد جــاوز
ـوسـيقـار الـعـبـقري عـامه األربـع فـكـر ا
أخـــيـــراً في الـــبـــحث عـن امـــراة تــشـــاركه
حــــيــــاته وفـي ذهــــنه صــــورة أول امـــرأة

أحبّها.. صورة أمّه.
كـانت أمـنـيـته أن يـعـثـر عـلى امـرأة تـرعاه
وتعـنى به وتسـهر عـلى راحته كـما كانت
تـفـعل أمه مـعه في طـفـولـته وصـبـاه فـقـد
بـدأ يـشـعــر أن الـتـعب قـد اسـتـبـدّ به وأن
الـفـوضى قـد شــاعت في حـيـاته.. وإنه قـد
فـقـد قـدرته عـلى مـزيـد من االحـتـمـال. كـان
يريد امرأة تستطـيع أن تفهمه وتستطيع
أن تــنــقل الى رأسـه مـا عــجــزت أذنــاه عن

سماعه.
وساق القـدر في طريقه فـتاة حلـوة ذكية
هادئة كالـنسيم على حـد وصفه لها وكان
Therese Malfat- أسمها تيريز مالفاتي
 tiوكانت ابـنه لـواحد من صـغار أصـحاب
األراضي الــزراعــيـة وأحــبّـهــا بــيـتــهـوفن
وتـكـرّر لــقـاؤه بـهـا وزيـاراتــهـا لـبـيـته مع
أبيـها وكـان يجـد الراحـة الكبـرى في تلك
اللحظات القصيرة التي كان يقضيها الى
جـوارهـا يـعـزف لـهـا مـوسـيقـاه ولـكـنه لم

.! يعدها بأكثر من أن يكونا صديق
لقد أشفق بيتهوفن على فتاته الرقيقة من
نـــفـــسه ولم يـــتـــصـــور أنَّ هـــنـــاك امـــرأة
تـسـتـطـيـع أن حتـتـمل ثـوراته وغـضـبـاته
تـــلك الـــتي كـــانـت جتـــتـــاحه بـــ احلـــ
واآلخر ثم ال يلبث بعدها أن يهدأ ويشعر

بالندم على فعلته!
لم يـكن واثـقــاً من أنه سـيـصـبح قـادراً في
يوم من األيـام عـلى تغـييـر أسـلوب حـياته
الــــذي تــــلــــفّه الــــفــــوضى ويــــشــــيع فــــيه

االضطراب..
ولم تـكن تـيــريـز وحـدهـا الـتي فـكـر في أن
يتـخذ مـنهـا زوجة له. فـقد أحبّ بـيتـهوفن
فتاة أخرى هـي الكونتـيسة ماري اردودي
 Marie Erdodyرغـم انـــتــــمــــائـــهــــا إلى
الــطـبـقـة االرســتـقـراطــيـة فـقــد كـان يـكـره
ــقــراطــيـة هــؤالء الــنــبالء ويــؤمن بــالــد
واحلرية حتى أنّه عندمـا علم أن نابليون
األول أو نــابــلـيــون الــفــاحت قـد نــصّب من
نــفـسه إمــبــراطـوراً مــزّق الـصــفـحــة الـتي
كـانت حتـمل كـلـمـة اإلهـداء الـتي قـدم بـهـا

إليه إحدى سيمفونياته!.
—UIOÝu*« qOŠ—

ولــكن صـورة تــيــريـز لم تــفـارق مــخـيــلـته
حلظة واحـدة حتى بعـد أن استبـعد فكرة
زواجه مـــنــهــا وحــتى بــعــد أن اشــتــدّ به

وت.  رض وأوشك على ا ا
لــقـــد ظلّ شــبــحــهــا يُــطــارده في صــحــوه
ونـومه في كل حلـظـة من حلـظـات حـيـاته
وعـندمـا مـات وجـدوا عـلى مكـتـبه خـطـابا
إلى تيريـز يقول لـها فيه: "إلى مـعبودتي..
ــوت أبـداً اصــفـحي إلى حــبّي الـذي لن 

عني واذكريني.
 اذكـري إنّـني أحـبـبـتك وإنّـني تـمـنـيت لـو
أنك شاركتني ما تبقى لي من أيام عشتها

على هذه األرض!".
ولـكن تيـريـز لم تـقرأ رسـالـته إذ كـانت قد
رحلت بعـيداً عن مدينـة فييـنا وعن الناس

الذين عرفوا قصة حبّها الضائع!.
ـوسـيقى في لـيـلة عـاصـفة ومـات عمالق ا
طرة اشتـدّ فيها الـبرق والرعد وقبل أن
يـــلــفظ آخـــر أنــفـــاسه رأى الــبـــرق يــضئ
الــســمـاء فــرفع رأســـــه عن الــوسـادة ثم
لوّح بقبضة يده مهدّداً متوعداً وقال وقد
اشتدت ثورته: "حتى هـذا الصوت النشاز

لن يستطيع أن يفسد موسيقاه!".
 ثم مال برأسه وأغمـض عينيه إلى األبد.
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في خطوة جادة ورصينة  اإلعالن عن
تأسيس احتاد النقاد اجلمالي العرب
وافق في بـغـداد عشـيـة يوم اخلـمـيس ا
ــاضي وهـو أول  19 تــشــرين الـثــاني ا
احتـــاد نـــوعـي مـــتـــخـــصص لـــلـــنـــقـــاد
ـشـتـغـلـ في الـبـحث اجلـمـالي وسط ا
حـضور الفت لـعدد كـبيـر جدا من الـنقاد
ـهـتـمـ بـهـذا اجملـال إذ بـلغ عـددهم وا
قـرابة  270نـاقـدا ومـهتـمـاً ومن بـيـنهم
أعالم كـبـار في فـضــاء الـنـقـد اجلـمـالي
كــالـدكـتـور جنم حـيـد والـدكـتـور بالسم
مــحــمــد والــدكــتـــور إيــاد احلــســيــني
والـدكـتـور كـاظم نويـر والـدكـتـور جواد
الـزيـدي والـدكتـور مـحمـد الـكـناني من
جمهـورية العراق والـدكتور طالل معال
مـن اجلـمــهــوريــة الــسـوريــة الــعــربــيـة
ـمـلـكة والـدكـتـور عبـد الـله الـثـقفي من ا
الـعـربـيـة الــسـعـوديـة والـدكـتـور يـاسـر
مـــنـــجي والـــدكـــتـــور عـــمـــر غـــنـــيم من
جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة والـدكـتورة
فـخـريـة الـيـحـيـائـيـة من سـلـطـنـة عـمان
فضـال عن حضـور عدد كـبيـر من رؤساء
اجلــامــعـات الــعــربـيــة وعــمـداء كــلــيـات

الـفـنـون وأسـاتـذتـهـا.  وقـد أُعـلـن احتاد
الـنـقاد اجلـمـالـيـ الـعـرب بـعـد اكـتـمال
ـــــيـــــة األولى وقـــــائع الـــــدورة االكـــــاد
ـوسومة بــمبـاد وآليـات كتـابة الـنقد ا
اجلمـالي التي أقـامتـها مجـموعـةفونيم
لـلـثقـافة والـفـنون بـالتـعـاون مع السـيد
وكـيل وزارة الثـقـافة والـسـياحـة واآلثار
الــعــراقــيــة الــدكــتــور نـوفـل أبـو رغــيف
احملتـرم.ويذكـر أن الدورة الـنقـدية بدأت
جـــــلـــــســــــاتـــــهـــــا مـــــنـــــذ 2020/11/12
وحـــــــــتى  2020/11/19وقــــــــد أتـــــــــفق
ـؤســسـون عـلـى تـسـجــيل االحتـاد في ا
اجلامعة العربية ليكون من ب عدد من
ـتــخـصـصـة الـتــابـعـة لـهـا االحتـادات ا
لـتـعـزيـز مـبـدأ وحـدة الـثـقـافـة والـفـنـون

العربية وتبادل اخلبرات ب أبنائها.
وقد أكـد الدكتـور نوفل أبـو رغيف وكيل
وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار عـلى
أهــمــيــة وحــدة اخلــطــاب اجلــمــالي في
نطقة وأشار في كلـمته ألهمية تفعيل ا
مديات النقد اجلمالي في بنية اجملتمع
ا تمتلكه وتغليب الثقافة والفنون فيه 
من قدرات كبيره لـبناء جيل واعد مؤمن
بــالــنــقــد كــمـــحــرك يــحث عــلى الــبــنــاء

والـتجـديد كمـا أشار لـلجـهود الـثقـافية
اخملـلـصـة الـتي يـبـذلـهـا الـدكـتـور أحـمد
جــمـــعــة الـــبـــهــادلي بـــوصــفـه صــاحب
ــبــادرة في تــكــوين مــثل هــذا االحتـاد ا
الـنـقـدي اجلـمالي.بـيـنـما أشـار الـدكـتور
ي عراقي إلى عدد البـهادلي وهو أكـاد
ـهـمــة من بـيـنـهــا تـفـعـيل من الـنــقـاط ا
االحتــاد عــبــر تــســجــيــله في الــقــنـوات
ـعـتـرف بـهــا لـيـكـون نـافـذه الـرسـمــيـة ا
طـيـبـة جتـمع خطـاب الـنـقاد اجلـمـالـي
ـتدرب العـرب وتنـمي قدرات النـقاد ا

وتــســـعى لــنــشـــر جــهــودهم الـــفــكــريــة
الـرصــيـنــة وأشـار إلى فــاعـلـيــة بـغـداد
كــحـاضـن لــلـعــلم والــثــقــافــة والــفــنـون
تـاريخيـا ولفـاعلـية الـدكتـور أبو رغيف
فـي رعــايــته لــفـــونــيم والحتــاد الــنــقــاد
اجلــمــالــيــ الــعــرب.وقــد قــرأ الــبــيــان
الــتــأســيــسي الــدكــتــور أحــمــد جــمــعـة
الـــــبـــــهـــــادلي رئـــــيـس مـــــجـــــلس إدارة
مـجموعـةفونـيم للـثقافـة والفـنون وهذا
نـص الــبــيــان: تــأسّـس اِتّــحــاد الــنــقــاد
اجلــمـالـيـ الـعـرب بـتـاريخ 19 تـشـرين
ربيع وافق 4  الـثـاني من سـنة 2020 ا
الــثــاني: اآلخـر 1442 هـ بــجــمــهــوريـة

الــعـراق واِتّــخـذ من الــعـاصــمـة بــغـداد
مقرًّا له.

ÊUO³ « h½

ا تمـثله الـتجربـة النقـدية من أثر نظـرا 
واضح في انـــضـــاج احلــراك اجلـــمــالي
ــــا تـــقــــوم به من أداءات واإلبــــداعي و
مـعرفيـة في التـفسـير والـبيـان والشرح
أو في التصنيف والتـحقيق والتحقيب
ـا يـرتبط بـاخلـطاب الـنقـدي اجلـمالي و
من مـحــركـات ثـانــويـة اقـتـصــاديـة عـبـر
سـوق العـمل واجـتـمـاعـيـة عـبـر تـعـزيز
الثقافة الـنقدية واجلمالـية وفكرية عبر
تكوين الهـوية النقدية ورهـاناتها نعلن
ــيـــة األولى في خـــتـــام الـــدورة األكـــاد
ـوسومة بــمبـاد وآليـات كتـابة الـنقد ا
اجلمـالي التي أقـامتـها مجـموعـةفونيم
لـلـثـقافـة والـفنـون بـالـتعـاون مع مـكتب
وكـيل وزارة الثـقـافة والـسـياحـة واآلثار
الـــعــراقـــيــة تـــأســيـــســاحتـــاد الــنـــقــاد
اجلمالي الـعرب ليكون نافـذةً حقيقيةً
ووجــهـةً جــادةً لـتــصـحــيح الــكـثــيـر من
غـلوطة في الثقـافة النقدية مارسات ا ا
وتـطـويـرهـا واالرتــقـاء بـهـا عـبـر رفض
الــراكـد والــسـاكن والــنـمــطي لـتــجـديـد

عاصر. وقد اخلطاب النقدي اجلـمالي ا
ؤسـسون لهـذا االحتاد على ان حرص ا
يـكـون منـظّمـةً تـابعـةً إِلَى جـامعَـة الدّوَلِ
الـعَـربـيَّـة لـيـنـضـمَّ رسـمـيا –فـيـمـا بـعد-
ـتخصصةِ العاملة لالتحَادَاتِ العربيَّةِ ا
في نـطـاق مـجـلس الوحـدة االقـتـصَـاديّة
الــعـــربــيّـــة وســـوف يــتم الـــعــمـل عــلى
تــســجـيــله واســتـكــمـال جــوانــبه األُخـر
ـشـيــئـة الـله .ويــهـدف االحتـاد الحـقــاً 
عـلى تـعـزيــز مـكـانـة الـنـقـاد اجلـمـالـيـ
الـــــعـــــرب في داخـل الـــــوطن الـــــعـــــربي
ـيّة وخـارجه وإبراز مـنجـزاتـهم األكاد
الـنّـظريّـة والـتّـطـبـيـقـيّـة وتـشـجيع رُوح
تميّزين التّعاون بينهم وإبراز قدرات ا
ـبـدعـ في احلـقـل النـقـدي اجلـمـالي وا

ي. ستوي العربي والعا على ا
W¹ƒd «

ـعـرفـيّـة تـوحــيـد اجلـهـود الــبـحـثـيّــة وا
واإلبداعيّـة للنـقاد اجلمالـي العرب في
داخـل الــوطن الــعـــربي وخــارجه وربط
اجلـسـور التـواصـليـة والتـكـاملـيـة فيـما
بـــــيــــنــــهـم وتــــســــويــــقـــــهــــا في إطــــار
اسـتــراتــيــجــيــات احلـضــارة الــعــربــيّـة

واإلنسانيّة.

W UÝd «

تــبـــادل اآلراء واخلــبــرات بـــ أعــضــاء
االتّــحـاد بـهـدف تـوحـيـد األفـكـار واألداء
ـشــاكل الـفــكـريــة في حـقل ومــواجـهــة ا
الــنــقـــد اجلــمــالي ومــواضــيع الــبــحث
الــعـلــمي الــعـربـي ومـنــاهــجه وأهـدافه
وتـــطـــويـــر اتّـــجــاهـــــــــــــاتـه ومـــديــات
اشـتـغالـه والعـــــــــــــــمل عـلى اإلسـهام
في تــطــويـــــــــــــــــر مــخـــــــــرجـــــــــاته

عـــــــرفيّة. وبناء استــــــراتيجيـــــاته ا
عن الـهيـئـة الـتـأسـيسـيـة الحتـاد الـنـقاد

اجلمالي العرب
 •الدكتور نـوفل أبو رغيف وكيل وزارة
الـــثــــقـــــــــــــافـــة والـــســـيـــاحـــة واآلثـــار

العراقية.
 •الدكتور احمد جـمعة البهادلي رئيس
مـجـلس إدارة مـجـموعـة فـونـيم للـثـقـافة

والفنون.

بتهوفن

شعار االحتاد
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منتـدى الثالثاء الثـقافي الذي تأسـس في القطيف بـجهود شخـصية هو واحـة ثقافية
مهـمة من واحات الثقافة في الوطن العربي كونه انبثق من حرص إنسان مثقف همه
األول أن يؤسس مـنارة ثقافية تطل على كافة الثقافات لتنير الدرب وتشظي ما تبقى
من عبـاءات الظالم ... انطلـقت هذه الرحـلة من محـطة القطـيف بتاريخ مـثبت هو عام
 2000 لتستمر هذه الرحلة بنشاطاتها التنويرية إلى تاريخ بعيد بعيـــــد جدا غير

مسمى شلتسهم هذه الرحلة الثقافية في بناء اإلنسان واألوطان.
ـثمـر في هـذه الرحـلـة اجلمـيـلة هي انـهـا كانت حتـمل (أفـكار مـلـونة) لـهذا  الـشيء ا
ـبـاد وقـيم الـتـسامـح وحمـلت حـمـامـات الـسالم بـ اذرعـها اتـسـمت الـنـشاطـات 
وغرست الـشـعر في عـقـول الشـبـاب اخلصـبـة وحاكـت جمـيع األجـيال من خالل فن
الـقصـة والـرواية ومـهـدت مـساحـات أنـيقـة  لـلـمهـتـم في الـفن الـتـشكـيـلي وعاجلت
قضـايا مهمة ومعقدة في مجال السـينما وكانت أبواب احلوار واحترام الرأي اآلخر
ـقراطـيـة مفـتوحـة بـشكل الفت لالنـتـباه من اجل ان يـعرف واإلصالح الثـقافي والـد
اجلمـيع ان (االختالف قـوة ) ولـيس ضعـفا كـمـا يتـصور الـبـعض ...كمـا ان الرحـلة
ي ـيـة مـهمـة مـنـها الـيـوم الـعا ثـمـرة لم تـغـفل منـاسـبـات عا ومن خالل نـشاطـاتـهـا ا
ي  ,وان ي الـتسـامح و يوم الـسالم العا ي للـطفل و الـيوم الـعا للـمرأة و الـيوم العـا
الـرحـلة خـاطـبت اغلب فـئـات اجملتـمع من رجـال الـدين والشـيـوخ والشـبـاب والنـساء
هـا إلبراز دورهـا التـنويـري لتـحرير واألطـفال و احـتفت بـشخـصيـات متـميـزة وتكـر
العقل من الـعنف والتطرف الـديني وبعض العـقد االجتماعـية البوهيمـية  التي ظهرت

في بعض األعراف وعششت في زوايا اجملتمع . 
من هنـا من قلب العـراق النابض بـاحلب والشعـر ومن منصـة التحـدي  مؤتمـر القمة
الثـقافي العربي احيي كل من بـادر وساهم وأوقد شمعـة أو قنديال  في هذا الصرح
ـحـبـته  كـونه اعـني (مـنـتـدى الـثالثـاء الـثـقـافـي الـعـربي الـكـبـيـر بـأفـكـاره واجلـمـيل 
الـثـقافي) الـذي كـان غايـة في الـدقـة والتـنـظيم واإلصـرار عـلى التـواصل وغـرس قيم
ـــثـــقف قـــامــة الـــثـــقـــافــة واحملـــبـــة وبـــنــاء اجملـــتـــمع مـن اجل أن يـــبــقـى اإلنــســـان ا
سـامـقـة...عـنـصـر فــاعل في طـريق اخلـيـر والــتـنـويـر...ألنه أفـضل خــلق الـله لـيـكـون

قدمة دائما .  ثقف في ا اإلنسان ا
{ محمد رشيد / مؤسس مؤتمر القمة الثقافي العربي

أديب وكــاتب صــدر له  4 مــجــامــيع قــصــصــيـة / رئــيس
ان الـطفل جائـزة العـنـقاء الـذهبـيـة الدولـية / مـؤسس بـر
العـراقي /مؤسس اجلمـعية العـراقية للـتسامح والالعنف
/ مــؤسـس مـهــرجــان الــهــربــان الــســيـنـــــمـــائي الــدولي

تجول. ا

ـادة عن تعريف ـادة الدعاية   سـألنا أسـتاذ ا قبل بـضعة أعـوام وأثناء مـحاضرة 
مـعنى الكذب أو مـا هو الكذاب   كمـدخل للمحـاضرة باحتـساب أن الدعايـة تعتمد
ـلونة ـعلومـات واالخبار ا في بعـض وسائلـها لألقـناع عـلى الكـذب   التـضليل   ا
واجملتزأ بـهدف الـتأثـير علـى الرأي العـام وتغـييـر اجتاهاته واسـتمـالته وجـدانيا أو
مـنـطقـيـاً مع توجـهـات اجلهـة الـتي تطـلق الـدعايـة ال سـيمـا أثـناء احلـروب واالزمات
الـداخــلــيـة واخلــارجــيـة . وتــعــد وســائل االعالم واالتــصـال من أهـم االدوات الـتي
تستـخدم للتـسويق السـياسي واالجتمـاعي بتضمـينهـا معلومـات ومغالطـات مغايرة
ـبـالـغـة .وهـذه االسالـيب  لـم تكن لـصـورة الـواقع باعـتـمـاد الـتـكـرار والـتضـخـيم وا
حـديـثة الـظـهور   بل مـسـتـخدمـة تـاريـخيـاً في االزمـات الـتي شهـدتـهـا اجملتـمـعات
والدول   فهي تـتشابه من حـيث احملتوى مع االفادة من االدوات الـتي تتطور تـقنياً
طروح   غير أني سرحت في كل ح . وقـد تعددت إجابات الطلـبة على السؤال ا
خـارج جدران قاعة احملاضرة   إذ أن معـظم الناس يقوم سلوكـها وأحاديثها على
ـصداقية   يـتحدثون الـكذب وإخفـاء العيوب   وذكر مـعلومات مـخالفـة للحقـيقة وا
تحدث بشكل يوحي حلقائق ال خالف عليها   وحقـيقة االمر أنها من نسج خيال ا
بـعيـدة عن الـدقة . الـغـالبـيـة تعـيش في بـيئـة قـائمـة عـلى التـضـليل واخملـاتـلة بـهدف
ـهن بـشتى انـواعهـا وبائـعو الـكالم ووسائل ـا يؤمن به . أصـحاب ا اقنـاع االخر 
ـنـسـجم مع ايـديـولـوجـيـا االعالم والـتـواصل االجـتـمـاعي جُـلـهـا تـسـوق خـطـابـهـا ا
ـســتـخـدم ـالك لـلــوسـيـلــة االعالمـيـة   واالجتـاه الـســيـاسي  ـمـول  ا احلــزب أو ا
التواصل   وقبل كل هؤالء السياسيون واالحزاب التي تصيغ أفكارها ومعتقداتها
وذج في بـناء اجملتمع   عـند استالمـها للـسلطة ثل العـليا   لتـسويقـها كأ عـلى ا
وهـو هـدف رئـيس لـكل االحـزاب في الـعـالم لـنشـر وتـكـريس أيـدولـوجـيـتـهـا . تـأخذ
بـأعـداد البـرامج واطالق الـشعـارات والتـصـريحـات لـتوسـيع قاعـدتـها اجلـمـاهيـرية
بـهدف االسـتـمـرار بالـسـلـطة والـهـيـمنـة ال سـيـما فـي البـلـدان الـتي تمـر في مـرحـلة
انـتقـاليـة  لـشكل الـنظـام السـياسي كـالعـراق . فقـد وجد اجلـمهـور خالل السـنوات
عضالت واالزمات والصراعات نـصرمة أنه غارق في بيئة تـسودها التحديـات وا ا
الـسيـاسـيـة واجملـتمـعـيـة تشـارك فـيـها قـسم كـبـير من وسـائل االعالم الـتي تـغـيرت
بـاشر بـنيـتـها مع حتـول الـنظـام السـيـاسي . وتلـكم من أكبـر االخـطاء إلسـهامـهـا ا
ـواقف التي تنـماز بالكذب باشر في نـشر االخبار والـتصريحات واآلراء وا وغيـر ا
ـا يضطـر اجلمهور الى سؤولـ من اجلهات اخملـتصة    والتـضلـيل دون ردع ا
ـواقف التي تـطلق عـبر تـلك الوسائل   والتي مسـائلتـهم على تـلك التـصريـحات وا
ولدت االحـباط والـضرر بـاجملتـمع الذي يـعبـر عن رفضه لـتلك الـسلـوكيات   وعدم
ــلـتـبس   عن طـريـق  الـتــظـاهـرات تـنـفــيـذ الــبـرامج واخلــطط لـلـنــهـوض بــالـواقع ا
والــتـجــمـعــات لـلــتـعــبـيــر عن حـريــة الـرأي فــضالً كل احلــوامل والـنــواقل ووسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي .ولـكن الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة ومـنـذ عـام  2011 تـسـعى الى
ـعلـومـاتـية   الذي يـكـبح حـرية الـتـعبـيـر والرأي ويـقـيد كل اصـدار قانـون جـرائم ا
ـسـتقـلـة ليـفـقـد االعالم هدفه الـرئـيس في ذكـر احلقـيـقة من خالل وسـائل االعالم ا
علـومات الـدقيـقة التي يـحتـاجهـا اجلمـهور كي يصـبح قوة مـؤثرة . احلـقيـقة التي ا
ـا تغـلب الكـذب علـيهـا بـالرغم من الـتطـور التـكنـولوجي   فـقـد أصاب تـشرشل طا
بـالـقـول " الـكذبـة تـصل الى مـنـتـصف الـطـريق حـول الـعـالم قـبل ان تـتـاح الـفـرصة
لـلحـقـيـقة أن تـرتـدي بـنطـالـهـا " لذا فـأن الـقـانون بـغـيـاب احلقـيـقة
سيـفضي الى القمع وتكريس االخطاء واشاعة ثقافة الكذب
الـتـي تـتـطـلب تــشـريع قـانـون يــعـاقب عـلـيه   ويـقع حتت
طـائلته كل الكذاب   ألن الـكذاب هو أول العارف بأنه
شـكلة كذاب  –مـثلـما يـرى استـاذ الدعـاية  –فـهم أس ا
الـتي نعـاني منـها   و الـغطـاء والوعـاء لضـياع حـاجات

االنسان االساسية . 

 U¹—u  w  «e½uKH½_« ÕUI  V³ Ð …œUŠ  UÐU ≈Ë WO U{≈  UO Ë    

U½Ë—u  »—U−²  UOMOſ d¹“UM  ‰UHÞ_« bÒM& Èd³J « W¹Ëœ_«  U dý 

تقـدم حـكومـة كـوريا اجلـنوبـيـة حالـيًا
لــقـاحــات اإلنـفــلـونــزا اجملـانــيـة لـ 19
مـــلــيـــون شــخص فـي جــمــيـع أنــحــاء
الـبالد. اسـتـنـتجـت اجلمـعـيـة الـطـبـية
كن أن الـكوريـة أن لـقـاح اإلنفـلـونـزا 
يعوّض عن مضاعفات كورونا  ووعد
بـإبـقاء الـنـاس بـصـحة جـيـدة وبـعـيدًا
ـستـشـفى. هذه الـنـظريـة نـفسـها عن ا
(القـائلـة بأن لقـاح اإلنفـلونـزا سيوقف
كورونا) روّجت لهـا صحيفـة نيويورك

ز في مارس 2020. تا
اآلن يـحـاول رئـيس اجلمـعـيـة الـطـبـية
الكـورية إيقـاف حمـلة لقـاح اإلنفـلونزا
ألن  25مـواطــنـاً أعـلــنت وفـاتــهم بـعـد
أخذ الـلقاح. جـاء الضـحايـا من جميع
الفئات العمرية ومن بينهم صبي يبلغ
مـن الـــــعـــــمــــر  17عـــــامًـــــا ورجـل في
الــســبـعــيـنــيــات من عــمـره. نــظـرًا ألن
صانـعي الـلقـاح يتـمتـعون بـاحلصـانة
الـقـانـونــيـة  فـإن طـقـوس الـتـضـحـيـة
الـبـشـرية سـتـسـتـمـر وسـتـتم إزالة أي
مـــشـــاكل حتت الـــبـــســـاط وتـــعـــتـــبــر

"ضرورية" للصالح العام.
# يـتم اســتـئـنـاف حـمـلــة الـلـقـاح عـلى
الرغم من خـمسـة وعشـرين حالـة وفاة

وثالثـمائـة وخـمـس إصـابـة حادة 
تعـليق حـملـة التـطعـيم نفـسهـا سابـقًا
ـــدة ثالثـــة أســابـــيع  بــعـــد أن وجــد
مسؤولو الـصحة في كوريـا اجلنوبية
أنه  نـقل خمـسـة ماليـ جـرعة دون
تبريد مناسب. هذه الـكمية الهائلة من
اللقاحات  اخملزنة بشكل غير صحيح
 تُــــــعـــــرض عــــــددًا ال يــــــحـــــصـى من
ـواطـنـ لـلـخـطـر. اسـتـؤنـفت حـمـلة ا
ــطـاف في 13 الــتـطــعـيم فـي نـهــايـة ا
أكـتـوبـر / تـشريـن األول. وفي أسـبوع
واحــد فــقـط  أودى الــلــقــاح بــالــفــعل

بحياة  24شخصًا.
طـــــلب تــــــشـــــوي داي-زيـب  رئـــــيس
اجلمعية الطبـية الكورية  وقف حملة
لــقــاح اإلنــفــلــونــزا  لــكن الــســلــطـات
الــصـــحــيـــة الــكـــوريــة (وغـــيــرهم من
ـكـفـوفــ لـ "عـلم" الـلـقـاح) ـصــلـ ا ا
ا لم يحاولون االدعاء بأن الوفيات ر
تكن مرتبطة بـاللقاح. قال جيوجن أون
كافحة كيوجن  مدير الوكالة الكورية 

أكـــثــر هـــشـــاشـــة  حـــيـث ال يـــزالــون
يتطورون.

ـهم جـدًا بـالـنـسـبـة لـنـا أن نـبـدأ "من ا
الـعـمـلـيـة ألن هـذا سـيـسـتـغـرق بـعض
الــوقت إلجـراء الــدراسـات بــالـطــريـقـة
الــصــحـيــحــة"  كـمــا يــقـول الــدكــتـور
أنــدرســون  الــذي يــتــوق لــبــدء وخـز
ـكن  حـتى عـند األطـفـال بـأسـرع مـا 

"سرعة االلتواء".
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األمراض والوقاية مـنها: "لقد زاد عدد
الـوفـيات  لـكن فـريـقـنا يـرى احـتـمـالًا
مــنـخــفـضًـا بــأن الـوفــيـات نــتـجت عن

اللقاحات".
وقال وزيـر الـصحـة بـارك نيـوجن هوو
ان إن بـرنـامج اللـقاح سـيـستـمر للـبـر
عــلى الـــرغم من الــوفــيــات ومــخــاوف
الـسالمــة الـعـامـة. بـعــد االسـتـئـنـاف 
أصــــيب مــــا ال يـــــقل عـن ثالثــــمــــائــــة
وخمـس شـخصًـا بردود فـعل شديدة

جتاه احلقن.
ـــهــد لــقــاح اإلنــفــلــونــزا الــطــريق  #
لـــلــــتـــســــبب في إصــــابـــة الــــلـــقـــاح 
واالســـتـــشـــفـــاء  والـــوفـــاة  وزيـــادة

التعرض لفايروسات كورونا
حـقـقـت دراسـة أجـريت عـام  2015في
الــوفــيــات الـتـي  اإلبالغ عــنـهــا إلى
نـــظـــام اإلبالغ عن األحـــداث الـــضــارة
لــــلــــقــــاح ( (VAERSفي الــــواليــــات
ــــتـــــحــــدة من عــــام  1997إلى عــــام ا
2013. ودرس الباحـثون سـبب الوفاة
ائـة من جـميع ووجدوا أن 51. 4في ا
الــوفـيــات الـنــاجــمـة عن الــلـقــاح لـدى
uenza البالغـ كانت بسـبب لقاحات
غيـر الـفعـالة. ال يـزال لـقاح اإلنـفلـونزا
أكثر اللقاحات غير الفعالة في السوق
 حـــيث  اإلبالغ عن أكـــبـــر عــدد من
األحـــداث الــــضــــارة بــــســــبب لــــقـــاح

VAERS
بــالـنـســبـة لألطـفــال  فـإن الـتــوقـعـات
قـــاتـــمـــة. وجـــدت دراســـة نُــشـــرت في
جـمــعـيــة أمـراض الـصــدر أن األطـفـال
الـذين  تطـعـيمـهم بـلقـاح األنـفلـونزا
ـعـطل هم أكـثـر عـرضـة بـثالث مـرات ا
لقحـ للدخول إلى من أقرانهم غيـر ا
ــســـتــشـــفى بـــســبـب مــرض شـــبــيه ا
بـــاإلنــفــلــونــزا. كــانـت هــذه الــنــتــائج
صـــحــيـــحــة بــشـــكل خــاص لـألطــفــال
ـــصـــابـــ بـــالـــربــو. درسـت دراســة ا
لوزارة الـدفـاع  نُشـرت في عام 2020
ظـاهـرة تـسـمى تـدخل الـفـايـروس بـ
. وجد الباحثون أن األفراد العسكري
الـتطـعـيم ضد اإلنـفـلـونزا قـد يـزيد من
خـــطــــر تـــعـــرض مــــتـــلـــقـي الـــلـــقـــاح
لـفــايـروسـات تـنـفـسـيــة مـعـيـنـة  مـثل
فــــايـــروســــات كــــورونــــا وفــــايـــروس

يـتـابيـنومـوفـايروس. عـندمـا فحص ا
الـبـاحـثــون انـتـشـار فـايـروسـات غـيـر
اإلنفـلونـزا على وجه الـتحـديد  كانت
احتـماالت اإلصـابة بـفايـروس كورونا
ــيـتــابــيــنـومــوفــايـروس وفــايــروس ا

الــــبــــشــــري لـــــدى األفــــراد الــــذين 
تلقـيحهم أعـلى بشكل مـلحوظ مـقارنة
.  تـأكيـد هذه ـلقـح باألفـراد غيـر ا
الـنــتـائج في دراســة بـعــنـوان  زيـادة
خــطــر اإلصـابــة بــعـدوى فــايــروسـات
اجلــهـاز الــتـنــفـسي غــيـر اإلنــفـلــونـزا
ــرتــبـطــة بـتــلــقي لـقــاح األنــفـلــونـزا ا
ـعـطل. وأكــدت الـدراسـة أن األطـفـال ا
الذين  تـطـعيـمهم بـلـقاح اإلنـفلـونزا
ـعـطل كـانـوا أكـثـر عـرضـة لإلصـابـة ا
بــالــفــايـــروســات الــتــنــفـــســيــة غــيــر
اإلنـفــلـونـزا مـثل فــايـروسـات كـورونـا
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إذا كان وقف انتشار فايروس كورونا
أمـــرًا مـــهـــمًـــا لــــلـــغـــايـــة  مع قـــيـــام
احلكـومات بـإغالق األعـمال الـتجـارية
لألفراد وقمع سـبل عيشـهم  فلماذا ال
تـتـم دراسـة عــدوى فـايــروس كـورونـا
زيد من ستحـثة بلـقاح اإلنفلـونزا  ا
الــتــفـــصــيل? هل نــخــشى مــعــرفــة أن
حــاالت الــتـفــشي اجلــديــدة لألمـراض
ـــعــــديـــة يــــتم إنـــشــــاؤهـــا بــــشـــكل ا
اسـتراتـيـجي وتسـريـعهـا عـبر تـثـبيط
نـاعة وبـسبب عـلم التـطعـيم السام? ا
بيـنمـا تمـضي كوريـا اجلنـوبية ودول
أخــرى قـــدمًــا في حــمـالت الــتــطــعــيم
اجلمـاعية  فـإنهـا تتجـاهل حقـيقة أن
ــســؤولــيـة ــنــتج اخلــالي من ا هــذا ا
ـا يـؤدي يـؤدي إلى تـفــاقم الـوبـاء  
ــسـتــشـفــيـات إلى زيــادة الـعالج في ا
لألطــفـال والــتـسـبـب في وفـيــات غـيـر

ضــروريــة في جــمــيع األعــمـار. إذا 
اســـتــخـــدام ذرة واحـــدة من الــطـــاقــة
واألموال اخملصصة حلمالت التطعيم
لـتنـفـيـذ االستـراتـيجـيـات الـتي جتعل
ـنـاعة الـبشـري قـويًا بـالـفعل  نـظام ا
فـإن كل هـذه الفـايـروسـات الـتنـفـسـية

ستموت.
ـشاركة ومع اقتراب شـركات األدوية ا
في عــــمـــلـــيـــة  Warp Speedنـــحـــو
اإلصـدار الـقريـب للـقـاحـات لـفـايروس
ووهــان الــتــاجي (كــورونـا) يــســتــمـر
الدفع لبدء اختبـار احلقن على الدفعة
تـبقـيـة واألخيـرة من خنـازير غـينـيا ا
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ــاضي فــقط  مُــنــحت في األســبــوع ا
شــــــركـــــة Pfizer Inc. اإلذن لــــــبـــــدء
اخـــتــبــارات لــقــاحــهــا عــلى األطــفــال
األمريكي الذين تقل أعمارهم عن 12
عامًـا  لـتنـضم إلى حفـنـة صغـيرة من

الشـركـات األخرى حـول الـعالم
الـتـي تـســعى إلى فــعل الـشيء
نـفـسه. وأول شـابـة تـلـقت هـذا
الــعالج كــانت كـاتــلــ إيـفــانـز
الـبـالـغـة من الـعـمـر  16عـامًا 
والـتـي وافـقت عــلى الـتــعـرض
لــــلـــــحــــقن فـي مــــســــتـــــشــــفى

سينسيناتي لألطفال.
نُــقل عن إيــفـانــز قـولــهـا: "لــقـد
اكــتــشـــفت أنه كــلــمــا زاد عــدد
األشخاص الذين يتـع عليهم
إجــراء االخــتــبــارات عــلـيــهم 
زادت سـرعة إنـتـاجـهم لـلـقاح 
وأصـــــبـح الـــــنــــــاس آمـــــنـــــ

" وصحي
عـــلـى الـــرغـم من تــــاريـــخــــهـــا
اإلجـرامي الــواسع  اكـتــسـبت
شــركــة  Pfizerثـــقــة إيـــفــانــز
وقــريـبًــا الـعــديــد من الـشــبـاب
اآلخــرين الــذين ســيـصــطــفـون
لتـلقي الـتـطعـيم من أجل زيادة
فـرص أن يـكــون لـقـاح كـورونـا
جــاهـــزًا لألطــفــال قـــبل الــعــام

قبل. الدراسي ا
في حــ أن عـددًا من عــمـالــقـة

األدويــة األخــرى يـــســتــعــدون إلطالق
رجح أن أنواع لقاحاتـهم  فمن غير ا
يـوصـى بـاسـتــخـدام الـعــديـد من هـذه
الـلـقـاحات لـألطفـال  عـلى األقل لـيس
زيد من في البداية  ألن هنـاك حاجة 
االخــتـبــارات لـلــتـحــقق من سالمــتـهـا

وفعاليتها.
يــقـول الــدكـتـور إيــفـان أنــدرسـون من
ــوري: "اجلـمـهـور ال يـفـهم جـامـعـة إ
ذلك"  والــذي كـان يــدفع مــنـذ شــهـور
الختبار لقاحات كورونا على األطفال.
نـظرًا ألن الـعـملـيـة كـانت تسـيـر ببطء
على ما يـبدو  فإن الدكـتور أندرسون
"قلق للغاية "من أن األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  12عامًا قد ال يـحصلون
ـتــاح لـهم حـتى عـلـى لـقـاح كــورونـا ا

قبل. اخلريف ا
{ األطـفـال غـيـر معـرضـ خلـطـر اإلصـابة

بكورونا  فلماذا يحتاجون إلى لقاح?
- عـلى الرغـم من أن األطفـال هم األقل
احــتــمــالًــا لـتــلــقي اخــتــبــار إيــجـابي
لـــكـــورونـــا  إال أن شـــركـــات األدويـــة
الـكـبـرى  Big Pharmaتـريــد أن يـتم
تطعيمهم تمـامًا مثل أي شخص كبير

آخر.
عرفة وبالتالي  فإن السبـاق مستمر 
ـكــنــهـا عــدد شــركـات األدويــة الــتي 
إكمال جتـارب اللـقاحات عـلى األطفال
وافـقة في وقت كافٍ لـلحـصول عـلى ا
عــلـى الــلــقــاحــات لــلــفــصل الــدراسي

التالي.
في الـصــ  أطـلـقت شــركـتـا األدويـة

 Sinovacو  SinoPharmدراســــــات
الختبار لقاحات كل منهما على أطفال
ال تــتــجـاوز أعــمــارهم ثالث ســنـوات.
ـــوافــقــة أيـــضًــا عـــلى دراســة تـــمت ا
AstraZen- بريطانية تضمنت تلقيح
 ecaالخـتـبـار مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من
ــنــخــفــضــة عــلى بــعض اجلــرعـــات ا
األطـفال  عـلى الـرغم من أن الـتجـنـيد
األكـبر سـيـتـباطـأ حـتى يـتم احلـصول
عـــلى بــــيـــانــــات أمـــان "كـــافــــيـــة" عن

. البالغ
ـتـحــدة  تـخـطط هـنــا في الـواليــات ا
Johnson و .Moderna Inc شـــركــة
  Johnson &و  Novavaxإلطالق
دراسات طب األطفال للقاحات كورونا

اخلاصة بها في نهاية عام 2020.
يـقـول الـدكـتـور روبـرت فـرانك  مـديـر
مـركـز أبـحـاث الـلـقاحـات لـألطفـال في
سـيــنـسـيـنــاتي: "إذا قـمـنــا بـتـحـصـ
ا انـتقـلنـا إلى أطفال راهـق - ور ا
أصغر سنًا - فسيكون لدينا تأثير في
مــــنع هـــؤالء األطـــفــــال من اإلصـــابـــة

بالعدوى"
"ولــكن بــعــد ذلـك أيــضًــا ال يــجــلــبـون

العدوى إلى اآلباء واألجداد."
ـــهم أن تــتـــذكــر أن الـــعــديــد من من ا
ـشاركـ في الـتـجارب من الـبـالـغ ا
قد تـعـرضوا لـظـروف صحـيـة خطـيرة
بعد تـعرضـهم للحـقن بلقـلح كورونا .
كن تـوقع نفس الـشيء عنـد األطفال
الـذين يـتـعـرضـون لـلـحـقن  حـيث من
ـنـاعـية احملـتمل أن تـكـون أجـهـزتهم ا
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{ كــوكس بـــازار (بــنــغالدش)- (أ ف
ب) - تنسلّ عـربات ريكـشو بعـجلت
يــقــودهـا رجــال بــتـكــتّم خــارج أكــبـر
مــخــيـم لالجــئــ في الــعــالم مــحــاط
بـأسالك شـائكـة. إنـهـا نـقـطـة انطالق
شبكة واسعـة النطاق لتـهريب البشر
عبـر آسيـا تـتخـللـها عـملـيات ابـتزاز
في عــرض الــبــحــار ويــشــارك فــيــهــا
عـــنــاصـــر شــرطـــة فــاســـدون وجتــار

مخدرات.
في عربات الـريكشـو هذه التي تـسير
مـطـلـقــة أصـوات مـفـرقـعـات يـخـتـبئ
رجال ونـساء وأطـفال من الـروهيـنغا
يـجـازفـون بـكـل مـا لـديـهم لـلـفـرار من
حـيـاة الـبـؤس الــتي يـعـيـشـونـهـا في
مــخــيم كــوكس بــازار عــلى الــسـاحل
اجلـنوبـي لبـنـغالدش حـيث يـتـكدّس
ـسلـمـة القـادم أبـناء هـذه األقـليـة ا

من بورما.
اخـتـبـأ انـامل حـسن الـبـالغ  19عـاما
فـي مـــطـــلـع الـــعـــام فـي إحـــدى هـــذه
الـعـربـات الـصــغـيـرة الـتي أقـلّـته إلى
الساحل. وهناك صعد في مركب نقله
إلى ســفـيـنــة صـيـد كــانت راسـيـة في
خليج البنغال انضم على متنها إلى
مئات الروهـينغـا اآلخرين اآلمل في

الوصول إلى ماليزيا.
دفع الـشـاب كل مـا لـديه من مـدّخرات
لتحقـيق حلمه. وروى لـوكالة فرانس
ــهـــرّبــ "أكــدوا لي أنّــني بــرس أن ا
سـأتـمـكّن مـن إتـمـام دراسـتي وكـسب
ـــال إلخـــراج عـــائــــلـــتي من بــــعض ا

الفقر".
وعــوضــا عن ذلك تــعــرض لــلــضـرب
بـــأيــــدي الـــبـــحّـــارة ورأى عـــددا من
الـرفــاق عـلى الــقـارب يــقـضـون خالل
الرحـلة التي اسـتمـرت ستـة أسابيع
ركب إلى ـطاف أعـاده ا وفي نهـاية ا
نــقـطــة انـطـالقه في بــنـغالدش وإلى

منزله البائس.
وقـــال "لن أنــسـى طــوال حــيـــاتي مــا
ـهـرّبـون وحـشـيـة الـبـحارة عـشـته. ا

(...) لن أعاود الكرّة أبدا".

والــتـقت وكــالـة فــرانس بــرس أنـامل
حـــسن خـالل حتــقـــيـق أجــرتـه حــول
شــبـــكــات الــتــهــريـب وقــابــلت خالله
عـــشـــرات الـالجـــئـــ في بـــنـــغالدش
وإنـدونـيسـيـا الـبـلـدين اللـذين وصل
ئات منهم إلـيهما بعـد قضاء أشهر ا

في عرض البحر.
كــمــا قــابــلت فــرانس بــرس صــيـادي
سمك يشاركون في عمليات التهريب
إضــافــة إلى شــرطــيــ ومــســؤولــ
ســيـــاســيــ مـــحــلـــيــ ونـــاشــطــ

. إنساني
وكـــشف الــتـــحــقـــيق عن نــظـــام بــالغ
الـتـشـعب وفـي تـطـوّر مـتـواصل يـدرّ
مالي الدوالرات ويلـعب فيه عناصر

من الروهينغا دورا محوريا.
في مــخــيــمــات الالجــئـ ســواء في
بــنــغالدش أو إنــدونـيــســيــا يــتـولى
أفـراد من الروهـيـنغـا بـشـكل أساسي
تنظيم عمليات التهريب سواء كانوا
وســطــاء صــغـارا الجــئــ أو زعــمـاء
عـصـابـات. أمــا في الـبـحـار فـتـتـولى
طـواقـم من الـبـورمــيـ الــبـوذيـ أو
صيادي الـسمك اإلندونـيسيـ قيادة

السفن.
وتسـتـخدم الـشـبكـة سفـن صيـد ترفع
ـكـنـهـا نقل ألف الـعـلم التـايالنـدي 
شخص وهـواتف تـعمل عـبر األقـمار
الـــصـــنـــاعــيـــة وأســـطــوال مـن ســفن
الــتــمــويـن الــصــغــيــرة ومــســؤولـ
فــاســدين عــبــر جــنــوب شــرق آســيــا

وصوال إلى بنغالدش نفسها.
وأوضح اســـكــنـــدر ديــوانـــتــارا أحــد
مؤسسي معهد غوتانيوي اجملموعة
اإلنـدونـيـسـيـة لـلـدفـاع عن الالجـئـ

"إنــهــا جتــارة ضــخــمــة حتت ســتــار
شعارات إنسانية".

والـواقـع أن الـعـنف يــهـيــمن عـلى كل
محطات الشبكة.

فطـواقم السفن الـتي غالـبا مـا تتألف
من بــورمــيـ ال يــكــنـون أي اعــتــبـار
لـلــروهـيـنـغـا تـبــذل كل مـا بـوسـعـهـا
كن من لالستحصال على أكبر قدر 

األمـوال فـتـسـتـخـدم الـضـرب وحـتى
التهديد بـالقتل في حال رفض أقرباء

الركـاب دفع مبـالغ مالـية تـفوق ما 
االتفاق علـيه وفق شهادات جمـعتها

فرانس برس.
وعـــرض انــامل حـــسن عـــلى فــرانس
بـرس مـقطـع فيـديـو صـوره بـواسـطة
هـاتف نـقــال كـان ألحـد أفـراد الـطـاقم
الــبــورمي ويــكــشف كــيف يــتــعـرض

الالجئون للضرب على السفينة.
ــهـربـ ـشـاهــد أحـد ا ويــظـهـر فـي ا
يضـرب رجـاال عراة الـصدر بـسـلسـلة
مـعـدنـيـة عـلى مـا يـبـدو حتت أنـظـار
أطفـال هزيلـ ونسـاء مكـدّسات على

ظهر السفينة.
وروى الـشــاب أن الـبــحّـار الــذي كـان
ـلـك الـهـاتف تــخـلى عــنه حـ تـرك

السفينة.
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سلمة من وتعاني أقليـة الروهينغـا ا
االضطهاد منذ عقود في بورما البلد
ذو الغالبـية البوذيـة والذي يحرمهم
من اجلنـسية. والـشبـكات الـتي تتيح
لهم الهروب برا أو بحـرا ناشطة منذ

زمن طويل.
وعــــلى وقـع الــــقــــمـع الــــذي مــــارسه
اجليش الـبورمي عام  2017وتضمن
جتــاوزات تــرقـى إلى أعــمــال اإلبــادة
ـــتـــحـــدة فــر بـــحـــسب األمـــــــــــــم ا
حوالى  750ألفـا من الـروهيـنـغا إلى
بـــنـــغالدش اجملـــاورة فـــأقــامـــوا في
مــخــيم كــوكس بــازار الــضـخـم الـذي

أراد أنامل حسن الهروب منه.
ـهاجـرين لـلـوصول ويـسعى مـعـظم ا
ـسلـمة الـغنـية إلى مالـيـزيا الـدولة ا
نـسـبـيـا والــتي يـعـيش فـيـهـا حـالـيـا
حوالى مـئة ألف من الـروهيـنغـا على
هـامش اجملـتـمع فـيـعـمـلـون بـصورة
غـيـر قـانــونـيـة في الـبـنـاء وقـطـاعـات

أخرى تشغّل يدا عاملة رخيصة.
ـقـيـمون ويـشـكل رجـال الـروهيـنـغـا ا
في مــالـيــزيـا حــالـيــا أحـد احملــركـات
الــرئــيـســيــة لـلــتــهـريـب إذ يـدفــعـون
للمهـرب من أجل استـقدام عائالتهم
أو زوجــاتــهم بــعــد زيــجــات مــدبّــرة
ـنـظــمـات غـيـر احلــكـومـيـة بـحــسب ا

وشهادات عدة نساء.
اليزيـة هذه السنة وردت السلطـات ا
زيد معظم السفن رافضة استقبال ا
ـهاجـرين خـوفا من تـفـشي وباء من ا

كوفيد-.19
ورغـم ذلـك جنـح حـــــــــوالى  500من
الروهـينغـا في الوصـول إلى مالـيزيا
عام  2020في ثالث عـمــلـيـات إنـزال

وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
ومـــنــذ حـــزيــران/يــونــــــــــيــو وصل
حوالى  400 روهـيـنـغـا إلى سـواحل
شمال إندونيـسيا بعدمـا تعذر عليهم
بــلـــوغ مــالــيـــزيــا فـي أكــبـــر مــوجــة
مـهـاجـرين تـصل إلى هـذا الـبـلـد مـنذ

خمس سنوات.
ـــهــاجــريـن قــضــوا في لـــكن مــئــات ا
الـبــحـر جــراء اجلـوع أو الــعـطش أو
ـفوضـية ـعـاملـة وفق أرقـام ا سوء ا

الــعــلـــيــا لـالجــئــ الـــتــابـــعــة لأل
تحدة. ا

وتــشــكل الــنـســاء الــقــسم األكــبـر من
الالجـئـ الـوافـدين إلى إنـدونـيـسـيا

هذه السنة.
ــــهـــاجـــرات وروت جــــانـــو إحـــدى ا
البـالـغة  18عامـا أن عـائـلتـهـا رتبت
زواجـــهــا مـع رجل من الـــروهــيـــنــغــا

يعمل في ماليزيا.
وقـالت لـفـرانس بـرس الـتي الـتـقـتـهـا
في مخـيم لـوكسـوماوي في مـحافـظة
أتــشـيه اإلنــدونـيــســيـة الــتي وصـلت
إليهـا في سعـيها لاللـتحاق بـزوجها
"مــضـت ســنـــتـــان وأنـــا أنـــتــظـــر في
اخمليم كان األمـر يستـحق اجملازفة"
وهـي ال تــــزال تـــأمـل في مــــواصــــلـــة

رحلتها.
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ويتحـتم على الـراغبـ في الفرار من
مخـيمـات بنغـالدش دفع مبلـغ مسبق
ـكن أن يـصل إلى مـا يـسـاوي ألـفي
دوالر يــــســـدّده في غــــالب األحـــيـــان
الـزوج أو أحــد األقـربـاء في مــالـيـزيـا
مـن خالل تـــطــــبـــيق مـــصــــرفي عـــلى

الهاتف النقال.
ـرشحـون للـرحلـة اتصاال ثم يتـلقى ا

من شخص مجهول.
وروت جليخة بيغوم ( 20عاما) التي
تـــزوجت رجال مـن الــروهـــيــنـــغــا في
مـالـيـزيـا عـبـر الـفـيـديـو "اتـصلـوا بي
بـعـد بضـعـة أيـام وطـلب مـنا رجل أن
نـذهب إلى مــوقف عـربـات الــريـكـشـو

في السوق الرئيسي في اخمليم".
ـهـربـون قادة وغـالـبـا مـا يـسـتـخـدم ا
هذه العربـات لتمريـر الروهينـغا عند
نــقـــاط الــتــثــبت من الــهــويــات لــقــاء

رشوى.
وبــعـد بــضع سـاعــات عـلى الــطـريق
يصلون إلى إحـدى النقاط الـساحلية
الـــتي يـــتــجـــمع فـــيــهـــا آالف مــراكب

الصيد قبل اإلبحار ليال.
ويــنــتــظــر الـروهــيــنــغــا امــتالء أحـد
راكب لنقـلهم إلى سفن أكبـر حجما ا
في عــرض الـبــحـر غــالـبــا مـا تــكـون
سـفن صيـد من طـبقـتـ تتـسع ألكـثر

من ألف راكب.
وهذه الـسفن الـكبيـرة مجـهزة بـنظام
ـــــوقع "جي بـي إس" لـــــتـــــحـــــديـــــد ا
وهـــواتـف جــوالـــة وحتـــتـــوي عـــلى
ــيــاه ويــتم مــخــزون من الــطــعــام وا
تـمــويـنـهـا بــانـتـظـام بــواسـطـة سـفن

صغيرة بعد انطالقها إلى ماليزيا.
وقـــال ضـــابط الـــشـــرطــة فـي مــخـــيم
كــوكس بـازار حــمــيـد اإلسالم "تــقـوم
ســفن صــيــد كـــثــيــرة حــالـــيــا بــنــقل
أشــخــاص إلى عــرض الــبــحـر حــيث
تــكـــون ســـفن كـــبـــيـــرة في انـــتـــظــار

ضحايا" عمليات التهريب هذه.
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لـكـنه أضـاف "حـ نـكـشف عـلى هـذه
الـسـفن نـرى شبـاكـا ومـعـدات صـيد.
من الصـعب جـدا علـينـا الـتمـييـز ب
صــــيـــادي الــــســـمـك احلـــقــــيـــقــــيـــ

." هرب وا

ويـقـول الالجـئـون الـروهـيـنـغا الـذين
الــتـقـتــهم فـرانس بــرس إنـهم تــلـقـوا
وعــدا قــبـل الــرحــلــة بــالــوصــول إلى
ماليزيـا بعد أسبوع غـير أن رحلتهم
استغرقت في الـواقع عدة أشهر هذا

إن بلغوا وجهتهم.
وقال الجئون وصلوا إلى إندونيسيا
إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب ولم
يـتـلـقـوا مـن الـطـعـام سـوى مـا يـكـفي
بالكاد لـلبقـاء على قيد احلـياة وبعد
ذلك احــــتـــــجــــزوا رهــــائـن البــــتــــزاز
زيـد من أقـربـائـهم واحلـصـول علـى ا

ال. ا
وافــــادت عــــدة شــــهـــادات أن بــــعض
الالجـئـ احـتـجزوا أسـرى في سـفن
ضـخـمـة قبـالـة سـواحل مـالـيـزيـا قبل
نــقــلـهم إلـى مـراكب صــغــيـرة لـم يـتم

إنزالهم منها سوى لقاء فدية.
وروى عصـمـة الـله الشـاب الـبالغ 21
عـامــا الـذي وصل إلى لــوكـسـومـاوي
في إنـدونيـسـيا فـي أيلـول/سـبتـمـبر
ـهربـ "يـضـربـون الـناس إذا لم أن ا
يدفع أقربـاؤهم مبالغ مـالية أو إذا لم

ال". زيد من ا يكن بإمكانهم دفع ا
وقال الجـئ آخر هـو مـحمـد نـظام إنه
منع من االنتـقال إلى سفـينة صـغيرة
ال. ـزيـد من ا لـعدم تـمـكـنه من دفع ا
وأوضح الـــشـــاب الـــبـــالغ  25عـــامــا
"طـلـبـوا مـبـلـغـا يـفـوق مـا  االتـفـاق
عليه لكن لم يكن بوسع أهلي دفعه".
ــزيـد عــنـدهـا وأضــاف "إذا دفـعــنـا ا

ينقلوننا إلى ماليزيا".
ـهــربـون من سـفـيـنـة تـنـقل ويـجـني ا
ألف الجئ غـير قـانـوني مـا يصل إلى
ثالثـــــــة مـاليـــــــ دوالر بـــــــحـــــــسب

السلطات.
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في حـزيــران/يـونـيــو أفـاد صـيـادون
إندونيسيون أنهم أغاثوا أول سفينة
روهــيـنــغـا هــذه الـســنــة كـانت تــنـقل

حوالى مئة منهم.
ــزعـومـة تـلك لـكـن "عـمـلـيــة اإلنـقـاذ" ا
ـــهــربــون نــظـــمــهــا فـي احلــقــيـــقــة ا
لـاللـتــفــاف عــلى تــدابـيــر الــتــفــتـيش
الصـارمة في مـاليـزيا عـلى ما أفادت
الــسـلـطــات اإلنـدونــيـسـيــة وصـيـادو

السمك الحقا.
وقــال مـديــر الـشــرطـة اجلــنـائــيـة في
أتـــشــيه ســـوني ســاجنـــايــا إن "هــذه
الـقـصـة بـأن صـيـادي الـسـمك عـثـروا
) انقـلب مـركبـهم رواية على (الجـئـ

ملفقة".
وأضــاف "إنـهـم لم يــصـلــوا إلى هــنـا

بالصدفة".
وبـعـد وصـول الالجـئـ الـروهـيـنـغـا
ــهـربـون إلى إنــدونـيـســيـا يــسـعى ا
ضيق لنقلهم سرا إلى مالـيزيا عبر ا
الـــذي يــــفـــصل بـــ الـــبـــلـــدين وفق
الـسـلطـات احملـلـية. لـكن احلـقـيـقة أن
مــعــظــمــهم يــبــقى عــالــقـا فـي مـخــيم

لوكسوماوي.
وعـلى إثــر عـمـلـيـة حــزيـران/يـونـيـو
أوقف ثالثة صـيـادين من هـذه البـلدة
في تشـرين األول/أكتـوبر مع عدد من

هرب اآلخرين. ا
ــــهــــربــــون الــــذين وأوضـح هــــؤالء ا
الـتـقــتـهم فـرانس بــرس في الـزنـزانـة
حيث يحـتجـزون في أتشيه أن رجال
من الـروهيـنـغا يـقـيم في إنـدونيـسـيا
و تـوقـيــفه هـو أيـضــا طـلب مـنـهم
اسـتئـجـار سفـيـنـة والتـوجه بـها إلى

مركب مكتظ بالالجئ إلنزالهم.
هـربـ حددوا وأوردت الشـرطـة أن ا
للصـيادين موقع الالجـئ وأعطوهم
ركب تعـليـمات بـالصـعود علـى م ا
حامـلـ علب سـجائـر مـحلـية بـنكـهة
ـتفق كـبش الـقـرنـفل وهي اإلشـارة ا

عليها.
وقـال فــيـصل أحـد الــصـيـادين واألب
لـستـة أوالد "كـنت بـحاجـة مـاسة إلى

ال وقبلت بهذا العمل". ا
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ـسـكـون بـخـيوط ومـا يـحـرك الـذين 
ـــهـــاجـــرين في شــبـــكـــات تـــهـــريب ا
مــخــيـمــات بــنــغالدش هـو مــزيج من

التعاطف واليأس واجلشع.
ـهــاجـرين بــشـكل ويــرتـبط مــهـربــو ا
وثـيق مع شبـكـات تـهـريب اخملدرات.
واقـع لصنع ـنطـقة هي من أكـبر ا فا
ــنـــشــطــات يـــعــرف بــاسم نـــوع من ا
"يـابــا" وهـو رخــيص الـثــمن وشـائع
االنـتـشـار ب الـطـبـقـات الـفـقـيرة في
تــايالنـــد كــمــا في أنــحــاء أخــرى من

جنوب شرق آسيا.
وحتـــدثت وكــالـــة فــرانـس بــرس إلى
شاب من الـروهيـنغـا عمره  25 عاما
ولــد في أحــد أقــدم اخملــيــمــات وبــدأ
العمل في سن الرابعة عشرة حلساب
أحـــــد زعـــــمـــــاء الــــعـــــصـــــابـــــات من

الروهينغا.  
وأوضح محمد الذي فضل عدم كشف
اســمه كــامال "عــمــلت حلــســابه عــلى
مدى سـنتـ وجنحت في تـهريب ما
ال يقل عن مـئـت من الـروهـينـغا إلى
مــالــيــزيــا بــعــيــدا عـن فــظــاعــة هـذه

اخمليمات".
وكان يجني  500دوالر كل شهـر لقاء

العثور على مرشح للرحلة.
طاف قتلت قوات األمن وفي نهاية ا
في بــنــغالدش زعـيــمه وهــو يــبـحث
منذ ذلك احل عن وسيـلة الستئناف

عمله كوسيط لكسب معيشته.
وقـال "أبــحث عن فــرصـة وإال سـوف
أبدأ من جـديـد باسـتـخدام اتـصاالتي

اخلاصة في اخلارج".
وأكد عـنـاصر آخـرون من الـروهـينـغا
ـهـاجـرين في ضـالـعـون في تـهـريب ا
كـوكس بـازار إنـهم يـتـحـركـون بـدافع

الواجب األخالقي.
كلف وأكد مـحمـد طاهر ( 34عامـا) ا
تــنــظــيم فــرار الالجــئــ فـي عــربـات
الــريـــكــســو وتــمــريــرهم عــلى نــقــاط
ــراكب ــراقـــبــة وصــوال إلـى أولى ا ا
ــة بل مــســاعـدة "هــذه لــيــست جــر

إنسانية".
وأضـــاف "إن أراد أحـــد الــهـــروب من
هـذا اجلــحـيم أعـتــقـد أن من واجـبي

كشقيق أكبر متعاطف أن أساعده".

جتارب داخل مختبر كوري
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سفينة نقل الجئ

اضي الذي ـشوق. ا اضي ا    كثـيرا ماتذهـب أذهاننا بـعيدا لـتسبح في فـضاء ا
لم يكن بالـصورة احلسـنة التي نبـالغ بوصفـها سعادة مـطلقـة. ولكن طبيـعة الناس
ـواقف كانت أبهى بكثـير من الوقت احلاضر. في التـعامل حينذاك وخـصوصية ا
عاشرة وحسن الـصحبة واإلحساس  بـسعادة اآلخرين  واالمهم كانت فلـطف ا

كلها تطرز احلياة بوشي ثوب جميل. 
فتـحس وأنت في هذا الوسط اإلجتـماعي الصحي بـشعور من الطـمأنينة  واألمن
واألمان. ودائـما مـايشـوب ملـكاتك وطـبـعائك نـوع من اإلرادة  والتـصمـيم لتـقد

مـاهــو أفـضـل وأجـمل. لــيس من أجل نــفــسك حـسـب بل خلـدمــة الــنـاس عــامـة.
ـثل مـا فـعـلت ويـطـمـحـون إلى  االسـتـزادة من قـيـمـة هذا وقـد يـتـبـارى اآلخـرون 
ـثمر ويـنشرون فـضائله بـينهم بدعـوى إنشاد اخلـير وتثـبيت دعائمه في العمل ا
اجملتـمع. وبالتالي إشاعة روح الفضيلة والقيم واألخالق احلميدة التي من دونها
يـفـقـد اجملـتـمع صـورته احلـضـاريـة أمـام اجملـتـمـعـات األخـرى. وصدق شـوقي  إذ

يقول: 
ا األ األخالق مابقيت وإ

                      فإن  همو ذهبت أخالقهم ذهبوا
     وإذا  تـدبـرنــا عـالم احلـداثـة الـيــوم وكـيف وصـلت الـشــعـوب في الـشـرق إلى
مـراتـب مـتـقـدمـة. جنــد أن مـنـهج إسـتــلـهـام احلـضــارة الـغـربـيـة لـم يـكن يـتـعـرض
ـا  إنـحـسـر تـأثـرهم ـوروثـة في مـجـتـمـعـاتــهم وإ لـلـعــادات والـتـقـالـيـد والـقـيـم ا
باجلانـب العلمي حتـديدا  بعد أن قـطعت فيه احلـضارة الغربـية شأوا بعـيدا عما
هو  احلـال في الـشرق. وقـد جنـحت بعض شـعـوب شرق آسـيـا والسيـمـا اليـابان
ا يخـدم مصالح شعـوبها اقـتصاديا منهـا بخاصـة  من توظيف هـذه الثقافـة   
ثاقفة السليمة وصناعـيا وعلميا مع احلفاظ على اللحمة اإلجتـماعية  في إحراز ا

ب احلضارات وثقافات الشعوب اخملتلفة.
   وقـد يـكـون مـانـشـاهــده الـيـوم من صـور فـوضـويـة  لـواقـعـنـا
اجملـتمـعي  هو من آثـار  هـذا التـحديث اجلـارف الذي أتى
عـلى األخضـر والـيـابس. وإذا  لم يسـهم عـقالء الـقوم في
ـســتـقــبل سـوف لن وقف هــذا االنـحــدار الـســريع. فــإن  ا
يـرحم أبـنـائـنـا. وستـغـدو  خـسـارتـنا فـادحـة وسـنـفـقد من

قيمنا ما التعوضه كنوز الدنيا باجمعها.
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غاربي الـطراز الذي يتمنى ان من مـنزله ا
يــكـون ضـيـفي فـي جـزء ثـالث من (اطـراف
احلــديث) قـبل خــواتـيم عــام تـتـعــالى فـيه
الــزغـاريــد الــصـادحــة قــبل سـمــاع صـوت
الـنــائـحـة عـلـى ضـحـايـا اجلــائـحـة. يـقـول
ي و الـبـروفــيـسـور قــاسم حـسـ االكــاد
سيما وأنه كان األم  صـالح (بيتي هو ا
حـديث بتـصمـيم مغـربي وغرفـة استـقبال
بــديــكــور من شــركــة هــنــدســيــة .. ولك ان
جتري فيه اطراف احلديث مع من تشاء).
كـلما ألتقـيته وجدته حريصـا على الظهور
دفعي مـعي بقمـيص ازرق ( يقول هـشام ا
إنه الــتــشـويــتي) اصح ولــذلك عن اســتـاذ
عــــــلـم نــــــفـس الــــــشــــــخـــــــصــــــيــــــة ســــــر
ســيــكــولــوجـيــا..يــعــبــر الـلــون األزرق عن
ـسـتقـرة والهـادئة االنـفـعاالت الـساكـنة وا
وهي ــســيـــطــر عــلــيــهــا بـــشــكل جــيــد وا
مــا يــعــني أن الــفــطــرة مــوجــودة عــنــدي 
الـــبـــشـــريـــة لـــهـــا دور في اخـــتـــيـــارتـــنـــا
لـأللـــوان.وتـــبـــ لـي الحـــقـــا أن األزرق له
ـثل لـون الـسـماء دالالت اعـتـبـاريـة كونه 
الـــــدال عـــــلـى الـــــتـــــمــــــيّـــــز والـــــســـــمـــــو
حتتويها حقيقة عندي هي (عزّة ـستحق ا
نـــفــسي) الـــتي مــا ســـاومت عــلـــيــهــا ولم

غريات. أبادلها 
{ هل تسهم في نـشر االخبار التي تـطلع عليها

ا يخص اجلائحة دون تمحيص? يوميا 
- مــهـمــتي بــصــفـتي مــخــتص بــالـصــحـة
الــنـــفــســيــة واألرشــاد الـــنــفــسي ان اقــدم
الـنـصـائح لـلـناس في كـيـفـيـة الـتعـامل مع
وكـــنت نـــشـــرت ثـالثـــة مـــقــاالت كـــورونـــا
وعـرضت عـلى خـلـيـة األزمـة الـتـعاون عـنه
مـعهـا بصـفتي رئـيسا لـلجـمعـية الـنفـسية
ـنـاعة الـعـراقـيـة مـنـطلـقـا من حـقـيـقـة ان ا
ـناعـة الفـسـلجـية الـسـيكـولوجـيـة تعـزز ا
ــرعـوب مـن كـوفــيـد يــكــون ضـحــيـة وان ا
سـهـلـة له.وأتـابع األخـبـار بـقـدر مـا يخص
وكنت وجـهت نقدا اجلـانب السـيكولـوجي
صري التي لـعدد من اعالنات التلـفزيون ا

 U−¹“ w  t Ë U½Ë—u  ÷«dŽ√ vKŽ dB²M¹ —u O Ëd³ «

 bOH  Âö  ‚“«d « b³Ž

≤∞≤± lKD  5²O UFHÐ W —UALK  uŽbð W½U dN

‚—_« wMÐU²M¹ bF¹ r  ¡UHAK  wKŁULð bFÐ ∫` U  5 Š rÝU

b¼UA∫ البروفيسور قاسم حس صالح في مشاهد عدة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دعت جــمـعــيـة كـهــرمـانــة لـلــفـنـون
جـمــيع الــفـنــانــ الـتــشــكـيــلــيـ
لـلمـشـاركـة في فـعـاليـتـ مـهـمـت
تـقـيمـهـما اجلـمـعيـة مطـلع اجلـديد
 وقــالت رئـيــســة اجلـمــعــيـة 2021
الـفـنـانة مـالك جـمـيل(إن الـفـعـالـية
األولى تتمـثل في معرض تـشكيلي
حتت عــــــنــــــوان (حب وحــــــريـــــة)
ويشـمل أعمـاالً في الرسم والـنحت
واخلــــــــــزف واخلـط الــــــــــعــــــــــربي
والـــزخـــرفـــة ويـــحق لـــلـــمـــشــارك
شاركة بأكثر من عمل مع اختيار ا
ــا ـــوضــوع الـــذي يــنــاســـبه و ا
عرض الذي يتسع يجسد عنوان ا
ـوضـوعـات اإلنـسـانـيـة خملــتـلف ا
والــــوطـــنـــيــــة واإلجـــتـــمــــاعـــيـــة
والـــعــــاطـــفـــيـــة والـــوجـــدانـــيـــة).
وأضافت(أما الفعالية الثانية فهي

تحركة) عرض (أزياء اللوحـة ا
تخصص خاص بالفنـان ا
بالرسم على األقمشة ويشمل
:الــرســومــات الــتــاريــخــيــة
واآليـات القـرآنـية واألبـيات
ــنـــمــنــمــات الــشــعـــريــة وا
الـــــــــــــواســــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــة
واإلسـالمــــيـــــات..الـخ  وقــــد
خـصــصت اجلـمــعـيــة جـوائـز

ألفـضل عـشرة أزيـاء).مـوضـحة(
ـشـاركـة في يــتم تـسـلـيم األعـمـال ا
ـعـرض التـشـكيـلي وعـرض أزياء ا
ـتحـركة في مقـر جمـعية اللـوحة ا
كهـرمانـة للـفنـون في موعـد أقصاه
ـقبـل في ح 15 كـانـون الـثـاني ا
ستتم إقامة الفعاليت مطلع العام
اجلــديــد حــيث ســـيــتم اإلعالن عن
زمانهما ومـكانهما في وقت الحق

بعونه تعالى).

vHDB  bL×  ¡ULÝ«

الصحفية العراقية وزوجها االديب عبداالمير اجملر فجعا
وتـلـقـيا ـاضي بـوفـاة ابـنتـهـمـا الـوحـيدة سـمـاء االربـعـاء ا

تعازي االوساط الصحفية واالدبية.
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طـرب الـسوري يـسـتعـد إلحـياء ا
حفل غـنائي ليلة رأس السنة في
ـــقـــرر أن دولـــة اإلمـــارات ومـن ا
يـــقــدم خـالل احلــفل مـــجــمـــوعــة

ميزة. كبيرة من أغنياته ا

wł«—b « s Š b Uš bO Ë

ـهـنـدس العـراقي صـدر امـر ديواني من رئـاسـة الوزراء ا
هـام وكيل وزارة الـكهـرباء بدءا من  15 كـانون بتـكليـفه 

االول اجلاري.

wFOÐd « bL×

ـتمـرس في جامـعة دبـلن بـايرلـندا حـاضر الـبروفـيسـور ا
ـنتـدى الـعراقي بـعـنوان امس اجلـمـعة في نـدوة نـظمـهـا ا

(السباق نحو انتاج لقاحات فايروس كورونا).

ÕbOMÝ ·UOÞ√

الكـاتبة العراقية صـدرت لها عن دار امل اجلديدة  رواية
بـعـنوان (الـرجل الـفـأر) تـقع في  115صـفـحـة من الـقطع

توسط. ا
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الـبـاحث الـعـراقي نـال شـهـادة الـدكـتـوراه في االعالم من
كـلـيـة االداب بـجـامـعـة عـ شـمس في مـصـرعن رسـالـته
عاجلة االخبارية حلركات التغيير السياسي). عنونة (ا ا

w U:« 5LÝU¹

ـركـز الـسـعودي الـشـيف االردني اطـلـقت بـالـتـعـاون مع ا
لــتــأهــيل وتــدريب الــكــفــيــفــات بــاألردن مــبــادرة (أنــامل
مبصـرة)وهي مبادرة خيرية لـتعليم الكفـيفات ومن يعان

من ضعف البصر فنون الطهي وإعداد احللويات.

 wÐ«d « bMN

ـكـتــبـة الـشــعـبـيـة- الــبـاحث الـفــلـسـطــيـني صـدر لـه عن ا
لـون)كـدراسة نـاشـرون كتـاب بـعنـوان (نـابلس وبالطـهـا ا
ـديـنة تاريـخـية حتـلـيـليـة مـتنـاوال حملـة تاريـخـيـة عن هذه ا

العريقة وعن فنونها الزخرفية.

 «b¼UA*« vKŽ√ bB×¹ d Uý
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ـعيـشيـة قال أنه يـجلس في غـرفة مـنذ ا
ســنــوات وســبب غــيــابه هــو أن بــعض
األشـــخــاص ال يـــريــدون عـــودته بـــقــوة

للساحة الفنية كما في السابق.
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ـطـرب فـضل شـاكـر من الـتـربع تـمـكّـن ا
عـلى عــرش الــتـرنــد ســواء عـلـى مـوقع
غـــــوغـل أو عــــلـى مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجــــتــــمـــاعـي وذلك بــــعـــد أن فــــاجـــأ
اجلمهور وطرح أحدث أعماله الغنائية
بــعــنــوان (ابــقى قــابــلــنـي) بــالــلــهــجـة
صرية على (يـوتيوب).وأوضح شاكر ا
صرية أنه (قرر طرح األغنية باللهجة ا
بــنـاء عـلى طـلب اجلــمـهـور) حـيث قـام
سابقًا بالتواصل مع متابعيه واإلجابة
على أسئلتهم من خالل بث مباشر عبر
حـــســـابه عـــلـى مـــوقع (إنـــســـتـــغــرام).
وتعاون شاكر في أغنـية (ابقى قابلني)
ـصري ومن أحلان مع الشـاعر عـمرو ا
عـــمــــرو الـــشـــاذلي وتــــولى الـــتـــوزيع
ـوســيــقي عــمــرو اخلــضــري ومـكس ا
عـــمـــرو اخلــضـــري وعـــمــر الـــصـــبــاغ
وماستر عمر صباغ وإشراف عام إياد
الــنـــقــيب ومـن إنــتــاج شـــاكــر.وأوضح
شاكر مـؤخرًا أنه يعـيش في مخيم ع
احلـــوة فـي لـــبـــنـــان ويـــرحب بـــزيـــارة
اجلـمـهــور له في أي وقت وعن ظـروفه

ÂöŠ√ VK  nD ð ”U*_UÐ WFÒ d  WŽUÝ
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عـلى الـصعـيـد الفـني وبـعد غـياب
أكـثر من  4سـنـوات تـسـتـعد أحالم
لطـرح ألبـوم جديـد الفـترة الـقادمة
وصـفـته (بأنه من الـطـراز الـرفيع)
حــيث سـتــتـعـاون فــيه مع عـدد من
األسماء البارزة في مـجال التأليف
والــتـلـحـ إلـى جـانب أن األلـبـوم

سيضم حوالي  24 أغنية.
عـــــلى صـــــعــــــيـــــد آخـــــر تـــــداولت
الـصـفـحـات الـفنـيـة صـورة جـديدة
لـــلـــمـــثـــلـــة الـــســـوريـــة الـــقـــديــرة
ســـــــــامية اجلزائري من كواليس
ـــســـلــــسل الـــســـوري تـــصــــويـــر ا

(الكندوش). 
والحظ اجلمـهور أن عالمات الـكبر
بـدت واضــحـة عـلـى وجه الـفــنـانـة
الـسوريـة والتي انـتـشرت صـورها
بـشـكل كـبـيــر  وكـان هـنـالك بـعض
التعليـقات التي صُدمت من إطاللة
اجلــــزائــــري  إال أن األغـــــلب دافع
عـنـهـا وعـلق (بـأن شكـلـهـا طـبـيعي
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ـطـربـة أحالم من خالل أفـصـحـت ا
حــســابــهـا عــلى تــطــبــيق (ســنـاب
شـات) عن رغـبــتـهـا بــشـراء سـاعـة
فـــاخـــرة مـــصـــنــــوعـــة من الـــذهب
ـاس يصل األبـيض ومـرصـعـة بـاأل
سعرها لـ 112ألف دوالر وذلك بعد
أن نـالت الـسـاعـة إعـجـابـهـا بـشكل
كـبـير لـدرجـة جـعلـتـها تـعـلق (أريد
أصـيح). لـيفـاجـئهـا زوجـها مـبارك
الهاجري  ويوجه لها رسالة قائلًا:
 (حــبـــيــبـــتي أم فـــاهــد..والـــله مــا
تـصيـحـ وأنا مـوجـود ألخذلك أم
الـلي جابـتـها يـا حبـيـبتي..تـأمرين
أمر يـا قـلبي).وجـاء الرد من أحالم
على اللـفتة اجلمـيلة والرومـانسية
ـوقع من زوجـهـا لــتـقـول له وفــقـا 
البوابة)عمري وروحي أفداك أغلى
من ســـــكن قــــلـــــبي. أبــــيـك ســــالم.
ـسج عن ألف سـاعة وصـلت يا ها

عمري إنت).

أضـخم اإلنـتـاجات الـقـادمـة ويضم
نخـبة من وجـوه سوريـا من بيـنهم
صبـاح وسامـية اجلـزائري حـسام
حتـــســ بـــيك شـــكـــران مــرجتى
ن رضا سالف فـواخرجي كـما أ

وهي جـــمـــيــلـــة بـــالـــرغم مـن أثــار
الـسـنــ الـواضـحـة عــلى وجـهـهـا
ألنها لم تخضع لعـمليات التجميل

مثالت). كباقي ا
وكـان من بـ تـعـلـيـقـات اجلـمـهور
وقع الـبوابـة (كم اضحـكونا وفقـا 
بــدون ان يـخـدشــوا بـراءه طـفل او
يــسـتــفـزوا حـفــيـظــة بـالـغ الـدرامـا
الـســوريـة سـتـبــقى مـنــارة لـلـعـرب
. اتــمـــنى ان ال لـــســـنـــ و ســـنـــ
تـــدنس مـــثـــلــمـــا تـــدنس غـــيـــرهــا
فــــاالعالم هـــــو الــــسالح الـــــنــــاعم
لـتهـذيب وجـدان الشـعـوب و غرس
الــقـــيم والــثـــقــافـــة.. هــذا الـــشــكل
الطبيعي مو اللي فالتر وشد ومط
ونـفخ واوفـر مـكيـاج وكـلـنا بـنـكـبر
وكل سـن لـه جـــــــــمــــــــالـه اهـم شي
الـصـحه والـعـافــيه..الـله يـعـطـيـهـا
الــصــحه والــعــافــيه جــمــيــله بــكل

مراحل عمرها).
ويعد مسلسل(الكندوش) واحد من
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ردّت النـجـمة الـتـركيـة فـهريـة أفـج
عمـا اذا كـان لديـهـا اعـمال تـمـثيـلـية
جــديــدة وذلك بــعـــد غــيــاب لــفــتــرة
بـســبب اجنــابـهــا قــائـلــة لــوسـائل
اعالم تــــركــــيـــة (هــــنــــاك لــــقـــاءات
ـشروع مـسـتـمـرة وعـندمـا يـتـضـح ا

سيصبح لديكم خبر). 
وكانت خـطفت أفـجـ زوجة الـنجم
الـتــركي بـوراك أوزجــيــفـيت مــؤخـرا
األنـــظـــار بــــصـــورة نـــشــــرتـــهـــا في
صــفــحـــتــهـــا اخلــاصــة عـــلى مــوقع
التـواصل اإلجـتـمـاعي ظهـرت فـيـها
في لقطة عفوية مفعمة باحلياة برفقة

إبنها. 
ونـالت الــصـورة إعــجـاب اآلالف من
متابعي أفـج بعد أن ظـهرت فيها
ـالبس كـــــــــاجـــــــــوال ومن دون
مـــاكـــيـــاج إذ إكـــتـــفت بـــرفع

شعرها بطريقة عفوية.

قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ .21
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يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك . 
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يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.
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ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن
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تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء .
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ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.
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الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 
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قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.

¡«—cF «

تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ.52
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربـعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خـانات صـغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــــة من  1الـى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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ــصــاب بـــكــورونــا وكــأنه كــانـت تــطــرح ا
منبوذ اجتماعيا.

ـا تــسـمـعه عن ــاثـلـة  { هل تـنــتـابك اعـراض 
رض? ا

ولم اكـــمل بـــعـــد الـــشــهـــر من - حـــالـــيـــا 
ال اعراض ..ولـكن ما سـتشـفى مـغـادرتي ا
ــصــاب بــكــوفــيــد في مــرحــلــة يــعــانــيـه ا
الـــتــعـــافي يــكـــون في حـــاالت اصــعب من
مــرحـلـة األصـابــة.لـكـنـنـي أمـارس تـمـارين
ريــاضــيــة بــســيــطــة واخــرج اتــمــشى في
رغم خـوف حــديـقـة الــبـيت واعــتـني بــهـا 
زوجـــتي عــلـيّ(قــاسم ..طب جـــوه مــو زين
عـلـيك). واتشـمس ب الـعـاشرة والـنصف
والــثــانــيــة عــشــرة لـيــدفــأ داخل جــســمي

واحصل على فيتام (دي) طبيعي.
ـن تـــثـق بـــهم { هل لـك اســـتــــشــــارت طـــبــــيـــة 

لألطمئنان على صحتك?
- نـعم ..اصـدقاء اطـبـاء نفـسـي عـراقـي

في بريطانيا.
{ هل جتــــد االمــــان  خــــارج الــــبــــيـت? اين في

التحديد?
ــــكــــان الــــذي اجــــد فــــيه األمــــان هــــو - ا
الـطبـيعة.. وهـذا يعـود الى أنني ولدت في

واالمــــتـــنــــاع عن أكـل الـــلــــحـــوم الــــيـــوم 
والــتـقـلــيل من احلـلــويـات الـذي جــعـلـني
احتــسـر عــلى حــلـويــات اخلـاصــكي الـتي
اعـتــدت عـلـيـهــا من أربـعـ سـنــة..لـكـنـني
ازاغل احـيـانـا مـبـررا انـهـا (دايت). افـضل
االن سـمك سـلـمـون وسـمك عـراقـي مـشوي

بطريقة زوجتي محمر ودبس رمان و و.
{ هل جتمعت لـديك معلومات طبـية كافية جتعل

منك مرشدا وناصحا في برنامج متلفز?
- مـا عندي من خـبرة جامـعية فـي الصحة
وخــبــرة الــنـــفــســيــة واألرشــاد الــنـــفــسي
مــــيـــدانــــيــــة في مــــســـتــــشــــفى الــــرشـــاد
ومـا اكتـسبته اآلن في (الـشمـاعيـة)واخرى
زمن كــورونـا..ومـا امـتـلـكه من مـواصـفـات
شــخـصـيــة ورصـيـد اعالمـي بـ الـنـاس..
تـمكـنـني من تقـد برنـامج متـلفـز ناجح..
ان فضائيـاتنا العراقية التي زاد ـشكلة وا
عـددهـا عـلى اخلـمـسـ  تـمـلـكـهـا احـزاب
.. وأنـني ان ســلـطــة وأخــرى لـســيــاسـيــ
ـالكها ظـهرت في واحدة فـأنني (سـأجيّر) 

مع انني مستقل سياسيا. وحزبه 
{ اي بلد تود السفر اليه بعد اجنالء األزمة ?
ألنــني لم ازرهــا وألن لي فـيــهـا - امــريـكــا

قـرية تستقر على ضفـة نهر الغراف ..تمتد
رجل الـدين عــلـيــهـا بــسـاتــ الـنـخـل ألبي
)..وكـنت وانـا طفل اول من (الـشـيخ حـس
اعبر من يـاكل رطب البرحي مع العـصافير
تشابك..واحن نـخلة ألخرى عبر جـريدها ا
الى الـغراف ألنني كنت اعبره ظهرا خلسة
أللـتقي بحبـيبتي ذات اخلديـن احملمصت

كما لو كانا خبز حنطة.
كن ان { الـعـنف االسـري بـسـبب احلـجر هـل 

يصاغ بقصة درامية?
- قــــصـــة واحـــدة?!..قـل قـــصـص .لـــوكـــان
بــرنـامج (حــذار من الـيــاس) مـوجـودا اآلن
ألسـتــقـطب الـنـاس سـاعــة عـشـرة صـبـاحـا
اسـمـعـهم فـيـهـا درامـا وتـراجـيـديـا حلاالت
وكــيف يــكــون الــتــعــاون بـ وقــعت فــعال
ا يـعزز الـتمـاسك  األسري افـراد األسـرة 
ـفـاحتة في أيـام احملن..وان كـنت تـعدني 
األسـتـاذ سـعد الـبـزاز بعـرض مـسـلسل في
حـلـقـات عـبـر(الشـرقـيـة) ويـؤكـد مـوافـقته..

فأنا حاضر.
{ هل صرت اكـثر اقداما على تناول الطعام من

قبل?ماذا تفضل اآلن? 
نـــفـس نـــظـــامي ..ثـالث وجـــبـــات في - ال 

احــبــة وألحــقق دعــوة اكــثــر من جــامــعـة
أللقاء محاضرات فيها.

ن { مـن تـود ان يــشــاركك احلــيــاة عن قــرب 
كــــنـت تــــتــــواصـل مــــعه عـن بــــعــــد فـي الــــعــــالم

االفتراضي ?
- ثالثـة ..فرنسيـة تكتب حلـو سيكولوجي
وبــيـــني وبـــيــنــهـــا تــبـــادل آراء بــالـــلــغــة
ـمثل الـكـوميـدي روبن قبل وا األنـكـليـزية 
ـصـريـة (غـادة عـبد ـمـثـلـة ا وا ان يـنـتـحـر
الـرازق)الـتـي اعـلـنت في الـتـلـفـزيـون انـهـا
تـزوجت عشرة. فـكتبت عنـها مقـالة نشرت
في صــحف عــراقــيــة ومــصــريــة بــعــنـوان
(فـنـانـة تـزوجت عـشـرة وقـد تـزيـد!) حـللت
فـــيـــهـــا الـــدافع الـــســـيـــكـــولــوجـي لـــهــذه
الـزواجـات.. وعـبـرت عن احـتـرامي لـها ان
تـعدد زواجـاتها يـعني انـها ما كـانت تقيم

عالقة جنسية اال باحلالل!
{ كم حبة تاخذ في اليوم دفعا ألعراض طارئة?
- أخـذت انواع احلبوب (وبـعضها مـكلفة)
قــد تــزيــد عــلى في مــعــركــتي مـع كــوفــيـد
وبــعــد اســبــوع من خــروجي من ــئــتــ ا
ــســتــشــفى تــوقــفت عــنــهــا وعن تــنـاول ا
الـفيتامـينات بأمر الـطبيب. وما آخذه اآلن

ــنع تـخـثـر يــومـيـا هـو (األســبـرين) ألنه 
الـــــدم وضــــروري جـــــدا لــــكـل من جتــــاوز

اخلمس من العمر.
{ هل تــخــشى رحــيل من حتب? لــذلك تــتــجـنب

فتح صفحتك في (فيسبوك)?
- كل صـبـاح افـتح صـفـحتـي بالـفـيـسـبوك
واكــتـب من ســنــتــ (اصـــبــوحــة الــيــوم)
ــعـلــقــ في ــعــجــبــ وا يــتــعــدى عــدد ا
..وال اخـــشى رحـــيل بـــعـــضـــهـــا ..األلــفـــ

احد..فكلنا راحلون.
{ هل هـنـاك اشخـاص كـنت تـتـمـنى لـو ان خـبر

لفق كان حقيقيا? رحيلهم ا
ـوت - نــعم! مع انــني مــسـالم ال اتــمــنى ا
حـتى لعـدوي ..لكنـني تمنـيته الحدهم ألنه
ـا حـصل من فواجع هـو الـسـبب الرئـيس 
ـــســؤول عن اشـــاعــة وهــو ا في الـــعـــراق
الــفــســاد ونــهب مــلــيــارت الـدوالرات (81
مـلــيـار دوالر نـهـبت في وزارة الـكـهـربـاء)
وهـو الـذي خـان األمانـة بـقولـه علـنـا (لديّ
مـلــفـات فـسـاد لــو أنـني كـشـفــتـهـا النـقـلب
عــالـيــهـا ســافـلــهـا) وســكت ألنه خـشي ان
كـشف فساد اخلصم فان اخلصم سيكشف

الفاسدين بحزبه..

مالك
جميل

ن زيان سـيتواجد في مثل أ أن ا
الـــعـــمل الـــذي يــجـــســـد الــبـــيـــئــة
الــدمــشــقــيــة مـــخــتــلــفــاً عن بــاقي
األعـمـال الـسـورية الـنـمـطـيـة الـتي

تناولت تلك البيئة بشكل آخر.
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األدبُ مـهـما كـان نـخبـويـاً فهـو لـيس تـرفاً مـنـفصالً عن
بـنــيـة اجملـتـمع بل هـو صـورة مــعـبّـرة عن وهج اجملـتـمع

وتياراته واجتاهاته وكمية اآلمال واالحباط فيه. 
تناول االديب العراقي حملات مهمة من هواجس االنسان
واحليـاة في حقب مـختـلفة تـلك اللـمحـات التي تـفيد أي

دارس للتاريخ والوضع النفسي لالنسان وبيئته. 
شـــهــدنــا قـــبل أكــثـــر من أربــعـــ ســنــة مـــثالً اصــدار
مـنـتـخبـات من االعـمـال الـقصـصـيـة لـكتّـاب عـراقـي من
مـــخـــتــــلف االجــــيـــال وبــــالـــرغم مـن عـــدم دقــــة بـــعض
االختـيارات ومـحاولة تـهمـيش أسمـاء ليـست على توافق
مع الـوضع الـعام في الـبـلد حـيـنهـا أو ربّـما لـيـست على
تـوافـق مع اجلـلـسـات الـلـيـلـيـة في نـادي االدبـاء بـسـاحـة
االنــدلس بـبـغـداد لــيس أكـثـر. بـرغم ذلك رأيــنـا كـتـابـ
للمختارات الـقصصية في فترات مـتقاربة الكتاب االول
أعدّه القاص الراحل موسى كـريدي أمّا الثاني فأجنزه

 الناقد سليم السامرائي .
 االن نـقـتـرب من طـيّ نـصف قـرن عـلى تـلك اخملـتـارات.
تـطـورت الـكـتـابــة الـقـصـصـيــة في الـعـراق وخـرج جـيل
جــديـد له تـأثـيـر وبــصـمـة في الـعـالـم أحـيـانـاً ولـيس في
اجملــال احملــلـي عــبــر مــشــاركـــات ومــؤتــمــرات ونــدوات
وجـــوائـــز. والبـــدّ من إعـــادة الـــرؤيـــة والـــتــأمـل والـــفــرز

شهد. واالختيار في ا
من خالل هـذه الـزاوية انـتـهـز وجود وزيـر لـلـثقـافـة على
ي وجـزء من صــلـة وثــيــقـة بــالـوسط االبــداعي واألكــاد
ـشهـد الثـقافي لـندعـوه أن يتـبنى إنـاطة مـهمـة اصدار ا
مجلد اخملتارات لـلنتاج القصـصي العراقي في خمس
عامـاً الى جلنـة عراقـية من أدبـاء ونقّـاد من داخل الـبلد
ـنـاقــشـات مــسـتـفــيـضـة وخـارجه وأن تــقـوم الـلــجـنــة 
لـتــحــديــد االخـتــيــارات بـتــجــرد عن أيـة نــزعــات وأهـواء
مصـطنـعة ودخـيلـة تعـرقل اختـيار النص االبـداعي لكي
تكون جتربة أصيلـة في االنحياز للفن واالبداع وإلعادة
شيء من االعـتبـار لـلـمشـهـد االدبي في العـراق بـعد أن
ــا يــكـرس عــادت وضـربــته ريــاح ســيـاســيــة مــجـدداً 

االنعزالية واالنقسامات والتهميش.
ـسألـة ال تـقتـصـر على مـختـارات في الـقصـة الـعراقـية ا
ثال في من خمسمائة صفحة  وانّما هذا على سبيل ا

هذا اجلانب من الثقافة العراقية. 

أال وأنَّهُ ال قُبحَ في الوُجُودِ وما من شيءٍ لِكينونتهِ يَتَجَرَّأَ ليَنتَحِل  وما
ـهُمُ كـالــوا اجلــمـالَ ٍ وال شَــفـيعٍ لهُ يَــكـتَـفِل  أال وأنـَّ ٍ وال مُـعـ من مَـعــ
كيـالِهم فمـامن شيءٍ من قِسـطاسِهم نـالوا أال وأنَّهُمُ ظـنّنوا والقُبـحَ  
هُمُ صـالـوا في أنَّ قِـسـطـاسَـهـم حَقٌّ أو هـكـذا هُمُ الـقـومُ خـالـوا  ثمَّ إنـَّ
فُـــســطــاسِـــهم وفي لي احلـــرفِ جــالــوا فـــغــالــوا  فــمـــا من شيءٍ من
قِسطاسِهم طالوا  ثُمَّ أنَّهُمُ الى سرابٍ  بِقيـعةٍ في قِرطاسِهم آلوا  أال
َالحَةِ إذ هُمُ مالـوا فـقالـوا : "مـاخُلِـقَت القـبـاحَةُ إلّـا لـنعـرفَ قـيمـةَ ا وأنـَّ
تَرتَـجِل"  أال وأنَّ حـدقـتي مـابَـصُــرَتِ الـقـبـاحـةَ قطُّ ! بل مـا حَطَّ  قُـبح
هم ماصَـدَقَوا  ذاكَ أنَّ بُؤبُؤَهـم مُعَطَّل وفي أمامـها أونَطَّ  لِـيَمـتَثِل. وإنـَّ
شَهوَةِ التَكَلفِ مُنهَطِل..وماصَدَّقوا  وأنَّ جُؤجُؤَهم مُتَدَندِل وفي شُبهةِ
التَزَلفِ مُـنهَدِل.. ومـاحَدَّقوا  بأنّ لُـؤلُؤَهم مُنـهَمِل وفي شِـقوةِ الـتَخَلفِ
مُبـتَهِل.. ومـاغَدَّقوا  ذاكَ أنَّ ضُؤضُـؤَهم:[طائـر أخضـرُ على جـناحيِهِ
فَخَرَّقوا لُمْـعة تُـخالفُ لونَه] مُـحَلق عـنهم وفي فـضائهِ عـنهمُ مُـشتَمِل  

نَمارِقَ اجلمالِ بِتَخريجٍ للقُبحِ مُتَكامِلٍ مُكتَمِل!
أال وإنَّ"اخلَلّاقَ جلميل وفي جمالِ فِعلِهِ ال يَختزلُ  وفي كمالِ جعلِهِ ال
ـارِ الـتي يُـرُونَ في يَـنـفـصل"  أفَـغُـمَّ عـلـيـهـم وَصـفُهُ ل(أقـبـح)خَـلقٍ: الـنـَّ
مَخـمَلِ سَمَـرٍ مُرتَـحِل: " تَذْكِرَةً وَمَـتَاعًـا لِّلْـمُقْـوِينَ" هي إذاً مَتَـاع مُتَذَلِلٌّ
مُنخَذِل. إذاً  فاجلمـرُ جميل وهـو يحاورُ ذا شـوقٍ وبحرفِ توقٍ الهبٍ
مُــشـتَــعِلّ? .. والـبَـقُّ جـمـيـل وهـو يــنـاورُ خـطــفـاً وبــأزيـزغــاراتهِ بـاسل
ومُستَغنٍ مُتجـحفِل..والـثّعبـانُ جميـل وهو يُزاوِرُ بـهندسـةِ بدنٍ عَجَب  
عن أهلِهِ مُـستَقِل.. واحلَـجرُ جـميل وهـو يجاورُ جُـرُفَاً لِـيَتَسـرَدَحَ هَوناً
أو يَتَـحَلّلَ فـيَضمـحِل.. والضـفدعُ جـميل وهو يـشاورُعـشيـقتَهُ من فِيِهٍ
أنيقٍ مُعتـدل! ال تَتَبَـسَّم ياصاحَ? نعم  رَشيق لِسـانُهُ بفِيِهٍ مُـعتدلّ  ولو
كـان غيـر ذلك لَجَـاعَ ولـكانَ مُـستَـغَـلَّاً ال يَـستَـغِلّ.. والـذئبُ جمـيل وهو
يُـقَصِّـرُ اآلرواحَ ولِـرَوحِ أخـيهِ يـأنَفُ أن يَـستَـحِل..والـدُّجى جـمـيل وهو
يُـصَـيـرُ النّـجـمـةَ عروسـاً  وبِـتَـغَـنُّجٍ تَحـتـفِلّ..والـبَـرقُ جمـيل وهـو يُـخَـيرُ
البـنيـانَ أن يغـتَسِـلَ أو على حـرثٍ حولَه بِـغيـثِهِ يَنـهطِل.. كـذلكَ والقـمرُ
َ كل عَشِيٍّ عـلينـا يَهلّ.. والرضيعُ رُ فِصالَ بـدالتهِ ح جميل وهـو يُغَيـَّ
جمـيل وهو يُـثَورُ أثـداءَ أمهِ فتَـتَنَـبَّهُ لهُ فيَـستـدِل.. والسّـنبلُ جـميل وهو
يُكَورُ نفسَهُ خشيةً غرورٍ  ومُتألألً دوماً ينسَدِلّ.. والـصّقرُ جميل وهو
يُحَررُ جناحَيهِ قَـبضَاً وحالَ صَفهِـما فللنّسـائمِ يَستَمِل..والوردُ جميل
وهـو يُعَـطِّـرُ وجنـاتِ صـخـرةٍ وفي ظلـهـا يَسـتَـظِلّ..والـنحلُ جـمـيل وهو
يُجَيرُ الرحيقَ  نِعاالً لِينتَعِل ..والنَّملُ جميل   وهو يُدَثرُ جمالَهُ بِسَعيِهِ
وبعـيشٍ مُتَكـاتِفـاً مُتَكـافِل..واجلذعُ جـميل وهو يُـجَمهِـرُ كَرَبَـاتَهُ بتراكمٍ

مُزخرفٍ مُتَسَلسِل..
كلٌّ شيءٍ جَميل  ماألِفناه ومالم نألفْهُ تناسياً  جهالً   أم لم نَستَدِل. 

كلُّ خَلْقٍ هو جميل لِما خُلِقَ لهُ..
وكلٌّ فَلقٍ هوَ جميل في جده وفي لهو.. 

وجميلـة هي مهرة وافـية في صهو.. وثـمرة صافيـة في زَهو.. وجمرة
كافية في طَهو.. وفأرة غافية في سَهو..وذبابة الفية في بَهو..

فال قُبحَ هنالكَ مُطلقاً  وكلٌّ جميل  سواء عليهِ أمُتَوَردَة خُدُودُهُ أم هو
مُتَعَلِّل  مُتَجَردَة رُدُودُهُ أم هو مُتَجَهل.

إنَّهُ اجلمالُ في بدائِعِ الفاطرِ البديعِ  ومِن كل عَيبٍ أبرَأَ  إذ هوَ وحدُهُ
ذَرَأَ..

     إنَّهُ الــكـمـالُ فـي روائعِ الـظــاهـر الـســمـيعِ
ومِن كل رَيبٍ عافاهُ  إذ هوَ وحدُهُ سَوّاهُ .. 

     إنَّهُ اجلـمــالُ وإنَّهُ الـكــمـالُ فـيــمـا خَـلَقَ في
رَهوٍ وفي غيرِ رَهو..

إنه....اللهُ.
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